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اين كتاب نامه در اجراي بند سوم ماده 5 آيين نامه سامان دهي منابع 
آموزشي و تربيتي )مواد و رسانه ها( مصوب 1389/06/02 شوراي عالی 
آموزش و پرورش آماده و توليد شده است كه در آن، وزارت آموزش 
و پرورش را موظف به برگزاري جشنواره ، نمايشگاه  و تهية فهرستگان 
توصيفي مواد و رسانه هاي آموزشي و تربيتي استاندارد جهت معرفي 

آن ها به دانش آموزان، معلمان و خانواده ها نموده است



وزارتآموزشوپرورش
سازمانپژوهشوبرنامهريزیآموزشی
دفترتکنولوژیآموزشیوكمكآموزشی

فهرست توصيفى کتاب هاى آموزشى
منتخب )برگزیده و تقدیرى(
9 دوره جشنوارۀ کتاب هاى آموزشى رشد
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کتاب نامة رشد ویژۀ کتاب هاى آموزشى برگزیدۀ جشنواره هاى رشد )اول تا نهم(
 هماهنگي و تدوین:  نجوا اُسیوند 

 طراح جلد و صفحه آرا: پروانه هادي پور رحیم آبادي  
 ویراستار:  بهروز راستانی 

 چاپ اول: 1391    
 شمارگان: 2000 نسخه

 قيمت: 40000 ریال
چاپ: شركت افست )سهامي عام(   

نشاني: تهرانـ  صندوق پستي 15875/3331 تلفن: 88306071 و دورنویس: 88301478
 ISBN: 978-964-7813- 93-8      978-964-7813-93-8 :شابك

http://samanketab.roshdmag.ir
دفتر تکنولوژى آموزشى و کمك آموزشى 

حق چاپ براي دفتر تکنولوژی آموزشی و كمك آموزشي محفوظ است.

سرشناسه: اُسیوند، نجوا،   1361 -  ، گردآورنده
 عنوان و نام پدیدآور: كتاب  نامه رشد: فهرست توصیفی كتاب های آموزشی منتخب )برگزیده و تقدیری( 9 
دوره جشنواره كتاب های آموزشی رشد/ هماهنگی و تدوین نجوا اسیوند؛ زیر نظر كارشناسان سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی و معاونت آموزش متوسطه.
كمك  و  آموزشی  تکنولوژی  دفتر  آموزشی،  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان   : تهران  نشر:   مشخصات 

آموزشی  ،1391. 
 مشخصات ظاهرى:   462ص. : مصور.

 شابك:  8-93-7813-964-978 :   40000 ریال 
وضعيت فهرست نویسى: فیپا

 یادداشت: عنوان دیگر: كتاب نامه رشد ویژة كتاب های آموزشی برگزیدة جشنواره های رشد )اول تا نهم(.
 موضوع: كتاب های درسی -- كتابشناسی

 موضوع: آموزش ابتدایی -- كتاب های درسی -- راهنمای آموزشی – كتاب شناسی
 موضوع:   آموزش متوسطه )دوره راهنمایی( -- كتاب های درسی -- راهنمای آموزشی – 
کتاب شناسى موضوع: آموزش متوسطه – كتاب های درسی -- راهنمای آموزشی – 

کتاب شناسى شناسه افزوده: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. دفتر تکنولوژی آموزشی و كمك 
آموزشی 

 شناسه افزوده: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی. معاونت آموزش متوسطه و عمومی.
Z 3396 /2رده بندى کنگره: 1391الف855ک 

 رده بندى دیویى:        016/37224076    
 شماره کتاب شناسى ملى:  2800502 
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مقدمه
امروزه، كتاب هاي آموزشي و كمك درسي در شمارگان بسیار باالیي به چاپ می رسند و دانش آموزان در سطح گسترده ای آن ها را مورد 
استفاده قرار می دهند؛ از این رو بسیار شایسته است كه توان تولیدكنندگان این گونه كتاب ها، به سوي نیازهاي واقعي دانش آموزان و پركردن 

خألهای موجود هدایت شود.
وزارت آموزش وپرورش به عنوان یك نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر، می تواند خصوصاً با اتخاذ سیاست های تشویقي و حمایتي، نقش عمده ای 
در هدایت مجموعۀ پدیدآورندگان كتاب هاي آموزشي مورد نیاز دانش آموزان و معلمان یعنی ناشران، مؤلفان و مترجمان كتاب های آموزشی 

ایفا كند. 
بی شك شناسایي و طبقه بندي كتاب هاي علمي و آموزشي، از گام های مؤثر در توسعۀ محیط آموزش و تقویت فرایند یاددهي ـ یادگیري 

محسوب می شود و ابزاري كارآمد در تقویت نظام آموزش كشور به شمار می رود. 
اجرای »طرح سامان بخشي كتاب هاي آموزشي« در سال 1379 با این هدف آغاز شد. خوش بختانه هم اكنون این طرح با طی سیری تکاملی 
و با تصویب آیین نامۀ »سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی: مواد و رسانه ها« توسط شورای عالی آموزش و پرورش، از حوزة كتاب آموزشی 

به همۀ منابع و رسانه ها آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.

کتاب نامة جشنواره ها
كتابنامۀ رشد، عنوان مشترک فهرست های سالیانه از كتاب های مناسب آموزشی است كه معرفي توصیفي كتاب هاي آموزشي مناسب و 
مرتبط با برنامۀ آموزشی دوره های آموزش ابتدایي، راهنمایي، متوسطۀ نظری و متوسطۀ مهارتی )فنی و حرفه ای و كاردانش( در آن ها مطمح 
نظر قرار می گیرد. كتاب نامه ای كه پیش رو دارید، دو مشخصۀ متفاوت با كتاب نامه های منتشر شده در این دبیرخانه دارد: نخست آن كه 
كتاب های این مجموعه همه از زمرة كتاب های  برتر آموزشی حوزة خود و برگزیدة جشنواره های رشد هستند و دوم آن كه بر خالف همۀ 
كتاب نامه های پیش از خود، محدود به یك دورة تحصیلی خاص نمی شوند و كتاب های هر چهار دورة تحصیلی را دربرمی گیرند. به واقع 

كتاب های معرفی شده در این كتاب نامه را می توان گلچینی از بهترین كتاب های آموزشی ده سال گذشته شمرد.

شيوۀ تنظيم اطالعات
در معرفی هر كتاب، چکیده ای از محتوا و اطالعات كتاب شناختی آن آورده شده است كه یافتن كتاب مناسب را برای معلم و دانش آموز آسان 

می كند. این اطالعات به ترتیب از این قرار است: 
شمارة كتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه و عنوان كتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر، نام ناشر و سال نشر؛ تعداد 

صفحات؛ قطع كتاب؛ گروه مخاطب كتاب؛ موضوع درسی؛ كلمات كلیدی و چکیدة كتاب.

نمایه هاى کتاب
در پایان كتاب نامه چهار نمایه تنظیم شده است كه به یافتن عنوان كتاب، نام نویسنده، نام مترجم و ناشر كتاب یاری می رساند.

چنان كه گفته شد به هر كتاب یك شماره داده شده است كه نخستین رقم این شماره از چپ، نشان دهندة جشنواره ای است كه كتاب در آن 
برگزیده شده است. نمایه های كتاب بر اساس این شماره ها مرتب شده اند و ما را به این شماره ها ارجاع می دهند. با دیدن نخستین رقم از 

چپ، جشنوارة مربوطه و سپس شمارة ردیف كتاب را می توان پیدا كرد.
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جشنوارۀ دورۀ
 مربوط به دورۀ تحصيلي)سال اجرا(

 تعداد عناوین کتاب هاي آموزشي

تقدیري و برگزیدهمناسبمرتبط و دریافتي
چاپ اول سال هاي تحت پوشش

78 ـ 68  )10 سال(48 631 1184 ابتدایي اول )1379( 

79 ـ 69  )10 سال(98 984 1860 راهنمایي دوم )1390( 

سوم )1381( 
120 686 1766 متوسطۀ نظري و پیش دانشگاهي 

80 ـ 70  )10 سال(
57 173 367 فني و حرفه اي و كاردانش 

چهارم )1383( 
82 ـ 79  )4 سال(60 559 1308 ابتدایي 

82 ـ 80  )3 سال(65 461 1019 راهنمایي 

پنجم )1384( 
56 507 1574 متوسطۀ نظري و پیش دانشگاهي 

83 ـ 81  )3 سال(
137 553 فني و حرفه اي و كاردانش 

ششم )1386( 

 38

30 436 1083 ابتدایي 
85 ـ 83  )3 سال(

29 360 625 راهنمایي 

هفتم )1387( 
14 301 1454 متوسطۀ نظري و پیش دانشگاهي 

86 ـ 84  )3 سال(
18 315 712 فني و حرفه اي و كاردانش 

هشتم )1389( 
868 1387 ابتدایي 

 43
88- 86  )3 سال(

88- 86  )3 سال(489 827 راهنمایي 

نهم )1390( 
90- 87  )3 سال(24       21 529 فني و حرفه اي و كاردانش 

90- 87  )3 سال(39        16 1348 متوسطۀ نظري و پیش دانشگاهي 

776 6907 17596 جمع 

جدول کتاب هاى مورد بررسى و  برگزیده در دوره هاى نه گانة جشنوارۀ کتاب رشد
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برای بیان دیدگاه های خود درباره این كتاب نامه یا فرستادن كتاب به این دبیرخانه، به نشانی تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، دفتر 
تکنولوژی آموزشی و كمك آموزشی، دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی مکاتبه یا با شمارة تلفن 88306071 )021( تماس حاصل فرمایید. وبگاه این دبیرخانه 

نیز به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir آمادة دریافت دیدگاه های شماست.

تایلور، كیم13. 

31 ص

پرواز با علم

حسین دانشفر رحلی

شناخت ساختار و پدیده، به فراگیری بهتر علوم در كودكان كمك می كند. ساختارهای گیاهان و جانوران، بلورها، اسکلت ها و 
كندوی زنبورعسل، چگونگی تقلید انسان از شکل های موجود در طبیعت، از مطالبی هستند كه همراه با آزمایش های ساده برای 

كودكان در این مجموعه به چاپ رسیده است.

 -

جانوران/ گیاهان/ ریخت شناسي.

علوم تجربي

 تهران: محراب قلم، 1378

پنجم

عنوان كتاب مؤلف شمارة مدخل

 قطعتعداد صفحات محل نشر: ناشر، سال نشرمترجم

پایۀ تحصیلی

كلمات كلیدی

چکیده

رشتۀ تحصیليگروه آموزشيشاخۀ آموزشي

- 

همکاران
كار هر یك از جشنواره های رشد، رسماً با انتشار فراخوان آغاز می شود و تا روز برگزاری مراسم پایانی و معرفی كتاب های برگزیده و پدیدآورندگان 
آن ها، ماه ها طول می كشد. در این فاصله، كارشناسان متعددی در مراحل گوناگون داوری و امور اجرایی جشنواره متحمل زحمتی شبانه روزی 
می شوند. كاری كه نتیجه اش پیش روی شما گسترده است، محصول كوشش بسیاری از این كارشناسان است كه متأسفانه اكنون یاد كردن 

از آن ها در این مجال میسر و شدنی نیست. 

راهنماى استفاده از این کتاب نامه
در شکل زیر، اطالعات مربوط به یك كتاب، به صورت نمونه نشان داده شده است. این اطالعات ضمن معرفی كتاب، به ما می گوید كه كتاب 

چه محتوایی دارد و برای كدام گروه از مخاطبان مناسب است.
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فصل اول
بخش اول



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيبرگزيدهوتقديریجشنوارةاول10
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فهرست  توصيفي  کتاب هاي آموزشي 
برگزیده  وتقدیرى جشنوارۀ اول

دورۀ  آموزش ابتدایى
سال 1379



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيبرگزيدهوتقديریجشنوارةاول12



13 دورةآموزشابتدايي1

آموزش علوم نوین
11. آرتور، كارین؛ روبرت بي، ساند. آموزش 
نیر. - مشهد: آستان  علوم نوین. حسین 

قدس رضوي، 1372، 452 ص.: مصور  
قطع: وزیری

پایه تحصيلى: معلم - كارشناس
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: آموزش علوم/ علوم نوین/ 
روش آموزش.

چکيده: كنجکاوي كودكان براي شناخت محیط طبیعي و اطراف خویش، باعث می شود  
تا دانشمندان، براي آموزش صحیح و سریع آن روش هایي را ابداع كنند. به تجربه ثابت شده 
است، زماني كه كودكان درگیر فعالیت هاي كالسي و محیطي مي شوند، یادگیري به  مراتب 
مؤثرتر خواهد بود. با توجه به پیشرفت علوم و فناوري جدید، الزم است آموزش علوم نوین 
به كودكان نیز با روش هاي علمي جدید پیش رود. مؤلف كتاب آموزش علوم نوین با تعریف 
علم نوین و رشد فکري كودكان، آموزش علوم به روش اكتشاف را مورد بررسي قرار داده 
و روش آزمایشگاهي را براي كالس درس طراحي كرده است. او در ادامه، به نحوة پرورش 
خالقیت و ایجاد تفکر انتقادي در كودكان پرداخته و چگونگي دخالت ریاضیات و رایانه را در 

آموزش علوم توضیح و آموزش داده است.

نکات اساسي در آموزش علوم...
نکات  دیگران[.  و   ...[ راجز  آبزن،   .12
ابتدایي.  علوم  آموزش  در  اساسي 
تهران:  ـ  دانشفر. -  طاهره رستگار؛ حسین 

علمي و فرهنگي، 1374، 166 ص.: مصور
قطع: رقعی

پایه تحصيلى: ابتدایي: معلم - كارشناس
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: آموزش علوم/ روش آموزش/ 
نقش معلم/ دوره ابتدایي تحصیلی.

چکيده:  معلم، نقشي ویژه در روند نگرش ها و مهارت هاي علمي كودكان دارد. چگونگي 
انجام فعالیت ها در بهبود مهارت هاي كودكان مؤثر است. معلم باید از شروع كار تا پایان 
آن با روش هاي پرسش و پاسخ، تشویق كودكان به یادداشت برداري، مشاهده كردن و... 
آنان را همراهي كند. روش مسلط تدریس علوم در دوره ابتدایي هنوز همان روش یادگیري 
حفظي به منظور پاسخگویي به سؤاالت امتحاني و كسب نمره باال است و آن نیز به دلیل 

شناخت ناكافي هدف ها، مفاهیم، محتوا و روش صحیح تدریس علوم است. 

پرواز با علم: ساختار
13. تایلور، كیم. پرواز با علم: ساختار. 
حسین دانشفر. ـ تهران: محراب قلم، 1378، 

31 ص.   : مصور
قطع: رحلی

پایه تحصيلى: پنجم
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: جانوران/ گیاهان/ ریخت شناسي.

بهتر علوم در كودكان كمك می كند.  فراگیری  به  پدیده،  چکيده: شناخت ساختار و 
ساختارهای گیاهان و جانوران، بلورها، اسکلت ها و كندوی زنبورعسل، چگونگی تقلید 
انسان از شکل های موجود در طبیعت، از مطالبی هستند كه همراه با آزمایش های ساده 

برای كودكان در این مجموعه به چاپ رسیده است.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيبرگزيدهوتقديریجشنوارةاول14

پرواز با علم: پرواز
پرواز.  علم:  با  پرواز  كیم.  تایلور،   .14
قلم،  محراب  تهران:  ـ  شمیم.  محمدعلي 

1378، 32 ص.: مصور
قطع: رحلی

پایه تحصيلى: پنجم
موضوع درسى: علوم تجربي

پرندگان/  پرواز  پرواز/  کليدي:  کلمات 
هواپیما.

چکيده: كودكان درباره اشیا و محیط اطرافشان بسیار كنجکاوند و همواره به دنبال 
پرندگان  پرواز  این كتاب، سعي دارد  براي پرسش هاي خویش اند. مؤلف در  پاسخي 
و عوامل پرواز به دست انسان را به  گونه اي ساده و همراه با آزمایش هاي مرتبط و 

تصاویر زیبا، آموزش دهد.

پرواز با علم: نور
15. تایلور، كیم. پرواز با علم: نور. محمود 
اماني طهراني. ـ تهران: محراب قلم، 1378، 

32 ص.: مصور
قطع: رحلی

پایه تحصيلى: پنجم
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: نور/ بازتاب نور/ انرژي)نور(.

چکيده: نور چیست؟ علت به وجود آمدن و ماهیت آن چیست؟ عملکرد آن چگونه است؟ 
كودكان همواره براي پرسش هاي خود به دنبال پاسخي هستند. آن ها پاسخ بسیاري از 
پرسش هاي خویش را در این كتاب مي یابند. پاسخ ها همراه با توضیحاتي در مورد نور، 
پرتوهاي خورشید، سایه ها، عدسي ها و... است. در كنار هر یك از مثال ها، آزمایش هاي 
نکات  تا  به كودكان كمك مي كنند  بر سرگرمي،  است كه عالوه  آورده شده  ساده اي 

بیش تري درباره نور به دست آورند.

پرواز با علم: سرما
سرما.  علم:  با  پرواز  كیم.  تایلور،   .16
حسین الوندي. ـ تهران: محراب قلم، 1378، 

32 ص.: مصور 
قطع: رحلی

پایه تحصيلى: پنجم
موضوع درسى: علوم تجربي

سرما/  و  گیاهان  سرما/  کليدي:  کلمات 
جانوران و سرما.

چکيده: سرما از مقوله هایي است كه از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول كرده و او 
به طرق مختلف سعي در اكتشاف این انرژي دارد. با مطالعه این كتاب، پاسخ بسیاري از 
سؤال ها در مورد یخچال ها، كوه هاي یخ، برف، برفك و... همراه با تأثیر سرما روي جانوران 

و گیاهان، به كودكان آموزش داده می شود.
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بچه ها و حفاظت از کره زمين )2(
17. جاونا، جان. بچه ها و حفاظت از کره 
زمين )2(: حفاظت از ذخایر زیرزميني. 
محمدرضا هراتي. ـ تهران: شركت انتشارات 

فني ایران، 1376، 44 ص.: مصور
قطع: رقعی

پایه تحصيلى: چهارم - پنجم
موضوع درسى: علوم تجربي

حفاظت  زیست/  محیط  کليدي:  کلمات 
محیط زیست/ آموزش علوم/ كودكان.

چکيده: منابعي مانند نفت،آهن، نقره، آلومینیوم، مس و... منابع ارزشمندي هستند كه از 
میلیاردها سال پیش در سیاره زمین ذخیره شده اند. این ذخایر، ارزشمند و در عین حال 
محدود هستند به طوري كه در صورت مصرف بي رویه، چیزي از آن ها باقي نخواهد  ماند. 
براي جلوگیري از این اتفاق، باید به نحوه استفاده از ذخایر زمین توجه بیش تري شود. مؤلف 
در این كتاب با توضیح مقدار و انواع ذخایر موجود در زمین و حفاظت از آن ها، توصیه هایي 
درباره جمع آوري بطري هاي شیشه اي بي مصرف، دقت در خرید وسایلي كه عمر بیشتري 
دارند، جلوگیري از دور ریختن قوطي هاي آلومینیمي كه قابلیت بازیابي دارند، و... به همراه 
مثال ها و پرسش هایي با پاسخ هاي چند گزینه اي، براي دانش آموزان گردآوري كرده است.

بچه ها و حفاظت از کره زمين )4(
از  حفاظت  و  بچه ها  جان.  جاونا،   .18
از حيوانات.  )4(: حفاظت  کره زمين 
محمدرضا هراتي.       ـ تهران: شركت انتشارات 

فني ایران، 1376، 44 ص.: مصور 
قطع: رقعی

پایه تحصيلى: چهارم - پنجم
موضوع درسى: علوم تجربي

حفاظت  زیست/  محیط  کليدي:  کلمات 
محیط زیست/ حفاظت حیوانات/ كودكان.

چکيده: هر حیواني بخشي از زنجیره زیباي حیات موجود در زمین است. كوچك ترین 
یا  فیل  بزرگ ترین  كه  است  مهم  ما  سیاره  روي  زندگي  بقاي  براي  همان قدر  حشره 
باهوش ترین انسان. پرندگان همواره گرسنه اند. آن ها به قدري انرژي مصرف مي كنند كه 
باید تمام وقت غذا بخورند. گاهي پرندگان روزانه چهار پنجم وزن خودشان غذا مي خورند. 
آن ها براي رفع تشنگي و شست وشوي خود به آب احتیاج دارند. مؤلف در این كتاب با 
تشریح نیا زهاي پرندگان، سعي فراواني در آموزش و حمایت از پرندگان، حشرات، ماهي ها، 

حیوانات و... دارد.

بچه ها و حفاظت از کره زمين )3(
از  حفاظت  و  بچه ها  جان.  جاونا،   .19
کره زمين )3(: حفاظت از اقيانوس ها، 
جویبارها.  و  رودخانه ها  دریاچه ها، 
محمدرضا هراتي. ـ تهران: شركت انتشارات 

فني ایران، 1376، 40 ص.: مصور
قطع: رقعی

پایه تحصيلى: چهارم - پنجم
موضوع درسى: علوم تجربي

حفاظت  زیست/  محیط  کليدي:  کلمات 
محیط زیست/ آب ها/ مصرف آب/ آلودگي هوا.

چکيده: هر سال بر تعداد ساكنان كره زمین افزوده می شود؛ در حالي كه میزان آب موجود 
و قابل مصرف، همان مقدار قبلي است. اگر یك روز آب نداشته باشیم، به ارزش آن پي 
مي بریم. روش هایي كه انسان براي تهیه غذا، حمل و نقل، مصرف هاي مختلف، تولید 
انرژي و حتي براي تفریح از اقیانوس ها و آبراهه ها استفاده مي كند، عواملي هستند كه 
در حفاظت از منابع زمین مؤثرند. یافتن محل نشت آب در منزل و مکان هاي پنهان مثل 
پشت دیوارها، شیرها و... باعث جلوگیري از به هدر رفتن آب می شود. اما كم ترین نشت هم 
موجب هدر رفتن آب بسیار می شود. آموزش نحوه استفاده از آب، آلوده نکردن رودخانه ها، 
مراقبت از وارد شدن مایعات زیان آور در رودخانه ها، حفاظت از جویبارها و گسترش دادن 

و فراگیر كردن عقاید حفاظت از محیط زیست، از مطالب مطرح شده در این كتاب است.
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ببين، بخوان، بدان: غذاها و قندها
بخوان،  ببين،  محمود.  سالك،   .110
بدان: غذاها و قندها. ـ تهران: پیدایش، 

1377، 31 ص.: مصور 
قطع: رحلی

پایه تحصيلى: پنجم
موضوع درسى: علوم تجربي

نیشکر/  ساكارز/  قندها/  کليدي:  کلمات 
تاریخ قند/ غذاهاي قنددار.

چکيده: حدود 2500 سال قبل، قوم پارس كه اجداد ما ایراني ها بودند، هندوستان را فتح 
كردند و با نیشکر آشنا شدند. آن ها این گیاه را به سرزمین خود بردند و در كشت آن مهارت 
یافتند. خوردني هایي مثل بستني و شکالت، قند دارند و مزه شیرین آن ها هم به خاطر وجود 
همین قند است. گاهي قند را به غذاها اضافه مي كنند تا از خراب شدن آن ها جلوگیري شود. 
لوبیاي پخته، سوپ هاي آماده و سس گوجه فرنگي، از خوراكي هاي خوشمزه اي هستند كه 
قند دارند. قند انواع مختلفي دارد. قند و شکري كه در خانه مصرف مي كنیم، ساكارز نامیده 
مي شوند. ساكارز از دو گیاه به نام هاي نیشکر و چغندرقند به دست مي آید. عسل نیز قند دارد. 

عسل داراي نوعي قند به نام فروكتوز است كه در میوه ها هم وجود دارد.

ببين، بخوان، بدان: چگونه از... 
بخوان،  ببين،  محمود.  سالك،   .111
زمين  درون  گرماي  از  بدان: چگونه 
استفاده کنيم؟ ـ تهران: پیدایش، 1376، 

32 ص.: مصور 
قطع: رحلی

پایه تحصيلى: چهارم - پنجم
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: زمین/ گرماي زمین/ درون 
زمین/ انرژي.

چکيده: مقدار زیادي از انرژي دنیا با سوزاندن نفت و گاز و زغال سنگ كه سوخت فسیلي 
نام دارند، به دست مي آید. انرژي هاي موجود به سرعت مصرف مي شوند و رو به اتمام 
هستند. بنابراین باید انرژي هایي را كه تمام نشدني هستند، جایگزین آن ها كرد و آن، 
استفاده از انرژي گرمایي زمین است كه به شکل طبیعي درون زمین وجود دارد. یکي از 
این انرژي ها، آب هاي گرم طبیعي است كه گاهي به علت فشار زیاد گرماي زمین به شکل 
آبفشان ظاهر مي شوند. بخار آب گرم باعث چرخش ژنراتورها می شود  و تولید برق مي كند. 
مؤلف در این كتاب با توضیح آب هاي گرم زیر زمین، چگونگي كار نیروگاه ها و تولید برق، 

چگونگي استخراج آب از زیر زمین و... سعي در آموزش علمي به دانش آموزان دارد.

ببين، بخوان، بدان: غذا و الياف
112. سالك، محمود. ببین، بخوان، بدان: 
پیدایش، 1377، 32  تهران:  ـ  الیاف.  و  غذا 

ص.: مصور
قطع: رحلی

پایه تحصيلى: پنجم
موضوع درسى: علوم تجربي

الیاف  الیاف دار/  کلمات کليدي: غذاهاي 
)غذا(/ غالت/ تغذیه.

چکيده: تارها یا رشته هاي ظریفي كه در بعضي غذاها وجود دارند، الیاف نامیده مي شوند. 
این الیاف، كار گوارش غذا را آسان تر مي كنند. فقط در گیاهان الیاف وجود دارد. دانه هاي 
گیاهي مثل برنج، گندم و جو دو سر را غالت مي نامند. پوسته این دانه ها پراز الیاف است. 
پوست میوه ها و سبزیجات نیز از قسمت داخلي یا گوشت آن ها الیاف بیش تري دارد. اگر این 
مواد خوراكي را به صورت پوست كنده مصرف كنیم، مقدار زیادي از الیاف را دور ریخته ایم. 
مؤلف در این كتاب، با معرفي انواع غذاهاي الیاف دار و زود هضم، سعي در آموزش كودكان 
براي انتخاب غذاهاي مناسب و پرهیز از زیاده روي در غذاهاي چرب و حاوي قند دارد 
و توصیه مي كند: در تغذیه كودكان، بیش تر، از میوه هاي تازه و الیاف دار مصرف كنید تا 

سالمت آن ها تأمین شود.
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دانستني هاي بهداشتي 1
 113. میرهاشمیان، تهمینه. دانستني هاي 
هستم  ویروس  من   :1  بهداشتي 

تهران: مدرسه، 1378، 32 ص.:  مصور
قطع: وزیری

پایه تحصيلى: پنجم
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: آموزش بهداشت/ بهداشت 
فردي/ بیماری ها/ ویروس )بیماري(.

چکيده: این كتاب براي آشنا ساختن دانش آموزان با نکات اساسي بهداشتي تـألیف شده 
است. مؤلف به كمك تصاویر و با معرفي داستان وار، نحوه انتشار ویروس ها، نحوه ازدیاد 

آن ها و چگونگي آلوده شدن بدن انسان توسط آن ها را شرح داده است.

دانستني هاي بهداشتي 2: من...
114. میرهاشمیان، تهمینه. دانستني هاي 
ـ  هستم.  باکتري  من   :2 بهداشتي 

تهران: مدرسه، 1378، 40ص.: مصور  
قطع: وزیری

پایه تحصيلى: پنجم
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: آموزش علوم/ باكتري ها/ 
باكتري شناسي.

چکيده: مؤلف با معرفي باكتري ها و فواید آن ها در زندگي انسان ها، داروهاي آنتي بیوتیك 
و نحوه ساخت آن ها از باكتري ها و هم چنین نقشي را كه در نابود كردن باكتري هاي 
بیماري زا دارند، شرح داده است. او با معرفي داستان زندگي باكتري ها با تصاویری زیبا، نقش 
آن ها را در زندگي انسان ها، تفاوت آن ها با ویروس ها و چگونگي تولید مثل و ازدیادشان 

را شرح داده است.

دانستني هاي بهداشتي 3
115. میرهاشمیان، تهمینه. دانستني هاي 
بدن شما  اسکلت  من  بهداشتي 3: 
هستم. ـ تهران: مدرسه، 1378، 23 ص.: 

مصور
قطع: وزیری

پایه تحصيلى: سوم، چهارم و پنجم
موضوع درسى: علوم تجربي

آموزش  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
بهداشت/ اسکلت بدن انسان.

چکيده: این كتاب با بیان داستاني درباره مطالعه درس علوم و دیدن یك اسکلت در حیاط 
مدرسه توسط دو دانش آموز، به تشریح اسکلت بدن انسان پرداخته و اسکلت بدن انسان را 
با اسکلت فلزي یك ساختمان مقایسه كرده و سپس نقش هریك از قسمت ها را به همراه 

تصاویر زیبا تشریح كرده است 



کتاب علوم من: عددها
من:  علوم  کتاب  جك.  چالونر،   .116
مدرسه،  تهران:  ـ  امیني.  پرویز  عددها. 

1378، 27 ص.: مصور 
قطع: وزیری

پایه تحصيلى: پنجم
موضوع درسى: علوم تجربي

سرگرمي ها/  شمارش/  کليدي:  کلمات 
آموزش اعداد/ آموزش ریاضي.

چکيده: به كمك عددها مي توانیم سن، مقدار، مسافت و بزرگي هرچیزي را نشان دهیم. 
به عالوه، عددها به ما در مورد تعداد چیزها نیز خبر مي دهند. شماره شناسنامه ها، تاریخ 
تولد افراد و تعداد شمع هاي مورد نیاز براي جشن تولد و... همه به كمك اعداد مشخص.: 
مصور  مي شوند. شمارش با انگشتان دست شروع شد و انسان ها بعدها دستگاه دهدهي 
رایانه ها  استفاده مي كنند. دستگاه عدد نویسي  از عددها  رایانه ها هم  را به كار گرفتند. 
دودویي یا بر مبناي دو است. این دستگاه عدد نویسي را دودویي مي گویند. چرتکه اولین و 
ساده ترین ماشین حساب است كه انسان از آن براي محاسبه هاي گوناگون استفاده كرده 
است. مهره هایي در چرتکه وجود دارد كه یکان ها، دهگان ها و صدگان ها را نشان مي دهد. 
با حركت دادن این مهره ها مي توان عددهاي صفر تا 999 را با هم جمع و یا از هم كم 
كرد. مؤلف در این كتاب با معرفي اعداد و كاربرد آن ها در زندگي روزمره به كمك تصاویر 

و كاغذهاي رنگي چسبان، به آموزش اعداد به كودكان پرداخته است.

کتاب علوم من: صدا 
117. آردلي، نیل. کتاب علوم من: صدا. 
امیر صالحي طالقاني.ـ  تهران: مدرسه، 1378، 

27 ص.: مصور
قطع: خشتی

پایه تحصيلى: چهارم و پنجم
موضوع درسى: علوم تجربي

صدا/  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
ارتعاش صدا.

چکيده: كودكان دربارة محیط اطراف و اشیاي پیرامونشان بسیار كنجکاو هستند و باید 
درباره محیط اطرافشان دید علمي پیدا كنند. این امر مستلزم آن است كه كودک بپرسد، 
جست وجو كند و بیندیشد. مؤلف در این كتاب، صدا و خواص آن را بیان كرده و چگونگي 
ارتعاش صدا، سرعت صدا، صداهاي حیوان ها، موسیقي و... را با استفاده از تصاویر، براي 
كودكان شرح داده است. این كتاب آزمایش هاي جالبي دارد كه همگي براي كودكان قابل 

اجرا هستند.

کتاب علوم من: هوا 
118. آردلي، نیل. کتاب علوم من: هوا. 
سیاوش شایان. ـ تهران: مدرسه، 1378، 27 

ص.: مصور  
قطع: خشتی

پایه تحصيلى: دوم و سوم
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: آموزش علوم/ هوا/ آزمایش.

چکيده: كنجکاوي كودكان درباره هوا، اكسیژن، آسمان، ابرها و... قابل تعمق است. آن ها 
خیلي از چیزها را لمس مي كنند، مي چشند و... اما براي دانستن بسیاري از پدیده هاي علمي 
و آنچه كه پیرامونشان اتفاق مي افتد، الزم است دید علمي پیدا كنند. مؤلف در این كتاب، 
براي نشان دادن نقش هوا در تنفس، حركت اشیاء و بادبان ها، چرخش پروانه هاي بادي و... 

مجموعه از تصاویر و آزمایش ها را تدارک دیده است.
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کتاب علوم من: جاذبه
من:  علوم  کتاب  نیل.  آردلي،   .119
تهران:  ـ  صابري.  توكلي  علیرضا  جاذبه. 

مدرسه، 1378، 27 ص.: مصور
قطع: خشتی

پایه تحصيلى: چهارم و پنجم
موضوع درسى: علوم تجربي

آزمایش  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
علمي/ جاذبه.

چکيده: آموزش علوم با استفاده از ابزار، اشیاء و آزمایش ها، باعث ایجاد خالقیت و پرورش 
توانایي ذهني كودكان می شود. مؤلف این كتاب، برخي مفاهیم پایه علمي را معرفي كرده 
و به تعریف جاذبه و خواص.: مصور  آن پرداخته است. آزمایش هاي كتاب به سادگي توسط 

كودكان در منزل قابل اجراست.
 

کتاب کار و خودآزمون علوم...
و  کار  کتاب  پروانه.  كریمي،   .120
خودآزمون علوم تجربي پنجم ابتدایي. 

ـ تهران: شورا، 1377، 136 ص.: مصور  
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى: پنجم
موضوع درسى: علوم تجربي

روش  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
دورة  یادگیري/  آموزش/  هدف  آموزش/ 

ابتدایي/ پایه پنجم.

چکيده: در این كتاب سعي شده است تا دانش آموزان به سوي خود یادگیري و خود 
ارزشیابي سوق داده شوند. در آغاز هر درس پرسش هایي طرح شده است كه دانش آموز 
با هدف و مفهوم هر درس بیش تر آشنا مي كنند. هم چنین  را به تفکر وا مي دارند و 
برگه هاي كار گروهي براي هر درس آورده شده است كه پس از انجام فعالیت ها توسط 
دانش آموزان تنظیم مي شوند تا با ثبت و مرور تجربیات خود، به یافته ها و اشتباهات شان 
پي ببرند. براي مثال، در صفحه 15 كتاب، یك تحقیق عملي به شرح زیر مطرح شده 
است: ماجراي خاكي را بنویسید كه از خرد شدن سنگ ها حاصل شده باشد. براي داستان 
خود تصویر بکشید. سپس از دانش آموزان خواسته شده است كه نتایج تحقیق خود را در 
برگه كار گروهي ثبت كنند و راه هاي مختلف خرد شدن سنگ ها و تبدیل شدن آن ها 

به خاک را بنویسند.

کتاب کار و خودآزمون علوم...
آذردخت.  آذرپي،  مهناز؛  مشایخي،   .121
کتاب کار و خودآزمون علوم تجربي 
سال دوم ابتدایي. ـ تهران: شورا، 1377، 

136 ص.: مصور 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى: دوم 
موضوع درسى: علوم تجربي

روش  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
آموزش/ هدف آموزش/ یادگیري/ دورة ابتدایي. 

چکيده: این كتاب به دانش آموزان مقطع دوم ابتدایي كمك مي كند تا علوم را با انجام 
فعالیت هاي ذهني و عملي بیاموزند و از یادگیري متکي بر حافظه بپرهیزند. نمونه اي از 
راهبردهاي به كار گرفته شده در این كتاب كه دانش آموزان را با راهنمایي معلمان و اولیا 
سوي خودیادگیري و خود ارزشیابي، رشد خالقیت و پویایي سوق مي دهد، درصفحۀ 67 به 
این صورت آمده است: مهارت/ مشاهده: آیا زمین همه چیزها را به طرف خود مي كشد؟ مواد 
و وسایل الزم: یك ورق كاغذ، یك سنگ و یك مداد. با دو نفر از یاران گروه خود، مواد باال 
را در دست بگیرید و همزمان با هم آن ها را به طرف زمین رها كنید. سپس به این پرسش ها 
پاسخ دهید: 1. كدام یك از مواد زودتر به زمین مي رسد؟ چرا؟ 2. كدام یك از مواد دیرتر به 

زمین مي رسد؟ چرا؟ نتیجه: زمین تمام چیزها را به طرف خود مي كشد.
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کتاب کار و خودآزمون علوم...
و  کار  کتاب  پروانه.  كریمي،   .122
چهارم  سال  تجربي  علوم  خودآزمون 
ابتدایي.ـ  تهران: شورا، 1377، 150 ص.: مصور  

قطع: وزیری 
پایه تحصيلى: چهارم 

موضوع درسى: علوم تجربي
روش  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
پایۀ  یادگیري/  آموزش/  هدف  آموزش/ 

چهارم/ دوره ابتدایي.

چکيده: این كتاب، دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی را به سوي خودآموزي و خودارزشیابي 
هدایت مي كند تا از طریق فعالیت هاي گروهي كه در این كتاب توصیه شده است، همگام 
با اهداف كتاب هاي درسي علوم، آموخته هاي خود را تقویت كنند. هر درس با پرسش هایي 
شروع می شود  كه دانش آموز را به تفکر در مورد هدف و مفهوم آن درس وا مي دارد. موارد 
كلیدي هر درس در قالب طرح هاي خطي و مفهوم نما در اختیار فراگیران قرار گرفته 
است. دانش آموزان پس از انجام فعالیت هاي هر درس، برگه هاي كار گروهي مربوط به 
آن را تنظیم مي كنند تا مروري بر تجربیات خود داشته باشند و به یافته ها و اشتباهات خود 
پي ببرند. ترغیب مخاطبان به استفاده از نقاشي، داستان نویسي و گزارش نویسي از دیگر 
ویژگي هاي خوب این كتاب است كه به پرورش خالقیت و نوآوري آنان در زمینه علوم 

كمك مي كند.

 
کتاب کار و خودآزمون علوم...

و  کار  کتاب  دوست، سهیال.  سپه   .123
تجربي سال سوم  علوم  خودآزمون 

ابتدایي.ـ  تهران: شورا، 1376، 174 ص
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى: سوم 
موضوع درسى: علوم تجربي

روش  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
آموزش/ هدف آموزش/ یادگیري/ پایۀ سوم/ 

دورة ابتدایي.

چکيده: این كتاب دانش آموزان سوم ابتدایي را یاري مي كند تا به سوي خودآموزي و 
خودارزشیابي قدم بردارند و از طریق فعالیت هاي گروهي كه در این كتاب توصیه شده است، 
همگام با اهداف كتاب هاي درسي علوم، آموخته هاي خود را تقویت كنند. در آغاز هر درس، 
پرسش هایي نیز مطرح شده است كه دانش آموز را به تفکر وا مي دارند و با هدف و مفهوم 
هر درس بیش تر آشنا مي كنند. برگه هاي كار گروهي براي هر درس آورده شده است كه 
پس از انجام فعالیت ها، توسط خود دانش آموزان تنظیم مي شوند تا با ثبت و مرور تجربیات 
خود، به یافته ها و اشتباهات شان پي ببرند. ترغیب مخاطبان به استفاده از نقاشي، داستان 
نویسي و گزارش نویسي، از ویژگي هاي خوب این كتاب است كه به رشد خالقیت ها و 

نوآوري آنان در زمینۀ علوم كمك مي كند.

مثل دانشمندان کار کنيم
124. همتي، محبت اهلل؛ امیني، پرویز. مثل 
دانشمندان کار کنيم: قطب نماي من. 

ـ تهران: افق، 1378، 56 ص.: مصور
قطع: رحلی

پایه تحصيلى: سوم، چهارم و پنجم
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: آموزش علوم/ قطب نما/ 
جهت ها.

چکيده: راه و روشي كه دانشمندان براي یافتن پاسخ هاي سؤاالت به كار برده اند، بخشي 
از علم است. ایجاد انگیزه براي سؤال و تحریك كنجکاوي بیش تر در كودكان، از اهمیت 
فوق العاده اي برخوردار است؛ هرچند كه كودكان ذاتاً پرسشگرند و در پي یافتن پاسخ هاي 
علمي هستند. این كتاب با بیاني صمیمي و به روش علمي، انگیزة پرسیدن و عالقه به 
شناخت محیط پیرامون را در كودكان تقویت مي كند تا آن ها بیش تر بپرسند؛ پاسخ هاي 

روشني دریافت كنند و یادگیري شان تقویت شود.



21 دورةآموزشابتدايي1

اسرار طبيعت
125. ویلکز، آنجال. اسرار طبيعت. شهال 
پرورش  كانون  تهران:  ـ  سلیماني.  افشار 
فکري كودكان و نوجوانان، 1376، 47 ص.: 

مصور )رنگی( 
قطع: رحلی

پایه تحصيلى: چهارم و پنجم
موضوع درسى: علوم تجربي

شگفتي هاي  طبیعت/  کليدي:  کلمات 
طبیعت/ اسرار طبیعت/ پرندگان/ گیاهان.

چکيده: مجموعۀ »اسرار طبیعت« به معرفي طبیعت، گیاهان، پرندگان، پروانه ها، حیوانات 
خانگي، گل ها، حفظ محیط زیست و... مي پردازد. در این كتاب، آشنایي با طبیعت و... 
به همراه تصاویر رنگي و به روش كاماًل ساده و قابل فهمي به كودكان آموزش داده 
شده است. مؤلف سعي كرده است، ساختن وسایل و ابزار دستي مورد نیاز و آزمایش هاي 
گوناگون درباره رشد گیاه و زندگي حیوانات و تغذیه آن ها را از طریق تصویر آموزش دهد.

شگفتي هاي علوم
رونژیه.  شارل،  پیرالكروا؛  ماریزگي،   .126
شگفتي هاي علوم. ترانه امیر ابراهیمي.ـ  

تهران: مدرسه، 1377، 87 ص.: مصور  
قطع: رحلی

پایه تحصيلى: چهارم و پنجم
موضوع درسى: علوم تجربي

آزمایش  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
علوم/ شگفتي هاي طبیعت.

چکيده: اساس آموزش علوم، بر مشاهده و آزمایش است. بعضي از مفاهیم موجود در 
كتاب هاي علوم سال چهارم و پنجم و دورة راهنمایي براي دانش آموزان قابل فهم نیست؛ 
مگر این كه آموزش آن ها، از طریق آزمایش هاي عملي و قابل لمس باشد. او باید خود 
از نزدیك  ببیند. زندگي حیوانات را  بتواند گیاهي را پرورش دهد و مراحل رشد آن را 
مشاهده كند. با وسایلي مانند دماسنج، ترازو، آهنربا و... كار كند. به طبیعت اطراف خود 
توجه بیش تري داشته باشد و عمال آن را تجربه كند؛ زیرا ضمن این مشاهدات، تحقیقات و 
تجربه هاست كه سؤال هاي زیادي برایش پیش مي آید؛ سؤال هایي كه یافتن پاسخ آن ها، 
او را به كشف و نمونه سازي و شناخت بهتر دنیایي كه در آن زندگي مي كند، سوق مي دهد.

آموزش خاطره نویسي
آموزش  حسین.  حسیني نژاد،   .127
 ،1378 نا،  بي  تهران:  ـ  خاطره نویسي. 

74 ص.: مصور  
قطع: رقعی

پایه تحصيلى: معلم - والدین
موضوع درسى: زبان آموزي

خاطره نویسي/  آموزش  کليدي:  کلمات 
خاطره نویسي/ مهارت نوشتاري.

چکيده: ثبت بهترین لحظات زندگي و افزایش مهارت نوشتاري، از فواید خاطره  نویسي و 
نگارش لحظه هاي مهم زندگي است. مؤلف در این كتاب، سعي در آموزش صحیح نگارش 
و تحریر خاطرات و جمله بندي صحیح دارد. او قالب نزدیك به  خاطره را كه همان داستان 
است، با مثال هایي جالب توجه توضیح داده است و سعي در آموزش مهارت نوشتاري و 

نگارش صحیح اتفاقات روزمره به شکل داستاني دارد.
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روش تدریس زبان فارسي
128. زندي، بهمن. روش تدریس زبان 
فارسي)در دورة دبستان(. ـ تهران: سمت، 

1378، 268 ص.: مصور  
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى: معلم - كارشناس
موضوع درسى: زبان آموزي )فارسي(

کلمات کليدي: روش تدریس/ زبان آموزي  
آموزش  زباني/  مهارت هاي  فارسي/  ادبیات 

معلمان.

حیطه  در  آموزگاران  نظري  دانش  افزایش  منظور  به  را  كتاب  این  نویسنده،  چکيده: 
آموزش زبان فارسي در پنج بخش تدوین كرده است. در بخش نخست، خوانندگان با 
ویژگي هاي عمومي زبان، ساختمان زبان فارسي و نظام نوشتاري آن آشنا مي شوند. بخش 
دوم، به آموزش مهارت هاي زباني اختصاص دارد. بخش سوم، به زبان آموزي دانش آموزان 
غیرفارسي زبان مي پردازد. بخش چهارم، درباره زبان آموزي و اختالل هاي زباني است. 

سرانجام در بخش پنجم، موضوع ادبیات در دوره دبستان بررسي شده است.

بچه ها هم مي توانند قصه بسازند
129. همتي، اسماعیل. بچه ها هم مي توانند 
قصه بسازند ـ تهران: مدرسه، 1378، 112 

ص.: مصور  
قطع: رقعی

پایه تحصيلى: معلم - والدین
موضوع درسى: زبان آموزي

کلمات کليدي: داستان نویسي/ كودكان/ 
قصه سازي.

چکيده: نویسنده این كتاب به والدین و مربیان آموزش  مي دهد كه: كودكان و خردساالن 
نیز توانایي آفریدن قصه را دارند. این كتاب حاوي شش بخش است. نویسنده در بخش 
اول به طرح مسأله و بسط آن مي پردازد. در بخش دوم، روش قصه سازي را شرح مي دهد. 
بخش سوم را به گزارش از چگونگي كار در كالس اختصاص داده است. در بخش چهارم 
دربارة قصه سازي گروهي بحث مي كند. در بخش پنجم نیز نمونه اي از قصه هاي ساخته 
شده توسط كودكان را آورده است. درفصل آخر نیز به نتیجه گیري از كار خود پرداخته است.

آموزش مهارت هاي زباني
آموزش  عبدالرحمان.  صفارپور،   .130
مهارت هاي زباني )پاسخ به پرسش هاي 
معلمان(. ـ تهران: مدرسه، 1377، 215 ص.: 

مصور  
قطع: رقعی

پایه تحصيلى: معلم
موضوع درسى: زبان آموزي

مهارت هاي  زبان آموزي/  کليدي:  کلمات 
زباني/ مشکل آموزش.

چکيده: این كتاب شامل پاسخ به پرسش هایي درباره زبان آموزي آموزگاران است. مؤلف 
آن را به 15 بخش تقسیم كرده و در هربخش، به صورت پرسش و پاسخ به مشکالت 

آموزگاران جواب داده است.
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فرهنگ دبستاني
131. شکري، گیتي. فرهنگ دبستاني 
)ج 1 و 2(. ـ تهران: پژوهشگاه علوم انساني 
و مطالعات فرهنگي، 1374. 2 ج؛ 959 ص. 

قطع: وزیری 
پایه تحصيلى: دوم و پنجم
موضوع درسى: زبان آموزي

کلمات کليدي: فارسي/ واژه نامه ها/ زبان/ 
ادبیات كودكان.

چکيده: انسان با ایجاد تغییرات اجتماعي و اقتصادي در محیط زندگي خود، وسایل 
ارتباطي و آموزشي را گسترش مي بخشد. كودک نیز بر اثر این تغییرات محیط تغییر 
مي یابد. همه این تغییرات، بر دامنه واژه هاي كودک مي افزاید. كودكان براي یافتن 
واژه نامه ها و فرهنگ نامه ها  لغت نامه ها،  دارند.  نیاز  منابعي  به  پاسخ پرسش هایشان 
این  در  مؤلف  باشند.  خود  پرسشگران  راهنماي  مي توانند  و  هستند  مناسبي  منابع 
امالهاي  شامل  ـ كه  واژه  هزار  پانزده  حدود  گردآوري  با  جلدي  دو  فرهنگ نامه 
چارچوب  ارائه  در  مي باشد ـ سعي  نیز  تركیبي  و  ارجاعي  واژه هاي  واژه ها،  گوناگون 
نظري و بسیار ساده اي دارد. با توجه به این كه تركیب هاي ساده باعث درک بهتري 
از تعریف علمي می شود، كوشش شده است تا تعریف ها گمراه كننده نباشند و نظم 

فکري كودک را برهم نزنند تا به مقصود و موضوع راه یابند.

زیبانویسي براي کالس اول دبستان
نویسي  زیبا  فردوس.  حاجیان،   .132
براي کالس اول دبستان. ـ تهران: ني، 

1374، 3ج.: مصور
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى: اول
موضوع درسى: زبان آموزي

نوشتن  نوشتاري/  فرایند  کليدي:  کلمات 
)خط(/  نوشتن  مهارت  یادگیري/  )خط(/ 

مهارت نوشتن/ خواندن/ زیبا نویسي.

چکيده: این مجموعه در سه دفتر تدوین شده و نویسنده آن ها كوشیده است تا دانش آموز 
پایه اول ابتدایي را با خط تحریري آشنا كند. آموزش در این مجموعه، قدم به قدم پیش 
رفته است و حروف الفبا به تدریج معرفي شده اند  كه این شیوه یادگیري فارسي و فراگیري 

مهارت در خواندن را بهبود مي بخشد.

دفتر شب
ـ  شب.  دفتر  ثمینه.  باغچه بان،   .133

تهران: ني، 1375، 5 ج.: مصور
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى: اول
موضوع درسى: زبان آموزي

کلمات کليدي: یادگیري/ خواندن/ مهارت 
نوشتن/ فرایند نوشتاري.

چکيده: مجموعه دفتر شب در پنج جلد و به ترتیب حروف الفباي فارسي اول تنظیم شده 
است. در چند دفتر اول مجموعه، نویسنده به  گونه اي كار كرده است كه آموزگار و پدر و 
مادر از كودک بخواهند: ابتدا فکر كند، سپس جواب را بگوید و آن گاه بنویسد. از نگاه مؤلف، 
توجه و دقت از همه چیز مهم تر است؛ تا آن جا كه در مقدمه مي نویسد: كار نیکو كردن، 

فقط از پر كردن نیست؛ بلکه الزمه آن، توجه و دقت در كار است.
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فراگيري مهارت هاي زباني
فراگيري  مهدي.  ضرغامیان،   .134
دبستان(:  دورة  )ویژه  زباني  مهارت هاي 
تهران: ني، 1375، 120  ـ  با زبان.  بازي 

ص.: مصور 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى: دوم و سوم
موضوع درسى: زبان آموزي

مهارت هاي  زبان آموزي/  کليدي:  کلمات 
زباني. 

چکيده: در این كتاب، نویسنده كوشیده است تا با نگرشي زبان شناختي به ساختار زبان و با 
استفاده از جاذبه هاي ادبیات كودكان، الگوي شیوه اي نوین و پویا را در آموزش زبان مادري 
به وجود  آورد. از این رو، برنامه هاي آموزشي كتاب، شامل: درک مطلب، صرف و نحو، و 

متن قالب بازي است كه بر پایۀ متن زماني ویژه كودكان بنا شده است.

پيك آفتاب
)تمرین  آفتاب  پيك  ژاله.  135. مساعد، 
خواندن براي سال اول به دوم و سال دوم 
مادر، 1375، 3ج  دنیاي  تهران:  ـ  دبستان(. 

ص، 3ج.: مصور  
قطع: رحلی رقعی

پایه تحصيلى: اول و دوم
موضوع درسى: زبان آموزي

مهارت  خواندن/  آموزش  کليدي:  کلمات 
خواندن/ یادگیري.

چکيده: پیك آفتاب مجموعه اي سه جلدي و در واقع نوعي سرگرمي آموزشي است كه 
تمرین خواندن، مهارت در خواندن، نحوه درست جمله نویسي و به كارگیري جمالت جمع و 
مفرد، خوشنویسي و... را به شیوه داستاني به كودكان آموزش مي دهد. مؤلف، این كتاب ها 
را به ویژه براي روزهاي تعطیل تابستان گردآوري كرده است تا كودكان، حروف الفبا و 
خواندن را فراموش نکنند و با پرداختن به آن ها، مروري بر محتواي كتاب هاي درسي خود 

داشته باشند.

کمك به کودکان در یادگيري...
136. رابرت. اي. ریس؛ مرلین. ن. سایرام؛ مري، 
مونتگومري لیندكوئیت. کمك به کودکان 
دریادگيري ریاضيات. مسعود نوروزیان. ـ 

تهران: مدرسه، 1377، 344 ص.: مصور  
قطع: رحلی رقعی

پایه تحصيلى: معلم
موضوع درسى: ریاضي

وظیفه  ریاضي/  آموزش  کليدي:  کلمات 
معلم/ روش آموزش/ یادگیري.

چکيده: ریاضیات، یك شیوه تفکر است. ریاضیات، مطالعه الگوها و ارتباطات است. ما 
مي توانیم به كودكان كمك كنیم تا ارتباط ریاضیات را با جهان واقعي دریابند. فرض این 
كه: كودكان با ذهني همچون یك لوح سفید به مدرسه مي آیند! آشکارا نادرست است. ما 
باید به آنان كمك كنیم تا مطالبي را كه هم اكنون آموخته اند، با مطالب قبلي ارتباط دهند. 
ایجاد جرقه در علف خشك ذهن دانش آموزان و برافروختن آتش عالقه آنان به ریاضیات، 
از مسئولیت هاي مهم معلم است. كتاب كمك به كودكان در یادگیري ریاضیات مي تواند 
به عنوان یك منبع غني و راهبردي، راهگشاي معلمان ریاضي، به ویژه در مقاطع ابتدایي 
و راهنمایي باشد. برخي از سر فصل هاي این كتاب عبارتند از: ریاضیات چیست؟ چه نوع 
ریاضیاتي باید آموزش داده شود؟ كودكان چگونه ریاضیات مي آموزند؟ ساختن پل هاي 

یادگیري مفاهیم اولیه اعداد و... 
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آموزش تفکر و حل مسأله در ریاضي
137. فرستن، چر. آموزش تفکر و حل 
مسأله در ریاضي. پرویز امیني. ـ تهران: 

قدیاني، 1378، 104 ص.: مصور
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى: معلم
موضوع درسى: ریاضي

آموزش  ریاضي/  آموزش  کليدي:  کلمات 
تفکر/ تفکر.

چکيده: حل مسأله چهار فرایند در بردارد كه عبارتند از: فهم مسأله، یافتن راه حل آن، 
حل كردن و بررسي مسأله براي ارزشیابي و اصالح. براي حل مسأله باید از راهبردهاي 
آن مثل الگویابي، كشیدن تصویر و نمودار، مدل سازي، جمع آوري اطالعات، حدس زدن، 
بررسي كردن و نوشتن عبارت ریاضي استفاده كرد. حل مسأله فقط به حل سادة آن محدود 
نمی شود؛ بلکه مجموعه اي از فعالیت هاست كه در هنگام رویارویي با مسأله باید از آن ها 

استفاده كرد.

آموزش ریاضيات در دورۀ ابتدایي 
138. هارلینك، پل. آموزش ریاضيات 
ـ  بکر.  فکر  صدها  ابتدایي:  دورۀ  در 

تهران: ني، 1374، 78 ص.: مصور 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى: معلم
موضوع درسى: ریاضي

روش  ریاضي/  آموزش  کليدي:  کلمات 
آموزش/ موفقیت هاي تحصیلي.

چکيده: آموزگاران مدارس در تدریس خود و براي این كه بتوانند مفاهیم اساسي را به 
راحتي و به شکل صحیح آموزش دهند، به شگردهاي خاصي نیاز دارند. به این منظور، 
باید برنامه اي منظم طراحي كنند. برنامه اي كه در آن، جنبه هاي عقالني آموزش را مدنظر 
قرار دهد؛ تا موفقیت خود را در تدریس شاهد باشد؛ تا گفته هایش پس از پایان درس، در 
اعماق وجود شاگردان نفوذ كند؛ تا آن درس به صورت دانسته اي همیشگي، نزد آن ها باقي 
بماند. مؤلف در كتاب صدها فکر بکر، با طرح روش هاي بسیار نوین و ابتکاري، این آرزو را 
به تحقق نزدیك مي سازد. هر معلمي با خواندن این كتاب مي تواند به راحت ترین صورت 

و درس ها را به دانش آموزان خویش ارائه دهد و شاهد فراگیري بهتر و آسان تر آنان باشد

علوم در دورۀ ابتدایي: صدها فکر...
139. وارد، آلن. علوم در دورۀ ابتدایي: 
صدها فکر بکر. احسان اشرفي. ـ تهران: 

ني، 1374، 160 ص.: مصور 
قطع: رقعی

پایه تحصيلى: معلم
موضوع درسى: علوم تجربي

روش  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
آموزش.

چکيده: راه هاي آموزش علوم بسیار گوناگون است. علوم را هم مي توان از راه آزمایشگاه 
و وسایل پیچیده آن آموزش داد؛ هم در جوي آشنا با وسایل بسیار ساده و ابتدایي؛ و هم از 
راه استفاده از تجربه دیگران. باید به كودكان كمك كرد تا عالوه بر كسب سایر قابلیت ها، 
مهارت هاي الزم براي تبدیل شدن به یك دانشمند كوچك را به دست آورند. با ارائه 
توضیحات روشن و آموزنده درباره مفاهیم علمي، افراد ترغیب خواهند شد كه با شور و 

هیجاني بیش تر به كارهاي علمي بپردازند.



2پر، 2پر، 4پر
140. رحماندوست، مصطفي. 2پر، 2پر، 
4پر. ـ تهران: محراب قلم، 1378، 24 ص.: 

مصور 
قطع: خشتی

پایه تحصيلى: پیش دبستانی، اول، دوم و 
سوم

موضوع درسى: ریاضي
آموزش  كودكان/  شعر  کليدي:  کلمات 

مفاهیم ریاضي.

چکيده: این كتاب كه 24 صفحه دارد، براي گروه هاي سني »الف و ب« سروده شده 
است. در آن، اعداد از یك تا ده آموزش داده مي شوند و تصاویر كتاب در این آموزش نقش 

مؤثري دارند.

آموزش ریاضيات دورۀ ابتدایي
141. همتي، محبت اهلل. آموزش ریاضيات 
دورۀ ابتدایي: كسر.ـ  تهران: مدرسه، 1377، 

163 ص.: مصور  
قطع: رحلی رقعی

پایه تحصيلى: پنجم
موضوع درسى: ریاضي

کلمات کليدي: آموزش علوم/ ریاضي)كسر(/ 
كسر/ ریاضي دورة ابتدایي.

چکيده: این كتاب كه از پنج بخش تشکیل شده است، به آموزش مفاهیم ریاضي براي 
دانش آموزان دوره ابتدایي مي پردازد. مؤلف، در بخش اول مفهوم كسر و در بخش دوم 
جمع و تفریق؛ در بخش سوم عددهاي ریاضي، در بخش چهارم ضرب و در بخش پنجم، 
برگه هاي خودآزمایي را آورده است. او در هر بخش، مفهوم آن بخش را توضیح داده و 
تمرین هاي ویژه آن بخش را ارائه كرده و به تفهیم هر چه بهتر آن موضوع پرداخته است.

آموزش ریاضيات دورۀ ابتدایي
142. همتي، محبت اهلل. آموزش ریاضيات 
دورۀ ابتدایي: عدد نویسي.ـ  تهران: مدرسه، 

1376، 87 ص.: مصور  
قطع: رحلی رقعی

پایه تحصيلى: سوم، چهارم و پنجم
موضوع درسى: ریاضي

کلمات کليدي: آموزش ریاضي/ عدد)ریاضي(/ 
تاریخ ریاضي/ ریاضي دورة ابتدایي.

چکيده: انسان هاي اولیه در هنگام داد و ستد و یا رفع بعضي از نیا زهاي خود، احتیاج به 
شمارش داشتند؛ مثاًل آن ها براي شمردن تعداد حیوانات موجود در گله و... نشانه هایي 
براي شمارش به شکل امروزي نداشتند و از روش تناظر یك به یك استفاده مي كردند؛ 
كیسه اي  داخل  سنگریزه  یك  حیوان  هر  مقابل  در  خود،  حیوانات  شمارش  براي  مثال 
مي انداختند و براي دانستن تعداد دام هاي گله، سنگي را از كیسه بیرون مي آوردند. روشي 
كه امروزه ما نیز در عددنویسي استفاده مي كنیم، شاید شیوه تکامل یافته همان روش 
باشد. مؤلف  قابل دسترس  اشیاي  یا  و  انگشتان دست  با  در شمارش  اولیه  انسان هاي 
در كتاب عدد نویسي، در هر بخش با معرفي اعداد و جایگاه آن ها در زندگي روزمره، 
سعي در تفهیم مسائل ریاضي و نقش آن ها به دانش آموزان ابتدایي را دارد. او با توضیح 
مفهوم رقم، یکان، دهگان و صدگان و مفهوم مرتبه، طبقه و جایگاه هر رقم و كمك به 
دانش آموزان در خواندن اعداد بزرگ و تشریح تاریخ عددنویسي و اصطالحات كیلومتر، 
هکتار و متر و... با استفاده از روش داستاني و تصاویر، به آموزش ریاضي پرداخته است.
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رشد ریاضي
143. بدیعي، محمدزمان؛ ایرجي، محسن. 
رشد ریاضي )1(.ـ  تهران: مدرسه، 1377، 

68 ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى: اول، دوم، سوم، چهارم و 
پنجم

موضوع درسى: ریاضي
ریاضي  ریاضي/  آموزش  کليدي:  کلمات 
دورة ابتدایي/ مهارت هاي ریاضي/ یادگیري/ 

هدف آموزش.

چکيده: ایجاد زمینه فراگیري مفاهیم و مهارت هاي ریاضي و به كارگیري این مهارت ها 
در زندگي روزمره، از اهداف این مجموعه است. هر شماره از این مجموعه شامل سي درس 
با موضوع هاي متعدد، همراه با فعالیت ها و تمرین هاي هدفدار است. گنجاندن عنوان هاي 
مهم آموزشي و سرفصل هاي رایج ریاضي در قالب بازي، چیستان و فعالیت هاي گوناگون 
دیگر در خالل درس ها، از شاخص هاي ویژه این مجموعه است. این مجموعه، كودک 
را در برابر مفاهیم ریاضي قرار مي دهد تا او با حل مسائل ریاضي، بر توان یادگیري، فهم 
دقیق مطلب و تقویت حافظه خود بیفزاید. نقش خانواده نیز در مسیر آموزش مورد توجه 
است و بیش تر سیستم هاي آموزشي به اهمیت این نوع تعلیم در موفقیت دانش آموزان پي 
برده اند. مؤلف این كتاب نیز در این مجموعه براي رسیدن به این هدف سعي كرده است 
تا هر درس را در دو بخش جداگانه به  گونه اي طراحي كند كه در بخش نخست كودک 

به تنهایي مطالب را فراگیرد و در بخش دوم با مشاركت خانواده در حل مسائل بکوشد.

 رشد ریاضي
144. بدیعي، محمدزمان؛ ایرجي، محسن. 
رشد ریاضي )2(.ـ  تهران: مدرسه، 1377، 

70 ص.: مصور
قطع: رحلی رقعی 

پایه تحصيلى: دوم و سوم
موضوع درسى: ریاضي

کلمات کليدي: آموزش ریاضي/ سرگرمي/ 
دورة ابتدایي/ ریاضي و سرگرمي/ شمارش.

چکيده: براي ایجاد شکل اصولي آموزش و كسب موفقیت در آن، باید بین دانش آموزان 
رقابت به وجود آورد و فعالیت هاي آن ها را متنوع و شاد كرد تا كودكان مطالب مورد 
نیاز را در كنار بازي و سرگرمي بیاموزند. بازي ها، جدول ها و تمرین هاي عملي موجب 
رشد خالقیت و افزایش قدرت آفرینندگي در دانش آموزان می شود. مؤلفان در این كتاب 
با گردآوري مطالب در زمینۀ شمارش و ارزش مکاني عددها، جمع و تفریق، هندسه، 
اندازه گیري و تفکر ریاضي، سعي در آشنایي كودكان با مفاهیم پایه ریاضي دارند و در هر 
بخش، با استفاده از سرگرمي هاي ساده و طراحي تمرین هاي مناسب، به آموزش جذابیت 

بیش تري داده اند.

رشد ریاضي
145. بدیعي، محمدزمان؛ ایرجي، محسن. 
رشد ریاضي )3(.ـ  تهران: مدرسه، 1377، 

73 ص.: مصور  
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى: سوم
موضوع درسى: ریاضي

کلمات کليدي: آموزش ریاضي/ ریاضي و 
سرگرمي/ دورة ابتدایي/ اندازه گیري/ هندسه/ 

اعداد/  چهار عمل اصلي.

چکيده: انتقال علوم از جمله ریاضیات به نسل هاي آینده، از وظایف نسل حاضر و به ویژه 
دانشمندان ریاضي است. تفکر روي معادله ها و مسائل پیچیده ریاضي نیز از همین مقوله 
است. در مسیر آموزش ریاضي و انتقال آن به نسل هاي آینده، به هزاران روش آموزشي 
بر مي خوریم كه هریك سلیقه متفاوتي دارد. براي این انتقال و آموزش صحیح، باید به 
طریقۀ گام به گام پیش رفت و آموزش ریاضي را از دوره ابتدایي آغاز كرد و به شکل 
تفریحي و سرگرمي ادامه داد تا براي كودكان خسته كننده نباشد. هم چنین باید بتوان به 
آن شکل كاربردي داد. مؤلفان در این كتاب با گردآوري و طراحي بخش هایي مانند چهار 
عمل اصلي و ارزش مکاني اعداد، با استفاده از چهار عمل اصلي، هندسه و اندازه گیري، 
عددهاي كسري و اعشاري به كمك بازي و سرگرمي، سعي دارند مفاهیم اصلي و پایه را 

به كودكان آموزش دهند.
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رشد ریاضي

146. بدیعي، محمدزمان؛ ایرجي، محسن. 
رشد ریاضي )4(.ـ  تهران: مدرسه، 1377، 

68 ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى: پنجم
موضوع درسى: ریاضي

کلمات کليدي: آموزش ریاضي/ ریاضي و 
سرگرمي/ دورة ابتدایي/ اندازه گیري/ اعداد.

چکيده: ایجاد زمینۀ فراگیري مفاهیم و مهارت هاي ریاضي و به كارگیري این مهارت ها در 
زندگي روزمره، از اهداف مجموعه رشد ریاضي است. گنجانیدن عنوان هاي مهم آموزشي 
و سرفصل هاي رایج ریاضي در قالب بازي، چیستان و فعالیت هاي دیگر، كودک را در برابر 
مفاهیم ریاضي قرار مي دهد تا با حل مسائل ریاضي برتوان یادگیري، فهم دقیق مطلب و 
تقویت حافظۀ او افزوده شود. این كتاب به چهار عمل اصلي ریاضي، اعداد صحیح، هندسه و 
اندازه گیري، عددهاي كسري و اعشاري به همراه سرگرمي هاي ساده مي پردازد و در پایان، 

شامل حل مسائل مرتبط با بخش هاست.

رشد ریاضي
147. بدیعي، محمدزمان؛ ایرجي، محسن. 
رشد ریاضي )5(.ـ  تهران: مدرسه، 1378، 

75 ص.: مصور  
قطع: رحلی رقعی

پایه تحصيلى: پنجم
موضوع درسى: ریاضي

کلمات کليدي: آموزش ریاضي/ یادگیري/ 
مهارت ریاضي.

چکيده: مجموعه رشد ریاضي در شش جلد براي دانش آموزان دورة ابتدایي طراحي و تألیف 
شده و فعالیت هاي متنوع و شادي بخشي دارد كه شامل بازي، رقابت و... می شود. در این 
كتاب، دو هدف اساسي وجود دارد: 1. ایجاد زمینه فراگیري مفاهیم و مهارت هاي ریاضي؛ 
2. به كارگیري این مهارت ها در زندگي روزمره. از شاخص هاي ویژه این مجموعه، گنجاندن 
عنوان های مهم آموزشي و سرفصل هاي رایج ریاضي در قالب بازي، چیستان و فعالیت هاي 
گوناگون در خصوص درس هاست. قرار گرفتن كودک در برابر مفاهیم ریاضي، به افزایش 

توان یادگیري، فهم دقیق مطالب و تقویت حافظۀ او كمك مي كند.

 رشد ریاضي
148. بدیعي، محمدزمان؛ ایرجي، محسن. 
رشد ریاضي )6(.ـ  تهران: مدرسه، 1378، 

74 ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى: پنجم
موضوع درسى: ریاضي

اعداد/  ریاضي/  آموزش  کليدي:  کلمات 
اعداد اعشاري/ اندازه گیري/ هندسه.

چکيده: آموزش ریاضي در قالب بازي، چیستان و فعالیت هاي گوناگون دیگر در خالل 
درس ها از اهداف مهم آموزشي در كتاب رشد ریاضي 6 است. این كتاب سي درس با 
موضوع هاي متعدد و فعالیت ها و تمرین هاي هدفمند دارد و كودک را در برابر مفاهیم 
ریاضي قرار مي دهد تا با حل مسائل ریاضي، توان یادگیري، فهم دقیق و حافظۀ آن ها 
تقویت شود. دانش آموز در صفحه اول هردرس باید به تنهایي و مستقل، تمرین یا فعالیتي را 
انجام دهد. سپس در صفحه دوم هردرس، به كمك یکي از افراد خانواده و یا دوستان خود، 
یك بازي یا تمرین سرگرم كننده مربوط به همان مبحث ریاضي را انجام دهد. چهار عمل 
اصلي با اعداد صحیح و تئوري اعداد، عددهاي اعشاري، كسري، اندازه گیري و هندسه و 
آمار و احتماالت از مباحث اصلي این كتاب است. مؤلف در آن به كمك تصاویر و طراحي 
مسائل مرتبط و هم چنین در پایان كتاب با حل مسائل، سعي دارد مفاهیم فوق را به طور 

صحیح به كودكان آموزش دهد.
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کشفيات ریاضي با قطعه هاي نمونه
149. هوگیوم، شرلي. کشفيات ریاضي با 
قطعه هاي نمونه. علیرضا توكلي صابري.ـ  

تهران: مدرسه، 1378، 50 ص.: مصور  
قطع: رحلی رقعی

پایه تحصيلى: سوم و چهارم 
موضوع درسى: ریاضي

اشکال  ریاضي/  آموزش  کليدي:  کلمات 
هندسي/ مفاهیم ریاضي.

چکيده: درک مفاهیم ریاضي، مدل هاي واقعي و فعالیت هاي ساده، از اصول آموزش 
صحیح ریاضي هستند. قطعه هاي نمونه، مجموعه اي از قطعه هاي رنگي هستند كه از 
شش شکل جداگانه تشکیل شده اند:  دو لوزي مختلف، یك شش ضلعي، یك مثلث، یك 
ذوزنقه و یك مربع. از قطعه هاي نمونه مي توان براي معرفي شکل هاي هندسي متعارف به 
كودكان استفاده كرد. كشف جست و جوي قطعه ها، به دانش آموزان این امکان را مي دهد 
كه در حین بازي كردن با آن ها، دربارة خصوصیات چند ضلعي ها، روابط بین آن ها و روابط 
بین ضلع ها و زاویه ها را به طور غیرمستقیم آموزش ببینند. هم چنین از این طریق مي توان 
فرصت تركیب شکل هاي جدید را به دانش آموزان داد. كتاب قطعه هاي نمونه در چهار جلد 

تنظیم شده است كه هر جلد نمونه ها و مثال هاي متفاوتي را ارائه مي دهد.

کشفيات ریاضي دربارۀ شمارش...
150. هوگیوم، شرلي. كشفیات ریاضي دربارة 
ـ  توكلي صابري.  علیرضا  اعداد.  و  شمارش 

تهران: مدرسه، 1378، 50 ص.: مصور  
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى: سوم و چهارم
موضوع درسى: ریاضي

مفاهیم  ریاضي/  آموزش  کليدي:  کلمات 
ریاضي/ شمارش اعداد/ اعداد.

چکيده: مفاهیم ریاضي را مي توان با فعالیت هاي ساده و مدل هاي واقعي درک كرد. 
فعالیت ها، دانش آموزان را درگیر كار ریاضي و كار گروهي مي كنند و مدل ها، دانش آموزان 
را بر مي انگیزند تا به جست و جو بپردازند؛ نمایش دهند؛ مسأله حل كنند؛ چیز بسازند؛ به 
بحث بنشینند؛ بررسي و تحقیق كنند؛ شرح دهند و سرانجام به پیش بیني برسند. با استفاده 
از محور اعداد و جدول اعداد كه مدل هاي مناسبي براي كشف دستگاه عددي مبناي ده 
هستند، مي توان معناي اعداد و رابطه بین آن ها را كشف كرد. دانش آموزان، اعداد را مرتب 
مي كنند؛ چندتا چندتا مي شمارند؛ اعداد رمزي را كشف مي كنند؛ به جمع و تفریق دست 

مي زنند و نحوة فکر كردن به طور جبري را شروع مي كنند.

آموزش ریاضيات دورۀ ابتدایي
151. رید، كتي. آموزش ریاضيات دورۀ 
ابتدایي: اندازه گيري )1(. علیرضا توكلي 
ـ تهران: مدرسه، 1376، 59 ص.:  صابري. 

مصور  
قطع: رحلی رقعی

پایه تحصيلى: سوم
موضوع درسى: ریاضي

کلمات کليدي: آموزش ریاضي/ اندازه گیري/ 
ریاضي دوره ابتدایي.

چکيده: آموزش اندازه گیري براي دانش  آموزان دورة ابتدایي، با اندازه گیري اشیاء آغاز 
می شود. چیزهایي كه در منزل وجود دارد، خریدهایي كه انجام می شود، مقدار موادي كه 
براي مصارف مختلف مورد نیاز است، ظرف هایي كه در اندازه هاي مختلف در منزل استفاده 
می شود  و... از جمله مواردي هستند كه كودكان به كمك والدین مي توانند از حجم و اندازه 
آن ها مطلع شوند. مقایسۀ وسائل مورد استفاده كودک در منزل، همچون اسباب بازي ها، 
توپ و... یا وسائل عمومي و... كودكان را با اندازة اشیاء آشنا مي سازد. آموزش از طریق 
اشکال هندسي قابل درک براي كودكان، از جمله موارد موفق آموزش اندازه گیري است و 
كودكان از طریق آن، اشیاي اطراف خود را بهتر درک مي كنند. كتاب »اندازه گیري« در دو 
مجموعه تنظیم شده است و موضوع اندازه گیري را به دانش آموزان دوره ابتدایي، به شکلي 

قابل فهم و با مثال هاي كودكانه عرضه مي كند.
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آموزش ریاضيات دوره ابتدایي 
152. رید، كتي. آموزش ریاضيات دوره 
ابتدایي: اندازه گيري )2(. علیرضا توكلي 
ـ تهران: مدرسه، 1377، 59 ص.:  صابري. 

مصور 
قطع: رحلی رقعی 

پایه تحصيلى: پنجم
موضوع درسى: ریاضي

آموزش  اندازه گیري/  کليدي:  کلمات 
ریاضي/ ریاضي دوره ابتدایي.

چکيده: اندازه گیري، یك عرصۀ طبیعي ایجاد مي كند. برآورد كردن، یك مهارت اساسي 
در ریاضي است و دانش آموزان مي توانند در آن دركي از ریاضیات و كسر داشته باشند. 
اندازه گیري، قدرت حدس كودكان را باال مي برد و كمك مي كند تا آن ها بتوانند مفاهیم 
كسرها را بیش تر بفهمند. دانش آموزان قبل از آن كه بتوانند كسرها را بخوانند و بنویسند 
معني آن را به طور كامل درک كنند - آن را در عمل به كار مي برند. آن ها مي گویند: نصف 
بستني را خوردم. اما آن را در هنگام انجام فعالیت ها به بحث مي گذارند. آن ها با دیدن و حس 
كردن و جا به جا كردن وسایل اندازه گیري، مفاهیم را فرا مي گیرند. به عالوه، با شركت 

در یك بحث گروهي، آموخته هاي خود را تثبیت مي سازند و اعتماد به نفس پیدا مي كنند.

بازي، بازي، ریاضي: آموزش...
153. گارسیا، آدال. بازي، بازي، ریاضي: 
و  کودکان  به  ریاضيات  آموزش 
نیکراد،  تهران:  ـ  كتبي.  سرور  نوجوانان. 

1378، 3ج.: مصور
قطع: رحلی رقعی

پایه تحصيلى: پنجم، معلم و والدین
موضوع درسى: ریاضي

کلمات کليدي: آموزش ریاضي/ سرگرمي 
ریاضي/ بازي هاي آموزشي.

چکيده: مؤلف در این مجموعه سه جلدي سعي كرده است تا علم ریاضي را همراه با انواع 
بازي هاي مختلف به صورت یك نفره، دو نفره و... و با كمك تصاویر به كودكان آموزش 
دهد. در ابتداي هر بازي نیز عالوه بر عنوان، روش و وسایل مورد نیاز بازي ها، هدف و نیز 
تعداد بازیکنان مشخص  شده است. كودک با مطالعۀ این كتاب، نه تنها مهارت هاي خود را 

افزایش مي دهد، بلکه به رقابت با كودكان دیگر مي پردازد.

آن مرد در باران آمد
154. حمزه زاده، محمد. آن مرد در باران 

آمد.ـ  تهران: قو، 1377، 24 ص.: مصور
قطع: خشتی

پایه تحصيلى: چهارم و پنجم
موضوع درسى: تعلیم و تربیت دیني

کلمات کليدي: داستان تخیلي/ داستان هاي 
مذهبي.

چکيده: این كتاب، قسمتي از داستان آب آوردن حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم براي 
كودكان تشنه لب دشت كربال را بیان مي كند و كودكان را با تشنگي و مشقت هاي صحراي 
كربال آشنا مي سازد. به عالوه، جانبازي حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم را با جانبازي 

عموي شخصیت داستان مقایسه مي كند.
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قصه اي به شيریني عسل
شیریني  به  قصه اي  شکوه.  قاسم نیا،   .155
عسل.ـ  تهران: سروش، 1376، 89 ص.: مصور  

قطع: خشتی
پایه تحصيلى: چهارم و پنجم

موضوع درسى: تعلیم و تربیت دیني
کلمات کليدي: محمد)ص(، پیامبر اسالم/ 
پیامبر اسالم/ زندگي پیامبر/ تولد پیامبر/ بعثت 

پیامبر.

چکيده: مؤلف در این كتاب، داستان تولد و زندگي پیامبر اسالم را تا بعثت ایشان بیان كرده 
و با بیاني شیوا و داستاني، مراحل زندگي پیامبر از تولد، زندگي در صحرا، بازگشت، تربیت، 
نوجواني، جواني و... تا بعثت را آورده است. نویسنده با استفاده از بیاني زیبا، شکل داستاني و 

به كمك تصاویر، مطالب را براي كودكان جذاب كرده است.

فرشته هاي احمد - فرشته هاي زهرا
156. صلواتیان، محمد حسین. فرشته هاي 
تهران:  ـ  زهرا.  فرشته هاي   - احمد 

محراب قلم، 1378، 2ج.: مصور
قطع: رقعی

پایه تحصيلى: اول
موضوع درسى: تعلیم و تربیت دیني

اخالق/  دیني/  آموزش  کليدي:  کلمات 
آموزش كودكان/ قصه گویي.

چکيده: كتاب فرشته هاي احمد - فرشته هاي زهرا شامل چهارده داستان تصویري است 
و كودک را راهنمایي مي كند تا با دیدن تصاویر و ارتباط دادن آن ها به هم، داستاني را در 
ذهن خود بپروراند و آن را بازگو كند. این روش، توانایي قصه پردازي و قصه گویي كودک 

را رشد مي دهد. موضوع داستان ها عموماً درباره مسائل اخالقي و مذهبي است.

در باغ سبز قرآن
157. ابراهیمي، جعفر. در باغ سبز قرآن. 

ـ تهران: صابرین، 1377، 56 ص
قطع: رقعی

پایه تحصيلى: دوم، سوم، چهارم و پنجم
موضوع درسى: تعلیم و تربیت دیني

کلمات کليدي: قرآن/ آموزش قرآن/ فرآیند 
نوشتاري.

چکيده: این كتاب كه 56 صفحه دارد، با استفاده از تصاویر زیبا، قرآن را به صورت شعر 
و با زباني ساده به كودک آموزش مي دهد. در واقع با تمرین، قواي تفکر و درک او را نیز 

باال مي برد.
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اکسيژن و همبازي هایش
و  اکسيژن  سرور.  كتبي،   .158
پرورش  كانون  تهران:  ـ  همبازي هایش. 
فکري كودكان و نوجوانان، 1378، 48 ص.: 

مصور  
قطع: خشتی

پایه تحصيلى: چهارم و پنجم
موضوع درسى: علوم تجربي

اكسیژن/  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
آموزش به كمك داستان.

چکيده: براي آشنا ساختن كودكان با مفاهیم علمي و عوامل طبیعي، الزم است مطالب 
به زبان آن ها و به شکل داستان ارائه شوند تا در ساختار ذهني كودک جا گیرند و فراموش 
نشوند. در كتاب »اكسیژن و همبازي هایش«، خواص مواد شیمیایي و موارد استفاده آن ها 
در قالب قصه هایي لطیف و جذاب به رشته تحریر درآمده و چگونگي تبدیل گاز كلر سمي 
به نمك آشپزخانه، تبدیل اكسیژن به آب و یا زغال به الماس مورد بحث و بررسي قرار 

گرفته است.

 

روش ها و فنون در آموزش علوم
159. جمعي از صاحب نظران و كارشناسان 
آموزش  در  فنون  و  روش ها  یونسکو. 
علوم. مهتاش اسفندیاري... )و همکاران(. ـ 

تهران: مدرسه، 1365، 205 ص
قطع: وزیری بزرگ

پایه تحصيلى: كارشناس - معلم
موضوع درسى: علوم تجربي

روش  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
آموزش/ هدف آموزش.

چکيده: با پیدایش ابزار و وسایل جدید، توانایي انسان در زمینه مشاهده به نحو شگفت آوري 
گسترش یافته است. به یاري این ابزار و وسایل مي توانیم اجزاي بي نهایت كوچك داده را 
كه میلیون ها برابر بزرگ شده اند  و هم چنین ستارگان دوردست موجود در خارج از محدوده 
جهان مکشوف را مشاهده كنیم. شیوه هاي دستیابي به واقعیت هاي علمي نیز دقیق تر 
شده اند. مؤلف در این كتاب، براي افزایش كارآیي تدریس و یادگیري علوم، راهنمایي هاي 
جالبي را گردآوري كرده است تا معلماني كه در جست وجوي روش هاي بهتر براي تدریس 

علوم هستند، از آن ها بهره بگیرند و به مطالعۀ عمیق و گسترده تري بپردازند.

هفت حکایت از بچه ها و پيامبر
هفت  مصطفي.  رحماندوست،   .160
حکایت از بچه ها و پيامبر. ـ تهران: افق، 

1377، 24 ص.: مصور  
قطع: خشتی

پایه تحصيلى: چهارم و پنجم
موضوع درسى: تعلیم و تربیت دیني

کلمات کليدي: پیامبر اسالم/ محمد)ص(، 
پیامبر اسالم/ كودكي پیامبر.

چکيده: مؤلف این كتاب، 7 داستان مختصر از كودكي پیامبر )زماني كه با حلیمه، دایه اش 
زندگي مي كرد( و برخورد پیامبر با بچه ها را به شیوه داستاني و با كمك گرفتن از تصویر 

بیان كرده است.
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آشنایي با محصوالت مهم کشاورزي
با  آشنایي  سیاوش.  شایان،   .161
 :)9( کشاورزي  مهم  محصوالت 
ـ  پیاز(.  و  زمیني  )سیب  انباري  محصوالت 

تهران: مدرسه، 1376، 30 ص.: مصور  
قطع: خشتی

پایه تحصيلى: پنجم
موضوع درسى: جغرافیا

محصوالت  كشاورزي/  کليدي:  کلمات 
كشاورزي/ سیب زمیني/ پیاز.

چکيده: به محصوالتي انباري مي گوییم كه در تغذیه انسان اهمیت زیادي دارند و انسان 
آن ها را در انبار نگهداري مي كند تا هروقت كه نیاز داشت، به آن ها دسترسي داشته باشد. 
سیب زمیني، انرژي، پروتئین، چربي، مواد معدني و انواع ویتامین ها را در بردارد و به تنهایي 
یك غذاي كامل به حساب مي آید. در زمان قاجاریه، میرزا ملکم خان سیب زمیني را به ایران 
آورد و از آن پس كشت سیب زمیني رواج یافت. پیاز، محصول بومي منطقه اي است كه 
امروزه از هندوستان تا كشور فلسطین كشت می شود. آَشنایي با محصوالت مهم و اساسي 
كشاورزي در جهان و ایران و این كه یك محصول از دیدگاه هاي مختلف علمي، اقتصادي، 

سیاسي و اجتماعي در چه درجه اي قرار دارد، از اهمیت زیادي برخوردار است.

راهکارهاي آموزش جغرافيا
162. شایان، سیاوش؛ چوبینه، مهدي؛ ملك 
آموزش  راهکارهاي  منصور.  عباسي، 
جغرافيا. ـ تهران: شورا، 1378، 168 ص.: 

مصور  
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى: معلم - كارشناس
موضوع درسى: جغرافیا

روش  جغرافیا/  آموزش  کليدي:  کلمات 
آموزش/ ارزشیابي.

چکيده: براي درس جغرافیا، چهارده روش تدریس وجود دارد. روش سخنراني، روشي 
قدیمي و از موضوعات سنتي جغرافیاست. براي انجام این روش، باید مراحل گوناگوني 
را طي كرد و یا حتي آن ها را روي كاغذ نوشت، دسته بندي و درآخر جمع بندي كرد. 
روش دیگر، بازدید علمي است. این كتاب، ارزشیابي ابزار درس جغرافیا، سطوح یادگیري و 

هم چنین طراحي تدریس و مراحل مختلف آن را توضیح مي دهد.

چين
تهران:  ـ  چين.  سیاوش.  شایان،   .163

محراب قلم، 1378، 24 ص.: مصور  
قطع: رحلی رقعی

پایه تحصيلى: پنجم
موضوع درسى: جغرافیا

کلمات کليدي: چین)كشور(/ مذاهب چین/ 
تاریخ چین.

چکيده: كلمه چین، یادآور امپراتوري هاي بزرگ چین، سفرهاي ماكوپولو و دیوار چین است 
كه در ایران باستان همواره با ما چین همراه بوده  است. مردم با شنیدن كلمات چین و ماچین 
به یاد نواحي دوردست با عجایب بسیار مي افتادند. امروزه، كشور چین دیگر كشور دوردستي 
نیست؛ بلکه سرزمین گسترده اي با جمعیت بسیار است كه مذاهب و زبان هاي گوناگون دارد. 
آن ها براي بیان یك معناي جدید یا پیچیده، دو یا چند كلمه ساده را كنار هم مي گذارند. طب 

سوزني را چیني ها اختراع كردند.
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سياره نازنين
164. شایان، سیاوش. زمین، سياره نازنين. 

تهران: مدرسه، 1378، 36 ص.: مصور 
قطع: رحلی رقعی

پایه تحصيلى: پنجم
موضوع درسى: جغرافیا

جغرافیا/  آموزش  کليدي:  کلمات 
زمین)كره(/ زمین شناسي.

چکيده: كره زمین یکي از سیاره هاي منظومه شمسي است. در مركز این منظومه، خورشید 
قرار گرفته است و 365 روز طول مي كشد تا زمین یك بار به دور خورشید بچرخد. باالترین 
و پایین ترین نقاط زمین، قطب نام دارند و به علت چرخش زمین به دور خود، اندكي فرو 
رفته اند. قسمت مركزي زمین نیز كه استوا نامیده می شود، برآمده است. كره زمین، پوسته، 
جبه، هسته خارجي و هسته داخلي دارد. انسان روي پوسته كره زمین زندگي مي كند و سه 
الیه دارد به نام هاي: ترپوسفر، استراتوسفر، یونوسفر. این كتاب، نام دیگر سیاره ها و سایر 
نکته هاي آموختني را بیان مي كند و نشان مي دهد كه: زمین، خانه ماست! و باید خردمندانه 

از آن استفاده كنیم.

کتاب فعاليت: جهت براي دورۀ...
کتاب  بروس.  فراز،  ویلیام؛  گاردیا،   .165
دبستان.  دورۀ  براي  جهت  فعاليت: 
علیرضا توكلي صابري.ـ  تهران: باران، 1377، 

41 ص.: مصور 
قطع: رحلی رقعی 

پایه تحصيلى: چهارم و پنجم
موضوع درسى: جغرافیا

جهت/  جغرافیا/  آموزش  کليدي:  کلمات 
كرة جغرافیایي/ آموزش قبل از مدرسه.

در  آن  فراگیري  كه  هستند  غرب  و  شرق  جنوب،  شمال،  اصلي،  جهت هاي  چکيده: 
نقشه خواني، داراي اهمیت است. اصطالح باال به عنوان دور شدن از مركز زمین و پایین به 
عنوان نزدیك شدن به مركز زمین به كار مي رود كه فراگرفتن آن، به افراد كمك زیادي 
مي كند. از قطب نما مي توان براي تعیین جهت استفاده كرد. عالوه بر چهار جهت اصلي، 
چند جهت فرعي نیز وجود دارد. تفاوت بین باال و پایین، روي یا باالي، دور یا نزدیك، 
اندازه ها و... بحث اساسي جهت هاست و آشنایي با آن ها، مهارت نقشه خواني را افزایش 

مي دهد.

 کتاب فعاليت: مقياس و فاصله ها
کتاب  بروس.  فراز،  ویلیام؛  گاردیا،   .166
علیرضا  فاصله ها.  و  مقياس  فعاليت: 
باران، 1377، 45  تهران:  ـ  صابري.  توكلي 

ص.: مصور  
قطع: رحلی رقعی

پایه تحصيلى: چهارم و پنجم
موضوع درسى: جغرافیا

کلمات کليدي: مقیاس/ فاصله/ اندازه.

چکيده: مفهوم مقیاس و فاصله بسیار انتزاعي و متضمن توانایي تخمین زدن، پیدا كردن و 
نشان دادن فاصله هاي واقعي بین مراكز و منطقه هاي داده شده است. باید اقالم واقعي را با 
مدل هاي مقیاسي مقایسه كنیم تا به این نتیجه برسیم كه: نقشه، معرف یك منطقۀ واقعي 
است كه به اندازه آن به مقدار زیادي كاهش داده شده است. نشان دادن فاصله ها با استفاده 
از اصطالحاتي مانند: راست، چپ، باال، پایین و هم چنین بیان این كه: مقیاس چگونه تغییر 
مي كند؟ مدل مقیاس چیست؟ چگونه مي توان یك مقیاس نقشه ساخت و فاصله روي آن 

را نشان داد؟ در كتاب مقیاس و فاصله ها آمده است.
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کتاب فعاليت: کره
کتاب  بروس.  فراز،  ویلیام؛  گاردیا،   .167
ـ  صابري.  توكلي  علیرضا  کره.  فعاليت: 

تهران: باران، 1377، 49 ص.: مصور  
قطع: رحلی رقعی

پایه تحصيلى: چهارم و پنجم
موضوع درسى: جغرافیا

استوا/  )جغرافیایي(/  كره  کليدي:  کلمات 
موقعیت جغرافیایي.

براي  زماني  تنها  دارند،  آموزش جغرافیا  درباره  مفیدي  اطالعات  نقشه ها كه  چکيده: 
كودكان قابل فهم هستند كه به آن ها درست كردن نقشه، خواندن و چگونگي استفاده از 
آن یاد داده  شود. تعیین موقعیت مکان هاي آشناي روي كره زمین، مناطق آبي و خشکي 
و سایر عوارض زمین، از بحث هاي اساسي جغرافیاست. كره زمین به دو نیمکره شمالي 
و جنوبي تقسیم می شود  كه استوا خط مرز بین آن هاست. نقشه ها، هم كروي )گرد( و 
هم مسطح )دیواري( هستند. دقت نقشه هاي كروي بیش تر است؛ زیرا به زمین شبیه ترند.

کتاب فعاليت: نشانه ها
کتاب  بروس.  فراز،  ویلیام؛  گاردیا،   .168
فعاليت: نشانه ها. علیرضا توكلي صابري. 

تهران: باران، 1377، 31 ص.: مصور  
قطع: رحلی رقعی 

پایه تحصيلى: چهارم و پنجم
موضوع درسى: جغرافیا

کلمات کليدي: نشانه/ نقشه خواني/ كره 
جغرافیا.

چکيده: آموزش نقشه خواني و استفاده از كره هاي جغرافیایي، یك مهارت مهم در حل 
مسائل روزمره است. راهیابي در سفر، فهم گزارش هاي هواشناسي، وقایع جوي و بسیاري 
مطالب دیگر، همه به توانایي خواندن و فهم نقشه ها نیاز دارد. نقشه هاي بي شماري روي 
صفحه تلویزیون، روزنامه ها، كتاب هاي درسي، ایستگاه هاي قطار، اتوبوس و یا مترو وجود 
دارند. این كتاب، فعالیت ها و تجربیاتي را براي والدین و آموزگاران تدارک مي بیند كه به 

كمك آن ها مي توانند فهمیدن و مهارت هاي نقشه خواني كودكان را افزایش دهند.

کتاب فعاليت: موقعيت براي دورۀ...
کتاب  بروس.  فراز،  ویلیام؛  گاردیا،   .169
فعاليت: موقعيت براي دورۀ دبستان. 
علیرضا توكلي صابري.ـ  تهران: باران، 1377، 

53 ص.: مصور  
قطع: رحلی رقعی

پایه تحصيلى: چهارم و پنجم
موضوع درسى: جغرافیا

موقعیت  موقعیت/  کليدي:  کلمات 
جغرافیایي/ جهت/ فاصله.

چکيده: موقعیت، توضیح مي دهد كه چگونه یك محل با جاهاي دیگر ارتباط دارد. باید 
گفت: تعیین موقعیت، نسبي است. یعني: یك شي در سمت چپ یك فرد، مي تواند در 
سمت راست فرد دیگري باشد و این موقعیت، به جهتي كه این افراد در مقابل آن هستند، 
بستگي دارد. با درک موقعیت، مي توان مدار نصف النهار مبدأ و خط تاریخ بین المللي و 
عوارض طبیعي را تعیین كرد و دریافت كه شکل خشکي در موقعیت هاي مختلف، چه 
تفاوت هایي مي یابد، جهت هاي اصلي، قاره ها، طول و عرض جغرافیایي و شماره گذاري 

روي نقشه، از مباحث موقعیت جغرافیایي است.
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هفت گام اساسي تا انشاء نویسي
170. بهرامیان، اكرم. هفت گام اساسي 
آموختاران،  تهران:  ـ  انشاءنویسي.  تا 

1378، 45 ص، 45 ص.: مصور
قطع: رقعی

پایه تحصيلى: سوم - چهارم - پنجم
موضوع درسى: زبان آموزي

کلمات کليدي: انشاء/ تمرین/ آموزش انشاء.

چکيده: این كتاب براي آموزش انشاء در مقطع ابتدایي نوشته شده است و براي معلمان و 
مربیاني كه سعي دارند دانش آموزان در طول یك دوره تحصیلي خالقانه بنویسند و از این 
درس لذت ببرند، مفید مي باشد و به بررسي علل بي عالقگي دانش آموزان نسبت به درس 
انشاء پرداخته و به دو مشکل اساسي، عدم توانایي دانش آموزان در تولید فکر یا اندیشه براي 

نوشتن و عدم جذابیت كالس انشاء اشاره دارد.

صحراها
171. جنینگر، تري. صحراها. رضا شیرازي. 

تهران: پیام آزادي، 1376، 24 ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى: پنجم
موضوع درسى: جغرافیا

کلمات کليدي: آموزش جغرافیا/ جغرافیا/ 
صحراها.

چکيده: بیش از یك هفتم كره زمین را مناطق صحرایي پوشانده است. صحرا، سرزمیني 
خشك است كه باران كمي در آن مي بارد و گیاهان اندكي نیز در آن مي روید. مناطق 
صحرایي به دو ناحیه تقسیم مي شوند: مناطق صحرایي بسیار سرد و مناطق صحرایي بسیار 
گرم، این مناطق، در قسمت هایي از آفریقا، آسیا، آمریکاي شمالي و جنوبي گسترده شده اند. 
در این مناطق، فقط گیاهاني مي توانند برویند كه داراي ریشه هاي بلند هستند؛ مثل درخت 
آقاقیا. حیواناتي كه در این مناطق هستند، حس بینایي و شنوایي نیرومندي دارند. شتر، 

شناخته شده ترین حیوان در این منطقه است 

رودخانه ها
رضا  رودخانه ها.  تري.  جنینگر،   .172
 24  ،1376 آزادي،  پیام  تهران:  ـ  شیرازي. 

ص.: مصور  
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى: پنجم
موضوع درسى: جغرافیا

کلمات کليدي: رودخانه ها/ آب ها/ چرخه 
آب.

چکيده: آب، حدود سه چهارم از سطح زمین را فراگرفته است. مقداري از آب در زمین 
فرو مي رود و آب هاي زیرزمیني را تشکیل مي دهد؛ مقداري به صورت یخ در مناطق قطبي 
وجود دارد، و مقداري نیز روي سطح زمین شناور است كه تغییرات عمده اي را بر سطح زمین 
پدید مي آورد. آب هاي سطحي به واسطه تابش خورشید بخار مي شوند و به باال مي روند 
و ابر تشکیل می شود. هنگامي كه ابرها به منطقه اي سرد وارد شوند، ذرات كوچك آب به 
همدیگر مي پیوندند و چون سنگین مي شوند، به طرف پایین نزول مي كنند و باران مي بارد. 
مراحل تکامل یك رودخانه و دورة بلوغ گیاهان رودخانه اي، انواع ماهي ها، چگونگي تصفیه 
آب، اندازه گیري سرعت جریان آب یك نهر و تجزیه شدن سنگ ها از دانستني هاي علمي 

براي جوانان و نوجوانان است. 
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زبان و مهارت زباني
173. فالد، جیمز؛ سالوس، پیتر. اچ. زبان 
و مهارت زباني. علي آخشیني. ـ مشهد: 
آستان قدس رضوي، 1369، 500 ص.: مصور  

قطع: وزیری 
پایه تحصيلى: معلم - كارشناس

موضوع درسى: زبان آموزي
کلمات کليدي: زبان آموزي/ تحول زبان/ 

مهارت زباني.

چکيده: مؤلفان این كتاب، ابتدا اطالعاتي نظري در مورد زبان، رشد زبان كودک و تحول 
بررسي  به  تا دهم،  اختیار خوانندگان مي گذارند. سپس، در فصل هاي چهارم  زبان، در 
مهارت هاي زباني مي پردازند. ادبیات كودكان، گونه هاي زباني، كودكان استثنایي و مدیریت 

برنامه، عنوان فصل هاي پایاني كتاب است.

نماز هواپيما
هواپيما.  نماز  حمید.  هنرجو،   .174
تصویرگر؛ محمدحسین صلواتیان. ـ تهران: 

مهدا، 1378، 11 ص.: مصور 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى: سوم، چهارم و پنجم
موضوع درسى: تعلیم و تربیت دیني

کلمات کليدي: نماز/ آموزش نماز/ اذان.

چکيده: این كتاب، با استفاده از تصویر و شعر، سعي در آموزش اذان، وقت نماز و... به 
كودكان دارد.

نگرشي نو برآموزش علوم تجربي...
175. هارلن، وین. نگرشي نو برآموزش 
ابتدایي.  دورۀ  در  تجربي  علوم 
شاهده سعیدي. ـ تهران: مدرسه، 1378، 

215 ص.: مصور 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى: معلم - كارشناس
موضوع درسى: علوم تجربي

روش  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
آموزش/ دورة ابتدایي.

چکيده: آموزش علوم تجربي به كودكان، به تجهیزات و وسایل پیش ساختي آزمایشگاهي 
نیاز ندارد، بلکه مي توان در محیطي طبیعي و آشنا، با تحریك حس كنجکاوي، پدیده هاي 
علمي و ماهیت علم را از طریق وسایل و مواد و اتفاقات روزمره به آنان آموخت و فرصت 
بحث و اكتشاف شخصي را به آنان داد تا در نتیجۀ اعتماد به نفس و نگرش مثبت به 
یادگیري علوم، مفاهیم علمي برایشان واضح و روشن شوند. آموزش علوم، به معني ایجاد 
توانایي درگیر شدن در اكتشاف هاي علمي است كه در نتیجه، به پرورش ادراک مي انجامد. 



بچه ها و حفاظت از کرۀ زمين )1(
176. جاونا، جان. بچه ها و حفاظت از کرۀ 
زمين )1(: در سيارۀ ما چه خبر است!  
ـ تهران: شركت انتشارات فني  محمدرضا هراتي. 

ایران، 1376، 38 ص.: مصور
قطع: رقعی

پایه تحصيلى: چهارم و پنجم
موضوع درسى: علوم تجربي

حفاظت  زیست/  محیط  کليدي:  کلمات 
اسیدي/  باران  آب/  آلودگي  زیست/  محیط 

اثر گلخانه اي.

چکيده: تا 15سال پیش، هواي كره زمین خالص، تمیز و براي تنفس مناسب بود. به تدریج 
صنعت وارد زندگي انسان ها شد و ساختن كارخانه ها و راه انداختن تولیدات گوناگون ـ مانند 
اتومبیل ـ باعث آلودگي هوا شد؛ تا حدي كه اكنون آسمان آبي را به آسمان قهوه اي تبدیل 
كرده است ! افزایش جمعیت كره زمین باعث تخریب جنگل ها و تهدید زندگي جانداران شده 
است. جمعیت، زباله تولید مي كند و باعث آلودگي محیط زیست می شود. اثرات گلخانه اي كه 
ناشي از تابش گرماي آفتاب و تولید گازهاي جدید از طریق كارخانه ها، نیروگاه هاي برق و 
اتومبیل ها مي باشد. باعث محبوس شدن گرماي خورشید شده و باعث گرماي بیش تر كرة 
زمین و صدمه دیدن الیه اوزون شده است. نتیجه این امر، رشد گیاهان كند، پالنکتون ها 
نابود و بیماری هایي مانند آب مروارید در چشم، سرطان پوست و... گسترش مي یابد. مؤلف 
در این كتاب با ذكر آلودگي هاي آب ها، زباله هاي موجود و... سعي كرده است احساس 

حفاظت از محیط زیست و قدرت همکاري كودكان را در این زمینه افزایش بخشد. 

بچه ها و حفاظت از کرۀ زمين )6(
177. جاونا، جان. بچه ها و حفاظت از 
کرۀ زمين )6(: مصرف عاقالنة انرژي. 
محمدرضا هراتي. ـ تهران: شركت انتشارات 

فني ایران، 1376، 45 ص.: مصور 
قطع: رقعی

پایه تحصيلى: چهارم و پنجم
موضوع درسى: علوم تجربي

حفاظت  زیست/  محیط  کليدي:  کلمات 
محیط زیست/ حفاظت از زمین/ سیارة زمین/ 

كودكان.

چکيده: در شب، هنگامي كه هوا تاریك می شود، با فشاردادن كلیدي، روشنایي دوباره 
ظاهر می شود. براي این روشنایي نیاز به انرژي داریم. بعضي از وسایل با باتري كار مي كنند. 
بیش تر باتري ها جیوه دارند. جیوه فلز خطرناكي است كه با دور انداختن باتري ها ممکن است 
به درون زمین نفوذ كند. براي گرم كردن خانه نیز به انرژي گرمایي )حرارتي( نیاز داریم. 
انرژي گرمایي از طریق مجراهاي وسیله گرمازا، هواي خانه را گرم و گرم تر مي كند و براي 
این كار، انرژي فراواني مصرف می شود. البته این روند را مي توان با روش هایي مطلوب تر 
كرد. مؤلف در این كتاب، با توضیح نحوة استفاده از باتري ها، نحوه گرم كردن منازل، 
صرفه جویي در مصرف آب گرم، استفاده نکردن از اتومبیل در مسیرهاي كوتاه، جلوگیري از 
خروج گرماي اتاق و سرماي یخچال و وادار كردن كودكان به تفکر در این زمینه ها، سعي 

در آموزش آن ها دارد.

بچه ها و حفاظت از کرۀ زمين )5(
178. جاونا، جان. بچه ها و حفاظت از 
کرۀ زمين )5(: سبز نگهداشتن زمين. 
محمدرضا هراتي. ـ تهران: شركت انتشارات 

فني ایران، 1376، 39 ص.: مصور 
قطع: رقعی

پایه تحصيلى: چهارم و پنجم
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: محیط زیست/ حفاظت از 
محیط زیست/ سیارة زمین/ كودكان.

چکيده: رنگ سبز زمین، نشان دهنده سالمت زمین است. زمین سبز بیانگر این است كه 
گیاهان رشد مي كنند، خاک حاصلخیز است، مقدار زیادي آب وجود دارد، هوا تمیز است و 
سرانجام این كه حیوانات مکان هایي براي زندگي و چیزهایي براي خوردن دارند. اهمیت 
گیاهان و به ویژه درختان به خاطر عملکرد آن ها در مقابله اي است كه آن ها با اثر گلخانه اي 
و تولید اكسیژن، یعني هواي الزم براي زیستن انجام مي دهند. مؤلف در این كتاب با تشریح 
نقش درختان در حفاظت از محیط زیست، استفاده از كیسه هاي پارچه اي براي جمع آوري 
زباله ها، ترویج كاشتن گیاه، صرفه جویي در مصرف كاغذ، حفاظت از جنگل ها و حیوانات 
و هم چنین محافظت از زمین، به آموزش كودكان در سالم نگه داشتن زمین پرداخته است.
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کشفيات ریاضي با قطعه هاي...
179. گودنو، جودي. کشفيات ریاضي با 
توكلي. ـ  علیرضا  قطعه هاي مبناي ده. 

تهران: مدرسه، 1378، 49 ص.: مصور  
قطع: 

پایه تحصيلى: چهارم و پنجم
موضوع درسى: ریاضي

کلمات کليدي: آموزش ریاضي/ سرگرمي 
ریاضي. 

چکيده: این كتاب به دانش آموزان كمك مي كند تا دربارة دنیاي شگفت انگیز عددها 
بررسي كنند. آن ها هنگامي كه مکعب ها را مي شمارند و دسته بندي مي كنند، درک خودرا 
از دستگاه ارزش مکاني گسترش مي دهند. در هنگام انجام دادن عملیات ریاضي جمع و 
تفریق، درک خودشان را از این اعمال افزایش مي دهند و معناي عددها را كشف مي كنند. 
این كتاب 40 صفحه فعالیت یك صفحه اي تکثیر كردني، فعالیت تعمیمي، دو تحقیق، یك 
بازي، جایزه هاي دانش آموزي و پاسخ به مسائل را در بردارد. فعالیت هاي عملي و ساده در 

كشفیات ریاضي دانش آموزان را در كار ریاضي درگیر مي كنند. 
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فصل اول
بخش دوم
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فهرست  توصيفي  کتاب هاي آموزشي 
برگزیده  وتقدیرى جشنوارۀ  دوم

دورۀ  آموزش راهنمایى
سال 1380
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نوجوانان دانش دوست تحقيق...
دانش  نوجوانان  تري.  جنینگر،   .21
دوست تحقيق مي کنند )7(: آب. احمد 
خواجه نصیر طوسي. -تهران: فاطمي، واژه، 

1375، 32 ص
قطع: رحلي 

پایه تحصيلى:  اول و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: آب/ آموزش علوم.

چکيده: كتاب حاضر، هفتمین مجلد از مجموعه 20 جلدي نوجوانان دانش دوست تحقیق 
مي كنند! است كه در كشور انگلستان براي دانش آموزان سنین 8 تا 11 سال به عنوان 
آموزش علوم تدریس می شود. هر جلد از این مجموعه، به موضوع خاصي اختصاص دارد. 
براي مثال جلد هفتم به موضوعاتي مي پردازد كه در زمینه آب است. هر كتاب شامل دو 
بخش است. در هر بخش، مطالب علمي به زباني كه براي دانش آموزان گروه سني قابل 
فهم باشد، بیان می شود. به دنبال آن، پرسش هایي مطرح شده است كه دانش آموزان در 
هنگام تالش براي پاسخگویي، مي توانند میزان درک خود را بسنجند. از این گذشته، در 
هر بخش، تعدادي فعالیت هاي عملي و آزمایش آمده است كه دانش آموز را با شیوه كار 

پژوهش آشنا مي كند.

آب در کشورهاي آسياـ  اقيانوسيه
22. آب در کشورهاي آسياـ  اقيانوسيه. 
ژاله موسوي. -تهران: كانون پرورش فکري 

كودكان و نوجوانان، 1378، 64 ص 
قطع: وزیری

پایه تحصيلى:  اول و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

فرهنگ ها/  و   آب  آب/  کليدي:  کلمات 
حفاظت آب.

چکيده: كتاب حاضر، از جمله كتاب هاي منتشر شده در مركز انتشارات مشترک آسیا - 
اقیانوسیه ) ACP( است كه در آن، كشورهاي دو قاره، نظرات علمي، آموزشي و ادبي خود را 
درباره آب ارائه كرده اند. این كتاب چهار فصل دارد. كه فصل اول به سیاره پر آب، فصل دوم 
به توضیح و تشریح آب و  فرهنگ ها، فصل سوم به بحران آب و فصل چهارم به چاره اندیشي 
براي حفاظت آب ها و نجات دریاها و دریاچه ها از آلودگي و نابودي پرداخته است. بخش دوم، 
آب و نقش  فرهنگ ها در حفاظت آب و ارزش آب در كشورهاي مختلف را مورد بررسي قرار 
داده و داستان هاي ملي و محلي درباره آب در كشورهاي مختلف آسیایي را ذكر كرده است. 
وجود تصاویر و طرح هاي مرتبط با آب و هم چنین تصاویر تخیلي درباره آب به امر آموزش 

جذابیت بیش تري داده است.

تاریخ انقالب
23. خرامان، مصطفي. تاریخ انقالب )4(: 
تاریخ و فرهنگ، 1378، 67  آري. -تهران: 

ص، 67 ص
قطع: وزیری كوتاه

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

خمیني،  ایران/  تاریخ  کليدي:  کلمات 
روح اهلل/ سخنراني هاي امام خمیني.

چکيده: آري ! عنوان چهارمین كتاب از مجموعه كتاب هاي تاریخ انقالب مي باشد كه ویژه 
دانش آموزان دوره هاي راهنمایي است. در این كتاب، خوانندگان برخي از وقایع و حوادث 
سیاسي پس از انقالب اسالمي را كه عمدتاً در قالب شعر، روایت، خاطره، تصویر و... نقل 
شده است، مورد مطالعه قرار مي دهند. این مجموعه اساساً براي آگاهي و شناخت بیش تر 
نوجوان ها و جوان هاي پس از انقالب سال 1357 تدوین شده است. در این كتاب، عمدتًا 
وقایع پس از تثبیت نظام جمهوري اسالمي ایران در تاریخ دوازدهم فروردین ماه سال 1358 
ش بررسي و تحلیل می شود، وقایعي همچون رفراندوم، ترور، سوء قصد در خانه جهاد براي 
سازندگي، برگزاري اولین نماز جمعه در تهران به امامت آیت اهلل طالقاني، اولین شهید 

محراب و انتخاب اولین ریاست جمهوري.
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آزمون و آموزش عربي
آزمون و آموزش  24. اشکبوس، عادل. 
جزوه،  شامل  راهنمایي:  دوم  سال  عربي 
قواعد دستوري اول و دوم راهنمایي. -تهران: 

تاجیك، 1378، 112 ص
قطع: وزیری

پایه تحصيلى:  دوم راهنمایي
موضوع درسى: زبان عربي

کلمات کليدي: زبان عربي/ آموزش زبان 
عربي/ آزمون ها.

چکيده: این كتاب كمك آموزشي درس عربي براي سال دوم راهنمایي طراحي شده و 
شامل جزوه قواعد دستوري عربي سال اول و دوم راهنمایي، نمونه سؤال از درس هاي 
كتاب، نمونه سؤال امتحانات در طول سال و پایان سال، سؤاالت طبقه بندي شده كل 
كتاب و سؤاالت المپیاد عربي است كه به شکل هاي مختلف، از جمله كامل كردني، چند 
گزینه اي، كوته پاسخ، پر كردن جاي خالي، یافتن مترادف و متضاد، جمله سازي، جدول 
كلمات متقاطع، اصالح غلط هاي عمدي، درک مطلب، پاسخ با توجه به تصویر و... ارائه 

شده است. استفاده از این كتاب، موجب صرفه جویي در وقت دبیر و دانش آموز می شود.

آسمان پر ستاره
25. غفارزاده، مهرداد. تاریخ انقالب )6(: 
آسمان پر ستاره. -تهران: تاریخ و فرهنگ، 

1378، 74 ص
قطع: وزیری كوتاه

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

کلمات کليدي: سخنراني هاي امام خمیني/ 
خمیني، روح اهلل/ تاریخ ایران.

چکيده: آسمان پر ستاره عنوان ششمین كتاب از مجموعه تاریخ انقالب است كه با هدف 
شناساندن برخي از وقایع انقالب اسالمي ایران براي گروه سني كودک و نوجوان فراهم 
شده است. این مجموعه اساساً با تصویر، شعار، روایت و خاطره همراه است. در جلد حاضر، 
نحوه شهادت برخي از بنیانگذاران و مسئوالن مهم جمهوري اسالمي ایران بازگو شده است. 
از جمله: شهادت شهید چمران، باهنر و رجایي، شهید بهشتي و 72 تن از یاران انقالب، 

سومین شهید محراب و برخي عملیات نظامي، مانند عملیات طریق القدس.

آشنایي با زبان
26. ضرغامیان، مهدي. فراگیري مهارت هاي 
زباني 2 )ویژة دورة راهنمایي(: آشنایي با 

زبان. -تهران: ني، 1375، 142 ص
قطع: وزیری

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: ادبیات فارسي

مهارت هاي  زبان آموزي/  کليدي:  کلمات 
زباني.

چکيده: به ویژه آن كه در سایه دستاوردهاي علوم انساني روشن شده است كه تسلط 
بیش تر بر زبان مادري، عالوه بر افزایش پیشرفت تحصیلي، در سازمان دادن ذهن انسان 
و نیز جامعه پذیري و كسب موقعیت هاي برتر اجتماعي، نقش بسزایي دارد. كتاب فراگیري 
مهارت هاي زباني، كوششي در جهت به ثمر رساندن شیوه اي نوین در آموزش جنبه هاي 
گوناگون زبان فارسي است و در چهار جلد براي دانش آموزان دورة راهنمایي فراهم آمده 
است.كتاب حاضر، جلد دوم از این مجموعه است و در 9 فصل سامان یافته است. هر فصل 
شامل موارد زیر است، متن )كه رماني است از فرانسه به فارسي ترجمه شده(، كلمات 
مشکل و سخت، جمالت متنوع، پاراگراف ها و نکات دستوري. عناوین فصل ها عبارتند از: 
لشکركشي، راز بالي سوزان، نخستین مبارزه، خیانت، جنگ تکنیکي، خیانت باز هم خیانت، 

فرار، نیروي هوایي، و آزادي.
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آشنایي با قرآن کریم براي نوجوانان
27. زنبقي، فرزانه. آشنایي با قرآن کریم 
براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء پنجم. 

-تهران: تاریخ و فرهنگ، 1379، 84 ص
قطع: وزیری

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تعلیم و تربیت دیني

کلمات کليدي: تفاسیر شیعه/ ترجمه قرآن/ 
آموزش زبان.

چکيده: مجموعه آشنایي با قرآن كریم شامل 30 جلد است. در هر جلد از آن، شرح و 
ترجمه یکي از جزءهاي قرآن كریم ارائه شده است. در این كتاب، جزء پنجم بیان شده 
است. در زیر هر عنوان كه به آیه یا آیاتي خاص اشاره دارد، شرح خالصه اي آورده شده كه 
با توجه به مخاطبان مجموعه، محور آن قصه هاي مربوط به قرآن و ماجراها و حوادثي است 
كه سبب نزول آیات به پیامبر اكرم )ص(بوده است. ابتدا توضیحات مربوط به آیات متناسب 
با گروه سني مخاطب تنظیم و تألیف شده است و به دنبال آن، ترجمه آیات حروف و متن 
متمایز مشخص شده است. عالوه بر آن، تصویرسازي متناسب با موضوع انجام شده است 
تا جاذبه و زیبایي كار افزایش یابد. در این تصاویر، عناصري وجود دارند كه متناسب با معني 

و مفهوم بعضي آیات در همان جزء انتخاب و طراحي شده اند.

آشنایي با قرآن کریم براي نوجوانان
28. زنبقي، فرزانه. آشنایي با قرآن کریم 
براي نوجوانان: شرح و ترجمه جزء چهارم. 

-تهران: تاریخ و فرهنگ، 1379، 88 ص
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تعلیم و تربیت دیني

نزول/  قرآن كریم/ شأن  کلمات کليدي: 
آیات/ ترجمه/ آموزش قرآن/ مفاهیم قرآني/ 

تفاسیر شیعه.

چکيده: عالقه به قرآن و چگونگي فراگیري آن، از ابتداي سنین كودكي تا بزرگسالي در 
آدمي وجود دارد و چگونگي آموزش آن بسیار مهم است. این كتاب با زباني ساده به شرح 
آیات و شأن آن ها مي پردازد و جزء چهارم را كه شامل سوره آل عمران از آیه 20 تا 92 
و سوره نساء از آیه 1 تا 23 است، به رواني ترجمه مي كند تا نوجوانان بتوانند با این كتاب 

آسماني انس بیش تري پیدا كنند و آن را بهتر متوجه شوند.

آشنایي با قرآن کریم براي نوجوانان
29. زنبقي، فرزانه. آشنایي با قرآن کریم 
جزءاول.  ترجمه  و  شرح  نوجوانان:  براي 

تهران: تاریخ و فرهنگ، 1379، 83 ص
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تعلیم و تربیت دیني

کلمات کليدي: آموزش قرآن/ سورة بقره/ 
سورة حمد/ تفاسیر شیعه/ مفاهیم قرآني.

چکيده: كتاب آشنایي با قرآن كریم براي نوجواناني كه تمایل به آموزش قرآن دارند، بسیار 
مفید است. آنان از طریق این كتاب مي توانند با ترجمه و شرح و مفاهیم قرآني به خوبي 
آشنا شده و قرآن را بیاموزند. مؤلف در این كتاب، به جزء اول قرآن كریم كه شامل سورة 
حمد و سوره بقره از آیات 1 تا 141 است و هم چنین به ترجمه، شرح، تفسیر و شان نزول 

آن آیات پرداخته است
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آشنایي با قرآن کریم براي نوجوانان
210. زنبقي، فرزانه. آشنایي با قرآن کریم 
جزءدوم.  ترجمه  و  شرح  نوجوانان:  براي 

تهران: تاریخ و فرهنگ، 1379، 79 ص
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تعلیم و تربیت دیني

آموزش  شیعه/  تفاسیر  کليدي:  کلمات 
قرآن/ شرح آیه ها/ سورة بقره/ قرآن كریم.

چکيده: از مهم ترین و اساسي ترین موضوعات در فهم و درک قرآن كریم براي نوآموزان، 
شرح، ترجمه و تفسیر آیات است تا آنان كه مي خواهند با این كتاب آسماني بیش تر آشنا 
قرآن كریم ضمن  با  آشنایي  كتاب  ببرند.  پي  قرآني  مفاهیم  به  به خوبي  بتوانند  شوند، 
برخورداري از موارد فوق، به جزء دوم قرآن مي پردازد كه دربرگیرنده آیات 142 تا 252 

سوره بقره است.

آشنایي با قرآن کریم براي نوجوانان
211. زنبقي، فرزانه. آشنایي با قرآن کریم 
جزءسوم.  ترجمه  و  شرح  نوجوانان:  براي 

تهران: تاریخ و فرهنگ، 1379، 80 ص 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تعلیم و تربیت دیني

کلمات کليدي: قرآن كریم/ شرح آیه ها/ 
سورة بقره/ سورة آل عمران/ آموزش قرآن.

چکيده: عالقه و اشتیاق به قرآن كریم از ابتداي سنین كودكي تا بزرگسالي در آدمي وجود 
دارد و اگر نیك به آن توجه شود، بسیار سودمند واقع می شود. مؤلف، این مجموعه را در سي 
جلد و در هر جلد، یك جزء را به تفکیك آورده و با زبان ساده همراه با شرح، ترجمه و اشاره 
به شان نزول آیه ها و آشنایي با مفاهیم قرآني بیان كرده است تا نوجوانان ضمن آشنایي 
با شرح دقیق جزء به جزء قرآن، به مفاهیم آن نیز پي ببرند. در این جلد، جزء سوم كه در 
برگیرنده آیه 253 تا 286 سوره بقره و آیه 1 تا 91 سوره آل عمران مي باشد، ذكر شده است

آشنایي با هنرهاي اسالمي )1( 
212. هراتي، محمد مهدي؛ كشاورز، محمد 
علي. آشنایي با هنرهاي اسالمي )1(: 
خط معقلي. -تهران: مدرسه، 1377، 35 ص

قطع: خشتی 
پایه تحصيلى:  دوم و سوم راهنمایي

موضوع درسى: آموزش هنر
هنرهاي  هنر/  آموزش  کليدي:  کلمات 

اسالمي/ خط/ خط معقلي/ خط كوفي.

چکيده: یکي از انواع خط كوفي، خط بنایي است كه به كوفي بنایي یا كوفي معقلي معروف 
است. نوعي از آن را خط آجري مي گویند. این خط، بیش تر با آجر روي بناهاي قدیمي 
ساخته شده است و به همین دلیل به آن خط بنایي هم مي گویند. كتاب حاضر،به آموزش 
خط كوفي - معقلي پرداخته است تا دانش آموزان ضمن مطالعه این كتاب و انجام تمرینات 
آن، بتوانند نمونه هایي از خط كوفي معقلي را اجرا كنند. مداد، پاک كن، كاغذ سفید، گونیا، 
مقوا، كاغذ شطرنجي )مربعي( از ابزار مورد نیاز براي نوشتن خط معقلي هستند. در این كتاب 
به آموزش روش استفاده از آن ها پرداخته شده و در واقع این كتاب راهنمایي براي نگارش 
كلمات ساده با خط بنایي است، مانند كلمه هاي: اهلل، محمد، علي و...، البته به مرور كلمات 
مشکل را هم در بر مي گیرد و به آموزش شکل هایي مثل شمسه علي، شمسه تركیبي 

ترنجي، شمسه معقلي، شمسه گره دار و... نیز مي پردازد.
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آغاز جبر )1(
213. گودنو، جودي؛ هوگیوم، شرلي. آغاز 
جبر )1(. علیرضا توكلي صابري. -تهران: 

مدرسه، 1376، 54 ص 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول و دوم راهنمایي
موضوع درسى: ریاضي

کلمات کليدي: آموزش ریاضي/ جبر.

ساختن  آماده  كه:  مي كنند  تأكید   )NCTM( ریاضي  معلمان  ملي  انجمن  چکيده: 
دانش آموزان با تجربه هاي جبري غیر محسوس در دوره دبستان، آن ها را در استفاده از 
جبر براي حل مسائل آماده مي كند. بسیاري از دانش آموزان درک نمي كنند كه جبر یك 
ابزار براي حل مسأله است نه یك سلسله نشانه هاي محاسباتي. این كتاب مقدمه اي است 
غیر محسوس براي آغاز تفکر در جبر كه با معرفي مسائلي آغاز می شود  كه در آن ها 
دانش آموزان از مکعب ها استفاده مي كنند. این كتاب )جلد نخست آغاز جبر( شامل هشت 
دسته مسأله است. هر دسته شش صفحه اي از آن، روي یك نوع مسأله تأكید مي كند. 
ذیل هر یك از آن ها نمودارهایي براي نشان دادن حركت هاي مکعب ها، هم چنین حل 

مسأله ها وجود دارد.

آغاز جبر )2(
 .)2( جبر  آغاز  جودي.  گودنو،   .214
مدرسه،  -تهران:  صابري.  توكلي  علیرضا 

1376، 54 ص
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول و دوم راهنمایي
موضوع درسى: ریاضي

کلمات کليدي: آموزش ریاضي/ جبر.

چکيده: كتاب حاضر دومین جلد از مجموعه آغاز جبر است كه مطالبي در زمینه جبر 
غیرمحسوس با استفاده از مکعب ها دارد. معلمان شوراي ملي ریاضیات )NCTM( تأكید 
مي كنند كه: آماده ساختن دانش آموزان با تجربه هاي جبري غیر محسوس در دوره دبستان، 
آن ها را در استفاده از جبر براي حل مسائل آماده مي كند. در این كتاب دانش آموزان با هشت 
دسته مسائل روبه رو هستند كه ذیل هر یك از آن ها توضیح هاي مفصلي همراه با تصاویر 
براي حل آن ها داده شده است. دانش آموزان مي توانند در حل آن ها - كه برخي مشکل و 
برخي دیگر آسان هستند - از معلمان خویش كمك بگیرند. تركیب هاي عددي، معماهاي 
عددي، ترازوي شاهین دار، نسبت ها و تركیب هاي عددي، طرح هاي عددي، مسایل كسر، 

دایره هاي متصل، و مسایل حرفي عناوین فصل هاي كتاب را تشکیل مي دهند.

آفرینش، پيك ویژه کارهاي...
215.  هاشمي شبستري، كمال. آفرینش، 
پيك ویژه کارهاي دستي )5(. -تهران: 

حافظ، 1377، 31 ص 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: حرفه و فن

الگوهاي دوخت/  کلمات کليدي: دوخت/ 
كارهاي دستي.

چکيده: رومیزي هاي زیبا با طرح هاي گوناگون، تابلوهاي بدون قاب، روبالش هاي متنوع، 
حلقه هاي تزییني و قاب هاي ابتکاري، طرح هاي مختلف براي آشپزخانه، كارهاي دستي 
مختلف براي سرگرمي و تزیین، از مطالب عمده كتاب حاضر است. مؤلف سعي كرده تا این 
كارهاي دستي، ابتکاري و حالت سرگرمي داشته باشد تا عالقه مندان از اجراي آن ها لذت 
بیش تري ببرند و با استفاده از خالقیت خود، كارهاي زیباتر و بهتري تهیه كنند. دانش آموزان 
با مطالعه و انجام تمرین ها و اجراي دستورالعمل هاي این كتاب، اطالعات مفیدي درباره 
طرح هاي دستي فرا خواهند گرفت و با اجراي دستورالعمل ها، مي توانند به تکه دوزي و 

ساخت وسایل تزییني اقدام كنند.
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آمادگي در برابر زلزله
احمد.  حسیني،  حسین؛  دانشفر،   .216
آمادگي در برابر زلزله. -تهران: مدرسه، 

1379، 40 ص
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: زلزله/ پیشگیري از زلزله/ 
پیش بیني هاي ایمني.

چکيده: پوسته زمین از قطعاتي تشکیل شده است كه هر چند وقت یك بار و به طور 
ناگهاني در محل گسل ها )شکستگي ها(حركت مي كنند. در نتیجه، زلزله اتفاق مي افتد. 
زلزله، واقعه اي است كه امکان وقوع آن همیشگي است، قابل پیش بیني و یا قابل جلوگیري 
نیست، ولي با انجام فعالیت هاي پیشگیري ساده مي توان خطرات و خسارات ناشي از آن را 
كم تر كرد. كتاب آمادگي در برابر زلزله، اقدامات ضروري قبل از وقوع، هنگام وقوع و پس از 
وقوع زلزله را با استفاده از تصاویر گویا و اولویت بندي نکات ضروري به تفصیل بیان مي كند. 
ضمایم آخر كتاب نیز علت بروز زلزله، اهمیت استحکام ساختمان ها در هنگام زلزله و آمادگي 

در برابر زلزله را با جزئیات بیش تري بررسي مي كند.

آموزش زبان عربي از راه بازي و...
زبان  آموزش  قاسم.  كریمي،   .217
براي  سرگرمي:  و  بازي  راه  از  عربي 

كودكان. تهران: مدرسه، 1370، 47 ص
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول راهنمایي
موضوع درسى: زبان عربي

کلمات کليدي: زبان عربي/ آموزش زبان 
عربي/ آموزش از طریق سرگرمي.

چکيده: كتاب حاضر، براي آموزش عربي جهت افراد مبتدي طراحي شده است. در نتیجه، 
براي یادگیري بهتر، از نقاشي و تصویر استفاده شده است. مؤلف با استفاده از تصاویر و 
طراحي فضاهاي خالي براي جایگزیني نام صحیح هر تصویر و استفاده از حرف اول اسم 
هر تصویر، كمك مي كند تا دانش آموزان براي دستیابي به نام هر شکل، راهنمایي شوند. در 
قسمت هاي دیگر با استفاده از حل جدول و پر كردن خانه هاي خالي براي هر تصویر و پر 

كردن جاهاي خالي جمالت، به یادگیري كمك مؤثري شده است.

آموزش مفاهيم دیني همگام با...
218. باهنر، ناصر. آموزش مفاهيم دیني 
-تهران:  روان شناسي رشد.  با  همگام 
شركت چاپ و نشر بین الملل، 1378، 275 ص 

قطع: وزیری 
پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي

موضوع درسى: تعلیم و تربیت دیني
کلمات کليدي: روان شناسي رشد/ مفاهیم 

دیني.

چکيده: امروزه در دنیاي علم، تحقیقات وسیعي صورت مي گیرد تا آموزش هاي دیني با توجه 
به یافته هاي روان شناسي شکل یابند. این یافته ها نیز به طور مستمر مورد بررسي قرار مي گیرند 
و در آن ها، اصالحاتي صورت مي پذیرد. تجربیات موجود و تحقیقات انجام شده در مدارس 
نشان مي دهند كه مسأله آموزش دیني از وضعیت مطلوبي برخوردار نیست و گاه با تأثیرات 
معکوسي همراه است. این كتاب، تالش دارد تا به دو سؤال مهم پاسخ گوید: 1. كودک در 
رشد و تکامل درک دیني از چه دوره هایي عبور مي كند و ویژگي هاي آن ها چیست؟ 2. با 
توجه به ویژگي هاي این دوره و درک كودک از مفاهیم دیني، آموزش مفاهیم دیني چگونه 
باید صورت گیرد؟ اثر حاضر تالش دارد تا با تکیه بر روان شناسي رشد، به بررسي مراحل رشد 
و تکامل درک دیني بپردازد و با مطالعه چگونگي درک كودكان و نوجوانان از مفاهیم دیني، 

شیوه هاي مناسب آموزش معارف اسالمي در این دوره هاي سني را پیشنهاد دهد.
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آموزش مفاهيم قرآن
مهدي.  سیف،  مسعود؛  وكیل،   .219
مهد  -تهران:  قرآن.  مفاهيم  آموزش 

قرآن، 1379، 6 ج ص 
قطع: رقعی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تعلیم و تربیت دیني

مفاهیم  قرآن/  آموزش  کليدي:  کلمات 
قرآني.

چکيده: این مجموعه شش جلدي، براساس آموزش معناي لغات اكثر )كلماتي كه بسیار 
تکرار شده است(، تنظیم شده است تا قرآن آموزان بتوانند با یادگیري معناي كم ترین 
كلمات، بیش ترین عبارات و آیات قرآن را معنا كنند. در این مجموعه، چگونگي تشخیص 
وزن كلمات و شناخت وزن، مهم ترین اسامي، پر كاربردترین قواعد صرف، انواع فعل و قواعد 
نحو بیان شده است. هر كتاب هشت درس دارد كه از یك مقدمه، ده عبارت قرآني، دو 
جدول كلمات و سه نوع تمرین تشکیل شده است. در دروس این مجموعه، مهم ترین قواعد 
صرف و نحو زبان عربي كه توانایي درک معناي آیات قرآن را وسعت مي دهد، از ساده به 

مشکل آموزش داده شده است.

آموزش و ارزشيابي مهارت هاي...
و  آموزش  ب.  ریچارد.  رزبا،   .220
یادگيري.  مهارت هاي  ارزشيابي 
-تهران:  رستگار.  طاهره  دانشفر؛  حسین 

مدرسه، 1379، 265 ص 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  معلم - كارشناس - والدین
موضوع درسى: علوم تجربي

و  مطالعه  آموختن/  کليدي:  کلمات 
ارزشیابي/  علمي/  تدریس  فراگیري/ 

مهارت هاي آموزش.

چکيده: روش هاي تفکر در علم را مهارت هاي یادگیري مي نامند. مهارت هاي یادگیري، 
در واقع كارهایي هستند كه دانشمندان در هنگام مطالعه و تحقیق انجام مي دهند. مشاهده، 
اندیشیدن هستند كه  از جمله مهارت هاي  اندازه گیري و هم چنین استنباط و آزمایش، 
عالوه بر دانشمندان، دانش آموزان نیز در حین علم آموزي به آن مي پردازند. این كتاب با 
تأكید بر ارزشیابي و مهارت هاي یادگیري، از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول، 
دانش آموزان با مهارت هاي مشاهده، برقراري ارتباط، طبقه بندي، اندازه گیري، استنباط و 
پیش بیني آشنا مي شوند و تمرین هایي را انجام مي دهند. در بخش دوم، معلم و دانش آموزان 
باید مهارت هایي را مورد بررسي قرار دهند و براساس آن ها فعالیت هاي علمي را در مدرسه 

و خانه طراحي و اجرا كنند.

ابن سينا
ابن سينا.  فرزانگان:  بیژن؛.  آرقند،   .221
آموزشي،  كمك  انتشارات  دفتر  -تهران: 

1379، 156 ص 
قطع: پالتویی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: ادبیات فارسي

بن  حسین  سینا،  ابن  کليدي:  کلمات 
عبداهلل/ آثار/ زندگینامه.

چکيده: حسین بن عبداهلل ملقب به بوعلي سینا در سال 370 ه.ق در روستاي خرمثین 
بخارا به دنیا آمد. او از نوجواني به طبابت پرداخت و بسیاري از امراض العالج و ناشناخته را 
درمان كرد. در سن 16 سالگي به قصد طبابت نوح بن منصور به دربار سامانیان راه  یافت و 
به عنوان پاداش در كتابخانه سلطنتي به مطالعه پرداخت. بوعلي با ابوریحان بیروني هم عصر 
بود و با او مباحثه ها مي كرد. وي شاگردان بسیار تربیت كرد كه از آن جمله مي توان به این ها 
اشاره كرد: ابوعبید جوزجاني، بهمنیار، ابي زیله، ابوعبداهلل معصومي. بوعلي سینا سرانجام در 
سال 428 ه. ق به علت بیماري قولنج از دنیا رفت و بدنش را در همدان به خاک سپردند. 
قانون، شفا، لسان العرب )در 10 جلد(، االنصاف )در 20 جلد(، اشارات، نجات، مختصراالصغر 

در باب منطق و... از آثار وي است.
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بالیاى انسانى: اثرگلخانه اى
انساني:  بالیاي  آلکس.  ادموندز،   .222
-تهران:  دزفولي.  رضوان  اثرگلخانه اي. 

پیدایش، 1378، 32 ص 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: گرمایش جهان/ جنگل هاي 
باراني/ اثر گلخانه اي.

چکيده: بعضي از گازها درست مانند شیشه گلخانه ها عمل مي كنند. آن ها حرارت خورشید 
را از جو به زمین عبور مي دهند، اما مانع از آن مي شوند تا دوباره به فضا برگردد. به این 
عمل، اثر گلخانه اي مي گویند. بعضي از گازهاي موجود در جو نیز همین حالت را ایجاد 
مي كنند. كره  زمین با تابش خورشید گرم می شود، اما اشعه تابشي زمین به علت وجود 
گازهایي مانند بخار آب، دي اكسید كربن، متان و... از جو زمین خارج نمی شود  )گازهاي 
گلخانه اي (. این كتاب با ارائه موضوعاتي همچون: اثر گلخانه اي، گازهاي گلخانه اي، تغییر 
آب و هوا، خطر سیل، آَشفتگي، محیط زیست و... به بررسي اثرات گلخانه اي در زندگي 

انسان ها پرداخته است. 

علم و عمل )4(: ارتباطات
علم  دیگران(.  لس...)و  بل،  كمپ   .223
فرهنگ  امیر  ارتباطات.   :)4( عمل  و 

معتمدي. -تهران: مدرسه، 1378، 40 ص
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

ارتباطات/  آموزش علوم/  کلمات کليدي: 
شنوایي.

چکيده: تمام موجودات، اعم از انسان و یا حیوان از طرق مختلف با یکدیگر ارتباط برقرار 
مي كنند. انسان ها معموال از طریق صحبت كردن و یا استفاده از زبان بدن با یکدیگر ارتباط 
برقرار مي كنند. هركس مي تواند با استفاده از زبان بدن، بي آن كه حرفي بزند، با دیگران 
ارتباط برقرار كند. شما با لباسي كه مي پوشید، حالتي كه به چهره خود مي گیرید و... از زبان 
بدن استفاده مي كنید. همه این ها، پیام هایي درباره شما هستند. اما آنچه كه افراد مختلف 
از این عالئم و پیام ها دریافت مي كنند، ممکن است همیشه مشابه نباشد، زیرا حس بینایي 
مي تواند شما را به اشتباه بیندازد و اشیاء همیشه آن گونه كه به نظر مي رسند، نیستند. این 
كتاب با ارائه آزمایش هاي مختلف و بیان موضوعاتي همچون: زبان بدن، شنیدن، خطاهاي 
بینایي، پیام ها، سرعت صوت، صحبت كردن، ماوراي صوت و... روش هاي رایج و گوناگون 

ارتباط گرفتن را كه از زبان عالمات تا تلفن را در بر مي گیرد، بررسي مي كند.

ارزش ها
224. ارزش ها. مرتضي بهمن آزاد. -تهران: 

مدرسه، 1378، 15 ص 
قطع: رقعی 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم اجتماعی

بین  روابط  ارزش ها/  کليدي:  کلمات 
آموزش  شناسي/  روان  نوجوانان/  اشخاص/ 

ارزش ها.

چکيده: ارزش ها، قانون هاي اخالقي برخاسته از اصول اعتقادي هستند كه در زندگي ها 
عجین شده اند. این اصول در رفتار، گفتار، گزینش هاي ما به طور عمیق تأثیر مي گذارند. 
ارزش ها بسیار متنوع هستند و اشتراک ارزش ها در میان گروه ها، بستگي به كشور، فرهنگ، 
قومیت، مذهب، محل زندگي، سن و... دارد. این كتاب به بررسي مجموعه ارزش هایي 
مي پردازد كه سبب شکل گیري شخصیت فردي و اجتماعي مي شوند. هم چنین اعمال و 

اقداماتي كه سبب راهنمایي افراد مي شوند، به همراه تصاویر بیان كرده است.
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از توان بيش تر بدانيم
225. داودي، خسرو. از توان بیشتر بدانیم. 

-تهران: مدرسه، 1377، 104 ص.: مصور 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: ریاضي

کلمات کليدي: آموزش ریاضي/ توان/ دورة 
راهنمایي/ ریاضي.

چکيده: كتاب حاضر دومین نوشتار از مجموعه كتاب هاي كوچك ریاضي دوره راهنمایي 
است كه با عنوان از توان بیش تر بدانیم به چاپ رسیده است. این كتاب تنها به موضوع 
درسي توان اختصاص دارد. مطالعه و حل تمرین هاي این كتاب به خوانندگان كمك مي كند 
تا درس هاي ریاضیات عمومي را در دوره نظري و نظام جدید آموزشي بهتر یاد بگیرند و 
مسائل آن را با مهارت بیش تري حل كنند. این كتاب هم چنین دروس نماد علمي و ترتیب 
انجام عملیات را كه در كتاب هاي درسي فعلي وجود ندارد، آموزش مي دهد. دانش آموزان به 
تنهایي یا با استفاده از معلمان خویش مي توانند تمرین ها را حل كنند. تعریف توان، محاسبه 
عبارت هاي توان دار، ساده كردن عبارت هاي توان دار، تمرین هاي دوره اي و پاسخ تمرین ها، 

عمده ترین موضوع ها و فصل هایي هستند كه در كتاب به چشم مي خورد .

از زمان چه مي دانيم ؟ 
226. برنلي، فرانکلین منسفیلد. از زمان 
نشر  -تهران:  خویي.  رویا  مي دانيم؟  چه 

مركز، 1378، 124 ص.: مصور  
قطع: رقعی 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: جغرافیا

علوم/  آموزش  زمان/  کليدي:  کلمات 
سنجش زمان/ اندازه گیري زمان.

چکيده: كتاب حاضر، درباره  روش ها و شیوه هاي گوناگوني است كه بشر در طول تاریخ 
براي سنجش زمان ابداع كرده است. تدبیرها و وسایلي كه انسان براي افزایش دقت 
اندازه گیري زمان اندیشیده، قراردادهاي ملي و بین المللي تعیین وقت، انواع مختلف تقویم ها 
و چگونگي تدوین آن ها، منشأ نام هاي روزها، هفته ها و ماه هاي سال و همه مطالب دیگري 
كه به نوعي با زمان و اندازه گیري آن سروكار دارند، در این كتاب آمده است و در مجموع، 
اطالعات جامعي در زمینه هاي فوق الذكر به دانش آموزان ارائه مي دهد. هفت روز بودن 
هفته، نام ماه هاي سال میالدي، انواع ساعت، اختراع ساعت تقویم ها در زمان هاي آینده، 

سفر به فضا و... از مطالب دیگر این كتاب است.

تغذیه و تندرستي: افزودني ها و...
227. نوتریج، رودا. تغذیه و تندرستي: 
افزودني ها و چاشني ها. محمود سالك. 

-تهران: پیدایش، 1378، 30 ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  دوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

افزوده هاي  موادغذایي/  کليدي:  کلمات 
غذایي/ چاشني ها/ تغذیه. 

چکيده: تمام مواد )شیمیایي و طبیعي( كه براي نگهداري غذا به آن اضافه مي شوند، 
افزودني نام دارند. بعضي افزودني ها نیز صرفاً رنگ، طعم و مزه غذا را تغییر مي دهند. مواد 
افزودني بسته به مورد استفاده آن ها، به دسته هاي گوناگوني تقسیم مي شوند. مهم ترین 
آن ها عبارتند از: مواد نگه دارنده، ضداكسیده شدن، امولسیون كننده، پایدار كننده، طعم دهنده 
و رنگ دهنده. كتاب افزودني ها و چاشني ها، نوع افزودني هاي مواد غذایي را به ما معرفي و 
دقت در نوع تغذیه و انتخاب مواد غذایي را براي تندرستي توصیه مي كند. هم چنین تاریخچه 

افزودني ها، شیوه استفاده از آن ها و نکاتي در مورد مواد غذایي آماده را به ما مي آموزد.
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الفباي قصه نویسي )1(
228. سرشار )رهگذر(، محمدرضا. الفباي 
آزادي،  پیام  -تهران:   .)1( نویسي  قصه 

1369، 127 ص 
قطع: رقعی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: ادبیات فارسي

کلمات کليدي: داستان/ قصه نویسي/ آموزش 
قصه نویسي/ فن نگارش/ داستان نویسي.

چکيده: در ادبیات، تنها وسیله انتقال فکر و احساس، كلمات هستند. نویسنده در به كارگیري 
هر كلمه، تركیب، تعبیر، تشبیه، حرف اضافه و... و حتي عالمت نگاري، منظور خاصي را 
دنبال مي كند. او به واسطه هریك از این انتخاب ها، مي خواهد فکر و احساس، یا تصویر 
خاصي را به خواننده اش منتقل كند. به همین علت است كه مي گویند: در یك نثر هنري 
اصیل، هیچ چیز اتفاقي و تصادفي نیست. داستاني بودن نثر، یکدستي نثر، تازگي و زنده 
بودن آن، غنا، پیرایگي، ایجاز و زیبایي، از جمله عوامل موفقیت یك نثر است. در این كتاب، 
ضمن بیان ویژگي هاي یك هنرمند خوب، نوع نگاه هنرمند به زندگي و هستي شرح داده و 
مراحل اولیۀ قصه نویسي بیان می شود. ضمن آن كه در خاتمۀ كتاب، ویژگي هاي یك نثر 

خوب داستاني مورد تحلیل قرار مي گیرد. 

الفباي قصه نویسي )2(
229. سرشار )رهگذر(، محمدرضا. الفباي 
آزادي،  پیام  -تهران:   .)2( نویسي  قصه 

1377، 221 ص
قطع: رقعی 

پایه تحصيلى:  اول و سوم راهنمایي
موضوع درسى: ادبیات فارسي

کلمات کليدي: داستان/ قصه نویسي/ آموزش 
قصه نویسي/ فن نگارش/ داستان نویسي.

چکيده: حکایت، یکي از قدیمي ترین گونه هاي ادبي رایج در كشورماست كه جاي خود را 
در اجتماع و میان طبقات مختلف مردم به طرز وسیعي گشوده است. حکایت ها، ویژگي هاي 
مهمي دارند كه از آن جمله اند: موضوع آن ها، قالب روایي، وضوح و روشني، داشتن پیام، 
موجز،و مختصربودن. براي این كه بتوانیم قصه خوبي تألیف كنیم، باید ابتدا بدانیم كه 
بهتراست چه موضوع هایي را براي داستان انتخاب كنیم. هم چنین باید بدانیم كه قصه یا 
داستان را از كجا شروع كنیم. ساختمان داستان، عامل هاي كشش در داستان و نحوه نقد 
داستان از عوامل كلیدي شناخت داستان هستند. در این كتاب كه جلد دوم این مجموعه 
است، ضمن توضیحاتي درباره حکایت، داستان و قصه، تفاوت هریك از آن ها با یکدیگر 
بیان می شود. سپس مهم ترین مسائل داستان نویسي همراه با چند متن داستان كوتاه)همراه 

با نقد( مي آید. 

الکتریسيته و مغناطيس
دانش  نوجوانان  تري.  جنینگر،   .230
دوست تحقيق مي کنند )3(: الکتریسيته 
طوسي.  خواجه نصیر  احمد  مغناطيس.  و 

-تهران: فاطمي، واژه، 1374، 32 ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي، حرفه و فن
کلمات کليدي: برق/ مغناطیس/ الکتریسیته.

چکيده: بیش تر آهنرباهایي كه امروز، از آن ها استفاده مي كنیم، از آهن یا فوالد ساخته 
شده اند. براي ساختن وسایلي مانند رادیو، تلویزیون، تلفن و میکروفون، از آهنربا استفاده 
می شود. در همه موتورهاي الکتریکي، آهنربا به كار رفته است. با استفاده از آهنربا مي توانیم 
در نیروگاه ها برق ایجاد كنیم. كشتي ها، هواپیماها و كاشفان به یاري آهنربا راه خود را 
مي یابند. آهنرباهاي الکتریکي نوع دیگري از آهنرباها هستند. این نوع آهنرباها با قطعه اي 
از آهن خالص ساخته مي شوند و سیمي روكش دار به دور آن مي پیچد. الکتریسیته در یك 
نیروگاه تولید مي شوند. نیروگاه ها براي تولید برق، از زغال سنگ، آب یا اتم استفاده مي كنند. 
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تغذیه و تندرستي: الياف غذایي
231. انگلیش، جین. تغذیه و تندرستي: 
-تهران:  سالك.  محمود  غذایي.  الياف 

پیدایش، 1377، 31 ص.: مصور  
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  دوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: مواد غذایي/ الیاف غذایي/ 
رژیم غذایي.

چکيده: الیاف غذایي، رشته هاي نازک و ظریفي هستند كه در گیاهان وجود دارند. با 
این كه قابل هضم نیستند، اما به عملکرد صحیح دستگاه گوارش كمك مي كنند. مقدار 
الیاف در پوست دانه ها، میوه ها، لوبیا و نخود بیش تر از درون آن هاست. مصرف غذاهاي 
پر الیاف از پوسیدگي دندان ها جلوگیري مي كنند. كتاب الیاف غذایي، اهمیت و نقش الیاف 
غذایي را در گوارش غذا توضیح مي دهد و مواد غذایي حاوي لیف را معرفي مي كند. برخي 
سرفصل هاي این كتاب عبارتنداز: لیف چیست ؟، چگونگي افزایش الیاف در رژیم غذایي، 

مشکالت گوارش و....

چهره هاي درخشان: اميرکبير
چهره هاي  فرهاد.  زاده،  حسن   .232
انتشارات  دفتر  -تهران:  امیركبیر.  درخشان: 

كمك آموزشي، 1377، 80 ص 
قطع: پالتویی 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

تاریخ  تقي/  امیركبیر،  کليدي:  کلمات 
قاجاریان/ سرگذشت نامه امیركبیر.

چکيده: محمدتقي امیركبیر در سال 1222 هـ. ق به دنیا آمد. پدرش كربالیي قربان، 
آشپز دربار محمد شاه قاجار در زمان وزارت قائم مقام فراهاني بود. در سن 27 سالگي به 
دستگاه نظام )ارتش(آذربایجان راه یافت و از منشي هاي مخصوص محمد خان زنگنه براي 
نوشتن نامه هاي محرمانه و حکم هاي نظامي او شد. بعد از كشته شدن قائم مقام فراهاني، 
او به وزارت آذربایجان رسید. در سال 1265 هـ. ق با به سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه، 
به سمت وزیر اعظم منصوب شد. او در دوران وزارت خود. اصالحات بسیاري انجام داد، 
از جمله: انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه، اعزام دانشجویان به خارج از كشور براي تحصیالت 
عالیه، تأسیس مدرسه دارالفنون و... امیركبیر در سال 1268 هـ. ق با دسیسه اطرافیان از 
وزارت بر كنار و به كاشان تبعید شد. سرانجام مدتي بعد به دستور ناصرالدین شاه، وي را در 

حمام فین كاشان به شهادت رساندند.

 انرژي
دانش  نوجوانان  تري.  جنینگر،   .233
دوست تحقيق مي کنند )11(: انرژي. 
ناصر مقبلي. -تهران: فاطمي، واژه، 1375، 

32 ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: انرژي/ منابع انرژي/ ذخیرة 
انرژي/ آموزش علوم.

چکيده: ما در همه زمان از انرژي استفاده مي كنیم. انرژي هایي كه بدن ما را به جنبش وا 
مي دارند، از غذا به دست مي آیند. انرژي گرمایي كه بدنمان را گرم نگه مي دارد نیز از غذا 
حاصل می شود. بدن ما از سوختن غذایي كه مي خوریم، انرژي به دست مي آورد. سوختن 
غذا در ماهیچه هاي ما صورت مي گیرد. وقتي نفت، گاز و زغال سنگ مصرف مي كنیم، در 
واقع از مقداري انرژي كه مدت ها پیش از خورشید به دست آمده است، استفاده مي كنیم. این 
انرژي در بدن گیاهان و جانوران ریزي بوده است كه مرده اند و به تدریج نفت و گاز را تشکیل 
داده اند. در دنیا، فقط مقدار معیني نفت، زغال سنگ و گاز وجود دارد. بنابراین، دانشمندان در 

جست و جوي راه هاي جدیدي براي به دست آوردن انرژي هستند.
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علم و عمل )6(
234. كمپ بل، لس...)و دیگران(. علم و 
عمل )6(: انرژي. شاهده سعیدي. -تهران: 

مدرسه، 1376، 
39 ص.: مصور 

قطع: رحلی 
پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي

موضوع درسى: علوم تجربي
کلمات کليدي: آموزش علوم/ انرژي/ منابع 

انرژي.

چکيده: در علوم، واژه انرژي به  گونه اي خاص به كار مي رود. انرژي به طور كلي درباره 
چیزهایي است كه تغییر مي كنند. انرژي پتانسیل، انرژي جنبشي، انرژي گرمایي و... از 
اشکال مختلف انرژي محسوب مي شوند. برخي چیزها در خود انرژي ذخیره دارند و براي 
ایجاد تغییر شکل آماده هستند. انرژي ذخیره شده را انرژي پتانسیل مي گویند، وقتي چیزي 
تغییر مي كند، یعني نوعي انرژي داشته است كه به آن انرژی جنبشي مي گویند. این كتاب با 
ارائه آزمایش هاي مختلف و بیان موضوعاتي همچون: درباره انرژي، انرژي ناپدید می شود، 
انرژي حاصل از گاز، انرژي گرمایي در حركت، غذا براي كسب انرژي و... به دانش آموزان 
فرصت مي دهد تا درباره منابع مختلف انرژي و چگونگي رسیدن به آن تحقیق كنند و به 

درک بهتري از فرایندهاي علم دست یابند.

انرژي هاي جایگزین: انرژي...
انرژي هاي  گراهام.  ریکارد،   .235
زمين.  گرمایي  انرژي  جایگزین: 
محمود سالك. -تهران: پیدایش، 1376، 32 

ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: انرژي/ منابع انرژي/ گرما/ 
منابع زمین.

چکيده: انرژي هاي جایگزین، راهي براي خروج جهان از بحران انرژي است. ذهن سازنده 
انسان از هم اكنون باید در فکر استفاده از انرژي هاي تمام نشدني به جاي انرژي هایي مثل 
نفت، گاز، زغال سنگ و... باشد. كتاب حاضر، ضمن آشنایي دانش آموزان با انرژي هاي 
جایگزین و تمام نشدني، آن ها را با روش هاي تحقیق و بررسي هاي علمي آشنا مي سازد. 
نیاز ما به انرژي، گرماي زیر پاي ما، انرژي گرمایي زمین، انرژي آب گرم، سنگ هاي خشك 
و داغ و انرژي موجود، از بخش هاي مختلف این كتاب است. هر یك از بخش هاي مذكور 
به توضیح و تشریح چگونگي استفاده از انرژي هاي فوق پرداخته و وجود این مخازن را با 

تصویرهاي رنگي ملموس تر كرده است.

انرژي هاي جایگزین: انرژي گياهي
انرژي هاي  گراهام.  هوتون،   .236
جایگزین: انرژي گياهي. محمود سالك 

تهران: پیدایش، 1378، 21 ص
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: انرژي گیاهي/ انرژي های 
جایگزین/ انرژي هاي پایان ناپذیر.

چکيده: سوخت هاي فسیلي كه تأمین كننده انرژي مورد نیاز ما هستند، در آینده اي نه 
چندان دور تمام خواهند شد. از سوي دیگر، گازهاي حاصل از سوختن آن ها مثل شیشه 
گلخانه، از خروج گرماي خورشید جلوگیري مي كنند و دماي زمین افزایش مي یابد. بنابراین، 
انرژي گیاهي مي تواند جایگزین مناسبي باشد. تنها در دویست سال گذشته است كه جهان 
صنعتي از فواید سوخت هاي گیاهي غافل شده است. كتاب انرژي گیاهي، سعي دارد نقش 
اساسي سوخت هاي گیاهي را در تأمین انرژي بشر مورد تأكید قرار دهد و مخاطب را با 
انواع روش هاي سنتي استفاده از انرژي گیاهي مثل تهیه زغال و روش هاي مدرن مثل 

بیوگازها آشنا سازد.
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انرژي هاي جایگزین: انرژي آب
انرژي هاي  گراهام.  ریکارد،   .237
سالك  محمود  آب.  انرژي  جایگزین: 

تهران: پیدایش، 1377، 32 ص
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

انرژي هاي  آب/  انرژي  کليدي:  کلمات 
جایگزین/ آموزش علوم.

چکيده: جریان آب، یکي از قدیمي ترین منابع انرژي است. امواج، جریان هاي دریایي، جزر 
و مدها، رودهاي خروشان و آبشارها همگي انرژي جنبشي یا حركتي فراواني دارند. این 
انرژي برخالف انرژي حاصل از سوخت هاي فسیلي، تجدید شدني است و تمام نمی شود. 
پس اگر راه هاي مناسبي براي استفاده از آن پیدا كنیم، در آینده، نیرویي خواهیم داشت كه 
بي ضرر، ارزان و فاقد هر نوع آلودگي خواهد بود. در بخش هاي مختلفي از كتاب انرژي 
آب، شیوه هاي گوناگوني كه انسان تا كنون براي استفاده از انرژي آب به كار گرفته است، 
توضیح داده  می شود  و روش هاي پیش بیني شده براي آینده نیز مورد بررسي قرار مي گیرد.

چرا و چگونه ؟ )7(: انرژي اتمي
؟  چگونه  و  چرا  اریك.  اوبالكر،   .238
)7(: انرژي اتمي. بهروز بیضایي. -تهران: 

قدیاني، 1376، 48 ص
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

اتمي/  انرژي  انرژي/  کليدي:  کلمات 
اندازه گیري انرژي/ آموزش علوم.

چکيده: انرژي عبارت است از استعداد و نیروي انجام كار. معروف ترین نوع انرژي، انرژي 
اتمي است. مواد سوختي فسیلي از قبیل زغال سنگ، نفت و گاز طبیعي، از منابع انرژي 
تجدید شدني مانند خورشید، باد، جزر و مد و... مواد سوختي هسته اي مانند اورانیوم و 
پلوتونیوم از منابع تأمین انرژي هستند. تأسیسات انرژي هسته اي در شرایط معمولي با محیط 
زیست سازگارند و به موادي همچون اورانیوم نیاز دارند، یعني موادي كه به غیر از استفاده 
سوختي، هیچ مصرف دیگري ندارند. بنابراین استفاده از ذخایر مواد سوختي هسته اي، بدون 
صرف هزینه هاي ذخیره و نگهداري خیلي باال، براي سالیان متمادي امکان پذیر است. این 
كتاب با ارائه موضوعاتي همچون: انرژي و جامعه، دنیاي هسته اتم، انرژي هسته اي و محیط 

زیست، به بررسي نقش انرژي اتمي در زندگي انسان پرداخته است.

انرژي هاي جایگزین: انرژي باد
انرژي هاي  گراهام.  ریکارد،   .239
سالك.  محمود  باد.  انرژي  جایگزین: 

تهران: پیدایش، 1378، 32 ص 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: انرژي باد/ انرژي جایگزین/ 
مهار انرژي.

چکيده: استفاده از نیروي باد، یکي از روش هاي جدید براي تولید انرژي است كه به محیط 
زیست آسیب نمي رساند. جا به جایي هواي گرم و سرد، باد تولید مي كند. باد مقدار زیادي 
انرژي جنبشي دارد كه مي توان آن را براي تولید برق به كار گرفت. مردم قدیم از نیروي باد 
در دریانوردي و آسیاب بادي استفاده مي كردند. امروزه از توربین هاي بادي براي تولید برق 
استفاده می شود. از تلمبه هاي بادي نیز براي بیرون آوردن آب از چاه و یا باال آوردن آب 
رودخانه و آبیاري مزرعه استفاده می شود. كتاب انرژي باد با سرفصل هایي مانند: استفاده از 
نیروي باد در قدیم، انرژي باد در عصر جدید، مزرعه هاي بادي، طرح هایي براي آینده و... ما 

را با محسنات و مشکالت مهار این انرژي آشنا مي كند.



انرژي هاي جایگزین: انرژي خورشيدي
انرژي هاي  گراهام.  ریکارد،   .240
محمود  خورشيدي.  انرژي  جایگزین: 
سالك. -تهران: پیدایش، 1376، 32 ص.: مصور  

قطع: رحلی 
پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي

موضوع درسى: علوم تجربي
کلمات کليدي: انرژي/ انرژي هاي جدید/ 

صرفه جویي.

چکيده: در این كتاب، چگونگي استفاده از انرژي و نیروي خورشید نشان داده شده 
است. نیروي خورشید پاكیزه است و مي توانیم انرژي مورد نیازمان را از آن بگیریم. زغال 
سنگ، نفت و گاز هوا را آلوده مي كنند و سرانجام یك روز تمام مي شوند، اما خورشید 
همیشه به درخشش خود ادامه مي دهد و نیروي آن همیشگي و ماندني است. متأسفانه 
انرژي موجود چنان بسرعت مصرف مي شوند كه رو به اتمام هستند. به همین دلیل، 
آشنایي با انواعي از انرژي كه تمام نشدني محسوب مي شوند و مي توانند در آینده كمبود 
انرژي را جبران كنند، براي دانش آموزان ضروري به نظر مي رسد. نیروي خورشیدي 
از طبیعت سرچشمه مي گیرد و چون انسان در تولید آن دخالتي ندارد، آلودگي ایجاد 
نمي كند. با ساختن نیروگاه هاي خورشیدي بزرگ مي توان مقدار زیادي برق تولید كرد. 

نیروي خورشید وقتي مفیدتر خواهد بود كه بتوانیم آن را ذخیره كنیم.

اولين کتاب نقاشي من
آگنس.  پیترفي،  ایوان.  گنگالوف،   .241
اولين کتاب نقاشي من. رزي میناسیان 
و بوغاسیان. -تهران: مدرسه، 1372، 94 ص

قطع: رحلی 
پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي

موضوع درسى: آموزش هنر
آموزش  هنر/  آموزش  کليدي:  کلمات 

نقاشي/ طراحي/ اصول طراحي.

چکيده: طراحي زباني است كه همه ما مي توانیم از آن استفاده كنیم، زیرا همه مي دانیم كه 
اشکال در همه جا، یك معني دارند. مثال درخت در همه جا درخت و یك خانه هم یك خانه 
است. فقط كافي است كه اصول صحیح طراحي را بیاموزیم. در بخش اول كتاب با عنوان 
چگونه طراحي كنیم ؟ دانش آموزان اصول طراحي را مي آموزند. در بخش دوم، پرسپکتیو و 
تركیب بندي را دانش آموزان مي آموزند. در بخش سوم، به آموزش فنون نقاشي پرداخته شده 
است. وسایل و فنون نقاشي، رنگ ها در نقاشي و اصول نقاشي، معرفي رنگ هاي اصلي و 
فرعي، نمایش رنگ هاي متضاد، شیوه هاي رنگ آمیزي، معرفي انواع رنگ ها، كار با آبرنگ 
و... از مباحث دیگر این كتاب است. دانش آموزان با مطالعه این كتاب، عالوه بر سرگرمي، با 

هنر نقاشي و طراحي آشنا مي شوند و مطالب جالب و مفیدي مي آموزند.

تاریخ انقالب )13(: ایرباس 300
انقالب  تاریخ  مناف.  یحیي پور،   .242
و  تاریخ  -تهران:  ایرباس 300.   :)13(

فرهنگ، 1379، 85ص
قطع: وزیری كوتاه 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ ایران/ جنگ ایران و 
عراق/ سقوط هواپیماي مسافربري ایران.

چکيده: ایرباس 300، عنوان سیزدهمین كتاب از مجموعه تاریخ انقالب مي باشد كه 
ویژه  كودكان و نوجوانان با هدف آشنا ساختن آن ها با حوادث ایران اسالمي تدوین شده 
است. عمده مطالب این مجموعه در قالب هاي شعر، خبر، روایت، خاطره، تصویر و قصه 
بیان شده است. در جلد حاضر، ضمن مروري بر مهم ترین وقایع و حوادث سال 1367 ش، 
واقعه سقوط و هدف قرار گرفتن هواپیماي ایرباس 300 ایراني توسط ارتش متجاوز آمریکا 
توصیف شده است. در این كتاب، عالوه بر آن مراحل مقدماتي، پذیرش قطعنامه 598 از 

سوي ایران و پیامدهاي آن به اختصار بیان شده است. 
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باد در گيسوان آتش
243. واالیي، علي اكبر. باد در گيسوان 
ملت  قیام  و  تنباكو  تحریم  داستان  آتش: 
رژي.   1980 استعماري  قرارداد  علیه  ایران 

تهران: مدرسه، 1379، 192 ص
قطع: رقعی 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

کلمات کليدي: حکومت قاجاریان/ تحریم 
تنباكو/ قرارداد استعماري رژي/ فتواي تحریم 

تنباكو.

چکيده: این كتاب، داستاني تاریخي درباره  حکومت قاجاریه و ناصرالدین شاه است. تحریم 
تنباكو، قیام ملت ایران علیه قرار داد استعماري 1890 رژي، ورود انگلیسي ها از جمله تالبوت 
به ایران، دادن انحصار مصرف دخانیات به مدت 50 سال به شركت تالبوت، مبارزات مردم 
علیه این قرارداد، فتوای تحریم تنباكو توسط میرزاي شیرازي، از مطالب مورد بحث در این 
كتاب است. دانش آموزان و عالقه مندان به تاریخ سیاسي ایران با مطالعۀ این كتاب، ضمن 

آشنایي با مسائل و وقایع آن دوران، اطالعات مفیدي در این باره به دست خواهند آورد.

بالیاي انساني: باران هاي اسيدي
انساني:  بالیاي  آلکس.  ادموندز،   .244
دزفولي.  رضوان  اسيدي.  باران هاي 

-تهران: پیدایش، 1378، 32 ص
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: باران هاي اسیدي/ محیط 
زیست/ هوا/ حفاظت محیط زیست.

چکيده: یکي از آثار و نتایج آلودگي هوا، باران اسیدي است. در دو دهه اخیر، در برخي 
نواحي صنعتي بر اثر فعالیت هاي كارخانه ها، میزان دي اكسید گوگرد و دي اكسید ازت در 
هوا افزایش یافته است. این دو ماده، در اتمسفر، با اكسیژن و بخار آب واكنش شیمیایي 
ایجاد مي كند و به صورت اسید نیتریك و اسید سولفوریك در مي آید. این ذرات اسیدي، 
مسافت هاي طوالني را به وسیله باد طي مي كنند و به صورت باران، برف و یا مه اسیدي بر 
سطح زمین فرو مي ریزند. باران اسیدي باعث از بین رفتن بناها و آثار تاریخي می شود. این 
كتاب با ارائه موضوعاتي همچون: باران اسیدي چیست ؟ آسمان آلوده، عوامل آلودگي، منابع 
انرژي جدید و... به دانش آموزان فرصت مي دهد تا با یکي از پدیده هاي ویرانگر حیات زمین، 

یعني باران اسیدي آشنا شوند و به درک بهتري از فرآیندهاي علمي دست یابند.

تاریخ انقالب )15(: بازگشت...
انقالب  تاریخ  قاسم.  كریمي،   .245
)15(: بازگشت پرستوها. -تهران: تاریخ 

و فرهنگ، 1379، 71 ص.: مصور 
قطع: وزیری كوتاه 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ ایران/ جنگ ایران و 
عراق/ بازسازي.

چکيده:  بازگشت پرستوها، عنوان پانزدهمین كتاب از مجموعه كتاب هاي تاریخ انقالب 
مي باشد كه ویژه كودكان و نوجوانان فراهم آمده است. نگارنده در این مجموعه، عمدتاً در 
قالب هاي شعر، تصویر، خاطره و قصه، بخشي از تاریخ انقالب اسالمي در سال 1369 ش 
را بیان كرده است. در این جلد، برخي از وقایع مهم سال 1369 بیان شده است، از قبیل: 
انتخابات مجلس، المپیاد ریاضي و پیام هاي نوروزي. مهم ترین واقعه این سال ها كه در اصل 
مبحث اصلي این جلد نیز محسوب می شود، بازگشت اسراي جنگي است، با توجه به این كه 
برخي از آن ها بیش از 10 سال در اسارت بودند. در این جلد، چندین خاطره از اسراي مذكور 

درج شده است.
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بازآموز زبان انگليسي )سوم راهنمایي(
عباس.  حسیني،  محمد.  پور،  اصلي   .246
)سوم  انگليسي  زبان  بازآموز 
راهنمایي(. -تهران: مؤسسه خدمات علمي 

آموزش رزمندگان اسالم، 1379، 136 ص 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: زبان انگلیسي

انگلیسي/  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 
دورة راهنمایي/ پایه 3.

چکيده: كتاب حاضر آموزش مجدد مفاهیم درسي است. پس از مطالعۀ دقیق كتاب هاي 
درسي، خواندن این كتاب ضمن بازآموزي مفاهیم در قالبي جدید و متنوع، دانسته هاي 
دانش آموزان را با آزمون هاي مختلف مي سنجد. هر درس شامل تمرین هاي گوناگون و 
متنوع از جمله: كامل كردنی، سؤالي منفي، تغییر زمان، هماهنگ كردن، چهار گزینه اي 
و... مي باشد. در هر درس تست هاي گوناگوني جهت ارزشیابي وجود دارد. استفاده از تصاویر 
مرتبط با متن، راهنمایي براي درک بهتر مطالب و مفاهیم درسي است. سؤال هاي امتحان 
نهایي دانش آموزان و داوطلبان آزاد سال هاي قبل، گردآوري شده است تا دانش آموزان 
پس از مطالعۀ كتاب، براي دانش افزایي و تست خود ضمن حل تمرین ها خود را بیازمایند.

باغ هميشه بهار
247. طاهباز، سیروس. باغ هميشه بهار. 
و  كودكان  فکري  پرورش  كانون  -تهران: 

نوجوانان، 1366، 30 ص.: مصور  
قطع: خشتی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: آموزش هنر

کلمات کليدي: قالي/ قالیبافي/ هنر فرش بافي.

چکيده: كهنه ترین نمونه فرش، پس از دو گذشت بیش از هزار سال، امروزه هنوز در 
دست است. این فرش كه به عنوان پوشش اسب به كار مي رفت، در سال 1320 شمسی 
در حفاری هاي كوهستان آلتاي، در دهکده پازیریك واقع در سیبري جنوبي به دست آمد و 
به نام فرش پازیریك معروف است. این فرش، تنها نمونه بازمانده هنر از زمان هخامنشیان 
است. شکیباترین و بي ادعاترین هنرمندان جهان، قالي بافان ایران هستند. فرش هاي ایران 
در اندازه ها، طرح ها و رنگ هاي مختلفي در نقاط مختلف ایران بافته مي شوند. در این كتاب، 
ضمن توضیحات مختصر دربارة نوع، شکل، سبك و رنگ فرش ایراني با استفاده از تصاویر، 

انواع فرش هاي ایران براي دانش آموزان دورة ابتدایي و راهنمایي معرفي می شود.

بافته هاي حصيري
بافته هاي  مهدي.  محمد  هراتي،   .248
حصيري. -تهران: مدرسه، 1376، 24 ص.: 

مصور 
قطع: خشتی 

پایه تحصيلى:  دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: آموزش هنر

بافته هاي  هنر/  آموزش  کليدي:  کلمات 
حصیري/ كاردستي.

چکيده: حصیر از قدیمي ترین زیراندازهاي ایراني است كه از ني یا برگ درخت خرما بافته 
می شود. كهن ترین فرش حصیري در حدود 5500 سال پیش در كرمان به دست آمده 
است. حصیر بافي، هنر و صنعتي است كه در آن، مواد اولیه افت نمي كند و هدر نمي رود. به 
همین دلیل به آن صنعت سازنده مي گویند. كتاب بافته هاي حصیري مواد مورد نیاز براي 
بافتن حصیر و روش كار حصیربافي را توضیح مي دهد. در هر قسمت، مواد و وسایل مورد 
نیاز و روش اجرا را توضیح و آموزش داده است. دانش آموزان با مطالعه و اجراي روش هاي 
حصیربافي ضمن سرگرمي، هنري قدیمي را مي آموزند و اطالعات مفیدي درباره تاریخچه  

این هنر و موارد استفاده آن مي آموزند.
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بافته هاي کاغذي
بافته هاي  مهدي.  محمد  هراتي،   .249
کاغذي. -تهران: مدرسه، 1370، 36 ص.: 

مصور 
قطع: خشتی 

پایه تحصيلى:  اول و دوم راهنمایي
موضوع درسى: آموزش هنر

بافته هاي  هنر/  آموزش  کليدي:  کلمات 
كاغذي/ تزیین/ كاردستي.

چکيده: این كتاب ساختن وسایلي از كاغذ را از ساده به مشکل آموزش مي دهد. ولي به 
طور كلي، وسایل ساخته نمي شوند تنها بافته هایي از رشته هاي كاغذي به وجود مي آیند 
كه نهایتاً مي تواند با خالقیت كار هنري محسوب شود، نه وسیله!، كارها در آغاز ساده به 
نظر مي رسند و هر چه به آخر كتاب نزدیك شویم، نمونه ها مشکل مي شوند. ابزار كار نیز 
بسیار ساده است، انواع كاغذهاي رنگي، تیغ، قیچي، خط كش، مداد و كمي چسب، البته 
همراه با كمي ابتکار و خالقیت. مؤلف با آموزش بافته هاي كاغذي، ضمن ایجاد سرگرمي 
براي دانش آموزان، آن ها را به تزیین وسایل تشویق مي كند، به طوري كه حتي مي توانند از 

بافته هاي خود آلبومي درست كنند. 

بانك سؤاالت راهنماي آموزش و... 
رامین.  اكبري،  اكبر.  میرحسني،   .250
 هاخوردیان، آریس. بانك سؤاالت راهنماي 
آموزش و آزمون هاي طبقه بندي شده 
و... زبان انگليسي سال دوم راهنمایي. 

-تهران: علوي، 1379، 210 ص
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  دوم راهنمایي
موضوع درسى: زبان انگلیسي

انگلیسي/  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 
زبان دوم/ آموزش زبان دوم.

چکيده: كتاب تمرین حاضر، براي پاسخگویي به برخي تمرینات و مباحث تکمیلي درس 
زبان انگلیسي سال دوم راهنمایي فراهم شده است. در این كتاب، واژگان، ساختارهاي 
دستوري، مبحث الفاظ و تلفظ ها، مکالمه هاي واقعي و معني دار و حتي متون خواندني 
مناسب با سطح دانش آموزان این مقطع ارائه شده است. این كتاب به دانش آموزان فرصت 
مي دهد تا از زبان انگلیسي، در تجارب شخصي خویش استفاده كنند. هدف اصلي این كتاب، 
تبدیل روند یادگیري زبان انگلیسي به تجربه ای معني دار و لذت بخش است. تمرین هاي هر 
درس طوري طراحي شده اند  كه در ابتدا، مطالب جدید به دانش آموز معرفي می شود. سپس 
دانش آموز به سمت تمرین هاي كنترل شده هدایت می شود  و سرانجام به تمرین هایي 

مي پردازد كه نیاز به خالقیت زبان انگلیسي دارد.

نوجوانان دانش دوست تحقيق...
251. جنینگر، تري. نوجوانان دانش دوست 
تحقيق مي کنند)9(: بدن انسان. حسین 
دانشفر. -تهران: فاطمي، واژه، 1375، 32 ص 

قطع: رحلی 
پایه تحصيلى:  دوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: بدن انسان/ كالبد شناسي 
انسان/ اسکلت/ آموزش علوم.

سلول ها،  است.  شده  ساخته  سلول  زیادي  بسیار  بسیار  تعداد  از  انسان  بدن  چکيده: 
كوچك ترین اجزاي ساختماني بدن ما هستند. اجزا یا قسمت هاي اصلي بدن عبارتند از: 
1. پوست، استخوان ها و اسکلت، ماهیچه ها و حركت، قلب و عروق، دندان، گوارش، خون، 
حرف زدن و شنیدن، چشم و بینایي، حواس و اندام هاي حسي، اعصاب و مغز، اندام هاي 

دفع كننده مواد زاید.
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برنامه هاي آموزش هنر...
برنامه هاي  هزاوه اي،  هادي.   .252
آموزش هنر )براي معلمان راهنمایي(. 
و  آموزشي  كمك  امور  دفتر  -تهران: 

كتابخانه ها، 1363، 232 ص
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  معلم
هدف  هنر/  آموزش  کليدي:  کلمات 

آموزش/ نقاشي/ طراحي/ چاپ.

چکيده: كودكان با نقاشي كردن و ساختن آثار هنري، مطالب را سریع تر مي آموزند تا با 
نگارش آن. هم چنین، كودک از حدود 4 ماهگي به كمك نیمکره راست مغز اجسام و اشیاء 
را مي شناسد. در نتیجه، مطالب گوناگوني را در سنین متفاوت یاد مي گیرد كه با شرح شفاهي 
آن ها، امکان این یادگیري ممکن نیست. كتاب حاضر هفت فصل دارد و توضیح مي دهد 
كه با آموزش هنر، كودک سعي در كسب مهارت هاي فني در طراحي و نقاشي دارد. خلق 
هر هنري، ضمن تقویت همکاري و هم فکري بین كودكان، در رشد شخصیت اجتماعي 
و فردي، مذهبي، اقتصادي و... آن ها مؤثر است. طرز ساختن وسایل كار، آموزش هنر، 
انواع چاپ و كالژ یا وصله گري، برنامه هاي هنري و طراحي و نقاشي، بخش هاي اصلي 
كتاب حاضر هستند. كتاب داراي ضمیمه اي است كه آشنایي با اصول طراحي )دیزاین ( 

را مي آموزد. 

چرا و چگونه ؟ )9(: بالیاي طبيعي
253. رایشهارت،  هانس. چرا و چگونه؟ 
بیضایي.  بهروز  طبيعي.  بالیاي   :)9( 

تهران: قدیاني، 1376 ص، 48 ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: زلزله/ آتشفشان/ طوفان/ 
گردباد/ سیل/ خشکسالي/ آموزش علوم.

چکيده: زمین هر از گاهي نشانه هایي از نیروي هولناک خود را به نمایش مي گذارد. 
زماني كوهي منفجر می شود  و میلیون ها تن گدازه سوزان و مذاب آَتشفشاني به هوا پرتاب 
می شود. زماني دیگر زمین مي لرزد و ساختمان هاي بزرگ را همچون خانه هاي مقوایي در 
هم مي ریزد. هنگامي دیگر امواج سهمگین و طوفان هاي عظیم، نیروي لگام گسیخته خودرا 
نشان مي دهند. این حوادث هزارها و گاهي صدها هزار انسان را به گام مرگ مي برند. در این 
كتاب كه از مجموعه، چرا و چگونه ؟ است، دربارة بالیاي طبیعي سخن به میان آمده و با 
استفاده از عکس ها و نقاشي هاي فراوان، بزرگ ترین بالیایي كه انسان از آن ها لطمه دیده، 
بیان و توصیف شده است. خواننده  این كتاب در مي یابد كه این بالیا چگونه اتفاق مي افتد و 
چگونه انسان مي تواند خود را در برابر آن ها محافظت كند. این كتاب هم چنین نشان مي دهد 

كه فعالیت هاي كره خاكي ما چه قدر قابل پیش بیني است.

تاریخ انقالب )8(: به سوي پيروزي
انقالب  تاریخ  مصطفي.  خرامان،   .254
)8(: به سوي پيروزي. -تهران: تاریخ و 

فرهنگ، 1378، 56 ص 
قطع: وزیری كوتاه 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ ایران/ جنگ ایران 
و عراق.

چکيده: به سوي پیروزي، عنوان هشتمین كتاب از مجموعه  كتاب هاي تاریخ انقالب 
مي باشد كه براي گروه سني كودک و نوجوان با هدف آشنایي كودكان و نوجوانان پس از 
انقالب با وقایع و حوادث سیاسي انقالب اسالمي ایران فراهم شده است، این وقایع عمدتًا 
در قالب شعر، خاطره، تصویر و روایت نقل شده است، جلد حاضر به وقایع و رویدادهاي 
مهم سال 1362 ش اختصاص دارد. خوانندگان ابتدا با جریان عملیات مختلف نوروز سال 
1362 ش آشنا مي شوند و سپس مسائل مربوط به خبرگان رهبري، اخبار و رویدادهاي مهم 

ورزشي و سینمایي را مرور مي كنند. 



بيان تصویري با شکل هاي هندسي
255. كشاورز، محمد علي. بيان تصویري 
از  گوشه اي  هندسي:  شکل هاي  با 
مباني ارتباط تصویري. -تهران: مدرسه، 

1378، 80 ص.: مصور 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: آموزش هنر

کلمات کليدي: طراحي/ طراحي هندسي/ 
عالئم تصویري/ نشانه شناسي.

چکيده: استفاده از شکل هاي هندسي براي تصویر سازي، دامنه گسترده و وسیعي دارد كه 
افراد در زمان هاي مختلف با به كارگیري آن ها، به خلق و آفرینش نقش هاي بدیع پرداخته و 
نمونه هاي بي شماري از آن ها را مي توان در زندگي روزمره مشاهده كرد. كاربرد شکل هاي 
هندسي را مي توان در گره چیني هایي كه در معماري و هنرهاي دستي به كار رفته است، 
مشاهده كرد. كاشیکاري مساجد بي شماري با چینش زیبا و هماهنگ این شکل ها منقوش 
شده اند  و بسیاري از درها، پنجره ها و آجركاري هاي قدیمي با این شیوه زینت یافته اند. 
كتاب حاضر، با تدارک 27 قطعه شکل هندسي، به تصویرسازي با قطعات و اشکال هندسي 
پرداخته و قطعات و اشکال هندسي را تركیب كرده است و در مجموع، دانش آموزان را با 

شکل هاي هندسي آشنا كرده و به تصویر سازي و ارتباط تصویري دست زده است.

سالم باشيم )2(: بيماري چگونه ...
256. صادقي، رویا؛)و دیگران(. سالم باشيم 
)2(: بيماري چگونه به وجود مي آید؟ 

تهران: مدرسه، 1378، 103 ص.: مصور 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: حرفه و فنـ  علوم تجربی

بهداشت/  پزشکي/  کليدي:  کلمات 
بیماری ها.

چکيده: بشر همیشه در فکر افزایش طول عمر و یافتن راز جاودانگي بوده است. انسان هاي 
سالم، جامعۀ سالم و كارآمد را به وجود مي آورند و توسعه مي دهند. كتاب بیماري چگونه به 
وجود مي آید؟ ابتدا به تاریخچه  بیماری ها و شیوه هاي درمان در گذشته پرداخته و سپس 
با اشاره به عوامل بیماري زاي زنده مثل میکروب ها و عوامل غیر زنده، مثل سرمازدگي و 
سوختگي جزئیات مربوط به هریك را تشریح كرده و چگونگي مقابله بدن با آن ها را توضیح 
داده است. برخي از سر فصل هاي این كتاب عبارتند از: ارتباط محیط زیست با سالمت 

انسان، قارچ ها، انگل ها، تأثیر آداب و رسوم در سالمت انسان ها، منگولیسم، تاالسمي و....

نوجوانان دانش دوست تحقيق...
دانش  نوجوانان  تري.  جنینگر،   .257
مي کنند)10(:  تحقيق  دوست 
-تهران:  غروي.  علمي  حمیده  پرندگان. 

فاطمي، واژه، 1375، 32 ص.: مصور  
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: پرندگان/ مهاجرت پرندگان/ 
انواع پرندگان/ آموزش علوم.

چکيده: در مجموع، بیش از 8000 نوع پرنده در جهان است. وجود پرندگان، جهان را 
براي ما مکاني با صفا و شادي بخش كرده است. اندازه  پرندگان بسیار متفاوت است. شکل 
بال پرندگان، گوناگون است. همه پرندگان قادر به پرواز نیستند. پرهاي پرنده ها، تن آن ها 
را گرم و خشك نگه مي دارند. هم چنین تن پرنده ها را از ضربه خوردن و خراشیده شدن 
به چیزهاي سخت، محافظت مي كنند. پرندگان غذاهاي گوناگون مي خورند. شما اغلب 
مي توانید با نگاه كردن به نوک پرنده بفهمید كه خوراک او چیست. خصوصیات پا نیز 
چیزهاي بسیاري را درباره پرندگان آشکار مي سازد. دراوائل بهار، پرندگان نر به جست و 
جوي پرنده هاي ماده مي روند. النه بیش تر پرندگان به شکل فنجان است. پرنده ها اغلب 
النه خود را در میان شاخه هاي درختان و یا بوته ها مي سازند. تعداد تخم هایي كه یك پرنده 
هر بار مي گذارد، در انواع پرندگان متفاوت است. رنگ تخم پرنده ها هم بسیار گوناگون 
است. پس از گذشت چهارده روز یا بیش تر، جوجه تخم هایي كه گرم نگه داشته شده اند ، 

براي خارج شدن از تخم آماده هستند. 
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پروژه هاي علمي
258. ورایزنگا، داریل. پروژه هاي علمي. 
علیرضا توكلي صابري. -تهران: محراب قلم، 

1378، 96 ص 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

تحقیق/  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
آزمایش علوم.

چکيده: انجام پروژه هاي علمي توسط دانش آموزان، غالباً باعث تفکر و خالقیت ذهني آنان 
می شود. مؤلف در این كتاب، براي به كارگیري روش هاي علمي و ایجاد عالقه و خالقیت 
در كودكان، یك سلسله آزمایش هاي علمي را معرفي كرده است. او با طرح چند موضوع 
اساسي در زمینۀ علوم، به كودكان آموزش مي دهد تا بتوانند آزمایش هایي را انجام دهند و 
مسائل را حل كنند. در واقع، خود آن ها با انجام آزمایش هایي ساده به حل مسائل مي پردازند.

تاریخ انقالب )3(
259. شمس، محمدرضا. تاریخ انقالب 
و  تاریخ  پاریس. -تهران:  پرواز 4721   :)3(

فرهنگ، 1378، 65 ص.: مصور
قطع: وزیری كوتاه 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

تاریخ  اهلل/  روح  خمیني،  کليدي:  کلمات 
ایران/ تاریخ پهلوي. 

