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 مقدمه

صالح در وزارت آموزش و پرورش تدوین و در درسي خاص و با هدفي معين از سوي مراجع ذي هاي درسي بر اساس برنامهكتاب

هاي شوند. معموالً در تدوین كتابچارچوب زماني معين در سراسر كشور تدریس مي

شود. افزون بر این، صفحات كتاب آموزان در نظر گرفته ميرسي سطح متوسط دانشد

اي است كه تدریس آن در طول اندازهرود و حجم آن به درسي از یک حد معين فراتر نمي

 یک سال تحصيلي ميسر و ممكن باشد. 

آموزان یک كالس، حتي زماني كه همه متعلق به یک منطقه بدیهي است كه همه دانش

تر آموزان ضعيفهستند، در سطح واحدي از دانش و توانایي ذهني نيستند. طبعاً دانش

آموزان كالس براي رسيدن به حد ميانگين، نيازمند كوشش و تمرین بيشترند؛ و دانش

فرصتي موجود، براي گسترش دانش و باالتر از حد ميانگين، این امكان را دارند تا از 

ترین دالیلي است كه وجود . این دليل نيرومند، یكي از اصليهاي خود بهره بگيرندمهارت

 كند. ها را توجيه ميمندي از آنهاي آموزشي و تربيتي و بهرهكتاب

هاي یادگيري انس و آموز، ممكن است با یكي از شيوهدليل دیگر این است كه هر دانش

هاي متنوعي براي هاي آموزشي از شيوهبياموزد. طبعاً مؤلفان كتاب الفت بيشتري داشته باشد و از طریق آن مطالب مورد نياز را بهتر

ها در كنار تواند از این شيوهآموز بر اساس ذائقه و ميزان موفقيت خود در یادگيري، ميجویند كه دانشآموزش مفاهيم درسي بهره مي

 آموزش كالسي خود بهره بگيرد.

آموز از مندي دانشآموزان از دالیل دیگري هستند كه از بهرهو بومي بين دانش هاي اقليميهاي درسي، تفاوتمحدودیت حجم كتاب

 كنند. هاي آموزشي پشتيباني ميكتاب

افزار، پویانمایي، وسایل و تجهيزات آموزشي و... در امروزه به مدد فناوري، استفاده از منابع آموزشي و تربيتي غير مكتوب مانند فيلم، نرم

اي یافته است و ارزیابي و معرفي منابع آموزشي استاندارد غيرمكتوب نيز، اكنون بخشي از وظایف دفتر گستردهیادگيري نيز رواج 

اي از منابع آموزشي و دهد. تدوین و انتشار فهرستگان منابع آموزشي و تربيتي كه مجموعهانتشارات و فناوري آموزشي را تشكيل مي

اي از فهرستگان مذكور، در آغاز سال گيرد، بر همين مبنا صورت گرفته است. نسخهميتربيتي مكتوب و غيرمكتوب منتخب را دربر

 براي مدارس سراسر كشور ارسال شده است. 1400ـ  1401تحصيلي 

 

 های آموزشی و تربیتیانواع کتاب 

تاني كه رنگ و بوي تخيلي هاي داس شوند: كتابهاي آموزشي و تربيتي معرفي شده در این مجموعه به دو دسته كلي تقسيم ميكتاب

كنند. انگيز بيان مياي هستند، آن را به صورت غير مستقيم و در قالب داستان یا شعرهاي خيالدارند و اگر هم در پي آموزش نكته
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ها تاببخشد. این ك هاي فردي، ظرف ذهن خواننده و دایره واژگان او را وسعت ميها ضمن افزودن به تجربهخواندن این دسته از كتاب

 هاي تحصيلي فرد نيز اثرگذارند.اما در یادگيري و موفقيتاند؛ گرچه فاقد آموزش مستقيم

ها را زیر عنوان كلي كتابهاي غيرداستاني هستند كه ما آنگيرند، كتاب گویي بهره ميدسته دیگر، كه در بيان موضوعات از مستقيم

 آموزشي. هاي كمکدرسي، كتابهاي كمکكتابكنيم: دهيم و به دو گروه تقسيم مي هاي آموزشي قرار مي

ها و برنامهبه منظور تسهيل، تقویت، تكميل و تعميق یادگيري و فراهم كردن آموزش جبراني بر اساس هدفهاي كمک درسي كتاب

درسي وابسته هستند كه شامل  امههاي برن ها الزاماً به هدفشوند. این كتابتحصيلي خاص تهيه و تنظيم مي هاي درسي دوره و پایه

هاي آموزان و كتابهاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش هاي تمرین، كتابهاي یادگيري، كتابهاي كار و فعاليتكتاب

 شوند. محور هستند و اغلب مربوط به یک پایه خاص ميفعاليت

یه تحصيلي وابسته نيستند و به منظور ایجاد انگيزه، توسعه یادگيري، یا پا آموزشي اما لزوماً به برنامه درسي دورههاي كمکكتاب

هاي دانششوند و شامل كتابعملي، رشد روابط اجتماعي و ارتقاي یادگيرنده تدوین مي افزایش دانش و سواد علمي، پرورش مهارت

 موزان و مهارتي و روشي براي معلمان هستند.آهاي فرایندي و عملي براي دانشآموزان، پرورش مهارت افزایي براي معلمان و دانش

 

 چرا باید دست به گزینش کتاب زد؟ 

ها با استانداردهاي آموزشي و همچنين لزوم استفاده هاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از كتابانتشار روزافزون كتاب 

گذاري، استانداردسازي توليد سازمان پژوهش با سياست هاي مناسب، موجب شده است تاگيري از خواندنيهبهينه از زمان براي بهر

هاي تشویقي و حمایتي، نقش مؤثرتري در هدایت پدیدآورندگان هاي مناسب، خصوصاً سياستهاي غيردرسي و اتخاذ سياستكتاب

 ایفا كند.هاي آموزشي  كتاب

محيط آموزشي و تقویت فرایند یاددهي ـ  توسعههاي مؤثر در  هاي علمي و آموزشي، از گامبندي كتابشک شناسایي و طبقه بي

 رود. شود و ابزاري كارآمد در تقویت نظام آموزشي كشور به شمار مي یادگيري محسوب مي

 

 دهی منابع آموزشی و تربیتی سامان تشکیل دبیرخانه 

هاي آموزشي، به  كنندگان كتاببا این هدف آغاز شد كه توان توليد 1378در سال « هاي آموزشيبخشي كتابطرح سامان»اجراي   

هاي  توليد كتاب اي را كه در عرصهآموزان و معلمان و پركردن خألهاي موجود هدایت شود و بازار آشفتهسوي نيازهاي واقعي دانش

يتي: مواد و دهي منابع آموزشي و ترب سامان» نامه آموزشي به وجود آمده است، سامان بخشد. خوشبختانه دامنة این طرح با تصویب آیين

هاي آموزشي و  منابع و رسانه كتاب آموزشي به همه از حوزه 1389توسط شوراي عالي آموزش و پرورش، در شهریور سال « ها رسانه

 تربيتي گسترش داده شده است.
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ریزي آموزشي موظف شده است  نامه، سازمان پژوهش و برنامه این آیين 5 در ماده   

به انحاي گوناگون از جمله اعطاي نشان استاندارد،  828براي تحقق اهداف مصوبه 

برگزاري جشنواره و نمایشگاه، برقراري ارتباط با نهادهاي دولتي و غير دولتي ذیربط و 

مواد و  هاي آموزشي و تربيتي از توليد و عرضه فهرستگان توصيفي مواد و رسانه تهيه

 منابع استاندارد حمایت و پشتيباني كند.

نيز به صراحت تأكيد كرده است كه خرید، عرضه و تبليغ هر گونه منبع  6 در ماده   

 آموزشي و تربيتي در واحدهاي آموزشي، صرفاً از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

 

 های آموزشىفهرستگان توصیفى کتاب تهیه 

ه به نامة ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي و با توج آیين 6و  5با عنایت به ماده   

هاي علمي و آموزشي كه گامي مهم در تقویت  بندي كتاب اهميت شناسایي و طبقه

فرایند یاددهي ـ یادگيري و نظام آموزشي است، معرفي منابع آموزشي و تربيتي 

مناسب و استاندارد، خصوصاً كتابهاي آموزشي و تربيتي به عنوان یک ضرورت و 

هاي رشد، كه فهرست كامل كتابهاي  امهشود. توليد كتابن راهكار اجرایي پيگيري مي

گيرد، و تا  مناسب پنج دوره تحصيلي و آموزش وپرورش كودكان استثنایي را دربرمي

نامه به صورت الكترونيكي  انتشار كتاب 1395گيرد. از سال  عنوان انتشار یافته است، با همين هدف صورت مي 100در  1399سال 

قابل دریافت و مطالعه  samanketab.roshdmag.irكتاب به نشاني:  گاه سامان ي آن در وبهاي الكترونيك شود و نسخه منتشر مي

 است.

این افزون بر تدوین و انتشار فهرستگان منابع آموزشي و تربيتي است كه شامل منابع آموزشي و تربيتي منتخب سال است، و از سال 

 .شودهاي كشور فرستاده ميشگاهتوليد و به تمام آموز 1395

هاي آموزشي و تربيتي رشد كه معموالً در نيمه دوم سال برگزار ها، در جشنواره كتابنامههاي معرفي شده در كتابگفتني است كتاب

  خيزند. شود، بر سر تصاحب عنوان كتاب برگزیده و تقدیري آموزشي و تربيتي به رقابت باهم برمي مي

 
 رشد نامهفرایند تولید کتاب 

هاي آموزشي آماده و منتشر  درسي دوره هاي مناسب و مرتبط با برنامه ب فهرست توصيفي كتا با هدف ارائه« رشد نامهكتاب»   

ها، در اختيار كارشناسان  شود. كتاب گانه تحصيلي آغاز ميهاي پنجهاي رسيده به دبيرخانه در دوره شود. این فرایند با تفكيک كتاب مي

دهد. هر  هاي تعيين شده، امتيازي به آن ميمعيارگيرد و هر كارشناس بر اساس  ن ورزیده و مجرب قرار ميدرسي و معلما آشنا با برنامه

 آشناییبامنابعبیشتر
 نامه منابع آموزشي و تربيتي رشد كتاب

شود؛ اما منابع آموزشي و اليانه منتشر ميس

تربيتي در طول سال نيز به طور پيوسته مورد 

 شود.گيرد و معرفي مي ارزیابي قرار مي
 

روز به این تر و بهبراي دیدن منابع بيش

 ها مراجعه فرمایيد: نشاني

 
 کتاب:وبگاهسامان

http//:samanketab.roshdmag.ir 
 

 عمكتوب:سامانهکنترلکیفیتمناب
http//:samanketab.roshd.ir

 

 :سامانهکنترلکیفیتمنابعغیرمكتوب
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كه امتياز بخش درصد از كل امتياز ممكن را به دست آورده باشد؛ مشروط به این 60كتاب براي گرفتن نمره قبولي، باید حداقل 

 تر نباشد. درصد پایين 60اختصاصي كتاب نيز از 

هاي عمومي و ویژگي هاي جزئي و دقيقي درباره ها و معيارهاي تعيين شده، پرسشهاي مورد استفاده، براساس شاخصنامهدر پرسش   

طور كلي هر كارشناس باید به سه پرسش پاسخ دهد: آیا در تدوین كتاب مورد بررسي،  اختصاصي كتاب طرح شده است؛ اما به

یک كتاب آموزشي رعایت شده است؟؛ درصورت مثبت بودن پاسخ، آیا جمع محتواي این كتاب با  هاي الزم استانداردها و چهارچوب

آموزشي مناسب به كار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نيز  تواند به عنوان یک ماده برنامه درسي ما همسویي و هماهنگي دارد و مي

آموزان، هنرجویان، معلمان،  دبستان، دانش است؛ براي كودكان پيش مثبت است این كتاب براي كدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب

 مربيان، هنرآموزان، كارشناسان آموزش و پرورش، مدیران یا دانشجومعلمان؟

 

 ای که پیش رو دارید نامه کتاب 

گيرد. در  ن را دربرميو یک سال قبل از آ 1399هاي آموزشي مناسب چاپِ اول سال نامه، فهرست توصيفي كتاباین شماره از كتاب   

 عنوان كتاب رسيده انتخاب شده است. 551مجموع كه از  شوید عنوان كتاب مناسب آشنا مي 273نامه با  این كتاب
 نامه جدول فراوانی موضوعات در کتاب

 فراواني موضوع ردیف فراواني موضوع ردیف

 42 علوم تجربي 11 2 ادبيات فارسي 1

 29 وم تربيتيعل 12 29 هاي آسماني پيام 2

 9 عمومي 13 7 تاریخ علم 3

 1 قرآن 14 1 تربيت بدني 4

 7 كار و فناوري 15 25 تفكر و سبک زندگي 4

 10 مرجع 16 11 جنبي و سرگرمي 5

 7 مطالعات اجتماعي 17 1 چند موضوعي 6

 5 نثر ادبي و خاطره 18 60 داستان 7

 7 آموزش ادبي -نقد ادبي 19 2 ریاضي 8

 6 هنر 20 4 گليسيزبان ان 9

     8 شعر 10

 273مجموع: 

 
عنوان، كانون پرورش 24نامه به ترتيب به انتشارات نوشته با  هاي مناسب معرفي شده در این كتاب ترین كتاب ناشر، بيش 72از ميان 

، علوم 60وضوعات نيز داستان باعنوان تعلق دارد. در بين م 14عنوان و موسسه فرهنگي مدرسه برهان با 15فكري كودكان و نوجوانان با 

 .ترین فراواني برخوردارند عنوان كتاب مناسب از بيش 29 علوم تربيتيپيام هاي آسماني و و  42تجربي با 
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ترین مشاركت را در ارسال كتاب  عنوان بيش 29عنوان و محراب قلم با 31عنوان، قدیاني با  40در بين ناشران، بني هاشمي خامنه با 

 داشتند.

 

 تنظیم اطالعات هشیو 

و در هر موضوع به تفكيک « موضوع»ها بر اساسوجوي كتاب مناسب در كتاب نامه، تنظيم عناوین كتاببه منظور سهولت جست

 حروف الفبا صورت گرفته است.

براي خواننده شناختي آن آورده شده است كه یافتن كتاب مناسب را اي از محتوا و اطالعات اوليه كتاب در معرفي هر كتاب، چكيده

كند. این اطالعات شامل موارد زیر است: شماره كتاب؛ نام خانوادگي و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه و عنوان كتاب؛ نام و نام  آسان مي

خانوادگي مترجم؛ محل نشر، نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع كتاب؛ گروه مخاطب كتاب؛ پایه تحصيلي؛ كلمات كليدي و 

 كتاب. معرفي

 

 های کتاب نمایه 

و نام و نشاني ناشر نيز تنظيم شده است تا معلمان، هایي بر اساس عنوان كتاب، نام پدیدآورندگان، نامه، نمایه در پایان هر كتاب   

 یک شماره دست یابند. در متن، به هر كتاب  مربيان، كارشناسان، والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نياز خود، به منابع مناسب

دهند؛ ضمن این ها ارجاع مي اند و ما را به این شماره ها مرتب شده هاي كتاب بر اساس این شماره ردیف اختصاص داده شده است. نمایه

 وجوست. نامه نيز قابل جستهاي الكترونيكي كتابكه فایل

 

 نامههمکاران ما در این کتاب 

ها حوصله و دقت زیادي به  اند و خصوصاً در بررسي كتاب كاران متعددي به ما یاري رساندهنامه هم سازي این كتاب در توليد و آماده   

هایشان بهره بردیم، به ترتيب موضوع سازي این مجموعه از نظرات و همكاري اند. اسامي كارشناسان و معلماني كه در آماده كار بسته

 عبارتند از:
 اره عال، حسین قاسم پورمقدم، صدف گلمرادی، مالحت نجفی عربادبیات فارسی: علی رضایی، مرجان سجودی، شر ■

 پیام های آسمانی و قرآن: یونس باقری ، محمد دلبری، بهروز رضایی، یاسین شکرانی ■

 تاریخ علم:طیبه ارشاد، اعظم اسالمی، فریبرز بیات، بهروز رضایی، غالمرضا شمسائی زفرقندی، گالره کاشانیان، فخری ملکی ■

 نی: طیبه ارشادتربیت بد ■

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

 جنبی و سرگرمی: علیرضا باقری جبلی، سپیده چمن آرا، سعیدکفایتی ■

گلمرادی،  داستان: آذردخت بهرامی، فرزانه رحمانی، امیرحسین رحیمی زنجانبر، محمدحسن حسینی، برزو سریزدی، یوسف فوجق، عباس قدیرمحسنی، صدف ■

 مهری ماهوتی
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 ریاضی: شهرناز بخشعلی زاده،جوادحاجی بابایی، خسرو داوودی،اکرم صالحی، سمیه سادات میرمعینی ■

 انگلیسی: رضا خیرآبادی، سیدبهنام علوی مقدم، سعید معظمی گودرزی  زبان  ■

 حسن حسینی، امیرحسین رحیمی زنجانبر، مهری ماهوتیشعر: کبری بابایی، محمد ■

 ربی: عادل اشکبوس، مهدی پرکاری ع ■

لی لطاف علوم تجربی: بهداد اصفهانی،مریم انصاری، حسن حذرخانی، هدایت سجادی، مریم عابدینی، غالمرضا شمسائی، مرجان کلهر، اعظم گودرزی، امیرع ■

 ابرکوه

 علوم تربیتی: نیره شاه محمدی، مژگان منیزی ■

 قرآن: مهدی پرکاری ■

 ه نوروزیکارو فناوری: معصوم ■

 مرجع: احمد احمدی، مریم عابدینی، مرجان کلهر، اعظم گودرزی، سوسن نوروزی ■

 مطالعات اجتماعی: کوروش امیری نیا، عباس پرتوی مقدم، اعظم صحرایی، احمد عربگری، زهرا مروتی، سوسن نوروزی■

 نقد ادبی: امیرحسین رحیمی زنجانبر، صدف گلمرادی ■

 صدف گلمرادی نثرو خاطره: کبری بابایی، ■

 هنر: مینو آیت اللهی ■
 

 

 نامه راهنمای استفاده از این کتاب 
در این راهنما، اطالعات مربوط به یک كتاب، به صورت نمونه نشان داده شده است. این اطالعات ضمن معرفي اجمالي كتاب، به ما 

 .گوید كه كتاب چه محتوایي دارد و براي كدام گروه از مخاطبان مناسب است مي
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نامه(، نام خانوادگي و نام مؤلف )یا مؤلفان(، عنوان  این اطالعات به ترتيب شامل موارد زیر است: شماره مدخل كتاب )در این كتاب

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

 و كلمات كليدي و باالخره چكيده كتاب. نياز پایه تحصيلي 
 

 نامه یا فرستادن کتاب، این کتاب های خود درباره برای بیان دیدگاه
ی و دهی منابع آموزش سامان وپرورش، دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی، دبیرخانه آموزش 4به نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 

 ( تماس حاصل فرمایید.021) 88306071تلفن  تربیتی مکاتبه یا با شماره
 وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی:

http://samanketab.roshdmag.ir 
 های شماست. دریافت دیدگاه آماده
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 ادبیات فارسی

 

 .1399. جامعة القرآن الكریم: قم. المثل، قصه شیرین فارسی ضرب 200ها:  العسل ضرب. حيدري ابهري، غالمرضا. 1

  9786003582293 شابک: جيبي. ص.140

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  المثل ضرب کلمات کلیدی:

ها را از  اي طوالني دارد. نویسنده آن المثل كه هر كدام قصه اي است از دویست ضرب كتاب حاضر مجموعهمعرفی کتاب: 

هاي كتاب،  المثل لمثل فارسي برگزیده و با توضيحاتي در این كتاب آورده است. در كنار برخي ضربا بين هزاران ضرب

 اند. هاي مشابه نيز آمده المثل ضرب

 

  9789648288797 شابک: رقعي. ص.236 .1398. مرسل: كاشان. گلستان سعدی. الدین سعدي شيرازي، شيخ مصلح. 2

  معلممخاطب: 

  فارسي، شاعران، نثرادبيات  کلمات کلیدی:

اي از اشعار و  است. این كتاب، مجموعه« گلستان سعدي»از كتاب « محمدعلي فروغي»این كتاب تصحيح معرفی کتاب: 

هاي پندآموز اخالقي است. در این اثر سخنان و اشعاري نغز از سعدي شيرازي درباره سيره پادشاهان، اخالق  حكایت

ت و خاموشي، عشق و جواني، ضعف و پيري، آثار تربيت و آداب صحبت كردن آمده درویشان، فضيلت قناعت، فواید سكو

است. در هر یک از موضوعات فوق، ابتدا حكایتي نقل شده و سپس اشعاري در رابطه با آن موضوع سروده شده است. در 

آميز دارد، ذكر شده   ي و حكمتها اشاره به مطلبي اخالق  صورت نظم و نثر كه هر كدام از آن پایان نكاتي ظریف و لطيف به

 است.

های آسمانی پیام  

 

. های آسمان دوره اول متوسطه از ارزشیابی تا یادگیری، درس پیام. قلندریان، حميد/ خواجه بيدختي، طيبه. 3

  9786004763615 شابک: وزیري. ص.120 .1399. ضریح آفتاب: مشهد

  معلممخاطب: 

  ليمات دیني، یادگيريارزشيابي آموزشي، تع کلمات کلیدی:

هاي مختلف نقطه پایاني بر سناریوي آموزش  تواند نقطه آغاز تحول باشد به شرطي كه آزمون سنجش ميمعرفی کتاب: 

گيري محفوظات بسنده كند انتظار ارتقاي دانش در فراگيران به سطوح باالي یادگيري دور  نباشد. اگر سنجش تنها به اندازه

آموز هر  تواند آموزش را تغيير دهد كه در یک جاده دوطرفه حركت نماید. معلم و دانش جشي مياز دسترس خواهد بود. سن

تواند  است: آیا سنجش مي  دو باید در این مسير تغيير رفتار دهند. ایده اصلي براي تأليف این كتاب پاسخ به این مسائل بوده

عليم و تربيت دارند: آموزش یا سنجش؟ براي ایجاد تحول یک نقش نخستين را در تحول نظام ت آموزش را تغيير دهد؟ كدام

از منظر « هاي آسماني پيام»ها محتواي كتاب درسي  منظور پاسخگویي به این پرسش یک برویم؟ به سراغ كدام باید به

هاي موضوعي را براي طراحي آزمون در اختيار دبيران تخصصي و  طوري كه باید و نباید جدیدي تحليل شده است؛ به

هایي از انواع سؤاالت در  هاي عيني ارائه شده است و نمونه همراه مثال  ها به دهد. همچنين انواع آزمون غيرتخصصي قرار مي

هاي استاندارد براي طراحي سؤاالت استاندارد  سنجي آزمون و ارائه نقشه و چارچوب كتاب آمده است كه هدف از آن كيفيت

 است.
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باره اعمال برای نوجوانان و شناختی و تربیتی در نکته روان 40من و اعمالم: اي رو به خدا: پنجره. اصالني، ابراهيم. 4

  9789640229491 شابک: جيبي. ص.64 .1399. نشر به: تهران. جوانان

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، دهم پایه تحصیلی:

  اخالق اسالمي، تربيت کلمات کلیدی:

كوشد براي نوجوانان و جوانان فرصتي ایجاد  اي چندجلدي است كه مي م از مجموعهكتاب حاضر جلد پنجمعرفی کتاب: 

هایشان را بيابند. منظور از عمل در این  كند تا دربارۀ بخشي از مسائل مهم اعتقادي و دیني بيندیشند و پاسخ بعضي سؤال

شناختي و تربيتي دربارۀ اعمال، به  تة رواننك 40زند.  است از رفتار و گفتار و هر اقدامي كه از انسان سر مي كتاب عبارت

 اند. زبان بسيار ساده و در قالب نكات كوتاه و كاربردي، در این كتاب آمده

 

باره دعا برای نوجوانان و شناختی و تربیتی در نکته روان 40من و دعا:  اي رو به خدا: پنجره. اصالني، ابراهيم. 5

  9789640229385 شابک: بي.جي ص.64 .1399. نشر به: تهران. جوانان

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  شناسي دعا، روان کلمات کلیدی:

كوشد براي نوجوانان و جوانان فرصتي ایجاد  اي چندجلدي است كه مي كتاب حاضر جلد سوم از مجموعهمعرفی کتاب: 

هایشان را بيابند. این كتاب مربوط به  شند و پاسخ بعضي سؤالكند تا دربارۀ بخشي از مسائل مهم اعتقادي و دیني بيندی

شناختي و تربيتي دربارۀ دعا، به زبان بسيار ساده و در قالب  نكتة روان 40دعا و نگاه منطقي به آثار آن در زندگي است. 

 اند. نكات كوتاه و كاربردي، در این كتاب آمده

 

باره روزه برای نوجوانان و شناختی و تربیتی در نکته روان 40من و روزه: اي رو به خدا: پنجره. اصالني، ابراهيم. 6

  9789640229392 شابک: جيبي. ص.64 .1399. نشر به: تهران. جوانان

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  احكام اسالمي، اسالم کلمات کلیدی:

كوشد براي نوجوانان و جوانان فرصتي ایجاد  دجلدي است كه مياي چن كتاب حاضر جلدچهارم از مجموعهمعرفی کتاب: 

هایشان را بيابند. روزه یكي از اعمال و  كند تا دربارۀ بخشي از مسائل مهم اعتقادي و دیني بيندیشند و پاسخ بعضي سؤال

ساده و در قالب نكات كوتاه شناختي و تربيتي دربارۀ روزه، به زبان بسيار  نكتة روان 40هاي ویژه در دین اسالم است.  عبادت

 است. و كاربردي، در این كتاب آمده
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باره قرآن و زندگی برای شناختی و تربیتی در نکته روان 40من و قرآن:  اي رو به خدا: پنجره. اصالني، ابراهيم. 7

  9789640229347 شابک: جيبي. ص.64 .1399. نشر به: تهران. نوجوانان و جوانان

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  قرآن، اسالم کلمات کلیدی:

كوشد براي نوجوانان و جوانان فرصتي ایجاد كند  اي چندجلدي است كه مي كتاب حاضر جلد اول از مجموعهمعرفی کتاب: 

اب انس و هدایت و هایشان را بيابند. قرآن كت تا دربارۀ بخشي از مسائل مهم اعتقادي و دیني بيندیشند و پاسخ بعضي سؤال

شناختي و تربيتي دربارۀ قرآن، به زبان بسيار ساده و در قالب نكات كوتاه و كاربردي در  نكتة روان 40رستگاري انسان است. 

 است. این كتاب آمده

 

ان و باره نماز برای نوجوانشناختی و تربیتی در نکته روان 40من و نماز:  اي رو به خدا: پنجره. اصالني، ابراهيم. 8

  9789640228494 شابک: جيبي. ص.64 .1399. نشر به: تهران. جوانان

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  نماز، مذهبي کلمات کلیدی:

كوشد براي نوجوانان و جوانان فرصتي ایجاد كند  اي چندجلدي است كه مي كتاب حاضر جلددوم از مجموعهمعرفی کتاب: 

ترین اعمال  هایشان را بيابند. نماز یكي از مهم شي از مسائل مهم اعتقادي و دیني بيندیشند و پاسخ بعضي سؤالتا دربارۀ بخ

شناختي و تربيتي دربارۀ نماز، به زبان بسيار ساده و در قالب نكات كوتاه و كاربردي، در این كتاب  نكتة روان 40دیني است. 

 است. آمده

 

 شابک: وزیري. ص.112 .1399. طالیي: تهران. امبری که سلمان شناختپی. راد، محمدحسين معتمد. 9

9786226009034  

  معلممخاطب: 

  تاریخ اسالم، تاریخ ایران، مفاخر ایران کلمات کلیدی:

تردید از  خصوص تاریخ اسالم، اگر ماجراي جنگ احزاب را از نظر گذرانده باشند، بي مندان به تاریخ، به عالقهمعرفی کتاب: 

اند. محتواي این كتاب، عالوه بر نقش سلمان در جنگ احزاب، به دوران كودكي و نوجواني  ش سلمان در حفر خندق آگاهنق

او، سفر دشوار او براي یافتن حقيقت و رسيدن به پيامبر اسالم و یافتن نام بامسماي سلمان، و نيز به خدمات او پس از 

 رداخته است.پيامبر و در زمانة زمامداري خلفاي راشدین، پ
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 رحلي. ص.180 .1399. جامعة القرآن الكریم: قم. حکایت دینی کوتاه 365های طال:  تکه. حيدري ابهري، غالمرضا. 10

  9786003582354 شابک:

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم پایه تحصیلی:

  داستان كودک، داستان هاي اخالقي، ادبيات دیني کلمات کلیدی:

حكایت دیني كوتاه، انتخاب و بازنویسي شده بر مبناي احادیث اسالمي و براي  365ب پيش رو شامل كتامعرفی کتاب: 

گروه سني كودک و نوجوان است.جذابيت موضوعي، آموزنده بودن، كوتاه بودن و استناد به منابع معتبر همراه با 

هاي سال از  بخش بر اساس ماه 12ت كتاب به هاي این اثر است. براي استفاده بهتر، فهرس هاي رنگي از ویژگي تصویرسازي

توان به آشناكردن مخاطب با معارف دیني اشاره  بندي شده است. از اهداف چاپ این كتاب مي فروردین تا اسفند تقسيم

 كرد.

 

 شابک: رقعي. ص.100 .1399. موسسه فرهنگي هنري قدر والیت: تهران. های خدا جایزه. شعيبي، علي. 11

9789644956355  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي فارسي، زندگي انسان، داستان کلمات کلیدی:

بردن از زندگي دنيوي خود به روحيه پاک و زندگي پاكيزه   شدن و لذت ما براي زیبا شدن و انساني معرفی کتاب: 

قدر شيریني زندگي را بهتر و  ها روي بياوریم همان ها و پاكي ها و گناهان دوري كرده و به خوبي نيازمندیم و هر قدر از بدي

كرده با بيان پاداش كارهاي خوب و آشنایي نوجوانان با ثواب   سعي« هاي خدا جایزه»بيشتر خواهيم چشيد. نویسنده كتاب 

خوب را به نوجوانان  آن كارها، توجه آنان را به روح زیباي كار خوب و پاكيزه جلب كند و تأثير دنيایي و آخرتي كارهاي

 نشان دهد.

 

 شابک: خشتي. ص.48 .1399. آثار سبز: تهران. (1در سایه نماز). مؤسسه فرهنگي علوي، دبستان علوي. 12

9786008566984  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي مذهبي نماز، آداب و رسوم مذهبي، كتاب کلمات کلیدی:

درس دربارۀ نماز دارد. هر درس شامل چند بخش است:  40اي است كه  تاب حاضر جلد اول از مجموعهكمعرفی کتاب: 

جلد اول به . اي زیبا و داستاني مرتبط با نماز اي شعر، یک حدیث با معني، نكته قسمتي از احكام، یک آیه با معني، قطعه

رفتن به توالت، مقدمات نماز، وضو و تيمم پرداخته  موضوعات چرایي خواندن نماز، نجاسات، مطهرات، انواع آب، احكام

 است.
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 شابک: خشتي. ص.48 .1399. آثار سبز: تهران. (2در سایه نماز). مؤسسه فرهنگي علوي، دبستان علوي. 13

9786008566991  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  مذهبيهاي  نماز، اعتقادات مذهبي، كتاب کلمات کلیدی:

درس دربارۀ نماز دارد. هر درس شامل چند بخش است:  40اي است كه  كتاب حاضر جلد دوم از مجموعهمعرفی کتاب: 

جلد دوم به . اي زیبا و داستاني مرتبط با نماز اي شعر، یک حدیث با معني، نكته قسمتي از احكام، یک آیه با معني، قطعه

 مه، شروع نماز و سجدۀ سهو پرداخته است.موضوعات اركان نماز، مستحبات، اذان، اقا

 

 شابک: خشتي. ص.48 .1399. آثار سبز: تهران. (3در سایه نماز). مؤسسه فرهنگي علوي، دبستان علوي. 14

9786227186024  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي مذهبي نماز، آداب و رسوم مذهبي، كتاب کلمات کلیدی:

درس دربارۀ نماز دارد. هر درس شامل چند بخش است:  40اي است كه  كتاب حاضر جلد سوم از مجموعهکتاب:  معرفی

جلد سوم به . اي زیبا و داستاني مرتبط با نماز اي شعر، یک حدیث با معني، نكته قسمتي از احكام، یک آیه با معني، قطعه

گانه، نماز آیات، دعاهاي تعقيبات،  مسافر، اوقات نمازهاي پنجموضوعات جواب سالم و صلوات، مبطالت نماز، غسل، نماز 

 شک در نماز و جبيره پرداخته است.

 

 رقعي. ص.132 .1399. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. غالمعلي حداد عادل دعای ابوحمزه ثمالی.. ثمالي، ابوحمزه. 15

  9789644308031 شابک:

  معلممخاطب: 

  ها هدعا، ترجم کلمات کلیدی:

اي  شود. این اثر ترجمه هاي رمضان به فراواني خوانده مي دعاي ابوحمزه از جمله دعاهایي است كه در شبمعرفی کتاب: 

است از دعاي ابوحمزه ثمالي. در هر صفحه از كتاب، متن عربي بخشي از دعا آمده و در زیر آن ترجمة فارسي آن درج 

 است. شده

 

السالم در صحرای  علیه حسین دعای عرفه: درس شناخت و خودسازی از امام . یمآزار شيرازي، عبدالكر بي. 16

  9789644307980 شابک: رقعي. ص.68 .1399. دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. عرفات

  معلممخاطب: 

  دعا، عبادت، عرفات کلمات کلیدی:

است كه پس از نماز ظهر و عصر تا « عرفه»روز دعاي عرفه دعایي نسبتا طوالني و از اعمال مهم شيعيان در معرفی کتاب: 

 200هزار و  3، پيشواي شيعيان، با حجمي حدود «حسين بن علي )ع(»، منسوب به «دعاي عرفه»شود.  غروب خوانده مي

كلمه كه با اختالفاتي جزئي در كتب مختلف نقل شده، و مضمونش اعتراف به جایگاه خدا و اقرار به جایگاه انسان در 

هایي كه شخص در عمر  تاب و هاي فراوان خداوند بر انسان، یادآوري مشكالت و تب نيز حمد و سپاس براي نعمت هستي، و

 خویش از بدو آفرینش تاكنون پشت سر نهاده، و كوشش براي جلب رحمت الهي، و طلب آرامش و عافيت از وي، است.



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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  9789649736310 شابک: رقعي. ص.148 .1399. كتاب جمكران: قم. روزگار عمار. مالمحمدي، مجيد. 17

  آموز دانشمخاطب: 

  نهم پایه تحصیلی:

  هاي مذهبي، سرگذشتنامه ادبيات نوجوانان، داستان کلمات کلیدی:

این كتاب با هدف معرفي الگوهاي عملي یاران ائمه اطهار )ع( براي نوجوانان و جوانان به چاپ رسيده و در معرفی کتاب: 

و اصحاب ائمه به عنوان الگوهاي ملموس دیني پرداخته شده است. عمار یاسر، صحابه پيامبر اكرم )ص(  آن به معرفي یاران

هاي شناخت حق از باطل  عنوان یكي از شاخص اش در دوران پيامبر )ص( به و اميرالمؤمنين )ع( بوده كه در زمان زندگي

هاي سياه و سفيد معاصر او را هم  دث زندگي عمار، شخصيت، عالوه بر روایت اتفاقات و حوا«روزگار عمار»معرفي شد. كتاب 

 بازگو كرده است.

 

 شابک: رحلي. ص.28 .1399. كتاب نيستان: تهران. روزی که مسیح به صلیب کشیده نشد. شجاعي، سيدمهدي. 18

9786222087791  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم پایه تحصیلی:

  هاي مذهبي، عيسي مسيح سرگذشتنامه، داستان پيامبران اولوالعزم، کلمات کلیدی:

نویسنده در این كتاب، زندگي و زیست حضرت عيسي )ع( را به اختصار و از زمان تولد و مبعوث شدنش به معرفی کتاب: 

چيني یهودیان بر عليه وي و درنهایت  پيامبري تا دعوت مردم منطقه اورشليم به یكتاپرستي و تغيير سبک زندگي و دسيسه

جاي  و به صليب كشيده شدنش به« یهودا»ور فرمان قتلش با موافقت پادشاه رومي اورشليم و نيز ماجراي تغيير چهره صد

 ایشان را روایت كرده است.

 

. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. بنت اسد مهرا: روایت داستانی از زندگی بانو فاطمه  ریحانه:. زماني، هاجر. 19

  9789640815236 شابک: ي.وزیر ص.128 .1398

  معلممخاطب: 

  هاي مذهبي تاریخ اسالم، زنان، داستان کلمات کلیدی:

سال قبل هجرت(، مادر امام علي)ع(، همسر ابوطالب و از زناني است كه جزو  55« )فاطمه بنت اسد»معرفی کتاب: 

ين زن( است كه مسلمان شد و اولين زني كه رود. او یازدهمين فردي )و در ميان زنان، دوم اصحاب پيامبر)ص( به شمار مي

او نزد پيامبر   با پيامبر)ص( بيعت كرد. از پيامبر)ص( سخناني درباره فاطمه بنت اسد، نقل شده كه نشان از جایگاه ویژه

شهر مدینه است. در این كتاب، روایتي داستاني از زندگي « بقيع»اسالم)ص( دارد. مقبرۀ فاطمه بنت اسد در قبرستان 

 شود. ، ارائه مي«فاطمه بنت اسد»



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش

15 

 

 

 شابک: بياضي. ص.40 .1399. كتاب نيستان: تهران. زنی مردی و دنیایی نامردی. شجاعي، سيدمهدي. 20

9786222087869  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي تاریخي، ادبيات دیني داستان كودک، داستان کلمات کلیدی:

اش، صحنه ورود كاروان اسراي كربال به كوفه و كاخ ابن زیاد را بيان كرده  كتاب حاضر با بيان خاص نویسندهمعرفی کتاب: 

تابي مردان غرق در سالح و زره، براي  ها، این همه گرد و غبار و بي گوید: این همه پا بر زمين كوبيدن و شيهه اسب است. مي

است. كارواني از زن و كودک و كارواني كه تنها مردش، تني بيمار و  كاروان كوچكي است كه كنار دروازه شهر ایستاده

 كند. مجروح دارد. تصاویر كتاب نيز در كنار متن به دریافت پيام این اثر كمک مي

 

 .1399. اندیشه و فرهنگ جاویدان: قم. راز پنهان سفرهای کاکلی هاي آموزشي مهدویت: كتاب. آبادي، جواد دي. 21

  9786226052221 ابک:ش خشتي. ص.136

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي مذهبي، مهدویت داستان كودک، داستان کلمات کلیدی:

هایي از قرآن  نویسنده در این كتاب با چيدماني هوشمندانه جهت آموزش مباني مهدویت با بيان داستانمعرفی کتاب: 

اي  نشينان بر حقش، از دوستي یک كبوتر با چاه استفاده ادبي كرده و كودكان را با شيوهكریم و نيز آخرین پيامبر خدا و جا

شكن  اولين بت»، و «ترین طوفان بزرگ»، «اولين آشنایي»، «اولين اتفاق»سازد.  جذاب و شنيدني با اهميت رهبري، آشنا مي

 سال، تهيه شده است. 14تا  9نان هاي كتاب است كه براي كودكان و نوجوا ، برخي از عناوین داستان«تاریخ

 

 شابک: رقعي. ص.134 .1399. كتاب نيستان: تهران. البالغه حالی از نهج و گزیده و حس. افروغ، عماد. 22

9786222087272  

  معلممخاطب: 

  البالغه، خطبه نهج کلمات کلیدی:

هاي حاكم  دیني ها و بي عدالتي ، مشكالت، بيرو هستيم كه نسبت به دردها البالغه با شخصيتي روبه در نهجمعرفی کتاب: 

كند. نویسنده تأكيد كرده است كه قصدش  البالغه را به مخاطب عرضه مي هایي از نهج بسيار ناآرام است. كتاب حاضر گزیده

ه بخش البالغه، در س هایي حسب حال و مقام است، نه ترجمه و تفسير. محتواي كتاب، به سياق خود نهج صرفاً انتقال گزیده

 است. ها عرضه شده ها و حكمت ها، نامه خطبه



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش

16 

 

 

 شابک: وزیري. ص.64 .1399. نشر به: تهران. آن روی زیبا مجموعه یاران پيامبر:. پوروهاب، محمود. 23

9789640230848  

  آموز دانشمخاطب: 

  هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  داستان، سرگذشتنامه، اصحاب ائمه کلمات کلیدی:

هاي برتري  هاي آسماني، مالک اي، مانند فرهنگ پيامبران و اولياي خدا و مكتب در فرهنگ اصيل و شایسته معرفی کتاب:

زیستي، صداقت، مجاهده و خلوص است و قهرمانانِ چنين فرهنگي، فرزانگاني درستكار،  براساس علم، معرفت، پاک

سراغ  به« سرگذشت یاران پيامبر )ص(»هاي  عه كتاباند. نویسنده در هر جلد از مجمو روش، آگاه، تالشگر و راستين پاک

یكي از یاران پيامبر و قهرمانان تاریخ اسالم رفته و زندگي پرافتخار این دالوران را بررسي كرده است. در این كتاب به 

 شود. اش در نشر اسالم و شهادت او، پرداخته مي وقفه ، چگونگي اسالم آوردن، تالش بي«مصعب بن عمير»زندگي 

 

  9786226745260 شابک: جيبي. ص.48 .1398. كتابک: قم. مدرسه احکام. حسين قاسمي، محمد. 24

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  احكام اسالمي، احكام شرعي، كودكان کلمات کلیدی:

. بعضي از این احكام كوشد به زبان ساده، مخاطب كودک را با احكام دین اسالم آشنا كند كتاب حاضر ميمعرفی کتاب: 

اند از: اصول و فروع دین، واجبات و مستحبات، تكليف و تقليد، وضو و تيمم، مطهرات و نجاسات، نماز و روزه، و محرم  عبارت

 اند. شده ها و اصطالحات دیني توضيح داده و نامحرم. در انتهاي كتاب نيز واژه

 

 شابک: رقعي. ص.80 .1399. سسه فرهنگي هنري قدر والیتمو: تهران. هایت باش مراقب جایزه. شعيبي، علي. 25

9789644956423  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  داستان هاي اخالقي، نوجوانان، گناهان کلمات کلیدی:

هاي  انند جایزهتو شوند كه به سرعت مي ، نوجوانان با گناهاني آشنا مي«هایت باش مراقب جایزه»در كتاب معرفی کتاب: 

ها دست پيدا  خدا را از دستشان بربایند. شيطان، سوگند خورده است كه فرزندان آدم را فریب دهد و نگذارد به این جایزه

ها دوري كنند و اراده قوي و انگيزه باال براي حفظ و مراقبت از  كند كه از آن كنند. شناخت گناهان به نوجوانان كمک مي

 نند.هاي خدا پيدا ك جایزه

 

 شابک: وزیري. ص.222 .1398. روز دهم: قم. آبادي، مرتضي وافي علي عباس لعبرة. ا مقتل قتیل. وافي، مرتضي. 26

9786009684748  

  معلممخاطب: 

  مقاتل، امامان، عاشورا کلمات کلیدی:

وز عاشورا با توجه به بيش از از مقاتلي است كه با موضوع وقایع ر« مرتضي وافي»، اثر «العبره قتيل»مقتل معرفی کتاب: 

بيست مقتل مستند گزینش شده و با یک سير منظم به زبان عربي و ترجمه فارسي، صبح روز عاشورا تا غروب آن و لحظه 

هاشم  دهد. این مقتل به شرح حماسه و فداكاري بيش از بيست نفر از اصحاب و بني شهادت امام حسين )ع( را گزارش مي

 پردازد. آميز عاشورایيان، مي نان حكمتبه همراه رجزها و سخ



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش

17 

 

 

  9789640819951 شابک: رقعي. ص.78 .1398. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. وقف. افرافر، مرضيه. 27

  معلممخاطب: 

  تاریخ اسالم، ایران، فقه کلمات کلیدی:

ماند. كتاب حاضر به طور خالصه  ميوقف عمل نيک ماندگاري است كه منافع آن نيز همچنان جاري باقي معرفی کتاب: 

دهد. سپس  هاي مختلف به خواننده مي اي از آن آورده و تصویري كلي از وقف در زمان وقف را معرفي كرده است. تاریخچه

 واژگان كليدي این حوزه را تعریف كرده است. در فصل آخر نيز به موقوفات و كاركردهاي آن پرداخته است.

