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مقدمه

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

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

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

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

 . باشد ممکن و سریم یلیتحص سال کی طول

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

 آموزاندانش طبعاً. ستندین یذهن ییتوانا و دانش از یواحد سطح در ستند،ه منطقه

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

 یبرا موجود، یفرصت از تا دارند را امکان نیا ن،یانگیم حد از باالتر آموزاندانش

 نیتریاصل از یکی رومند،ین لیدل نیا .رندیبگ بهره خود یهامهارت و دانش گسترش

یم هیتوج را هاآن از یمندبهره و یتیترب و یآموزش یهاکتاب وجود که است یلیدال

 . کند

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

 ندیجویم بهره یدرس میمفاه آموزش یبرا یمتنوع یهاوهیش از یآموزش یهاکتاب مؤلفان طبعاً. اموزدیب بهتر را ازین مورد مطالب

 .ردیبگ بهره خود یکالس آموزش کنار در هاوهیش نیا از تواندیم ،یریادگی در خود تیموفق زانیم و ذائقه اساس بر آموزدانش که

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

 . کنندیم یبانیپشت یآموزش یهاکتاب از

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

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

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

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

 .است شده ارسال کشور سراسر مدارس یبرا 1396 ـ 97 یلیتحص سال آغاز

 

 یتیتربویآموزشیهاکتابانواع

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 معلمان یبرا یروش و یمهارت و انآموزدانش یبرا یعمل و یندیفرا یهامهارت پرورش آموزان، دانش و معلمان یبرا ییافزادانش

 .هستند

 

 زد؟کتابنشیگزبهدستدیباچرا

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

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

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

 .ندک فایا یآموزش یها تابک

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

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

 

 یتیتربویآموزشمنابعیدهسامانرخانهیدبلیتشک

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

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

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

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

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

 نشان یاعطا جمله از گوناگون یانحا هب 828 مصوبه اهداف تحقق یبرا است

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

 از یتیترب و یآموزش یها رسانه و مواد یفیتوص فهرستگان هیته و ربطیذ یدولت

 .کند یبانیپشت و تیحما استاندارد منابع و مواد عرضه و دیتول

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

 مجاز استاندارد منابع از صرفاً ،یآموزش یواحدها در یتیترب و یآموزش منبع

 .بود خواهد

 

 آموزشىیهاتابکفىیتوصفهرستگانهیته

 جهتو با و یتیترب و یآموزش منابع یدهسامان نامةنییآ 6 و 5 ماده به تیعنا با  

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

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

 کی عنوان به یتیترب و یآموزش یهاتابک خصوصاً استاندارد، و مناسب یتیترب

 فهرست که رشد، یهانامهابکت دیتول. شود یم یریگیپ ییاجرا ارکراه و ضرورت

 عنوان 80 در 1394 سال تا و رد،یگیدربرم را ییاستثنا کودکان وپرورش آموزش و یلیتحص دوره پنج مناسب یهاکتاب کامل

 گیرد به صورت نسخه الکترونیکی صورت میانتشارکتاب نامه 1395ازسال  .ردیگیم صورت هدف نیهم با است، شده منتشر و چاپ

 یافت و مطالعه است.قابل در samanketab.roshdmag.irالکترونیکی آن در وبگاه سامان کتاب به نشانی و نسخه های 

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

 .شودیم فرستاده کشور یهاشگاهآموز تمام به و دیتول 1395 سال

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

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

 
 رشدنامهتابکدیتولندیفرا

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

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

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

 کهنیا به مشروط باشد؛ آورده دست به را ممکن ازیامت لک از درصد 60 حداقل دیبا ،یقبول نمره گرفتن یبرا کتاب هر. دهد یم آن

 .باشدن تر نییپا درصد 60 از زین کتاب یاختصاص بخش ازیامت

 شتریب منابع با ییآشنا
 رشد یتیترب و یآموزش نامه منابع کتاب

 و یآموزش منابع اما شود؛یم منتشر انهیسال

مورد  وستهیپ طور به زین سال طول در یتیترب

 .شودیم یمعرف گیرد و قرار می یابیارز
 

 نیا به روزبه و ترشیب منابع دنید یراب

 :دییفرما مراجعه ها نشانی

 
 :کتابسامان وبگاه

http//:samanketab.roshdmag.ir 
 

:مکتوب منابع تیفیک کنترل سامانه  
http samanketab roshd ir 

 

:مکتوب ریغ منابع تیفیک کنترل سامانه  

http standard roshd ir 
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 یهایژگیو درباره یقیدق و یجزئ یها پرسش شده، نییتع یارهایمع و هاشاخص براساس استفاده، مورد یهانامهپرسش در   

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

 نیا یجمع محتوا ایآ پاسخ، بودن مثبت درصورت است؟؛ شده تیرعا یآموزش کتاب کی الزم یاه چهارچوب و استانداردها ،یبررس

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

 آموزان، دانش دبستان، شیان پکودک یبرا است؛ مناسب بمخاط گروه ای مخاطب کدام یبرا کتاب نیا است مثبت زین پرسش نیا

 ؟معلماندانشجو ای رانیمد پرورش، و آموزش کارشناسان هنرآموزان، ان،یمرب معلمان، ان،یهنرجو

 

 دیدارروشیپکهیانامهکتاب

. ردیگ یدربرم را آن از بلق سال کی و 1395 سال اول چاپِ مناسب یآموزش یهاتابک یفیتوص فهرست نامه،تابک از شماره نیا   

  از که دیشو یم آشنا مناسب تابک عنوان 048با نامه کتاب نیا در
نامهجدولفراوانیموضوعاتدرکتاب

 فراوانی موضوع ردیف فراوانی موضوع ردیف

 58 یعلوم تجرب 11 23 یات فارسیادب 1
 100 علوم تربیتی 12 18 یآسمان یها امیپ 2
 6 آنقر 13 7 تربیت بدنی 3
 0 کار و فناوری 14 46 یزندگ کر و سبکتف 4
 7 مرجع 15 5 یچند موضوع 5
 43 یمطالعات اجتماع 16 92 داستان 6
 6 و خاطره ادبی نثر 17 12 یاضیر 7
 5 / آموزش ادبینقدادبی 18 22 های خارجی زبان 8
 6 نامه لمی/ فنامه نمایش 19 13 شعر 9

 10  هنر 20 1 یعرب 10

 

 داده صیتشخ( عنوان 361) نامناسب ای( عنوان 3) رمرتبطیغ هاتابک هیبق. است شده انتخاب دهیرس تابک عنوان 874 مجموع

 . اند شده

کانون پرورش فکری کودکان انتشارات  به بیترت به نامه کتاب نیا در شده یمعرف مناسب یها کتاب نیتر شیب ناشر، 109 انیم از   

ناشران به ترتیب   همین. دارد تعلق عنوان 16 با انتشارات قدیانی و  عنوان 20 با ه فرهنگی برهان موسس ،عنوان 26 و نوجوانان با

 کتاب عنوان 92 و 100 با بیترت به علوم تربیتی و داستان  زین موضوعات نیب در .داشتند کتاب ارسال در را مشارکت نیتر شیب

 .برخوردارند یفراوان نیتر شیب از مناسب
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عنوان و انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و  37ران با کعنوان، انتشارات مبت 64با  و نوجوانانن، انتشارات کاگن ناشرایدر ب

 تاب داشتند.کت را در ارسال کن مشاریتر شیعنوان ب 29نوجوانان با 

 

 اطالعاتمیتنظوهیش

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

 .است گرفته صورت الفبا حروف

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

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

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

.کتاب دهیچک



 کتابیهاهینما

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

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

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

 .وجوست جست قابل زین نامهکتاب یکیالکترون یهالیفا کهنیا ضمن

 

 نامهکتابنیادرماهمکاران

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

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

 :از عبارتند موضوع

 پور مقدم، ابراهیم هداوند میرزایی چی، حسین قاسمرضایی، زهرا فامیل تخمه علی ادبیاتفارسی:■

 محمدیعلی شاهمعصومه سلطان رضوانفر، تربیتبدنی:■

 رانی، مسعود فرجاد تهرانی، عالءالدین عالییکسیدمحمد دلبری، یاسین ش هایآسمانی:پیام■

 منشادیروفیا دهقان تفکروسبکزندگی:■

 زادهمحمدعلی قربانی، محمد مهدوی شجاعی، حبیب یوسف داستان:■

 سادات میرمعینیسرو داودی، سمیهآرا، خزاده، سپیده چمنحمیدرضا امیری، شهرناز بخشعلیریاضی:■

 مقدم، سعید معظمی گودرزیسیمین اسالمی فارسانی، فریبا پیوندی، رضا خیرآبادی، معصومه عظیمی وحید، سیدبهنام علوی زبانانگلیسی:■
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 حسین احمدی، محمدحسن حسینیشعر:■

 عادل اشکبوس عربی:■

 بروجنی، مریم عابدینی، بتول فرنوش، مهرنازصادقی اله خلیلیحسینی، روح مریم انصاری، حسن حذرخانی، حجت الحق علومتجربی:■

 سعید راصد، سیدامیر رون، محمود معافی علومتربیتی:■

 یل، رضا نباتیکسیدمهدی سیف، مسعود فرجاد تهرانی، مسعود و قرآن:■

 یکیاالشکمحسن  اروفناوری:ک■

 رم عینیکوهستانی، اکفرشته ذوالجناحی، آذردخت مرجع:■

 عباسی، ناهید فالحیانکاله سلیمی، زهرا مروتی، منصور ملسالمی، حشمتمسعود جوادیان مطالعاتاجتماعی:■

 ی.کیاالشکپور، عالءالدین مرضیه پناهیان هنر:■
 

 

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

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

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

 صورت نیاز پایه تحصیلی اوف کلمات کلیدی و باالخره چکیده کتاب. 
 

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

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

http://samanketab.roshdmag.ir 
 .شماست یها دگاهید افتیدر ادهآم
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1394-95سالهایمناسبدورهمتوسطهاولکتاب

ادبیاتفارسی

 

1 نویسندگی. ربانی، جعفر.. تا انشا  شابک: وزیری. ص.368. 1395. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهراناز

9789640811375 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبیات فارسی، تمرین، نگارش ادبی، نویسندگیکلیدی:کلمات

ای  ای دیرینه دارد. با این حال، انشا به عنوان یک درس، فعالیت تازه در تاریخ تعلیم و تربیت، انشانویسی سابقهچکیده:
شود. این کتاب در فصل اول به مباحثی چون  ای جدید تدریس می است که در نظام آموزش و پرورش مدرسه

های انشانویسی، نوشتن از نگاه نویسندگان و ...می پردازد. فصل دوم مباحثی چون  شناسی انشا، انشا چیست، قالب یبآس
نگاری، طنزنویسی،  نویسی چیست، برگرداندن شعر به نثر، خالصه نویس، بازنویسی، طرح یا ساختار، نامه ساده

های  هایی از نوشته نماید و در فصل آخر نمونه رسی مینویسی و موضوعاتی برای نوشتن را بر نویسی، گزارش داستان
آل احمد، شریعتی، جبران خلیل جبران، ویل   زاده، فروغی، مستوفی، هدایت، جالل نویسندگان بزرگی چون جمال

 دورانت، موریس و ... را آورده است.

 

2 متوسطه(. عظیمیان، مهدی. اکوکار:. اول )دوره فارسیهفتم کار  وزیری. ص.112. 1395. کاگو: تهراناکو

 9789643409135 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 ها آموزش زبان فارسی، آزمونکلماتکلیدی:

کتاب پیش رو ضمن در نظر گرفتن اهداف کلی کتاب فارسی پایه هفتم، در سه بخش تدوین شده است. بخش چکیده:
های نوشتاری و دستور زبان  وناگون مربوط به معنی واژگان، امالءکلمات، مهارتهای زبانی شامل سؤاالت گ اول به دانش

های ادبی و نکات بالغی در  های مربوط به تاریخ ادبیات، آرایه های ادبی که شامل پرسش پرداخته است. بخش دوم دانش
ط به معنی و مفهوم اشعار و های فکری مانند سؤاالت مربو کند و در بخش سوم دانش اشکال گوناگون است را بررسی می

 شود. بندی متنوع را شامل می درک مطلب، ارتباط و قرابت معنایی، تجزیه و تحلیل متون با تیپ عبارات، 

 

 شابک: وزیری. ص.103. 1395. کاگو: تهراناولمتوسطه(.اکوکارفارسینهم)دوره مدد. اکوکار: علیپوری، علی.3

9789643409159 
 موزآ دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ادبیات فارسی، مواد درسیکلماتکلیدی:

 کتاب پیش رو ضمن در نظر گرفتن اهداف کلی ادبیات، در سه بخش تدوین شده است. در بخش اول چکیده:
شوند،  های نوشتاری و دستورزبان بررسی می های زبانی شامل سؤاالت گوناگون مربوط به معنی واژگان و مهارت دانش

های ادبی و نکات بالغی است پرداخته  های مربوط به تاریخ ادبیات، آرایه های ادبی که شامل پرسش ش دوم به دانشبخ
های فکری که سؤاالت مربوط به معنی و مفهوم اشعار و عبارات، درک مطلب، تجزیه و  شود و در بخش سوم دانش می

 نماید. تحلیل متون است را ارائه می
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 ص.96. 1395. کاگو: تهراناکوکارفارسیهشتم)دورهاولمتوسطه(. علیایی، صومعه. اکوکار: مختاری، صابر/.4

 9789643409142 شابک: وزیری.
 آموز دانشمخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ها، ادبیات فارسی، مواد درسی آزمونکلماتکلیدی:

فصل، تدوین شده  6درس و  17است که در کتاب حاضر یک مکمل آموزشی برای کتاب فارسی پایه هشتم چکیده:
ای و در پایان  های گوناگون برای هر درس، در پایان هر فصل نیز یک آزمونک ده نمره است. نویسنده ضمن طرح سؤال

بندی آموزش و پرورش طراحی کرده است. مخاطب پس از مطالعه   ای، مطابق با بارم نمره 20سال، یک آزمون  هر نیم
 دهد. های هر درس و هرفصل پاسخ  تواند به تمامی سؤال ها، می درسی، جهت مرور آموخته دقیق مطالب کتاب

 

5 بنویس. چشایر، سیمون..  شابک: وزیری. ص.128. 1395. طالیی: زاده. تهران حبیب یوسف خودتداستان

9786006229775 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های آموزشی، نوشتن فارسی، مهارت ادبیاتکلماتکلیدی:

های مطرح شده در  شوند. تمرین نویسی آشنا می ها و فوت و فن هنر داستان در این مطالعه مخاطبان با نکتهچکیده:
پردازی، فضاسازی داستان، شکل دادن حوادث و چگونگی  کتاب مخاطبان را با نحوه طراحی داستان، چگونگی شخصیت

 راه خواهد ساخت.گیری داستان هم نتیجه

 

6  شابک: وزیری. ص.264. 1395. عقیق برتر: تبریزفارسیپایهنهم. گروه مؤلفان ستارگان برتر. ستارگان برتر:.

9786009591664 
 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها، مواد درسی آزمونکلماتکلیدی:

های مطرح  دستور زبان فارسی نوین و سنتی ایران و آرایه کتاب حاضر حاصل پرداختن جمعی از نویسندگان بهچکیده:
ای در پایان هر بخش به منظور عمق بخشیدن به  های چهارگزینه نهم است. در این کتاب پرسش   در کتاب فارسی پایه

ر هایی از کتاب به منظور تقویت مهارت شعرخوانی وزن عروضی هر شعر د ها ارائه شده است، همچنین در بخش آموخته
 کنار آن درج شده است.

 

 شابک: وزیری. ص.240. 1395. عقیق برتر: تبریزفارسیپایههشتم. گروه مؤلفان ستارگان برتر. ستارگان برتر:.7

9786009591657 
 آموز دانشمخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ادبیات فارسی، تیزهوشان، مواد درسیکلماتکلیدی:

های ادبی و زبانی  آموزش موضوعات و مفاهیم کتاب درسی، در رویکردی تلفیقی، دانش کتاب پیش رو عالوه برچکیده:
فصل آزاد به  2فصل به دستور زبان فارسی نوین و در  6ها را از آسان به مشکل توضیح داده است. این کتاب در  و آرایه

های چهارگزینه ای در انتهای هر فصل  های اضافی عالوه بر پرسش ادبیات بومی پرداخته است. این کتاب به دلیل تمرین
 آموزان نمونه دولتی مناسب است. برای تیزهوشان و دانش
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 شابک: وزیری. ص.272. 1395. عقیق برتر: تبریزفارسیپایههفتم. گروه مؤلفان ستارگان برتر. ستارگان برتر:.8

9786009591640 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 ها، مواد درسی ادبیات فارسی، تمرینکلماتکلیدی:

آموزان  نویسنده در این کتاب در هر فصل شمای کلی از متن درس برای مرور مطالب اصلی در اختیار دانشچکیده:
قرار داده است. در ادامه به منظور نحوه صحیح خوانش و انتخاب لحن مناسب در زمینه شعر و شعرخوانی، وزن عروضی 

های تشریحی مربوط به درک، معنا و مفهوم عبارات، تعدادی  درج شده است، سپس عالوه بر فعالیتهر شعر در کنار آن 
 ای و همچنین نکته های ادبی و زبانی نیز در خالل کتاب گنجانده شده است. های چهارگزینه تمرین و پرسش

 

 شابک: رحلی. ص.304. 1395 .تیزهوشان: تهرانتیزهوشان.1فارسیجامعهفتمتانهممتوسطه عیوق، آرش..9

9786008389163 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 راهنمای آموزشی، مواد درسیکلماتکلیدی:

 های آموزشی در مقطع متوسطه اول است که نیاز مخاطبان تیزهوش را در  کتاب حاضر در حوزه نشر کتابچکیده:
های آموزشی، ترکیبی  های روان و پرمحتوا، تست نامه های دقیق و منظم، درس ندیب نماید. فصل درس فارسی برطرف می

عنوان یک کتاب کار مرجع برای دبیران درس  تواند به های تشریحی در این کتاب از مواردی هستند که می و پاسخ
 گیرد. کنند، مورد استفاده قرار  هایی که در سطح پیشرفته کار می فارسی مدارس به ویژه آن

 

زاده،  زاده، قربانعلی/ زارعی، لیلی/ شرفی، تکتم/ مهدی رودی،عبدالمجید/ محبوب، افسانه/ عباس نجفی، علی/ عصاری.10
متوسطه. های سبز: زهره. تجربه اول دوره نهم فارسی  شابک: وزیری. ص.244. 1395. علی نجفی:

9786000459987 
 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها آموزش زبان فارسی، ادبیات فارسی، آزمونیدی:کلماتکل
 ها در دوران مدرسه است. کتاب حاضر حاوی مطالب تکمیلی و توضیح  ترین درس درس فارسی یکی از مهمچکیده:

های  های دشوار، نکته درس به درس محتوای کتاب فارسی است. در هر درس از این کتاب، پیام درس، معنی تمام واژه
اند. در  های امالیی هر درس نیز تعیین شده اند. کلیدواژه ها و تاریخ ادبیات درس مربوطه آمده ی، مفهوم بیتادبی و زبان

های ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان برای نمونه گنجانده  های المپیادها و آزمون انتهای کتاب نیز نمونه آزمون
 اند. شده
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فر، طاهره/ شیبانی، فهیمه/ عارفی، بتول/ مولوی،  فاطمه/ محمدی، مریم/ تقوایی نجفی، علی/ مرادپور، زهرا/ نجیب،.11
متوسطه. های سبز: مهدی. تجربه اول دوره هشتم فارسی  شابک: وزیری. ص.216. 1395. علی نجفی:

9786000460747 
 آموز دانشمخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 آموزش زبان فارسی، ادبیات فارسیکلماتکلیدی:

 این کتاب شامل مطالب تکمیلی و توضیح درس به درس محتوای کتاب فارسی است. در بخش اول کتاب چکیده:
های  های نثرها و در بخش دوم معنی و مفهوم شعرها آمده است. در بخش سوم دانش ها و شرح دشواری معنی واژه

های ادبی گنجانده شده اند. تاریخ  دانش های نوشتاری کتاب درسی و دربخش پنجم زبانی، در بخش چهارم پاسخ فعالیت
اند. در بخش هشتم کتاب نیز نمونه  های امالیی نیز در بخش هفتم آمده واژه ها و کلید ادبیات در بخش ششم و نکته

 اند. ها گنجانده شده هایی ازپاسخ نامه های ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان و نمونه های المپیادها، آزمون آزمون

 

فارسیهفتمدوره های سبز: نیا، معصومه. تجربه نجفی، علی/ محمدی، مریم/ عالئی، مهسا/ شیبانی، فهیمه/ وفایی.12
 9786000460754 شابک: وزیری. ص.212. 1395. علی نجفی:اولمتوسطه.

 آموز دانشمخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ها ادبیات فارسی، آموزش زبان فارسی، آزمونکلماتکلیدی:

 کتاب حاضر حاوی مطالب تکمیلی و توضیح درس به درس محتوای کتاب فارسی است. در هر درس از این چکیده:
های ادبی و زبانی،  های دشوار، نکته است، پیام درس، معنی واژه های کتاب درسی تنظیم شده کتاب که مطابق درس

اند. در انتهای کتاب  های امالیی هر درس نیز تعیین شده هاند. کلیدواژ ها و تاریخ ادبیات درس مربوطه آمده مفهوم بیت
هایی برای نمونه گنجانده  نامه های ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان و پاسخ های المپیادها، آزمون نیز نمونه آزمون

 اند. شده

 

 شابک: رحلی. ص.120. 1395 .مهر و ماه نو: تهرانفارسیهفتمدورهاولمتوسطه. مالجعفری، فریبا. کارآموز:.13

9786003171886 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 ها آموزش زبان فارسی، تمرینکلماتکلیدی:

 آموز کمک  تر از کتاب درسی، به دانش های بیشتر و توضیحات اضافه درسی با ارائه تمرین های کمک کتابچکیده:
تاب کارآموز حاضر در هفت فصل، مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی، کند مطالب درسی را بهتر فرا بگیرد. ک می

نامه )شامل مفاهیم هر درس،  نامه، درس های واژه دهد. در این کتاب هر درس به بخش یادگیری مؤثرتری را نوید می
یش و داستانک پ  های سال ای و اندوخته های چهارگزینه همراه با نکات کتاب نوشتاری(، کارگاه تمرین )شامل پرسش

 شود. می نامه تقسیم شده است. دو آزمون میان نوبت نیز در کتاب دیده  خالق(، و نام
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14 اولمتوسطه. پور، علی. کتاب کار: هداوند میرزایی، ابراهیم/ قلی. فارسیهفتمدوره . 1395. کاگو: تهرانکار
 9789643409180 شابک: رحلی. ص.112

 آموز دانشمخاطب:
 هفتمصیلی:پایهتح

 آموزان ادبیات فارسی، راهنمای آموزشی، دانشکلماتکلیدی:
های زبان و ادبی تألیف گردیده است.  کتاب فارسی هفتم با توجه به تغییر مقطع، با رویکردی جدید در دانشچکیده:

نوشتاری کتاب درسی های  عنوان کتاب کار فارسی تدوین شده است که در چند بخش متنوع مانند فعالیت این کتاب به
های  ها و فعالیت های اضافی و همگام با اهداف کتاب درسی، آزمون به همراه فضای مورد نیاز جهت پاسخگویی، تمرین

آموزان این  ای سفید برای نوشتن آن، به دانش طور جداگانه و اختصاص صفحه های تستی، تمرین امالء به مستمر، سؤال
 خود را تثبیت و تقویت نمایندهای  دهد تا آموخته فرصت را می

 

. شیوا رسا: شیرازکاشف)کتابآموزششیوافارسینهم(. زاده، پروین. منفرد، فاطمه/ غالمی، ابوالفضل/ محمدی.15
 9786007182482 شابک: رحلی. ص.112. 1395

 آموز دانشمخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 رسیها، راهنمای آموزشی، مواد د آزمونکلماتکلیدی:

 جا که نهادینه کردن هر آموزشی، بر پایه تکرار و تمرین استوار است، نویسنده در این کتاب پس از  از آنچکیده:
آموزان و نقش دبیران برای  های کاربردی و مفهومی مطرح کرده است تا کوشش دانش آموزش مطالب مهم، پرسش

های  تدوین شده است و در انتها نمونه سؤاالت آزموندرس  17فصل و  6رنگ نشود. کتاب در  ها کم یافتن پاسخ آن
 پیشرفت تحصیلی به تفکیک موضوع گنجانده شده است.

 

16 )کتاب زاده، پروین/ زارع صحراکار، زهرا. هاشمی ارسنجانی، سیدعبدالعلی/ غالمی، ابوالفضل/ محمدی. کاشف
 9786007182413 ابک:ش رحلی. ص.96. 1395. شیوا رسا: شیرازآموزششیوافارسیهفتم(.

 آموز دانشمخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ها، آموزش زبان فارسی، مواد درسی آزمونکلماتکلیدی:

 عنوان کتاب کار در زمینه آموزش فارسی تدوین شده است. کتاب از چندین بخش مانند  کتاب حاضر بهچکیده:
های ادبی تشکیل  های زبانی و ادبی، معرفی چهره معنایی، دانشها، ارتباط  های کاوشگرانه، دانش واژگانی و کنایه پرسش

صورت گروهی و با رهبری دبیر خود، گام به گام با اصول اولیه  پژوهی، فراگیران به شده است، در بخش درس آزاد یا بوم
پیشرفت های ورودی و  ای، آزمون های چهارگزینه شوند. در انتها پرسش پژوهش به ویژه پژوهش میدانی آشنا می

 های مختلف کشور گنجانده شده است. تحصیلی مربوط به استان

 

17 اولمتوسطه. های کار: هیات مؤلفان. کتاب. فارسیپایهنهمدوره شرکت انتشارات کانون : تهرانکتابکار
 9786000008536 شابک: رحلی. ص.196. 1395. فرهنگی آموزش

 آموز دانشمخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:

 ها ها، پرسش ادبیات فارسی، تمرینتکلیدی:کلما
 ای از  کنند. کتاب حاضر مجموعه های درسی کمک می شده در کتاب های کار به تقویت مطالب آموخته کتابچکیده:

آموزان سال نهم متوسطه است. این  های درک ادبی دانش هایی برای افزایش اطالعات و مهارت ها و تمرین ها، پرسش نکته
شود.  های تشریحی می های آموزشی و پرسش اند و هر درس شامل نکته تنی بر کتاب درسی تنظیم شدهمطالب مب

تستی و سپس خالقانه و ابتکاری -ها دو مجموعه پرسش تشریحی اند و پس از آن ها از آسان به مشکل چیده شده پرسش
 دارد. خوانی وجود ها نیز متنی برای تقویت روان اند. در انتهای برخی فصل آمده
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18 نهم(. زاده، ثریا. تقی. )پایه فارسی دفتر و  شابک: رحلی. ص.192. 1394. انتخاب برتر: تهرانکتابکار

9786007930144 
 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها ها، آزمون آموزش زبان فارسی، تمرینکلماتکلیدی:

تر کنند. کتاب حاضر نوعی  کوشند این بار را سبک ها می کتاب ای حجیم، بعضی های مدرسه در روزگار تکلیفچکیده:
« دفتر و کتاب کار، و مرجع و آموزش»نام گرفته است و شامل دو بخش « کتاب کار و دفتر»کتاب کار است که در واقع 

کافی  شود. جای ها ونکات کتاب فارسی پایة نهم به صورت پرسش و پاسخ تدریس می شود. در بخش اول، تمام درس می
ها در نظر گرفته شده است تا مخاطب به دفتر فارسی جداگانه نیاز نداشته باشد. در  برای نوشتن معنی شعرها و نکته

است. در بخش دوم نیز نکات علمی کتاب درسی به صورت  سؤال آزمون گنجانده شده 20آخر هر فصل از این بخش،
 وضیح بیشتر الزم داشت، بتواند نیازش را رفع کند.خالصه و دقیق شرح داده شده است تا اگر دانش آموزی ت

 

19 فارسی)پایههشتم(. زاده، ثریا. تقی. دفتر و  شابک: رحلی. ص.232. 1394. انتخاب برتر: تهرانکتابکار

9786007930090 
 آموز دانشمخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ها ها، تمرین آموزش زبان فارسی، آزمونکلماتکلیدی:

تر کنند. کتاب حاضر نوعی  کوشند این بار را سبک ها می ای حجیم، بعضی کتاب های مدرسه در روزگار تکلیفه:چکید
دفتر و کتاب کار، امال، و مرجع و »نام گرفته است و شامل سه بخش « کتاب کار و دفتر»کتاب کار است که در واقع 

شود.  ی پایة هشتم به صورت پرسش و پاسخ تدریس میها ونکات کتاب فارس شود. در بخش اول، تمام درس می« آموزش
ها در نظر گرفته شده است تا مخاطب به دفتر فارسی جداگانه نیاز نداشته  جای کافی برای نوشتن معنی شعرها و نکته

و  باشد. در بخش دوم، تمام موارد مربوط به امال به صورت جدا از فارسی آمده است؛ اعم از تمرینات امالیی، نکات مهم
های امالیی. در بخش سوم نیز نکات علمی کتاب درسی به صورت خالصه و دقیق شرح داده شده است تا اگر  سؤال

 دانش آموزی توضیح بیشتر الزم داشت، بتواند نیازش را رفع کند.

 

 ص.116. 1395. عقیق برتر: تبریزنهممتوسطهاول.فارسیکلبهادب:تجزیهوترکیبکتاب مبصری، رضا..20

 9786009591671 شابک: وزیری.
 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 آموزش زبان فارسی، تجزیه و ترکیب، راهنمای آموزشی، مواد درسی، نکات دستوریکلماتکلیدی:

تاب ها دراین ک در این کتاب که به تجزیه و ترکیب کتاب فارسی پایه نهم پرداخته است نکات دستوری و آرایهچکیده:
های ادبی، متون نظم،  شود. این کتاب در هفت فصل به تجزیه و ترکیب و آرایه صورت جداگانه و اختصاصی بررسی می به

هایی برای نمونه آورده  بندی پرداخته است و در فصل آخر نیز آزمون متون نثر، بررسی حکایات، جدول کاربردی و جمع
یب و تزکیه اخالق و داشتن تربیت ادبی و اسالمی می تواند بخشی از است. این کتاب عالوه بر آموزش، یادگیری، تهذ

 آموز را متاثر سازد. شخصیت و رفتار دانش
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 شابک: رقعی. ص.76. 1395. مؤسسه خانه کتاب: تهرانهایکتاب.گویهگویایخموش:گزین رشنوزاده، بابک..21

9786002223081 
 آموز دانشمخاطب:

 شتم، نهمهفتم، هپایهتحصیلی:
 شناسان، خواندن کتابکلماتکلیدی:

ای است از سخنان بزرگان  ایم. کتاب حاضر نیز مجموعه های آن همیشه خوانده و شنیده دربارۀ کتاب و فایدهچکیده:
ها و  المثل دربارۀ کتاب و ارزش آن. نویسنده این سخنان را از منابع متنوعی برگزیده است، مثل: آیات و روایات؛ ضرب

 .هایی که طوالنی تر هستند قول قلفرهنگ عامه؛ اندیشمندان ایرانی و غیر ایرانی. یک فصل کتاب نیز اختصاص دارد به ن

 

. 1395. مبتکران/ پیشروان: تهرانمسابقاتفارسینهم. مطلق، زهرا. مجموعه مرشد: سلمانی، مهرانگیز/ سلطانی.22
 9789640725351 شابک: رحلی. ص.292

 آموز انشدمخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 کمک آموزشی، آموزش زبان فارسی، ادبیات فارسیکلماتکلیدی:

هایی در درس ها نیاز  های ورودی مدارس برتر، به نمونه سؤال آموزان ممتاز و داوطلبان شرکت در آزمون دانشچکیده:
شامل مجموعه ای از پرسش های « مرشد»های  ها را باالتر ببرد. کتاب حاضر از مجموعه کتاب دارند که سطح علمی آن

های ورودی مدارس استعدادهای درخشان، مدارس نمونه دولتی و مسابقات است که با  های آزمون چهارگزینه ای، سؤال
است. کتاب دو بخش  بندی شده ها طبقه های کتاب درسی فارسی پایة نهم و با رعایت سطح دشواری سؤال توجه به فصل

های درس به درس که در آن تعدادی پرسش بر مبنای درک مطلب، واژگان و انواع مطالب محتوای  شسؤال دارد: پرس
 اند. های درس آمده ها به صورت ترکیبی از همة نکته های ترکیبی که سؤال همان درس، به صورت تفکیکی، آمده است؛ و پرسش

 

 9789644299247 شابک: وزیری. ص.128. 1395. ضریح آفتاب: مشهدنکتهبهنکته. علمی، جعفر. توانا.23
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، ادبیات فارسی، راهنمای آموزشی، مواد درسی آزمونکلماتکلیدی:

های ادبی با زبانی ساده و قابل فهم، بیان شده است. اساس  در کتاب حاضر مطالب دستورزبان فارسی و آرایهچکیده:
در این کتاب بیشتر بر توضیح مطالب درسی است و پس از توضیحات هر درس سواالت تشریحی طراحی شده است کار 

آموزان  تواند سواالت تستی را پاسخ دهد. در انتهای کتاب سواالتی به صورت آزمون برای دانش آموز در ادامه می و دانش
 ناسب تیزهوشان است.های بیشتر م ها و آزمون طراحی شده است. این کتاب با پرسش

آسمانیهایپیام

 

 ص.36. 1395. پیام بهاران/ زیارت: تهراناحکاممصوربراینوجوانانوجوانانجلدچهارم. نورالدین، محمد..24

 9789647789578 شابک: خشتی.
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نیفقه، احکام شرعی، ادبیات دیکلماتکلیدی:

 های زیادی دارند که مرجعی برای یافتن  نوجوانان در آستانة بلوغ و رسیدن به سن تکلیف شرعی، سؤالچکیده:
دهد. در این کتاب،  هایی پاسخ می خواهند. کتاب حاضر با توجه به فتوای عالمان دین به چنین سؤال ها می های آن پاسخ

خوردن و آشامیدن، عقیقه، قربانی و نذر، شرایط نذر، شرایط عهد  دربارۀ گوشت های حرام، شرایط شکار حیوانات، آداب
و پیمان، وصیت و چگونگی انجام آن، کارهای جایز و غیر جایز، و چگونگی امر به معروف و نهی از منکر اطالعاتی داده 

 شده است.
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.11ویپایهپیشرفتجلدالگ گروه مؤلفان. مجموعه مقاالت پنجمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت:.25
 9786007611906 شابک: وزیری. ص.500. 1395. الگوی پیشرفت: تهران

 معلممخاطب:
 های مذهبی، اسالم، مقاله ها جنبهکلماتکلیدی:

ها و امکانات  گیری از قابلیت ساز و با بهره های بزرگ عموماً بر پایه مبانی نظری و به همت مردمانی تمدن تمدنچکیده:
موضوع پنجمین کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی تعیین  "الگوی پایه پیشرفت"زمینی متولد و مستقر شده است. سر

گردیده است. کتاب حاضر حاوی مجموعه مقاالت منتشر شده در این کنفرانس است که شامل اصول راهنما و نقشه راه 
ئل اساسی ایران، آینده پژوهی انقالب اسالمی، تهیه و تدوین الگو، مفاهیم، مبانی، آرمان و ارکان پیشرفت، مسا

 ها و تجارب توسعه است. های ماندگار ملی، واکاوی نظریه قابلیت

 

 شابک: خشتی. ص.36. 1395. مهرسا: وحید. تهران لیال کاشانی ایکاشبینیمنهمسبزبود. لوکیدو، مکس..26

9786006591827 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 های رفتاری، خودسازی، داستان کوتاه  مهارتکلماتکلیدی:

ها، موجوداتی به نام  باور داشتن خود و پایبندی به آنچه هستیم، اهمیت فراوانی دارد. در این مجموعه داستانچکیده:
ها که  ن، یکی از آنگذرانند. در این داستا های جامعه هستند، اتفاقاتی را از سر می که در واقع نماد انسان« ها کی ومی»

خواهد همرنگ جماعت شود تا به اعتقاد خودش مقبول باشد.  اتفاقاً دماغ سبز رنگی دارد و از آن راضی نیست، دلش می
تر عمل کند و وجود  تواند موفق آموزد، متفاوت بودن او دلیل خاصی دارد که با پذیرش آن می این داستان به مخاطب می

 نظیرش را شکوفا سازد. بی

 

تدبر در قرآن و : مشهدوآله.علیهاهللتأسیستمدنوحیانیسیرهپیامبراعظمصلی زاده، محمدحسین. الهی.27
 9786009557752 شابک: وزیری. ص.144. 1395. سیره

 معلممخاطب:
 سیره نبوی، حکومت اسالمی، تاریخ اسالمکلماتکلیدی:

ای متحد در قالب یک نظام توحیدی  و جاهلی عرب را به جامعهسال جامعه خشن  23نبی اکرم)ص( در مدت چکیده:
تبدیل نمودند. بقای این تمدن در برابر هجمه گسترده به آن، گویای تدبیر و درایت آن حضرت است. این کتاب با 

گی نگاهی نو به عملکرد پیامبر)ص( و محور قرار دادن قرآن و گزارشات تاریخی، ضمن بررسی سیره پیامبر )ص(، چگون
 کند. تشکیل تمدن توحیدی را بررسی می

 

28 عزیزترینی. لوکیدو، مکس.. من برای  شابک: خشتی. ص.36. 1395. مهرسا: وحید. تهران لیال کاشانی تو

9786006591810 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 های تخیلی، آموزش اخالق داستانکلماتکلیدی:

دهد. در این  ها قوت قلب می داشتن دیگران در همان شکل و وضعیتی که هستند، به آنباور داشتن و دوست چکیده:
های جامعه هستند، اتفاقاتی را از سر  که در واقع نماد انسان« ها کی ومی»ها، موجوداتی به نام  مجموعه داستان

کوشد بیشتر از دیگران جمع کند.  یپردازند و هر کسی م آوری توپ و هدیه می ها به جمع گذرانند. در این داستان، آن می
 کند. ها را متوجه اشتباهشان می نام دارد، آن« ایالی»شان که  در نهایت، سازنده
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 9786006591858 شابک: خشتی. ص.32. 1395. مهرسا: وحید. تهران لیال کاشانی نظیری.توبی لوکیدو، مکس..29
 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 خودآگاهی، خودسازی، داستان کوتاهدی:کلماتکلی
که « ها کی ومی»ها، موجوداتی به نام  هر انسانی همواره از نظر خداوند ارزشمند است. در این مجموعه داستانچکیده:

کوشد مخاطب را  گذرانند. در این داستان، نویسنده می های جامعه هستند، اتفاقاتی را از سر می در واقع نماد انسان
هایش، ارزشی وجودی دارد که باید آن ر ا درک و  ها یا مهارت کند که هر فردی، بدون توجه به ظاهر، داراییمتوجه 

 کند. شکوفا کند.به این ترتیب، کودک درونش نیز رشد می

 

30 سفارش اسماعیلی، محسن. سرچشمه حکمت:. چهار: و امیرچهار امامهای به السالم،علیهمجتبیمؤمنان
 شابک: رقعی. ص.192. 1395. دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهرانالبالغه.وهشتمنهجسیرحکمتسیشرحوتف

9789644763632 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
  البالغه، امامان، سخنرانی نهجکلماتکلیدی:

یای حضرت علی)ع(به فرزند ارشد خویش البالغه که وصا و هشتم نهج این نوشتار، شرحی است بر حکمت سیچکیده:
شود. مفهوم وصیت و  های الزم برای زندگی سعادتمندانه را شامل می ترین راهنمایی ها جامع را در بر دارد. این سفارش

 آوردهای آنها نیز در اینجا مورد بحث واقع شده است. انواع وصایای امام و ره

 

(عالمآخرت)دوزخ6روابط،ارتباطاتوتعامالتانسان) عامالت انسان:نیا، حسین. روابط، ارتباطات و ت صدری.31
 9786005352184 شابک: رقعی. ص.312. 1395. سایه روشن: تهرانوبهشت(.
 معلممخاطب:

 تعالیم قرآن، دوزخ، قیامت، بهشتکلماتکلیدی:
ت انسان است. نویسنده در فصل اول این های روابط، ارتباطات و تعامال این کتاب جلد ششم از مجموعه کتابچکیده:

کتاب به تبیین عوالم عمومی دنیا و آخرت، عوالم اختصاصی انسان، عالم برزخ، عالم قیامت، عالم جاودانگی و ... می 
های دوم و سوم کتاب نیز به ترتیب چگونگی روابط، ارتباطات و تعامالت انسان در دوزخ و بهشت را از   پردازد. در فصل

 ها استفاده شده است. های کتاب از آیات قرآنی و ترجمه آن کند. در بیشتر بخش هان بینی توحیدی بررسی میمنظر ج

 

32 فضیلت. کدخدازاده، امین.. باالترین  شابک: وزیری. ص.128. 1394. گردوی دانش: کرجصلوات

9786004010900 
 معلممخاطب:

 اسالم، اعتقادات مذهبی، نیایشکلماتکلیدی:
 صلوات از بهترین الطاف الهی است که هم نقش اثباتی دارد و هم نقش محوکنندگی. به تعبیر دیگر چکیده:

کننده و سازنده حسنات است و محوکننده سیئات و معاصی. در کتاب با نگاهی به احادیث و روایاتی که از جانب  اثبات
های کسب حضور قلب  شود. همچنین راه وضیح داده میائمه معصومین)ع( نقل شده، درباره فواید و عواقب ترک صلوات ت

 در ذکر گفتن نیز بیان شده است.
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33 ظهور. اهلل. دریکوندی، روح. عصر تکاملعقولدر خرد: . مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم: قمعصر
 9786009586868 شابک: رقعی. ص.272. 1394

 معلممخاطب:
 گرایی، امام زمان)عج( فکر، عقلمهدویت، اندیشه و تکلماتکلیدی:

 یکی از اتفاقات مهم دوران ظهور که در روایات از آن خبر داده شده است، مسئله جمع و کامل شدن عقل چکیده:
هاست. پژوهش حاضر به دنبال آن است که معنای عقل یاد شده در روایات را بیان کند، ابزار و چگونگی جمع و  انسان
میزان تأثیر عقالنیت در جهان پیش و پس از ظهور را آشکار نماید و آثار معرفتی و اخالقی  شدن عقل را بیابد، کامل
 شدن عقل را بررسی کند. کامل

 

34 مهدوی. گیالنی، سیدرضی. موسوی .  رقعی. ص.280. 1394. بنیاد فرهنگی مهدی موعود )عج(: قمگفتمان

 9786009402786 شابک:
 معلم مخاطب:

 هدویت، امام زمان)عج(مکلماتکلیدی:
مقاالت کتاب حاضر، پاسخ عقالنی نگارنده است به این پرسش که اعتقاد به امام مهدی)عج( در دوران ما چه چکیده:

بیند که  دهد. بهتر می های متفاوت زندگی معاصر پاسخ می کارکرد و دستاوردی دارد و به کدامین نیاز ما در عرصه
ها و نیازهای فکری و تربیتی عصر غیبت نیز استفاده  ینی حضور یابد و در حل بحرانهای د مسئله مهدویت در گفتمان

 شود.