چکيده: پرواز 4721 پاریس - تهران عنوان سومین نوشتار از مجموعه كتاب هاي تاریخ 
انقالب است كه براي گروه هاي سني كودک و نوجوان و با هدف آشنا ساختن دانش آموزان 
پس از انقالب اسالمي ایران فراهم شده است. خوانندگان در این جلد از این مجموعه با 
جریان سفر حضرت امام خمیني )پس از 15 سال تبعید(به ایران و اوج گیري تظاهرات 
مردمي آشنا مي شوند. عالوه بر آن، شرح موضوعاتي مانند فرار شاه از ایران، ورود امام 
به فرودگاه مهرآباد، تشکیل دولت موقت، نبردهاي خیاباني، روز پیروزي و روزهاي بعد از 

پیروزي نیز به اختصار آمده است.

تغذیه و تندرستي: پروتئين ها
و  تغذیه  جین.  اینگلیش،   .260
سالك.  محمود  پروتئين ها.  تندرستي: 

-تهران: پیدایش، 1379، 32 ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  دوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: پروتئین/ تغذیه.

چکيده: پروتئین از كلمه یوناني به معني اصلي یا اساسي ریشه گرفته است. در میان تمام 
مواد غذایي، پروتئین از همه اساسي تر است، زیرا بدن بدون آن قادر به رشد و حفظ سالمتي 
نیست. برخالف برخي از مواد غذایي، پروتئین در بدن ذخیره نمی شود  و باید همیشه در 
غذاي روزانه وجود داشته باشد. بدن، پروتئین اضافي را مي سوزاند و به انرژي تبدیل مي كند. 
واحدهاي سازنده پروتئین ها، اسیدهاي آمینه نامیده مي شوند. تا كنون بیست و دو نوع اسید 
آمینه شناخته شده است. بدن ما مي تواند بیش تر این اسیدآمینه ها را خود بسازد، ولي هشت 
نوع از آن ها را باید از طریق غذا و به مقدار صحیح و الزم تأمین كرد، زیرا اگر یکي از اسیدهاي 
 آمینه خیلي كم باشد، بدن نمي تواند از هیچ یك از اسیدهاي آمینه دیگر كه موجود هستند، 
استفاده كند. كتاب پروتئین ها از مجموعه  تغذیه و تندرستي با بیان ساده و قابل فهم، نوجوانان 

را با ارزش غذایي پروتئین ها و شیوه هاي تغذیه سالم، كشف پروتئین ها و... آشنا مي كند.
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تاریخ تمدن جهان یا داستان...
تمدن  تاریخ  محمود.  حکیمي،   .261
جهان یا داستان زندگي انسان )1 و 

2(. -تهران: انتشار، 1366، 120 ص 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ جهان/ تاریخ ایران/ 
تاریخ تمدن/ تمدن جهان.

چکيده: مطالعه تاریخ، در واقع وسیله اي براي بزرگ تر كردن جهان، زمان و مکان است. 
انسان با درک درست علل و عوامل حوادث تاریخي و چگونگي ارتباط آن ها، جهان را 
بهتر خواهد شناخت و درباره  حوادث زمان حال نیز با آگاهي بیش تر قضاوت خواهد كرد. 
كتاب حاضر،اولین جلد از مجموعه تاریخ تمدن جهان مي باشد كه نگارنده سعي كرده 
است در قالب هاي داستان یا سفرنامه به نقل وقایع و رویدادهاي تاریخي بپردازد. جوانان و 
نوجوانان در این مجموعه ضمن مروري برفرآیند یکجا نشیني، روستانشیني و شهر نشیني 
انسان ها، با برخي تمدن هاي بابلیان، مصر و مصریان )حضرت موسي(، شهرهاي كنار 
رودسند، شهرهاي چین قدیم، روم قدیم، زندگي حضرت عیسي، اقوام و ادیان هند و ایران 

باستان آشنا مي شوند.

تاریخ تمدن جهان یا داستان...
تمدن  تاریخ  محمود.  حکیمي،   .262
جهان یا داستان زندگي انسان )3 و 

4 (. -تهران: انتشار، 1366، 93 ص 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ جهان/ تاریخ ایران/ 
تاریخ تمدن/ تمدن جهان.

چکيده: مطالعه تاریخ در واقع وسیله اي جهت شناخت جهان و شگفتي هاي آن است، زیرا 
با درک درست وقایع تاریخي مي توان به پیش بیني وقایع و ساختن دنیایي بهتر اقدام كرد. 
كتاب حاضر كه سومین و چهارمین جلد از مجموعه تاریخ تمدن جهان مي باشد، شامل 
برخي وقایع و حوادث تاریخي است كه نگارنده آن ها را در قالب هاي سفرنامه و داستان 
فراهم آورده است. در این جلد، این موارد آمده اند: ظهور اسالم، جنگ هاي پیامبر اسالم، 
گسترش نظام و فرهنگ اسالمي، انحطاط و سقوط روم، جنگ هاي صلیبي، محکمه و 
تفتیش عقاید در قرون وسطاي اروپا، هجوم مغول ها، ویراني شهرها و قتل عام مردم 

بي گناه، ماركوپولو و چین، و سرانجام فتح قسطنطنیه.

تاریخ تمدن جهان یا داستان...
تمدن  تاریخ  محمود.  حکیمي،   .263
جهان یا داستان زندگي انسان )5 و 

6(. -تهران: انتشار، 1374، 128 ص 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ جهان/ تاریخ ایران/ 
تاریخ تمدن/ تمدن جهان.

چکيده: مطالعه تاریخ در واقع وسیله اي براي شناخت جهان اطرافمان است ما با شناخت 
تاریخ، ضمن عبرت گرفتن از برخي وقایع، به پیش بیني برخي رویدادهاي عصر خویش نائل 
مي شویم. »تاریخ تمدن جهان« مجموعه اي 20 جلدي است كه نگارنده طي آن، داستان 
زندگي انسان را از ابتداي خلقت تاكنون شرح مي دهد. در جلد حاضر )5 و6(، نگارنده عمدتًا 
به تاریخ تمدن اروپا از قرون وسطا تا انقالب فرانسه پرداخته و زیر هر یك از فصل ها، 
پرسش هایي براي مرور مطالب عرضه كرده است، خوانندگان در این جلد با این موارد آشنا 

مي شوند: سرزمین انگلوساكسون ها، رنسانس، قیام مارتین لوتر، تحوالت علمي، و...
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تاریخ تمدن جهان یا داستان...
تمدن  تاریخ  محمود.  حکیمي،   .264
جهان یا داستان زندگي انسان )7 و 

8(. -تهران: انتشار، 1374، 118 ص 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ تمدن/ تمدن جهان/ 
تاریخ جهان.

چکيده: مطالعه  تاریخ و شناخت فرهنگ و تمدن ملل مختلف، ضمن آشنا ساختن انسان 
با نحوه زندگي مردم جهان، باعث شناخت بیش تر از تمدن ها می شود. این شناخت به ما 
كمك مي كند تا آینده را بهتر بسازیم. تحلیل وقایع و حوادث تاریخي، ما را به پیش بیني 
وقایع آینده رهنمون مي سازد. تاریخ تمدن جهان مجموعه اي است كه طي آن، نگارنده 
در قالب هاي سفرنامه و داستان به نقل وقایع و رویدادهاي تاریخ زندگي بشر مي پردازد. 
وي خوانندگان را با فرهنگ ملل مختلف و فرآیند رشد، تحول و افول برخي تمدن ها آشنا 
مي سازد. كتاب حاضر این موارد را عرضه كرده است: ایران در عصر صفویه، حکمرانان 
مسلمان در هند و تحوالت عظیم در روسیه، مهاجرت به كشور جدیدآمریکا، جنگ هاي 
استقالل در آمریکا، تحوالت بزرگ علمي و فلسفي و تأثیر آن ها در انقالب اجتماعي قرن 

هجدهم، و انقالب فرانسه.

تاریخ تمدن جهان یا داستان...
تمدن  تاریخ  محمود.  حکیمي،   .265
جهان یا داستان زندگي انسان )9 و 

10(. -تهران: انتشار، 1366، 111 ص
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ جهان/ تاریخ ایران/ 
تاریخ تمدن/ تمدن جهان.

چکيده: خواندن تاریخ، معرفت ما را نسبت به جهاني كه در آن زندگي مي كنیم، بیش تر 
مي كند. تاریخ ملت ها و اقوام، مملو از حوادث و اتفاقات بي شمار است كه خواندن آن ها در 
كنار یکدیگر باعث گسترش جهان ما می شود. كتاب حاضر مروري بر تاریخ تمدن هاي 
جهان و داستان زندگي انسان است. نگارنده در این كتاب، در قالب هاي داستان و سفرنامه، 
مراحل رشد، تولد، شکوفایي و انحطاط برخي تمدن ها را عرضه كرده است. در این جلد، 
این موضوع ها شرح داده شده است: عصر ناپلئون، جنبش هاي آزادي خواهانه در اروپا و 
امپراتوري عثماني، جنبش های آزادي بخش در آمریکاي التین، جنگ تریاک در چین، 

تجارت برده، جنگ های داخلي آمریکا و جنبش هاي آزادي خواه در روسیه و لهستان.

تاریخ تمدن جهان یا داستان...
تمدن  تاریخ  محمود.  حکیمي،   .266
جهان یا داستان زندگي انسان )11 

و 12(. -تهران: انتشار، 1366، 159 ص
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ جهان/ تاریخ ایران/ 
تاریخ تمدن/ تمدن جهان.

چکيده: مجموعه تاریخ تمدن جهان، پنجره اي به سوي شناخت و تحلیل تمدن هاي جهان 
است. این مجموعه در قالب هاي داستان و سفرنامه به نقل و تحلیل رویدادها، هم چنین 
مراحل تولد، رشد، شکوفایي و انحطاط برخي تمدن هاي جهاني مي پردازد. نگارنده در جلد 
حاضر به نقل وقایع تاریخ كشور ایران بعد از دوران حکومت صفویه و تشکیل حکومت 
قاجاریه مي پردازد. ظهور دولت نادرشاه و تأسیس دولت و سلسله افشاریه، تأسیس سلسله 
زندیه، تأسیس سلسله قاجاریه، سلطنت ناصرالدین شاه، اوضاع اجتماعي و جنبش هاي 

مردمي و تحوالت فرهنگي عصر قاجاریه، از جمله برخي دیگر از مطالب این كتاب است.
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تاریخ تمدن جهان یا داستان...
تمدن  تاریخ  محمود.  حکیمي،   .267
جهان یا داستان زندگي انسان )13 

و 14(. -تهران: انتشار، 1366، 111 ص 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ جهان/ تاریخ ایران/ 
تاریخ تمدن/ تمدن جهان.

چکيده: مجموعه  حاضر كه با عنوان تاریخ تمدن جهان یا داستان زندگي انسان تدوین 
شده است،. به دانش آموزان كمك مي كند تا دید روشن تري نسبت به جهان اطراف خود 
داشته باشند. نگارنده در این مجموعه سعي كرده است تا وقایع، حوادث، تولد و رشد تمدن ها 
و نیز افول برخي از آن ها را در قالب هاي داستان و سفرنامه نقل و تحلیل كند. در این جلد 
خوانندگان با مهم ترین پیشرفت ها و تحوالت علمي و فلسفي قرن 19 آشنا مي شوند. 
پیشرفت هاي پزشکي، اختراعات، علوم تاریخ و جغرافیا، ادبیات )روسیه، انگلستان، فرانسه، 

آمریکا(و تحوالت در زمینه تعلیم و تربیت، از جمله آن هاست.

تاریخ تمدن جهان یا داستان...
تمدن  تاریخ  محمود.  حکیمي،   .268
جهان یا داستان زندگي انسان )15(. 

تهران: انتشار، 1374، 175 ص 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ جهان/ تاریخ ایران/ 
تاریخ تمدن/ تمدن جهان.

چکيده: »تاریخ تمدن جهان« یا »داستان زندگي انسان«، مجموعه اي است كه در رسیدن 
نوجوانان و جوانان به هدف مذكور، آن ها را یاري مي رساند. نگارنده در این مجموعه سعي 
كرده است وقایع و حوادث تاریخي، هم چنین مراحل تولد، رشد، شکوفایي و افول برخي 
تمدن ها را نقل و تحلیل كند. جلد حاضر به نقل بخشي از وقایع قاره اروپا و آمریکا در قرن 
19 مي پردازد. خوانندگان با مطالعه این كتاب، این موضوعات را مورد مطالعه قرار مي دهند: 
وحدت ایتالیا، فروپاشي امپراتوري اتریش، ایجاد كشورهاي كانادا، استرالیا و زالندنو، جنگ 
بوئرها در افریقاي جنوبي، نهضت ها و قیام هاي آزادي بخش در آفریقا، نهضت ترک هاي 
جوان در تركیه، توسعه طلبي آمریکا، قیام چیني ها و انقراض سلسله منچو، ژاپن، و آزادي 

هندوستان.

تاریخ تمدن جهان یا داستان...
تمدن  تاریخ  محمود.  حکیمي،   .269
جهان یا داستان زندگي انسان )16(. 

تهران: انتشار، 1375، 184 ص 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ جهان/ تاریخ ایران/ 
تاریخ تمدن/ تمدن جهان.

چکيده: شناخت و تسلط بر علم تاریخ، ما را در تحلیل وقایع و هم چنین پیش بیني وقایع 
قوي تر مي كند. مجموعه  تاریخ تمدن جهان یا داستان زندگي انسان مشتمل بر نقل و تحلیل 
وقایعي است كه نوجوانان و جوانان را در شناخت بهتر تاریخ ظهور، پیشرفت و افول برخي 
تمدن هاي جهان یاري مي دهد. در كتاب حاضر برخي وقایع، حوادث و تحوالت قاره اروپا و 
امریکا در قرن بیستم بیان شده است، براي مثال: جنگ جهاني اول، جنگ هاي مذهبي در 
ایرلند، انقالب اكتبر روسیه، استقالل اندونزي، ظهور فاشیسم در ایتالیا، جنگ داخلي اسپانیا، 

بحران اقتصادي در امریکا، چین پس از جنگ جهاني اول و دوم.
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تاریخ تمدن جهان یا داستان...
تمدن  تاریخ  محمود.  حکیمي،   .270
جهان یا داستان زندگي انسان )17(. 

تهران: انتشار، 1379، 192 ص 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ جهان/ تاریخ ایران/ 
تاریخ تمدن/ تمدن جهان.

چکيده: تاریخ تمدن جهان یا داستان زندگي انسان مجموعه اي است كه نویسنده طي آن، 
ضمن آشنا ساختن نوجوانان و جوانان با تاریخ تمدن جهان، درک آن ها را از بروز برخي وقایع 
آسان تر مي كند. در این مجموعه، مراحل تولد، رشد، شکوفایي و افول برخي تمدن هاي 
جهان در قالب هاي داستان و سفرنامه بیان شده است. جلد حاضر در راستاي همین هدف به 
نقل بخشي از تاریخ ایران در عصر مشروطیت مي پردازد. در جلد حاضر، عالوه بر آن، این 
موضوعات نیز مطرح می شود:  ایران و وقایع سال 1919، كودتاي سوم اسفند، تغییر كابینه، 

استقرار كامل دیکتاتوري رضاخان، و از نخست وزیري جم تا سقوط رضا شاه.

تاریخ تمدن جهان یا داستان...
تمدن  تاریخ  محمود.  حکیمي،   .271
جهان یا داستان زندگي انسان )18(. 

تهران: انتشار، 1379، 159 ص 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ جهان/ تاریخ ایران/ 
تاریخ تمدن/ تمدن جهان.

چکيده: مجموعه  تاریخ تمدن جهان یا داستان زندگي انسان كه در راستاي این هدف 
نگارش یافته، به دانش آموزان یاري مي دهد تا ضمن تاریخ تمدن جهان، علل توسعه، 
پیشرفت و افول برخي تمدن ها را در جهان دریابند. كتاب حاضر در قالب هاي داستان و 
سفرنامه به نقل بخشي از تاریخ جهان، یعني قرن بیستم مي پردازد. خوانندگان با مطالعه  
این كتاب، با این موضوعات آشنا مي شوند. سازمان ملل )ساختار و مؤسسات وابسته به آن(، 
تحوالت جهاني، كشورهاي اروپایي، اوضاع كشورهاي آسیایي و اروپاي شرقي، اوضاع 

كشورهاي آسیایي و اوضاع كشورهاي آمریکایي التین پس از جنگ جهاني دوم.

تاریخ تمدن جهان یا داستان...
تمدن  تاریخ  محمود.  حکیمي،   .272
جهان یا داستان زندگي انسان )19(. 

تهران: انتشار، 1379، 151 ص
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ جهان/ تاریخ ایران/ 
تاریخ تمدن/ تمدن جهان.

چکيده: نگارنده در این مجموعه، در قالب هاي داستان و سفرنامه ضمن آشنا ساختن 
جوانان و نوجوانان با حوادث و وقایع تاریخي، علل پیشرفت، توسعه و افول برخي تمدن ها 
را شرح مي دهد. در جلد حاضر دانش آموزان طي دو فصل با مهم ترین رویدادهاي خاورمیانه 
و قاره  آفریقا پس از اتمام جنگ جهاني دوم آشنا مي شوند. در هر قسمت از وقایع، سؤاالتي 

طراحي شده است كه به درک و مرور مطالب كتاب یاري مي رساند.
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تاریخ تمدن جهان یا داستان...
تمدن  تاریخ  محمود.  حکیمي،   .273
جهان یا داستان زندگي انسان )20(. 

تهران: انتشار، 1380، 167 ص
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ جهان/ تاریخ ایران/ 
تاریخ تمدن/ جنگ جهاني دوم/ كودتاي 28 

مرداد 1332.

چکيده: كتاب حاضر به تشریح قسمتي از تاریخ سیاسي ایران مي پردازد. و دوران پس از 
جنگ جهاني دوم و دوران پیکار با استعمار را بررسي مي كند. این كتاب كه دو فصل دارد، 
از تاریخ سیاسي معاصر كشورمان سخن مي گوید. مؤلف در این كتاب، به ذكر جزئیاتي از 
تاریخ ایران، دولت هاي مختلف پس از جنگ جهاني دوم، كنفرانس ها، مسائل سیاسي، 
امتیازات، قراردادها، كمیسیون ها، ملي شدن صنعت نفت و... پرداخته است. عناوین فصل 
دوم عبارتنداز: دولت مصدق، پیروزي ایران در دیوان الهه، استعفاي مصدق، تغییرات در 

مجلس، كودتاي 28 مرداد 1332، گلوله باران خانه نخست وزیري و.... 

دانشنامه نوین)5(: تاریخ هنر...
دانشنامه  محمود.  حکیمي،   .274
و  )هنرمندان  هنر  تاریخ  نوین)5(: 
فرهنگ  نشر  دفتر  تهران:  صنعتگران(. 

اسالمي، 1378، 52 ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

کلمات کليدي: آموزش هنر/ تاریخ هنر/ 
هنر/ تاریخ هنرمندان و صنعتگران.

چکيده: این كتاب شامل پنج جلد با عناوین: جهان گیاهان، جهان حیوانات، حمل و نقل، 
علوم و اختراعات، ورزش و تفریح، تاریخ هنر )هنرمندان و صنعتگران( است. كتاب حاضر، 
شامل اطالعاتي درباره هنر باستان، هنر روم باستان، هنر در ایران باستان، عجایب هفتگانه 
در دنیاي باستان، كلیسا و هنر، هنر بیزانسي، غرب و بربرها، قرون وسطا، معماري رمانسك، 
معماري گوتیك، عصر رنسانس، مکتب امپرسیونیسم، مکتب اكسپرسیونیسم، هنر در قرن 

بیستم، معماري اسالمي، خطاطي، نقاشي، مینیاتور، سفالگري، تذهیب، صحافي و... است.

چرا و چگونه ؟ )12(
275. گایز، دارلین. چرا و چگونه ؟ )12(: 
تازه ترین کشفيات دربارۀ پيدایش و 
مرگ دایناسورها. بهروز بیضایي. -تهران: 

قدیاني، 1375، 52 ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: دایناسورها/ انواع دایناسورها 
حیوان هاي ماقبل تاریخ.

چکيده: كتاب »دایناسورها« ما را به گذشته مي برد تا تاریخ هیجان انگیز دایناسورهای 
زوال یافته را روایت كند. با مطالعه این كتاب در مي یابیم كه آگاهي هاي جدید درباره  
گذشته زمین، به اندازه تازه ترین كشف ها درباره كیهان و فضا، جذاب و هیجان انگیزند. 
اگر چه دایناسورها موجوداتي بسیار قدیمي و زوال یافته اند، اما دانش ما درباره آن ها كامال 
جدید است. این كتاب با توصیف هایي جذاب درباره آلوزوس ها، برونتوزروس، براكیوزروس ها 
و خویشاوندان گوناگون آن ها، به خواننده از دوران بسیار كهن زمین و زندگي در آن درک 
عمیقي مي دهد. این كتاب به ما مي آموزد كه گذشته نیز مانند آینده، زمینه مناسبي براي 

پژوهش علمي است.
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تصویري از بهار
276. سیدي، حسین. تصویري از بهار. 
و  كودكان  فکري  پرورش  كانون  تهران: 

نوجوانان، 1376، 80 ص.: مصور
قطع: رقعی 

پایه تحصيلى:  دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تعلیم و تربیت دیني

کلمات کليدي: سیماي پیامبر اكرم)ص(/ 
محمد)ص(، پیامبر اسالم/ رفتار پیامبر.

چکيده: در این كتاب سیماي پیامبر گرامي اسالم به تصویر در آمده است. نگارنده ابتدا از 
سیماي ظاهري و سپس از شخصیت و رفتارهاي شخصي آن حضرت، بهداشت شخصي 
و رعایت بهداشت محیط سخن به میان آورده است. هم چنین ذكر مطالبي درباره نماز و 
نیایش، روزه، فروتني، خشم و رفتار آن حضرت در خانه و اجتماع از جمله نکاتي است كه 
نگارنده بدان پرداخته است. در ذیل هر مطلب نام منبع و شماره صفحه آن ذكر شده و 

فهرست منابع و مآخذ نیز در پایان كتاب آورده شده است.

تمرین زبان انگليسي براي...
277. بیرجندي، پرویز، عناني سراب، محمد 
براي  انگليسي  زبان  تمرین  رضا. 
راهنمایي.  سوم  سال  دانش آموزان 

تهران: مدرسه، 1374، 215 ص
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: زبان انگلیسي

انگلیسي/  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 
دوره   تمرین ها/  و  آزمون ها  انگلیسي/  زبان 

راهنمایي/ پایه  3.

چکيده: این مجموعه ضمن معرفي لغت ها و اصطالح های جدید هر درس به معرفي آن ها 
از طریق دادن معادل فارسي و تصویر پرداخته است. هدف مؤلف این است كه دانش آموزان 
با نگاه كردن به تصاویر و تلفظ كردن لغت ها، آن ها را به مطالب كتاب ربط دهند و با دیدن 
مجدد تصاویر بتوانند لغت ها را بنویسند. پر كردن جاهاي خالي، جور كردن و یافتن لغت هاي 
ناهماهنگ با بقیه، زمینه كافي یادگیري لغت هاي كلیدي را فراهم مي كنند. نکته هاي 
تلفظي هر درس از طریق جدول معرفي شده و در پایان، ضمن طرح درک مطلب، متن 
كوتاهي در ارتباط با الگوي دستوري درس مورد نظر داده شده است تا دانش آموزان با 

مهارت، خواندن آن را تمرین كنند.

تمرینات و نمونه سؤاالت...
278. غالمپور، سهراب. تمرینات و نمونه 
مخصوص  نوین  انگليسي  سؤاالت 
نوین،  آزمون  -تهران:  راهنمایي.  دوم 

1377، 142 ص.: مصور 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  دوم راهنمایي
موضوع درسى: زبان انگلیسي

انگلیسي/  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 
 /2 پایه  راهنمایي/  دوره   درسي/  كتاب هاي 

زبان انگلیسي/ دستور زبان انگلیسي.

چکيده: كتاب حاضر در هجده درس، بخش مربوط به مرور و دوره تمرینات كتاب و 
هفت آزمون تدوین یافته است. دانش آموزان با استفاده از روش هاي متنوع آموزش واژگان، 
به ویژه استفاده از تصاویر، جدول ها، بازي با كلمات مي توانند در زمینه هاي گوناگون، از 
قبیل: دستورزبان، لغت، مکالمه و.... توانا شوند و در نتیجه به استفاده از زبان انگلیسي براي 
برقراري ارتباط قادر خواهند شد. تمرین هاي هر بخش از آسان به مشکل است و تمام 
سطوح یادگیري زبان انگلیسي سال دوم راهنمایي را شامل می شود. این تمرین ها شامل پر 

كردن جاهاي خالي، جمالت سؤالي، منفي و... است. 
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تمرینات و نمونه سؤاالت...
و  تمرینات  سهراب.  غالمپور،   .279
مخصوص  انگليسي  سؤاالت  نمونه 
نوین،  آزمون  -تهران:  راهنمایي.  سوم 

1377، 160 ص.: مصور  
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: زبان انگلیسي

آموزش  انگلیسي/  زبان  کليدي:  کلمات 
زبان انگلیسي/ راهنماي آموزشي.

چکيده: كتاب حاضر 11 درس و یك مقدمه دارد كه شامل محتواي آموزش كتاب درسي 
زبان پایه  دوم راهنمایي است. در این كتاب با استفاده از تصاویر، جدول ها، بازي با كلمات، 
توجه كافي به اهمیت نیاز به لغت براي فراگیري زبان خارجه ایجاد می شود. تمرین هاي 
هر درس از آسان به مشکل تنظیم شده است و شامل تمامي سطوح یادگیري در محدوده 
شناخت مي باشند. مطالب این كتاب تکمیل مطالب كتاب درسي است و دانش آموزان با 

مطالعه و انجام تمرین هاي این كتاب، بنیه علمي خود را تقویت خواهند كرد.

چرا و چگونه؟
280. دروشر، ب. ویتوس. چرا و چگونه؟ 
و  مي شنوند  مي بینند،  چگونه  جانوران   :)1(
-تهران:  بیضایي.  بهروز  مي كنند!.  حس 

بنفشه، 1377، 48 ص.: مصور  
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: جانوران/ بینایي جانوران/ 
شنوایي جانوران/ احساس جانوران.

چکيده: بعضي جانوران، صداها را مي شنوند و امواج حرارتي را مي بینند. برخي دیگر این 
قابلیت را دارند كه از كیلومترها فاصله، بو را حس كنند. جانوران، پدیده هایي را تشخیص 
مي دهند كه براي انسان غیر قابل تصور است. با این وجود چنین حواسي براي آن ها بسیار 
عادي و غریزي است و مسأله اي ماوراي غریزه و حس تلقي نمی شود. این كتاب با ارائه 
موضوعاتي همچون: حس بینایي، حس تشخیص رنگ، حس تشخیص دما، حس المسه 
و ارتعاش، حس شنوایي، حس تشخیص فراصوت، حس بویایي، حس مغناطیسي، سایر 
توانایي هاي حسي و... به دانش آموزان فرصت مي دهد تا از طریق سه حس بینایي، شنوایي 
و المسه به شناسایي جانوران بپردازند و به این ترتیب، درک درستي از آن ها به دست آورند.

نوجوانان دانش دوست تحقيق...
نوجوانان  تري.  جنینگر،   .281
 :)8( مي کنند  تحقيق  دانش دوست 
جانوران کوچك باغچه. صدیقه ابراهیمي. 
-تهران: فاطمي، واژه، 1375، 32 ص.: مصور 

قطع: رحلی 
پایه تحصيلى:  اول و سوم راهنمایي

موضوع درسى: علوم تجربي
باغچه/  حیوان هاي  کليدي:  کلمات 

جانوران/ آموزش علوم.

چکيده: موضوع این كتاب درباره بعضي از بي مهرگان است كه در باغچه ها یافت مي شوند. 
تعداد زیادي از جانوران گوناگون را مي توان در باغ و باغچه پیدا كرد. چند تا از این جانوران 
مانند مگس ها، كفشدوزک ها، پروانه ها، پشه ها، حلزون ها و... مي باشند. اگر این جانوران 
را به دقت بررسي كنیم، مطالب تازه بسیاري درباره  آن ها فرا مي گیریم، مثال: شب پره 
و پروانه تخم هاي ریزي روي برگ گیاهان مي گذارند. از این تخم ها،الرو یا كرمینه هایي 

بیرون مي آیند و...
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جبر)2(
282. دین، سوزان. جبر)2(. علیرضا توكلي. 

تهران: محراب قلم، 1378، 84 ص.: مصور 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: ریاضي

کلمات کليدي: آموزش ریاضي/ جبر/ دوره 
راهنمایي.

چکيده: فعالیت هاي مختلف با جبر به دانش آموزان كمك مي كند تا مفاهیم و مهارت هاي 
جبر نظیر: منطق، تشخیص بصري، حل مسأله، اعداد اول، اعداد مركب، فاكتورگیري، 
طراحي حل معادله، مساحت چند ضلعي ها، قضیۀ فیثاغورث و بسیاري دیگر از مباحث 
ریاضي را بیاموزند. به طور معمول دانش آموزان هنگام یادگیري مفاهیم جبري، از حل كردن 
معماها، پركردن جدول ها، طراحي مکعب ها، رسم شکل ها و بسیاري دیگر از فعالیت ها لذت 
مي برند. این كتاب زمینه  مناسبي را براي آشنایي مخاطبان با جبر فراهم مي كند. فعالیت هاي 
كتاب به  گونه اي است كه سبب می شود  دانش آموزان، مفاهیم اساسي جبر مقدماتي را به 
روش جالب فرا گیرند. كتاب حاضر جلد دوم از مجموعۀ جبر براي هرروز است كه بازي ها 

و سرگرمي هاي متنوعي را همراه با پاسخ دارد.

جبر مقدماتي )1(
283. ساندرسن، كارن. جبر مقدماتي )1(. 
علیرضا توكلي. -تهران: محراب قلم، 1378، 

83 ص.: مصور
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: ریاضي

کلمات کليدي: آموزش ریاضي/ جبر/ دوره 
راهنمایي.

چکيده: كتاب حاضر اولین جلد از مجموعه  جبر براي هرروز است و فعالیت هاي آسان و 
هیجاني را براي دانش آموزان فراهم مي كند كه با انجام دادن آن ها دانش آموزان در نشانه ها 
و معادله به درک باالیي مي رسند. مجموعه  فعالیت هاي این كتاب به  گونه اي است كه 
دانش آموزان مي توانند در مورد این بخش از ریاضیات )جبر( فکر كنند و مفاهیم اساسي 
جبر مقدماتي را فرا گیرند. سه موضوع اصلي در این كتاب فراهم آمده است. كه عبارتنداز: 
معادالت، منطق و استدالل و طرح ها و اعداد صحیح. با مطالعۀ منطق، استدالل و طرح ها، 
آن ها روش هاي حل مسأله و مفاهیم نظریه اعداد را براي حل كردن مسائل، به كار مي برند 
و روابط و طرح ها را كشف مي كنند. و هنگام مطالعه درباره  اعداد صحیح دانش آموزان از 
معماها، بازي ها و طرح ها استفاده مي كنند تا دستورهاي عملیاتي را براي كار با اعداد صحیح 

كشف كنند. 

تاریخ انقالب )9(
284. شمس، محمدرضا. تاریخ انقالب 
)9(: جنگ شهرها. -تهران: تاریخ و فرهنگ، 

1378، 65 ص.: مصور
قطع: وزیری كوتاه 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

کلمات کليدي: جنگ ایران و عراق/ تاریخ 
ایران/ بمباران مناطق مسکوني.

چکيده: جنگ شهرها، از مجموعه كتاب هاي تاریخ انقالب است كه به وقایع و رویدادهاي 
سال 1363 اختصاص دارد. نگارنده سعي كرده است كه در قالب شعر، تصویر، خاطره و 
روایت هاي متنوع، این تاریخ را به نمایش بگذارد. پس از آزادي خرمشهر در سال 1361 و 
غلبه ایران بر حمالت دشمن و باز پس گیري سایر نقاط اشغال شده، رژیم عراق كه وضع 
را چنین دید، جنگ را به داخل شهرها كشاند. عراق ابتدا با استفاده از موشك هاي دور برد، 
شهرهاي مرزي را هدف قرار داد و بعد اقدام به بمباران هوایي و حمله به شهرهاي بزرگ و 
پر جمعیت مثل تهران با استفاده ازموشك هاي زمین به زمین كرد. در این جلد از مجموعه 

یاد شده، به شرح این مرحله از جنگ و انقالب اسالمي توجه شده است 
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جنگل هاي مناطق معتدل
تحقيقات  تري.  جنینگر،   .285
جغرافيدان جوان: جنگل هاي مناطق 
معتدل. حسین ایرایي. -تهران: پیام آزادي، 

1377، 47 ص.: مصور  
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: جغرافیا

جغرافیا/ جنگل/  آموزش  کليدي:  کلمات 
مناطق معتدل.

چکيده: كتاب حاضر، ضمن معرفي جنگل ها به توضیح درباره  قسمت هاي مختلف یك 
درخت، معرفي انواع درختان، راه هاي گوناگون استفاده از درخت، علت آتش سوزي در 
مناطق  جنگل هاي  میوه،  باغ هاي  زغال چوب،  كاغذ،  جدید،  جنگل هاي  ایجاد  جنگل، 
مدیترانه اي، بلندترین و قدیمي ترین درختان جهان، جنگل هاي استرالیا و... مي پردازد. در 
بخش انتهایي، چند مورد تحقیق گردآوري و واژه هاي دشوار، توضیح داده شده است. در 
قسمت هاي مختلف كتاب نیز با استفاده از تصاویر مناسب و مرتبط، به آموزش مطالب شکل 

جذاب و مناسب تري داده است.

چگونه در اردو زندگي کنيم
اردو  در  چگونه  دیوید.  286.  هارود، 
-تهران:  كریمي.  قاسم  کنيم؟  زندگي 

قدیاني، 1375، 61 ص.: مصور 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: اردو/ اداره اردو.

چکيده:  این كتاب شیوه هاي متنوع زندگي اردویي را به خوبي توضیح مي دهد و شوق 
از  استفاده  با  مي توانند  خانواده ها  مي انگیزد.  بر  خواننده  درون  را  عرصه  این  در  تجربه 
توصیه هاي این كتاب، روزهاي خوش و لذت بخشي را در طبیعت بگذرانند و همکاري 
دسته جمعي و زندگي پر تنوع و فعال گروهي را تجربه كنند. كتاب چگونه در اردو زندگي 
كنیم ؟ گروه هاي مختلف مردم را فرا مي خواند تا چگونه زیستن درون طبیعت را بیاموزند، 
لحظاتي به یاد ماندني براي خود بیافرینند و خاطره زندگي در دل طبیعت را بر خاطرات 
خود بیافزایند. دانشجویان نیز با اجراي درست این توصیه ها مي توانند شرایطي مطلوب براي 

زندگي گروهي و ارتباط اجتماعي و تفاهم و تبادل تجربه فراهم آورند. 

چرا و چگونه؟ )مجموعه 7 جلدي(
 7 )مجموعه  چگونه؟  و  چرا   .287
قدیاني،  -تهران:  بیضایي.  بهروز  جلدي(. 

1374، 7ج.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

عمومي/  اطالعات  کليدي:   کلمات 
دائرئ المعارف ها/ آموزش كودكان.

چکيده: كتاب حاضر، شامل جلدهاي اول تا هفتم از مجموعه  كتاب هاي چرا و چگونه ؟ 
است كه در یك جلد به چاپ رسیده اند. در این مجموعه توضیح داده می شود  كه غریزه هاي 
استثنایي حیوانات را چگونه مي توان تفسیر و توجیه كرد، و هم چنین چگونه مي توان از 
انقراض نسل بعضي از حیوانات جلوگیري كرد. نخست باید بر اساس ساختار وجودي رفتار 
و مهم تر از همه به حواسي كه از آن طریق خود را با جهان اطراف تطبیق مي دهند، پي 
ببریم. نگارنده در این كتاب، انواع حس هاي حیوانات و سایر توانایي هاي آنان را نسبت به 

انسان ها توضیح مي دهد.
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چرا و چگونه؟ )مجموعه 6 جلدي(
 6 )مجموعه  چگونه؟  و  چرا   .288
قدیاني،  -تهران:  بیضایي.  بهروز  جلدي(. 

1373، 6ج.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

عمومي/  اطالعات  کليدي:  کلمات 
آموزش  كودكان/  آموزش  دائرئالمعارف ها/ 

علوم.

چکيده: كتاب حاضر شامل جلدهاي 15 تا 20 مجموعه كتاب هاي چرا و چگونه ؟ مي باشد 
كه ویژه  دانش آموزان دوره راهنمایي و دبیرستان فراهم شده است. مطالعه  این كتاب، به 
خوانندگان در تکمیل كردن درس هاي علوم و زیست شناسي خود كمك مي كند. جلد 
حاضر، به بررسي گنج هاي زیرزمین اختصاص دارد. نگارنده بر این باور است كه گنج حتمًا 
نباید صندوقي پر از سنگ هاي قیمتي، كیسه هاي پر از سکه هاي طال یا غاري مملو از غنایم 
دزدان دریایي باشد، بلکه یك سکه نادر از دوران روم باستان یا مهمیزي آهني كه سوار كار 
رزمنده اي در دوران قدیم در نبرد گم كرده بود نیز مي توانند ارزش مادي و معنوي فراواني 
داشته باشند. در این كتاب درباره این موضوع ها صحبت شده است. گنج هاي گم شده در 
سال هاي بسیار دور در تمام نقاط جهان، روش هاي جست وجو یافتن گنج، گنج هاي مدفون 

شده، طالهاي دزدان دریایي و گنج هاي غرق شده، و هم چنین انواع گنج هاي پیدا شده.

چرا و چگونه؟ )مجموعه 7 جلدي(
 7 )مجموعه  چگونه؟  و  چرا   .289
قدیاني،  -تهران:  بیضایي.  بهروز  جلدي(. 

1376، 7ج.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

عمومي/  اطالعات  کليدي:  کلمات 
دائرئ المعارف ها/ آموزش كودكان.

چکيده: كتاب حاضر مشتمل بر جلدهاي هشتم تا چهاردهم مجموعه  چرا و چگونه ؟ 
مي باشد. نگارنده در این كتاب با استفاده از تصاویر فراوان، به بررسي فرآیند و تاریخچه پرواز 
مي پردازد. تاریخ نشان مي دهد كه رؤیاي پرواز در انسان براي دسترسي به ستارگان، به زمان 
خلقت انسان بر مي گردد. نگارنده در توضیح این سخن، ابتدا به مراحل اولیه پرواز انسان به 
وسیله بالون و بال هاي مصنوعي مي پردازد و سپس پیشتازان هوانوردي جهان را همراه با 
ابداعات آن ها معرفي مي كند. خوانندگان در بخش انتهایي با مهم ترین پیشرفت هاي پرواز، 

یعني هواپیماهاي مافوق صوت، موشك ها و ماهواره ها آشنا مي شوند.

تغذیه و تندرستي: چربي ها
290. نوتریج، رودا. تغذیه و تندرستي: 
چربي ها. محمود سالك. -تهران: پیدایش، 

1378، 32ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  دوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

بهداشت/  غذایي/  مواد  کليدي:  کلمات 
تغذیه/ چربي ها.

چکيده: چربي ها در اكثر غذاها وجود دارند و منبعي سرشار از انرژي هستند. چربي ها بدن 
مارا گرم نگه مي دارند و اندام هاي آسیب پذیر بدن را مانند یك الیه محافظ در بر مي گیرند. 
چربي ها حاوي ویتامین های آ، د، اي، كا و بعضي مواد معدني مهم هستند. آن ها به دو 
گروه اصلي تقسیم مي شوند: 1. چربي هاي اشباع شده مثل چربي شیر، لبنیات، تخم مرغ 
و گوشت. 2. چربي هاي اشباع نشده مثل چربي به دست آمده از گیاهان، میوه ها و برگ ها. 
كتاب چربي ها و با تعریفي ساده از این ماده غذایي، ما را با خواص، انواع مختلف و مصرف 
صحیح چربي ها آشنا مي كند. برخي فصل هاي این كتاب عبارتند از: قلب و چربي، خیلي 

چاق، خیلي الغر، غذاهاي پراز الیاف و...
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چوب ها و ریشه ها
و  چوب ها  عبدالرضا.  جاللي،   .291
فکري  پرورش  كانون  -تهران:  ریشه ها. 
كودكان و نوجوانان، 1373، 38 ص.: مصور  

قطع: خشتی 
پایه تحصيلى:  دوم و سوم راهنمایي

موضوع درسى: آموزش هنر
کلمات کليدي: آموزش هنر/ هنر تزیین.

چکيده: چوب ها و ریشه هاي درختان مي توانند ابزار خوبي براي تزیین باشند. آمیزش هنر 
و سلیقه سبب می شود  كه بتوانیم با استفاده از ریشه ها و یا با اضافه كردن چوبي به چوب 
دیگر، شکلي ایجاد كنیم. كتاب حاضر، به آموزش هنر و تزیین به وسیله چوب ها و ریشه ها 
پرداخته است. تمام صفحات كتاب شامل نمونه هایی از ساخته های هنری از چوب ها و 
ریشه هاست تا دانش آموزان ضمن مشاهده آن ها جهت ساخت وسایل هنري فکر تازه اي 
بگیرند و ضمن به كارگیري قطعات چوب و ریشه، وسایلي را براي تزیین منزل یا اتاق 
كار بسازند. نمونه هاي جالبي از دست سازها و هنرهاي دستي در صفحه هاي مختلف این 

كتاب، طراحي و گردآوري شده است.

بالیاي انساني: حفره اوزون 
انساني:  بالیاي  آلکس.  ادموندز،   .292
اوزون.  اوزون: شکاف در الیه  حفره 
رضوان دزفولي. -تهران: پیدایش، 1378، 32 

ص.: مصور  
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: الیه اوزون/ محیط زیست/ 
آموزش علوم. 

چکيده: الیه  اوزون، الیه محافظ حساسي از گاز طبیعي O 3 است كه در استراتوسفر 
)حدود 11 تا 50 كیلومتري سطح زمین(یافت می شود. این گاز نجات بخش با جذب و 
كاهش اثرات مخرب امواج ماوراء بنفش خورشید، مانند یك صافي، كره  زمین را از اثرات 
تخریبي امواج آسیب زا مصون نگه مي دارد. یکي از دالیل به وجود آمدن شکاف در اوزون، 
وجود نوعي ماده شیمیایي مصنوعي در جو به نام كلروفلوئور كربن مي باشد. نور خورشید 
باعث شکسته شدن مولکول هاي این ماده می شود  و در نتیجه، اتم هاي كلر آزاد مي شوند. 
تك تك اتم هاي كلر به مولکول هاي اوزون حمله مي كنند. این كتاب با ارائه  موضوعاتي، 
همچون: الیه  اوزون، نابودي زنجیره غذایي در طبیعت، عوامل تخریب الیه  اوزون، ترمیم 

حفره اوزون و... به بررسي نقش الیه  اوزون در زندگي انسان ها پرداخته است.

تاریخ انقالب )10(
انقالب  تاریخ  مژگان.  شیخي،   .293
)10(: حلبچه خانه سوري. -تهران: تاریخ و 

فرهنگ، 1379، 73 ص.: مصور 
قطع: وزیری كوتاه 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

عراق/  و  ایران  جنگ  کليدي:  کلمات 
حلبچه/ تاریخ ایران.

چکيده: كتاب حاضر، دهمین جلد از مجموعه كتاب هاي تاریخ انقالب مي باشد كه با 
عنوان حلبچه، خانه سوري با هدف آشنا ساختن نوجوانان و كودكان پس از انقالب با وقایع 
و رویدادهاي انقالب اسالمي ایران فراهم شده است. نگارنده عمدتاً با استناد به روایات، 
تصاویر، خاطرات و اشعار به این امر اهتمام ورزیده است. در این جلد، وقایع سال 1364 ش 
و بمباران شهر حلبچه عراق توسط عراقیان توصیف شده است. مهم ترین وقایع این سال ها 
عبارت بودند از: ادامه حمالت موشکي صدام به شهرهاي بزرگ، عملیات عظیم والفجر 8 
و پیروزي ایران در فتح فاو، چهارمین انتخاب ریاست جمهوري و برخي اخبار و رویدادهاي 

ورزشي، فرهنگي و هنري.
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چرا و چگونه؟ )4(: خزندگان و...
294. نیکیش، مانفرد. چرا و چگونه؟ )4(: 
بیضایي.  بهروز  خزندگان و دوزیستان. 

تهران: قدیاني، 1376، 56 ص.: مصور  
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

خزندگان/  دوزیستان/  کليدي:  کلمات 
مارها/ سوسمارها/ آموزش علوم.

چکيده: خزندگان و دوزیستان در نظر بسیاري از مردم ترسناک هستند. هر چه بیشتر 
درباره  دوزیستان و خزندگان پژوهش شود، به همان نسبت احساس ترس و چندش از 
آن ها كمتر می شود  و توجه ما نیز بیشتر به آن ها جلب خواهد شد. قورباغه هاي آَشیانه 
ساز، الک پشت هاي قالب انداز و كروكودیل هایي كه از تخم هایشان محافظت و پرستاري 
مي كنند، تا چند دهه به طور كلي براي بشر ناشناخته بودند. این كتاب كه جلد چهارم از 
مجموعه  چرا و چگونه ؟ است، به دوزیستان و خزندگان سراسر دنیا نگاهي گذرا انداخته 
و از پیدایش آن ها، زندگي عادي آن ها و نکات ویژه و خصوصیات كمیاب زندگي آن ها 
سخن گفته است. هدف از نگارش این كتاب، آشنایي بیش تر با این جانوران و تالش براي 

حفاظت آن هاست. 

خود آزمون هدفدار زبان انگليسي...
295. رزازیان، مریم؛ صادق رنجي، جعفر. خود 
آزمون هدفدار زبان انگليسي سال سوم 
راهنمایي براي معلمان و دانش آموزان. 

تهران: شورا، 1371، 191 ص.: مصور 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: زبان انگلیسي

آموزش  انگلیسي/  زبان  کليدي:  کلمات 
دوره  انگلیسي/  زبان  انگلیسي/ دستور  زبان 

راهنمایي/ پایه 3. 

چکيده: كتاب حاضر، شامل مجموعه سؤال هایي از مطالب كتاب درسي زبان سال سوم 
راهنمایي است. سؤال ها نسبت به حجم و محتواي مباحث مختلف كتاب درسي و بر اساس 
جدول هدف _ محتوا تهیه و تدوین شده است. در كنار سؤال ها، زمان پاسخگویي، بارم 
و درجه دشواري و... قرار گرفته است. بنابراین، دانش آموزان مي توانند سؤاالت را از تمام 
سطوح یادگیري انتخاب كنند و تمرین ها را انجام دهند. استفاده از جمله هاي پر كردني و یا 
استفاده از تصاویر در حل تمرین ها، استفاده از جمله هاي به هم ریخته براي مرتب كردن 

آن ها و... به یادگیري كمك هاي مؤثري مي كنند. 

خود آزمون هدفدار زبان انگليسي...
296. رزازیان، مریم، صادق رنجي، جعفر. خود 
آزمون هدفدار زبان انگليسي سال دوم 
راهنمایي براي معلمان و دانش آموزان. 

تهران: شورا، 1375، 208 ص.: مصور 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  دوم راهنمایي
موضوع درسى: زبان انگلیسي

انگلیسي/  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 
دوره  راهنمایي/ پایه 2.

چکيده: كتاب حاضر شامل سؤال هایي از مطالب كتاب درسي زبان دوم راهنمایي مي باشد. 
سؤال ها نسبت به حجم و محتواي مباحث مختلف كتاب درسي و براساس جدول هدف و 
محتوا و هدف هاي علمي، ارزشیابي تهیه و تدوین شده است. در طراحي سؤال هاي كتاب، 
انطباق سؤال ها با هدف هاي مهم یادگیري، توجه به سطح یادگیري، سطح دشواري سؤال ها، 
تناسب میان تعداد سؤال ها باحجم و اهمیت مطالب هرگفتار، بررسي و توجه شده است. 
جدول هدف و محتوای راهنمایي براي طرح سؤال هاي مناسب در قالب مفاهیم و اهداف 
و محتواي آموزش زبان مي باشد. سؤال هایي با عنوان به این پرسش ها پاسخ دهید آمده 
كه براي هر پرسش، سطح یادگیري، سطح دشواري و زبان پرسش به صورت سؤال و بارم 
نوشته شده است. پاسخ صحیح پرسش هاي كامل كردني، صحیح، غلط و چهار گزینه اي با 

ذكر شماره هاي موضوع آن در انتهاي هر بخش آورده شده است. 
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چرا و چگونه ؟ )8(: داستان پرواز 
و  چرا  جوزف.  هرولد  297.  هایلند، 
چگونه؟ )8(: داستان پرواز: از بالون 
-تهران:  اردشیرپور.  بیژن  موشك.  تا 

قدیاني، 1378، 48 ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

بالون/  هواپیماها/  پرواز/  کليدي:  کلمات 
موشك/ آموزش علوم.

چکيده: فکر پرواز انسان را از روزگاران بسیار قدیم متوجه خود ساخت. در سال 1903 
م برادران رایت نخستین پرواز خود را با هواپیماهاي موتوري به نحو موفقیت آمیزي انجام 
دادند. این موفقیت، آغاز به كارگیري این موتورها در هواپیماي ارتشي، مسافربري و... بود. 
همزمان با پیشرفت فناوري، ساخت انواع هواپیماهاي پیشرفته نیز رو به فزوني یافت. در 
سال 1968 م هواپیماهاي مسافربري مافوق صوت از جمله توپولف و كنکورد در كشورهاي 
صنعتي ساخته شد و... این كتاب با ارائه موضوعاتي همچون: رؤیاي پرواز، سبك تر از هوا، 
پیشتازان هوانورد، سریع تر از صوت، موشك ها و ماهواره ها و... به بررسي داستان پرواز 

پرداخته است.

دانستني هاي کامپيوتر براي نوجوانان
298. رفین، برایان. واتس، اسمیت. واتس، 
براي  کامپيوتر  دانستني هاي  لیزا. 
نوجوانان. امیر مسعود جهان بین. -تهران: 

مدرسه، 1379، 32 ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
ریاضي/  فن/  و  حرفه  درسى:  موضوع 

كامپیوتر
کلمات کليدي: آموزش رایانه/ رایانه.

چکيده: امروزه رایانه از ابزارهاي مهم زندگي محسوب می شود  و هر فرد عالقه مند 
به آموختن، مجبور به استفاده از آن مي باشد. كتاب حاضر بینشي كلي درباره رایانه ارائه 
مي دهد. مطالب آن به زباني ساده و نیمه علمي بیان شده است و تصاویر متنوع آموزشي را 
ملموس تر كرده است. تعریف دستگاه رایانه، رایانه هاي قدیمي و جدید، اجزاي یك رایانه، 
انواع و طرز كار رایانه، حافظه رایانه، فرمان دادن به رایانه، نرم افزارهاي رایانه، نقش رایانه 
در صنعت و تجارت و مدل هاي رایانه، از مطالب عمده این كتاب مي باشد و دانش آموزان و 

عالقه مندان با مطالعه آن، اطالعاتي كلي پیرامون رایانه، به دست مي آورند. 

دانستني هایي از قرآن
299. اسرار، مصطفي. دانستني هایي از 
قرآن. -تهران: قو، 1377، 200 ص.: مصور 

قطع: رقعی 
پایه تحصيلى:  دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تعلیم و تربیت دیني

شناخت  قرآن/  آموزش  کليدي:  کلمات 
قرآن.

چکيده: در این برهه از زمان كه دشمنان اسالم و قرآن تهاجم وسیعي را در بعد فرهنگي 
پي ریزي كرده اند، ضرورت پناه بردن به دژ محکم اسالم یعني، قرآن و عترت و بهره مندي 
از چشمه هاي زالل معارف الهي كه از قله هاي بلند آن سرازیر است، آشکارتر می شود. 
اولین گام هاي آشنایي با این ودیعه الهي، شناخت اجمالي آن مي باشد. كتاب حاضر گامي 
است براي آشنایي با قرآن و شناخت اجمالي و ویژگي ها و خصوصیات سوره ها و آیات كه 
متناسب با گروه سني ج و د تهیه شده است. خوانندگان ضمن آشنایي با مفاهیم سوره و 
آیه، با وحي و اقسام آن، نحوه گردآوري قرآن، عالمت گذاري قرآن، سوره هاي مکي و 
مدني، اولین و آخرین سوره ها، معاني و شأن نزول برخي سوره ها، زندگي پیامبران، معجزه 

و اعجاز قرآن، آشنا مي شوند.
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چرا و چگونه ؟ )14(
2100. ل. كین، مارتین؛ بار، هاینز. چرا و 
و  الکترونيك  دانش   :)14( ؟  چگونه 
-تهران:  بیضایي.  بهروز  آن.  کاربردهاي 

قدیاني، 1375، 48 ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: الکترونیك/ آموزش علوم/ 
الکتریسیته.

چکيده: اغلب به عصري كه در آن زندگي مي كنیم، عصر اتم مي گویند. ولي پژوهش در باره 
نیروي اتمي و كاربرد آن بدون علم الکترونیك قابل تصور نیست. بنابراین درست تر آن است 
كه عصر حاضر را عصر الکترونیك بنامیم. براي درک بهتر درباره الکترونیك، ابتدا باید نکاتي 
درباره الکتریسیته بدانیم، زیرا این دو با یکدیگر ارتباط تنگاتنگي دارند. الکتریسیته در حقیقت 
انرژي ذراتي از اجزاي اتم است كه بار منفي دارند. به وسیله علم الکترونیك، دستگاه هاي 
ارتباطي بي سیمي و رادیویي پدید آمد. تا منجر به اختراع رایانه شد. این كتاب با ارائه موضوعاتي 
همچون: عصر الکترونیك، از الکترون تا الکترونیك، علم الکترونیك چگونه پیشرفت مي كند، 
وسایل الکتریکي چگونه كار مي كنند، كاربرد الکترونیك و... به بررسي دانش الکترونیك و 

كاربردهاي آن پرداخته است.

 
چرا و چگونه ؟ )19(: دانشمندان...

؟  چگونه  و  چرا  جین.  تبل،   .2101
)19(: دانشمندان بزرگ. بهروز بیضایي. 

تهران: قدیاني، 1378، 48 ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: دانشمندان/ آموزش علوم/ 
سرگذشت دانشمندان.

)كاشف  فارادي  مایکل  چگالي(،  )مخترع  ارشمیدس  همچون  دانشمنداني  چکيده: 
الکتریسیته( و... از جمله كساني بودند كه با استفاده از آزمایش هاي عملي، فرضیات خود 
را به اثبات مي رساندند. آن ها اغلب راه حل هر پرسش را به صورت فرضیه مطرح و سپس 
بررسي مي كنند كه آیا تمام حقایق با این فرضیه مناسبند یا نه ؟ برخي نیز همچون انیشتاین 
مخترع اتم بودند، یعني به نوع دیگري از دانشمندان تعلق داشتند. آن ها اكتشافات خود را 
نه در آزمایشگاه، بلکه تنها از طریق تفکر، اندیشیدن و محاسبه به انجام مي رساندند و از 
هیچ گونه آزمایش هاي عملي براي اثبات فرضیات خود استفاده نمي كردند. این كتاب با ارائه 
موضوعاتي همچون: دانشمندان و پژوهشگران، ارشمیدس، كپرنیك، انیشتاین و... به بررسي 

كشفیات دانشمندان بزرگ پرداخته است. 

نوجوانان دانش دوست تحقيق...
نوجوانان  تري.  جنینگر،   .2102
 :)19( مي کنند  تحقيق  دانش دوست 
دانه ها و نهال ها. محمدحسین امیرتهران: 

فاطمي، واژه، 1375، 32 ص.:مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

بذرها/  آزمایش  بذرها/  کليدي:  کلمات 
نهال ها/ آموزش علوم.

چکيده: همه دانه ها از گل ها به وجود مي آیند. بیش تر گل ها از چهار بخش تشکیل شده اند. 
این چهار بخش به ترتیب از خارج به داخل عبارتند از: كاسبرگ ها، گلبرگ ها، پرچم ها و 
برچه ها. وقتي مقداري از گرده یك گل روي برچه هاي گلي از همان گیاه بنشیند، برچه ها 
رشد مي كنند و تبدیل به میوه مي شوند. بعضي از میوه ها فقط یك دانه دارند. بعضي دیگر 
دانه هاي زیاد دارند. اگر دانه ها در خاک خوب قرار بگیرند، رشد مي كنند و به گیاه جدیدي 
تبدیل مي شوند. هنگامي كه دانه شروع به روییدن مي كند تا به گیاه تبدیل شود، مي گوییم 
جوانه زده است. دانه پیش از آن كه جوانه بزند، باید سه چیز داشته باشد: آب، گرما و اكسیژن.
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چرا و چگونه ؟ )15(
چرا  فون.  نوربرت  فرانکشتاین،   .2103
جوي  و  درجست   :)15( ؟  چگونه  و 
بهروز  پيدا شده.  و  گنج هاي گمشده 
قدیاني، 1377، 52 ص.:  -تهران:  بیضایي. 

مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

گنج/  جوي  و  جست  کليدي:  کلمات 
گنج هاي مدفون/ گنج هاي غرق شده.

با عنوان  از مجموعه چرا و چگونه ؟ است كه  پانزدهمین جلد  چکيده: كتاب حاضر، 
جست و جوي گنج، گنج هاي گمشده و پیدا شده براي نوجوانان و جوانان تدوین شده است. 
در گنج هاي تمام قرن ها، روش جست وجوي گنج، گنج هاي مدفون، طالهاي دزدان دریایي 
و گنج هاي غرق شده و گنج هاي پیدا شده از عناویني هستند كه نگارنده ذیل آن ها مطالب 

متنوعي همراه با تصاویر آورده است. 

چرا و چگونه ؟ )10(: درجهان...
2104. اوبالكر، اریك. چرا و چگونه ؟ 
)10(: درجهان ریاضيات. بهروز بیضایي. 

تهران: قدیاني، 1378، 56 ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي- ریاضی

المعارف  دایرئ  ریاضي/  کليدي:  کلمات 
كودكان/ آموزش ریاضي.

چکيده: ریاضیات جالب تر از آن است كه برخي فکر مي كنند. امروزه هیچ كس نمي تواند 
بدون آشنایي با اصول ساده این علم، به زندگي خود ادامه دهد. جمع، تفریق، ضرب و 
تقسیم، عملیاتي هستند كه در زمان خرید و یا به هنگام محاسبه دخل و خرج خود از آن ها 
كمك مي گیریم. انسان هاي اولیه هیچ گونه دركي از عدد نداشتند. در این كتاب گفته شده 
است كه آن ها چگونه در طول تاریخ به  تدریج به آگاهي از ریاضي دست یافتند و آن را 
توسعه دادند. خواننده در این كتاب با زبان رایانه آشنا می شود  و از برخي جنبه هاي ریاضیات 
كه در سفرهاي فضایي عصر جدید مهم هستند، آگاهي مي یابد هم چنین درباره توپولوژي 
)مکان شناسي(كه از جدیدترین رشته هاي دانش ریاضي به شمار مي آید، اطالعاتي كسب 
مي كند. فصل هاي مربوط به نوشته هاي رمزي، معماهاي ریاضي و حقه هاي محاسباتي و 
نیز محاسبه احتمال و شانس برنده شدن در بازي ها، موجب تفریح و سرگرمي، خواننده 

می شود. 

نوجوانان دانش دوست تحقيق...
دانش  نوجوانان  تري.  جنینگر،   .2105
 :)15( مي کنند  تحقيق  دوست 
-تهران:  شمیم.  علي  محمد  درختان. 

فاطمي، واژه، 1375، 32 ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: درخت ها/ جنگل/ آموزش 
علوم.

و  غذا  آن ها،  دارند.  بسیار  اهمیت  دیگر  جانداران  و  ما  زندگي  براي  درختان  چکيده: 
مکان هایي براي آشیانه سازي بسیاري از جانوران فراهم مي كنند. براي ما نیز انواع میوه 
و محصوالت غذایي تولید مي كنند. هم چنین هوایي را كه تنفس مي كنیم، پاكیزه نگه 
مي دارند. تنه و ساقه درخت، آب و كاني ها را از ریشه به برگ ها مي رسانند. قسمت دیگر، 
شامل برگ ها و شاخه ها می شود. برگ ها براي درخت غذا مي سازند. قسمت سوم، ریشه 
درخت است. ریشه ها هم چنین آب و نمك هاي كاني را از خاک مي گیرند. ریشه هاي یك 
درخت بلوط بزرگ ممکن است در روز بیش تر از 200 لیتر آب از خاک جذب كنند. هر 
نوع درخت میوه خاصي دارد كه در آن، دانه هاي آن درخت جا دارند. میوه از رشد گل به 
وجود مي آید. میوه هر درخت یك یا چند دانه دارد كه پس از روییدن و رشد كردن، به یك 

درخت جدید تبدیل می شود  
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درختان
2106. درختان. سهیال غلتاني. -تهران: 
نوجوانان،  و  كودكان  فکري  پرورش  كانون 

1379، 68 ص.: مصور
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

جنگل/  درخت ها/  کليدي:  کلمات 
اكوسیستم.

چکيده: این كتاب یکي از كتاب هاي مشترک مركز انتشارات مشترک آسیا/ اقیانوسیه 
)ACP(است كه در آن، به حفاظت از درختان و محیط زیست مي پردازد و پنج بخش دارد. 
در بخش اول، به درختان شگفت انگیز در منطقه آسیا و اقیانوسیه پرداخته است. در بخش 
دوم، درختان و جنگل هاي شمال و جنوب در منطقه آسیا و اقیانوسیه را كه شامل جنگل هاي 
گرمسیري، جنگل منگرو، شمال آسیا و... است، معرفي مي كند. در بخش سوم اكوسیستم 
جنگل، را توضیح داده است، در بخش چهارم به بررسي فواید درختان و در بخش پنجم به 

حفاظت از جنگل ها، نگهداري از جنگل و درختان پرداخته است. 

درک مفاهيم ریاضي از طریق... 
2107. دفت، جان. درک مفاهيم ریاضي 
حسن  آموزشي.  بازي هاي  طریق  از 

نصیرنیا. -تهران: مدرسه، 1376، 148 ص 
قطع: رقعی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: ریاضي

کلمات کليدي: آموزش ریاضي/ آموزش به 
كمك بازي/ بازي هاي آموزشي.

چکيده: بسیاري از معلمان در سال هاي اخیر به این واقعیت رسیده اند كه بازي هاي مناسب، 
نقش بسزایي در آموزش ریاضیات كودكان دارند. این گونه بازي ها، اگر به عنوان بخشي 
از یك برنامه درسي متوازن به كار روند، مزایاي بي شماري براي كودكان دارند. این كتاب 
با ارائه موضوع هایي چون: بازي هاي یك نفره، بازي هاي دو نفره، بازي هاي مخصوص 
گروه هاي كوچك،بازي هایي براي كالس و بازي هایي مخصوص فضاي باز و زمین باز، 
به بررسي درک مفاهیم ریاضي از طریق بازي هاي آموزشي پرداخته است و دانش آموزان با 
مطالعه این اثر به درک واقعي ریاضیات مي رسند و توانایي حل مسئله در آن افزایش مي یابد.

 دریا و ساحل دریا.
دانش  نوجوانان  تري.  جنینگر،   .2108
دوست تحقيق مي کنند )18(: دریا و 
ساحل دریا. حمیده علمي غروي. -تهران: 

فاطمي، واژه، 1375، 32 ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

دریایي/  جانداران  کليدي:  کلمات 
زیست شناسي ساحلي/ حیوان هاي دریایي/ 

دریا/ ساحل.

چکيده: تقریباً سه چهارم سطح زمین را آب دریا پوشانده است. آب اقیانوس ها و دریاها 
همیشه شور است. شوري آب دریاهاي گرم از شوري آب دریاهاي سرد بسیار زیادتر است. 
شورترین دریاي روي زمین، بحرالمیت است. در كف دریا نیز كوه هاي بلند مانند كوه هاي 
روي خشکي وجود دارند. جانوران و گیاهان بسیار زیادي در دریا زندگي مي كنند. بعضي 
از انواع سوخت هایي كه مصرف مي كنیم، از زیر دریا به دست مي آیند. هم چنین آب دریا 
معموال آبي یا خاكستري رنگ به نظر مي رسد. قسمت هاي بسیار عمیق دریا همیشه تاریك 

است و بدن بعضي از ماهي هاي اعماق دریا، نور و روشنایي ایجاد مي كند.



دفتر تمرین عربي سال اول...
حمید.  میرحاجي،  قاسم،  كریمي،   .2109
دفتر تمرین عربي سال اول راهنمایي.

تهران: شورا، 1377، 152 ص.: مصور
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول راهنمایي
موضوع درسى: زبان عربي

و  آزمون ها  عربي/  زبان  کليدي:  کلمات 
دوره  درسي/  كتاب هاي  عربي/  تمرین هاي 

راهنمایي/ پایه اول.

چکيده: آموختن زبان عربي مستلزم این است كه دانش آموزان دانسته هاي خود را به 
شکل هاي مختلف به كار گیرند تا از سویي معني و مفهوم كلمه ها در ذهنشان ماندگار 
شود و از سوي دیگر، قواعد جمله نویسي و جمله سازي در حالت هاي گوناگون تمرین شود. 
به این منظور، كارشناسان امر به تألیف دفتر تمرین عربي )براي دوره راهنمایي تحصیلي(

همت گمارده اند. آنان معتقدند كه این دفتر، ضمن ارائه راهنمایي هاي كاربردي براي انجام 
درست هر تمرین، دانش آموزان را به انجام آگاهانه، عمیق و اندیشمندانه هر تمرین ترغیب 
مي كند. در دفتر تمرین عربي دوره راهنمایي تحصیلي، قبل از شروع تمرین هاي هر درس، 
اهداف اصلي تمرین هاي آن درس مطرح و مشخص شده است. معرفي این هدف ها 
به دانش آموز كمك مي كند تا تمركز خود را روي مهم ترین چیزها بسنجد. براي نمونه، 
آشنایي دانش آموزان با مفاهیم جمله سازي و جمله نویسي، اسم هاي مذكر و مونث، درک 
مفهوم اسم اشاره و انواع آن و... از اهداف اصلي دفتر تمرین عربي سال اول راهنمایي 

تحصیلي است.

دفتر تمرین عربي سال اول...
2110. آراسته، اعظم. دنیاي هنر: دنياي 
هنر مکرومه بافي و آویز)2(. -تهران: 

حافظ، 1378، 60 ص.: مصور
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: حرفه و فن

کلمات کليدي: آموزش هنر/ مکرومه بافي.

چکيده: كتاب حاضر، مجموعه اي جالب، زیبا و متنوع از آویز، آباژور،كیف، جاگلداني،جا 
زمینه  در  اطالعاتي  هیچ گونه  فردي  اگر  است.  فانتزي  اشیاي  و  رومیزي،  حوله اي، 
مکرومه بافي آویز یا آباژور نداشته باشد، اما به این هنر عالقه مند باشد، این كتاب مي تواند او 
را در شروع كار یاري دهد. عمده فعالیت در مکرومه بافي، گره زني است و مبتدیان باید عمل 

را به صورتي یاد بگیرند كه بتوانند آن را بسرعت و به آساني انجام دهند.

تاریخ انقالب )2(: دهکده کوچك...
2111. شمس، محمدرضا. تاریخ انقالب 
لوشاتو. نوفل  کوچك  دهکده   :)2(

ص.:   67  ،1378 فرهنگ،  و  تاریخ  تهران: 
مصور

قطع: وزیری كوتاه 
پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي

موضوع درسى: تاریخ
تاریخ  اهلل/  روح  خمیني،  کليدي:  کلمات 

ایران/ تاریخ پهلوي.

چکيده: این كتاب با هدف شناساندن پاره اي از وقایع تاریخ شکوهمند اسالمي ایران و 
رهبري نهضت امام خمیني )ره(به طبع رسیده است. در این جلد، خوانندگان با وقایع پیش 
از انقالب و بخش هایي از تاریخ انقالب آشنا مي شوند. تالش مؤلف بر آن است كه، به: 
جشن هاي شاهنشاهي خودكامگي شاه، تاریخ شاهنشاهي، فضاي باز سیاسي، یادي از 
جهان پهلوان تختي و دكتر شریعتي، آتش گرفتن سینما ركس آبادان، دولت آشتي ملي، 

جمعه خونین، سیزده آبان، شروع اعتصابات و... اشاره كند.
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دیدار با فردا
فردا.  با  دیدار  حمید.  گروگان،   .2112
و  كودكان  فکري  پرورش  كانون  -تهران: 

نوجوانان، 1362، 23 ص.: مصور
قطع: خشتی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم اجتماعي

کلمات کليدي: زندگي عشایري/ كوچ  نشیني/  
فقر.

چکيده: خانه صحرانشینان با خانه هاي مردم در شهرها خیلي تفاوت دارد. آن ها فقط یك 
اتاق دارند و آن هم اتاقي كه سقفش را خودشان از موي بز مي بافند. آن ها همواره خوشحالند، 
چون حاال شاه و خان و فئودال ندارند. خودشان مي گویند: مي دانیم كه دوران رنج ما رو به 
پایان و آینده اي روشن در انتظارمان است. ما به وعده قرآن یقین داریم كه مي گوید: آینده 
مال مستضعفان است. كتاب دیدار با فردا مشکالت، درد و رنج هاي قشرهاي فقیر كشور 
ایران و سایر كشورها، هم چنین ظلم و ستم هایي كه در دوره شاه و حکومت مستبدان به 
آن ها شده است را شرح مي دهد. افریقا، لبنان و فلسطین، از جمله كشورهایي هستند كه 

سال ها زیر سلطه جباران قرار داشته اند.

دیوان پروین اعتصامي
2113. اعتصامي، پروین. دیوان پروین 
اعتصامي. -تهران: قدیاني، 1372، 660ص

قطع: پالتویی 
پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي

موضوع درسى: ادبیات فارسی
شعر  پروین/  اعتصامی،  کليدي:  کلمات 
پروین  دیوان  معاصر/  شاعران  فارسی/ 

اعتصامی.

چکيده: بخش عمده شعر پروین به اندیشه هاي اخالقي او اختصاص دارد و شاعر به شیوه 
سعدي پند و اندرزي مي دهد و به نصایح اخالقي مي پردازد. كتاب حاضر كه كل دیوان 

پروین اعتصامي است، با این ویژگي ها به چاپ رسیده است:
 1. اشعار برحسب قالب شعري دسته بندي شده اند.

 2. در هر بخش، اشعار اعراب گذاري شده و یا به عبارت دیگر، مشکول اند.
 3. در هر بخش، نظام الفبایي براساس قافیه شعرها مراعات شده است. 

4. از عالئم نگارش و نشانه هاي سجاوندي بهره گرفته شده است.
 5. معاني دشوار لغات هر صفحه از دیوان، زیر همان صفحه ذكر شده است.

چرا و چگونه ؟ )20(: رازهاي...
؟  چگونه  و  چرا  راینر.  كوته،   .2114
)20(: رازهاي ناشناخته. بهروز بیضایي. 

-تهران: بنفشه، 1378، 51 ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: شگفتي هاي جهان/ اسرار 
طبیعت/ آموزش علوم.

چکيده: بسیاري از مردم معتقد به وجود پدیده هاي اسرارآمیزي، همچون شهر آتالنتیس 
هستند. این ها پدیده هایي هستند كه مي توان باور كرد، ولي سند یا اجباري در باور داشتن 
آن ها نیست. براي نمونه، بیش تر مردم، ستارگان نوراني یا سیاره ها و ابرهاي عدسي گونه 
و... را مشاهده مي كردند و آن ها را بشقاب پرنده مي پنداشتند. این كتاب با ارائۀ موضوعاتي 
همچون: تماس با خارج از زمینیان، رازهاي دوران پیشین، پیشگویي آینده، نیروهاي جهان 
دیگر، و جانوران اسرارآمیز، به دانش آموزان فرصت داده است تا گزارشي قابل درک از دنیاي 

گسترده و رازهاي ناشناخته آن داشته باشند.
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چرا و چگونه ؟ )16(: راهزنان...
و  چرا  ولفاگانگ.  تارنووسکي،   .2115
چگونه؟ )16(: راهزنان دریایي. بهروز 
قدیاني، 1377، 44 ص.:  -تهران:  بیضایي. 

مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي/ تاریخ

دزدان  دریایي/  راهزنان  کليدي:  کلمات 
دریایي.

چکيده: تاریخ راهزني دریایي، با تاریخ تجارت بازرگاني، تاریخ جنگ، تاریخ سیاسي و تاریخ 
حقوقي و قضاوت درهم آمیخته است. این امر را مي توان با مطالعه زندگینامه بسیاري از 
دزدان دریایي معروف به طور مستقیم دریافت. آن ها زندگي كاري خود را به عنوان دزد، 
باجگیر و چاقوكش هاي خرده پا و كوچك شروع كردند، بعد در مأموریت مردان با نفوذ و 
در پشت صحنه، ناخداي كشتي هاي راهزني دریایي شدند و در این منصب اغلب به عنوان 
قهرمانان ملي شناخته شدند. باالخره آن ها را دریادارهاي نیروي دریایي سلطنتي خواندند. 
در این كتاب، شرح ماجراها و رویدادهاي راهزنان دریایي دوران باستان، دریاي شمالي 

نورمن ها، برادران ویتالي و فرانسیس در یك بیان شده است.

راهنماي بازي هاي ایران
راهنماي  ثریا.  ایاغ،  قزل   .2116
دفتر  -تهران:  ایران.  بازي هاي 

پژوهش هاي فرهنگي، 1379، 896 ص
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تربیت بدني

کلمات کليدي: بازي ها/ بازي هاي ایران/ 
بازي هاي نمایشي/ دایرئ المعارف ها.

چکيده: در این كتاب، عمده بازي ها و سرگرمي هاي كشور ایران گردآوري شده است. 
نگارنده بازي ها و سرگرمي ها را ذیل سه بخش یعني: بازي هاي ورزشي، بازي هاي نمایشي 
)اجرا شده در مجالس میهماني، جشن ها، اعیاد و... سیاه بازي(و بازي - سرگرمي )مانند لي 
لي لي لی حوضك یا قاپ بازي(تقسیم كرده است. مجموعاً 2506 بازي و سرگرمي در این 
كتاب شناسایي و شرح داده شده است. نگارنده در ابتدا، شیوه هاي تعیین نوبت در بازي ها و 
شیوه هاي یادگیري آن را توضیح داده و سپس بازي هاي كتاب را براساس استان ها آورده 
است. در هر بازي، نام بازي، تعداد نفرات، ابزار و تجهیزات، منطقه بازي، گروه هاي سني 
بازیکنان و شرح آن ها درج شده است. بازي هایي كه در ارتباط با كودكان است، مي تواند 

براي دانش آموزان دوره راهنمایي مفید واقع شود.

علم و عمل )8(: رشد
2117. كمپ بل، لس...)و دیگران(. علم و 
عمل )8(: رشد. حسین الوندي. -تهران: 

مدرسه، 1378، 43 ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: آموزش علوم/ رشد/ مراحل 
رشد.

چکيده: از رشد و نمو سلول تخم نر و ماده، پس از آن كه دوره جنیني را طي كرد، فرد 
جدیدي متولد می شود. فرد متولد شده طي مراحل رشد خود، صحبت كردن و درک زبان 
را خیلي سریع یاد مي گیرد. او این كار را از طریق شنیدن و تقلید شنیده ها انجام مي دهد. 
پس از رسیدن به سن بلوغ، ممکن است با سرعت رشد كند كه به آن رشد جهشي گفته 
می شود. در این سن، بدن دچار تغییراتي می شود، یکي از آن را كه مي توان مورد توجه قرار 
داد، اندازه قد است. این كتاب با ارائه آزمایش هاي مختلف و بیان موضوعاتي همچون: رشد 
سریع، رشد و نمو، رشد سالم، چگونه رشد مي كنیم ! افزایش سن، قلمه زدن گیاهان و... 
به دانش آموزان فرصت مي دهد تا با چگونگي رشد و نمو خود و دیگر موجودات زنده آشنا 

شوند و به درک بهتري از فرآیندهاي علم دست یابند.
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تاریخ انقالب )1(: روح اهلل از...
2118. شمس، محمدرضا. تاریخ انقالب 
)1(: روح اهلل از تولد تا تبعيد. -تهران: 

تاریخ و فرهنگ، 1378، 45 ص.: مصور 
قطع: وزیری كوتاه 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

تاریخ  اهلل/  روح  خمیني،  کليدي:  کلمات 
ایران/ تاریخ پهلوي. 

چکيده: كتاب حاضر، یکي از عناوین مجموعه اي است كه هر چند امکان دارد كاستي هایی 
داشته باشد، لکن با تالش برخي از عالقه مندان و هنرمندان نشر كتاب كودک و با هدف 
است.  یافته  تدوین  دانش آموزان  به  اسالمي  انقالب  تاریخي  وقایع  برخي  شناساندن 
در كتاب حاضر، یعني كتاب اول، خوانندگان با زندگینامه و مبارزات سیاسي رهبر كبیر 
انقالب اسالمي، امام خمیني )ره(تا زمان تبعید ایشان به عراق آشنا مي شوند. عالوه  بر آن، 
خوانندگان ویژگي هاي شخصیتي، تقوا، تحصیالت، مبارزات سیاسي، واقعه 15 خرداد سال 
1342، اعتراض امام به الیحه استعماري كاپیتوالسیون و نحوه تبعید حضرت امام به عراق 

را مطالعه مي كنند. این كتاب داراي تصاویري از مقاطع یاد شده است.

ریاضيات زیبا و دوست داشتني...
و  زیبا  ریاضيات  مارتین.  رولو،   .2119
نوجوانان )1(.  براي  دوست داشتني 
كاظم فائقي. -تهران: لوح دانش، 1379، 128 

ص.: مصور
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: ریاضي؛ هوش

ریاضي/  آموزش  کليدي:  کلمات 
سرگرمي هاي ریاضي.

چکيده: امروزه این سؤال مطرح است كه آیا به واقع ریاضي زیبا و دوست داشتني است؟ 
اگر چنین است، چرا بسیاري از دانش آموزان از آن گریزان هستند، ریاضي دانان براي حل 
این مشکل سعي فراوان كردند و توانستند با خلق بازي ها و سرگرمي هاي مختلف، ریاضیات 
را لذت بخش تر كنند. در این كتاب 158 مسأله، بازي و سرگرمي و معماي ریاضي همراه با 
تصاویر و حل آن ها آمده است. برخي از آن ها ساده و برخي دیگر مشکل هستند. مي توان 
هر یك از آن ها را براي دانش آموزان خاصي به كار برد. مسائل و بازي هاي كتاب نظم 
موضوعي و یا ساختاري مشخص ندارند. به همین جهت مي توان به دلخواه آن ها را حل 

كرد. در این كتاب بخصوص بازي هاي مختلفي با دومینو و چوب كبریت ارائه شده است.

ریاضيات زیبا و دوست داشتني...
و  زیبا  ریاضيات  مارتین.  رولو،   .2120
نوجوانان )2(.  براي  دوست داشتني 
 ،1379 دانش،  لوح  -تهران:  فائقي.  كاظم 

128 ص 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: ریاضي؛ هوش

ریاضي/  آموزش  کليدي:  کلمات 
سرگرمي هاي ریاضي.

چکيده: در عصر ما ریاضي دانان مي كوشند كه پیچیده ترین مسائل ریاضي را در قالب 
معماهاي تفریحي، بازي هاي فکري و سرگرمي هاي ذهني عرضه كنند. تا پرداختن به 
ریاضیات نه تنها كسالت روحي به دنبال نداشته باشد، بلکه وسیله اي براي رفع خستگي هاي 
ذهني به حساب آید. معماها و مسائل مطرح شده در این كتاب و نحوه ارائه آن ها، براي 
تمام نوجوانان - با توانایي ها و زمینه هاي متفاوت جذاب و شوق انگیز است. برخي ساده و 
بعضي كمي مشکل تر هستند كه بي شك توجه نوجوانان تیزهوش را به خود جلب مي كنند. 
بخصوص در این كتاب بازي هاي زیادي با دومینو و چوب كبریت عرضه شده است. گفتني 
است كلیه معماها پاسخ دارد و هیچ یك نیاز به آموزش هاي سخت ندارد. یادآوري می شود  

كه این كتاب نظم یا ساختار مشخص و معماها ترتیب خاصي ندارند.
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ریاضيات زیبا و دوست داشتني...
و  زیبا  ریاضيات  مارتین.  رولو،   .2121
نوجوانان )3(.  براي  دوست داشتني 
كاظم فائقي. -تهران: لوح دانش، 1379، 128 

ص.: مصور
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: ریاضي؛ هوش

ریاضي/  آموزش  کليدي:  کلمات 
سرگرمي هاي ریاضي.

اكنون  بیزارند.  آن  از  برخي ها  اما  است،  دوست داشتني  و  زیبا  ریاضي  دانش  چکيده: 
ریاضیدان ها تالش مي كنند تا روش هاي جدیدي براي پرداختن به مسائل ریاضي در قالب 
معماهاي تفریحي و بازي هاي فکري و ذهني عرضه كنند تا شوق دانش آموزان را به 
آموختن این علم برانگیزند و خالقیت و ابتکار آن ها را پرورش دهند. كتاب ریاضیات زیبا 
و دوست داشتني )براي نوجوانان( براي تحقق این اهداف نوشته شده است. در این كتاب، 
با تغییر در نحوه آموزش ریاضي، مسائل كاربردي ریاضي به صورت بازي هاي فکري و 
سرگرمي مانند دومینو و معماهایي با چوب كبریت ارائه شده اند  و دانش آموز مسائل ریاضي 
را درک مي كند و با حل آن ها آشنا می شود. پاسخ مسائل نیز در آخر كتاب به چاپ رسیده 

است.

ریاضيات زیبا و دوست داشتني...
و  زیبا  ریاضيات  مارتین.  رولو،   .2122
نوجوانان )4(.  براي  دوست داشتني 
كاظم فائقي. -تهران: لوح دانش، 1379، 128 

ص.: مصور 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: ریاضي؛ هوش

ریاضي/  آموزش  کليدي:  کلمات 
سرگرمي هاي ریاضي.

چکيده: آیا به راستي دانش ریاضي زیبا و دوست داشتني است؟ در این صورت چرا برخي 
همواره از آن بیزار هستند؟ امروزه دانشمندان ریاضي سعي دارند تا با استفاده از زمینه هاي 
مختلف نظیر: بازي هاي فکري، تکمیل جدول جادویي، دومینو، دوزبازي، بازي با نقطه، معما 
و... علم ریاضي را شیرین تر كنند. معماها و مسائل مطرح شده در این كتاب و نحوه ارائه 
آن ها، براي تمام نوجوانان - با توانایي ها و زمینه هاي متفاوت - جذاب و شوق انگیز است. 
در این كتاب بازي هاي متنوعي با دومینو و چوب كبریت براي عالقه مندان عرضه شده 
است. معماهاي این كتاب ساده و داراي راه حل هستند. عالوه بر آن، پاسخ همه آن ها در 

پایان كتاب نوشته شده است.

علم و عمل )5(: زمان
2123. كمپ بل، لس...)و دیگران(. علم و 
عمل )5(: زمان. حسین دانشفر. -تهران: 

مدرسه، 1376، 43 ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

زمان/  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
وسایل اندازه گیري.

چکيده: هزاران سال است كه مردم از تغییرات وضع ماه و ستارگان، به عنوان یك وسیله 
براي اندازه گیري زمان استفاده مي كنند. یك سال، یعني مدت زماني كه زمین یك بار به 
دور خورشید مي چرخد. این مدت در مورد سایر سیارات فرق مي كند. پس طول روز آن ها با 
همدیگر مساوي نیست. چیني ها و رومي ها در دو هزار سال قبل از ساعت هاي آبي استفاده 
مي كردند. ساعت هاي دیگري هم وجود دارند كه از مواد جاري استفاده مي كنند و مي توان 
زمان را با آن ها اندازه گرفت. بسیاري از تمدن هاي قدیمي ساعت هاي شني و آفتابي 
داشته اند. این كتاب با ارائه آزمایش هاي مختلف و بیان موضوعاتي همچون: ساعت هاي 
بدن ما، در مسیر زمان، آسمان شب، سیارات، اقسام ساعت و... به بررسي نقش زمان در 

زندگي انسان ها پرداخته است.
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زمين و فضا
خسرو  فضا.  و  زمين  لورا.  بولر،   .2124
خواجه. -تهران: سازمان جغرافیایي نیروهاي 

مسلح، 1378، 78 ص.: مصور 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  آموزگاران ابتدایي و دبیران 
جغرافیا در راهنمایي

موضوع درسى: جغرافیا
کلمات کليدي: آموزش علوم/ زمین/ فضا.

چکيده: این كتاب، اولین بخش از سلسله كتاب ها براي دانش آموزان 16-5 ساله است 
و داراي بخش هاي زیر است: صور فلکي در آسمان، شب و روز، تماشاي ماه، خورشید و 
خانواده اش و واژه نامه فني. موقعیت خورشید در آسمان، ساعت آفتابي، اختالفات زمان، 
ساعت سایه اي و... از مباحث دیگر این كتاب است كه اطالعات مفیدي درباره فضا به 
دانش آموزان ارائه مي دهد. در هریك از این فعالیت ها، موضوع هاي عملي ارائه و در پي آن 
سؤال هایي مطرح شده كه پاسخ آن ها از طریق آزمایش انجام كار عملي با ابزار و وسایل 

میسر است. 

نوجوانان دانش دوست تحقيق...
دانش  نوجوانان  تري.  جنینگر،   .2125
دوست تحقيق مي کنند )17(: زندگي 
اماني طهراني. -تهران:  در آبگير. محمود 

فاطمي، واژه، 1375، 32 ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

تاالب/  شناسي/  بوم  کليدي:  کلمات 
آموزش  تاالب/  گیاهان  تاالب/  حیوان هاي 

علوم.

چکيده: آبگیرهاي طبیعي معمواًل از پر شدن گودال هاي سطح زمین از آب باران به وجود 
مي آیند. براي این كه گودال ها بتوانند آب را در خود نگه دارند، باید زمین زیر آن ها از خاک 
رس یا سنگ باشد. معموال عمق آبگیرها، به قدري كم است كه نور خورشید به كف آن ها 
مي رسد و گیاهان مي توانند در آب رشد كنند. بعضي از آبگیرها آن قدر وسعت دارند كه 
مي توان در آن ها قایقراني كرد، اما بعضي دیگر كوچکند. آبگیرهایي كه فقط مدت كوتاهي 
آب دارند و بعد خشك مي شوند، آبگیر موقتي نامیده مي شوند. آبگیرهایي كه همیشه آب 
در آن ها وجود دارد، آبگیر دائمي نامیده مي شوند. زندگي گیاهان و جانوران در یك آبگیر، 
به هم وابسته است. این وابستگي، زنجیره غذایي نام دارد. جانوران و حشرات متنوعي در 
آبگیرها زندگي مي كنند، از جمله: قورباغه، وزغ، سمندر، سنجاقك، سوسك، سوس، مگس 

و عنکبوت آبي.

نوجوانان دانش دوست تحقيق...
دانش  نوجوانان  تري.  جنینگر،   .2126
سازه ها.   :)20( مي کنند  تحقيق  دوست 
مجید ملکان. -تهران: فاطمي، واژه، 1376، 

32 ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي؛ حرفه وفن

کلمات کليدي: آموزش علوم/ سازه ها.

چکيده: كتاب حاضر ضمن معرفي و تعریفي از سازه ها، مهم ترین سازه هاي ساختماني 
)خانه و دیوارها(و سازه هایي نظیر پل ها، جاده ها، راه سازي و سد  سازي را توضیح مي دهد. 
هریك از این كتاب هاي موضوعي براي دانش آموزان شامل دو بخش است. در هر بخش، 
مطالب علمي به زباني كه براي دانش آموزان این گروه سني قابل فهم باشد، بیان و به دنبال 
آن پرسش هایي مطرح شده است. دانش آموزان به هنگام پاسخگویي، میزان درک خود را 
مي سنجند. عالوه بر آن، در هر بخش فعالیت عملي و آزمایش درج شده است كه ضمن 

تعلیم شیوه كار پژوهش، درک مطالب علمي را آسان تر مي كند. 
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علم و عمل )9(: سازه ها و نيروها
2127. كمپ بل، لس...)و دیگران(. علم 
مجید  نيروها.  و  سازه ها   :)9( عمل  و 
ص.:   39  ،1378 مدرسه،  -تهران:  ملکان. 

مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

سازه ها/  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
نیرو/ انرژي. 

چکيده: موجودات زنده هم مانند اشیاء و ساختمان ها، ساختار تشکیل دهنده خاص خود را 
دارند. همه موجودات زنده از واحدهاي بسیار كوچکي به نام سلول تشکیل شده اند. سلول ها 
به قدري ریزند كه نمي توان آن ها را با چشم بدون وسیله دید. همان گونه كه سازه ها 
ساختار تشکیل دهنده اشیاء را شکل مي دهند، اسکلت نیز ساختار بدن موجودات زنده را 
شکل مي بخشد این كتاب با ارائه آزمایش هاي مختلف و بیان موضوعاتي همچون: پل ها، 
بتن، اصطکاک، سلول هاي گیاهي، اسکلت، پوست و... به دانش آموزان فرصت مي دهد تا 
درباره سازه ها و نیروها، شکل ساختمان و موجودات زنده تحقیق كنند و به درک بهتري از 

فرآیندهاي علم دست یابند. 

ستاره توس)داستان زندگي...(
توس  ستاره  حسین.  كیانپور،   .2128
نصيرالدین  خواجه  زندگي  )داستان 
فرهنگ  نشر  دفتر  -تهران:  طوسي(. 

اسالمي، 1378، 199 ص.: مصور
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: ادبیات فارسي

فارسي/  داستان هاي  کليدي:  کلمات 
نصیرالدین طوسي، محمد بن محمد.

چکيده: به شهادت تاریخ، تمدن اسالمي ارزنده ترین سهم را در غناي اندیشه و پیشبرد 
تمدن بشر داشته است. سهم نخبگان و برجستگان مسلمان در این زمینه به قدري چشمگیر 
بوده است كه چشم پوشي از آن مانند انکار خورشید در روز آفتابي است. در این میان، به ویژه 
بیش ترین سهم را ایرانیان داشته اند. در كتاب حاضر، یکي از این ایرانیان، یعني خواجه 
نصیرالدین طوسي معرفي می شود. مؤلف به شرح زندگي، مدارج علمي، آثار و تآلیفات او 
پرداخته و اوضاع اجتماعي - سیاسي عصر او را نقل و تحلیل كرده است. خوانندگان در این 
كتاب با مهم ترین خدمات این دانشمندان اسالمي و تآثیر آن در ظهور و تربیت دانشمندان 

بعدي و هم چنین نحوه برخورد وي در نزد حاكمان مغول آشنا مي شوند 

سرگرمي هاي ریاضي با ماشين...
2129. ویلز، رز. سرگرمي هاي ریاضي 
با ماشين حساب. پرویز امیني. -تهران: 

مدرسه، 1377، 67 ص.: مصور
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول و دوم راهنمایي
موضوع درسى: ریاضي

حساب/  ماشین  کليدي:  کلمات 
سرگرمي هاي ریاضي.

چکيده: ماشین حساب فقط براي محاسبه كردن و یافتن سریع جواب دلخواه نیست. بلکه 
یکي از وسایل سرگرم كننده ریاضیات به شمار مي آید. با ماشین حساب مي توانید به معماها 
پاسخ دهید، حیله هاي سرگرم كننده اي براي مراسم ویژه بسازید، قدرت حدس زدن را در 
خودتان تقویت كنید، پول تو جیبي دوستتان را حدس بزنید، و حتي مي توانید با ماشین 
حساب پیام هاي رمزي درست كنید. در این كتاب دانش آموزان ضمن آشنایي با تاریخچه 
خلق ماشین حساب، نحوه عملیات ها، توانایي ها، معادالت و بازي هاي مختلف با آن را فرا 
مي گیرند. این كتاب مي تواند براي حل مسائل ریاضي، هم چنین سرگرم شدن دانش آموزان 

و تکمیل مباحث درسي، مفید باشد. 
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سلمان فارسي
2130. ملکي، عباس. سلمان فارسي. 
اسالمي، 1377،  فرهنگ  نشر  دفتر  تهران: 

45 ص.: مصور 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تعلیم و تربیت دیني

کلمات کليدي: سلمان فارسي/ یاران پیامبر.

چکيده: این كتاب زندگي نامه سلمان فارسي است. نام او روزبه بود و در خانواده اي اصیل 
و ثروتمند در اصفهان به دنیا آمد. والدین نیاكانش بر دین زرتشت بودند. او در جواني نام 
سلمان را بر خود برگزید. از همان ابتدا به مسائل مذهبي عالقه مند و در پي حقیقت بود. با 
این نیت و با ترک دیار به دمشق نزد اسقف رفت و آن جا مژده دیدار آخرین پیامبر را دریافت 
كرد و با كارواني كه راهي عربستان براي تجارت بود، رفت. در مسیر او را به بردگي گرفتند 
و آن مصادف با حضور پیامبر در یثرب شد. سلمان با نشانه هایي كه درباره پیامبر از اسقف 
به یاد داشت، سرگذشت خویش را به رسول خدا گفت. سلمان یکي از یاران پیامبر شد. او 
در جنگ هاي زیادي همراه پیامبر)ص(و علي )ع(بود و در فتح مدائن شركت كرد و مدتي 

استاندار نواحي عراق و ایران در زمان عمر شد.

نوجوانان دانش دوست تحقيق...
دانش  نوجوانان  تري.  جنینگر،   .2131
دوست تحقيق مي کنند )12(: سنگ ها و 
خاک. حسین دانشفر. -تهران: فاطمي، واژه، 

1375، 32 ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

خاک/  سنگ ها/  کليدي:  کلمات 
زمین شناسي/ آزمایش خاک.

چکيده: زمیني كه روي آن زندگي مي كنیم، از سنگ پوشیده شده است. سنگ ها از مواد 
شیمیایي مخصوصي به نام كاني ساخته شده اند. باد، یخ و باران باعث فرسودگي و ترک 
خوردن سنگ هاي كوه مي شوند. گل، ماسه و قطعه سنگ هایي كه به وسیله رودها و امواج 
به دریا ریخته مي شوند، به صورت الیه هاي ضخیم در ته دریا رسوب مي كنند. این مواد 
در طول هزارها سال به هم فشرده مي شوند و سنگ هاي جدیدي را مي سازند. خاک براي 
ما بسیار با ارزش است. همه گیاهاني كه ما مي خوریم، در خاک مي رویند. جانوران هم از 
گیاهاني تغذیه مي كنند كه در خاک مي رویند. گیاهان براي رشد كردن، آب و نمك هاي 
كاني موجود در خاک را مي گیرند. وقتي كه هم مي میرند، نمك هاي كاني دوباره وارد خاک 

مي شوند 

چهره هاي درخشان: سهراب سپهري
2132. حسیني، محمد حسن. چهره هاي 
-تهران:  سپهري.  سهراب  درخشان: 
 82  ،1377 آموزشي،  كمك  انتشارات  دفتر 

ص.: مصور
قطع: پالتویی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: ادبیات فارسي

کلمات کليدي: سپهري، سهراب/ اشعار/ 
فعالیت هاي هنري/ زندگي نامه.

چکيده: سهراب سپهري در سال 1307 ش در كاشان متولد شد. تحصیالت ابتدایي را در 
كاشان گذراند و براي ادامه تحصیل به تهران آمد. در دانشگاه تهران رشته نقاشي را به پایان 
رساند و بعد از آن در مدرسه هنرهاي زیباي پاریس در رشته لیتوگرافي )چاپ سنگي(ثبت نام 
كرد. سپهري عالوه بر نقاشي، شعر هم به خوبي مي سرود. در سال 1330 ش اولین مجموعه 
اشعار خود را با عنوان مرگ رنگ منتشر كرد و بعد از آن، دیگر مجموعه های شعري خود را 
تحت عناوین: زندگي خواب ها، آواز آفتاب، شرق اندوه، صداي پاي آب، مسافر، حجم سبز 
را منتشر ساخت. این مرد بزرگ به علت بیماري مهلك سرطان خون مدتي در انگلستان و 
پس از آن در بیمارستان پارس تهران بستري شد و سرانجام در اول اردیبهشت سال 1359 

ش به دیار باقي شتافت.



89 دورةآموزشراهنمايي2

سؤاالت استاندارد کتاب زبان...
سؤاالت  جمشید.  نوجوان،   .2133
استاندارد کتاب زبان انگليسي سوم 
راهنمایي. -تهران: مؤسسه انتشارات كیا، 

1379، 162 ص
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: زبان انگلیسي

انگلیسي/  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 
زبان دوم/ آزمون ها/ دوره راهنمایي/ پایه 3.

به  توجه  با  و  تنظیم  به درس  به صورت درس  چکيده: مجموعه سؤاالت حاضر كه 
سؤال هاي پایان سال طراحي شده و در هردرس پنج بخش با كاربرد: واژگان، نکته هاي 
دستوري، درک مطلب، امال و در نهایت تلفظ بررسي شده است. روش كتاب به صورت حل 
تمرین هاي كتاب درسي توسط دانش آموزان پس از تدریس معلم است و باعث می شود:  
مطالب درسي را بهتر بفهمند با سؤال هاي امتحاني پایان سال آشنا شوند و به نقاط ضعف 
خود پي ببرند. این مجموعه داراي یازده درس با ذكر خالصه نکته هاي دستوري هر درس، 

نمونه سؤال هاي مهم، كاربرد واژگان، امال، تلفظ و درک مطلب مي باشد 

سياره زمين
 :)1( نوجوان  پژوهان  دانش   .2134
سياره زمين. سعید مدرسي قزویني. قزوین: 

پرک، 1377، 64 ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: جغرافیا، علوم تجربي

کلمات کليدي: سیاره/ زمین/ سیاره زمین/ 
فرسایش سنگ ها.

چکيده: كتاب حاضر، مجموعه اي نسبتاً كامل مشتمل بر موضوعات مختلف است كه در 
آن، عالوه بر آموزش راه هاي مطالعه و نظریات یادگیري، تصاویر و آزمایش هاي متعددي 
براي دانش آموزان عرضه شده است. در این كتاب، هم چنین سعي شده است در به كارگیري 
مفاهیم و اصطالحات، نوعی هماهنگي با كتب درسي ایجاد شود تا مشکلي در هنگام 
مطالعه آن به وجود نیاید. در این كتاب، مطالب گوناگوني درباره زمین، اتمسفر، ویژگي هاي 
جغرافیایي زمین، پیدایش كوه ها، پیدایش آتش فشان  و اقیانوس ها، فرسایش سنگ ها، باد، 

باران، برف، پیش بیني هوا، فلزات، منابع معدني و نظایري از این قبیل آمده است. 

سياره زمين
زمين.  سياره  تري.  جنینگر،   .2135
مؤسسه  -تهران:  پور.  خواجه  غالمرضا 
جغرافیایي و كارتوگرافي سحاب، 1377، 48 

ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: جغرافیا

کلمات کليدي: زمین/ سیاره زمین.

چکيده: كتاب حاضر به توضیح درباره درون زمین، قاره ها، جزیره ها، آتش فشان ها، زلزله ها، 
جو زمین، وضع هوا، شرایط آب و هوایي، آلودگي، رودخانه ها، یخچال هاي طبیعي، فصل ها، 
اقیانوس ها، دریاها، هوا و گیاهان و... پرداخته است. تصاویر گوناگون و رنگي موجود در 
كتاب، به شناخت و درک مطالب كمك مي كند. قسمت هاي ضمیمه، یکي به نام چیزهایي 
براي ساختن كه تجربه هاي آزمایشي براي آموزندگان دارد و دیگري به نام چیزهایی براي 
یافتن كه خواننده را به مطالعه بیش تر راغب مي كند، حاوي پرسش هایي در باره متن است.
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سيري در گلستان خوشنویسي
در  سيري  مهدي.  الماسي،   .2136
كانون  -تهران:  خوشنویسي.  گلستان 
پرورش فکري كودكان و نوجوانان، 1377، 

60 ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: آموزش هنر

کلمات کليدي: خوشنویسي/ خط/ آموزش 
خط/ تاریخ خوشنویسي.

چکيده: خوشنویسي تا حدي نوعي هماهنگي را بیان مي كند. خوشنویسي اسالمي با 
نوشتن كالم خدا شروع شد و خطي كه امروز در ایران و كشورهاي مسلمان به كار مي رود، 
از دو خط ابتدایي عربي یعني كوفي و نسخ و آن نیز از الفباي خطي و سریاني اقتباس شده 
است. حتي ابن مقله از خط كوفي، شش خط استخراج كرد. با مطالعه سیري در گلستان 
خوشنویسي، دانش آموزان به انواع خطوط اسالمي و مباحثي در باره خوشنویسي و عرفان، 
خوشنویسي و سایر هنرها، بزرگان خوشنویسي و خوشنویسي در زمان ما و... پي خواهند 
برد. این كتاب هم چنین نمونه هایی از خطوط مختلف از اساتید خوشنویسي را براي آشنایي 

دانش آموزان گردآوري كرده است. 

هم قصه، هم پند )3(: شبي در کنار...
2137. معیني فر، زهره. هم قصه، هم 
پند )3(: شبي در کنار چوپان و 32 
حکایت اخالقي دیگر. -تهران: قدیاني، 

1379، 72 ص
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تعلیم و تربیت دیني

اخالقي/  داستان هاي  کليدي:  کلمات 
اخالق/ فضایل اخالقي.

چکيده: اخالق و فضایل پیامبر و اولیاي دین و هم چنین آشنایي با این مسائل، براي 
كودكان بسیار مهم و سودمند است. دانش آموزان مي توانند از طریق آشنا شدن با این فضایل 
و صفات حسنه، آن ها را در زندگي خویش به كار ببرند. كتاب حاضر به ذكر داستان هایي 
كوتاه از زندگي و طرز برخورد پیامبر و ائمه اطهار با دیگران پرداخته است تا از این طریق، 
صفات برگزیده آن بزرگواران را در البه الي زندگي آنان به مخاطبان خود ارائه دهد، صفاتي 

از جمله: ایثار، دوست داشتن، تواضع، نیکي، مشورت و شجاعت

نوجوانان دانش دوست تحقيق...
2138. جنینگر، تري. نوجوانان دانش 
صداها.   :)13( مي کنند  تحقيق  دوست 
واژه،  فاطمي،  -تهران:  معتمدي.  اسفندیار 

1375، 32 ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  دوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

شنوایي/  کليدي: صداها/ صوت/  کلمات 
آموزش علوم. 

چکيده: بسیاري از صداها، دنیاي ما را زیبا مي كنند. بعضي از مردم از شنیدن صداي 
پرندگان و بعضي دیگر از گوش دادن به موسیقي لذت مي برند. موسیقي، زندگي مارا 
شاد و خوشحال مي كند. بعضي از صداها بلند و بعضي ریز و بعضي دیگر بم هستند. یکي 
از بلندترین صداهایی كه مي شنویم، صداي رعد است. موج هاي صوتي كه با رعد ایجاد 
مي شوند، بسیار سریع حركت مي كنند، بعضي از هواپیماهاي جت تندتر از صوت حركت 
مي كنند. این گونه هواپیماها را فوق صوت یا سوپرسونیك مي نامند. ارتعاش هاي صوتي از 
مواد مي گذرند، ولي نمي توانند از فضاي خالي ماده عبور كنند. بسیاري از حیوانات و جانوران 
صداي مشخصي دارند. كتاب حاضر به بررسي صداهاي مختلف انسان ها و حیوانات و رعد 

و... پرداخته است. 
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چرا و چگونه ؟ )17(: صورت هاي...
2139. اوبالكر، اریك. چرا و چگونه ؟ 
)17(: صورت هاي فلکي و نشانه هاي 
بنفشه،  -تهران:  بیضایي.  بهروز  نجومي. 

1377، 54 ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  دوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: صورت هاي فلکي/ نجوم/ 
آموزش علوم.

به  را  جانوران  و  قهرمانان  خدایان،  نام  پیش،  سال  هزاران  در  ما  پیشینیان  چکيده: 
صورت هاي فلکي مي دادند. بسیاري از صورت هاي فلکي از قبیل: حمل، عقرب یا اسد، خود 
گویاي آن هستند كه چرا چنین نام گرفته اند، ولي در مورد برخي دیگر از صورت هاي فلکي 
باید به افسانه هایي كه در این رابطه بیان شده اند ، مراجعه كرد. شکل هاي صورت هاي 
فلکي دایرئ البروج )مدار ظاهري عبور خورشید از میان این صورت هاي فلکي را دایرئالبروج 
مي نامند.(یا مدار جانوري از قبیل حمل)بره(و ثور)گاو(و... نقش بسیار مهمي در زندگي 
انسان هاي تمام زمان ها و تمام جامعه هاي فرهنگي بازي مي كردند. این كتاب با ارائه 
موضوعاتي همچون: میلیاردها خورشید در دور دست، دایرئالبروج، آسمان، ستارگان در 
طول سال، و اختر شناسي و طالع بیني نجومي، به بررسي صورت هاي فلکي و نشانه هاي 

نجومي پرداخته است. 

تاریخ انقالب )7(: عبور از کارون
2140. خرامان، مصطفي. تاریخ انقالب 
و  تاریخ  -تهران:  کارون.  از  عبور   :)7(

فرهنگ، 1378، 75 ص.: مصور 
قطع: وزیری كوتاه 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ ایران/ جنگ ایران و 
عراق/ عملیات بیت المقدس.

چکيده: عبور از كارون با هدف آشنا ساختن نوجوانان با وقایع و حوادث مهم تاریخ انقالب 
اسالمي ایران تدوین شده است. این وقایع به طور عمده با شعر، سرود، روایت، خاطره و 
تصویر فراهم شده است. در این كتاب، وقایع سال 1361 ش از ابتدا تا انتها ذكر شده است. 
خوانندگان در این كتاب با این موضوعات آشنا مي شوند: عملیات مختلف جنگي، اعم از 
منظم و غیر منظم، عملیات بیت المقدس، چهارمین شهید محراب، انتخاب خبرگان رهبري، 

منشور برادري، عملیات والفجر و برخي سخنراني هاي حضرت امام خمیني در این سال.

چرا و چگونه ؟ )5(: عجایب...
2141. رایشهارت، هانس. چرا و چگونه؟ 
بهروز  جهان.  هفتگانه  عجایب   :)5(
قدیاني، 1379، 51 ص.:  -تهران:  بیضایي. 

مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

هفتگانه/  عجایب  کليدي:  کلمات 
دایرئالمعارف كودكان.

چکيده: از دوران هاي پیش در طبیعت بشر این احساس وجود داشته است كه همیشه در 
جست و جوي ظرفیت ها و قابلیت هاي ویژه و چشمگیر باشد. عجایب هفتگانه جهان بخشي 
از تالش هاي انسان براي دستیابي به عظمت و زیبایي است. در این كتاب كه جلد پنجم 
از مجموعه چرا و چگونه ؟ است، عجایب هفتگانه جهان، یعني اهرام سه گانه خئوپس 
)عظیم ترین بناي ساختماني جهان، البته پس از دیوار چین(، باغ هاي معلق بابل یا باغ هاي 
سمیرامیس، پیکره زئوس در المپیا، معبد آرتیمس، آرامگاه موزولوس، مجسمه غول پیکر 
رودوس و فانوس دریایي اسکندریه همراه با تصاویر، مشخصات ویژگي هاي آن ها به 

خوانندگان معرفي می شود. 
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نوجوانان دانش دوست تحقيق...
2142. جنینگر، تري. نوجوانان دانش 
دوست تحقيق مي کنند )14(: غذا. فروغ 
فرجود تهران: فاطمي، واژه، 1375، 32 ص.: 

مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: مواد غذایي/ تغذیه/ آموزش 
علوم.

چکيده: غذا به ما كمك مي كند تا گرم بمانیم. به ما انرژي مي دهد تا راه برویم، صحبت 
كنیم و بسیاري از كارهاي دیگر را انجام دهیم. بعضي از غذاهاي ما از حیوانات و بعضي 
دیگر از گیاهان به دست مي آیند. گیاهان بر خالف حیوانات، غذاي خود را مي سازند. نحوه 
ارتباط میان غذاي حیوانات و گیاهان، زنجیره غذایي نام دارد. تمام زنجیره هاي غذایي با 
گیاهان شروع مي شوند. دانشمندان، غذاهایي را كه به بدن ما انرژي مي دهند، كربوهیدرات 
و چربي مي نامند. پروتئین ها، مواد غذایي بدن را مي سازند. پروتئین ها در گوشت، ماهي، مغز 
گردو، لوبیا و نخود یافت مي شوند. ویتامین ها كمك مي كنند تا همه قسمت هاي بدن ما 
درست كار كنند و سالم بمانند. كتاب حاضر به توضیح مواد غذایي مورد نیاز بدن انسان، 

زنجیره غذایي و... پرداخته است. 

تاریخ انقالب )5(: فهميده، رزمنده...
انقالب  تاریخ  قاسم.  كریمي،   .2143
)5(: فهميده، رزمنده کوچك. -تهران: 

تاریخ و فرهنگ، 1378، 101 ص.: مصور
قطع: وزیری كوتاه 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

حسین/  محمد  فهمیده،  کليدي:  کلمات 
خمیني، رو ح اهلل/ سخنراني هاي امام خمیني.

چکيده: فهمیده، رزمنده كوچك، عنوان پنجمین كتاب از مجموعه كتاب هاي تاریخ انقالب 
مي باشد كه براي گروه سني كودک و نوجوان فراهم شده است. هدف از نگارش این 
مجموعه، ارائه مطالبي براي شناساندن تاریخ و وقایع مهم انقالب اسالمي به گروه سني 
مذكور است. وقایع و حوادث این مجموعه عمدتاً در قالب شعر؛ تصویر، روایت و خاطره 
است. در كتاب حاضر كه بخشي از وقایع جنگ تحمیلي را بازگو مي كند، ماجراي شهادت 
حسین فهمیده نقل شده است، همان نوجوان سیزده ساله اي كه امام خمیني )ره(وي را رهبر 
انقالب نام داد. او با بستن نارنجك به كمر خود و رفتن به زیر تانك، نه تنها ایثار و فداكاري 
خود را نشان داد، بلکه جان بسیاري از رزمندگان را نجات داد. نام او همیشه در تاریخ انقالب 

و جنگ تحمیلي عراق علیه ایران ماندگار است.

فرهنگنامه قرآني
2144. اسرار، مصطفي. فرهنگنامه قرآني. 

-تهران: قو، 1377، 196 ص 
قطع: رقعی 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: تعلیم و تربیت دیني

کلمات کليدي: فرهنگنامه قرآني/ آموزش 
قرآن.

چکيده: این فرهنگ با هدف آشنایي خوانندگان به ویژه نوجوانان و جوانان، با اطالعات، 
موضوعات و مطالب قرآن كریم منتشر شده است. آشنایي با نام ها، صفات قرآن، مناطق 
جغرافیایي، زندگي پیامبران، مکان ها، شخصیت ها، علوم قرآن، كتاب هاي آسماني و... از 
جمله مفاهیمي هستند كه در این فرهنگنامه به آن ها توجه شده است. این كتاب شامل 
بیش از 500 واژه، موضوع و مفهوم قرآني است كه به ترتیب حروف الفباي عربي مرتب 
شده و ذیل هر یك - به نسبت - توضیحات كوتاه و گاه بلند آمده است. آزر اولین واژه و 

یهود آخرین واژه این فرهنگ است.
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چرا و چگونه ؟ )2(: فيزیك نوین
چگونه؟  و  چرا  اریك.  اوبالكر،   .2145
بیضایي.  بهروز  نوین.  فيزیك   :)2( 

تهران: بنفشه، 1376، 56 ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: فیزیك/ آموزش علوم.

چکيده: نور در خأل با سرعت غیر قابل تصور300 هزار كیلومتر در ثانیه انتشار مي یابد. 
سرعت هیچ چیز باالتر از این سرعت نیست. انسان باید در مي یافت كه طبیعت در قلمرو 
كوچك ترین ها، بزرگ ترین ها و پرشتاب ترین ها، كاماًل متفاوت از آنچه كه انتظار مي رود، 
رفتار مي كند. نور مي تواند به صورت ذره الکتریکي نیز نمودار شود. وقتي انسان مي خواهد 
براي الکترون ها محل معیني را در اتم در نظر بگیرد، ناگهان در مي یابد كه آن ها در همه 
مدارهاي اتم هستند و در هیچ یك نیستند. اسرارآمیزتر از آن، پدیده هایي است كه در دنیاي 
كوچك ترین كوچك ها، یعني كوارک ها و كلوئون ها )ذرات تشکیل دهنده هسته(مي گذرد. 
این كتاب با ارائه موضوعاتي همچون: انیشتن و سرعت نور، دنیاي كوچك ترین ذرات، 

انفجار بزرگ و ابدیت، به بررسي فیزیك نوین پرداخته است.

قصه هاي شيرین: قابوس نامه
قصه هاي  مرجان.  كشاورزي،   .2146
شيرین: قابوس نامه. -تهران: پیدایش، 

1379، 111 ص.: مصور 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: ادبیات فارسي

کلمات کليدي: قابوس نامه/ عنصرالمعالي، 
كیکاوس بن اسکندر/ داستان هاي فارسي.

چکيده: قابوسنامه، یکي از آثار ارزشمند زبان فارسي است كه نویسنده آن، عنصرالمعالي 
كیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار، از شاهزادگان خاندان زیاري است. 
او  براي پسرش گیالن شاه نوشت. هدف  باب  را در چهل و چهار  قابوسنامه  او كتاب 
از نگارش این كتاب، انتقال تجارب خویش به پسرش بود. قابوسنامه گنجینه اي از پند، 
حکایت هاي  از  گزیده اي  حاضر،  مجموعه  در  است.  و...  ضرب المثل  حکایت،  حکمت، 
شیرین قابوس نامه به زبان ساده بازنویسي شده است. هم چنین سعي شده است تا برخي از 

ضرب المثل ها و یا جمله هاي پندآموز آن نیز براي نوجوانان معرفي شود.

قند
2147. نوتریج، رودا. تغذیه و تندرستي: 
قند. محمود سالك. -تهران: پیدایش، 1377، 

32 ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  دوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: قند و شکر/ قندها/ تغذیه.

چکيده: قند مي تواند منبعي عالي از انرژي باشد. در خانه همه ما از شکر و حبه قند 
استفاده می شود. این مواد را از چغندر قند و نیشکر به دست مي آورند و به آن قند تصفیه 
شده مي گویند: به هنگام تهیه قندهاي تصفیه شده كه ساكارز نام دارد، تمام ویتامین ها و 
كانرهاي مفید آن جدا مي شوند و در هنگام مصرف مستقیماً جذب خون مي شوند. به این 
روش، انرژي بدن خیلي سریع تأمین می شود، ولي پس از مصرف شدن آن قند نیز انرژي 
بدن به سرعت پایین مي آید و احساس خستگي مي كنیم، طوري كه باید باز هم قند بخوریم. 
افراط در خوردن قند، كار دستگاه گوارش را مختل مي كند. اما قند موجود در خوردني هایي 
مثل میوه و عسل، تصفیه نشده اند  و براي دستگاه گوارش مفیدند. كتاب قند، به نحو جذابي 

اهمیت قندها را در زندگي انسان و طرز تهیه آن ها شرح مي دهد.
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کارگاه انشاء )1(
مریم.  روحاني،  رودابه؛  كمالي،   .2148
و  انشاء  )1(آموزش  انشاء  کارگاه 
آیين نگارش براي دانش آموزان اول 
راهنمایي. -تهران: قدیاني، 1379، 88 ص 

قطع: وزیری 
پایه تحصيلى:  اول راهنمایي

موضوع درسى: ادبیات فارسي
کلمات کليدي: فارسي/ انشاء و تمرین/ فن 

نگارش.

چکيده: یکي از بهترین راه ها ارتباط بین امروز و فرداي جهان، نوشتن است و هركس براي 
این كه انسان موفق فردا باشد، باید خوب و درست نوشتن را بیاموزد. در این كتاب، مراحل 
نگارش انشا به صورت گام به گام آموزش داده شده است. به كمك این كتاب دانش آموزان،با 
شیوه اصولي و ممکن براي نوشتن و انشانویسي آشنا مي شوند. هم چنین نمونه هایي از میان 
انشاهاي هم سن و سال هاي سال اول انتخاب شده است تا خوانندگان با استفاده از آن ها 
نقاط ضعف و قوت خویش را شناسایي و سپس به رفع آن اقدام كنند. در این كتاب، توصیف 
اساس و زیر بناي نوشتن در نظر گرفته و كوشش شده است تا نحوه خوب دیدن، خوب 

شنیدن، تركیب حواس و تمرین نوشتن آموزش داده شود.

کارگاه انشاء )2(
2149. كمالي، رودابه. کارگاه انشاء )2(

براي  نگارش  آیين  و  انشاء  آموزش 
-تهران:  راهنمایي.  دوم  دانش آموزان 

قدیاني، 1379، 96 ص
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  دوم راهنمایي
موضوع درسى: ادبیات فارسي

کلمات کليدي: فارسي/ انشاء و تمرین/ فن 
نگارش.

چکيده: یکي از بهترین راه هاي ارتباط بین امروز و فرداي جهان، نوشتن است و هركس 
براي این كه انسان موفق فردا باشد، باید خوب و درست نوشتن را بیاموزد. دانش آموزان 
در كتاب سال اول، توصیف ساده را آموختند و در كتاب حاضر توصیف پیچیده را خواهند 
آموخت. توصیف پیچیده در این كتاب، در ارتباط با توصیف ساده آدم ها، توصیف حالت هاي 
آدم ها، توصیف روابط بین آن ها، روابط انساني در فضاهاي كوچك و بزرگ و توصیف آدم ها 
و مکان ها و ارتباط آن ها با یکدیگر است. نگارنده براي كمك به فهم مباحث یاد شده، 

نمونه هاي فراواني از توصیف هاي مذكور را آورده است.

کارگاه انشاء )3(
2150. كمالي، رودابه. کارگاه انشاء )3(

براي  نگارش  آیين  و  انشاء  آموزش 
دانش آموزان سوم راهنمایي. -تهران: 

قدیاني، 1379، 88 ص 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: ادبیات فارسي

کلمات کليدي: فارسي/ انشاء و تمرین/ فن 
نگارش.

چکيده: یکي از بهترین راه هاي ارتباط بین امروز و فرداي جهان، نوشتن است. هركس 
براي این كه بتواند انسان موفق فردا باشد، باید خوب و درست نوشتن را بیاموزد. اگر كتاب 
كارگاه انشا را خوانده باشید، با توصیف و انواع آن و هم چنین نوشتن یادداشت روزانه آشنا 
ـ تخیلي آموزش داده شده، مانند دو كتاب دیگر  شده اید. در این كتاب مبحث توصیف ذهني 
ـ تخیلي،  با توجه به درس نگارش فارسي نوشته شده است. در فصل نخست، توصیف ذهنی 
در فصل دوم، گزارش نویسي و در فصل سوم، نوشته هاي تحلیلي آمده است. نگارنده براي 
سهولت یادگیري، زیر هر فصل نمونه هایي مستند از موضوعات یاد شده آورده است تا 

دانش آموزان با رؤیت آن ها، خود را محك بزنند.
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کاشفان بزرگ و سفرهایشان
؟  چگونه  و  چرا  راینر.  كوته،   .2151
)11(: کاشفان بزرگ و سفرهایشان. 
بهروز بیضایي. -تهران: قدیاني، 1375، 56 

ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

باستان/  زمان  سفرهاي  کليدي:  کلمات 
كاشفان سرزمین ها/ سفرهاي اكتشافي.

چکيده: در قرن گذشته، هنوز از این سو به آن سوي اقیانوس اطلس چندین هفته طول 
مي كشید و براي سفر دریایي از اروپا به هندوستان چندین ماه وقت الزم بود. اگر امروزه 
درباره كره خاكي خود بسیار بیش تر از انسان هاي زمان قدیم مي دانیم، آن را مدیون خدمات 
شایسته دریانوردان بي باک، كاشفان شجاع و پژوهشگران خستگي ناپذیر هستیم. كتاب 
حاضر به ماجراهاي كاشفان بزرگ مي پردازد، یعني افرادي كه با وجود آگاهي از خطرهاي 
بسیاري كه آن ها را تهدید مي كرد، از مرزهاي شناخته شده پافراتر مي گذاشتند. گاهي 
این سفرها براي دستیابي به ادویه هاي پرارزش، طال و سنگ هاي قیمتي و یا به انگیزه 
شهرت طلبي و... بوده است. كتاب حاضر به معرفي كاشفان بزرگ و خدماتشان پرداخته 

است.

کامل ترین و جدیدترین راهنماي...
رامین.   اكبري،  اكبر.  میرحسني،   .2152
هاخوردیان، آریس.  کامل ترین و جدیدترین 
راهنماي آموزشي و آزمون هاي طبقه بندي 
شده و  استاندارد زبان انگليسي سوم 
راهنمایي. تهران: علوي، 1379، 169 ص.: مصور 

قطع: وزیری 
پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: زبان انگلیسي

انگلیسي/  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 
زبان دوم/ آموزش زبان دوم.

چکيده: هدف از انتشار كتاب حاضر،كمك به آموزش بهتر دانش آموزان و داوطلبان 
ورود به دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي است. خوانندگان در این كتاب،جدیدترین 
راهنماي آموزش و آزمون هاي طبقه بندي شده و استاندارد زبان انگلیسي سال سوم 
راهنمایي رامورد مطالعه قرار مي دهند. این كتاب بر اساس آخرین تغییرات و اهداف 
نوین آموزشي شامل بیش از صد ها پرسش و پاسخ چند گزینه اي در زمینه ساختار 
دستوري )جداول ساختاري(، واژگان )همایندها(، تلفظ، درک مطلب، دیکته، تمرین، 
نمونه سؤال هاي امتحاني نیم ثلث اول اول، دوم، سوم و پایان ترم سال سوم راهنمایي 
تدوین شده است.براي هریك از موارد یادشده،تصاویر متنوعي به چاپ رسیده است.

کتاب تکليف زبان انگليسي سال...
2153. وحدتي، عبدالرضا. کتاب تکليف 
راهنمایي.  دوم  سال  انگليسي  زبان 

-تهران: مدرسه، 1378، 175 ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: زبان انگلیسي

آموزش  انگلیسي/  زبان  کليدي:  کلمات 
زبان انگلیسي/ دوم راهنمایي/ پایه 2.

چکيده: كتاب حاضر در سه بخش تدوین شده است: بخش اول، صورت تمرین هاي كتاب 
درسي دانش آموزان مي باشد كه در صورت لزوم تغییر مختصري به آن داده می شود. در 
این بخش دانش آموزان باید پس از هر درس جدید تکالیف خود را در این كتاب بنویسند 
تا نیازي به نوشتن صورت تمرین ها نباشد و بهتر ارزشیابي كنند. در این قسمت، مطالب 
ضروري تحت عنوان خودآزمایي آمده است.بخش اول جزء برنامه درسي دانش آموزان دوم 
راهنمایي مي باشد. بخش دوم كتاب جنبه خالقیت و كاربردي دارد كه شامل تمرین هاي 
متنوع و انواع سرگرمي  ها و بازي هاي آموزنده است. و الگوي خوبي براي رسم الخط ارائه 
كرده است. در آغاز تمرین هاي هر درس لغت ها و ساختارهاي آن درس نوشته شده است. 

تا با توجه به معنایشان، آن ها را تمرین كنند.
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کتاب تمرین انگليسي...
2154. عناني سراب، محمدرضا،...)و دیگران(. 
سوم  سال  انگليسي  تمرین  کتاب 
طبقه بندي شده  سؤاالت  شامل:  راهنمایي 
كلیه مطالب كتاب به صورت درس به درس.... 

-تهران: استادي، 1379، 174 ص 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: زبان انگلیسي

انگلیسي/  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 
زبان دوم/ آموزش زبان دوم.

چکيده: كتاب حاضر در ادامه جلد قبلي، با ارائه فضایي معني دار و واقعي، فراگیري زبان را 
تعمیق مي بخشد. مطالب كتاب براي پاسخگویي به برخي مشکالت درس زبان انگلیسي و 
ارائه تمرینات تکمیلي تدوین شده است. در این كتاب، واژگان، ساختارهاي دستوري، مبحث 
تلفظ، مکالمه هاي واقعي و حتي متون خواندني مناسب با سطح دانش آموزان مهیا شده 
است. تمرین هاي هر درس طوري طراحي شده اند  كه در ابتدا، مطالب جدید به دانش آموزان 
معرفي مي شوند. در پایان كتاب، سؤاالت امتحان نهایي خرداد و شهریور ماه سال 1377 و 

1378 ش شهر تهران به چاپ رسیده است.

کتاب تمرین زبان انگليسي سال...
؛...)و  محمدرضا  سراب،  عناني   .2155
دیگران(. کتاب تمرین زبان انگليسي 
سؤاالت  شامل:  راهنمایي  دوم  سال 
طبقه بندي شده كلیه مطالب به صورت درس 
 136  ،1378 استادي،  -تهران:  درس....  به 

ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  دوم راهنمایي
موضوع درسى: زبان انگلیسي

انگلیسي/  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 
زبان دوم/ آموزش زبان دوم.

چکيده: هدف از انتشار این كتاب، ارتقا بخشیدن سطح كیفي دانش آموزان و كمك به 
آموزش بهتر آن هاست. این كتاب براساس آخرین تغییرات و اهداف نوین آموزشي شامل 
بیش از صدها پرسش و پاسخ چند گزینه اي در زمینه ساختارهاي دستوري )جدول هاي 
سؤال هاي  نمونه  تمرین،  دیکته،  مطلب،  درک  تلفظ،  )همایندها(،  واژگان  ساختاري(، 
امتحانات نیم ثلث هاي اول، دوم، سوم و پایان ترم سال دوم راهنمایي است. این كتاب همراه 
با تصاویر مختلف و متنوع، ضمن شاداب كردن آموزش، درک مفاهیم را آسان تر مي سازد.

کتاب کار و خود آزمون جغرافيا ...
فریده.  چي،  لمسه  پوران؛  شركاء،   .2156
کتاب کار و خود آزمون جغرافيا، اول 
راهنمایي. -تهران: شورا، 1379، 136 ص.: 

مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول راهنمایي
موضوع درسى: جغرافیا

دوره  جغرافیا/  آموزش  کليدي:  کلمات 
راهنمایي/ پایه 3.

چکيده: این كتاب فعالیت هاي مختلفي در زمینه درس جغرافیا ارائه مي دهد تا دانش آموزان 
در فعالیت هاي یادگیري در كالس درس فعاالنه شركت كنند و لذت بیش تري ببرند. به این 
ترتیب، مطالب آموخته شده نیز تا مدت زمان بیش تري در خاطرشان مي ماند. كتاب كار، 
فعالیت هاي گروهي را با راهنمایي معلم توصیه مي كند. هم چنین درباره بعضي از مفاهیم یا 
اصطالحات كتاب جغرافیاي سال اول راهنمایي توضیحات بیش تري مي دهد تا با مطالعه 
آن، مفاهیم مربوط را عمیق تر درک كنند. كتاب حاضر، 27 درس منطبق با دروس كتاب 
جغرافیاي سال اول راهنمایي دارد و در هر درس، آزمون به شکل چهار گزینه اي براي حل 
و انتخاب گزینه صحیح توسط دانش آموزان طراحي شده است تا آن ها پس از مطالعه درس، 

ضمن پاسخ به سؤال ها خود را بیازمایند.



97 دورةآموزشراهنمايي2

کتاب کار دانش آموز
کار  کتاب  هوشنگ.  فروز،  رخ   .2157
راهنمایي.  سوم  پایه  ریاضي  دانش آموز: 
تهران: مركز نشر فرهنگي رجاء، 1379، 198 

ص 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: ریاضي

کلمات کليدي: آموزش ریاضي/ ریاضي/ 
آموزشي/  راهنماي  پایه 3/  راهنمایي/  دوره 

.)TIMSS(تیمز

چکيده: كتاب حاضر در نه بخش به صورت كتاب كار دانش آموزي، به آموزش ریاضي 
پایه سوم راهنمایي پرداخته است. در هر بخش، با ارائه تمرین هاي گوناگون به سنجش 
اعداد حقیقي، معادله خطی،  بردار،  اطالعات ریاضي آن ها پرداخته است. حساب، جبر، 
دستگاه، دوران و آمار، دیگر بخش هاي كتاب را تشکیل مي دهند. بخش پایاني كتاب 
تیمز  دارد. سؤاالت عملکردي طرح  اختصاص  تیمز  از سؤاالت عملکردي  نمونه اي  به 
كه به صورت سؤاالت استاندارد هستند، دانش آموزان را به صورت علمي و عملي، براي 
پاسخگویي به سؤاالت آماده مي كنند. دانش آموزان با حل تمرین هاي كتاب حاضر، ریاضي 

پایه تحصیلي خود را با موفقیت پشت سر خواهند گذاشت.

تاریخ انقالب )12(: کرم ابریشم
2158. حسن زاده، فرهاد. تاریخ انقالب 
و  تاریخ  -تهران:  ابریشم.  کرم   :)12(

فرهنگ، 1379، 69 ص.: مصور
قطع: وزیری كوتاه 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ ایران/ جنگ ایران 
و عراق/ قطعنامه 598/ موشك كرم ابریشم.

انقالب  تاریخ  كتاب هاي  مجموعه  از  كتاب  دوازدهمین  عنوان  ابریشم،  كرم  چکيده: 
مي باشد كه به وقایع و حوادث سال 1366 اختصاص یافته است. در این مجموعه، حوادث 
و رویدادهاي انقالب اسالمي به طور عمده در قالب هاي شعر، تصویر، روایت، داستان و 
خاطره نقل شده است. هدف اصلي این مجموعه، فراهم آوردن منابعي است كه به شناخت 
رویدادها و پیامدهاي حوادث سال هاي پس از انقالب اسالمي، به نوجوانان و جوانان كمك 
مي كند. در جلد حاضر، ضمن مروري بر عملیات جنگ سال 1366، تصویب قطعنامه 598 
از سوي سازمان ملل متحد بررسي شده است. یکي از وقایع دیگر این سال ها، ساخت و 
استفاده از موشکي به نام كرم ابریشم است كه ایران براي اولین بار در جنگ نفت كش ها 

از آن استفاده كرد.

چرا و چگونه ؟ )18(: کيهان در...
؟  و چگونه  چرا  اریك.  اوبالكر،   .2159
)18(: کيهان در مرزهاي فضا و زمان. 
بهروز بیضایي. -تهران: قدیاني،، 48 ص.: مصور

قطع: رحلی 
پایه تحصيلى:  دوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

كودكان/  المعارف  دایرئ  کليدي:  کلمات 
كیهان شناسي/ حیات در كیهان/ آموزش علوم.

چکيده: ستارگان و كهکشان ها، عالم كائنات یا كیهان را مي سازند. عالم همیشه وجود 
نداشته است، بلکه شاید حدود 15 میلیارد سال پیش در اثر نخستین انفجار به وجود آمد. پس 
از این واقعه بود كه فضا، زمان و ماده معني یافت. دانشي را كه به پژوهش درباره ساختار و 
تکامل تمام عالم كائنات مي پردازد، كیهان شناسي مي نامند. كتاب حاضر، خواننده را با علم 
كیهان شناسي آشنا مي سازد. این كتاب به پرسش هایي درباره آغاز جهان، پایان عالم، فضا، 
زمان، ساختار و مرزهاي كیهاني، حدود و محدوده كیهان، حیات در سایر كرات دیگر، نحوه 

برقراري ارتباط با سایر كرات و... پاسخ مي دهد.
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نوجوانان دانش دوست تحقيق...
2160. جنینگر، تري. نوجوانان دانش 
دوست تحقيق مي کنند )2(: گرما. احمد 
خواجه نصیر طوسي. -تهران: فاطمي، واژه، 

1374، 32 ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول و دوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

انرژي  حرارت/  گرما/  کليدي:  کلمات 
گرمایي/ آموزش علوم.

چکيده: آتش براي انسان هاي اولیه، روشنایي و گرما ایجاد مي كرد. آن ها یاد گرفته بودند 
كه با گرماي آتش غذا بپزند. روشنایي آتش، جانوران را دور مي كرد. براي سوختن و ایجاد 
آتش به وجود هوا نیاز است. چوب، دانه كبریت و كاغذ بدون هوا نمي سوزند. غیر از چوب 
و كاغذ، سوخت هاي دیگر عبارتند از: زغال سنگ، نفت، گاز و... هنگامي كه در آفتاب یا 
كنار آتش مي نشینیم، بدن ما گرم می شود. وقتي تند حركت مي كنیم، مي دویم و یا حركات 
ورزشي انجام مي دهیم، گرم مي شویم، زیرا مقداري از مواد غذایي موجود در بدنمان به گرما 
تبدیل می شود. هواي گرم و سرد باعث انبساط و انقباض مواد مي شوند. كتاب حاضر به 
بررسي انرژي گرمایي زمین پرداخته و استفاده از گرما، نحوه اندازه گیري، نقش گرما در به 

وجود آمدن باران و... را بررسي مي كند. 

نوجوانان دانش دوست تحقيق...
2161. جنینگر، تري. نوجوانان دانش 
گل ها.   :)5( مي کنند  تحقيق  دوست 
واژه،  فاطمي،  -تهران:  ابراهیمي.  صدیقه 

1375، 32 ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

آزمایش  گیاهان/  گل ها/  کليدي:  کلمات 
گیاهان/ آموزش علوم.

چکيده: كتاب حاضر، به تفصیل روش تدریس، فعالیت ها و اطالعات علمي را در اختیار 
معلمان مي گذارد و یك دوره درسي جامع را تشکیل مي دهد. ویژگي این كتاب براي 
دانش آموزان این است كه شامل دو بخش است. در هر بخش، مطالبي علمي به زبان ساده 
بیان می شود. به دنبال آن، پرسش هایي مطرح می شود  كه دانش آموز به هنگام تالش براي 
پاسخگویي، میزان درک خود را مي سنجد. به عالوه، در هربخش تعدادي فعالیت هاي علمي 
پیشنهاد شده است كه بر اساس آن ها، دانش آموز هم با نحوه انجام كارهاي علمي آشنا 
می شود  و هم مطالب علمي را بهتر درک مي كند. سرانجام در هر بخش نحوه انجام چند 

آزمایش ارائه شده است كه دانش آموز را با شیوه كار پژوهشي آشنا مي كند. 

گلدوزي
گلدوزي.  سیمیندخت.  مقدم،   .2162
و  كودكان  فکري  پرورش  كانون  -تهران: 

نوجوانان، 1370، 64 ص.: مصور
قطع: خشتی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: آموزش هنر

آموزش  هنر/  گلدوزي/  کليدي:  کلمات 
هنر/ قالبدوزي.

چکيده: گلدوزي، هنر نقش بندي با سوزن و نخ هاي مختلف روي انواع پارچه هاست. این 
هنر بعد از صنعت پارچه بافي به وجود آمد. از زمان هاي قدیم، زنان پارچه هاي كتان را براي 
سر دست و یقه لباس، پرده هاي دیواري، رویه بالش و... زینت مي دادند. كتاب حاضر، هنر 
گلدوزي را به خوانندگان نوجوان آموزش مي دهد. نگارنده در این كتاب، شیوه هاي مختلف 
گلدوزي را با زباني ساده و رسا توضیح داده است. این شیوه ها از ساده ترین نوع گلدوزي 
مثل كوک و شالل شروع و به زیباترین و پیچیده ترین تركیب از دوخت هاي مختلف ختم 
می شود. در این كتاب، نمونه هاي سنتي و جدید، هم چنین تلفیقي از آن ها ارائه شده است. 
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گليم بافي
ترانه.  صاحب،  نوشین؛  ناظمان،   .2163
بافي.  گليم  سنتي:  هنرهاي  آموزش 
و  كودكان  فکري  پرورش  كانون  تهران: 

نوجوانان، 1370، 40 ص.: مصور
قطع: خشتی 

پایه تحصيلى:  دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: آموزش هنر

هنرهاي  هنر/  آموزش  کليدي:  کلمات 
سنتي/ گلیم بافي.

چکيده: این كتاب اصول اولیه گلیم بافي، انواع بافت گلیم و طریقه بافت چند وسیله را 
به دانش آموزان آموزش مي دهد. آشنایي با وسایل گلیم بافي مانند نخ، ماسوره و... و طرز 
استفاده از دار گلیم بافي، انواع بافت گلیم مثل بافت ساده، بافت ساده راه راه، بافت متفاضل 
و بافت مفرس، نقش اندازي با پود اضافي، بافت نقاشي روي گلیم، و طرز بافت كیف پول، 
جامدادي، جا قنداني، جالیواني، رویه دمپایي، تل سر و خورجین از فنوني است كه این كتاب 

به آموزش آن ها پرداخته است 

گنج آزمون انگليسي...
آزمون  گنج  حمید.  خزائي،   .2164
انگليسي مخصوص سوم راهنمایي: 
جدیدترین تمرینات و نمونه سؤاالت انگلیسي: 
استاندارد....  تمرین  و  سؤال  صدها  شامل 

-تهران: جماران، 1379، 168 ص.: مصور
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: زبان انگلیسي

آموزش  انگلیسي/  زبان  کليدي:  کلمات 
زبان انگلیسي/ آزمون ها و تمرین هاي زبان 

انگلیسي/ دوره راهنمایي/ پایه 3.

چکيده: كتاب گنج آزمون براساس آخرین اهداف كتاب درسي و بارم بندي تدوین شده 
است. بخش هاي مختلف آن عبارتند از: تمرین هاي درس به درس جهت آشنایي با شیوه 
سؤال هاي طرح شده در امتحان. جدول هاي ابتکاري شامل جدول واژگان، كلمات متضاد 
و ضمایر و افعال و... آزمون هاي كامل و كوتاه همراه با نمونه سؤال هاي آزمون شفاهي.

تمرین هاي موضوعي جهت یادآوري نکات گرامري و... المپیاد زبان انگلیسي. سؤاالت 
تیزهوشان و نمونه سؤال هاي نهایي سراسر كشور.مسابقه و نظر سنجي. 

ماشين ها، دستگاه ها و ابزارها ...
2165. پاركر، استیو. دانستني هاي علمي 
مصور)3(: ماشين ها، دستگاه ها و ابزارها 
چگونه کار مي کنند ؟. مهدي حسیني. -تهران: 

پیام آزادي، 1371، 39 ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: حرفه و فن

علمي/  دانستني هاي  کليدي:  کلمات 
آموزش علمي/ ماشین ها/ ساخت ماشین.

چکيده: این كتاب كاركرد دستگاه ها و ابزارها را توضیح مي دهد. دانش آموزان با مطالعه 
این كتاب، اطالعاتي درباره استودیو، تلویزیون و قسمت هاي مختلف آن )ماهواره تلویزیوني، 
رئوستات، انیمیشن(ورزش ها و انواع مسابقات اتومبیل راني و موتور سواري، مراكز ورزشي 
و تاریخ توپ فوتبال، بادبان ها و بادبان كشتي، كارخانجات و صنعت كه در خط تولید قرار 
گرفته اند، ساخت اتومبیل، منسوجات، پاالیشگاه، پاالیش نفت و گاز طبیعي، بدن انسان و 
قسمت هاي مختلف آن، مراحل رشد جنین، وسایل مورد استفاده یك پزشك در مطب و... 
كه براي ذهن پرسشگر نوجوانان همواره مطرح است به دست مي آورند. استفاده از تصاویر 

رنگي، به جذابیت مطالب افزوده است. 
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 مانند دانشمندان کار کنيد !
2166. كمپ بل، لس...)و دیگران(. علم و 
عمل )1(: مانند دانشمندان کار کنيد !. 
عادل یغما- تهران: مدرسه، 1376، 39 ص.: 

مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

ارزشیابي/  آموزش علوم/  کلمات کليدي: 
طبقه بندي/ آموزش عملي.

چکيده: در یادگیري مطالب، شیوه بحث و گفت و گو با دیگران از اهمیت باالیي برخوردار 
است. دانشمندان غالباً در باره كارهاي خود با یکدیگر بحث  و  گفت و گو مي كنند. آنان 
تمام چیزهایي را كه مورد توجه شان واقع می شود، یادداشت مي كنند تا در صورت لزوم، 
را  مهم  اطالعات  خود،  نظر  مورد  موضوع  درباره  ترتیب،  این  به  كنند.  استفاده  آن  از 
جمع آوري و سپس طبقه بندي مي كنند و... این كتاب با ارائه آزمایش هاي مختلف و بیان 
موضوعاتي همچون: مباحثه، برنامه ریزي، یادداشت برداري، طبقه بندي، ارزشیابي، آزمایش، 
فرضیه سازي، استنباط و... به دانش آموزان فرصت مي دهد تا مانند دانشمندان عمل كنند و 

به طور عملي با روش هاي فراگیري علم آشنا شوند. 

 ماه و اقمار منظومه شمسي
2167. اوبالكر، اریك. چرا و چگونه ؟ )3(: 
بهروز  شمسي.  منظومه  اقمار  و  ماه 
بیضایي. -تهران: بنفشه، 1376، 56 ص.: مصور 

قطع: رحلی 
پایه تحصيلى:  دوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

خسوف/  منظومه/  ماه/  کليدي:  کلمات 
كسوف/ آموزش علوم.

چکيده: ماه به خاطر نزدیك بودن به زمین، اولین جرم آسماني بود كه انسان توانست در 
مورد فاصله، اندازه، ابعاد مناظر آن به تحقیق و بررسي بپردازد. ماه در مسیر خود، اگر میان 
خورشید و زمین قرار گیرد، سایه اش به سطح زمین مي افتد. در این هنگام، كسوف پدید 
مي آید. زماني كه ماه كامل باشد، خسوف پدید مي آید. اقمار زیادي در منظومه شمسي وجود 
دارند، مثال سیاره مشتري حداقل 16 قمر به همراه خود دارد. یکي از زیباترین سیاره ها، زحل 
است كه تا به حال 22 قمر آن كشف شده است. این كتاب با ارائه موضوعاتي همچون: 
ماه، همسایه ما در كیهان، چشم اندازهاي ماه، پرواز به ماه، اقمار سیارات دیگر و... به 
دانش آموزان فرصت مي دهد تا هر چه بیش تر با ساختار، نحوه پیدایش و تاریخ تشکیل ماه 

آشنا شوند و به درک بهتري از فرایندهاي علمی دست یابند.

 مایعات
2168. كمپ بل، لس...)و دیگران(. علم 
و عمل )10(: مایعات. مرتضي خلخالي. 

تهران: مدرسه، 1379، 40 ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول و دوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: آموزش علوم/ مایعات.

چکيده: مایعات را مي توان به دو دسته مایعات خالص و مخلوط دسته بندي كرد. مایعاتي 
كه از یك ماده تشکیل شده اند ، خالص نام دارند. مایعاتي كه از دو یا بیش از دو ماده تشکیل 
مي شوند، مخلوط نام دارند. مایعات پخش شونده و باال رونده، مایعات غلیظ و مایعات رقیق 
را مي توان از انواع مایعات به شمار آورد. این كتاب با ارائه آزمایش هاي مختلف و بیان 
موضوعاتي همچون: نفت خام، گروه بندي مایعات، خون مایع حیات بخش، گازهاي مایع 
شده، مخلوط كردن مایعات، مایعات پخش شونده و باال رونده و... به بررسي نقش مایعات 

در زندگي انسان ها پرداخته است.
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مجموعه انرژي هاي جایگزین
2169. مجموعه انرژي هاي جایگزین. 
محمود سالك. -تهران: پیدایش، 1379، 5ج 

)در یك مجلد، مصور( 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

انرژي هاي  انرژي/  کليدي:  کلمات 
جایگزین/ گرماي درون زمین/ انرژي گیاهي/ 

آب/ باد/ خورشید.

چکيده: این مجموعه در پنج مجلد شامل عناوین زیر است: گرماي درون زمین، انرژي 
گیاهي، انرژي آب، انرژي باد و انرژي خورشیدي. مؤلف در این مجموعه با ذكر و تشریح 
انرژي هایي كه مي توانند جایگزین انرژي ها و منابع مورد استفاده فعلي بشر قرار گیرند، 
استفاده از انرژي هایي مانند انرژي گیاهي، آب، باد، گرماي درون زمین و استفاده از انرژي 
خورشیدي را توصیه كرده است. در هر بخش با استفاده از تصاویر مرتبط و معرفي انواع 
مختلف انرژي ها، طریقه ذخیره و استفاده از آن ها را نیز توضیح داده است. دانش آموزان با 
مطالعه این مجموعه، درباره انرژي هاي فعلي و انرژي هاي مورد نیاز و جایگزین اطالعات 

جالبي به دست مي آورند.

مجموعه تغذیه و تندرستي
2170. مجموعه تغذیه و تندرستي. 
محمود سالك. -تهران: پیدایش، 1378، 6ج. 

)در یك مجله، مصور(
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  دوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

غذایي/  مواد  بهداشت/  کليدي:  کلمات 
تغذیه/ سالمتي.

چکيده: مجموعه تغذیه و تندرستي در شش جلد با عناوین زیر است، پروتئین ها، چربي ها، 
قند، ویتامین ها، الیاف غذایي، افزودني ها و چاشني ها. مجموعه حاضر، با هدف آشنا كردن 
با عادات تغذیه صحیح و  آنان را  از سنین پایین، سعي دارد  با مسائل تغذیه  نوجوانان 
مناسب آشنا كند تا براساس آگاهي هایي كه به دست مي آورند، روش تغذیه صحیح و مقدار 
انرژي مورد نیاز بدن را به دست آورند. براي این منظور، اطالعات جالبي درباره پروتئین ها، 
چربي ها، قندها، مقدار انرژي و كالري موجود در هر غذا، نقش الیاف غذایي در جذب و هضم 
مواد غذایي ارائه داده و بیان داشته است كه چه میوه هایي سبب هضم بهتر غذا مي شوند و 
چه افزودني  هایي مجاز هستند. در مجموع، اطالعات مفیدي درباره تغذیه صحیح و روش 

آن براي آگاهي بیش تر دانش آموزان و نوجوانان ارائه داده است.

مجموعه علم و عمل
2171. كمپ بل، لس. مجموعه علم و 
یغما. -تهران: مدرسه، 1379،  عمل. عادل 

10 ج. )در یك مجلد، مصور(
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

شیمیایي/  مواد  هوا/  کليدي:  کلمات 
و  سازه ها  محیط/  انرژي/  زمان/  ارتباطات/ 

نیروها/ مایعات.

چکيده: مجموعه علم و عمل، شامل ده جلد با عناوین زیر است: مانند دانشمندان كار 
كنیم، مواد شیمیایي، ارتباطات، زمان، انرژي، محیط، رشد، سازه ها و نیروها و مایعات. 
مجموعه حاضر، اطالعات مفیدي درباره مطالب زیر ارائه مي دهد: آب و هوا، محیط زیست، 
مواد تأثیرگذار در محیط زیست، انرژي هاي موجود در اطراف ما، رشد و نمو گیاهان و... 
زمان، اندازه گیري زمان، تعیین سن، تغییرات در جهان، اختراع ساعت، اقسام ساعت، هوا، 
حباب هاي هوا، اشیاي پرنده، تلفن، سرعت صوت و... روش آموزش در این مجموعه، 

مباحثه، انجام آزمایش ها و تحقیق و وسایل است.
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علم و عمل )7(: محيط
2172. كمپ بل، لس...)و دیگران(. علم 
شمیم.  محمدعلي  محيط.   :)7( عمل  و 

تهران: مدرسه، 1376، 40 ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

محیط/  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
زندگي انسان ها.

چکيده: به منطقه طبیعي زیست جانوران و گیاهان، زیستگاه گفته می شود. هر زیستگاه 
جانداران متفاوتي دارد. همه این جانداران براي تأمین غذا به هم وابسته اند. در هر اجتماع، 
جمعیت هاي زیادي وجود دارد. هر جمعیت، شامل افرادي است كه به یك نوع جانور یا گیاه 
تعلق دارند. اندازه هر جمعیت به وسیله صیادان آن كنترل می شود  و... این كتاب با ارائه 
آزمایش هاي مختلف و بیان موضوعاتي همچون: كیسه هاي زباله، مطالعه گیاهان، بررسي 
عوامل محیطي، زنجیره هاي غذایي، پرندگان چگونه زمستان را مي گذرانند ! و... به بررسي 

نقش محیط در زندگي انسان ها پرداخته است.

مردي که مي شمرد
2173. تاهان، مالیا. مردي که مي شمرد. 
علیرضا توكلي. -تهران: محراب قلم، 1377، 

214 ص.: مصور
قطع: رقعی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: ریاضي

کلمات کليدي: داستان ریاضي/ شمردن/ 
ریاضیدانان.

چکيده: مردي كه مي شمرد داستان مردي است به نام برمیز سامیر كه مهارت عجیبي 
در شمردن دارد. وي مي تواند با یك نگاه، شاخه هاي یك درخت و یا گل هاي یك باغ را 
بشمرد. نویسنده در جاده اي با برمیز روبرو و با او همسفر می شود. در طي سفر ماجراهایي 
اتفاق مي افتد كه برمیز نیروي فوق العاده و هوش سرشار خودش را درباره ریاضیات نشان 
مي دهد و براي خودش اعتبار و شهرت به دست مي آورد. خواننده ضمن خواندن یك داستان 
خوب، با بزرگان دانش ریاضي آشنا می شود  و به رازها و لذت هاي مسائل ریاضي پي مي برد.

مروري بر رسم فني)اصول طراحي...(
رسم  بر  مروري  سوزان.  پیچ،   .2174
فني)اصول طراحي و نقشه کشي به 
زبان ساده(. مهرنوش ریاحي اصل تهران: 

مدرسه، 1379، 55 ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: حرفه و فن

كشي/  نقشه  فني/  رسم  کليدي:  کلمات 
طراحي.

چکيده: در این كتاب، اصول و مباني طراحي و نقشه كشي با استفاده از مثال ها و مواد 
بیان شده است و براي دانش آموزان، معلمان و عالقه مندان به  ملموس به زبان ساده 
رسم فني و نقشه كشي، جذابیت خاصي دارد. در حقیقت این كتاب، از مراحل طراحي و 
نقشه كشي تا مرحله ساخت یك محصول، آگاهي و شناخت كلي به خواننده مي دهد و یك 
راهنماي رسم فني براي مبتدیان است. تصویرهایي در این زمینه نیز دارد. این كتاب، مراحل 
تهیه طرح اولیه از جسم و ساختن مدل را نشان مي دهد. در انتهاي كتاب، عالقه مندان 
مي توانند درباره وسایل پیشرفته تر از رسم فني و هم چنین عالئم اختصاري و نمادهاي مورد 
استفاده در نقشه كشي كه به منظور تسهیل در ترسیم به كار مي روند، اطالعات بیش تري 

كسب كنند.
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چرا و چگونه ؟ )13(: مکانيك، ...
2175. نوتکین، جروم، گولین، سیدني. چرا 
و چگونه ؟ )13(: مکانيك، ماشين هاي 
-تهران:  بیضایي.  بهروز  انرژي.  ساده، 

بنفشه، 1375، 48 ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

ماشین هاي  مکانیك/  کليدي:  کلمات 
ساده/ انرژي.

چکيده: اساس فناوري امروز، دانش كاربردي مکانیك است. مکانیك به بررسي حركت 
و سکون مواد جامد، مایع و گاز و نیروهایي مي پردازد كه این حركات و سکون را به وجود 
مي آورند. انسان آز آغاز تاكنون، سرسختانه تالش كرده است تا به قوانین حاكم بر اجسام 
پي ببرد و انرژي و نیروي آن ها را به خدمت خود در آورد. این تالش با اختراع ماشین هاي 
اهرم، سطح شیب دار، گوه و قرقره شروع شد. سرانجام هنگامي كه  ساده اي همچون 
پژوهش هاي تازه بر اساس روش هاي علمي آغاز شد و... این كتاب با موضوعاتي همچون: 
مفاهیم بنیادي مکانیك، ماشین هاي ساده، سطح شیب دار، منابع انرژي و... به بررسي نقش 

مکانیك، ماشین هاي ساده و انرژي در زندگي انسان پرداخته است 

منظومه ظهر روز دهم
2176. امین پور؛ قیصر. منظومه ظهر روز 
دهم. -تهران: سروش، 1373، 18 ص.: مصور 

قطع: رقعی 
پایه تحصيلى:  دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تعلیم و تربیت دیني

عاشورا/  واقعه  عاشورا/  کليدي:  کلمات 
حسین بن علي )ع(، امام سوم.

كه  كربالي حسین)ع(مي باشد  باره  در  حماسي  بلند  منظومه  یك  كتاب  این  چکيده: 
گوشه هایي از ماجراي عظیم كربال، یعني روز دهم ماه محرم)روز عاشورا(را به زبان ساده و 

به صورت منظوم براي نوجوانان به تصویر كشیده است.
اشعار كتاب واقعه روز عاشورا و به میدان رفتن امام حسین)ع( و كودكانی كه درواقعه كربال 
شهید شدند را بیان می كند. متن حاضر ماجرای كودكی است كه در ورود به میدان نبرد خود 
را این چنین معرفی می كند: من آنم كه امیرم و موالیم حسین)ع( است و چه نیك موالیی. 

و با این معرفی خود را در خورشید عاشورا محو می كند و گمنام، شهید می شود. 

مهارت هاي جغرافيایي
چیتندن،  استفن؛  گودرینگتن،   .2177
گریس. مهارت هاي جغرافيایي. محمود 
معافي/ حسن وحداني تبار. -تهران: مدرسه، 

1374، 148 ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  دبیران جغرافیا
موضوع درسى: جغرافیا

کلمات کليدي: آموزش جغرافیا/ جغرافي/ 
اطالعات جغرافیایي.

چکيده: این كتاب به عنوان یك ماده درسي افزایشي، عالئق، رغبت ها و نیز مهارت هاي 
عملي در درس جغرافیا را توسعه مي دهد. كتاب حاضر چهل عنوان دارد. عکس ها، نقشه ها 
و نمودارهاي آن نیز به  گونه اي انتخاب شده است كه رغبت دانش آموزان را بر مي انگیزد 
و مهارت هاي جغرافیایي را در آنان فراهم مي سازد. نوآوري در ارائه مطالب و موضوع هاي 
جغرافیایي، از مشخصه هاي اصلي كتاب است. نمودارها، نقشه ها و عکس ها، تکنیك و 
فنون آب و هوایي و نمودارهاي تصویري چهار بخش كلي كتاب را تشکیل مي دهند. 
تعریف نقشه، ترسیم نقشه، استفاده از منابع شبکه آب و هوا، ترسیم نقشه فشار هوا، پیش بیني 
هوا، نقشه هاي توریستي، آماري جریاني و... از دیگر مطالب و عناوین مطرح شده در این 

كتاب است.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيبرگزيدهوتقديریجشنوارةدوم104

مواد
دانش  نوجوانان  تري.  جنینگر،   .2178
دوست تحقيق مي کنند )1(: مواد. احمد 
خواجه نصیر طوسي. -تهران: فاطمي، واژه، 

1375، 32 ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول و دوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: مواد صنعتي/ آزمایش مواد/ 
مواد/ آموزش علوم.

چکيده: در زمان قدیم، مردم اولیه از مواد بسیار كمي استفاده مي كردند. آن ها، ابزارها و 
سالح هاي خود را از سنگ، چوب و شاخ جانوران مي ساختند. لباس و پوشاكشان از خز و 
پوست جانوران بود. امروزه ما از مواد بسیار گوناگوني استفاده مي كنیم، بعضي طبیعي و 
بعضي مصنوعي هستند. بعضي از مواد طبیعي را از گیاهان و جانوران به دست مي آوریم. 
بعضي دیگر از این مواد طبیعي مثل سنگ، خاک رس، طال، زغال سنگ و نفت را از 
زمین تهیه مي كنیم. موادي كه در این كتاب تشریح شده اند ، عبارتند از: چوب، كاغذ، 
الستیك، الیاف، زغال سنگ، نفت، آهن و فوالد، ماسه، شن و رس، سیمان و بتون، شیشه 

و پالستیك.

مواد شيميایي
2179. كمپ بل، لس...)و دیگران(. علم 
مرتضي  شيميایي.  مواد   :)3( عمل  و 
خلخالي. -تهران: مدرسه، 1376، 40 ص.: 

مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول و دوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

مواد  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
شیمیایي/ آزمایش علوم.

چکيده: مواد شیمیایي، زندگي تمام موجودات زنده را تحت الشعاع خود قرارداده اند. امروزه، 
انسان ها چه در صنعت و چه در زندگي روزمره، از این ماده استفاده هاي فراواني به عمل 
مي آورند. از آن جمله، در تهیه بسیاري از غذاها، از مواد شیمیایي استفاده می شود، زیرا این 
مواد بر پایداري و دوام ماده غذایي مي افزایند. رنگ ها، مواد نگهدارنده )نمك و الکل(، ضد 
اكسید كننده ها، امولسیون كننده ها و... این كتاب با ارائه آزمایش هاي گوناگون و بیان 
موضوعاتي همچون: مواد شیمیایي در غذاهاي ما، حل كردن مواد شیمیایي، تقطیر آب 
نمك، شناساگرها، تحقیق در باره تغییرات شیمیایي، نمك، جداسازي مواد شیمیایي، ایمني 
در كار با مواد شیمیایي و... به بررسي نقش مواد شیمیایي در زندگي انسان ها پرداخته است 

مواد شيميایي در زندگي
دانش  نوجوانان  تري.  جنینگر،   .2180
مواد   :)6( مي کنند  تحقيق  دوست 
شيميایي در زندگي. احمد خواجه نصیر طوسي. 
-تهران: فاطمي، واژه، 1375، 32 ص.: مصور 

قطع: رحلی 
پایه تحصيلى:  اول و دوم راهنمایي

موضوع درسى: علوم تجربي
آزمایش  شیمیایي/  مواد  کليدي:  کلمات 

مواد/ مواد/ آموزش علوم.

چکيده: كتاب حاضر، ششمین جلد از مجموعه كتاب هاي نوجوانان دانش دوست تحقیق 
مي كنند ! است كه با عنوان مواد شیمیایي در زندگي در دو بخش به چاپ رسیده است. در 
هر بخش، مطالب علمي به زباني ساده ارائه شده است. هم چنین، در هر بخش، تعدادي 
فعالیت هاي علمي پیشنهاد شده است كه دانش آموز را، هم با نحوه انجام كارهاي عملي و 
هم درک مطالب آشنا مي سازد. در این كتاب، ارتباط میان مواد شیمیایي با گرما، زغال سنگ، 
نفت و هوا توضیح و پیرامون برخي مواد شیمیایي نظیر كربن دیوكسید، اسید ها، قلیاها، 

نمك، قند، صابون ها و... مطالبي درج شده است.
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تاریخ انقالب )11(
انقالب  تاریخ  قاسم.  كریمي،   .2181
)11(: موج اف. ام. -تهران: تاریخ و فرهنگ، 

1379، 77 ص.: مصور
قطع: وزیری كوتاه 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: تاریخ

کلمات کليدي: جنگ ایران و عراق/ تاریخ 
ایران. 

چکيده: كتاب حاضر، از مجموعه كتاب هاي تاریخ انقالب مي باشد كه با عنوان موج 
اف- ام و با هدف شناساندن وقایع و رویدادها، هم چنین پیامدهاي انقالب اسالمي ایران 
به كودكان و نوجوانان پس از انقالب به چاپ رسیده است. این وقایع عمدتاً در قالب هاي 
داستان، روایت، خاطره، تصویر و شعر نقل شده اند. این كتاب به رویدادهاي سال 1365 
ش اختصاص دارد. در این سال، وقایع مهمي از قبیل: ادامه حمالت عراق به شهرها، ادامه 
عملیات ایران در داخل جبهه هاي جنگ، عملیات كربالي 5 و برخي اخبار ورزشي، فرهنگي 
و هنري نقل شده است. موج اف. ام خاطره كوتاهي است كه طي آن، شب هاي بمباران 
هوایي. تهران توسط موشك ها از زبان یکي از شهروندان آن بازگو می شود. در آن سال ها، 

رادیوها همیشه روي موج اف. ام بود تا همه افراد صداي آژیر خطر را بشنوند. 

 موميایي ها
و  چرا  ولفاگانگ.  تارنووسکي،   .2182
چگونه ؟ )6(: موميایي ها. بهروز بیضایي. 

-تهران: قدیاني، 1376، 52 ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

مومیایي  مومیایي/  کليدي:  کلمات 
مصنوعي/ آموزش علوم.

چکيده: اعتقاد به مرگ و زندگي پس از آن، مسأله اي است كه كم و بیش در تمام ادیان با 
تفاوت هاي جزئي به آن اشاره شده است. مطالعه این كتاب نشان مي دهد كه اصواًل ذات 
و فطرت بشري خداجوست و اعتقاد به جهان دیگر و زندگي پس از مرگ در آن با فطرت 
بشري آمیخته است. این كتاب نشان مي دهد كه چرا مومیایي ها براي پژوهش هاي تاریخ 
شناسي و اقوام شناسي بسیار جالب هستند. هم چنین آَشکار مي سازد كه وجود مومیایي ها 
همواره با تصور و تخیل انسان ها از وجود مرگ و امیدهاي او به ادامه زندگي در جهان دیگر، 
كاماًل با همدیگر مرتبط ودرهم  آمیخته اند. مومیایي هاي طبیعي، مومیایي هاي مصنوعي، 

مومیایي هاي مصر باستان و مومیایي هاي پروي باستان از عناوین این كتاب هستند. 

نگرش مثبت یا مثبت نگري
2183. نگرش مثبت یا مثبت نگري. 
مرتضي بهمن آزاد. -تهران: مدرسه، 1378، 

15 ص.:مصور
قطع: رقعی 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم اجتماعي

شناسي(/  )روان  نگرش  کليدي:  کلمات 
شناسي/  روان  موفقیت/  نگري/  مثبت 

روان شناسي فردنگر.

چکيده: نوع نگرش در زندگي بسیار مهم و حائز اهمیت است. با پرورش نگرش هاي 
مثبت، امکان فعالیت ها و یادگیري بیش تر در زندگي فراهم می شود. مؤلف در این كتاب، 
نگرش را از دو دیدگاه مثبت و منفي بررسي كرده و نظریات مختلف را در رابطه با گسترش 
نگرش هاي مثبت و منفي برشمرده و چنین بیان كرده است كه: با نگرش مثبت، زندگي 
معنا و مفهوم بیش تري پیدا مي كند. مشکالت زندگي آسان تر حل می شود. اهداف در 
زندگي قابل دسترس مي شوند. اشتباهات در زندگي گرفتاري كم تري به بار مي آورند و در 

آخر، زندگي آینده را شوق انگیزتر مي كند
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نقاشي با رنگ گواش
علي  گواش.  رنگ  با  نقاشي   .2184
میرزا بیگي. -تهران: مدرسه، 1377، 48 ص.: 

مصور 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: آموزش هنر

نقاشي/  هنر/  آموزش  کليدي:  کلمات 
نقاشي با رنگ گواش.

چکيده: استفاده از گواش و مواد مورد نیاز و مهارت هاي مختلفي كه در خلق آثار هنري 
گوناگون با استفاده از گواش به كار مي رود، در این كتاب آموزش داده شده و شامل سه 
قسمت است. در قسمت اول، مواد مورد نیاز و در قسمت دوم روش هاي كاربرد گواش شرح 
داده شده است. قسمت سوم، شامل طرح ها و برنامه هایي مي باشد كه مرحله به مرحله توسط 
دانش آموزان باید دنبال شود. تمرین تركیب رنگ ها و ساختن رنگ هاي جدید، معرفي سه 
رنگ اصلي)آبي، زرد و قرمز(و ساختن رنگ هاي فرعي یا ثانویه مثل سبز، بنفش و نارنجي از 
مطالب آموزشي این كتاب است. مؤلف ضمن ارائه طرح هاي، اولیه براي رنگ آمیزي مرحله 
به مرحله از پرندگان، حیوانات و درختان، ضمن ارائه الگویي براي یادگیري، این فعالیت را 

به شکل سرگرمي در آورده و براي دانش آموزان جذاب نموده است. 

نقشه و نقشه کشي
نقشه  و  نقشه  باربارا.  تیلور،   .2185
مدرسه،  کشي. شهال طهماسبي. -تهران: 

1376، 32 ص.: مصور
قطع: خشتی 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: جغرافیا

کلمات کليدي: نقشه كشي/ نقشه/ ترسیم 
نقشه.

چکيده: نقشه، تصویر ساده اي است كه جاي اشیاء را نشان مي دهد. در این كتاب، نقشه هاي 
گوناگون، روش ترسیم نقشه، روش استفاده از آن ها بحث و بررسي شده و اطالعاتي براي 
انجام تحقیقات ارائه شده  است. حتي استفاده از نقشه براي پیاده روي در خارج از شهر را نیز 
در این كتاب مي توان یافت. جهت یابي، محل یابي، كاربرد نقشه، طول و عرض جغرافیایي، 
تهیه نقشه و... از دیگر مطالب این كتاب هستند. همراه با تصاویر مناسب و مرتبط به 
دانش آموزان ارائه مي شوند. تمرین هاي اندازه گیري، ترسیم نقشه و... از فعالیت هایي هستند 

كه با انجام آن ها مي توانند به صورت علمي و عملي با این مفاهیم آشنا شوند. 

نود و پنج )95(فعاليت علمي بدن...
2186. واریزنگا، داریل. نود و پنج )95(
علیرضا  انسان.  بدن  علمي  فعاليت 
 127  ،1376 قلم،  محراب  -تهران:  توكلي. 

ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: بدن انسان/ فعالیت علمي/ 
آموزش علوم/ فیزیولوژي.

چکيده: كتاب بدن انسان، با روشي سرگرم كننده و جذاب، مخاطبان خود را به شناخت 
بیش تر و بهتر اعضاي مختلف بدن انسان سوق مي دهد. به این ترتیب كه در هر صفحه، 
بخش هایي از اندام هاي بدن به تصویر كشیده شده و در پایین همان صفحه، جعبه لغت كه 
حاوي اسامي مربوط به همان تصویر است، آورده شده است. خواننده در ابتدا باید هریك از 
نام ها را باقسمت خاصي از تصویر مورد نظر انطباق دهد و پس از نامگذاري تمام قسمت ها، 
آن را رنگ آمیزي كند. بخش هاي پایاني كتاب نیز حاوي مطالب سودمندي درباره بدن 
انسان است كه عنوان برخي از آن ها عبارتند از: ارتباط چشم با مغز، احساس، اثر انگشت، 

جوش چگونه درست می شود  ؟ بافت هاي بدن، طراح ژن ها، تنفس مصنوعي و...
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نور و رنگ
دانش  نوجوانان  تري.  جنینگر،   .2187
و  نور   :)4( مي کنند  تحقيق  دوست 
احمد خواجه نصیر طوسي. -تهران:  رنگ. 

فاطمي، واژه، 1375، 32 ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  دوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

روشنایي/  رنگ/  نور/  کليدي:  کلمات 
آموزش علوم.

چکيده: ما بدون نور نمي توانیم چیزي را ببینیم. براي دیدن هرچیزي باید نور به آن بتابد 
و آن را روشن كند. دانشمندان بر این باورند كه: پرتو نور در خط راست و بسیار تند حركت 
مي كند. نور از موادي مانند شیشه، آب صاف و بعضي از پالستیك ها بخوبي مي گذرد، اما 
از مواد نیم شفاف به صورت پراكنده عبور مي كند، از مواد كدر اصاًل نمي گذرد. وقتي نور 
به جسم كدر مي تابد، سایه ایجاد می شود. اگر سطح جسم زبر باشد، نورهاي بازتابنده در 
جهت هاي گوناگون پراكنده مي شوند. اما اگر سطح جسم صاف و صیقلي باشد، مانند آینه 
عمل مي كند. كتاب حاضر مبحث نور و رنگ ها را به صورت علمي و با استفاده از تصاویر 

مناسب و آزمایش هاي متنوع براي دانش آموزان توضیح داده است. 

نوشتن و سخن گفتن )مهارت هاي...(
2188. وزیرنیا، سیما. نوشتن و سخن 
-تهران:  زباني(.  )مهارت هاي  گفتن 

مدرسه، 1379، 22 ص 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: ادبیات فارسي

گزارش  نگارش/  فن  کليدي:  کلمات 
نویسي/ سخنراني/ زبان آموزي.

چکيده: كتاب نوشتن و سخن گفتن شامل تمرین هایي گسترده، متنوع و كاربردي در 
مهارت بیاني )تولید(زبان است. برنامه ریزي محتواي كتاب به  گونه اي است كه دانش آموز 
را توانا مي سازد تا با استفاده از جنبه هاي خالق زبان خود در زمینه هاي متنوعي، از نوشتن 
آگهي بازرگاني گرفته تا داستان نویسي و نمایشنامه نویسي مهارت كسب كند. مخاطبان 
اصلي این كتاب، دانش آموزان دوره راهنمایي و سال اول دبیرستان هستند، اما از آن جا 
كه تمرین ها به شیوه اي ابتکاري در الیه هاي ژرف زبان اثر مي گذارند، بویژه تمرین هاي 
نظام مند و بنیادین آن در زمینه شخصیت پردازي و روش تحقیق مؤثرند، بخش هایي از آن 

براي افراد گروه هاي دیگر نیز قابل استفاده است. 

نوع آوري هاى مدرن تکه دوزي
2189. مرسلي، فاطمه. آویژه هنر )2(: 
دوزي.  تکه  مدرن  نوع آوري هاى 

-تهران: حافظ، 1379، 74 ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: حرفه و فن

کلمات کليدي: آموزش هنر/ تکه دوزي.

چکيده: هنر تکه دوزي یکي از انواع دوخت هاي تزییني با طرفداران بسیار به خصوص 
در بین نسل جوان است. آن ها مي توانند وسایل شخصي خود را از قبیل پیراهن و كیف به 
وسیله هنر آپلیکه تزیین كنند. روش تکه دوزي بیش از هر موردي براي لوازم منزل به كار 
مي رود، از قبیل رومیزي، دستمال سفره، پیشبند، دستگیره، رویه قوري، رو تختي، ملحفه، 
حوله و پرده. به طور كلي، تکه دوزي به دو طریق انجام می شود:  1. مطابق مدل انتخابي. 
2. استفاده از پارچه هاي نقش دار. وسایل مورد نیاز براي تکه دوزي عبارتند از: پارچه، طرح، 

نخ، انگشتانه، قیچي، الیه چسب، كاربن و كارگاه.
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هشت قصه، گزیده اي از شاهنامه...
قصه،  هشت  حسین.  فتاحي،   .2190
 .)2( فردوسي  شاهنامه  از  گزیده اي 

تهران: قدیاني، 1378، 312 ص 
قطع: جیب  پالتویی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: ادبیات فارسي

کلمات کليدي: داستان هاي كوتاه فارسي/ 
شاهنامه فردوسي/ فردوسي، ابوالقاسم.

از  یکي  فردوسي  بي تردید  است.  فردوسي  شاهنامه  از  بخشي  حاضر،  كتاب  چکيده: 
بزرگ ترین حماسه سرایان ادب و شعر فارسي است. اشعار وي به نوعي شامل اسطوره هاي 
ایران باستان است. وي در شاهنامه داستان هاي بسیاري را به نظم در آورده است. در كتاب 
هشت قصه، قصه هایي از شاهنامه فردوسي انتخاب و با عناوین زیر به چاپ رسیده است: 
جنگ بزرگ ایرانیان و تورانیان، كیکاووس، هفت خوان رستم، سوگ سیاوش، افسانه اكوان 
دیو، داستان بیژن و منیژه، پایان كار كیخسرو، و پایان كار رستم. در كتاب حاضر، حسین 

فتاحي اشعار و نظم حماسي فردوسي را به نثر در آورده است. 

هزار و یك پرسش )9(
و یك  هزار  شهرام.  زاده،  رجب   .2191
افق، 1379،  -تهران:  هنر.   :)9( پرسش 

28 ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  سوم راهنمایي
موضوع درسى: آموزش هنر

و  پرسش  هنر/  آموزش  کليدي:  کلمات 
پاسخ/ آزمون ها.

چکيده: كتاب هنر در چهار بخش شامل: نقاشي و مجسمه سازي، موسیقي، ادبیات و تئاتر 
و سینماست. هر بخش شامل تعدادي سؤال و پاسخ آن هاست كه اكثراً محتواي تاریخي 
دارند. بخش اول مربوط به نقاشي و مجسمه سازي است. در بخش موسیقي، با این سؤال ها 
روبه رو مي شویم: اكتاو از چند نت تشکیل شده است ؟ كوک كردن یعني چه ؟ و... در بخش 
سوم كه مربوط به ادبیات است، سؤال ها این گونه اند:  هایکو چه نوع شعري است ؟ داستان 
علمي تخیلي چیست ؟ و در بخش چهارم كه به تئاتر و سینما مربوط می شود، این سؤال ها 
موجودند: فرق تهیه كننده و كارگردان چیست ؟ دكور چیست ؟ و... البته ده ها پرسش دیگر 

در این زمینه، مطالب كتاب حاضر را تشکیل مي دهد. 

هوا
دانش  نوجوانان  تري.  جنینگر،   .2192
هوا.   :)16( مي کنند  تحقيق  دوست 
واژه،  فاطمي،  -تهران:  صلواتیان.  فروزان 

1375، 32 ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول و دوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: هوا/ جو/ اتمسفر/ آموزش 
علوم.

چکيده: هوا در همه اطراف ما وجود دارد. در واقع ما در الیه بزرگي از هوا زندگي مي كنیم. 
به این الیه هوا كه دور تا دور كره زمین را فرا گرفته است، آتمسفر یا جو گفته می شود. 
در فضا، هوایي وجود ندارد. مهم ترین گاز موجود در هوا، اكسیژن نام دارد. یکي دیگر از 
گازهایي كه در هوا وجود دارد، كربن دیوكسید است.هیچ حیواني، چه كوچك و چه بزرگ 
بدون هوا نمي تواند زنده بماند. همه موجودات به نوعي تنفس مي كنند. گیاهان هم مثل 
همه موجودات زنده تنفس مي كنند. هرچیزي براي سوختن، به هوا نیاز دارد. از قدرت یا 
نیروي هوا به شکل هاي گوناگوني استفاده می شود، از جمله: قایق هاي بادي، پرواز پرندگان، 

بالون ها، هواپیما، گرم نگه داشتن محیط و...
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هوا
2193. كمپ بل، لس...)و دیگران(. علم 
و عمل )2(: هوا. حسین دانشفر. -تهران: 

مدرسه، 1376، 39 ص.: مصور 
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: هوا/ انرژي/ آموزش علوم.

چکيده: جریان هوا، منبع انرژي خوبي است. در باالي سر شما، تا ارتفاع چندین كیلومتري 
هوا وجود دارد. وزن هوا به همه چیز فشاري وارد مي آورد كه به آن فشار هوا گفته می شود. 
هوا از نقاط پرفشار به نقاط كم فشار حركت مي كند. در هوا، مخلوطي از گازهاي مختلف 
وجود دارد. اكسیژن، نیتروژن و دي اكسید كربن، از جمله این گازها هستند. دي اكسید 
گوگرد، گازي است كه هوا را آلوده مي كند. این كتاب با ارائه آزمایش هاي مختلف و بیان 
موضوعاتي همچون: فشار هوا، پرنده ها، بومرنگ ها، حباب هاي پراز هوا، فرود آمدن در هوا، 
آتش و ایمني، اشیاي پرنده، گازهاي موجود در هوا، نظراتي درباره سوختن، جت ها، دي 
اكسید گوگرد، استفاده از جریان  هوا، آب در هوا، چرا به هوا نیاز داریم ؟ و... به بررسي نقش 

هوا در زندگي انسان ها پرداخته  است. 

83 فعاليت ریاضي
فعاليت  ام. 83  ریچارد.  شارپ،   .2194
-تهران:  آزاد.  بهمن  مرتضي  ریاضي. 

مدرسه، 1372، 128 ص.: مصور 
قطع: رقعی 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: ریاضي

کلمات کليدي: آموزش ریاضي/ ریاضي/ 
انگیزش در ریاضي.

چکيده: این كتاب به  گونه اي طرح ریزي شده است كه كودكان را به فعالیت هاي ریاضي 
عالقه مند مي كند و ذهن آن ها را درجهت رهیابي هاي خالق و ابتکاري براي حل هرگونه 
مشکل و مسأله اي پرورش مي دهد. مسائل به  گونه اي است كه نیاز به آموزش ویژه ندارند. 
این كتاب طي شش فصل سامان یافته و هر فصل مشتمل بر مسائل، تمرین ها، چیستان ها، 
معما و... است كه همراه با تصاویر مختلف عرضه شده اند. مجموعاً 83 مورد فعالیت ریاضي 
همراه با حل آن وجود دارد كه همراه با توضیحات مختصر و روش كار توام مي باشد. این 
فعالیت ها به طور عمده مبتني بر ارتباط منطقي، احتماالت، اصول هندسه و جبر و هم چنین 

چهار عمل اصلي است. 

ویتامين ها
2195. نوتریج، ردا. تغذیه و تندرستي: 
-تهران:  سالك.  محمود  ویتامين ها. 

پیدایش، 1376، 32 ص.: مصور
قطع: رحلی 

پایه تحصيلى:  دوم راهنمایي
موضوع درسى: علوم تجربي

کلمات کليدي: ویتامین/ تغذیه/ مواد غذایي.

چکيده: اولین بخش از كلمه ویتامین، یعني ویتا در زبان التین به معني زندگي است. 
ویتامین ها براي زنده ماندن الزم هستند و به همین دلیل هم چنین نامي را برایشان انتخاب 
كرده اند. اولین ویتامین B1 بود كه آن را یك دانشمند لهستاني به نام كالیمیر فانك در سال 
1911 م كشف كرد. او آن را از سبوس برنج به دست آورد. پس از آن كار یافتن ویتامین ها و 
نام گذاري آن ها با استفاده از حروف الفبا دنبال شد. كتاب ویتامین ها عالوه بر مرور تاریخچه 
كشف ویتامین ها به خواص آن ها و غذاهایي اشاره مي كند كه حاوي ویتامین هاي خاصي 
هستند. برخي از سر فصل هاي این كتاب عبارتند از: ویتامین ث، داروي سرماخوردگي، 
ویتامین د: ویتامین نور خورشید، شما به چه ویتامین هایي نیاز دارید، غذا و ویتامین ها، 
برنامه ریزي غذایي و... شرح واژه هاي دشوار را نیز مي توان از محاسن این كتاب برشمرد. 
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ویندوز 98 براي نوجوانان
2196. نوري، شکوفه. ویندوز 98 براي 
نوجوانان. -تهران: مؤسسه فرهنگي هنري 

دیباگران تهران، 1379، 105 ص 
قطع: وزیری 

پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي
موضوع درسى: ریاضي

نرم  رایانه/  رایانه/  آموزش  کليدي:  کلمات 
افزارهاي رایانه/ ویندوز 98/ آموزش ویندوز 98.

چکيده: كتاب حاضر جهت باال بردن سطح دانش كودكان و نوجوانان در امر آموزش و 
رایانه براي آشنایي بیش تر نوجوانان با فعالیت هاي سیستم عامل ویندوز 98 تهیه و تدوین 
شده است. این كتاب در 11 بخش، یك واژه نامه و یك ضمیمه تنظیم و در آخر هر بخش 
تعدادي پرسش كه از متن كتاب تهیه شده است قرار دارد كه پاسخ آن ها در بخش ضمیمه 
مي باشد. راه اندازي ویندوز 98، خروج از برنامه، دسك تاپ برنامه ویندوز 98، كار با پنجره ها، 
نوارهاي ابزار و منوها، استفاده از كادرهاي محاوره با تغییر دادن شکل ظاهري ویندوز، 
ساخت، حذف، تغییر نام، پیدا كردن فایل ها و پوشه ها، نقاشي با برنامه Paint و چاپ در 

برنامه ویندوز 98، از عناوین و مطالب بخش هاي مهم این كتاب است. 

یکصد فعاليت علمي
زمين:  علوم  داریل.  ورایزنگا،   .2197
توكلي.  علیرضا  علمي.  فعاليت  یکصد 
-تهران: محراب قلم، 1379، 132 ص.: مصور 

قطع: رحلی 
پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي

موضوع درسى: علوم تجربي
آموزش  شناسي/  زمین  کليدي:  کلمات 

علوم.

چکيده: این كتاب سومین جلد از مجموعه آموزش علوم مي باشد و مشتمل بر 100 فعالیت 
علمي است كه از طریق رنگ آمیزي، دانش آموزان را با كره زمین آشنا مي سازد. آن ها هنگام 
رنگ آمیزي باید واقعیت هاي پیرامون خود را در نظر بگیرند. ابتدا از جعبه لغت كه در زیر هر 
صفحه آمده است، استفاده كنند و نام قسمت هاي خواسته شده را بنویسند. سپس اقدام به 
رنگ آمیزي كنند. معلمان علوم و زیست شناسي مي توانند از این كتاب در تدریس خود بهره 
گیرند و با توجه به مفاهیم تدریس شده، قسمت هاي مورد نظر را به دانش آموزان ارائه دهند 
و نیز مي توان كالس را به بحث و تبادل نظر پیرامون شگفتي هاي كره زمین هدایت كرد. 
این جاست كه فعالیت هاي علمي و عملي با فعالیت هاي ذوقي و هنري تلفیق مي شوند و 

لحظات مسرت بخشي را در آموزش علوم به وجود مي آورند. 

100 فعاليت علمي علوم زیستي
فعاليت   100 داریل.  ورایزنگا،   .2198
توكلي.  علیرضا  زیستي.  علوم  علمي 
-تهران: محراب قلم، 1376، 128 ص.: مصور

قطع: رحلی 
پایه تحصيلى:  اول، دوم و سوم راهنمایي

موضوع درسى: علوم تجربي
علوم  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 

زیستي/ فعالیت علمي.

چکيده: زیست شناسان، موجودات زنده را به پنج رده تقسیم كرده اند كه هر رده مشخصات 
خاصي دارند. كتاب علوم زیستي با ارائه یك سلسله فعالیت هاي علمي و عملي، خواننده را با 
این رده بندي آشنا مي كند. به این ترتیب كه در هر صفحه، تصاویري آورده و در مورد آن ها 
سؤاالتي مطرح شده است. در پایان صفحه نیز جعبه لغت شامل چندین لغت در رابطه با 
این تصاویر وجود دارد. خواننده باید هریك از آن لغات را با قسمت خاصي از تصاویر انطباق 
دهد و سپس آن ها را رنگ آمیزي كند. قسمت پایاني كتاب نیز به پاسخ نامه این فعالیت ها 
اختصاص داده شده است. محتواي این كتاب مي تواند به عنوان فعالیت هاي كمك آموزشي 

براي فراگیري بهتر مفاهیم كتاب هاي درسي علوم و زیست شناسي تلقي شود. 
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آزمایشگاه شيمى: براى...
31. مالردی، محمدرضا؛ آقاپورمقدم، رضا؛ 
لطیفی، غالمحسین. آزمایشگاه شيمى: 
دبيرستان.  دوره  دانش آموزان  براى 

تهران: مدرسه، 1373
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 215ص.: مصور 
و  ابزار  شیمی/  آموزش  کليدى:  کلمات 

وسایل شیمی/ آزمایشگاه شیمی.

چکيده: هدف بنیادی از كار در آزمایشگاه و انجام آزمایش در مدرسه، پژوهش دربارة 
درست بودن مطالبی است كه در كتاب های درسی آموزش داده می شوند. در روش علمی، 
آزمایش كردن محکی برای سنجش درستی فرضیه است. ضمن آزمایش پدیده هایی را 
مشاهده می كنیم كه به ناچار باید دربارة پیدایش آن ها بیندیشیم و برای توجیه آن ها به 
آزمایش های تازه ای دست بزنیم. كار آزمایشگاهی برای دست یابی به نتایج و رسیدن به 
هدف های گوناگونی انجام می شود كه افزایش توانایی اندیشیدن و استدالل، ایجاد عالقه 
به دانش تجربی، انتقال معلومات و هم چنین، ایجاد حس همکاری، مهارت در كار و حس 
اعتماد به نفس، از مهم ترین آن ها هستند. آزمایشگاه، باید عالوه بر داشتن ابزار و تجهیزات 
باشد و مقررات آزمایشگاه شیمی در آن رعایت  ایمنی الزم برخوردار  از  باید  گوناگون، 
شده باشد. دانش آموزان دورة متوسطه در این كتاب، ضمن فراگیری كلیاتی درخصوص 
آزمایشگاه های شیمی، با طرز كار ابزارهای آزمایشگاهی و كاربرد آن ها آشنا می شوند و 

روش های انجام چند نمونه آزمایش دبیرستانی را می آموزند.

آمریکا ستيزى، چرا؟ 
32. گارودی، روژه. آمریکا ستيزى، چرا؟ 
معاصر،  اندیشه  دانش  تهران:  ـ  یاره.  جعفر 

1379
تعداد صفحه: 108ص

پیدایش  سلطه/  آمریکا/  کليدى:  کلمات 
آمریکا.