 

 شابک: بياضي. ص.36 .1399. كتاب نيستان: تهران. داند کس همه چیز را نمی هیچ .شجاعي، سيدمهدي. 28

9786222087425  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  هاي مذهبي، پيامبران قرآن، داستان کلمات کلیدی:

. او تمامي حيوانات را شود از زبان حضرت سليمان )ع( روایت مي« داند كس همه چيز را نمي هيچ»داستان معرفی کتاب: 

ها درباره خوردن آب حيات توسط خودش، نظرخواهي كند. همه حيوانات جز یكي با این  كند تا از آن نزد خود جمع مي

 شود نظر حضرت سليمان )ع( را براي این موضوع تغيير دهد. كنند و همان یک تن درنهایت موفق مي موضوع موافقت مي

 

 .1399. نشر به: تهران. آخرین مهاجر: عبداهلل پسر اریقط و معاذ پسر جموح پيامبر: یاران. پوروهاب، محمود. 29

  9789640230831 شابک: وزیري. ص.32

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي مذهبي داستان، داستان کلمات کلیدی:

انه و شهر خود مهاجرت كردند. كتاب حاضر یكي از مهاجران كساني بودند كه در پي پيامبر اسالم از خمعرفی کتاب: 

اي چند جلدي است كه هر كدام به یكي از یاران پيامبر اختصاص دارد. در این جلد داستان مهاجرت  مجلدات مجموعه

 عبداهلل، پسر اریقط، و معاذ، پسر جموح، آمده است.

 

 شابک: وزیري. ص.88 .1399. نشر به: تهران. غفاری کنی: ابوذر تنها زندگی می یاران پيامبر:. پوروهاب، محمود. 30

9789640230824  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي مذهبي، داستان داستان کلمات کلیدی:

مهاجران كساني بودند كه در پي پيامبر اسالم از خانه و شهر خود مهاجرت كردند. كتاب حاضر یكي از معرفی کتاب: 

اي چند جلدي است كه هر كدام به یكي از یاران پيامبر اختصاص دارد. در این جلد داستان مهاجرت ابوذر  ات مجموعهمجلد

 غفاري، یار تنها و وفادار پيامبر، آمده است.



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش

18 

 

 

  9786222087852 شابک: رحلي. ص.48 .1399. كتاب نيستان: تهران. یکی بود... یکی نبود. شجاعي، سيدمهدي. 31

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم پایه تحصیلی:

  هاي تاریخي، كودكان و نوجوانان ادبيات فارسي، داستان کلمات کلیدی:

، «شریک ابن عبداهلل نخعي»نویسنده این كتاب را با هدف بازخواني فرازهایي از تاریخ صدر اسالم و زندگي معرفی کتاب: 

گيرد.  از خلفاي عباسي شكل مي« مهدي»است كه در زمان خالفت  آموز شریک، داستاني تأليف كرده است. سرنوشت عبرت

نشين و مورد اعتنا و اقبال مردم كه درنهایت با وسوسه خليفه و دریافت مال و لقمه حرام از  شریک، زاهدي است گوشه

نده، این داستان را در فروشد. الزم به یادآوري است، نویس سوي خليفه، مبدل به یكي از عُمّال او شده و دینش را به دنيا مي

 هاي متني قابل فهم و آشكار براي مخاطب خود بازگو كرده است. قالب روایتي ساده و با تصویرسازي

 تاریخ علم

 

مهرسا, مهر : تهران. هستي حسيني سيده این منم ماری کوری. دهند!: هاي معمولي جهان را تغيير مي آدم. ملتزر، برد. 32

  9786227437089 شابک: شتي.خ ص.44 .1399. و ماه نو

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  داستان، زنان، سرگذشتنامه کلمات کلیدی:

« دهند هاي معمولي جهان را تغيير مي آدم»هاي  یكي از جلدهاي مجموعه كتاب« این منم ماري كوري»معرفی کتاب: 

، «ماري كوري» كند.  ترین دانشمندان زن جهان را بيان مي از بزرگ ، داستان زندگي یكي«این منم ماري كوري»است. 

نوبل شيمي و فيزیک شده است. او یكي از قهرمانان برجسته هزاره سوم محسوب   جایزه  اولين بانو در تاریخ است كه برنده

. ولي ماري كوري هرگز از تحصيل نداشتند  شود. ماري در دوراني توانست به چنين اهدافي برسد كه دختران حتي اجازه مي

 خواست رسيد. ها تالش و كوشش به آنچه مي اهدافش دست نكشيد تا پس از سال

 

مؤسسه فرهنگي : تهران. علي جعفري محمد. استیون هاوکینگ چه کسی بود؟: چه كسي بود؟. جيليوتي، جيم. 33

  9786226630467 شابک: رقعي. ص.104 .1399. فاطمي

  آموز دانشمخاطب: 

  هشتم، نهم یه تحصیلی:پا

  ادبيات كودک و نوجوان، دانشمندان، سرگذشتنامه کلمات کلیدی:

سالگي به بيماري  21به دنيا آمد؛ هرچند در « گاليله»سال پس از مرگ  300درست « استيون هاوكينگ»معرفی کتاب: 

وي صندلي چرخدار و با كمک سيستم صوتي عصبي نادري دچار شد، اما اجازه نداد این بيماري او را از زیستن بازدارد. او ر

ترین آثار  از مهم« ها چاله سياه»ادامه داد. نظریه هاوكينگ درباره 2018اي، تحقيقات خود را تا زمان مرگش در سال  رایانه

در این كتاب، زندگي سرشار از تالش و پژوهش او را براي مخاطبان بازگو « جيم جيليوتي»آید.  حساب مي علمي او به

 كند مي



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش

19 

 

 

. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. فروغ فرجود. مایکل جردن چه کسی است؟: چه كسي بود؟. اندرسون، كریستن. 34

  9786226630436 شابک: رقعي. ص.104 .1399

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  بالها، بازیكنان، بسكت نامه ادبيات كودک و نوجوان، زندگي کلمات کلیدی:

اي سابق بسكتبال اهل امریكا، كارآفرین، و مالک عمده و همچنين رئيس  ، بازیكن حرفه«مایكل جردن»معرفی کتاب: 

بازي كرده « ویزاردز  واشينگتن»و « شيكاگو بولز»هاي  براي تيم« NBA»فصل در 15است. او « شارلوت هورنتز »باشگاه 

 1980، طي دهه NBAعنوان ابزاري براي محبوبيت ارز نسل خودش بود و بهاست. جردن یكي از تأثيرگذارترین ورزشكاران ب 

هاي امتيازآور زندگي این اسطوره بسكتبال دنيا را  انگيز و پرش هاي هيجان مطرح بود. نویسنده در این كتاب لحظه 1990تا 

 كند. براي مخاطبان روایت مي

 

  9786226745338 شابک: جيبي. ص.16 .1398. كتابک: قم. شناسنامه شهید قاسم سلیمانی. رحيمي، ناهيد. 35

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ها نامه شهادت، انقالب اسالمي، زندگي کلمات کلیدی:

هاي شهيد قاسم سليماني است. كودكي و نوجواني و جواني،  این اثر در واقع شرح مختصر زندگي و فعاليتمعرفی کتاب: 

اج قاسم در دوران انقالب و دفاع مقدس، فرماندهي نيروي قدس، جنگ داخلي عراق، مبارزه با داعش، جنگ فعاليت ح

هاي اخالقي، سردار  هایي ویژگي اند. در بخش شده داده داخلي سوریه و اعالم پایان كار داعش، هر كدام در یک بند توضيح

اي درج  نامه ن آمده است. در انتهاي كتاب نيز فرم پيمانسپاري ایشا ها از نگاه دیگران، شهادت، و تشييع و خاک دل

 روي حاج قاسم، آن را پر و امضا كند. عنوان دنباله است تا خواننده به شده

 

پسری با تخیل وحشی: داستان زندگی گابریل گارسیا مارکز برنده جایزه  من و مشاهير جهان:. براون، مونيكا. 36

  9786001271595 شابک: وزیري. ص.32 .1399. نخستين: تهران. الدین عباسي شهاب نوبل ادبیات.

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ها، داستان نامه زندگي کلمات کلیدی:

گونه،  هاي مشهور جهان، با زباني داستان اي چند جلدي دربارۀ معرفي شخصيت كتاب حاضر از مجموعهمعرفی کتاب: 

كند. پسرک این داستان خياالتي وحشي دارد و وقتي  هاي گابریل گارسيا ماركز را تعریف مي پردازي خيالداستان زندگي و 

 كند. شود و جایزۀ نوبل ادبيات را دریافت مي نویسان جهان مي ترین داستان شود، از بزرگ بزرگ مي
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شناس،  دان، ستاره گی دانشمند ریاضیها: کتابی در باره زند آور ستاره پیام من و مشاهير جهان:. سيس، پيتر. 37

 وزیري. ص.40 .1399. نخستين: تهران. الدین عباسي شهاب گالیلئی )گالیله(. دان مشهور گالیلئو فیلسوف و فیزیک

  9786001271649 شابک:

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم، دهم پایه تحصیلی:

  اعات علميدانشمندان، سرگذشتنامه، اختر کلمات کلیدی:

اي چندجلدي، زندگي دانشمند ایتاليایي، گاليله، را به زباني متفاوت و جذاب براي  كتاب حاضر از مجموعهمعرفی کتاب: 

دهد، از شرایط زندگي گاليله و ترک  دهد. نویسنده وضعيت كلي ایتالياي زمان گاليله را توضيح مي مخاطبان شرح مي

شدن او  محدود كند، از محكوم شدنش در دادگاه تفتيش عقاید و سرانجام را معرفي مي گوید، اولين اختراع او دانشگاهش مي

 گوید. سخن مي

 

دان  سوفی دختر بلندپرواز: داستان زندگی سوفی ژرمن ریاضی من و مشاهير جهان:. باردو، چرایل. 38

  9786001271601 شابک: وزیري. ص.40 .1399. نخستين: تهران. الدین عباسي شهاب کوش. سخت

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  سرگذشتنامه، داستان کلمات کلیدی:

گونه،  هاي مشهور جهان، با زباني داستان اي چند جلدي دربارۀ معرفي شخصيت كتاب حاضر از مجموعهمعرفی کتاب: 

ر زمانة پرآشوب انقالب فرانسه، زندگي خود كند. سوفي د كوش، را تعریف مي دان سخت داستان زندگي سوفي ژرمن، ریاضي

 معروف است، حل كند.« قضية فرما»را وقف ریاضيات كرد. او توانست معماي ریاضي فرما را كه به 

 تربیت بدنی

 

آبادي، رضا/ مختاري، فریده/ باقري، سارا/ منعمي، فرحناز/ تقوي معاضد، فاطمه/  زاده، عباس/ ابراهيمي دولت حاجي. 39

 وزیري. ص.102 .1399. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران. راهنمای آموزشی مدرسه پویا. زاده، معصومه عباس

  9786003903395 شابک:

  معلممخاطب: 

  هاي آموزشي، تربيت بدني، راهنماي آموزشي بازي کلمات کلیدی:

توسعه آمادگي جسماني و ترویج سبک هاي بنيادین ورزشي و  با هدف توسعه مهارت« مدرسه پویا»مجموعه معرفی کتاب: 

هایي براي  طرح آموزان تهيه شده است. در این كتاب از این مجموعه به معرفي ابزار، سازه و نمونه زندگي فعال براي دانش

گردد. در  بدني در فضاي مدرسه بيان مي اندازي كالس درس تربيت شود و نحوه تشكيل و راه ایجاد فرصت بازي پرداخته مي

 شود. هاي كششي قابل اجرا در كالس درس، ارائه مي تمرین پایان
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 تفکر و سبک زندگی

 

 شابک: وزیري. ص.418 .1399. شركت انتشارات فني ایران: تهران. شهرزاد فتوحي امان از این چیزها.. رومين، ترور. 40

9786004773003  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم پایه تحصیلی:

  ، مهارت زندگي، فشار روانيترس کلمات کلیدی:

ها برایت  گویند؟ آیا هميشه نگران هستيد؟ دارودسته آیا موقع امتحان دلشوره دارید؟ آیا به تو هم زور ميمعرفی کتاب: 

هاي مدرسه و  نگراني، دارودسته  هایي درباره در این كتاب با واقعيت. ... كنند؟ دوست ندارید مشق بنویسيد؟ دردسر درست مي

كه از امتحان  هایي براي این حل عالوه راه گيرید. به  ها یاد مي هایي را براي خالص شدن از آن شوید و روش ها آشنا ميزورگو

 بينيد. موقع بنویسيد، آموزش مي تان را به دادن نترسيد و تكليف

 

: تهران. حميد عبدي علي صاحبي، آموز. به سوی مدارس صلح. بودین، ریچاردجي/ كرافورد، دناكي/ شرامپ، فرد. 41

  9786001883965 شابک: رقعي. ص.152 .1398. بان ایران

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  آموزان هاي رفتاري، دانش هاي آموزشي، مهارت مهارت کلمات کلیدی:

خانه، مدرسه و اجتماع یک مسئوليت انساني است و  -هاي زندگي  صلح و كمک به ایجاد آن در تمام بخشمعرفی کتاب: 

وظيفه هر فردي است كه براي گسترش صلح و دوستي احساس مسئوليت كرده و به اندازه توان خود تالش كند. این كتاب 

 هاي ایجاد صلح و آميز با یكدیگر است. در این كتاب شيوه سوي دوستي، صلح و زندگي مسالمت یک كتاب كار براي حركت به

دوستي بعد از هر اختالف، دعوا و دلخوري با ارائه تمرینات و فنون ساده، توضيح داده شده است. چگونگي ایجاد فضاي 

جویي، نقش ميانجي در ایجاد صلح، نقش  آميز، مراحل متوجه شدن دالیل اختالف و تعارض، مراحل فهميدن صلح و صلح صلح

 وجودآمده، در كتاب ارائه شده است. وهي تعارض بهوگو و مذاكره در ایجاد صلح و مراحل حل گر گفت

 

 پذیری و احترام. نوجوان حل مسئله قدرت، اعتمادسازی، مسئولیت -پایان جنگ قدرت والدین. براون، نيل. 42

  9786002008831 شابک: رقعي. ص.204 .1398. كتاب ارجمند: تهران. مجتبي رباطجزي اعظم فاضلي، سيد

  مشاور والدین/ معلم/مخاطب: 

  هاي رفتاري رفتار، رفتار اوليا و فرزندان، مهارت کلمات کلیدی:

فصل  11ها و تعارضات ميان والدین و نوجوانان و رفتارهاي پرخطر نوجوانان در  در این كتاب به كشمكشمعرفی کتاب: 

گ قدرت تبدیل و باعث تضعيف ها، این تعارضات به یک درگيري بي پایان و درواقع به جن شود. در برخي خانواده مي اشاره

  شود. نویسنده در اثر حاضر معتقداست براي هدایت و اميددادن به نوجوانان، باید به آنان مسئوليت رابطه اعضاي خانواده مي

هایي از  ترین رویكرد است. مثال درماني مؤثرترین و جامع نوجوانان، خانواده-داد. براي پایان دادن به جنگ قدرت والدین

نفس و شادي، افسردگي و كنترل رفتارها با  پذیري، ایجاد نگرش درست در نوجوانان، عزت اي فرزندپروري، واكنشه سبک

 مشاوره وموضوعات دیگر، از جمله مطالب این كتاب است.
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  9786222040161 شابک: وزیري. ص.72 .1399. هوپا: تهران. نيما هژیري، امير ميرزایي ها. پرسش. گوردر، یاستين. 43

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  ها ادبيات كودكان، فلسفه، پرسش کلمات کلیدی:

ها، و... همراه با تصاویري  هاي فلسفي براي كودكان درباره زندگي، مرگ، جهان، انسان در این كتاب پرسشمعرفی کتاب: 

كند. آیا فقط در سياره ما  جهان پيرامون خود ميشاعرانه و دلنشين مطرح شده است كه كودكان را وادار به تفكر درباره 

كنم و چه  شود كه چيزي را فراموش مي زندگي جریان دارد؟ آیا موجودات هوشمندي چون ما در جهان وجود دارند؟ چه مي

 هاي كتاب هستند. آورم؟ آیا كسي هست كه بتواند جادو كند؟ و... از پرسش شود كه دوباره به یادش مي مي

 

 .1398. نشر كانون اندیشه جوان, به: تهران. تو افسرده نیستی: مهارت مبارزه با خلق منفی. دي، محمدعليجمشي. 44

  9786001593307 شابک: رقعي. ص.64

  معلم/ مشاورمخاطب: 

  شناسي هاي مثبت و منفي، روان عادت کلمات کلیدی:

شناختي و اسالمي، در چهار فصل  رویكرد روان تواند افسردگي را سبب شود. این كتاب با خلق منفي ميمعرفی کتاب: 

كند. سپس راهكارهاي پيشگيري از آن و مقابله با آن را  هاي این مشكل، آثار و عوامل آن آشنا مي مخاطب را با نشانه

 آموزد. مي

 

کنی )نقشه تو یک قهرمان هستی اگر راه خودت را پیدا . رضا/ رئيسي، مرضيه اسماعيلي، مهدي/ غالمرضایي، حميد. 45

 شابک: وزیري. ص.292 .1399. مؤسسه فرهنگي هنري دیباگران تهران: تهران. راه هدایت تحصیلی برای موفقیت شغلی(

9786222182991  

  آموز/ مشاور دانشمخاطب: 

  هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي تحصيلي هاي شغلي، انتخاب رشته، رشته اي، فرصت راهنماي آموزشي، راهنمایي حرفه کلمات کلیدی:

ها اطالعات اندكي دارند و آیندۀ شغلي را در قالب تحصيالت  ها و چگونگي انتخاب آن نوجوانان دربارۀ شغلمعرفی کتاب: 

دۀ او در انتخاب رشته و hكنند. كتاب حاضر براي راهنمایي مخاطب نوجوان و خانو دانشگاهي و چند رشتة معدود مجسم مي

اي و مهارتي تدوین شده است. نویسندگان پس از بيان اهميت دورۀ متوسطه و نقش  و حرفه هاي نظري، فني آشنایي با شاخه

كنند و سپس با ارائة  آن در هدایت تحصيلي، مخاطب را به نگاهي به افق دانشگاه و خودآگاهي از مسير تحصيلي تشویق مي

ها و  كنند تا بعد از شناخت رشته مطلع مي ، او را از وضعيت خود«خانواده و خوداظهاري»و « خوداظهاري شخصي»هاي  فرم

  تر رشته اقدام كند.  هاي تحصيلي، بتواند براي انتخاب عاقالنه شاخه
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آگاهی در مدیریت خشم نوجوانان، کتاب کار غلبه بر خشم و پرخاشگری  توجه. پورسل، مارک/ مورفي، جيسون. 46

 شابک: رقعي. ص.144 .1398. كتاب ارجمند: تهران. نسب نديمرتضي ارجم سيد .MBSRو  DBTهای  با استفاده از مهارت

9786002008312  

  آموز/ مشاور دانشمخاطب: 

  نهم پایه تحصیلی:

  كتاب كار، مدیریت، خشم، خودراهبري کلمات کلیدی:

د را درک شود تا شما بتوانيد ریشه خشم خو اي از بهترین ابزارهاي ممكن ارائه مي در این كتاب، مجموعهمعرفی کتاب: 

كنيد، اعمال و احساسات خارج از كنترل خود را مدیریت نمایيد و درنهایت در تعامل با خود و دیگران احساس شادماني و 

آگاهي، ارائه  هاي رفتاردرماني دیالكتيكي و مبتني بر توجه آرامش بيشتري داشته باشيد. این ابزارها با استفاده از مهارت

 شود. مي

 

شركت انتشارات فني : تهران. مينا سليمي خواهی بهترین باشی. چه باید بکنی؟ وقتی که می. وماسگرینزپون، ت. 47

  9786004773010 شابک: رقعي. ص.144 .1399. ایران

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودک و نوجوان، كمال گرایي کلمات کلیدی:

گرایي با تالش براي بهتر انجام  گراها چه كساني هستند؟ كمال آید؟ كمال و از كجا ميگرایي چيست  كمالمعرفی کتاب: 

گرایي و منشأ آن،  این كتاب، با كمال  گرایي كنار بيایيم؟ با مطالعه توانيم با كمال دادن كارها چه تفاوتي دارد؟ چطور مي

هایي با آن كنار  آموزید كه چگونه و با چه مهارت ميشوید و  ها، آشنا مي گرا و مشكالت احتمالي آن خصوصيات افراد كمال

 بيایيد.

 

. شركت انتشارات فني ایران: تهران. بهناز كمالي زده و نگرانی. چه باید بکنی؟ وقتی که وحشت. كریست، جيمز.جي. 48

  9786004773027 شابک: رقعي. ص.128 .1399

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودک و نوجوان، ترس، احساسات ات کلیدی:کلم

توانيم  ها كجاست؟ چطور مي ها و نگراني كنيد؟ منشأ ترس زده و نگران هستيد چه مي كه وحشت هنگاميمعرفی کتاب: 

هایي  ه مهارتآموزید كه چگونه و با چ شناسيد و مي هایتان را مي ها و نگراني ها را از بين ببریم؟ با مطالعه این كتاب، ترس ترس

 ها كنار بيایيد. با آن
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انجمن اوليا : تهران. های کاربردی برای والدین و معلمان خشم ومدیریت آن: روش. كبيري، ليال/ پورشهریار، حسين. 49

  9789644513671 شابک: وزیري. ص.402 .1399. و مربيان

  والدین/ معلم/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  انان، مدیریت، خشمكودكان و نوجو کلمات کلیدی:

تواند تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم فراواني بر ابعاد گوناگون رواني و  هاي مختلف ایجاد شده و مي خشم از راهمعرفی کتاب: 

جسمي افراد داشته باشد. در این كتاب با خشم، رویكردهاي نظري آن و نيز راهبردهایي براي مدیریت خشم بزرگساالن آشنا 

شود كه به والدین و مربيان  هاي مختلف مانند بازي، داستان، نمایش و...، ارائه مي ارهایي با استفاده از فعاليتشوید و راهك مي

 كند تا به كودكان و نوجوانان، مدیریت خشم را آموزش دهند. كمک مي

 

: تهران. مه رحمانيمعصو شادی را انتخاب کن، چطور از روح و روان خود مراقبت کنیم. دخترانه:. وودبرن، جودي. 50

  9786001883361 شابک: رقعي. ص.108 .1398. بان ایران

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  زندگي شاد، شادي کلمات کلیدی:

ي ها ها و تمرین كوشد دربارۀ روح و روان در حال رشد نوجوان، به او اطالعاتي بدهد. راهنمایي كتاب حاضر ميمعرفی کتاب: 

ها را تمرین  كند آن آموزد و به او كمک مي كنند. نویسنده شش عادت را به مخاطب مي كتاب به پرورش فكر هم كمک مي

 كننده طراحي و تدوین شده است. كند تا بتواند در زندگي شادتر باشد. محتواي كتاب همراه با تصویر و به صورتي سرگرم

 

: تهران. نگار عجایبي راهنمای سبز میکی.. دوتير، گوندیس/ گونارسدوهير، النیونسدوهدیر، آستيلدربيور/ ایرفينوگا. 51

  9786004773089 شابک: وزیري. ص.96 .1399. شركت انتشارات فني ایران

  آموز/ معلم والدین/ دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  زندگي پایدار، سبک زندگي، محيط زیست کلمات کلیدی:

طوري كه منابع طبيعي كافي براي آیندگان  زندگي پایدار، یعني زندگي آسوده بدون مصرف بيش از اندازه؛ به: معرفی کتاب

هاي جالب و نكاتي درباره سبک زندگي سبز و پيشنهاداتي براي  ها و مفاهيم، واقعيت باقي بماند. در این كتاب توضيحات، ایده

ها بتوانند بيشتر كنار هم باشند و  كند تا خانواده این كتاب، فرصتي فراهم ميآورید.  دست مي هاي هنري و كاردستي به فعاليت

 با هم وقت بگذرانند.

 

 .1398. انجمن اوليا و مربيان: تهران. نسرین پارسا دهند. سیزده کاری که والدین خردمند انجام نمی. مورن، امي. 52

  9789644513367 شابک: رقعي. ص.424

  والدین/ معلممخاطب: 

  نفس، كودكان تربيت، رفتار، اعتمادبه کلمات کلیدی:

تربيتِ شایسته فرزند، دغدغه همه والدین است. سالمت روح، ذهن و اندیشه فرزند درست مانند سالمت جسم معرفی کتاب: 

ي فرزندانشان هایي را كه مانع از شكوفایي ذهني و فكر رو، ضروري است والدین روش و تن او، مورد توجه والدین است؛ از این

عادت اشتباه روزانه  13شود كنار بگذارند و براي پرورش كودكان، آنان را توانمند كنند. نویسنده در این كتاب با برشمردن  مي

ها در زندگي، راهكارهاي عملي و ساده را جهت رسيدن به آرامش دروني و موفقيت شخصي، ارائه  و بررسي تأثيرات منفي آن

 دهد. مي



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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نگری،  فضیلت اعتدال: آینده. ه كل امور تربيتي و مشاوره معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورشادار. 53

  9786003902220 شابک: وزیري. ص.48 .1398. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران. بخشش

  آموز دانشمخاطب: 

  هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  گرين شناسي، داستان، آینده روان کلمات کلیدی:

است كه براساس « شناختي هاي منشي و روان توانمندسازي فضيلت»هاي  این كتاب از مجموعه كتابمعرفی کتاب: 

گرا، تدوین شده است. این  شناسي مثبت گذار روان از اساتيد پایه« مارتين سليگمن»و « كریستوفر پترسون»بندي  طبقه

هاي  رسيدن به شادماني و سالمت روان نياز دارند با استفاده از قالبشناختي را كه نوجوانان براي  فضيلت روان 24مجموعه 

نگري و بخشش(،  )آینده« اعتدال»دهد. در این كتاب به فضيلت  ها و راهكارهاي عملياتي، ارائه مي داستان، تمرین، ایده

 پرداخته شده است.

 

داری،  فضیلت اعتدال: خویشتن. آموزش و پرورشاداره كل امور تربيتي و مشاوره معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت . 54

  9786003902213 شابک: وزیري. ص.44 .1398. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران. فروتنی

  آموز دانشمخاطب: 

  هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  داري، داستان شناسي، خویشتن روان کلمات کلیدی:

است كه براساس « شناختي هاي منشي و روان ندسازي فضيلتتوانم»هاي  این كتاب از مجموعه كتابمعرفی کتاب: 

گرا، تدوین شده است. این  شناسي مثبت گذار روان از اساتيد پایه« مارتين سليگمن»و « كریستوفر پترسون»بندي  طبقه

هاي  از قالب شناختي را كه نوجوانان براي رسيدن به شادماني و سالمت روان نياز دارند با استفاده فضيلت روان 24مجموعه 

داري و فروتني(،  )خویشتن« اعتدال»دهد. در این كتاب به فضيلت  ها و راهكارهاي عملياتي، ارائه مي داستان، تمرین، ایده

 پرداخته شده است.

 

فضیلت تعالی: امید، تحسین . اداره كل امور تربيتي و مشاوره معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش. 55

  9786003902190 شابک: وزیري. ص.44 .1398. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران. زیبایی

  آموز دانشمخاطب: 

  هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  شناسي، اميد، داستان روان کلمات کلیدی:

است كه براساس « شناختي هاي منشي و روان توانمندسازي فضيلت»هاي  این كتاب از مجموعه كتابمعرفی کتاب: 

گرا، تدوین شده است. این  شناسي مثبت گذار روان از اساتيد پایه« مارتين سليگمن»و « كریستوفر پترسون»ندي ب طبقه

هاي  شناختي را كه نوجوانان براي رسيدن به شادماني و سالمت روان نياز دارند با استفاده از قالب فضيلت روان 24مجموعه 

)اميد و تحسين زیبایي(، « تعالي»دهد. در این كتاب به فضيلت  ارائه ميها و راهكارهاي عملياتي،  داستان، تمرین، ایده

 پرداخته شده است.



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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طبعی،  فضیلت تعالی: شوخ. اداره كل امور تربيتي و مشاوره معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش. 56

  9786003902152 ابک:ش وزیري. ص.60 .1398. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران. قدردانی، معنویت

  آموز دانشمخاطب: 

  هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  شناسي، داستان، معنویت روان کلمات کلیدی:

است كه براساس « شناختي هاي منشي و روان توانمندسازي فضيلت»هاي  این كتاب از مجموعه كتابمعرفی کتاب: 

گرا، تدوین شده است. این  شناسي مثبت گذار روان پایهاز اساتيد « مارتين سليگمن»و « كریستوفر پترسون»بندي  طبقه

هاي  شناختي را كه نوجوانان براي رسيدن به شادماني و سالمت روان نياز دارند با استفاده از قالب فضيلت روان 24مجموعه 

عي، قدرداني و طب )شوخ« تعالي»دهد. در این كتاب به فضيلت  ها و راهكارهاي عملياتي، ارائه مي داستان، تمرین، ایده

 معنویت(، پرداخته شده است.

 

فضیلت خرد: خالقیت، . اداره كل امور تربيتي و مشاوره معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش. 57

  9786003902183 شابک: وزیري. ص.48 .1398. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران. روشنفکری

  آموز دانشمخاطب: 

  م، نهمهشت پایه تحصیلی:

  شناسي، خالقيت، داستان روان کلمات کلیدی:

است كه براساس « شناختي هاي منشي و روان توانمندسازي فضيلت»هاي  این كتاب از مجموعه كتابمعرفی کتاب: 

گرا، تدوین شده است. این  شناسي مثبت گذار روان از اساتيد پایه« مارتين سليگمن»و « كریستوفر پترسون»بندي  طبقه

هاي  شناختي را كه نوجوانان براي رسيدن به شادماني و سالمت روان نياز دارند با استفاده از قالب فضيلت روان 24عه مجمو

)خالقيت و روشنفكري(، پرداخته « خرد»دهد. در این كتاب به فضيلت  ها و راهكارهاي عملياتي، ارائه مي داستان، تمرین، ایده

 شده است.

 

اندیشی،  فضیلت خرد: ژرف. تي و مشاوره معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورشاداره كل امور تربي. 58

  9786003902145 شابک: وزیري. ص.64 .1398. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران. کنجکاوی، یادگیری

  آموز دانشمخاطب: 

  هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  شناسي، داستان، یادگيري روان کلمات کلیدی:

است كه براساس « شناختي هاي منشي و روان توانمندسازي فضيلت»هاي  این كتاب از مجموعه كتابفی کتاب: معر

گرا، تدوین شده است. این  شناسي مثبت گذار روان از اساتيد پایه« مارتين سليگمن»و « كریستوفر پترسون»بندي  طبقه

هاي  شادماني و سالمت روان نياز دارند با استفاده از قالب شناختي را كه نوجوانان براي رسيدن به فضيلت روان 24مجموعه 

اندیشي، كنجكاوي و  )ژرف« خرد»دهد. در این كتاب به فضيلت  ها و راهكارهاي عملياتي، ارائه مي داستان، تمرین، ایده

 یادگيري(، پرداخته شده است.



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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فضیلت شجاعت: پشتکار، . آموزش و پرورش اداره كل امور تربيتي و مشاوره معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت. 59

  9786003902176 شابک: وزیري. ص.48 .1398. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران. سرزندگی

  آموز دانشمخاطب: 

  هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  شناسي، داستان، شجاعت روان کلمات کلیدی:

است كه براساس « شناختي هاي منشي و روان لتتوانمندسازي فضي»هاي  این كتاب از مجموعه كتابمعرفی کتاب: 

گرا، تدوین شده است. این  شناسي مثبت گذار روان از اساتيد پایه« مارتين سليگمن»و « كریستوفر پترسون»بندي  طبقه

اي ه شناختي را كه نوجوانان براي رسيدن به شادماني و سالمت روان نياز دارند با استفاده از قالب فضيلت روان 24مجموعه 

)پشتكار و سرزندگي(، « شجاعت»دهد. در این كتاب به فضيلت  ها و راهكارهاي عملياتي، ارائه مي داستان، تمرین، ایده

 پرداخته شده است.

 

فضیلت شجاعت: شهامت، . اداره كل امور تربيتي و مشاوره معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش. 60

  9786003902206 شابک: وزیري. ص.48 .1398. نادي تربيتمؤسسه فرهنگي م: تهران. صداقت

  آموز دانشمخاطب: 

  هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  شناسي، داستان، صداقت، شجاعت روان کلمات کلیدی:

است كه براساس « شناختي هاي منشي و روان توانمندسازي فضيلت»هاي  این كتاب از مجموعه كتابمعرفی کتاب: 

گرا، تدوین شده است. این  شناسي مثبت گذار روان از اساتيد پایه« مارتين سليگمن»و « پترسون كریستوفر»بندي  طبقه

هاي  شناختي را كه نوجوانان براي رسيدن به شادماني و سالمت روان نياز دارند با استفاده از قالب فضيلت روان 24مجموعه 

)شهامت و صداقت(، پرداخته « شجاعت»در این كتاب به فضيلت  دهد. ها و راهكارهاي عملياتي، ارائه مي داستان، تمرین، ایده

 شده است.

 

فضیلت عدالت: انصاف، رهبری، . اداره كل امور تربيتي و مشاوره معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش. 61

  9786003902169 شابک: وزیري. ص.60 .1398. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران. کار گروهی

  آموز دانشخاطب: م

  هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  شناسي، داستان، عدالت روان کلمات کلیدی:

است كه براساس « شناختي هاي منشي و روان توانمندسازي فضيلت»هاي  این كتاب از مجموعه كتابمعرفی کتاب: 

گرا، تدوین شده است. این  ثبتشناسي م گذار روان از اساتيد پایه« مارتين سليگمن»و « كریستوفر پترسون»بندي  طبقه

هاي  شناختي را كه نوجوانان براي رسيدن به شادماني و سالمت روان نياز دارند با استفاده از قالب فضيلت روان 24مجموعه 

)انصاف، رهبري و كار گروهي(، « عدالت»دهد. در این كتاب به فضيلت  ها و راهكارهاي عملياتي، ارائه مي داستان، تمرین، ایده

 رداخته شده است.پ



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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. كليد آموزش: تهران. ژان بقوسيان، بنفشه عطرسائي مدیریت زمان. كتابخانه موفقيت برایان تریسي:. تریسي، برایان. 62

  9786002742827 شابک: رقعي. ص.112 .1398

  آموز/ معلم/ مدیر/ مشاور دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ، مدیریت زمان، موفقيتكسب و كار کلمات کلیدی:

در این كتاب، تالش كرده است كه شيوه درست مدیریت زمان را به مخاطب خودش آموزش « برایان تریسي»معرفی کتاب: 

حل مهم براي رسيدن به مدیریت زمان مؤثر و كارآمد است. در این كتاب با فنوني چون  راه 21دهد. این كتاب حاوي 

؛ «به بينش و مأموریت خود فكر كنيد»؛ «هاي خود را مشخص كنيد ارزش»؛ «ه باشيدشناسي مدیریت زمان داشت روان»

هاي خود را ترسيم  پروژه»؛ «هاي خود را بنویسيد برنامه»؛ «نگاهي بيندازید نگاهتان روبه جلو باشد ولي به گذشته هم نيم»

 شوید. ؛ و...، آشنا مي«كنيد هاي خود را مشخص اولویت»؛ «فهرست كارهاي روزانه خود را تهيه كنيد»؛ «كنيد

 

های عملی برای مدیریت  های دشوار: راه شخصیت كليدهاي مدیریت زندگي:. ادواردز، هازل/ مک گراس، هلن. 63

 شابک: رقعي. ص.376 .1399. صابرین: تهران. ویدا راضي زای دیگران و شاید خود شما. رفتارهای آسیب

9786226665223  

  مشاورمخاطب: 

  فردي رفتارهاي آسيب زا، روابط اجتماعي، روابط بين یدی:کلمات کل

هاي دشوار  ، انواع شخصيت«هاي رواني راهنماي تشخيصي و آماري اختالل»در این كتاب با استفاده از كتابچه معرفی کتاب: 

نه باید رفتار كنيد و چطور شود كه با این افراد چگو شود و به شما یاد داده مي ها، بررسي مي هاي اخالقي و رفتاري آن و ویژگي

ها تعامل سازنده برقرار كنيد. این كتاب تنها براي مشاوران مدارس  ها كنار بيایيد و بدون اینكه آزار ببينيد با آن توانيد با آن مي

 مناسب شناخته شده است.

