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هدف از انتشار اين سلسله كتاب ها ، اطالع رسانى و افزايش آگاهى معلمان،كارشناسان 
آموزشى، اوليا و مربيان است .

مجموعه ي حاضرحاوي كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي برنامه ي 
درسي دوره ي آموزش راهنمايي تحصيلي است.

كتاب نامه هاي رشد در دوره هاي آموزش ابتدايي، متوسطه ي نظري،
 فني حرفه اي و كاردانش نيز منتشر مي شود. 
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مقدمه
امروزه، كتاب هاي كمك آموزشي و كمك درسي در شمارگان بسيار بااليي به چاپ مي رسند و 
در سطح گسترده اي هم مورد استفاده ي دانش آموزان قرار مي گيرند. اما متأسفانه، بي توجهي 
به كيفيت و محتواي علمي و آموزشي اين كتاب ها، بازار آشفته اي به وجود آورده است. در 
نتيجه، ضرورت دارد كه تمام توان توليدكنندگان اين گونه كتاب ها، به سوي نيازهاي واقعي 

دانش آموزان و پركردن خأل موجود هدايت شود.
وزارت آموزش وپرورش به عنوان يك نهاد فرهنگي مؤثر، در هدايت پديدآورندگان )ناشران، 
مؤلفان و مترجمان( به منظور توليد و انتشار كتاب هاي آموزشي مورد نياز دانش آموزان 
و معلمان مي تواند نقش عمده اي ايفا كند. البته براي حركت در اين راه، بايد به بررسي 
نيازهاي نسل كودك، نوجوان و جوان بپردازد و سپس آن ها را به صاحبان قلم انتقال دهد 
و با اتخاذ سياست تشويقي و حمايتي، دست اندركاران را به سوي پاسخ گويي به اين نيازها 

رهنمون شود.
وزارت آموزش وپرورش »طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي« را با هدف فوق به اجرا گذاشته 
است. مجريان اين طرح، براي سامان بخشي به وضعيت كتاب هاي آموزشي و هدايت 
پديدآورندگان آن ها، در مسير تحقق اهداف و سياست هاي كلي نظام آموزش وپرورش 
منطبق با اهداف متعالي نظام مقدس اسالمي و هم چنين منطبق با نيازهاي روز دانش آموزان، 

معلمان و اوليا، چند حركت اساسي را در دستور كار خود قرار داده است كه عبارت اند از: 
نيازهاي  اعالم  و  پديدآورندگان  براي  آموزشي  كتاب هاي  توليد  استانداردهاي  اعالم   .1

آموزش وپرورش و ارائه ي خدمات كارشناسي؛
2. انتشار »كتاب نامه ي  رشد« با هدف ارائه ي فهرست توصيفي مناسب و مرتبط با برنامه ي 

درسي دوره ي آموزش راهنمايي؛
3. برگزاري دوره اي جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد با هدف كلي حمايت، هدايت 
و پشتيباني از فعاليت پديدآورندگاني )ناشران، مؤلفان و مترجمان( كه در جهت اهداف 

برنامه هاي آموزشي و درسي آموزش وپرورش فعاليت مي كنند.
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كتاب نامه ى رشد
در سال هاي اخير، شاهد توليد و انتشار آثار متنوع و متعددي در زمينه هاي علمي و آموزشي 
براي استفاده ي دانش آموزان و معلمان بوده ايم. اين آثار چنان چه طي حركتي برنامه ريزي 
شده و مطابق با موازين علمي منتشر و ارائه شوند، به يقين در تأمين منابع مطالعاتي 

مخاطبان نقشي بسزا خواهند داشت.
از سوي ديگر، شناسايي و طبقه بندي كتاب هاي علمي و آموزشي موجود مي تواند قدمي در 
راه توسعه ي محيط آموزشي و تقويت فرايند ياددهيـ  يادگيري محسوب شود و به منزله ي 

ابزاري كارامد در تقويت نظام آموزش كشور باشد.
يكي از قدم هاي مهم و مؤثر در جهت رسيدن به اهداف فوق، شناسايي كتاب ها و آثار علمي 
و آموزشي مرتبط با برنامه هاي درسي و معرفي توصيفي آن ها به معلمان مدارس دوره ي 
راهنمايي است. مجموعه اي كه در پيش رو داريد، با توجه به اين رويكرد تهيه شده است. در 

اين زمينه، ذكر چند نكته ضروري است.

1. فهرست  توصيفى كتاب هاى آموزشى
برنامه اي مشخص منتشر  براساس  ادواري است كه  كتاب نامه ي رشد، سلسله ي نشريات 
مي شود و به معرفي توصيفي كتاب هاي آموزشي مورد تأييد شوراي سامان بخشي كتاب هاي 
آموزشي دوره هاي آموزش ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و دوره ي آموزش فني وحرفه اي و 

كاردانش مي پردازد.
هدف از انتشار كتاب نامه ي رشد، پشتيباني از كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي 

برنامه هاي درسي براي ارتقاي دانش، معلومات و گسترش محيط يادگيري هنرجويان است.

2. منابع و محدوده ى كار
فهرست كتاب  شناسي حاضر با مراجعه به نشريه هاي كتاب ماه ويژه ي كودك و نوجوان، 
»ماهنامه ي تخصصي اطالع رساني و نقد و بررسي كتاِب« خانه ي كتاب ايران، شناسايي 
و سپس تهيه  شده و مراحل بررسي را گذرانده است. محتواي اين كتاب ها از نظر ارتباط با 
موضوع هاي محتواي درسي دوره ي آموزش راهنمايي سه پايه، بررسي و اطالعات توصيفي 

آن ها خالصه و به شكل نهايي درآمده است.
اين جلد از كتاب نامه ، فهرست توصيفي كتاب هاي چاِپ اول سال هاي 1386 و 1387 است. از 
مجموع اين كتاب ها تعداد 163 كتاب پس از بررسي توسط معلمان و كارشناسان، براي معرفي 
در اين جلد انتخاب شده اند. هر جلد از كتاب نامه ي رشد، طبق جدول مندرج، به معرفي كتاب هاي 

چاپ اول براي دوره ي تحصيلي آموزش راهنمايي در سال هاي مشخص مي پردازد: 
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3. شيوه ى تنظيم
اطالعات كتاب شناسی هر جلد، بر اساس نياز معلم و دانش آموز به شكل زير تدوين 

شده است: 
* شماره ی رديف مدخل                     * نام خانوادگی و نام مؤلف

* عنوان مجموعه                                      * عنوان كتاب
* نام و نام خانوادگی مترجم                          * محل نشر: ناشر، سال نشر

* تعداد صفحه                                          * قطع كتاب
* پايه ي تحصيلي                                      * موضوع درسی    

*كلمات كليدی                                                                            * چكيده                       

3. برنامه ي توليد كتاب نامه هاي رشد در دوره ي آموزش 
راهنمايي

پوشش سال انتشار كتابنامه

كتاب هاي چاپ اول 1385 نيمه ي اول 1386 جلد هشتم

كتاب هاي چاپ اول 1386 نيمه ي اول 1387 جلد نهم

كتاب هاي چاپ اول 1387 نيمه ي اول 1388 جلد دهم

كتاب هاي چاپ اول 1388 نيمه ي اول 1389 جلد يازدهم

كتاب هاي چاپ اول 1389 نيمه ي اول 1390 جلد دوازدهم

كتاب هاي چاپ اول 1390 نيمه ي اول 1391 جلد سيزدهم

كتاب هاي چاپ اول 1391 نيمه ي اول 1392 جلد چهاردهم

كتاب هاي چاپ اول 1392 نيمه ي اول 1393 جلد پانزدهم

كتاب هاي چاپ اول 1393 نيمه ي اول 1394 جلد شانزدهم

كتاب هاي چاپ اول 1394 نيمه ي اول 1395 جلد هفدهم
جلد هجدهم         نيمه ي اول 1396        كتاب هاي چاپ اول 1395

جلد نوزدهم          نيمه ي اول 1397        كتاب هاي چاپ اول 1396 
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در پايان هر بخش از كتاب، اطالعات موجود بر اساس گروه سنی )پايه ی تحصيلی(، رشته ی 
درسی، عنوان كتاب، كلمات كليدي، درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب، نام پديدآورندگان و نام 
و نشاني ناشر، نمايه سازي شده است تا معلمان، مربيان، كارشناسان، والدين و ساير مخاطبان 

بتوانند با توجه به نياز كالس خود و ساير نيازها، به منابع موجود دست يابند.

4. ادامه ى كار
از آن جا كه قرار است انتشار مجموعه ی كتاب نامه ي  رشد به مرور ادامه يابد و كتاب های 
معرفی شده به نحو مؤثری به معلمان و دانش آموزان سراسر كشور معرفی شوند، به همكاری و 
پشتيبانی گسترده ی ناشران و ساير پديدآورندگان نيازمنديم. از همه ی ناشران و پديدآورندگان 
دوره های  در  را  خود  اول ساالنه ی  كتاب های چاپ  می كنيم،  دعوت  آموزشی  كتاب های 
پيش دبستانی، ابتدايی، راهنمايی و متوسطه به دبيرخانه ی طرح سامان بخشی كتاب های 
آموزشی واقع در: تهران، خيابان ايرانشهر شمالی، ساختمان شماره ی چهار آموزش وپرورش، 
دفتر انتشارات كمك آموزشی، دبيرخانه ی طرح سامان بخشی كتاب های آموزشی ارسال دارند.

5. همكاران
كارشناسان و معلمانی كه در كارشناسی و روند توليد اين مجموعه )جلد حاضر( از نظرات و 

همكاری هايشان بهره برديم عبارت اند از: 
* اعضای كميته ی معلمان: 

1. حميدرضا كاظم زاده 2. شهال پورمصطفي 3. سيدعالءالدين اعاليي 4. مرضيه سعيدي 5. زهره 
اعتمادي 6. نرگس مهرباني مرتاضي 7. محمود فروزانفر 8. منيرسادات ضرغاميان 9. زهرا مروتي 10. 
فرزانه مسلمي زاده 11. سيدرحمت اله مشهدي 12. علي رضايي 13. رقيه ملكي 14. سهيال ملكوتي 15. 
مژگان مواليي راد 16. اكبر زماني 17. حميد شورشي 18. منصوره قربان دولتي 19. مرضيه پناهيان پور 20. 

فريدون رحيمي كليان 

كارشناسان گروه هاى درسى دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درسى:
1. دكتربهنام علوي مقدم/ كارشناس گروه برنامه ريزی درسی زبان و ادبيات فارسی

2. بتول فرنوش/كارشناس گروه برنامه ريزی درسی علوم تجربی
3. حسين الوندي/كارشناس گروه برنامه ريزی درسی علوم تجربی
4. يونس باقري/كارشناس گروه برنامه ريزی درسی آموزش قرآن

5. شهرزاد بخشعلي زاده/كارشناس گروه برنامه ريزی درسی آموزش رياضی
6. سميه سادات مير معيني/كارشناس گروه برنامه ريزی درسی آموزش رياضی
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7. مسعود جواديان/كارشناس گروه برنامه ريزی درسی آموزش تاريخ
8. منير زارع زاده/كارشناس گروه برنامه ريزی درسی آموزش حرفه وفن
9. مينا نواب صفوی/كارشناس گروه برنامه ريزی درسی آموزش هنر
10. فريبا شاپوريان/كارشناس گروه برنامه ريزی درسی آموزش هنر

11. محمود معافي/كارشناس گروه برنامه ريزی درسی مهارت هاي زندگي
12. كوروش اميری نيا/كارشناس گروه برنامه ريزی درسی جغرافيا

13. مهدی چوبينه/كارشناس گروه برنامه ريزی درسی جغرافيا

6. شيوه ی استفاده
برای استفاده از اطالعات موجود در اين »كتاب نامه« می توان به نمايه های كتاب مراجعه كرد.

.3
1

آزمايش هاي حسابي مشهورآرنولد، نيك 

محمود مزيناني

24

567
تهران: پيدايش ، 1388

8
پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم قطع: خشتي كوچك

9

كلمات كليدی: ادبيات نوجوانان/ علوم/ آزمايش/ دانشمند شدن

10

11

چكيده: آيا تا به حال آرزو كرده ايد كه يك دانشمند حسابي و مشهور شويد؟ پس چرا شروع نمي كنيد! اين كتاب حاوي 
بيش از 20 آزمايش است كه دانشمندان مشهور در دوران هاي گوناگون براي يافتن مطالبي از آن ها استفاده كرده اند. كتاب 
به ما نشان مي دهد كه چگونه و چه طور مي توان آزمايش هايي از قبيل كشف سنگيني، اهرم قدرت، حركت قانونمند و. . . 
را انجام داد. با اين كار احتمااًل يك ستاره ي مشهور علمي نخواهيد شد، ولي يك كارشناس الكي مشهور كه مي شويد! 

12
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1 . آرنولد، نيك. علوم ترسناك: آزمايش هاي انفجاري. محمود مزيناني 
تهران: پيدايش ، 1387 ، 244  ص 

 قطع: خشتي كوچك * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان/ علوم/ آزمايش 

چكيده: اين كتاب در قالب طنز و از طريق آزمايش هاي گوناگون مفاهيم علمي را آموزش مي دهد. 
طبق نظر نويسنده انواع آزمايش هاي انفجاري عبارت اند از: آزمايش هاي پزشكي كشنده، آزمايش هاي 
مربوط به طبيعت ترسناك، آزمايش عجيب شيميايي و آزمايش مربوط به نيروي هاي هراس آور. اما در 
واقع كتاب در قالب اين دسته بندي شرح طنزآميزي از آزمايشات علمي گاليله، ويليام هاروي، زيگموند 

راشر، ماري كوري، پير كوري، آلفرد نوبل و . . . به مخاطبان عالقه مند به علوم معرفي كرده است. 

2 . آرنولد، نيك. علوم ترسناك: آزمايش هاي جورواجور با اعضاي بدن. محمود مزيناني 
تهران: پيدايش ، 1388، 96  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان/ علوم/ بدن انسان/ آزمايش 

چكيده: آيا دل و جرئتش را داريد كه از چگونگي عملكرد بدنتان سردربياوريد؟ پس دست به كار شويد 
و اين آزمايش هاي خون منجمد كننده را انجام دهيد! اين كتاب حاوي بيش از 20 آزمايش دندان شكن 
است! با دكتر گريم گريو همراه شويد و آن چه را الزم است، از وي بياموزيد تا ببينيد بدنتان چگونه كار 
مي كند، پوست عرق ريز چگونه است، اين شكم بي هنر پيچ پيچ كارش چيست و آزمايش هايي كه 

چشم را از حدقه بيرون مي پرانند، كدام اند. 
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3 . آرنولد، نيك. علوم ترسناك: آزمايش هاي حسابي مشهور. محمود مزيناني 
تهران: پيدايش ، 1388، 96  ص 

 قطع: خشتي كوچك * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان/ علوم/ آزمايش/ دانشمند شدن 

چكيده: آيا تا به حال آرزو كرده ايد كه يك دانشمند حسابي و مشهور شويد؟ پس چرا شروع نمي كنيد! 
اين كتاب حاوي بيش از 20 آزمايش است كه دانشمندان مشهور در دوران هاي گوناگون براي يافتن 
مطالبي از آن ها استفاده كرده اند. كتاب به ما نشان مي دهد كه چگونه و چه طور مي توان آزمايش هايي 
از قبيل كشف سنگيني، اهرم قدرت، حركت قانونمند و. . . را انجام داد. با اين كار احتمااًل يك ستاره ي 

مشهور علمي نخواهيد شد، ولي يك كارشناس الكي مشهور كه مي شويد! 

4 . آرنولد ، نيك . علوم ترسناك: آزمايش هاي شلم شوربا با مواد خوراكي. محمود مزيناني 
تهران: پيدايش ، 1388، 96  ص 

 قطع: خشتي كوچك * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان/ علوم/ آزمايش/ غذاخوردن 

چكيده: بعضي وقت ها غذاخوردن مي تواند به يك مصيبت درست و حسابي تبديل شود. به خصوص 
اگر پدر و مادرتان اجازه ي حرف زدن به شما ندهند و هر لقمه اي را كه در دهان مي گذاريد، 144 بار 
بجويد. در اين كتاب بيش از 20 آزمايش وجود دارد كه چشم هايتان را از حدقه بيرون مي پراند و دل 
و روده تان را به هم مي ريزد. پس بياييد همراه هم چند آزمايش شيطاني و چند غذاي حال به هم زن 

با مواد خوراكي بپزيم. 
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5 . آرنولد، نيك. علوم ترسناك: آزمايش هاي مغز شگفت انگيز. محمود مزيناني 
تهران: پيدايش ، 1388، 96  ص 

 قطع : خشتي كوچك * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان/ علوم مغز/ فيزيولوژي 

چكيده: اين كتاب در قالب طنز و از طريق آزمايش هاي گوناگون، مفاهيم علمي را آموزش مي دهد. 
طبق نظر نويسنده، انواع آزمايش هاي مغز شگفت انگيز عبارت اند از: مغز نرم و انعطاف پذير؛ سيم كشي 
عجيب وغريب؛ مغز همه چيز بين؛ مغزتان را سر در گم كنيد؛ سلول هاي مغزي خود را بيازماييد. در 
واقع، كتاب در قالب اين دسته بندي، شرح طنز آميزي را از آزمايش هاي علمي داگالس مرسن كاشف 
قطب جنوب، اسكات آر. گيبز و دانشمندان كالج يونيورسيتي، به مخاطبان عالقه مند به علوم معرفي 

كرده است. 

6 . آرنولد، نيك. علوم ترسناك :آزمايش هاي مورمور كننده. محمود مزيناني 
تهران: پيدايش ، 1388، 140  ص 

 قطع : خشتي كوچك * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسي : علوم تجربي  

* كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان/ علوم/ لطيفه/ طنز/ آزمايش علمي 

چكيده: چگونه مي توانيد بدون اين كه دست به سياه و سفيد بزنيد، پولدار شويد؟ كدام دانشمندان 
خل و چلي بچه قورباغه ها را مثل باقلوا خورده اند؟ در اين كتاب سؤال هايي مطرح مي شوند كه هرگز 
به فكر شما نمي رسد و پاسخ هايي كه احتمااًل اصاًل دلتان نمي خواهد چيزي از آن ها بدانيد. هم چنين، 
آزمايش هايي كه پاسخ هاي هراسناكي به رازهاي عجيب مي دهند؛ رازهايي هم چون: چگونه مي توان 
روي آب راه رفت؟ يا: مارمولك ها چگونه از ديوار صاف باال مي روند؟ شرط مي بندم كه لحظات بسيار 

مورموركننده اي را خواهيد گذراند و در نتيجه اين خطر وجود دارد كه به يك دانشمند تبديل شويد! 
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7 . حيدري ملك ميان، فريدون. چلچراغ: آقا بزرگ تهراني. 
تهران: مدرسه ، 1388، 102  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلي: سوم 
موضوع درسي: تاريخ  

* كلمات كليدي: سرگذشت نامه/ عالمه/ فقيه/ روحاني

 
چكيده: شيخ آقابزرگ عالقه ي زيادي به كتاب و نگارش داشت و از همان آغاز نوجواني راهش 
را انتخاب كرد و به خوبي مي دانست كه اين وظيفه، مسئوليت بزرگي به همراه دارد. نخست دفتري 
بزرگ از عنوان هاي كتاب هاي مشهور شيعه را به ترتيب حروف ابتداي نام كتاب ها فراهم آورد و آن را 
“ُمَسّوِده” ناميد؛ كاري كه نزديك به دو سال طول كشيد. در سال 1334 هـ . ق، مسوده اش را در شش 
جلد به پايان رساند. اثر بعدي آقابزرگ “الذريعه الي تصانيف الشيعه” است كه در سال 1355 هـ . ق از 
چاپ درآمد. وي سراسر زندگي اش را به تعبد، تشهد، تحقيق و تأليف سرگرم بود. در اين كتاب نوجوانان 
به شيوه ي داستاني با زندگي، سفرها، فعاليت هاي علميـ  مذهبي و آثار محمد محسن آقابزرگ تهراني 
)1348-1255 هـ . ش(آشنا مي شوند. در پايان كتاب، نظر ديگر بزرگان درباره ي وي درج شده و 

توضيح اعالم و منابع نيز گنجانده شده است. 

8 . هير، توني.  بچه ها و حفظ محيط زيست: آلودگي درياها. مهناز فاتحي 
تهران: شركت انتشارات فني ايران ، 1388،  24  ص 

 قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: آالينده ها/ زنجيره هاي غذايي/ دريا/ اقيانوس 

چكيده : حدود 78 درصد سطح كره ي زمين را آب تشكيل مي دهد. دريا دنيايي زنده است كه براي 
زندگي روي خشكي نيز، اهميت حياتي دارد. اقيانوس ها سرشار از منابع هستند و به تنظيم دماي كره ي 
زمين نيز كمك مي كنند. بيش از نيمي از جمعيت جهان در سواحل دريا يا نزديك آن زندگي مي كنند. 
صيد بيش از حد ماهي و وجود مواد آلوده كننده، ذخيره ي آبزيان را تهديد مي كند. از سوي ديگر آلودگي 
نفتي، آلودگي ناشي از فلزات، سموم شيميايي، فاضالب، ضايعات كشتي ها و زباله، موجب آلودگي 
اقيانوس ها مي شوند. در اين كتاب، نوجوانان با آالينده هاي گوناگون و تأثير آن ها بر زنجيره هاي غذايي 

درون دريا و نهايتاً، با جانوران ديگر آشنا مي شوند. 
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9 . گودرزي، ابوالفضل/ رجبي نژاد، رويا. آمادگي جسماني به زبان ساده . 
تهران: بامداد كتاب ، 1387، 152  ص 

 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلى: معلم 
موضوع درسي: تربيت بدني  

* كلمات كليدي: تحرك/ الگوي سالمتي/ فعاليت بدني/ آمادگي جسماني

 
چكيده: آمادگي جسماني به مجموعه اي از ويژگي ها و خصوصياتي گفته مي شود كه افراد در ارتباط با 
توانايي هاشان در انجام فعاليت هاي جسماني دارند يا به دست مي آورند. در اين كتاب طي شش فصل، 
مباني آمادگي جسماني با زباني ساده براي مخاطبان بيان شده است. عناوين فصل ها از اين قرارند: 
آمادگي جسماني چيست؟ چرا بايد آمادگي جسماني بااليي داشته باشيم؟ چگونه شروع كنيم؟ عوامل 
آمادگي جسماني و حركتي كدام اند؟ آمادگي جسماني خود را چگونه اندازه گيري كنيم؟ آمادگي جسماني 

خود را چگونه توسعه دهيم؟

 

10 . فيشر، رابرت. آموزش تفكر. غالمعلي سرمد 
تهران: بين المللي گاج ، 1388، 224  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: علوم تربيتي  

* كلمات كليدي: انديشه/ تفكر/ فلسفه در دروه ي ابتدايي/ تبادل افكار 

چكيده : در اين كتاب، آخرين روش  هاي آموزش تفكر، شيوه ي بحث، استنتاج منطقي و هدايت 
نظام مند ذهن دانش آموزان دوره هاي ابتدايي و راهنمايي ارائه شده  است. مخاطبان كتاب، مديران، 
معلمان و اوليايي هستند كه به دنبال توسعه ي ذهن خالق كودكان و نوجوانان و نيز ارتقاي كيفيت 
آموزش كودكان هستند. كتاب در هفت فصل با اين عناوين تدوين شده است:  تفكر درباره ي تفكر؛ 
فلسفه براي كودكان؛ گروه پژوهشي؛ داستان هايي براي تفكر؛ تدريس جدي؛ فلسفه در كالس؛ فلسفه 

در برنامه درسي. 
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11 . حسين زاده، محمد. آموزش خط تحريري )جلد1و2(. 
تهران: برگ نو ، 1387، 80 2ج  ص 

 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: هنر  

* كلمات كليدي: خط نستعليق/ شخصيت شناسي خوش نويسي/ آموزش خط 

چكيده:  هنر امري است كه از اعماق وجودي انسان و از صحيفه ي دل سر مي كشد. امروزه در علم 
روان شناسي بررسي خط براي پي بردن به شخصيت انسان ها، يكي از روش هاي متداول است. در 
مجموعه ي دو جلدي حاضر، خط تحريري آموزش داده  شده و در آغاز هر جلد، نكات مربوط به رعايت 
اصول خوش نويسي آمده است. هم چنين، سرمشق هايي داده مي شود تا  مخاطبان با تمرين آن ها به  

هدف مورد نظر دست  يابند.

 

12 . شكيب پور، فاطمه. آموزش خط نستعليق )به كمك تيك مگ(. 
تهران: بين المللي گاج ، 1388، 60  ص 

 قطع: خشتي كوچك * پايه ي تحصيلي: اول - سوم 
موضوع درسي: هنر  

* كلمات كليدي: خط نستعليق/ هنر خوش نويسي/ مداد آزمون 

چكيده: هنر خوش نويسي يكي از زيباترين هنرهاست كه همگان مي توانند با تمرين از آن بهره مند 
شوند. خط فارسي انواع گوناگوني دارد كه يكي از آن ها “خط نستعليق” است. “تيك مگ” يا “مداد 
آزمون” قلمي است كه به علت ويژگي خاص نوكش مي تواند سرعت پركردن خانه هاي پرسش هاي 
نستعليق”،  “آموزش خط  كتاب  كند.  برابر  آزموني چندين  در هر  داوطلبان  براي  را  چهارگزينه اي 

خوش نويسي به كمك اين قلم را آموزش مي دهد. 
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13 . حسن پور،  نسرين.  آموزش رياضي اول راهنمايي بر اساس آخرين تغييرات كتاب درسي. 
تهران: وراي دانش ، 1388، 120  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: اول 
موضوع درسي: رياضي  

* كلمات كليدي: رياضيات/ دوره ي راهنمايي/ كتاب درسي/ حل مسئله

 
چكيده : يكي از مهم ترين و اصلي ترين عوامل براي فراگيري رياضيات، تمرين است. كتاب حاضر، 
با توجه به موضوع درس، مسائل متنوعي  با هدف تقويت مهارت حل مسئله براي هر درس،  و 
مطرح كرده  است تا دانش آموزان با حل آن ها، راهبردهاي متفاوتي را تمرين كنند. انواع سؤاالت 
كتاب عبارت اند از: تمرين هاي طراحي شده از آسان به مشكل؛ سؤاالت تكميلي به منظور سنجش 
آموخته هاي دانش آموزان در سطوح باالي يادگيري؛ آزمون هاي ميان نوبت و پايان نوبت به منظور 

آشنايي دانش آموزان با سؤاالت امتحاني. 

14 . حسن پور،  نسرين.  آموزش رياضي دوم راهنمايي بر اساس آخرين تغييرات كتاب درسي. 
تهران: وراي دانش ، 1388، 136  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: دوم 
موضوع درسي: رياضي  

* كلمات كليدي: رياضيات/ دوره ي راهنمايي/ كتاب درسي/ حل مسئله 

چكيده: يكي از مهم ترين و اصلي ترين عوامل براي فراگيري رياضيات، تمرين است. كتاب حاضر، 
با توجه به موضوع درس، مسائل متنوعي  با هدف تقويت مهارت حل مسئله براي هر درس،  و 
انواع سؤاالت  را تمرين كنند.  متفاوتي  راهبردهاي  با حل آن ها،  تا دانش آموزان  مطرح كرده است 
كتاب عبارت اند از: تمرين هاي طراحي شده از آسان به مشكل؛ سؤاالت تكميلي به منظور سنجش 
آموخته هاي دانش آموزان در سطوح باالي يادگيري؛ آزمون هاي ميان نوبت و پايان نوبت به منظور 

آشنايي دانش آموزان با سؤاالت امتحاني. 
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15 . حسن پور،  نسرين.  آموزش رياضي سوم راهنمايي بر اساس آخرين تغييرات كتاب درسي . 
تهران: وراي دانش ، 1388، 148  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: سوم 
موضوع درسي: رياضي  

* كلمات كليدي: رياضيات/ دوره ي راهنمايي/ كتاب درسي/ حل مسئله

 
چكيده: يكي از مهم ترين و اصلي ترين عوامل براي فراگيري رياضيات،  تمرين است. كتاب حاضر، 
با توجه به موضوع درس، مسائل متنوعي  با هدف تقويت مهارت حل مسئله براي هر درس،  و 
انواع سؤاالت  را تمرين كنند.  متفاوتي  راهبردهاي  با حل آن ها،  تا دانش آموزان  مطرح كرده است 
كتاب عبارت اند از: تمرين هاي طراحي شده از آسان به مشكل؛ سؤاالت تكميلي به منظور سنجش 
آموخته هاي دانش آموزان در سطوح باالي يادگيري؛ آزمون هاي ميان نوبت و پايان نوبت به منظور 

آشنايي دانش آموزان با سؤاالت امتحاني. 

16 . دانيالي، باقر. آموزش زبان انگليسي اول راهنمايي لركا بر اساس آخرين تغييرات 
كتاب درسي. 

تهران: وراي دانش ،  1388، 62  ص 
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول 

موضوع درسي : زبان هاي خارجي  
* كلمات كليدي: زبان انگليسي/ مسئله و تمرين/ دوره ي راهنمايي/ مهارت هاي زباني

 
چكيده: كتاب حاضر، عالوه بر ايجاد سهولت در يادگيري براي فراگيرندگان، با طراحي تمرين هايي 
متنوع و جذاب، همه ي اهداف كتاب درسي را تحت پوشش قرار مي دهد و درك بهتري از مفاهيم 
كتاب درسي به وجود مي آورد. به عالوه، در ايجاد مهارت  براي پاسخ گويي به پرسش ها و تمرين ها و در 
نهايت تثبيت يادگيري مؤثر است. از ويژگي هاي كتاب مي توان به اين موارد اشاره كرد: بيان خالصه ي 
قواعد هر درس؛ ارائه ي تمرين هاي پيش نياز؛ آموزش واژگان و متون هر درس به شكل هاي متفاوت؛ 
طراحي تمرين هاي متنوع و استاندارد با استفاده از تصوير و جدول براي ايجاد انگيزه ي بيشتر؛ همراه با 

آزمون ارزش يابي در پايان هر چهار درس.
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 English 17 . خالقي، حسين. آموزش زبان انگليسي: صوت، امالء و حروف بزرگ
 .Language Teaching & Learning

زنجان: نيكان كتاب ،  1387، 76  ص 
 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: معلم  

موضوع درسي: زبان هاي خارجي  
* كلمات كليدي: زبان انگليسي/ راهنماي آموزشي/ يادگيري/ قواعد 

چكيده : يادگيري هر زباني به چهار مهارت بستگي دارد: 1. گوش دادن فعال؛ 2. صحبت كردن؛ 3. 
خواندن؛ 4. نوشتن. براي كسب اين مهارت ها، مدام بايد به نوارها،  سي دي ها و يا كتاب هايي كه در اين 
زمينه تهيه شده اند، رجوع كرد. كتاب حاضر شامل مطالبي به اين شرح است: آموزش يادگيري تلفظ با 
آسان ترين و جديدترين روش، آشنايي با شكل نوشتاري صداها و عالئم صوتي، آشنايي با آسان ترين 
و جديدترين روش يادگيري و صداها و عالئم صوتي، آشنايي با قواعد منظم امالي كلمات، آشنايي با 
حروف ناخوانا در كلمات، آشنايي با تغييرات كلمات با افزودن پيشوند و پسوند، و آشنايي با حروف بزرگ 

و كاربرد آن در فراگيري زبان است.

18 . پركاري، مهدي. آموزش عربي اول راهنمايي بر اساس آخرين تغييرات كتاب درسي. 
تهران: وراي دانش ، 1388، 96  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: اول 
موضوع درسي: عربي  

* كلمات كليدي: آموزش زبان عربي/ آزمون/ پرسش و پاسخ/ خود آزمون/ دوره ي راهنمايي 

چكيده: كتاب حاضر به آموزش درس عربي پايه ي اول دوره ي راهنمايي، همراه با ارائه ي نكات كليدي، 
خالصه ي قواعد درس، سؤال هاي چند گزينه اي، تمرين هاي پيش نياز، آموزش واژگان و متون هر درس 
به شكل هاي متفاوت، و آزمون و ارزش يابي در مراحل متفاوت به منظور آگاهي فراگيرندگان از ميزان 

پيشرفت خود پرداخته است. هدف مؤلف درك هر چه بيشتر مفاهيم توسط دانش آموز بوده  است. 
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19 . پركاري، مهدي. آموزش عربي دوم راهنمايي بر اساس آخرين تغييرات كتاب درسي. 
تهران: وراي دانش ،  1388، 136  ص 

 قطع : وزيري * پايه ي تحصيلي: دوم 
موضوع درسي: عربي  

* كلمات كليدي: آموزش زبان عربي/ آزمون/ پرسش و پاسخ/ دوره ي راهنمايي 

چكيده: كتاب حاضر كه در 10 درس نگارش يافته، نمونه سؤال هاي امتحاني نوبت هاي اول و دوم، و 
برگزيده ي سؤاالت امتحاني عربي كشور را ارائه داده است. از ويژگي هاي ديگر كتاب، استفاده از تصوير 
و جدول، طراحي تمرين هاي متنوع به منظور ايجاد انگيزش بيشتر در دانش آموزان است. ارزش يابي 
درمراحل گوناگون براي ارزيابي و سنجش دانش آموزان از ميزان پيشرفت خود، و آموزش قواعد با بياني 

ساده و قابل فهم و به صورت كاربردي در جمله هاي گوناگون از ديگر مزاياي اين كتاب است. 

20 . پركاري، مهدي. آموزش عربي سوم راهنمايي بر اساس آخرين تغييرات كتاب درسي. 
تهران: وراي دانش ، 1388، 136  ص 

 قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم 
موضوع درسي: عربي  

* كلمات كليدي: آموزش زبان عربي/ پرسش و پاسخ/ دوره ي راهنمايي/ آزمون 

چكيده: كتاب حاضر كه در 10 درس نگارش يافته، نمونه سؤال هاي امتحاني نوبت هاي اول و دوم، و 
برگزيده ي سؤاالت امتحاني عربي كشور را ارائه داده  است. از ويژگي هاي ديگر كتاب، استفاده از تصوير 
و جدول، طراحي تمرين هاي متنوع به منظور ايجاد انگيزش بيشتر در دانش آموزان است. ارزش يابي 
درمراحل گوناگون براي ارزيابي و سنجش دانش آموزان از ميزان پيشرفت خود، و آموزش قواعد با بياني 

ساده و قابل فهم و به صورت كاربردي در جمله هاي گوناگون از ديگر مزاياي اين كتاب است. 
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21 . مقصودي، سوده. آموزش كودكان الكترونيكي e-Kids مطابق با آخرين استاندارد 
جهاني ICDL ج 1.

كرمان: داركوب ، 1388، 64  ص 
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول 

موضوع درسي: حرفه و فن  
* كلمات كليدي: رايانه/ ويندوز/ نقاشي/ راهنماي آموزشي

 
چكيده: در اين كتاب، طي سه فصل، مخاطبان به زبان ساده و به همراه تمرين هايي مصور، با مباني 
رايانه، قسمت هاي سخت افزاري و نرم افزاري، اقدامات امنيتي، سيستم عامل ويندوز و نحوه ي كار با 
آن ، و هم چنين نقاشي كردن در رايانه آشنا مي شوند. كتاب براساس آخرين استاندارد ICDL تدوين 

شده  است. 

22 . مقصودي، سوده. آموزش كودكان الكترونيكيe-Kids مطابق با آخرين استاندارد 
جهانيLCDL ج2. 

كرمان: داركوب ،  1388، 120  ص 
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم 

موضوع درسي: حرفه و فن  
* كلمات كليدي: رايانه/ راهنماي آموزشي/ word/ تايپ/ Excel/ اينترنت 

چكيده: مخاطبان مي توانند با مطالعه ي اين كتاب و با انجام تمرين هاي ساده و گام به گام آن، با 
 ،Excel تايپ متن در قالب هاي متفاوت، انتخاب متن، چاپ كردن متن، برنامه ي ،word برنامه ي

اينترنت و چگونگي استفاده از آن ،  و نيز ساختن E-mail آشنا مي شوند. 
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23 . ورنون، آن. آموزش مهارت هاي زندگي: رشد هيجاني، اجتماعي، شناختي و خود.
مهرداد فيروز بخت 

تهران: دانژه ، 1388، 264  ص 
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: مهارت هاي زندگي/ رشد هيجاني/ رشد اجتماعي/ رشد شناختي 

چكيده: مجموعه ي حاضر كه بر اساس نظريه ي “رفتاردرماني عقالني هيجاني” آلبرت اليس طراحي 
شده است، در واقع برنامه اي براي پيش گيري از ايجاد مشكالت فكري، احساسي و رفتاري دانش آموزان 
دوره ي راهنمايي است. دانش آموزان با اجراي چند فعاليت،  مهارت هاي الزم براي خودپذيري، ايجاد و 
حفظ روابط، حل مسئله، تصميم گيري و كنارآمدن با هيجانات مشكل آفرين را ياد مي گيرند. تمرين ها 
و مهارت ها، راه و رسم رسيدگي به مشكالت زندگي و رشد را به دانش آموزان ياد مي دهند. فعاليت ها، 
در كالس درس يا در گروه هاي كوچك قابل اجرا هستند. مجري آن ها نيز مي تواند مشاور مدرسه يا 
يكي از معلمان باشد. در ضمن، تمرين ها با كمي جرح و تعديل در مشاوره هاي انفرادي با كودكان و 

نوجوانان قابل استفاده اند. 

24 . قلندريان، حميد. آموزش نوين زبان عربي: مشتمل بر لغات ... و نمونه سواالت 
سال اول راهنمايي. 

مشهد: صيانت ، 1387، 128  ص 
 قطع: جيبي * پايه ي تحصيلي: اول 

موضوع درسي : عربي  
* كلمات كليدي: آموزش زبان عربي/ دوره ي راهنمايي/ آزمون/ كتاب درسي/ پرسش و پاسخ 

لغات و  با  اول دوره ي راهنمايي، همراه  پايه ي  اين كتاب، آموزش درس زبان عربي  چكيده: در 
اصطالحات، جهت ها، ترجمه ي جمالت مهم كتاب، قواعد،  انواع اسم از نظر جنسيت، كلمه هاي 
پرسشي، تقسيم اسم از نظر تعداد، جدول اسم ها )مفرد، مثنا، جمع سالم(، جدول جمع مكسر، انواع 
كلمات، جدول افعال، حروف، كلمات متضاد و نمونه سؤاالت امتحاني، به روش جدول كه بسيار مورد 

عالقه ي دانش آموزان است، ترجمه و قواعد زبان عربي به شكلي نو و جديد ارائه شده  است. 
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25 . قلندريان، حميد. آموزش نوين زبان عربي: مشتمل بر لغات ... و نمونه سواالت 
سال دوم راهنمايي. 

مشهد: صيانت ،  1387، 112  ص 
 قطع: جيبي * پايه ي تحصيلي: دوم 

موضوع درسي: عربي  
* كلمات كليدي: آموزش زبان عربي/ پرسش و پاسخ/ آزمون/ كتاب درسي/ دوره ي راهنمايي 

چكيده:  اين كتاب در 11 درس حاوي اصطالحات، كلمات متضاد، كلمات مترادف، اسامي حيوانات، 
ترجمه ي جمالت مهم كتاب، قواعد، صرف چهارده صيغه ي فعل ماضي، صرف چهارده صيغه ي فعل 
مضارع، و نمونه سؤاالت امتحاني تنظيم شده  است. در اين كتاب با روش جدول كه بسيار مورد عالقه ي 

دانش آموزان است، تمام موارد فوق به شكلي نو و جديد ارائه شده اند. 

26 . قلندريان، حميد. آموزش نوين زبان عربي: مشتمل بر لغات ... و نمونه سواالت 
سال سوم راهنمايي. 

مشهد: صيانت ، 1387، 128  ص 
 قطع: جيبي * پايه ي تحصيلى: سوم 

موضوع درسي: عربي  
* كلمات كليدي: آموزش زبان عربي/ پرسش و پاسخ/ آزمون/ دوره ي راهنمايي/ كتاب درسي 

چكيده: اگر پس از يادگيري درس هاي كتاب، تمرين و تكرار منظم نباشد، يادگيري عميق نمي شود. 
بنابراين، بايد با آزمون هاي متفاوت و پرسش  و پاسخ هاي متنوع، زمان ماندگاري مطالب را در حافظه 
بيشتر كرد. در اين كتاب، با توجه به اين مشكل دانش آموزان، به روش جدول كه بسيار مورد عالقه ي 
آن هاست، ترجمه و قواعد به شكلي نو و جديد مشتمل بر لغات، اصطالحات، ترجمه ي جمالت مهم، 

قواعد و نمونه ي سؤاالت، تنظيم و ارائه شده است. 
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27 . شريفان، احمد/ شريفان، امين. آنچه هر معلم بايد بداند: آموزش مهارت هاي پژوهش. 
تهران: زرباف اصل ، 1387، 142  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: علوم تربيتي  

* كلمات كليدي: تحقيق/ گزارش نويسي/ مهارت هاي زندگي 

چكيده: يادگيري پژوهش محور، در زمره ي رويكردهايي است كه به جاي تأكيد بر دانش اندوزي، به 
تمرين مهارت هايي كه براي زندگي الزم و ضروري هستند،  توجه دارد. معلمي كه بر اساس اين رويكرد 
به آموزش مي پردازد،  فرصت  هايي را براي دانش آموزانش فراهم مي كند تا هر يك متناسب با عالقه ها، 
توانايي ها و نيازهاي فردي خود ، به طور عملي به يادگيري بپردازند. در اين كتاب عالوه بر توضيح 
مفهوم پژوهش و مهارت هاي الزم براي كاوش و بررسي هاي علمي، رهنمودهايي به منظور هدايت 
پژوهش هاي دانش آموزي ارائه شده  است. كتاب شامل دو بخش با اين موضوعات است: آموزش 

مهارت هاي علمي كاوش، و آموزش مهارت هاي علمي بررسي. 

28 . ميست، رزاليند. نگاهي به آسمان شب: آيا در ساير سيارات حيات وجود دارد؟. مجيد عميق 
تهران: مهاجر ، 1388، 48  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: دوم - سوم ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي:  منظومه ي شمسي/ سيارات/ سياره ي زمين مانند/ زندگي فرا زميني/ سياره ي 
گازي غول پيكر 

چكيده: سيارات منظومه ي شمسي همگي با هم تفاوت دارند، اما به طور كلي در دو گروه دسته بندي 
مي شوند كه شامل “سيارات سنگي” يا “زمين مانند” و “سيارات گازي غول پيكر”  است . سيارات 
زمين مانند كوچك ترند و مانند كره ي زمين پوسته ي سنگي دارند. سيارات گازي به مراتب بزرگ ترند 
و پوسته ي جامد ندارند، چرا كه سطح آن ها از گاز تشكيل شده  است. نوجوانان با مطالعه ي اين كتاب، 
 مشاهده ي تصويرهاي تلسكوپي رنگي و جذاب،  انجام آزمايش هايي ساده و قابل دست رس، اطالعاتي 
درباره ي منظومه ي شمسي، سيارات سنگي، سيارات گازي و مشخصه هاي آن به دست مي آورند. در 

پايان كتاب نيز “واژه نامه” و “نمايه” درج شده  است. 
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29 . سالوي، اندرو. نگاهي به آسمان شب: آيا سفر به ستارگان امكان پذير است؟. مجيد عميق 
تهران: مهاجر ، 1388، 48  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: دوم - سوم ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: فضانوردي/ كاوشگر فضايي/ سفر فضايي/ كشف آسمان 

چكيده: آيا سفر به ستارگان امكان پذير است؟ اولين تلسكوپ چه زماني ساخته شد؟ نيوتن براي كشف 
آسمان چه تالش هايي كرد؟ “ناسا” چه تالش هايي براي كشف آسمان انجام مي دهد؟ راديو تلسكوپ 
چيست؟ چه كساني اولين بار موشك ساختند؟ شاتل فضايي چيست؟  نخستين سفر فضايي كي اتفاق 
افتاد؟ و. . . نوجوانان با مطالعه ي اين كتاب، مشاهده ي تصويرهاي رنگي، و انجام آزمايش هاي ساده و 

در دست رس، مي توانند براي سؤاالت مذكور جواب هاي مناسب بيابند. 

30 . ميست، رزاليند. نگاهي به آسمان شب: آيا عمر خورشيد به پايان خواهد رسيد؟. مجيد عميق 
تهران: مهاجر ، 1388، 48  ص 

 قطع : رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: خورشيد/ خورشيدگرفتگي/ مرگ خورشيد/ زمين 

چكيده: نوجوانان با مشاهده ي تصويرهاي كتاب حاضر، مطالعه ي مطالب، انجام آزمايش ها و خواندن 
مختصر اطالعاتي درباره ي زندگي دانشمندان نجوم با آسمان، كره ي زمين، كره ي ماه، خورشيد، ارتباط 

ماه با خورشيد، زمين با ماه، خورشيدگرفتگي، فصل ها، جزر و مد و ماه گرفتگي آشنا مي شوند. 
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31 . ميست، رزاليند. نگاهي به آسمان شب: آيا كره ي زمين در خطر برخورد با يك سيارك 
است؟.مجيد عميق 

تهران: مهاجر ، 1388، 48  ص 
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: دوم - سوم ؛ معلم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي : سيارك/ ستارگان دنباله دار/ سياره/ شهاب سنگ

 

چكيده : فرق سيارك با سياره در چيست؟ ستارگان دنباله دار حاوي چه موادي هستند؟ ستاره ي 
دنباله دار چيست؟ سيارك ها در كجا يافت مي شوند؟ سيارك از چه چيزي درست شده  است؟؛ آيا يك 
سيارك با كره ي زمين برخورد خواهدكرد؟ سنگ هاي آسماني كي كشف شدند؟ نوجوانان با مطالعه ي 
كتاب حاضر،  مشاهده ي تصويرهاي جذاب و رنگي از اجرام آسماني، و انجام چند آزمايش مي توانند به 

سؤاالت مذكور جواب دهند.

32 . آرنولد، نيك. علوم ترسناك: اختراعات شيطاني. محمود مزيناني 
تهران: پيدايش ، 1387، 172  ص 

 قطع: خشتي كوچك * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسي : علوم تجربي  

* كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان/ اختراعات/ تاريخ/ فناوري 

چكيده : اين كتاب در قالب طنز و از طريق آزمايش هاي گوناگون، مفاهيم علمي را آموزش مي دهد. 
طبق نظر نويسنده،  انواع اختراعات شيطاني عبارت اند از: چگونه مي توانيد يك مخترع حيرت انگيز شويد؛ 
دوچرخه هاي ابلهانه و اختراعات عجيب بي رحمانه؛ اتومبيل هاي بي در و پيكر؛ رايانه هاي باهوش. در 
واقع، كتاب در قالب اين دسته بندي، شرح طنز آميزي از اختراعات جرج وستينگهاوس، هوراس هانلي، 

جفري پايك، جوزف كوفمن و . . . را به مخاطبان عالقه  مند به علم معرفي كرده  است. 
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33 . جهانگيريان، عباس. تاريخ بخوانيم: اردشير بابكان. 
تهران: مدرسه ،  1387، 108  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلي: اول ؛ معلم  
موضوع درسي: تاريخ  

* كلمات كليدي: شاه ايران/ ساسانيان/ اردشير بابكان/ بابك/ شهر استخر 

چكيده : اردشير بابكان، فرزند بابك، فرماندار شهر “استخر” است كه در روستاي “تيروزده” در ساحل 
درياچه ِ بختگان از مادري به نام رام بهشت به دنيا آمد. پدرش بابك از اين كه مرزباني و فرمانداري بخش 
كوچكي از ايران را در دست داشت و به شاه اشكاني، اردوان پنجم باج مي داد، همواره آزرده و رنجيده خاطر 
بود. او از جواني آرزوي دستيابي به تاج پادشاهي ايران را در سر داشت. بابك در همه ي روزگار مرزباني 
ناحيه ي استخر، در خواب و بيداري به كسي مي انديشيد كه از خاندان ساسان سربرآورد و تاج پادشاهي 
هخامنشي را ديگر بار برسر گذارد. سرانجام اردشير بابكان آرزوي پدرش را براورده مي كند. در اين كتاب، 
نوجوانان با پادشاهي اردوان پنجم در شهر تيسفون، زندگي اردشير بابكان و تالش هاي وي براي رسيدن 

به قدرت و پادشاهي به شيوه ي داستاني و با زباني ساده و روان آشنا مي شوند. 

34 . دالگليش، شارون. ارزش خاك. شهرزاد فتوحي 
تهران: شركت انتشارات فني ايران ، 1388، 24  ص 

 قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم 
موضوع درسي: حرفه و فن  

* كلمات كليدي: محيط زيست/ حفاظت خاك/ زندگي جان داران/ آب و هوا 

چكيده: حدود يك سوم سطح زمين را خاك تشكيل مي دهد. انسان ها بايد از اين بخش زمين به طور 
مشترك با جانوران و گياهان استفاده كنند. زمين تنوع جالبي از آب و هواهاي گوناگون دارد. در اين 
كتاب، نوجوانان با مناطق گوناگون زمين آشنا شده و راه بهتر استفاده كردن از آن را فرا مي گيرند. آن ها 

مي آموزند كه نبايد زمين را با انواع آالينده ها آلوده كنند و به ارزش حياتي آن پي مي برند. 
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35 . تقي زاده ، هادي . اريگامي )كار با كاغذ(. 
قم: ابتكار دانش ،  1387، 72  ص 

 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم 
موضوع درسي: هنر  

* كلمات كليدي: اريگامي/ كاردستي با كاغذ/ هنر تا زدن كاغذ/ خالقيت 

چكيده: اريگامي يا همان هنر تا زدن كاغذ يكي از ساده ترين و در عين حال جذاب ترين هنرهاست 
كه منشأ آن را كشور ژاپن ذكر كرده اند. در اين هنر با استفاده از ايجاد تا روي كاغذ، مي توان ساده ترين 
و پيچيده ترين اشكال هندسي را شبيه سازي كرد. اريگامي در عين سادگي، مهارت هاي زيادي را براي 
ايجاد اشكال در بردارد. ساختن شكل ها به كودكان اعتماد به نفس مي دهد و قوه ي ابتكار و خالقيت 

آن ها را به كار مي اندازد. 

36 . فارينگتن، كارن. استخوان بندي انسان. سحر كاظمي 
تهران: تولد ،  1387، 14  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم 
موضوع درسي : علوم تجربي  

* كلمات كليدي: اسكلت/ استخوان بندي/ مدِل استخوان بندي/ ماهيچه 

چكيده : كتاب حاضر شامل اطالعاتي مختصر و مفيد درباره ي استخوان ها، اسكلت، ماهيچه ها و 
چگونه وصل شدن آن ها به يكديگر است. تصاويري در اين زمينه، نوجوانان را ياري مي كند تا مطالب را 
بهتر ياد بگيرند. هم چنين مدلي كامل از استخوان بندي بدن در كتاب آمده است كه از مخاطبان خواسته 
شده آن ها را بريده و با روشي كه ارائه مي شود كنار هم قرار دهند تا با طرز استخوان بندي در بدن بيشتر 

و بهتر آشنا شده و حس خالقيت خود را پرورش دهند. 
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37 . وارد، برايان. استخوان بندي و حركت. رامين كريميان 
تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: لوح بصر،  1387، 52  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي:  بدن انسان/ استخوان بندي/ حركت شناسي/ دستگاه عضالني/ ساختاراستخوان

 
چكيده : دستگاه استخوان بندي و ماهيچه ي بدن انسان محكم و انعطاف پذير است و از اندام هاي 
داخلي ما محافظت مي كنند. هم چنين، ما را قادر مي سازد كه آزادانه حركت كنيم. دانش آموزان در اين 
كتاب با خواندن مطالب و مشاهده ي تصاوير، با ساختمان و عملكرد استخوان ها، ماهيچه ها و مفاصل 
آشنا مي شوند. برخي عناوين كتاب از اين قرارند: ساختار استخوان، انواع مفصل، ساختار ماهيچه، دستگاه 
عضالني، ستون مهره ها و تنه، ماهيچه هاي صورت، پاها و ماهيچه هاي اندام هاي داخلي. در پايان 

كتاب توضيح واژگان اختصاصي آورده شده است. 

38 . جزايري، عليرضا. پيشگيري از اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانواده ها: استروئيدها )مواد 
نيروزا(. 

تهران: دانژه ، 1387، 36  ص 
 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلي: سوم ؛ معلم 

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: اعتياد/ مواد مخدر/ نيروزا/ استروئيد/ پيش گيري/ آگاهي 

چكيده: كتاب حاضر به صورت شفاف و روان براي مخاطبان خود توضيح مي دهد: استروئيدها چه 
موادي هستند؟ عوارض رواني و جسماني آن ها بر بدن چيست؟ چرا افراد به مصرف استروئيد ها روي 
مي آورند؟ و چرا مصرف آن ها بين قشر جوان كشور بسيار رواج دارد؟ كتاب سعي دارد تا حد امكان سطح 

آگاهي مخاطبان را در اين زمينه باال ببرد و كنجكاوي و ابهامات آنان را برطرف سازد. 
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39 . ياماس، اندريو. اسرار آفرينش راهي به سوي خداشناسي. عليرضاعياري 
تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، 1388، 120  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: اول - سوم 
موضوع درسي: ديني 

* كلمات كليدي: قرآن و علوم طبيعي/ شگفتي هاي جهان/ آفرينش

 
چكيده: تمام موجودات زنده، داراي كمال كامل و از معجزات خلقت هستند. اين كمال در ساختار 
موجودات ذره بيني و اتم ها كه اجزاي سازنده ي همه ي موجودات هستند، به چشم مي خورند. آسمان با 
توازن و نظم شگفت انگيزي آفريده شده است. جهان، بدن انسان، گياهان، خورشيد، گل ها، كوهستان ها 
و درياها داراي شگفتي ها و ويژگي هاي بي شماري هستند كه همگي نشان دهنده ي هنر خداوند است. 
در اين كتاب مصور و رنگي، نوجوانان با نمونه هايي شگفت انگيز از نظام خلقت آشنايي پيدا مي كنند؛ 

نمونه هايي كه در كنار تمام آگاهي ها، آن ها را در ايمان به آفريدگار يكتا ياري مي كنند. 

40 . بخش تحقيقات و مطالعات جغرافيايي موسسه سحاب. اطلس عمومي ايران و جهان. 
تهران: موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي سحاب ، 1387، 168  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: جغرافيا  

* كلمات كليدي : نقشه ي جغرافيا/ اطلس ايران و جهان/ تقسيمات كشوري/ نقشه ي سياسي 

چكيده: ويرايش جديد »اطلس ايران و جهان« تا پايان سال 2008 ميالدي همراه با آخرين دگرگوني هاي 
سياسي جهان تهيه و تدوين شده  است. اين كتاب حاوي اطالعاتي در مورد نقشه هاي عمومي استان هاي 
ايران )شامل زمين شناسي ايران، تقسيمات اقليمي، تراكم جمعيت و. . . (، نقشه هاي طبيعي قاره ها )شامل 
آب و هوا، جريان هاي دريايي، ميزان بارندگي ساالنه، پوشش گياهي. . . (و نقشه هاي سياسي قاره ها 
)شامل ايران و خاورميانه، شرق اروپا، آمريكاي شمالي و مركزي و . . . (است. در پايان كتاب جدول 

تقسيمات كشوري به همراه آمار جمعيت و نمايه آورده شده  است. 
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41 . يوسفي، محمد رضا. افسانه شيرين داراب نامه. 
تهران: پيدايش ،  1387، 164  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: ادبيات فارسي  

* كلمات كليدي: شاهان كياني/ داستان/  داراب نامه 

چكيده: كتاب »داراب نامه« حدوداً در قرن ششم هـ . ق نوشته شده و داستان آن درباره ي داراب پسر 
اردشير )يا بهمن( از شاهان كياني ايران است. چند هزار سال از روايت اوليه ي اين داستان مي گذرد و 
صدها سال دهان به دهان گشته و قصه گويان آن روزگاران داستان را براي مردم تعريف كرده اند تا اين 
كه در قرن ششم يكي از آن قصه گوها به نام طرسوسي داستان را مكتوب كرده و اين داستان پس از 
قرن ها به دست ما رسيده است. نويسنده در كتاب حاضر قسمت هايي از زندگي داراب را با نثري شيرين 

براي نوجوانان روايت مي كند. 

42 . نوروزي، جمشيد. چهره هاي درخشان: اقبال آشتياني. 
تهران: مدرسه ، 1387، 120  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلي: سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: تاريخ 

* كلمات كليدي: تاريخ/ مورخ/ اقبال آشتياني 

چكيده: اقبال با نوشتن كتاب هاي تاريخي بر آن بود كه حوادث و وقايع را به شيوه ي علمي و تحليلي 
بيان كند. به نظر او: »مورخ بايد به جاي توجه زياد به اعالم، ارقام و حوادث غيرمرتبط، به علل واقعي 
مسائل و وقايع اهميت دهد. گذشته از اين، بايد مقام واقعي انسان را در حوادث كاماًل تبيين كند و نيز از 
احوال مردم هنرمند، دانشمند و با ذوق و نقش آنان در ترقي جوامع سخن بگويد. عباس اقبال آشتياني 
)1334-1275 هـ . ش(يكي از تاريخ نويسان ايراني معاصر بود كه فعاليت هاي وي در اين كتاب به 
شيوه ي داستاني براي نوجوانان روايت مي شود. هم چنين آثارش و نظرات ديگران درباره ي وي آمده 

است. در پايان كتاب هم توضيح اعالم و منابع گنجانده شده است. 
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43 . جزايري، عليرضا. پيشگيري از اعتياد/ حقايقي براي نوجوانان و خانواده ها: اكستازي. 
تهران: دانژه ، 1387، 36  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلي: سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: اعتياد/ مواد مخدر/ اكستازي/ پيش گيري/ آگاهي

 
چكيده: كتاب حاضر سعي دارد كه به صورت شفاف و به گونه اي ملموس و قابل استفاده براي عموم، 
به پرسش هايي از اين قبيل پاسخ گويد: اكستازي چيست؟ چگونه به دست مي آيد؟ انواع آن كدام اند؟ 
در صورت مصرف اكستازي، چه اتفاقي مي افتد؟ كتاب كوشيده است كه تا حد امكان سطح آگاهي 

مخاطبان خود را در اين زمينه باال ببرد و كنجكاوي و ابهامات آنان را برطرف سازد. 