 

35 لحظه نوقابی، جمال.  زاده قلی. نورانی  شابک: رقعی. ص.424. 1395. ضریح آفتاب: مشهد.2های

9789644299612 
 آموز دانشمخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های قرآنی، نماز احادیث، جنبه احکام اسالمی،کلماتکلیدی:

توان سفیران تربیت اسالمی در مدارس دانست. کتاب حاضر به منظور کمک به  امامان جماعت مدارس را میچکیده:
امامان جماعت مدارس و برای تأمین بخشی از نیازهای آنان در راهنمایی نوجوانان و جوانان تهیه شده است.مؤلف در 

بندی  ها را در چند بخش دسته گوید. پس از آن، برای سهولت دسترسی به مطالب، آن ماعت میابتدا سخنی با امامان ج
ها و فهرست موضوعی  ها و لطایف. در انتها نیز فهرست مناسبت است: آیات، احادیث، احکام، تمثیالت، داستان کرده

 .مطالب کمک مؤثری است در استفاده از مطالب کتاب در جای مناسب و شایستة خود 

 

36 انوار البرسی، الحافظ. رجب. امیرالمومنینمشارق اسرار حقایق فی سیدمحمدحسین  السالم.علیهالیقین
 9786009395590 شابک: وزیری. ص.514. 1395. آرایان: حسینی. تهران

 معلممخاطب:
 امامان، احادیث، خطبهکلماتکلیدی:

ها، احادیث و اشعاری است که اسراری از علم اعداد و حروف و  بهاین کتاب ترجمه اثر عربی است که حاوی خطچکیده:
ها توسط امام علی)ع( ایراد شده است. در کنار ترجمه فارسی،  برخی مسائل تاریخی را در بر دارند. تعدادی از این خطبه

 متن اصلی نیز آمده است.
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 9789642025848 شابک: بی.یج ص.48. 1395. جمال: قممناعتراضدارم. ابهری، غالمرضا. حیدری.37
 آموز دانشمخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 شناسی دین اسالم، گفتگو، ادبیات کودک و نوجوان، جامعهکلماتکلیدی:

های امروز هستند؟ آیا اسالم برای روزگار ما کهنه نشده است؟  آیا دین هزار و چهارصدسال پیش جوابگوی نیازچکیده:
خواهند بدانند  های جوانان و نوجوانان، پاسخگویی اسالم به نیازهای عصر حاضر است. آنان می ن پرسشتری یکی از مهم

تواند آنان را به زندگی  تواند چراغ راه آنان در روزگار کنونی باشد؟ آیا تعالیم اسالم می که آیا اسالم چهارده قرن پیش می
دهد و  های نسل جدید پاسخ می یی خواندنی و چالشی به پرسشبهتری در عصر جدید برساند. این کتاب در قالب گفتگو

تواند الگویی از یک گفتگوی منطقی باشد و در ترویج و آموزش گفتگوی  کاود و می زوایای موضوع را با صبر و حوصله می
 محترمانه دینی موفق به شمار آید.

 

38 گونهمواجههائمه عرفان، امیرمحسن.. مدعیانمهدویت: با سبک)ع( شناسی.شناسیوشاخصهشناسی،
 9786008372004 شابک: رقعی. ص.276. 1394. مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم: قم

 معلممخاطب:
 امامان، مهدویتکلماتکلیدی:

جستار حاضر تالشی است در بازنمود تنوعات مدعیان دروغین مهدویت که از لحاظ ماهوی و جانبی طیفی از چکیده:
های مواجهه  شناسی مدعیان، سبک و شاخصه دهند. در این اثر، ضمن گونه ی متفاوت را تشکیل میادعاها

 السالم( با مدعیان دروغین بررسی شده است. ائمه)علیهم

 

 رقعی. ص.124. 1394. مؤسسه فرهنگی دارالحدیث: قمنجوایعاشقانهموسیعلیهالسالم. غالمعلی، مهدی..39

 9789644938221 شابک:
 معلممخاطب:

 های اخالقی پیامبران، مناجات، ارزشکلماتکلیدی:
های حضرت موسی)ع( با خداوند است. در این نجواها به  وگوهای عاشقانه و نیایش این کتاب مشتمل بر گفتچکیده:

است. در  موضوعاتی چون پوشاندن عیب مردم، احترام به والدین، شکرگزاری، یاری جستن از خداوند و... اشاره شده
 به زبان عربی آورده شده است.  پایان کتاب متن اصلی مناجات

 

پژوهشگاه : قمفرجهدرروایاتاهلسنت.تعالیاهللعجلهایشیعیاماممهدیویژگی آذرشین فام، سعید..40
 9786001952517 شابک: رقعی. ص.228. 1395. علوم و فرهنگ اسالمی

 معلممخاطب:
 امان، مهدویت، تشیعامکلماتکلیدی:

رسد که میان  تفکر مهدویت ریشه مشترک و نقاط اشتراک بسیاری میان شیعه و اهل سنت دارد،اما به نظر میچکیده:
الهی حضرت  ای در موضوعاتی همچون نسب، نام پدر، تولد، نصب الهی، عصمت و علم های عمده دو مذهب اختالف

ذکور با استفاده از روایات نبوی اهل سنت اثبات شده و علت اختالف فعلی این مهدی)عج( وجود دارد. در این اثر، امور م
 دو مذهب در این عقیده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
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41 تو.هدیه لوکیدو، مکس..  شابک: خشتی. ص.32. 1395. مهرسا: وحید. تهران لیال کاشانی مخصوص

9786006591834 
 آموز دانشمخاطب:
 هفتمصیلی:پایهتح

 های تخیلی، رشد شخصیت داستانکلماتکلیدی:
ها کمک کند زندگی را در مسیر درست  تواند به انسان های درونی و فردی می باور داشتن خود و کشف تواناییچکیده:

تند، های جامعه هس که در واقع نماد انسان« ها کی ومی»ها، موجوداتی به نام  پیش ببرند. در این مجموعه داستان
کنند که نمی دانند از جانب کیست. از طرف  هایی دریافت می ها هدیه گذرانند. در این داستان، آن اتفاقاتی را از سر می

کنند و راه  ها را حل کنند. در نهایت به سازندۀ خود مراجعه می دانند چگونه آن خورند که نمی دیگر، به مشکالتی برمی
نظیر خود را در راه کمک به دیگران به کار گیرد و  تواند موهبت بی ند که هر کس میآموز ها می آموزند. آن درست را می

 در دنیای اطرافش تغییر ایجاد کند.

تربیتبدنی

 

42 تأکیدبرفعالیتبازی گروه مولفان..  وزیری. ص.112. 1395. ضریح آفتاب: مشهدهایبدنی.هایکالسیبا

 9789644298578 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های فکری، ورزش های آموزشی، بازی بازیکلماتکلیدی:

 های هوایی، امکان برگزاری در  های جوی یا آلودگی به دلیل محدودیت، گاهی درس تربیت بدنی در مدارسچکیده:
اجرا شدنی هستند. کتاب حاضر هایی کمک گرفت که در کالس  توان از بازی فضای باز را ندارد. در چنین مواقعی، می

ها  ای است شامل حدود صد بازی کالسی که عالوه بر عملکرد جسمانی، تقویت هوش را نیز درپی دارند. بازی مجموعه
اند: پر تحرک مثل بازی با حروف، ردکردن کاله، دارت، به جای خود، داخل حلقه و انداختن  در دو دسته مرتب شده

 قلید صدا، پخش اخبار، نگاه کن و بگو، و یک مرغ دارم.توپ به سبد؛ کم تحرک مثل ت

 

: مجید مرادی، سیدمحمد عروجی. تهران راهنمایمربیگریفوتسالفیفا. المللی فوتبال )فیفا(. فدراسیون بین.43
 9786007356326 شابک: وزیری. ص.120. 1394. ورزش

 معلممخاطب:
 ها نعلوم ورزشی، تربیت بدنی، تمریکلماتکلیدی:

 انجام رسید.  به 1982در سال آن  جهانی  مسابقه  شد و اولین  ابداع  1930از سالنی  یا فوتبال  فوتسال  ورزش چکیده:
تر از زمین  یا باز در زمینی کوچک بسته  در فضای  بازی  است. این  آن  علمی   آموزش در گرو محوریت  ورزش  این  توسعه 

ها،  به مرور تاریخچه، ویژگی فصل   در هشت کتاب   شود. این می انجام   بازیکن، و پنج   خاص  و توپ  با قوانین فوتبال، 
 پردازد. می ریزی ساالنه  و برنامه بان  بدنی، دروازه  سازی شناسی، تکنیک، تاکتیک، آماده روش
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دانشگاه : نه رضوی. تهرانآم هاباشرکتفراگیران.هاومراقبتژیمناسیککودکان:کمک گرلینگ، النا ای..44
 9786005002744 شابک: وزیری. ص.268. 1394. الزهرا

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ای ورزش، راهنمایی حرفهکلماتکلیدی:

 ب مند دارای آن هستند. کتا های موفق و اخالق هایی است که انسان گی کردن به یکدیگر از جمله ویژ کمکچکیده:
های آموزشی برای کمک و مراقبت در ژیمناسیک توسط کودکان، امنیت و مراقبت از یکدیگر را  حاضر با توصیة روش

های کتاب مبتنی بر آموزش  هایی مسئول برای جهان تربیت کند. در واقع آموزه کوشد انسان آموزش می دهد و می
کردن به اجرای حرکات آن،  یمناسیک، برای کمک ها را در ژ هاست که شیوۀ گرفتن حرکات ژیمناسیک و انجام آن

 کند. توصیف می

 

: تهرانآموزان.فوتسالویژهمربیانودانش های استعدادیابی ورزشی: ثانی، کاظم. کتاب پور، امید/ دانش یعقوب.45
 9786002526151 شابک: رقعی. ص.48. 1395. آبرنگ

 آموز دانشمخاطب:
 همهفتم، هشتم، نپایهتحصیلی:
 ها، تربیت بدنی علوم ورزشی، تمرینکلماتکلیدی:

ها  گونه فعالیت  های این شد. از فایده و معرفی  ابداع  در اروگوئه  1930در سال که   است گروهی   فوتسال، ورزشیچکیده:
برای  شش سالگی   نجها بعد ازپ ورزش  است. این اجتماعی   روابط  و برقراری  نفس تعهد، اعتماد به   حس به  دستیابی 

به  کتاب   شود. این می متر انجام 25در42تا 16در25اندازه  به  دارد و در زمینی   نیز قوانینی ترند. فوتسال  مناسب کودکان  
 است. مانند مقررات زمانی، کرنر و خطاها پرداخته  فوتسال  توضیح قواعد  

 

46 بازمجم پور، محمدامین. نیا، حسین/ صالحی ابراهیم. . 1395. افرا تربت: تربت حیدریههایبومی،محلی.یوعه
 9786008427049 شابک: وزیری. ص.106

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:
 ، بوم شناسی، ورزش بازی و سرگرمیکلماتکلیدی:

ای است از چندین  حاضر مجموعهاند. کتاب  های بومی همواره رواج داشته ها و سرگرمی در کشور ما انواع بازیچکیده:
اند از وسایلی مثل:  ها عبارت بازی و سرگرمی محلی مربوط به شهر تربت حیدریه و اطراف آن. عمده ابزارهای این بازی

چوب، خاک، سنگ، کمربند، شالق، گردو و طناب. نویسندگان، بعد از ذکر نام بازی، اهداف مورد انتظار از آن و گروه 
اند. سپس نحوۀ انجام بازی به طور دقیق  ها، محوطة بازی و وسایل مورد نیاز را به تفکیک آورده داد آنسنی بازیکنان، تع

 شرح داده شده است.

 

: تهرانآموزان.والیبالویژهمربیانودانش های استعدادیابی ورزشی: ثانی، کاظم. کتاب پور، امید/ دانش یعقوب.47
 9786002526113 شابک: رقعی. ص.48. 1395. آبرنگ

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تربیت بدنی، علوم ورزشی، والیبالکلماتکلیدی:

این   کرد. زمین بازی در امریکا آن را معرفی  جی.مورگان  ویلیام  1895در سال  که  است گروهی   ورزشی والیبال چکیده:
و  اهداف  باشد. کتاب حاضر با بیان  روشن   رنگ و به  که باید صاف   متر است9در18در ابعاد مستطیلی   شکل  به ورزش  

و  ایران  والیبال  مطرح  چند بازیکن   عکس دهد.  می بازی را توضیح  این  و مقررات  تجهیزات  گروهی،  های  فواید ورزش
 است. شده   جهان در انتهای کتاب درج
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: تهرانآموزان.هندبالویژهمربیانودانش های استعدادیابی ورزشی: کاظم. کتاب ثانی، پور، امید/ دانش یعقوب.48
 9786002526120 شابک: رقعی. ص.56. 1395. آبرنگ

 آموز دانشمخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 علوم ورزشی، تربیت بدنی، هندبالکلماتکلیدی:

بازیکن دارد. در این بازی باید  هفت  شود. هر تیم  می انجام   تیم و بک توپ دو  گروهی است که با  ورزشی هندبال چکیده:
یا  کردن  گرم های  و شیوه و قوانین   زمین این بازی  مشخصات  حاضر کرد. کتاب  حریف  را وارد دروازه  توپ  مقررات  طبق 
را نیز  و ایرانی  خارجی  ند بازیکن ورزش را در بر دارد. همچنین، تصاویر چ در این   درمانی اولیه  های  کمک دادن  انجام 
 است. آورده 

زندگیسبکوتفکر

 

. 1395. یار مانا: اصفهانهایتحصیلی.آموزشعملیمهارت امیرخانی، اعظم/ مهدوی، طاهره/ رامشگر، ریحانه..49
 9786007768051 شابک: وزیری. ص.184

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:

 های مطالعه، یادگیری موفقیت تحصیلی، مهارتاتکلیدی:کلم
ها را در  اند. کتاب حاضر کوشیده است این مهارت ها زیاد گفته های تحصیلی و چگونگی کسب آن دربارۀ مهارتچکیده:

یویی پردازی به مخاطب بیاموزد. هر فصل از این کتاب با سنار های کوتاه و شخصیت قالبی متفاوت و به صورت داستان
شدن بستر،  شوند. بعد از آماده شود و در طول داستان، زوایای مهارت به صورت غیرمستقیم آموزش داده می آغاز می
شود  هایی را شامل می ای آمده است تا خواننده از وضعیت خود در آن مهارت مطلع شود. هر مهارت تمرین نامه پرسش

 شده، تثبیت شود.  هارت آموختهها برای مخاطب ضروری است تا م که حل و انجام آن

 

50 کودکان. جنکینز، جوی. پگی. معنوی تربیت و حیدر آبادی، مریم بوالهری، سهیال  زهرا غالمی آموزش
 9786002500724 شابک: رقعی. ص.160. 1394. دانژه: جاوید. تهران منیری

 معلممخاطب:
 جوانانهای مذهبی، نو تعلیمات دینی، جوانان، جنبهکلماتکلیدی:

های قابل فهم برای کودکان، موجب رشد، تقویت و تحکیم معنویت  کتاب حاضر با زبانی ساده و با ارئه آزمایشچکیده:
ها، تأثیر دعا، حاضربودن خدا در همه جا،  درس نظیر: شناخت نعمت 50شود. در این اثر با طراحی و اجرای  ها می آن

های پاسخگویی والدین و  ها مطلب دیگر، شیوه در رفتار، ایجاد خالقیت و ... ده رابطه با خالق، تأثیر افکار منفی و مثبت
 دهد. های معنوی کودکان را نشان می  مربیان به پرسش

 

51 روشآیینفرزند علیزاده، محرمعلی.. . 1395. سیادت: کرجهایزندگی.هایعلمیآموزشمهارتپروری:
 9786007333495 شابک: وزیری. ص.176
 آموز/ معلم دانشاطب:مخ

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های آموزشی های رفتاری، راهنمای آموزشی، مواد و روش های آموزشی، مهارت مهارتکلماتکلیدی:

 ای است که به زندگی آیندۀ خویش مسلط باشند. کتاب  عصر حاضر نیازمند تربیت فرزندانی توانمند و حرفهچکیده:
های زندگی. در فصل اول کتاب، مخاطب با  های علمی مهارت ه تعلیماتی است برای آموزش روشحاضر شامل مجموع

ها  شوند و دربارۀ آن های زندگی عنوان می شود. در فصل دوم مهارت های آن آشنا می پروری و سبک آیین فرزند
اع مواد مخدر و تأثیرات و عوارض و آید. فصل سوم به آموزش اولیة پیشگیری از اعتیاد اختصاص دارد و انو توضیحاتی می
 شود. ها مطرح می پیامدهای آن
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 ص.36. 1395. با فرزندان: نوشین جعفری. تهران اعتمادبهنفس. ایباروال، بگونیا. احساسات خود را بشناسیم:.52

 9786007243633 شابک: .کوچکخشتی 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 شناسی عاطفی روانی، داستان، روان بهداشتکلماتکلیدی:

احساسات »جلدی 9احساس خوب یا بد را باید بشناسیم تا بتوانیم آن را کنترل کنیم. کتاب حاضر از مجموعة چکیده:
اند. مخاطب با  نفس را مورد توجه قرار داده ، شامل پنج داستان است که همگی موضوع اعتماد به«خود را بشناسیم

کند، وقتی کارهایش خوب  شود، وقتی مشکل بزرگی دارد، وقتی بر مشکالت غلبه می ها متوجه می خواندن این داستان
توانند به او اعتماد کنند و وقتی در نظر کسانی که دوستشان دارد، مهم است،  آیند، وقتی دیگران می می از آب در

 و پیشرفت استفاده کرد. توان از این حس در جهت مثبت دهد. می احساس اعتماد به نفس به او دست می

 

 9789642330126 شابک: رقعی. ص.116. 1394. پل: هانیه فهیمی. تهران بازگشترفتگر. ماندینو، آگ..53
 / معلموالدینمخاطب:

 شناسی، موفقیت داستان، روانکلماتکلیدی:
 د. کتاب حاضر داستانی است گذارن بسیاری بر رفتار و زندگی مخاطبان خویش می  های خوب تأثیر داستانچکیده:

دهد و امید را به فرد  شناسانه از زندگی فردی که یک، به اصطالح رفتگر، آن را بسیار تحت تأثیر قرار می روان
ای از اصول کامیابی را در این کتاب ارائه کند که اجتماع را به  گرداند. در واقع نویسنده کوشیده است مجموعه بازمی

 است. ار هدایت کنند. داستان در دوازده فصل ارائه شدهسمت داشتن روزگاری پرب

 

54 نوجوانم. اصغر. احمدی، علی. من معلم؛ مادر،  شابک: پالتویی. ص.60. 1395. پرکاس: تهرانپدر،

9786009410088 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 یتشناسی نوجوان، ترب بهداشت روانی، روانکلماتکلیدی:

 ای است پر از هیجان و حساس. چنانچه خود نوجوان نکاتی دربارۀ این دوره بداند و بتواند به  نوجوانی دورهچکیده:
سر بگذارد. کتاب حاضر خصوصیات دورۀ نوجوانی و  رفتار خود آگاه شود، می تواند این دوره را با موفقیت بیشتری پشت

دهد. اینکه دختر و پسر در این سن چه تغییراتی  در نوجوانان شرح میتغییرات جسمی و روانی مربوط به سن بلوغ را 
باشند. مسائل نوجوان با خودش  کنند و خانواده چگونه باید این تحول را بپذیرند و با نوجوان برخورد شایسته داشته می

 وتغییرات او موضوع کلیدی این کتاب است.

 

55 . 1395. سفیر صادق: قمتربیتاقتصادیکودک. / باقری، الهام.سرشکی، فاطمه/ میرزایی، پریسا  زاده حسین.
 9786008340034 شابک: رقعی. ص.88

 آموز دانشمخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 اقتصاد، زندگی اسالمی، کار و زندگیکلماتکلیدی:

برای زندگی در دنیای  هایی است که الزم است تأمین نیازهای مادی و داشتن اقتدار اقتصادی یکی از مهارتچکیده:
است با ایجاد  پیش رو به آن مجهز باشیم. کتاب حاضر موضوع تربیت اقتصادی کودک را مورد توجه قرارداده وکوشیده

جهاد اقتصادی، در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی گامی بردارد. کتاب در مقدمه دربارۀ سواد مالی و ضرورت آموزش آن به 
های اقتصادی را  کند و در ادامه مهارت فصل اول تفکر اقتصادی را مطرح میکودکان صحبت می کند. سپس در 

شمارد؛ اعم از مصرف کاالی داخلی، محافظت از اموال، خرید بر اساس نیاز، درک صحیح از پول و آموزش ارزش  برمی
کات مطرح افزوده. در فصل سوم نیز احکام اقتصادی شامل کسب درآمد حالل و حرام، مالکیت کودک و خمس و ز

 اند. شده



18نامهمتوسطهاولشمارهکتاب  

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

 
26 

 

56 خشتی  ص.36. 1395. با فرزندان: نوشین جعفری. تهران ترس. ایباروال، بگونیا. احساسات خود را بشناسیم:.
 9786007243626 شابک: .کوچک

 آموز دانشمخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 شناسی عاطفی، داستان بهداشت روانی، روانکلماتکلیدی:

احساسات »جلدی 9بد را باید بشناسیم تا بتوانیم آن را کنترل کنیم. کتاب حاضر از مجموعة  احساس خوب یاچکیده:
اند. مخاطب با خواندن این  ، شامل پنج داستان است که همگی موضوع ترس را مورد توجه قرار داده«خود را بشناسیم

شود که روح یا جسمش را تهدید  رو می بهشود، وقتی مشکل بزرگی دارد، وقتی با خطر یا آسیبی رو ها متوجه می داستان
گیرد و وقتی به درستی از پس انجام کاری  های ناشناخته قرار می کند، یا وقتی در برابر اشخاص یا در مکان می

های مشابه، همین احساس را  ها در موقعیت یابد، بسیاری از انسان می آید، احساس غم را تجربه می کند. البته در برنمی
 توان ترس را کنترل کرد. کنند و با کسب آگاهی می تجربه می

 

57 بهتصمیم استین، جیمز.. مهارتتصمیمگیری . 1394. پرکاس: کیهان افتخار، نیره افتخار. تهران گیری.جا:
 9786007469071 شابک: رقعی. ص.256

 / معلموالدینمخاطب:
 های اجتماعی، انتخاب مهارتکلماتکلیدی:

توان آن را کمی کرد ولی از عوامل کم  سیاری از تصمیمات موفق، شناسایی مهمترین عاملی است که میکلید بچکیده:
هایی از زندگی روزمره، سعی دارد  گیری افراد مؤفق تاریخ و مثال اهمیت نیز نباید غافل بود. مؤلف با پرداختن به تصمیم

 شود. که نظریه تصمیم خوانده می ای از ریاضیات بیان کند اصول انتخاب درست را بر اساس شاخه

 

 ص.144. 1395. ابوعطا: تهرانتعهدبهکیفیتزندگی. های بهبود کیفیت زندگی: احمدی، مجید. مجموعه کتاب.58

 9789641702672 شابک: رقعی.
 / معلموالدینمخاطب:

 فردی فروپاشی خانواده، روان شناسی خانواده، روابط بینکلماتکلیدی:
 ای است. این کتاب با پرداختن به معنای  های مقابله بندی مستمر به مهارت داوم روابط مستلزم تعهد و پایتچکیده:

های زندگی  های مخرب و نشانه کند. رفتارها و عادت تعهد در زندگی مشترک، نکاتی را برای حفظ روابط کیفی ارائه می
 کند. ل مهرآمیز به تأثیر آنها در بهبود کیفیت زندگی اشاره میکند و با اشاره به اعما ناپایدار را شناسایی و تشریح می

 

59 کیفیتزندگی.چالش های بهبود کیفیت زندگی: احمدی، مجید. مجموعه کتاب. . 1395. ابوعطا: تهرانهای
 9789641702658 شابک: رقعی. ص.212

 / معلموالدینمخاطب:
 ، روان شناسی خانوادههای ارتباطی، آموزش خانواده مهارتکلماتکلیدی:

ها توانایی شروع، ایجاد و نگهداری یک رابطه را ندارند و نیازمند تقویت این مهارت هستند. این اثر  همه انسانچکیده:
پردازد و اهداف برقراری ارتباط، باورهای  به اهمیت تفاوت یا مشابهت در شدت نیازهای بنیادین در روابط خانوادگی می

دهد و چگونگی برقراری ارتباط مؤثر و اصول  های شخصیتی را شرح می رفتاری و ارتباطی تیپهای  شناختی، سبک
 آموزد. صحیح آن را می
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60 خشتی  ص.36. 1395. با فرزندان: نوشین جعفری. تهران حسادت. ایباروال، بگونیا. احساسات خود را بشناسیم:.
 9786007243589 شابک: .کوچک

 وز/ معلمآم والدین/ دانشمخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 شناسی عاطفی حسادت، بهداشت روانی، روانکلماتکلیدی:

کند بر رفتارهایمان تسلط بیشتری داشته باشیم و بتوانیم بهتر رفتار کنیم.  شناخت احساسات به ما کمک میچکیده:
که همگی موضوع حسادت را  ، شامل پنج داستان است«احساسات خود را بشناسیم»جلدی 9کتاب حاضر از مجموعة 

شود، وقتی آرزوی چیزی را دارد که دیگران دارند و  ها متوجه می اند. مخاطب با خواندن این داستان مورد توجه قرار داده
تواند، ممکن است حس حسادت به او دست دهد.  یابند که او نمی هایی دست می او ندارد یا هنگامی که دیگران به هدف

توان آن را برطرف  کنند و با آگاهی می بسیاری از کودکان و نوجوانان در سن او این احساس را تجربه می یابد، می البته در
 کرد.

 

61 خشتی  ص.36. 1395. با فرزندان: نوشین جعفری. تهران خجالت. ایباروال، بگونیا. احساسات خود را بشناسیم:.
 9786007243565 شابک: .کوچک

 دانش آموزمخاطب:
 هفتمحصیلی:پایهت

 شناسی شخصیت بهداشت روانی، روانکلماتکلیدی:
کند بر رفتارهایمان تسلط بیشتری داشته باشیم و بتوانیم بهتر رفتار کنیم.  شناخت احساسات به ما کمک میچکیده:

را ، شامل پنج داستان است که همگی موضوع خجالت «احساسات خود را بشناسیم»جلدی کتاب حاضر از مجموعة چند
شود، احساسی که گاهی در اثر رفتارنکردن بر  ها متوجه می اند. مخاطب با خواندن این داستان مورد توجه قرار داده

کند، همان خجالت  کند و او را دچار ناراحتی می های فرهنگی و تربیتی بروز می اساس انتظار دیگران و دستورالعمل
کند و در  یگران، آشنایی با افراد جدید و بودن در جمع بروز میاست. این احساس در شرایطی مثل صحبت در برابر د

 توان بر آن غلبه کرد. سن کودکی و نوجوانی طبیعی است و با آگاهی می

 

62 خشتی  ص.36. 1395. با فرزندان: نوشین جعفری. تهران خشم. ایباروال، بگونیا. احساسات خود را بشناسیم:.
 9786007243572 شابک: .کوچک

 آموز دانشب:مخاط
 هفتمپایهتحصیلی:
 شناسی عاطفی، داستان بهداشت روانی، روانکلماتکلیدی:

کند بر رفتارهایمان تسلط بیشتری داشته باشیم و بتوانیم بهتر رفتار کنیم.  شناخت احساسات به ما کمک میچکیده:
ن است که همگی موضوع خشم را ، شامل پنج داستا«احساسات خود را بشناسیم»جلدی 9کتاب حاضر از مجموعة 

شود، وقتی درصدد انجام کاری است و با مانعی  ها متوجه می اند. مخاطب با خواندن این داستان مورد توجه قرار داده
تهدید یا رفتار بد و وقتی تحت فشار است، ، رویی با ناسزا شدن حقش، در روبه شود، هنگام نارضایتی از ضایع رو می روبه

کنند  شود بسیاری از کودکان و نوجوانان در سن او این احساس را تجربه می کند. همچنین متوجه می احساس خشم می
 توان این حس را تعدیل کرد. و البته با آگاهی می
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63  ص.72. 1395. پرکاس: تهرانخودسازی. های زندگی: اصغر/ احمدی، محمد. نوجوان و مهارت احمدی، علی.

 9786007469149 شابک: پالتویی.
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های رفتاری، بهداشت روانی های آموزشی، مهارت شناسی، مهارت روانکلماتکلیدی:

کند بتواند بر رفتار خویش کنترل و دقت بیشتری داشته  شناسی به او کمک می آگاهی جوان و نوجوان از روانچکیده:
های فردی و  در تقویت مهارت« های زندگی نوجوان و مهارت» د. کتاب حاضر از مجموعةتر عمل کن باشد و سنجیده

دهد و دربارۀ نقش عقیده در زندگی  های زندگی را شرح می کوشد. کتاب ابتدا مفهوم مهارت ذهنی و خودسازی می
پردازد و  اندیشیدن میکردن و مهارت  دهد. سپس به نقش تحصیل در زندگی، مهارت شاگردی انسان مواردی را شرح می

 دهد. کردن را شرح می های پرورش اندیشه و کسب مهارت در مطالعه راه

 

64  ص.72. 1395. پرکاس: تهرانخودشناسی. های زندگی: اصغر/ احمدی، محمد. نوجوان و مهارت احمدی، علی.

 9786007469156 شابک: پالتویی.
 آموز دانشمخاطب:

 همهفتم، هشتم، نپایهتحصیلی:
 های رفتاری های آموزشی، مهارت شناسی شخصیت، مهارت بهداشت روانی، روانکلماتکلیدی:

کند بتواند بر رفتار خویش کنترل و دقت بیشتری داشته  شناسی به او کمک می آگاهی جوان و نوجوان از روانچکیده:
کند و  شخصیت را تعریف می« ندگیهای ز نوجوان و مهارت» تر عمل کند. کتاب حاضر از مجموعة باشد و سنجیده

تراشی یا توجیه،  کند. سپس ساز و کارهای دفاعی در رفتار شامل فرافکنی، دلیل شناسی بیان می مفهوم آن را در روان
دهد. در بخش دوم خوداگاه و ناخوداگاه ذهن را بررسی و  واکنش عکس، و اکنش تبدیل و واکنش انکار را شرح می

های آن را  کند. در ادامه، عناصر سازندۀ شخصیت، ذهن آدمی و فعالیت خوداگاه را بیان میهای دستیابی به نا راه
 شناساند. آخرین بخش کتاب نیز نگاهی به مفهوم هوشیاری دارد. می

 

هایفکریبرایکودکانداستان های فکری برای کودکان ایرانی: درچه، منیره. داستان  نوروزی، رضاعلی/ عابدی.65
 9786007768457 شابک: رقعی. ص.112. 1395. یار مانا: اصفهان.4ایرانی

 معلممخاطب:
 کوتاه، آموزش اخالق، فلسفه، اندیشه و تفکر  داستانکلماتکلیدی:

 شناسی و ارزش کذاری،  یابی، رشد ارزش آموزش فلسفه به کودکان با هدف رشد عقالنیت، کمک به حقیقتچکیده:
بر آن است « های فکری برای کودکان ایرانی داستان»های  گیرد. مجموعه کتاب ی صورت میرشد اخالق و فضایل اخالق

های فلسفی و کارهایی عملی را در زمینة فلسفه  هایی بومی و مرتبط با فرهنگ کشور خودمان، بحث تا با ارائة داستان
از هر داستان، موضوع مربوط به آن، قصه است. بعد  10ریزی کند. کتاب حاضر جلد چهارم از این مجموعه و شامل  طرح

شوند و  بودن، پول و فراموشی به بحث گذاشته می مثل مسخره کردن، صبر در برابر مشکالت، دوست داشتن، خسیس
 شود. ها کارعملی مربوط نیز ارائه می بعد از آن
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هایفکریبرایکودکاناستاند های فکری برای کودکان ایرانی: درچه، منیره. داستان  نوروزی، رضاعلی/ عابدی.66
 9786007768464 شابک: رقعی. ص.112. 1395. یار مانا: اصفهان.5ایرانی

 معلممخاطب:
 فلسفه، آموزش اخالق، اندیشه و تفکر، داستانکلماتکلیدی:

 ری، شناسی و ارزش کذا یابی، رشد ارزش آموزش فلسفه به کودکان با هدف رشد عقالنیت، کمک به حقیقتچکیده:
بر آن است « های فکری برای کودکان ایرانی داستان»های  گیرد. مجموعه کتاب رشد اخالق و فضایل اخالقی صورت می

های فلسفی و کارهایی عملی را در زمینة فلسفه  هایی بومی و مرتبط با فرهنگ کشور خودمان، بحث با ارائة داستان
ه است ؛ از جمله: پوست خرس، شکایت پیرزنف روباه و شیر، و قص 10ریزی کند. جلد پنجم از این مجموعه شامل  طرح

های دنیا، بیماری و  حاتم و مرد اسیر. بعد از هر داستان، موضوع مربوط به آن، مثل کمک به مردم، صبوری، خوبی
 شود. ها کارعملی مربوط نیز ارائه می شود و بعد از آن فداکاری به بحث گذاشته می

 

هایفکریبرایکودکانداستان های فکری برای کودکان ایرانی: درچه، منیره. داستان  عابدینوروزی، رضاعلی/ .67
 9786007768471 شابک: رقعی. ص.112. 1395. یار مانا: اصفهان.6ایرانی

 معلممخاطب:
 فلسفه، اندیشه و تفکر، داستانکلماتکلیدی:

 جانبة شخصیت کودکان  یابی و رشد همه کمک به حقیقتآموزش فلسفه به کودکان با هدف رشد عقالنیت، چکیده:
هایی بومی و  بر آن است با ارائة داستان« های فکری برای کودکان ایرانی داستان»های  گیرد. مجموعه کتاب صورت می

ریزی کند. جلدششم از این  های فلسفی و کارهایی عملی را در زمینة فلسفه طرح مرتبط با فرهنگ کشور خودمان، بحث
دار، قاضی و درخت، و نان و حلوا. بعد از هر داستان،  قصه است؛ از جمله: تعبیر خواب، دزد امانت 10جموعه شامل م

شود و بعد از  گفتن، فقیر و ثروتمند، و دزدی به بحث گذاشته می کردن، قرض، نه موضوع مربوط به آن، مثل پیری، طمع
 شود. ها کارعملی مربوط نیز ارائه می آن

 

68 برایداستان های فکری برای کودکان ایرانی: مدار فرد، فاطمه. داستان وروزی، رضاعلی/ عظمتن. هایفکری
 9786007768488 شابک: رقعی. ص.112. 1395. یار مانا: اصفهان.7کودکانایرانی

 معلممخاطب:
 اندیشه و تفکر، فلسفه، داستانکلماتکلیدی:

های فکری برای  داستان»های  کند. نویسندگان مجموعه کتاب کودکان کمک میتفکر فلسفی به رشد عقالنی چکیده:
هایی بومی و مرتبط با فرهنگ کشور خودمان و سپس  بر آن اند آموزش فلسفه به کودکان را با داستان« کودکان ایرانی

قصه است؛  10شامل های فلسفی و کارهایی عملی در این زمینه در پیش بگیرند. جلد هفتم از این مجموعه  طرح بحث
خوار و غول جزیره، کالغ و مار، مسافر و زرگر، و دوستی شیر و شتر. بعد از هر داستان، موضوع  از جمله: مرغ ماهی

ها کارعملی  شود و بعد از آن داری، مسافرت، و دست و دلبازی به بحث گذاشته می نگه مربوط به آن، مثل شانس، راز
 شود. مربوط نیز ارائه می
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 های فکری برای کودکان ایرانی: فرد، فاطمه. داستان  مدار درچه، منیره/ عظمت  نوروزی، رضاعلی/ عابدی.69

 9786007768495 شابک: رقعی. ص.112. 1395. یار مانا: اصفهان.8هایفکریبرایکودکانایرانیداستان
 معلممخاطب:

 اندیشه و تفکر، فلسفه، داستانکلماتکلیدی:
های فکری برای  داستان»های  کند. نویسندگان مجموعه کتاب کر فلسفی به رشد عقالنی کودکان کمک میتفچکیده:

هایی بومی و مرتبط با فرهنگ کشور خودمان و سپس  بر آن اند آموزش فلسفه به کودکان را با داستان« کودکان ایرانی
قصه است؛  10جلد هشتم از این مجموعه شامل های فلسفی و کارهایی عملی در این زمینه در پیش بگیرند.  طرح بحث

از جمله: زمستان در غار، داوری گربه، بیماری سلیمه، راسوی فداکار، هدهد زیرک و بزرگی شتر. بعد از هر داستان، 
شود و بعد از  کردن، دارو، سؤال پرسیدن و آرزوها به بحث گذاشته می موضوع مربوط به آن، مثل قضاوت عجوالنه، تقسیم

 شود. ا کارعملی مربوط نیز ارائه میه آن

 

 شابک: رقعی. ص.104. 1394. پل: محمدجواد نعمتی. تهران درستفکرکن،صحیحعملکن. بازان، تونی..70

9789642331284 
 معلم والدین/مخاطب:

 حافظه، هوش، اندیشه و تفکر، خالقیتکلماتکلیدی:
 برداری و واردکردن مرتب اطالعات به ذهن. نویسندۀ کتاب  برای نکته نقشة ذهنی راه و ابزاری است خالقانهچکیده:
های استفاده از آن را نشان دهد.  کوشد با معرفی نقشة ذهنی و بیان اصول و قواعد مربوط، نحوۀ عملکرد و راه حاضر می

د. از نقشة ذهنی ده کتاب همچنین نحوۀ ایجاد و طراحی نقشة ذهنی را از ابتدا و به صورت بسیار ساده توضیح می
کردن یک کتاب در یک  های تلفنی، خالصه کردن افراد، تماس توان برای خرید، شروع کار جدید، مذاکرات و متقاعد می

 ریزی امور خانوادگی بهره برد. صفحه، و برنامه

 

71 اضطراب. رینر، سارا.. با  شابک: رقعی. ص.104. 1395. نخستین: داغی. تهران مهدی قراچه دوستی

9786001271083 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های اضطرابی شناسی، اختالل روانکلماتکلیدی:

توان با این احساس کنار  دهد چگونه می کند و توضیح می های شایع وحشت و نگرانی اشاره می مؤلف به نشانهچکیده:
ند تا شخص مضطرب بتواند این احساسات پیچیده را کنترل کند. ک آمد. راهکارهایی برای شناخت اضطراب معرفی می

هایی بوده و در این نوشتار تعریف کرده چگونه آنها بر زندگیش تأثیر  جالب اینجاست که نویسنده خود، دچار اضطراب
 گذاشته بودند و او چگونه بر آنها فائق آمده است.