 

 .1399. ارات فني ایرانشركت انتش: تهران. اميرحسين ميرزائيان کنترل خشم در نوجوانان.. كسادا لمان، ریچل. 64

  9786004773331 شابک: وزیري. ص.136

  آموز/ مشاور دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  شناسي، خشم، نوجوانان روان کلمات کلیدی:

داند و معتقد است هر آدمي با عصبانيت خود،  نویسنده كتاب، خشم را یكي از احساسات طبيعي بشر ميمعرفی کتاب: 

كنند؛ و برخي  دارند؛ برخي آن را با كلمات آزاردهنده ابراز مي  كند؛ برخي خشم خود را در درونشان نگه مي جور برخورد مي یک

هایي به نوجوانان آموزش داده  شوند. در این كتاب، مهارت شوند یا از شدت خشم منفجر مي دیگر به جنگ و دعوا متوسل مي

 نند بر عصبانيت خود چيره شوند.ها بتوا شود كه با استفاده از آن مي



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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 جنبی و سرگرمی

 

انگیز برای تیزهوشان سطح آسان:  معمای شگفت 61 جادوي معماها:. جمعي از نویسندگان )گروه ریاضي لندن(. 65

 وزیري. ص.36 .1399. ذكر: تهران. اميرحسين ميرزائيان .1، تفکر خالق و توانایی حل مسألهIQتقویت هوش منطقی، 

  9786222370077 شابک:

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم، دهم پایه تحصیلی:

  هاي آموزشي، معما سرگرمي کلمات کلیدی:

ها به چيزي  انگيزي است كه براي حل اغلب آن ي چندجلدي، شامل معماهاي شگفت ا كتاب حاضر از مجموعهمعرفی کتاب: 

اید از دقت، هوش، منطق و خالقيت استفاده كرد. این جلد سطح آسان بيش از دانستن محاسبات ساده و ریاضي نياز است. ب

 اند. سال مناسب است. معماها متنوع 12معماها را دربردارد و براي افراد باالتر از 

 

انگیز برای تیزهوشان سطح آسان:  معمای شگفت 61 جادوي معماها:. جمعي از نویسندگان )گروه ریاضي لندن(. 66

 وزیري. ص.36 .1399. ذكر: تهران. اميرحسين ميرزائيان .2، تفکر خالق و توانایی حل مسألهIQ، تقویت هوش منطقی

  9786222370084 شابک:

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي آموزشي معما، سرگرمي کلمات کلیدی:

ها به چيزي  انگيزي است كه براي حل اغلب آن ي چندجلدي، شامل معماهاي شگفت ا كتاب حاضر از مجموعهمعرفی کتاب: 

معما،  61بيش از دانستن محاسبات ساده و ریاضي نياز است. باید از دقت، هوش، منطق و خالقيت استفاده كرد. این جلد با 

ها  هاي آن  خاند و پاس سال مناسب است. معماها متنوع 12دومين جلد از سطح آسان معماها را دربردارد و براي افراد باالتر از 

 اند. نيز در انتهاي كتاب آمده

 

انگیز برای تیزهوشان سطح متوسط:  معمای شگفت 71 جادوي معماها:. جمعي از نویسندگان )گروه ریاضي لندن(. 67

 وزیري. ص.36 .1399. ذكر: تهران. اميرحسين ميرزائيان .3، تفکر خالق و توانایی حل مسألهIQتقویت هوش منطقی، 

  9786222370091 شابک:

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي آموزشي، معما سرگرمي کلمات کلیدی:

ها به چيزي  انگيزي است كه براي حل اغلب آن ي چندجلدي، شامل معماهاي شگفت ا كتاب حاضر از مجموعهمعرفی کتاب: 

معما،  71قت، هوش، منطق و خالقيت استفاده كرد. این جلد با بيش از دانستن محاسبات ساده و ریاضي نياز است. باید از د

هاي   اند و پاسخ سال مناسب است. معماها متنوع 12سومين جلد از سطح متوسط معماها را دربردارد و براي افراد باالتر از 

 اند. ها نيز در انتهاي كتاب آمده آن



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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انگیز برای تیزهوشان سطح متوسط:  معمای شگفت 71 اها:جادوي معم. جمعي از نویسندگان )گروه ریاضي لندن(. 68

 وزیري. ص.36 .1399. ذكر: تهران. اميرحسين ميرزائيان .4، تفکر خالق و توانایی حل مسألهIQتقویت هوش منطقی، 

  9786222370107 شابک:

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  اهاي آموزشي، معم سرگرمي کلمات کلیدی:

ها به چيزي  انگيزي است كه براي حل اغلب آن ي چندجلدي، شامل معماهاي شگفت ا كتاب حاضر از مجموعهمعرفی کتاب: 

معما،  71بيش از دانستن محاسبات ساده و ریاضي نياز است. باید از دقت، هوش، منطق و خالقيت استفاده كرد. این جلد با 

سال مناسب است. معماها  12ط معماها را دربردارد و براي افراد باالتر از چهارمين جلد از مجموعة خود است، سطح متوس

 اند. ها نيز در انتهاي كتاب آمده هاي آن  اند و پاسخ متنوع

 

انگیز برای تیزهوشان سطح سخت: تقویت هوش منطقی،  معمای شگفت 72 جادوي معماها:. جمعي از نویسندگان. 69

IQشابک: وزیري. ص.32 .1399. ذكر: تهران. اميرحسين ميرزائيان .6له، تفکر خالق و توانایی حل مسأ 

9786222370121  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي آموزشي معما، سرگرمي کلمات کلیدی:

ا به چيزي ه انگيزي است كه براي حل اغلب آن ي چندجلدي، شامل معماهاي شگفت ا كتاب حاضر از مجموعهمعرفی کتاب: 

معما،  72بيش از دانستن محاسبات ساده و ریاضي نياز است. باید از دقت، هوش، منطق و خالقيت استفاده كرد. این جلد با 

سال مناسب است. معماها  12ششمين جلد از مجموعة خود است، سطح سخت معماها را دربردارد و براي افراد باالتر از 

 كنند. كيو و توانایي حل مسئله را تقویت مي ، آياند و هوش منطقي، تفكر خالق متنوع

 

انگیز برای تیزهوشان سطح سخت:  معمای شگفت 73 جادوي معماها:. جمعي از نویسندگان )گروه ریاضي لندن(. 70

 وزیري. ص.32 .1399. ذكر: تهران. اميرحسين ميرزائيان .5، تفکر خالق و توانایی حل مسألهIQتقویت هوش منطقی، 

  9786222370114 شابک:

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي آموزشي معما، سرگرمي کلمات کلیدی:

ها به چيزي  انگيزي است كه براي حل اغلب آن ي چندجلدي، شامل معماهاي شگفت ا كتاب حاضر از مجموعهمعرفی کتاب: 

معما،  72دقت، هوش، منطق و خالقيت استفاده كرد. این جلد با  بيش از دانستن محاسبات ساده و ریاضي نياز است. باید از

سال مناسب است. معماها  12پنجمين جلد از مجموعة خود است، سطح سخت معماها را دربردارد و براي افراد باالتر از 

 كنند. كيو و توانایي حل مسئله را تقویت مي اند. این معماها، هوش منطقي، تفكر خالق، آي متنوع



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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: تهران. محمد جذبي امير راهنمای حل معماهای ببراس در مفاهیم علوم رایانه و تفکر رایانشی گام دوم.. -. 71

  9786226630665 شابک: وزیري. ص.50 .1398. مؤسسه فرهنگي فاطمي

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ماتكنولوژي آموزشي، راهنمایي آموزشي، مع کلمات کلیدی:

آموزان با مفاهيم علوم رایانه و  یک مسابقه ترویجي آنالین است كه با هدف آشنا كردن دانش« چالش ببراس»معرفی کتاب: 

هاي شناختي و فرآیندهاي حل  اي از مهارت ، مجموعه«تفكر رایانشي. » شود تفكر رایانشي در كشورهاي مختلف برگزار مي

است. این كتاب گام دوم از « ارزیابي»و « الگوریتم»، «الگویابي»، «پيرایش»، «یهتجز»راهبرد اصلي  5مسئله است كه شامل 

 ميالدي است. 2016تا  2012از سال « راهنماي حل معماهاي ببراس»

 

: تهران. اميرمحمد جذبي راهنمای حل معماهای ببراس در مفاهیم علوم رایانه و تفکر رایانشی گام سوم.. -. 72

  9786226630672 شابک: وزیري. ص.43 .1398 .مؤسسه فرهنگي فاطمي

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  تكنولوژي آموزشي، راهنمایي آموزشي، معما کلمات کلیدی:

اي یا تعاملي است كه به اصطالح  بلندچندگزینه هاي كوتاه و نيمه اي از مسئله شامل مجموعه« چالش ببراس»معرفی کتاب: 

ها را  توان، آن شوند. این معماها ارتباط تنگاتنگي با مفاهيم علوم رایانه دارند؛ با این حال مي ناميده مي« اي ببراسمعماه»

آموزان براي حل معماها با این چالش باید دربارۀ موضوعاتي چون  بدون داشتن دانش قبلي در علوم رایانه حل كرد. دانش

ها بيندیشند و از مفاهيم الگوریتمي استفاده كنند. این كتاب، گام  ردازش دادهاطالعات، ساختارهاي گسسته، محاسبات و پ

 ميالدي است. 2016تا  2012از سال « راهنماي حل معماهاي ببراس»سوم از 

 

 شابک: خشتي. ص.40 .1399. هوپا: تهران. پناه نغمه یزدان. زندگی با بازی بهتر است یا بی بازی؟. پایپ، جيم. 73

9786222043384  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  هاي فكري ، بازي بازي و سرگرمي کلمات کلیدی:

كتاب حاضر به شرح و معرفي بازي ها و اهميت آن اشاره دارد. بازي ها در طول زمان شكل و تنوع بسياري معرفی کتاب: 

اي از اشكال جدید بازي هستند. در این  هاي رایانه ها، بازي هاي قدیم و گيم اي از انواع بازي هاي تخته اند. شطرنج و بازي یافته

هاي واقعيت مجازي از دیگر انواع این  است. بازي كتاب بحث هاي كوتاه درباره نكات مثبت و یا مضر انواع بازي بيان شده

آیند؟ این موضوعي است  دهاي دیگري به وجو اند. آیا ممكن است در آینده بازي سال اخير رواج یافته 30هاست كه در  فعاليت

 شود. كه در كنار توضيح كاربردهاي متنوع بازي، شرح داده مي

 



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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معمای جذاب با ریاضیات ساده و منطق  100: 1معماهای چارگوش  مجموعه معماهاي ابعاد:. اینابا، نائوكي. 74

  9786229991510 شابک: رقعي. ص.160 .1398. هوش ناب: تهران. عميم سياح هوشمندانه.

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم پایه تحصیلی:

  آموزان، ریاضيات، معما دانش کلمات کلیدی:

معماي جذاب است كه با ریاضيات و منطق ساده، قابل انجام است. كاركرد این  100اي از  این كتاب، مجموعهمعرفی کتاب: 

معرفي قوانين حل این معماها اختصاص دارد كه در  طور ویژه تقویت هوش ریاضي و منطق است. بخش اول كتاب به معماها به

ارائه شده است. در بخش انتهایي كتاب نيز  -برانگيز از بسيار ساده تا بسيار چالش -آن معماها در پنج سطح دشواري متفاوت 

 حل تشریحي تمام معماها آمده است.

 

 

. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. پیشرفته معماهای استداللی. خبيري، خسرو/ خبيري، شهنام/ خبيري، شهروز. 75

  9786226630641 شابک: خشتي. ص.264 .1398

  آموز دانشمخاطب: 

  نهم پایه تحصیلی:

  هاي آموزشي معما، تفكر، سرگرمي کلمات کلیدی:

و  معما دارد. معماهاي كتاب به دو صورت كالمي 430كتاب حاضر به منظور ایجاد تفریح و تفكر، حدود معرفی کتاب: 

اند. البته معماهاي استداللي در دو سطح مقدماتي و پيشرفته هستند كه جلد حاضر سطح پيشرفته  بندي شده غيركالمي دسته

 است. را دربر گرفته است. پاسخ معماها نيز در انتهاي كتاب آمده

 

 چند موضوعی

 

  9786004764537 شابک: وزیري. ص.200 .1399. ضریح آفتاب: مشهد. (1آیا میدانید که؟ ). زاده، حسين عباس. 76

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ها، اطالعات عمومي، علوم ها و پاسخ پرسش کلمات کلیدی:

هزار سؤال علمي و آموزشي 2حاوي بيش از « دانيد كه؟  آیا مي»این كتاب، جلد نخست از مجموعه معرفی کتاب: 

شده در هر بخش  هاست. اطالعات ارائه العات عمومي، علوم و جغرافيا به همراه پاسخ هریک از آنآموزان در سه حوزه اط دانش

 یابند. ، شروع شده است. دانش آموزان با مراجعه به این كتاب پاسخ برخي از سؤاالت خود را مي«دانيد كه آیا مي»با جمله 

 



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب
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 داستان

 

  9789649736440 شابک: رقعي. ص.192 .1399. انكتاب جمكر: قم. پاره آتیش. بختياري، فاطمه. 77

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  هاي فارسي، جنگ ایران و عراق، نوجوانان داستان کلمات کلیدی:

ها،  كند. همسایه آن هاي جنگ تحميلي، در روستایي زندگي مي وجوشي است كه در سال دخترِ پُرجنب« زهرا»معرفی کتاب: 

نویسد و زهرا  ، به جبهه رفته است. جعفر مرتب براي مادرش نامه مي«جعفر»است كه پسرش، « طلعت مَش»نام  پيرزني به

گردد.  رود و زخمي برمي گيرد. جعفر مدام به جبهه مي كار، عسل مي خواند و در عوض این طلعت مي هاي او را براي مش نامه

 . اند... گذاشته دليل مردم روستا اسمش را رزمنده هميشه زخمي همين به

 

  9786004136570 شابک: رقعي. ص.112 .1399. محراب قلم: تهران. ماه آساره و ماغ. اباذري، حميد. 78

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي تخيلي، افسانه، محيط زیست داستان کلمات کلیدی:

اي،  بيند كه با گوزن افسانه ست. روزي آساره در جنگل گوزني را ميبان فداكار ا ، دختر یک محيط«آساره»معرفی کتاب: 

برد. آیا ممكن است  ، شباهت زیادي دارد. دخترک در عين ناباوري، به ارتباطي مرموز بين خودش و گوزن پي مي«ماه ماغ»

 ين روشنایي ارتباط دارد؟اش نگهباني از طبيعت و حيوانات است و با سرزم اي باشد كه وظيفه ماه، همان گوزن افسانه ماغ

 

 شابک: رقعي. ص.84 .1399. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. افسانه چهار برادر. ميركياني، محمد. 79

9789640820582  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  هاي فارسي، افسانه، كودک و نوجوان داستان کلمات کلیدی:

ها  كند. پدر سال ها را دور هم جمع مي چهار برادر است كه پدرشان در لحظه آخر عمرش آناین كتاب درباره معرفی کتاب: 

ها زحمت  تالش كرده است تا لقمه نان حاللي براي پسرانش بياورد؛ اما حاال وقت آن رسيده تا به سفر آخرت برود. پدر سال

خواهد به پند و اندرزش گوش دهند  ها مي رد؛ او از آنكشيده است؛ اما نتوانسته دارایي ارزشمندي براي فرزندانش به جا بگذا

 . افتند تا بهترین بهار را پيدا كنند و... و براي به دست آوردن آن دارایي، به دنبال بهترین بهار بروند. چهار برادر راه مي

 

  9789641216599 شابک: رقعي. ص.136 .1399. سروش: تهران. های صحرا افسانه. پاک، عبدالصالح. 80

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي كوتاه، فرهنگ عامه هاي فارسي، داستان داستان کلمات کلیدی:

ها به هستي و زندگي  اي از سبک تفكر و نگاه تركمن شانزده افسانه این كتاب، بخشي از حيات فرهنگي و جلوهمعرفی کتاب: 

هاي این قوم است. داستان اول، درباره زن عاقلي است  ها و شادي  ها، آرزوها، شكست ستگاهدهنده خا ها، نشان است. این افسانه

دل را از كدخدا پس بگيرد. داستان دوم، درباره شكارچي پيري است كه به اشتباه  هاي چوپان ساده تواند با زیركي، پول كه مي

 . كند و... دختر ملكه مارها را زخمي مي
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 شابک: رقعي. ص.116 .1399. پرتقال: تهران. مریم حيدریان تونل استخوان. سه كارآگاه: این. نوریس، زک. 81

9786004627733  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم پایه تحصیلی:

  هاي ماجراجویانه، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلمات کلیدی:

كند! سفر به  بازیشان گُل مي روند، كارآگاه رجا ميه« ري»شان،  و دخترعمه« اوتيس»و « كودي»دوقلوها، معرفی کتاب: 

بار سفر به پاریس! دایيِ برادرهاي  هاي خطرناک و این رو شدن با قاچاقچي هاي آمازون و روبه جزیره كاالور، سفر به جنگل

كند و در منزل  مي كار« اسكاتلندیارد»ها دعوت كرده است به منزل او بروند و یک هفته آنجا بمانند. او براي  دوقلو، از آن

 سكونت دارد. او كارآگاه است!« لوور»زیبایي نزدیک موزه 

 

 شابک: رقعي. ص.276 .1399. پرتقال: تهران. پناه نغمه یزدان اینجا، در دنیای واقعی.. پكر، سارا پني. 82

9786222740030  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي بلند، نوجوانان لل، داستانادبيات م کلمات کلیدی:

ها باید روي  حال نيست و از نظر آن كافي خوش  است كه به نظر مادر و پدرش به اندازه  ساله ، پسري یازده«وِر»معرفی کتاب: 

تواند در دهد تنها باشد تا ب ها ارتباط برقرار كند؛ اما او ترجيح مي اش كار كند تا تنها نباشد و با آدم تقویت روابط اجتماعي

خاطر، پدر و مادرش او را به  همين اتاقش و در افكارش غرق شود و به دنيایي كه در ذهنش دارد، بپردازد تا دنياي واقعي. به

 . كند... چيز تغيير مي همه شود، بيند و با او دوست مي را مي« جولين»فرستند. وقتي ور،  كمپ تابستاني مي

 

 .1399. كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران. مهدي شهشهاني وز شنبه.بازگشت زامس در ر. مار، پاول. 83

  9786000107673 شابک: رقعي. ص.148

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي تخيلي، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلمات کلیدی:

منتظر یک موجود خيالي و « تاشن پير»داستان، شخصيتي به اسم آقاي این كتاب رماني تخيلي است. در این معرفی کتاب: 

است كه قرار است روز شنبه بياید و آرزویش را برآورده كند. زامس همان موجودي است كه بيني « زامس»اي به اسم  افسانه

ستفاده كند. زامس خرطومي و موهاي سيخ و قرمز دارد و آقاي تاشن پير، دفعه قبل توانست از وجودش به نحو احسن ا

 تواند به او كمک كند. اطالعات خوبي در استفاده از ماشين آرزو دارد و مي
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 رقعي. ص.176 .1399. شركت انتشارات ویژه نشر: تهران. سپيده خليلي ها. بلوما و راز پاستیل. من، زیلكه اشلينشت. 84

  9786227063080 شابک:

  آموز دانشمخاطب: 

  شتم، نهمهفتم، ه پایه تحصیلی:

  نفس هاي بلند، ادبيات نوجوانان، اعتمادبه داستان کلمات کلیدی:

باشد، « نِله»بار؛ وقتي به جاي اینكه مواظب اي انجام نداده بود. شاید فقط یک هرگز كار احمقانه« بلوما»معرفی کتاب: 

، «رُزا»نمره صفر گرفت،   ز درس ریاضيدفعه، برایش سه اتفاق احمقانه پيش آمد؛ ا وقت یک موهایش را كوتاه كرده بود. آن

خواست كه بلوما آرزویش را داشت و ازهمه بدتر این بود كه قبل از اینكه بلوما با  بهترین دوستش، دقيقاً همان سگي را مي

ط هاي او را نداشت، فق مادرش حرف بزند، او به سفر رفته بود. وقتي كه همسایه مورد عالقه بلوما، وقت گوش دادن به حرف

 . شكلِ او را كِش برود؛ چون... هاي ماري یک راه براي بلوما باقي ماند. فقط باید یكي از پاستيل

 

 شابک: رقعي. ص.196 .1399. كتاب چ: تهران. آبادي مژگان دولت بهترین سوپرمارکت دنیا.. یاشار، شرمين. 85

9786226839372  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلمات کلیدی:

كنند  ها فكر مي ترها چطور و درباره چه چيزهایي حرف بزنند! آن دانند باید با كوچک ترها كالً نمي بزرگمعرفی کتاب: 

وقتي بزرگ شوي،  ها این است كه ترها از بچه الت بزرگ شود!یكي از سوا ها چيزي سرشان نمي اند و بچه خودشان خيلي زرنگ

خواهد در كارش پيشرفت   كند. او مي  اي است كه در بقالي پدربزرگش كار مي كاره شوي! راوي داستان، دختربچه خواهي چه  مي

 ترسد. دارد و از شكست نمي كند و براي رسيدن به این هدف، از هيچ ماجراجویي و تالشي دست برنمي

 

  9786007325643 شابک: رقعي. ص.32 .1399. سازوكار: تهران. بال ینرنگ  پرنده. رضا علي  حافظي، سيد. 86

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي فارسي، داستان كوتاه، جنگ ایران و عراق داستان کلمات کلیدی:

ه پدر، نبودِ پسرش را حال بود ك ، پدرش از دنيا رفته بود و مادر خوش«مسعود»ها پيش از شهادت  مدتمعرفی کتاب: 

كرد. حاال مادر  رفت و روزهاي بدون او را تجربه نمي كرد كه خودش هم قبل از پسرش از دنيا مي احساس نكرد. او آرزو مي

كه گویي سيبي بود كه با مسعود از « مهدي»مهري پسر كوچكي داشت به نام «. مریم»و « مهري»مانده بود و دو دخترش؛ 

ها مشغول صحبت درباره مسعود بودند، پرنده كوچک و  مسلماً عزیزكرده مادربزرگ. روزي كه آن وسط نصف كرده باشند و

 . شد و... رنگيني وارد اتاق 
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  9789641216377 شابک: رقعي. ص.170 .1399. سروش: تهران. پناه. تيموري، الهام. 87

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي مذهبي، نوجوانان هاي بلند، داستان هاي فارسي، داستان ستاندا کلمات کلیدی:

برد؛ اما اتفاقات به او نشان  كه به خيال خودش به آزادي پناه مي« پناه»است به نام   این كتاب روایت دختريمعرفی کتاب: 

ر شده است و واقعيت زندگي را گم دهد، آرامش واقعي چيز دیگریست و باید به پناه واقعي برگردد. پناه، از دین و خدا دو مي

 كرده است؛ اما....

 

 شابک: جيبي. ص.224 .1399. قدیاني: تهران. مصطفي رحماندوست پینوکیو: آدمک چوبی.. كلودي، كارلو. 88

9786000803032  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ادبيات ملل، افسانه، كودک و نوجوان کلمات کلیدی:

اي داشته باشد.  خواست بچه اش، دلش مي كرد. او در تمام مدت زندگي نجارِ پيري بود و تنها زندگي مي« ژپتو»معرفی کتاب: 

اي چوب، براي خودش عروسک چوبي درست كند؛ اما عروسک جان گرفت و تبدیل  براي همين روزي تصميم گرفت كه با تكه

 . داد. پينوكيو... اي پيرمرد گوش نميه اي بازیگوش كه اصالً به حرف شد به پسربچه

 

 شابک: رقعي. ص.288 .1399. پرتقال: تهران. طوبي سليماني موحد تابستانی به رنگ اقیانوس.. دان، جيليان مک. 89

9786004627825  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلمات کلیدی:

ها  ، عالئمي شبيه به بيماري اوتيسم دارد. مادرِ آن«جوجو»ترش،  ، دختر نوجواني است و برادر كوچک«كت»معرفی کتاب: 

نویسد. پدر ِخانواده بر اثر بيماري فوت كرده و مادر، خودش را در كار و جلسات كاري  مي  نویسنده است و براي كودكان قصه

شود و مادر به  شان باشند؛ اما به دالیلي سفر لغو مي و جوجو كنار دوست صميمي غرق كرده است. قرار است تابستان، كت

 اند! ها تا به حال ندیده ها را نزد پدر و مادرش بگذارد. پدر و مادري كه بچه شود بچه خاطر جلسات كاري، مجبور مي

 

 شابک: رقعي. ص.284 .1399. پرتقال: تهران. راضيه خشنود تعبیر یک خواب دریایی.. امي اشليتس، لورا. 90

9786004627443  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلمات کلیدی:

ها به او احتياج  شود كه آن گيرند، مود متوجه مي را به سرپرستي مي« مود»، «هایسينت»بعد از اینكه خواهران معرفی کتاب: 

هاي پولدار را كه به تازگي عزیزي را از  ها خانواده دقيق را كامل كنند؛ اما این نقشه چيست؟ آن  د تا جزئيات یک نقشهدارن

ها پول  توانند روح آن فرد را احضار كنند. به این ترتيب از آن كنند كه مي كنند و ادعا مي شان دعوت مي اند، به خانه دست داده

شود كه فریب خورده است؛ اما  شود. او متوجه مي نقشه به عنوان كودک مخفي شناخته مي گيرند. مود در این زیادي مي

 داند چه كند. نمي
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  9786229540138 شابک: وزیري. ص.160 .1398. داستان جمعه: تهران. های برج کبوترخانه جن. عليمرادي، منصور. 91

  آموز/ مدیر دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي بلند، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستان کلمات کلیدی:

كنند. در وسط این شهر  این كتاب ماجراي چهار نوجوان است كه در شهري كوچک و تاریخي زندگي ميمعرفی کتاب: 

اي از  در گوشه كند كه وارد چاهي ها پيشنهاد مي روند. روزي یكي از آن ها اغلب براي گپ زدن به آنجا مي اي است كه آن تپه

هاي  شده؛ اما با داالن كنند گنجي در زیرزمين عمارت دفن شده است. پسرها وارد چاه   عمارتي تاریخي شوند و فكر مي

شوند و ماجراهایي  ها گم مي ها چندروز در این تونل كنند. آن شوند كه مدام همدیگر را قطع مي درپيچ و طوالني مواجه مي پيچ

 آید! ن پيش ميعجيب و غریبي برایشا

 

كانون پرورش فكري كودكان و : تهران. های بزرگسال قصه چهل قصه:. شمس، محمدرضا/ خانجاني، علي/ اميني، افسون. 92

  9786000109424 شابک: رقعي. ص.96 .1399. نوجوانان

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  گویي، افسانه ادبيات كودک و نوجوان، قصه کلمات کلیدی:

هاست كه در قالب  ها و مَتل المللي، مَثل هاي بين هاي كهن، قصه شده از قصه این مجموعه، منتخبي بازنویسيمعرفی کتاب: 

هاي سني خردسال، كودک، نوجوان و بزرگسال، منتشر شده است. در این كتاب كه ویژه بزرگساالن  چهار كتاب ویژه گروه

حسين كُرد »، «پير چنگي»گویي در این آثار، شرح داده شده است.  هاي قصه ي آن و شيوهها است عالوه بر قصه، ریشه

 هاي كتاب است. برخي از عناوین قصه« نيمش باقيه و دو قورت»، و «هدایاي كریسمس»، «شبستري

 

  9786004629935 :شابک رقعي. ص.252 .1399. پرتقال: تهران. زاده نيلوفر امن ها. چیدن نور ستاره. ليد، ناتالي. 93

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي بلند ادبيات ملل، كودک و نوجوان، داستان کلمات کلیدی:

ها را  كنند. حاكمان با دروغ آن این كتاب داستان مردمي است كه در بدترین وضعيت اجتماعي زندگي ميمعرفی کتاب: 

ها استفاده كنند. قهرمانان تغيير این اوضاع، جواناني  ها از آن و اسيرشان باشند و مثل بردهاند تا هميشه در بند  فریب داده

كوشد  ؛ اما او با تمام توان مي«مالي»هستند كه ممكن است در ظاهر تندرست و پهلوان نباشند یا حتي معلول باشند، مانند 

 . و...



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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. پرتقال: تهران. شيدا ميرزایي شده. الماس گم  پرونده شوند: اه ميهاي ریاضي كارآگ خوره. كني، دنيل/ بوور، اميلي. 94

  9786222740214 شابک: رقعي. ص.88 .1399

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم پایه تحصیلی:

  هاي پليسي، داستان طنز ادبيات ملل، داستان کلمات کلیدی:

فكر بكري به « استنلي كروسو»شود،  ي شهر دزدیده مياز بهترین جواهرفروش« مور الماس كلي»كه  هنگاميمعرفی کتاب: 

و « گرتي»، «شارلوت»، «استنلي»گيرد به همراه دوستانش یک گروه كارآگاهي راه بيندازد.  زند و تصميم مي سرش مي

كشند تا معماي الماس  كنار شهر سرک مي و شان؛ یعني حس كنجكاوي و عشق به ریاضي، به گوشه ، با تنها سالح«فليكس»

 . مور را حل كنند. اما... كلي

 

. كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران. های عروس دریا مجموعه قصه داستان اروميه:. گروه نویسندگان. 95

  9786000107932 شابک: خشتي. ص.80 .1399

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  گردي هاي كوتاه، طبيعت انادبيات نوجوانان، داست کلمات کلیدی:

است كه حاوي هفت داستان كوتاه درباره دریاچه « هاي عروس دریا قصه»كتاب حاضر، جلد دوم از مجموعه معرفی کتاب: 

شد؛ اما از این  گوید كه بر اثر بارش زیاد باران، آب دریاچه سرازیر مي هاي دوري سخن مي اورميه است. داستان اول از گذشته

 . شود. داستان دوم... تر مي آب گذرد. حاال دریاچه هر روز كم ا ميه ماجرا سال

 

. كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران. های عروس دریا مجموعه قصه داستان اروميه:. گروه نویسندگان. 96

  9786000107949 شابک: خشتي. ص.76 .1399

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  گردي هاي كوتاه، طبيعت ادبيات نوجوانان، داستان کلمات کلیدی:

این كتاب حاوي هفت داستان كوتاه، درباره دریاچه اورميه است. اولين داستان از پليكان تنهایي سخن معرفی کتاب: 

ش است، مبادا كه او را هم وقت مراقب برادر اش را از دست داده و فقط برادر كوچكش را دارد. او تمام گوید كه تمام خانواده مي

 از دست بدهد! داستان آخر، روایتي از احياي دریاچه است.

 

  9786222440107 شابک: پالتویي. ص.80 .1398. پيدایش: تهران. عمو دردسر داستان طنز:. داداشي، حميدرضا. 97

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي فارسي، طنز ن، داستانادبيات نوجوانا کلمات کلیدی:

اي است كه به همراه عموي مادرش كه  این كتاب شامل شش داستان به هم پيوسته بوده و ماجراهاي پسربچهمعرفی کتاب: 

كه عمو، « نوید»كنند.  اي را تجربه مي هنرمند است و دستي در شعر دارد، هربار خواسته یا ناخواسته خرابكاري و دردسر تازه

هاي خود را به همه اثبات كند؛ اما در مسير اثبات  خواهد توانایي كند، مثل خيلي از نوجوانان، مي صدا مي« گهوشن»او را 

شود. در اولين داستان، نوید یا همان هوشنگ از طرف عمو مأموریت دارد كه در  هایي مواجه مي استعدادهاي خود با چالش

 . هایش رسيدگي كند؛ اما... نبودِ او به گل



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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  9786003538863 شابک: رقعي. ص.224 .1399. افق: تهران. چاه تاریکی دروازه مردگان:. آبادي، حميدرضا شاه .98

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي فارسي هاي بلند، داستان ادبيات نوجوانان، داستان کلمات کلیدی:

است كه در ژانر وحشت و براي نوجوانان نوشته شده است. وقایع اصلي   اي هگان این كتاب، جلد سوم از رمان سهمعرفی کتاب: 

شود. داستان این  هاي آن دوران روایت مي ها جزئياتي از تاریخ تهران قدیم و آدم دهد و در آن ها در دوره قاجار رُخ مي  داستان

شود و براي كمک به شخصي، خودش  دیگري مي بار وارد ماجراي گذارد. او این جلد، ادامه ماجرایي است كه رضا پشت سر مي

 گيرد كه باید بين منافع شخصي و شرافتش یكي را انتخاب كند شود و در موقعيتي خاص قرار مي وارد جهان مردگان مي

 

 شابک: جيبي. ص.336 .1399. قدیاني: تهران. راضيه ابراهيمي  سيده رابین هود.. گرین، راجر لنسلين. 99

9786000802417  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ادبيات ملل، افسانه، كودک و نوجوان کلمات کلیدی:

، تخت شاهي را غصب كرده و «جان»شود، برادرش،  شيردل، رهسپار جنگ مي« ریچاردِ»از اینكه شاه  پس معرفی کتاب: 

كه یكي « هود رابين»آید.  ریچارد به اسارت پادشاه اتریش درمي كند. در این فاصله، هاي سنگيني را براي مردم مقرر مي ماليات

برد. او به همراه همدستانش،  پناه مي« شروود»زند و به جنگل  از تيراندازان زبردست است، از دادن ماليات سر باز مي

 كنند. دزدند و ميان تهيدستان تقسيم مي هاي ثروتمندان را مي دارایي

 

 .1399. كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران. های لیاسند ماریس پریانه نوجوان امروز: رمان. ایبد، طاهره. 100

  9789643916909 شابک: رقعي. ص.244

  آموز دانشمخاطب: 

  نهم پایه تحصیلی:

  هاي تخيلي، افسانه ادبيات كودک و نوجوان، داستان کلمات کلیدی:

یكي از بنادر جنوبي ایران باستان اتفاق افتاده است و حكایت زندگي « سيراف»داستان این رمان در بندر معرفی کتاب: 

، خواهر و برادر نوجواني هستند كه در این خانواده زندگي «ادریس»و « ليانا»اي جنوبي است. قهرمانان اصلي داستان  خانواده

مادرشان، مرواریدها را براي « دیصبرا»ده و دست آور كنند. ادریس كه صياد مروارید است، تاكنون سه مروارید الجوردي به مي

« ناخدا سيراف»عروسي ادریس در صندوق قدیمي كه در زیرزمين خانه دارد، مخفي كرده است. ادریس بار دیگر به همراه 

 . شود... رود كه این بار با صحنه بسيار عجيب و ترسناكي مواجه مي براي صيد مروارید به دریا مي



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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 .1399. كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران. صوفی و چراغ جادو رمان نوجوان امروز:. راهيمبيگي، اب حسن. 101

  9789643916220 شابک: رقعي. ص.180

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي بلند هاي فارسي، داستان ادبيات كودک و نوجوان، داستان کلمات کلیدی:

كند. او كالس پنجم دبستان را  نشين زندگي مي اي است كه در روستایي تركمن پسربچه دوازده ساله« صوفي»معرفی کتاب: 

فرستد یا نه. جشن گندم است و همه به  تمام كرده و منتظر است ببيند پدرش او را براي دوره راهنمایي، به مدرسه مي

جي، اسب سواركاري دارد و سواركارانش در مسابقات روند كه مرد ثروتمندي است. طواق حا مي« طواق حاجي»مهماني 

 . شود و... كنند. صوفي در اصطبل او مشغول كار مي شركت مي

 

 شابک: رقعي. ص.400 .1399. قدیاني: تهران. هوشمندان سیاره اوراک رمان نوجوان:. كلهر، فریبا. 102

9786000811693  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم پایه تحصیلی:

  تخيلي-هاي علمي ادبيات كودكان، ادبيات داستاني، داستان مات کلیدی:کل

كتاب حاضر داستاني علمي و تخيلي است. شخصيت اصلي داستان دختركي مهربان و كنجكاو است. او توسط معرفی کتاب: 

سياره سفر كند.  موجوداتي از یک سياره نامرئي و پيشرفته كه در نزدیكي زمين قرار دارد، متقاعد مي شود كه به آن

 هوشمندانئ سياره نامرئي دخترک را براي یافتن یک سوال بسيار مهم انتخاب كرده اند.

 

  9786003539136 شابک: رقعي. ص.288 .1399. افق: تهران. پور ثمين نبي روبات خرابکار.. كاترل بویس، فرانک. 103

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان لیدی:کلمات ک

است. روباتي كه به گفته نویسنده نوعي آدم مكانيكي « اریک»پيكري به نام  این كتاب داستان روبات غولمعرفی کتاب: 

دست  رود تا به بخش اشيا گمشده فرودگاه مي« آلفي»است. این ربات تخيلي نيست؛ بلكه واقعاً ساخته شده است. وقتي 

وپا چلفتي است.  ها پنهان شده. او قدرت زیادي دارد؛ اما خيلي دست وآشغال بيند كه زیر آت راستش را پيدا كند، اریک را مي

 . زند و... آلفي هم دست كمي از اریک ندارد؛ اما براي نجات اریک، دست به هر كاري مي



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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 رقعي. ص.32 .1398. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: رانته. صندوق چوبی روزهاي برگ و باد:. ميركياني، محمد. 104

  9786003903371 شابک:

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي خانواده هاي فارسي، داستان نوجوانان، داستان کلمات کلیدی:

كنند صندوق قيمتي است؛ اما  مي ها فكر اندازد. بعضي اي را به دردسر مي صندوقي چوبي و قدیمي، خانوادهمعرفی کتاب: 

شود كه مادربزرگ قصد دارد به خانه دخترش  گردد. داستان از آنجا شروع مي ماجراي صندوق به آرزوهاي مادرِ خانواده برمي

اش گذاشته بود، ببيند؛ اما پدر آن  آید، صندوقي كه در جهيزیه خواهد وقتي مادربزرگ مي بياید و مدتي آنجا بماند. مادر مي

شود كه یكي مانند آن را پيدا كند و بخرد؛ اما مادر  سال پيش فروخته بود. با اصرارهاي مادر، پدر راضي مي ندوق را چندص

 . خواهد و... همان صندوق را مي

 

 رقعي. ص.32 .1398. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران. ای فانوس نقره روزهاي برگ و باد:. ميركياني، محمد. 105

  9786003903364 شابک:

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي فارسي، اميد ادبيات نوجوانان، داستان کلمات کلیدی:

ها عذاب  رود. در روزهاي باراني این گالش هاي پاره به مدرسه مي پسر نوجواني است كه با گالش« سعيد»معرفی کتاب: 

ریزد. پدر هم از كار  اي گچ به سر و رویشان مي اتاقشان نَم كشيده و هرازگاهي تكه آورد. سقف مضاعفي براي او به وجود مي

شود،  آید تا چندروزي مهمانشان باشد. وقتي پدربزرگ از ماجرا باخبر مي ها مي بيكار شده و در این وانفسا پدربزرگ به خانه آن

 . ...اش را بفروشد و مشكالت را حل كند؛ اما اي دهد فانوس نقره قول مي

 

 شابک: رقعي. ص.32 .1398. مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران. قطار سنگی روزهاي برگ و باد:. ميركياني، محمد. 106

9786003903357  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي روستا هاي فارسي، داستان ادبيات نوجوانان، داستان کلمات کلیدی:

كس آن را ندیده بود. این  زدند؛ اما هيچ ها از قطار سنگي حرف مي ها بود كه بچه ، سال«رود گِل»در روستاي معرفی کتاب: 

شان به دیدن قطار سنگي  خواهند همراه دوست روستایي روند و مي كتاب، داستان چند نوجوان شهري است كه به روستا مي

ها  كنند. آیا اصالً این قطار وجود خارجي دار د؟ و آیا آن یي را تجربه ميها مدام باهم دعوا كرده و در مسير ماجراها بروند. آن

 رسند؟ به این قطار مي
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  9786222087807 شابک: رقعي. ص.176 .1399. كتاب نيستان: تهران. آلود زائران کوهستان مه. بایرامي، محمدرضا. 107

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي فارسي، ادبيات نوجوانان، سفر داستان یدی:کلمات کل

شان، رویدادهایي  كند كه در حين سفر معنوي این كتاب، داستان سفر مردماني معتقد و خداجو را روایت ميمعرفی کتاب: 

گوشة  وشهآموزد. این افراد كه از گ دهد كه هركدام درسي سخت و مهم از زندگي را به آنان مي انگيز و پندآموز رخ مي هيجان

 آموزند. كشور گرد هم آمدند تا نفس خویش را پالوده كنند، در این سفر، رفاقت، صميميت و ازخودگذشتگي و خشوع را مي

 

  9786226839525 شابک: رقعي. ص.272 .1399. كتاب چ: تهران. كتایون سلطاني زفی شورشی.. هارتمان، لوكاس. 108

  آموز دانشمخاطب: 

  هشتم، نهم هفتم، پایه تحصیلی:

  الملل، ادبيات داستاني ادبيات كودكان، ادبيات بين کلمات کلیدی:

شاهزاده یان پسري رنگ پریده و خجالتي است و در قصر بزرگ كم نوري، همراه تعداد زیادي محافظ و معرفی کتاب: 

اجازه ندارد گيالس بخورد، چون نگهبان، زندگي مي كند. اواجازه ندارد از قصر بيرون برود، اجازه ندارد بازي كند، حتي 

پدرش، شاه فردیناند، مي ترسد اتفاق بدي برایش بيفتد! وقتي یان با زفي، دختر كوچكي كه هيچ كاري برایش ممنوع نيست، 

 آشنا مي شود، زندگي اش حسابي تغيير مي كند، تغييري پر از هيجان و خطر!

 

 شابک: رقعي. ص.224 .1399. محراب قلم: تهران. زشگمهرهنگامه پ زندگی روی در یخچال.. كایپرز، اليس. 109

9786004133593  

  آموز دانشمخاطب: 

  هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي بلند، كودک و نوجوان ادبيات ملل، داستان کلمات کلیدی:

بور است اش. مادر مج درگير ماجراهاي نوجواني است؛ دبيرستان، دوستان و شناخت هویت تازه« كلر»معرفی کتاب: 

بينند و  ندرت یكدیگر را مي اش را پيش ببرد. مادر و دختر به تنها هم به امور خانه رسيدگي كند و هم مسائل شغلي دست

گذارند تا اینكه زندگيشان دستخوش بحراني  هایي است كه براي هم روي درِ یخچال مي ارتباطشان از طریق یادداشت  عمده

 شود! ان ميشود و مادر مبتال به سرط بزرگ مي

 

  9786004629614 شابک: رقعي. ص.180 .1399. پرتقال: تهران. زهرا توفيقي ستاره گرگ.. پري، روزان. 110

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي حيوانات، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلمات کلیدی:

كنند. او  با پدرومادرش و برادرهاوخواهرهایش در قلمروشان زندگي ميگرگ خوشبختي است كه  توله« تيزپا»معرفی کتاب: 

ها را  خودش را داشته باشد و آن  شود و آرزویي ندارد جز اینكه یک روز بتواند مثل پدرش، گله تر مي كشد و قوي هرروز قد مي

. تيزپا از خانواده جدا و آواره شده است. شوند ها گم مي پاشد و توله هاي سفيد، خانواده از هم مي گرگ  سير كند؛ اما با حمله

دهد تا  خورد و به سفرش ادامه مي كند، علف مي دیگر نه گوزني براي خوردن هست و نه آبي براي نوشيدن. او مار شكار مي

 . سرانجام...
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 .1399. شهر قلم: تهران. مهنا سيد آقایي رضایي سيده های یادنگرفته. سفر به سرزمین درس. یا باریسونا گراسكينا، لي. 111

  9786003204744 شابک: رقعي. ص.160

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي ماجراجویانه ادبيات ملل، كودک و نوجوان، داستان کلمات کلیدی:

گيرد و وضع حسابي  خيلي حوصله درس خواندن ندارد. او در یک روز پنج تا نمره دو از معلمش مي« ویكتور»معرفی کتاب: 

  كنند و ویكتور را به سرزمين هاي مدرسه به سركردگي كتاب ریاضي و جغرافي عليه او شورش مي شود. كتاب خراب مي

هایي كه  كنند. آنجا راهي براي فرار نيست. همه مسائل ریاضي كه غلط حل كرده و همه سوال هاي یادنگرفته تبعيد مي درس

 . كنند و... محاصره مي درست جواب نداده است، او را

 

  9789649736402 شابک: رقعي. ص.152 .1399. كتاب جمكران: قم. سفر به قلعه خورشید. بابایي، رقيه. 112

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم پایه تحصیلی:

  هاي فارسي، نوجوانان امامان، داستان کلمات کلیدی:

كه دوست دارد كاتب شود. او براي رسيدن به « سحاب»اي است به نام  بردهاین كتاب، داستان پُر فرازونشيب معرفی کتاب: 

شود تا به نيشابور،  اند، راهي مي كه براي بردن امام رضا )ع( از مدینه به مرو آمده« مأمون»آرزویش، پنهاني با كاروان حكومتي 

 دهد. را تغيير مياش  شود كه زندگي رو مي شهر هزار كاتب برسد؛ اما در مسير با اتفاقاتي روبه

 

  9789641217732 شابک: رقعي. ص.42 .1399. سروش: تهران. سالم آقای همینگوی. نجفي، عبدالمجيد. 113

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي كوتاه، مسائل اجتماعي و اخالقي ادبيات نوجوانان، داستان کلمات کلیدی:

هاي دوران نوجواني  داستان كوتاه دارد و در بردارنده مضامين اجتماعي، مشكالت و سختياین كتاب شش معرفی کتاب: 

هاي نوجوانان براي غلبه بر  ها و تالش شود. نویسنده با ترسيم فضاهاي روحي، چالش است كه در قالب داستان بيان مي

هم از خواندن داستان لذت ببرند و هم برغناي تجربه ها بگذارد تا  اي دراماتيک برابر آن آینه  هاي این دوران، برآن بوده سختي

 شان اندكي اضافه شود. زیستي

 

  9786003533844 شابک: رقعي. ص.250 .1398. افق: تهران. سورنا و تابوت ققنوس سورنا:. ناصري، مسلم. 114

  آموز دانشمخاطب: 

  نهم پایه تحصیلی:

  د، نوجوانانهاي بلن هاي فارسي، داستان داستان کلمات کلیدی:

ها پيش به دليل وقوع اتفاقي شوم، از قصر بيرون رانده شده بود، در قصر حضور دارد.  كه سال« سورنا»اكنون معرفی کتاب: 

تر  اند تا هرچه سریع هاست پدرش براي یافتن برادر خود راهي شده و خبري از او نيست. اهالي قصر در تالش كه مدت درحالي

كند  ابند؛ ولي سورنا تقریباً مطمئن است ميان قفس آهني كه در گوشه حياط قصر خودنمایي ميحضرت بي نشاني از عليا

 . شود و... ارتباطي معنادار با پدرش وجود دارد. در همين گيرودار سروكله پيرمردي منحوس پيدا مي
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 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش

44 

 

 

  9786003533837 :شابک رقعي. ص.240 .1398. افق: تهران. سورنا و جلیقه آتش سورنا:. ناصري، مسلم. 115

  آموز دانشمخاطب: 

  نهم پایه تحصیلی:

  هاي بلند، نوجوانان هاي فارسي، داستان داستان کلمات کلیدی:

كتاب اثري است فانتزي ـ اساطيري كه بسياري از . است« سورنا»نام   اي ایراني به داستان درباره شاهزادهمعرفی کتاب: 

شود شاهزاده سرنوشت  اتفاق باعث مي ، او را از خود رانده و این  دارند. پدرِ شاهزاده اي ایراني در آن حضور قهرمانان افسانه

 . عجيبي داشته باشد. او از رفاه و آسایش زده شده و...