44 . آنگليس، سارا. فعاليت هاي علمي: الكتريسيته و آهنربا. پريسا همايون روز 
تهران: رسالت قلم ، 1387، 39  ص 

 قطع : رحلي * پايه ي تحصيلي: اول 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: برق/ آزمايش/ علوم/ آهن ربا 

چكيده : »هر وقت كه چراغ يا تلويزيون را روشن مي كنيم، الكتريسيته يا برق مصرف مي كنيم. 
وقتي دِر يخچال را مي بنديم يا ضبط صوت را روشن مي كنيم، از آهن ربا استفاده مي كنيم. « كودكان 
با مطالعه ي اين كتاب و انجام آزمايش هاي گوناگون، با الكتريسيته و آهن ربا و طرز كارشان و نحوه ي 
استفاده از آن ها آشنا مي شوند. آزمايش هاي قدم به قدم و تصويرهاي جالب و رنگي به اين امر كمك 
مي كنند. عنوان هاي برخي مطالب كتاب از اين قرارند: الكتريسيته ي ساكن؛ جريان الكتريسيته؛ منبع 

نيرو؛ قطب هاي آهن ربا؛ هنر مغناطيسي. 
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45 . جزايري، عليرضا. پيشگيري از اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانواده ها: الكل. 
تهران: دانژه ، 1387، 36  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلي: سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: اعتياد/ الكل/ عوارض و عواقب/ پيش گيري 

چكيده:  كتاب حاضر به صورتي روان و شفاف براي مخاطبان شرح مي دهد: الكل چگونه به دست 
مي آيد؟ چه اثراتي بر بدن و مغز دارد؟ در صورت مصرف الكل چه اتفاقي مي افتد؟ چرا نوجوانان به 
مصرف الكل روي مي آورند؟ و. . . كتاب سعي دارد كه تا حد امكان، اطالعات الزم را به قشر جوان 

كشور ارائه دهد و كنجكاوي و ابهامات آنان را برطرف سازد. 

46 . راوم، اليزابت. انرژي در آينده: انرژي آب وانرژي زمين گرمايي . حسن ساالري 
تهران: مدرسه ، 1388، 32  ص 

 قطع : وزيري * پايه ي تحصيلي: اول 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: مهندسي زمين گرمايي/ منابع زمين گرمايي/ انرژي آب/ توليد انرژي/ جزر و مد/ 
آموزش علوم 

چكيده: كتاب حاضر به منظور آشنايي نوجوانان با انرژي آب، چگونگي بهره برداري از انرژي آب، 
انرژي زمين گرمايي، چگونگي توليد انرژي به وسيله ي جزر و مّد دريا، چگونگي به دام انداختن انرژي 
امواج، انرژي آب دريا، آينده ي انرژي آب دريا و. . . نوشته شده است. نثري ساده و روان به همراه 
تصاويري مرتبط، مطالب كتاب را همراهي مي كنند. هم چنين در پايان واژه نامه، پايگاه هاي اينترنتي 

مربوط به موضوع و نمايه درج شده است. 
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47 . اكسالد، كريس. منابع انرژي: 3: انرژي آبي . رضا كريمي 
تهران: قدياني، كتاب هاي بنفشه ، 1388، 32  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: انرژي آب/ چرخه ي آب/ نيروگاه آبي/ انرژي امواج/ سد 

چكيده: انرژي آب، از حركت آب هاي جاري از ارتفاع بيشتر به ارتفاع كمتر به وجود مي آيد. ما از اين 
انرژي براي توليد الكتريسيته استفاده مي كنيم و الكتريسيته را در خانه، مدرسه، فروشگاه و كارخانه به 
كار مي بريم. كتاب حاضر براي مطالعه ي كودكان و نوجوانان به صورت فردي يا گروهي و در كالس 
درس، در دو سطح تنظيم شده است: مطالبي كه با خط درشت نوشته شده اند، براي مطالعه ي افراد 
مبتدي و مطالب ديگري كه در ادامه ي همان مطالب با خط كمي ريز نوشته شده اند، براي خوانندگان 
با سن بيشتر درج شده اند. در پايان هر قسمت پرسشي آمده است كه برزگ ترها مي توانند به كودكان 
كمك كنند، پاسخ آن ها را بيابند. كليد واژه ها و واژه نامه، از بخش هاي ديگر كتاب حاضر هستند. برخي 
مطالب كتاب از اين قرارند: انرژي آب؛ چرخه ي آب؛ نيروگاه آبي؛ سدهاي غول پيكر؛ انرژي امواج؛ 

مزاياي انرژي آب. 

48 . راوم، اليزابت. انرژي در آينده: انرژي باد . حسن ساالري 
تهران: مدرسه ، 1388، 32  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: اول 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: انرژي باد/ انرژي موج/ سرعت باد 

چكيده: مردم از هزاران سال پيش، انرژي باد را به كار مي گرفتند. در مصر باستان قايق هاي بادباني با 
انرژي باد روي نيل جابه جا مي شدند. مردمان ايران باستان آسيا بادي اختراع كرده بودند كه هم براي 
آرد كردن دانه ها و هم براي باال كشيدن آب از چاه به كار مي رفت. در اين كتاب مصور، مطالبي به 
زبان ساده و مفيد درباره ي چگونگي توليد باد، چگونگي بهره برداري پيشينيان از باد، چگونگي كاركردن 
توربين هاي بادي، چگونگي استفاده از انرژي موج دريا، و سودمندي ها و گرفتاري هاي انرژي باد براي 

مطالعه ي نوجوانان درج شده است. 
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49 . بودن )باون(، راب. منابع انرژي: 5: انرژي بادي . رضا كريمي 
تهران: قدياني، كتاب هاي بنفشه ، 1388، 32  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: انرژي باد/ بادهاي قدرتمند/ توربين هاي بادي/ كاربرد باد 

چكيده: انرژي باد در طبيعت نقش مهمي بازي مي كند. باد دانه ي گياهان را پراكنده مي سازد و پرندگان 
را در سفرهاي طوالني ياري مي دهد. اما همين باد، گاهي ويرانگر است و مي تواند درختان را بشكند و 
درياها را طوفاني كند. كودكان و نوجوانان با مطالعه ي اين كتاب، مشاهده ي تصاوير و جواب دادن به 
خودآزمايي ها، به زبان ساده و آسان با باد، انرژي باد، مهار انرژي بادها، توربين هاي بادي، مزرعه هاي بادي، 

كاربردهاي باد و . . . آشنا مي شوند. در پايان كتاب كليد واژه ها، واژه نامه و فهرست راهنما آمده است. 

50 . لوت، سارا. منابع انرژي: 7: انرژي خورشيدي . رضا كريمي 
تهران: قدياني، كتاب هاي بنفشه ، 1388، 32  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول 
موضوع درسي : علوم تجربي  

* كلمات كليدي:  انرژي خورشيد/ سلول هاي خورشيدي/ حركت با خورشيد/ انرژي جاي گزين 

چكيده : از انرژي خورشيد مي توان گرما و الكتريسيته به دست آورد. با آينه هاي مخصوص، نور 
خورشيد را متمركز مي كنند تا حرارت بااليي به وجود آيد. سپس اين حرارت را براي گرم كردن آب و 
تبديل آن به بخار به كار مي برند. با كمك همين بخار مي توان الكتريسته توليد كرد. مخاطبان مبتدي 
و نيز خوانندگان با اطالعات بيشتر، مي توانند اين كتاب را مطالعه كنند و درباره ي انرژي خورشيدي، 
الكتريسيته ي خورشيدي، حركت با خورشيد، مزاياي انرژي خورشيد، انرژي هاي جاي گزين و. . . مطالب 

جديدي بياموزند. 
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51 . آكسليد، كريس. انرژي درآينده: انرژي خورشيدي . حسن ساالري 
تهران: مدرسه ، 1388، 32  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي:اول 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: انرژي خورشيدي/ سلول هاي خورشيدي/ گرماي خورشيد 

چكيده: يك راه براي به دام انداختن انرژي نور خورشيد، تبديل آن به الكتريسته است. ابزاري به نام 
»سلول خورشيدي« اين كار را انجام مي دهد. نام علمي سلول خورشيدي »سلول فتوولتاييك« است.

انرژي خورشيدي چيست؟ چگونه آن را به دام بيندازيم و از آن استفاده كنيم؟ سود و زيان انرژي 
خورشيدي چيست؟ انرژي خورشيدي در گذر زمان چگونه و به چه شكل خواهد بود؟ اين ها سؤاالتي 

هستند كه نوجوانان با مطالعه ي كتاب حاضر به جواب آن ها مي رسند. در پايان كتاب واژه نامه.

52 . بودن، راب. منابع انرژي: 8: انرژي در دنياي فردا . رضا كريمي 
تهران: قدياني، كتاب هاي بنفشه ، 1388، 32  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: بحران انرژي/ سوخت هاي فسيلي/ انرژي هسته اي/ انرژي آب ها/ انرژي پاك 

چكيده: خورشيد، بادها و اقيانوس ها مي توانند انرژي پاك تري به ما بدهند. هم چنين مي توانيم از 
انرژي نهفته در گياهان استفاده كنيم. اين منابع طبيعي كه نام برديم، سرچشمه هاي انرژي پايان 
ناپذيرند؛ البته به شرط آن كه راهي پيدا شود تا بتوان با قيمت كم و به سادگي، از انرژي آن ها استفاده 
كرد. مخاطبان با مطالعه ي اين كتاب، مشاهده ي تصاوير، و پاسخ دادن به سؤاالتي كه در پايين 
صفحات درج شده اند، مي توانند اطالعات مختصر و مفيدي درباره ي بحران انرژي، پايان سوخت هاي 
فسيلي، انرژي هاي جاي گزين، انرژي هاي طبيعي و. . . به دست آورند. در پايان كتاب خودآزمايي، 

كليد واژه ها، واژه نامه و فهرست راهنما درج شده است. 
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53 . راوم، اليزابت. انرژي در آينده: انرژي سوخت هاي فسيلي و سوخت هاي زيستي . حسن 
ساالري 

تهران: مدرسه ، 1388، 32  ص 
 قطع : وزيري * پايه ي تحصيلي: اول 

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: سوخت هاي فسيلي/ انرژي زيست توده 

چكيده: انرژي سوخت هاي فسيلي برگرفته از انرژي اندوخته در پيكر گياهان و جانوران باستاني 
است. پس از مرگ اين گياهان و جانوران، بازمانده ي آن ها زير اليه هايي از گل پنهان شدند. در پي 
دگرگوني هاي زمين، مواد گياهي و جانوري در حال پوسيدن زير اليه هاي گل، فشرده و گرم شدند. در 
پي جابه جايي اليه هاي زمين، اين مواد به زيراليه ها و سنگ ها رفتند و در ژرفاي بيشتري جاي گرفتند. 
آرام آرام، مواد گياهي و جانوري به زغال سنگ، گاز طبيعي و نفت تبديل شدند. در اين كتاب، نوجوانان 
با چگونگي پديد آمدن سوخت هاي فسيلي، گرفتاري هاي استفاده از سوخت هاي فسيلي، انرژي زيست 

توده، چگونگي انرژي گيري از زيست توده و سودمندي هاي انرژي زيست توده آشنا مي شوند. 

54 . راوم، اليزابت. انرژي در آينده :انرژي هسته اي . حسن ساالري 
تهران: مدرسه ، 1388، 32  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: اول 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: انرژي اتمي/ انرژي هسته اي 

چكيده: »انرژي هسته اي« به انرژي آزاد شده از شكافتن اتم ها گفته مي شود. اين نوع انرژي را 
مي توان براي توليد الكتريسيته به كار برد. امروزه انرژي هسته اي از شكاف هسته به دست مي آيد. 
نوجوانان در اين كتاب مصور به زبان ساده با منبع توليد انرژي، انرژي هسته اي، چگونگي پديدآمدن 
انرژي هسته اي، علت انتخاب انرژي هسته اي براي توليد حرارت، زيان هاي انرژي هسته اي، آينده ي 
انرژي هسته اي، و انرژي هسته اي در گذر زمان آشنا مي شوند. كتاب با واژه نامه، معرفي پايگاه هاي 

اينترنتي و نمايه پايان مي يابد. 
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55 . نلسن، جين. انضباط مثبت در كالس درس: طرحي براي پرورش دانش آموزان بر 
مبناي مهارت هاي زندگي و هوش هيجاني . غالمرضا حاجي حسين نژاد/ مرتضي مجدفر 

تهران: امرود ،  1388، 256  ص 
 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: معلم  

موضوع درسي: علوم تربيتي  
* كلمات كليدي: مدرسه/ انضباط/ نشست هاي كالسي اثربخش/ مهارت هاي ارتباطي 

چكيده: اين كتاب، با طرح مباحثي درباره ي نشست هاي كالسي و ديگر روش هاي انضباط مثبت، 
راهبردهاي ياددهي_يادگيري و شيوه هاي پرورشي اثرگذار و متعددي را پيشنهاد مي كند كه راه گشاي 
بسياري از مشكالت و مسائل رفتاري در مدرسه ها و ارائه دهنده ي الگوهاي رفتار مثبت و برخورد مناسب 
با دانش آموزان خواهند بود. معلمان، مديران، معاونان، مشاوران مدارس و والدين، مخاطبان كتاب 
هستند. مباحث در 12 بخش تدوين شده اند كه عنوان برخي از آن ها عبارت است از: انديشه ي اداره ي 
مثبت كالس؛ تقويت مهارت هاي ارتباطي؛ مهارت هاي حل مسئله ي اثربخش؛ كنار هم گذاشتن تمام 

بخش هاي معّما؛ ابزارهاي مديريتي براي انضباط مثبت در كالس درس. 

56 . آلن، جن. آموزش و ارزش  يابي مهارت هاي زندگي: انعطاف پذيري . حسين دانش فر 
تهران: فاطمي ، 1388، 72  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: انعطاف پذيري كودكان/ آموختن/ روان شناسي/ اعتماد به نفس 

چكيده: اين كتاب،  ضمن ارائه ي تمرين هاي گوناگون ، معناي اعتماد به نفس و انعطاف پذيري را 
روشن مي كند و به معلم مي آموزد كه چگونه بايد از لحاظ عاطفي به دانش آموزان كمك كند تا متكي 
به خود باشند. عنوان هاي مطالب كتاب عبارت اند از: انعطاف پذيري چيست؟؛ مزاياي انعطاف  پذيري؛ 
نقش معلم؛ سازمان دهي در كالس؛ استراتژي ها و فعاليت ها؛ آن چه بيش از همه پرسيده مي شود؛ 

رهنمودهايي براي معلمان، ارزش يابي و ثبت سوابق؛ مقدماتي براي شروع كالس. 
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57 . معيني، مهدي  .او به همه چيز آگاه است. 
تهران: مدرسه ، 1387، 16  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: اول - سوم 
موضوع درسي: ديني 

* كلمات كليدي : خداوند/ عليم/ آگاه/ دانا 

چكيده : »به هر جاي پايي، به صداي هر حركتي، به صداي هر سخني، به تكان هر لبي، به جاي هر 
جان داري، به وزن هر ذّره اي، به آهنگ آرام هر نفسي، به جاي هر ميوه ي درختي، به افتادن هر برگي، 
به چگونگي خلقت هر كودكي در شكم مادري، آري، خداوند بر همه ي اين ها آگاه است. « كتاب حاضر 
شامل كلمات قصاري است كه از  »نهج البالغه « برگرفته شده و در آن ها،  از عليم و آگاه بودن خداوند 

از همه ي موجودات عالم براي نوجوانان خبر داده شده  است. 

58 . باباجاني، علي. تاريخ بخوانيم: اوزون حسن. 
تهران: مدرسه ، 1387، 96  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلي: سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: تاريخ  

* كلمات كليدي: اوزون حسن/ آق قوينلو/ قراقوينلو/ مغول 

چكيده: طايفه ي آق قوينلو و قراقوينلو پس از حمله ي مغول، از آسياي مركزي به ايران آمدند. حسن 
پسري از اين طايفه بود. اندامي الغر و قيافه اي گندمگون داشت و در اميرنشين كوچك »ديار بكر«، 
رشد كرد. او از همان كودكي با سالح و جنگ آشنا شد؛ چون نوه ي سر سلسله ي آق قوينلو بود. عالوه بر 
اين، هميشه با مردان جنگي كه در سپاه پدربزرگش بودند، برخورد داشت. حسن، بزرگ و بزرگ تر مي شد 
و آرزوهايش نيز به همان اندازه وسعت مي گرفت. كتاب حاضر دربردارنده ي زندگي نامه ي اوزون حسن 

آق قوينلو و شرح مبارزات او با رقيبانش قراقوينلوها و ديگران به شيوه ي داستاني براي نوجوانان است. 
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59 . برمايون، حسين. چهره هاي درخشان: باقرخان. 
تهران: مدرسه ، 1387، 110  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلي: سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: تاريخ  

* كلمات كليدي : باقرخان/ نهضت مشروطه/ سرگذشت نامه/ ستارخان 

چكيده: سرانجام باقرخان تصميم گرفت، موقتاً دست از مبارزه بردارد تا دشمن نتواند مشروطه خواهان 
را به جان يكديگر بيندازد. عده اي از مجاهدان »مهران رود« نيز به پيروي از باقرخان، سالح خود را 
كنار گذاشتند. اما عده اي ديگر به توصيه ي باقرخان با سالح به محله ي »اميرخيز« رفتند و در صف 
ياران ستارخان به نبرد پرداختند. در اين كتاب، نوجوانان با زندگي و مبارزات يكي از رهبران انقالب 
مشروطه به نام باقرخان به شيوه ي داستاني آشنا مي شوند. نثر روان و مطالب ساده شده، مخاطبان را 

در اين زمينه ياري مي كند. 

60 . شوارتز، ليندا. بچه ها و مهارت هاي زندگي 18: بچه ها كمك كنيد!. شهرزاد فتوحي 
تهران: شركت انتشارات فني ايران ، 1388، 72  ص 

 قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: مددكاري اجتماعي/ كمك به ديگران/ مهارت هاي زندگي 

چكيده: باكمك به ديگران، به خودمان هم كمك مي كنيم، زيرا با افراد جديدي آشنا مي شويم، احساس 
خوبي درباره ي خودمان پيدا مي كنيم و مهارت و آگاهي ما بيشتر مي شود. مخاطبان با مطالعه ي اين 
كتاب ياد مي گيرند كه چگونه مي توانند به كودكان، سالمندان، افراد نيازمند،  حيوانات،  جامعه و محيط 

زيست كمك كنند. در اين زمينه، راه ها و مهارت هاي زيادي از طريق متن و تصوير ارائه شده اند. 
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61 . احمدي، زكيه. چهره هاي درخشان: بديع الزمان فروزانفر. 
تهران: مدرسه ، 1387، 138  ص 

 قطع : پالتويي * پايه ي تحصيلي: دوم - سوم 
موضوع درسي: ادبيات فارسي  

* كلمات كليدي: فروزانفر/ سرگذشت نامه 

چكيده: فروزانفر در ذهن خود شاهنامه و حماسه هاي هومر و ويرژيل را مقايسه مي كند و به ارتباط هايي 
دست مي يابد. ذهنش آشفته است. جزوه را باز مي كند و ورق مي زند. سپس مي گويد: »در جريان 
جست وجو در مثنوي، بارها به نام لقمان و قصه هاي منسوب به او برخورده ام. شنيده ام كه اين قصه ها به 
قصه هاي متعلق به آيسوپوس يوناني شباهت دارند. « در اين كتاب ابتدا سال شمار زندگي بديع الزمان 
فروزانفر )1349-1282 هـ . ش( درج و سپس كودكي، بزرگ سالي و فعاليت هاي وي در زمينه ي 
ادبيات فارسي در دانشگاه تهران به گونه ي داستاني روايت مي شود. در ادامه اشعاري از وي، فهرست 
مجموعه آثارش، و ديدگاه بزرگان ادبيات درباره ي اين استاد بزرگ ادبيات فارسي آمده است. صفحات 

پاياني شامل توضيح اعالم و منابع است. 

با  ارتباط و مقابله  برقراري  زندگي:  وارزش يابي مهارت هاي  آموزش  لينت.  . النگارتي،   62
تعارض . حسين دانش فر 

تهران: فاطمي ، 1388، 64  ص 
 قطع : وزيري * پايه ي تحصيلي: معلم  

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: مهارت هاي اجتماعي/ برقراري ارتباط/ اختالف بين اشخاص/ راهنماي آموزشي 

چكيده: برقراري ارتباط،  مهارتي است كه معموال براي رسيدن به آن، نيازي به تالش احساس 
نمي كنيم. مثاًل توانايي در صحبت كردن با ديگران را در اين باره، كافي مي دانيم. در حالي كه در بيشتر 
موارد، اين حد از ارتباط،  كافي نيست و معلم و شاگرد بايد به مرحله اي برسند كه بتوانند همديگر را 
درست درك كنند. نويسنده در اين كتاب، ويژگي هاي برقراري ارتباط كارآمد را بررسي و مهارت هايي 
را معرفي مي كند كه برخورداري از آن ها براي ايجاد روابط سازنده و پايدار ضرورت تام دارد. مخاطبان 

كتاب معلمان،  دبيران و مدرسان مراكز تربيت معلم هستند. 
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63 . برايان، نيكول. نوجوانان و حفظ محيط زيست: بوپال . منير شاخساري 
تهران: شركت انتشارات فني ايران ، 1388، 36  ص 

 قطع : خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم - سوم ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم اجتماعي  

* كلمات كليدي: مواد شيميايي/ هند/ بوپال/ حفظ محيط زيست 

چكيده: فاجعه ي انتشار گاز سمي »بوپال« به عنوان بدترين حادثه ي صنعتي در تاريخ جهان به ثبت 
رسيده است. اهالي بوپال و دولت هند، مالك آمريكايي كارخانه ي »يونيون كاربايد« را مقصر مي دانند. 
به نظر آن ها مسئوالن اين شركت، قوانين حفاظتي و خرابي تجهيزات را ناديده گرفته اند و ساكنان 
بوپال را به موقع باخبر نكرده اند. نوجوانان در اين كتاب ضمن آشنا شدن با واقعه ي مرگبار انتشار گاز 
سمي در شهر بوپال هند و قرباني شدن بيش از 4000 نفر و ديگر صدماتي كه اين حادثه به انسان ها و 
محيط زيست زده است، اطالعات مصوري نيز درباره ي مواد شيميايي خطرناك و آلوده كننده ي محيط 

زيست به دست مي آورند. 

64 . ناصري، محمد. چهارده آفتاب: بهترين پرهيزكاران: زندگي نامه امام سجاد عليه السالم . 
تهران: مدرسه ، 1387، 128  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: اول - سوم 
موضوع درسي: ديني 

* كلمات كليدي: امام سجاد )ع(/ زندگي نامه امام سجاد )ع(/ زندگي نامه 

چكيده : امام سجاد )ع( در برابر بدي هاي مردم صبور بود. روح آن ها را گوهر گران بهايي مي دانست 
كه در ِگل افتاده باشد. روزي از كنار مردمي مي گذشت كه به او ناسزا گفتند. امام گفت: »اگر راست 
مي گوييد، خدا از من بگذرد و اگر دروغ مي گوييد، خدا از شما بگذرد!« نوجوانان در اين كتاب با اخالق، 
رفتار، منش، مناجات و نقش امام سجاد )ع( در ماجراهاي پس از حادثه ي كربال آشنا مي شوند. هم چنين 
به خطبه ها و سخناني كه آن امام هنگام اسارت براي مردم كوفه، شام و مدينه ايراد كرده، اشاره اي 

كوتاه شده است. 
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65 . گروه نويسندگان. نوجوانان و مهارت هاي زندگي: بهداشت روان نوجوانان 1: خودباوري. 
شهرزاد  فتوحي 

تهران: شركت انتشارات فني ايران ، 1388، 32  ص 
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول - دوم ؛ معلم  

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: بهداشت روان/ مثبت انديشي/ اعتمادبه نفس/ خودباوري 

چكيده: »خودباوري موجب مي شود شاد باشيم، احساس خوش بختي بيش تري كنيم و دوستان زيادي 
داشته باشيم. براي اين كه به اهدافمان برسيم، بايد احساسات منفي را در جاي مناسب خود قرار دهيم 
و به وضعيتمان با مثبت انديشي، از زاويه ي ديگري نگاه كنيم. « نگارنده در اين كتاب كوشيده  است  
با استفاده از سرگرمي، جدول، تصوير، و انواع پرسش،  مخاطبان نوجوان را با مفهوم بهداشت روان و 

خودباوري آشنا كند. 

66 . گروه نويسندگان. نوجوانان و مهارت هاي زندگي: بهداشت روان نوجوانان 2:  مسئوليت 
پذيري .  شادي حامد آزاد 

تهران: شركت انتشارات فني ايران ، 1387، 32 ص 
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: مسئوليت پذيري/ مهارت هاي زندگي/ بهداشت روان/ بازي و سرگرمي 

چكيده: »مسئوليت پذير بودن« يعني شما ارزش كارهاي خودتان را بدانيد و در انجام كارها، تقصير 
خود را بپذيريد. اگر مردم مسئوليت پذير نبودند، زندگي فرق مي كرد. وقتي شما مسئوليت پذير باشيد، 
ديگران مي توانند روي شما حساب كنند. آن ها مي دانند كه مي توانند روي شما براي انجام بخشي از كار 
كه به عهده ي شماست، تكيه كنند. نويسنده در اين كتاب، با استفاده از جدول، بازي، سرگرمي و تمرين 
مخاطبان نوجوان را با مسئوليت پذيري، نحوه ي باالبردن عزت نفس، و روش هاي غلبه بر عصبانيت و 

فشار هم ساالن آشنا مي كند. 
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67 . گروه نويسندگان. نوجوانان و مهارت هاي زندگي: بهداشت روان نوجوانان 3: گفتمان به 
جاي زد و خورد . . . . شادي حامدي آزاد 

 تهران: فني ايران ، 1387، 32 ص 
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: دوم - سوم ؛ معلم  

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: روابط انسان ها/ زندگي صلح آميز/ مقابله با خشونت 

چكيده: »خشونت« يعني صدمه زدن عمدي به ديگران. هر كسي باالخره با چيزهايي موافق نيست، 
اما گاهي افراد براي نشان دادن مخالفت خود يا براي تسلط و كنترل ديگران از خشونت استفاده مي كنند. 
نگارنده با استفاده از سرگرمي، جدول و تمرين، نوجوانان را در اين كتاب با انواع خشونت و راه هاي مقابله 
با آن ها آشنا مي كند. هم چنين مي آموزد كه چگونه آدم ها مي توانند با وجود تفاوت هايي كه دارند،  به طور 

صلح آميز در كنار هم زندگي كنند. 

68 . ابراهيمي، مريم. چهره هاي درخشان: بهمنيار. 
تهران: مدرسه ، 1387، 96  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلي: سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: تاريخ  

روزنامه نگار/  بهمنيار/  احمد  عالي  دارالمعلمين  روزنامه نگار/  بهمنيار/  احمد  كليدي:  كلمات   *
دارالمعلمين عالي 

چكيده: ميرزا احمد مدتي كه در مشهد بود، بارها به ديدن اديب پيشاوري مي رفت و شعرهايش را 
براي او مي خواند. آن ها درباره ي زبان فارسي با هم به بحث و گفت وگو مي نشستند. اين گفت وگوها در 
پختگي طبع، و بيان و انديشه ي او بسيار مؤثر بود به همين دليل انگيزه ي چاپ روزنامه ي ديگري را 
در ذهنش به وجود آورد. بهمنيار مدت دو سال در دبيرستان هاي »دارالفنون«، »امير كبير«، »ثروت«، 
»شرف« و »علميه« كار مي كرد. سپس در سال 1310 به سمت استاد »دارالمعلمين عالي« انتخاب و به 
تدريس مشغول شد. در اين كتاب زندگي و فعاليت هاي سياسي و فرهنگي احمد بهمنيار )1262-1334(

ـ روزنامه نگارـ  به شيوه ي داستاني براي نوجوانان روايت شده و ديدگاه بزرگان فرهنگي درباره ي وي 
و معرفي آثارش آمده است. 
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69 . گادينو، سالي. آموزش وارزش  يابي مهارت هاي زندگي: پرسش كردن . حسين دانش فر 
تهران: فاطمي ، 1388، 72  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: پرسشگري/ ارتباط در آموزش و پرورش/ راهنماي مهارت هاي زندگي 

چكيده : برخورداري از مهارت هاي پرسش كردن،  افراد را به يادگيرندگان موفق تري تبديل مي كند. 
زيرا بهتر مي توانند مسائل خود را حل كنند و با ايجاد موقعيت هاي تازه، باعث بروز تغيير شوند. در اين 
كتاب،  ضمن معرفي انواع سؤال ها، به معلمان آموزش داده مي شود كه چگونه مهارت پرسش كردن را 
در دانش آموزان پرورش دهند و چگونه محيط كالس را براي پرسيدن و پاسخ دادن، آن هم در محيطي 

دوستانه،  آماده كنند. مخاطبان كتاب معلمان، دبيران و مدرسان مراكز تربيت معلم هستند. 

70 . بهمن، شهناز/ مافيني، هلن. پرورش هوش هيجاني كودكان. حسن رستگارپور 
تهران: بين المللي گاج ، 1388، 120  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: علوم تربيتي  

* كلمات كليدي: آموختن/ روان شناسي/ محيط كالس/ هوش هيجاني 

چكيده: »هوش هيجاني« انتخاب هوشيارانه ي تفكر، احساس و عمل براي دست يابي به بهترين 
نتيجه در ارتباط با خود و ديگران است. در اين كتاب چهار ركن اساسي هوش هيجاني مورد بررسي 
قرار مي گيرد، كه عبارت اند از: خودآگاهي؛ خود مديريتي؛ آگاهي از تعامالت انساني و مديريت روابط 
با ديگران. مخاطبان مي توانند در اين كتاب، با مطالعه ي تاريخچه ي نظري و راهكارهاي عملي، به 
پياده كردن تكنيك هاي هوش هيجاني در كالس درس بپردازند و باعث باالرفتن مهارت كودكان در 

اين زمينه شوند. 
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71 . كرود، رابين. علم در قرن 21: پزشكي. مجيد عميق 
تهران: افق ، 1387، 40  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: دوم - سوم ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: علم/ علم پزشكي/ درمان بيماري ها/ انقالب ژنتيكي 

چكيده : در قرن بيست و يكم، علم پزشكي يكي از شگفت انگيزترين شاخه هاي علم شده است. 
امروزه پزشكي به دنبال ساخت داروهاي هدفمند، پيوند اندام ها، پيوند عضو و تشخيص بيماري ها با 
»سي تي اسكن« است. اما بزرگ ترين پيشرفت در ژنتيك، پس از كامل شدن طرح ژنوم انسان )نقشه ي 
ژن ها( رخ داده است. متن ساده و تصاوير رنگي و ديدني اين كتاب نوجوانان را با يافته هاي نوين در 
عرصه ي علم پزشكي آشنا مي كند، واژه نامه و نمايه ي پايان كتاب نيز امكان درك بهتر و دست رسي 
آسان تر به مفاهيم كليدي را فراهم مي آورند. عنوان هاي مطالب كتاب از اين قرارند: ماشين زنده؛ 
نارسايي در بدن؛ يورشگران بدن؛ رويارويي با بيماري زاها؛ رويارويي با باكتري ها؛ رويارويي با بيماري 
سرطان؛ درمان تكميلي؛ ابزارها و دستگاه ها؛ زير چاقوي جراحي؛ انقالب ژنتيكي؛ زندگي در لوله ي 

آزمايش؛ آن سوي فضا. 

72 . خويي، رويا. چراهاي شگفت انگيز: پوشاك ايراني. 
تهران: محراب قلم ، 1387، 32  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول - دوم 
موضوع درسي: علوم اجتماعي  

* كلمات كليدي : پوشاك/ مد/ چادر/ كت و شلوار/ خياطي 

چكيده: »پوشاك ايراني« كودكان و نوجوانان را با تاريخ پيدايش پوشاك، خياطي، نقش دار كردن 
پوشاك، و هم چنين انواع پوشاك هاي ايراني از آغاز تا به  حال آشنا مي كند و به بعضي سؤاالت آن ها 
پاسخ مي دهد؛ سؤاالتي مثل: مد چيست؟ زنان از چه دوره اي چادر به  سر كردند؟ الگوي پوشش اروپايي 

از چه دوره اي در ايران رواج پيدا كرد؟ مردان از چه زماني كت و شلوار به تن كردند؟
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73 . ياماس، اندريو. پيدايش آب و هوا. رضا ناظميان 
تهران: پنجره ،  1388، 32  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: فشار هوا/ شكل گيري ابرها/ آب و هوا/ هواي گرم 

چكيده: هواي گرم، چون گرم و سبك است، در مناطق نزديك به خط استوا به تدريج باال مي رود. از 
سوي ديگر، در مناطق نزديك به قطب، با توجه به پايين بودن دماي هوا، هوا سرد و سنگين است و به 
طرف پايين مي رود. هواي سرد از هواي گرم سنگين تر است. پايين رفتن هواي سرد، فشار هوا را باال 
مي برد و باالرفتن هواي گرم، باعث پايين آمدن فشار هوا مي شود. نوجوانان در اين كتاب با مطالعه ي 
متني ساده و روان و مشاهده ي تصويرهايي، با پيدايش آب و هوا، شكل گيري جبهه ي هوا، شكل گيري 

ابرها، ريزش باران، رعد و برق، بارش برف و طوفاني شدن هواي دريا آشنا مي شوند. 

74 . ياماس، اندريو. پيدايش رودخانه ها . مصطفي گرگان بيك 
تهران: پنجره ،  1388، 32  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

آبشارها/ مرداب ها/ رودهاي يخي/ رودهاي  : شكل گيري رودها/ رودخانه ها/  كلمات كليدي   *
زيرزميني 

چكيده: رودها از برف و باراني كه بر سراشيبي كوه ها مي بارند، پديد مي آيند. در آغاز بارندگي، آب 
به درون خاك فرو مي رود، اما با ادامه ي بارش، خاك بر اثر پرشدن فاصله ي ميان دانه هايش به 
وسيله ي قطره ها به حالت اشباع درمي آيد. بدين ترتيب، آبي كه نتوانسته است به درون خاك نفوذ 
كند، به صورت سيالب در دامنه ي كوه سرازير مي شود. نوجوانان با مطالعه ي اين كتاب و مشاهده ي 
تصويرهاي رنگي با نحوه ي شكل گيري رود، جويبار، آبشار، آب افكن، درياچه، مرداب، رود يخي و رود 

زيرزميني آشنا مي شوند.

 .
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75 . ياماس، اندريو. پيدايش زلزله ها و آتشفشان ها . رضا ناظميان 
تهران: پنجره ، 1388، 32  ص 

 قطع : رحلي * 
پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم  

پنجره ، 1388، 
موضوع درسي : علوم تجربي  

* كلمات كليدي: حركت قاره ها/ ساختمان داخلي زمين/ زلزله/ آتش فشان

چكيده : فعاليت آتش فشاني بر اثر باال آمدن گدازه ها و رسيدن آن به سطح زمين پديد مي آيد. در 
آتش فشان، شبكه اي از لوله ها، گدازه ها را از عمق 60 كيلومتري به سطح زمين مي رسانند. متن ساده و 
روان و تصاوير واضح و جذاب كتاب حاضر به كودكان و نوجوانان كمك مي كند تا اطالعاتي درباره ي 
ساختمان داخلي زمين، حركت  قاره ها، چگونگي به وجود آمدن زلزله و آتش فشان، زلزله هاي دريايي، 

فوران آتش فشان، رودهاي گدازه، ابرهاي سوزان و مهيب و جزاير آتش فشاني به دست آورند. 

76 . ياماس، اندريو. پيدايش ستاره ها و كهكشان ها . نعمت جمشيدي 
تهران: پنجره ، 1388، 32  ص 

 قطع : رحلي * پايه ي تحصيلي: اول ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: انفجار بزرگ/ سحابي ها/ ستاره ها/ راه شيري 

چكيده: كتاب حاضر با متني ساده و روان به منظور آشنايي نوجوانان با پيدايش جهان، به وجود آمدن 
سحابي ها، شكل گيري ستاره ها، غول هاي قرمز، اَبَرنواَخترها، كوتوله هاي سفيد و ستارگان نوتروني، 

زمين و خورشيد، و. . . تدوين شده است. 
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77 . ياماس، اندريو. پيدايش فصل ها . رضا ناظميان 
تهران: پنجره ، 1388، 32  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسي : علوم تجربي  

* كلمات كليدي: زمين/ خورشيد/ فصل ها/ ماه ها/ طبيعت/ موجودات زنده 

چكيده: فصل هاي سال بر اثر حركت زمين به دور خورشيد به وجود مي آيند. با تغيير موقعيت زمين، 
يعني دورشدن آن از خورشيد يا نزديك شدن آن به اين ستاره، فصل ها تغيير مي كنند. در كتاب حاضر 
به همراه تصاويري جذاب و رنگي، چگونگي به وجود آمدن فصل ها، ماه ها و ويژگي هاي آب و هوايي، 

تغييرات زمين در هر كدام و تأثير آن روي طبيعت و موجودات زمين به زبان ساده بيان مي شود. 

78 . ياماس، اندريو. پيدايش هستي . رضا ناظميان 
تهران: پنجره ، 1388، 32  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: انفجار بزرگ/ شكل گيري ستارگان/ گسترش جهان 

چكيده: دانشمندان معتقدند، حدود 15 يا 20 ميليارد سال پيش، همه ي جهان و انرژي آن در يك 
نقطه ي بسيار كوچك قرار داشته است كه حرارت آن به ميليون ها درجه ي سانتي گراد مي رسيده است. 
سپس انفجار بزرگ صورت گرفته و جهان از همه جهت، گسترش يافته و بزرگ شده است. نوجوانان با 
مطالعه ي اين كتاب و مشاهده ي تصويرهاي رنگي و جذاب خواهند دانست كه جهان چگونه به وجود 
آمده، ستارگان چگونه شكل گرفته اند، كهكشان چيست، سيارات چگونه شكل مي گيرند، جهان چگونه 

گسترش مي يابد و آينده ي جهان به چه شكلي خواهد بود. در پايان كتاب واژه نامه درج شده است 
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79 . مزاري جاللي، عبدالرضا. پيله ها . 
تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، 1388، 76  ص 

 قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم 
موضوع درسي : هنر  

* كلمات كليدي: كاردستي/ پيله ي كرم ابريشم 

چكيده: در اين كتاب، به نوجوانان آموزش داده مي شود كه پيله هاي كرم ابريشم را رنگ كنند، برش 
دهند، برش ها را به هم بچسبانند تا بتوانند شكل هاي متفاوتي از جانوران، گل ها، پرنده ها و. . . بسازند. 

80 . هردمن، شارلوت. تاريخ مصور جهان دنياي باستان . تبسم آتشين جان 
تهران: نشر ني ، 1388، 255  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: تاريخ 

* كلمات كليدي:  تمدن باستان/ مصر/ روم/ يونان/ عصر حجر/ امپراتوري روم/ تاريخ 

چكيده: كتاب حاضر كه به عنوان مرجعي براي آموزش موضوعات تاريخي به دانش آموزان در نظر 
گرفته شده، شامل مطالبي درباره ي چگونگي زندگي مردمان عصر حجر، مصر باستان، يونان باستان و 
امپراتوري روم است. بيش از 800 عكس، تصوير و نقشه ي رنگي از تمدن هاي مذكور مخاطبان را ياري 
مي كند تا مطالب را بهتر درك كنند. هم چنين، مهارت ها و حرفه هاي قديمي گام به گام به دانش آموزان 
آموزش داده مي شوند. كتاب در پنج بخش با اين عناوين شكل گرفته است: تولد تمدن؛ عصر حجر؛ 

مصر باستان؛ يونان باستان؛ امپراتوري روم. 
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81 . سالوي، اندرو. نگاهي به آسمان شب: تاريخچه ستاره شناسي و بيگ بنگ . مجيد عميق 
تهران: مهاجر ، 1388، 60  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: دوم - سوم ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: نجوم/ تاريخ/ يونان باستان/ طالع بيني/  ستاره شناسان عهد باستان 

چكيده:  در عهد باستان،  ستاره شناسي كاربردهاي مختلف داشت. كشاورزان از آسمان به عنوان تقويم 
استفاده مي كردند. موقعيت خورشيد، ماه و صورت هاي فلكي در آسمان طي سال تغيير مي كند. بنابراين 
كشاورزان با مشاهده ي صورت هاي فلكي خاص كه در آسمان ظاهر مي شدند، مي فهميدند كه چه وقت 
بايد محصول بكارند. كاربردهاي ستاره شناسي در عهد باستان، چگونگي جهت يابي با ستارگان در قديم، 
طالع بيني به وسيله ي ستارگان، استفاده از ابزار نجومي، ستاره شناسي در يونان باستان، نظرات جديد 
درباره ي آسمان و ستاره شناسي، حركت سيارات، مدار حركتي ستارگان، و تلسكوپ هاي بزرگ و چگونگي 
كار كردن با آن ها، محتواي كتاب حاضر را تشكيل مي دهند. تصويرهاي رنگي، آزمايش هاي ساده ي قابل 

دست رس براي مشاهده ي اجرام آسماني و دياگرام ها، به نوجوانان در درك مطالب كمك مي كنند. 

82 . پگاه راد، بهمن. سراي من ايران: تخت جمشيد . 
تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، دفتر انتشارات كمك آموزشي ، 1388، 34  ص 

 قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول ؛ معلم  
موضوع درسي: تاريخ 

* كلمات كليدي:  هخامنشيان/ تخت جمشيد/ كتيبه/ نقش برجسته/ داريوش/ خشايارشا/ تاريخ 
ايران 

چكيده: بناي اصلي »تخت جمشيد« در زمان سلطنت داريوش و سپس خشايارشا، پسر او ساخته شد. 
اولين ويژگي اين بناي باستاني، وجود پله هاي فراوان و پهن است كه تا ايوان آن مي رسند. تعداد 
اين پله ها 120 عدد است كه از دو طرف به باالي صفه منتهي مي شوند. مخاطبان در اين كتاب، 
ضمن خواندن داستاني، با دوره ي هخامنشيان، معماري در آن دوره، تخت جمشيد، چگونه ساخته شدن 
آن، كتيبه هاي تخت جمشيد، دروازه ي ملل و مفهوم نقش برجسته ها و تصاوير اين بناي تاريخي آشنا 

مي شوند. 
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83 . نلسن، جين. تربيت سالم در مدرسه . محمد جواد فرشچي 
تهران: سازوكار ، 1388، 320  ص 

 قطع: وزير ي * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي : علوم تربيتي  

* كلمات كليدي:  كالس داري/ هوش هيجاني/ مهارت هاي زندگي/ نشست كالسي/ تربيت سالم 

چكيده: كتاب حاضر حاوي برنامه هايي است كه بچه ها را آماده مي كنند تا به شهروندي وظيفه شناس 
تبديل شوند. اين برنامه ها، بر پرورش هوش هيجاني تأكيد دارند و كسب مهارت هاي مهم زندگي و 
قدرت دريافت افراد توانمند را تشويق مي كنند. نگارنده در اين كتاب بر اهميت نشست هاي كالسي 
تأكيد مي كند، چرا كه نشست هاي كالسي، مهارت هاي ضروري را آموزش مي دهند و دانش آموزان را 
با نگرش مثبت براي موفقيت در تمام عرصه هاي زندگي توانا مي سازند. كتاب در 12 فصل تدوين شده 
 است و برخي عنوان هاي آن از اين قرارند: روياي تربيت سالم؛ تقويت مهارت هاي ارتباطي؛ مهارت هاي 
حل مسئله ي اثربخش؛ توسعه ي مهارت هاي كالسي؛ ابزارهاي مديريت در كالس هاي تربيت سالم. 

84 . جزايري، عليرضا. پيشگيري از اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانواده ها: ترياك . 
تهران: دانژه ، 1387، 36  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلي: سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: اعتياد/ مواد مخدر/ ترياك/ پيش گيري/ آگاهي 

چكيده : كتاب حاضر به صورت شفاف و ساده براي مخاطبان توضيح مي دهد كه: ترياك چيست؟ 
مشتقات آن كدام اند؟ مصرف آن چه اثراتي روي مغز دارد؟ آيا مصرف ترياك مي تواند مصرف ساير مواد 
را در پي داشته باشد؟ و. . . بدين وسيله كتاب سعي دارد، سطح آگاهي مخاطبان خود را تا حد امكان 

باال ببرد و كنجكاوي و ابهامات آنان را برطرف سازد. 
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85 . نايلور، استوارت. تلفيق آموزش و ارزشيابي: فكركردن، يادگرفتن و امتحان دادن 
در علوم تجربي . طاهره رستگار 

تهران: علوم نوين ، 1388، 148  ص 
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: راهنماي آموزشي/ دوره ي ابتدايي/ دوره ي راهنمايي/ تدريس اثر بخش/ روش 

تدريس 

چكيده: يادگيري مي توانست لذت بخش باشد، اگر امتحاني در كار نبود. بسياري از معلمان نيز صادقانه 
تأييد مي كنند كه خودشان هم دل  خوشي از امتحان ندارند. راه حل چيست؟ رويكردي كه اين كتاب 
به فرايند آموزش و ارزش يابي دارد، باعث عدم وحشت دانش آموز از امتحان مي شود و به اين سبب، 
او لذت يادگيري را احساس مي كند. درمي يابد كه چه مي آموزد، چگونه مي آموزد و براساس چه معياري 
سنجيده مي شود. بخش اول كتاب مبناي پژوهشي كار را بررسي كرده است و نشان مي دهد كه با استفاده 
از اين رويكرد مي توان تفكر، يادگيري و سنجش را با هم تلفيق كرد تا روند يادگيري سرعت گيرد. 
يادگيري سنجش را امكان پذير سازد و سنجش خود موتور محركه ي يادگيري شود. در بخش دوم كتاب، 

فعاليت هاي مناسبي معرفي شده اند كه مي توانند ابزار دست معلم در تحقق اهداف آموزشي باشند. 

86 . خير انديش، عبدالرسول. تمدن هاي بزرگ جهان: تمدن ايران باستان. 
تهران: مدرسه ، 1387، 44  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول ؛ معلم 
موضوع درسي: تاريخ  

* كلمات كليدي: ايران باستان/ تمدن پيش از اسالم/ تخت جمشيد

چكيده: نوجوانان در اين كتاب، با مطالعه ي متن ساده و روان و نيز مشاهده ي تصاوير، اطالعاتي 
درباره ي ايران باستان، از جمله آيين ها، جشن ها، اخالق، آموزش هاي نظامي، آتشكده ها، تخت جمشيد، 
هنر و ادب و شهرهاي ايران باستان به دست مي آورند. مطالعات زمين شناسان نشان مي دهد، بيشتر 
سرزمين ايران، دريايي بزرگ بوده است. سپس با عقب نشيني دريا، خشكي ها به تدريج بيرون آمدند. 
انسان هاي ساكن ايران، ابتدا در كوه ها زندگي مي كردند و غارنشين بودند. در غارهاي نقاط گوناگون 
ايران، استخوان انسان ها و خاكستر آن ها به دست آمده كه مربوط به هزاران سال قبل است. اين 

انسان ها از طريق شكار حيوانات غذا تهيه مي كردند. 
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87 . نوروزي، جمشيد. تمدن هاي بزرگ جهان: تمدن ايران در دوره ي صفويه. 
تهران: مدرسه ، 1387، 68  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: تاريخ  

* كلمات كليدي: ايران/ تاريخ/ صفويان/ شيخ صفي الدين/ شاه عباس اول

چكيده: در آغاز قرن دهم، خانداني صوفي مسلك به حكومت ايران دست يافت و شيعه  را مذهب 
رسمي كشور اعالم كرد. اين رويداد، در شرايطي رخ داد كه سرزمين ايران، در اختيار حكومت واحدي 
نبود و همسايه هاي قدرتمند نيز، چشم طمع به آن داشتند. حكومت صفويه در سال 907 هـ . ق به 
دست شاه عباس اول تأسيس شد و تا سال 1135 هـ . ق برقرار بود. شاهان صفويه، از فرزندان عارف و 
صوفي معروف، شيخ صفي الدين اردبيلي )735-650 هـ . ق( بودند. در اين كتاب مصور، نوجوانان با فراز 
و فرود صفويان، ساختار جامعه، سازمان اداري و مشاغل، اداره ي واليت ها، سپاه، بازرگاني، كشاورزي، 

علم و انديشه، عدل و داد، صنعت، معماري و. . . در دوران صفويه آشنا مي شوند. 

88 . خير انديش، عبدالرسول. تمدن هاي بزرگ جهان: تمدن چين باستان. 
تهران: مدرسه ،  1387، 70  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم 
موضوع درسي: تاريخ 

* كلمات كليدي: چين/ تاريخ/ تمدن 

چكيده : نكته ي مهم درباره ي تمدن چين اين است كه پيدايش و پيشرفت چنين تمدني، تقريباً بدون 
كمك گرفتن از ديگر تمدن ها صورت گرفته است. تمدن چين كمتر از تمدن هاي ديگر بهره گرفته 
و حتي بيشتر به تمدن هاي ديگر كمك كرده است. يكي از داليل اين امر، قرار داشتن اين كشور در 
گوشه اي از شرق قاره ي آسيا و دور بودن آن از ديگر كشورها است. در اين كتاب، جنبه هاي گوناگون 
تمدن چين شامل نقاشي، خط، سنت، تجارت در جاده ي ابريشم، آيين، اختراعات، ديوار بزرگ، سلسله ها، 
جنگ ها، آثار تاريخي، انقالب و. . . به طور موجز و خالصه به همراه تصاويري، طي سه فصل براي 

نوجوانان بيان شده است. 
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89 . شيرازي، مريم. تمدن هاي بزرگ جهان: تمدن هند. 
تهران: مدرسه ، 1388، 64  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم 
موضوع درسي: تاريخ  

* كلمات كليدي: تاريخ تمدن هند/ رسانه هاي گروهي هند/ خط، زبان و ادبيات هندي 

چكيده : به منظور ايجاد تفاهم بين ملل مختلف و براي ساختن دنيايي صلح آميز، با نشاط و معنوي، 
الزم است كه نسل نوجوان و جوان كشورها تمدن كشورهاي ديگر را بشناسند. در اين كتاب كوشش 
اختيار نوجوانان  تا طي 13 فصل، اطالعات مفيد و مختصري درباره ي تمدن هند در  شده  است 
قرار گيرد. تصويرهاي رنگي از فرهنگ، تمدن، تاريخ، كشاورزي، بناهاي معماري و . . . سرزمين 
هند زينت بخش صفحات كتاب هستند. شبه جزيره ي هند، تاريخ و مردمان هند، ورود اسالم به هند، 
انگليسي ها و تأثير آ ن ها بر جامعه ي هند، اقتصاد هند در گذشته و حال، مذاهب هند، برخي از آداب و 
رسوم هنديان، دانش  در هند، هنر و معماري در هند، ايرانيان و هند، خط و زبان هندي، ادبيات هندي، 

و رسانه هاي گروهي هند، عنوان هاي فصل هاي كتاب هستند. 

90 . ميرسعيدي، نادر. تمدن هاي بزرگ جهان: تمدن يونان. 
تهران: مدرسه ، 1387، 64  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول ؛ معلم 
موضوع درسي: تاريخ  

* كلمات كليدي: فرهنگ و تمدن يونان/ تاريخ/ تمدن كرت/ دوران مقدوني/ دوران هلني

چكيده: كتاب مصور حاضر، به منظور آشنايي نوجوانان با تمدن يونان، طي شش فصل با اين عنوان ها 
تدوين شده است: نخستين مراحل تاريخ و تمدن يونان؛ دولت شهر اسپارت؛ دولت شهر آتن؛ فرهنگ و 
تمدن يونان؛ رويدادهاي تاريخ يونان در قرن هاي پنجم و چهارم پيش از ميالد؛ دوران مقدوني و دوران 
هلني؛ تأثير فرهنگ يوناني بر سرزمين ها و ملت هاي ديگر. جزيره ي »كرت« محلي است كه تاريخ و 
تمدن يونان باستان در آن شروع شد. كشف تمدن كرت، از حدود 100 سال پيش با كاوش هاي آرتور 
جان ايوانز، باستان شناس انگليسي در خرابه هاي »ِكنوسوس«، يعني شهر اصلي كرت باستان آغاز شد 
و 40 سال طول كشيد تا تمام شهر از زير خاك بيرون آمد. باستان شناسان به تدريج شهرهاي ديگر 

كرت را نيز كشف كردند. 
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91 . الوندي، حسين. كتاب هاي دانش پايه: تنظيم اعمال حياتي بدن }دستگاه عصبي{. 
تهران: مدرسه ، 1388، 67  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: اعصاب/ فيزيولوژي 

چكيده: »دستگاه عصبي، مركز برقراري همه ي ارتباطات فرد با محيط اطراف است. بزرگ ترين بخش 
اين دستگاه، يعني مخ، به ويژه در انسان، مركز اراده،  تصميم گيري، انديشه، قضاوت،  درد و رنج، احساس 
خوشي و . . . است. « مخاطبان در اين كتاب با ساختار و اعمال واحدهاي تشكيل دهنده ي دستگاه 
عصبي، يعني سلول عصبي )نورون(، مراكز عصبي )ارادي و غيرارادي(، و فعاليت هاي هر مركز آشنا 
مي شوند. بيماري هاي دستگاه عصبي و تأثيرات سوء آثار محيطي بر اين دستگاه، از جمله موارد ديگري 

است كه در اين كتاب به آن ها پرداخته شده است. 

92 . كاظمي، رضا. فرزانگان: جابربن حيان. 
تهران: مدرسه ، 1387، 94  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلي: دوم - سوم 
موضوع درسي: تاريخ  

* كلمات كليدي : جابربن حيان/ شيمي دان/ جوهر گوگرد/ جوهر شوره 

چكيده: اكسيرهاي جابر همه يافته هاي خود او هستند. جوهر گوگرد و جوهر شوره را اول او يافت. 
همه ي اين اكسيرها را براساس تركيب و نحوه ي تركيبشان در قفسه ي جداگانه مي گذارد. اكنون جابر، 
اگر نه به طال، ولي به موادي نو دست يافته است. نوجوانان در اين كتاب با شيوه ي زندگي و فعاليت هاي 
علمي و مذهبي جابربن حيان )198-120 هـ . ق( شيمي دان ايراني به گونه ي داستاني و با زبان ساده و 
روان آشنا مي شوند. هم چنين آثار اين دانشمند معرفي و نظرات ديگران درباره ي وي درج شده است. 
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93 . مرتيني، آندرئه. چرا و چگونه: جنگل هاي باراني )تعريف تاريخچه، كاربرد و انواع(. 
مجيد عميق 

تهران: قدياني، كتاب هاي بنفشه ، 1388، 48  ص 
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: جنگل هاي باراني گرمسيري/ گياهان جنگلي/ زندگي در جنگل/ ريه ي سبز

 
چكيده: كتاب حاضر، با زباني ساده و روان به همراه تصاويري گويا، براي مخاطبين بيان مي كند كه 
حيوانات و گياهان جنگل باراني طي روند تكامل، زندگي مشترك حيرت آوري يافته اند و حياتشان وابسته 
به يكديگر است. قورباغه ي درختي بر فراز درختان و درون حوضچه هاي كوچك تخم گذاري مي كند. 
هم چنين درختاني وجود دارند كه براي مورچه ها پناهگاه فراهم مي آورند و آن ها نيز اين درختان را در 
برابر گياهان مزاحم و آفت ها حفظ مي كنند. زمان درازي نيست كه انسان متوجه نقش تعيين كننده ي 
جنگل هاي باراني در شرايط آب وهواي كره ي زمين شده است. از جنگل هاي باراني به عنوان ريه هاي 

سبز زمين ياد مي شود و همين موضوع دليل كافي براي مراقبت از اين ميراث مشترك بشر است. 

94 . آقازاده، جميله. چگونه با آرامش درس بخوانيم؟ ويژه دانش آموزان مقطع راهنمايي و 
دبيرستان . 

تهران: مبتكران، پيشروان ، 1388، 56  ص 
 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 

موضوع درسي: علوم تربيتي  
* كلمات كليدي: برنامه ريزي درسي/ مشكالت عاطفي/ موفقيت تحصيلي/  اضطراب امتحان 

چكيده: كسي كه مي خواهد در تحصيالت خود موفق شود، به جز مهارت هاي يا دگيري و مطالعه ، 
بايد بتواند روحيه ي خود را بشناسد،  به موقع خود را كنترل كند و با انگيزه و اميد بيشتري راه خود را ادامه 
دهد. كتاب حاضر به نوجوانان كمك مي كند تا با مهم ترين مشكالت عاطفي هم چون حواس پرتي، 
كم رويي، افسردگي، خيال پردازي، اضطراب امتحان، ترس از شكست و . . . آشنا شوند و با استفاده از 

روش هاي پيشنهادي، به خود يا ديگران ياري رسانند. 
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95 . محمدي روزبهاني، كيانوش. چگونه بهتر ياد بگيريم )مهارت هاي يادگيري و شركت 
در امتحان (. 