چکيده: كتاب حاضر به قلم روژه گارودی، نگاهی دارد به چگونگی پیدایش و پایایی نظام 
سلطه گر آمریکا كه در پنج فصل به این شرح تدوین یافته است: پیدایش آمریکا؛ مراحل رشد 
و توسعه ؛ دهکدة بزرگ جهانی؛ »توربوكاپیتالیسم«؛ حیله ای نوین؛ چه باید كرد. نویسنده در 
فصل آخر كتاب، رهنمودها و راهکارهایی پیشنهاد كرده و چگونگی پیشرفت كشور آمریکا 
را توضیح داده است. از جمله می نویسد: »مشتریان میلیارد نفری آمریکا در سرتاسر جهان 
پراكنده اند و همگی از تولیدات آمریکایی استفاده می كنند. اگر این مشتری ها از دست آمریکا 
خارج شوند، یقیناً این كشور دچار ورشکستگی خواهد شد. اما اگر كشورهای ما دچار بیماری 

آمریکا گرایی در تمام ابعاد زندگی شده اند  و...«

ابوریحان و ریحانه.
و  ابوریحان  اسفندیار.  معتمدی،   .33

ریحانه. تهران: مدرسه، 1380
قطع: خشتی 

تعداد صفحه: 88ص.: مصور 
کلمات کليدى: محمدبن احمد، ابوریحان 

بیرونی/ منجمان ایرانی/ زندگی نامه، ریحانه.

چکيده: در این كتاب، زندگی نامه و دستاوردهای علمی و آثار ابوریحان بیرونی، در قالب 
از  نام ریحانه،  از این قرار است كه دختری فرزانه به  بازگو شده است. داستان  داستان 
شاگردان ابوریحان بیرونی، پرسش هایی از استاد می كند كه پاسخ بیرونی، شرح زندگی 
خود اوست. كتاب در طول 12 نشست ریحانه و ابوریحان بیرونی شکل گرفته است. آن چه 
ابوریحان،  در این نشست ها مطرح می شود، بدین شرح است: روزگار كودكی و جوانی 
استادان ابوریحان، رفتن به دربارهای آل مأمون، غزنویان و سرزمین گرگان و ری، روش 
كار و تحقیق ابوریحان، عزیمت به هندوستان همراه محمود غزنوی در سپاه او، جایگاه و 
نقش ابوریحان در ریاضیات و اخترشناسی، روابط ابوریحان با ابوعلی سینا، آثار و اختراعات 
ابوریحان و جایگاه ابوریحان در تاریخ دانش جهان. كتاب با طرح هایی همراه شده است و با 

فهرست كتاب ها و تألیفات ابوریحان و كتابنامه به پایان می رسد.
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اصول برنامه ریزى اوقات فراغت
اصول  محمدعلی.  رستمی،  موظف   .34
تهران:  فراغت.  اوقات  برنامه ریزى 

گویه، 1379
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 250ص.: مصور 
اوقات  مذهبی  جنبه های  کليدى:  کلمات 
فراغت/ برنامه ریزی اوقات فراغت/ تعالی روح 

و روان/ رشد فکری و جسمی.

چکيده: مؤلف در این كتاب رهنمودهایی برای گذراندن اوقات فراغت ارائه كرده است. وی 
در تعریف اوقات فراغت، به انتخاب آگاهانه توأم با انگیزة الزم و آزادی كامل به منظور گذر 
از یك فعالیت اجباری و بدون تمایل، به فعالیتی دل خواه و مورد رضایت، با هدف استفادة 
بهینه از زمان و فرصت برای رشد فکری و جسمی، تعالی روح و روان شخص می پردازد. 
عنوان های مطالب كتاب حاضر عبارت اند از: »تعاریف و جایگاه اوقات فراغت«، »دیدگاه ها، 
دالیل و لزوم برنامه ریزی اوقات فراغت«، »اصول و مبانی برنامه ریزی اوقات فراغت«، 
»برنامه ریزی مکان و بستر گذران اوقات فراغت« و »برنامه ریزی فعالیت های قابل اجرا 

در قالب اوقات فراغت«.

باز هاي منطقي: حل مسئله هاي...
باز هاي  ساندرا.  ایدز،  بورلي/  پست،   .35
با  منطقي  مسئله هاي  حل  منطقي: 
استفاده از دایره. علیرضا توكلي. تهران: 

محراب قلم، 1378.
قطع: وزیري 

تعداد صفحه: 68ص.: مصور 
کلمات کليدى: سرگرمي/ دایره/ معماهاي 

ریاضي/ مسئلۀ منطقی.

چکيده: این كتاب با هدف رشد تفکر نقاد و منطقی تدوین شده است. 30 مسئلۀ منطقی 
كتاب به گونه ای طراحی شده اند  كه با استفاده از سرگرمی ها و یا شکل دایره حل می شوند. 
برای حل هر كدام از این مسائل، باید اطالعات را از سرنخ هایی كه خود مسئله داده است، 
جمع آوری كرد تا بتوان محل درست یك گروه را حول دایره یا داخل دایره یافت. در 
بخش اول كتاب، چگونگی حل مسئله های منطقی با استفاده از دایره بیان شده است. در 
بخش های بعدی انواع متفاوت مسئله های منطقی ارائه شده اند  و سرانجام از مخاطبان 
خواسته شده است، خودشان با استفاده از دایره مسئلۀ منطقی طرح كنند. در پایان كتاب نیز 

پاسخ همه پرسش ها داده شده است.

از ایران چه مي دانم )14(:  و...
36. ربیعي رودسري، منیژه. از ایران چه 
مي دانم )14(:  بانك و بانکداري در 
ایران. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 

.1380
قطع: رقعي 

تعداد صفحه: 112ص.: مصور 
ایران/  در  بانکداري  کليدى:  کلمات 

استقراض/ آموزش اقتصاد/ بانك صرافی.

چکيده: در چهاردهمین جلد از مجموعۀ »از ایران چه می دانم«، در 10 فصل، وضعیت 
»بانك و بانکداری در ایران« تشریح می شود. نگارنده پس از ذكر پیشینۀ »بانك صرافی« در 
ایران و جهان، وضعیت پول را در دوره های گوناگون حکومت ایران به اختصار شرح می دهد. 
در ادامه به موضوعاتی مثل: زمینه های ایجاد بانك، بانك شاهنشاهی و استقراض در ایران، 

تأسیس بانك ملی در ایران و ارتباط بانك های ایران و آلمان اشاره می كند.
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پرسش هاي چهار گزینه اي...
]دیگران[.  و...  غالمعلي  محمودزاده،   .37
گزینه اي  چهار  پرسش هاي 
استاندارد و آموزش فيزیك 1 و 2 و 

3 نظام جدید. تهران: استادي، 1378.
قطع: رحلي 

تعداد صفحه: 320ص.: مصور 
مسائل  فیزیك/  آموزش  کليدى:  کلمات 
آموزش  راهنماي  فیزیك/  تمرین هاي  و 

فیزیك.

و  آزمایش ها  به  پروژه  و 36  فصل   9 در  زیست شناسی«  »پروژه های  كتاب  چکيده: 
فعالیت های مربوط به زیست شناسی پرداخته است. عنوان های فصل های كتاب عبارت اند 
از: »آزمایش های میکروارگانیسم«، »زیست شناسی و تغذیه«، »زیست شناسی صنعت«، 
و  »زیست شناسی  »قارچ ها«،  گیاه«،  پرورش  و  »تکثیر  داروسازی«،  و  »زیست شناسی 
محیط زیست« و »شگفتی های جهان گیاهان«. مؤلف معتقد است، امروزه علوم ژنتیك 
و بیوتکنولوژی زمینۀ بهره برداری از موجودات زنده به ویژه گیاهان و میکروب ها را فراهم 
آورده است. مطالعۀ كتاب حاضر و انجام آزمایش های آن، اطالعاتی بسیار مفید و علمی به 

دانش آموزان ارائه می دهد.

پروژه هاي زیست شناسي:  براي...
پروژه هاي  آمنه.  جمشیدي،   .38
دانش آموزان  براي  زیست شناسي:  

دبيرستان. تهران: مدرسه، 1376.
قطع: وزیري 

تعداد صفحه: 192ص.: مصور 
کلمات کليدى: آزمایش هاي زیست شناسي/ 

داروسازی/ بیوتکنولوژی/ ژنتیك.

چکيده: مجموعۀ حاضر، شامل خالصۀ درس، پرسش های چهار گزینه ای و كلید آن ها، و 
حل تشریحی مطالب و مفاهیم فیزیك 1، 2 و 3 دورة متوسطه است. سعی بر آن بوده است 
كه مفاهیم، قوانین و نکته های درسی به نحوی گویا بیان شوند. هم چنین، پرسش ها به 
گونه ای انتخاب شده اند  كه تمام این مطالب را پوشش دهند. در پاسخ به پرسش ها، سعی 
شده است كه ضمن تکرار نکته های درسی، مطالب كاماًل تشریح شوند و آن چه هر داوطلب 
برای موفقیت در كنکورهای سراسری به آن ها نیاز دارد، به دست آورد. به عالوه، آن كه 
داوطلبان را برای شركت در كنکورهای سراسری آماده می كند، با داشتن مطالب درسی و 

ذكر نکته ها، مطالب كتاب به دانش آموزان در فراگیری هر چه بهتر درس كمك می كند.

تنيدگي یا استرس:  بيماري...  
استرس:   یا  تنيدگي  استورا.   .39
پریرخ  مترجم:  تمدن.  جدید  بيماري 

دادستان. تهران: رشد، 1377.
قطع: وزیري 

تعداد صفحه: 8252ص.: مصور 
کلمات کليدى: استرس یا تنیدگی/ سالمت 

اجتماعي/ زیست شناسی/ بیماری روان تنی.

چکيده: در این كتاب آثار زیست شناسی »تنیدگی« یا همان »استرس«، مانند: صدا، 
حرارت، سرما و عزا بررسی شده است. مؤلف كوشیده است، ضمن ارائۀ تعریف دقیقی از 
تنیدگی یا استرس و منبع ایجاد آن، دربارة محیط كار و استرس ناشی از آن و هم چنین، 
تنیدگی ارتباط با مدیران، همکاران و... نیز توضیح مفصلی ارائه كند. كتاب دارای پنج فصل 
با این عنوان هاست: منابع تنیدگی؛ تنیدگی و زندگی حرفه ای؛، واكنش های روانی نسبت 
به تنیدگی )روی آوردهای نظری(؛ سازوكارهای زیست شیمیایی و بیماری های روان تنی؛ 
پیشگیری و درمان تنیدگی. در پایان كتاب یك سنجش تنیدگی فاعلی، پرسش نامۀ سالمت 

عمومی، شاخص تنیدگی والدین و فهرست منابع آمده است.



جلوه هاي والیت در شعر فارسي...
310. احمدي بیرجندي، احمد. جلوه هاي 
والیت در شعر فارسي )تا سده نهم(. 

مشهد: بنیاد پژوهش هاي اسالمي، 1380.
قطع: وزیري 

تعداد صفحه: 248ص.: مصور 
کلمات کليدى: شعر والیت/ شعر فارسي/ 

شیعه/ امامت/ تولی و تبری.

چکيده: كتاب »جلوه های والیت در شعِر فارسی« می كوشد تا اشعاری را كه با اصول 
عقاید، شعائر و برخی اصطالح های شیعی از سدة چهارم تا پایان سدة نهم، بر زبان شاعران 
جاری شده و در دیوان هایشان موجود است، بیاید و به عنوان اصالت عقاید شیعه، آن ها را باز 
گوید. مقدمۀ كتاب به تفصیل، مذهب شیعه و پیدایش آن را مورد بررسی قرار داده است. پس 
از آن، اشعاری را كه كلمۀ شیعه در آن ها آمده، با ذكر منبع گردآوری كرده است. در ادامه، به 
بحث »والیت« و »غدیر خم« پرداخته و رسالت پیامبر)ص( را با اشاره به آیاتی از قرآن بیان 
كرده است. مطالب مذكور از زبان شاعران پارسی زبان بیان شده است. »امامت«، »عدل«، 
»شفاعت«، »عصمت«، »تولی و تبری«، »مناقب حضرت علی)ع(«، »علم علی)ع(«، 
»ذوالفقار«، »حسنه طیبه«، »حسینین)ع(«، »كربال« و »امامان معصوم)ع(« و چند عنوان 

دیگر، عنوان های مباحث اصلی كتاب حا ضر را تشکیل می دهند.

)جى.آى.سى( GIS به زبان ساده
سوسن.  مسگری،  علی/  جهانی،   .311
ساده.  زبان  به   GIS )جى.آى.سى( 
تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1380.

قطع: وزیری 
تعداد صفحه: 123ص.: مصور 

اطالعاتی  نظام های  کليدى:  کلمات 
سازمان  جغرافیایی/  داده های  جغرافیایی/ 

جغرافیایی/ آموزش جغرافیا.

چکيده: كتاب حاضر، مباحثی اجمالی دربارة سیستم های اطالعاتی جغرافیایی گردآوری و 
در اختیار عالقه مندان قرار داده است. كتاب دارای هفت فصل است. فصل اول به مفاهیم 
كلی سیستم و انواع مدل داده ها پرداخته، فصل دوم منابع اطالعات جغرافیایی را معرفی 
كرده و فصل سوم مؤلفه های سیستم و ملزومات راه اندازی آن را شرح داده است. برخی از 
قابلیت ها و كاركردهای تحلیلی یك سیستم اطالعاتی جغرافیایی، بررسی علوم مرتبط با 
GIS و نیز كاربردهای آن در زمینه های گوناگون، مطالب فصل های بعدی كتاب را تشکیل 
می دهند. كتاب با یك پیوست همراه است كه به معرفی نرم افزارهای متعارف پرداخته و 
عبارات و اصطالحات را در فرهنگ نامه ای كه مشتمل بر مهم ترین واژه هاست، ارائه كرده 

است.

تاریخ بخوانيم:  خشایارشا
بخوانيم:   تاریخ  خانیان، جمشید.   .312
كمك  انتشارات  دفتر  تهران:  خشایارشا. 

آموزشی، 1380.
قطع: پالتویی 

تعداد صفحه: 64ص.: مصور 
اول/  خشایارشای  کليدى:  کلمات 
جمشید/  تخت  تاریخی/  داستان های 

هخامنشیان.

چکيده: در این كتاب، شرح زندگی و اقدامات خشایارشای اول، شاه ایران به سال 645 ق.م 
آمده است. كتاب با سال شمار زندگی خشایارشا آغاز می شود. آن گاه زندگی نامۀ داستانی و 
بلند شاه ایران آمده و در پایان نیز، توضیح برخی اسامی متن كتاب )اعالم( ارائه شده است. 
این كتاب حاوی تصویرهایی از تخت جمشید، كاخ خشایارشا، سرباز هخامنشی، و... است و 

با فهرست منابع به پایان می رسد. 
نام خشایارشا در یکی از استوانه های به جا مانده از دوران: »بابلی ها«، »خرشا ای شیا« 
حك شده و در یکی از كتیبه های مربوط به خود او و شاهان هخامنشی، نام او »خشایارشا« 
آمده است. خشایارشا فرزند ارشد داریوش و مادرش دختر كوروش بزرگ بود. او به جای 
پدرش داریوش، بر تخت نشست و شاه شد. خشایارشا در دوران سلطنت و حکومت خویش 
كارهای مهمی انجام داد؛ از جمله شورش مصریان را برای همیشه از بین برد، شورش بابل 
را سركوب كرد و به یونان لشکر كشید. او پس از پیروزی ها و در مواردی شکست ها، تخت 

جمشید را بنا كرد. خشایارشا در سال 465 ق.م در خواب به قتل رسید.
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دستور زبان فارسى )1 و 2(
313. انوری، حسن/ احمدی گیوی، حسن. 
تهران:  )1 و 2(.  فارسى  زبان  دستور 

فاطمی، 1376.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 2 ج )384ص(  
کلمات کليدى: دستور زبان فارسی/ جمله/ 
تجزیه و تركیب/ صرف و نحو/ دستور تاریخی.

چکيده: مجموعۀ حاضر در دو جلد، دستور زبان فارسی را با زبان نوشتاری امروز و با بیانی 
ساده ارائه كرده است. در هر بخش، پرسش های مناسبی تدوین شده اند  تا خوانندگان 
بتوانند، خود را بیازمایند. جلد اول شامل 12 بخش است. بخش اول با عنوان »كلیات«، 
حاوی بحث دربارة جمله ها و كلمه هاست. عنوان های سایر بخش ها عبارت اند از: »فعل«، 
»اسم«، »صفت«، »ضمیر«، »قید«، »شبه جمله«، »صرف«، »پیشوندها/ میانوندها«، 
»جمله«، »تجزیه و تركیب« و »پرسش های چهارگزینه ای«. جلد دوم نیز 11 بخش دارد 
كه عبارت اند از: »مقدمه و تعاریف«، »فعل«، »اسم«، »صفت«، »ضمیر«، »قید«، »شبه 
جمله«، »جمله« و »دستور تاریخی«. هر دو كتاب با نمایۀ الفبایی موضوعی به پایان 

می رسند.

دنياى سوفى:  داستانى درباره ى...
سوفى:   دنياى  یوستین.  ُكردر،   .314
داستانى دربارۀ تاریخ فلسفه. مترجم: 

حسن كامشاد.ـ  تهران: نیلوفر، 1374.
قطع: رقعی 

تعداد صفحه: 607ص. 
کلمات کليدى: تاریخ فلسفه/ داستان های 
فیلسوفان/  تاریخی/  داستان های  فلسفی/ 

قرون وسطا.

داستان هایی  قالب  در  فلسفه  تاریخ  آن،  در  كه  است  كتابی  »دنیای سوفی«  چکيده: 
طبیعی«،  »فیلسوفان  »اساطیر«،  باز«،  شعبده  عدن«، »كاله  »باغ  است.  یافته  تدوین 
»دموكریتوس«، »سرنوشت«، »سقراط«، »آتن«، »افالطون«، »كلبۀ سرگرد«، »ارسطو«، 
»یونانی گری«، »كارت پستال ها«، »فرهنگ« و »قرون وسطا« عنوان های بعضی از 
داستان های كتاب حاضر هستند. مؤلف با شرح این داستان ها، ذهن خواننده را با دنیای 
فلسفه و تاریخ آن آشنا می سازد. كتاب دارای 35 داستان فلسفی است و با فهرست نام ها 

به پایان می رسد.

گفت وگوى تمدن ها
315. قربانی، جعفر. گفت وگوى تمدن ها. 

تهران: دانش و اندیشه معاصر، 1379.
قطع: جیبی 

تعداد صفحه: 40ص  
تمدن ها/  گفت وگوی  کليدى:  کلمات 
حل  جامعه/  انتظار  فرهنگ ها/  برخورد  

اختالفات.

چکيده: كتاب »گفت وگوی تمدن ها« خالصۀ پنج مقاله است دربارة گفت وگوی تمدن ها 
كه به قلم سیدیحیی یثربی، علی اكبر رشاد، محمدعلی تسخیری، طوبی كرمانی و محمد 
قراگوزلو نگارش یافته اند. مبانی نظری گفت وگوی تمدن ها، هدف های گفت وگوی تمدن ها، 
اختالف نظر و شیوه های خردمندانه گفت وگو، ماهیت و معیارهای گفت وگوی تمدن ها و 
خطوط گس در نظریۀ گفت وگوی تمدن ها، عنوان های پنج مقالۀ یاد شده هستند. مؤلف 
كتاب سعی كرده است خواننده را با اشکاالت نظریۀ برخورد تمدن ها آشنا سازد و هدف و 
انتظارات جامعه را از گفت وگوی تمدن ها شرح دهد. در پایان كتاب نیز مطالب را جمع بندی 

و نتیجه گیری كرده و رئوس كلی حاكم بر نظریۀ گفت وگوی تمدن ها را برشمرده است.
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راهنماى تجزیه و ترکيب عربى...
316. متقی زاده، عیسی. راهنماى تجزیه 
نکات  با  همراه  عربى:   ترکيب  و 
تهران:  نحو.  و  صرف  قواعد  اساسى 

مدرسه، 1375.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 199ص. 
کلمات کليدى: آموزش زبان عربی/ صرف 
و نحو عربی/ تجزیه و تركیب/ دستور زبان 

عربی/ اقسام كلمه.

چکيده: كتاب »راهنمای تجزیه و تركیب عربی« در سه بخش كلی تدوین شده است و 
به تمام قواعد صرف و نحو كه در تجزیه و تركیب خالصه می شوند، پرداخته است. كتاب، 
اطالعات صرفی و نحوی تمام كتاب های درسی و بخشی از تمرینات اساسی مربوط 
به بحث »تجزیه و تركیب« را در بر می گیرد و در حقیقت، تمرینی است برای آزمون 
آگاهی های دانش آموزان در زمینۀ دستور زبان عربی. »اقسام كلمه«، »تجزیۀ كلمات«، 
»تركیب« و »نمونه های تجزیه و تركیب« عنوان های مطالب كتاب حاضر را تشکیل 

می دهند.

راهنماى مطالعة فيزیك پایه...
مطالعة  راهنماى  مایکل.  براون،   .317
مهم  مطالب  خالصه  پایه:   فيزیك 
ـ  مقبلی.  ناصر  معادالت«.  و  »اصول 

تهران: فاطمی، 1376.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 254ص.: مصور  
راهنمای  پایه/  فیزیك  کليدى:  کلمات 
خازن/  تمرین/  و  آزمون  فیزیك/  آموزش 

ترمودینامیك.

چکيده: قوانین طبیعت را با استفاده از ریاضیات كه گاهی زبان علم نیز نامیده می شود، 
می توان به روشنی بیان كرد. مطالعۀ فیزیك به آمادگی بیشتر خواننده در ریاضیات، كمك 
مؤثری خواهد كرد. به عالوه، فراگیری فیزیکی وقتی آسان است كه همۀ مراحل آن با 
نظم پیش بروند. این كتاب به خواننده كمك می كند تا اصول و مبانی فیزیك پایه را در 
یابد. سعی نگارندة آن بوده است كه مجموعه ای از اصول و مفاهیم اساسی فیزیك را ارائه 
دهد تا با استفاده از آن ها بتوان به مسائل و تمرین ها، و پرسش های متنوع فیزیك پاسخ 
داد. بنابراین در هر یك از فصل های سی و یك گانۀ كتاب، خالصۀ نظریه ها، اصول، 
معادالت مهم، پرسش های كیفی و مسائل نمونۀ همراه با حل آن ها آمده اند. گرانش به 
حركت دایره ای، تعادل چرخشی، هیدروستاتیك و هیدرودینامیك، ترمودینامیك، صوت، 
امواج مکانیك، خازن، مغناطیس و القای الکترومغناطیسی از جمله مفاهیمی هستند كه در 

كتاب حاضر بررسی شده اند.

روش هاى طراحى و اجراى مسابقه
جریحی،  خسرو؛  منش،  كی   .318
عبدالرحمن. روش هاى طراحى و اجراى 

مسابقه. تهران: گویه، 1379.
قطع: رقعی 

تعداد صفحه: 108ص. 
کلمات کليدى: روش های اجرای مسابقه/ 
طراحی مسابقه/ آموزش به كمك مسابقه/ 

رقابت.

چکيده: كتاب حاضر در هشت بخش به تعریف »مسابقه«، »رقابت« و »بازی« و ارتباط 
بین آن ها پرداخته است. انواع مسابقات را معرفی می كند، نقش مسابقه را در آموزش خاطر 
نشان می سازد و با منطق طراحی آموزشی، الگویی برای طراحی مسابقه ارائه می دهد. 
»تعریف مسابقه«، »ویژگی های مسابقه«، »رقابت«، »بازی«، »انواع مسابقه«، »نقش 
مسابقه در آموزش«، »طراحی مسابقه« و »نکات قابل توجه در اجرای مسابقه« عنوان های 
بخش های كتاب حاضر را تشکیل می دهند. كتاب با ذكر ضوابط برگزاری مسابقات فرهنگی 

و هنری مصوب »شورای عالی انقالب فرهنگی« به پایان می رسد.
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رویکردى شناختى به مشکالت...
جان.  شین،  مك  جودی؛  داكرل،   .319
مشکالت  به  شناختى  رویکردى 
ـ  احمدی  عبدالجواد  کودکان.  یادگيرى 
رشد،  تهران:  ـ  اسدی.  محمودرضا  مترجم: 

.1376
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 314ص. 
یادگیری  مشکالت  کليدى:  کلمات 

كودكان.

چکيده: كتاب حاضر، در هفت بخش، به بررسی مشکالت یادگیری كودكان پرداخته 
است. مشکالت یادگیری كودكان و طبقه بندی این مشکالت، مطالب اصلی كتاب حاضر را 
تشکیل می دهند. عنوان های بخش های كتاب از این قرارند: بخش اول: »درک مشکالت 
یادگیری براساس چارچوب مرجع شناختی«؛ بخش دوم: »ارزیابی مشکالت یادگیری«؛ 
بخش سوم: »مشکالت اختصاصی زبان«؛ بخش چهارم: »مشکالت اختصاصی خواندن«؛ 
بخش پنجم: »مشکالت اختصاصی در زمینۀ اعداد«؛ بخش ششم: »مشکالت یادگیری 

خفیف، متوسط و حاد«؛ بخش هفتم: »اصول مداخله«.

ژنتيك، اصول و مسائل
320. استانسفیلد، ویلیام. ژنتيك، اصول 
تهران:  ـ  و مسائل. حمیده علمی غروی. 

فاطمی، 1379.
قطع: 

تعداد صفحه: 65ص.: مصور 
کلمات کليدى: ژن/ پرسش  و پاسخ / نقشۀ 

كروموزومی/ وراثت/ مسائل ژنتیك.

چکيده: كتاب »ژنتیك، اصول و مسائل«، در 14 فصل به بررسی علمی ژنتیك پرداخته 
است. هر فصل یك بخش نظری دارد، شامل تعریف واژه ها، اصول و نظریه های پایه و 
دانستنی های بنیادی. در ادامۀ آن، تعدادی مسئلۀ نمونه با دقت حل شده اند  و چند مسئلۀ 
مهم نیز به همراه پاسخ ارائه شده اند. در قسمت مسائل حل شده، نکات نظری توضیح و 
بسط داده شده اند. سپس محتوای فصل آمده و در ادامه، اصول پایه ای كه برای آموختن 
مؤثرند، بازگو شده اند. مبنای مادی وراثت، وراثت یك ژن، دو یا چند ژن، تأثیر متقابل 
ژنی، ژنتیك جنسیت، پیوستگی ژنی و ترسیم نقشۀ كروموزومی، توزیع آماری، سیتوژنتیك، 
ژنتیك كمی و اصول به نژادی، ژنتیك جمعیت و مبنای زیست شناسی وراثت، عنوان های 
برخی از فصل های كتاب حاضرند. كتاب با فرهنگ اصطالحات فارسی به انگلیسی و 

انگلیسی به فارسی به پایان می رسد.

چهره هاى درخشان:  ستارخان
چهره هاى  عبدالحمید.  نجفی،   .321
دفتر  تهران:  ستارخان.  درخشان:  

انتشارات كمك آموزشی، 1378.
قطع: پالتویی

تعداد صفحه: 132ص.: مصور 
زندگی نامه/  ستارخان/  کليدى:  کلمات 
با  با روس/ مبارزه  مشروطه خواهی/ جنگ 

بیگانگان.

چکيده: در كتاب حاضر شرح زندگی و اقدامات ستارخان گرد آمده است. كتاب با سال 
شمار زندگی این سردار ملی آغاز می شود. آن گاه، با زندگی نامۀ داستانی و بلند ادامه می یابد 
و با توضیح برخی اسامی متن كتاب و فهرست منابع به پایان می رسد. در كتاب تصویرهایی 
نیز از ستارخان به چاپ رسیده است. شایان ذكر است كه ستارخان در سال 1245 هـ. ش 
متولد شد و در چهار سالگی، پدرش، حاج حسن بزاز را از دست داد. او از جوانی نسبت به 
مستبدان و بیگانگان كینه ای عمیق داشت. در سال 1287 در نهضت مشروطه شركت كرد 
و علیه روس ها و نیروهای دولتی جنگید. سرانجام هم در سال 1293 در سن 48 سالگی 

درگذشت.
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ستاره شناسى »براى نوجوانان«
شناسى  ستاره  پاتریك.  مور،   .322
»براى نوجوانان«. وحید تقوی. ـ تهران: 

سازمان جغرافیایی مسلح، 1377.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 98ص.: مصور  
نجوم/  شناسی/  ستاره  کليدى:  کلمات 
راه  شهاب/  زمین/  كرة  شمسی/  منظومۀ 

شیری.

چکيده: در ترجمۀ حاضر، دانستنی های ستاره شناسی دربارة ستارگان، سیارات، اجرام 
سماوی و پدیده های منظومۀ شمسی به زبان ساده و با استفاده از تصویرهای رنگی فراهم 
آمده است. بحث های كتاب عبارت اند از: مشخصات كرة زمین؛ حركت زمین؛ خورشید؛ 
كسوف و خسوف؛ موشك ها در فضای ماه؛ سیارات سوزان )عطارد و زهره(؛ مریخ سیارة 
قرمز؛ سیارات غول پیکر؛ دنباله دارها و شهاب های ثابت؛ ستارگان؛ صور فلکی؛ فاصلۀ 
ستارگان از زمین؛ انواع ستارگان؛ ماورای كهکشان راه شیری. كتاب با چند پرسش و پاسخ 

دربارة ستاره شناسی به پایان می رسد.

ستاره شناسى براى همه: »چگونه...
ستاره شناسى  رابین.  اسکاگل،   .323
براى همه:  »چگونه یك ستاره شناس 
سازمان  تهران:  ـ  خطیر.  علی  شویم«. 

جغرافیایی نیروهای مسلح، 1376.
ستارگان/  رصد  نجوم/  کليدى:  کلمات 

سیاره/ ستاره/ صور فلکی.

چکيده: كتاب حاضر كه دربارة مطالعۀ ستارگان، سیارات و به طور كلی چشم اندازهای 
آسمانی است، از چهار بخش بدین شرح تشکیل می شود: بخش اول: »زمین و ستارگان«؛ 
چهارم:  بخش  »سیارات«؛  سوم:  بخش  ستاره شناسی«؛  تجهیزات  و  »ابزار  دوم:  بخش 
»چشم اندازهای دیگر آسمان«. كتاب با مرجعی برای ستاره شناسان آماتور یا حرفه ای، 
طرح های آماتوری، تلفظ صحیح لغت و نام صور فلکی، دو پیوست، واژه نامۀ انگلیسی به 
فارسی و برعکس، به پایان می رسد. به عالوه، تصویرهای مناسبی از ستارگان و سیارات، 
بزرگ ترین تلسکوپ جهان، وسایل الزم برای ساختن آسمان نما، و... نیز در كتاب به چشم 

می خورند.

ستاره شناسى عملى
شناسى  ستاره  پرسی.  سیمور،   .324
دوره  دانش آموزان  براى  عملى: 
محمدمهدی  دبيرستان.  و  راهنمایى 

سلطان بیگی. تهران: مدرسه، 1374.
قطع: رحلی

تعداد صفحه: 79ص.: مصور 
کلمات کليدى: نجوم/ ستاره شناسی/ رصد 
آسمان  تلسکوپ/  نقطه/  عرض  ستارگان/ 

شب.

چکيده: كتاب حاضر سعی دارد، به زبان ساده و به كمك تصویرهای مناسب و فراوان، 
مطالب جالب و گوناگونی دربارة ستاره شناسی به دانش آموزان و عالقه مندان بیاموزد، تا خود 
وسایلی بسازند كه با استفاده از آن ها بتوانند، آزمایش های جالبی انجام دهند و به رصدهای 
شگفت انگیز دست بزنند. كتاب شامل 22 طرح و دو ضمیمه، با عنوان های »واژه نامه« 
و »حركت ظاهری سیارات در آسمان شب« است. برخی عنوان های كتاب عبارت اند از: 
»سایۀ ناشی از آفتاب«، »عرض نقطه«، »ساختن و به كار بردن ساعت«، »چگونگی 
حركت ستارگان در آسمان«، »ساختن تلسکوپ ساده«، »نظارة كرة ماه«، »آینۀ مقعر« و 

»عکاسی نجومی«.
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سفر به قرن بيست و یکم
325. اُشیدا، ویکو. سفر به قرن بيست و 

یکم. امین توكلی. تهران: قو، 1376.
قطع: رقعی 

تعداد صفحه: 104ص. 
موفقیت/  روان شناسی/  کليدى:  کلمات 

شخصیت/ ارتباط كالمی/ آرزو.

چکيده: كتاب »سفر به قرن بیست و یکم« راهنمایی است برای جوانان و نوجوانان در 
رویارویی با مشکالت و پیچیدگی های خاص این قرن، تا به كمك ایده های ارائه شده در آن 
بتوانند، بهتر بیندیشند و بهتر ببینند و بهتر زندگی كنند. امروزه، نسل حاضر به عنوان مسافر 
این دنیای جدید، باید به اقتضای عصر، آگاهی و توانمندی بسیاری را كسب كند تا بتواند به 
راحتی زندگی كند. كتاب حاضر از سه فصل با این عنوان ها تشکیل شده است: »ارتباطات 

كالمی«، »عشق و روابط« و »آرزوها«.

سفر نفت
326. معماریان، حسین. سفر نفت. تهران: 
نوجوانان،  و  كودكان  فکری  پرورش  كانون 

.1380
تعداد صفحه: 108ص.: مصور 

جان داران  نفت/  تشکیل  کليدى:  کلمات 
آب زی/ آموزش شیمی.

چکيده: كتاب »سفر نفت« به ماجرای تشکیل نفت در اعماق زمین از گذشته های بسیار 
دور می پردازد و بر این اصل تأكید دارد كه نفت از تغییر شکل پیکر جانوران و گیاهان گذشته 
به وجود آمده است؛ آن هم از موجودات دریایی، مخصوصاً جان داران آب زی كه تقریباً منشأ 
تمام نفت های عالم هستند. مطالب كتاب حاضر را با این عنوان ها مطالعه می كنیم: »آغاز 
ماجرا«، »حركت به سوی سرنوشت«، »دامی برای مسافر« و »در جست وجوی گمشده«. 

كتاب با واژه نامه و كتاب نامه به پایان می رسد.

شگفتى هاى مولکول
327. سالم، لیونل. شگفتى هاى مولکول. 

نعمت عبادیان.ـ  تهران: مدرسه، 1372.
قطع: رقعی 

تعداد صفحه: 100ص.: مصور 
کلمات کليدى: آموزش شیمی/ واكنش های 

شیمی/ پیوند شیمیایی/ تغییر مولکول.

چکيده: هر آن چه كه به زندگی زیبایی و طراوت می بخشد و باعث گذران آن می شود، مبنای 
مولکولی دارد. مولکول های زیست شناختی و آن چه كه به طور غیرطبیعی در بالون به وجود 
می آید، از لحاظ پیچیدگی ساختار سه بعدی یکسان اند. »پیوند شیمیایی« مالت انعطاف پذیری 
است كه مجموعۀ اتم ها را كنار یکدیگر نگه می دارد و راه های منظم شدة تبدیل مولکول ها 
را كنترل می كند. مولکول ها مانند موجود زنده عمل می كنند، اما به معنی واقعی كلمه زنده 
نیستند. انرژی گرمایی، آن ها را بی قرار می كند و به جنبش در می آورد و حتی قابلیت تبدیل به 
چیز دیگری را نیز به آن ها می دهد. مولکول ها به یکدیگر برخورد می كنند و به مولکول های 
دیگری تبدیل می شوند. آن ها بسیار كوچك اند و برای ایجاد یك خال مولکولی كه با چشم 
غیرمسلح بتوان دید، به بیلیون ها بیلیون مولکول نیاز است. كتاب حاضر دانش آموزان و هم چنین 

عالقه مندان به حوزة علم شیمی را با شگفتی های مولکول ها آشنا می سازد.



شيمى جامع:  مرورى بر مفاهيم...
جامع:  شيمى  مرتضی.  خلخالی،   .328
فيزیك،  شيمى،  مفاهيم  بر  مرورى 
تهران:  آلى.  شيمى  و  معدنى  شيمى 

سوگند، 1377.
قطع: رحلی 

تعداد صفحه: 187ص. 
نظریۀ  شیمی/  آموزش  کليدى:  کلمات 

گشتالت/ شیمی فیزیك/ شیمی معدنی.

چکيده: به آن دسته از دانش آموزان دورة متوسطه و پیش دانشگاهی كه كسب اطالعات 
در زمینۀ شیمی عمومی با رویکرد مفهومی عالقه مند هستند، پیشنهاد می شود، مطالب 
كتاب حاضر را كه در قالب سه بخش اصلی سازمان یافته اند، مرور كنند. این كتاب در قالب 
یك رویکرد كل نگر، بر مبنای »نظریۀ یادگیری گشتالت« )كل بیش از مجموع اجزاست( 
طراحی شده است و به كمك تصویر، نمودار، مثال، نقشه و غیره، خوانندگان را با مفاهیم 
اساسی شیمی فیزیك )محاسبات شیمیایی، ساختار اتمی و پیوندهای شیمیایی(، شیمی 
معدنی )الگوها و نظام های تناوبی، نظام ها در عناصر، شیمی نیتروژن و عنصرهای واسطه( 
و شیمی آلی )سازوكار واكنش و گروه های عاملی( آشنا می سازد. عالوه بر آن، نمایه های 

متنوعی در پایان كتاب وجود دارند كه دست رسی به اطالعات متن را آسان تر می كنند.

شيمى عمومى
شيمى  افضل.  علی  صمدی،   .329

عمومى. تهران: نی، 1377.
قطع: رحلی 

تعداد صفحه: 792 ص 
عناصر  شیمی/  آموزش  کليدى:  کلمات 
زمین/  طبیعی/ شکل گیری عناصر/ سیارة 

سنگ آسمانی.

چکيده: علم شیمی به مطالعه و پژوهش دربارة ساختار، خواص، كنش ها، واكنش ها و 
تركیبات عناصر طبیعی كه روی سیارة زمین و یا در سنگ های آسمانی یافت می شوند، 
می پردازد. تعداد این عناصر كم تر از 92 عدد است و همۀ آن ها درون كورة بسیار داغ 
ستارگان غول پیکر ساخته شده اند. دنیایی كه در آن زندگی می كنیم، متشکل از مجموعۀ 
عناصر و تركیبات آن هاست. برخی از این تركیبات، فراورده های بسیار پیچیده و متنوعی را 
پدید می آورند كه انسان نیز یکی از پیچیده ترین آن هاست. كتاب حاضر حاوی تشریح این 
عناصر و نقش آن ها در زندگی انسان است. در واقع مطالب این كتاب، در عین حال كه مواد 
تدریس درس های شیمی عمومی را تأمین می كند، كتاب راهنمای معلمان دوره های نظری 
دبیرستان ها نیز هست. مثال ها و مطالب آن به نحوی انتخاب شده اند  كه كار معلم را در 

تدریس درس های شیمی و حتی تا اندازه ای درس های فیزیك، آسان سازند.

شيمى عمومى »واکنش پذیرى...
كیت  پورسل،  سی؛  جان  كاستین،   .330
»واکنش پذیرى  عمومى  شيمى  اف. 
شيميایى« )جلد 2(. حسین آقابزرگ ]و 

دیگران[.ـ  تهران: علوی، 1376.
قطع: رحلی

تعداد صفحه: 602ص.: مصور 
شیمی/  آموزش  کليدى:  کلمات 
ماده/  حالت های  شیمیایی/  واكنش پذیری 

انتقال الکترون/ شیمی عنصرها.

تركیبات جدیدی حاصل  واكنش می دهند،  با هم  تركیبات  و  وقتی عنصرها  چکيده: 
می شوند. طبق نظر بسیاری از دانشمندان، این امر خود اساس شیمی است. اما این پرسش 
هم شایان توجه است كه: وقتی واكنش رخ می دهد، با چه سرعتی انجام می پذیرد و از چه 
مراحلی می گذرد؟ »شیمی و واكنش پذیری شیمی« به این دلیل عنوان كتاب حاضر است 
كه زمینه های اصلی اصول شیمی و واكنش پذیری عناصر و تركیبات شیمیایی را آشکار 
می سازد. این مجموعه در دو جلد به چاپ رسیده است و به عنوان منبع درسی دانشجویان 
رشته های شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی و فیزیك از آن استفاده می شود. كتاب به 
گونه ای سازمان یافته است كه خواننده ابتدا با مفاهیم و ابزار اساسی شیمی آشنا می شود. 
سپس در زمینۀ ساختار اتم ها و مولکول ها و نیز حالت های ماده، مطالبی را فرا می گیرد. در 
ادامه، مبحث كنترل و واكنش های شیمیایی، به ویژه واكنش های انتقال الکترون و نیز 
شیمی عنصرها و تركیبات آن ها مطرح می شود. برای درک بهتر مفاهیم و اصول عمومی 

شیمی، تمرین ها، تصویرها و مثال های متنوعی در هر فصل آورده شده اند.
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شيمى عمومى با نگارش...
331. اسموت، رابرت؛ پرایس، جك؛ اسمیت، 
نگارش  با  عمومى  شيمى  ریچارد. 

کاربردى )ج1(. تهران: فاطمی، 1377.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 1ج 
شیمی  شیمی/  آموزش  کليدى:  کلمات 
كاربردی/ زندگی نامه/ مواد شیمیایی/ خواص 

مواد.

چکيده: آیا می دانید در چه مواردی با علم شیمی سرو كار دارید و این علم به چه چیزهایی 
مربوط می شود؟ اگر بگوییم علم شیمی به همه چیز مربوط می شود و شما همیشه و همه جا 
با آن سر و كار دارید، تعجب نکنید! غذایی كه می خورید، خانه ای كه در آن زندگی می كنید، 
وسیلۀ نقلیه ای كه با آن از جایی به جای دیگر می روید، همه و همه از مواد شیمیایی ساخته 
شده اند. علم شیمی در واقع مطالعۀ رابطۀ میان ساختار و خواص مواد است و ماده یعنی همه 
چیز. كتاب حاضر حاوی اطالعاتی است كه خواننده را با ماده، و خصوصیات و كاربردهای 
آن آشنا می سازد. مطالب این كتاب به زبانی ساده، اما به تفصیل و جامع با دید مفهومی و 
كاربردی تنظیم شده اند. شرح هر موضوع همراه با تصویرهای جالب، جدول و نمودار آمده 
است. فعالیت های عملی، خودآزمایی ها، و تمرین ها و پرسش های طبقه بندی شده، درک 
مطالب را فزونی می بخشند. شرح حال دانشمندان، خواننده را با روش علمی و چگونگی 

فعالیت های آن ها آشنا می كند.

شيمى عمومى با نگارش...
332. اسموت، رابرت؛ پرایس، جك؛ اسمیت، 
نگارش  با  عمومى  شيمى  ریچارد. 
کاربردى )ج2(. احمد خواجه نصیر طوسی. 

ـ تهران: فاطمی، 1377.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: ج2 
شیمی  شیمی/  آموزش  کليدى:  کلمات 
زندگی نامه/  مریل/  كتاب های  كاربردی/ 

شیمی عمومی.

چکيده: علم شیمی مانند دیگر رشته های علوم، همواره با سرعتی باور نکردنی در حال 
گسترش است و وجوه نظری و كاربردی آن دائماً توسعه می یابد. از این رو تألیف كتاب های 
درسی جدید با دیدگاه هایی عمیق تر، ضرورتی تام دارد. یکی از كتاب هایی كه اخیراً موفقیت 
این كتاب،  در  است.  آورده، مجموعۀ كتاب های شیمی »مریل«  به دست  چشم گیری 
دانشجویان مراكز تعلیم و تربیت معلم، دانشجویان دورة كاردانی و كارشناسی دانشگاه ها و 
نیز دورة پیش دانشگاهی، عالوه بر شرح مبسوط و عمیق مطالب شیمی عمومی، فعالیت های 
عملی و انواع پرسش ها و تمرین های طبقه بندی شده را نیز فرا می گیرند. هم چنین، خواننده 
با نقش شیمی در زندگی روزمره و شرح زندگی برخی از شیمی دانان بزرگ جهان نظیر: 
جوكیچیتاكامین، ویلیام تامسون، لرد كلوین، هنری لویی لوشاتلیه، جیمس ژول و الکساندر 

واگنس پاكلز آشنا می شود.

شيمى عمومى با نگارش...
جك؛  پرایس،  رابرت؛  اسموت،   .333
با  عمومى  شيمى  ریچارد.  اسمیت، 
سیدی؛  علی  )ج3(.  کاربردى  نگارش 
منصور عابدینی؛ مرتضی خلخالی. ـ تهران: 

فاطمی، 1377.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 3ج 
شیمی  شیمی/  آموزش  کليدى:  کلمات 

كاربردی/ خواص ماده/ آزمون و تمرین.

چکيده: علم شیمی همانند دیگر شاخه های علوم، همواره با سرعتی شگفت انگیز در حال 
گسترش است و وجوه نظری و كاربردی آن توسعه می یابد. این علم از معدود علومی است 
كه در تمام امور زندگی انسان حضور دارد. اگر بگوییم علم شیمی به همه چیز مربوط می شود 
)غذایی كه می خوریم، لباسی كه می پوشیم، خانه ای كه در آن زندگی می كنیم و وسایل نقلیه ای 
كه برای حمل و نقل استفاده می كنیم(، پر بی راه نگفته ایم. این علم در واقع، مطالعۀ رابطۀ میان 
ساختار و خواص مواد است و ماده یعنی همه چیز. اگر دانش آموزان سال های آخر دبیرستان، 
به ویژه دورة پیش دانشگاهی، بخواهند اطالعاتی درخصوص ماده، ویژگی ها و كاربردهای آن 
دریافت دارند، كتاب حاضر سومین كتاب از مجموعۀ سه گانۀ مذكور است كه به زبانی ساده، 
اما به تفصیل و با دید مفهومی و كاربردی، اطالعات الزم را به ایشان ارائه می كند. شرح هر 
موضوع با تصویرهای جالب، جدول، نمودار و هم چنین فعالیت های علمی، خودآزمایی و تمرین ها 

و پرسش های طبقه بندی شده همراه است و این ها به درک راحت تر مطالب كمك می كنند.
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مفاهيم بنيادى علوم زیست شناسى1
334. كرام الدینی، محمد. مفاهيم بنيادى 
علوم زیست شناسى )1(:  فتوسنتز 
متوسطه.  دوره  دانش آموزان  براى 

تهران: محراب قلم، 1377.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 112ص.: مصور  
آموزش زیست  کلمات کليدى: فتوسنتز/ 

شناسی/ اثر نور بر ماده/ تنفس نور.

چکيده: كتاب حاضر مشتمل بر هشت فصل است كه مطالب آن مکمل مطالب كتاب 
با فتوسنتز  درسی زیست شناسی دورة متوسطه هستند. فصل اول به موضوع آشنایی 
اختصاص دارد و تاریخچۀ پژوهش دربارة فتوسنتز، موضوع فصل دوم است. »نور و اثر آن 
بر ماده«، »ساختار دستگاه های فتوسنتز كننده«، »واكنش های نیازمند نور«، »واكنش های 
بی نیاز از نور«، »تنفس نور« و »عوامل مؤثر بر شدت فتوسنتز«، دیگر عنوان های كتاب 
حاضر را تشکیل می دهند. كتاب با دو پیوست، فعالیت ها و واژه نامه همراه شده است و با 
ارائۀ فهرست منابع به پایان می رسد. در ابتدای هر فصل، هدف های آن توضیح داده شده 
است و انتظاراتی كه پس از مطالعه از خواننده می رود، در چند بند ذكر شده است، تا خواننده 
خود را بیازماید. سپس فصل با خالصه و پرسش به پایان می رسد. هم چنین، مطالب كتاب با 

تصویرهای مناسبی همراه هستند. تا به صورتی علمی تر فرا گرفته شوند.

فرهنگ جامع دانش آموز:  عربى...
335. چراغی، علی؛ عباچی، اباذر. فرهنگ 
جامع دانش آموز:  عربى به فارسى. 

تهران: استادی، 1378.
قطع: رقعی 

تعداد صفحه: 318ص.: مصور  
عربی/  زبان  آموزش  کليدى:  کلمات 
واژه نامه های عربیـ  فارسی/ واژه های كتاب 

درسی.

چکيده: كتاب »فرهنگ جامع دانش آموز، عربی به فارسی« تمام واژگان عربی به كار رفته 
در كتاب های درسی دوره های راهنمایی، دبیرستان، پیش دانشگاهی و مکالمۀ عربی 1 و 2 
تربیت معلم را دربر دارد. این كتاب به گونه ای تنظیم شده است كه یافتن لغت و معنای آن 
برای دانش آموزان آسان باشد. عالوه بر آن توضیحات داده شده برای هر واژه، تجزیۀ نسبتًا 
كاملی از آن را به صورت مختصر در دست رس مخاطبان قرار می دهد. لغت ها به شکل 

الفبایی تنظیم شده اند  و معنای متعدد هر لغت نیز در كتاب آمده است.

فرهنگ دانش آموز:  انگليسى...
336. محمدی دولت آبادی، ژیال. فرهنگ 
انگليسى؛  ـ  انگليسى  دانش آموز:  
مدرسه،  تهران:  دبيرستان.  سوم  سال 

.1380
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 149ص  
انگلیسی/  زبان  آموزش  کليدى:  کلمات 

واژه نامه/ فرهنگ آكسفورد/ دستور زبان.

چکيده: این فرهنگ برای دانش آموزان دورة متوسطه با استفاده از منابع گوناگون انگلیسی 
به انگلیسی و انگلیسی به فارسی تهیه شده و سعی شده است، توضیحات مطابق معنای 
لغت در كتاب درسی و هم چنین مطابق با دامنۀ لغات سال های قبل دانش آموزان، و قابل 
درک و فهم برای آنان باشند. عالوه بر این، معنای فارسی لغات در پایان كتاب نوشته شده 
است تا در صورت لزوم به آن مراجعه كنند و با این قسمت، كتاب به صورت یك فرهنگ 
لغت نیز كاربرد پیدا كرده است. منبع اصلی كتاب »آكسفورد« است و از منابع دیگر به عنوان 
كتاب های كمکی برای پیدا كردن بعضی از لغات استفاده شده است. كتاب شامل هفت 

درس و فهرست لغات است و با ذكر افعال و صرف زمان ها به پایان می رسد.
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ـ فارسى... فرهنگ دانش آموز عربى 
فرهنگ  عیسی.  زاده،  متقی   .337
فارسى؛  ـ  عربى  دانش آموز 
تمامى  شامل  ـ عربى؛   فارسى 
تهران:  درسى.  کتاب هاى  واژه هاى 

مدرسه، 1378.
قطع: رقعی 

تعداد صفحه: 552ص 
گروه سنی:  093 

کلمات کليدى: واژه نامۀ فارسی/ آموزش 
زبان عربی/ واژه های كتاب درسی.

چکيده: فرهنگ حاضر شامل همۀ لغت های كتاب های درسی عربی دوره های راهنمایی، 
متوسطه و تربیت معلم است كه در دو بخش »عربی به فارسی« و »فارسی به عربی« به 
صورت الفبایی تدوین شده است. واژه های فارسی برگردان واژه های عربی هستند. اساس 
كار در واژه های فارسی مصدر است و در معادل واژه های فارسی، اول فعل و سپس اسم آمده 
است. فرهنگ حاضر، به عاله بر موارد فوق، شامل سایر لغت ها و تركیبات و اصطالحات 

مورد نیاز دانش آموزان نیز می شود.

فرهنگ شيمى دبيرستانى
افسانه.  صدری،  عیسی؛  یاوری،   .338
تهران:  دبيرستانى.  شيمى  فرهنگ 

فرهنگنان، 1377. 
قطع: وزیری

تعداد صفحه: 373ص 
کلمات کليدى: آموزش شیمی/ واژه نامۀ 

شیمی/ فرمول شیمی.

چکيده: فرهنگ حاضر تالشی است جمعی برای پاسخ گویی به نیازهای دانش آموزان در 
زمینۀ درک اصطالح های بنیادی شیمی، و نیز مرجعی است برای پاسخ فوری به سؤاالت 
برای دبیران و دانش آموزان دوره های دبیرستان و پیش دانشگاهی. این فرهنگ، آمیخته ای 
است از ترجمۀ فرهنگ شیمی و واژه ها و اصطالحات استخراج شده از كتاب های شیمی 
دورة متوسطه كه پس از مقابله و مقایسه، تدوین شده است. ساختار این فرهنگ به گونه ای 
است كه درآن، مفاهیم و واژه های شیمی به ترتیب حروف الفبای فارسی مرتب شده اند  
و برای هر واژه ، شرحی )گاه كوتاه و گاه مفصل( آمده است. عالوه بر آن، فرمول های 
شیمیایی، ساختار یونی، ارجاعات و معادالت انگلیسی و علمی نیز در كتاب آمده اند. در 
ابتدای كتاب، مقدمه ای دربارة مراحل و هدف های تدوین آن، و در انتها، فهرست منابع، 
جدول نشانه ها و عدد اتمی عناصر، و جدول تناوبی عناصر آمده است. با همۀ تالش های 
مؤلفان، هیچ گونه نمایۀ بازیابی اطالعات مثاًل نمایۀ انگلیسی، ارجاعات و... برای كتاب 

طراحی نشده است.

فرهنگ لغت انگليسى به فارسى 
لغت  فرهنگ  احمد.  بهرام،   .339
)راهنمایى  فارسى  به  انگليسى 
معانى  پيش دانشگاهى(  دبيرستان 
واژگان و اصطالحات، مثال و کاربرد... 
و  کنکور  داوطلبان  استفاده  قابل 
فرهنگی  كانون  تهران:  دانش آموزان. 

آموزش، 1380.
انگلیسی/  واژه نامه زبان  کليدى:  کلمات 

آموزش زبان انگلیسی.

چکيده: فرهنگ حاضر مجموعه ای است از تمام لغات و اصطالحاتی كه در متن درس ها 
و تمرین های كتاب های دوره های راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی به كار رفته اند. 
هم چنین این فرهنگ شامل واژه ها و اصطالحاتی است كه خارج از محدودة كتاب های 
درسی، ولی مرتبط با آن ها هستند به منظور متمایز شدن این واژه ها از واژه های متن 
و  واژه ها  معنی  دارد،  نویسنده سعی  كرده اند.  ستاره عالمت گذاری  با  را  آن ها  درس ها، 
اصطالحات را با توجه به كاربرد آن ها در كتاب های درسی و در سطح آزمون آموزش عالی 
بیان كند. در این مجموعه، عالوه بر معنی، مقولۀ دستوری، تلفظ و تکیۀ واژه ها، هم چنین 
مثال هایی از كاربرد آن ها در عبارات و جمله های انگلیسی همراه با ترجمۀ فارسی آمده است 
تا فراگیری و كاربرد آن ها بهتر شود. تلفظ واژه ها به صورت فونتیك نوشته شده و برای 

نشان دادن تلفظ از عالئم آوایی فرهنگ آكسفورد استفاده شده است.
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فعاليت هاى لذت بخش شيمى
پرت.  جانیس،  كلیو،  وان   .340
فعاليت هاى لذت بخش شيمى. طاهره 

رستگار.ـ  تهران: مدرسه، 1380.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 246ص.: مصور  
کلمات کليدى: آموزش شیمی/ آزمون های 

شیمی/ پروژة علوم/ سازمان دهی اطالعات.

چکيده: علم، جست وجویی است برای یافتن پاسخ پرسش های جالبی كه دربارة جهان 
اطراف وجود دارد. پروژه های علوم، ابزار مناسبی را در اختیار شما قرار می دهند تا بتوانید 
مسائل مربوط به شیمی را حل كنید. در این پروژه ها، شما باید نقش خود را در یافتن پاسخ، از 
طریق طراحی آزمایش ها، یافتن و ثبت اطالعات مربوط به مسئله و سازمان دهی اطالعات 
به دست آمده، به خوبی ایفا كنید. در این كتاب 30 آزمایش وجود دارد كه مسائل بسیاری 
را برای حل كردن، به شما پیشنهاد می كنند. صرف نظر از این كه چه مسئله ای را انتخاب 
می كنید و چه آزمایشی را انجام می دهید، كشفیات شما، دانش بیشتری در مورد شیمی به 
شما می دهد. خالصۀ موضوع هایی كه باید مطالعه و هدف هایی كه باید تعیین شوند، در 
ابتدای هریك از این 30 پروژه آمده اند. در ابتدای هر پروژه نیز خالصه ای شامل اطالعات 

مربوط به آن درج شده است.

فنون تدریس دستور زبان انگليسى
341. سلسل مورسیا، ماریان؛ هیلز، شارون. 
فنون تدریس دستور زبان انگليسى. 
ـ  میرحسینی.  اكبر  علی  بیرجندی؛  پرویز 

تهران: آتیه، 1378.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 178ص. 
انگلیسی/  زبان  آموزش  کليدى:  کلمات 

دستور زبان انگلیسی.

چکيده: شیوة تدریس زبان انگلیسی در این كتاب غالباً »استقرایی« )از كل به جز( و 
در پاره ای از موارد »استنتاجی« )از جز به كل( است. دو فصل نخست كتاب به »مسائل 
اساسی و بنیادی در آموزش زبان« اختصاص یافته است. شیوه های مؤثر در آموزش زبان، 
موضوع اصلی كتاب را تشکیل می هند كه مهم ترین آن ها عبارت اند از: »گوش كردن و 
پاسخ دادن«، »استفاده از داستان در تدریس گرامر« ، »فعالیت های نمایشی و ایفای نقش«، 
»تصویر«، »وسایل كمك آموزشی و كالس درس«، »گرافیك«، »سرود و شعر«، »بازی 

و فعالیت برای حل مسئله« و »فعالیت ها و تمرین های مبتنی بر متن«.

راهنماى جامع فيزیك و آزمایشگاه
342. ارجمندی، سیروس؛ زالپور، ابوالقاسم؛ 
عدالت، امیربیژن. راهنماى جامع فيزیك 

و آزمایشگاه.ـ  تهران: علوی، 1380.
قطع: رحلی 

تعداد صفحه: 343ص.: مصور. 
کلمات کليدى: آموزش فیزیك/ آزمایشگاه 

فیزیك/ ترمودینامیك/ مغناطیس.

چکيده: كتاب حاضر در پنج فصل به مباحث فیزیك و آزمایشگاه پرداخته است. فصل اول 
به »ترمودینامیك«، فصل دوم به »الکتریسیتۀ ساكن«، فصل سوم به »جریان الکتریکی 
»القای  به  پنجم  فصل  و  »مغناطیس«  به  چهارم  فصل  مستقیم«،  جریان  مدارهای  و 

الکترومغناطیسی« اختصاص دارد.
مطالب كتاب عمدتاً در چارچوب برنامۀ درسی و بر مبنای روش تعاملی تهیه شده اند  تا 
دانش آموزان خود درگیر مسائل علمی شوند و مسائل دشوار را به كمك پاسخ های تشریحی 

كتاب حل كنند. پرسش ها نیز هدفمند و طبقه بندی شده هستند.
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فيزیك )1( و آزمایشگاه:  ویژۀ...
343. معتمدی، اسفندیار. فيزیك )1( و 
آزمایشگاه:  ویژۀ دانش آموزان سال 
خدمات  مؤسسه  تهران:  دبيرستان.  اول 

علمی آموزشی رزمندگان اسالم، 1380.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 172ص.: مصور  
فیزیك/  آموزش  کليدى:  کلمات 

آزمایش های فیزیك.

چکيده: كتاب حاضر از پنج فصل با این عنوان ها تشکیل شده است: فصل اول: »انرژی«؛ 
فصل دوم: »گرما«؛ فصل سوم: »الکتریسیته«، فصل چهارم: »نور بازتاب نور«؛ فصل 
پنجم: »شکست نور«. هر فصل بخش جزئی تری دارد و شامل مفاهیم اصلی، آزمایش و 
پرسش و مسئله است. در پایان هر فصل، پرسش هایی با عنوان »خود را بیازمایید«، شامل 
پرسش های افتادگی دار، سؤال های تشریحی، مسئله و سؤال های چهارگزینه ای طراحی 
شده اند  و پاسخ نامه ای برای اطمینان از صحت پاسخ ها تنظیم شده است. مطالب كتاب با 
آزمایش و پرسش، جدول، نمودار و فرمول همراه است و تصویرهای مرتبط در كنار مطالب، 

آموزش و تفهیم مطالب را ساده تر می كنند.

فيزیك براى زندگى
344. وارن، پیتر. فيزیك براى زندگى. 

محمود بهار.ـ  تهران: مبتکران، 1379.
قطع: رحلی 

تعداد صفحه: 357ص 
کلمات کليدى: آموزش فیزیك/ آزمایش و 

مشاهده/ فیزیك كاربردی/ آزمون و تمرین.

چکيده: هدف اصلی كتاب حاضر، كمك به مخاطبان برای شناخت رویدادها و آشنا 
شدن با اتفاقات روزمرة زندگی است. مطالب كتاب در دو سطح، یکی برای فهمیدن اصول 
فیزیکی و دیگری برای شناخت كاربردهای این اصول، ویژة دانش آموزان دورة متوسطه 
نوشته شده است. برای نیل به این هدف ها، نویسنده از شکل های ساده، طرح آزمایش های 
گوناگون و فرمول های ریاضی استفاده كرده است تا توجه اصلی خواننده به مفاهیم فیزیك 
معطوف شود. برای كسانی كه نمی توانند آزمایش كنند یا مشاهدات عملی و تجربی داشته 
باشند، نتایج آزمایشات و مشاهدات ارائه شده اند. در متن كتاب، بعد از توضیح و تشریح هر 
مطلب فیزیك، تعدادی سؤال برای آزمودن آموخته ها طرح شده است. عالوه بر این، در 
آخر هر فصل یا قسمت ، خالصۀ مطالب و سپس سؤال های كوتاه و سؤال های امتحانی 
درج شده اند. شکل های طنزآمیز و نوشته های روی آن ها، در كتاب حاضر، به درک بهتر 

علم فیزیك كمك می كنند.

فيزیولوژى بدن انسان
ریچارد.  فالنزر،  رادنی؛  رودس،   .345
علمی  حمیده  انسان.  بدن  فيزیولوژى 
مدرسه،  تهران:  ـ  دانشفر.  حسین  غروی؛ 

.1376
قطع: رحلی 

تعداد صفحه: 512ص 
انسان/  بدن  فیزیولوژی  کليدى:  کلمات 

آموزش زیست شناسی/ دستگاه های بدن.

چکيده: پرسش هایی نظیر علم فیزیولوژی چیست و موضوع مطالعۀ آن كدام است؟ 
رویکرد علم فیزیولوژی بر بدن انسان چگونه است؟ كاركردهای هر یك از اجزای بدن و 
دستگاه های گوناگون آن چیست؟ از جمله پرسش هایی هستند كه علم فیزیولوژی می كوشد 
بدان ها پاسخ گوید. نگارنده در كتاب حاضر كه دومین جلد از كتاب »فیزیولوژی بدن 
انسان« است، خواننده را با كلیاتی دربارة اعضای بدن آشنا می سازد. سپس ساختار هر یك 
از اجزا، كاركردها، فرایندهای گوناگون، اختالالت و سایر موضوعات مربوط به فیزیولوژی 
هر دستگاه را توضیح می دهد. وجود انواع نمودارها، جدول ها و تصویرهای رنگی در كتاب، 
درک مفاهیم و موضوعات را برای خوانندگان آسان می سازد و فضای جدیدی از بدن انسان 

را در ذهن خواننده باز می كند.
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کاربرد اطالعات گرافيکى در...
اطالعات  کاربرد  فاطمه.  رفیعی،   .346
گرافيکى در مطالعات شهرى. تهران: 

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1378.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 126ص 
اطالعاتی  نظام های  کليدى:  کلمات 
جغرافیای  شهری/  جغرافیای  جغرافیایی/ 

تهران/ روش های گرافیکی در جغرافیا.

چکيده: كتاب حاضر در 9 فصل و 6 مقالۀ پیوست، اطالعات جغرافیایی و كاربرد آن ها 
را در مطالعات شهری شرح می دهد و شهر تهران را به عنوان بزرگ ترین مادر شهر ایران 
كه از لحاظ جمعیت پذیری به نحوی غیرقابل تصور رشد كرده، مورد بررسی قرار داده 
است. هم چنین منطقۀ شهری تهران را به دلیل برخورداری از موقعیت ویژه و ممتازی 
كه در مقیاس ملی و منطقه ای دارد و كماكان دچار توسعۀ جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی 
و اجتماعی است و نیز از نظر زیر ساخت آب و فاضالب، معابر، و عناصر شهری رفاهی و 

فرهنگی، مطالعه كرده است.

کانى ها را بشناسيم
347. مدنی، حسن. کانى ها را بشناسيم. 
و  كودكان  فکری  پرورش  كانون  تهران: 

نوجوانان، 1379.
قطع: رحلی 

تعداد صفحه: 104ص 
معدنی/  ذخایر  و  معدن  کليدى:  کلمات 

معدن شناسی/ خواص مواد/ اتم/ مولکول.

چکيده: »كانی ها را بشناسیم«، عنوان كتابی است كه آخرین اطالعات علمی را، دربارة 
كانی ها عرضه می دارد. مطالب كتاب با مثال های متعدد همراه است و سعی دارد، مواردی را 
مثال بزند كه در ایران فراوان اند. به عالوه، مطالب آن قالب و لحن ساده ای دارد كه خواننده 
را خسته نمی كند. كتاب از شش فصل با این عنوان ها تشکیل شده است: »خواص كانی ها«، 
»كانی ها چگونه تشکیل می شوند«، »چگونه كانی ها را بشناسیم.«، »چگونه می توان یك 
مجموعۀ جالب از كانی ها تهیه كرد« و »كانی شناسی توصیفی«. در پایان مطالب توضیح 

مختصری دربارة اتم و مولکول آمده است و كتاب با فهرست منابع خاتمه می یابد.

کاوش هاى منطقى:  براى...
348. پست، بورلی؛ ایذر، ساندرا. کاوش هاى 
دوره،  دانش آموزان  براى  منطقى:  
غالمرضا  دبيرستان.  اول  و  راهنمایى 

یاسی پور.ـ  تهران: محراب قلم، 1378.
قطع: 

تعداد صفحه: 47ص.: مصور 
کلمات کليدى: سرگرمی ریاضی/ معمای 
ریاضی/ مسئلۀ ریاضی ـ ماتریسی/ آموزش 

ریاضیات.

چکيده: این كتاب با هدف گسترش توان فکر كردن، نظم دادن، تحلیل كردن و رسیدن 
به نتیجۀ منطقی، برای دانش آموزان دوره های راهنمایی و متوسطه، به فارسی ترجمه شده 
است. كتاب از 30 مسئلۀ ماتریسی و قضیۀ منطقی، به صورت فعالیت های فکری سرگرم 
كننده، از ساده به مشکل تشکیل شده است. در آغاز كتاب، با ارائه یك مسئلۀ نمونه، 
چگونگی حل مسائل منطقی ـ ماتریسی توضیح داده شده است. در پایان كتاب نیز پاسخ 
همۀ پرسش ها و مسئله ها آمده است. »نمایش سیرک دوویل«، »پنگوئن ها در قطب«، 
»قهرمانان خیرخواه«، »مسابقۀ النۀ شهر اوری ور«، »منطق لوگرها«، »مبارزة شطرنج«، 

»جنون سینما رفتن« و چند عنوان دیگر، فهرست مطالب كتاب حاضر را تشکیل داده اند.



کتاب کار و راهنماى مطالعه...
349. صادقی، محبوبه؛ صیرفی زاده، فرشاد. 
کتاب کار و راهنماى مطالعه دانش آموز: 
دانشگاهى  شيمى )1و2( دوره پيش 
علوم  و  تجربى  علوم  رشته هاى 

ریاضى. تهران: فاطمی، 1378. 
قطع: وزیری

تعداد صفحه: 2.ج.: مصور
کلمات کليدى: آموزش شیمی/ پرسش و 

پاسخ/ جدول تناوبی عناصر/ پلی مر.

چکيده: كتاب حاضر در دو جلد با هدف كمك به توسعه و درک بهتر مفاهیم كتاب های 
درسی شیمی در دورة دبیرستان و ایجاد مهارت برای پاسخ گویی به پرسش ها، مسائل و 
آزمون های گوناگون تدوین شده است. این كتاب ها همراه هستند برای كتاب های درسی تا 
دانش آموزان مطالب كتاب های درسی را بهتر فرا بگیرند. در هر بخش از این مجموعه، مفاهیم 
كتاب های درسی استخراج و شرح هریك از آن ها جدا از هم بیان شده است. هم چنین در هر 
فصل، پرسش های طبقه بندی شده ای با عنوان های پرسش های مروری، مفهومی، مرتبط، 

مقایسه ای، تحلیلی و چهارگزینه ای گردآوری شده اند.
این دو جلد از 11 فصل تشکیل شده اند  و در پایان هر جلد، خودآزمایی هایی گنجانده شده اند. 
برخی از عنوان های فصل های این مجموعه به قرار زیرند: »جدول تناوبی عناصر«، »بررسی 
»هیدروكربن های  واسطه«،  »عنصرهای  عناصر«،  دوره ای  »بررسی  عناصر«،  گروهی 
سیر شده«، »هیدروكربن های سیر نشده«، »برخی تركیب های اكسیژن دار«، »پلی مرها« و...

کتاب کار و راهنماى مطالعه...
زاده،  صیرفی  محبوبه؛  صادقی،   .350
مطالعه  راهنماى  و  کار  کتاب  فرشاد. 
)رشته هاى   1-3 شيمى  دانش آموز: 
علوم تجربى و علوم ریاضى(. تهران: 

فاطمی، 1378. 
قطع: وزیری

تعداد صفحه: 3.ج.: مصور
کلمات کليدى: آموزش شیمی/ پرسش و 

پاسخ/ كتاب كار.

چکيده: مجموعه »كتاب كار و راهنمای مطالعۀ دانش آموز« در سه جلد براساس برنامۀ 
تا  تهیه شده است،  یادگیری دانش آموزان  امر  بهبود  به منظور  و  درسی دورة متوسطه 
دانش آموزان برای انجام تکالیف بیشتر، از این كتاب ها استفاده كنند. مطالب كتاب های این 
مجموعه منطبق بر مطالب كتاب های درسی هستند. در این مجموعه، مطالب هر فصل از 
كتاب درسی استخراج و شرح هریك از آن ها بیان شده است. هم چنین، مطالب كتاب های 
درسی به كمك تصویرهای مناسب و شرح مبسوط تر برای درک بهتر توسط دانش آموزان 

گنجانده شده اند.
در پایان هر جلد، پرسش ها و تمرین های متنوع و فراوانی كه همگی براساس مفاهیم كتاب 
درسی طرح شده اند ، آمده اند تا دانش آموزان پس از مطالعۀ هر جلد، بتوانند آموخته های 

خود را بسنجند.

کتاب کار دانش آموز زبان...
351. جانی، كامبیز؛ سعیدی، علیرضا. کتاب 
اول  انگليسى  زبان  دانش آموز  کار 

نظرى. تهران: سنجش روز، 1380.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه:133ص.: مصور 
انگلیسی/  زبان  آموزش  کليدى:  کلمات 
راهنمای آموزش/ آزمون و تمرین/ كتاب كار.

چکيده: مجموعه كتاب های كار و دانش آموز، با هدف درک بهتر مطالب درسی، و نه 
جای گزین آن ها، برای دانش آموزان دورة متوسطه تدوین شده است. كتاب مطابق با آخرین 
تغییرات كتاب زبان انگلیسی اول متوسطه فراهم شده و شامل آزمون، پرسش، درک مطلب 

و متن كامل زبان انگلیسی سال اول است.

131 دورةآموزشمتوسطه)نظری(3
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کتاب کار دانش آموز زبان...
مریم؛  ولیان،  حسین؛  پور،  قاسم   .352
دانش آموز  کار  کتاب  فریدون.  اكبری، 
زبان فارسى 1 )اول متوسطه(. تهران: 

سنجش امروز، 1380.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 113ص 
فارسی/  ادبیات  آموزش  کليدى:  کلمات 
راهنمای آموزش/ آزمون و تمرین/ ارزش یابی.

چکيده: كتاب حاضر به عنوان كتابی كمك آموزشی، تمرینات گوناگونی برای آموزش زبان 
فارسی اول دبیرستان دارد. تدوین مطالب كتاب مبتنی بر مهارت های فکری و عملی است. 
دانش آموزان پس از یادگیری هر درس، پرسش هایی را انتخاب می كنند و پاسخ می دهند. 
آن ها می توانند، تمرینات را به كمك دوستان خود یا بزرگ ترها حل كنند. كتاب با توجه به 
هدف های رفتاری كتاب های درسی و براساس شیوه های نوین ارزش یابی تدوین شده است 
و خود منبع معتبری برای تمرین و تکمیل معلومات كتاب درسی به شمار می رود. در این 
كتاب 28 درس ارائه شده است كه هر كدام از آن ها، بخشی از مطالب كتاب درسی را همراه 

با تمرینات مناسب، به دانش آموزان سال اول دبیرستان آموزش می دهد.

کتاب کار و تمرین انگليسى )2( 
کار  کتاب  بهرام.  نژاد،  قاسمی   .353
دوم  سال   )2( انگليسى  تمرین  و 
نظرى، فنى و حرفه اى، کار و دانش. 

تهران: فاطمی، 1378.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 128ص 
انگلیسی/  زبان  آموزش  کليدى:  کلمات 

راهنمای آموزش/ دستور زبان/ ترجمه.

چکيده: دورة كتاب های كار و راهنمای مطالعۀ دانش آموز، براساس برنامۀ درسی دورة 
متوسطه و به منظور بهبود یادگیری دانش آموزان تهیه شده است. در این كتاب ها، ابتدا 
بعضی از مفاهیم كتاب های درسی با ذكر مصداق هایی تشریح و بعد از توسعۀ آن مفاهیم، 
مصداق هر كدام در قالب تمرین های طبقه بندی شده برای یادگیری عمیق ارائه می شود. 
بدین ترتیب، این كتاب ها نه به عنوان جای گزین كتاب های درسی، بلکه مکمل آن ها 
هستند و برای دانش آموزان سال دوم نظری، فنی و حرفه ای و كار دانش تدوین شده اند. این 
كتاب در شش بخش اصلی، یعنی دایرة لغات، دستور زبان، نگارش، كاركردهای زبانی، تلفظ 
و ترجمه، مجموعه مطالبی را همراه با پرسش های چهار گزینه ای با پاسخ تشریحی ارائه 

می كند. به عالوه، برخی سؤاالت كنکور سراسری در این كتاب گنجانده شده اند.

کتاب کار و تمرین انگليسى )3( 
354. قاسمی نژاد، بهرام؛ افشار حرب، فرناز. 
کتاب کار و تمرین انگليسى )3( سال 
و  كار  حرفه اى،  و  فنى  نظرى،  سوم 

دانش. تهران: فاطمی، 1380.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 184ص.: مصور 
انگلیسی/  زبان  آموزش  کليدى:  کلمات 
راهنمای آموزش/ درک مطلب/ دستور زبان.

چکيده: هدف از تهیه و تدوین مجموعه كتاب های كار و تمرین زبان انگلیسی دورة 
مهارت  ایجاد  و  درسی  كتاب های  مطالب  آسان  درک  یادگیری،  به  كمك  دبیرستان، 
برای پاسخ گویی به پرسش ها و آزمون های گوناگون است. در هر فصل از این كتاب ها، 
پرسش های متنوعی با در نظر گرفتن هدف های آموزشی هر فصل از كتاب درسی، تنظیم 
شده اند  كه پاسخ صحیح آن ها در بخش انتهایی كتاب آمده است. براساس هدف های 
آموزشی هر درس از كتاب درسی، 100 پرسش در مورد مطالب آن درس طراحی شده است. 
عالوه بر این، درخصوص درک مطلب، لغات دشوار، نحوة نگارش و دستور زبان، توضیحاتی 
عرضه می شود. این كتاب مشتمل بر مطالب انگلیسی سال سوم نظری و فنی و حرفه ای و 

مطابق با كتاب درسی تألیف شده است.
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کتاب کار و تمرین انگليسى...
حرب،  افشار  بهرام/  نژاد،  قاسمی   .355
انگليسى  تمرین  و  کار  کتاب  فرناز. 
درس  )1و2(  پيش دانشگاهى  دورۀ 
فاطمی،  تهران:  کلية رشته ها.  مشترک 

.1379
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 260ص 
انگلیسی/  زبان  آموزش  کليدى:  کلمات 
درک  تمرین/  و  /آزمون  آموزش  راهنمای 

مطلب/ دستور زبان.

چکيده: هدف از تهیه و تدوین مجموعه كتاب های كار و تمرین زبان انگلیسی دورة 
دبیرستان، كمك به درک بهتر و یادگیری آسان تر مطالب كتاب های درسی و ایجاد مهارت 
برای پاسخ گویی به پرسش ها و آزمون های گوناگون است. در هر فصل از این مجموعه 
كتاب ها، پرسش های متنوعی با در نظر گرفتن هدف های آموزشی هر فصل از كتاب درسی، 
تنظیم شده اند  و پاسخ آن ها نیز در بخش انتهایی كتاب آمده است. هر درس شامل 100 
 Translation، Writing، Structure،  :پرسشی است كه زیر این قسمت ها طراحی شده اند
 .Language Function و Vocabulary، Pronuncation، Reading Comprehension
در هر درس، امتحانات كوتاه، مرور مطالب، و توضیحات و عالوه بر این  ها، كلید تستی 
پرسش های چهار گزینه ای كتاب آمده اند. این كتاب برای دانش آموزان دورة پیش دانشگاهی 1 

و 2 در همۀ رشته ها، به چاپ رسیده است.

کتاب کار و راهنماى مطالعة...
356. آل محمد، علی؛ رحمانی، منیژه. کتاب 
کار و راهنماى مطالعة دانش آموزان: 
اول  سال  بهداشت  و  زیستى  علوم 

دبيرستان. تهران: فاطمی، 1379.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 222ص 
شناسی/  زیست  آموزش  کليدى:  کلمات 
و  بیماری  تمرین/ ساختار سلولی/  و  آزمون 

سالمتی.

چکيده: كتاب حاضر مشتمل بر هشت فصل است: عنوان فصل اول »نگرش علمی و 
علوم زیستی« و عنوان فصل دوم »ساختار سلولی« است. عنوان های فصل های دیگر 
وراثت«،  و  مثل  »تولید  »تغذیه«،  كنندگی«،  »تولید  از: »ساختار شیمیایی«،   عبارت اند 
»بوم شناسی و میکروب ها«، »بیماری و سالمتی«. در كنار مطالب هر فصل، پرسش ها، 
شده اند.  طرح  درسی  كتاب  مفاهیم  براساس  كه  آمده اند  فراوانی  تمرین های  و  مسائل 
هم چنین، مفاهیم هر فصل، از كتاب درسی استخراج و به گونه ای مناسب گروه بندی شده 
است تا امکان جمع بندی و برقراری ارتباط میان مفاهیم آموخته شده به وجود آید. مطالب 

كتاب با تصویرهای مناسبی همراه هستند كه درک آن ها را آسان تر می سازند. 

کتاب کار و راهنماى مطالعة...
357. پزشپور، محمدعلی؛ خلیلی بروجنی، 
روح اهلل. کتاب کار و راهنماى مطالعة 
آزمایشگاه  و  فيزیك 1  دانش آموز:  
فاطمی،  تهران:  دبيرستان.  اول  سال 

.1380
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 290ص.: مصور 
فیزیك/  آموزش  کليدى:  کلمات 
آزمایش های فیزیك/ آزمون و تمرین/ انرژی/ 

شکست نور.

چکيده: كتاب حاضر از پنج فصل با این عنوان تشکیل شده است: فصل اول« »انرژی«؛ 
فصل دوم: »دما و گرما«؛ فصل سوم: »الکتریسیته«؛ فصل چهارم« »نور بازتاب نور« و فصل 
پنجم: »شکست نور«. مطالب كتاب برای آمادگی بیشتر دانش آموزان و انجام تکالیف تدوین 
شده است. مفاهیم هر فصل از كتاب درسی استخراج و شرح هر یك از آن ها جدا از هم 
بیان شده است. مطالب و مفاهیم به گونه ای مرتب شده اند  كه هر مفهوم پیش نیاز مفاهیم 
بعدی است. هر فصل دارای قسمتی با عنوان »سیمای فصل« است كه امکان جمع بندی 
و برقراری ارتباط میان مفاهیم را فراهم می سازد. در كنار مفاهیم كتاب پرسش ها، مسائل و 
تمرین های متنوع فراوان كه براساس مفاهیم كتاب درسی طرح شده اند ، گردآوری و تدوین 
شده اند. پاسخ پرسش های تحلیلی و آزمون های چهار گزینه ای و برخی پرسش های مفهومی 

در بخش پاسخ پرسش ها آمده است.



کتاب کار و راهنماى مطالعة...
زاده،  صیرفی  محبوبه؛  صادقی،   .358
مطالعة  راهنماى  و  کار  کتاب  فرشاد. 
دورۀ   )2( شيمى  دانش آموز:  
علوم  رشته هاى  پيش دانشگاهى 

تجربى. تهران: فاطمی، 1379.
کلمات کليدى: آموزش شیمی/ راهنمای 
آموزش/ دورة پیش دانشگاهی/ هیدروكربن/ 

پلیمر.

چکيده: تمامی چیزها در جامعه به نوعی با شیمی ارتباط دارند. شیمی علمی است كه 
همانند سایر علوم در طول سال های اخیر پیشرفت های قابل مالحظه ای داشته است. به 
آن دسته از دانش آموزان دورة پیش دانشگاهی رشته های علوم تجربی و ریاضی كه قباًل 
مقدماتی درخصوص علم شیمی آموخته اند، پیشنهاد می شود، كتاب »كار و راهنمای مطالعۀ 
دانش آموز: شیمی )2(« را مطالعه كنند. چرا كه مطالب این كتاب، در عین سادگی از عمق و 
محتوای قابل قبولی برخوردارند. از طرف دیگر، در هر فصل وجود تصویر، جدول، پرسش، 
تمرین، آزمایش و فعالیت های عملی، در درک مطالب به خواننده كمك می كنند. اساس 
مطالب این جلد مشتمل بر تشریح هیدروكربن های گوناگون، تركیبات آلی و غیرآلی، و 

پلیمرهاست.

کتاب هاى کوچك هدف دار عربى...
359. خاكباز، سهیال. کتاب هاى کوچك 
مشاوران  تهران:   .)1( عربى  هدف دار 

آموزش، 1379.
قطع: پالتویی 

تعداد صفحه: 4ج 
عربی/  زبان  آموزش  کليدى:  کلمات 
سازی/  جمله  اعالل/  آموزش/  راهنمای 

منصوبات عربی.

چکيده: مجموعۀ حاضر در چهار جلد به آموزش زبان عربی می پردازد. جلد اول فعل های 
صحیح و معتل را معرفی می كند. جلد دوم، اسم، توابع و انواع اعراب را آموزش می دهد. جلد 
سوم به جملۀ اسمیه و جملۀ فعلیه اختصاص دارد. جلد چهارم نیز به بحث دربارة منصوبات 
پرداخته است. در هر مبحث از كتاب های این مجموعه، در كنار درس ها، تست های هدف دار 
و پاسخ تشریحی آن ها آمده اند و پس از آن نیز مطالب مرور و جمع بندی شده اند. مطالب 
كتاب های این مجموعه به شکل هدف دار و به صورت سلسله وار مطرح شده اند  و در مورد 
هر سؤال فرصت تفکر و داوری به خواننده داده شده است. هم چنین، ترتیب سؤاالت با 

هدف های آموزشی و سنجش مطالب انطباق دارد. 

از ایران چه مى دانم )1(:  گستره...
ایران  از  ناصر.  همایون،  تکمیل   .360
چه مى دانم )1(:  گستره فرهنگى و 
مرزهاى تاریخى ایران زمين. تهران: 

دفتر پژوهش های فرهنگی، 1379.
قطع: رقعی 

تعداد صفحه: 88ص. 
هویت  ایران/  تاریخ  کليدى:  کلمات 
آریایی ها/  كوچ  انسانی/  جغرافیای  ایرانیان/ 

عصر باستان.

چکيده: اولین جلد از مجموعۀ »از ایران چه می دانم«، وضعیت مرزهای تاریخی ایران و 
گسترش فرهنگی آن را در شش فصل شرح می دهد. در فصل اول، با عنوان »از طبیعت و 
جغرافیا تا فرهنگ و هویت«، موقعیت جغرافیایی و اقلیمی، نام و نشان باستانی، و هم چنین 
باورهای ایرانیان و مسلمانان دربارة جهان شناسی طبیعی و مقایسۀ آن ها با عقاید یونانیان 
آمده است. در فصل دوم، با عنوان »شکل گیری و پویایی جامعه«، این مباحث آمده اند: 
دوران بندی های عمومی انسان در فرایند زیست طبیعی ـ اجتماعی، نخستین جماعت ها 
در ایران زمین، تحوالت زیستی فرهنگی، و برخوردها و تماس های فرهنگی. فصل سوم 
نیز با عنوان »از شکل گیری تا مهاجرت و هم جوشی مشخصه های كهن اجتماعی«، كوچ 
تاریخی آریایی ها و ادغام فرهنگیـ  اجتماعی را معرفی می كند. »تمركز حکومتی و وحدت 
زمانی«، »چگونگی مرزهای تاریخی ایران زمین در عصر باستان« و »مرزهای ایران در 

اعصار اسالمی«، عنوان های دیگر كتاب هستند.
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مبانى ژنتيك مولکولى
361. آل محمد، علی؛ رحمانی، منیژه. مبانى 

ژنتيك مولکولى. تهران: فاطمی، 1378.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 180ص.: مصور
مولکولی/  ژنتیك  کليدى:  کلمات 
همانندسازی/ جهش/ آموزش زیست شناسی/ 

.DNA

چکيده: در این كتاب، دانش آموزان دورة پیش دانشگاهی و دانشجویان با اصول و مبانی 
ژنتیك مولکولی آشنا می شوند. كتاب هفت فصل دارد شامل پرسش ها و مسائلی كه پاسخ 
آن ها در انتها به همراه واژه نامه و نمایۀ موضوعی آمده است. فصل اول به معرفی مادة 
ژنتیك، خصوصیات و ماهیت آن اختصاص دارد. در فصل های دوم تا ششم موضوعات 
»همانندسازی«، »DNA«، »تنظیم تجلی ژن« و »جهش« بررسی و ارزیابی می شوند و در 
فصل هفتم نیز روش های مهندسی ژنتیك به تفصیل بیان می شوند. هر بحث با تصویرهای 

متعددی همراه است.

مبانى زمين شناسى
362. تاربوک، ادوارد جی؛ نوتگن، فردریك. 
ـ  اخروی.  رسول  زمين شناسى.  مبانى 

تهران: مدرسه، 1372.
قطع: رحلی 

تعداد صفحه: 391ص.: مصور 
کلمات کليدى: زمین شناسی/ نظریۀ زمین 

ساخت/ زمین لرزه/ آب زیرزمینی/ سنگ.

چکيده: »مبانی زمین شناسی« كتابی است كه بر پایۀ »نظریۀ زمین ساخت« تدوین شده 
است. این نظریه در قرن حاضر انقالبی در علوم ایجاد كرده و مورد تأیید اكثر قریب به اتفاق 
زمین شناسان جهان است. در این كتاب، بیشتر مسائل زمین شناسی مربوط به كشورمان، 
از جمله زمین لرزه، لغزش های زمین، فرسایش خطوط ساحلی و مانند آن ها نیز بررسی 
شده اند. كتاب حاضر از 16 فصل تشکیل شده است كه عنوان های برخی از آن ها عبارت اند 
از: »ماده و كانی ها«، »سنگ های آذرین«، »فعالیت های آذرین«، »هوازدگی و سنگ های 
رسوبی«، »سنگ های دگرگونی«، »حركت ثقلی مواد و عمل آب های جاری«، »آب های 

زیرزمینی«، »یخزارها و یخ بندان« و »بیابان ها و باد«.

مسئله هاى جهانى المپيادهاى...
مسئله هاى  اهلل.  روح  خلیلی،   .363
جهانى المپيادهاى فيزیك )1380-

1372(. تهران: فاطمی، 1380.
قطع: رقعی 

تعداد صفحه: 200ص 
المپیاد فیزیك/ مسئله و  کلمات کليدى: 

تمرین/ آموزش فیزیك/ دانشگاه ورشو.

چکيده: المپیاد بین المللی فیزیك در سال 1967 )1346 هـ.ش(، توسط »دانشگاه ورشو« 
پایه گذاری شد. اولین المپیاد فیزیك زیر نظر انجمن فیزیك لهستان برگزار شد و به تدریج 
تعداد كشورهای شركت كننده، از پنج كشور در مسابقۀ اول به 60 كشور در المپیاد سال 
2001 )1380 هـ.ش( در تركیه رسید. سؤاالت مسابقات جهانی المپیاد فیزیك را هر سال 
كشور میز بان طراحی می كند. این سؤاالت باید دارای چند مرحله باشند و دانش آموزان را به 
چالش وادارند. هم چنین، بیش از یك مبحث فیزیك نداشته باشند و در عین حال جالب و 
عمیق باشند. كتاب حاضر شامل مسئله های جهانی المپیادهای فیزیك از بیست و پنجمین 
المپیاد در سال 1993 )1372 هـ.ش( تا سی و دومین المپیاد بین المللی در تركیه است. در 

كنار سؤاالت المپیادها، پاسخ های تشریحی آن ها به ترتیب تدوین و گردآوری شده اند.



مشارکت کودکان و نوجوانان از...
364.  هارت، راجرای. مشارکت کودکان 
تا  صورى  پذیرش  از  نوجوانان  و 
شهروند واقعى. فریده طاهری. ـ تهران: 

دفتر پژوهش های فرهنگی، 1380.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 104ص.: مصور 
و  كودكان  مشاركت  کليدى:  کلمات 
شهروند/  اجتماعی/  فعالیت های  نوجوانان/ 

یونیسف/ حقوق كودكان.

چکيده: این كتاب حاوی اطالعات و تجربه های ارزشمندی دربارة مشکالت كودكان 
اهتمام  به  كه  است  گوناگون  كشورهای  بومی  سازمان های  و  مؤسسات  نهادها،  در 
سازمان »یونیسف« انتشار یافته و هدف اصلی آن، تشویق و ترغیب افراد و سازمان ها به 
سرمایه گذاری برای كودكان و نوجوانان است. به عقیدة مؤلف، كودكان و نوجوانان باید یاد 
بگیرند كه حقوق شهروندی با مسئولیت پذیری همراه است. از نظر هارت، عامل های مؤثر در 
شکوفایی توانایی های مشاركتی كودكان عبارت اند از: »بزرگ ساالن« و »محیط پیرامون«. 
عنوان های برخی مطالب كتاب عبارت اند از: الگوهای مشاركت واقعی؛ مشاركت كودكان 
بزرگ ساالن؛  با  و مشاركت  به وسیلۀ كودكان  مفهوم حقوق كودكان؛ تصمیم گیری  و 
رشد اجتماعی و عاطفی؛ گوناگونی طبقۀ اجتماعی در مشاركت كودكان؛ و رشد قابلیت 

و مسئولیت اجتماعی.

تاریخ جهان: مصر
365. اسمیت، برندا. تاریخ جهان: مصر. 

آزیتا یاسائی.ـ  تهران: ققنوس، 1380.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 7ج.: مصور 
کلمات کليدى: تاریخ جهان/ مصر باستان/ 

قرون وسطا/ امپراتوری ایران.

چکيده: »مجموعۀ تاریخ جهان«، چشم اندازی گسترده و ژرف از سیر تاریخ جهان است. 
مطالب این مجموعه در هفت جلد تدوین شده است كه اندیشه های سیاسی، فرهنگی و 
فلسفی تأثیرگذار را در گذر مشعل تمدن، از بین النهرین و مصر باستان به یونان، روم، اروپای 
قرون وسطا و دیگر تمدن های جهانی تا روزگار ما، پی می گیرد. عنوان های كتاب های این 
مجموعه عبارت اند از: مصر باستان، قرون وسطای اولیه، امپراتوری ایران، امپراتوری آشور، 

امپراتوری مغول، رنسانس و اصالحات.

مفاهيم، مسائل و حل آن ها در...
مسائل  مفاهيم،  ریموند.  سروی،   .366
و حل آن ها در فيزیك عمومى. عزیز 
تهران:  ـ  گلستانیان.  اهلل  نعمت  بهکامی؛ 

علوی، 1369.
قطع: رحلی 

تعداد صفحه: 318ص 
کلمات کليدى: آموزش فیزیك/ مسئله و 

تمرین/ فیزیك عمومی/ مسئله و تمرین.

چکيده: هدف اصلی نگارنده، آموزش مفاهیم اساسی و اصول بنیادی در فیزیك عمومی 
است كه همراه با مجموعه ای از مثال های تشریحی و تمرین های برنامه ای، در اختیار 
دانشجویان علوم و مهندسی قرار داده شده است. این واقعیت كه تفهیم فیزیك، از راه تجربه 
و كاربرد مفاهیم اساسی در شرایط متفاوت، بهتر انجام می گیرد، مورد قبول همگان است. 
بنابراین، در كتاب حاضر برای حل مسائل فیزیك بر روش ها و تکنیك هایی تکیه شده است 
كه دانشجویان را برای مواجه شدن با مسائل پیچیده تر فیزیك آماده می كنند. هر فصل 
كتاب سه قسمت دارد: نخست، مفاهیم و تعریف های اساسی توأم با مثال های تشریحی؛ 
دوم، یك رشته تمرین های برنامه ای كه برای بررسی مجدد اصول بنیادی ارائه شده اند ؛ و 
سوم، خالصه ای از تعریف ها و معادالت مهم و مجموعه ای از مسائلی كه بیشتر به قسمت 
نظری همان فصل مربوط می شوند. این كتاب به ویژه در سطح فیزیك پایه فوق العاده مفید 

است و مهم ترین ویژگی تمرین های آن، ارائۀ فرصتی برای خودآموزی دانشجویان است.
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نور هندسى
هندسى.  نور  اسفندیار.  معتمدی،   .367

تهران: فاطمی، 1374.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 241ص.: مصور 
کلمات کليدى: نورشناسی هندسی/ نظریۀ 
ذره ای/ پرسش و پاسخ/ رنگ نور/ ساختمان 

چشم.

چکيده: این كتاب مشتمل بر 14 فصل است. نخست به بحث دربارة تاریخچه و ماهیت 
نور و معرفی »نظریۀ ذره ای« نیوتون می پردازد. سپس قوانین بازتابش و شکست نور را 
مطرح می كند كه در واقع، قوانین اساسی نورشناسی هندسی به شمار می آیند. به این ترتیب 
نحوة تشکیل و مشاهدة تصویر روشن می شود. در فصل های دیگر، ساختمان و معایب چشم 
و طرز تشکیل تصویر در آن و سرانجام ابزارهای نوری و رنگ نور مورد بررسی قرار می گیرد. 
در پایان هر فصل از كتاب، پرسش ها و مسائلی به منظور خودآزمایی خواننده مطرح شده اند  
كه پاسخ آن ها نیز در بخش پایانی كتاب آورده شده است. هر فصل شامل قسمتی به عنوان 
»هدف های رفتاری« است و در آن، اطالعات به دست آمده در پایان آن فصل یادآوری 

شده است. مطالب كتاب با تصویرها و شکل های مناسب همراه هستند.

نيروى هسته اى
368. پیرانی، فلیکس. نيروى هسته اى. 
لیلی برات زاده. ـ تهران: مركز، كتاب مریم، 

.1380
قطع: رقعی 

تعداد صفحه: 116ص.: مصور 
علمی/  داستان های  کليدى:  کلمات 
نیروی هسته ای/ انرژی/ رادیواكتیو/ شکافت 

هسته ای.

چکيده: كتاب حاضر اطالعاتی دربارة »نیروی هسته ای« به كمك طراح های متعدد و 
توضیحاتی به زبان ساده برای نوجوانان فراهم آورده است. كتاب با توضیحی دربارة مفهوم، 
این موضوعات  ادامه بحث هایی دربارة  انرژی آغاز شده است و در  كاربردها و اهمیت 
مطرح می شوند: چگونگی تهیه و موارد مصرف نیروی هسته ای؛ مفهوم شکافت هسته ای؛ 
راكتور هسته ای؛ ماجرای كشف رادیو اكتیو و نیروی هسته ای؛ چگونگی ساخت و موارد 
استفادة بمب هسته ای؛ بمباران هسته ای هیروشیما؛ كشورهای دارای بمب اتمی؛ واقعۀ 
انفجاری نیروگاه هسته ای در »چرنوبیل« و عواقب آن؛ اثر گل خانه ای؛ عواقب رادیواكتیو؛ 
تأثیر تشعشعات هسته ای بر بدن انسان؛ گداخت هسته ای؛ انرژی های جای گزین. كتاب با 

شرح و معنی تعدادی از واژه های تخصصی و مشکل متن به پایان می رسد.

فرهنگ جدید دانش آموز...
369. عبداللهی، عبدالرضا. فرهنگ جدید 
دانش آموز )K.L.I( )کى.ال.آى( ویژه 
و  دبيرستان  اول  سال  دانش آموزان 
دانشگاه ها.  ورودى  کنکور  داوطلبان 

تهران: گویش نو، 1380.
قطع: جیبی 

تعداد صفحه: 224ص 
آموزش  لغت/  فرهنگ  کليدى:  کلمات 

زبان/ انگلیسی/ افعال بی قاعده/ تلفظ كلمه.

چکيده: كتاب »فرهنگ جدید دانش آموز« در نه درس و یك بخش »فهرست افعال بی 
قاعده« سعی كرده است، در مورد هر لغت اطالعاتی را كه الزم است تا آن را به طور كامل 
بشناسیم، گردآوری كند. در كنار هر لغت از تلفظ دقیق و صحیح كلمه براساس عالئم 
بین المللی فونتیك استفاده شده است. هم چنین، از بین معانی متفاوت، مناسب ترین معادل 
فارسی برای هر كلمه انتخاب شده است. به عالوه، هر كلمه در یك جملۀ ساده قرار گرفته 
است تا كاربرد صحیح آن نشان داده شود. از مشخصه های بارز كتاب انطباق آن با دروس 
سال اول دبیرستان است. در پایان هر درس عالوه بر لغات درس، كلمه های دیگری نیز كه 
احتمال دارد توسط دانش آموزان به كار برده شوند، گردآوری و به ترتیب حروف الفبا آمده اند.
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دانش زیست شناسى
دانش  ریچارد.  كوف،  پل؛  وایس،   .370
غروی؛  علمی  حمید  شناسى.  زیست 
تهران:  هنری.  مرتضی  فر؛  دانش  حسین 

انتشارات مدرسه، 1367.
قطع: رحلی 

تعداد صفحه: 3ج.: مصور
شناسی/  زیست  آموزش  کليدى:  کلمات 

حیات/ تولید مثل/ متابولیسم.

چکيده: »دانش زیست شناسی«، مجموعه ای است در سه جلد كه با هدف های آموزشی 
تدوین شده است. این كتاب نگرشی تازه به مفاهیم علم زیست شناسی دارد و بیشتر برای 
دانش آموزان سال های آخر دورة متوسطه و علوم پایۀ دانشگاهی مناسب است. جلد اول آن 
ازدو بخش تشکیل شده است: »مطالعۀ حیات« و »سازمان حیات«. جلد دوم از بخش سوم 
شروع می شود كه این بخش به »متابولیسم« می پردازد. عنوان بخش چهارم نیز »اعمال 
حیاتی: حالت های پایدار« است. جلد سوم به بخش های پنجم تا هفتم اختصاص دارد. 
بخش پنجم كتاب به »تولید مثل«، بخش ششم به »سازگاری« و بخش هفتم به »جهان 
جان داران« اختصاص دارد. در پایان كتاب واژه نامه و فهرست راهنما به عنوان پیوست 

تدوین شده است.

داستان هاى فکرى )1(:  کندوکاوى...
داستان هاى فکرى  فیلیپ.  371. كم، 
)1(: کندوکاوى فلسفى براى کودکان: 
کتاب راهنماى معلم )تمرین(. احسان 

باقری. تهران: امیركبیر، 1379.
قطع: رقعی 

تعداد صفحه: 131ص
کلمات کليدى: شیوه های تفکر/ كندوكاو 
فلسفی/ مهارت های زندگی/ پرسش و پاسخ.

چکيده: این كتاب راهنما كه با مثال ها و تمرین های متعدد همراه است، در بردارندة مباحثی 
است كه به كمك آن ها راه های كندوكاو امور و تجزیه و تحلیل ـ به منظور فعالیت های 
كالسی ـ به دانش آموزان ابتدایی آموزش داده می شود. هدف از تدوین كتاب آن است كه 
دانش آموزان با شیوه های تفکر، به ویژه كندوكاو فلسفی آشنا شوند. گفتنی است در این 

كتاب داستان های كتاب اصلی با پرسش ها و تمرینات متعدد تجزیه و تحلیل می شوند.

کشف هاى منطقى: سرگرمى هاى...
372. گشوئن فیلد، مارک؛ روزن بالت، ژانت. 
سرگرمى هاى  منطقى:  کشف هاى 
دورۀ  دانش آموزان  براى  خالق 
راهنمایى و سال هاى اول دبيرستان. 
قلم،  محراب  تهران:  پور.  یاسی  غالمرضا 

.1380
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 72ص.: مصور
ذهنی/ سرگرمی  توانایی  کليدى:  کلمات 

خالق/ استنتاج/ قیاس.

چکيده: مباحث این كتاب به منظور راهنمایی دانش آموزان دوره های راهنمایی و دبیرستان 
و برای گسترش مهارت منطقی ذاتی آنان فراهم آمده است. مخاطبان می توانند، با استفاده 
از سرگرمی های این كتاب، توانایی های ذهنی خود را بهبود بخشند. سرگرمی های كتاب 
كه در قالب طرح قضایا و مسائل تشریحی عرضه شده اند ، در پنج بخش سامان یافته اند: 
»رده بندی«، »دنباله بندی«، »استنتاج«، »قیاس« و »منطق خالق«. هر بخش آن با 
معرفی مهارت های مطرح شده در آن بخش آغاز می شود و سرگرمی های آن به ترتیب از 

ساده به مشکل طراحی شده اند. بخش پایانی كتاب به پاسخ مسائل اختصاص دارد.
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ماجراجویى منطقى
بالت،  روزن  مارک؛  فیلد،  گشوئن   .373
براى  منطقى:  ماجراجویى  ژانت. 
و  راهنمایى  دورۀ  دانش آموزان 
غالمرضا  دبيرستان.  اول  سال هاى 

یاسی پور. تهران: محراب قلم، 1380.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 72ص.: مصور
استنتاج/  خالق/  منطق  کليدى:  کلمات 

قیاس/ بازی دو نفره.

چکيده: این كتاب كه به منظور تقویت منطق تفکر و اندیشه، هم چنین افزایش هوش 
و قدرت خالقیت دانش آموزان دورة راهنمایی و دبیرستان به فارسی ترجمه شده، حاوی 
تمرین ها و قضایای منطقی ساده، در قالب یك ماجرای ساده و پرسش های سرگرم كننده 

است.
سرگرمی های كتاب زیر پنج مقوله با این عنوان ها سامان یافته اند: »دنباله بندی، مجموعه ها 
پاسخ  نفری«.  دو  »بازی های  و  »منطق خالق«  »قیاس«،  »استنتاج«،  شباهت ها«،  و 

سرگرمی ها در پایان كتاب آمده است.

مجموعه طبقه بندى شده حسابدارى
374. طاهری، اسماعیل؛ خادمی، علی اكبر. 
مجموعه طبقه بندى شدۀ حسابدارى: 
حسابدارى 1، 2، 3، 4 رشته هاى فنى 
شامل 1000  دانش  کار  حرفه اى،  و 
تست با پاسخ تشریحى. تهران: كانون 

فرهنگی آموزش، 1380.
قطع: رحلی 

تعداد صفحه: 142ص.: مصور
کلمات کليدى: آموزش حسابداری/ آمار/ 
ریاضیات مالی/ حسابداری صنعتی/ پرسش 

و پاسخ.

چکيده: كتاب حاضر هزار تست در زمینۀ حسابداری رشته های فنی و حرفه ای و كاردانش 
دارد كه پاسخ های تشریحی را در پایان هر بخش سؤاالت تدوین كرده است. مطالب كتاب 
با سرفصل های كتاب های درسی منطبق است و آزمون های »كانون فرهنگی آموزش« را 
در تدوین، مورد نظر قرار داده است. مطالب كتاب شامل اصول حسابداری، آمار، امور عمومی 
و بازرگانی، مبانی سازمان و مدیریت، ریاضیات مالی، حسابداری صنعتی و... است در هر 
بخش تعدادی سؤال مطرح شده و پس از پایان صفحات آزمون، پاسخ تشریحی سؤاالت 

گنجانده شده است.

آموزش تفکر و حل مسئله در کار
375. چانگ، ریچارد؛ كلی، كیت. آموزش 
تفکر و حل مسئله در کار. پرویز امینی. 

تهران: قدیانی، 1379.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 120ص.: مصور
کلمات کليدى: آموزش تفکر/ حل مسئله/ 

مهارت های زندگی/ پرسش و پاسخ.

چکيده: كتاب حاضر با یك نمونۀ شش مرحله ای حل مسئله همراه است و این مباحث را 
شامل می شود: توصیف مسئله، تجزیه و تحلیل علت های بالقوه، تعیین پاسخ های ممکن، 
انتخاب بهترین پاسخ، تهیۀ برنامۀ كار و ارائۀ پاسخ عملی و ارزیابی. هدف از تألیف این كتاب، 
آموزش مناسب به منظور كسب موفقیت در حل مسئله و اجتناب از اشتباهات سهوی است.
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فهرست  توصيفي  کتاب هاي آموزشي 
برگزیده  وتقدیرى جشنوارۀ سوم

دورۀ  آموزش متوسطه)فنى و حرفه اى و کاردانش(
سال 1381



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيبرگزيدهوتقديریجشنوارةسوم142



شناسایى و عيب یابى تجهيزات...
و  شناسایى  استیوارت؛  رابرتسون،   .376
عيب یابى تجهيزات برقى اتومبيل هاى 
امروزى. محمود حق شناس. تهران: انتشارات 

فنی ایران، 1376.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 104.: مصور. 

چکيده: این كتاب به شکلی علمی و با زبانی ساده، به شناسایی و عیب یابی وسایل برقی 
خودرو می پردازد و راهنمای مناسبی است برای هنرجویان و دانش آموزان دورة متوسطه 
فنی و كارآموزان رشتۀ مکانیك اتومبیل كه می خواهند به شکل اصولی، تجهیزات برقی 

خودرو را بشناسند.
كتاب از هشت فصل با این عنوان ها تشکیل شده است: »الکتریسیته«، »عناصر، سیم ها 
و كدها«، »پیش بینی رفتار مدار«، »باتری ها«، »وسایل الکترومغناطیسی«، »اثر گرمایی 

جریان«، »وسایل نیمه رسانا« و »سیستم های الکتریکی و الکترونیکی«.
این كتاب به طور متوالی، موضوعات را از ابتدا تا عالی ترین سطح در فصل های گوناگون 
آموزش می دهد و سعی دارد، هنرجویان را به صورت كامل با ابزارهای اندازه گیری آشنا سازد 
تا آن ها بتوانند، با اطمینان كامل و مهارت كافی با این ابزارها كار كنند. هم چنین، مؤلف سعی 

كرده است، از فرمول ها و رابطه های ریاضی كمتر استفاده كند.
در پایان هر فصل نیز سؤاالت و تمرین های مناسبی آورده شده اند.

جوشکارى عملى
377. گیبسن، استوار. جوشکارى عملى. 
فنی  انتشارات  تهران:  ـ  افضلی.  محمدرضا 

ایران، 1379
قطع: رحلی 

تعداد صفحه: 302ص.: مصور.

و  برای هنرآموزان  آموزش عملی جوشکاری  به  چکيده: كتاب حاضر در 27 فصل، 
دانشجویان هنرستان ها، و هم چنین، برای جوشکاران شاغل پرداخته است. مباحث اصلی 
با الکترود فلزی«،  كتاب عبارت اند از: »جوشکاری گازی«، »جوشکاری توسی دستی 
»جوشکاری تیگ« و »جوشکاری میگ« اختصاص دارد و بخش عمدة آن به جنبه های 
عملی جوشکاری پرداخته است. به عالوه، اطالعاتی در باب كمك های اولیه، متالوژی، 
جوشکاری و نقشه كشی، به همراه تمرین های متعدد در پایان هر فصل كتاب گنجانده 

شده است.

نقشه کشى صنعتى )جلد اول(
378. حدادی، حبیب اهلل. نقشه کشى صنعتى 
)جلد اول(. تهران: دانشگاه علم و صنعت 

ایران، 1380
قطع: رحلی 

تعداد صفحه: 252ص.: مصور. 

چکيده: كتاب حاضر كه اولین جلد از مجموعۀ نقشه كشی صنعتی است، در 20 فصل و برای 
آموزش نقشه كشی به كمك ابزار و معادالت، به هنرجویان و عالقه مندان تدوین شده است.

مؤلف كتاب معتقد است، بسیاری از تصورات ذهنی را می توان با رسم اشکال به دیگران القا كرد. 
وی رسم را یك زبان بین الملل می داند و بیان می كند كه پیشرفت صنعت و فناوری یك روش 
صحیح و اصولی را برای نمایش و پیاده كردن طرح های مهندسی ایجاب می كند، لذا به استاندارد 

كردن اصول نقشه كشی با مواد پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخته است.
»ترسیم هندسی«، »استانداردهای كاغذی نقشه كشی«، »جدول انواع خطوط نقشه كشی«، 
»انواع برش ها«، »تقاطع ها«، »تصویر مجسم«، »تصویر مجسم مایل«، »سیم پیچ و 
مهره«، »جدول نقشه«، و چند موضوع دیگر، عنوان های اصلی بخش های كتاب حاضر 
را تشکیل می دهند. كتاب با تمرین هایی برای خودآزمایی و تقویت آموخته ها همراه است.
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نقشه کشى صنعتى درجة یك
379. مشهدی تقی، براتعلی. نقشه کشى 
صنعتى درجة یك. تهران: دانشگاه علم و 

صنعت ایران، 1380
قطع: رحلی 

تعداد صفحه: 252ص.: مصور. 

چکيده: »نقشه كشی صنعتی درجۀ یك« كتابی است به زبان ساده كه به آموزش قطعات 
صنعتی اجزای ماشین پرداخته و برای استفادة دانش آموزان و عالقه مندان رشتۀ نقشه كشی 

صنعتی درجۀ 1 شاخۀ كاردانش تدوین شده است.
كتاب از 24 فصل تشکیل شده و هر فصل به تشریح نحوة نمایش قطعه های متفاوت 
در نقشه پرداخته است. انتظار مؤلف این است كه هنرجویان پس از پایان درس ها بتوانند، 
مباحث آن فصل را اجرا كنند. درس ها از آسان به مشکل تدوین شده است. برخی از 

عنوان های كتاب از این قرارند: »پرچ كاری«، »چرخ دنده ها« و »زنجیره و چرخ زنجیرها«.

راهنماى ورقکارى
380. فورینه، رن؛ فورینه، سوزی. راهنماى 
ورقکارى. عماد حجتی. تهران: فنی ایران، 

.1379
قطع: رحلی 

تعداد صفحه: 188ص.: مصور. 

چکيده: در این كتاب با استفاده از تصویر، ابزار ورقکاری معرفی و در پی آن، ورقکاری 
یافته اند:  سامان  عنوان ها  این  زیر  كتاب  آموزه های  است.  شده  تشریح  ساده  زبانی  به 
ورق  »انواع  ورقکاری«،  بزرگ  »تجهیزات  اصلی«،  »دست افزارهای  »سازمان دهی«، 
فلزی«، »الگوها و نقش اندازی«، »شکل دهی ورق«، »شکل دهی با چکش«، »پرچکاری«، 

»بازسازی« و »قطعات داخلی از ورق«.
كتاب با فرهنگ اصطالحات و واژه نامه به پایان می رسد.

کاربردهاى مهندسى پنوماتيك و...
کاربردهاى  ایان سی.  ترنر،   .381
هيدروليك.  و  پنوماتيك  مهندسى 

منصور نجمایی.ـ  تهران: فنی ایران، 1379.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 214ص.: مصور. 

چکيده: مطالب كتاب حاضر به صورت كاربردی و با استفاده از شکل عرضه شده اند. 
شکل های كتاب در فهم مطالب و به كارگیری عملی آن ها بسیار مؤثرند. عنوان های 
برخی از فصل های كتاب عبارت اند از: »كاربردهای پنوماتیك و هیدرولیك در صنعت«، 
»اصول اساسی سیستم های توان سیالی«، »تولید، انتقال و توزیع توان«، »شیرهای كنترل، 
انواع و اصول كاركرد 1 و 2«، »مدارهای پنوماتیك و هیدرولیك و آرایش اجزای آن ها«، 
»سیستم های اندازه گیری توان سیالی«، »اصول اساسی كنترل توان سیالی« و »بهداشت 

و ایمنی در كار«.
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عيب یابى و تعمير موتورهاى دیزل
تعمير  و  عيب یابى  پل.  دپسی،   .382
ـ  افضلی.  محمدرضا  دیزل.  موتورهاى 

تهران: فنی ایران، 1379.
قطع: رحلي 

تعداد صفحه: 284ص.: مصور. 

چکيده: در این كتاب اطالعاتی دربارة عیب یابی و چگونگی تعمیر موتورهای دیزل فراهم 
آمده است. عالقه مندان به رشته های مکانیك و ماشین آالت، كتاب را با این موضوعات 
مطالعه می كنند: »مبانی كار موتورهای دیزل«، »گاورنرهای مکانیکی«، »سرسیلندر و 
سوپاپ ها«، »مکانیك موتور«، »مبانی برق«، »سیستم خنك كن« و نظایر آن. بازسازی 
چپ سوخت پاش و باالنس مکانیکی از دیگر مباحث كتاب هستند. توجه به تصویرهای 

كتاب، در فهم مطالب آن بسیار مؤثرند.

تعمير موتور اتومبيل هاى بنزینى
موتور  تعمير  نقی.  فرزان،   .383
استفادۀ  براى  بنزینى  اتومبيل هاى 
تعميرکاران و عالقه مندان تعمير موتور 

اتومبيل. تهران: كارنو، 1374.
قطع: وزیري 

تعداد صفحه: 256ص.: مصور. 

موتور  تعمیر  به  عالقه مندان  آشنایی  برای  علمی  است  منبعی  حاضر  كتاب  چکيده: 
اتومبیل های بنزینی و كسانی كه به صورت تجربی به كار تعمیرات اشتغال دارند. مؤلف در 
این مجموعه، روش صحیح باز كردن و بستن موتور، اصول نوسازی موتور و خالصی های 
الزم را شرح داده است. هم چنین به نحوة تنظیم موتور و خالصی های الزم در قسمت های 

متحرک موتور توجه شده است.
كتاب نه فصل دارد كه برخی عنوان های فصل های آن بدین شرح اند: »موتورهای احتراق 
داخلی«، »كلیات مربوط به آزمایش های الزم قبل از تعمیر موتور«، »پیاده كردن موتور از 
شاسی«، »پیاده كردن سرسیلندر و  كربن گیری آن«، »تعمیر سوپاپ ها و سرسیلندر موتور« 

و »پیاده و سوار كردن قطعات موتور«.
  

شناخت اجزاى ماشين...
384. غالمرضایی، حمیدرضا. شناخت اجزاى 
و  چهارگزینه اى  )پرسش هاى  ماشين 
پاسخ نامة تشریحى(.ـ  تهران: دیباگران 

تهران، 1379.
قطع: وزیري 

تعداد صفحه: 324ص.: مصور. 

چکيده: كتاب حاضر شامل پرسش های چهارگزینه ای در مورد »شناخت اجزای ماشین« 
است.منظور قطعاتی از ماشین است كه هر كدام بنابر وظیفه و كار خود، دارای شکل معین، و 
ثابت یا متحرک هستند. در پرسش های چهارگزینه ای كتاب سعی شده است، از سرفصل ها 
و عنوان های آزمون های كاردانی پیوسته و كارشناسی ناپیوستۀ گوناگون فنی استفاده شود. 
هم چنین، پاسخ سؤاالت اكثراً به صورت تشریحی آورده شده اند  و تصویرهای مناسب كنار 
متن، به تفهیم مطالب كمك مؤثری می  كنند. به عالوه، هرگروه از اجزای ماشین به طور 

مستقل شرح داده شده اند  تا مباحث آن به ترتیب دل خواه مورد استفاده قرار گیرند.
كتاب از دو بخش اصلی و 15 فصل تدوین شده است. در بخش اول، اجزای اتصال دهنده 

و در بخش دوم، اجزای انتقال دهندة حركت و نیرو توضیح داده شده اند.
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اصول لوله کشى همراه با پرسش...
اصول  ركس.  میلر،  جولز؛  اوراوتز،   .385
لوله کشى همراه با پرسش و پاسخ. 
غالمرضا جهان فر نیا.ـ  تهران: انتشارات فنی 

ایران، 1376.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 264ص.: مصور. 

چکيده: داشتن پروانۀ حرفه ای، برای دست اندركاران لوله كشی امری ضروری است. این 
كتاب دانش نظری الزم و نحوة درک تعریف ها، مشخصات و مقررات فنی توصیه شده 
برای اخذ پروانۀ حرفه ای لوله كشی را می آموزد و حاوی مثال های فراوانی به صورت پرسش 

و پاسخ است.
اساسی  اصول  قرارند:  این  از  فصل ها  برخی  عنوان های  است.  فصل  شامل 14  كتاب 
لوله كشی، ترسیم نقشه های لوله كشی، روش براورد مصالح و آرایش سیستم های لوله كشی، 
ریاضیات عملی، مصالح و اتصاالت، اتصال ها، سیفون ها، دریچه های بازدید و شیرهای 
لوازم  اتصاالت و  لوله،  با واژه نامه و آدرس و مشخصات تولیدكنندگان  یکطرفه. كتاب 

بهداشتی ساختمان به پایان می رسد.

تکنولوژى سرویس و تعمير موتور
تکنولوژى  محمدتقی.  معینی،   .386
سرویس و تعمير موتور. تهران: سازمان 

آموزش فنی و حرفه ای كشور، 1378.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 300ص.: مصور. 

چکيده: كتاب حاضر از دو بخش اصلی تشکیل شده است: بخش اول فناوری سرویس، 
نگه داری و تعمیرات را توضیح می دهد و بخش دوم به دستورالعمل های كارگاهی در ارتباط 
با پیاده سازی و سوار كردن موتور، شامل تفکیك قطعات و سرویس، بررسی و تنظیم و 
تعمیرات موتور اختصاص دارد. كتاب با زبانی ساده و علمی به همراه تصویرهای مناسب 
از قطعات موتور اتومبیل، نحوة سرویس و تعمیر اتومبیل را آموزش می دهد. »مراحل عمر 
موتور«، »سرویس و نگه داری موتور خودرو«، »پیاده و سوار كردن قطعات«، »سرویس و 
تعمیرات سرسیلندر«، »آزمایش و تعمیرات موتور«، »بستن موتور« و »دستورالعمل بررسی 

و عیب یابی قطعات موتور« عنوان های فصل های اصلی كتاب حاضر را تشکیل می دهند.

موتورهاى دیزل
مشتمل  دیزل:  موتورهاى   .387
و  سرویس  طرزکار،  ساختمان،  بر 
تعميرات انواع موتور دیزل و متعلقات 
آن..... مجید امینی؛ مهدی افقی. ـ تهران: 

كارنو، 1378.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 583ص.: مصور.  

چکيده: در این كتاب اطالعاتی دربارة موتورهای دیزلی اتومبیل های سواری، وسایل نقلیۀ 
سنگین، ماشین آالت ساختمانی و تجهیزات صنعتی و معدنی فراهم آمده است. دانشجویان، 
دانش آموزان دورة متوسطه، عالقه مندان به رشتۀ مکانیك و تعمیركاران، مطالب كتاب را 
زیر این عنوان ها مطالعه می كنند: موتور دیزل چگونه كار می كند، عملکرد و قدرت موتور، 
محفظۀ احتراق، سرسیلندر و سوپاپ ها، سرویس و تعمیرات سرسیلندر و سوپاپ ها، بلوک 
سیلندر، سرویس و تعمیر یاتاقان ها، طریقۀ باالنس، میل لنگ، تعمیرات پیستون و شاتون، 

و...
كتاب در 31 فصل تدوین شده است كه فصل 31 آن به تجهیزات كمکی در موتورهای 
دیزل اختصاص دارد و شامل تجهیزات برقی، وسایل ترمز، كمپرسورهای هوا و پمپ های 

هیدرولیك است.



کتاب درسى لوله کشى و نصب...
388. كشوردوست، سیروس... ]و دیگران[. 
نصب  و  لوله کشى  درسى  کتاب 
دستگاه هاى حرارت مرکزى براساس 
سازمان  تهران:  مهارت.  ملى  استاندارد 

آموزش فنی وحرفه ای كشور، 1379.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 218ص.: مصور. 

چکيده: »سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور« با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص 
اقدام به برگزاری دوره های آموزشی گوناگون كرده است. كتاب حاضر منبعی است علمی برای 
آموزش لوله كشی و نصب دستگاه های حرارت مركزی تا دانش پژوهان به عنوان كتاب درسی در 
دوره های آموزشی از آن استفاده كنند و مهارت های فنی و حرفه ای را به صورت اصولی بیاموزند.

این كتاب برمبنای اطالعات و تجربیات مربیان و كارشناسان با تجربۀ سازمان تهیه شده 
و دارای 15 فصل است. فصل اول به مقدمۀ مکانیك سیاالت، فصل دوم به شناخت آب، 
فصل سوم به سیستم حرارت مركزی، فصل چهارم به فرم دادن لوله ها، فصل پنجم به 
وسایل تولید حرارت، فصل ششم به مشعل ها، و فصل هفتم به پمپ ها اختصاص دارد. 
مواد  آبگرمکن ها،  حرارتی،  های  مبدل  یا  حرارت  پخش كنندة  وسایل  كننده ها،  كنترل 
سوختی در سیستم حرارت مركزی، منابع انبساط، اصول طراحی دودكش ها، عایق كاری و 

دستورالعمل نحوة نگه داری موتورخانه، عنوان های فصل های دیگر كتاب هستند.

فن لحيم کارى
لحيم کارى.  فن  ریچارد.  بروستر،   .389
فنی  انتشارات  تهران:  افضلی.  محمدرضا 

ایران، 1379.
قطع: رقعی 

تعداد صفحه: 94ص.: مصور.  

چکيده: كتاب حاضر در 13 فصل لحیم كاری را به صورت كاماًل علمی و ملموس توضیح 
داده است؛ از كاربرد آن در الکترونیك تا تعمیر رادیاتور اتومبیل به كمك لحیم كاری و ابزار 
مورد نیاز این حرفه. عنوان های فصل های آن از این قرارند: »انتخاب هویه«، »لوازم جانبی«، 
»روغن لحیم«، »سیم لحیم«، »ایمنی«، »چگونه لحیم كاری كنیم«، »لحیم سرد«، »كاربرد 
لحیم كاری در الکترونیك«، »تعمیرات و باز كردن لحیم«، »لحیم كاری و راه آهن مدل«، 

»لحیم كاری بابیت«، »لحیم كاری و شیشۀ رنگی« و »لحیم كاری با استفاده از شعلۀ گاز«.
كتاب با یك نتیجه گیری به پایان می رسد.

راهنماى لوله کشى
390. الموند، جوزف؛ میلر، ركس. راهنماى 
لوله کشى. فاطمه مصطفوی؛ حمیدحسین 
تهرانی.ـ  تهران: انتشارات فنی ایران، 1376.

قطع: وزیری 
تعداد صفحه: 244ص.: مصور. 

و  هنرجویان  لوله كشی،  برای دست اندركاران  كه  لوله كشی«  »راهنمای  كتاب  چکيده: 
عالقه مندان این حرفه تدوین شده، كمك مفیدی برای كاركنان حرفۀ تأسیسات است و 
كار را دقیق تر و آسان تر می كند. عالوه بر صرفه جویی در وقت، نکات و راه های آسانی را ارائه 
كرده است كه به نصب دقیق تر لوله ها می انجامد. كتاب دارای شرح و تصویر راهنما دربارة 
لوله های ونت و روش تهویه، تأسیسات لوله كشی مطب دندان پزشکی، ایستگاه باالبر فاضالب، 
سیستم تك رایزری ساونت، منبع سپتیك، آبگرمکن، شیر فشاری، آبگرمکن خورشیدی، آب 
سردكن، ابزارهای لوله كشی و اطالعات عمومی است. كتاب از دو بخش اصلی تشکیل شده 
است. بخش اول به »دانستنی های پایه« می پردازد و بخش دوم به »سیستم های لوله كشی«، 
لوله كشی، ابزار لوله كشی، مطب دندان پزشکی، نقشه های اجرایی، لوله و لوله كشی، اتصاالت 
سرب و كنفی، جوش نقره و لحیم نرم و چند عنوان دیگر، عنوان های فصل های بخش اول را 
تشکیل می دهند. بخش دوم شامل: »لوله ها و اتصاالت پالستیکی«، »لوله  و اتصاالت چدنی«، 

»لوله و اتصاالت مسی«، »آبگرمکن ها« و »آب سردكن« است.
كتاب با نه پیوست دربارة رزوه  لوله ها )استاندارد آمریکایی( و قطر میلگرد برای آویز لوله های 

فوالدی و... به پایان می رسد. 
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الکترونيك کاربردى
391. موریس، جان كریستوفر. الکترونيك 
تهران:  ـ  میرزا.  محمدحسین  کاربردى. 

شركت انتشارات فنی ایران، 1379.
قطع: رحلی 

تعداد صفحه: 163ص.: مصور.  

چکيده: كتاب با مقدمه ای بر قطعات نیمه رسانا آغاز می شود و در پی آن، با بررسی تقویت 
كننده ها و منابع تغذیه و در نهایت مدارهای منطقی تركیبی و متوالی پایان می پذیرد.

»دیودهای نیمه رسانا«، »ترانزیستورها«، »تقویت كننده ها«، »منبع تغذیه تثبیت شده«، 
»منطق تركیبی«، »منطق ترتیبی« از جمله مباحث كتاب هستند. هریك از مباحث كتاب 

با مثال ها، آزمایش ها و پرسش های متعدد همراه است.

کنکور الکترونيك همراه با پاسخ...
محمود؛  صموتی،  یداهلل؛  رضازاده،   .392
الکترونيك  کنکور  اهلل.  فتح  نظریان، 
تشریحى   100 پاسخ  با  همراه 
كتابخانه  تهران:   .)1375  -1379(

فرهنگ، 1379.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 261ص. 

)فنی  سراسری  پیوستۀ  كنکوركاردانی  سؤاالت  مجموعه  شامل  حاضر  كتاب  چکيده: 
وحرفه ای و كاردانش( از سال 1375 تا 1379 است. پاسخ سؤال ها به صورت كاماًل تشریحی 
تدوین شده و در كنار هر پاسخ صحیح، مرجع استفاده شده برای آن پاسخ ذكر شده است. در 
انتهای كتاب، پاسخ نامه ای سفید طراحی شده است كه عالقه مندان به خودآزمایی می توانند، 
آن را از كتاب جدا كنند و پاسخ های خود را با توجه به زمان آزمون، در آن عالمت بزنند. 
سؤاالت به ترتیب از سال 1375 تا 1379 مرتب شده اند  و در شروع هر سال تعداد سؤاالت، 

موضوع سؤال، صفحۀ سؤال و صفحۀ پاسخ نامه گنجانده شده است. 

اصول مقدماتى الکتریسيته
اصول  غالمعلی.  تبریزی،  سرابی   .393
سازمان  تهران:  الکتریسيته.  مقدماتى 

آموزش فنی وحرفه ای كشور، 1371. 
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 173ص.: مصور. 

چکيده: كتاب حاضر از 11 بخش با این عنوان ها تشکیل شده است: »الکتریسیته«، 
اساسی  »قوانین  الکتریکی«،  »كمیت های  نیمه هادی ها«،  و  عایق ها  »هادی ها، 
و  »مغناطیس  الکتریکی«،  توان  و  »كار  مستقیم«،  جریان  مدارات  »محاسبات  برق«، 
الکترومغناطیس«، »خازن یا كندانساتور«، »جریان متناوب«، »اساس كار مولد جریان 

مستقیم« و »اساس كار آلترناتور سه فاز«.
در هر بخش، به كمك جدول های گوناگون، مقاومت ها و درجات سنجش معرفی شده اند  
و با استفاده از تصویرهای مناسب، قوانین اساسی برق و الکتریسیته توضیح داده شده اند. 
تصویر پیل ها و باتری ها، به توضیح آن ها و نیز شرح مدارهای متفاوت و فرمول های علمی، 

كمك مؤثری می كند.
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برق براى برقکارها: پرسش و پاسخ
394. روزنبرگ، پل. برق براى برقکارها: 
تهران:  ـ  رنجبر.  بهزاد  پاسخ.  و  پرسش 

انتشارات فنی ایران، 1379.
قطع: وزیری

تعداد صفحه: 277ص.: مصور. 

چکيده: كتاب حاضر مشتمل بر اصول اساسی و پایه ای برق، عالئم، لوازم و تجهیزات 
برق طبق استاندارد ASA، و تعریف ها و اصول اجرایی و كاربردی در چارچوب مقررات ملی 
جهانی )NEC( است. مطالب كتاب به صورت پرسش و پاسخ، و در قالب عالئم، نمودارها 

و شماتیك های توضیحی، طرح مسائل و راه حل آن ها با توضیحات الزم ارائه شده اند.
كتاب دارای 16 بخش، به صورت پرسش های كوتاه و پاسخ های تشریحی است. »قانون 
اهم و سایر فرمول های برق«، »توان و ضریب توان«، »روشنایی«، »مدارهای فرعی و 
خط های تغذیه«، »مصالح و روش های سیم كشی«، »تولید ولتاژ«، »وسایل فرمان موتور«، 
»فناوری سیم كشی پیشرفته« و چند موضوع دیگر، عنوان های مطالب كتاب را تشکیل 

می دهند.

تکنولوژى ریسندگى الياف کوتاه
395. كالین، ورنر. تکنولوژى ریسندگى 
الياف کوتاه. رضا طاهری اطاقسرا.ـ  تهران: 
جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیركبیر، 1377.

قطع: وزیری 
تعداد صفحه: 152ص.: مصور. 

چکيده: اولین جلد از كتاب »ریسندگی الیاف كوتاه«، به مبحث »فناوری ریسندگی« و 
قواعد اجرای عملیات ریسندگی اختصاص دارد. این كتاب طی نه فصل با این عنوان ها برای 
عالقه مندان و دانشجویان رشتۀ نساجی تدوین شده است: »مواد خام به عنوان عاملی مؤثر 
روی ریسندگی«، »باز كردن«، »تمیز كردن«، »مخلوط كردن«، »آرایش یافتگی الیاف«، 

»نایکنواختی نخ«، »الغر كردن )كشش(، در تولید نخ« و »جابه جا كردن مواد«.

کتاب درسى متالورژى براساس...
396. مهیاری، عبدالحسین. کتاب درسى 
ملى  استاندارد  براساس  متالورژى 
مهارت )طرح 18 ماهه( رشتة ماشين 
ابزار. تهران: سازمان آموزش فنی وحرفه ای 

كشور، 1380.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 187ص.: مصور.  

استاندارد شده توسط كارشناسان »سازمان آموزش  چکيده: كتاب حاضر مجموعه ای 
فنی وحرفه ای« است كه برای آموزش كارگران ماهر در رشته های ماشین ابزار و مکانیك 
صنایع، در نه فصل بدین شرح تدوین شده است: فصل اول: شناسایی مواد كار و مواد كمکی 
كار، فصل دوم: فلزات آهنی، فوالد و چدن و...، فصل سوم: ساختار داخلی فلزات، فصل 
چهارم: آزمایش هایی روی مواد، فصل پنجم: انواع خوردگی فلزات، فصل ششم: فلزات 
غیرآهنی، فصل هفتم: مواد چرب كاری و خصوصیات آن ها، فصل هشتم: مواد مصنوعی و 

انواع آن، فصل نهم: متالوژی پودری و مواد سرامیکی سخت.
كتاب با واژه نامۀ فنی به پایان می رسد.
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پالستيسيته مواد اولية سراميکى
پالستيسيته  محمد.  خانی،  رستم   .397
محقق  تهران:  سراميکى.  اولية  مواد 

دانش، 1380.
قطع: رحلی 

تعداد صفحه: 59ص.: مصور.  

چکيده: رس ها پایۀ صنعت سرامیك را تشکیل می دهند و دارای خاصیت پالستیسیته 
هستند. وقتی رس با آب مخلوط می شود، پدیده ای از خود نشان می دهد كه عموماً از آن با 
عنوان »پالستیسیته« یاد می شود. كتاب با معرفی پالستیسیته، به عنوان نوعی ماده اولیۀ 
سرامیکی، آغاز می شود و سپس، مخاطبان با عوامل مؤثر بر پالستیسیته و روش های 

اندازه گیری و ارزیابی آن آشنا می شوند.

فلدسپار، مادۀ اوليه سراميکى
398. رستم خانی، محمد. فلدسپار، مادۀ 
دانش،  محقق  تهران:  سراميکى.  اولية 

.1380
قطع: وزیری

تعداد صفحه: 73ص.: مصور. 

چکيده: در این كتاب، نخست تعریفی از »فلدسپار« )مادة اولیۀ سرامیکی( به دست داده 
شده و سپس از ارزش، مصارف عمده، منشأ منابع و ذخایر، و خواص عمومی و حرارتی این 
ماده سخن به میان آمده است. در ادامه، نقش فلدسپار در بدنه های سرامیك، لعاب های 
فلدسپار«،  انواع  و  بررسی شده است. »تقسیم بندی  فلز  لعاب روی  و  سرامیك، شیشه 
»ناخالصی های فلدسپار«، »روش های ارزیابی و تست فلدسپار« و »معدن كاری و تولید 

فلدسپار« دیگر مباحث كتاب هستند.

لعاب و مواد در سراميك
399. شروه، عربعلی؛ ابراهیمی، مریم. لعاب 

و مواد در سراميك. تهران: رهام، 1380.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 82ص.: مصور. 

چکيده: كتاب حاضر سه بخش دارد: بخش های اول و دوم نگارش آقای عربعلی شروه 
و بخش سوم نگارش خانم مریم ابراهیمی است. بخش اول كتاب به انواع خاک رس، 
اكسیدهای گدازآور، منابع تأمین اكسیدهای خنثا و اسیدی، آشنایی با لعاب، اصول لعاب كاری 
و... اختصاص دارد. بخش دوم، شیمی لعاب، اتم گرم، مولکول گرم، اكسیدهای سه گانه 
لعاب و... را شرح می دهد. بخش سوم نیز به تعریف لعاب، شیشه، تقسیم بندی لعاب ها، معایب 

لعاب، جدول ضریب، انبساط و معایب ناشی از اتفاقات داخل كوره می پردازد.
در صفحۀ پایانی كتاب تحقیقی برای خوانندگان كتاب آمده است تا آموخته های خود را 

بیازمایند.
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اصول طراحى و محاسبة بافت پارچه
و  طراحى  اصول  آی.  بلینوف،   .3100
طاهری  میررضا  پارچه.  بافت  محاسبة 
واحد  دانشگاهی  جهاد  تهران:  ـ  اطاقسرا. 

صنعتی امیركبیر، 1380.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 216ص.: مصور. 

چکيده: كتاب حاضر ترجمه ای است از زبان روسی به انگلیسی و از آن به فارسی، و مرجعی 
است برای متخصصان و عالقه مندان به طراحی پارچه، در كارخانه های نساجی. دارای 
ـ   پودی«  12 فصل است كه در فصل اول به »اطالعات عمومی در مورد پارچه های تاری 
می پردازد و در فصل دوم »نمایش بافت نقشۀ بافندگی« را توضیح می  دهد. »بافت های 
پایه«، »مشتقات بافت های پایه«، »طرح های الماس و لوزی«، »محاسبات تغذیۀ پارچه«، 
»بافت های مركب«، »جزئیات طراحی پارچه«، »بافت های با بیش از دو سیستم نخ«، 
»تركیب های نخ رنگی و بافت«، »خواص ضروری و ذاتی پارچه ها« و »ایجاد طرح های 

ژاكارد« عنوان های فصل های دیگر كتاب حاضر هستند.
كتاب با واژه نامه به پایان می رسد.

خودآموز گام به گام ایجاد...
3101. اسنل، ند. خودآموز گام به گام 
ساعت.  در 24  وب  صفحات  ایجاد 
مرتضی متواضع؛ علی اكبر متواضع.ـ  تهران: 

كاكتوس، 1379.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 464ص.: مصور. 

 24 از  می پردازد،  وب  صفحات  تولید  گام  به  گام  آموزش  به  كه  كتاب  این  چکيده: 
مؤلف  دارد.  اختصاص  آموزش  ساعت  یك  به  فصل  هر  و  است  شده  تشکیل  فصل 
 معتقد است، پس از آموزش فصل های گوناگون كتاب كه بیانگر توانمندی های نرم افزار

»microsoft front page Express« است، كاربران می توانند صفحات اختصاصی وب را 
برای خود ایجاد كنند، صفحات فانتزی به وجود آورند، با استفاده از تصویرها و رنگ های 
پیش زمینه، آن را تزئین كنند، متن های مناسب را قالب بندی و انیمیشن های ساده ای را 

تولید كنند.
هر فصل با یك خالصه و پرسش و پاسخ همراه است. 

عنوان های فصل های كتاب از این قرارند: »درک نحوة تألیف صفحات وب«، »تولید یك 
بندی متن«، »افزودن تصاویر«،  صفحۀ وب شخصی«، »متن ها و جدول ها«، »قالب 

.»online تقسیم یك صفحه به چند قاب« و »كار با صفحات در حالت«

 ...97 Word خودآموز گام به گام
خودآموز  ماری.  سوانسون،   .3102
به گام Word 97 )ورد 97( و  گام 
تازه هاى 2000. منصور متواضع؛ پوپك 

رحمانی.ـ  تهران: كاكتوس، 1379.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 352ص.: مصور. 

 Word« چکيده: كتاب حاضر با استفاده از روشی ساده، به آموزش استفاده از واژه پرداز
97« پرداخته و ویژگی ها و توانمندی های این نرم افزار نگارش را بیان می كند. در كنار 
مطالب توضیح داده شده، تصویرهایی از محیط اجرایی به كمك ابزارهای سیستم ویندوز 
استخراج شده است كه در فهم مطالب كتاب بسیار مؤثر هستند. با مطالعۀ كتاب و انجام 
دقیق تمرینات آن، خوانندگان می توانند، اسنادی را ایجاد و یا ویرایش كنند و صفحات 
متناسب با اینترنت پدید آورند. هم چنین، می توانند متن های تایپ شده در محیط Word را 
به صورت پست الکترونیکی ارسال كنند و جدول ها، ستون ها و تصویرها را در كنار آن ها 
قرار دهند. كتاب دارای 12 فصل است كه هر درس با تمرین شروع می شود و بخشی را به 
عنوان پایان درس و خالصه درس در بردارد. كتاب با دو پیوست تکمیلی به پایان می رسد.
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مایکروسافت ویندوز 2000 گام...
مایکروسافت  ماریان.  كركما،   .3103
زهرا  گام.  به  گام   2000 ویندوز 

متواضع.ـ  تهران: كاكتوس، 1379.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 300ص.: مصور. 

چکيده: نگارنده در این كتاب، با استفاده از روش آموزشی گام به گام، ویژگی ها و شیوة به 
كارگیری سیستم عامل »ویندوز 2000« را تشریح می كند. همراه این كتاب یك سی دی 
آموزشی وجود دارد كه به صورت متحرک و چند رسانه ای، تمرین هایی از كتاب را توضیح 

می دهد.
ویندوز 2000«،  مایکروسافت  در  »سفری  قرارند:  بدین  كتاب  اصلی  علت  موضوعات 
»استفاده از Help در مواقع نیاز«، »مدیریت فایل ها و پوشه ها«، »به كارگیری ویندوز 
در شبکه«، »دست یابی و مرور شبکه«، »ارتباط با دیگران«، »سفارشی كردن دسك تاپ«، 
»به كارگیری ویندوز در حالت متحرک«، »كار با نرم افزارها و سخت افزارها« و »حفظ 

سیستم در حداكثر كارایی«.

...word  آموزش گام به گام
گام  آموزش  داریوش.  فرسایی،   .3104
 Word xp , 2000 Word به گام

)2002(. تهران: آینده دیگر، 1380.
قطع: وزیری

تعداد صفحه: 200ص.: مصور. 

چکيده: كتاب حاضر منبعی آموزشی برای فراگیری محیط واژه پردازی word در ویندوز 
2000 و ویندوز xp 2000 است.

مطالب كتاب در هشت درس تدوین شده اند. درس اول به آشنایی با محیط word و 
نوارهای متفاوت آن، از جمله ابزار، فونت و... می پردازد و درس دوم طرز كار با فایل ها و 
سندهای محیط word را شرح می دهد. »اصول كار در محیط word«، »تکنیك های 
پیشرفتۀ فرمت«، »اسناد مركب و پیچیده در محیط word«، »اشیا و گرافیك ها در 
محیط word«، »ایجاد صفحات وب در محیط word« و »ایجاد و كاربرد ماكروها در 

برنامه های آفیس )office(«، عنوان های سایر درس های كتاب حاضر هستند.
كتاب با دو ضمیمه نیز همراه است: ضمیمۀ A به آمادگی برای موفقیت در آزمون های 
mouse میکروسافت می پردازد و ضمیمۀ B به واژه نامۀ انگلیسی به فارسی اختصاص 

دارد.

خودآموز گام به گام فتوشاپ...
گام  به  گام  خودآموز  كارا.  رز،   .3105
فتوشاپ )photoshop 5,5( )فتوشاپ 
5/5(. شیوا عبدی فرزانه. ـ تهران: كاكتوس، 

.1380
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 430ص.: مصور.

چکيده: »فتوشاپ« نرم افزاری حرفه ای و توانمند در زمینۀ تصویر و ویرایش عکس هاست. 
به كمك این نرم افزار می توان تصویرهای هنری ایجاد كرد و رنگ های متفاوتی را روی 
تصویرها قرار داد. هم چنین، به كمك قابلیت های آن می توان متن هایی را روی تصویر تایپ 
كرد و اندازة تصویر را تغییر داد و یا تصویر را به فرمت قابل درج در صفحات وب تبدیل كرد.
»آموزش گام به گام فتوشاپ 5/5«، مطالب را در قالب 24 فصل برای 24 ساعت آماده كرده 
است تا عالقه مندان، دانش آموزان و دانشجویان بتوانند، به صورت مرحله به مرحله و تعیین 
زمان مناسب برای آموزش و یادگیری، در حداقل زمان آن را بیاموزند. در هر ساعت، یك 
فصل آموزش داده می شود كه شامل بخشی از توانمندی های مربوط به فتوشاپ است. در 
كتاب مطالب تدوین شده، تصویرهای مناسبی از محیط فتوشاپ استخراج و درج شده است 

تا آموزش شکل ملموس تری به خود بگیرد.
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دنياى هنر قالب بافى 7
  :7 بافى  قالب  هنر  دنياى   .3106
بافى.  قالب  کامل  خودآموز  اولين 
عبداهلل برادران. ـ تهران: انتشارات بین المللی 

حافظ، 1373.
قطع: رحلی 

تعداد صفحه: 120ص.: مصور.

چکيده: این كتاب خودآموزی است برای آموزش قالب بافی كه در آن، طرح های جالب 
رومیزی، روتختی، كیف و ساک به شکل گل های پامچال، مروارید و رز با طرح ها و 

نمونه های متنوع، تدوین و آموزش داده شده است.
صفحات اول كتاب به تصویرهای مناسب از طرح های مذكور اختصاص دارند. در صفحات 
بعدی، توضیحاتی در مورد روش های كلی توربافی آمده است. روش نگه داشتن قالب و نخ 
در دست، انواع دوخت های قالب دوزی و عالمت های آن ها، شیوة توربافی، انواع گره های 
تزئینی، انواع مدل های تمرینی، روش های اتصال نقش ها به یکدیگر، اصول قالب بافی 
بلژیکی و... عنوان های سایر مطالب كتاب هستند. مطالب كتاب با تصویرها و مراحل بافت 

انواع متفاوت قالب بافی همراه است.

مدیریت خانواده )1-4(
3107. سلطانی، سوسن. مدیریت خانواده 

)4-1(. اصفهان: بهار علم، پاییز، 1380.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 4ج.: مصور. 

چکيده: مجموعۀ حاضر در چهار جلد به فن و هنر خانه داری زیر عنوان »مدیریت خانواده« 
پرداخته است و در آن، از مطالب و مسائل گوناگون زندگی سخن گفته شده است. جلد 
اول به آداب معاشرت، اقتصاد خانواده، كمك های اولیه، شیرینی پزی و آشپزی، جلد دوم 
به اخالق اسالمی، تعمیر لوازم خانگی منزل و بهداشت، جلد سوم به اصول اولیۀ خیاطی، 
گیاهان و صدها  از  مراقبت  و  آرایی  بارداری، گل  دوران  رودوزی های سنتی،  بافندگی، 
نکتۀ خانه داری، و جلد چهارم به بچه داری، تغذیه و تعلیم و تربیت پرداخته است. به طور 
كلی مؤلف سعی دارد، مدیریت خانواده را كه از رشته های نوین و پرجاذبۀ آموزش های 
فنی وحرفه ای است، در قالب اصولی علمی معرفی كند تا در افزایش بهره وری و رضایت از 

یك زندگی پایدار تأثیرگذار باشد.

مجموعة طبقه بندى شدۀ حسابدارى
3108. طاهری، اسماعیل؛ خادمی، علی اكبر. 
مجموعة طبقه بندى شدۀ حسابدارى: 
رشته هاى   4 و   3  ،2  ،1 حسابدارى 
شامل  کاردانش  و  فنى وحرفه اى 
تشریحى.  پاسخ  با  تست   1000

تهران: كانون فرهنگی آموزش، 1380.
قطع: رحلی 

تعداد صفحه: 142ص.: مصور. 

 
چکيده: این مجموعه حاوی هزار تست در رشتۀ حسابداری شاخه های فنی وحرفه ای 
و كاردانش است كه پاسخ های تشریحی آن ها در پایان هر بخش از سؤاالت ارائه شده 
است. مطالب كتاب با سرفصل های كتاب های درسی منطبق هستند و آزمون های »كانون 
فرهنگی آموزش« را در تدوین، مورد نظر قرارداده اند. عنوان های مطالب كتاب عبارت اند از: 
اصول حسابداری؛ آمار؛ امور عمومی و بازرگانی؛ مبانی سازمان و مدیریت؛ ریاضیات مالی؛ 
حسابداری صنعتی؛ و... در هر بخش تعدادی سؤال مطرح شده و پس از پایان صفحات 

آزمون، پاسخ تشریحی سؤاالت آمده است.
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آموزش تفکر و حل مسئله در کار
كیت.  كلی،  ریچارد؛  چانگ؛   .3109
کار.  در  مسئله  حل  و  تفکر  آموزش 

پرویز امینی.ـ  تهران: قدیانی، 1379.
قطع: وزیری 

تعداد صفحه: 120ص.: مصور.  

چکيده: كتاب حاضر با یك نمونۀ شش مرحله ای حل مسئله همراه است و این مباحث را 
شامل می شود: توصیف مسئله، تجزیه و تحلیل علت های بالقوه، تعیین پاسخ های ممکن، 
انتخاب بهترین پاسخ، تهیۀ برنامۀ كار و ارائۀ پاسخ عملی و ارزیابی. هدف از تألیف این 
كتاب، آموزش مناسب به منظور كسب موفقیت در حل مسئله و اجتناب از اشتباهات سهوی 

بوده است.
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فصل دوم
بخش چهارم
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آموزش مصور حقوق بشر
خسرو. قدم،  ثابت  محمدعلي؛  ملکي،   .41

آموزش مصور حقوق بشر. تهران: عابد، 
1379، 36 ص.

قطع: خشتي
دورۀ تحصيلى: ابتدایي )پایه های چهارم، 

پنجم(
کلمات کليدي: حقوق بشر/ قانون/ عدالت/ 

آموزش كودكان. 

چکيده: رعایت قوانین حقوق بشر، زندگي همۀ ما را مرفه و آسوده مي كند. قوانین باید 
از كودكی به انسان ها آموخته شوند تا شاید در بزرگ سالي اثر بخش باشند. كتاب حاضر 
حاوی 30 قانون است كه اگر همۀ انسان ها و دولت ها آن ها را رعایت كنند، حق هیچ 
انساني از بین نمي رود و همه مي توانند در صلح و رفاه زندگي كنند. مخاطبان این كتاب 

گروه سني )ج(هستند.

تاریخ نوآموز 2
 .2 نوآموز  مسعود.تاریخ  جوادیان،   .42

تهران: محراب قلم، 1380، 21 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى: ابتدایي )پایه های سوم تا 
پنجم(

اطالعات  جهان/  تاریخ  کليدي:  کلمات 
سیر  اسالمي/  تمدن  و  فرهنگ  عمومي/ 

تحول پدیده ها.

چکيده: كودكان گروه های سني )ب( و )ج( در این كتاب مصور رنگي با مفهوم تاریخ 
آشنا مي شوند. پول، وزن، اندازه و پرچم در گذشته با امروزه تفاوت هاي زیادي داشته است. 
بررسي سیر تحول پدیده هاي زندگي در طول زمان، هدف نگارنده در این كتاب بوده است. 
هم چنین، برخي مباحث مهم فرهنگ و تمدن اسالمي را در این كتاب به زباني ساده و قابل 

فهم براي كودكان شرح مي دهد.

دیدار با دوستان
43.دیدار با دوستان. لیلي حائري یزدي. 
و  كودكان  فکري  پرورش  كانون  تهران: 

نوجوانان، 1381، 48 ص.
قطع: خشتي

و  راهنمایي  راهنمایي:   تحصيلى:  دورۀ 
متوسطه

اجتماعي/  رسوم  و  آداب  کليدي:  کلمات 
داستان مصور/ درک متقابل/ همدلي.

چکيده: كتاب حاضر كه حاوی هشت داستان است، نوعي كتاب تصویري براي تشویق 
كودكان به درک متقابل است. هدف مؤلف از نگارش آن، آشنایي هرچه بیشتر كودكان 
جهان، با فرهنگ ها و ارزش هاي خاص مردمان هر منطقه و هر كشور بوده است. هم چنین، 
المللي و ایجاد همدلي بین دانش آموزان هم اشاره كرده است.  به آموزش تفاهیم بین 

مخاطبان این كتاب گروه هاي سني )ج( و )د( هستند.
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دیروز ایران، حاال فلسطين
حاال  ایران،  حمید.دیروز  گروگان،   .44
فکري  پرورش  كانون  تهران:  فلسطين. 

كودكان و نوجوانان، 1380، 48 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى:راهنمایي
تاریخ/ جنگ/  فلسطین/  کليدي:  کلمات 

اسرائیل/ ظلم و جنایت.

چکيده: كتاب حاضر بیانگر جنایت هاي اسرائیل نسبت به فلسطین است. شخصیت اصلي 
كتاب كودكي فلسطیني است كه با پدر بزرگش به بحث  دربارة جنایت هاي اسرائیل 
مي پردازند. نقاشي هاي كودكانۀ كتاب، ظلم و فساد اسرائیلي ها را به خوبي نمایش مي دهند. 
هدف مؤلف از نگارش این اثر، بیان اوضاع فلسطین و مردمان آن بوده اند. در پایان كتاب 

عکس هایي در این زمینه چاپ شده است. مخاطبان این كتاب گروه سني )ج( هستند.

سرزمين ما ایران: داستان هایي...
45. فروزنده، خداجو. سرزمين ما ایران: 
داستان هایي از جغرافيا. تهران: كانون 
پرورش فکري كودكان و نوجوانان، 1379، 

68 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى: راهنمایي  
کلمات کليدي: جغرافیا/ داستان آموزشی/ 

طبیعت و انسان/ جغرافیای ایران.

چکيده: مجموعۀ سرزمین ما ایران شامل هفت اثر است كه در هر اثر، جغرافیاي طبیعي 
و انساني منطقه اي از ایران در قالب یك داستان شرح داده شده است. شخصیت اصلي هر 
داستان یك كودک است و سعي شده كه تأثیر طبیعت منطقه بر زندگي انسان ها و به ویژه 
بچه هاي آن منطقه تصویر شود. مجموعۀ حاضر كه براي گروه سني 12-9 سال در نظر 
گرفته شده، شامل این داستان هاست: ستاره در كوچ؛ خواهرم؛ ماه بانو؛ ماهي و آرزوهایش؛ 

هامون از كویر؛ گالره؛ دختر گل؛ كژآل در ترنج؛ عبدو و دریاي سبز؛ محمد و گل مریم.

کودک و ایمني در عبور و مرور
در  ایمني  و  نادر.کودک  رحماني،   .46
عبور و مرور. تهران: انتشارات عسل نشر، 

1382، 22 ص.
قطع: رحلي

تا  )پایه های دوم  ابتدایي  دورۀ تحصيلى: 
چهارم(

کلمات کليدي: ترافیك/ عالئم راهنمایي و 
رانندگي/ ایمني/ آموزش قوانین.

چکيده: كتاب حاضر قوانین عبور و مرور در خیابان را به كودكان مي آموزد. هدف مؤلف 
از نگارش این كتاب، آشنایي دانش آموزان با قوانین راهنمایي و رانندگي و چراغ راهنما، 
و یادگیري نحوة رد شدن از خیابان و درک معاني تابلوهاي راهنمایي توسط آنان است. 
هم چنین، نوع چاپ و تصویرهاي كتاب مي تواند براي كودک جذاب باشد. مخاطبان این 

كتاب گروه های سني )الف( و )ب( هستند.
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مي خواهم بروم ادارۀ پست
47. الندا، نوربرت؛ ریئوس، روزر. مي خواهم 
بروم ادارۀ پست. تهران: آینه آثار، 1382، 

15 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى: ابتدایي )پایه های سوم و 
چهارم(

شهروندي/  پست/  ادارة  کليدي:  کلمات 
نامه/ كارت پستال/ آموزش ادبیات.

چکيده: كتاب حاضر با زبان تصویر سرنوشت نامه ها و كارت پستال ها را براي كودكان شرح 
مي دهد. هم چنین در كتاب، طریقۀ نوشتن یك نامۀ خوب و طرز استفاده از وسایل این كار 
به كودكان آموزش داده شده است. هدف مؤلف از نگارش كتاب، آموزش نامه نویسي است. 

مخاطبان این كتاب گروه سني )ب( هستند.

یزد
دفتر  تهران:  حسین.یزد.  فتاحي،   .48

انتشارات كمك آموزشي، 1381، 54 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى: راهنمایي )پایه های اول تا 
سوم(

ایران/  مردم  زندگي  یزد/  کلمات کليدي: 
طبیعت ایران/ كویر/ آموزش جغرافیا.

چکيده: دوستت دارم ایران؛ اي سرزمین زیبایي ها و شگفتي ها؛ تاریخ و تمدن كهن و 
فرهنگ غني تو را و مردمان كوشا و مهربانت را دوست دارم ! 

و  طبیعي  جلوه هاي  دادن  نشان  براي  است  كوششي  ایران«،  دارم  »دوستت  مجموعۀ 
اجتماعي هر استان ایران زمین، تا كودكان شاد و امیدوار كشورمان با میهن خود بیشتر 
آشنا شوند. برخي عنوان هاي كتاب عبارت اند از: یاد ها و یادگارها؛ تابلوي طبیعت؛ ریشه ها 
و برگ ها؛ پنجره هاي زندگي. هدف مؤلف از نگارش این كتاب مصور، آَشنایي مخاطبان با 

جلوه هاي طبیعي، آداب و رسوم و سنت هاي مردم استان یزد بوده است.

گيالن
49. پوروهاب، محمود.گيالن. تهران: دفتر 

انتشارات كمك آموزشي، 1381، 66 ص.
قطع: خشتي

و  راهنمایي  راهنمایي:   تحصيلى:  دورۀ 
متوسطه

رسوم/  و  آداب  گیالن/  کليدي:  کلمات 
زندگي مردم/ آموزش جغرافیا.

چکيده:  نگارندة این كتاب سعي دارد جلوه هاي طبیعي استان، آداب و رسوم، محصوالت، 
سنت ها، خانه ها و راه ها، و هم چنین صنایع دستي گیالن را به مخاطبان معرفي كند و آنان 
را با شیوة زندگي مردم گیالن آشنا سازد.»یادها و یادگارها« و »پنجره هاي زندگي« دو 

نمونه از عنوان هاي كتاب هستند.
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اقيانوسيه
حسین  دیوید.اقيانوسيه.  پیترسن،   .410
فرهنگ  نشر  دفتر  اوغلي.تهران:  صادق 

اسالمي، 1379، 42 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى: راهنمایي و متوسطه
کلمات کليدي: قارة اقیانوسیه/ كشورهاي 
جهان/ حیات وحش/ استرالیا/ آموزش جغرافیا.

چکيده: اقیانوسیه، كوچکترین قارة جهان، از شش ایالت با این نام ها تشکیل شده است: 
ویکتوریا، نیوسات ولز، كوئینزلند، استرالیاي جنوبي، استرالیاي غربي و تازمانیا. برخي از 
عناوین این كتاب عبارت انداز:  قارة صاف و هموار؛ حیات وحش؛ كشف اقیانوسیه؛ اولین 
مردمان اقیانوسیه؛ حال و آیندة اقیانوسیه. نویسنده در این كتاب از عکس هاي رنگي و 

هم چنین نقشۀ این قاره استفاده كرده است.

آمریکاي جنوبي
جنوبي.  دیوید.آمریکاي  پیترسن،   .411
حسین صادق اوغلي.تهران: دفتر نشر فرهنگ 

اسالمي، 1379، 42 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى: راهنمایي و متوسطه
جنوبي/  آمریکاي  کليدي:  کلمات 
كشورهاي جهان/ حیات وحش/ خط استوا/ 

آموزش جغرافیا.

چکيده:كتاب شرح می دهد كه آمریکاي جنوبي تقریباً به شکل یك مثلث است كه قاعدة 
آن در باال و رأس آن در پایین قرار گرفته است. آمریکاي جنوبي در واقع در جنوب شرقي 
آمریکاي شمالي واقع شده است.هم چنین، توضیحی دربارة خط استوا ارائه می دهد.عنوان هاي 
مطالب كتاب حاضر عبارت اند از:  رودخانۀ آمازون؛ رشته كوه عظیم آند؛ دشت هاي وسیع 

مركزي؛ دریاچه ها و آبشارها. مؤلف از نقشۀ آمریکاي جنوبي استفاده كرده است.

آمریکاي شمالي
پیترسن، دیوید.آمریکاي شمالي.   .412
حسین صادق اوغلي.تهران: دفتر نشر فرهنگ 

اسالمي، 1379، 44 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى: راهنمایي و متوسطه
شمالي/  آمریکاي  کليدي:  کلمات 
آموزش  فرهنگ/  و  نژاد  جهان/  كشورهاي 

جغرافیا.

چکيده: آمریکاي شمالي سرزمیني بي نهایت متنوع و رنگارنگ است. مردم این قاره از 
كشورها، نژادها و فرهنگ هاي گوناگون سرتاسر جهان دور هم جمع شده اند. هدف نگارنده 
از تألیف این اثر آشنایي مخاطبان با كشورهاي آمریکاي شمالي، آب و هوا، مردمان آن جا 
و...بوده است. بعضي از عنوان های كتاب عبارت اند از:  حیات وحش؛ مردمان آمریکاي 
شمالي؛ سرزمین آمیزش ملت ها. نویسنده در این اثر از عکس هاي رنگي و هم چنین نقشه 

استفاده كرده است.
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آفریقا
413. پیترسن، دیوید.آفریقا. حسین صادق 
اسالمي،  فرهنگ  نشر  دفتر  اوغلي.تهران: 

1379، 45 ص.: مصور
قطع:وزیری كوتاه
گروه سنى: پنجم

رشتة درسى: جغرافیا
جهان/  قاره های  آفریقا/  کليدي:  کلمات 
تبعیض نژادی/حیات وحش/ آموزش جغرافیا.

چکيده:آفریقا، سرزمینی با جلوه های متضاد، دارای جنگل های پرپشت استوایی و بیابان های 
گسترده و دشت های فراخ است. اغلب مردم این قاره، خانه هایشان را به شیوة اجداد و 
پیشینیان خود در دشت ها و صحراها بنا می كنند و تنها یك سوم از مردم در شهرهای بزرگ 
و پیشرفته زندگی می كنند. آفریقا، دومین قاره بزرگ جهان پس از آسیاست. آسیا از طریق 
شبه جزیرة سینا به آفریقا متصل شده و از سمت شمال غرب آن به قارة اروپا مماس است. 
در قارة آفریقا سیاه پوستان اولین و بیشترین جمعیت را تشکیل می دهند، ولی در چند دهۀ 
اخیر دچار تبعیض نژادی وحشیانه ای از سوی سفیدپوستان شده اند  و از مزایایی نظیر بهترین 
مدارس، شغل ها و حتی حق رأی محروم مانده اند. در قسمت های دیگر این كتاب، مؤلف 

به معرفی انسان ها، شگفتی های حیات وحش و رد پای اروپاییان در آفریقا پرداخته است.

اروپا
414. پیترسن، دیوید.اروپا. حسین صادق 
اسالمي،  فرهنگ  نشر  دفتر  اوغلي.تهران: 

1379، 44 ص.: مصور.
قطع:وزیری كوتاه
گروه سنى: پنجم

رشتة درسى: جغرافیا
جهان/  قاره های  کليدي:اروپا/  کلمات 
آموزش  تاریخی/  بناهای  انسان/  و  طبیعت 

جغرافیا.

چکيده:قارة اروپا در شمال آفریقا واقع شده است و با آسیا مرز مشترک دارد. در این قاره، 
كوه های »آلپ« به صورت یك خط پرفراز و نشیب از كشورهای فرانسه، سوئیس، ایتالیا و 
اتریش عبور كرده است، اما این كوه ها، بزرگ ترین قله های اروپا نیستند. بلندترین نقطۀ اروپا، 
كوه »البروس« واقع در كشور روسیه است. پست ترین نقطه، سواحل دریای خزر واقع در 
كشور روسیه و بلندریت رودخانه، رود »ولگا« در كشور روسیه و هم چنین بزرگ ترین دریاچه، 
دریای خزر است كه در همین كشور قرار دارد. اروپا دشت های پهناور، خاک حاصل خیز و 
زرخیزترین مزارع دنیا را داراست. در اطراف اروپا، جزیره های بریتانیا واقع شده اند  كه در این 
كتاب به طور كامل به آن ها پرداخته شده است. اولین ساكنان اروپا، قبیله ای جهانگرد بودند 
كه به دنبال شکار حیوانات و جمع آوری گیاهان وحشی از جایی به جای دیگر می رفتند. 
اروپا، كانون بسیاری از مهم ترین بناهای تاریخی دنیاست كه از آن جمله می توان »برج 
ایفل« در پاریس، »كلیسای سنت پیتر« در واتیکان سیتی ایتالیا، »قصر ورسای« در فرانسه 

و »صومعۀ وست مینیستر« را نام برد.

قطب جنوب
415. پیترسن، دیوید.قطب جنوب. حسین 
فرهنگ  نشر  دفتر  اوغلي.تهران:  صادق 

اسالمي، 1379، 44 ص.: مصور.
قطع:وزیری كوتاه
گروه سنى: پنجم

رشتة درسى: جغرافیا
قاره های  جنوب/  کليدي:قطب  کلمات 
آموزش  قطب/  كاشفان  سرد/  قارة  جهان/ 

جغرافیا.

چکيده:در این كتاب »قطب جنوب« به عنوان تنها قاره ای معرفی شده كه فاقد رود و 
جنگل و مردمان بومی است. این قاره را سردترین مکان كرة زمین نامیده اند. سرمای این 
قاره به خاطر و اقع شدن در قسمت تحتانی كرة زمین و نبود تابش مستقیم نور خورشید 
و دریافت نکردن گرمای آن است. زمستان قطب جنوب از ماه مه آغاز و تا اگوست ادامه 
می یابد. تابستان آن هم از دسامبر تا مارس است. از لحاظ جغرافیایی، قطب جنوب نقطۀ 
مقابل قطب شمال و دارای دره های خشك و كوه هایی با الیه های یخی و یخچال های 
بزرگ است. بلندترین ارتفاع در این قاره، تودة سنگی »وینسون« است. در بخش های پایانی 
این كتاب، مؤلف به كاشفان قطب جنوب و حیات وحش و معاهده هایی كه در این قاره 

بسته شده، اشاره كرده است.
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امالي سبز
سبز.  فردوس.امالي  حاجیان،   .416

تهران: راه اندیشه، 1382، 76 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى: ابتدایي )پایۀ دوم(
خواندن/  تکرار/  تمرین/  کليدي:  کلمات 

آموزش امال/ یادگیری.

بنویسیم  و  بخوانیم  كتاب  كلمه هاي  امالي  آموزش  به  كه  حاضر  كتاب  در  چکيده: 
مي پردازد، سه بخش مجزا دیده مي شود. بخش اول، خالصۀ درس كتاب است و در آن 
كلماتي كه ارزش امالیي دارند، به رنگ سبز نوشته شده اند. در بخش دوم، دانش آموز با 
یادآوري كلمه هاي بخش اول، جاهاي خالي را پر مي كند. بخش سوم به تمرین و تکرار 
كلمه ها اختصاص دارد. از طریق مشاهده و جاي گزیني كلمه هاي مشابه و با تمرین و تکرار، 

امالي كلمات در ذهن دانش آموزان نقش مي بندد.

امالي سبز
سبز.  فردوس.امالي  حاجیان،   .417

تهران: راه اندیشه، 1382، 64 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى: ابتدایي )پایۀ اول(
فارسي/  امالي  تمرین  کليدي:  کلمات 

آموزش غیر مستقیم/ آموزش امال.

دانسته هاي  براساس  را  امالیي  تمرین هاي  از  مجموعه اي  حاضر،  كتاب  چکيده: 
دانش آموزان كالس اول دبستان معرفي مي كند. در این نوع امال، دانش آموز به پدر، مادر، 

معلم و دوستان خود امال مي گوید و این باعث یادگیري بهتر خود او مي شود.

الگوهاي یاددهي و یادگيري... 
الگوهاي  عبدالرحمان.  صفارپور،   .418
یاددهي و یادگيري گام به گام انشاي 

فارسي. تهران: مدرسه، 1379، 287 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى: راهنمایي
کلمات کليدي: الگوي یاددهی/ جمله سازي/ 

فن نگارش/ گسترش واژگان.

چکيده: معني لغوي واژة انشا، آفریدن و زایش است، ولي وقتي از انشاي مطلبي سخن به 
میان مي آید، منظور انتقال پیامي از كسي به كس دیگر است. كتاب حاضر 29 درس دارد و 
در آغاز هر درس، اهداف و شیوه هاي آموزشي براي اطالع مخاطبان شرح داده شده است. 
برخي از عنوان هاي مطالب كتاب عبارت اند از: گسترش واژگان؛ ساخت جمله؛ استفاده از 

تصویر در نوشتن؛ ایجاد آمادگي براي گفتن یا نوشتن پیام.
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آموزش خواندن، پيشرفت... 
خواندن،  جني.آموزش  رایلي،   .419
در  نوشتن  و  خواندن  پيشرفت 
سیدعلي  مدرسه.  نخستين  سال هاي 
حدوت.تهران:  سیروس  و  مرعشي  اكبر 

مدرسه، 1380، 160 ص.
قطع: رقعي

دورۀ تحصيلى: ابتدایي؛ معلم، كارشناس 
و والدین

کلمات کليدي: خواندن/ آموزش/ سال اول 
ابتدایي/ پیشرفت تحصیلي/ محیط یادگیري.

چکيده: این كتاب پژوهشي است  دربارة پیشبرد خواندن و نوشتن در سال هاي نخستین 
مدرسه. در فصل اول آن با عنوان »اهمیت نخستین سال مدرسه«، در مي یابیم كه موفقیت 
در خواندن در سال هاي نخست مدرسه، مزایاي بلند مدتي به دنبال دارد. فصل دوم با عنوان 
»فرایند سواد آموزي یا آموزش خواندن و نوشتن«، پیشنهادهایي  دربارة یك الگوي نظري 
در مورد فرایند خواندن و مسائل و پیچیدگی هاي آن، ارائه كرده است. فصل چهارم با عنوان 
»رابطۀ سازگاري مثبت با مدرسه و كسب موفقیت از طریق خواندن«، ارتباط پیشرفت 
تحصیلي را با اثر بخش بودن خواندن شرح مي دهد. فصل پنجم، از »سازماندهي محیط 
یادگیري« صحبت مي كند. این فصل، خالصه اي از آموزش خواندن از آغاز ورود به مدرسه 
به دست مي دهد. بخش پایاني شامل جداول ضریب هم بستگي، تجزیه و تحلیل آماري 

و پرسش نامه هاست.

به کودک خود خواندن بياموزید
420. روت، بتي.به کودک خود خواندن 
خجسته،  گازراني.تهران:  منیژه  بياموزید. 

1379، 112 ص.
قطع: رقعي

دورۀ تحصيلى: ابتدایي:  معلم، والدین
خواندن/  هاي  مهارت  کليدي:  کلمات 
آموزش ابتدایي/ مشاركت والدین در آموزش 

فرزندان/ بازی آموزشی.

چکيده: نقش والدین در كمك به كودكان خود براي فراگیري خواندن، بسیار مؤثر است. 
فراگیري خواندن مستلزم گرد هم آوردن مهارت هاي گوناگوني است كه كودک مي تواند 
آن ها را از سنین پایین كسب كند. این كتاب به والدین كمك مي كند تا دریابند كه این 
مهارت ها كدام طرح ها را به آن ها عرضه مي كند تا بتوانند به كودک خود كمك كنند كه 
این مهارت را به عنوان آمادگي براي فراگیري خواندن، در خود پرورش دهد.برخي از مباحث 
كتاب عبارت اند از:  حرف زدن؛ گوش دادن؛ با هم كتاب خواندن؛ بازي هاي آموزشي؛ بازي 

با حروف؛ امال و خواندن؛ روش هاي آموزش خواندن.

بادکنك
421. شعبان نژاد، افسانه.بادکنك. تهران: 
 24  ،1380 قلم،  محراب  فرهنگي  مؤسسۀ 

ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى: ابتدایي و راهنمایي
زبان آموزي/  مهارت هاي  کليدي:  کلمات 

آموزش خواندن/ دورة ابتدایی.

چکيده: این داستان، سرگذشت بادكنکي است كه به دنبال صاحبي براي خود مي گردد 
تا نخش را بگیرد و او را به گردش ببرد. هدف كتاب حاضر تقویت و گسترش بخشي از 
مهارت هاي زباني دانش آموزان است كه به فراگیري سهل تر خواندن و درک بهتر متن منجر 

مي شوند. مخاطبان این كتاب گروه هاي سني الف، ب و ج هستند.
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پيك آدینه: )بخوانيم و بنویسيم(
422.فرخی، محمد.پيك آدینه: )بخوانيم 
و بنویسيم(: فارسى. تهران: خانه ادبیات، 

1382،180 ص.: مصور.
قطع: رحلی

گروه سنى: اول
رشتة درسى: زبان آموزی

خواندن/  فارسی/  الفبای  کليدي:  کلمات 
نگارش/ ارزش یابی مستمر/ نگاره/ نشانه.

چکيده:كتاب حاضر با هدف فراهم سازی شرایطی برای ارزش یابی مستمر از مفاهیم 
زبان آموزی در پایۀ اول ابتدایی تدوین شده است. مطالب كتاب در سه بخش تدوین شده اند. 
بخش اول به نگاره ها، بخش دوم به نشانه ها و بخش سوم به نشانه های خاص شامل 
عالمت تشدید و... پرداخته است. كتاب به صورت مصور و در قالب رنگ آمیزی، پیدا كردن 
كلمات جدول، مرتب كردن كلمات، نوشتن مثل نمونه ها، پاسخ عالمت زدنی، نوشتن دیکته 

و... تنظیم شده است.

دفتر تمرین فارسي اول دبستان...
رضا.دفتر  محمد  امجد،  رئیسي   .423
تمرین فارسي اول دبستان جلدهاي 
اول و دوم..تهران: رزمندگان اسالم، 1382، 

2ج ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى: ابتدایي )پایۀ اول(
کلمات کليدي: آموزش فارسي/ پرسش و 

پاسخ/ دورة ابتدایي/ امال.

چکيده: كتاب حاضر به عنوان دفتر تمرین فارسي براي دانش آموزان پایۀ اول دبستان و 
مطابق با كتاب درسي دانش آموزان نگاشته شده است.و هر درس كتاب شامل مجموعه اي 
از تمرین هاست؛ مثل امال بنویس، بخوان و بنویس، كلمه ها را كامل كن، از روي هر كلمه 

بنویس،و انواع جدول.

شاپرک الفبا
الفبا.  شاپرک  فردوس.  حاجیان،   .424
ابوعطا،   - دیگر  نگاهي  انتشارات  تهران: 

1382، 128 ص.
قطع: وزیري

و  اول  )پایه های  ابتدایي  دورۀ تحصيلى: 
دوم(

تمرین/  فارسي/  کليدي:آموزش  کلمات 
راهنماي آموزشي/ جمله نویسی.

چکيده: كتاب حاضر شامل تمرین نوشتن كلمه و جمله نویسي است و مطابق با كتاب 
بخوانیم و بنویسیم پایه هاي اول و دوم ابتدایي فراهم شده است. هر درس آن شامل متن و 
تعدادي تمرین و فعالیت است كه مرور و یادسپاري مطالب درسي را براي دانش آموز ساده تر 

و قابل فهم تر مي كند.



با هم بياموزیم:  مجموعه...
اصالحي،  حسین؛  پورمقدم،  قاسم   .425
صدیقه؛ رحیمي، عصمت. با هم بياموزیم:  
دوم  فارسي  آموزشي  مجموعه 
آموزش،  فرهنگي  كانون  ابتدایي.تهران: 

1382، 172 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى: ابتدایي )پایۀ دوم(
دورة  فارسي/  ادبیات  کليدي:  کلمات 

ابتدایي/ تمرین و فعالیت خالق.

چکيده: كتاب حاضر به عنوان كتاب تمرین و فعالیت خالق فارسي دوم ابتدایي تدوین شده 
است. مهم ترین ویژگي این كتاب ارائۀ تمرین هایي است كه كودک با حل آن ها، به طور 
غیر مستقیم به حل تمرین هاي كتاب درسي مي پردازد. هم چنین، عالوه بر 22 درس كتاب 

فارسي دوم ابتدایي، داراي دو متن دیکته براي نوبت هاي اول و دوم است.

فارسي آموز ادبي
426. محمدي، محمدهادي.فارسي آموز 

ادبي. تهران: چیستا، 1381، 111 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى: ابتدایي )پایۀ اول(
کلمات کليدي: خواندن/ كتاب هاي قرائت 
ابتدایي/ راهنماي آموزشي/ آموزش همراه با 

بازي.

چکيده: كودكان در این كتاب مصور و رنگي با حروف الفبا، نشانه ها و نگاره ها آشنا 
مي شوند. دانش آموز مي تواند با انجام فعالیت و تمرینات كتاب، توان خودرا در خواندن و 
نوشتن باال ببرد. در ابتداي كتاب هم سخني با پدران و مادران و آموزگاران مطرح شده 
است. هدف مؤلف در كتاب حاضر، آموزش به كودكان همراه با بازي و شادي است كه این 

موضوع باعث مي شود، مطالب در ذهن و یاد كودک ماندگار شوند.

کتاب تمرین فارسي اول دبستان
427. فرخي، محمد.کتاب تمرین فارسي 
اول دبستان.تهران: آزمون، 1382، 48 ص.

قطع: رحلي
دورۀ تحصيلى: ابتدایي )پایۀ اول(

کلمات کليدي: فارسي/ تمرین/ صوت آموزي/ 
دست ورزي/ نگاره ها/ ارزش یابی.

دبستان  اول  فارسي  نگاره هاي كتاب  به بخش  نگاهي  با  تمرین،  این كتاب  چکيده: 
)بخوانیم و بنویسیم(تألیف شده و 29 تمرین »صوت آموزي« و تمرین هایي در زمینۀ 
دست ورزي و آشنایي با برخي واژه هاي پیش نیاز براي دورة انتقال را در بردارد. تمرین هاي 
دست ورزي كتاب، عمدتاً شامل رنگ آمیزي تصویرهاست. با این حال، در پایان هر درس، 
متناسب و هماهنگ با تمرینات كتاب بنویسیم، جایي براي ترسیم برخي خطوط ساده در 
نظر گرفته شده است. هم چنین، مجموعه اي از فعالیت هاي موجود در این كتاب، فرصتي را 
فراهم مي آورند تا فراگیرنده تصور روشن تري نسبت به برخي مفاهیم و واژه هاي قراردادي 
زبان آموزي به دست آورد. ارائۀ جلوه هاي دیداري و نمایشي براي كلماتي چون بخش، اول 
بخش، بخش اول و غیرآخر، به كودک كمك بسیار مؤثري مي كند تا درک مفهمومي از 
این واژه ها برایش آسانتر شود. چند فرم ارزش یابي در پایان كتاب نیز امکان ارزشیابي پایان 

مرحله اي را در اختیار آموزگاران و مربیان محترم قرار مي دهد.
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کتاب کار فارسي
گلزار  علیزاده  حسن؛  ذوالفقاري،   .428
فرهادي، فاطمه.کتاب کار فارسي. تهران: 

مدرسه، 1382، 268 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى: ابتدایي )پایۀ اول(
کلمات کليدي: آموزش ابتدایي/ راهنماي 

آموزشي/ یادگیري فعال/ نشانه ها.

چکيده:این كتاب كار، مجموعه اي از فعالیت هاي متنوع است كه بر اساس هدف هاي 
برنامۀ درسي طراحي شده اند  و هدف اصلي آن ها، توسعۀ یادگیري و آموزش است. این اثر، 
زمینه ساز مناسبي براي آموزش فعال در فرایند یادگیري است و فرصت هاي متنوعي را براي 
كار بست آموخته ها ایجاد مي كند. كتاب داراي 14 درس است و هر درس تعدادي تمرین 

دارد. در بخش پایاني كتاب )بخش سوم( هم به نشانه ها اشاره شده است.

کتاب کار فارسي دوم دبستان:...
429.سنگری، محمدرضا )و دیگران(.کتاب 
کار فارسي دوم دبستان: بخوانيم و 
متنوع  فعاليت هاى  شامل  بنویسيم: 
مهارت هاى  تقویت  جهت  خالق  و 
زبان آموزى ویژۀ دانش آموزان. تهران: 

مدرسه، 1382،80 ص.: مصور.
قطع: رحلي

گروه سنى: دوم
رشتة درسى: زبان آموزی

فارسی/  امالی  کليدي:آموزش  کلمات 
زبان آموزی/ سرگرمی آموزشی/ قوة تفکر.

چکيده:این كتاب مشتمل بر یك سلسله فعالیت های متنوع، از ساده تا پیچیده، نظیر كامل 
كردن جمالت ناقص، پرسش های ساده و چندگزینه ای، پر كردن جدول و نحوة بخش 
كردن كلمات است كه مطابق با برنامه های درسی دورة دوم ابتدایی و با هدف گسترش 
دامنۀ یادگیری دانش آموزان طراحی شده است. كتاب مملو از تصویر )معمایی، حس زدن، 
تفاوت ها و مشابهت ها، داستان سازی(، جدول، تركیب ها، پركردن جای خالی و... برای 

توسعۀ قوة تفکر كودكان است.

ماجراهاي بهلول
بهلول.  مازیار.ماجراهاي  تهراني،   .430
و  كودكان  فکري  پرورش  كانون  تهران: 

نوجوانان، 1379، 24 ص.
قطع: خشتي

)پایه های چهارم  ابتدایي  دورۀ تحصيلى: 
و پنجم(

کلمات کليدي: عبرت آموزي/ لطیفه/ بهلول 
بن عمر/ هارون الرشید/ امام هفتم )ع(.

چکيده: كتاب حاضر مشتمل بر پنج داستان آموزنده و عبرت انگیز است. مخاطب از طریق 
این داستان ها به ظلمي كه حاكمان به افراد مظلوم مي كردند، پي مي برند. شخصیت اصلي 
این داستان ها بهلول، پسر عموي هارون الرشید، پادشاه زمان امام هفتم )ع(است. بهلول با 
هوشیاري و زیركي كه پروردگار به او داده بود، مسلمانان را مدتي از دست آزار و بیدادهاي 

ستمگران و ظالمان نجات می داد. مخاطبان این داستان ها، گروه سني )ج( هستند.
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نوشتن و نگارش، براي...
و  نوشتن  عبدالرحمان.  صفارپور،   .431
چهارم  دانش آموزان  براي  نگارش، 
 ،1380 قلم،  محراب  تهران:  دبستان. 

124ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:  ابتدایي )پایۀ چهارم(
راهنماي  انشا/  آموزش  کليدي:  کلمات 

آموزشي/ كتاب درسي/ آموزش امال.

چکيده: این كتاب در قالب 28 درس ارائه شده است كه 19 درس از آن ها، آموزش هاي 
مستقیمي براي یاددهي و یادگیري مهارت نوشتن و نگارش نکته هاي انشایي در بردارند. 
9 درس دیگر كتاب، به تمرین هاي دوره اي براي تکرار و تمرین و بازآموزي مطالب یاد 
گرفته شدة قبلي اختصاص دارند.در هردرس، دو نوع تمرین در نظر گرفته شده اند:  اول، 
تمرین گروهي كه هر گروه از شاگردان كالس، باید زیر نظر مستقیم مربي انجام دهد.دوم، 
تمرین های فردی كه با توجه به تمرین گروهي آورده شده اند  تا مشخص شود دانش آموز 

اهداف نگارشي مورد نظر را تا چه میزان فرا گرفته است.

یادگيري، یادآوري هم خانواده
یادگيري،  فردوس.  حاجیان،   .432
یادآوري هم خانواده. تهران: راه اندیشه، 

1382، 64 ص.
قطع: رقعي

دورۀ تحصيلى: ابتدایي )پایه های اول و دوم(
گنجینۀ  تکرار/  تمرین/  کليدي:  کلمات 

لغات/ خواندن و نوشتن.

چکيده:  كتاب حاضر بر اساس كتاب »بخوانیم و بنویسیم« پایه هاي اول و دوم ابتدایي 
نوشته شده و با هدف تمرین و تکرار استثنائات پایۀ اول دبستان كه پیش نیاز ورود به پایۀ 
دوم است، تألیف شده است. این كتاب مي تواند به عنوان پایۀ گنجینۀ لغات كلمات استثنایي 

و به منظور تقویت مهارت هاي خواندن و نوشتن، مورد استفاده قرار گیرد.

آموزش ریاضيات دوره ابتدایى )7(
آموزش  امیر.  طالقانی،  433.صالحی 
حجم.   :)7( ابتدایى  دورۀ  ریاضيات 

تهران: مدرسه، 1382،132 ص.: مصور.
قطع:رحلی

گروه سنى: چهارمـ  پنجم
رشتة درسى: ریاضی

کلمات کليدي:ریاضیات/ حجم هندسی/ 
مکعب/ آموزش ریاضی/ دورة ابتدایی.

چکيده:»حجم« یکی از مفاهیم درسی ریاضی است كه دانش آموزان در زندگی روزمره، 
هنگام بازی، و در گشت و گذار در دنیای پیرامون خود، همواره انواع آن را به شکل های 
گوناگون مشاهده می كنند. كتاب حاضر در هشت بخش به توضیح و تشریح حجم می پردازد؛ 
آن چنان كه بتواند، بین برنامه های درسی و زندگی روزمره ارتباط منظم برقرار كند. بخش 
نخست به حجم های هندسی، بخش دوم به گنجایش، بخش سوم به حجم ها و گسترده ها، 
بخش چهارم به مکعب ها، بخش پنجم به واحدهای اندازه گیری گنجایش و حجم، بخش 
ششم به معرفی اجزای حجم های هندسی، بخش هفتم به محاسبۀ حجم و بخش هشتم به 

مقایسۀ حجم ها و بخش پایانی به پاسخ نامه اختصاص دارد.
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بهتر بياموزیم
بياموزیم:  بهتر  عالء.  نوري،   .434
درس هاي  در  هدف دار  پرسش هاي 
ریاضي و علوم و ویژۀ پایه هاي سوم، 
شورا،  تهران:  ابتدایي.  پنجم  و  چهارم 

1382، 176 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى: ابتدایي )پایه های سوم و 
پنجم(

کلمات کليدي: آموزش ابتدایي/ پرسش و 
پاسخ/ راهنماي آموزشي/ علوم/ ریاضي.