 

 .1399. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. الطیر عطار نیشابوری سیمرغ: برگرفته از منطق. فوالدوند، مرجان. 116

  9789640820247 بک:شا رحلي. ص.104

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي فارسي ها، داستان ادبيات كالسيک، اقتباس کلمات کلیدی:

ها  ها سال شناختند. او بر دست سليمان پيامبر نشسته بود و براي شاهان پيام برده بود. پرنده هدهد را همه ميمعرفی کتاب: 

هاي پير از او خبر نداشتند  خواست سفر بزرگش را آغاز و پادشاه مرغان را پيدا كند. پرنده كه مي ند، زمانيپيش او را دیده بود

ترین جنگل جمع شدند تا او را  دانستند تا اینكه روزي او برگشت! همه پرندگان در بزرگ هاي جوان او را افسانه مي و پرنده

 مرغان را پيدا كرده بود؟ببينند و به سخنانش گوش دهند. آیا او پادشاه 

 

 .1399. كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران. مهدي شهشهاني ویرش. شاه کوچولو کاله. ميشلز، تيلده. 117

  9786000107031 شابک: رقعي. ص.156

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي ماجراجویانه ستانهاي بلند، دا ادبيات ملل، داستان کلمات کلیدی:

كند به  هاي وسط، احساس مي تر از خود دارد و مثل همه بچه تر و برادري كوچک خواهري بزرگ« پاتریک»معرفی کتاب: 

هاي كامپيوتري است، روزي هنگام بازي، ناگهان بازي قطع   شود. پاتریک عاشق بازي  فرزندان دیگر به او توجه نمي  اندازه

دهد؛ اما   تلویزیوني با جایزه یک ميليون دالري خبر مي  شود و از یک مسابقه صفحه نمایش ظاهر ميشود و شخصي روي  مي

 . رود... تر اینكه وقتي پاتریک با مادرش به فروشگاه مي اي وجود ندارد! عجيب  ها چنين كانال تلویزیوني و مسابقه در شهر آن

 

 شابک: رحلي. ص.74 .1399. ه فرهنگي مدرسه برهانمؤسس: تهران. دوش ضحاک مار . صالحي، آتوسا. 118

9789640820322  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي فارسي ها، ادبيات كالسيک، داستان اقتباس کلمات کلیدی:

، پدر «مرداس»در شاهنامه فردوسي است. داستان هفت راوي دارد؛ « ضحاک»این كتاب اقتباسي از داستان معرفی کتاب: 

، فریدون و خودِ ضحاک. داستان با روایت «كاوه»، «فریدون»، مادر «فرانک»، همسر ضحاک، «شهرناز»ضحاک، اهریمن، 

دهد كه چگونه  گوید و از عشقش به او. اهریمن داستان را ادامه داده و توضيح مي شود. از كودكي پسرش مي مرداس شروع مي

 . اندازد. راوي بعدي... گوید كه او را به وحشت مي از خواب ضحاک ميدهد. راوي سوم  ضحاک را فریب مي



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب
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  9786004627474 شابک: رقعي. ص.196 .1399. پرتقال: تهران. محمد ورزي عمارت مرموز.. فونارو، گرگوري. 119

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  نوجوانانهاي بلند،  ادبيات ملل، داستان کلمات کلیدی:

، عمارتي واقع شده كه رازي جادویي را در خود مخفي نگه «واچ هالو»در اعماق جنگلي سحرآميز، در محدوده معرفی کتاب: 

پيكري كه كارش فراتر از نشان دادن زمان است! با از كار افتادن این ساعت، هيوالیي شرور و  داشته است؛ ساعت كوكوي غول

، «اليور»و « لوسي»كشد كه   شود و طولي نمي  تان جنگل كمين كرده است، پدیدار ميهاست ميان درخ شيطاني كه مدت

 رسد، مرموزتر است.  شوند این عمارت از آنچه به نظر مي  متوجه مي

 

 شابک: رقعي. ص.128 .1399. پرتقال: تهران. مریم حيدریان نشان کتابداری. نهایت: كتابخانه بي. الكساندر، زینو. 120

9786004628648  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلمات کلیدی:

خيلي ثروتمند بودند؛ اما لنورا با وجود همه چيزهایي كه داشت، ناراحت بود. وقتي پدر « لنورا»پدرومادر معرفی کتاب: 

اش سر رفته  سپردند. در یكي از روزهایي كه لنورا حسابي حوصله پرتش مي حواس رفتند، او را به پرستار ومادرش به سفر مي

اي كه تا به حال هر كتابي نوشته شده و هر علمي كه به دست آمده بود، در  بود، از كتابخانه اسرارآميزي سردرآورد. كتابخانه

 . كرد و... را تهدید ميها  آن وجود داشت. در كتابخانه لنورا متوجه خطر بسيار بزرگي شد كه انسان

 

 شابک: جيبي. ص.104 .1399. محراب قلم: تهران. شيدا رنجبر جادوگر شهر اُز. كالسيک:  كتابخانه. بام، ال فرانک. 121

9786004136501  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي بلند پردازي، داستان ادبيات ملل، خيال کلمات کلیدی:

كند و  اش را بلند مي كند. روزي گردباد بزرگي خانه هاي سرسبز كانزاس آمریكا زندگي مي  در دشت« دوروتي»ی کتاب: معرف

تواند به سرزمين خودش بازگردد؟  برد؛ سرزمين جادویي اُز! دوروتي چطور مي برد! گردباد او و سگش را به جاي دوري مي مي

 خواهند كمكش كنند. كند كه مي یک آدم آهني برخورد مي او با یک جادوگر خوب، یک مترسک، یک شير و

 

 جيبي. ص.108 .1399. محراب قلم: تهران. زاده حبيب یوسف سفرهای گالیور. كالسيک:  كتابخانه. سویيفت، جانتان. 122

  9786004136181 شابک:

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  نوجوان، ادبيات ملل، سفرادبيات كودک و  کلمات کلیدی:

جاي جهان است. او  وغریب در جاي هاي عجيب به سرزمين« ناخدا لموئل گاليور»، سفرنامه «سفرهاي گاليور»معرفی کتاب: 

شود به سرزمين  اش غرق مي دیده است در كشتي مشغول دریانوري است. اما زماني كه كشتي كه یک پزشک دریایي آموزش

هاي عادي است و به همين دليل كشورشان هم  این سرزمين اندازه بدن افراد، یک دوازدهم آدم رسد. در مي« پوت ليلي»

 . رسد. سفر بعدي او... حسابي كوچک است. گاليور آنجا مانند یک غول بزرگ به نظر مي



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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 ص.136 .1399. لممحراب ق: تهران. زهره ناطقي کوچک.  شاهزاده كالسيک:  كتابخانه. هاجسون برنت، فرانسس اليزا. 123

  9786004136235 شابک: جيبي.

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودک و نوجوان، ادبيات ملل، داستان کلمات کلیدی:

را در هند بزرگ كرده و در آنجا در ارتش انگليس مستقر « سارا»، تنها فرزند خود، «ریچارد كرو»كاپيتان معرفی کتاب: 

طور  كنند به هاي انگليسي كه در آنجا زندگي مي وهواي هند براي كودكان بسيار سخت است، خانواده ت. از آنجا كه آباس

  مين»روزي دخترانه  اش را در مدرسه شبانه ساله7فرستند. كاپيتان، دختر  روزي مي سنتي فرزندان خود را به مدرسه شبانه

دهد كه باید براي تجمالت استثنایي مانند یک اتاق خصوصي  دخترش امتياز مي قدر به كند و آن نام مي در لندن ثبت« چين

براي او، یک خدمتكار شخصي و یک اتاق جداگانه، همراه با كالسكه شخصي و...، مبالغ زیادي پرداخت كند. اما با مرگ 

 . شود و... ناگهاني پدر، سارا دچار فقر و تنگدستي مي

 

 ص.88 .1399. محراب قلم: تهران. پور پارسا مهين هولمز. معماهای شرلوک كالسيک:  كتابخانه. كانن دویل، سرادوارد. 124

  9786004136242 شابک: جيبي.

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي پليسي، معما ادبيات ملل، داستان کلمات کلیدی:

شود. چطور  روایت مي« ماجراهاي شرلوک هولمز»، سه ماجرا از «يکكتابخانه كالس»در این كتاب از مجموعه معرفی کتاب: 

ممكن است خانمي تنها كه درِ اتاقش را هم قفل كرده است به قتل برسد؟ چرا یک باشگاه عجيب و پُر رمز و راز فقط كساني 

رار است؟ شرلوک هولمز، پذیرد كه موي قرمز دارند؟ جریان غازي را كه جواهري بسيار ارزشمند بلعيده است از چه ق را مي

 دهد. ها پاسخ مي در این كتاب به این سؤال« دكتر واتسون»ترین كارآگاه جهان به همراه دوستش  بزرگ

 

 شابک: رقعي. ص.128 .1399. موسسه فرهنگي هنري قدر والیت: تهران. هایت را تیز کن گوش. االسالمي، فاطمه شيخ. 125

9789644956348  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ادبيات فارسي، مرگ، زندگي، فلسفه اسالمي کلمات کلیدی:

كشد كه  این داستان كوتاه كه براي نوجوانان نوشته شده است، زندگي ساده و روزمره نوجواني را به تصویر ميمعرفی کتاب: 

تواند دنيا را تغيير دهد. كشفي كه به اندازه  مي كند و كشف مهمي كرده است. كشفي كه در یک خانواده معمولي زندگي مي

قدر كه حتي ممكن است او را از شش سال دیگر، مدرسه رفتن، نجات  كشف ارشميدس و نيوتون، مهم و تأثيرگذار است؛ آن

نا انگيز پس از مرگ، آش دهد! در این داستان، نویسنده، مخاطبانش را با هشت نظریه متفاوت درباره مرگ و دنياي شگفت

دهد. او تالش كرده است براي نوشتن این كتاب از  كند و این كار را به كمک سابقه چهارده قرني فلسفه اسالمي، انجام مي مي

 ساله است.15تا  5هاي كودكان و نوجوانان  ها و سؤاالتي استفاده كند كه دغدغه یادداشت



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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 شابک: رقعي. ص.88 .1398. انتشارات فني ایرانشركت : تهران. شناسی انواع بابا گونه. فر، زهرا جالئي. 126

9786004772365  

  آموز دانشمخاطب: 

  نهم پایه تحصیلی:

  هاي بلند هاي فارسي، داستان ادبيات نوجوانان، داستان کلمات کلیدی:

خبر  برد و بي ميكند. او را به اتاقش )غارش(  نوزادي را روي پله مسجدي پيدا مي« حسام»پسر نوجواني به نام معرفی کتاب: 

در فصل ماقبل آخر، . داري ندارد؛ اما... اي در بچه شان است و تجربه كند. او تک فرزند خانه از پدرومادرش او را تروخشک مي

در پایان داستان، دادگاه پدرِ نوزاد را . زند و... شود كه رنگ و روي بچه زرد است! او به دوست پدرش زنگ مي حسام متوجه مي

 شود. كند و صلح بين حسام و پدرش برقرار مي بخشد. حسام با نوزاد خداحافظي مي كند و حسام را مي ي مينقد  جریمه

 

 شابک: رقعي. ص.300 .1399. پرتقال: تهران. زاده نيلوفر امن الالنی، دختر دریاهای دور.. كلي، ارین انترادا. 127

9786004629409  

  آموز دانشمخاطب: 

  هشتم، نهمهفتم،  پایه تحصیلی:

  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلمات کلیدی:

كند كه حاال دچار خشكسالي شده  زیبایي زندگي مي  ساله، دخترِ ماجراجو و كنجكاو، در جزیره دوازده« الالنيِ»معرفی کتاب: 

نيز به سرنوشت پدرش دچار نشود.  چنين مادرش مراقبت كند تا او كند تا از جزیره و هم است. الالني، تمام تالشش را مي

ها و دریاي اطراف جزیره،   داند كه پشت كوه اند. الالني مي  شد، نایاب شده  گياهاني كه قبالً براي درمان بيماران استفاده مي

ها رفته،   كشد؛ اما هركه به سمت این كوه ها انتظارش را مي  سوي این كوه داند كه خوشبختي در آن  رازي وجود دارد. او مي

 . دیگر بازنگشته است. الالني...

 

 شابک: رقعي. ص.180 .1399. پرتقال: تهران. آیدا عباسي مانیانالند، سرزمین فرداها.. رایان، پم مونيوس. 128

9786004629911  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ات كودک و نوجوانهاي تخيلي، ادبي ادبيات ملل، داستان کلمات کلیدی:

نام كند.  دهد براي عضویت در تيم فوتبال ثبت ، عاشق فوتبال است، اما پدرش طبق معمول اجازه نمي«مكس»معرفی کتاب: 

این قلعه روایت شده،   هاي زیادي كه درباره ي قدیمي وجود دارد؛ داستان ا ، روستاي محل زندگي مكس، قلعه«سانتا ماریا»در 

اني رازآلود كرده است. برخي اعتقاد دارند كه روح مردماني كه روزگاري از ظلم حاكم شهرشان فرار كردند آن را تبدیل به مك

گرفتگان دزد و قاتل بودند. مكس كه با  جا مانده است و برخي معتقدند كه پناه و در این قعله پناه گرفتند، هنوز در آنجا به

بيند و تصميم  آنجا مي  شده روي دیواره هاي حک م مادرش را در بين ناموگذار اطراف قلعه، نا كند در گشت پدرش زندگي مي

 گيرد به راز نهان در این قعله پي ببرد. مي



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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 شابک: رقعي. ص.144 .1398. محراب قلم: تهران. زهره ناطقي بازی رئال. مدرسه فوتبال:. پامر، تام. 129

9786004135993  

  آموز دانشمخاطب: 

  هشتم، نهم هفتم، پایه تحصیلی:

  ادبيات ملل، فوتبال، نوجوانان کلمات کلیدی:

بان لهستاني تيم،  ، دروازه«توماس»سال یونایتد براي مسابقات قهرماني وارد لهستان شده است.  تيم زیر دوازدهمعرفی کتاب: 

ن تيم، مشكل دارد. رایان ، كاپيتا«رایان»كند و از طرف دیگر، با  اش بازي مي حال است كه در سرزمين مادري از طرفي خوش

 آید و رفتارش باعث شده تا تيم یونایتد در زمين بازي و بيرون زمين دچار مشكل شود. ها بدش مي از لهستان و لهستاني

 

 شابک: رقعي. ص.136 .1398. محراب قلم: تهران. فرزانه كریمي خواندن بازی. مدرسه فوتبال:. پامر، تام. 130

9786004135719  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ادبيات ملل، فوتبال، نوجوانان کلمات کلیدی:

، از بازیكنان برتر یونایتد است و بازي براي این تيم را خيلي دوست دارد؛ اما حضور در مدرسه برایش غير «بن»معرفی کتاب: 

هایش پنهان كند. این مشكل به بازي او هم  كالسي و همها   قابل تحمل شده است؛ چون مجبور است راز بزرگي را از معلم

 تواند غرورش را زیر پا بگذارد و كمک بخواهد یا باید براي هميشه قيد فوتبال را بزند؟ ضربه زده است. آیا بن مي

 

 شابک: رقعي. ص.136 .1398. محراب قلم: تهران. زهره ناطقي ضربه آزاد. مدرسه فوتبال:. پامر، تام. 131

9786004135887  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ادبيات ملل، فوتبال، نوجوانان کلمات کلیدی:

خواهد فوتبال را به طور  ها بازیكن تيم یونایتد بوده؛ اما حاال به این نتيجه رسيده است كه نمي مدت« جيمز»معرفی کتاب: 

هاي فوتبال انگليس بوده،  وقع دارند او هم مانند پدرش كه یكي از ستارهاي دنبال كند. مشكل اینجاست كه همه ت حرفه

سازي قرار گرفته است. راه پدر را دنبال كند یا به دنبال رشته  هميشه در همين رشته بماند. جيمز بر سرِ دوراهي سرنوشت

 اش برود؟ مورد عالقه

 

 شابک: رقعي. ص.108 .1398. محراب قلم: تهران. حقيقت دالرام ای. کاپیتان افسانه مدرسه فوتبال:. پامر، تام. 132

9786004135979  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ادبيات ملل، فوتبال، نوجوانان کلمات کلیدی:

اپيتاني باشد به خاطر رفتار نامناسبش با بازیكنان دیگر توبيخ شده است، قصد دارد بهترین ك« رایان»از وقتي معرفی کتاب: 

گيرد تا از مشكل اصلي این   ، تصميم مي«كریگ»كه یونایتد به خود دیده است. به همين دليل، با دیدن رفتارهاي دردسرساز 

 كند. تر از چيزي است كه او فكر مي بازیكن باخبر شود و به او كمک كند؛ اما مشكل كریگ بزرگ



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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 شابک: خشتي كوچک. ص.36 .1399. كتاب نيستان: تهران. تمصطفي رحماندوس مرد عمل!.. مندوزا، جورج. 133

9786222087319  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي كوتاه، طنز ادبيات ملل، داستان کلمات کلیدی:

وي تختش بخوابد گذاشت یا به جاي اینكه ر  به جاي تعمير سوراخ پشت بام، وان حمام را زیر آن مي« هيرپل»معرفی کتاب: 

اي  كرد بعداً باید آن را بچيند و هيچ پنجره  كاشت؛ چون فكر مي خوابيد. هيرپل گياهي نمي  و آن را به هم بریزد، روي زمين مي

بست. روزي صداي در را شنيد. هيرپل در را باز نكرد؛ اما پشت در، صندوق بزرگي پيدا  كرد؛ چون باید بعداً آن را مي  را باز نمي

خواست از شّر صندوق خالص شود! او سعي كرد صندوق را با تبر بشكند؛   كه روي آن اسم او را نوشته بودند. هيرپل ميكرد 

 . اما موفق نشد. با اره هم نتوانست آن را نصف كند...

 

  9786000802424 شابک: جيبي. ص.128 .1399. قدیاني: تهران. شيما فتاحي مردان کوچک.. مي الكت، لویيزا. 134

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلمات کلیدی:

داستان این كتاب درواقع ادامه كتاب زنان كوچک است؛ البته داستانش به زنان كوچک ربطي ندارد؛ اما با معرفی کتاب: 

اي  روزي ها مدرسه شبانه ازدواج كرده است و دو پسر كوچک دارد. آن« ائرب»با آقاي « جو»همان كاراكترها نوشته شده است. 

حال  كند با شيطنت پسرها كنار بياید و زیبایي و درعين   كنند. جو سعي مي سرپرست و فقير اداره مي را با چند پسربچه بي

 مدرسه پسرانه است.هاي كتاب، ماجراهاي مختلف در یک  شجاعت و پایداري در زندگي را نشانشان بدهد. فصل

 

  9786222087197 شابک: رحلي. ص.36 .1398. كتاب نيستان: تهران. مرغک مینای من. پوررضائيان، مهدي. 135

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي فارسي، جنگ ایران و عراق ادبيات نوجوانان، داستان کلمات کلیدی:

شود، او را نزد دوستش كه  خواهد مرغ مينا داشته باشد. وقتي پدر از این موضوع باخبر مي  دلش مي« سينا»معرفی کتاب: 

زند.   خواهد آن را به سينا بدهد؛ اما مرغ مينا هيچ حرفي نمي  مرغ مينایي دارد كه مي« سردار»برد. عمو جانباز است مي

هاي مهم یعني چه؟ سينا از همه  داند حرف  و سينا نمي هاي مهم یاد بدهد كند كه به مينا حرف عموسردار به سينا تأكيد مي

كند به مينا حرف زدن را یاد بدهد؛ اما مينا اصالً حرف   دهد. سينا سعي مي  پرسد و هركس جوابي مي هاي مهم مي درباره حرف

 . گيرند مينا را نزد عموسردار برگردانند و...   زند. درنهایت سينا و پدرش تصميم مي  نمي
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 شابک: رقعي. ص.256 .1398. هوپا: تهران. زاده بهنام حاجي محاصره. نگهبانان گاهول:. لسكي، كاترین. 136

9786222042035  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي بلند، نوجوانان ادبيات ملل، داستان کلمات کلیدی:

است. كشمكش در قلمرو جغدها باال گرفته است. نيروهاي « ن گاهولنگهبا»این كتاب جلد چهارم از مجموعه معرفی کتاب: 

خشمگين است و عشق به قدرت تمام وجودش « سورن»كه از رویارویي با « كالد»اند.   شّر با محافظان خير به جنگ برخاسته

كنند، باید   جا زندگي ميكند. جغدهاي شریفي كه آن را پر كرده است، همراه گروه خود، )پاكزادها(، به درخت گاهول حمله مي

 . با تمام وجود بجنگند تا از خودشان و شرافتشان محافظت كنند. از طرف دیگر...

 ریاضی

 

  9789644863974 شابک: وزیري. ص.416 .1399. مبتكران: تهران. تاریخ احتمال. قاسم وحيدي اصل، محمد. 137

  معلم/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  ریخ علمریاضيات، تا کلمات کلیدی:

اي از ریاضيات است. این كتاب مختصري از سير تحول مفهوم احتمال و چيستي  نظریة احتمال شاخهمعرفی کتاب: 

هاي حضور آن به  هاي تاریخي در انواع زمينه بسترهاي رشد و نمو آن، و دستاوردهاي ارزشمند دانشوران را در طول دوره

آوردن  اي از ریاضيات؛ قرن هفدهم و دوران شكوفایي احتمال در اروپا؛ روي كشد. كتاب سه فصل كلي دارد: خالصه تصویر مي

دانان روسي به احتمال، تأسيس مكتب روسي احتمال، وضعيت نظریة احتمال در اروپا و در این اوان، و آغاز و پایان  ریاضي

 اصل موضوعي سازي.

 

: تهران. های جدید در هندسه وین، همراه با افقمبانی هندسه: بررسی دقیق هندسه به روش ن. نصيري، محمود. 138

  9789643957575 شابک: رحلي. ص.594 .1399. مبتكران

  معلممخاطب: 

  هندسه کلمات کلیدی:

هاي هندسه؛ روشي جدید در ساختن هندسه از  اي كامل است از مباني و مفهوم كتاب مرجع حاضر دورهمعرفی کتاب: 

ها با تكيه بر  ها و فعاليت هاي هندسه اقليدسي؛ مثال هاي دقيق قضيه ها و اثبات  عریفهاي ابتدایي تا پيشرفته؛ ت مفهوم

 ها. هاي هندسي و كاربرد آن هاي جدید و نو در هندسه؛ بررسي جامعي از تبدیل هاي مهم و مشهور؛ مبحث مسئله
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 زبان انگلیسی

 

فیلمبوک جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه نهم . امدنيا، ح توانایي، مجيد/ آفریده، زكيه/ ملكيان، سحر/ نعيمي. 139

(FilmBook9) .9786008431473 شابک: رحلي. ص.128 .1399. خط سفيد: سبزوار  

  آموز دانشمخاطب: 

  نهم پایه تحصیلی:

  آموزش و یادگيري، زبان انگليسي کلمات کلیدی:

هاي  افزار آموزشي به همراه فایل آموز، نرم دانش شامل كتاب« بوک خط سفيد فيلم»این كتاب از مجموعه معرفی کتاب: 

است. مطالب كتاب شامل ارائه   «AR»آموز و همچنين صفحات جادوواقعيتِ افزوده  صوتي مربوط به محتواي كتاب دانش

، هاي متنوع، و محيط گرافيكي بسيار جذاب و انگيزشي است. هر مبحث، از درسنامه، تمرین درسنامه جامع به همراه تمرین

باشد و از راحت به  اساس استاندارد آزمون كنكور مي هاي تشریحي تشكيل شده كه بر اي و پاسخ هاي چهارگزینه پرسش

 بندي شده است. دشوارتر، طبقه

 

فیلمبوک جامع زبان انگلیسی . توانایي، مجيد/ ملكيان، سحر/ آفریده، زكيه/ عسكري ازغندي، مجيد/ طبسي، احترام. 140

  9786008431466 شابک: رحلي. ص.120 .1399. خط سفيد: سبزوار. (FilmBook8هشتم ) خط سفید پایه

  آموز دانشمخاطب: 

  هشتم پایه تحصیلی:

  آموزش و یادگيري، زبان انگليسي کلمات کلیدی:

هاي  لافزار آموزشي به همراه فای آموز، نرم شامل كتاب دانش« بوک خط سفيد فيلم»این كتاب از مجموعه معرفی کتاب: 

است. مطالب كتاب شامل ارائه   «AR»آموز و همچنين صفحات جادوواقعيتِ افزوده  صوتي مربوط به محتواي كتاب دانش

هاي متنوع، و محيط گرافيكي بسيار جذاب و انگيزشي است. هر مبحث، از درسنامه، تمرین،  درسنامه جامع به همراه تمرین

باشد و از راحت به  اساس استاندارد آزمون كنكور مي تشكيل شده كه بر هاي تشریحي اي و پاسخ هاي چهارگزینه پرسش

 بندي شده است. دشوارتر، طبقه

 

فیلمبوک جامع زبان انگلیسی . توانایي، مجيد/ ملكيان، سحر/ عسكري ازغندي، مجيد/ طبسي، احترام/ آفریده، زكيه. 141

  9786008431459 شابک: رحلي. ص.136 .1399. خط سفيد: سبزوار. (FilmBook7خط سفید پایه هفتم )

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  آموزش و یادگيري، زبان انگليسي کلمات کلیدی:

هاي  افزار آموزشي به همراه فایل آموز، نرم شامل كتاب دانش« بوک خط سفيد فيلم»این كتاب از مجموعه معرفی کتاب: 

است. مطالب كتاب شامل ارائه   «AR»و همچنين صفحات جادوواقعيتِ افزوده  آموز صوتي مربوط به محتواي كتاب دانش

هاي متنوع، و محيط گرافيكي بسيار جذاب و انگيزشي است. هر مبحث، از درسنامه، تمرین،  درسنامه جامع به همراه تمرین

 ي شده است.بند هاي تشریحي تشكيل شده و از راحت به دشوارتر، طبقه اي و پاسخ هاي چهارگزینه پرسش
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  9786009807574 شابک: وزیري. ص.112 .1399. گلبرگ اندیشه: رشت. کتاب کار و تست هفتم. پور، فرهاد گل. 142

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  ها، زبان انگليسي كتاب كار، كمک آموزشي، آزمون کلمات کلیدی:

وشتن و گوش دادن درس زبان انگليسي پایه هفتم است. براي هر درس هاي خواندن، ن این كتاب شامل فعاليتمعرفی کتاب: 

شود. همچنين براي هر دو  زمان ارائه مي ها با هدف افزایش چهار مهارت زباني به طور هم هاي مربوط به تمام مهارت تمرین

در جهت یادگيري و سؤاالت محور  هاي پایاني هر ترم با درنظرگرفتن اصول ارتباط هاي متناسب با آن و آزمون درس، آزمون

 هاي ليگ علمي و پيشرفت تحصيلي در كتاب آمده است. درس مشابه آزمون به تستي درس

 شعر

 

  9786227094459 شابک: رقعي. ص.72 .1399. نشر گویا: تهران. بیت من خانه نیست شعر شباب:. رهنما، شاهين. 143

  آموز دانشمخاطب: 

  نهم پایه تحصیلی:

  انواع ادبي، شعر فارسي، نوجوانان :کلمات کلیدی

اشعار این كتاب براي نوجوانان و جوانان سروده شده است. شاعر به طبيعت توجه خاصي دارد؛ اما از مسائل معرفی کتاب: 

زند،  دوباره چرخ دستي پر از سروصدا و یک نفر كه داد مي»گوید:  شود. در شعري با همين عنوان مي اجتماعي نيز غافل نمي

 «.كند، كمک! و من... تر كنار تير برق، كسي شبيه یک پدربزرگ عينكي، دوباره توي كوچه التماس مي ک و آن طرفنم

 

  9786227094473 شابک: رقعي. ص.80 .1399. نشر گویا: تهران. تخته سفید دل من شعر شباب:. باباجاني، علي. 144

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  انواع ادبي، شعر فارسي، نوجوانان مات کلیدی:کل

شعرهاي این كتاب براي خوانندگان جوان و دبيرستاني انتخاب شده است. سادگي و صميميت، تنوع مضمون، معرفی کتاب: 

ست. هاي این اشعار ا كند، از ویژگي زاویه دید خالق و توجه به بافت خانوادگي كه نوجوان به عنوان مخاطب در آن زندگي مي

اي تنها و كوچک، من و بابا و مامان ساكن  ته یک كوچه تنگ و دو متري، نشسته خانه»، آمده است: «بهشت كوچک»در شعر 

 «. آن، شده اینجا كمد، ما هم عروسک...

 

 شابک: رقعي. ص.72 .1399. نشر گویا: تهران. درخت، پیراهنش را به باد خواهد داد شعر شباب:. موسویان، انسيه. 145

9786227094404  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  انواع ادبي، شعر نو، نوجوانان کلمات کلیدی:

اند. او از  توان روحيه زنانه را مشاهده كرد؛ عواطفي در قالب شعر نو كه محتاطانه بيان شده در این اشعار ميمعرفی کتاب: 

نشاني از »شوند. شعر  فاده كرده است. اشعار به دو بخش نيمایي و سپيد تقسيم ميعناصر طبيعت براي بيان احساس خود است

نه از دریا نه از باران، نه از گيسوي سرسبز درختان، نه از سرخِ گل و سبزِ »گوید:  در بخش نيمایي آمده است و مي« بهار

 «آید به خانه! جوانه، بهار از سمت دستان تو مي
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  9786227094381 شابک: رقعي. ص.72 .1399. نشر گویا: تهران. رود ساز سیمینه شعر شباب: .شعباني، اسداهلل. 146

  آموز دانشمخاطب: 

  نهم پایه تحصیلی:

  انواع ادبي، شعر فارسي، نوجوانان کلمات کلیدی:

نگرد. در اشعار  ن ميشود و از زاویه دید او به جها قد مي شاعر این مجموعه، هنگام سرایش، با مخاطب خود هممعرفی کتاب: 

زند. در شعر  هاي زیبایي را رقم مي این كتاب، مهرورزي محور محتوایي دارد كه با موسيقي كالم شاعر درآميخته و لحظه

 «تابِ هميشه نگاهي. شود بخواهي؟ یک آینه شكسته دارم، بي ام، تو ماهي، از بركه چه مي من بركه آبي»گوید:  مي« نگاه»

 

 شابک: رقعي. ص.72 .1399. نشر گویا: تهران. دورترین مترسک جهان  شانه شعر شباب:. ينتوالئي، حس. 147

9786227094428  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  انواع ادبي، شعر فارسي، نوجوانان کلمات کلیدی:

شده است. شاعر در شعرهایش مخاطب نوجوان  انتخاب  شعرهاي این كتاب براي خوانندگان جوان و دبيرستانيمعرفی کتاب: 

كند مثل مخاطبش اندیشه و نگاه متفاوتي به جهان داشته باشد. از  گذارد و تالش مي گيرد، به او احترام مي را دست كم نمي

اي  دهدرخت دستش را دراز كرد، آسمان پرن»گوید:  مي« دعا»هاي شاخص آثار اوست. در شعر  این رو، كشف شاعرانه، از ویژگي

 «در دست او گذاشت.

 

  9786227094503 شابک: رقعي. ص.64 .1399. نشر گویا: تهران. ماهی رود توام شعر شباب:. وهاب، محمود پور. 148

  آموز دانشمخاطب: 

  نهم پایه تحصیلی:

  انواع ادبي، شعر فارسي، نوجوانان کلمات کلیدی:

كوشد ميان مخاطب و طبيعت پيوند برقرار مي كند. شعر  اما شاعر ميشعر این كتاب، عاطفه است؛  27محور معرفی کتاب: 

صلح هركجا پا »گوید:  كند. او درباره صلح مي او با كمک به غناي عاطفه و اندیشه نوجوانان، نگاه مخاطب را تلطيف مي

بوي باغچه یا رنگ گل چيست؟ »گوید:  در شعر دیگري، درباره گل مي«. گذاشت، جاي كينه، جاي بمب، یک درخت كاشت...

 «.و روي باغچه. من توي این فكرم كه هست گل آبروي باغچه...

 

 رقعي. ص.56 .1399. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. مثل رود عاشقم شعر نوجوان:. صارمي شهاب، محمد. 149

  9789640818886 شابک:

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  انواع ادبي، شعر نو، نوجوانان :کلمات کلیدی

مجموعه اشعار این كتاب، براي نوجوانان سروده شده است كه موضوعات مختلف اجتماعي، احساسي، عاطفي و معرفی کتاب: 

ها  گوید كه نوجوانان امروز با آن مواجه هستند. این سروده هایي سخن مي آیيني دارد. قالب این اشعار نيمایي است و از چالش

گري هدایت  برانگيز، ذهن نوجوانان را به سمت كنجكاوي و پرسش گاهي نو و ایجاد ترفندهاي شاعرانه و فضاهاي چالشبا ن

ها  اي از شكاف سنگ دست مهربان باد موي سنگ را شانه زد، دانه»، آمده است: «شوند ها عاشق مي سنگ»كند. در شعر  مي

 «. جوانه زد...
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هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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  9789640233849 شابک: بياضي. ص.40 .1399. نشر به: تهران. ما با تو سربلندیم. ابکمحقق، حامد/ نيک طلب، ب. 150

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  انواع ادبي، شعر، جنگ کلمات کلیدی:

اند. در شعر  ها را سروده است كه هجده شاعر مختلف آن« قاسم سليماني»این كتاب حاوي هجده شعر درباره معرفی کتاب: 

آیند و بعضي خبرها مانند شعله به تمام  اول، شاعر معتقد است كه بعضي خبرها سرخ هستند، مانند خبرهایي كه از عاشورا مي

 . داند. در شعر بعدي... ها مي اي در كویر آدم ي را چشمهزنند! در شعر دیگري، شاعر، قاسم سليمان دنيا آتش مي

 علوم تجربی

 

 ص.82 .1399. گستر سخن: مشهد. آزمایشگاهت را قورت بده. مقدسيان، آرش/ صادقي، مهدي/ رحماني، فریده. 151

  9786002479785 شابک: وزیري.

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ها راهنماي آموزشي، ادبيات كودک و نوجوان، آزمایش کلمات کلیدی:

مند كردن  محور جهت باال بردن كيفيت آموزش، عالقه عنوان یک فعاليت مكمل مهارت مقوله آزمایش بهمعرفی کتاب: 

در این  رو هاي مدارس، مطرح است. از این ویژه آزمایش و تجهيز آزمایشگاه تجربي به هاي عملي علوم آموزان به فعاليت دانش

دست بياورند. در  به« مسابقات آزمایشگاهي جشنواره خوارزمي»آموزان اطالعات الزم را درباره  كتاب، هدف آن است كه دانش

 گيرند. شوند و چگونگي ارائه گزارشِ كار عملي را یاد مي این راستا در كتاب با ابزار آزمایشگاهي آشنا مي

 

کورونا ویروس  بدانیم:  19آنچه الزم است درباره کووید . جسته كشورها و متخصصين بر اساتيد دانشگاه. 152

  9786002388773 شابک: پالتویي. ص.232 .1399. تيمورزاده: تهران. یافته و بیماری نوپدید ناشی از آن جهش

  والدین/ معلم/ مدیرمخاطب: 

  ها بيماري کلمات کلیدی:

هاي آن،  است. آشنایي با ویروس، نشانه 19اربردي دربارۀ ویروس كووید كتاب حاضر حاوي اطالعاتي علمي و كمعرفی کتاب: 

، كرونا و دستگاه گوارش، عوارض 19چگونگي پيشگيري از آلودگي، مشكالت تنفسي و تنفس مصنوعي، قابليت درمان كووید 

 هاي تصویربرداري از جمله موضوعات كتاب هستند. ویروس در مغز و اعصاب، و تشخيص با روش

 

 شابک: رقعي. ص.152 .1399. هوپا: تهران. راد  پرستو حميدي های زشت. حشره تونل وحشت علوم:. آرنولد، نيک. 153

9786222042424  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ادبيات ملل، داستان علمي، حشرات کلمات کلیدی:

ها توي فنجان چاي شما شيرجه  ز هزارپا تشخيص داد؟ چرا برخي حشرهتوان صدپا را ا دانيد چطور مي آیا ميمعرفی کتاب: 

دانيد جفت دوم بال مگس چه كاربردي  خورد؟ یا مي كند و مي دانستيد آخوندک ماده سر جفتش را قطع مي زنند؟ یا مي مي

 ها این داستان را مطالعه كنيد. براي دانستن جواب این سؤال. ... دارد؟



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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 رحلي. ص.20 .1399. كمال اندیشه: تهران. دنیای جانوران انگيز: هاي شگفت دانستني. ، محمدجعفركمالي آشتياني. 154

  9786008365570 شابک:

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  جانوران و گياهان کلمات کلیدی:

اي  یكي از مجلدات مجموعههر كودكي به دانستن چگونگي زندگي جانوران عالقه دارد. در این كتاب كه معرفی کتاب: 

ها، پرواز پرندگان، و چگونگي تبدیل بچه قورباغه به  چندجلدي است، اطالعاتي دربارۀ زندگي گياهان، چرایي سبز بودن برگ

آموزد با  اند. مطالب كتاب با مباحث علوم تجربي دبستان متناسب است و به كودک مي شده حيوان بالغ اطالعاتي تصویري ارائه

 ونه رفتار كند.طبيعت چگ

 

 

  9786003538085 شابک: رحلي. ص.300 .1398. افق: تهران. نامه اخترشناسی دانش. بشردانش، علي. 155

  آموز/ دانشجومعلمان دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  دانشنامه، نجوم کلمات کلیدی:

هاي اخترشناسي در این كتاب  ند. واژگان تخصصي و پدیدهمندان به اخترشناسي هست مخاطب این كتاب عالقهمعرفی کتاب: 

ها آورده  اند و شرح حال مختصر دانشمندان در كنار نام آن  اند. بيشتر واژگان با تصویرهاي گویا همراه معرفي و گردآوري شده

 ل نوري استفاده شده است.ها، از یكاي سا شده است. این دانش نامه به صورت الفبایي تدوین و دربارۀ فاصلة اجرام و اندازه

 

 

. نوشته: اصفهان. الهه عریضي ها. فشان آتش  یک فنجان دانستنی درباره نامه كودكان: دانش. بول، استفاني ترن. 156

  9786003861985 شابک: رقعي. ص.34 .1399

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودكان، دانشنامه، آتشفشان کلمات کلیدی:

هاي  است. در این كتاب، كودكان پاسخ پرسش« دانشنامه كودكان»هفتم از مجموعه  و این كتاب، جلد بيستمعرفی کتاب: 

هاي پر از گدازه، ابرهاي  ها چيست؟ رودخانه آورند. علت فوران آتشفشان دست مي ها، به خود را درباره نحوه فعاليت آتشفشان

هاي كتاب هستند. در پایان كتاب،  هایي از پرسش آیند؟ و...، نمونه وجود مي نه بههاي جوشان چگو فشان مرگبار خاكستر و آب

ها آشنایي نداشته  شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آن« ها آتشفشان»فرهنگِ لغت 

 شود. باشند، ارائه مي

 



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش

56 

 

 

. نوشته: اصفهان. محسن عصياني دایناسورها.  دانستنی درباره یک فنجان كودكان:  نامه دانش. بول، استفاني ترن. 157

  9786003861992 شابک: رقعي. ص.34 .1399

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودكان، دانشنامه، حيوانات کلمات کلیدی:

هاي  تاب، كودكان پاسخ پرسشاست. در این ك« دانشنامه كودكان»وششم از مجموعه  این كتاب، جلد بيستمعرفی کتاب: 

خورند؟  آورند. ميانگين طول دایناسورها چقدر است؟ دایناسورها چه مي دست مي خود را درباره زندگي دایناسورها، به

هاي كتاب  هایي از پرسش جمعي دارند؟ و...، نمونه كنند؟ آیا دایناسورها زندگي دسته دایناسورها چگونه از خود محافظت مي

شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با « دایناسورها»یان كتاب، فرهنگِ لغت هستند. در پا

 شود. ها آشنایي نداشته باشند، ارائه مي آن

 

 

. نوشته: اصفهان. الهه عریضي ها. ها و سونامی زلزله  یک فنجان دانستنی درباره كودكان:  نامه دانش. بن، اميلي. 158

  9786003862180 شابک: رقعي. ص.34 .1399

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودكان، دانشنامه، حوادث طبيعي کلمات کلیدی:

هاي  است. در این كتاب، كودكان پاسخ پرسش« دانشنامه كودكان»هشتم از مجموعه  و این كتاب، جلد بيستمعرفی کتاب: 

دهد؟ آیا در دریا زلزله  آورند. علت زلزله چيست؟ سونامي چيست و چرا رخ مي دست مي ها، به ها و سونامي خود را درباره زلزله

شامل معاني « ها ها و سونامي زلزله»هاي كتاب هستند. در پایان كتاب، فرهنگِ لغت  هایي از پرسش دهد؟ و...، نمونه رخ مي

 شود. یي نداشته باشند، ارائه ميها آشنا لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آن

 

 

. نوشته: اصفهان. الهه عریضي ی زندگی زیر دریا.  یک فنجان دانستنی درباره كودكان:  نامه دانش. پچت، فيونا. 159

  9786003862074 شابک: رقعي. ص.34 .1399

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  وانات دریایيادبيات كودكان، دانشنامه، حي کلمات کلیدی:

هاي خود  است. در این كتاب، كودكان پاسخ پرسش« دانشنامه كودكان»یكم از مجموعه  و این كتاب، جلد سيمعرفی کتاب: 

خورند؟  ها چه مي كنند؟ كوسه آورند. كدام حيوانات كف دریا زندگي مي دست مي ، به«حيوانات دریایي»را درباره زندگي 

زندگي زیر »هاي كتاب هستند. در پایان كتاب، فرهنگِ لغت  هایي از پرسش د؟ و...، نمونهكنن هاي آبي چگونه شنا مي اسب

 شود. ها آشنایي نداشته باشند، ارائه مي شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آن« دریا

 



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش

57 

 

 

 .1399. نوشته: اصفهان. صبا سامتي ها. االغ  ی یک فنجان دانستنی درباره كودكان:  نامه دانش. الین، جيمز مک. 160

  9786003862319 شابک: رقعي. ص.32

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودكان، دانشنامه، حيوانات کلمات کلیدی:

هاي خود را  است. در این كتاب، كودكان پاسخ پرسش« دانشنامه كودكان»این كتاب، جلد پانزدهم از مجموعه معرفی کتاب: 

ها نگهداري  زنند؟ غذایشان چيست؟ چگونه از االغ ها چرا توي خاک غلت مي آورند. االغ دست مي ها، به درباره زندگي االغ

شامل معاني لغاتي كه در كتاب « ها االغ»هاي كتاب هستند. در پایان كتاب، فرهنگِ لغت  هایي از پرسش كنند؟ و...، نمونه مي

 شود. ها آشنایي نداشته باشند، ارائه مي است كودكان با آناستفاده شده و ممكن 

 

 .1399. نوشته: اصفهان. الهه عریضي ی بدن شما. یک فنجان دانستنی درباره نامه كودكان: دانش. بول، استفاني ترن. 161

  9786003862432 شابک: رقعي. ص.34

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  كودكان، دانشنامه، انسانادبيات  کلمات کلیدی:

هاي خود  است. در این كتاب، كودكان پاسخ پرسش« دانشنامه كودكان»دوم از مجموعه  و این كتاب، جلد چهلمعرفی کتاب: 

رود؟  خورید به كجا مي كنند؟ غذاهایي كه مي ها چگونه كار مي آورند. قلب و شُش دست مي را درباره عملكرد بدن انسان، به

هاي كتاب هستند. در پایان كتاب، فرهنگِ لغت بدن شما شامل  هایي از پرسش يد ببينيد و بشنوید؟ و...، نمونهتوان چطور مي

 شود. ها آشنایي نداشته باشند، ارائه مي معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آن

 

 ص.34 .1399. نوشته: اصفهان. ندا اميني پانداها.  ی ربارهیک فنجان دانستنی د نامه كودكان: دانش. الین، جيمز مک. 162

  9786003862357 شابک: رقعي.