تهران: مبتكران، پيشروان ، 1388، 64  ص 
 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلي: سوم ؛ معلم 

موضوع درسي: علوم تربيتي  
* كلمات كليدي: يادگيري بهتر/ حافظه/ مهارت تحصيلي/ برنامه ريزي تحصيلي 

چكيده: در دنياي پيشرفته ي آموزش، داشتن مهارت هاي تحصيلي )چگونه خواندن( موضوع مهمي 
است. نويسنده در اين كتاب سعي كرده است با زباني ساده و كاربردي، مهارت هاي الزم براي يادگيري 
مطالب درسي را به دانش  آموزان آموزش دهد. آشنايي با سبك هاي يادگيري، تمرين هايي براي افزايش 
قدرت حافظه، چگونگي يادگيري در كالس درس، و مهارت هاي شركت در امتحان، از جمله مطالب 

كتاب حاضر هستند. 

96 . پوست پرداز، محمد جواد. چگونه عكس سه بعدي بگيريم و ببينيم. 
تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، 1387، 32  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم 
موضوع درسي: حرفه و فن  

* كلمات كليدي: عكاسي/ فن/ راهنماي آموزشي/ عكس سه بعدي/ برجسته نما 

چكيده : نوجوانان با مطالعه ي كتاب حاضر خواهند دانست كه چرا اجسام را سه بعدي مي بينند، و 
عالوه بر آن، با شيوه ي تهيه ي عكس هاي سه بعدي آشنا مي شوند. هم چنين مي توانند يك برجسته نما 

بسازند و با آن عكس هاي سه بعدي ببينند. 
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97 . مالكي راد، شاهين. چگونه مي توان مخترع شد . 
زنجان: دانش زنجان ، 1388، 104  ص 

 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: حرفه و فن  

* كلمات كليدي: اختراعات/ ثبت اختراعات/ تاريخ اختراعات 

چكيده : كتاب حاضر براي آشنايي مخاطبان با مخترعان و اصول اختراع كردن نوشته شده  است و 
مي كوشد گوشه اي از تاريخچه ي بعضي اختراعات مانند تلويزيون، انواع ساعت، تلفن، سرنگ و كبريت 
را ارائه دهد. هم چنين درباره ي اين كه چگونه اختراع را ثبت كنيم و ويژگي هاي قانوني ثبت اختراع 
چيست، معاهده ي همكاري اختراع و . . . در اين كتاب مطالبي ارائه شده  است. عالوه بر اين شما 
مي آموزيد كه هر اختراع بايد داراي چه ويژگي ها و مزايايي باشد. 10 كشف و اختراع برتر سال نيز در 

اين كتاب معرفي شده اند. 

98 . قرباني، مهدي. كتاب هاي كوچك رياضي دوره ي راهنمايي: چهار ضلعي ها . 
تهران: مدرسه ،  1388، 72  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: دوم 
موضوع درسي: رياضي  

* كلمات كليدي: چهارضلعي/ آزمون و تمرين 

چكيده: اين كتاب درباره ي »چهارضلعي«، انواع آن و بررسي ويژگي هاي هر يك در چهارفصل 
با اين عناوين تدوين شده است: چندضلعي ها و ويژگي هاي عمومي آن ها؛ چهارضلعي هاي مهم و 
بررسي ويژگي هاي آن ها؛ رابطه ي بين چهارضلعي ها؛ تعاريف مستقل و بررسي عكس ويژگي ها؛ و 
ترسيم چهارضلعي ها. در هر فصل كوشش شده است با ارائه ي فعاليت ها و مثال هاي متنوع و مفهومي، 
يادگيري فعال تحقق يابد تا مخاطب به يادگيري تثبيت شده و الهام بخشي برسد. در پايان هر موضوع، 

تعدادي تمرين آمده است تا مخاطبان با انجام آن ها به تثبيت يادگيري خود كمك كنند. 
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99 . خداجو، فروزنده. دوستت دارم ايران: چهارمحال بختياري . 
تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، دفتر انتشارات كمك آموزشي ، 1388، 72  ص 

 قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول 
موضوع درسي: جغرافيا 

* كلمات كليدي: طبيعت ايران/ كوه ها/ رودها/ حيوانات/ عشاير/ موسيقي/ آواز/ چهارمحال بختياري/ 
استان هاي ايران 

چكيده: مخاطبان اين كتاب طي چهار بخش با عنوان هاي پنجره هاي زندگي، ريشه ها و برگ ها، ياد 
و يادگارها و تابلوي طبيعت، با طبيعت استان چهارمحال بختياري، پيدايش قوم بختياري و وضعيت 
آن ها در دوره هاي متفاوت حكومتي، معماري، آثار سنگي، عشاير، مكان هاي مذهبي، مشاهير محلي، 
موسيقي، جشن ها، آداب و رسوم، بازي ها، صنايع دستي، محصوالت كشاورزي و راه هاي اين استان،  به 

همراه تصويرهاي طبيعي آشنا مي شوند. 

100 . فتح آبادي، جواد. چيستان، مثل، معما براي دانش آموزان دوره هاي ابتدايي و راهنمايي. 
مشهد: صيانت ، 1387، 152  ص 

 قطع : رقعي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: ادبيات فارسي  

* كلمات كليدي: چيستان/ ضرب المثل/ معما/ ادبيات شفاهي 

چكيده: يكي از بخش هاي اصلي ادبيات شفاهي و فرهنگ عامه را ضرب المثل ها، داستان ها،  قصه ها و 
ترانه ها، چيستان ها،  مثل ها و شوخي ها تشكيل مي دهند كه از پيشينيان ما به ارث گذاشته شده اند و به 
آيندگان خواهند رسيد. در كتاب حاضر نويسنده سعي داشته است، با گردآوري و تنظيم بخش كوچكي 
از مثل ها و چيستان ها، مخاطبان را كه بيشتر دانش آموزان دوره هاي ابتدايي و راهنمايي هستند، با 
گوشه اي از فرهنگ عظيم و ادبيات شفاهي ايرانيان آشنا سازد. عناوين فصل هاي كتاب عبارت اند از: 

چيستان ها و معماها؛  مثل ها؛ ريشه هاي داستاني چند مثل؛  پاسخ نامه ي چيستان ها و معماها. 
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101 . ژالي، هنگامه. حس بويايي. 
تهران: عسل نشر ، 1388، 24  ص 

 قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: حس بويايي/ اندام هاي حسي/ بيني/ بو 

چكيده: يكي از حواسي كه در شناخت محيط اطراف به شما كمك زيادي مي كند، حس بويايي 
است. اندام اين حس »بيني« نام دارد. بوها مي توانند ما را از وجود خطرات آگاه كنند. به منظور آشنايي 
مخاطبان با اندام هاي حسي و به خصوص حس بويايي، كتاب حاضر اطالعاتي كلي درباره ي اندام هاي 
حسي، حس بويايي، ساختمان حس بويايي، قدرت حس بويايي در سنين متفاوت،  و نيز حس بويايي 

در حيوانات ارائه مي دهد. 

102 . ژالي، هنگامه. حس بينايي. 
تهران: عسل نشر ، 1388، 24  ص 

 قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: بينايي/ ساختمان چشم/ گيرنده ي نوري/ اعصاب/ حدقه/ خطاي بينايي 

چكيده: هر گيرنده ي حسي با محرك مخصوص خودش تحريك مي شود و پيام عصبي توليد مي كند. 
پس گيرنده هاي نوري فقط با نور تحريك مي شوند. هر انساني دو چشم دارد. چشم ها كروي شكل 
هستند و در داخل حدقه ي چشم قرار دارند. مخاطبان در اين كتاب با حس بينايي، ساختمان چشم، 
سلول هاي تشكيل دهنده ي آن، عضالت، اجزا، چگونگي ديدن اشيا، عمل تطابق، بيماري هاي چشمي، 
خطاهاي بينايي و حس بينايي در جانوران، به كمك تصويرهايي در اين زمينه آشنا مي شوند. متن كتاب 

ساده و روان و مطالب مختصر و مفيد هستند. 
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103 . ژالي، هنگامه. حس المسه. 
تهران: عسل نشر ، 1388، 24  ص 

 قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: المسه/ ساختمان پوست/ گيرنده هاي درد/ آموزش كودكان/ علوم 

چكيده: يكي از كارهاي بسيار مهم و حساس پوست بدن، جلوگيري از ورود ميكروب ها به داخل بدن 
است. به همين علت،  زماني كه قسمتي از پوست شما دچار آسيب يا بريدگي مي شود، بايد حتماً مورد 
توجه قرار گيرد. در اين كتاب، مخاطبان با حس المسه، ساختمان پوست،  عملكرد سلول هاي پوستي، 
اعصاب و ماهيچه ها و غدد آ ن، هم چنين درباره ي گيرنده هاي درد، اطالعات مختصر و مفيدي به زبان 

ساده و روان به همراه تصاويري دريافت مي كنند. 

104 . داودي، خسرو/ متين آرا، فرخنده/ نجفي، زيور. حساب اول راهنمايي را خود بيابيم: 
»ياددهي - يادگيري« به روش فعال. 

تهران: مدرسه ، 1388، 96  ص 
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول ؛ معلم  

موضوع درسي: رياضي  
* كلمات كليدي: پرسش و پاسخ/ رياضي/ تمرين/ روش فعال 

چكيده: كتاب حاضر براي درس رياضي دانش آموزان اول راهنمايي به روش فعال تدوين شده و شامل 
فعاليت هاي متنوعي براي كشف و يادگيري مفاهيم كتاب درسي، تمرين هاي تكميلي و سؤال هاي 
كاربردي و خالق است كه براي دانش آموزان با استعدادها و توانايي هاي گوناگون قابل استفاده است. در 
روش فعال، دانش آموز در كالس فعال است. نتيجه گيري ها توسط دانش آموزان صورت مي گيرد و آنان 
در توليد و شكل گيري مفاهيم سهيم اند. دانش آموز با انجام فعاليت ها سعي مي كند مفاهيم مورد نظر هر 
درس را درك و كشف كند. برخي مطالب كتاب عبارت اند از: بخش پذيري؛ مقسوم عليه هاي يك عدد؛ 
نمودار مقسوم عليه ها؛ بزرگ ترين مقسوم عليه مشترك؛ تعريف توان؛ مفهوم كسر؛ عدد مخلوط؛ تساوي 

كسرها؛ عدد صحيح؛ جمع اعداد صحيح. 
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105 . گرائلي، سكينه. تاريخ بخوانيم: حسن صباح. 
تهران: مدرسه ، 1387، 79  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلي: سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: تاريخ  

* كلمات كليدي: حسن صباح/ تاريخ/ سرگذشت نامه/ فرقه ي اسماعيليه/ سلجوقيان 

چكيده: زندگي پر فراز و نشيب حسن صباح، به خصوص ماندن او در دربار سلجوقي و ديدن اوضاع 
نابسامان دربار فاطمي، درس هاي بزرگي به او آموخت. صباح دريافت كه تنها با تكيه بر مسائل اقتصادي 
و ديني اسماعيليان و تبليغ كردن نمي توان كاري از پيش برد و رو در رو شدن با تيغ تيز سلجوقيان 
كاري بيهوده و بي ثمر است. بنابراين اولين كاري كه حسن صباح كرد، يافتن پناهگاهي مستحكم و 
تسخيرناپذير بود. او با اين هدف وارد اصفهان شد تا اوضاع و احوال آن جا را دوباره بررسي كند. حسن 
صباح با نام مستعار دهخدا، همراه با عده اي از يارانش از روستاي »اندج« به قلعه ي »الموت« رفت. 
ورود او به قلعه در شب چهارشنبه ششم رجب سال 483 صورت گرفت. در اين كتاب زندگي حسن 
صباح )654-483 هـ . ق( و تالش هاي او براي تبليغ فرقه ي اسماعيليه و مبارزاتش با سلجوقيان به 

گونه ي داستاني براي نوجوانان روايت مي شود. 

106 . جهانگيريان، عباس. حكايت هاي شيرين چهار مقاله نظامي عروضي. 
تهران: پيدايش ، 1387، 132  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: سوم 
موضوع درسي: ادبيات فارسي  

* كلمات كليدي: نثر فارسي/ قرن ششم/ حكايت/ چهار مقاله/ نظامي عروضي

 
چكيده: »چهار مقاله ي نظامي عروضي« يكي از كتاب هاي بسيار ارزشمند قرن ششم هجري قمري 
است كه نه تنها نمونه اي ارزنده از سبك زبان و ادبيات آن قرن به شمار مي رود، بلكه به نظر برخي 
از اديان معاصر، براي شناخت دانش و فرهنگ جامعه ي آن روزگار نيز مرجع بسيار مناسبي است. اين 
كتاب شامل چهار مقاله درباره ي دبيري، علم شعر و صالحيت شاعري، علم نجوم و دانش منجم و علم 
طب و هدايت طبيب است. نويسنده در اين مقاله ها سعي كرده است، ويژگي چهار پيشه را كه به نظر 
او پادشاهان به آن ها نيازمندند، شرح دهد. در هر مقاله ابتدا موضوع اين پيشه ها و شرايط پيشه وران آن 
را بيان كرده است و سپس مناسب با آن، از ده حكايت ياد مي كند كه شامل سنت ها و آداب و رسوم 
پيشينيان است. به منظور آشنايي نوجوانان با متن چهار مقاله و حكايت هاي آن، كتاب حاضر با نثري 

ساده و روان از اصل كتاب اقتباس و بازنويسي شده است. 
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107 . كرود، رابين. علم در قرن 21: حمل و نقل. مجيد عميق 
تهران: افق ، 1387، 40  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم 
موضوع درسي: حرفه و فن  

* كلمات كليدي: حمل ونقل/ جاده/ راه آهن/ خودرو/ قطار/ پرواز/ ترافيك و آلودگي/ فضا 

چكيده: با پيشرفت علم، شيوه هاي حمل ونقل در جهان امروز هم به شكل اعجاب آوري دگرگون شده 
است. اما ارائه ي فناوري هاي نوين تا كجا و چگونه ادامه پيدا خواهد كرد؟ متن ساده و تصاوير رنگي 
و ديدني اين كتاب، نوجوانان را با دانش و يافته هاي نوين، در شيوه هاي حمل ونقل زميني، هوايي و 
فضايي آشنا مي كند. برخي موضوعات كتاب از اين قرارند: ترافيك و آلودگي؛ جاده؛ راه آهن؛ قطارهاي 

تندرو؛ حركت روي آب؛ عمود پرواز؛ سفر به فضا. 

108 . دادفر، سجاد. تاريخ بخوانيم: حمله مغوالن به ايران. 
تهران: مدرسه ، 1388، 87  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلي: دوم 
موضوع درسي: تاريخ  

* كلمات كليدي: چنگيزخان/ حمله ي مغوالن/ ايلخانان/ تاريخ 

چكيده: جواب هاي درشت خوارزمشاه به پيغام هاي چنگيزخان و قتل تجار و فرستادگان، به همراه 
فروش اموال ايشان، بهانه ي الزم را براي حمله ي چنگيز به ايران فراهم كرد. امپراتوري خوارزمشاهيان 
از تجربيات تمدن اسالمي در  آباد و بهره مند  اين زمان كشوري ثروتمند، داراي سرزمين هاي  در 
زمينه هاي گوناگون بود. البته كافي نبودن منابع طبيعي و زيستي مغوالن، عالقه ي چنگيز را به تسخير 
سرزمين هاي جديد و تمايل او را به سلطه بر راه هاي بازرگاني كه چين را به غرب پيوند مي داد، بيشتر 
مي كرد. كتاب حاضر به منظور آشنايي نوجوانان با حمله ي مغول، سرزمين مغولستان، عقايد و افكار، 
فرمانروايان مغول، لشكركشي چنگيزخان به سرزمين هاي مجاور و آثار و نتايج اين حمله به رشته ي 

تحرير درآمده است. 
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109 . جمعي از نويسندگان. حيات وحش ايران: مهره داران . 
تهران: طاليي ، 1388، 300  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: حيات وحش/ مهره داران/ دايره المعارف حيوانات/ پستان داران/ پرندگان 

چكيده: در اين دايره المعارف مصور و رنگي، نوجوانان با زندگي انواع پستان داران، پرندگان دوزيستان، 
خزندگان و ماهي ها آشنا مي شوند. در معرفي هر مهره دار، اين اطالعات لحاظ شده است: نام فارسي، نام 
انگليسي، نام علمي، خانواده، جمعيت، پراكنش، زيستگاه، اندازه، ريخت شناسي، رژيم غذايي، زادآوري، 
وضعيت حفاظتي و نقشه ي پراكندگي در ايران. هم چنين باور كهن مردم، درباره ي برخي از مهره د اران 

و كاربرد آن در شعر فارسي، و ضرب المثلي مرتبط با آن جان دار آورده شده است. 

110 . ورديك، اليزابت. خشمگين مي شويم: چه كنيم ؟. حسن نصيرنيا 
تهران: قدياني، كتاب هاي بنفشه ، 1387، 112  ص 

 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: علوم اجتماعي  

* كلمات كليدي: آموزش كودكان/ مهار خشم/ دفاع از خود 

چكيده: خشم يكي از مشكالت پردردسر افرادي است كه خشمگين مي شوند و در نتيجه، به خود و 
ديگران آسيب مي رسانند. خشم احساسي مختلط است كه با هيجان هاي ديگر مانند اندوه، سرخوردگي، 
نگراني و ترس ارتباط نزديك دارد. هركسي گاهي خشمگين مي شود و خشم بخشي از طبيعت آدمي 
است. از اين رو، مانند شادي، اندوه، ترس يا رضايت خاطر، امري طبيعي تلقي مي شود. با اين كه خشم 
ناخوشايند است؛ مي تواند مانند نيرويي مثبت و كارساز به بچه ها كمك كند تا اگر با موردي نامطلوب 
و ناعادالنه روبه رو شدند، از خود دفاع كنند. هدف از نگارش اين كتاب، دادن رهنمودهاي كاربردي به 
كودكان و نوجوانان است تا بتوانند خشم خود را با روش هاي سالم و سودمند، مهار كنند. مخاطبان اين 

كتاب، كودكان دبستاني، نوجوانان، پدران، مادران، معلمان و كارشناسان تعليم و تربيت هستند. 
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111 . آرنولد، نيك. علوم ترسناك: خودآزمايي هاي علوم ترسناك. محمود مزيناني 
تهران: پيدايش ، 1387، 152  ص 

 قطع: خشتي كوچك * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان/ علوم/ آزمايش/ خود آزمايي 

چكيده: علوم پر از نكات و مسائل علمي است و كتاب حاضر در قالب طنز و از طريق انواع خودآزمايي ها 
كه در آن صدها سؤال غيرمنتظره وجود دارد، در اين زمينه آموزش مي دهد. طبق نظر نويسنده، انواع 
خودآزمايي هاي علوم ترسناك عبارت اند از: پزشكي كشنده؛ فيزيك وحشتناك؛ ستاره شناسي هراس آور؛ 
زيست شناسي پر سروصدا؛ دايناسورهاي مرگبار. در واقع،  كتاب در قالب اين دسته بندي، شرح طنزآميزي 
از سؤاالت علمي درباره ي اسحاق نيوتن، پيتر كورني، ويليام واتسون، بنجامين فرانكلين، پير ژانسن و 

جيمز چاليز را به مخاطبان عالقه مند به علوم معرفي كرده است. 

112 . جزايري، عليرضا. پيشگيري از اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانواده ها: داروهاي غير 
تجويزي )مسكن ها،آرام بخش ها و داروهاي محرك (. 

تهران: دانژه ، 1387، 36  ص 
 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلي: سوم ؛ معلم 

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: اعتياد/ داروهاي آرام بخش/ وابستگي/ پيش گيري/ آگاهي 

چكيده: كتاب حاضر سعي دارد، اطالعات الزم را در مورد داروهاي غيرتجويزي در اختيار نوجوانان 
و اولياي آن ها قرار دهد. كتاب به روشني به پرسش هايي از اين قبيل پاسخ مي گويد: داروهاي غير 
تجويزي كدام اند؟ چگونه روي مغز و بدن اثر مي گذارند؟ عوارض مصرف اين شبه افيون ها چيست؟ 
و. . . . مؤلف سعي داشته است كه تا حد امكان سطح آگاهي مخاطبان كتاب را باال ببرد و كنجكاوي 

و ابهامات آنان را برطرف سازد. 
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113 . وايز، جيم. دانش پيشينيان . حسن ساالري 
تهران: مدرسه ، 1388، 228  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: تاريخ 

* كلمات كليدي: فعاليت محور/ دانش در سپيده دم تاريخ/ دانش در جمهوري و امپراتوري/ دانش 
در عصر طاليي 

چكيده: اين كتاب به روش »فعاليت محور« براي دانش آموزان دوره ي ابتدايي طراحي شده و در 
چارچوب فعاليت هاي سرگرم كننده، اطالعاتي را درباره ي دانش تمدن ها و فرهنگ هاي كهن در اختيار 
آن ها مي گذارد. خواننده با مطالعه ي اين كتاب و انجام فعاليت هاي آن، هم مفاهيم بنيادي علوم و هم 
تاريخ علم را مي آموزد. برخي عناوين فصل هاي كتاب از اين قرارند: دانش در سپيده دم تاريخ؛ دانش 
در كمان بارور؛ دانش در جمهوري و امپراتوري، دانش در امريكاي كهن؛ دانش در سرزمين آزادگان؛ 

دانش در عصر طاليي. 

114 . برني، ديويد. دانش نامه ي فشرده ي بدن انسان. مجيد رضائي راد 
تهران: مدرسه ، 1387، 240  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: دوم - سوم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: بدن انسان/ دايره المعارف فيزيولوژي/ كالبدشناسي انسان/ دانش نامه 

چكيده:  دانش نامه ي فشرده ي بدن انسان مجموعه ي كاماًل موضوعي و مصور است كه دريچه اي 
به اسرار علوم بدن انسان، شامل سلول هاي بدن انسان، شش ها، چشم ها، كليه ها و. . . باز مي كند. 
ويژگي هاي خاص دانش نامه ي حاضر از اين قرارند: بيش از 2000 مدخل دارد؛ تصاوير آن كاماًل رنگي 
و زنده است؛ تعاريف مختصري همراه با توضيح كامل تر براي ساده تر كردن درك علوم ارائه مي دهد. 
همين طور، ترتيب موضوعي، نمايه ي كامل، و ارجاعات متقابل متناسب با نيازهاي آموزشي و درسي 
آن، دانش آموزان را مجذوب خود مي كند. در بخش پاياني كتاب، واژه ياب، شرح اصطالحات، و نمايه ي 
تمامي واژه ها با ارجاع به صفحات و مدخل مورد نظر آمده است. هم چنين، يك واژه نامه ي فارسي به 

انگليسي بسيار كارامدي در انتهاي كتاب وجود دارد. 
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115 . چنسلر، دبورا . . . ]و ديگران[ . دانش نامه ي نوآموز: آن چه دانش آموز بايد بداند . 
حسن ساالري 

تهران: افق ، 1388، 320  ص 
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 

موضوع درسي: كتاب هاي مرجع  
* كلمات كليدي : زمين/ گياهان/ جانوران/ دايناسورها/ مردمان/ بدن انسان/ علوم/ فضا/ ماشين ها 

چكيده: در اين كتاب،  اطالعات فراوان و گسترده اي درباره ي زمين، گياهان، جانوران، دايناسورها، 
مردمان، بدن انسان،  علوم،  فضا و ماشين ها به همراه تصويرهايي رنگي و زيبا آورده شده است. در كنار 
اطالعات، بخش هاي ويژه اي هم چون دانستني هاي شگفت انگيز،  داستانك هاي دل پذير، واژه نامه هاي 
كوچك، پرسش هاي دشوار با پاسخ هاي خيره كننده و كاردستي ها و بازي هاي سرگرم كننده نيز درج 
شده است. مطالب كتاب با زباني ساده و روان در 10 فصل ترتيب داده شده و نشاني پايگاه اينترنتي هر 

موضوع در پايين صفحه آمده است.

116 . قرباني، مهدي. كتاب هاي كوچك رياضي دوره ي راهنمايي: دايره و زاويه. 
تهران: مدرسه ، 1387، 112  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: اول - سوم 
موضوع درسي: رياضي  

* كلمات كليدي: هندسه/ راهنماي آموزشي/ تمرين ها 

چكيده: در اين كتاب، مفاهيم زاويه و دايره و ارتباط آن ها با يكديگر با نگاهي وسيع تر بررسي مي شود. 
كتاب در سه فصل تدوين شده و در هر فصل به شيوه ي آموزش فعال به مطالب و مفاهيم پرداخته شده 
و سعي بر آن بوده است كه با استفاده از مفاهيم و مثال هاي كاربردي، به ذهن فراگيرندگان در كسب 
معلومات و تفكر خالق، ياري رسانده شود. بعد از هر موضوع مورد بحث، تمرين ها و پرسش هايي مطرح 
شده اند تا به تكامل يادگيري بينجامند. در پايان هر فصل نيز تعدادي تمرين و سؤاالت چهارگزينه اي 
آمده است. از جمله بخش هاي جذاب اين كتاب »كارگاه هندسه« است كه مي كوشد با ارائه ي يك 

وسيله ي كمك آموزشي ساده، به يادگيري مخاطبان عمق بيشتري ببخشد. 



69دورهيآموزشراهنمايي11

117 . آدامز، سيمون . . . ]و ديگران[. دايره المعارف اينترنتي . منوچهر اكبرلو
تهران: محراب قلم ، 1388، 440  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: حرفه و فن  

* كلمات كليدي: فضا/ زمين/ دانش و فناوري/ بدن انسان

 
چكيده: نوجوانان با مراجعه به »دايره المعارف اينترنتي« مي توانند به پاسخ سؤاالتشان در نه حوزه ي 
فضا، زمين، طبيعت، بدن انسان، دانش و فناوري، مردم و مكان ها، جامعه و اعتقادات، هنر و سرگرمي و 
تاريخ برسند. مشاهده ي تصاوير رنگي به اين امر، كمك شاياني مي كند. مخاطبان مي توانند با استفاده 
از سايت اينترنتي اختصاصي كه در كتاب درج شده، روي بيش از 1000 لينك، كليك كنند و به مطالب 

مورد نياز دست يابند. 

118 . گرين، جين. دايره المعارف بدن انسان براي كودكان و نوجوانان . پريسا همايون روز 
تهران: پنجره ، 1388، 240  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: دوم - سوم ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: توليدمثل/ جنين شناسي/ دستگاه هاي بدن/ ماهيچه/ تنفس 

چكيده: نوجوانان با مطالعه ي اين دايرة المعارف مصور و رنگي درباره ي سلول ها، دستگاه توليد مثل، 
اسكلت و استخوان ها، ماهيچه ها، دستگاه گردش خون، دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، مغز و حواس، 
پوست و ناخن،  و برخي بيماري هاي بدن، اطالعات مختصر و مفيدي به دست مي آورند. در پايان كتاب 

نيز، »واژه نامه« و »نمايه« درج شده  است. 
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119 . شارمن، آندرو. . . ]و ديگران[. چراهاي شگفت انگيز: دايره المعارف چراهاي شگفت 
انگيز شگفتي هاي جهان . رويا خويي 

تهران: محراب قلم ، 1388، 132  ص 
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 

موضوع درسي: كتاب هاي مرجع  
* كلمات كليدي: جهان/ ماقبل تاريخ/ آموزش علوم/ سياره ي زمين/ زمان/ فصل 

چكيده: دايرة المعارف چهار جلدي حاضر كه در يك مجلد براي كودكان چاپ شده، شامل اطالعاتي 
مختصر و موجز درباره ي جهان، ماقبل تاريخ، سياره ي زمين و زمان و فصل هاست. در هر جلد از اين 
مجموعه، 31 سؤال درج شده و مؤلفان كوشيده اند، به زباني ساده و آسان به آن ها پاسخ دهند. عالوه 
بر سؤال ها، در كنار تصويرهاي رنگي مطالب ديگري در ارتباط با هر تصوير آورده شده  است. در پايان 

هر جلد نيز، واژه نامه آمده  است. 

120 . پاركر، استيو. دايره المعارف دانش و سرگرمي )حيوانات (. قاسم قاليباف 
تهران: پيام كتاب ، 1388، 4ج   

 قطع : رحلي * پايه ي تحصيلي: اول ؛ معلم  
موضوع درسي: كتاب هاي مرجع  

* كلمات كليدي: حيوانات/  پسنان داران/ پرندگان/ خزندگان/ حشرات 

چكيده: دايرة المعارف علمي- تفريحي حاضر با موضوع جانوران،  مجموعه اي است سرشار از اطالعات، 
 تصاوير رنگارنگ و فعاليت هاي توأم با تفريح. در اين كتاب هر صفحه با موضوع جديدي آغاز مي شود. 
اين ويژگي به مخاطب كمك مي كند اطالعات مورد نظر خود را به سرعت و به آساني پيدا كند. 
كتاب از شش مبحث كلي تشكيل شده و نوار رنگي باالي هر صفحه،  بيانگر موضوع مطرح شده 
در آن است. اين مباحث عبارت اند از: پرندگان؛ پستان داران؛ حشرات و ساير بي مهرگان؛  زيستگاه هاي 

جانوري؛ خزندگان؛  دوزيستان و ماهي ها؛  رفتارشناسي توليد مثل و چرخه ي حيات جانوران. 
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121 . هريس، نيكوالس. . . ]و ديگران[. دايره المعارف دانش و سرگرمي )دنياي پيرامون ما(. 
زهرا محمدي/عبدالرضا شيخ مهدي مسگر 

تهران: پيام كتاب ، 1388، 4ج   
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول ؛ معلم  

موضوع درسي: كتاب هاي مرجع  
* كلمات كليدي: قاره ها/ علوم/ حيوانات/ درياها/ فصل ها/ دنياي پيرامون ما 

چكيده: دايره المعارف حاضر به كمك تصوير و نقاشي اطالعاتي را درباره ي موضوعات بسيار متنوعي 
ارائه مي دهد. برخي از اين موضوعات عبارت انداز: قاره ها،  اقيانوس ها، زمين و آسمان،  گياهان، پرندگان، 
قرون وسطي،  امپراتورهاي بزرگ و اديان. در اين دايره المعارف، هر موضوع شامل اطالعات كلي 

درباره ي آن و نيز تصاوير و شكل هايي براي ارائه ي اطالعات جزئي تر است. 

122 . برايان، وارد. دايره المعارف دانش و سرگرمي )علم(. حسين ايرايي 
تهران: پيام كتاب ، 1388، 4 ج 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول ؛ معلم  
موضوع درسي : كتاب هاي مرجع  

انرژي/  دريايي/  حيوانات  فضا/  انسان/  بدن  دايرة  المعارف/  ارتباطات/  آب/  كليدي:  كلمات   *
اقيانوس ها/ پرندگان 

چكيده: دايرة  المعارف علمي حاضر كه به روش آموزشي و تفريحي تدوين شده، شامل اطالعات، 
 تصاوير رنگي و تمرين هاي سرگرم كننده درباره ي آب، آهن رباها، ارتباطات، اقيانوس ها،  انرژي،  بدن 
انسان، پرندگان، حمل و نقل، حواس انسان،  زمان، ستاره ها، عكاسي، قلمرو حيوانات،  حيوانات دريايي، 
ميكروسكوپ و . . . است. موضوعات كتاب به ترتيب حروف الفبا آورده شده اند. به عالوه، براي انتقال 
بهتر مفاهيم از ابزارهاي خاصي استفاده شده است؛  از جمله: در نوار رنگي باالي صفحات،  عناوين 
مرتبط با موضوع آن صفحه آمده است؛  تصاوير و نقاشي ها،  كتاب را خواندني كرده اند؛ در كادرهاي 
نارنجي،  مطالب خواندني طنز به شكل كارتون درج شده است؛ واژه هاي مهم در خانه ي كلمات شرح 

داده شده اند؛ قسمت كارهاي عملي،  در كادر مخصوص با عنوان »خانه هاي معما« درج شده است. 



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 72

123 . واكر، جين. دايره المعارف دانش و سرگرمي )گوناگون(. قاسم قاليباف 
تهران: پيام كتاب ،  1388، 4ج   

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول ؛ معلم  
موضوع درسي: كتاب هاي مرجع  

* كلمات كليدي : آب و هوا/ انرژي/ انسان/ پستان داران/ جنگل ها/ رنگ ها/ حشرات

 
چكيده: كودكاني كه به كارهاي تحقيقي و پژوهشي عالقه دارند و مي خواهند درباره ي آب و هوا، 
 قاره ها،  انرژي، پرنده ها، پول، جاده ها، جانوران، جهان هستي، دين و مذهب، ستاره ها، صحراها، عنكبوت ها 
و ماشين ها به دست آورند،  مي توانند اين دايره المعارف را كه براساس حروف الفبا و به همراه تصاوير و 
نقاشي هايي تدوين شده است، مطالعه كنند. در هر صفحه، ضمن آوردن اطالعات كلي درباره ي موضوع 
مورد بحث، در كنار تصاوير و نقاشي ها مباحث جزئي تري نيز آورده شده است. هم چنين در هر صفحه 

كادرهايي ديده مي شود: شامل واژه نامه، بازي با كلمه، مطالب عجيب و خواندني و . . . 

124 . رومين، ترور. دچار استرس مي شويم! چه كنيم؟. حسن نصير نيا 
تهران: قدياني، كتاب هاي بنفشه ، 1387، 96  ص 

 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: علوم اجتماعي  

* كلمات كليدي: فشار رواني )استرس(/ كودكان/ نوجوانان 

چكيده: استرس بچه ها بيشتر وقت ها پنهان مي ماند. آنان ممكن است نشانه هاي فشار رواني، يعني 
سردرد، دل درد، اختالل در خواب و كم اشتهايي را داشته باشند، اما چون نمي دانند استرس چيست، شايد 
فكر كنند كه در آستانه ي بيمار شدن هستند. همين طور، چون بسياري از بزرگ ساالن تصور نمي كنند 
كه ممكن است بچه ها دستخوش استرس شوند، شايد اين نشانه ها را به منزله ي عالئم بيماري جسمي 
تلقي كنند. كتاب حاضر براي مطالعه ي كودكان، نوجوانان، پدران، مادران و معلمان تدوين شده است و 
شامل نكته هايي درباره ي شناخت استرس و راهكارهايي به منظور كاهش آن است. كتاب دربردارنده ي 
ده ها نكته ي تجربي و كاربردي است كه خوانندگان مي توانند از آن ها بهره ببرند. تصويرهاي كاريكاتور 
مانند و شوخ طبعي نويسندگان سبب شده است كه به خاطر سپردن اين نكته ها و عمل به آن ها، دل پذير 

و آسان شود. 
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125 . گروه نويسندگان. نوجوانان و مهارت هاي زندگي: در خيابان . الدن مقيمي اسكويي 
تهران: شركت انتشارات فني ايران ،  1388، 40  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: بهداشت روان/ مثبت انديشي/ اعتمادبه نفس/ خودباوري 

چكيده: »خودباوري موجب مي شود شاد باشيم، احساس خوش بختي بيش تري كنيم و دوستان زيادي 
داشته باشيم. براي اين كه به اهدافمان برسيم، بايد احساسات منفي را در جاي مناسب خود قرار دهيم 
و به وضعيتمان با مثبت انديشي، از زاويه ي ديگري نگاه كنيم. « نگارنده در اين كتاب كوشيده  است 
 با استفاده از سرگرمي، جدول، تصوير، و انواع پرسش،  مخاطبان نوجوان را با مفهوم بهداشت روان و 

خودباوري آشنا كند. 

بهمن. درس پژوهشي مشاركتي كاركنان مدارس: راه كار توسعه  . حوريزاد،   126
دانش حرفه اي معلمان خمير مايه تحول در آموزش و پژوهش . 

تهران: لوح زرين ، 1388، 152  ص 
 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: معلم  

موضوع درسي: علوم تربيتي  
* كلمات كليدي: آموزش و پرورش/ ايران/ علوم اجتماعي/ ياددهي- يادگيري/ نوآوري/ پروژه 

محوري در آموزش/ درس پژوهي

 
چكيده: امروزه از آمريكا تا كشورهاي حوزه ي خليج فارس و  آسيانه ي ميانه، از برزيل تا اقيانوسيه، و از 
آفريقاي جنوبي تا ژاپن، آهنگ تغيير و شوق به تحول در آموزش و پرورش به گوش مي رسد. بيشترين 
توجه برنامه  هاي اصالحات آموزشي بر توانمندسازي معلم و غني سازي فرايند »ياددهي- يادگيري« 
متمركز است. توجه به ارتباط مدرسه و جامعه، و برقراري تعامل اثربخش ميان آموزش مدرسه اي با 
زندگي اجتماعي، مأموريت اصلي اغلب برنامه هاي اصالحات آموزشي كشورهاي جهان است. مدل 
»درس پژوهي« به عنوان مدلي مؤثر براي ترويج و غني سازي يادگيري در مدرسه، در حال حاضر 
نظر بسياري از انديشمندان در جهان را براي تحول در آموزش به خود جلب كرده است. اين كتاب 

درس پژوهي را به روشني براي شما شرح مي دهد. 
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127 . علوي مقدم، بهنام. دستور زبان فارسي بر پايه ي زبان شناسي . 
تهران: لوح زرين ، 1388، 119  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: ادبيات فارسي  

* كلمات كليدي: زبان فارسي/ ساخت آوايي زبان/  ساخت واژه/ دستور توصيفي 

چكيده: كتاب حاضر بر اساس »دستور توصيفي زبان فارسي رسمي« به تحرير درآمده و شامل مباحث 
كلي مطرح در دستور زبان فارسي امروز و گاه دستور تاريخي زبان فارسي است. كتاب در پنج فصل با 
اين عناوين تدوين شده  است: ساخت آوايي زبان فارسي؛ ساخت واژه، گروه اسمي، جمله و قيد. مخاطبان 
كتاب دبيران، دانش آموزان دوره هاي تحصيلي راهنمايي و متوسطه، دانشجويان زبان و ادبيات فارسي، 

مترجمان و دبيران زبان انگليسي هستند. 

128 . اعتمادي، حسين. دفتر تمرين و آموزش عربي سال اول دوره راهنمايي تحصيلي . 
رشت، تهران: رودسري، ره آورد ، 176  ص 
 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: اول 

موضوع درسي: عربي  
* كلمات كليدي: آموزش زبان عربي/ آزمون/ پرسش و پاسخ/ صرف و نحو/ دوره ي راهنمايي 

چكيده: كتاب حاضر دفتر تمريني است كه به دانش آموز كمك مي كند، قواعد را مختصر و مفيد 
بياموزد و از آموزش زبان عربي لذت ببرد. به عالوه كتاب در 10 درس حاوي نكات مفيد كليدي، معاني 
لغات جديد هر درس، نمونه سؤاالت امتحاني براي هر درس، تست هاي چندگزينه اي،  صرف و نحو، 

و ضماير تنظيم شده  است. 
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129 . اعتمادي، حسين. دفتر تمرين و آموزش عربي سال دوم دوره راهنمايي تحصيلي . 
رشت، تهران: رودسري، ره آورد ، 1388، 168  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: دوم 
موضوع درسي: عربي  

* كلمات كليدي: آموزش زبان عربي/ پرسش و پاسخ/ آزمون/ صرف و نحو/ دوره ي راهنمايي 

چكيده: اين كتاب مشتمل بر 12 درس است و در هر درس، چند تمرين مرتبط با مطالب كتاب 
درسي، و قسمت هايي با عنوان هاي آشنايي با چند كلمه ي قرآني، فراگيري مفهوم صرف و نحو، 
تست هاي چندگزينه اي، نمونه سؤاالت امتحاني هر درس، تمرينات طبقه بندي شده، و نكات مهم 
درس ارائه شده اند. در پايان كتاب، نمونه سؤاالت امتحاني خرداد ماه و نمونه سؤاالت المپياد عربي 

آوره شده  است. 

130 . اعتمادي، حسين. دفتر تمرين و آموزش عربي سال سوم دوره راهنمايي تحصيلي . 
رشت، تهران: رودسري، ره آورد ، 1388، 176  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: سوم 
موضوع درسي : عربي  

* كلمات كليدي: آموزش زبان عربي/ كتاب درسي/ آزمون پرسش و پاسخ/ دوره ي راهنمايي/ صرف 
و نحو 

چكيده: اين كتاب دفتر تمريني است كه پيش روي دانش آموز قرار مي گيرد و به او كمك مي كند تا 
در حل تمرينات، از روش سنتي و يا كشيدن تصوير و جدول رهايي يابد و به جاي آن، به حل نمونه 
سؤاالت امتحاني و تست ها و تمرينات تكميلي بپردازد. كتاب در 11 درس همه ي اهداف كتاب درسي 
را پوشش مي دهد. دانش آموز با مطالعه ي آن به درك بهتري از مفاهيم كتاب درسي و مهارت براي 

پاسخ گويي به پرسش ها و تمرين ها دست مي يابد. 
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131 . اوكانر، باربارا. مشاهير جهان: دنيا در سر انگشتان لوئيز بريل . احمد قندهاري 
تهران: مهاجر ، 1388، 60  ص 

 قطع: خشتي كوچك * پايه ي تحصيلي: اول - سوم 
موضوع درسي: حرفه و فن  

* كلمات كليدي: دانشمند/ نابينا/ حروف برجسته/ زندگي نامه/ خط بريل/ رافي گرافي 

چكيده: »در سال 1839، لويي براي اين مسئله راه حلي پيدا كرد و آن ابداع جديدي بود كه نقطه ها 
را به شكل حروف برجسته درآورد تا افراد نابينا هم به راحتي بتوانند از آن استفاده كنند. او اين روش را 
رافي گرافي ناميد . . . « در اين كتاب نوجوانان با زندگي، تالش ها، توانايي ها، ابداعات و آثار لوئيز بريل 
)1852-1809 م( و نيز ويژگي هاي خط بريل كه شيوه ي نگارش كتاب نابينايان است، آشنا مي شوند. 

132 . هيلر، رجينا . . . ]و ديگران[ . راهبردهاي يادگيري، برنامه ريزي درسي براي موفقيت 
در تحصيل . حميد رضا رضا زاده . . . ]و ديگران[ 

تهران: مهاجر ، 1388، 280  ص 
 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلي: سوم ؛ معلم 

موضوع درسي: علوم تربيتي  
* كلمات كليدي : علوم اجتماعي/ برنامه ريزي درسي/ راهبردهاي يادگيري/ پردازش اطالعات/ قدرت 

يادگيري 

چكيده: در اين كتاب به مهارت هاي اساسي براي افزايش قدرت يادگيري اشاره شده  است تا توانايي 
دانش آموزان و دانشجويان در اين زمينه ارتقا يابد. راهبردهاي يادگيري مجموعه اي از روش هاي 
مناسب براي برنامه ريزي درسي و موفقيت در تحصيل هستند كه بارها مورد نقد و بررسي قرار گرفته اند. 
بدين ترتيب، اگر دانش آموز يا دانشجو از راهبردهاي يادگيري آگاه شود و از آن ها استفاده كند، بيشتر و 

بهتر قادر به درك مطلب و پردازش، سازمان دهي و يادآوري اطالعات خواهد بود. 
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133 . صالحي، نصر اهلل. راهكارهاي آموزش تاريخ . 
تهران: شورا ، 1388 ، 220  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: تاريخ 

* كلمات كليدي: آموزش تاريخ/ بازسازي گذشته/ راهنماي آموزشي/ داستان تاريخي 

چكيده: شناخت زندگي مردمان در زمان ها و مكان هاي ديگر به ما كمك مي كند تا درك درستي از 
هويت خودمان به دست آوريم. كسي كه به تاريخ  مي پردازد، مثل كارآگاهي است كه با طرح پرسش، 
جمع آوري اطالعات،  و بررسي شواهد و مدارك، مي كوشد تا گذشته را از نو بازسازي كند. كتاب حاضر 
حاوي 18 مقاله درباره ي آموزش تاريخ از نويسندگان گوناگون داخلي و خارجي است. كتاب در پنج 
بخش با اين موضوعات تدوين شده  است: مباحث نظري آموزش تاريخ؛ آموزش تاريخ و مدارس؛ 

آموزش تاريخ؛ وسايل كمك آموزشي تاريخ؛ اهميت قصه و داستان در آموزش تاريخ. 

راهنماي  خانواده ها:  و  نوجوانان  براي  اعتياد/حقايقي  از  پيشگيري  عليرضا.  جزايري،   .  134
پيش گيري از سوء مصرف مواد در نوجوانان. 

تهران: دانژه ، 1387، 36  ص 
 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلي: سوم ؛ معلم 

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: اعتياد/ مواد مخدر/ پيش گيري/ آگاهي 

چكيده: كتاب حاضر سعي دارد، راهكارهاي پيش گيري از سوءمصرف مواد مخدر را براي نوجوانان و 
به خصوص اولياي آن ها توضيح دهد تا هم والدين بتوانند عوامل تهديدكننده ي فرزندانشان را در برابر 
اين گونه مواد كاهش دهند و هم فرزندان از خود در برابر گسترش اين گونه مواد محافظت كنند. اين 

اصل مهم را هميشه در نظر داشته باشيم كه: عالج واقعه، قبل از وقوع بايد كرد. 
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135 . جزايري، عليرضا. آموزش مهارت هاي زندگي: راهنماي تاب آوري. 
تهران: دانژه ، 1387، 24  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلي: سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: مهارت هاي زندگي/ سازگاري/ تاب آوري/ مشكالت زندگي 

چكيده: كتاب حاضر در راستاي آموزش رفتار سازگارانه و مثبت به مخاطبان خود، جنبه هاي گوناگون 
مهارت تاب آوري را توضيح داده است. تاب آوري از ضروريات زندگي است. افراد بسيار تاب آور، پس از 
يك ضربه، در مدت زمان كوتاهي مي توانند به شرايط اوليه ي خود باز گردند و زندگي را از سر بگيرند. 
ولي بعضي از افراد اين گونه نيستند و در برابر مشكالت، بسيار زود تاب و توان خود را از دست مي دهند. 
اين كتاب قصد دارد كه با ارائه ي دستورالعمل هايي، تاب آوري فرد را در برابر مشكالت محيط و زندگي 

باال ببرد. 

136 . جزايري، عليرضا. آموزش مهارت هاي زندگي: راهنماي قاطعيت ورزي. 
تهران: دانژه ، 1387، 36  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلي: سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: مهارت زندگي/ روان شناسي شخصيت/ قاطعيت ورزي/ دفاع از ارزش ها 

ضرورت  خود،  مخاطبان  به  مثبت  و  سازگارانه  رفتار  آموزش  راستاي  در  حاضر  كتاب  چكيده: 
قاطعيت ورزي، دستورالعمل ها و راهكارهاي قاطعيت ورزي، و. . . را توضيح داده است. فرد با به دست 
آوردن اين مهارت مي تواند قاطعانه از ارزش هاي خود دفاع كند. اين كتاب داراي دستورالعمل هايي در 
اين رابطه است و مخاطب با به دست آوردن اين مهارت قادر خواهد بود با نيازها و چالش هاي روزمره ي 

خود برخورد كند. 
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137 . اصالني، ابراهيم . . . ]و ديگران[. راهنماي ورود به دوره ي راهنمايي تحصيلي: 
ده ها نكته و مطلب مفيد و خواندني ويژه دانش آموزان ورودي سال اول راهنمايي 

تحصيلي . 
تهران: امرود ، 1388، 60  ص 

 قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تربيتي  

* كلمات كليدي: نوجوانان/ مهارت هاي زندگي/ دوست يابي/ علوم اجتماعي/ بهداشت رواني/ دوره ي 
راهنمايي تحصيلي/ افت تحصيلي 

چكيده: اين كتاب مخصوص دانش آموزاني است كه از پايه ي پنجم ابتدايي وارد پايه ي اول راهنمايي 
تحصيلي مي شوند. دوره ي راهنمايي با دوره ي ابتدايي تفاوت هايي دارد. آشنا نشدن به موقع دانش آموزان 
با اين تغييرات، باعث بروز مشكالتي مي شود كه مهم ترين آن ها »افت تحصيلي« است. مطالب كتاب 
به دانش آموزان كمك خواهد كرد، با شناخت و آ مادگي بيشتري وارد دوره ي راهنمايي تحصيلي شوند. 
نكته هاي متنوع و جذابي را در مورد نوجواني، وضيعت تحصيلي، شيوه هاي درس خواندن، دوستي و 
دوست يابي، سازگاري با روش هاي كاري دبيران و مربيان گوناگون و شرايط مدرسه و كالس هاي 

دوره  ي راهنمايي تحصيلي، در كتاب مي خوانيد. 

138 . جوزي، حسين. روش ها و فنون تدريس هنر - منطبق با استانداردهاي آموزشي. 
تهران: مدرسه ، 1387، 312  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: علوم تربيتي  

* كلمات كليدي: هنر/ فنون تدريس/ الگوهاي جديد 

چكيده: »هنر« مقوله اي است كه با احساس آدمي سروكار دارد؛ فعاليتي كه ذهن و مغز انسان انجام 
مي دهد تا به يك موضوع صورت مادي و جهاني ببخشد. فعاليتي كه موجب مي شود بشر يك اثر 
هنري را توليد كند، »تخيل« نام دارد. هنرمند با تخيل خود به احساساتش شكل مي بخشد و در مقابل 
پديده هاي جهان خارج واكنش نشان مي دهد. كتاب حاضر حاوي نيازهاي علمي و آموزشي مدرس 
هنر است و محتوايي منطبق با استانداردهاي آموزش هنر دارد. در اين مجموعه، محتواي بخش ها و 
فصل هاي كتاب و روش ها و فنون تدريس هنر، با تمركز بر روش هاي تدريس خالق در هنر، كاربست 
ابزارهاي آموزشي نوين، و نيز تأكيد بر ارزش يابي هاي كيفي و توصيفي تدوين شده است. كتاب در 
10 فصل به همراه فرهنگ اصطالحات و واژگان هنرهاي تجسمي نگارش يافته كه عناوين آن ها 
از اين قرارند: راهنامه ي هنر؛ هدف هاي آموزشي؛ روش ها و فنون تدريس هنر؛ مجموعه درس هاي 
هنر؛ اجراي الگوهاي تدريس هنر؛ طرح درس هنر؛ الگوهاي جديد تدريس؛ ارزش يابي؛ اندازه گيري و 

كارنامه هاي توصيفي. 
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139 . وان كليف، جانيس برت. رياضي براي همه ي بچه ها: فعاليت هاي ساده كه يادگيري 
رياضي را سرگرم كننده و شاد مي كند. محمد الزمان بديعي 

تهران: مدرسه ، 1387، 191  ص 
 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: اول - سوم 

موضوع درسي: رياضي  
* كلمات كليدي: رياضي/ سرگرمي/ مهارت هاي رياضي/ روش حل مسئله 

چكيده: كتاب حاضر يك كتاب رياضي پايه است كه براي آموختن اطالعات، مفاهيم، مهارت هاي 
محاسباتي رياضي و روش هاي حل مسئله طراحي شده است. هدف مشخص شده در ابتداي هر 
بخش، بيانگر مفهوم آن بخش است. تعاريف و توضيحات مربوط به واژه ها و عالمت هاي استفاده 
شده، قبل از هر مسئله آورده شده است. هم چنين، هر مسئله شامل يك پرسش يا فعاليتي است كه به 
يك سلسله اطالعات نياز دارد. راه حل مسائل نيز مرحله به مرحله همراه تصويرهاي واضح ارائه شده 
است. يك تمرين با مسائل علمي در هر بخش فرصتي را براي خواننده فراهم مي كند تا مهارت هاي 
خود را افزايش دهد. مسائل ابتدا آسان هستند، ولي رفته رفته مشكل تر مي شوند. فعاليت هر بخش، 
خواننده را ترغيب مي كند كه مهارت آموخته شده را براي حل مسئله ها در دنياي واقعي به كار گيرد. 
در انتهاي هر فصل پاسخ تمرين ها همراه با راه حل آن ها آورده شده است عنوان هاي مطالب كتاب 
عبارت اند از: مفاهيم پايه؛ اندازه گيري؛ نمودارها و هندسه. مخاطبان كتاب همه ي بچه هايي هستند كه 

به رياضي عالقه مندند. 

140 . پندي، زهره . . . ]و ديگران[. كتاب كار و راهنماي مطالعه ي دانش آموز: رياضي سال اول 
دوره ي راهنمايي تحصيلي. 

تهران: فاطمي ، 1387، 280  ص 
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول ؛ معلم  

موضوع درسي: رياضي  
* كلمات كليدي: رياضيات/  دوره ي راهنمايي/ مسئله و تمرين/ هندسه/ بازي و سرگرمي 

چكيده: كتاب حاضر با هدف تقويت مهارت درك بهتر مفاهيم كتاب هاي درسي و ايجاد مهارت براي 
پاسخ گويي به پرسش ها و تمرين ها، مسائل و آزمون هاي گوناگون نوشته شده و داراي 14 فصل با اين 
عنوان هاست: 1. مقسوم عليه و مضرب، 2. توان، 3. كسر، 4. تناسب، 5. اعداد اعشاري، 6. خط و نقطه، 
7. زاويه، 8. دايره و رسم مثلث، 9. عدد صحيح، 10. مقدار تقريبي، 11. آمار، 12. تساوي مثلث ها، 13. 
عمود و عمودمنصف، 14. زاويه و نيم ساز. در اين كتاب، عالوه بر واحدهاي درسي كه به صورت گروهي 
و فردي طراحي شده اند، بازي و سرگرمي نيز وجود دارد كه هم مهارت هاي رياضي را تقويت مي كند و 

هم لحظات مفرحي را در فراگيري رياضي براي دانش آموز فراهم مي آورد. 



81دورهيآموزشراهنمايي11

141 . پندي، زهره . . . ]و ديگران[. كتاب كار و راهنماي مطالعه ي دانش آموز: رياضي سال دوم 
دوره ي راهنمايي تحصيلي. 

تهران: فاطمي ، 1387، 268  ص 
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: دوم ؛ معلم  

موضوع درسي: رياضي  
* كلمات كليدي: رياضيات/ دوره ي راهنمايي/ هندسه/ بازي و سرگرمي/ مسئله و تمرين

 
چكيده: كتاب حاضر با هدف تقويت مهارت درك بهتر مفاهيم كتاب هاي درسي و ايجاد مهارت براي 
پاسخ گويي به پرسش ها و تمرين ها، و مسائل و آزمون هاي گوناگون نوشته شده و داراي 14 فصل با اين 
عنوان هاست: 1. مجموعه، 2. عدد صحيح، 3. توان، 4. دستگاه هاي شمار، 5. جذر، 6. مثلث قائم الزاويه، 
7. توازي و زاويه، 8. چهارضلعي ها، 9. اعداد گويا، 10. عبارت جبري و معادله، 11. مختصات، 12. 
مساحت، 13. تقارن، 14. حجم هاي منشوري. در اين كتاب، عالوه بر واحدهاي درسي كه به صورت 
گروهي و فردي طراحي شده اند، بازي و سرگرمي نيز وجود دارد كه هم مهارت هاي رياضي را تقويت 

مي كند و هم لحظات مفرحي را در فراگيري رياضي براي دانش آموزان فراهم مي آورد. 

142 . پندي، زهره . . . ]و ديگران[. كتاب كار و راهنماي مطالعه ي دانش آموز: رياضي سال سوم 
دوره ي راهنمايي تحصيلي. 

تهران: فاطمي ، 1387، 312  ص 
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم ؛ معلم 

موضوع درسي: رياضي  
* كلمات كليدي: رياضيات/ دوره ي راهنمايي/ بازي و سرگرمي/ مسئله و تمرين/ هندسه 

چكيده: كتاب حاضر با هدف تقويت مهارت درك بهتر مفاهيم كتاب هاي درسي و ايجاد مهارت براي 
پاسخ گويي به پرسش ها و تمرين ها، مسائل و آزمون هاي گوناگون نوشته شده و داراي 15 فصل با اين 
عنوان هاست: 1. حساب اعداد طبيعي، 2. توان، 3. جذر، 4. عدد صحيح، 5. عدد گويا، 6. بردار، 7. جبر 
و معادله، 8. زاويه و دايره، 9. فيثاغورس، 10. دوران، 11. اعداد حقيقي، 12. آمار، 13. معادله ي خط، 
14. توازي و تشابه، 15. حجم. در اين كتاب، عالوه بر واحدهاي درسي كه به صورت گروهي و فردي 
طراحي شده اند، بازي و سرگرمي نيز وجود دارد كه هم مهارت هاي رياضي را تقويت مي كند و هم 

لحظات مفرحي را در فراگيري رياضي براي دانش آموز فراهم مي آورد. 
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143 . آرنولد، نيك. علوم ترسناك: ريز و درشت علوم ترسناك . محمود مزيناني 
تهران: پيدايش ،  1388، 96  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: آموزش علوم/ ادبيات نوجوانان/ اتم/ ميكروب/ زمان/ كيهان/ گياهان/ طنز/ 
دانشمندان 

چكيده: موضوع علوم همه چيز را شامل مي شود و علوم پر از نكات و مسائل علمي است. اين كتاب در 
قالب طنز و از طريق انواع خودآزمايي ها كه در آن صدها سوال غيرمنتظره وجود دارد، علوم را آموزش 
مي دهد. عنوان هاي برخي مطالب كتاب عبارت اند از: اتم هاي وحشت انگيز؛ ميكروب قدرتمند؛ حشرات 
خون آشام؛ جانوران هراس انگيز؛ گياهان موذي؛ كيهان حيرت انگيز؛ زمان نگار سرگيجه آور. در واقع 
كتاب زير اين عنوان ها، شرح طنز آميزي از آزمايشات علمي نيوتن، آلبرت انيشتن، فرانسيس فوركروئا و 

رودلف زيرشو و . . . به مخاطبان عالقه مند به علوم ارائه كرده  است. 