 

 ص.84. 1395. پرکاس: تهرانزندگیاجتماعی. های زندگی: ارتاصغر/ احمدی، محمد. نوجوان و مه احمدی، علی.72

 9786007469132 شابک: پالتویی.
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 شناسی های اجتماعی، روان مهارتکلماتکلیدی:

کنترل و دقت بیشتری داشته  کند بتواند بر رفتار خویش شناسی به او کمک می آگاهی جوان و نوجوان از روانچکیده:
در تقویت زندگی اجتماعی « های زندگی نوجوان و مهارت»تر عمل کند. کتاب حاضر از مجموعة باشد و سنجیده

کوشد. کتاب ابتدا مفهوم اجتماع، و سپس نیازهای انسان را در جامعه و نیازهای بدنی و فیزیولوژیکی را شرح می  می
زیستی، مفهوم سیاست، پیروی و رهبری در  اند. مهارت هم ماعی نیز در ادامه آمدهدهد. نیازهای اجتماعی و فرا اجت

جامعه، وظیفة ما در جامعه، انتخاب و انتخاب شغل، مهارت حفظ حدود در روابط اجتماعی و خانواده نیز از دیگر مباحث 
 کتاب هستند.
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73 سهقانونطالی لود، کارول. مک. محمدرضا کرامتی، نسیم  یزندگیشاد.سطلشادیکودکانونوجوانان:
 9786009544646 شابک: رقعی. ص.64. 1395. زندگی شاد: گازرانی. تهران

 معلممخاطب:
 های رفتاری  کودکان و نوجوانان، مهارتکلماتکلیدی:

 این اصطالح  دانید همه افراد یک سطل نادیدنی پُر از افکار و احساسات خوب دارند؟ در این کتاب با آیا میچکیده:
شوید. این کتاب با طرح سـواالت جالب و تصاویر گوناگون شما را با مفهوم سطل خالی و پُر از شادی  جدید آشنا می

کند؛ همچنین با استفاده از سه قانون طالیی، ابزارهای الزم را برای برخورداری از یک زندگی شاد در اختیار  آشنا می
صورت پرسش و پاسخ ارائه کرده  هایی را به طراحی شده و در فصل آخر تمرین دهد. کتاب در هفت فصل شما قرار می

 است.

 

74 شیوه ساداتی، میرقدیر.. مدیریتآگاهانهزمان، : زیتبرهایزندگی.هایزندگیـمهارتسالمبرزندگی:
 9786003250437 شابک: رقعی. ص.216. 1394. ستوده

 والدین/ معلممخاطب:
 شناسی، زندگی اسالمی وانرکلماتکلیدی:

های مدیریت آگاهانة زمان احساس بهتری از زندگی به فرد خواهد داد. کتاب حاضر  افزایش آگاهی دربارۀ شیوهچکیده:
کارهایی که از منابع معتبر دینی گرفته است، مخاطب را در گسترش روابط انسانی، برقراری تفاهم  می کوشد با ارائة راه

ها و بازیابی سالمت، و کنترل وزن توانمند سازد. این  رک، موفقیت تحصیلی، پیشگیری از بیماریدر فضای زندگی مشت
اند از: اعتدال، شیوۀ مدیریت جهان هستی؛  های آن عبارت فصل تدوین شده است و عنوان بعضی از فصل 22کتاب در 

 نون حداقل تالش.رهایی از نگرانی، مدیریت استرس؛ فرایند دریافت شفا و بازیابی سالمت؛ قا

 

سوادمالیبراینوجوانان:راهنمایآموزشسوادمالی های مهارتی برای اولیا: آقازاده، محرم. مجموعه کتاب.75
 9786007977323 شابک: پالتویی. ص.96. 1394. مرآت: تهرانبرایاولیا.
 والدین/ معلممخاطب:

 پول، آموزش خانواده، مدیریت مالیکلماتکلیدی:
بخشی از انواع سواد عاطفی،  اند. امروزه این توان در تعریف مقدماتی، سواد را توانایی خواندن و نوشتن دانستهکیده:چ

های  های مداخله خانواده در فعالیت ای است.آموزش و ارتقای مدیریت خانواده از راه ای، تربیتی و رایانه ارتباطی، رسانه
های مدیریت مالی این گروه را  تواند دشواری مالی به کودکان و نوجوانان می آموزشی بسیار اهمیت دارد. آموزش سواد

آوردن و  هایی از این کتاب به هدف گزینی مالی، پول در ها در آینده و بازار کار یاری برساند. بخش رفع کند و حتی به آن
 پردازد. ریزی برای هزینه کردن می برنامه

 

76 خشتی  ص.36. 1395. با فرزندان: نوشین جعفری. تهران شادی. ود را بشناسیم:ایباروال، بگونیا. احساسات خ.
 9786007243619 شابک: .کوچک

 آموز دانشمخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 شادی، بهداشت روانی، داستانکلماتکلیدی:

انیم بهتر رفتار کنیم. کند بر رفتارهایمان تسلط بیشتری داشته باشیم و بتو شناخت احساسات به ما کمک میچکیده:
، شامل پنج داستان است که همگی موضوع شادی را «احساسات خود را بشناسیم»جلدی 9کتاب حاضر از مجموعة 

شود، شادی احساسی است که وقتی اتفاقات مثبت  ها متوجه می اند. مخاطب با خواندن این داستان مورد توجه قرار داده
حالی دیگران  رسد و وقتی با خوش سد، وقتی به چیزی که آرزو دارد میر دهد، وقتی به هدفش می برایش رخ می

 کند. ها شادی را حس می شود، در همة این حالت حال می خوش
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77 خشتی  ص.36. 1395. با فرزندان: نوشین جعفری. تهران غرور. ایباروال، بگونیا. احساسات خود را بشناسیم:.
 9786007243602 شابک: .کوچک

 آموز نشدامخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 شناسی عاطفی بهداشت روانی، داستان، روانکلماتکلیدی:

کند بر رفتارهایمان تسلط بیشتری داشته باشیم و بتوانیم بهتر رفتار کنیم.  شناخت احساسات به ما کمک میچکیده:
که همگی موضوع غرور را مورد  ، شامل پنج داستان است«احساسات خود را بشناسیم»جلدی 9کتاب حاضر از مجموعة 

شود، وقتی کاری را خوب یا حتی بهتر از حد انتظار انجام  ها متوجه می اند. مخاطب با خواندن این داستان توجه قرار داده
آموزد که  دهد. او می کند، حس غرور به او دست می دهد، هنگام غلبه کردن بر مشکالت و وقتی به دیگران کمک می می
 حس را تقویت کند. تواند این می

 

 .کوچکخشتی  ص.36. 1395. با فرزندان: نوشین جعفری. تهران غم. ایباروال، بگونیا. احساسات خود را بشناسیم:.78
 9786007243596 شابک:

 آموز دانشمخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 شناسی عاطفی غم در کودکان، بهداشت روانی، روانکلماتکلیدی:

احساسات »جلدی 9وب یا بد را باید بشناسیم تا بتوانیم آن را کنترل کنیم. کتاب حاضر از مجموعة احساس خچکیده:
اند. مخاطب با خواندن این  ، شامل پنج داستان است که همگی موضوع غم را مورد توجه قرار داده«خود را بشناسیم

دهد و یا  بیند یا کسی را ازدست می یماری میشود، وقتی مشکل بزرگی دارد، مثالً عزیزی را در ب ها متوجه می داستان
کنند و  ها این احساس را تجربه می یابد، بسیاری از انسان می حتی دوستی ندارد، احساس غم را تجربه می کند. البته در

 توان غم را کنترل کرد. با کسب آگاهی دربارۀ آن، می

 

 شابک: رحلی. ص.80. 1395. قدیانی: تهرانهایزندگی.کیشوندانومهارت پور، الهه. رضوانی، ابراهیم/ حسن.79

9786002519337 
 معلممخاطب:

 های رفتاری، رفتار اولیا و فرزندان، کار و زندگی مهارتکلماتکلیدی:
برای داشتن فرهنگی غنی و جاری در زندگی ساکنان هر منطقه، رعایت حقوق دیگران و نیز قوانین و مقررات، چکیده:

های آموزش فرهنگ  های زندگی ویژۀ دوره ای از مهارت کوشد مجموعه ی الزم است. کتاب حاضر میهای آموزش
های عمومی مربوط به این جزیره به عالقمندان آموخته شوند. کتاب در چهار فصل به  کیشوندی فراهم کند تا در آموزش

های گروهی،  فعالیت گروهی. در فصل فعالیتهای زندگی، فرزند پروری و  پردازد: سبک زندگی، مهارت ها می این موضوع
 هایش را تمرین کند. اند تا مخاطب آموخته هایی برای هر مهارت و تقویت آن ذکر شده نمونه فعالیت

 

 رقعی. ص.104. 1395. ابوعطا: تهرانکیفیتزندگی. های بهبود کیفیت زندگی: احمدی، مجید. مجموعه کتاب.80

 9789641702641 شابک:
 / معلموالدین:مخاطب

 فردی های ارتباطی، آموزش خانواده، روابط بین مهارتکلماتکلیدی:
درمانی به منظور تعیین عوامل تأثیرگذار بر بهبود زندگی  نگر و شناخت شناسی مثبت کتاب حاضر بر اساس روانچکیده:

های کیفیت زندگی را مشخص  حیطه با محوریت حفظ روابط مؤثر و رضایت از زندگی تدوین یافته است. به این منظور
 کند. کرده، بر حفظ تعادل بین آنها تأکید دارد و سبک زندگی سالم را معرفی می
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 رقعی. ص.216. 1395. یار مانا: اصفهانمادربارانخواهیمماند:نقدحالاصحابدانش. نیستانی، محمدرضا..81

 9786007768341 شابک:
 معلم/ مدیرمخاطب:
 ها، راهنمای تدریس نامه خاطره نویسی، زندگیلیدی:کلماتک
 تواند چراغ راهی باشد در درک چگونگی پیمودن این راه.  خواندن شرح حال و احوال اصحاب دانش میچکیده:

کوشد با بیان نقادانة زندگی خویش، به خصوص از نظر تحصیلی و شغلی، بعضی مسائل و  نویسندۀ کتاب حاضر می
جامعه، اعم از مشکالت مدرسه و دانشگاه، و تحصیل و تدریس و حتی سفر تا مشکالت جامعه و  مشکالت موجود در

ای خود نوشته است که بیشتر جنبة  نامه کسب و کار و تجارت را در قالب خاطره بیان کند. در واقع، این کتاب زندگی
های دیگر،  در پیوستگی مفهومی با فصلتحلیلی و نقادانه دارد. محتوای کتاب به ده فصل تقسیم شده است و هر فصل 

نخوان بوده و به مرور و در اثر گذشت زمان، به درس روی آورده  خاطراتی از یک استاد دانشگاه است که در کودکی درس
 و حال در این کتاب نقد احوال جامعه را آورده است.

 

نکتهبرایراهنمایینوجوانانو40طفاً!:متشکرم؛ببخشید؛ل ای: نکته 40های کوچک  اصالنی، ابراهیم. کتاب.82
 9786008529033 شابک: اضی.یب ص.64. 1395. مدار پیشگامان پژوهش: تهرانجواناندرآدابمعاشرت.

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 شناسی های روان آداب معاشرت، رفتار اجتماعی، جنبهکلماتکلیدی:

 های  کتاب»اب معاشرت و نکات و جزئیات آن برای همگان الزم است. کتاب حاضر از مجموعة دانستن آدچکیده:
ها و نکات مهم آداب معاشرت را به  کاری کوشد ریزه نکته، می 40راهنمایی است که در ظرف«ای نکته 40کوچک 

راقب بوی بد دهن باش؛ مخاطب نوجوان معرفی کند؛ از جمله: در آسانسور همیشه باید رویتان به سمت در باشد؛ م
 غذاخوردن هم اصول وآدابی دارد؛ در کار دیگران دخالت و کنجکاوی نکن.

 

. دانژه: تهرانهایزندگی.مهارتمجموعهآموزش رحیمی، سیدعلی/ دهقانی، محمود. رضا/ سینا جزایری، علی.83
 9786002500953 شابک: رقعی. ص.200. 1394

 معلممخاطب:
 های رفتاری  ودآگاهی، مدیریت، مهارتخکلماتکلیدی:

 انسان موجودی اجتماعی است و بقای او در گرو ایجاد و تداوم ارتباط مناسب با دیگران است. از این روی، چکیده:
شود که فرد در ارتباط با خود و دیگران، ناکامی و  ها موجب می گیری از آن های زندگی و بهره فراگیری و تمرین مهارت

مهارت اساسی زندگی است که هر فصل آن به تشریح  10را تحمل کند. کتاب حاضر مشتمل بر آموزش  رنج کمتری
آوری، تفکر انتقادی و ...  گیری، برقراری ارتباط مؤثر، راهنمای تاب ها مانند: کنترل خشم، تصمیم یکی از مهارت

 اختصاص یافته است.

 

84 . ابوعطا: تهرانهایکیفیتزندگی.مدیریتچالش زندگی:های بهبود کیفیت  احمدی، مجید. مجموعه کتاب.
 9789641702665 شابک: رقعی. ص.128. 1395

 والدین/ معلممخاطب:
 روان شناسی خانواده، آموزش خانوادهکلماتکلیدی:

نگی تر از سازگاری شخصی زوجین، چگو هادر روابط خانوادگی امری عادی است. مهم ها و تطابق وجود تفاوتچکیده:
ها و بهبود روابط  یافتن به خواسته گوید برای دست کننده است. این کتاب به زوجین می هایشان تعیین حل و فصل تفاوت

 ها چه کارهایی انجام دهند. و مهار تعارض
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85 چگونهعادت های زندگی مثبت: روبین، گرچن. مجموعه کتاب. تغییرمعجزهعادت: هایزندگیروزمرهرا
 9789641702634 شابک: رقعی. ص.128. 1395. ابوعطا: سار مشتاق. تهرانمه دهیم؟.

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 شناسی تحولی شناسی، روان خودشناسی، روانکلماتکلیدی:

د مؤفق و رسیدن های افرا های خوب و بد، سازندگان نامرئی زندگی روزانه ما هستند. خوگرفتن به عادت عادتچکیده:
هایی را تقویت کنیم که برای ما مفید باشند. این  های بزرگ آرزوی همه ماست، اما هر یک از ما باید عادت به پیروزی

 کند. هایش و تغییر آنها کمک می کتاب به خواننده در شناخت بهتر عادت

 

یوگابارنگ1آمیزی)مغزمنورنگ بخت، سپیده. باشگاه مغز:.86  خشتی. ص.100. 1394. مهرسا: تهرانها.(:

 9786006591773 شابک:
 معلممخاطب:

 آمیزی آموزش و یادگیری، خالقیت، رنگکلماتکلیدی:
 شوند که  ای از نواحی مغزی فعال می ای بر عهده مغز قرار نگرفته است، مجموعه در شرایطی که هیچ وظیفهچکیده:

شود ذهن آرامش، خودشناسی و  شود هنگامی که این شبکه روشن می یفرض اطالق م ها شبکه پیش اصطالحاً به آن
های خاص  هایی با ویژگی ها و طرح آمیزی نقش های فعال کردن این شبکه رنگ کند. یکی از راه خالقیت بیشتری پیدا می

گذاری، بافت، عمق،  آمیزی مانند سایه زدن، نقطه های رنگ آمیزی، تکنیک است. در این کتاب، عالوه بر معرفی ابزار رنگ
 آمیزی نماید. هایی ارائه شده است تا مخاطب رنگ ها و خالقیت طرح ترکیب رنگ

 

87 : تهرانمغزینهتوجهوتمرکز. رضاپور، تارا/ اختیاری، حامد/ پوراعتماد، حمیدرضا/ نیلی، مجید/ مرادی، هادی..
 9786006591780 شابک: رقعی. ص.104. 1395. مهرسا/ مهر و ماه نو

 والدین/ معلممخاطب:
 های توجهی، تمرکز حواس تقویت توجه، اختاللکلماتکلیدی:

 توجهی آنان است. کتاب حاضر در این  دقتی و بی های والدین در تربیت فرزندان، بی همواره یکی از دغدغهچکیده:
دن کاکردهای مغزی، به رفع این تر کر هایی تمرینی و آموزشی برای شناخت و فعال کوشد با فراهم کردن بسته زمینه می

 24ای  ترین موضوع در این باره است، این کتاب در قالب دوره مشکل کمک کند. از آنجا که اختالل توجه و تمرکز مهم
کوشد، سطح عملکرد این کارکرد مغزی را ارتقا بخشد. در فصل اول دربارۀ توجه و انواع آن، تأثیر آن بر فرد  ای می جلسه

اند که مخاطب با  یت آن دستورهایی داده شده است. سپس در فصل دوم تعداد زیادی تمرین ارائه شدهو چگونگی تقو
دهد. هر تمرین شامل توضیحاتی دربارۀ هدف از آن، پیشینة علمی،  ها مهارتی خاص دربارۀ توجه را رشد می انجام آن

 شود. ام آن و تأثیر آن در زندگی روزمره میشوند، برنامة زمانی انج تر می عملکردهایی که در طول انجام آن فعال

 

خشتی  ص.36. 1395. با فرزندان: نوشین جعفری. تهران مقصربودن. ایباروال، بگونیا. احساسات خود را بشناسیم:.88
 9786007243640 شابک: .کوچک

 آموز دانشمخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 داستان شناسی عاطفی، بهداشت روانی، روانکلماتکلیدی:

احساسات »جلدی 9احساس خوب یا بد را باید بشناسیم تا بتوانیم آن را کنترل کنیم. کتاب حاضر از مجموعة چکیده:
اند. مخاطب با خواندن  بودن را مورد توجه قرار داده ، شامل پنج داستان است که همگی موضوع مقصر«خود را بشناسیم

های اجتماعی  تواند آن را درست کند، وقتی از قاعده شود و نمی اشتباهی میشود، وقتی مرتکب  ها متوجه می این داستان
رسد  گوید و در اثر آن به کسی ضرری می رساند، وقتی واقعیت را نمی کند، وقتی به کسی آسیب می و اخالقی تخطی می

های مشابه  ا در موقعیته کند. البته بسیاری از انسان کند، احساس مقصر بودن می تواند کمک کند و نمی و و قتی می
 توان آن را کنترل کرد. کنند و با کسب آگاهی می همین احساس را تجربه می
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خشتی  ص.72. 1394. شهر من: اصفهانام!:ویژهدختران.مندیگهبزرگشده بزرگ، پروین. پور دشت بختیار.89
 9786009604517 شابک: .کوچک

 آموز دانشمخاطب:
 هشتم، نهمهفتم، پایهتحصیلی:
 شناسی، بهداشت روانی بلوغ، روانکلماتکلیدی:

گیری شخصیت فرد تأثیر بسیار دارد. کتاب حاضر  های زندگی است که در شکل ترین دوره دورۀ نوجوانی از مهمچکیده:
ر احساس و خواهند دربارۀ این سن و تغییراتی که د اند و می مخصوص دختران نوجوانی است که به تازگی به بلوغ رسیده

ها، بلکه خود دختران نوجوان هستند. در فصل  کنند بیشتر بدانند. مخاطب مستقیم کتاب نه خانواده بدن خود حس می
شود.  اول کتاب، پس از تعریف بلوغ و بیان تغییرات جسمانی مربوط به آن، قاعدگی و موارد غیر طبیعی آن تشریح می

نکات بهداشتی بلوغ، روابط ، های بعد نیز دربارۀ تندرستی است و در فصل هشناسی بلوغ در فصل بعدی آمد تغییرات روان
هایی برای کنار آمدن بهتر با این دوره پیشنهاد  دوران بلوغ )رابطه با خود، خدا و خلق( نکاتی به نوجوان گفته و راه

 شود. می

 

خشتی  ص.72. 1394. شهر من: فهاناصام:!ویژهپسران.مندیگهبزرگشده بزرگ، پروین. بختیار پور دشت.90
 9786009604500 شابک: .کوچک

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 شناسی بلوغ، بهداشت روانی، روانکلماتکلیدی:

گیری شخصیت فرد تأثیر بسیار دارد. کتاب حاضر  های زندگی است که در شکل ترین دوره دورۀ نوجوانی از مهمچکیده:
خواهند دربارۀ این سن و تغییراتی که در احساس و  اند و می صوص پسران نوجوانی است که به تازگی به بلوغ رسیدهمخ

ها، بلکه خود پسران نوجوان هستند. در فصل  کنند بیشتر بدانند. مخاطب مستقیم کتاب نه خانواده بدن خود حس می
شناسی بلوغ و حساسیت نسبت به  مده است. تغییرات رواناول کتاب، تعریف بلوغ و تغییرات جسمانی مربوط به آن آ

های بعد نیز دربارۀ تندرستی، بهداشت پوست و جوش صورت، روابط  است و در فصل ظاهر در فصل بعدی مطرح شده
هایی برای کنار آمدن بهتر با این دوره پیشنهاد  دوران بلوغ )رابطه با خود، خدا و خلق( نکاتی به نوجوان گفته و راه

 شود. می

 

91 دانش واعظی، محمدابراهیم.. راهنمای یادگیری: و مطالعه ومهارت مدیران معلمین، والدین، آموزان،
 9786005862591 شابک: رقعی. ص.202. 1395. نغمه نواندیش: تهرانمشاورینآموزشی.

 والدین/معلممخاطب:
 یادگیری، خواندنکلماتکلیدی:

 ترین زمان، بیشترین بازده یادگیری را  هایی است که در کوتاه مطالعه، آموزش روش هدف از آموزش مهارتچکیده:
ای خودآموز به مخاطب بیاموزد  برای موفقیت تحصیلی ایجاد کند. نویسنده تالش کرده است با زبانی ساده و به شیوه

هایی را برای درک و  تمرکز حواس، روششناسی در خود ایجاد انگیزه کند و با  گیری از مبانی روان قبل از مطالعه با بهره
 فهم بهتر به کار گیرد و فنونی را برای یادآوری مطالب بیاموزد.
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 9789649944463 شابک: رقعی. ص.108. 1394. پل: محمدجواد نعمتی. تهران بندیذهنی.نقشه بازان، تونی..92
 والدین/ معلممخاطب:

 هوش، حافظه، اندیشه و تفکرکلماتکلیدی:
 بندی اطالعات در ذهن که روی کاغذ انجام  سازی و الویت سازی، مرتب نقشة ذهنی روشی است برای ذخیرهچکیده:

کوشد با معرفی نقشة ذهنی و بیان اصول و  کند. کتاب حاضر می های خاصی استفاده می ها و تصویر شود و از کلمه می
آن را نشان دهد. کتاب همچنین نحوۀ ایجاد و طراحی نقشة  های استفاده از قواعد مربوط به آن، نحوۀ عملکرد و راه

دهد. نقشة ذهنی در تمام مواقع قابل استفاده است، از جمله در  ذهنی را از ابتدا و به صورت بسیار ساده توضیح می
 ست.آموزش. کتاب در فصل هفتم به این موضوع و در فصل هشتم نیز به کاربرد نقشة ذهنی در زندگی کاری پرداخته ا

 

 9786007469101 شابک: پالتویی. ص.72. 1394. پرکاس: تهراننوجوانوجامعه. اصغر. احمدی، علی.93
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 شناسی نوجوان، بلوغ، روابط اجتماعی روانکلماتکلیدی:

 د نوجوان نکاتی دربارۀ این دوره بداند و بتواند به ای است پر از هیجان و حساس. چنانچه خو نوجوانی دورهچکیده:
سر بگذارد. کتاب حاضر نیازهای نوجوان )نیازهای  تواند این دوره را با موفقیت بیشتری پشت رفتار خود آگاه شود، می

اه اجتماعی اند. جایگ بدنی و فیزیولوژیکی( را شرح می دهد. نیازهای اجتماعی و فرا اجتماعی نیز در ادامه شرح داده شده
های  ساالن، در مدرسه و در گروه ها و رفتار نوجوان در خانواده، در گروه هم های اجتماعی، اعم از نقش نوجوان در گروه

 متفرقة اجتماعی نیز از دیگر مباحث این کتاب هستند.

 

94 خانواده. اصغر. احمدی، علی. باره براساسسؤاالتنوجواناندر خانواده: . 1395. پرکاس: نتهرانوجوانو
 9786009410095 شابک: پالتویی. ص.48

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 شناسی نوجوان، تربیت، خانواده روانکلماتکلیدی:

 ای است پر از هیجان و حساس. چنانچه خود نوجوان نکاتی دربارۀ این دوره بداند و بتواند به  نوجوانی دورهچکیده:
ای است شامل  ر خود آگاه شود، می تواند این دوره را با موفقیت بیشتری پشت سر بگذارد. کتاب حاضر مجموعهرفتا

کوشد با توضیحاتی دربارۀ  های معمول نوجوانان دربارۀ روابط درون خانواده. نویسنده پس از طرح سؤال، می سؤال
اند: روابط کالمی  سازد.سه نکته در این کتاب تأکید شدهها آگاه  خانواده و علل این رفتارها، مخاطب را از چرایی آن

درست را در خانواده تقویت کنیم و گسترش دهیم؛ خانواده محوری را جایگزین خودمحوری کنیم؛ از خانواده و 
 اند. های واقعی آن دفاع کنیم. در هر مورد راهکارهایی پیشنهاد شده ارزش

 

 وزیری. ص.80. 1395. آوای هانا: الکه. تهران فرزانه خونگرم کنی؟.ارمیوقتیخیلینگرانیچک هیوبنر، دان..95

 9786009519385 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:
 شناسی نوجوان اضطراب، روانکلماتکلیدی:

اموزند. کتاب حاضر کنترل خود و غلبه بر احساس اضطراب و نگرانی از جمله مواردی است که همگان باید بیچکیده:
پردازد. در واقع، نویسنده کوشیده است راهنمایی به کودک و نوجوان ارائه دهد تا هنگام  به موضوع نگرانی و استرس می

نگرانی، بکوشد بر احساس نامطلوب خویش غلبه کند. در فصل اول کتاب مخاطب به چالش کشیده می شود تا دربارۀ 
آموزد چگونه از شروع آن باخبر شود، آن را به عقب  خواند و می عریف نگرانی را میهای خود بیبندیشد. سپس ت نگرانی 

 گو کند، خودش را بازسازی کند و نگرانی را از خود دور کند. و اش گفت براند، وقت کمتری صرف آن کند، با نگرانی
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 9789646935693 :شابک رقعی. ص.108. 1394. پل: نفیسه سلطانی. تهران هدیه. جانسون، اسپنسر..96
 معلممخاطب:

 شناسی شخصیت، داستان، موفقیت روانکلماتکلیدی:
شناسانه است دربارۀ مرد  کنندگی آموزنده باشند. کتاب حاضر داستانی روان توانند درعین سرگرم ها می داستانچکیده:

او کمک کرده بود. مرد جوان برای  افتد که در کودکی به جوانی که در حال سرخوردگی و ناامیدی به یاد پیرمردی می
شود  کند. در نهایت خسته می جویی خستگی ناپذیر را آغاز می و ای که پیرمرد آن را جادویی یافته بود، جست یافتن هدیه
کند. در واقع، این کتاب به مخاطب می آموزد چگونه روزهای  هایش کشف می کشد، اما هدیه را با تمام وعده و دست می

 سر بگذارد و خود را باور کند. سخت را پشت

 

97 رویکردفراشناختی. کرامتی، محمدرضا/ شالباف، عذرا.. : تهرانیادگیریمشارکتیوپیشرفتتحصیلیبا
 9786008377054 شابک: رقعی. ص.144. 1395. زندگی شاد
 معلممخاطب:

 ادگیری مشارکتیآموزش و پرورش، پیشرفت تحصیلی، فراشناخت، کار گروهی، یکلماتکلیدی:
 است که عالوه بر پیشرفت  "راهنمای کامل و کاربردی مشارکتی"این کتاب چهارمین جلد از مجموعه چکیده:

ها را نیز مورد توجه قرار داده است. این کتاب به  آموزان، تقویت ابعاد شناختی و فراشناختی آن تحصیلی و علمی دانش
کاربرد یادگیری مشارکتی در موضوعات مختلف درسی، به تعمیق یادگیری توانند با  دهد چگونه می معلمان نشان می

ها را به سوی خودکنترلی و خودمدیریتی و انضباط درونی سوق  آموزان )قوی، ضعیف و متوسط( کمک کنند و آن دانش
ظیر شود. گرچه موضوعاتی ن عنوان یک الگوی عملی جهت کاربرد در کالس درس استفاده می دهند. این کتاب به

اند اما  محور مباحث کتاب قرار گرفته عنوان نمونه،  های عربی، انگلیسی و فارسی به ریاضیات، فیزیک، علوم تجربی و زبان
توانند از مطالب مطرح شده در کالس  آوری، دینی و قرآن نیز می معلمان دروسی نظیر تعلیمات اجتماعی، هنر، کار و فن

 درس بهره بگیرند.

 

 9786007469033 شابک: بی.یج ص.132. 1395. پرکاس: تهرانیکثروتمندخوب. کیوشن.دل آرام، .98
 والدین/ معلممخاطب:

 های اجتماعی داران، مهارت موفقیت شغلی، سرمایهکلماتکلیدی:
ت اصلی کارهای شعاری یا عملی ثروتمندی را بیاموزد، بلکه محوری این کتاب بر آن نیست که انواع و اقسام راهچکیده:

آن تغییر نگرش و رفتار سالم یک ثروتمند خوب در جامعه، زندگی و جامعة پیش رویش است. نویسنده در بخش اول 
کند و در بخش دوم کارهایی که یک ثروتمند  پردازد را بیان می ها می این کتاب کارهایی که یک ثروتمند خوب به آن

پنج باور خطای اجتماعی از ثروت و ثروتمندی را ارائه  و ها بیستکند. در انت پرهیزد را تشریح می ها می خوب از آن
 کند. می

 

99 آمادگیدفاعی1000 صبوحی، مهراندخت.. پاسخ متوسطه.پرسشو دوره نهم . عصر کنکاش: تهرانپایه
 9786008315131 شابک: رقعی. ص.104. 1395

 آموز دانشمخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 آموزان، راهنمای آموزشی، مواد درسی دانشکلماتکلیدی:

 های آمادگی دفاعی پایه نهم ارائه  پرسش و پاسخ را همراه با خالصه درس 1000کتابی که پیش رو دارید چکیده:
کند. این کتاب، به عنوان کتاب کار و تمرین در کنار کتاب  تر درس کمک می نماید که به یادگیری بهتر و عمیق می

ای و تشریحی آمده است. در انتها یک نمونه  صورت چهارگزینه ادامه هر درس یک پرسشنامه به درسی آمده است، در 
 سواالت ارزشیابی پایانی نوبت دوم گنجانده شده است.
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100 پرورشفرزندانیفوق365 بارنت، باربارا/ الیسون، شیال. آن. برای . مهرسا: نژاد. تهران الله مهدی العاده.راه
 9786006591643 شابک: وزیری. ص.365. 1394

 والدین/ معلممخاطب:
 نفس، بهداشت روانی رشد شخصیت، اعتمادبهکلماتکلیدی:

ای  نفس و ساختن شخصیت کاری نیست که به راحتی بتوان از عهدۀ آن برآمد. کتاب حاضر مجموعه اعتماد بهچکیده:
کننده، شخصیت خود را با اعتماد  های سرگرم ور و با تمرینکنند بتواند به مر است شامل راهکارهایی که به فرد کمک می

فعالیت ارائه شده همگی کوتاه و کامالً کاربردی هستند  365های وجودی خویش بسازد.  نفس و براساس درک قابلیت به
بت و منفی آموزد دفتر خاطراتی داشته باشد که نکات مث داد. مخاطب این کتاب می  ها را انجام توان آن و به راحتی می

ریزی کند، با دوستانش  های خود را در آن بنویسد، برای کارهایش برنامه ها و ضعف زندگی خود، همچنین توانایی
 کنند. شدن شخصیت او کمک می های دیگر که به ساخته هایش مقابله کند و بسیاری خصلت مشورت کند، با ترس

 

 ص.84. 1395. سام آرام: سمیرمبرایبهترزندگیکردن.اجتماعینکتهسادهاخالقی،55 محسنی، محسن..101

 9786005844627 شابک: .کوچکخشتی 
 آموز دانش مخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های اخالقی، رفتار اجتماعی زندگی اسالمی، راه و روش، ارزشکلماتکلیدی:

 به زبانی ساده و روان بیان شده است. نویسنده  این کتاب شامل نکات مختلف اخالقی و اجتماعی است کهچکیده:
ای انتخاب کرده است که هضم  ها، اشعار و روایات به گونه المثل مطالب کتاب را با استفاده از آیات کالم اهلل مجید، ضرب

موضوع اند. در انتهای هر  ها سروکار داشته آن برای کودکان و نوجوانان راحت بوده و ترجیحاً در جاهای دیگر با آن
 آموزان مطرح گردیده است. پرسشی به منظور افزایش انگیزه تحقیق و پژوهش در دانش

چندموضوعی

 

102 ) گروه علمی مبتکران.. آزمون نهم.4درس  شابک: رحلی. ص.140. 1394. مبتکران: تهران(

9789640724538 
 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها، کمک آموزشی ونها، آزم تمرینکلماتکلیدی:

های بیشتر  ها و نمونه سؤال های کالس درس، حل تمرین برای تداوم یادگیری و نیز عمق بخشیدن به آموختهچکیده:
راهگشا خواهد بود. درس آزمون ابزاری است برای ارائة تکلیف، یادگیری فردی و نیز تعمیق آموخته ها. کتاب حاضر 

هفتة آموزشی تنظیم شده است. در هر درس، بعد از عنوان درس،  24و در درس آزمونی است که به صورت هفتگی 
خورد و بعد از  اند. نکاتی در قالب جلب توجه به چشم می نقشة محتوایی آن آمده و سپس هدف های محتوایی ذکر شده

 خورند. ها به چشم می ها و تکلیف شود. در نهایت نیز تمرین آن، محتوای اصلی درس ارائه می
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. مرآت: تهران،پایههفتم،دورهاولمتوسطه.1کارآزمون های علمی مرآت. بسته مدیریت کالسی: دپارتمان.103
 9786007977422 شابک: رحلی. ص.152. 1395

 آموز دانشمخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ها، کمک آموزشی، مواد درسی تمرینکلماتکلیدی:

-آموز در فرایند یاددهی برای معلم و نیز ابزار بازآموزی و خودسنجی برای دانشکارآزمون ابزار بازتاب تدریس چکیده:
های آسمان،  های فارسی، پیام یادگیری است. کتاب حاضر کارآزمون پایة هفتم دبستان است که نمونة کارآزمون درس

بخش دارند: اهداف، نقشة  ها شش های این کارآزمون گیرد. تمرین می ریاضی، علوم تجربی و مطالعات اجتماعی را دربر
هایی  دهنده، تم، آموزش، خودارزیابی و پروژه. در هر بخش، مطالب یا تمرین سازمان مفهومی، سنجش آغازین، پیش

 اند. های درسی پایة هفتم آمده منطبق با کتاب

 

. 1394. بایهدی: زینت صفدری. تهران هایکاغذیمتحرکبسازیم.کاراکوری:چگونهمدل سوکه. ساکا، کی.104
 9786002122292 شابک: رحلی. ص.144

 آموز/ معلم دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های آموزشی سازی، کاردستی با کاغذ، سرگرمی عروسککلماتکلیدی:

متحرک سنتی  های ای ژاپنی به معنی سازوکار است، اما امروزه این واژه معموالٌ به معنی عروسک کاراکوری واژهچکیده:
میالدی در این کشور بسیار رواج داشته است. در این کتاب خواننده با پیشینه و  19تا  17ژاپنی است که بین قرن 

شود. کتاب از پنج بخش تشکیل شده است و شامل  های متحرک آشنا می مکانیسم کار و روش ساخت این عروسک
ن فیزیکی است. روش ساخت و الگوهای الزم برای ساخت برخی از ها و قوانی پیشینه این هنر در ژاپن، معرفی مکانیسم

 های بعدی ارائه شده است. های معرفی شده نیز در بخش نمونه

داستان

 

105  ص.48. 1395. ذکر: امیرحسین میرزاییان. تهران آخربازیدرزمین. دونبوند، تومی. ماجراجویان کهکشان:.