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودكان، دانشنامه، حيوانات کلمات کلیدی:

هاي خود را  سشاست. در این كتاب، كودكان پاسخ پر« دانشنامه كودكان»این كتاب، جلد دوم از مجموعه معرفی کتاب: 

توانند از درخت  ها چيست؟ آیا پانداها مي كنند؟ غذاي آن آورند. پانداها در كجا زندگي مي دست مي درباره زندگي پانداها، به

« پانداها»هاي كتاب هستند. در پایان كتاب، فرهنگِ لغت  هایي از پرسش یابي پانداها چگونه است؟ و...، نمونه باال بروند؟ جفت

 شود. ها آشنایي نداشته باشند، ارائه مي ي لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنشامل معان



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش

58 

 

 

. نوشته: اصفهان. محسن عصياني ها و توفندها. ی توفان یک فنجان دانستنی درباره كودكان:  نامه دانش. بن، اميلي. 163

  9786003862142 شابک: رقعي. ص.34 .1399

  موزآ دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودكان، دانشنامه، آب و هوا شناسي کلمات کلیدی:

هاي خود  است. در این كتاب، كودكان پاسخ پرسش« دانشنامه كودكان»نهم از مجموعه  و این كتاب، جلدبيستمعرفی کتاب: 

آن زیاد است؟ توفان یخي به چه نوع توفاني  آورند. توفند چيست و چرا ميزان خسارت دست مي ها، به را درباره انواع توفان

هاي كتاب هستند. در پایان كتاب، فرهنگِ لغت  هایي از پرسش هاي جهان كدامند؟ و...، نمونه ترین توفان شود؟ عجيب گفته مي

باشند، ارائه ها آشنایي نداشته  شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آن« ها و توفندها توفان»

 شود. مي

 

 ص.34 .1399. نوشته: اصفهان. ندا اميني جغدها.  ی یک فنجان دانستنی درباره كودكان:  نامه دانش. بن، اميلي. 164

  9786003862364 شابک: رقعي.

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودكان، دانشنامه، پرندگان کلمات کلیدی:

هاي خود را  است. در این كتاب، كودكان پاسخ پرسش« دانشنامه كودكان»كتاب، جلد یازدهم از مجموعه  اینمعرفی کتاب: 

ها در كدام مناطق زندگي  كنند؟ آن آورند. جغدها چگونه راه خود را در تاریكي پيدا مي دست مي درباره زندگي جغدها، به

هاي كتاب هستند. در پایان كتاب، فرهنگِ  هایي از پرسش نمونه شود؟ و...، كنند؟ جغدهاي پنهان به چه جغدهایي گفته مي مي

ها آشنایي نداشته باشند، ارائه  شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آن« جغدها»لغت 

 شود. مي

 

: اصفهان. الهه عریضي خوریم. یچیزهایی که م  ی یک فنجان دانستنی درباره كودكان:  نامه دانش. بول، استفاني ترن. 165

  9786003862500 شابک: رقعي. ص.34 .1399. نوشته

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودكان، دانشنامه، تغذیه کلمات کلیدی:

اي ه است. در این كتاب، كودكان پاسخ پرسش« دانشنامه كودكان»سوم از مجموعه  این كتاب، جلد چهل ومعرفی کتاب: 

ها  افتد؟ كدام خوراكي آورند. چرا به غذا نياز دارید؟ چه اتفاقي براي غذا در بدن شما مي دست مي خود را درباره تغذیه سالم، به

هاي كتاب هستند. در پایان كتاب، فرهنگِ  هایي از پرسش شوند؟ و...، نمونه به شما انرژي و كدام یک باعث تناسب اندام مي

ها آشنایي نداشته  شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آن« ریمخو چيزهایي كه مي»لغت 

 شود. باشند، ارائه مي



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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. نوشته: اصفهان. حميرا صفوي همامي ها. ی خفاش یک فنجان دانستنی درباره نامه كودكان: دانش. كوليس، مگان. 166

  9786003862302 شابک: رقعي. ص.34 .1399

  آموز دانشب: مخاط

  هفتم پایه تحصیلی:

  دانشنامه، ادبيات كودكان، حيوانات کلمات کلیدی:

هاي خود را  است. در این كتاب، كودكان پاسخ پرسش« دانشنامه كودكان»این كتاب، جلد هفتم از مجموعه معرفی کتاب: 

ها چگونه به شكار  ها چيست؟ خفاش آن كنند و غذاي ها كجا زندگي مي آورند. خفاش دست مي ها، به درباره زندگي خفاش

هاي كتاب هستند. در پایان كتاب،  هایي از پرسش شود؟ و...، نمونه هایي گفته مي آشام به چه خفاش هاي خون روند؟ خفاش مي

ها آشنایي نداشته باشند،  شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آن« ها خفاش»فرهنگِ لغت 

 شود. ارائه مي

 

. محسن عصياني خورشید، ماه و ستارگان.  ی یک فنجان دانستنی درباره نامه كودكان: دانش. بول، استفاني ترن. 167

  9786003862159 شابک: رقعي. ص.34 .1399. نوشته: اصفهان

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودكان، دانشنامه، نجوم کلمات کلیدی:

هاي  است. در این كتاب، كودكان پاسخ پرسش« دانشنامه كودكان»هشتم از مجموعه  و این كتاب، جلد سيعرفی کتاب: م

روند  آورند. خورشيد از چه ساخته شده است؟ فضانوردها چگونه به ماه مي دست مي خود را درباره خورشيد، ماه و ستارگان، به

هاي كتاب  هایي از پرسش شود؟ و...، نمونه هایي گفته مي دور به چه سياره هاي كنند؟ سياره و آنجا چه چيزهایي پيدا مي

ها  شده و ممكن است كودكان با آن شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده « وهوا آب»هستند. در پایان كتاب، فرهنگِ لغت 

 شود. آشنایي نداشته باشند، ارائه مي

 

. نوشته: اصفهان. الهه عریضي ها. ی درخت  یک فنجان دانستنی درباره ان:كودك  نامه دانش. گيلسپي، ليزا جين. 168

  9786003861954 شابک: رقعي. ص.34 .1399

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودكان، دانشنامه، فيزیولوژي، گياهان کلمات کلیدی:

هاي  است. در این كتاب، كودكان پاسخ پرسش« كودكاندانشنامه »چهارم از مجموعه  این كتاب، جلد سي ومعرفی کتاب: 

هاي دور از انتظار رشد  سازند و در محيط آورند. چگونه درختان براي خود غذا مي دست مي خود را درباره رشد انواع درخت، به

هایي از  كنند؟ نحوه حفاظت از درختان چگونه است؟ درختان چه كاربردهایي براي زندگي بشر دارند؟ و...، نمونه مي

شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن « درختان»هاي كتاب هستند. در پایان كتاب، فرهنگِ لغت  پرسش

 شود. ها آشنایي نداشته باشند، ارائه مي است كودكان با آن



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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 .1399. نوشته: اصفهان .الهه عریضي رشد گیاهان.  ی یک فنجان دانستنی درباره كودكان:  نامه دانش. هلبرو، اما. 169

  9786003862050 شابک: رقعي. ص.34

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودكان، دانشنامه، گياهان کلمات کلیدی:

هاي خود  است. در این كتاب، كودكان پاسخ پرسش« دانشنامه كودكان»پنجم از مجموعه  و این كتاب، جلدسيمعرفی کتاب: 

ها چگونه دانه گياهان را پخش  كند؟ حيوان هاي خشک گل رشد مي آورند. چگونه در بيابان دست مي گياهان، به را درباره رشد

هاي كتاب هستند. در پایان كتاب،  هایي از پرسش دهد؟ و...، نمونه كنند؟ كدام گياه بویي شبيه به بوي گوشت گندیده مي مي

ها آشنایي نداشته  ر كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنشامل معاني لغاتي كه د« رشد گياهان»فرهنگِ لغت 

 شود. باشند، ارائه مي

 

. نوشته: اصفهان. طاها رباني زباله و بازیافت.  ی یک فنجان دانستنی درباره نامه كودكان: دانش. بال، استفاني ترن. 170

  9786003862425 شابک: رقعي. ص.34 .1399

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم تحصیلی: پایه

  ها ادبيات كودكان، دانشنامه، بازیافت زباله کلمات کلیدی:

هاي خود  است. در این كتاب، كودكان پاسخ پرسش« دانشنامه كودكان»یكم از مجموعه  و این كتاب، جلد چهلمعرفی کتاب: 

كنند؟ ضایعات  سوزانند و كجا بازیافت مي كنند؟ كجا مي ها را كجا خاک مي آورند. زباله دست مي را درباره فرایند بازیافت، به

شامل معاني « زباله و بازیافت»هاي كتاب هستند. در پایان كتاب، فرهنگِ لغت  هایي از پرسش خطرناک چيست؟ و...، نمونه

 شود. ها آشنایي نداشته باشند، ارائه مي لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آن

 

. نوشته: اصفهان. مریم مؤمني زندگی در فضا.  ی یک فنجان دانستنی درباره نامه كودكان: دانش. ينس، كت دي. 171

  9786003862333 شابک: رقعي. ص.34 .1399

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودكان، دانشنامه، فضا کلمات کلیدی:

هاي خود را  است. در این كتاب، كودكان پاسخ پرسش« ه كودكاندانشنام»این كتاب، جلد چهلم از مجموعه معرفی کتاب: 

كنند و روزها را  روند؟ وقتي آنجا رسيدند كجا اقامت مي آورند. فضانوردان چگونه به فضا مي دست مي درباره زندگي در فضا، به

شامل « زندگي در فضا»هنگِ لغت هاي كتاب هستند. در پایان كتاب، فر هایي از پرسش گذرانند؟ و...، نمونه به چه كارهایي مي

 شود. ها آشنایي نداشته باشند، ارائه مي معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آن



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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 .1399. نوشته: اصفهان. طاها رباني ساحل دریا.  ی یک فنجان دانستنی درباره كودكان:  نامه دانش. بومن، لوسي. 172

  9786003862463 شابک: رقعي. ص.34

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  شناسي ادبيات كودكان، دانشنامه، بوم شناسي، زیست کلمات کلیدی:

هاي خود  است. در این كتاب، كودكان پاسخ پرسش« دانشنامه كودكان»دوم از مجموعه  این كتاب، جلد سي ومعرفی کتاب: 

تواند در خشكي هم نفس بكشد؟ چرا  آورند. كدام ماهي است كه مي دست مي را درباره زندگي حيوانات در ساحل دریا، به

هاي كتاب هستند. در پایان  هایي از پرسش ها مجبورند در صدف حيوانات دیگر زندگي كنند؟ و...، نمونه برخي از خرچنگ

ها آشنایي نداشته  كان با آنشامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كود« ساحل دریا»كتاب، فرهنگِ لغت 

 شود. باشند، ارائه مي

 

 .1399. نوشته: اصفهان. مریم مؤمني شناسی. ستاره  ی یک فنجان دانستنی درباره نامه كودكان: دانش. بن، اميلي. 173

  9786003862401 شابک: رقعي. ص.34

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  انشنامه، نجومادبيات كودكان، د کلمات کلیدی:

هاي خود  است. در این كتاب، كودكان پاسخ پرسش« دانشنامه كودكان»نهم از مجموعه  و این كتاب، جلد سيمعرفی کتاب: 

كنند؟ سطح نورد چيست و چگونه  ها تحقيق مي شناسان چگونه درباره ستاره آورند. ستاره دست مي شناسي، به را درباره ستاره

هاي كتاب هستند. در پایان كتاب،  هایي از پرسش كنند؟ و...، نمونه ها چگونه كار مي د؟ تلسكوپآی ها فرود مي روي سياره

ها آشنایي نداشته  شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آن« شناسي ستاره»فرهنگِ لغت 

 شود. باشند، ارائه مي

 

. نوشته: اصفهان. محسن عصياني ی سیاره زمین. فنجان دانستنی درباره یک نامه كودكان: دانش. پرات، ليوني. 174

  9786003861947 شابک: رقعي. ص.34 .1399

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودكان، دانشنامه، تاریخ طبيعي، زمين کلمات کلیدی:

هاي خود  است. در این كتاب، كودكان پاسخ پرسش« دانشنامه كودكان»وششم از مجموعه  این كتاب، جلد سيمعرفی کتاب: 

كنند؟  ها چگونه فعاليت مي ها متفاوت است؟ آتشفشان آورند. چرا سياره زمين از بقيه سياره دست مي را درباره سياره زمين، به

سياره »فرهنگِ لغت هاي كتاب هستند. در پایان كتاب،  هایي از پرسش آیند؟ و...، نمونه وجود مي غارهاي زیرزميني چگونه به

 شود. ها آشنایي نداشته باشند، ارائه مي شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آن« زمين



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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. محسن عصياني ها. قورباغه ها و بچه قورباغه  ی یک فنجان دانستنی درباره نامه كودكان: دانش. ميلبورن، آنا. 175

  9786003862012 شابک: رقعي. ص.34 .1399. نوشته: اصفهان

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودكان، دانشنامه، حيوانات کلمات کلیدی:

هاي خود را  است. در این كتاب، كودكان پاسخ پرسش« دانشنامه كودكان»این كتاب، جلد هشتم از مجموعه معرفی کتاب: 

ترین قورباغه  شوند؟ بزرگ ها چگونه به قورباغه تبدیل مي قورباغه آورند. بچه دست مي ها، به غهقوربا ها و بچه درباره زندگي قورباغه

هاي كتاب هستند. در پایان كتاب،  هایي از پرسش كنند؟ و...، نمونه ها چگونه حشرات را شكار مي جهان كدام است؟ قورباغه

ها آشنایي  ي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آنشامل معاني لغات« ها ها و قورباغه قورباغه بچه»فرهنگِ لغت 

 شود. نداشته باشند، ارائه مي

 

 .1399. نوشته: اصفهان. صبا سامتي ها. ی گرگ یک فنجان دانستنی درباره كودكان:  نامه دانش. الین، جيمز مک. 176

  9786003861824 شابک: رقعي. ص.34

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم :پایه تحصیلی

  ادبيات كودكان، دانشنامه، حيوانات کلمات کلیدی:

هاي خود را  است. در این كتاب، كودكان پاسخ پرسش« دانشنامه كودكان»این كتاب، جلد چهارم از مجموعه معرفی کتاب: 

شكار  ها كجاست؟ غذایشان چيست و چگونه غذاي خود را آورند. محله زندگي گرگ دست مي ها، به درباره زندگي گرگ

هاي كتاب هستند. در پایان  هایي از پرسش آورد؟ و...، نمونه چند نوزاد به دنيا مي كنند؟ یک گرگ ماده در هر بارداري  مي

ها آشنایي نداشته  شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آن« ها گرگ»كتاب، فرهنگِ لغت 

 شود. باشند، ارائه مي

 

 .1399. نوشته: اصفهان. الهه عریضي ها. مورچه  ی یک فنجان دانستنی درباره نامه كودكان: دانش. ومن، لوسيب. 177

  9786003861848 شابک: رقعي. ص.34

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودكان، دانشنامه، حشرات کلمات کلیدی:

هاي خود را  است. در این كتاب، كودكان پاسخ پرسش« دانشنامه كودكان»این كتاب، جلد چهارم از مجموعه معرفی کتاب: 

سازند؟ غذایشان چيست؟ از خودشان چگونه  ها النه خود را كجا مي آورند. مورچه دست مي ها، به درباره زندگي انواع مورچه

كتاب هستند. در پایان كتاب، هاي  هایي از پرسش كنند؟ و...، نمونه هاي بياباني چگونه زندگي مي كنند؟ مورچه دفاع مي

ها آشنایي نداشته باشند،  شامل معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آن« ها مورچه»فرهنگِ لغت 

 شود. ارائه مي



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب
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 .1399. نوشته: اصفهان. صبا سامتي ها. ی میمون  یک فنجان دانستنی درباره نامه كودكان: دانش. بومن، لوسي. 178

  9786003861817 شابک: رقعي. ص.34

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودكان، دانشنامه، حيوانات کلمات کلیدی:

هاي خود را  است. در این كتاب، كودكان پاسخ پرسش« دانشنامه كودكان»این كتاب، جلد سوم از مجموعه معرفی کتاب: 

هایي را دوست دارند؟ چطور با هم حرف  ها چه خوراكي آورند. ميمون دست مي بهها،  انگيز ميمون درباره زندگي شگفت

ها شامل  هاي كتاب هستند. در پایان كتاب فرهنگ لغت ميمون هایي از پرسش ها چقدر است؟ و...، نمونه زنند؟ هوش آن مي

 شود. اشند، ارائه ميها آشنایي نداشته ب معاني لغاتي كه در كتاب استفاده شده و ممكن است كودكان با آن

 

 شابک: خشتي. ص.40 .1399. هوپا: تهران. سارا قرباني. زندگی با باکتری بهتر است یا بی باکتری؟. كاناوان، راجر. 179

9786222043353  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  ها، علوم پزشكي بيماري کلمات کلیدی:

ها را به سادگي  كرده و از لحاظ علمي، ماهيت باكتري ها با زبان داستاني اشاره يكتاب حاضر به موضوع باكترمعرفی کتاب: 

بار هستند،  ها عامل بيماري هاي مرگ اند. بعضي باكتري ها حتي پيش از دایناسورها روي زمين بوده است. باكتري تبيين كرده

ویرهاي رنگي بحث را پيش برده و در ادامه به صفحه و با تص 40ها به ما كمک مي كنند. كتاب در  اما باید گفت بيشتر آن

شناسي، درمان سرطان  كند.یكي از حوزه هاي اميدواركننده در مطالعات باكتري آینده حضور باكتري ها در زندگي ما اشاره مي

 است.

 

 شابک: خشتي. ص.40 .1399. هوپا: تهران. سارا قرباني. زندگی با درد بهتر است یا بی درد؟. دونالد، فيونا مک. 180

9786222043360  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  احساسات، علوم پزشكي کلمات کلیدی:

این كتاب به وجود درد در انسان، موجودات و سالم ماندن بدن با وجود درد اشاره دارد. باورهاي گوناگوني معرفی کتاب: 

هاي گوناگوني  شد. دردها انواع مختلف و نمود گي خطرناک و كوتاه مياست. بدون درد، زند درباره درد و فایده آن بيان شده

دهند. دانشمندان براي فهميدن این كه یک موجود درد  فهمند و نسبت به آن واكنش نشان مي دارند. حيوانات نيز درد را مي

و علم به ما نشان داده است، درد شود هر دردي درماني دارد  كنند. گفته مي فهمد یا نه، نشانه هاي خاصي را بررسي مي را مي

 دهد و چگونه باید درمان شود. چگونه رخ مي
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كانون پرورش فكري كودكان و : تهران. علي خاكبازان انرژی و حرکت. علوم عصر حجري:. الو، فليسيا/ بایلي، جري. 181

  9786000107765 شابک: رحلي. ص.36 .1399. نوجوانان

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم ی:پایه تحصیل

  داستان، علوم، فيزیک کلمات کلیدی:

جري »و « فليسيا الو»، اثر «علوم عصر حجري»یک جلد از مجموعه چهارجلدي « انرژي و حركت»كتاب معرفی کتاب: 

، «علوم عصر حجري»هاي  داستاني نوشته شده؛ شخصيت اصلي هر كدام از كتاب -است. این مجموعه در قالب مستند « بایلي

گيرد را به  داند و مُدام درحال یاد گرفتن و تجربه اندوختن است و هرچه یاد مي است كه همه چيز را مي« لئو»اي به اسم  نابغه

گيرد، مفاهيمي چون  مورد توجه قرار مي« انرژي و حركت»دهد. آنچه در كتاب  آموزش مي« پاالس»آموز خود  گربه دست

شود. همچنين  درباره باتري، اصطكاک، آسياب بادي، بادبادک، و كمان نيز صحبت مينيروي باد و مقاومت هواست؛ البته 

 بسازند.« بالن»، و «توربين بادي»، «چتر نجات كاغذي»گيرند كه چگونه  ها یاد مي بچه

 

فكري كانون پرورش : تهران. علي خاكبازان ها. ها و سازه ساختمان علوم عصر حجري:. الو، فليسيا/ بایلي، جري. 182

  9786000107697 شابک: رحلي. ص.36 .1399. كودكان و نوجوانان

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  داستان، علوم، مهندسي کلمات کلیدی:

و « فليسيا الو»، اثر «علوم عصر حجري»یک جلد از مجموعه چهارجلدي « ها ها و سازه ساختمان»كتاب معرفی کتاب: 

علوم عصر »هاي  داستاني نوشته شده؛ شخصيت اصلي هر كدام از كتاب -است. این مجموعه در قالب مستند « يجري بایل»

داند و مُدام درحال یاد گرفتن و تجربه اندوختن است و هرچه یاد  است كه همه چيز را مي« لئو»اي به اسم  ، نابغه«حجري

خراش و جاده  گيرند كه آسمان ها یاد مي كتاب، بچه د. در این ده آموزش مي« پاالس»آموز خود  گيرد را به گربه دست مي

 شوند. ترین معمار تاریخ آمریكا، آشنا مي ، بزرگ«فرانک لوید رایت»رومي بسازند. همچنين با 

 

كانون پرورش فكري كودكان و : تهران. علي خاكبازان های ساده. ماشین علوم عصر حجري:. الو، فليسيا/ بایلي، جري. 183

  9786000107680 شابک: رحلي. ص.36 .1399. وجوانانن

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  داستان، علوم، ماشين ها کلمات کلیدی:

جري »و « فليسيا الو»، اثر «علوم عصر حجري»یک جلد از مجموعه چهارجلدي « هاي ساده ماشين»كتاب معرفی کتاب: 

، «علوم عصر حجري»هاي  داستاني نوشته شده؛ شخصيت اصلي هر كدام از كتاب -در قالب مستند است. این مجموعه « بایلي

گيرد را به  داند و مُدام درحال یاد گرفتن و تجربه اندوختن است و هرچه یاد مي است كه همه چيز را مي« لئو»اي به اسم  نابغه

دستي، چرخ  ها را با اهرم، چرخ كتابي است كه بچه ،«هاي ساده دهد. ماشين آموزش مي« پاالس»آموز خود  گربه دست

گيرند چگونه  ها یاد مي كند. همچنين با خواندن این كتاب، بچه ها و نقاله آشنا مي سفالگري، گاوآهن، خيش، انواع قرقره

 دستي و شادوف، بسازند. چرخ



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب
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. كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: نتهرا. علي خاكبازان مواد. علوم عصر حجري:. الو، فليسيا/ بایلي، جري. 184

  9786000107963 شابک: رحلي. ص.36 .1399

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  داستان، علوم، مهندسي مواد کلمات کلیدی:

است. « بایليجري »و « فليسيا الو»، اثر «علوم عصر حجري»یک جلد از مجموعه چهارجلدي « مواد»كتاب معرفی کتاب: 

اي به  ، نابغه«علوم عصر حجري»هاي  داستاني نوشته شده؛ شخصيت اصلي هر كدام از كتاب -این مجموعه در قالب مستند 

گيرد را به گربه  داند و مُدام درحال یاد گرفتن و تجربه اندوختن است و هرچه یاد مي است كه همه چيز را مي« لئو»اسم 

شود. لئو به  دهد. در این كتاب درباره رنگ، زره، اورانيوم، شيشه و مواد دیگر صحبت مي يآموزش م« پاالس»آموز خود  دست

دان و  ، فيزیک«مادام كوري»دهد كه چگونه كالهخودِ پَردار بسازد و روي شيشه طراحي كند. همچنين  پاالس یاد مي

 رفي شده است.فرانسوي و كاشف اورانيوم، دانشمندي است كه در كتاب مع -دان لهستاني  شيمي

 

دستگاه  های قلب و عروق،  بیماری بار، غذاهاي شفابخش: یان درماني غذاهاي ز فرهنگ تغذیه و رژیم. جو شواركز، . 185

  9786002388636 شابک: پالتویي. ص.72 .1399. تيمورزاده: تهران. راد علي ابطحي تنفس، کلیه و مجاری ادراری، خون.

  معلممخاطب: 

  رژیم غذایي، دستگاه گردش خون، دستگاه گوارش کلمات کلیدی:

هاي قلب و  درمانيِ مربوط به بيماري جلدي، به موضوع فرهنگ تغذیه و رژیم اي هشت كتاب حاضر از مجموعهمعرفی کتاب: 

شود. در هر بخش از كتاب محتوایي كاربردي دربارۀ  هاي تنفس، كليه و مجاري ادراري، و خون مربوط مي عروق و دستگاه

 ها آمده است. هاي یكي از این دستگاه تغذیه و بيماري

 

  9786008116608 شابک: رحلي. ص.32 .1399. آبشن: تهران. امين توكلي خزندگان. كاوشگران جوان:. لولين، كلير. 186

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  دگانادبيات كودک و نوجوان، جانورشناسي، خزن کلمات کلیدی:

شود. در كتاب با  اطالعاتي درباره زندگي خزندگان، ارائه مي« كاوشگران جوان»در این كتاب از مجموعه معرفی کتاب: 

هاي چابک را  انگيز و مارمولک هاي باهوش، مارهاي شگفت شوید. كروكودیل هاست، آشنا مي پشت سواحلي كه پر از النه الک

آورید. رسم تصاویر  دست مي كنند، اطالعاتي به در هر گوشه از این دنيا زندگي مي شناسيد و درباره خزندگان جالبي كه مي

 هاي این كتاب است. ها از موضوعاتي كه دوست دارند و ایجاد گنجينه اطالعاتي مطمئن از ویژگي زنده و رنگي براي بچه



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب
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 .1399. آبشن: تهران. ، زیبا غفاريامين توكلي انگیز حیوانات. دنیای شگفت كاوشگران جوان:. جانسون، جيني. 187

  9786008116585 شابک: رحلي. ص.32

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  جانورشناسي، حيوانات، علوم کلمات کلیدی:

شوید. در كتاب  انگيز حيوانات، آشنا مي با دنياي شگفت« كاوشگران جوان»در این كتاب از مجموعه معرفی کتاب: 

كنيد. بازماندگان دشت، نوزادان پوشيده از خز  گردند، كشف مي دنبال طعمه مي هایي را كه در آن درندگان شكارچي به گلجن

جنگند،  دنبال غذا هستند و مي كنيد و موجودات جالبي را كه در سراسر دنيا به انگيز را مالقات مي و معماران شگفت

ها از موضوعاتي كه دوست دارند و ایجاد یک گنجينه اطالعاتي مطمئن از  هشناسيد. رسم تصاویر زنده و رنگي براي بچ مي

 هاي این كتاب است. ویژگي

 

 شابک: رحلي. ص.32 .1399. آبشن: تهران. امين توكلي سیاره زمین. كاوشگران جوان:. پين، دنيل گيل. 188

9786008116288  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  جغرافيا، زمين، سيارات ت کلیدی:کلما

شود. در كتاب با  هاي آن، بررسي مي ، سياره زمين و ویژگي«كاوشگران جوان»در این كتاب از مجموعه معرفی کتاب: 

بينيد و  ها و دریاها پنهان هستند، مي شوید. موجوداتي را كه در جنگل هاي داغ، آشنا مي هاي پوشيده از برف و آتشفشان قله

ها از  كنيد. رسم تصاویر زنده و رنگي براي بچه هاي سياره زمين را كشف مي ترین قسمت ترین و عميق ن، خشکبلندتری

 هاي این كتاب است. موضوعاتي كه دوست دارند و ایجاد یک گنجينه اطالعاتي مطمئن، از ویژگي

 

 شابک: رحلي. ص.32 .1399. آبشن: تهران. امين توكلي، زیبا غفاري وسایل نقلیه. كاوشگران جوان:. گيفورد، كليو. 189

9786008116400  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودكان، اكتشافات علمي، ماشين ها کلمات کلیدی:

هاي وسایل نقليه مختلف، پرداخته  به معرفي و شرح ویژگي« كاوشگران جوان»در این كتاب از مجموعه معرفی کتاب: 

كنيد  شوید. یک موشک فضاپيما را تماشا مي ها، آشنا مي آهن و باند فرودگاه ها، خطوط راه شود. در كتاب با مسير مسابقه مي

ترین وسایل  ترین و قوي آورید و درباره سریع دست مي شود. از چگونه كار كردن یک ماشين، اطالعاتي به كه از زمين دور مي

ها از موضوعاتي كه دوست دارند و  آموزید. رسم تصاویر زنده و رنگي براي بچه البي را مياند مط نقليه كه تاكنون ساخته شده

 هاي این كتاب است. ایجاد یک گنجينه اطالعاتي مطمئن از ویژگي



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب
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 رحلي. ص.88 .1399. منتشران: تهران. (1علوم نهم )متوسطه كتاب كار و تمرین:. پریوري، منيره/ بابابيگي، سميه. 190

  9789643786571 شابک:

  آموز دانشمخاطب: 

  نهم پایه تحصیلی:

  ها ها، تمرین راهنماي آموزشي، آزمون کلمات کلیدی:

شامل انواع « كار و تمرین»، توضيح داده شده است. كتاب «علوم نهم»جزء كتاب درسي  به در این كتاب جزءمعرفی کتاب: 

مواد و نقش »آموزان با انواع سؤاالت است.  كتاب درسي و آشنایي دانشهاي متعدد براي یادگيري هرچه بهتر  ها و تمرین سؤال

و... از موضوعات كتاب است. دو آزمون نيز با هدف « فشار و آثار آن»، «نيرو»، «ها با یكدیگر رفتار اتم»، «ها در زندگي آن

 آموزان در كتاب، ارائه شده است. سنجش ميزان یادگيري دانش

 

 شابک: رحلي. ص.64 .1399. ضریح آفتاب: مشهد. حوا ميرمحمدیان مه چیز درباره منظومه شمسی.ه. كروداس، سارا. 191

9786004763325  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم پایه تحصیلی:

  زمين، منظومه شمسي کلمات کلیدی:

د دارد. راه شيري، خورشيد، اي از حقایق و تصویرهایي دربارۀ منظومة شمسي را در خو كتاب پيش رو مجموعهمعرفی کتاب: 

ها، قمرهاي مشتري، پلوتون، دیدار با متخصص، فرود روي  دوقلوي مخوف زمين، ماه، زندگي در فضا، مریخ، كمربند سيارک

 است. ها پرداخته ن دار و آیندۀ منظومة شمسي از مواردي هستند كه این كتاب به آ یک ستارۀ دنباله

 

 شابک: وزیري. ص.106 .1398. مؤسسه فرهنگي فاطمي: تهران. فروغ فرجود در باره بدن.پرسش  50. لوید كي، تانيا. 192

9786226630375  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  علوم پزشكي، انسان، بهداشت کلمات کلیدی:

دهد. با باال رفتن سن،  پاسخ مي پرسش خواننده درباره بدن انسان 50كتاب حاضر شامل مطالبي است كه به معرفی کتاب: 

آیا در معده شما مخاط وجود دارد؟ چرا ستون فقرات شما "شوند كه كاركرد بدن چه اندازه جالب توجه است.  مردم متوجه مي

از این دست سواالت در این كتاب مصور كم  "... راني است؟ آیا بدن من بازرس مخفي دارد؟ شبيه زمين مسابقه اتومبيل

گيري پایاني این اثر با فرایند گوارش، پيوندهاي خوني، شكل و عملكرد بدن  مطالعه مقدمه و هفت فصل و نتيجهنيست. با 

ها و حتي بهره هوشي  ها، عملكرد مغز، ميكروب آشنا خواهيد شد. از دیگر مطالب كتاب نقش حواس در بدن، پوست، مولكول

 و... است.



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش

68 

 

 علوم تربیتی

 

 شابک: وزیري. ص.168 .1399. جاليز: فيض آباد. آموزش و پرورش تطبیقی. قناعتي، مرضيه دژكوهي، محمدجواد/. 193

9786222632465  

  معلم/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  هاي آموزشي آموزش و پرورش، تعليم و تربيت، نظام کلمات کلیدی:

وپرورش  موزشي داخل یک نظام آموزشتواند بين رویدادهاي آ وپرورش، مقایسه یا تطبيق مي در حيطه آموزشمعرفی کتاب: 

هاي تربيتي كشورهاي دیگر مقایسه شود. در  هاي گوناگون یک نظام تربيتي با نظام تري ویژگي صورت گيرد یا در سطح وسيع

 شود. این كتاب، نظام آموزشي كشورهاي انگلستان، ایران، ژاپن، كره جنوبي، فنالند، و سنگاپور، بررسي و با یكدیگر مقایسه مي

 

 شابک: وزیري. ص.148 .1398. جاليز: فيض آباد. اختالل اضطراب اجتماعی کودکان. زیوري، نجمه/ تيمورزاده، سوده. 194

9786227263084  

  معلم/ مشاورمخاطب: 

  هاي اضطرابي، اضطراب اختالل کلمات کلیدی:

نواع شایع اضطراب كودكان است. كتاب نامند و اضطراب اجتماعي یكي از ا عصر حاضر را عصر اضطراب ميمعرفی کتاب: 

هاي تبييني آن را در  كوشد این اختالل را تعریف كند، عوامل ایجاد اختالل اضطراب اجتماعي را شرح دهد، مدل حاضر مي

 كودكان و نوجوانان بيان كند و در نهایت راهكارهاي درماني آن را ارائه دهد.

 

. دهی یادگیری: ارزشیابی کیفی توصیفی در جریان یاددهی یادگیریارزشیابی آمیخته با یاد. حسني، محمد. 195

  9786229647400 شابک: رقعي. ص.96 .1399. مؤسسه كورش چاپ: تهران

  معلممخاطب: 

  هاي آموزشي، آموزش ابتدایي ارزشيابي آموزشي، نظام کلمات کلیدی:

فرایند یاددهي و یادگيري و بهبود آن است. در این ماهيت ارزشيابي كيفي توصيفي در توجه و تمركز آن بر معرفی کتاب: 

كتاب، كاربرد ارزشيابي كيفي توصيفي در كالس، با نگاهي نو بررسي شده و حاصل كار مدلي براي تلفيق یاددهي یادگيري با 

خته با وارۀ عمل یاددهي یادگيري آمي ارزشيابي است. الگوي مفهومي ارزشيابي كيفي توصيفي، و اصولي براي تدوین طرح

 دهند. ارزشيابي، محتواي كتاب را شكل مي

 

. مؤسسه كورش چاپ: تهران. ارزشیابی کیفی توصیفی: جستاری برای تدوین چهارچوب مفهومی. حسني، محمد. 196

  9786229647431 شابک: رقعي. ص.72 .1399

  معلممخاطب: 

  هاي آموزشي، ایران، ارزشيابي آموزشي نظام کلمات کلیدی:

شود. كتاب حاضر  هاي یادگيري و نظام آموزشي محسوب مي هاي اصالح و بهبود موقعيت ارزشيابي یكي از اهرمتاب: معرفی ک

شناسي اشاعة ارزشيابي كيفي توصيفي در نظام آموزشي ایران؛ چارچوب مفهومي  به دو موضوع كلي پرداخته است: آسيب

ارزشيابي كيفي توصيفي را به زباني بسيار ساده تشریح كند. در ارزشيابي كيفي توصيفي. نویسنده كوشيده است الگوي نظري 

آموزان )تدریس آميخته با  انتها نيز راهبردي براي حضور واقعي ارزشيابي كيفي توصيفي در تجربة تدریس و یادگيري دانش

 ارزشيابي( ارائه كرده است.



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب
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. گوهای اسداهلل مرادی با محمدرضا سرکار آرانی و در تمنای یادگیری: ضیافت آموختن، گفت ورزان: اندیشه. -. 197

  9786009660193 شابک: وزیري. ص.272 .1399. شركت افست: تهران

  معلممخاطب: 

  نگري، یادگيري آموزش و پرورش، آینده کلمات کلیدی:

گيري  یا تصميم هاي خُرد كالس و مدرسه گوید كه در صحنه ، از بزرگاني سخن مي«در تمناي یادگيري»كتاب معرفی کتاب: 

تربيت،  و تعليم  ورزان در حوزه اندیشه  اند. در این كتاب، نقش و اهميت عمل و تجربه وپرورشي، نقش داشته كالن آموزش

تربيت است كه در قالب  و داستان زندگي بزرگان عرصه تعليم  دربردارنده  مستندسازي شده است. جلد دوم از این كتاب

 هاي علمي و عملي، بازتاب داده شده است. ر بخش دیگر نيز تجارب این افراد در عرصهوگو، تنظيم شده است. د گفت

 

: تهران. های خسرو باقری هایی از زندگی و اندیشه تربیت: جلوه و فیلسوف تعلیم ورزان: اندیشه. ثبات، نفيسه. 198

  9786229680193 شابک: وزیري. ص.360 .1399. شركت افست

  معلممخاطب: 

  سرگذشتنامه، تعليم و تربيت، فلسفه لیدی:کلمات ک

در قالب زندگينامه داستاني، به « دستاوردها»، و «وگوها گفت»، «تجربه زیسته»در این كتاب در سه بخش معرفی کتاب: 

، تهران(، استاد دانشگاه 1336پرست )زاده  شود. خسرو باقري نوع پرداخته مي« خسرو باقري»هاي  معرفي زندگي و اندیشه

 وپرورش، فلسفه شناخت و روان و تربيت دیني است. هاي تخصص وي فلسفه آموزش ران است. زمينهته

 

 رحلي. ص.292 .1398. بان ایران: تهران. علي صاحبي، حميد عبدي آموز. به سوی مدارس صلح. بودین، ریچارد جي. 199

  9786001883606 شابک:

  معلممخاطب: 

  هصلح، رفتار در مدرس کلمات کلیدی:

اي  آموزش و یادگيري فرهنگ صلح براي هر فردي الزم است. این كتاب كوشيده است چگونگي ایجاد مدرسهمعرفی کتاب: 

شدن  هاي متوسطه، و چگونگي تبدیل ساالن در مدرسه آموز را به مخاطب بياموزد.جزئيات روند برنامة ميانجيگري هم صلح

 جویي، مباحث اصلي كتاب هستند. ان در یادگيري صلحآموز مدیران به مدیران ارشد براي كمک به دانش

 

. بعثت: تهران. ها در نظام آموزش عمومی کشور در ایام کرونایی تبدیل تهدیدها به فرصت. منطقي، مرتضي. 200

  9786004370721 شابک: وزیري. ص.212 .1399

  معلممخاطب: 

  فناوري آموزشي، كامپيوتر، آموزش از راه دور کلمات کلیدی:

نگارنده در این كتاب با ارائه پنج مقاله، در صدد برآمده است تا در كنار بازاندیشي كه كروناویروس در مورد معرفی کتاب: 

هاي  هاي ارتباطي جدید براي آموزش عمومي كشور به همراه داشته است، به معرفي و تبيين افق كاربردهاي آموزشي فناوري

آموزان پرداخته، و توجه اولياي آموزش عمومي كشور را به  برنامه و فرهنگي دانش وقهاي آموزشي، ف جدید دیگري در زمينه

 ابعاد جدید دیگري در همين راستا جلب كند.