144 . پريسته، رضا. زبان انگليسي كار اول راهنمايي . 
تهران: بين المللي گاج ، 1388، 112  ص 
 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول 

موضوع درسي : زبان هاي خارجي  
* كلمات كليدى: زبان انگليسي/ دوره ي راهنمايي/ پرسش و پاسخ/ تلفظ/ ديكته

 
چكيده: كتاب حاضر شامل 10 درس و چند آزمون و نمونه سؤال است. در اين كتاب، تمرين هاي 
كتاب درسي به صورت درس به درس و به تفكيك موضوع، واژگان، دستور، مكالمه، درك مطلب، 
تلفظ و ديكته دسته بندي و هر موضوع با رنگي خاص در سراسر كتاب مشخص شده  است. از ديگر 
ويژگي هاي كتاب، استفاده از تصاوير تمام رنگي براي ايجاد انگيزه و عالقه مندي در دانش آموزان، 
تكراري نبودن سؤاالت، و تدوين چيدمان سؤاالت هر درس به صورت هدفمند از آسان به دشوار است. 
در بخش پيوست هاي اين كتاب، گروه بندي واژگان بر اساس تلفظ انجام گرفته است و تمام واژگان از 
لحاظ تلفظ بررسي شده اند. تمرين آخر درس ها به موضوع ديكته اختصاص دارد كه در بيشتر درس ها، 

به منظور ايجاد تنوع، در قالب جدول مطرح شده  است. 
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145 . بدفورد، كيت. منابع انرژي: 4: زغال سنگ . رضا كريمي 
تهران: قدياني، كتاب هاي بنفشه ، 1388، 32  ص 

 قطع : رحلي * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: زغال سنگ/ استخراج زغال سنگ/ فراورده هاي زغال سنگ/ آلودگي هوا 

چكيده: زغال سنگ يك سرچشمه ي انرژي به حساب مي آيد. بيش از نيمي از زغال سنگ مصرفي 
دنيا صرف توليد الكتريسيته مي شود. اين ماده ي معدني، امروزه 39 درصد از الكتريسيته ي دنيا را تأمين 
مي كند. هم چنين برخي از صنايع، حرارت مورد نياز خود را از زغال سنگ به دست مي آورند تا كوره ها 
و مخازن حرارتي خود را داغ نگه دارند. در اين كتاب، به زبان ساده و آسان به همراه تصاوير مخاطبان 
مبتدي، و نيز خوانندگان با اطالعات بيشتر، با زغال سنگ، نحوه ي توليد آن، استخراج زغال سنگ، 

كاربرد آن، فراورده هاي زغال سنگ و آلودگي هاي ايجاد شده توسط زغال سنگ آشنا مي شوند. 

 

146 . آبروي، غالمرضا. چهارده آفتاب: زنداني بي حصار: زندگي نامه امام موسي كاظم )ع(. 
تهران: مدرسه ، 1387، 100  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلي: اول - سوم 
موضوع درسي: ديني 

* كلمات كليدي: امام كاظم )ع(/ امام هفتم/ زندگي نامه/ ابن هياج 

چكيده: ابن هياج يكي از سرسخت ترين مخالفان امام كاظم )ع( بود. او يك نفر را واداشت در كوچه 
افسار اسب امام را بگيرد و ادعا كند كه آن اسب مال اوست. يك روز براي انجام اين نقشه، سر راه امام 
قرار گرفتند. يكي از آن ها جلو رفت و دو دستي افسار اسب امام را چسبيد و فرياد زد: »اين اسب مال 
من است! بايد آن را به من برگرداني. « ابن هياج و دوستانش آن طرف ايستاده و منتظر بودند، امام با 
آن مرد درگير شود. ولي با تعجب ديدند، امام از اسب پياده شد، افسار را به دست او داد و راهش را ادامه 
داد. در اين كتاب به زبان شيرين و روان، زندگاني امام موسي كاظم )ع( و اتفاقات زندگي اين بزرگوار 

به گونه ي داستاني براي نوجوانان روايت مي شود. 
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147 . تيموري، قاسم. ساخت دست سازه هاي رياضي براي دوره ي راهنمايي »با طلق 
و مقوا يا كاغذ و تا«. 

تهران: منادي تربيت ، 1388، 344  ص 
 قطع : وزيري * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 

موضوع درسي : رياضي  
* كلمات كليدي: رياضيات/ دوره ي راهنمايي/ آموزش رياضيات 

چكيده: استفاده از دست سازه ها در تدريس، سرعت و عمق يادگيري را در دانش آموزان مي افزايد. 
دو روش متفاوت »طلق و مقوا« و »كاغذ و تا« براي ساخت دست سازه هاي رياضي مكمل يكديگر 
هستند، زيرا روش طلق و مقوا بيشتر براي معلمان مفيد است و روش كاغذ و تا براي دانش آموزان. اما 
اگر هر دو روش را در آموزش به كار ببريم، عالوه بر صرفه جويي در وقت، موقعيت و شرايط جديدي 
براي دانش آموزان ايجاد مي كنند، تا آن ها بتوانند به صورت عملي از مطالب تئوري رياضي استفاده كنند. 

اين كتاب مي تواند هنگام تدريس، يادگيري و به كارگيري رياضي را براي دانش آموزان ساده تر كند. 

148 . ريچاردسون، هيزل. بهتر بدانيم: ساختن موشك . كيان فروزش 
تهران: دايره ، 1388، 120  ص 

 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: كره ي ماه/ فضانورد/ سفينه ي فضايي/ پرتاب موشك/ تسخير فضا 

چكيده: در اين كتاب به زبان ساده و به همراه تصاويري، اطالعاتي درباره ي كره ي ماه، تالش انسان ها 
براي رفتن به كره ي ماه، اعتقادات مردم قديم و دانشمندان درباره ي ماه، نيروي گرانش در زمين، فضا 
و ماه، وضعيت زيستي در ماه، ساختن موشك و پرتاب آن به سمت ماه، وضعيت فضانوردان در سفينه ي 
فضايي و كارهايي كه بايد انجام دهند، گزارشي از پژوهشگران علم هوانوردي در كشورهاي گوناگون و 
. . . براي نوجوانان گرد آمده است. در ضمن مطالب،  از مخاطبان خواسته مي شود آزمايش هاي ساده اي 

به منظور درك بهتر مطالب انجام دهند. 
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149 . پاركر، استيو. فرايندهاي حيات: 4: سازگاري . مجيد عميق 
تهران: برجيس ، 1388، 32  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسي : علوم تجربي  

* كلمات كليدي: سازگاري/ حيات/ جان داران/ كوهستان/ اقيانوس 

چكيده: همه ي موجودات زنده براي ادامه ي حيات و توليدمثل طي روند تكامل با محيطي كه در آن 
زندگي مي كنند، سازگار مي شوند و ميليون ها گونه ي متفاوت را به وجود مي آورند. در چهارمين شماره 
از مجموعه ي حاضر، كودكان به كمك تصوير، عكس و متني روان و ساده با شيوه هاي سازگاري 
موجودات زنده در محيط هاي گوناگون آشنا مي شوند. اين محيط    ها عبارت اند از: كوهستان، جنگل، 

علفزارها، آب هاي جاري، درياچه ها و بركه ها، اقيانوس، مناطق قطبي و جنگل شهري. 

150 . ساووا، دني. ساعت هاي آفتابي. مريم موسوي 
تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، 1387، 40  ص 

 قطع : خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي : ساعت آفتابي/ انواع ساعت/ آموزش ساخت/ آموزش خواندن

 
چكيده: »ساعت آفتابي« وسيله اي است كه اصواًل براي تعيين زمان خورشيدي به كار مي رود. 
اين وسيله از يك صفحه كه خط هاي تعيين وقت روي آن ثبت شده، و يك شاخص، يعني محور 
نمايش دهنده ي سايه، تشكيل شده است. ساعت آفتابي ساخته شده براي تبريز، در بندرعباس كارايي 
نخواهد داشت. در اين كتاب مصور تاريخچه ي ساخت ساعت آفتابي، كاربرد، چگونگي خواندن ساعت 
آفتابي، و نحوه ي تعيين نصف النهار محل، براي آشنايي نوجوانان درج شده و ساعت آفتابي استوايي و 
ساعت آفتابي افقي معرفي شده و چگونه كار كردن با اين ساعت ها آمده است. گفتني است كتاب حاضر 

به دو زبان فارسي و فرانسه نگارش يافته است. 
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151 . كربي، مانا. مشاهير جهان: ساموئل مورس . احمد قندهاري 
تهران: مهاجر ،  1388، 50 ص 

 قطع: خشتي كوچك * پايه ي تحصيلي: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: حرفه و فن  

* كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان/ سرگذشت نامه/ مخترعان/ اياالت متحده ي آمريكا 

چكيده: دانشمندان،  مخترعان و محققان، در پيشرفت بشر براي زندگي بهتر، گام هايي برداشته اند. 
معرفي آن ها، هم نوعي سپاس گذاري محسوب مي شود و هم فرصتي است براي ديگران تا آن ها را الگو 
قرار دهند. مجموعه كتاب هاي مشاهير جهان مي كوشد سرگذشت اين بزرگان را كه سرامد و شايسته ي 

پيروي هستند، مورد بررسي قرار دهد. 

152 . اسپيلزبري، ريچارد. نيرو هاي شگفت انگيز: سرعت و شتاب . مجيد عميق 
تهران: نيكراد ، 1388، 32  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: سرعت/ شتاب/ انرژي/ تبادل نيروها 

چكيده: سرعت هواپيماي جت، هنگام برخاستن از روي باند فرودگاه تغيير مي كند. سرعت اوليه ي 
هواپيما هنگام حركت روي زمين كم است و به تدريج سرعتش افزايش پيدا مي كند و سرانجام از روي 
زمين بلند مي شود. اين افزايش تندي سرعت، اصطالحاً شتاب ناميده مي شود. شتاب در واقع تغيير 
تندي حركت، نسبت به زمان است. نوجوانان با مطالعه ي اين كتاب به پرسش هايي درباره ي سرعت، 
شتاب، تبادل نيروها، چگونگي افزايش مقدار سرعت جواب مي دهند. دياگرام ها و تصويرهاي واضح و 
آزمايش هاي ساده، به همراه مثال هايي عيني و ملموس، به فهم بهتر مطالب كمك مي كنند. در پايان 
كتاب سه دانشمند فعال در اين زمينه معرفي شده اند و اطالعات بيشتري درباره ي سرعت و شتاب ارائه 

مي شود. هم چنين، واژگان اختصاصي مباحث مطرح شده، توضيح داده مي شود. 
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153 . بحرالعلومي، محمد حسين. سفر و آموزش سفرنامه نويسي. 
تهران: مدرسه ، 1387، 92  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: دوم - سوم 
موضوع درسى: ادبيات فارسي  

* كلمات كليدى: سفر/ مسافرت/ سفرنامه نويسي/ فوايد سفر 

چكيده: سفر به انسان مي آموزد كه چگونه با مشكالت رودررو شود و از عهده ي آن ها برآيد. زيرا هر 
مسافري غالباً در طول مسير، با سختي هايي روبه رو مي شود كه ناچار است با آن ها مبارزه كند. اين 
درگيري موقت با مشكالت، تمرين مناسبي براي حضور فعاالنه در همه ي عرصه هاي زندگي است. 
نوجوانان در فصل اول كتاب، ابتدا با تعريف سفر و فوايد آن و سپس با گزارش نويسي، خاطره نويسي و 
زندگي نامه نويسي آشنا مي شوند. در فصل دوم، سفرنامه، و روش سفرنامه نويسي توضيح داده مي شود. 
در فصل سوم، تعدادي از سفرنامه هاي معروف همراه با توضيح مختصري از زندگي نامه ي نويسنده ي 
آن ها درج شده است و سرانجام در فصل چهارم، قسمت هايي از سفرنامه ي چين و مشاهدات خود 

نگارنده از چين، براي مخاطبان بازگو مي شود. 

154 . شريعتي، محمد. سفرنامه ناصر خسرو. 
تهران: پيدايش ، 1387، 152  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: ادبيات فارسي  

* كلمات كليدى: نثر/ سفرنامه/ ناصرخسرو قبادياني 

چكيده: كتاب »سفرنامه ي ناصرخسرو« براي شناخت دنياي اسالمي نيمه ي اول قرن پنجم هجري 
قمري بسيار سودمند است و دانش آموزان با خواندن آن، با آداب و رسوم و افكار و عقايد مردم آن دوران 
آشنا مي شوند. ناصر خسرو قباديان در 40 سالگي راهي سفري شش ساله شد و از مكه و مدينه تا 
ارمنستان و آسياي صغير، فلسطين، مصر و. . . همه را زيرپا نهاد. اين كتاب حاصل آن سفر است كه با 

نثري شيرين و روان براي نوجوانان بازنويسي شده است. 



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 88

155 . آيراسيان، پيتر. سنجش كالسي )مفاهيم و كاربردها(. هادي كرامتي 
تهران: بين المللي گاج ، 1388، 448  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: معلم  
موضوع درسى: علوم تربيتي  

* كلمات كليدى: سنجش و ارزيابي آموزشي/ موفقيت آموزشي/ مديريت كالس/ تصميم گيري 

به  كمك  جهت  در  اطالعات  تفسير  و  تركيب  جمع آوري،  كالسي«  فرايند  »سنجش  چكيده: 
تصميم گيري است. در سراسر روز در مدرسه،  معلمان به طور مستمر داده ها و اطالعاتي را جمع آوري 
و به منظور تصميم گيري براي مديريت كالسي، آموزش، يادگيري دانش آموز و برنامه ريزي، از آن ها 
استفاده مي كنند. در اين كتاب،  نقش كليدي سنجش در تمام جوانب فرايند آموزش مورد بررسي قرار 
گرفته است؛ از جمله: سامان دهي و ايجاد فرهنگ كالسي، طراحي درس، دادن دستورالعمل و تكليف، 
سنجش اين  كه فراگيرندگان چه طور تحت تأثير اين موارد واقع مي شوند. مخاطبان كتاب دانشجويان، 
معلمان و مديراني هستند كه مي خواهند رويكردها و ابزار جديد سنجش كالس و نتايج حاصل از آن را 

در عمل و در راستاي ارتقاي سطح آموزش تجربه كنند. 

156 . جزايري، عليرضا. پيشگيري از اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانواده ها: سوء مصرف مواد 
و ايدز. 

تهران: دانژه ، 1387، 36  ص 
 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: سوم ؛ معلم 

موضوع درسى: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدى: ايدز/ اعتياد/ پيش گيري/ آگاهي/ مواد مخدر/ ايمني بدن 

چكيده: كتاب حاضر به صورتي شفاف و روان براي مخاطب توضيح مي دهد: ايدز چيست؟ سيستم 
ايمني بدن چگونه است؟ و چه مدت طول مي كشد تا به ايدز تبديل شود؟ ايدز از چه راه هايي قابل 
انتقال است؟ عالئم بيماري ايدز چگونه ظاهر مي شود؟ و. . . . سوءمصرف مواد مخدر يكي از مهم ترين 
عوامل ابتال و انتشار بيماري ايدز در كشور است. اين كتاب سعي دارد كه تا حد امكان، سطح آگاهي 

قشر جوان كشور را باال ببرد و كنجكاوي و ابهامات آنان را برطرف سازد. 
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درباره ي  انديشي  ژرف  براي  )راهنمايي  معلم  پژوهشي  سواد  رضا.  ساكي،   .  157
ياددهي- يادگيري(. 

تهران: دانش آفرين ، 1388، 260  ص 
 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: معلم  

موضوع درسى: علوم تربيتي  
* كلمات كليدى: آموزش و پرورش/ پژوهش معلمان 

چكيده: بر اساس مطالعات موجود، مدارس براي اجراي كاركردهاي خود و نيل به اثر بخشي بايد 
فعاليت هاي فراواني را طراحي و به مرحله ي اجرا درآورند. اين مجموعه عمليات صرفاً زماني به نتيجه ي 
موردنظر خواهد رسيد كه هوشمندانه و برمحور دانايي و آگاهي سازمان يابد. پژوهش در اين ميان 
مهم ترين عامل براي نيل به اين دانايي و آگاهي در درون مدرسه به شمار مي آيد. به عبارت ديگر، 
فصل مشترك و بستر فعاليت هاي مدارس براي نيل به اثربخشي را پژوهش تشكيل مي دهد. عوامل 
و د ست اندركاران مدرسه، چه خود به انجام پژوهش اقدام كنند، چه از دستاوردهاي پژوهشي ديگران 
بهره بگيرند، الزم است به پژوهش و استفاده از يافته هاي آن براي اداره ي مؤثر مدرسه و كالس درس 
عالقه مند باشند. نگارنده در كتاب حاضر مي كوشد به بيان و تحليل ابعاد و سطوح پژوهش درآموزش 
و پرورش بپردازد. بدين منظور مطالب كتاب را در هشت فصل تنظيم كرده است. عنوان هاي برخي از 
مطالب كتاب عبارت اند: پژوهش به عنوان يك كاركرد انساني؛ پژوهش در آموزش و پرورش؛ مدرسه 

و پژوهش؛ پژوهش و حرفه ي معلمي؛ روش هاي پژوهشي معلم محور. 

158 . كوته، راينر. چرا و چگونه: سياره زمين: پيدايش، تغييرات، منابع و حيات. مجيد 
عميق 

تهران: قدياني، كتاب هاي بنفشه ، 1387، 48  ص 
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: دوم - سوم 

موضوع درسى: علوم تجربي  
* كلمات كليدى: ادبيات نوجوانان/ زمين/ پيدايش حيات/ دايره المعارف/ آموزش دوره ي راهنمايي 

چكيده: كتاب حاضر درباره ي چگونگي تشكيل كره ي زمين، آب هايي كه سطح آن را پوشانده اند، 
هوايي كه پيرامون آن را گرفته  است، نيروهايي كه سطح كره ي زمين را تغيير مي دهند و همين طور 
درباره ي منابع كاني ها و كان سنگ هاي فلزات و سنگ هاي قيمتي موجود در آن بحث مي كند. به عالوه 
به اين پرسش ها پاسخ مي دهد: چه عواملي سبب پديد آمدن اين همه تنوع در سطح كره زمين شده 
 است؟ تغييرات در كره ي زمين بر اثر چه فعاليت هايي رخ مي دهند؟ حيات چگونه از شكل ساده و ابتدايي 

به ظهور انسان در روي زمين انجاميد؟ چه رازهايي در نهان تاريخ حيات زمين وجود دارد؟ 
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159 . سالوي، اندرو. نگاهي به آسمان شب: سياه چاله چيست؟ . مجيد عميق 
تهران: مهاجر ، 1388، 48  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: دوم - سوم ؛ معلم  
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: سياه چاله/ كهكشان/ اخترنما/ صورت فلكي دجاجه 

چكيده: در سال 1971، ستاره شناسان چيزي غيرعادي در صورت فلكي »دجاجه« كشف كردند. 
يك ستاره ي آبي رنگ پيرامون جرم ديگري كه نامرئي بود گردش مي كرد. تحقيقات نشان داد كه اين 
جرم نامرئي بسيار پر چگال، يقيناً يك سياه چاله بوده  است. سياه چاله، گاز موجود در ستاره ي آبي رنگ 
را تدريجاً به درونش مي كشد و با سقوط كردن در درون سياه چاله، اين گاز به شدت داغ مي شود و 
با نور خيره كننده اي مي درخشد. بنابراين، هر چند سياه چاله ديده  نمي شود،  اما حلقه اي از گاز بسيار 
نوراني پيرامون آن به خوبي قابل رؤيت است. نوجوانان با مطالعه ي اين كتاب، مشاهد ه ي تصويرهاي 
اجرام آسماني و انجام آزمايش هايي ساده با وسايل در دست رس اطالعاتي درباره ي صورت فلكي، 
شكل گيري يك ستاره، انواع ستارگان، سياه چاله ها، كهكشهان ها، اخترنماها، اتفاقات آسمان و پژوهش 

برخي محققان درباره ي آسمان و ستارگان آشنا مي شوند. 

160 . حيدري ملك ميان، فريدون. فرزانگان: سيد رضي . 
تهران: مدرسه ، 1388، 104  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: دوم 
موضوع درسى: ديني 

* كلمات كليدى: نهج البالغه/ سيدرضي/ سخنان حضرت علي )ع( 

چكيده: ثمره ي كوشش هاي علمي و ادبي سيد رضي نتيجه ي بزرگ تري هم داشت: اينك كه كار 
تدوين نهج البالغه به پايان رسيده بود، نزديك به 20 سال از زماني مي گذشت كه جمعي از دوستانش 
در دوره ي جواني، از وي خواسته بودند تا كتابي تأليف كند؛ حاوي سخنان برگزيده ي امير مؤمنان 
حضرت علي )ع(؛ كتابي كه فكر مي كرد تأليف آن بهره ي معنوي عظيمي در بر دارد و جاويد خواهد 
ماند. نوجوانان در اين كتاب به شكل داستاني با زندگي، تالش ها و مجموعه آثار محمدبن حسين 
شريف الرضي )406-359 هـ. ق(، گردآورنده ي »نهج البالغه« آشنا مي شوند. در كتاب، گزيده هايي از 

نهج البالغه درج و نظر ديگر بزرگان ديني درباره ي اين شخصيت بزرگ بيان شده است. 
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161 . رابينز، دري. شابلون و چاپ. محمود مزيناني 
تهران: پيدايش ، 1387، 32  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول ؛ معلم  
موضوع درسى: هنر  

* كلمات كليدى: هنر چاپ/ شابلون/ كليشه/ آموزش هنر/ كاغذ ابر و باد 

و  ابتدايي ترين  با  شابلون  و  چاپ  هنر  با  نوجوانان  كردن  آشنا  منظور  به  حاضر  كتاب  چكيده: 
در دست رس ترين مواد، تدوين شده و شامل آموزش گام به گام هنر مذكور به مخاطبان به همراه 
عكس هايي در اين زمينه است. چاپ وارونه، چاپ با مقوا، ساختن كليشه، چاپ با مواد خوراكي، تهيه ي 

كاغذ ابر و باد، تك چاپ ها، و شابلون ها از جمله مطالب كتاب حاضر هستند. 

162 . نصر اللهي، منيژه. تاريخ بخوانيم: شاپور دوم . 
تهران: مدرسه ، 1388، 77  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: تاريخ  

* كلمات كليدى: تاريخ/ ساسانيان/ داستان هاي تاريخي 

چكيده: هرمزشاه در بستر جان داد و به اين ترتيب، هشتمين پادشاه سلسله ي ساساني از دنيا رفت. پس 
از مرگ او، بزرگان كشور نظير فرماندهان سپاه، رؤساي آتشكده ها، و زنان و مردان خانواده ي شاهي، هر 
يك به نوعي در كارها دخالت مي كردند. اين دخالت ها باعث نوعي بي نظمي و آشفتگي در كشور شد . 
. . همه با شنيدن خبر به دنيا آمدن پسر شاه شادمان شدند. آنان از اين كه مي ديدند تاج و تخت بي وارث 
نمانده است، شادي مي كردند. نام نوزاد را شاپور گذاشتند و تاج را بر سر گهواره ي او قرار دادند. به اين 
ترتيب، نوزاد را به عنوان شاه مملكت انتخاب كردند. نوجوانان در اين كتاب به زبان داستاني با زندگي 
شاپور ساساني دومـ  شاه ايرانـ  و وضعيت ايران در اين دوره ي تاريخي، كشورداري و مبارزات وي با 

اعراب، هون ها و رومي ها آشنا مي شوند. 
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163 . ريچاردسون، هيزل. بهتر بدانيم: شبيه سازي گوسفند . كيان فروزش 
تهران: دايره ، 1388، 120  ص 

 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلى: سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: ژنتيك/ ژن/ DNA/ شبيه سازي/ آزمايش 

چكيده: نوجوانان با مطالعه ي اين كتاب و انجام آزمايش هايي به روش ساده مي توانند اطالعات 
مختصر و مفيدي درباره ي اين موضوعات به دست آورند: چيستي شبيه سازي؛ شكل گيري و رشد بچه؛ 
ژن ها؛ رابطه ي ژن ها و دي ان اي؛ چگونگي رمزگشايي كدها؛ تاريخچه ي عجيب و غريب شبيه سازي؛ 
مراحل شبيه سازي؛ آينده ي شبيه سازي؛ دشواري كار شبيه سازي؛ شبيه سازي انسان؛ ترس آور بودن اين 

پديده؛ دانشمنداني كه شبيه سازي را كشف كردند و شبيه سازي در محيط اطراف، گياهان و جانوران. 

164 . ريچاردسون، هيزل. بهتر بدانيم: شكافتن اتم . كيان فروزش 
تهران: دايره ، 1388، 120  ص 

 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلى: اول - سوم 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: نظريه ي اتمي/ فيزيك هسته اي/ آزمايش/ پرتوزايي 

چكيده:  نوجوانان با مطالعه ي اين كتاب،  به زبان ساده درباره ي چگونگي تجزيه ي اتم،  چيستي 
اتم، اتم ها، مولكول ها، عنصرها، درون اتم، پرتوزايي،  هسته ي اتم، نيروي هسته اي و پژوهشگراني 
كه در طول سده هاي پيشين درباره ي اتم تحقيق كرده اند، اطالعاتي به دست مي آورند. هم چنين، 
اتم ها  اين زمينه باال مي برد.   انجام آزمايش هايي كه در كتاب درج شده اند، درك آن ها را د ر 
مانند آجرهايي هستند كه ساختمان ها را ساخته اند؛ با اين تفاوت كه كروي هستند. روش به هم 
آن قدر  اتم ها  ساخت.  آن ها  با  را  چيز  همه  مي توان  كه  است  متفاوت  آن قدر  اتم ها  چسبيدن 

كوچك اند كه مي توان يك  ميليون اتم را كنار هم روي نوك سوزن قرار داد. 
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165 . راد، مسعود. شگفتي هاي آفرينش به بيان امام ششم )عليه السالم ( )جلداول: 
آفرينش انسان(. 

تهران: مدرسه ، 1387، 3ج 
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول - سوم 

موضوع درسى: ديني 
* كلمات كليدى: آفرينش انسان/ عجايب/ خداشناسي/ امام صادق )ع( 

چكيده: گريه، رطوبتي را كه در مغز است، خارج مي كند. خارج نشدن اين رطوبت، موجب نارسايي ها 
و بيماري هايي از جمله نابينايي خواهد شد. از آن جا كه گاهي پدر و مادر از فايده هاي گريه ي كودكشان 
آگاه نيستند، هنگام گريه  او مي كوشند، با براوردن خواسته هايش، هرچه سريع تر او را ساكت كنند. در جلد 
اول از مجموعه ي حاضر، شگفتي هاي بدن انسان به همراه تصاويري، از ديدگاه امام صادق )ع(كه براي 
شاگردش مفّضل مطرح كرده است، سخن مي رود. متنوع بودن بخش هاي كتاب، مخاطبان نوجوان 
كتاب را بيشتر به انديشه وامي دارد. مثاًل در بخش »پنجره«، مطالب علمي ذهن خواننده را فعال تر 

مي كند و يا بخش »ايستگاه انديشه«، فرصتي است براي تفكر بيشتر در ارتباط با موضوع. 

166 . راد، مسعود. شگفتي هاي آفرينش به بيان امام ششم )عليه السالم()جلد دوم: 
آفرينش حيوانات(. 

تهران: مدرسه ، 1387، 3ج   
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول - سوم 

موضوع درسى: ديني 
* كلمات كليدى: آفرينش حيوانات/ خداشناسي/ امام صادق )ع( 

چكيده: راه عبور غذا تا رسيدن به سنگدان در مرغ يا پرندگان ديگر، بسيار باريك است و اگر قرار 
باشد كه دانه ها يك يك از اين راه عبور كنند تا به سنگدان برسند، فرصت بسيار زيادي الزم است تا 
مرغ بتواند مقدار كمي دانه بخورد. لذا چينه دان آن مانند كيسه اي در جلوي بدنش آويخته شده است تا 
او منتظر رسيدن دانه ي اول به سنگدان نشود و بتواند با عجله دانه ها را از زمين بربايد و وارد چينه دان 
خود كند، و دانه ها نيز آرام آرام از چينه دان خارج و وارد سنگدان شوند. در جلد دوم از مجموعه ي حاضر، 
درباره ي شگفتي هاي حيوانات سخن مي رود. كتاب شامل قسمت هاي متفاوتي از روايتي است كه امام 
صادق )ع( به صورت درس توحيد و خداشناسي به شاگرد خود »مفّضل« آموخته آمده است. هم چنين 

مطالب به زباني آسان و به همراه تصاويري از حيوانات براي نوجوانان بيان شده است. 
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167 . راد، مسعود. شگفتي هاي آفرينش به بيان امام ششم )عليه السالم()جلد سوم: 
آفرينش طبيعت(. 

تهران: مدرسه ، 1387، 3ج   
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول - سوم 

موضوع درسى: ديني 
* كلمات كليدى: آفرينش طبيعت/ عجايب/ خداشناسي 

چكيده: دانه هاي مرواريدي انار، دسته دسته به صورت منظم كنار هم چيده شده اند و با چادر نازكي كه 
روي هر دسته قرار دارد، از يك ديگر جدا مي شوند. نگاه كن كه اين دانه هاي ريز، چگونه پهلو به پهلوي 
هم نشسته و يكديگر را محكم در آغوش گرفته اند و از قسمت اسفنجي پوست، آب و مواد غذايي 
مي گيرند. جلد سوم از مجموعه ي حاضر، به همراه تصاويري جذاب و ديدني به شگفتي هايي درباره ي 
فوايد ميوه ها، برگ ها، آب، آسمان، كوه ها، درختان، گياهان دارويي و. . . اختصاص دارد كه امام صادق 
)ع( براي شاگردش »مفّضل« بيان كرده است. در پايان از مخاطبان خواسته شده است آزمايش هايي 

به منظور درك بهتر پديده ها انجام دهند. 

168 . پنتوس، ار. بهتر بدانيم: شما و سياست )كتاب كمك درسي دبستان هاي كشور 
فرانسه(. كيان فروزش 

تهران: دايره ، 1388، 69  ص 
 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلى: دوم - سوم ؛ معلم  

موضوع درسى: علوم اجتماعي  
* كلمات كليدى: علوم سياسي/ ادبيات نوجوانان/ سياست 

چكيده: سياست يعني چه؟ آيا اين واژه، معني پيچيده و مرموزي دارد؟ برخي مي گويند: »ما از سياست 
چيزي نمي فهميم«، »سياست كار ماها نيست« و يا: »مال بزرگ ترهاست«. در اين كتاب دانش آموزان 
با مفهوم سياست و انواع آن، نظام هاي گوناگون، پايه هاي دموكراسي، پذيرفتن مسئوليت و تعهد، 
جمهوري و دموكراسي، نظام هاي غير دموكراتيك، شطرنج سياست )مرتجع، فاشيست، محافظه كار، 
اصالح طلب و انقالبي( و اين كه سياستمداران چه ويژگي هايي، و زنان براي رأي دادن چه آگاهي هايي 

بايد داشته  باشند، آشنا مي شوند. 
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169 . فرانسوا، ميشل. باگام هاي كوچك: شناخت آب. مهناز عسگري 
تهران: آفرينگان ، 1388، 61  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول - دوم ؛ معلم  
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: خواص آب/ آب شناسي/ آلودگي 

چكيده: آّب يكي از منابع طبيعي است و در همه جا وجود دارد؛ روي زمين، زيرزمين، در آسمان، در 
ابرها و حتي در بدن تو. آّب معمواًل به حالت مايع در طبيعت يافت مي شود و خالص آن هيچ طعم 
خاصي ندارد. اين مايع زالل تركيبي از دو عنصر ساده اكسيژن و هيدروژن است. امروزه در زندگي 
شهري استفاده از آب به قدري عادي است كه هيچ وقت فكر نمي كني آبي كه از شير مي آيد از كجا 
آمده و چگونه قابل نوشيدن شده  است. در واقع، بسياري از آدم ها نمي دانند كه آب ماده اي كمياب است 
و بايد از آن به خوبي مراقبت كرد. اين كتاب قصد دارد به تو كمك كند تا آب و فايده هاي آن را بهتر 

بشناسي، بيشتر از آن مراقبت كني، كمتر آلوده اش سازي، و بيهوده در مصرف آب اسراف نكني. 

170 . فرانسوا، ميشل. باگام هاي كوچك: شناخت آتشفشان ها . مهناز عسگري 
تهران: آفرينگان ، 1388، 76  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: علوم تجربي  
* كلمات كليدى: آتش فشان 

چكيده: كتاب حاضر حاوي اطالعاتي با بيان ساده و قابل فهم در مورد آتش فشان هاست و علل 
پيدايش آتش فشان ها و خطرات آن ها را شرح مي دهد. فوران هاي ديدني و گاهي ويرانگر آتش فشان ها 
ما را مجذوب مي سازند و مي ترسانند! در حال حاضر،  بيش از 500 آتش فشان فعال روي كره ي زمين 
وجود دارد. بعضي از اين آتش فشان ها در اعماق اقيانوس ها مخفي شده اند. برخي عنوان هاي كتاب 
عبارت اند از: بزرگ ترين آتش فشان دنيا چه نام دارد؟ موادي كه آتش فشان ها پرتاب مي كنند، چگونه اند؟ 
• اقسام فعاليت هاي آتش فشاني كدام اند؟• منطقه هاي مهم آتش فشاني د ر كجا واقع هستند؟ در چه 

زماني آتش  فشان ها فوران مي كنند؟ 
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171 . فرانسوا، ميشل. باگام هاي كوچك: شناخت انرژي. مهناز عسگري 
تهران: آفرينگان ، 1388، 78  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول - دوم ؛ معلم  
موضوع درسى: علوم تجربي 

* كلمات كليدى: انرژي خورشيدي/  سوخت فسيلي/ استفاده ي بهينه/ انرژي تجديدشونده/ منابع 
توليد انرژي 

چكيده: سوخت هاي فسيلي در خانه و محل كار بخش عمده اي از انرژي مصرفي ما را تأمين مي كنند. 
كتاب حاضر منابع توليد انرژي را كه شامل خورشيد،  نفت، آب، اتم، گياهان، زغال سنگ و باد است، با 
بياني ساده و قابل فهم معرفي كرده است. كتاب از انرژي هاي پاك و تجديد شونده و آسيب هايي كه 
برخي از منابع انرژي به محيط زيست ما وارد مي كنند آغاز مي شود و سرانجام اين موضوع را مورد سؤال 

قرار مي دهد كه: آيا مي توانيم زمين را به آيندگان تحويل دهيم؟ 

172 . بارسوتي، الئو نورا. شناخت بدن ما . محمد كردستاني 
تهران: ايران بان ، 1388، 40  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول - دوم 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: دستگاه هاي بدن/ فيزيولوژي/ استخوان ها/ ماهيچه ها/ تولد 

چكيده: نوجوانان با مطالعه ي متن ساده  و روان و مشاهده ي تصاوير، جذاب و رنگي با فيزيولوژي انواع 
دستگاه هاي بدن خود آشنا شده و در كنار آن، دستگاه هاي بدن برخي حيوانات نيز، به صورت ستوني 
در كنار بدن انسان شناسانده مي شود. برخي عناوين كتاب از اين قرار است: اسكلت؛ ماهيچه ها؛ ناي و 
شش ها؛ تغذيه ؛ كليه ها و مثانه؛ شنوايي و بينايي؛ چشايي و بويايي؛ بارداري؛ دستگاه لنفاوي؛ مراحل رشد. 
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173 . پون، ميشل ميرا. باگام هاي كوچك: شناخت خورشيد . مهناز عسگري 
تهران: آفرينگان ،  1388، 44  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: ادبيات نوجوانان/ خورشيد/ انرژي/ پرتوهاي زيان بخش 

چكيده: آيا خورشيد را مي شناسي؟ خورشيد اين ستاره ي سوزان را؟ خورشيدي كه به ما نور و گرما 
مي بخشد و بدون وجود آن، زندگي روي كره ي زمين امكان ندارد؟ خورشيد توپ غول پيكر عظيمي 
است كه از گازهاي متفاوتي ساخته شده  است و مقادير انبوهي انرژي توليد مي كند. خورشيد مانند 
آتش بسيار غول آسايي است كه گرماي فوق العاده زيادي دارد. پرتوهايي نيز به اطراف مي فرستد؛ 
مانند پرتوهاي مادون قرمز و پرتو فرابنفش. در برابر اين پرتوهاي زيان بخش خورشيد، بايد از خودمان 
محافظت كنيم. اين پرتوها به همان اندازه كه بي رحم هستند؛ به همان اندازه هم نيكوكار و شادي 

بخشند. با خواندن اين كتاب، به اطالعات متنوعي در مورد خورشيد دست مي يابيم. 

174 . تورجمان، ناتالي. باگام هاي كوچك: شناخت دندان ها . مهناز عسگري 
تهران: آفرينگان ، 1388، 46  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: ادبيات نوجوان/ دندان سالم/ نگه داري از دندان ها 

چكيده: آيا مي داني كه دندان موجودي زنده است؟ وقتي داري يخ مي جوي يا نوشيدني خيلي داغ 
مي نوشي، اثر گرما يا سرما را در دندان هايت حس مي كني؛ چون دندان هايت مثل پوست بدن حساس 
هستند. دندان از چه چيزهايي درست شده  است؟ چه فايده اي براي ما دارد؟ دندان ها گنجينه هاي 
واقعي بدن انسان هستند. دندان هاي سالم به حفظ سالمتي انسان كمك مي كنند و دندان هاي زيبا، 
لبخند را دل نشين تر و زيباتر مي سازند. دندان ها در تمام لحظه هاي زندگي همراه ما هستند. پس الزم 
است كه هر كس از همان آغاز كودكي در حفظ و نگه داري دندان هاي خود كوشا باشد و اين كتاب به 

شما مي گويد كه چگونه اين كار را انجام دهيد. 
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175 . برتوليني، ژرار. باگام هاي كوچك: شناخت زباله و بازيافت . مهناز عسگري 
تهران: آفرينگان ، 1388، 74  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: دوم - سوم ؛ معلم  
موضوع درسى: علوم اجتماعي  

* كلمات كليدى: زباله/ تفكيك زباله/ بازيافت/ زباله زدايي بهداشتي/ بهداشت/ آموزش 

چكيده: كتاب حاضر از جمله منابعي است كه دانش آموزان را با مسئله ي زباله و بازيافت آن آشنا 
مي كند. كتاب با هدف ارائه ي مطالبي علمي در خصوص حفظ محيط زيست، همراه با تصويرهاي رنگي 
و زيبا به چاپ رسيده  است. عنوان هاي برخي مطالب كتاب از اين قرارند: به دنبال مسير زباله ها؛ زباله و 
عادت هاي مردم در گذشته؛ سطل زباله ات را نشان بده؛ سازمان جمع آوري زباله؛ از تفكيك تا بازيافت. 
هم چنين، درباره ي اثرات زيست محيطي زباله ها بر زندگي روزمره مردم و كره ي زمين،  اطالعات 

متنوعي در اختيار مخاطبين خود قرار مي دهد و به توصيف دنياي اطراف ما مي پردازد. 

176 . دوران، ژان - بنو. باگام هاي كوچك: شناخت زندگي. مهناز عسگري 
تهران: آفرينگان ، 1388، 72  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول ؛ معلم  
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: زندگي/ تكامل/ منشأ حيات/ زيست شناسي

 
چكيده: آيا كره ي زمين قباًل وجود نداشته  است؟ وقتي به وجود آمد،  شكل آن با شكل كنوني اش چه 
تفاوتي داشت؟ 3/5 ميليارد سال پيش نخستين نشانه هاي حيات روي كره ي زمين پديد آمد. در اين 
كتاب مخاطبان با اطالعاتي درمورد پيدايش زمين، آغاز و پيدايش جهان، اولين نشانه هاي زندگي، 
از نخستين پستان داران تا انسان، زنجيره ي زندگي، محيط زيست، حفاظت از موجودات و . . . آشنا 

مي شوند. 
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177 . لودوك، ميشل. باگام هاي كوچك: شناخت شهر . مهناز عسگري 
تهران: آفرينگان ، 1388، 75  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول - دوم ؛ معلم  
موضوع درسى: علوم اجتماعي  

* كلمات كليدى: شهر/ تاريخ شهرسازي/ واحد مسكوني 

چكيده: در اين كتاب مصور رنگي، نوجوانان اطالعات علمي متنوعي درباره ي شهرها، تاريخ،  پيدايش 
شهر، نقش كارخانه در تحول شهرها، انواع شهرها، انواع واحدهاي مسكوني، دليل زندگي در شهر، شهر 
و اقتصاد، شهرهاي كشورهاي ثروتمند، شهرهاي كشورهاي تازه صنعتي شده و . . . به دست مي آورند. 
به عالوه مي آموزند كه مردم هر سرزميني شهرهاي خود را متناسب با سليقه و خواسته ي خود مي سازند. 
بنابراين هر شهري تاريخ، شكل و شخصيت خود را دارد. اين كتاب مجموعه اي دلچسب و دلپذير است 

كه به توصيف دنياي اطراف ما مي پردازد. 

178 . فكور، اصغر. چهره هاي درخشان: شهيد دقايقي. 
تهران: مدرسه ، 1387، 96  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: تاريخ  

* كلمات كليدى: جنگ ايران و عراق/ شهيد/ زندگي نامه/ اسماعيل دقايقي/ اتاق جنگ 

چكيده: بعد از حمله ي هواپيماهاي عراقي به شهرهاي ايران، جنگ رسماً آغاز شد. اسماعيل به 
نمايندگي از سپاه پاسداران، در »اتاق جنگ لشكر 92 زرهي اهواز« فعاليت مي كرد. عراقي ها با هدف 
تصرف شهرهاي مرزي، حمالت گسترده اي انجام مي دادند. مردم با هر وسيله اي به جنگ دشمن 
مي رفتند. عراقي ها نيز با پيشرفته ترين سالح هاي دنيا، به ميدان جنگ آمده بودند. اسماعيل در دلش 
براي مظلوميت رزمندگان مي گريست. نوجوانان در اين كتاب با زندگي و فعاليت هاي فرهنگي و 
مبارزات شهيد اسماعيل دقايقي )1365-1333(. در جنگ ايران و عراق به شيوه ي داستاني آشنا 
مي شوند. همچنين در اين كتاب آثار شهيد دقايقي و ديدگاه ديگران درباره ي وي درج شده است. 

تصاويري از اين شهيد با خانواده و دوستانش زينت بخش صفحات پاياني كتاب است. 
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179 . رهنما، شاهين. چلچراغ: شهيد مهدي عراقي . 
تهران: مدرسه ، 1388، 110  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: سوم 
موضوع درسى: تاريخ  

* كلمات كليدى: جمعيت مؤتلفه ي اسالمي/ زندگي/ حاج مهدي عراقي 

چكيده: حاج مهدي كه در اتاق نشسته بود، چشم هايش را بسته بود و داشت خاطرات گذشته را مرور 
مي كرد. او در سن 15 سالگي با جمعيت »فدائيان اسالم« آشنا شد و در سن 16 سالگي نواب صفوي 
را شناخت. در همان سال ها هم وارد مبارزات سياسي شد و به جمعيت فدائيان اسالم پيوست. يك 
روز حاج مهدي تصميم گرفت به ديدن حاج آقا خميني در قم برود تا او را ببيند. حرف زدن، نشستن 
و حتي نگاه كردن روح اهلل خميني، حاج مهدي را ياد نواب صفوي مي انداخت. در اين كتاب زندگي و 
فعاليت هاي سياسيـ  فرهنگي شهيد مهدي عراقي )1309-1358(به صورت داستاني براي نوجوانان 
روايت مي شود. در پايان كتاب، نظر ديگران درباره ي وي درج شده است. هم چنين توضيح اعالم و 

منابع نيز گنجانده شده است. 

 

180 . جزايري، عليرضا. پيشگيري از اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانواده : شيشه. 
تهران: دانژه ، 1387، 36  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدى: اعتياد/ ماده ي مخدر شيشه/ پيش گيري/ آگاهي/ مواد روان گردان 

چكيده: كتاب حاضر سعي دارد كه به صورت شفاف و به گونه اي ملموس و قابل استفاده براي عموم، 
اطالعات درستي در مورد مواد روان گردان، در اختيار جوانان و اولياي آنان قرار دهد. كتاب شرح مي دهد 
كه شيشه چيست، چگونه به دست مي آيد در صورت مصرف آن، چه اتفاقي مي افتد تا كنجكاوي و 

ابهامات مخاطبان تا حد امكان برطرف شود. 
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181 . چالونز، جك )گراهام، جان (. فعاليت هاي علمي: صدا و نور. پريسا همايون روز 
تهران: رسالت قلم ، 1387، 39  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: صوت/ نور/ شكست نور/ آزمايش/ انعكاس صدا/ علوم 

چكيده: »نور و صدا باعث مي شوند كه ما از دنياي اطرافمان لذت ببريم و آن را بهتر درك كنيم. آيا 
هرگز به اين فكر كرده ايد كه نور و صدا واقعاً چه هستند؟« كودكان با مطالعه ي اين كتاب و انجام 
آزمايش هايي ساده و با وسايل در دست رس در خانه يا مدرسه، مي توانند با نور و صدا آشنا شوند و به 
اهميت آن ها در زندگي پي ببرند. تصويرهاي رنگي و جالب به اين موضوع كمك مي كنند. عنوان هاي 
برخي مطالب كتاب از اين قرارند: منابع صدا؛ منابع نور؛ انواع متفاوت صدا؛ نور سفيد؛ انعكاس صدا؛ 

شكست نور؛ در پايان كتاب »واژه نامه« و »فهرست اعالم« درج شده  است. 

182 . مرتيني، آندرئه. چرا و چگونه: طبيعت پژوهش و حفاظت . كمال بهروز نيا 
تهران: قدياني، كتاب هاي بنفشه ، 1388، 48  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول - سوم 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: طبيعت/ جنگل/ بركه/ درياچه/ حفظ محيط زيست 

چكيده: نوجوانان با مطالعه ي كتاب حاضر و مشاهده ي تصاوير رنگي از طبيعت و موجودات آن نحوه ي 
پژوهش درباره ي طبيعت را مي آموزند و اطالعاتي در مورد موجودات پارك، باغ، بركه، درياچه، جنگل 
و دريا كسب مي كنند. هم چنين به ارزش حفاظت از محيط زيست پي مي برند و راهكارهايي را براي 

اين مسئله به دست مي آورند. 
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183 . معلم، حسين. طرح تبديل كالس هاي انشا و آيين نگارش به كارگاه نويسندگي 
ويژه ي كالس اول راهنمايي كتاب مشترك معلمان . . . . 

تهران: وراي دانش ، 1388، 80  ص 
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول ؛ معلم  

موضوع درسى: ادبيات فارسي  
* كلمات كليدى: نويسندگي/ انشانويسي/ ادبيات فارسي/ نگاه تازه/ ذهن پويا 

چكيده: انشانويسي كار ساده اي نيست، چرا كه نويسنده ي انشا بايد دائم در حال خلق تصويرهاي تازه 
و بيان مطالب نو باشد و اين، بي مدد نگاه تازه و ذهن پويا ممكن و ميسر نيست. اين كتاب انشانويسي 
را ساده و رسا بيان مي كند و آموزش مي دهد. كتاب تأكيد دارد، نوشتن دشواري ها و نشيب و فرازهايي 
پيش پاي نگارنده  مي گذارد، اما در پايان، شيريني آن، همه ي سختي ها را به دست فراموشي مي سپارد. 
نگارنده ي انشا بايد نگرنده ي خوبي باشد. آن چه را مي خواهد بنويسد، به خوبي ببيند و همه ي ابعاد آن 

را بنگرد و بكاود. 

184 . شفيعي، مجيد. طنزهاي شيرين زهرالربيع . 
تهران: پيدايش ، 1387، 128  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: ادبيات فارسي  

* كلمات كليدى: حكايت/ طنز/ سيد جزايري/ پيامبر اسالم 

چكيده: »َزْهُرالّربيع« به معناي »ُگل بهار« است. اين كتاب تأليف سيد نعمت اهلل جزايري معروف به 
»سيد جزايري« است كه آن را در قرن 12 هـ. ق به زبان عربي نوشت و نوه اش در قرن 13 هـ. ق 
به زبان فارسي ترجمه كرد. زهرالربيع داراي حكايت هايي در زمينه ي طنز، مسائل اخالقي و پندآموز، 
موضوعات ديني، عجايب المخلوقات، ضرب المثل هاي عربي با معاني و توضيحات آن ها و روايت هايي 
از پيامبر اسالم و امامان به صورت پراكنده است. در كتاب حاضر، تعدادي از اين حكايت ها با توجه به 

ويژگي هاي سني نوجوانان انتخاب شده اند و به زباني ساده و روان بازگو مي شوند. 
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185 . نقيه، مجيد. ظرافت هاي معلمي )678نكته ي كاربردي براي معلمان، دبيران و اساتيد(. 
تهران: بين المللي گاج ، 1388، 112  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: معلم  
موضوع درسى: علوم تربيتي  

* كلمات كليدى: اخالق حرفه اي/ روش تدريس/ تمركز/ بي انضباطي 

تلقي  آموزشي  نظام  اهداف  تحقق  اصلي  عامل  و  مقدم  خط  نيروي  عنوان  به  معلمان  چكيده: 
مي شوند. آن ها مي توانند با وجود كمبود امكانات و فضاي آموزشي، بستر الزم را براي يادگيري و 
رشد فراگيرندگان فراهم كنند و با به كارگيري شيوه ها و الگوهاي مناسب تدريس،  و برخوردها و روابط 
انساني با فراگيرندگان، موجب رشد فكري،  اجتماعي، عاطفي، اخالقي و خالقيت آنان شوند. در اين 
كتاب 678 نكته ي كاربردي براي معلمان و دبيران درباره ي روش ها و فنون تدريس، توجه فراگيرندگان 
به مطالب درسي، عوامل مؤثر در تمركز آنان، برخورد با فراگيرندگان بي انضباط و مخل كالس، 
باالبردن قدرت مديريت و رهبري معلمان، ارتباط بيشتر و عميق با فراگيرندگان، باالبردن انگيزه ي 

آنان و . . . تدوين شده  است. 

186 . ردائي، محمد . . . ]و ديگران[. عربي كار اول راهنمايي. 
تهران: بين المللي گاج ، 1388، 148  ص 
 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول 

موضوع درسى: عربي  
* كلمات كليدى: زبان عربي/ راهنماي آموزشي/ پرسش و پاسخ

 
چكيده: كتاب حاضر مجموعه اي از كامل ترين و متنوع ترين نمونه سؤاالت درس عربي است كه 
مي تواند در جهت ارتقاي سطح يادگيري زبان عربي مورد استفاده قرار گيرد. كتاب شامل پنج بخش 
به اين شرح است: 1. قواعد: كه قواعد هر درس را به صورت ساده و قابل فهم براي دانش آموزان بيان 
مي كند. 2. تمرينات: كه شامل ترجمه و تمريناتي متنوع مبتني بر قواعد هر درس است. 3. ارزش يابي 
تكويني: در پايان هر درس آزموني 20 نمره اي از همان درس آورده شده  است. 4. سؤاالت چهار 
گزينه اي: در پايان هر درس مجموعه اي از 20 سؤال چهار گزينه اي آمده است. 5. آزمون هاي نيم سال 

و پايان سال:  كه حاوي نمونه سؤاالت از اين دو نوع آزمون است. 
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187 . آقا صادقي، حسين. . . ]و ديگران[. عربي كار دوم راهنمايي. 
تهران: بين المللي گاج ، 1388، 168  ص 
 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: دوم 

موضوع درسى: عربي  
* كلمات كليدى: زبان عربي/ راهنماي آموزشي/ آزمون و تمرين 

چكيده: كتاب حاضر حاوي كامل ترين و متنوع ترين نمونه سؤاالت درس عربي است كه مي تواند 
در ارتقاي سطح يادگيري زبان عربي دانش آموزان مؤثر باشد. كتاب شامل پنج بخش است: قواعد، 
تمرينات، ارزش يابي تكويني، سؤاالت چهارگزينه اي، و آزمون هاي نيم سال و پايان سال. مطالعه ي اين 
كتاب براي مخاطبان از آن رو مفيد است كه به آن ها ياري مي رساند، به جمع بندي دقيقي از دانسته هاي 
خود درباره ي زبان عربي برسند. گرچه هدف كتاب سنجش هاي گوناگون و آزمون اطالعات است، اما 

شيوه هاي امتحاني متفاوت آن، به درك بيشتر مطالب كمك مي كنند. 

188 . آقا صادقي، حسين. . . ]و ديگران[. عربي كار سوم راهنمايي. 
تهران: بين المللي گاج ، 1388، 144  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: سوم 
موضوع درسى: عربي  

* كلمات كليدى: زبان عربي/ راهنماي آموزشي/ پرسش و پاسخ 

چكيده: كتاب مجموعه اي از كامل ترين و متنوع ترين نمونه سؤاالت درس عربي است كه مي تواند در 
جهت ارتقاي سطح يادگيري زبان عربي دانش آموزان مورد استفاده قرارگيرد. كتاب شامل پنج بخش به 
اين شرح است: 1. قواعد: قواعد هر درس به صورت ساده و قابل فهم براي دانش آموزان بيان مي شود. 
2. تمرينات: شامل ترجمه و تمرينات متنوعي با استفاده از قواعد هر درس. 3. ارزش يابي تكويني: در 
پايان هر درس يك آزمون 20 نمره اي از همان درس آورده شده  است. 4. سؤاالت چهارگزينه اي:  در 
پايان هر درس مجموعه اي از 20 سؤال چهار گزينه اي قراردارد. 5. آزمون هاي نيم سال و پايان سال: 
نمونه سؤاالتي از آزمون هاي نيم سال و پايان سال آورده  شده  است. شيوه هاي فوق در درك بيشتر 

مطالب درسي به دانش آموزان كمك مي كنند. 
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189 . گودرزنيا، محدثه. چلچراغ: عالمه اميني. 
تهران: مدرسه ، 1388، 90  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: سوم 
موضوع درسى: ديني 

* كلمات كليدى: سرگذشت نامه/ عالمه/ الغدير 

چكيده: شيخ عبدالحسين اميني تبريزي، معروف به »عالمه اميني«، در تبريز متولد شد. پس از 
تحصيل نزد علماي تبريز به نجف رفت و به تكميل تحصيالت خود پرداخت تا سرانجام به درجه ي 
اجتهاد رسيد. عالمه اميني دانشمندي مؤلف و پركار بود. »مجموعه ي الغدير« را درباره ي حديث غدير 
و اثبات واليت حضرت علي اميرالمؤمنين )ع( نوشت كه بسيار شهرت يافت و علماي اهل سنت نيز آن 
را ستودند. كتاب ديگر عالمه اميني »شهداء الفضيله« است كه در معرفي پاره اي از بزرگان اسالم كه 
به شهادت رسيده اند، نوشته است. در اين كتاب با نثري روان و شيرين و به شيوه ي داستاني، زندگاني 
عالمه اميني )1349-1281 هـ . ش( و آثارش براي نوجوانان نمايانده شده و نظر ديگران درباره ي اين 

مجتهد و عالم آمده است. توضيح اعالم و فهرست منابع، پايان بخش صفحات كتاب است. 

190 . صاعلي، شهناز. فرزانگان: عالمه حلي. 
تهران: مدرسه ، 1388، 88  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: دوم 
موضوع درسى: ديني 

* كلمات كليدى: مجتهد/ عالم/ فقه جعفري 

چكيده: عالمه حلي، اين دانشمند بزرگ و از شخصيت هاي بزرگ جهان تشيع، در نشر و گسترش 
»فقه جعفري« نقش فراواني داشت. او در دربار سلطان مغول، اولجايتو محمد خدابنده، داراي نفوذي 
فوق العاده بود و از همين طريق توانست در ارائه ي عقايد فقه تشيع نقش قابل مالحظه اي ايفا كند. در 
اين كتاب به صورت داستاني، شرح زندگي و فعاليت هاي علمي و ديني عالمه حلي )726-648 هـ . ق(
را به همراه گزيده اي از آثار اين مجتهد بزرگ شيعه براي نوجوانان مي خوانيم و با نظر ديگران درباره ي 

او آشنا مي شويم. صفحات پاياني كتاب شامل توضيح اعالم و منابع است. 
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191 . بيشور، جرج. تاريخ علم براي نوجوانان: علم در اسالم. حسن ساالري 
تهران: محراب قلم ، 1387، 56  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول - دوم 
موضوع درسى: تاريخ  

* كلمات كليدى: اسالم، تاريخ، علوم، كشورهاي اسالمي 

چكيده: برپايه ي آموزه هاي اسالم، بر مسلمانان واجب است كه به جست وجوي دانش، هر جا كه باشد، 
بپردازند. پس از آن كه سپاهيان مسلمان به سرزمين هاي جديد گام مي نهادند، دانش پژوهان مسلمان به 
گردآوري نوشته هاي تمدن هاي پيشين مشغول مي شدند و تاريخ،  آداب و رسوم، و دانش فرهنگ هاي 
ديگر را مي آموختند. آن ها بيش از همه به نظريه ها و انديشه هاي دانشمندان پيشين عالقه پيدا كردند. 
در اين كتاب، طي شش فصل، تالش هاي دانشمندان مسلمان در ارتباط با علم و به دست آوردن آن، 
شرح داده شده است. عناوين فصل هاي كتاب از اين قرارند: عصري نو در تاريخ علم، نگرشي نو به 
عددها، اخترشناسي و جغرافيا، شگفتي هاي پزشكي اسالمي، پي بردن به رازهاي جهان و دستاوردهاي 

علمي مسلمانان. 