 9789643077846 شابک: رقعی.
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 کوتاه  تخیلی، کودک و نوجوان، داستان-های علمی داستانکلماتکلیدی:

به زمین رفته و صد « جیزر»دهند. خالفکار قدیمی  رخ می 2281اتفاقات این داستان علمی ــ تخیلی در سال چکیده:
گو کند. رئیس گاس باستر از  و وزیر زمین گفت خواهد با نخست نفر از نمایندگان مجلس را گروگان گرفته است و می

ها موفق  تر خود را به زمین برسانند و جیزر را دستگیر کنند؛ اما آیا آن خواهدکه هر چه سریع ماجراجویان کهکشان می
 شوند؟ می
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 رقعی. ص.96. 1395. لمللی گاجا بین: الناز موسوی میرکالیی. تهران انگیز.آقاروباهشگفت دال، رولد. زنبور:.106

 9786003592650 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، کودک و نوجوان های تخیلی، داستان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

اش  ر کردن شکم خانوادهکند و برای سی دار زندگی می اش در همسایگی سه مزرعه آقای روباه به همراه خانوادهچکیده:
شوند که از شّر روباه خالص شوند؛ اما آقای  دار دست به کار می کند. برای همین سه مزرعه ها را شکار می های آن مرغ

 دارها دارد. نشیند. داستان نگاهی طنز به ماجرای همیشگی کشمکش روباه و مزرعه روباه هم بیکار نمی

 

107 : الدین عباسی. تهران شهاب آلفردنوبلبنیانگذارجایزهصلحنوبل. ر جهان:جو وارگین، کتی. من و مشاهی.
 9786001271045 شابک: وزیری. ص.32. 1395. نخستین
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، داستان کوتاه، کودک و نوجوان نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

گوید. در این روایت  ، مخترع دینامیت سخن می«آلفرد نوبل»نی از میراث ماندگار نویسنده در این روایت داستاچکیده:
شود.  از آزمون و خطای آلفرد برای مشتعل کردن ایمن نیترو گیلیسیرین و کاربردهای آن در موارد مختلف صحبت می

ها  ترین خدمت ه افرادی که بزرگای ساالنه، ب هایش را به اهدای جایزه نامه خویش قسمتی از دارایی آلفرد نوبل در وصیت
 دهد و این جایزه به نام او ماندگار شده است. کنند، اختصاص می را به بشر می

 

108 افسانهافسانه سلیمی، منوچهر.. با )مقایسه ایرانی جهان.های کشورهای مؤسسه انتشارات : تهرانهای
 9789643009922 شابک: وزیری. ص.172. 1395. امیرکبیر
 آموز دانش:مخاطب

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های کوتاه، کودک و نوجوان، افسانه داستانکلماتکلیدی:

 های کشورهای دیگر، در  ها با افسانه کتاب حاضر شامل چهل و چهار افسانه و متل است. شباهت این افسانهچکیده:
شکن، ماهی در ماه،  سوسکه، آرزوی هیزم است. خالهانتهای هر افسانه، با عنوان پانوشت، مشخص و توضیح داده شده 

 هایی هستند که در این مجموعه ارائه شده است. کار، از جمله افسانه مرد ناسپاس و آدم طمع

 

109 ذهن. وندرپول، کلر.. در  شابک: رقعی. ص.296. 1395. پرتقال: عطیه الحسینی. تهران اقیانوسی

9786008111726 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمایهتحصیلی:پ
 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

این داستان درباره پسری است که پدرش دریانورد است. پدر بیشتر در سفر بوده و پسر با مادرش بزرگ شده چکیده:
پدر، زندگی کند و به مدرسه برود.  ها هیچ شناختی از هم ندارند. با مرگ مادر، پسر مجبور است در محل کار است. آن

 شود و... . آشنا می« ارلی اودن» پسر در مدرسه با پسری به نام 
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 خشتی. ص.40. 1395. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهرانتوانستم....اگرمی کلک، نورالدین. زرین.110

 9789644329838 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 ، هشتمهفتمپایهتحصیلی:
 داستان کوتاه، آناتومی، کودکانکلماتکلیدی:

دهد و لزوم وجود این اعضا برای انسان در طول  نویسنده با روایتی داستانی آناتومی بدن انسان را توضیح میچکیده:
د در ها با اشیای موجو کند. همچنین کودکان با نقش هر یک از اعضای بدن و نیز تفاوت میان آن زندگی را بیان می

 شوند. محیط آشنا می

 

111  شابک: رقعی. ص.72. 1395. المللی گاج بین: زهرا متعصب دیانی. تهران انگشتجادویی. دال، رولد. زنبور:.

9786003592971 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

جهد و وای  شود، نیرویی جادویی از آن بیرون می ای انگشت جادویی دارد و هر وقت عصبانی می ساله 8ختر دچکیده:
به حال کسی که ناراحتش کرده باشد. این داستان بدون پند و اندرز و با برانگیختن تخیل و با زبانی طنز به کودکان 

دارند. این داستان درباره محیط زیست و نگهداری از دهد که پرندگان و جانوران هم زندگی کردن را دوست  نشان می
 آن است.

 

112  رقعی. ص.312. 1395. پیدایش: آرزو احمی. تهران باددردرختانبید. های خواندنی: گرهم، کنت. کالسیک.

 9786002964045 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند ات، ادبیات ملل، داستانهای حیوان داستانکلماتکلیدی:

 موش کور و موش رودخانه، بسیار مؤدب و محترم هستند؛ اما وزغ همیشه در حال ماجراجویی و خرابکاری چکیده:
گیرند او را  شوند. سرانجام تصمیم می کنند تا وزغ سر عقل بیاید؛ ولی موفق نمی است. حیوانات جنگل هر کاری می

 ایان ماجرا نیست.زندانی کنند؛ اما این پ

 

113  شابک: رقعی. ص.226. 1395. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهرانبازیدوم. احمدی، حسن..

9786000104498 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، نوجوانان های تخیلی، داستان داستانکلماتکلیدی:

هایش شروع کرده  هایش هستند. در واقع مادربزرگ یک بازی را با نوه جدید مادربزرگ نوه های رمان شخصیتچکیده:
شوند. شخصیت  هایش به موجودات دیگری تبدیل می رود و مادربزرگ و نوه است؛ ولی داستان به شکل دیگری پیش می

 آورد. یهای داستان م ای است که هر بالیی بخواهد، سر قهرمان اصلی داستان، دخترک ژولیده
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. 1395. قدیانی: پناه. تهران سحرالسادات رخصت شبتام.باغنیمه های کالسیک نوجوان: یرس، فیلیپا. رمان پی.114
 9786002517609 شابک: رقعی. ص.248

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

ها موضوع جالبی برای تام ندارد. او  اش برود. خانه آن برادر تام سرخک گرفته و تام مجبور است به خانه خالهچکیده:
زند. درِ انتهای سالن طبقه  ضربه می 13شب شود که در نیمه متوجه ساعت دیواری قدیمی گوشه سالن آپارتمان می

 کند. انه کل ماجرای باغ را برای تام تعریف میشودکه تام از آن خبر ندارد. صاحب خ پایین، به باغی باز می

 

 رقعی. ص.48. 1395. ذکر: امیرحسین میرزاییان. تهران وحشعطارد.باغ دونبوند، تومی. ماجراجویان کهکشان:.115

 9789643077839 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تخیلی، منظومه شمسی-ای علمیه ادبیات کودکان، داستانکلماتکلیدی:

العاده گرمی دارد.  است. عطارد سیاره کوچک و پوشیده از ابرهای قرمز و نارنجی است و هوای فوق 2281سال چکیده:
همراه « استرا»و « دن»اند.  اند و فقط چند حیوان عجیب و غریب باقی مانده حیوانات باغ وحش عطارد دزدیده شده

 روند تا دزد را پیدا کنند. می به آنجا« ولت»روباتشان 

 

 خشتی. ص.44. 1395. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهرانبریالاسبسفید. احمدی، احمدرضا..116

 9786000102302 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:
 ادبیات کودکان، انواع ادبی، شعرکلماتکلیدی:

های  گونه که نگاهی تحلیلی به ماجرای داستان دارد، پشت یال اسب سفیدی، شکوفه رواره داستاندر این شعچکیده:
روید و صاحب  های دیگری بر پشت اسب می چیند. سپس میوه های رسیده را می گیالس روییده است. صاحبش گیالس

ماند. امیدواری یکی از  ازگشت او میرود و صاحبش منتظر ب چیند تا اینکه اسب به دریا می ها را می اسب دوباره میوه
 ترین نکات مطرح در این داستان است. مهم

 

 رقعی. ص.168. 1395. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: مصطفی رهبر. تهران بردهرقصان. فاکس، پائوال..117

 9786000103774 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانیدی:کلماتکل
داری بوده است. این امر همواره ادعای مبنی بر اشرف  ترین صفحات تاریخ بشری، بردگی و برده یکی از سیاهچکیده:

ده پوستی که برای بردگی ربو مخلوقات بودن انسان را زیر سؤال برده است. در این کتاب خواننده به همراه کودک سیاه
ها در طول چنین سفرهای  های باورنکردنی آن یابد، همراه شده و شاهد رنج شده و به سرزمین دیگری انتقال می

 شود. فرسایی می طاقت
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 رقعی. ص.136. 1395. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهرانخندند.هاهممیبنفشه افتخار، رفیع..118

 9786000104139 شابک:
 آموز انشدمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های ارتباطی های بلند، کودک و نوجوان، مهارت داستانکلماتکلیدی:

ای توان راه  پردازد. طاها در حادثه می« طاها»و « امیر»های  آموز به نام این رمان به موضوع دوستی دو دانشچکیده:
اش را در حق طاها  کند تا ضمن امید دادن به او، دوستی یر تالش میدهد و نیاز به کمک دارد. ام رفتن را از دست می

 تمام و کامل انجام دهد.

 

 9786004131469 شابک: رقعی. ص.172. 1395. محراب قلم: تهرانبوراندخت. وحید.، اندر محمدی پای.119
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، ادبیات نوجوانان داستانتاریخ ایران، کلماتکلیدی:

رسد و خبر لشکرکشی اسکندر و کشته  در حال شکار گراز است که مردی سوار بر اسب از راه می« بوراندخت»چکیده:
دهد. اسکندر شهر را محاصره کرده است و هیچ راهی برای ورود به شهر نیست.  شدن پدر بوراندخت را به او می

های مخفیِ زیرِ  سپارد و به دنبال پیدا کردن راه ماند؛ سپس اسبش را به مرد می منتظر میبوراندخت تا تاریکی هوا 
 شود. های شهر، در تاریکی گم می دیوار

 

120  شابک: رقعی. ص.560. 1395. شرکت انتشارات ویژه نشر: افسون مهدویان. تهران خانمان.بی مالو، هکتور..

9789647440554 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمیهتحصیلی:پا
 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

شود  بزرگ شده است و در سن هشت سالگی متوجه می« شاوانون»پسری سرراهی است که در دهکده « رمی»چکیده:
، با ماندن او در خانواده اش نیست. پدرخوانده خشن رمی به دلیل وضعیت مالی نامساعد مادر واقعی« باربرن»که خانم 

فروشد. پیوستن رمی به گروه نمایش  می« ویتالیس»همین دلیل او را به مردی ایتالیایی به نام  مخالف است و به
 کند. رو می او را با حوادث عجیب و جالبی روبه« ویتالی»

 

121 دریا.بیست های کالسیک نوجوان: ورن، ژول. رمان. فرسنگزیر . 1395. قدیانی: . تهرانمجید عمیق هزار
 9786002517616 شابک: رقعی. ص.120

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تخیلی، نوجوانان-های علمی ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 اول هاست. داستان به روایت  های علمی نویسنده درخصوص زیردریایی داستان این کتاب یکی از پیشگوییچکیده:
کشاند. ماجرا  انگیز، اما واقعی می ها را به دنیایی خیال انگیزد و آن ذات پنداری نوجوانان را برمی شخص نوشته شده و هم

کردند دریا صاحب هیوالیی با چشمان درخشان  گیرد، آنجا که مردم فکر می ، در نیویورک شکل می1866در تابستان 
 است.
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122 پائیز. احمدی، حسن.. از  شابک: وزیری. ص.288. 1394. مؤسسه انتشارات امیرکبیر: تهرانپس

9789643008499 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، نوجوانان جنگ ایران و عراق، داستانکلماتکلیدی:

جدیدش را شروع کند؛ ولی خواهد نوشتن رمان  در جنگ، با گازهای شیمیایی بیمار شده است. او می« جواد»چکیده:
کند  بار تصمیمش جدی است. او شروع می ترسد که حالش بدتر شود یا هرگز نتواند آن را به سرانجام برساند؛ اما این می

 افتد. همه چیز خیالی است. و همه چیز در عالم خیال اتفاق می

 

 9786008025672 شابک: رقعی. ص.300. 1395. هوپا: مریم عزیزی. تهران پسریدربرج. هو.ین، پالی..123
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

کند. مادر ادی به خاطر ترس از جامعه همیشه  در طبقه هفدهم برجی در لندن زندگی می« ادی»پسری به نام چکیده:
رود. ادی مجبور است همه کارها را انجام دهد. او در موقعیت یک بزرگسال قرار  قت بیرون نمیو در خانه است و هیچ

 گذارد. گیرد و آزمایشات سختی را پشت سر می می

 

 رقعی. ص.48. 1395. ذکر: امیرحسین میرزاییان. تهران پیروزیدرزهره. دونبوند، تومی. ماجراجویان کهکشان:.124

 9789643077808 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تخیلی، منظومه شمسی-های علمی ادبیات کودکان، داستانکلماتکلیدی:

 ها فقط سه سال درس  دهد. بچه ماجراهای این داستان علمی ـــ تخیلی در قرن بیست و سوم رخ میچکیده:
« گاس باستر»اند. رئیس  دست گرفته منظومه شمسی را به ها کنترل شوند. آن خوانند و در هشت سالگی شاغل می می

ساالن بسپارد.  دهد که رئیس جمهور سیاره زهره تصمیم گرفته است که کنترل این سیاره را دوباره به بزرگ خبر می
 روند تا علت این تصمیم وحشتناک را بیابند. فایربال و استرا مون به زهره می

 

125  شابک: رقعی. ص.126. 1395. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: انتهرتپش. افتخار، رفیع..

9786000104436 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، نوجوانان جنگ ایران و عراق، داستانکلماتکلیدی:

 اش را از دست داده است. او همراه  باران همه اعضای خانواده ساله است که بر اثر موشک 12میالد نوجوانی چکیده:
ماند. میالد مشکالت  دهد و تنها می بی را هم از دست می کشد که بی آید؛ ولی طولی نمی بی، به تهران می مادربزرگش،بی

 دهد. شود؛ ولی هرگز تن به تسلیم نمی زیادی دارد و هر بار در ماجرایی گرفتار می
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126  شابک: رقعی. ص.72. 1395. المللی گاج بین: از موسوی میرکالیی. تهرانالن تشپکال. دال، رولد. زنبور:.

9786003593206 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

شده است؛ « سیلور»مهربان به نام  است که عاشق زنی« هوپی»این داستان درباره مردی خجالتی به نام آقای چکیده:
پشت عزیزش بزرگ شود. آقای هوپی  پشتش است و آرزو دارد هر چه زودتر الک اما خانم سیلور تمام حواسش به الک

 دهد او را به آرزویش برساند. برای اینکه دل خانم سیلور را به دست بیاورد، قول می

 

127 غول دال، رولد. زنبور:.  شابک: رقعی. ص.64. 1395. المللی گاج بین: صانعی. تهران سمیه پیکر.تمساح

9786003593459 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های حیوانات، کودک و نوجوان های تخیلی، داستان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

بندهای  هاست. او از آن خالی شق خوردن بچهپیکر، شکموترین حیوان در سراسر جنگل است که عا تمساح غولچکیده:
اش، واقعاً هوش سرشاری دارد؛ اما او به اندازه دیگر  های زیرکانه های پنهانی و کلک کند با نقشه نابکار است که خیال می

ز وقت ا های او را نقش بر آب کنند و به او درسی بدهند که هیچ ها تصمیم دارند کلک حیوانات جنگل باهوش نیست. آن
 یادش نرود.

 

 9789644170072 شابک: رقعی. ص.160. 1395. قدیانی: تهرانتنتنوسندباد. میرکیانی، محمد..128
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های تخیلی، کودک و نوجوان های بلند، داستان داستانکلماتکلیدی:

« تن تن»های کشورهای غربی به رهبری  شود که گروهی از قهرمانان داستان داستان این کتاب از آنجا آغاز میچکیده:
مبارزه « سندباد»شوند تا با قهرمانان مشرق زمین به رهبری  معروف کارتونی ـــ راهی کشورهای شرقی می  ــــ چهره

 شوند. کنند. در این روایت سندباد و یارانش پیروز می

 

. 1395. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: لیلی گلستان. تهران نگشتی.تیستوسبزا دروئون، موریس..129
 9786000103736 شابک: رقعی. ص.112

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 شان دنیا را به او  شده  ها با عقاید و افکار از پیش ساخته رگتواند بپذیرد آدم بز تیستو کودکی است که نمیچکیده:
شود که با عینک  هایی می دوزد، آن وقت متوجه آدم بزرگ ها می بشناسانند و هنگامی که نگاهش را با دیدی تازه به آدم

رکت تیستو با کنند. تیستو شانس این را دارد که از کودکی در جهتی درست حرکت کند. ح چیز نگاه می عادت به همه
 یابد. شود و داستان ادامه می ها آغاز می یاری گرفتن از گل
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 هاوصداهایهنرانتزاعیکاندینسکی.جعبهنقاشیپرصدارنگ روزنستاک، بارب. من و مشاهیر جهان:.130

 9786001271052 شابک: وزیری. ص.32. 1395. نخستین: الدین عباسی. تهران شهاب
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، نقاشان نامه ادبیات ملل، سرگذشتکلماتکلیدی:

در این داستان زندگی واسیلی کاندینسکی، نقاش مشهور معاصر و از اولین نقاشان هنر انتزاعی و آبستره و از چکیده:
هنر رفت و پس از مدتی رشته حقوق  اش به کالس شود. واسیلی با حمایت عمه های اصلی جریان هنری روایت می چهره

 ای به هنر بخشید. را رها کرد و با جعبه نقاشی پر سر و صدایش و با نقاشی احساسات و افکارش جان تازه

 

131  ص.168. 1395. المللی گاج بین: نوشین ملکی. تهران ای.چارلیوآسانسوربزرگشیشه دال، رولد. زنبور:.

 9786003593305 شابک: رقعی.
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 ای شده و  ، حاال سوار بر آسانسوری بزرگ و شیشه«وانکا»سازی آقای  برنده کارخانه شکالت« چارلی»چکیده:
اش از جوّ  کند، چارلی همراه خانواده رعت آسانسور را زیاد میکشد. وقتی آقای وانکا س ای انتظارش را می ماجراهای تازه

افتد. او و همراهانش در این هتل با موجودات بدجنسی  کند و چشمش به اولین هتل فضایی دنیا می زمین عبور می
 آید. ها درگیری سختی پیش می شوند و بین آن رو می روبه

 

 ص.192. 1395. المللی گاج بین: زهرا متعصب دیانی. تهران سازی.تچارلیوکارخانهشکال دال، رولد. زنبور:.132

 9786003593299 شابک: رقعی.
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

هایش، به پنج  دادن پنج بلیت طالیی در شکالتساز مشهور، تصمیم دارد با قرار  شیرینی« وایلی وانکا»آقای چکیده:
ها شکالت بدهد که تا پایان  قدر به آن بچه اجازه دهد تا از کارخانه عجیبش دیدن کنند و در پایان بازدید هم آن

 ها باشد؟ تواند برنده یکی از این بلیت کند. آیا او می ای فقیر زندگی می در خانواده« چارلی باکت»عمرشان تمام نشود. 
 این داستان در تقویت قوه تخیل و رشد خالقیت کودکان نیز مؤثر است.

 

133  شابک: رقعی. ص.170. 1395. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهرانچارلی. رهنما، شاهین..

9786000104603 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، کودک و نوجوان انادبیات داستانی، داستکلماتکلیدی:

 چاپلین دارد و  اش را از دست داده است، سبیلی شبیه سبیل چارلی پیرمردی که از کار افتاده و حافظهچکیده:
هاست و یک نفر تمام وقت باید مواظبش باشد. یک بار داخل  کنند. چارلی مانند بچه هایش او را چارلی صدا می نوه

 دهد. او را نجات می« سعید»اش  ده که غرق شود؛ ولی نوهرود و چیزی نمان رودخانه می
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134 لیندا.چشم گریفیتس، هلن..  شابک: رقعی. ص.176. 1395. محراب قلم: مجید عمیق. تهران های

9786004131506 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 جوانهای بلند، کودک و نو ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

دارد که بسیار به «لیندا»است که نابیناست. او کره اسبی به اسم « جواکین»این داستان درباره نوجوانی به نام چکیده:
فرستند تا در  ای می گیرد چشمانش را عمل کند. به همین دلیل، لیندا را به مزرعه او وابسته است. جواکین تصمیم می

 کند و... . ز مزرعه فرار میهای دیگر باشد؛ اما لیندا ا کنار اسب

 

135 آخر. :12-اسنیکت، لمونی. ماجراهای ناگوار. ماقبل پایگاه در . 1395. قدیانی: فرزانه کریمی. تهران خطر
 9789645361691 شابک: رقعی. ص.304

 آموز دانشمخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ای های حادثه داستان، داستانکلماتکلیدی:

 گاهی  رو، جلد دوازدهم از مجموعه ماجراهای ناگوار است. در این داستان، بودلرها خود را به وعده اثر پیشچکیده:
ها ماموریتی خاص دارند و برای  هایشان را آنجا بیابند در هتل دنومان، بچه رسانند که امید دارند پاسخ همه سوال می

های آشنای  کردند. چهره تی تصورش را هم نمیشوند دست به کارهایی بزنند که ح شان، مجبور می انجام ماموریت
یک از آنها از دوستانشان هستند یا از دشمنانشان و از  توانند مطمئن باشند که کدام بینند، اما هنوز نمی بسیاری را می

ز هم بینند که جز شرارت و دشمنی چیزی با خود ندارند. یتیمان بودلر با ای را می ها چهره تر، بچه ها ترسناک همه این
 های کنت اوالف با او همکاری کنند. شوند در شرارت مجبور می

 

 9786007469095 شابک: رقعی. ص.100. 1394. پرکاس: تهرانداستانزندگیسالم. اصغر. احمدی، علی.136
 آموز دانشمخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نانشناسی، خانواده، نوجوا های بلند، روان داستانکلماتکلیدی:

 به دبیرستان است. داستان حسین و « حسین»ها، آغاز داستانِ ورودِ  ن مفهوم سالمت و بیماری و تعریف آچکیده:
ریزی در  های خودسازی، برنامه کند، روش هایش با مفاهیمی درباره خانواده و خانواده مطلوب ادامه پیدا می کالسی هم

 بخش این داستان است. زندگی و کنترل خشم پایان

 

 9786003532502 شابک: رقعی. ص.104. 1395. افق: تهراندختریکهنبود. خورشاهیان، هادی..137
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های تخیلی، ادبیات نوجوانان های بلند، داستان داستانکلماتکلیدی:

 « کصیر»است که با موجودی خیالی به نام « سمیرا»نام این داستان چهار راوی دارد و داستان دختری به چکیده:
زند. داستان گاهی از زبان سمیرا، گاهی از زبان مادرش، گاهی از زبان پدر سمیرا و گاهی از زبان کصیر روایت  حرف می

 وقت نتواند شوهر کند. سوزانند و مادر نگران است که او هیچ شود. اطرافیان برای سمیرا دل می می
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138  شابک: اضی.یب ص.20. 1395. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهراندرآینه. وراحمد، کیومرث.پ.

9789644327872 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 داستان کوتاه، موفقیت، کودک و نوجوانکلماتکلیدی:

داند که او لکنت  نمایی رفته است. در کالس هنوز کسی نمیمسعود لکنت زبان دارد و امسال به کالس اول راهچکیده:
داند و  تواند به این کار ادامه دهد. دکتر تنها راه چاره را تمرین می کند؛ ولی تا کی می دارد. مسعود از حرف زدن فرار می
 گیرد. کند تا اینکه یک روز تصمیمی می شود و آن را رها می مسعود هر بار از تمرین خسته می

 

139  رقعی. ص.380. 1395. پیدایش: آرزو احمی. تهران رابینهود. های خواندنی: گرین، راجر لنسلین. کالسیک.

 9786002964007 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، نوجوانان، فرهنگ عامه ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

ها اموال ثروتمندان را  کنند. آن دزدان معروفی هستند که در جنگل زندگی می« ن کوچولوجا»و « هود رابین»چکیده:
کند. او درصدد است که ثابت  هود فقط به خاطر خودش با قدرتمندان مبارزه نمی بخشند. رابین غارت کرده و به فقرا می

ن را بر خود ترجیح دهد که به کند که مهم نیست چه کسی حکمران است، مهم این است که حکمران، سعادت دیگرا
 این ترتیب همیشه پیروز است.

 

140  شابک: وزیری. ص.336. 1395. قدیانی: راضیه ابراهیمی. تهران  سیده هود.رابین گرین، راجر لنسلین..

9786002517623 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، نوجوانان الملل، داستان ادبیات بینکلماتکلیدی:

ها اموال ثروتمندان را  کنند. آن دزدان معروفی هستند که در جنگل زندگی می« جان کوچولو»و « هود رابین»چکیده:
کند. او درصدد است که ثابت  هود فقط به خاطر خودش با قدرتمندان مبارزه نمی بخشند. رابین غارت کرده و به فقرا می

مران است، مهم این است که حکمران، سعادت دیگران را بر خود ترجیح دهد که به کند که مهم نیست چه کسی حک
 این ترتیب همیشه پیروز است.

 

 شابک: رقعی. ص.266. 1395. کتاب نیستان: تهران،اردبیل.1رخصتمرشد های پهلوانی: آقایاری، خسرو. قصه.141

9789643378479 
 آموز دانشمخاطب:

 شتم، نهمهفتم، هپایهتحصیلی:
 های حماسی فرهنگ عامه، سرگذشتنامه، داستانکلماتکلیدی:

دهد. در این کتاب نویسنده هفت  های پهلوانی در ایران بخشی از تاریخ شفاهی این سرزمین را تشکیل می قصهچکیده:
عی از مبارزات این ها برمبنای داستانی واق کند. هر یک از این قصه حکایت از هفت پهلوان شهر اردبیل را روایت می

 شود. ای آموزنده گوشزد می پهلوانان شکل گرفته است و در هر یک ارزشی اخالقی یا نکته
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 شابک: رقعی. ص.146. 1395. کتاب نیستان: تهران،تبریز.2رخصتمرشد های پهلوانی: آقایاری، خسرو. قصه.142

9789643378486 
 آموز دانشمخاطب:

 م، نهمهفتم، هشتپایهتحصیلی:
 های حماسی فرهنگ عامه، سرگذشتنامه، داستانکلماتکلیدی:

 مایه روایتی  ها را دست نویسنده در این کتاب به سراغ پهلوانانی از سرزمین تبریز رفته و زندگی و زمانه آنچکیده:
ظلم عوامل ارتش روسیه و داستانی کرده است. در این روایت به آزادمردی وجوانمردی این پهلوانان در مبارزه با فساد و 

وار از سرگذشت ظالمان در مواجهه با  ها به زندگی مردم توجه شده است. نقطه عطف کتاب شرحی افسانه تعدی آن
 پهلوانان است.

 

 شابک: رقعی. ص.478. 1395. کتاب نیستان: تهران،تهران.3رخصتمرشد های پهلوانی: آقایاری، خسرو. قصه.143

9789643378493 
 آموز دانشاطب:مخ

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های حماسی، سرگذشتنامه فرهنگ عامه، داستانکلماتکلیدی:

 ها برای شرح  ای شهر تهران نوشته شده است. نویسنده در این روایت این کتاب با نگاهی به پهلوانان افسانهچکیده:
دازد و به اوضاع و احوال جامعه آن روز، باورهای مردمی، آداب و پر ها می زندگی هر یک از پهلوانان به شرایط زندگی آن

 کند. رسوم بومی و دینی مردم توجه می

 

 شابک: رقعی. ص.134. 1395. کتاب نیستان: تهران،شیراز.4رخصتمرشد های پهلوانی: آقایاری، خسرو. قصه.144

9789643378509 
 آموز دانشمخاطب:

 نهمهفتم، هشتم، پایهتحصیلی:
 های حماسی فرهنگ عامه، سرگذشتنامه، داستانکلماتکلیدی:

 مدارانه در جامعه سنتی ایران که قابل تسّری به  های این کتاب روایتی است از زندگی سالم و دین داستانچکیده:
نان شیراز، نقش های سازنده زندگی پهلوا ها سعی دارد با نمایش شالوده زندگی امروز نیز است. نویسنده در این داستان

ها به روزگار  گیری عقاید و باورهای دینی ترسیم کند. توجه داستان خانواده، دوستان، جامعه و بزرگان دین را در شکل
 گردد. زمامداری پهلوی اول باز می

 

 شابک: رقعی. ص.318. 1395. کتاب نیستان: تهران،قم.5رخصتمرشد های پهلوانی: آقایاری، خسرو. قصه.145

9789643378516 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های حماسی، فرهنگ عامه سرگذشتنامه، داستانکلماتکلیدی:

 ها گاه از کودکی پهلوانان آغاز  شود. داستان در این کتاب مخاطب با سرگذشت پهلوانانی از شهر قم آشنا میچکیده:
های ارائه شده، در عین  کند. داستان ها آشنا می را با منش و شیوه رفتاری آن شود و در ادامه نویسنده مخاطبانش می

های  سادگی سعی در بازگویی زندگی اجتماعی این افراد دارد که در آن به اعتقادات دینی، مرام، مسلک پهلوانی و سنت
 ایرانی بسیار توجه شده است.
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146 کاشان.6رخصتمرشد های پهلوانی: آقایاری، خسرو. قصه.  رقعی. ص.198. 1395. کتاب نیستان: تهران،

 9789643378523 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های حماسی، فرهنگ عامه سرگذشتنامه، داستانکلماتکلیدی:

 شرح دهد. ابتدا ای از خصایل و رفتارهای چند تن از پهلوانان شهر کاشان را  این کتاب سعی دارد گوشهچکیده:
موقعیت اجتماعی کاشان توضیح داده شده، سپس مبارزه با راهزنان و اوضاع و احوال اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 

 شود. ای خاص از ایران مرور می دوره

 

147 کرمانشاه.7رخصتمرشد های پهلوانی: آقایاری، خسرو. قصه.  رقعی. ص.266. 1395. کتاب نیستان: تهران،

 9789643378530 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های حماسی فرهنگ عامه، سرگذشتنامه، داستانکلماتکلیدی:

های این کتاب  شان. در داستان این کتاب روایتی است از مواجهه پهلوانان شهر کرمانشاه با مردم و طبقه حاکمچکیده:
فروخفته مردمی که در مقابل ظلم حاکمان زمان خود، کاری از پیش نبرده و چشم پهلوانان نمادی هستند از آرزوهای 

 کنند. ها بازی می هایی برگزیده هستند تا حق خود را بستانند. درواقع پهلوانان نقش هدایتگر را در داستان انتظار انسان

 

148 همدان.8رخصتمرشد های پهلوانی: آقایاری، خسرو. قصه.  رقعی. ص.114. 1395. ستانکتاب نی: تهران،

 9789643378547 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های حماسی سرگذشتنامه، فرهنگ عامه، داستانکلماتکلیدی:

ای ایران است. نویسنده شرحی از زندگی و زمان برخی از پهلوانان نامدار همدان را در قالب  همدان شهر افسانهچکیده:
داستان بازگو کرده است. همچنین مبارزه با پادشاه مغول، اوضاع همدان در دوره قاجار و ناصری و شرحی از مبارزات 

 پهلوانان، از جمله مطالب ارائه شده در این کتاب است.

 

 شابک: رقعی. ص.182. 1395. کتاب نیستان: تهران،یزد.9رخصتمرشد های پهلوانی: آقایاری، خسرو. قصه.149

9789643378554 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های حماسی سرگذشتنامه، فرهنگ عامه، داستانکلماتکلیدی:

گوید. وی در گام نخست به سراغ دوران  نویسنده در این مجلد در قالب داستان از پهلوانان شهر یزد سخن میچکیده:
کند. مبارزات  ها را در فضای اجتماعی روایت می خاستگاه و شیوه زندگی آن رود و کودکی و نوجوانی پهلوانان می

ها  های قدیمی ایران بازگو شده که همین امر بر کشش و جذابیت داستان پهلوانان با نزدیک شدن به شیوه بیان حکایت
 افزوده است.
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150  ص.48. 1395. ذکر: میرزاییان. تهرانامیرحسین  هایاورانوس.زامبی دونبوند، تومی. ماجراجویان کهکشان:.

 9789643077785 شابک: رقعی.
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تخیلی، منظومه شمسی-های علمی ادبیات کودکان، داستانکلماتکلیدی:

م دچار مشکل شده است. مرد ترین سیاره منظومه شمسی و آرامگاه ابدی در این داستان، سیاره اورانوس، آرامچکیده:
ها در اورانوس راهی برای زنده شدن پیدا کرده و از قبرهایشان بیرون  دهد که مرده خبر می« گاس باستر»رئیس 

اچ اس »کنند. قهرمانان سفینه  ها را هم تبدیل به زامبی می اند و با گاز گرفتن مردم، آن ها زامبی شده اند. آن آمده
 کنند. ته و مشکل را حل میبه این سیاره رف« اینفینیتی

 

 رقعی. ص.88. 1395. المللی گاج بین: الناز موسوی میرکالیی. تهران زرافهوپلیکانومن. دال، رولد. زنبور:.151

 9786003593190 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 حیوانات، کودک و نوجوان های های تخیلی، داستان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

اند؛ هر چند که خیلی معمولی به  تأسیس کرده« کنی شیشه پاک»پلیکان و زرافه و میمون با هم یک شرکت چکیده:
زند  انگیزی را رقم می آیند، ولی همکاری خوبی با هم دارند. بودن این سه با هم و همکاریشان، ماجراهای هیجان نظر نمی

 کند. اد را برای کودکان ایجاد میکه مطالعه آن دنیایی ش

 

152  ص.48. 1395. ذکر: امیرحسین میرزاییان. تهران هایمشتری.زندان دونبوند، تومی. ماجراجویان کهکشان:.

 9789643077822 شابک: رقعی.
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 لی، منظومه شمسیتخی-های علمی ادبیات کودکان، داستانکلماتکلیدی:

دهد. سیاره مشتری که هوای بدبویی دارد، زندان منظومه  ماجراهای این داستان در قرن بیست و سوم رخ میچکیده:
شمسی است و شرورترین خالفکاران در آن زندانی هستند. ماجراجویان کهکشان )فریربال و استرا مون و ولت( خبردار 

یب، خودش را تسلیم کرده است؛ ولی چرا او بعد از آن همه خالفی که مرتکب ، خالفکار تحت تعق«جیزر»شوند که  می
 رود تا به این راز پی ببرد. عنوان یک زندانی به آنجا می شده، باید این کار را بکند. فایربال به

 

 شابک: ی.رقع ص.48. 1395. المللی گاج بین: شایسته ابراهیمی. تهران سرودکریسمس. دیکنز، چارلز. زنبور:.153

9786003593879 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 مردی خسیس و ثروتمند و عبوس است که در شب کریسمس، روح دوستش را « اسکروچ»در این داستان چکیده:
کنند.  اعمالش آگاه سازد و در این راه سه شبح دیگر نیز او را همراهی میبیند. روح قصد دارد اسکروچ را از عاقبت  می

 کشند. این سه شبح ماجراهایی را از سه مقطع زمانی برای اسکروچ به تصویر می
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154  شابک: رقعی. ص.80. 1395. افق: سپیده خلیلی. تهران سفرهایگالیور. سویفت، جاناتان. رمان نوجوان:.

9786003532885 
 آموز دانشاطب:مخ

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

شود که به اندازه یک بند انگشت هستند.  هایی اسیر می شود و او به دست آدم کشتی گالیور در توفان غرق میچکیده:
هایی که گالیور در کنارشان به اندازه یک بند  شود. غول ا میه ها فرار کند؛ ولی اسیر غول تواند از دست آن گالیور می

 آید؟ انگشت است! حال چه بالی سر گالیور می

 

155  رقعی. ص.48. 1395. ذکر: امیرحسین میرزاییان. تهران سکوتزحل. دونبوند، تومی. ماجراجویان کهکشان:.