پرسش هاي   از  تعدادي  و   »Tims« انتشار  قابل  پرسش هاي  كتاب  این  در  چکيده: 
»ABC« بر اساس موضوعات و سرفصل هاي گوناگون كتاب هاي ریاضي و علوم پایه هاي 
سوم، چهارم و پنجم دورة ابتدایي طبقه بندي شده اند. هم چنین، به موازات این پرسش ها، 
بتوانند  دانش آموزان  تا  شده اند  مطرح  درسي  كتاب هاي  مباحث  از  مشابهي  سؤال هاي 
آموخته هاي خود را در سطح باالتري مورد سنجش قرار دهند و به سطوح باالتر یادگیري 

دست یابند.

پنجاه روش ساده براي...
روش  كتي.پنجاه  زاهلر،  اي   .435
فرزند  کردن  عالقه مند  براي  ساده 
تهران:  به ریاضي. محمدحسین حیدریان 

كتاب هاي دانه، 1381، 176 ص.
قطع: رقعي

دورۀ تحصيلى: ابتدایي؛ معلم، كارشناس
کلمات کليدي: آموزش ابتدایي/ مشاركت 
والدین در آموزش فرزندان/ آموزش ریاضي/ 

اصالح رفتار.

چکيده: این كتاب داراي پنج فصل است. اولین فصل آن، ریاضي را به دنیاي واقعي مربوط 
مي سازد و به والدین كمك مي كند استفاده از ریاضي را در زندگي واقعي به فرزند خود نشان 
دهند. ما مي توانیم مفاهیم و مهارت هاي ریاضي را در چیدن میز، كارت بازي، برنامه ریزي 
براي مسافرت، انجام كارهاي روزمره و دیگر فعالیت هاي روزانه به كار بگیریم. فصل »رفتار 
بچه ها را اصالح كنید«، شامل نظرهایي در باب غلبه بر بعضي موانع موفقیت بچه ها در 
ریاضي است. فصل »رفتار خود را اصالح كنید«، نیز به والدین نشان مي دهد كه چگونه با 

تغییر در طرز تفکر و رفتار خود، استعداد و قابلیت فرزند خود را افزایش دهند.

چگونه استعداد ریاضي کودکان... 
سوزان.  فرانسسمردیت،  موزلي،   .436
را  کودکان  ریاضي  استعداد  چگونه 
كریمي.تهران:  مصطفي  دهيم.  پرورش 

خجسته، 1379، 151 ص.
قطع: رقعي

دورۀ تحصيلى: ابتدایي؛ معلم، كارشناس
مفاهیم  ریاضي/  آموزش  کليدي:  کلمات 
دورة  آموزشي/  وسایل  سرگرمي/  ریاضي/ 

ابتدایی.

چکيده: نگارنده در این كتاب سعي كرده است ریاضیات را براي كودكان 3 تا 10 ساله 
لذت بخش و شادي آور سازد. بدین منظور در هر بخش از كتاب سه موضوع مطرح شده 
است: نخست هریك از مفاهیم ریاضي به طور ساده شرح داده شده و رابطۀ آن با مطالب 
قبل و بعد بیان شده است. پس از شرح مفاهیم، بازي هاي مربوط به موضوع معرفی شده اند؛ 
بازي هایي كه كودكان ضمن كارهاي روزانه و یا در اوقات بي كاري مي توانند انجام دهند 
و به كمك آن ها، ریاضیات را یاد بگیرند. در پایان هر بخش، فهرستي از نام و مشخصات 

وسایل فکري و آموزشي هر موضوع آورده شده است.
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ویندوز 98 براي نوجوانان
437. نوري، شکوفه. ویندوز 98 براي 
نوجوانان. تهران: مؤسسه فرهنگي هنري 

دیباگران تهران، 1379، 105 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى: راهنمایي 
حوزۀ آموزشي:  ریاضي

افزار  نرم  رایانه/  آموزش  کليدي:  کلمات 
رایانه/ آموزش ویندوز 98/ آموزش كودكان.

چکيده: كتاب حاضر برای باال بردن سطح دانش كودكان و نوجوانان در امر آموزش و 
رایانه براي آشنایي بیشتر نوجوانان با سیستم عامل ویندوز 98 تهیه و تدوین شده است. 
كتاب 11 بخش، یك واژه نامه و یك ضمیمه دارد. در آخر هر بخش تعدادي پرسش كه از 
متن كتاب تهیه شده اند  قرار دارد كه پاسخ آن ها در بخش ضمیمه آمده است. راه اندازي 
ویندوز 98، خروج از برنامه، دسك تاپ برنامۀ ویندوز 98، كار با پنجره ها، نوارهاي ابزار و 
منوها، استفاده از كادرهاي محاوره یا تغییر دادن شکل ظاهري ویندوز، ساخت، حذف، تغییر 
نام و پیدا كردن فایل ها و پوشه ها، نقاشي با برنامه ی»Paint« و چاپ در برنامۀ ویندوز 

98، از عناوین و مطالب مهم بخش هاي این كتاب هستند.

صفحه کليد چيست؟ )1(
438. رلف هاناوان، پاتریشیا.صفحه کليد 
چيست)1(؟ واحد كودک و نوجوان مؤسسۀ 
تهران.تهران:  دیباگران  هنري  و  فرهنگي 

دیباگران تهران، 1380، 31 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى: راهنمایي
آموزش  كامپیوتر)رایانه(/  کليدي:  کلمات 

كودكان/ صفحه كلید/ تایپ.

چکيده: كتاب مصور حاضر از مجموعۀ »دنیاي كامپیوتر« براي گروه سني )ج( تدوین 
یافته است. نگارنده در این كتاب، نخست قسمت هاي متفاوت رایانه را معرفي مي كند و 
آنگاه چگونگي استفاده از »سیدي«هاي بازي را شرح مي دهد. در ادامه كودكان را با كار 
صفحه كلید آشنا مي كند و تایپ كردن حروف و اعداد را نیز به آن ها آموزش مي دهد. 

هم چنین، تمریناتي را براي یادگیري بهتر مطالب مطرح كرده است.

صفحه کليد چيست؟ )2(
439. رلف هاناوان، پاتریشیا.صفحه کليد 
نوجوان  و  كودک  واحد   .)2( چيست؟ 
مؤسسۀ فرهنگي و هنري دیباگران تهران.

تهران: دیباگران تهران، 1380، 12 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى: ابتدایي:  چهارم، پنجم
کلمات کليدي: صفحه كلید/ كامپیوتر)رایانه(/ 

آموزش كودكان/ تایپ.

چکيده: كتاب مصور حاضر از مجموعۀ »دنیاي كامپیوتر« براي گروه سني )ب( تدوین 
یافته است. نگارنده در این كتاب كودكان را با صفحه كلید و كار آن، مثل كلیدهاي عددي، 
كلیدهاي حرفي، كلید »اسپیس بار« و كلید »اینتر« آشنا مي سازد. هم چنین تمریناتي براي 

درک بهتر مطالب در كتاب گنجانده شده است.
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فلوچارت چه مي کند؟
440. رلف هاناوان، پاتریشیا.فلوچارت چه 
مؤسسۀ  نوجوان  و  كودک  واحد  مي کند؟ 
تهران:  تهران.  دیباگران  هنري  و  فرهنگي 

دیباگران تهران، 1380، 24 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى: راهنمایي
کلمات کليدي: كامپیوتر )رایانه(/ فلوچارت/ 

برنامه/ فرمان/ آموزش كودكان/ سرگرمی.

 چکيده: كتاب حاضر از مجموعۀ »دنیاي كامپیوتر« براي گروه سني )ج( تدوین یافته است.
در این كتاب، كودكان با كاربرد فلوچارت و نیز عملکرد فرمان، برنامه و زبان برنامه نویسي 
آشنا مي شوند. هم چنین، كتاب شامل تمرینات و تعدادي بازي و سرگرمي است كه به درک 

بهتر مطالب كمك مي كنند.

کامپيوتر چه مي کند؟
441. رلف هاناوان، پاتریشیا.کامپيوتر چه 
مؤسسۀ  نوجوان  و  كودک  واحد  مي کند؟ 
تهران:  تهران.  دیباگران  هنري  و  فرهنگي 

دیباگران تهران، 1380، 27 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى: راهنمایي 
آموزش  كامپیوتر)رایانه(/  کليدي:  کلمات 

كودكان/ سرگرمي.

چکيده:كتاب حاضر كه براي گروه سني )ج( به صورت مصور و رنگي تدوین یافته، 
كودكان را باتفاوت هاي انسان و رایانه كه یك ماشین است، آشنا مي كند. كودكان از طریق 
مقایسۀ قسمت هاي گوناگون رایانه با اعضا و اندام هاي بدن انسان، عملکرد رایانه را بهتر 

درک مي كنند. این كتاب جلد چهارم از مجموعۀ »دنیاي كامپیوتر« محسوب مي شود.

کامپيوتر چيست)1( ؟
پاتریشیا.کامپيوتر  هاناوان،  رلف   .442
نوجوان  و  كودک  واحد  چيست؟)1(. 
مؤسسۀ فرهنگي و هنري دیباگران تهران.

تهران: دیباگران تهران، 1380، 24 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى: ابتدایي )پایه های سوم تا 
پنجم(

کلمات کليدي: كامپیوتر)رایانه(/ سرگرمي/ 
صفحه كلید/ سخت افزار/ سی پی یو.

چکيده: كتاب مصور حاضر از مجموعۀ »دنیاي كامپیوتر«، براي گروه سني )ب( تدوین 
یافته است. نگارنده در این كتاب كودكان را با طرز كار رایانه و قسمت هاي متفاوت آن مثل 
صفحه كلید، ماوس، صفحه هاي نمایش و »سي پي یو« آشنا مي كند. هم چنین، براي درک 

بهتر مطالب پرسش هایي را در هر قسمت بیان كرده است.
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ریاضيات کارگاهي
ریاضيات  ویرجینیا.  جانسون،   .443
انتشارات  امیني.تهران:  پرویز  کارگاهي. 

مدرسه، 1380، 213 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى: ابتدایي؛ معلم و كارشناس
آموزش  ریاضي/  كارگاه  کليدي:  کلمات 
پول/  تقویم/  سرگرمي/  دبستاني/  پیش 

عددنویسی.

چکيده: كتاب حاضر كه در 18 بخش تنظیم شده است، براي آن دسته از كالس هاي 
ریاضي كه به صورت فعال اداره مي شوند، بسیار مفید است. كار كردن در كارگاه ریاضي، 
تقویم، شکل هاي هندسي، مرتب كردن و طبقه بندي، الگوها، عددها و شمارش، عددنویسي، 
جمع، تفریق، ارزش مکاني، نمودار، تخمین، زمان، اندازه گیري، پول و كسرها، عنوان هاي 
مطالب كتاب هستند. در بخش 17 توضیحاتي براي والدین وجود دارد كه دستور كار هر 

بخش را توضیح مي دهد.

سنجش و اندازه گيرى در...
و  سنجش  علیرضا.  444.كیامنش، 
علوم  و  ریاضى  در  اندازه گيرى 
علوم  و  ریاضى  سؤال هاى  با  همراه 
ابتدایى.  دورۀ  در  ]تيمز[   TIMSS
تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت، 1380،295 

ص.: مصور.
قطع:رحلی

گروه سنی: معلمـ  كارشناس
رشتۀ درسی: ریاضی/ علوم

کلمات کليدي:آموزش ریاضی/ ارزش یابی/ 
آزمون های  ریاضی/  در  آماری  روش های 

توانایی/ مطالعۀ تیمز.

چکيده:كتاب حاضر به منظور آشنایی معلمان و دست اندركاران آموزش و پرورش كشور 
با اصول و روش های ارزش یابی، ویژگی های اساسی مطالعۀ »تیمز« و مقایسۀ عملکرد 
دانش آموزان ایرانی با دانش آموزان دیگر كشورها، تهیه و تدوین شده است. این كتاب، 
منبع مفیدی برای استفادة مدیران، مدرسان و معلمان كشور كه درصدد برنامه ریزی برای 
آموزش هستند، به شمار می رود. هم چنین، به معلمان و كارشناسان درس های ریاضی و 
علوم تجربی، اطالعات مفید و تازه ای را دربارة نحوة سنجش و ارزش یابی و اندازه گیری 

ارائه می دهد.

فعاليت هاي علمي دربارۀ ریاضي
فعاليت هاي  جانیس.  كلیو،  وان   .445
جعفري.  زهرا  ریاضي.  دربارۀ  علمي 

تهران: مدرسه، 1381، 120 ص.
قطع: خشتي

و  اول  )پایه های  ابتدایي  دورۀ تحصيلى: 
دوم(

کلمات کليدي: سرگرمي و بازي/ آموزش 
ریاضي/ وسایل آموزشی/ آزمایش.

اساس  بر  كه  است  سرگرم كننده  و  ساده  آزمایش   50 حاوي  حاضر  كتاب  چکيده: 
پرسش هاي واقعي كودكان تنظیم شده است. به كمك فعالیت هاي این كتاب، كودكان 
عالوه بر آشنایي با دنیاي ریاضي، از ساختن چیزهایي مانند جعبه، ترازو و... لذت خواهند 
برد. روش آموزش در این كتاب، آموزش به همراه بازي و سرگرمي است كه باعث یادگیري 

هرچه بهتر مطالب مي شود.
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کتاب کار دانش آموز: ریاضى... 
امام،  طاهره؛  خردور،  میرزا؛  446.جلیلی، 
بهناز.کتاب کار دانش آموز: ریاضى پایه 
چهارم ابتدایى. تهران: مركز نشر فرهنگی 

رجاء، 1379،188 ص.: مصور.
قطع:وزیری

گروه سنی: چهارم
رشتۀ درسی: ریاضی

دورة  ریاضی/  کليدي:آموزش  کلمات 
ابتدایی/ سرگرمی/ كاربرد ریاضی/ هندسه.

چکيده:برای انجام خیلی كارها از ریاضی استفاده می شود. مثاًل اندازه گیری، شمارش، 
محاسبۀ مخارج روزانه، گفتن ساعت، جمع آوری وسایل و اشیا و... در حل مسائل پیچیدة 
زندگی، اندازه گیری مساحت زمین ها و... نیز از ریاضی استفاده می شود. مؤلفان در این كتاب 
با طراحی تخمین های متفاوت، به آموزش چهار عمل اصلی، مفهوم خط، زاویه، خط عمود، 
موازی و شکل های هندسی، از جمله مثلث و ذوزنقه، متوازی االضالع، لوزی، مربع و... 

پرداخته اند.

کتاب کار دانش آموز: ریاضى...
447.جلیلی، میرزا؛ مخترع، شهال؛ اله وردی، 
مریم.کتاب کار دانش آموز: ریاضى پایه 
پنجم ابتدایى. تهران: مركز نشر فرهنگی 

رجاء، 1379،207 ص.
قطع:وزیری

گروه سنی: پنجم
رشتۀ درسی: ریاضی

دورة  ریاضی/  کليدي:آموزش  کلمات 
ابتدایی/ اعداد/ هندسه/كاربرد ریاضی.

چکيده:از گذشته های دور، ریاضی جزو نیازهای زندگی بوده است. با پیشرفت علم و 
فناوری و گسترش پیچیدگی های زندگی، انسان معاصر به استفاده از ریاضی نیاز بیشتری 
یافت. او اكنون می شمارد، اندازه می گیرد، از ساعت استفاده می كند، چهار عمل اصلی را 
برای جمع كردن، منها كردن، ضرب كردن و تقسیم به كار می گیرد و... مؤلفان در این 
كتاب به آموزش عدد نویسی، كسرها، محاسبات اعداد، مفاهیم متر مربع، كیلومتر، هکتار، 
تخمین، تقارن، ضرب اعداد صحیح در كسر، حجم، وزن، محاسبۀ محیط و... پرداخته اند تا 
دانش آموزان سال پنجم با آموختن این مفاهیم، بتوانند درس ریاضی را به آسانی فرا گیرند 

و ذهن ریاضی آن ها قوی شود.

کشفيات ریاضي با زمين تخته ها
448. هوگبوم، شرلي.کشفيات ریاضي 
با زمين تخته ها. علیرضا توكلي صابري. 

تهران: مدرسه، 1380، 50 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى: ابتدایي؛ معلم
ها/  سرگرمي  ریاضیات/  کليدي:  کلمات 

راهنماي آموزشي.

چکيده:كتاب حاضر شامل این بخش هاست: 40 فعالیت یك صفحه اي؛ فعالیت هاي 
تعمیمي؛ دو تحقیق؛ یك بازي؛ جایزه هاي دانش آموزي؛ پاسخ به مسائل. هدف نگارنده از 
تألیف این كتاب آن است كه دانش آموزان یاد بگیرند: شکل هاچه شباهت ها و تفاوت هایي 
با هم دارند، چگونه مي توان آن ها را به شکل هاي فرعي تر و یا سایر شکل ها تغییر داد و 
رابطۀ بین اضالع و زاویه ها چیست. یعني این كتاب دانش آموز را درگیر كار ریاضي مي كند.
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نيمه ها
فرهنگي  مؤسسۀ  تهران:  نيمه ها.   .449

دیباگران تهران، 1381، 24 ص.
قطع: خشتي

تا  اول  )پایه های  ابتدایي  دورۀ تحصيلى: 
پنجم(

کلمات کليدي: سرگرمي/ بازي/ خالقیت/ 
مفاهیم ابتدایي/ آموزش مفاهیم.

چکيده: كتاب سرگرمي حاضر كه به منظور آموزش مفاهیم ابتدایي به كودكان تهیه شده 
است، از سرگرمي و بازي به  گونه اي بهره مي گیرد كه یادگیري را سریعتر و عمیق تر 
مي سازد. زیرا كودكان ضمن بازي، در جریان آموزش قرار مي گیرند. آموزش از طریق بازي 

در رشد خالقیت كودک نیز مؤثر است.

اگر ازون نباشد
نباشد.  ازون  اگر  سرور.  كتبي،   .450

تهران: سروش، 1380، 24 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى: ابتدایي )پایۀ پنجم(
کلمات کليدي: محیط زیست/ آلودگي هوا/ 

الیۀ ازون/ آموزش علوم.

چکيده:»ازون« نوعي اكسیژن است كه در جو الیه اي از آن وجود دارد. این الیه مانع 
رسیدن پرتو ماوراي بنفش به زمین مي شود. پرتو ماوراي بنفش بسیار خطرناک است. 
دانشمندان مدت 30 سال است كه میزان الیۀ ازون قطب جنوب را اندازه گیري مي كنند. 
هرسال هنگام بهار الیۀ ازون بر فراز قطب جنوب بسیار نازک مي شود. بسیاري از مردم جهان 
نگران الیۀ ازون هستند. آن ها براي حفظ الیۀ ازون كارهاي مهمي انجام داده اند، اما الیۀ 
ازون به كمك بیشتري نیاز دارد. هدف نگارنده از نگارش این اثر، بیان آن است كه اگر ازون 

نباشد، زمین خیلي گرم مي شود و در این صورت، ادامۀ حیات ممکن نخواهد بود.

آموزش و ارزش یابي مهارت هاي...
451. رزبا، ریچارد. ب.آموزش و ارزشيابي 
دانشفر؛  حسین  یادگيري.  مهارت هاي 
طاهره رستگار.تهران: مدرسه، 1379، 265 ص.

قطع: رحلي
دورۀ تحصيلى: راهنمایي؛ معلم، كارشناس 

و والدین
 حوزۀ آموزشي:  علوم تجربي

و  مطالعه  آموختن/  کليدي:  کلمات 
ارزش یابي/  علمي/  تدریس  فراگیري/ 

مهارت هاي یادگیری/ مشاهده.

مهارت هاي  مي نامند.  یادگیري«  »مهارت هاي  را  علم  در  تفکر  روش هاي  چکيده: 
یادگیري، در واقع كارهایي هستند كه دانشمندان هنگام مطالعه و تحقیق انجام مي دهند. 
مشاهده، اندازه گیري و هم چنین استنباط و آزمایش، از جمله مهارت هاي اندیشیدن هستند 
كه عالوه بر دانشمندان، دانش آموزان نیز در حین علم آموزي به آن ها مي پردازند. این كتاب 
با تأكید بر ارزش یابي و مهارت هاي یادگیري، از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول، 
دانش آموزان با مهارت هاي مشاهده، برقراري ارتباط، طبقه بندي، اندازه گیري، استنباط و 
پیش بیني آشنا مي شوند و تمرین هایي را انجام مي دهند. در بخش دوم، معلم و دانش آموزان 
باید مهارت هایي را مورد بررسي قرار دهند و براساس آن ها فعالیت هاي علمي را در مدرسه 

و خانه طراحي و اجرا كنند.
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اولين کتاب خانة علمي من: ... 
من:  علمي  خانة  کتاب  اولين   .452
اسبقي. علیرضا  ما.  شگفت انگيز  بدن 

تهران: مبتکران، 1382، 35 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى: راهنمایي
كارهاي  بدن شناسي/  کليدي:  کلمات 
غیرارادي/ بدن انسان/ آموزش علوم تجربي/ 

آموزش كودكان.

چکيده: مجموعۀ »اولین كتاب خانۀ علمي من« شامل چهار كتاب است با این عنوان ها: 
خوراكی ها و بدن ما؛ بدن شگفت انگیز ما؛ اندام هاي حسي ما؛ سالم باشیم. در این كتاب ها 
اطالعاتي  دربارة عملکرد برخي اندام ها و دستگاه هاي بدن، و علت برخي از كارهاي 
غیرارادي بدن مانند سکسکه كردن، خمیازه كشیدن و... آمده است. تصویرهاي كتاب، 
دانش آموزان را در فهم هرچه بهتر مطالب یاری می دهند مخاطبان این كتاب گروه سني)ج( 

هستند.

تجربه هاي من در به کارگيري...
453. طاهري، حسن.تجربه هاي من در 
به کارگيري روش هاي جدید آموزش 

علوم.تهران: مدرسه، 1380، 104 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى: راهنمایي و متوسطه
راهنماي  تجربي/  علوم  کليدي:  کلمات 
یاددهي  آموزشي/ آموزش علوم/ روش های 

یادگیري/ محتوای بین رشته اي.

چکيده: مجموعۀ حاضر بخشي از تجربه هاي نگارنده در تالش براي نوسازي روش هاي 
یاددهي و یادگیري است. محور موضوعي این تجربه ها علوم تجربي است. محتواي این 
مجموعه از نظر روش و نگرش، فراتر از آموزش یك رشته و به اصطالح بین رشته اي 
است. سه عنوان از عنوان هاي كتاب عبارت اند از: »كاوشگري«، »روندي براي مسئله«، 
و »همه جاي ایران، كالس من است«. پس از پایان هرفصل نیز، به فعالیت هاي تکمیلي 

پرداخته شده است.

بازى با دایره هاى کاغذى )7جلد(
امیرحسین؛ حاجی تقی  454.یزدانیان پور، 
تهرانی، ف. بازى با دایره هاى کاغذى 
،7ج:   1382 تیمورزاده،  تهران:  )7جلد(. 

مصور.
قطع: خشتی

گروه سنی: اولـ  دوم
رشتۀ درسی: هنر

کلمات کليدي: حیوان ها/ اریگامی/ شکل 
هندسی/ كاردستی/  سرگرمی.

چکيده:با شکل های هندسی می توان بازی های متعددی ایجاد كرد؛ كاردستی ساخت و 
شکل هندسی را هم بازی خود كرد. با استفاده از یك پرگار می توان دایره ای كشید و دور آن 
را برش داد و از آن شکل دیگری ساخت. مجموعۀ حاضر به دانش آموزان كمك می كند كه 
دایره هم بازی آن ها شود و شکل های دیگری از دل دایره ها بیرون بیایند. می توان دایره ها 
را تا كرد و برش داد، شکل لوزی یا سه گوش و دایره ای ساخت و با آن ها به ساختن شکل 

پرنده ها، حیوان ها و... پرداخت و ضمن ایجاد سرگرمی، كاردستی های خوبی هم ساخت.
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جعبه ها
455. سلیمي، پري.جعبه ها. تهران: كانون 
نوجوانان، 1382،  پرورش فکري كودكان و 

32 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى: راهنمایي
سرگرمي/  كاردستي/  کليدي:  کلمات 

پرورش قوة ابتکار.

چکيده: كتاب حاضر كه براي گروه سني )ج( به صورت مصور و رنگي تدوین یافته است، 
به آموزش طرز ساختن كامیون، كیف، جرثقیل و... با استفاده از جعبه هاي خالي اختصاص 
دارد. هدف نگارنده از نگارش این اثر، رشد قوة ابتکار كودكان و هم چنین تأكید بر این نکته 

است كه مي توان از هر وسیلۀ بي ارزشي به طرز مناسب و بهینه استفاده كرد.

خودنویس طالیي
مهستي؛  نادرتبار،  علي؛  غالمي،   .456
طالیي.  خودنویس  مژگان.  بابامرندي، 

تهران: مدرسه، 1380، 80 ص.
قطع: پالتویي

و  راهنمایي  ابتدایي،  تحصيلى:  دورۀ 
متوسطه

فارسي/  نمایش نامه هاي  کليدي:  کلمات 
هنر تئاتر/ ایفاي نقش/ گروه نمایشي.

چکيده: این كتاب از چهار نمایشنامه تشکیل شده است. هنر تئاتر و نمایش و گسترش 
آن در مدارس مي تواند به ایجاد حس همکاري و دوستي و دیگر خصلت هاي پسندیده در 
دانش آموزان، كمك كند. هم چنین مي تواند عامل بسیار مهمي براي رشد و پیشرفت فردي 
دانش آموزان باشد. در مقدمۀ این كتاب، مؤلف به چند تأثیر مثبت تشکیل گروه هاي نمایشي 
و اجراي نمایش در مدارس اشاره كرده است؛ ازجمله: ایجاد و تقویت روحیۀ مسئولیت پذیري؛ 
دست رسي به تجربیات تازه؛ شناخت شخصیت هاي موجود در نمایش هنگام ایفاي نقش. 

مخاطبان این كتاب گروه هاي سني )الف(، )ب( و )ج( هستند.

دست به کارشوید
457. طالیي، كاظم.دست به کارشوید.

تهران: مدرسه، 1382، 32 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى: ابتدایي )پایۀ پنجم(
سرگرمي/  كاردستي/  کليدي:  کلمات 

پرورش خالقیت/ آموزش كودكان.

چکيده: مجموعۀ حاضر شامل 15 فعالیت كاردستي است. این فعالیت ها را مي توان با 
استفاده از وسایل و ابزار بسیار ابتدایي و در دست رس انجام داد؛ مثل كاغذ، مقوا و چسب. از 
كاردستي هاي ساخته شده مي توان در فعالیت هاي گروهي و فردي استفاده كرد. هر فعالیت 
طوري طراحي شده است كه به كودكان امکان خالقیت و نوآوري جدیدی را مي دهد تا 
بتوانند توانایي و مهارت خود را افزایش دهند. مخاطبان این مجموعه گروه هاي سني )الف(، 

)ب( و )ج( هستند.
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دوباره نگاه کن: دکمه ها
458. همتي آهوئي، ابوالفضل.دوباره نگاه 
کن: دکمه ها. تهران: كانون پرورش فکري 

كودكان و نوجوانان، 1382، 47 ص.
قطع: خشتي

تا  اول  )پایه های  ابتدایي  دورۀ تحصيلى: 
پنجم(

کلمات کليدي: دكمه/ كاردستي/ سرگرمي/ 
یادگیری مفاهیم/ آموزش فعال.

چکيده: كتاب حاضر داراي 38 طرح است كه به وسیلۀ دكمه ساخته مي شوند. ساخت این 
شکل ها به وسیلۀ دكمه باعث مي شود كه كودک عالوه بر یادگیري مفاهیمي چون بزرگي 

و كوچکي، نگاه دقیق تري به پیرامون خود داشته باشد.

رنگ، رنگ، نقاشي
قرین،  دوست  و  سیمین  امیریان،   .459
تهران:  نقاشي.  رنگ،  رنگ،  عباس. 

مدرسه، 1379، 151 ص.
قطع: پالتویي

)پایه های چهارم  ابتدایي  دورۀ تحصيلى: 
و پنجم(

کلمات کليدي: نمایش نامۀ فارسي/ تئاتر/ 
پرورش خالقیت/ آموزش كودكان و نوجوانان.

چکيده: كتاب حاضر از پنج نمایشنامه تشکیل شده است. مؤلف در این اثر سعي دارد 
كه جنبه هاي آموزشي نمایشنامه و تئاتر را بیان كند. هم چنین مفاهیم مشکلي را كه براي 
دانش آموزان قابل درک نیستند، به آساني به آن ها تفهیم كند. این نمایش نامه ها باعث 
مي شوند كه خالقیت هاي فردي دانش آموزان در كارهاي جمعي باال رود. در مقدمۀ كتاب، 
جنبه هاي مثبت تشکیل گروه هاي نمایشي و اجراي نمایش شرح داده شده است. دو مورد 
از جنبه هاي مثبت آن عبارت اند از:  »رشد و توسعۀ اعتماد به نفس در كودكان و نوجوانان«، 
و »تقویت نظم و انضباط فردي و گروهي«. مخاطبان این كتاب گروه هاي سني )الف(، 

)ب( و )ج( هستند.

کاج ها و بلوط ها
و  علیرضا.کاج ها  شیروان،  خادم   .460
فکري  پرورش  كانون  تهران:  بلوط ها. 

كودكان و نوجوانان، 1380، 36ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى: راهنمایي و متوسطه
كاردستي/  سرگرمي/  کليدي:  کلمات 

پرورش خالقیت/ استفاده از اشیا.

رنگي  و  مصور  به صورت  )د(  و  )ج(  سني  گروه های  براي  كه  حاضر  كتاب  چکيده: 
تدوین یافته، به آموزش ساختن شکل هاي گوناگون با استفاده از كاج و بلوط پرداخته است. 
هم چنین، نگارندة كتاب تأكید دارد كه از هر وسیله اي مي توان به طور، بهینه استفاده كرد. 
توجه به پدیده هاي اطراف، از نکات مهم این كتاب است و بیان مي دارد كه با استفاده از 

اشیاي اطرافمان، مي توانیم شکلي زیبا بسازیم.
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کمال الملك
الملك.  جعفر.کمال  جاني،  توزنده   .461
برنامه ریزي  و  پژوهش  سازمان  تهران: 

آموزشي، 1380، 24 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى: راهنمایي
عبرت/  زندگی نامه/  کليدي:  کلمات 

كمال الملك/ نقاشي/ آموزش هنر.

چکيده: انسان ها در مسیر زندگي پرپیچ و خم خود، به سرمشق نیاز دارند، تا حس رقابت 
سازنده و مبارزه با سختي ها در وجودشان زنده بماند. كتاب حاضر كه براي گروه سني )ج( به 
صورت مصور تدوین یافته، به شرح حال كمال الملك، نقاش بزرگ و معروف ایراني پرداخته 
است.در مجموعه كتاب هاي »قطره و دریا«، مخاطب با سرگذشت انسان هاي بزرگ در 

تمدن اسالمي و تاریخ معاصر ایران آشنا مي شود.

گفت و گوي رنگ ها
462. خائف، بهرام.گفت و گوي رنگ ها. 
و  كودكان  فکري  پرورش  كانون  تهران: 

نوجوانان، 1379، 32 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى: راهنمایي
کلمات کليدي: رنگ/ داستان تخیلي/ نظم 

اجتماعي/ آموزش كودكان.

چکيده: كتاب حاضر كه براي گروه سني )ج( تدوین یافته، با زبان رنگ ها شرح می دهد 
كه انسان ها نباید از مسائل ناشناخته فرار كنند. هم چنین به بیان اهمیت اتحاد و نظم 
اجتماعي مي پردازد و توضیح مي دهد، اگر نظم حاكم باشد، اشیا زیبا و دوست داشتني 

مي شوند.

نقاشى با اثر انگشت
463.امبرلی، اد. نقاشى با اثر انگشت. 
تهران:  ـ  مباركه.  بهنام  و  خسروی  بهمن 

خسروی، مباركه، 1380،32ص.: مصور.
قطع:رقعی

گروه سنى: اول تا پنجم
رشتة درسى: هنر

کلمات کليدي:اثر انگشت در هنر/ طراحی/ 
نقاشی/ پرورش خالقیت/ آموزش كودكان.

آموزش  دبستان  دانش آموزان  به  را  نقاشی كردن  از  چکيده:این كتاب شیوه ای جدید 
می دهد؛ شیوه ای كه مبتنی بر استفاده از اثر انگشت است. نگارنده با ابداع این روش، 
تصویرهای زیبایی از گل ها، حیوانات، گیاهان، انسان و كلیه موجودات زنده ارائه می دهد. 
این روش متشکل از یك اثر انگشت، چند نقطۀ سیاه، و چند خط مورب و موازی است. با 
تغییر دادن هریك از موارد یاد شده، خواننده می تواند تصویری زیبا، خنده دار و یا عجیب خلق 
كند. برای مثال، زیر عنوان شکل سازی جانوران با استفاده از نقطه ها و خط های مختصر، 
نحوة كشیدن یك شیر، گربه، فیل، سگ، خرس، الک پشت، زنبور عسل، سوسك، كرم، و 
عنکبوت نشان داده شده است. نقاشی های كتاب، ضمن تقویت قوة خالقیت كودكان، باعث 

سرور و شادی بیش از حد آن ها خواهد شد.
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نقاشى شکلك ها
شکلك ها.  اد.نقاشى  464.امبرلی، 

تهران: نشر فرزان، 1381،32ص.
قطع: خشتی

دورۀ تحصيلى: ابتدایی
کلمات کليدي: نقاشي/ آموزش هنر.

چکيده: كتاب حاضر حاوي انواع و اقسام صورتك ها و شکلك هاست. طرز كشیدن هر 
شکلك خیلي ساده است و در هر تمرین قدم به قدم آموزش داده شده است. مؤلف تأكید 
دارد، اگر دانش آموز بتواند خط هایي را بکشد، سپس به سادگي از عهدة كشیدن هر شکلك 

و صورتکي برمي آید. مخاطبان این كتاب گروه هاي سني الف و ب هستند.

نقش دلپذیر
دلپذیر.  حسین.نقش  مهر،  فرخ   .465

تهران: عابد، 1381، 200 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى: ابتدایي؛ معلم
و  تربیت  قصه گویي/  کليدي:  کلمات 
انواع  خالق/  نمایش  كودكان/  آموزش 

داستان/ دورة ابتدایي.

چکيده: زبان قصه، زباني است كه با ذات بشر همخواني دارد و براي كودكان شادي آفرین 
است. از طریق قصه، كودكان از دانایي لذت مي برند، به یادگیري اشتیاق پیدا مي كنند و به 
تجربه هاي تازه اي دست مي یابند. قصه گویي راهي براي تربیت بهتر كودكان است. این 
نوشتار تالشي است در زمینۀ بیان تأثیر داستان و قصه گویي بر كودكان دبستاني. نویسنده 
نخست اهمیت دوران دبستان را شرح مي دهد و سپس  دربارة انواع داستان، نشانه هاي 
داستان خوب، شیوه هاي قصه گویي، انواع تلخیص، نمایش خالق و كاربردهاي آموزشي 

نمایش خالق توضیحاتي ارائه مي كند.

یك سبد صبوري
466. فرهنگ، محمود؛ امیر ارجمند، مرجان. 
یك سبد صبوري. تهران: مدرسه، 1379، 

120 ص.
قطع: پالتویي

دورۀ تحصيلى: ابتدایي و راهنمایي
کلمات کليدي: نمایش نامۀ فارسي/ پرورش 
گروهی/  فعالیت  نظم/  آموزش  خالقیت/ 

اعتماد به نفس.

چکيده: كتاب حاضر مشتمل بر پنج نمایشنامه است. نمایش نامه باعث مي شود میزان 
خالقیت هاي فردي دانش آموزان در كارهاي جمعي باال رود. هم چنین، نمایش نامه جنبۀ 
آموزشي دارد و درک بسیاري از مفاهیم مشکل را براي دانش آموزان آسان مي كند. در 
مقدمۀ كتاب مؤلف به چند اثر مثبت تشکیل گروه هاي نمایشي و اجراي نمایش در مدارس 
از قبیل تقویت حس همکاري و دوستي بین دانش آموزان، تقویت نظم و انضباط فردي و 
گروهي، و رشد و توسعۀ اعتماد به نفس در كودكان و نوجوانان اشاره كرده است. مخاطبان 

این كتاب گروه هاي سني )الف(، )ب( و )ج( هستند.
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خدا به تصور کودکان: شکل گيري...
تصور  به  حسین.خدا  467.اسکندري، 
در  دیني  فهم  شکل گيري  کودکان: 
منادي  فرهنگي  مؤسسۀ  تهران:  کودکان. 

تربیت، 1382، 128 ص.
قطع: رقعي

دورۀ تحصيلى: ابتدایي؛ معلم
تجربۀ  خداوندی/  کليدي:درک  کلمات 
دیني كودكان/ زندگي مذهبي/ فهم دینی/ 

تحول شناختی.

چکيده: بي تردید، خدا در ذهن بشر جایي دارد و هر انساني واجد ذهنیتي دربارة خداوند 
است. وقتي سخن از خدا به میان مي آید. ناچار ذهن متوجه معنایي خاص مي شود و 
مفهومي از آن را براي خود معنا مي كند. پرسش مهمي كه پیش روي ما گسترده مي شود 
این است كه: »خداوندي كه محدود نیست و مرزي ندارد، چگونه در مرزبندي ذهن بشر 
وارد مي شود و چگونه مي توان او را درک كرد؟«در كتاب حاضر، این نکته كه كودک به چه 
ترتیبي به درک خداوند نائل مي شود، بررسي شده است. برخي از مباحث كتاب عبارت اند 
از: فهم دیني؛ گسترة بررسي فکر دیني؛ تمایز فرایندها از یکدیگر؛ مراحل تحول مذهبي؛ 
مؤلفه ها و چارچوب هاي تفکر مذهبي؛ ارتباط تحول مفهوم خدا با تحول شناختي؛ ارتباط 

تحول مفهوم خدا با مفهوم پدر.

قصه هاي پيامبران:  کشتي نوح
قصه هاي  افسانه.  نژاد،  شعبان   .468
و  تاریخ  تهران:  پيامبران:  کشتي نوح. 

فرهنگ، 1381، 30 ص.
قطع: رحلي

)پایه های چهارم  ابتدایي  دورۀ تحصيلى: 
و پنجم(

داستان مذهبي/ حضرت  کلمات کليدي: 
نوح )ع(/ یکتاپرستی/ آموزش دینی.

چکيده: كتاب حاضر در برگیرندة قصۀ حضرت نوح )ع(و سرگذشت قوم اوست. خداوند 
پیامبران را برگزید تا مردم را به یکتا پرستي دعوت كنند و از گمراهي برهانند. اما آنان نوح را 
پیامبري دروغین نامیدند و سرانجام عذاب الهي نازل شد. هدف مؤلف از نگارش این كتاب، 
بیان زندگي یکي از پیامبران خدا و سرگذشت اوست و این كه بت پرستان و دنیا  دوستان 

عذاب خواهند دید. مخاطبان این كتاب گروه سني )ب( هستند.

دوباره بنگر)1(:  آفرینش انسان
بنگر)1(:   دوباره  سیدمسعود.  راد،   .469
آفرینش انسان. تهران: زیتون، 1381 ،16 

ص.: مصور.
قطع:وزیری

گروه سنى: چهارمـ  پنجم
رشتة درسى: تعلیم و تربیت دینی

عجایب  انسان/  کليدي:آفرینش  کلمات 
آفرینش/ جنبه های قرآنی آفرینش/ آموزش 

دینی.

چکيده:»آفرینش انسان« حاوی بیانات گهربار امام صادق )ع( به یکی از شاگردانش دربارة 
خلقت انسان است كه با زبانی ساده و روان و با تصویرهایی گویا بیان شده است. رشد جنین 
در شکم مادر، مسئولیت های مهم اعضای بدن انسان، حکمت وجود چشم، دهان، دندان، 
رگ های خونی، موی سر و بدن، حافظه، اثرانگشت، و... مطالبی هستند كه در این كتاب 

توضیح داده شده اند.
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دوباره بنگر)2(:  آفرینش حيوانات
دوباره  سیدمسعود.  راد،   .470
تهران:  حيوانات.  آفرینش  بنگر)2(:  

زیتون،1381 ،16 ص.: مصور.
قطع:وزیری

گروه سنى: چهارمـ  پنجم
رشتة درسى: تعلیم و تربیت دینی

کلمات کليدي:آفرینش حیوانات/ عجایب 
آفرینش/ آموزش دینی.

چکيده:»آفرینش حیوانات« كتابی است شامل مطالب ساده و روان و دارای تصویرهای 
رنگی كه برای كودكان بازنویسی شده است. مطالب كتاب كه توسط یکی از شاگردان امام 
جعفر صادق )ع( نقل شده اند ، خلقت حیوانات از جمله شتر، شیر، گوسفند، گربه، فیل، روباه، 

لك لك، مورچه، كالغ، ماهی و... را به زبان كودكانه شرح می دهند.

دوباره بنگر)3(:  آفرینش طبيعت
بنگر)3(:   دوباره  سیدمسعود.  راد،   .471
زیتون،  تهران:  طبيعت.  آفرینش 

1381 ،16 ص.: مصور.
قطع:وزیری

گروه سنى: چهارمـ  پنجم
رشتة درسى: تعلیم و تربیت دینی

عجایب  طبیعت/  کليدي:آفرینش  کلمات 
آفرینش/ جنبه های قرآنی آفرینش/ آموزش 

دینی/ چرخۀ طبیعت.

چکيده:»آفرینش طبیعت« كتابی است مصور با مطالبی ساده و نشری روان كه از زبان 
شاگرد امام صادق )ع( نقل شده است. رنگ ها، فایده های روز و شب، آفرینش خورشید، 
ارزش كوه ها و دریاها، فواید آب، گیاهان و غالت، رشد میوه ها، انار، هندوانه، خربزه و... و 
نیز آبیاری طبیعی از طریق بارندگی، از جمله مطالب كتاب حاضر هستند كه چرخۀ طبیعت 

و هماهنگی عوامل طبیعی را بیان كرده است.

مهربان، مثل مسيح
مثل  مهربان،  محمد.  جوانبخت،   .472
فکري  پرورش  كانون  تهران:  مسيح. 

كودكان و نوجوانان، 1380، 28 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى: راهنمایي
امام  اجتماعي/  داستان  کليدي:  کلمات 
غیر  با  رفتار  انقالب/  رهبر  )ره(/  خمیني 

مسلمانان/ آموزش اخالق.

چکيده:  این داستان مصور رنگي كه براي گروه سني ج نوشته شده، از زبان ترزا دربارة 
امام خمیني)ره(و ویژگي هاي اوست. ترزا دوست نداشت كه امام خمیني پس از پایان مدت 
تبعیدش از »نوفل لوشاتو« برود. او به امام عالقۀ زیادي داشت، مخصوصاً كه حال مادرش 
پس از آن كه امام روز عید كریسمس شاخه گلي به آن ها داد، بهتر شده بود. در این اثر نوع 

برخورد امام با غیر مسلمانان و احترام ایشان به افراد دیگر، بیان شده است.



برنامه ریزى درس تربيت بدنى...
برنامه ریزى  مصطفی.  عسکریان،   .473
و  آمادگى  دورۀ  بدنى  تربيت  درس 
اول ابتدایى )راهنمایى معلمان تربيت 
بدنى(. تهران: منادی تربیت، 1379 ،216 ص.

قطع:وزیری
گروه سنى: معلمـ  كارشناس

رشتة درسى: تربیت دینی
تربیت  مدارس/  کليدي:ورزش  کلمات 
بدنی كودكان/ زندگی اجتماعی/ برنامه ریزی 

درسی/ فعالیت جسمی.

چکيده:در دوران كودكی، اگر تربیت بدنی از برنامه های اصولی برخوردار باشد، می تواند 
شرایطی فراهم آورد كه با كسب تجربه های گران بها توسط كودک، او را برای زندگی 
اجتماعی آماده سازد. از آن جا كه در سنین آمادگی و دبستان، شخصیت كودک در حال 
تکوین است، فعالیت و حركت از ضروری ترین نیازهای وی به شمار می رود. به این لحاظ، 
اهمیت دادن به حركت و فعالیت جسمی به فراخور نیازهای سنی، درس تربیت بدنی را 
هدفمند می سازد. در دورة ابتدایی، تربیت بدنی می تواند با به كارگیری عضالت از طریق 
از طریق  را  ذهنی  قوای  و  ببرد  باال  را  قابلیت های جسمانی  اندام ها،  متناسب  حركات 
بازی های سازمان یافته پرورش دهد. هم چنین تربیت بدنی كودكان، روحیۀ اجتماعی و 

مسئولیت پذیری آن ها را از طریق مشاركت در بازی های اجتماعی تقویت می كند.
كتاب حاضر در سه فصل به تشریح اهمیت فعالیت های ورزشی كودكان می پردازد و 
تمریناتی را برای گرم كردن بدن توسط كودكان، در بخش دوم توضیح داده است. در 
بخش سوم، محتوای برنامۀ تربیت بدنی را از طریق انجام حركات تقلیدی و شیرین كاری ها 

و بازی های دارای موضوع، و... توضیح داده است.

بحث و یادگيرى در گروه
و  بحث  نویل.  بنت،  الیزابت؛  دیون،   .474
ـ  داورپناه.  فروزنده  گروه.  در  یادگيرى 

تهران: رشد، 1379، 133ص.: مصور.
قطع:رقعی

گروه سنى: معلمـ  كارشناس
رشتة درسى: علوم تربیتی

مدرسه/  معلمان  کليدي:تعلیم/  کلمات 
ابتدایی.

چکيده:در این كتاب، راهبردها و رویکردهایی در زمینۀ به كارگیری همکاری گروهی 
در چارچوب برنامۀ آموزشی كشور مطرح شده اند. این كتاب در اصل شامل 25 فعالیت 
گروهی است كه می توان از آن ها به عنوان مبنایی برای كار گروهی در جلسه های درس 
را به  و پی گیری های بعدی در كالس، سود جست. هم چنین، نمونه های كار گروهی 
دانش آموزان خاطر نشان می سازد و در عین حال، اهمیت اختصاص دادن فرصت الزم را 

برای نظارت و ارزیابی، به معلمان یادآوری می كند.
كتاب حاضر یکی از مجموعه  كتاب هایی است كه انتشارات »راتلج« در زمینه مهارت های 
كالس داری برای معلمان، انتشار داده است و در اصل حاصل پژوهشی است كه در سال 
1988 به اهتمام دانشگاه »اكستر« برای دورة ابتدایی صورت گرفت. نحوة ادارة كالس، 
شیوه های پرسش از دانش آموزان، روش های تدریس مؤثر و شیوه های توضیح درس، از 

جمله فعالیت های این كتاب هستند.

 یك شروع خوب مجموعه...
یك شروع  دیگران.  و  اختر  بیات،   .475
خوب مجموعه فعاليت هاي پيش نياز 
کالس اولي ها. تهران: شورا، 1381، 96 ص.

قطع: رقعي
دورۀ تحصيلى: ابتدایي )پایۀ اول(

رشد  ابتدایي/  آموزش  کليدي:  کلمات 
رسمي/  آموزش  نیاز/  پیش  شناختي/ 

مهارت های ارتباطی.

ابعاد گوناگوني دارد كه مهارت هاي  براي شروع آموزش هاي رسمي  آمادگي  چکيده: 
زباني، كسب استقالل در انجام كارها، توانایي ابراز احساسات، مهارت هاي ارتباطي، ورود 
به فعالیت هاي گروهي، خو گرفتن به رفتارهاي اجتماعي و فراگرفتن از دیگران، از جمله 
مهم ترین آن هاست. این موارد اجزاي مواد خام رشد شناختي به حساب مي آیند. فعالیت هاي 
پیش بیني شده در كتاب حاضر، ضمن خوشایند بودن براي نوآموزان، موجب انتقال مفاهیم 
ذهني و مهارت هاي عملي به آن ها مي شوند كه پیش نیاز پایۀ اول دبستان هستند و به 
تجربۀ قبلي آنان نیز پیوند مي خورند. این فعالیت ها بر اساس ورود نوآموز به مدرسه، آشنایي 
با محیط جدید، آشنایي با هم ساالن، آشنایي با كاركنان مدرسه، معرفي خود، بیان عالئق و... 
تهیه و تنظیم شده اند و هر فعالیت و نحوة اجراي آن با زباني بسیار ساده مطرح شده است.

183 دورةآموزشابتدايي4
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185 دورةآموزشراهنمايی4

فهرست  توصيفي  کتاب هاي آموزشي 
برگزیده  وتقدیرى جشنوارۀ چهارم

دورۀ  آموزش  راهنمایى 
سال 1383

سال 1381
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187 دورةآموزشراهنمايی4

آمار، رسم نمودار و احتمال
رسم  آمار،  كاترین.  جانسون،   .476
نمودار و احتمال. علیرضا توكلی. تهران: 

مدرسه، 1380، 36ص.
قطع: رحلی

گروه سنى: معلم، كارشناس
رشتة درسى: ریاضی

کلمات کليدي: آمار/ احتماالت/ سرگرمی/ 
براورد/ احتمال.

چکيده: این كتاب، وسیله ای برای آموزش منطقی از راه سرگرمی است و برای مربیان 
و معلمان تدارک دیده شده است. كتاب، شامل فعالیت هایی می شود كه به سازمان دادن، 
طبقه بندی كردن و تفسیر داده ها اختصاص یافته اند. مفاهیم »براورد« و »احتمال« شرح 
داده شده اند  و برای هر فعالیت، هدف، مواد الزم و راهنمایی های روشنی ارائه شده است. 
كتاب حاضر، از سه بخش تشکیل می شود: 1. شمردن و طبقه بندی؛ 2. آمار و رسم نمودار؛ 
3. احتمال. این كتاب از معلمان می خواهد به دانش آموزان تکلیف بدهند، از چیزهایی كه با 
آمار سر و كار دارند، فهرستی تهیه كنند. انجام فعالیت های صفحات دانش آموزی، آن ها را با 

رسم نمودار، شناخت شکل ها، احتماالت، مسائل كسری و... آشنا می سازد.

از انشا تا نویسندگى
477. ربانی، جعفر. از انشا تا نویسندگى. 

تهران: مدرسه، 1380، 375ص.
قطع: رقعی

گروه سنى:معلم
رشتة درسى: ادبیات فارسی

نویسندگی/ فن نگارش/  کلمات کليدي: 
انشای فارسی/ نامه نگاری/ داستان نویسی.

چکيده: نگارنده در این كتاب می كوشد مسیر نوشتن را از آغاز تا دورة نویسندگی برای 
مخاطبان شرح دهد. مجموعۀ حاضر در سه فصل تدوین شده است: فصل اول مشتمل بر 
كلیاتی است دربارة انشا كه در پی آن در فصل دوم، از »چگونه نوشتن« سخن می رود. فصل 
سوم متضمن نمونه هایی است از آثار برگزیده كه به زعم نگارنده، اغلب آن ها از بهترین 
نوشته ها و ترجمه هایی هستند كه در زبان فارسی معاصر پدید آمده اند. »ضرورت نوشتن«، 
»نامه نگاری«،  »توصیف«،  »بازنویسی«،  نویسی«،  انشانویسی«، »خالصه  »قالب های 
»مقاله نویسی«، »داستان نویسی«، »گزارش نویسی«، »نقد و تصحیح انشا« و »موضوعاتی 

برای نوشتن«، پاره ای از مباحث این كتاب هستند.

اسلحه و جنگ افزارها در دوران...
478. فاولر، ویل. اسلحه و جنگ افزارها 
تهران:  زمانی.  سهیال  جدید.  دوران  در 

دلهام، 1381، 64ص.: مصور.
قطع: رحلی

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: تاریخ

جنگ/  تاریخ  سالح ها/  کليدي:  کلمات 
فنون جنگ.

چکيده: از ابتدای سدة هجدهم تا كنون، شیوه های نظامی بیش از حد تصور ما دستخوش 
دگرگونی شده اند. جنگ جهانی اول تقریباً نبردی تن به تن بود، در حالی كه جنگ خلیج 
فارس را هواپیماهای پیشرفتۀ نظامی و موشك های دوربرد، پیش بردند. تمام صنایع هوایی 
و دریایی و زمینی، ابزارهای اصلی و فرعی سربازان و... تغییرات اساسی كرده اند. اگر مایلید 
دربارة این جنگ افزارهای جدید، و هم چنین توپخانه، تانك، خودروی زرهی، كشتی، هواپیما 
و... مطالب جالبی به همراه تصویرهای رنگی آن ها، فرا بگیرید، توصیه می كنیم كتاب حاضر 

را مطالعه كنید.
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اسلحه و جنگ افزارها در دوران...
479. فاولر، ویل. اسلحه و جنگ افزارها 
در دوران قدیم. محمدحسین آریا. تهران: 

دلهام، 1380، 64ص.: مصور.
قطع: رحلی

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: تاریخ

جنگ/  تاریخ  سالح ها/  کليدي:  کلمات 
فنون جنگ/ انسان غارنشین/ كشف آهن.

چکيده: انسان از نخستین روزهای حیات خویش از سالح استفاده كرده است. سالح های 
قدیم را از سنگ می ساختند و در ساختن آن ها از وسایل شکار مثل نیزه و كمان تقلید 
می كردند. به مرور كه مردم عصر حجر از غارها و سرپناه های سازة خود خارج شدند، خاندان 
و طایفه تشکیل دادند و آبادی بنا كردند. در آن زمان، ابزارهای مفرغی یا برنزی جای وسایل 
سنگی یا سنگ چخماق را گرفتند و مدتی بعد هم، مفرغ و برنز جای خود را به آهن داد. 
انسان به مرور صاحب ملك، خانه، آذوقه و زینت آالت شد و احساس كرد، به سالح نه به 
خاطر كشتار، بلکه برای دفاع از خود و حمله به انسان های دیگر محتاج است و... كتاب با 

واژ ه نامه و فهرست راهنما به پایان می رسد.

اطلس ستارگان و سيارات
ستارگان  اطلس  ایان.  دیدپات،   .480
و سيارات. حسین علیزاده غریب. تهران: 
مسلح، 1380،  نیروهای  جغرافیایی  سازمان 

93ص.: مصور.
قطع: رحلی

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: جغرافیا

کلمات کليدي: نجوم/ اطلس ستارگان و 
سیارات/ آموزش جغرافیا/ منظومۀ شمسی/ 

شهاب سنگ.

و...  حرارت  تشریح وضعیت، چرخش، حركت،  به  سیارات  و  ستارگان  اطلس  چکيده: 
خورشید، سیارات منظومۀ شمسی، شهاب ها و شهاب سنگ ها، ستاره ها و كهکشان ها پرداخته 
است. هدف كتاب ارائۀ اطالعات تازه دربارة علم اخترشناسی است. مؤلف در هر بخش از 
كتاب، تصویر تمبری را كه به موضوع آن بخش پیوستگی دارد، آورده است تا از این طریق، 
دانستنی های جالبی دربارة اخترشناسی به خواننده ارائه دهد. در پایان كتاب، بخشی به عنوان 
خودآزمایی با ده ها سؤال تدوین شده كه پاسخ آن ها در صفحۀ بعد آمده است. دانش آموزان 
با پاسخ به سؤال ها و مقایسۀ آن ها با پاسخ كتاب، می توانند اطالعات علمی خود را بیازمایند. 
بخش پایانی كتاب، به واژه نامه ای اختصاص دارد كه با ذكر صفحه به یافتن كلمات علمی 

مناسب در داخل متن كمك می كند.

بر سفرۀ نماز: مجموعة...
نماز:  سفرۀ  بر  نماز.  اقامه  ستاد   .481
مجموعة شصت موضوع براى ارائه بين 
نماز ظهر و عصر در مدارس راهنمایى 
توسط ائمة جماعت روحانى. تهران: ورای 

دانش، 1380، 264ص.
قطع: وزیری

گروه سنى:معلم
رشتة درسى: تعلیم و تربیت دینی

کلمات کليدي: نماز/ وعظ/ علوم قرآنی/ 
اخالق اجتماعی/ گفت وگو با خدا.

دانش آموزان و مسئوالن  از  باحضور جمعی  نماز جماعت در مدرسه ها،  اقامۀ  چکيده: 
آموزشی، پدیده ای مبارک پس از انقالب اسالمی است. این كتاب حاوی مجموعه ای از 60 
موضوع متنوع و در عین حال مرتبط برای استفاده بین دو نماز ظهر و عصر در مدرسه هاست. 
موضوعات كتاب با عنوان های كلی: علوم قرآنی، عقاید، احکام، تاریخ، و اخالق اجتماعی 
تنظیم شده اند. زبان آن ساده و سطح آن طوری است كه برای دانش آموزان قابل درک 
است. عالوه بر این، پرسش هایی برای برانگیختن كنجکاوی دانش آموزان طراحی شده اند. 
برای مثال در موضوع گفت وگو با خدا، پس از بیان هدف های كلی و رفتاری، این پرسش 

آمده است: »كدام دعاست كه اصاًل نقطه ندارد؟«



بيزبوشاهى استميروخ...
482. شاه آبادی، حمیدرضا. بيزبوشاهى 
استميروخ: ما این شاه را نمى خواهيم: 
از واقعة 29 بهمن 1356  گزارشى 
تبریز. تهران: كانون پرورش فکری كودكان 

و نوجوانان، 1380، 28ص.: مصور.
قطع: وزیری

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ ایران/ تاریخ انقالب 
اسالمی/ شهدای انقالب/ آموزش تاریخ.

چکيده: یکی از حوادث مهم و سرنوشت ساز انقالب اسالمی كه به اوج گیری مبارزات 
مردم كمك كرد، مراسم چهلم شهدای 19 دی قم، در تبریز بود. این مراسم كه روز 29 
بهمن 1356 با حضور گروه كثیری از مردم برگزار شد و به تظاهرات گستردة آن ها انجامید، 
یکی از وقایع مهم انقالب اسالمی است. كتاب حاضر گزارشی است از حوادث آن روز 
كه به منظور آشنایی نوجوانان و جوانان با مبارزات مردم تبریز نوشته شده است. توجه به 
تصویرهای كتاب و مطالعۀ متن آن، دانش آموزان را با حوادث قبل از انقالب اسالمی آشنا 

می سازد.

حرف هایم با او
او.  با  حرف هایم  483. سیدی، حسین. 
قم: مؤسسۀ اندیشه و فرهنگ دینی، 1380، 

24ص.: مصور.
قطع: خشتی

گروه سنى:دوم و سوم
رشتة درسى: تعلیم و تربیت دینی

آفرینش/  خداشناسی/  کليدي:  کلمات 
عجایب خلقت/ نیایش/ تربیت بدنی.

چکيده: ای دانایی كه كرة زمین را به گونه ای آفریدی تا همۀ جان داران بتوانند در آن 
زندگی كنند، بر دانش ما بیفزای! ای كه كوه ها را آفریدی تا برف ها روی آن ها بنشینند 
و در بهار، جویباران از آن جاری شوند و مردم از سنگ ها و معادن آن استفاده كنند، از تو 
سپاس گزاریم! ای كه لباس پرندگان را »پر« قرار دادی تا در برابر گرما و سرما محافظت 
شوند و به خوبی پرواز كنند، به ما بال های تصمیم و اراده بده تا در آسمان خوبی ها پرواز 
كنیم! ای كه از بوته های ضعیف، میوه های بزرگ می آفرینی، ای كه گل های سرخ و 

محمدی را عطرآگین آفریدی، ما را با عطر خوبی ها خوش بو كن. 
كتاب حاضر، به نیایش هایی برای كودكان اختصاص دارد كه محتوایش بر اصول علمی 
استوار است  و با زبانی لطیف و ساده بیان می شود. موضوع آن ها به دنیای كودكان نزدیك 

است و با نگاهی نو و واقعی به مناجات می پردازد.

فضایى خارج از مدار زمين:...
خارج  فضایى  دیوید.  جفریس،   .484
جست وجوى  در  زمين:  مدار  از 
موجودات فضایى: تحقيقى پيرامون 
تهران:  داریانی.  شعبانی  داود  موجودات. 

دلهام، 1380، 32ص.: مصور.
قطع: رحلی

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

کلمات کليدي: زندگی فرازمینی/ موجودات 
فضایی/ بشقاب پرنده/ منشأ حیات/ آموزش 

علوم.

چکيده: تا چند سال قبل فکر وجود موجوداتی در خارج از مدار زمین كاماًل یك تخیل 
محسوب می شد. اما این فکر، امروزه بیشتر به واقعیت نزدیك شده است. انسان هایی 
كه به موجودات فضایی عقیده دارند، ادعا می كنند در جهانی به این بزرگی در تعدادی 
از سیاره هایی كه پیرامون خورشیدهای دیگر در گردش اند، باید حیات وجود داشته باشد. 
زیرا كهکشانی كه كرة زمین در آن قرار دارد، تنها یکی از میلیاردها كهکشانی است كه در 
عالم وجود دارد. كتاب حاضر احتمال وجود حیات را در سیارة دیگری به جز زمین، بررسی 
می كند. مطالب این كتاب عبارت اند از: معرفی منشأ حیات در زمین، بررسی احتمال زندگی 
در كره هایی چون مریخ، ماه و مشتری، راه های دریافت عالئمی كه توسط موجودات 
غیرزمینی به سوی زمین ارسال می شوند و معرفی بشقاب پرنده ها. پایان بخش كتاب شرح 

واژه های اختصاصی است.
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در طلوع آزادى: گزارشى از... 
485. شاه آبادی، حمیدرضا. در طلوع آزادى: 
و 22  روزهاى 21  وقایع  از  گزارشى 
بهمن 1357. تهران: كانون پرورش فکری 

كودكان و نوجوانان، 1380، 36ص.: مصور.
قطع: وزیری

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ انقالب اسالمی/ امام 
آموزش  بهمن/  همافران/ 22  )ره(/  خمینی 

تاریخ.

چکيده: روز 20 بهمن ماه، مردم شهر تهران منتظر پیام امام خمینی هستند. همافران 
نیروی هوایی آمادة حركتی جدید هستند. مردم به كمك همافران به پادگان هجوم می آورند 
و اسلحه و مهمات بین مردم تقسیم می شود. صبح روز 21 بهمن ماه مردم در خیابان ها 
هستند و خیابان ها آكنده از دود الستیك های سوخته است. كالنتری ها به تصرف مردم در 
می آیند. اعالمیۀ امام خمینی بین مردم پخش می شود. صبح روز 22 بهمن مردم به كارخانۀ 
مسلسل سازی حمله می كنند و بین ارتش و مردم هم بستگی ایجاد می شود و... سرانجام 
در ساعت 13/15 دقیقۀ همان روز رادیو با قطع برنامه های خود اطالعیۀ ارتش را مبنی بر 
بی طرفی در مناقشات فعلی اعالم می كند و پادگان ها به دست مردم می افتند و انقالب به 

پیروزی می رسد.

روزهاى خدا: درود بر برادر ارتشى
روزهاى  حمیدرضا.  آبادی،  شاه   .486
خدا: درود بر برادر ارتشى: گزارشى 
بهمن   19 تا   13 روزهاى  وقایع  از 
فکری  پرورش  كانون  تهران:   .1357

كودكان و نوجوانان، 1380، 32ص.: مصور.
قطع: وزیری

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ ایران/ تاریخ انقالب 
علوی/  مدرسۀ  خمینی)ره(/  امام  اسالمی/ 

بازرگان.

چکيده: از 12 بهمن، تهران مهمانی چون امام خمینی را در خود جای داد. مدرسۀ »علوی« 
محل مالقات های مردم با امام شد. كاركنان اعتصابی وزارت خانه ها و اداره های دولتی، گروه 
گروه به آن مدرسه می آمدند. امام در مصاحبه با خبرنگاران در مدرسۀ علوی، ارتش را برادر 
مردم دانست و توصیه كرد ارتشیان به ملت بپیوندند. تشکیل دولت موقت انقالب، وعده ای 
بود كه امام در همان نخستین سخن رانی خود در بهشت زهرا، بر آن تأكید كرد. در پی این 
رخدادها، اعتصابات یکی پس از دیگری سرنگونی دولت بختیار را موجب می شد. روز 16 
بهمن، بازرگان معرفی شد. روز 17 بهمن، مردم با ترتیب دادن تظاهرات متعدد، پشتیبانی 

خود را از دولت بازرگان ابراز داشتند و...

روزهاى خدا: زیر بار ستم...
487. شاه آبادی، حمیدرضا. روزهاى خدا: 
زیر بار ستم نمى کنيم زندگى. تهران: 
نوجوانان،  و  كودكان  فکری  پرورش  كانون 

1380، 32ص.: مصور.
قطع: وزیری

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ ایران/ تاریخ انقالب 
اسالمی/ راه پیمایی/ مبارزة مردم.

چکيده: كتاب حاضر جلد دیگری از مجموعۀ »روزهای خدا« است كه در آن، گزارشی از 
چگونگی شکل گیری وقایع روزهای 19 و 20 آذرماه 1357 و راه پیمایی گستردة مردم در 
تاسوعا و عاشورا، علیه رژیم شاه آمده است. تجمع و راه پیمایی مردم همراه با شعارهای ضد 
رژیم، یورش نیروهای ساواک به مردم و عکس العمل متقابل مردم، از جمله حوادثی بودند 
كه در گوشه و كنار كشور اتفاق می افتادند. اقدامات رژیم و به طور كلی حال و هوای این 
دو روز و تأثیر آن بر روند پیروزی انقالب اسالمی، محتوای این گزارش را تشکیل می دهند. 

كتاب با عکس هایی از صحنه های انقالب و تظاهرات مردم همراه است.



سنجش و اندازه گيرى در...
و  سنجش  علیرضا.  كیامنش،   .488
با  همراه  ریاضى  در  اندازه گيرى 
دورۀ  در   Timss ریاضى  سؤال هاى 
راهنمایى. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت، 

1380، 238ص.: مصور.
قطع: رحلی

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: ریاضی

ریاضیات/  آموزش  کليدي:  کلمات 
روش های آماری در ارزش یابی/ آزمون های 

توانایی/ مطالعۀ تیمز.

چکيده: ارزش یابی از آموخته های دانش آموزان و انطباق این فرایند با اصول و روش های 
علمی، به ویژه در چند سال اخیر در آموزش و پرورش كشور مورد بررسی و تجدیدنظر 
قرار گرفته، به گونه ای كه براساس آیین نامۀ جدید ارزش یابی دانش آموزان، از سال 1880 
»رویکرد فرایند محور« جای گزین شیوة تراكمی و پایان نگر گذشته شده است. كتاب 
حاضر به منظور آشنایی معلمان و دست اندركاران آموزش و پرورش كشور با اصول و 
روش های ارزش یابی و ویژگی های اساسی مطالعۀ »تیمز« )Timss( نگارش یافته است. 
ضمناً سؤال های ریاضی Timss همراه با پاسخ های آن ها در انتهای كتاب چاپ شده است.

سيرى در نگارستان نقاشى ایران
489. الماسی، مهدی. سيرى در نگارستان 
نقاشى ایران. تهران: كانون پرورش فکری 
كودكان و نوجوانان، 1380، 132ص.: مصور.

قطع: رحلی
گروه سنى:سوم

رشتة درسى: هنر
کلمات کليدي: نقاشی ایرانی/ تاریخ هنر/ 

آموزش هنر/ تزئین قرآن كریم.

چکيده: پس از گسترش اسالم در ایران، روم، مصر و هند كه سرزمین هایی دارای فرهنگ 
و تمدن باسابقه و باشکوه بودند، مسلمانان وارث سنت های گوناگون فکری، هنری و ادبی 
شدند كه در دنیای معنوی اسالم تغییر شکل یافتند و آزادانه به حیات خود ادامه دادند. 

نخستین زمینه های نقاشی پس از اسالم، در پیوند با تزئین قرآن كریم مطرح شد و...
متن فوق نمونه هایی از كتاب »سیری در نگارستان نقاشی ایران«، نوشتۀ مهدی الماسی 
است كه با انگیزة آشنایی نوجوانان با سرگذشت نقاشی ایران )دوران اسالمی( تألیف شده 
است. مؤلف با معرفی مختصر مکتب های نقاشی ایرانی، با زبانی ساده برخی از ویژگی ها 
و اصطالحات را توضیح می دهد. در آخر از بزرگان و برخی نقاشان و نگارگران ایرانی یاد 

می كند و زندگی و آثار آنان را شرح می دهد.

چهره هاى درخشان: شهریار
چهره هاى  محمدكاظم.  مزینانی،   .490
درخشان: شهریار. تهران: دفتر انتشارات 

كمك آموزشی، 1380، 94ص.: مصور.
قطع: پالتویی

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: ادبیات فارسی

شهریار/  محمدحسین  کليدي:  کلمات 
زندگی نامه/ شعر فارسی/ آموزش ادبیات.

چکيده: محمدحسین متخلص به »شهریار«، در سال 1285 در روستای »خشگناب« 
تبریز متولد شد. قرآن، زبان عربی و فرانسه را در نوجوانی آموخت. در مدرسه متحده تبریز با 
سیدابوالقاسم آشنا شد. سال 1300 در مدرسۀ دارالفنون به كسب علم پرداخت و سه سال بعد 
به مدرسۀ طب راه یافت. در سال آخر مدرسه قبل از چاپ شعرش، مدرسۀ طب را رها كرد و 
به سرودن شعر پرداخت. مدتی به كار دولتی در نیشابور مشغول بود. چندی بعد پدرش فوت 
كرد. پس از آن، شهریار در بانك كشاورزی و ادارة ثبت اسناد نیشابور مشغول به كار شد. در 
این سال ها اشعار »حیدربابا« را سرود. پس از فوت مادر به تبریز بازگشت و با نوة عمه اش 
ازدواج كرد. شعر »علی ای همای رحمت« از سروده های او در این زمان است. با شروع 
جنگ لباس بسیجیان را پوشید و نیمی از حقوقش را به جبهه های جنگ فرستاد. شهریار 

در 26 شهریور 1367 در سن 83 سالگی، در »بیمارستان مهر« چشم از جهان فرو بست.
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فرزانگان: فردوسى
فرزانگان:  اهلل.  عزت  الوندی،   .491
كمك  انتشارات  دفتر  تهران:  فردوسى. 

آموزشی، 1380، 168ص.
قطع: پالتویی

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: تاریخ

فردوسی/  ابوالقاسم  کليدي:  کلمات 
شاهنامه/  فارسی/  شعر  سرگذشت نامه/ 

آموزش ادبیات.

چکيده: ابوالقاسم فردوسی، در روستای »باژ« از توابع »توس« در سال 329 هـ.ق. به دنیا 
آمد. بین سال های 350 تا 355 ازدواج كرد و در همان ایام، به سرودن داستان های »بیژن و 
منیژه« و »رستم و اسفندیار« پرداخت. سال 370 به »شاهنامۀ ابومنصوری« دست یافت و 
به نظم برخی از داستان های آن پرداخت. تدوین اولیۀ شاهنامه را سال 384 هجری قمری 
به پایان رساند. سال 395، به تجدید نظر اساسی در شاهنامه و افزودن بیت هایی سازگار با 
انتقادات مذهبی خود، شعرهایی در مدح محمود غزنوی و افزودن گشتاسب نامۀ دقیقی در 
آن، پرداخت. پنج سال بعد، نسخۀ كامل شاهنامه را به سلطان محمود غزنوی اهدا كرد كه 
با رد آن روبه رو شد. سال 411 چشم از جهان فرو بست و او را در باغش، حوالی توس به 
خاک سپردند. كتاب شاهنامه به سه بخش: عصر اسطوره ای، عصر پهلوانی و تاریخی تقسیم 
شده است. هم چنین، عالوه بر همۀ ویژگی های شاهنامه، معنای اسامی در القای مطلب و 

موسیقی زیبای پنهان در سخن، از ویژگی های زبانی آن به شمار می رود.

فناورى هاى فوق و پيشرفته:...
492. جفریس، دیوید. فناورى هاى فوق و 
پيشرفته: فضاى مجازى: جدیدترین 
سایبرنتيك،  دنياى  از  اطالعات 
داود  وب.  اینترنت،  مجازى،  واقعيت 
شعبانی داریانی. تهران: دلهام، 1380، 32ص.: 

مصور.
قطع: رحلی

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

فضای  رایانه/  و  انسان  کليدي:  کلمات 
مجازی/ وب/ فناوری پیشرفته/ جلوه های ویژه.

چکيده: »فضای مجازی« به سیستم شبکه های رایانه ای اطالق می شود. اینترنت یا 
شبکه، سیستمی است كه میلیون ها رایانه را به یکدیگر مرتبط می كند. به شبکۀ »تار 
عنکبوتی جهانی« به اختصار »وب« نیز گفته می شود. سایت وب روش اصلی برای نمایش 
اطالعات در شبکۀ جهانی وب است. جلوه های ویژه كه امروزه در اغلب فیلم های پرفروش 
از آن ها استفاده می شود، بدون ارتباط رایانه ای مجازی غیرممکن بودند. كتاب حاضر دربارة 
مبانی علم سایبرنتیك، اینترنت، آشنایی با وب و واقعیت مجازی همراه با تصویرها و 

توضیحات گویا ارائه می دهد.

سرگذشت اماکن مقدس )2(:...
493. معصومی، علی. سرگذشت اماکن 
مقدس )2(: قصه هاى بيت المقدس و 
مسجداالقصى. تهران: پیام آزادی، 1380، 

108ص.
قطع: رقعی

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: تعلیم و تربیت دینی

المقدس/  بیت  تاریخ  کليدي:  کلمات 
مقدس/  مکان های  االقصی/  مسجد 

فلسطین/ نوح )ع(/ كنعان.

چکيده: كتاب حاضر در پنج فصل به تاریخ بیت المقدس و مسجداالقصی پرداخته است. 
در اولین داستان از فصل اول، به تاریخچۀ فلسطین امروزی از حدود پنج هزار سال پیش 
پرداخته شده است، و اشاره می كند كه گروهی از نوادگان حضرت نوح )ع( در سرزمینی 
كه امروز فلسطین نام دارد، زندگی می كردند. این گروه از نژاد »كنعان« پسر سام بن نوح 
بودند؛ به همین سبب آن ها را كنعانی ها و یا قوم كنعان گفته اند. مورخان نوشته اند كه 
قوم كنعان اجداد نژاد عرب هستند. »از كنعان تا فلسطین«، »این جا مقدس می شود«، 
»شکوه سلیمانی«، »حضرت عیسی )ع( و بیت المقدس«، »نماز جماعت رسول اكرم)ص( 
در مسجداالقصی«، »برگزیدن نام از طرف خدا برای عصر سرخ بیت المقدس«، »نخستین 

قیام قدس«، »قیام دیدار« و چند عنوان دیگر، نام های داستان های كتاب حاضرهستند.
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کتاب کار دانش آموز: ریاضى... 
494. بخشعلی زاده، شهرناز؛ ممتحنی، ویدا؛ 
خدابنده لو، گلرخ. کتاب کار دانش آموز: 
تهران: سنجش  راهنمایى.  اول  ریاضى 

روز، 1380، 140ص.: مصور.
قطع: وزیری

گروه سنى:اول
رشتة درسى: ریاضی

کلمات کليدي: آموزش ریاضیات/ راهنمای 
آموزشی/ پایۀ اول دورة راهنمایی/ هندسه/ 

آمار/ كسر.

چکيده: كتاب حاضر در 10 بخش، به توضیح مسائل و تمرین های ریاضی سال اول 
راهنمایی پرداخته است. در بخش اول به حساب، بخش دوم به كسر متعارفی، بخش سوم 
به تناسب، بخش چهارم به هندسه )قسمت اول(، بخش پنجم به عدد اعشاری، بخش 
ششم به عدد صحیح، بخش هفتم به هندسه )قسمت دوم(، بخش هشتم به عدد صحیح 
)قسمت دوم(، بخش نهم به آمار و بخش دهم به هندسه )قسمت سوم( پرداخته است. 
مطالب و تمرین های كتاب منطبق بر مطالب كتاب درسی تدوین شده اند  و مطالب هر 
بخش با تمرین ها، تصویرها و نمودارهای متعددی همراه است كه درک و فهم مطالب را 

آسان تر ساخته است.

کتاب کار دانش آموز: ریاضى...
495. بخشعلی زاده، شهرناز؛ ممتحنی، ویدا؛ 
خدابنده لو، گلرخ. کتاب کار دانش آموز: 
ریاضى دوم راهنمایى. تهران: سنجش 

روز، 1380، 128ص.: مصور.
قطع: وزیری

گروه سنى:دوم
رشتة درسى: ریاضی

کلمات کليدي: آموزش ریاضیات/ راهنمای 
آموزشی/ پایۀ دوم دورة راهنمایی/ هندسه/ 

اعداد گویا/ محور مختصات.

چکيده: كتاب حاضر در نه بخش به توضیح مسائل و تمرین های ریاضی سال دوم 
راهنمایی پرداخته است. بخش اول به مجموعه ها، بخش دوم به اعداد صحیح، بخش 
سوم به حساب، بخش چهارم به هندسه، بخش پنجم به اعداد گویا، بخش ششم به كاربرد 
حروف، بخش هفتم به هندسه )قسمت دوم(، بخش هشتم به محور مختصات، بخش نهم 
به هندسه )قسمت سوم( پرداخته است. مطالب و تمرین های كتاب كمك درسی حاضر، 
با توجه به مطالب منطبق كتاب درسی تنظیم شده اند  و این كتاب به عنوان كتاب كار به 
عالقه مندان معرفی می شود. مطالب كتاب با تصویرها و نمودارهای متعددی همراه است 

كه حل تمرین ها را آسان تر می كند.

کتاب کار دانش آموز: عربى اول...
496. متقی زاده، عیسی؛ اشکبوس، عادل؛ 
یوسف نژاد، یوسف. کتاب کار دانش آموز: 
عربى اول راهنمایى. تهران: سنجش روز، 

1380، 144ص.: مصور.
قطع: وزیری

گروه سنى:اول
رشتة درسى: عربی

عربی/  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 
راهنمای آموزشی/ پایۀ اول دورة راهنمایی/ 

معما و سرگرمی.

چکيده: برای آن دسته از دانش آموزانی كه برای نخستین بار با زبانی غیر از زبان فارسی 
آشنا می شوند. نحوة ارائۀ مطالب بسیار مهم است. زیرا در اثر عرضۀ نامناسب مطالب، ضمن 
عدم یادگیری، فرد از آن گریزان خواهد شد. تمام سعی نگارندگان كتاب كار دانش آموز آن 
است كه با استفاده از مثال های متعدد، تمرین، معما و مطالب متنوع، مهارت یادگیری را در 
دانش آموزان سال اول راهنمایی برانگیزند و آن را توسعه دهند. این كتاب را كارشناسان تهیۀ 

سؤاالت استاندارد »ادارة كل سنجش و ارزش یابی تحصیلی« تدوین كرده اند.
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کتاب کار دانش آموز: عربى دوم...
497. متقی زاده، عیسی؛ اشکبوس، عادل؛ 
یوسف نژاد، یوسف. کتاب کار دانش آموز: 
سنجش  تهران:  راهنمایى.  دوم  عربى 

روز، 1380، 56ص.: مصور.
قطع: وزیری

گروه سنى:دوم
رشتة درسى: عربی

عربی/  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 
راهنمای آموزشی/ پایۀ دوم دورة راهنمایی/ 

معما و سرگرمی.

چکيده: كتاب كار حاضر برای آن دسته از دانش آموزان فعالی در نظر گرفته شده است 
كه به یادگیری و تکمیل مطالب كتاب عربی سال دوم راهنمایی عالقه دارند. این كتاب 
با گنجاندن تمرین، تصویر، معما و مثال های قرآنی، سعی می كند دانش آموزان مشتاق را 
به فعالیت وادارد. كتاب حاضر را  كارشناسان تهیۀ سؤاالت استاندارد »ادارة كل سنجش و 

ارزش یابی تحصیلی« تدوین كرده اند.

کتاب کار دانش آموز: عربى سوم...
498. متقی زاده، عیسی؛ اشکبوس، عادل؛ 
یوسف نژاد، یوسف. کتاب کار دانش آموز: 
تهران: سنجش  راهنمایى.  عربى سوم 

روز، 1380، 35ص.: مصور.
قطع: وزیری

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: عربی

عربی/  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 
راهنمای آموزشی/ پایۀ سوم دورة راهنمایی/ 

سرگرمی و معما.

چکيده: یادگیری زبان غیرمادری بسیار سخت و مشکل است؛ به ویژه اگر نادرست آموزش 
داده شود. زبان عربی كه در بسیاری موارد با زبان فارسی اشتراكاتی دارد و زبان قرآن است، 
از سال اول راهنمایی در درس های اصلی گنجانده شده است. برای یادگیری زبان، تنها 
كافی نیست كه در كالس به درس گوش دهیم، بلکه باید پس از كالس، تمرین و مسائل 
هر درس را حل كنیم. كتاب كار حاضر با استفاده از تصویر، مثال، معما و تمرین های متنوع، 
یادگیری زبان را آسان می سازد. این كتاب با تالش كارشناسان تهیۀ سؤاالت استاندارد 

»ادارة كل سنجش و ارزش یابی تحصیلی« فراهم شده است.

کتاب کار و تمرین جغرافيا،... 
آزادمهر،  منصور؛  عباسی،  ملك   .499
و  کار  کتاب  ناهید.  فالحیان،  معصومه؛ 
تمرین جغرافيا، فعاليت هاى تکميلى 
در آموزش جغرافيا )1(. تهران: محراب 

قلم، 1380، 78ص.: مصور.
قطع: رحلی

گروه سنى:اول
رشتة درسى: جغرافیا

و  آزمون  درسی/  كتاب  کليدي:  کلمات 
تمرین/ آموزش جغرافیا/ خاورمیانه/ طبیعت ایران.

چکيده: كشور ایران در خاورمیانه قرار دارد و خاورمیانه یك منطقۀ وسیع جغرافیایی در 
غرب آسیاست. ناهمواری هایی كه در ایران وجود دارند، این كشور را به سه منطقۀ آب و 
هوایی تقسیم كرده اند. به همین دلیل، شیوه های زندگی گوناگون و پوشش های گیاهی 
متنوعی در ایران وجود دارد. كتاب حاضر چند بخش دارد كه هر یك از آن ها درسی از 
جغرافی است. دانش آموزان در این كتاب با مفاهیم جغرافیایی جدید و توضیحاتی دربارة 
این مفاهیم و جایگاه آن ها در جغرافیای كشور ایران، از جمله فالت، كوه، بیابان، انواع باد، 
كشاورزی، زندگی گیاهی، زندگی جانوری و... آشنا می شوند. در آخر هر بخش نیز سؤاالتی 

مطرح شده اند  كه دانش آموزان، پس از خواندن مطالب كتاب باید به آن ها جواب دهند.
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کتاب کار و خودآزمون هدف دار... 
پورمقدم،  قاسم  سیما؛  وزیرنیا،   .4100
حسین. کتاب کار و خودآزمون هدف دار 
تهران:  راهنمایى.  دوم  سال  فارسى 

شورا، 1380، 180ص.
قطع: وزیری

گروه سنى:دوم
رشتة درسى: ادبیات فارسی

فارسی/  ادبیات  آموزش  کليدي:  کلمات 
راهنمایی/  دوم  پایۀ  آموزشی/  راهنمای 

پرسش و پاسخ.

چکيده: یکی از هدف های مهم تعلیم و تربیت، شکوفا كردن استعدادها و توانایی های 
دانش آموزان است. این شکوفایی با استفاده از روش هایی صورت می گیرد كه یکی از آن ها 
ارزش یابی دانش آموزان از راه طرح سؤاالت گوناگون است. مجموعۀ حاضر، پرسش هایی 
از مطالب درسی كتاب فارسی سال دوم راهنمایی دارد كه در 22 درس آمده اند. هر درس 
این موارد را شامل می شود: محتوای درس، هدف های رفتاری درس، پرسش های گوناگون 
چهارگزینه ای و جاخالی، معانی كلمات، و سؤاالت نمونۀ امتحانی، سؤاالت این كتاب از یك 
سو به نسبت حجم و محتوای مباحث گوناگون كتاب درسی، براساس جدول هدف محتوا و 

از سوی دیگر با توجه به هدف های علمی ارزش یابی، تهیه و تدوین شده اند.

کتاب کار و خودآزمون هدف دار... 
پورمقدم،  قاسم  سیما؛  وزیرنیا،   .4101
حسین. کتاب کار و خودآزمون هدف دار 
تهران:  راهنمایى.  اول  سال  فارسى 

شورا، 1380، 160ص.: مصور.
قطع: وزیری

گروه سنى:اول
رشتة درسى: ادبیات فارسی

فارسی/  ادبیات  آموزش  کليدي:  کلمات 
راهنمایی/  اول  پایۀ  آموزشی/  راهنمای 

پرسش و پاسخ.

چکيده: یکی از هدف های مهم تعلیم و تربیت آن است كه استعدادها و توانایی های 
دانش آموزان را شکوفا و آنان را برای شركت در فعالیت های سازندة آتی آماده كنیم. به این 
منظور می توان از پرسش هایی كه ذهن دانش آموز را به حركت درمی آورند، استفاده كرد. 
نگارنده در این كتاب، برای باال بردن سطح آگاهی دانش آموزان، مطالب را براساس نحوة 
طرح و تنظیم سؤال های امتحانی طراحی كرده است. بدین ترتیب، این كتاب مجموعه 
پرسش هایی دارد كه از مطالب كتاب فارسی اول راهنمایی كتاب درسی استخراج شده اند. 
این سؤال ها از یك سو به نسبت حجم و محتوای مباحث گوناگون و از سوی دیگر با توجه 
به هدف های ارزش یابی، تهیه و تدوین شده اند. زیر هریك از 22 درس كتاب، ابتدا متن 
مورد نظر، سپس توضیحاتی همراه با جداول، پرسش های چهارگزینه ای و تمرین های 

گوناگون عرضه می شود.

روزهاى خدا: نماز سبز
روزهاى  حمیدرضا.  آبادی،  شاه   .4102
خدا: نماز سبز. تهران: كانون پرورش فکری 

كودكان و نوجوانان، 1380، 36ص.: مصور.
قطع: وزیری

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ ایران/ تاریخ انقالب 
اسالمی/ عید فطر سال 57/ آموزش تاریخ.

چکيده: »نماز سبز« كتاب دیگری از مجموعۀ »روزهای خدا« است كه در آن، یکی دیگر 
از حادثه های مهم پیروزی انقالب اسالمی به تصویر درآمده است. این كتاب، اتفاقات روز 
دوشنبه 13 شهریور 1357 را برای نوجوانان و جوانان گروه سنی »د« نقل می كند. در این 
روز، مردم پس از اقامۀ نماز عید فطر در نواحی گوناگون تهران، به خیابان ها آمدند و علیه 
رژیم شاه تظاهرات كردند. در صفحۀ پایانی كتاب، بخشی از پیام امام خمینی به مناسبت 
عید فطر سال 1357 به چاپ رسیده است. در این كتاب عکس های متعددی نیز از اتفاقات 

یاد شده وجود دارند.
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فناورى هاى فوق پيشرفته: ...
4103. جفریس، دیوید. فناورى هاى فوق 
جدیدترین  همانندسازى:  پيشرفته: 
دستاورد مهندسى ژنتيك. مهدی نجفی 

كوپایی. تهران: دلهام، 1380، 32ص.: مصور.
قطع: رحلی

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

ژنتیك/  همانندسازی/  کليدي:  کلمات 
ژن  بدن/  اعضای  پیوند  ژنتیك/  تحقیقات 

مغلوب.

چکيده: با كشف بقایای موجودات ماقبل تاریخ، بشر پذیرفت كه موجودات زنده به طور 
طبیعی، با گذشت زمان تغییر می كنند. اما از سال 1822، تالش كرد خود این تغییرات را به 
وجود آورد. از آن زمان تاكنون، آزمایش های متعددی روی گیاهان و جانوران انجام گرفته 
است، به این امید كه نمونه های بهتری از آن ها به دست آید و هم چنین با همانندسازی، 
بقایای این موجودات نیز حفظ شود. البته این تغییرات، باید به وسیلۀ ژن ها انجام می گرفت؛ 
چرا كه آن ها منتقل كنندة صفات موجودات زنده هستند. این كتاب اطالعات مهمی در مورد 
مهندسی ژنتیك؛ از جمله تاریخچه، دستاوردها و پیشرفت های آیندة آن در اختیار خوانندگان 
قرار می دهد. هم چنین به مزیت های این علم در همانندسازی، پیوند اعضای انسان، از بین 

بردن ژن های مغلوب و... اشاره می كند.

روزهاى خدا: و حرکت آغاز...
روزهاى  حمیدرضا.  آبادی،  شاه   .4104
تهران:  مى شود.  آغاز  حرکت  و  خدا: 
نوجوانان،  و  كودكان  فکری  پرورش  كانون 

1380، 36ص.: مصور.
قطع: وزیری

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ ایران/ تاریخ انقالب 
امام  تاریخ/  آموزش   /56 دی  اسالمی/ 19 

خمینی)ره(.

چکيده: تظاهرات مردم قم در 19 دی ماه 1356، در اعتراض به مقالۀ توهین آمیزی كه 
علیه امام خمینی به امضای احمد رشیدی مطلق انتشار یافت، یکی از نقاط عطف انقالب 
اسالمی محسوب می شود. در این كتاب از مجموعه »روزهای خدا«، گزارشی از مقدمات 
و حوادث این روز برای گروه سنی »د« فراهم آمده است. به منظور آشنایی خوانندگان با 
عوامل بروز واقعۀ 19 دی 1356، ابتدا از زمینه های اوج گیری خشم مردم سخن می رود، و 
سپس چگونگی اعتراض مردم و حملۀ نیروهای انقالبی به ساواک و نیروهای امنیتی شاه 

را شرح می دهد.

آبسواران
4105. قلعه ای، حمید. آبسواران. مشهد: 

آیین تربیت، 1381، 32ص.
قطع: رقعی

گروه سنى:اول
رشتة درسى: ادبیات فارسی

کلمات کليدي: نمایش نامۀ فارسی/ ادبیات 
نوجوانان/ آموزش ادبیات فارسی.

چکيده: »آبسواران« نام نمایش نامۀ كوتاهی است كه شخصیت اصلی آن یعنی حمید، 
آرزو دارد هنرپیشۀ سینما شود. داخل خانه، حیاط، مدرسه، كوچه و هر جای دیگری كه 
پیش بیاید، شروع به نقش بازی كردن می كند. روزی در ساعت درس انشا نمایش نامه ای 
می نویسد كه معلم انشا از آن خوشش می آید. او حمید را تشویق می كند كه بنویسد، ولی 
حمید می گوید عاشق بازی است نه نوشتن. روزی معلم فکری به سرش می زند. آیا می دانید 

چه فکری؟ اگر حدس زدید كه هیچ وگرنه این كتاب را مطالعه كنید.
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علمى ولى شيرین تر از داستان:...
ولى  علمى  كالیو.  گیفورد،   .4106
شيرین تر از داستان )2(: آدم آهنى 
من. محمود سالك. تهران: لك لك، 1381، 

96ص.: مصور.
قطع: رقعی

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

کلمات کليدي: آدم آهنی/ طرح و ساختمان 
روبات ها/ آموزش علوم تجربی.

چکيده: جلد دوم از مجموعۀ »علمی ولی شیرین تر از داستان« با هدف آشنایی توجه با 
روبات ها )آدم آهنی ها( ترجمه و چاپ شده است؛ مطالب كتاب با چند آزمایش كاربردی 
همراه است. مخاطبان كتاب را با این موضوعات مطالعه می كنند: مفهوم روبات، نحوة 
ساخت روبات، تاریخچۀ ساخت روبات، اجزای روبات، كنترل روبات، مصنوعی روبات، انواع 

روبات ها با كاركردهای مختلف و ویژگی های احتمالی روبات های آینده.

آزمون هاى گفتارى انگليسى
4107. محمدی، علی اكبر. آزمون هاى 
گفتارى انگليسى. تهران: مدرسۀ برهان، 

1381، 163ص.: مصور.
قطع: رحلی

گروه سنى:اول، دوم
رشتة درسى: انگلیسی

مهارت های  زبان آموزی/  کليدي:  کلمات 
گویشی/ آزمون و تمرین/ آزمون گفتاری.

چکيده: آزمون گفتاری در پی سنجش تسلط و مهارت زبان آموز  در مهارت های گوناگون 
گویشی است. شما در این كتاب با شش گونه آزمون برای سنجش مهارت های گویشی آشنا 
می شوید كه برحسب ویژگی هایشان تفکیك و طبقه بندی شده اند. بهترین آزمون تركیبی 
است از مصاحبه، داستان تصویری، بلندخوانی، شرح یکی از پنج تا، تفاوت چیست و استفاده 
از تصویر برای ارزیابی بیان واژه ها. كتاب شامل تمرین ها، تصویرها و مثال های متنوع است.

آموزش روخوانى و روان خوانى... 
خواجوی،  احمد؛  شریف،  حاجی   .4108
محمد. آموزش روخوانى و روان خوانى 
 ،1381 آزادی،  پیام  تهران:  کریم.  قرآن 

113ص.: مصور.
قطع: وزیری

گروه سنى:اول
رشتة درسى: تعلیم و تربیت دینی

آموزش  قرآن/  قرائت  کليدي:  کلمات 
روخوانی قرآن/ تربیت دینی.

چکيده: احتمااًل همۀ شما دوست دارید در روخوانی قرآن كریم مهارت پیدا كنید. اگر دنبال 
كتابی هستید كه به شما كمك كند، كتاب حاضر با این ویژگی ها به طبع رسیده است: 
رعایت سیر منطقی محتوا، رعایت اصل توالی در درس ها و تمرین ها، رعایت پیوستگی و 
هماهنگی تمرین های هر درس، ارائۀ تمرین های متنوع از قبیل حل جدول و مسابقۀ قرآنی، 
تکیه بر مهارت های رفتاری و بهره گیری از عبارات و آیات و واژه های قرآنی. این كتاب در 

ایجاد انگیزه و رغبت برای یادگیری قرآن كریم مؤثر است.



کتاب هاى دانش پایه براى... 
کتاب هاى  محمدرضا.  خیاطان،   .4109
دانش پایه براى معلمان: آهنربا. تهران: 

مدرسۀ برهان، 1381، 80ص.: مصور.
قطع: وزیری

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

علوم/  آموزش  آهن ربا/  کليدي:  کلمات 
میدان مغناطیسی/ آهن ربای كرة زمین.

چکيده: احتمااًل همۀ شما تا به حال آهن ربا دیده اید و با آن بازی كرده اید. اما آهن ربا 
تنها برای بازی كردن و سرگرمی نیست. آهن ربا از جمله پدیده های فیزیکی است كه 
كاربردهای فراوان دارد. نوشتار حاضر مجموعه دانستنی هایی است كه عموم دانش آموزان 
و معلمان ممکن است به آن نیاز داشته باشند. كتاب مصور است و مباحث آن عبارت اند از: 
شناخت آهن ربا، میدان مغناطیسی، چیستی آهن ربا، ساخت و نگه داری آهن ربا و آهن ربایی 
كرة زمین. در انتهای كتاب چند پیوست، واژه نامه، مرور یافته ها و فهرست منابع آمده است.

استخوان ها و ماهيچه ها
استخوان ها  محمدعلی.  شمیم،   .4110
و ماهيچه ها. تهران: مدرسۀ برهان، 1381، 

88ص.: مصور.
قطع: وزیری

گروه سنى:معلم
رشتة درسى: علوم تجربی

شناسی/  استخوان  کليدي:  کلمات 
ماهیچه ها/ اسکلت داخلی.

چکيده: اسکلت، قالبی است كه به جانور شکل می دهد و زمینه را برای حفاظت، استحکام 
و حركت بدن فراهم می آورد. در جانوران دو نوع اسکلت مشاهده می شود: اسکلت خارجی 
و اسکلت داخلی. تأكید كتاب حاضر اساساً بر اسکلت داخلی است كه ویژة گروه مهره داران 
است. اسکلت داخلی، از جنس غضروف، استخوان و یا هر دوی آن هاست. عضالت روی 
اسکلت قرار دارند و با انقباض خود، آن ها را می كشند و باعث حركتشان می شوند. كتاب 
حاضر شامل مطالب عمومی دربارة استخوان ها و عضالت انسان است كه همراه با جدول 

و تصویر به طبع رسیده است.

اولين کتاب عکاسى من: آموزش... 
4111. كینگ، ریو. اولين کتاب عکاسى 
من: آموزش عکاسى به شيوه اى زیبا 
ساخت  با  همراه  داشتنى  دوست  و 
از  استفاده  با  جالب  کاردستى هاى 
جمال  پرداز؛  پوست  محمدجواد  عکس. 
رادف. تهران: كانون پرورش فکری كودكان 

و نوجوانان، 1381، 52 ص.:مصور.
قطع: رحلی

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: هنر

کلمات کليدي: آموزش عکاسی/ كاردستی/ 
سرگرمی/ اتاق تاریك/ آموزش هنر.

چکيده: كتاب حاضر راهنمایی جامع برای آموزش عکاسی است و مخاطبان را به كمك 
عکس های زیبای خود، با طرز استفاده از دوربین های ساده و پیشرفته و اصول عکاسی آشنا 
می كند. اتاق تاریك، صافی های رنگی، كیف دوربین، تصویرهای كوالژ، تصویر گسترده، 
نامۀ عکس دار، بازی نمایشی، قاب عکس، آلبوم عکس، گردونۀ تصویر و... را به كمك 
این كتاب می توان ساخت. تصویر وسایلی كه برای ساختن كاردستی ها باید تهیه شوند، در 
اندازه های واقعی چاپ شده است تا مخاطبان بتوانند، تصویرها را با وسایل مورد نیاز خود 

مطابقت دهند.
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اینترنت را آسان یاد بگيرید
الهام.  فریبرزی،  حسن؛  احمدی،   .4112
تهران:  بگيرید.  یاد  آسان  را  اینترنت 

سنبله، 1381، 152 ص.:مصور.
قطع: وزیری

گروه سنى:معلم
رشتة درسى: حرفه وفن

کلمات کليدي: اینترنت/ وب/ رایانه/ پست 
الکترونیکی/ چت/ فناوری ارتباطات.

چکيده: علوم انفورماتیك كه بر دو پایۀ اصلی رایانه و اطالعات، پایه ریزی شده و با كمك 
فناوری ارتباطات، جهان پهناور را به دهکدة كوچکی تبدیل كرده اند، این امکان را به وجود 
آورده اند كه جهانیان بتوانند، به راحتی و در زمانی كوتاه، با یکدیگر ارتباط برقرار كنند و 
نیازمندی های تجاری، علمی، فرهنگی و حتی تفریحی خود را برآورده سازند. اینترنت یا 
شبکۀ جهانی وب به ما كمك می كند، این اطالعات را در سریع ترین زمان و در هر جایی به 
دست آوریم. به این منظور الزم است، شما اطالعاتی دربارة خود اینترنت، پست الکترونیکی 
)Email( لیست پستی )mailinglist( گروه های خبری. محاوره یا چت، انتقال فایل و 

نظیر این ها داشته باشید كه كتاب حاضر آن ها را به شما ارائه می كند.

بچه ها غافلگير نشوید)1(...
غافلگير  بچه ها  لیندا.  شوارتز،   .4113
مهین  سفيد(.  )کتاب هاى  نشوید)1( 
توكلی. تهران: فنی ایران، 1381، 84ص.:مصور.

قطع: خشتی
گروه سنى:اول، دوم و سوم

رشتة درسى: علوم اجتماعی
زندگی/  رسم  و  راه  کليدي:  کلمات 
شرایط  تصمیم گیری/  زندگی/  مهارت های 

دشوار.

چکيده: زندگی پر از لحظات دشوار است؛ مثل مواقعی كه ما مجبوریم انتخاب كنیم و 
تصمیم بگیریم. گاهی این تصمیم گیری ها ساده به نظر می آیند، در حالی كه چنین نیستند. 
این كتاب از شما می پرسد كه دربارة موارد معمولی زندگی، مانند استفادة مشترک از یك 
مکان یا احترام به حریم شخصی دیگران و هم چنین دربارة موارد دشوارتر مانند اعتیاد، 
تقلب در امتحان و پیروی از دیگران چه فکر می كنید. نویسنده به توصیف شرایط دشواری 
پرداخته كه ممکن است در خانه، مدرسه، در راه و یا حتی در درونتان با آن ها روبه رو شوید.

بچه ها غافلگير نشوید)2(... 
غافلگير  بچه ها  لیندا.  شوارتز،   .4114
مهین  سفيد(.  )کتاب هاى  نشوید)2( 
توكلی. تهران: فنی ایران، 1381، 84ص.:مصور.

قطع: خشتی
گروه سنى:اول و دوم 

رشتة درسى: حرفه وفن
زندگی/  رسم  و  راه  کليدي:  کلمات 

مهارت های زندگی.

چکيده: كودكان ممکن است در موقعیت های متفاوت بتوانند به تصمیم گیری صحیح 
دست بزنند و این امر به رنجش و درگیری منجر شود. یا ممکن است به خاطر خواسته های 
متفاوت عقاید متضاد به وجود آید. كتاب حاضر از كودكان می پرسد كه دربارة موردی مثل 
استفاده از یك مکان مشترک، كنترل احساسات، صحبت با تلفن و... چگونه می اندیشند و 
با شرایط دشواری كه ممکن است در خانه، مدرسه و... با آن روبه رو شوند، چگونه برخورد 
می كنند. مطالب كتاب با تصویرهای مناسبی همراه است كه به موقعیت های دشوار اشاره 

می كنند و راه حل مناسب ارائه می دهند.
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علمى ولى شيرین تر از داستان:...
ولى  علمى  هیزل.  ریچاردسون،   .4115
اتم  بيا   :)3( داستان  از  شيرین تر 
 ،1381 لك،  لك  تهران:  بشکافيم.  را 

96ص.:مصور.
قطع: رقعی

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

شکافت  انرژی/  اتم/  کليدي:  کلمات 
هسته ای/ رادیواكتیو/ آموزش علوم.

چکيده: كتاب حاضر، جلد سوم از مجموعه علمی، ولی شیرین تر از داستان و حاوی 
اطالعات علمی دربارة اتم برای نوجوانان است. موضوعات كتاب عبارت اند از: اتم چیست و 
چگونه به وجود آن پی می بریم؟ اتم از چه ساخته شده است؟ چگونه می توان آن را شکافت؟ 
اتم های الزم برای فرایند شکاف هسته ای را از كجا می توان به دست آورد؟ چگونه خود 
را در برابر اثرات مضر و مرگ آور تابش هسته ای محافظت كنیم؟ رادیو اكتیویته چیست؟ 
هسته كجاست؟ درون اتم چیست؟ و مطالب دیگری دربارة اتم ها. این مطالب با طرح ها و 

تصویرهای كارتونی همراه هستند.

چگونه عکس ببينيم: مردم
4116. لو، ژاک. چگونه عکس ببينيم: 
كانون  تهران:  عباسی.  اسماعیل  مردم. 
نوجوانان، 1381،  پرورش فکری كودكان و 

44 ص.:مصور.
قطع: رحلی

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: هنر

هنر/  آموزش  عکاسی/  کليدي:  کلمات 
نحوة دیدن عکس/ عکس انسان.

چکيده: كتاب حاضر به مخاطبان كمك می كند تا نحوة دیدن مطلوب عکس را بیاموزند. 
درک عکس مهارتی مهم است. برای ادراک عکس باید ببینیم، چه مطالبی را بازگو می كند 
و با نگاه كردن به آن، چه مطالبی را می آموزیم. محور اصلی عکس های كتاب انسان است 
و می كوشد مخاطب را در شناخت هرچه بیشتر عکس و كشف سریع تر مفهوم مورد نظر 
عکاسی یاری كند. كتاب شامل عکس هایی از بومیان آمریکا، عکس جنین در شکم مادر، 

كارگران معدن طال و... است.

چگونه عکس ببينيم: حيوانات
عکس  چگونه  ا.دی.  كولمن،   .4117
ببينيم: حيوانات. اسماعیل عباسی. تهران: 
نوجوانان،  و  كودكان  فکری  پرورش  كانون 

1381، 44 ص.:مصور.
قطع: رحلی

گروه سنى:دوم و سوم
رشتة درسى: هنر

حیوانات/  از  عکاسی  کليدي:  کلمات 
آموزش هنر/ نحوة دیدن عکس.

چکيده: اختراع عکاسی در قرن نوزدهم، نگاه ما را نسبت به جهان دگرگون كرد و باعث 
شد، فقط به دیدن تصویرهای طراحی شده محدود نشویم. پس از اختراع عکاسی، عکاسان 
دوربین های عکاسی خود را به كار گرفتند و به سمت انواع مخلوقاتی كه در این سیاره كنار 
ما زندگی می كنند، نشانه رفتند. آن ها از هزاران جانور كرة زمین عکس گرفتند. این كتاب، 
نحوة عکس برداری از زیر آب و گرفتن پرتره از حیوانات را به ما می آموزد. هم چنین، به ما 
كمك می كند كه یاد بگیریم، چگونه عکس بگیریم و عکس چه مطالبی را بازگو می كند و 

اگر با دقت به آن نگاه كنیم، چه نکاتی را در آن می یابیم. 



داستان هاى غارنشينى: داستان... 
ایازی، مهران.  امام نیری، مهدی؛   .4118
داستان  غارنشينى:  داستان هاى 
سوم: هنگام و زمان؛ چگونه دعواى 
به  غارنشينى  روش  به  خانوادگى 
تهران:  کرد؟  آشپزى کمك  پيشرفت 

همت جاودان، 1381، 60 ص.
قطع: خشتی

گروه سنى:اول
رشتة درسى: علوم تجربی

کلمات کليدي: زمان، غارنشینی/ داستان های 
فارسی/ داستان های علمی/ آموزش علوم.

چکيده: مجموعه داستان های غارنشینی، با فضای جذاب و ساده، در جهت ایجاد انگیزه 
و عالقه در دانش آموزان نسبت به علوم پایه نگارش یافته است. سعی كتاب آن است كه 
مفاهیم پایه و اساسی در علم اندازه گیری )فیزیك( را خیلی راحت و بدون درگیرشدن 
با فرمول های ریاضی، به كودكان آموزش دهد. كتاب با نقل داستان كوتاهی از زندگی 
غارنشینی، پس از بحثی درخصوص اندازه گیری، به معرفی وسایل اندازه گیری، ساعت )انواع 

و نحوة كاركردن آن ها(، رادار و ردیاب پرداخته است.

داستان هاى غارنشينى: داستان... 
ایازی، مهران.  امام نیری، مهدی؛   .4119
داستان  غارنشينى:  داستان هاى 
یکم: درازا و طول؛ چگونه عالقه پدر 
غارنشين به هدیه دادن، سرنوشت 
مردم جهان را تغيير داد. تهران: همت 

جاودان، 1381، 48 ص.: مصور.
قطع: خشتی

گروه سنى:اول
رشتة درسى: علوم تجربی

فارسی/  داستان های  کليدي:  کلمات 
غارنشینی/ داستان های علمی/ اندازه گیری.

چکيده: مجموعه داستان های غارنشینی، با فضای جذاب و ساده، به منظور ایجاد انگیزه 
و عالقه در نوجوانان نسبت به علوم پایه، تدوین شده است. سعی نگارنده آن بوده است 
كه دانش آموزان مفاهیم پایه و اساسی در علم اندازه گیری )فیزیك( را، راحت و بدون 
درگیرشدن با فرمول ها و روابط ریاضی فرا بگیرند. وسایل اندازه گیری، حجم، اندازه گیری 
سطح، یکسان سازی و متر از جمله مطالب كتاب هستند. كتاب همراه با پرسش و پاسخ 

مصور تنظیم شده است.

دانستنى هاى ریاضى
دیگران[.  ]و  اهلل  محبت  همتی،   .4120
مدرسه،  تهران:  ریاضى.  دانستنى هاى 

1381، 60 ص.:مصور.
قطع: وزیری

گروه سنى:اول
رشتة درسى: ریاضی

کلمات کليدي: ریاضیات/ راهنمای آموزش 
ریاضی/ مربع جادویی/ صفر/ داستان ریاضی.

چکيده: آیا تاكنون فکر كرده اید چرا یك شبانه روز 24 ساعت است، نه 20 ساعت؟ آیا 
می دانید بزرگ ترین عدد در علم ریاضی چیست؟ آیا خبر دارید چه كسی عدد صفر را كشف 
كرد؟ آیا مربع جادویی واقعاً جادو می كند؟ مجموعه داستان های ریاضی سعی دارد، به این 
پرسش ها كه احتمااًل در ذهن شما جای گرفته است، پاسخ گوید تا ضمن آن كه با دنیای 

ریاضی آشنا می شوید، ذهنتان را پویایی بیشتری بخشد.
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سفر به دنياى بى نهایت:...
4121. بیوئرل، پاتریکالگزاندر؛ الندا، نوربرت. 
کوچك ها:  بى نهایت  دنياى  به  سفر 
دختر یا پسر؟ جنسيت نوزاد چگونه 
كوپایی.  نجفی  مهدی  مى شود؟.  تعيين 

تهران: دلهام، 1381، 48 ص.:مصور.
قطع: رحلی

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

جنسیت/  مثل/  تولید  کليدي:  کلمات 
كروموزوم ها/ بدن انسان/ تشکیل جنین.

چکيده: آیا می دانید چگونه می توان جنسیت نوزاد را پیش از تولد تعیین كرد؟ و اساساً آیا 
تعیین جنسیت در دوران بارداری ممکن است یا خیر؟ اگر می خواهید درخصوص فرایند 
تشکیل جنین، مراحل رشد، ژن ها و كروموزوم ها و اختالالت ژنتیکی مطالب جالبی بدانید، 
بهتر است با پروفسور ژن و همراهان خردسال وی هم سفر شوید تا دنیای عجیب و باور 
نکردنی بدن را مالحظه كنید. این كتاب، بعضی از اجزای بدن را به شما نشان می دهد كه 

گرچه نامرئی هستند، ولی زندگی روزمره را سامان می دهند.

علمى ولى شيرین تر از داستان:... 
ولى  علمى  نیك.  آرنولد،   .4122
شيرین تر از داستان )8(: راز جاودانه 
لك لك،  تهران:  سالك.  محمود  زیستن. 

1381، 96 ص.:مصور.
قطع: رقعی

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

سالمندی/  عمر/  طول  کليدي:  کلمات 
تاریخچۀ علم پزشکی/ آموزش علوم/ پیوند 

اعضا.

چکيده: هشتمین جلد از مجموعۀ »علمی ولی شیرین تر از داستان«، حاوی مطالب علمی 
در زمینۀ پزشکی، به زبان ساده است. این مطالب كه در پاره ای موارد با طنز درآمیخته، با 
طرح های كارتونی و آزمایش ها و فعالیت های علمی همراه است. تاریخچۀ علم پزشکی، 
اكتشافات مهم در علم پزشکی، روش های درمان بیماری های سخت، فناوری های جدید 
در زمینۀ پزشکی، اثرات و عوارض پیری، رژیم غذایی مناسب و مفید، پیوند اعضا، اندام های 
مصنوعی، رشد اندام هایی از سلول های بدن، ژن ها و وراثت، استفاده از دمای بسیار سرد 
برای زندگی طوالنی و آخرین یافته های دانش برای عمر طوالنی، مباحث اصلی كتاب را 

تشکیل می دهند.

ریاضى اول راهنمایى: براساس...
4123. داودی، خسرو؛ پندی، زهره؛ وزیری، 
حامد. ریاضى اول راهنمایى: براساس 
بين المللى  آزمون  پرسش هاى 
ریاضى و علوم. تهران: شورا، 1381، 104 

ص.:مصور.
قطع: وزیری

گروه سنى:اول
رشتة درسى: ریاضی

کلمات کليدي: آموزش ریاضیات/ آزمون و 
تمرین/ پایۀ اول دورة راهنمایی.

چکيده: كتاب حاضر نخستین جلد از مجموعۀ »بهتر بیاموزیم« است كه مشتمل بر 
تعدادی  به سال های 1995 و 1999 و  )Timss( مربوط  تیمز  انتشار  قابل  سؤال های 
با  مطابق  كه  است   ABS پایه«  ملی سنجش صالحیت های  »ارزش یابی  سؤاالت  از 
سرفصل های درسی ریاضیات سال های اول تا سوم طراحی شده اند. این سؤاالت به همراه 
پرسش های مشابهی كه از متن كتاب ریاضی استخراج شده اند ، خواننده را در فهم بهتر 
ریاضیات و پاسخ گویی به مشکالت موجود در حل مسئله ها كمك می كنند. بعضی از 
سرفصل ها از این قرارند: یادآوری دوران دبستان، توان، مقسوم علیه و مضرب، كسر، تناسب، 

اعداد اعشاری، خط و نقطه.



ریاضى دوم راهنمایى: براساس... 
4124. داودی، خسرو؛ پندی، زهره؛ وزیری، 
حامد. ریاضى دوم راهنمایى: براساس 
پرسش هاى آزمون بين المللى ریاضى 
و علوم. تهران: شورا، 1381، 84 ص.:مصور.

قطع: وزیری
گروه سنى:دوم

رشتة درسى: ریاضی
کلمات کليدي: آزمون و تمرین/ آموزش 
پاسخ/  و  پرسش  تیمز/  سؤاالت  ریاضیات/ 

ارزش یابی ملی سنجش صالحیت های پایه.

چکيده: مجموعۀ كتاب های »بهتر بیاموزیم« در شش جلد، برای دانش آموزان پایه های 
اول تا سوم راهنمایی طراحی شده اند  كه كتاب حاضر دومین جلد از این مجموعه است. در 
این مجموعه سعی شده است، سؤاالت مطالعات بین المللی تیمز )Timss( مربوط به سال 
1995 و تکرار تیمز 1999 و نیز در موارد معدودی، »ارزش یابی ملی سنجش صالحیت های 
پایه« )ABS( برحسب مباحث گوناگون كتاب های درسی ریاضی طبقه بندی، و همراه با 
تحلیل مطرح شوند. عالوه بر این، سؤاالت مشابهی از مباحث كتاب درسی مطرح و حل 

شده اند.

ریاضى سوم راهنمایى: کتاب... 
4125. داودی، خسرو؛ پندی، زهره؛ وزیری، 
کتاب  راهنمایى:  سوم  ریاضى  حامد. 
پرسش هاى  براساس  دانش آموز 
علوم.  و  ریاضى  بين المللى  آزمون 

تهران: شورا، 1381، 92 ص.:مصور.
قطع: وزیری

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: ریاضی

کلمات کليدي: آزمون و تمرین/ آموزش 
ریاضیات/ توان/ جذر/ معادله.

چکيده: در این كتاب كه سومین جلد از مجموعۀ »بهتر بیاموزیم« است، سؤال های قابل 
انتشار تیمز )Timss( در سال های 1995 و 1999 و تعدادی از سؤاالت ABS براساس 
موضوعات و سرفصل های گوناگون كتاب های ریاضی طرح و حل شده اند. در ابتدای 
كتاب، شرح سؤاالت و تعداد آن ها زیر این عنوان ها آمده است: مجموعه، اعداد صحیح، 
توان، دستگاه های شمارش، جذر، اعداد گویا، مثلث قائم الزاویه، توازی بردار، معادله، اعداد 

حقیقی، آمار و... 

زمين را دوست بداریم
دوست  را  زمين  باربارا.  تیلور،   .4126
لك،  لك  تهران:  سالك.  محمود  بداریم. 

1381، 96 ص.:مصور.
قطع: رقعی

گروه سنى:دوم و سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

کلمات کليدي: گرمایش جهانی/ حفاظت 
محیط زیست/ آلودگی هوا/ انرژی.

چکيده: آیا تا به حال فکر كرده اید كه چرا ما باید كرة زمین را دوست داشته باشیم؟ آیا 
دوست دارید در آینده به شغلی روی آورید كه در حفاظت از سیارة زمین و محیط زیست 
مؤثر باشید؟ و یا نه، می خواهید به جمع كسانی بپیوندید كه با استفاده از آلوده كردن محیط 
زیست خود، میلیونر می شوند؟ این كتاب به خواننده می آموزد كه چگونه می توان از سیارة 
زمین حفاظت كرد، گونه های در حال انقراض گیاهان و جانوران را نجات داد، از آلودگی هوا 

پیشگیری كرد و باالخره از انرژی به درستی استفاده كرد.
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زیر نقش طالیى
فرجو،  حسن؛  شادروان،   .4127
تهران:  نقش طالیى.  زیر  محمدحسین. 
نوجوانان،  و  كودكان  فکری  پرورش  كانون 

1381، 56 ص.:مصور.
قطع: رحلی

گروه سنى:معلم
رشتة درسى: هنر

کلمات کليدي: نقش های تزئینی/ طراحی 
هندسی/ آموزش هنر/ زیرنقش.

چکيده: »زیرنقش«های ارائه شده در این كتاب، مجموعه ای از خطوط افقی، عمودی 
و مورب هستند كه با زاویه های مشخص رسم شده اند. این خطوط در برخورد با یکدیگر، 
نقاط كلیدی برای ترسیم نقش های هندسی را پدید می آورند. با استفاده از مراحل طراحی 
زیرنقش های عرضه شده در كتاب، عالقه مندان می توانند نقش های هندسی متعددی را 
طراحی كنند. در ابتدای كتاب توضیحات كوتاهی درخصوص انواع زیرنقش ها در معماری 

اسالمی، همراه با تصویرهایی از آن ها، آمده اند.

سفر به دنياى بى نهایت:...
الندا،  الگزاندر؛  پاتریك  بیوئرل،    .4128
بى نهایت  دنياى  به  سفر  نوربرت. 
کوچك ها: ژن هاى نابغه. مهدی نجفی 
كوپایی. تهران: دلهام، 1381، 48 ص.:مصور.

قطع: رحلی
گروه سنى:سوم

رشتة درسى: علوم تجربی
علوم  آموزش  ژنتیك/  کليدي:  کلمات 

تجربی/ تولید و بازسازی ژن.

چکيده: دانشمندان دریافته اند، ژن های انسان، سگ، هویج و حتی باكتری، به یك شکل 
كار می كنند. بنابراین مهندسان ژنتیك می توانند، ژنی را از باكتری گیاه یا جانور جدا كنند و 
به ژن دیگری بچسبانند. طول ژن تقریباً یك میلیونیم متر و عرض آن یك میلیاردم متر 
است. آیا تا به حال ژن را با چشم خود دیده اید؟ آیا دوست دارید بدانید، ژن ها چگونه تولید 
و بازسازی می شوند و رشد می كنند و كار مهندسان ژنتیك اساساً چیست؟ این كتاب، به 

بسیاری از پرسش های شما دربارة ژن پاسخ می دهد.

علمى ولى شيرین تر از داستان: ...
ولى  علمى  هیزل.  ریچاردسون،   .4129
به  سفر    :)1( داستان  از  شيرین تر 
ماه. محمود سالك. تهران: لك لك، 1381، 

96 ص.:مصور.
قطع: رقعی 

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

فضانوردی/  موشك/  کليدي:  کلمات 
سفینه های فضایی/ سفر به ماه/ نیروی جاذبه.

داستان«،  از  شیرین تر  ولی  »علمی  كتاب های  مجموعه  از  كتاب،  این  در  چکيده: 
مجموعه ای از اطالعات علمی دربارة »فضا« و »سفر به فضا« همراه با فعالیت های علمی 
و طرح های كارتونی برای نوجوانان فراهم آمده است. چگونگی آغاز سفرهای فضایی، سیر 
تکامل سفینه ها، شرایط ماه، راه زنده ماندن در ماه، كشف نیروی جاذبه، ساختن وسایل برای 
رسیدن به ماه و تاریخچه ای از اختراعات و اكتشافات مربوط به فضانوردی و كرة ماه، مطالب 

كتاب را تشکیل می دهند.



205 دورةآموزشراهنمايی4

سفر به دنياى بى نهایت...
4130. الندا نوربرت، سفر به دنياى بى 
نهایت کوچك ها:  سلول. مهدی نجفی 
كوپایی. تهران: دلهام، 1381، 48ص.: مصور.

قطع: رحلی 
گروه سنى:دوم

رشتة درسى: علوم تجربی
شناسی/  یاخته  یاخته ها/  کليدي:  کلمات 

سلول/ بدن انسان/ آموزش علوم تجربی.

چکيده: این كتاب كودكان را به سفری مهیج در دنیای نامرئی سلول ها می برد. برای آن 
كه این دنیای كوچك قابل مشاهده شود، مسافران سوار سفینه پروفسور ژن می شوند. 
سپس سفینه و سرنشینان آن به قدری كوچك می شوند كه بتوانند به بدن انسان وارد شوند 
و به اكتشاف در آن بپردازند و با مبانی عملکرد این دستگاه شگفت انگیز زیستی آشنا شوند. 
این مجموعه، ساختار و وظایف اجزای داخلی بدن را كه نمی توان با چشم دید به نحوی 

جذاب و به زبانی ساده، همراه با تصویر، نشان و توضیح می دهد.

شما هم مى توانيد
4131. چرچ، جوک. شما هم مى توانيد. 
امیر صالحی طالقانی. تهران: مدرسۀ برهان، 

1381، 144 ص.:مصور.
قطع: رقعی 

گروه سنى:دوم و سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

آموزش  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
علمی/ آموزش علوم تجربی/ پرسش و پاسخ.

چکيده: در این مجموعه، 150 آزمایش كوتاه و نیز پرسش و پاسخ های كوتاه علمی، ویژة 
دانش آموزان دورة راهنمایی فراهم آمده است. آزمایش ها و پرسش های كتاب در اصل 
مجموعه مکاتبات دانش آموزان با نگارنده هستند كه وی پس از تکمیل آن ها، در كتاب 
حاضر به گونۀ مصور عرضه داشته است. برخی پرسش های كتاب عبارت اند از: چرا بعد از 
این كه سیب را گاز می زنیم، قهوه ای می شود؟ چرا خون به رنگ قرمز است و این همه 
اهمیت دارد؟ چرا آسمان آبی است؟ صدا چگونه روی نوار ضبط می شود؟ دوربین عکاسی 
چگونه كار می كند؟ چگونه سکسکه دفع می شود؟ رادیو چگونه ساخته می شود؟ و چرا پیاز 

چشم را اذیت می كند؟

کتاب هاى دانش پایه: شناخت...
4132. ملك عباسی، منصور. کتاب هاى 
دانش پایه: شناخت مبانى نجوم )1(؛ 
آشنایى با کيهان و منظومة شمسى. 

تهران: مدرسه، 1381، 104 ص.:مصور.
قطع: وزیری  

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

شناسی/  كیهان  نجوم/  کليدي:  کلمات 
فناوری فضایی/ آموزش علوم تجربی/ آسمان 

شب.

چکيده: مجموعۀ دو جلدی حاضر كه به منظور آشنایی آموزگاران دورة راهنمایی با مسائل 
نجوم تدوین و تألیف شده، دریچه ای است كه تا حد زیادی می تواند، اطالعات معلمان 
را گسترش دهد. در جلد حاضر، موضوعات مهمی هم چون فناوری فضایی، ستارگان، 
كهکشان ها، ابزارهای نجومی، تاریخ نجوم و آسمان شب به بحث كشیده شده است. 
در پایان كتاب، مجموعه سؤاالتی كه در واقع كاربردی ترین قسمت كتاب است، ذهن 

دانش آموز را برای مرور مطالب و هم چنین پاسخ گویی به پرسش ها آماده می سازد.



کتاب هاى دانش پایه: شناخت... 
4133. ملك عباسی، منصور. کتاب هاى 
دانش پایه: شناخت مبانى نجوم )2(؛ 
کهکشان ها،  و  ستارگان  خورشيد، 
تاریخ نجوم. تهران: مدرسه، 1381، 120 

ص.:مصور.
قطع: وزیری  

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

شناسی/  كیهان  نجوم/  کليدي:  کلمات 
شمسی/  منظومۀ  تجربی/  علوم  آموزش 

حركات زمین.

چکيده: كتاب حاضر كه به منظور آشنایی دانش آموزان دورة راهنمایی با مسائل نجوم 
با موضوع آسمان  را  این گروه  تا حد زیادی می تواند،  تدوین شده، دریچه ای است كه 
آشنا كند. در جلد حاضر سعی شده است كه با ارائۀ مطالبی پیرامون موضوعات نجوم، 
پاسخ هایی برای ذهن پژوهشگر دانش آموز آماده شود. در فصل نخست، با دیدی خیالی به 
فضا نگریسته شده و توجه به ابعاد گستردة فضا هدف قرار گرفته است. در فصل های دوم، 
سوم و چهارم، شناخت منظومۀ شمسی مطرح شده است و سیارات، ماه، خورشید، دنباله دارها 
و سیارک ها معرفی شده اند. شناخت حركات و نتایج حاصل از حركات زمین در فرجامین 

فصل كتاب آمده است.

دانش پایه براى معلمان: صوت... 
پایه  دانش  اسفندیار.  معتمدی،   .4134
براى معلمان: صوت و شنوایى. تهران: 

مدرسۀ برهان، 1381، 76ص.:مصور.
قطع: وزیری  

گروه سنى:معلم
رشتة درسى: علوم تجربی

گوش/  شنوایی/  صوت/  کليدي:  کلمات 
آلودگی صوتی/ موسیقی.

چکيده: ما در شبانه روز صداهای زیادی را می شنویم؛ صدای ماشین ها، هواپیما، مکالمات، 
حیوانات و... اما تا به حال فکر كرده اید كه ما چگونه می شنویم؟ در كتاب »موج و صوت« 
از چگونگی تولید، انتشار و سرعت صوت آگاه شدیم و مشخصه هایی مانند: ارتفاع، بلندی 
و طنین صوت را فرا گرفتیم. در این كتاب دربارة صوت و شنوایی بحث شده است و 
موضوع هایی مانند بهداشت گوش، آلودگی صوتی، موسیقی و چگونگی تولید، ضبط و اثر 

آن را مطالعه می كنیم.

طرح هاى زینتى
4135. كلدكت، باری. طرح هاى زینتى. 
 46  ،1381 امیركبیر،  تهران:  ارشقی.  عادل 

ص.:مصور.
قطع: رحلی  

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: هنر

کلمات کليدي: زیورها/ كاردستی/ آموزش 
هنر/ انگشتر/ النگو.

چکيده: شاید تا به حال بارها از مغازه های زینت فروشی دیدن كرده باشید و در وهلۀ اول، 
جواهرات و زینت آالت مصنوعی چشم شما را خیره كرده باشند. احتمااًل همان موقع آرزو 
كرده اید، ای كاش می توانستید یکی از آن ها را بخرید و یا بسازید. اگر واقعاً به یادگیری 
با  همراه  كتاب،  این  در  هستید،  زینتی عالقه مند  ساخت طرح های  و  تهیه  روش های 
تصویرهای متنوع، روش های طراحی و ساخت آن ها با استفاده از دستورالعمل ارائه شده اند. 
اگر با استفاده از مطالب این كتاب توانستید انگشتر، گردنی، گوشواره و النگو بسازید، ما آن ها 

را پشت ویترین مغازه ها و یا به دست، گوش و گردن شما خواهیم دید.
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فراگيرى و آموزش قرآن کریم:... 
4136. عدالتی علوی، یوسف. فراگيرى و 
آموزش قرآن کریم: با روش تفکيك 
از  روایت حفص  به  عثمان طه  خط 
عاصم کوفى. تهران: كانون پرورش فکری 

كودكان و نوجوانان، 1381، 88 ص. 
قطع: رحلی  

گروه سنى:اول
رشتة درسى: تعلیم و تربیت دینی

کلمات کليدي: قرائت قرآن/ عثمان طه/ 
روش  دینی/  تربیت  عربی/  زبان  دستور 

تفکیك.

چکيده: احتمااًل بارها به فراگیری كامل كتاب آسمانی قرآن اقدام كرده اید، ولی برخی 
مواقع در نیمه راه مانده اید. اگر دوباره خواستید با ابعاد نظری آموزشی قرآن كریم آشنا شوید، 
این كتاب به شما كمك می كند كه با صداها و حروف ساكن، حروف والی و برخی از قواعد 
و دستور زبان عربی آشنا شوید. روشی كه این كتاب در آموزش قرآن پی می گیرد، »روش 
تفکیك« است. این روش، حاصل تجربه ای موفق در آموزش كلمات و آیات قرآنی است 
و سال هاست از آن استفاده می شود. اساس تفکیك، شناخت حروف الفبا در یك كلمه و 

تفکیك تلفظ آن ها از صداهای متفاوتی است كه در آن كلمه به كار رفته اند.

سفر به دنياى بى نهایت: ...
دنياى  به  سفر  نوربرت.  الندا،   .4137
قهرمانان  کوچك ها:   بى نهایت 
با  شجاع و دشمنان شرور: آشنایى 
كوپایی.  نجفی  مهدی  ایمنى.  دستگاه 

تهران: دلهام، 1381، 48 ص.:مصور.
قطع: رحلی  

گروه سنى:دوم و سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

دستگاه  شناسی/  ایمنی  کليدي:  کلمات 
ایمنی بدن/ سلول های دفاعی/ بیماری ها.

چکيده: این كتاب، كودكان را با دنیای شگفت انگیز »دستگاه ایمنی بدن« آشنا می سازد. 
به این ترتیب كه پروفسور ژن، آن ها را بر سفینه ای سوار و به قدری كوچك می كند كه 
بتوانند به درون بدن انسان انتقال یابند. سپس به زبانی ساده و جذاب و به كمك تصویرهای 
متنوع، ساختار و وظایف اجزای دستگاه ایمنی را شرح می دهد. پروفسور در مورد باكتری ها، 

قارچ ها، بیماری ها، پادتن ها و عملیات سلول های دفاعی نیز توضیح می دهد. 

کتاب کار تاریخ: دوم راهنمایى
4138. عباسی، جواد. کتاب کار تاریخ: 
برهان،  مدرسۀ  تهران:  راهنمایى.  دوم 

1381، 40 ص.:مصور.
قطع: وزیری  

گروه سنى:دوم
رشتة درسى: تاریخ

تاریخ  پاسخ/  و  پرسش  کليدي:  کلمات 
ایران/ آموزش تاریخ.

چکيده: كتاب حاضر به عنوان مکمل درس تاریخ دانش آموزان سال دوم راهنمایی و 
مطابق با سرفصل های درس مذكور فراهم آمده است. هر درس شامل این بخش ها است: 
پرسش های چهارگزینه ای از هر درس، پرسش های تشریحی، پاسخ دهید، بخشی از درس 
و سپس سؤاالت مربوط به آن. كتاب كار تاریخ دوم راهنمایی، درخصوص مرور مطالب و 

آزمون یافته ها، به دانش آموزان كمك می كند.
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کتاب کار تاریخ: سوم راهنمایى
4139. عباسی، جواد. کتاب کار تاریخ: 
برهان،  مدرسۀ  تهران:  راهنمایى.  سوم 

1381، 56 ص.:مصور.
قطع: وزیری  

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: تاریخ

کلمات کليدي: آموزش تاریخ/ پرسش و 
پاسخ/ تاریخ ایران.

چکيده: كتاب حاضر با انگیزة مرور مطالب درس كتاب تاریخ سال سوم راهنمایی و 
هم چنین برگزاری آزمون های گوناگون برای یادگیری هرچه بیشتر دانش آموزان نگارش 
یافته است. در واقع، به عنوان مکمل كتاب درس تاریخ سال سوم راهنمایی و مطابق 
با سرفصل های آن فراهم شده است. هر درس آن شامل این بخش هاست: پرسش های 
چهارگزینه ای، پرسش های تشریحی، پاسخ دهید، گزیده ای از متن، سؤاالت و هم چنین 

نقشه و تصویر.

کتاب کار عربى سال اول راهنمایى
عبدالعلی؛  لنگرودی،  بویه  آل   .4140
اشکبوس، عادل؛ برادری، احمد. کتاب کار 
عربى سال اول راهنمایى. تهران: مدرسۀ 

برهان، 1381، 112 ص.:مصور.
قطع: وزیری  

گروه سنى:اول
رشتة درسى: عربی

پایۀ  کلمات کليدي: آموزش زبان عربی/ 
اول دورة راهنمایی/ تمرین هدف دار/ پرسش 

و پاسخ.

چکيده: مجموعه كتاب های كار دانش آموز كه كتاب حاضر یکی از مجلدات آن است، به 
عنوان منبع تکمیلی برخی درس ها تدوین شده اند. جلد حاضر كه به دانش آموزان سال اول 
راهنمایی اختصاص دارد، همراه با تمرین های هدف دار و متنوع، یادگیری مطالب را برای 
آنان آسان می كند. ساختار كتاب براساس كتاب درسی است، اما با تمرین ها و پرسش های 

متنوع كه از آسان به سخت مرتب شده اند.

کتاب کار عربى سال دوم راهنمایى
عبدالعلی؛  لنگرودی،  بویه  آل   .4141
کتاب  احمد.  برادری،  عادل؛  اشکبوس، 
کار عربى سال دوم راهنمایى. تهران: 

مدرسۀ برهان، 1381، 104 ص.:مصور.
قطع: وزیری  

گروه سنى:دوم
رشتة درسى: عربی

کلمات کليدي: آموزش زبان عربی/ پایۀ 
دوم دورة راهنمایی/ تمرین هدف دار/ پرسش 

و پاسخ.

چکيده: مجموعه كتاب های »كار دانش آموز« كه كتاب حاضر یکی از مجلدات آن است، 
با هدف مرور مطالب و یافته های دانش آموزان سال دوم راهنمایی در درس عربی تدوین 
شده است. خواندن این كتاب كه براساس سرفصل های كتاب درسی و همراه با تمرین و 
مثال های فراوان تدوین شده است، به معنای بی نیاز بودن از كتاب درسی نیست؛ بلکه این 

كتاب مکمل كتاب درسی و به نوعی تمرین شب و كار كالسی است.
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کتاب کار عربى سال سوم...
عبدالعلی؛  لنگرودی،  بویه  آل   .4142
اشکبوس، عادل؛ برادری، احمد. کتاب کار 
تهران:  راهنمایى.  سوم  سال  عربى 

مدرسۀ برهان، 1381، 104 ص.:مصور.
قطع: وزیری  

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: عربی

کلمات کليدي: آموزش زبان عربی/ پایۀ 
سوم دورة راهنمایی/ پرسش و پاسخ.

چکيده: كتاب حاضر از مجموعه كتاب های »كار دانش آموز« است كه در سه جلد برای 
دورة راهنمایی فراهم آمده است. جلد حاضر به درس عربی سال سوم راهنمایی اختصاص 
دارد. نگارنده كوشیده است كه ضمن مرور مطالب درسی، تمرین ها و مثال های بیشتری 
برای درک مطالب كتاب درسی در اختیار فراگیرنده قرار دهد. اما با تمام این ها، كتاب حاضر 

مکمل كتاب درسی و به بیان دیگر، منبعی برای تکلیف شب و كار كالسی است. 

کتاب کار و خودآزمون هدف دار... 
پورمقدم،  قاسم  سیما؛  وزیرنیا،   .4143
حسین. کتاب کار و خودآزمون هدف دار 
شورا،  تهران:  راهنمایى.  سوم  فارسى 

1381، 144 ص.:مصور.
قطع: وزیری  

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: ادبیات فارسی

کلمات کليدي: راهنمای آموزش فارسی/ 
پرسش و پاسخ/ آزمون هدف دار.

چکيده: مجموعۀ حاضر شامل پرسش هایی از مطالب كتاب فارسی سال سوم راهنمایی 
است كه برای استفادة دانش آموزان، معلمان و والدین تهیه شده است. سؤال های كتاب، 
دانش آموزان را برای گذراندن موفقیت آمیز امتحانات آماده می كنند. این سؤال ها، از یك 
سو نسبت به حجم و محتوای مباحث كتاب درسی و از سوی دیگر، با توجه به هدف های 
علمی ارزش یابی، تهیه و تدوین شده اند. پرسش عمدتاً چهارگزینه ای و گاه جای خالی و 

تشریحی هستند.

کمك هاى اوليه براى کودک و...
اوليه  کمك هاى  پیتر.  یل،  بی   .4144
فوریت هاى  نوجوان:  و  کودک  براى 
پزشکى براى کودکان. نسرین مهاجرانی. 

تهران: پیدایش، 1381، 120ص.
قطع: وزیری  

گروه سنى:معلم
رشتة درسى: حرفه وفن

کلمات کليدي: كمك های اولیه/ پزشکی 
كودكان/ اورژانس/ حوادث.

چکيده: این كتاب حاوی توصیه هایی است عملی برای جلوگیری از بروز حوادث در محیط 
بیرون از خانه و در منزل است. به عالوه، اقدامات اولیه یا همان كمك ها و فوریت های 
پزشکی را با تصویرهای واضح و گام به گام، نشان داده است. وجود این كتاب كه اطالعات 
مختصر ولی مفیدی درخصوص: خفگی، شوک، خونریزی، برق گرفتگی، شکم درد، انواع 

جراحت و شکستگی، سرمازدگی، آفتاب سوختگی و... دارد، در خانه الزم است.
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گام به گام با کامپيوتر )1(
انگلیت،  برالنیر  بیلر؛  راشل  بانین،   .4145
مارین. گام به گام با کامپيوتر )1(. امیر 
صالحی طالقانی؛ پرویز امینی. تهران: قدیانی، 

1381، 64 ص.:مصور.
قطع: رحلی  

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: ریاضی

رایانه/  با  كار  سرگرمی/  کليدي:  کلمات 
سخت افزار/ نرم افزار/ ورودی و خروجی.

چکيده: آن دسته از دانش آموزانی كه دارای مهارت های پایه در زمینۀ كار با رایانه نیستند، 
با خرید این كتاب می توانند، با این موضوعات آشنا شوند: رایانه چیست و از چه قسمت هایی 
تشکیل شده است؟ رایانه چه كاری انجام می دهد؟ ورودی و خروجی در رایانه چیست؟ 
سخت افزار و نرم افزار، گرافیك و متن. موارد یاد شده را تصویرهای متنوع همراهی می كنند.

گام به گام با کامپيوتر )2(
انگلیت،  برالنیر  بیلر؛  راشل  بانین،   .4146
مارین. گام به گام با کامپيوتر )2(. امیر 
صالحی طالقانی؛ پرویز امینی. تهران: قدیانی، 

1381، 64 ص.:مصور.
قطع: رحلی  

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: ریاضی

کلمات کليدي: كار با رایانه/ سرگرمی/ واژه 
پرداز/ نشر رومیزی/ صفحۀ گسترده.

چکيده: مطمئن هستم كه تا به حال همۀ شما رایانه را دیده اید، اما مطمئن نیستم كه 
استفاده از آن را بدانید. آن هایی كه نمی دانند رایانه چیست و به چه كار می آید، می توانند با 
مطالعۀ این كتاب كه همراه با تصویر است، اطالعات اولیه، نحوة كار با كی برد و نیز مطالبی 
در مورد CPU، گرافیك رایانه ای، بانك های اطالعاتی و از این قبیل را بیاموزند. كتاب در 
پنج فصل با این عنوان ها نوشته شده است: رایانه چیست؟ واژه پرداز چیست؟، نشر رومیزی 

چیست؟، بانك اطالعاتی چیست؟ و باالخره، صفحۀ گسترده چیست؟

گام به گام با کامپيوتر )3(
انگلیت،  برالنیر  بیلر؛  راشل  بانین،   .4147
مارین. گام به گام با کامپيوتر )3(. امیر 
صالحی طالقانی؛ پرویز امینی. تهران: قدیانی، 

1381، 64 ص.:مصور.
قطع: رحلی  

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: ریاضی

رایانه/  با  كار  سرگرمی/  کليدي:  کلمات 
تمرین و مسئله/ واژه پرداز/ بانك اطالعاتی.

چکيده: احتمااًل همۀ شما نام رایانه را شنیده اید و حتی ممکن است با آن كار كرده باشید. 
اما آن هایی كه با رایانه آشنایی ندارند، با خواندن این كتاب كه با هدف ارتقای مهارت 
دانش آموزان در استفاده از رایانه تدوین شده است، می توانند: 1. بدون كمك دیگران مفاهیم 
پایه ای رایانه را به آسانی فرا بگیرند؛ 2. نحوة استفاده از رایانه را با استفاده از تمرین ها و 
مسائل داده شده بیاموزند؛ 3. درخصوص واژه پرداز، نشر رومیزی، بانك اطالعاتی و صفحۀ 

گسترده، مطالبی مطالعه كنند.
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گام به گام با کامپيوتر )4(
انگلیت،  برالنیر  بیلر؛  راشل  بانین،   .4148
مارین. گام به گام با کامپيوتر )4(. امیر 
صالحی طالقانی؛ پرویز امینی. تهران: قدیانی، 

1381، 64 ص.:مصور.
قطع: رحلی  

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: ریاضی

سرگرمی/  رایانه/  با  كار  کليدي:  کلمات 
تمرین و مسئله/ ذخیره سازی/ ایجاد فایل.

چکيده: این كتاب برای آن دسته از دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی تدوین شده است كه 
مهارت های پایه برای كار با رایانه را ندارند و یا در سطح بسیار ابتدایی قرار دارند. با خواندن 
این كتاب، ضمن آشنایی با مفاهیم اساسی رایانه و انجام تمرین ها و حل مسائل آن، توانایی 
استفاده از رایانه را خواهید یافت. سعی كنید به مطالب و تصویرهای آن ها دقت كنید تا 

طریقۀ اضافه كردن فایل، نوشتن آگهی، كپی و ذخیره سازی، و... را به راحتی بیاموزید.

گام به گام با کامپيوتر )5(
انگلیت،  برالنیر  بیلر؛  راشل  بانین،   .4149
مارین. گام به گام با کامپيوتر )5(. امیر 
صالحی طالقانی؛ پرویز امینی. تهران: قدیانی، 

1381، 64 ص.:مصور.
قطع: رحلی  

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: ریاضی

سرگرمی/  رایانه/  با  كار  کليدي:  کلمات 
صفحه كلید/ ذخیره و چاپ سند/ استفاده از 

جست وجوگر.

چکيده: اگر دوست دارید با رایانه و نحوة كار با آن آشنا شوید، می توانید مجموعۀ شش 
جلدی »گام به گام با كامپیوتر« را بخوانید كه كتاب حاضر پنجمین جلد آن است. این 
كتاب اطالعات شما را درخصوص مفاهیم پایۀ رایانه با استفاده از تمرین ها، مثال ها و 
تصویرهای متنوع ارتقا می بخشد. شما پس از خواندن این جلد، با این مفاهیم و موضوعات 
آشنا می شوید: رایانه چه كاری انجام می دهد، مشخصات صفحه كلید، تراز كردن، نوع 

قلم ها، ذخیره و چاپ سند، طراحی خبرنامه، استفاده از جست وجوگرها و....

گام به گام با کامپيوتر )6(
انگلیت،  بیلر؛ برالنیر  بانین، راشل   .4150
مارین. گام به گام با کامپيوتر )6(. امیر 
صالحی طالقانی؛ پرویز امینی. تهران: قدیانی، 

1381، 64 ص.:مصور.
قطع: رحلی  

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: ریاضی

سرگرمی/  رایانه/  با  كار  کليدي:  کلمات 
ذخیرة فایل/ نرم افزار/ بانك اطالعاتی.

چکيده: اگر تاكنون با رایانه كار نکرده اید، فرصت خوبی است تا با استفاده از مجموعۀ 
شش جلدی »گام به گام با كامپیوتر« كه كتاب حاضر آخرین جلد آن است، اطالعات و 
معلومات خود را درخصوص موضوعات متنوعی كه با تصویر، تمرین و آزمایش نیز همراه 
هستند، ارتقا دهید؛ موضوعاتی مثل: نرم افزار، نامه نگاری، حروف رمزی، جست وجو، ذخیرة 

فایل، نحوة مرتب كردن فایل بانك اطالعاتی.
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بچه ها و حفظ محيط زیست )4(:...
حفظ  و  بچه ها  لیندا.  شوارتز،   .4151
محيط زیست )4(: مارمولك طرف دار 
بلوچ.  حمیدرضا  زیست.  محيط  حفظ 

تهران: فنی ایران، 1381، 36 ص.:مصور.
قطع: خشتی  

گروه سنى:اول
رشتة درسى: علوم تجربی

زیست/  محیط  حفظ  کليدي:  کلمات 
باران  هوا/  آلودگی  زیست/  بهداشت محیط 

اسیدی/ زباله.

چکيده: كرة زمین با مشکالت بسیاری روبه روست. باران اسیدی، آلودگی هوا، نابودی 
جنگل ها، در معرض نابودی بودن جانوران، زباله ها و آلودگی آب ها، از جمله مشکالت 
كرة خاكی هستند. آیا می دانید مشکالت مذكور چگونه ایجاد می شوند و چگونه می توان از 
بروز آن ها پیشگیری كرد؟ حفاظت از محیط زیست وظیفۀ همۀ انسان هاست. اگر نمی دانید 
چگونه از زمین حفاظت كنید، این كتاب به شما كمك خواهد كرد. عکس ها، آزمایش ها و 

فعالیت های كتاب آن را جالب تر كرده اند.

قصه هاى اماکن مقدس )3(:...
4152. معصومی، علی. قصه هاى اماکن 
مقدس )3(: مسجد النبى. تهران: پیام 

محراب، 1381، 96ص.
قطع: وزیری كوتاه 

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: تعلیم و تربیت بدنی

ابوایوب  مسجدالنبی/  کليدي:  کلمات 
تاریخ  دینی/  تربیت  )س(/  فاطمه  انصاری/ 

اسالم.

چکيده: »مسجدالنبی« كه در مدینه قرار دارد، بعد از خانۀ كعبه در مکه، دومین مکان 
مقدس مسلمانان جهان به شمار می آید. این مسجد به دلیل جایگاه مهمی كه از آغاز هجرت 
پیامبر اكرم)ص( به دست آورده است، تاریخ ویژه ای دارد. در این كتاب، عالوه بر این كه 
تاریخچۀ مختصر مسجدالنبی را می خوانیم، با برخی از حوادث مهم آشنا می شویم كه در 
طول تاریخ در این مسجد اتفاق افتاده اند. در فصل دوم كتاب به حوادثی اشاره شده است كه 
بعد از رحلت پیامبر اكرم)ص( در این مسجد رخ داده اند؛ و فصل سوم به چگونگی توسعۀ 

این مکان مقدس در طول تاریخ و حوادث دیگر آن اختصاص دارد.

علمى ولى شيرین تر از داستان...
4153. ریچاردسون، هیزل. علمى ولى 
شيرین تر از داستان )7(: موجودات 
تهران:  سالك.  محمود  آزمایشگاهى. 

لك لك، 1381، 96ص.
قطع: رقعی

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

کلمات کليدي: همسانه سازی/ كلون/ ژن/ 
آموزش علوم تجربی/ دی ان ای.

چکيده: نویسندة كتاب حاضر براساس قالبی هماهنگ و از قبل طرح ریزی شده و با 
به كارگیری شیوه های گوناگون از قبیل: بیان داستان، بررسی تاریخچه، توضیح مفاهیم 
را  فعالیت های عملی، مطالب خود  با  آزمایش همراه  انجام  و  علمی و روند تکامل آن 
درخصوص »كلون« )كپی یا نمونه دقیق و كاماًل همانندسازی شدة یك موجود زنده( 
عرضه كند. تصویرهای ساده و كارتونی كتاب كه گاه رگه هایی از طنز در آن ها به چشم 
می خورند نیز به شیرینی كار افزوده اند. كلون چیست، ژن های باهوش، ارتباط بین ژن ها و 
»دی ان ای« كلون كردن و تاریخچۀ عجیب كلون كردن، از جمله عنوان های كتاب هستند.
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علمى ولى شيرین تر از داستان ...
ولى  علمى  جاناتان.  هانکوک،   .4154
شيرین تر از داستان )4(: مى خواهم 
لك  تهران:  سالك.  محمود  باشم.  نابغه 

لك، 1381، 96ص.: مصور.
قطع: رقعی

گروه سنى:دوم و سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

کلمات کليدي: نبوغ/ تقویت حافظه/ توان 
نابغه  راه های  آموزش علوم تجربی/  ذهنی/ 

شدن.

چکيده: آیا می خواهید توان ذهنی خود را افزایش دهید؟ شاید دوست داشته باشید برای 
خودتان روبات بسازید و یا به قصد زندگی به مریخ سفر كنید؟ كتاب »می خواهم نابغه 
باشم« به شما كمك خواهد كرد تا قدرت و توانایی مغز خود را افزایش دهید، حافظۀ خود را 
قوی تر كنید، قوة ابتکار و اختراع به دست آورید. این كتاب راه های نابغه شدن را به كمك 

حل مسئله و تمرین، انجام آزمایش و گفتن داستان آموزش می دهد.

هوش مصنوعى
4155. چالونر، جك. هوش مصنوعى. 
مركز، 1381، 126  تهران:  زاده.  برات  لیلی 

ص.:مصور.
قطع: رقعی 

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: حرفه وفن

هوش  شناسی/  روبات  کليدي:  کلمات 
مصنوعی/ ماشین هوشمند/ پرسش و پاسخ.

چکيده: آیا به راستی رایانه ها می توانند فکر كنند؟ امروزه رایانه ها می توانند در بازی 
شطرنج برنده شوند، اتومبیل بسازند، فوتبال بازی كنند و به سفر فضایی بروند. روبات ها 
دست نوشته ها را می خوانند و چهره ها را تشخیص می دهند. اما آیا به راستی فکر می كنند؟ 
آیا ماشین های هوشمند زندگی ما را تغییر خواهند داد؟ و آیا روبات ها خواهند توانست روزی بر 

جهان فرمان برانند؟ این كتاب كوشیده است به این پرسش ها پاسخ دهد.

آشتى با علوم: طرح نوین...
سعید.  قاسمی،  بهداد؛  اصفهانی،   .4156
آشتى با علوم: طرح نوین ارزش یابى 
در علوم تجربى براساس امتحان دو 
نوبتة اول راهنمایى. تهران: آموزش علوم، 

1382، 80ص
قطع: رحلی  

گروه سنى:اول
رشتة درسى: علوم تجربی

کلمات کليدي: ارزش یابی/ دورة راهنمایی/ 
پایۀ اول/ نمونۀ سؤاالت.

چکيده: مجموعۀ حاضر در دو جلد مشتمل بر پرسش های تشریحی و تستی و براساس 
مطالب و سرفصل های علوم سال اول راهنمایی تنظیم شده است. عالوه بر این كتاب حاوی 
نمونۀ امتحان پایان نوبت اول درس علوم تجربی پایۀ اول است، اما پاسخ آن ها را نیاورده 
است. این مجموعه، ضمن آشنا ساختن خواننده با نمونۀ سؤاالت امتحانی، چشم اندازهای 
جدیدی درخصوص مطالب علوم، پیش روی خواننده می گشاید. در طرح سؤاالت از تصویر، 

آزمایش و جدول نیز استفاده شده است.
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آشتى با علوم: طرح نوین...
دیگران[.  ]و  بهداد...  اصفهانی،   .4157
آشتى با علوم: طرح نوین ارزش یابى 
امتحان  براساس  تجربى  علوم  در 
تهران:  راهنمایى.  دوم  سال  نوبتة  دو 

آموزش علوم، 1382، 32 ص
قطع: رحلی  

گروه سنى:دوم
رشتة درسى: علوم تجربی

کلمات کليدي: آموزش علوم/ ارزش یابی/ 
دورة راهنمایی/ پایۀ دوم/ نمونۀ سؤاالت.

چکيده: كتاب حاضر مشتمل بر مجموعه پرسش های تستی و تشریحی است كه براساس 
سرفصل های كتاب علوم تجربی سال دوم راهنمایی تدوین شده است. عالوه بر این، كتاب 
حاوی مجموعه ای از سؤاالت امتحانی نوبت اول درس علوم تجربی دوم راهنمایی، بدون 
پاسخ آن هاست. این كتاب كه همراه با تصویر، جدول و آزمایش به چاپ رسیده است، 

خواننده را با نمونه سؤاالت امتحانی آشنا می سازد.

آشتى با علوم: طرح نوین...
دیگران[.  ]و  بهداد...  اصفهانی،   .4158
آشتى با علوم: طرح نوین ارزش یابى 
امتحان  براساس  تجربى  علوم  در 
دو نوبتة سال سوم راهنمایى. تهران: 

آموزش علوم، 1382، 32 ص
قطع: رحلی  

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

کلمات کليدي: آموزش علوم/ ارزش یابی/ 
نمونۀ سؤاالت.

چکيده: این كتاب شامل مجموعه پرسش های تستی و تشریحی علوم تجربی سال سوم 
راهنمایی است و مطابق با سرفصل های كتاب مذكور تدوین شده است. عالوه بر این، 
نگارنده نمونۀ سؤاالت نوبت اول علوم تجربی را، بدون پاسخ، ضمیمه كرده است. پرسش ها 
كه همراه با آزمایش، تصویر و جدول هستند، خواننده را با نمونۀ سؤاالت این درس آشنا 

می سازند.

آواشناسى: تلفظ و تأکيد
آواشناسى:  شکوفه.  گودرزی،   .4159
تلفظ و تأکيد. تهران: تحقیق، 1382، 80 ص

قطع: وزیری   
گروه سنى:معلم

رشتة درسى: انگلیسی
انگلیسی/  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 

آواشناسی/ تکیه/ آهنگ جمله.

چکيده: وقتی كلمه ای را ادا می كنیم، براساس آن كه چند بخش دارد یا در كدام گروه از 
كلمات می گنجد، به بخش هایی از آن كلمه فشار آوایی بیشتری وارد می كنیم كه به آن 
»تکیه« می گویند. این امر سبب تفاوت در معنا و شکل كلمات می شود. نگارنده در كتاب 
حاضر، ضمن بیان این موضوع، به معرفی و دسته بندی كلمه ها در زبان انگلیسی و آهنگ 
جمالت و انواع آن، و حركات و عالئم حروف بی صدا در زبان انگلیسی پرداخته است. 

هم چنین، تمرین هایی را برای تقویت آواشناسی و تلفظ زبان انگلیسی تدارک دیده است.
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ادبيات و دستور زبان فارسى...
4160. طالب تبار، حمید. ادبيات و دستور 
راهنمایى.  دوم  سال  فارسى  زبان 

تهران: مبتکران، 1382، 156ص.
قطع: وزیری  

گروه سنى:دوم
رشتة درسى: ادبیات فارسی

فارسی/  ادبیات  آموزش  کليدي:  کلمات 
دستور زبان فارسی/ خودآزمایی/آرایه/ آزمون 

و تمرین.

چکيده: مطالب كتاب حاضر، مطابق با درس ادبیات و دستور زبان فارسی، در دو بخش 
اصلی سازمان یافته است: بخش اول مستقیماً با مطالب كتاب ارتباط دارد و بخش دوم فراتر 
از مطالب كتاب است و برای وسعت بخشیدن به معلومات دانش آموزان تدارک دیده شده 
است. هر درس شامل توضیحات، آزمون، معنی و شرح ابیات، جمالت دشوار، خودآزمایی و 

تمرین های دستور و آرایه هاست.

ادبيات و دستور زبان فارسى...
4161. طالب تبار، حمید. ادبيات و دستور 
راهنمایى.  سوم  سال  فارسى  زبان 

تهران: هنرسرای اندیشه، 1382، 176ص.
قطع: وزیری  

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: ادبیات فارسی

فارسی/  ادبیات  آموزش  کليدي:  کلمات 
دستور زبان فارسی/ آرایه/ آزمون و تمرین.

چکيده: نحوة تنظیم مطالب كتاب به شکلی است كه دانش آموزان در آغاز، مرحلۀ آموزش 
و یادگیری را پشت سر می گذارند و در قسمت بعدی، اندوخته های خود را ارزیابی می كنند. 
به عبارت دیگر، در قسمت نخست، درس های دستور، آرایه ها، قالب های شعر و اصالحات 
ادبی، به همراه تمرین های متعدد و هماهنگ با درس آمده اند تا دانش آموزان بعد از درس، 
در قسمت بعدی با آزمون های درس به درس، اندوخته و دانش خود را بررسی كنند. عالوه 
بر این، كتاب حاوی بیش از 450 تست با پاسخ تشریحی، معنی ابیات و جمالت دشوار، 

تمرین های دستور و آرایه های ادبی است.

استراتژى قضاوت در فوتبال...
4162. جعفری، نادر. استراتژى قضاوت 
در فوتبال »به همراه قوانين و مقررات 
فوتبال«. تهران: علم و حركت، 1382، 155 

ص.:مصور.
قطع: وزیری  

گروه سنى:معلم
رشتة درسى: تربیت بدنی

قواعد  فوتبال/  داوری  کليدي:  کلمات 
هفده گانۀ  قوانین  قضاوت/  راهبرد  فوتبال/ 

داوری.

چکيده: احتمااًل همۀ ما بازی فوتبال را دیده ایم و گاه به جای داور به قضاوت دربارة آن 
نشسته ایم. اما داوری در زمینی كه هزاران و شاید میلیون ها چشم به تماشای آن مشغول اند، 
كار ساده ای نیست. با توجه به این كه فوتبال به عنوان یك پدیدة اجتماعی مطرح است، 

شایسته است، داوران، مربیان و ورزشکاران، به فراگیری معادالت مورد نیاز اهتمام ورزند.
این كتاب با هدف ارتقای سطح معلومات، مهارت ها و دانش قضاوت فوتبال برای داوران 
و مربیان فراهم شده است. استراتژی قضاوت، فرایند قضاوت، انواع بحران های داوری، 
آمادگی جسمانی داوران، و باالخره قوانین هفده گانۀ داوری، عنوان های اصلی كتاب هستند.
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انرژى، نور و صوت
4163. بوث، گراهام؛ سیرز، جان؛ مك دونل، 
نوری.  عأل  صوت.  و  نور  انرژى،  باب. 

تهران: مبتکران، 1382، 36 ص.
قطع: رحلی 

گروه سنى:اول و دوم
رشتة درسى: علوم تجربی

علمی/  سرگرمی های  کليدي:  کلمات 
انرژی/ نور/ صوت/ پرسش و  آزمون علوم/ 

پاسخ.

چکيده: در »دنیای علوم« كه كتاب حاضر ششمین جلد آن است، دانش آموزان با كشف ها، 
اختراع ها، فناوری های جدید و دانستنی های شگفت انگیز دانش علوم تجربی آشنا می شوند. 
كتاب به گونه ای طراحی شده است كه شما مانند یك دانشمند، دربارة پرسش های خود 
اطالعات به دست می آورید، آزمایش می كنید، كاربرد یافته های علمی را در زندگی بررسی 
می كنید و باالخره با پرسش های تازه ای روبه رو می شوید. مطالب این كتاب در قالب سه 
بخش یعنی: »منابع انرژی«، »نور و صدا«، »شکست نور و رنگ« تدوین شده اند  و در هر 

بخش، مطالب متنوعی همراه با تصویر، آزمایش و پرسش آمده اند.

نمایش نامه هاى دانش آموزى:...
نمایش نامه هاى  4164. غالمی، علی. 
اميد  مدرسة  بچه هاى  دانش آموزى: 
)ویژۀ دانش آموزان راهنمایى(. تهران: 

مدرسه، 1380، 103 ص.
قطع: پالتویی 

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: هنر

هنر  فارسی/  نمایش نامۀ  کليدي:  کلمات 
تئاتر/ خالقیت فردی/ كارگروهی.

چکيده: كتاب حاضر مشتمل بر سه نمایش نامۀ كوتاه، برای دانش آموزان دورة راهنمایی 
تدوین شده است. »بچه های مدرسه«، »سفر به سوی افق« و »حکایت آن شلوار كهنه«، 
عنوان های این سه نمایش نامه هستند كه به تقویت هنر تئاتر در مدرسه می پردازند. این 
نمایش نامه ها با كم ترین امکانات مدرسه ها به شکل كار گروهی و كارگاهی قابل اجرا 
هستند و ضمن اجرای آن ها، میزان خالقیت های فردی دانش آموزان در كارهای جمعی 

باال می رود.

بهترین فعاليت هاى آموزشى...
4165. یتلتون، داناواكر. بهترین فعاليت هاى 
مربوط  پژوهش هاى  )برپایة  آموزشى 
معيارهاى  و  یادگيرى  سبك هاى  به 
)دیگران(.  شریفیان  احمد  مؤثر(.  آموزش 

تهران: زرباف، 1382، 144 ص.
قطع: رقعی 

گروه سنى:معلم
رشتة درسى: علوم تربیتی

کلمات کليدي: تدریس اثربخش/ آموختن/ 
آموزش و پرورش/ تحوالت آموزشی.

چکيده: كتاب حاضر به 10 فعالیت آموزش اساسی و كلی اختصاص دارد و با هدف ارتقای 
سطح علمی و تقویت كیفیت زندگی دانش آموزان تدوین شده است. فصل نخست به اهمیت 
ایجاد »محیط غنی هیجانی حمایت كننده« اشاره می كند. فصل دوم به مجموعۀ  وسیعی 
از فنون آموزشی پرداخته است و فصل سوم نگاهی به عنصر اساسی ارتباطات یا انتقال 
یادگیری دارد. فصل چهارم به طرز كار نظام حافظه و فصل پنجم به چگونگی ایجاد انگیزه 
در كالس درس اختصاص دارد. فصل ششم به قدرت یادگیری مشاركتی، فصل هفتم به 
اهمیت موفق شدن همۀ یادگیرندگان، فصل هشتم به سنجش پویا و معتبر، فصل نهم به 
كاربرد یادگیری در دنیای واقعی، فصل دهم به آینده و محیط یادگیری در هر زمان و مکان 

و فصل پایانی به نظرات دانشمندان پرداخته است.
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تغذیه و توليد مثل
رابرت.  گادفری،  گراهام؛  بوث،   .4166
تغذیه و توليد مثل. علیرضا اسبقی. تهران: 

مبتکران، 1382، 32 ص.: مصور.
قطع: رحلی  

گروه سنى: دوم و سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

علمی/  سرگرمی های  کليدي:  کلمات 
آزمایش علمی/ تغذیه/ تولید مثل/ فتوسنتز.

چکيده: همۀ موجودات زنده به غذا احتیاج دارند. غذا به بدن انرژی می دهد تا بتواند 
فعالیت های خود را انجام دهد. آن چه تأمین انرژی رشد و نمو و انجام اعمال حیاتی بدن را 
به عهده دارد، غذا نامیده می شود؛ مثل كربوهیدرات ها. لیپیدها و پروتئین ها. نوشتار حاضر در 
سه بخش به تغذیه و گوارش در جانوران، فتوسنتز و تولید مثل در گیاهان گل دار پرداخته 
است. در كنار مطالب كتاب، آزمایش های ساده با روش كار و ابزار مورد نیاز تدارک دیده 
شده اند. هم چنین تصویرهایی مناسب در كنار مطالب دیده می شوند كه به فهم محتوای 

كتاب كمك می كنند.

کتاب هاى دانش پایه: تغذیه و...
کتاب هاى  حسین.  الوندی،   .4167
تهران:  پایه: تغذیه و گوارش.  دانش 

مدرسه، 1382، 76 ص.: مصور.
قطع: وزیری  

گروه سنى:دوم
رشتة درسى: علوم تجربی

جانوران  گوارش/  تغذیه/  کليدي:  کلمات 
پرسلولی/ بیماری دستگاه گوارش.

چکيده: به مجموعه واكنش هایی كه سبب می شوند، مواد غذایی بتوانند وارد سلول شوند، 
گوارش می گویند. در جانوران پرسلولی، دستگاهی به نام دستگاه گوارش وجود دارد كه 
معمواًل از دهان آغاز و به مخرج ختم می شود. برای این كه بدانید این دستگاه از چه 
قسمت هایی درست شده، كار اصلی آن چیست، و انواع اختالالت و بیماری های آن كدام اند، 

این كتاب مرجع مفیدی است و به چنین پرسش هایی پاسخ می گوید.

تغيير و جداسازى مواد
مك  جان؛  سیرز،  گراهام؛  بوث،   .4168
مواد.  جداسازى  و  تغيير  باب.  دوئل، 
علیرضا اسبقی. تهران: مبتکران، 1382، 36 

ص.: مصور.
قطع: وزیری  

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

آزمایش  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
علمی/ سرگرمی های علمی/ خواص مواد.

چکيده: دانش آموزان نوجوان در این كتاب با انواع اختراعات، كشفیات، فناوری های جدید 
و دانستنی های شگفت انگیز علوم تجربی آشنا می شوند. كتاب »تغییر و جداسازی مواد«، 
به ویژه به دانش آموز كمك می كند، ضمن افزودن به اطالعات خویش در درس علوم، 
روش علمی انجام آزمایش را نیز فرا گیرد. كتاب در دو بخش اصلی تنظیم شده است: ایجاد 
تغییرات )ذوب شدن بلورها، حل شدن، سوختن، كلوئیدها و...(، و جداسازی مخلوط ها )مواد 
خالص، تقطیر، مخلوط كردن مایع ها، كروماتوگرافی و جداسازی رنگ ها(. این دو بخش با 

تصویر، فعالیت های علمی، آزمایش و پرسش همراه شده اند.



تمرینات پليومتریك توان زا:...
4169. رادكلیف، جیمز كریستوفر؛ نازینتوس، 
زا:  توان  پليومتریك  تمرینات  رابرت. 
تمرینات  براى  پيشرفته  77 حرکت 
ورزشى انفجارى. محمد ابراهیم مرجانی؛ 
مهدی شیری. تهران: معاونت تربیت بدنی و 

تندرستی، 1382، 120 ص.
قطع: رحلی  

گروه سنى:معلم
رشتة درسى: تربیت بدنی

پلیومتریك/  تمرین های  کليدي:  کلمات 
تمرینات ورزشی/ آماده سازی/ تربیت بدنی.

چکيده: كتاب حاضر با هدف ارائۀ تمریناتی گسترده، علمی و كاربردی در هفت بخش 
تنظیم شده است. در فصل اول، به علم در تمرینات پلیومتریك، و در فصل دوم، به آمادگی 
برای انجام تمرینات پلیومتریك كه شامل ارزش یابی و سنجش توانایی است، می پردازد. 
فصل سوم تکنیك های پلیومتریك شامل اصول تمرینات ورزشی، دورة استراحت، تمرینات 
مركب، و... را توضیح می دهد و فصل چهارم به تمرینات پایین تنه، پاها و ران ها شامل 
حركات و روش های تمرین، پرش ها و... پرداخته است. در فصل پنجم به تمرینات تنه و 
باالتنه، در فصل ششم به تمرینات ویژة ورزش شامل برنامۀ آماده سازی و تمرینات مطلوب 

دوازده گانه، و در فصل هفتم به توانمند ساختن درازمدت پرداخته شده است.

جان داران و طبيعت
و  جان داران  گراهام.  بوث،   .4170
مبتکران،  تهران:  اسبقی.  علیرضا  طبيعت. 

1382، 40 ص.: مصور.
قطع: رحلی  

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

علمی/  سرگرمی های  کليدي:  کلمات 
زیست شناسی/ آزمایش علوم/ سلول/ اندام/ 

دستگاه.

چکيده: بدن تمام گیاهان و جانوران از سلول تشکیل یافته است. سلول ها را می توان 
آجرهای ساختمان حیات محسوب كرد. هر سلول، یك كارخانۀ شیمیایی پركار و فعال است 
كه باید مواد و ساختارهای جدیدی را بسازد و در عین حال، مواد و ساختارهای قدیمی را 
تجزیه كند. تمام سلول ها ویژگی های مشخص و مشتركی دارند كه در كتاب حاضر دربارة 
این ویژگی های مشترک، بافت ها، اندام ها و انواع دستگاه ها )گوارش، تنفس، ارتباط و...( 
ویژگی های گیاهان و جانوران و زنجیره ها و شبکه های غذایی و... توضیحات مفصلی به 

همراه تصویر ارائه شده است.

جانوران اطراف ما )1(: مطالعه...
4171. بریون، ژیل. جانوران اطراف ما 
)1(: مطالعه و بررسى بى مهره ها. امیر 
صالحی طالقانی. تهران: مدرسه، 1380، 76 

ص.: مصور.
قطع: رحلی  

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

کلمات کليدي: بی مهرگان/ آزمایش علوم/ 
حشره ها/ سخت پوستان/ عنکبوتیان.

و  یاخته ای  تك  جانوران  از  می كنند؛  زندگی  زمین  روی  زیادی  جانوران  چکيده: 
میکروسکوپی تا وال های 30متری. جانوران به دو گروه مهره داران و بی مهرگان تقسیم 
شده اند. بی مهرگان كه در كتاب حاضر معرفی می شوند، اسکلت و ستون مهره ندارند. در 
واقع، اسکلت آن ها از استخوان نیست، بلکه از ماهیچه های قوی است. كرم های حلقوی، 
كرم خاكی، حلزون، كرم شخم زن، بندپایان، عنکبوتیان، هزارپایان و صدپایان، سخت 

پوستان و... از جانوران بی مهرة مورد بحث در این كتاب هستند.
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جانوران اطراف ما )2(: مطالعه...
4172. بریون، ژیل. جانوران اطراف ما 
امیر  )2(: مطالعه و بررسى حشرات. 
صالحی طالقانی. تهران: مدرسه، 1380، 80 

ص.: مصور.
قطع: رحلی  

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

کلمات کليدي: بی مهرگان/ آزمایش علوم/ 
حشره ها/ حفظ خاک/ تأمین غذا.

چکيده: حشرات فایده های زیادی برای انسان دارند. آن ها نقش مهمی در گرده افشانی 
گیاهان ایفا می كنند. بدون وجود حشرات، از مقدار تولید میوه، سبزی، قهوه، پنبه و... خیلی 
كاسته می شود. انسان از گذشته های دور زنبور عسل و محصولش را می شناخته است و 
به نقش كرم ابریشم در تولید ابریشم نیز پی برده بود. هم چنین، از پوستۀ سخت برخی 
حشرات در ساخت رنگ، روغن جال، دارو و حتی اسید استفاده می كرد. حشرات منبع غذایی 
مناسبی برای ماهی ها، خزندگان، دوزیستان، پرندگان و... هستند و تأثیر زیادی در تقویت 

و حفظ خاک دارند.
كتاب حاضر به توضیح نحوة رشد، تغذیه، تولید مثل، شکار و... جانورانی مثل ملخ، مورچه، 
جیرجیرک، شته، مورچه، مگس خانگی، مگس سركه و... و نقش آن ها در چرخۀ حیات 

می پردازد.

تاریخ بخوانيم: داریوش هخامنشى
تاریخ  محمدكاظم.  فرینانی،   .4173
بخوانيم: داریوش هخامنشى. تهران: 

مدرسه، 1382، 80 ص.: مصور.
قطع: پالتویی  

گروه سنى:اول
رشتة درسى: تاریخ

کلمات کليدي: داریوش هخامنشی/ تاریخ 
ایران/ جنگ با یونان/ كمبوجیه.

چکيده: در سال 522 پیش از میالد، گئوماتا علیه كمبوجیه، پسر كوروش كبیر شورش 
كرد و كمبوجیه در راه برگشت به ایران، جان سپرد. داریوش هخامنشی پس از قتل گئوماتا 
به پادشاهی رسید. ابتدا به سركوب شورشیان پرداخت و سپس به سرزمین سکاها حمله برد. 
داریوش در جنگی كه با عنوان »ماراتن« با یونانیان داشت، شکست خورد و در سال 486 

پیش از میالد درگذشت. داستان زندگی او را در این كتاب می خوانید.

داستان هاى غارنشينى:...
مهران.  ایازی،  مهدی؛  نیری،  امام   .4174
سنگينى  غارنشينى:  داستان هاى 
با  غارنشين  کودک  وزن:چگونه  و 
ميوه هایش قبيله را به آشوب مى کشد. 
تهران:  همت جاویدان ،1381 ، 48ص.:مصور.

قطع: خشتی   
گروه سنى:اول،دوم وسوم  
رشتة درسى: علوم تجربی

داستان  فارسی/  داستان  کليدي:  کلمات 
علمی/ سنگینی/ انسان اولیه/ ترازو.

چکيده:  كتاب حاضر داستانی علمی وتخیلی است كه به زبان ساده، روان و كودكانه، 
دربارة انسان های اولیۀ غارنشین توضیحاتی می دهد و ضمن آن به موضوع سنگینی و 
با دیگر  از طریق مطالعۀ داستان داد وستد پسر غارنشین  وزن می پردازد. دانش آموزان 
غارنشینان، با زندگی انسان های اولیه )تأكید بر سنگینی وزن(آشنا می شوند.آثار تاریخی ، 
وسایل اندازه گیری، بلند كردن وزنه های سنگین، انواع ترازو و دقت ترازوها سایر مطالب 

كتاب حاضر هستند.كتاب با پرسش ها وپاسخ هایی در این زمینه پایان می یابد.
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کتاب هاى دانش پایه براى... 
کتاب هاى  حسین.  الوندی،   .4175
مواد  دفع  معلمان:  براى  پایه  دانش 

زاید. تهران: مدرسه، 1382، 56ص.:مصور.
قطع: وزیری  

گروه سنى:دوم
رشتة درسى: علوم تجربی

كلیه ها/  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
بیماری های كلیوی/ عمل دفع/ دستگاه دفع 

ادرار.

چکيده: سلول های بدن برای تولید انرژی، غذا را می سوزانند. در نتیجۀ این كار، مقداری 
مواد زاید یا سمی تولید می شوند كه باید هرچه زودتر از بدن خارج شوند. اهمیت دفع این 
مواد بسیار زاید است؛ تا آن جا كه می توان گفت، عمل دفع برای ادامۀ حیات همانند دیگر 
فعالیت های زیستی ارزشمند است. بیشترین میزان مواد زاید به صورت ادرار و از طریق 
دستگاه دفع ادرار از بدن خارج می شود. چگونگی دفع ادرار، بیماری های دستگاه دفع ادرار، 
كلیه و سنگ كلیه، و ساختار دستگاه دفع ادرار از جمله مباحث كتاب هستند كه با واژه نامه 

و مروری بر یافته ها به پایان می رسد.

دنياى علوم7:  زمين و ساختار آن
4176. اسبقی، علیرضا. دنياى علوم7:  
مبتکران،  تهران:  آن.  ساختار  و  زمين 

1382، 26 ص.: مصور.
قطع: رحلی   

گروه سنى:دوم
رشتة درسى: علوم تجربی

زمین/  ناهمواری های  کليدي:  کلمات 
ساختار زمین/ آموزش علوم تجربی/ سنگ/ 

رسوبات زمین.

چکيده: آیا می دانید به جز زمین، چند سیارة دیگر در منظومۀ شمسی وجود دارند؟ ساختار 
هریك از آن ها چگونه است؟ سیاره های درونی و بیرونی كدام اند؟ زمین از چه موادی 

تشکیل شده است؟ و ویژگی های سنگ ها و رسوبات زمین چیست؟
برای این كه زمین و ساختار آن را بشناسیم، كافی است مطالب این كتاب را كه همراه با 
تصویر، آزمایش و پرسش و پاسخ های فراوان است، مطالعه كنیم. این كتاب چشم اندازهای 
جدیدی پیش روی خواننده درخصوص كرة زمین می گشاید و عالوه بر آن ها، وی را در 

درس علوم تجربی یاری می دهد.

سرگذشت خط
خط.  سرگذشت  پامال.  هارپر،   .4177
تبسم آتشین جان. تهران: حوض نقره، 1382، 

20 ص.
قطع: خشتی  

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: هنر

کلمات کليدي: تاریخ خط/ ارتباط نوشتاری/ 
كتیبه شناسی/ خط تصویری.

چکيده: آیا می توانید دنیای بدون خط و نوشتن، دنیای بدون كتاب، روزنامه و مجله را 
تصور كنید؟ پیش از اختراع خط، مردم با چیزهایی غیر از زبان، برای مثال تصویر، نماد و 
نشانه، با هم ارتباط برقرار می كردند. تا آن جا كه می دانیم، حدود پنج هزار سال قبل خط 
نخستین بار در بین النهرین اختراع شد و نخستین نمونۀ نوشتاری، به صورت تصویرنگاری یا 
خط تصویری بود. این تصویرها را روی تکه های سفالی كه به همین منظور آماده می شدند، 
می كشیدند. این نوع خط و سپس خطوط دیگر، كم كم در مصر، آمریکای مركزی و چین 
توسعه یافتند تا این كه نخستین الفباها پا به عرصۀ وجود گذاشتند. شما می توانید مراحل 

شکل گیری، تحول و تکوین خط را در این كتاب دنبال كنید.
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علوم اول راهنمایى...
4178. نوری، عأل ]و دیگران[. علوم اول 
براساس  بياموزیم(:  )بهتر  راهنمایى 
پرسش هاى آزمون بين المللى ریاضى 
و علوم. تهران: شورا، 1382، 104 ص.: مصور.

قطع: وزیری  
گروه سنى:اول

رشتة درسى: علوم تجربی
آزمون  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
تیمز/  مطالعات  راهنمایی/  دورة  تمرین/  و 

خواص مواد/ انرژی.

چکيده: كتاب حاضر از مجموعۀ »بهتر بیاموزیم«، شامل پرسش های دو آزمون معتبر و 
همه جانبه، از »سومین مطالعۀ بین المللی ریاضیات و علوم و سنجش توانایی های پایه« 
است. در این كتاب، عالوه بر پرسش های »مطالعات تیمز«، دربارة هریك از مباحث درسی 
علوم و ریاضی پایۀ اول راهنمایی، پرسش های مشابه فراوانی نیز گنجانده شده اند  تا امکان 
تعمیم آموخته های دانش آموزان و پرورش مهارت های یادگیری آنان فراهم شود. برخی از 
عنوان های فصل های كتاب عبارت اند از: ماده و ویژگی های آنان؛ اثر گرما بر حجم ماده؛ 

اثر گرما بر حالت ماده؛ دسته بندی مواد؛ انرژی؛ نیرو؛ حركت؛ آب و هوا؛ زندگی جانوران.

علوم دوم راهنمایى...
4179. نوری، عأل ]و دیگران[. علوم دوم 
راهنمایى )بهتر بياموزیم(: براساس 
بين المللى  آزمون  پرسش هاى 
ریاضى و علوم. تهران: شورا، 1382، 96 

ص.: مصور.
قطع: وزیری  

گروه سنى:دوم
رشتة درسى: علوم تجربی

و  آزمون  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
تمرین/ دورة راهنمایی/ مطالعات تیمز/ ساختار 

زمین/ دستگاه های بدن.

چکيده: كتاب حاضر از مجموعۀ »بهتر بیاموزیم«، شامل پرسش های دو آزمون معتبر 
و همه جانبه، از سومین مطالعۀ بین المللی ریاضیات و علوم و سنجش توانایی های پایه 
است. در این كتاب، عالوه بر پرسش های »مطالعات تیمز«، دربارة هریك از مباحث درسی 
علوم و ریاضی پایۀ دوم راهنمایی، پرسش های مشابه فراوانی نیز گنجانده شده اند  تا 
امکان تعمیم آموخته های دانش آموزان و پرورش مهارت های یادگیری آنان فراهم شود. 
برخی عنوان های فصل های كتاب عبارت اند از: نور، رنگ، بینایی، موج، گرما، ساختار زمین، 

هوازدگی، غذا، دستگاه خون، دستگاه تنفس و دستگاه دفع ادرار.

علوم سوم راهنمایى...
4180. نوری، عأل ]و دیگران[. علوم سوم 
براساس  بياموزیم(:  )بهتر  راهنمایى 
پرسش هاى آزمون بين المللى ریاضى 
و علوم. تهران: شورا، 1382، 88ص.: مصور.

قطع: وزیری  
گروه سنى:سوم

رشتة درسى: علوم تجربی
و  آزمون  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
تمرین/ دورة راهنمایی/ مطالعات تیمز/ اتم/ 

جریان الکتریکی.

چکيده: كتاب حاضر از مجموعۀ »بهتر بیاموزیم«، شامل پرسش های دو آزمون معتبر و 
همه جانبه، از سومین مطالعۀ بین المللی ریاضیات و علوم و سنجش توانایی های پایه است. 
در این كتاب، عالوه بر پرسش های مطالعات تیمز، دربارة هریك از مباحث درسی علوم 
و ریاضی پایۀ سوم راهنمایی، پرسش های مشابه فراوانی نیز گنجانده شده اند  تا امکان 
تعمیم آموخته های دانش آموزان و پرورش مهارت های یادگیری آنان فراهم شود. برخی از 
عنوان های فصل های كتاب عبارت اند از: درون اتم، سرگذشت زمین، كار، انرژی و توان، 
فشار، بارالکتریکی، جریان الکتریکی، انسان و حركت، هماهنگی و ارتباط، نوجوانی و بلوغ، 

تولید مثل، و آدمی و محیط زیست.
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فرهنگ تفاوت هاى واژگانى...
دیگران[.  ]و  محمدحسین  كشاورز،   .4181
فرهنگ تفاوت هاى واژگانى انگليسىـ  
آمریکایى )با معادل هاى فارسى(. تهران: 

رهنما، 1381، 233 ص.: مصور.
قطع: وزیری  

گروه سنى:معلم
رشتة درسى: انگلیسی

انگلیسی/  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 
اصطالح ها و واژه ها/ زبان انگلیسی آمریکایی/ 

واژه نامه های زبان انگلیسی.

چکيده: كتاب حاضر در پنج بخش به تفاوت های واژگانی زبان انگلیسی و زبان انگلیسی 
آمریکایی با معادل های فارسی آن ها پرداخته است. در بخش نخست تفاوت های لغت در 
زبان انگلیسی آمریکایی را به فارسی تنظیم كرده است. بخش دوم به لغات و توضیحات 
آن ها فقط در زبان انگلیسی بریتانیایی و بخش سوم به لغات و توضیحات آن ها در زبان 
انگلیسی آمریکایی پرداخته است. دو بخش آخر به لغات و توضیحات مشترک بریتانیایی و 

آمریکایی اختصاص دارد.

کانى ها
تهران:  کانى ها.  احمد.  حسینی،   .4182

مدرسه، 1382، 96 ص.: مصور.
قطع: وزیری  

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

شیمی  شناسی/  معدن  کليدي:  کلمات 
كانی/ آموزش علوم/ شکل گیری كانی.

چکيده: كانی شناسی، رشته ای از علم زمین شناسی است كه البته موضوع مطالعۀ فیزیك 
و شیمی نیز هست. تاكنون در حدود سه هزار نوع كانی شناسایی شده اند. كانی در اصل به 
ماده ای گفته می شود كه به طور طبیعی از معدن استخراج می شود. اما آیا می دانید كانی ها 
چگونه ساخته می شوند؟ به چه كار می آیند؟ و چگونه استخراج می شوند؟ اگر نمی دانید، این 
كتاب منبع خوبی برای آشنا شدن شما با كانی هاست كه همراه با تصویر و پرسش معرفی 

شده اند.

کتاب راهنماى معلم ریاضى اول،...
راهنماى  کتاب  خسرو.  داودی،   .4183
معلم ریاضى اول، دوم و سوم راهنمایى 
براساس پرسش هاى آزمون بين المللى 
ریاضى و علوم )بهتر بياموزیم(. تهران: 

شورا، 1382، 52 ص.: مصور.
قطع: رحلی  

گروه سنى:معلم
رشتة درسى: ریاضی

کلمات کليدي: آموزش ریاضیات/ پرسش و 
پاسخ/ سؤاالت تیمز/ سنجش توانایی های پایه.

چکيده: كتاب حاضر شامل مجموعه پرسش های دو آزمون معتبر ریاضی، یعنی »سومین 
مطالعۀ بین المللی ریاضیات و علوم« )Timss( و »سنجش توانایی های پایه« )ABC( است 
كه پاسخ پرسش ها نیز ضمیمه شده است. در كنار پرسش های مذكور، سؤاالت مشابه 
فراوانی گنجانده شده اند  تا امکان تعمیم آموخته های دانش آموزان فراهم آید و پرورش 
مهارت های یادگیری آنان تکمیل شود. كتاب در سه بخش، یعنی ریاضیات سال های اول، 

دوم و سوم تدوین شده است.
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کتاب راهنماى معلم سال هاى...
4184. نوری، عأل. کتاب راهنماى معلم 
اول، دوم و سوم راهنمایى  سال هاى 
براساس پرسش هاى آزمون بين المللى 
ریاضى و علوم )بهتر بياموزیم(. تهران: 

شورا، 1382، 64 ص.
قطع: رحلی    

گروه سنى:معلم
رشتة درسى: علوم تجربی

و  پرسش  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
پاسخ/ سؤاالت تیمز/ سنجش توانایی های پایه.

چکيده: كتاب حاضر در سه بخش اصلی، یعنی ریاضیات سال های اول، دوم و سوم 
سازمان یافته است. این سه بخش شامل مجموعه پرسش ها، خودآزمایی ها و از همه 
مهم تر، مجموعه سؤاالت دو آزمون مهم علوم و ریاضیات، یعنی »سومین مطالعۀ بین المللی 
است.   )ABC( پایه«  سنجش صالحیت های  »آزمون  و   )Timss( علوم«  و  ریاضیات 

پرسش ها براساس طبقه بندی كتاب های درسی تنظیم شده اند  و همراه با پاسخ هستند.

کتاب کار جغرافيا اول راهنمایى
4185. امامی، نسرین. کتاب کار جغرافيا 

اول راهنمایى. تهران: آدینه، 1382، 56 ص.
قطع: رحلی   

گروه سنى:اول
رشتة درسى: جغرافیا

آموزشی/  بازی  جغرافیا/  کليدي:  کلمات 
بیشتر بدانیم/ جغرافیای ایران.