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب
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مؤسسه : تهران. تبیینی از فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران. رضا/ حسني، محمد زاده قمصري، علي صادق. 201

  9789640819715 شابک: یري.وز ص.208 .1399. فرهنگي مدرسه برهان

  معلم/ دانشجومعلمان/ كارشناسانمخاطب: 

  آموزش و پرورش، تربيت، فلسفه کلمات کلیدی:

شود. سپس، چيستي و چرایي و  در این كتاب ابتدا چيستي و چرایي فلسفه تربيت و خصوصيات آن معرفي ميمعرفی کتاب: 

ها، توضيح  نگري آن گاه مباني اساسي تربيت و باهم شود. آن تبيين ميهاي فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ایران،  ویژگي

گردد. در ادامه، جایگاه فرایند تربيت و اهداف آن، بررسي و چگونگي  ها، بيان مي شود و انواع تربيت و نسبت بين آن داده مي

لي روشن از محتواي مباني نظري گيرد. در پایان، تحلي وضع مطلوب تربيت در جمهوري اسالمي ایران، مورد بحث قرار مي

 شود. ، ارائه مي«فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ایران»سند تحول بنيادین، یعني 

 

کارکرد مغز و عملکرد آن در : داشتنی کنیم؟ چگونه مدرسه را با رویکرد شناختی دوست. تي ویلينگهام، دانيل. 202

 شابک: رقعي. ص.320 .1399. انجمن اوليا و مربيان: تهران. ميحسن مخلص، پيمان آزر کالس درس از دیدگاه شناختی.

9789644513695  

  معلممخاطب: 

  شناسي، یادگيري، مدارس، كالس درس روان کلمات کلیدی:

بخش  آموزان به مدرسه براي یک یادگيري لذت مند كردن دانش ها عالقه هاي معلمان و خانواده یكي از دغدغهمعرفی کتاب: 

آموزان ایجاد كرده، موجبات  ي كه بتوانند از نظر شناختي، عاطفي، اجتماعي، و...، تغييرات مثبتي در دانشطور است؛ به

هاي مختلف، تالش شده است  ها و فصل ها را فراهم كنند. در این كتاب در بخش پيشرفت و ارتقاي سطح دانش و شناخت آن

 م، بررسي شود و براي هر یک، راهكاري ارائه گردد.آموزان به مدرسه و عل مندي دانش مشكالت مربوط به عالقه

 

حيدر توراني، مهرو  آموزان عصر دیجیتال. رهبری نوکیش، ساختن مدارس نوآور برای دانش. گوستافسون، برد. 203

  9786229718049 شابک: وزیري. ص.264 .1399. مؤسسه مدارس یادگيرنده مرآت: تهران. اشجع مهدوي، سيما اتحادي

  معلم/ مدیر/ دانشجومعلمان مخاطب:

  آموزان، رهبري مدارس، دانش کلمات کلیدی:

ریزي  مدیران، كارشناسان، برنامه -، كتابي براي همه سطوح رهبران مدارس )مدیران، معلم «رهبري نوكيش»معرفی کتاب: 

ي مدرسه در عصر دیجيتال دهد كه رهبر هاي تحصيلي( است. نویسنده در این كتاب، نشان مي گذاران دوره درسي و سياست

هاي مختلف رهبري،  هاي آن در زمينه چگونه است، چرا مهم است و چگونه باید انجام شود. مخاطبان این كتاب با تكرار تمرین

ها گردآوري  هاي رهبري كه از شكست هاي شخصي و درس قادر خواهند بود یادگيري را در مدارس متحول كنند. داستان

 دست آورید. كنند تا خصوصيات مورد نياز براي تقویت یادگيري را به ، كمک مياند در این كتاب شده



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب
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. روز اندیش: همدان. گرایی( شناسی برای کالس درس )یادگیری براساس رویکرد ساختن روان. صالحي، زهرا. 204

  9786004381628 شابک: وزیري. ص.165 .1398

  معلم/ مشاورمخاطب: 

  شناسي هاي روان شناسي یادگيري، جنبه روان شناسي، روان کلمات کلیدی:

شناسي در تدریس و یادگيري كاربرد فراوان دارند. كتاب حاضر با هدف كمک به ادارۀ بهتر  هاي علم روان یافتهمعرفی کتاب: 

هاي  شوند و ضمن بررسي نظریه كند. مفاهيم كتاب از جنبش ساخت گرایي شروع مي هاي درس، نكاتي را عرضه مي كالس

هاي اجتماعي و عاطفي یادگيري  آموز را در موفقيت كالسي، تعامل اجتماعي، جنبه یادگيري برونر و ویگوتسكي، عملكرد دانش

گرایي و  شوند. اصول یادگيري ساخت گرایي اجتماعي در این زمينه مطرح مي كنند. سپس الگوهاي ساخت بررسي مي

 د ساختن گرایي در كالس درس آخرین فصل كتاب است.اند. رویكر راهبرهاي آن نيزدر فصلي جداگانه آمده

 

هایی از کارورزی مجازی در  روایت. طيبه ایماني، هما/ ریحاني اردبيلي، عظيمه/ گلمرادي، صدف/ وخشوزي، سيده. 205

  9786227496123 شابک: وزیري. ص.202 .1399. تيک: یزد. دانشگاه فرهنگیان

  معلممخاطب: 

  پژوهي، اینترنت درسمعلمان،  کلمات کلیدی:

شود.  نوعي باعث ایجاد آمادگي و آشنایي دانشجویان با محيط كار مي هایي است كه به كارورزي یكي از طرحمعرفی کتاب: 

ها با آگاهي به تمام نقاط ضعف و قوتي كه در ارائه  این كتاب، اثر نویسندگاني است كه از اساتيد درس كارورزي هستند. آن

اند. همچنين در كتاب به بررسي این موضوع و ارائه و چگونگي  جام این طرح وجود دارد، این اثر را نوشتهدرس كارورزي و ان

 شود. صورت آنالین، پرداخته مي انجام این طرح در دوران كرونا و به

 

 ص.124 .1398. شميسا: اهر. سه سال = یک عمر؟ !. حسن هریس، صابر/ نيكنام، بهمن/ تيموري زرنقي، مقصود پور. 206

  9786226730327 شابک: رقعي.

  والدین/ معلممخاطب: 

  ریزي، پيشرفت تحصيلي، مشاوره آموزشي برنامه کلمات کلیدی:

رود كه دیگر نه داشتن مدرک، بلكه داشتن مهارت مهم است. نكاتي دربارۀ مشاوره  جامعة امروزي به سمتي ميمعرفی کتاب: 

درسي مناسب، شيوۀ  راي والدین، تعریف و تاریخچة برنامة درسي، سودمندي برنامة و اهميت آن، ضرورت مشاورۀ تحصيلي ب

 اند. برداري و مزایا و معایب آن در این كتاب عرضه شده نویسي و یادداشت صحيح مطالعه و اصول آن، و در نهایت اصول جزوه

 

: تهران. آ دري پانته ی جهانی منزلت معلم.ها شاخص. دالتون، پيتر/ مارچنارو، اسكار/ دنيس، روبرت/ ون شي، پو. 207

  9786229550052 شابک: رحلي. ص.136 .1399. مؤسسه مدارس یادگيرنده مرآت

  معلم/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  آموزش و پرورش، معلمان، معيارهاي شایستگي کلمات کلیدی:

آموزش و تربيت   مورد اعتماد در زمينه نظير و اي بي عنوان نمونه در برنامه درسي ملي، نقش معلم بهمعرفی کتاب: 

تدوین، اجرا و ارزشيابي برنامه درسي و تربيتي را در نظام آموزشي برعهده دارد.   آموزان مشخص گردیده است. او وظيفه دانش

 جوامع باید به منزلت و  برخوردار است. همه« اخالق»و « عمل»، «علم»، «ایمان»، «تعقل»یک معلم خوب از پنج ویژگي 

گيرد. كتاب  هاي انساني در نهاد اجتماعي مدرسه و زیردست معلم صورت مي جایگاه معلم اهميت بدهند؛ زیرا تربيت سرمایه

 دهد. ، جایگاه اجتماعي معلمان را در كشورهاي دیگر مورد بررسي قرار مي«هاي جهاني منزلت معلم شاخص»
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: تهران. ی دینی )از طریق خانواده، مدرسه، دین ورسانه(ها های نهادینه کردن اندیشه ه شیو. حسني، حسين. 208

  9789644513398 شابک: رقعي. ص.382 .1398. انجمن اوليا و مربيان

  معلم/ مدیرمخاطب: 

  آموزش و پرورش، تعليمات دیني، كودكان کلمات کلیدی:

 -اي انفرادي  را به تصویر بكشد؛ شيوه هاي متعدد نيكبختي كند یكي از شيوه نویسنده در این كتاب، تالش ميمعرفی کتاب: 

ها،  شناسي در خدمت ارزش هاي مرتبط با ماهيت فلسفي دین را از منظر جامعه گروهي كه سعي بر آن دارد كه اندیشه

هنجارها و رفتارهاي اجتماعي قرار دهد. نویسنده در مقوالت مطرح در كتاب، تالش دارد؛ چگونگي فراهم كردن زمينه تثبيت 

 تشریح كند.« سازي یا نهادینگي دروني»نام  شناسي را با طرح مبحثي به كردن یكي از مباحث اساسي جامعه و عملي

 

: تهران. سادات شجاعي راضيه کنند. تربیت خالق و ماهرانه: مربیان خالق متفاوت عمل می كتاب آینده:. ویتيكر، تاد. 209

  9786007325728 شابک: رقعي. ص.188 .1399. سازوكار

  معلم/ مشاورمخاطب: 

  هاي آموزشي راهنماي معلم، مهارت کلمات کلیدی:

ها باید انجام دهند تا ماهر و خالق شوند. نویسنده كارهایي مثل  این كتاب دربارۀكارهایي است كه معلممعرفی کتاب: 

دهد تا  لم را پيشنهاد و آموزش ميآموز به محتواي درس مع آموزان، جلب توجه دانش برقراري ارتباط با والدین، مدارا با دانش

 معلم بتواند در مجموع ميانگين كالس را چه از نظر تربيتي و چه از نظر درسي باال ببرد.

 

زیست، انسانیت و روند تغییرات  کوزه و دریا: رویکرد و نگاهی نو و متفاوت به مدیریت، محیط. توراني، حيدر. 210

  9786008529194 شابک: وزیري. ص.176 .1399. مدار پيشگامان پژوهش: تهران. جهانی

  معلممخاطب: 

  محيط زیست، مدیریت کلمات کلیدی:

مایة اصلي  این كتاب رویكردي متفاوت به مدیریت، محيط زیست، انسانيت و روند تغييرات جهاني را جانمعرفی کتاب: 

قاعدۀ نانوشتة  60دیریت و محيط زیست دارد. تدوین خود كرده است و با تركيب دانش و تجربة زیسته، نگاهي متفاوت به م

انگيز صبحگاهي،  پيام شوق 45دالویز اجتماعي با طعم بادام تلخ و  31سفرنامة یادگيري،  80زندگي شخصي و سازماني، 

 بخشي از محتواي كتاب هستند.

 

محمدحسن بازوبندي،  ی شاد.ها راهبرد ساده برای داشتن کالس 33مانند فنالند تدریس کنید: . واكر، تيموتي.د. 211

  9786229718025 شابک: وزیري. ص.176 .1399. مؤسسه مدارس یادگيرنده مرآت: تهران. محمد دانش

  معلممخاطب: 

  آموزش و پرورش، تدریس اثربخش، شادي کلمات کلیدی:

كند كه از معلمان  ي ميرا معرف« شاد»هاي درس  راهبرد ساده براي كالس 33در این كتاب « تيموتي واكر»معرفی کتاب: 

« مؤلفه»كار گرفته است. واكر در مورد ایجاد مدارس شاد، طبق پنج  هاي خود به ها را در كالس فنالندي آموخته است و آن

اي را ارائه  بينانه ، راهبردهاي واقع«ذهنيت»و « تسلط»، «استقالل»، «خاطر تعلق»، «آسایش»اند از:  كه عبارت« شادي»

 دهد. مي
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: قم. متن آموزشی، سند فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران. ابراهيم/ جوانبخت، فاطمه حسيني، سيد .212

  9789641823759 شابک: وزیري. ص.280 .1399. بخشایش

  معلم/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  آموزش و پرورش، تربيت، فلسفه کلمات کلیدی:

گاه فرهنگيان كه معلمان آینده جامعه و مربي نسل جدید خواهند یكي از دروس اختصاصي دانشجویان دانشمعرفی کتاب: 

است. هدف از این درس آشنایي با مباني، اصول، جایگاه و نيز چيستي و « سند فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ایران»بود، 

و استداللي نوشته شده در چرایي و چگونگي تربيت از دیدگاه علماي اسالم است؛ از آنجا كه متن اصلي سند با رویكرد فلسفي 

این كتاب، سعي بر آن بوده است تا در قالبِ سيزده درس و سه جلسه با محوریت درس چهاردهم، مطالب آن كتاب 

 سازي و ارائه شود. ساده

 

مدارس سالم) مدارسی که در  -مدارس یادگیرنده مرآت، مدارس باز. هوي، وینک/ تارتر، جان/ كات كمپ، رابرت. 213

. مؤسسه مدارس یادگيرنده مرآت: تهران. حيدر توراني، سيما اتحادي شوند(. کردهای پیشرفته آموزشی اجرا میآن روی

  9786229718001 شابک: وزیري. ص.208 .1399

  مدیر/ دانشجومعلمان/ كارشناسانمخاطب: 

  ارزشيابي آموزشي، مدیریت و سازماندهي، مدارس کلمات کلیدی:

آموزان نوشته شده  با هدف بهبود وضعيت آموزش و رشد ذهني دانش« مدارس سالم -باز  مدارس»كتاب معرفی کتاب: 

مدار ماهيت محل كار، فرهنگ و سالمت سازماني مدرسه به روش علمي شرح داده  محور و روش است. در این كتاب پژوهش

« OCDQ-R6»شده آن با نام  و ابزار اصالح« OCDQهالپين »شود و چگونگي كاربرد پرسشنامه توصيف جو سازماني  مي

سالمت سازماني »شود و پرسشنامه  ها، ارائه مي گردد. همچنين در كتاب پرسشنامه جو سازماني براي دبيرستان معرفي مي

گيرد. در پایان نتایج پژوهش  هاي سالمت مدرسه مورد بررسي قرار مي ، ابعاد و ابزارهاي جدید آن و نيز شاخص«براي مدرسه

گيرد و با  عنوان یک راهنماي كاربردي مورد بحث قرار مي هاي پژوهش در آموزش به مت مدرسه و روشدر باب جو سال

 شود. ها در مدرسه توضيح داده مي استفاده از ابزارهاي سنجش سالمت و جو، چگونگي عملياتي كردن آن

 

مؤسسه مدارس : تهران. تلفیقیطراحی آموزشی رویکرد شناختی به آموزش  مدارس یادگيرنده:. تلخابي، محمود. 214

  9786229718032 شابک: وزیري. ص.96 .1399. یادگيرنده مرآت

  معلم/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  طراحي آموزشي، یادگيري کلمات کلیدی:

آموزان نوشته شده است. رویكرد این كتاب در  این كتاب با هدف بهبود وضعيت آموزش و رشد ذهني دانشمعرفی کتاب: 

گيري از مطالعات شناختي و سازگار ساختن اقدامات یادگيري با  هاي یادگيري، بهره راحي و اجراي فعاليتفرایند ط

هاي طبيعي ذهن و مغز انسان است؛ به این معنا كه براي تحقق فهم عميق یا یادگيري عميق، الزم است فرایندهاي  ظرفيت

گيرد  ر گرفته شود. موضوع دیگري كه در كتاب مورد تأكيد قرار ميكا شناختي مانند توجه، حافظه، تفكر و... به نحو درستي به

نقش فرایندهاي اجتماعي در یادگيري است؛ از آنجا كه مغز ما یک ارگان اجتماعي است براي توسعه آن ناگزیر از تجربه 

همكاري و كار گروهي  هایي براي تعامل اجتماعي، ها، فرصت فرایندهاي اجتماعي هستيم، بنابراین در طراحي تمامي فعاليت

ور شوند و در پيوند با اذهان دیگر به توسعه ذهن خود بپردازند. هدف  شود تا افراد در دنياي شناخت اجتماعي غوطه فراهم مي

شده بر مبناي الگوي آموزش  هاي طراحي هاي یادگيري تلفيقي و ارائه نمونه هاي طراحي فعاليت این كتاب، معرفي روش

 ستان است.تلفيقي در دوره دب
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منظومه : تهران. فرنوش فرهمند های کوچک آغاز می شوند. مدرسه یادگیرنده تغییرات بزرگ با گام. سنگه، پيتر. 215

  9786006475806 شابک: رقعي. ص.240 .1399. خرد

  معلم/ مدیر/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  ها، یادگيري سازماني مدرسه کلمات کلیدی:

محيط یادگيرنده در كالس، مدرسه و جامعه با استفاده از پنج فرمان یادگيري موضوع اصلي این  چگونگي خلقمعرفی کتاب: 

انداز مدرسه؛ واقعيت جاري؛ توسعه؛ رهبري. نویسنده با  اند از: ورود به مدرسه؛ چشم هاي این كتاب عبارت كتاب است. فصل

 ها را به مخاطب بياموزد. ها و سازمان ي آموزشي مدرسهها هاي كور سيستم هاي گره حل تعليمات این كتاب كوشيده است راه

 

 شابک: وزیري. ص.188 .1399. جيسا: رودسر. مدیریت آموزشی. نيوشا فر، سيده شكيبایي، گودرز/ عزیزي. 216

9786226290708  

  مدیر/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  هاي آموزشي رهبري، مدیریت آموزشي، نظام کلمات کلیدی:

با توجه به رشد فزاینده نقش مدیریت در فرآیند آموزش، امروزه حياتي بودن مدیریت آموزشي براي هر نظام معرفی کتاب: 

رو در این كتاب، اصول و مباني مدیریت آموزشي با بررسي مفاهيم مدیریت آموزشي؛  رسد، از این آموزشي بدیهي به نظر مي

آموزان و مدیریت كاركنان  رنامه آموزشي؛ مدیریت دانشرهبري آموزشي؛ نظارت آموزشي؛ سازمان آموزشي؛ مدیریت ب

عمومي آموزشي؛ مدیریت اداره آموزشي و سيستم مدیریت  آموزشي؛ مدیریت امكانات آموزشي؛ مدیریت مالي آموزشي؛ روابط

 شود. اطالعات، بيان مي

 

. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی. ملكي، حسن/ امجدیان، كيومرث. 217

  9789640821435 شابک: وزیري. ص.188 .1399

  مدیر/ كارشناسانمخاطب: 

  آموزش و پرورش، رهبري، فلسفه کلمات کلیدی:

هاي رهبري تطابق  رهبري معنوي با توسعه انساني و شرایط متغير و پيچيده كنوني نسبت به سایر سبکمعرفی کتاب: 

ند تا افراد با انگيزش دروني و با تمام وجود در كارها مشاركت كنند. در این كتاب، مدلي براي ك بيشتري دارد و كمک مي

 ، ارائه شده است.«مدیریت مدارس ابتدایي با رویكرد رهبري معنوي»

 

 وپرورش کودکان: ایجاد همکاری مؤثر بین خانواده و مدرسه. مشارکت والدین در آموزش. هورنباي، گري. 218

  9789644513282 شابک: رقعي. ص.224 .1398. انجمن اوليا و مربيان: تهران. راهتيمهرزاد ف

  معلم/ مدیر/ مشاورمخاطب: 

  آموزش و پرورش، تعليم و تربيت، مدارس کلمات کلیدی:

لمان و شناسان، مع آمده، اطالعاتي را فراهم كرده تا به روان دست در این كتاب، نویسنده براساس تجربيات بهمعرفی کتاب: 

هاي  هاي كارآمد و اثربخش در مدارس با هدف توسعه دانش و مهارت دیگر متخصصان كمک كند كه در جهت ایجاد سياست

شده در كتاب مربوط به مدارس ابتدایي نيوزلند،  هاي ارائه الزم براي مشاركت مؤثر والدین، با یكدیگر همكاري كنند. یافته

 باشد. انگلستان و باربادوس، مي
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مفاهیم در روش . الهه/ قرباني، فاطمه اسد، محبوبه/ بذرافشان، زینب/ رضوي دوزه، سيده فرزانه/ بني ميراحمدي، سيده. 219

  9786227354126 شابک: رقعي. ص.164 .1399. بان قلم: شيراز. تدریس جدید

  معلممخاطب: 

  هاي یادگيري، یادگيري فعال آموزش و یادگيري، نظریه کلمات کلیدی:

كتاب حاضر درصدد بيان مفهوم، ماهيت و هدف روش تدریس نوین به زباني ساده است. تدریس، فعاليتي را رفی کتاب: مع

هایي داشته  گویند كه هدفش ایجاد تغيير مطلوب و پایدار در یادگيرنده است. این كه تدریس خوب و مفيد باید چه ویژگي

د، در این اثر بيان شده است. زماني كه براي یک شاگرد چالشي ایجادمي باشد و نقش معلم در فرایند تدریس باید چگونه باش

شناسان  هایي دیگر استفاده كند. بسياري از روان گو نيست، بهتر است معلم از روش شود و روش تدریس موجود براي او جواب

هاي تدریس،  ریزي شود. عالوه بر روش آموزان پایه هاي دانش تربيتي بر این باورند كه موقعيت یادگيري باید بر اساس توانایي

هاي آموزش انفرادي، وسایل آموزشي تدریس نوین و  هاي یادگيري، روش هاي یادگيرنده، نظریه هاي سازمان كتاب به ویژگي

 است. سنجش و ارزیابي اشاره كرده

 

 ص.230 .1399. ه برهانمؤسسه فرهنگي مدرس: تهران. گرایی توحیدی در برنامه درسی نظریه فطرت. ملكي، حسن. 220

  9789640821169 شابک: وزیري.

  معلم/ دانشجومعلمان/ كارشناسانمخاطب: 

  هاي مذهبي، اسالم ریزي، جنبه برنامه کلمات کلیدی:

گراي  ها در عرصة عمل و نظر است كه به عنوان نظریة فطرت اي از فعاليت كتاب حاضر حاصل مجموعهمعرفی کتاب: 

گيري  اند از: كليات و بيان جهت ي به مخاطبان علمي جامعه ارائه شده است. مباحث كتاب عبارتتوحيدي در برنامة درس

ریزي  نظریه؛ مباني فلسفي نظریه؛ فطرت الهي و خاستگاه نظریه؛ مباني اجتماعي، سياسي، حقوقي و تاریخي نظریه؛ برنامه

 گرایي توحيدي؛ درسي فطرت

 

 شابک: رحلي. ص.118 .1399. مبتكران: تهران. ی: روش تدوین و اجرایادگیری استراتژ. قوامي، مرجان. 221

9789643957599  

  معلممخاطب: 

  ریزي راهبردي برنامه کلمات کلیدی:

ریزي استراتژیک براي تدوین و اجراي استراتژي و  مدیریت استراتژیک موفق شامل بررسي محيطي، برنامهمعرفی کتاب: 

ب آن است. كتاب حاضر پس از بيان كلياتي دربارۀ موضوع استراتژي، اهم كارهاي الزم براي كنترل و ارزیابي و تصحيح متناو

 شمارد. اجراي چهار دسته استراتژي تحت عنوان محتویات اجراي استراتژي را در قالب پنج بخش برمي
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 عمومی

 

ها،  اسیدهای چرب، آنتی اکسیدان ش:بار، غذاهاي شفابخ یان درماني غذاهاي ز فرهنگ تغذیه و رژیم. جو شواركز، . 222

. تيمورزاده: تهران. راد علي ابطحي های غذایی و مواد معدنی. کلسترول، مکمل فیبر،  ها،  چربی پروتئین،  ها،  پروبیوتیک 

  9786002388704 شابک: پالتویي. ص.60 .1399

  معلممخاطب: 

  تغذیه، رژیم غذایي کلمات کلیدی:

جلدي، در مطالبي فشرده و كاربردي، به زبان ساده، به موضوع سالمت و مواد  اي هشت ز مجموعهكتاب حاضر امعرفی کتاب: 

؛ آنتي 6و امگا  3شود. در هر فصل از كتاب محتوایي كاربردي آمده است؛ از جمله دربارۀ اسيدهاي چرب امگا غذایي مربوط مي

 ها، و مواد معدني. بيهاي غذایي، چر ها؛ پروتئين، ماهي، مكمل ها؛ پروبيوتيک اكسيدان

 

علي  های اعصاب و روان. بیماری بار، غذاهاي شفابخش: یان درماني غذاهاي ز فرهنگ تغذیه و رژیم. جو شواركز، . 223

  9786002388674 شابک: پالتویي. ص.60 .1399. تيمورزاده: تهران. راد ابطحي

  معلممخاطب: 

  ها تغذیه، رژیم غذایي، بيماري کلمات کلیدی:

هاي اعصاب و روان  درمانيِ بيماري جلدي، به موضوع فرهنگ تغذیه و رژیم اي هشت كتاب حاضر از مجموعهمعرفی کتاب: 

شود. در هر فصل از كتاب محتوایي كاربردي آمده است؛ از جمله: تغذیه و اختالالت خلق؛ تغذیه و بيماري مولتيپل  مربوط مي

 فعالي؛ خوردن سریع و غير معمول. ذیه و بيشاسكلروزیس؛ تغذیه و بيماري پاركينسون؛ تغ

 

مو و ناخن،  های پوست،  بیماری بار، غذاهاي شفابخش: یان درماني غذاهاي ز فرهنگ تغذیه و رژیم. جو شواركز، . 224

: تهران. راد علي ابطحي های چشم. بیماری ها،  سالمت دهان و دندان، سوختگی سرطان،  سالمندان،  های زنان،  بیماری 

  9786002388681 شابک: پالتویي. ص.72 .1399. تيمورزاده

  معلممخاطب: 

  هاي دهان و دندان، تغذیه رژیم غذایي، بيماري کلمات کلیدی:

جلدي، در مطالبي فشرده و كاربردي، به زبان ساده، به موضوع فرهنگ تغذیه  اي هشت كتاب حاضر از مجموعهمعرفی کتاب: 

هاي  شود. در هر فصل از كتاب محتوایي كاربردي آمده است؛ از جمله دربارۀ تغذیه و بيماري ميها مربوط  در كنترل بيماري

ها؛ تغذیه و سالمت دهان و دندان؛ تغذیه و  هاي زنان؛ تغذیه والكليسم، و سالمندان؛ سرطان؛ سوختگي پوست؛ تغذیه و بيماري

 هاي چشم. بيماري

 

علي  های دستگاه گوارش. بیماری بار، غذاهاي شفابخش: یان رماني غذاهاي زد فرهنگ تغذیه و رژیم. جو شواركز، . 225

  9786002388650 شابک: پالتویي. ص.72 .1399. تيمورزاده: تهران. راد ابطحي

  معلممخاطب: 

  ها، دستگاه گوارش رژیم غذایي، بيماري کلمات کلیدی:

  هاي دستگاه درمانيِ مربوط به بيماري رهنگ تغذیه و رژیمجلدي، به موضوع ف اي هشت كتاب حاضر از مجموعهمعرفی کتاب: 

شود. در هر فصل از كتاب محتوایي كاربردي آمده است؛ از جمله: تغذیه و اختالالت هضم غذاي خوراكي؛  گوارش مربوط مي

 پذیر. تحریک تغذیه و التهاب و عفونت مجاري تحتاني؛ تغذیه و التهاب معده؛ التهاب روده؛ تغذیه و كاهش سندروم رودۀ
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التهاب مفصل،  های عفونی،  بیماری بار، غذاهاي شفابخش: یان درماني غذاهاي ز فرهنگ تغذیه و رژیم. جو شواركز، . 226

 پالتویي. ص.72 .1399. تيمورزاده: تهران. راد علي ابطحي های غدد و متابولیسم. بیماری های عضالنی اسکلتی،  بیماری

  9786002388667 شابک:

  معلماطب: مخ

  ها، تغذیه رژیم غذایي، بيماري کلمات کلیدی:

هاي عفوني مربوط  درمانيِ بيماري جلدي، به موضوع فرهنگ تغذیه و رژیم اي هشت كتاب حاضر از مجموعهمعرفی کتاب: 

هاب مفاصل؛ هاي عفوني؛ تغذیه و الت شود. در هر فصل از كتاب محتوایي كاربردي آمده است؛ از جمله: تغذیه و بيماري مي

 هاي غدد.  هاي عضالني و اسكلتي؛ تغذیه و بيماري تغذیه و بيماري

 

علي  ها. ها و سبزی خواص میوه بار، غذاهاي شفابخش: یان درماني غذاهاي ز فرهنگ تغذیه و رژیم. جو شواركز، . 227

  9786002388711 شابک: پالتویي. ص.84 .1399. تيمورزاده: تهران. راد ابطحي

  معلم مخاطب:

  رژیم غذایي، تغذیه کلمات کلیدی:

ها  جلدي، در مطالبي فشرده و كاربردي، به زبان ساده، به موضوع خواص ميوه اي هشت كتاب حاضر از مجموعهمعرفی کتاب: 

ها و سالمتي؛ آجيل و  شود. در هر فصل از كتاب محتوایي كاربردي آمده است؛ از جمله دربارۀ ميوه ها مربوط مي و سبزي

 مرغ؛ خرمالو؛ گالبي؛ گوشت. نقالت؛ آلو و گوجه؛ انجير؛ باقال؛ بروكلي؛ پنير؛ تخمت

 

آلرژی و واکنش  های غذایی،  رژیم بار، غذاهاي شفابخش: یان درماني غذاهاي ز فرهنگ تغذیه و رژیم. جو شواركز، . 228

: تهران. راد علي ابطحي با غذا.های متقابل دارو  نسبت به مواد غذایی، چاقی، الغری، سیستم ایمنی، واکنش

  9786002388698 شابک: پالتویي. ص.72 .1399. تيمورزاده

  معلممخاطب: 

  رژیم غذایي، تغذیه، ایمني کلمات کلیدی:

جلدي، در مطالبي فشرده و كاربردي، به زبان ساده، به موضوع فرهنگ تغذیه  اي هشت كتاب حاضر از مجموعهمعرفی کتاب: 

هاي غذایي  شود. در هر فصل از كتاب محتوایي كاربردي آمده است؛ از جمله دربارۀ رژیم ها مربوط مي در كنترل بيماري

)تغذیه و ورزش، رژیم مناسب براي كاهش وزن، تغذیة مناسب براي افزایش انرژي و تقویت بدن(؛ آلرژي و واكنش نسبت به 

 ي متقابل دارو با غذا(.ها مواد غذایي )چاقي، تغذیه و الغري، دستگاه دفاعي، و واكنش

 

 .1399. جاليز: فيض آباد. کارکردهای اجرایی مغز و جایگاه آن در اختالل یادگیری. زیوري، نجمه/ ناصري، مصيب. 229

  9786227035803 شابک: وزیري. ص.120

  مشاورمخاطب: 

  شناسي هاي روان یادگيري، جنبه کلمات کلیدی:

كند. نظریه وتاریخچة كاركردهاي اجرایي،  كاركردهاي اجرایي مغز را بررسي ميكتاب حاضر در پنج فصل معرفی کتاب: 

ریزي و خود تنظيمي و نيز رابطة كاركردهاي  دهي و برنامه كاري، بازداري، سازمان هاي توجه، حافظة ها، مهارت ها و مؤلفه مدل

 اند. بر اختالل یادگيري در این كتاب ارائه شده اجرایي و هوش و در نهایت انواع یادگيري و اختالل یادگيري و نقش كاركردها
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 شابک: جيبي. ص.270 .1399. اطراف: تهران. کارنامه خورش: دستور غذای نادر میرزا قاجار. ناظمي، نازیال. 230

9786229922491  

  معلممخاطب: 

  تاریخ ایران، آشپزي، قاجاریان کلمات کلیدی:

ياسي محدود نكنيم و آن را همه زندگي سياسي، اقتصادي و فرهنگي گذشته بدانيم، اگر تاریخ را به گذشته سمعرفی کتاب: 

اند. كتاب  روند كه حاوي اطالعات و تصویري كامل از گذشته هایي به شمار مي توانيم بگویيم كه آثار تاریخي، تمام نوشته مي

اي از آداب و رسوم،  نامه سياسي و البته فرهنگحاضر، هم دربردارنده اصول و قواعد آشپزي و فواید غذاهاست و هم رخدادهاي 

 روابط اجتماعي و اصطالحات عامه مردم ایران در دوران قاجار است.

 قرآن

 

 .1398. جامعة القرآن الكریم: قم. آثار تربیتی بهشتیان و جهنمیان از دیدگاه قرآن. آبادي، زهره حقيقي نجف. 231

  9786003582040 شابک: وزیري. ص.224

  معلمطب: مخا

  هاي قرآني، دوزخ، بهشت جنبه کلمات کلیدی:

هاي  ها و نعمت هاي اصلي این كتاب هستند. كتاب حاضر در ابتدا لذت چيستي معاد، بهشت و جهنم بخشمعرفی کتاب: 

شوند. بعد از آن جهنم و  دهد چه كساني با چه خصوصياتي وارد بهشت مي كند. سپس توضيح مي بهشتي را معرفي مي

 شمارد. شدن را برمي شدن و جهنمي كند و عوامل بهشتي ميان را معرفي ميجهن

 کار و فناوری

 

 شابک: رحلي. ص.110 .1399. شهر قلم: تهران. حسن ساالري فناوری. دانشنامه تصویري بریتانيكا:. گروه نویسندگان. 232

9786003203594  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  كودكان و نوجوانان، فناوري، دانشنامه تصویري مات کلیدی:کل

تان  تان از جهان پيرامون شما و شناخت  هاي روزانه  شوید كه عادت با مطالعه این كتاب وارد دنياي اختراعات ميمعرفی کتاب: 

اند و  براي زندگي شما ضروري شدهو...، كه « دي وي دي»، «بُعدي فيلم سه»، «پاد آي»هایي مانند   كنند؛ اختراع را دگرگون مي

 ها برایتان دشوار است.  تصور زندگي بدون آن

 

 ص.64 .1398. المللي حافظ بين: تهران. اكرم ذاكري )با دست(. 1خودآموز جامع بافتنی بدون میل دنياي هنر:. -. 233

  9786002771476 شابک: رحلي.

  آموز دانشمخاطب: 

  هشتم پایه تحصیلی:

  كاردستي، خودآموزها، هنر ی:کلمات کلید

هاي  شوند. كتاب حاضر در تكميل آموخته آموزان دختر در پایة هشتم با چگونگي بافت و بافتني آشنا مي دانشمعرفی کتاب: 

ها، خودآموزي را دربارۀ بافتني بدون ميل تدوین كرده است. مباحث از مقدمات كار، یعني مواد و لوازم مورد نياز و شناخت  آن

 یابند. اي و كوسن و پردۀ توري ادامه مي شوند و تا مراحل پيشرفته، مثل بافت شال حلقه شروع مينخ 
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 ص.64 .1398. المللي حافظ بين: تهران. اكرم ذاكري )با دست(. 2خودآموز جامع بافتنی بدون میل دنياي هنر:. -. 234

  9786002771483 شابک: رحلي.

  آموز دانشمخاطب: 

  هشتم پایه تحصیلی:

  كاردستي، هنر کلمات کلیدی:

شوند. كتاب حاضر جلد دوم از خودآموزي  آموزان دختر در پایة هشتم با چگونگي بافت و بافتني آشنا مي دانشمعرفی کتاب: 

دهد. مباحث از مقدمات كار، یعني مواد و لوازم مورد نياز و  است كه در تكميل جلد اول، چگونگي بافت بدون ميل را شرح مي

 شوند. مي شوند. در این جلد، انواع شال گردن پيچ، كيف خرید توري، و روكش لوستر آموزش داده ناخت نخ شروع ميش

 

 شابک: رحلي. ص.60 .1398. المللي حافظ بين: تهران. اكرم ذاكري .2خودآموز جامع مکرومه بافی دنياي هنر:. -. 235

9786002771490  

  آموز دانشمخاطب: 

  هشتم پایه تحصیلی:

  كاردستي، هنر کلمات کلیدی:

بافي. مباحث از مقدمات كار، یعني  كتاب حاضر جلد دوم از مجموعه خودآموزي است دربارۀ هنر مكرومهمعرفی کتاب: 

هاي  اند. آموزش ها، تا ساخت آویز تزئيني، تاب بازي و صندلي تاشوي راحتي تنظيم شده ها و روش ها و لوازم اوليه، گره قيطان

  اند. كتاب همراه با تصویرهاي مرحله به مرحله عرضه شدهاین 

 

 شابک: رحلي. ص.60 .1398. المللي حافظ بين: تهران. اكرم ذاكري .3خودآموز جامع مکرومه بافی دنياي هنر:. -. 236

9786002771506  

  آموز دانشمخاطب: 

  هشتم پایه تحصیلی:

  كاردستي، هنر کلمات کلیدی:

بافي. مباحث از مقدمات كار، یعني  حاضر جلد سوم از مجموعه خودآموزي است دربارۀ هنر مكرومه كتابمعرفی کتاب: 

بند  تایي، دیواركوب دایرۀ چندمنظوره، كيف خرید و گردن ها، تا ساخت آویز گل سه ها و روش ها و لوازم اوليه، و گره قيطان

  اند. له به مرحله عرضه شدههاي این كتاب همراه با تصویرهاي مرح اند. آموزش تنظيم شده

 

 رقعي. ص.104 .1399. شركت انتشارات فني ایران: تهران. جواد كریمي دیزنی از ایده تا برند.. سيكول، لویي باندي. 237

  9786004774000 شابک:

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  یابي، تاریخادبيات كودک و نوجوان، داستان، بازار کلمات کلیدی:

وجود آمدند؟ والت  چطور به« والت دیزني»، یعني مشهورترین شخصيت كارتوني جهان و «ميكي ماوس»معرفی کتاب: 

دیزني چطور كار خود را آغاز كرد و گسترش داد؟ این كتاب، داستان كودكي خالق و كنجكاو است كه به نقاشي عالقه داشت 

لوي »، نوشته «هاي كودكان و نوجوانان سري داستان»یل به واقعيت كرد. این كتاب، از و با خالقيت و پشتكار آرزوهایش را تبد

 نامي آشنا تبدیل كرد. را به« والت دیزني»آموزید چطور افزایش اعتبار نام تجاري،  بوده كه با مطالعه آن مي« باندي سيكول



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش

80 

 

 

 رقعي. ص.120 .1399. شركت انتشارات فني ایران: انتهر. جواد كریمي نایکی از ایده تا برند.. سيكول، لوي باندي. 238

  9786004774024 شابک:

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودک و نوجوان، داستان، بازاریابي، تاریخ کلمات کلیدی:

و نشان مشهور آن از كجا آمده « نایكي»شود؟ نام  چگونه یک ایده ساده تبدیل به یک برند موفق جهاني ميمعرفی کتاب: 

گرا، خجالتي و رؤیاپرداز  است؟ نایكي، تبليغات و بازاریابي خود را با چه كسي شروع كرد؟ این كتاب، داستان كودكي درون

است كه قهرمان دو و ميداني شد و به دور دنيا سفر كرد و با خالقيت و پشتكار آرزوهایش را تبدیل به برندي جهاني كرد. در 

 شوید. ، آشنا مي«نایک»داستان با خلق برند این 

 مرجع

 

 رحلي. ص.110 .1399. شهر قلم: تهران. حسن ساالري انرژی و حرکت. دانشنامه تصویري بریتانيكا:. گروه نویسندگان. 239

  9786003203716 شابک:

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودک و نوجوان، دانشنامه، فيزیک دی:کلمات کلی

ها  ترین منابع انرژي كه انسان از آن با برخي از مهم« دانشنامه تصویري بریتانيكا»در این كتاب از مجموعه معرفی کتاب: 

ي پاکِ هاي انرژي در جهان طبيعت و كاربردهاي منابع انرژ ترین تجلي مهم  شوید. درباره كند، آشنا مي برداي مي بهره

هایي كه به  گيرید؛ نوآوري  ها مطالبي یاد مي هاي انسان برخي از نوآوري  خوانيد. همچنين درباره تجدیدپذیر مطالبي مي

 تر، با مصرف انرژي كمتر سفر كنند. جاهاي دوردست تر و به دهد سریع ها امكان مي انسان

 

 رحلي. ص.110 .1399. شهر قلم: تهران. حسن ساالري گان. همهر بی دانشنامه تصویري بریتانيكا:. گروه نویسندگان. 240

  9786003203693 شابک:

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  مهرگان، دانشنامه ادبيات كودک و نوجوان، بي کلمات کلیدی:

ها و تصویرهایي زیبا درباره زندگي دروني و  ، دانستني«كادانشنامه تصویري بریتاني»در این كتاب از مجموعه معرفی کتاب: 

ها  كنند؛ مگس ها چطور پوست پستانداران را سوراخ مي خوانيد كه پشه شود. در این كتاب مي مهرگان، ارائه مي بيروني بي

تواند  ه هيچ ورزشكاري نميشود؛ یا اینك ها آغاز مي توانند غذاي جامد را بخورند، زیرا فرآیند گوارش غذا بيرون از بدن آن مي

 . بلند بپرد و...« كک»مانند 



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش

81 

 

 

 رحلي. ص.106 .1399. شهر قلم: تهران. حسن ساالري پستانداران. دانشنامه تصویري بریتانيكا:. گروه نویسندگان. 241

  9786003203655 شابک:

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودک و نوجوان، پستانداران، حيوانات، دانشنامه کلیدی: کلمات

هاي جالب اطالعات  ها و تصویرسازي با ارائه عكس« دانشنامه تصویري بریتانيكا»در این كتاب از مجموعه معرفی کتاب: 

خوار  حشره»ها  آنترین  ها از كوچک هاي خاص ظاهري و رفتاري آن مفيدي را درباره چرخه زندگي پستانداران و ویژگي

 آورید. دست مي به« وال كبود»ها  ترین آن تا بزرگ« دراز پوزه

 

 شابک: رحلي. ص.110 .1399. شهر قلم: تهران. حسن ساالري ژنتیک. دانشنامه تصویري بریتانيكا:. گروه نویسندگان. 242

9786003203686  

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانشمخاطب: 

  هشتم، نهم هفتم، پایه تحصیلی:

  ادبيات كودک و نوجوان، دانشنامه، ژنتيک کلمات کلیدی:

كند؟ زبان چگونه  ها چه هنگام بر سياره زمين پدیدار شدند؟ چه چيزي ما را از دیگر جانوران، متمایز مي انسانمعرفی کتاب: 

است؛ « دانشنامه تصویري بریتانيكا»پدید آمد؟ چرا رمزگشایي از توالي ژنوم انسان مهم است؟ در این كتاب كه از مجموعه 

 آورید. دست مي هاي تكامل انسان، به هاي بسيار دیگري را درباره ژنتيک، و رازها و شگفتي ها و پرسش پاسخ این پرسش

 

 شابک: رحلي. ص.108 .1399. شهر قلم: تهران. حسن ساالري کیهان. دانشنامه تصویري بریتانيكا:. گروه نویسندگان. 243

9786003203631  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودک و نوجوان، دانشنامه، نجوم کلمات کلیدی:

ها درباره آسمان، آشنا  با كنجكاوي نخستين انسان« دانشنامه تصویري بریتانيكا»در این كتاب از مجموعه معرفی کتاب: 

هاي زیبا تماشا  ها و عكس ها واداشت. تاریخ كيهان را با تصویرسازي وپها را به ساخت تلسك شوید. كنجكاوي كه آن مي

هاي نوراني كه آسمان شب را روشن  دهند كيهان چگونه پدید آمده است. ماهيت بسياري از نقطه كنيد كه نشان مي مي

ها چيست و جایگاه  چاله سياهميرد، ماده سياه و  شود و مي یابيد كه خورشيد چگونه زاده مي گردد و درمي كنند، آشكار مي مي

 انسان در این هستي بيكران كجاست.