 9789643077778 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هشتم، نهم هفتم،پایهتحصیلی:
 تخیلی، منظومه شمسی-های علمی ادبیات کودکان، داستانکلماتکلیدی:

 استرا »و « فرمانده فایربال»که « اس اچ اینفینیتی»در این داستان ماجراجویانه و تخیلی، قهرمانان سفینه چکیده:
ها و کارگردانان  تمام هنرپیشه صدای« جیزر»نام  روند. مردی به های سینما می هستند، به کمک ستاره« ولت»و « مون

خواهد. فرمانده  های اعتباری و جواهرتشان را می پول، کارت، ها سینما را گرفته است و در مقابل برگرداندن صدای آن
 دهد. همراه دوستانش به این هرج و مرج خاتمه می« دن فایربال»

 

 9786008111740 شابک: رقعی. ص.252. 1395. پرتقال: ندا احمدی. تهران سیرکمیراندا. بیزلی، کیسی..156
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های تخیلی، کودک و نوجوان های بلند، داستان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

ربزرگ هر به دیدن پدربزرگ بیمارش آمده است و قرار نیست ماندن او خیلی طوالنی شود؛ اما حال پد« میکا»چکیده:
های مختلف از رفتن میکا به اتاق  خواهد چیز مهمی به میکا بگوید؛ اما عمه میکا به بهانه شود. پدربزرگ می روز بدتر می

 کند. پدربزرگ جلوگیری می

 

 رقعی. ص.384. 1395. پیدایش: محمدرضا ملکی. تهران شاهزادهوبینوا. های خواندنی: تواین، مارک. کالسیک.157

 9786002964038 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 بیند که شباهت زیادی به او دارد.  را می« تام»فقیری به نام   روزی ولیعهد انگستان، در حیاط قصر، پسربچهچکیده:
ماند و ماجراهای  های ولیعهد در قصر می نند و به این ترتیب تام در لباسک هایشان را با هم عوض می ها لباس بچه

 های عمیق زندگی اشرافی و زندگی فقیرانه، از اهداف این داستان است. زند. ترسیم تفاوت عجیبی را رقم می
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 رقعی. ص.160. 1395. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهرانشببهخیر،تُرنا. الدین. اکرمی، جمال.158

 9786000104375 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، ادبیات کودک و نوجوان، مهاجرت داستانکلماتکلیدی:

ر ها را رها کرده و در شه اند. پدر، آن خواهر و برادر هستند و به همراه پدرشان به کانادا رفته« تُرنا»و « سینا»چکیده:
اش به آنجا  آورد تا به مادرش که با دایی دیگری زندگی می کند. تُرنا مریض شده است. برادرش او را به استانبول می

 اند، تحویل دهد. سرنوشت کودکان مهاجرت و غم غربتشان، در این اثر به خوبی ترسیم شده است. آمده

 

هیمه/ زارعی، لیلی/ شرفی، تکتم/ مولوی، مهدی/ توکلی، نجفی، علی/ محمدی، مریم/ پریدختان، زهرا/ شیبانی، ف.159
 رقعی. ص.48. 1395. علی نجفی:.2هاترینحکایاتوداستانکشنیدنی های سبز: بیگی، زهرا. تجربه شهرزاد/ ایل

 9786000463076 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 و نوجوان، اندیشه و تفکر های کوتاه، کودک داستانکلماتکلیدی:

پردازد. در پایان هر داستان،  های کوتاه این کتاب به موضوعات فرهنگی، تربیتی و اجتماعی گوناگون می داستانچکیده:
هایی در راستای محتوای موضوعی داستان، کودکان را به  وجود دارد که با طرح پرسش« ایستگاه فکر»بخشی به عنوان 

 دارد. آن موضوع وا می تفکر و تحلیل درباره

 

 ص.176. 1395. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: ع. نوریان. تهران شهرطالوسرب. کریستوفر، جان..160

 9786000103750 شابک: رقعی.
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 گانه نویسنده علمی ـــ تخیلی انگلیسی است. در دو داستان  های سه این کتاب سومین داستان از داستانچکیده:
اند، به  ای از ساکنان زمین که به ترتیبی از اسارت موجودات فضایی و هیوالهای فلزی سه پایه نجات یافته پیشین، عده

را که جایگاه « طال و سرب»های شناسایی موقعیت امنیتی شهر  گروه برند و از آنجا با فرستادن های سفید پناه می کوه
شوند  ها برای نجات ساکنان زمین دچار مشکالتی می کنند. در این داستان آن اصلی موجودات مذکور است، ارزیابی می

 و... .

 

161 . کت انتشارات سوره مهرشر: تهرانوهشو.شوراب آیند: ها از بهشت می های عروسک کرمی، شهرام. نمایشنامه.
 9786001752032 شابک: رقعی. ص.48. 1394

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، پیامبران انواع ادبی، نمایشنامهکلماتکلیدی:

ه پسرکی یتیم و فقیر است ک« هشو»شود.  در این نمایشنامه، بخشی از داستان زندگی حضرت ایوب بازگو میچکیده:
 شیطان است و سعی دارد پسرک و ایوب و همسرش را فریب دهد.« شوراب»کند و  ایوب به او کمک می
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162  شابک: رقعی. ص.216. 1395. المللی گاج بین: نوشین ملکی. تهران غولبزرگمهربون. دال، رولد. زنبور:.

9786003592995 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، کودک و نوجوان های تخیلی، داستان ادبیات ملل، داستاناتکلیدی:کلم

 فهمد بقیه  شود و زمانی که می است که با غول مهربانی آشنا می« سوفی»این داستان درباره دختری به نام چکیده:
نع کارشان شود و با کمک افتد تا ما خواهند همه کودکان زیبای انگلستان را بخورند، به فکر می های بدجنس می غول

 شود. غول مهربان موفق می

 

163 . کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: شقایق قندهاری. تهران التحصیلیجِیکمون.فارغ ، باربارا. پارک.
 9786000104313 شابک: رقعی. ص.116. 1395

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، کودک و نوجوان های بلند، بیماری یات ملل، داستانادبکلماتکلیدی:

اش را توی  دارد. او آلزایمر دارد و مدام خودش و خانواده« اسکلی»، پدربزرگی به نام«مون جیک»پسری به نام چکیده:
ولی جیک  خورد؛ التحصیلی جیک است که تقریبا همه چیز به هم می  اندازد. اوج رفتار او هم در مراسم فارغ دردسر می

 آید. با افتخار از این آزمایش بیرون می

 

164 نکن!. لیم، ادموند.. . 1395. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: فروشان. تهران محسن چینی فراموشم
 9786000103668 شابک: رحلی. ص.36

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:
 ها های اجتماعی، کودک و نوجوان، بیماری ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

بهترین دوست مادربزرگش « لوک»شوند.  داستان این کتاب درباره افرادی است که به بیماری آلزایمر دچار میچکیده:
روند؛ اما همه این کارها قبل از  زنان تا مدرسه لوک می چرخند و قدم کنند، می روند، بازی می ها به پارک می است. آن

 کند. کند. مادربزرگ حتی اسم لوک را هم فراموش می ری مادربزرگ است. بعد از آن همه چیز تغییر میبیما

 

 9786004131049 شابک: رقعی. ص.128. 1395. محراب قلم: گیتا رسولی. تهران فرنسه. هرتلینگ، پتر..165
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، کودک و نوجوان ملل، داستان ادبیاتکلماتکلیدی:

 نگران اختالفی است که بین پدر و مادرش به وجود آمده است. پدر فرنسه به ناگاه خانه را ترک « فرنسه»چکیده:
کند و فرنسه نوجوان با آنکه پدرش شرایط خوبی برای برقراری ارتباط با او را ندارد؛ اما تمام تالش خود را به کار  می
 تا بار دیگر پدر را به خانه بازگرداند. گیرد می

 

166 بیفنچ زرنشان، مریم..  شابک: پالتویی. ص.24. 1395. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهرانخیال.های

9789640810811 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبیات کودکان، انواع ادبی، شعرکلماتکلیدی:

های دینی و اجتماعی کودکان و به تفکر واداشتن آنان به رشته تحریر  ر این کتاب با هدف بازسازی اندیشهاشعاچکیده:
دهد و موجب رشد و بالندگی ذهن پرسشگر  در آمده است. همچنین تجسم ذهنی و قدرت تخیل کودکان را افزایش می

 شود. و شخصیت عقالنی، عاطفی و اجتماعی آنان می
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 رقعی. ص.226. 1395. مؤسسه فرهنگی منادی تربیت: تهرانقهرماندبیرستانامیرکبیر. ید احمد.زرهانی، س.167

 9786003900851 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، انقالب اسالمی، نوجوانان داستانکلماتکلیدی:

 مکان  اش از شیراز به اهواز نقل مراه خانوادهکه ه« علی»شخصیت اصلی داستان پسر نوجوانی است به نام چکیده:
ارتباطی دوستانه برقرار « آقای سمیعی»نام  آموزان باایمان دبیرستان است. او با یکی از دبیران به اند. علی جزو دانش کرده

 کند. کند و در گروه او مبارزه با رژیم طاغوت را آغاز می می

 

168 خط احمدی، حسن..  شابک: وزیری. ص.48. 1394. مؤسسه انتشارات امیرکبیر: تهرانخطی.کاغذهای

9789643008505 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های کوتاه، کودک و نوجوان جنگ ایران و عراق، داستانکلماتکلیدی:

پدرش که در جبهه است، نامه داند؛ ولی هر روز برای  دختر کوچولویی است که خواندن و نوشتن نمی« پروانه»چکیده:
دهد.  های پروانه را جواب می کند و هر هفته پدر، نامه نویسد و مادر همه را پست می نویسد. او هر روز چندین نامه می می

 نویسد! های پروانه جواب می درست به همان تعدادی که او برایش فرستاده است؛ اما هر شب این مادر است که برای نامه

 

169 وحشی!. برلیک، ایمی.تیم.  شابک: رقعی. ص.232. 1395. پرتقال: زاده. تهران نیلوفر امن کبوترهای

9786008111757 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، ادبیات نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

گردد.  ای بازمی رود و یه هفته بعد با جنازه ها می النتر به دنبال آنکند. ک با کفتربازها فرار می« آگاتا برکهات»چکیده:
، خواهر «جورجی»شود؛ اما  کنند و مراسم خاکسپاری برگزار می مادر، خواهر و پدربزرگ آگاتا جسد را شناسایی می

 آگاتا، اطمینان دارد جسدی که در تابوت است، متعلق به خواهرش نیست.

 

. 1395. دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهرانکتابخاتممجموعهداستان)کتابسحر(. ن.جمعی از نویسندگا.170
 9789644764172 شابک: رقعی. ص.108

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 پیامبران، اسالم، داستان کوتاه، کودک و نوجوانکلماتکلیدی:

رباره زندگی حضرت محمد )ص( است و هدف آن، معرفی پیامبر به های کوتاهی د کتاب حاضر شامل داستانچکیده:
ها، درباره انفاق در راه خداست و اینکه هر کسی در حد توانش  عنوان الگویی برای نسل جوان است. یکی از داستان

 تواند این کار را انجام دهد. می
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171 دریا. ویلیه، ژرژ. فون. و سرباز . 1395. انون پرورش فکری کودکان و نوجوانانک: دالرا قهرمان. تهران کودک،
 9786000103576 شابک: رقعی. ص.192

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

ساله  13ای  ن داستان پسربچهاین رمان، داستانی است درباره اشغال فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم. در ایچکیده:
ها مبارزه کرده و برای آزادی کشورشان تالش کنند؛  گیرند تا علیه آلمانی به همراه دوستانش تصمیم می« یر پی»به نام 

 آورد. وجود می ها به تدریج حوادث خطرناکی را به گانه آن اما مبارزه بچه

 

شرکت انتشارات سوره : تهرانگرگویوسف. آیند: بهشت می ها از های عروسک پوررضائیان، مهدی. نمایشنامه.172
 9786001752001 شابک: رقعی. ص.44. 1394. مهر

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، پیامبران، کودک و نوجوان انواع ادبی، نمایشنامهکلماتکلیدی:

 شود. گرگ پیر که از طرف  ای دیگر روایت می به گونه در این نمایشنامه عروسکی، داستان حضرت یوسفچکیده:
کند که چگونه برادران یوسف  کند. او تعریف می حیوانات جنگل متهم به خوردن یوسف است، حقیقت ماجرا را نقل می

 گویند. اندازند و به پدرشان دروغ می بر اثر حسادت او را به چاه می

 

 9786002517715 شابک: رقعی. ص.168. 1395. قدیانی: تهراندو.گیسووچراغجا بیگی، ابراهیم. حسن.173
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

ده و در میان کند، چراغ جادو را پیدا کر که در ایران زندگی می« گیسو»در این داستان دختری افغان به نام چکیده:
های  کند. همچنین در این رمان دشواری دهد، راهکارهایی را برای زندگی بهتر پیدا می ماجراهایی که برایش رخ می

 های افغان شرح داده شده است. زندگی در جنگ و مهاجرت و مظلومیت بچه

 

174 مرده. آبادی، حمیدرضا. رمان نوجوان: شاه. برایدختر  شابک: رقعی. ص.120. 1395. افق: تهرانالالیی

9786003532489 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های اجتماعی های بلند، داستان ادبیات کودک و نوجوان، داستانکلماتکلیدی:

ین شوند. در چن به دنبال خشکسالی دو ساله، اهالی قوچان دچار قحطی شده و محتاج غذای روزانه خود میچکیده:
ها  فروشند. آن کند. مردم گرسنه از فرط فقر، دختران خود را می شرایطی، والی قوچان هر روز به شکلی طلب مالیات می

اند و  فروشند که از آن سوی سرحدات دولت روسیه به ایران آمده ساله خود را به سواران ترکمن می 10تا  3دختران 
کنند. این کتاب داستان یکی از این دختران است  ه خانواده خود میپول حاصل را صرف دادن مالیات و سیر کردن بقی

 شود. که از زبان راویان مختلف بیان می
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کانون پرورش فکری کودکان و : حسن پستا. تهران ماجراهایباورنکردنیپروفسوربرانشتام. هانتر، نورمن..175
 9786000103330 شابک: رقعی. ص.208. 1395. نوجوانان
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

کدام از کارهای آنان قابل مقایسه  اند؛ اما شاید هیچ اند که کارهای بزرگی کرده در دنیا دانشمندان بزرگی بودهچکیده:
قفلی  ای که به جای دکمه، سنجاق این پرفسور با آن کت ساده با اختراعات عجیب و غریب پرفسور برانشتام نباشد.

کرد و  داشت و با سر بزرگ تاسش، باهوش و کمی کم حافظه بود. او اغلب در هر اختراع نکته کوچکی را فراموش می
 آفرید. ای می آمد و ماجرای تازه اختراعش چیز دیگری از آب درمی

 

176  شابک: رقعی. ص.96. 1395. آمیس: آناهیتا جعفری. اصفهان  کیشوت.ماجراهایدن پاالسیوس، آرژانتین..

9786005419733 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند ادبیات ملل، نوجوانان، داستانکلماتکلیدی:

 ها، فکر  ی درباره شوالیههای وار کتاب مرد شریف و محترمی بود؛ ولی به علت خواندن دیوانه« دون آلونسو»چکیده:
ها را از  های بد را به سزای اعمالشان برساند. خواهر زاده و خدمتکار او تمام کتاب خواست آدم کرد شوالیه است و می می

 گردد؛ اما این تازه اول ماجراست. کنند همه چیز به حالت عادی بازمی برند و فکر می بین می

 

 9786003531550 شابک: رقعی. ص.160. 1395. افق: ابراهیمی. تهرانحسین  ماهی. ماتیوز، لورا اس..177
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

 در برکه کنار کند. روزی او  در این داستان ماجراجویانه، نوجوانی با پدر و مادرش در روستایی زندگی میچکیده:
گیرد آن ماهی را به سرزمین واقعی خودشان ببرد. گذار از  کند و تصمیم می ای رنگی پیدا می منزلشان ماهی قهوه

 دهد. تنگناها و رسیدن به مرز همراه با راهنمایی محلی وقایع این داستان را شکل می

 

178 دل. بیوکنن، جین.. ته از  شابک: رقعی. ص.128. 1395. قاف: پور. تهران پروین علی متشکرم؛

9786003532861 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، نوجوانان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

  150000حدود  1929و  1854های  است. بین سال« هیتی»کتاب حاضر داستان زندگی دختری به نام چکیده:
کردند که به زندگی  شدند. بسیاری از این کودکان اعتراف می« قطارهای یتیمان»هتر، سوار کودک برای یافتن زندگی ب

ها رسیدگی نشده است، بلکه مورد آزار و اذیت  تنها به آن ای دیگر شکایت داشتند که نه اند؛ ولی عده بهتری دست یافته
 اند. هیتی یکی از این کودکان است. هم قرار گرفته
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 9786002518781 شابک: رقعی. ص.128. 1395. قدیانی: تهرانکس.مثلهیچ ده.خلیلی، سپی.179
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های خانواده های بلند، کودک و نوجوان، داستان داستانکلماتکلیدی:

ها متوجه  از متولد شدن نوزاد، آن ای منتظر به دنیا آمدن فرزند دومشان هستند. پس در این داستان خانوادهچکیده:
دهد که خواندنی است. این کتاب  شوند که او مثل هیچ کس نیست و پس از آن ماجراهایی برای این خانواده رخ می می

 هاست. داستان تفاوت

 

. 1395 .قدیانی: تهرانرضا)ع(.مسافرهشتم:داستانزندگیامام رضا)ع(:  شیخی، مژگان. داستان زندگی امام.180
 9786002519009 شابک: رقعی. ص.128

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های مذهبی، امامان ادبیات دینی، داستانکلماتکلیدی:

الرضا )ع( ملقب به  بن موسی  شود. علی واره، زندگی امام رضا )ع( روایت می داستان 21در این کتاب در قالب چکیده:
هشتمین امام شیعیان بعد از پدرش، امام موسی کاظم )ع( است. امام رضا )ع( در شهر مدینه متولد و در « ابوالحسن»

 شهر توس از دنیا رفت.

 

181 گرسنه پازوانگ، گوردون.. تشنه.من من  شابک: رقعی. ص.184. 1395. ذکر: کمال بهروز کیا. تهران ام

9789643074739 
 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهملی:پایهتحصی

 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:
نام سوتو که به همراه شش فرزندش در روستای آل پانتانو زندگی  این داستان روایتی است از زندگی زنی بهچکیده:

دهد که  کند و ظلم و ستمی را شرح می کند. داستان تأثیر اوضاع و احوال امریکای جنوبی را بر زندگی مردم بازگو می می
کند به امید آنکه به  دارند. رنج انسان معاصر که سوتو را وادار به مهاجرت به شهر می ثروتمندان بر مردم فقیر روا می

 آرزوهایش برسد.

 

 ص.48. 1395. ذکر: امیرحسین میرزاییان. تهران هاینپتون.مهدکودک دونبوند، تومی. ماجراجویان کهکشان:.182

 9789643077792 شابک: رقعی.
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تخیلی، منظومه شمسی-های علمی ادبیات کودکان، داستانکلماتکلیدی:

 سالگی  18ترها در  اند. بزرگ دست گرفته ها کنترل منظومه شمسی را به قرن بیست و سوم است و بچهچکیده:
شوند. شادترین سیاره منظومه شمسی، نپتون  های فضایی فرستاده می و به خانه سالمندان در ایستگاهبازنشسته شده 

ساله به  7آموزان  بینند که دانش روند؛ ولی می همراه دوستانش برای مرخصی به این سیاره می« فایربال»است. 
درمیان « جیزر»ر این جریان هم پای آقای شوند که د اند. ماجراجویان کهکشان متوجه می ساالن پیر تبدیل شده بزرگ
 است.
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 9786006885711 شابک: رقعی. ص.208. 1394. گیسا: مریم رفیعی. تهران برگر.موش والیامز، دیوید..183
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند ادبیات ملل، کودک و نوجوان، داستانکلماتکلیدی:

کند و با نگهداری  اش او را درک نمی است که نامادری تنبل« زوئی»تان این کتاب ماجرای دخترکی به نام داسچکیده:
گوید و او را اذیت  زور می« زوئی»قلدر مدرسه مرتب به « تینا»آموز در خانه مخالف است. از سویی  حیوانات دست

آموزش تحمل  ترک در راه نگهداری حیوان دستپردازد که دخ ها و ماجراهایی می کند. داستان به شرح دشواری می
 کند. می

 

 9786007790250 شابک: رقعی. ص.132. 1395. کتاب ابرار: تهرانری.-ناصرایکس آقاغفار، علی..184
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های کوتاه، کودک و نوجوان های اجتماعی، داستان داستانکلماتکلیدی:

 تواند مانند  ای به نام ناصر است که می داستان این کتاب موضوعی اجتماعی دارد و روایت زندگی پسربچهچکیده:
رود و در این مسیر مسائل و  ری، درون همه اجسام و افراد را ببیند. داستان با همین محور پیش می دستگاه ایکس

 آید. مشکالتی برای این نوجوان پیش می

 

185 برایفکرنخستینداستان رت.فیشر، راب. . مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: زهرا طباطبایی. تهران کردن.ها
 9789640811368 شابک: وزیری. ص.128. 1395

 معلممخاطب:
 های کوتاه، کودکان های آموزشی، ادبیات ملل، داستان مهارتکلماتکلیدی:

 ای مختلف است. بعد از هر داستان، سؤاالتی مطرح شده تا ه داستان از فرهنگ 30کتاب حاضر دربردارنده چکیده:
های گفتاری، شنیداری و یادگرفتن  هایی برای پیشبرد مهارت ها متن قدرت تفکر کودکان را افزایش دهد. این داستان

 ادبیات هستند.

 

 رقعی. ص.48. 1395. رذک: امیرحسین میرزاییان. تهران وحشتدرپلوتن. دونبوند، تومی. ماجراجویان کهکشان:.186

 9789643077815 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تخیلی، منظومه شمسی-های علمی ادبیات کودکان، داستانکلماتکلیدی:

ای کوچک و ارغوانی است، در حال نزدیک شدن به  در این داستان علمی ـــ تخیلی، سیاره پلوتن که سیارهچکیده:
تانه جرمی خطرناک است و امکان دارد از مدارش خارج شده و در فضا ناپدید شود. ماجراجویان کهکشان با سفینه آس

 روند تا آن را نجات دهند. خود به پلوتن می

 

187 قصه. گروه نویسندگان.. سال  شابک: وزیری. ص.176. 1395. فرشتگان: زهرا سعیدبهر. تهران هزار

9789646647107 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، افسانه ادبیات کودکان، اقتباسکلماتکلیدی:

هایی با  های مشهوری مانند سیندرال، زیبای خفته، سفیدبرفی و همچنین قصه ای از قصه در این کتاب، مجموعهچکیده:
ها هدف  گرد آمده است. در بازنویسی این قصههایی از جادوگر و پری  های دیگر و نیز قصه شخصیت حیوانی از سرزمین

های  ها و ارائه مجموعه ای برای نسل جوان بوده است. ویژگی بارز این اثر، نام بردن روایت امروزی کردن این داستان
 گوناگون از یک قصه است.
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. آمیس: وجی. اصفهانعبداللطیف تس هزارویکشب. های شیرین ادبیات کهن ایران: جمالی مهر، معصومه. قصه.188
 9786005419849 شابک: رقعی. ص.120. 1395

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

ت و داستان های سه تمدن هند و ایران و عرب به وجود آمده اس ها و افسانه هزار و یک شب از درآمیختن قصهچکیده:
کشد.  آورد و فردای آن روز او را می اصلی آن شامل سرگذشت پادشاهی است که هر روز دختری را به عقد خود درمی

دارد. حکایت صیاد و حکایت سندباد،  کند، او را از این کار باز می هایی که هر شب برای پادشاه تعریف می شهرزاد با قصه
 های این مجموعه است. عنوان قصه

 

189 . 1394. نشر به: تهرانایهستجلدپنج.همیشهقصه هایی از قدیم برای نوجوانان: میرکیانی، محمد. قصه.
 9789640223079 شابک: رقعی. ص.112

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها فرهنگ عامه، افسانه، کودک و نوجوان، اقتباسکلماتکلیدی:

ها را  ای دارند، با ارائه نگاهی متفاوت به کودکان و نوجوانان آن ای افسانه مایه ن این کتاب که درونپنج داستاچکیده:
اثر « التمثیل جامع»هایی مانند  ها براساس حکایاتی از کتاب کنند. این داستان آماده مواجهه با دنیای واقعی می

 نوشته عطار نیشابوری بازنویسی شده است.« اسرارنامه»و اثر عوفی « الروایات لوامع»و « الحکایات جوامع»رودی،  حبله

 

190 . 1394. نشر به: تهرانایهستجلدچهار.همیشهقصه هایی از قدیم برای نوجوانان: میرکیانی، محمد. قصه.
 9789640223062 شابک: رقعی. ص.96

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها امه، افسانه، کودک و نوجوان، اقتباسفرهنگ عکلماتکلیدی:

فرج پس از »، «الروایات لوامع»، «الحکایات جوامع»رو دربردارنده پنج قصه کهن از  جلد چهارم از مجموعه پیشچکیده:
ها را  توانند در ذهن کودکان و نوجوانان نفوذ کنند و آن ها می و آثار حکیم عطار نیشابوری است. این افسانه« شدت
 ها را به تفکر درباره مسائل مختلف وادارند. تآثیر اتفاقات روزمره قرار دهند و به این ترتیب آن تحت

 

191 قصه هایی از قدیم برای نوجوانان: میرکیانی، محمد. قصه. دو.همیشه . 1394. نشر به: تهرانایهستجلد
 9789640223048 شابک: رقعی. ص.104

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها فرهنگ عامه، افسانه، کودک و نوجوان، اقتباسکلماتکلیدی:

 ، «فرج بعد از شدت»، «چهل طوطی»هایی مانند  در این کتاب پنج داستان کهن براساس حکایاتی از کتابچکیده:
تبیین نکات اخالقی و فرهنگی ها به  برای مطالعه نوجوانان بازنویسی شده است. در هر یک از این داستان« نامه سیاست»

 شود. منظور پرورش و تقویت شخصیت نوجوانان پرداخته می و اجتماعی، به
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192 قصه هایی از قدیم برای نوجوانان: میرکیانی، محمد. قصه. . 1394. نشر به: تهرانایهستجلدسه.همیشه
 9789640223055 شابک: رقعی. ص.96

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها فرهنگ عامه، افسانه، کودک و نوجوان، اقتباسکلماتکلیدی:

 برای مطالعه نوجوانان بازنوشته شده   در کتاب حاضر پنج قصه و افسانه از ادبیات کهن و عامیانه مردم ایرانچکیده:
و... « گلستان سعدی»، «التمثیل جامع»، «الجواهر معادن»، «الذهب مروج»ها که براساس حکایاتی از  است. این داستان

 تنظیم شده است، با هدف نهادینه کردن هویت اجتماعی در نوجوانان تدوین شده است.

 

193 . 1394. نشر به: تهرانایهستجلدیک.همیشهقصه هایی از قدیم برای نوجوانان: میرکیانی، محمد. قصه.
 9789640223031 شابک: رقعی. ص.104

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها فرهنگ عامه، افسانه، کودک و نوجوان، اقتباسکلماتکلیدی:

کلیات آثار و اشعار »و « الروایات لوامع»، «الحکایات جوامع»هایی مانند  در این کتاب پنج داستان کهن از کتابچکیده:
های زندگی سخن به میان آمده است.  ها و شیرینی تلخی ها، از ارائه شده است. در هر یک از داستان« شیخ بهایی

 کند. آل را به مخاطب منتقل می ای خوب و ایده های این کتاب دلگرمی برای زندگی حکایت

 

 ص.48. 1395. ذکر: امیرحسین میرزاییان. تهران هیوالهایگلیمریخی. دونبوند، تومی. ماجراجویان کهکشان:.194

 9789643077761 شابک: رقعی.
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 تخیلی، منظومه شمسی-های علمی ادبیات کودکان، داستانکلماتکلیدی:

اند و  دست گرفته دهد. کودکان کنترل منظومه شمسی را به رخ می 2281ماجراهای داستان این کتاب در سال چکیده:
که یک روبات است، با خالفکاران « ولت»همراه دستیارشان « استرا مون»، «الدن فایرب»اند.  ترها بازنشست شده بزرگ

 روند. ها به کمک اهالی مریخ می دهند. در این داستان آن ها را نجات می جنگند و سیاره می

 

195  رقعی. ص.272. 1395. محراب قلم: مهدی ضرغامیان. تهران یاقوتآنوبیس. های نیل: ثابت، کاتیا. افسون.

 9786004131216 بک:شا
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های بلند، کودک و نوجوان ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

و دوستانش، « پره آلن دو»شناس معروف،  مِلک بزرگ و نخلستان باشکوهش را به باستان« خدیو عباس دوم»چکیده:
بُرد  تیب برای یافتن گنج هورهوتپ از آنان تشکر کرده بود. آلن از همه چیز لذت میداده و به این تر« حمزه»و « رامی»

ها و در آن ملک زندگی کند. آلن و  رسد. او قرار است با آن و به نظرش همه چیز عالی بود تا اینکه مادر حمزه از راه می
س حاضر نیست، در فصل برداشت معروف است و هیچ ک« ملک شیطان»شوند که آن ملک به  ها تازه متوجه می بچه

 ها کمک کند. محصول به آن
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 شابک: رقعی. ص.114. 1395. پرتقال: یکتا. تهران پونه افتخاری رویطوالنیتاآب.یکپیاده پارک، لیندا سو..196

9786008111405 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ای بلند، کودک و نوجوانه ادبیات ملل، داستانکلماتکلیدی:

ای به نام  ها با دولت در حال جنگ هستند. پسربچه افتد. شورشی داستان این کتاب در کشور سودان اتفاق میچکیده:
ها ندارد. این داستان   افتد و مجبور است با کسانی همراه شود که هیچ شناختی از آن اش دور می سَلوا، از خانواده

 کنند. پایانی که تحمل می های بی زده و رنج در کشوری جنگ نوجوانان آفریقایی است،

ریاضی

 

 رقعی. ص.80. 1395. زندگی شاد: تهرانآموزشریاضیدرمدارسامروز. کرامتی، محمدرضا/ شالباف، عذرا..197

 9786008377061 شابک:
 معلممخاطب:

 راهنمای آموزشی، تدریس اثربخشکلماتکلیدی:
 طور کلی تغییر کرده است و دیگر بر یادگیری صرف چهار عمل اصلی تاکید  دف آموزش ریاضی بهامروزه هچکیده:

کنند. کتاب حاضر در هفت فصل مباحث گوناگونی چون روند تحول  ها این کار را می شود، زیرا ماشین حساب نمی
ش تحلیل و خالقیت از طریق های تدریس و ارزیابی ریاضی، عوامل بروز خطاهای این درس، پرور آموزش ریاضی، روش

 نماید. ریاضیات، آموزش ارزش مکانی، آموزش تفریق و آموزش زمان را برای معلمان بررسی و مشخص می

 

. 1395. مبتکران: تهرانام.9ریاضی بیات، حمید رضا/ کریمی خراسانی، کیان/ خمامی ابدی، مرتضی. شهاب:.198
 9789640725078 شابک: رحلی. ص.280
 آموز دانشب:مخاط

 نهمپایهتحصیلی:
 آموزش ریاضیکلماتکلیدی:

 تر هستند، به منابع مطالعاتی  آموزانی که به درسی خاص عالقة بیشتری دارند و در آن درس قوی دانشچکیده:
پایة  آموزان برتر در درس ریاضی بیشتری نیاز دارند تا بتوانند استعدادشان را پرروش دهند. کتاب حاضر مخصوص دانش

شود. در  شدۀ هر فصل می های تفکیک ها و نیز تمرین نهم است که شامل آموزش پیشرفتة مباحث کتاب درسی و مثال
 بندی شده اند. ها به دشوار و خیلی دشوار طبقه  ای برای هرفصل آمده است. تمرین پرسش چهارگزینه 50انتهای کتاب 

 

199 مت مقدسی، محمدرضا.. اول هفتم  شابک: رحلی. ص.184. 1394. راه اندیشه: تهرانوسطه.ریاضیسبز

9789644912566 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 ها ها، مواد درسی، آموزش ریاضی، تمرین آزمونکلماتکلیدی:

فتم های متنوع است. این کتاب بر پایه کتاب ریاضی پایه ه درس ریاضی نیازمند تمرین و تکرار و حل سؤالچکیده:
کند. بعضی از  های متفاوت است که در فراگیری بهتر مطالب کتاب درسی کمک می نگارش شده است و منبعی از سؤال

های هر فصل  های کتاب که دارای مطالب بیشتری بود در اینجا به دو بخش تقسیم شده است. در طراحی سؤال فصل
ها آشنا شود و با  های مختلف سؤال آموز با صورت نشهای جای خالی، تستی و تشریحی دا سعی شده است با طرح سؤال

در  "یک پله باالتر"های پیشرفته تحت عنوان  تر فرا گیرد. در ادامه نیز سؤال ها مطالب هر فصل را بهتر و عمیق حل آن
پیدا کنند. در ها  ها آشنا شوند و تسلط بیشتری بر انواع سؤال مند با این نوع سؤال آموزان عالقه نظر گرفته شده تا دانش

 های امتحانی طراحی شده است. پایان هر فصل نمونه سؤال
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200 هشتم. ملکی، حمیدرضا/ آذر، مسعود..  شابک: رحلی. ص.152. 1395. سیاه تخته: تهرانریاضی

9786004061100 
 آموز دانشمخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ها آموزش ریاضی، تمرینکلماتکلیدی:

 کنند. کتاب حاضر به  می هایی هستند که به درک بهتر مطالب کمک  درسی شامل تمرین ی کمکها کتابچکیده:
که « نامه درس»است از  آموزان پایة هشتم تدوین شده است. محتوای کتاب عبارت منظور کمک به درس ریاضی دانش

آموخته شده در هر درس  هایی است از نکات که تمرین« پاسخ سؤال بی»توضیح مختصر و ذکر نکات مهم درس است؛ 
های اول و  سال های پایان نیم آزمون»تر هستند و در نهایت نیز نمونه  که پیشرفته« سؤاالت تکمیلی»ها نیز  پس از آن

 اند. ارائه شده« دوم

 

. مبتکران/ پیشروان: تهرانام.8ریاضی بیات، حمید رضا/ کریمی خراسانی، کیان/ خمامی ابدی، مرتضی. شهاب:.201
 9789640725061 شابک: رحلی. ص.252. 1395

 آموز دانشمخاطب:
 هشتمپایهتحصیلی:
 ها ها، تمرین آموزش ریاضی، آزمونکلماتکلیدی:

 تر هستند، به منابع مطالعاتی  آموزانی که به درسی خاص عالقة بیشتری دارند و در آن درس قوی دانشچکیده:
آموزان برتر در درس ریاضی پایة  شان را پرروش دهند. کتاب حاضر مخصوص دانشبیشتری نیاز دارند تا بتوانند استعداد

شود.  شدۀ هر فصل می های تفکیک ها و نیز تمرین هشتم است که شامل آموزش پیشرفتة مباحث کتاب درسی و مثال
ها  ن تمرینهای گذشته و سپس توضیح درس جدید. پس از آ هر فصل عبارت است از یادآوری مبحث مورد نظر در سال

 ای آمده است. های چهارگزینه و بعد پرسش

 

202 ) افزایی: های دانش زاده، محرم. مجموعه کتاب آقازاده، محرم/ نقی. تیمز بینTIMSSفهم مطالعه المللی(
دانش تحصیلی علوم.پیشرفت و ریاضی در  شابک: رحلی. ص.256. 1394. مرآت: تهرانآموزان

9786007977309 
 لم/ سایر کارشناسانمعمخاطب:

 راهنمای آموزشی، علوم، ریاضیاتکلماتکلیدی:
 های چهارم و  آموزان پایه المللی و تحقیقی است برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش ای بین تیمز مطالعهچکیده:

ی آنان ا های حرفه های ریاضی و علوم. کتاب حاضر راهنمای فهم تیمز است برای معلمان تا صالحیت هشتم در درس
اند. در  گسترش یابد. متغیرهای تیمز در برابر متغیرهای مرتبط با پیشرفت تحصیلی در این کتاب به صورت جدول آمده

المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  شوند و پیشینة تاریخی انجمن بین بخش اول کتاب کلیات و جزئیات تیمز ارائه می
متغیر عمدۀ تیمز به صورت داده محور در دو بخش علوم و  21بررسی و آموزان ایرانی  معرفی و پیشرفت تحصیلی دانش

شوند. در بخش دوم، دربارۀ عوامل مربوط به مدرسه صحبت شده است. همچنین، نقش متغیرهایی  ریاضی بررسی می
 اند. گرایی معلم تبیین شده چون اهداف چالشی و بازخورد، مشارکت والدین، محیط ایمن و منظم، و همیاری و حرفه
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203 : تهرانکارریاضیهشتمدورهاولمتوسطه. پور، شقایق/ عباسی، رمضان/ خراسانی، امیر. کتاب کار: شریف.
 9789643409265 شابک: رحلی. ص.212. 1395. کاگو

 آموز دانشمخاطب:
 هشتمپایهتحصیلی:
 آموزان، مواد درسی آموزش ریاضی، دانشکلماتکلیدی:

شود. این  ها باعث یادگیری بهتر می می کاربردی و دقیق است، دقت در مفاهیم، تمرین و تکرار آنریاضی، علچکیده:
های مفاهیم و تمرین است. در  عنوان مکمل آموزشی درس ریاضی پایه هشتم تألیف شده است که شامل بخش کتاب به

شکل و تصویر ارائه شده است.  های کتاب درسی پوشش داده شده است و بعضی مفاهیم با بخش مفاهیم تمام قسمت
کند و باعث درک و فهم  ای بودن مطالب کتاب درسی از خستگی و یکنواختی جلوگیری می ها بر اساس الیه نوع تمرین

ای  محور و رابطه بندی، نتیجه ای، طبقه ها شامل انواع ساختاری، تحلیلی، مقایسه شود. پرسش بهتر موضوعات مختلف می
 است.