چکيده: كتاب حاضر با هدف كار بیشتر، در كنار كتاب درسی جغرافیا تدوین شده است. 
مطالب كتاب به صورت خالصه ای از مطالب مهم هر درس، به همراه بیان هدف های كلی 
و هدف های جزئی آن درس تنظیم شده اند  تا دانش آموز بداند كه پس از مطالعۀ هر درس، 
چه معلوماتی به دست خواهد آورد. مطالب هر درس در قالب نوع جدیدی از بازی و اطالعات 
جغرافیایی ارائه شده اند  كه به تنوع و جذابیت آن ها می افزاید. در پایان هر درس مطلبی 

جدید با عنوان »بیشتر بدانیم« به منظور افزایش اطالعات دانش آموزی ارائه شده است.

کتاب کار و خودآزمون زبان...
و  کار  کتاب  سهراب.  غالمپور،   .4186
اول  سال  انگليسى  زبان  خودآزمون 
راهنمایى. تهران: شورا، 1382، 80 ص.: مصور.

قطع: وزیری  
گروه سنى:اول

رشتة درسى: انگلیسی
انگلیسی/  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 

دستور زبان انگلیسی.

چکيده: یادگیری زبان خارجی به صرف وقت و تمرین های مستمر نیاز دارد. به همین 
دلیل، كتاب های مکمل می توانند، ابزار مهمی برای استفاده از وقت های آزاد و فراگیرندگان 
در خارج از كالس درس باشند. كتاب حاضر كوششی است در این راستا و مؤلف سعی كرده 
است، مجموعه ای را فراهم آورد كه با هدف های زبان آموزی سال اول راهنمایی منطبق 
باشد و استفاده از تمرین، تصویر، مثال و رونویسی، مهارت های زبان آموزان را تقویت كند.
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کتاب کار و خودآزمون هندسة...
و  کار  کتاب  خسرو.  داودی،   .4187
خودآزمون هندسة سال اول راهنمایى. 

تهران: شورا، 1380، 96ص.:مصور.
قطع: وزیری   
گروه سنى:اول

رشتة درسى: ریاضی
کلمات کليدي: آموزش هندسه/ راهنمای 
مسائل  راهنمایی/  دورة  اول  پایۀ  آموزشی/ 

كاربردی.

چکيده: كتاب حاضر شامل سه بخش است. در بخش نخست، با عنوان »هندسۀ 1«، خط 
و نقطه، نیم خط و پاره خط، انطباق، مقایسۀ پاره خط ها، نوشتن روابط ریاضی و... پرداخته 
است. بخش دوم، با عنوان »هندسۀ 2«، دایره، فاصله از نقطه، رسم مثلث، تعامد، عمود 
منصف، و فاصلۀ نقطه از خط را شرح داده است. بخش سوم، با عنوان »هندسه ی3«، به رسم 
عمودمنصف، رسم نیمساز، رسم عمود، رسم زاویۀ مساوی و تساوی مثلث ها اختصاص 
دارد. به این ترتیب، كتاب به هندسۀ سال اول راهنمایی به صورت تنظیم مسائل كاربردی 

پرداخته است.

کتاب کار و خودآزمون هندسة...
و  کار  کتاب  خسرو.  داودی،   .4188
خودآزمون هندسة سال دوم راهنمایى. 

تهران: شورا، 1380، 88ص.:مصور.
قطع: وزیری   
گروه سنى:دوم

رشتة درسى: ریاضی
کلمات کليدي: آموزش هندسه/ راهنمای 

آموزشی/ پایۀ دوم دورة راهنمایی/ مسائل.

چکيده: كتاب حاضر مشتمل بر سه بخش، به هندسۀ سال دوم راهنمایی پرداخته است. 
در بخش نخست با عنوان »هندسۀ 1«، به تساوی دو مثلث قائم الزاویه، رسم مثلث، توازی، 
فاصله از خط، رسم دو خط موازی، زاویۀ خارجی و... اختصاص دارد. بخش دوم، با عنوان 
»هندسۀ 2«، به چهارضلعی ها، متوازی االضالع، مستطیل، لوزی، مربع، ذوزنقه، مساحت 
دایره، تقارن محوری، تقارن مركزی و... پرداخته است. بخش سوم، با عنوان »هندسۀ 3«، 

مفهوم واحد و حجم، حجم های منشور، مساحت جانبی و مساحت كل را شرح می دهد.
مطالب كتاب به صورت كاربردی طراحی شده اند  و شامل فعالیت های عملی هستند. 
بخش های فعالیت آموزشی، مسائل كاربردی، تمرین، سرگرمی و پروژة تحقیق، به یادگیری 

هرچه بهتر مطالب كمك می كنند.

نمایش نامه هاى دانش آموزى
4189. ابراهیمی، نبی اهلل. نمایش نامه هاى 
دانش آموزى:  معلم آبادى. كاشمر: عالم 

افروز، 1381، 40 ص.
قطع: پالتویی 

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: هنر

فارسی/  نمایش نامۀ  کليدي:  کلمات 
نمایش نامۀ دانش آموزی/ معلم آبادی/ فضای 

روستایی.

چکيده: كتاب حاضر نمایش نامه ای دربارة معلمی روستایی و دانش آموزانش است. فضای 
روستا، خانۀ روستایی كه معلم در آن ساكن است، ارتباط معنوی و صمیمی معلم با پسر 
بچه ای كه از لحاظ ذهنی در نگاه مردم روستا كامل نیست و مجنون صدایش می زنند، در 
این نمایش نامه به تصویر كشیده می شود. نمایش نامۀ »معلم آبادی« با حداقل امکانات و در 

فضای مدرسه قابل اجراست.
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معماهاى المپيك اندیشه...
4190. شورتز، ویل. معماهاى المپيك 
جهانى  مسابقة  )نخستين  اندیشه 
تهران:  نصیرنیا.  حسین  معما(.  قهرمانى 

مدرسه، 1381، 88 ص.: مصور.
قطع: رحلی  

گروه سنى:اول، دوم، سوم و معلم
رشتة درسى: ریاضی

کلمات کليدي: معمای ریاضی/ سرگرمی 
ریاضی/ مسابقۀ ریاضیات/ المپیك اندیشه.

چکيده: المپیك اندیشه برای نخستین بار در سال 1992 با شركت تیم های چهارنفری 
از 13 كشور جهان برپا شد. شركت كنندگان در این مسابقه با انواع مسئله های ریاضی، 
معماهای منطقی، بازی های فکری، پازل های گوناگون و... روبه رو شدند. كتاب حاضر به 
ارائۀ سؤال های معماهای المپیك اندیشه اختصاص دارد و در چهار بخش تنظیم شده 
است: بخش نخست به معماهای پیش مسابقه ای برای دست گرمی، بخش دوم به آزمون 
شایستگی داوطلبان آمریکایی و كانادایی، بخش سوم به مسابقۀ جهانی قهرمانی معما و 

بخش چهارم به معماهای تیم های شركت كنندة خارجی اختصاص دارد.

مهارت هاى استاندارد فعاليت...
4191. حریرفروش، زهرا؛ صادقی، مهرناز؛ 
استاندارد  مهارت هاى  سهیال.  پرچمی، 
فعاليت هاى علوم تجربى سال اول، 
دوم و سوم. تهران: علم و اندیشه، 1382، 

3ج.
قطع: رحلی  

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

دورة  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
راهنمایی/ پرسش و پاسخ/ ماده/ انرژی.

چکيده: مجموعۀ حاضر در سه جلد تدوین شده است و به فعالیت های آموزشی درس علوم 
دورة راهنمایی اختصاص دارد. پایه های اول تا سوم هركدام در یك جلد تدوین شده اند. 
در جلد نخست كه به پایۀ اول راهنمایی اختصاص دارد؛ چهار بخش با عنوان های علم 
و فناوری، ماده و تغییرات آن، انرژی و زندگی، و زمین زیستگاه ما و دنیای زنده پرداخته 
است. دو جلد دیگر نیز با همین عناوین تنظیم شده اند. بخش آخر هر كتاب به آزمون های 
عملکردی شامل بازدید علمی و تکمیل چك لیست های ارزش یابی پرداخته است. مطالب با 

آزمایش ها و طرح سؤال های پاسخ دادنی، جمع آوری و... همراه است.

نامه هاى خط خطى
4192. نظر آهاری، عرفان. نامه هاى خط 
تهران: صابرین، 1382، 112 ص.:  خطى. 

مصور.
قطع: وزیری  

گروه سنى:دوم و سوم
رشتة درسى: تعلیم و تربیت دینی

کلمات کليدي: نامه های تخیلی/ نامه به 
خدا/ تربیت دینی/ ادبیات نوجوانان.

چکيده: این روزها آدم ها سرشان شلوغ است. بعضی ها حوصله ندارند، حال خداوند را 
هم نمی پرسند و برایش نامه نمی نویسند. تو این كار را بکن. حال خداوند را بپرس و برای 
خدا چیزی بنویس. ساعت ها و ثانیه هایت را با او قسمت كن. و اما آن كتاب آسمانی یادت 

هست؟ اسمش قرآن است؛ كلمه های خداست و داستان پیامبر و....
نوشتار حاضر در 52 بخش برای 52 هفته تنظیم شده و هر هفته شامل دو صفحه است. در 
صفحۀ اول، متن گفت وگویی از زبان دانش آموزان با خداوند آمده است كه نتیجه گیری هم 
دارد تا در صفحۀ روبه رو كه در فضای مخصوص نوشتن است، دانش آموزان خود با خداوند 

گفت وگو كنند و بنویسند.
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نقش کاشى
کاشى.  نقش  سعید.  رضایی،   .4193
و  كودكان  فکری  پرورش  كانون  تهران: 

نوجوانان، 1382، 44 ص.: مصور.
قطع: رحلی  

گروه سنى:معلم
رشتة درسى: هنر

کلمات کليدي: نقاشی روی كاشی/ كاشی 
تزئینی/  نقش های  ایرانی/  كاشی كاری  و 

گره كشی.

چکيده: هیچ می دانستید كه خاستگاه اصلی هنر كاشی كاری، ایران و در دورة هخامنشیان 
است، هنرمندان ایرانی با كنار هم گذاشتن كاشی هایی با نقش های گوناگون و شکل های 
چند ضلعی هندسی، نقش های زیبایی آفریده اند كه نام آن »گره كشی« است. گره كشی 
اساساً در مقبره ها، مسجدها و عمارت های دیدنی ایران به كار رفته است. هدف اصلی كتاب، 
آشنا ساختن خوانندگان با مراحل شکل گیری و تحول این هنر گران بهاست كه همراه با 12 
تصویر زیبا از انواع گره كشی آمده است. اگر به یادگیری گره كشی عالقه مندید، طرح های 

كتاب را بکشید و دستورالعمل های آن را به كار ببرید تا موفق شوید.

نمایش نامه هاى دانش آموزى:... 
4194. غالمی، علی؛ فریدزاده، عبدالرضا؛ 
نمایش نامه هاى  مهستی.  نادرتبار، 
دانش آموزى: نگاهى از پشت پنجره 
)ویژۀ دانش آموزان راهنمایى(. تهران: 

مدرسه، 1380، 120 ص.
قطع: پالتویی 

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: هنر

هنر  فارسی/  نمایش نامۀ  کليدي:  کلمات 
تئاتر/ ادبیات نوجوانان/ زال و سیمرغ.

چکيده: كتاب حاضر مشتمل بر چهار نمایش نامه است كه با هدف گسترش هنر تئاتر 
در مدرسه ها، برای دانش آموزان دورة راهنمایی تدوین شده است. این نمایش نامه ها با 
كمترین امکانات در مدرسه به شکل گروهی و كارگاهی قابل اجرا هستند و به تقویت 
از پشت  خالقیت های فردی دانش آموزان در كارهای جمعی كمك می كنند. »نگاهی 
پنجره«، »بهترین هدیه«، »آن شب« و »زال و سیمرغ«، عنوان های نمایش نامه های 
كتاب هستند. صحنه های تئاتر، شخصیت های تئاتر و ترتیب گفت وگوها نیز در این كتاب 

مشخص شده است.

دنياى علوم )5(: نيرو، بار و...
4195. بوث، گراهام. دنياى علوم )5(: 
نيرو، بار و مغناطيس. عأل نوری. تهران: 

مبتکران، 1382، 40ص.: مصور.
قطع: رحلی  

گروه سنى:اول و سوم
رشتة درسى: علوم تجربی

کلمات کليدي: آموزش علوم/ سرگرمی های 
علمی/ آزمایش علمی/ الکتریسیته/ مغناطیس.

چکيده: همۀ دانش آموزان در دورة ابتدایی با درس علوم آشنا می شوند و در دورة راهنمایی 
این درس به صورت مفصل بسط و گسترش می یابد. در این كتاب سه بحث از علوم تجربی، 
یعنی الکتریسیته و بار الکتریکی، نیروها و مغناطیس ارائه شده است. در هر صفحه، در كنار 
دانستنی های علمی، گاهی نکته ای، تاریخچه ای جالب و پرسش های ویژه در كادرهایی با 
عنوان های آیا می دانید؟ بحث كنید، اطالعات جمع آوری كنید و فکر كنید مطرح شده اند  تا 
مطالب با عالقه و توجه بیشتری دنبال شوند. عالوه بر این، آزمایشات و تصویرهای رنگی 

و زیبایی در هر صفحه، در كنار مطلب آمده اند.
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چهره هاى درخشان: نيما
4196. حسینی، محمدحسن. چهره هاى 
 ،1382 مدرسه،  تهران:  نيما.  درخشان: 

112 ص.
قطع: پالتویی 

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: ادبیات فارسی

کلمات کليدي: نیما یوشیج/ شعر فارسی/ 
تاریخ نقد/ زندگی نامه/ شعر نو.

چکيده: نیمایوشیج در سال 1276 هـ. ش در »یوش« مازندران دیده به جهان گشود. از 
ابتدا به شعر فارسی عالقه داشت و همین عالقه باعث شد تا وی بعدها بنیان گذار نوعی شعر 
به نام »شعر نو« باشد. در طول زندگی خود با نشریات زیادی چون مجلۀ موسیقی، مردم، 
خروس جنگی و كویر همکاری داشت و اشعار زیادی را در آن ها به چاپ رساند. نیما در 13 
دی ماه 1338 در تهران دیده از جهان فرو بست. عالقه مندان شعر فارسی در این كتاب، در 

قالب داستان، با زندگی او آشنا می شوند.

همراه با علوم تجربى و مهارت...
4197. قبولی، زهرا؛ گوهرشادی، صدیقه. 
مهارت  و  تجربى  علوم  با  همراه 
مشهد:  راهنمایى.  اول  سال  زندگى 

ضریح آفتاب، 1381، 128 ص.
قطع: وزیری  

گروه سنى:اول، معلم
رشتة درسى: علوم تجربی

راهنمای  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
آموزشی/ پرسش و پاسخ/ ماده/ انرژی.

چکيده: كتاب حاضر با هدف تقویت خالقیت ذهنی و آموزش مفاهیم علمی، در چهار 
بخش تنظیم شده است. مطالب كتاب به زبانی ساده و روان به منظور آشنایی با پدیده های 
پیرامون زندگی تدوین شده اند  و با پرسش هایی همراه اند كه با مطالعۀ مفاهیم درسی، 
می توان به آن ها پاسخ داد. ماده و تغییرات آن، انرژی و زندگی، زمین زیستگاه ما و دنیای 

زنده، عنوان های چهار بخش كتاب هستند.

هواشناسى
4198. وود، رابرت. هواشناسى. محبوبه 
مسگر تهرانی. تهران: فنی ایران، 1382، 52 

ص.: مصور.
قطع: وزیری  

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: جغرافیا

کلمات کليدي: آموزش علوم/ هواشناسی/ 
دما/ رنگین كمان/ ابر و مه.

چکيده: كتاب »هواشناسی« از 20 بخش تشکیل شده است. هدف مؤلف از نگارش كتاب 
حاضر، آشنا ساختن دانش آموزان با این مفاهیم است: دما، تغییرات دما، جریان های همرفتی، 
وزن هوا، رنگین كمان، تشکیل ابر، نقطۀ شبنم، تشکیل مه و... آموزش این مفاهیم با 
آزمایش های متعددی همراه است كه درک مطالب را آسان تر می كنند. آزمایش ها به نحوی 
تنظیم شده اند  كه دانش آموزان با وسایلی كه اكثراً در خانه ها یا مغازه های اطراف یافت 

می شوند، می توانند آن ها را انجام دهند.
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چهره هاى درخشان: پوریاى ولى
چهره هاى  محمدرضا.  یوسفی،   .4199
دفتر  تهران:  ولى.  پوریاى  درخشان: 

انتشارات كمك آموزشی، 1380، 92ص.
قطع: پالتویی

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: تاریخ

کلمات کليدي: پهلوانان ایران/ داستان های 
ولی/  پوریای  محمود/  پهلوان  فارسی/ 

كنزالحقایق/ تصوف.

ورزشکاری  شد.  متولد  خوارزم  گنجۀ  در  هـ.ق   653 سال  در  ولی،  پوریای  چکيده: 
درست كردار و عارفی خداپرست و پاک نیت بود و به آل علی)ع( عشق می ورزید. در راه 
تصوف تا درجات عالی رشد كرد و كتاب »كنزالحقایق« او پر از اشعار زیبا و عارفانه است كه 
در سال 703 هـ.ق سروده شده است. یکی از وقایع مهم در زمان پوریای ولی، آمدن یك 
پهلوان هندی به خوارزم برای مبارزه با او بود. در یکی از روزها كه به امام زاده غریب می رود، 
مادر مرد هندی را می بیند كه در حال راز و نیاز و گریه، از امام زاده می خواهد، پسرش بر پوریا 
پیروز شود. وی با مشاهدة این وضع منقلب می شود و به سوی زورخانه می رود و مدتی در 
آن جا با خود خلوت می كند. روز بعد، پهلوان هندی پوریای ولی را خاک می كند. او برای 
اولین بار به اختیار خودش در كشتی شکست خورد. وی در سال 722 هـ.ق وفات یافت. 

مقبرة پوریای ولی در »جندق« خوارزم است.

فرزانگان: جمشيد کاشانى
4200. نوایی لواسانی، حمید. فرزانگان: 
انتشارات  دفتر  تهران:  کاشانى.  جمشيد 

كمك آموزشی، 1380، 78ص.
 قطع: پالتویی

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: تاریخ

كاشانی/  جمشید  کليدي:  کلمات 
كسر  زندگی نامه/  ایرانی/  ریاضی دانان 

اعشاری/ عددپی/ تاریخ علم.

چکيده: جمشید كاشانی حدود سال 790 هـ.ق در كاشان به دنیا آمد. او به نجوم و حركات 
سیارات و ستارگان عالقه مند بود. زمانی كه جمشید در اوج خالقیت ذهنی خود بود و كار 
محاسبات دقیق نجومی را انجام می داد، دشمنان به ایران حمله كردند. آن ها تمام شهرها 
را ویران كردند و كتاب خانه ها را سوزاندند. اما جمشید به كار و مطالعه ادامه داد. روش كسر 
اعشاری، نسبت محیط دایره به قطر آن )عددپی( و روش محاسبۀ سینوس زاویۀ یك درجه، 
از ابداعات بی نظیر او در تاریخ ریاضیات است. آثار به جا مانده از او عبارت اند از: رسالۀ سلم 
السما یا رسالۀ كمالیه، مختصری در علم هیئت، زیج خاقانی، رسالۀ شرح آالت رصد، نزهه 

الحدائق، رسالۀ محیطیه و... غیاث الدین جمشید كاشانی در سال 832 هـ.ق درگذشت.

فرزانگان: رودکى
فرزانگان:  جعفر.  جانی،  توزنده   .4201
كمك  انتشارات  دفتر  تهران:  رودکى. 

آموزشی، 1380، 118ص. 
قطع: پالتویی

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: ادبیات فارسی

رودكی/  محمد  جعفربن  کليدي:  کلمات 
زندگی نامه/ شعر فارسی/ دانشمندان ایرانی/ 

سامانیان/ كلیله و دمنه.

چکيده: رودكی بین سال های 250 تا 260 هـ. ق در قریه ای از توابع »رودک« واقع در 
سمرقند به دنیا آمد. او توانست در كودكی قرآن را به طور كامل حفظ كند. رودكی عالقۀ 
وافری به موسیقی داشت. او در دربار سامانیان به سرودن شعر پرداخت و نزد نصربن احمد 
سامانی، به باالترین درجۀ شهرت و افتخار رسید. رودكی در سرودن انواع شعر مانند قصیده، 
رباعی، مثنوی، قطعه و غزل مهارت بسیار داشت. او را می توان پیشتاز شعر فارسی، نمایندة 
شعر دورة سامانی و به طور كلی، نمایندة شعر و شاعری در قرن چهارم دانست. رودكی 
مدیحه سرایی زبردست بود و چندین منظومه نیز دارد. او »كلیله و دمنه« را به دستور بلعمی، 
به نظم درآورد. از مهم ترین مرثیه هایی كه رودكی سروده است، می توان از مرثیه ای در مرگ 
شهید بلخی، شاعر معروف قرن چهارم را نام برد. رودكی پس از خدمات بسیار فرهنگی، در 

سال 329 هجری قمری در رودک سمرقند دیده از جهان فرو بست.
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على اکبر دهخدا
4202. بهمن، مهناز. على اکبر دهخدا. 
تهران: دفتر انتشارات كمك آموزشی، 1380، 

96ص.: مصور. 
قطع: پالتویی

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: ادبیات فارسی

دهخدا/  اكبر  علی  کليدي:  کلمات 
زندگی نامه.

چکيده: علی اكبر دهخدا سال 1256 هـ.ش در تهران به دنیا آمد. مقدمات تحصیل از جمله 
صرف و نحو، اصول فقه و كالم را نزد شیخ غالمحسین بروجردی خواند. سپس در مدرسۀ 
علوم سیاسی تحت تعلیم معلمانی چون زكاءالملك قرار گرفت. در سال 1321 هـ. ش به 
سفارت بالکان رفت و سپس راهی اروپا شد. پس از بازگشت به ایران با میرزاجهانگیرخان 
شیرازی و میرزا قاسم خان تبریزی در انتشار روزنامۀ »صوراسرافیل« همکاری كرد. او مدتی 
درگیر كارهای سیاسی شد و انتقاداتی به زبان طنز، دربارة اوضاع كشور، در مجموعه ای به 
نام »چرند و پرند« چاپ كرد. لغت نامه را نیز در سال 1324 به چاپ رساند. »امثال و حکم« 
و دیوان اشعار نیز از دیگر آثار او به شمار می روند. این مرد محقق و دانشمند ایرانی، در سال 

1334 چشم از جهان فرو بست.

فرزانگان: فردوسى
فرزانگان:  اهلل.  عزت  الوندی،   .4203
كمك  انتشارات  دفتر  تهران:  فردوسى. 

آموزشی، 1380، 168ص. 
قطع: پالتویی

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: تاریخ

فردوسی/  ابوالقاسم  کليدي:  کلمات 
زندگی نامه/ شعر فارسی.

چکيده: ابوالقاسم فردوسی، در روستای »باژ« از توابع توس در سال 329 هـ.ق به دنیا 
آمد. بین سال های 350 تا 355 ازدواج كرد و در همان ایام، به سرودن داستان های »بیژن و 
منیژه« و »رستم و اسفندیار« پرداخت. سال 370 به »شاهنامه ابومنصوری« دست یافت و 
به نظم برخی از داستان های آن پرداخت. تدوین اولیۀ شاهنامه را سال 384 هجری قمری 
به پایان رساند. سال 395، به تجدیدنظر اساسی در شاهنامه و افزودن بیت هایی سازگار با 
انتقادات مذهبی خود، شعرهایی در مدح محمود غزنوی و افزودن »گشتاسب نامه« دقیقی 
در آن، پرداخت. پنج سال بعد، نسخۀ كامل شاهنامه را به سلطان محمود غزنوی اهدا كرد 
كه با رد آن روبه رو شد. سال 411 چشم از دهان فرو بست و او را در باغش در حوالی توس 
به خاک سپردند. كتاب شاهنامه به سه بخش: عصر اسطوره های، پهلوانی و تاریخی تقسیم 
شده است. هم چنین، عالوه بر همۀ ویژگی های شاهنامه، معنای اسامی در القای مطلب و 

موسیقی زیبای پنهان در سخن، از ویژگی های زبانی آن به شمار می رود.

چهره هاى درخشان: قائم مقام...
چهره هاى  محمود.  برآبادی،   .4204
درخشان: قائم مقام فراهانى. تهران: 
 ،1380 آموزشی،  كمك  انتشارات  دفتر 

92ص.: مصور.
قطع: پالتویی

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: تاریخ

کلمات کليدي: ابوالقاسم بن عیسی/ قائم 
تاریخ/  آموزش  زندگی نامه/  فراهانی/  مقام 

تاریخ ایران/ قاجاریه.

چکيده: میرزا ابوالقاسم فراهانی در سال 1193 هـ. ق در فراهان اراک متولد شد. او در 
تهران زیر دست پدرش به كار تحریر و كتابت پرداخت و این آغاز خدمت دیوانی بود. در 
سال 1226 وزیر عباس میرزا شد و به تبریز رفت. معاهدة صلح بین ایران و عثمانی و معاهدة 
تركمنچای، به تدبیر وی صورت گرفت. پس از فوت پدر، لقب قائم مقامی گرفت و تمام 
مشاغل پدر به او واگذار شد. در سال 1241 به خاطر مخالفت با جنگ ایران و روس، از 
صدارت كناره گرفت؛ اما یك سال بعد، بازگشت. در سال 1250 به صدر اعظمی محمدشاه 
منصوب شد. در آن زمان وی اختیارات اطرافیان شاه را محدود ساخت. سرانجام در سال 

1251 به تحریك اطرافیان محمدشاه و به دستور او به قتل رسید.
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تاریخ بخوانيم: لطفعلى خان زند
تاریخ  جواد.  سلیمی،  مهدوی   .4205
بخوانيم: لطفعلى خان زند. تهران: دفتر 
54ص.:   ،1380 آموزشی،  كمك  انتشارات 

مصور.
قطع: پالتویی

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: تاریخ

شاه  زند/  خان  لطفعلی  کليدي:  کلمات 
ایران/ زندگی نامه/ زندیه/ قاجاریه/ محمدخان 

قاجار.

چکيده: در دهه های پایانی قرن دوازدهم هجری، وكیل الرعایا سلسلۀ زندیه را بنیان گذاری 
كرد. پس از او، هفت پادشاه به حکومت رسیدند. لطفعلی خان زند در سال 1184 هـ. ق 
در شیراز به دنیا آمد و در سال 1203 رسماً به سلطنت رسید. سال 1206، لطفعلی خان زند 
در منطقۀ »ابرج« از خان قاجار شکست خورد و همان سال شیراز پایتخت زند، توسط خان 
قاجار سقوط كرد. سال 1208، لطفعلی خان كرمان را به تصرف درآورد. محمدخان قاجار به 
محاصرة كرمان پرداخت و به علت تنگی محاصره و فشار بر مردم، دروازه ها گشوده شدند 
و شهر به تصرف خان قاجار درآمد. لطفعلی خان از آن جا به بم رفت. حاكم بم از بیم جان 
خود، وی را دستگیر كرد و نزد شاه قاجار فرستاد. محمدخان قاجار در سال 1209، فرمان 

قتل وی را صادر كرد. پیکر خان زند در »امام زاده زید« به خاک سپرده شد.

فرزانگان: مسعود سعد سلمان
فرزانگان:  محمود.  پوروهاب،   .4206
دفتر  تهران:  سلمان.  سعد  مسعود 

انتشارات كمك آموزشی، 1380، 96ص. 
قطع: پالتویی

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: ادبیات فارسی

سلمان/  سعد  مسعود  کليدي:  کلمات 
زندگی نامه/ شعر فارسی/ حبسیات/ سلطان 

ابراهیم غزنوی.

چکيده: مسعود سعد سلمان در سال 438 هـ. ق در »الهور« به دنیا آمد. در دستگاه سلطان 
ابراهیم غزنوی مشغول كار شد. هنگامی كه سلطان ابراهیم به سیف الدوله شك برد و او را 
بازداشت كرد، مسعود نیز دستگیر و به زندان محکوم شد. او در تنهایی خود در مدت حبس، 
اشعاری زیبا سرود كه به »حبسیات« مشهورند. دوره ای كه مسعود نزد سیف الدوله بود، 
رشادت های فراوانی در میدان جنگ از خود نشان داد. نیز پیشرفت او در شعر و ادب حسادت 
برخی شاعران را برانگیخت. همین امر سبب شد تا او دوباره به زندان افتاد. این بار هشت 
سال در زندان »مرنج« به سر برد. از شعرهای او كه همگی در دیوانی گرد آمده اند، می توان 
به این اشعار اشاره كرد: »ناله زار«، »چون سایه«، »ستاره چشم« و »فریاد«. این شاعر آزاده 

در سال 515 چشم از جهان فرو بست.

چلچراغ: آیت اهلل طالقانى
چلچراغ:  اصغر.  علی  جعفریان،   .4207
 ،1382 مدرسه،  تهران:  طالقانى.  آیت اهلل 

120ص.
قطع: پالتویی

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: ادبیات فارسی

کلمات کليدي: محمود طالقانی/ مجتهدان 
و علما/ زندگی نامه/ انقالب اسالمی/ مبارزة 

سیاسی.

توابع  از  گلیرد،  روستای  در  شمسی  هجری  سال 1289  در  طالقانی  آیت اهلل  چکيده: 
طالقان به دنیا آمد. تحصیالت مکتب خانه ای را در همان روستا به پایان رساند و سپس در 
مدرسه های »رضویه« و »فیضیۀ قم« تحصیل كرد و برای ادامۀ تحصیل، به نجف اشرف 
رفت. ایشان درجۀ اجتهاد را از آیت اهلل حائری و آیت اهلل اصفهانی در قم دریافت كرد. سپس 

به تدریس در »مدرسۀ سپهساالر« پرداخت.
پس از آن، با گروه های مبارز همکاری كرد و به نهضت »مقاومت ملی« پیوست. در این 
راستا به مصر مسافرت و با شیخ شلتوت و جمال عبدالناصر مالقات كرد. سپس توسط 

مأموران ساواک دستگیر شد و به زندان رفت و...
كتاب حاضر شرح داستان زندگی نامۀ آیت اهلل طالقانی است كه با سال شمار زندگی ایشان آغاز 

می شود و با ذكر مجموعه آثار ایشان، توضیح اعالم و عکس هایی از ایشان، به پایان می رسد.
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فرزانگان: ابوالوفاى بوزجانى
4208. نوایی لواسانی، حمید. فرزانگان: 
ابوالوفاى بوزجانى. تهران: مدرسه، 1380، 

80ص. 
قطع: پالتویی

گروه سنى:دوم و سوم
رشتة درسى: ادبیات فارسی

بوزجانی/  ابوالوفای  کليدي:  کلمات 
پزشکی/  زندگی نامه/  ایرانی/  ریاضی دانان 

نجوم.

چکيده: احمدبن محمد ابوالوفای بوزجانی )388-328 هـ.ق(، منجم و ریاضی دانی 
مسلمان است كه بیش از هشت كتاب در باب ریاضیات و هشت كتاب در باب نجوم به 
رشتۀ تحریر درآورده است. عالوه بر این، بوزجانی در رشتۀ پزشکی نیز مهارت داشت 
و به همین دلیل، مدتی سرپرست بزرگ ترین بیمارستان بغداد بود. هم چنین، با یکی از 
بزرگ ترین محققان، مردم شناسان و منجمان عصر خویش، یعنی ابوریحان بیرونی، در 
زمینۀ رصد ماه گرفتگی همکاری می كرد. این كتاب شرح كوتاه و داستان گونۀ زندگی 

بوزجانی را به عالقه مندان عرضه می دارد.

تاریخ بخوانيم: اسکندر مقدونى
4209. لطف اهلل، داود. تاریخ بخوانيم: 
اسکندر مقدونى. تهران: مدرسه، 1380، 

88ص. 
قطع: پالتویی

گروه سنى:اول
رشتة درسى: تاریخ

تاریخ  مقدونی/  اسکندر  کليدي:  کلمات 
ایران/ داستان های تاریخی/ جهان گشایی.

چکيده: سال 356 هـ.ق در شهر »پال«، پایتخت مقدونیه واقع در شمال یونان، كودكی به 
دنیا آمد كه نامش در تاریخ باقی ماند. او را اسکندر به معنای »یاری دهنده« نامیدند. در سن 
20 سالگی به پادشاهی رسید و این كه با 33 سال بیشتر عمر نکرد، اما بسیاری از حکومت ها 
و امپراتوری های زمان خویش، نظیر ایران، مصر و هندوستان را فتح كرد. اسکندر از جمله 

شخصیت هایی است كه در ادبیات و شعر فارسی از او سخن رفته است.

فرزانگان: بنو موسى
4210. معتمدی، اسفندیار. فرزانگان: بنو 

موسى. تهران: مدرسه، 1382، 64ص. 
قطع: پالتویی

گروه سنى:دوم و سوم
رشتة درسى: ادبیات فارسی

بنوموسی/  دانشمندان/  کليدي:  کلمات 
زندگی نامه/ انتقال دانش.

چکيده: هدف از تدوین مجموعه كتاب های »فرزانگان«، آشنا ساختن نسل جوان و 
نوجوان ایرانی با مشاهیر و شخصیت های تأثیرگذار فرهنگ ایرانیـ  اسالمی است.

بنوموسی، برادرانی بودند كه شهرت جهانی پیدا كردند. به همت این سه مرد بزرگ، نهضت 
ترجمه یا انتقال دانش از سایر سرزمین ها آغاز شد. در زمان حیات این سه برادر، صدها كتاب 
و رساله در زمینه های پزشکی، نجوم، ریاضی و سایر علوم آن زمان، از زبان های یونانی، 

پهلوانی، سریانی، و... به زبان عربی ترجمه شد.
كتاب حاضر به زندگی و خدمات این سه برادر اختصاص دارد.
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تاریخ بخوانيم: بهرام گور
4211. صاعلی، شهناز. تاریخ بخوانيم: 
بهرام گور. تهران: مدرسه، 1382، 72ص.: 

مصور.
قطع: پالتویی

گروه سنى:اول
رشتة درسى: تاریخ

ساسانی/  پنجم  بهرام  کليدي:  کلمات 
زندگی نامه/ داستان های تاریخی/ بهرام گور/ 

آموزش تاریخ.

چکيده: بهرام پنجم، پسر شاه بزرگ ایران، یزدگرداول، ملقب به »بهرام گور«، از سلسلۀ 
ساسانیان بود. او عالقۀ شدیدی به شکار گورخر داشت. در دوران حکومت خویش، نبردهایی 

با روم و هیاطله داشت و كشور ارمنستان را به ایران ملحق كرد.
این كتاب شرح كوتاهی از زندگی و تحوالت دوران حکومت بهرام گور را در قالب داستان، 

برای تقویت آموخته های درس تاریخ ارائه كرده است.

فرزانگان: جامى
فرزانگان:  محمود.  برآبادی،   .4212

جامى. تهران: مدرسه، 1382، 80ص.
قطع: پالتویی

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: ادبیات فارسی

کلمات کليدي: عبدالرحمن بن احمد جامی/ 
زندگی نامه/ امیرعلی شیر/ شاعران ایرانی.

در »خرجرد«  كه  است  ایرانی  از شعرای مشهور  احمدجامی،  بن  عبدالرحمن  چکيده: 
)جام( تولد یافت. سفرهای زیادی به سمرقند، هرات و مرو داشت. برخی از شاگردانش به 
منصب های باالی كشوری رسیدند؛ از جمله امیرعلی شیر، به وزارت سلطان حسین بایقرا 
درآمد. جامی بسیار دیر ازدواج كرد و صاحب چهار فرزند شد. مهم ترین اثر وی دیوان شعر 

جامی است كه شهرتی جهانی دارد.
در كتاب حاضر، خوانندگان ضمن مروری بر دوران كودكی جامی، با برخی خدمات هنری و 

علمی وی در قالب داستان آشنا می شوند.

چهره هاى درخشان: جالل آل احمد
چهره هاى  وحید.  علی رضایی،   .4213
تهران:  احمد.  آل  جالل  درخشان: 

مدرسه، 1380، 136ص.
قطع: پالتویی

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: ادبیات فارسی

کلمات کليدي: ادبیات فارسی/ جالل آل 
احمد/ زندگی نامه/ نویسندگان ایرانی.

چکيده: در سال 1303 هـ. ش در محلۀ »سیدالنصرالدین« تهران كودكی به دنیا آمد 
كه بعدها یکی از شخصیت های مشهور ادبی ایران شد. جالل آل احمد در طول زندگی 
خود داستان های زیادی به نگارش درآورد و با نیما یوشیج و هدایت همکاری داشت. در 
این كتاب، شرح داستانی زندگی جالل آل احمد، آثار و فعالیت های سیاسی و ادبی اش به 

چاپ رسیده اند.
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فرزانگان: حافظ
فرزانگان: حافظ.  كاوه.  بهمن،   .4214

تهران: مدرسه، 1382، 140ص.: مصور.
قطع: پالتویی

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: ادبیات فارسی

کلمات کليدي: شمس الدین محمد حافظ/ 
زندگی نامه/ شاعران ایرانی/ ادبیات فارسی.

چکيده: هدف از تدوین مجموعه كتاب های فرزانگان، آشنا ساختن نسل جوان و نوجوان 
ایرانی با چهره ها و شخصیت های تأثیرگذار فرهنگ ایرانی اسالمی است. در این جلد، 
خوانندگان با زندگی و خدمات علمی و هنری یکی از بزرگ ترین شاعران ایران و جهان، 

یعنی شمس الدین محمد حافظ، ملقب به »حافظ شیرازی« آشنا می شوند.
حافظ به دلیل حفظ بودن متن كامل قرآن در سنین كودكی به این نام شهرت یافت. وی در 
سال 720 هـ.ق در شیراز از پدری اصفهانی و مادری كازرونی متولد شد. سفرهای گوناگون 
به شهرها و حتی خارج از ایران داشت. مجموعه شعرهای وی با عنوان »دیوان حافظ« 
شهرت جهانی دارد. او در سال های آخر عمر خویش و در حکومت شاه شجاع تکفیر شد، 

اما...

فرزانگان: خواجه عبداهلل انصارى
فرزانگان:  امیر.  بختیاریان،   .4215
خواجه عبداهلل انصارى. تهران: مدرسه، 

1382، 82ص.
قطع: پالتویی

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: ادبیات فارسی

کلمات کليدي: عبداهلل بن محمد انصاری/ 
زندگی نامه/ عارفان/ ادبیات فارسی.

 396-481( انصاری«  عبداهلل  »خواجه  به  ملقب  انصاری،  محمد  بن  عبداهلل   چکيده: 
یادگیری قرآن و حدیث گذراند و  به  را  تولد یافت. دوران كودكی  هـ.ق(، در »هرات« 
در سنین نوجوانی در جلسات تفسیر و شعرگویی شركت می جست. در سال های بعد، به 
شهرهای گوناگون مسافرت كرد و گاه نیز روانۀ زندان شد. وی یکی از عرفای بنام مسلمان 
بود كه در سن 60 سالگی نابینا شد. »منازل السائرین« و »الهی نامه« از آثار به یاد ماندنی 
اوست. این كتاب در قالب داستان، بخش های كوچکی از زندگی و خدمات وی را به تصویر 

كشیده است.

چلچراغ: شهيد مدرس
4216. پارسی نژاد، كامران. چلچراغ: شهيد 

مدرس. تهران: مدرسه، 1382، 120ص.
قطع: پالتویی

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: ادبیات فارسی

کلمات کليدي: حسن مدرس/ مجتهدان و 
علما/ زندگی نامه/ مبارزة سیاسی.

چکيده: شهید سید حسن مدرس در سال 1287 هـ.ق در محلۀ »سرابه« از محالت 
قریۀ »كچو« )اردستان( به دنیا آمد. ابتدا در قمشه و اصفهان تحصیل كرد و سپس به 
نجف اشرف رفت. در سال 1316 به اصفهان برگشت و در سال 1328 برای اولین بار 
وارد »مجلس شورای ملی« شد. بارها به دلیل فعالیت های آزادی خواهی و مقاومت در برابر 
استبداد حاكم، بازداشت، زندان و حتی تبعید شد. در سال 1346 به دستور رضاخان ترور شد، 

اما جان سالم به در برد. عاقبت در سال 1356 به شهادت رسید.
شما در این كتاب شرح داستان گونۀ زندگی و فعالیت های سیاسی مدرس را مطالعه 

خواهید كرد.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيبرگزيدهوتقديریجشنوارةچهارم234

چهره هاى درخشان: شيخ...
چهره هاى  محمد.  شریعتی،   .4217
درخشان: شيخ محمد خيابانى. تهران: 

مدرسه، 1382، 111ص.
قطع: پالتویی

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: ادبیات فارسی

کلمات کليدي: محمد خیابانی/ مجتهدان و 
علما/ تاریخ ایران/ تاریخ مشروطه/ زندگی نامه.

چکيده: كتاب حاضر به شرح زندگی، فعالیت ها، مبارزات و آثار شیخ محمد خیابانی پرداخته 
است. محمد خیابانی متولد شهر »خامنه« به سال 1297 قمری است كه دوران كودكی و 
تحصیالت خود را مصادف با صدور فرمان مشروطیت گذراند. او كه از كودكی به دردها و 
رنج های مردم پی برده بود، در راه رسیدن به آزادی و رهایی از ظلم حاكمان وقت، از هیچ 
تالشی فروگذار نکرد و سرانجام جان خویش را در راه عقاید و آرمان هایش از دست داد. 
قیام »آزادیستان« در تبریز، به رهبری وی بود كه با شهادت وی در سال 1338 هـ. ق به 
پایان رسید. از فعالیت های دیگر خیابانی، تشکیل حزب دمکرات آذربایجان و انتشار نخستین 

شمارة »روزنامۀ تجدد« در سال 1335 بود.

تاریخ بخوانيم: طاهر
تاریخ بخوانيم:  4218. مهدوی، جواد. 
طاهر. تهران: مدرسه، 1382، 96ص.: مصور.

قطع: پالتویی
گروه سنى:دوم

رشتة درسى: تاریخ
طاهریان/  ایران/  تاریخ  کليدي:  کلمات 

داستان های تاریخی/ امین/ مأمون.

چکيده: طاهربن حسین، فرزند حسین بن مصعب، فرمانده شجاع خراسان بود كه در زمان 
فضل بن سهل و مأمون، فرمانده لشکر و مأمور فتح شهر ری بود. نخستین پیروزی خود را 
در سن 27 سالگی با پیروزی بر سپاه بغداد به دست آورد. پس از آن بغداد را محاصره و امین 

را به قتل رساند. مأمون پس از مسلط شدن بر بغداد دستور داد تا...
خوانندگان در این كتاب مراحل رشد و شکوفایی و در نهایت مرگ طاهر و خاندان او را به 

دست یعقوب لیث صفاری مطالعه می كنند.

فرزانگان: عطار
فرزانگان: عطار.  مسعود.  علیا،   .4219

تهران: مدرسه، 1382، 108ص.
قطع: پالتویی

گروه سنى:اول، دوم و سوم
رشتة درسى: ادبیات فارسی

عطار/  ابراهیم  محمدبن  کليدي:  کلمات 
شاعران  عرفان/  فارسی/  شعر  زندگی نامه/ 

ایرانی.

چکيده: هدف از تدوین مجموعه كتاب های »فرزانگان«، آشنا ساختن نسل نوجوان و 
جوان با زندگی پر فروغ چهره های درخشان و مشاهیر بنام ایران زمین است.

محمدبن ابراهیم عطار )627-533 هـ.ق(، ملقب به »شیخ فریدالدین عطار نیشابوری« 
در كدكن نیشابور چشم به جهان گشود. آثار وی عبارت اند از: »منطق الطیر« )طیورنامه(، 
»تذكرئ االولیا«، »مصیبت نامه«، »الهی نامه«، »اسرارنامه«، »دیوان غزلیات و قصاید« و 

»مختارنامه« كه همه در باب عرفان هستند.
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چلچراغ: کاشف الغطا
4220. طهوری، مهدی. چلچراغ: کاشف 

الغطا. تهران: مدرسه، 1382، 101ص.
قطع: پالتویی

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: ادبیات فارسی

كاشف  آل  محمدحسین  کليدي:  کلمات 
الغطا/ زندگی نامه/ مجتهدان و علما/ مبارزة 

سیاسی.

چکيده: محمدحسین آل كاشف الغطا در سال 1294 هـ. ش تولد یافت. وی در سنین 
كودكی وارد حوزة علمیه نجف شد و در كالس درس سیدمحمدكاظم یزدی و درس خارج 
آخوند خراسانی شركت كرد. كتاب ها و رساله های زیادی به رشتۀ تحریر درآورد و از نخستین 
كسانی بود كه مسئلۀ فلسطین را با آمریکا مرتبط دانست. در این كتاب شرح داستان گونۀ 

زندگی و خدمات علمی او ارائه شده است.

تاریخ بخوانيم: نبرد دندانقان
تاریخ  حمداهلل.  نیا،  صادقی   .4221
بخوانيم: نبرد دندانقان. تهران: مدرسه، 

1382، 96ص.: مصور.
قطع: پالتویی

گروه سنى:دوم
رشتة درسى: تاریخ

جنگ  ایران/  تاریخ  کليدي:  کلمات 
دندانقان/ غزنویان/ سلجوقیان/ آموزش تاریخ.

چکيده: نبرد دندانقان، نبردی است در دو منزلی باخترمرو، در سر راه سرخس كه جنگ 
نهایی سپاهیان غزنوی و سلجوقی محسوب می شود. در این جنگ، سپاه غزنویان به 

فرماندهی سلطان مسعود غزنوی شکست سختی از سلجوقیان خورد و پا به فرار گذاشت.
در این كتاب، داستان زندگی سلطان محمود غزنوی و سلطان مسعود غزنوی به اجمال 
شرح داده شده است. مطالب كتاب با هدف افزودن بر اطالعات تاریخی دانش آموزان 

نگارش یافته است.

نبرد کوناکسا
کوناکسا.  نبرد  حسین.  فتاحی،   .4222

تهران: مدرسه، 1382، 80ص.: مصور.
قطع: پالتویی

گروه سنى:اول
رشتة درسى: تاریخ

کلمات کليدي: تاریخ ایران/ هخامنشیان/ 
نبرد كوناكسا/ كورش كوچك/ آموزش تاریخ.

چکيده: نبرد كوناكسا، جنگی بود میان لشکریان كورش كوچك با اردشیر، پادشاه ایران. 
اقوام و ملیت های  از  از یونانیان به سپاه اردشیر كه متشکل  كورش به كمك گروهی 
امپراتوری ایران بود، حمله كرد. وی در این جنگ شکست خورد و از پای درآمد. در این 
كتاب ماجرای زندگی كورش كوچك همراه با لشکركشی هایش و سرانجام او توضیح داده 

شده است.
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فرزانگان: نصراهلل منشى
4223. برزگر، لیال. فرزانگان: نصراهلل 

منشى. تهران: مدرسه، 1382، 72ص.
قطع: پالتویی

گروه سنى:سوم
رشتة درسى: ادبیات فارسی

کلمات کليدي: ابوالمعالی نصراهلل منشی/ 
نویسندگان ایرانی/ زندگی نامه/ كلیله و دمنه.

از تدوین مجموعه كتاب های »فرزانگان«، آشنا ساختن نسل جوان و  چکيده: هدف 
نوجوانان با چهره ها و شخصیت های مشهور ایران طی سده های گوناگون است؛ چهره هایی 

كه تأثیرات عمیقی بر فرهنگ ایرانی داشته اند.
نصراهلل بن محمد منشی، ملقب به »ابوالمعالی نصراهلل منشی«، سال ها منشیگری بهرام 
شاه را داشت. در دورة خسروشاه غزنوی سمت دبیری و در زمان خسروملك بن بهرام شاه، 
سمت وزیری یافت. یکی از مهم ترین و به یادماندنی ترین كارهای او، ترجمۀ كتاب مشهور 

»كلیله و دمنه« است كه این كتاب داستان هایی از زبان حیوانات دارد.
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فصل دوم
بخش پنجم
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دورۀ  آموزش متوسطه)نظرى(
سال 1384
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آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن کریم...
صفارهرندي،  سید هادي؛  محدث،   .51
حمید؛ غالمي، ابوالفضل. آموزش ترجمه 
و مفاهيم قرآن کریم جلد 1 و 2. قم: 

یاقوت، 1381، 2ج ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه
مفاهیم  قرآن/  ترجمۀ  کليدي:  کلمات 

قرآني/ معارف قرآن/ یادگیري قرآن.

چکيده: كتاب »آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن كریم« شامل دو جلد و هشت بخش است 
و بیش از 1200 كلمه از كلمات قرآن را با استفاده از آیات قرآن كریم آموزش مي دهد. 
حدود دو سوم از این كلمات را كلمات پر كاربرد )بیش از ده مرتبه تکرار( تشکیل مي دهند. 
فراگیرندگان مي توانند بسیاري از آیات سادة قرآن را ـ كه از همین كلمات تشکیل شده اند   ـ 
معنا كنند. چون تقریباً تمام معارف اساسي قرآن در همین آیات گرد آمده اند، راهیابي به این 
معارف قرآن عزیز از طریق این آیات آسان می شود. هم چنین تمرین هاي متعددي براي 

یادگیري بهتر مطالب آورده شده است.

آموزش جامع عربي )سال اول...(
جامع  آموزش  عیسي.  زاده،  متقي   .52
تهران:  دبيرستان(.  اول  )سال  عربي 
نشر الکترونیکي و اطالع رساني جهان رایانه، 

1381، 180ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه )پایۀ اول(
کلمات کليدي: آموزش زبان عربي/ قواعد/ 

تمرین/ صرف و نحو.

چکيده: كتاب حاضر كوششي است تا مطالب كتاب درسي عربي، اعم از آموزش متن، 
قواعد، كارگاه ترجمه و... بهتر فراگرفته شوند و فرصت براي تفکر و اندیشۀ بیشتر فراهم 

شود. این كتاب در 10 درس تهیه شده و هر درس شامل این بخش هاست: 
واژه شناسي: در این بخش، معاني واژه هاي درس و كلمات مترادف و متضاد آمده اند. 

متن: نکات ترجمه هاي متن و بعضي از ویژگي هاي صرفي كلمات و نقش و اعراب بعضي 
از كلمات در این بخش آمده است. 

کارگاه ترجمه: توجه به دریافت معناي صحیح و ترجمه هاي دقیق عبارت ها، از اهداف مهم 
آموزش زبان عربي است. این نکته اي است كه در كارگاه ترجمه بدان پرداخته شده است. 

قواعد: توجه به قواعد كاربردي در كتاب درسي، از اولویت هاست. نکاتي كه در قواعد این 
كتاب آمده اند، فرصت مناسبي فراهم مي آورند تا بین قواعد و درک و فهم، پیوند منطقي 

برقرار شود. 
تمرین: در این بخش توصیه شده است كه دانش آموزان بعضي از مفاهیم را با استفاده از 

چارت ها و كارت هاي آموزشي بیاموزند. 
شيوۀ حل تمرین: رسیدن به پاسخ به روش اكتشافي و پرسش و پاسخ، در این بخش 

مورد توجه قرار گرفته است. 
الزم به ذكر است كه براي این مجموعه كتاب ها، سي دي هم طراحي شده است. هم چنین 

براي فهم بهتر مطالب، در پایان هر فصل، آزمون هاي چند گزینه اي گنجانده شده اند. 

آموزش جامع عربي )سال دوم...(
جامع  آموزش  عیسي.  زاده،  متقي   .53
تهران:  دبيرستان(.  دوم  )سال  عربي 
نشر الکترونیکي و اطالع رساني جهان رایانه، 

235 ص.
قطع: رحلي 

دورۀ تحصيلى:پایۀ دوم
کلمات کليدي: آموزش زبان عربي/ آزمون 

و تمرین/ راهنماي آموزشي.

چکيده: این كتاب از طریق ارائۀ فعالیت هاي متفاوت در زمینۀ درس عربي، دانش آموزان 
را آماده مي سازد تا در فعالیت هاي یادگیري در كالس درس فعاالنه شركت كنند. این كتاب 
در 10 درس تهیه شده و هر درس شامل بخش هاي واژه شناسي، متن، كارگاه ترجمه، 
قواعد، تمارین، شیوة حل تمرین هاست. هم چنین، براي فهم بهتر مطالب، در پایان هر فصل 

آزمون هاي چند گزینه اي گنجانده شده اند. 
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آموزش جامع: عربى )سال سوم...(
54. متقی زاده، عیسی؛ میرحاجی، حمیدرضا. 
سوم  )سال  عربى  جامع:  آموزش 
 ،1380 رایانه،  جهان  تهران:  دبيرستان(. 

204ص.: مصور
قطع: رحلی

عربی/  زبان  آموزش  کليدى:  کلمات 
راهنمای آموزشی )زبان عربی(.

چکيده: كتاب حاضر، مجموعه ای از مطالب و مفاهیم كاربردی است كه منطبق بر كتاب 
عربی سال سوم دبیرستان، در 10 درس بررسی و تحلیل شده اند. در این كتاب، برخی 
مباحث و قواعد پربسامد عربی  براساس ترتیب مطالب كتاب درسی گنجانده شده اند. 
هر درس آن مشتمل بر شش بخش واژه شناسی، متن، كارگاه ترجمه، قواعد، تمرین ها و 
حل تمرین هاست. در پایان هر درس نیز به منظور محك زدن اطالعات دانش آموزان و 
ارزش یابی سطح تسلط آن ها در پاسخ گویی به سؤاالت، بخش آزمون در نظر گرفته شده 

است.

آموزش جامع عربي...
جامع  آموزش  عیسي.  زاده،  متقي   .55
)انساني(.  پيش دانشگاهي  عربي 
تهران: شركت نشر الکترونیکي و اطالع رساني 

جهان رایانه، 1381، 328 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه )پیش دانشگاهي(
كتاب هاي  عربي/  زبان  کليدي:  کلمات 

درسي/ راهنماي آموزشي/ آزمون و تمرین.

چکيده: كتاب حاضر كوششي است براي آن كه مطالب كتاب درسي بهتر فراگرفته شوند و 
فرصت بیشتری براي تفکر و اندیشه فراهم آید. این كتاب در 10 درس تهیه شده و هردرس 

شامل این بخش هاست:
واژه شناسي: در این بخش معاني واژه هاي درس و كلمات مترادف و متضاد آمده است.
متن: نکات ترجمه اي و ذكر بعضي از ویژگي هاي صرفي كلمات و نقش و اعراب بعضي از 

كلمات در این بخش آمده است.
کارگاه ترجمه: دریافت معناي صحیح و ترجمۀ دقیق عبارت ها از اهداف مهم آموزش 

زبان عربي است. این نکته اي است كه در كارگاه ترجمه بدان پرداخته شده است.
قواعد: نکاتي كه در این بخش آمده اند، فرصت مناسبي فراهم می آورند تا بین قواعد و 

درک و فهم عبارت، پیوند منطقي برقرار شود. 
تمرین: تکرار و تمرین از جمله فعالیت هایي هستند كه آموخته ها را تثبیت مي كنند. 

شيوۀ حل تمرین ها: در این بخش راه رسیدن به پاسخ به روش اكتشافي و پرسش و 
پاسخ مورد توجه قرار گرفته است. 

آموزش مهارت هاي ورزشي
دانیل.  كوركس،  رابرت؛  كریستین،   .56
آموزش مهارت هاي ورزشي. غالمرضا 
سراج زاده. تهران: وزارت آموزش و پرورش، 

1381، 308 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه
بدني/  تربیت  مربیگري/  کليدي:  کلمات 

راهنماي آموزشي.

چکيده: این كتاب براي مربیان، معلمان تربیت بدني و نیز مربیگري در سطح پیشرفته، 
تألیف شده و شامل چهار بخش به این شرح است: در بخش اول، مربي با اهداف آموزشي 
خود، طرح آموزشي، چگونگي و زبان آموزش و نحوة دست یابي به اهداف خویش آشنا 
می شود. در بخش دوم، مربي خواهد آموخت كه روش ارائه و شفافیت مطالب مربوط به هر 
مهارت چگونه باید باشد تا ورزشکاران دقیقاً از آن چه كه باید بدانند، مطلع شوند و علت تمایل 
مربي را براي یادگیري آن درک كنند. پس از آن كه مهارت در حد اعال رشد كرد، مربي 
براي حفظ سطح مهارت ورزشکاران، باید به آن ها آموزش دهد كه آن چه را آموخته اند، 
به خاطر بسپارند. روش هاي خاص رشد و حفظ مهارت ورزشکاران، در بخش سوم كتاب 
ارائه شده اند.در بخش پایاني، چهار مرحلۀ شناختي مورد بحث قرار مي گیرند كه عبارت اند 

از: تجسم، یادآوري توجه و انتظار.
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آموزش هندسه )2(
محمد  قهرماني،  بهمن؛  اصالح پذیر،   .57
تهران:   .)2( هندسه  آموزش  حسین. 

مبتکران، 1381، 482 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه
کلمات کليدي: هندسه/ راهنماي آموزشي/ 

مسئله و تمرین/ سؤاالت كنکور.

چکيده: كتاب حاضر با این هدف نگارش یافته كه دانش آموزان عالقه مند و مستعد را به 
صورت دقیق و اصولي، با مباحث اصلي هندسه آشنا كند. حل هر مسئله، درک عمیق تري 
از هندسه به دانش آموزان مي دهد و توانایي آن ها را در حل مسائل دیگر مي افزاید. براي 
كمك به دانش آموزاني كه به منابع گوناگون دست رسي ندارند، بیش از 777 مثال و تمرین 
حل شده در كتاب در نظر گرفته شده است. هم چنین، به منظور آمادگي براي كنکورهاي 
ورودي دانشگاه ها، 555 پرسش چهارگزینه اي در كتاب گنجانده شده است. راهنماي حل 

تمرینات فصل ها نیز در پایان كتاب قرار دارد.

ادبيات فارسي
فارسي.  ادبيات  داریوش.  سلطاني،   .58
 ،1382 آموزش،  مشاوران  انتشارات  تهران: 

400 ص.
قطع: رقعي

دورۀ تحصيلى:متوسطه 
سؤاالت  فارسي/  ادبیات  کليدي:  کلمات 

هدف دار/ روش درس خواندن.

چکيده: مجموعه كتاب هاي كوچك و هدفدار، روش درس خواندن را به دانش آموزان 
مي آموزند. در این كتاب شیوة ارائۀ مطالب به  گونه اي است كه دانش آموز ابتدا مطالب را 
مي آموزد و سپس به سنجش آموخته هاي خود مي پردازد. كتاب حاضر هشت فصل دارد. 
در ابتداي هر فصل، اهداف و انتظارات آموزشي و در آخر آن سؤاالت تستي هدفدار با پاسخ 
تشریحي آورده شده است. عنوان هاي بخش هاي گوناگون هرقسمت عبارت اند از: تاریخ 

ادبیات، لغت، امال، دستور، مفهوم ابیات و حفظ شعر.

ادبيات فارسى )3( سال سوم...
مقدم،  پور  قاسم  59. سنگری، محمدرضا؛ 
ادبيات  فریدون.  اكبری شلدره ای،  حسین؛ 
متوسطه،  سوم  سال   )3( فارسى 
و  ادبيات  استثناى  به  نظرى  شاخة 
برهان،  مدرسه  تهران:  انسانى.  علوم 

1381، 288ص
قطع: وزیری

کلمات کليدى: ادبیات فارسی.

چکيده: كتاب حاضر می كوشد به درک بهتر مفاهیم كتاب درسی و ایجاد مهارت برای 
از آزمون های مدرس های و  پاسخ به پرسش ها، تمرین ها و آزمون های گوناگون )اعم 
كنکوری( كمك كند و در واقع یك كتاب كمك آموزشی و مکمل محسوب می شود. در هر 
یك از درس های این كتاب، مفاهیم كتاب های درسی استخراج و شرح داده شده اند. عالوه 
بر آن، برخی نکات كمکی نیز با عنوان یادآوری و متمم دریافت مفاهیم، دیده می شوند. 
هم چنین در هر درس، هفت دسته پرسش )مروری، درست و نادرست، مفهومی، مرتبط، 

مقایسه ای تحقیقی و چهار گزینه ای( همراه با پاسخ های كلیدی ضمیمه شده اند.
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استراتژي هاي حل مسئله
آرتور. استراتژي هاي حل  انگل،   .510

مسئله. تهران: مبتکران، 1382، 504 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى: متوسطه
ریاضیات/  مسئله/  حل  کليدي:  کلمات 

مسائل و تمرین ها.

چکيده: این كتاب، در بردارندة بخش هاي متنوعي است. هر بخش با مثال هاي روشن و 
پایه اي به منظور رساندن ایدة اصلي شروع می شود  و به دنبال آن، مسائل بسیاري همراه 
با راه حل آن ها ارائه مي شوند. راه حل مسائل، گاهي فقط به طور اشاره ای و راهنمایي 
است و ایدة اصلي حل مسئله را در بر مي گیرد. در مجموع، 1300 مسئله و مثال و حل 
آن ها در كتاب آمده اند. این مسائل از مسابقات كشورهاي سراسر جهان اقتباس شده اند ؛ 
اتحاد شوروي سابق، مجارستان و بعضي كشورهاي غربي از جمله آلمان. عنوان هاي برخی 
مطالب كتاب عبارت اند از: اثبات به كمك رنگ آمیزي؛ نظریۀ اعداد؛ هندسه؛ روش هاي 

دیگر حل مسئله.

استفادۀ مؤثر از فرهنگ هاي انگليسي
استکري،  مجید؛  راد،  رضایي   .511
از   مؤثر  استفادۀ  احسان.  جنابي،  اكبر؛ 
مدرسه  تهران:  انگليسي.  فرهنگ هاي 

برهان، 1381، 152 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه
زبان  آموزش  واژه نامه ها/  کلمات کليدي: 

انگلیسي/ فرهنگ آكسفورد.

چکيده: كتاب مصور »استفادة مؤثر از  فرهنگ هاي انگلیسي«، نوعي كتاب تمرین است 
و طوري طراحي شده كه همراه با فرهنگ فراگیرندگان مبتدي »آكسفورد« مورد استفاده 
قرار گیرد. با انجام تمرین هاي متنوع كتاب، افراد مي توانند از این فرهنگ،  فرهنگ هاي 
متوسط و پیشرفتۀ آكسفورد و سایر فرهنگ هاي مشابه به نحو مطلوب استفاده كنند. برخي 
عنوان هاي مطالب كتاب عبارت اند از: پیدا كردن واژگان متفاوت؛ نحوة تلفظ و هجي كردن 

صحیح واژگان؛ درک معاني واژگان.

 اطلس جامع گيتاشناسى
كارتوگرافی  و  جغرافیایی  مؤسسه   .512
گیتاشناسی. اطلس جامع گيتاشناسى. 
كارتوگرافی  و  جغرافیایی  مؤسسه  تهران: 

گیتاشناسی، 1382، 96ص.: مصور
قطع: رحلی

کلمات کليدى: اطلس ها/ گیتاشناسی.

چکيده: »اطلس كامل گیتاشناسی« مشتمل بر اطالعاتی دربارة زمین و ماه، منظومۀ 
شمسی، سیر تکامل زمین از آغاز تاكنون و سیستم های تصویر نقشه است. هم چنین نقشۀ 
طبیعی جهان، نقشۀ سیاسی جهان، نقشۀ پوشش گیاهی جهان، آب و هوای جهان، مناطق 
زمانی جهان و توزیع جمعیت، نقشۀ طبیعی آسیا، نقشۀ سیاسی آسیا، نقشۀ سیاسی خاورمیانه، 
نقشۀ طبیعی ایران، راه ها، منابع آب، آب و هوا، زمین شناسی و نقشه های عمومی كشورهای 
آسیایی، اروپایی، آفریقایی، آمریکای شمالی، جنوبی و اقیانوسیه را نیز در بردارد. در پایان 
كتاب نام كشورهای مستقل جهان آمده است. كتاب با نقشه، نمودار، جدول و تصویرهایی 

از نقشه های سیاسی همراه است.
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اعراب و بنا
513. تقوایي، حبیب. اعراب و بنا. تهران: 

مدرسه، 1383، 150 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه
کلمات کليدي: زبان عربي/ اعراب/ آزمون 

و تمرین/ بنا.

چکيده: مجموعۀ  كتاب هاي كوچك عربي براي تفهیم ساختارها و قواعد زبان عربي 
تدوین و تألیف شده اند. در این كتاب ها مهم ترین موضوعات دستور زبان عربي همراه با 
شرح، توضیح و طبقه بندي مطالب همراه با تمرینات متنوع ارائه می شود. كتاب حاضر جلد 
سوم از این مجموعه  كتاب هاست و در آن در سه فصل مباحث مربوط به »اعراب« و »بنا« 
مطرح شده اند. در هرفصل، هدف كلي، اهداف جزئي و ارزش یابي ورودي بیان شده است. 
عنوان هاي برخي مطالب كتاب عبارت انداز: آشنایي با مفاهیم اولیۀ اعراب و بنا؛ انواع اعراب 

در اسم، فعل و جمله؛ مباحث تکمیلي اعراب و بنا در اسم؛ فعل و حروف.

افغانستان
514. كورنا، لورل. ملل امروز: افغانستان. 
 ،1383 ققنوس،  تهران:  شاداب.  فاطمه 

136ص.: مصور
قطع: وزیری

کلمات کليدى: افغانستان.

چکيده: سومین جلد از مجموعۀ ملل امروز به معرفی افغانستان اختصاص دارد. در این 
كتاب اطالعاتی دربارة تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این 
كشور فراهم آمده است. بخشی از كتاب حاوی گاه شمار و جدیدترین آمارهای اقتصادی و 
جامعه شناسی افغانستان است. كتاب با موضوعاتی از این قبیل تدوین یافته است: ساختار 
زندگی در  تاریخ جهان، ظهور و سقوط طالبان،  زیر رگبار  امپراتوری ها،  كشور، گذرگاه 
افغانستان امروز، و رو در روی آینده: چالش های معاصر. این مطالب با واژه نامه، نمایه و 

معرفی منابعی برای مطالعۀ بیشتر به پایان می رسد.

انگليسي کتاب کار و فعاليت...
515. غالمپور، سهراب؛ سعیدي، علیرضا. 
انگليسي کتاب کار و فعاليت تکميلي 
اول متوسطه. تهران: محراب قلم، 1383، 

124 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه )پایۀ اول(
اول  انگلیسي/  زبان  کليدي:  کلمات 

متوسطه/ فعالیت هاي تکمیلي.

چکيده: كتاب حاضر براساس كتاب درسي اول متوسطه تهیه و تدوین شده و شامل 
تمرینات متنوعي در زمینۀ آموزش واژگان، آَشنایي با ساختار دستوري، درک مطلب، مکالمه، 
تلفظ و امالست. تمرینات كتاب به گونه اي طراحي شده اند  كه دانش آموز با انجام آن ها، با 
عالقه مندي به كسب مهارت هاي مطلوب ذهني و عملي نائل مي آید. در پایان هر درس نیز 
خودآزمونی براي سنجش آموخته هاي فراگیرندگان گنجانده شده است تا معلم نقاط ضعف 

و قوت دانش آموزان را بشناسد و به تقویت و رفع آن ها بپردازد. 
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اهداف و راهبردها در آموزش...
516. هلسون، دونالد. اهداف و راهبردها 
در آموزش تربيت بدنى. محسن حالجی. 
تهران: دفتر تحقیقات و توسعه )وزارت آ.پ(، 

1381، 238ص.: مصور
قطع: وزیری

كودكان  بدنی/  تربیت  کليدى:  کلمات 
ناسازگار/ انگیزش در آموزش و پرورش.

چکيده: در دنیایی كه كودكان هر روز نسبت به قبل در مقابل انتخاب های متنوع تری 
قرار دارند، جای تردید نیست كه معلمان بیش از گذشته با مشکالت انضباطی و انگیزش 
روبه رو هستند. از این رو كتاب حاضر به رسالت تربیت بدنی و نقش آن در تعلیم و تربیت 
پرداخته است. مطالب كتاب در هشت فصل به این شرح تدوین شده اند:  فصل نخست 
به هدف ها، فصل دوم به راهبردها، فصل سوم به راهبردهای خویشتن داری سطح یك، 
فصل های چهارم تا ششم به سطوح دوم تا چهارم آن ها، فصل هفتم به پیشرفت به سوی 
هدف ها و فصل هشتم به مسئلۀ انسان بودن با تأكید بر ارزش ها، ارزش یابی الگو، ارتقای 

مدرسه ها و... پرداخته اند.

ایاالت متحده آمریکا
متحده  ایاالت  ماركوس.  وب،   .517
ققنوس،  تهران:  شاداب  فاطمه  آمریکا. 

1383، 136 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه
کلمات کليدي: مجموعۀ ملل/ حکومت/ 

دولت/ آمریکا/ حقوق بشر.

چکيده: این كتاب مصور، چگونگي اتحاد و یکپارچگي مردم ایاالت متحده را شرح مي دهد 
و به اعتقاد آن ها دربارة عزت و شرف فردي، حقوق بشر، خودگرداني اختیاري و آزادي در 
چارچوب قانون مي پردازد. هدف مؤلف از نگارش كتاب، افزایش سطح آگاهي و اطالعات 
ابرقدرت  از:  عبارت اند  كتاب  عنوان هاي  از  برخي  است.  گوناگون  ملل  دربارة  مخاطب 

اقتصادي، آمریکاي امروزي و  فرهنگ هاي متفاوت.

پاکستان
امروز:  ملل  ویلیام.  گوردین،   .518
پاکستان. فاطمه شاداب. تهران: ققنوس، 

1383، 144ص.: مصور
قطع: وزیری

امروز/  ملل  پاكستان/  کليدى:  کلمات 
زندگی مردم/ آموزش جغرافیا.

چکيده: در اولین كتاب از مجموعۀ ملل امروز، مخاطبان با تاریخ، فرهنگ و وضعیت 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پاكستان آشنا می شوند. در این كتاب، نخست از موقعیت 
جغرافیایی پاكستان سخن می رود. سپس مؤلف با اشاره به تمدن پنج هزار سالۀ پاكستان، 
حوادث و وقایع مربوط به استقالل این كشور را باز می گوید و اطالعاتی دربارة زندگی روزمرة 
مردم با اشاره به فرهنگ، آداب و رسوم و سنت های آنان ارائه می دهد. چالش های داخلی و 
بین المللی از دیگر مباحث كتاب هستند. این مطالب با گاه شمار، معرفی منابعی برای مطالعۀ 

بیشتر، و فهرست منابع و مآخذ و نمایه به پایان می رسد.
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زیست شناسي
زیست شناسي.  چریس.  روآن،   .519
حسین دانش فر. تهران: مدرسه برهان، 1381، 

300 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه 
کلمات کليدي: زیست شناسي/ پرسش و 

پاسخ/ آموزش علوم.

چکيده: مطالب مطرح شده در این مجموعه كتاب هاي مصور، شامل مفاهیم عمومي و 
پایۀ درس زیست شناسي است كه در همۀ كشورها در سطح گروه سني هـ تدریس می شود. 
پرسش هاي كتاب از لحاظ برانگیختن نیروي تفکر و توجه به مهارت هاي یادگیري، از قبیل 
استنباط، پیش بیني، مشاهده، فرضیه سازي و... بسیار مناسب و متنوع هستند. كتاب حاضر 
شش فصل دارد كه برخي از عنوان هاي مطالب آن عبارت اند از: مطالعۀ موجودات زنده؛ 
موجودات زنده و محیط آن ها؛ فرایندهاي زیستي؛ تأثیر جان داران بر زندگي انسان ها. مطالب 

كتاب را تعدادي جدول، نمودار و عکس نیز همراهي مي كنند.

تفکر خالق و حل خالقانه مسئله
520. حائری زاده، خیریه بیگم؛ محمدحسین، 
لیلی. تفکر خالق و حل خالقانه مسئله. 

تهران: نی، 1381، 149ص.: مصور
قطع: رقعی

خالق/  تفکر  و  اندیشه  کليدى:  کلمات 
مشکل گشایی/ پرورش ذهن/ خالقیت.

چکيده: خالقیت فعالیتی پویاست كه ضمیر خودآگاه و نیمه خودآگاه را در بر می گیرد. 
هم چنین، خالقیت نگاهی متفاوت است به پدیده هایی كه سایر مردم نیز آن ها را می نگرند. 
كتاب حاضر، مشتمل بر چهار بخش است: در بخش اول به »فواید تفکر خالق و مهارت های 
حل خالقانۀ مسئله«، در بخش دوم به »الگوی تمایالت تفکری در مغز چهار ربعی«، در 
بخش سوم به »غلبه بر موانع ذهنی تفکر خالق« و در بخش چهارم به »ارتباط و حل 
خالقانۀ مسئله« پرداخته است. مطالب كتاب به تحقیقات دانشمندان و نظریه پردازان مستند 

است و از جمله پژوهش های ندهرمان را به تحریر درآورده است.

تکامل موجودات زنده
521. علی بیك، هنگامه. تکامل موجودات 

زنده. تهران: فیروزه، 1381، 192ص
قطع: وزیری

کلمات کليدى: تکامل/ بنیاد انواع/ داروین/ 
تاریخ تکاملی حیات/ گونه زایی.

چکيده: نام داروین عموماً با كلمۀ تکامل پیوند خورده است، اما مطالعات دربارة این علم، 
از سده های پیش از او آغاز شده بودند. ارسطو دربارة خلقت و حیات نظریاتی ارائه داده 
است. دیگر دانشمندان مانند آناگزیماندر و امیدوكل می پنداشتند كه انواع ناكامل به سوی 
كامل تر شدن به پیش می روند و... كتاب حاضر در هفت فصل به این شرح به تشریح 
تکامل موجودات پرداخته است: فصل نخست به پیدایش اندیشه های تکاملی، فصل دوم به 
نظریه های تکاملی، فصل سوم به مدارک و شواهدی برای تکامل، فصل چهارم به تکامل 
جمعیت ها، فصل پنجم به گونه و گونه زایی، فصل ششم به تکامل كالن و فصل هفتم به 

منشأ و تاریخ تکاملی حیات اختصاص دارد.
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جوانان و هویت ملي
522. رزاقي، علي. جوانان و هویت ملي. 

تبریز:احرار تبریز، 1381، 160 ص.
قطع: رقعي

دورۀ تحصيلى:متوسطه
جوانان/  ایراني/  هویت  کليدي:  کلمات 

زندگی اجتماعی/ بحران هویت/ آزادی.

چکيده: نگارنده در این كتاب، در هفت گفتار به چگونگي ایجاد و تقویت هویت ایراني در 
نوجوانان و جوانان پرداخته است. عنوان هاي این هفت گفتار عبارت اند از: آموزش و پرورش 
بستر توسعۀ انسان؛ طرح كلي اندیشۀ هویت دیني، فرهنگي و ملي؛ چیستي هویت و عناصر 
و عوامل وحدت هویتي؛ اركان زندگي اجتماعي ایران و نگرش و تحلیل امروزي از اركان 
زندگي اجتماعي ایران؛ بحران هویت؛ پاسخ تحلیلي و مستند به یك پرسش نوجوانان و 
جوانان: چرا علیه رژیم شاه انقالب شد ؟؛ پاسخ تحلیلي و مستند به یك پرسش دیگر از 

نوجوانان و جوانان: آزادي چي هست و چي نیست ؟ 

چهار مهارت یادگيرى
مهارت  چهار  مایکل.  جان،  بنت   .523
یادگيرى. توران جمشیدیان. تهران: كیهان، 

1382، 248ص.: مصور
قطع: وزیری

فراگیری/  و  مطالعه  کليدى:  کلمات 
مهارت های یادگیری/ خواندن/ گوش كردن/ 

نوشتن/ سخن گفتن.

چکيده: كتاب حاضر مشتمل بر شش فصل است. فصل نخست به سازمان دهی با تأكید 
بر سازماندهی وقت، آشنایی با قوانین و...، فصل دوم به خواندن مؤثر و كارآمد با تأكید بر 
سنجش مهارت های خواندن، سه عادت خوب خواندن و... فصل سوم به گوش كردن مؤثر 
و كارآمد با تأكید بر سنجش كارایی، فصل چهارم به نوشتن مؤثر و كارآمد با تأكید بر اركان 
صحیح نوشتن و سبك نگارش، اصول سازمان دهی و چهار نمونۀ بزرگ از نگارش مؤثر، 
فصل پنجم به گفتار مؤثر و كارامد، و فصل ششم به مهارت های مؤثر مطالعه و شركت در 
آزمون اختصاص دارد. به این ترتیب، در شش فصل چهار مهارت یادگیری به طور مفصل 

تشریح شده است.

حجاب یا آزادي یا اسارت؟
نژاد، یوسف؛ رضایي،  باغبان  524. علیپور 
اسارت؟  یا  آزادي  یا  حجاب  اصغر. 

تبریز: احرار، 1383، 220 ص.
قطع: رقعي

دورۀ تحصيلى:متوسطه
کلمات کليدي: حجاب/ آزادي/ فرهنگ/ 

محیط اجتماعي/ پوشش زنان ایران.

چکيده: بر خالف برخي از نظریه ها كه حجاب را عامل عقب ماندگي جامعه مي دانند، حفظ 
حجاب نه تنها باعث ركود در جامعه نیست، بلکه اگر به صورت صحیح و از روي اعتقادات 
مذهبي صورت گیرد، باعث حضور سالم و دور از خودنمایي و جلوگیري از فساد زنان و 
مردان در محیط هاي اجتماعي و كاري می شود. در نتیجه مي تواند یکي از عوامل پیشرفت 
جوامع اسالمي باشد. نگارنده در كتاب حاضر به بررسي حجاب و تأثیر آن بر جامعه پرداخته 
است. بدین منظور، ضمن بررسي تاریخچۀ حجاب و علل پیدایش آن، دربارة علت پیدایش 
حجاب از دیدگاه مخالفان حجاب، حجاب در آیین هاي الهي، حجاب در دوران رنسانس تا 
قرون معاصر، كیفیت پوشش زنان ایران، رابطۀ لباس و فرهنگ، فرهنگ و الگوي غربي 
زن مقابل فرهنگ و الگوي اسالمي، آثار سوء و منفي بدحجابي، و حجاب در اشعار فارسي، 

توضیحاتي ارائه داده است. 



249 دورةآموزشمتوسطه)نظری(5

خداشناسى
قم:  خداشناسى.  احمد.  فقیهی،   .525
مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، 

1381، 144ص.
قطع: وزیری

خدا/  اثبات  خداشناسی/  کليدى:  کلمات 
توحید/ افعال الهی.

چکيده: شناخت خداوند از مسائل و دغدغه های انسان های مؤمن به شمار می آید و در 
طول تاریخ، تالش های فراوانی معطوف یافتن پاسخ صحیح این مسائل شده است. مطالب 
كتاب حاضر كه مستند به آیات قرآن مجید هستند و با بیانی روشن و گویا به تفسیر آیات 
می پردازند، در نه فصل به این شرح گردآوری شده اند:  فصل اول: ارزش و اهمیت شناخت 
خداوند؛ فصل دوم: راه های شناخت خداوند؛ فصل سوم: توحید؛ فصل چهارم: حد شناخت 
خدا؛ فصل پنجم و فصل ششم: كلیات افعال الهی؛ فصل هفتم: هدف افعال الهی؛ فصل 

هشتم: مراتب فعل الهی؛ فصل نهم: قضا و قدر.

خودآموز پيشرفته ادبيات فارسى...
زادگان،  تقی  اسداهلل؛  آقاجانی،   .526
ادبيات  پيشرفته  خودآموز  معصومه. 
فارسى )3( سال سوم انسانى. تهران: 

ژرف اندیشان، 1383، 318ص.
قطع: رحلی

راهنمای  فارسی/  ادبیات  کليدى:  کلمات 
آموزشی/ انواع ادبی/ نقد و تحلیل/ سفرنامه.

چکيده: كتاب حاضر مشتمل بر 12 فصل، راهنمای آموزشی درس ادبیات فارسی سال 
سوم رشتۀ علوم انسانی است. مطالب آن مطابق مطالب كتاب درسی تنظیم شده اند  و هر 
درس شامل نکات مهم درس، دانستنی های مهم درس، شرح و معنی ابیات و بیان آرایه ها، 
نکات آموختنی امالیی و... می شود. در فصل نخست به انواع ادبی، فصل دوم به ادبیات 
انسانی، فصل سوم به درامدی بر نقد و تحلیل آثار بزرگ ادبی، فصل چهارم به نثر فارسی، 
فصل پنجم به انواع ادبی )بخش دوم(، فصل ششم به درامدی بر ادبیات انقالب فارسی، 
فصل هفتم به سفرنامه، حسب حال و زندگی نامه، فصل هشتم به ادبیات عرفانی، فصل نهم 
به ادبیات تمثیلی و نمادین، فصل دهم به ادبیات انتقادی، فصل یازدهم به ادبیات تطبیقی 
و فصل دوازدهم به ادبیات توصیفی پرداخته است. در پایان كتاب، تست های تألیفی و 

كنکوری و سپس پاسخ نامۀ این تست ها آمده است.

داریوش بزرگ
527. شعباني، رضا. داریوش بزرگ. تهران: 

دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1382، 114 ص.
قطع: رقعي

دورۀ تحصيلى:متوسطه
هخامنشیان/  داریوش/  کليدي:  کلمات 

تاریخ ایران/ بردیای دروغین/ كشورداری.

چکيده: این كتاب دربارة مردي است كه پایه ها ی موجودیت ایران و برقراري نظمي پایدار 
را در حیات ملي ایرانیان بنیاد نهاد. داریوش كه به حق در زمرة مدیران تاریخ جهان است، 
از قدرت روحي باال و نبوغ و خالقیتي كم نظیر برخوردار بوده است. نگارنده در این كتاب 
دربارة كارهاي بي شمار داریوش، نحوة روي كار آمدن وي، طي مراحل كسب قدرت و 
حضور تام او در ایران بحث مي كند. كتاب حاضر از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل 
اول نام و نسب و نحوة به قدرت رسیدن داریوش، در فصل دوم معضل بردیاي دروغین یا 
گئومات مغ، در فصل سوم گسترش شاهنشاهي داریوش و سركوبي شورشی ها، در فصل 
چهارم تالش داریوش براي استقرار امنیت، و در فصل پایاني نحوة كشورداري داریوش مورد 

بحث قرار گرفته است.
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در قلمرو ریاضيات
قلمرو  در  یونس.  كرامتی،   .528
ریاضيات. تهران: اهل قلم، 1381، 166ص.

قطع: رقعی
نجوم/  هندسه/  حساب/  کليدى:  کلمات 
جمشیدبن مسعود غیاث الدین/ مفتاح الحساب/ 

دستگاه شمار.

چکيده: تردیدی نیست كه غیاث الدین جمشید كاشانی، زبردست ترین حساب دان و آخرین 
ریاضی دان برجستۀ دورة اسالمی است و از بزرگ ترین مفاخر تاریخ ایران به شمار می آید؛ 
چنان چه شیوة نوین اعمال اصلی حساب و روش های محاسبات عددی كه در این كتاب نیز 
آمده، از ابتکارات اوست. موضوع اصلی كتاب حاضر، بازنویسی متن عربی »مفتاح الحساب« 
به فارسی و بیان روابط محاسباتی آن به زبان ریاضی است. اما پیش از آن، شرحی از 
زندگی و كارنامۀ درخشان این دانشمند ارائه شده است. عنوان برخی از فصل ها عبارت اند از: 
»حساب با اعداد صحیح در دستگاه شماردهگانی«، »حساب در دستگاه شمار شصت گانی«، 

»مساحت و حجم اشکال هندسی« و »یافتن مجهول به كمك جبر«.

درس نامه و تست، زبان و ادب...
529. مخصوص، بهداد. درس نامه و تست، 
زبان و ادب فارسي پيش دانشگاهي. 

تهران: راه اندیشه، 1383، 488 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه و پیش دانشگاهي
فارسي/  زبان  آزمون ها/  کليدي:  کلمات 

پیشینۀ فرهنگي/ زبان هاي كهن.

چکيده: زبان فارسي یکي از چند زبان بزرگي است كه در فهرست بسته و گروه اندک شمار 
پیوند زبان هاي كهن و كاراي جهان جاي دارد. زبان فارسي استوارترین پایۀ ملیت ماست. 
این زبان پیوند دهندة مردمي است كه از نظر فرهنگ و زندگی شهري، پیشینه اي بس دراز 
و درخشان دارند. كتاب مصور حاضر شامل درس نامه و تست، در چهار فصل و 15 درس، 
براي دانش آموزان دورة پیش دانشگاهي نگاشته شده است. در آغاز هر درس، ابتدا توضیحي 

مختصر، سپس تست هاي تألیفي و پس از آن ها پاسخ تشریحي تست ها آمده است.

دو رسالة خيامى...
رسالة  دو  الحق.  حجت  حسینی،   .530
رساله هاى:  )بازنویسى  خيامى 
المسائل  على  البراهين  فى  الرساله 
الجبر و المقابله، شرح ما اشکل من 
حکيم  اثر  اقليدس  کتاب  مصادرات 
عمر خيام نيشابورى(. تهران: اهل قلم، 

1381، 146ص.: مصور.
قطع: رقعی

کلمات کليدى: عمربن ابراهیم خیام/ جبر/ 
معلومات جبر/ معلومات ریاضیات.

چکيده: »دو رسالۀ خیامی« بازنویسی و ترجمۀ ساده و روان دو كتاب از آثار حکیم عمر 
خیام نیشابوری، از بزرگ ترین ریاضی دانان و دانشمندان اسالمی و مفاخر بزرگ علمی ایران 
است. محتوای كتاب شامل یك دیباچه و شش گفتار است: گفتار اول زیستوارة علمی و 
كارنامۀ درخشان خیامی، گفتار دوم كتاب جبر و مقابله در گذر زمان، گفتار سوم تحلیل علمی 
محتوای جبری رسالۀ حکیم خیامی. گفتار چهارم با عنوان هر كس كه هندسه نمی داند، وارد 
نشود، به چیستی و اصول هندسه پرداخته و گفتار پنجم به تحلیل علمی محتوای هندسی 
رسالۀ حکیم عمر خیام اشاره دارد. كتاب شناسی و مراجع علمی نیز محتوای گفتار ششم 

را تشکیل داده است.
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راهنماي جغرافيا براي سال دوم...
531. حسیني، پروین. راهنماي جغرافيا 
تهران:  دبيرستان.  دوم  سال  براي 

انتشارات آموزش، 1382، 154 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه )پایۀ دوم(
كتاب  جغرافیا/  آموزش  کليدي:  کلمات 

درسي/ راهنماي آموزشي/ پرسش و پاسخ.

و تصاویر كتاب جغرافیایي سال دوم  نمودارها  راهنما، مطالب،  این كتاب  در  چکيده: 
دبیرستان، صفحه به صفحه و مورد به مورد تشریح و توصیف شده است. عالوه بر دبیران 
جغرافیا، دانش آموزان سال دوم دبیرستان نیز با مطالعۀ این كتاب شخصاً قادر به دریافت 
پاسخ سؤاالت خود به زباني ساده و گویا خواهند بود. توضیحات اضافي  دربارة مفاهیم كتاب 

از فرهنگ دهخدا، فرهنگ عمید و فرهنگ نامۀ كودكان و نوجوانان گرفته شده است.

راهنماى علمى و عملى موفق...
532. ریاحی، ابوالقاسم. راهنماى علمى 
و عملى موفق زیستن. تهران: مهرتابان، 

1381، 180ص.
قطع: رقعی

در  موفقیت  خودشناسی/  کليدى:  کلمات 
كسب وكار/ خودسازی/ مهارت های زندگی/ 

رفتارهای ناسالم.

چکيده: كتاب »موفق زیستن«، به منظور ایجاد آمادگی و به تصویر كشیدن واقعیات 
زندگی امروزی، در نظر دارد با تمرین های مقدماتی و آموزشی، فرد را برای انتخاب بهترین 
راه رفتاری، عقالنی و استداللی، همراه با اصول و ضوابط برنامه ریزی و هنجارهای مورد 
پذیرش جوامع بشری هدایت كند؛ به طوری كه افراد برای استفاده از آخرین روش های 
عملی آموزشی و شیوه هایی نو و متفاوت با شیوه های متداول گذشته، از كتاب بهره برداری 
كنند. مهارت های زندگی، خودشناسی، تفکر خالق، تفکر انتقادی، تصمیم گیری، مفهوم 
جامعه، هم دلی با خشم و خشونت، و رفتارهای ناسالم، از جمله مطالب و موضوعات كتاب 

حاضر هستند. 
* این كتاب در لیست برگزیده ها وجود ندارد ولی در كتابنامۀ 4 متوسطه درج شده است.*

روان شناسي براي نوجوانان
533. كینچر، جوني. روان شناسي براي 
فني  تهران:  بلوچ.  حمیدرضا  نوجوانان. 

ایران، 1382، 
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه
آزمون  روان شناسي/  کليدي:  کلمات 
شخصیت/ خودشناسي براي نوجوانان/ آزمون 

خالقیت.

چکيده: این كتاب شامل 40 آزمون خودشناسي براي نوجوانان است كه سبب می شود  
شناخت بیشتري از شخصیت خود به دست آورند. این آزمون ها در هفت بخش مطرح 
آزمون هاي  برخورد،  آزمون هاي نگرش و طرز  از:  آنان عبارت اند  از  برخي  شده اند  كه 
رفتارهاي اجتماعي، آزمون هاي خالقیت و ابتکار، نیروهاي ناشناخته و اسرارآمیز، آزمون هاي 

شیوة تفکر، آزمون هاي احساسات و عواطف.
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زبان فارسي
سبطي، هامون.  غالمرضا؛  عمراني،   .534
زبان فارسي )راهبردهاي یاددهي – 
یادگيري، جلد اول(. تهران: اندیشه سازان، 

1381، 12 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه
فارسي/  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 
آزمون و تمرین/ راهنماي آموزشي)متوسطه(/ 

واج شناسی/ زبان شناسی.

چکيده: سعي پدیدآورندگان این كتاب بر آن بوده است كه ضمن توضیح مفاهیم مطرح 
شده در كتب درسي، ابهامات موجود در برخي مباحث را رفع كنند و به بسط سایر مفاهیم 
و عمق بخشیدن به نگرش خوانندگان بپردازند. بدین منظور، نخست واج شناسي و قواعد 
هجاهاي فارسي را شرح مي دهند و سپس دربارة فرایند واجي، تکواژ ـ واژه، گروه اسمي، 
وابستۀ پیش گروه اسمي، وابسته هاي وابسته )مراتب وابستگي(، و هم پایگي در گروه اسمي 

توضیحاتي را ارائه مي دهد. 

زبان فارسي 2
مشیري،  اكبري  حسن؛  ذوالفقاري،   .535
مؤسسه  تهران:   .2 فارسي  زبان  علي. 

فرهنگي فاطمي، 1383، 306 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه )پایۀ دوم(
فارسي/  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 

دستور/ آزمون و تمرین/ پرسش و پاسخ.

چکيده: در هر درس از كتاب هاي زبان و ادبیات فارسي این مجموعه، مفاهیم كتاب هاي 
درسي استخراج و شرح داده شده اند. عالوه بر مفاهیم درسي، برخي نکات كمکي نیز به 
عنوان یادآوري و متمم دریافت مفاهیم آورده شده اند. هم چنین، در هر درس، هشت دسته 
پرسش طبقه بندي شده از ساده به مشکل و طبق هرم ارزشیابي به همراه پاسخ نامه طراحي 
شده اند. انواع قالب های این پرسش ها عبارت اند از: مروري، درست - نادرست، مفهومي، 

مرتبط، كاربردي، مقایسه اي، تحقیقي و چهارگزینه اي.

زبان و ادبيات فارسي پيش دانشگاهي
ادبيات  و  زبان  علي.  ساجدي،   .536
فارسي پيش دانشگاهي. تهران: آصفي، 

1383، 176 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه و پیش دانشگاهي
درسي/  كتاب  فارسي/  کليدي:  کلمات 

راهنماي آموزشي/ آزمون و تمرین.

چکيده: كتاب حاضر جلد دوم كتاب »زبان و ادبیات فارسي پیش دانشگاهي« است و به 
توضیح درس هاي هفدهم تا سي ام پرداخته است. این مجموعه شامل آموزش دقیق و نکته 
به نکتۀ كتاب درسي، معرفي دقیق سؤاالت از هر پاراگراف و یا از هربیت كتاب درسي، 
و تست هاي تألیفي و سؤاالت امتحاني است. هم چنین تست هاي كنکور سراسري، آزاد، 

آزمایشي سنجش و المپیاد ادبي، در زیر هر بیت یا پاراگراف بیان شده اند.
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زیست شناسي
537. زمان نژاد، تیمور. زیست شناسي. 

تهران: مبتکران، 1382، 272 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى: متوسطه و پیش دانشگاهي
كتاب  شناسي/  زیست  کليدي:  کلمات 
درسي/ آموزش و تمرین/ راهنماي آموزشي/ 

ژنتیك مولکولي/ نظریۀ تکامل.

چکيده: زیست شناسي علم مطالعۀ موجودات زنده است كه بر پایۀ مشاهدات عیني 
پدیده هاي طبیعي و نتایج آزمایش هاي كنترل شده استوار است. یکي از جالب ترین مباحث 
زیست شناسي سلولي - مولکولي، ژنتیك مولکولي است كه بخش اول كتاب حاضر به 
آن اختصاص داده شده است. بخش دوم كتاب به بیان نظریۀ تکامل جان داران مي پردازد. 
بخش سوم نیز، براساس آن چه كه در برنامۀ درسي پیش دانشگاهي آمده است، به بیان 

ساختار و كنش ویروس ها، باكتري ها و قارچ ها مي پردازد 

زیست شناسي و آزمایشگاه 1
538. آل محمد، سید علي؛ رحماني، منیژه. 
زیست شناسي و آزمایشگاه 1. تهران: 

مؤسسه فرهنگي فاطمي، 1382، 2ج ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى: متوسطه
کلمات کليدي: زیست شناسي/ پرسش و 

پاسخ/ آزمون و تمرین/ آزمایشگاه.

چکيده: در این مجموعۀ دو جلدي، مفاهیم هر فصل از كتاب درس زیست شناسي و 
آزمایشگاه 1 استخراج و شرح هر یك از آن ها جداگانه بیان شده است. بعضي مفاهیم 
كه براي درک مفاهیم بعد ضرورت دارند، اما در كتاب درسي نیامده اند، در جاي خود بیان 
شده اند. به عالوه، در مواردي كه وجود شکل، درک مفاهیم را آسان مي كند، شکل هاي 
مناسبي آورده شده اند. هم چنین پرسش ها، مسائل و تمرین هاي متنوع و فراواني بر اساس 
مفاهیم كتاب درسي طرح شده اند  كه به جز پرسش هاي مروري و پرسش هاي تحقیقي، 

پاسخ سایر پرسش ها، در قسمت پاسخ پرسش ها آمده است. 

ژاپن
ژاپن. فاطمه  پاتریشیا.  نتزلي،  539. دي. 

شاداب. تهران: ققنوس، 1383، 136 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه
کلمات کليدي: دوران معاصر/ جغرافیا/ ملل 

امروز/ ژاپن.

چکيده: ژاپن كشوري است متشکل از جزایر متعدد كه بسیاري از رسوم سنتي خود را 
همچنان حفظ كرده و در عین حال، از مزایاي فناوری هاي امروزي نیز بهره مند است. كتاب 
حاضر كه به معرفي این كشور اختصاص دارد، جغرافیا، مردم شناسي، اقتصاد، حکومت، 
نیروهاي مسلح و... را شرح مي دهد. هدف مؤلف از نگارش این كتاب مصور آن است كه 

مخاطبان در كوتاه ترین زمان، بیشترین اطالعات را  دربارة ژاپن كسب كنند.
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ساختار اتم، قانون در ذره، دنياى...
محمودیان،  مریم؛  صباغیان،   .540
اتم،  ساختار  محمد.  اوالیی،  محمدرضا؛ 
قانون در ذره، دنیای پنهان. تهران: محراب 

قلم، 1382، 160ص.: مصور
قطع: وزیری

کلمات کليدى: اتم/ الکترون/ تمرین های 
الکترون/ آموزش شیمی.

چکيده: كتاب حاضر توضیحی بر ساختار اتم و الکترون هاست. مطالب كتاب ساده و گویا 
و براساس مشاهدات عینی تنظیم شده اند. برای فهم بهتر مطالب، تمرین ها و فعالیت های 
هدف داری به صورت گام به گام درهر بخش تنظیم شده اند. كتاب پنج بخش دارد كه 
مطابق با مطالب درسی كتاب شیمی سال دوم دورة متوسطه هستند: بخش اول قانون در 
ذره، بخش دوم دنیای پنهان، بخش سوم راز الکترون، بخش چهارم پرسش های پایانی و 

بخش پنجم پیوست ها.

سبز در دنياى چراغ قرمزها
541. ولیپوردیزائی، مریم. سبز در دنياى 
چراغ قرمزها: تالشى دیگر در درس 
مطالعات اجتماعى. تهران: عابد، 1383، 

64ص.: مصور
قطع: رقعی

کلمات کليدى: پرسشگری/ تدریس/ روش 
یادگیری سؤال مدار/ یادگیری خالق.

چکيده: به كارگیری شیوه های انفعالی و سنتی در فرایند آموزش، مانع از ایجاد انگیزه برای 
یادگیری، اندیشیدن و پرورش خالقیت می شود. آموزش اگر همراه پرسشگری و تحریك، 
نیروی كنجکاوی وجود داشته باشد، جرقه های معرفت و دانش را در ذهن دانش آموز شعله ور 
می سازد. كالس درس باید محلی برای برانگیختن حس كنجکاوی و تقویت عالقه به 
كسب معرفت باشد، نه محل حفظ مطالب و اندوختن صرف آموخته ها. برای ایجاد هیجان 
در كالس و فعال كردن دانش آموزان، باید از روش یادگیری »سؤال مدار« استفاده كرد. در 
این نوع یادگیری، چگونگی و كیفیت، بیش از نتیجه و كمیت آن اهمیت دارد. كتاب حاضر 
با همین رویکرد و به قصد آموزش روش های فعال در یادگیری خالق تألیف شده است و بر 
اساس سؤاالت تحلیلی، فرصتی را فراهم می آورد تا دانش آموزان با تأمل و تعمق به تفسیر 
حوادث و رویدادها بپردازند. كتاب از دستاوردهای هنری مثل خالصۀ فیلم های سینمایی، 

وقایع داستانی و نکات مهم روزنامه ها بهره گرفته است.

فيزیك
امانی  فيزیك. محمود  542. جونز، جف. 
طهرانی و اسفندیار معتمدی. تهران: مدرسه 

برهان، 1383، 242ص.
قطع: رحلی

نظریۀ  فیزیك/  آموزش  کليدى:  کلمات 
جنبشی/ اتم/ ایزوتوپ/ رادیواكتیو.

چکيده: كتاب حاضر، مجموعه ای از مفاهیم اصلی و كاربردی مبحث فیزیك و هم چنین 
موضوعات مرتبط با مباحث فیزیکی را مورد بحث و بررسی قرار داده و برای قابل درک 
كردن و سهولت یادگیری مطالب، از شگردهای گوناگون استفاده كرده است. برای نمونه، 
مطالب هر فصل را در دو صفحه جای داده است. مخاطبان اصلی این كتاب، دانش آموزان 
دبیرستانی هستند، ولی مطالب به قدری روان بیان شده اند  كه برای سطوح دیگر تحصیلی 
و عالقه مندان به مباحث فیزیك نیز قابل استفاده اند. متن كتاب شامل بخش های زیر 
است: مفاهیم اصلی، پرسش هایی برای ارزش یابی پیشرفت یادگیری، مطالب جالب و 
مرتبط با موضوع در كادرهای »بیشتر بدانید«، مسائلی كه حل آن ها به كار عملی نیاز دارد، 
پژوهش های دانش آموزی و تصویرهای رنگی. در این كتاب موضوعاتی مثل اتم، نظریۀ 

جنبشی، انتشار، انبساط، ذوب و جوش، ایزوتوپ و رادیواكتیو نیز تجزیه و تحلیل شده اند.
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شيمي
آكاستر،  ماري؛  جونز،  جف؛  جونز،   .543
دیوید. شيمي. مهدیه ساالركیا و نعمت اهلل 

ارشدي.تهران: مدرسه، 1383، 204 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه
کلمات کليدي: شیمي/ مسئله و تمرین/ 

جدول تناوبي/ آّب و هوا/ منابع انرژي.

چکيده: نگارنده در این كتاب تالش كرده است مفاهیم شیمي را به شیوه هاي آسان بیان 
كند. مطالب كتاب در شش فصل با این عنوان ها تدوین یافته است: عنصرها و تركیب ها؛ 
آب و هوا؛ واكنش هاي شیمیایي؛ كرة زمین؛ منابع انرژي؛ جدول تناوبي. هم چنین در بیشتر 
مبحث ها پرسش هایي مطرح شده اند. این پرسش ها گسترة وسیعي را دربرمي گیرند؛ از 
پرسش هاي ساده گرفته تا درک مطالب و پرسش هاي پاسخ باز كه پاسخ دادن به آن ها 
نیازمند طراحي و شاید تحقیق كردن است. افزون بر این، در پایان هر بخش مجموعه اي از 

پرسش هاي ساختاري  دربارة مباحث مطرح شده در آن بخش ارائه شده است.

صحيح و معتل
544. اشکبوس، عادل. صحيح و معتل. 

تهران: مدرسه، 1383، 112 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
کلمات کليدي: آموزش زبان عربي/ صرف/ 

صحیح و معتل/ اعالل.

چکيده:مجموعه كتاب هاي كوچك عربي براي تفهیم ساختارها و قواعد زبان عربي تدوین 
و تألیف مي شوند. این مجموعه مهم ترین موضوعات دستور زبان عربي را همراه با شرح 
و توضیح، طبقه بندي مطالب، و تمرینات متنوع ارائه مي دهد. كتاب حاضر كه جلد دوم از 
این مجموعه محسوب می شود، تمامي مباحث مربوط به صحیح و معتل را به همراه تعریف 
آن ها آورده است. برخي دیگر از مباحث مطرح شده عبارت اند از: اعالل و انواع آن؛ فعل 
مهموز و مضاعف؛ مجهول كردن افعال صحیح و معتل؛ صرف افعال صحیح و معتل و 

اسم هاي مشتق معتل؛ مضاعف و مهموز. 

طراحي و ساخت دست سازه هاي...
545. تیموري، قاسم. طراحي و ساخت 
و  طلق  با  هندسي  سازه هاي  دست 
مقوا. تهران: منادي تربیت، 1381، 320 ص.

قطع: وزیري
دورۀ تحصيلى: متوسطه 

راهنماي  ریاضیات/  کليدي:  کلمات 
سازي/  متحرک  وسایل/  و  ابزار  آموزشي/ 

هندسه.

چکيده: نگارنده در این كتاب نخست نحوة ساخت دست سازه براي قضایا و تمرین هاي 
پیشرفته تر هندسه و مطالب جبري، حسابي و گراف ها را به همراه نقشه هاي ساخت آن ها 
تشریح كرده است. سپس با ارائۀ چند تغییر هندسي، طریقۀ یافتن ایده براي ساخت دست 
سازه هاي هندسي و جبري را توضیح داده است. در آخر كتاب نیز تصویر رنگي هر دست 
سازه آورده شده است تا خواننده تصور بهتر و مشخص تري از توضیحات و نقشه هاي هر 

دست سازه پیدا كند.
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عربستان سعودى
امروز:  ملل  ویلیام.  گودوین،   .546
عربستان سعودى. فاطمه شاداب. تهران: 

ققنوس، 1383، 144ص.: مصور
قطع: وزیری

خانۀ  سعودی/  عربستان  کليدى:  کلمات 
كعبه/ خاندان سعودی/ آموزش جغرافیا.

چکيده: مخاطبان با مطالعۀ دومین جلد از مجموعۀ »ملل امروز« با پیشینه و تاریخچۀ 
كشور عربستان سعودی و تغییر و تحوالت این كشور طی دهه های اخیر آشنا می شوند. 
هم چنین وضعیت اقتصادی و اجتماعی عربستان با اشاره به نقش نفت و وجود برترین مکان 
مقدس جهان اسالم، یعنی خانۀ كعبه و حرم شریف نبی گرامی اسالم در این سرزمین 
تشریح می شود. بخشی از كتاب به چگونگی شکل گیری مراكز شهری در عربستان، معرفی 
خاندان سعودی، و زندگی روزمرة مردم عربستان اختصاص دارد. افزون بر این، موقعیت 
جغرافیایی، منابع طبیعی، آب و هوا و گیاهان و جانوران این دیار در كتاب معرفی شده است. 
این مطالب با گاه شمار و معرفی منابعی برای مطالعۀ بیشتر و نیز فهرست منابع و مآخذ مورد 

استفاده و نمایه به پایان می رسد.

عربي )1(
علي.  چراغي،  عیسي؛  زاده،  متقي   .547
عربي )1(. تهران: مؤسسۀ فرهنگي فاطمي، 

1382، 236 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه )پایۀ اول(
کلمات کليدي: آموزش زبان عربي/ صرف 

و نحو/ ترجمۀ عربي/ پرسش و پاسخ.

چکيده: این كتاب در ده درس نگارش یافته و هر درس شامل توضیح لغات و اصطالحات 
متن هاي كتاب درسي است. البته ترجمۀ نهایي متن به خود دانش آموز واگذار شده است. 
كتاب قواعد صرفي و نحوي را با زباني ساده و قابل فهم براي دانش آموز با استفاده از 
مثال هاي متعدد، جدول، نمودار و شکل توضیح مي دهد. هم چنین تمرین هایي براي درک 
بهتر مطالب آورده شده اند. به عالوه، كتاب حاوي پرسش هاي مروري، مقایسه اي، مفهومي 

و چند گزینه اي است.

عربى 2 سال دوم دبيرستان کلية...
علی.  چراغی،  عیسی؛  زاده،  متقی   .548
کلية  دبيرستان  دوم  سال   2 عربى 
ادبيات  رشتة  استثناى  )به  رشته ها 
و علوم انسانى(. تهران: فاطمی، 1383، 

264ص.: مصور
قطع: وزیری

کلمات کليدى: آموزش زبان عربی/ صرف 
و نحو/ آزمون و تمرین/ دستور زبان عربی.

چکيده: كتاب حاضر مشتمل بر ده درس، به توضیح و تشریح مطالب درس عربی سال 
دوم دورة متوسطه پرداخته است. مفاهیم هر درس از كتاب درسی استخراج شده اند  و شرح 
هر یك از آن ها جدا از هم بیان شده است. هم چنین پرسش های متنوع و فراوانی كه بر 
اساس مفاهیم كتاب درسی طراحی شده اند ، و پاسخ پرسش های چهارگزینه ای، در انتهای 
كتاب آمده اند. در هر درس معانی لغات، اصطالحات و عبارت های دشوار، و نیز نوضیحی 
در مورد قواعد آن درس ذكر شده است. سپس تمرین هایی برای ارزیابی یادگیری تدارک 
دیده شده است تا مخاطبان بتوانند آموخته های خود را ارزیابی كنند و یادگیری خود را قوت 

بخشند یا از مطالب آسان سریع تر بگذرند.
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فرهنگ معاصر مدرسه،انگليسي... 
نرگس. فرهنگ معاصر  انتخابي،   .549
تهران:  فارسي.   - انگليسي  مدرسه، 

فرهنگ معاصر، 1381، 368 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:راهنمایي و متوسطه
انگلیسي/  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 

واژه نامه/ دستور زبان/ آموزش كودكان.

چکيده: این فرهنگ حدود 3500 مدخل دارد كه از میان واژگان دورة تحصیلی و پربسامد 
زبان انگلیسي در متون ویژة كودكان برگزیده شده اند. مقوله هاي دستوري در این فرهنگ، 
به ساده ترین شکل ممکن عرضه شده اند  و از مفاهیم دستوري، آن هایي آمده اند كه براي 
دانش آموزان سال هاي پایاني دورة ابتدایي و دورة راهنمایي آشنا هستند. این فرهنگ، 
افزون بر جنبۀ معنا شناختي واژگان، اشاره اي هم به آموزش زبان دارد. توضیحات دستوري، 

رسم الخطي و كاربردي ارائه شده در حاشیۀ بعضي از صفحات، از این دست هستند.

فلسفه و منطق سال سوم
بندي:  طبقه  ریز  كتاب هاي  كبري.  فروتن،   .550
تهران:  سوم.  سال  منطق  و  فلسفه 

پژوهندگان راه دانش، 1383، 261 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه )پایۀ سوم(
کلمات کليدي: فلسفه/ منطق/ آزمون و 

تمرین/ راهنماي آموزشي.

چکيده: در این كتاب، به مهم ترین مباحث درس فلسفه و منطق سال سوم اشاره شده 
است و در ضمن، به منظور فهم دقیق و سریع مطالب كتاب، اموري كه بر امتحانات 
تشریحي پایان ترم و كنکور منطبق است، در درس نامه آورده شده است. هم چنین، این 

كتاب سؤاالت آزمون هاي آزاد و سراسري سال 83 را در بردارد.

فنون تعاملى در تدریس زبان خارجى
551. میرحسنی، اكبر. فنون تعاملى در 
تدریس زبان خارجى. تهران: معرفت و 

زبان آموز، 1381، 196ص.
قطع: وزیری

انگلیسی/  زبان  آموزش  کليدى:  کلمات 
روش آموزش/ تدریس/ تمرین.

چکيده: این كتاب برای مدرسان زبان انگلیسی و دانشجویان تربیت معلم نگاشته شده 
و منبعی قابل قبول برای انواع تمرین های جمعی یا گروهی است كه شامل آماده سازی 
و آشنایی با دیگران، معما، بازی رقابتی، وقایع جالب، ایفای نقش و شبیه سازی است. 
این تمرین ها باعث ایجاد تنوع، جاذبه و تشویق زبان آموزان برای صحبت كردن به زبان 
انگلیسی می شود. فصل های 2 تا 5 حاوی بیش از 80 تمرین طراحی شده برای سطح 
متوسط زبان است و هر تمرین از نظر تأثیر و كاربرد زبانی، برای یادگیرنده سودمند است. 
خواننده پس از مطالعۀ كتاب، ضمن آشنا شدن با انواع شیوه های تعاملی، شرایط و نحوة 

استفاده از آن ها را برای آموزش زبان انگلیسی فرا خواهد گرفت.
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فيزیك 3 و آزمایشگاه سال سوم...
فيزیك  اهلل.  روح  بروجني،  خلیلي   .552
آموزش  سوم  سال  آزمایشگاه  و   3
فاطمي، 1381،  تهران:  متوسطه نظري. 

454 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه )پایۀ سوم(
کلمات کليدي: آموزش فیزیك/ راهنماي 
ترمودینامیك/  تمرین/  و  آزمون  آموزشي/ 

آزمایشگاه.

چکيده: كتاب حاضر با توجه به سرفصل هاي كتاب درسي فیزیك 3 و آزمایشگاه و 
به منظور آشنایي هرچه بیشتر دانش آموزان با مفاهیم و مباحثي هم چون ترمودینامیك، 
القاي  و  مغناطیسي  مستقیم،  جریان  مدارهاي  و  الکتریکي  جریان  ساكن،  الکتریسیتۀ 
الکترومغناطیسي تألیف و تدوین شده است. هم چنین، تعداد زیادي پرسش، تمرین و فعالیت 

در هر فصل از كتاب آورده شده است 

فيزیك 3 و آزمایشگاه سال سوم...
محمد  زائري،  اصغر؛  علي  رسایي،   .553
و   3 فيزیك  محمدرضا.  خیاطان،  تقي؛ 
متوسطه  سوم  سال  آزمایشگاه 
 416  ،1383 واژه،  گل  تهران:  )ریاضي(. 

ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه )پایۀ سوم(
درسي/  كتاب  فیزیك/  کليدي:  کلمات 

راهنماي آموزشي/ مسئله و تمرین/ آزمون.

چکيده: هدف از تهیه و انتشار این مجموعه، كمك به درک بهتر مفاهیم كتاب هاي 
درسي دورة دبیرستان، و آماده كردن دانش آموزان براي پاسخ گویي به پرسش ها و شركت 
در آزمون هاي گوناگون است. كتاب حاضر كتاب فیزیك و آزمایشگاه سال سوم رشتۀ 
ریاضي است كه در پنج فصل تدوین یافته و هر فصل آن از دو قسمت تشکیل شده است: 
در قسمت اول، مفاهیم هر بخش از فصل هاي كتاب درسي با توجه به سطح و ترتیبي كه 
در آن آمده، شرح داده شده است. در پایان هر بخش، براي درک بهتر مفاهیم و استحکام 
بخشیدن به یادگیري، مثال ها، پرسش ها و تمرین هایي طراحي شده است. قسمت دوم یا 
قسمت ارزشیابي هر فصل، شامل پرسش، تمرین و خودآزمایي است. كلید و پاسخ پرسش ها 

و خود آزمون ها در پایان كتاب آمده است. 

کارگاه اعداد
554. رستگار، آرش. کارگاه اعداد. تهران: 

مؤسسۀ فرهنگي فاطمي، 1383، 103 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:راهنمایي و متوسطه
کلمات کليدي: كارگاه اعداد/ عدد طبیعي/ 

نظریۀ اعداد/ آموزش ریاضي.

چکيده:روش نگارش كارگاه اعداد بر پایۀ نگرش تاریخي به مفهوم عددهاي طبیعي است. 
در این روش، هر عدد طبیعي شخصیتي دارد كه خواننده باید آن را كشف كند. به این 
ترتیب، آشنایي با مباحث شیرین نظریۀ اعداد براي دانش آموزان بسیار ملموس خواهد شد و 
توانایي عبور از ادراک جزئي به كلي در آن ها تقویت می شود. عالوه بر این، فرصتي مناسب 
براي آوردن آموزش اعداد از كالس درس به زندگي روزمره به دست مي آید. مطالعۀ این 

كتاب براي دانش آموزان دورة راهنمایي و سال اول دبیرستان مفید خواهد بود.



259 دورةآموزشمتوسطه)نظری(5

کتاب کار عربي براي دانش آموزان...
عبدالعلي؛  لنگرودي،  بویه  آل   .555
اشکبوس، عادل؛ برادري، احمد. کتاب کار 
عربي براي دانش آموزان اول دبيرستان. 

تهران: محراب قلم، 1382، 152 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه )پایۀ اول(
عربي/  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 

تمرین/ آزمون/ ترجمۀ لغت. 

چکيده: كتاب حاضر به  گونه اي طراحي و تألیف شده است كه در كنار مفاهیم كتاب 
درسي، با تمرین هاي هدف دار، به دانش آموزان در یادگیري مطالب درسي كمك كند. هر 
درس از ده درس كتاب، حاوي پرسش هاي چهارگزینه اي، ترجمۀ لغات، تمرین هایي بر 

اساس قواعد درس و جدول است. حل مسائل نیز در پایان هر فصل آمده است. 

کتاب کار فيزیك )1(
باویل  قلمي  محمدعلي؛  پزشکپور،   .556
کار  کتاب  شاهرخ.  لقایي،  حسن؛  علیایي، 
قلم، 1383،  محراب  تهران:   .)1( فيزیك 

264 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه و پیش دانشگاهي
کلمات کليدي: فیزیك/ آزمایشگاه/ آزمون 

و تمرین/ تمرین دو گزینه ای/ تست كنکور.

و  نظري  متوسطۀ  دورة  دانش آموزان  براي  آزمایشگاه،  و  فیزیك  كار  كتاب  چکيده: 
پیش دانشگاهي و براي فعالیت خارج از كالس دانش آموزان فعال و عالقه مند طراحي شده 
است. در ابتداي هر فصل خالصه اي از مفاهیم اساسي آمده است. این خالصه نه تنها در 
سال جاري به كار مي آید، بلکه به عنوان چکیدة كامل فصل ها در سال هاي آتي نیز براي 
دانش آموزان قابل استفاده خواهد بود. تمرین هاي كتاب به چهار گروه تقسیم مي شوند 
كه عبارت اند از: تمرین هاي مهارتي، تمرین هاي دو گزینه اي، تمرین هاي چند گزینه اي 
و تمرین هاي چهار گزینه اي. این تمرین ها بدون پاسخ هستند. در هرفصل، پرسش هاي 
چهار گزینه اي از كنکور سراسري، دانشگاه آزاد و تست هاي روز سایر كشورها گنجانده 

شده اند. هم چنین در انتهاي هر فصل آزموني بر اساس 20 نمره پیش بیني شده است.

کتاب کار و فعاليت هاي شيمي...
و  کار  کتاب  علي.  عزآبادي،   .557
فعاليت هاي شيمي سوم دبيرستان. 

تهران: محراب قلم، 1383، 
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه 
شیمیایي/  واكنش  کليدي:  کلمات 
استوكیومتري/ ترمودینامیك شیمیایي/ كتاب 

درسي/ پرسش و تمرین.

چکيده: براي موفقیت در هر درس، از جمله شیمي، حل كردن تمرین هاي متنوع از اهمیت 
بسیار زیادي برخوردار است. در این كتاب، تمرین هاي فراواني در قالب هاي متنوع ارائه 
شده اند. به طور كلي، خط مشي تألیف كتاب مبتني بر متن است؛ به  گونه اي كه تمرین ها 
ارتباط تنگاتنگي با مطالب مطرح شده در كتاب درس شیمي3 دارند. این تمرین ها به صورت 
پرسش هاي دو گزینه اي، درست - نادرست، كامل كردني، مرتبط، درک مطلب، مفهومي، 
تفکر خالق و چهار گزینه اي طرح شده اند. بخش پایاني كتاب نیز شامل پرسش هاي 

چهارگزینه اي است.
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کتاب کار و فعاليت هاى تکميلى...
558. امین نظامی، محمد؛ فراهانی، كامبیز؛ 
مصیبیان، بهروز. کتاب کار و فعاليت هاى 
تکميلى شيمى سال اول دبيرستان. 

تهران: محراب قلم، 1381، 148ص.
قطع: رحلی

هوا/  نفت/  آب/  شیمی/  کليدى:  کلمات 
پرسش و پاسخ.

چکيده: كتاب حاضر به عنوان منبع كمك درسی و فعالیت های تکمیل دانش آموزان سال 
اول، و با هدف آشنا ساختن دانش آموزان با جنبه های علمی و كاربردی شیمی تدوین شده 
است. مطالب با استناد به مطالب درس شیمی فراهم آمده و در هر فصل، پس از توضیحات 
مفصل، انواع پرسش های دو گزینه ای، چهار گزینه ای، درک مطلب، پرسش های مفهومی 
و مهارتی نگرشی ضمیمه شده اند. كتاب مملو از آزمایشات، بریدة جراید، جدول، تصویر و 

نمودار است.

کوروش کبير
559. شعباني، رضا. کوروش کبير. تهران: 
دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1381، 108 ص.

قطع: رقعي
دورۀ تحصيلى:متوسطه

ایران/  تاریخ  كوروش/  کليدي:  کلمات 
هخامنشیان/ مادها/ آموزش تاریخ.

چکيده: كوروش بزرگ، مؤسس امپراتوري هخامنشي، از خوش نامترین فرمان روایان در 
تاریخ جهان است كه ملل و اقوام باستان و مورخان یوناني و بابلي از او یاد كرده اند. كتاب 
حاضر، از زندگي كوروش و گسترش قلمرو امپراتوري هخامنشي در زمان او، به اختصار 
سخن به میان مي آورد. در فصل اول، از مادها و ارتباط آن ها با هخامنشیان و در فصل دوم 
از خاندان هخامنشي و آغاز پادشاهي كوروش یاد شده است. فصل سوم، به دوران پادشاهي 
كوروش و فتوحات او اختصاص دارد. در فصل چهارم، از كوروش و ممیزات پادشاهي او 
سخن گفته شده و در فصل پنجم، دربارة داستان »ذوالقرنین« بحث شده است. سر انجام 

فصل آخر، به نحوة مرگ كوروش و مسائل پیرامون آن پرداخته است.

ما، اعتياد، جامعه
560. آتشین، شعله. ما، اعتياد، جامعه. 

تهران: گوهر منظوم، 1380، 262 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
کلمات کليدي: اعتیاد/ مواد مخدر/ دارو/ 
تحمل  دارویي/  وابستگي  اعتیاد/  تشخیص 

اشتراكي.

چکيده: مجموعۀ سه جلدی »ما، اعتیاد، جامعه« به مواد مخدر، قاچاق آن و جنبه های 
اجتماعی اعتیاد و توصیف اعتیاد از جنبه های روانی، اجتماعی، اخالقی و قانونی پرداخته 
است. جلد اول مجموعۀ حاضر به تعریف اعتیاد، انواع مواد مخدر، تاریخچۀ مواد مخدر، 
تركیبات داروهای اعتیادآور و اسم ها و شکل های متفاوت مواد مخدر، مصرف، فروش، 
تولید، كشت، انتقال و مبارزه با مواد مخدر و... پرداخته است. جلد دوم به رابطۀ اعتیاد با ایدز، 
اعتیاد و روان، كاهش عرضه و تقاضا، درمان و بازگشت به سالمت، عوامل و سطوح تحلیل 
مربوط به مواد مخدر و روان گردان اختصاص دارد. جلد سوم نیز قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران دربارة اعتیاد، آرای فقهی، علل اعتیاد و دیدگاه های موجود در این مورد، اعتیاد 

و ساختار خانواده و زیان های اعتیاد شرح داده است.
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 محلول ها
مریم؛  سراجیان،  صدیقه؛  عدنانی،   .561
محسنی، فاطمه. دریچه ای به جهان شیمی، 
 ،1383 قلم،  محراب  تهران:  محلول ها. 

252ص.: مصور.
قطع: وزیری

کلمات کليدى: محلول ها/ آموزش شیمی/ 
جداسازی  مواد/  شدن  حل  اسیدی/  باران 

مخلوط ها.

چکيده: باران اسیدی یکی از محلول هایی است كه خسارت های زیادی به جنگل ها، 
بناهای تاریخی و خاک زمین های كشاورزی می زند و تأثیر آن، حتی به صورت رسوب های 
انواع  اسیدی، در دو قطب شمال و جنوب دیده شده است. هدف كتاب حاضر معرفی 
محلول هاست و مطالبی دربارة این عنوان ها در آن دیده می شوند: تعریف محلول، انواع 
محلول ها، اهمیت و مقدار مادة حل شدنی، آماده سازی محلول، محلول های فراسیر شده، 
عوامل مؤثر در حل شدن مواد، خواص كولیگاتیو، دیالیز، اسمز معکوس، طبیعت محلول های 
جداسازی  خمیردندان،  شامپوها،  لباس،  شوینده های  سوسپانسیون ها،  و  كلوئیدها  آبی، 
مخلوط ها، صاف كردن )تصفیه كردن(، استخراج، تقطیر، كروماتوگرافی، سانتریفوژ كردن و 

جداسازی مخلوط نمك ها.

مسائل جهان امروز از دیدگاه...
جهان  مسائل  سیاوش.  شایان،   .562
امروز از دیدگاه جغرافيا. تهران: مدرسه، 

1381، 104 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه
کلمات کليدي: زمین/ كرة زمین/ جغرافیاي 

طبیعي/ جغرافیاي انساني/ مهاجرت انسان.

چکيده:كرة زمین، زیستگاه ما، همواره با تغییر رو یا رو بوده است. بسیاري از تغییرات  
محیط هاي جغرافیایي دنیاي كنوني، از دخالت هاي بشر در نظام طبیعي ناشي مي شوند و 
مسائلي در مقیاسه اي گوناگون ایجاد كرده اند. گاه تأثیر این تغییرات چنان وسیع است كه 
امکان دارد یك منطقۀ جغرافیایي یا حتي كل دنیاي امروز را در برگیرد. در این كتاب، تحت 
دو عنوان »تغییر در ژئوفاكتورهاي اكوسیستم هاي طبیعي« و »تغییر در ژئوفاكتورها بر اثر 
رفتار انساني«، این مسائل مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند: بي سوادي؛ بیابان زدایي؛ 
محدودیت منابع زمین؛ جمعیت فزاینده؛ مهاجرت انسان؛ كار كودكان؛ نابرابري غذایي؛ 

نابرابري اقتصادي )شمال - جنوب(.

مشاهير فلسفة غرب براي جوانان
محمدحسین.  نوكنده،  مرداني   .563
براي جوانان.  فلسفة غرب  مشاهير 

قم: گرگان، 1383، 159 ص.
قطع: رقعي

دورۀ تحصيلى:متوسطه )پایۀ سوم(
اروپایي/  فیلسوفان  کليدي:  کلمات 
شناخت  اروپایي/  فلسفۀ  نامه/  سرگذشت 

جهان.

چکيده: انسان از دیرباز خواسته است، جهاني را كه خود در آن و جزئي از آن است، بشناسد. 
خود را، هرچه بیشتر با آن آشنا و مأنوس سازد و از یکایك پدیده ها، كلیت، و آغاز و انجام 
آن، تفسیر قابل قبولي براي خود داشته باشد. این عالقه و خواست، انگیزة تالشی مداوم و 
پي گیر می شود  كه حاصل و نتیجه اش پدیده اي است به نام »فلسفه« و همین است علت 
و راز اصلي پیدایش، و بقا و استمرار مباحث فلسفي و فالسفه. در این مجموعه كه براي 
مخاطبان جوان تنظیم و تألیف شده است، 25 فیلسوف از بزرگان فلسفۀ عرب به زباني روان 

و در مجموعه هایي كوتاه معرفي شده اند.
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معيار اندیشه
معيار  عسکری.  امیری،  سلیمانی   .564
اندیشه. قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی 

امام خمینی )ره(، 1381، 208ص. 
قطع: وزیری

تعریف/  سفسطه/  کليدى:منطق/  کلمات 
مغالطات/ قضایای منطقی.

چکيده: كتاب حاضر در چهار بخش به این شرح تنظیم شده است: بخش نخست، مباحث 
مقدماتی را با عنوان »منطق چیست« شرح می دهد. بخش دوم به منطق تعریف می پردازد 
و قواعد تعریف را بررسی می كند. بخش سوم به منطق استنتاج اختصاص دارد كه در آن 
اجزای تشکیل دهندة استدالل بررسی می شوند. در این بخش هم چنین، مباحثی شامل 
قضایای حملی و شرطی متصله و منفصله، قواعد گوناگون استنتاج صوری اعم از استدالل 
مباشر و استدالل غیرمباشر و مباحثی دربارة مادة استنتاج با عنوان »صناعات حسن« 
آمده اند. بخش آخر نیز مبحث مغالطات است. متن درس ها شامل تمرین هایی است كه 

مخاطبان باید در كنار آموختن درس به آن ها نیز پاسخ دهند.

مالصدرا
مالصدرا.  اصغر.  علي  آبادي،  سید   .565

تهران: مدرسه، 1382، 72 ص.
قطع: پالتویي

دورۀ تحصيلى:متوسطه
ایران  مفاخر  مالصدرا/  کليدي:  کلمات 

اسالمي/ مشاهیر.

چکيده: این مجموعه شامل بخشي از زندگي و آثار مفاخر ایران اسالمي است. هدف از 
تهیۀ این مجموعه كتاب ها كه زندگي نامۀ مشاهیر و شخصیت هاي سده هاي پیش را شامل 
می شود، آشنا كردن نسل جوان و نوجوان با زندگي پرفروغ چهره هاي درخشان است. این 

جلد از مجموعه به زندگي مالصدرا اختصاص دارد.

نادرشاه افشار
566. شعباني، رضا. نادرشاه افشار. تهران: 
دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1381، 116 ص.

قطع: رقعي
دورۀ تحصيلى:متوسطه

افشار/  نادرشاه  کليدي: حکومت/  کلمات 
ایران وعثمانی/ آموزش  ایران/ جنگ  تاریخ 

تاریخ.

چکيده: نادر شاه افشار، در تحلیل كلي از اوضاع تاریخي منطقه، به نقش پراهمیت ایران 
در تأثیرگذاري بر كشورهاي غرب و شرق پي برد. او مي خواست با نگرش نو، اختالفات 
بي فایده اي را كه صفویان بین مردم منطقه دامن زده بودند، از میان ببرد. نگارنده در این 
اثر به بیان اندیشه ها و آرمان هاي ملي نادر مي پردازد و هم چنین بیان مي دارد كه او در 
نزدیك سازي مذاهب اسالمي، نقش بسزایي داشته است. كتاب حاضر داراي نه فصل است. 
فصل هاي اول و دوم به چگونگي كسب قدرت نادر شاه، فصل سوم به نبرد بد فرجام شاه 
تهماسب و خلع او، فصل چهارم به سركوب طغیان هاي داخلي، فصل پنجم به تاج گذاري 
نادر در آغاز پادشاهي وي، و فصل پایاني كتاب به جنگ هاي نادرشاه با عثماني پرداخته 

است.
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نبرد حّران
567. شیخی، مژگان. نبرد حّران. تهران: 

مدرسه برهان، 1383، 78ص.: مصور.
قطع: پالتویی

اشکانیان/  ایران/  تاریخ  کليدى:  کلمات 
نبرد  سورنا/  فارسی/  تاریخی  داستان های 

حران/ جنگ ایران و روم.

چکيده: در دولت اشکانی و حکومت اشکانیان كه 500 سال طول كشید، مدتی یك سردار 
با لیاقت و رشادت، فرمانروایی و از مرزهای كشور به طور جدی محافظت می كرد؛ چنان كه 
در زمان فرماندهی وی، ارتش ایران بسیار قدرتمند و قوی بود. رشادت های سورنا در جنگ 
بین ایران و روم، در تاریخ این كشور ثبت شده است. در این جنگ كه نزدیك شهر »حران« 
اتقاف افتاد و در تاریخ به نبرد حران معروف شد، در نتیجۀ رشادت های سربازان ایرانی، 
بین النهرین تا رود فرات به ایرانیان تعلق گرفت. ارمنستان كه مورد اختالف ایران و روم بود، 
به كلی از نفوذ روم بیرون آمد و تابع دولت ایران شد و تمام مشرق تحت تأثیر فتح ایرانیان 
قرار گرفت. در جنگ حران، ارتش قدرتمند روم از ایرانیان شکست خورد و حمالت روم ها 

به مرزهای ایران قطع شد.

نجوم دیناميکي
نجوم  رابرت.  دیکسون،  تي.   .568
طوسي.  نصیر  خواجه  احمد  دیناميکي. 
تهران: مركز نشر دانشگاهي تهران، 1382، 

628 ص.
قطع: رحلي

)پایه های دوم و  دورۀ تحصيلى:متوسطه 
سوم(

شناسي/  اختر  نجوم/  کليدي:  کلمات 
منظومۀ شمسي/ كهکشان.

چکيده: در كتاب حاضر كه 18 فصل دارد، مؤلف در فصل هاي 1 تا 8 بر روش هاي 
اخترشناسي تأكید كرده و عمدتاً به بحث دربارة منظومۀ شمسي پرداخته است. فصل هاي 
بعدي به مباحثي  دربارة ستارگان و كهکشان ها اختصاص دارند. برخي عنوان هاي این 
فصل ها عبارت اند از: تاریخچۀ اخترشناسي، روش هاي اخترشناسي، سیارات برجیسي و 

پلوتون، خورشید، تولد و عمر ستارگان، قلمرو كهکشان ها، حیات فرازمیني.

نقش هنر در پيش گيري از اعتياد
در  هنر  نقش  محمد.  اسماعیلي،   .569
باغ رضوان،  اردبیل:  اعتياد.  پيش گيریاز 

1382، 96 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه 
سوء  دخانیات/  اعتیاد/  کليدي:  کلمات 

مصرف مواد/ حفظ خانواده.

چکيده: سوء مصرف مواد مخدر، به عنوان یك معضل اجتماعي، خطري است بالقوه 
كه همۀ خانواده ها را تهدید مي كند. بنابراین ضرورت دارد هم والدین و هم معلمان براي 
پیشگیري از این خطر، فعالیت كنند. نگارنده در این كتاب به بررسي مسائل اعتیاد و راه هاي 
پیشگیري از آن پرداخته است. بدین منظور، نخست فعالیت هاي پیشگیري از سوء مصرف 
مواد مخدر را برشمرده و سپس مطالبي را با این عنوان ها بیان داشته است: هشدارهایي در 
مورد مصرف دخانیات؛ مهارت هاي فرزند پروري در جهت پیشگیري از سوء مصرف مواد 
مخدر؛ چگونه از دانش آموزان وابسته به والدین معتاد حمایت كنیم. در پایان نیز طرح ها، 
كاریکاتورها و نقاشي هاي دانش آموزان استان اردبیل در زمینۀ پیشگیري از سوء مصرف 

مواد مخدر ارائه شده است.



هندوستان
امروز:  ملل  ویلیام.  گودین،   .570
هندوستان. فاطمه شاداب. تهران: ققنوس، 

1383، 144ص.: مصور.
قطع: وزیری

جغرافیا/  آموزش  هند/  کليدى:  کلمات 
هیمالیا/ گنگ/ گاندی/ مبارزه با استعمارگران.

چکيده: در پنجمین جلد از مجموعۀ ملل امروز مخاطبان با كشور هندوستان آشنا می شوند. 
در این كتاب مؤلف با اشاره ای مختصر به پیشینۀ این سرزمین، اطالعاتی درباب تنوع زیستی 
و جغرافیا و آب و هوای هندوستان به دست می دهد كه طی آن، »هیمالیا« بزرگ ترین رشته 
كوه جهان، و مقدس ترین رود هندوها یعنی رود »گنگ« معرفی می شوند. تمدن هزاران 
سالۀ هندوستان، مهاجرت بریتانیایی ها و دیگر اروپاییان به هند، تسلط انگلیسی ها بر این 
كشور، مبارزات هندی ها علیه استعمارگران، نقش گاندی در استقالل هند، نخست وزیری 
جواهر لعل نهرو و دخترش ایندرا گاندی و فرزند او راجیو گاندی، و معرفی نژادهای گوناگون 

در هند، مطالب بعدی كتاب را تشکیل می دهند.

یادگيرى لغت )ترم اول پيش دانشگاهى(
پوركلیمانی،  یگانه  لیال؛  داورپناه،   .571
شهرام. یادگيرى لغت )ترم اول پيش 
دانشگاهى(. تهران: مکث، 1383، 90ص.: 

مصور.
قطع: وزیری

کلمات کليدى:زبان انگلیسی/ واژه نامه های 
انگلیسی/  در  واژه ها  كاربرد  انگلیسی/  زبان 

دستور زبان.

چکيده: كتاب دو جلدی حاضر، ارائه كنندة روش نوین آموزشی و یادگیری آسان مفاهیم 
درس زبان انگلیسی است. این مجموعه با تکیه بر هدف كشف خالقیت های دانش آموزی 
و عالقه مند كردن آن ها به درس زبان، به آموزش لغت از طریق این درس ها پرداخته 
است: »ورزش و سالمتی«، »سخنرانی كردن«، »گرم شدن كرة زمین«، »زمین لرزه ها«، 
»كاركردن كودک«، »انسان و فضا«، »فناوری اطالعات«، »مردان و زنان بزرگ«. هر 
درس به نوبۀ خود شامل هفت بخش به این شرح است: بخش اول )Pick(:  تصویرهایی 
 :)Pix( ارتباط دادن كلمات و تصویرها؛ بخش دوم  با هدف  واژه های مرتبط  با  همراه 
تصویرهایی همراه با جمالت مرتبط و بخش گرامر؛ بخش سوم )Verbs(: افعال با قاعده 
 :)Review( معنی و متضاد كلمات؛ بخش پنجم :)Groups( و بی قاعده؛ بخش چهارم
حروف  و  لغوی  آموخته های  زدن  محك  منظور  به  قبل،  بخش  به  مربوط  سؤاالت 
 اضافۀ درس؛ بخش ششم )Spelling(: كلمات متفاوت با حروف مشابه؛ بخش هفتم 
)Fun Pix(: تصویرهایی برای مرتبط ساختن واژه هایی با آن ها به منظور مرور مطالب 
درسی و افزایش قدرت خالقیت. در پایان نیز نکات گرامری و لغت نامۀ انگلیسی به فارسی 

ضمیمه شده اند.

یعقوب ليث
ليث.  یعقوب  مژگان.  شیخي،   .572

تهران: مدرسه، 1383، 80 ص.
قطع: پالتویي

دورۀ تحصيلى:متوسطه 
کلمات کليدي: یعقوب لیث صفاري/ تاریخ 

ایران/ عبرت آموزي.

چکيده: تاریخ را معلم انسان ها نامیده اند؛ معلمي كه در سینه اش خاطره هاي شیرین و تلخ 
دارد و بر لب هایش، درس هاي بزرگ و كوچك جاري است. هدف از تهیۀ مجموعۀ تاریخ 
بخوانیم آشنا كردن نسل نوجوان و جوان با تاریخ پرفراز و نشیب میهن ما، ایران است. 
مجموعۀ مصور یعقوب لیث كه براي گروه سني د و هـ نوشته شده؛ سرگذشت یعقوب 
لیث صفاري، پادشاه ایران است. شرح قلمروها، جنگ ها، و لشکركشي هاي یعقوب در این 
كتاب آمده است. هدف مؤلف از نوشتن كتاب حاضر، عبرت گرفتن مخاطبان از تاریخ و 

گذشته بوده است

فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيبرگزيدهوتقديریجشنوارةپنجم264



265 دورةآموزشمتوسطه)نظری(5

یونان
شاداب.  فاطمه  یونان.  دان.  ناردو،   .573

تهران: ققنوس، 1383، 158 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه
کلمات کليدي: فرهنگ/ آموزش جغرافیا/ 

مردم و دولت/ یونان/ شبه جزیرة بالکان.

چکيده: كشور یونان كه قباًل آن را »جمهوري هلني« مي نامیدند، از سرزمین اصلي یونان 
كه جنوبي ترین بخش شبه جزیرة كوهستاني بالکان را شامل می شود، و حدود دو هزار 
جزیرة اطرافش، تشکیل شده است. برخي از عنوان هاي كتاب حاضر عبارت اند از: ظهور 
یوناني ها؛ مردم یونان و فرهنگ شان؛ جغرافیا و آب وهواي یونان. هدف مؤلف از نگارش 
كتاب، آشنایي مخاطب با ملل گوناگون و هم چنین ارائۀ اطالعات و آگاهي بیشتر به او 

دربارة كشور یونان است.
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فهرست  توصيفي  کتاب هاي آموزشي 
برگزیده  وتقدیرى جشنوارۀ پنجم

)فنى حرفه اى و کاردانش(
سال 1384

دورةآموزشمتوسطه)فنیحرفهایوكاردانش(5

سال 1384
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آشنایي با چاپ سيلك اسکرین
چاپ  با  آشنایي  اصغر.  زاده،  نائیني   .574
سيلك اسکرین. قم:سنجاقك، 1383، 88 ص.

قطع: وزیري
دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(

اسکرین/  سیلك  چاپ  کليدي:  کلمات 
صنعت چاپ/ رشتۀ گرافیك.

چکيده: چاپ به آن دسته از اعمالي اطالق می شود  كه بتوان به وسیلۀ آن ها، بیش از 
یك تصویر را با كیفیتي تقریباً مشابه تهیه كرد. این عمل كه تاریخچه اي كهن دارد، به 
روش هاي گوناگون انجام می شود. چاپ سیلك اسکرین با توانایي هاي خاص خود، از 
معتبرترین تکنیك هاي چاپ امروزي است. مزیت اصلي این چاپ امکان ایجاد آن روي 
سطح هایي با جنس هاي متفاوت است كه به صرف هزینۀ كم و تیراژ باالي آن مي انجامد 
و عالوه بر جنبه هاي هنري، از آن حرفه هاي سودآور مي سازد؛ مانند طرح هاي موجود بر 
پارچه ها، تي شرت ها، ظروف پالستیکي و... این كتاب سعي دارد، هنرمندان و دانش آموزان 
رشتۀ گرافیك را با تاریخچۀ چاپ، انواع چاپ، چاپ سیلك اسکرین، وسایل مورد نیاز آن و 

نحوة انجام این چاپ روي انواع مواد آَشنا سازد.

آفات برنج
575.  هافمن، جنین؛ ایداتریپون، كریستل. 
تهران:  اصالني.  امیر  فرشاد  برنج.  آفات 

انتشارات فني ایران، 1383، 142 ص.
قطع: رقعي

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
برنج/  آفات  و  بیماری ها  کليدي:  کلمات 

تاریخچۀ كشاورزي/ مقابله با آفات.

چکيده: از تاریخچۀ كشاورزي ایران چنین بر مي آید كه زراعت برنج در ایران قدمت 
زیادي دارد. كاشت برنج در دوران هخامنشیان و اشکانیان، وجود برنجزارهاي وسیع در زمان 
ساسانیان، كاشت برنج در كناره هاي دریاي مازندران و خوزستان، پخت نان از آرد برنج در 
گیالن و مازندران و نیز پخت پلو به عنوان غذاي رایج كشور از زمان صفویه تا به حال، 
همگي مؤید این موضوع هستند. با توجه به این سابقۀ طوالني، ضرورت شناخت آفات برنج، 
این مادة غذایي مهم و رایج نیز آشکار است. كتاب حاضر، در چهار بخش به این موضوع 
پرداخته است و به كمك تصویرهاي واقعي، سعي در معرفي آفات برنج و روش هاي مقابله 
با آن ها را دارد. آفات برنج، گیاهان هرز شالیزارها، بیماری هاي برنج، و سرانجام، روش هاي 
كنترل آفات و بیماری هاي برنج و گیاهان هرز شالیزارها، به ترتیب عنوان هاي چهار بخش 
كتاب هستند. واژه نامۀ فارسي به انگلیسي، واژه نامۀ گیاهي، و هم چنین فهرست نامه اي 

التین سموم ذكر شده در متن، مطالب پایاني كتاب را تشکیل داده اند.

آفات و بيمارى هاي مهم ذرت...
مجید.  زماني،  جالل الدین؛  حبیبي،   .576
در  ذرت  مهم  بيمارى هاي  و  آفات 
آن ها.  تلفيقي  مدیریت  و  ایران 

كرج:آموزش كشاورزي، 1381، 156 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
ذرت/  آفات  و  بیماری ها  کليدي:  کلمات 

كشاورزي/ غذا/ گرسنگی.

چکيده: افزایش جمعیت دنیا، نیاز روز افزون آنان به غذا و ناكافي بودن منابع غذایي، بخش 
عظیمي از مردم جهان را گرفتار گرسنگي و سوء تغذیه كرده است. راه مقابله با این پدیده، 
استفادة بهینه از منابع آب و خاک و توسعۀ كشت محصوالت است. ذرت یکي از مهم ترین 
محصوالت تأمین كنندة منابع غذایي است كه كشت آن از قرن هاي گذشته متداول بوده 
است. با وجود این كه محصول ذرت بخش قابل توجهي از نیازهاي غذایي انسان و دام را 
تأمین مي كند، اما هنوز كشت آن به رشد و توسعۀ قابل قبولي نرسیده است. كتاب حاضر، 
به منظور معرفي آفات و بیماری هاي عمدة ذرت و ارائۀ روش هاي مقابله با آن ها تهیه شده 
است و براي آشنایي بیشتر، در كنار مطلب تصویرها و عکس هایي مرتبط گنجانده شده اند.
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EWB آموزش
 .EWB 577. یوسف زاده، حمید. آموزش
تهران: مؤسسۀ علمي فرهنگي نص، 1382، 

200 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
الکترونیك/  نرم افزار  کليدي:  کلمات 
مدارهاي الکترونیکي/ شبیه سازي رایانه اي/ 

طراحي مدار.

و  طراحي  زمینۀ  در  قدرتمند  و  جالب  نرم افزارهاي  جمله  از   EWB نرم افزار  چکيده: 
تحلیل مدارات الکترونیکي آنالوگ و دیجیتال است. این نرم افزار در واقع شبیه ساز اغلب 
آزمایشگاه هاي رشتۀ الکترونیك، از قبیل مدارهاي الکتریکي، الکترونیك، سیستم هاي 
این  از خصوصیات مهم  الکترونیك صنعتي است.  و  كنترل خطي و مدارهاي منطقي 
نرم افزار، شبیه سازي اغلب دستگاه هاي اندازه گیري، از قبیل اهم متر دیجیتالي، سیگنال 
ژنراتور، اسیلوسکوپ، الجیك آنالیزر و... است. كتاب حاضر شش فصل دارد كه هرفصل آن 

خود به تنهایي داراي مقدمه اي است.

اصول و تعميرات تلویزیون سياه...
و  اصول  سعید.  زاده،  خرازي   .578
سفيد.  و  سياه  تلویزیون  تعميرات 

تهران: دیباگران تهران، 1382، 340 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
کلمات کليدي: نگه داري و تعمیر تلویزیون/ 
سیگنال الکترونیکي/ فتوالکترونیك/ گیرنده و 

فرستنده.

چکيده: در طول سالیان دراز، انسان همواره در آرزوي ارسال تصویر منظره و صدا، از 
نقطه اي به نقطۀ دیگر بود و در این زمینه بسیار كوشید. عاقبت رادیو اختراع شد كه اساس 
كار آن تبدیل صدا به سیگنال هاي الکترونیکي است. سپس خاصیت فتوالکتریك كه نور 
را به الکتریسیته تبدیل مي كند، كشف شد. تالش مخترعان و دانشمندان در این زمینه 
همچنان ادامه یافت تا به اختراع تلویزیون انجامید. قابل توجه است كه پیشرفت سریع علم 
الکترونیك، عامل اصلي تکامل این اختراع بود. عنوان هاي برخي مطالب كتاب عبارت اند از: 
اصول ارسال تصویر؛ گیرنده ها و فرستنده ها؛ و اساس دوربین هاي تلویزیون به زبان ساده و 
كاربردي. نویسنده تمام جزئیات را تشریح كرده و در برخي بخش ها، براي فهم بهتر مطالب، 

از تصویر و نمودار بهره گرفته است. 

الکتروتکنيك
579. افشار، محمد حسن. الکتروتکنيك. 

تهران: فني تهران، 1381، ج1 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
کلمات کليدي: برق/ الکتروتکنیك/ ماشین 

آالت برقي. 

هنرستان ها،  هنرجویان  برای  جلد  دو  در  كه  است  كتابی  »الکتروتکنیك«  چکيده: 
دانش آموزان شاخۀ كاردانش، و كارآموزان آزاد تنظیم شده است. فصل های اول و دوم 
این كتاب به اصول و قوانین الکتریسیته و مغناطیس اختصاص دارند. فصل های بعدی نیز 
هر كدام به یکی از درس های اختصاصی می پردازند. در پایان هر فصل نیز، پرسش های 
ماشین های   ،.R.L مدارهای و  الکتریکی  المان های  دیده شده اند.  تدارک  چهارگزینه ای 
الکتریکی، ترانسفورماتور، آشنایی با ابزار و وسایل سیم كشی، كارگاه فلزی، قطعات و لوازم 
مورد استفاده در سیم كشی ساختمان، حفاظت الکتریکی، اصول نقشه كشی برق ساختمان، 
اصول اجرای سیم كشی برق ساختمان و محاسبات روشنایی فنی، از جمله عنوان های 

مجموعۀ حاضر هستند.
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الکترونيك دیجيتال
الکترونيك  محمد.  سید  كیا،   .580
تهران، 1382،  دیباگران  تهران:  دیجيتال. 

248 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
دیجیتالي/  وسایل  کليدي:  کلمات 
حافظه/  الکترونیکي/  مدار  الکترونیك/ 

مدارمنطقي. 

چکيده: موضوع الکترونیك و دیجیتال شامل اصول مدارات الکترونیکي به كار رفته در 
ساخت وسایل دیجیتالي است. نگارنده در این كتاب نخست شکل موج هاي الکترونیکي را 
مورد بررسي قرار داده است. سپس دربارة خانوادة مدارات منطقي، ساختار متفاوت گیت هاي 
CMOS، طرح مدارات مولتي ویبراتور ترانزیستوري، حافظه ها، مدارات زمان سنج، تقویت 
كننده هاي مدار مجتمع، كاربرد غیرخطي تقویت كننده هاي عملیاتي و  ICهاي مبناي زمان، 

توضیحاتي ارائه داده است.

الکترونيك عملي
581. كوک، نایجل. الکترونيك عملي. 
محمدحسین میرزا. تهران: فني ایران، 1383، 

3ج ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه و پیش دانشگاهي
و  آزمون  الکترونیك/  کليدي:  کلمات 

تمرین/ دیود/ مدار.

از توانایي تشخیص، تفکیك و تعمیر مدارهاي  باید  الکترونیك  چکيده: هر تکنسین 
الکتریکي و الکترونیکي برخوردار باشد. براي نیل به این هدف، دانشجو باید دانش كاملي 
در مورد الکترونیك و كار با تجهیزات و انواع آزمایش ها داشته باشد. كتاب حاضر نیز دقیقًا 
با همین هدف طراحي شده است و تمامي جنبه هاي الکترونیك نیمه رسانا را در بر مي گیرد. 
مطالب در سه جلد و 15 فصل تدوین شده اند. برخي مطالب كتاب عبارت اند از: الکترونیك 
نیمه رسانا و مرور الکترونیك dc/ac؛ دیودها و مدارهاي دیودي؛ مدارهاي ترانزیستوري؛ 
مدارهاي مجتمع. جزئیات مطالب از معلوم به مجهول كنار هم آمده اند و در پایان هر فصل 
نیز، عالوه بر پرسش هاي چندگزینه اي و تمرین هاي گوناگون كاربردي، نکات مهم آن 

فصل ذكر شده اند.

الکترونيك عمومي)دیجيتال(
الکترونيك  سي.  جان  موریس،   .582
تهران:  كاوه.  پریسا  عمومي)دیجيتال(. 

فني ایران، 1383، 124 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
کلمات کليدي: الکترونیك رقمي/ آنالوگ/ 

دیجیتال/ عیب یابي مدار.

چکيده: روش مورد استفاده در این كتاب بر پایۀ اكتشاف بنا شده است. در این روش، 
مخاطب پیش از آن كه با انواع خانواده ها و دروازه هاي منطقي در دسترس درگیر شود، با 
شکل موج ها و مولدهاي پالسي آشنا می شود، بررسي جزئیات شبکه هاي منطقي، تركیبي 
و ترتیبي مي تواند نحوة استفاده از دروازه هاي سادة تي تي ال و سي ماس و چگونگي 
به كارگیري مدارهاي مجتمع خاص را براي ساده تر كردن طرح نشان دهد. از طرف دیگر، 
نحوة تبدیل نمایشگر آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ آمده است. در آخرین فصل 
كتاب، چگونگي استفاده از ابزار مناسب براي عیب یابي مدارهاي دیجیتال بررسي می شود. 



انيميشن دیجيتالي و طراحي ...
دیجيتالي  انيميشن  امید.  پرتو،   .583
دیباگران  تهران:  بعدي.  سه  طراحي  و 

تهران، 1381، 366 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
کلمات کليدي: گرافیك رایانه اي/ متحرک 

سازي رایانه اي/ انیمیشن.

چکيده: با پیشرفت سریع فناوري در زمینۀ طراحي با رایانه، رقابت سختي بین شركت هاي 
ساخت انیمیشن به وجود آمده است، به طوري كه آن ها هر روز در حال تکمیل امکانات قبلي 
و افزودن بر قابلیت هایشان هستند. گرچه انیمیشن مبحثي كاماًل حرفه اي است، اما امروزه 
در قطعات تبلیغاتي مدیا، طراحي صفحات وب و اینترنت طرف داران بسیاري پیدا كرده است. 
نرم افزارهاي زیادي در این زمینه به بازار ارائه شده اند  كه با وجود تفاوت هاي كاربردي، 
همگي در اصول اولیه و مفاهیم اصلي انیمیشن مشترک  اند.كتاب حاضر، مجموعه اي كامل 
و كاربردي در زمینۀ انیمیشن و طراحي سه بعدي است كه مي توان گفت، به تمام زاویه هاي 
الزم براي ساخت انیمیشن پرداخته است. از آنجا كه موضوع مورد بحث در كتاب، با تصویر 
و درک بصري ارتباط كاماًل مستقیم دارد، در سراسر آن از تصویرهاي متعددي استفاده شده 
است كه به فهم بهتر مطالب كمك مي كنند. كتاب حاضر براي طراحان سه بعدي آماتور 
و حرفه اي قابل استفاده است و شامل این موضوعات می شود:  انیمیشن سازي كالسیك؛ 

ساخت انیمیشن با رایانه؛ نرم افزارهاي موجود و امکانات سخت افزاري. 

برق صنعتي به زبان ساده
584. شعباني، محمدعلي. برق صنعتي به 
زبان ساده. تهران: مداد سبز، 1380، 140 ص.

قطع: رحلي
دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(

کلمات کليدي: برق صنعتي/ كتاب درسي/ 
راهنماي آموزشي/ آزمون و تمرین.

چکيده: كتاب حاضر راهنمایي كاربردي براي فراگیري برق صنعتي است كه مطالب را 
در 9 فصل و به زباني ساده بیان كرده است. عنوان هاي برخي مطالب آن عبارت اند از: 
فلزكاري مقدماتي؛ اصول الکتریسیته؛ ماشین هاي الکتریکي و كلیدهاي قدرت؛ مدارهاي 
كنترل و راه اندازي؛ اندازه گیري الکتریکي؛ حفاظت الکتریکي و حفاظت ایمني؛ نقشه كشي 
و نقشه خواني؛ كابل و كابل كشي؛ عملیات كارگاهي. در پایان هر فصل، تعدادي سؤاالت 
تستي و تشریحي همراه با پاسخ نامۀ سؤاالت تستي گنجانده شده است. هم چنین در 
سراسر كتاب، مثال هاي حل شده و نقشه هاي عملي و كاربردي مشاهده مي شوند. مطالعۀ 
این كتاب، عالوه بر دانشجویان رشتۀ برق صنعتي، براي كارآموزان كار دانش، شاخۀ برق 

نیز مفید است.

بيماري آب سياه
نسرین؛  رفعتي،  فرید؛  كریمیان،   .585
بوذري، نرگس. بيماري آب سياه. تهران: 

نگارینه، 1382، 64 ص.
قطع: رقعي

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
کلمات کليدي: گلوكوما )آّب سیاه(/ فشار 

چشم/ بینایي/ چشم پزشکی.

چکيده: »گلوكوم« یا »آب سیاه« نوعي بیماري است كه در آن به دالیل گوناگون، فشار 
داخلي چشم باال می رود و موجب آسیب دیدگي عصب بینایي می شود  و یا در صورت 
آب سیاه مادرزادي، رنگ قرنیه تغییر مي یابد. در هر صورت، اگر درمان مناسب و به موقع 
صورت نگیرد، شخص به كلي بینایي خود را از دست مي دهد. كتاب حاضر مجموعه اي از 
مباني كلي درمان بیماري آب سیاه است و روشي براي خالصه كردن توضیح هاي مفصل 
پزشکان ارائه مي دهد. عنوان هاي برخي از مطالب كتاب عبارت اند از: معرفي بیماري و دلیل 
ابتال به آن؛ قابل درمان بودن یا نبودن گلوكوم؛ انواع داروهاي مناسب، كنترل و اندازه گیري 
فشار چشم به روش هاي متفاوت؛ عمل جراحي گلوكوم. همۀ این مطالب دست به دست هم 

داده اند تا براي بیماران مبتال به گلوكوم، تصویر كلي از این بیماري فراهم آید.
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پژوهشي در فرش ایران
فرش  در  پژوهشي  تورج.  ژوله،   .586

ایران. تهران: یساولي، 1381، 234 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(: 
کلمات کليدي: تاریخ قالي بافي/ تجارت 
و صنعت قالي/ فرش شناسي/ نقوش فرش 

ایراني.

چکيده: فرش ایران و هنر فرش بافي و اصواًل بحث  دربارة تاریخ آن، از مهم ترین مسائلي 
است كه همواره نظر مشرق شناسان ایراني و غیر ایراني را به خود جلب كرده است. در چند 
دهۀ اخیر نیز، نقوش فرش ایراني و نگاره هاي تزئیني آن و مهمتر از همه، مفاهیم بنیادي 
آن، از جمله مباحث تخصصي در مورد فرش ایراني هستند كه محققان و فرش شناسان به 
آن پرداخته اند. به دنبال آن و به تدریج، كارشناسان ایراني در خصوص طبقه بندي صحیح 
و اصولي طرح هاي فرش ایران و مفاهیم بنیادي آن، مطالعاتي به عمل آوردند كه نوعي 
طبقه بندي عملي ـ هنري را از طرح هاي فرش ایران ارائه مي دهد. بر مبناي همین مطالعات، 
در برخي موارد نمادگرایي نقوش فرش ایران نیز پدیدار شد كه به ارزش هاي هنري فرش 
ایران افزود. كتاب حاضر مجموعه اي كاربردي و مفید براي آموزش فرش شناسی در سطح 
مقدماتي است كه در هر مقطع و زماني، براي عالقه مندان فرش ایران، راه گشاي ورود 
به دنیاي جدیدي است كه در مراحل عالي و باالتر، به آن دانش فرش شناسي مي گویند. 
كتاب از تصویرها و عکس هاي الزم و كاربردي و مطابق با متن، براي برقراري ارتباط بهتر 

خوانندگان با مطالب آموزشي استفاده كرده است. 

تأسيسات الکتریکي پيشرفته
تأسيسات  ترور.  لنسیلي،   .587
الکتریکي پيشرفته. محمود حق شناس. 
تهران: انتشارات فني ایران، 1381، 184 ص.

قطع: رحلي
دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(

برقي/  کلمات کليدي: برق/ ماشین آالت 
سیم كشي داخلي/ عیب یابي و تعمیر/ علم 

الکتریسیته.

چکيده: كتاب حاضر، مشتمل بر اصول كاربردي و مطالب مربوط به تأسیسات الکتریکي 
پیشرفته، و به منظور براوردن نیازهاي نظري و عملي تأسیسات برقي، طراحي و تنظیم شده 
است. كتاب در راستاي باال بردن سطح فهم و یادگیري خوانندگان در باب روش هاي مورد 
استفاده در صنعت پیمانکاري برق و فناوري مربوط به آن پیش مي رود و طیف وسیعي از 
خوانندگان، از هنرجویان فني و برقکاران حرفه اي گرفته تا تکنسین هاي برق و مهندسان 
این صنعت را پوشش مي دهد. عنوان هاي برخي مطالب آن عبارت اند از: تأسیسات خاص، 
عیب یابي و تعمیر، علم الکتریسیته، وسایل اندازه گیري و آزمایش، ماشین هاي الکتریکي، 
ترانسفورماتورها، و روشنایي. مطالعۀ این كتاب و مقایسۀ آن با استانداردهاي ملي، مي تواند 
به مهندسان و متخصصان صنعت برق در جهت رفع نارسایی هاي احتمالي مقررات موجود 

در این مبحث و تکمیل آن ها، كمك كند.

تأسيسات الکتریکي مقدماتي
تأسيسات  خاطره.  نژاد،  كریمي   .588
ایران،  فني  تهران:  مقدماتي.  الکتریکي 

1381، 234 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
الکترونیك/  برق/  کليدي:  کلمات 
الکتریکي/  تأسیسات  تعمیر  سیم كشي/ 

استانداردهاي ملي انگلستان.

چکيده: كتاب حاضر، مجموعه اي كاربردي و مشتمل بر مباحث مربوط به تأسیسات الکتریکي 
مقدماتي است. ساختار آن به  گونه اي است كه نیازهاي نظري و عملي تأسیسات برقي را 
به طور هم زمان پوشش مي دهد. به عالوه، شامل مباحثي از این دست است: الکتریسیته و 
محیط زیست، پیمانکاري برق، ایمني در كار، روش هاي صحیح جابه جایي بارها، روند كار در 
نصب تأسیسات الکتریکي، قطعات الکتریکي، دروازه هاي منطقي و الکترونیك دیجیتال. این 
كتاب كه هدف از تألیف آن، باال بردن درک خوانندگان در مورد روش هاي مورد استفاده در 
صنعت و پیمانکاري برق و فناوري مربوط به آن است، براي استفادة هنرجویان هنرستان هاي 
فني، برقکاران حرفه اي، تکنسین هاي برق و مهندساني كه كار تعمیرات تأسیسات الکتریکي را 
برعهده دارند، آماده شده است. هم چنین، بر اساس استانداردهاي ملي كشور انگلستان در صنعت 
برق و توصیه ها و دستورالعمل هاي مربوط به آن ها تنظیم شده است. مطالعۀ آن به مهندسان 
برق در جهت بهبود هر چه بیشتر مقررات و آیین نامه هاي موجود و تکمیل آن ها، كمك مي كند. 
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تزئينات داخلى چوبى
رامك.  آبادی،  فرح  امیر؛  نظری،   .589
فدک  تهران:  چوبى.  داخلى  تزئينات 

ایساتیس، 1383، 335ص.: مصور.
قطع: وزیری

رشتة درسى: مکانیك
کلمات کليدى: چوب/ صنعت و تجارت/ 

نجاری.

چکيده: چوب و فراورده هایش از مهم ترین مصالح ساختمانی تمدن به شمار می روند و 
همواره از اهمیت اقتصادی بسیاری برخوردار بوده اند. با پیشرفت صنعت، نیاز به استفاده 
از اصول علمی در صنایع چوب، بیشتر احساس شد. چنانچه امروزه از این مادة گران بها 
عالوه بر ساخت خانه، در طراحی و ساخت مبلمان، كف خانه، تخت، كمد، كابینت و دیگر 

قسمت های دكوراسیون خانه استفاده می شود.
كتاب حاضر، ضمن ارائۀ روش های ساده و علمی طراحی و ساخت مبلمان و دكوراسیون، 
شامل مضمون های زیر است: شناخت مواد اولیه، رسم فنی، شناخت عالئم و مشخصات 
سازه های چوبی، اصول طراحی مبلمان و غیره. این كتاب برای دانشجویان رشته های 
گوناگون صنایع چوب، دانش آموزان شاخۀ كاردانش رشتۀ مهارتی تزئینات داخلی چوب و 

كارآموزان فنی و حرفه ای تدوین و تنظیم شده است.

تکنولوژي ریسندگي الياف کوتاه
590. كلین، دبلیو. تکنولوژي ریسندگي 
اطاقسرا.  طاهري  میررضا  کوتاه.  الياف 
صنعتي  واحد  دانشگاهي،  جهاد  تهران: 

امیركبیر، 1377، ج1 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
فناوري/  كوتاه/  الیاف  کليدي:  کلمات 

ریسندگی/ تولید نخ/ تولید صنعتی.

چکيده: كلمۀ ریسندگي به تبدیل مقدار زیادي از الیاف كه نظم خاصي ندارند و طول آن ها 
نیز نسبتاً كوتاه است، به یك محصول تولیدي با نظم طولي )خطي( با طول زیاد، به وسیلۀ 
ماشین آالت و دستگاه هاي مناسب اطالق می شود. نگارنده در این كتاب به بررسي فناوري 
ریسندگي، وابستگي ها و قواعد اجراي این عملیات، و آن چه در طول انجام عملیات روي 
مواد اتفاق مي افتد، مي پردازد. مطالب كتاب در نه بخش با این عنوان ها تنظیم شده اند:  مواد 
خام به عنوان عاملي مؤثر بر ریسندگي؛ باز كردن؛ تمیز كردن؛ مخلوط كردن؛ آرایش یافتگي 

الیاف؛ نایکنواختي نخ؛ الغر كردن )كشش(؛ تولید نخ؛ جابه جا كردن مواد.

خانواده و بهداشت روانى
591. عریضی، فروغ. خانواده و بهداشت 

روانى. تهران: آوای نور، 1381، 59ص
قطع: رقعی

رشتة درسى: بهداشت و كودكیاری
کلمات کليدى: والدین و كودک/ خانواده/ 
رفتار والدین/ روان درمانی خانواده/ بهداشت 

روانی.

چکيده: خانواده عبارت از واحدی اجتماعی است كه از ازدواج دو جنس مخالف پدید می آید 
و فرزندان آن را كامل می كنند. این واحد كوچك یك نظام است كه ركن اصلی آن نیز 
زندگی مشترک زناشویی است و اساساً افراد پس از تولد، نخست تحت تأثیر افکار، عقاید و 

رفتار اعضای این نظام قرار دارند و شخصیت آنان در این كانون شکل می گیرد.
در این كتاب، به نقش خانواده در بهداشت روانی افراد پرداخته شده است و برای همین 
منظور، ابتدا بهداشت روانی از دیدگاه های گوناگون و سپس خانواده و انواع متفاوتی كه 
دارد و نقش هر یك از این خانواده ها در ایجاد یا تخریب این بهداشت روانی، مورد بحث و 
بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز راهکارهایی مناسب برای رسیدن به بهداشت روانی 

ایده آل ارائه شده اند.



خالقيت موسيقي
نژاد،  كبیري  كیوان؛  نژاد،  جعفري   .592
رضا. خالقيت موسيقي.تهران: راه اندیشه، 

1383، 263 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
موسیقي/  تاریخچۀ  کليدي:  کلمات 
تمدن هاي  هنر/  كنکور  آموزشي/  راهنماي 

نخستین.

چکيده: موسیقي پدیده اي بر گرفته از هنر و ذوق بشر است كه تاریخچه اي بس كهن دارد 
و از دیر باز با زندگي عامۀ مردم آمیخته بوده است. كهن ترین تمدن موسیقیایي را می توان 
در تمدن بین النهرین و مصر باستان، در بسیاري از مراسم مذهبي، براي پرستش خدایان 
و جشن ها مشاهده كرد. در واقع، موسیقی جزء الینفك تمدن هاي نخستین مانند آَشور، 
عیالم، سومر، روم، یونان، مصر و ایران باستان بوده است. موسیقي دو جنبۀ هنري و علمي 
)فیزیك( دارد كه كتاب حاضر هر دو جنبه را بررسي و تاریخچۀ موسیقي، مفاهیم اولیۀ 
آن، اجزاي آن و ارتباط آن ها را با یکدیگر تجزیه و تحلیل كرده است. این كتاب بر اساس 
مختصات كنکور هنر طراحي و تنظیم شده و براي دانش آموزان هنرستان، دانشجویان رشتۀ 

هنر و عالقه مندان به هنر و موسیقي، قابل استفاده است. 

راهنماي گندم...
محمد  ملکوتي،  نبي؛  محمد  غیبي،   .593
)کمبودهاي  گندم  راهنماي  جعفر. 
غذایي و تغذیه(. كرج: آموزش كشاورزي، 

1383، 119 ص.
قطع: پالتویي

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي( 
کلمات کليدي: آفات و بیماری هاي گندم/ 
محصول  كشاورزي/  كود/  گندم/  تغذیۀ 

راهبردي.

چکيده: گندم محصولي راهبردي و تأمین كنندة قسمت اعظم پروتئین و كالري مورد 
نیاز افراد جامعه است. با افزایش سریع جمعیت كشور ما، نیاز به تولید بیشتر این محصول 
احساس شد. بهترین راه براي تأمین گندم مورد نیاز جامعه، افزایش تولید در واحد سطح با 
استفادة بهینه از نهاده هاي كشاورزي، به ویژه كودهاست. امروزه این امر به همت كشاورزان 
و كارشناسان گندم محقق شده است. براي پایداري روند صعودي تولید بهینۀ گندم، حفظ 
منابع و توجه به مسائل زیست محیطي از اهمیت خاصي برخوردار است. هم چنین، تغذیۀ 
بهینۀ گندم، عالوه بر افزایش كمي و كیفي تولیدات، مي تواند در كنترل آفات و بیماری هاي 
مهم این محصول، نقش مؤثري داشته باشد كه راه مقابله با آن ها، مصرف كودهاي داراي 
عناصر ریز مغذي، مثل سولفات روي و سولفات منگنز است. كتاب حاضر شامل همۀ موارد 
مرتبط با تغذیۀ گندم است كه با ارائۀ موارد كاربردي و عملي و هم چنین دیدگاه هاي علمي 
و فني در زمینه هاي مربوطه، در راستاي ارتقاي دانش و مهارت كارشناسان گندم تهیه و 

تدوین شده است.

راهنماى زیتون...
راهنماى زیتون  594. مسچی، مهدی. 
)کاشت، داشت، برداشت، فراورى(. 
تهران: آموزش كشاورزی، 1381، 193ص.: 

مصور
قطع: پالتویی

رشتة درسى: كشاورزی
زیتون/  اصالح  و  كشت  کليدى:  کلمات 
فایده های  غذایی/  مواد  كشاورزی/  آموزش 

زیتون.

چکيده: زیتون از دیرباز به عنوان درختی همیشه سبز و تأمین كنندة مواد غذایی بشر 
به حساب می آمده است. قدمت كاشت و پرورش این میوه به 3500 سال قبل از میالد 
می رسد. تمدن های كهنی كه در سرزمینشان زیتون داشتند، به خود می بالیدند و آن را 
نماد صلح و دوستی می دانستند. در ادیان گوناگون نیز از آن به عنوان درخت مقدس یاد 
شده است. پزشکان عهد باستان، به دلیل خواص غذایی و درمانی این گیاه، روغن آن را 
برای انعطاف پذیری ماهیچه ها، لطافت پوست، درخشندگی مو و حفظ زیبایی انسان تجویز 
می كردند. این میوه دارای فایده های چندگانه است و تقریباً تمام قسمت های آن به صورت 
كنسرو، پرورده و روغن قابل استفاده است. درخت زیتون قدرت سازگاری باالیی با شرایط 

آب و هوایی متنوع و خاک های فقیر دارد و تولید آن هزینۀ چندانی ندارد.
كتاب حاضر، مجموعه ای از اطالعات كاربردی است كه روش های صحیح تولید نهال، 
كاشت، داشت، برداشت و در نهایت فراوری این محصول را در اختیار كارشناسان زیتون 

قرار می دهد. مطالب آن به طور مختصر و مفید همراه تصویرهایی مناسب ارائه شده اند.
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راهنماي گندم )داشت(
گندم  راهنماي  توحید.  نجفي،   .595
)داشت(. كرج: آموزش كشاورزي، 1383، 

122 ص.
قطع: پالتویي

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(: 
کلمات کليدي: كشت و اصالح گندم/ انواع 

گندم/ خودكفایي/ كشاورزي/ داشت گندم.

چکيده: گندم گیاهي است كه در سراسر دنیا از قطب تا استوا كشت می شود. این گیاه 
داراي دو گونۀ زراعي است. یکي همان گندم نان است كه گونۀ قالب تجارتي دنیا محسوب 
می شود  و دیگري گندم دو روم است كه در تهیۀ ماكاروني، شیریني پزي و در صنعت مورد 
استفاده قرار مي گیرد. در سال 1382، كشور ما از لحاظ گندم به خودكفایي رسید. این در 
حالي است كه تا پیش از این، میلیاردها ریال بودجه صرف خرید گندم از كشورهاي خارجي 
مي شد. چنین موفقیتي كسب نشد، مگر با همت كشاورزان و سعي و كوشش بخشي از 
كاركنان وزارت جهاد كشاورزي. بعد از كاشت این محصول با ارزش، مرحلۀ داشت آن با 
اجراي عملیاتي هم چون آبیاري، تغذیه، مبارزه با آفات، بیماری ها و علف هاي هرز آغاز 
می شود. اجراي صحیح و به موقع این موارد، عالوه بر افزایش كیفي و كمي محصول، 
باعث حفظ محیط زیست و پایداري تولید می شود. مجموعۀ حاضر، با ارائۀ موارد كاربردي 
و عملي، به افزایش دانش و مهارت كارشناسان گندم كمك مي كند و مطالب آن با كمك 

تصویرهاي رنگي تشریح شده اند.

راهنماى مراقبت هاى...
596. رایس، رولین. راهنماى مراقبت هاى 
اعضای  مترجم:  منزل.  در  بهداشتى 
هیئت علمی دانشکدة پرستاری و مامایی و 
پزشکی  علوم  دانشگاه  تهران:  كارشناسان. 
 ،1381 ایران،  درمانی  بهداشتی  خدمات  و 

782ص
قطع: وزیری

رشتة درسى: بهداشت و كودكیاری
کلمات کليدى: مراقبت های اولیۀ بهداشتی/ 

مراقبت بهداشتی.

چکيده: در عصر حاضر، با وجود راحتی زندگی به كمك فناوری، نقصان منابع طبیعی، 
ازدیاد جمعیت، آلودگی های محیطی و حوادث و بیماری های مزمن، از جمله تاوان هایی 
هستند كه انسان ناخواسته باید بپردازد. در نتیجه، نیاز به مراقبت های بهداشتی و پرستاری 

در منزل نیز احساس می شود.
كتاب حاضر با ارائۀ روش های اجرایی بالینی و اطالعات و دستورالعمل های بهداشتی و 
مراقبت در منزل كه برای سهولت بیشتر براساس حروف الفبا طبقه بندی شده اند ، به 
پرستاران مراقبت دهنده در منزل كمك می كند تا بتوانند، انواع و اقسام روش های مراقبتی 
گستردة مورد انتظار را انجام دهند. هم چنین، این كتاب اطالعات پرستاران را در زمینۀ 
وظایف بالینی می افزاید و در باب موقعیت های اورژانسی و فوریتی در منزل، اهمیت توانایی 
حل مشکل در ابعاد چندگانه، اهمیت آموزش به بیمار در منزل و تأثیر قوانین و مقررات بر 

اجرای مراقبت های بالینی، اطالعاتی در اختیار آنان می گذارد.

رهيافت حل مسئله در مدارهاي...
رهيافت حل مسئله  قباد.  بنائي،   .597
سوم  )سال  الکتریکي  مدارهاي  در 
اصفهان:پویش  برق(.  رشتۀ  هنرستان 

اندیشه، 1383، 280 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
کلمات کليدي: مدارهاي برقي/ راهنماي 

آموزشي/ مسئله و تمرین/ سؤاالت كنکور.

چکيده: كتاب حاضر شامل خالصۀ درس ها، پرسش هاي چهارگزینه اي، كلید حل آن ها 
و حل تشریحي مطالب و مفهوم هاي مدارهاي الکتریکي است. در پاسخ به پرسش ها سعي 
شده است مطالب تشریح شوند. در انتهاي هر فصل، سؤاالتي آمده اند تا دانش آموزان با آن ها 
اطالعات خود را بیازمایند. هم چنین در انتهاي كتاب، سؤاالت اضافي و سؤاالت جامع علمي 
كاربردي تدوین شده اند  تا نیاز هنرجویان دورة هنرستان و داوطلبان كنکور كارداني و كنکور 

جامع علمي كاربردي نیز برآورده شود. 
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زن و خانواده
خانواده.  و  زن  زهرا.  الهي،  آیت   .598
فرهنگي  عمومی شوراي  روابط  تهران: 

اجتماعي زنان، 1381، 264 ص.
قطع: رقعي

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
حدیث/  اسالم/  در  زن  کليدي:  کلمات 

خانواده/ آموزش مذهبي.

چکيده: نگارنده در این مجموعه با استفاده از آیات و روایات به بررسي مسائل ازدواج و 
تشکیل خانواده پرداخته است. كتاب حاضر در چهار فصل با این عناوین به نگارش در آمده 

است: تشکیل خانواده؛ انحالل خانواده؛ اقتصاد خانواده؛ روابط اعضاي خانواده با یکدیگر.

سيم کشي نوین
599. تي استابز، دبلیو استوارد. سيم کشي 
ایران،  فني  اشرفي.تهران:  اشکان  نوین. 

1381، 380 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
کلمات کليدي: برق/ سیم كشي داخلي/ 

طراحي سیستم هاي تأسیسات الکتریکي.

چکيده: این كتاب طیف وسیعي از كار طراحي و نصب تأسیسات برقي را در بر مي گیرد 
و شامل دو قسمت است: طراحي سیستم هاي تأسیسات الکتریکي و كار عملي. در قسمت 
طراحي، قوانین و مقررات به زباني ساده شرح داده می شود  و هم چنین به مواردي از 
قبیل كلید خانه ها، توزیع، مدارهاي انتهایي و انواع خاص تأسیسات برقي مي پردازد. قسمت 
كار عملي كتاب  دربارة مهم ترین سیستم هاي سیم كشي است كه مطلب را تصویرها و 

نمودارهاي بسیاري كامل مي كنند. 

فرایند تراشکاري، فرزکاري و...
5100. بیرنه، پاتریك. فرایند تراشکاري، 
فرزکاري و سنگ زني. محمود ذوالفقاري 
ایران،  فني  تهران:  زاده.  رحمان  رحمان  و 

1382، 149 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
تراشکاري/  برشکاري/  کليدي:  کلمات 

فرزكاري/ سنگ زني/ فلزات.

فرایندهاي  به  مربوط  جزئیات  از  تركیبي  و  كامل  مجموعه اي  حاضر  كتاب  چکيده: 
تراشکاري، فرزكاري و سنگ زني است. كتاب با شرح مطالب به زبان ساده و گویا و ارائۀ 
تصویرهاي واقعي و شکل هاي گوناگون سعي كرده است، گام به گام با موضوع پیش برود 
و مفهوم را هرچه ساده تر و روشن تر براي خوانندگان خود، اعم از تراشکاران و عالقه مندان 
شرح دهد. كتاب 12 فصل دارد و در پایان نیز براي درک بهتر مطالب از خودآزمایي استفاده 
كرده است. سرفصل هاي آن نیز عبارت اند از: بهداشت و ایمني، ماشین كاري فلزتراشي، 
ماشین تراش، ابزارهاي تراش، بستن قطعۀ كار در ماشین تراش، عملیات تراشکاري، ماشین 
فرز، بستن كار در عملیات فرزكاري، عملیات فرزكاري، سنگ زني، انتخاب سنگ و مراقبت 

از سنگ.
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قلم و قالي
5101. خلیقي، علي. قلم و قالي. تهران: 

عابد، 1382، 297 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه 
کلمات کليدي: قالي بافي/ طراحي فرش/ 

طراحي تلفیقي/ رسم نقش.

چکيده: طراحي فرش در ایران سبك هاي زیادي دارد كه نگارنده در این كتاب به سبك 
طراحي تلفیقي اصفهان و تبریز مي پردازد. سپس انواع نقش ها و فرم ها را شرح مي دهد. 
هم چنین، در صفحات فرد كتاب، نمونه هایي از نقش ها به ترتیب ارزش با توجه به فرم 
متداول روز طراحي شده است. در صفحات زوج نیز، عالوه بر این كه چگونگي رسم این 
نقش ها روي كاغذ شطرنجي به صورت دست باز به نمایش گذاشته شده، فرم هاي متنوعي 

هم به صورت تمرین و سیاه مشق ارائه شده است.

کنترل کننده هاي منطقي...
کننده هاي  کنترل  داود.  رزم،   .5102
 .)PLC(برنامه ریزي قابل  منطقي 
دیباگران  هنري  فرهنگي  مؤسسۀ  تهران: 

تهران، 1382، 136 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
 /PLC برنامه نویسي/  کليدي:  کلمات 

كنترل كننده. 

چکيده: در این كتاب سعي شده است مطالب مرحله به مرحله، همراه با ذكر مثال هاي 
كاربردي، كار عملي و تمرین بیان شوند تا خواننده بتواند با اطالعات مختصري از مدارات 
منطقي و كار با رایانه و در اختیار داشتن سیستم PLC، به راحتي بر محتویات آن تسلط پیدا 
كند و دانش الزم را براي برنامه ریزي منطقي سیستم PLC به دست آورد. برخي از مطالب 
كتاب عبارت اند از: مهم ترین مشخصه هاي انتخاب یك PLC؛ زبان برنامه نویسي؛ مراحل 
طراحي و اجراي هر فرایند؛ آشنایي با انواع فلگ ها؛ توابع شمارشي؛ آشنایي با بلوک هاي 

.LADWIN ؛ آَشنایي با زبان برنامه نویسيPLC عملیاتي

کوچولوي شاد )2 تا 4 سالگي(
5103. كریمي، فرزانه. کوچولوي شاد )2 
تا 4 سالگي(. تهران: قدیاني، 1382، 40 ص.

قطع: خشتي
دورۀ تحصيلى:متوسطه

کلمات کليدي: شادي كودک/ سرگرمي/ 
بازي/ نگه داري كودكان.

چکيده: كتاب حاضر جلد دوم از مجموعۀ »كوچولوي شاد« است. این كتاب شامل 100 
پیشنهاد عملي براي شاد نگه داشتن كودكان است. برخي از عناوین كتاب عبارت اند از: 
اوقات فراغت؛ فعالیت هاي پر جنب و جوش؛ ایفاي نقش؛ گشت و گذار در طبیعت؛ ساختن هاي 

سرگرم كننده؛ لذت بردن از خوراكي؛ بازي ها و اسباب بازي ها.



گرمایش و تهویة مطبوع
5104. برومبو، جیمز. گرمایش و تهویۀ 
فني  تهران:  نخعي.  تیموراشتري  مطبوع. 

ایران، 1376، ج2 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
کلمات کليدي: گرمایش/ تهویۀ مطبوع/ 
لوله كشي/ مصرف انرژي/ آلودگي ها/ مشعل/ 

ترموستات.

چکيده: بهره برداري از سیستم هاي تهویۀ مطبوع و گرمایش، به دانش طراحي و مهارت 
كافي در نصب و راه اندازي نیاز دارد. بیشتر تجهیزاتي كه امروزه در ساختمان ها كار مي كنند، 
مانند مشعل هاي گاز سوز یا گازوئیل سوز، در نقطۀ بهینه كار نمي كنند. هم چنین، تنظیم 
فرمان هاي به كار رفته در این سیستم ها، مانند ترموستات و هیومیدستات درست عمل 
نمي كنند. كانال كشي و لوله كشي هم كه سیال سرد و گرم را به نقطۀ مصرف مي رساند، 
داراي تلفات زیادي است. همۀ این موارد باعث مي شوند كه سیستم هاي مذكور انرژي اضافي 
مصرف كنند. مصرف انرژي اضافي یعني هدر رفتن سرمایه و تشدید بحران آلودگي هوا. 
با توجه به اهمیت روزافزون مسائل انرژي در جهان و كشور ما، الزم است كه تکنسین ها، 
مهندسان و طراحان سیستم هاي تهویۀ مطبوع و گرمایش، بیش از پیش به اهمیت شناخت 
درست و كامل این سیستم ها پي برند. كتاب حاضر دربرگیرندة دستورالعمل هاي نصب، 
تعمیر و نگه داري تجهیزات گوناگون گرمایشي و تهویۀ مطبوع و شامل این مطالب است: 
مشعل هاي گازوئیل سوز و گازسوز؛ ترموستات و هیومیدستات؛ كانال و كانال كشي؛ لوله ها؛ 
اتصاالت و نکات لوله كشي؛ انواع شیر و چگونگي نصب آن ها؛ فرمان هاي خطوط بخار و 

آب گرم.

مباني کارکرد موتورسيکلت
کارکرد  مباني  پت.  شومارک،   .5105
تهران:  غضنفري.  شیرزاد  موتورسيکلت. 

فني ایران، 1381، 194 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
کلمات کليدي: موتورسیکلت ها/ نگه داري 

و تعمیر/ دست نامه هاي آماتوري.

چکيده: این كتاب به بررسي ساختمان و نحوة عملکرد مکانیکي موتورسیکلت مي پردازد. 
نگارنده عالوه بر ارائۀ اطالعات، كوشیده است كه تا حد امکان براي توضیح قطعات و 
دستگاه ها از شکل و تصویر استفاده كند. كتاب در 11 فصل با این عناوین به نگارش در 
آمده است: موتور؛ سیستم سوخت رساني و تخلیه؛ سیستم جرقه زني؛ دستگاه انتقال قدرت؛ 
روغنکاري و خنك كاري؛ چرخ ها؛ تایرها و ترمزها؛ فرمان و سیستم تعلیق جلو؛ تنه و انواع 
آن؛ سیستم تعلیق عقب؛ سیستم برقي؛ راهنماي عیب یابي. در پایان هر فصل، عالوه بر 
پرسش هاي چندگزینه اي از نوع پرسش هاي AFS )مؤسسۀ ملي خدمات ویژة خودرو(، 

پرسش هاي فکري - تشریحي نیز مطرح شده اند.

مباني هنرهاي تجسمي کودکان
5106. پیکرینگ، جان. مباني هنرهاي 
داغي  قره  مرضیه  کودکان.  تجسمي 

قرقشه. تهران: دنیاي نو، 1381، 112ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:ابتدایي
کلمات کليدي: آموزش دیداري/ آموزش 

ابتدایي/ برنامۀ درسي هنر.

چکيده: هنر مي تواند دریچۀ تخیالت كودكان را بگشاید، چشم دلشان را باز كند و نه تنها 
شناخت بصري شان را غني سازد، بلکه توانایي آن ها را براي مقایسۀ دانسته ها افزایش دهد. 
این كتاب به آموزش و ارائۀ روش هاي عملي و برنامه هایي پرداخته است كه پایه و اساس 
هنرهاي تجسمي را در كودكان بنا می نهند. فصل هاي كتاب از این قرارند: تجربیات المسه 

و بافت؛ مفهوم زمان در كار كودكان؛ مفهوم فضا براي كودكان؛ نور و رنگ. 
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مجموعه کليدهاى طالیي اینترنت...
دیگران.  و  فرشاد؛  مجیدفر،   .5107
اینترنت:  طالیي  کليدهاى  مجموعه 
در  اخبار  و  مراجع  تخصصي  نسخة 
جهان. تهران: جهان رایانه، 1383، 210 ص.