 

 ص.106 .1399. شهر قلم: تهران. حسن ساالري ماهیان و دوزیستان. دانشنامه تصویري بریتانيكا:. گروه نویسندگان. 244

  9786003203679 شابک: رحلي.

  آموز/ معلم/ دانشجومعلمان دانشمخاطب: 

  م، نهمهفتم، هشت پایه تحصیلی:

  ادبيات كودک و نوجوان، دانشنامه، دوزیستان کلمات کلیدی:

، اطالعات جالبي را درباره زندگي جانداران دریایي «دانشنامه تصویري بریتانيكا»در این كتاب از مجموعه معرفی کتاب: 

گيرید. در این كتاب، اطالعات  هایي را یاد مي آورید و درباره ارتباط نزدیک این موجودات با زندگي انسان نكته دست مي به

شود كه از نخستين جانداران داراي اسكلت در سياره زمين هستند. ارائه اطالعاتي درباره  ها مطرح مي بسياري درباره ماهي

 هاي این كتاب است. ها از دیگر ویژگي زیستگاه و روش زندگي آن



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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. شركت انتشارات فني ایران: تهران. محمدرضا افضلي راض.جانوران در خطر انق شاهد عيني:. جكسون، تام/ هور، بن. 245

  9786004773256 شابک: رحلي. ص.74 .1399

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودک و نوجوان، حيات وحش، حيوانات کلمات کلیدی:

به جانوران در خطر انقراض كمک كرد؟ تنوع  توان كند؟ چگونه مي كدام جانور را خطر انقراض تهدید ميمعرفی کتاب: 

هاي غذایي كدامند؟ در  هاي غذایي و زنجيره كند؟ شبكه هاي مختلف جانوران را تهدید مي زیستي چيست؟ چه خطراتي گونه

 د.ها را پيدا كني توانيد پاسخ این پرسش محيطي، مي هاي جهان طبيعت و با رویكرد زیست این كتاب با نگاهي دقيق به شگفتي

 

 شابک: رحلي. ص.74 .1399. شركت انتشارات فني ایران: تهران. محمدرضا افضلي جانوران. شاهد عيني:. جكسون، تام. 246

9786004773522  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودک و نوجوان، حيوانات، دانشنامه کلمات کلیدی:

ترین جانور  غذایي چيست؟ ساده  شوند؟ شبكه بندي مي كنند؟ جانوران چگونه طبقه رشد ميجانوران چگونه معرفی کتاب: 

بيند؟  تر مي گذارند؟ چشم كدام جانور دنيا را رنگي هاست؟ كدام پستانداران تخم مي كدام است؟ پاي كدام جانوران روي سر آن

كند؟ مهندس جهان جانوران كيست؟  خود را بزرگ ميهاي  دهند؟ كدام جانور در خواب توله كدام جانوران تغيير جنسيت مي

هاي جهان  گيرد؟ زور كدام جانور از همه بيشتر است؟ در این كتاب با نگاهي دقيق به شگفتي كدام پرنده براي انسان ماهي مي

 توانيد پاسخ این سؤاالت را پيدا كنيد. محيطي مي طبيعت و با رویكرد زیست

 

 رحلي. ص.74 .1399. شركت انتشارات فني ایران: تهران. محمدرضا افضلي خزندگان. عيني: شاهد. كارتي، كالين مک. 247

  9786004772471 شابک:

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودک و نوجوان، دانشنامه، خزندگان کلمات کلیدی:

ترین  ترین و كوچک اندازند؟ بزرگ ند؟ مارها چگونه پوست ميكن خزندگان دماي بدن خود را چگونه تنظيم ميمعرفی کتاب: 

كند؟ فسيل زنده چيست؟ كدام خزنده سه چشم  زند؟ كدام مار در هوا پرواز مي خزندگان كدامند؟ مار زنگي چگونه زنگ مي

هاي  دقيق به شگفتي دارد؟ در این كتاب با نگاهي تر از دهانش برمي بزرگ  اي دارد؟ كدام مار لقمه دارد؟ سم مار چه فایده

 ها را پيدا كنيد. توانيد پاسخ این پرسش محيطي، مي جهان طبيعت و با رویكرد زیست

 

كانون پرورش فكري كودكان : تهران. های طهران قدیم بازی اسباب  دانشنامه هاي پژوهشي: كتاب. ور، زردشت هوش. 248

  9789643915094 شابک: رحلي. ص.446 .1398. و نوجوانان

  معلماطب: مخ

  ، دانشنامه بازي و سرگرمي کلمات کلیدی:

شوند. كتاب  ها چگونه ساخته مي بازي اي است در پاسخ به سؤال در این باره كه اسباب كتاب حاضر دانشنامهمعرفی کتاب: 

دهد.  اطب ميها اطالعاتي به مخ ها و چگونگي بازي با آن هاي قدیمي استان تهران، تاریخچة ساخت آن بازي دربارۀ اسباب

 شود. بازي آشنا مي ویژگي اسباب 19بازي به طور مفصل آمده و خواننده با  شناسنامة هر اسباب



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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 مطالعات اجتماعی

 

 شابک: رحلي. ص.128 .1398. ایرانشناسي: تهران. اطلس جامع جغرافیایی ایران و جهان. بختياري، اميرحسين. 249

9786008351177  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم تحصیلی: پایه

  جغرافيا، نقشه کلمات کلیدی:

این اطلس با هدف معرفي و شناساندن ابعاد مختلف طبيعي و جغرافياي ایران، و با نگاهي جدید و مطابق با معرفی کتاب: 

سمان است. تشكيل جهان هستي، منظومة خورشيدي و تمام اجزاي آن، آ هاي كارتوگرافي روز دنيا تدوین شده آخرین روش

شب، ساختار زمين، نقشة طبيعي و نقشة سياسي جهان، به همراه اطالعات كامل هر قاره به صورت جداگانه و به صورت 

 دهد. نقشه، محتواي كتاب را شكل مي

 

 خشتي. ص.32 .1399. شركت انتشارات فني ایران: تهران. مریم رضازاده کمان. جنگجویان رنگین. ویلسن، جنت. 250

  9786004773591 شابک:

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  سرگذشتنامه، زمين، محيط زیست کلمات کلیدی:

از ماالوي، « ویليام كامكوآمبا»از كانادا، « سورن كاليز سوزوكي»در این كتاب با كودكاني از سراسر دنيا مانند معرفی کتاب: 

شوند و  كار مي به ها دست خواهند كره زمين را نجات بدهند. آن شوید كه مي از آلمان و...، آشنا مي« فليكس فينک بينر»

  دهند تا بشر را به سياره آید انجام مي كنند؛ نسلي كه هر كاري از دستشان برمي طبيعت و عناصر ارزشمند آن را حفظ مي

 زمين پيوند دهند.

 

كمال  ها. ها و جشن های مخفی، جنگ هها، را ها: پیدایش، شوالیه قلعه چرا و چگونه:. پشكه، هانس پترفون. 251

  9786002515810 شابک: رحلي. ص.48 .1399. قدیاني: تهران. كيا بهروز

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  ، ادبيات كودک و نوجوان، قلعه المعارف دایرۀ کلمات کلیدی:

مي نوجوانان، تهيه شده است. در جلد هفتاد و هاي عل گویي به پرسش با هدف پاسخ« چرا و چگونه»مجموعه معرفی کتاب: 

اي چون ناقوس برج قلعه چگونه تا باالي تپه  هاي ساده اختصاص دارد به پرسش« ها قلعه»سوم از این مجموعه كه به موضوع 

و...، پاسخ  رفتند؟ ها به مدرسه مي ساختند؟ آیا در قلعه بچه شود؟ پل متحرکِ جلوي دروازه قلعه را چگونه مي انتقال داده مي

شود. همچنين جدیدترین اطالعات تاریخي درباره نبردهاي بزرگ، فاتحان قرون وسطا، و افكار و احساسات مردم  داده مي

 شود. كوچک و بزرگ آن دوران، شرح داده مي



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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ران از وپرورش ای نگاری رویدادهای مؤثر بر آموزش روایت مدرسه ایرانی در مدار هزاره!: گاه. خلخالي، علي. 252

  9786008529118 شابک: رقعي. ص.200 .1399. مدار پيشگامان پژوهش: تهران. گذشته تا امروز

  معلم/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  تاریخ، تاریخ ایران، آموزش و پرورش کلمات کلیدی:

اي آغاز  مدرسه صر بيكند. نویسنده از ع گيري مدرسه را از ابتداي تاریخ واكاوي مي كتاب حاضر تاریخچة شكلمعرفی کتاب: 

شمسي را عصر  1317تا  1170هاي  شمسي است، رسيده است. سال 1168تا  62كرده، به عصر مدرسة مقدس كه از سال 

گيرد و در نهایت به عصر كاغذي و سال  را در برمي 1377مدرسة نجات ناميده و به عصر مدرسة هژمونيک رسيده كه تا سال 

 رسيده است. 1398

 

قاسم  سلیمانی عزیز: گذری بر زندگی و رزم سردار شهید حاج. بي، عالمه/ موسوي، ليال/ قرباني، مهديطهماس. 253

  9786007874677 شابک: رقعي. ص.256 .1399. حماسه یاران: قم. سلیمانی

  آموز/ معلم دانشمخاطب: 

  نهم پایه تحصیلی:

  خاطره نویسي، شهادت کلمات کلیدی:

طرات یاران، نزدیكان و دوستان شهيد سليماني است دربارۀ او و روزهاي با هم بودنشان. كتاب حاضر خامعرفی کتاب: 

هستند و منبع نقل هر كدام نيز در  اند. ساده و روان خاطرات به صورت بسيار كوتاه و در نهایت در یک صفحه تنظيم شده

 است. انتهاي خاطره ذكرشده

 

: تهران. مشاهیر ایران زمین مشاهير:. مسعود/ تقوایي، نگار/ دهكردي، فاطمه تنباكویي، مریم/ حميدي، تقي/ آذرباد،. 254

  9786227186031 شابک: رحلي. ص.48 .1398. آثار سبز

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ادبيات كودكان، داستان، مشاهير کلمات کلیدی:

، «ميرزاي شيرازي»، «اميركبير»تكبار و ظلم در تاریخ معاصر ایران مانند این كتاب، كتابي در شرح مبارزان اسمعرفی کتاب: 

هاي  صورت داستان و به« كميک استریپ»و... است كه در قالب « سردار سليماني»، «اهلل بهشتي آیت»، «خان ميرزا كوچک»

 .كوشد تا مخاطب نوجوان را با این بزرگان آشنا سازد شود و مي اي بيان مي كوتاه چندصفحه

 

نبرد ایرانیان: روایت دفاع ایرانیان از میهن در برابر . زاده، حبيب/ رضایي كهریز، بهروز الماسي، مهدي/ یوسف. 255

  9786226009409 شابک: رحلي. ص.104 .1399. طالیي: تهران. دشمنان

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  نتاریخ، دفاع ملي، ایرا کلمات کلیدی:

پردازد كه از  ، كتابي است كه به نبردهاي دالورمردان ایراني و سربازان شجاعي مي«نبرد ایرانيان»كتاب معرفی کتاب: 

، «نبرد آنتوانت»، «اي آرش تا ستارخان و باقر خان افسانه»اند. از داستان  زمين وجود داشته هاي دور در تاریخ ایران گذشته

صورت جذاب و ساده براي مخاطب كودک و نوجوان،  ، و...، كه در این كتاب به«ها ب با ازبکنبرد شاه طهماس»، «نبرد سنگارا»

 نوشته شده است.



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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 نثر ادبی و خاطره

 

دفتر نشر فرهنگ : تهران. ها آب شدند...تأملی در معنای زندگی بهار که آمد و برف. دربندي، سيدمحمدرضا. 256

  9789644307966 شابک: رقعي. ص.112 .1399. اسالمي

  آموز/ معلم والدین/ دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ها، فلسفه اسالمي، خاطره نویسي نامه سرگذشت کلمات کلیدی:

اي است كه در دوران جواني به  خاطري نویسنده این كتاب سه فصل مستقل دارد؛ فصل اول، داستان پریشانمعرفی کتاب: 

دهد. فصل دوم، حاصل مطالعات نویسنده در حوزه  رسد و استاد راه را به او نشان مي مي« فريتقي جع محمد»محضر استاد 

 شود. تقي جعفري روایت مي به رشته تحریر در آمده است. در فصل سوم، خاطراتي از استاد محمد« هدف و فلسفه زندگي»

 

 رقعي. ص.160 .1399. حماسه یاران: قم .نژاد به روایت مادر پسرم حسین: شهیدحسین مالکی. دولتي، فاطمه. 257

  9786007874707 شابک:

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ها، جنگ ایران و عراق نامه خاطره نویسي، سرگذشت کلمات کلیدی:

ست. حسين اول ، مادر شهيد ا«زهرا نصرالهي»و « نژاد حسين مالكي»كتاب حاضر، تلفيقي از زندگي شهيد معرفی کتاب: 

در شلمچه به شهادت رسيد. غالب داستان به صورت خاطره  1365، در شهر قم به دنيا آمد و در دوازده مرداد 1349شهریور 

 هایي از شهيد و دوستانش آورده شده است كه نشانگر اعمال و رفتار شهيد است. شود. در انتهاي كتاب، عكس نقل مي

 

 شابک: رقعي. ص.148 .1399. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. شهید سلیمانی چلچراغ:. مالمحمدي، مجيد. 258

9789640821206  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  ها، خاطره نویسي، ادبيات جنگ نامه سرگذشت کلمات کلیدی:

دت است. نویسنده سعي كرده است خاطرات و نامه داستاني سردار سليماني از تولد تا شها این كتاب زندگيمعرفی کتاب: 

زندگي سردار را براي جوانان و نوجوانان به داستان تبدیل كند و خصوصيات مختلف شخصيت او، ازجمله خلوص، شجاعت، 

نامه،  بر داستان زندگي، كتاب داراي وصيت داري و تواضعش را در نظر گرفته است. عالوه ایثار، پاكدامني، دستگيري، مردم

 و تصویر، منابع و پيام رهبر معظم انقالب نيز هست. عكس



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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 رقعي. ص.84 .1399. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. شهید شیخ عباس شیرازی چلچراغ:. اهلل الوندي، عزت. 259

  9789640820902 شابک:

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هاي فارسي ها، داستان نامه رگذشتجنگ ایران و عراق، س کلمات کلیدی:

در یكي از روستاهاي اطراف رفسنجان به دنيا آمد. او چندسال اول تحصيل را در « عباس شيرازي»حاج شيخ معرفی کتاب: 

پرشورتر از هميشه در  1342زادگاه خود گذراند و سپس براي ادامه تحصيل به رفسنجان رفت. پس از قيام پانزدهم خرداد 

هاي متعددي داشت،  دستگير شد و به زندان افتاد. پس از انقالب مسئوليت 1357ات سياسي شركت جست و در صحنه مبارز

ازجمله عضویت در هيئت تشخيص صالحيت قضات، عضویت شوراي سرپرستي دفتر تبليغات اسالمي قم و شوراي عالي 

ا برعهده داشت و در روز جمعه، هفدهم رمضان هاي جنگ ر تبليغات اسالمي. او در زمان جنگ، فرماندهي كل تبليغات جبهه

 در خطه جنوب به شهادت رسيد. 1364

 

  9786003861718 شابک: رقعي. ص.224 .1399. نوشته: اصفهان. خاطرات اداری. جليلي، حيدرعلي. 260

  معلم/ مدیر/ مشاور/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  معلمان، خاطره نویسي، آموزش و پرورش کلمات کلیدی:

كتاب حاضر تجربيات فردي است كه خود آموزگار، مدیر مدرسه، رئيس آموزش و پرورش كوهپایه و حدود رفی کتاب: مع

هاي زیسته یک مدیر را  كه تجربه سي سال كارشناس مسئول آموزش ابتدایي استان اصفهان بوده است. این خاطرات ضمن آن

هاي كار نيروها و كارشناسان فرهنگي را خصوصاً  ها و دشواري سختي گذارند، تصویري از در اختيار معلمان و مدیران كشور مي

 كنند. ها در سي سال گذشته ترسيم مي در استان

 آموزش ادبی –نقد ادبی 

 

مؤسسه : تهران. های نگارشی برای نوشتن متن توصیفی آموزش نوشتار توصیفی: مهارت. دهریزي، محمد. 261

  9789640821572 شابک: قعي.ر ص.88 .1399. فرهنگي مدرسه برهان

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  نویسندگي، راهنماي آموزشي، نوجوانان کلمات کلیدی:

سواري و نقاشي آموخت و با تمرین به مهارت رسيد.  توان مانند دوچرخه نوشتن مهارتي آموختني است كه ميمعرفی کتاب: 

مقدمه و بدون هراس قلم بردارند و بنویسند. ضرورت یادگيري  الً مهارتي است تا فراگيران بيرویكرد آموزشي این كتاب كام

هاي نوشتن، مانند  خود زمينه الزم براي یادگيري دیگر گونه توصيف به این علت است كه پس از كسب این مهارت، خودبه

 شود. داستان و خاطره، فراهم مي



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش
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 شابک: رقعي. ص.376 .1399. قو: تهران. ر ایران، درسنامه دانشگاهیادبیات کودک د. دهریزي، محمد. 262

9789641561040  

  معلم/ كتابدار/ مشاور/ دانشجومعلمان/ كارشناسانمخاطب: 

  تاریخ ادبيات، كودكان، كمک آموزشي کلمات کلیدی:

ترین شگردهاي  فصل اول، عمدهكند. ازجمله مطالبِ  این كتاب دو فصل دارد و ادبيات كودک را بررسي ميمعرفی کتاب: 

زادیي است.  آفرینش ادبيت در ادبيات كودک است كه خود شامل سه بخشِ آهنگين كردن كالم، تصویري كردن آن و آشنایي

هاي شعر كودک را بررسي  ترین گونه در فصل دوم، نویسنده اهميت شعر براي كودكان و سير تاریخي آن و همچنين شاخص

 . رود. سپس... آهنگ كالم مي كند و بعد به سراغ مي

 

: تهران. مژگان شيخي ها. نویسی به بچه خودت داستان بنویس: آموزش خالق داستان. جمعي از نویسندگان. 263

  9786000810979 شابک: وزیري. ص.96 .1399. قدیاني

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  كودک و نوجوان، نویسندگي نویسي، ادبيات داستان کلمات کلیدی:

دهد و شامل سه بخش است. بخش چگونگي استفاده از  آموزان آموزش مي نویسي را به دانش این كتاب داستانمعرفی کتاب: 

هایشان را در آن  اي وجود دارد تا مخاطبان داستان نویسي. در بخش اول جاهاي خالي كتاب، نوشتن داستان و ابزارهاي داستان

هاي  ها و پيشنهادهایي آمده براي بهتر نوشتن. در بخش دوم، طرح یسند؛ البته در گوشه و كنار این بخش، ایدهها بنو قسمت

 . ها و ماجراهاي خود را خلق كنند. بخش سوم... ها، موقعيت دهد تا شخصيت كلي ارائه شده و به كودكان این امكان را مي

 

 .1398. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمي: رانته. داستان« داستان»فلسفه . شاكري، احمد. 264

  9786001084461 شابک: رقعي. ص.818

  معلم/ كتابدار/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  هاي فارسي، نقد فلسفه، داستان کلمات کلیدی:

را بررسي كرده و به ها و خصوصيات داستان  گنجد كه چيستي، مولفه این كتاب در ذیل فلسفه داستان ميمعرفی کتاب: 

كند. اهتمام نویسنده بر تأمل و تفكر خالق و زاینده در این عرصه و به  گویيِ هر داستان اشاره مي هاي خاص داستان جنبه

بندي روایت، اولين دفتر از این مجموعه را به  كارگيري مباني فلسفه اسالمي در تبيين چيستي داستان است. نگارنده با سطح

اختصاص داده است. دفاتر دیگر این مجموعه، فلسفه ایده اوليه، پيرنگ، زاویه دید و ابزارهاي نمایشي را  داستانِ داستان

 كند. بررسي مي



 22متوسطه اول شماره موزش آدوره نامه  کتاب

هاي فرهنگي و هنري،  كه براي ورود به واحدهاي آموزشي )مدارس، كانون متوسطه اولره آموزش مناسب و مرتبط با برنامه درسي دو يتيو ترب يهاي آموزش فهرست توصيفي كتاب

 علمي( بالمانع است. ايه آموزي، مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و آموزشگاه سراهاي دانش پژوهش

88 

 

 

مهدي حجواني،  شناختی به ادبیات کودک. درآمدی بر رویکردهای زیبایی هاي پژوهشي: كتاب. نيكوالیوا، ماریا. 265

  9786000105396 شابک: وزیري. ص.548 .1398. دكان و نوجوانانكانون پرورش فكري كو: تهران. فاطمه زماني

  معلم/ دانشجومعلمان/ كارشناسانمخاطب: 

  هاي فرهنگي ادبيات كودک و نوجوان، نقد، پژوهش کلمات کلیدی:

ادبي هاي  كتاب حاضر به زباني ساده در دوازده فصل نوشته شده است. هدف نویسنده ایجاد پيوند بين نظریهمعرفی کتاب: 

كوشند تا تمام    هاي نقد و نظریة ادبي كه مي بزرگسال و شگردهاي زیبایي شناختي داستان هاي كودک است. خالف كتاب

نظریه هاي ادبي را معرفي كنند، در این كتاب صرفا بخش هایي از برخي نظریه ها كه تناسب بيشتري براي تحليل داستان 

فصل ها این « غيرنظام مند بودن»ذكر مثال توضيح داده شده است. منظور از  هاي كودک دارند، به صورت غيرنظام مند با

مرجعي توصيفي براي آشنایي »است كه خواننده مي تواند هر فصل را مستقل از فصول دیگر بخواند؛ یعني از كتاب به عنوان 

به مسائلي همچون تأثير « ناسي نویسندهش زیبایي »استفاده كند. فصل اول با عنوان « با كاربردهاي نظریه ها در ادبيات كودک

نام دارد و رویكردي « شناسي اثر زیبایي »پردازد. فصل دوم  ايِ نویسنده بر خوانش مخاطب مي دانستن اطالعات زندگي نامه

را  بندي ادبيات كودكان ، مرزهاي مقوله«شناسي گونة ادبي زیبایي»شناسي به متن و مسائل بينامتنيت دارد. فصل سوم،  نشانه

شناسي  زیبایي»، «شناسي شخصيت زیبایي»، «بندي شناسي تركيب زیبایي»، «شناسي محتوا زیبایي»كشد.  به چالش مي

 هاي دیگر كتاب است. عناوین فصل« شناسي خواننده زیبایي»و «شناسي رسانه زیبایي»، «شناسي زبان زیبایي»، «روایت

 

مؤسسه فرهنگي : تهران. فریده یوسفي. ادبیات کودک هنر یا پداگوژی؟ ک:نقد و نظریه ادبيات كود. واینرایش، توربن. 266

  9789640820841 شابک: وزیري. ص.160 .1399. مدرسه برهان

  معلم/ مدیر/ مشاور/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  ادبيات كودک و نوجوان، راهنماي آموزشي، نقد کلمات کلیدی:

ربيت اطفال و دانش ِ آموزش و پرورش نوجوانان است كه شامل تعليم و تربيت پداگوژي به معني علمِ تعليم و تمعرفی کتاب: 

هاي  ، گزارش جامعي درباره ویژگي«نقد و نظریه ادبيات كودک»شود. این كتاب از مجموعه  اخالقي، علمي و بدني آنان مي

شناسي ادبيات  ، تربيتي و زیبایيگيرد. نویسنده با بررسي بافت اجتماعي ادبيات كودک است كه تحقيقات چنددهه را دربرمي

ها جدایي نيست و  رسد هنر و پداگوژي شباهتي به هم ندارند، ميان آن گيرد كه با وجودآنكه به نظر مي كودک نتيجه مي

 ضرورتاً متضاد یكدیگر نيستند.

 

محبوبه  ای روش پژوهش.مطالعات ادبیات کودک راهنم نقد و نظریه ادبيات كودک:. رنولدز، كيمبرلي/ گرنبي، ام.اُ. 267

  9789640820858 شابک: وزیري. ص.392 .1399. مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان: تهران. فرهنگي

  معلم/ مدیر/ مشاور/ دانشجومعلمانمخاطب: 

  شناسي پژوهش ادبيات كودک و نوجوان، تحقيق، روش کلمات کلیدی:

وگو  هاي گفت این مجموعه در پي آن است كه هم زمينهاست. « نقد و نظریه كودک»این كتاب از مجموعه معرفی کتاب: 

نظران ادبيات كودک ایران و جهان را فراهم كند و هم به نياز دانشجویان ارشد و دكتري  ميان پژوهشگران و صاحب

وهش هاي پژ هاي این كتاب، معرفي برخي از پركاربردترین روش هاي كشور به منابع روزآمد پاسخ گوید. یكي از هدف دانشگاه

هاي  متن»و « هاي پژوهشي پایه در ادبيات كودک مهارت»در ادبيات كودک است. كتاب حاضر هفت فصل دارد، از جمله 

 «.دیداري
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 هنر

 

  9786004763448 شابک: بياضي. ص.84 .1399. ضریح آفتاب: مشهد. آموزش خط. قهرماني، محمد. 268

  آموز دانشمخاطب: 

  هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  خط، خوشنویسي ات کلیدی:کلم

شود. در این كتاب اصول زیبانویسي با  ترین ابعاد شخصيتي هر فرد محسوب مي داشتن خط زیبا یكي از مهممعرفی کتاب: 

است. كتاب سه بخش اصلي دارد: آموزش مفردات؛ آموزش اتصاالت؛ سرمشق. این  زباني ساده و راحت به مخاطب عرضه شده

 و تمرین است.كتاب در واقع كتاب كار 

 

 شابک: وزیري. ص.112 .1399. كتاب برتر: تهران. آموزش سریع خط تحریری. نژادفرد لرستاني، اسماعيل. 269

9786229623701  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  خط نستعليق، خوشنویسي، راهنماي آموزشي کلمات کلیدی:

د دیگر هنرها یک فضيلت و برتري است و داشتن خط خوب نزد مردم قابل احترام هنر خوشنویسي هماننمعرفی کتاب: 

شود. در این كتاب،  است. خط تحریري از انواع خط و خط مربوط به نوشتار است كه با خودكار یا مداد انجام مي

نویسي و زیبانویسي را براي  شوید. این كتاب، امكان تمرین درست نویسي خط تحریري، آشنا مي مرحله با نحوه درست به مرحله

 كند. مخاطب فراهم مي

 

 شابک: رحلي. ص.122 .1398. حوض نقره: تهران. جان تبسم آتشين ها!. جانور و طراحی خالق با جک. -. 270

9786001944574  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  آميزي، نقاشي، طراحي رنگ کلمات کلیدی:

تواند از این كتاب در اوقات فراغت و براي استراحت ذهن و  آميزي مي مند به نقاشي و رنگ كودک عالقهمعرفی کتاب: 

كردن  آميزي، طراحي و كامل آميزي ارائه داده و كودک را به رنگ هایي براي رنگ یافتن بهره بگيرد. كتاب تنها طرح آرامش

 پروراند. ها تشویق مي كند و خالقيت را در وي مي نقاشي

 

 ص.36 .1399. كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران. ها پشره هاي فرزانه بابایي: عروسک. بایي، فرزانهبا. 271

  9786000107390 شابک: خشتي.

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  سازي راهنماي آموزشي، كاردستي، عروسک کلمات کلیدی:

گيرد كه با  آموزش كاردستي به كودكان است. كودک در این كتاب یاد مي اي از ، مجموعه«ها پشره»كتاب معرفی کتاب: 

هاي كاردستي به رشد خالقيت  ها و سبزیجات براي خودش موجودات جالبي بسازد. كتاب گياهان، ميوه  مانده استفاده از باقي

 كنند. كودكان كمک مي
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 ص.36 .1399. كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران. جناب سفال هاي فرزانه بابایي: عروسک. بابایي، فرزانه. 272

  9786000107383 شابک: خشتي.

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم پایه تحصیلی:

  سازي، كاردستي راهنماي آموزشي، عروسک کلمات کلیدی:

ي زیبا بسازند. كتاب ها هاي نخ عروسک هاي سفالي و تكه دهد كه با ظرف این كتاب به دانش آموزان یاد ميمعرفی کتاب: 

هایشان نمایش  توانند پس از ساخت عروسک ها مي كند. بچه ، تخيل و نوآوري را تقویت كرده و آنان را خالق مي«جناب سفال»

 گویي بپردازند. اجرا كنند و یا به قصه

 

ار حجمی و انگیز در قالب آث کاردستی هیجان 22بعدی برای کودکان: ) کارگاه هنر سه. شوایک، سوزان. 273

 شابک: خشتي. ص.144 .1399. شركت انتشارات ویژه نشر: تهران. قلم جمال اكرمي، مينا ماني های ترکیبی(. نقاشی

9786009987450  

  آموز دانشمخاطب: 

  هفتم، هشتم، نهم پایه تحصیلی:

  هنر، نقاشي، كاردستي کلمات کلیدی:

ي كاغذ، سفال، پارچه، مجسمه و جواهرات تزیيني است. هر فعاليت فعاليت هنري رو32این كتاب دربرگيرنده معرفی کتاب: 

هاي گوناگون در  توان به سليقه دهد چگونه مي كتاب از اثر هنري یک هنرمند یا یک آیين فرهنگي الهام گرفته كه نشان مي

هاي  خانه، مربيان هنر، گروهخلق اثر پاسخ داد. این كتاب براي الهام بخشيدن به پدر و مادرها، نوجوانان، كودكان فعال در 

هاي خالق در زمينه هنرهاي  ها و كودكستاني دبستاني هاي فعال در امور كودكان، پيش هاي مذهبي، انجمن پيشاهنگي، گروه

 بُعدي، مناسب و كاربردي است. سه
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 77 پاره آتیش 

 231 آثار تربیتی بهشتیان و جهنمیان از دیدگاه قرآن 

 29  پسر اریقط و معاذ پسر جموحآخرین مهاجر: عبداهلل 

 151 آزمایشگاهت را قورت بده 

 78 ماه آساره و ماغ 

 268 آموزش خط 

 269 آموزش سریع خط تحریری 

 های نگارشی برای نوشتن  آموزش نوشتار توصیفی: مهارت

 261 متن توصیفی

 193 آموزش و پرورش تطبیقی 

 23 آن روی زیبا 

  کورونا ویروس  : بدانیم 19آنچه الزم است درباره کووید

 152 یافته و بیماری نوپدید ناشی از آن جهش

 ( 1آیا میدانید که؟) 76 

 194 اختالل اضطراب اجتماعی کودکان 

 262 ادبیات کودک در ایران، درسنامه دانشگاهی 

  266 ادبیات کودک هنر یا پداگوژی؟ 

  ارزشیابی آمیخته با یاددهی یادگیری: ارزشیابی کیفی

 195 ددهی یادگیریتوصیفی در جریان یا

  ارزشیابی کیفی توصیفی: جستاری برای تدوین چهارچوب

 196 مفهومی
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 3 متوسطه
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 پروتئین،  ها،  پروبیوتیک ها،  اسیدهای چرب، آنتی اکسیدان

 ای غذایی و مواد معدنیه کلسترول، مکمل فیبر،  ها،  چربی 

222 

 249 اطلس جامع جغرافیایی ایران و جهان 

 79 افسانه چهار برادر 

 80 های صحرا افسانه 

 40 امان از این چیزها 

 239، 181 انرژی و حرکت 

 32 این منم ماری کوری 

 82 اینجا، در دنیای واقعی 

 83 بازگشت زامس در روز شنبه 

 129 بازی رئال 

 84 ها بلوما و راز پاستیل 

 199، 41 آموز به سوی مدارس صلح 

 ها آب شدند...تأملی در معنای زندگی بهار که آمد و برف 

256 

 85 بهترین سوپرمارکت دنیا 

 143 بیت من خانه نیست 

 223 های اعصاب و روان بیماری 

 سالمندان،  های زنان،  بیماری مو و ناخن،  های پوست،  بیماری

های  بیماری ها،  سالمت دهان و دندان، سوختگی سرطان،  

 224 چشم

 225 های دستگاه گوارش بیماری 
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 226 های غدد و متابولیسم بیماری اسکلتی، 
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 185 ادراری، خون

 240 گان مهره بی 

 مسئله قدرت،  نوجوان حل -پایان جنگ قدرت والدین

 42 پذیری و احترام اعتمادسازی، مسئولیت

 43 ها پرسش 

 86 بال رنگین  پرنده 

 94 شده الماس گم  پرونده 

 100 های لیاسند ماریس پریانه 

 241 پستانداران 

 257 نژاد به روایت مادر پسرم حسین: شهیدحسین مالکی 

  پسری با تخیل وحشی: داستان زندگی گابریل گارسیا

 36 جایزه نوبل ادبیاتمارکز برنده 

 271 ها پشره 

 87 پناه 

 نمایه عنوان
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 دان،  ها: کتابی در باره زندگی دانشمند ریاضی آور ستاره پیام

گالیلئی  دان مشهور گالیلئو شناس، فیلسوف و فیزیک ستاره

 37 )گالیله(

 9 پیامبری که سلمان شناخت 

 88 پینوکیو: آدمک چوبی 

 89 تابستانی به رنگ اقیانوس 

 137 تاریخ احتمال 

 ها در نظام آموزش عمومی کشور  بدیل تهدیدها به فرصتت

 200 در ایام کرونایی

 201 تبیینی از فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران 

 144 تخته سفید دل من 

 کنند تربیت خالق و ماهرانه: مربیان خالق متفاوت عمل می 

209 

 90 تعبیر یک خواب دریایی 

 10 حکایت دینی کوتاه 365های طال:  تکه 

 30 کنی: ابوذر غفاری تنها زندگی می 

 44 تو افسرده نیستی: مهارت مبارزه با خلق منفی 

  تو یک قهرمان هستی اگر راه خودت را پیدا کنی )نقشه راه

 45 هدایت تحصیلی برای موفقیت شغلی(

 آگاهی در مدیریت خشم نوجوانان، کتاب کار غلبه بر  توجه

و  DBT های خشم و پرخاشگری با استفاده از مهارت

MBSR 46 

 81 تونل استخوان 

 121 جادوگر شهر اُز 

 245 جانوران در خطر انقراض 

 246 جانوران 

 11 های خدا جایزه 

 272 جناب سفال 

 250 کمان جنگجویان رنگین 

 91 های برج کبوترخانه جن 

 98 چاه تاریکی 

 داشتنی کنیم؟ :  چگونه مدرسه را با رویکرد شناختی دوست

در کالس درس از دیدگاه کارکرد مغز و عملکرد آن 

 202 شناختی

 47 خواهی بهترین باشی چه باید بکنی؟ وقتی که می 

 48 زده و نگرانی چه باید بکنی؟ وقتی که وحشت 

 93 ها چیدن نور ستاره 

 153 های زشت حشره 

 260 خاطرات اداری 

 247، 186 خزندگان 

 های کاربردی برای والدین و  خشم ومدیریت آن: روش

 49 معلمان

 227 ها ها و سبزی یوهخواص م 

 130 خواندن بازی 

 233 )با دست( 1خودآموز جامع بافتنی بدون میل 

 234 )با دست( 2خودآموز جامع بافتنی بدون میل 

 235 2خودآموز جامع مکرومه بافی 

 236 3خودآموز جامع مکرومه بافی 

 نویسی به  خودت داستان بنویس: آموزش خالق داستان

 263 ها بچه

 155 اسینامه اخترشن دانش 

 248 های طهران قدیم بازی اسباب  دانشنامه 

 گوهای اسداهلل  و در تمنای یادگیری: ضیافت آموختن، گفت

 197 مرادی با محمدرضا سرکار آرانی

 (1در سایه نماز) 12 

 (2در سایه نماز) 13 

 (3در سایه نماز) 14 

 شناختی به ادبیات کودک درآمدی بر رویکردهای زیبایی 

265 

 145 را به باد خواهد داد درخت، پیراهنش 

 15 دعای ابوحمزه ثمالی 

  دعای عرفه: درس شناخت و خودسازی از امام

 16 السالم در صحرای عرفات علیه حسین 

 154 دنیای جانوران 

 187 انگیز حیوانات دنیای شگفت 

 237 دیزنی از ایده تا برند 

 99 رابین هود 

 21 راز پنهان سفرهای کاکلی 

 39 ویاراهنمای آموزشی مدرسه پ 

  راهنمای حل معماهای ببراس در مفاهیم علوم رایانه و تفکر

 71 رایانشی گام دوم

  راهنمای حل معماهای ببراس در مفاهیم علوم رایانه و تفکر

 72 رایانشی گام سوم

 51 راهنمای سبز میکی 
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 آلرژی و واکنش نسبت به مواد غذایی،  های غذایی،  رژیم

های متقابل دارو با  چاقی، الغری، سیستم ایمنی، واکنش

 228 غذا

 آموزان  رهبری نوکیش، ساختن مدارس نوآور برای دانش

 203 عصر دیجیتال

 شناسی برای کالس درس )یادگیری براساس رویکرد  روان

 204 گرایی( ساختن

 نگاری رویدادهای  روایت مدرسه ایرانی در مدار هزاره!: گاه

 252 وپرورش ایران از گذشته تا امروز مؤثر بر آموزش

 205 هایی از کارورزی مجازی در دانشگاه فرهنگیان روایت 

 103 روبات خرابکار 

 17 روزگار عمار 

 18 روزی که مسیح به صلیب کشیده نشد 

 107 آلود زائران کوهستان مه 

 108 زفی شورشی 

  73 زندگی با بازی بهتر است یا بی بازی؟ 

  179 زندگی با باکتری بهتر است یا بی باکتری؟ 

  180 درد بهتر است یا بی درد؟ زندگی با 

 109 زندگی روی در یخچال 

 20 زنی مردی و دنیایی نامردی 

 242 ژنتیک 

 182 ها ها و سازه ساختمان 

 146 رود ساز سیمینه 

 110 ستاره گرگ 

 111 های یادنگرفته سفر به سرزمین درس 

 112 سفر به قلعه خورشید 

 122 سفرهای گالیور 

 113 سالم آقای همینگوی 

 زیز: گذری بر زندگی و رزم سردار شهید سلیمانی ع

 253 قاسم سلیمانی حاج

 ! 206 سه سال = یک عمر؟ 

 114 سورنا و تابوت ققنوس 

 115 سورنا و جلیقه آتش 

  سوفی دختر بلندپرواز: داستان زندگی سوفی ژرمن

 38 کوش دان سخت ریاضی

 188 سیاره زمین 

 52 دهند سیزده کاری که والدین خردمند انجام نمی 

 116 الطیر عطار نیشابوری غ: برگرفته از منطقسیمر 

 207 های جهانی منزلت معلم شاخص 

  شادی را انتخاب کن، چطور از روح و روان خود مراقبت

 50 کنیم

 147 دورترین مترسک جهان  شانه 

 117 ویرش شاه کوچولو کاله 

 123 کوچک  شاهزاده 

 های عملی برای مدیریت رفتارهای  های دشوار: راه شخصیت

 63 زای دیگران و شاید خود شما بآسی

 35 شناسنامه شهید قاسم سلیمانی 

 258 شهید سلیمانی 

 259 شهید شیخ عباس شیرازی 

 های دینی )از طریق  های نهادینه کردن اندیشه ه شیو

 208 خانواده، مدرسه، دین ورسانه(

 104 صندوق چوبی 

 101 صوفی و چراغ جادو 

  118 دوش ضحاک مار 

 1 المثل، قصه شیرین فارسی ربض 200ها:  العسل ضرب 

 131 ضربه آزاد 

 214 طراحی آموزشی رویکرد شناختی به آموزش تلفیقی 

 270 ها! جانور و طراحی خالق با جک 

 190 (1علوم نهم )متوسطه 

 119 عمارت مرموز 

 97 عمو دردسر 

 105 ای فانوس نقره 

 53 نگری، بخشش فضیلت اعتدال: آینده 

 54 تنیداری، فرو فضیلت اعتدال: خویشتن 

 55 فضیلت تعالی: امید، تحسین زیبایی 

 56 طبعی، قدردانی، معنویت فضیلت تعالی: شوخ 

 57 فضیلت خرد: خالقیت، روشنفکری 

 58 اندیشی، کنجکاوی، یادگیری فضیلت خرد: ژرف 

 59 فضیلت شجاعت: پشتکار، سرزندگی 

 60 فضیلت شجاعت: شهامت، صداقت 

 61 فضیلت عدالت: انصاف، رهبری، کار گروهی 

  264 داستان« داستان»فلسفه 
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 232 فناوری 