 

204 ریاضیپایههشتمتمرین هی، مریم/ عرب اسدی، معصومه.شکری ک. ومسئلهکتابکار هایتکمیلی.ها
 9789640811573 شابک: رحلی. ص.216. 1395. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران

 آموز دانشمخاطب:
 هشتمپایهتحصیلی:
 های تکمیلی، آموزش ریاضی ها، مسئله مواد درسی، تمرینکلماتکلیدی:

 آموز را در یادگیری و  های تکمیلی است که دانش ها و مسئله ای از سوال کتاب پیش رو دربرگیرنده مجموعهچکیده:
همچنین عمق بخشیدن به درک مفاهیم ریاضی پایه هشتم کمک خواهد کرد. در این کتاب بیش از همه، سطح برنامه 

طوری که برای ارتباط  ها، به کاربردی در طراحی سوال درسی و انتظارات کتاب درسی مورد توجه است. توجه به رویکرد
گیرد. امکان نوشتن  ها، توجه به پیرامون و زندگی روزمره مورد توجه قرار می مؤثر بین مفاهیم و پاسخ دادن به سؤال

مناسب  ای زمینه های چهارگزینه های مروری برای دوره هر فصل، سوال ها در ادامه هر مسئله، قرار داشتن تمرین پاسخ
ترم یک و دو به جهت  ای از میان نمره 20آزمون  4نماید. در انتها نیز  برای دوره مفاهیم آموزشی قبلی را فراهم می

 شود. اموزان باعث تقویت علمی و دوره مطالب کتاب می سازی دانش آماده

 

205  قندی، انسیه/ رضایی، سمیه.. دوره نهم پایه سوم سال ریاضی یادگیری متوسطه.گنجینه : تهراناول
 9789640725825 شابک: رحلی. ص.112. 1395. مبتکران/ پیشروان

 آموز دانشمخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 آموزش ریاضی، راهنمای آموزشی، مواد درسیکلماتکلیدی:

 نفس به  ادبهآموز احساس موفقیت و اعتم آموختنی، در دانش ها و مواد ها، فعالیت بودن سطح تمرین تدریجیچکیده:
های مادی برای ارتقاءسطح یادگیری وجود ندارد. این کتاب با  کارگیری تشویق آورد، پس ضرورتی برای به وجود می

کننده اصول و مفاهیم  نهم دوره اول متوسطه در سه سطح، مشخص آموزان در پایه هدف پوشش دادن به یادگیری دانش
آموزانی که توان  ها برای دانش سازی آموخته ای پیشین، توسعه و غنیه اساسی هر درس، عمق بخشیدن و تثبیت آموخته

هایی مستقل برای تثبیت درس گنجانده  یادگیری باالیی دارند ارائه شده است.در این کتاب در انتهای هر مبحث تمرین
 نماید. آموز فراهم می طور تدریجی، فضا را برای پیشرفت دانش شده است که به



18نامهمتوسطهاولشمارهکتاب  

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

 
65 

 

206  حسین. محمد، شاه. نامزدیو حلقه شربتسکنجبین، تجریش، مؤسسه : تهرانمعمایدیگر.142مترو
 9789643188467 شابک: خشتی. ص.144. 1395. فرهنگی فاطمی

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های آموزشی حل، معما، خاطره، سرگرمی راهکلماتکلیدی:

 گیری دارند. این کتاب شامل  شوند، توانایی بیشتری در تصمیم های فکری رها  د از چالشتوانن افرادی که می|چکیده:
اند تا برای  حل است که هدف آن افزایش توانایی ذهنی مخاطب است. معماها به بیانی ساده مطرح شده معما و راه 145

تدوین و گردآوری این معماها فقط  افرادی هم که آشنایی کمی با ریاضیات دارند، قابل حل باشند. هدف نویسنده از
 کند. جنبه تفریحی و سرگرمی نیست بلکه تالش برای یافتن پاسخ معما، فرد را برای حل معمای بعدی آماده می

 

 ص.104. 1395. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران.7همگامباریاضیاتکانگورو صباغی، زهرا. زنگ حل مسئله:.207

 9789643188634 شابک: رحلی.
 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 آموزش ریاضی، حل مسئله، مواد درسیکلماتکلیدی:

عنوان مکمل آموزشی درس ریاضی پایه هفتم تدوین شده است. کتاب دارای چهار فصل است که  این کتاب بهچکیده:
لی که به رشدتفکر، خالقیت و پردازد و در فصل چهارم مجموعه مسائ های کتاب درسی می سه فصل اول به موضوع
های مختلف  هایی درباره موضوع کند، ارائه شده است. در انتهای کتاب سؤال آموزان کمک می توانایی استدالل در دانش

 عنوان ابزاری برای سنجش توانایی مخاطب گنجانده شده است. درس ریاضی با سطوح مختلف دشواری به

 

 ص.96. 1395. مؤسسه فرهنگی فاطمی: تهران.8همگامباریاضیاتکانگورو صباغی، زهرا. زنگ حل مسئله:.208

 9789643188641 شابک: رحلی.
 آموز دانشمخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 آموزش ریاضی، حل مسئله، راهنمای آموزشی، مواد درسیکلماتکلیدی:

 هشتم تدوین شده است. نویسنده   یهاین کتاب با هدف تقویت توانایی حل مسئله درس ریاضی برای پاچکیده:
آموزان این پایه متناسب است.  های ریاضی انتخاب کرده است که با توان ذهنی دانش های این کتاب را از مسابقه مسئله
های کتاب درسی پرداخته است و فصل چهارم  ها در چهار فصل مطرح شده است که سه فصل اول، به موضوع مسئله

هایی  کند و در انتهای کتاب سؤال آموزان کمک می تفکر، خالقیت و توانایی استدالل در دانشمباحثی است که به رشد 
 های مختلف درسی با سطوح مختلف دشواری گنجانده شده است. درباره موضوع

هایخارجیزبان

 

 رحلی. ص.186. 1395شیراز: ایده درخشان. .2انگلیسیازطریقفارسیپناه، محمدعلی.  رحیمی، امین/ ایزد.209

 9786006366593 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 یادگیری، زبان خارجه، راهنمای آموزشیکلماتکلیدی:

کتاب حاضر به آموزش زبان انگلیسی از طریق زبان فارسی پرداخته است. در این روش به ایجاد پیوند منطقی چکیده:
افزایی کاربردی مفاهیم مختلف توجه شده است.  از نخستین گام و لغت« وری های گویش مهارت» بین دو زبان، یادگیری

 های این روش آموزشی است. های دو زبان از دیگر ویژگی های زبانی و توجه به شباهت توجه به مهارت



18نامهمتوسطهاولشمارهکتاب  

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

 
66 

 

 9786009674206 ابک:ش رحلی. ص.40. 1395تهران: سرخابی. هایزباننهم.برترینآزمونیاردل، نفیسه. .210
آموز / دانشتابدارکمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها، زبان انگلیسی آزمونکلماتکلیدی:

آموزان  شود. کتاب حاضر به منظور کمک به دانش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در مدرسه آموخته میچکیده:
ها ارائه  هایی را به آن کوشد نمونه آزمون ای، می تحانات مدرسهها در آمادگی برای ام در یادگیری این درس و نیز یاری آن

دوره  9دوره آزمون نوبت اول و  7های زبان پایة نهم آورده شده است. سپس  دهد. در ابتدای کتاب خالصه مباحث درس
 اند. آزمون نوبت دوم با پاسخ تشریحی ارائه شده

 

211 کار(حیاتی، علی. . )کتاب نهم انگلیسی زبان  شابک: رحلی. ص.108. 1394سیاه.  تهران: تخته.

9786004060103 
 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها زبان انگلیسی، راهنمای آموزشی، آزمونکلماتکلیدی:

آموز به  هایی از متن آن است تا دانش هر درس از این کتاب شامل توضیح مختصری از درس و سپس تمرینچکیده:
گیرند:  های کتاب درسی هستند و این مباحث را دربرمی ها منطبق با سرفصل مسلط شود. درسمباحث درس 

"festivals and ceremonies, service, media, health and injuries, personality ,travel" مؤلف به.
نند. در انتها برای مرور ها را فراموش نک بودن تمرین معلمان توصیه کرده است هنگام استفاده از این کتاب، تعاملی

 های ورودی و پایان سال تحصیلی نمونه آزمون گنجانده شده است. های دقیق برای آزمون تمرین

 

212 حیاتی، علی. . کار. کتاب هشتم انگلیسی  شابک: رحلی. ص.84. 1394سیاه.  تهران: تختهزبان

9786004060301 
 آموز دانشمخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ها، زبان انگلیسی ها، تمرین آزمونلیدی:کلماتک
آموز به مباحث  هایی از متن است تا دانش هر درس از این کتاب شامل توضیح مختصر درس و سپس تمرینچکیده:

 my"گیرند:  های کتاب درسی هستند و این مباحث را در بر می ها مطابق سرفصل درس مسلط شود. درس
Nationality, my Week, my ability, my Health, my city, my village, my hobbies" در انتها ،

 ای گنجانده شده است. های چهارگزینه های پایان ترم و ورودی مدارس با پرسش نمونه آزمون

 

فرهنگواژگانزبانانگلیسیدورهمتوسطهاول.علوی مقدم، بهنام/ خیرآبادی، رضا/ علوی، سیده محدثه. .213
 9786006310923 شابک: بی.یج ص.296. 1394نش. تهران: علم و دا

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها نامه زبان انگلیسی، واژهکلماتکلیدی:

 ها ر ا از مراجعه به منابع غیرتخصصی، حجیم و  منابع کمک آموزشی بومی و در دسترس برای نوجوانان، آنچکیده:
های اصلی  دادن واژه کوشد، عالوه بر پوشش می« prospect»فرهنگ واژگان حاضر از مجموعة  کند. نیاز می غیربومی بی

هایی در اختیار مخاطبان قراردهد. این کتاب، تفکیک  های دیگر کتاب را نیز با مثال کتاب درسی در این فرهنگ، واژه
 با محتوا را دربردارد. واژگان سه پایة تحصیلی، ترجمة فارسی کلمات و ارائة تصاویر بومی و مرتبط
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214 ابراهیمی، سارا. . نهم. انگلیسی زبان  شابک: رحلی. ص.48. 1394تهران: مبتکران. کاربرگ

9789640723753 
 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها تکالیف درسی، تمرینکلماتکلیدی:

 ای، در اختیار  های جداگانه تواند بصورت برگه یکاربرگ همان درس عملیاتی معلم است اما به دلیل آنکه مچکیده:
آموزان قرار گیرد به این اسم نامیده شده است. این کتاب ابزاری است جهت ارزشیابی ظرفیت یادگیری، میزان  دانش

ای جهت مدیریت زمان، ایجاد جلب توجه و مشارکت  آموزان در زبان انگلیسی. همچنین وسیله مهارت و توانمندی دانش
 در تحقق اهداف آموزشی و نیز بازخوردگیری از فرایند یاددهی در کالس درس است.آنها 

 

لنگرودی، رضا.   فراهانی، حسین/ زینل.215  ص.64. 1395سبزوار: خط سفید. کارپوشهزبانانگلیسیپایهنهم.

 9786007361870 شابک: رحلی.
 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 انگلیسیزبان کلماتکلیدی:

 شود. کتاب حاضر کارپوشه ای است  المللی در مدارس درس داده می زبان انگلیسی به عنوان زبانی بینچکیده:
پی ریزی کند که از « شیوۀ ارتباطی»کوشد فرایند زبان آموزی را به  مخصوص دانش آموزان پایة نهم. این کتاب می

است از  آموز در کالس است. محتوای کتاب عبارت شهای جدید آموزشی و بر اساس مشارکت و تعامل دان روش
انجامد و از نوشتن کلمه شروع و به نوشتن و  های نوشتاری می که در واقع به ارتقای مهارت ""let's writeهای  بخش

شامل  "let's speak"گیرد؛  های شنیداری را دربرمی که تمرین "let's listen"شود؛  تکمیل جمله ختم می
اند. در پایان هر درس هم آزمون کوتاهی مرتبط با درس آمده  وگوست که با توجه به تصاویر قابل انجام تهای گف تمرین

های کتاب درسی همین  اند. مطالب مطابق آموزه هایی گنجانده شده نام دارد. در پایان کتاب نیز تست "quiz"است که  
 .اند و یک لوح فشرده نیز با کتاب همراه است پایه تنظیم شده

 

 ص.72. 1395سبزوار: خط سفید. کارپوشهزبانانگلیسیپایههشتم.لنگرودی، رضا.   فراهانی، حسین/ زینل.216

 9786007361825 شابک: رحلی.
 آموز دانشمخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 زبان انگلیسیکلماتکلیدی:

آموز در کالس درس  س مشارکت و تعامل دانشهای جدید آموزشی تهیه شده است و بر اسا این کتاب از روشچکیده:
های نوشتاری  که در واقع به ارتقای مهارت "let's write "های:  است از بخش تدوین شده است. محتوای کتاب عبارت

های شنیداری  که تمرین "let's listen"شود؛  انجامد و از نوشتن کلمه شروع و به نوشتن و تکمیل جمله ختم می می
اند. در پایان هر درس  وگوست که با توجه به تصاویر قابل انجام های گفت شامل تمرین "let's speak"یرد؛ گ را دربرمی

 اند. هایی گنجانده شده نام دارد. در پایان کتاب نیز تست "quiz"است که  هم آزمون کوتاهی مرتبط با درس آمده 
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 ص.72. 1395سبزوار: خط سفید. انگلیسیپایههفتم.کارپوشهزبانلنگرودی، رضا.   فراهانی، حسین/ زینل.217

 9786007361894 شابک: رحلی.
 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 ها زبان انگلیسی، تمرینکلماتکلیدی:

های جدید آموزشی و بر اساس  پی ریزی شده و از روش« شیوۀ ارتباطی»در این کتاب فرایند زبان آموزی به چکیده:
که در  ""let's writeهای  است از بخش آموز در کالس بهره برده است. محتوای کتاب عبارت و تعامل دانش مشارکت

 let's"شود؛  انجامد و از نوشتن کلمه شروع و به نوشتن و تکمیل جمله ختم می های نوشتاری می واقع به ارتقای مهارت

listen" گیرد؛  های شنیداری را دربرمی که تمرین"let's speak" وگوست که با توجه به  های گفت شامل تمرین
نام دارد. در پایان  "quiz"است که  اند. در پایان هر درس هم آزمون کوتاهی مرتبط با درس آمده  تصاویر قابل انجام

 اند و یک لوح فشرده های کتاب درسی همین پایه تنظیم شده اند. مطالب مطابق آموزه هایی گنجانده شده کتاب نیز تست
 نیز با کتاب همراه است.

 

 شابک: وزیری. ص.66. 1395تهران: دل آگاه. کتابکاروتمرینزبانانگلیسیپایههشتم.کبیری، افسانه. .218

9789642994304 
 آموز دانشمخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ها ها، آزمون زبان انگلیسی، تمرینکلماتکلیدی:

شود. کتاب کار و تمرین  درسی کشور ما، آموزش زبان انگلیسی در پایة هفتم آغاز می در مدرسه و در برنامة چکیده:
آموز  آموزان پایة هفتم است. هر درس از این کتاب شامل تمرین هایی از متن درس است تا دانش حاضر مخصوص دانش 

گنجانده شده اند و درپایان  های میان ترم اول و دوم های دوم و ششم آزمون به مباحث درس مسلط شود. در پایان درس
ای  های پایان نوبت اول و دوم آمده اند. در انتهای کتاب نیز نمونه های چهارم و هشتم نمونه آزمون هر کدام از درس

 تست جامع ارائه شده است.

 

زبانهایآموزشهاوتکنیکمقدمهایبررویکردها،روشمحمودی، فیروز/ زارعی، حامد/ برزگری، پروین. .219
 9786009629244 شابک: رقعی. ص.136. 1395اهر: شمیسا. انگلیسی)بامحوریترویکردارتباطی(.

 معلممخاطب:
 های آموزش زبان انگلیسی، روشکلماتکلیدی:

های رشد در جوامع  یادگیری زبان های دیگر، به خصوص زبان انگلیسی، به عنوان زبانی بین المللی، از ضرورتچکیده:
زی است. کتاب حاضر با تأکید بر رویکرد ارتباطی در آموزش زبان، شامل بررسی انواع رویکردها، روش ها و امرو

ها برای آموزش زبان بهره گرفته شده است. به این ترتیب، در این کتاب،  هایی است که در طول زمان از آن تکنیک
ها و تکنیک  ر رویکردهای آموزش زبا ن و نیز روشمخاطب با رویکردهای ساختاری، موقعیتی، تعاملی، ارتباطی و سای

 شود. های هر رویکرد آشنا می

 

 9786000458164 شابک: رحلی. ص.76. 1395فریده قاسمی. :.Fly with prospect3قاسمی، فریده. .220
 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 آموزش و یادگیری، زبان انگلیسی، مواد درسیکلماتکلیدی:

و دو نمونه  Reading & Writingکتاب حاضر در شش فصل تدوین شده است. در هر فصل دو نمونه سوال چکیده:
گنجانده شده است. همچنین در پایان درس سوم، یک نمونه آزمون جهت برگزاری آزمون کتبی  Listeningسوال 

بی نوبت دوم آمده است. به همراه کتاب، نوبت اول و در پایان درس ششم، یک نمونه آزمون، جهت برگزاری آزمون کت
 در قالب سی دی پیوست کتاب است. Listeningهای  فایل صوتی آزمون
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.(کوتیسرمانخوریکوتی) kooti kooti watch out you do not catch a cold.زاده، فرهاد حسن.221
 9786000104412 شابک: خشتی. ص.40. 1395تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های تخیلی، زبان انگلیسی، ادبیات کودکان داستانکلماتکلیدی:

 هایی  آموزانی که دوست دارند در حین یادگیری زبان خارجی داستان های کودکانة انگلیسی، برای دانش قصهچکیده:
است. در این داستان کوتی کوتی « kooti kooti»ست. کتاب حاضر جلد دوم از مجموعةنیز به آن زبان بخوانند، مفید ا

جا که هزارپاست و هزار تا کفش دارد، باید  که شخصیت اصلی ماجراست، قرار است به مهمانی برود. اما از آن
خواند. بنابراین، مخاطب  هایش، کتاب داستانی را می شدن کفش هایش را آماده کند. او در حین انتظار برای آماده کفش

 خواند. داستانی را در دل داستانی دیگر می

 

 ص.88. 1395گرگان: نویسندگان جوان. .Let's moveکمالی، سرّاله.  قنبری، ابوالفضل/ درّی، جعفر/ دماوندی.222

 9786009610112 شابک: رحلی.
 آموز دانشمخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ها های ارتباطی، تمرین سی، مهارتزبان انگلیکلماتکلیدی:

آموزان ضروری است. کتاب  المللی، برای دانش به عنوان زبانی بین  آموختن زبان دوم، به خصوص زبان انگلیسی،چکیده:
آموزان پایة هشتم. در این کتاب، که کتاب  هایی است برای آموزش این زبان به دانش ها و تمرین حاضر شامل درس
هایی را  آموز پس از دانستن اهداف هر درس، مکالمه در پایة هفتم بوده است، دانش Let's Start مقدماتی آن کتاب

هایی  آموزد و تکلیف دهد. پس از آن لغات جدید را می های درس را انجام می کند. سپس تمرین برای نمونه تمرین می
های بعدی هستند.  وشتاری نیز بخشهای شنیداری و ن دهد. تمرین کردن انجام می برای تقویت توانایی صحبت

های  های چهارم و هشتم نیز نمونه آزمون خودارزیابی پایان هر درس نیز برای سنجش خود است. در پایان درس
 شود. اند. کتاب همراه با لوح فشرده عرضه می ای آمده چهارگزینه

 

223 گرگان: نویسندگان .Let's Runگی، زهرا. کمالی، سرّاله/ درّی، جعفر/ قنبری، ابوالفضل/ عرب سرهن دماوندی.
 9786009610129 شابک: رحلی. ص.96. 1395جوان. 

 آموز دانشمخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ها های ارتباطی، تمرین زبان انگلیسی، مهارتکلماتکلیدی:

آموزان ضروری است. کتاب  شالمللی، برای دان به عنوان زبانی بین  آموختن زبان دوم، به خصوص زبان انگلیسی،چکیده:
آموزان پایة نهم. در ابتدای این کتاب،  هایی است برای آموزش این زبان به دانش ها و تمرین حاضر شامل درس

آموز با اطالع از  اند. پس از آن، دانش ها آمده های دو کتاب قبلی ارائه شده و خالصة درس هایی برای مرور درس تمرین
دهد. پس از آن لغات  های درس را انجام می کند. سپس تمرین یی را برای نمونه تمرین میها اهداف هر درس، مکالمه

های شنیداری و نوشتاری نیز  دهد. تمرین کردن انجام می هایی برای تقویت توانایی صحبت آموزد و تکلیف جدید را می
های چهارم و هشتم نیز  ایان درسهای بعدی هستند. خودارزیابی پایان هر درس نیز برای سنجش خود است. در پ بخش

 شود. اند. کتاب همراه با لوح فشرده عرضه می ای آمده های چهارگزینه نمونه آزمون
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 ص.100. 1395گرگان: نویسندگان جوان. .Let's Startکمالی، سرّاله/ درّی، جعفر.  قنبری، ابوالفضل/ دماوندی.224

 9786009610105 شابک: رحلی.
 زآمو دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 های ارتباطی ها، مهارت زبان انگلیسی، تمرینکلماتکلیدی:

آموزان ضروری است. کتاب  المللی، برای دانش به عنوان زبانی بین  آموختن زبان دوم، به خصوص زبان انگلیسی،چکیده:
ان پایة هفتم. در این کتاب، آموز هایی است برای شروع آموزش این زبان به دانش ها و تمرین حاضر شامل درس

های درس را انجام  کند. سپس تمرین هایی را برای نمونه تمرین می آموز پس از دانستن اهداف هر درس، مکالمه دانش
های  دهد. تمرین کردن انجام می هایی برای تقویت توانایی صحبت آموزد و تکلیف دهد. پس از آن لغات جدید را می می

های بعدی هستند. خودارزیابی پایان هر درس نیز برای سنجش خود است. در پایان  ز بخششنیداری و نوشتاری نی
 اند. ای آمده های چهارگزینه های چهارم و پنجم نیز نمونه آزمون درس

 

225 بلرزان)move the world kooti kooti زاده، فرهاد. حسن. را تهران: کانون پرورش .(کوتیکوتی دنیا
 9786000104405 شابک: خشتی. ص.44. 1395وجوانان. فکری کودکان و ن

 آموز دانشمخاطب:
 های تخیلی زبان انگلیسی، داستانکلماتکلیدی:

 هایی  آموزانی که دوست دارند در حین یادگیری زبان خارجی داستان های کودکانة انگلیسی، برای دانش قصهچکیده:
است. چند داستان تخیلی « kooti kooti»جلد سوم از مجموعةنیز به آن زبان بخوانند، مفید است. کتاب حاضر 

 don't whirl and twist yourself, the"است از:  ها عبارت اند که نام بعضی از آن کودکانه در این کتاب آمده

chef's pizza, to do business, riding on a thousand legs, tasty ice-cream". 

 

 9786000458171 شابک: رحلی. ص.60. 1395فریده قاسمی. :.Move with prospect2قاسمی، فریده. .226
 آموز دانشمخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ها، آموزش مکالمه، زبان انگلیسی، فایل صوتی، مواد درسی آزمونکلماتکلیدی:

 در هر فصل، یک  کتاب حاضر بر اساس کتاب زبان انگلیسی تدوین شده است و شامل هفت فصل است کهچکیده:
گنجانده شده است. همچنین در پایان درس سوم،  Listeningو یک نمونه سوال  Reading & Writingنمونه سوال 

دو نمونه آزمون، جهت برگزاری آزمون کتبی نوبت اول و در پایان درس هفتم، دو نمونه آزمون، جهت برگزاری آزمون 
درس به درس در قالب سی دی  Listeningهای   تاب فایل صوتی آزمونکتبی نوبت دوم قرار داده شده است. در این ک

 پیوست کتاب است.

 

سبزوار: خط .Prospect plus 1ویلیامز، ایوان اچ/ عسکری ازغندی، مجید/ قاسم زاده، مهری/ نعیمی نیا، حامد. .227
 9786007361832 شابک: رحلی. ص.96. 1395سفید. 

 آموز دانشمخاطب:
 هفتملی:پایهتحصی

 زبان انگلیسی، راهنمای آموزشیکلماتکلیدی:
 آموزان است. کتاب حاضر جلد اول از  های امروزی والدین و دانش آموزش زبان انگلیسی یکی از دغدغهچکیده:

هایی با موضوع  پردازد. این کتاب شامل، درس ای سه جلدی است که به آموزش زبان انگلیسی از سطح پایه می مجموعه
ها را  مندی فی خود و شناخت دیگران، پرسیدن سن و تاریخ، شغل، پرسیدن زمان و آدرس، پرسیدن قیمت و عالقهمعر
شود. دو نمونه آزمون میان ترم و پایان ترم  های جدید و دستور می های مکالمه، لغت گیرد. هر درس شامل بخش می دربر

 شود. فرهنگ لغت تصویری مشاهد میاند. در پایان کتاب نیز یک  شده  نیز در کتاب گنجانده
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 Prospect plusویلیامز، ایوان اچ/ عسکری ازغندی، مجید/ نعیمی نیا، حامد/ هاوشکی، حسین/ ناعمی، ریحانه. .228

 9786007361924 شابک: رحلی. ص.96. 1395سبزوار: خط سفید. .2
 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 ها سی، راهنمای آموزشی، تمرینزبان انگلیکلماتکلیدی:

 ای سه جلدی، به آموزش زبان انگلیسی در سطح متوسط است. محتوای این  این کتاب جلد دوم از مجموعهچکیده:
ها و شهر و روستا را  های روزانه و اوقات فراغت، توانایی ها، فعالیت  ها و زبان هایی با موضوع ملیت جلد از کتاب، درس

های جدید، طرز تلفظ کلمات و دستورزبان است. دو نمونه آزمون مروری نیز در کتاب  درس شامل لغتگیرد. هر  می دربر
اند، کتاب با یک  ها، در پایان کتاب آمده هایی از هر درس، به تفکیک درس سؤال  اند. همچنین، نمونه شده گنجانده 

 دی نیز همراه است. سی

 

. 1395سبزوار: خط سفید. .Prospect plus 3مجید/ هاوشکی، حسین. ویلیامز، ایوان اچ/ عسکری ازغندی، .229
 9786007361931 شابک: رحلی. ص.96

 آموز دانشمخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ها زبان انگلیسی، راهنمای آموزشی، تمرینکلماتکلیدی:

 حی باالتر از متوسط ای سه جلدی، به آموزش زبان انگلیسی در سط کتاب حاضر جلد سوم از مجموعهچکیده:
گیرد. هر درس  می ها را دربر هایی با موضوع مسافرت و گرفتن هتل، تعطیالت و فیلم پردازد. این جلد از کتاب، درس می

های حال ساده، حال استمراری و گذشته  شود. زمان های جدید، طرز تلفظ کلمات و دستور می های لغت شامل بخش
  اند. همچنین، نمونه شده شوند. دو نمونه آزمون مروری نیز در کتاب گنجانده  می ساده نیز در این کتاب آموزش داده

قاعده نیز مشاهده  اند. در نهایت، جدول افعال بی ها، در پایان کتاب آمده هایی از هر درس، به تفکیک درس سؤال
 دی نیز همراه است. شوند، کتاب با یک سی می

 

 9786000433550 شابک: رحلی. ص.51. 1395فریده قاسمی. :.Start with prospect1قاسمی، فریده. .230
 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 ها، زبان انگلیسی، مواد درسی آزمونکلماتکلیدی:

 و دو نمونه سوال  Reading & writingفصل است. در هر فصل، یک نمونه سوال  8کتاب حاضر شامل چکیده:
Listening نمونه آزمون جهت برگزاری آزمون کتبی نوبت اول آمده است  2ده است. در پایان درس چهارم گنجانده ش

نمونه آزمون جهت برگزاری آزمون کتبی نوبت دوم آمده است. عالوه بر آن فایل صوتی  2و در پایان درس هشتم نیز 
 درس به درس در قالب سی دی پیوست کتاب است. Listeningهای  آزمون

 شعر

 

. مؤسسه فرهنگی دارالحدیث: قمالسالم.محمدباقرعلیهبارانقاصدک:شعرآیینیامام پوروهاب، محمود..231
 9789644938207 شابک: رقعی. ص.16. 1394

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبیات کودکان، انواع ادبی، شعر، امامانکلماتکلیدی:

 ه هدف آن است که کودکان با بخشی از زندگی امام محمد باقر )ع( آشنا شوند. این روایت از در این منظومچکیده:
 دهد. تولد تا واقعه عاشورا و امامت آن حضرت را پوشش می
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 9789648515879 شابک: رقعی. ص.40. 1394. خورشیدباران: تهرانای.هاینقرهبال پی، روزبه. فروتن.232
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمیهتحصیلی:پا
 انواع ادبی، شعر، کودک و نوجوان، جنگ ایران و عراقکلماتکلیدی:

ارتباط با  این مجموعه دربردارنده اشعاری درباره دفاع مقدس است که به سبک معاصر سروده شده است و بیچکیده:
گونگی کشته شدن کودکان ویتنامی اختصاص مسائل و مشکالت روز و زمان حال نیست. یکی از اشعار نیز به توصیف چ

 دارد.

 

233 بی ، اسماعیل. طنز جدی: امینی.  شابک: رقعی. ص.104. 1395. قدیانی: تهراندرخت.بوستان

9786002519221 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبیات فارسی، انواع ادبی، شعر، طنزکلماتکلیدی:

ن مجموعه بسیاری از مسائل مهم اجتماعی و نقایص و کمبودها در قالب شعر طنز بیان شده است. رعایت در ایچکیده:
ای بر  این اشعار نقیضه  خلقی و... از مسائل مطرح در این اشعار هستند. همچنین خواهی، خوش حقوق دیگران، عدالت
 بوستان سعدی است.

 

 9786002963697 شابک: رقعی. ص.40. 1395. پیدایش: تهرانبوقسگ. ملکی، بیوک..234
 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ادبیات فارسی، انواع ادبی، شعرکلماتکلیدی:

 کتاب حاضر دربردارنده اشعاری در قالب شعر نو با موضوعات مختلف است. بیشتر موضوعات این اشعار چکیده:
 های دیگران، صلح و آرامش، قضا و قدر و... اشاره دارد. و اندیشهتوجهی به افکار  صورت کنایی به تنهایی، بی به

 

235  شابک: وزیری. ص.226. 1395. دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهرانچهارباغ. فروغی، مهدی.  امین.

9789644763885 
 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 انواع ادبی، شعر، اعتقادات مذهبیکلماتکلیدی:

این کتاب تاریخ منظومی است که در آن میرزا یحیی مدرس اصفهانی با استفاده از قالب شعری مربع ترکیب، چکیده:
کند و در برخی موارد به بیان  مناقب، سجایای اخالقی، مصائب و کیفیت شهادت معصومین و اولیا )ع( را بیان می

 پردازد. جزئیات تاریخی و کلیات وقایع می

 

236 برگ. فتحی، فرزانه..  شابک: رقعی. ص.52. 1395. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهرانخنده

9786000102029 
 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ادبیات فارسی، انواع ادبی، کودک و نوجوانکلماتکلیدی:

صورت کنایی به بیان  لویحی و بهطور ت این کتاب دربردارنده اشعاری در موضوعات مختلف است. این اشعار بهچکیده:
های منطقی و معقول یکدیگر و...  ها، صبوری کردن، مهربانی، توجه به خواسته نکاتی مانند بردباری و استقامت در سختی

 پردازد. می
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237 پیاده ملکی، بیوک..  شابک: وزیری. ص.40. 1394. مؤسسه انتشارات امیرکبیر: تهرانرو.در

9789643008000 
 آموز دانشطب:مخا

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 انواع ادبی، شعر، ادبیات نوجوانانکلماتکلیدی:

رو  دهد. از نظر شاعر، پیاده رو رخ می مجموعه شعر کتاب حاضر، درباره اتفاقات تلخ و شیرینی است که در پیادهچکیده:
ش را گم کرده، پرندگانی که به دنبال غذا هستند و افراد کنند، کودکی که مادر تواند جای افرادی باشد که تکدی می می
 گذرانند. خانمانی که شب را در کوچه می بی

 

238 مجموعهشعرنوجواننیمایی. شفیعی، کمال.. . 1395. مؤسسه انتشارات امیرکبیر: تهرانروزهایمنحنی:
 9789643009892 شابک: رقعی. ص.24

 آموز دانشمخاطب:
 فتم، هشتم، نهمهپایهتحصیلی:
 ادبیات فارسی، انواع ادبی، شعر نوکلماتکلیدی:

 ها بیشتر، مسائل  اشعار این مجموعه، در قالب سپید سروده شده است. محتوای موضوعی هر یک از آنچکیده:
 های نوجوانان توجه شده است. ها و دغدغه مندی گیرد. در این اشعار به عالقه اجتماعی را دربرمی

 

239  رقعی. ص.24. 1394. مؤسسه فرهنگی دارالحدیث: قمسایهروشن. فرد، یحیی. مجموعه شعر نوجوان: لویع.

 9789644938214 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبیات فارسی، انواع ادبی، شعر، نوجوانانکلماتکلیدی:

 ساالن  های موجود در روابط نوجوانان با بزرگ ه شده و به آسیباشعار این کتاب در قالب چهارپاره سرودچکیده:
سال مطرح شده و با اینکه لحن پندآمیز ی دارد، به شکلی هنری بیان  پردازد. بخش اول کتاب از زبان یک بزرگ می
ان بزند تا در های نوجوانان از بزرگساالن است. شاعر با زبان شعر تالش دارد تلنگری به نوجوان شود. بخش دوم درددل می

 رفتارهای خود تجدیدنظر کنند.

 

240 تاریکم. رهنما، شاهین.. گفت  شابک: رقعی. ص.40. 1395. مؤسسه انتشارات امیرکبیر: تهرانشب

9789643009878 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبیات فارسی، انواع ادبی، شعرکلماتکلیدی:

 دربردارنده مجموعه شعرهایی برای نوجوانان است که در قالب نیمایی سروده شده است. در این  این کتابچکیده:
 اشعار به موضوعات اجتماعی، آیینی و عشق توجه شده است.

 

 رقعی. ص.32. 1395. مؤسسه انتشارات امیرکبیر: تهرانترینسیبدنیاست.ماهروشن سعید.  هاشمی، سید.241

 9789643008727 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبیات کودکان، انواع ادبی، شعر نوکلماتکلیدی:

 کتاب حاضر حاوی مجموعه شعر نوجوانان، در قالب نیمایی است که به موضوعات اجتماعی، آیینی، دینی چکیده:
ورزی و ... از موضوعات محتوایی  آن، مهربانی و عشقپردازد. واقعه عاشورا، واقعه غدیر خم، محیط زیست و توجه به  می

 اشعار است.
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 شابک: رقعی. ص.164. 1395. دفتر نشر فرهنگ اسالمی: تهرانمجموعهشعرشرحصدر. آسمان، محمدجواد..242

9789644763953 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 بی، شعر مذهبیادبیات فارسی، انواع ادکلماتکلیدی:

صدر مرجع دینی و سیاسی شیعیان بود که پس از هجرت از ایران به لبنان، مجلس اعالی شیعیان  سید موسیچکیده:
های بیش از  عهده گرفت. در این مجموعه سروده لبنان را تأسیس کرد و رهبری فکری و سیاسی شیعیان این کشور را به

 صدر، گردآوری و ارائه شده است. موسی های واالی امام یشهشاعر معاصر ایران پیرامون منش و اند 80

 

243 معراجسرخبرایشهیدحسینفهمیده. پی، روزبه. فروتن.  ص.38. 1394. خورشیدباران: تهرانمنظومه

 9789648515862 شابک: رقعی.
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 انواع ادبی، شعرجنگ ایران و عراق، کلماتکلیدی:

ها و لحظه شهادت آن  است، رشادت« حسین فهمیده»در این منظومه به روایت سراینده که از همرزمان شهید چکیده:
شود. این منظومه که در دو بخش تنظیم شده است، در نگاهی معاصر به وقایع جنگ، مسائل  شهید به تصویر کشیده می

 کند. مقایسه و تحلیل و بررسی میو مشکالت امروز را با مسائل آن دوران 

 عربی

 

پژوهشگاه علوم : قمگیریدرزبانعربیباتأکیدبرقرآنوروایات.شمارشواندازه زاده، محمدعلی. محسن.244
 9786001952630 شابک: وزیری. ص.404. 1395. و فرهنگ اسالمی

 معلممخاطب:
 آموزش زبان عربی، شمارش عربیکلماتکلیدی:

های مختلف و ... از مباحث پرکاربرد زبان و  استفاده از عدد و تکرار آن در ذکر ساعت، تاریخ، خواندن شمارهیده:چک
ادبیات عربی است. این نوشتار، با رویکرد آموزش قواعد کاربردی عدد و ملحقات آن در زبان عربی تدوین شده است. در 

ای به زبان  های مکالمه های آموزشی قرآنی و روایی و مثال اعد با مثالهای متعدد و جامع و تطبیق قو این راستا از مثال
 هایی آمده است. فاخر و امروزین استفاده شده است. در پایان هر بخش نیز تمرین

 تجربیعلوم

 

آزمایش مورفی، پت/ کالگس، الن/ شور، لیندا..245 انگیزبااعضایآزمایششگفت53هایعلمیخانوادگی:
 شابک: رحلی. ص.124. 1394. دیبایه/ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی: پور. تهران نفیسه نعیمی ه.خانواد

9786002122407 
 هفتمپایهتحصیلی:  آموز دانشمخاطب:

 های آموزشی ها، علوم تجربی، سرگرمی آزمایشکلماتکلیدی:
ا را تجربه کنیم. کتاب حاضر برای مخاطب فرصتی ه ها باید بتوانیم آن برای درک عمیق علوم و کاربردهای آنچکیده:
توان  های کتاب را می های جدید کسب کند و تفریح کند. آزمایش سازد که ضمن انجام آزمایش علمی، تجربه فراهم می

کننده در این  ترین وسایل موجود در خانه انجام داد. بیش از پنجاه آزمایش علمی و سرگرم فردی یا گروهی و با ساده
های جدید و آزمودن  طراحی آزمایش  ب موجود است. در پایان هر آزمایش مفاهیم علمیِ مبنای آزمایش و روشکتا

 اند. های گوناگون تشریح شده فرضیه
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 ص.64. 1395. طالیی: تهرانآموزینجوموفضا.نامهدانشانگیزفرهنگآسمانشگفت ناصری، مهدی..246

 9786006229737 شابک: رحلی.
 آموز دانشطب:مخا

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها المعارف نجوم، دایرۀکلماتکلیدی:

 ها به فهم  در این کتاب اطالعات علمی با زبانی ساده، توضیح داده شده است. در کنار متن، تصاویر و نقاشیچکیده:
دهند. بعضی از این  آسمان را نشان میها و زیبایی  های واقعی هم قسمتی از جذابیت کنند. عکس بهتر مطالب کمک می

اند. در انتهای  ترین ابزارهای نجومی تهیه شده ترین و دقیق ها توسط عکاسان و برخی دیگر به کمک پیشرفته عکس
 نامه قرار دارد که در آن توضیحاتی درباره اصطالحات و کلمات مهم و پرکاربرد نجوم آمده است. کتاب، واژه

 

هایپژوهشدرعملدورهآموزه کرجی، آسیه/ شمشیری، مینا/ طاهرخانی، زهره. رضایی  احمدی، خدیجه/.247
 9786008169888 شابک: رقعی. ص.160. 1395. ملرد: رجکآموزشمتوسطه.