قطع: وزیري
دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(

منابع  اخبار/  و  مراجع  کليدي:  کلمات 
رایانه اي/ نشاني اینترنتي.

از  مي توانند  اطالعاتي،  نیاز  و  تخصصي  هرگرایش  با  كتاب،  این  خوانندگان  چکيده: 
طریق قریب به چهار هزار نشاني اینترنتي كه از منابع متعدد برگزیده و در 400 طبقۀ 
موضوعي دسته بندي شده اند ، به حجم گسترده اي از اطالعات با استفاده از كتاب خانه ها، 
دایرئالمعارف ها، نقشه ها، اصطالح نامه ها، سال نامه ها، مراكز خبري و سایر منابع موجود در 

اینترنت دست یابند. 

مدیریت خانواده )1(
5108. رجبي، مریم. مدیریت خانواده 
)1(. تهران: كتابخانۀ فرهنگ، 1381، 202 

ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
کلمات کليدي: مدیریت خانواده/ خانه داري/ 

اخالق/ سالمت/ حوادث.

چکيده: كتاب حاضر جلد اول از مجموعۀ مدیریت خانواده است و نگارنده در آن، اهمیت 
خانواده در جامعه و جایگاه زنان را به عنوان عناصر اصلي خانواده، بررسي كرده است. بدین 
منظور، نخست اخالق اسالمي در خانواده و اجتماع را بیان كرده و سپس  دربارة این موارد، 
توضیحاتي داده است. عنوان های مطالب كتاب عبارت اند از: آشنایي با روان شناسي عمومي 
و فردي؛ آشنایي با روش هاي كنترل سالمت روحي فرزند از تولد تا بلوغ؛ شناسایي اصول 
كودكیاري از نوزادي تا نوجواني؛ شناسایي روش هاي برخورد با كودكان كند ذهن و تند 
ذهن؛ آشنایي با بهداشت فردي و عمومي؛ آشنایي با بهداشت بلوغ؛ بارداري و یائسگي؛ 

توانایي پیشگیري از حوادث و رعایت اصول و نکات ایمني.

مکانيك جامع اتومبيل
آنجلین،  هری؛  ویلیام  كراوس،   .5109
مترجم:  اتومبيل.  مکانيك جامع  دونالد. 
محمدرضا افضلی. تهران: فنی ایران، 1381، 

480ص.: مصور
قطع: رحلی

رشتة درسى: مکانیك
کلمات کليدى: نگه داری و تعمیر اتومبیل/ 

مکانیکی/ ساختمان خودرو/ آموزش فنی.

چکيده: امروزه صنعت اتومبیل سازی دستخوش تحوالت شگرفی شده است. »رقابت 
شدید اتومبیل سازان خارجی« و »تدوین مقررات زیست محیطی سختگیرانه« برای كاهش 
آلودگی هوا، كاهش مصرف سوخت و افزایش ایمنی سرنشینان اتومبیل، دو نیروی عمده ای 
هستند كه بر صنعت اتومبیل سازی تأثیر به سزایی داشته اند. در نتیجه، اكنون سازندگان 
بازار عرضه كرده اند.  به  را  اتومبیل های سبك و كم مصرف  از  اتومبیل، نسل جدیدی 
به عالوه، رقابت بین سازندگان به ابداعاتی در طراحی اتومبیل از قبیل: سیستم های ترمز 

قفل نشو، سیستم های تعلیق فعال و جعبه دنده های خودكار الکترونیکی منجر شده است.
كتاب حاضر مجموعه ای كاربردی و اجرایی است كه اصول بنیادی كار همۀ قطعات اتومبیل 
به جز موتور و دستگاه های وابسته به آن را به خواننده نشان و توضیح می دهد كه این 
قطعات چگونه كار می كنند، چه عیب هایی ممکن است داشته باشند و علل احتمالی این 
عیب ها چیست. كتاب، اصول ساختمان، طرز كار، تعمیر و نگه داری تمام اجزا و سیستم های 
خودرو را با تفصیل كامل و به زبان ساده شرح داده است. در ترجمۀ آن نیز، تا حد امکان از 
اصطالحات رایج بین تعمیركاران كشور استفاده شده است. برای فهم بهتر مطالب، در پایان 

هر فصل آزمون های چند گزینه ای و پرسش های دوره ای گنجانده شده اند.
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ویندوز XP آسان
5110. رتبون، اندي. ویندوز XP آسان. 
شهاب صفري و بابك عظیمي. تهران: فني 

ایران، 1382، 442 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
پي/  ایکس  ویندوز  کليدي:  کلمات 

سیستم هاي عامل/ نصب برنامه.

چکيده: ویندوز XP بدون شك یکي از بهترین و كارامدترین سیستم هاي عاملي است 
كه تاكنون ساخته شده اند. توقف برنامه ها در آن بسیار كمتر و سخت افزارهاي جدید را به 
سادگي مي توان بر آن نصب كرد. نویسندة كتاب، بخش هاي گوناگون ویندوز XP را در 
پنج فصل به این شرح معرفي كرده است: آشنایي با ویندوز؛ واداركردن ویندوز XP به انجام 

دادن كار؛ استفاده از برنامه هاي ویندوز XP؛ كمك؛ قسمت 10 تایی ها.

همراه با درد دل تنهایي کویر
درد  با  همراه  منوچهر.  طیاب،   .5111
دل تنهایي کویر. تهران: كتاب خورشید، 

1381، 174 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى:متوسطه
کلمات کليدي: سینماي مستند/ طبیعت 
كویرهای  باد/  همراه  شناسي/  كویر  ایران/ 

ایران.

چکيده: همراه باد، نام فیلمي است كه جغرافیاي حیرت انگیز كویرهاي ایران را به نمایش 
مي گذارد. این فیلم نتیجۀ تحقیقات كویرشناسي است كه كارگردان آن، با گروه كوچك خود، 
در قلب این سرزمین ناشناخته داشته اند. در این فیلم دیدار از مکان هاي تاریخي و مقدس كه 
جزئي از فرهنگ ایران محسوب مي شوند، ما را به خوبي متوجه استمرار فرهنگي كشورمان 
مي سازد. كتاب حاضر شامل یادداشت هاي تصویري كارگردان است و برخي عنوان هاي 
آن عبارت اند از: ریگ جن؛ كویر دم دار؛ و سنگ ایوخشست. در پایان كتاب هم اعضاي 

گروه هاي كاري فیلم سازي معرفي شده اند.

هنر به زبان ساده
5112. دیوید سن، رزماري. هنر به زبان 
اسالمي.  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  ساده. 
هنر،  گسترش  فرهنگي  مؤسسۀ  تهران: 

1381، 128 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
کلمات کليدي: آموزش هنر/ نگاه كردن/ 

مشاهده كردن/ زبان هنر.

چکيده: نگارنده در این كتاب كوشیده است هنر را به زبان ساده شرح دهد. بدین منظور، 
نخست مطالبي دربارة نگاه كردن و مشاهده كردن و تفاوت میان آن ها بیان كرده است. 
سپس به بیان مطالب مورد نظر خود زیر این عنوان ها پرداخته است: جادو و افسونگري؛ 
قصه گویي چهره به چهره؛ زبان بدني؛ تزئینات، آفرینش اثر هنري؛ امرار معاش هنرمندان؛ 
آیا اسب همان اسب است؛ فراگیري زبان هنر. كتاب مصور است و شناس نامۀ تصاویر در 

پایان كتاب آمده است.
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فرهنگ فارسى کودک
فارسى  فرهنگ  مهناز.  عسگری،   .61
کودک. تهران: محراب قلم، 1384، 140ص؛ 

مصور.
قطع: رحلی

تا  دوم  )پایه های  تحصيلى:ابتدایی  دورۀ 
چهارم(

رشتة درسى: زبان آموزی
کلمات کليدى: واژه/ معنا/ فرهنگ لغت/ 

زبان آموزی.

چکيده: مجموعۀ معنای 1400 واژه همراه با تلفظ آن ها به مخاطبان كمك می كند 
طریقۀ استفاده از كلمات را بهتر بیاموزند. كلمه ها به ترتیب حروف الفبا مرتب شده اند  تا 
كار با فرهنگ آسان تر شود. اولین كلمۀ صفحۀ راست و آخرین كلمۀ صفحۀ چپ، »كلمۀ 
راهنما« نامیده می شوند كه در باالی صفحه مشخص شده اند. با وجود كلمات راهنما، 
مخاطب برای پیدا كردن كلمه های میانی، راحت تر به مقصد خواهد رسید. كتاب شامل 
پیوست مفصلی است كه عنوان های محتوای آن عبارت اند از: الفبا، اعداد، بدن انسان، لباس، 
حیوانات، میوه ها، گل ها، صفت ها، متضادها و... در این قسمت ها، تصویر هر كلمه در كنار 

آن دیده می شود.

روزي که ليال گم شد
62. زرافشان، زینا. روزي که ليال گم شد. 

تهران: سبز خامه، 1383، 24 ص.
قطع: رقعي

دورۀ تحصيلى:ابتدایی )پایۀ اول(
 کلمات کليدى: خواندن/ داستان مصور/ 

آموزش كودكان.

چکيده:  كتاب حاضر جلد دوم از مجموعۀ شش جلدي »قصه هایي كه خودم مي خوانم« 
است. این مجموعه، قصه هاي آموزنده اي را در بر مي گیرد كه به صورت مصور نوشته 
شده اند. با تکرار هر داستان، مهارت در خواندن كتاب درسي افزایش مي یابد. مخاطبان این 

داستان ها گروه سني الف هستند. 

موشي که هميشه ناراحت بود
هميشه  که  موشي  زینا.  زرافشان،   .63
ناراحت بود. تهران: سبز خامه، 1383، 32 ص.

قطع: رقعي
دورۀ تحصيلى:ابتدایی 

مصور/  داستان  خواندن/  کليدى:  کلمات 
آموزش كودكان.

چکيده: مجموعۀ 11 جلدي قصه هایي كه خودم مي خوانم، حاوي داستان هایي است كه 
هدف از نوشتن آن ها، افزایش مهارت دانش آموزان در خواندن كتاب درسي »بخوانیم« 
است. مصور بودن داستان ها باعث می شود  كه دانش آموز به شوق آید و انگیزة بیشتری 

براي مطالعه پیدا كند. مخاطبان این داستان ها گروه سني الف هستند.



قصه هایي که خودم مي خوانم... 
64. زرافشان، زینا. قصه هایي که خودم 
مي خوانم:  پرنده اي که پرواز نمي کرد. 

تهران: سبز خامه، 1383، 24 ص.
قطع: رقعي

دورۀ تحصيلى:ابتدایی )پایۀ اول(
مصور/  داستان  خواندن/  کليدى:  کلمات 

آموزش كودكان.

چکيده:  كتاب حاضر جلد اول از مجموعۀ »قصه هایي كه خودم مي خوانم« است. مؤلف 
در این اثر سعي دارد كه نوآموز را به شوق آورد تا به تنهایي، به طور مستقل و بدون كمك 
گرفتن از والدین، داستان هاي مصور كتاب را مطالعه كند. مخاطبان این داستان ها گروه 

سني الف هستند.       

به من بياموزي... 
من  به  عبدالرحمان.  صفارپور،   .65
بياموزید: آموزش مهارت گوش دادن. 

تهران: مدرسه، 1383، 52 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:راهنمایي - معلمان، مربیان، 
دانشجویان مراكز ابتدایي و والدین

 کلمات کليدى: پرورش گوش/ راهنماي 
آموزشي/ زبان آموزي/ بازي آموزشي.

چکيده: در این كتاب، تالش بر آن است كه هنرگوش دادن، از راه بازي به كودكان 
آموزش داده شود. درس های كتاب، فعالیت هاي آموزشي بازي  گونه اي هستند كه هریك، 
این بخش ها را در بر مي گیرند: نام بازي؛ هدف بازي؛ وسایل مورد نیاز بازي؛ گام اول: 
آماده سازي كودكان؛ گام دوم: اجراي نهایي بازي.به دلیل محدودیت فضایي كه هركتاب 
راهنماي آموزشي دارد، مباحث ضروري تا حد امکان فشرده بیان شده اند ، ولي در عین حال، 

كتاب بسیاري از فعالیت هاي آموزشي یاددهي - یادگیري را در بر مي گیرد.

روان خواني
66. احمدایي، آرزو؛ تبریزي، مصطفي. روان 

خواني. تهران: مبنا، 1385، 164 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي - معلم
اختالل/  درمان  خواندن/  کليدى:  کلمات 

مهارت/ روان خواني.

چکيده: در كتاب حاضر، 60 عامل تشکیل دهندة نارساخواني معرفي و در جدولي به 
نام »سمن« )سنجش میزان ناتواني(به ترتیب فهرست شده اند. براي تمامي آن ها هم 
فعالیت هاي درماني و بازپروري پیشنهاد شده است. كتاب »روان خواني«، براي كمك به 
فعالیت هاي درماني و به ویژه براي توانمند شدن دانش آموز در خواندن روان متون فارسي 
تهیه شده است. البته محتواي آن فقط به كودكان ضعیف یا ناتوان در یادگیري اختصاص 
ندارد، بلکه دانش آموزان عادي نیز مي توانند از آن بهره ببرند. كتاب حاضر دو فصل دارد: 
فصل اول، با ارائۀ تمرین هاي مناسب، به پرورش مهارت هاي دقت، ادراک، تمیز و توالي 
دیداري، و... مي پردازد. در فصل دوم، تمرین هایي ادراكي و كاربردي، هماهنگ با كتاب 
»بخوانیم و بنویسیم« تهیه شده اند. در پایان كتاب نیز كارت هایي موجودند كه معلمان 
و والدین مي توانند با به كارگیري آن ها، در گروه یا به صورت انفرادي با دانش آموزان، 

فعالیت هایي را انجام دهند. این فعالیت ها باعث یادگیري بهتر مطالب مي شوند. 
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نمایش نامه هاى آسان براى...
67. دولت آبادی، حسن. نمایش نامه هاى 
و  در کالس درس  اجرا  براى  آسان 

صحنة تئاتر. تهران: قطره، 1385، 2ج.
قطع: رقعی

گروه سنى: اول تا سوم
رشتة درسى: هنر

کلمات کليدى: نمایش نامه های كودكان/ 
نمایش نامه های فارسی.

چکيده: مجموعۀ دو جلدی پیش رو، براساس شناخت نسبت به نیازهای متفاوت كودكان 
و دانش آموزان در جامعه و مدرسه فراهم آمده است. این مجموعه بر آن است تا امکان 
اجرای نمایش نامه های قابل ارائه در كالس های مدرسه ها را فراهم آورد. به دلیل آشنایی 
اكثر مربیان و معلمان با كارگردانی، طرح كارگردانی هر نمایش نیز پیشنهاد شده است. 
در بخش تحلیل، شخصیت های هر اثر، به اختصار تحلیل شده اند  و در بخش مستقل 
گفت وگوی پیش از اجرا، متناسب با »تم« هر اثر، جمالتی از متفکران جهان انتخاب و 

ارائه شده اند.

قصه - بازي و نقش و...
68. یزداني، كیقباد. قصه - بازي و نقش 
و کاربرد آموزشي. تهران: كانون پرورش 

فکري كودكان و نوجوانان، 1385، 92 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:ابتدایي - معلم
کلمات کليدى: نمایش/ قصه گویي/ بازي 

نمایشي/ قصه – بازي.

چکيده: كتاب حاضر به بیان نقش و تأثیر عوامل و وسایل كمك آموزشي و شیوه هاي 
آموزشي تجربي در امر تعلیم و تربیت مي پردازد. این كتاب تالشي است براي آموزش 
چگونگي به كارگیري ابزارقصه - بازي در امر تعلیم و تربیت. كتاب پنج بخش دارد. در 

بخش پنجم و پیوست كتاب، تصاویري از مراحل كار و نحوة اجراي قصه آمده است. 

بازى هاى سنتى کودکان ایران...
69. مهدوی اصل، ناهید. بازى هاى سنتى 
کنيم، بخندیم.  بازى  ایران:  کودکان 

تهران: مؤلف، 1385، 64ص، مصور
قطع: خشتی

دورۀ تحصيلى:ابتدایی )پایۀ سوم(
رشتة درسى: تربیت بدنی

كودكان/  بازی های  کليدى:  کلمات 
بازی های نمایشی/ راهنمای آموزشی.

چکيده: اگر نمی دانید چه كار كنید، بازی كنید! اگر می خواهید چشمانتان برق بزند، بازی 
كنید! اگر می خواهید لپ هایتان مثل سیب سرخ باشد، بازی كنید! اگر می خواهید سهمی از 
موفقیت داشته باشید، بازی كنید! اگر می خواهید بزرگ بشوید، بازی كنید! این جمله ها از 
كتاب »بازی كنیم، بخندیم« برگرفته شده اند. این كتاب شامل معرفی و شرح بازی های 
سنتی كودكان ایران است. كتاب به دو بخش بازی های سنتی خردساالن و بازی های سنتی 

كودكان تقسیم شده است.
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استخوان ها
610. نجفي، بشري. استخوان ها. تهران: 
نوجوانان،  و  كودكان  فکري  پرورش  كانون 

1385، 28 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى:راهنمایي و متوسطه
كاردستي/  استخوان ها/  کليدى:  کلمات 

كاردستي با استخوان.

چکيده: گاهي وقت ها تکه استخوان هاي باز ماندة غذاها، شکل هاي جالبي دارند كه 
مي توان آن ها را با استفاده از كمي رنگ، به كاردستي هاي جالبي تبدیل كرد. كتاب حاضر 
به مخاطب خویش مي آموزد كه چه طور تکه هاي استخوان را بیابد و با آن ها شکل هاي 
جالب بسازد. در مقدمۀ كتاب، طریقۀ پاک كردن و تمیز كردن استخوان ها، به طور خالصه 
آموزش داده شده است. كتاب از لحاظ آموزشي خالقیت به كودكان و نوع دیگر نگاه كردن 

به اطراف، قابل توجه است. مخاطبان این كتاب، گروه هاي سني ج و د هستند.

مراقب رفتارتان در پارک باشيد
611. كاندل، آریانا؛ كرتو، روزا ام. مراقب 
پارمیس  باشيد.  پارک  در  رفتارتان 
تهران:  زاده.  طهمورس  شاهرخ  كشاورزی؛ 

تیمورزاده، 1384، 36ص، مصور.
قطع: خشتی

دورۀ تحصيلى:ابتدایی )پایۀ اول(
رشتة درسى: مطالعات اجتماعی

اجتماعی/  داستان های  کليدى:  کلمات 
داستان های تربیتی.

چکيده: این مجموعه كتاب ها، در مورد مشکالت پسربچه ها و دختربچه ها در زندگی 
روزمره شان صحبت كرده و آن ها را به شکل داستان نمایش داده است. در كتاب حاضر از 
این مجموعه، بچه ها می آموزند، وقتی در پارک بازی می كنند، تاب های محوطۀ بازی را 
با سایر بچه ها تقسیم كنند، با احتیاط دوچرخه سواری كنند، زباله ها را روی زمین نریزند و 
در حالی كه مالحظۀ دیگران را می كنند، همگی با هم تفریح كنند. فعالیت های پیشنهادی 

كتاب، شامل بازی هایی می شوند كه به ویژه برای انجام در پارک مناسب هستند.

مراقب رفتارتان در تعطيالت باشيد
مراقب  ام.  روزا  كرتو،  نوریا؛  ركا،   .612
رفتارتان در تعطيالت باشيد. پارمیس 
تهران:  زاده.  طهمورس  شاهرخ  كشاورزی؛ 

تیمورزاده، 1384، 36ص، مصور.
قطع: خشتی

دورۀ تحصيلى:ابتدایی )پایۀ اول(
رشتة درسى: مطالعات اجتماعی

اجتماعی/  داستان های  کليدى:  کلمات 
داستان های تربیتی.

چکيده: سرگرمی های پیشنهاد شده در این كتاب، شامل بازی ها و برنامه های ویژه ای 
هستند كه برای تعطیالت تابستانی مناسب اند. این مجموعه كتاب ها، مشکالت كوچکی را 
كه غالباً دختر بچه ها و پسربچه ها در زندگی با آن ها روبه رو هستند، به صورت داستان بیان 
می كنند. بچه ها با خواندن داستان این كتاب یاد می گیرند كه چگونه در مکان های گوناگون، 

كارهای درست انجام دهند. مثاًل زباله های خود را در جای مناسب قرار دهند و...
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کتاب کار جغرافياي سال پنجم...
کار  کتاب  طاهره.  خردور،   .613
جغرافياي سال پنجم دبستان. تهران: 

محراب قلم، 1384، 104 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي )پنجم ابتدایي(
کلمات کليدى: جغرافیا/ كتاب هاي درسي/ 

راهنماي آموزشي/ آزمون و تمرین.

چکيده: این مجموعه، به عنوان كتاب كار و فعالیت هاي تکمیلي و خارج از كالس براي 
درس جغرافیا طراحي و تولید شده است. دانش آموزان با استفاده از این كتاب فرصت مي یابند 
تجربه ها، فعالیت ها و دیدگاه هاي خود را به منظور رسیدن به هدف هاي برنامۀ درسي 
سازمان دهند. هركدام از 16 درس كتاب شامل این بخش هاست: معني واژه ها، فکر و 
پاسخ، من چیستم؟ جمع آوري اطالعات، سرگرمي، كوتاه و شیرین، و سیر و سفر در نقشه.

داستان هاى »سواره ها و پياده ها«
داستان هاى  مجید.  سرسنگی،   .614
»سواره ها و پياده ها«. تهران: شبکه هنر، 

1384، 5ج؛ مصور.
قطع: خشتی

گروه سنى: سوم تا پنجم – معلم
رشتة درسى: مطالعات اجتماعی

کلمات کليدى: رعایت احتیاط/ خط كشی/ 
عابر پیاده/ بوق زدن.

چکيده: در مجموعه »داستان های سواره ها و پیاده ها«، اهمیت رعایت قوانین راهنمایی 
و رانندگی، به زبانی ساده برای مخاطبان توضیح داده می شود. بیان احتیاط های الزم در 
عبور و مرور از خیابان با استفاده از شخصیت های آشنای كودكان، تأثیر بیشتری بر مخاطب 
می گذارد. هوتن، سیا، بهاره و پدر راننده اش، و... از طریق رسانۀ سیما به كودكان شناسانده 
شده اند. در این كتاب ها، بر استفاده نکردن از تلفن همراه زمان رانندگی، عجله نکردن در 
رانندگی، استفاده از كاله ایمنی، عبور از پل عابر و خط كشی و... تأكید شده است. ملموس 

بودن اتفاقات و داستان ها، به فهم بیشتر مفاهیم كمك می كند. 

اسراف کاري، نه!
615. جوي ویلت، بري. اسراف کاري، 
نه! امیرصالحي طالقاني. تهران: نواي مدرسه، 

1383، 24 ص.
قطع: خشتي

تا  دوم  )پایه های  تحصيلى:ابتدایي  دورۀ 
پنجم(

کلمات کليدى: آموزش كودكان/ اسراف/ 
داستان هاي تربیتي/ راه و رسم زندگي.

چکيده: این داستان مصور و رنگي كه براي گروه هاي سني ب و ج تدوین شده، دربارة 
دختري به نام كتي است. كتي عادت دارد اسراف كند. او شیر آب را، باز رها مي كند، 
تلویزیون را بي آن كه تماشا كند روشن مي گذارد، و از وسایل سرمازا و گرمازا به نحو مطلوب 
استفاده نمي كند. سرانجام كتي با پي بردن به عواقب بد اسراف مي كوشد تا این رفتار ناپسند 

را ترک كند.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيبرگزيدهوتقديریجشنوارةششم292

تنبلي، نه!
نه!  تنبلي،  بري.  ویلت،  جوي   .616
مدرسه،  نواي  تهران:  طالقاني.  امیرصالحي 

1385، 24 ص.
قطع: خشتي

تا  دوم  )پایه های  تحصيلى:ابتدایي  دورۀ 
پنجم(

و  راه  كودكان/  آموزش  کليدى:  کلمات   
رسم زندگي/ داستان هاي تربیتي/ تنبلي.

چکيده: كتاب حاضر كه براي گروه هاي سني ب و ج به صورت مصور و رنگي تدوین 
یافته، دربارة جیمي و خواهرش مگي است. جیمي پسر تنبلي است. او از دیگران مي خواهد 
كارهایي را براي او انجام دهند كه خودش هم مي تواند انجام دهد. جیمي همیشه از كار 
فرار كرده و آرام آرام به این كار عادت كرده است. سرانجام جیمي با پي بردن به عواقب بد 
تنبلي، مي كوشد این عادت را ترک كند. كودكان در كتاب حاضر با مفهوم تنبلي و عاقبت 

افراد تنبل آشنا مي شوند.

خبرچيني، نه !
617. جوي ویلت، بري. خبر چيني، نه 
! امیرصالحي طالقاني. تهران: نواي مدرسه، 

1383، 24 ص.
قطع: خشتي

تا  دوم  )پایه های  تحصيلى:ابتدایي  دورۀ 
پنجم(

سخن  كودكان/  آموزش  کليدى:  کلمات 
چیني/ راه و رسم زندگي/ داستان هاي تربیتي.

چکيده: این داستان مصور و رنگي كه براي گروه سني ب و ج تدوین یافته است، به 
موضوع خبرچیني اختصاص دارد. مري و برادرش تي جي با هم بازي مي كنند. مري دختري 
خبرچین است. او مي خواهد با این حركت توجه دیگران را به خود جلب كند. او بیشتر اوقات 
خبرچیني تي جي برادرش را مي كند، تا بلکه مشکالت خودش را هم به گردن او بیندازد 
و پیش مامان مقصر نشود. اما خبرچیني كردن مري بعضي وقت ها مامان را هم ناراحت و 

عصباني مي كند. كودكان در كتاب حاضر با خبرچیني و عواقب آن آشنا مي شوند.

زورگویي، نه !
618. جوي ویلت، بري. زورگویي، نه ! 
مدرسه،  نواي  تهران:  طالقاني.  امیرصالحي 

1384، 24 ص.
قطع: خشتي

تا  دوم  )پایه های  تحصيلى:ابتدایي  دورۀ 
پنجم(

کلمات کليدى: آموزش كودكان/ راه و رسم 
زندگي/ داستان هاي تربیتي/ زورگویي.

چکيده: این كتاب  دربارة جیمي و جرج است. جرج پسري زورگو و همیشه عصباني است 
و با همه دعوا مي كند. او خوشش مي آید كه دیگران از او بترسند. فکر مي كند دیگران از 
او بهتر و مهم ترند. براي این كه به دیگران بگوید من آدم مهمي هستم، با عصبانیت و سرو 
صدا زورگویي مي كند. كودكان در كتاب حاضر با مفهوم زورگویي و عاقبت بد افراد زورگو 

آشنا مي شوند. 
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طمع کاري، نه!
619. جوي ویلت، بري. طمع کاري، نه! 
مدرسه،  نواي  تهران:  طالقاني.  امیرصالحي 

1384، 24 ص.
قطع: خشتي

تا  دوم  )پایه های  تحصيلى:ابتدایي  دورۀ 
پنجم(

کلمات کليدى: آموزش كودكان/ راه و رسم 
زندگي/ داستان هاي تربیتي/ حرص و آز.

چکيده: كودكان گروه سني ب و ج در این كتاب مصور و رنگي با مفهوم طمع كاري آشنا 
مي شوند. كتاب در بارة رندي و دوستانش است. رندي پسر طمع كاري است. او هیچ چیز 
را با كسي تقسیم نمي كند. او تقسیم عادالنه را دوست ندارد و همیشه بیشتر از حقش را 
مي خواهد. سرانجام رندي با پي بردن به عواقب بد طمع كاري مي كوشد تا این رفتار ناپسند 
را ترک كند. كودكان در داستان تربیتي حاضر با مفهوم طمع كاري و عواقب بد آن آشنا 

مي شوند.

نق زدن، نه !
 ! نه  نق زدن،  بري.  ویلت،  620. جوي 
مدرسه،  نواي  تهران:  طالقاني.  امیرصالحي 

1383، 24 ص.
قطع: خشتي

تا  دوم  )پایه های  تحصيلى:ابتدایي  دورۀ 
پنجم(

تربیتي/  داستان هاي  کليدى:  کلمات 
آموزش  زندگي/  رسم  و  راه  عیب جویي/ 

كودكان.

چکيده: این داستان مصور و رنگي كه براي گروه هاي سني ب و ج تدوین شده،  دربارة 
آني، دختري است كه عادت دارد همیشه نق بزند. او چون همه چیز آن طور كه دلش 
مي خواهد پیش نمي رود، نق مي زند. آني چیزهایي غیرمنطقي از مامان و بابا مي خواهد و 
چون آن ها خواسته هاي غیرمنطقي او را انجام نمي دهند، مدام نق مي زند. سر انجام آني 
با پي بردن به عواقب بد نق زدن سعي مي كند این رفتار را ترک كند. كودكان در داستان 

حاضر با مفهوم نق زدن و نتایج آن آشنا مي شوند.

پتوي فرانکلين
621. بورژوا، پالت. پتوي فرانکلين. الهام 
 24  ،1385 دبیران،  پیك  تهران:  كالنتري. 

ص.
قطع: خشتي

تا  دوم  )پایه های  تحصيلى:ابتدایي  دورۀ 
چهارم( و راهنماییـ  معلم

آموزش  تخیلي/  داستان  کليدى:  کلمات 
كودكان/ راه و رسم زندگی.

چکيده: فرانکلین نام الک پشت قصۀ ماست. او به پتوي كهنۀ آبي رنگ خود عالقۀ زیادي 
دارد. هر شب آن را روي خود مي كشد و مي خوابد. ناگهان شبي كه قصد خوابیدن دارد، 
متوجه می شود  كه پتویش را گم كرده است. سرانجام پس از طي ماجراهایي، پتوي كهنۀ 

خود را پیدا مي كند و با آرامش تمام، شب ها را با پتویش مي گذراند. 
متن باال قسمتي از داستان كتاب حاضر است. هدف مؤلف از نوشتن این داستان آن است كه 
به كودكان بیاموزد: اگر وسیله اي كهنه و فرسوده شد، باز هم ارزشمند است و فرد مي تواند با 

وجود آن آرامش بگیرد. مخاطبان این داستان گروه هاي سني الف، ب و ج هستند.
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دوست جدید فرانکلين
جدید  دوست  پالت.  بورژوا،   .622
پیك  تهران:  هاشمي.  شهره   فرانکلين. 

دبیران، 1385، 28 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي و راهنمایی - معلم
عالقه هاي  دوستي/  کليدى:  کلمات 

مشترک/ داستان آموزشي/ آموزش كودكان.

چکيده: كودكان گروه سني الف، ب و ج، در این كتاب مصور رنگي با مفهوم دوستي آشنا 
مي شوند. فرانکلین ابتدا از همسایه هاي جدیدشان كه گوزن ها بودند، مي ترسد. ولي بعد 
متوجه می شود  كه گوزن دوست خوبي براي اوست. نگارنده در این داستان بیان مي كند كه 
نباید زود قضاوت كرد. هم چنین، اگر افراد عالقه هاي مشترک زیادي داشته باشند، مي توانند 

دوستان خیلي خوبي براي هم باشند.

فرانکلين به مدرسه مي رود
623. بورژوا، پالت. فرانکلين به مدرسه 
انتشارات  تهران:  كالنتري.  الهام  مي رود. 

پیك دبیران، 1385، 24ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي و راهنمایی – معلم 
کلمات کليدى: مدرسه/ یادگیري/ دوست/ 

داستان آموزشی.

چکيده: دیگر الک پشت كوچولو )فرانکلین( بزرگ شده بود و باید به مدرسه مي رفت. ولي 
زیاد مدرسه را دوست نداشت، چون فکر مي كرد دوستانش همه چیز بلد هستند و او نه. پس 

احساس مي كرد كه هنوز براي رفتن به مدرسه آمادگي ندارد. 
متن باال نوشته اي از داستاني است كه مؤلف آن، به توضیح آموزش و روش یادگیري بچه ها 
در مدرسه و این كه هرفرد توانایي هایي دارد، پرداخته است. هم چنین بیان مي دارد، مدرسه 
محل آموزش توانایي ها و استعدادهاي فرد است و كودكان باید به مدرسه بروند تا آموزش 
ببینند و با مشکالت و مسائل آشنا شوند. كتاب حاضر براي گروه هاي سني الف، ب و ج 

نوشته شده است.

فرانکلين در تاریکي
624. بورژوا، پالت. فرانکلين در تاریکي. 
فرمهر منجزي. تهران: انتشارات پیك دبیران، 

1385، 27 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي و راهنمایی – معلم 
کلمات کليدى: داستان آموزشی/ دوست/ 

یادگیری.

چکيده: فرانکلین كه یك الک پشت است، مي ترسد توي الک تنگ و تاریکش برود. 
به همین دلیل، همیشه الكش را به دنبال خود مي كشد. روزي فرانکلین به راه افتاد تا از 
حیوانات جنگل علت ترس خود را بپرسد. در پي این ماجرا، فهمید هر حیواني از مسئله اي 

مي ترسد. حتي مادرش هم از گم شدن فرانکلین ترسیده بود. 
متن باال، قسمتي از داستان فرانکلین است كه مؤلف آن مي كوشد با بیان این داستان به 
كودكان بیاموزد، واژة ترس معنا ندارد و آدمي نباید از چیزي بترسد. مخاطبان این داستان، 

گروه هاي سني الف، ب و ج هستند. 
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فرانکلين دروغ مي گوید
دروغ  فرانکلين  پالت.  بورژوا،   .625
پیك  تهران:  هاشمي.  شهره   مي گوید. 

دبیران، 1383، 24 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي و راهنمایی – معلم 
کلمات کليدى: دروغ گویي/ راست گویي/ 

داستان آموزشي/ آموزش كودكان.

چکيده: این داستان مصور رنگي كه براي گروه سني الف، ب و ج تدوین شده، دربارة 
ضررهاي دروغ گویي و فایده هاي راست گویي است. فرانکلین به دروغ به دوستانش گفته 
بود كه مي تواند كاري را انجام دهد، در صورتي كه انجام آن از توان او خارج بود. نویسنده در 
این داستان بیان مي كند كه همواره باید راست گفت؛ حتي اگر شرایطي خاص وجود داشته 

باشد. با راست گویي است كه انسان نزد همۀ افراد عزیز و بزرگ می شود.

فرانکلين دوچرخه سواري مي کند
فرانکلين  پالت.  بورژوا،   .626
هاشمي.  شهره   مي کند.  دوچرخه سواري 

تهران: انتشارات پیك دبیران، 1385، 28 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي و راهنمایی – معلم 
تخیلي/  داستان  تمرین/  کليدى:  کلمات 

آموزش كودكان/ پشتکار.

چکيده: فرانکلین مي تواند زیر آب شنا كند. حتی مي داند چگونه با حلقه هاي بارفیکس 
بازي كند، ولي یك مشکل دارد؛ او نمي تواند بدون چرخ هاي كمکي دوچرخه سواري كند. 

این متن قسمتي از داستاني است كه مؤلف آن كوشیده است به بچه ها بیاموزد كه هركاري، 
با تمرین نتیجه بخش خواهد بود. نباید زود خسته و نا امید شد، بلکه باید با تمرین و پشتکار، 

به هدف خود رسید. این كتاب براي گروه هاي سني الف، ب و ج نوشته شده است.

فرانکلين ریيس می شود 
ریيس  فرانکلين  پالت.  بورژوا،   .627
انتشارات  تهران:  منجزي.  فرمهر  می شود. 

پیك دبیران، 1385، 27ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي و راهنمایی – معلم 
گیری/  تصمیم  بازي/  کليدى:  کلمات 

داستان آموزشی.

چکيده: فرانکلین نام الک پشت قصۀ ماست. او همیشه و در همۀ كارها دوست دارد كه 
خودش به تنهایي تصمیم بگیرد و فقط حرف حرف خودش باشد. دوستانش از دستش خسته 
می شوند و با او بازي نمي كنند. تا این كه بعداز مدتي، فرانکلین به اشتباه خود پي مي برد و با 
دوستانش مشغول بازي می شود.هدف مؤلف از نگارش این داستان براي كودكان، این است 
كه كه به آن ها بیاموزد، به حرف بزرگ ترها گوش دهند و دستور ندهند تا همیشه دوستان 
خوبي را كنار خود داشته باشند. مخاطبان این داستان، گروه هاي سني الف، ب و ج هستند 
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فرانکلين فوتبال بازي مي کند
فوتبال  فرانکلين  پالت.  بورژوا،   .628
بازي مي کند. فرمهر منجزي. تهران: پیك 

دبیران، 1383، 28 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي و راهنمایی – معلم 
کلمات کليدى: داستان آموزشي/ مهارت هاي 

كودكان/ اتحاد.

چکيده: كتاب حاضر كه براي گروه هاي سني الف تا ج به صورت مصور و رنگي تدوین 
یافته،  دربارة فوتبال بازي كردن فرانکلین است. فرانکلین هركاري را مي تواند انجام دهد، 
مانند: بند كفش بستن، شمارش اعداد و... اما یك مشکل بزرگ دارد: نمي تواند توپ فوتبال 
را مستقیم شوت كند ! به همین دلیل دوست دارد به تنهایي بازي كند. نگارنده در این 
داستان كوشیده است اهمیت اتحاد بین كودكان را بیان كند. اگر كودكان در هر كاري متحد 

شوند، به پیروزي و موفقیت دست مي یابند.

فرانکلين نامرتب است
نامرتب  فرانکلين  پالت.  بورژوا،   .629
است. شهره  هاشمي. تهران: انتشارات پیك 

دبیران، 1385، 24 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي و راهنمایی – معلم 
کلمات کليدى: بازي/ نظم/ داستان آموزشی/ 

آموزش كودكان.

چکيده: فرانکلین در كمد دنبال شمشیرش مي گردد، اما آن را پیدا نمي كند. پس مجبور 
می شود  كه در بازي با دوستانش، تکه چوبي را به عنوان شمشیر خود بر  دارد. چند روز بعد، 
به دنبال اسباب بازي دیگري مي گردد، اما باز هم آن را نمي یابد، چون كمد او خیلي نامرتب 
است. سرانجام پدر و مادر فرانکلین تصمیم مي گیرند كه هر وسیلۀ او را در كارتوني بگذارند 
و اسم وسیله را روي كارتون بنویسند.هدف مؤلف در نوشتۀ حاضر، آموزش رعایت نظم و 
ترتیب به كودكان است. او هم چنین مي گوید كه اگر بچه ها نظم و ترتیب را رعایت كنند و 
وسایلشان را سرجایش بگذارند، هر زمان كه بخواهند، مي توانند به راحتي آن ها را پیدا كنند. 

این اثر براي گروه هاي سني الف، ب و ج نوشته شده است. 

فرانکلين و دندان شيري
دندان  و  فرانکلين  پالت.  بورژوا،   .630
انتشارات  تهران:  شهره  هاشمي.  شيري. 

پیك دبیران، 1385، 28ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي و راهنمایی – معلم 
کلمات کليدى: داستان آموزشی/ دندان شیری.

چکيده: الک پشت داستان ما خیلي ناراحت است، چون مي بیند كه دندان هاي دوستانش 
مي افتند، ولي آن ها اصاًل نگران و ناراحت نیستند. مؤلف در این اثر به بچه ها مي آموزد، از 
این كه دندان هاي شیري شان، می افتد، نباید نگران باشند، بلکه باید خوش حال باشند، چون 
افتادن دندان شیري به این معني است كه آن ها بزرگ شده اند  و دندان هاي تازه اي )دائمي( 

جاي آن در خواهند آمد. این اثر براي گروه هاي سني الف، ب و ج نوشته شده است 
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فرانکلين در صحنه
631. بورژوا، پالت. فرانکلين در صحنه. 
پیك  انتشارات  تهران:  مرند.  سلیمي  رویا 

دبیران، 1385، 24 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي و راهنمایی – معلم 
داستان  كردن/  بازي  کليدى:  کلمات 

تخیلي/ نمایش/ آموزش كودكان.

چکيده: نمایش آغاز شد. پرده ها كنار رفتند. فرانکلین ابتدا نتوانست نقش خود را بازي كند، 
چون كمي ترسیده بود. ولي بعد از دیدن پدر و مادرش، نفس عمیقي كشید و شروع به 

صحبت كرد. نمایش زیبایي بود. همه او را تشویق كردند. 
نوشتۀ باال، بخشي از داستاني است كه طي آن مؤلف مي كوشد به كودكان بیاموزد، همیشه، 
در همه جا و در هر كاري، ترس را كنار بگذارند و به خود مسلط باشند تا بتوانند به خوبي از 
عهدة كارها و وظایف خود برآیند. مخاطبان این داستان، گروه هاي سني الف، ب و ج هستند.

عجله کن فرانکلين
632. بورژوا، پالت. عجله کن فرانکلين. 
شهره  هاشمي. تهران: انتشارات پیك دبیران، 

1385، 24 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي و راهنمایی – معلم 
آموزشی/  داستان  نظم/  کليدى:  کلمات 

وقت شناسی/ آموزش كودكان.

چکيده: فرانکلین عجله كن. تو هیچ وقت به موقع جایي نمي روي. آن روز هم فرانکلین 
براي تولد دوستش فرس، مي رفت. با عجله آماده شد و راه افتاد. در راه، شروع به بازي 
كردن كرد و پس از مدتي، سرانجام به منزل فرس رسید. این بار با وجود بازیگوشي هایي 
كه در طول راه انجام داده بود، به موقع رسید. هدف مؤلف از نگارش این اثر، نشان دادن 
اهمیت رعایت نظم و ترتیب در كارهاست. نگارنده بیان مي دارد كه باید هركار را سر وقت 
خود انجام داد و البته نباید در كارها عجله كرد. مخاطبان این داستان، گروه هاي سني الف، 

ب و ج هستند.

مهر پرتقالي
633. ماهوتي، مهري. مهر پرتقالي. مشهد: 
انتشارات آستان قدس رضوي، 1385، 24 ص.

قطع: خشتي
دورۀ تحصيلى:ابتدایي )پایه های اول و دوم( 
آموزش  كوتاه/  داستان  کليدى:  کلمات 

دیني/ داستان آموزشی.

چکيده: كتاب حاضر مشتمل بر هشت داستان كوتاه است كه مخاطب را با مسائل دیني 
آشنا مي كنند. شخصیت اصلي داستان ها دختر كوچکي به نام نیلوفر است كه همراه مادر، 

پدر و پدربزرگش، ماجراهاي گوناگون مي آفریند.
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در جست وجوي خدا
جست وجوي  در  كلر.  ژوبرت،   .634
خدا. تهران: كانون پرورش فکري كودكان 

و نوجوانان، 1384، 24 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي و راهنمایی 
کلمات کليدى: داستان مذهبي/ خداشناسي/ 

داستان حیوانات.

چکيده: موشکا، سنجاب كوچك، هر روز از باالي درخت مي دید كه بي بي سکینه خدا 
را صدا مي زند، اما هیچ كس جوابش را نمي دهد. روزي موشکا تصمیم مي گیرد به دنبال 
خدا بگردد و او را پیدا كند، تا از او بخواهد جواب پیرزن را بدهد. او در سفرش با جانوران و 
موجودات گوناگوني هم كالم می شود  و از صحبت با آن ها، خدا را مي شناسد. به وجود با 
عظمت و سراسر لطفش پي مي برد و مي فهمد كه خداوند پاسخ هر كسي را كه صدایش 

كند، خواهد داد. مخاطبان این كتاب گروه هاي سني ب و ج هستند.

درخت پر گل سيب
635. عباسي، رحیم. درخت پر گل سيب. 

مشهد: آستان قدس رضوي، 1383، 12 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي 
بن  علي  مذهبي/  شهر  کليدى:  کلمات 
موسي الرضا/ امام هشتم)ع(/ معجزة پیامبران 

و امامان.

چکيده: كتاب حاضر كه براي گروه سني ب به صورت مصور و رنگي تدوین یافته، 
گوشه اي از معجزات و كرامات امام رضا )ع( را به نظم و از كتب روایي، بیان داشته است. 
در این داستان به اذن خداوند و امر امام رضا )ع(، درخت خشکي بارور و به درخت پر گل 
سیب تبدیل می شود. این داستان بیان مي دارد كه در زمان قدیم، پیامبران و امامان تحت 

شرایطي مجبور به آوردن معجزه اي مي شدند كه به یگانگي خداوند نیز اشاره داشته است.

شير نقاشي
636. عباسي، رحیم. شير نقاشي. مشهد: 

آستان قدس رضوي، 1383، 12 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي 
بن  علي  مذهبي/  شهر  کليدى:  کلمات 
امام/  معجزة  هشتم)ع(/  امام  الرضا/  موسي 

مأمون.

چکيده: كودكان گروه سني ب در این كتاب مصور رنگي با معجزات امام رضا )ع(آشنا 
مي شوند. امام رضا )ع(در مجلس مأمون به شیري كه روي پردة نقاشي بود امر مي كند كه 
فرد ظالم را بخورد. شیر به فرمان امام رضا )ع( و امر خداوند، از پرده بیرون مي آید و ظالم 
را مي خورد. مؤلف در این داستان منظوم گوشه اي از معجزات و كرامات امام رضا )ع(را بیان 

كرده است.
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گنجشك و مار بدجنس
مار  و  گنجشك  رحیم.  عباسي،   .637
رضوي،  قدس  آستان  مشهد:  بدجنس. 

1383، 12 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي 
کلمات کليدى: شعر مذهبي/ علي بن موسي 

الرضا )ع(/ امام هشتم )ع(/ معجزة امام.

چکيده: این داستان مصور رنگي كه براي گروه سني ب تدوین شده است، معجزه اي 
از معجزات امام رضا )ع(را به نظم )شعر( بیان مي كند. گنجشکي از امام رضا طلب كمك 
مي كند. زیرا ماري از درختي كه جوجۀ این گنجشك روي آن قرار دارد، در حال باال رفتن 
است. سرانجام مار به واسطۀ حضور امام رضا و خواست خداوند، از درخت دور می شود. هدف 

مؤلف در این داستان بیان گوشه اي از معجزات و كرامات امامان )ع( است.

خورشيد نيمه شب
خورشيد  مهدي.  سید  شجاعي،   .638

نيمه شب. تهران: نیکراد، 1385، 24 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي )پایه های چهارم و 
پنجم( و راهنمایی 

امام  مذهبي/  داستان  کليدى:  کلمات 
دوازدهم )ع(/ امام زمان )ع(/ عالمه حلي.

چکيده: كتاب داستان حاضر كه براي گروه سني ج به صورت مصور و رنگي نوشته شده 
است، به سرگذشت و شرح حال یکي از دانشمندان بنام شیعه، عالمه حلي اختصاص دارد. 
هم چنین این اثر، به بیان كرامات و معجزات امام زمان )عج( و توجه ایشان به شیعیان و 

هم چنین آن حضرت مي پردازد. 

مهارت هاي ورزشي پایه...
639. هیومن كینتیك، موسه. مهارت هاي 
حرکتي  فعاليت هاي  پایه،  ورزشي 
مناسب براي کودکان 8 تا 10 ساله. 

تهران: مدرسه، 1385، 100 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي - معلم
کلمات کليدى: ورزش براي همه/ تربیت 

بدني/ بازي آموزشي/ كارت فعالیت.

چکيده: كتاب مهارت هاي ورزشي پایه، برنامه اي را براي شما آماده مي كند كه شامل 
بازي هاي ورزشي و فعالیت هاي جسماني تأیید شده است و به پرورش و بهبود مهارت هاي 
ورزشي پایه در كودكان 8 تا 10 ساله كمك مي كند. این كتاب، بخشي از برنامۀ ورزش 
براي همه است. از این رو، فعالیت هاي ارائه شده در آن، فعالیت ویژة ورزشي نیستند. در 
واقع، كتاب روي مهارت هاي اساسي جا به جایي، غیر جا به جایي و كنترلي كه كودكان را 
براي شركت در ورزش ها و فعالیت هاي جسماني آماده مي كنند، تمركز دارد. این فعالیت ها 
شامل  فعالیت،  كارت  هاي  مي شوند.  انجام  رنگي  تمام  و  مصور  كارت   400 كمك  به 
رهنمودهایي براي آموزش صحیح فعالیت ها به روشي هستند كه كودكان لذت ببرند. به 

عالوه، روي هركارت وسایل مورد نیاز براي اجراي فعالیت درج شده است.
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مدرسة موزه
640. كریمي، عبدالعظیم. مدرسة موزه. 

تهران: عابد، 1383، 239 ص.
قطع: رقعي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي - معلم
کلمات کليدى: جنبه هاي آموزشي موزه/ 
یادگیري فعال و خالق/ یاددهي – یادگیري.

چکيده: نگارنده در این مجموعه به بیان اهمیت جایگاه آموزشي و تربیتي موزه ها در فرایند 
یادگیري دانش آموزان مي پردازد. كتاب در سه بخش به این شرح به نگارش در آمده است: 
در بخش اول، ضمن توضیح نظري و علمي یادگیري فعال و خالق، به اهمیت و جایگاه 
آموزشي - تربیتي موزه ها اشاره شده است. در بخش دوم كه غالباً حاصل گردآوري و بازآرایي 
مطالب ترجمه شده از پایگاه علمي - آموزشي موزه هاي دیگر كشورهاست، تالش شده 
است كه تلخیص مطالب به  گونه اي باشد كه با نیازهاي كاربردي و امکانات و شرایط خاص 
كشورها تا اندازه اي هم خواني داشته باشد و نقش موزه ها را در فرایند یاددهي - یادگیري 
فعال یادآور شود. در بخش سوم، به شیوه هاي اجرایي بازدید از موزه ها، دستورالعمل هاي 
مربوط به توسعه و تجهیز موزه ها، چگونگي تهیۀ زیرنویس ها و بروشورهاي آموزشي، و نحوة 

ارزش یابي از فعالیت هاي بازدیدكنندگان اشاره شده است.

گام به گام با تاریخ
641. قاییني، زهره. گام به گام با تاریخ. 

تهران: چیستا، 1385، 151 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:ابتدایي - معلم
کلمات کليدى: ادبیات كودكان و نوجوانان/ 

ایران/ تاریخ/ علوم اجتماعي.

چکيده: این كتاب، دست نامه اي است براي عالقه مند كردن كودكان و نوجوانان به دانش 
تاریخ و كمك به آن ها براي درک بهتر مقوله هاي تاریخي بر مبناي كتاب هاي تاریخ ادبیات 
كودكان ایران. كتاب دو بخش دارد: بخش اول از شیوه هاي پرداختن كودكان و نوجوانان به 
تاریخ از راه فعالیت هاي خالق فرهنگي و هنري سخن مي گوید و بخش دوم فعالیت هایي 
را در بر مي گیرد كه به شکل مستقیم با درس هاي فارسي یا ادبیات، تاریخ ادبیات، تاریخ و 

علوم اجتماعي در پایه هاي گوناگون درسي پیوند دارند.

ميکروب
ميکروب.  تهمینه.  میرهاشمیان،   .642

تهران: بافرزندان، 1384، 24 ص.
قطع: خشتي

و  پنجم(  تا  تحصيلى:ابتدایي)سوم  دورۀ 
راهنمایی

کلمات کليدى: میکروب/ آموزش بهداشت/ 
بهداشت شخصي.

چکيده: گول غول ریزه میزه را نخورید ! اگر مراقب نباشید، بیمارتان مي كند. غول ریزه 
میزه، هرجایي مي تواند باشد: توي آب، توي خاک، هوا و... همه جا ! و اسمش را همه 
مي دانند: میکروب. این داستان مصور رنگي كه براي گروه سني ب و ج تدوین شده، دربارة 
میکروب است. مؤلف در این كتاب براي كودكان و نوجوانان بیان مي كند كه مراقب خود 

باشند و همیشه و در هركاري نکات بهداشتي را رعایت كنند تا همیشه سالم بمانند.
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علوم آسان شد
شد.  آسان  علوم  دیوید.  ایوانز،   .643
محمود سالك؛ محمود اماني طهراني. تهران: 

كالم، 1385، 52 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي)پایۀ اول(
پاسخ/  و  پرسش  علوم/  کليدى:  کلمات 

راهنماي آموزشي پایۀ اول ابتدایي.

چکيده: در كتاب حاضر سعي شده است، ضمن هماهنگي محتوا با برنامه و كتاب درسي 
علوم، مجموعه به طور مستقل نیز یك برنامۀ آموزشي پله به پله و پیوسته را ارائه دهد. 
كودک از طریق كار روي هر برنامه، با آن دسته از مفاهیم علوم كه شناخت آن ها الزمۀ 
رشد و پویایي فکر اوست، به خوبي آشنا می شود. معلمان مي توانند از این كتاب به عنوان 
ابزاري مفید براي تکمیل فرایند یادگیري دانش آموزان در درس علوم استفاده كنند و ارزیابي 

دقیق تری از میزان درک مفاهیم داشته باشند. 

علوم پنجم دبستان
644. حسیني، احمد؛ فرنوش، بتول؛ قرایي، 
تهران:  دبستان.  پنجم  علوم  مینو. 

مبتکران، 1384، 156 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي)پایۀ پنجم( 
کلمات کليدى: راهنماي آموزشي/ پرسش 

و پاسخ/ علوم تجربي.

چکيده: محتواي كتاب حاضر به موازات مطالب كتاب درسي تنظیم شده است. لذا از 
ابتداي سال و همراه با پیشرفت درسي، دانش آموز مي تواند تمرین ها و فعالیت هاي آن را 
انجام دهد. هر درس شامل سه سطح یاد بگیر، بهتر یاد بگیر و بیشتر یاد بگیر است. كتاب 
11 فصل دارد و ساختمان مواد، تغییرات مواد، ماشین ها، و نور و رنگ از جمله عنوان هاي 
فصل های آن هستند. هدف مؤلف از نگارش این كتاب آموزشي، غني سازي آموخته هاي 

دانش آموزان بوده است.

علوم دوم دبستان
645. حسیني، احمد. علوم دوم دبستان. 

تهران: مبتکران، 1384، 124 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي)پایۀ دوم( 
راهنماي  درسي/  كتاب  کليدى:  کلمات 

آموزشي/ آموزش علوم/ ارزش یابی.

برنامه هاي درسي كتاب  با محتوا و  كتاب حاضر مي كوشد ضمن هماهنگي  چکيده: 
علوم، به طور مستقل نیز برنامه اي آموزشي را ارائه دهد. كودک از طریق هربرنامه، با آن 
دسته از مفاهیم علوم كه شناخت آن ها الزمۀ رشد و پویایي فکري اوست، به خوبي آشنا 
می شود. معلمان مي توانند از این كتاب به عنوان ابزاري مفید براي تکمیل فرایند یادگیري 
دانش آموزان در درس علوم استفاده كنند و امکان بیشتري براي ارزیابي دقیق تر از میزان 
درک مفاهیم داشته باشند. این كتاب از 12 فصل تشکیل شده است و نور، صدا، هوا و ماده 

چیست؟، از جمله عنوان هاي فصل هاي كتاب هستند. 
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علوم سوم دبستان
بتول؛  فرنوش،  احمد؛  حسیني،   .646
قرایي، مینو. علوم سوم دبستان. تهران: 

مبتکران، 1384، 141 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي)پایۀ سوم( 
و  پرسش  تجربي/  علوم  کليدى:  کلمات 

پاسخ. 

چکيده: كتاب حاضر به موازات كتاب درسي دانش آموزان تنظیم شده است. لذا از ابتداي 
سال و همراه با پیشرفت درس، دانش آموز مي تواند فعالیت ها و تمرین هاي كتاب را انجام 
دهد. كتاب به صورت مصور است و مطالب آن را جدول و نمودار تکمیل مي كند. برخي 
عنوان هاي كتاب عبارت اند از: نیازهاي جانوران؛ انرژي چیست ؟؛ گرما و مواد؛ گوناگوني 

گیاهان؛ دریاها؛ آب روي زمین.

علوم اول دبستان
647. حسیني، احمد؛ فرنوش، بتول؛ قرایي، 
مینو. علوم اول دبستان. تهران: مبتکران، 

1385، 128 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي)پایۀ اول(
و  پرسش  تجربي/  علوم  کليدى:  کلمات 

پاسخ/ راهنماي آموزش پایۀ اول دبستان.

چکيده: كتاب حاضر به موازات مطالب كتاب درسي دانش آموزان تنظیم شده است. لذا 
از ابتداي سال و همراه با پیشرفت درس، دانش آموز مي تواند تمرین ها و فعالیت هاي آن 
را انجام دهد. هر درس به سه سطح یاد بگیر، بهتر یاد بگیر و بیشتر یاد بگیر تقسیم شده 
است كه به وسیلۀ نمادهایي كه نشانۀ رشد و پیشرفت محسوس هستند، از یکدیگر متمایز 
شده اند. در همۀ موارد سعي شده است، فراهم كردن فضاي یادگیري لذت بخش براي 

یادگیرنده، در اولویت قرار گیرد.

شعبده بازى علمى
648. جمعی از نویسندگان. شعبده بازى 
تولد، 1384،  تهران:  خلیلی.  علمى. سپیده 

4ج، مصور.
قطع: خشتی

دورۀ تحصيلى:ابتدایي)پایه های چهارم و 
پنجم( 

رشتة درسى: علوم تجربی
کلمات کليدى: علوم/ آزمایش/ پرسش و 

پاسخ.

چکيده: مجموعۀ چهار جلدی »آزمایش های هیجان انگیز« به مخاطب كمك می كند از 
طریق بازی و استفاده از وسایل ساده و در دسترس، آزمایش هایی در زمینه های فیزیك و 
شیمی انجام دهد و از این طریق خود به پاسخ سؤال ها و چراهایش دست یابد. این كتاب به 

تقویت علوم پایۀ كودک و نوجوان كمك می كند.
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با دمي شبيه این چه کار مي کني؟
649. جنکینز، استیو؛ پیج، رابین. با دمي 
پونه  مي کني؟.  کار  چه  این  شبيه 
فکري  پرورش  كانون  تهران:  اسالمي. 

كودكان و نوجوانان، 1384، 32 ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي)پایۀ اول(
كاركرد  حیوانات/  زندگي  کليدى:  کلمات 

اندام ها/ زیست شناسی.

چکيده: كتاب حاضر به صورت مصور و رنگي تدوین شده و دربارة حیواناتي است كه به 
شکل هاي گوناگون از بیني، گوش، دم، چشم، دهان و پاهایشان استفاده مي كنند. در این 
كتاب نگارنده به معرفي چند حیوان و ویژگي هاي آن ها و هم چنین مشخصات ظاهري و 

خصوصیات آن ها مي پردازد.

راهکارهاي نوین در حل مسئله...
سارا.  خزایي،  حمزه؛  دادخواه،   .650
مسئله  حل  در  نوین  راهکارهاي 
ریاضي. تهران: رشد اندیشه، 1385، 48 ص.

قطع: وزیري
دورۀ تحصيلى:ابتدایي)پایۀ دوم(

کلمات کليدى: راهنماي آموزشي/ آموزش 
ریاضي/ حل مسئله/ راهکار حل مشکل.

چکيده: ریاضیات به عنوان یك زبان خاص باید گام به گام آموخته شود. رمز موفقیت همۀ 
جوامع در تفکر، طرح و حل مسائل زندگي بوده است. بسیاري از والدین زماني كه كودكشان 
دچار مسئله و مشکل می شود، به جاي آن كه زمینۀ حل مسئله را هموار كنند، مشتاقانه به 
سویش مي شتابند و مسئله را حل مي كنند. این عمل آن ها سبب از دست رفتن اعتماد به 
نفس كودكشان می شود. مؤلف در این كتاب به راهکارهایي براي حل مشکالت پرداخته 
است. این كتاب در چهار فصل با عنوان هاي مسئله چیست و اجزاي آن كدام اند، حل مسئله، 

مفاهیم موجود در كتاب ریاضي، و ساخت مسئله، تدوین شده است.

کتاب کار ریاضي اول دبستان
کتاب  میترا.  فرهودي،  زاده  حسن   .651
کار ریاضي اول دبستان. تهران: دانشیار، 

1384، 122 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي)پایۀ اول(
راهنماي  ریاضیات/  کليدى:  کلمات 
و  آزمون ها  ابتدایي/  اول  پایۀ  آموزشي/ 

تمرین ها.

چکيده: در این كتاب كه حاوي مجموعه اي از تمرین هاي درس ریاضي است، نویسنده 
كوشیده است از مطالبي استفاده كند كه كودک در زندگي روزمره با آن ها سر و كار دارد 
و برایش قابل لمس و فهم هستند. براساس محتوای كتاب، پس از آن كه معلم و والدین 
كودک را در خواندن و درک صحیح سؤال ها راهنمایي كردند، خود او با تفکر، پاسخ ها را پیدا 

و بیان مي كند. در نهایت نیز به رنگ آمیزي و عالمت گذاري مشغول می شود. 



لوزي - ذوزنقه - دایره
652. مجتهدي، مهین. لوزي - ذوزنقه - 

دایره. همدان: میهن نو، 1384، 128 ص.
قطع: رقعي

و  دورۀ تحصيلى:ابتدایي)پایه های چهارم 
پنجم(

کلمات کليدى: آموزش برنامه اي/ مساحت/ 
محرک - پاسخ/ لوزي/ دایره/ ذوزنقه/ آموزش 

انفرادي/ قاب آموزشي.

چکيده: آموزش برنامه اي نوعي آموزش است كه بر اساس رابطۀ محرک - پاسخ شکل 
گرفته است و از ترتیب و توالي منظمي پیروي مي كند تا به یادگیري در زمینه اي خاص 
بینجامد. یکي از ویژگي هایي كه آن را از سایر آموزش ها جدا مي سازد، این است كه مطالب 
درسي را در واحدهاي كوچك آموزش مي دهد و چون آموزش انفرادي است، سرعت و مدت 
زمان آموزش بر حسب توانایي هاي فرد معین می شود  و هیچ فردي با فرد دیگر مقایسه 
نمی شود. مطالب درسي پیچیده و مشکل به گام ها و واحدهاي كوچك و ساده اي موسوم به 
»قاب« تقسیم مي شوند. هر قاب باعث می شود  كه فراگیرنده یکباره در مقابل وظیفۀ بزرگ 
و سنگین یادگیري توده اي از مطالب قرار نگیرد. هرگام از یادگیري طوري طراحي شده است 
كه اگر فراگیرنده نتواند پاسخ مناسب را بدهد، به طریقي در قاب هاي بعدي هدایت  شود تا 
خود با درک مفهوم هاي جانبي به جواب درست برسد. در این كتاب، محاسبۀ مساحت لوزي، 

ذوزنقه و دایره، بدون نیاز به حضور معلم، آموزش داده شده است.

مربع - مستطيل – متوازي االضالع ...
653. مجتهدي، مهین. مربع - مستطيل – 
متوازي االضالع - مثلث. همدان: میهن 

نو، 1384، 72 ص.
قطع: رقعي

و  دورۀ تحصيلى:ابتدایي)پایه های چهارم 
پنجم(

کلمات کليدى: آموزش ریاضي/ مساحت/ 
مستطیل/  مربع/  برنامه اي/  آموزش 

متوازي االضالع/ مثلث.

چکيده:  این كتاب مبتني بر نوعي آموزش انفرادي است و بر اساس آموزش برنامه اي 
شاخه اي، براي دورة ابتدایي و راهنمایي نوشته شده است. در آموزش برنامه اي، برداشتن 
گام هاي كوتاه، سازمان یافتگي مطالب درسي به طور منظم، آگاهي از نتیجۀ كار در كمترین 
زمان ممکن، پیشرفت مطلوب، احساس موفقیت فراوان و تکرار و تمرین به حد كافي، به 
موفقیت فراگیرندگان كمك مي كند. در این كتاب محاسبۀ مساحت هاي مربع، مستطیل، 

متوازي االضالع و مثلث، بدون نیاز به حضور معلم، آموزش داده می شود. 

بيایيد تفریق کردن را یاد بگيریم
654. نجفي اردبیلي، سحر. بيایيد تفریق 
کردن را یاد بگيریم. تهران: سپیده سحر، 

1384، 48 ص.
قطع: رقعي

و  سوم  تحصيلى:ابتدایي)پایه های  دورۀ 
چهارم(

کلمات کليدى: ریاضیات/ تفریق/ آموزش 
ریاضی.

چکيده: كتاب حاضر، جلد دوم از مجموعۀ كتاب كار است كه در آن، نگارنده مهارت هاي 
مربوط به تفریق كردن را آموزش داده است. مطالب كتاب طبقه بندي شده اند. كتاب حاوی 
پازل ها و بازي هایي دربارة مهارت تفریق است. هم چنین مسئله هایي با توجه به قدرت درک 

فهم كودک بیان شده اند.
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بيایيد تقسيم کردن را یاد بگيریم
655. نجفي اردبیلي، سحر. بيایيد تقسيم 
کردن را یاد بگيریم. تهران: سپیده سحر، 

1384، 56 ص.
قطع: رقعي

و  سوم  تحصيلى:ابتدایي)پایه های  دورۀ 
چهارم(

کلمات کليدى: ریاضیات/ تقسیم/ آموزش 
ریاضی.

چکيده: كتاب حاضر، جلد چهارم از مجموعۀ كتاب كار است. نگارندة كتاب، تمرین هاي 
مربوط به مهارت تقسیم كردن را با روشي لذت بخش به طور كامل توضیح داده و با استفاده 

از پازل ها، بازي ها و معماهاي سرگرم كننده، مسائل تقسیم را شرح داده است.

بيایيد جمع کردن را یاد بگيریم
656. نجفي اردبیلي، سحر. بيایيد جمع 
کردن را یاد بگيریم. تهران: سپیده سحر، 

1384، 48 ص.
قطع: رقعي

و  سوم  تحصيلى:ابتدایي)پایه های  دورۀ 
چهارم(

آموزش  ریاضیات/ جمع/  کلمات کليدى: 
ریاضی.

چکيده: كتاب حاضر شامل تمرین هاي طبقه بندي شده، پازل و بازي هایي دربارة مهارت 
جمع كردن است. در این كتاب، تمرین هاي مربوط به مفاهیم جمع، به روشي لذت بخش 
و به طور كامل توضیح داده شده است. هم چنین، مسائل كتاب متناسب با قدرت درک و 

فهم كودک بیان شده اند. 

ضرب کردن را یاد بگيریم
657. نجفي اردبیلي، سحر. ضرب کردن 
را یاد بگيریم. تهران: سپیده سحر، 1384، 

56 ص.
قطع: رقعي

و  سوم  تحصيلى:ابتدایي)پایه های  دورۀ 
چهارم(

کلمات کليدى: ریاضیات/ ضرب/ آموزش 
ریاضی.

چکيده: كتاب حاضر جلد سوم از مجموعۀ كتاب كار، و شامل تمرین هاي طبقه بندي شده، 
پازل و بازي هایي  دربارة مهارت ضرب كردن است و تمرین هاي مربوط به مفاهیم ضرب 
را با روشي لذت بخش به طور كامل توضیح داده است. هم چنین مسائل كتاب متناسب با 

قدرت درک و فهم كودک بیان شده اند.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيبرگزيدهوتقديریجشنوارةششم306

ریزه ميزه
ميزه.  ریزه  لورن.  تامپسون،   .658
حمیدرضا افتخاري. تهران: مؤسسه فرهنگي 

هنري تیمورزاده، 1385، 36ص.
قطع: خشتي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي)پایۀ اول(
داستان  اعداد/  شمارش/  کليدى:  کلمات 

حیوانات.

چکيده: در این كتاب قصه، بچه ها مي توانند شمارش اعداد و نحوة جمع كردن آن ها را 
بیاموزند. قالب داستاني كتاب با شخصیت حیوان ها، توجه كودک را جلب مي كند. هم چنین 
تمام رنگي بودن كتاب و رنگ آمیزي شاد آن، براي بچه ها جالب است. مخاطبان این 

داستان گروه هاي سني الف و ب هستند. 
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موسي
659. اثنین خان، ثاني. موسي. امیرصالحي 
طالقاني. تهران: كتاب هاي بنفشه - قدیاني، 

1383، 56 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:راهنمایي
یهود/  قوم  )ع(/  موسي  کليدي:  کلمات 

زندگي پیامبران/ مروري بر قرآن.

چکيده: كتاب حاضر، زندگي و عصر موسي )ع( را از زمان تولد، یعني هنگامي كه او را در 
صندوقي به رود نیل سپردند، تا زمان مأموریت یافتن از سوي پروردگار براي تبلیغ كالم خدا، 
بازگو مي كند. هدف مؤلف از نوشتن این اثر، آشنایي مخاطبان با داستان زندگي پیامبران، 
معجزات آن ها و... است. برخي عنوان هاي كتاب عبارت اند از: گفت و گوي خداوند با موسي؛ 
موسي در برابر جادوگران؛ پروردگارم با من است. در پایان كتاب هم مطلبي با عنوان مروري 

بر قرآن آمده و در آن به تعدادي از آیات و سوره هاي قرآن اشاره شده است.

زندگى نامة امام حسين)ع(
نامة  زندگى  داوود.  غفارزادگان،   .660
برهان،  مدرسۀ  تهران:  حسين)ع(.  امام 

1384، 74ص.
قطع: وزیری

دورۀ تحصيلى:راهنمایی
رشتة درسى: تعلیم و تربیت دینی

کلمات کليدى: تولد/ ذكر فضیلت/ آموزش 
وضو/ بیعت با ولید.

چکيده: رسول خدا بر منبر بود. ناگاه نگاهش به حسن و حسین افتاد كه به طرف مسجد 
می آمدند و گاه زمین می خوردند. پیامبر از منبر پایین آمد و سراسیمه به سمت در رفت. 
آغوش گشود و حسن و حسین را برداشت و دوباره از منبر باال رفت. كودكان را بر زانوانش 

نشاند و...
كتاب در بخش اول، 12 روایت از كودكی تا شهادت امام حسین)ع( را نقل كرده است. 
روایت ها كوتاه و مؤثر انتخاب شده اند. در بخش دیگر كتاب، شرح مختصری از حركت امام 
از مدینه، دعوت مردم كوفه و شهادت مسلم بن عقیل و حركت امام حسین)ع( به عراق به 
سمت كربال و شهادت یاران امام در كربال و بعد از شهادت آن بزرگوار ذكر شده است. در 
بخش پایانی، چهل سخن از بیانات امام انتخاب شده اند  كه در شناساندن این شخصیت 

واال به نوجوانان مفیدند.

مردي که اسرار سرزمين ها را...
661. پوروهاب، محمود. مردي که اسرار 
سرزمين ها را مي دانست. تهران: مدرسه، 

1383، 132 ص.
قطع:وزیري

دورۀ تحصيلى:راهنمایي و متوسطه
چهارده  نامه/  سرگذشت  کليدي:  کلمات 

معصوم.

چکيده: مجموعۀ چهارده آفتاب مي كوشد با روایتي شیرین و دل پذیر از زندگي چهارده 
معصوم علیهم السالم، رازهاي محبوبیت و شکوه آسماني آنان را روشن سازد. كتاب حاضر 
شامل زندگي نامه، سال شمار زندگي و 40 سخن از امام محمد باقر )ع( است. دو سخن 
از سخنان امام محمد باقر )ع( عبارت اند از: دعا كردن پس از خواندن نماز واجب، برتر از 
خواندن نماز مستحب است. نماز هدیۀ مؤمن است به پروردگار، پس هدیۀ خود را نیکو كنید 

تا پاداش خداوند هم نیکو باشد.
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خلوت معبد
معبد.  خلوت  اكبر.  علي  واالیي،   .662

تهران: مدرسه، 1385، 88 ص.
قطع:وزیري

دورۀ تحصيلى:راهنمایي و متوسطه
فرعون/  )ع(/  موسي  کليدي:  کلمات 

قصه هاي قرآني.

چکيده: مردي از كارگزاران فرعون، در یك میدانگاهي، غالمي را به شدت به باد كتك 
گرفته بود. مرد، خشن و قوي هیکل بود. او با بي رحمي، ضرباتي پي در پي بر سر و روي 
غالم بي دفاع فرود مي آورد. لحظه اي نیز از زدن غالم خسته نمي شد و از نفس نمي افتاد. 
حضرت موسي )ع( ابتدا لحظاتي به نظاره ایستاد. اما ناله هاي دردناک غالم مضروب، دل 

موسي را به درد آورد و... 
داستان باال قسمتي از كتاب »خلوت معبد« است. مجموعۀ قصه هاي قرآني به گوشه هایي 
از زندگي حضرت ابراهیم، حضرت موسي، حضرت مریم، حضرت زكریا و حضرت یحیي 

مي پردازند.

آخرین بهار
بهار:  آخرین  ناصر.  نادری،   .663
چهل حکایت از زندگى امام مهدى 
پیام محراب، 1383،  تهران:  عليه السالم. 

119 ص.
قطع:وزیري

دورۀ تحصيلى:راهنمایي 
رشتة درسى: تعلیم و تربیت دینی

امام  حسن)ع(،  محمدبن  کليدي:  کلمات 
دوازدهم/ داستان های مذهبی.

كودكان  برای  مهدی)عج(،  حضرت  زندگی  از  قصه  چهل  مجموعه،  این  در  چکيده: 
و نوجوانان فراهم آمده است. در نخستین حکایت، امام علی)ع( و امام باقر)ع( از نام و 
مشخصات حضرت مهدی)عج( خبر می دهند. دومین داستان دربارة تولد امام دوازدهم )عج( 
است و در داستان سوم، حضرت مهدی)عج( حالل و حرام بودن سکه های زكات مردم قم 
را با دانشی غیبی مشخص می كند. داستان های دیگر به همین ترتیب، از زندگی آن حضرت 

تا زمان غیبت روایت شده اند.

حقوق من
664. فروزش، كیان. حقوق من. تهران: 

نشر ایران بان، 1384، 140 ص.
قطع:رقعي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي و راهنمایي
المللي/ حقوق  بین  پیمان  کليدي:  کلمات 
كودک/ حمایت از كودكان/ سازمان ملل متحد.

چکيده: پس از 10 سال بحث، پیمان بسیار مهمي براي كودكان دنیا در سازمان ملل متحد 
به تصویب رسید و تا امروز همۀ كشورها به آن متعهد بوده اند: از كودكان باید مراقبت و 
محافظت ویژه اي كرد. به آن ها احترام گذاشت و در كارها به آن ها كمك كرد تا شاد باشند 
و بهتر رشد كنند. هدف مؤلف از نگارش كتاب حاضر، بیان »حق آزادي كودک« و تکلیف 
دیگران در برابر اوست. مخاطبان این كتاب گروه هاي سني الف، ب و ج هستند. مؤلف در 
پایان كتاب بیان مي دارد: »طبق پیمان بین المللي حقوق كودک، هرفردي كه كمتر از 18 

سال داشته باشد، كودک شمرده می شود  و این پیمان از او حمایت مي كند.«
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اولين گام ها براي آموزش حقوق بشر
آموزش  براي  گام ها  اولين   .665
حقوق بشر. خلیل چراغي، ژاله/ باقرزاده، 

سعید قریشي.تهران: شورا، 1384، 240 ص.
قطع:وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه 
بشر/  حقوق  آموزش  کليدي:  کلمات 

راهنماي آموزشي/ عزت انسان، عدالت.

چکيده: حقوق بشر مجموعه اي از اصول و معیارهاي بنیادین است كه بدون آن ها مردم 
نمي توانند به زندگي با عزت در مقام نوع بشر ادامه دهند. انسان، خود بنیان آزادي، عدالت و 
صلح است. بنابراین، احترام به حقوق انسان، امکان پیشرفت و شکوفایي فردي و اجتماعي 
او را فراهم مي سازد. نگارنده، در این كتاب به بررسي آموزش حقوق بشر پرداخته است. به 
این منظور، در بخش اول كتاب، مباني آموزش حقوق بشر را مطرح كرده و در بخش دوم، 
روش مناسب یاددهي - یادگیري آن را مورد بحث قرار داده است. در بخش هاي سوم و 
چهارم، طرح درس هایي براي آموزش حقوق بشر آمده است. در بخش پنجم نیز كه بخش 
پایاني كتاب است با عنوان گام هاي بعدي، اقداماتي كه مي توانند زمینۀ اجراي مطلوب تر 

برنامه هاي آموزشي حقوق بشر را آسان سازند، مطرح شده اند.

دریا، دریا
تهران:  دریا.  دریا،  سرور.  كتبي،   .666
نوجوانان،  و  كودكان  فکري  پرورش  كانون 

1385، 68 ص.
قطع:رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه 
دریاها/  و  اقیانوس ها  کليدي:  کلمات 
داستان  آب/  آلودگي  دریایي/  جان داران 

آموزشي.

چکيده: بیشتر سطح زمین را دریاها و اقیانوس ها پوشانده اند. در دنیاي زیر آب، گیاهان و 
جانوران بسیاري زندگي مي كنند؛ گیاهاني كه بسیاري از آن ها از منابع غذایي ما هستند. 
كتاب حاضر شامل پنج داستان است. هدف مؤلف از نگارش این داستان ها، آموزش كودكان 
براي پرهیز از ریختن زباله و آشغال در آب بوده است. وي بیان مي دارد كه این آلودگي 
موجب نابودي موجودات دریایي می شود، پس در حفظ آب ها بکوشیم. مخاطبان این كتاب 

گروه سني د هستند.

بدن انسان
667. این مور، جو. بدن انسان. علیرضا 
توكلي صابري. تهران: مدرسه، 1385، 80 ص.

قطع:رحلي
دورۀ تحصيلى:راهنمایي

کلمات کليدي: بدن انسان/ سرگرمي هاي 
علمي/ شش/ ماهیچه.

چکيده: دانش آموز با انجام فعالیت هاي كتاب حاضر، به مهارت ها و توانایي هاي خود پي 
مي برد و دربارة بدن خود به مطالعه و بررسي مي پردازد. برخي از عنوان هاي كتاب عبارت اند 
از: بدن انسان هنگام رشد تغییر مي كند؛ با شش ها تنفس مي كنیم؛ ماهیچه ها به بدن كمك 
مي كنند تا حركت كند. هدف مؤلف از نگارش كتاب حاضر، آماده كردن دانش سودمند براي 

دانش آموزان و آسان كردن آموزش علوم بوده است.
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بي مهرگان
بي مهرگان. علیرضا  این مور، جو.   .668
توكلي صابري.تهران: مدرسه، 1385، 80 ص.

قطع:رحلي
دورۀ تحصيلى:راهنمایي و متوسطه

کلمات کليدي: بي مهرگان/ كشف علمي/ 
آموزش علوم.

چکيده: كتاب حاضر روش هایي را پیشنهاد مي كند كه به كمك آن ها، دانش آموز می تواند 
با تکیه بر دانسته ها و تجربه هاي پیشین خود پیرامون حشره ها، كرم ها، حلزون ها و دیگر 
بي مهرگان، مفهوم هاي جدیدي را بیاموزد. كتاب هشت فصل دارد كه عنوان برخي از آن ها 
عبارت است از: چند نوع چرخۀ زندگي در بي مهرگان دیده می شود؛ بعضي بي مهرگان خانه 

مي سازند؛ بي مهرگان به روش هاي گوناگوني از خود دفاع مي كنند.

زمين شناسي
669. این مور، جو. زمين شناسي. علیرضا 
توكلي صابري. تهران: مدرسه، 1385، 80 ص.

قطع:رحلي
دورۀ تحصيلى:راهنمایي و متوسطه

آزمایش/  شناسي/  زمین  کليدي:  کلمات 
كشف علمي/ آموزش علوم.

براساس ساختاري صورت مي گیرد كه  این كتاب مصور،  آموزش درس هاي  چکيده: 
آموزش علوم را به زندگي واقعي مربوط مي كند؛ به طوري كه دانش آموز در تجربه هاي 
اكتشافي مشاركت مي كند، راهنمایي می شود  و سرانجام به هدف و مقصود مي رسد. برخي 
از عنوان هاي كتاب عبارت اند از: سطح زمین همواره دگرگون می شود؛ سنگ ها ویژگي هاي 

متفاوتي دارند؛ زمین چند الیه دارد.

زیستگاه ها
علیرضا  زیستگاه ها.  جو.  مور،  این   .670
توكلي صابري. تهران: مدرسه، 1385، 80 ص.

قطع:رحلي
دورۀ تحصيلى:راهنمایي

آب/  بارندگي/  زیستگاه/  کليدي:  کلمات 
زمین شناسي.

دربارة  مي كنند،   كمك  دانش آموز  به  كه  است  روش هایي  شامل  اثر  این  چکيده: 
زمین شناسي مفاهیم جدیدي را بیاموزد. هم چنین، با انجام فعالیت هاي مطرح شده، سطح 
یادگیري او ارتقا پیدا مي كند. از عناوین كتاب مي توان به این موارد اشاره كرد: در زیستگاه 
بیابان بارندگي بسیار اندک است؛ بركه زیستگاه آب شیرین است؛ زیستگاه قطبي بسیار 

سرد است.
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فضا را کشف کنيم
671. این مور، جو. فضا را کشف کنيم. 
علیرضا توكلي صابري. تهران: مدرسه، 1385، 

80 ص.
قطع:رحلي

دورۀ تحصيلى:راهنمایي
زمین/  شمسي/  منظومۀ  کليدي:  کلمات 

فضا/ كهکشان راه شیري.

چکيده: كتاب حاضر، روش هایي را پیشنهاد مي كند كه دانش آموزان به كمك آن ها 
مي توانند با تکیه بردانسته ها و تجربه هاي پیشین خود، دربارة اجرام در فضا و مفاهیم مربوط 
به فضا، مطالب جدیدي را بیاموزند. برخي از عنوان هاي این كتاب عبارت اند از: خورشید یك 
ستاره است؛ زمین یك قمر به نام ماه دارد؛ زمین بخشي از منظومۀ شمسي در كهکشان 

راه شیري است. 

مهره داران
علیرضا  مهره داران.  جو.  مور،  این   .672
توكلي صابري. تهران: مدرسه، 1385، 80 ص.

قطع:رحلي
دورۀ تحصيلى:راهنمایي و متوسطه

جانور/  رشد  مهره داران/  کليدي:  کلمات 
كشف علمي/ آموزش علوم.

چکيده: كتاب حاضر بر مبناي دو هدف نوشته شده است: آماده كردن دانش سودمند براي 
دانش آموزان، و آسان كردن آموزش علوم براي آنان. نگارنده كوشیده است دانش آموزان 
را به بررسي و كشف روش هاي جدید تشویق كند. فهرست برخي از عنوان هاي كتاب 
عبارت اند از: مهره داران هنگام رشد تغییر مي كنند؛ مهره داران به روش هاي متفاوتي از خود 

دفاع مي كنند؛ حركت مهره دار با نیاز جانور سازگاري دارد.

آب
توكلي  علیرضا  آب.  جو.  مور،  این   .673

صابري. تهران: مدرسه، 1385، 80 ص.
قطع:رحلي

دورۀ تحصيلى:راهنمایي و متوسطه
کلمات کليدي: آب/ آزمایش/ آموزش علوم.

چکيده: حوزه هاي بررسي و مطالعه در این كتاب، موضوع هایي مانند تغییر، گوناگوني، 
ساختار، چرخه ها، عملکرد و... آب است. برخي عنوان هاي كتاب عبارت اند از: آب یك مایع 
است و ویژگي هایي دارد؛ آب به چندشکل یافت می شود؛ آب وقتي حركت كند، مي تواند كار 

انجام دهد. در كتاب آزمایش هایي نیز براي یادگیري هرچه بهتر ارائه شده است.
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شگفتى هاى بدن انسان
674. خلیلی، سپیده. شگفتى هاى بدن 
انسان. تهران: تولد، 1385، 12 ص.: مصور.

قطع:رحلی
دورۀ تحصيلى:راهنمایي 

رشتة درسى: علوم تجربی
عملکرد  انسان/  بدن  کليدي:  کلمات 

اندام ها/ عضالت/ فواید اندام های بدن.

چکيده: در كتاب حاضر، مخاطب می تواند به كمك تصویرهای سه بعدی و متن ساده و 
روان، با ساختمان بدن انسان و نحوة كار اندام ها آشنا شود. پاسخ پرسش هایی هم چون قلب 
چگونه كار می كند؟ خون چگونه جریان می یابد؟ شش ها چگونه تنفس می كنند؟ ماهیچه ها 
چگونه منقبض می شوند؟ گوش ها چگونه می شنوند؟ چشم ها چگونه می بینند؟ و سرانجام 

مفصل ها چگونه حركت می كنند؟ را در این كتاب می توان یافت.

الگوي تدریس، پژوهش آموزي )12(
مهرناز.  صادقي،  زهرا؛  حریرفروش،   .675
آموزي  پژوهش  تدریس،  الگوي 
)12(. تهران: آموزش علوم، 1385، 48 ص.

قطع:پالتویي
تا  اول  دورۀ تحصيلى:راهنمایي)پایه های 

سوم(
آموزي/ تدریس  کلمات کليدي: پژوهش 
اثربخش/ آموزش فعال علوم/ تفکر استقرایي/ 

استدالل علمي.

چکيده: در الگوي تدریس پژوهش آموزي، معلم دانش آموزان را در موقعیت مسئله قرار 
مي دهد و چند سؤال جالب و تفکر برانگیز از متن درس مطرح مي كند. سپس دانش آموزان 
شیوة اجرا را نظم مي دهند و اطالعات را جمع آوري و نتایج پژوهش را استخراج مي كنند. 
آن گاه از یافته هاي پژوهش گزارشي به كالس ارائه مي دهند. نگارندة كتاب، الگوي تدریس 
پژوهش آموزي را در پنج مرحله به این شرح بیان مي كند: مشخص كردن مسئله، بیان 
مسئله، جمع آوري اطالعات، تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائۀ گزارش. هدف اصلي این الگو، 
تقویت فرایند هاي تفکر استقرایي و استدالل علمي است. استفاده از این الگو سبب افزایش 
درک و فهم مفاهیم علمي، تفکر خالق و فهم مفاهیم علمي، و مهارت هاي كسب اطالعات 

و تجزیه و تحلیل آن می شود.

الگوي تدریس بارش فکري)14(
مهرناز.  صادقي،  زهرا؛  حریرفروش،   .676
فکري)14(.  بارش  تدریس  الگوي 

تهران: آموزش علوم، 1385، 48 ص.
قطع:پالتویي

دورۀ تحصيلى:راهنمایي 
کلمات کليدي: علوم/ تدریس اثر بخش/ 
بارش فکري/ یورش  اندیشه/ تفکر خالق/ 

مغزي.

چکيده: بارش فکري یا یورش مغزي به معني استفاده از مغز براي یورش به یك مسئله 
است. به عبارت دقیق تر، بارش فکري عبارت است از اجراي یك روش گردهمایي كه از 
طریق آن، گروهي مي كوشند براي یك مسئلۀ به خصوص با انباشتن تمام ایده هایي كه 
همان جا ارائه مي شوند، راه حلي بیابند. الگوي تدریس بارش فکري بر پنج گام استوار است 
كه عبارت اند از: طرح موضوع؛ گروه سازي و شرح قوانین؛ بارش ایده ها؛ طبقه بندي ایده ها 
و ارزش یابي ایده ها. در جریان بارش فکري هرگونه انتقاد یا اعتراض، روند فعالیت را كند 

مي كند و فکر افراد را به جاي تفکر در مورد موضوع به سوي انتقاد سوق مي دهد. 



الگوي تدریس بدیعه پردازي)17(
مهرناز.  صادقي،  زهرا؛  حریرفروش،   .677
بدیعه پردازي)17(.  تدریس  الگوي 

تهران: آموزش علوم، 1385، 48 ص.
قطع:پالتویي

دورۀ تحصيلى:راهنمایي 
کلمات کليدي: علوم/ راهنماي آموزشي/ 
تفکر خالق/ روش مقایسه اي/ بدیعه پردازي.

چکيده: هدف این الگو پرورش تفکر خالق )رشد خالقیت( در فرد و گروه است. در این 
الگو، خالقیت با استفاده از تشبیه سازي و انواع قیاس به جریاني آگاهانه تبدیل می شود. براي 
اجراي این الگو دو راه وجود دارد: راه اول، مطالب آشنا و قدیمي را در پرتو خالقیت، غریب 
و نا آشنا كنیم و در حقیقت چیز جدیدي پدید آوریم. مثاًل از شاگردان بخواهیم دربارة كتاب 
علوم خود كه چیزي آشناست، هم چون یك چشمه فکر كنند. راه دوم، عقاید جدید و نا آشنا 
را معني دار و آشنا كنیم. مثاًل از شاگردان بخواهیم تا بدن انسان را كه به تازگي  دربارة آن 
اطالعاتي به دست آورده اند، با سیستم حمل و نقل مقایسه كنند. پایه و اساس هر دو راه، 
استفاده از تشبیه است. در این مجموعه، راهبرد اول، یعني آَشنا را غریب گرداندن، مورد بررسي 
قرار گرفته است كه شامل این مراحل است: توصیف اولیه؛ قیاس مستقیم؛ قیاس شخصي؛ 

قیاس تضاد و توصیف خالق 

الگوي تدریس دریافت...
مهرناز.  صادقي،  زهرا؛  حریرفروش،   .678
الگوي تدریس دریافت مفهوم )16(. 

تهران: آموزش علوم، 1385، 48 ص.
قطع:پالتویي

دورۀ تحصيلى:راهنمایي 
کلمات کليدي: علوم/ اندیشه/ تفکر خالق/ 

دریافت مفهوم. 

چکيده: در الگوي دریافت مفهوم، مفاهیم و تعاریف به طور مستقیم در اختیار دانش آموز 
قرار نمي گیرد. ابتدا نمونه هایي كه برخي از آن ها ویژگي هاي مفهوم مورد نظر را دارند و 
برخي دیگر فاقد آن ویژگي ها هستند )نمونه هاي مثبت و منفي(، در اختیار دانش آموزان قرار 
مي گیرند و دانش آموزان با مقایسۀ این نمونه ها به مفاهیم دست مي یابند. الگوي دریافت 
مفهوم، فرصت تحلیل جریان فکر و رشد شیوه هاي مؤثر تفکر را براي شاگردان فراهم 
مي آورد و شامل سه مرحله بدین شرح است: ارائۀ نمونه ها؛ دست یابي به مفهوم؛ و تحلیل 

شیوة تفکر.

الگوي تدریس...
مهرناز.  صادقي،  زهرا؛  حریرفروش،   .679
)SE(گرایي ساخت  تدریس  الگوي 
)11(. تهران: آموزش علوم، 1385، 48 ص.

قطع:پالتویي
تا  اول  دورۀ تحصيلى:راهنمایي)پایه های 

سوم(
الگوي  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
آموزشي/  كارگاه  ساخت گرایي/  تدریس 

تحلیل/ پیش بیني/ سؤاالت باز پاسخ.

چکيده: الگوي تدریس ساخت گرا بر این باور است كه دانش آموزان طي تالش براي 
حل مسائل علمي، دائماً فرصت سامان دهي و بازسازي ادراكات خود را دارند و مي توانند 
براي رسیدن به دانش، راه هاي متفاوتي را برنامه ریزي كنند. كالس هایي كه از طریق 
راهکارهاي ساخت گرا اداره مي شوند، تقریباً جوي شبیه كارگاه آموزشي دارند. این كالس ها 
فرصت كشف فعال، كاوشگري و آزمایش را در اختیار دانش آموزان قرار مي دهند. به عالوه، 
موقعیت ها و قالب هاي گوناگون آموزشي مانند پروژه، خواندن، گزارش دادن، و بحث و 
گفت وگو را فراهم مي سازند و دانش آموزان را به استدالل كردن، سؤال كردن، برقراري 
ارتباط و... وا مي دارند. الگوي ساخت گرایي دانش آموزان را براي تحلیل، تفسیر و پیش بیني 
ترغیب مي كند و در فرایند آموزش بر سؤاالت باز پاسخ تأكید زیادي دارد. نقش معلم در 
روش تدریس ساخت گرایي نقش زمینه سازي و هدایت است. زیرا در این روش، مسئولیت 
اساسي با دانش آموزان است كه به گردآوري، آزمایش، شرح و بسط، و تفسیر اطالعات 
مي پردازند. الگوي تدریس ساخت گرایي SE از پویاترین و كارامدترین الگوهاي تدریس 
است كه در بسیاري از كالس هاي دنیا با موفقیت در حال اجراست. نگارندة كتاب الگوي 
تدریس ساخت گرایي را در پنج مرحله به این شرح بیان كرده است: درگیر كردن؛ كارش؛ 

توصیف؛ شرح و بسط؛ و ارزش یابي.
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 الگوي تدریس کاوشگري )10(
مهرناز.  صادقي،  زهرا؛  حریرفروش،   .680
 .)10( کاوشگري  تدریس  الگوي 

تهران: آموزش علوم، 1385، 48 ص.
قطع:پالتویي

دورۀ تحصيلى:راهنمایي
کلمات کليدي: آموزش فعال علوم/ تفکر 

خالق/ الگوي تدریس كاوشگري. 

چکيده: در الگوي تدریس كاوشگري كه بر اساس نظر ریچارد ساچمن بنا نهاده شده است، 
پدید آوردن نوعی عدم تعادل از طریق ایجاد یك موقعیت مشکل آفرین یا معمایي، پایه و 
اساس فعالیت هاي آموزشي را تشکیل مي دهد. در این الگو دانش آموزان از طریق پرسیدن، 
ساخت فرضیه، جمع آوري اطالعات و آزمایشگري، فعالیت هایي را در جهت رفع عدم تعادل 
و ایجاد تعادل مجدد در محیط انجام مي دهند. این فعالیت ها به بروز قابلیت ها و توانایي هاي 
جدیدي در دانش آموزان مي انجامند و جریان رشد عقالني آن ها را سریع و آسان مي كنند. 
نگارندة كتاب، الگوي تدریس كاوشگري را در شش مرحله به این شرح بیان مي كند: برهم 

زدن تعادل؛ پرسشگري؛ فرضیه سازي؛ آزمایشگري؛ تحلیل و نتیجه گیري.

کتاب هاي آموزش فعال علوم
مهرناز.  زهراصادقي،  حریرفروش،   .681
کتاب هاي آموزش فعال علوم:  الگوي 
طریق  از  یادگيري   )13( تدریس 
همياري )طرح تدریس اعضاي تيم(. 

تهران: آموزش علوم، 1385، 48 ص.
قطع:پالتویي

دورۀ تحصيلى:متوسطه 
الگوي  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
تدریس/ طرح درس اعضاي تیم/ كار گروهي.

چکيده: پایه و اساس یادگیري از طریق هم یاري، تشکیل تیم یادگیري است. در هر تیم 
یادگیري همۀ اعضاي تیم فکر مي كنند، تصمیم مي گیرند و كار انجام مي دهند. به عالوه، 
مسئولیت و رهبري به عهدة همۀ اعضاست. این مسئولیت مشترک، حمایت و اعتماد دو 
جانبه ایجاد مي كند. روش هاي متفاوتي براي یادگیري از طریق هم یاري وجود دارند كه 
در این مجموعه به یکي از آن ها، یعني »طرح تدریس اعضاي تیم« كه كاربرد بیشتري در 
تدریس دارد، پرداخته شده است. زماني كه فراگیرندگان مي فهمند كه كارایي تیم مستلزم 
آن است كه هر فرد یك بخش از موضوع را فراگیرد و سپس آن را به دیگران درس دهد، 
برانگیخته مي شوند كه با مطالعۀ بخش تعیین شده و آمادگي كامل براي كار تیمي، به تیم 
خود كمك كنند. وقتي همۀ اعضا كار خویش را انجام دادند، كل درس آموزش داده می شود. 
نگارنده در این كتاب، طرح تدریس اعضاي تیم را در پنج مرحله با عنوان هاي آمادگي فردي، 

كار تیمي، آزمون، نقد و بررسي، و جمع بندي بیان داشته است.

الگوي تدریس طرح شبکه
مهرناز.  صادقي،  زهرا؛  حریرفروش،   .682
تهران:  شبکه.  طرح  تدریس  الگوي 

آموزش علوم، 1385، 48ص.
قطع:پالتویي

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
نکات  علوم/  آموزش  کليدي:  کلمات 
نقشۀ  الگوي  شبکه اي/  طرح هاي  كلیدي/ 

مفهومي.

چکيده: الگوي نقشۀ مفهومي، فرصت فعالیت بیشتر نیم كرة راست مغز را به یاد گیرنده 
مي دهد و سبب افزایش یادگیري و كسب بازدهي بیشتري می شود. در این روش، ابتدا 
نکات كلیدي درس را استخراج مي كنیم. نکات كلیدي یك یا چند كلمه هستند كه هنگام 
مطالعۀ متن باید آن ها را پیدا كرد. این نکات اصلي ترین جایگاه را در متن دارند و با دیدن 
آن ها، تمام متن تداعي می شود. پس از استخراج نکات كلیدي باید آن ها را در شاخه هاي 
اصلي، شاخه هاي فرعي، شاخه هاي فرعي تر و... قرار داد و طراحي ویژه اي به صورت یك 
شبکه یا نقشه براي آن در نظر گرفت. استفاده از رنگ، كادرهایي به شکل هاي متفاوت، 
عالئم، شکل و... زمینه هایي را فراهم مي آورد تا با دیدن طرح، تصویربرداري ذهني مناسبي 
صورت گیرد و هنگام مرور یا بازیابي، تمامي مطالب به راحتي و بدون تداخل به ذهن 
متبادر شوند. به این ترتیب، با فعال شدن نیم كرة راست، یادگیري و پایداري مطالب در 
حافظه افزایش مي یابد. طرح شبکه اي را مي توان به شکل های شعاعي، چارت سازماني، 
مجموعه اي، هم پوشي و... رسم كرد كه داراي این مراحل است: استخراج نکات كلیدي؛ 

تشخیص مفاهیم اصلي از فرعي؛ تکمیل نقشه و ارزش یابي.
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صدا و موج
تهران:  نوري.  عالء  موج.  و  صدا   .683

مبتکران، 1383، 36 ص.
قطع:رقعي

دورۀ تحصيلى:راهنمایي 
کلمات کليدي: علوم تجربي/ تولید صدا/ 

موج/ تلفن/ عکس برداري به وسیلۀ امواج.

چکيده: مجموعۀ »اولین كتاب خانۀ علمي من« شامل پرسش هایي است كه به یك 
موضوع از رشته هاي علوم مي پردازند كه در كتاب هاي درسي مطرح شده است. موضوع هاي 
اصلي این مجموعه عبارت اند از: بدن انسان، گیاهان، علوم فیزیکي، فناوري، علوم زمین 
و جانوران. كتاب حاضر شامل اطالعاتي  دربارة صدا، چگونگي تولید آن، كاربرد تلفن، 

عکس برداري به وسیلۀ امواج و... مخاطبان این مجموعه گروه سني ج هستند.

کتاب کار فارسي اول راهنمایي
684. رباني، جعفر. کتاب کار فارسي اول 
راهنمایي. تهران: مدرسه، 1383، 168 ص.

قطع:وزیري
دورۀ تحصيلى:راهنمایي)پایۀ اول(

دورة  فارسي  ادبیات  کليدي:  کلمات 
راهنمایي/ آزمون و تمرین/ راهنماي آموزشي/ 

كتاب كاردانش و مهارت زباني.

چکيده: این كتاب كار فارسي با هدف افزایش دانش و مهارت زباني و ادبي دانش آموزان 
تألیف شده است. مؤلف كوشیده است كه تمرین ها و فعالیت ها را به  گونه اي طراحي و 
سازمان دهي كند كه دانش آموزان نه  تنها آن را تکلیفي اضافه بر تکالیف خود نپندارند، بلکه 
بر عکس، آن را در جهت افزایش دانش و مهارت زباني خود مفید تلقي كنند. افزودن بخشي 
با عنوان زنگ تفریح به پایان هر درس، به همین منظور صورت گرفته است. هم چنین، در 

پایان هر فصل آزموني چهارگزینه اي آمده است.

کتاب کار فارسي دوم راهنمایي
685. رباني، جعفر. کتاب کار فارسي دوم 
راهنمایي. تهران: مدرسه، 1383، 184 ص.

قطع:وزیري
دورۀ تحصيلى:راهنمایي

راهنماي  فارسي/  ادبیات  کليدي:  کلمات 
آموزشي/ آزمون و تمرین/ یادگیري فعال.

چکيده: این كتاب فعالیت هاي متنوعي در زمینۀ درس فارسي ارائه مي دهد تا دانش آموزان 
در فعالیت هاي یادگیري در كالس درس فعاالنه شركت كنند. به این ترتیب، مطالب آموخته 
شده نیز تا مدت زمان بیشتري در خاطرشان مي ماند. كتاب حاضر شامل هفت فصل است 
كه در پایان هر فصل، آزموني به شکل چهارگزینه اي براي حل و انتخاب گزینۀ صحیح 
توسط دانش آموزان طراحي شده است تا آن ها پس از مطالعۀ درس، با پاسخ به سؤال ها، 

خود را بیازمایند. 
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تولد رستم
686. م. آزاد. تولد رستم. تهران: مهاجر، 

1384، 56 ص.
قطع:رحلي

دورۀ تحصيلى:راهنمایي
شاهنامه/  زال/  رستم/  کليدي:  کلمات 

فردوسي/ ادبیات فارسي/ سیمرغ.

چکيده: سیمرغ به زال گفت: اي دستان سام! چرا غمگیني؟ همسر زیباي تو كودكي 
مي زاید كه شیر، خاک پایش را مي بوسد. از صدایش پوست پلنگ جنگي چاک چاک 
می شود  و دل مرد جنگي از جا كنده می شود. در اندیشه و خرد، همتاي سام داناست و 

بلند باالست و...
متن باال قسمتي از كتاب تولد رستم، است. در این كتاب نویسنده كوشیده است، شجاعت ها 
و دالوري هاي شخصیت هاي شاهنامه را به مخاطب انتقال دهد. برخي عنوان هاي كتاب 

عبارت اند از: تولد رستم؛ آمدن سام به دیدن رستم؛ رفتن رستم به كوه سپند.

زال و رودابه
687. م. آزاد. زال و رودابه. تهران: مهاجر، 

1383، 42 ص.
قطع:رحلي

دورۀ تحصيلى:راهنمایي 
زال/  کلمات کليدي: شاهنامه/ فردوسي/ 

رودابه/ سام/ ادبیات فارسي/ كابلستان.

چکيده: رودابه پنج كنیز داشت كه غمگسار و رازدارش بودند. یك شب به آن ها گفت: 
یاران ! اكنون با شما رازي را در میان مي گذارم كه از اندوه و ناآرامي، جانم را مي آزارد؛ تا مگر 
هرچه زودتر چاره اي بیندیشید و دل نا آرامم را آرام كنید. بدانید كه من سخت عاشق شده ام 

و هیچ آرامش ندارم. دل و جان و هوشم پر از مهر زال است و...
متن باال قسمتي از كتاب »شاهنامه« فردوسي است. نگارنده هر داستان شاهنامه را به 
صورت جداگانه در كتابی مستقل تنظیم كرده است تا همگان از جاذبه هاي شاهنامه آگاهي 
یابند. برخي از عنوان هاي كتاب عبارت اند از: داستان زال و سیمرغ؛ خواب دیدن سام؛ 

سرنوشت، زال را به كابلستان مي كشاند.

سوگ ایرج
688. م. آزاد. سوگ ایرج. تهران: مهاجر، 

1383، 48 ص.
قطع:رحلي

دورۀ تحصيلى:راهنمایي 
کلمات کليدي: تاج شاهي/ سلم/ تور/ ایرج/ 

فریدون/ شاهنامه/ فردوسي/ ادبیات فارسي.

چکيده: سپیده دم، سلم و تور هم چنان در این اندیشۀ پلید بودند كه چگونه خون برادر 
بي گناه را بر خاک بریزند. ایرج از خیمۀ خود دو برادرش را دید و با دلي پر مهر به سوي 
آن ها دوید. تور با خشم به ایرج گفت: تو از ما كوچك تري، پس چرا تاج شاهي بر سر 
گذاشتي؟ ایرج با مهرباني پاسخ داد: بزرگي كه فرجامش تیرگي است، باید بر آن بزرگي و 

برتري گریست و... 
متن باال بخشي از كتاب سوگ ایرج است. هریك از  كتاب هاي مجموعۀ »افسانۀ شاهان 
و پهلوانان«، یکي از داستان هاي »شاهنامه« فردوسي را به طور جداگانه ارائه مي دهند تا 
كودكان و نوجوانان این داستان ها را راحت تر بخوانند. برخي از عنوان هاي كتاب عبارت اند 
از: رفتن ایرج به دیدار برادران؛ كشته شدن ایرج به دست برادران؛ آگاهي یافتن فریدون از 

كشته شدن ایرج.
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سوگ نامة رستم و سهراب )1(
689. م. آزاد. سوگ نامة رستم و سهراب 

)1(. تهران: مهاجر، 1384، 48 ص.
قطع:رحلي

دورۀ تحصيلى:راهنمایي 
رستم/  حماسي/  داستان  کليدي:  کلمات 
فارسي/  ادبیات  تهمینه/  شاهنامه/  سهراب/ 

سمنگان.

چکيده: كتاب »سوگ نامۀ رستم و سهراب«، از مجموعۀ »افسانۀ شاهان و پهلوانان«، 
به صورت مصور و رنگي تدوین یافته است. هدف نگارنده از بیان روایت »شاهنامه« به 
نثر، آشنا ساختن نسل جوان با جاذبه هاي شاهنامه است. عنوان برخي از موضوعات كتاب 
بدین شرح است: آمدن رستم به شکارگاه؛ آمدن رستم به شهر »سمنگان«؛ آمدن تهمینه 

به دیدار رستم.

سوگ نامة رستم و سهراب )2(
پهلوانان:   و  شاهان  افسانۀ  آزاد.  م.   .690
سوگ نامة رستم و سهراب )2(. تهران: 

مهاجر، 1384، 52ص.
قطع:رحلي

دورۀ تحصيلى:راهنمایي 
کلمات کليدي: شاهنامه/ فردوسي/ رستم/ 
آموزش  فارسي/  ادبیات  كاووس/  سهراب/ 

كودكان.

چکيده:  كتاب حاضر جلد دوم از كتاب »سوگ نامۀ رستم و سهراب« است. این مجموعه 
به صورت مصور و براي گروه سني ج تدوین یافته است. در این كتاب به جنگ رستم و 
سهراب نیز اشاره شده است. در بخشي از داستان مي خوانیم: »رستم و سهراب میداني تنگ 
براي نبرد برگزیدند. نخست با نیزة كوتاه با هم نبرد كردند، تا آن كه بر نیزه هاشان هیچ بند 
و ستاني نماند. سپس با شمشیر هندي با هم درگیر شدند و...« برخي از عنوان هاي كتاب 
عبارت اند از: بازگشتن رستم و سهراب به لشگرگاه؛ نوش دارو خواستن رستم از كاووس؛ 

بازگشتن رستم به زابلستان. در پایان كتاب نیز واژه نامه اي وجود دارد.

نمایش نامه هاي آسان )3(
691. دولت آبادي، حسن. نمایش نامه هاي 
آسان )3(. تهران: نشر قطره، 1385، 174 ص.

قطع:رقعي
دورۀ تحصيلى:متوسطه 

و  كودكان  نمایش نامۀ  کليدي:  کلمات 
نوجوانان/ اوقات فراغت/ اجراي نمایش. 

چکيده: تئاتر و اجراي نمایش از مؤثرترین فعالیت ها براي اوقات فراغت كودكان است. 
نگارنده در كتاب حاضر سعي كرده است كه نحوة اجراي چند نمایش نامه را شرح دهد. وي 
در مقدمۀ كتاب اثرات مثبت اجراي نمایش را برشمرده است. مخاطبان این كتاب گروه سني 
د هستند. هدف نگارنده از نوشتن این اثر، آموزش نحوة یادگیري متن ها و به خاطر سپردن 

دیالوگ  هاي نمایش به دانش آموزان بوده است.
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نمایش نامة آسان )4(
نمایش نامة  حسن.  آبادي،  دولت   .692
آسان )4(. تهران: نشر قطره، 1385، 192 ص.

قطع:رقعي
دورۀ تحصيلى:متوسطه 

و  كودكان  نمایش نامۀ  کليدي:  کلمات 
نوجوانان/ ایفاي نقش/ اثر نمایشي.

چکيده: كتاب حاضر بر آن است كه امکان اجراي آثار نمایشي قابل ارائه در كالس هاي 
مدرسه را فراهم آورد. هم چنین نحوة ایفاي نقش و اجراي تئاتر و نمایش نامه را آموزش 
مي دهد. عنوان هاي برخي از نمایش نامه هاي كتاب عبارت اند از: گنجشك قوي تر از فیل 
است؛ اول چه كسي؛ وقتي شکارگاه ترسناک می شود. در پایان كتاب طرحي پیشنهادي 

براي كارگرداني و بازیگري آمده است. مخاطبان این كتاب گروه سني د هستند.

نمایش نامة آسان )5(
693. دولت آبادي، حسن. نمایش نامة 
آسان )5(. تهران: نشر قطره، 1385، 192 ص.

قطع:رقعي
دورۀ تحصيلى:متوسطه 

كودكان/  نمایش نامۀ  کليدي:  کلمات 
تحلیل شخصیت/ گفت وگوي پیش از اجرا/ 

صحنه آرایي/ فن بیان.

چکيده: این كتاب بر اساس شناخت نیازهاي متفاوت كودكان و دانش آموزان در جامعه و 
مدرسه فراهم آمده است. در این كتاب، در بخش تحلیل، شخصیت هاي هر اثر به اختصار 
تحلیل شده اند  و در بخش مستقل گفت و گوي پیش از اجرا، متناسب با تم هر اثر، جمالتي 
از متفکران جهان ارائه شده اند. مخاطبان كتاب گروه سني د هستند. نگارنده در این كتاب 
سعي دارد چگونگي شخصیت پردازي، صحنه آرایي و فن بیان را به مخاطبان آموزش دهد.

اصول طراحي در نازک بري تختة...
اصول  حسین.  شوشتري،  غفاري   .694
طراحي در نازک بري تختة سه الیي. 

تهران: مدرسه، 1385، 103 ص.
قطع:رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
چوبي/  دستي  صنایع  کليدي:  کلمات 

كاردستي/ مشبك سازي/ آموزش هنر.

چکيده: نازک بري با تختۀ سه الیي، دیر زماني است كه عرصۀ هنرنمایي انسان است. در 
این هنر، چوب بي جان و خشك به دست انسان شکل مي گیرد، زیبایي مي پذیرد و وسیله اي 
می شود  براي رفع نیاز او. این هنر در مشبك سازي با فلز، چوب ضخیم، استخوان، سنگ 
و عاج، در ایران و جهان مرسوم بوده و هست و بسیاري از آثار هنري ناب بدین شیوه خلق 
شده و چشم نوازي كرده اند. در سه فصل اول این كتاب روش كار، مواد و ابزار شرح داده 
شده و چند نمونۀ نازک بري ارائه شده اند. هم چنین، انواع اتصاالت، سطوح كركره اي، مواد و 

ابزار براي تنوع بخشیدن به كار نازک بري با تختۀ سه الیي معرفي شده اند.
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سرمه دوزي
دوزي.  سرمه  فهیمه.  آذر،  پرتو   .695

تهران: حافظ، 1383، 88 ص.
قطع:رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
کلمات کليدي: گل دوزي/ طراحی نقش 

رومیزي/ آموزش هنر/ هنرهاي دستي.

چکيده: آفرینش اثر هنري، پدیده اي است كه روح و روان هنرمند را به نوعي به لذت 
آرامش و تکامل مي رساند. توان انجام كارهاي گوناگون به وسیلۀ دست، چنان چه مي دانیم، 
نامحدود و بسیار گسترده است، و همواره متفاوت ترین و خالق ترین آثار تصویري، حاصل 
حركت و فعالیت همین دست ها هستند. كتاب مصور حاضر مجموعه اي جذاب و زیبا از 
طرح ها و نقش هاي برگزیدة سنتي براي رومیزي است. هدف مؤلف از نگارش آن، شکوفا 

شدن استعدادهاي درخشان و نهفتۀ انسان ها بوده است.

مهندسي ریخته گري
696. گود، كیت. مهندسي ریخته گري. 

رضا عشر. تهران: الهام، 1383، 32 ص.
قطع:رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه )فني و حرفه اي(
مهندسي  صنعتي/  مواد  کليدي:  کلمات 

ریخته گری/ طراحي/ خالقیت.

چکيده: كتاب حاضر مجموعه اي از خالقیت و طراحي براي تشویق كودكان به شمار 
مي رود. نه تنها افکار ابتکاري و روحیۀ آفرینندگي كودكان را ارتقا مي بخشد، بلکه باعث 
شکوفایي استعداد هاي آن ها می شود. آشنایي با انواع مواد شکل پذیر از گل رس تا گچ 
پزشکي، آموزش روش ابتکاري براي ساخت خمیر كاغذ، و پروژه هایي براي تولید نان، 

بیسکویت، ظرف، عروسك و... از جمله مطالب كتاب هستند.

مهندسي ساختمان
697. گود، كیت. مهندسي ساختمان. 

رضا عشر. تهران: دلهام، 1383، 32 ص.
قطع:وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه 
کلمات کليدي: طراحی و محاسبۀ سازه/ 
ساختمان سازی/ مهندسی ساختمان/ خالقیت.

ساخت  و  طراحي  و  ساختمان  مهندسي  دربارة  رنگي  و  مصور  كتاب  این  چکيده: 
پروژه هاست. مجموعۀ حاضر، دانش و مهارت هاي ضروري را با روش تفریحي و سرگرمي 
در اختیار مخاطب قرار مي دهد و افکار ابتکاري و روحیۀ آفرینندگي او را با تشویق، ارتقا 
مي بخشد. عنوان هاي برخي مطالب كتاب عبارت اند از: تیرچه؛ پل؛ ساختارهاي پایدار؛ 

ساختارهاي گنبدي؛ مواد و نیروها.
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کتاب کار حرفه وفن اول راهنمایي
698. رود نژاد، هما. کتاب کار حرفه وفن 
اول راهنمایي. تهران: مدرسه، 1383، 204 ص.

قطع:وزیري
دورۀ تحصيلى:راهنمایي

کلمات کليدي: حرفه وفن/ مسئله و تمرین.

چکيده: كتاب كار حرفه وفن به  گونه اي تألیف شده است كه با تمرین هاي هدف دار و 
متنوع، دانش آموزان را در یادگیري بهتر مطالب درس كمك مي كند. این كتاب شامل 
هشت بخش با این عنوان هاست: فناوري و سیستم؛ كار با برق؛ كار با چوب؛ كار با فلز؛ 

ساختمان سازي؛ بهداشت؛ خوراک و پوشاک؛ كشاورزي و دام  پروري. 

عربي: سال اول راهنمایي
اول  سال  عربي:  مهدي.  پركار،   .699
راهنمایي. تهران: علوم نوین، 1385، 132 ص.

قطع:وزیري
دورۀ تحصيلى:راهنمایي 

کلمات کليدي: زبان عربي/ كتاب درسي/ 
پرسش و پاسخ.

چکيده: این كتاب كمك درسي به  گونه اي تنظیم شده است كه عالوه بر سهولت 
یادگیري براي فراگیرنده، همۀ اهداف كتاب درسي را نیز تحت پوشش قرار دهد. كتاب 11 
درس دارد و هردرس شامل قواعد آموزشي است كه با بیاني ساده و قابل فهم، با استفاده 
از تمرین هاي متعدد و جدول و به صورت كاربردي، ارائه شده است. هم چنین، براي درک 
بهتر مطالب و آگاهي دانش آموزان از میزان پیشرفت خود، آزمون هایي پیش بیني شده اند. 

عربي سال دوم راهنمایي
دوم  سال  عربي  مهدي.  پركار،   .6100
راهنمایي. تهران: علوم نوین، 1385، 128 ص.

قطع:وزیري
دورۀ تحصيلى:راهنمایي - معلم

راهنماي  عربي/  زبان  کليدي:  کلمات 
آموزشي/ تمرین/ آزمون.

چکيده: كتاب حاضر داراي تمرین هایي متنوع و جذاب است و مطالب آن به  گونه اي 
تنظیم شده است كه عالوه بر سهولت یادگیري براي فراگیرنده، همۀ اهداف كتاب درسي 
را نیز تحت پوشش قرار دهد. این كتاب 11 درس دارد و هر درس شامل قواعد آموزشي 
است. قواعد به بیاني ساده و قابل فهم، با استفاده از تمرین هاي متعدد و جدول، و به صورت 

كاربردي ارائه شده اند. هم چنین، براي درک بهتر مطالب، آزمون هایي طراحي شده اند. 
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عربي سال سوم دورۀ راهنمایي
6101. پركار، مهدي. عربي سال سوم 
دورۀ راهنمایي. تهران: علوم نوین، 1385، 

160 ص.
قطع:وزیري

دورۀ تحصيلى:راهنمایي)پایۀ دوم(
کلمات کليدي: آموزش زبان عربي/ كتاب 

كار/ تمرین/ پرسش و پاسخ.

چکيده: كتاب كار عربي دوم راهنمایي، تمرین هاي متنوع و جذابی دارد كه دانش آموزان 
و  دهند  افزایش  عربي  مسائل  حل  در  را  خود  مهارت  آن ها،  كردن  حل  با  مي توانند 
آموخته هایشان را ارزیابي كنند. این كتاب از 10 درس تشکیل شده و هر درس شامل 
تصاویر و تمرین هاي متنوع، آموزش قواعد و تمرین هاي مربوط به آن و آزمون هاي میان 

نوبت است.

عربي )1(
علي.  چراغي،  عیسي؛  زاده،  متقي   .6102
عربي )1(. تهران: مؤسسۀ فرهنگي فاطمي، 

1382، 236 ص.
قطع:وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه)پایۀ اول(
کلمات کليدي: آموزش زبان عربي/ صرف 

و نحو/ ترجمۀ عربي.

چکيده: این كتاب در 10 درس نگارش یافته و هر درس شامل توضیح لغات و اصطالحات 
متن هاي كتاب درسي است. البته ترجمۀ نهایي متن به خود دانش آموز واگذار شده است. 
كتاب، قواعد صرفي و نحوي را با زباني ساده و قابل فهم براي دانش آموز با استفاده از 
مثال هاي متعدد، جدول، نمودار و شکل توضیح مي دهد. هم چنین تمرین هایي براي درک 
بهتر مطالب آورده شده اند. به عالوه، كتاب حاوي پرسش هاي مروري، مقایسه اي، مفهومي 

و چند گزینه اي است.

کتاب کار انگليسي
6103. قرباني، نوراهلل؛ قاسم زاده، عباس؛ 
انگليسي.  کار  کتاب  شیرین.  كمالي، 

تهران: نشر علوم نوین، 1385، 128 ص.
قطع:وزیري

دورۀ تحصيلى:راهنمایي 
آموزشي/  كمك  كتاب  کليدي:  کلمات 

آموزش زبان انگلیسي/ آزمون دوره اي.

چکيده: كتاب كمك آموزشي مصور حاضر، یکي از منابع علمي دانش آموزان در درس 
زبان انگلیسي محسوب می شود. نگارنده در تعیین نوع حروف چیني، طراحي تصاویر و... 
حساسیت خاصي به خرج داده است. هدف اصلي كتاب هاي كمك آموزشي، آسان سازي 
یادگیري است. ارائۀ تمرین هاي مکمل و آزمون هاي دوره اي از ویژگي هاي این كتاب 
است. كتاب 10 درس دارد و بعداز پایان هرچند درس، آزمون هاي دوره اي نیز ارائه شده اند.
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نخستين فرهنگ نامة من
نخستين  علي.  دانش،  بشر   .6104
 ،1383 بنفشه،  تهران:  من.  فرهنگ نامة 

192 ص.
قطع:رحلي

دورۀ تحصيلى:ابتدایي و راهنمایي
آموزش  آموزشي/  بازي  کليدي:  کلمات 

زبان انگلیسي/ واژه نامه/ آموزش تصویري.

چکيده: این فرهنگ لغت براي كودكان و نوجواناني آماده شده است كه در حال یادگیري 
زبان انگلیسي هستند. براي یادگیري آسان تر كلمات، معني كلمات بسیار واضح نوشته شده 
است. به عالوه، زیر هر كلمه، جمالتي به زبان انگلیسي با ترجمۀ آن ها آمده است كه كاربرد 
آن كلمه را در زبان انگلیسي نشان مي دهد. بسیاري از كلمات با عکس و تصویر همراه هستند 
كه به فهمیدن معني آن ها كمك مي كند. در بعضي از صفحات، تصاویري از موضوعات 
كلي مانند: كشتي ها، حیوانات و اتومبیل ها آمده اند كه به درک معني كلمات هم خانواده یاري 
مي رسانند و دامنۀ كلماتی را كه مخاطب بلد است، گسترش مي دهند. در بعضي از صفحات، 
بازي با كلمات درون چهارگوشي قرار دارد كه به افزایش مهارت كودكان و نوجوانان در 

استفاده از فرهنگ لغت، بسیار كمك مي كند و در عین حال، سرگرمي خوبي نیز هست.

سلحشوران داغستان
سلحشوران  مهدي.  طهوري،   .6105

داغستان. تهران: مدرسه، 1385، 72 ص.
قطع:وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه 
شامل  شیخ  داغستان/  کليدي:  کلمات 

داغستاني/ روسیه.

چکيده: هم زمان با روي كار آمدن فتحعلي شاه، پسري در »داغستان«، به نام شامل به 
دنیا آمد. شامل هنوز پا به نوجواني نگذاشته بود كه سرزمینش، داغستان از ایران جدا شد و به 
روسیه پیوست. او در دوران نوجواني، تصمیم گرفت داغستان را به استقالل برساند و به این 
ترتیب شیخ شامل، بیش از 30 سال با روس ها جنگید. داغستان هنوز یکي از جمهوري هاي 

خودمختار روسیه است. 

برف سرخ
سرخ.  برف  مهدي.  میركیایي،   .6106

تهران: مدرسه، 1383، 136 ص.
قطع:وزیري

دورۀ تحصيلى:راهنمایي و متوسطه
کلمات کليدي: جنگ هاي ایران و روسیه/ 

تاریخ ایران/ ابراهیم خلیل خان.

چکيده: كتاب حاضر شامل مجموعه داستان هایي  دربارة جنگ هاي ایران و روسیۀ تزاري 
است. »برف سرخ« عنوان یکي از داستان هاي كتاب است. در این داستان ابراهیم خلیل 
خان، حاكم شورشي و خانواده اش كه در قلعه اي پنهان شده بودند، طي ماجراهایي توسط 
سواران روس كشته مي شوند. سرانجام با دخالت هاي برخي كشورهاي اروپایي، این جنگ ها 

به پایان مي رسند.
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چراهاى شگفت انگيز: ایران باستان
چراهاى  مهروش.  طهوری،   .6107
تهران:  باستان.  ایران  شگفت انگيز: 

محراب قلم، 1384، 32ص.: مصور.
قطع: رحلی

دورۀ تحصيلى:راهنمایی
رشتة درسى: تاریخ

کلمات کليدى: ایران/ تاریخ پیش از اسالم/ 
تمدن/ آداب و رسوم/ زندگی اجتماعی.

چکيده: كتاب حاضر از مجموعۀ »پاسخ به سؤال های كودكان و نوجوانان«، با زبانی ساده 
و بیان قابل فهم، به شرح سؤاالت احتمالی از ایران باستان می پردازد. مطالب كتاب كوتاه، اما 
گویا و دقیق هستند. عالوه بر سؤاالت مطرح شده و پاسخ آن ها، در گوشه و كنار صفحات، 
نکاتی نیز در رابطه با موضوع درج شده است كه به اطالعات خواننده می افزاید. تصویرهای 

كتاب متنوع و گاه فکاهی هستند كه به متن حال و هوایی شاد و جذاب می بخشند.

بيابان زدایي
آراء،  هایده.  سیاوش؛  شایان،   .6108
بيابان زدایي. تهران: شورا، 1383، 20 ص.

قطع:رحلي
دورۀ تحصيلى:متوسطه 

کلمات کليدي: بیابان زدایي/ منابع طبیعي/ 
زیستن/ آموزش علوم.

چکيده: كتاب »بیابان زدایي« از مجموعه كتاب هاي »آموختن براي زیستن«، درس نامۀ 
طبیعت است كه به صورت مصور به منظور آشنایي دانش آموزان گروه سني »د« با مفاهیم، 
مهارت ها و ارزش هاي مرتبط با منابع عمدة طبیعي كشور، یعني جنگل، مرتع، بیابان و... 
فراهم شده است. در مجموعۀ حاضر، در ارائۀ مطالب علمي از عکس، جدول، نقشه و نمودار 
نیز استفاده شده است. مؤلف كوشیده است كتاب خود را به  گونه اي تدوین كند كه مطالب 

به شکلي پایدارتر در ذهن مخاطبان باقي بماند.

بهمن
6109. اسپیلزبري، لوئیز و ریچارد. بهمن. 
مجید عمیق. تهران: قدیاني، 1384، 32 ص.

قطع:وزیري
دورۀ تحصيلى:راهنمایي و متوسطه

حادثه/  فاجعه/  بهمن/  کليدي:  کلمات 
پیش بیني. 

چکيده: این اثر كه براي گروه سني ج و د به صورت مصور و رنگي نوشته شده است، 
علت ریزش بهمن و حوادث آن و هم چنین قابل پیش بیني بودن آن را شرح مي دهد. در 
پایان كتاب به تعدادي از مصیبت بارترین حوادث ریزش بهمن در 100 سال گذشته اشاره 

شده است.
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خشك سالي
ریچارد.  و  لوئیز  اسپیلزبري،   .6110
خشك سالي. مجید عمیق. تهران: قدیاني، 

1384، 32 ص.
قطع:وزیري

دورۀ تحصيلى:راهنمایي و متوسطه
حوادث/  خشك سالي/  کليدي:  کلمات 

فاجعه/ هوا.

چکيده: كتاب حاضر كه براي گروه سني ج و د به صورت مصور و رنگي تدوین یافته است، 
بیان مي كند: خشك سالي زماني روي مي دهد كه ناحیه اي از خشکي به دلیل نبود بارش 
كافي باران، دچار كم آبي می شود  و سرانجام خشك سالي در آن جا پدید مي آید. برخي 
عنوان هاي كتاب عبارت اند از: چه چیز موجب خشك سالي می شود؛ خشك سالي كجا روي 

مي دهد؛ و عالئم خشك سالي. در پایان كتاب واژه نامه اي نیز وجود دارد.

اطلس سه بعدى جهان
6111. رولند، انت؛ ویسل، تئودور. اطلس 
فرزندان،  با  تهران:  جهان.  سه بعدى 

1383، 24ص.: مصور.
قطع: رحلی

دورۀ تحصيلى:راهنمایی)پایۀ دوم(
رشتة درسى: جغرافیا

كودكان/  اطلس های  کليدى:  کلمات 
كتاب های اسباب بازی و متحرک/ اطلس ها.

چکيده: كتاب حاضر، اطلس سه بعدی جهان است و به معرفی پنج قارة جهان اختصاص 
دارد. پهناورترین كشور دنیا، خوش آب و هواترین نقاط زمین، ضخامت 4500 متری الیۀ 
یخ در جنوبگان، بوفالوهایی كه روی لوله های نفت می خوابند، حیات وحش در آفریقا، عبور 
كوه های آلپ از چندین كشور اروپایی و مطالبی از این قبیل، به صورت مصور و در برخی 
صفحات با نقشه های برجسته و قابل باز شدن و جمع شدن بین صفحات، شرح داده شده اند.
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فصل سوم
بخش هفتم
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فهرست  توصيفي  کتاب هاي آموزشي 
برگزیده  وتقدیرى جشنوارۀ هفتم

دورةآموزشمتوسطه)نظری(7

دورۀ  آموزش متوسطه)نظرى(
سال 1387
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به دنبال فردوسي
71. حسیني، محمد. به دنبال فردوسي. 

تهران: ققنوس، 1384، 117 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه
ابوالقاسم  زندگی نامه/  کليدي:  کلمات 

فردوسي/ شاهنامه/ غزنویان.

 چکيده: فردوسي یکي از بزرگ ترین حماسه سرایان ایران است كه سال هاي زندگي او از 
جمله درخشان ترین دوره هاي شعر و ادب فارسي محسوب می شود. در این دوره، غزنویان 
ثروت فراواني نثار شاعران مي كردند. كتاب حاضر، خواننده را با فرهنگ، تمدن و اساطیر 
سرزمین كهن سال ایران آشنا مي سازد. برخي از عنوان هاي مطالب كتاب عبارت اند از: 
سفركردن؛ اسطوره؛ زبان هاي ایراني؛ حملۀ اعراب به ایران. در پایان كتاب هم به داستان 

»هفت خوان رستم« )شاهنامه( اشاره شده است.

رمزهایي از اساطير ایران در...
72. سلطاني گردفرامرزي، علي. رمزهایي 
تهران:  در شاهنامه.  ایران  اساطير  از 

مبتکران، 1386، 320 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه
کلمات کليدي: اسطوره/ حماسه/ داستان/ 

هفت خوان/ آیات قرآن در ادبیات.

 چکيده: اسطوره، داستاني است به ظاهر غیرواقعي و بي سر و ته كه اگر قفل رمزهاي 
آن را با كلید دانش و تحقیق بگشاییم، جهاني از حقایق را در آن نهفته مي یابیم. اما پرده 
برداشتن از رازهاي اساطیر، كاري مهم است كه هر فردي نباید به انجام آن بپردازد. هدف 
مؤلف از نگارش این كتاب، بررسي رمزهایي از اسطوره هاي شاهنامه مانند چهرة دیو، 
ضحاک ماردوش و اسب هاي آسماني است. برخي عنوان هاي كتاب عبارت اند از: اسطوره 
چیست؟؛ طغیان در برابر تاریخ؛ بهار در آینۀ حماسه ها؛ گذر از هفت خوان. در پایان كتاب 

نیز، فهرستي از آیات قرآني موجود در متن آمده است.

گنجينة متون کهن: سفرى با گردباد
متون  گنجينة  علیرضا.  محمودی،   .73
كانون  تهران:  با گردباد.  کهن: سفرى 
پرورش فکری كودكان و نوجوانان، 1385، 

192 ص.
قطع: رقعی

دورۀ تحصيلى:
و  نقد  تبریزی؛  صائب  کليدي:  کلمات 

تفسیر؛ شعر فارسی؛ تاریخ ادبیات.

چکيده: »سفر با گردباد« عنوان كتابی از مجموعۀ »گنجینۀ متون كهن« است. صائب 
در  هم  دشمنانش  حتی  چنان كه  بود؛  اخالق  خوش  بسیار  و  دانشمند  مردی  تبریزی 
كتاب هایی كه دربارة او و تاریخ ادبیات ایران نوشته اند، به این موضوع اشاره كرده اند. 
صائب از آن دسته شاعرانی است كه تمام عمر خود را در پژوهش در ادبیات و بازخوانی آثار 
گذشتگان صرف كرد. كتاب شامل سه فصل با این عنوان هاست: نگاهی به زندگی و زمانه 

و آثار صائب؛ تحلیلی بر شعر صائب؛ برگزیده و شرح شعرها.
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Enjoy learning English
مهتاب. عضدانلو،  مستانه؛  آذرنیا،   .74 

 Enjoy learning English. تهران: 
افزار، 1386، 208ص.

قطع: رقعی
گروه سنى: اول

رشتة درسى: زبان انگلیسی
انگلیسی؛  زبان  آموزش  کليدى:  کلمات 

دستور زبان؛ آزمون و تمرین؛ تکلیف محور.

چکيده: كتاب حاضر براساس كتاب درسی زبان انگلیسی سال اول دبیرستان با هدف 
ترغیب دانش آموزان به یادگیری زبان و گرامر انگلیسی و فهم آسان تر مطالب تدوین شده 
است. این كتاب تا حدی تکلیف محور است. به عالوه، به خاطر داشتن ویژگی مصور بودن، 
می تواند جای گزین كتاب درسی شود. دانش آموزان در هر درس، با كمك تصاویر با لغات 
جدید آشنا می شوند و با انجام تمرینات اضافی، آن ها را بهتر به خاطر می سپارند. كتاب 
شامل این بخش هاست: متون مصور شدة درس ها، آسان سازی درک مطلب، تمرینات 
سرگرم كننده، تست های چند گزینه ای، متن داستانی و متن مطالعۀ آزاد، فرهنگ لغات 

تك زبانه و دوزبانه، و سؤاالت پایان نیم سال.

داستان فکر ایرانى )1(...
75. محمدي، محمدهادي؛ حاجي نصراهلل، 
 :)1( ایرانى  فکر  داستان  شکوه. 
افق،  تهران:  ایراني.  اندیشة  سپيده دم 

1385، 168 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه
کلمات کليدي: تاریخ ایران؛ آموزش تاریخ؛ 

هخامنشیان؛ زردشت.

چکيده:  كتاب حاضر جلد اول از مجموعه داستان »فکر ایراني« است كه زندگي انسان ها 
را از سپیده دم تمدن ایراني تا سقوط شاهنشاهي هخامنشي شرح مي دهد. سرگذشت انسان 
روي زمین، انسان ابتدایي در فالت ایران، آیین هاي مشترک در سراسر آسیاي باختري، 
آریایي ها، هند و ایرانیان، آیین زردشت، و دولت شاهنشاهي ماد و هخامنشي، از بحث هایي 

هستند كه این كتاب به آن ها پرداخته است.

داستان فکر ایراني )2(...
76. محمدي، محمدهادي؛ حاجي نصراهلل، 
شکوه. داستان فکر ایراني )2(: فراز و 

فرود. تهران: افق، 1385، 176ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه
اسکندر  ایران؛  تاریخ  کليدي:  کلمات 

مقدونی؛ ساسانیان؛ اشکانیان؛ دین زردشتی.

چکيده:  این كتاب، جلد دوم از مجموعه داستان »فکر ایراني« است و تمدن ایراني را پس 
از حملۀ اسکندر تا پایان شاهنشاهي ساساني ترسیم مي كند كه دوره هاي امپراتوري اسکندر 
مقدوني، اشکانیان و ساسانیان را دربرمي گیرد. این اثر، به بیان هنر، علم و حکمت در این 
دوره ها و به خصوص دوره هاي ساسانیان، مي پردازد. هم چنین، دربارة دین هاي زردشتي، 

مانوي و مزدكي نیز بحث هایي مطرح مي كند. 
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تاریخ علم در ایران )2(
در  علم  تاریخ  اسفندیار.  معتمدي،   .77
ایران )2(. تهران: مهاجر، 1384، 121ص.

قطع: خشتي
دورۀ تحصيلى:متوسطه

کلمات کليدي: تاریخ علم؛ جهان اسالم؛ 
پیدایش فضاي علمي؛ صفویه؛ انتقال دانش.

چکيده: جلد دوم كتاب »تاریخ علم در ایران«، به معرفي فعالیت هاي علمي در ایران از 
آغاز اسالم تا عصر صفویه اختصاص دارد. این فعالیت ها زماني آغاز شدند كه پس از یك 
قرن تاخت و تاز و پیشروي در كشورهاي اسالمي، امنیت و آسایش كه الزمۀ كار علمي 
است، به وجود آمد و تمركز قدرت و ثروت، سبب پیدایش فضاي علمي در مركز حکومت 
اسالمي شد. هدف مؤلف از نگارش كتاب حاضر، بیان چگونگي انتقال دانش، هنر و صنعت 
از سرزمین هایي مانند هند، یونان و... به جهان اسالم است. عنوان های برخي از مطالب 
كتاب عبارت انداز: انتقال علم به جهان اسالم و گسترش آن؛ علوم طبیعي و ریاضي در 

جهان اسالم؛ نامداران علم.

دانشگاه گندي شاپور
دانشگاه  ناصر.  همایون،  تکمیل   .78
پژوهش هاي  دفتر  تهران:  شاپور.  گندي 

فرهنگي، 1384، 112 ص.
قطع: رقعي

دورۀ تحصيلى:متوسطه
آموزش  ایران؛  پزشکي  کليدي:  کلمات 
تاریخ؛ دانشگاه گندي شاپور؛ گسترش اسالم؛ 

ساسانیان؛ تاریخ علم.

چکيده: نگارنده در این كتاب به بررسي مركز علمي - آموزشي گندي شاپور مي پردازد 
كه در دورة ساسانیان، مشهورترین مركز علمي )به ویژه پزشکي( و فلسفي و محل تبادل 
اندیشه و فرهنگ بوده است. این كتاب بر پایۀ اسناد و مدارک موجود در شش فصل به 
نگارش در آمده است. در فصل یکم، دانش پژوهي و پیشینۀ آموزش عالي در ایران بررسي 
شده است. در فصل دوم، شکوفایي علمي و فرهنگي عصر ساساني مورد توجه قرار گرفته 
است. فصل سوم به شکل گیري تاریخي شهر گندي نیشابور پرداخته است. فصل چهارم به 
بناي آموزشگاه عالي گندي شاپور اختصاص یافته است. در فصل پنجم، از گسترش اسالم 
در كل منطقه و التقاط تمدن ها و گسترش دانش هاي زمان سخن به میان آمده است. فصل 

ششم معطوف به جایگاه و منزلت آموزش در نظام ارزشي جدید است.

آناليز ترکيبى
ترکيبى.  آناليز  علیرضا.  علی پور،   .79
تهران: الگوی توسعه نمونه، 1386، 328 ص.

قطع: وزیری
گروه سنى: دوم تا پیش دانشگاهی

رشتة درسى: ریاضی
جایگشت؛  شمارش؛  کليدي:  کلمات 
بسط  ریاضی؛  آموزش  كبوتری؛  النه  اصل 

دوجمله ای.

چکيده: كتاب حاضر در هشت فصل تنظیم شده است. شش فصل اول آن مربوط به 
مقدمات شمارش است كه عبارت اند از: اصول شمارش، جایگشت ها، تركیب ها و بسط های 
دو جمله ای، جایگشت های با تکرار، تركیب های با تکرار، و اصول شمول و عدم شمول. 
فصل های هفتم و هشتم نیز به اصل النه كبوتری و استقرای ریاضی اختصاص یافته است. 
هر فصل از بخش هایی تشکیل شده است كه عالوه بر توضیح درس، تعدادی مسئلۀ حل 
شده در آن وجود دارد. در پایان هر بخش نیز مسئله هایی طرح شده اند  كه برخی از آن ها 
مشابه مسئله های حل شده در متن درس هستند و حل آن ها برای تسلط بر موضوع مفید 
است. در پایان كتاب، عالوه بر ارائۀ پاسخ مسائل، راه حل تشریحی مسائل مشکل نیز 

گنجانده شده است.
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روش هاى ریاضى در شيمى...
گراهام.  داگت،  مارتین؛  كاكت،   .710
»جلد  شيمى  در  ریاضى  روش هاى 
دوم«. علیرضا حیدری. ـ تهران: مبتکران ـ 

پیشروان، 483 ص.
قطع: رحلی

ریاضیات؛  و  شیمی  کليدي:  کلمات 
سری های توانی؛ اعداد مختلط؛ جبر خطی؛ 

آموزش ریاضی.

چکيده: كتاب »روش های ریاضی در شیمی« جلد دوم از مجموعه كتاب های خودآموز 
ریاضی انجمن سلطنتی شیمی انگلستان است. كتاب پنج فصل دارد با عنوان های:  مباحث 
مربوط به سری های توانی؛ اعداد مختلط؛ خصوصیات و كاربرد و ترمینال ها؛ ماتریس ها؛ 
آنالیزبرداری. از خصوصیات مهم كتاب می توان به معرفی نرم افزارهای ریاضی كاربردی در 
شیمی، طرح نکات ریاضی ضروری به صورت ساده، نوشتن برنامه های شیمی با زبان های 
برنامه نویسی، یادآوری نکاتی مربوط به ریاضیات و فیزیك، و ارائۀ موضوعات جدید اشاره 
كرد. هم چنین در متن هر فصل، تمرین هایی وجود دارند كه در انتهای كتاب پاسخ تشریحی 

آن ها آمده است.

واکنش هاي شيميایي و استوکيومتري
عادل؛  پیرنجفي،  سعید؛  ابراهیمي،   .711
و  شيميایي  واکنش هاي  دیگران.  و 
استوکيومتري. تهران: محراب قلم، 1384، 

168 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى:متوسطه 
واكنش  شیمي؛  آموزش  کليدي:  کلمات 
استوكیومتري؛  فرمول نویسي؛  شیمیایي؛ 

نام گذاری تركیب ها.

چکيده: این كتاب براي دانش آموزان سال هاي آخر دبیرستان رشته هاي ریاضيـ  فیزیك 
و علوم تجربي تدوین شده و شامل این بخش هاست: بخش اول: مروري بر واحدها و 
كمیت هاي اندازه گیري، ارقام با معني و روش هاي حل مسئله. بخش دوم: استوكیومتري 
فرمولي مواد، قوانین، تعیین فرمول مواد، فرمول نویسي و نام گذاري تركیب ها. بخش سوم: 
واكنش شیمیایي، طبقه بندي واكنش ها و موازنۀ واكنش ها. بخش چهارم: استوكیومتري 
واكنش ها، بازده واكنش ها و واكنش دهنده ها. در پایان هربخش، خالصه هایي از آن براي 
مرور سریع مطالب آمده است. هم چنین، براي فراگیري بهتر دانش آموز، در پایان هر بخش 

تعدادي سؤال ارائه شده كه پاسخ آن ها در بخش پاسخ نامه آمده است.

شيمي 1
712. ارزاني، زهرا؛ براتي، مهدي؛ منتظري، 
مدرسه، 1385،  تهران:  شيمي 1.  فیروزه. 

187 ص.
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلى:متوسطه
درسي؛  كتاب  شیمي؛  کليدي:  کلمات 

راهنماي آموزشي؛ مسئله و تمرین.

چکيده: نگارنده در این كتاب تالش كرده است، مطالب شیمي اول دبیرستان را به شیوة 
آسان معرفي كند و با مرتبط كردن مباحث به زندگي، آن ها را قابل فهم تر سازد. این 
مجموعه شامل چهار بخش آب، هوا، بازیافت و نفت است. پرسش هاي كتاب به این 

صورت دسته بندي شده اند:  
1. مثال هایي كه جواب آن ها داده شده است تا دانش آموزان روش حل را یاد بگیرند یا بحث 

مورد نظر را دقیق تر بررسي كنند. 
2. تمرین هایی كه بدون جواب اند و دانش آموزان بعداز یاد گرفتن راه حل مثال ها، به راحتي 

مي توانند آن ها را پاسخ دهند و میزان یادگیري خود را بسنجند. 
3. تمرین هاي پایان فصل كه جواب آن ها در پیوست آخر كتاب آمده است. 
4. پرسش هاي چهارگزینه اي كه در پیوست آخر كتاب جواب داده شده اند. 
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کتاب اندیشه: مهربانى هایت را...
713. پوروهاب، محمود. کتاب اندیشه: 
تهران:  را قسمت کن.  مهربانى هایت 
نوجوانان،  و  كودكان  فکری  پرورش  كانون 

1386، 80 ص.
قطع: پالتویی

گروه سنى: اول تا پیش دانشگاهی
رشتة درسى: تعلیم و تربیت دینی

حالل؛  انفاق؛  نیکی؛  کليدي:  کلمات 
آموزش دینی؛ امامان شیعه.

چکيده: »مهربانی هایت را قسمت كن«، كتابی است از مجموعۀ »كتاب اندیشه« كه با 
بیان سادة مباحث دینی، زمینه ای را برای عمیق شدن بینش نوجوانان و گام برداشتن آن ها 
به سوی تفکر و شناختن مقصد فراهم می كند. كتاب حاضر حاوی روایت هایی از امام محمد 
باقر)ع(، امام حسن عسکری)ع( و... دربارة انفاق و نیکی به مردم است. نیکی در دنیا، نیکی 
و انفاق به مردم، راه های انفاق، به چه كسانی انفاق كنیم، حالل و پاكیزه و بدون منت، 
پاداش انفاق و حق نیکوكار، عناوین كتاب را تشکیل می دهند. نویسنده در هر یك از این 
بخش ها با استمداد از آیات قرآنی، احادیث و سخن بزرگان، نوجوانان را با طریقۀ صحیح 

بخشش و انفاق آشنا می كند.

یاسمن شبستان
714. گودرزی، شکوفه. یاسمن شبستان. 

تهران: پیام آزادی، 1386، 116 ص.
قطع: وزیری

گروه سنى: اول تا پیش دانشگاهی
رشتة درسى: تعلیم و تربیت دینی

کلمات کليدي: زینب)س(؛ علی)ع(؛ كربال؛ 
رباب؛ حسین)ع(؛ آموزش دینی.

چکيده: »یاسمن شبستان« كتابی است كه صحنه های زندگی حضرت زینب)س( را به 
صورت ابتکاری، با قلمی شیوا و روان بیان می كند. در حقیقت نوعی آموزش تاریخ اسالم 
برای نوجوانان و جوانان است و جوانان را با تولد حضرت زینب، وفات حضرت فاطمه)س(، 

ازدواج زینب)س(، شهادت امام حسن)ع(، واقعۀ عاشورا و رشادت های زینب آشنا می كند.

سفيران آسمان
آسمان.  سفيران  اصغر.  صادقي،   .715

تهران: آفاق، 1383، 296 ص.
قطع: وزیري

دورۀ تحصيلى: راهنمایي و متوسطه
پیامبر؛  عامه؛  نبوت  کليدي:  کلمات 
ویژگي هاي رسول؛ تداوم رسالت پیامبر؛ شیعه.

چکيده: در اندیشۀ شیعه، شناخت پیامبر به معرفت خداوندي منوط است و درخواست ما در 
نیایش به پیشگاه حق تعالي، آن است كه پس از معرفي خود، پیامبرش را به ما بشناساند. 
كتاب حاضر در پنج فصل به این شرح به تبیین رسالت نبوي مي پردازد: فصل اول، اصل 
گزینش پیامبر؛ فصل دوم، هدف رسالت؛ فصل سوم، ویژگي هاي رسول؛ فصل چهارم، روش 

پیامبر؛ فصل پایاني، تداوم رسالت پیامبر.
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راهنماى جامع پى ال سى...
716. غریبی، سعید؛ غریبی، هادی. راهنماى 
استپ 7.  سيماتيك  پى ال سى  جامع 

تهران: آفرنگ، 1385، 74ص.: مصور.
 قطع: وزیري

شاخة: كاردانش
پایة: سوم

حوزۀ آموزشى: برق/ الکتروتکنیك
صنعتی،  شبکۀ   ،PLC کليدي:  کلمات 
SIMATIC، اشکال یابی، STEP7، برنامه نویسی.

چکيده: مؤلفان كتاب، با در نظر گرفتن نیاز جامعۀ صنعتی به مرجعی مناسب كه همۀ 
را در محیط های  از »PLC«ها  بهره برداری كاماًل حرفه ای  به منظور  نیاز  جوانب مورد 
عملیاتی دربرداشته باشد، آن را در چهار بخش و 21 فصل تدوین كرده اند. بخش اول 
به مباحث پایه و آشنایی با سخت افزار PLC می پردازد. بخش دوم برنامه نویسی با نرم افزار 
STEP7 را مطرح كرده است. بخش سوم شبکه های صنعتی را شرح داده و به مفاهیم 
شبکه های صنعتی، پیکربندی و برنامه نویسی شبکه های »زیمنس« پرداخته است. بخش 
چهارم نیز به آشنایی با سایر امکانات STEP7 اختصاص دارد و پیاده سازی كنترل كننده های 
PID در PLC، تنظیم پارامترهای CPU، توابع آزمون، اشکال یابی و مباحث تکمیلی را 

شرح می دهد.

کنترل کننده هاى منطقى قابل...
صفاداران،  حمیدرضا؛  سلمانی،   .717
قابل  منطقى  کنترل کننده هاى  حسین. 
برنامه ریزى PLC. تهران: ادبستانـ  اتحاد، 

1386، 544 ص.: مصور.
 قطع: وزیري

شاخة: كاردانش
حوزۀ آموزشى: برق/ الکتروتکنیك

 ،PLC برنامه ریزی ،PLC :کلمات کليدي
تایمر، شمارنده.

 PLC چگونگی كار با ،»PLC چکيده: كتاب »كنترل كننده های منطقی قابل برنامه ریزی 
را به همراه اطالعاتی كاربردی در مورد نصب، برنامه ریزی و تأمین و نگه داری سیستم ارائه 
می دهد. مؤلفان كتاب، در آغاز هر فصل هدف ها و موضوع فصل را بیان كرده اند. در پایان 
كتاب نیز یك مجموعۀ پرسش و مسئله آمده است. اجزای سخت افزاری PLC، مبانی 
برنامه نویسی PLC، اصول اولیۀ طراحی دیاگرام های سیم كشی PLC، برنامه نویسی تایمرها، 
برنامه نویسی، شمارنده ها، دستورالعمل ها، كارهای نصب PLC، ویرایش و رفع عیب و كنترل 

پردازش، از جمله مباحث كتاب هستند.

آموزش اصول و عيب یابى...
718. بخشیان، فاطمه؛ جوانمردی، منصوره؛ 
رویانی، سمیرا. آموزش اصول و عيب یابى 
تهران:  جلد(.  )دو  شخصى  رایانه هاى 

گستره علم و فن، 1386، 462 ص.: مصور.
 قطع: رحلی

شاخة: فنی و حرفه ای
پایة: سوم

حوزۀ آموزشى: كامپیوتر
کلمات کليدي: عیب یابی رایانه، برد اصلی، 
كیس، هارد دیسك، صفحه كلید، ماوس، مودم.

چکيده: در این مجموعۀ دو جلدی، در زمینۀ سخت افزار، مؤلفان آموزش عملکرد رایانه های 
شخصی و عیب یابی آن ها را در قالب 17 فصل به این شرح تدوین كرده اند: عوامل مؤثر 
فیزیکی، شیمیایی و الکتریکی محیط كار؛ وسایل و لوازم لحیم كاری؛ بررسی اجزای برد 
اصلی؛ انواع گوناگون كیس، اجزای هارددیسك؛ ساختار فالپی دیسك 5،3 اینچ؛ دیسك 
فشرده )CD(؛ صفحه كلید؛ تشخیص ساختمان پردازنده؛ شناخت نسل های پردازنده؛ نصب، 
تعمیر و نگه داری ماوس؛ نصب، تعمیر و نگه داری Power، نصب مودم؛ نصب و ارتقای 
ارتقای  پردازنده؛  رسانه ای؛ تشخیص ساختمان  ویدیویی؛ كارت های صوتی چند  كارت 

نرم افزاری سیستم.
از آن جا كه این مجموعه به عنوان یك منبع آموزشی تدوین شده، مؤلفان آن در انتهای هر 

فصل، آزمون های نظری، عملی و تشریحی را هم گنجانده اند.



طراحى مقدماتى صفحات وب
طراحى  منصور.  منفرد،  دهستانی   .719
مقدماتى صفحات وب. تهران: دیباگران 

تهران، 1384، 296ص.: مصور.
قطع: وزیری

شاخة: كاردانش
پایة: سوم

حوزۀ آموزشى: كامپیوتر
و   IE مرورگرهای  وب،  کليدى:  کلمات 
 Notepad، ،تگ های آرایش متن ،Opera

.frontpage، Component web

چکيده: شناخت اصول طراحی صفحات وب، از جمله مهارت های الزامی برای كسانی 
است كه می خواهند سهمی در تولید و عرضۀ این حجم انبوه اطالعات در اینترنت و وب 
داشته باشند. طراحی این كتاب براساس ساختار آموزش های پیمانه ای انجام گرفته است. 
كتاب حتی االمکان به صورت خودآموز، خودگام و خود محتوا سازمان دهی شده و سعی بر 
آن بوده است كه آموزش گام به گام همراه با مثال ها و تمرین های عملی و كاربردی برای 
كارهای آزمایشگاهی و كارگاهی به همراه آزمون های پایانی، مجموعۀ منسجمی از هر 
پیمانه ارائه دهد كه دانش آموز پس از پایان هر واحد كار، در آن زمینه مهارت كافی به دست 
آورد. توانایی درک مفهوم وب و متدولوژی، توانایی كار با محیط ابتدایی تولید و قالب های 
شناخته شده در وب، توانایی طراحی صفحات ساده به كمك Notepad، توانایی به كارگیری 
تگ های آرایش متن، توانایی افزودن صوت و تصویر به صفحات وب، توانایی ایجاد قاب 
صفحات وب، توانایی كار با محیط front page و انتشار وب سایت در وب و معرفی سایت 

در جست وجوگرهای وب، مطالبی هستند كه كتاب حاضر دربارة آن ها توضیح داده است.

...Corel Draw نرم افزار گرافيکى
720. كمانگر، كتایون. نرم افزار گرافيکى 
Corel Draw )کورل دراو(: مقدماتى و 
تهران، 1384،  دیباگران  تهران:  پيشرفته. 

376 ص.: مصور.
قطع: وزیري

شاخة: كاردانش
پایة: دوم

حوزۀ آموزشى: كامپیوتر
رسانۀ  گرافیکی،  نرم افزار  کليدي:  کلمات 
 Corel ،متنی، رسانۀ تصویری، جلوه های ویژه

.Draw

چکيده:  در دنیای امروز كه استفاده از تصاویر برای القای مفاهیم، بیش از پیش جای گزین 
استفاده از رسانه های متنی شده است، نرم افزار گرافیکی، نقش مهمی در طراحی به عهده 
دارد. بین نرم افزارهای متنوع گرافیکی، Corel Draw به دلیل سهولت یادگیری و ارائۀ 

قابلیت های ارزنده در طراحی، از جایگاه خاصی برخوردار است.
كتاب حاضر، كار با نرم افزار گرافیکی Corel Draw را در سطح های مقدماتی و پیشرفته شرح 
داده است. مباحثی كه در قسمت مقدماتی آمده اند عبارت اند از: توانایی شناخت نرم افزار، توانایی 
كار با محیط نرم افزار و ابزارهای كمکی ترسیم، توانایی ترسیمات در Corel، توانایی نگارش 
متن در Corel، توانایی عملیات تبدیلی، توانایی گروه بندی موضوعات و توانایی رنگ آمیزی 
موضوعات در Corel. هم چنین در قسمت پیشرفته با توانایی انجام عملیات اصالحی، توانایی 
كار با جلوه های ویژه و توانایی انجام عمل چاپ و غیره آشنا می شوید. ارائۀ پیش آزمون و آزمون 

پایانی )نظری و عملی(، از جمله مزیت های این كتاب برای یادگیری بیشتر است.

...Free Hand نرم افزار گرافيکى
گرافيکى  نرم افزار  فرناز.  ریاحی،   .721
Free Hand MX:  مقدماتی و پیشرفته. تهران: 

دیباگران تهران، 1384، 376 ص.: مصور.
قطع: وزیري

شاخة: فنی و حرفه ای و كاردانش
پایة: دوم

حوزۀ آموزشى: كامپیوتر
کلمات کليدي: نرم افزار، رایانه كار گرافیك، 

.Free Hand ،ویرایش تصویر

چکيده:  یکی از كامل ترین و قدرتمندترین نرم افزارهای گرافیکی كه برای ترسیم اشکال 
و طراحی و خلق تصاویر به كار می رود »Free Hand MX« است. كتاب آموزشی حاضر 
بر پایۀ همین نرم افزار تألیف شده است. تنظیم مطالب كتاب براساس استاندارد »رایانه كار 
گرافیك Free Hand مقدماتی و پیشرفته با كد استاندارد 58 و 62/59-1«، از سازمان 

آموزش فنی و حرفه ای، صورت گرفته است.
در این كتاب سعی شده است، آموزش به صورت گام به گام و كاماًل تصویری و با استفاده 
از مثال ها و تمرین های متعدد صورت گیرد. تمرینات علمی كاربردی در انتهای كتاب، 
دانش آموز را به سوی كسب مهارت بیشتر سوق می دهد. مطالب كتاب در 9 واحد كار با این 
عنوان ها تنظیم شده اند:  آشنایی با محیط Free Hand MX و توانایی انجام كار با ابزارهای 
ترسیمی، ویرایش و اصالح كننده، انجام عملیات روی متن، رنگ آمیزی موضوعات، كار با 

ابزارها و جلوه های XTRAS، ذخیره، ارسال، ورود، و چاپ گرافیك.
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دستورالعمل اجرایى تکثير...
722. فرید پاک، فرهاد. دستورالعمل اجرایى 
تکثير مصنوعى و پرورش ماهى هاى 
گرم آبى. تهران: آبزیان، 1385، 308ص.: مصور.

قطع: وزیري
شاخة: فنی و حرفه ای

پایة: سوم
حوزۀ آموزشى: كشاورزی/ امور دامی

کلمات کليدي: پرورش ماهی، ماهی گرم 
آبی، غدة هیپوفیز، كپور.

چکيده: تکثیر و پرورش ماهی به سه منظور اساسی انجام می گیرد:
1. تولید ماهی بازاری )مصرفی( در كارگاه های پرورش ماهی.

2. تولید بچه ماهی 1 تا 2 گرمی برای تأمین ذخایر دریا.
3. تولید نوزاد، بچه ماهی و غیره برای ماهی دار كردن آب های داخلی.

كتاب  حاضر در 10 فصل در مورد ماهی های مورد پرورش در استخرهای آب شیرین و گرم 
آبی، تولید مثل طبیعی ماهی های گرم آبی، تکثیر مصنوعی ماهی ها در گرم آبی، تخم ریزگاه 
و مركز تولید و پخش ماهی، آرام كننده و كاربرد آن ها در تکثیر و پرورش و حمل ونقل ماهی، 
حمل و نقل در عملیات تکثیر و پرورش ماهی، جمع آوری  و نگه داری غدة هیپوفیز، روش 
تکثیر و پرورش برخی از ماهی های گرم آبی تجارتی و پرورش توأم ماهی كپور معمولی با 

كپور ماهی های چینی توضیح داده است.

کنترل آفات، بيمارى ها و...
723. سرداربنده، هوشنگ. کنترل آفات، 
بيمارى ها و علف هاى هرز. تهران: فدک 

ایساتیس، 1385، 205 ص.: مصور.
قطع: رحلی

شاخة: كاردانش
پایة: دوم و هنرآموزان

حوزۀ آموزشى: كشاورزی/ امور زراعی و 
باغبانی

کلمات کليدي: علف هرز، آفت گیاهی، سم 
دفع آفت، بیماری گیاهی.

چکيده: مهارت كنترل آفات و امراض، جزو استانداردهای آموزشی 33 عنوان رشتۀ مهارتی 
شاخۀ كاردانش محسوب می شود كه مؤلف كتاب حاضر آن را در مباحث زیر تدوین كرده 

است:
1. آفات گیاهی: آشنایی با آفات گیاهی، جمع آوری و نگه داری حشرات، مدیریت آفات 

گیاهی.
2. سموم دفع آفات گیاهی: آشنایی با انوائع و اشکال سموم و مسمومیت ها.

3. بیماری های گیاهی: آشنایی با بیماری های گیاهی، روش های پیش گیری بیماری های 
گیاهی، آشنایی با عالئم بیماری های گیاهی و روش های كنترل بیماری های گیاهی.

4. علف های هرز: آشنایی با علف های هرز و روش های پیش گیری و كنترل علف های هرز.
در بخش پایانی كتاب، فهرست و اسامی علمی علف های هرز رایج و جدول استاندارد 

آموزشی مهارت كنترل آفات و امراض آمده است.

تغذیه و رژیم غذایى
و  تغذیه  )ودیگران(.  الدون  انگر،   .724
پیشروان،  مبتکران،  تهران:  غذایى.  رژیم 

1386، 68 ص.: مصور.
قطع: وزیري

شاخة: فنی و حرفه ای
پایة: سوم

حوزۀ آموزشى: مدیریت خانواده
تغذیه، رژیم غذایی، مواد  کلمات کليدي: 

غذایی، بیماری های تغذیه ای.

چکيده: مؤلفان با هدف ارائۀ نگرش درست و علمی درخصوص چگونگی تغذیه و رژیم 
غذایی اثر خود را به چاپ سپرده اند. كتاب مباحث متنوع بسیاری درخصوص تغذیۀ صحیح، 
مواد موجود در غذا، هرم غذایی، پنج گروه اصلی مواد غذایی، بیماری های تغذیه ای، نوع 

تغذیه در دوره های متفاوت زندگی و... دارد.



غذاى دریایى و سالمتى
دریایى  غذاى  جویس.  نتلتون،   .725
و سالمتى. ژاله خوشخو و داوود بهزادی. 

تهران: آبزیان، 1386، 207 ص.
قطع: وزیري

شاخة: فنی و حرفه ای
پایة: سوم

حوزۀ آموزشى: مدیریت خانواده
دریایی،  غذای  آشپزی  کليدي:  کلمات 

آب زی، امگا3، كلسترول، ارزش پزشکی.

چکيده: در این كتاب كه مشتمل بر 11 فصل است، عالوه بر توجه به ارزش غذایی انواع 
آب زیان، دربارة ارزش پزشکی این مواد نیز بحث شده است. 50 دستور چگونگی طبخ 
جانوران آب زی برای عالقه مندان كنترل رژیم غذایی و حتی افرادی كه چندان عالقه ای 
به خوردن ماهی ندارند، ارائه شده است. از موضوع های كتاب می توان به غذاهای دریایی، 
امگا3 و بیماری های قلبی، غذاهایی دریایی و كلسترول، مکمل های روغن ماهی، و مواد 

مفید موجود در غذاهای دریایی اشاره كرد.

مجموعة راهنماى پزشکى...
726. اسمیت، تونی؛ توماس، دیوید؛ گالوپ، 
ریك. مجموعة راهنماى پزشکى خانواده 
ـ تهران: عصر  )پنج جلد(. فرهاد همت خواه. 

كتاب، 1384 - 1386، 396 ص.: مصور.
قطع: وزیري

شاخة: فنی و حرفه ای
پایة: دوم و سوم

حوزۀ آموزشى: مدیریت خانواده
کلمات کليدي: پزشکی خانواده، بیماری ها، 

راهنمای پزشکی، مراقبت بهداشتی.

چکيده: تحت عنوان مجموعۀ پزشکی خانواده، تاكنون پنج كتاب با این عنوان ها برای 
ارزیابی به دبیرخانۀ سامان بخشی كتاب های آموزشی به چاپ رسیده است:

1. رژیم غذایى: با موضوعات چربی ها، كربوهیدرات ها، رژیم غذایی، سالمت بدن، 
تمرینات ورزشی، میان وعده های غذایی و....

2. تقویت حافظه: در مورد چگونگی تقویت حافظه، به كار بردن تکنیك های حافظه و 
تمرین هایی برای حافظه.

3. بيمارى هاى دهان و دندان: در مورد دندان ها، لثه ها، جرم دندان، شکستن دندان، 
بوی بد دهان، اورتودنسی و بسیاری از موضوعات دیگر.

4و5. بيمارى هاى چشم، گوش، حلق و بينى و بيمارى هاى دستگاه هاى گوارش: 
كه در مورد عالئم و نشانه ها، آزمایش ها، تشخیص و درمان این بیماری ها توضیح داده است.

اصول و مبانى تعمير و نگه دارى...
727. اصول و مبانى تعمير و نگه دارى 
خودرو پراید و ریو. محمد محمدی بوساری. 

تهران: تمثیل، 1386، 1056 ص.: مصور.
قطع: وزیري

شاخة: فنی و حرفه ای
پایة: دوم و سوم

حوزۀ آموزشى: مکانیك/ مکانیك خودرو
ریو، مونتاژ خودرو،  پراید،  کلمات کليدي: 

گیربکس، دیفرانسیل، فرمان، ترمز.

چکيده: در تألیف این كتاب سعی شده است اصول و مبانی نظری مربوط به هر قسمت 
از خودرو، قبل از پرداختن به اجزای ساختمان و طرز كار آن، بیان و به پرسش های ذهن 
خواننده پاسخ داده شود. در نهایت هم روش نگه داری و تعمیرات هر قسمت، ابزارهای 
تعمیراتی، ابعاد و تولرانس های مهندسی و نحوة پیاده سازی و مونتاژ تشریح شده است تا 
به پرسش چگونگی رفتار انسان با سیستم ها پاسخ دهد. كتاب شامل بخش های زیر است:

1. اصول و مبانی موتور و نگه داری و تعمیرات موتورهای ریو و پراید؛
2. اصول و مبانی انتقال قدرت معمولی و نگه داری و تعمیرات گیربکس و دیفرانسیل پراید؛
3. اصول و مبانی انتقال قدرت اتوماتیك و نگه داری و تعمیرات گیربکس اتوماتیك پراید؛

4. اصول و مبانی سیستم های فرمان، ترمز، تعلیق و نگه داری و تعمیرات فرمان و تعلیق 
پراید؛

5. اصول و مبانی برق خودرو و نگه داری و تعمیرات سیستم های الکتریکی خودرو پراید؛
6. اصول و مبانی سیستم های سوخت رسانی انژكتوری مدل های زیمنس قدیم، زیمنس 

جدید و ساژم و نگه داری و تعمیرات هر كدام؛
7. اصول و مبانی ترمز، ترمزهای ضد قفل ABS، و نگه داری و تعمیرات ABS پراید و سمند.

فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيبرگزيدهوتقديریجشنوارةهفتم342



ایمنى و بهداشت در جوشکارى
بیگی،  حسن  محمدجواد؛  جعفری،   .728
در  بهداشت  و  ایمنى  محمدرضا. 
جوشکارى. تهران: فدک ایساتیس، 1386، 

228 ص.: مصور.
قطع: وزیري

شاخة: فنی و حرفه ای
پایة: دوم و سوم

حوزۀ آموزشى: مکانیك/ صنایع فلزی
ایمنی  جوشکاری،  کليدي:  کلمات 
جوشکاری  جوشکاری،  بهداشت  جوشکاری، 

قوس الکتریکی.

چکيده: جوشکار و اطرفیان وی را خطرات شغلی فراوانی از نظر ایمنی و بهداشتی تهدید 
می كنند، لذا رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در حین جوشکاری، اهمیت خاصی دارد. هدف 
كتاب حاضر، بیان نکات ایمنی و بهداشتی در انواع فرایندهای جوشکاری و راه اندازی و 
كنترل آن هاست كه در چهار بخش جداگانه و نه فصل تدوین شده اند. بخش اول كه در دو 
فصل ارائه شده است، انواع فرایندهای جوشکاری را بیان می دارد. خطرات مربوط به سالمت 
شغلی جوشکاران در بخش دوم كتاب و در سه فصل جداگانه ای گنجانده شده اند. ایمنی 
در جوشکاری، در بخش سوم و در دو فصل بیان شده است. بخش چهارم نیز كه دو فصل 
دارد، به شرح وسایل حفاظت فردی و فهرست های وارسی )چك لیست ها( مورد نیاز برای 

ارزیابی شرایط ایمنی و بهداشت جوشکاری می پردازد.

راهنماى سيستم هاى سردکننده
راهنماى  جان.  كوک،  كورین   .729
سيستم هاى سردکننده. اسماعیل جاویدان. 

تهران: فنی ایران، 1386، 545 ص.: مصور.
قطع: وزیري

شاخة: فنی و حرفه ای
پایة: دوم و سوم

حوزۀ آموزشى: مکانیك/ تأسیسات
سردكننده،  سیستم  کليدي:  کلمات 
یخ ساز،  الکتریکی،  موتور  مبرد،  سرماسازی، 

عیب یابی.

چکيده: ایجاد سرما و منجمدسازی با استفاده از سرمایش مکانیکی، سنگ بنای حیات تازة 
صنایع تجاری و خانگی است. كتاب راهنمای سیستم های سردكننده، در بردارندة اطالعاتی 
كاربردی در همین زمینه است و برای مخاطبان این رشته، مرجعی فشرده محسوب می شود.
مواردی كه كتاب به آن ها پرداخته است، عبارت اند از: حرفۀ سرماسازی، ابزار و تجهیزات 
سرماسازی، اصول اساسی سرماسازی، اجزای سیستم سرمایش، سیستم های كنترل در 
سرمایش، كار با لوله، مبردهای جدید، كار با مبردها، درک سیستم های برقی سرمایش، 
موتورهای الکتریکی به كار رفته در سرماسازی، یخچال ها و فریزرهای خانگی، واحدهای 
تجاری نوع قصابی و سردخانه ای، تجهیزات سرمایشی سوپر ماركتی، یخ سازها، آب سردكن ها 

و تجهیزات عرضۀ مواد غذایی، عیب یابی سیستم، و محاسبۀ بارهای سرمایشی.

ساخت و توليد سراميك ها...
730. ساالریه، محمود. ساخت و توليد 
سراميك ها )جلد دوم(. تهران: دانشگاه 

آزاد اسالمی ساوه، 1386، 507ص.
قطع: وزیري

شاخة: فنی و حرفه ای
پایة: سوم

حوزۀ آموزشى: مواد/ سرامیك
کلمات کليدي: سرامیك، ذوب، ریخته گری، 

پرس پودر، پالستیك، ریخته گری دوغابی.

چکيده: این كتاب، جلد دوم »ساخت و تولید سرامیك ها« است. سرامیك كاربردهای 
زیادی دارد و از سفال سازی و صنایع دستی گرفته تا تولید آجر ساختمان، چینی، شیشه، 
الکترونیك،  و  رایانه  قطعات  و  فضایی  سفینه های  موشك،  قطعات  اتومبیل،  قطعات 
بیوسرامیك و نانوسرامیك ها، از آن بهره می گیرند. كتاب دارای چهار فصل به این شرح 
است: 1. ریخته گری دوغابی؛ 2. شکل دادن پالستیك؛ 3. شکل دادن با پرس پودر؛ 4. 

ذوب و ریخته گری.
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آموزش اسکيس و راندو
و  اسکيس  آموزش  امید.  آذری،   .731
راندو. تهران: یساولی، 1385، 155ص.: مصور.

قطع: خشتی
شاخة: فنی و حرفه ای و كاردانش
پایة: دوم، سوم و پیش دانشگاهی

حوزۀ آموزشى: هنر/ نقشه كشی معماری
طراحی  هنری،  خالقیت  کليدي:  کلمات 

سریع، هنر تجسمی، طراحی از طبیعت.

چکيده: هنر نوعی خالقیت و حادثۀ آنی است كه در ذهن هنرمند شکل می گیرد؛ هرچند 
مفاهیم عقلی، ضمنی و محتوایی هم آن را پشتیبانی می كند. »اسکیس«، به معنای طراحی 
سریع، ساده و گویا از هر منظری است و مانند صاعقه ای كه برای لحظه ای كوتاه، فضایی را 
در برابر دیدگان ناظر روشن می سازد، عمل می كند. طراحی سریع، زیربنای تمامی هنرهای 
تجسمی است. كروكی ها و اسکیس های این مجموعه با صداقت هرچه تمام، رودرروی 
طبیعت در محل ترسیم شده اند. این گونه طراحی ها موجب رشد فکری و خالقیت های 
آموزشی؛  روند  از:  عبارت اند  حاضر  كتاب  فصل های  عنوان های  می شوند.  طراح  ذهنی 

اسکیس؛ كروكی؛ دكوراسیون داخلی؛ از ایده و طراحی تا اجرای معماری.

دنياى شگفت انگيز کاغذ
شگفت انگيز  دنياى  رامین.  رازانی،   .732
پرورش  كانون  تهران:  ـ  رازانی.  موگه  کاغذ. 
فکری كودكان و نوجوانان، 1384، 72ص.: مصور.

قطع: رحلی
شاخة: فنی و حرفه ای و كاردانش

پایة: دوم، سوم، پیش دانشگاهی و هنرآموزان
حوزۀ آموزشى: هنر/ نقشه كشی معماری

شکل های  اوریگامی،  کليدي:  کلمات 
مقدس، شرق دور، بازی با كاغذ.

چکيده: می دانیم كه در زندگی بشر و در میان ملت ها و اقوام گوناگون، بازی های بسیاری 
وجود داشته اند و برخی از این بازی ها، برای انسان ها سرشار از افسون و جادو بوده اند. بازی 
با كاغذ بیشتر ما را به یاد هنر اوریگامی می اندازد. در چین و ژاپن، گروهی برگزیده، با كاغذ 
شکل های مقدس و خوش یمن می ساختند، و این از آیین های خاص در میان مردم شرق 
دور محسوب می شد. اما بازی با كاغذ، آن گونه كه در مجموعۀ حاضر مورد توجه است، ریشه 

در سال های اول قرن بیستم دارد.
آن چه در نمونه های كاغذ این كتاب دیده می شود، در آغاز یك سطح هندسی است كه برای 
تبدیل شدن به فضای سه بعدی، به یك بعد چهارم موقت، یعنی زمان نیاز دارد. بازی هایی 
كه در كتاب حاضر مالحظه می كنید، نمونه های كوچك ملموس و سودمندی هستند كه 
روزی كسانی آن ها را در ابعاد واقعی خواهند ساخت و كسانی دیگر از آن ها بازدید خواهند 
كرد. دروازة محصور، پیدایش كمان، سه مکعب در فضا، گل بلورین، معبد خدای باد، شطرنج، 
آسمان پرستاره، میدان آزادی، پل خواجو و... نمونه هایی هستند كه در این كتاب روش 

ساخت آن ها با كاغذ بیان شده است.

عکاسى دیجيتال
733. آذرگین، آروین. عکاسى دیجيتال. 

تهران: نص، 1385، 248ص.: مصور.
قطع: وزیري

شاخة: فنی و حرفه ای و كاردانش
پایة: دوم

حوزۀ آموزشى: هنر/ گرافیك
کلمات کليدي: دوربین عکاسی، دیجیتال، 
عکاسی كالسیك، ویرایش تصویر، عکاسی 

در سفر.

چکيده: ظهور دوربین های عکاسی دیجیتال و برنامه های قدرتمند رایانه ای، عکاسی سنتی 
این فناوری،  با پیشرفت  تأثیر خود قرار می دهد و  از دو قرن، تحت  با قدمتی بیش  را 
دوربین های دیجیتال آرام آرام جای دوربین های قدیمی را می گیرند. اگر به دنبال آن هستید 
كه اطالعاتی در مورد عکاسی كالسیك، دوربین دیجیتال، نحوة خرید دوربین و راه های 
مراقبت و نگه داری از دوربین به دست آورید، خواندن این كتاب را به شما توصیه می كنیم. 
چگونگی گرفتن یك عکس، عکاسی در سفر، ویرایش تصاویر، و چاپ تصاویر دیجیتال، 
دیگر موضوعات این كتاب هستند. روند مطالب كتاب به صورتی است كه از مفاهیم عکاسی 
آغاز می شود و حداقل دانشی را كه الزم است یك عکاس داشته باشد، در اختیار او قرار 

می دهد. پس با مفهوم دوربین و عکاسی دیجیتال آشنا می شوید.
در مجموع این كتاب هم شامل مطالب پایه و مقدماتی برای استفاده كنندگان غیرحرفه ای 

)آماتور( و هم حاوی اطالعات تخصصی برای كاربران حرفه ای است.
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آتش فشان ها
81. بال، ژاكلین اي. مفاهیم پایه در علوم 
تجربي: زمین، زیستگاه ما: آتش فشان ها. 
حسین دانشفر. تهران: فاطمي، 1387، 32 ص 

قطع: رحلي
پایة  تحصيلي: ابتدایي

موضوع درسي: علوم تجربي
کلمات کليدي: آتش فشان، زمین، جزیره، 

ماگما.

چکيده: كتاب مصور حاضر كه براي مطالعۀ نوجوانان و آگاهي آن ها از آتش فشان ها تدوین 
شده، شامل این اطالعات است: اقسام آتش فشان، الیه هاي زمین، ماگما چیست؟، مواد 
تشکیل دهندة گدازة آتش فشان، فوران كوه وزوویوس، اسرار گازهاي مسموم، مرگبارترین 
فوران ها، نقاط آتش فشاني روي نقشۀ جهان، اسرار اعماق زمین، مراحل پیدایش یك 

جزیره، دانشمنداني كه در زمینۀ آتش فشان كار كرده اند و فواید آتش فشان ها. 

آشتي با حرفه و فن
82. زارع زاده، منیر و... ]دیگران[. آشتي با 
حرفه و فن اول راهنمایي. تهران: آموزش 

علوم، 1387، 80 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: حرفه و فن

نوین  طرح  حرفه وفن،  کليدي:  کلمات 
ارزش یابي، امتحان دونوبته، سؤاالت كاربردي.

چکيده:  كتاب هاي جدیدالتألیف حرفه وفن با توجه به تغییر اساسي در شیوة آموزش و 
پرورش تدریس شده اند. در این  كتاب ها، هم گام با تغییر روش ها و رویکردهاي درسي، 
سعي شده است كه سؤاالتي در سطح درک و فهم، كاربرد و خالقیت دانش آموزان طراحي 
شود تا آن ها بتوانند عملکرد خود را متناسب با روش فعال و رویکرد درسي، مورد سنجش 
قرار دهند. در راستاي ارزش یابي دانش آموزان، براي دو نوبت امتحاني، سؤاالت فراشناخت 
كه موجب خالقیت، تفکر و شکوفایي استعداد آن ها مي شوند طراحي شده اند. این نوع 

ارزش یابي، قدرت كاربرد و تجزیه و تحلیل دانش آموزان را افزایش مي دهد. 

آشتي با حرفه و فن دوم راهنمایى
آشتي  ]دیگران[.  و...  منیر  زاده،  زارع   .83
تهران:  راهنمایي.  دوم  حرفه وفن  با 

آموزش علوم، 1386، 84 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: حرفه وفن

نوین  طرح  حرفه وفن،  کليدي:  کلمات 
ارزش یابي، امتحان دونوبته، سؤاالت كاربردي.

چکيده: با توجه به تغییر اساسي در شیوة آموزش وپرورش تدریس،  كتاب هاي جدیدالتألیف 
حرفه وفن درصدد تغییر نگرش دانش آموزان در رسیدن به رویکردهاي عملي هستند. در این  
كتاب ها، هم گام با تغییر روش ها و رویکردهاي درسي، سعي شده است سؤاالتي در سطح 
درک و فهم، كاربرد و خالقیت دانش آموزان طراحي شود تا آن ها بتوانند، عملکرد خود را 
متناسب با روش فعال و رویکرد درسي مورد سنجش قرار دهند. از موارد مهم دیگري كه 
در كتاب مورد توجه قرار گرفته، ارزش یابي دانش آموزان طي دو نوبت امتحاني است كه در 
این راستا، ارزش یابي مستمر در تعیین نمرة پایاني نقش بسزایي دارد. در این كتاب، خالصۀ 
درس با دورنمایي كلي از هر واحد كتاب تدوین شده است و با طرح سؤاالتي براساس 

افزایش قدرت تفکر و خالقیت، ذهن دانش آموزان را فعال مي كند. 
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آشتي با حرفه و فن 
آشتي  ]دیگران[.  و...  منیر  زاده،  زارع   .84
با حرفه و فن سوم راهنمایي. تهران: 

آموزش علوم، 1386، 100 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: حرفه و فن

نوین  طرح  حرفه وفن،  کليدي:  کلمات 
ارزش یابي، امتحان دونوبته، سؤاالت كاربردي.

سؤاالت  نمونه  و  جدول  كاربردي،  سؤاالت  درس،  خالصۀ  شامل  كتاب  این  چکيده: 
آزمون هاي پایاني است. با مطالعۀ خالصۀ درس، دورنماي كلي هر واحد كتاب به دست 
مي آید كه به یادگیري كمك زیادي مي كند. مبناي طرح سؤاالت، افزایش قدرت تفکر و 
خالقیت دانش آموزان است و با حل جدول هاي پایان هر واحد درسي، میزان یادگیري آن ها 
ارزیابي می شود. پاسخ به دو نمونه سؤاالت آزمون هاي نوبت اول و دوم، ارزیابي دیگري را 

از سطح یادگیري دانش آموزان به دست مي دهد.

آموزش زبان انگليسي اول راهنمایي
85. ابراهیمي، سعید و  جاني، كامبیز. آموزش 
تهران:  راهنمایي.  اول  انگليسي  زبان 

كانون فرهنگي آموزش، 1386، 112 ص 
قطع: رحلي

دورۀ تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: زبان هاي خارجي

انگلیسي،  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 
انگلیسي سال اول راهنمایي.

چکيده: در این كتاب، زبان انگلیسي طي 10 درس به دانش آموزان سال اول راهنمایي 
آموزش داده می شود. مطالب كتاب هم گام با كتاب انگلیسي دورة راهنمایي است. نگارنده 
بعد از آموزش مطالب هر درس، با ارائه تمرین هایي متنوع تالش كرده است، دانش آموزان 
درس را بهتر فرا بگیرند. در انتهاي هر درس یك آزمون از همان درس و آزمون دیگري از 
درس هاي قبل طراحي شده اند. عالوه بر این، نمونه اي از هریك از تمرینات حل شده است 

تا دانش آموز راحت تر بتواند به سؤاالت دیگر جواب بدهد.

ازوپ در کالس درس
در  ازوپ  مرتضي.  مجدفر،   .86
و  فعاليت ها  بازي ها،  درس:  کالس 
پژوهش هاي خالقيت محور بر مبناي 
تهران:  ازوپ.  وافسانه هاي  تمثيل ها 

امرود، 1388، 96 ص 
قطع: رقعي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: زبان آموزي

کلمات کليدي: افسانه، داستان، خالقیت، 
تمرین.

چکيده: در این كتاب، نگارنده با بهره گیري از افسانه ها، تمثیل ها و داستان هاي شناخته 
شدة ایران و جهان، تعدادي بازي، فعالیت ، تمرین و پژوهش خالقیت محور، با توجه به 
ذوق و عالقۀ كودكان مطرح مي كند كه مي تواند در بهبود سواد خواندن آن ها مؤثر باشد. از 
خوانندگان انتظار مي رود پس ازپایان مطالعۀ هر داستان، اتفاقات، رویدادها و حوادث آن ها را 
دسته بندي كنند و به پرسش هایي دربارة قهرمانان داستان، مکان ها، خط سیر زماني و ابزارها 
و وسایل موجود در داستان پاسخ گویند. هم چنین، آنان باید پیوستگي بین رویدادها و حوادث 
داستان را بازنمایي كنند و كلماتي راكه براي نخستین بار در متن با آن ها روبه رو شده اند ، 

مشخص سازند و معناي آن ها را با كلمات دیگري كه مي شناسند، نشان دهند.
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استروئيدها
از  پیشگیري  علیرضا.  جزایري،   .87
خانواده ها:  و  نوجوانان  براي  اعتیاد/حقایقي 
دانژه،  تهران:  نیروزا(.  )مواد  استروئيدها 

1387، 36 ص 
قطع: پالتویي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: مهارت های زندگي

کلمات کليدي: اعتیاد، مواد مخدر، نیروزا، 
استروئید، پیش گیري، آگاهي.

توضیح مي دهد:  براي مخاطبان خود  روان  و  به صورت شفاف  كتاب حاضر  چکيده: 
استروئیدها چه موادي هستند؟ عوارض رواني و جسماني آن ها بر بدن چیست؟ چرا افراد 
به مصرف استروئید ها روي مي آورند؟ و چرا مصرف آن ها بین قشر جوان كشور بسیار 
رواج دارد؟ كتاب سعي دارد تا حد امکان سطح آگاهي مخاطبان را در این زمینه باال ببرد و 

كنجکاوي و ابهامات آنان را برطرف سازد. 

اعداد در هنر
هنر.  در  اعداد  لوسي.  میکلت ویت،   .88

فاطمه كاوندي تهران: نظر، 1387، 48 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: ابتدایي و راهنمایي
موضوع درسي: هنر

كودكان،  هنري  درک  کليدي:  کلمات 
آموزش اعداد، نقاشان بزرگ.

چکيده: كودكان اشتهاي سیري ناپذیري براي مشاهدة  كتاب هاي تصویري دارند. آن ها 
با خرسندي ساعت ها وقت خود را صرف ورق زدن، دیدن و آموختن از این گونه  كتاب ها 
مي كنند و همواره مشتاق دیدن تعداد بیشتري از آن ها هستند. از كودكان خواسته شده، در 
میان 20 اثر معروف و برجسته اي كه از هنرمندان مشهور جهان از جمله بتي چلي، گوگن، 
ماتیس و... در این كتاب آورده شده است، اعداد 1 تا 20 را جست وجو كنند. براي نمونه آن ها 
مي توانند دنبال هشت قایق، نه بچه، یازده خرگوش، چهارده سرباز و... بگردند و بدین وسیله 
اعداد را بیاموزند. در پایان كتاب دربارة نقاشي هاي مذكور اطالعات مختصري هم چون نام 

اثر، سال خلق، نام خالق و محل نگه داري آن درج شده است. 

اکستازي
از  پیشگیري  علیرضا.  جزایري،   .89
خانواده ها:  و  نوجوانان  براي  اعتیاد/حقایقي 

اکستازي. تهران: دانژه، 1387، 36 ص 
قطع: پالتویي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: مهارت های زندگي

مخدر،  مواد  اعتیاد،  کليدي:  کلمات 
اكستازي، پیش گیري، آگاهي.

چکيده: كتاب حاضر سعي دارد كه به صورت شفاف و به  گونه اي ملموس و قابل استفاده 
براي عموم، به پرسش هایي از این قبیل پاسخ گوید: اكستازي چیست؟ چگونه به دست 
مي آید؟ انواع آن كدام اند؟ در صورت مصرف اكستازي، چه اتفاقي مي افتد؟ كتاب كوشیده 
است كه تا حد امکان سطح آگاهي مخاطبان خود را در این زمینه باال ببرد و كنجکاوي و 

ابهامات آنان را برطرف سازد. 
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الفبا در هنر
810. میکلت ویت، لوسي. الفبا در هنر: نگاه 
كن. فاطمه كاوندي. تهران: نظر، 1387، 80 ص 

قطع: رحلي
پایة  تحصيلي: ابتدایي و راهنمایي

موضوع درسي: هنر
درک  الفبا،  آموزش  هنر،  کليدي:  کلمات 

هنري كودكان، نقاشان بزرگ.