192 . ساالري، حسن. تاريخ علم براي نوجوانان: علم در ايران باستان. 
تهران: محراب قلم ، 1387، 56  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول ؛ معلم  
موضوع درسى: تاريخ  

* كلمات كليدى: ايران باستان/ علم/ تاريخ 

چكيده: ايرانيان باستان نخستين كساني بودند كه به كاشت گندم و پرورش بُز و گوسفند پرداختند. 
آن ها براي نخستين بار در جهان به ذوب فلزهايي مانند مس و ساختن آلياژهايي مانند مفرغ دست 
زدند. سفال منقوش و اسب راهوار از هديه هاي ايرانيان به ديگر تمدن هاي جهان بود. كهن ترين 
دانشگاه و بيمارستان جهان نيز در سرزمين ايران بنياد نهاده شد. برخي نوآوري هاي ايراني مانند آسياي 
بادي، انگيزه ي دانشمندان و نوآوران امروزي براي ساختن نيروگاه هاي بادي شده است. در اين كتاب، 
طي شش فصل باورهاي اعتقادي، وضعيت علوم و نوع فعاليت هاي ايرانيان در زمينه ي علم پزشكي، 
مهندسي و اخترشناسي، طي تصاويري به نوجوانان شناسانده مي شود. عناوين فصل ها از اين قرارند: 
سرزمين آزادگان؛ هستي در نگاه ايرانيان؛ پزشكي و بهداشت؛ مهندسي و معماري؛ اخترشناسي و گاه 

شماري؛ ميراث ايران باستان. 
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193 . موس، كارل. تاريخ علم براي نوجوانان: علم در بين النهرين. حسن ساالري 
تهران: محراب قلم ، 1387، 56  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول ؛ معلم  
موضوع درسى: تاريخ  

* كلمات كليدى: تاريخ/ علم/ بين النهرين/ درمان گياهي

چكيده: سرچشمه هاي علم را بايد در كهن ترين تمدن هاي جهان جست وجو كرد. بسياري از لوح هاي 
گلي كه مردمان بين النهرين باستان براي ثبت مشاهدات خود به كار مي بردند، هنوز هم بر جاي 
مانده اند. آن ها نخستين مردماني بودند كه به بررسي بدن انسان پرداختند. نظام اوزان و قياس را به كار 
بردند و گياهان و جان داران را گروه بندي كردند. هم چنين مي توانستند محاسبه هاي پيچيده ي رياضي 
را انجام دهند و با درمان هاي گياهي گوناگون آشنا بودند. نوجوانان در اين كتاب با وضعيت علم و 
تالش هاي دانشمندان براي به دست آوردن علم در سرزمين بين النهرين آشنا مي شوند. كتاب داراي 
شش فصل با اين عنوان هاست: جايي كه علم آغاز شد؛ درمان هاي باستاني؛ پيدايش رياضيات؛ كاوش 

در آسمان؛ نگاهي به طبيعت؛ ميراث مردم بين النهرين. 

194 . بيشور، جرج. تاريخ علم براي نوجوانان: علم در چين باستان. حسن ساالري 
تهران: محراب قلم ، 1387، 56  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: تاريخ  

* كلمات كليدى: علوم/ چين/ تاريخ/ طب سوزني 

چكيده: بين 2500 تا 500 سال پيش، چيني ها مطالب زيادي درباره ي علم و فناوري مي دانستند. 
دانش آن ها درباره ي قطب نما و تقويم، مواد گندزدا، خورشيد گرفتگي، طب سوزني، باروت و كاغذسازي، 
كه طي چند سده به سراسر جهان راه يافت، نقش چشم گيري در پيشرفت هاي علمي و فناوري داشته 
است. نگارنده در اين كتاب، طي شش فصل و با زباني ساده، نوجوانان را با وضعيت علم و يافته هاي 
دانشمندان در اين زمينه آشنا مي كند. شگفتي هاي علوم چين باستان، رازهاي كيمياگري، پزشكي در 
چين باستان، كاوش در آسمان ها، رياضيات در چين باستان و ميراث چين باستان عناوين فصل هاي 

كتاب هستند. 
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195 . هريس، ژاكلين ال. تاريخ علم براي نوجوانان: علم در روم باستان. حسن ساالري 
تهران: محراب قلم ، 1387، 56  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول ؛ معلم  
موضوع درسى: تاريخ  

* كلمات كليدى: علوم/ روم/ تاريخ 

 چكيده: گرچه رومي ها خودشان كشف هاي اندكي داشتند، اما انديشه ي فرهنگ هاي ديگر را گسترش 
دادند تا نيازهايشان را برآورده كنند. آن ها تاق را براي ساختن آبراه پل و ساختمان هاي محكم به كار 
بردند. رومي ها با اصالح تقويم يوناني، تقويم جديدي پديد آوردند كه به تقويم ميالدي شباهت زيادي 
دارد. آن ها شيوه هاي جديدي براي كشاورزي، معدن كاري و درمان بيماري ها يافتند. اين كتاب، طي 
شش فصل، تاريخ علم و تالش دانشمندان در زمينه ي پديده هاي علمي در روم باستان را براي نوجوانان 
شرح مي دهد. رومي ها دانش را به كار گرفتند، دستاوردهاي معماران رومي، بهره برداري از منابع زمين، 

درمان بيماران، رومي ها و سنجش زمان، و ميراث روم باستان، عناوين فصل هاي كتاب هستند. 

196 . كرود، رابين. علم در قرن 21 )مجموعه 8 جلدي (. مجيد عميق 
تهران: افق ، 1387، 8 جلد)320(  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: علوم/ پزشكي/ صنعت/ انرژي ژنتيك/ الكترونيك/ فضا/ حمل و نقل/ ارتباطات 

چكيده: در قرن بيست  و يكم از شگفت انگيزترين جنبه هاي زندگي بشر، »علم« است. در قرن حاضر، آگاهي 
از برخي علوم الزمه ي زندگي است. مجموعه ي هشت جلدي علم در قرن 21، اينك در يك جلد فراهم است. 
هر جلد اين مجموعه ي مصور و رنگي حاوي اطالعاتي در حوزه هاي گوناگون علمي است. اين هشت جلد 
را چنين مي توان معرفي كرد: جلد1: پزشكي، شامل ماشين زنده، يورشگران بدن، درمان تكميلي، زندگي در 
لوله ي آزمايش، و . . . جلد2: صنعت و انقالب صنعتي، شامل مواد خام، فلزهاي شگفت آور، سراميك و شيشه، 
سوخت هاي آينده و. . . جلد3: نياز ما به انرژي كه شامل منابع انرژي، توليد الكتريسيته، سوخت هاي فسيلي، 
انرژي هسته اي و . . . جلد4: ژنتيك، شامل همه چيز درباره ي ژنتيك، كروموزوم ها،  سلول ،  دستكاري دي ان 
اي، ژنتيك گياهي و . . . جلد5: الكترونيك، شامل قطعه هاي كنترل كننده، حافظه، طراحي تراشه، صفحه ي 
مدار، نمايشگرها و . . . جلد6: فضا، شامل خورشيد، ماه و زمين، سياره ها، كيهان، تلسكوپ ها در فضا، فضاپيماها 
و . . . جلد7: حمل ونقل، شامل ترافيك و آلودگي، جاده، راه آهن، حركت روي آب، ناوبري و . . . جلد8: ارتباطات، 
شامل پيام، سيم، فيبر و آنتن، شبكه هاي رايانه اي، وداع با سيم، ارتباط هاي ماهواره اي و . . . وجود »واژه نامه« و 

»نمايه« در پايان كتاب نيز امكان درك بهتر و دست رسي آسان تر به مفاهيم كليدي را فراهم مي آورد. 
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197 . وودز، جرالدين. تاريخ علم براي نوجوانان: علم در مصر باستان. حسن ساالري 
تهران: محراب قلم ، 1387، 56  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: تاريخ  

* كلمات كليدى: علم/ مصر باستان/ تاريخ/ پزشكي مصر 

چكيده: مصريان شيوه اي براي شمارش و اندازه گيري پديد آوردند و حتي مي توانستند گذر زمان را 
بسنجند. آن ها براي بيماري ها و آسيب هاي گوناگون، درمان هايي پي ريزي كردند. هم چنين كشف هايي 
كه مصريان باستان داشتند، در شكل گيري جهاني كه امروزه در آن زندگي مي كنيم، نقشي در خور 
توجه داشته است. در اين كتاب تاريخ علم در مصر باستان به همراه تصاويري براي نوجوانان گزارش 
مي شود. كتاب شامل شش فصل با اين عناوين است: وام داري مصر به نيل؛ ساختن اهرام؛ رياضيات 

مصري؛ اخترشناسي و زمان؛ پزشكي مصر باستان و ميراث مصر باستان. 

198 . گي، كتلين. تاريخ علم براي نوجوانان: علم در يونان باستان. حسن ساالري 
تهران: محراب قلم ، 1387، 56  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: تاريخ  

* كلمات كليدى: علوم/ يونان/ تاريخ/ مهندسي/ بطلميوس 

چكيده: يوناني ها دستاوردهاي بسياري در پزشكي و رياضيات داشتند. بطلميوس، اخترشناس پرآوازه ي 
يوناني، نخستين كسي بود كه نظمي براي تبيين جايگاه خورشيد، زمين و سياره هاي ديگر پيشنهاد 
كرد. علوم پيشرفته و امروزي ما نيز، از روش هاي پژوهشي كه يوناني ها پي ريزي كردند، سود مي برند. 
اين كتاب مصور، به منظور آشنايي نوجوانان با تاريخ علم در يونان باستان در هفت فصل با اين عناوين 
تدوين شده است: سرگذشت يونان باستان؛ نگاه يوناني ها به كيهان؛ سامان دادن به انديشه ها؛ رياضيات 

در يونان باستان؛ يوناني ها و درمان بيماران؛ علوم كاربردي؛ ميراث يونان باستان. 
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199 . بايرامي، محمد. چهارده آفتاب: غروب خورشيد در سامرا: زندگي نامه امام حسن 
عسگري )عليه السالم(. 

تهران: مدرسه ، 1388، 78  ص 
 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول - سوم 

موضوع درسى: ديني 
* كلمات كليدى: حسن بن علي )ع(/ امام يازدهم/ زندگي نامه/ سخنان قصار 

چكيده: امام حسن عسگري )عليه السالم( در سال 232 هـ. ق در شهر مدينه متولد شد و در سن 13 
سالگي به همراه پدر توسط معتز، خليفه ي عباسي به شهر سامرا تبعيد شد. امام در سن 22 سالگي به 
شهادت رسيد. در اين كتاب زندگي نامه ي حضرت به همراه سال شمار زندگي و هم چنين چهل سخن 

از مكارم اخالقي و فضايل ايشان آورده شده است. 

200 . خورشاهيان، هادي. غزليات شيرين صائب تبريزي. 
تهران: پيدايش ، 1387، 220  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: ادبيات فارسي  

* كلمات كليدى: غزل/ صائب تبريزي/ سبك هندي 

چكيده: به منظور آشنايي نوجوانان با سبك هندي، شعر صائب تبريزي و قالب غزل، در صفحات 
آغازين اين كتاب اطالعاتي درباره ي مقوله هاي مذكور گنجانده شده است. در ادامه، 30 غزل از صائب 

تبريزي انتخاب و كلمات دشوار آن ها معني شده است و ابيات آن ها نيز شرح داده مي شوند. 
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201 . حوريزاد، بهمن. غني سازي فرهنگ ارزشيابي )ارزشيابي براي يادگيري (. 
تهران: لوح زرين ، 1388، 120  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: معلم  
موضوع درسى: علوم تربيتي  

* كلمات كليدى: ارزش يابي/ يادگيري/ روش شناسي/ آموزش و پرورش 

چكيده: وقتي ارزش يابي در خدمت يادگيري و براي يادگيري باشد و به دانسته ها توجه داشته باشد، 
اعتماد به نفس دانش آموزان رشد بهتري خواهد داشت و بر يادگيري هاي بعدي آن ها مؤثر خواهد افتاد. 
با اين رويكرد، تمام دانش آموزان كالس، طعم موفقيت و پيشرفت را خواهند چشيد. در قسمتي از متن 
كتاب آمده  است كه مراد از غني سازي فرهنگ ارزش يابي، وارد كردن مفاهيم و تأكيداتي براي يادگيري 
است كه تاكنون مورد غفلت قرار گرفته اند. برخي مفاهيم كه در فرايند غني سازي ارزش يابي در كانون 
توجه قرار دارند،  عبارت انداز: ايجاد موقعيت مسئله ساز و دشوار؛ كاربرد ابزارهاي اندازه گيري؛ انديشيدن به 
راه حل هاي ديگر مسئله )تفكر واگرا(؛ تأكيد بر دامنه ي وسيع تكاليف با ديد جامع نگر؛ توصيف پيشرفت 
و ضعف؛ بازخورد شناخت گرايانه؛ خود ارزش يابي؛ هم ساالن ارزش يابي؛ ارزش يابي اكتشافي؛ ارزش يابي 

مشاركتي؛ خالقيت. 

202 . بهرامي، آذردخت. چهره هاي درخشان: فرخي يزدي . 
تهران: مدرسه ، 1388، 102  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: سوم 
موضوع درسى: ادبيات فارسي  

* كلمات كليدى: شاعر مردم و عدالت/ نماينده ي مردم/ مجله ي طوفان 

چكيده: فرخي وطن پرست بود و در سراسر زندگي پرماجرايش، هيچ نيرويي نتوانست نداي وطن پرستي 
او را خاموش كند، دومين خصلت انكارناپذير او آزادي خواهي و آزادي طلبي اوست. فرخي هيچ گاه بر 
حرف زور گردن نگذاشت. در آغاز جنبش مشروطه، نداي آزادي خواهي از چهار گوشه ي ايران بلند شده 
بود. كينه اي كه حكومت از او داشت و هر روز بيشتر و بيشتر مي شد، او را به سمت مهلكه اي مي راند 
كه خود شاعر از آن آگاه بود، اما چون سِر پرشوري داشت، ترسي به دل راه نمي داد. در اين كتاب، 
زندگي نامه، فعاليت هاي سياسي و انقالبي شاعر آزادي خواه و وطن پرست دوران مشروطه، فرخي يزدي 
)1318-1267 هـ . ش( به زبان داستاني براي نوجوانان روايت مي شود. هم چنين تعدادي از اشعار و 
برخي مطالب و مقاالت وي در اين مجموعه آمده است. نظر و عقيده ي ديگران درباره ي وي نيز درج 

شده و در پايان توضيح اعالم و منابع آمده است. 
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203 . واحد پژوهش فرهنگ معاصر. فرهنگ معاصر دانش آموز انگليسي - فارسي . 
تهران: فرهنگ معاصر ، 1388، 348  ص 

 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلى: اول - سوم 
موضوع درسى: زبان هاي خارجي  

* كلمات كليدى: آموزش زبان انگليسي/ واژه نامه/ تلفظ/ دستور زبان 

چكيده: فرهنگ انگليسي به فارسي حاضر، با هدف يادگيري آسان و عميق واژگان انگليسي و با در 
نظر گرفتن ويژگي هاي سني و  آموزشي نوجوانان گردآوري شده  است. محتواي اين فرهنگ عبارت 
است از: كليه واژه  هاي بنيادي و مهم انگليسي؛ تلفظ واژه ها همراه عالئم آوايي؛ ماهيت دستوري هر 

مدخل؛ شما ره گذاري معادل ها. 

204 . حسيني، احمد. فسيل ها. 
تهران: مدرسه ، 1387، 174  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: فسيل/ رده بندي فسيل ها/ استفاده از فسيل ها 

چكيده: در اين كتاب مخاطبان طي چهار فصل با فسيل شناسي به زباني ساده آشنا مي شوند. عناوين 
فصل ها عبارت اند از: فسيل چيست؟، رده بندي فسيل ها، موارد استفاده از فسيل ها، جمع آوري فسيل ها. 
در آغاز هر فصل، هدف هاي آموزشي درج شده اند و در ادامه مؤلف كوشيده است آن ها را تحقق بخشد. 

تصويرهايي از انواع فسيل ها در دوره هاي گوناگون زمين شناسي مطالب كتاب را همراهي مي كنند. 
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205 . اسپيلزبري، ريچارد. نيروهاي شگفت انگيز: فشار آب و هوا . مجيد عميق 
تهران: نيكراد ، 1388، 32  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: سوم 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: فشار جوي/ نيروي آب/ فشار هوا/ نيروي جاذبه 

چكيده: فاصله ي بين زمين و فضا را اليه اي از هوا به نام، »جّو« )اتمسفر( پوشانده است. جو زمين 
حاوي هزاران تن مولكول هواست. نيروي جاذبه، مولكول هاي هواي موجود در جو زمين را به سمت 
پايين مي كشند. وزن اين حجم عظيم هوا، روي هر آن چه در سطح كره ي زمين است، سنگيني مي كند 
و اين فشار را اصطالحاً »فشار جّو« مي نامند. نوجوانان با مشاهده ي تصاوير اين كتاب، انجام آزمايش ها 
و مطالعه ي متن ساده و آسان آن، اطالعاتي درباره ي فشار هوا، فشار جوي، كاربرد فشار هوا، فشار آب، 

فشار آب در اقيانوس ها، علت فرو رفتن اجسام در آب و كاربرد فشار آب به دست مي آورند. 

206 . مورداك، كت. آموزش و ارزش  يابي مهارت هاي زندگي: فكركردن . حسين دانش فر 
تهران: فاطمي ، 1388، 72  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: معلم  
موضوع درسى: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدى: تفكر انتقادي/ تفكر خالق/ استعداد/ پرورش مهارت فكر كردن 

چكيده: در اين كتاب،  انواع تفكر)نقادانه، خالق و تأملي( معرفي مي شود و به كمك تمرين هاي فراوان 
به معلم آموزش داده مي شود كه چگونه مهارت فكر كردن را در دانش آموزان خود پرورش بدهد، 
روش تفكر آنان را بشناسد و محيط كالس را براي ايجاد و پروررش اين مهارت آماده كند. مطالب 
كتاب از اين قرارند: اهميت فكر كردن؛ انواع تفكر؛ نقش معلم؛ سازماندهي كالس درس؛ استراتژي ها 
و فعاليت ها؛ آن چه بيش از همه پرسيده مي شود؛ رهنمودهايي براي معلمان؛ ارزش يابي و ثبت سوابق؛  

مقدماتي براي شروع كالس. 
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207 . ملك، هما. فناوري اطالعات و ارتباطات براي معلمان )ICTمعلمان(. 
تهران: بين المللي گاج ، 1388، 280  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: معلم  
موضوع درسى: حرفه و فن  

* كلمات كليدى: فناوري/ سيستم عامل/ شبكه ي رايانه اي/ اينترنت/ پست الكترونيكي/ اطالعات 
و ارتباطات 

چكيده: جامعه ي صنعتي قرن بيستم، جاي خود را به جامعه ي اطالعاتي قرن بيست و يكم داده 
است. به همين دليل، به كارگيري فناوري هاي نوين، از جمله علوم ارتباطات و اطالعات، در امر آموزش 
اجتناب ناپذير شده است. اما نبايد از نظر دور داشت كه اين فناوري بايد به شيوه اي هدفمند به كار رود. 
هدف اين كتاب، معرفي 14 شيوه در اين زمينه است و مطالعه ي آن را به معلمان، مديران و مشاوراني 
توصيه مي كنيم كه قصد دارند علوم رايانه را به روشي جديد، همراه با آخرين تغييرات در علوم و فناوري 
در راستاي سازمان دهي آموزشي و مديريت فعال به كار گيرند. عنوان هاي برخي از مطالب كتاب 
عبارت اند از: مفاهيم پايه علم رايانه؛ تايپ ده انگشتي؛ برنامه ي نشر روميزي؛ شبكه ي كامپيوتري، پست 

الكترونيكي؛ ويرايش فيلم و زبان برنامه نويسي لوگو. 

208 . ملك، هما. فناوري اطالعات و ارتباطات ويژه نوجوانان تمام رنگي سال اول راهنمايي . 
تهران: صفار: اشراقي ، 1388، 152  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: حرفه و فن  

* كلمات كليدى: نرم افزار ُورد/ رايانه/ راهنماي آموزشي 

چكيده: در اين كتاب دانش آموزان سال اول راهنمايي با مفاهيم پايه ي فناوري اطالعات و ارتباطات 
اعم از پردازش داده ها، انواع اطالعات، واحد پردازشگر مركزي و. . . ، سيستم عامل ويندوز و نحوه ي 

كار در آن، و واژه پرداز »Microsoft word« آشنا مي شوند. 
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209 . ملك، هما. فناوري اطالعات و ارتباطات ويژه نوجوانان تمام رنگي سال دوم 
راهنمايي . 

تهران: صفار: اشراقي ، 1388، 95  ص 
 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: دوم 

موضوع درسى: حرفه و فن  
 Power point /كلمات كليدى: رايانه/ نرم افزار آموزشي *

چكيده: در اين كتاب، دانش آموزان دوم راهنمايي ضمن آشنايي با انواع رايانه ها، عوامل مؤثر در 
ارائه ي مطالب  با نرم افزار  انواع نرم افزارهاي آموزشي،  با  رايانه، نقش آن در زندگي، و كار  كارايي 

»Microsoft PowerPoint« و نحوه ي استفاده از آن آشنا مي شوند. 

 

210 . ملك، هما. فناوري اطالعات و ارتباطات ويژه نوجوانان تمام رنگي سال سوم 
راهنمايي . 

تهران: صفار: اشراقي ، 1388، 112  ص 
 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: سوم 

موضوع درسى: حرفه و فن  
* كلمات كليدى: اينترنت/ راهنماي آموزشي/ كامپيوترها 

چكيده: كتاب حاضر به زباني ساده براي دانش آموزان سوم راهنمايي نوشته شده است. آن ها با 
مطالعه ي اين كتاب و انجام عملياتي، با تبادل اطالعات به شيوه هاي متفاوت، اينترنت و امكانات آن، 
نحوه ي جست وجوي اطالعات در اينترنت، ساختن پست الكترونيكي، امنيت اطالعات و ويروس ياب 

آشنا مي شوند. 
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211 . بدريان، عابد/ منسوب بصيري، علي رضا . كتاب هاي دانش پايه: فناوري نانو . 
تهران: مدرسه ،  1388، 96  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: فناوري نانو/ نانوتكنولوژي/ كاربرد نانوتكنولوژي 

چكيده: شيمي دانان معتقدند كه خواص هر ماده اي از نوع اتم هاي تشكيل دهنده و آرايش ويژه ي 
آن ها ناشي مي شود. بنابراين، اگر بتوانيم نوع و چينش اتم هاي تشكيل دهنده ي مواد را تغيير دهيم، 
مي توانيم مواد جديدي با خواص از پيش تعيين شده توليد كنيم. اين كار مهم ترين هدف در فناوري 
نانو است. در اين كتاب تالش شده است طي شش فصل، مخاطبان با اين موضوعات و مفاهيم آشنا 
شوند: فضا و ابعاد نانومتر؛ عناصر پايه در فناوري نانو؛ ابزارها و روش هاي كار در مقياس نانو؛ مفاهيم 
اصطالحاتي كه در فناوري نانو به كار مي روند؛ توانايي هايي كه بشر به واسطه ي دست يابي به فناوري 

نانو كسب خواهد كرد. 

212 . آبيار، نرگس. قصه شيرين سالمان و ابسال. 
تهران: پيدايش ، 1387، 120  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: سوم 
موضوع درسى: ادبيات فارسي  

* كلمات كليدى: داستان/ جامي/ سالمان و ابسال 

چكيده: مثنوي »سالمان و ابسال« جامي، اورنگ دوم از مثنوي »هفت اورنگ« اوست. در سالمان 
و ابسال مفهوم مورد اشاره ي داستان، مفهومي عرفاني است كه در ساده ترين شكل عبارت است از: 
»صعود انسان سالك از درجات پست حيواني به سوي درجات بلند معنوي. « در اين كتاب، داستان 
منظوم با نثري روان براي نوجوانان بازنويسي شده است. بعد از نقل هر قسمت از داستان به صورت نثر، 

چند بيت نيز از خود داستان منظوم آورده شده كه به آشنايي خوانندگان با شعر جامي كمك مي كند. 
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213 . لطف اهلل، داوود. قصه هاي شيرين كليله و دمنه. 
تهران: پيدايش ، 1387، 2ج   

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: ادبيات فارسي 

* كلمات كليدى: داستان/ حيوانات/ زندگي اجتماعي 

چكيده: چكيده: »كليله و دمنه«، مجموعه اي از حكايت هاي اخالقي و تجربه ها و برداشت هاي 
انساني است كه در قالب تشبيه و تمثيل، چگونه زيستن را به خواننده ي خويش مي آموزد. در جلد دوم 
از مجموعه ي حاضر 20 داستان از كليله و دمنه به زباني ساده نثري روان براي نوجوانان بازنويسي شده 

و آن ها با مطالعه ي اين داستان ها با زندگي اجتماعي آشنا مي شوند. 

214 . كرمي، رمضان. كارآمدي فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه بر يادگيري . 
تهران: انجمن اوليا و مربيان ، 1388، 128  ص 

 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلى: معلم  
موضوع درسى: علوم تربيتي  

* كلمات كليدى: فعاليت هاي فوق برنامه/ اختالالت يادگيري/ مشاركت والدين/ رشد شخصيت 

چكيده: نويسنده ي اين كتاب، ضمن معرفي فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه و هم چنين، تبيين 
ضرورت تعامل اوليا و مربيان در اين زمينه،  تالش كرده  است كه تا ميزان كارايي اين فعاليت ها و تأثير 
آن ها را در شناسايي،  شكوفايي و رشد و پرورش استعدادهاي دانش آموزان،  در 10 فصل شرح دهد. 
عنوان هاي برخي مطالب كتاب از اين قرارند: نگاهي به تاريخچه ي فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه؛ 
ماهيت فلسفي فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه؛ فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه ي مبتني بر اصول 
يادگيري؛ تأثير فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه بر اختالالت يادگيري؛ نقش فعاليت هاي مكمل و فوق 

برنامه بر رشد شخصيت. 
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215 . رابينز، دري. كارتون و كاريكاتور. محمود مزيناني 
تهران: پيدايش ، 1387، 32  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: دوم - سوم ؛ معلم  
موضوع درسى: هنر  

* كلمات كليدى: آموزش هنر/ كاريكاتورها/ كارتون ها/ طراحي 

چكيده: نوجوانان با مطالعه ي اين كتاب، انجام تمرين هاي گام به گام آن و مشاهده ي عكس هايش، 
مهارت هايي را در كشيدن انواع طرح هاي كارتوني به دست مي آورند. آن ها ابتدا با مداد و كاغذ شروع به 
كشيدن طرح هاي اوليه مي كنند. سپس به تكنيك هايي كه كمي پيچيده ترند مي پردازند و سرانجام به 
طرح هاي شگفت انگيزي دست مي يابند. هدف از تأليف اين كتاب پرورش خالقيت در نوجوانان است. 

216 . صفري، غالمرضا. كارنماي علمي، كاربردي آزمايشگاه درس علوم تجربي )دوره 
راهنمايي تحصيلي (. 

تهران: طلوع دانش ،  1388، 226  ص 
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول - سوم ؛ معلم 

موضوع درسى: علوم تجربي  
* كلمات كليدى: علوم/ راهنماي آموزشي دوره ي راهنمايي/ علوم آزمايشگاه 

گزارش  آزمايش،  گزارش  تحقيق،  گزارش  نمون برگ هاي  از  مجموعه اي  كتاب  اين  چكيده: 
همراه  به   .  .  . و  فيش برداري  فعاليت،  گزارش  گروهي،  بحث  گزارش  درس،  از  خالصه نويسي 
دانستني هاي معلم و فعاليت هاي آموزشي مربوط به هر واحد يادگيري است. در اين كتاب، استفاده از 
روش »پوشه ي كار« كه يكي از روش هاي مؤثر در يادگيري نظم و دقت محسوب مي شود، توصيه 
شده است كه حاوي اطالعاتي مربوط به تمامي فعاليت هاي دانش آموزان در طول سال تحصيلي است 
كه از طريق آن، امكان مراجعه ي مجدد به نتايج فعاليت ها و بحث ها براي دانش آموزان فراهم مي شود. 
به عالوه اين مجموعه حاوي دانستني هايي براي معلمان و فهرستي از اقالم و تجهيزات مورد نياز هر 

واحد يادگيري است. 
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كانابيس ها  خانواده ها:  و  نوجوانان  براي  اعتياد/حقايقي  از  پيشگيري  عليرضا.  جزايري،   .  217
)ماري جوانا و حشيش(. 

تهران: دانژه ، 1387، 48  ص 
 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: سوم ؛ معلم 

موضوع درسى: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدى: اعتياد/ مواد مخدر/ حشيش/ ماري جوانا/ پيش گيري/ آگاهي 

چكيده: كتاب حاضر به صورتي شفاف و روان براي مخاطبان توضيح مي دهد: »كانابيس ها« كه 
همان ماري جوانا و حشيش هستند، چگونه توليد مي شوند؟ و طرز مصرف آن ها چيست؟ چه اثراتي 
بر بدن دارند؟ به چه دليل جوانان آن ها را مصرف مي كنند؟ و چگونه مي توان تشخيص داد كه فردي 
ماري جوانا يا حشيش مصرف مي كند؟ كتاب سعي دارد سطح آگاهي مخاطبان را تا حد امكان باال ببرد 

و كنجكاوي و ابهامات آنان را برطرف سازد. 

218 . گروه آموزش راهنمايي - كانون فرهنگي آموزش. كتاب تابستان دوم راهنمايي . 
تهران: كانون فرهنگي آموزش ، 1388، 152  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول - دوم 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: آزمون و تمرين/ كتاب تابستان/ آموزش دوره ي راهنمايي 

چكيده: كتاب تابستان براي دانش آموزاني نوشته شده  است كه درس خواندن را دوست دارند و 
مي خواهند در طول تابستان نيز از درس دور نباشند. هدف كتاب اين است كه دانش آموزان درس هاي 
سال گذشته را با شيوه اي متفاوت تمرين كنند تا درس هاي سال قبل را فراموش نكنند. كتاب چند 
درس اصلي از جمله علوم و رياضي را در بر مي گيرد. فصل هاي كتاب با برنامه ي آزمون هاي برنامه اي 
هماهنگ شده  است و دانش آموز مي تواند هر دو هفته يك بار آموخته هاي خود را در آزمون هاي 
برنامه اي محك بزند. هر دو صفحه از كتاب براي يك جلسه از يك درس در نظر گرفته  شده  است. 

كتاب ويژگي هاي ديگري هم دارد كه هنگام مطالعه و تمرين آن ها را كشف مي كنيد. 
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219 . علوي مقدم، بهنام. . . ]و ديگران[. كتاب دانش افزايي فارسي اول راهنمايي . 
تهران: مدرسه ، 1388، 176  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول ؛ معلم  
موضوع درسى: ادبيات فارسي  

* كلمات كليدى: ادبيات فارسي/ آزمون و تمرين/ راهنماي آموزشي 

چكيده: كتاب حاضر به عنوان كتاب كمك آموزشي براي درس فارسي دانش آموزان سال اول راهنمايي 
در هشت فصل تدوين شده  است. اين كتاب شامل اهداف كلي هر درس، كلمات كليدي، خالصه ي 
درس، واژه ها و تركيب هاي تازه، اعالم )اشخاص، اماكن و. . . (، توضيح نكته هاي زباني و ادبي و آزمون 

طراحي شده براي هر درس و هم چنين براي هر فصل به صورت جداگانه است. 

220 . علوي مقدم، بهنام/ ماليري، مهناز. كتاب دانش افزايي فارسي دوم راهنمايي . 
تهران: لوح زرين ، 1388، 176  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: دوم ؛ معلم  
موضوع درسى: ادبيات فارسي  

* كلمات كليدى: ادبيات فارسي/ راهنماي آموزشي/ آزمون و تمرين 

چكيده: كتاب حاضر، هم گام با كتاب فارسي دانش آموزان دوم راهنمايي در هشت فصل تدوين شده 
و شامل بخش هاي گوناگون و متنوعي هم چون اهداف كلي درس، كلمات كليدي، خالصه ي درس، 
واژه ها و تركيب هاي تازه، اعالم )اشخاص، اماكن و . . . (، توضيح نكته هاي زباني و ادبي،  و آ زمون 
طراحي شده براي هر درس و هم چنين براي هر فصل به صورت جداگانه است. تفكيك مناسب اين 

بخش ها، درك و فهم هر درس را براي مخاطبان آسان تر مي سازد. 
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221 . كاظم زاده، حميدرضا. كتاب كار آموزش حرفه و فن اول راهنمايي بر اساس 
آخرين تغييرات كتاب درسي . 

تهران: وراي دانش ، 1388، 112  ص 
 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول 

موضوع درسى: حرفه و فن  
* كلمات كليدى: حرفه وفن/ راهنماي آموزشي/ پرسش و پاسخ

 
چكيده: اين كتاب مطابق با آخرين تغييرات كتاب درسي حرفه وفن و در جهت آموزش بهتر اين درس 
تأليف شده  است. كتاب شامل هشت واحد درسي با اين عنوان هاست: فناوري و سيستم؛ كار با برق؛ 
بهداشت؛ كار با چوب؛ كار با فلز؛ ساختمان ساز؛ خوراك و پوشاك؛ كشاورزي و دام پروري. به عالوه، 
كتاب حاوي سؤاالت تشريحي، كاربردي، چند گزينه اي، پر كردني، امتحاني نوبت اول و دوم، و نيز 
راهنماي آموزش و ارزشيابي، و پاسخ سؤاالت است. استفاده از اين كتاب كار مي تواند در يادگيري 

مطلوب دانش آموزان مؤثر واقع شود. 

222 . كاظم زاده، حميدرضا. كتاب كار آموزش حرفه و فن پايه دوم راهنمايي بر اساس 
آخرين تغييرات كتاب درسي . 

تهران: وراي دانش ، 1388، 124  ص 
 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: دوم 

موضوع درسى: حرفه و فن  
* كلمات كليدى: حرفه وفن/ راهنماي آموزشي/ پرسش و پاسخ 

چكيده: اين كتاب براساس آخرين تغييرات كتاب هاي درسي تأليف شده و شامل دو قسمت است: 
قسمت اول به سؤاالت تشريحي و كاربردي، و قسمت دوم به سؤاالت پر كردني و چند گزينه اي 
اختصاص دارد. پاسخ دادن به سؤاالت كتاب توأم با تدريس، مي تواند در يادگيري مطلوب دانش آموزان 

مؤثر واقع شود. در پايان كتاب نيز، نمونه سؤاالت امتحاني نوبت دوم آورده شده  است. 
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223 . كاظم زاده، حميدرضا. كتاب كار آموزش حرفه و فن پايه سوم راهنمايي بر اساس 
آخرين تغييرات كتاب درسي . 

تهران: وراي دانش ، 1388، 148  ص 
 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: سوم 

موضوع درسى: حرفه و فن  
* كلمات كليدى: حرفه وفن/ كتاب درسي/ راهنماي آموزشي/ پرسش و پاسخ/ نمونه سؤاالت 

امتحاني 

چكيده: كتاب حاضر بر اساس آخرين تغييرات كتاب درسي حرفه وفن در جهت آموزش بهتر اين درس 
تأليف شده  است. كتاب دو قسمت دارد: قسمت اول به سؤاالت تشريحي اختصاص دارد، ولي قسمت 
دوم شامل اين بخش هاست: سؤاالت پر كردني و چندگزينه اي؛ سؤاالت كاربردي؛ نمونه سؤاالت 
امتحاني نوبت اول و دوم؛ راهنماي آموزش ارزش يابي؛ پاسخ سؤاالت. نويسنده مدعي است، اين 

مجموعه به يادگيري مطلوب دانش آموزان كمك مي كند. 

224 . سلماني، ابراهيم . . . ]و ديگران[. كتاب كار زبان انگليسي سوم راهنمايي . 
تهران: مرآت دانش ، 1388، 144  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: سوم 
موضوع درسى: زبان هاي خارجي  

دوره ي  انگليسي/  زبان  آموزش  دوره اي/  تمرين هاي  آموزشي/  تمرين هاي  كليدى:  كلمات   *
راهنمايي/ آزمون و تمرين 

چكيده: تمرين و ممارست بخش جدايي ناپذير فرايند آموزش و تدريس به شمار مي آيد و تمركز بر 
آن، باعث بهبود و تعميق يادگيري فراگيران مي شود. پرسش هاي هدف دار و تكاليف معنادار، ضمن 
سنجش، تصحيح و تكميل آموخته هاي دانش آموزان، باعث رشد و پيشرفت فراگيري مي شود. اين 
مجموعه براساس سرفصل هاي كتاب درسي، به بخش هاي »آن چه بايد بدانيد«، تمرين هاي آموزشي 
و تمرين هاي دوره اي تقسيم شده  است. در بخش تمرين هاي آموزشي، تمرين هاي متنوعي به منظور 
درگير كردن مؤثر دانش آموزان با خودارزيابي ارائه شده اند. تمام تمرين ها نيز با پاسخ تشريحي كه 
دربرگيرنده ي نكته هاي آموزشي و نحوه ي نگارش صحيح و گوياي پاسخ كامل است، همراه اند. در 
بخش تمرين هاي دوره اي، تمرين هايي كه از نظر تعداد حدود سه برابر تمرين هاي كتاب درسي هستند، 

به ترتيب زير موضوعات كتاب مطرح شده اند. 
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225 . بوالحسني، نعمت اهلل . . . ]و ديگران[. عربي دان نوجوان: كتاب كار عربي اول راهنمايي  
تهران: كانون فرهنگي آموزش ، 1388، 144  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: عربي  

* كلمات كليدى: زبان عربي/ آزمون و تمرين/ راهنماي آموزشي 

چكيده: كتاب حاضر براي آموزش درس عربي تأليف شده  است. كتاب 12 درس دارد كه هر درس 
شامل توضيح نكته هاي درسي، ترجمه ي لغات و تركيبات جديد، ترجمه ي درس و قواعد تمرين هاي 
آن درس به طور جداگانه است. براي آموزش بيشتر از 16 آزمون به همراه پرسش هاي چهارگزينه اي، 
صحيح و غلط، و تشريحي استفاده شده  است. در ضمن، كتاب فاقد پاسخ نامه است تا دانش آموز در 

مورد هر سؤال فكر كند و خود به جواب درست دست يابد. 

226 . بوالحسني، نعمت اهلل. عربي دان نوجوان: كتاب كار عربي دوم راهنمايي
تهران: كانون فرهنگي آموزش ، 1388، 176  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: دوم 
موضوع درسى: عربي  

* كلمات كليدى: زبان عربي/ راهنماي آموزشي/ آزمون و تمرين 

چكيده: درس عربي يكي از درس هاي مهم دوره ي راهنمايي است و كتاب حاضر براي آموزش همين 
درس تأليف شده  است. كتاب به آموزش قواعد، ترجمه ي لغات و تركيبات جديد، ترجمه ي درس ها و 
قواعد و تمرين هاي هر درس به طور جداگانه پرداخته  است. براي آموزش بيشتر، 16 آزمون به همراه 
پرسش هاي چهارگزينه اي، صحيح و غلط، و تشريحي ارائه شده  است. ضمناً كتاب فاقد پاسخ نامه است 

تا دانش آموز در مورد هر سؤال فكر كند و خود به جواب درست دست يابد. 



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 124

227 . بوالحسني، مرتضي. . . ]و ديگران[. عربي دان نوجوان: كتاب كار عربي سوم راهنمايي
تهران: كانون فرهنگي آموزش ، 1388، 184  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: سوم 
موضوع درسى: عربي  

* كلمات كليدى: زبان عربي/ آزمون و تمرين/ راهنماي آموزشي 

چكيده: كتاب حاضر مجموعه اي از كامل ترين و متنوع ترين نمونه سؤاالت زبان عربي است كه از 
جهت ارتقاي سطح يادگيري زبان عربي دانش آموزان تدوين شده است. سؤال هاي كتاب به صورت هاي 
طبقه بندي شده، تصويري )مطابق با شكل هاي كتاب درسي(، چهارگزينه اي، جاي خالي و داراي 
نكته هاي صرف و نحو )دستوري( دسته بندي شده اند. به  عالوه، براي تمرين بيش تر و خود آزمايي، 
دانش آموزان مي توانند از سؤال هاي امتحاني مخصوص نوبت اول و دوم و ميان نوبت ها و 17 نمونه 
سؤال منتخب كتاب كمك بگيرند. ضمناً كتاب فاقد پاسخ نامه است تا دانش آموزان درمورد سؤال ها فكر 

كنند و خود به جواب درست دست يابند. 

228 . نوري، عالء/ حسيني، احمد/ ساالري، حسن . كتاب كار علوم تجربي اول راهنمايي. 
تهران: مدرسه ،  1387، 198  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: پرسش/ آزمون/ علوم 

چكيده: كتاب كار حاضر براي درس علوم دانش آموزان سال اول راهنمايي در هفت فصل با اين 
موضوعات تدوين شده است: ماده و ويژگي هاي آن؛ اثر گرما بر حجم مواد؛ اثر گرما بر حالت مواد؛ 
دسته بندي مواد؛ انرژي؛ نيرو و حركت. هم چنين كتاب شامل سؤال هاي تشريحي، جدول، نمودار جاي 

خالي، چهار جوابي و غيره است. 
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229 . نوري، عالء. كتاب كار علوم تجربي دوم راهنمايي. 
تهران: مدرسه ،  1387، 222  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: دوم 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: علوم/ كتاب كار/ پرسش تشريحي/ پرسش جاخالي/ پرسش چهارجوابي 

چكيده: كتاب كار، زمينه ساز مناسبي براي آموزش فعال در فرايند يادگيري است و فرصت هاي متفاوتي 
را براي كاربست آموخته ها ايجاد مي كند. اين كتاب براي درس علوم دانش آموزان دوم راهنمايي تدوين 
شده و دربردارنده ي خالصه ي برخي مطالب كتاب درسي به همراه پرسش هاي تشريحي، جاخالي، 
درست و نادرست، چهارجوابي، جدول، شكل و. . . است. عنوان هاي مطالب كتاب عبارت اند از: مواد در 
حال تغيير؛ نور، رنگ، بينايي؛ گرما؛ ساختار زمين؛ مواد سازنده ي سنگ كره؛ كاربرد سنگ ها و كاني ها؛ 

هوازدگي؛ انسان؛ غذا و سالمتي؛ گوارش؛ خون و ايمني؛ گردش مواد؛ تبادل با محيط. 

230 . حسن زاده، مازيار/ دادخواه، مرضيه . . . ]و ديگران[. كتاب كار علوم تجربي همگام 
پايه ي اول راهنمايي. 

اهواز: مهزيار ، 1387، 88  ص 
 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول 

موضوع درسى: علوم تجربي  
* كلمات كليدى: علوم/  راهنماي آموزشي/ آزمون/ تمرين/ يادگيري/ ماده/ انرژي 

چكيده: كتاب كار حاضر به منظور باال بردن ميزان يادگيري دانش آموزان كالس اول راهنمايي 
در درس علوم در چهار بخش تدوين شده و دربردارنده ي سؤاالتي در قالب غلط  علمي، جوركردني، 
تشريحي، جاي خالي، جدول، نمودار نقشه مفهومي و. . . است. عناوين بخش هاي كتاب عبارت اند از: 

ماده و تغييرات آن؛ انرژي؛ زندگي؛ زمين زيستگاه ما؛ دنياي زنده. 



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 126

كتاب كار علوم تجربي همگام پايه ي دوم  . ]و ديگران[.   .  . مازيار  زاده،  . حسن   231
راهنمايي. 

اهواز: مهزيار ، 1387، 84  ص 
 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: دوم 

موضوع درسى: علوم تجربي  
* كلمات كليدى: علوم/ آزمون/ راهنماي آموزشي/ نمونه سؤاالت/ انرژي/ ماده 

چكيده: كتاب كار حاضر براي درس علوم دانش آموزان دوم راهنمايي تدوين شده است. اين كتاب 
شامل سؤال هايي در قالب جاي خالي، پر كردني، تشريحي، جدول، نمودار، نقشه ي مفهومي و چند 
گزينه اي است. سطح سؤاالت به ترتيب آسان، متوسط و سخت طراحي شده، هم چنين در پايان، نمونه 
سؤاالت امتحاني درج شده است. عنوان هاي مباحث كتاب عبارت اند از: ماده و تغييرات آن؛ زمين 

زيستگاه ما؛ انرژي؛ زندگي؛ دنياي زنده. 

232 . حسن زاده، مازيار. كتاب كار علوم تجربي همگام پايه ي سوم راهنمايي. 
اهواز: مهزيار ، 1387، 106  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: سوم 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: تمرين/ آزمون/ علوم/ كتاب كار/ انرژي/ زمين/ ماده 

چكيده: كتاب كار حاضر براي درس علوم دانش آموزان سوم راهنمايي در چهار بخش با اين عناوين 
تدوين شده است: ماده و تغييرات آن، انرژي، زندگي، زمين زيستگاه ما و دنياي زنده. هدف نگارنده ي 
اين مجموعه، ارزيابي ميزان يادگيري دانش آموزان در هر سه حيطه  ي دانشي، مهارتي و نگرشي، و 
هم چنين كمك به دانش آموزان براي آشنايي با انواع نمونه سؤاالت شامل غلط علمي، جوركردني، 
جدول، نمودار نقشه ي مفهومي و. . . و ايجاد مهارت در پاسخ گويي به اين گونه سؤاالت است. به 
گونه اي كه دانش آموز با پاسخ گويي به سؤاالت هر فصل كه در سه سطح آسان، متوسط و باالتر از 
متوسط طراحي شده اند، به خوبي بتواند، ميزان يادگيري خود را از مطالب درسي علوم تجربي بسنجد. 
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233 . قاسمي فرد، منيژه. كتاب كار فارسي اول راهنمايي . 
تهران: لوح زرين ، 1388، 92  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: ادبيات فارسي  

* كلمات كليدى: فارسي/ پرسش و پاسخ/ ادبيات فارسي/ دوره ي راهنمايي/ مهارت هاي زباني/ 
حيطه ي شناختي 

چكيده: هدف اصلي اين كتاب تقويت چهار مهارت زباني خواندن، نوشتن، سخن گفتن و شنيدن 
سخن ديگران است. كسب اين مهارت به تمرين و فعاليت  و تالش گسترده نياز دارد. برخي سؤاالت 
كتاب به گونه اي طراحي شده اند كه فرصت مناسبي فراهم آورند تا ذهن دانش آموزان در سطوح 
باالتري از حيطه ي شناختي فعال شود و دانش آموزان به خالقيت، نوآوري، و داوري و مقايسه نيز 

بپردازند. در پايان كتاب، به برخي سؤاالت براي هماهنگي افزون تر پاسخ داده شده  است. 

234 . قاسمي فرد، منيژه. كتاب كار فارسي دوم راهنمايي . 
تهران: لوح زرين ، 1388، 96  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: دوم 
موضوع درسى: ادبيات فارسي  

* كلمات كليدى: ادبيات فارسي/ راهنماي آموزشي/ آزمون و تمرين/ مهارت هاي زباني 

چكيده: اين كتاب كار به منظور تقويت مهارت هاي زباني دانش آموزان تأليف شده  است و سعي دارد 
با انواع تمرين ها و فعاليت هاي مهارت ها، زباني و ادبي دانش آموزان را پرورش دهد. به عالوه، نكات 

كليدي كتاب درسي را در بر دارد و براساس هدف و محتواي دروس تهيه و تنظيم شده  است. 
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235 . سليماني دالرستاقي، محمد رضا. كتاب كار فارسي اول راهنمايي . 
تهران: مرآت دانش ، 1388، 272  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: ادبيات فارسي  

* كلمات كليدى: زبان فارسي/ دستور زبان/ آزمون و تمرين/ دوره ي راهنمايي 

چكيده: اين كتاب با هدف تكميل محتواي آموزشي مدارس و كتاب درسي تدوين شده  است. تمرين ها 
و پرسش هاي كتاب با فعاليت هاي كالس و طرح درس دبيران هماهنگ و در جهت تحقيق راهبردهاي 
ياددهي و يادگيري است. هر درس با تو جه به محتواي آن، تمرين ها و يا پرسش هايي همانند آزمون ها 
در سطوح مفاهيم اوليه، تسلط، تجزيه و تركيب، تحليل و خالقيت دارد. تعداد تمرين ها و پرسش ها، 
ضمن رعايت پوشش دهي مناسب موضوعات هر درس، به قدري است كه باعث خستگي دانش آموزان 

نشود. چيدمان پرسش ها و تمرين ها در كتاب نيز از آسان به مشكل است. 

236 . سليماني، محمد رضا. . . ]و ديگران[. كتاب كار فارسي سوم راهنمايي . 
تهران: مرآت دانش ، 1388، 288  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: سوم 
موضوع درسى: ادبيات فارسي  

* كلمات كليدى: زبان فارسي/ دستور زبان/ آرايه ي ادبي/ آزمون و تمرين/ نگارش/ پاسخ نامه ي 
تشريحي 

چكيده: هدف اين كتاب كار ارائه ي مجموعه اي از اطالعات در زمينه هاي گوناگون ادبي همراه با 
تمرين هاي هدف دار و تكاليف معنادار است، تا ضمن سنجش آموخته هاي دانش آموزان، باعث رشد و 
پيشرفت فراگيري آنان شود. بر همين اساس سعي شده  است كه عالوه بر رعايت الگوي تدريس، به 
اهداف آموزشي و تمرين هاي مهارتي ادبي هم توجه شود. كتاب دو بخش دارد: بخش نخست  آن حاوي 
دستور زبان فارسي، نگارش، تاريخ ادبيات، معني و مفهوم و امالي اصطالحات ادبي و آرايه هاي ادبي 
است. بخش دوم شامل پرسش هاي چهارگزينه اي همراه با پاسخ نامه ي تشريحي است كه براساس 
شماره ي درس ها مرتب شده اند. اين پرسش ها به شيوه اي طراحي شده اند كه دانش آموزان با فراگيري 

بخش نخست و پاسخ به تمرين ها، مي توانند خود را براي آزمون هاي چهارگزينه اي آماده كنند. 
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237 . جزايري، عليرضا. پيشگيري از اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانواده ها: كرك. 
تهران: دانژه ، 1387، 36  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدى: اعتياد/ مواد مخدر/ كرك/ پيش گيري/ درمان/ كوكائين 

چكيده: كتاب حاضر به صورتي شفاف و روان براي مخاطبان شرح مي دهد: كرك چيست؟ چگونه 
به دست مي آيد؟ چه تفاوتي با كوكائين دارد؟ چه طور مي توان تشخيص داد فردي كرك مصرف كرده 
است يا خير؟ اثرات بلندمدت و كوتاه مدت مصرف آن بر بدن و مغز چيست؟ كتاب سعي دارد كه تا 
حد امكان، سطح آگاهي والدين و به خصوص قشر جوان كشور را باال ببرد و كنجكاوي و ابهامات 

آنان را برطرف سازد. 

238 . گروه نويسندگان. كمك هاي اوليه. شهرزاد فتوحي 
تهران: شركت انتشارات فني ايران ، 1387، 32  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: كمك هاي اوليه/ مهارت هاي زندگي/ ادبيات نوجوانان/ آموزش نوجوانان

 
چكيده: در اين كتاب با اصول كلي كه در مواقع اضطراري بايد رعايت كنيم، آشنا مي شويم. با آموزش 
اصول كمك هاي اوليه، نوجوانان را براي رويارويي با موقعيت هاي دشوار و كمك گرفتن از امدادگران 
آماده مي كنيم. براي مثال، اگر كسي دچار خفگي شود، چه كار مي كنيد؟ اگر كسي دچار حمله قبلي 
شد، چه مي كنيد؟ وقتي تنفس قطع مي شود، چه اقداماتي بايد انجام داد؟ چگونه درست و به موقع به 

امدادگران تلفن كنيم؟ و . . . 
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239 . جزايري، عليرضا. پيشگيري از اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانواده ها: كوكائين . 
تهران: دانژه ، 1387، 36  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدى: اعتياد/ كوكائين/ آگاهي/ پيش گيري 

چكيده: كتاب حاضر مي كوشد، آگاهي هاي الزم را در مورد اين كه: كوكائين چگونه به دست مي آيد؟ 
چه مدت در بدن باقي مي ماند؟ چه اثراتي روي مغز مي گذارد؟ و. . . به مخاطبان و اولياي آن ها به 

صورت كاماًل شفاف و روان ارائه دهد و كنجكاوي و ابهامات ايشان را تا حد امكان برطرف سازد. 

240 . لوت، سارا. منابع انرژي: 6: گاز . رضا كريمي 
تهران: قدياني، كتاب هاي بنفشه ، 1388، 32  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: استخراج گاز طبيعي/ كاربرد گاز/ اصول ايمني/ آلودگي هوا 

چكيده: كتاب حاضر به منظور آشنايي كودكان و نوجوانان با گاز طبيعي، عمل تشكيل گاز طبيعي، 
استخراج آن، حمل و نقل آن، آلودگي هوا به وسيله ي گاز، اصول ايمني در استفاده از گاز طبيعي، و 
مطالبي از اين دست نگارش يافته است. زبان كتاب ساده و روان و با خط هاي درشت و ريز براي 
مطالعه ي مخاطبان مبتدي و مخاطبان داراي اطالعات بيشتر آماده شده است. سؤال هايي در پايين 
صفحات كتاب درج شده اند كه مخاطبان با مطالعه ي كتاب و با راهنمايي هاي بزرگ ترها، مي توانند 

پاسخ مناسبي براي آن ها بيابند. 
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241 . دمي. گاندي. شهرام اقبال زاده 
تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، 1387، 36  ص 

 قطع: خشتي * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: تاريخ  

* كلمات كليدى: گاندي/ رهبر هند/ شخصيت هاي تاريخي 

چكيده: شناساندن شخصيت هاي بزرگ تاريخي، سياسي، فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و . . . به 
كودكان، يكي از راه هاي آموزش غيرمستقيم به نسل جوان جامعه است. كودكان عالوه بر آشنا شدن با 
فردي تأثيرگذار در تاريخ، از نقاط قوت و ضعف او درس مي گيرند. كتاب حاضر به بحث پيرامون زندگي، 
شخصيت، فعاليت ها و مبارزات مهاتما گاندي، رهبر كشور هند مي پردازد. از دوران طفوليت وي آغاز 
مي كند و تا زمان كشته شدنش، وقايع را شرح مي دهد. وي به خاطر فراز و نشيب هاي فراوان زندگي اش، 

يكي از خارق العاده ترين شخصيت هاي جهان است. 

242 . صادقي، علي. گنجينه تست علوم تجربي »دوم راهنمايي«. 
اصفهان: برترين انديشه ، 1388، 80  ص 
 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: دوم 

موضوع درسى: علوم تجربي  
* كلمات كليدى: آزمون و تمرين/ كتاب كار/ علوم دوم راهنمايي/ تست چهار گزينه اي 

چكيده: كتاب حاضر، نه به عنوان كتاب تست،  بلكه به  عنوان كتاب كار و به منظور تفهيم بهتر مطالب 
درس علوم دوم راهنمايي نگارش يافته است. ويژگي هاي كتاب عبارت اند از: 1. انتخاب تست هاي چهار 
گزينه اي در سه سطح عادي، متوسط و قوي كه براي همه ي دانش آموزان قابل استفاده است؛ 2. رعايت 
ترتيب تست هاي متناسب با اهداف اصلي درس ها؛ 3. نبود پاسخ تست ها به طور مستقيم درون كتاب؛ 
4. وجود برگه هاي پاسخ نامه متناسب با تعداد تست هاي هر بخش در پايان كتاب و ميسر بودن انجام 

آزمون يا سنجش سرعت تست زني توسط فراگيرنده. 
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243 . صادقي، علي. گنجينه علوم تجربي »اول راهنمايي«. 
اصفهان: برترين انديشه ، 1388، 88  ص 
 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول 

موضوع درسى: علوم تجربي  
* كلمات كليدى: علوم/ راهنماي آموزشي/ آزمون و تمرين 

چكيده: كتاب كار حاضر در راستاي مطالب كتاب علوم دانش آموزان سال اول راهنمايي به منظور باالبردن 
سطح به خاطر سپاري و يادگيري مطالب درسي فراهم آمده است. كتاب شامل سؤاالت دانشي و مهارتي 
در قالب تشريحي، جاي خالي، كامل كردني، جدول، چند گزينه اي تفسيري و غيره مي شود. عنوان هاي 

فصل هاي كتاب عبارت اند از: ماده و تغييرات آن؛ انرژي؛ زندگي؛ زمين زيستگاه ما؛ دنياي زنده. 