 معلممخاطب:
 های آموزش و پرورش، یادگیری پژوهی، نظریه نمونهکلماتکلیدی:

 هایی در این زمینه  وزش و پرورش انکارناپذبر است. گسترش طرحجایگاه مطالعه و پژوهش در فرآیند آمچکیده:
هایی است که چند تن از  آموزان را در پی خواهد داشت. این نوشتار شامل مقاله شکوفایی استعدادهای بالقوه دانش

گیری اند. مشکالتی را در حوزه آموزش و پرورش و یاد پژوهی ارائه کرده معلمان تحقیقات خود را در قالب اقدام
 اند. آموزان شناسایی، تحلیل و برای رفع آنها پیشنهادهایی ارائه داده دانش

 

248 گیاهان. یر. دانشنامه خانواده: آمان، کریستین/ آورو، پی. جانورانو مهدی ضرغامیان، مهناز عسگری.  اسرار
 9789640809914 شابک: رحلی. ص.142. 1395. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران
 آموز دانشاطب:مخ

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ، کودکان و نوجوانان، اطالعات عمومی المعارف جانوران و گیاهان، دایرۀکلماتکلیدی:

 نامه خانواده است که به معرفی تاریخ طبیعی زمین، دنیای جانوران و دنیای  این کتاب جلد دوم از دانشچکیده:
ترین موجودات، نخستین جانوران، پیدایش  های بزرگ تاریخ کره زمین از قدیمی دوران پردازد. در بخش اول گیاهان می

و انقراض دایناسورها، خزندگان و پرندگان و انسان نئاندرتال با تصاویر مربوط به هر بخش آمده است. در این کتاب چند 
اند. برای هر پرسش دو  احی شدهبندی شده و در هر فصل، تعدادی پرسش مرتبط با هم طر زمینه نزدیک به هم فصل

تر و سپس برای  سن و سال و بیش کوتاه و کلی برای افراد کم نوع پاسخ ارائه شده است. نخست، پاسخ اولیه و کم
 تر داده شده است. نوجوانان یا والدین و آموزگارانی که به توضیح بیشتر نیازمندند، پاسخ مفصل و جزئی

 

249 گوش مارکل، ساندرا.. گوشاگر شبیه . تیمورزاده/ طبیب: ندا رضوان. تهران هایحیواناتبود!؟.هایشما
 9786002383457 شابک: رحلی. ص.32. 1395

 آموز دانشمخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 زندگی حیوانات، بهداشتکلماتکلیدی:

کند.  دن حس تعادل ایجاد میکند صداها را بشنویم. این همکاری در ب گوش با همکاری مغز به ما کمک میچکیده:
های حیواناتی مثل خرگوش آمریکایی، سنجاب قرمز، کواال، زرافة گردن کوتاه، خفاش، جغد  کتاب حاضر دربارۀ گوش

های حیوانات، دربارۀ گوش  دهد. نویسنده پس از ارائة اطالعاتی دربارۀ گوش دار و فیل اطالعاتی به مخاطب می شاخ
 دهد. نحوۀ مراقبت از آن اطالعاتی به مخاطب می های آن و نیز انسان، ویژگی
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. 1395. گنجینه دانش نوین: مهدی رمضانی. تبریز هایحیوانات.بچه ها: جواب  ها و سؤال  جانسون، جینی. اولین.250
 9786007288368 شابک: رحلی. ص.24

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 وانات، اطالعات عمومیزندگی حیکلماتکلیدی:

های  از مجموعه کتاب« های حیوانات بچه»دانستن رابطة مادر و فرزندی در میان حیوانات جالب است. کتاب چکیده:
های جالبی در  دهد و او را با واقعیت هایشان اطالعاتی به مخاطب می دربارۀ حیوانات و بچه« ها ها و جواب اولین سوال»

جنگند، چرا بعضی  شیرها در بازی با هم می روند، چرا توله ها چطور از تخم بیرون می ؛ جوجهکند ها آشنا می بارۀ آن
کنند و بهترین مادر بین جانوران کدام است.  های خود را گرم می های قطبی چطور بچه اند، خرس ها شبیه گالبی تخم

 رائه شده است.اطالعات این کتاب با تصویرهای بزرگ و دقیق از اجزای بدن این جانوران ا

 

251 انسان. علوم:  نامه بارنس، کیت. دانش.  شابک: رحلی. ص.44. 1395. آبادیران: فاطمه امیری. تهران بدن

9789647039994 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:
 انسان، تولیدمثل، دستگاه گردش خونکلماتکلیدی:

آموزد  کند؟ این کتاب به مخاطب می بدن شماست و بدن شما چگونه کار میدانید چه چیزهایی درون  آیا میچکیده:
های بدن با یکدیگر، ترکیب پیچیده بدن انسان را  کند و چگونه تمام دستگاه که هر دستگاه بدن انسان چگونه کار می

چنین درمورد پنج  دهند. نویسنده از تصاویر واقعی برای نمایش بدن و اجزای آن استفاده کرده است، هم تشکیل می
کنیم، چگونه  دهد. ما چگونه و چرا تنفس می حس بینایی، شنوایی، المسه، چشایی و بویایی اطالعات جدیدی ارائه می

 اند. شویم، از موضوعات مطرح شده در این کتاب کنیم و باعث بقای نسل می کنیم و چگونه تولیدمثل می حرکت می

 

 شابک: رحلی. ص.64. 1395. طالیی: تهرانها.مهرهبی ای جانوران ایران و جهان:ه الدینی، محمد. دانستنی کرام.252

9786006229577 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 دانشنامه، زندگی حیوانات، علوم زیستیکلماتکلیدی:

های  دانستنی»مجموعة کسب اطالعات دربارۀ حیوانات همیشه برای کودکان جذاب بوده است. کتاب حاضر از چکیده:
مهرگان را به مخاطب معرفی کند. نویسندۀ کتاب پس از آوردن توضیحی دربارۀ  کوشد بی می« جانوران ایران و جهان

ها،  ها، حشره تنان، بندپاها، عنکبوتی ها، نرم تنان، انواع کرم ها، کیسه مهره، مخاطب را با اسفنج چیستی جانور بی
انگیز را نیز  های عجیب و شگفت مهره های پایانی، بی کند. درصفحه ها و زنبورها آشنا می روانهها، پ ها، ساس ملخ ها، سوسک

ای تصویری، معرفی تمام  نامه گوید. این کتاب همچون دانش کند و از خدمات حشره ها به انسان سخن می معرفی می
 نامه آمده است. ب نیز نمایه و واژهحیوانات را با تصویرهای دقیقی از آن ها همراه کرده است. در انتهای کتا
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 شابک: رحلی. ص.64. 1395. طالیی: تهرانپرندگان. های جانوران ایران و جهان: الدینی، محمد. دانستنی کرام.253

9786006229614 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 دانشنامه، زندگی حیوانات، اطالعاتکلماتکلیدی:

 سب اطالعاتی دربارۀ انواع حیوانات برای کودکان و نوجوانان لذت بخش است. کتاب حاضر از داشتن و کچکیده:
توضیحات دقیقی دربارۀ انواع پرندگان عرضه می کند. نویسندۀ کتاب « های جانوران ایران و جهان دانستنی»مجموعة 

کند. سپس اطالعاتی دربارۀ  شنا میشکل ولی متفاوت آ های هم پس از آوردن تعریف علمی پرنده، مخاطب را با پرنده
خانمان و در  شان، مهاجرت و نیز پرندگان شناگر، شب پرواز، بیابانی، شهرنشین،بی ها، منقار پرندگان، آشیانه رنگ آن

کند. این کتاب  ای یعنی هما، ارائه می ها، کبوترها، پرندگان سواحل، کالغ ها و حتی پرندۀ افسانه نهایت گنجشک
ای تصویری، معرفی تمام پرندگان را با تصویرهای دقیقی از آن ها همراه کرده است. در انتهای کتاب  مهنا همچون دانش

 نامه آمده است. نیز نمایه و واژه

 

254 شیوهپروانه (:64کوواک، رابینه. چرا و چگونه) اشتگهاوس. دگردیسیو رشد، کمال بهروزکیا.  زندگی.ها،
 9786002513564 شابک: حلی.ر ص.48. 1395. قدیانی: تهران

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 شیوۀ زندگی، دگردیسی، شفیرهکلماتکلیدی:

ها از هزاران سال پیش تاکنون برای  ترین حشرات رنگارنگ هستند. بعضی از انواع پروانه داشتنی ها دوست پروانهچکیده:
است که  "چرا و چگونه"های  چهارم از مجموعه کتاب و نند. کتاب حاضر جلد شصتک ها کمک می تهیة ابریشم به انسان

 دهد. ها را نشان می ها دارد و ارتباط نزدیک ما و آن نگاه جامعی به شیوۀ زندگی جالب پروانه

 

255 پژوهش اینگرام، مریل. چگونه پژوهش را بیاموزیم:. بطرینوشابه.101هایزیستی: ا رض پژوهشعلمیبا
 9786002121790 شابک: رحلی. ص.116. 1394. دیبایه: روحانی، فریبا شریفی. تهران

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، راهنمای آموزشی های علمی، آزمایش پژوهشکلماتکلیدی:

 وانند با بطری نوشابه و دیگر مواد ها تا بت آموزان و والدین آن ها، دانش این کتاب راهنمایی است برای معلمچکیده:
های ارائه شده در این  های گوناگون پژوهش کنند. پروژه بوم بازیافتی موجود و در دسترس درباره محیط زیست و زیست

ها  ها را اجرا کرد. در این پروژه زمان و در کنار موضوعات درسی آن توان هم اند و می کتاب، از ساده به دشوار فهرست شده
ها آشنا  تدریج با ساختار و مراحل پژوهش علمی مانند فرضیه سازی، طرح پرسش و گزارش یافته  آموزان به دانش

 شوند. می
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256  رحلی. ص.64. 1395. طالیی: تهرانپستانداران. های جانوران ایران و جهان: الدینی، محمد. دانستنی کرام.

 9786006229621 شابک:
 آموز دانشمخاطب:
 هفتملی:پایهتحصی

 دانشنامه، زندگی حیوانات، اطالعاتکلماتکلیدی:
های  دانستنی»کسب اطالعات دربارۀ حیوانات همیشه برای کودکان جذاب بوده است. کتاب حاضر از مجموعة چکیده:

ۀ کتاب پس از ها، به مخاطب معرفی کند. نویسند های آن کوشد پستانداران را، با انواع و نمونه می« جانوران ایران و جهان
کند. سپس اطالعاتی  ها آشنا می های آن آوردن تعریف علمی پستاندار، مخاطب را با پستانداران ایران و زیستگاه

سانان، و پلنگ،  سانان، گربه کند. سگ خوار ارائه می گرد، شکارچی و گیاه دربارۀپستانداران کوچک و بزرگ، پرنده، شب
ای تصویری، معرفی  نامه پستانداران معرفی شده هستند. این کتاب همچون دانششیر و یوزپلنگ ایرانی نیز از جمله 

 نامه آمده است. تمام حیوانات را با تصویرهای دقیقی از آن ها همراه کرده است. در انتهای کتاب نیز نمایه و واژه

 

257 . 1395. گنجینه دانش نوین: بریزمهدی رمضانی. ت جانورانکمیاب. ها: جواب  ها و سؤال  تیلور، باربارا. اولین.
 9786007288412 شابک: رحلی. ص.24

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 زندگی حیوانات، جانورشناسی، اطالعات عمومیکلماتکلیدی:

ترند؛  ند که کمیاببینیم، حیواناتی هست شناسیم و همواره می عالوه بر جانورانی که به طور معمول آن ها را میچکیده:
« ها ها و جواب اولین سوال»های  از مجموعه کتاب« جانوران کمیاب»اند. کتاب  اند و یا از بین رفته یا درحال انقراض

دهد و پاسخ  ها، گوریل کوهی و دایناسورها اطالعاتی به مخاطب می دربارۀ جانورانی مثل پانداها، یوزپلنگ، شامپانزه
گردند، کدام نهنگ در حال انقراض است،  هایی مثل: آیا دایناسورها برمی آورد؛ سؤال و را میهای احتمالی ا بعضی سؤال

ها در خطر  سان کدام است و چرا فیل ترین گربه پوشند، کمیاب ها کت خز می کدام حلزون از بین رفته است، آیا فک
 وران ارائه شده است.هستند. اطالعات این کتاب با تصویرهای بزرگ و دقیق از اجزای بدن این جان

 

258 کیسه هارتمان، گرهارت. چرا و چگونه:. پریماتجانورانوحشی: گربهداران، و کمال بهروزکیا.  سانان.ها
 9786002513540 شابک: رحلی. ص.48. 1395. قدیانی: تهران

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 سانان نوجوان، گربهجانورشناسی، کودک و کلماتکلیدی:

تقریباً زندگی تمام جانوران در زمین در معرض خطر است. نسل بسیاری از جانوران پستاندارِ مورد بحث در این چکیده:
پردازد بلکه دربارۀ  شود. کتاب حاضر نه تنها به معرفی پستانداران بزرگ و ناشناخته می کتاب از سوی انسان تهدید می

دوم از  و رود. این کتاب جلد شصت گوید که اگر از بین بروند گنجینة مهمی از دست می جانوران جالبی سخن می
 پردازد. ها می است که با ارائة تصاویر به معرفی جانوران وحشی و زندگی آن "چرا و چگونه"های  مجموعه کتاب
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 رحلی. ص.24. 1395. دانش نوین گنجینه: مهدی رمضانی. تبریز حشرات. ها: جواب  ها و سؤال  جو، کوان. اولین.259

 9786007288382 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 حشرات، زندگی حیوانات، اطالعات عمومیکلماتکلیدی:

 های  از مجموعه کتاب« حشرات»کننده است. کتاب  دانستن دربارۀ حیوانات برای کودکان جالب و سرگرمچکیده:
ها هر  ها و پروانه دهد: آیاسوسک ها اطالعاتی به مخاطب می دربارۀ حشرات و نحوۀ زندگی آن« ها ها و جواب اولین سوال»

ها از همه باالتر می پرند، آیا حشرات بیماری را منتقل  دو از یک دسته هستند، هر حشره چند بال دارد، کدام پروانه
شویی هم هستند. اطالعات این کتاب با تصویرهای  دستها در  کنند، چرا دم عقرب کشنده است و چرا عنکبوت می

 بزرگ و دقیق از اجزای بدن این جانوران ارائه شده است.

 

 شابک: رحلی. ص.64. 1395. طالیی: تهرانخزندگان. های جانوران ایران و جهان: الدینی، محمد. دانستنی کرام.260

9786006229607 
 آموز دانشمخاطب:

 مهفتپایهتحصیلی:
 زندگی حیوانات، دانشنامهکلماتکلیدی:

 داشتن و کسب اطالعاتی دربارۀ انواع حیوانات برای کودکان و نوجوانان لذت بخش است. کتاب حاضر از چکیده:
به معرفی بسیار کاملی از خزندگان اختصاص دارد. مخاطب این کتاب « های جانوران ایران و جهان دانستنی»مجموعة 

های خزندگان مثل  خواند و با نمونه هامی شود. سپس دربارۀ پیدایش و تغییر رنگ آن علمی خزنده آشنا میابتدا با تعریف 
شود.  ها، السرتاها و انواع مارها آشنا می ها، اسکینک ها، سوسمارها، بزمجه های دریازی و زمینی، کروکودیل پشت الک

نامه آمده  اند. در انتهای کتاب نیز نمایه و واژه قابل مشاهدهشده، در کتاب  ها نام برده تصویر همة خزندگانی که از آن
 است.

 

 رحلی. ص.24. 1395. گنجینه دانش نوین: مهدی رمضانی. تبریز خزندگان. ها: جواب  ها و سؤال  جو، کوان. اولین.261

 9786007288375 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ندگی حیوانات، اطالعات عمومیزکلماتکلیدی:

 از مجموعه « خزندگان»خزندگان حیواناتی مثل مار، قورباغه و مارمولک هستند که خونسردند. کتاب چکیده:
دهد و او را با پاسخ بعضی  دربارۀ این جانوران خونسرد اطالعاتی به مخاطب می« ها ها و جواب اولین سوال»های  کتاب
هایی مثل: دوزیستان چه جانورانی هستند، آیا بدن مارمولک  کند؛ سؤال ها آشنا می رۀ آناش در با های احتمالی سؤال

افتد و آیا خزندگان دوزیستان  خورند، آیا دم مارمولک می تواند پلک بزند، چرا مارها سر می شفاف است، چرا بزمجه نمی 
 ن این جانوران ارائه شده است.خورند. اطالعات این کتاب با تصویرهای بزرگ و دقیق از اجزای بد را می
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. 1395. طالیی: افسانه حجتی طباطبائی. تهران کنند؟.هاچگونهکارمیخودروهاودوچرخه پارکر، استیو..262
 9786006229768 شابک: رحلی. ص.40

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 وسایل حمل و نقل، اطالعاتکلماتکلیدی:

چکی تواند مورد عالقة بسیاری از نوجوانان باشد.  ها، موتورها وخودروها می داشتن اطالعاتی دربارۀ انواع دوچرخهده:
ها وانواع خودروهای سواری و غیرسواری به  ها)کوهستان و روسی(، موتورسیکلت  کتاب حاضر اطالعاتی دربارۀ دوچرخه

ی همراه هستند. طرح های کتاب مفاهیم کلیدی را نشان دهد. همة این آموزش ها با تصویرهای دقیق مخاطب می
دهند. کتاب با پیشینة چرخ، دوچرخه و وسایل نقلیة موتوری آغاز می شود و با تاریخچه و آیندۀ هر وسیلة نقلیه  می

 ای تخصصی آمده است. مه نا ادامه می یابد. در انتهای کتاب نیز واژه

 

263  هاموند، ریچارد.. فناوری  شابک: رحلی. ص.96. 1395. طالیی: حسین عسگری. تهران خودرو.دانشو

9786006229720 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 اطالعات، فناوری آموزشی، علومکلماتکلیدی:

 اب کنند، از اصول علمی ساخت خودروهایشان اطالعی ندارند. این کت بسیاری از مردمی که رانندگی میچکیده:
دربارۀ چگونگی کارکرد خودرو، نکاتی را « قدرت، سرعت، فرمان پذیری و فناوری» های  کوشد در چهار فصل با عنوان می

دهد بنزین چگونه  دهد و نیز توضیح می به مخاطب بیاموزد. برای مثال، دربارۀ چگونگی کارکرد توبوشارژها اطالعاتی می
 شده است.  ای های آیندۀ دنیا اشاره ینشود. در انتهای کتاب نیز به ماش تولید می

 

264  ص.74. 1395. ایده پردازان چکاد: سپیده جواهری. تهران دانشمندانبزرگ. فورتی، ژاکلین. شاهد عینی:.

 9786008158349 شابک: رحلی.
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 دانشمندان، دانشنامه، علومکلماتکلیدی:

چکی شاهد » داران علم جالب است. کتاب حاضر از مجموعة  شناخت دانشمندان بزرگ برای بسیاری از دوستده:
ای است شامل اطالعاتی کامل و البته کوتاه دربارۀ دانشمندان بزرگ. محتوای کتاب با تصویرهای  نامه دانش« عینی

ارسطو، ابن هیثم، »بهتری با موضوع برقرار کند.  هر دانشمند کامل شده است تا مخاطب ارتباط  علمی از زمینة فعالیت
شمار  بعضی از این افراد هستند. در انتهای کتاب نیز گاه« ایزاک نیوتن، اروین، فارادی، مندلیف، اینشتین و هاوکینگ

 اند. ه نامه و نمایه محتوای آن را کامل کرد رویدادهای مهم علمی، بیشتر بدانید،جایزۀ نوبل، واژه

 

265  ص.74. 1395. ایده پردازان چکاد: نیکی. تهران سمانه آب دانشنامهبدنانسان. کر، ریچارد. شاهد عینی:وا.

 9786009431458 شابک: رحلی.
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 دانشنامهکلماتکلیدی:

ای  نامه ران علم جالب است. کتاب حاضر دانشدا ها برای بسیاری از دوست شناخت بدن انسان و ساختار اندامچکیده:
است شامل اطالعاتی کامل و البته کوتاه دربارۀ بدن انسان که کامالً تصویری تنظیم شده اند تا مخاطب ارتباط بهتری با 

ها، درون مغز، قلب،  بررسی و کالبد شکافی، مشاهدۀ درون بدن، جسم میکروسکوپی، درون استخوان»آن برقرار کند. 
نامه و  ه بیشتر بدانید، واژه، شمار هایی از کتاب هستند. در انتهای کتاب نیز گاه بخش« های آینده و بدن، و مرد و زن خون

 اند. ه نمایه محتوای آن را کامل کرد
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 شابک: رحلی. ص.74. 1395. کمال اندیشه: محمدجواد نعمتی. تهران دانشنامهمصوراختراعات. بندر، لیونل..266

9786008365099 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 اطالعات عمومی، اختراعات، تکنولوژی، کودکان و نوجوانانکلماتکلیدی:

اختراع چیزی است که قبال وجود نداشته است و با تالش انسان ابداع شده است، از طرف دیگر کشف چیزی چکیده:
ناخته نشده بود. این کتاب یک دانشنامه مصور است که داستان جالب اختراعات را است که وجود داشته اما تا به حال ش

کند تا بدانند این اختراعات چگونه دنیا را تغییر دادند. در این کتاب داستان اختراع ابزارها،  برای مخاطبان بازگو می
صورت کامل تشریح شده است در انتهای   ها، نور، چاپ و ... با تصاویر مربوط به آن به چرخ، فلزکاری، اوزان و مقیاس

 های موجود در سطح کتاب را به صورت کامل توضیح داده است. نامه، واژه کتاب یک واژه

 

267 بدنانسان. واکر، ریچارد..  رحلی. ص.74. 1395. کمال اندیشه: محمدجواد نعمتی. تهران دانشنامهمصور

 9786006547664 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمتحصیلی:پایه
 دانشنامه، علوم زیستیکلماتکلیدی:

کننده است. کتاب حاضر  حال سرگرم ها مفید و در عین هایی دارد که دانستن دربارۀ آن بدن انسان پیچیدگیچکیده:
درت عضله، افسانه و جادو و پزشکی، بدن میکروسکوپی، چارچوب بدن، ق»ای است مصور دربارۀبدن انسان.  نامه دانش

ها و شنوایی، بویایی و چشایی، قلب، گردش خون،  ها و بینایی، گوش سیستم عصبی، درون مغز، پوست و المسه، چشم
از جمله مواردی هستند که این « های درمان ها و انواع روش های آینده، بیماری درون ریه ها، گوارش، رشد و نمو، بدن

نامه تنظیم شده، اطالعات دقیق و در عین حال  جا که کتاب به صورت دانش ها پرداخته است. از آن نامه به آن دانش
اند.  شود. کتاب کامالً ترکیبی از متن و تصویر است و مطالب بر اساس موضوع فهرست شده مختصری را شامل می

 ای الفبایی نیز در پایان کتاب موجود است. نامه واژه

 

 ص.74. 1395. کمال اندیشه: محمدجواد نعمتی. تهران مهمصورپرواز.دانشنا نهام، آندرو. دانشنامه مصور:.268

 9789642662555 شابک: رحلی.
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 پرواز، پریدن، آسمان هواپیما، آرزویکلماتکلیدی:

 مردم آرزوی پرواز در آسمان را داشتند.  در یونان باستان، "دایدالوس"ای  از همان دوران انسان پرنده افسانهچکیده:
ها و وسایل پرواز، تاریخچه پرواز، انواع وسایل پروازی،  ترین طرح این کتاب یک دانشنامه تصویری است که از ابتدایی

رایت، بلریوت و بسیاری   های برجسته کسانی مانند برادران آشنایی با کابین خلبان و موتور جت، اولین هواپیماها، تالش
دهد. در انتها به  از پیشگامان شجاع و مبتکر دیگر که باعث ایجاد هیجانی شگفت در صنعت هوانوردی شدند را نشان می

ای از اصطالحات پروازی  نامه پرداخته و واژه 1947تا  1859های هواپیماها در جهان از سال  معرفی اولین تولیدکننده
 دهد. مندان ارائه می برای عالقه



18نامهمتوسطهاولشمارهکتاب  

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

 
82 

 

269 تکنولوژی. من، راجر.بریج.  رحلی. ص.66. 1395. کمال اندیشه: محمدجواد نعمتی. تهران دانشنامهمصور

 9786008365082 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های مبتکرانه فناوری، اطالعات عمومی، تکنولوژی، کشف کاربردی، مکانیزمکلماتکلیدی:

خواهید دید که به کارگیری تکنولوژی چطور زندگی روزمره ما را متحول کرده است و با کابرد در این کتاب چکیده:
تواند مواد  شوید. انسان تنها موجود در کره زمین است که می ها تا ریزترین قطعات الکترونیکی آشنا می بزرگترین سازه

کند. در کتاب حاضر با مباحثی چون  او کمک  هایی تبدیل کند که به بهتر شدن زندگی طبیعی را به ابزارها و ماشین
های مبتکرانه، فناوری خودرو،  ها، مکانیزم فناوری چیست، فلز چیست، کاربرد فلزات، انبساط و انقباض، پالستیک
شوید. تصویر یکی از ابزارهای موثر در این  کشاورزی، الکترونیک و محاسبه، مسائل طبی،.... و نگاهی به آینده آشنا می

 است. کتاب

 

 شابک: رحلی. ص.74. 1395. کمال اندیشه: محمدجواد نعمتی. تهران دانشنامهمصورحیوانات. جکسون، تام..270

9786006547695 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 دانشنامه، زندگی حیواناتکلماتکلیدی:

 کننده است. کتاب حاضر  حال سرگرم ها مفید و در عین آندانستن دربارۀ حیوانات و تکامل و تغییرات چکیده:
گرم، حیوانات منقرض  سردو خون داران خون مهرگان، مهره حیوان چیست، بی»ای است مصور دربارۀ حیوانات.  نامه دانش

 های بدن، حواس قوی، تولید مثل، سرما و یخ، بیابان، چمنزار، پرواز کردن، مهاجرت، زندگی گروهی، شده، سیستم
ها  نامه به آن از جمله مواردی هستند که این دانش« ها، رکوردشکنان و درخت زندگی چارپایان، حیوانات کارگر، آفت

است، اطالعات دقیق و در عین حال مختصری را شامل  نامه تنظیم شده جا که کتاب به صورت دانش پرداخته است. از آن
ای الفبایی نیز در  نامه اند. واژه و مطالب بر اساس موضوع فهرست شدهشود. کتاب کامالً ترکیبی از متن و تصویر است  می

 پایان کتاب موجود است.

 

 رحلی. ص.74. 1395. کمال اندیشه: محمدجواد نعمتی. تهران دانشنامهمصوردایناسورها. المبرت، دیوید..271

 9789642662548 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 دانشنامه، زندگی حیواناتکلماتکلیدی:

ها جذاب و سرگرم کننده است. کتاب حاضر  دایناسورها از جمله حیواناتی هستند که خواندن دربارۀ زندگی آنچکیده:
ها،  های زمین شناسی و دایناسورها، اولین فسیل ای است مصور دربارۀ دایناسورها. عصر دایناسورها، دوره نامه دانش

ها و درمان و بازسازی دایناسورها از جمله مواردی هستند که  ها، بیماری خوار، انواع دم خوار و گیاه انواع گوشت تکامل،
نامه تنظیم شده، اطالعات کامل و در عین حال  جا که کتاب به صورت دانش ها پرداخته است. از آن نامه به آن این دانش

 اند. از متن و تصویر است و مطالب بر اساس موضوع فهرست شدهشود. کتاب کامالً ترکیبی  مختصری را شامل می
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272 روبات بریجمن، راجر. دانشنامه مصور:. مصور . 1395. کمال اندیشه: محمدجواد نعمتی. تهران ها.دانشنامه
 9786006547688 شابک: رحلی. ص.66

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نماها تیک، کودک و نوجوان، انسانروباکلماتکلیدی:

 شود که بتواند حرکت کرده و کارهای مختلف را بدون کمک انسان  یک روبات واقعی به ماشینی اطالق میچکیده:
کنند،  بینند و لمس می ها چگونه می انجام دهد. این کتاب یک دانشنامه مصور است که در آن مطالبی مانند روبات

های  ،انواع روبات های تخیلی و واقعی، هوش مصنوعی نما، روبات های انسان ی ما، آشنایی با روباتها در زندگ کاربرد روبات
های بازیگر(،  )روبات ها العبور، انیماترونیک صنعتی، ورزشی، آزمایشگاهی و پزشکی، موزیکال، رفتن به نقاط صعب

 )ترکیب انسان و ماشین( برای مطالعه ارائه شده است. ها سایبورگ

 

 شابک: رحلی. ص.74. 1395. کمال اندیشه: محمدجواد نعمتی. تهران دانشنامهمصورعلم. جکسون، تام..273

9786008365075 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های علم، اسرار علم اکتشافات علمی، دانشمندان، بنیانکلماتکلیدی:

 به اسرار این جهان وجود دارد و علم تنها یکی از این روش ها است. کتاب  های زیادی برای پی بردن روشچکیده:
حاضر یک دانشنامه تصویری است که داستان جالب علم و هر آنچه که توسط علم و دانش کشف شده است را بازگو 

شناسی و  رههای علمی در کل به شش گروه علوم زیستی، علوم زمین، علوم فیزیک، علوم اجتماعی، ستا کند. رشته می
شوند. امروزه وسعت علوم کشف شده به قدری عظیم و گسترده است که هیچ انسانی به تنهایی قادر  ریاضیات تقسیم می

کنند. در این  های مختلف علم تبحر پیدا می ها را بیاموزد به همین خاطر دانشمندان مختلف در حوزه نیست همه آن
جواب، انرژی اتمی و ...  ، سواالت بیDNAهای شیمیایی، ساختار  ، واکنشها، تولید امواج کتاب روش علمی، درون اتم

 شود. بررسی می

 

274  رحلی. ص.74. 1395. کمال اندیشه: محمدجواد نعمتی. تهران دانشنامهمصورنجوم. لیپینکات، کریستین..

 9786008365068 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها شناسی باستان، طالع بینی، کهکشان وم، سیارات، ستارهعلم نجکلماتکلیدی:

 دهد، با کاربرد علم نجوم در زندگی، لوازم علم نجوم در زمان  مندان مطالعه فرصت می این کتاب به عالقهچکیده:
فضا، باستان، ستاره شناسی باستان، طالع بینی، انقالب کوپرنیکی، تلسکوپ نوری، خورشید و منظومه شمسی، مسافرین 

سزایی در معرفی نمادهای سنتی،  تولد و مرگ ستارگان، وجود حیات در مریخ آشنا شوند. در این کتاب تصاویر سهم به
شناسی در دریانوردی، تقویم نجومی دریایی،  ترین رصدخانه دنیا، کاربردهای ستاره ها، اطلس کاردینال، قدیمی اسطرالب

 رادیو تلسکوپ، شاتل فضایی و ... دارد.
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 شابک: رحلی کوچک. ص.32. 1395. نشر به: حسن ساالری. تهران دراقیانوس. کرو، سابرینا. زیر میکروسکوپ:.275

9789640223086 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 زندگی حیوانات، حیوانات دریاییکلماتکلیدی:

ها مفید و برخی دیگر مضر هستند. کتاب حاضر از مجموعة  آن میکروب ها در همه جا حضور دارند و بعضی ازچکیده:
کند. نویسنده  کنند، صحبت می ها زندگی می دربارۀ انواع جانداران میکروسکوپی که در اقیانوس« زیرمیکروسکوپ»

کجا  دهد تا مخاطب بیاموزد این جانداران از اطالعاتی دربارۀ هر حیوان، به همراه تصویر میکروسکوپی آن ارائه می
داران  ها، مژک ها، جلبک ها، دیاتوم اند از: پالنکتون جاهایی زندگی می کنند. بعضی از این حیوانات عبارت اند و در چه آمده

 نیز دارد.  ای آمده که توضیح کلمات دشوار کتاب است. کتاب نمایه نامه و الروها. در انتهای کتاب واژه

 

 رحلی کوچک. ص.32. 1395. نشر به: جبلی. تهران  رضا باقری علی بدنشما.در کرو، سابرینا. زیر میکروسکوپ:.276

 9789640223130 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
کلماتکلیدی:

 ها بخش میکروسکوپی به نام سلول ساخته شده است. کتاب حاضر از مجموعة  بدن انسان از میلیونچکیده:
ها، باکتری های خوب و بد بدن،  ای و ژن ان دربارۀ دنیای درون بدن انسان، ساختار سلولی، دی« زیرمیکروسکوپ»

دهندۀ آن، انواع کرم های درون بدن انسان و نقش واکسن و آنتی بیوتیک در  ها، درون دهان،خون و مواد تشکیل شپش
اطالعاتی دربارۀ هر حیوان، به همراه تصویر کند. نویسنده  حفاظت از بدن انسان در برابر این موجودات ریز صحبت می

کنند. در  جاهایی زندگی می اند و در چه دهد تا مخاطب بیاموزد این جانداران از کجا آمده میکروسکوپی آن ارائه می
 نیز دارد.  ای آمده که توضیح کلمات دشوار کتاب است. کتاب نمایه نامه انتهای کتاب واژه

 

 رحلی کوچک. ص.32. 1395. نشر به: کاشانی. تهران  مهدی رزاقی درحیاط. میکروسکوپ:کرو، سابرینا. زیر .277

 9789640223116 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 زندگی حیواناتکلماتکلیدی:

 جموعة ها بخش میکروسکوپی به نام سلول ساخته شده است. کتاب حاضر از م طبیعت از میلیونچکیده:
ها و  کند، قارچ ها، آنچه در خاک زندگی می ها و گرده دربارۀ طبیعت و موجودادت ریز آن، گل« زیرمیکروسکوپ»

دار میکروسکوپی خاکی،  کند. نویسنده اطالعاتی دربارۀ هر جان ها صحبت می کننده ها و تثبیت کننده ها، بازیافت قارچ ریز
جاهایی زندگی  اند و در چه دهد تا مخاطب بیاموزد این جانداران از کجا آمده به همراه تصویر میکروسکوپی آن ارائه می

 نیز دارد.  ای آمده که توضیح کلمات دشوار کتاب است. کتاب نمایه نامه کنند. در انتهای کتاب واژه می
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278 خانه. کرو، سابرینا. زیر میکروسکوپ:.  رحلی کوچک. ص.32. 1395. نشر به: جبلی. تهران  رضا باقری علی در

 9789640223123 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 بهداشتکلماتکلیدی:

ها مفید و برخی دیگر مضر هستند. کتاب حاضر از مجموعة  میکروب ها در همه جا حضور دارند و بعضی از آنچکیده:
ها، گرد و غبار و حشرات ریز موجود در آن  دنیای پنهان آندربارۀ انواع جانداران میکروسکوپی و « زیرمیکروسکوپ»

خواب، لباس، بدن جانوران خانگی و در هر جایی از خانه زندگی کنند.  کند که ممکن است روی رخت صحبت می
ز دهد تا مخاطب بیاموزد این جانداران ا نویسنده اطالعاتی دربارۀ هر حیوان، به همراه تصویر میکروسکوپی آن ارائه می

ای آمده است که توضیح کلمات دشوار  نامه اند و چه اثری بر سالمتی ساکنان خانه دارند. در انتهای کتاب واژه کجا آمده
 نیز دارد.  کتاب است. کتاب نمایه

 

 ص.32. 1395. نشر به: حسن ساالری. تهران هاوآبگیرها.دررودها،دریاچه کرو، سابرینا. زیر میکروسکوپ:.279

 9789640223093 شابک: وچک.رحلی ک
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 زندگی حیواناتکلماتکلیدی:

 اند که با چشم دیده  قدر کوچک هر جا آبی باشد، جهانی از موجودات زنده وجود دارد؛ جانورانی که آنچکیده:
دارانی مثل  کند؛ جان ها صحبت می آب  داران ریز داخل دربارۀ جان« زیرمیکروسکوپ»شوند. کتاب حاضر از مجموعة  نمی

دار میکروسکوپی آبی،  ها. نویسنده اطالعاتی دربارۀ هر جان ها و سیانوباکتری ها، سخت پوستان، باکتری ها، دیاتوم جلبک
بیعت چه نقشی اند و در ط دهد تا مخاطب بیاموزد این جانداران از کجا آمده به همراه تصویر میکروسکوپی آن ارائه می

 نیز دارد.  ای آمده که توضیح کلمات دشوار کتاب است. کتاب نمایه نامه برعهده دارند. در انتهای کتاب واژه

 

 رحلی کوچک. ص.32. 1395. نشر به: کاشانی. تهران  مهدی رزاقی درغذایشما. کرو، سابرینا. زیر میکروسکوپ:.280

 9789640223109 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 غذاکلماتکلیدی:

ها هم خوب هستند و هم بد.  های مفید ما حضور دارند؛ البته میکروب جا، حتی در خوراکی ها در همه میکروبچکیده:
رون نان، های ریز د کند؛ قارچ غذا صحبت می  داران ریز داخل دربارۀ جان« زیرمیکروسکوپ»کتاب حاضر از مجموعة 

. نویسنده اطالعاتی دربارۀ  بندی های مواد بسته های درون گوشت، آفت ها، انگل های شیر، مخمرهای درون میوه باکتری
دهد تا مخاطب بیاموزد این جانداران از  دار میکروسکوپی درون غذا، به همراه تصویر میکروسکوپی آن ارائه می هر جان

ای آمده که توضیح کلمات دشوار کتاب است.  نامه ده دارند. در انتهای کتاب واژهاند و در غذاچه نقشی برعه کجا آمده
 نیز دارد.  کتاب نمایه
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 شابک: رحلی. ص.44. 1394. آبادیران: فاطمه امیری. تهران دنیایزندگیگیاهان. نامه علوم: لگ، جرالد. دانش.281

9789647039956 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 علوم، دانشنامهکلماتکلیدی:

 ای است دربارۀ  نامه ای هستند که در طبیعت موجودند. کتاب حاضر دانش گیاهان از جمله موجودات زندهچکیده:
شناسد، دربارۀ ساختمان  های هر گیاه را می های گیاهی آشنا می شود، بخش گیاهان. مخاطب در آن با انواع سلول

افشانی آشنا می شود، دربارۀ  شناسد، با هاگ و گرده ها را می ها و دانه ها، گل ند، انواع ریشهخوا ها می ها و انواع آن برگ
شود ونوس  شناسد. همچنین، متوجه می خوار، بیابانی و انگل را می خواند و گیاهان گوشت ها می درختان و انواع آن

 و چرا کاکتوس خار دارد؟ترین گل دنیا کدام است  کند، بزرگ خوار چیست و چگونه تغذیه می مگس

 

282  رحلی. ص.64. 1395. طالیی: تهراندوزیستان. های جانوران ایران و جهان: الدینی، محمد. دانستنی کرام.