چکيده: مخاطبان با مشاهدة نقاشي هاي این كتاب، ضمن آشنا شدن با 32 اثر معروف 
و برجستۀ هنري از هنرمنداني چون ورمر، شاگال، ماگریست و... با 32 حروف الفبا آشنا 
مي شوند. بازي سرگرم كننده در این كتاب به كودكان كمك مي كند تا به جست وجوي 
موضوع و جزئیات بپردازند و دربارة تصویر و هنرمند آن بیشتر بدانند. آشنایي با آثاري از این 
دست به كودكان كمك مي كند تا به مرور درک عمیق تري از زیبایي و هنر پیدا كنند. در 
پایان كتاب، در كنار تصویر هر نقاشي، عالوه بر نام پدیدآورندة آن، اطالعاتي شامل نام اثر، 

سال و محل خلق و محل نگه داري آن درج شده است. 

الکتریسيته
پایه در علوم  811. چوات، ریچي. مفاهیم 
تجربي: انرژي و زندگي: الکتریسيته. طاهره 

رستگار. تهران: فاطمي، 1387، 32 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: علوم تجربي

انرژي،  برق،  الکتریسیته،  کلمات کليدي: 
علوم تجربي.

چکيده: در این كتاب مصور و رنگي كه مطابق با برنامۀ درسي علوم تجربي تنظیم شده، 
نوجوانان با جریان برق، ساختمان اتم، الکترون، مخترعان برق، باتري ها، اختراعات برقي، 
واحدهاي اندازه گیري برق، منابع مهم الکتریسیته در جهان، شوک هاي عصبي، صاعقه، 
حیواناتي كه الکتریسیته دارند، مشکالت تاریکي، برج فشار قوي و صرفه جویي در مصرف 

برق آشنا مي شوند. 

الکل
812. جزایري، علیرضا. پیشگیري از اعتیاد/

الکل.  خانواده ها:  و  نوجوانان  براي  حقایقي 
تهران: دانژه، 1387، 36 ص 

قطع: پالتویي
پایة  تحصيلي: راهنمایي

موضوع درسي: مهارت های زندگي
و  عوارض  الکل،  اعتیاد،  کليدي:  کلمات 

عواقب، پیش گیري.

چکيده: كتاب حاضر به صورتي روان و شفاف براي مخاطبان شرح مي دهد: الکل چگونه 
به دست مي آید؟ چه اثراتي بر بدن و مغز دارد؟ در صورت مصرف الکل چه اتفاقي مي افتد؟ 
چرا نوجوانان به مصرف الکل روي مي آورند؟ و... كتاب سعي دارد كه تا حد امکان، اطالعات 

الزم را به قشر جوان كشور ارائه دهد و كنجکاوي و ابهامات آنان را برطرف سازد. 
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انرژي
813. بال، جکي و... ]دیگران[. مفاهیم پایه 
انرژي  زندگي:  و  انرژي  تجربي:  علوم  در 
هسته اي. شاهده سعیدي. تهران: فاطمي، 

1387، 32 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: علوم تجربي

مواد  اتمي،  انرژي  کليدي:  کلمات 
رادیواكتیو، نیروگاه هاي برق هسته اي، نیروگاه 

برق، پرتو درماني.

چکيده: انرژي هسته اي هم قدرت سازنده دارد، هم قدرت ویران كننده. همان نیرویي كه 
شهرهاي ژاپني »هیروشیما« و »ناگازاكي« را ویران كرد، انرژي الزم براي زندگي میلیون ها 
نفر را فراهم مي آورد، خانه ها و بیمارستان ها را روشن مي كند، زیر دریایي ها را به كار 
مي اندازد و استفاده از فناوري هاي نوین پزشکي را امکان پذیر مي سازد. دانش آموزان دورة 
راهنمایي در كتاب حاضر با این موضوعات آشنا مي شوند: اتم، مواد رادیواكتیو، انفجارهاي 
پرتودرماني،  انرژي،  تولید  برق،  صنایع  هسته اي،  برق  نیروگاه  اتمي،  انرژي  هسته اي، 

سوخت هاي هسته اي، و فناوري هسته اي. 

اولين کتاب هنر کودکان
کتاب  اولين  لوسي.  میکلت ویت،   .814
هنر کودکان. فاطمه كاوندي. تهران: نظر، 

1387، 24 ص 
قطع: خشتي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: هنر

کلمات کليدي: هنرمندان برجسته، شاهکار 
نقاشي، هنر، كودكان.

چکيده: در این كتاب شانزده شاهکار نقاشي براي به تصویركشیدن فعالیت هاي روزانه یك 
كودک آورده شده است. تصاویر مربوط به هنرمندان برجسته اي است كه در موضوعات 
خواندن و نوشتن، ساختن آهنگ، سواركاري، تاب خوردن، ماهیگیري، خوردن، حمام كردن 
و خوابیدن فراهم آمده است. از آن میان مي توان »پسران در حال خوردن« اثر موریل، 

»كودک در حال نوشتن« اثر رنوآر و »دختري در حال خوابیدن« اثر میلس را نام برد. 

با ادب و مهربان باشيم
815. مینرز، چري. با هم بودن را یاد بگیریم: 
فرزانه كریمي.  باشيم.  با ادب و مهربان 
تهران: قدیاني، كتاب هاي بنفشه، 1386، 36 ص 

قطع: خشتي
پایة  تحصيلي: ابتدایي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
کلمات کليدي: تربیت خانوادگي، مهرباني، 

ادب، كودكان، راه و رسم زندگي.

چکيده: براي با هم بودن، باید با ادب و مهربان بود و از كلمات مؤدبانه استفاده كرد. لطفاً، 
متأسفم، متشکرم، موفق باشي، ببخشید، خواهش مي كنم و معذرت مي خواهم، اصطالحاتي 
هستند كه در رفتار مؤدبانه از آن ها بهره مي گیریم. كتاب حاضر با كمك تصویرهاي رنگي 
و مرتبط، نحوه و زمان استفاده از این حرفه اي مؤدبانه را به كودک مي آموزد. هم چنین براي 
تقویت رفتار محبت آمیز و مؤدبانه در كودكان، روش هایي را به بزرگ ترها پیشنهاد مي دهد 

كه مفیدند و مؤدب بودن را مي آموزند. 
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با گفت وگو مشکل را حل کنيم
816. مینرز، چري. با هم بودن را یاد بگیریم: 
با گفت وگو مشکل را حل کنيم. فرزانه 
بنفشه،  كتاب هاي  قدیاني،  تهران:  كریمي. 

1386، 36 ص 
قطع: خشتي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

کلمات کليدي: مشکل گشایي، گفت وگو، 
اندیشه و تفکر، كودكان، روابط با دیگران.

چکيده: براي با هم بودن، باید با دیگران ارتباط خوبي برقرار كرد. كتاب حاضر به مخاطب 
مي آموزد، هنگام بروز مشکل، باید گفت وگو كرد. بعد راه حل هاي مشکل را یافت و بهترین 
راه را انتخاب كرد. اگر باز هم احتیاج به كمك باشد، مي توان از بزرگ ترها كمك گرفت. با 
خواندن این كتاب كودكان مي آموزند، چگونه مشکالتشان را با صلح و صفا حل كنند. در 
انتهاي كتاب براي تقویت روحیۀ گفت وگو و حل مشکل كودكان، روش هاي مفیدي ارائه 

شده اند  كه والدین مي توانند از آن ها به خوبي بهره بگیرند. 

با یکدیگر همدلي کنيم
817. مینرز، چري. با هم بودن را یاد بگیریم: 
كریمي.  فرزانه  کنيم.  همدلي  یکدیگر  با 
تهران: قدیاني، كتاب هاي بنفشه، 1386، 36 ص 

قطع: خشتي
پایة  تحصيلي: ابتدایي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
کلمات کليدي: ادراک در كودكان، عواطف 
در  اضطراب  دیگران،  با  روابط  كودكان،  در 

كودكان.

چکيده: وقتي براي كسي اتفاق خوبي مي افتد، من به یاد وقت هایي مي افتم كه خودم 
خوش حال بوده ام و مي دانم وقتي براي كسي اتفاق بدي مي افتد، او چه حالي دارد. كتاب 
حاضر مي كوشد، با زبان مخاطب با او سخن بگوید و كودكان را به همدلي با یکدیگر تشویق 
كند. مهارت هاي موردنظر كتاب براي توجه به دیگران و همدلي با آنان عبارت اند از: نگاه 
كردن به مردم و گوش دادن به حرف هاي آن ها؛ كوشش براي درک احساس دیگران و 
به خاطر آوردن زماني كه فرد خودش همان احساس را داشته است؛ تصور این كه اگر به جاي 
فرد موردنظر بود؛ چه مي كرد؛ پرس وجو از احساس فردي دیگر؛ و توجه نشان دادن به آن 

فرد و ابراز همدلي با او.

باغباني کنيد
818. ون هیچ، ماري آن. باغباني کنيد. 
مریم پور ثاني. تهران: پیدایش، 1386، 32 ص 

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: حرفه و فن

کلمات کليدي: باغباني، محیط زیست، چهار 
فصل، فعالیت هاي جالب براي كودک.

چکيده: در این كتاب، براي هر چهارفصل سال، فعالیت هاي جالبي براي باغباني طراحي 
شده است. براي انجام این فعالیت ها، نیازي به حیاط بزرگ، باغچه و حوض وسط آن 
نیست، بلکه در خانه هاي كوچك آپارتماني هم مي توان آن ها را انجام داد. این فعالیت ها 
بسیار هیجان انگیز و سرگرم كننده اند. متن این كتاب بسیار ساده و روان نوشته شده است و 
به كمك تصویرهاي هر قسمت مي توان كار را مرحله به مرحله انجام داد. تصویرهاي رنگي 

كتاب بر جذابیت آن افزوده اند. 
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باغي در ميان آتش
819.. قصۀ آیه ها: باغي در ميان آتش 
)پایة دوم دبستان /3(. تهران: افق، 1388

قطع: كارت قصه گویي
پایة  تحصيلي: ابتدایي

موضوع درسي: آموزش قرآن
باغ،  ابراهیم)ع(،  آتش،  کليدي:  کلمات 

نمرود، بت شکن.

چکيده: نمرود تصمیم گرفت ابراهیم بت شکن را در آتش بسوزاند. او دستور داد تا هیزم 
زیادي جمع كنند. بعد از مدت كوتاهي، كوه بزرگي از هیزم جمع شد. آن گاه هیزم را آتش 
زدند. در این كارت قصه ها، كودكان به زبان ساده و مشاهدة تصاویر، با داستان به آتش 

انداخته شدن حضرت ابراهیم)ع(توسط نمرودیان آشنا مي شوند. 

باکتري ها
820. ري ویج، باربارا. مفاهیم پایه در علوم 
حسین  باکتري ها.  زنده:  دنیاي  تجربي: 

دانشفر. تهران: فاطمي، 1387، 32 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: علوم تجربي

کلمات کليدي: باكتري هاي مفید و مضر، 
مکان زندگي باكتري ها، شکل انواع باكتري ها.

چکيده: دانش آموزان دورة راهنمایي در این كتاب، اطالعات بیشتري دربارة باكتري ها، 
باكتري ها، مبارزة  باكتري هاي مفید و مضر، مکان هاي زندگي  باكتریایي،  بیماری هاي 
باكتري ها با بدن، باكتري هاي بیماري زا، راه انتقال باكتري ها، شکل انواع باكتري ها و درمان 

به وسیلۀ باكتري ها به دست مي آورند. 

بکوشيم و ادامه دهيم
یاد  را  بودن  هم  با  چري.  مینرز،   .821
فرزانه  دهيم.  ادامه  و  بکوشيم  بگیریم: 
بنفشه،  كتاب هاي  قدیاني،  تهران:  كریمي. 

1386، 36 ص 
قطع: خشتي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

کلمات کليدي: پشتکار، كودكان، ارتباط با 
دیگران.

چکيده: ممکن است كاري اولش سخت به نظر بیاید، اما با كوشش و ادامه دادن، مي توان 
كار را به انجام رساند. بعضي وقت ها مي توان از دیگران كمك گرفت و كار را به پایان 
رساند و گاهي هم مي توان به دیگران كمك كرد. فقط باید تالش كرد. با تمرین كردن 
هم، مهارت در كار زیاد می شود  و كار آسان تر به نظر مي آید. در انتهاي كتاب حاضر، براي 
تقویت تالش و پشتکار، روش هایي پیشنهاد شده اند. مثاًل مي توان بچه ها را به بازي هایي 

با موضوع پشتکار ترغیب كرد. 
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بوم شناسي
822. بال، جکلین ا. مفاهیم پایه در علوم 
محمد  بوم شناسي.  زنده:  دنیاي  تجربي: 

كرام الدیني. تهران: فاطمي، 1387، 32 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: علوم تجربي

کلمات کليدي: بوم شناسي، محیط زیست، 
اكوسیستم.

از  از یك شبکۀ بزرگ حیات هستید. شبکه هاي حیات، بخشي  چکيده: شما بخشي 
بوم كرة زمین اند. علم بوم شناسي، رابطۀ میان موجودات زنده و عوامل غیرزندة محیط را 
بررسي مي كند. این علم، توازن میان هر محیط زیست را با  محیط هاي زیست دیگر نیز 
معلوم مي كند و به ما مي گوید كه چرا برخي از جان داران در اكوسیستم هاي خاصي زندگي 
مي كنند. كتاب حاضر هم گام با برنامۀ درسي علوم تجربي دورة راهنمایي تحصیلي تدوین 
شده است. نوجوانان با مشاهدة تصویرها و خواندن مطالب آن در قالب پرسش و پاسخ، 
داستان، بریدة نشریات، معما، دفترچه یادداشت، سرگرمي و غیره، اطالعاتي را دربارة رابطۀ 
گیاهان و جانوران و در كل زنجیره هاي غذایي روي كره زمین به دست مي آورند وبا برخي 

از بوم شناسان آشنا مي شوند. 

پسري که با رود آمد...
823. جعفري ،الله. قصۀ آیه ها: پسري که 
با رود آمد، قصة کودکي حضرت موسي 
)ع()پایة اول دبستان/3(. تهران: افق، 1388 

قطع: كارت قصه گویي
پایة   تحصيلي: ابتدایي

موضوع درسي: آموزش قرآن
کلمات کليدي: حضرت موسي )ع(، آسیه، 

فرعون، صندوقچه، رود نیل.

چکيده: كارت هاي قصه گویي از ابزار شناخته شده و جذاب قصه گویي براي كودكان اند كه 
مي توان از آن ها با روش هاي ابتکاري و خالقانه براي قصه خواني در مدارس و مهدكودک ها 
استفاده كرد. این كارت ها به عنوان وسیله اي كارامد در بستۀ آموزشي بعضي از برنامه هاي 
درسي مانند آموزش قرآن كاربردي وسیع دارند. مجموعۀ حاضر كه شامل هفت كارت 
زندگي حضرت  قصۀ  بردارندة  در  است،  هدیه  كارت  چهار  همراه  به  مصور  قصه گویي 
موسي)ع(در كودكي است؛ زماني كه مادرش از ترس فرعونیان او را در صندوقي گذاشت به 

رود نیل سپرد. مخاطبان این مجموعه دانش آموزان دورة اول دبستان هستند.

پيامبري حضرت موسي...
حضرت  پيامبري  آیه ها:  قصۀ   .824
سوم  السالم)پایة  عليه  موسي 

دبستان/4(. تهران: افق، 1388 
قطع: كارت قصه گویي
پایة  تحصيلي: ابتدایي

موضوع درسي: آموزش قرآن
حضرت  آتش،  درخت،  کليدي:  کلمات 

موسي، خدا.

چکيده: حضرت موسي از دور آتشي دید. به همسرش گفت: من به سوي آتش مي روم، 
شاید بتوانم شعله اي از آن را براي شما بیاورم تا گرم شوید. شاید هم آتش راه را به ما نشان 
دهد. در این هفت كارت قصه، كودكان با مشاهدة تصاویر و مطالعۀ پشت كارت ها، با زباني 
ساده و روان، با داستان حضرت موسي )ع(، حركت او به همراه همسرش از »مدین« به 
سمت »مصر«، سخن گفتن خدا به وسیلۀ درخت با حضرت موسي )ع(و معجزات این پیامبر 

بني اسرائیل آشنا مي شوند. 
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پيروزي حضرت موسي...
حضرت  پيروزي  آیه ها:  قصۀ   .825
سوم  )پایة  السالم  عليه  موسي 

دبستان/6(. تهران: افق، 1388، 0 ص 
قطع: كارت قصه گویي
پایة  تحصيلي: ابتدایي

موضوع درسي: آموزش قرآن
حضرت  اژدها،  جادوگر،  کليدي:  کلمات 

موسي، عصا، كارت قصه.

چکيده: روز مسابقه فرا رسید. فرعون امیدوار بود كه جادوگرانش، حضرت موسي)علیه السالم(
را شکست دهند. پیش از شروع مسابقه جادوگران به فرعون گفتند: اگر ما بر موسي پیروز 
شویم، آیا پاداشي خواهیم داشت؟ كارت  هاي قصه گویي حاضر شامل قصه هاي حضرت 
موسي )ع(، تبدیل عصاي او به اژدها، شکست جادوگران و پیروزي حضرت موسي)ع(به 
اذن پروردگار بر فرعونیان، و ایمان آوردن عده اي از آنان به خداي حضرت موسي )ع(است. 

مخاطبان قصه ها كودكان دورة سوم دبستان هستند.. 

پيله ها
پيله ها.  ،عبدالرضا.  جاللي  مزاري   .826
و  كودكان  فکري  پرورش  كانون  تهران: 

نوجوانان، 1388، 76 ص 
قطع: خشتي

پایة  تحصيلي: ابتدایي و راهنمایي
موضوع درسي: هنر

کلمات کليدي: كاردستي، پیلۀ كرم ابریشم.

چکيده: در این كتاب، به نوجوانان آموزش داده می شود  كه پیله هاي كرم ابریشم را رنگ 
كنند، برش دهند، برش ها را به هم بچسبانند تا بتوانند شکل هاي متفاوتي از جانوران، گل ها، 

پرنده ها و... بسازند. 

تجربيات حرکاتي در کودکان
تجربيات  ،كالوس.  بالستر   .827
آن  كمبود  اثرات  کودکان:  در  حرکاتي 
مجید  آن ها.  رفع  براي  عملي  راهکارهاي 
تهران:  كاظمي.  فهیمه  و  فراهاني  جاللي 

بامداد كتاب، 1387، 240 ص 
قطع: رقعي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: تربیت بدني

محرک هاي  تحرک،  کليدي:  کلمات 
عملي، راهکارهاي عملي، تجربیات حركتي.

چکيده: رفتار غیرعادي، هل دادن دیگر كودكان، پرخاشگري به آنان، ناتواني در گرفتن 
توپ پرتاب شده، گوشه گیري، از جمله عوارض كم تحركي و غیرفعال بودن كودكان است 
كه در صورت مشاهده، از نداشتن اعتماد به نفس و كمبود تجربیات حركتي حکایت دارد. 
كتاب حاضر كه براي مطالعۀ مربیان، معلمان ورزشي، دانشجویان رشتۀ تربیت بدني به 
خصوص دانشجویان رشتۀ حركات اصالحي و رفتار حركتي تهیه شده، شامل راهکارهایی 
به منظور حل معضل كم تحركي در كودكان است. مخاطبان با مطالعۀ كتاب، دربارة اهمیت 
تحرک و تجربیات حركتي در رشد شخصیت و توانایي هاي جسمي، رواني و اجتماعي 

كودكان، اطالعاتي به دست مي آورند. 
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ترسيم خط در هنر نگاه کن
828. ولف، گیلیان. ترسيم خط در هنر 
نظر،  تهران:  كاوندي.  فاطمه  کن.  نگاه 

1388، 48 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: هنر

کلمات کليدي: راهنماي آموزشي، خط در 
نقاشي، هنر.

چکيده: هنر تابلوي نقاشي قصه اي دارد. با كشف قصه ها و مضامین دروني هر اثر، دنیایي 
پیش روي ما قرار مي گیرد كه نگاه ما را به زندگي اطرافمان تغییر مي دهد. به مرور یاد 
مي گیریم كه زیبایي ها را انتخاب و آن ها را به زندگي خود وارد كنیم. زیبا بپوشیم، خانه و 
محل كار و زندگي خود را زیباتر سازیم و دنیایي جدید كشف كنیم. در كتاب حاضر انواع 
گوناگون ترسیم خط در شاهکارهاي نقاشي هنرمنداني از سراسر دنیا گردآمده است. هر 
هنرمند با استفاده از شیوه هایي خاص در ترسیم خط، اثري جذاب، ظریف، شگفت انگیز و یا 
ترسناک خلق كرده است. خط خطي، ظریف، متقارن، هیجاني، خط و نقش، نمایش، برگ، 
راه راه و بافت دار انواعي از این خطوط هستند. در كنار هر نقاشي، توضیحات مربوط به آن 
داده شده و زیر آن، نام اثر و نقاش آن درج شده است. در بخش »بیشتر بدانید« نیز هنرمند 

هر اثر به اختصار معرفي شده است. 

تریاک
829. جزایري، علیرضا. پیشگیري از اعتیاد/

حقایقي براي نوجوانان و خانواده ها: تریاک. 
تهران: دانژه، 1387، 36 ص 

قطع: پالتویي
پایة  تحصيلي: راهنمایي

موضوع درسي: مهارت های زندگي
کلمات کليدي: اعتیاد، مواد مخدر، تریاک، 

پیش گیري، آگاهي.

چکيده: كتاب حاضر به صورت شفاف و ساده براي مخاطبان توضیح مي دهد كه: تریاک 
چیست؟ مشتقات آن كدام اند؟ مصرف آن چه اثراتي روي مغز دارد؟ آیا مصرف تریاک 
مي تواند مصرف سایر مواد را در پي داشته باشد؟ و... بدین وسیله كتاب سعي دارد، سطح 
آگاهي مخاطبان خود را تا حد امکان باال ببرد و كنجکاوي و ابهامات آنان را برطرف سازد. 

تمدن یونان
بزرگ  تمدن هاي  نادر.  میرسعیدي،   .830
جهان: تمدن یونان. تهران: مدرسه، 1387، 

64 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: تاریخ

یونان،  تمدن  و  فرهنگ  کليدي:  کلمات 
دوران  مقدوني،  دوران  كرت،  تمدن  تاریخ، 
هلني فرهنگ و تمدن یونان، تاریخ، تمدن 

كرت، دوران مقدوني، دوران هلني.

چکيده: كتاب مصور حاضر، به منظور آشنایي نوجوانان با تمدن یونان، طي شش فصل با 
این عنوان ها تدوین شده است: نخستین مراحل تاریخ و تمدن یونان؛ دولت شهر اسپارت؛ 
دولت شهر آتن؛ فرهنگ و تمدن یونان؛ رویدادهاي تاریخ یونان در قرن هاي پنجم و چهارم 
پیش از میالد؛ دوران مقدوني و دوران هلني؛ تأثیر فرهنگ یوناني بر سرزمین ها و ملت هاي 
دیگر. جزیرة »كرت« محلي است كه تاریخ و تمدن یونان باستان در آن شروع شد. كشف 
تمدن كرت، از حدود 100 سال پیش با كاوش هاي آرتور جان ایوانز، باستان شناس انگلیسي 
در خرابه هاي »ِكنوسوس«، یعني شهر اصلي كرت باستان آغاز شد و 40 سال طول كشید 
تا تمام شهر از زیر خاک بیرون آمد. باستان شناسان به تدریج شهرهاي دیگر كرت را نیز 

كشف كردند.
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چرا باید با دوستانم سهيم باشم؟
831. كلر، لولین. چرا باید با دوستانم 
سهيم باشم؟. مرجان حاجي بابایي. تهران: 

تیمورزاده/ طبیب، 1386، 36 ص 
قطع: خشتي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كودكان،  داستان هاي  کليدي:  کلمات 
داستان هاي تربیتي، دوستي در كودكان.

چکيده: بخشي از مراحل پیشرفت كودک، پرسش و آموختن مطالبي دربارة خودش است. 
این كتاب، با تصویرهاي جالب و متن ساده و روان، اهمیت قسمت كردن هر چیز و سهیم 
بودن با دیگران را براي مخاطب توضیح مي دهد. بخش پایاني كتاب، شامل نکته هایي به 
منظور استفادة والدین و معلم هاست كه در بهره گیري بهتر از مطالب كتاب، به آن ها كمك 

مي كند. 

چرا باید به دیگران کمك کنم؟
832. كلر، لولین. چرا باید به دیگران 
کمك کنم؟. مرجان حاجي بابایي. تهران: 

تیمورزاده/ طبیب، 1386، 36 ص 
قطع: خشتي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كودكان،  كتاب هاي  کليدي:   کلمات 
مهارت هاي اجتماعي، كمك كردن.

از جمله هاي ساده و روان و هم چنین  با یاري گرفتن  این كتاب، نگارنده  چکيده: در 
تصویرهاي متنوع و جالب، اهمیت كمك كردن در خانه و مدرسه را به كودكان گوشزد 
مي كند. عالوه بر این، كتاب شامل نکته هایي براي والدین و معلمان در زمینۀ مشاركت 

كودكان در كارهاست. 

چرا باید خوب غذا بخورم؟
باید خوب غذا  چرا  لولین.  كلر،   .833
تهران:  بابایي.  حاجي  مرجان  بخورم؟. 

تیمورزاده/ طبیب، 1386، 36 ص 
قطع: خشتي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

غذا  غذایي،  مواد  غذا،  کليدي:  کلمات 
خوردن.

چکيده: كودكان آن چه را دوست دارند بخورند، انتخاب مي كنند. بنابراین، اگر ارزش غذایي 
مواد گوناگون را بدانند، مي توانند انتخاب هایي داشته باشند كه سالمتي و تندرستي آن ها 
را افزایش دهد. این كتاب، با هدف معرفي رژیم غذایي سالم، در قالب داستان به نگارش 

درآمده است. 
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چرا باید خوب گوش کنم ؟
خوب  باید  چرا  لولین.  كلر،   .834
گوش کنم ؟. مرجان حاجي بابایي. تهران: 

تیمورزاده/ طبیب، 1386، 36 ص 
قطع: خشتي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

کلمات کليدي: گوش دادن، شنیدن، دقت 
در صداهاي اطراف.

چکيده: این كتاب شامل مثال هایي است از شرایطي كه كودكان در خوب گوش كردن، 
موفق یاناموفق بوده اند. مطالعۀ آن به كودک كمك مي كند، با درک چگونگي تأثیر رفتارهاي 

گوناگون خویش، در فعالیت هاي مدرسه و منزل موفق تر عمل كند. 

چرا باید در مصرف آب ...
835. گرین، جن. چرا باید در مصرف 
آب صرفه جویي کنم ؟. سارا آرین مهر. 

تهران: تیمورزاده/ طبیب، 1386، 36 ص 
قطع: خشتي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

کلمات کليدي: صرفه جویي، تصفیه آب، 
مصرف آب، حفاظت.

چکيده: این كتاب آموزشي به نتایج قطع آب، نیز پیشنهادهایي در خصوص صرفه جویي 
درمصرف آب با زباني ساده براي كودكان اختصاص یافته است. در بخش فعالیت هاي 
پیشنهادي از والدین خواسته شده تا براي كودكان از نحوة تشکیل و تصفیۀ آب، سخن 
بگویند. نیز كودک را تشویق كنند تا فهرستي از موارد مصرف آب در منزل و خارج از منزل 
را تهیه كنند و نظر كودک را دربارة پیامدهاي قطع آب جویا شوند، در پایان نیز جدولي براي 
محاسبۀ میزان آب هفتگي مورد استفادة خود و خانواده تهیه كنند تا كودک با استفاده از این 
جداول، بتواند محاسبه كند كه در هفته با به كار بردن روش صرفه جویي، چه میزان آب را 

مي توان ذخیره نمود؟ 

چرا باید در مصرف انرژي ...
836. گرین، جن. چرا باید در مصرف 
مرجان  ؟.  کنم  جویي  صرفه  انرژي 
طبیب،  تیمورزاده/  تهران:  بابایي.  حاجي 

1386، 36 ص 
قطع: خشتي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

کلمات کليدي: انرژي، انواع، موارد مصرف، 
صرفه جویي و دقت در مصرف.

چکيده: در كتاب حاضر، پاره اي از حوادثي كه در صورت تمام شدن منبع انرژي شهري 
پیش خواهند آمد، در قالب داستان شرح داده شده اند. نکتۀ قابل توجه در كتاب، پیشنهادهایي 

هستند كه به منظور آموزش نحوه هاي گوناگون صرفه جویي ارائه شده اند. 
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چرا باید زباله ها را بازیافت کنم ؟
را  زباله ها  باید  چرا  گرین، جن.   .837
بازیافت کنم؟. مرجان حاجي بابایي. تهران: 

تیمورزاده/ طبیب، 1386، 36 ص 
قطع: خشتي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مواد  بازیافت،  زباله ها،  کليدي:  کلمات 
بازیافتي، شیوة بازیافت مواد.

چکيده: بازیافت به انسان كمك مي كند، مواد با ارزش را حفظ كند و در مصرف انرژي دقت 
بیشتري داشته باشد. در كتاب حاضر، در مورد صدماتي كه زباله ها به محیط زیست مي زنند، 
بحث شده و نحوة بازیافت زباله توضیح داده شده است. كتاب، عالوه بر پیشنهاد فعالیت هاي 
جذاب به مخاطب، او را با واژه هاي جدیدي هم چون انرژي، محیط زیست، زبالۀ دفن شده، 

كوره، بسته بندي و... آشنا مي سازد. 

چرا باید مواظب طبيعت باشم ؟
مواظب  باید  چرا  جن.  گرین،   .838
طبيعت باشم ؟. ملیحه اسماعیلي. تهران: 

تیمورزاده/ طبیب، 1386، 36 ص 
قطع: خشتي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

کلمات کليدي: طبیعت، حیوانات، مراقبت 
از كودكان.

به مسائل محیط  زیست  برمي آید،  نیز  نامش  از  كتاب حاضر، همان گونه كه  چکيده: 
با بي توجهي نسبت به محیط زیست  افراد  مي پردازد و شرح مي دهد كه چگونه بعضي 
خویش، طبیعت را از بین مي برند. در كنار آن، به كودک یادآوري می شود  كه او مي تواند از 
این طبیعت محافظت كند. آن چه در كتاب قابل توجه است، مثال هاي ساده اي هستند كه به 

كودک آموزش مي دهند، چگونه از محیط  زیست اطرافش مراقبت كند. 

چشمة زمزم...
)پایة  زمزم  چشمة  آیه ها:  قصۀ   .839

سوم دبستان/1(. تهران: افق، 1388 
قطع: كارت قصه گویي
پایة  تحصيلي: ابتدایي

موضوع درسي: آموزش قرآن
اسماعیل)ع(،  حضرت  کليدي:  کلمات 
حضرت  مکه،  سرزمین  زمزم،  چشمۀ 

ابراهیم)ع(.

چکيده: حضرت ابراهیم)ع(به فرمان خداوند مأمور می شود  كه همسرش هاجر و فرزندش 
اسماعیل را از سرزمین »شام« به سرزمین بي آب و علفي ببرد و خود برگردد. كودک به 
همراه مادرش درآن جا مي مانند و حضرت ابراهیم )ع(برمي گردد. در بیابان قطره اي آب پیدا 
نمی شود، مادر به دنبال آب مي گردد و كودک گریه مي كند و تشنه است. به لطف پروردگار 
چشمۀ زمزم زیر پاهاي كودک از دل زمین مي جوشد و باال مي آید.در كارت هاي قصه گویي 
حاضر، كودكان با مشاهدة تصاویر رنگي و جذاب و خواندن پشت كارت ها، با داستان هاي 
چشمۀ زمزم، تالش هاجر براي یافتن آب و پایه ریزي دین حضرت ابراهیم )ع( آشنا مي شوند. 
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چهار محال و بختياري
840. خداجو، فروزنده. دوستت دارم ایران: 
چهار محال و بختياري. تهران: سازمان 
دفتر  آموزشي،  ریزي  برنامه  و  پژوهش 

انتشارات كمك آموزشي، 1388، 72 ص 
قطع: خشتي

پایة  تحصيلي: ابتدایي و راهنمایي
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي/جغرافیا
كوه ها،  ایران،  طبیعت  کليدي:  کلمات 
آواز،  موسیقي،  عشایر،  حیوانات،  رودها، 

چهارمحال و بختیاري، استان هاي ایران.

چکيده: مخاطبان این كتاب طي چهار بخش با عنوان هاي پنجره هاي زندگي، ریشه ها 
و برگ ها، یاد و یادگارها و تابلوي طبیعت، با طبیعت استان چهارمحال و بختیاري، پیدایش 
قوم بختیاري و وضعیت آن ها در دوره هاي متفاوت حکومتي، معماري، آثار سنگي، عشایر، 
مکان هاي مذهبي، مشاهیر محلي، موسیقي، جشن ها، آداب و رسوم، بازي ها، صنایع دستي، 

محصوالت كشاورزي و راه هاي این استان،  به همراه تصویرهاي طبیعي آشنا مي شوند. 

حساب اول راهنمایي را خود...
و  فرخنده  متین آرا،  خسرو؛  داودي،   .841
را  راهنمایي  اول  حساب  زیور.  نجفي، 
خود بيابيم »یاددهي - یادگيري« به 
روش فعال. تهران: مدرسه، 1388، 96 ص 

قطع: رحلي
پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: ریاضي

کلمات کليدي: پرسش و پاسخ، ریاضي، 
تمرین، روش فعال.

فعال  روش  به  راهنمایي  اول  دانش آموزان  ریاضي  درس  براي  حاضر  كتاب  چکيده: 
تدوین شده و شامل فعالیت هاي متنوعي براي كشف و یادگیري مفاهیم كتاب درسي، 
تمرین هاي تکمیلي و سؤال هاي كاربردي و خالق است كه براي دانش آموزان با استعدادها 
و توانایي هاي گوناگون قابل استفاده است. در روش فعال، دانش آموز در كالس فعال است. 
نتیجه گیري ها توسط دانش آموزان صورت مي گیرد و آنان در تولید و شکل گیري مفاهیم 
سهیم اند. دانش آموز با انجام فعالیت ها سعي مي كند مفاهیم مورد نظر هر درس را درک و 
كشف كند. برخي مطالب كتاب عبارت اند از: بخش پذیري؛ مقسوم علیه هاي یك عدد؛ نمودار 
مقسوم علیه ها؛ بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک؛ تعریف توان؛ مفهوم كسر؛ عدد مخلوط؛ 

تساوي كسرها؛ عدد صحیح؛ جمع اعداد صحیح.

حيات وحش ایران...
842. جمعي از نویسندگان. حيات وحش ایران: 

مهره داران. تهران: طالیي، 1388، 300 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: علوم تجربي

مهره داران،  حیات وحش،  کليدي:  کلمات 
دایرئ المعارف حیوانات، پستان داران، پرندگان.

چکيده: در این دایرئ المعارف مصور و رنگي، نوجوانان با زندگي انواع پستان داران، پرندگان 
دوزیستان، خزندگان و ماهي ها آشنا مي شوند. در معرفي هر مهره دار، این اطالعات لحاظ 
شده است: نام فارسي، نام انگلیسي، نام علمي، خانواده، جمعیت، پراكنش، زیستگاه، اندازه، 
ریخت شناسي، رژیم غذایي، زادآوري، وضعیت حفاظتي و نقشۀ پراكندگي در ایران. هم چنین 
باور كهن مردم، دربارة برخي از مهره د اران و كاربرد آن در شعر فارسي، و ضرب المثلي مرتبط 

با آن جان دار آورده شده است. 
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حيوانات در هنر
843. میکلت ویت، لوسي. حيوانات در هنر. 

فاطمه كاوندي. تهران: نظر، 1387، 36 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: ابتدایي و راهنمایي
موضوع درسي: هنر

کلمات کليدي: حیوانات، هنر، نقاشان بزرگ.

چکيده: در كتاب حاضر به كمك 14 اثر نقاشي معروف از هنرمندان بزرگ، هم چون 
تیسین، رنوآر، پیکاسو و... و در كنار یك بازي سرگرم كننده، كودكان با انواع حیوانات نظیر 
بز، گربه، طوطي، اسب، خرچنگ، الک پشت و... آشنا مي شوند. در پایان كتاب اطالعات 
مربوط به نام هر اثر نقاشي، نام هنرمند، سال خلق و محل نگه داري، اثر در كنار تصویر آن 

درج شده است. 

خبر هد هد...
844. جعفري، الله. قصۀ آیه ها: خبر هد هد 
)پایة اول دبستان/1(. تهران: افق، 1388 

قطع: كارت قصه گویي
پایة  تحصيلي: ابتدایي

موضوع درسي: آموزش قرآن
حضرت  نامۀ  هدهد،  کليدي:  کلمات 

سلیمان)ع(، ملکۀ سبا.

چکيده: هدهد از »ملکۀ سبا« براي حضرت سلیمان خبر مي آورد كه او خداپرست نیست 
و خودش و مردمانش، خورشید را مي پرستند. حضرت سلیمان نامه اي مي نویسد و به هد هد 
مي سپارد تا آن را به نزد ملکۀ سبا ببرد. به كمك مجموعه كارت هاي قصه گویي حاضر، 
كودكان با مشاهدة كارت های مصور و مطالعۀ پشت كارت ها،  با قصۀ  بلقیس، ملکۀ سرزمین 

سبا و دعوت حضرت سلیمان )ع( از او به خداپرستي، آشنا مي شوند. 

خداي من )حرف هاى من با خدا(
845. كلهر، فریبا. خداي من )حرف هاى 
،1387 مدرسه،  تهران:  خدا(.  با   من 

104 ص 
قطع: خشتي كوچك

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: دیني

کلمات کليدي: شعر فارسي، تاریخ معاصر، 
راز و نیاز با خدا، عبادت، دعا.

چکيده: در این كتاب با مجموعه اي از دعاهاي شعرگونه و دل نشین آشنا مي شویم كه 
گفت وگویي است بین بنده و معبود؛ براي مثال: خداوندا! اي بخشندة گناهان! اي كه به شمع 
چشم گریان دادي و به شقایق دل سوزان! اي كه به من دلي داده اي كه همواره به یاد تو 
بتپد! یاري ام كن، بر دلم لباس گناه نپوشانم. اي بخشندة سخت ترین گناهان! یاري ام كن، 
گناهانم را كوچك و ناچیز نشمارم و دل به لذت هاي زودگذر گناهان نسپارم. خواندن این 
شعرها براي مخاطبین و دانش آموزان عزیز كه با زباني بسیار ساده و شیوا با خدا گفت وگو 

مي كنند، خالي از لطف نخواهد بود.
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داروهاي غير تجویزي...
846. جزایري، علیرضا. پیشگیري از اعتیاد/

حقایقي براي نوجوانان و خانواده ها: داروهاي 
غير تجویزي )مسکن ها،آرام بخش ها 
و داروهاي محرک (. تهران: دانژه، 1387، 

36 ص 
قطع: پالتویي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

کلمات کليدي: اعتیاد، داروهاي آرام بخش، 
وابستگي، پیش گیري، آگاهي.

چکيده: كتاب حاضر سعي دارد، اطالعات الزم را در مورد داروهاي غیرتجویزي در اختیار 
نوجوانان و اولیاي آن ها قرار دهد. كتاب به روشني به پرسش هایي از این قبیل پاسخ 
مي گوید: داروهاي غیر تجویزي كدام اند؟ چگونه روي مغز و بدن اثر مي گذارند؟ عوارض 
مصرف این شبه افیون ها چیست؟ و.... مؤلف سعي داشته است كه تا حد امکان سطح آگاهي 

مخاطبان كتاب را باال ببرد و كنجکاوي و ابهامات آنان را برطرف سازد. 

دانش نامة نوآموز...
847. چنسلر، دبورا و... ]دیگران[. دانش نامة 
نوآموز: آن چه دانش آموز باید بداند. 
حسن ساالري. تهران: افق، 1388، 320 ص 

قطع: رحلي
پایة  تحصيلي: ابتدایي و راهنمایي

موضوع درسي: كتاب های مرجع - علوم 
تجربي

جانوران،  زمین،گیاهان،  کليدي:  کلمات 
دایناسورها، مردمان، بدن انسان، علوم، فضا، 

ماشین ها.

جانوران،  گیاهان،  زمین،  دربارة  گسترده اي  و  فراوان  كتاب، اطالعات  این  در  چکيده: 
دایناسورها، مردمان، بدن انسان،  علوم،  فضا و ماشین ها به همراه تصویرهایي رنگي و زیبا 
آورده شده است. در كنار اطالعات، بخش هاي ویژه اي هم چون دانستني هاي شگفت انگیز،  
داستانك هاي دل پذیر، واژه نامه هاي كوچك، پرسش هاي دشوار با پاسخ هاي خیره كننده و 
كاردستي ها و بازي هاي سرگرم كننده نیز درج شده است. مطالب كتاب با زباني ساده و روان 
در 10 فصل ترتیب داده شده و نشاني پایگاه اینترنتي هر موضوع در پایین صفحه آمده است. 

دایرئ المعارف بدن انسان براي...
بدن  دایرئ المعارف  جین.  گرین،   .848
انسان براي کودکان و نوجوانان. پریسا 
همایون روز. تهران: پنجره، 1388، 240 ص 

قطع: رحلي
پایة  تحصيلي: راهنمایي

موضوع درسي: علوم تجربي
جنین شناسي،  تولیدمثل،  کليدي:  کلمات 

دستگاه هاي بدن، ماهیچه، تنفس.

چکيده: نوجوانان با مطالعۀ این دایرئ المعارف مصور و رنگي دربارة سلول ها، دستگاه تولید 
مثل، اسکلت و استخوان ها، ماهیچه ها، دستگاه گردش خون، دستگاه تنفس، دستگاه 
گوارش، مغز و حواس، پوست و ناخن، و برخي بیماری هاي بدن، اطالعات مختصر و مفیدي 

به دست مي آورند. در پایان كتاب نیز، »واژه نامه« و »نمایه« درج شده است.



365 دورةآموزشابتدايیوراهنمايی8

راز مثل هاي ما
849. میركیاني، محمد. راز مثل هاي فارسي 
تهران:  ما.  مثل هاي  راز  نوجوانان:  براي 

محراب قلم، 1386، 304 ص 
قطع: وزیري

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: ادبیات فارسي

فارسي،  ضرب المثل هاي  کليدي:  کلمات 
آموزش ادبیات فارسي.

چکيده: زبان شیرین فارسي پر از مثل هاي دلپذیر و خواندني است. بعضي از مثل هاي 
فارسي قصه دارند و بعضي از مثل ها »راز« دارند. شاید قصۀ بعضي از مثل ها را خوانده 
یا شنیده باشید، ولي حتماً راز مثل ها را كمتر شنیده یا خوانده اید، یا شاید هم تا به حال 
نشنیده اید. در كتاب »راز مثل هاي ما«، دانش آموزان راز صدها مثل فارسي را مي خوانند. این 
رازها آن قدر شیرین و خواندني هستند كه هرگز آن ها را فراموش نخواهید كرد. در این كتاب 

با ناگفته هایي از زندگي، تاریخ و آداب و رسوم مردم ایران بزرگ آشنا مي شویم. 

راهنماي پيشگيري از ...
850. جزایري، علیرضا. پیشگیري از اعتیاد/

حقایقي براي نوجوانان و خانواده ها: راهنماي 
در  مواد  مصرف  سوء  از  پيشگيري 

نوجوانان. تهران: دانژه، 1387، 36 ص 
قطع: پالتویي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: مهارت های زندگي

مخدر،  مواد  اعتیاد،  کليدي:  کلمات 
پیش گیري، آگاهي.

چکيده: كتاب حاضر سعي دارد، راهکارهاي پیش گیري از سوءمصرف مواد مخدر را براي 
نوجوانان و به خصوص اولیاي آن ها توضیح دهد تا هم والدین بتوانند عوامل تهدیدكنندة 
فرزندانشان را در برابر این گونه مواد كاهش دهند و هم فرزندان از خود در برابر گسترش 
این گونه مواد محافظت كنند. این اصل مهم را همیشه در نظر داشته باشیم كه: عالج واقعه، 

قبل از وقوع باید كرد. 

رنگ ها در هنر
851. میکلت ویت، لوسي. رنگ ها در هنر. 

مریم كاوندي. تهران: نظر، 1387، 36 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: ابتدایي و راهنمایي
موضوع درسي: هنر

آثار  هنر،  رنگ شناسي،  کليدي:  کلمات 
هنري.

چکيده: در این كتاب، مخاطبان با رنگ هاي متفاوت هم چون قرمز، زرد، آبي، نارنجي، 
خاكستري، صورتي، قهوه اي و... در آثار نقاش هنرمندان گوناگون آشنا مي شوند. در هر 
یك از آثار معروف و برجسته اي كه در این كتاب آورده شده است، رنگ هاي متنوعي براي 
جست وجو وجود دارند كه پیداكردن بعضي از آن ها ساده، اما بعضي دیگر مشکل است. در 
حقیقت، مؤلف از طریق بازي با رنگ ها و پیداكردن اشکال رنگي در كتاب، كاربرد رنگ 
در نقاشي را به مخاطبان معرفي كرده است. در پایان كتاب، آثار هنري مذكور به اختصار 

معرفي شده اند. 
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ریاضي سال اول دورۀ راهنمایى
852. پندي، زهره و... ]دیگران[. كتاب كار 
و راهنماي مطالعۀ دانش آموز: ریاضي سال 
تهران:  تحصيلي.  راهنمایي  دورۀ  اول 

فاطمي، 1387، 280 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: ریاضي

کلمات کليدي: ریاضیات،  دورة راهنمایي، 
مسئله و تمرین، هندسه، بازي و سرگرمي.

چکيده: كتاب حاضر با هدف تقویت مهارت درک بهتر مفاهیم  كتاب هاي درسي و ایجاد 
مهارت براي پاسخ گویي به پرسش ها و تمرین ها، مسائل و آزمون هاي گوناگون نوشته شده 
و داراي 14 فصل با این عنوان هاست: 1. مقسوم علیه و مضرب، 2. توان، 3. كسر، 4. تناسب، 
5. اعداد اعشاري، 6. خط و نقطه، 7. زاویه، 8. دایره و رسم مثلث، 9. عدد صحیح، 10. مقدار 
تقریبي، 11. آمار، 12. تساوي مثلث ها، 13. عمود و عمودمنصف، 14. زاویه و نیم ساز. در 
این كتاب، عالوه بر واحدهاي درسي كه به صورت گروهي و فردي طراحي شده اند ، بازي و 
سرگرمي نیز وجود دارد كه هم مهارت هاي ریاضي را تقویت مي كند و هم لحظات مفرحي 

را در فراگیري ریاضي براي دانش آموز فراهم مي آورد. 

ریاضي سال دوم دورۀ راهنمایى
853. پندي، زهره و... ]دیگران[. كتاب كار 
و راهنماي مطالعۀ دانش آموز: ریاضي سال 
تهران:  راهنمایي تحصيلي.  دوم دورۀ 

فاطمي، 1387، 268 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: ریاضي

کلمات کليدي: ریاضیات، دورة راهنمایي، 
هندسه، بازي و سرگرمي، مسئله و تمرین.

چکيده: كتاب حاضر با هدف تقویت مهارت درک بهتر مفاهیم  كتاب هاي درسي و ایجاد 
مهارت براي پاسخ گویي به پرسش ها و تمرین ها، و مسائل و آزمون هاي گوناگون نوشته 
شده و داراي 14 فصل با این عنوان هاست: 1. مجموعه، 2. عدد صحیح، 3. توان، 4. 
دستگاه هاي شمار، 5. جذر، 6. مثلث قائم الزاویه، 7. توازي و زاویه، 8. چهارضلعي ها، 9. اعداد 
گویا، 10. عبارت جبري و معادله، 11. مختصات، 12. مساحت، 13. تقارن، 14. حجم هاي 
منشوري. در این كتاب، عالوه بر واحدهاي درسي كه به صورت گروهي و فردي طراحي 
شده اند ، بازي و سرگرمي نیز وجود دارد كه هم مهارت هاي ریاضي را تقویت مي كند و هم 

لحظات مفرحي را در فراگیري ریاضي براي دانش آموزان فراهم مي آورد. 

ریاضي سال سوم دورۀ راهنمایى
854. پندي، زهره و... ]دیگران[. كتاب كار 
و راهنماي مطالعۀ دانش آموز: ریاضي سال 
سوم دورۀ راهنمایي تحصيلي. تهران: 

فاطمي، 1387، 312 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: ریاضي

کلمات کليدي: ریاضیات، دورة راهنمایي، 
بازي و سرگرمي، مسئله و تمرین، هندسه.

چکيده: كتاب حاضر با هدف تقویت مهارت درک بهتر مفاهیم  كتاب هاي درسي و ایجاد 
مهارت براي پاسخ گویي به پرسش ها و تمرین ها، مسائل و آزمون هاي گوناگون نوشته شده 
و داراي 15 فصل با این عنوان هاست: 1. حساب اعداد طبیعي، 2. توان، 3. جذر، 4. عدد 
صحیح، 5. عدد گویا، 6. بردار، 7. جبر و معادله، 8. زاویه و دایره، 9. فیثاغورس، 10. دوران، 
11. اعداد حقیقي، 12. آمار، 13. معادلۀ خط، 14. توازي و تشابه، 15. حجم. در این كتاب، 
عالوه بر واحدهاي درسي كه به صورت گروهي و فردي طراحي شده اند ، بازي و سرگرمي 
نیز وجود دارد كه هم مهارت هاي ریاضي را تقویت مي كند و هم لحظات مفرحي را در 

فراگیري ریاضي براي دانش آموز فراهم مي آورد. 
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زبان انگليسي کار اول راهنمایى
855. پریسته، رضا. زبان انگليسي کار 
گاج،  بین المللي  تهران:  راهنمایي.  اول 

1388، 112 ص 
قطع: وزیري

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: زبان های خارجي

دورة  انگلیسي،  زبان  کليدي:  کلمات 
راهنمایي، پرسش و پاسخ، تلفظ، دیکته.

چکيده: كتاب حاضر شامل 10 درس و چند آزمون و نمونه سؤال است. در این كتاب، 
تمرین هاي كتاب درسي به صورت درس به درس و به تفکیك موضوع، واژگان، دستور، 
مکالمه، درک مطلب، تلفظ و دیکته دسته بندي و هر موضوع با رنگي خاص در سراسر كتاب 
مشخص شده است. از دیگر ویژگي هاي كتاب، استفاده از تصاویر تمام رنگي براي ایجاد 
انگیزه و عالقه مندي در دانش آموزان، تکراري نبودن سؤاالت، و تدوین چیدمان سؤاالت هر 
درس به صورت هدفمند از آسان به دشوار است. در بخش پیوست هاي این كتاب، گروه بندي 
واژگان بر اساس تلفظ انجام گرفته است و تمام واژگان از لحاظ تلفظ بررسي شده اند. تمرین 
آخر درس ها به موضوع دیکته اختصاص دارد كه در بیشتر درس ها، به منظور ایجاد تنوع، 

در قالب جدول مطرح شده است. 

زبان بدن در هنر
زبان بدن در هنر.  856. گیلیان، ولف. 
فاطمه كاوندي. تهران: نظر، 1387، 48 ص 

قطع: رحلي
پایة  تحصيلي: راهنمایي

موضوع درسي: هنر
کلمات کليدي: حركت و حالت در نقاشي، 

هنر، نقاشان بزرگ.

چکيده: كتاب حاضر شامل نقاشي هاي برجسته از هنرمندان معروف دنیا، هم چون جکسون 
پوالک، كارلو ُدلسي، پابلو پیکاسو، مارک گاتلر و... است. در این آثار، حالت هاي گوناگون 
احساسي، مانند غم، وحشت، خشم، آرامش و غافل گیري به زیبایي به نمایش درآمده است. 
مخاطبان مي توانند با دقت و موشکافانه نگاه كردن دریابند كه چه نوع خطوط، نورپردازي، 
احجام و... در خلق این آثار نقش داشته اند. در پایان كتاب، آثار مذكور به اختصار معرفي 

شده اند  و اطالعاتي دربارة خالق اثر و شیوة كاري او گنجانده شده است. 

زمين لرزه
علوم  در  پایه  مفاهیم  جکي.  بال،   .857
زمين لرزه.  ما:  زیستگاه  زمین،  تجربي: 
شهرزاد ایزدي. تهران: فاطمي، 1387، 32 ص 

قطع: رحلي
پایة  تحصيلي: راهنمایي

موضوع درسي: علوم تجربي
کلمات کليدي: شدت زلزله، گسل، امواج 

زلزله.

چکيده: زمین لرزه ها، تکان هاي ویران كننده اي هستند كه به علت لغزیدن و جابه جا شدن 
قطعات عظیم سنگي واقع در درون پوستۀ زمین رخ مي دهند. افرادي كه در مناطق زلزله خیز 
زمین ساكن اند، مي دانند كه زمین لرزه، پدیده اي ناگهاني و غیرقابل پیش بیني است كه گاهي 
سبب خرابي هاي وسیعي می شود. در این كتاب، كودكان و نوجوانان به كمك تصاویر رنگي، 
اطالعاتي دربارة این موضوعات به دست مي آورند: زمین لرزه و چگونگي به وقوع پیوستن 
آن؛ سازگاري انسان با پدیدة زمین لرزه؛ ایجاد گسل ها؛ روش هاي اندازه گیري میزان زلزله؛ 
تأثیر امواج زلزله روي زمین؛ اثرات مفید زمین لرزه؛ اطالعات دانشمندان دربارة وقوع زمین 

لرزه؛ بازماندگان زمین  لرزه؛ نجات آسیب دیدگان.
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زیر سایه خدا
858. میرشاهي، آفرین. زیر سایه خدا. 

مشهد: عروج اندیشه، 1387، 16 ص 
قطع: خشتي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: دیني

کلمات کليدي: كودكان بیمار، خداشناسي، 
هدیه، شکرگزاري.

من  به  كه  خوش حالم  ولي  بدوم  دشت  شاپرک هاي  دنبال  نمي توانم  خدایا!  چکيده: 
چشم هایي دادي تا بتوانم، بال هاي زیبایشان را تماشا كنم! در این كتاب مصور و رنگي، 
مخاطبان با كودكاني آشنا مي شوند كه نقص عضو دارند، اما با این حال، به خاطر اعضاي 
دیگر بدنشان كه به كمك آن ها مي توانند زیبایي هاي زندگي را احساس كنند، از خداوند 
تشکر مي كنند. فرشته اي حرف های آن ها را جمع مي كند روي بال هایش مي گذارد و به 

سمت خدا مي برد. متن كتاب به دو زبان فارسي و انگلیسي است. 

ژنتيك
859. پاركر، لو و كراسنو، دیوید. مفاهیم پایه 
ساالري.  حسن  ژنتيك.  تجربي:  علوم  در 

تهران: فاطمي، 1387، 32 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: علوم تجربي

کلمات کليدي: وراثت، سلول، همونکولوس، 
DNA، زیست شناسي.

چکيده: در آغاز سدة هجدهم میالدي، كساني كه با میکروسکوپ هاي بسیار ابتدایي و با 
دقتي بسیار كمتر از دقت میکروسکوپ هاي مدرسۀ شما كار مي كردند، به گمان خود در سر 
سلول اسپرم، انسان كوچکي را مي دیدند. آن ها این انسان بسیار ریز را همونکولوس نامیدند 
و باور داشتند كه این جاندار ریز در رحم مادر رشد مي كند و بزرگ و بزرگ تر می شود. 
اكنون مي دانیم كه مولکول پیچ خورده اي به نام DNA وراثت )یعني ویژگي هایي كه از پدر 
و مادر به فرزندان منتقل می شود ( را تعیین مي كند. كشف هاي این زمینۀ زیست شناسي 
 DNA را ژنتیك مي نامند كه پر از جوش و خروش و هیاهوست. در این كتاب شما دربارٍه
وكاربرد هاي شگفت انگیز یافته هاي تازة دانش ژنتیك در زندگي امروزي و پي آمدهاي آن 

چیزهاي بسیاري مي آموزید. 

سرگذشت زمين
علوم  در  پایه  مفاهیم  جکلین.  بال،   .860
سرگذشت  ما:  زیستگاه  زمین،  تجربي: 
فاطمي،  تهران:  ایزدي.  شهرزاد  زمين. 

1387، 32 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: علوم تجربي

کلمات کليدي: زمین شناسي، تاریخ زمین.

چکيده: موضوع كتاب با آن چه در برنامۀ درسي علوم تجربي وجود دارد، هماهنگ است 
و دانش آموزان، ضمن مشاهدة تصاویر جذاب، با سرگذشت زمین از زمان پیدایش آن تا به 
امروز آشنا مي شوند و با تماشاي كوه ها، دره ها و بعضي از پدیده هاي داخل زمین، به اسرار 

واقعي نهفته در زمین پي مي برند. 
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سعدي
تهران:  سعدي.  امین.  فقیري،   .861
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي، دفتر 

انتشارات كمك آموزشي، 1386، 144 ص 
قطع: پالتویي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: ادبیات فارسي

آثار  گزیدة  ادب،  و  شعر  کليدي:  کلمات 
سعدي، ادب پارسي.

چکيده: سعدي، از جمله شاعراني است كه هم در زمان حیات و هم بعد از وفات، از شهرت 
كافي برخوردار بوده است. دامنۀ تأثیر آثار سعدي برهم عصران خود و شاعران بعد، تا به امروز 
كشیده شده است و تا ادبیات منثور و منظوم در جهان وجود دارد، نوري كه از آثار سعدي 
مي تراود، روشني بخش فرهنگ جهان است. این كتاب به زندگي نامۀ سعدي، تأثیر او بر ادب 
پارسي، گزیده اي از آثارش و هم چنین، سعدي از نگاه دیگران پرداخته و خواننده را با فراز و 

نشیب هاي زندگي این شاعر بزرگ آشنا كرده است.  

سلول
862. بال، جکي و... ]دیگران[. مفاهیم پایه 
در علوم تجربي: دنیاي زنده: سلول. حسن 

ساالري. تهران: فاطمي، 1387، 32 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: علوم تجربي

کلمات کليدي: سلول، ساختمان سلولي، 
تقسیم سلولي، جان داران ذره بیني.

انجام  را  حیاتي  كارهاي  همۀ  و  جان داران اند  بدن  سازندة  واحدهاي  سلول ها  چکيده: 
مي دهند. برخي از آن ها یك نوع كار ساده بر عهده دارند، حال آن  كه برخي دیگر چند 
كار پیچیده را انجام مي دهند. هر سلول چه یك جان دار تك سلولي باشد یا بخشي از 
ویژه اي طراحي شده  وظیفۀ  دادن  انجام  براي  و همکار،  همانند  از سلول هاي  گروهي 
است. در این كتاب، نوجوانان مطالبي دربارة سلول، ساختمان سلولي، تقسیم سلولي، شکل 
سلول، سلول هاي زندگي بخش ، جان داران ذره بیني، بیماري سرطان و زندگي سلولي را 
در قالب هاي سؤال و جواب، سفرهاي مجازي، معما، سرگرمي، بریدة   نشریات و دفترچۀ 

یادداشت دانشمندان مي آموزند. 

سنگ ها و کاني ها
علوم  در  پایه  مفاهیم  آنا.  پروكوس،   .863
و  سنگ ها  ما:  زیستگاه  زمین،  تجربي: 
فاطمي،  تهران:  دانشفر.  حسین  کاني ها. 

1387، 32 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: علوم تجربي

معدني،  مواد  سنگ ها،  کليدي:  کلمات 
كاني ها، چرخۀ سنگ،  انواع  علمي،  داستان 

كاني هاي نوراني، سنگ هاي قیمتي.

چکيده: همۀ سنگ ها از اجتماع یك یا چند نوع كاني تشکیل شده اند. البته در بعضي از 
سنگ ها، مواد آلي هم وجود دارند. كاني ها، تركیبات شیمیایي خاصي هستند كه روي سطح یا 
درون پوستۀ زمین یافت مي شوند. در مجموع، حدود چهار هزار نوع كاني در زمین وجود دارند. 
نوجوانان در این كتاب با مواد تشکیل دهندة سنگ ها، انواع كاني ها، چرخۀ سنگ، كاني هاي 
نوراني، سنگ هاي قیمتي، پدیده هاي سنگي، سفر سنگ ها، سنگ ها و تاریخ زمین، كاني هاي 
خوردني و سنگ هاي فضایي آشنا مي شوند. گفتني است كه مطالب كتاب در قالب هاي گفت و 
گو، داستان، بریدة نشریات، توصیف و تصویر، معما، سرگرمي، سفرهاي مجازي و سؤال و 
جواب تدوین شده اند  تا نوجوانان بهتر بتوانند آن ها را یاد بگیرند. تصویرهاي مرتبط با موضوع 

در صفحات كتاب گنجانده شده اند  تا درک مطالب آسان تر شود.
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سوء مصرف مواد و ایدز
864. جزایري، علیرضا. پیشگیري از اعتیاد/

سوء  خانواده ها:  و  نوجوانان  براي  حقایقي 
مصرف مواد و ایدز. تهران: دانژه، 1387، 

36 ص 
قطع: پالتویي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

پیش گیري،  اعتیاد،  ایدز،  کليدي:  کلمات 
آگاهي، مواد مخدر، ایمني بدن.

چکيده: كتاب حاضر به صورتي شفاف و روان براي مخاطب توضیح مي دهد: ایدز چیست؟ 
سیستم ایمني بدن چگونه است؟ و چه مدت طول مي كشد تا HIV به ایدز تبدیل شود؟ 
ایدز از چه راه هایي قابل انتقال است؟ عالئم بیماري ایدز چگونه ظاهر می شود ؟ و.... 
سوءمصرف مواد مخدر یکي از مهم ترین عوامل ابتال و انتشار بیماري ایدز در كشور است. 
این كتاب سعي دارد كه تا حد امکان، سطح آگاهي قشر جوان كشور را باال ببرد و كنجکاوي 

و ابهامات آنان را برطرف سازد. 

شکل ها در هنر
865. میکلت ویت، لوسي. شکل هادر هنر. 
فاطمه كاوندي. تهران: نظر، 1387، 32 ص 

قطع: رحلي
پایة  تحصيلي: راهنمایي

موضوع درسي: هنر
کلمات کليدي: آموزش هندسه، شکل در 

نقاشي، درک هنري، كودكان.

چکيده: كتاب حاضر به منظور آشنایي كودكان با اشکال هندسي، از آثار هنري نقاشان 
برجسته و معروف یاري جسته است. مخاطبان در هر یك از آثاري كه در كتاب آورده شده 
است، به دنبال اشکال متفاوتي هم چون دایره، بیضي، مربع، مستطیل، كره، مخروط و... 
مي گردند و با این بازي سرگرم كننده، با هنرهاي زیبا نیز آشنا مي شوند. در پایان كتاب در 
كنار تصویر هر نقاشي، اطالعات مختصري دربارة نام اثر، نام خالق، محل خلق و محل 

نگه داري آن درج شده است. 

شما و سياست
و  شما  بدانیم:  بهتر  ار.  پنتوس،   .866
سياست )كتاب كمك درسي دبستان هاي 
كشور فرانسه(. كیان فروزش. تهران: دایره، 

1388، 69 ص 
قطع: رقعي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: علوم اجتماعي

ادبیات  سیاسي،  علوم  کليدي:  کلمات 
نوجوانان، سیاست.

چکيده: سیاست یعني چه؟ آیا این واژه، معني پیچیده و مرموزي دارد؟ برخي مي گویند: »ما 
از سیاست چیزي نمي فهمیم«، »سیاست كار ماها نیست« و یا: »مال بزرگ ترهاست.« در 
این كتاب دانش آموزان با مفهوم سیاست و انواع آن، نظام هاي گوناگون، پایه هاي دموكراسي، 
پذیرفتن مسئولیت و تعهد، جمهوري و دموكراسي، نظام هاي غیر دموكراتیك، شطرنج 
سیاست )مرتجع، فاشیست، محافظه كار، اصالح طلب و انقالبي( و این كه سیاستمداران چه 

ویژگي هایي، و زنان براي رأي دادن چه آگاهي هایي باید داشته باشند، آشنا مي شوند. 
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شيشه
867. جزایري، علیرضا. پیشگیري از اعتیاد/

حقایقي براي نوجوانان و خانواده ها: شيشه. 
تهران: دانژه، 1387، 36 ص 

قطع: پالتویي
پایة  تحصيلي: راهنمایي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
کلمات کليدي: اعتیاد، مادة مخدر شیشه، 

پیش گیري، آگاهي، مواد روان گردان.

چکيده: 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 اختیار جوانان و اولیاي آنان قرار 
دهد. كتاب شرح مي دهد كه شیشه چیست، چگونه به دست مي آید در صورت مصرف آن، 

چه اتفاقي مي افتد تا كنجکاوي و ابهامات مخاطبان تا حد امکان برطرف شود. 

شيمي
868. كوري، استفان. مفاهیم پایه در علوم 
فروغ  شيمي.  آن:  تغییرات  و  ماده  تجربي: 

فرجود. تهران: فاطمي، 1387، 32 ص 
قطع: رحلي...

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: علوم تجربي

کلمات کليدي: شیمي دورة راهنمایي، مواد 
شیمیایي، تغییرات مواد، PH مواد.

چکيده: دانش آموزان دورة راهنمایي در كتاب حاضر، به زبان داستان و طنز و در قالب هاي 
سرگرمي، معما، سفرهاي مجازي و بریدة نشریات، با انواع مواد شیمیایي، تغییرات شیمیایي، 
pH مواد، الستیك، سالح هاي شیمیایي و هر آن چه به شیمي و تغییرات آن ارتباط دارد، 

آشنا مي شوند. 

صوت
علوم  در  پایه  مفاهیم  جکي.  بال،   .869
محمود  صوت.  زندگي:  و  انرژي  تجربي: 

سالك. تهران: فاطمي، 1387، 32 ص 
قطع: رحلي...

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: علوم تجربي

شنوایي،  امواج،  صوت،  کليدي:  کلمات 
ارتعاشات.

چکيده: امواج صدا به شکل ارتعاش همه جا در اطراف ما وجود دارند. همکاري مغز با گوش 
و ساختارهایي كه بین این دو قرار دارند، به ما كمك مي كند تا این ارتعاشات را به شکل 
صدا تعبیر و تفسیر كنیم. با وجود این، هنوز صداهاي بسیار زیادي وجود دارند كه ما توانایي 
شنیدن آن ها را نداریم، اما جانوران دیگر ممکن است بتوانند آن ها را بشنوند. نوجوانان در 
این كتاب، با مشاهدة تصویرهاي رنگي و عکس ها، و نیز خواندن مطالب در قالب هاي سؤال 
و جواب، داستان، بریدة نشریات، معما، سرگرمي، زندگي نامۀ دانشمندان و دفترچه یادداشت 
آن ها، به دنیاي صداها و ماوراي آن سفر مي كنند و مي آموزند كه صدا چگونه تولید مي شوند 
و به گوش مي رسد. ناشنوا بودن چه حس و حالي دارد وانرژي شگفت انگیز امواج صدا چگونه 
مي تواند شفا دهنده یا زیان آور  باشد. عالوه براین ها، با بسیاري از واقعیت هاي دیگر مربوط 

به صدا آشنا مي شوند. 
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عربي سال دوم دورۀ راهنمایى
علي.  چراغي،  و  عیسي  متقي زاده،   .870
دانش آموز:  مطالعۀ  راهنماي  و  كار  كتاب 
راهنمایى  دورۀ  دوم  سال  عربي 
تحصيلي. تهران: فاطمي، 1386، 252 ص 

قطع: وزیري
پایة  تحصيلي: راهنمایي

موضوع درسي: عربي
دورة  عربي،  آموزش  کليدي:  کلمات 

راهنمایي، تمرین، پرسش چهار گزینه اي.

چکيده: زبان عربي، زبان مشترک بیش از یك میلیارد و دویست میلیون نفر مسلمان است 
و كتاب قرآن نیز به زبان عربي نوشته شده است. این كتاب تالش دارد با روش هاي جدید 
به دانش آموزان سال دوم راهنمایي در یادگیري كتاب درسي شان یاري رساند. تمرین هاي 
هر درس با توجه به اهداف كتاب درسي طراحي شده اند  و حل تمرین ها به عهدة دانش آموز 
گذاشته شده است. تمرین ها براساس نیاز دانش آموزان تهیه شده اند  و در پایان كتاب، 

پاسخ هاي صحیح براي تصحیح پاسخ هاي نادرست دانش آموزان آورده شده است. 

عربي سال سوم دورۀ راهنمایى
]دیگران[.  و...  عیسي  متقي زاده،   .871
راهنمایي  دورۀ  سوم  سال  عربي 
تحصيلي تهران: فاطمي، 1386، 230 ص 

قطع: وزیري
پایة  تحصيلي: راهنمایي

موضوع درسي: عربي
دورة  عربي،  آموزش  کليدي:  کلمات 

راهنمایي، تمرین، پرسش چهارگزینه اي.

چکيده: در این كتاب، تمرین هایي با توجه به اهداف كتاب درسي طراحي شده كه براساس 
نیاز دانش آموزان تهیه شده است. خالصۀ قواعد هر درس پس از پایان تمرین ها بیان شده 
و پرسش هاي چهارگزینه اي هم پیرامون آن درس طراحي شده است. در پایان كتاب، 
پاسخ نامه اي آورده شده كه در برگیرندة جواب صحیح پرسش هاي چهار گزینه اي است و 
براي تصحیح پاسخ هاي نادرست دانش آموزان به كار مي رود. این كتاب تالش دارد در راه 

هرچه بهتر فراگرفتن زبان عربي به دانش آموزان كمك كند. 

فرهنگ فارسي بچه هاى امروز
872. مهدي ضرغامیان و مهناز عسگري. 
فرهنگ فارسي بچه هاى امروز. تهران: 

محراب قلم، 1386، 360 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: زبان آموزي ـ  كتاب هاي 

مرجع
کلمات کليدي: الفبا، فارسي، واژه نامه.

چکيده: فرهنگ حاضر براي بچه هاي دبستاني سوم تا پنجم دبستان طراحي شده است تا 
با معناي اصلي بخشي از واژه هاي پركاربرد فارسي آشنا شوند. هدف از این كار، ارائه توصیفي 
روشن از معنا و كاربرد واژه ها با زباني ساده و صمیمي است. به همین علت، توصیف هاي 
این فرهنگ به شکل گفت وگو با خواننده تنظیم شده است. این فرهنگ با ارائه توصیف 
دستوري واژه ها، دانش آموزان را با مقولۀ دستوري واژه ها، آشنا مي كند. هم چنین موجب 
تسلط بیشتر بچه ها به زبان خود و افزایش میزان اعتماد به نفس آن ها می شود. زیرا به 
كارگیري مستمر این نوع منابع، موجب تثبیت و تعمیق آگاهي هاي خردسال و ارتقاي سطح 

دانش زباني آن ها می شود. 



373 دورةآموزشابتدايیوراهنمايی8

قصه هاي قرآن
قصه هاي  مجید.  محمدي،  مال   .873

قرآن. تهران: نواي مدرسه، 1387، 14 ج 
قطع: خشتي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: دیني

کلمات کليدي: داستان مذهبي، قرآن مجید، 
حضرت محمد)ع(، امامان شیعه.

چکيده: سورة »انسان« به داستان بیماري امام حسن )ع( و امام حسین )ع(و روزه داري 
آن ها و پدر و مادرشان اشاره دارد. خداوند این سوره را به خاطر این خانوادة آسماني بر 
پیامبر اكرم )ص(نازل كرده است. مجموعۀ14جلدي حاضر كه در یك جلد فراهم آمده ، 
شامل داستان هایي بر اساس برخي آیات قرآن دربارة حضرت محمد )ص(و امامان شیعه 
به زبان ساده و آسان به همراه تصویر هایي براي كودكان است. درپایان هر داستان، آیه اي 
كه داستان مذكور از آن برگرفته شده، ذكر شده و اطالعات مختصري دربارة سورة آن آیه 

آمده است.

قهرمان بت شکن
بت شکن  قهرمان  آیه ها:  قصۀ   .874
)پایه دوم دبستان /2(. تهران: افق، 1388،  

قطع: كارت قصه گویي
پایة  تحصيلي: ابتدایي

موضوع درسي: آموزش قرآن
کلمات کليدي: بت شکن، حضرت ابراهیم، 

نمرود.

چکيده: یك روز كه مردم بت پرست از شهر بیرون رفته بودند، حضرت ابراهیم )علیه السالم(
تبر بزرگي برداشت و به بت خانۀ شهر رفت. در آن جا هیچ كس نبود. حضرت ابراهیم)ع(یکي 
یکي بت ها را شکست و همۀ آن ها را خرد كرد، به جز بت بزرگ. كودكان به كمك این 
كارت هاي قصه گویي با داستان قرآني زندگي حضرت ابراهیم)ع(، از جمله مخالفت او با 

بت پرستان و شکستن بت ها، به زبان كودكانه آشنا مي شوند. 

کانابيس ها
از  پیشگیري  علیرضا.  جزایري،   .875
خانواده ها:  و  نوجوانان  براي  اعتیاد/حقایقي 
کانابيس ها )ماري جوانا و حشیش (. تهران: 

دانژه، 1387، 48 ص 
قطع: پالتویي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: مهارت های زندگي

کلمات کليدي: اعتیاد، مواد مخدر، حشیش، 
ماري جوانا، پیش گیري، آگاهي.

چکيده: كتاب حاضر به صورتي شفاف و روان براي مخاطبان توضیح مي دهد: »كانابیس ها« 
كه همان ماري جوانا و حشیش هستند، چگونه تولید مي شوند؟ و طرز مصرف آن ها چیست؟ 
چه اثراتي بر بدن دارند؟ به چه دلیل جوانان آن ها را مصرف مي كنند؟ و چگونه مي توان 
تشخیص داد كه فردي ماري جوانا یا حشیش مصرف مي كند؟ كتاب سعي دارد سطح آگاهي 

مخاطبان را تا حد امکان باال ببرد و كنجکاوي و ابهامات آنان را برطرف سازد. 
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کتاب کار علوم تجربي اول
عزت  حسیني،  و  طاهره  رستگار،   .876
اول  تجربي  علوم  کار  کتاب  السادات. 
و  یادگیري  پرورش مهارت های  دبستان:  
خودارزیابي. تهران: علوم نوین، 1386، 92 ص 

قطع: رحلي
پایة  تحصيلي: ابتدایي

موضوع درسي: علوم تجربي
آموزشي،  راهنماي  کلمات کليدي: علوم، 

پرسش ها و پاسخ ها، مهارت هاي یادگیري.

چکيده: آن چه در فرایند آموزش امروز اهمیت دارد، این است كه دانش آموز بیاموزد، چگونه 
یاد بگیرد. در این رویکرد، نقش معلم و والدین هر كدام به  گونه اي تسهیل فرایند یادگیري 
است و نه بیشتر. هدف آموزش علوم تجربي در پایۀ اول، پرورش مهارت هاي مشاهده، 
یعني خوب دیدن، خوب شنیدن، خوب بوییدن، خوب لمس كردن و خوب چشیدن است كه 
مهم ترین ابزار شناخت دنیاي اطراف هستند. كتاب حاضر با فعالیت هاي متنوع و در راستاي 

كتاب درسي علوم تجربي سال اول ابتدایي، این مهارت ها را پرورش مي دهد. 

کتاب کار علوم تجربي پنجم ...
علوم  کار  کتاب  طاهره.  رستگار،   .877
پرورش  دبستان:  پنجم  تجربي 
تهران:  خودارزیابي.  و  یادگیري  مهارت هاي 

علوم نوین، 1386، 127 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: علوم تجربي

آموزشي،  راهنماي  کلمات کليدي: علوم، 
و  یادگیري  مهارت  پاسخ ها،  و  پرسش ها 

خودارزیابي.

چکيده:  كتاب هاي كمك آموزشي، تحصیالت علمي دانش آموزان را كامل مي كنند و عمق 
مي بخشند. كتاب حاضر نیز مي كوشد، توان و مهارت یادگیري را در دانش آموز پرورش دهد. 
در پاسخ به پرسش هاي علوم تجربي، مسیري كه دانش آموز از فهم پرسش تا رسیدن به 
پاسخ طي مي كند، بسیار با ارزش تر از خود پاسخ است. اجازه دهید وي خود این مسیر را طي 

كند تا راه یاد گرفتن را بیاموزد. 

کتاب کار علوم تجربي چهارم ...
علوم  کار  کتاب  طاهره.  رستگار،   .878
پرورش  دبستان:   چهارم  تجربي 
تهران:  خودارزیابي.  و  یادگیري  مهارت هاي 

علوم نوین، 1386، 132 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: علوم تجربي

آموزشي،  راهنماي  کلمات کليدي: علوم، 
و  یادگیري  مهارت  تمرین ها،  مسائل، 

خودارزیابي.

چکيده: این كتاب، مهارت مشاهده و مهارت هاي دیگري مثل برقراري ارتباط، اندازه گیري 
و پیش بیني را تلفیق كرده است و مي كوشد توان و مهارت یادگیري را در دانش آموز پرورش 
دهد. هر درس از كتاب، شامل فعالیت هاي متنوعي است كه در راستاي تکمیل مفاهیم 
درسي علوم تجربي اول راهنمایي تدوین شده اند. در پایان هر فعالیت، دانش آموز مي تواند 
جدول ارزش یابي را كامل كند تا مشکالت یادگیري خویش را بفهمد. هم چنین، با تهیۀ 
كتابچه اي به نام »كتاب كوچك من« مفاهیم دانشي درس را مرور مي كند تا از تثبیت 

آموخته هاي خود مطمئن شود. 
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کتاب کار علوم تجربي دوم...
کار  کتاب  عزت السادات.  حسیني،   .879
علوم تجربي دوم دبستان. تهران: علوم 

نوین، 1380، 120 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: علوم تجربي

آموزشي،  راهنماي  کلمات کليدي: علوم، 
و  یادگیري  مهارت  تمرین ها،  مسائل، 

خودارزیابي.

چکيده: هدف كتاب حاضر پرورش مهارت مشاهده به همراه مهارت هاي پایۀ دیگري 
مثل مهارت برقراري ارتباط بین مفاهیم، از جمله درک یك متن و تبدیل آن به نقشه هاي 
ساده، استفاده از نمودار و جدول، و هم چنین مهارت اندازه گیري و مهارت پیش بیني است. 
فهم پرسش و طي مراحل رسیدن به پاسخ، بسیار مهم تر از خود پاسخ است. اجازه دهید 
دانش آموز خود فعالیت ها را هر چند ساده، بخواند و با توجه و به جزئیات آن ها را انجام دهد. 
در پایان هر درس از كتاب هم دانش آموز با تهیۀ كتابچه اي به نام »كتاب كوچك من«، 

مفاهیم مهم درس را مرور مي كند تا از تثبیت آموخته هاي خود مطمئن شود. 

کتاب کار علوم تجربي سوم...
کار  کتاب  عزت السادات.  حسیني،   .880
تهران:  دبستان.  سوم  تجربي  علوم 

علوم نوین، 1383، 124 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: علوم تجربي

کلمات کليدي: علوم، مسائل و تمرین ها، 
و  یادگیري  مهارت  آموزشي،  راهنماي 

خودارزیابي.

چکيده: هدف كتاب حاضر پرورش مهارت مشاهده و مهارت هاي دیگري از جمله برقراري 
ارتباط، اندازه گیري و پیش بیني است. با انجام فعالیت هاي این كتاب، دانش آموز دانستني ها 
را از طریق به كار بردن مهارت ها و نه حفظ كردن آن ها، مي آموزد. هم چنین یاد مي گیرد 
كه خود را ارزیابي و اشتباهاتش را برطرف كند. كتاب در راستاي تقویت آموخته هاي درس 
علوم سال سوم ابتدایي، تنظیم شده و هر درس از آن شامل فعالیت، گزارش، ارزیابي خود 
و... است. اجازه دهید دانش آموز خودش مسیر رسیدن به پاسخ را طي كند تا راه یادگیري 

را بیاموزد. 

کتاب هنر براي کودکان...
881. فلچر، آلن. کتاب هنر براي کودکان 
)ج. 1 پل نهم بسته بندى شد(. مریم 

چهرگان. تهران: نظر، 1387، 80 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: هنر

و  نقد  نقاشي،  آموزش  کليدي:  کلمات 
تفسیر اثر هنري، نقاشان بزرگ، درک هنري 

كودكان.

چکيده: در كتاب حاضر، 29 اثر نقاشي برجسته از هنرمندان مشهور، مانند جوزپه آركیمبولدو، 
جکسون پوالک، كریستو و ژان ـ كلود، ادگار دوگا و... مختصراً نقد و بررسي شده است. 
سرهاي عجیب و غریب، راز بي پاسخ، تصاویر متحرک، كشتي نوح، پل بسته بندي شده، نبرد، 
تك چهره ها، احساسات و... از جمله موضوع هاي برخي از این آثار هستند. مخاطبان با 
مشاهدة این آثار هنري با جزئیات و ظرافت آن ها آشنا مي شوند و علت ماندگاري شان را 
درمي یابند. در پایان كتاب اطالعات مختصري دربارة هر یك از آثار مذكور، شامل نام اثر، 

نام خالق، محل خلق و محل نگه داري آنان درج شده است. 
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کتاب هنر براي کودکان...
براي  هنر  کتاب  آماندا.  رنشاو،   .882
هنر دست  به  لطفا"  )ج. 2  کودکان 
بزنيد(. فاطمه كاوندي. تهران: نظر، 1387، 

84 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: هنر

کلمات کليدي: شاهکار هنري، نقاشي، خود 
نگاره، آثار برجسته.

چکيده: چه كسي آب را به اطراف پاشیده؟ تفاوت ها كدامند؟ چرا دانش آموزان مدرسۀ 
رافائل توجهي به كالس درس ندارند؟ چه كسي از كاري به نظر بیهوده، شاهکاري هنري 
ساخته است؟ آیا به نقاشي اعتماد مي كنید؟ چگونه یك خودنگاره مي كشید؟ شما با چیزهایي 
كه جمع كرده اید چه مي توانید بکنید؟ آیا مي توانید موسیقي را به تصویر بکشید؟ در كتاب 
حاضر آثار برجسته اي از دوره هاي مختلف هنري جمع آوري شده است تا كنجکاوي كودكان 
را نسبت به هنرمندان و انگیزة آن ها از خلق این آثار برانگیزد. كتاب براي كودكان گروه 
سني 7 تا 11 سال نگارش یافته و جلد دوم از مجموعۀ كتاب هنر براي كودكان است. آثاري 
از دیوید هاكني، آلبرشت دورر، پمپئو باتوني، تامس گینز بارو، فرنان لژه، آرمان، یان استن، 
ژرژرسرا، هانري ماتیس، و سایرین در كتاب به چاپ رسیده است. عنوان كتاب بر اساس 

یکي از آثار مندرج در آن، اثر فلیکس گونزالس تورس انتخاب شده است. 

کرک
883. جزایري، علیرضا. پیشگیري از اعتیاد/

حقایقي براي نوجوانان و خانواده ها: کرک. 
تهران: دانژه، 1387، 36 ص 

قطع: پالتویي
پایة  تحصيلي: راهنمایي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
کلمات کليدي: اعتیاد، مواد مخدر، كرک، 

پیش گیري، درمان، كوكایین.

چکيده: كتاب حاضر به صورتي شفاف و روان براي مخاطبان شرح مي دهد: كرک چیست؟ 
چگونه به دست مي آید؟ چه تفاوتي با كوكایین دارد؟ چه طور مي توان تشخیص داد فردي 
كرک مصرف كرده است یا خیر؟ اثرات بلندمدت و كوتاه مدت مصرف آن بر بدن و مغز 
چیست؟ كتاب سعي دارد كه تا حد امکان، سطح آگاهي والدین و به خصوص قشر جوان 

كشور را باال ببرد و كنجکاوي و ابهامات آنان را برطرف سازد. 

کودک خدا پرست...
پرست  خدا  کودک  آیه ها:  قصۀ   .884
)پایه دوم دبستان /1(. تهران: افق، 1388 

قطع: كارت قصه گویي
پایة  تحصيلي: ابتدایي

موضوع درسي: آموزش قرآن
کلمات کليدي: بت پرستي، حضرت ابراهیم)ع(، 

خداپرستي، نمرود.

چکيده: والدین مي توانند با استفاده از كارت هاي قصه گویي ارزش هاي دیني را به كودكان 
خود آموزش دهند و مهارت هاي دیداري، شنیداري و نوشتاري آن ها را تقویت كنند. كودكان 
به كمك این كارت هاي قصه گویي، با بت پرستي نمرودیان، خداپرستي حضرت ابراهیم)ع(

در كودكي و جریان بت تراشي آزر عموي حضرت ابراهیم)ع(، به زبان ساده و روان آشنا 
مي شوند. 
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کودکان الکترونيکي )1(
885. ملك، هما. کودکان الکترونيکي 
)1(. تهران: بین المللي گاج، 1387، 160 ص 

قطع: رحلي
پایة  تحصيلي: ابتدایي و راهنمایي
موضوع درسي: رایانه/ حرفه و فن

کلمات کليدي: رایانه، آموزش، ویندوز، ورد.

چکيده: كتاب حاضر شامل مفاهیم پایۀ فناوري اطالعات و ارتباطات مطابق با آخرین 
سرفصل ارائه شده توسط “بنیاد بین المللي ICDL ایران”، با عنوان “ كودكان الکترونیکي” 
)e-kids( است كه به عنوان منبع آموزشي براي كودكان و نوجوانان در نظر گرفته شده 
است. موضوعات این جلد از این قرارند: آموزش مفاهیم پایۀ فناوري اطالعات و ارتباطات، 

سیستم  عامل ویندوز و واژه پرداز ورد.

کودکان الکترونيکي )2(
886. ملك، هما. کودکان الکترونيکي 
)2(. تهران: بین المللي گاج، 1387، 192 ص 

قطع: رحلي
پایة  تحصيلي: ابتدایي و راهنمایي
موضوع درسي: رایانه/ حرفه و فن

اینترنت،  آموزش،  رایانه،  کليدي:  کلمات 
اكسل، طراحي رایانه، پست الکترونیکي.

چکيده: كتاب حاضر شامل مفاهیم پایۀ فناوري اطالعات و ارتباطات مطابق با آخرین 
سرفصل ارائه شده توسط »بنیاد بین المللي ICDL ایران«، با عنوان » كودكان الکترونیکي« 
)e-kids( است كه به عنوان منبع آموزشي براي كودكان و نوجوانان در نظر گرفته شده 
است. موضوعات این جلد از این قرارند:  آموزش برنامۀ صفحه گستردة اكسل، برنامۀ نقاشي، 

اینترنت و پست الکترونیکي.

کوکائين
از  پیشگیري  علیرضا.  جزایري،   .887
خانواده ها:  و  نوجوانان  براي  اعتیاد/حقایقي 

کوکائين. تهران: دانژه، 1387، 36 ص 
قطع: پالتویي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

آگاهي،  كوكائین،  اعتیاد،  کليدي:  کلمات 
پیش گیري.

این كه: كوكائین چگونه  مورد  در  را  آگاهي هاي الزم  كتاب حاضر مي كوشد،  چکيده: 
به دست مي آید؟ چه مدت در بدن باقي مي ماند؟ چه اثراتي روي مغز مي گذارد؟ و... به 
مخاطبان و اولیاي آن ها به صورت كاماًل شفاف و روان ارائه دهد و كنجکاوي و ابهامات 

ایشان را تا حد امکان برطرف سازد. 



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيبرگزيدهوتقديریجشنوارةهشتم378

گرما
علوم  در  پایه  مفاهیم  جکي.  بال،   .888
محمود  گرما.  زندگي:  و  انرژي  تجربي: 

سالك. تهران: فاطمي، 1387، 32 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: علوم تجربي

کلمات کليدي: اندازه گیري، گرما، باال رفتن 
دما، تأثیرات گرما، سؤال و جواب، داستان.

از میان جدیدترین و معتبرترین مجموعه  كتاب هاي علمي و  چکيده: این مجموعه 
آموزشي جهان انتخاب شده و موضوعاتش با برنامۀ درسي علوم تجربي دورة  راهنمایي 
هماهنگ است. دانش آموزان طي سؤال و جواب، داستان، سفرهاي مجازي، بریدة نشریات، 
دفترچۀ یادداشت دانشمندان و هم چنین تصویرهاي جذاب و دیدني با این موضوعات آشنا 
مي شوند: سرچشمه هاي گرما، اندازه گیري گرما، روش هاي خاص تنظیم دماي بدن، گرم 

شدن زمین، باالرفتن دما، تأثیرات گرما و... 

گنجينة یادگيري جغرافي...
889. امیري نیا، كوروش و چوبینه، مهدي. 
سوم  جغرافي  یادگيري  گنجينة 
پیشروان،  مبتکران/  تهران:  راهنمایي. 

1388، 84 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: جغرافیا

کلمات کليدي: جغرافي، كتاب درسي، دورة 
راهنمایي، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ.

چکيده: این كتاب با هدف پوشش دادن به یادگیري دانش آموزان )سوم راهنمایي(در سه 
سطح یاد بگیر، بهتر یاد بگیر و بیش تر یاد بگیر،  بر اساس چارچوبي علمي و منسجم، و 
به طور هماهنگ با  كتاب هاي درسي نگارش یافته است. سه سطح یادگیري فوق به وسیلۀ 
نمادهایي كه رشد و پیشرفت دانش آموزا ن را نشان مي دهند، از یکدیگر متمایز شده اند. 
تدریجي بودن ارتقاي سطح تمرین ها، فعالیت ها و مواد آموختني، در دانش آموز احساس 
موفقیت و اعتمادبه نفس به وجود مي آورد كه این خود بزرگ ترین تشویق براي ادامۀ یادگیري 

به شمار مي آید. 

گنجينة یادگيري عربي...
گنجينة  علي.  محمدبیگي،   .890
یادگيري عربي اول راهنمایي. تهران: 

مبتکران/ پیشروان، 1388، 84 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: عربي

کلمات کليدي: آموزش زبان عربي، كتاب 
درسي، پرسش و پاسخ.

در سه سطح  دانش آموزان  یادگیري  به  دادن  پوشش  با هدف  كه  كتاب  این  چکيده: 
»یادبگیر«، »بهتر یادبگیر«، »بیشتر یادبگیر« طراحي شده، بر اساس یك چارچوب علمي 
و هماهنگ با كتاب عربي دورة اول دورة راهنمایي تألیف شده است. تدریجي بودن سطح 
تمرین ها، فعالیت ها و مواد  آموختني از آسان به دشوار در دانش آموز احساس موفقیت و 
اعتماد به نفس به وجود مي آورد كه خود تشویقي است براي ادامۀ یادگیري. آن چه در 
این كتاب اهمیت دارد، آ موزش قواعد به زبان ساده و استفاده از تمرین هاي متعدد جدول 

به صورت كاربردي و مهارت یافتن دانش آموز در فهم متون متفاوت است. 
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گنجينة یادگيري عربي...
گنجينة  علي.  بیگي،  محمد   .891
یادگيري عربي دوم راهنمایي. تهران: 

مبتکران/ پیشروان، 1388، 80 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: عربي

پرسش  عربي،  آموزش  کليدي:  کلمات 
درسي،  كتاب  آموزشي،  راهنماي  پاسخ،  و 

خودآزمایي.

چکيده: براي درک بهتر زبان عربي، باید با دستور زبان آن آشنا شد. این كتاب سعي دارد، با 
بیان نکات دستور زبان عربي در راستاي مطالب كتاب عربي دوم راهنمایي و بازگویي نکات 
مهم كتاب درسي، به دانش آموزان كمك كند تا به درک بیشتري از مفاهیم برسند. كتاب در 
12 درس به موضوع هاي فعل، صرف فعل، ضمائر، و... مي پردازد. در مراحل متفاوت، براي 
ارزیابي و سنجش دانش آموزان تمرین هاي متنوعي در ج شده اند. تصویرهاي زیبا و گوناگون 
كتاب به مخاطبین كمك مي كنند كه با عالقه كلمات را بیاموزند و در جمله ها به كار گیرند. 

گنجينة یادگيري عربي...
گنجينة  علي.  بیگي،  محمد   .892
یادگيري عربي سوم راهنمایي. تهران: 

مبتکران/ پیشروان، 1388، 80 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: عربي

کلمات کليدي: آموزش زبان عربي، كتاب 
درسي، پرسش و پاسخ، دورة راهنمایي.

چکيده: محتواي آموزشي این كتاب در راستاي مطالب  كتاب هاي درسي تنظیم شده است. 
لذا دانش آموزان مي توانند از ابتداي سال همراه با پیشرفت درس ها، تمرینات و فعالیت هاي 
این كتاب را انجام دهند. تدریجي بودن سطح تمرین ها، فعالیت ها و مواد آموختني از آسان به 
دشوار، در دانش آموز احساس موفقیت و اعتماد به  نفس به وجود مي آورد. این خود بزرگ ترین 

تشویق براي ادامۀ یادگیري به شمار مي آید. 

گوش کنيم و یاد بگيریم
893. مینرز، چري. با هم بودن را یاد بگیریم: 
گوش کنيم و یاد بگيریم. فرزانه كریمي. 

تهران: فاطمي، 1386، 36 ص 
قطع: خشتي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كودكان،  در  مهارت ها  کليدي:  کلمات 
مهارت گوش دادن، آموزش ابتدایي.

چکيده: در این كتاب مفهوم »گوش دادن«، علت اهمیت آن و چگونگي شنوندة خوب 
بودن شرح داده شده است. نمونه هاي عیني و تصویرهاي تمام رنگي كتاب، مفهوم هاي 
ذكر شده را به قلمرو زندگي مي آورند. در سراسر كتاب، بر نتیجه هاي مثبت »شنوندة خوب 

بودن« تأكید شده است. 
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گياهان
894. بال، جکي و... ]دیگران[. مفاهیم پایه 
در علوم تجربي: دنیاي زنده: گياهان. حسن 

ساالري. تهران: فاطمي، 1387، 32 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: علوم تجربي

دانه،  رشد  گیاه شناسي،  کليدي:  کلمات 
سازش با محیط، غذاسازي.

چکيده: كتاب حاضر یکي از  كتاب هاي مجموعۀ »مفاهیم پایه در علوم تجربي« است 
كه مطالب آن از میان جدیدترین و معتبرترین مجموعه  كتاب هاي علمي و آموزشي جهان 
انتخاب شده است. روش ارائه مطالب در این كتاب، جذاب، عالقه برانگیز و در نوع خود جدید 
است. گیاهان در بیشتر جاها یافت مي شوند و جان داران پركاري هستند. آن ها بیشتر كارهاي 
جانوران را انجام مي دهند و عالوه بر آن، توانایي غذاسازي را نیز دارند. در زیستگاه هاي 
سراسر جهان، گونه هاي بسیار متفاوت گیاهان، روش هاي ویژه اي را براي سازش با محیط 
زیست خود دارند. چگونگي زندگي گیاهان در محیط زیست نیز به نوع این سازگاري ها 
بستگي دارد. در این كتاب با گروه هاي اصلي گیاهان، چگونگي رشد دانه، گیاهان خطرناک 
و وحشي، روش نگه داري از دانه ها و بسیاري نکات جذاب و خواندني دربارة گیاهان آشنا 

مي شویم. متن روان همراه با تصاویر زیبا، ویژگي هاي ارزشمند كتاب است. 

لذت امال
امال:  لذت  نیلوفر.  تهراني،  رحیمي   .895
بیش از 70 روش طالیي یادگیري و آموزش 
امال با استفاده از روش های فعال و با تاكید 
ابعاد چندگانۀ هوش و پرورش خالقیت.  بر 

اصفهان: نوشته، 1388، 105 ص 
قطع: وزیري

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: زبان آموزي

راهنماي  امال،  فارسي،  کليدي:  کلمات 
هوش هاي  نارسا  نویسي،  حافظه،  آموزشي، 

چندگانه، یادگیري همراه با بازي.

چکيده: امال یکي از مواد درسي مهم در برنامۀ  آموزشي رسمي كشور و از اركان مهم 
زبان آموزي در دورة عمومي، به خصوص ابتدایي است. مهم ترین هدف امال، آموزش صحیح 
نوشتاري كلمه ها و جمله هاست. در این كتاب، راهکارهاي تقویت امال از طریق تقویت 
حافظۀ دیداري و شنیداري، دقت و توانایي در تمیز دیداري، هماهنگي چشم و دست، درمان 
نارسا نویسي، تقویت توالي دیداري و شنیداري با تأكید بر هوش هاي چندگانه، و یادگیري 
همراه با بازي براي دانش آموزان دوره هاي ابتدایي و دانش آموزان استثنایي، در اختیار معلمان 
و اولیا قرار مي گیرد. مؤلف كوشیده است، با توجه به تفاوت هاي فردي فراگیرندگان، از 

روش هاي متفاوت با تأكید بر كار گروهي استفاده كند. 

ماده
علوم  در  پایه  مفاهیم  جکي.  بال،   .896
شهال  ماده.  آن:  تغییرات  و  ماده  تجربي: 

مهدوي. تهران: فاطمي، 1387، 32 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: علوم تجربي

کلمات کليدي: ماده،خواص، داستان، معنا، 
انواع مواد، مواد موجود در زمین، مواد موجود 

در بدن انسان، اسرار مواد.

چکيده: مجموعۀ حاضر براي مطالعۀ دانش آموزان، معلمان علوم و خانواده ها تدوین شده 
است و اطالعاتي هم گام با موضوعات كتاب درسي علوم دورة راهنمایي تحصیلي ارائه 
مي دهد. مطالب كتاب در قالب هاي سؤال و جواب، داستان، معما، بریدة نشریات، سرگرمي 
و سفر مجازي، دربارة انواع مواد، تغییرات آن ها، مواد موجود در زمین، مواد موجود در بدن 

انسان و اسرار مواد آمده اند. 
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مراقب همه چيز باشيم
897. مینرز، چري. با هم بودن را یاد بگیریم: 
كریمي.  فرزانه  باشيم.  چيز  همه  مراقب 
تهران: قدیاني،كتاب های بنفشه، 1386، 36 ص 

قطع: خشتي
پایة  تحصيلي: ابتدایي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
کلمات کليدي: كودكان، راه و رسم زندگي، 
و  مراقبت  تکریم،  و  احترام  رواني،  بهداشت 

دلسوزي در كار.

چکيده: در این كتاب، با جمله هایي ساده و تصویرهایي جذاب، مراقبت از محیط و وسایل 
گوناگون، مسئولیت پذیري، و احترام به دیگران به كودک آموزش داده می شود. او مي آموزد. 
به شیوة خود مرتب باشد و هر وسیله را بعد از پایان كار سرجایش بگذارد. براي استفاده از 

وسایل دیگران اجازه بگیرد و برخي اصول زیست محیطي را تمرین كند. 

مسافر مدین...
)پایة  مسافر مدین  آیه ها:  898. قصۀ 

سوم دبستان/3(. تهران: افق، 1388
قطع: كارت قصه گویي
پایة  تحصيلي: ابتدایي

موضوع درسي: آموزش قرآن
)ع(،  موسي  حضرت  کليدي:  کلمات 

حضرت شعیب)ع(، شهر مدین، چوپاني.

چکيده: كارت هاي قصه گویي این قابلیت را دارند كه بچه ها قصه ها را از روي تصاویر براي 
دوستان خود بازخواني كنند و یا با توجه به سیر قصه، تصاویر به هم ریخته را مرتب كنند 
و ماجراي آن را با روایت خود بنویسند. در این مجموعه  از كارت هاي قصه خواني، كودكان 
با مشاهدة تصاویر و خواندن متني ساده و روان، با داستان رفتن حضرت موسي)ع(به شهر 
»مدین«، ازدوج او با دختر حضرت شعیب)ع(و چوپاني كردن وي آشنا مي شوند. به منظور 

تشویق كودكان، چند كارت نیز در این مجموعه گنجانده شده است. 

مغناطيس
علوم  در  پایه  مفاهیم  آدام.  رانکین،   .899
تجربي: انرژي و زندگي: مغناطيس. شاهده 

سعیدي. تهران: فاطمي، 1387، 32  ص. 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: علوم تجربي

میدان هاي  مغناطیس،  کليدي:  کلمات 
مغناطیسي، نیروي مغناطیسي.

چکيده: كتاب حاضر شما را به سفري در زمان و فضا مي برد تا نشان دهد اسرار مغناطیس 
چگونه كشف شدند. هم چنین، خواهید دید كه آهن ربا غیر از چسباندن یادداشت هاي شما 
به در یخچال، كارهاي زیاد دیگري هم انجام مي دهد. در واقع آهن ربا خیلي پیشرفته تر از 
جدیدترین فناوري هاست. این كتاب به آهن ربا، نیروي مغناطیسي، میدان هاي مغناطیسي، 
نورهاي جادویي در آسمان، تاریخچۀ مغناطیس، معرفي 10 كشف در مورد مغناطیس، 

اطالعات و ارقام در دست رس دربارة مغناطیس، و چند و چون هاي مغناطیس مي پردازد. 
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منظومة شمسي
8100. هوپینگ اگان، لورین جین. مفاهیم 
ما:  زیستگاه  زمین،  تجربي:  علوم  در  پایه 
منظومة شمسي. حسین دانشفر. تهران: 

فاطمي، 1387، 32 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: علوم تجربي

سیاره،  شمسي،  منظومۀ  کليدي:  کلمات 
سیارک، شهاب سنگ.

چکيده: كتاب حاضر از مجموعۀ »مفاهیم پایه در علوم تجربي«، هم گام با برنامۀ درسي 
ستاره ها،  سیاره ها،  دربارة  اطالعاتي  و  است  شده  تدوین  راهنمایي  دورة  تجربي  علوم 
سیارک ها، شهاب سنگ ها، قمرها، مشخصات منظومۀ شمسي و هر یك از سیاره ها و نیز 

سفرهاي فضایي را شامل می شود. 

مواد استنشاقي
8101. جزایري، علیرضا. پیشگیري از اعتیاد/

مواد  خانواده ها:  و  نوجوانان  براي  حقایقي 
استنشاقي. تهران: دانژه، 1387، 36 ص 

قطع: پالتویي
پایة  تحصيلي: راهنمایي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
کلمات کليدي: اعتیاد، دارو، وابستگي، مواد 

مخدر، پیش گیري، آگاهي، مادة استنشاقي.

چکيده: كتاب حاضر به صورت روان و شفاف شرح مي دهد كه مادة استنشاقي چیست، 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 چیست، و آیا مصرف این گونه مواد به اعتیاد 
منجر می شود  یا خیر. مؤلف با شرح این موارد سطح آگاهي مخاطبان كتاب را باال مي برد و 

تا جایي كه امکان دارد، كنجکاوي و ابهامات آن ها را برطرف مي سازد. 

)PCP.LSD( مواد توهم زا
از  پیشگیري  علیرضا.  جزایري،   .8102
خانواده ها:  و  نوجوانان  براي  اعتیاد/حقایقي 
مواد توهم زا )PCP.LSD(. تهران: دانژه، 

1387، 36 ص 
قطع: پالتویي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: مهارت های زندگي

توهم زا،  داروهاي  اعتیاد،  کليدي:  کلمات 
مواد مخدر، وابستگي، پیش گیري، آگاهي.

چکيده: 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،  اعتیادآور بودن یا نبودن مصرف مواد توهم زا را خیلي ساده توضیح داده است. 
مؤلف با شرح این موارد سطح آگاهي مخاطبان كتاب را در این زمینه باال مي برد و تا آن جایي 

كه امکان دارد كنجکاوي و ابهامات آن ها را برطرف مي سازد. 
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موشکافي در هنر
8103. گیلیان، ولف. موشکافي در هنر. 

هادي تقوي. تهران: نظر، 1387، 48 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: هنر

کلمات کليدي: تابلوي نقاشي، آثار هنري، 
تاریخ هنر، نگاه كردن.

چکيده: هر تابلوي نقاشي یا اثر هنري داستاني دارد. با كشف قصه ها و مضامین دروني هر 
اثر، دنیایي در پیش روي ما قرار مي گیرد كه نگاه ما را به زندگي اطرافمان تغییر مي دهد. 
دست یابي به دانش درک آثار هنري، با تجزیه و تحلیل آثار مهم در تاریخ هنر و نگاه كردن 
مداوم به آثار هنري ممکن می شود. گفت وگو دربارة آثار هنري و شناخت اهمیت آن، اگر 
از هنگام كودكي براي ما آغاز شود، با درک وسیع تري از جهان همراه می شود. نگارنده در 
كتاب حاضر به مخاطبان، به خصوص كودكان و نوجوانان، روش درست و خوب نگاه كردن 
را مي آموزد، به  گونه اي كه نگاه آن ها نسبت به آثار هنري تغییر یابد. موضوعات كتاب 
عبارت اند از: به باال نگاه كن، به پایین نگاه كن، به بیرون نگاه كن، به داخل نگاه كن، به 
پشت نگاه كن، از نزدیك نگاه كن، به اطراف نگاه كن، دوباره نگاه كن، خیره شو و نگاه كن 

و... نویسنده، بر اساس هر موضوع یکي از آثار هنري دنیا را تحلیل كرده است. 

مهارت نوشتن
مهارت  علي.  محمد  شاماني،   .8104

نوشتن. تهران: نسیما، 1388، 72 ص 
قطع: وزیري

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: ادبیات فارسي

راهنماي  نویسندگي،  کليدي:  کلمات 
آموزشي، انشانویسي، مقاله، گزارش.

چکيده: در این كتاب نوشتن انشا، داستان، خاطره، مقاله، گزارش و... به همراه تمرین هایي 
به نوجوانان آموزش داده می شود  و نمونه نوشته هایي از افراد متعدد براي نمونه آورده شده 

تا دانش آموزان با مطالعۀ نوشته ها، دست به قلم ببرند و از نوشتن نهراسند. 

مهارت هاي زندگي )1(
مهارت هاي  منصور.  دهستاني،   .8105
زندگي )1(. تهران: جیحون، 1387، 286 ص 

قطع: رقعي
پایة  تحصيلي: ابتدایي و راهنمایي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
کلمات کليدي: مهارت هاي زندگي، هدف، 

تصمیم گیري، برنامه ریزي.

چکيده: مدل »4H«یکي از مدل هاي جامع آموزش مهارت های زندگي است كه اهداف 
اصلي آن از این قرارند: تغییر آگاهي، نگرش و عملکرد نسبت به زندگي، تغییر نگرش نسبت 
به محدودیت ها و توانایي هاي وجودي خود، ایجاد فرصت هاي كم نظیر براي آشنایي با 
دیگران، جامعه و جهان، ایجاد و تقویت مهارت ها و توانایي هایي براي زندگي موفق تر در 
عرصه هاي فردي و اجتماعي. در اولین شماره از مجموعۀ حاضر، مهارت هاي زندگي به 
صورت نظري و عملي در 11 بخش با این عناوین ارائه مي شوند: هدف گذاري در زندگي 
و چگونگي دست یابي به آن؛ حل مسئله؛ تصمیم گیري مؤثر؛ برنامه ریزي و سازمان دهي؛ 
تفکر نقادانه؛ بیاموزیم چگونه بیاموزیم )1(و )2(؛ تاب آوري و عزت نفس؛ استفادة خردمندانه 

از منابع؛ مشاهده، ثبت و نگه داري اطالعات؛ و بسترسازي یادگیري.



مهارت هاي زندگي )2(
مهارت هاي  منصور.  دهستاني،   .8106
،1388 جیحون،  تهران:   .)2(  زندگي 

206 ص 
قطع: رقعي

پایة  تحصيلي: ابتدایي و راهنمایي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

زندگي،  مهارت هاي  کليدي:  کلمات 
مهارت هاي اجتماعي، راه و رسم زندگي.

چکيده: »مهارت هاي زندگي« مجموعه اي از مهارت ها، شایستگي هاي فردي و گروهي 
با  توانمند مي سازند. هم چنین، هم زمان  هزاره  این  در  زیستن  براي  را  افراد  كه  هستند 
یادگیري، تسلط و استقرار در این مهارت ها، فرد عالوه بر رسیدن به آرامش و تعادل در 
زندگي فردي و اجتماعي به ایفاي نقش در زندگي خود نیز مي پردازد. كتاب حاضر براساس 
مهارت هاي زندگي مبتني بر مدل جهان شمول»4H« تدوین شده و شامل این موارد است: 
خودانگیزي؛ كار تیمي و كارگروهي؛ مهارت های كسب و كار؛ رهبري، شهروند مسئولیت 

پذیر؛ مشاركت در امور خیریه.

مهارت هاي  زندگي )3(
مهارت هاي  منصور.  دهستاني،   .8107
،1387 جیحون،  تهران:   .)3(   زندگي 

230 ص 
قطع: رقعي

پایة  تحصيلي: ابتدایي و راهنمایي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

عزت  نفس،  به  اعتماد  کليدي:  کلمات 
نفس، خویشتن داري، مهارت هاي زندگي.

چکيده: »مهارت های زندگي« مجموعه اي از مهارت ها و شایستگي  هاي فردي و گروهي 
هستند كه افراد را براي زیستن در این هزاره توانمند مي سازد. فرد همزمان با یادگیري و 
تسلط بر این مهارت ها، عالوه بر رسیدن به آرامش و تعادل در زندگي فردي و اجتماعي، به 
ایفاي نقش در زندگي خود مي پردازد و با مسئولیت پذیري و پاسخ گویي مناسب به نیازهاي 
انسان آگاه، آزاد،  از زندگي یك  الگوي متفاوتي  انسان امروز،  فردي و اجتماعي زندگي 
مسئولیت پذیر و تجربه گرا را به نمایش مي گذارد. جلد سوم از مجموعۀ حاضر،  به آشنایي 
مخاطبان با مهارت هاي زندگي براساس مدل آموزشي»4H« اختصاص دارد. این بخش 
با  از مدل »4H«برمهارت هاي فردي در زندگي متمركز است و نویسنده تالش كرده، 
رعایت الگوها و هنجارهاي زندگي اجتماعي ایرانیان و ارائۀ راهکارهاي عملي و كاربردي، 
استفاده از این مهارت ها را در زندگي فردي و اجتماعي آموزش دهد.كتاب در هشت بخش 
بااین عناوین تدوین شده است: عزت نفس، مسئولیت پذیري فردي، خودآگاهي، شخصیت 
ومدیریت احساس ،مدیریت احساس ها، خودنظمي، سالمت فردي و الگوي زندگي سالم، 

پیش گیري از بیماری ها با تاكید بر بیماری هاي هزاره، استرس و رویارویي با آن. 

مهارت هاي زندگي )4(
مهارت هاي  منصور.  دهستاني،   .8108
،1387 جیحون،  تهران:   .)4(  زندگي 

214 ص 
قطع: رقعي

پایة  تحصيلي: ابتدایي و راهنمایي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

کلمات کليدي: مهارت هاي زندگي، ارتباط، 
همدلي، عشق ورزي.

چکيده: به طور معمول در هر فرایند ارتباطي یك فرستنده، یك گیرنده، یك یا چند پیام 
و یك بازخورد وجود دارد. هدف اصلي از برقراري ارتباط، »انتقال پیام« است و مهم ترین 
دورة هر ارتباط مؤثر، »دریافت پیام« محسوب می شود. هرگونه اشکالي در فرایند انتقال 
از مجموعۀ چهار  ارتباط شود. كتاب حاضر، جلد چهارم  پیام مي تواند باعث اختالل در 
جلدي مرجع كامل »مهارت هاي زندگي«، براي آشنایي مخاطبان با مهارت هاي زندگي 
براساس مدل آموزشي»4H« است. این بخش از مدل»4H«، بر مهارت هاي ارتباط فردي 
و اجتماعي متمركز است و نویسنده مي كوشد، طي نه بخش با رعایت الگوها و هنجارهاي 
زندگي اجتماعي، راهکارهاي عملي و كاربردي مبتني بر این مهارت ها را در زندگي فردي 

و اجتماعي ارائه دهد. 
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مي خواهي با هم بازي کنيم؟
یاد  را  بودن  هم  با  چري.  مینرز،   .8109
بگیریم: مي خواهي با هم بازي کنيم؟. 
قدیاني،كتاب های  تهران:  كریمي.  فرزانه 

بنفشه، 1386، 36 ص 
قطع: خشتي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

کلمات کليدي: كودكان، مشاركت پذیري، 
بازي هاي كودكان، روابط با دیگران.

چکيده: دوستي و بازي با دیگران، با وجود این كه باعث سرگرمي است، اما همیشه آسان 
نیست و شخص بازیگر باید بکوشد و از قواعد بازي آگاه باشد. این كتاب با بازي ساده و 
تصویرهایي جذاب، اصول همکاري، كنار آمدن با دیگران، دوست یابي و دوستي با افراد را 
به كودک آموزش مي دهد. عالوه بر این، بخشي ویژة بزرگ ترها دارد كه این موارد را شامل 
می شود:  نمونه سؤال هاي قابل بحث براي كودكان؛ بازي هایي براي تمرین شركت در 

جمع؛ پیشنهادهایي براي كمك به آن ها در یادگیري این مهارت مهم اجتماعي.

ميراث فرهنگي ایرانيان به...
فرهنگي  ميراث  زهره.  پریرخ،   .8110
ایران.  ملي  موزه  روایت  به  ایرانيان 
و  كودكان  فکري  پرورش  كانون  تهران: 

نوجوانان، 1387، 234 ص 
قطع: خشتي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: تاریخ

آثار  ایران،  ملي  موزة  کليدي:  کلمات 
تاریخي، موزة ایران باستان.

چکيده: موزة ملي ایران دو موزة جداگانه دارد: یکي »موزة ایران باستان« كه آثار پیش از 
اسالم در آن نگه داري می شود  و دیگري »موزة دوران اسالمي« كه آثار دوران اسالمي 
ایران در آن به نمایش گذاشته شده است. نوجوانان با مطالعۀ این كتاب با آثار تاریخي ایران 
باستان، هم چنین آثار دوران اسالمي در موزة ملي ایران آشنا مي شوند و مختصر اطالعاتي 
دربارة تاریخ، فرهنگ، هنر، و شیوة زندگي مردماني به دست مي آورند كه قرن ها در سرزمین 
ایران زندگي كرده اند. هم چنین كتاب بخش ها و واحدهاي علمي، هنري و فرهنگي موزة 
ملي هم چون بخش مرمت، بخش پژوهش هاي پارینه سنگي، بخش كتیبه و... براي اطالع 

مخاطبان معرفي مي كند. 

نور در هنر...
در  نور  كن:  نگاه  ولف.  گیلیان،   .8111
هنر: هنر براي همه. توكا ملکي. تهران: نظر، 

1387، 48 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: هنر

کلمات کليدي: تابلو نقاشي، زیبایي ها، نور، 
آثار برجسته نقاشي، كودكان و نوجوانان.

چکيده: هر تابلو نقاشي یا اثر هنري قصه اي دارد. با كشف قصه ها و مضامین دروني هر 
اثر، دنیایي در پیش روي ما قرار مي گیرد كه نگاه ما را به زندگي اطرافمان تغییر مي دهد. 
به مرور یاد مي گیریم كه زیبایي ها را انتخاب كرده و آن ها را به زندگي خود وارد كنیم. 
دست یابي به دانش درک آثار هنري، با تجزیه و تحلیل آثار مهم در تاریخ هنر و نگاه كردن 
مداوم به آثار هنري ممکن می شود. نگارنده در این كتاب، كه براي همۀ گروه هاي سني به 
ویژه كودكان و نوجوانان تدوین و نگارش شده است، با بهره گیري از آثار برجستۀ نقاشي، به 
بررسي موضوع نور در آن ها پرداخته و آن را از ابعاد گوناگون بررسي كرده است. نور نمایشي، 
مرموز، سرد و گرم، باراني، انعکاس، و توفاني و آرام و نیز نقش و نگار نور و اشکال، بافت، 

احجام، خطوط، و كنتراست هاي آن موضوعات كتاب را تشکیل مي دهد. 
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نوآموزان و امال...
8112. فتح آبادي،  جواد. نوآموزان و امال: 
براي  نوشتن  و  خواندن  مهارت هاي  تقویت 
دانش آموزان پایۀ اول ابتدایي. مشهد: صیانت، 

1387، 112 ص 
قطع: خشتي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: زبان آموزي

آموزشي،  راهنماي  امال،  کليدي:  کلمات 
فارسي، مهارت هاي نوشتاري.

نوآموزان  براي  و  ابتدایي  اول  دورة  زبان آموزي  اهداف  براساس  حاضر  كتاب  چکيده: 
دبستاني تدوین شده است. در فعالیت هاي این كتاب تقویت مهارت هاي چهارگانۀ زبان، 
به ویژه مهارت های نوشتاري )خواندن، رونویسي، امال و جمله نویسي(در نظر گرفته شده 
است. فعالیت هاي پیش بیني شده در این كتاب با هدف تقویت بیشتر مهارت هاي نوشتاري 
)خواندن، رونویسي، امال و جمله نویسي(ارائه شده است. كتاب زمینۀ شکوفایي استعداد، 
ذوق و خالقیت دانش آموزان را از طریق ارائۀ بازي هاي زباني و تمرین هاي متنوع آموزشي، 
فراهم مي آورد. فعالیت هاي كتاب در قالب سرگرمي، بازي هاي زباني، جدول، رنگ آمیزي 

و... تنظیم شده اند. 

نوبتي بازي کنيم
8113. مینرز،  چري. با هم بودن را یاد بگیریم: 
تهران:  كریمي.  فرزانه  کنيم.  بازي  نوبتي 

قدیاني،  كتاب هاي بنفشه، 1386، 36 ص 
قطع: خشتي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: مهارت های زندگي

کلمات کليدي: كودكان، مشاركت  پذیري، 
راه و رسم زندگي، روابط با دیگران.

چکيده: در این كتاب همراه با تصویرهایي جذاب، مشاركت و همراهي با دیگران به عنوان 
انتخابي مثبت شرح داده شده و چهار راه براي آن معرفي شده است. كتاب به  گونه اي تنظیم 
یافته است كه باید آن را براي بچه ها خواند. در انتهاي آن، بخش ویژه اي مختص والدین و 
معلمان وجود دارد كه در آن، روش هایي براي تقویت روحیه، شرح مهارت هاي قابل آموزش، 
پرسش هایي به منظور جذب كودک به بحث در زمینۀ راه و رسم زندگي و پیشنهاد بازي ها و 

نمایش هایي در همین زمینه، گنجانده شده اند. 

نور
8114. بال، جکي و... ]دیگران[. مفاهیم پایه 
در علوم تجربي: انرژي و زندگي: نور. شاهده 

سعیدي. تهران: فاطمي، 1387، 32 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: علوم تجربي

نور،  امواج  نور،  کليدي:  کلمات 
نور در زندگي، طیف  تأثیر  اختراعات نوري، 

الکترومغناطیس، انواع نور.

چکيده: این كتاب از مجموعۀ »مفاهیم پایه در علوم تجربي« داستان نور را براي شما 
مي گوید؛ این كه نور چیست، دربارة آن چگونه فکر مي كنیم و چه تأثیري بر زندگي ما دارد. 
نوجوانان در كتاب حاضر با این موضوعات آشنا مي شوند: چیستي نور، تأثیر نور در زندگي، 
طیف الکترومغناطیس، امواج نور، انواع نور، خطاهاي دید، اختراعات نوري، روند فعالیت هاي 
دانشمندان روي نور، فکرهاي درخشان دربارة نور در نقاط گوناگون جهان، دانشمندان فعال 
در این زمینه، نور از نگاه جانواران و بازي هاي نور. در پایان كتاب از مخاطبان خواسته 

می شود  پروژه اي را در ارتباط با نور طراحي كنند.
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نيرو ها و گرانش
8115. دوک، رابین و... ]دیگران[. مفاهیم 
پایه در علوم تجربي: انرژي و زندگي: نيرو ها 
فاطمي،  تهران:  مقبلي.  ناصر  گرانش.  و 

1387، 32 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: علوم تجربي

کلمات کليدي: جاذبۀ گراني، فیزیك)حركت(، 
انرژي، گرانیگاه اجسام.

چکيده: در كتاب حاضر، شما به سیاه چاله ها، برج كج شدة پیزا و مکان هاي متعدد دیگري 
مسافرت مي كنید و این سفرها به شما كمك مي كنند نیروها و گرانش را بهتر بشناسید. 
گذشته از آن، كتاب از كاربرد علم در عمل وزنه برداران تا خوردن چاي در قطار، براي توضیح 
گرانیگاه اجسام استفاده مي كند. نوجوانان با مشاهدة تصویرهاي رنگي و عکس ها، مطالبي 
در قالب سؤال و جواب، بریدة نشریات، داستان، دفترچۀ یادداشت دانشمندان، سفرهاي 

مجازي، نقشه، معما و سرگرمي، با نیروي گرانش آشنا مي شوند و مطالبي رامي آموزند. 

نيکوتين
از  پیشگیري  علیرضا.  جزایري،   .8116
خانواده ها:  و  نوجوانان  براي  اعتیاد/حقایقي 

نيکوتين. تهران: دانژه، 1387، 48 ص 
قطع: پالتویي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: مهارت های زندگي

کلمات کليدي: اعتیاد، مواد مخدر، نیکوتین، 
پیش گیري، آگاهي.

چکيده: كتاب حاضر سعي دارد كه به نوجوانان و به ویژه والدین، آگاهي هاي الزم را در 
زمینۀ پیش گیري از اعتیاد ارائه دهد. نویسنده تأكید دارد كه مضرات نیکوتین كه در سیگار، 
قلیان، پیپ و... وجود دارد، كم اهمیت تر از سایر مواد نیست. مباحث كتاب اطالعات الزم را 

به صورت شفاف و قابل استفاده براي عموم ارائه كرده است. 

وقتي مي ترسيم
8117. مینرز، چري. با هم بودن را یاد بگیریم: 
تهران:  كریمي.  فرزانه  مي ترسيم.  وقتي 

قدیاني، كتاب هاي بنفشه، 1386، 36 ص 
قطع: خشتي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

کلمات کليدي:  كتاب هاي كودكان، ترس 
در كودكان، بهداشت رواني، اضطراب.

چکيده: این كتاب به كودكان كمك مي كند ترس هایشان را بشناسند و مهارت هاي 
اساسي را در مقابله با این موارد بیاموزند. نگارنده كوشیده است با زباني ساده به مخاطب 
بفهماند كه تنها نیست و مي تواند دربارة مشکالت خویش با دیگران صحبت كند. حتي 

مي تواند هنگام ترس به خود كمك كند تا احساس بهتري داشته باشد. 
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هد هد در قصر ملکه...
8118. جعفري، الله. قصۀ آیه ها: هد هد 
در قصر ملکه )پایه اول دبستان /2(. 

تهران: افق، 1388 
قطع: كارت قصه گویي
پایة  تحصيلي: ابتدایي

موضوع درسي: آموزش قرآن
هدهد،  بلقیس،  کليدي:  کلمات 
خورشیدپرست، حضرت سلیمان، كارت هاي 

قصه گویي.

چکيده: كارت هاي قصه گویي، گذشته از این كه ابزاري مؤثر در فرایند یاددهي- یادگیري 
به شمار مي روند، زمینۀ انس و گرایش كودكان به قرآن كریم و آشنایي با قصه ها، ارزش ها و 
مفاهیم این كتاب آسماني را نیز فراهم مي آورند. كارت هاي قصه گویي حاضر شامل تصاویر 
جذاب و قصه اي ساده و روان، از خداپرست شدن بلقیس، ملکۀ سبا، به دست حضرت 
سلیمان )ع(است، براي كودكان دورة اول دبستان فراهم آمده و چهار كارت هدیه نیز به 

منظور تشویق كودكان در آن گنجانده شده است. 

هروئين
از  پیشگیري  علیرضا.  جزایري،   .8119
خانواده ها:  و  نوجوانان  براي  اعتیاد/حقایقي 

هروئين. تهران: دانژه، 1387، 36 ص 
قطع: پالتویي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

کلمات کليدي: اعتیاد، مواد مخدر، هروئین، 
پیش گیري، آگاهي.

چکيده: كتاب حاضر سعي دارد كه به نوجوانان و به خصوص والدین توضیح دهد: هروئین 
چیست؟ چگونه به دست مي آید؟ مضرات و خطرات آن كدام اند؟ چه طور مي توان از خود 
و فرزندان در برابر این بالي خانمان سوز مراقبت كرد؟ و اثرات رواني ـ اجتماعي مصرف 
هروئین چیست؟ مطالب كتاب به باال رفتن سطح آگاهي مخاطبان كمك قابل توجهي 

مي كند. 

همه جا مقررات را رعایت کنيم
بودن  هم  با  چري.  مینرز،   .8120
را  مقررات  جا  همه  بگیریم:  یاد  را 
تهران:  كریمي.  فرزانه  کنيم.  رعایت 

قدیاني،كتاب های بنفشه، 1386، 36 ص 
قطع: خشتي

پایة  تحصيلي: ابتدایي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

در  اجتماعي  مهارت هاي  کليدي:  کلمات 
رسم  و  راه  زندگي،  مهارت هاي  كودكان، 

زندگي.

چکيده: كودكي كه نتواند قوانین را رعایت كند، غالباً دچار دردسر می شود. این كتاب با 
بهره گیري از جمله هایي ساده و تصویرهایي جذاب، قوانین اساسي و علت اهمیت آن ها را 
به كودک مي آموزد. در سراسر كتاب، بر عزت نفس و احساس هاي مثبت ناشي از شناخت و 

رعایت قوانین تأكید بسیاري شده است. 
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هندسه اول راهنمایي را خود...
8121. میر باقري، محمد حسن. هندسه 
اول راهنمایي را خود بيابيم: »یاد دهي 
تهران:  فعال.  روش  به  یادگيري«  و 

مدرسه، 1388، 146 ص 
قطع: رحلي

پایة  تحصيلي: راهنمایي
موضوع درسي: ریاضي

کلمات کليدي: هندسه، مسائل، راهنماي 
آموزشي.

چکيده: كتاب حاضر براي درس هندسۀ دانش آموزان سال اول راهنمایي تدوین شده و هر 
درس با عنوان »خود بیابیم« شامل فعالیت هایي براساس آموزش فعال است و همان طور 
كه از اسم آن مشخص است، بر یافتن مفاهیم توسط دانش آموزان تأكید دارد. هم چنین، 
براي هر درس، مجموعه اي از تمرین 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 گیرد. برخي مباحث كتاب از این قرارند: خط و نقطه؛ مقایسۀ پاره خط ها؛ نوشتن 
روابط ریاضي؛ اندازه گیري طول؛ روابط بین زاویه ها؛ دو زاویۀ متقابل به رأس؛ تعریف دایره 

و معرفي اجزاي آن.

یادگيري خالق، کالس خالق...
8122. حسیني، افضل السادات. یادگيري 
خالق،کالس خالق )شيوه هاي عملي 
مدرسه،  تهران:  خالقيت(.  پرورش  در 

1387، 200 ص 
قطع: وزیري

پایة  تحصيلي: ابتدایي و راهنمایي
موضوع درسي: علوم تربیتي

درس،  كالس  خالقیت،  کليدي:  کلمات 
آموزشي،  كارگاه  كودكان،  آموزش  نوآوري، 

تجربه.

چکيده: معلمان به سبب ارتباط وسیعي كه با دانش آموزان دارند، بیش از سایر عوامل 
مي توانند نقشي مؤثر در رشد خالقیت دانش آموزان داشته باشند. به عبارت دیگر، معلمان 
نقش كلیدي در تجربه هاي خالق دانش آموزان ایفا مي كنند. اما آیا معلمان ما اهمیت نقش 
خویش را درک كرده اند؟ آیا معلمان ما توانسته اند خالقیت دانش آموزان را برانگیزانند؟ در این 
كتاب، نگارنده تجارب خود را در زمینۀ آموزش خالقیت كه به صورت كارگاه هاي آموزشي 
60 ساعته اجرا مي كرده است، در اختیار معلمان و دانشجویان رشته هاي روان شناسي و علوم 
تربیتي قرار  مي دهد تا آن ها بتوانند، با بهره گیري از روش هاي مؤثر و خالق، به رشد و توسعۀ 
توانایي هاي كودكان كمك كنند. كتاب شامل سه بخش با این عنوان هاست:  خالقیت: 

 موانع، عوامل و مفاهیم كلیدي؛ زنگ خالقیت و كالس خالق؛ دانش آموز خالق.
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فصل چهارم
بخش نهم
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فهرست  توصيفي  کتاب هاي آموزشي 
برگزیده  وتقدیرى جشنوارۀ نهم

دورۀ  آموزش متوسطه)نظرى(
سال 1390
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آرایه هاي ادبي به زبان تصویر
91. همایونفر، سعید. آرایه هاي ادبي به 
پیشروان،  مبتکران،  تهران:  تصویر.  زبان 

1388، 264 ص. 
قطع: وزیري   

موضوع درسي: ادبیات فارسي  
تصویر/  زبان  آرایه/  کليدي:  کلمات 

قالب هاي شعر/ بیان/ بدیع/ ادبیات فارسي. 

چکيده: در این مجموعه، آرایه هاي ادبي به زبان تصویر آموزش داده شده اند. نگارنده، 
مطالب كتاب را به همراه كارت هاي تصویري و در قالب هاي شعر ارائه داده است. وي 
نخست شیوة آموزشي خود را بیان كرده و سپس به آموزش تصویري آرایه ها و قالب هاي 
شعر پرداخته است. در پایان نیز تمرین هایي متناسب با هر موضوع آورده است. عنوان هاي 
برخي از مطالب كتاب عبارت اند از: نقش آرایه هاي ادبي و آموزش آن؛ تصویرسازي در 
مجموعۀ آرایه هاي ادبي؛ تشبیه بلیغ؛ آرایه هاي معنوي؛ آرایه هاي لفظي؛ قالب هاي شعر 

فارسي.

آموزش ترجمة عربى...
92. حیدری، حمیدرضا. آموزش ترجمة 
فاطمی،  تهران:  آزمون(.   60( عربى 

1387، 244 ص. جدول
قطع: وزیري

موضوع درسي: عربی  
به  ترجمه  عربی/  زبان  کليدي:  کلمات 
فارسی/ راهنمای آموزشی/ آزمون و تمرین. 

چکيده: كتاب »آموزش ترجمۀ عربی« به منظور تقویت مهارت در ترجمه از عربی به 
فارسی و برعکس تدوین شده است. این كتاب چهار فصل دارد و در آن ترجمۀ فعل و اسم، 
نقش های تکمیلی، تعریب، تنظیم، و نکات اساسی و كاربردی آن ها شرح داده شده است. 
ارزش یابی آموخته ها در قالبی نظام مند، توسط 60 آزمون و با روش های متنوع مانند تکمیلی، 
تطبیقی، اصالحی، درست ـ نادرست، و ترجمۀ انشایی عرضه شده است. همۀ آزمون ها 
پاسخ تشریحی دارند. در بخش پایانی كتاب برای آشنایی بیشتر مخاطبان، پرسش های 
چهارگزینه ای برگرفته از آزمون های سراسری و هم چنین تعداد زیادی پرسش چهارگزینه ای 

به همراه پاسخ آن ها آمده است.

آموزش فيزیك
93. ادوارد اف، ردیش. آموزش فيزیك. 
فاطمه احمدي. تهران: دانشگاه تربیت دبیري 

شهید رجائي، 1388، 374 ص.
قطع: وزیري

موضوع درسي: فیزیك
کلمات کليدي: آموزش فیزیك/  فیزیك 
مقدماتي/ ارزیابي مفهومي/  ارزیابي نگرشي/  

مسئلۀ تحلیلي.

چکيده:كتاب حاضر براي استفادة افراد عالقه مند به آشنایي با پیشرفت هاي اخیر در زمینۀ 
آموزش فیزیك نگاشته شده است و حاوي ابزارهاي متنوعي براي تدریس فیزیك )انواع 
جدید تکالیف، مسائل امتحاني و آزمون هاي ارزیابي كالس درس( است. عنوان هاي برخي 
از مطالب كتاب عبارت اند از: اصول شناختي و دستورالعمل هایي براي آموزش؛ سنجیدن 
به روش هاي  تدریس  مبنا«؛  ارزیابي؛ روش هاي »سخنراني  آزمون هاي  تدریس:  روش 
كارگاه آموزشي و استودیویي. هم چنین، سیدي همراه كتاب، شامل 14 آزمون ارزیابي 

مفهومي، آزمون ارزیابي نگرشي و 250 مسئلۀ تحلیلي از مباحث فیزیك مقدماتي است.
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آموزش و ارزش یابى مهارت هاى...
ارزش یابى  و  آموزش  جن.  آلن،   .94
پذیرى.  انعطاف  زندگى  مهارت هاى 
،1388 فاطمی،  تهران:  دانشفر.   حسین 

72 ص. 
قطع: وزیري

موضوع درسي: مهارت های زندگی
کلمات کليدي: انعطاف پذیری در كودكان/ 

آموختن/ روان شناسی.

چکيده: همۀ معلمان با دانش آموزانی روبه رو می شوند كه از مدرسه خوششان نمی آید، 
معمواًل در یادگیری مشکل دارند و ممکن است احساس كنند كه هم كالسی ها دوستشان 
ندارند. اما امکان كمك كردن به این دانش آموزان و ایجاد اعتماد به نفس در آنان وجود دارد. 
می توان قابلیت های آنان را برای خودشان آشکار كرد و باعث خوش بینی آنان به زندگی 
شد. اساس انعطاف پذیری نیز همین است. این كتاب از طریق تمرین های گوناگون، معنای 
اعتماد به نفس و انعطاف پذیری را روشن می كند و به معلم نشان می دهد كه چگونه باید 

از لحاظ عاطفی به كمك دانش آموزان بیاید و باعث شود كه آنان به خود متکی باشند.

فکر کردن
حسین  کردن.  فکر  كت.  مورداک،   .95

دانشفر. تهران: فاطمی، 1388، 72 ص. 
قطع: وزیري

موضوع درسي: مهارت های زندگی
و  اندیشه  انتقادی/  تفکر  کليدي:  کلمات 

تفکر خالق/ آموختن/ استعداد. 

چکيده: شاید بزرگ ترین چالش معلمان در كالس، واداشتن دانش آموزان به تفکر مستقل 
باشد. وقتی آنان صاحب چنین مهارتی شوند، می توانند بیشتر و عمیق تر یاد بگیرند. از این 
گذشته، می توانند مسائلی را كه در زندگی واقعی با آن ها روبه رو می شوند، حل كنند و طرز 
تفکر مناسب برای این كار را یاد بگیرند. این كتاب انواع تفکر )نقادانه، خالق و تأملی( را 
معرفی می كند و به كمك تمرین های فراوان به معلم یاد می دهد كه چگونه مهارت فکر 
كردن را در دانش آموزان خود پرورش دهد، روش تفکر آنان را بشناسد و محیط كالس را 

برای ایجاد و پرورش این مهارت آماده كند.

پرسش کردن
96. گادینو، سالی. پرسش کردن. حسین 

دانشفر. تهران: فاطمی، 72 ص. 
قطع: رقعي

موضوع درسي: مهارت های زندگی
کلمات کليدي: مهارت پرسشگری، انواع 
سؤال، تصمیم عاقالنه، آموزش مهارت های 

زندگی. 

چکيده: پرسش كردن: چگونه؟ چرا؟ كجا؟ چه؟ چه موقع؟ چه كسی؟ پرسش كردن 
همواره یك فرایند ذهنی اساسی برای معنا دادن به پدیده های جهان اطراف بوده است. اگر 
دربارة آن چه می بینیم، می شنویم یا می خوانیم چیزی نپرسیم، نمی توانیم مسائل خود را حل 
كنیم، تصمیم های عاقالنه بگیریم و تغییر به وجود آوریم. در عصر اطالعات امروزی، از هر 
زمان دیگر مهم تر آن است كه بتوانیم دربارة آن چه مناسب، درست و با ارزش است، تصمیم 

بگیریم. این كتاب ضمن معرفی انواع سؤال به معلمان می آموزد:
lچگونه مهارت پرسش كردن را در دانش آموزان پرورش دهند.

l چگونه محیط كالس را برای پرسیدن و پاسخ دادن، آن هم در محیطی دوستانه، آماده كنند.



برقرارى ارتباط و مقابله با تعارض
97. النگارتی، لنیت. برقرارى ارتباط و 
مقابله با تعارض. حسین دانشفر. تهران: 

فاطمی، 1388، 64 ص.
قطع: رقعي

موضوع درسي: مهارت های زندگی 
مهارت های  آموزش  کليدي:  کلمات 
بین  اختالف  آموزشی/  راهنمای  اجتماعی/ 

اشخاص/ ارتباط كارامد.

چکيده: دانش آموزان معمواًل از خود می پرسند؛ چرا نمی توانند با هم كالسان كنار بیایند و 
غالباً، دالیلی از قبیل »همیشه به من دستور می دهد«، یا »وسایلم را بی اجازه برمی دارد« 
می آورند. واقعیت این است كه در هر موقعیت اجتماعی، تعارض پیش می آید. بنابراین، 

دانش آموزان باید مهارت های الزم برای رویارویی با آن را كسب كنند.
این كتاب، ویژگی های برقراری ارتباط كارامد را بررسی می كند و به معرفی مهارت هایی 
می پردازد كه برخورداری از آن ها برای ایجاد روابط سازنده و پایدار ضرورت دارد. در این 
صورت است كه می توانید فرهنگ عدالت، احترام، مساوات و همکاری را در كالس خود 
برقرار كنید. اگر چنین جوی در كالس شما وجود داشته باشد، كنترل برخوردها هم با 

موفقیت و آسانی بیشتری صورت خواهد گرفت.

همکارى گروهى
گروهى.  همکارى  كت.  مورداک،   .98
حسین دانشفر. تهران: فاطمی، 1388، 64 ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: مهارت های زندگی 

آموزش  گروهی/  كار  کليدي:  کلمات 
آموزشی/  راهنمای  اجتماعی/  مهارت های 

هدایت گروه.

چکيده: محیط كالس از جمله مکان هایی است كه در آن دانش آموزان همواره نیاز به 
سهیم شدن، منتظر ماندن، نوبت گرفتن، سازش كردن و همکاری در گروه های دو یا 
چند نفره دارند. در این میان نیز از آنان انتظار می رود كه در انجام تکالیف مشترک سهیم 
باشند، وظایف خود را برای رسیدن به یك هدف یا نتیجه، درست انجام دهند و متوجه 
باید به آن ها عمل كنند.  مسئولیت ها، مراحل متفاوت كار و نوع روش هایی باشند كه 
این كتاب مشخصه های همکاری گروهی دوستانه و نوع مهارت های الزم برای انجام 
موفقیت آمیز آن را معرفی می كند. به عالوه، از طریق تمرین های متعدد، روش هایی را به 
معلم می آموزد كه از طریق آن ها می تواند كار دانش آموزان را در گروه هماهنگ كند و در 

مسیر درستی پیش ببرد.

ارزیابى ریاضى)اسطوره ها،...(.
ارزیابى  كر.  جین  مارک،  اشتن   .99
ریاضى)اسطوره ها، مدل ها، سؤال هاى 
خوب و پيشنهادهاى عملى(. زهرا گویا؛ 
مانی رضایی. تهران: فاطمی،1388، 374 ص

قطع: رحلی
موضوع درسي:  ریاضی

کلمات کليدي: استعداد ریاضی/ آزمایش/ 
ارزش یابی/ راهنمای آموزشی.

چکيده:در سال هاي اخیر، مطالب بسیاري منتشر شده اند  كه تغییرات در حال وقوع در 
زمینۀ برنامۀ درسي و ارزش یابي را توضیحداده اند. اعضاي جامعۀ آموزشي، از قدرت ریاضي، 
نحوة استدالل و بررسي هاي ریاضي دانش آموزان، و نیز ارزش یابي اصیل از فعالیت هاي 
دانش آموزان كه به فرایندها و محصول كار ریاضي دانش آموزان توجه مي كند، به هیجان 
آمده اند. در نهایت، این معلمان هستند كه تغییرات مورد بحث را ایجاد مي كنند. اما باید توجه 
داشت كه معمواًل هر تغییري به آرامي و با صرف وقت و كوشش بسیار به وقوع مي پیوندد. 
تغییر شیوه هاي ارزش یابي نیز از این قاعده مستثنا نیست. كتاب حاضر، یکي از سندهاي 
»شوراي ملي معلمان ریاضي« )NCTM( است كه اولین بار در سال 1991 انتشار یافت و 
تا ژانویۀ 2007، بدون هیچ تغییري، 11 بار تجدید چاپ شد. مخاطبان اصلي كتاب، معلمان 
دوره هاي ابتدایي و راهنمایي هستند و در آن، راهکارهایي عملي و مبتني بر واقعیت كالس 

ریاضي درنظر گرفته شده اند.
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از ایران چه مي دانم؟
چه  ایران  از  محمدرضا.  ناجی،   .910
دفتر  تهران:  )ع(.  رضا  امام  مي دانم؟/88: 

پژوهش های فرهنگی،1387، 128ص
قطع: رقعی

موضوع درسي:  تاریخ
امام رضا/ مذهب شیعه/  کلمات کليدي: 

علویان/ خراسان.

چکيده: هشتاد و هشتمین شماره از مجموعۀ »از ایران چه مي دانم؟« شامل مطالب و 
اطالعاتي دربارة امام رضا )ع(، هشتمین امام شیعیان است. امام رضا )ع(در شرایطي كه 
عباسیان )656-132 هـ.ق(روز به روز بر اقتدار خود مي افزودند، در مدینه به دنیا آمد. زمان 
زندگي او برابر بود با عصر اول خالفت عباسیان، در دوران خلفاي قدرتمندي چون منصور، 
هارون الرشید و مأمون.. در روزگار امام، جنبش هاي علویان علیه عباسیان گسترش یافت، 
اما سرانجام با خالفت مأمون، عباسیان توانستند قدرت و موقعیت خویش را تثبیت كنند. در 
این كتاب طي هشت فصل، كوشش شده است، افزون بر تحلیل رویدادهاي زندگي امام، 
راه و روش و سیماي علمي و اخالقي آن حضرت در فضاي سیاسي، فکري و فرهنگي آن 
عصر، مورد مطالعه قرار گیرد. عناوین فصل ها عبارت اند از: امامت هشتمین امام؛ قدمگاه 
امام در ایران؛ والیت عهدي امام رضا)ع(؛ شهادت امام رضا)ع(؛ امام رضا )ع(و آموزه هاي 
دیني؛ شخصیت سیاسي؛ شیوة زندگي و سلوک دیني؛ آثار مکتوب امام و امام در آینۀ شعر 

و ادب؛ مرقد مطهر امام در ایران.

انسان، آب و سد
علیرضا؛  طاهری،  كیوان؛  نجیب نیا،   .911
احمد.  سید  فدایی،  سعید؛   اشرف پور، 
انسان، آب و سد. مشهد: آستان قدس 

رضوی،1387، 128 ص
قطع: رحلی

موضوع درسي:  جغرافیا
سدسازی/  آب/  منابع  کليدي:  کلمات 

چشمه/ قنات/ آموزش جغرافیا.

چکيده: نیاز به آب، این سرچشمۀ حیات، بي شك بعد از هوا، مهم ترین نیاز انسان و 
سایر موجودات زنده است. نقش منابع آب در توسعۀ اقتصادي، رفاه اجتماعي و سالمت 
عمومي، انکارناپذیر است. در سال هاي اخیر با افزایش جمعیت جهان و نیاز روزافزون به 
آب، بحران كمبود آب، كشورهاي واقع در مناطق خشك و نیمه خشك و از جمله ایران 
را تهدید مي كند. »انسان، آب و سد« كتابي است كه با تالش جمعي از صاحب نظران در 
»شركت آب منطقه اي خراسان رضوي"، با هدف اطالع رساني علمي و آموزش همگاني، 
به رشتۀ تحریر در آمده است. با مطالعۀ این كتاب به اطالعات شایان توجهي پیرامون آب 
دست مي یابیم. ویژگي هاي آب، توزیع آب، آب هاي جاري و زیرزمیني، چشمه ها، قنات ها، 
چاه هاي آب، سد و انواع آن، هدف از احداث سد و... موضوعاتي هستند كه در این كتاب به 

تفصیل شرح داده شده اند.

ابوریحان بيروني: استاد و...
بيروني:  ابوریحان  بیل.  شپلر،   .912
استاد اخترشناسي و جغرافيا.  حسن 

ساالري. تهران: فاطمي، 1388، 108ص.
قطع: وزیري

موضوع درسي: جغرافیا
بیروني/  ابوریحان  کليدي:  کلمات 
و  تاریخ  تقویم/  رازي/  زكریاي  زندگي نامه/ 

فرهنگ مردم هند.

جغرافیا،  ریاضي،  رشته هاي  در  ایراني،  برجستۀ  دانشمند  بیروني،  ابوریحان  چکيده:  
اندازه گیري  بود.  روزگار خود  اخترشناسي، سرامد  و  فیزیك  مردم شناسي،  زمین شناسي، 
چگالي 18 فلز و سنگ گران بها، اندازه گیري قطر و محیط زمین، شیوه اي نو براي طراحي 
نقشه هاي جغرافیایي، تعیین طول و عرض جغرافیایي شهرها، پژوهش در تقویم ملت هاي 
گوناگون، پژوهش در باورها و تاریخ مردم هند، و تهیۀ فهرست  كتاب هاي محمدبن زكریاي 
رازي، از كارهاي ماندگار اوست. مخاطبان در این كتاب با زندگي و دستاوردهاي علمي 
بیروني آشنا مي شوند. در بخش پایاني كتاب نیز، دو اثر برجستۀ بیروني، یکي در زمینۀ 

گاه شماري )تقویم( و دیگري در زمینۀ تاریخ و فرهنگ مردم هند، معرفي مي شوند. 
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اعجاز قرآن، نماز و نيایش،...
اعجاز قرآن،  913. دیباجی، محمدعلی. 
نماز و نيایش، هدف زندگى، زندگى 

اخروى. تهران: مدرسه، 1389، 4ج.
قطع: خشتي

موضوع درسي:  تعلیم و تربیت دینی 
پاسخ،  و  پرسش  اسالم،  کليدي:  کلمات 

ادبیات نوجوانان، روان شناسی. 

چکيده: بارها شده است كه ما از زبان یکدیگر شنیده ایم كه فالن كار معجزه بود یا معجزه 
شد و آن كودک نجات یافت. اما آیا تا به حال در این مورد فکر كرده ایم كه معجزه یعنی 
چه؟ بدیهی است كه مفهوم به نسبت روشنی از كلمۀ معجزه داریم، ولی این واژه، مثل تمام 
واژگان مهم دیگر، به ویژه از آن نظر كه با امور دینی ارتباط دارد، نیازمند تعریف، توضیح 
و تفسیر است. معجزه به طور كلی دارای دو معناست: یکی معنایی كه در زبان عادی به 
كار می رود و بین مردم رایج است، و دیگری كه معنای مهم تر معجزه محسوب می شود، 
همان كاری است كه پیامبران الهی انجام می دادند تا از یك طرف ادعای خود را ثابت كنند 

و از طرف دیگر، مردم عادی را به دین خدا دعوت و دل های مردم مؤمن را مطمئن كنند.
در این كتاب چنین پرسش هایی مطرح می شوند: معجزه یعنی چه؟ انبیا چرا و چگونه معجزه 
آوردند؟ چرا معجزة پیامبر اسالم از نوع كتاب و بیان انتخاب شد؟ قرآن معجزه ای متناسب 
با زمان خود بود، اما چه تناسبی با زمان های بعد دارد؟ قرآن از چه جنبه هایی معجزه است؟ 
آیا قرآن از همۀ معجزات و كتاب های الهی دیگر مهم تر است؟ این كه می گویند قرآن از 
نظر علمی هم معجزه است به چه معناست؟ آیا همۀ قرآن یا بخشی از آن معجزه است؟ آیا 

داستان های قرآن هم معجزه اند؟ و...

وحى و نبوت، امامت، مهدویت،...
914. دیباجی، محمدعلی. وحى و نبوت، 
امامت، مهدویت، والیت فقيه. تهران: 

مدرسه، 1389، 4 ج.
قطع: خشتي

موضوع درسي: تعلیم و تربیت دینی 
پاسخ،  و  پرسش  اسالم،  کليدي:  کلمات 

ادبیات نوجوانان، روان شناسی. 

چکيده: به طور طبیعی هر انسانی عالقه مند است، به بهترین صورت زندگی كند و به 
باالترین نقطۀ پیشرفت برسد. در عین حال هم كم ترین ضرر و زیان را ببیند. به همین دلیل 
است كه بشر سعی می كند، در درجۀ اول معلوماتش را زیاد كند و از همه چیز سر در بیاورد. 

سپس با استفاده از این معلومات، بهترین راه حل را پیدا كند و به كار ببندد.
در كتاب حاضر، چنین پرسش هایی مطرح می شوند: بشر چه احتیاجی به پیغمبر دارد؟ 
پیامبران چه هدف هایی را دنبال می كردند؟ پیامبر اكرم قبل از بعثت چه دینی داشتند؟ علت 
این كه پیامبر در سرزمینی خاص و به دور از مراكز تمدن آن روز مبعوث شدند، چه بود؟ آیا 

ممکن است در یك زمان دو نفر، یکی نبی و دیگری امام باشند؟ و...

افسردگى، تشویق و دلهره،...
دیگران.  و  محمدعلی  دیباجی،   .915
افسردگى، تشویق و دلهره، کم رویى، 

پرخاشگرى. تهران: مدرسه، 1389، 4ج.
قطع: خشتي

موضوع درسي: تعلیم و تربیت دینی 
پاسخ،  و  پرسش  اسالم،  کليدي:  کلمات 

ادبیات نوجوانان، روان شناسی، افسردگی.

چکيده: »افسردگی« شایع ترین اختالل رفتاری و عاطفی و بزرگ ترین بیماری روانی قرن 
حاضر است. به بیان ساده تر، یك واكنش روانی ـ زیستی در برابر فشارهای زندگی است. 
این حالت واكنشی و مشکل رفتاری به زمان و مکان خاصی محدود نیست و می تواند در 

هر زمان و هر مکان و برای هر شخصی با هر موقعیتی پدید آید.
در این كتاب چنین پرسش هایی مطرح می شوند: افسردگی چیست؟ غمگینی با افسردگی 
چه تفاوتی دارد؟ منظور از افسردگی حاد یا گذرا چیست؟ عالئم عاطفی و روانی افسردگی 
چیست؟ عالئم رفتاری افسردگی كدام اند؟ و... چند توصیۀ عمومی و عملی برای مقابله با 

افسردگی نیز بیان شده است.
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تمدن هاي بزرگ جهان: تمدن...
916. خیر اندیش، عبدالرسول. تمدن هاي 
باستان. ایران  تمدن  جهان:  بزرگ 

تهران: مدرسه،1387، 44ص
قطع: رحلي

موضوع درسي: تاریخ
کلمات کليدي: ایران باستان/ تمدن پیش 
انسان  آتشکده/  جمشید  تخت  اسالم/  از 

غارنشین.

چکيده: نوجوانان در این كتاب، با مطالعۀ متن ساده و روان و نیز مشاهدة تصاویر، اطالعاتي 
دربارة ایران باستان، از جمله آیین ها، جشن ها، اخالق، آموزش هاي نظامي، آتشکده ها، تخت 
جمشید، هنر و ادب و شهرهاي ایران باستان به دست مي آورند. مطالعات زمین شناسان 
نشان مي دهد، بیشتر سرزمین ایران، دریایي بزرگ بوده است. سپس با عقب نشیني دریا، 
خشکي ها به تدریج بیرون آمدند. انسان هاي ساكن ایران، ابتدا در كوه ها زندگي مي كردند 
و غارنشین بودند. در غارهاي نقاط گوناگون ایران، استخوان انسان ها و خاكستر آن ها به 
دست آمده كه مربوط به هزاران سال قبل است. این انسان ها از طریق شکار حیوانات غذا 

تهیه مي كردند. 

چلچراغى در تاریکى
در  چلچراغى  هادی.  سیف،   .917
فکری  پرورش  كانون  تهران:  تاریکى. 

كودكان و نوجوانان، 1389، 368 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: ادبیات فارسی
صنعتی،  اكبر  علی  کليدي:  کلمات 

زندگی نامه، پیکرتراشی، نقاشان ایرانی.

چکيده: بی بی برای این كه حسن خان را امیدوار كند، با حالت شادی ظاهری رو به او كرد 
و گفت: »سیدعلی اكبرم خدا را شکر دوست دارد نقاش بشود. دل و جانش رنگ آمیزی با 

مداد رنگی است. پول و پله كه داشتم، برایش یك جعبه مداد رنگی خریدم....«
حسن خان با رضایت سرش را تکان داد و گفت: »این جا هم همه سر و كارشان با پودرهای 

رنگی است. استعدادش گل می كند.«
كتاب حاضر بر پایۀ شرح زندگی سیدعلی اكبر صنعتی، استاد نقاش و مجسمه ساز نگارش 
یافته است كه روز دهم اردیبهشت 1294 با بهار به دنیا آمد و در دهم اردیبهشت 1385 به 

بهشت رفت. بهار آقا را برد و هنر ایران خزان زده شد.

خودآموز بورس
خودآموز  سیدمجتبی.  فنائی،   .918
بورس. تهران: سازمان بورس اوراق بهادار، 

1388، 110 ص.
قطع: رقعی

موضوع درسي: اقتصاد
اوراق  بورس  سازمان  کليدي:  کلمات 
سهام،  سرمایه گذاری،  ایران،  بورس  بهادار، 

اوراق بهادار.

چکيده: كتاب حاضر كتابی ساده و قابل فهم برای افرادی است كه برای اولین بار با بورس 
آشنا می شوند. از ویژگی های این كتاب، عالوه بر سادگی و عدم نیاز به اطالعات قبلی، این 
است كه مطالب آن بسیار كوتاه و سبك نگارش آن به گونه ای است كه فرد نه تنها از 
خواندن مباحث آن خسته نمی شود، بلکه در پایان عمدة مطالب آن به صورت زنجیره ای از 

آگاهی ها در ذهن او باقی بماند. 
كتاب دارای هفت بخش است كه عنوان های آن ها از این قرارند: بخش اول: آشنایی 
اداره می شود؛ بخش سوم:  بهادار چگونه  اوراق  بازار  بهادار؛ بخش دوم:  اوراق  با بورس 
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار؛ بخش چهارم: اصطالحات رایج در بورس اوراق بهادار؛ 
بخش پنجم: اصول خرید و فروش در بازار سهام؛ بخش ششم: كدام سهام را انتخاب كنیم؛ 

بخش هفتم: فرایند فعالیت ها و فرم های مورد استفاده در بورس اوراق بهادار.
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دانستني هاي اسالمي براي...
919. شجاعي، سید مهدي. دانستني هاي 
اسالمي براي نوجوانان )جلد1(. تهران: 
نوجوانان،  و  كودكان  فکري  پرورش  كانون 

1387، 3ج.
قطع: رحلي

موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني
کلمات کليدي: دایرئ  المعارف/ تربیت دیني/ 

واژه نامه/ اصول و احکام دینی.

چکيده: كتاب حاضر جلد اول »دانستني هاي اسالمي براي نوجوانان« است. مطالب این 
مجموعه در سه جلد و با هدف پاسخگویي موجز و مختصر به سؤاالت دیني نوجوانان تنظیم 

شده است. جلد حاضر حروف الفبایي آ تا ت را دربرمي گیرد. 

دانستني هاي اسالمي براي...
دانستني هاي  مهدي.  شجاعي،    .920
  .)2 )جلد  نوجوانان  براي  اسالمي 

تهران: كانون پرورش
3ج   ،1387 نوجوانان،  و  كودكان  فکري 

468ص.
قطع: رحلي

موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني
کلمات کليدي: دایرئ  المعارف/ تربیت دیني/ 

واژه نامه/ اصول و احکام دینی.

 چکيده: كتاب حاضر جلد دوم »دانستني هاي اسالمي براي نوجوانان« است و حروف 
الفبایي ث تا ش را دربرمي گیرد. این مجموعه با هدف پاسخگویي موجز و مختصر به 
سؤاالت دیني نوجوانان تنظیم شده است. از جمله موضوعات مطرح شده در این كتاب 

مي توان به تاریخ اسالم، احکام، شخصیت ها، مکان های مقدس و... اشاره كرد. 

دانستني هاي اسالمي براي...
دانستني هاي  حمید.  گروگان،    .921
اسالمي براي نوجوانان )جلد 3(تهران: 

كانون پرورش
 - 3ج   ،1387 نوجوانان،  و  كودكان  فکري 

608ص.
قطع: رحلي

موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني
کلمات کليدي: دایرئ  المعارف/ تربیت دیني/ 

واژه نامه/ اصول و احکام دینی.

چکيده: كتاب حاضر جلد سوم »دانستني هاي اسالمي براي نوجوانان« است و حروف 
الفبایي ص تا ي را دربرمي گیرد. در این كتاب اطالعات بسیاري پیرامون اصول عقاید 
اسالمي، تاریخ اسالم، احکام و... به صورت علمي گردآوري شده است. مخاطب با رجوع به 

این كتاب مي تواند پاسخ بسیاري از سؤاالت دیني خود را پیدا كند.



دانش نامة فشردۀ بدن...
فشردۀ  دانش نامة  بُرنی.  دیوید،   .922
دیگران.  و  راد  انسان. مجید رضائی  بدن 
تهران: مدرسه، 1387، 240ص.: مصور)رنگی(. 

قطع: رقعی
موضوع درسي: مرجع

فیزیولوژی،  انسان،  بدن  کليدي:  کلمات 
دایرئ  المعارف كودكان و نوجوانان.

چکيده: مجموعۀ »دانش نامه های فشرده« مجموعه ای است كه به حوزه های گوناگون 
علوم اعم از زیست شناسی، زمین شناسی، جغرافیای فیزیکی، هواشناسی، فیزیولوژی، 
بیوشیمی و  ریاضیات، گیاه شناسی، جانورشناسی،  فیزیك،  بیماری ها، شیمی،  آناتومی، 
بوم شناسی می پردازد. جلد حاضر از این مجموعه كه بدن انسان را معرفی می كند، از 

ویژگی هایی به این شرح برخوردار است: 
l حاوی بیش از 2000 كلیدواژه است و سلول، استخوان، ماهیچه، عصب، خون، گوارش، 

تولید مثل و رشد را در انسان شرح می دهد.
l به كمك تصویرهای چهاررنگ، جزئیات ساختمان و عملکرد بدن انسان را نشان می دهد.

l با توضیحات كامل، درک بدن انسان را ساده می سازد.
l نظم موضوعی آن به گونه ای است كه خواننده به سادگی به موضوع دل خواه دست رسی 

پیدا می كند.
l دارای نمایه ای كامل با ارجاع مقابل است كه نیازهای درسی مشاوران آموزشی را برآورده می سازد.

راهنماى جامع بازاریابى،...
923. عرفانی، حمیدرضا. راهنماى جامع 
بازاریابى، تبليغات و فروش اینترنتى 
چگونه کاالى خود را به طور مؤثر در 
اینترنت معرفى و به فروش برسانيم. 

تهران: امید فرزانگان، 384 ص.: مصور.
قطع: وزیري

موضوع درسي: اقتصاد
کلمات کليدي: بازاریابی اینترنتی، اینترنت 

و تبلیغات.

چکيده: آشنایی با مفهوم »تجارت الکترونیك« و بررسی مزایا، چالش ها و راهکارهای 
موجود آن در ایران راهنمای قدم به قدم برای راه اندازی یك كسب و كار آنالین و معرفی 
بازار  به  استراتژی های ورود  انواع  ارائۀ  الکترونیك،  بازاریابی  اجزای الزم  و  ابزارها  انواع 
الکترونیك و راهکارهای تخصصی برای فتح آن، معرفی انواع تبلیغات اینترنتی و آشنایی با 
تکنیك ها و روش های مؤثر برای اثربخشی بیشتر هر كدام ارائۀ مدل های تشویقی و معرفی 

راهکارهای الزم برای بازدید مجدد كاربران از سایت شما و...
در این كتاب كوشش شده تا مهم ترین دانستنی ها و مهارت های مربوط به تبلیغات، بازاریابی 
و فروش اینترنتی، متناسب با شرایط و ویژگی های كشور ایران را توضیح داده و هم چنین 
آموزش دهد و از این نظر یك راهنمای جامع می باشد. ضمناً كتاب از یك پایگاه پشتیبانی 
اینترنتی نیز برخوردار است، ضمن ارائۀ نکات تکمیلی و جدید و مطالب و مقاالت روز به 
تحلیل و بررسی مباحث تخصصی تر نیز می پردازد و به پرسش ها و نیازهای مشاوره ای نیز 

پاسخ می دهد.

زیست شناسى با رویکرد...
رویکرد  با  شناسى  زیست   .924
مولکولى. سیدعلی آل محمد... ]و دیگران[. 

تهران: فاطمی، 2 ج.
قطع: وزیري

موضوع درسي: زیست شناسی
کلمات کليدي: رویکرد مولکولی، آموزش 
زیست شناسی، چالش های زیست شناسی، 

شیمیـ  زیست شناسی.

چکيده: كتاب حاضر زیست شناسی را با نگاهی كل نگر و مدرن معرفی می كند. برای 
نمونه، كادرهای »پیوندها«، ارتباط های میان موضوع های متفاوت زیست شناسی را یادآور 
می شوند. در بخش های »تئوری«، نظریه های مهمی كه برای درک عمیق آن قسمت 
از مطلب اهمیت دارند، شرح داده شده است. كادرهای »نکته ای از شیمی«، پیوندهای 
میان شیمی و زیست شناسی را مطرح می كنند و كادرهای »چالش های زیست شناسی«، 
ارتباط های زیست شناسی را با موضوع های اجتماعی مورد توجه قرار می دهند. در كادرهای 

»ریشه شناسی واژگان« نیز، خاستگاه واژه های بیگانۀ زیست شناسی بررسی شده است.
این كتاب دست خواننده را می گیرد و او را با رعایت همۀ استانداردهای آموزش زیست 
شناسی، پله پله از سطح علم زیست شناسی به درون آن و سپس به اعماق می برد و 

دستاوردهای نوین و هم چنین چالش های پیش رو را به او نشان می دهد.
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شيمي پایه )1(
925. زومدال، استیون اس. شيمي پایه 
 ،1388 نص،  تهران:  دیاني.  محمود   .)1(

2ج- 398ص.
قطع: رحلي

موضوع درسي: شیمي
مفاهیم  پایه/  شیمي  کليدي:  کلمات 

كانوني/ شیمي در عمل/ پرسش و پاسخ.

چکيده: نگارنده در كتاب حاضر در ابتداي هر بخش هدف یا اهدافي مشخص كرده است 
تا دانش آموز بداند هنگام خواندن آن بخش، مفهوم یا مفاهیم اصلي و كانوني كدام هستند. 
سپس مطالب درس را توضیح مي دهد. در انتهاي فصل نیز مسائلي را به دقت مطرح كرده 
است تا دانش آموزان بتوانند به كمك آن ها، مفاهیم مطرح شده در كتاب را براي خود 
كاماًل جا بیندازند. پاسخ بسیاري از این سؤال ها و مسائل در پایان كتاب داده شده است. 
هم چنین،براي تشویق دانش آموز به استفاده از روش علمي،طراحي آزمایش و تعبیر نتایج 
آزمایش،بخش هایي موسوم به »شیمي در عمل« تدارک دیده شده است. این فعالیت ها به 

درک عملي مفاهیم مطرح شده كمك مي كنند.

شيمي پایه )2(
926. زومدال، استیون اس. شيمي پایه 
)2(. محمود دیانی. تهران: نص، 1388، 2ج 

– 380ص.
قطع: رحلي

موضوع درسي: شیمي
مفاهیم  پایه/  شیمي  کليدي:  کلمات 

كانونی/ پرسش و پاسخ/ آزمایشگاه شیمي.

چکيده: نگارنده در كتاب حاضر كوشیده است، عالوه بر پرداختن به مفاهیم و مسائل 
اصلی شیمي، مطالب جانبي بسیاري را نیز مطرح كند. این مطالب به دانش آموز براي 
خواندن درس شیمي انگیزه مي دهد و ارتباط دنیاي واقعي را با آنچه مي خواند، به او نشان 
مي دهد. در ابتداي هر بخش از كتاب، هدف یا اهدافي مشخص شده اند  تا دانش آموز بداند 
هنگام خواندن آن بخش، مفهوم یا مفاهیم اصلي و كانوني كدام هستند. سپس براي مرور 
مطالب، سؤال هاي كانوني را مطرح كرده است تا دانش آموزان پس از خواندن بخش، به این 
سؤال ها پاسخ دهند. پاسخ این سؤاالت در پایان كتاب داده شده است. هم چنین در پایان 
هر فصل، بخشي به نام »شیمي در آزمایشگاه« وجود دارد كه به مطالب مطرح شده در آن 

فصل مربوط مي شود. 

شيمي با نگرش تحليلي )جلداول(
با  شيمي  غالمعباس.  فر،  پارسا   .927
تهران:  )جلداول(.  تحليلي  نگرش 

فاطمي، 1388، 3ج.
قطع: وزیري

موضوع درسي: شیمي
کلمات کليدي: آموزش شیمي/ پرسش و 
كنکاش/  نظریۀ اتمی/ شیمی آلی/ خواص 

تناوبی عناصر. 

چکيده: مطالب این كتاب مطابق با سرفصل برنامۀ درسي مصوب شیمي سال دوم 
دبیرستان است. به منظور ایجاد حس كنجکاوي در مخاطبان و تقویت جنبۀ پژوهشي 
كتاب، پرسش هایي تحت عنوان »پرسش و كنکاش« در متن ارائه شده اند. هم چنین، در 
پایان هر فصل تعداد قابل توجهي مسئله و پرسش، به تفکیك براي هر بخش آمده است. 
پاسخ نامۀ تشریحي سؤاالت نیز در پایان كتاب درج شده است. عنوان هاي برخي از مطالب 
كتاب عبارت اند از: مقدمه اي بر نظریۀ اتمي ساده؛ ساختار اتمي و خواص تناوبي عنصرها؛ 

تركیب هاي یوني؛ پیوند كوواالنسي؛ شیمي آلي. 
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شيمي با نگرش تحليلي )جلددوم(
با  شيمي  غالمعباس.  فر،  پارسا   .928
(.تهران:  تحليلي)جلددوم  نگرش 

فاطمي، 1388، 3ج.
قطع: وزیري

موضوع درسي: شیمي
نگرش  شیمي/  آموزش  کليدي:  کلمات 
تحلیلي/ ترمودینامیك شیمیایي/ خودآزمایي/ 

واكنش شیمیایی.

چکيده:كتاب حاضر در هشت فصل نگارش یافته است. در هر فصل، عالوه بر توضیح 
مطالب درسي تعدادي »پرسش و كنکاش« مرتبط با موضوع مورد بحث آمده است. خواننده 
پس از مطالعۀ هر فصل مي تواند براي ارزیابي میزان درک خود، مسائل آن فصل را حل 
كند و سپس پاسخ خود را با پاسخ نامۀ پایان كتاب مقایسه كند. عنوان هاي مطالب كتاب 
عبارت اند از: واكنش هاي شیمیایي و استوكیومتري؛ ترمودینامیك شیمیایي؛ مخلوط ها؛ 

محلول ها؛ كلوئیدها؛ سوسپانسیون ها.

شيمي با نگرش تحليلي...
با  شيمي  غالمعباس.  فر،  پارسا   .929
تهران:  )جلدسوم(.  تحليلي  نگرش 

فاطمي، 1388، 3ج.
قطع: وزیري

موضوع درسي: شیمي
نگرش  شیمي/  آموزش  کليدي:  کلمات 
الکتروشیمي/  كنکاش/  و  پرسش  تحلیلی/ 

تعادل شیمیایي.

چکيده: كتاب حاضر منطبق بر مطالب و مواد كتاب درسي شیمي تدوین شده است تا به 
عنوان منبع كمك درسي در كنار مطالب كتاب اصلي مورد استفاده قرار گیرد. نگارنده مطالب 
كتاب را در 12 فصل تدوین كرده و در هر فصل، تعداد قابل توجهي مسئله و پرسش آورده 
است. در پایان كتاب نیز پاسخ مسائل و پرسش ها را بیان كرده است. سینتیك شیمیایي، 

تعادل شیمیایي، اسیدها و بازها، و الکتروشیمي عنوان هاي مطالب كتاب هستند. 

 

شناخت زبان فارسي در سه...
زبان  شناخت  اصغر.  شهبازي،   .930
فارسي در سه سطح آوایي، دستوري 
 ،1387 دانش،  سامان  تهران:  معنایي.  و 

248ص.
قطع: وزیري

موضوع درسي: ادبیات فارسي
فارسي/  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 

آواشناسي/ دستور زبان/ زبان شناسي.

از شگفت انگیزترین استعدادهاي بشر است و تنها اوست  چکيده: توانایي تکلم یکي 
كه از قدرت نطق و بیان برخوردار است. بشر مي تواند به كمك زبان با دیگران ارتباط 
دوسویه برقرار كند. این استعداد شگرف و خدادادي همواره مورد اعجاب و شگفتي بوده و 
زیربناي علم و تفکر شناخته شده است. نظر به چنین اهمیت و ارزشي است كه از دیرباز 
عده اي از پژوهشگران و محققان مطالعات خود را روي زبان متمركز كرده و توانسته اند در 
زمینۀ آواشناسي، دستور، معاني و واژگان زبان به اطالعات ارزنده اي دست پیدا كنند و علم 
زبان شناسي را به وجود آورند. نگارنده در كتاب حاضر بر اساس علم زبان شناسي، زبان 
فارسي را در سه سطح آوایي، دستوري و معنایي مورد مطالعه قرار داده است. عنوان هاي 
برخي از مطالب كتاب عبارت اند از: ویژگي هاي زبان انسان؛ محل تولید و نحوة تولید واج ها؛ 

ویژگي هاي اسم؛ ساختمان فعل؛ حاالت صفت؛ انواع واژه ها؛ روابط دروني معنایي.
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ضمير:  مباحث مربوط به انواع...
931. كاظمي نیا، مهر علي. ضمير:  مباحث 
مربوط به انواع ضمير و کاربردهاي آن 
دانشجویان....  دانش آموزان،  براي 

تهران: مدرسه، 1387، 124ص.
قطع: وزیري

موضوع درسي: عربي
کلمات کليدي: آموزش زبان عربي/ ضمیر/ 

پرسش و تمرین.

چکيده: كتاب حاضر، از مجموعۀ »كتاب كوچك عربي«، به بررسي موضوع »ضمیر« 
مي پردازد. نگارنده در مرحلۀ نخست سعي كرده است كه با پرسش هاي ساده و هدفمند، 
دانش آموز را به سوي مطلب مورد نظر هدایت كند. در مرحلۀ بعد، آن قاعده یا موضوع را 
در جاي جاي كتاب تکرار كرده و براي هر موضوعي تمرین هاي متنوع و پرسش هاي 
با  آشنایي  از:  عبارت اند  كتاب  فصل هاي  عنوان هاي  است.  كرده  ارائه  چهارگزینه اي 
ضمیرهاي عربي و تقسیم بندي آن ها؛ آشنایي با كاربرد یا نقش ضمیرهاي عربي؛ نکته هایي 

پیرامون مبحث ضمیر. 

فرهنگ نامة نجوم و فضا
نامة نجوم  فرهنگ  932. كوپر، هیثر. 
و فضا. شادي حامدي آزاد.تهران: طالیي، 

1388، 320ص.
قطع: رحلي

موضوع درسي: فیزیك
کلمات کليدي: فرهنگ نامه/ نجوم/ فضا/ 

رصد آسمان شب/ كهکشان.

چکيده: هدف از تهیۀ این فرهنگنامه، آشنایي مخاطبان با مباني نجوم، رصد آسمان شب 
و معرفي مرزهاي دانش اخترشناسي است. گروه نویسندگان و مترجمان این اثر كوشیده اند، 
تازه ترین رویدادهاي اخترشناسي را در این فرهنگنامه منعکس كنند. عنوان هاي برخي از 
مطالب كتاب عبارت اند از: تاریخ نجوم؛ مشاهدة كیهان؛ كاوش فضا؛ سیاره ها و قمرها؛ 

ستارگان؛ كهکشان ها و وراي آن ها؛ اخترشناسي آماتوري.

فرهنگ فارسي - عربي
933. اشکبوس،عادل. فرهنگ فارسي - 

عربي.تهران: مدرسه، 1387، 774ص.
قطع: وزیري

موضوع درسي: عربي
فارسي/  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 
واژه نامه/ فرهنگ لغت زبان عربي/ فرهنگ 

لغت/ زبان عامیانه.

چکيده: ضرورت ارتباط متقابل زبان ها و فرهنگ های زنده و پویا در جهان امروز، تهیۀ 
واژه نامه های دوزبانه را ایجاب می كند. فرهنگ فارسیـ  عربی، یکی از این فرهنگ هاست. 
این فرهنگ لغت  شامل حدود 15 هزار مدخل اصلی و فرعی است كه معادل عربی  واژه ها، 
تركیبات وصفی و اضافی، اصطالحات و تعبیرات خاص  و ضرب المثل های فارسی را به 
خواننده عرضه كرده است. از ویژگی های این فرهنگ، آوردن معادل عربي بسیاری از 

واژگان سیاسی، علمی و فني جدید مانند واژه هاي مربوط به حوزة رایانه و اینترنت است. 
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فرهنگ نامه دایناسورها...
فرهنگ نامه  عرفان.  خسروی،   .934
دایناسورها )شناخت جامع دایناسورهاى 
ایران و جهان(. تهران: طالیی، 1389، 216 

ص.: مصور)بخشی رنگی(.
قطع: وزیري

موضوع درسي: مرجع
فرهنگ نامه،  دایناسورها،  کليدي:  کلمات 

آموزش علوم تجربی، تاریخ زمین، انقراض.

چکيده: این كتاب با نگاهی علمی به تکامل و انقراض دایناسورها، می كوشد در خواننده 
نگاهی مهربان تر نسبت به طبیعت ایجاد كند و با ارائۀ شواهد علمی از دورة دایناسورها، 
مخاطبان را با خطرهایی كه محیط زیست امروز ما را تهدید می كنند، آشنا سازد. كتاب 
تازه ترین یافته های علمی دربارة دایناسورها را با نگاهی كاماًل علمی و آموزشی به زبان 
ساده برای همه خصوصاً دانش آموزان گردآوری كرده است؛ مطالبی از قبیل دانش قاره ها و 
تاریخ زمین؛ پراكنش دایناسورها در جهان، تنوع زیستی؛ انقراض؛ بوم شناسی؛ رفتارشناسی 
دایناسورها و بسیاری اطالعات دیگر دربارة دایناسورهای سراسر جهان. اطالعات یاد شده 
همراه با نمودارهای جذاب و گویا، درخت های تبار زایشی كامل و نقشه های دقیق، درک 

مطالب كتاب را آسان تر می كنند.

قصه هاى شيرین شاهنامه
935. شعبانی، اسداهلل . قصه هاى شيرین 
شاهنامه. تهران: پیدایش، 128 ص.: مصور.

قطع: خشتي
موضوع درسي: ادبیات فارسی

کلمات کليدي: داستان های كوتاه فارسی، 
شاهنامه، ابوالقاسم فردوسی.

چکيده: »شاهنامه« حاصل رنج سالیان دراز شاعر بزرگ فارسی زبان ایرانی، ابوالقاسم 
فردوسی توسی است. داستان فراز و فرود، غم و شادی، رنج و آسایش، و شکست و پیروزی 
یك ملت است. نویسندة كتاب حاضر، با بازنویسی و گزینش گوشه هایی از شاهنامه و 
ساده نویسی و شرح ابیات آن كوشیده است آن را متناسب با درک و دریافت نوجوانان ارائه 
دهد. در این راستا، تا آن جایی كه مقدور بوده به سبك و شیوة استاد توس نزدیك شده و از 

آوردن واژه های سطحی و بیگانه دوری جسته است.

فيزیك مفهومي: جلد اول: مکانيك
936. پل جي هیوئیت. فيزیك مفهومي: 
تهران:  رهبر  منیژه  مکانيك.  اول:  جلد 

فاطمي، 1388، 4ج – 276ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: فیزیك
کلمات کليدي: فیزیك مفهومي/ مکانیك/ 
نیوتون/ تعادل مکانیکي/ پرسش و تمرین/ 

خودآزمایي.

چکيده: جلد اول از »فیزیك مفهومي« به موضوع مکانیك اختصاص دارد. نگارنده در 
كتاب حاضر نخست به بررسي اندازه گیري اولیۀ زمین و فاصلۀ آن تا ماه و خورشید پرداخته 
است. سپس قانون اول نیوتون و تعادل مکانیکي را بیان كرده است. در ادامه نیز دربارة 
حركت خطي، قانون دوم حركت نیوتون، تکانه، انرژي، حركت چرخشي، گراني،حركت 
پرتابه و ماهواره توضیحاتي ارائه داده است. كتاب عالوه بر مطالب درسي،شامل پرسش ها، 
تمرین ها، مسئله ها و طرح هایي در پایان هر فصل است كه درک خوانندگان از مطالب آن 

را مي سنجد. 
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فيزیك مفهومي: جلد دوم: ...
937. پل جي هیوئیت. فيزیك مفهومي: 
جلد دوم: خواص ماده، گرما، صوت. 

منیژه رهبر. تهران: فاطمي، 1388، 258ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: فیزیك
ماده/  مفهومي/  فیزیك  کليدي:  کلمات 

گرما/ صوت/ پرسش و تمرین.

چکيده: ماده هر قدر هم كه جامد به نظر برسد، از اجزاي بسیار ریزي تشکیل شده است 
كه آن ها نیز فضاي تهي اند. این ها اتم هستند كه مي توانند تركیب شوند و مولکول ها را 
به وجود آورند. مولکول ها نیز دور هم جمع مي شوند و مادة اطراف ما را تشکیل مي دهند. 
نگارنده در كتاب حاضر نخست ویژگي هاي ماده را بیان كرده است. سپس دربارة انتقال 
گرما،ترمودینامیك، ارتعاش ها، امواج و صداهاي موسیقیایي توضیحاتي ارائه داده است. 
هم چنین در پایان هر بخش، پرسش ها و مسئله هایي را براي درک بهتر مطالب مطرح 

كرده است. 

فيزیك مفهومي: جلد سوم:...
938. پل جي هیوئیت. فيزیك مفهومي: 
مغناطيس  و  الکتریسيته  جلد سوم: 
 ،1388 فاطمي،  تهران:  رهبر.  منیژه  نور. 

4ج – 262ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: فیزیك
کلمات کليدي: فیزیك مفهومي/ الکتریسیته/ 

مغناطیس/ كوانتوم های نور.

به  الکتریکي،  پدیده هاي  از  وسیعي  گسترة  به  كه  است  نامي  »الکتریسیته«  چکيده: 
شکل هاي متفاوتي اطالق مي شود كه تقریباً اساس بسیاري از چیزهاي اطراف ما را تشکیل 
مي دهند. از آذرخش در آسمان گرفته تا درخشش المپ، از آنچه اتم ها را به شکل مولکول 
به هم مي پیوندند تا ضربه هاي عصبي كه در دستگاه اعصاب ما حركت مي كنند، همگي 
منشأ الکتریکي دارند. در عصر فناوري، شناخت مباني الکتریسیته و هم چنین چگونگي به 
كارگیري طرح هایي بنیادي براي حفظ و ارتقاي آسایش، ایمني و رفاه كنوني ما اهمیت 
دارد. نگارنده در كتاب حاضر نخست الکتریسیتۀ ساكن یا الکتروستاتیك را بررسي مي كند. 
سپس مطالبي دربارة نور و ویژگي هاي الکترومغناطیسي آن بیان مي كند. در پایان هر فصل 
نیز پرسش ها و تمرین هایي را مطرح كرده است. جریان الکتریکي، مغناطیس، بازتاب و 

شکست، امواج نور و كوانتوم هاي نور، عنوان هاي برخي از مطالب كتاب هستند. 

فيزیك مفهومي: جلد چهارم:...
939. هیوئیت، پل جي. فيزیك مفهومي: 
جلد چهارم: فيزیك اتمي و هسته اي. 
منیژه رهبر. تهران: فاطمي، 1388، 4ج – 252ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: فیزیك

کلمات کليدي: فیزیك مفهومي/ فیزیك اتمي/ 
فیزیك هسته اي/ نظریۀ نسبیت خاص و عام.

چکيده: اتم از یك هستۀ مركزي تشکیل شده است كه ترتیب پیچیده اي از الکترون ها 
آن را احاطه كرده اند. این مطالعۀ ساختار اتمي را »فیزیك اتمي« مي نامند. نگارندة كتاب 
حاضر به بررسي تحوالت فیزیك اتمي مي پردازد و این تحوالت را از فیزیك كالسیك 
تا كوانتومي دنبال مي كند. پس از آن نیز فیزیك هسته اي را شرح مي دهد. هم چنین در 
پایان هر فصل براي درک بهتر مطالب سؤاالتي را مطرح كرده است. عنوان هاي برخي از 
مطالب كتاب عبارت انداز: اتم و كوانتوم؛ شکاف و هم جوشي هسته اي؛ نظریۀ نسبیت خاص؛ 

نظریۀ نسبیت عام.
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فيزیك 2 و آزمایشگاه
و   2 فيزیك  و...  احمد  احمدي،   .940
نقش  خرد:  مبناي  تهران:  آزمایشگاه. 

سیمرغ، 1388، 436ص.
قطع: رحلي

موضوع درسي: فیزیك
کلمات کليدي: آموزش فیزیك/ آزمایشگاه/ 

اندازه گیري/ پرسش و پاسخ/ كار و انرژي.

چکيده: كتاب حاضر با هدف كمك به توسعه و درک بهتر مفاهیم و محتواي  كتاب هاي 
درسي و ارائۀ تکنیك هاي متفاوت حل مسئله به منظور ایجاد مهارت براي پاسخگویي به 
پرسش ها، مسائل و آزمون هاي گوناگون تهیه و تدوین شده است. نگارنده مفاهیم هر فصل 
از كتاب درسي را توضیح داده و در انتهاي آن، پرسش ها و تمرین هاي تکمیلي را گنجانده 
كه در پایان كتاب پاسخ آن ها را آورده است. عنوان هاي برخي از مطالب كتاب عبارت اند از: 

فیزیك و اندازه گیري؛ كار و انرژي؛ ویژگي هاي ماده؛ گرما و قانون گازها.

فيزیك 3 و آزمایشگاه سال...
و   3 فيزیك  احمد.  احمدي،   .941
متوسطه( سوم  سال  آزمایشگاه 

ریاضي فيزیك). تهران: مبناي خرد: نقش 
سیمرغ، 1388، 406ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: فیزیك

آزمایشگاه/  فیزیك/  کليدي:  کلمات 
ترمودینامیك/ الکتریسیته/ پرسش و پاسخ/ 

مغناطیس.

چکيده: این كتاب در پنج فصل ترمودینامیك، الکتریسیته ساكن، جریان الکتریکي و 
مدارهاي جریان مستقیم، مغناطیس، و القاي الکترومغناطیسي را شرح داده است. در هر 
درس، پس از توضیح متن درس، پرسش هاي گوناگون همراه با پاسخنامه ارائه شده اند. 
هم چنین، چند آزمون به منظور آشنایي دانش آموزان با نمونه سؤال هاي امتحاني نوبت های 

اول و دوم عرضه شده است. 

فيزیك 3 و آزمایشگاه سال...
و   3 فيزیك  احمد.  احمدي،   .942
آزمایشگاه سال سوم متوسطه(علوم 
تجربي). تهران: مبناي خرد: نقش سیمرغ، 

1388، 330ص.
قطع: رحلي

موضوع درسي: فیزیك
کلمات کليدي: فیزیك/ آزمایشگاه/ علوم 
تجربي/ مغناطیس/ پرسش و پاسخ/ جریان 

الکتریکي.

چکيده: كتاب حاضر شامل چهارفصل با عنوان هاي الکتریسیتۀ ساكن، جریان الکتریکي و 
مدارهاي جریان مستقیم، مغناطیس، و القاي الکترومغناطیسي است. نگارنده نخست مفاهیم 
هر فصل از كتاب درسي را توضیح داده و براي تفهیم بهتر محتواي كتاب، در هر فصل 
مثال هاي متنوعي ارائه داده است. هم چنین در البه الي هر قسمت از درس، تمرین هاي 
تثبیت یادگیري را گنجانده است. در پایان هر بخش نیز نمونه سؤال هایي ارائه شده اند  كه 
پاسخ آن ها در پایان كتاب آمده است. كتاب با سؤاالت مربوط به امتحانات نهایي همراه با 

پاسخ نامه به پایان مي رسد.
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الکتریسيته، مغناطيس و موج
الکتریسيته،  رضا.  احمد  حسیني،   .943
مغناطيس و موج. تهران: فاطمي، 1388، 

252ص.
قطع: وزیري

موضوع درسي: فیزیك
کلمات کليدي: الکتریسیته/ مغناطیس/ موج.