244 . سگل، موكل . . . ]وديگران[. گنجينه ي آشنايي با علوم براي نوجوانان: آشنايي 
با كامپيوتر، فيزيك، الكتريسيته، نور و ليزر، پزشكي، بدن انسان، شيمي، خورشيد 

گرفتگي . پريسا همايون روز. . . ]وديگران[. 
تهران: ذكر، كتاب هاي قاصدك ، 1388، 312  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: علوم/ ادبيات نوجوانان/ فيزيك/ نور و ليزر/ پزشكي/ بدن انسان/ علوم تجربي 

چكيده: كتاب حاضر مرجعي بسيار جذاب و پربار براي نوجوانان است كه دانستني هاي مهم و كليدي 
علوم را به زبان ساده در دست رس قرار مي دهد. نوجوانان در اين كتاب با اصول و مباني رايانه، فيزيك، 
الكتريسيته، نور و ليزر، پزشكي، بدن انسان، شيمي و خورشيدگرفتگي آشنا مي شوند. كتاب كوشيده است 
كه درحد امكان، مطالب ارائه شده با شرايط فرهنگي ايران و سطح آموزشي نوجوانان ايراني هماهنگ 
باشد. به همين منظور، در ترجمه ي واژگان و اصطالحات علمي، كتاب هاي درسي دوره ي راهنمايي و 
دبيرستان هاي كشورمان مبناي كار قرار گرفته اند و سطح علمي مطالب اين مجموعه نيز، با رجوع به 

كتاب هاي درسي به سطح آگاهي مخاطبان نزديك شده  است. 
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245 . بزرگيان، مهناز. گنجينه يادگيري اجتماعي اول راهنمايي . 
تهران: مبتكران، پيشروان ، 1388، 100  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: علوم اجتماعي  

* كلمات كليدى: علوم اجتماعي/ راهنماي آموزشي/ پرسش و پاسخ 

چكيده: كتاب حاضر مشتمل بر چهار فصل است با اين عنوان ها: نيازها؛ زندگي در خانواده؛ گروه؛ 
وظايف در گروه. هر فصل از چند درس تشكيل شده  است و در پايان هر درس، تمرين ها و آزمون هاي 
سطح بندي شده به دانش آموز كمك مي كنند تا نقاط ضعف خود را بشناسد و رفع كند. هم چنين، 
پرسش هاي4 گزينه اي با رويكردهاي نو،  دانش آموز را هدايت مي كنند تا گزينه ي صحيح را آگاهانه 
انتخاب كند. تدريجي بودن سطح تمرين ها در دانش آموز احساس موفقيت و اعتمادبه نفس به وجود 

مي آورد و اين خود بزرگ ترين تشويق براي ادامه ي يادگيري به شمار مي آيد. 

246 . مروتي، زهرا. گنجينه يادگيري اجتماعي دوم راهنمايي . 
تهران: مبتكران، پيشروان ، 1388، 100  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: دوم 
موضوع درسى: علوم اجتماعي  

* كلمات كليدى: علوم اجتماعي/ پرسش و پاسخ/ راهنماي آموزشي 

چكيده: محتواي كتاب حاضر در راستاي مطالب كتاب هاي درسي تنظيم شده  است. لذا از ابتداي سال 
همراه با پيشرفت درس ها، تمرينات و فعاليت هاي اين كتاب به وسيله ي دانش آموزان قابل انجام است. 
تمرين ها و آزمون هاي سطح بندي شده به دانش آموز كمك مي كنند، نقاط ضعف خود را بشناسد و رفع 
كند. هم چنين، پرسش هاي4 گزينه اي با رويكردي نو، دانش آموز را هدايت مي كنند تا گزينه ي صحيح 
را آگاهانه انتخاب كند. تدريجي بودن سطح تمرين ها در دانش آموز، احساس موفقيت و اعتمادبه نفس 

به وجود مي آورد و اين خود بزرگ ترين تشويق براي ادامه ي يادگيري به شمار مي آيد. 
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247 . اندرز حبيبي، رعنا. گنجينه يادگيري اجتماعي سوم راهنمايي . 
تهران: مبتكران، پيشروان ، 1388، 102  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: سوم 
موضوع درسى: علوم اجتماعي  

* كلمات كليدى: علوم اجتماعي/ راهنماي آموزشي/ پرسش و پاسخ 

چكيده: محتواي آموزشي اين كتاب در راستاي مطالب كتاب درسي تنظيم شده  است. لذا از ابتداي 
سال همراه با پيشرفت درس ها، تمرينات و فعاليت هاي اين كتاب به وسيله ي دانش آموزان قابل انجام 
است. كتاب با هدف پوشش دادن به يادگيري دانش آموزان در سه سطح يادگيري )ياد بگير، بهتر ياد 
بگير و بيش تر ياد بگير( نگارش يافته  است. اين سه سطح به وسيله ي نمادهايي كه نشانه ي رشد و 
پيشرفت هستند، به طور روشن از يكديگر متمايز شده اند. تمرين ها و آزمون هاي سطح بندي شده ي 
كتاب به دانش آموز كمك مي كنند تا نقاط ضعف خود را بشناسد و رفع كند. هم چنين، پرسش هاي 4 

گزينه اي با رويكردي نو، دانش آموز را هدايت مي كنند تا گزينه ي صحيح را آگاهانه انتخاب كند. 

248 . حاجي قاسمي، محمد جواد. گنجينه يادگيري انگليسي اول راهنمايي . 
تهران: مبتكران، پيشروان ، 1388، 100  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: زبان هاي خارجي  

* كلمات كليدى: زبان انگليسي/ كتاب درسي/ پرسش و پاسخ/ تمرين هاي مكمل 

چكيده: محتواي آموزشي اين كتاب در راستاي كتاب هاي درسي تنظيم شده  است، لذا از ابتداي سال 
همراه با پيشرفت درس هاي كالس، تمرينات و فعاليت هاي اين كتاب به وسيله ي دانش آموزان قابل 
انجام است. تدريجي بودن ارتقاي سطح تمرين ها، فعاليت ها و مواد آموختني، در دانش آموز احساس 
موفقيت و اعتماد به نفس به وجود  مي آورد و اين خود بزرگ ترين تشويق براي ادامه ي يادگيري به شمار 

مي آيد. 
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249 . حاجي قاسمي، محمد جواد. گنجينه يادگيري انگليسي دوم راهنمايي . 
تهران: مبتكران، پيشروان ، 1388، 88  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: دوم 
موضوع درسى: زبان هاي خارجي  

* كلمات كليدى: زبان انگليسي/ كتاب درسي/ پرسش و پاسخ/ فهم متون 

چكيده: كتاب حاضر از 10 درس به همراه سؤال هاي سنجش بنيه ي علمي و تمرين هاي متنوع و 
جذاب تدوين شده  است تا عالوه بر سهولت يادگيري، همه ي هدف هاي كتاب  درسي را نيز تحت 
پوشش قرار مي دهد. از ويژگي هاي كتاب مي توان به آموزش قواعد با بياني ساده و قابل فهم، استفاده از 
تمرينات متعدد و جدول به صورت كاربرد جمله هاي گوناگون، مهارت يافتن در فهم متون گوناگون بر 
اساس واژگان كتاب، و ارزش يابي در مراحل متفاوت براي ارزيابي و سنجش دانش آموختگان از ميزان 

پيشرفت خود، اشاره كرد. 

250 . حاجي قاسمي، محمد جواد. گنجينه يادگيري انگليسي سوم راهنمايي . 
تهران: مبتكران، پيشروان ، 1388، 84  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: سوم 
موضوع درسى: زبان هاي خارجي  

* كلمات كليدى: زبان عربي/ كتاب درسي/ پرسش و پاسخ/ تمرين هاي مكمل 

چكيده: اين كتاب، با هدف ارائه تمرين هاي مكمل تمرين هاي كتاب درسي و به منظور عميق تر كردن 
مطالب فراگرفته شده در كالس درس و باالبردن اعتمادبه نفس دانش آموز تهيه و تدوين شده  است. 
تدريجي بودن ارتقاي سطح تمرين ها، فعاليت ها و مواد  آموختني،  در دانش آموزان احساس موفقيت به 

وجود مي آورد كه بزرگ ترين تشويق براي ادامه ي يادگيري به شمار مي آيد. 
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251 . باباخاني، جواد. گنجينه يادگيري تاريخ اول راهنمايي. 
تهران: مبتكران، پيشروان ، 1387، 108  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: تاريخ  

* كلمات كليدى: تاريخ/ راهنماي آموزشي/ پرسش و پاسخ 

چكيده: كتاب با هدف ياري رساندن به دانش آموزان و بر اساس محتواي كتاب درسي تنظيم شده 
 است. لذا از ابتداي سال همراه با پيشرفت درس ها، تمرينات و فعاليت هاي اين كتاب به وسيله ي 
دانش آموزان قابل انجام است. مطالب به گونه اي تنظيم شده اند كه عالوه بر سهولت يادگيري، همه ي 
هدف هاي كتاب هاي درسي را نيز پوشش مي دهند. از ويژگي هاي ديگر اين كتاب مي توان به تدريجي 
بودن سطح تمرين ها و فعاليت ها و مواد  آموختني آن اشاره كرد كه در دا نش آموز احساس موفقيت و 

اعتمادبه نفس را به وجود مي آورد و اين خود بزرگ ترين تشويق براي يادگيري به شمار مي آيد. 

252 . باباخاني، جواد. گنجينه يادگيري تاريخ دوم راهنمايي. 
تهران: مبتكران، پيشروان ، 1387، 120  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: دوم 
موضوع درسى: تاريخ  

* كلمات كليدى: تاريخ/ راهنماي آموزشي/ پرسش و پاسخ 

چكيده: محتواي كتاب حاضر در راستاي مطالب كتاب هاي درسي تنظيم شده  است. لذا از ابتداي سال 
همراه با پيشرفت درس ها، تمرينات و فعاليت هاي اين كتاب به وسيله ي دانش آموزان قابل انجام است. 
كتاب با هدف پوشش دادن به يادگيري دانش آموزان در سه سطح يادگيري)ياد بگير، بهتر ياد بگير، 
بيش تر ياد بگير( نوشته شده  است. اين سه سطح به وسيله ي نمادهايي كه نشانه ي رشد و پيشرفت 
هستند، به طور روشن از يكديگر متمايز شده اند. سعي شده  است در همه ي موارد فضاي يادگيري 
لذت بخشي براي يادگيرنده فراهم شود. تدريجي بودن سطح تمرين ها، فعاليت ها و مواد  آموختني، در 
دانش آموز احساس موفقيت و اعتماد به نفس به وجود مي آورد و اين خود بزرگ ترين تشويق براي ادامه ي 

يادگيري به شمار مي آيد. 
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253 . باباخاني، جواد. گنجينه يادگيري تاريخ سوم راهنمايي. 
تهران: مبتكران، پيشروان ، 1387، 160  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: سوم 
موضوع درسى: تاريخ  

* كلمات كليدى: تاريخ / راهنماي آموزشي/ پرسش و پاسخ 

چكيده: محتواي كتاب حاضر در راستاي مطالب كتاب هاي درسي تنظيم شده  است. لذا از ابتداي سال 
همراه با پيشرفت درس ها، تمرينات و فعاليت هاي اين كتاب به وسيله ي دانش آموزان قابل انجام است. 
كتاب با هدف پوشش دادن به يادگيري دانش آموزان در سه سطح يادگيري )ياد بگير، بهتر ياد بگير و 
بيش تر ياد بگير( نگارش يافته  است. اين سه سطح به وسيله ي نمادهايي كه نشانه ي رشد و پيشرفت 
هستند، به طور روشن از يكديگر متمايز شده اند. در همه ي موارد سعي شده  است كه فضاي يادگيري 
لذت بخشي براي يادگيرنده فراهم شود. تدريجي بودن سطح تمرين ها، فعاليت ها و مواد آموختني،  در 
دانش آموز احساس موفقيت و اعتمادبه نفس به وجود مي آورد و اين خود بزرگ ترين تشويق براي ادامه ي 

يادگيري به شمار مي آيد. 

254 . چوبينه، مهدي/ اميري نيا، كورش. گنجينه يادگيري جغرافي اول راهنمايي . 
تهران: مبتكران، پيشروان ،  1388، 104  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول ؛ معلم  
موضوع درسى: جغرافيا  

* كلمات كليدى: جغرافي/ دوره ي راهنمايي/ كتاب درسي/ كتاب كمك آموزشي/ پرسش و پاسخ 

چكيده: كتاب حاضر بر اساس مطالب كتاب هاي درسي نوشته شده  و دانش آموزان مي توانند از ابتداي 
سال براي يادگيري هر چه بهتر از آن استفاده كنند. در واقع، كتاب با هدف پوشش دادن به يادگيري 
دانش آموزان در جهت رشد و فعاليت و پيشرفت آنان نوشته شده  است. گنجينه ي يادگيري جغرافي شامل 

اين مباحث است: ناحيه ي بياباني و نيمه بياباني، ناحيه ي معتدل كوهستاني و ناحيه ي معتدل خزري. 
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255 .  چوبينه، مهدي/ اميري نيا، كورش. گنجينه يادگيري جغرافي دوم راهنمايي . 
تهران: مبتكران، پيشروان ، 1388، 100  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: دوم 
موضوع درسى: جغرافيا  

* كلمات كليدى: جغرافي/ دوره ي راهنمايي/ پرسش و پاسخ/ راهنماي آموزشي 

چكيده: محتواي آموزشي اين كتاب در راستاي كتاب هاي درسي تنظيم شده  است. لذا براي دانش آموزان 
از ابتداي سال و همراه با پيشرفت درس ها، تمرينات و فعاليت هاي كالسي قابل استفاده است. كتاب با 
هدف پوشش دادن به يادگيري دانش آموزان دوم راهنمايي و براساس سه سطح ياد بگير، بهتر ياد بگير، 
بيشتر ياد بگير، نوشته شده  است. اين سه سطح به وسيله ي نمادهايي كه رشد و پيشرفت دانش آموزان را 
نشان مي دهند، از يكديگر متماير شده اند. تدريجي بودن ارتقاي سطح تمرين ها، در دانش آموز احساس 

موفقيت و اعتمادبه نفس را باال مي برد و وي را به ادامه ي يادگيري تشويق مي كند. 

256 . اميري نيا، كوروش/ چوبينه، مهدي. گنجينه يادگيري جغرافي سوم راهنمايي . 
تهران: مبتكران، پيشروان ، 1388، 84  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: جغرافيا  

* كلمات كليدى: جغرافي/ كتاب درسي/ دوره ي راهنمايي/ راهنماي آموزشي/ پرسش و پاسخ 

چكيده: اين كتاب با هدف پوشش دادن به يادگيري دانش آموزان )سوم راهنمايي( در سه سطح 
ياد بگير، بهتر ياد بگير و بيش تر ياد بگير، براساس چارچوبي علمي و منسجم، و به طور هماهنگ با 
كتاب هاي درسي نگارش يافته  است. سه سطح يادگيري فوق به وسيله ي نمادهايي كه رشد و پيشرفت 
ارتقاي سطح تمرين ها،  بودن  از يكديگر متمايز شده اند. تدريجي  را نشان مي دهند،  دانش آموزان 
فعاليت ها و مواد آموختني، در دانش آموز احساس موفقيت و اعتمادبه نفس به وجود مي آورد كه اين خود 

بزرگ ترين تشويق براي ادامه ي يادگيري به شمار مي آيد. 
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257 . محمد طالبي، سميه/ داودي، خسرو. گنجينه يادگيري رياضي اول راهنمايي. 
تهران: مبتكران، پيشروان ، 1387، 152  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: رياضي  

* كلمات كليدى: آموزش رياضي/ كتاب درسي/ پرسش و پاسخ/ يادگيري لذت بخش 

چكيده: در اين گنجينه ي يادگيري، با هدف تقويت مهارت حل مسئله، براي هر درس و با توجه به 
موضوع آن درس، مسائل متنوعي طرح شده است تا دانش آموزان با حل آن ها، راهبردهاي متفاوت 
را تمرين كنند. كتاب، زيرعنوان هاي »يادبگير«، »بهتر يادبگير«، و »بيشتر يادبگير« كه به وسيله ي 
نمادهايي كه نشانه ي رشد و پيشرفت محسوس هستند، مطالب را در سه سطح متفاوت ارائه كرده 
است. هم چنين نويسنده ي آن كوشيده است در همه ي موارد، ايجاد فضاي يادگيري لذت بخش براي 

يادگيرنده را در اولويت قرار دهد. 

258 . محمدبيگي، علي. گنجينه يادگيري عربي اول راهنمايي . 
تهران: مبتكران، پيشروان ، 1388، 84  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: عربي  

* كلمات كليدى: آموزش زبان عربي/ كتاب درسي/ پرسش و پاسخ 

چكيده: اين كتاب كه با هدف پوشش دادن به يادگيري دانش آموزان در سه سطح »يادبگير«، »بهتر 
يادبگير«، »بيشتر يادبگير« طراحي شده، بر اساس يك چارچوب علمي و هماهنگ با كتاب عربي 
پايه ي اول دوره ي راهنمايي تأليف شده  است. تدريجي بودن سطح تمرين ها، فعاليت ها و مواد  آموختني 
از آسان به دشوار در دانش آموز احساس موفقيت و اعتماد به نفس به وجود مي آورد كه خود تشويقي 
است براي ادامه ي يادگيري. آن چه در اين كتاب اهميت دارد، آ موزش قواعد به زبان ساده و استفاده از 

تمرين هاي متعدد جدول به صورت كاربردي و مهارت يافتن دانش آموز در فهم متون متفاوت است. 
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259 . محمدبيگي، علي. گنجينه يادگيري عربي دوم راهنمايي . 
تهران: مبتكران، پيشروان ، 1388، 80  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: دوم 
موضوع درسى: عربي  

* كلمات كليدى: آموزش عربي/ پرسش و پاسخ/ راهنماي آموزشي/ كتاب درسي/ خودآزمايي 

چكيده: براي درك بهتر زبان عربي، بايد با دستور زبان آن آشنا شد. اين كتاب سعي دارد، با بيان نكات 
دستور زبان عربي در راستاي مطالب كتاب عربي دوم راهنمايي و بازگويي نكات مهم كتاب درسي، 
به دانش آموزان كمك كند تا به درك بيشتري از مفاهيم برسند. كتاب در 12 درس به موضوع هاي 
فعل، صرف فعل، ضمائر، و . . . مي پردازد. در مراحل متفاوت، براي ارزيابي و سنجش دانش آموزان 
تمرين هاي متنوعي در ج شده اند. تصويرهاي زيبا و گوناگون كتاب به مخاطبين كمك مي كنند كه با 

عالقه كلمات را بياموزند و در جمله ها به كار گيرند. 

260 . محمدبيگي، علي. گنجينه يادگيري عربي سوم راهنمايي . 
تهران: مبتكران، پيشروان ، 1388، 80  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: سوم 
موضوع درسى: عربي  

* كلمات كليدى: آموزش زبان عربي/ كتاب درسي/ پرسش و پاسخ/ دوره ي راهنمايي 

لذا  اين كتاب در راستاي مطالب كتاب هاي درسي تنظيم شده  است.  چكيده: محتواي آموزشي 
دانش آموزان مي توانند از ابتداي سال همراه با پيشرفت درس ها، تمرينات و فعاليت هاي اين كتاب را 
انجام دهند. تدريجي بودن سطح تمرين ها، فعاليت ها و مواد آموختني از آسان به دشوار، در دانش آموز 
احساس موفقيت و اعتماد به  نفس به وجود مي آورد. اين خود بزرگ ترين تشويق براي ادامه ي يادگيري 

به شمار مي آيد. 
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261 . نوري، عالء. گنجينه يادگيري علوم اول راهنمايي. 
تهران: مبتكران، پيشروان ،  1387، 136  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: علوم تجربي  

يادگيري  پاسخ/  و  پرسش  كتاب درسي/  انرژي/  ماده/  راهنمايي/  اول  علوم  كلمات كليدى:   *
لذت بخش 

چكيده: كتاب حاضر طبق مفاد كتاب درسي، بر اساس چارچوبي علمي و منسجم، و با هدف پوشش 
دادن به يادگيري دانش آموزان و كمك به آنان براي كسب مهارت در درس علوم نگارش يافته است. 
كتاب از 13 فصل با اين عنوان ها تشكيل شده  است: 1. ماده و ويژگي هاي آن؛ 2. اثر گرما بر حجم 
مواد؛ 3. اثر گرما بر حالت مواد؛ 4. دسته بندي مواد؛ 5. انرژي؛ 6. نيرو؛ 7. حركت؛ 8. آب در هوا؛ 9. آب 
روي خشكي؛ 10. گوناگوني جانداران؛ 11. جهان جانوران؛ 12. دنياي گياهان؛ 13. آدمي و ميكروب ها. 
دانش آموزان از ابتداي سال و همراه با پيشرفت درس ها مي توانند تمرينات و فعاليت هاي اين كتاب را 
انجام دهند. مؤلف كوشيده است، ايجاد فضاي يادگيري لذت بخش براي يادگيرنده را در اولويت قرار 
دهد. سطح تمرين ها، فعاليت ها و مواد آموختني به تدريج رو به دشواري مي رود و از همين رو،  احساس 

اعتماد  به  نفس به وجود  مي آورد كه اين خود تشويقي براي ادامه ي يادگيري به شمار مي آيد. 

262 . نوري، عالء. گنجينه يادگيري علوم دوم راهنمايي . 
تهران: مبتكران، پيشروان ، 1388، 160  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: دوم 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: علوم اول راهنمايي/ كتاب درسي/ ماده/ پرسش و پاسخ 

چكيده: كتاب حاضر،  طبق مفاد كتاب درسي، و با هدف پوشش دادن به يادگيري دانش آموزان 
و كمك به آنان در كسب مهارت در درس علوم نگارش يافته است. كتاب شامل 14 فصل با اين 
عنوان هاست: 1. مواد در حال تغيير؛ 2. نور، رنگ و بينايي؛ 3. موج؛ 4. گرما چيست؛ 5. ساختار زمين؛ 
6. مواد سازنده ي سنگ كره؛ 7. كاربرد سنگ ها و كاني ها؛ 8. هوازدگي؛ 9. انسان موجودي زنده؛ 10. 
غذا و سالمتي؛ 11. گوارش؛ 12. خون و ايمني؛ 13. گردش مواد؛ 14. تبادل محيط. دانش آموزان از 
ابتداي سال همراه با پيشرفت درس ها مي توا نند تمرينات و فعاليت هاي اين كتاب را انجام دهند. مؤلف 
كوشيده است، ايجاد فضاي يادگيري لذت بخش براي يادگيرنده را در اولويت قرار دهد. سطح تمرين ها، 
 فعاليت ها و مواد آموختني به تدريج روبه دشواري مي رود و از همين رو در دانش آموزان احساس اعتماد 

به نفس به وجود مي آورد كه اين خود تشويقي براي ادامه ي يادگيري به شمار مي آيد. 
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263 . نوري، عالء. گنجينه يادگيري علوم سوم راهنمايي. 
تهران: مبتكران، پيشروان ، 1387، 130  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: سوم 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: علوم/ راهنماي آموزشي/ كتاب درسي/ پرسش و پاسخ/ يادگيري 

چكيده: اين كتاب از مجموعه كتاب هاي »گنجينه ي يادگيري« براي كسب مهارت در درس علوم 
و با هدف پوشش دادن به يادگيري دانش آموزان پايه ي سوم راهنمايي تدوين شده  است. لذا از ابتداي 
سال همراه با پيشرفت درس ها، تمرينات و فعاليت هاي اين كتاب به وسيله ي دانش آموزان قابل انجام اند. 
هم چنين سعي شده  است كه در همه ي موارد فضاي يادگيري لذت بخشي را براي يادگيرنده فراهم 
آورد. تدريجي بودن سطح تمرين ها، فعاليت ها و مواد آموختني، در دانش آموزان احساس اعتمادبه نفس 

به وجود مي آورد كه اين خود تشويقي براي ادامه ي يادگيري به شمار مي آيد. 

264 . ابراهيمي، جعفر. چهارده آفتاب: ماه و خورشيد كاله: زندگي نامه امام زمان عجل 
اهلل فرجه شريف. 

تهران: مدرسه ، 1387، 140  ص 
 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول - سوم 

موضوع درسى: ديني 
* كلمات كليدى: امام زمان )عج(/ زندگي نامه ي امام دوازدهم/ غيبت كبري/ انتظار 

چكيده: انتظار بزرگ، انتظار زمين و آسمان، ماه و خورشيد، پرندگان، سنگ ها و. . . آغاز شد. انتظار 
تولد آن نوزاد مبارك و عزيز؛ مهدي موعود )ع(. انتظاري شيرين، همراه با بيم و هراس. قلب زمين 
و آسمان در انتظار تولد اين نوزاد فرخنده نام، بي تابانه مي تپيد: ». . . روز سوم والدت پسرم مهدي، 
مهماني كوچكي خواهيم داشت و فقط دوست داران اهل بيت رسول خدا را براي شركت در اين مهماني 
دعوت خواهيم كرد. « در اين كتاب، سرگذشت نرجس خاتون و چگونه آمدنش به بغداد و وصلت او با 
امام حسن عسكري )ع( آمده است. هم چنين تولد حضرت مهدي )عج(، زندگي و اتفاقات آن دوره و 

غيبت هاي آن حضرت به زبان داستاني شيرين و روان براي نوجوانان روايت شده است. 
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265 . بندر، ليونل. ماهيان تا خزندگان. سيمين معزي متين 
تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: لوح بصر ، 1387، 36  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول ؛ معلم  
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: ماهيان/ سوسمارها/ مارها/ الك پشت ها/ خزندگان 

چكيده: كتاب حاضر درباره ي سه گروه عمده ي جانوران، يعني ماهيان، دوزيستان و خزندگان نوشته 
شده است. در هر بخشي از كتاب، يك گروه از جانوران هم نوع شرح داده مي شود. هر بخش با يك 
مدخل و تصوير بزرگ از بارزترين نمونه هاي آن گروه آغاز مي شود. صفحات كتاب حاوي شكل هاي 
رنگي و نمودارهايي هستند كه نكات مهمي را به وضوح نشان مي دهند. نمودارهايي كه در سراسر متن 
گنجانده شده اند، مقايسه ي شكل و اندازه ي نمونه هاي جانوران هر گروه خاص را امكان پذير مي سازند. 

تمام تصويرهاي كتاب برحسب اندازه هاي نسبي ترسيم شده اند. 

266 . رفيعي فرد، الهام. مباني علمي انشاي فارسي . 
تهران: وراي دانش ، 1388، 104  ص 

 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلى: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: ادبيات فارسي  

* كلمات كليدى: فن نگارش/ ادبيات فارسي/ انشا و تمرين 

چكيده: نوشتن نوعي آفريدن است؛ آفريدن مكتوب با مفاهيمي كه پيش تر در ذهن خود آفريده ايم و 
اينك آن ها را به نگارش در آورده ايم. اگر اين آفرينش با تخيل درآميزد و از زيبايي بهره بگيرد، به انشا 
مي رسد. كتاب »مباني علمي انشاي فارسي« سعي دارد انواع روش هاي علمي و ساده ي انشانويسي، 
يا گروهي  انواع روش هاي فردي  انشا، و  نوين آموزش  انشا، روش هاي  روش هاي علمي تدريس 

انشانويسي را آموزش  دهد. 
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267 . كچاني حصاري، حجت. مباني علمي خواندن فارسي . 
تهران: وراي دانش ، 1388، 70 ص 

 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلى: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: ادبيات فارسي  

* كلمات كليدى: خواندن/ دوره ي راهنمايي/ نظام آموزشي ايران/ امال/ انشا 

چكيده: نهادينه كردن و ترويج آموزش زبان و ادبيات، يكي از اصلي ترين وظايف نظام آموزشي 
ايران است. آموزگاران،  به عنوان يكي از اركان فرايند ياددهي- يادگيري، نقش مهمي در انتقال زبان 
و ادبيات فارسي به نسل هاي بعد را خواهند داشت. اين كتاب در سه محور خواندن، امال و انشا تهيه 
شده كه هر يك از اين بخش ها مبتني بر كار گروهي مجزا است. هم چنين در اين كتاب با مباحثي مثل 

آسيب شناسي خواندن، آمادگي الزم در آموزش خواندن، ارزش يابي خواندن و . . . آشنا مي شويم. 

268 . آكسليد، كريس. مجموعه علم شيمي . مجيد عميق 
تهران: مدرسه ، 1388، 288  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول - سوم 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: اتم ها/ عنصرها/ فلزها/ تغييرات مواد/ واكنش هاي شيميايي

چكيده: »شيمي« دانش بسيار گسترده اي است كه هم شناخت ما را از جهان اطرافمان افزايش 
مي دهد و هم مواد گوناگوني مانند پارچه هاي مصنوعي، داروهاي شيميايي، رنگ ها، شوينده ها و 
كودهاي شيميايي را به ارمغان آورده است. از دانش شيمي در آزمايشگاه ها و در كارخانه ها استفاده 
مي شود. مجموعه ي حاضر، با نگاهي به هر دو بخش، دانش آموزان را با دانش شيمي و كاربردهاي 
آن آشنا مي كند. هم چنين، آزمايش ها و فعاليت هايي به مخاطبان پيشنهاد مي شوند تا با انجام آن ها، 
هم چون شيمي دانان به پژوهش بپردازند. مجموعه ي حاضر كتاب هاي زير را دربرمي گيرد كه در يك 
جلد به چاپ رسيده اند: اتم ها؛ عنصرها و تركيب ها؛ فلزها؛ حالت هاي ماده؛ تغييرات مواد و واكنش هاي 

شيميايي؛ اسيدها و بازها. 
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. ]وديگران[. مجموعه فرهنگ دانش نوجوان:  فرهنگ علوم،   . . جنگينز، تري.   269
فرهنگ رياضي، فرهنگ فن آوري، فرهنگ جغرافيايي . امير صالحي طالقاني 

تهران: مدرسه ، 1388، 288  ص 
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول - سوم 

موضوع درسى: كتاب هاي مرجع  
* كلمات كليدى: علوم/ رياضي/ فناوري/ جغرافيا/ دايره المعارف 

چكيده: نوجوانان در اين مجموعه ي چهار جلدي كه در يك مجلد فراهم آمده است، با بيش از 300 
واژه در حوزه ي علوم، رياضي، جغرافيا و فناوري آشنا مي شوند. زبان ساده و تصويرهاي رنگي بر گيرايي 
اين فرهنگ مي افزايد. هم چنين، واژه ها دو زبانه تنظيم شده اند و در پايان هر فرهنگ، واژه ياب الفبايي 

نيز آمده است. 

درمدرسه:  موفقيت  مهارت هاي  مجموعه  مرتضي.  بهمن آزاد،  رحمت/  فيروزي،   .  270
نگرش مثبت يا مثبت نگري - احترام متقابل - پيروزي درمدرسه و .....

تهران: مدرسه ، 1388، 112 ص 
 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلى: اول - سوم ؛ معلم 

موضوع درسى: علوم تربيتي  
* كلمات كليدى: مثبت انديشي/ خودباوري/ خويشتن داري/ مهارت هاي تحصيلي 

چكيده: كتاب حاضر كه براي مطالعه ي دانش آموزان دوره هاي راهنمايي و دبيرستان تدوين شده است، 
شامل مجموعه مطالبي براي موفقيت و پيشرفت در زندگي، و به خصوص فعاليت هاي تحصيلي است. 
مطالب ساده و جذاب كتاب، عالوه بر تقويت نگرش هاي مثبت، مخاطبان را با روش ها و مهارت هاي 
انجام موفقيت آميز كارها آشنا مي كند. كتاب در پنج بخش با اين عناوين تدوين شده است: نگرش مثبت 

يا مثبت نگري؛ احترام متقابل؛ مهارت هاي تحصيلي و تنظيم وقت؛ تقلب در مدرسه؛ ارزش ها. 
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271 . ناكامورا، ريموند ام. مديريت كالس درس سالم: انگيزش، ارتباط، و انضباط . 
حيدر محمدي باغماليي 

تهران: طلوع دانش، 1388، 332  ص 
 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: معلم  

موضوع درسى: علوم تربيتي  
* كلمات كليدى: معلمان/ روابط با شاگردان/ كالس سالم/ مديريت كالس/ آموزش و پرورش/ 

فعاليت هاي  فوق  برنامه

 
چكيده: اين كتاب به معلمان كمك مي كند تا راهبردها و مهارت هاي الزم را براي مديريت يك 
كالس درس سالم كسب كنند تا به اين وسيله دانش آموزاني پرورش دهند كه زندگي شاد، سالم 
و مؤثري را در كالس درس داشته  باشند. كتاب حاضر كه مطالبي درباره ي مواجهه  با دشواري هاي 
آموزشي در دنياي جديد دارد، معلمان را قادر مي سازد با دانش آموزان خود به شيوه هايي ارتباط برقرار 
كنند تا برانگيخته شوند و خصوصيات شخصي خودشان را در مدرسه رشد دهند. هم چنين كتاب حاوي 
شيوه هاي قابل درك و قابل استفاده براي تدريس بي نظير و مديريت كارامد نوجوانان است. عنوان هاي 
برخي مطالب كتاب عبارت اند از: بنياد كالس درس سالم؛ ايجاد انگيزه در دانش آموزان كالس سالم؛ 

ارتباط در كالس سالم؛ انظباط در كالس سالم. 

272 . پندي، زهره. دانش پايه ي رياضي: مقسوم عليه ومضرب . 
تهران: مدرسه ، 1388، 100  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: معلم  
موضوع درسى: رياضي  

* كلمات كليدى: آموزش/ رياضي/ مقسوم عليه/ مضرب 

چكيده: كتاب حاضر در 12 فصل نگارش يافته و نويسنده سعي كرده است، مفاهيم »مقسوم عليه« 
و »مضرب« را به صورت عميق تر و با مثال ها و فعاليت هاي متنوع ارائه دهد. مخاطبان كتاب معلمان 
دوره ي ابتدايي، دبيران رياضي دوره ي راهنمايي، دانش آموزان مستعد دوره ي راهنمايي، دانش آموزان 
اول دبيرستان و دانشجويان مراكز تربيت معلم هستند. عناوين فصل ها از اين قرارند: ضرب و تقسيم 
اعداد طبيعي؛ بخش پذيري؛ عدد اول؛ تجزيه ي اعداد؛ يافتن مقسوم عليه هاي يك عدد و تعداد آن ها؛ 
ب. م. م؛ مضرب هاي يك عدد؛ ك. م. م؛ حساب پيمانه اي؛ حل مسئله در اعداد طبيعي؛ الگوهايي در 

اعداد طبيعي. 
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273 . ملت، پيتر. فعاليت هاي علمي: مواد. پريسا همايون روز 
تهران: رسالت قلم ، 1387، 40 ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: ماده/ خواص/ محلول/ آزمايش/ انبساط/ انقباض

 
چكيده: »دنيايي كه در آن زندگي مي كنيم از ماده ساخته شده  است. مي دانيد ماده چيست؟ هر چيزي 
كه جرم دارد و فضا اشغال مي كند، ماده است. بدن ما، هوا و آب، همگي مثال هايي از ماده اند. « كودكان 
در اين كتاب با انواع گوناگون مواد آشنا مي شوند و با انجام آزمايش هايي ساده در خانه و مدرسه، با 
انتقال گرما از طريق مواد، مخلوط كردن مواد، انبساط و انقباض آن ها، سوختن، محلول ها، محلول هاي 

اشباع شده و . . . آشنا مي شوند. 

 

274 . جزايري، عليرضا. پيشگيري از اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانواده ها: مواد استنشاقي. 
تهران: دانژه ، 1387، 36  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدى: اعتياد/ دارو/ وابستگي/ مواد مخدر/ پيش گيري/ آگاهي/ ماده ي استنشاقي

 
چكيده: كتاب حاضر به صورت روان و شفاف شرح مي دهد كه ماده ي استنشاقي چيست، انواع آن 
كدام است، چگونه آن را مصرف مي كنند، چرا نوجوانان به مصرف آن روي مي آورند، اثرات مصرف آن 
بر جسم و روان مصرف كننده چيست، و آيا مصرف اين گونه مواد به اعتياد منجر مي شود يا خير. مؤلف 
با شرح اين موارد سطح آگاهي مخاطبان كتاب را باال مي برد و تا جايي كه امكان دارد، كنجكاوي و 

ابهامات آن ها را برطرف مي سازد. 
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275 . جزايري، عليرضا. پيشگيري از اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانواده ها: مواد توهم زا 
 .)PCP،LSD(

تهران: دانژه ، 1387، 36  ص 
 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: سوم ؛ معلم 

موضوع درسى: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدى: اعتياد/ داروهاي توهم زا/ مواد مخدر/ وابستگي/ پيش گيري/ آگاهي 

چكيده: كتاب حاضر به صورت روان و شفاف مضرات مصرف مواد روان گردان را براي نوجوانان 
برشمرده و انواع مواد توهم زا، چگونگي مصرف آن ها، اثرات آن ها بر جسم و روان مصرف  كننده، 
 اعتيادآور بودن يا نبودن مصرف مواد توهم زا را خيلي ساده توضيح داده است. مؤلف با شرح اين موارد 
سطح آگاهي مخاطبان كتاب را در اين زمينه باال مي برد و تا آن جايي كه امكان دارد كنجكاوي و 

ابهامات آن ها را برطرف مي سازد. 

276 . جزايري، عليرضا. آموزش مهارت هاي زندگي: مهارت ارتباط موثر. 
تهران: دانژه ، 1387، 36  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدى: مهارت زندگي/ روابط اجتماعي/ ارتباط مؤثر/ كانال ارتباطي 

چكيده: كتاب حاضر در راستاي آموزش رفتار سازگارانه و مثبت به مخاطبان خود، ضرورت مهارت 
ارتباط مؤثر و ايجاد كانال ارتباطي، موانع برقراري ارتباط، گام هاي برقراري ارتباط مؤثر و. . . را توضيح 
داده است. فرد با به دست آوردن اين مهارت مي آموزد كه به طور مؤثر با نيازها و چالش هاي روزمره ي 

خود برخورد كند و زندگي خوب و موفقي داشته باشد. 
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277 . جزايري، عليرضا. آموزش مهارت هاي زندگي: مهارت تصميم گيري. 
تهران: دانژه ، 1387، 36  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدى: مهارت زندگي/ تصميم گيري/ ارزيابي/ خودآگاهي 

چكيده: مجموعه ي »آموزش مهارت هاي زندگي« توانايي رفتار سازگارانه و مثبت را به مخاطبان 
خود آموزش مي دهد تا آن ها بتوانند به صورت مؤثر با نيازها و چالش هاي روزمره ي خود برخورد 
كنند. »تصميم گيري« يكي از آن مهارت هاست كه كتاب حاضر به آموزش آن مي پردازد. تصميم گيري 
امري مهم و اساسي در زندگي هر فرد است و موفقيت يا عدم موفقيت او ارتباط بسيار زيادي با 
تصميم گيري هاي درستش دارد. اين كتاب سعي دارد مراحل تصميم گيري و مدل هاي تصميم گيري 

را توضيح دهد. 

278 . جزايري، عليرضا. آموزش مهارت هاي زندگي: مهارت تفكر انتقادي. 
تهران: دانژه ، 1387، 36  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدى: مهارت زندگي/ تفكر انتقادي/ مهارت خودآگاهي/ حل مسئله 

چكيده: كتاب حاضر در راستاي آموزش رفتارسازگارانه و مثبت به مخاطبان خود، اهميت مهارت تفكر 
انتقادي، شكل گيري مهارت تفكر انتقادي، هفت قاعده براي تقويت تفكر انتقادي، و. . . را توضيح 
مي دهد. با داشتن اين توانايي، فرد قادر خواهد بود كه ايده ها و راه حل هاي موجود را ارزيابي و بهترين 

آن ها را انتخاب كند و براساس بهترين نتيجه ها، دست به عمل بزند. 
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279 . جزايري، عليرضا. آموزش مهارت هاي زندگي: مهارت حل مسئله. 
تهران: دانژه ، 1387، 36  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدى: مهارت هاي زندگي/ تصميم گيري/ ارزيابي نتايج/ حل مسئله 

چكيده: كتاب حاضر در راستاي آموزش رفتار سازگارانه و مثبت به مخاطبان خود، مهارت حل مسئله، 
كاربرد مهارت حل مسئله، مراحل تكنيك حل مسئله، پذيرش موقعيت، ارزيابي و نتايج اجراي راه حل، 
نكات كليدي حل مسئله و. . . را توضيح داده است. با مطالعه ي اين كتاب و به دست آوردن اين مهارت، 
مخاطب مي آموزد كه به طور مؤثر با نيازها و چالش هاي روزمره ي خود برخورد كند تا زندگي خوب و 

موفقي داشته باشد. 

280 . جزايري، عليرضا. آموزش مهارت هاي زندگي: مهارت خود آگاهي. 
تهران: دانژه ، 1387، 36  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدى: مهارت هاي زندگي/ مديريت هيجانات/ خشم/ استرس/ خودآگاهي 

چكيده: مجموعه ي »آموزش مهارت هاي زندگي« توانايي رفتار سازگارانه و مثبت را به مخاطبان خود 
ارائه مي دهد تا آن ها بتوانند زندگي خوب و موفقي داشته باشند. براي آن كه بتوانيم با ديگران ارتباط 
مناسبي برقرار كنيم، به مهارت ها و توانايي هايي نياز داريم و »مهارت خودآگاهي« يكي از آن هاست. 
اين كتاب سعي دارد به صورتي ساده و روشن مواردي چون اهميت و ضرورت مهارت خودآگاهي، 
شكل گيري اين مهارت و. . . نيز موانع رسيدن به خودآگاهي را توضيح دهد. مطالعه ي اين كتاب به 

مخاطبان ياري مي رساند، جمع بندي دقيقي از ضعف ها و قوت هاي خود داشته باشند. 
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281 . جزايري، عليرضا. آموزش مهارت هاي زندگي: مهارت كنترل خشم. 
تهران: دانژه ، 1387، 36  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدى: مهارت زندگي/ كنترل خشم/ پيش گيري/ خودآگاهي/ پرخاشگري 

چكيده: كتاب حاضر در راستاي آموزش رفتار سازگارانه و مثبت به مخاطبان خود، ضرورت كنترل 
خشم، داليل برانگيخته شدن خشم، تأثيرات فيزيولوژيكي خشم روي بدن، راه هاي ابراز خشم و. . . را 
توضيح داده است. مطالعه ي آن به مخاطبان ياري مي رساند، جمع بندي دقيقي از ضعف ها و قوت هاي 

خود به دست آورند و زندگي خوب و موفقي داشته باشند. 

282 . جزايري، عليرضا. آموزش مهارت هاي زندگي: مهارت مديريت استرس. 
تهران: دانژه ، 1387، 36  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدى: مهارت زندگي/ استرس/ فشارهاي رواني/ كنترل 

چكيده: مجموعه ي »آموزش مهارت هاي زندگي« توانايي رفتار سازگارانه و مثبت را به مخاطبان 
آموزش مي دهد تا آن ها بتوانند به صورت مؤثر با نيازها و چالش هاي روزمره ي خود برخورد كنند. 
»استرس« يكي از عوامل چالش زاست كه كتاب حاضر سعي دارد، با تشريح نشانه هاي آن، به منظور 
كنترل آن و به دست آوردن مهارت هاي الزم براي غلبه  بر اين بيماري، راهكارهايي را ارائه دهد. افرادي 

كه فاقد اين مهارت ها باشند، توان رويارويي با كوچك ترين استرس ها را نيز ندارند. 
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283 . جزايري، عليرضا. آموزش مهارت هاي زندگي: مهارت مديريت هيجانات. 
تهران: دانژه ، 1387، 36  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدى: مهارت زندگي/ خودآگاهي/ خودشناسي/ مديريت هيجان 

چكيده: كتاب حاضر در راستاي آموزش رفتار سازگارانه و مثبت به مخاطبان خود، مديريت هيجان ها، 
راهبردهاي مديريت هيجان هاي منفي، موانع مديريت هيجان ها و. . . را توضيح داده است تا با به دست 
آوردن اين مهارت، فرد بتواند هيجان هاي ناخوشايند و منفي خود را كنترل و مديريت كند و دائماً مجبور 
نباشد كه فعاليت هاي اصلي خود را كنار بگذارد و به برطرف كردن عواقب رفتارهاي قبلي خود بپردازد. 
مطالعه ي اين كتاب به مخاطبان ياري مي رساند كه جمع بندي دقيقي از ضعف ها و قوت هاي خود 

به دست آورند و زندگي خوب و موفقي داشته باشند. 

284 . شاماني، محمد علي. مهارت نوشتن . 
تهران: نسيما ، 1388، 72  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: دوم - سوم ؛ معلم  
موضوع درسى: ادبيات فارسي  

* كلمات كليدى: نويسندگي/ راهنماي آموزشي/ انشانويسي/ مقاله/ گزارش 

چكيده: در اين كتاب نوشتن انشا، داستان، خاطره، مقاله، گزارش و. . . به همراه تمرين هايي به 
نوجوانان آموزش داده مي شود و نمونه نوشته هايي از افراد متعدد آورده شده تا دانش آموزان با مطالعه ي 

نوشته ها، دست به قلم ببرند و از نوشتن نهراسند. 
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285 . دهستاني، منصور. مهارت هاي زندگي )1(. 
تهران: جيحون ، 1387، 286  ص 

 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلى: معلم  
موضوع درسى: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدى: مهارت هاي زندگي/ هدف/ تصميم گيري/ برنامه ريزي 

چكيده: مدل “4H”يكي از مدل هاي جامع آموزش مهارت  هاي زندگي است كه اهداف اصلي آن 
از اين قرارند: تغيير آگاهي، نگرش و عملكرد نسبت به زندگي، تغيير نگرش نسبت به محدوديت ها و 
توانايي هاي وجودي خود، ايجاد فرصت هاي كم نظير براي آشنايي با ديگران، جامعه و جهان، ايجاد 
و تقويت مهارت ها و توانايي هايي براي زندگي موفق تر در عرصه هاي فردي و اجتماعي. در اولين 
شماره از مجموعه ي حاضر، مهارت هاي زندگي به صورت نظري و عملي در 11 بخش با اين عناوين 
ارائه مي شوند: هدف گذاري در زندگي و چگونگي دست يابي به آن؛ حل مسئله؛ تصميم گيري مؤثر؛ 
برنامه ريزي و سازمان دهي؛ تفكر نقادانه؛ بياموزيم چگونه بياموزيم )1(و )2(؛ تاب آوري و عزت نفس؛ 

استفاده ي خردمندانه از منابع؛ مشاهده، ثبت و نگه داري اطالعات؛ و بسترسازي يادگيري. 

286 . دهستاني، منصور. مهارت هاي زندگي )2(. 
تهران: جيحون ، 1388، 206  ص 

 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلى: معلم  
موضوع درسى: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدى: مهارت هاي زندگي/ مهارت هاي اجتماعي/ راه و رسم زندگي 

چكيده: »مهارت هاي زندگي« مجموعه ا ي از مهارت ها، شايستگي هاي فردي و گروهي هستند كه 
افراد را براي زيستن در اين هزاره توانمند مي سازند. هم چنين، هم زمان با يادگيري، تسلط و استقرار در 
اين مهارت ها، فرد عالوه بر رسيدن به آرامش و تعادل در زندگي فردي و اجتماعي به ايفاي نقش در 
 »4H« زندگي خود نيز مي پردازد. كتاب حاضر براساس مهارت هاي زندگي مبتني بر مدل جهان شمول
تدوين شده و شامل اين موارد است: خودانگيزي؛ كار تيمي و كارگروهي؛ مهارت هاي كسب و كار؛ 

رهبري، شهروند مسئوليت پذير؛ مشاركت در امور خيريه. 
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287 . دهستاني، منصور. مهارت هاي زندگي )3(. 
تهران: جيحون ، 1387، 230  ص 

 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلى: معلم  
موضوع درسى: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدى: اعتماد به نفس/ عزت نفس/ خويشتن داري/ مهارت هاي زندگي

 
چكيده: »مهارت هاي زندگي« مجموعه اي از مهارت ها و شايستگي  هاي فردي و گروهي هستند 
با يادگيري و تسلط بر اين  افراد را براي زيستن در اين هزاره توانمند مي سازد. فرد همزمان  كه 
مهارت ها، عالوه بر رسيدن به آرامش و تعادل در زندگي فردي و اجتماعي، به ايفاي نقش در زندگي 
خود مي پردازد و با مسئوليت پذيري و پاسخ گويي مناسب به نيازهاي فردي و اجتماعي زندگي انسان 
امروز، الگوي متفاوتي از زندگي يك انسان آگاه، آزاد، مسئوليت پذير و تجربه گرا را به نمايش مي گذارد. 
جلد سوم از مجموعه ي حاضر،  به آشنايي مخاطبان با مهارت هاي زندگي براساس مدل آموزشي 
»4H« اختصاص دارد. اين بخش از مدل 4H برمهارت هاي فردي در زندگي متمركز است و نويسنده 
تالش كرده، با رعايت الگوها و هنجارهاي زندگي اجتماعي ايرانيان و ارائه ي راهكارهاي عملي و 
كاربردي، استفاده از اين مهارت ها را در زندگي فردي و اجتماعي آموزش دهد. كتاب در هشت بخش 
با اين عناوين تدوين شده است: عزت نفس، مسوليت پذيري فردي، خودآگاهي، شخصيت ومديريت 
احساس ، مديريت احساس ها، خودنظمي، سالمت فردي والگوي زندگي سالم، پيش گيري ازبيماري 

هابا تاكيدبربيماري هاي هزاره، استرس ورويارويي با آن. 

288 . دهستاني، منصور. مهارت هاي زندگي )4(. 
تهران: جيحون ، 1387، 214  ص 

 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلى: معلم  
موضوع درسى: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدى: مهارت هاي زندگي/ ارتباط/ همدلي/ عشق ورزي 

چكيده: به طور معمول در هر فرايند ارتباطي يك فرستنده، يك گيرنده، يك يا چند پيام و يك بازخورد 
وجود دارد. هدف اصلي از برقراري ارتباط، »انتقال پيام« است و مهم ترين پايه ي هر ارتباط مؤثر، 
»دريافت پيام« محسوب مي شود. هرگونه اشكالي در فرايند انتقال پيام مي تواند باعث اختالل در ارتباط 
شود. كتاب حاضر، جلد چهارم از مجموعه ي چهار جلدي مرجع كامل »مهارت هاي زندگي«، براي 
آشنايي مخاطبان با مهارت هاي زندگي براساس مدل آموزشي»4H« است. اين بخش از مدل4H ، بر 
مهارت هاي ارتباط فردي و اجتماعي متمركز است و نويسنده مي كوشد، طي نه بخش با رعايت الگوها 
و هنجارهاي زندگي اجتماعي، راهكارهاي عملي و كاربردي مبتني بر اين مهارت ها را در زندگي فردي 

و اجتماعي ارائه دهد. 
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289 . زركنده، بتول. ت مثل تاريخ: مهرداد دوم. 
تهران: مدرسه ، 1388، 24  ص 

 قطع: خشتي * پايه ي تحصيلى: اول ؛ معلم  
موضوع درسى: تاريخ 

* كلمات كليدى: داستان/ تاريخ/ اشكانيان/ اردوان اشكاني/ مهرداد دوم 

چكيده: براي اين كه جانشين شاه مشخص شود، سه مجلس مهم »مهستان« )بزرگان(، يعني مجلس 
مردان بزرگ خانواده ي شاهي، »خردمندان« و»مغان« با هم مشورت مي كردند و در آخر، نظري كه 
مي دادند، در واقع نظر همه ي مردم سرزمين بود. بعد از مرگ شاه اردوان هم، اعضاي مجلس دور هم 
نشستند و بعد از مشورت تصميم گرفتند پسر او را جانشين پدر كنند. و اين چنين شد كه مهرداد دوم، 
پسر شاه اردوان، در سال 124 پيش از ميالد مسيح پادشاه ايران شد. مخاطبان در اين كتاب طي دو 
قسمت به شكل داستاني و تاريخي با پادشاهي مهرداد دوم پادشاه اشكاني، سياست هاي او، كشورداري 
اش، برخوردش با آشوبگران داخلي و خارجي و. . . به زبان ساده و روان به همراه تصاويري آشنا 

مي شوند. 

290 . پريرخ ، زهره. ميراث فرهنگي ايرانيان به روايت موزه ملي ايران. 
تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، 1387، 234  ص 

 قطع: خشتي * پايه ي تحصيلى: سوم 
موضوع درسى: تاريخ  

* كلمات كليدى: موزه ي ملي ايران/ آثار تاريخي/ موزه ي ايران باستان 

چكيده: موزه ي ملي ايران دو موزه ي جداگانه دارد: يكي »موزه ي ايران باستان« كه آثار پيش از اسالم 
در آن نگه داري مي شود و ديگري »موزه ي دوران اسالمي« كه آثار دوران اسالمي ايران در آن به 
نمايش گذاشته شده است. نوجوانان با مطالعه ي اين كتاب با آثار تاريخي ايران باستان، هم چنين آثار 
دوران اسالمي در موزه ي ملي ايران آشنا مي شوند و مختصر اطالعاتي درباره ي تاريخ، فرهنگ، هنر، و 
شيوه ي زندگي مردماني به دست مي آورند كه قرن ها در سرزمين ايران زندگي كرده اند. هم چنين كتاب 
بخش ها و واحدهاي علمي، هنري و فرهنگي موزه ي ملي هم چون بخش مرمت، بخش پژوهش هاي 

پارينه سنگي، بخش كتيبه و. . .را براي اطالع مخاطبان معرفي مي كند. 



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 156

291 . زركنده، بتول. چلچراغ: ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي. 
تهران: مدرسه ، 1388، 108  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: سوم 
موضوع درسى: تاريخ 

* كلمات كليدى: عالم/ عارف/ مجتهد/ ملكي تبريزي 

چكيده: عارف الهي، سالك مستقيم، محقق رباني، حاج شيخ ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي )قدس سره(، 
از بزرگ ترين دانشمندان الهي عصر و به حق از علماي فقه و اصول، اخالق، حكمت و عرفان بوده 
است. در اين كتاب، زندگي، نحوه ي سير و سلوك، تالش هاي ديني و استادان ايشان به شكل داستاني 

و با زباني ساده و روان براي نوجوانان بيان شده و نظر ديگر بزرگان درباره ي وي آمده است. 

292 . گيويان، عصمت. چهره هاي درخشان: ميرزا كوچك خان. 
تهران: مدرسه ، 1387، 96  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: سوم 
موضوع درسى: تاريخ  

* كلمات كليدى: ميرزا كوچك خان/ نهضت جنگل 

چكيده: آسايش عموم و نجات طبقات زحمتكش ممكن نيست، مگر به تحصيل آزادي حقيقي و 
تساوي افراد انساني، بدون تفاوت در نژاد و مذهب آنان. هدف هاي ما اصول زندگي سالم و حاكميت 
آن به واسطه ي منتخبان ملت، اخراج نيروهاي بيگانه، برقراري امنيت و رفع بي عدالتي، و مبارزه با 
خودكامگي و استبداد است. ميرزا مراقب بود هدف اصلي را كه حفظ كشور است، هميشه در نظر داشته 
باشد. وقتي او نهضت جنگل را شروع كرد، مثل حاال حزب و گروه و آگاهي هاي سياسي نبود. بيشتر 
مردم سرگرم زندگي بودند . . . شايد بهترين استادش امام حسين )ع( بود كه به ايشان خيلي عالقه مند 
بود و راه و رسم مبارزه را هم از ميان همان روضه ها پيدا كرده بود. نوجوانان در اين كتاب با زندگي و 
تالش هاي ميرزا كوچك خان جنگلي )1340-1298 هـ . ق(و اهداف وي درباره ي به راه اندازي نهضت 

جنگل به شيوه ي روايت داستاني آشنا مي شوند. 
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293 . نصر اللهي، منيژه  .ميرزاده عشقي. 
تهران: مدرسه ، 1388، 136  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: سوم 
موضوع درسى: ادبيات فارسي  

* كلمات كليدى: روزنامه نگار/ شاعر/ زندگي نامه/ ميرزاده عشقي 

چكيده: عشقي، يكي از روزنامه نگاران جوان انقالبي بود كه زندگي خود را در راه وطن دوستي باخت، 
و در خالل تظاهرات مردمي كه با كمك انگليس براي انقراض رژيم قاجار برپا شده بود، به قتل 
رسيد. زبان شعر او تند ولي با صداقت و وطن دوستانه بود. او در قلمرو اصالح شعر، تجربه هايي از خود 
نشان داد كه برخي از آن ها را مي توان، نقطه ي شروع اصالح ادبي زمان او به حساب آورد. نخستين 
نمايش نامه نويسي منظوم در ادبيات فارسي به او تعلق دارد. نوجوانان در اين كتاب به زبان داستاني با 
زندگي، فعاليت هاي سياسي و آثار ميرزاده ي عشقي آشنا مي شوند و نظر ديگر صاحب نظران را درباره ي 
وي در ادامه ي مطالب مي خوانند. توضيح اعالم و فهرست منابع، صفحات پاياني كتاب را به خود 

اختصاص داده اند. 

294 . اسپنسر، مارتين. ميني بسكتبال. محمد پور مقدم 
اصفهان: نوشته ، 1387، 165  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: معلم  
موضوع درسى: تربيت بدني  

* كلمات كليدى: ميني بستكتبال/ مربيگري/ آموزش 

چكيده: »ميني بستكتبال« به عنوان يك بازي رسمي، اساساً صورت تعديل شده ي بازي بسكتبال 
بزرگ ساالن است تا نيازهاي كودكان را تأمين كند. فلسفه ي اين بازي كاماًل روشن و ساده است. نبايد 
كودكان را به نوعي بازي مجبور كرد كه با شرايط جسماني و ذهني آنان متناسب نيست. بلكه بايد بازي 
بزرگ ساالن را با كودكان و شرايط آنان سازگار و منطبق ساخت. در اين كتاب مربيان مهدكودك ها، 
و دبستان ها و مدارس با قوانين و مهارت هاي بازي ميني بستكتبال آشنا مي شوند. مخاطبان مي توانند 
براساس نياز خود و گروهي كه در آن كار مي كنند، به بخش مورد نظر خود در كتاب مراجعه كنند و 

قوانين مربوطه را فرابگيرند. 
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295 . برتولوتي، دان. نجات پاندا . ليال شمس زاده اميري 
تهران: شركت انتشارات فني ايران ، 1388، 36  ص 

 قطع: خشتي * پايه ي تحصيلى: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: پانداها/ حيوان هاي در حال انقراض/ چين 

چكيده: سفيد و سياه است و دوست داشتني با ظاهري دست و پا چفلتي و وزني بين 85 تا 125 كيلوگرم. 
پاندا عاشق بامبوست. زيستگاه اين حيوان زيبا، جنگل هاي كوهستاني و مه آلود چين است. در سال هاي 
اخير تالش هاي زيادي براي حفظ اين جانور انجام شده و قوانين سخت و مجازات هاي سنگيني براي 
شكارچيان پاندا وضع شده است. با وجود اين بسياري از پژوهشگران معتقدند كه بيش از هر اقدامي، 
حفظ محيط زيست اين جانور ضامن بقاي اوست. نوجوانان با مطالعه ي اين كتاب درمي يابند كه پاندا 
كجا زندگي مي كند، چه نوع غذايي مي خورد، طرز زندگي او چگونه است و دانشمندان چه تالش هايي 
را براي حفظ گونه ي اين نوع خرس انجام مي دهند، چه خطراتي زندگي اش را را تهديد مي كند، طرز 
جفت يابي آن چگونه است و چگونه بچه ي خود را به دنيا مي آورد. تصاوير طبيعي از پاندا به درك مطالب 

كمك فراواني مي كند. 