 های  هایی از زندگی و اندیشه تربیت: جلوه و فیلسوف تعلیم

 198 خسرو باقری

  فیلمبوک جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه نهم

(FilmBook9) 139 

  فیلمبوک جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه هشتم

(FilmBook8) 140 

 سفید پایه هفتم  فیلمبوک جامع زبان انگلیسی خط

(FilmBook7) 141 

 92 های بزرگسال قصه 

 106 قطار سنگی 

 ها و  های مخفی، جنگ ها، راه ها: پیدایش، شوالیه قلعه

 251 ها جشن

 132 ای کاپیتان افسانه 

 کارکردهای اجرایی مغز و جایگاه آن در اختالل یادگیری 

229 

 کاردستی  22بعدی برای کودکان: ) کارگاه هنر سه

 های ترکیبی( گیز در قالب آثار حجمی و نقاشیان هیجان

273 

 230 کارنامه خورش: دستور غذای نادر میرزا قاجار 

 142 کتاب کار و تست هفتم 

 64 کنترل خشم در نوجوانان 

  ،کوزه و دریا: رویکرد و نگاهی نو و متفاوت به مدیریت

 210 زیست، انسانیت و روند تغییرات جهانی محیط

 243 کیهان 

 22 البالغه حالی از نهج و گزیده و حس 

 2 گلستان سعدی 

 125 هایت را تیز کن گوش 

 126 شناسی انواع بابا گونه 

 127 الالنی، دختر دریاهای دور 

 150 ما با تو سربلندیم 

 183 های ساده ماشین 

  :راهبرد ساده برای داشتن  33مانند فنالند تدریس کنید

 211 های شاد کالس

 128 مانیانالند، سرزمین فرداها 

 148 ماهی رود توام 

 244 ماهیان و دوزیستان 

  34 مایکل جردن چه کسی است؟ 

  مبانی هندسه: بررسی دقیق هندسه به روش نوین، همراه با

 138 های جدید در هندسه افق

  متن آموزشی، سند فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی

 212 ایران

 149 مثل رود عاشقم 

 96، 95 های عروس دریا مجموعه قصه 

 136 همحاصر 

 مدارس سالم)  -مدارس یادگیرنده مرآت، مدارس باز

مدارسی که در آن رویکردهای پیشرفته آموزشی اجرا 

 213 شوند( می

 24 مدرسه احکام 

 های کوچک آغاز  مدرسه یادگیرنده تغییرات بزرگ با گام

 215 می شوند

 216 مدیریت آموزشی 

 62 مدیریت زمان 

 217 مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی 

 25 هایت باش مراقب جایزه 

 !133 مرد عمل 

 134 مردان کوچک 

 135 مرغک مینای من 

 وپرورش کودکان: ایجاد  مشارکت والدین در آموزش

 218 همکاری مؤثر بین خانواده و مدرسه

 254 مشاهیر ایران زمین 

 267 مطالعات ادبیات کودک راهنمای روش پژوهش 

 75 معماهای استداللی پیشرفته 

 معمای جذاب با ریاضیات ساده و  100: 1وش معماهای چارگ

 74 منطق هوشمندانه

 124 هولمز معماهای شرلوک 

 219 مفاهیم در روش تدریس جدید 

 26 لعبرة ا مقتل قتیل 

 :شناختی و تربیتی در باره اعمال  نکته روان 40من و اعمالم

 4 برای نوجوانان و جوانان

  :ه دعا برای شناختی و تربیتی در بار نکته روان 40من و دعا

 5 نوجوانان و جوانان
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 :شناختی و تربیتی در باره روزه  نکته روان 40من و روزه

 6 برای نوجوانان و جوانان

  :شناختی و تربیتی در باره قرآن و  نکته روان 40من و قرآن

 7 زندگی برای نوجوانان و جوانان

  :شناختی و تربیتی در باره نماز برای  نکته روان 40من و نماز

 8 انان و جواناننوجو

  19 بنت اسد مهرا: روایت داستانی از زندگی بانو فاطمه 

 184 مواد 

 238 نایکی از ایده تا برند 

  نبرد ایرانیان: روایت دفاع ایرانیان از میهن در برابر

 255 دشمنان

 120 نشان کتابداری 

 220 گرایی توحیدی در برنامه درسی نظریه فطرت 

 189 وسایل نقلیه 

 27 وقف 

 191 ز درباره منظومه شمسیهمه چی 

 102 هوشمندان سیاره اوراک 

 28 داند کس همه چیز را نمی هیچ 

 221 یادگیری استراتژی: روش تدوین و اجرا 

 156 ها فشان آتش  یک فنجان دانستنی درباره 

 157 دایناسورها  یک فنجان دانستنی درباره 

 158 ها ها و سونامی زلزله  یک فنجان دانستنی درباره 

 159 ی زندگی زیر دریا  ان دانستنی دربارهیک فنج 

 160 ها االغ  ی یک فنجان دانستنی درباره 

 161 ی بدن شما یک فنجان دانستنی درباره 

 162 پانداها  ی یک فنجان دانستنی درباره 

 163 ها و توفندها ی توفان یک فنجان دانستنی درباره 

 164 جغدها  ی یک فنجان دانستنی درباره 

 165 خوریم چیزهایی که می  ی نی دربارهیک فنجان دانست 

 166 ها ی خفاش یک فنجان دانستنی درباره 

 167 خورشید، ماه و ستارگان  ی یک فنجان دانستنی درباره 

 168 ها ی درخت  یک فنجان دانستنی درباره 

 169 رشد گیاهان  ی یک فنجان دانستنی درباره 

 170 زباله و بازیافت  ی یک فنجان دانستنی درباره 

 171 زندگی در فضا  ی یک فنجان دانستنی درباره 

 172 ساحل دریا  ی یک فنجان دانستنی درباره 

 173 شناسی ستاره  ی یک فنجان دانستنی درباره 

 174 ی سیاره زمین یک فنجان دانستنی درباره 

 ها قورباغه ها و بچه قورباغه  ی یک فنجان دانستنی درباره 

175 

 176 ها گی گر یک فنجان دانستنی درباره 

 177 ها مورچه  ی یک فنجان دانستنی درباره 

 178 ها ی میمون  یک فنجان دانستنی درباره 

 31 یکی بود... یکی نبود 

 50 192 پرسش در باره بدن 

 61 انگیز برای تیزهوشان سطح آسان: تقویت  معمای شگفت

 65 1، تفکر خالق و توانایی حل مسألهIQهوش منطقی، 

 61 ای تیزهوشان سطح آسان: تقویت انگیز بر معمای شگفت

 66 2، تفکر خالق و توانایی حل مسألهIQهوش منطقی، 

 71 انگیز برای تیزهوشان سطح متوسط:  معمای شگفت

 3، تفکر خالق و توانایی حل مسألهIQتقویت هوش منطقی، 
67 

 71 انگیز برای تیزهوشان سطح متوسط:  معمای شگفت

 4نایی حل مسأله، تفکر خالق و تواIQتقویت هوش منطقی، 
68 

 72 انگیز برای تیزهوشان سطح سخت:  معمای شگفت

 6، تفکر خالق و توانایی حل مسألهIQتقویت هوش منطقی، 
69 

 73 انگیز برای تیزهوشان سطح سخت:  معمای شگفت

 5، تفکر خالق و توانایی حل مسألهIQتقویت هوش منطقی، 

70 
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 270 جان، تبسم آتشین 

 254 آذرباد، مسعود 

 153 آرنولد، نیک 

 202 آزرمی، پیمان 

 141 ،140 ،139 آفریده، زکیه 

 78 اباذری، حمید 

 39 آبادی، رضا ابراهیمی دولت 

 224 ،223 ،222 ،185 راد، علی ابطحی، 

225، 226، 227، 228 

 213 ،203 اتحادی، سیما 

  اداره کل امور تربیتی و مشاوره

معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت 

 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 آموزش و پرورش

58، 59، 60، 61 

 63 ادواردز، هازل 

 46 مرتضی نسب، سید ارجمندی 

 45 اسماعیلی، مهدی 

 203 اشجع مهدوی، مهرو 

 84 من، زیلکه اشلینشت 

 8 ،7 ،6 ،5 ،4 اصالنی، ابراهیم 

 27 افرافر، مرضیه 

 22 افروغ، عماد 

 247 ،246 ،245 افضلی، محمدرضا 

 273 اکرمی، جمال 

 134 می الکت، لوییزا 

 120 الکساندر، زینو 

 255 الماسی، مهدی 

 259 اهلل الوندی، عزت 

 217 امجدیان، کیومرث 

 127 ،93 زاده، نیلوفر امن 

 90 امی اشلیتس، لورا 

 92 امینی، افسون 

 164 ،162 امینی، ندا 

 34 اندرسون، کریستن 

 100 ایبد، طاهره 

 51 ایرفینوگادوتیر، گوندیس 

 205 ایمانی، هما 

 74 یاینابا، نائوک 

 190 بابابیگی، سمیه 

 144 باباجانی، علی 

 112 بابایی، رقیه 

 272 ،271 بابایی، فرزانه 

 38 باردو، چرایل 

 211 بازوبندی، محمدحسن 

 39 باقری، سارا 

 121 بام، ال فرانک 

 107 بایرامی، محمدرضا 

 184 ،183 ،182 ،181 بایلی، جری 

 249 بختیاری، امیرحسین 

 77 بختیاری، فاطمه 

 219 ینببذرافشان، ز 

 36 براون، مونیکا 

 42 براون، نیل 

 155 بشردانش، علی 

 62 بقوسیان، ژان 

 173 ،164 ،163 ،158 بن، امیلی 

 219 اسد، محبوبه بنی 

 251 کیا، کمال بهروز 

 199 ،41 بودین، ریچارد جی 

 178 ،177 ،172 بومن، لوسی 

 94 بوور، امیلی 

 16 آزار شیرازی، عبدالکریم بی 

 52 پارسا، نسرین 

  ،80 عبدالصالحپاک 

 132 ،131 ،130 ،129 پامر، تام 

 73 پایپ، جیم 

 159 پچت، فیونا 

 174 پرات، لیونی 

 110 پری، روزان 

 190 پریوری، منیره 

 109 پزشگمهر، هنگامه 

 251 پشکه، هانس پترفون 

 82 پکر، سارا پنی 

 206 حسن هریس، صابر پور 

 135 پوررضائیان، مهدی 

 46 پورسل، مارک 

 49 پورشهریار، حسین 

 148 ،30 ،29 ،23 پوروهاب، محمود 

 213 تارتر، جان 

 170 بال، استفانی ترن 

 161 ،157 ،156 بول، استفانی ترن، 

165، 167 

 62 تریسی، برایان 

 254 تقوایی، نگار 

 39 تقوی معاضد، فاطمه 

 214 تلخابی، محمود 

 254 تنباکویی، مریم 

 141 ،140 ،139 توانایی، مجید 

 213 ،210 ،203 تورانی، حیدر 

 110 وفیقی، زهرات 

 189 ،188 ،187 ،186 توکلی، امین 

 147 توالئی، حسین 

 194 تیمورزاده، سوده 

 206 تیموری زرنقی، مقصود 

 87 تیموری، الهام 

 198 ثبات، نفیسه 

 نمایه پدیدآورندگان
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 15 ثمالی، ابوحمزه 

 187 جانسون، جینی 

 72 ،71 محمد جذبی، امیر 

 33 علی جعفری، محمد 

 246 ،245 جکسون، تام 

 126 فر، زهرا جالئی 

 260 جلیلی، حیدرعلی 

 44 جمشیدی، محمدعلی 

  جمعی از نویسندگان )گروه ریاضی

 70 ،68 ،67 ،66 ،65 لندن(

 212 جوانبخت، فاطمه 

 33 جیلیوتی، جیم 

 136 زاده، بهنام حاجی 

 39 زاده، عباس حاجی 

 86 رضا علی  حافظی، سید 

 265 حجوانی، مهدی 

 15 حداد عادل، غالمعلی 

 101 بیگی، ابراهیم حسن 

 208 ی، حسینحسن 

 201 ،196 ،195 حسنی، محمد 

 212 ابراهیم حسینی، سید 

 32 هستی حسینی، سیده 

 132 حقیقت، دالرام 

 231 آبادی، زهره حقیقی نجف 

 254 حمیدی، تقی 

 153 راد، پرستو  حمیدی 

 10 ،1 حیدری ابهری، غالمرضا 

 120 ،81 حیدریان، مریم 

 184 ،183 ،182 ،181 خاکبازان، علی 

 92 خانجانی، علی 

 75 خبیری، خسرو 

 75 خبیری، شهروز 

 75 خبیری، شهنام 

 90 خشنود، راضیه 

 252 خلخالی، علی 

 84 خلیلی، سپیده 

 3 خواجه بیدختی، طیبه 

 97 داداشی، حمیدرضا 

 207 دالتون، پیتر 

 211 دانش، محمد 

 256 دربندی، سیدمحمدرضا 

 207 آ دری، پانته 

 193 دژکوهی، محمدجواد 

 207 دنیس، روبرت 

 262 ،261 حمددهریزی، م 

 254 دهکردی، فاطمه 

 85 آبادی، مژگان دولت 

 257 دولتی، فاطمه 

 21 آبادی، جواد دی 

 171 نس، کتی دی 

 236 ،235 ،234 ،233 ذاکری، اکرم 

 63 راضی، ویدا 

 99  راضیه ابراهیمی، سیده 

 128 رایان، پم مونیوس 

 42 مجتبی رباطجزی، سید 

 172 ،170 ربانی، طاها 

 133 ،88 رحماندوست، مصطفی 

 151 رحمانی، فریده 

 50 رحمانی، معصومه 

 35 رحیمی، ناهید 

 250 رضازاده، مریم 

 255 رضایی کهریز، بهروز 

 219 الهه رضوی دوزه، سیده 

 121 رنجبر، شیدا 

 267 رنولدز، کیمبرلی 

 143 رهنما، شاهین 

 40 رومین، ترور 

 205 ریحانی اردبیلی، عظیمه 

 45 رئیسی، مرضیه 

 265 زمانی، فاطمه 

 ،19 هاجر زمانی 

 229 ،194 زیوری، نجمه 

 241 ،240 ،239 ،232 ساالری، حسن، 

242، 243، 244 

 178 ،176 ،160 سامتی، صبا 

 2 الدین سعدی شیرازی، شیخ مصلح 

 108 سلطانی، کتایون 

 89 سلیمانی موحد، طوبی 

 47 سلیمی، مینا 

 215 سنگه، پیتر 

 122 سوییفت، جانتان 

 74 سیاح، عمیم 

 111 مهنا سید آقایی رضایی، سیده 

 37 سیس، پیتر 

 238 ،237 سیکول، لوی باندی 

 264 شاکری، احمد 

 98 آبادی، حمیدرضا شاه 

 209 سادات شجاعی، راضیه 

 31 ،28 ،20 ،18 شجاعی، سیدمهدی 

 41 شرامپ، فرد 

 146 شعبانی، اسداهلل 

 25 ،11 شعیبی، علی 

 216 شکیبایی، گودرز 

 92 شمس، محمدرضا 

 117 ،83 شهشهانی، مهدی 

 ،224 ،223 ،222 ،185 جو  شوارکز، 

225، 226، 227، 228 

 273 شوایک، سوزان 

 125 االسالمی، فاطمه شیخ 

 263 شیخی، مژگان 

 199 ،41 صاحبی، علی 

 201 رضا زاده قمصری، علی صادق 

 151 صادقی، مهدی 

 149 صارمی شهاب، محمد 

 118 صالحی، آتوسا 

 204 صالحی، زهرا 

 166 صفوی همامی، حمیرا 

 141 ،140 طبسی، احترام 

 253 طهماسبی، عالمه 
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 26 آبادی، علی عباس 

 76 زاده، حسین عباس 

 39 زاده، معصومه عباس 

 128 عباسی، آیدا 

 38 ،37 ،36 الدین عباسی، شهاب 

 199 ،41 عبدی، حمید 

 51 عجایبی، نگار 

 161 ،159 ،158 ،156 عریضی، الهه، 

165، 168، 169، 177 

 216 نیوشا فر، سیده عزیزی 

 141 ،140 جیدعسکری ازغندی، م 

 167 ،163 ،157 عصیانی، محسن، 

174، 175 

 62 عطرسائی، بنفشه 

 91 علیمرادی، منصور 

 189 ،187 غفاری، زیبا 

 45 رضا غالمرضایی، حمید 

 42 فاضلی، اعظم 

 134 فتاحی، شیما 

 40 فتوحی، شهرزاد 

 218 فراهتی، مهرزاد 

 192 ،34 فرجود، فروغ 

 215 فرهمند، فرنوش 

 267 فرهنگی، محبوبه 

 116 والدوند، مرجانف 

 119 فونارو، گرگوری 

 24 حسین قاسمی، محمد 

 180 ،179 قربانی، سارا 

 219 قربانی، فاطمه 

 253 قربانی، مهدی 

 3 قلندریان، حمید 

 193 قناعتی، مرضیه 

 268 قهرمانی، محمد 

 221 قوامی، مرجان 

 213 کات کمپ، رابرت 

 103 کاترل بویس، فرانک 

 179 کاناوان، راجر 

 124 رادواردکانن دویل، س 

 109 کایپرز، الیس 

 49 کبیری، لیال 

 41 کرافورد، دناکی 

 191 کروداس، سارا 

 48 کریست، جیمز.جی 

 238 ،237 کریمی، جواد 

 130 کریمی، فرزانه 

 64 کسادا لمان، ریچل 

 102 کلهر، فریبا 

 88 کلودی، کارلو 

 127 کلی، ارین انترادا 

 154 کمالی آشتیانی، محمدجعفر 

 48 کمالی، بهناز 

 94 ی، دنیلکن 

 166 کولیس، مگان 

 111 یا باریسونا گراسکینا، لی 

 ُ267 گرنبی، ام.ا 

 99 گرین، راجر لنسلین 

 47 گرینزپون، توماس 

 142 پور، فرهاد گل 

 205 گلمرادی، صدف 

 43 گوردر، یاستین 

 203 گوستافسون، برد 

 51 گونارسدوهیر، الن 

 189 گیفورد، کلیو 

 188 پین، دنیل گیل 

 168 گیلسپی، لیزا جین 

 184 ،183 ،182 ،181 الو، فلیسیا 

 136 لسکی، کاترین 

 186 لولین، کلیر 

 192 لوید کی، تانیا 

 93 لید، ناتالی 

 83 مار، پاول 

 207 مارچنارو، اسکار 

 273 قلم، مینا مانی 

 150 محقق، حامد 

 39 مختاری، فریده 

 202 مخلص، حسن 

 9 راد، محمدحسین معتمد 

 151 مقدسیان، آرش 

 63 مک گراس، هلن 

 89 دان، جیلیان کم 

 180 دونالد، فیونا مک 

 247 کارتی، کالین مک 

 176 ،162 ،160 الین، جیمز مک 

 258 ،17 مالمحمدی، مجید 

 32 ملتزر، برد 

 220 ،217 ملکی، حسن 

 141 ،140 ،139 ملکیان، سحر 

 133 مندوزا، جورج 

 200 منطقی، مرتضی 

 39 منعمی، فرحناز 

 124 پور، پارسا مهین 

 46 مورفی، جیسون 

 52 ورن، امیم 

 253 موسوی، لیال 

 145 موسویان، انسیه 

  مؤسسه فرهنگی علوی، دبستان

 14 ،13 ،12 علوی

 173 ،171 مؤمنی، مریم 

 219 فرزانه میراحمدی، سیده 

 43 میرزایی، امیر 

 94 میرزایی، شیدا 

 67 ،66 ،65 ،64 میرزائیان، امیرحسین، 

68، 69، 70 

 106 ،105 ،104 ،79 میرکیانی، محمد 

 191 دیان، حوامیرمحم 

 117 میشلز، تیلده 

 175 میلبورن، آنا 

 115 ،114 ناصری، مسلم 

 229 ناصری، مصیب 
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 131 ،129 ،123 ناطقی، زهره 

 230 ناظمی، نازیال 

 103 پور، ثمین نبی 

 113 نجفی، عبدالمجید 

 269 نژادفرد لرستانی، اسماعیل 

 138 نصیری، محمود 

 139 نیا، حامد نعیمی 

 81 نوریس، زک 

 150 ابکنیک طلب، ب 

 206 نیکنام، بهمن 

 265 نیکوالیوا، ماریا 

 26 ،26 وافی، مرتضی 

 211 واکر، تیموتی.د 

 266 واینرایش، توربن 

 137 قاسم وحیدی اصل، محمد 

 205 طیبه وخشوزی، سیده 

 119 ورزی، محمد 

 207 ون شی، پو 

 50 وودبرن، جودی 

 209 ویتیکر، تاد 

 250 ویلسن، جنت 

 202 تی ویلینگهام، دانیل 

 123 ن برنت، فرانسس الیزاهاجسو 

 108 هارتمان، لوکاس 

 43 هژیری، نیما 

 169 هلبرو، اما 

 245 هور، بن 

 218 هورنبای، گری 

 248 ور، زردشت هوش 

 213 هوی، وینک 

 85 یاشار، شرمین 

 82 ،73 پناه، نغمه یزدان 

 255 ،122 زاده، حبیب یوسف 

 266 یوسفی، فریده 

 51 یونسدوهدیر، آستیلدربیور 
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 189، 188، 187، 186 آبشن 

 254، 14، 13، 12 آثار سبز 

 230 اطراف 

 155، 115، 114، 103، 98 افق 

 202، 52، 49 انجمن اولیا و مربیان ،

208 ،218 

 21 اندیشه و فرهنگ جاویدان 

 199، 50، 41 بان ایران 

 249 ایرانشناسی 

 212 بخشایش 

 200 بعثت 

 150، 30، 29، 23، 8، 7، 6، 5، 4 نشر به 

 236، 235، 234، 233 حافظ المللی بین 

 110، 94، 93، 90، 89، 82، 81 پرتقال ،

119 ،120 ،127 ،128 

 97 پیدایش 

 252، 210 مدار پیشگامان پژوهش 

 205 تیک 

 224، 223، 222، 185، 152 تیمورزاده ،

225 ،226 ،227 ،228 

 229، 194، 193 جالیز 

 231، 10، 1 جامعة القرآن الکریم 

 216 جیسا 

 257، 253 حماسه یاران 

 270 حوض نقره 

 141، 140، 139 خط سفید 

 91 داستان جمعه 

 16، 15 دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،

256 

 70، 69، 68، 67، 66، 65 ذکر 

 204 روز اندیش 

 26 روز دهم 

  سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ

 264 و اندیشه اسالمی

 209، 86 سازوکار 

 151 گستر سخن 

 113، 87، 80 سروش 

 198، 197 شرکت افست 

 47، 40 شرکت انتشارات فنی ایران ،

48 ،51 ،64 ،126 ،237 ،238 ،245 ،

246 ،247 ،250 

 273، 84 شرکت انتشارات ویژه نشر 

 206 شمیسا 

 241، 240، 239، 232، 111 شهر قلم ،

242 ،243 ،244 

 63 صابرین 

 268، 191، 76، 3 ضریح آفتاب 

 255، 9 طالیی 

 263، 251، 134، 102، 99، 88 قدیانی 

 219 بان قلم 

 262 قو 

 44 نشر کانون اندیشه جوان/ به 

  کانون پرورش فکری کودکان و

، 101، 100، 96، 95، 92، 83 نوجوانان

117 ،181 ،182 ،183 ،184، 248 ،

265 ،271 ،272 

 46، 42 کتاب ارجمند 

 269 کتاب برتر 

 112، 77، 17 کتاب جمکران 

 108، 85 کتاب چ 

 31، 28، 22، 20، 18 کتاب نیستان ،

107 ،133 ،135 

 35، 24 کتابک 

 62 کلید آموزش 

 154 کمال اندیشه 

 142 گلبرگ اندیشه 

 221، 138، 137 مبتکران 

 123، 122، 121، 109، 78 محراب قلم ،

124 ،129 ،130 ،131 ،132 

 2 مرسل 

 190 منتشران 

 215 منظومه خرد 

 32 مهرسا/ مهر و ماه نو 

 موسسه فرهنگی هنری قدر والیت 

11 ،25 ،125 

 71، 34، 33 هنگی فاطمیمؤسسه فر ،

72 ،75 ،192 

 19 مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان ،

27 ،79 ،116 ،118 ،149 ،201 ،217 ،

220 ،258 ،259، 261 ،266 ،267 

 39 مؤسسه فرهنگی منادی تربیت ،

53 ،54 ،55 ،56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،

104 ،105 ،106 

  مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران

 45 تهران

 196، 195 مؤسسه کورش چاپ 

 مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت 

203 ،207 ،211 ،213 ،214 

 38، 37، 36 نخستین 

 147، 146، 145، 144، 143 نشر گویا ،

148 

 160، 159، 158، 157، 156 نوشته ،

161 ،162 ،163 ،164 ،165 ،166، 167 ،

168 ،169 ،170 ،171 ،172 ،173 ،

174 ،175 ،176 ،177 ،178 ،260 

 180، 179، 153، 136، 73، 43 هوپا 

 74 هوش ناب 

 نمایه ناشران
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 ، طبقه همكف114زاده جنوبي، شماره  ميدان انقالب، خ. جمال تهران: 
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 آثار سبز  

، 352روي خ. شریعتي، نبش خ. نورمحمدي، پ.  خ. انقالب، روبه تهران: 

 تلفن: 1148963373 كدپستي: 26واحد  ،5ساختمان تنكابن، ط. 

 2177619582 دورنگار: 2177619582

 اطراف  

نبي، خ. شهيد ناطق نوري، ک. رضابيگ، پ.  خ. پاسداران، خ. گل تهران: 
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، ط. 2 ، پ.1فروردین، خ. شهيد نظري غربي، ک. جاوید  12خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166413367 تلفن: 1314675351 كدپستي: سوم

2166414285 

 انجمن اولیا و مربیان  

 مندان، ط. ده خ. سپهبد قرني، نبش خ. سميه، ساختمان عالقه تهران: 

 دورنگار: 2182284270 تلفن: 1581663315 كدپستي:
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 دورنگار: 2166419899 تلفن: 1417954493 كدپستي:
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 نشر به  

م. انقالب، خ. كارگر شمالي، باالتر از چهارراه نصرت، ک.  تهران: 

نشر  سجاد، خ. ميالد، انتشارات به ، ط. سوم مشهد، بل.16طاهري، پ. 
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 2177431258 دورنگار:

 پرتقال  

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

 2166486797 دورنگار: 2163564 تلفن: 1314784665

 پیدایش  

 86خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. شهداي ژاندارمري غربي، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2166970270 تلفن: 1314733963 كدپستي:

2166401514 

 مدار پیشگامان پژوهش  

 3پالک  -نبش یگانه  -خيابان ماهشهر  -خيابان كریم خان زند  تهران: 

 تلفن: 1584733336 كدپستي: طبقه سوم - 12واحد  -

 2188345218 دورنگار: 2188345217

 تیک  

 كدپستي: 64خيابان شهيد مدني، كوچه وليعصر، پالک  یزد: 

 3538281278 دورنگار: 3538281278 تلفن: 8919754414

 تیمورزاده  

، ط. سوم شرقي، 111م. هفت تير، خ. كریمخان زند، پ.  تهران: 

 2188809090 تلفن: 1597985735 كدپستي: انتشارات تيمورزاده

 2188809898 دورنگار:

 آدرس ناشران
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 جالیز  

 9531774137 كدپستي: 10، پ. 4بل. مدرس، مدرس  فيض آباد : 

 5156728797 دورنگار: 5156728797 تلفن:

 جامعة القرآن الکریم  

 8، فرعي اول دست راست، پ. 6، ک. شماره 10خ. معلم، معلم  قم : 

 دورنگار: 2537746882 تلفن: 3715690002 كدپستي:

2537730009 

 جیسا  

آور  روي پارک ملت، مركز رشد واحدهاي فن خ. بسيج، روبه رودسر: 

 تلفن: 4481836187 كدپستي: )پارک علم و فناوري گيالن(، ط. دوم

 1342622557 دورنگار: 1342616136

 حماسه یاران  

 3713744473 كدپستي: 340، پ. 12بل. شهيد منتظري، ک.  قم: 

 2537748041 دورنگار: 2537748051 تلفن:

 حوض نقره  

 كدپستي: 4بست قائمي، پ.  بلوار كشاورز، خ. وصال شيرازي، بن تهران: 

 2188968849 گار:دورن 218896064 تلفن: 1417755113

 خط سفید  

 9619633475 كدپستي: 13نبش ابومسلم -خيابان ابومسلم سبزوار: 

 5144220835 دورنگار: 5144220835 تلفن:

 داستان جمعه  

 كدپستي: 20خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ک. نوروز، پالک  تهران: 

 2166959731 دورنگار: 2166469511 تلفن: 1314693533

 هنگ اسالمیدفتر نشر فر  

پاسداران، م. هروي، خ. وفامنش، خ. آزادي، خ. افتخاریان، ک.  تهران: 

 22940054-021 تلفن: 1669747414 كدپستي: 23مریم، پ. 

 2122956401 دورنگار:

 ذکر  

، ط. اول 20خ. انقالب، خ. فلسطين جنوبي، خ. محتشم، پ.  تهران: 

 نگار:دور 2166410041 تلفن: 1315853493 كدپستي: غربي

2166468263 

 روز اندیش  

همدان ميدان جهاد، ابتداي خيابان جهاد، جنب بانک مسكن  همدان: 

 تلفن: 6516793600 كدپستي: طبقه زیرین ساختمان خجسته

 8138252439 دورنگار: 8138221028

 روز دهم  

 3716713381 كدپستي: 8، واحد 3، ط. 51بل. عطاران، پ.  قم: 

 2532929206 ار:دورنگ 2532929206 تلفن:

 سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  

 56تقاطع بزرگراه شهيد مدرس و خ. شهيد بهشتي، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2188503341 تلفن: 1531616417 كدپستي:

2188730446 

 سازوکار  

فروردین، خيابان شهداي ژاندارمري  12خيابان انقالب، خيابان  تهران: 

 1314665764 كدپستي: ، طبقه اول1بست گرانفر، پالک  غربي، بن

 2142694577 دورنگار: 2166461900 تلفن:

 گستر سخن  

 كدپستي: 191پ.   ،12مقابل ابن سينا  -خ.ابن سينا  مشهد : 

 5138458107 دورنگار: 5138439955 تلفن: 9183774499

 سروش  

ان سروش ، ساختم234خ. استاد مطهري، نبش مفتح، شماره  تهران: 

 1588874615 كدپستي: )تنظيم مقررات فضاي مجازي صدا و سيما(

 2188345484 دورنگار: 2188300759 تلفن:

 شرکت افست  

روي خ. سازمان  جاده آبعلي، روبه 4پارس، كيلومتر  سه راه تهران تهران: 

 دورنگار: 2177339093 تلفن: 1746853181 كدپستي: 8آب، پ. 

2177339097 

 ات فنی ایرانشرکت انتشار  

 24روي بانک قوامين، پ.  خ. مطهري، خ. ميرعماد، روبه تهران: 

 دورنگار: 2188505055 تلفن: 1587736511 كدپستي:

2188532136 

 شرکت انتشارات ویژه نشر  

 1خ. انقالب، خ. شهيد نجات اللهي )ویال(، ک. هواپيمایي، پ.  تهران: 

 نگار:دور 2188910091 تلفن: 1599686411 كدپستي:

2188910430 

 شمیسا  

 كدپستي: جنب آپارتمان طوبي-متري 8كوچه3فاز-شهرک شهاب  اهر: 

 4144340427 دورنگار: 4144340427 تلفن: 5451445571

 شهر قلم  

خيابان مطهري، نرسيده به خيابان سليمان خاطر، جنب مجتمع  تهران: 

 كدپستي: 8، طبقه چهارم، واحد 147قضایي ارشاد، پالک 

 2188734188 دورنگار: 2188734186 تلفن: 1576637734

 صابرین  

 كدپستي: 1( كوچه مرجان پالک 5خ فاطمي خ شهيد عليزاده) تهران: 

 2188976494 دورنگار: 2188968890 تلفن: 1415674111
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 ضریح آفتاب  

هنري و  _، دفتر مركزي موسسه فرهنگي 8امام خميني  مشهد: 

 5132280166 تلفن: 9133714165 كدپستي: انتشاراتي ضریح آفتاب

 5132212224 دورنگار:

 طالیی  

پالک  -كوچه پارس  -خ سرپرست جنوبي  -خيابان طالقاني  تهران: 

 دورنگار: 2166483066 تلفن: 1416893571 كدپستي: 2واحد  - 11

2166415233 

 قدیانی  

فروردین، خ. شهداي ژاندارمري شرقي، پ.  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 66404410-021 تلفن: 1314733861 پستي:كد 90

2166403264 

 بان قلم  

 5بل. ميرزاي شيرازي، ک. بوستان، ساختمان آپادانا، پ.  شيراز: 

 دورنگار: 7136305323 تلفن: 7157647445 كدپستي:

7136305323 

 قو  

 40م. وليعصر، باالتر از تقاطع زرتشت، ک. نوربخش، پ.  تهران: 

 2188903798 دورنگار: 14-02188813412 فن:تل 0 كدپستي:

 کانون اندیشه جوان  

 56تقاطع بزرگراه شهيد مدرس و خ. شهيد بهشتي، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2188505402 تلفن: 1531616417 كدپستي:

2188730446 

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  

 24-22خيابان بهشتي. خيابان خالد اسالمبولي.شماره  تهران: 

 دورنگار: 2188715545 تلفن: 1511647416 كدپستي:

2188715545 

 کتاب ارجمند  

 ، طبقه اول292آذر، پالک  16بلوار كشاورز، بين كارگر و  تهران: 

 دورنگار: 2188996166 تلفن: 1417994443 كدپستي:

2188964380 

 کتاب برتر  

 ط. چهارم، 13خ. پيروزي، خ. نبرد جنوبي، ک. احتشاميفر، پ. تهران: 

 دورنگار: 2166975035 تلفن: 1659749383 كدپستي:

2166975035 

 کتاب جمکران  

مسجد مقدس جمكران، ساختمان اداري نيمه شعبان، انتشارات  قم: 

 2537732212 تلفن: 3747113135 كدپستي: كتاب جمكران

 2537253340 دورنگار:

 کتاب چ  

 كدپستي: 2ي، پ. خ. كارگر شمالي، خ. چهارم، تقاطع صالح تهران: 

 2188333600 دورنگار: 2188333600 تلفن: 1413694744

 کتاب نیستان  

، 2بست ششم، پ.  بزرگراه صدر، خ. قلندري جنوبي، نبش بن تهران: 

 دورنگار: 2122612443 تلفن: 1939667933 كدپستي: زنگ نيستان

2122612445 

 کتابک  

 تي:كدپس 11پالک  21فرعي  18خ شهيد فاطمي كوي  قم: 

 2537837482 دورنگار: 2537837483 تلفن: 3715674978

 کلید آموزش  

فروردین جنوبي، بعداز تقاطع آذربایجان،  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 1316955813 كدپستي: ، ط. اول10چي، شماره  بست فتوره انتهاي بن

 2166956012 دورنگار: 2166419732 تلفن:

 کمال اندیشه  

بن -ابتداي خيابان روانمهر-خيابان كارگرجنوبي-بميدان انقال تهران: 

 تلفن: 1314615464 كدپستي: 6واحد-1پالک-بست دولتشاهي

 2166416329 دورنگار: 02166973663-5

 گسترش علوم نوین  

 كدپستي: 101، واحد eخيابان دانشگاه آزاد، مجنمع بهداشت  بجنورد: 

 2166968463 دورنگار: 5832251036 تلفن: 9419893451

 گلبرگ اندیشه  

 4، واحد 7بل. خرمشهر، ک. الله، مجتمع توحيد، بلوک  رشت: 

 دورنگار: 1333759075 تلفن: 4179966555 كدپستي:

1333759075 

 مبتکران  

 59خيابان وحيدنظري پالک -خيابان فخر رازي-ميدان انقالب تهران: 

 دورنگار: 2161094311 تلفن: 1314764965 كدپستي:

2161094182 

 ب قلممحرا  

فروردین، خيابان شهداي ژاندارمري،  12خيابان انقالب، خيابان  تهران: 

 دورنگار: 2166490879 تلفن: 1314733663 كدپستي: 104پالک 

2166465201 

 مرسل  

، پالک 2اهلل مدني، كوي فرخ  خيابان شهيد رجایي، خيابان آیت كاشان: 
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 دورنگار: 3155454513 تلفن: 8713743998 كدپستي: 37

3155453033 

 منتشران  

 3، ط.دوم، واحد 71شهرداري، خ. روانمهر، پ.  11منطقه  تهران: 

 2163561005 دورنگار: 2163567 تلفن: 1314784664 كدپستي:

 منظومه خرد  

الحكما(،  ولنجک، بل. دانشجو، بعد از م. یاسمن )شهيدان حسام تهران : 

 2122420086 تلفن: 1984713356 كدپستي: انتشارات منظومه خرد

 2122420085 دورنگار:

 مهر و ماه نو  

فروردین، بعد از چهارراه لبافينژاد، ک. مينا،  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166968589 تلفن: 1314945481 كدپستي: 37پ. 

2166408400 

 مهرسا  

طبقه اول،  34فروردین، كوچه مينا، پ 12ميدان انقالب، خ  تهران: 

 2166481989 تلفن: 1314953341 كدپستي: رساانتشارات مه

 2166481989 دورنگار:

 موسسه فرهنگی هنری قدر والیت  

فروردین جنوبي، پایين تر از خ. پاستور ، ک.  12م. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166469958 تلفن: 1317685411 كدپستي: 8خاقاني، پ.

2166970205 

 مؤسسه فرهنگی فاطمی  

پالک -خيابان ميرهادي شرقي -خيابان جویبار  -ن فاطمي ميدا تهران: 

 دورنگار: 2188945545 تلفن: 1415884741 كدپستي: 2واحد 14

2188944051 

 مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان  

خ. سپهبد قرني، نرسيده به پل كریمخان زند، ک. شهيد  تهران: 

 2188800324 تلفن: 1598857911 كدپستي: 8طلب، پ.  حقيقت

 2188903809 ار:دورنگ

 مؤسسه فرهنگی منادی تربیت  

 26تر از خ. طالقاني، ک. بيمه، پ.  الهي، پایين خ. استاد نجات تهران: 

 دورنگار: 2188894296 تلفن: 1599813813 كدپستي:

2188894290 

 مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران  

ه لبافي ميدان انقالب ، خيابان كارگر جنوبي نرسيده به چهاررا تهران: 

 2166410046 تلفن: 1314983185 كدپستي: 1251نژاد پالک 

 2122085112 دورنگار:

 مؤسسه کورش چاپ  

خيابان شریعتي، خيابان خواجه نصيرالدین طوسي، خيابان  تهران: 

، طبقه دوم، انتشارات 46پادگان وليعصر، نبش كوچه شهدا، پالک 

 دورنگار: 2177685196 تلفن: 1613976914 كدپستي: كورش چاپ

2177685206 

 مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت  

 ، ط. همكف1، واحد 2خ. قائم مقام فراهاني، خ. گلریز، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2185670000 تلفن: 1589654994 كدپستي:

2188813519 

 نخستین  

 227فروردین، تقاطع روانمهر، شماره  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 دورنگار: 2166498148 ن:تلف 1314713115 كدپستي:

2166418979 

 نشر گویا  

 كدپستي: طبقه دوم 89مقابل ایرانشهر پ  -خ كریم خان تهران: 

 2188842987 دورنگار: 2188342209 تلفن: 1585685543

 نوشته  

خيابان فلسطين، صد متر مانده به چهارراه فلسطين، پشت  اصفهان: 

 تلفن: 8143984136 كدپستي: ایستگاه اتوبوس، ساختمان نوید

 3132208610 دورنگار: 3132226445

 هوپا  

 ، ط. دوم غربي3/1م. فاطمي، خ. بيستون، ک. دوم الف، پ.  تهران: 

 دورنگار: 2188964615 تلفن: 1431653765 كدپستي:

2188964615 

 هوش ناب  

 3، ط. 14خ. زرتشت غربي، بين ولي عصر و فلسطين، پ. تهران: 

 دورنگار: 2186035038 :تلفن 1415863814 كدپستي:

2186035038 

 

 

 