چکيده: نگارنده مطالب كتاب را در پنج فصل به این شرح نوشته است: در فصل اول به 
بررسي برهمکنش بارهاي الکتریکي ساكن مي پردازد. در فصل دوم، بارهاي متحرک را 
مورد بررسي قرار مي دهد. در فصل سوم، در مورد میدان هاي مغناطیسي متغیر با زمان بحث 
مي كند. در فصل چهارم به موج هاي الکترومغناطیسي، مکانیکي و ترمودینامیکي می پردازد 
و در فصل آخر نیز، مدارهاي الکتریکي را شرح می دهد. بخش پایاني كتاب نیز به پاسخ نامۀ 

سؤاالت اختصاص دارد. در پایان هر فصل، سؤاالت المپیاد فیزیك آورده شده است.

مکانيك و پرتوزایي
944. مارک الس. مکانيك و پرتوزایي. 

تهران: مدرسه، 1387، 112 ص.
قطع: رحلي   

موضوع درسي: فیزیك  
کلمات کليدي: فیزیك/ علم اندازه گیري/ 

مکانیك/ پرتوزایي/ پرسش و تمرین. 

همراه  به  فیزیك،  گوناگون  مفاهیم  و  سرفصل ها  برگیرندة  در  حاضر  كتاب  چکيده: 
كاربردهاي امروزي آن هاست و به مفاهیمي چون علم اندازه گیري، معادله هاي حركت، 
مؤلفه هاي نیرو، نیروهاي شاره اي، پایستگي اندازة حركت، برخوردهاي كشسان و ناكشسان، 
تابش آلفا و آهنگ واپاشي پرداخته است. هم چنین در پایان كتاب، پرسش ها و مسئله هاي 

متنوعي براساس شیوه هاي نوین ارزشیابي تدارک دیده شده است.

موج ها و جهان ما
945. الس،مارک و... موج ها و جهان ما. 
روح اهلل خلیلي بروجني. تهران: مدرسه، 1387، 

86 ص.
قطع: رحلي   

موضوع درسي: فیزیك  
آموزش  مهبانگ/  امواج/  کليدي:  کلمات 

فیزیك/ فوتوالکتریك/ مهبانگ.

چکيده: این مجموعه دربرگیرندة مفاهیم متفاوت فیزیك با كاربردهاي امروزي آن ها و 
 »AS« پرسش هاي جدید امتحاني است و مطابق با برنامۀ ویژة »ادكسل« و دوره هاي
و »GCE« انگلستان برنامه ریزي و تألیف شده است. عنوان هاي برخي از مطالب كتاب 
عبارت اند از: حركت بر مسیر دایره اي، نوسان ها و حركت دایره اي، موج هاي عرضي و 
طولي، گسیل فوتو الکتریك، موج هاي ماده، طیف ستارگان، و مهبانگ و فرو ریزش 

بزرگ. 
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ميدان ها و نيروها
946.. الس،مارک و... ميدان ها و نيروها. 
مدرسه،  تهران:  بروجني.  خلیلي  اهلل  روح 

1387، 90 ص.
قطع: رحلي   

موضوع درسي: فیزیك  
خازن/  میدان ها/  کليدي:  کلمات 
مسائل  فیزیك/  آموزش  شتاب دهنده/ 

كاربردی.

مؤلفان  است.  فیزیك  متفاوت  مفاهیم  و  سرفصل ها  دربرگیرندة  كتاب  این  چکيده: 
آن تجربه ای طوالنی در آموزش و ارزش یابی فیزیك پیشرفته دارند و به طور مستقیم 
دست اندركار شکل گیری خدمات پیشرفتۀ ادكسل  در فیزیك )AS(  هستند. كتاب حاضر از 
چهار فصل با این عنوان ها تشکیل شده است كه عبارت اند از: میدان ها، خازن ها، مغناطیس 

و شتاب دهنده ها. در پایان كتاب نیز به طرح پرسش ها و مسئله های كاربردی می پردازد.

انگليسى 1 و 2 دروس پيش...
و   1 انگليسى  نورالهد.  قربانی،   .947
)کلية  دانشگاهى  پيش  دروس   2
کامل  آموزش  شامل  رشته ها(:  
متنوع  تمرین هاى  دروس،  مفاهيم 
درس به درس..... تهران: مؤسسۀ علمی 
)بخشی  رزمندگان،1389، 124 ص.: مصور 

رنگی(.
قطع: رحلي

موضوع درسي: زبان انگلیسی
انگلیسی،  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 
راهنمای آموزشی، آزمون و تمرین، پرسش 

و پاسخ.

چکيده: كتاب حاضر با توجه به تغییرات اساسی در محتوای كنکورهای سراسری و نیاز 
دانش آموزان به كسب مهارت های الزم برای موفقیت در كنکور سراسری تدوین شده 
است. در این كتاب، عالوه بر تمرین های متنوع درس به درس كه در هشت فصل گنجانده 
شده اند ، برای آموزش و تمرین بیشتر، از چهار آزمون میان نیم سال و پایان نیم سال، به 
همراه پرسش های چهارگزینه ای و صحیح و غلط استفاده شده است. 10 آزمون نهایی نیز 

پایان بخش كتاب هستند.

انگليسى 3:  سال سوم...
  :3 انگليسى  سهراب.  پور،  غالم   .948
سال سوم دبيرستان شامل آموزش 
تمرین هاى  دروس،  مفاهيم  کامل 
متنوع..... تهران: مؤسسۀ علمی رزمندگان، 

1389، 88 ص جدول.
قطع: رحلي

موضوع درسي: زبان انگلیسی 
انگلیسی،  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 
راهنمای آموزشی، آزمون و تمرین، پرسش 

و پاسخ.

چکيده: كتاب كمك آموزشی حاضر برای درس زبان انگلیسی دانش آموزان سال سوم 
دبیرستان در شش فصل تدوین یافته است. هر درس شامل درک جمله، تمرین واژگان، 
دستور زبان و توضیحات دستوری به همراه تمرینات دستور زبان، مکالمه، تلفظ، درک مطلب، 
امال و در پایان پاسخ نامه است. توضیحات درس به درس این مجموعه در تمرین های ارائه 

شده برای هر درس نیز به منظور همراهی و هم گامی بیشتر با دانش آموزان ارائه شده اند.
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کليات )سوگ نامة عاشورایى(
کليات  محمود.  مازندرانی،  فدایی   .949
فرتاب،  تهران:  )سوگ نامة عاشورایى(. 

1388، 552ص.
قطع: وزیري 

موضوع درسي: ادبیات فارسی
کلمات کليدي: حسین بن علی، شعرفارسی، 

ادبیات مذهبی، مرثیه سرایی.

چکيده: واقعۀ شهادت حسین بن علی )ع(، سرحلقۀ دادخواهان و پیشوای آزادگان جهان، 
تأثیر عمیق و پایدار بر زندگی مسلمانان داشته و دارد. اثرگذاری عاشورا بر ادبیات فارسی، 
گنجینه ای عظیم و ماندگار از تصاویر زیبای حق جویی، فداكاری و ایثار را در قالب اشعار 
و عبارات لطیف و معانی ظریف پدید آورده است. كتاب حاضر حاوی چهار هزار بیت است 
كه در قالب تركیب بند و با وزن »مفعول فاعالت مفاعیل فاعالن« در چهار نظام یا بخش 
سروده شده است. بخشی نیز به مراثی و نوحه هایی در قالب مستزاد، ترجیع بند، غزل، 
مثنوی و چند قصیدة زیبا اختصاص یافته است كه وزن های گوناگون دارند. این بخش 
حاوی بیش از 2700 بیت است. در پایان كتاب، متن اصلی اثر برای استفادة خوانندگان به 

پیوست افزوده شده است.

آشنایى با الگوریتم ها
با  آشنایى  یحیی.  تابش،   .950

الگوریتم ها. تهران: فاطمی
قطع: خشتي

موضوع درسي: ریاضی
رایانه ای،  الگوریتم های  کليدي:  کلمات 
راهنمای آموزشی، مسائل، تمرین ها، المپیادها.

چکيده: رایانه ها و شبکه های رایانه ای، به ابزارهای ضروری و همه جانبه در زندگی تبدیل 
شده اند ، دستمایۀ همۀ كاربردها مجموعه ای از دستورالعمل ها و راهکارها است كه تحت 
قالب و شیوه ای مشخص كنار هم قرار می گیرند و به آن »الگوریتم« می گوییم. در المپیاد 
كامپیوتر نیز »حل مسئله« به ویژه مسئله های الگوریتمیـ  بخش مهمی را تشکیل می دهد؛ 
لذا آشنایی با روش های حل مسئله های الگوریتمی جهت آمادگی برای شركت در المپیاد 
كامپیوتر ضروری است. این مجموعه برای عالقه مندان شركت در المپیاد كامپیوتر تدوین 

شده است.

هدفمندسازي دانش آموزان
951. بي شاب، جان. هدف: هدفمندسازي 
دانش آموزان. حمیده شرزه ئي. تهران: شهر 

تاش، 1355، 64ص.
قطع: رحلي

موضوع درسي: علوم اجتماعي
علوم  هدفمند سازي/  کليدي:  کلمات 

اجتماعي/ مهارت هاي زندگي/ تغییر در نگاه.

چکيده:  مطالعات و بررسي ها نشان مي دهند، همۀ زنان و مرداني كه به موفقیت هاي عالي در 
عرصه هاي گوناگون دست یافته اند، از همان اوایل زندگي بر تعیین و پیگیري اهداف مشخص و 
روشن اصرار مي ورزیده اند. مي توان گفت انسان ها به اندازة اهدافشان ثروتمندند. سهم هر كس از 
ثروت جهاني به اندازه اي است كه هدفمند به آن می اندیشد و آگاهانه براي تحققش گام برمي دارد 
و مي كوشد. كساني كه هدفي را در زندگي دنبال نمي كنند، طعم خوش بختي را نخواهند چشید. 
نگارنده در این كتاب زندگي هدفمند و در نهایت موفقیت حقیقي را براي دانش آموزان تعریف و 
تبیین مي كند. مرحله به مرحله به آنان مي آموزد كه چگونه با عبور از موانع پیش بروند، قله ها را یکي 
یکي فتح كنند و به خواسته هایشان برسند. هم چنین براي درک بهتر مطالب، دو گونه فعالیت براي 
كالس و منزل ارائه كرده است. عنوان هاي مطالب كتاب عبارت اند از: زندگي هدفمند؛ انتخاب 

اهداف؛ طرح ریزي و اقدام؛ سرمایه گذاري روي خود؛ تغییر در نگاه؛ موانع و موفقیت.
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هوش عاطفى در محيط کار...
هوش  اصغر.  امام زاده ای،  نوری   .952
عاطفى در محيط کار )بهداشت روانى 

کار(. اصفهان: نوشته، 1388
قطع: وزیري 

موضوع درسي: روان شناسی
کلمات کليدي: بهداشت روانی كار، شناخت 
مهارت های  عاطفی،  هوش  كار،  محیط 

اجتماعی.

چکيده: محیط كار جایی است كه هوش عاطفی در آن ضرورتی اساسی و انکارناپذیر دارد. 
طی چند سال گذشته پژوهش های زیادی در حوزة هوش عاطفی انجام شده است. این 
پژوهش ها به ضرورت و اهمیت مهارت های هوش عاطفی در كارایی و اثربخشی افراد و 
هم چنین آموزش مهارت های هوش عاطفی در بستر گسترده و متنوعی چون كالس درس 
پرداخته است. مطالب كتاب دربرگیرندة سه بخش كلی به این شرح است: بخش اول: 
ماهیت هوش عاطفی؛ بخش دوم: افزایش هوش عاطفی و رشد و توسعۀ خودآگاهی؛ بخش 
سوم: كاربرد هوش عاطفی در روابط با دیگران، توسعۀ مهارت های ارتباطی مؤثر، و كمك 

به دیگران برای كمك به خودشان.

کتاب انگليسى دوم دبيرستان
953. آذرنیا، مستانه. کتاب انگليسى دوم 
دبيرستان. تهران: افراز، 1388، 120 ص.: 

مصور، جدول
قطع: رحلي

موضوع درسي: زبان انگلیسی 
انگلیسی،  زبان  آموزش  کليدي:  کلمات 

راهنمای آموزشی، آزمون و تمرین.

چکيده: كتاب حاضر از مجموعۀ سه جلدی »Enjoy Lerning English«، براساس كتاب 
زبان سال دوم دبیرستان تدوین شده و تمام مطالب كتاب درسی را به صورت كامل ولی 
با تنوع بیشتر دربرگرفته است. كتاب همانند كتاب درسی از هفت درس تشکیل شده و هر 
درس شامل این قسمت هاست: ارائۀ هدف كلی درس؛ ارائۀ معنی لغات جدید در كنار متن 
به زبان انگلیسی؛ تمرین برای به خاطر سپردن لغات جدید؛ دستور زبان؛ ارائۀ تلفظ صحیح 
كلمات به كمك عالئم فونتیك همراه با مثال های كاربردی از لغات و تفاوت میان افعال با 
قاعده و بی قاعده. در پایان نیز نمونه سؤاالت امتحانی میان نیم سال و پایان نیم سال اول 

و دوم ارائه شده است.
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فهرست  توصيفي  کتاب هاي آموزشي 
برگزیده  وتقدیرى جشنوارۀ نهم
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آفيس
954. جویس، جری. آفيس 2007.تهران: 

نص، 1388، 416 ص.
گروه آموزشى:كامپیوتر

 پایة تحصيلى: دوم و سوم فنی وحرفه ای 
و كاردانش

قطع: خشتی
کلمات کليدي: آفیس 2007، ورد، اكسل، 
آموزش  آفیس،  در  سازی  ایمن  پاورپوینت، 

رایانه.

چکيده:  كتابی كه تصویر روی جلد آن را مشاهده می كنید، برای آشنایی مخاطب، با 
برنامه های آفیس نوشته شده و شامل این مباحث است: كار در آفیس، كارهای متداول 
در آفیس، خواندن و ویرایش متن ورد، قالب بندی در ورد،كار در اكسل، تحلیل و نمایش 
داده در اكسل، ایجاد نمایش با پاورپوینت، ارائۀ نمایش با پاورپوینت، كار با پیام در آوت 
لوک، شخصی سازی و ایمن سازی در آفیس. كتاب آفیس 2007 كتابی است با ساختار 
ساده و واضح و بدون اصطالحات فنی پیچیده. به عالوه، با آوردن نکته هایی، مخاطب را با 

برنامه های متداول در آفیس آشنا می سازد.

کتاب هاى آموزشى مهندسى...
955. طاحونی، شاپور. کتاب هاى آموزشى 
دوره هاى  )براى  عمران  مهندسى 
،1388 ادب،  و  علم  تهران:   کاردانى(. 

 260 ص.
گروه آموزشى: عمران

 پایة تحصيلى: سوم فنی وحرفه ای، هنرآموز
قطع: وزیری 

نیرو،  بردارها،  استاتیك،  کليدي:  کلمات 
سازه ها 

چکيده:  به یکی از موضوعات عمران، یعنی »استاتیك« می پردازد و مرجع مناسبی برای 
هنرآموزان، هنرجویان و دانشجویان است. در این مجموعه مسائل تخصصی، اصول اولیه و 
پایه ای درس استاتیك در چارچوب برنامۀ آموزشی، ارائه شده است. این اثر در هفت فصل 
به این شرح تدوین شده است: بردارها؛ نیروها و لنگرها؛ تعادل اجسام صلب؛ خواص سطوح؛ 

همان اینرسی؛ سازه ها؛ تحلیل تیرها.

اصول تکنولوژى ریخته گرى
اصول  مریم.  كرمی،  امیر؛  عابدی،   .956
دانشگاه  ریخته گرى.تهران:  تکنولوژى 
تربیت دبیری شهید رجایی، 1389، 320ص.

گروه آموزشى: مواد
رشتة درسى:  متالوژی

 پایة تحصيلى: فنی وحرفه ای و كار دانش 
قطع: وزیری

کلمات کليدي: ریخته گری، ساخت مدل، 
ماهیچه سازی،  چسب های  قالب گیری، 

كوره های ذوب.

چکيده:  ریخته گری از جمله اولین روش های تولید و شکل دهی مواد است و از آن به 
عنوان فن شکل دادن فلزات و آلیاژها از طریق ذوب، ریختن مذاب در محفظه ای به نام 

قالب و آن گاه سرد كردن و انجماد آن مطابق شکل محفظۀ قالب یاد می كنند.
در این كتاب روش ها و فناوری هایی كه امروزه در صنعت ریخته گری مورد استفاده قرار 
می گیرند، معرفی شده اند. هم چنین كوشش شده است تمام مباحث مورد نیاز مخاطبان در 
مورد مواد و متالورژی پوشش داده شود. مباحث كتاب در 10 فصل با این عنوان ها تنظیم 
شده اند:  تاریخچۀ ریخته گری؛ فناوری ساخت مدل؛ قالب گیری؛ ساخت ماهیچه؛ سیستم 
راهگاهی؛ تغذیه؛ كوره های ذوب؛ عیوب ریخته گری؛ آلیاژهای آهنی و آلیاژهای غیرآهنی.



اصول صنایع کنسروسازى
957. مصباحی، غالمرضا. اصول صنایع 
کنسروسازى.تهران: علم كشاورزی ایران، 

1388، 519 ص.
گروه آموزشى: كشاورزی

رشتة درسى:  صنایع غذایی
 پایة تحصيلى: فنی وحرفه ای و كار دانش، 

هنرآموز
قطع: وزیری

کلمات کليدي: كنسروسازي، محصوالت 
كنسروي 

چکيده:  عمل پركردن ظروف كنسروی كه پس از دربندی، عملیات فرایند حرارتی روی 
آن ها اعمال می شود، به صورتی انجام می گیرد كه مقداری از فضای باالی ظرف خالی باشد.
كتاب حاضر كه از تعریف كنسرو، اهداف كنسروسازی و تاریخچۀ آن آغاز می شود، در 
21 فصل به بیان این مطالب می پردازد: مجموعه عملیات كنسروسازی؛ عوامل فساد مواد 
غذایی؛ مواد اولیه؛ خط تولید و كارخانه های كنسروسازی؛ خیساندن و تمیز كردن؛ جداسازی 
و درجه بندی؛ پوست گیری؛ پر كردن ظرف؛ هواگیری؛ فرایند حرارتی؛ فرایند اسپتیك؛ 
محصوالت كنسروی؛ شوریجات؛ آب میوه ها؛ محصوالت )سس های( امولسیونی. كتاب، 
ضمن ساده نویسی، از منابع معتبر علمی بهره گرفته، و نیز در كنار واژه های تخصصی 

فارسی، واژه های انگلیسی مرتبط را آورده است.

آبيارى عمومى 
]دیگران[.  و...  حسین  انصاری،   .958
دانشگاهی،  جهاد  عمومى.مشهد:  آبيارى 

1389، 316ص.
گروه آموزشى:كشاورزی
رشتة درسى: امور زراعت

 پایة تحصيلى: دوم و سوم فنی وحرفه ای و 
كاردانش، هنرآموز

قطع: وزیری
کلمات کليدي: عملیات آبیاری، منابع آب، 
آموزش كشاورزی، روش های آبیاری، خاک، 

اندازه گیری جریان آب.

چکيده:  تمام گیاهان برای ادامۀ حیات به میزان معینی از آب نیاز دارند كه از زمان كاشت 
تا برداشت محصول در زمان ها و نوبت های معین و با میزان متفاوتی می باید به گیاه داده 
شود. كتاب حاضر با عنایت به این موضوع، به شرح اصول و عملیات آبیاری پرداخته و به 
جنبه های آموزشی و آزمایشگاهی مسائل مرتبط با آبیاری نیز اشاراتی كرده است. »اصول 
و مبانی تئوری آبیاری« و »عملیات آزمایشگاهی و میدانی آبیاری« دو بخش اصلی كتاب 
هستند كه عنوان های برخی از مطالب آن ها از این قرارند: منابع آب و كشاورزی در جهان 
و ایران؛ آبیاری و روش های تأمین آب؛ روابط آب و خاک و گیاه؛ نیاز آبی گیاهان؛ آشنایی با 

روش های آبیاری؛ اندازه گیری ضرایب دینامیکی خاک؛ اندازه گیری جریان آب.

اصول و فنون تصویربردارى...
959. ابراهیمی، همایون. اصول و فنون 
تصویربردارى تلویزیونى و ویدیویى.

تهران: ادبستان: اتحاد، 1387، 184 ص.
گروه آموزشى:هنر

رشتة درسى: سینما
 پایة تحصيلى: دوم، سوم فنی وحرفه ای و 

كاردانش، هنرآموز
قطع: وزیری

صدا،  و  تصویر  مونتاژ  کليدي:  کلمات 
صداگذاری، نرم افزار premierre 6.5، ویدیوی 

دیجیتالی، تراک ها، دیسك صوتی، كلیپ.

چکيده:  این كتاب به توانایی مونتاژ كردن تصویر و صدا می پردازد و به هنرجویان كمك 
می كند تا: 

1. مفهوم تدوین را بشناسند؛ 2. كاربرد برش را بدانند؛ 3. با مفهوم فیزیك نما آشنا شوند؛ 
4. توانایی تدوین فیلم را به دست آورند؛ 5. بتوانند روی یك فیلم ویدیویی صدا بگذارند؛ 
6. توانایی كار با نرم افزار premierre 6.5 را به دست آورند؛ 7. مبانی ویدیویی آنالوگ و 
دیجیتال را بدانند؛ آشنایی با دستگاه ویدیو، تبدیل ویدیوی آنالوگ به دیجیتال به صورت 
Dv، آشنایی با اتصال یك منبع ویدیویی دیجیتال، آشنایی با مبانی صدای دیجیتال، وارد 
كردن یك تراک از یك دیسك صوتی، مخفی كردن تراک ها، افزودن، حذف و تغییر نام 
تراک ها، قفل كردن یك كلیپ و ساختن یك story board، از جمله مطالب این كتاب 

هستند كه مخاطب را با اصول و فنون ویدیوی دیجیتالی آشنا می سازد.
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اندازه گيرى و کنترل در کشاورزى
رجینالد.  والتر  سیدنی  كاكس،   .960
کشاورزى. در  کنترل  و  اندازه گيرى 
تهران: علم كشاورزی ایران، 1388، 428ص.

گروه آموزشى: كشاورزی
رشتة درسى:  ماشین های كشاورزی

 پایة تحصيلى: دوم و سوم فنی وحرفه ای، 
هنرآموز

قطع: وزیری
کلمات کليدي: اندازه گیري زمان، جرم و 
امور كشاورزي، سیستم هاي كنترل،  دما در 

تولید محصوالت كشاورزي 

برای  را  پایه ای  اقتباس می شوند كه  اولیه ای  استانداردهای  از  اندازه گیری ها  چکيده:  
مقیاس های اندازه گیری فراهم می كنند. این استانداردها تفاوت اندک بین استانداردهای 
بین المللی اولیه و سطوح اندازه گیری را نشان می دهند كه از یك كمیت فیزیکی به نوع 

دیگری تغییر می یابد.
كتاب حاضر كه توجه شایانی به استانداردها و مقیاس های اندازه گیری در امور كشاورزی 
داشته است، در آغاز به سه مثال از كمیت های اندازه گیری متداول، یعنی زمان، جرم و 
دما اشاره كرده است. هریك از این كمیت ها می تواند در اندازه گیری و كنترل در مباحث 
كشاورزی تأثیرگذار باشد. سرفصل های كتاب عبارت اند از: اصول اندازه گیری؛ ابزار دقیق 
و سیستم های كنترل؛ تولید محصوالت كشاورزی، باغی و دامی؛ فراوری پس از برداشت 

محصوالت؛ ایمنی و رابطۀ انسان و ماشین.

آموزش تصویرى گام به گام...
و حسینی، محمدحسن.  امید  باوی،   .961
آموزش تصویرى گام به گام اینترنت 

2010.تهران: عابد، 1389، 328 ص.
گروه آموزشى:كامپیوتر

 پایة تحصيلى: دوم و سوم فنی وحرفه ای و 
كاردانش، هنرآموز

قطع: وزیری
فایل،؛  مدیرتی  اینترنت،  کليدي:  کلمات 

پست الکترونیك، وبالگ، آموزش رایانه.

چکيده:  اینترنت را می توان شبکه ای عظیم و متشکل از میلیون ها رایانه در سراسر 
جهان دانست. اینترنت از شبکه های متفاوت با كاربران گوناگون و دارای اهداف محاسباتی 
متعدد به وجود آمده كه در نهایت به صورت یك شبکۀ جهان شمول واحد درآمده و در 
مقیاس جهانی به هم متصل شده اند. كتاب حاضر اینترنت را در برقراری ارتباطات داخلی 
و بین المللی بیان می كند. عنوان های فصل های كتاب از این قرارند: شروع كار با اینترنت؛ 
جست وجو؛ مدیریت فایل ها؛ پست الکترونیك؛ گفت وگوی اینترنتی؛ آشنایی با وبالگ؛ 

وبالگ نویسی؛ خدمات الکترونیکی.

بحران واقعيت: در باب عکاسى...
962. گراندبرگ، اندی. بحران واقعيت: در 
باب عکاسى معاصر.مسعود ابراهیمی مقدم 

و مریم لدنی.تهران: متن، 1389، 360 ص.
گروه آموزشى: هنر

رشتة درسى:  عکاسی
 پایة تحصيلى: فنی و حرفه ای و كار دانش

قطع: وزیری
در  هنر  عکاسی،  تاریخ  کليدي:  کلمات 

عکاسی، آموزش عکاسی.

چکيده:  عکاسی امروزه به عنوان ابزاری برای بیان واقعیت های اجتماعی تلقی می شود؛ 
ابزاری كه قادر است جهان واقعی را باز نمایاند. در این كتاب مؤلف كوشیده است دعاوی 
متفاوتی را كه در طول دو دهۀ اخیر در حوزة زیبایی شناسی عکاسی مطرح شده اند ، به نوعی 
دسته بندی كند. بازنگری در سهم چهره های شاخص در عکاسی قرن بیستم و بررسی 

مفاهیم و مظاهر هنر »پسامدرن« از جمله موضوعات مهم كتاب هستند.
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پرورش ماهى در آب هاى شيرین
ملل  كشاورزی  و  خواروبار  سازمان   .963
آب هاى  در  ماهى  پرورش  متحد. 
نقی  مقدمعلی  و  غالمی  اكبرپور  شيرین. 

سرپناه. تهران: پرتو واقعه، 1388، 242ص.
گروه آموزشى:كشاورزی
رشتة درسى: امور دامی

 پایة تحصيلى: دوم و سوم فنی و حرفه ای 
و كاردانش، هنرآموز

قطع: وزیری
کلمات کليدي: پرورش ماهی در آب های 

شیرین، استخر.

چکيده:  از زمان های قدیم، ماهی گیری منبع مهمی برای تأمین غذا و اشتغال بوده است. 
امروزه پرورش ماهی در آب های شیرین نیز منبع مهمی برای تأمین گوشت به شمار می رود. 
كتاب حاضر به آموزش تولید ماهی در محیط های استخر یا در محیط های محصور پرداخته 
است. كتاب در 18 فصل تدوین یافته است و اهم عنوان های آن عبارت اند از: تأمین محل 
پرورش ماهی؛ انتقال آب به استخر و خروج آن؛ تولید ماهی در محیط های محصور و قفس؛ 

برداشت محصول از استخر؛ مدیریت مزرعه.

پرورش و نگهدارى گل و گياه...
964. سانعی شریعت پناهی، محمد. پرورش 
و نگهدارى گل و گياه آپارتمانى. كرج: 

آموزش كشاورزی، 1388، 344ص.
گروه آموزشى:كشاورزی

رشتة درسى: امور باغبانی
 پایة تحصيلى: دوم و سوم فنی و حرفه ای 

و كاردانش، هنرآموز
قطع: وزیری

کلمات کليدي: پرورش و نگهداری گل و 
گیاه آپارتمانی، مبارزه با آفات و بیماری های 

گیاهی، آموزش باغبانی.

چکيده:  كتاب حاضر اطالعات جامعی درخصوص شرایط »زیست و پرورش گل و گیاهان 
آپارتمانی« به عالقه مندان ارائه می دهد. كتاب در دو بخش تدوین شده است: در بخش 
اول اطالعاتی درخصوص شرایط محیطی، روش های تکثیر، نگهداری گیاه و مبارزه با آفات 
و بیماری ها ارائه شده است و در بخش دوم، مهم ترین گونه های گل و گیاهان آپارتمانی 

موجود در كشور به صورت مصور تشریح شده اند.

تئاتر معاصر آسيا
965. شیرمرز، رضا. تئاتر معاصر آسيا. 

تهران: قطره، 1389، 400 ص.
گروه آموزشى:هنر

رشتة درسى: نمایش
 پایة تحصيلى: سوم فنی و حرفه ای، هنرآموز 

 پایة تحصيلى: رقعی
در  تئاتر  دایرئ المعارف،  کليدي:  کلمات 
تئاتر  موزیکال،  تئاتر  آسیایی،  كشورهای 

عروسکی، آموزش هنر.

چکيده:  كتاب حاضر جلد اول از »دایرئ المعارف تئاتر معاصر ملل« است. مؤلف كتاب 
نخست مقدمه ای بر تئاتر آسیا نوشته و سپس شرح كاملی دربارة تئاتر كشورهای آسیایی 
را ارائه داده است. هر مقالۀ این دایرئالمعارف به 15 بخش به این شرح تقسیم شده است: 
و  كارگردانی  دراماتورژی؛  تئاتری؛  شركت های  هنری؛  نمودار  ملی؛  ساختار  تاریخچه؛ 
بازیگری؛ تئاتر موزیکال؛ تئاتر مخاطب جوان؛ تئاتر عروسکی؛ طراحی صحنه؛ معماری 

فضاهای تئاتری؛ آموزش؛ نقد؛ انتشارات؛ منابع مطالعاتی.

فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيبرگزيدهوتقديریجشنوارةنهم418



تصویرگرى کتاب کودک
966. سالزبری، مارتین. تصویرگرى کتاب 
کودک.شقایق قندهاری. تهران: كانون پرورش 

فکری كودكان و نوجوانان، 1387، 137 ص.
گروه آموزشى: هنر

رشتة درسى: گرافیك
 پایة تحصيلى: سوم فنی و حرفه ای و كار 

دانش
قطع: خشتی

کلمات کليدي: تصویر، تایپوگرافی، تاریخچۀ 
برای  تصویرگری  مصور،  كتاب  تصویرگری 

كودكان.

چکيده:  مؤلف كتاب حاضر، با این دیدگاه كه تصویرهای كتاب معمواًل اولین وسیله 
برای درک معنا در جهانی است كه كودكان هنوز آن را به درستی درک و تجربه نکرده اند، 
تکنیك ها و مهارت های فکری و عملی الزم برای تصویرگری كتاب كودک را مورد مطالعه 
و ارزیابی قرار می دهد. كتاب با »تاریخچۀ مختصر تصویرگری« آغاز می شود و در انتها 
)فصل نهم( با موضوع »چاپ اثر« به پایان می رسد. طراحی، ابزارها، مواد و تکنیك كار، 
شکل گیری شخصیت، كتاب مصور، تصویرگری برای كودكان سنین باالتر، تصویرگری 
كتاب های غیرداستانی و طراحی و تایپوگرافی )چاپ آرایی(، عنوان های فصل های دیگر 

كتاب هستند.

تغذیه گوسفند
967. عطریان، پژمان. تغذیه گوسفند. 

تهران: آییژ، 1388، 346 ص.
گروه آموزشى:كشاورزی
رشتة درسى: امور دامی

 پایة تحصيلى: دوم و سوم فنی و حرفه ای 
و كار دانش

قطع: وزیری
علوفه،  گوسفند،  تغذیۀ  کليدي:  کلمات 
مرتع،  پشم،  قوچ،  میش،  شیرخوار،  بره های 

دستگاه گوارش گوسفند.

چکيده:  كتاب حاضر سعی دارد مروری جامع بر تغذیۀ گوسفند داشته باشد. نویسنده 
كوشیده است كه تغذیۀ رده های متفاوت گوسفندان را شرح دهد. دستگاه گوارش گوسفند، 
مواد معدنی، ویتامین ها، پروتئین و مواد ازته، خوراک های مصرفی گوسفند، عوامل مضر 
موجود در خوراكی ها، بره های شیرخوار، چرای گوسفندان در مراتع، تغذیه و شرایط جوی، 

مقدار مصرف خوراكی، و بیماری های تغذیه ای گوسفند، سرفصل های مهم كتاب هستند.

جستارى در تاریخ معمارى و...
زاده،  رستمی  حسن؛  اصانلو،   .968
امیرحسین. جستارى در تاریخ معمارى 
و شهرسازى ایران. تهران: سوره مهر، 

1388، 247 ص.
گروه آموزشى:هنر

رشتة درسى:  معماری و نقشه كشی
 پایة تحصيلى: سوم و هنرآموز 

قطع: رحلی
و  تمدن  ایران،  معماری  کليدي:  کلمات 
ارگ  پارسی،  معماری  ایران،  در  شهرنشینی 
بم، معماری مسجد، معماری دوران صفوی، 

طاق، گنبد، نور در معماری.

چکيده:  كتاب حاضر تالشی است در جهت جمع آوری و تکمیل اطالعات دربارة آثار به 
جا مانده از ادوار متفاوت معماری ایران. نویسنده در گفتار اول كتاب سعی كرده است تعریفی 
هرچند مختصر و كوتاه از معماری از دیدگاه اندیشمندان و متفکران معاصر جهان ارائه دهد. 
عنوان های دیگر كتاب از این قرارند: بررسی مقولۀ تمدن و شهرنشینی در ایران؛ معماری 
پارسی؛ ارگ بم؛ معماری و شهرسازی ایران در دوران اسالمی؛ تحلیل كالبدی، فضایی و 
بصری شهرهای حاشیۀ كویر ایران؛ تحلیل اجزا و نقش شهری بازارها در شهرهای ایران؛ 
معماری مسجد؛ باغ ایرانی؛ آشنایی با معماری كوشك های ایرانی در دوران صفوی؛ نگاهی 
به معماری ابنیۀ غیرمذهبی در حاشیۀ كویر مركزی ایران؛ طاق و گنبد؛ تحول و گوناگونی 

سازة طاقی در تاریخ و معماری ایران؛ نور و تزئینات در معماری ایران.
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جيگ ها و فيکسچرها
و  جيگ ها  ایمانی،  هادی.   .969
فيکسچرها.تهران: دانشگاه تربیت دبیری 

شهید رجایی، 1387، 326 ص.
گروه آموزشى: مکانیك

رشتة درسى:  ساخت و تولید
 پایة تحصيلى: دوم و سوم فنی و حرفه ای 

و كار دانش
قطع: وزیری

فیکسچرها،  جیگ ها،  کليدي:  کلمات 
ابزارهاي كنترل، كاهش هزینه، برآورد قیمت 

چکيده:  كاربرد جیگ ها و فیکسچرها در صنعت، به كاهش قیمت تولید و افزایش نرخ 
تولید و هم چنین عدم خطا و اشتباه در تولید می انجامد. برای نیل به این اهداف كه رضایت 
مشتری و مصرف كننده را به دنبال دارد، باید جیگ ها و فیکسچرها به طور صحیح و 

مناسب طراحی شوند.
این كتاب، با تمركز بر تسریع فرایند تولید و كنترل محصول با استفاده از اصول علمی، 
تجربی و ابتکاری، تالش كرده است با ارائه چنین موضوعاتی زمینۀ آشنایی مخاطبان را 
با این شیوه فراهم سازد: ابزارهای كمکی تولید؛ موقعیت دهی؛ مهار كردن؛ تقسیم بندی؛ 

جیگ ها؛ فیکسچرها؛ ابزارهای كنترل؛ كاهش هزینه ها؛ براورد قیمت.

...2000 AutoCAD خودآموز کامل
970. متقی پور، مهدی. خودآموز کامل 
AutoCAD 2000 محيط دو بعدى. 

تهران: آفرنگ، 1388، 584 ص.
گروه آموزشى:مکانیك

رشتة درسى: نقشه كشی عمومی
 پایة تحصيلى: سوم فنی و حرفه ای و كاردانش

قطع: وزیری
دو  محیط   ،AutoCAD کليدي:  کلمات 
بعدی، ترسیم دو بعدی، اندازه گذاری، متن نویسی.

چکيده:   با توجه به كاربرد وسیع و روزافزون نرم افزار »AutoCAD« در صنعت، 
آموزش این نرم افزار جزو برنامۀ آموزشی و درسی بسیاری از مؤسسات و مركز آموزشی 
قرار گرفته است. كتاب حاضر با توجه به اهمیت موضوع و نیاز به مرجع كاملی كه مبتنی 
بر آموزش اصولی نرم افزار باشد، تدوین و ارائه شده است. در این كتاب كه از ویژگی های 
استثنایی آن، آموزش دستورها براساس اهمیت آن ها همراه با ارائۀ تمرین های دوره ای است، 
مخاطب با این مطالب آشنا می شود: دستورهای ابتدایی و مهم در ترسیم دو بعدی؛ تکمیل 
نقشه با اندازه گذاری و متن نویسی؛ دستورهای ترسیمی و ویرایش در محیط دو بعدی؛ 

اقدامات تکمیلی در نقشه و چاپ آن و سایر دستورهای مرتبط با محیط دو بعدی.

حسابدارى صنعتى 1
971. فرج زاده، علی اصغر؛ حسینی، جواد. 
ترمه،  1.تهران:  صنعتى  حسابدارى 

1389، 280 ص.
گروه آموزشى: حسابداری و بازرگانی

 پایة تحصيلى: فنی و حرفه ای و كار دانش
قطع: رحلی

کلمات کليدي: آموزش حسابداری صنعتی، 
حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، مدیریت 

هزینه.

چکيده:  امروزه، حسابداری صنعتی در بنگاه های اقتصادی كشورهای صنعتی توانسته 
است نقش كلیدی و ارزشمندی ایفا كند و توانایی های خود را در جهت نیل به اهداف 

سازمان نمایان سازد.
كتاب حاضر كه می كوشد یك منبع غنی علمی فراهم سازد، برای استفادة هنرجویان 
رشته های حسابداری، مدیریت، اقتصاد صنعتی و همۀ رشته های مرتبط مناسب است. 
هم چنین، مسائل و تست های آخر هر فصل كتاب به گونه ای متنوع طراحی شده اند  كه 
مطالب مهم آن فصل را پوشش می دهند. كتاب در شش فصل با این عنوان ها نگارش 
یافته است. مفاهیم و اهداف حسابداری صنعتی؛ گردش و ثبت حساب های صنعتی؛ سیستم 
هزینه یابی سفارش كار؛ سیستم هزینه یابی مرحله ای؛ تخصیص هزینه های دوایر پشتیبانی؛ 

تجزیه و تحلیل سربار.



حقوق زوجين
حقوق  محمودرضا.  شریعتمداری،   .972
زوجين. تهران: آوای نور، 1388، 136 ص.

گروه آموزشى:مدیریت خانواده
 پایة تحصيلى: هنرآموز 

قطع: رقعی
قوانین  زوجه،  تکلیف  کليدي:  کلمات 

تمکین، مفاهیم تمکین.

چکيده:  تکلیف زوجه )یعنی تمکین و اطاعت از شوهر(، به قوانین ایران منحصر نیست 
و به طور كلی در اغلب كشورها، قانون گذار به این تکالیف توجه دارد. نگارندة این كتاب 
كوشیده است، مجموعه ای نظام مند از تمکین ارائه كند. او هدف از این تحقیق را، یافتن 
راهکارهای اجرایی معقول و هماهنگی با سایر نظام های حقوقی ایران برای اجرای قوانین 
تمکین اعالم كرده است. مفاهیم تمکین )مفهوم لغوی، فقهی و حقوقی(؛ بررسی اركان 
تمکین و تفضیل مصادیق و آثار آن؛ ضمانت اجرا و دادگاه صالح، سرفصل های كتاب حاضر 

را تشکیل می دهند.

در جهت عکس، 39 عکس...
973. گریك كسیجی، یوریك. در جهت 
عکس، 39 عکس، 39 جستار.تهران: 

بیدگل، 1389، 212ص.
گروه آموزشى: هنر

رشتة درسى:  عکاسی
 پایة تحصيلى: سوم فنی و حرفه ای و كار 

دانش، هنرآموز
قطع: رحلی

تاریخ  جهان،  عکاسان  کليدي:  کلمات 
عکاسی، هنر در عکاسی.

چکيده:  عکس ها، پیام هایی بیش از آن دارند كه به چشم می آیند. نگاه جست وجوگر و 
ذهن سیال، با گذر از دریچۀ محدودی كه عکاسی پیش روی او گذاشته است، به اقیانوسی 
راه می یابد و موفق به كشف نکاتی در مورد روابط پیچیده و ویژگی آدمیان و مکان ها 

می شود كه شگفتی آور است.
كتاب حاضر، مجموعه ای از عکس ها، پیام ها و نوشته هایی از یك نویسندة ایرانی به نام 
یوریك كریم مسیحی است كه دیدگاه های خود را در زمینۀ عکس ها منتشر ساخته. او 
عکس هایی را انتخاب كرده است كه متعلق به عکاسان گوشه و كنار دنیا و اكثراً غربی و 
به خصوص آمریکایی هستند و اندیشه های خود را دربارة آن ها به نگارش درآورده است. 
در متن كتاب، بیان ظرافت های معنایی عکس ها، و احساس یگانگی و همدلی، بارزترین 
اندیشۀ مؤلف است كه ذهن مخاطب را به مهربانی و همدلی بر می انگیزد. در مجموع، این 

كتاب تالشی است مثبت و سازنده در این جهان آكنده از سوء تفاهم.

راهنماى جدید چاپ و گرافيك
974. بن، دیوید. راهنماى جدید چاپ 
و گرافيك. حمید لباف. تهران: فرهنگسرای 

میردشتی، 1388، 216 ص.
گروه آموزشى:هنر

رشتة درسى: چاپ دستی
 پایة تحصيلى: دوم و سوم فنی و حرفه ای، 

هنرآموز
قطع: وزیری

پلیت،  چاپی،  تولیدات  کليدي:  کلمات 
روش های چاپی، صحافی، بازار چاپ، آموزش 

هنر.

چکيده:  كتاب حاضر منبعی كامل و جامع و در برگیرندة تمامی مراحل و موارد فنی در 
تولید و عملیات چاپ است و طیف وسیعی از تکنیك های سنتی و رایج را در چاپ، از 
صحافی و مواد مصرفی قدیم و جدید تا روش های مدرن امروزی و چاپ دیجیتال، در 
بر می گیرد. چاپ در قرن 21، گردش كار در تولیدات چاپی، نمونه گیری و تهیۀ پلیت، 

روش های چاپی، كاغذ و مركب، و اصول كار در بازار چاپ از جمله مباحث كتاب هستند.
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...Auto CAD راهنماى کاربردى
975. افشاری، نادر. راهنماى کاربردى 
Auto CAD Civil 3D2009. تهران: 
دانشگاه تربیت دبیری شهید رجائی، 1388، 

321 ص.
گروه آموزشى:عمران

رشتة درسى: نقشه برداری
و  حرفه ای  و  فنی  سوم  تحصيلى:   پایة 

هنرآموز
قطع: وزیری

 Auto Cade کلمات کليدي: نرم افزار
civil 3d، نرم افزار land، نقشه برداری، 

پروژه های عمرانی.

چکيده:  از جمله مزایای نرم افزار »Auto Cade civil 3d« نسبت به نرم افزار 
»land«، دینامیك بودن آن است. در این نرم افزار با تغییر هر یك از اطالعات، سایر 
اطالعات و نتایج وابسته به آن نیز تغییر می كنند. از ویژگی های بارز این نرم افزار، تنظیم 
بسیاری از پارامترهای ثابت land، دستیابی كاربر به امکانات بیشتر و نتایج دلخواه، و 
امکان بهره گیری از تصاویر »Google Earth« است. عنوان های برخی مطالب كتاب 
عبارت اند از: نصب نرم افزار Auto Cade civil 3d؛ تنظیمات اولیه؛ points )نقاط(؛ 
 Alignment ترسیم خطوط و قوس ها(؛( Lines/curves ؛)سطح ها( surfaces

)مسیرها(؛ تهیۀ خروجی از اطالعات پروژه.

رنگ و ارتباطات
و  رنگ  حمیدرضا.  فرد،  بختیاری   .976
ارتباطات. تهران: فخراكیا، 1388، 120 ص.

گروه آموزشى:هنر
رشتة درسى:  گرافیك

 پایة تحصيلى: دوم و سوم فنی و حرفه ای 
و كاردانش

قطع: خشتی
کلمات کليدي: رنگ و ارتباطات، رنگ شناسی، 

انتخاب رنگ.

چکيده:  كتاب »رنگ و ارتباطات« از معدود كتاب هایی است كه در زمینۀ رنگ شناسی 
به چاپ رسیده اند. جمله های كوتاه و عاری از واژگان مهجور، به همراه تصاویر متعدد و 
مرتبط، از ویژگی های بارز این كتاب است. كتاب در هفت فصل با این عنوان ها نگارش یافته 
است: رنگ و ارتباطات؛ مرجع انتخاب رنگ؛ معیارهای زیباشناسی انتخاب رنگ؛ تأثیرات 
فیزیولوژیك و ادراكی رنگ؛ سطح واكنش ها نسبت به انتخاب رنگ؛ محدودیت در انتخاب 

رنگ؛ پیش بینی در انتخاب رنگ.

روش تدریس تربيت بدنى در...
روش  غالمرضا.  بهار،  شعبان   .977
مدارس.  در  بدنى  تربيت  تدریس 
همدان: دانشگاه بوعلی سینا، 1388، 216 ص.

گروه آموزشى:تربیت بدنی
 پایة تحصيلى: هنرآموز

قطع: وزیری
طرح  بدنی،  تربیت  معلم  کليدي:  کلمات 
ویژة  كالس های  ورزش،  درسی  برنامۀ 

معلولین، ارزشیابی تربیت بدنی.

چکيده:  كتاب حاضر حاصل سال ها تدریس در مدارس كشور است و عنوان های برخی 
مطالب آن از این قرارند: وظایف و مسئولیت های اجرایی معلمان تربیت بدنی، آشنایی با 
رشد و تکامل حركتی و روانی دانش آموزان، چگونگی تدریس و انواع آن، تدابیر مدیریتی 
معلمین تربیت بدنی، روش های تنظیم طرح و برنامۀ درسی اعم از برنامه ریزی فصلی، 
تك رشته ای و تك جلسه ای، برگزاری كالس های ویژة معلولین حركتی و نحوة ارزشیابی 

درس تربیت بدنی.
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شگفتى هاى شيمى
978. محمدی بقاعی، داور. شگفتى هاى 
گستر، 1388،  دانش  آوای  تهران:  شيمى. 

256 ص.
گروه آموزشى:مواد

رشتة درسى: صنایع شیمیایی
 پایة تحصيلى: دوم و سوم فنی و حرفه ای، 

هنرآموز
قطع: وزیری

کلمات کليدي: شگفتی های شیمی، دود، 
شعله، زنگ زدن، حباب صابون، گازها، فواره، 

انفجار.

چکيده:  كتابی كه تصویر روی جلد آن را پیش رو دارید، به تركیب ها، آزمایش ها و 
نمایش های جادویی »شیمی« پرداخته است و گوشه ای از شگفتی ها و شکوه و زیبایی های 
طبیعت اسرار آمیز را به خوانندگان معرفی می كند. این آزمایش ها برای هر كسی كه به علوم 
گرایش دارد، جذاب اند. در این مجموعه با گروهی از آزمایش های جادویی روبه رو خواهیم 
شد كه در بیشتر موارد با مواد معمولی انجام می شوند. برخی عنوان های آزمایش های كتاب 
از این قرارند: آب و آتش؛ صدای آتش؛ نورتابی شیمیایی؛ شعلۀ گوگرد؛ ابر بنفش؛ سکۀ 

سحرآمیز؛ جوشش آب در كاغذ؛ نفس سرد؛ ساعت شیمیایی.

شنا اوج آمادگى با 100 جلسه...
آمادگى  اوج  شنا  الكرو.  بلیت،   .979
رحیمی.  با 100 جلسه تمرین.علیرضا 

تهران: ورزش، 1389، 160 ص.
گروه آموزشى: تربیت بدنی

 پایة تحصيلى: فنی و حرفه ای و كار دانش 
قطع: وزیری

بدنی،  تربیت  آموزش  کليدي:  کلمات 
آموزش شنا، تمرین ورزشی.

چکيده:  كتاب حاضر با این هدف به نگارش درآمده است كه به مخاطب بیاموزد چگونه 
خود را هنگام انجام تمرینات روی آب نگه دارد. مطالب كتاب، به مرور درک درستی از 
مفاهیم نظری و عملی شنا كردن به مخاطبان می دهد. برای آن دسته از مربیانی كه به 
دنبال برنامۀ تمرینات جلسه ای در برنامه های اضافی هستند، بسیار مفید است. مؤلف كتاب 
را در هفت فصل به همراه تمرینات مناسب و تصویرهای آموزشی به نگارش درآورده است.

صد و یك پيش درآمد
980. طهماسبی، ارشد. صد و یك پيش 

درآمد.تهران: سوره مهر، 1388، 216 ص.
گروه آموزشى: هنر

رشتة درسى:  موسیقی
 پایة تحصيلى: فنی و حرفه ای و كار دانش

قطع: رحلی
آهنگ  آموزش موسیقی،  کلمات کليدي: 

سازان، پیش درآمد، چهار مضراب.

چکيده:  موسیقی ایران، حدود 60 سال، غیر از آواز بیشتر به فرم های »پیش درآمد«، »چهار 
مضراب«، تصنیف و رنگ متکی بوده است. پیش درآمد از نظر زمان اجرا طوالنی ترین، از 
نظر سرعت اجرا كندترین، و از نظر جایگاه اجرایی در یك برنامۀ موسیقی نخستین بخش 
محسوب می شود. غالمحسین درویش و ركن الدین مختاری مبتکر این فرم و نخستین 

سازندگان آن بوده اند.
كتاب حاضر حاوی پیش درآمدهایی از ساخته های این دو تن و دیگر آهنگ سازان است 

كه آثار زیبا و ماندگاری را در این فرم به وجود آورده اند.
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کاربرد Excel در مدیریت و...
کاربرد  مهدی.  زاج،  معدنچی   .981
حسابدارى.  و  مدیریت  در   Excel

تهران: دیباگران تهران، 1389، 380ص.
گروه آموزشى:حسابداری و بازرگانی

 پایة تحصيلى: دوم و سوم فنی و حرفه ای
قطع: وزیری

افزار  نرم  رایانه،  آموزش  کليدي:  کلمات 
اكسل، نمودار پارتو، فلوچارت، حسابداری.

چکيده:  نرم افزار »اكسل« یکی از اجزای مجموعۀ نرم افزاری »مایکروسافت آفیس«، 
نرم افزاری قدرتمندی است كه قابلیت های زیادی دارد و در حسابداری و تهیۀ گزارشات مدیریتی 
دارای كاربرد فراوانی است. كتاب حاضر به آموزش این نرم افزار پرداخته است و بر آن بخش از 
توانایی هایی اكسل كه عموم حسابداران به آن توجه دارند، تأكید كرده است. هم چنین كوشیده 
است كه كاربردهای متفاوت اكسل را در حسابداری و مدیریت مالی، سرمایه گذاری و حسابداری 
مدیریت مدل سازی كند و شرح دهد. این كتاب در 12 فصل تنظیم شده است و خوانندگان با 
مطالعۀ فصل های اول تا پنجم آن، با اكسل آشنا می شوند و نحوة انجام محاسبات و فرمول نویسی، 
ویرایش، قالب بندی و چاپ را در اكسل فرا می گیرند. در فصل ششم خوانندگان با انواع نمودارها 
در اكسل و ترسیم آن ها و برخی كاربردهای مدیریتی نمودارها، از جمله نمودارهای حبابی و نمودار 
پاتو آشنا می شوند. در فصل های هفتم تا دوازدهم نیز این موضوعات را فرا خواهند گرفت: آشنایی 

با انواع توابع؛ مدل سازی؛ توابع مالی؛ مدیریت كاربرگ ها؛ بانك اطالعاتی؛ مدل سازی پیشرفته.

کتاب آبى تعميرات موبایل
کتاب  مهدی.  نژاد،  ملکی  كاردان   .982
آفرنگ،  تهران:  موبایل.  تعميرات  آبى 

1389، 432 ص.
گروه آموزشى:برق

رشتة درسى: الکترونیك
 پایة تحصيلى: دوم و سوم فنی و حرفه ای 

و كاردانش، هنرآموز
قطع: وزیری

افزار  نرم  و  افزار  سخت  کليدي:  کلمات 
گوش های تلفن همراه، تعمیرات تلفن همراه 

قطعه شناسی، نقشه خوانی، باتری.

چکيده:  كتاب حاضر، عالوه بر پرداختن به دو مبحث تعمیرات گوشی های تلفن همراه، 
یعنی سخت افزار و نرم افزار، خواننده را با مبانی و اصول اولیۀ تعمیرات تلفن همراه مانند 
قطعه شناسی و نقشه خوانی آشنا می كند. هم چنین، آموزشی به روش علمی و در عین 
حال كاربردی را به مخاطبان ارائه كرده است تا آنان را به تعمیر و عیب یابی صحیح انواع 
گوشی های تلفن همراه قادر سازد. ابزار آالت و لوازم، تعمیرات تلفن همراه، دستگاه های 
تعمیرات  نوكیا،  گوشی های  سری بندی  نقشه خوانی،  باتری،  قطعه شناسی،  اندازه گیری، 
سخت افزاری، عیب یابی، نرم افزار، كدهای مخفی و ترفندهای تلفن همراه، و روش های 

نصب برنامه ها، عنوان های مطالب كتاب هستند.

کتاب جامع برق
983. سعیدآوی، ایوب. کتاب جامع برق. 

تهران: كیفیت، 1387، 354 ص.
گروه آموزشى:برق

رشتة درسى: الکترونیك
 پایة تحصيلى: سوم 

قطع: رحلی
کلمات کليدي: میدان مغناطیسی، موتورها، 
ترانسفورموتورها،  الکتریکی،  ژنراتورهای 
سیم ها،  الکتریکی،  اندازه گیری  دستگاه های 

كابل ها، مدارها.

چکيده:  كتاب حاضر با بررسی وضعیت موجود مراكز آموزش فنی و حرفه ای برق و 
هم چنین، وضعیت بازار كار این رشته تدوین شده است. در تألیف كتاب مواردی چون انطباق 
با بخش های متفاوت استانداردهای فنی و حرفه ای برق، مختصر و مفید بودن موضوعات 
و گنجاندن عمده ترین سؤاالت مطرح شده در آزمون های فنی و حرفه ای سال های اخیر، و 
ارائۀ  تصویر و مطالب جدید و گویا مد نظر بوده است. عنوان های مطالب كتاب عبارت اند از: 
عوامل فیزیکی موجود در محیط كار؛ میدان مغناطیسی و نحوة تولید آن؛ اصول كار موتورها 
و ژنراتورهای الکتریکی؛ ترانسفورماتورها، موتورها و ژنراتورهای جریان متناوب؛ شناخت و 
به كارگیری انواع دستگاه های اندازه گیری الکتریکی؛ سیم ها و كابل ها؛ حفاظت از تجهیزات 
و نفرات در تأسیسات الکتریکی؛ آشنایی با ابزار مورد استفاده در برق كاری؛ مدارهای پایه و 

تجهیزات مورد نیاز در برق ساختمان؛ اصول طراحی و تحلیل مدارهای فرمان.
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کتاب مرجع کانسپت؛ واژگان...
مرجع  کتاب  ادواردتی.  وایت،   .984
معمارى. فرم هاى  واژگان  کانسپت؛ 

تهران:  كیانی.  هدی  وش،  ماه  عبدالرحمن 
كتاب آراد، 1388، 260ص.

گروه آموزشى: هنر
رشتة درسى:  معماری

 پایة تحصيلى: فنی و حرفه ای و كار دانش
قطع: خشتی

کلمات کليدي: آموزش طراحی معماری، 
معماری،  مفهوم های  معماری،  فرم های 

پرورش خالقیت.

فقدان آموزش صحیح و بی توجهی به ضرورت پروراندن ذهن هنرجویان و  چکيده:  
هنرآموزان معماری درخصوص تبدیل ایده های خالقانۀ آن ها به ترسیمات قابل رؤیت، تاكنون 
نتایج نامطلوبی دربرداشته است. كتاب حاضر پس از شرح این موضوع، به ارائۀ ایده های 
مطلوب و خالق در قالب متن و تصویر پرداخته و از این طریق توانسته است كانسپت های 
معماری را خلق كند. به عالوه، با ارائۀ مثال های متعددی كه با تصویر و كروكی همراه هستند، 
كمك قابل توجهی به درک طرح های معماری كرده است. نشان دادن مسائلی كه معماران در 
طراحی به آن ها توجه می كنند، معرفی برخی از موارد مهم طراحی ساختمان، افزایش اعتماد 
به نفس طراحان تازه كار، اندوختن واژگان فرم ها و مفهوم های معماری، و شتاب دادن به 

خلق مفهوم ها، از جمله اهداف تألیف این كتاب بوده اند.

مبانى بنيادى موسيقى
بنيادى  مبانى  باربارا.  وارام،   .985
مهر،  سوره  تهران:  بهارلو.  موسيقى.ایلیا 

1389، 328 ص.
گروه آموزشى: هنر

رشتة درسى:  موسیقی
 پایة تحصيلى: دوم و سوم فنی و حرفه ای 

و كاردانش؛ پیش دانشگاهی؛ هنرآموز
قطع: وزیری

کلمات کليدي: نت، عالمت های موسیقی، 
گام ها، فواصل، آكوردها، تریوله، سنکوپ.

چکيده:  »نت« اسمی برای یك عالمت است؛ عالمتی كه صوت موسیقی را نشان 
می دهد. نت ها روی مجموعه ای از خطوط مرازی نوشته می شوند كه »خطوط حامل« 

نام دارند. 
كتاب »مبانی بنیادی موسیقی« علم نظری موسیقی را به زبانی ساده و قابل فهم شرح 
می دهد و تمرین های بعد از هر درس باعث پیشرفت كار هنرجویان این رشته می شود. به 
عنوان نمونه، شیوة تشخیص كیفیت فاصله، اعم از بزرگ، درست، كوچك، كاسته و افزوده، 

در این كتاب مبتنی بر استفاده از گام های ماژور است نه احتساب پرده و نیم پرده.
كتاب در 9 فصل با این عنوان ها نگارش یافته است: نت نویسی؛ گام ها، فواصل؛ آكوردها؛ 
اختصارها؛  و  عالمت ها  ایتالیایی؛  اصطالحات  پارتیتور؛  انتقال؛  زمان ها؛  كادانس ها؛ 

لغت نامه ها– فرم ها؛ امتحان ها.

مبانى مدیریت غذا و نوشابه
986. لیلیکراپ، دی.آر. مبانى مدیریت 
تهمینه  سلیمیان/  نوشابه.سحر  و  غذا 
صمدی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، 

1389، 383 ص.
گروه آموزشى: مدیریت خانواده

 پایة تحصيلى: فنی و حرفه ای و كار دانش
قطع: وزیری

نوشابه،  و  غذا  صنعت  کليدي:  کلمات 
سرویس دهی، دانش منو، مکمل ها.

چکيده:  امروزه صنعت غذا و نوشابه و ادبیات مرتبط به این صنعت، در بسیاری از كشورهای 
جهان به خصوص در كشورهایی كه صنعت گردشگری پیشرفته ای دارند، بسیار گسترده 
شده، اما در كشور ما هنوز ناشناخته مانده است. به همین دلیل، مؤلفان كتاب حاضر، یکی از 
اصلی ترین انگیزه های خود را برای تألیف آن، ُپركردن هرچند ناچیز این شکاف اعالم كرده اند. 
كتاب به غذا و نوشابه و هر آن چه به آن دو مرتبط است، از سرویس دهی و فهرست غذا 
تا عرضه و تقاضا و بخش های متفاوت این صنعت می پردازد. همۀ این مباحث در 10 فصل 
گنجانده شده اند. كه اهم آن ها عبارت اند از: معرفی صنعت غذا و نوشابه؛ وسایل مورد نیاز این 

صنعت؛ تاریخچه؛ ماهیت و اهمیت منو؛ نوشیدنی ها؛ پذیرایی و مراحل آن؛ سرویس دهی.
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مبانى نظرى و عملى شيمى بر...
987. سعیدی، محمد. مبانى نظرى و عملى 
شيمى بر پایة نرم افزار. تهران: دانشگاه 

تربیت دبیری شهید رجائی، 1387، 224ص.
گروه آموزشى:مواد

رشتة درسى:  صنایع شیمیایی
 پایة تحصيلى: سوم فنی و حرفه ای و كار 

دانش، هنرآموز
قطع: وزیری

 crocodileافزار نرم  کليدي:  کلمات 
مفاهیم  شیمی،  آموزش   ،chemistry
شیمیایی،  مادة  شیمی،  آزمایشگاه  شیمی، 

وسایل آزمایشگاهی.

چکيده:  نرم افزار »crocodile chemistry« یك برنامۀ قوی در زمینۀ آموزش 
شیمی بر مبانی شبیه سازی در محیطی مجازی است. با آن می توان مفاهیم پایۀ شیمی را با 
روشی قابل فهم و روشن ارائه داد؛ به گونه ای كه دیگر نیازی به محیط واقعی آزمایشگاهی 
احساس نشود. در این نرم افزار بیش از 80 نوع مادة شیمیایی موجود است. با مواد مذكور 
می توان در سطح گسترده ای، آزمایش های مربوط به مفاهیم شیمی را آموخت. از ویژگی های 
دیگر این نرم افزار آن است كه به كمك آن تمامی معادالت واكنش های صورت گرفته در 
یك فرایند را می توان به طور دقیق بررسی كرد. دیگر ویژگی آن داشتن وسایل آزمایشگاهی 
مناسبی است كه با آن ها می توان تغییرات موجود در یك آزمایش را به طور كامل مشاهده و 
نمودار مربوط به هر فرایند را ترسیم كرد. در كتاب حاضر، ابتدا نصب و چگونگی كار با این 

نرم افزار را می خوانید و سپس آزمایش های قابل اجرا با آن را مشاهده می كنید.

کابينت سازى چوبى
رامك.  آبادی،  فرخ  امیر؛  نظری،   .988
کابينت سازى چوبى. تهران: مشق شب، 

1387، ص، مصور.
گروه آموزشى:مکانیك 

رشتة درسى:  صنایع چوب و كاغذ
 پایة تحصيلى: سوم فنی و حرفه ای و كار 

دانش، پیش دانشگاهی
قطع: رحلی

کلمات کليدي: كابینت سازی چوبی، رسم 
فنی، خواص چوب.

چکيده:  مادة اولیۀ برای كابینت سازی چوبی، انواع چوب است و آگاهی از خصوصیات 
چوب ها، اهمیت بسزایی در انتخاب چوب خواهد داشت. عالوه بر این، كابینت سازی باید 
با رسم فنی، عالمت های اختصاری و استاندارد سازه های چوبی، اصول ترسیم نقشۀ فنی 
انواع كابینت و نحوة ترسیم پالن كابینت آشنا باشد و بتواند با ماشین های برقی و ثابت كار 
كند. هم چنین، برآورد مواد اصلی و كمکی و قیمت كابینت ساخته شده چندان آسان نیست 
و به اطالعات و تجربه نیاز دارد. كتاب در مورد همۀ این مباحث، مطالبی مفید و كاربردی 
ارائه داده و در فصول پایانی، مباحث تخصصی ساخت اتصال های ثابت كابینت، ساخت و 
مونتاژ انواع كابینت، ساخت بدنۀ كابینت، و ساخت درهای قاب دار و سادة كابینت های چوبی 

را شرح داده است.

مدارهاى اصولى و پایه...
و  اصولى  مدارهاى  رضا.  فانی،   .989
كتاب  نص،  تهران:  ميکروکنترلر.  پایه 

ایرانیان، 1388، 280 ص.
گروه آموزشى:برق

رشتة درسى: الکترونیك
 پایة تحصيلى: سوم فنی و حرفه ای و كار 

دانش، هنرآموز
قطع: وزیری

کلمات کليدي: مدارهای اصولی، مدارهای 
و  میکروپروسسوری  سیستم های  پایه ای، 

میکروكنترلری، تراشه، پروتکل.

چکيده:  با »مدارهای اصولی و پایه ای«، كاربر می تواند سیستم های میکروپروسسوری 
و میکروكنترلری خود را طراحی و دستگاه های جانبی متعددی را به آن ها وصل كند. در 
بخش اول كتاب سعی شده است. مدارها و برنامه ها به صورت ساده طراحی شوند و از زیاد 
شدن حجم مطالب اجتناب شده است. در بخش دوم، تركیبی از مدارهای بخش اول مورد 
استفاده قرار گرفته و نمونه هایی از پروژه های عملی آن ها هم آورده شده است. در بخش 
سوم، مدارهای پیشرفته تری مطرح شده اند  تا كسانی كه می خواهند كارهای بزرگ تری 
انجام دهند، از این مدارها ایده بگیرند. در این كتاب هم چنین سعی شده است كه در حین 
كارهای اصلی با میکروكنترلر، تراشه ها و قطعات دیگری هم شرح داده شوند. هم چنین از 

پروتکل هایی مثل C12 هم استفاده شده است.
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CS5 مرجع آموزشى فتوشاب
مرجع  محمد.  هدی،  اسماعیلی   .990
تهران:   .CS5 فتوشاب  آموزشى 

پندارپارس، 1389، 672 ص.
گروه آموزشى:كامپیوتر

 پایة تحصيلى: دوم و سوم فنی و حرفه ای 
و كاردانش، هنرآموز

قطع: وزیری
کلمات کليدي: آموزش فتوشاپ، آموزش 

گرافیك، چاپ و آماده سازی، رتوش تصویر.

چکيده:  نرم افزار »فتوشاپ« كه توسط شركت »Adobe« عرضه می شود، مهم ترین 
و محبوب ترین نرم افزار طراحی و چاپ بین طراحان دنیا محسوب می شود. كتاب حاضر كه 
با همین عنوان نگارش یافته، مرجع مناسبی در این زمینه است و بحث های نسبتاً جامعی را 
به مخاطبان ارائه كرده است. مطالب ساده و شیوای كتاب همراه با آموزش گام به گام، به 
مخاطب در هر سطحی كه هست امکان می دهد از محتوای آن بهره مند شود. اصول چاپ 
و آماده سازی طرح برای چاپ، رتوش تصاویر قدیمی و برطرف كردن ایرادهای عکس، 
رنگی كردن، تصاویر سیاه و سفید، شناخت و روان شناسی رنگ ها، طراحی تصویر برای 
صفحات وب، انیمیشن سازی، تکنیك های ایجاد تصویرهای سه بعدی و ایجاد جلوه های 

ویژه از جمله مباحث مطرح شده در كتاب هستند.

... 2009 + A مرجع کامل
کامل  مرجع  احمد.  كبیری،   .991
استاندارد  )آموزش    2009  +  A
تهران:  افزارى(.  سخت  مهارت هاى 

پندارپارس، 1388، 392 ص.
گروه آموزشى:كامپیوتر

 پایة تحصيلى: دوم و سوم پیش دانشگاهی 
فنی و حرفه ای و كاردانش، هنرآموز

قطع: وزیری
کلمات کليدي: آموزش رایانه، سخت افزار، 
نرم افزار، قطعات رایانه، مونتاژ كردن سیستم، 

تعمیر رایانه.

چکيده:  این كتاب به گونه ای تدوین شده است كه هم افراد آشنا و هم متخصصان فنی 
رایانه از خواندن آن لذت ببرند. از این رو در جلد حاضر و در بخش های ابتدایی كتاب، 
مطالب پایه بیان شده اند  تا افراد كم آشنا نیز به آمادگی الزم برای درک مطالب فنی تر 
برسند. در این كتاب مخاطبان ضمن آشنایی با اصطالحات فنی رایانه، اطالعات جامعی 
درخصوص سخت افزار رایانه كسب می كنند. عنوان های پنج فصل كتاب از این قرارند: 
تعامل سخت افزار و نرم افزار؛ قطعات سخت افزاری؛ مونتاژ سیستم؛ نحوة تعامل قطعات با 

یکدیگر؛ تعمیر و نگهداری رایانه.

مواد و ابزار هنرى 1
و  مواد  عیسی.  چوالندیم،  امیری   .992
ابزار هنرى 1. تهران: كتاب آبان، 1387، 

170 ص، مصور.
گروه آموزشى:هنر

رشتة درسى:  نقاشی
 پایة تحصيلى: دوم و سوم فنی و حرفه ای 

و كاردانش، هنرآموز
قطع: خشتی

پایه، چارپایه، اسبك  سه  کلمات کليدي: 
گرافوس،  رنگ،  تختۀ   پروژكتور،  )خرک(، 
ترلینگ، راپید و گراف، كرایون، قلم مو، بوم 

كش، ایربراش، فوتك.

چکيده:  مؤلف »مجموعۀ مواد و ابزار هنری«، یکی از دالیل نگارش این مجموعه را، 
شناخت ناكافی بسیاری از هنرمندان، استادان هنری، مدرسین، معلمین، دانشجویان، هنرجویان 
و دانش آموزان با ابزار و امکانات جمعی و فردی عنوان كرده كه موجب ضایع شدن بسیاری از 
سرمایه های شخصی و عمومی می شده است. این مجموعه كه سبب شناخت مواد و ابزارهای 

هنری می شود، در چهار فصل و پنج پیوست به شرح زیر تدوین یافته است
فصل یك: سه پایۀ نقاشی، چارپایۀ رنگ و ابزار، اسبك )خرک(، كیف و جعبۀ ابزار، محفظۀ 

نگه داری بوم، وسایل كار و آثار چاپی، آلبوم آثار و...
فصل دو: ظرف شست وشوی قلم مو، پیالۀ گیره دار، چوب دست طراحی، قلم گیر، وسایل 

نورپردازی و تختۀ رنگ.
فصل های سوم و چهارم: وسایل طراحی.

مؤلف در گردآوری مطالب این مجموعه سعی كرده است، مطالب را با تصاویر و اطالعات 
گسترده در اختیار مخاطبان قرار دهد و در خاتمه پنج پیوست به این شرح ضمیمۀ كتاب 
كرده است: 1. نمایۀ فارسی، 2. اسامی هنرمندان، 3. واژه های التین، 4. واژه های خاص، 

5. كلمات پیشنهادی.
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موتورهاى احتراق داخلى از...
993. فرگوسن، كالین. موتورهاى احتراق 
داخلى از دیدگاه علوم حرارتى. علیرضا 
نورپور/ كامیار نیکزادفر. تهران: دانشگاه علم و 

صنعت ایران، 1388، 602ص.
گروه آموزشى: مکانیك

رشتة درسى:  مکانیك خودرو
 پایة تحصيلى: معلم؛ دوم و سوم فنی و 

حرفه ای
قطع: وزیری

کلمات کليدي: موتورهای احتراق داخلی، 
سوخت و هوا، مکانیك خودرو، سیکل های 

گاز، ترومودینامیك.

چکيده:  »موتورهای درون سوز«، از پیچیده ترین دستگاه های تبدیل انرژی هستند كه با 
استفاده از اصول مهندسی، انرژی موجود در سوخت را به انرژی مکانیکی تبدیل می كنند. 
امروزه فناوری موتورهای درون سوز به عنوان نوعی فناوری میان رشته ای مطرح است و 
طیف گسترده ای از رشته های مهندسی، نظیر مکانیك، برق، كنترل، شیمی و مواد را با 
هم آمیخته است. كاهش مصرف سوخت و آالینده های موتورهای درون سوز، از جمله 
مهم ترین چالش های پیش روی مهندسان موتورهای درون سوز است كه غلبه بر آن ها جز 

با درک عمیق پدیده های موجود در موتورهای درون سوز میسر نخواهد بود.
كتاب حاضر كه در 11 فصل نگارش یافته، یکی از جدیدترین منابع در حوزة موتورهای احتراق 
داخلی است. روش تدریس شده در این كتاب به نحوی است كه ضمن آموزش مفاهیم بنیادین 
موتورهای درون سوز، مخاطب را با مباحث شبیه سازی موتورهای احتراق داخلی آشنا می سازد. 
كتاب حاضر تلفیقی از مطالب نظری، مفاهیم كاربردی، روش های شبیه سازی و فناوری های جدید 
در حوزه های احتراق داخلی است. سیکل های گاز، سوخت و هوا، ترمودینامیك احتراق، كنترل و 
آزمون موتور، اصطکاک، جریان سوخت، هوا و گازهای خروجی، انتقال حرارت و جرم، احتراق و 

آالینده ها، سوخت ها و روانکاوها، و عملکرد كلی موتور، سرفصل های اصلی كتاب هستند.

موتور خودرو و ماشين آالت...
و  خودرو  موتور  مایك.  994.  هال، 
ضیایی.  كورس  سنگين.  ماشين آالت 

تهران: فنی ایران، 1389، 466 ص.
گروه آموزشى:كشاورزی

رشتة درسى: ماشین های كشاورزی
 پایة تحصيلى: دوم و سوم فنی و حرفه ای، هنرآموز

قطع: رحلی
طرز كار موتورها، خرابی  کلمات کليدي: 
سوخت،  انواع  موتورها،  عیب یابی  موتورها، 

تخلیۀ دود، روغن كاری، مکانیك خودرو.

چکيده:  كتابی كه مالحظه می كنید، با هدف كمك به تعمیركاران و آموزش هنرآموزان و 
هنرجویان هنرستان های كشور، برای درک بهتر طرز كار، و تعمیر و نگهداری موتور خودرو 
نوشته شده است. ابتدا طرز كار موتورها را شرح می دهد و سپس علل خراب شدن آن ها را 
بررسی می كند. سرانجام روش عیب یابی و رفع عیب را ارائه می دهد. سامانه های سوخت 
بنزین، سوخت گاز مایع و گاز طبیعی، سوخت دیزل، سامانۀ مکش و تخلیۀ دود، روغن كاری، 
خنك كن، كنترل دور موتور، تجهیزات آزمایش موتور و ابزارهای سرویس كاری، مباحث 

اصلی كتاب هستند.

مهندسى فضاى سبز
995. حکمتی، جمشید. مهندسى فضاى 
سبز. تهران: علم كشاورزی ایران، 1389، 529 ص.

گروه آموزشى: كشاورزی
رشتة درسى:  امور باغبانی

 پایة تحصيلى: سوم فنی و حرفه ای؛ سوم 
كاردانش، هنرآموز

قطع: وزیری
باغ،  پارک،  سبز،  فضای  کليدي:  کلمات 
شهرسازی، آالچیق، آب نما، استخر، گیاهان 

زینتی.

انتظارات  به  زندگی شهری،  راستای ضروریات  در  باید  پارک و فضای سبز  چکيده:  
شهرنشینان پاسخ دهد و الگوهای با ارزش و معنی دار زندگی را براساس مفاهیم فرهنگ 

ملی جامعه ارائه كند.
كتاب حاضر كه در راستای مفاهیم فرهنگ ملی تدوین شده است، ضمن ارائۀ طراحی انواع 
فضای سبز، پارک و باغ در شهرها و مناطق پیرامون آن ها، به اصول زیباشناسی و ویژگی های 
بومی نیز توجه داشته است. مخاطبان كتاب را در 10 فصل به این شرح می خوانند: آشنایی 
با پارک ها و سیر تاریخ باغ سازی در دنیا؛ تعاریف اصولی در طراحی و ضوابط طراحی فضای 
سبز؛ آب در باغ؛ گیاهان آب زی؛ چشمه ها و آشیانه و آبشخور پرندگان؛ تزئینات گیاهی 
نمای ساختمان ها و انتخاب گیاهان بر حسب خصوصیات طبیعی آن ها؛ خصوصیات اقلیمی 
و رستنی های ایران؛ تهیۀ پروژه و محاسبه؛ طراحی پارک ها و فضای سبز شهرها؛ تزئینات 

گیاهی در طراحی و پارک سازی؛ آشنایی با برخی از گیاهان در طراحی؛ طرح های تزئیناتی.

فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيبرگزيدهوتقديریجشنوارةنهم428
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نقش تغذیه در حافظه و یادگيرى
تغذیه  نقش  حمیدرضا.  توكلی،   .996
در حافظه و یادگيرى. تهران: مرزدانش، 

1387، 186ص.
گروه آموزشى:مدیریت خانواده

 پایة تحصيلى: دوم و سوم فنی و حرفه ای؛ 
سوم كاردانش، هنرآموز

قطع: وزیری
کلمات کليدي: تغذیۀ سالم، نقش تغذیه در 
حافظه و یادگیری، عوامل یادگیری، تقویت 

حافظه، برنامۀ غذایی.

چکيده:  یکی از اركان مهم سالمت، داشتن تغذیۀ صحیح و سالم است و تأثیر آن بر 
سالمت جسم و روح به روشنی به اثبات رسیده است. كتاب حاضر، تأثیر تغذیۀ سالم و نقش 
آن را در حافظه و یادگیری تبیین می كند. عنوان های برخی مطالب كتاب عبارت اند از: 
عوامل مؤثر بر یادگیری و تکنیك های تقویت حافظه؛ گروه های غذایی و نیازهای تغذیه ای 
دانش آموزان؛ جداول و اطالعات تغذیه ای مورد نیاز والدین؛ دستورات و توصیه های تغذیه ای 
دین اسالم در مورد تقویت حافظه؛ برنامۀ غذایی مناسب برای دانش آموزان دوره های 
گوناگون تحصیلی. در پایان كتاب نیز پرسش و پاسخ هایی در مورد تغذیۀ كودكان و 

نوجوانان آمده است.

نکات اجرایى لوله کشى
نکات  دیگران.  و  ردوود  كاردن،   .997
تابان. تهران:  اجرایى لوله کشى. رامین 

یزدا، 1387، 102 ص.
گروه آموزشى:مکانیك
رشتة درسى: تأسیسات
 پایة تحصيلى: هنرآموز

قطع: خشتی
کلمات کليدي: كدهای لوله كشی، كدهای 

.UPC كدهای ،IRC

چکيده:  كتاب حاضر، راهنمایی تصویر در زمینۀ »كدهای لوله كشی ساختمان« است كه 
تأكید آن ها بر رعایت اصول ایمنی در ساختمان هاست. در این كتاب از »كد بین المللی 
لوله كشی« و »كد جامع لوله  كشی« ویرایش سال 2006، به عنوان مرجع استفاده شده 
است. هم چنین، تمامی كدهایی كه در جای جای كتاب مطلبی به آن ها ارجاع داده شده 
مانند }4. 123{ قرار  بین دو آكوالد،  یا  مانند ]4. 123[  است، در داخل یك كروشه، 
گرفته اند. آن دسته از كدهایی كه بین دو كروشه قرار گرفته اند، مربوط به كدهای IRC و 

آن دسته از كدهایی كه بین دو آكوالد قرار دارند، مربوط به كدهای UPC هستند.

هنر نوگراى ایران
هنر نوگراى ایران. 998. ملکی، توكا. 

تهران: نظر، 1389، 168 ص.
گروه آموزشى: هنر

رشتة درسى: نقاشی
 پایة تحصيلى: فنی و حرفه ای و كار دانش

قطع: خشتی
کلمات کليدي: هنر صفویان. هنر قاجاریه، 
كمال الملك، مجسمه سازان، طراحی پوستر، 
گرافیست ها،  تصویرسازی،  آرایی،  صفحه 

نقاشان، عکاسان.

چکيده:  كتابی كه تصویر آن را مشاهده می كنید، مخاطب را با اتفاقات، رویدادها و 
هنرمندان 70 سال هنر نوگرای ایران آشنا می سازد. در تدوین و نگارش كتاب حاضر، 
نویسنده كوشیده است وارد گرایش های خاص و دیدگاه های مناقشه انگیز نشود و افراد را 
براساس نقشی كه در این هفت دهۀ اخیر در هنر ایران داشته اند، انتخاب كند. بر همین 
اساس، كتاب حاوی قصۀ كوتاهی از زندگی ارزشمند ده ها انسانی است كه به زندگی ما 
رنگ بخشیده اند و معنای تازه ای به آن داده اند؛ استادانی چون كمال الدین بهزاد، سلطان 
محمد، كمال الملك، علی اصغر پتگر و... سلسلۀ آثار این بزرگان كه در كتاب آمده، گواه آن 

است كه هنر در ایران هم چنان پویا و زنده به راه خود ادامه می دهد.
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با گفت وگو مشکل را حل كنیم )با هم بودن...(  816
با هم بیاموزیم: مجموعه آموزشي فارسي دوم ابتدایي  425

با یکدیگر همدلي كنیم )با هم بودن...(  817
باد در گیسوان آتش: داستان تحریم تنباكو و قیام ملت ایران  

243
بادكنك  421

باران هاي اسیدي )بالیاي انساني(  244
بازآموز زبان انگلیسي )سوم راهنمایي(  246
بازگشت پرستوها )تاریخ انقالب -15(  245

باز هاي منطقي: حل مسئله هاي منطقي با استفاده از دایره  35
بازی با دایره های كاغذی )7جلد(  454

بازي، بازي، ریاضي: آموزش ریاضیات به كودكان و نوجوانان  
153

بازی های سنتی كودكان ایران: بازی كنیم، بخندیم  69
باغ همیشه بهار  247

باغباني كنید  818
باغي در میان آتش )قصۀ آیه ها(  819

بافته هاي حصیري  248
بافته هاي كاغذي  249

باكتري ها )مفاهیم پایه در علوم تجربي(  820
بانك سؤاالت راهنماي آموزش و آزمون هاي طبقه بندي شده و 

زبان انگلیسي سال دوم راهنمایي  250
بانك و بانکداري در ایران  36

بچه ها غافلگیر نشوید)1(  4113
بچه ها غافلگیر نشوید)2(  4114

بچه ها هم مي توانند قصه بسازند  129
بحث و یادگیری در گروه  474

بحران واقعیت: در باب عکاسی معاصر  962
بدن انسان )نوجوانان ...  تحقیق مي كنند -9(  251

بدن انسان  667
بر سفرة نماز  481
برف سرخ  6106

برق برای برقکارها: پرسش و پاسخ  394
برق صنعتي به زبان ساده  584

برقراری ارتباط و مقابله با تعارض  97
برنامه هاي آموزش هنر )براي معلمان راهنمایي(  252

ابتدایی  اول  و  آمادگی  دورة  بدنی  تربیت  درس  برنامه ریزی 
)راهنمای معلمان تربیت بدنی(  473

بکوشیم و ادامه دهیم )با هم بودن...(  821
بالیاي طبیعي )چرا و چگونه؟ - 9(  253

بنوموسی )فرزانگان(  4210
بوم شناسي )مفاهیم پایه در علوم تجربي(  822

به دنبال فردوسي  71
به سوي پیروزي )تاریخ انقالب -8(  254

به كودک خود خواندن بیاموزید  420
به من بیاموزید: آموزش مهارت گوش دادن  65

و  ریاضي  در درس هاي  پرسش هاي هدف دار  بیاموزیم:  بهتر 
علوم و ویژة پایه هاي سوم، چهارم و پنجم ابتدایي  434

بهترین فعالیت های آموزشی  4165
بهرام گور  4211

بهمن  6109
بیا اتم را بشکافیم )علمی ولی شیرین تر از داستان - 3(  4115

بیابان زدایي  6108
بیان تصویري با شکل هاي هندسي: گوشه اي از مباني ارتباط 

تصویري  255
بیایید تفریق كردن را یاد بگیریم  654
بیایید تقسیم كردن را یاد بگیریم  655
بیایید جمع كردن را یاد بگیریم  656

بیز بو شاهی استمیروخ: ما این شاه را نمی خواهیم: گزارشی از 
واقعۀ 29 بهمن 1356 تبریز  482

بیماري آب سیاه  585
بي مهرگان  668

پاكستان )ملل امروز(  518
پتوي فرانکلین  621

پرسش كردن  96
پرسش هاي چهار گزینه اي استاندارد و آموزش فیزیك 1 و 2 و 

3 نظام جدید  37
پرندگان )نوجوانان ... تحقیق مي كنند -10(  257

پرواز )پرواز با علم(  14
پرواز 4721 پاریس )تاریخ انقالب -3(  259

پروتئین ها )تغذیه و تندرستي(  260
پرورش ماهی در آب های شیرین  963

پرورش و نگهداری گل و گیاه آپارتمانی  964
پروژه هاي زیست شناسي: براي دانش آموزان دبیرستان   38

پروژه هاي علمي  258
پژوهشي در فرش ایران  586

پسري كه با رود آمد، قصۀ كودكي حضرت موسي علیه السالم 
)قصۀ آیه ها(  823

پالستیسیته مواد اولیۀ سرامیکی  397
پنجاه روش ساده براي عالقه مند كردن فرزند به ریاضي  435
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پوریای ولی )چهره های درخشان(  4199
پیامبري حضرت موسي علیه السالم )قصۀ آیه ها(  824
پیروزي حضرت موسي علیه السالم )قصۀ آیه ها(  825

پیشگیري از اعتیاد: استروئیدها )مواد نیروزا(  87
پیشگیري از اعتیاد: اكستازي  89

پیشگیري از اعتیاد: الکل  812
پیشگیري از اعتیاد: تریاک  829

)مسکن ها،  تجویزي  غیر  داروهاي  اعتیاد:  از  پیشگیري 
آرام بخش ها و داروهاي محرک (  846

پیشگیري از اعتیاد: راهنماي پیشگیري از سوء مصرف مواد در 
نوجوانان  850

پیشگیري از اعتیاد: سوء مصرف مواد و ایدز  864
پیشگیري از اعتیاد: شیشه  867

پیشگیري از اعتیاد: كانابیس ها )ماري جوانا و حشیش (  875
پیشگیري از اعتیاد: كرک  883

پیشگیري از اعتیاد: كوكائین  887
پیشگیري از اعتیاد: مواد استنشاقي  8101

8102  )PCP، LSD( پیشگیري از اعتیاد: مواد توهم زا
پیشگیري از اعتیاد: نیکوتین  8116
پیشگیري از اعتیاد: هروئین  8119

پیك آدینه )بخوانیم و بنویسیم(: فارسی  422
پیك آفتاب )تمرین خواندن براي سال اول به دوم و سال دوم 

دبستان(  135
پیله ها  826

تئاتر معاصر آسیا  965
تا 20(   ) جلد 1  انسان  زندگي  داستان  یا  تاریخ تمدن جهان 

273 - 261
تاریخ جهان: مصر  365

تاریخ علم در ایران )2(  77
تاریخ نوآموز 2  42

تاریخ هنر )هنرمندان و صنعتگران(  274
و  )چرا  دایناسورها  پیدایش و مرگ  دربارة  تازه ترین كشفیات 

چگونه؟ - 12(  275
تأسیسات الکتریکي پیشرفته  587
تأسیسات الکتریکي مقدماتي  588

تجربه هاي من در به كارگیري روش هاي جدید آموزش علوم  
453

راهکارهاي  آن  كمبود  اثرات  كودكان:  در  حركاتي  تجربیات 
عملي براي رفع آن ها  827

تحقیقات جغرافي دان جوان: جنگل هاي مناطق معتدل  285

ترسیم خط در هنر  828
تزئینات داخلی چوبی  589

تصویرگری كتاب كودک  966
تصویري از بهار  276

اتومبیل های بنزینی برای استفادة تعمیركاران و  تعمیر موتور 
عالقه مندان  383

تغذیه و تولید مثل  4166
تغذیه و رژیم غذایی  724

تغذیۀ گوسفند  967
تغییر و جداسازی مواد  4168

تفکر خالق و حل خالقانه مسئله  520
تقویت مهارت هاي خواندن و نوشتن براي دانش آموزان پایۀ اول 

ابتدایي  8112
تکامل موجودات زنده  521

تکنولوژی ریسندگی الیاف كوتاه  395
تکنولوژي ریسندگي الیاف كوتاه  590

تکنولوژی سرویس و تعمیر موتور  386
تمدن ایران باستان )تمدن هاي بزرگ جهان(  916

تمدن یونان )تمدن هاي بزرگ جهان(  830
تمرین زبان انگلیسي براي دانش آموزان سال سوم راهنمایي  

277
تمرینات پلیومتریك توان زا: 77 حركت پیشرفته برای تمرینات 

ورزشی انفجاری  4169
تمرینات و نمونه سؤاالت انگلیسي مخصوص سوم راهنمایي  

279
دوم  مخصوص  نوین  انگلیسي  سؤاالت  نمونه  و  تمرینات 

راهنمایي  278
تنبلي، نه!  616

تنیدگي یا استرس: بیماري جدید تمدن  39
تولد رستم  686

جاذبه )كتاب علوم من(   119
جامی )فرزانگان(  4212

جان داران و طبیعت  4170
جانوران اطراف ما )1(: مطالعه و بررسی بی مهره ها  4171

جانوران اطراف ما )2(: مطالعه و بررسی حشرات  4172
و  )چرا  جانوران چگونه مي بینند، مي شنوند و حس مي كنند! 

چگونه؟ - 1(  280
جانوران كوچك باغچه )نوجوانان ...  تحقیق مي كنند - 8(  281

جبر مقدماتي )1(  283
جبر)2(  282
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جستاری در تاریخ معماری و شهرسازی ایران  968
جعبه ها  455

جالل آل احمد )چهره های درخشان(  4213
جلوه هاي والیت در شعر فارسي )تا سده نهم(  310

جمشید كاشانی )فرزانگان(  4200
جنگ شهرها )تاریخ انقالب -9(  284

جوانان و هویت ملي  522
جوشکاری عملی  377

جهت براي دورة دبستان )كتاب فعالیت(   165
جی. آی. سی )GIS( به زبان ساده   311

جیگ ها و فیکسچرها  969
چرا باید با دوستانم سهیم باشم؟  831
چرا باید به دیگران كمك كنم؟  832

چرا باید خوب غذا بخورم؟  833
چرا باید خوب گوش كنم؟  834

چرا باید در مصرف آب صرفه جویي كنم؟  835
چرا باید در مصرف انرژي صرفه جویي كنم؟  836

چرا باید زباله ها را بازیافت كنم؟  837
چرا باید مواظب طبیعت باشم ؟  838

چرا و چگونه؟ )مجموعه 6 جلدي(  288
چرا و چگونه؟ )مجموعه 7 جلدي(  287
چرا و چگونه؟ )مجموعه 7 جلدي(  289

چراهای شگفت انگیز: ایران باستان  6107
چربي ها )تغذیه و تندرستي(  290

چشمۀ زمزم )قصۀ آیه ها(  839
چگونه از گرماي درون زمین استفاده كنیم؟   111

چگونه در اردو زندگي كنیم؟   286
چگونه عکس ببینیم: حیوانات  4117

چگونه عکس ببینیم: مردم  4116
چلچراغی در تاریکی  917

چوب ها و ریشه ها  291
چهار مهارت یادگیری  523

چین   163
حافظ )فرزانگان(  4214

حجاب یا آزادي یا اسارت؟  524
حرف هایم با او  483

حساب اول راهنمایي را خود بیابیم  841
حسابداری 1، 2، 3، 4 رشته های فنی و حرفه ای و كاردانش 

شامل 1000 تست با پاسخ تشریحی  3108
حسابداری 1، 2، 3، 4 رشته های فنی و حرفه ای و كاردانش 

شامل 1000 تست با پاسخ تشریحی   374
حسابداری صنعتی 1  971

حفاظت از اقیانوس ها، دریاچه ها، رودخانه ها و جویبارها   19
حفاظت از حیوانات   18

حفاظت از ذخایر زیرزمیني   17
حفرة اوزون: شکاف در الیه اوزون )بالیاي انساني(  292

حقوق زوجین  972
حقوق من  664

حلبچه خانه سوري )تاریخ انقالب -10(  293
حیات وحش ایران: مهره داران  842

حیوانات در هنر  843
خانواده و بهداشت روانی  591

خبر چیني، نه !  617
خبر هدهد )قصۀ آیه ها(  844

خدا به تصور كودكان: شکل گیري فهم دیني در كودكان  467
خداشناسی  525

خداي من )حرف های من با خدا(  845
خزندگان و دوزیستان )چرا و چگونه؟ - 4(  294

خشایارشا  312
خشك سالي  6110

خالقیت موسیقي  592
خلوت معبد  662

خواجه عبداهلل انصاری )فرزانگان(  4215
براي  راهنمایي  دوم  سال  انگلیسي  زبان  هدفدار  خودآزمون 

معلمان و دانش آموزان  296
براي  راهنمایي  سوم  سال  انگلیسي  زبان  هدفدار  خودآزمون 

معلمان و دانش آموزان  295
خودآموز بورس  918

خودآموز پیشرفته ادبیات فارسی )3( سال سوم انسانی  526
خودآموز كامل AutoCAD 2000  محیط دو بعدی  970

خودآموز گام به گام ایجاد صفحات وب در 24 ساعت  3101
3105  5.5 photoshop خودآموز گام به گام فتوشاپ

خودآموز گام به گام Word 97  و تازه های 2000  3102
خودنویس طالیي  456
خورشید نیمه شب  638

داریوش بزرگ  527
داریوش هخامنشی  4173

داستان پرواز: از بالون تا موشك )چرا و چگونه؟ - 8(  297
داستان فکر ایرانی )1(: سپیده دم اندیشۀ ایراني  75

داستان فکر ایراني )2(: فراز و فرود  76
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داستان های »سواره ها و پیاده ها«  614
داستان های غارنشینی: درازا و طول  4119

داستان های غارنشینی: سنگینی و وزن  4174
داستان های غارنشینی: هنگام و زمان   4118

داستان های فکری )1(: كندوكاوی فلسفی برای كودكان: كتاب 
راهنمای معلم  371

دانستني هاي اسالمي براي نوجوانان )جلد 1 تا 2(   919 - 921
دانستنی های ریاضی  4120

دانستني هاي كامپیوتر براي نوجوانان  298
دانستني هایي از قرآن  299

دانش الکترونیك و كاربردهاي آن )چرا و چگونه؟ - 14(  2100
دانش زیست شناسي   370
دانشگاه گندي شاپور  78

دانشمندان بزرگ )چرا و چگونه؟ - 19(  2101
دانش نامۀ فشردة بدن انسان  922

دانش نامۀ نوآموز: آن چه دانش آموز باید بداند  847
دانه ها و نهال ها )نوجوانان ... تحقیق مي كنند - 19(  2102

دایرةالمعارف بدن انسان براي كودكان و نوجوانان  848
دختر یا پسر؟ جنسیت نوزاد چگونه تعیین می شود؟  4121

در باغ سبز قرآن   157
در جست وجوي خدا  634

در جهان ریاضیات )چرا و چگونه؟ - 10(  2104
در جهت عکس، 39 عکس، 39 جستار  973

در سیارة ما چه خبر است!   176
در طلوع آزادی: گزارشی از وقایع روزهای 21 و 22 بهمن 1357  

485
در قلمرو ریاضیات  528

درجست وجوي گنج هاي گمشده و پیدا شده )چرا و چگونه؟ - 
2103  )15

درخت پر گل سیب  635
درختان )نوجوانان ... تحقیق مي كنند - 15(  2105

درختان  2106
درس نامه و تست، زبان و ادب فارسي پیش دانشگاهي  529

درک مفاهیم ریاضي از طریق بازي هاي آموزشي  2107
دریا و ساحل دریا )نوجوانان ... تحقیق مي كنند - 18(  2108

دریا، دریا  666
دریچه ای به جهان شیمی، محلول ها  561

دست به كارشوید  457
دستور زبان فارسی )1 و 2(   313

دستورالعمل اجرایی تکثیر مصنوعی و پرورش ماهی های گرم 

آبی  722
دفتر تمرین عربي سال اول راهنمایي  2109

دفتر تمرین فارسي اول دبستان  423
دفتر شب  133

دنیای سوفی: داستانی دربارة تاریخ فلسفه  314
دنیای شگفت انگیز كاغذ  732

دنیاي هنر مکرومه بافي و آویز )2(  2110
دو رسالۀ خیامی  530

دوباره نگاه كن: دكمه ها  458
دوست جدید فرانکلین  622

دوستت دارم ایران: چهار محال و بختیاري  840
دهکدة كوچك نوفل لوشاتو )تاریخ انقالب -2(  2111

دیدار با دوستان  43
دیدار با فردا  2112

دیروز ایران، حاال فلسطین  44
دیوان پروین اعتصامي  2113

راز جاودانه زیستن )علمی ولی شیرین تر از داستان - 8(  4122
راز مثل هاي فارسي براي نوجوانان: راز مثل هاي ما  849

رازهاي ناشناخته )چرا و چگونه؟ - 20(  2114
راهزنان دریایي )چرا و چگونه؟ - 16(  2115

راهکارهاي آموزش جغرافیا   162
راهکارهاي نوین در حل مسئلۀ ریاضي  650

راهنماي بازي هاي ایران  2116
راهنمای تجزیه و تركیب عربی: همراه با نکات اساسی قواعد 

صرف و نحو  316
راهنمای جامع بازاریابی، تبلیغات و فروش اینترنتی  923

راهنمای جامع پی. ال. سی سیماتیك استپ 7  716
راهنمای جامع فیزیك و آزمایشگاه  342

راهنمای جدید چاپ و گرافیك  974
راهنماي جغرافیا براي سال دوم دبیرستان  531

راهنمای زیتون )كاشت، داشت، برداشت، فراوری(  594
راهنمای سیستم های سردكننده  729

راهنمای علمی و عملی موفق زیستن  532
975  3D2009 Auto CAD Civil راهنمای كاربردی

راهنماي گندم )داشت(  595
راهنماي گندم )كمبودهاي غذایي و تغذیه(  593

راهنمای لوله كشی   390
راهنمای مراقبت های بهداشتی در منزل  596

پایه: خالصه مطالب مهم اصول و  راهنمای مطالعۀ فیزیك 
معادالت  317
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راهنمای ورقکاری   380
رشد )علم و عمل -8(  2117

رشد ریاضي )1( - )6(  143 - 148
رمزهایي از اساطیر ایران در شاهنامه  72

رنگ و ارتباطات  976
رنگ، رنگ، نقاشي  459

رنگ ها در هنر  851
روان خواني  66

روان شناسي براي نوجوانان  533
روح اهلل از تولد تا تبعید )تاریخ انقالب -1(  2118

رودخانه ها   172
رودكی )فرزانگان(  4201

روزهای خدا: درود بر برادر ارتشی: گزارشی از وقایع روزهای 13 
تا 19 بهمن 1357  486

روزهای خدا: زیر بار ستم نمی كنیم زندگی  487
روزهای خدا: نماز سبز  4102

روزهای خدا: و حركت آغاز می شود  4104
روزي كه لیال گم شد  62

روش تدریس تربیت بدنی در مدارس  977
روش تدریس زبان فارسي )در دورة دبستان(  128

روش ها و فنون در آموزش علوم  159
روش های ریاضی در شیمی )جلد دوم  710

روش های طراحی و اجرای مسابقه   318
رویکردی شناختی به مشکالت یادگیری كودكان  319

رهیافت حل مسئله در مدارهاي الکتریکي )سال سوم هنرستان 
رشتۀ برق(  597

ریاضی اول راهنمایی: بر اساس پرسش های آزمون بین المللی 
ریاضی و علوم  4123

ریاضی دوم راهنمایی: بر اساس پرسش های آزمون بین المللی 
ریاضی و علوم  4124

ریاضی سوم راهنمایی: كتاب دانش آموز بر اساس پرسش های 
آزمون بین المللی ریاضی و علوم  4125

ریاضیات زیبا و دوست داشتني براي نوجوانان )1( – )4(   2119 
2122 -

ریاضیات كارگاهي  443
ریزه میزه  658

زال و رودابه  687
زبان انگلیسي كار اول راهنمایي  855

زبان بدن در هنر  856
زبان فارسي )راهبردهاي یاددهي – یادگیري، جلد اول(  534

زبان فارسي 2  535
زبان و ادبیات فارسي پیش دانشگاهي  536

زبان و مهارت زباني  173
زمان )علم و عمل -5(  2123
زمین را دوست بداریم  4126

زمین و ساختار آن )دنیای علوم 7(  4176
زمین و فضا  2124

زمین، سیارة نازنین  164
زمین شناسي  669

زمین لرزه )مفاهیم پایه در علوم تجربي(  857
زن و خانواده  598

زندگي در آبگیر )نوجوانان ... تحقیق مي كنند - 17(  2125
زندگی نامۀ امام حسین)ع(  660

زورگویي، نه !  618
زیبا نویسي براي كالس اول دبستان  132

زیر سایۀ خدا  858
زیر نقش طالیی  4127

زیست شناسي  519
زیست شناسي با رویکرد مولکولی  924

زیست شناسي و آزمایشگاه 1  538
زیست شناسي  537

زیستگاه ها  670
ژاپن  539

ژنتیك )مفاهیم پایه در علوم تجربي(  859
ژنتیك، اصول و مسائل   320

ژن های نابغه  4128
سؤاالت استاندارد كتاب زبان انگلیسي سوم راهنمایي  2133

ساخت و تولید سرامیك ها )جلد دوم(  730
ساختار )پرواز با علم(   13

ساختار اتم، قانون در ذره، دنیای پنهان  540
سازه ها )نوجوانان ... تحقیق مي كنند - 20(  2126

سازه ها و نیروها )علم و عمل -9(  2127
سالم باشیم )2(: بیماري چگونه به وجود مي آید؟   256

سبز در دنیای چراغ قرمزها: تالشی دیگر در درس مطالعات 
اجتماعی  541

سبز نگهداشتن زمین   178
ستارخان )چهره های درخشان(  321

ستاره شناسی برای همه: چگونه یك ستاره شناس شویم؟  323
ستاره شناسی برای نوجوانان   322

و  راهنمایی  دورة  دانش آموزان  برای  عملی:  ستاره شناسی 
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دبیرستان   324
ستارة توس: داستان زندگي خواجه نصیرالدین طوسي  2128

سرزمین ما ایران: داستان هایي از جغرافیا  45
و  بیت المقدس  قصه های   :)2( مقدس  اماكن  سرگذشت 

مسجداالقصی  493
سرگذشت خط  4177

سرگذشت زمین )مفاهیم پایه در علوم تجربي(  860
سرگرمي هاي ریاضي با ماشین حساب  2129

سرما )پرواز با علم(   16
سرمه دوزي  695

سعدي  861
سفر به قرن بیست و یکم   325

سفر به ماه )علمی ولی شیرین تر از داستان - 1(  4129
سفر نفت   326

سفیران آسمان  715
سلحشوران داغستان  6105

سلمان فارسي  2130
سلول )مفاهیم پایه در علوم تجربي(  862

سلول  4130
سنجش و اندازه گیری در ریاضی و علوم همراه با سؤال های 

ریاضی و علوم Timss در دورة ابتدایی  444
سنجش و اندازه گیری در ریاضی همراه با سؤال های ریاضی 

Timss در دورة راهنمایی  488
سنگ ها و خاک )نوجوانان ... تحقیق مي كنند - 12(  2131

سنگ ها و كاني ها )مفاهیم پایه در علوم تجربي(  863
سوگ ایرج  688

سوگ نامۀ رستم و سهراب )1(  689
سهراب سپهري )چهره هاي درخشان(  2132

سیارة زمین )دانش پژوهان نوجوان -1(  2134
سیارة زمین  2135

سیري در گلستان خوش نویسي  2136
سیری در نگارستان نقاشی ایران  489

سیم كشي نوین  599
شاپرک الفبا  424

شبي در كنار چوپان و 32 حکایت اخالقي دیگر  2137
شعبده بازی علمی  648

شکل ها در هنر  865
شگفتی های بدن انسان  674

شگفتی های شیمی  978
شگفتي هاي علوم    126

شگفتی های مولکول  327
شما و سیاست )كتاب كمك درسي دبستان هاي كشور فرانسه(  

866
شما هم می توانید  4131

شنا اوج آمادگی با 100 جلسه تمرین  979
شناخت اجزای ماشین    384

شناخت زبان فارسي در سه سطح آوایي، دستوري و معنایي  
930

شناخت مبانی نجوم )1(؛ آشنایی با كیهان و منظومۀ شمسی  
4132

شناخت مبانی نجوم )2(؛ خورشید، ستارگان و كهکشان ها، تاریخ 
نجوم  4133

شناسایی و عیب یابی تجهیزات برقی اتومبیل های امروزی  376
شهریار )چهره های درخشان(  490

شهید مدرس )چلچراغ(  4216
شیخ محمد خیابانی )چهره های درخشان(  4217

شیر نقاشي  636
شیمي )مفاهیم پایه در علوم تجربي(  868

شیمي 1  712
شیمي با نگرش تحلیلي )جلد اول(  927

شیمي با نگرش تحلیلي )جلد دوم (  928
شیمي با نگرش تحلیلي )جلد سوم(  929

شیمي پایه )1(  925
شیمي پایه )2(  926

شیمی جامع: مروری بر مفاهیم شیمی، فیزیك، شیمی معدنی 
و شیمی آلی  328

شیمی عمومی   329
شیمی عمومی »واكنش پذیری شیمیایی« )جلد 2(   330

شیمی عمومی با نگارش كاربردی )ج. 1(   331
شیمی عمومی با نگارش كاربردی )ج. 2(   332
شیمی عمومی با نگارش كاربردی )ج. 3(   333

شیمي  543
صحراها   171

صحیح و معتل  544
صد و یك پیش درآمد  980
صدا )كتاب علوم من(   117

صدا و موج  683
صداها )نوجوانان ... تحقیق مي كنند - 13(  2138

صفحه كلید چیست )1(؟  438
صفحه كلید چیست؟ )2(  439



441 عنوانكتاب

صوت )مفاهیم پایه در علوم تجربي(  869
صورت هاي فلکي و نشانه هاي نجومي )چرا و چگونه؟ - 17(  

2139
ضرب كردن را یاد بگیریم  657

انواع ضمیر و كاربردهاي آن براي  به  ضمیر: مباحث مربوط 
دانش آموزان، دانشجویان  931

طاهر  4218
طراحی مقدماتی صفحات وب  719

طراحي و ساخت دست سازه هاي هندسي با طلق و مقوا  545
طرح های زینتی  4135

طمع كاري، نه!  619
عبور از كارون )تاریخ انقالب -7(  2140

عجایب هفتگانۀ جهان )چرا و چگونه؟ - 5(  2141
عجله كن فرانکلین  632

عددها )كتاب علوم من(   116
عربستان سعودی )ملل امروز(  546

عربي )1(  547
عربي )1(  6102

عربی 2 سال دوم دبیرستان كلیۀ رشته ها )به استثنای رشتۀ 
ادبیات و علوم انسانی(  548

عربي سال دوم راهنمایي  6100
عربي سال سوم دورة راهنمایي تحصیلي   871

عربي سال سوم دورة راهنمایي  6101
عربي: سال اول راهنمایي  699

عطار )فرزانگان(  4219
عکاسی دیجیتال  733

علوم آسان شد  643
علوم اول دبستان  647

علوم اول راهنمایی )بهتر بیاموزیم(: بر اساس پرسش های آزمون 
بین المللی ریاضی و علوم  4178

علوم پنجم دبستان  644
علوم در دورة ابتدایي: صدها فکر بکر  139

علوم دوم دبستان  645
پرسش های  اساس  بر  بیاموزیم(:  )بهتر  راهنمایی  دوم  علوم 

آزمون بین المللی ریاضی و علوم  4179
علوم زمین: یکصد فعالیت علمي  2197

علوم سوم دبستان  646
پرسش های  اساس  بر  بیاموزیم(:  )بهتر  راهنمایی  سوم  علوم 

آزمون بین المللی ریاضی و علوم  4180
علی اكبر دهخدا  4202

عیب یابی و تعمیر موتورهای دیزل  382
غذا )نوجوانان ... تحقیق مي كنند - 14(  2142

غذا و الیاف   112
غذاها و قندها   110

غذای دریایی و سالمتی  725
فارسي آموز ادبي  426

فراگیري مهارت هاي زباني )ویژه دورة دبستان(: بازي با زبان  
134

فراگیري مهارت هاي زباني 2 )ویژة دورة راهنمایي(: آشنایي با 
زبان  26

فراگیری و آموزش قرآن كریم: با روش تفکیك خط عثمان 
طه  4136

فرانکلین به مدرسه مي رود  623
فرانکلین در تاریکي  624
فرانکلین در صحنه  631

فرانکلین دروغ مي گوید  625
فرانکلین دوچرخه سواري مي كند  626

فرانکلین رییس می شود  627
فرانکلین فوتبال بازي مي كند  628

فرانکلین نامرتب است  629
فرانکلین و دندان شیري  630

فرایند تراشکاري، فرزكاري و سنگ زني  5100
فردوسی )فرزانگان(  4203
فردوسی )فرزانگان(  491

فرشته هاي احمد - فرشته هاي زهرا  156
فرهنگ تفاوت های واژگانی انگلیسیـ  آمریکایی  4181

فرهنگ جامع دانش آموز: عربی به فارسی  335
فرهنگ جدید دانش آموز )KLI( )ک. ال. آی( ویژه دانش آموزان 

دبیرستان   369
فرهنگ دانش آموز عربیـ  فارسی؛ فارسی  ـ  عربی  337

فرهنگ دانش آموز: انگلیسی ـ انگلیسی؛ سال سوم دبیرستان   
336

فرهنگ دبستاني  131
فرهنگ شیمی دبیرستانی  338
فرهنگ فارسي - عربي  933

فرهنگ فارسي بچه های امروز  872
فرهنگ فارسی كودک  61

فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی   339
فرهنگ معاصر مدرسه، انگلیسي - فارسي  549

و  ایران  دایناسورهای  جامع  )شناخت  دایناسورها  فرهنگ نامۀ 
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جهان(  934
فرهنگ نامۀ قرآني  2144

فرهنگ نامۀ نجوم و فضا  932
فضا را كشف كنیم  671

سایبرنتیك،  دنیای  از  اطالعات  جدیدترین  مجازی:  فضای 
واقعیت مجازی، اینترنت، وب  492

فضایی خارج از مدار زمین: در جست وجوی موجودات فضایی  
484

فعالیت هاي علمي دربارة ریاضي  445
فعالیت های لذت بخش شیمی  340

فکر كردن  95
فلدسپار، مادة اولیۀ سرامیکی  398

فلسفه و منطق سال سوم  550
فلوچارت چه مي كند؟  440

فن لحیم كاری  389
فنون تدریس دستور زبان انگلیسی  341

فنون تعاملی در تدریس زبان خارجی  551
فوریت های پزشکی برای كودكان  4144

فهمیده، رزمنده كوچك )تاریخ انقالب -5(  2143
فیزیك )1( و آزمایشگاه: ویژة دانش آموزان سال اول دبیرستان   

343
فیزیك 2 و آزمایشگاه  940

فیزیك 3 و آزمایشگاه سال سوم آموزش متوسطه نظري  552
فیزیك 3 و آزمایشگاه سال سوم متوسطه )ریاضي فیزیك(  941

فیزیك 3 و آزمایشگاه سال سوم متوسطه )ریاضي(  553
فیزیك 3 و آزمایشگاه سال سوم متوسطه )علوم تجربي(  942

فیزیك برای زندگی   344
فیزیك مفهومي: الکتریسیته و مغناطیس نور  938
فیزیك مفهومي: خواص ماده، گرما، صوت  937
فیزیك مفهومي: فیزیك اتمي و هسته اي  939

فیزیك مفهومي: مکانیك  936
فیزیك نوین )چرا و چگونه؟ - 2(  2145

فیزیك  542
فیزیولوژی بدن انسان  345

قائم مقام فراهانی )چهره های درخشان(  4204
قصه - بازي و نقش و كاربرد آموزشي  68

قصه اي به شیریني عسل    155
قصه های اماكن مقدس )3(: مسجد النبی  4152

قصه هاي پیامبران: كشتي نوح  468
قصه های شیرین شاهنامه  935

قصه هاي شیرین: قابوس نامه  2146
قصه هاي قرآن  873

قصه هایي كه خودم مي خوانم: پرنده اي كه پرواز نمي كرد  64
قطب جنوب  415

قطب نماي من )مثل دانشمندان كار كنیم(   124
قلم و قالي  5101

قند )تغذیه و تندرستي(  2147
قهرمان بت شکن )قصۀ آیه ها(  874

ایمنی   دستگاه  با  آشنایی  شرور:  دشمنان  و  شجاع  قهرمانان 
4137

كابینت سازی چوبی  988
كاج ها و بلوط ها  460

كاربرد اطالعات گرافیکی در مطالعات شهری   346
كاربرد Excel در مدیریت و حسابداری  981

كاربردهای مهندسی پنوماتیك و هیدرولیك  381
كارگاه اعداد  554

كارگاه انشاء )1(   2148
كارگاه انشاء )2(  2149
كارگاه انشاء )3(  2150

كاشف الغطا )چلچراغ(  4220
كاشفان بزرگ و سفرهایشان )چرا و چگونه؟ - 11(  2151

كامپیوتر چه مي كند؟  441
كامپیوتر چیست؟)1(  442

آزمون هاي  و  آموزشي  راهنماي  جدیدترین  و  كامل ترین 
طبقه بندي شده و استاندارد زبان انگلیسي سوم راهنمایي  2152

كانی ها را بشناسیم   347
كانی ها  4182

كاوش های منطقی: برای دانش آموزان دوره، راهنمایی و اول 
دبیرستان  348

كتاب آبی تعمیرات موبایل  982
كتاب اندیشه: مهربانی هایت را قسمت كن  713

كتاب انگلیسی دوم دبیرستان  953
كتاب تکلیف زبان انگلیسي سال دوم راهنمایي  2153

سؤاالت  شامل:  راهنمایي  سوم  سال  انگلیسي  تمرین  كتاب 
طبقه بندي شده كلیه مطالب كتاب به صورت درس به درس  

2154
كتاب تمرین زبان انگلیسي سال دوم راهنمایي شامل: سؤاالت 

طبقه بندي شده كلیه مطالب به صورت درس به درس  2155
كتاب تمرین فارسي اول دبستان  427

كتاب جامع برق  983
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كتاب درسی لوله كشی و نصب دستگاه های حرارت مركزی بر 
اساس استاندارد ملی مهارت  388

كتاب درسی متالورژی بر اساس استاندارد ملی مهارت، رشتۀ 
ماشین ابزار  396

كتاب راهنمای معلم ریاضی اول، دوم و سوم راهنمایی بر اساس 
پرسش های آزمون بین المللی ریاضی و علوم )بهتر بیاموزیم(  

4183
كتاب راهنمای معلم سال های اول، دوم و سوم راهنمایی بر 
)بهتر  علوم  و  ریاضی  بین المللی  آزمون  پرسش های  اساس 

بیاموزیم(  4184
كتاب كار انگلیسي  6103

كتاب كار تاریخ: دوم راهنمایی  4138
كتاب كار تاریخ: سوم راهنمایی  4139
كتاب كار جغرافیا اول راهنمایی  4185

كتاب كار جغرافیاي سال پنجم دبستان  613
كتاب كار حرفه وفن اول راهنمایي  698

كتاب كار دانش آموز زبان انگلیسی اول نظری   351
كتاب كار دانش آموز زبان فارسی 1 )اول متوسطه(   352

كتاب كار دانش آموز: ریاضی اول راهنمایی  494
كتاب كار دانش آموز: ریاضی پایه پنجم ابتدایی  447
كتاب كار دانش آموز: ریاضی پایه چهارم ابتدایی  446

كتاب كار دانش آموز: ریاضي پایه سوم راهنمایي  2157
كتاب كار دانش آموز: ریاضی دوم راهنمایی  495
كتاب كار دانش آموز: عربی اول راهنمایی  496
كتاب كار دانش آموز: عربی دوم راهنمایی  497
كتاب كار دانش آموز: عربی سوم راهنمایی  498

كتاب كار ریاضي اول دبستان  651
كتاب كار عربي براي دانش آموزان اول دبیرستان  555

كتاب كار عربی سال اول راهنمایی  4140
كتاب كار عربی سال دوم راهنمایی  4141
كتاب كار عربی سال سوم راهنمایی  4142

مهارت های  پرورش  دبستان:  اول  تجربي  علوم  كار  كتاب 
یادگیري و خودارزیابي  876

مهارت هاي  پرورش  دبستان:  پنجم  تجربي  علوم  كار  كتاب 
یادگیري و خودارزیابي  877

مهارت هاي  پرورش  دبستان:  چهارم  تجربي  علوم  كار  كتاب 
یادگیري و خودارزیابي  878

كتاب كار علوم تجربي دوم دبستان  879
كتاب كار علوم تجربي سوم دبستان  880

كتاب كار فارسي اول راهنمایي  684

شامل  بنویسیم:  و  بخوانیم  دبستان:  دوم  فارسي  كار  كتاب 
فعالیت های متنوع و خالق جهت تقویت مهارت های زبان آموزی 

ویژة دانش آموزان  429
كتاب كار فارسي دوم راهنمایي  685

كتاب كار فارسي  428
كتاب كار فیزیك )1(  556

و  فنی  نظری،  دوم  سال   )2( انگلیسی  تمرین  و  كار  كتاب 
حرفه ای، كاردانش  353

و  فنی  نظری،  سوم  سال   )3( انگلیسی  تمرین  و  كار  كتاب 
حرفه ای، كاردانش   354

انگلیسی دورة پیش دانشگاهی )1( و )2(    كتاب كار و تمرین 
355

آموزش  فعالیت های تکمیلی در  كتاب كار و تمرین جغرافیا، 
جغرافیا )1(  499

كتاب كار و خود آزمون جغرافیا، اول راهنمایي  2156
كتاب كار و خودآزمون زبان انگلیسی سال اول راهنمایی  4186

كتاب كار و خودآزمون علوم تجربي پنجم ابتدایي   120
كتاب كار و خودآزمون علوم تجربي سال چهارم ابتدایي  122
كتاب كار و خودآزمون علوم تجربي سال دوم ابتدایي   121
كتاب كار و خودآزمون علوم تجربي سال سوم ابتدایي   123

راهنمایی   اول  سال  فارسی  هدف دار  خودآزمون  و  كار  كتاب 
4101

راهنمایی   دوم  سال  فارسی  هدف دار  خودآزمون  و  كار  كتاب 
4100

كتاب كار و خودآزمون هدف دار فارسی سوم راهنمایی  4143
كتاب كار و خودآزمون هندسۀ سال اول راهنمایی  4187
كتاب كار و خودآزمون هندسۀ سال دوم راهنمایی  4188

كتاب كار و راهنمای مطالعه دانش آموز: شیمی )1( و )2(   349
دورة  اول  ریاضي  دانش آموز:  مطالعۀ  راهنماي  و  كار  كتاب 

راهنمایي  852
دورة  دوم  ریاضي  دانش آموز:  مطالعۀ  راهنماي  و  كار  كتاب 

راهنمایي  853
دورة  سوم  ریاضي  دانش آموز:  مطالعۀ  راهنماي  و  كار  كتاب 

راهنمایي  854
دورة   )2( شیمی  دانش آموز:  مطالعۀ  راهنمای  و  كار  كتاب 

پیش دانشگاهی رشته های علوم تجربی   358
كتاب كار و راهنمای مطالعۀ دانش آموز: شیمی 1-3  350

دورة  دوم  عربي  دانش آموز:  مطالعۀ  راهنماي  و  كار  كتاب 
راهنمایی  870

كتاب كار و راهنمای مطالعۀ دانش آموز: فیزیك 1 و آزمایشگاه 
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سال اول دبیرستان   357
و  زیستی  علوم  دانش آموزان:  مطالعۀ  راهنمای  و  كار  كتاب 

بهداشت سال اول دبیرستان  356
كتاب كار و فعالیت هاي شیمي سوم دبیرستان  557

كتاب كار و فعالیت های تکمیلی شیمی سال اول دبیرستان  558
كتاب مرجع كانسپت؛ واژگان فرم های معماری  984

كتاب هنر براي كودكان )ج1 پل نهم بسته بندی شد(  881
كتاب هنر براي كودكان )ج2 لطفا" به هنر دست بزنید(  882

كتاب هاي آموزش فعال علوم: الگوي تدریس )13( یادگیري از 
طریق همیاري )طرح تدریس اعضاي تیم(  681

كتاب های آموزشی مهندسی عمران  955
كتاب های دانش پایه برای معلمان: آهنربا  4109

كتاب های دانش پایه برای معلمان: دفع مواد زاید  4175
كتاب های دانش پایه: تغذیه و گوارش  4167

كتاب های كوچك هدف دار عربی )1(  359
كرم ابریشم )تاریخ انقالب -12(  2158

كره )كتاب فعالیت(   167
كشف های منطقی: سرگرمی های خالق برای دانش آموزان دورة 

راهنمایی و سال های اول دبیرستان  372
كشفیات ریاضي با زمین تخته ها  448

كشفیات ریاضي با قطعه هاي مبناي ده  179
كشفیات ریاضي با قطعه هاي نمونه   149

كشفیات ریاضي دربارة شمارش و اعداد   150
كلیات )سوگ نامۀ عاشورایی(  949

كمال الملك  461
كمك به كودكان در یادگیري ریاضیات  136
كنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز  723

5102  PLC كنترل كننده هاي منطقي قابل برنامه ریزي
717  PLC كنترل كننده های منطقی قابل برنامه ریزی

   )1375 -1379( تشریحی  پاسخ  با  همراه  الکترونیك  كنکور 
392

كوچولوي شاد )2 تا 4 سالگي(  5103
كودک خدا پرست )قصۀ آیه ها(  884
كودک و ایمني در عبور و مرور  46

كودكان الکترونیکي )1(  885
كودكان الکترونیکي )2(  886

كوروش كبیر  559
كیهان در مرزهاي فضا و زمان )چرا و چگونه؟ - 18(  2159

گام به گام با تاریخ  641
گام به گام با كامپیوتر )1(  4145

گام به گام با كامپیوتر )2(  4146
گام به گام با كامپیوتر )3(  4147
گام به گام با كامپیوتر )4(  4148
گام به گام با كامپیوتر )5(  4149
گام به گام با كامپیوتر )6(  4150

گرما )مفاهیم پایه در علوم تجربي(  888
گرما )نوجوانان ... تحقیق مي كنند - 2(  2160

گرمایش و تهویۀ مطبوع  5104
گستره فرهنگی و مرزهای تاریخی ایران زمین   360

گفت و گوي رنگ ها  462
گفت وگوی تمدن ها   315

گلدوزي  2162
گل ها )نوجوانان ... تحقیق مي كنند - 5(  2161

گنج آزمون انگلیسي مخصوص سوم راهنمایي  2164
گنجشك و مار بدجنس  637

گنجینۀ متون كهن: سفری با گردباد  73
گنجینۀ یادگیري جغرافي سوم راهنمایي  889

گنجینۀ یادگیري عربي اول راهنمایي  890
گنجینۀ یادگیري عربي دوم راهنمایي  891
گنجینۀ یادگیري عربي سوم راهنمایي  892

گوش كنیم و یاد بگیریم )با هم بودن...(  893
گیاهان )مفاهیم پایه در علوم تجربي(  894

گیالن  49
لذت امال: بیش از 70 روش طالیي یادگیري و آموزش امال  

895
لطفعلی خان زند  4205

لعاب و مواد در سرامیك  399
لوزي، ذوزنقه، دایره  652

ما، اعتیاد، جامعه  560
ماجراجویی منطقی  373

ماجراهاي بهلول  430
ماده )مفاهیم پایه در علوم تجربي(  896

مارمولك طرف دار حفظ محیط زیست  4151
ماشین ها، دستگاه ها و ابزارها چگونه كار مي كنند؟  2165

مانند دانشمندان كار كنید! )علم و عمل -1(  2166
ماه و اقمار منظومه شمسي )چرا و چگونه؟ - 3(  2167

مایعات )علم و عمل -10(  2168
مایکروسافت ویندوز 2000 گام به گام  3103

مبانی بنیادی موسیقی  985
مبانی زمین شناسی  362
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مبانی ژنتیك مولکولی   361
مباني كاركرد موتورسیکلت  5105
مبانی مدیریت غذا و نوشابه  986

مبانی نظری و عملی شیمی بر پایۀ نرم افزار  987
مباني هنرهاي تجسمي كودكان  5106

مجموعه انرژي هاي جایگزین  2169
مجموعه تغذیه و تندرستي  2170

مجموعه علم و عمل  2171
مجموعه فعالیت هاي پیش نیاز كالس اولي ها  475

مجموعه كلیدهای طالیي اینترنت: نسخۀ تخصصي مراجع و 
اخبار در جهان  5107

مجموعۀ راهنمای پزشکی خانواده )پنج جلد(  726
محیط )علم و عمل -7(  2172

مدارهای اصولی و پایه میکروكنترلر  989
مدرسۀ موزه  640

مدیریت خانواده )1(  5108
مدیریت خانواده )1-4(  3107

مراقب رفتارتان در پارک باشید  611
مراقب رفتارتان در تعطیالت باشید  612

مراقب همه چیز باشیم )با هم بودن...(  897
مربع، مستطیل، متوازي االضالع، مثلث  653

990  Cs5 مرجع آموزشی فتوشاب
991  2009+A مرجع كامل

مردي كه اسرار سرزمین ها را مي دانست  661
مردي كه مي شمرد  2173

مروري بر رسم فني: اصول طراحي و نقشه كشي به زبان ساده  
2174

مسئله های جهانی المپیادهای فیزیك )1372-1380(   363
مسائل جهان امروز از دیدگاه جغرافیا  562

مسافر مدین )قصۀ آیه ها(  898
مسعود سعد سلمان )فرزانگان(  4206

مشاركت كودكان و نوجوانان از پذیرش صوری تا شهروند واقعی  
364

مشاهیر فلسفۀ غرب براي جوانان  563
مصرف عاقالنۀ انرژي   177

معماهای المپیك اندیشه  4190
معیار اندیشه  564

مغناطیس )مفاهیم پایه در علوم تجربي(  899
برای  فتوسنتز   :)1( زیست شناسي  علوم  بنیادی  مفاهیم 

دانش آموزان دورة متوسطه   334

مفاهیم، مسائل و حل آن ها در فیزیك عمومی  366
مقیاس و فاصله ها )كتاب فعالیت(   166

مکانیك جامع اتومبیل  5109
مکانیك و پرتوزایي  944

مکانیك، ماشین هاي ساده، انرژي )چرا و چگونه؟ - 13(  2175
مالصدرا  565

من اسکلت بدن شما هستم )دانستني هاي بهداشتي 3(  115
من باكتري هستم )دانستني هاي بهداشتي 2(  114

من ویروس هستم )دانستني هاي بهداشتي 1(    113
منظومۀ شمسي )مفاهیم پایه در علوم تجربي(  8100

منظومۀ ظهر روز دهم  2176
مواد )نوجوانان ... تحقیق مي كنند - 1(  2178

مواد شیمیایي )علم و عمل -3(  2179
... تحقیق مي كنند - 6(   مواد شیمیایي در زندگي )نوجوانان 

2180
مواد و ابزار هنری 1  992

موتور خودرو و ماشین آالت سنگین  994
موتورهای احتراق داخلی از دیدگاه علوم حرارتی  993

انواع  تعمیر  و  سرویس  طرزكار،  ساختمان،  دیزل:  موتورهای 
موتور دیزل   387

موج اف. ام. )تاریخ انقالب -11(  2181
موج ها و جهان ما  945

موجودات آزمایشگاهی )علمی ولی شیرین تر از داستان - 7(  
4153

موسي  659
موشکافي در هنر  8103

موشي كه همیشه ناراحت بود  63
موقعیت براي دورة دبستان )كتاب فعالیت(   169

مومیایي ها )چرا و چگونه؟ - 6(  2182
مهارت نوشتن  8104

مهارت های استاندارد فعالیت های علوم تجربی سال اول، دوم 
و سوم  4191

مهارت هاي جغرافیایي  2177
مهارت هاي زندگي )1(  8105
مهارت هاي زندگي )2(  8106
مهارت هاي  زندگي )3(  8107
مهارت هاي زندگي )4(  8108

براي  مناسب  حركتي  فعالیت هاي  پایه،  ورزشي  مهارت هاي 
كودكان 8 تا 10 ساله  639

مهر پرتقالي  633
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مهربان، مثل مسیح  472
مهره داران  672

مهندسي ریخته گري  696
مهندسي ساختمان  697

مهندسی فضای سبز  995
مي خواهم بروم ادارة پست  47

داستان - 4(   از  ولی شیرین تر  )علمی  باشم  نابغه  می خواهم 
4154

مي خواهي با هم بازي كنیم؟ )با هم بودن...(  8109
میدان ها و نیروها  946

میراث فرهنگي ایرانیان به روایت موزه ملي ایران  8110
میکروب  642

نادرشاه افشار  566
نامه های خط خطی  4192

نبرد حّران  567
نبرد دندانقان  4221
نبرد كوناكسا  4222

نجوم دینامیکي  568
نخستین فرهنگ نامۀ من  6104

نرم افزار گرافیکی Corel Draw )كورل دراو(: مقدماتی و 
پیشرفته  720

نرم افزار گرافیکی Free Hand MX: مقدماتی و پیشرفته  
721

نشانه ها )كتاب فعالیت(   168
نصراهلل منشی )فرزانگان(  4223

نق زدن، نه !  620
نقاشی با اثر انگشت  463

نقاشي با رنگ گواش  2184
نقاشی شکلك ها  464

نقش تغذیه در حافظه و یادگیری  996
نقش دلپذیر  465

نقش كاشی  4193
نقش هنر در پیش گیري از اعتیاد  569

نقشه و نقشه كشي  2185
نقشه كشی صنعتی )جلد اول(  378
نقشه كشی صنعتی درجۀ یك  379

نکات اجرایی لوله كشی  997
نکات اساسي در آموزش علوم ابتدایي  12

نگاه كن: نور در هنر  8111
نگرش مثبت یا مثبت نگري  2183

نگرشي نو برآموزش علوم تجربي در دورة ابتدایي   175
نماز هواپیما  174

نمایش نامۀ آسان )5(  693
نمایش نامه هاي آسان )3(  691

نمایش نامه های آسان برای اجرا در كالس درس و صحنۀ تئاتر  
67

نمایش نامه های دانش آموزی: بچه های مدرسۀ امید  4164
نمایش نامه های دانش آموزی: معلم آبادی  4189

نمایش نامه های دانش آموزی: نگاهی از پشت پنجره  4194
نمایش نامۀ آسان )4(  692

نوبتي بازي كنیم )با هم بودن...(  8113
نور )پرواز با علم(  15

نور )مفاهیم پایه در علوم تجربي(  8114
نور و رنگ )نوجوانان ... تحقیق مي كنند - 4(  2187

نور هندسی  367
نوشتن و سخن گفتن )مهارت هاي زباني(  2188

نوشتن و نگارش، براي دانش آموزان چهارم دبستان  431
نیرو، بار و مغناطیس )دنیای علوم 5(  4195

نیرو ها و گرانش )مفاهیم پایه در علوم تجربي(  8115
نیروی هسته ای   368

نیما )چهره های درخشان(  4196
نیمه ها  449

واكنش هاي شیمیایي و استوكیومتري  711
وحی و نبوت، امامت، مهدویت، والیت فقیه  914

وقتي مي ترسیم )با هم بودن...(  8117
ویتامین ها )تغذیه و تندرستي(  2195

ویندوز 98 براي نوجوانان  2196
ویندوز 98 براي نوجوانان  437

ویندوز XP آسان  5110
هدف: هدفمندسازي دانش آموزان  951

هدهد در قصر ملکه )قصۀ آیه ها(  8118
هزار و یك پرسش )9(: هنر  2191

هشت قصه، گزیده اي از شاهنامه فردوسي )2(  2190
هفت حکایت از بچه ها و پیامبر  160

هفت گام اساسي تا انشاءنویسي   170
همانندسازی: جدیدترین دستاورد مهندسی ژنتیك  4103

همراه با درد دل تنهایي كویر  5111
همراه با علوم تجربی و مهارت زندگی سال اول راهنمایی  4197

همکاری گروهی  98
همه جا مقررات را رعایت كنیم )با هم بودن...(  8120



447 عنوانكتاب

هندسه اول راهنمایي را خود بیابیم  8121
هندوستان )ملل امروز(  570

هنر به زبان ساده  5112
هنر نوگرای ایران  998

هوا )علم و عمل -2(  2193
هوا )كتاب علوم من(   118

هوا )نوجوانان ... تحقیق مي كنند - 16(  2192
هواشناسی  4198

هوش عاطفی در محیط كار  952
هوش مصنوعی  4155

یادگیري خالق، كالس خالق  8122
یادگیری لغت )ترم اول پیش دانشگاهی(  571

یادگیري، یادآوري هم خانواده  432
یاسمن شبستان  714

یزد  48
یعقوب لیث  572

یك سبد صبوري  466
یونان  573

74  Enjoy learning English
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آبزن، راجز  12
آتشین، شعله  560

آذرگین، آروین  733
آذرنیا، مستانه  74، 953

آذری، امید  731
آراء،  هایده  6108

آراسته، اعظم  2110
آردلی، نیل  117 - 119

آرقند، بیژن  221
آرنولد، نیك  4122

آزاد، م.   686 - 690
آزادمهر، معصومه  499

آقاپورمقدم، رضا  31
آقاجانی، اسداهلل  526

آكاستر، دیوید  543
آل بویه لنگرودی، عبدالعلی  4140، 4142، 

555
آل محمد، سید علی  356، 361، 538

آلن، جن  94
آنجلین، دونالد  5109
آیت الهی، زهرا  598
ابراهیمی، جعفر  157

ابراهیمی، سعید  711،  85

ابراهیمی، مریم  399
ابراهیمی، نبی اهلل  4189
ابراهیمی، همایون  959

اثنین خان، ثانی  659
احمدایی، آرزو  66

احمدی بیرجندی، احمد  310
احمدی گیوی، حسن  313
احمدی، احمد  940 - 942

احمدی، حسن  4112
ادموندز، آلکس  222، 244، 292

ادوارد اف. ردیش  93
ارجمندی، سیروس  342

ارزانی، زهرا  712
اسبقی، علیرضا  4176

اسپیلزبری، ریچارد  6109،  6110
اسپیلزبری، لوئیز  6109، 6110

استابز، تی.  599
استانسفیلد، ویلیام  320

استکری، اكبر  511
استوارد، دبلیو  599

استورا  39
اسرار، مصطفی  299، 2144

اسکاگل، رابین  323

اسکندری، حسین  467
اسماعیلی هدی، محمد  990

اسماعیلی، محمد  569
اسموت، رابرت  331 - 333

اسمیت، برندا  365
اسمیت، تونی  726

اسمیت، ریچارد  331 - 333
اسنل، ند  3101

اشتن مارک، جین كر  99
اشرف پور، سعید  911

اشکبوس، عادل  24، 496 - 498، 4140 
933 ،555 ،544 ،4142 -

اُشیدا، ویکو  325
اصانلو، حسن  968

اصفهانی، بهداد  4156 - 4158
اصالح پذیر، بهمن  57
اصالحی، صدیقه  425
اصلی پور، محمد  246

اعتصامی، پروین  2113
افشار حرب، فرناز  354، 355

افشار، محمد حسن  579
افشاری، نادر  975

اكبری شلدره ای، فریدون  59

در این نمایه، نخستين رقم از سمت چپ، مربوط به جشنواره است. بقيه، ردیف مربوط به هر کتاب را نشان مي دهند.
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اكبری مشیری، علی  535
اكبری، رامین  250، 2152

اكبری، فریدون  352
الس، مارک  944 - 946

اهلل وردی، مریم  447
الماسی، مهدی  2136، 489

الموند، جوزف  390
الوندی، حسین  4167، 4175

الوندی، عزت اهلل  491، 4203
امام نیری، مهدی  4118، 4119، 4174

امام، بهناز  446
امامی، نسرین  4185
امبرلی، اد  463، 464

امیر ارجمند، مرجان  466
امیری چوالندیم، عیسی  992

امیریان، سیمین  459
امیری نیا، كوروش  889

امین نظامی، محمد  558
امین پور؛ قیصر  2176

امینی، پرویز  124
انتخابی، نرگس  549
انصاری، حسین  958

انگر، الدون  724
انگل، آرتور  510

انگلیش، جین  231
انوری، حسن  313

 ،2139  ،2104  ،238 اریك   اوبالكر، 
2167 ،2159 ،2145

اوراوتز، جولز  385
اوالیی، محمد  540

ایازی، مهران  4118، 4119، 4174
ایداتریپون، كریستل  575

ایدز، ساندرا  35، 348
ایرجی، محسن   143- 148

ایمانی،  هادی  969
این مور، جو  667 - 673

اینگلیش، جین  260
ایوانز، دیوید  643

بابامرندی، مژگان  456
بار، هاینز  2100

باغچه بان، ثمینه  133
بال، جکلین ا.  81، 822، 860

بال، جکی  813، 857، 862، 869، 888، 
8114 ،896 ،894

بالستر ، كالوس  827
بانین، راشل بیلر  4145 - 4150

باوی، امید  961
باهنر، ناصر  218

بختیاری فرد، حمیدرضا  976
بختیاریان، امیر  4215

بخشعلی زاده، شهرناز  494، 495
بخشیان، فاطمه  718

بدیعی، محمدزمان  143 - 148
برآبادی، محمود  4204، 4212

براتی، مهدی  712
برادری، احمد  4140 – 4142، 555

براون، مایکل  317
برزگر، لیال  4223

برالنیر انگلیت، مارین  4145 - 4150
برنلی، فرانکلین منسفیلد  226

بروستر، ریچارد  389
برومبو، جیمز  5104

بریون، ژیل  4171، 4172
بشردانش، علی  6104

بلیت، الكرو  979
بلینوف، آی.  3100

بن، دیوید  974
بنائی، قباد  597

بنت جان، مایکل  523
بنت، نویل  474

 ،4170  –  4166  ،4163 گراهام   بوث، 
4195

بوذری، نرگس  585
بورژوا، پالت  621 - 632

بولر، لورا  2124
بهرام، احمد  339

بهرامیان، اكرم  170
بهمن، كاوه  4214
بهمن، مهناز  4202

بیات، اختر   475

بیرجندی، پرویز  277
بیرنه، پاتریك  5100

بیشاب، جان  951
بیوئرل، پاتریکالگزاندر  4121، 4128

بی یل، پیتر  4144
پارسافر، غالمعباس  927 - 929

پارسی نژاد، كامران  4216
پاركر، استیو  2165

پاركر، لو  859
پرایس، جك  331 - 333

پرتو آذر، فهیمه  695
پرتو، امید  583

پرچمی، سهیال  4191
پركار، مهدی  699- 6101

پروكوس، آنا  863
پریرخ، زهره  8110
پریسته، رضا  855

پزشپور، محمدعلی  357، 556
پست، بِورلی 35، 348

پنتوس، ار.  866
پندی، زهره  4123 – 4125، 852 - 854

پورسل، كیت اف.  330
پوروهاب، محمود  49، 4206، 661، 713

پیترسن، دیوید  410 - 415
پیترفی، آگنس  241

پیج، رابین  649
پیچ، سوزان  2174

پیرانی، فلیکس  368
پیرنجفی، عادل  711

پیکرینگ، جان  5106
تابش، یحیی  950

تاربوک، ادوارد جی.  362
تارنووسکی، ولفاگانگ  2115، 2182

تامپسون، لورن  658
تاهان، مالیا  2173

تایلور، كیم  13- 16
تبریزی، مصطفی  66

تبل، جین  2101
ترنر، ایان  سی.  381
تقوایی، حبیب  513
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تقی زادگان، معصومه  526
تکمیل همایون، ناصر  360، 78
توزنده جانی، جعفر  461، 4201

توكلی، حمیدرضا  996
توماس، دیوید  726
تهرانی، مازیار  430

تیلور، باربارا  2185،  4126
تیموری، قاسم  545
ثابت قدم، خسرو  41

جانسون، كاترین  476
جانسون، ویرجینیا  443
جانی، كامبیز  351، 85

جاونا، جان  17 - 19، 176 – 178
جریحی، عبدالرحمن  318

 ،829  ،812  ،89  ،87 علیرضا   جزایری، 
 ،887 ،883 ،875 ،867 ،864 ،850 ،846

8119 ،8116 ،8102 ،8101
جعفری ، الله  823 – 825، 844، 8118

جعفری، محمدجواد  728
جعفری، نادر  4162

جعفریان، علی اصغر  4207
جعفری نژاد، كیوان  592

جفریس، دیوید  484، 492، 4103
جاللی، عبدالرضا  291

جلیلی، میرزا  446، 447
جمشیدی، آمنه  38
جنابی، احسان  511
جنکینز، استیو  649

جنینگر، تری  171، 172، 21، 230، 233، 
 ،2105  ،2102  ،285  ،281  ،257  ،251
 ،2135  ،2131  ،2126  ،2125  ،2108
 ،2178  ،2161  ،2160  ،2142  ،2138

2192 ،2187 ،2180
جوادیان، مسعود  42

جوانبخت، محمد  472
جوانمردی، منصوره  718

جونز، جف  542، 543
جوی ویلت، بری  615

جوی ویلت، بری  616 -  620
جویس، جری  954

جهانی، علی  311
چالونر، جك  116، 4155

چانگ، ریچارد  375، 3109
علی  335، 547، 548، 6102،  چراغی، 

870 
چرچ، جوک  4131
چنسلر، دبورا  847

چوات، ریچی  811
چوبینه، مهدی  162، 889

چیتندن، گریس  2177
حائری زاده، خیریه بیگم  520

حاجی شریف، احمد  4108
حاجی نصراهلل، شکوه  75، 76

حاجیان، فردوس  132، 416، 417، 424، 
432

حاجی تقی تهرانی، ف.  454
حبیبی، جالل الدین  576
حدادی، حبیب اهلل  378

حریرفروش، زهرا  4191، 675 - 682
حسن بیگی، محمدرضا  728

حسن زاده فرهودی، میترا  651
حسن زاده، فرهاد  232،  2158

حسینی نژاد، حسین  127
حسینی، احمد  216، 644 – 647، 4182

حسینی، احمدرضا  943
حسینی، احمدرضا  943

حسینی، افضل السادات  8122
حسینی، پروین  531
حسینی، جواد  971

حسینی، حجت الحق  530
حسینی، عباس  246

حسینی، عزت السادات  876، 879، 880
حسینی، محمد  71

حسینی، محمدحسن  2132، 4196، 961
حکمتی، جمشید  995

حکیمی، محمود  261 - 274
حمزه زاده، محمد   154
حیدری، حمیدرضا  92

خائف، بهرام  462
خادم شیروان، علیرضا  460

خادمی، علی اكبر  374، 3108
خاكباز، سهیال  359

خانیان، جمشید  312
خدابنده لو، گلرخ  494، 495

خداجو، فروزنده  840
خرازی زاده، سعید  578

خرامان، مصطفی  23،  254، 2140
خردور، طاهره  446، 613

خزائی، حمید  2164
خزایی، سارا  650

خسروی، عرفان  934
خلخالی، مرتضی  328

خلیقی، علی  5101
خلیلی بروجنی، روح اهلل  357، 552

خلیلی، روح اهلل  363
خلیلی، سپیده  674

خواجوی، محمد  4108
خیاطان، محمدرضا  4109، 553

خیر اندیش، عبدالرسول  916
دادخواه، حمزه  650
داكرل، جودی  319
داگت، گراهام  710

دانش فر، حسین  216
 ،4125  –  4123  ،225 خسرو   داودی، 

841 ،4188 ،4187 ، ،4183
داورپناه، لیال  571

دپسی، پل  382
دروشر، ب. ویتوس  280

دفت، جان  2107
دوست قرین، عباس  459

دوک، رابین  8115
دولت آبادی، حسن  67،  691 - 693

دهستانی منفرد، منصور  719، 8105 - 
8108

دی نتزلی، پاتریشیا  539
دیباجی، محمدعلی  913 - 915

دیدپات، ایان  480
دیکسون، رابرت تی.  568

دین، سوزان  282
دیون، الیزابت  474
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دیوید سن، رزماری  5112
دیوید، بُرنی  922

ذوالفقاری، حسن  428، 535
رئیسی امجد، محمدرضا  423

رابرت. ای. ریس  136
رابرتسون، استیوارت  376

راد، سیدمسعود  469 - 471
رادكلیف، جیمز كریستوفر  4169

رازانی، رامین  732
رانکین، آدام  899

رایس، رولین  596
رایشهارت، هانس  253، 2141

رایلی، جنی  419
ربانی، جعفر  477، 684،  685

ربیعی رودسری، منیژه  36
رتبون، اندی  5110

رجب زاده، شهرام  2191
رجبی، مریم  5108

رحماندوست، مصطفی  140، 160
رحمانی، منیژه  356، 361، 538

رحمانی، نادر  46
رحیمی تهرانی، نیلوفر  895

رحیمی، عصمت  425
رخ فروز، هوشنگ  2157

رز، كارا  3105
رزازیان، مریم  295، 296

رزاقی، علی  522
رزبا، ریچارد ب.  220،  451

رزم، داود  5102
رسایی، علی اصغر  553

رستگار، آرش  554
رستگار، طاهره  876 - 878

رستم خانی، محمد  397، 398
رستمی زاده، امیرحسین  968

رضازاده، یداهلل  392
رضایی راد، مجید  511

رضایی، اصغر  524
رضایی، سعید  4193
رفعتی، نسرین  585
رفیعی، فاطمه  346

رفین، برایان  298
ركا، نوریا  612

رلف هاناوان، پاتریشیا  438 - 442
رنشاو، آماندا  882

روآن، چریس  519
روت، بتی  420

روحانی، مریم  2148
رودس، رادنی  345
رودنژاد، هما  698

روزن بالت، ژانت  372، 373
روزنبرگ، پل  394
رولند، انت  6111

رولو، مارتین  2119 - 2122
رویانی، سمیرا  718

ریئوس، روزر  47
ریاحی، ابوالقاسم  532

ریاحی، فرناز  721
ریچاردسون، هیزل  4115، 4129،  4153

رید، كتی  151، 152
ریکارد، گراهام  235، 237، 239،  240

ری ویج، باربارا  820
زائری، محمدتقی  553

زارع زاده، منیر  82 - 84
زال پور، ابوالقاسم  342

زاهلر، كتی ا.  435
زرافشان، زینا  62- 64

زمان نژاد، تیمور  537
زمانی، مجید  576

زنبقی، فرزانه  27، 28، 29، 210، 211
زندی، بهمن  128

زومدال، استیون اس.  925، 926
ژوبرت، كلر  634
ژوله، تورج  586

ساجدی، علی  536
سازمان خواروبار و كشاورزی ملل متحد  

963
ساالریه، محمود  730
سالزبری، مارتین  966

سالك، محمود  110 - 112
سالم، لیونل  327

سالوس، پیتر. اچ.  173
ساندرسن، كارن  283
سبطی،  هامون  534

سپه دوست، سهیال  123
ستاد اقامه نماز  481

سرابی تبریزی، غالمعلی  393
سراجیان، مریم  561

سرداربنده، هوشنگ  723
سرسنگی، مجید  614

سرشار، محمدرضا  228، 229
سروی، ریموند  366

سعیداوی، ایوب  983
سعیدی، علیرضا  351، 515

سعیدی، محمد  987
سلسل مورسیا، ماریان  341

سلطانی گردفرامرزی، علی  72
سلطانی، داریوش  58

سلطانی، سوسن  3107
سلمانی، حمیدرضا  717

سلیمانی امیری، عسکری  564
سلیمی، پری  455

سنگری، محمدرضا  429، 59
سوانسون، ماری  3102

سیدآبادی، علی اصغر  565
سیدی، حسین  276، 483
سیرز، جان  4163، 4168

سیف، مهدی  219
سیف، هادی  917

سیمور، پرسی  324
شادروان، حسن  4127

شارپ، ریچارد ام.  2194
شارل، رونژیه  126

شامانی، محمدعلی  8104
شاه آبادی، حمیدرضا  482، 485 – 487، 

4104 ،4102
شایان، سیاوش  161 – 164، 562، 6108

شپلر، بیل  912
شجاعی، سید مهدی  638، 919 - 920

شركاء، پوران  2156
شروه، عربعلی  399
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شریعتمداری، محمودرضا  972
شریعتی، محمد  4217

شعبان بهار، غالمرضا  977
شعبان نژاد، افسانه  421، 468

شعبانی، اسداهلل   935
شعبانی، رضا  527، 559، 566

شعبانی، محمدعلی  584
شکری، گیتی  131

 ،2111  ،284  ،259 محمدرضا   شمس، 
2118

شمیم، محمدعلی  4110
شوارتز، لیندا  4113، 4114، 4151

شورتز، ویل  4190
شومارک، پت  5105
شهبازی، اصغر  930
شیخی، مژگان  293

شیخی، مژگان  567، 572
شیرمرز، رضا  965

صاحب، ترانه  2163
صادق رنجی، جعفر  295، 296

صادقی، اصغر  715
صادقی، رویا  256

صادقی، محبوبه  349، 350، 358
صادقی، مهرناز  4191، 675 - 682

صادقی نیا، حمداهلل  4221
صاعلی، شهناز  4211

صالحی طالقانی، امیر  433
صانعی شریعت پناهی، محمد  964

صباغیان، مریم  540
صدری، افسانه  338

صفاداران، حسین  717
صفارپور، عبدالرحمان  130، 418، 431، 

65
صفارهرندی، حمید  51

صلواتیان، محمدحسین  156
صمدی، علی افضل  329

صموتی، محمود  392
صیرفی زاده، فرشاد  349، 350، 358

ضرغامیان، مهدی  134، 26
طاحونی، شاپور  955

طالب تبار، حمید  4160، 4161
طاهباز، سیروس  247

طاهری، اسماعیل  374، 3108
طاهری، حسن  453، 911

طالیی، كاظم  457
طهماسبی، ارشد  980

طهوری، مهدی  4220، 6105
طهوری، مهروش  6107

طیاب، منوچهر  5111
عابدی، امیر  956
عباچی، اباذر  335

عباسی، جواد  4138، 4139
عباسی، رحیم  635 - 637

عبداللهی، عبدالرضا  369
عدالت، امیربیژن  342

عدالتی علوی، یوسف  4136
عدنانی، صدیقه  561

عرفانی، حمیدرضا  923
عریضی، فروغ  591
عزآبادی، علی  557

عسکریان، مصطفی  473
عسگری، مهناز  61
عضدانلو، مهتاب  74
عطریان، پژمان  967

علی بیك، هنگامه  521
علیا، مسعود  4219

علی پور باغبان نژاد، یوسف  524
علی پور، علیرضا  79

علی رضایی، وحید  4213
علی زاده گلزار فرهادی، فاطمه  428

عمرانی، غالمرضا  534
 ،2154  ،277 محمدرضا   سراب،  عنانی 

2155
غریبی، سعید  716
غریبی، هادی  716

غفارزادگان، داوود  660
غفارزاده، مهرداد  25

غفاری شوشتری، حسین  694
 ،4186  ،279  ،278 سهراب   غالمپور، 

948 ،515

غالمرضایی، حمیدرضا  384
غالمی، ابوالفضل  51

غالمی، علی  4164، 4194
غالمی، علی  456

غیبی، محمدنبی  593
فانی، رضا  989

فاولر، ویل  478،  479
فتاحی، حسین  2190، 48، 4222

فتح آبادی،  جواد  8112
فدایی مازندرانی، محمود  949

فدایی، سیداحمد  911
فراز، بروس  165 - 169

فرانکشتاین، نوربرت فون  2103
فراهانی، كامبیز  558

فرج زاده، علی اصغر  971
فرجو، محمدحسین  4127

فرخ آبادی، رامك  589، 988
فرخ مهر، حسین  465

فرخی، محمد  422، 427
فرزان، نقی  383

فرسایی، داریوش   3104
فرستن، چر  137

فرگوسن، كالین  993
فرنوش، بتول  644 - 647

فروتن، كبری  550
فروزش، كیان  664
فروزنده، خداجو  45

فرهنگ، محمود  466
فریبرزی، الهام  4112
فریدپاک، فرهاد  722

فریدزاده، عبدالرضا  4194
فقیری، امین  861
فقیهی، احمد  525

فالحیان، ناهید  499
فالد، جیمز  173

فالنزر، ریچارد  345
فلچر، آلن  881

فنائی، سیدمجتبی  918
فورینه، رن  380

فورینه، سوزی  380
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قاسم زاده، عباس  6103
قاسم نیا، شکوه  155

قاسم پور مقدم، حسین  352، 425، 4100، 
59 ،4101

قاسم پور مقدم، حسین  4143
قاسمی، سعید  4156

قاسمی نژاد، بهرام  353 - 355
قایینی، زهره  641
قبولی، زهرا  4197

قرایی، مینو  644 - 647
قربانی، جعفر  315

قربانی، نوراهلل  947، 6103
قزل ایاغ، ثریا  2116
قلعه ای، حمید  4105

قلمی باویل علیایی، حسن  556
قهرمانی، محمدحسین  57

كاردان ملکی نژاد، مهدی  982
كاردن، ردوود  997

كارین، آرتور  11
كاستین، جان سی.  330

كاكت، مارتین  710
كاكس، سیدنی والتر رجینالد  960

كاندل، آریانا  611
كبیری، احمد  991

كبیری نژاد، رضا  592
كتبی، سرور  158، 450، 666

كراسنو، دیوید  859
كرام الدینی، محمد  334

كرامتی، یونس  528
كراوس، ویلیام هری  5109

كرتو، روزا ام.  611، 612
كركما، ماریان  3103

كرمی، مریم  956
كریستین، رابرت  56

كریمی، پروانه  120، 122
كریمی، عبدالعظیم  640

كریمی، فرزانه  5103
كریمی، قاسم  217، 245،  2109، 2143، 

 ،2181
كریمیان، فرید  585

كریمی نژاد، خاطره  588
كشاورز، محمد علی  212، 255

كشاورز، محمدحسین  4181
كشاورزی، مرجان  2146

كشوردوست، سیروس  388
كالین، ورنر  395

كلدكت، باری  4135
كلی، كیت  375، 3109

كلین، دبلیو  590
كم، فیلیپ  371

كمالی، رودابه  2148 - 2150
كمالی، شیرین  6103
كمانگر، كتایون  720

كمپ بل، لس، 223، 234، 2117، 2123، 
 ،2172  ،2171  ،2168  ،2166  ،2127

2193 ،2179
كوته، راینر  2114، 2151

كوركس، دانیل  56
كورنا، لورل  514

كورین كوک، جان  729
كوف، ریچارد  370
كوک، نایجل  581
كولمن، ادی  4117

كیا، سید محمد  580
كیامنش، علیرضا  444،  488

كیان پور، حسین  2128
كی منش، خسرو  318

كینچر، جونی  533
كینگ، ریو  4111

كاظمی نیا، مهرعلی  931
كلر، لولین  831 - 834

كلهر، فریبا  845
كوپر، هیثر  932

كوری، استفان  868
گادفری، رابرت  4166

گادینو، سالی  96
گاردیا، ویلیام  165 - 169

گارسیا، آدال  153
گارودی، روژه  32
گالوپ، ریك  726

گایز، دارلین  275
گراندبرگ، اندی  962

ُگردر، یوستین  314
گروگان، حمید  44، 2112، 921

گریك كسیجی، یوریك  973
گرین، جن  835 – 838، 848
گشوئن فیلد، مارک  372، 373

گنگالوف، ایوان  241
گود، كیت  696،  697

گودرزی، شکوفه  4159، 714
گودرینگتن، استفن  2177

گودنو، جودی  179،  213، 214
گوردین، ویلیام  518، 546، 570

گولین، سیدنی  2175
گوهرشادی، صدیقه  4197

گیبسن، استوار  377
گیفورد، كالیو  4106

گیلیان، ولف  856،  8103،  8111
ل. كین، مارتین  2100

الندا، نوربرت  47، 4121، 4128،  4130، 
4137

النگارتی، لنیت  97
لطف اهلل، داود  4209

لطیفی، غالمحسین  31
لقایی، شاهرخ  556

لمسه چی، فریده  2156
لنسیلی، ترور  587

لو، ژاک  4116
لورین جین  8100

لیلیکراپ، دی. آر.  986
مؤسسه جغرافیایی و كارتوگرافی گیتاشناسی  

512
ماریزگی، پیرالكروا  126

ماهوتی، مهری  633
 - عیسی  316، 337، 496  زاده،  متقی 
 ،870 ،6102 ،548 ،547 ،55 - 52 ،498

871
متقی پور، مهدی  970
متین آرا، فرخنده   841

مجتهدی، مهین  652، 653
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مجدفر، مرتضی  86
مجیدفر، فرشاد  5107
محدث، سید هادی  51
محسنی، فاطمه  561

محمدبیگی، علی  890 - 892
محمدحسین، لیلی  520

محمدی بقاعی، داور  978
محمدی دولت آبادی، ژیال  336

محمدی، علی اكبر  4107
محمدی، محمدهادی  426

محمدی، محمدهادی  75، 76
محمودزاده، غالمعلی  37

محمودی، علیرضا  73
محمودیان، محمدرضا  540

مخترع، شهال  447
مخصوص، بهداد  529

مدنی، حسن  347
مردانی نوكنده، محمدحسین  563

مرسلی، فاطمه  2189
مرلین. ن. سایرام  136

مری، مونتگومری لیندكوئیت  136
مزاری جاللی، عبدالرضا  826

مزینانی، محمدكاظم  4173
مزینانی، محمدكاظم  490

مساعد، ژاله  135
مسچی، مهدی  594

مسگری، سوسن  311
مشایخی، مهناز  121

مشهدی تقی، براتعلی  379
مصباحی، غالمرضا  957

مصیبیان، بهروز  558
معتمدی، اسفندیار  33، 343،  367، 4210، 

77
معدنچی زاج، مهدی  981

معصومی، علی  493، 4152
معماریان، حسین  326
معینی، محمدتقی  386
معینی فر، زهره  2137

مقدم، سیمیندخت  2162
مك دونل، باب  4163،  4168

مك شین، جان  319
مالردی، محمدرضا  31
مالمحمدی، مجید  873

ملك عباسی، منصور  162،  499، 4132، 
4133

ملکوتی، محمد جعفر  593
ملکی، توكا  998

ملکی، عباس  2130
ملکی، محمدعلی  41
ملك، هما  885،  886

ممتحنی، ویدا  494، 495
منتظری، فیروزه  712

مور، پاتریك  322
مورداک، كت  95، 98

موریس، جان سی.  582
موریس، جان كریستوفر  391

موظف رستمی، محمدعلی  34
مهدوی اصل، ناهید  69

مهدوی سلیمی، جواد  4205
مهدوی، جواد  4218

مهدی ضرغامیان  872
مهناز عسگری  872

مهیاری، عبدالحسین  396
میرباقری، محمد حسن  8121

میرحاجی، حمید  2109
میرحاجی، حمیدرضا  54

میرحسنی، اكبر  250، 2152، 551
میرسعیدی، نادر  830

میرشاهی، آفرین  858
میركیایی، مهدی  6106

میركیانی، محمد  849
میرهاشمیان، تهمینه  113 – 115، 642

میکلت ویت، لوسی  88، 810، 814، 843، 
865 ،851

میلر، ركس  385، 390
 ،893 ،821 ،817 - مینرز، چری  815 

8120 ،8117 ،8113 ،8109 ،897
نائینی زاده، اصغر  574
ناجی، محمدرضا  910

نادرتبار، مهستی  456، 4194

نادری، ناصر  663
ناردو، دان  573

نازینتوس، رابرت  4169
ناظمان، نوشین  2163

نتلتون، جویس  725
نجفی اردبیلی، سحر  654 - 657

نجفی، بشری  610
نجفی، توحید  595
نجفی، زیور  841

نجفی، عبدالحمید  321
نجیب نیا، كیوان  911

نظر آهاری، عرفان  4192
نظری، امیر  589،  988
نظریان، فتح اهلل  392

نوایی لواسانی، حمید  4200، 4208
نوتریج، رودا  227،  290، 2147، 2195

نوتکین، جروم  2175
نوتگن، فردریك  362

نوجوان، جمشید  2133
نوری امام زاده ای، اصغر  952
نوری، شکوفه  2196، 437

نوری، عالء  434، 4178 – 4180، 4184
نیکیش، مانفرد  294
واتس، اسمیت  298

واتس، لیزا  298
وارام، باربارا  985
وارام، باربارا  985

وارد، آلن  139
وارن، پیتر  344

واالیی، علی اكبر  243،  662
وان كلیو، جانیس، پرت  340، 445

وایت، ادوارد تی.  984
وایس، پل  370

وب، ماركوس  517
وحدتی، عبدالرضا  2153

 ،2197  ،2186  ،258 داریل    ورایزنگا، 
2198

وزیرنیا، سیما  2188،  4100، 4101، 4143
وزیری، حامد  4123 - 4125

وكیل، مسعود  219
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ولف، گیلیان  828
ولیان، مریم  352

ولیپوردیزائی، مریم  541
ون هیچ، ماری آن  818

وود، رابرت  4198
ویسل، تئودور  6111

ویلز، رز  2129
ویلکز، آنجال  125

هاخوردیان، آریس  250، 2152
هارپر، پامال  4177

 هارت، راجرای  364
هارلن، وین  175

هارلینك، پل  138
هارود، دیوید  286

هاشمی شبستری، كمال  215

 هافمن، جنین  575
 هال، مایك  994

 هانکوک، جاناتان  4154
هایلند، هرولد جوزف  297

هراتی، محمد مهدی  212، 248،  249
هزاوه ای،  هادی  252
هلسون، دونالد  516
همایونفر، سعید  91

همتی آهوئی، ابوالفضل  458
همتی، اسماعیل  129

 ،142  ،141  ،124 اهلل   محبت  همتی، 
4120

هنرجو، حمید  174
هوپینگ اگان  8100

هوتون، گراهام  236
هوگیوم، شرلی  150، 213، 448، 149

هیلز، شارون  341
هیوئیت، پل جی.  936 – 939

هیومن كینتیك، موسه  639
یاوری، عیسی  338

یتلتون، داناواكر  4165
یحیی پور، مناف  242

یزدانی، كیقباد  68
یزدانیان پور، امیرحسین  454

یگانه پوركلیمانی، شهرام  571
یوسف زاده، حمید  577

یوسف نژاد، یوسف  496 - 498
یوسفی، محمدرضا  4199
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مترجمان

آتشین جان، تبسم  4177
آخشینی، علی  173

آریا، محمدحسین  479
آرین مهر، سارا  835

آقابزرگ، حسین  330
آل محمد، سیدعلی  924

ابراهیمی مقدم، مسعود  962
ابراهیمی، صدیقه  281، 2161

احمدی، عبدالجواد  319
احمدی، فاطمه  93
اخروی، رسول  362

اردشیرپور، بیژن  297
ارشدی، نعمت اهلل  543

ارشقی، عادل  4135
اسبقی، علیرضا   119، 149، 452، 4166، 

4170 ،4168 
اسدی، محمودرضا  319
اسفندیاری، مهتاش  159

اسالمی، پونه  649
اسماعیلی، ملیحه  838

اشتری نخعی، تیمور  5104
اشرفی، احسان  139، 371

اشرفی، اشکان  599

اعضای هیئت علمی دانشکدة پرستاری و 
مامایی و كارشناسان  596
افتخاری، حمیدرضا  658

افشار سلیمانی، شهال  125
 ،389  ،382  ،377 محمدرضا   افضلی، 

5109
افقی، مهدی  387

امانی طهرانی، محمود  15، 2125، 542، 
643

امیر اصالنی، فرشاد  575
امیر، محمدحسین  2102
امیرابراهیمی، ترانه  126

 ،443  ،375  ،137  ،116 پرویز   امینی، 
4150-4145 ،3109 ،2129

امینی، مجید  387
ایرایی، حسین  285

ایزدی، شهرزاد  857، 860
باقرزاده، ژاله  665

برات زاده، لیلی  368، 4155
برادران، عبداهلل  3106

بلوچ، حمیدرضا  4151، 533
بوغاسیان، و.  241
بهار، محمود  344

بهارلو، ایلیا  985
بهزادی، داوود  725
بهکامی، عزیز  366

بهمن آزاد، مرتضی  224، 2183، 2194
بیرجندی، پرویز  341

بهروز  238، 253، 275، 280،  بیضایی، 
 ،2101 ، ،2100 ،294 ،289 ،288 ،287
 ،2139  ،2115  ،2114  ،2104  ،2103
 ،2167  ،2159  ،2151  ،2145  ،2141

2182 ،2175
پورثانی، مریم  818

پوست پرداز، محمدجواد  4111
تابان، رامین  997
تقوی، وحید  322

تقوی، هادی  8103
توكلی صابری، علیرضا  150، 151، 152، 
 ،214 ،213 ،169 ،168 ،167 ،166 ،165
 ،282 ،258 ،2198 ،2197 ،2186 ،2173
 ،671 ،670 ،669 ،668 ،667 ،448 ،283

673 ،672
توكلی، امین  325

توكلی، علیرضا  179، 35، 476
توكلی، مهین  4113، 4114

در این نمایه، نخستين رقم از سمت چپ، مربوط به جشنواره است. بقيه، ردیف مربوط به هر کتاب را نشان مي دهند.
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تهرانی، حمیدحسین  390
جاویدان، اسماعیل  729

جعفری، زهرا  445
جاللی فراهانی، مجید  827

جمشیدیان، توران  523
جهان بین، امیرمسعود  298
جهان فرنیا، غالمرضا  385

چراغی، خلیل  665
چهرگان، مریم  881

حائری یزدی، لیلی  43
حاجی بابایی، مرجان  831 - 837

حامدی آزاد، شادی  932
حجتی، عماد  380

حدوت، سیروس  419
حسینی، مهدی  2165

حق شناس، محمود  376، 587
حالجی، محسن  516
حیدری، علیرضا  710

حیدریان، محمدحسین  435
خسروی، بهمن  463

خطیر، علی  323
خلخالی، مرتضی  2168، 2179، 333

خلیلی بروجنی، روح اهلل  945، 946
خلیلی، سپیده  648

خواجه پور، غالمرضا  2135
 ،230  ،21 احمد   طوسی،  نصیر  خواجه 

568 ،332 ،2187 ،2180 ،2178 ،2160
خواجه، خسرو  2124

خوشخو، ژاله  725
خویی، رویا  226

دادستان، پریرخ  39
 ،251  ،220  ،13  ،12 حسین   دانش فر، 
 ،451  ،370 ،345 ،2193 ،2131 ،2123

98 - 94 ،8100 ،863 ،820 ،81 ،519
داورپناه، فروزنده  474

دزفولی، رضوان  222، 244، 292
دیانی، محمود  925، 926
ذوالفقاری، محمود  5100

رادف، جمال  4111
رازانی، موگه  732

رحمان زاده، رحمان  5100
رحمانی، پوپك  3102
رحیمی، علیرضا  979

 ،451  ،340  ،220  ،12 طاهره   رستگار، 
811

رضائی راد، مجید  922
رضایی، مانی  99
رنجبر، بهزاد  394

رهبر، منیژه  936 - 939
ریاحی اصل، مهرنوش  2174

زمانی، سهیال  478
ساالركیا، مهدیه  543

ساالری، حسن  847، 859، 862، 894، 
912

سالك، محمود  227، 231، 235 - 237، 
 ،2169  ،2147  ،290  ،260  ،240  ،239
 ،4126  ،4122  ،4106  ،2195  ،2170

888 ،869 ،643 ،4154 ،4153 ،4129
سراج زاده، غالمرضا  56

سعیدی، شاهده  175، 234، 813، 899، 
8114

سلطان بیگی، محمدمهدی  324
سلیمی مرند، رویا  631

سلیمیان، سحر  986
سیدی، علی  333

فاطمه  514، 517، 518، 539،  شاداب، 
573 ،570 ،546

شایان، سیاوش  118
شرزه ئی، حمیده  951
شریفان، احمد  4165

شعبانی داریانی، داود  484، 492
شمیم، محمدعلی  14

شمیم، محمدعلی  2172
شیرازی، رضا  171،  172

شیری، مهدی  4169
صادق اوغلی، حسین  410 - 415

صالحی، طالقانی امیر  117، 4131، 4145 
 ،620  –  615  ،4172  ،4171  ،4150  –

659
صفری، شهاب  5110

صلواتیان، فروزان  2192
صمدی، تهمینه  986
ضیایی، كورس  994

طاهری اطاقسرا، رضا  395
طاهری اطاقسرا، میررضا  3100،  590

طاهری، فریده  364
طهماسبی، شهال  2185

طهمورس زاده، شاهرخ  611، 612
عابدینی، منصور  333
عبادیان، نعمت  327

عباسی، اسماعیل  4116، 4117
عبدی فرزانه، شیوا  3105

عشر، رضا  696، 697
عظیمی، بابك  5110

علمی غروی، حمیده  257، 2108، 320، 
370 ،345

علی شمیم، محمد  2105
علیزاده غریب، حسین  480
عمیق، مجید  6109، 6110

غضنفری، شیرزاد  5105
غالمی، اكبرپور  963
غلتانی، سهیال  2106

فائقی، كاظم  2119 - 2122
فرجود، فروغ  2142
فرجود، فروغ  868

فروزش، كیان  866
قره داغی قرقشه، مرضیه  5106

قریشی، سعید  665
قندهاری، شقایق  966

كامشاد، حسن  314
كاوه، پریسا  582
كتبی، سرور  153

كریمی، قاسم  286
كشاورزی، پارمیس  611، 612

كالنتری، الهام  621، 623
كیانی، هدی  984

كاظمی، فهیمه  827
كاوندی، فاطمه  88، ، 810، 814، 828، 

882 ،865 ،856 ،843
كاوندی، مریم  851



نمايهها458

كرام الدینی، محمد  822
 ،8117  ،8113  ،8109 فرزانه   كریمی، 
897 ،893 ،821 ،817 ،816 ،815 ،8120

گازرانی، منیژه  420
گلستانیان، نعمت اهلل  366

گویا، زهرا  99
لباف، حمید  974
لدنی، مریم  962

ماه وش، عبدالرحمن  984
مباركه، بهنام  463

متواضع، زهرا  3103
متواضع، علی اكبر  3101
متواضع، مرتضی  3101
متواضع، منصور  3102

محمدی بوساری، محمد  272
مدرسی قزوینی، سعید  2134
مرجانی، محمد ابراهیم  4169
مرعشی، سیدعلی اكبر  419

مسگر تهرانی، محبوبه  4198
مصطفوی، فاطمه  390
معافی، محمود  2177

معتمدی، اسفندیار  ،2138 542
معتمدی، امیرفرهنگ  223

مقبلی، ناصر  233، 317، 8115
ملکان، مجید  2126، 2127

ملکی، توكا  8111
منجزی، فرمهر  624، 627، 628

موسوی، ژاله  22
مهاجرانی، نسرین  4144

مهدوی، شهال  896
میرحسینی، علی اكبر  341

میرزا بیگی، علی  2184
میرزا، محمدحسین  391، 581

میناسیان، رزی  241
 ،4121  ،4103 مهدی   كوپایی،  نجفی 

4137 ،4130 ،4128
نجمایی، منصور  381
نصیرنیا، حسن  2107
نصیرنیا، حسین  4190

نقی سرپناه، مقدمعلی  963
نورپور، علیرضا  993

نوروزیان، مسعود  136
نوری، عالء  4163، 4195، 683

نیر، حسین  11
نیکزادفر، كامیار  993

واحد كودک و نوجوان مؤسسۀ فرهنگی 
و هنری دیباگران تهران،   438 -  442

وحدانی تبار، حسن  2177
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،   5112

الوندی، حسین  16، 2117
هاشمی، شهره   622، 625، 626، 629، 

632  ،630
 ،176  ،19  ،18  ،17 محمدرضا   هراتی، 

178 ،177
همایون روز، پریسا  848
همت خواه، فرهاد  726

هنری، مرتضی  370
یاره، جعفر  32

یاسائی، آزیتا  365
یاسی پور، غالمرضا  348، 372، 373

یغما، عادل  2166، 2171



459 ناشران

ناشران

آبزیان  722، 725
آتیه  341

آدینه  4185
آزمون نوین  278،  279

آزمون  427
 ،310  ،173  ،11 رضوی   قدس  آستان 

911 ،637 ،636 ،635 ،633
آصفی  557
آفاق  715

آفرنگ  716، 970، 982
آموختاران  170

 -675  ،4158  -  4156 علوم   آموزش 
84 - 82 ،682

 ،599  ،598  ،537 كشاورزی   آموزش 
964 ،5100 

آموزش  553
آوای دانش گستر  978

آوای نور  591، 972
آینده دیگر  3104

آینه آثار  47
آییژ  967

آیین تربیت  4105
ابوعطا  424

اتحاد  717، 959
احرار  542، 545

ادبستان  717، 959
استادی  2154، 2155، 37، 335

افراز  74، 953
افق  124، 160، 2191، 75، 76، 819، 
 ،884 ،874 ،847 ،844 ،839 ،825 - 823

8118 ،898
الگوی توسعه نمونه  79

الهام  696
امرود  86

امید فرزانگان  923
امیركبیر  371، 4135

اندیشه سازان  555
اهل قلم  538، 550

ایران بان  664
با فرزندان  642، 6111

باران  165 - 169
باغ رضوان  543

بامداد كتاب  827
بهار علم  3107

بیدگل  973
بی نا  127

بین المللی حافظ  3106
بین المللی گاج  855، 885، 886

پرتو واقعه  963
پرک  2134

پژوهشکده تعلیم و تربیت  444، 488
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 

فرهنگی  131
پژوهندگان راه دانش  539

پنجره  848
پندارپارس  990، 991

پویش اندیشه  544
پیام آزادی  171، 172، 228، 229، 285، 

714 ،4108 ،493 ،2165
پیام محراب  4152، 663

پیدایش   110- 112، 222، 227، 231، 
 ،260  ،244  ،240  ،239  ،237  -  235
 ،2195  ،2169 ،2147 ،2146 ،292 ،290

935 ،818 ،4144
پیشروان  710، 889 – 892، 91

پیك دبیران  621 -  632
تاجیك  24

 ،211 - فرهنگ  23، 25، 27  و  تاریخ 
 ،2111 ،293 ،284 ،259 ،254 ،245 ،242

در این نمایه، نخستين رقم از سمت چپ، مربوط به جشنواره است. بقيه، ردیف مربوط به هر کتاب را نشان مي دهند.
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468 ،2181 ،2158 ،2143 ،2140 ،2118
تحقیق  4159

ترمه  971
تمثیل  727

تولد  648، 674
تیمورزاده  454، 611، 612، 658، 831، 

838 ،837 ،836 ،835 ،834 ،833 ،832
جماران  2164

امیركبیر   صنعتی  واحد  دانشگاهی  جهاد 
528 ،3100 ،395

جهاد دانشگاهی  958
جهان رایانه  540، 546، 552، 564، 5106

جیحون  8105 - 8108
چیستا  426، 641

حافظ  215، 2110   ، 2189، 695
حوض نقره  4177
خانه ادبیات  422

خجسته  420
خسروی  463

دانژه  87، 89، 812، 829، 846، 850، 
 ،8101  ،887  ،883  ،875  ،867  ،864

8119 ،8116 ،8102
دانش اندیشه معاصر  32، 315

دانشگاه آزاد اسالمی ساوه  730
دانشگاه بوعلی سینا  977

دانشگاه تربیت دبیری شهید رجائی  93، 
969 ،956 ،987 ،975

دانشگاه علم و صنعت ایران  378، 379، 
993

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی ایران  53

دانشیار  651
دایره  866

دفتر امور كمك آموزشی و كتابخانه ها  252
دفتر انتشارات كمك آموزشی  221، 232، 
 ،491 ،490 ،49 ،48 ،321 ،312 ،2132

861 ،840 ،4206 -4199
دفتر پژوهش های فرهنگی  2116، 36، 
 ،910 ،78 ،577 ،573 ،549 ،364 ،360

986

دفتر تحقیقات و توسعه )وزارت آموزش و 
پرورش(  520

دفتر نشر فرهنگ اسالمی  274، 2128، 
415 - 410  ،2130

 ،4103  ،492  ،484  ،479  ،478 دلهام  
697 ،4137 ،4130 ،4128 ،4121

دنیای مادر  135
دنیای نو  526

 –  437  ،384  ،2196 تهران   دیباگران 
 719 ،5104 ،585 ،584 ،581 ،449 ،442

981 ،721 –
راه اندیشه  416، 417، 432، 551، 592

رجا  2157، 446، 447
رزمندگان اسالم  246، 343، 423، 947، 

948
رشد اندیشه  650

رشد  39، 319، 474
رهام  399

رهنما  4181
زبان آموز  565
زرباف  4165

زیتون  469 - 471
ژرف اندیشان  548

كشور   حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان 
396 ،393 ،388 ،386

سازمان بورس اوراق بهادار  918
آموزشی   برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان 

461
سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح  2124، 

480 ،346 ،323 ،322 ،311
سامان دانش  930

سبز خامه  62 - 64
سپیده سحر  654 - 657

سروش  155، 2176، 450
سمت  128

سنبله  4112
سنجاقك  597

سنجش امروز  352، 351، 494 - 498
سوره مهر  968،  980، 985

سوگند  328

شبکه هنر  614
شركت چاپ و نشر بین الملل  218
شركت سهامی انتشار  261 - 273

 ،19  -17 ایران   فنی  انتشارات  شركت 
 ،382  -  380  ،377  ،376  ،178  -176
 ،4114 ،4113 ،394 ،391 - 389 ،385
 ،510 - 58 ،56 ،54 ،52 ،4198 ،4151
 ،729 ،589 ،525 ،524 ،522 ،521 ،519

994
 ،296  ،295  ،162  ،123  -  120 شورا  
 ،4101 ،4100 ،475 ،434 ،2156 ،2109
 ،4178  ،4143  ،4125  ،4124  ،4123
 ،4186  ،4184  ،4183  ،4180  ،4179

665 ،6108 ،4188 ،4187
شورای فرهنگی اجتماعی زنان  593

شهرتاش  951
صابرین  157، 4192

صیانت  8112
ضریح آفتاب  4197
طبیب  831 - 838

طالیی  842،  932، 934
عابد  41، 465، 5103، 541، 640، 961

عالم افروز  4189
عروج اندیشه  858

عسل نشر  46
عصر كتاب  726

علم كشاورزی ایران  957، ،960 995
علم و ادب  955

علم و اندیشه  4191
علم و حركت  4162
علمی و فرهنگی  12

علوم نوین  699 - 6103، 876 - 880
علوی  250، 2152، 330، 342، 366

فاطمی  21، 230، 233، 251، 257، 281، 
 ،2126  ،2125  ،2108  ،2105  ،2102
 ،2161  ،2160  ،2142  ،2138  ،2131
 ،317 ،313 ، ،2192 ،2187 ،2180 ،2178
 -  353 ،350 ،349 ،333 -  331 ،320
 ،559 ،556 ،532 ،367 ،363 ،361 ،358
 ،813 ،811 ،81 ،6102 ،568 ،566 ،562



461 ناشران

 ،860 ،859 ،857 ،854 - 852 ،822 ،820
 ،894 ،893 ،888 ،871 - 868 ،863 ،862
 94 ،92 ،8115 ،8114 ،8100 ،899 ،896
 - 936 ،929 - 927 ،924 ،912 ،99 -

950 ،943 ،939
فخراكیا  976

فدک ایساتیس  536، 723، 728
فرتاب  949
فرزان  464

فرهنگ معاصر  563
فرهنگ سرای میردشتی  974

فرهنگیان  338
فنی تهران  582

فیروزه  547
 ،280  ،275  ،253  ،238  ،137 قدیانی  
 ،2101  ،2100  ،297  ،294  ،289  -286
 ،2137  ،2115  -2113  ،2104  ،2103
 ،2151  -2148  ،2145  ،2141  ،2139
 ،2190  ،2182  ،2175  ،2167  ،2159
 ،659 ،5105 ،4150 -4145 ،3109 ،375
 ،821 ،817 - 815 ،6110 ،6109 ،6104

8120 ،8117 ،8113 ،8109 ،897
قطره  67، 691، 692، 693، 965

ققنوس  71، 365، 512 - 518
قو  154، 299، 2144، 325

كارنو  383، 387
كاكتوس  3101- 3103، 3105

كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان  
 ،2106 ،291 ،276 ،247 ،22 ،158 ،125
 ،347 ،326 ،2163 ،2162 ،2136 ،2112
 ،462 ،460 ،458 ،455 ،430 ،45 ،44 ،43
 ،4102 ،489 ،487 ،486 ،485 ،482 ،472
 ،4127  ،4117  ،4116  ،4111  ،4104
 ،649  ،634  ،610  ،68  ،4193  ،4136
 919 ،8110 ،826 ،732 ،713 ،73 ،666

966 ،917 ،921 –
 ،374  ،339 آموزش   فرهنگی  كانون 

425 ،3108
كتاب آبان  992
كتاب آراد  984

كتاب ایرانیان  989
كتاب خورشید  5109
كتاب های دانه  435

كتابخانه فرهنگ  392، 5107
كالم  643
كیا  2133

كیفیت  983
كیهان  55

كانون فرهنگی آموزش  85
گرگان  595

گسترش هنر  529
گستره علم و فن  718

گل واژه  567
گوهر منظوم  574

گویش نو  369
گویه  34، 318

 ،4126  ،4122  ،4115  ،4106 لك لك  
4154 ،4153 ،4129

لوح دانش  2119 - 2122
امام  پژوهشی  و  آموزشی  مؤسسه 

خمینی)ره(  594،  596
مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی  483

مؤسسه جغرافیایی و كارتوگرافی سحاب  
2135

مؤسسه جغرافیایی و كارتوگرافی گیتاشناسی  
5110

مؤلف  69
مباركه  463

مبتکران  344 ، 452 ، 4160 ، 4163 ، 4166 ، 
 ، 578 ، 558 ، 4195 ، 4176 ، 4170 ، 4168
 ، 724 ، 710 ، 72 ، 683 ، 647 - 644 ، 5102

91 ، 892 -  889
مبنا  66

مبنای خرد  940 - 942
متن  962

محراب قلم  13- 16، 140، 156، 163، 
 ،2197 ،2186 ،2173 ،283 ،282 ،258
 ،42 ،373 ،372 ،348 ،334 ،35 ،2198
 ،572 - 569 ،533 ،531 ،499 ،431 ،421
872 ،849 ،711 ،6107 ،613 ،61 ،5112

محقق دانش  397، 398
مداد سبز  586

 ،130  ،129  ،126  ،119  -113 مدرسه  
 ،164  ،161  ،159  ،152  -141  ،136
 ،220 ،217 ،216 ،214 -212 ،179 ،175
 ،249 ،248 ،243 ،241 ،234 ،225 -223
 ،2117  ،2107  ،298  ،277  ،256  ،255
 ،2166  ،2153  ،2129  ،2127  ،2123
 ،2177  ،2174  ،2172  ،2171  ،2168
 ،2193  ،2188  ،2185  -2183  ،2179
 ،327  ،324  ،316  ،38  ،33  ،31  ،2194
 ،370  ،362  ،345  ،340  ،337  ،336
 ،445 ،443 ،433 ،429 ،428 ،419 ،418
 ،466 ،459 ،457 ،456 ،453 ،451 ،448
 ،4120 ،4110 ،4109 ،4107 ،477 ،476
 ،4164  ،4142  -4138  ،4133  -4131
 ،4182  ،4175  ،4173  -4171  ،4167
 ،4223  -4207  ،4196  ،4194  ،4190
 ،576 ،575 ،57 ،560 ،534 ،527 ،523
 ،639  ،65  ،5111  ،5108  ،590  ،579
 ،685  ،684  ،673  -667  ،662  -660
 ،830  ،712  ،6106  ،6105  ،698  ،694
 ،916  -913  ،8122  ،8121  ،845  ،841

946 -944 ،933 ،931 ،922
مرزدانش  996

مركز نشر دانشگاهی تهران  51
مركز  226، 368، 4155

مشاوران آموزش  359، 583
مشق شب  988

معاونت تربیت بدنی و تندرستی )آموزش و 
پرورش(  4169

معرفت  565
مکث  535

منادی تربیت  467، 473، 561
مهاجر  686 – 690، 77

مهد قرآن  219
مهدا  174

مهر تابان  554
میهن نو  652، 653

نسیما  8104
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نص  580 ، 733 ، 925 ، 926 ، 954 ، 989 
نظر  88، 814، 828، 843، 851، 856، 
 ،8111  ،8103  ،810  ،882  ،881  ،865

998
نقش سیمرغ  940 - 942

نگارینه  587
نگاهی دیگر  424

نوای مدرسه  615 - 620، 873
نوشته  895، 952

نی  132- 134، 138، 139، 26، 329، 
530

نیکراد  153،  638
نیلوفر  314

ورای دانش  481

ورزش  979
وزارت آموزش و پرورش  511

همت جاودان  4118، 4119، 4174
هنرسرای اندیشه  4161

یاقوت  5101
یزدا  997

یساولی  588، 731
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ویژة کتاب های آموزشی برگزیدة جشنواره های رشد )اول تا نهم(  1391
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اين كتاب نامه در اجراي بند سوم ماده 5 آيين نامه سامان دهي منابع 
آموزشي و تربيتي )مواد و رسانه ها( مصوب 1389/06/02 شوراي عالی 
آموزش و پرورش آماده و توليد شده است كه در آن، وزارت آموزش 
و پرورش را موظف به برگزاري جشنواره ، نمايشگاه  و تهية فهرستگان 
توصيفي مواد و رسانه هاي آموزشي و تربيتي استاندارد جهت معرفي 

آن ها به دانش آموزان، معلمان و خانواده ها نموده است
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