296 . برزو، سيروس. نخستين هاي فضانوردي . 
تهران: ابراهيم ، 1388، 128  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: سوم 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: فضانوردي/ دايرة المعارف/ ادبيات نوجوانان/ زحل/ زهره/ علوم تجربي 

چكيده: اين كتاب به رويدادهاي عجيب فضانوردي اختصاص دارد و نخستين هاي پرواز را تشريح 
مي كند: نخستين موشك ها كجا ساخته شدند؟ نخستين بار چه كسي ساخت موشك مايع سوز را پيشنهاد 
كرد؟ نخستين ماهواره ي جهان چه زماني به فضا پرتاب شد؟ اولين زن فضانورد جهان چه كسي بود؟ 
نخستين ماهواره ي مخابراتي_تجاري، اولين ماهواره ي فرانسه، نخستين ايستگاه فضايي، نخستين 
كاوشگران سياره ي زحل، نخستين ايستگاه فضايي با دو سكوي اتصال، نخستين فضانورد هلندي، 
نخستين عكس برداري از زهره، و نخستين هاي ديگر، مطالعه ي اين كتاب را بسيار دل چسب مي كند و 

ما را با كشفيات حيرت انگيز در دنيا آشنا مي سازد. 
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297 . صارمي، شهربانو. چهره هاي درخشان: نسيم شمال . 
تهران: مدرسه ، 1388، 90  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: سوم 
موضوع درسى: تاريخ 

* كلمات كليدى: شاعر/ روزنامه نگار/ سرگذشت نامه 

چكيده: نسيم شمال موفق ترين روزنامه نويس آغاز مشروطيت بود. او دردهاي مردم را در قالب شعر، 
منتها به زبان خود مردم، يعني زباني كه براي عامه قابل فهم بود، بيان مي كرد. او دردهاي سياسي، 
اجتماعي، مذهبي و. . . مردم را تا آن جا كه چشمش مي ديد و قلمش توانايي داشت، گوشزد مي كرد. 
شرح زندگي و فعاليت هاي سياسيـ  فرهنگي، دوستان، انديشه ها و عقايد، آثار و نمونه ي اشعار اشرف 
الدين حسيني ـ نسيم شمال ـ )1313-1249 هـ . ق( به زبان داستاني در اين كتاب براي نوجوانان 

روايت مي شود. 

298 . بدفورد، كيت. منابع انرژي: 2: نفت . رضا كريمي 
تهران: قدياني، كتاب هاي بنفشه ، 1388، 32  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: منابع انرژي/ استخراج نفت/ طالي سياه/ سكوي حفاري 

چكيده: نفت، يكي از مهم ترين مواد دنياست. ما از انرژي نهفته در نفت، در موتور اتومبيل، كاميون، 
هواپيما، قطار و كشتي استفاده مي كنيم. هم چنين، نفت به عنوان ماده ي اوليه در توليد بسياري از 
محصوالت به كار مي رود. در دومين جلد از مجموعه ي منابع انرژي، مخاطبان به زبان ساده و روان 
و به همراه تصاويري، با نفت، چگونگي استخراج آن، سكوهاي حفاري، كاربردهاي نفت، نفت پاك، و 
صرفه جويي در مصرف نفت آشنا مي شوند. بخش هاي پاياني كتاب عبارت اند از: خودآزمايي، كليد واژه ها، 

واژه نامه و فهرست راهنما. 
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299 . دنيلسون، شارلوت. نقش رهبري معلم در ساختار آموزش. وحيد معتمدي 
تهران: بين المللي گاج ، 1388، 112  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: معلم  
موضوع درسى: علوم تربيتي  

* كلمات كليدى: معلمان/ روابط حرفه اي/ رهبري آموزشي/ مشاركت در مديريت 

چكيده: كتاب حاضر براي معلمان و مديراني طراحي شده است كه مي خواهند نقشي فراتر از تدريس 
داشته باشند و تغييري سازنده در ساختار مدرسه ي خود ايجاد كنند. كتاب در سه بخش با اين عناوين 
تدوين شده است: رهبري معلم: حوزه ي بسيار جديد؛ چگونه رهبري معلم به منصه ي ظهور مي رسد؟ و 

ترفيع و توسعه ي رهبري معلم. در پايان پيوست و فهرست منابع نيز درج شده است. 

300 . اصالني، ابراهيم. نوجواني1: روان شناسي نوجواني براي نوجوانان . 
تهران: مدرسه ، 1388، 2ج   

 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلى: معلم  
موضوع درسى: علوم اجتماعي  

* كلمات كليدى: روان شناسي/ نوجوانان/ رشد/ موانع ارتباط با نوجوان/ ارتباط با خانواده/ نقش 
مدرسه/ رفتارهاي مشكل آفرين 

چكيده: در بخش اول كتاب با عنوان »دنياي نوجواني«، نوجوانان با تغييرات و ويژگي هاي خاص 
نوجواني آشنا مي شوند. آن ها با مطالعه ي اين بخش به ديدگاهي جديد درباره ي نوجواني مي رسند و 
خود را براي مراحل بعدي زندگي آماده مي كنند. در بخش دوم، با عنوان »تمرين مهارت هاي زندگي« 
مطالبي كاماًل كاربردي و عملي گنجانده شده اند تا نوجوانان بتوانند با انجام تمرين هايي خود را ارزيابي 

كنند و نقاط قوت و توانايي هايشان را افزايش دهند. 
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301 . اصالني، ابراهيم. نوجواني2: روان شناسي نوجواني براي والدين و مربيان . 
تهران: مدرسه ، 1388، 2ج   

 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلى: اول - سوم 
موضوع درسى: علوم اجتماعي  

* كلمات كليدى: مهارت هاي زندگي/ نوجوانان/ روان شناسي 

چكيده: جلد اول از مجموعه ي حاضر كه براي مطالعه ي والدين و مربيان تدوين شده، شامل سه بخش 
است: بخش اول، مباني روان شناسي رشد؛ بخش دوم، تحليل و تبيين موانع ارتباط با نوجوان؛ بخش 
سوم، مسائل نوجوانان اعم از نقش مدرسه، دانش جنسي، رفتارهاي مشكل آفرين، ارتباط با خانوده و. . . 
»نوجواني پل ارتباط بين دنياي كودكي با دنياي بزرگ سالي است. اين دوره نيز مانند ساير مراحل زندگي 
در فرايند مداوم و پيوسته ي رشد، دوره ي گذراست، اما به لحاظ ويژگي هاي خاص آن، مرحله اي حساس 

تلقي مي شود. بايد به تغييرات و خصوصيات نوجواني با ظرافت و حوصله ي بيشتري نگريست. «

302 . نادري ، عباداله. كتاب هاي دانش پايه: نور هندسي . 
تهران: مدرسه ، 1387، 90 ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: نور/ تابش/ بازتابش/ آينه 

چكيده: معلمان دوره ي ابتدايي، دبيران علوم تجربي دوره ي راهنمايي، دانش آموزان دوره ي راهنمايي 
و اول دبيرستان در اين كتاب، طي سه فصل، با حوزه ي رفتار هندسي نور، قوانين تابش و بازتابش نور 
و آينه هاي كروي آشنا مي شوند. در آغاز هر فصل،  هدف هاي آن تعيين شده است و از فراگيرندگان 
انتظار مي رود كه به اهداف نو دست پيدا كنند. هم چنين، براي اطالع بيشتر مخاطبان، مطالبي تحت 
عنوان »بيشتر بدانيد« نيز درج شده است. كتاب شامل پرسش ها، مشاهده ي برخي رفتارهاي نور و 

آينه ها،  آزمايش و . . . است. 
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303 . گراهام ، جان. فعاليت هاي علمي: نيرو و حركت. پريسا همايون روز 
تهران: رسالت قلم ، 1387، 39  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: انرژي/ آزمايش/ نيرو/ گرانش/ سرعت/ حركت/ شتاب علوم 

آن ها مي شود؟ چرا  به حركت درآمدن  باعث  چكيده: »اجسام چگونه حركت مي كنند؟ چه چيز 
وقتي جسمي را رها مي كنيم، به زمين مي افتد؟« كودكان با مطالعه ي اين كتاب و انجام بيش از 40 
آزمايش به روش ساده و با وسايل در دست رس در خانه يا مدرسه، مي توانند به اين پرسش ها پاسخ 
دهند. عنوان هاي برخي مطالب كتاب از اين قرارند: اندازه گيري نيروها؛ گرانش؛ تعادل؛ فشار؛ شتاب؛ 

اندازه گيري سرعت؛ معلق ماندن در هوا؛ آغاز و توقف حركت. 

304 . اكسالد، كريس. نيروهاي شگفت انگيز: نيروي اصطكاك و مقاومت . مجيد عميق 
تهران: نيكراد ، 1388، 32  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: اصطكاك/ انرژي/ نيروي مقاومت/ مقاومت هوا 

چكيده: پديده ي نيروي اصطكاك و مقاومت هوا سرتاسر كره ي زمين روي مي دهد. وقتي اين دو نيرو 
براي ما مفيد واقع مي شوند، سعي مي كنيم مقدار آن ها را افزايش دهيم. وقتي هم وجود آن ها براي ما 
زيان آور است، بايد مقدار آن ها را كاهش دهيم. به هر حال هر قدر تالش كنيم، هرگز نمي توانيم از تأثيرات 
اين دو نيرو دور باشيم. تنها مكاني كه از مقاومت هوا خبري نيست، فضاست. نوجوانان با مطالعه ي اين 
كتاب اطالعاتي درباره ي نيروي اصطكاك، مقاومت هوا، كاهش و افزايش نيروي مقاومت، چگونگي 
غلبه بر نيروي اصطكاك و مقاومت به دست مي آورند. دياگرام ها، تصويرهاي واضح و آزمايش هاي ساده 

كه همراه با مثال هاي عيني و ملموس هستند، به فهم هرچه بيشتر مطالب كمك مي كنند. 
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305 . اكسالد، كريس. نيروهاي شگفت انگيز: نيروي جاذبه . مجيد عميق 
تهران: نيكراد ، 1388، 32  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: نيروي جاذبه/ سقوط اجسام/ وزن/ جزر و مد/ جاذبه ي صفر 

چكيده: جاذبه نيرويي است كه هر شيء روي زمين را به سمت خود مي كشد و به طور مداوم بر اجسام 
نيرو وارد مي كند. جاذبه هميشه به صورت نيروي كشش متقابل در همه ي اجسام وجود دارد كه يكديگر 
را به سوي خود مي كشند. نوجوانان با مطالعه ي اين كتاب و مشاهده ي تصاوير آن با نيروي جاذبه، 
سقوط اجسام، تأثير نيروي جاذبه روي اجسام، وزن، چگونگي اندازه گيري وزن، وضعيت نيروي جاذبه 
در فضا آشنا مي شوند. در پايان نيز درباره ي چند دانشمند فعال در زمينه ي فيزيك مطالبي مي خوانند و 

اطالعات بيشتري درباره ي نيروي جاذبه به دست مي آورند. 

306 . جزايري، عليرضا. پيشگيري از اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانواده ها: نيكوتين. 
تهران: دانژه ، 1387، 48  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدى: اعتياد/ مواد مخدر/ نيكوتين/ پيش گيري/ آگاهي 

چكيده: كتاب حاضر سعي دارد كه به نوجوانان و به ويژه والدين، آگاهي هاي الزم را در زمينه ي 
پيش گيري از اعتياد ارائه دهد. نويسنده تأكيد دارد كه مضرات نيكوتين كه در سيگار، قليان، پيپ و. . . 
وجود دارد، كم اهميت تر از ساير مواد نيست. مباحث كتاب اطالعات الزم را به صورت شفاف و قابل 

استفاده براي عموم ارائه كرده است. 
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307 . طاقديس،  سوسن. و خدا پاسخ داد . 
تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، 1388، 28  ص 

 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول 
موضوع درسى: ديني 

* كلمات كليدى: محمد پيامبر اسالم/ زندگي نامه/ منافقان/ جنبه هاي قرآني/ داستان 

چكيده: زيد، احساس تنهايي و دل شكستگي مي كرد. دلش مي خواست كودك مي بود به سوي پيامبر 
مي دويد و در آغوش او پناه مي گرفت. چرا پيامبر از او حمايت نمي كرد؟! مگر او پيامبر نبود؟ مگر حرف 
او را باور نكرده  بود؟ پس چرا تا اين حد خون سرد رفتار مي كرد؟ شكسته هاي دل زيد،  سينه اش را 

مي خراشيد. خدايا!. . . خدايا!. . . . زيد در بيابان به راه افتاد، خدا را صدا كرد و خدا پاسخ داد. 

 .TICK  EIGHT 308 . زاهدي، عباس. واژگان زبان انگليسي دوره ي راهنمايي به روش
تهران: بين المللي گاج ، 1388، 156  ص 

 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلى: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: زبان هاي خارجي  

 Tick Eight كلمات كليدى: زبان انگليسي/ فراگيري زبان/ آموزش برنامه اي/ روش *

چكيده: فراگيري زبان خارجي به هوش و استعداد خاصي نياز ندارد. كاربرد زبان نوعي مهارت است كه 
فقط با تمرين و تكرار حاصل مي شود. يكي از جنبه هاي فراگيري هر زبان، فراگيري واژگان آن است. 
آخرين شيوه ي فراگيري واژگان، روش »Tick Eight« است كه بر پايه ي آخرين دستاوردهاي 
زبان شناسي و روان شناسي در فراگيري ارائه شده  است. در اين روش، هر واژه هشت بار در هشت روز 
متوالي مطابق با دستور العمل هاي كتاب به حافظه ي بلند مدت سپرده مي شود. براي دست رسي آسان و 
سريع به معاني و تلفظ واژگان، فهرست كاملي به ترتيب حروف الفبا در انتهاي كتاب ارائه شده  است. 
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309 . بوند، پيتر. واقعيت هاي سه بعدي از فضا . سارا فرزانه سا 
تهران: تولد ، 1388، 1ج  ص 

 قطع: خشتي * پايه ي تحصيلى: اول - سوم 
موضوع درسى: علوم تجربي  

* كلمات كليدى: كيهان/ كهكشان راه شيري/ خورشيد/ زمين/ ماه گرفتگي/ صورت هاي فلكي

 
چكيده: جهان اطراف ما و هر چه كه در اطراف خود مي توانيم تصور كنيم، از ستاره ها، كهكشان ها، 
و حتي زمان، قسمتي از كيهان هستند. نمي توانيد تصور كنيد كه عمق كيهان چه قدر زياد است. حتي 
قوي ترين تلسكوپ ها هم نمي توانند لبه ي آن را رصد كنند. در اين كتاب سه بعدي، كودكان با كهكشان 
راه شيري، منظومه ي شمسي، زمين، سال ها و فصل ها، مناظر ماه، خورشيدگرفتگي، ماه گرفتگي، 
سياره هاي منظومه ي شمسي، خورشيد و چگونگي تشكيل آن ها، دنباله دارها، سياه چاله ها و صورت هاي 

فلكي، به شيوه ي ابتكاري و با تصاوير رنگي و جذاب، به همراه متني ساده و آسان آشنا مي شوند. 

310 . دايمر، پترا. چرا و چگونه: وال ها و دلفين ها )اجداد، ساختمان بدن و حفاظت از آنها(. 
مجيد عميق 

تهران: قدياني، كتاب هاي بنفشه ، 1388، 48  ص 
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول 

موضوع درسى: علوم تجربي  
* كلمات كليدى: وال ها/ دلفين ها/ ادبيات نوجوان/ حيوانات غول پيكر 

چكيده: وال ها در زمره ي غول پيكرترين حيواناتي هستند كه تا كنون در زمين زيسته اند. اجداد اوليه ي 
وال ها، آن دسته از پستان داران خشكي زي بودند كه به گونه اي باورنكردني، توانستند با شرايط زيست 
محيطي آب سازگاري يابند. داستان هاي بسياري درباره ي دلفين ها گفته و نوشته شده اند. اين كتاب با 
نگاهي اجمالي به ساختمان بدن وال ها و دلفين ها و رفتار آن ها، ضمن پرداختن به روند شكل گيري 
حيات اين غول پيكران و شيوه ي زندگي شان، تالش هايي را نيز كه در ساليان اخير براي مراقبت از نسل 

آ ن ها شده  است، بيان مي كند. 
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311 . جزايري، عليرضا. پيشگيري از اعتياد/حقايقي براي نوجوانان و خانواده ها: هروئين. 
تهران: دانژه ، 1387، 36  ص 

 قطع: پالتويي * پايه ي تحصيلى: سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدى: اعتياد/ مواد مخدر/ هروئين/ پيش گيري/ آگاهي 

چكيده: كتاب حاضر سعي دارد كه به نوجوانان و به خصوص والدين توضيح دهد: هروئين چيست؟ 
چگونه به دست مي آيد؟ مضرات و خطرات آن كدام اند؟ چه طور مي توان از خود و فرزندان در برابر اين 
بالي خانمان سوز مراقبت كرد؟ و اثرات روانيـ  اجتماعي مصرف هروئين چيست؟ مطالب كتاب به باال 

رفتن سطح آگاهي مخاطبان كمك قابل توجهي مي كند. 

312 . ابراهيمي، جعفر. هفت اورنگ جامي . 
تهران: پيدايش ، 1387، 232  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: ادبيات فارسي  

* كلمات كليدى: داستان/ هفت اورنگ 

چكيده: جامي در نگارش »هفت اورنگ«، هم چون ديگر آثار كهن، از زبان رمز و تمثيل ياري گرفته 
است تا مفاهيم عرفاني و اخالقي را به شكلي زيبا و خواندني مطرح كند. »هفت اورنگ«، مجموعه اي 
شامل هفت كتاب پر از حكايت ها و داستان هاي متنوع و خواندني است. در اين اثر، 25 داستان از هفت 
اورنگ انتخاب شده و با حفظ موضوعات اصلي، داستان به زبان نثر براي نوجوانان بازنويسي شده است. 



167دورهيآموزشراهنمايي11

313 . مورداك، كت. آموزش و ارزش يابي مهارت هاي زندگي: همكاري گروهي . حسين دانش فر 
تهران: فاطمي ، 1388، 64  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: معلم  
موضوع درسى: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدى: مهارت هاي اجتماعي/ كار گروهي/ راهنماي آموزشي/ معلم 

چكيده: در اين كتاب، مشخصه هاي همكاري گروهي دوستانه و نوع مهارت هاي الزم براي انجام 
كارهاي موفقيت آميز معرفي و نشان داده شده است كه در اين ميان نقش معلم چه قدر حساس و اثرگذار 
است. نويسنده ضمن ارائه ي تمرين هاي متعدد، روش هايي را به معلم مي آموزد كه از طريق آن ها 

مي تواند كار دانش آموزان را در گروه هماهنگ كند و در مسير درستي پيش ببرد. 

314 . فرخ مهر، حسين. همگامي ارزش يابي توصيفي با ياددهي - يادگيري . 
اصفهان: نوشته ، 1388، 80  ص 

 قطع: رقعي * پايه ي تحصيلى: معلم  
موضوع درسى: علوم تربيتي  

* كلمات كليدى: ارزش يابي/ شاگردان/ ايران 

چكيده: در ارزش يابي سنتي، ياددهي و يادگيري از هم جدا بودند و به حافظه پروري دامن مي زدند. اما 
ارزش يابي توصيفي زمينه اي است براي تبديل شدن ياددهي و يادگيري به فرايندي كه يادگيري پايدار 
را به ارمغان مي آورد. نگارنده در اين كتاب كوشيده است، ارزش يابي در نظام سنتي و كاستي هاي آن 
را نشان دهد و تفاوت آن را با ارزش يابي توصيفي تبيين كند . در ادامه، ارزش هاي ارزش يابي توصيفي 
را شرح مي دهد، عملكرد و مراحل كار در اين شيوه را مطرح مي سازد، فوايد و ويژگي هاي آن را 
برمي شمارد و راهكارهاي اجراي آن را ذكر مي كند. در پايان نيز مقياس ها و نمونه هايي ارائه مي دهد. 
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315 . مير باقري، محمد حسن. هندسه اول راهنمايي را خود بيابيم : »ياد دهي و يادگيري« 
به روش فعال . 

تهران: مدرسه ، 1388، 146  ص 
 قطع: رحلي * پايه ي تحصيلى: اول ؛ معلم  

موضوع درسى: رياضي  
* كلمات كليدى: هندسه/ مسائل/ راهنماي آموزشي 

چكيده: كتاب حاضر براي درس هندسه ي دانش آموزان سال اول راهنمايي تدوين شده و هر درس با 
عنوان »خود بيابيم« شامل فعاليت هايي براساس آموزش فعال است و همان طور كه از اسم آن مشخص 
است، بر يافتن مفاهيم توسط دانش آموزان تأكيد دارد. هم چنين، براي هر درس، مجموعه اي از تمرين ها 
متناسب با آموزش داده شده، در نظر گرفته شده است. در هر طرح درس، سه موضوع كشف كردن، 
اثبات كردن و استفاده از كشف مورد توجه قرار مي گيرد. برخي مباحث كتاب از اين قرارند: خط و نقطه؛ 
مقايسه ي پاره خط ها؛ نوشتن روابط رياضي؛ اندازه گيري طول؛ روابط بين زاويه ها؛ دو زاويه ي متقابل به 

رأس؛ تعريف دايره و معرفي اجزاي آن. 

در  عملي  )شيوه هاي  خالق  كالس  خالق،  يادگيري  السادات.  افضل  حسيني،   .  316
پرورش خالقيت(. 

تهران: مدرسه ، 1387، 200  ص 
 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: معلم  

موضوع درسى: علوم تربيتي  
* كلمات كليدى: خالقيت/ كالس درس/ نوآوري/ آموزش كودكان/ كارگاه آموزشي/ تجربه 

چكيده: معلمان به سبب ارتباط وسيعي كه با دانش آموزان دارند، بيش از ساير عوامل مي توانند نقشي 
مؤثر در رشد خالقيت دانش آموزان داشته باشند. به عبارت ديگر، معلمان نقش كليدي در تجربه هاي 
خالق دانش آموزان ايفا مي كنند. اما آيا معلمان ما اهميت نقش خويش را درك كرده اند؟ آيا معلمان ما 
توانسته اند خالقيت دانش  آموزان را برانگيزانند؟ در اين كتاب، نگارنده تجارب خود را در زمينه ي آموزش 
خالقيت كه به صورت كارگاه هاي آموزشي 60 ساعته اجرا مي كرده  است، در اختيار معلمان و دانشجويان 
رشته هاي روان شناسي و علوم تربيتي قرار  مي دهد تا آن ها بتوانند، با بهره گيري از روش هاي مؤثر و 
خالق، به رشد و توسعه ي توانايي هاي كودكان كمك كنند. كتاب شامل سه بخش با اين عنوان هاست: 

خالقيت: موانع، عوامل و مفاهيم كليدي؛ زنگ خالقيت و كالس خالق؛ دانش آموز خالق. 
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317 . برچ، جوآن جوهانسن. مشاهير جهان: يوهان گوتنبرك . احمد قندهاري 
تهران: مهاجر ، 1388، 68  ص 

 قطع: خشتي كوچك * پايه ي تحصيلى: اول - سوم ؛ معلم 
موضوع درسى: حرفه و فن  

* كلمات كليدى: ادبيات نوجوانان/ سرگذشت نامه/ مخترعان/ چاپ/ تاريخ 

چكيده: مجموعه كتاب هاي مشاهير جهان، زندگي نامه هاي مخترعان، دانشمندان و محققاني از جهان 
را در بردارد كه بر جامعه و جهان تأثير مهمي داشته اند. هر كدام از اين دانشمندان، در پيشرفت بشر 
براي زندگي بهتر، گام هايي برداشته اند. معرفي آن ها، هم نوعي سپاس گذاري محسوب مي شود، هم 
فرصتي است براي انسان ها تا افراد نمونه و برجسته را الگو قرار دهند كه يوهان گوتنبرگ،  مخترع 

چاپ، يكي از آن هاست. 

318 . رمزي،  رابرت دي. 501 نكته براي معلمان. مرتضي مجدفر 
تهران: قدياني، كتاب هاي بنفشه ، 1387، 120  ص 

 قطع: وزيري * پايه ي تحصيلى: معلم  
موضوع درسى: علوم تربيتي  

* كلمات كليدى: نكته/ تدريس/ معلم/ آموزش كودكان 

چكيده: اجازه بدهيد ايمان به تدريس و ياددادن، اعمال شما را هدايت كند. به دانش آموزان خود نشان 
دهيد كه معتقديد همه ي بچه ها مي توانند يادبگيرند. در كالس معلم حرفه اي، هيچ دانش آموزي زيادي 
نيست. در اين كتاب ، 501 نكته درباره ي راهبردهاي ياددهي- يادگيري، نكته هاي مرتبط با كالس 
درس، ارتباطات آموزشي- پرورشي با دانش آموزان، مديريت كالس درس، كار با والدين، توسعه ي 

مهارت هاي اختصاصي دانش آموزان، انگيزش،  و. . . در پنج فصل ارائه شده  است. 
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 .Corel Draw :319 . عباسي، محمدعلي. آموزش كامپيوتر براي نوجوانان
تهران: مدرسه ، 1388، 70  ص 

 قطع: خشتي * پايه ي تحصيلى: اول - سوم 
موضوع درسى: حرفه و فن  

* كلمات كليدى: گرافيك كامپيوتري/ كورل دراو/ نقاشي/ تمرين هاي عملي 

با برنامه ي  چكيده: در اين كتاب نوجوانان از طريق خواندن مطالبي ساده و تمرين هاي عملي، 
»Corel Draw« آشنا مي شوند و مي توانند نقاشي هاي دل خواه خود را بكشند. موضوعات كتاب از 
اين قرارند: آشنايي با محيط كار برنامه ي كورل دراو؛ آشنايي با ابزارهاي كار در برنامه؛ طراحي و كشيدن 

نقاشي؛ ابزارهاي خاص براي كشيدن نقاشي هاي مختلف. 

 .Flash MX :320 . عباسي، محمدعلي. آموزش كامپيوتر براي نوجوانان
تهران: مدرسه ، 1388، 58  ص 

 قطع: خشتي * پايه ي تحصيلى: اول - سوم 
موضوع درسى: حرفه و فن  

* كلمات كليدى: فلش/ متحرك سازي/ فايل رايانه اي/ انيميشن/ نقاشي 

چكيده: كتاب حاضر به منظور آموزش برنامه ي »فلش« )Flash(براي نوجوانان تدوين شده و با 
توجه به اطالعات نظري و عملي كه در كتاب گنجانده شده است، انتظار مي رود مخاطبان در پايان، 
كار با نرم افزار »Macro Media Flash« را به خوبي ياد بگيرند. موضوعات كتاب از اين قرارند: 
آشنايي با محيط كار Flash؛ كشيدن نقاشي و رنگ آميزي؛ متحرك سازي نقاشي يا طراحي انيميشن؛ 

قراردادن متن روي انيميشن؛ متحرك سازي آن. 
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 . Internet :321 . عباسي، محمدعلي. آموزش كامپيوتر براي نوجوانان
تهران: مدرسه ، 1388، 70  ص 

 قطع: خشتي * پايه ي تحصيلى: اول - سوم 
موضوع درسى: حرفه و فن  

* كلمات كليدى: اينترنت/ سايت/ ايميل/ جست وجو 

چكيده: كتاب حاضر به منظور آموزش اينترنت و آشنايي دانش آموزان دوره ي راهنمايي با سايت ها 
نوشته شده و شامل مباحث نظري و عملي به زباني ساده و آسان است. مطالب كتاب در پنج بخش با 
اين عناوين تدوين يافته اند: آشنايي با اينترنت؛ نتايج جست وجو، ثبت ايميل؛ آشنايي با امكانات ايميل؛ 

آشنايي با امكانات سايت هاي متنوع. 

 .  Microsoft Windows XP : 322 . عباسي، محمدعلي. آموزش كامپيوتر براي نوجوانان
تهران: مدرسه ، 1388، 104  ص 

 قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول - سوم 
موضوع درسي: حرفه و فن  

* كلمات كليدي: سيستم عامل/ ويندوز ايكس پي/ راهنماي آموزشي/ چاپ/ كالس ها/ برنامه هاي 
كمكي

 

چكيده: كتاب حاضر به منظور آموزش سيستم عامل » ويندوز ايكس پي« به دانش آموزان نگارش 
يافته و شامل مطالب نظري و عملي به زبان ساده در اين زمينه است. كتاب در نه فصل با اين عنوان ها 
تدوين شده است: آشنايي با سيستم عامل ويندوز؛ آشنايي با اولين كالس در ويندوز؛ انبار نگه داري 
نتايج در ويندوز؛ كالس نقاشي؛ كالس كلمات؛ استفاده از نتايج ديگر كالس ها؛ چاپ يا print؛ ديگر 

نكات؛ برنامه هاي كمكي ويندوز
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 .Photo Shop :323 . عباسي، محمدعلي. آموزش كامپيوتر براي نوجوانان
تهران: مدرسه ، 1388، 94  ص 

 قطع: خشتي * پايه ي تحصيلى: اول - سوم 
موضوع درسى: حرفه و فن  

* كلمات كليدى: كشيدن نقاشي/ فتوشاپ/ عكس/ رنگ آميزي/ نرم افزار 

چكيده: نوجوانان به كمك نرم افزار »فتوشاپ« مي توانند نقاشي هاي جالبي بكشند. هم چنين تغييراتي 
در عكس ها و نقاشي هايشان به وجود آورند و عكس هاي قديمي و بي كيفيت را تعمير كنند. بدين 
منظور الزم است كه مطالب اين كتاب را مطالعه كنند و تمرين هاي عملي اش را انجام دهند. كتاب 
اين موضوعات را شامل مي شود: آشنايي با محيط كار فتوشاپ؛ آشنايي با ابزارهاي مختلف در فتوشاپ؛ 

كشيدن نقاشي و رنگ آميزي؛ كار با عكس ها؛ تغيير؛ برش؛ افزايش كيفيت آن ها. 

324.  ارغوان جواليي. يكصد دانشمند بزرگ جهان.
تهران: جويا، 1387، 48 ص

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم؛ معلم
موضوع درسي: تاريخ

* كلمات كليدى: مخترعان/ كاشفان/ دانشمندان/ زندگي نامه/ كهكشان راه شيري/ قانون هابل/ جهان

چكيده: ادوين هابل )1953-1889( ستاره شناسي مشهور بود كه ثابت كرد جهان در حال گستردگي 
به هرسوست. هابل در سال 1924 اعالم كرد، سحابي هايي كه قباًل كشف شده بودند، جزو كهكشان 
ما نيستند، بلكه به كهكشان هاي خارج از راه شيري تعلق دارند. او بعدها قانون هابل را ارائه كرد كه 
طبق آن، فاصله ي ميان كهكشان ها به طور مداوم در حال افزايش است و اين نشان مي دهد كه جهان 
در حال انبساط است. نوجوانان در اين مجموعه به طور خالصه، با زندگي، كشفيات، اختراعات، محل 
تولد، زندگي و مرگ 100 دانشمند در زمينه ي فيزيك، شيمي، رياضي، نجوم و پزشكي، به همراه 

تصاوير آن ها، آشنا مي شوند. 
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325. جواليي،  كاميار. يكصد رهبر مشهور جهان . 
تهران: جويا، 1387، 48 ص

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم
موضوع درسي: تاريخ

كلمات كليدي: رهبران سياسي/ رؤساي دولت/ فعاليت هاي سياسي

چكيده:  نوجوانان در اين مجموعه  به طور خالصه با عقايد، انديشه ها و فعاليت هاي سياسي، هم چنين 
محل تولد و مرگ 100 رهبر فعال سياسي دنيا آشنا مي شوند و تصاوير هر كدام را مشاهده مي كنند. 
براي نمونه برخي از آن ها عبارت اند از: ملكه ويكتوريا؛ داگالس هايد؛ كوردل هال؛ وينستون چرچيل؛ 
ژوزف استالين؛ كمال آتاتورك؛ چه گوارا؛ فيدل كاسترو؛ خان عبدالغفارخان؛ ياسر عرفات؛ جان هيوم؛ 

گاندي. در اين مجموعه نام امام خميني )ره( هم ديده مي شود. 

326. جواليي، ارغوان. سفر به مصر باستان . 
تهران: جويا، 1387، 46 ص

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول- سوم؛ معلم
موضوع درسي: تاريخ

كلمات كليدي: مصر باستان/ تاريخ/ فراعنه/ آداب و رسوم

چكيده:  مردم مصر اعتقاد داشتند كه خداياني فراعنه را به زمين فرستاده اند تا بر آن ها حكومت كنند، 
فراعنه مانند خدايان مورد ستايش بودند و مردم آن ها را حلقه ي ارتباط با خدايان مي دانستند. فراعنه در 
قصرهاي خود زندگي مي كردند و ثروت بيكراني داشتند. آن ها در طول سفر بر تخت روان هاي مجلل 
مي نشستند و غالمان اين تخت را بر دوش خود حمل مي كردند. نوجوانان در اين كتاب مصور با رسوم 
زندگي، پوشاك، نحوه ي غذا خوردن، تفريحات، هنرها، باورها و سنت ها، اختراعات و اكتشافات مصريان 

باستان آشنا مي شوند.





عنوان
پايه ي تحصيلي
پديد آورندگان
ناشران
كلمات كليدي
موضوع درسى 
درهمكرد تلفيق نام ناشر و عنوان

نمـــــايه ها
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18
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روش فعال  315
يادگيري خالق، كالس خالق )شيوه هاي عملي در پرورش خالقيت(  

316
يكصد دانشمند بزرگ جهان  324   

يكصد رهبر مشهور جهان  325
يوهان گوتنبرك  317

501 نكته براي معلمان  318
319  Corel Draw

320  Flash MX
321  Internet

322  Microsoft Windows XP
323  Photo Shop
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پايه ي تحصيلي
اول

 ،049 ،048 ،047 ،046 ،044 ،024 ،021 ،018 ،016 ،013 ،008
 ،152 ،149 ،145 ،144 ،128 ،099 ،054 ،053 ،052 ،051 ،050
 ،230 ،228 ،225 ،221 ،208 ،198 ،197 ،186 ،181 ،174 ،162
 ،261 ،258 ،257 ،251 ،248 ،245 ،243 ،241 ،240 ،235 ،233

310 ،307 ،305 ،304 ،303 ،298 ،273
اول - دوم

218 ،191 ،172 ،072
اول - دوم ؛ معلم 

177 ،171 ،169 ،065
اول - سوم

 ،088 ،079 ،064 ،060 ،057 ،039 ،035 ،034 ،022 ،012
 ،165 ،164 ،148 ،146 ،143 ،139 ،131 ،116 ،107 ،096
 ،309 ،301 ،269 ،268 ،264 ،203 ،199 ،182 ،167 ،166

323 ،322 ،321 ،320 ،319
اول - سوم ؛ معلم

 ،040 ،032 ،023 ،011 ،006 ،005 ،004 ،003 ،002 ،001
 ،100 ،097 ،094 ،093 ،091 ،085 ،080 ،077 ،075 ،066
 ،127 ،125 ،124 ،119  ،117، 115 ،113 ،111 ،110 ،109
 ،216 ،211 ،204 ،196 ،194 ،178 ،173 ،170 ،151 ،147

326 ،317 ،308 ،302 ،295 ،270 ،267 ،266 ،244 ،238
اول ؛ معلم

 ،102 ،101 ،090 ،086 ،082 ،078 ،076 ،074 ،073 ،033
 ،176 ،161 ،140 ،137 ،123 ،122 ،121 ،120 ،104 ،103

315 ،289 ،265 ،254 ،219 ،195 ،193 ،192 ،183
دوم

 ،190 ،187 ،160 ،150 ،129 ،108 ،098 ،025 ،019 ،014
 ،252 ،249 ،246 ،242 ،234 ،231 ،229 ،226 ،222 ،209

262 ،259 ،255
دوم - سوم

158 ،153 ،114 ،092 ،061
دوم - سوم ؛ معلم 

 ،168 ،159 ،118 ،081 ،071 ،067 ،063 ،031 ،029 ،028
284 ،215 ،175

دوم ؛ معلم 
220 ،141

سوم
 ،188 ،179 ،130 ،106 ،089 ،036 ،026 ،020 ،015 ،007
 ،236 ،232 ،227 ،224 ،223 ،212 ،210 ،205 ،202 ،189
 ،296 ،293 ،292 ،291 ،290 ،263 ،260 ،253 ،250 ،247

325 ،297
سوم ؛ معلم

 ،068 ،059 ،058 ،045 ،043 ،042 ،041 ،038 ،037 ،030
 ،142 ،136 ،135 ،134 ،132 ،112 ،105 ،095 ،087 ،084
 ،239 ،237 ،217 ،213 ،200 ،184 ،180 ،163 ،156 ،154
 ،282 ،281 ،280 ،279 ،278 ،277 ،276 ،275 ،274 ،256

324 ،312 ،311 ،306 ،283
معلم

 ،126 ،083 ،070 ،069 ،062 ،056 ،055 ،027 ،017 ،009010
 ،271 ،214 ،207 ،206 ،201 ،185 ،157 ،155 ،138 ،133
 ،314 ،313 ،300 ،299 ،294 ،288 ،287 ،286 ،285 ،272

318 ،316
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پديدآورندگان
آبروي، غالمرضا  146                 

آبيار، نرگس  212                 
آتشين جان، تبسم  80                 

آدامز، سيمون 117                 
آرنولد، نيك  1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 32 ، 111 ، 143 

آقا صادقي، حسين 187 ، 188               
آقازاده، جميله  94                 

آكسليد)اكسالد(، كريس  47 ،51 ، 268 ، 304 ، 305           
آلن، جن  56                 

آنگليس، سارا  44                 
آيراسيان، پيتر  155                 

ابراهيمي، جعفر  264 ، 312               
ابراهيمي، مريم  68                 
احمدي، زكيه  61                 

اسپنسر، مارتين  294               
اسپيلزبري، ريچارد  152 ، 205             

اصالني، ابراهيم  137 ، 300 ، 301           
اعتمادي، حسين  128 ، 129 ، 130           

اقبال زاده، شهرام 241               
اكبرلو، منوچهر 117               
الوندي، حسين  91               

اميري نيا، كورش  254 ، 255 ، 256           
اندرز حبيبي، رعنا  247               

اوكانر، باربارا  131  
ايرايي ، حسين 122             

باباجاني، علي  58               
باباخاني، جواد  251 ، 252 ، 253           

بارسوتي، الئو نورا  172               
بايرامي، محمد  199               

بحرالعلومي، محمد حسين  153               
بخش تحقيقات و مطالعات جغرافيايي موسسه سحاب  40  

بدريان، عابد 211  
بدفورد، كيت  145 ، 298

بديعي، محمد الزمان  139  
برايان، نيكول  63  
برايان، وارد  122  

برتولوتي، دان  295  
برتوليني، ژرار  175  

برچ، جوآن جوهانسن  317  
برزو، سيروس  296  
برمايون، حسين  59  

برني، ديويد  114  
بزرگيان، مهناز  245  

بندر، ليونل  265  
بوالحسني، مرتضي 227  

بوالحسني، نعمت اهلل 225 ، 226
بودن )باون(، راب  49 ، 52             

بوند، پيتر  309               
بهرامي، آذردخت  202               

بهروزنيا، كمال 182               
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بهمن، شهناز 70               
بهمن آزاد، مرتضي 270               
بيشور، جرج  191، 194             
پاركر، استيو  120 ،149             

پركاري، مهدي  18 ،19 ،20           
پريرخ ، زهره  290               
پريسته، رضا  144               
پگاه راد، بهمن  82               

پنتوس، ار  168               
پندي، زهره 140 ، 141 ، 142 ، 272         

پورمقدم، محمد  294               
پوست پرداز، محمد جواد  96               

پون، ميشل ميرا  173                                         
تقي زاده، هادي 35                                         

تورجمان، ناتالي  174                                         
تيموري، قاسم  147                                         

جزايري، عليرضا  38 ، 43 ، 45 ، 84 ، 112 ، 134 ، 135 ، 136 
 ، 277 ، 276 ، 275 ، 274 ، 239 ، 237 ، 217 ، 180 ، 156 ،

 281 ، 280 ، 279 ، 278
جمشيدي، نعمت  76                                         

جنگينز، تري 269                                         
جوزي، حسين  138   

جواليي، ارغوان  324، 326
جواليي، كاميار  325                                      

جهانگيريان، عباس  33 ، 106                                       
چالونز، جك )گراهام، جان (  181                                         

چنسلر، دبورا 115                                         
چوبينه، مهدی  254 ، 255 ، 256        

حاجي حسين نژاد، غالمرضا 55                                         
حاجي قاسمي، محمد جواد  248 ، 249 ، 250                                     

حامدآزاد، شادی 66 ، 67                                       
حسن پور، نسرين  13 ، 14 ، 15                                     

حسن زاده ، مازيار 230 ، 231 ، 232           
حسين زاده، محمد  11               

حسيني، احمد  204               
حسيني، افضل السادات  316               

حوريزاد، بهمن  126 ، 201             
حيدري ملك ميان، فريدون  7 ، 160             

خالقي، حسين  17               
خداجو، فروزنده  99               

خورشاهيان، هادي  200               
خويی، رويا 72 ، 119             

خيرانديش، عبدالرسول  86 ، 88             
دادخواه، مرضيه 230               

دادفر، سجاد  108               
دالگليش، شارون  34               

دانش فر، حسين 56 ، 62 ، 69 ، 206 ، 313       
دانيالي، باقر  16               

داودي، خسرو  104 ، 257             
دايمر، پترا  310               

دمي  241               
دنيلسون، شارلوت  299               
دوران، ژان - بنو  176               

دهستاني، منصور  285 ، 286 ، 287 ، 288         
رابينز، دري  161 ، 215             

راد، مسعود  165 ، 166 ، 167           
راوم، اليزابت  46 ، 48 ، 53 ، 54         

رجبي نژاد، رويا  9               
ردائي، محمد 186               
رستگار، طاهره 85               

رستگارپور، حسن  70               
رضا زاده، حميدرضا 132               
رضائي راد، مجيد  114               

رفيعي فرد، الهام  266                           
رمزي،  رابرت دي  318                           

رومين، ترور  124                           
رهنما، شاهين  179                           

ريچاردسون، هيزل  148 ، 163 ، 164                       
زاهدي، عباس  308                           

زركنده، بتول  289 ، 291                         
ژالي، هنگامه  101 ، 102 ، 103                       

ساكي، رضا  157 ،                          
ساالري، حسن 46 ، 48 ، 51 ، 53 ، 54 ، 113 ، 115 ، 191 ، 

228 ، 198 ، 197 ، 195 ، 194 ، 193 ، 192
سالوي، اندرو  29 ، 81 ، 159                       

ساووا، دني  150                           
سرمد، غالمعلی 10                           
سگل، موكل 244                           

سلماني، ابراهيم 224                           
سليماني دالرستاقي، محمد رضا  235 ، 236                         
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شاخساری، منير 63               
شارمن، آندرو 119               

شاماني، محمد علي  284               
شريعتي، محمد  154               

شريفان، احمد  27               
شريفان، امين  27               

شفيعي، مجيد  184               
شكيب پور، فاطمه  12               

شمس زاده اميري، ليال 295               
شوارتز، ليندا  60               

شيخ، عبدالرضا 121               
شيرازي، مريم  89               

صادقي، علي  242 ، 243             
صارمي، شهربانو  297               

صاعلي، شهناز  190    
صالحي، نصر اهلل  133                                   

 صالحي طالقاني، امير  269               
صفري، غالمرضا  216                                   
طاقديس،  سوسن  307                                   

عباسي، محمدعلي  319 ، 320 ، 321 ، 322 ، 323                           
عسگري، مهناز  169 ، 170 ، 171 ، 173 ، 174 ، 175 ، 

                     177 ، 176
علوي مقدم، بهنام 127 ، 219 ، 220                               

عميق، مجيد 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 71 ، 81 ، 93 ، 107 ، 149 ، 
 310 ، 305 ، 304 ، 268 ، 205 ، 196 ، 159 ، 158 ، 152

عياري، عليرضا  39                                   
فاتحی، مهناز 8                                   

فارينگتن، كارن  36                                   
فتح آبادي، جواد  100                                   

فتوحي، شهرزاد 34 ، 60 ، 65 ، 238                             
فرانسوا، ميشل  169 ، 170 ، 171                               

فرخ  مهر، حسين  314                                   
فرزانه سا، سارا 309                                   

فرشچي، محمد جواد  83                                   
فروزش، كيان 148 ، 163 ، 164 ، 168

فكور، اصغر  178      
فيروز بخت، مهرداد  23      
فيروزي، رحمت   270      

فيشر، رابرت  10      
قاسمي فرد، منيژه  233 ، 234    

قاليباف، قاسم 120 ، 123    
قرباني، مهدي 98 ، 116   

قلندريان، حميد  24 ، 25 ، 26  
قندهاري، احمد 131 ، 151 ، 317  

كاظم زاده، حميدرضا  221 ، 222 ، 223  
كاظمي، رضا  92      

كاظمي، سحر  36      
كچاني حصاري، حجت  267      

كرامتي، هادی 155      
كربي، مانا  151       

كردستانی، محمد 172      
كرمي، رمضان  214            

كرود، رابين  71 ، 107 ، 196        
كريمي، رضا 47 ، 49 ، 50 ، 52 ، 145 ، 240 ، 298

كريميان، رامين 37            
كوته، راينر  158            
گادينو، سالي  69            

گرائلي، سكينه  105            
گراهام، جان  303            

گرگان بيك، مصطفی  74            
گروه آموزش راهنمايي - كانون فرهنگي آموزش  218            

گرين، جين  118            
گودرزنيا، محدثه  189            
گودرزي، ابوالفضل 9            

گي، كتلين  198            
گيويان، عصمت  292            
النگارتي، لينت  62               

لطف اهلل، داوود  213               
لوت، سارا  50 ، 240             

لودوك، ميشل  177               
مافيني، هلن  70               

مالكي راد، شاهين  97               
متين آرا، فرخنده 104               

مجدفر، مرتضی 55 ، 318             
محمدبيگي، علي  258 ، 259 ، 260        

محمد طالبي، سميه   257               
محمدی، زهرا 121               

محمدي باغماليي، حيدر  271               
محمدي روزبهاني، كيانوش  95               

مرتيني، آندرئه  93 ، 182             
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مروتي، زهرا  246               
مزاري جاللي، عبدالرضا  79               

مزيناني، محمود 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 32 ، 111 ، 143 ، 
   215 ، 161

مسگر، مهدی 121                       
معتمدي، وحيد 299                       

معزي متين، سيمين 265                       
معلم، حسين  183                       
معيني، مهدي  57                       

مقصودي، سوده  21 ، 22                     
مقيمي اسكويي، الدن  125                       

ماليري، مهناز  220                       
ملت، پيتر  273                       

ملك، هما  207 ، 208 ، 209 ، 210                 
منسوب بصيري، علي رضا 211                       

مورداك، كت  206 ، 313                     
موس، كارل  193                       

موسوي، مريم 150                       
ميرباقري، محمد حسن  315                       

ميرسعيدي، نادر  90               
ميست، رزاليند  28 ، 30 ، 31           

نادري، عباداله  302               
ناصري، محمد  64               

ناظميان، رضا  73 ، 75 ، 77 ، 78         
ناكامورا، ريموند ام  271               

نايلور، استوارت  85               
نجفي، زيور  104               

نصر اللهي، منيژه  162 ، 293             
نصير نيا، حسن 110 ، 124             

نقيه، مجيد  185               
نلسن، جين  55 ، 83             

نوروزي، جمشيد  42 ، 87             
نوري، عالء228،229 ، 261 ، 262 ، 263         
واحد پژوهش فرهنگ معاصر  203               

وارد، برايان  37               
واكر، جين  123               

وان كليف، جانيس برت  139               
وايز، جيم  113             

ورديك، اليزابت  110               
ورنون، آن  23               

وودز، جرالدين  197               
هردمن، شارلوت  80               

هريس، ژاكلين ال  195               
هريس، نيكوالس 121               

همايون روز، پريسا 44 ، 118 ، 181 ، 273 ، 244 ، 303     
هير، توني  8               

هيلر، رجينا 132               
ياماس، اندريو  39 ، 73 ، 74 ، 76 ، 77 ، 78     

يوسفي، محمد رضا  41
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ناشران
u آفرينگان 

 ،176 ،175 ،174 ،173 ،171 ،170 ،169
177

u ابتكار دانش 
035

u ابراهيم 
296

u افق 
196 ،116 ،107 ،071

u امرود 
137 ،055

u انجمن اوليا و مربيان 
214

u ايران بان 
172

u بامداد كتاب 
009

u برترين انديشه 
243 ،242

u برجيس 
149

u برگ نو 
011

u بين المللي گاج 
 ،186 ،185 ،155 ،144 ،070 ،012 ،010

308 ،299 ،207 ،188 ،187
u پنجره 

118 ،078 ،077 ،076 ،075 ،074 ،073
u پيام كتاب 

123 ،122 ،121 ،120
u پيدايش 

 ،032 ،006 ،005 ،004 ،003 ،002 ،001
 ،184 ،161 ،154 ،143 ،111 ،106 ،041

312 ،215 ،213 ،212 ،200
u تولد 

309 ،036
u جويا

326 ،325 ،324
u جيحون 

288 ،287 ،286 ،285
u داركوب 

022 ،021
u دانژه 

 ،134 ،113 ،084 ،045 ،043 ،038 ،023
 ،239 ،237 ،217 ،180 ،156 ،136 ،135
 ،280 ،279 ،278 ،277 ،276 ،275 ،274

311 ،306 ،283 ،282 ،281
u دانش آفرين 

157
u دانش زنجان 

097
u دايره 

168 ،164 ،163 ،148
u ذكر، كتاب هاي قاصدك 

244
u رسالت قلم 

303 ،273 ،181 ،044
u رودسري، ره آورد 

130 ،129 ،128
u زرباف اصل 

027
u سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
كمك  انتشارات  دفتر  آموزشي، 

آموزشي 
099 ،082

u سازوكار 
083

u شركت انتشارات فني ايران 
  ،067، 066 ،065 ،063 ،060 ،034 ،008

295 ،238 ،125
u شورا 

133
u صفار: اشراقي 

210 ،209 ،208
u صيانت 
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100 ،026 ،025 ،024
u طاليي 

109
u طلوع دانش

271 ،216
u عسل نشر 
103 ،102 ،101

u فاطمي 
 ،206 ،142 ،141 ،140 ،069 ،062 ،056

313
u فرهنگ معاصر 

203
u قدياني، كتاب هاي بنفشه 

 ،124 ،110 ،093 ،051 ،050 ،049 ،047
318 ،310 ،298 ،240 ،182 ،158 ،145

u كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان 

 ،265 ،241 ،150 ،096 ،079 ،039 ،037
307 ،290

u كانون فرهنگي آموزش 
227 ،226 ،225 ،218

u لوح بصر
265 ، 37

u لوح زرين 
234 ،233 ،220 ،201 ،127 ،126

u لوح بصر
265 ،37

u مبتكران، پيشروان 
 ،249 ،248 ،247 ،246 ،245 ،095 ،094
 ،256 ،255 ،254 ،253 ،252 ،251 ،250

263 ،262 ،261 ،260 ،259 ،258 ،257
u محراب قلم 

 ،193  ،192،191  ،119،191  ،112  ،072
198 ،197 ،195 ،194

u مدرسه 
 ،053 ،052 ،048 ،046 ،042 ،033 ،007
 ،068 ،064 ،061 ،059 ،058 ،057 ،054
 ،092 ،091 ،090 ،089 ،088 ،087 ،086
 ،117 ،115 ،114 ،108 ،105 ،104 ،098
 ،165 ،162 ،160 ،153 ،146 ،139 ،138
 ،199 ،190 ،189 ،179 ،178 ،167 ،166
 ،264 ،229 ،228 ،219 ،211 ،204 ،202
 ،292 ،291 ،289 ،272 ،270 ،269 ،268
 ،316 ،315 ،302 ،301 ،300 ،297 ،293

323 ،322 ،321 ،320 ،319
u مرآت دانش 

236 ،235 ،224
u منادي تربيت 

147
u مهاجر 

 ،132 ،131 ،081 ،031 ،030 ،029 ،028
317 ،159 ،151

u مهزيار 
232 ،231 ،230

u موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي 
سحاب 

040
u موسسه  نشر علوم نوين 

085
u نسيما 

284
u نشر ني 

080
u نوشته 
314 ،294

u نيكان كتاب 
017

u نيكراد 
 ،015 ،014 ،305013 ،304 ،205 ،152
 ،222 ،221 ،183 ،020 ،019 ،018 ،016

267 ،266 ،223
u وراي دانش

 ،020 ،019 ،018 ،016 ،015،014 ،013
267 ،266 ،223 ،222 ،221 ،183
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كلمات كليدي
آب

122
آب و هوا

123 ،073 ،034
آب شناسي

169
آبشارها

074
آتش فشان 
170 ،075
آثار تاريخي

290
آداب و رسوم

326
آرايه ي ادبي

236
آزمايش

 ،163 ،111 ،044 ،004 ،003 ،002 ،001
303 ،273 ،181 ،164

آزمايش علمي 
006

آزمون
 ،128 ،026 ،025 ،024، 020 ، 019 ،018

232 ،231 ،230 ،228 ،129
آزمون پرسش و پاسخ

130

آزمون و تمرين 
 ،225 ،224 ،220 ،219 ،218 ،187 ،098

243 ،242 ،236 ،235 ،234 ،227 ،226
آفرينش

039
آفرينش انسان

165
آفرينش حيوانات

166
آفرينش طبيعت

167
آق قوينلو

058
آگاه
057

آگاهي
 ،180 ،156 ،134 ،112 ،084 ،043 ،038

311 ،306 ،275 ،274 ،239 ،217
آالينده ها

008
آلودگي 

169
آلودگي هوا 
240 ،145

آمادگي جسماني 
009

آموختن
070 ،056

آموزش
274،272 ،175

آموزش برنامه اي
308

آموزش تاريخ
133

آموزش خط 
011

آموزش خواندن 
150

آموزش دوره ي راهنمايي 
218 ،158

آموزش رياضي
257

آموزش رياضيات 
147

آموزش زبان انگليسي
224 ،203

آموزش زبان عربي
 ،128 ،026 ،025 ،024 ،020 ،019 ،018

260 ،258 ،130 ،129
آموزش ساخت

150
آموزش عربي
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259
آموزش علوم

143 ،119 ،046
آموزش كودكان

318 ،316 ،110 ،103
آموزش نوجوانان 

238
آموزش هنر
215 ،161

آموزش و پرورش
271 ،201 ،157 ،126

آهن ربا 
044
آواز

099
آينه 
302

ابن هياج 
146

اتاق جنگ 
178
اتم

143
اتم ها
268

احمد بهمنيار
068

اختراعات
097 ،032

اخترنما
159

اختالف بين اشخاص
062

اختالالت يادگيري
214

اخالق حرفه اي
185

ادبيات شفاهي 
100

ادبيات فارسي
266 ،234 ،233 ،220 ،219 ،183

ادبيات نوجوانان
 ،032 ،006 ،005 ،004 ،003 ،002 ،001
 ،174 ،173 ،168 ،158 ،151 ،143 ،111

317 ،310 ،296 ،244 ،238
ارتباط
288

 ارتباطات
196 ،122

ارتباط با خانواده
300

ارتباط در آموزش و پرورش
069

ارتباط مؤثر
276

اردشير بابكان
033

اردوان اشكاني
289

ارزش يابي
314 ،201

ارزيابي
277

ارزيابي نتايج
279

اريگامي
035

استان هاي ايران 
099

استخراج زغال سنگ
145

استخراج گاز طبيعي
240

استخراج نفت
298

استخوان بندي
037 ،036
استخوان ها

172
استرس

282 ،280
استروئيد

038
استعداد

206
استفاده از فسيل ها 

204
استفاده ي بهينه

171
اسكلت

036
اسالم
191

اسماعيل دقايقي
178

اشكانيان
289

اصطكاك
304

اصول ايمني
240

اطالعات و ارتباطات 
207

اطلس ايران و جهان
040

اعتماد به نفس 
287 ، 125 ،065 ،056

اعتياد
 ،156 ،134 ،112 ،084 ،045 ،043 ،038
 ،306 ،275 ،274 ،239 ،237 ،217 ،180

311
اعصاب

102 ،091
افت تحصيلي 

137
اقبال آشتياني 

042
اقيانوس 

149 ،008
اقيانوس ها

122
اكستازي

043
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الگوهاي جديد 
138

الگوي سالمتي
009

الغدير 
189

الكترونيك
196
الكل
045

امام زمان )عج(
264

امام سجاد )ع(
064

امام صادق )ع( 
166 ،165

امام كاظم )ع(
146

امام هفتم)ع(
146

امام يازدهم)ع(
199

امپراتوري روم
080
امال
267

انبساط
273

انتظار 
264

اندام هاي حسي
101

انديشه
010

انرژي
 ،232 ،230،231، 173 ،152 ،123 ،122

304 ،303 ،261
انرژي آب
047 ،046

انرژي آب ها
052

انرژي اتمي
054

انرژي امواج
047

انرژي باد
049 ،048

انرژي پاك 
052

انرژي تجديدشونده
171

انرژي جاي گزين 
050

انرژي خورشيدي
171 ،051

انرژي زيست توده 
053

انرژي ژنتيك
196

انرژي موج
048

انرژي هسته اي
054 ،052

انسان
123
انشا 
267

انشا و تمرين 
266

انشانويسي
284 ،183

انضباط
055

انعطاف پذيري كودكان
056

انعكاس صدا
181

انفجار بزرگ
078 ،076

انقباض 
273

انقالب ژنتيكي 

071
انواع ساعت

150
انيميشن

320
اوزون حسن

058
اياالت متحده ي آمريكا 

151
ايدز
156
ايران

314 ،126 ،087
ايران باستان

192 ،086
ايلخانان

108
ايمني بدن 

156
ايميل

322 ،321
اينترنت

322 ،321 ،210 ،207 ، 022
بابك
033

بادهاي قدرتمند
049

بازتابش
302

بازسازي گذشته
133

بازي و سرگرمي 
142 ، 141 ،140 ،066

بازيافت
175

باقرخان
059

بحران انرژي
052

بدن انسان
244 ،122 ،117 ،115 ،114 ،037 ،002
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برجسته نما 
096
برق
044

برقراري ارتباط
062
بركه
182

برنامه ريزي 
285

برنامه ريزي تحصيلي 
095

برنامه ريزي درسي
132 ،094
بطلميوس

198
بهداشت

175
بهداشت روان

125 ،066 ،065
بهداشت رواني

137
بو 

101
بوپال
063

بي انضباطي 
185

بين النهرين
193

بينايي
102
بيني
101

پاسخ نامه ي تشريحي 
236

پانداها
295

پرتاب موشك
148

پرتوزايي

164
پرتوهاي زيان بخش 

173
پرخاشگري 

281
پردازش اطالعات

132
پرسش

228
پرسش تشريحي

229
پرسش چهارجوابي 

229
پرسش جاخالي

229
پرسش و پاسخ

 ،104 ،026 ،025 ،024 ،020 ،019 ،018
 ،222 ،221 ،188 ،186 ،144 ،129 ،128
 ،249 ،248 ،247 ،246 ،233 ،223 ،245
  ،256 ،255 ،254 ،253 ،252 ،251 ،250
 ،262  ،261  ،260  ،  259  ،  258  ،257

263
پرسشگري

069
پرندگان

120،122 ،109
پرواز
107

پرورش مهارت فكر كردن 
206

پروژه محوري در آموزش
126

پزشكي
244 ،196

پزشكي مصر
197

پژوهش معلمان 
157

پست الكترونيكي
207

پستان داران

123 ،120 ،109
پوشاك

072
پيامبر اسالم 

184
پيدايش حيات

158
پيش گيري

 ،156 ،134 ،112 ،084 ،045 ،043 ،038
 ،281 ،275 ،274 ،239 ،237 ،217 ،180

311 ،306
پيله ي كرم ابريشم 

079
تاب آوري

135
تابش
302
تاريخ

 ،090 ،088 ،087 ،081، 080 ،042 ،032
 ،192 ،162، 108 ،105

 ،252 ،251 ، 198 ،197 ،195 ،194 ،193 
326 ،317 ،289
تاريخ اختراعات 

097
تاريخ ايران 

082
تاريخ تمدن هند

089
تاريخ شهرسازي

177
تايپ
022

تبادل افكار 
010

تبادل نيروها 
152

تجربه 
316

تحرك
009

تحقيق
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027
تخت جمشيد

086 ،082
تدريس

318
تدريس اثر بخش

085
ترافيك و آلودگي

107
تربيت سالم 

083
ترياك

084
تست چهار گزينه اي 

242
تسخير فضا 

148
تصميم گيري 

285 ،279 ،277 ،155
تغييرات مواد

268
تفكر
010

تفكر انتقادي
278 ،206
تفكر خالق

206
تفكيك زباله

175
تقسيمات كشوري

040
تكامل

176
تلفظ

203 ،144
تمدن 

088
تمدن پيش از اسالم

086
تمدن كرت

090

تمركز
185

تمرين
232 ،230 ،104

تمرين ها 
116

تمرين هاي آموزشي
224

تمرين هاي دوره اي
224

تمرين هاي عملي 
319

تمرين هاي مكمل 
250 ،248

تنفس 
164 ،118

توربين هاي بادي
049
تولد 
172

توليد انرژي
046

توليدمثل
164 ،118

ثبت اختراعات
097

جابربن حيان
092
جاده
107

جاذبه ي صفر 
305

جامي
212

جان داران
149

جانوران
115

جزر و مد
305 ،046
جست وجو 

322 ،321
جغرافي

256 ،255 ،254
جغرافيا

269
جمعيت مؤتلفه ي اسالمي

179
جنبه هاي قرآني

307
جنگ ايران و عراق

178
جنگل 

182 ، 123
جنگل هاي باراني گرمسيري

093
جنين شناسي

164 ،118
جهان

324 ،119
جوهر شوره 

092
جوهر گوگرد

092
چاپ
317
چادر
072

چرخه ي آب
047

چنگيزخان
108

چهارضلعي
098

چهارمحال بختياري
099

چهار مقاله
106

چيستان
100
چين

295 ،194 ،088
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حاج مهدي عراقي 
179

حافظه
095
حدقه
102

حرفه وفن
223 ،222 ،221

حركت
303

حركت با خورشيد
050

حركت قاره ها
075

حركت شناسي
037

حروف برجسته
131

حس بويايي
101

حسن بن علي )ع(
199

حسن صباح
105

حشرات 
123 ،120

حشيش
217

حفاظت خاك
034

حفظ محيط زيست 
182 ،063

حكايت
184 ،106

حل مسئله 
279 ،278 ،015 ،014 ،013

حمل و نقل
196، 107

حمله ي مغوالن
108

حيات

149
حيات وحش

109
حيطه ي شناختي 

233
حيوانات

213 ،121 ،120 ،099
حيوانات دريايي

122
حيوانات غول پيكر 

310
حيوان هاي در حال انقراض

295
خداشناسي

167 ،166 ،165
خداوند

057
خزندگان

265 ،120
خشايارشا

082
خشم
280

خط، زبان و ادبيات هندي 
089

خط بريل
131

خط نستعليق
012 ،011

خطاي بينايي 
102

خالقيت 
316 ،035

خواص
273

خواص آب
169

خواندن
267

خود آزمايي 
  259،111

خود آزمون
 018

خودآگاهي
283 ،281
خودآگاهي 
280 ،277
خودباوري 

270 ،125 ،065
خودرو
107

خودشناسي
283

خورشيد
309 ،173 ،077 ،030

خورشيدگرفتگي
030

خويشتن داري
287 ،270

خياطي 
072

دارالمعلمين عالي 
068

دارالمعلمين عالي احمد بهمنيار
068
دارو
274

داروهاي آرام بخش
112

داروهاي توهم زا
275

داريوش
082

داستان
312 ، 307، 289 ،213 ،212 ،041

داستان تاريخي 
133

داستان هاي تاريخي 
162
دانا 
057

دانش در جمهوري و امپراتوري
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113
دانش در سپيده دم تاريخ

113
دانش در عصر طاليي 

113
دانش و فناوري

117
دانش نامه 

114
دانشمند

131
دانشمند شدن 

003
دانشمندان 
 324 ،143

دايره المعارف
296 ، 269 ، 158 ، 122 ، 114 

دايره المعارف حيوانات
109

دايره المعارف فيزيولوژي
114

دايناسورها
115

درس پژوهي 
126

درمان
237

درمان گياهي
193

درمان بيماري ها
071
دريا
008

درياچه
182

درياها
121

دستگاه عضالني
037

دستگاه هاي بدن

172 ،164 ،118
دستور توصيفي 

127
دستور زبان

236 ،235 ، 203
دفاع از ارزش ها 

136
دفاع از خود 

110
دلفين ها

310
دندان سالم

174
دنياي پيرامون ما 

121
دوران مقدوني

090
دوران هلني

090
دوره ي ابتدايي

085
دوره ي راهنمايي

 ،020 ،019 ، 018 ،016 ،015 ،014 ،013
 ،130 ، 129 ، 128 ،085 ،026، 025 ،024
  ، 235،233 ،224 ،147 ،144 ،142 ،141

267 ،260 ،256 ،255 ،254
دوره ي راهنمايي تحصيلي

137
دوست يابي

137
ديكته 

144
ذهن پويا 

183
رافي گرافي 

131
راه شيري 

076
راه و رسم زندگي 

286
راه آهن

107
راهبردهاي يادگيري

132
راهنماي آموزشي

 ،116 ،096 ،085 ، 062 ،022 ، 021،017
 ،219 ، 210 ، 208، 188 ،187 ،186 ،133
 ، 227،226 ،225 ،223 ،222 ،221 ،220
 ،251 ، 247 ، 246 ،245 ،243 ،234 ،231
 ،284 ،263 ،259 ،256، 255 ،253 ،252

315 ،313
راهنماي آموزشي دوره ي راهنمايي

216
راهنماي مهارت هاي زندگي 

069
رايانه

209 ،208 ،022 ،021
رده بندي فسيل ها

204
رسانه هاي گروهي هند

089
رشد
300

رشد اجتماعي
023

رشد شخصيت 
214

رشد شناختي 
023

رشد هيجاني
023

رفتارهاي مشكل آفرين 
300

رنگ آميزي
323

رنگ ها
123

رهبر هند
241

رهبري آموزشي
299

روابط اجتماعي
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276
روابط انسان ها

067
روابط با شاگردان

271
روابط حرفه اي

299
روان شناسي

301 ،300 ،070 ،056
روان شناسي شخصيت

136
روحاني 

007
رودخانه ها

074
رودها
099

رودهاي زيرزميني 
074

رودهاي يخي
074

روزنامه نگار
297 ،293 ،068 ،068

رؤساي دولت
325

 Tick Eight روش
308

روش تدريس 
185 ،085

روش حل مسئله 
139

روش فعال 
104

روش شناسي
201
روم

195 ،080
رهبران سياسي

325
رياضي

272 ،269 ،139 ،104

رياضيات
147 ،142 ،141 ،140 ،015 ،014 ،013

ريه ي سبز 
093
زباله
175

زباله زدايي بهداشتي
175

زبان انگليسي
308 ،249 ،248 ،144 ،017 ،016

زبان عربي
250 ،227 ،226 ،225 ،188 ،187 ،186

زبان فارسي
236 ،235 ،127

زحل
296

زغال سنگ
145
زلزله
075
زمان

143 ،119
زمين

309 ،232 ،158 ،117 ،115 ،077 ،030
زنجيره هاي غذايي

008
زندگي

179 ،176
زندگي اجتماعي 

213
زندگي جان داران

034
زندگي در جنگل

093
زندگي صلح آميز

067
زندگي فرا زميني

028
زندگي نامه

 ،307 ،293 ،199 ،178 ،146 ،131 ، 064
324

زندگي نامه ي امام دوازدهم
264

زندگي نامه ي امام سجاد )ع(
064
زهره
296

زيست شناسي 
176
ژن

163
ژنتيك

163
ساخت آوايي زبان

127
ساختاراستخوان 

037
ساختمان پوست

103
ساختمان چشم

102
ساختمان داخلي زمين

075
سازگاري

149 ،135
ساسانيان

162 ،033
ساعت آفتابي

150
سايت

322 ،321
سبك هندي 

200
ستارخان 

059
ستارگان دنباله دار

031
ستاره ها

076
سحابي ها

076
سخنان حضرت علي )ع( 
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160
سخنان قصار 

199
سد 
047

سرگذشت نامه
 ،189  ،151  ،105   ،061  ،059  ،007

،297
317 

سرگرمي
139

سرعت
303 ،152
سرعت باد 

048
سفر
153

سفر فضايي
029

سفرنامه
154

سفرنامه نويسي
153

سفينه ي فضايي
148

سقوط اجسام
305

سكوي حفاري 
298

سالمان و ابسال 
212

سلجوقيان 
105

سلول هاي خورشيدي
051 ،050

سنجش و ارزيابي آموزشي
155

سوخت هاي فسيلي
053 ،052
سوسمارها

265

سيارات
028

سيارك
031
سياره
031

سياره ي زمين
119

سياره ي زمين مانند
028

سياره ي گازي غول پيكر 
028

سياست 
168

سياه چاله
159

سيد جزايري
184

سيدرضي
160

سيستم عامل
207

شاگردان
314

شابلون
161
شاعر

297 ،293
شاعر مردم و عدالت

202
شاه ايران

033
شاه عباس اول

087
شاهان كياني

041
شبكه ي رايانه اي

207
شبيه سازي

163
شتاب

152
شتاب علوم 

303
شخصيت شناسي خوش نويسي

011
شخصيت هاي تاريخي 

241
شكست نور

181
شكل گيري ابرها

073
شكل گيري رودها

074
شكل گيري ستارگان

078
شگفتي هاي جهان

039
شهاب سنگ 

031
شهر
177

شهر استخر 
033

شهيد
178

شيخ صفي الدين
087

شيمي دان
092

صائب تبريزي
200

صرف و نحو
130 ،129 ،128

صفويان
087

صنعت
196

صوت
181

صورت فلكي دجاجه 
159
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صورت هاي فلكي 
309

ضرب المثل
100

طالع بيني
081

طب سوزني 
194

طبيعت
182 ،077

طبيعت ايران
099

طراحي 
215

طالي سياه
298
طنز

184 ،143 ،006
عارف
291
عالم

291 ،190
عجايب

167 ،165
عزت نفس

287
عشاير
099

عشق ورزي 
288

عصر حجر
080

عكاسي
096

عكس
323

عكس سه بعدي
096

عالمه
189 ،007

علم

197 ،193 ،192 ،071
علم پزشكي

071
علوم

 103 ،044 ،006 ،004 ،003 ،002 ،001
 ،196 ،195 ،194 ،181 ،121 ،115 ،111،
 ،232 ،231 ،230 ،229  ،228 ،216 ، 198

269 ،263 ،244 ،243
علوم آزمايشگاه 

216
علوم اجتماعي

247 ،246 ،245 ،137 ،132 ،126
علوم اول راهنمايي

262 ،261
علوم تجربي 

296 ،244
علوم دوم راهنمايي

242
علوم سياسي

168
علوم مغز

005
عليم
057

عنصرها
268

عوارض و عواقب
045

غذاخوردن 
004
غزل
200

غيبت كبري
264

فارسي
233

فايل رايانه اي
320

فتوشاپ
323

فراعنه

326
فراگيري زبان

308
فراورده هاي زغال سنگ

145
فرقه ي اسماعيليه

105
فرهنگ و تمدن يونان

090
فروزانفر

061
فسيل
204

فشار جوي
205

فشار رواني )استرس(
124

فشار هوا
205 ،073

فشارهاي رواني
282

فصل 
119

فصل ها
121 ،077

فضا
196 ،122 ،117 ،115، 107

فضانورد
148

فضانوردي
296 ،029

فعاليت بدني
009

فعاليت محور
113

فعاليت هاي سياسي
325

فعاليت هاي فوق برنامه
271 ، 214

فقه جعفري 
190



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 198

فقيه
007
فلزها
268

فلسفه در دوره ي ابتدايي
010
فلش
320
فن

096
فن نگارش

266
فناوري

269 ،207 ، 032
فناوري نانو

211
فنون تدريس

138
فهم متون 

249
فوايد سفر 

153
فيزيك

244
فيزيك هسته اي

164
فيزيولوژي 

172 ،091 ،005
قاره ها
121

قاطعيت ورزي
136

قانون هابل
324

قدرت يادگيري 
132

قرآن و علوم طبيعي
039

قراقوينلو
058

قرن ششم

106
قطار
107

قواعد 
017

كار گروهي
313

كاربرد باد 
049

كاربرد گاز
240

 كاربرد نانوتكنولوژي 
211

كارتون ها
215

كاردستي
079

كاردستي با كاغذ
035

كارگاه آموزشي
316

كاريكاتورها
215

كاشفان
324

كاغذ ابر و باد 
161

كالبدشناسي انسان
114

كامپيوترها 
210

كانال ارتباطي 
276

كاوشگر فضايي
029

كت و شلوار
072

كتاب تابستان
218

كتاب درسي
 ،130، 026 ،025 ،024 ،015 ،014 ،013

 ،257 ،256 ،254 ،250 ،249 ،248 ،223
263 ،262 ،261 ،260 ،259 ،258

كتاب كار
242 ،232 ،229

كتاب كمك آموزشي
254

كتيبه
082

كرك
237

كره ي ماه
148

كشف آسمان 
029

كشيدن نقاشي
323

كالس درس
316

كالس سالم
271

كليشه
161

كمك به ديگران
060

كمك هاي اوليه
238

كنترل 
282

كنترل خشم
281

كهكشان
159

كهكشان راه شيري
324 ،309

كودكان
124

كورل دراو
319

كوكايين 
239 ،237
كوهستان
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149
كوه ها
099

كيهان
309 ،143

گاندي
241

گرافيك كامپيوتري
319

گرانش
303

گرماي خورشيد 
051

گزارش 
284

گزارش نويسي
027

گسترش جهان 
078

گياهان
143 ،115

گياهان جنگلي
093

گيرنده هاي درد
103

گيرنده ي نوري
102

الك پشت ها
265

المسه
103

لطيفه
006
ماده

273 ،262 ،261 ،232 ، 231 ،230
ماده ي استنشاقي 

274
ماده ي مخدر شيشه

180
مارها
265

ماري جوانا
217

ماشين ها 
115

ماقبل تاريخ
119

ماه گرفتگي
309
ماه ها
077

ماهيان
265

ماهيچه
164  ، 118 ، 036

ماهيچه ها
172

متحرك سازي
320

مثبت انديشي
270 ،125 ،065

مجتهد
291 ،190

مجله ي طوفان 
202

محلول
273

محمد پيامبر اسالم
307

محيط زيست
034

محيط كالس
070

مخترعان
324 ،317 ،151

مد
072

مداد آزمون 
012

مددكاري اجتماعي
060

مدرسه

055
مدِل استخوان بندي

036
مديريت كالس

271 ،155
مديريت هيجان 

283
مديريت هيجانات

280
مربيگري

294
مرداب ها

074
مردمان

115
مرگ خورشيد

030
مسافرت

153
مسائل

315
مسئله و تمرين 

142 ،141 ،140 ،016
مسئوليت پذيري

066
مشاركت در مديريت 

299
مشاركت والدين

214
مشكالت زندگي 

135
مشكالت عاطفي

094
مصر
080

مصر باستان
326 ،197

مضرب 
272
معلم

318 ،313
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معلمان
299 ،271

معما
100

مغول 
058

مقابله با خشونت 
067
مقاله
284

مقاومت هوا 
304

مقسوم عليه
272

ملكي تبريزي 
291

منابع انرژي
298

منابع توليد انرژي 
171

منابع زمين گرمايي
046

منافقان
307

منشأ حيات
176

مهار خشم
110

مهارت تحصيلي
095

مهارت خودآگاهي
278

مهارت زندگي
283 ،282 ،281 ،278 ،277 ،276 ،136

مهارت هاي اجتماعي
313 ،286 ،062

مهارت هاي ارتباطي 
055

مهارت هاي تحصيلي 
270

مهارت هاي رياضي

139
مهارت هاي زباني
234 ،233 ،016

مهارت هاي زندگي
 ،137 ،135 ،083 ،066 ، 060 ، 027،023
 ،288 ، 287 ،286 ،285 ،280 ،279 ،238

301
مهرداد دوم 

289
مهره داران

109
مهندسي زمين گرمايي

046
مواد روان گردان 

180
مواد شيميايي

063
مواد مخدر

 ،237 ،217 ،156 ،134 ،084 ،043 ،038
311 ،306 ،275 ،274
موانع ارتباط با نوجوان

300
موجودات زنده 

077
مورخ
042

موزه ي ايران باستان 
290

موزه ي ملي ايران
290

موسيقي
099

موفقيت آموزشي
155

موفقيت تحصيلي
094

مهندسي
198

ميرزا كوچك خان
292

ميرزاده عشقي 

293
ميكروب

143
ميني بستكتبال

294
نابينا
131

ناصرخسرو قبادياني 
154

نانوتكنولوژي
211
نثر

154
نثر فارسي

106
نجوم
081

نرم افزار 
323

نرم افزار آموزشي
209

نرم افزار ورد
208

نشست كالسي
083

نشست هاي كالسي اثربخش
055

نظام آموزشي ايران
267

نظامي عروضي 
106

نظريه ي اتمي
164

نقاشي
320 ، 319 ،021

نقش مدرسه
300

نقش برجسته
082

نقشه ي جغرافيا
040
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نقشه ي سياسي 
040
نكته
318

نگارش
236

نگاه تازه
183

نگه داري از دندان
174

نماينده ي مردم
202

نمونه سؤاالت
231

نمونه سؤاالت امتحاني 
223

نهج البالغه
160

نهضت جنگل 
292

نهضت مشروطه
059

نوآوري
316 ،126

نوجوانان
301 ،300 ،137 ،124

نور
302 ،181
نور و ليزر

244
نويسندگي
284 ،183

نيرو
303

نيروگاه آبي

047
نيروزا
038

نيروي آب
205

نيروي جاذبه
305 ،205

نيروي مقاومت
304

نيكوتين
306

هدف
285

هروئين
311

هفت اورنگ 
312

همدلي
288
هند
063

هندسه
315 ، 142 ،141 ،140 ،116

هنر
138

هنر چاپ
161

هنر تا زدن كاغذ
035

هنر خوش نويسي
012

هواي گرم 
073

هوش هيجاني
083 ،070

واژه نامه
203

وابستگي
275 ،274 ،112
واحد مسكوني 

177
واكنش هاي شيميايي

268
وال ها
310
وزن
305

ويندوز
021

يادگيري
263 ،230 ،201 ،017

يادگيري بهتر
095

يادگيري لذت بخش 
261 ،257

ياددهي- يادگيري
126
يونان

198 ،080
يونان باستان

081
DNA

163
Excel

022
 Power point

209
word

022
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307 ،264 ،199

رياضي 
 ،142 ،141 ،140 ،139 ،116 ،104 ،098 ،015 ،014 ،013

315 ،272 ،257 ،147

زبان هاي خارجي 
308 ،250 ،249 ،248 ،224 ،203 ،144 ،017 ،016

عربي 
 ،186 ،130 ،129 ،128 ،026 ،025 ،024 ،020 ،019 ،018

260 ،259 ،258 ،227 ،226 ،225 ،188 ،187

علوم اجتماعي 
 ،247 ،246 ،245 ،177 ،175 ،168 ،124 ،110 ،072 ،063

301 ،300

علوم تجربي 
 ،030 ،029 ،028 ،008 ،006 ،005 ،004 ،003 ،002 ،001
 ،050 ،049 ،048 ،047 ،046 ،044 ،037 ،036 ،032 ،031
 ،077 ،076 ،075 ،074 ،073 ،071 ،054 ،053 ،052 ،051
 ،111 ،109 ،103 ،102 ،101 ،093 ،091 ،085 ،081 ،078
 ،159 ،158 ،152 ،150 ،149 ،148 ،145 ،143 ،118 ،114
 ،176  ،174  ،173  ،172   ،171،  170  ،169  ،164  ،163
 ،229 ،228 ،218 ،216 ،211 ،205 ،204 ،196 ،182 ،181

موضوع درسي
ادبيات فارسي

 ،200 ،184 ،183 ،154 ،153 ،127 ،106 ،100 ،061 ،041
 ،266 ،236 ،235 ،234 ،233 ،220 ،219  ،213 ،212 ،202

312 ،293 ،284 ،267

تاريخ
  ،087 ،086 ،082 ،068 ،059 ،058 080 ،042 ،033 ،007
 ،162  ،133  ،113   ،108  ،105  ،092  ،090  ،089   ،088
 ،241 ،198 ،197 ،195 ،194 ،193 ،192 ،191 ،179 ،178
 ،325 ،324 ،297 ،292 ،291 ،290 ،289 ،253 ،252 ،251

326

تربيت بدني 
294 ،009

جغرافيا
256 ،255 ،254 ،099 ،040

حرفه و فن 
 ،207 ،151 ،131 ،117 ،107 ،097 ،096 ،034 ،022 ،021
 ،321 ،320 ،319 ،317 ،223 ،222 ،221 ،210 ،209 ،208

323 ،322

ديني
 ،190 ،189 ،167 ،166 ،165 ،160 ،146 ،064 ،057 ،039
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 ،262 ،261 ،244 ،243 ،242 ،240 ،238 ،232 ،231 ،230
 ،304 ،303 ،302 ،298 ،296 ،295 ،273 ،268 ،265 ،263

310 ،309 ،305

علوم تربيتي 
 ،137 ،132 ،126 ،095 ،094 ،083 ،070 ،055 ،027 ،010
 ،314 ،299 ،271 ،270 ،214 ،201 ،185 ،157 ،155 ،138

318 ،316

كتاب هاي مرجع 
269 ،123 ،122 ،121  ،120،119 ،115

مهارت هاي زندگي 
 ،067 ،066 ،065 ،062 ،060 ،056 ،045 ،043 ،038 ،023
 ،206 ،180 ،156 ،136 ،135 ،134 ،125 ،112 ،084 ،069
 ،280 ،279 ،278 ،277 ،276 ،275 ،274 ،239 ،237 ،217
 ،311  ،306  ،288  ،287  ،286  ،285  ،283  ،282  ،281

215 ،161 ،079 ،035 ،313012

هنر 
215 ،161 ،079 ،035 ،012  ،011
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درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب
آفرينگان 

169 : شناخت آب
170 : شناخت آتشفشان ها

171 : شناخت انرژي
173 : شناخت خورشيد
174 : شناخت دندان ها

175 : شناخت زباله و بازيافت
176 : شناخت زندگي

177 : شناخت شهر

ابتكار دانش 
035 : اريگامي )كار با كاغذ(

ابراهيم 
296 : نخستين هاي فضانوردي

افق 
071 : پزشكي

107 : حمل و نقل
116 : دانش نامه ي نوآموز: آن چه دانش آموز بايد بداند 

196 : علم در قرن 21 )مجموعه 8 جلدي (

امرود 
055 : انضباط مثبت در كالس درس: طرحي براي پرورش 

دانش آموزان بر مبناي مهارت هاي زندگي و هوش هيجاني

137 : راهنماي ورود به دوره ي راهنمايي تحصيلي: ده ها 
نكته و مطلب مفيد و خواندني ويژه دانش آموزان ور

انجمن اوليا و مربيان 
214 : كارآمدي فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه بر يادگيري

ايران بان 
172 : شناخت بدن ما

بامداد كتاب 
009 : آمادگي جسماني به زبان ساده

برترين انديشه 
242 : گنجينه تست علوم تجربي »دوم راهنمايي«

243 : گنجينه علوم تجربي »اول راهنمايي«

برجيس 
149 : سازگاري

برگ نو 
011 : آموزش خط تحريري )جلد1و2(

بين المللي گاج 
010 : آموزش تفكر

012 : آموزش خط نستعليق )به كمك تيك مگ(
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070 : پرورش هوش هيجاني كودكان
144 : زبان انگليسي كار اول راهنمايي

155 : سنجش كالسي )مفاهيم و كاربردها(
185 : ظرافت هاي معلمي )678نكته ي كاربردي براي 

معلمان، دبيران و اساتيد(
186 : عربي كار اول راهنمايي
187 : عربي كار دوم راهنمايي
188 : عربي كار سوم راهنمايي

ICT( 207 : فناوري اطالعات و ارتباطات براي معلمان
معلمان(

299 : نقش رهبري معلم در ساختار آموزش
308 : واژگان زبان انگليسي دوره ي راهنمايي به روش 

TICK EIGHT

پنجره 
073 : پيدايش آب و هوا
074 : پيدايش رودخانه ها

075 : پيدايش زلزله ها و آتشفشان ها
076 : پيدايش ستاره ها و كهكشان ها 

077 : پيدايش فصل ها، 078 : پيدايش هستي
118 : دايره المعارف بدن انسان براي كودكان و نوجوانان

پيام كتاب 
120 : دايره المعارف دانش و سرگرمي )حيوانات ( 

121 : دايره المعارف دانش و سرگرمي )دنياي پيرامون ما( 
122 : دايره المعارف دانش و سرگرمي )علم( 

123 : دايره المعارف دانش و سرگرمي )گوناگون(

پيدايش 
001 : آزمايش هاي انفجاري

002 : آزمايش هاي جورواجور با اعضاي بدن 
003 : آزمايش هاي حسابي مشهور

004 : آزمايش هاي شلم شوربا با مواد خوراكي
005 : آزمايش هاي مغز شگفت انگيز

006 : آزمايش هاي مورمور كننده
032 : اختراعات شيطاني

041 : افسانه شيرين داراب نامه
106 : حكايت هاي شيرين چهار مقاله نظامي عروضي 

111 : خودآزمايي هاي علوم ترسناك
143 : ريز و درشت علوم ترسناك

154 : سفرنامه ناصر خسرو،
161 : شابلون و چاپ

184 : طنزهاي شيرين زهرالربيع
200 : غزليات شيرين صائب تبريزي
212 : قصه شيرين سالمان و ابسال
213 : قصه هاي شيرين كليله و دمنه

215 : كارتون و كاريكاتور
312 : هفت اورنگ جامي

تولد 
036 : استخوان بندي انسان

309 : واقعيت هاي سه بعدي از فضا

جويا
324: يكصد دانشمند بزرگ جهان
325 : يكصد رهبر مشهور جهان 

326 : سفر به مصر باستان

جيحون 
285 : مهارت هاي زندگي )1(
286 : مهارت هاي زندگي )2(
287 : مهارت هاي زندگي )3(
288 : مهارت هاي زندگي )4(

داركوب 
021 : آموزش كودكان الكترونيكي e-Kids مطابق با 

آخرين استاندار جهاني ICDL ج 1
022 : آموزش كودكان الكترونيكيe-Kids مطابق با 

آخرين استاندارد جهانيLCDL ج2

دانژه 
023 : آموزش مهارت هاي زندگي: رشد هيجاني، اجتماعي، 

شناختي و خود
 038 : استروئيدها )مواد نيروزا( 

043 : اكستازي
045 : الكل

084 : ترياك
113 : داروهاي غير تجويزي )مسكن ها،آرام بخش ها و 

داروهاي محرك (
134 : راهنماي پيش گيري از سوء مصرف مواد در نوجوانان 
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135 : راهنماي تاب آوري
136 : راهنماي قاطعيت ورزي
156 : سوء مصرف مواد و ايدز

180 : شيشه
217 : كانابيس ها )ماري جوانا و حشيش(

237 : كرك
239 : كوكائين

274 : مواد استنشاقي
)PCP،LSD( 275 : مواد توهم زاد

276 : مهارت ارتباط موثر
277 : مهارت تصميم گيري
278 : مهارت تفكر انتقادي

279 : مهارت حل مسئله
280 : مهارت خود آگاهي

281 : مهارت كنترل خشم
282 : مهارت مديريت استرس

283 : مهارت مديريت هيجانات
306 : نيكوتين
311 : هروئين

دانش آفرين 
157 : سواد پژوهشي معلم )راهنمايي براي ژرف انديشي 

درباره ي ياددهي- يادگيري(

دانش زنجان 
097 : چگونه مي توان مخترع شد

دايره 
148 : ساختن موشك

163 : شبيه سازي گوسفند
164 : شكافتن اتم

168 : شما و سياست )كتاب كمك درسي دبستان هاي 
كشور فرانسه(

ذكر، كتاب هاي قاصدك 
244 : گنجينه ي آشنايي با علوم براي نوجوانان: آشنايي با 

كامپيوتر، فيزيك، الكتريسيته، نور و ليزر، پزشك

رسالت قلم 
044 : الكتريسيته و آهنربا

181 : صدا و نور
273 : مواد

303 : نيرو و حركت
رودسري، ره آورد 

دوره  اول  سال  عربي  آموزش  و  تمرين  دفتر   :  128
راهنمايي تحصيلي

دوره  دوم  سال  عربي  آموزش  و  تمرين  دفتر   :  129
راهنمايي تحصيلي 

دوره  سوم  سال  عربي  آموزش  و  تمرين  دفتر   :  130
راهنمايي تحصيلي

زرباف اصل 
مهارت هاي  آموزش  بداند:  بايد  معلم  هر  آنچه   :  027

پژوهش

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، دفتر انتشارات 
كمك  آموزشي 

082 : تخت جمشيد 
099 : چهارمحال بختياري

سازوكار 
083 : تربيت سالم در مدرسه

شركت انتشارات فني ايران 
008 : آلودگي درياها 

034 : ارزش خاك
060 : بچه ها كمك كنيد!

063 : بوپال 
065 : بهداشت روان نوجوانان 1: خودباوري

066 : بهداشت روان نوجوانان 2: مسئوليت پذيري
067: بهداشت روان نوجوانان 3: گفتمان به جاي زد و خورد

125 : در خيابان
238 : كمك هاي اوليه

295 : نجات پاندا

شورا 
133 : راهكارهاي آموزش تاريخ

صفار: اشراقي 
208 : فناوري اطالعات و ارتباطات ويژه نوجوانان تمام 
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رنگي سال اول راهنمايي
209 : فناوري اطالعات و ارتباطات ويژه نوجوانان تمام 

رنگي سال دوم راهنمايي
210 : فناوري اطالعات و ارتباطات ويژه نوجوانان تمام 

رنگي سال سوم راهنمايي

صيانت 
024 : آموزش نوين زبان عربي: مشتمل بر لغات ... و 

نمونه سواالت سال اول راهنمايي
025 : آموزش نوين زبان عربي: مشتمل بر لغات ... و 

نمونه سواالت سال دوم راهنمايي
026 : آموزش نوين زبان عربي: مشتمل بر لغات ... و 

نمونه سواالت سال سوم راهنمايي
100 : چيستان، مثل، معما براي دانش آموزان دوره هاي 

ابتدايي و راهنمايي

طاليي 
109 : حيات وحش ايران: مهره داران

طلوع دانش
216 : كارنماي علمي، كاربردي آزمايشگاه درس علوم 

تجربي )دوره راهنمايي تحصيلي (
271 : مديريت كالس درس سالم: انگيزش، ارتباط، و انضباط

عسل نشر 
101 : حس بويايي 
102 : حس بينايي
103 : حس المسه

فاطمي 
056 : انعطاف پذيري

062 : برقراري ارتباط و مقابله با تعارض
069 : پرسش كردن 

140 : رياضي سال اول دوره ي راهنمايي تحصيلي
141 : رياضي سال دوم دوره ي راهنمايي تحصيلي
142 : رياضي سال سوم دوره ي راهنمايي تحصيلي

206 : فكركردن 
313 : همكاري گروهي

فرهنگ معاصر 

203 : فرهنگ معاصر دانش آموز انگليسي - فارسي

قدياني، كتاب هاي بنفشه 
047 : انرژي آبي

049 : انرژي بادي 
050 : انرژي خورشيدي

051 : انرژي در دنياي فردا
و  كاربرد  تاريخچه،  )تعريف  باراني:  جنگل هاي   :  093

انواع(
110 : خشمگين مي شويم: چه كنيم ؟ 

124 : دچار استرس مي شويم! چه كنيم؟
145 : زغال سنگ

158  : سياره زمين: پيدايش، تغييرات، منابع و حيات
182 : طبيعت پژوهش و حفاظت

240 : گاز
298 : نفت 

310 : وال ها و دلفين ها )اجداد، ساختمان بدن و حفاظت 
از آنها(

318 : 501 نكته براي معلمان

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
039 : اسرار آفرينش راهي به سوي خداشناسي

079 : پيله ها 
096 : چگونه عكس سه بعدي بگيريم و ببينيم 

150 : ساعت هاي آفتابي
241 : گاندي

290 : ميراث فرهنگي ايرانيان به روايت موزه ملي ايران
307 : و خدا پاسخ داد

كانون فرهنگي آموزش 
218 : كتاب تابستان دوم راهنمايي 

225 : كتاب كار عربي اول راهنمايي: شامل توضيح نكته 
هاي درسي ....

توضيح  شامل  راهنمايي:  دوم  عربي  كار  كتاب   :  226
نكته ها ي درسي ....

227 : كتاب كار عربي سوم راهنمايي: شامل توضيح نكته 
هاي درسي ....

لوح بصر
37: استخوان بندي و حركت 



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 208

265: ماهيان تا خزندگان

لوح زرين 
126 : درس پژوهشي مشاركتي كاركنان مدارس: راه كار 

توسعه دانش حرفه اي معلمان خمير مايه تحول در آموزش و 
127 : دستور زبان فارسي بر پايه ي زبان شناسي

براي  )ارزشيابي  ارزشيابي  فرهنگ  سازي  غني   :  201
يادگيري ( 

220 : كتاب دانش افزايي فارسي دوم راهنمايي، 233 : 
كتاب كار فارسي اول راهنمايي

234 : كتاب كار فارسي دوم راهنمايي

مبتكران، پيشروان 
094 : چگونه با آرامش درس بخوانيم؟ ويژه دانش آموزان 

مقطع راهنمايي و دبيرستان 
095 : چگونه بهتر ياد بگيريم )مهارت هاي يادگيري و 

شركت در امتحان (
245 : گنجينه يادگيري اجتماعي اول راهنمايي
246 : گنجينه يادگيري اجتماعي دوم راهنمايي
247 : گنجينه يادگيري اجتماعي سوم راهنمايي
248 : گنجينه يادگيري انگليسي اول راهنمايي
249 : گنجينه يادگيري انگليسي دوم راهنمايي
250 : گنجينه يادگيري انگليسي سوم راهنمايي

251 : گنجينه يادگيري تاريخ اول راهنمايي
252 : گنجينه يادگيري تاريخ دوم راهنمايي
253 : گنجينه يادگيري تاريخ سوم راهنمايي

254 : گنجينه يادگيري جغرافي اول راهنمايي
255 : گنجينه يادگيري جغرافي دوم راهنمايي
256 : گنجينه يادگيري جغرافي سوم راهنمايي
257 : گنجينه يادگيري رياضي اول راهنمايي
258 : گنجينه يادگيري عربي اول راهنمايي
259 : گنجينه يادگيري عربي دوم راهنمايي
260 : گنجينه يادگيري عربي سوم راهنمايي
261 : گنجينه يادگيري علوم اول راهنمايي
262 : گنجينه يادگيري علوم دوم راهنمايي
263 : گنجينه يادگيري علوم سوم راهنمايي

محراب قلم 
072 : پوشاك ايراني

112 : دايره المعارف اينترنتي

119 : دايره المعارف چراهاي شگفت انگيز شگفتي هاي 
جهان

191: علم در اسالم
192 : علم در ايران باستان
193 : علم در بين النهرين
194 : علم در چين باستان
195 : علم در روم باستان

197 : علم در مصر باستان 
198 : علم در يونان باستان

مدرسه 
007 : آقا بزرگ تهراني

033 : اردشير بابكان
042 : اقبال آشتياني 

046 : انرژي آب وانرژي زمين گرمايي
048 : انرژي باد 

052 : انرژي درآينده: انرژي خورشيدي 
053 : انرژي سوخت هاي فسيلي و سوخت هاي زيستي

054 : انرژي هسته اي
057 : او به همه چيز آگاه است

058 : اوزون حسن
059 : باقرخان

061 : بديع الزمان فروزانفر
064 : بهترين پرهيزكاران: زندگي نامه امام سجاد عليه 

السالم
068 : بهمنيار

086 : تمدن ايران باستان
087 : تمدن ايران در دوره ي صفويه

088 : تمدن چين باستان
089 : تمدن هند 

090 : تمدن يونان 
091 : تنظيم اعمال حياتي بدن }دستگاه عصبي{

092 : جابربن حيان
098 : چهار ضلعي ها

104 : حساب اول راهنمايي را خود بيابيم: »ياددهي - 
يادگيري« به روش فعال
105 : حسن صباح

108 : حمله مغوالن به ايران
114 : دانش پيشينيان

115 : دانش نامه ي فشرده ي بدن انسان
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117 : دايره و زاويه 
با  منطبق   - هنر  تدريش  فنون  و  ها  روش   :  138

استانداردهاي آموزشي
139 : رياضي براي همه ي بچه ها: فعاليت هاي ساده كه 

يادگيري رياضي را سرگرم كننده و شاد مي كند
146 : زنداني بي حصار: زندگي نامه امام موسي كاظم )ع(

153 : سفر و آموزش سفرنامه نويسي
160 : سيد رضي 
162 : شاپور دوم

)عليه  امام ششم  بيان  به  آفرينش  : شگفتي هاي   165
السالم ( )جلداول: آفرينش انسان(

)عليه  امام ششم  بيان  به  آفرينش  : شگفتي هاي   166
السالم()جلد دوم: آفرينش حيوانات(

)عليه  امام ششم  بيان  به  آفرينش  : شگفتي هاي   167
السالم()جلد سوم: آفرينش طبيعت( 

178 : شهيد دقايقي، 179 : شهيد مهدي عراقي
189 : عالمه اميني
190 : عالمه حلي

199 : غروب خورشيد در سامرا: زندگي نامه امام حسن 
عسگري )عليه السالم(

202 : فرخي يزدي
204 : فسيل ها

211 : فناوري نانو 
219 : كتاب دانش افزايي فارسي اول راهنمايي

228 : كتاب كار علوم تجربي اول راهنمايي
229 : كتاب كار علوم تجربي دوم راهنمايي

264 : ماه و خورشيد كاله: زندگي نامه امام زمان عجل 
اهلل فرجه شريف

 268 : مجموعه علم شيمي 
269 : مجموعه فرهنگ دانش نوجوان: فرهنگ علوم 

فرهنگ رياضي، فرهنگ فن آوري، فرهنگ جغرافيايي
270 : مجموعه مهارت هاي موفقيت درمدرسه: نگرش 

مثبت يا مثبت نگري - احترام متقابل - پيروزي درمدرسه و 
272 : مقسوم عليه ومضرب

289 : مهرداد دوم
291 : ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي

292 : ميرزا كوچك خان
293 : ميرزاده عشقي

297 : نسيم شمال
300 : نوجواني1: روان شناسي نوجواني براي نوجوانان

301 : نوجواني2: روان شناسي نوجواني براي والدين و مربيان
302 : نور هندسي

315 : هندسه اول راهنمايي را خود بيابيم : »ياددهي و 
يادگيري« به روش فعال

316 : يادگيري خالق، كالس خالق )شيوه هاي عملي 
در پرورش خالقيت(

Corel Draw :319
 Flash MX :320

 Internet :321
 Microsoft Windows XP :322

  Photo Shop :323

مرآت دانش 
224 : كتاب كار زبان انگليسي سوم راهنمايي

235 : كتاب كار فارسي اول راهنمايي
236 : كتاب كار فارسي سوم راهنمايي

منادي تربيت 
دوره ي  براي  رياضي  دست سازه هاي  ساخت   :  147

راهنمايي »با طلق و مقوا يا كاغذ و تا«

موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي سحاب 
040 : اطلس عمومي ايران و جهان

موسسه  نشر علوم نوين 
085 : تلفيق آموزش و ارزشيابي: فكركردن، يادگرفتن و 

امتحان دادن در علوم تجربي

مهاجر 
028 : آيا در ساير سيارات حيات وجود دارد؟
029 : آيا سفر به ستارگان امكان پذير است؟
030 : آيا عمر خورشيد به پايان خواهد رسيد؟

031 : آيا كره ي زمين در خطر برخورد با يك سيارك 
است؟

081 : تاريخچه ستاره شناسي و بيگ بنگ
131 : دنيا در سر انگشتان لوئيز بريل

براي  ريزي درسي  برنامه  يادگيري،  راهبردهاي   :  132
موفقيت در تحصيل 

151 : ساموئل مورس
159 : سياه چاله چيست؟
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317 : يوهان گوتنبرك
مهزيار 

230 : كتاب كار علوم تجربي همگام پايه ي اول راهنمايي 
231 : كتاب كار علوم تجربي همگام پايه ي دوم راهنمايي 
232 : كتاب كار علوم تجربي همگام پايه ي سوم راهنمايي

نسيما 
284 : مهارت نوشتن

نشر ني 
080 : تاريخ مصور جهان دنياي باستان

نوشته 
294 : ميني بسكتبال،

314 : همگامي ارزش يابي توصيفي با ياددهي - يادگيري

نيكان كتاب 
017 : آموزش زبان انگليسي: صوت، امالء و حروف بزرگ 
English Language Teaching & Learning

نيكراد 
152 : سرعت و شتاب
205 : فشار آب و هوا

304 : نيروي اصطكاك و مقاومت
305 : نيروي جاذبه

وراي دانش
013 :  حسن پور، نسرين  .آموزش رياضي اول راهنمايي 

بر اساس آخرين تغييرات كتاب درسي
آخرين  اساس  بر  راهنمايي  دوم  رياضي  آموزش   : 014

تغييرات كتاب درسي
آخرين  اساس  بر  راهنمايي  رياضي سوم  آموزش   :015

تغييرات كتاب درسي
016: آموزش زبان انگليسي اول راهنمايي لركا بر اساس 

آخرين تغييرات كتاب درسي
آخرين  اساس  بر  راهنمايي  اول  عربي  آموزش   :  018

تغييرات كتاب درسي
آخرين  اساس  بر  راهنمايي  دوم  عربي  آموزش   :019

تغييرات كتاب درسي
آخرين  اساس  بر  راهنمايي  سوم  عربي  آموزش   :020

تغييرات كتاب درسي
183 : طرح تبديل كالس هاي انشا و آيين نگارش به 

كارگاه نويسندگي ويژه ي كالس اول
بر  راهنمايي  اول  فن  و  آموزش حرفه  كار  كتاب   :221

اساس آخرين تغييرات كتاب درسي
222: كتاب كار آموزش حرفه و فن پايه دوم راهنمايي بر 

اساس آخرين تغييرات كتاب درسي
223: كتاب كار آموزش حرفه و فن پايه سوم راهنمايي بر 

اساس آخرين تغييرات كتاب درسي
266:  مباني علمي انشاي فارسي
267: مباني علمي خواندن فارسي
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نام و نشاني ناشران
آفرينگان

تهران - خ. انقالب، خ. ارديبهشت، بن بست مبين، پ.4 تلفن: 
 66460099 ، 66413667

ابتكار دانش
قم - خ. صفايه،كوي بيگدلي، كوي جاللزاده، كوي شريفي، پ. 

69 تلفن: 7746567 ، 7836420 ، 09127492800 
ابراهيم

تلفن:  شرقي   1 واحد   ،12 پ.  آريا،  ك.  سپاه،  م.   - تهران 
 09123449951 ،77633365

افق
تهران- خ. انقالب، خ. 12 فروردين، خ. شهيد نظري )غربي( پ. 

181 و 183 تلفن: 66413367 
امرود

تهران- خ. سپهبد قرني، ك. خسرو غربي، پ. 30 ط. اول تلفن: 
 88345217

انجمن اوليا و مربيان
تهران- خ. انقالب، خ. برادران مظفر )صباي شمالي(، پ. 36  
ساختمان شماره 5 وزارت آموزش و پرورش ، سازمان مركزي 

انجمن اوليا و مربيان تلفن: 66480491-9 
ايران بان

تهران - م. فردوسي، خ. ايرانشهر جنوبي، جنب آموزشگاه آفرين، 
ساختمان شماره 3، پ. 5، ط. دوم، واحد 3 تلفن: 88301453 ، 

 88315849 ، 88315350
بامداد كتاب 

تهران- خ. انقالب،خ. 12 فروردين، خ. شهيد نظري )غربي(، پ. 

100 تلفن: 66481243 
برترين انديشه

اصفهان - فلكه احمد آباد، خ. جي، خ. پروين، بين دشتستان 
وصباحي، ك. بيست و نهم ) شهيد آقاجاني(، پ. 39 تلفن: 

6269060
برجيس

تهران - خ. هفده شهريور، خ. شهيد عجب گل)جهان پناه(، ك. 
شهيد سعيدي، بن بست ياس، پ. 2 تلفن: 33018953 

برگ نو
تلفن:  پ. 155  نظري،  وحيد  شهيد  خ.  انقالب،  م.  تهران- 

 66956177
بين المللي گاج

تهران - خ. انقالب، خ. دانشگاه، خ. لبافي نژاد، پ.187  تلفن: 
 6420 ، 6419 ، 66973500

پنجره
تهران - خ. انقالب، خ. ابوريحان، بعد از تقاطع لبافي نژاد، ك. 

رازي، پ. 32 تلفن: 66416927 ، 66416928 
پيام كتاب

تهران - خ. جمهوري اسالمي، نرسيده به م. بهارستان، مقابل 
سينما اروپا، ك. شهيد محسن مظفري، بن بست يكم، پ. 2 و 

5  تلفن: 33114275 ، 33936294 ، 33905515 
پيدايش

ژاندارمري  شهداي  خ.  فخررازي،  خ.  انقالب،  خ.   - تهران 
غربي، روبروي جهاد دانشگاهي، پ. 192 تلفن: 66401514 

 66970270 ، 66965326-7 ،
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پيشروان
تهران - م. انقالب، خ. فخررازي، خ. وحيد نظري، پ. 59 تلفن: 

 66954391 ، 66954392
تولد

تهران - تهرانپارس، خ. جشنواره، خ. امين، بيست متري عالمه 
طباطبايي، پ. 26 تلفن: 77330437 ، 09121774770 

جويا
تهران - خ. تجريش، خ. دزاشيب، مقابل بانك صادرات، پ. 90 

تلفن: 22738828 ، 09122836945 ، 09121791570
جيحون

تهران - خ. انقالب، بين دوازده فروردين و فخررازي، مقابل 
دانشگاه، پ. 1290  تلفن: 66466634 ، 66404532 

داركوب 
كرمان - م. آزادي، خ. دكتر بهشتي، ك. شماره 8، 3 غربي، پ. 

4 ، تلفن: 09132967902، 03412458808  
دانژه

تهران - خ. مطهري، خ. سليمان خاطر )اميراتابك سابق(، ك. 
اسالمي،تقاطع بانه، پ. 2/4  تلفن: 88846148 ، 88842543 ، 

 09123805033
دانش آفرين

تهران- خ. دكتر علي شريعتي، بين خ. ملك و خ. بهار شيراز، 
ك. ميرجهانگيري، ساختمان كاج، واحد 3  تلفن: 77600272 

دانش زنجان
بانك ملي شعبه سعدي،   زنجان - خ. سعدي وسط، جنب 
شماره 297 تلفن: 4221924 ، 3232299 ، 3226722، 0241-

 3231795
دايره

تهران - خ. خالداسالمبولي، خ. سوم، پ. 25، واحد 3   تلفن: ، 
 09121221442 ، 66491488

ذكر، كتاب هاي قاصدك
تهران - خ. انقالب، خ. فلسطين جنوبي، ك. محتشم، پ. 20، ط. 
اول غربي تلفن: 66468263 ، 66410041 ، 09121083473 

رسالت قلم
تهران - خ. انقالب، خ. روانمهر، بين خ. فخررازي و خ. دانشگاه، 

پ. 61 تلفن: 66400924 ، 09121269883 
ره آورد

اول شرقي   تهران- خ. كارگر جنوبي، ك. نظري، پ. 150، 
تلفن: 66968614،66494587، 09125860726 

زرباف اصل
آزاد  دانشگاه  جنب  دماوند  خ.  )ع(،  حسين  امام  م.  تهران- 

اسالمي، پ. 1254 تلفن: 33327241 
ساز و كار

شهداي  خ.  فروردين،  دوازده  خ.  انقالب،  خ.   - تهران 
ژاندارمري غربي، بن بست گرانفر، پ. 1  تلفن: 66461900 ، 

 66970152-3
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

تهران- خ. كريمخان زند، خ. ايرانشهر شمالي، ساختمان شماره 
برنامه ريزي  و  پژوهش  پرورش، سازمان  و  آموزش  4 وزارت 
تلفن:   266 پ.  آموزشي،  كمك  انتشارات  دفتر  آموزشي، 

 88301478
شركت انتشارات فني ايران

تهران - خ. شهيد مطهري، خ. ميرعماد، نبش كوچه 11، پ. 24 
تلفن: 88505055 ، 88750447 

شورا 
تهران - خ. انقالب، خ. دوازده فروردين، ك. مينا، پ. 29 تلفن: 

 66967766-7     ، 66954921-2 ، 66490400-2
صفار: اشراقي

تهران - خ. انقالب، مقابل دبيرخانه دانشگاه، بازارچه كتاب، 
 ،  66408487 ، تلفن: 66413436  اشراقي، پ. 6  انتشارات 

 66976200
صيانت

جنب  شرقي،  دانش  35متري  17شهريور،  خ.   - مشهد 
مسجدالحميد، پ. 60، واحد. 62 تلفن: 3439777 ، 3435515 ، 

 09155053325
طاليي

 ،13 پ.  يگانه،  ك.  شمالي،  ايرانشهر  خ.  ابتداي   - تهران 
 ،  09123756440 ، تلفن: 88838163  زيرزمين  ط.  واحد1، 

 88811575
طلوع دانش

تهران - ضلع جنوبي، م. هفت تير، ابتداي خ. مفتح، ك. جار، پ. 
12 تلفن: 88833489 ، 88345682 ، 09122340228 

عسل نشر
تهران – خ. آزادي، بلوار عزيزي، پ. 7  تلفن: 66084550 

فاطمي
تهران – م. فاطمي، خ. جويبار، ك. ميرهادي شرقي، پ.14، ط. 

اول،  تلفن: 88945545  
فرهنگ معاصر

تهران- خ. انقالب، خ. دانشگاه، نبش خ. شهداي ژاندارمري، پ. 
156 تلفن: 66952632، 66952633 
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قدياني، كتاب هاي بنفشه 
تهران - خ. انقالب، مقابل دانشگاه، خ. فخررازي، خ. شهداي 
ژاندارمري غربي، پ. 90 تلفن: 66404410 ، 66975789 ، 

 09126801491
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

تهران - خ. شهيد بهشتي، خ. خالد اسالمبولي، جنب سينما 
 ،  88962971 ، تلفن: 88715545-8  و 24  كانون، پ. 22 

 88710661
كانون فرهنگي آموزش

تهران - خ. انقالب، بين خ. صبا و خ. فلسطين تلفن: 66962500 ، 
 66962400
لوح بصر

تهران - خ. انقالب، خ. دوازده فروردين، خ. شهداي ژاندارمري، 
پ. 104 تلفن: 66972466، 09127785110  

لوح زرين
تهران - خ. كارگر شمالي، بين خ. نصرت و فرصت، كوچه 
بهروزي، پ. 1، واحد 2 تلفن: 66572243 ، 09123506034  

مؤسسه جغرافيايي و كارتوگرافي سحاب
تهران - خ. سميه، بين خ. بهار و خ. شريعتي، جنب كميته امداد، 

پ. 30 تلفن: 77535651 ، 77535670 ، 77535907 
مؤسسه نشر علوم نوين

تهران - م. انقالب، خ. كارگر جنوبي، خ. شهداي ژاندارمري، پ. 
117، ط. اول،  تلفن: 66485501 ، 09121090197 

مبتكران
تهران - خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. شهيد وحيد نظري، پ. 

59، واحد 4 تلفن: 66954390-2  
محراب قلم

شهداي  خ.  فروردين،  دوازده  خ.  انقالب،  خ.   - تهران 
 ،  66465201 ، تلفن: 66490879-80  ژاندارمري، پ. 104 

 09121272243
مدرسه

تهران - خ. سپهبد قرني، نرسيده به پل كريم خان زند، ك. 
شهيد حقيقت طلب، پ. 8 تلفن:  88800324-9 

مرآت دانش 
زند، خ. خردمند شمالي، پ. 80، ط.  تهران - خ. كريم خان 

چهارم تلفن: 88813520-9 
منادي تربيت

تلفن:   26 پ.  بيمه،  ك.  نجات اللهي،  استاد  خ.   - تهران 
 88809787

منشور دانش
تهران - خ. انقالب، ابتداي خ. فخررازي، ساختمان انتشارات 
منشور دانش تلفن: 66493210 ،66968384-7 ، 66411090 

مهاجر
تهران – خيابان انقالب،  خيابان فخر رازی، كوچه ی نيكپور، 

پالك 5 ط. اول،  تلفن: 66952200 مهزيار 
اهواز - خ. شريعتي، خ. وكيلي، پ. 134 تلفن: 2223225 ، 

 09161188742 ، 2216333
نسيما

تهران- م. امام حسين)ع(، خ. صفاي غربي، ك. سليماني، ك. 
سليماني 2، پ. 1 تلفن: 7760499، 09127622594 

نشر ني
تهران - خ. كريم خان زند، نبش خ. ميرزاي شيرازي، پ. 111 

تلفن: 88913701 ، 88913702 
نوشته

 ، تلفن: 2226445  نويد  ساختمان  فلسطين،  خ.   - اصفهان 
 2208610 ، 09133162070

نيكان كتاب 
زنجان - خ. سعدي وسط، ك. شهيد باقري ، ساختمان سپهر، 

ط. اول تلفن: 3235541-2 
نيكراد

تهران – خ. آزادي، يادگار امام به سمت جنوب، خ. طوس،پ. 
732 تلفن: 66020224، 09122570234

وراي دانش
بعد  شمالي،  شهريور  هفده  خ.  حسين)ع(،  امام  م.   - تهران 
تلفن:  واحد 1  خ. شهيد طوفاني، پ. 114،  از چهارراه صفا، 

 09122073901 ، 33327158 ، 33314788
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