 9786006229591 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 زندگی حیوانات، دانشنامهکلماتکلیدی:

تند که به خاطر داشتن همین ویژگی دوزیستی، توجه انسان را به خود جلب دوزیستان از جمله جانورانی هسچکیده:
به معرفی این دسته از حیوانات اختصاص دارد. « های جانوران ایران و جهان دانستنی»کنند. کتاب حاضر از مجموعة  می

خواند و با  ها می شود. سپس دربارۀ تکامل و دگردیسی آن مخاطب این کتاب ابتدا با تعریف علمی دوزیست آشنا می
شود. در حین مطالعه، مخاطب  های دوزیستانی مثل انواع سمندر، هلنبدرها، انواع قورباغه و انواع وزغ آشنا می نمونه
کند. تصویر همة دوزیستانی  ها کمک می یابد که نگهداری این حیوانات در خانه، به تسریع روند انقراض نسل آن درمی

 نامه آمده است. است. در انتهای کتاب نیز نمایه و واژه  در کتاب قابل مشاهدهشده،  ها نام برده که از آن

 

283 . 1395. گنجینه دانش نوین: مهدی رمضانی. تبریز زندگیساحلی. ها: جواب  ها و سؤال  کلیبورن، آنا. اولین.
 9786007288443 شابک: رحلی. ص.24

 آموز دانشمخاطب:
 مهفتم، هشتم، نهپایهتحصیلی:
 حیوانات دریایی، جانوران و گیاهان، اطالعات عمومیکلماتکلیدی:

 مندان به طبیعت و حیوانات  ها برای عالقه ساحل دریا پر از گیاهان و حیواناتی است که شناخت آنچکیده:
انورانی مثل دربارۀ ج« ها ها و جواب اولین سوال»های  از مجموعه کتاب« زندگی ساحلی»کننده خواهد بود. کتاب  سرگرم
های مرجانی و  ها، و گیاهان دریایی مثل گل صورتی دریا، و نیز صخره ها و خرچنگ پشت های دریایی، الک صدف

دهد و پاسخ  ای و گاو دریایی اطالعاتی به مخاطب می ها، حوضچة صخره های گرد ساحل، صدف ها، سنگریزه چیستی آن
کند، آیا  پشت به سرعت به طرف دریا شنا می الک یی مثل: چرا بچهها آورد؛ سؤال های احتمالی او را می بعضی سؤال

شوند و آیا در ساحل سوسک هست. اطالعات این کتاب با  ها چگونه از آب خارج می ساحل شکل دارد، پنگوئن
 تصویرهای بزرگ و دقیق از اجزای بدن این جانوران ارائه شده است.
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 شابک: رحلی. ص.66. 1395. ایده پردازان چکاد: سپیده جواهری. تهران ی.دریایزیر ماالرد، نیل. شاهد عینی:.284

9786008158370 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ونقل دریایی، دانشنامه وسایل حملکلماتکلیدی:

 « شاهد عینی» از مجموعة  جوانان به دانستن دربارۀ دریا و دنیای زیر آن عالقة فراوانی دارند. کتاب حاضرچکیده:
ها. محتوای کتاب شامل تصویرهای بسیاری است  ای است شامل اطالعاتی کامل و البته کوتاه دربارۀ زیردریایی نامه دانش

ها تا مخاطب ارتباط بهتری با موضوع برقرار کند. مطالب کتاب با معرفی  ها، قطعات و چگونگی کار آن از انواع زیردریایی
های جنگی و کاربرد آن در جنگ جهانی دوم شروع می شود و به عصر هسته ای،  ونگی کار آن، زیردریاییزیردریایی، چگ

های امروزی و  یابی و پیشروی در اعماق می رسد. در نهایت هم کارکنان زیر دریا معرفی می شوند. زیردریایی ارتباط و ره
 ای موضوعی همراه است. تاب در پایان با نمایهاند. ک های سرگرم کننده نیز در انتها معرفی شده زیردریایی

 

. قدیانی: کمال بهروزکیا. تهران ها.هاوکهکشاندارها،سحابیستارگان:دنباله اوبالکر، اریش. چرا و چگونه:.285
 9786002513557 شابک: رحلی. ص.48. 1395

 آموز دانشمخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ، اجرام آسمانی، نوجوانانها، نجوم کهکشانکلماتکلیدی:

 کردند و  ها با هیجان به آسمان نگاه می زیستند، شب هزاران سال پیش اجداد ما، زمانی که در غارها میچکیده:
دیدند درک کنند. در این کتاب که جلد   توانستند چیزهایی را که در آسمان می ها نمی شدند، آن زده می شگفت
های  و برادران زمین، ستاره ها، خواهران  است به معرفی ستارگان و تولد آن "نهچرا و چگو"سوم از مجموعه  و شصت
پردازد. تصویرها که اجزای  مندان می ها، کهکشان راه شیری، مرزهای فضا و زمین برای عالقه سنگ دار و شهاب دنباله

 دهد. پاسخ می مندان شوند، با توضیحات کامل به بسیاری از سواالت ذهن عالقه اصلی کتاب محسوب می

 

286 سبزی نان، لورا. سالمت من: سیلوراستاین، الوین/ سیلوراستاین، ویرجینیا/ سیلوراستاین. هایتراسالمتمن:
 9786002383181 شابک: خشتی. ص.36. 1395. تیمورزاده: مریم نعمتی واحدی. تهران بخور!وشیرترابنوش!.

 آموز دانشمخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:

 آموزش تغذیه، سالمتیلماتکلیدی:ک
 به مخاطب « سالمت من»سالمتی نعمت بزرگی است و حفظ آن اهمیت بسیار دارد. مجموعه کتاب های چکیده:

کمک می کنند با مشکالت کوچک و بزرگی که سالمتی او را تهدید می کنند، روبه رو شود. کتاب حاضر به بیان اهمیت 
آموزد که غذا چیست و در غذا  ت بدن می پردازد. مخاطب با خواندن این کتاب میخوردن سبزی و شیر در حفظ سالم

کند،  ها هستند، هضم غذا چگونه است، دستگاه گوارش چه می چه چیزهایی هست، ویتامین ها و مواد معدنی مهم کدام
 رژیم غذایی متعادل چیست و در نهایت تغذیة سالم چگونه است.
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287 . گنجینه دانش نوین: مهدی رمضانی. تبریز هایمرجانی.صخره ها: جواب  ها و سؤال  . اولینالبدویر، کامیال دو.
 9786007288405 شابک: رحلی. ص.24. 1395

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 حیوانات دریایی، اطالعات عمومیکلماتکلیدی:

 که کودکان و نوجوانان دوست دارند دربارۀ آن بدانند. کتاب های بسیاری دارد  دنیای زیر آب شگفتیچکیده:
های مرجانی،  دربارۀ جانوران زیر آب، مثل صخره« ها ها و جواب اولین سوال»های  از مجموعه کتاب« های مرجانی صخره»

آورد؛  را میهای احتمالی او  دهد و پاسخ بعضی سؤال ها و مارهای دریایی اطالعاتی به مخاطب می  پشت ها، الک ماهی
توانند در تاریکی  ها می کردند، آیا ماهی های مرجانی مخفی می هایی مثل: چرا دزدان دریایی گنج خود را در جزیره سؤال

پا دارد. اطالعات این کتاب با تصویرهای بزرگ و دقیق از اجزای   پا هشت رود و چرا هشت میگو رژه می ببینند، چرا شاه
 است. بدن این جانوران ارائه شده

 

288 فضا. استات، کارول..  شابک: رحلی. ص.74. 1395. ایده پردازان چکاد: المیرا حسینی. تهران کاوشدر

9786008158325 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 اکتشافات علمی، دانشنامهکلماتکلیدی:

 « شاهد عینی»از جوانان است. کتاب حاضر از مجموعة  کاوش دربارۀ فضا از موضوعات مورد عالقة بسیاریچکیده:
ای است شامل اطالعاتی کامل و البته کوتاه دربارۀ فضا. محتوای کتاب با تصویرهای بسیاری از انواع  نامه دانش

های فضایی کامل شده است تا مخاطب ارتباط  ه های فضانوردی، آموزش فضانوردی و ایستگا های فضایی، لباس موشک
بعضی از « چیستی فضا، کشورهای فضایی، مسافران فضا، زندگی در فضا و کاشفان فضا»با موضوع برقرار کند. بهتری 

نامه و نمایه محتوای آن را  شمار، بیشتر بدانید، واژه اند. در انتهای کتاب نیز گاه های کتاب را به خود اختصاص داده بخش
 اند. ه کامل کرد

 

. امید مهر: مشهدکتابکارعلومتجربیاندیشهپویاپایههفتم. زاده، مصطفی. ءالدین بها احتشام، محمد/ شیخ.289
 9786001543128 شابک: رحلی. ص.132. 1395

 آموز دانشمخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ها علوم، کمک آموزشی، تمرینکلماتکلیدی:

های بیشتر بیاموزد.  رسی را بهتر و با انجام تمرینکنند تا مباحث کتاب د آموز کمک می های کار به دانش کتابچکیده:
کتاب حاضر به آموزش درس علوم در پایة هفتم اختصاص دارد. محتوای این کتاب مطابق تغییرات جدید کتاب درسی 

ای و کوتاه پاسخ  های تشریحی، چندگزینه ها و تمرین نامه وخالصة درس، و سؤال علوم تجربی پایة هفتم و شامل درس
ها بهتر  هایی با مفاهیم مرتبط با زندگی واقعی و البته کاربردی طراحی کند تا آموخته مؤلف کوشیده است سؤالاست. 

 موز حک شوند. آ در ذهن دانش
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پور،  فاطمه/ نجفی، محمدرضا/ یوسف، نیا اصل، کامران/ رضوان روحانی، نورانگیز/ خیری، علی/ رسولی، منیژه/ غفاری.290
ع علی. اولمتوسطه.کتابکار نهمدوره تجربیپایه  شابک: رحلی. ص.196. 1395. سازان نخبه: تهرانلوم

9789645938282 
 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها ها، آزمون علوم، تمرینکلماتکلیدی:

 ر با آخرین کنند. کتاب حاض آموزان کمک می ها به دانش درسی در یادگیری و تمرین درس های کمک کتابچکیده:
نامه  های قبل(، درس  اند از: آموختیم که) مرور مطالب سال تغییرات کتاب درسی منطبق است. محتویات کتاب عبارت

های استاندارد، آزمون، نقشة مفهومی و چک لیست  بندی شده از مطالب درس جدید(، نمونه سؤال ای طبقه )خالصه
های میان  های آزمون های جانبی نظیر نمونه سؤال راه دارد که شامل فایلای نیز به هم ارزشیابی. البته کتاب لوح فشرده

 های تصویری و نرم افزار خود ارزیاب است. ای و فایل های چهارگزینه ترم و پایان ترم، نمونه سؤال

 

کتابکار .پور، علی اصل، کامران/ نجفی، محمدرضا/ یوسف خیری، علی/ رسولی، منیژه/ روحانی، نورانگیز/ غفاری.291
متوسطه. اول دوره هشتم پایه تجربی  شابک: رحلی. ص.164. 1395. سازان نخبه: تهرانعلوم

9789645938268 
 آموز دانشمخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ها ها، کمک آموزشی، تمرین آزمونکلماتکلیدی:

 دید، توجه به محتوا و روش را از کتاب های آموزشی مناسب و منطبق با اهداف و برنامه های آموزشی جچکیده:
است. هر  فصل تنظیم شده 15رویکردهای اصلی خود می دانند. کتاب حاضر مطابق کتاب درسی علوم پایة هشتم در 

های پیش یادآوری شود. سپس در بخش  آموز در سال های دانش شود تا آموخته شروع می« آموختیم که»بخش با 
های استاندارد و  آید. نمونه سؤال ها و بیشتر بدانیم می مطالب درسی به همراه نکتهترین  ای از مهم خالصه« نامه درس»

های بعدی هستند. در پایان هر فصل نقشة مفهومی درس آمده است که الگویی گرافیکی از کل درس  ها بخش آزمون
یز همراه شده که شامل ای ن است.کتاب با لوح فشرده دهد. در پایان کتاب نیز چک لیست ارزشیابی آمده ارائه می

افزار  ای و نرم گزینه های چهار نمونه سؤال، های میان ترم مدارس های آزمون نامه، نمونه سؤال های درس پاورپوینت بخش
 خودارزیاب داناست.

 

علومکتابکار فالح، ربابه/ نجفی، محمدرضا. پور، علی/ خیری، علی/ رسولی، منیژه/ روحانی، نورانگیز/ یکه یوسف.292
 9789645938251 شابک: رحلی. ص.144. 1395. سازان نخبه: تهرانتجربیپایههفتمدورهاولمتوسطه.

 آموز دانشمخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ها، کمک آموزشی ها، آزمون تمرینکلماتکلیدی:

 ه محتوا و روش را از کتاب های آموزشی مناسب و منطبق با اهداف و برنامه های آموزشی جدید، توجه بچکیده:
است. هر  رویکردهای اصلی خود می دانند. کتاب حاضر مطابق کتاب درسی علوم پایة هفتم در پنج بخش تنظیم شده

های پیش یادآوری شود. سپس در بخش  آموز در سال های دانش شود تا آموخته شروع می« آموختیم که»بخش با 
های بعدی هستند.  ها بخش های استاندارد و آزمون آید. نمونه سؤال می ترین مطالب درسی ای از مهم خالصه« نامه درس»

دهد. در پایان کتاب نیز چک  در پایان هر فصل نقشة مفهومی درس آمده است که الگویی گرافیکی از کل درس ارائه می
نامه، نمونه  های درس ای نیز همراه شده که شامل پاورپوینت بخش است.کتاب با لوح فشرده لیست ارزشیابی آمده

 افزار خودارزیاب داناست. ای و نرم گزینه های چهار نمونه سؤال، های میان ترم مدارس های آزمون سؤال
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293 اهلل/ سمیعی،  حسن/ حذرخانی، حسن/ خلیلی بروجنی، روح راد، پرویز/ بازوبندی، محمد احمدی، احمد/ انصاری.
هایتکمیلیپایهنهم.رعلومتجربیدرس،تمرینوفعالیتکتابکا محمد/ علوی، الهه/ فخریان، بهمن. دوست
 9789640811566 شابک: رحلی. ص.208. 1395. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران

 آموز دانشمخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 های تکمیلی، مواد درسی ها، فعالیت ها، تمرین ها و پاسخ پرسشکلماتکلیدی:

های تکمیلی استاندارد در کنار کتاب درسی،  های کتاب درسی، وجود کتاب کار و فعالیت به جهت محدودیتچکیده:
آموزان بتوانند در طول سال تحصیلی از آن استفاده کنند. کتابی که  امروزه به یک ضرورت تبدیل شده است تا دانش

موز را در یادگیری و عمق آ های تکمیلی است که دانش ها و مسئله ای از پرسش پیش رو است دربرگیرنده مجموعه
های نوین ارزشیابی در طراحی  بخشیدن به درک مفاهیم علوم تجربی پایه نهم کمک خواهد کرد. در این کتاب از شیوه

اند و همچنین امکان نوشتن  ها به همراه تصویر یا نمودار تنظیم شده ها و مسئله ها استفاده شده است و پرسش پرسش
 وجود دارد. ها در ادامه هر پرسش پاسخ

 

294 اهلل/ سمیعی،  حسن/ حذرخانی، حسن/ خلیلی بروجنی، روح راد، پرویز/ بازوبندی، محمد احمدی، احمد/ انصاری.
هایتکمیلیپایههفتم.کتابکارعلومتجربیدرس،تمرینوفعالیت محمد/ علوی، الهه/ فخریان، بهمن. دوست
 9789640811542 شابک: رحلی. ص.172. 1395. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران

 آموز دانشمخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 ها ها، تمرین ها و پاسخ مواد درسی، پرسشکلماتکلیدی:

 های تکمیلی، امروزه به یک ضرورت تبدیل  های کتاب درسی، وجود کتاب کار و فعالیت به دلیل محدودیتچکیده:
های تکمیلی پایه هفتم است که در یادگیری و  ها و مسئله ای از پرسش عهشده است. کتاب پیش رو دربرگیرنده مجمو

های کتاب درسی مطابقت دارد و و از  عمق بخشیدن به درک مفاهیم علوم کمک خواهد کرد. این کتاب با سرفصل
یم و پاسخ ها استفاده کرده است. برای ارتباط موثر بین مفاه ها و مسئله های نوین ارزشیابی در طراحی پرسش شیوه

ها به همراه تصویر یا نمودار تنظیم شده است. امکان نوشتن پاسخ در ادامه  ها و مسئله ها، بیشتر پرسش دادن به پرسش
 کند. ای است که این کتاب نقش دفتر علوم را نیز ایفا می  گونه هر پرسش و مسئله، به

 

 شابک: رحلی. ص.120. 1394. ضریح آفتاب: شهدمکتابکارعلومنهمکاروتالش. جوان، سیدعلی. هاشمی.295

9789644299162 
 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها ها، آزمون علوم، تمرینکلماتکلیدی:

 های کتاب درسی علوم  سازد. کتاب حاضر مکمل فعالیت آموزان را با جهان اطراف آشنا می درس علوم دانشچکیده:
دهد. البته بعضی  آموز به کتاب درسی ارائه می های بیشتری را برای تسلط دانش ینپایة نهم متوسطه است و تمر

اند. هر  ای از نکات درسی و فراتر از آن بیان شده ها فراتر از سطح کتاب درسی هستند. در ابتدای هرفصل خالصه تمرین
شود. دو نمونه آزمون  می   و تشریحیای،  های پرکردنی، درست و نادرست، چهارگزینه نامه و نمونه سؤال فصل شامل درس

 اند. میان ترم و پایان ترم نیز در کتاب گنجانده شده



18نامهمتوسطهاولشمارهکتاب  

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

 
91 

 

296 . گنجینه دانش نوین: مهدی رمضانی. تبریز سانانبزرگ.گربه ها: جواب  ها و سؤال  انتشارات مایلز کلی. اولین.
 9786007288399 شابک: رحلی. ص.24. 1395

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمحصیلی:پایهت

 سانان، زندگی حیوانات، اطالعات عمومی گربهکلماتکلیدی:
 های  از مجموعه کتاب« سانان گربه»کننده است. کتاب  دانستن دربارۀ حیوانات برای کودکان جالب و سرگرمچکیده:

دهد:  سته، اطالعاتی به مخاطب میها و حیوانات این د ها، یوزپلنگ دربارۀ ببرها، پلنگ« ها ها و جواب اولین سوال»
راه است، چرا شیر غرش  سان کدام است، چرا توله شیرها مجبورند از خانه بروند، چرا بدن ببرها راه ترین گربه بزرگ

هایی هستند که معموالً  بینند، سؤال سانان در تاریکی شب چگونه می جنگند و گربه ها با هم می کند، چرا پلنگ می
ها عالقه دارند. اطالعات این کتاب با تصویرهای بزرگ و دقیق از اجزای بدن این جانوران  انستن پاسخ آنها به د دبستانی

 ارائه شده است.

 

 شابک: رحلی. ص.64. 1395. طالیی: تهرانها.ماهی های جانوران ایران و جهان: الدینی، محمد. دانستنی کرام.297

9786006229584 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتمتحصیلی:پایه
 حیوانات دریایی، اطالعاتکلماتکلیدی:

 داشتن و کسب اطالعاتی دربارۀ انواع حیوانات برای کودکان و نوجوانان لذت بخش است. کتاب حاضر از چکیده:
ها اختصاص دارد. مخاطب این کتاب  به معرفی بسیار کاملی از ماهی« های جانوران ایران و جهان دانستنی»مجموعة 

خورک،  دار، ماهی پرنده، ماهی گل های شش ها مثل ماهی شود. سپس با انواع ماهی آشنا می  ا با تعریف علمی ماهیابتد
های  خواند، با ماهی های نر و ماده می شود. همچنین، دربارۀ ماهی خاره آشنا می 3خاره و  9های  ماهی کورغار، و ماهی

ها هستند که این  دار نیز انواع دیگری از ماهی های شش شناسد. ماهی های آکواریومی را می شود و ماهی عجیب آشنا می
نامه  ها در کتاب قابل مشاهده است. در انتهای کتاب نیز نمایه و واژه کند. تصویر همة ماهی ها را معرفی می کتاب آن

 آمده است.

 

آزمایشجذابعلمی112مجموعهامیر)هدیهسالنو(شاملتجربیاتفیزیکیوشیمیایی آرام، احمد..298
 9789640725450 شابک: رقعی. ص.86. 1395. مبتکران/ پیشروان: تهرانترینوسایل.باساده

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، راهنمای آموزشی آزمایشکلماتکلیدی:

 ی فیزیک و شیمی تالیف شده است. این ها این کتاب در زمینه آموزش کارهای آزمایشگاهی شامل آزمایشچکیده:
ترین وسایل ممکن است. نویسنده به مباحثی  آزمایش علمی با ساده 112مجموعه شامل تجربیات فیزیکی و شیمیایی و 

ها، انتشار و انعکاس نور، خطاهای بینایی،  چون اسباب الزم برای تجربیات، هوا و فشار آن، انبساط بخارها و فشار آن
 پردازد. ، الکتریسیته جاری و غیره میخواص کهربایی
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مبتکران/ : تهرانمسابقاتعلومهفتم. قاسمی مرزبالی، رقیه/ قاسمی مرزبالی، هوشنگ/ زاهدیان، خلیل. مرشد:.299
 9789640725115 شابک: رحلی. ص.328. 1395. پیشروان
 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 لمی، راهنمای آموزشیعلوم، مسابقات عکلماتکلیدی:

 های  ای از پرسش های مرشد است که شامل درسنامه مختصر و مجموعه این کتاب از مجموعه کتابچکیده:
های پیشرفت  های علمی و تیمز، مدارس نمونه دولتی، المپیادهای علمی وآزمون ای )سواالت تالیفی، آزمون چهارگزینه

 تحصیلی و ...( است.

 

300 وبوزینهمیمون ها: جواب  ها و سؤال  امیال. اولینالبدویر، ک دو. . گنجینه دانش نوین: مهدی رمضانی. تبریز ها.ها
 9786007288436 شابک: رحلی. ص.24. 1395

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 زندگی حیوانات، اطالعات عمومیکلماتکلیدی:

ها دارند. کتاب  های دیگری نیز با انسان دار بودن، شباهت هستند که عالوه بر پستانها از جمله حیواناتی  میمونچکیده:
ها،  ها، بوزینه دربارۀ جانورانی مثل میمون« ها ها و جواب اولین سوال»های  از مجموعه کتاب« ها ها و بوزینه میمون»

سیفاکا، بابون و »است، مثل  شناخته ه حال نمیدهد و او را با حیواناتی که تا ب گوریل و شامپانزه اطالعاتی به مخاطب می
هایی مثل: پستانداران  آورد؛ سؤال ها می های احتمالی او را در بارۀ آن کند و پاسخ بعضی سؤال بیبی آشنا می بوش

ترین میمون کدام است.  خوابند و زشت ها روی درخت می ها ترسو هستند، آیا میمون نخستین چه هستند، آیا گوریل
 این کتاب با تصویرهای بزرگ و دقیق از اجزای بدن این جانوران ارائه شده است. اطالعات

 

. گنجینه دانش نوین: مهدی رمضانی. تبریز ها.هاودلفیننهنگ ها: جواب  ها و سؤال  انتشارات مایلز کلی. اولین.301
 9786007288429 شابک: رحلی. ص.24. 1395

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 حیوانات دریایی، زندگی حیوانات، اطالعات عمومیکلماتکلیدی:

 ها را  شوند که کودکان و نوجوانان آن ترین حیوانات دریا و از اولین حیواناتی محسوب می ها از بزرگ نهنگچکیده:
دربارۀ این دو جانور اطالعاتی « ها ابها و جو اولین سوال»های  از مجموعه کتاب« ها ها و دلفین نهنگ»شناسند. کتاب  می

هایی مثل: نهنگ چقدر  کند؛ سؤال ها آشنا می اش در بارۀ آن های احتمالی دهد و او را با پاسخ بعضی سؤال به مخاطب می
ها چطور سالم  خورند، دلفین ها شیر می ها و دلفین کنند، آیا نهنگ ها شنا می ها نزدیک قایق وزن دارد، چرا دلفین

کنند. اطالعات این کتاب با تصویرهای بزرگ و دقیق از اجزای بدن  ها را شکار می ها هنوز هم نهنگ ند و آیا انسانکن می
 این جانوران ارائه شده است.
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302 دانش ارجمند، حسین.. و معلم  شابک: رحلی. ص.104. 1394. ارم شیراز: شیرازآموز.همیار

9786007897010 
زآمو / دانشمعلممخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها، وسایل آموزشی علوم، آزمایشکلماتکلیدی:

 یادگیری بهتر مباحث علوم تجربی به آزمایش و عمل نیازدارد. کتاب حاضر کوشیده است ضمن معرفی چکیده:
ب می تصویریِ تمامی وسایل آزمایشگاهی، عالئم هشداردهندۀ آزمایشگاهی را نیز به مخاطب بشناساند. همچنین، مخاط

های  تواند طرز کار انواع وسایل آزمایشگاهی را یادبگیرد، انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی را بشناسد، انواع محلول
آزمایشگاهی را بیاموزد، روش بستن انواع مدارها را فراگیرد، عالئم شناخت اثرات مواد شیمیایی را بر بدن بشناسد و 

های  . فهرست مواد شیمیایی موردنیاز دورۀ متوسطة اول، نمونه فرم ثبت فعالیتکاربرد مواد شیمیایی را در زندگی بداند
 اند. های گزارش کار نیز در این کتاب گنجانده شده گروهی و نمونه

 تربیتیعلوم

 

انیان، اقدم، فاطمه/ سلم  مقدم، کامیار/ پایداری، کوشا/ ابراهیمی، علی/ بیگی، مانی/ زارعی، احسان/ عدیلی  مالزاده.303
درسنامهتحصیلوپژوهشمرکز-هاییکارائهعلمیآشناییبامهارت زاده، فرساد. بهرام/ جمالی، ارسیا/ نوری

 شابک: رقعی. ص.48. 1395. تیمورزاده: تهران(.2هایعلمیدانشجویاندانشگاهعلومپزشکیتهران)پژوهش

9786002383037 
 معلممخاطب:

 ای علمی، راهنمایی حرفههای  پژوهشکلماتکلیدی:
ای برای موفق بودن راهکارهایی  شود. هر ارائه می فرایند معرفی یک مطلب به گروهی از مخاطبان ارائه نامیدهچکیده:

توان منتظر نتیجة بهتر بود. کتاب حاضر راهکارهای ارائة موفق را  ها، می ها و عمل به آن دارد که در صورت دانستن آن
های ارتباطی مؤثر در یک ارائة موفق؛ اصول  اند از: عناصر ارائة موفق؛ مهارت ها عبارت دهد. این فصل فصل شرح می 5در 

 شدن برای کنگره؛ برقراری ارتباط در مجامع علمی. ساخت اسالید و پوستر؛ آماده

 

شدرعملدورههایپژوهآموزه متین، زهرا.  مطلق، مرضیه/ عیوقی، خدیجه/ عیوقی، مرضیه/ نویدی  تفرشی.304
 9786008169833 شابک: رقعی. ص.146. 1395. ملرد: رجکآموزشابتدایی.

 معلممخاطب:
 های تربیتی آموزش و پرورش، آموزگاران، پژوهشکلماتکلیدی:

کاربستن نتایج و  های درس ارتباط مستقیم دارند و به های داخل کالس های معلمان با اتفاقات و جریان پژوهشچکیده:
های معلمان ابتدایی را در برمی  ای از پژوهش یشنهادهای آنان به پیشرفت مدارس کمک می کند. کتاب حاضر مجموعهپ

آموزانم را در درس  چگونه توانستم با استفاده از ورزش کالسی یادگیری دانش»است از:   ها عبارت گیرد که موضوع آن
پذیری در  الت خواندن؛ راهکارهای عملی برای تقویت نظمریاضی بهبود بخشم؛ راهکارهای عملی در جهت رفع اختال

توانند راهگشای حل  ها می این پژوهش«. کردن یادگیری درس جغرافیا آموزان؛ ارائة راهکارهایی برای اثر بخش دانش
 آموزان باشند. های یادگیری دانش مشکالت و اختالل
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305 دورهآموزه مریم/ هادیان، سارا.کیا،  نامی، سیمین/ غالمی، سیما/ محمودی بزرگی . عمل پژوهشدر های
 9786008169840 شابک: رقعی. ص.130. 1395. ملرد: رجکآموزشمتوسطه.

 معلممخاطب:
 های آموزش و پرورش، یادگیری پژوهی، نظریه نمونهکلماتکلیدی:

ستند. در عرصه انتقال دانش مسائلی رو ه آموزان روبه اکثر معلمان با مشکل افت کمی و کیفی یادگیری دانشچکیده:
تواند برای رفع و بهبود کیفیت آموزش مفید واقع شود. این جستار حاصل  آید که شناسایی و معرفی آن می پیش می

تالش چندی از معلمان است که مسائل و مشکالت آموزش و تدریس را تجزیه و تحلیل کرده و برای حل آنها 
 اند. پژوهی ارائه کرده اقدام هایی راهکارهایی به صورت مقاله

 

306 مقطعآموزه ایرانی، مرضیه/ ضیابخش، سیدمرتضی/ مرادزاده، اکرم/ مقدم، فریده.. عمل پژوهشدر های
 9786008169215 شابک: رقعی. ص.184. 1395. ملرد: رجکابتدایی.
 معلم/ مدیرمخاطب:

 مدرسههای تربیتی، آموزگاران، رفتار در  پژوهشکلماتکلیدی:
ها را در کالس به  آموزان، تجربه هایی به دست می آورند که اگر آن ها کار و تمرین با دانش معلمان در اثر سالچکیده:

های آموزگاران ابتدایی را در برمی  ای از پژوهش هایشان چندبرابر خواهد شد. کتاب حاضر مجموعه کارگیرند، موفقیت
آموز؛ آموزش خودگردانی  راهکارهای مناسب برای کاهش جویدن ناخن در دانش»است از:  ها عبارت گیرد که موضوع آن

آموزان به انضباط بیشتر  کردن دانش آموز ابتدایی؛ ارائة راهکارهای عملی برای ترغیب و عالقمند بیماری خاص به دانش
توانند  ها می ن پژوهشای«. آموزان نسبت به انجام تکالیف در کالس و مدرسه؛ راهکارهای تقویت انگیزه در دانش

 آموزان باشند. های یادگیری دانش راهگشای حل مشکالت و اختالل

 

هایپژوهشدرعملمقطعآموزه گودرزی، مژگان/ هادیان، سارا.  پور زاده، زهرا/ پوررستم، سکینه/ ولی ابراهیم.307
 9786008169239 شابک: رقعی. ص.150. 1395. ملرد: رجکمتوسطه.
 لممعمخاطب:

 پژوهی های آموزش و پرورش، یادگیری، نمونه نظریهکلماتکلیدی:
 های خود را در محیط آموزشی در قالب  این کتاب نمایانگر فعالیت تعدادی از معلمان است که کوششچکیده:

، شناسایی و آموزان وجود دارند ها مسائلی که در مسیر تکامل آموزشی دانش اند. در این مقاله پژوهی مکتوب کرده اقدام
 در مورد دالیل مشکل اطالعاتی گردآوری شده و برای رفع آنها راهکارهایی ارائه شده است.

 

308 هایپژوهشدرآموزه خوان، آفرین. مقدم، محمدرضا/ شمشیری، مینا/ مثنوی نامی، سیمین/ سعیدی بزرگی .
 9786008169314 شابک: رقعی. ص.188. 1395. ملرد: رجکعملمقطعمتوسطه.

 معلممخاطب:
 پژوهی توان ذهنی، نمونه های آموزش و پرورش، یادگیری، کم نظریهکلماتکلیدی:

آوری اطالعات، تجزیه  های افراد را در طرح مسئله، جمع مند است که توانمندی پژوهی روش تحقیق نظام اقدامچکیده:
ای از  دهد. این اثر مجموعه حوزه شغلی افزایش میگیری برای رفع یا کاهش مشکل در  گیری و تصمیم و تحلیل، نتیجه

پژوهی و پیرامون مشکالت آموزشی و یادگیری  های تعدادی از معلمان را در بر دارد که در قالب اقدام مقاالت و فعالیت
 اند. مکتوب شده
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. 1395. یح آفتابضر: مشهدآنچهرؤساواعضایانجمناولیاومربیانمدارسبایدبدانند. مردانی، علی..309
 9789644299636 شابک: رقعی. ص.152

 والدین/ معلم/ مدیرمخاطب:
 آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، خانوادهکلماتکلیدی:

گیری آن. انجمن  این اثر نگاهی دارد به تاریخچه تشکیل انجمن اولیا و مربیان در جهان و ایران و اهداف شکلچکیده:
سازی در  سازی خود را پشت سر گذارد و در حال نهادینه ته است مراحل نمادینه و ستادینههای اخیر توانس در سال

مدارس است. مؤلف ضمن بررسی عملکرد انجمن، پیشنهادهایی برای گسترش مشارکت اولیا و مربیان و افزایش کیفیت 
 در آموزش و پرورش ارائه کرده است.

 

 رقعی. ص.24. 1395. آبتین قلم: مریم بختیار. تهران نانبایدبدانند.آنچهکهوالدیندرموردرفتارنوجوا .310

 9789642721177 شابک:
 معلم مخاطب:

 نوجوانان، والدین، آموزش اخالق، رفتار اجتماعیکلماتکلیدی:
 امعه های تربیتی مناسب برای والدین و اولیا در رابطه با کودکان و نوجوانان ج کتاب حاضر به ارائه روشچکیده:

های نوجوانی، دوران توأم با تغییرات بسیاری است که در این دوران نوجوانان ضمن رشد، تجارب  پردازد. سال می
چه که والدین درمورد رفتار نوجوانان باید بدانند مواردی مانند رشد جسمی، رشد عقلی و  کنند. آن فراوانیکسب می

های پیشگیری کننده، تغییر حالت، فکر خودکشی از رفتارهایی تغییرات عاطفی است. همچنین توجه به امنیت، رفتار
 است که والدین باید به آن توجه کنند.

 

311 آزمون صمدیان، صمد.. مدرسهاستانداردسازی  رقعی. ص.130. 1394. بوی جوی مولیان: تبریزای.های

 9786009319923 شابک:
 معلممخاطب:

 ارزشیابی آموزشیها،  تربیت معلم، آزمونکلماتکلیدی:
دهی بهتر محتوای آموخته شده را  ارزشیابی بازخوردی از فرایند یاددهی ـــ یادگیری است که فرصت سازمانچکیده:

کند. به همین دلیل نحوه طراحی سؤال برای ارزشیابی، از قواعد و قوانین خاصی  آموزان فراهم می در ذهن دانش
های رسمی  نکات علمی و قانونی و فنی طراحی سؤال و برگزاری آزمونبرخوردار است. در این کتاب معلمان با 

 شوند. ای آشنا می مدرسه

 

312 آموزش. نیستانی، محمدرضا.. روششناختو مبانیدیالوگ:  ص.192. 1394. یار مانا: اصفهاناصولو

 9786007768280 شابک: وزیری.
 معلممخاطب:

 وگو آموزش و پرورش، گفتکلماتکلیدی:
در این اثر ضمن بررسی معنا و مفهوم دیالوگ از دیدگاه فالسفه و اندیشمندان، به توضیح اصول و مبانی آن چکیده:

پرداخته شده است. همچنین به نقش دیالوگ در حوزه تعلیم و تربیت به طور مفصل اشاره شده و مفهوم آن به صورت 
 بنیادین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 

 تانتغییرکند.کنند؟افکارتانراتغییردهیدتازندگیافرادموفقچگونهفکرمی سی. مکس ول، جان.313

 9786007133699 شابک: رقعی. ص.144. 1395. آرایان: گیتی شهیدی. تهران
 والدین/ معلممخاطب:

 شناسی شخصیت موفقیت، اندیشه و تفکر، روانکلماتکلیدی:
های فردی و تبدیل آن به بهترین توانایی. در این اثر با تاکید بر اینکه شیوه  ی پرورش مهارتفکری؛ یعن خوشچکیده:

گیری از سخن بزرگان  های تغییر تفکر و نگرش مثبت و بهتر اندیشیدن با بهره توان آموخت، روش تفکر افراد موفق را می
 آموزش داده شده است.
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314 بدوناضطرابهامتحا اکرس، دیوید.. درن یکنکته و مهارتزار یادگیری.باره و مجتبی  هایمطالعه
 9789641041344 شابک: وزیری. ص.258. 1395. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب: تمدنی. تهران

 معلممخاطب:
 آموزان، امتحانات های مطالعه، آموزش و یادگیری، دانش مهارتکلماتکلیدی:

ضطراب امتحان از ابتدا تا انتهای دوره تحصیلی تمرکز دارد و در رابطه با مباحثی چون نویسنده بر مدیریت اچکیده:
بهبود حافظه، مقابله با اضطراب و   نویسی، های خالصه مدیریت زمان، ایجاد انگیزه، طرح و تحلیل سؤال امتحان، مهارت

ها  ها و فرصت هایی درمورد مهارت ن، به نکتهیادگیری گروهی مطالبی را ارائه داده است. نگارنده برای موفقیت در امتحا
 آموز از درس خواندن و امتحان دادن لذت ببرد. اشاره کرده است تا دانش

 

انتخابرشته.انتخابچشم علی. ابطحی، سید.315 انتخابمسیر، . مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهرانانداز،
 9789640811580 شابک: رحلی. ص.64. 1395

 لممعمخاطب:
 ریزی راهبردی، انتخاب رشته موفقیت شغلی، مشاوره آموزشی، برنامهکلماتکلیدی:

ای از  انتخاب صحیح مسیر تحصیلی و شغلی موضوعی است که تقریبا همه افراد با آن سروکار دارند و در دورهچکیده:
مفاهیم تفکر هدفمند و استراتژیک  شود. در این کتاب سعی شده است ابتدا ها تبدیل می ترین دغدغه آن زندگی به مهم

تواند داشته باشد  در زندگی شغلی و تحصیلی توضیح داده شود و سپس نقشی که این نوع تفکر، در موقعیت افراد، می
گیری بر مبنای تخیالت و در زمان حال،  شود تا به جای تصمیم تشریح شود. در این کتاب به مخاطب آموزش داده می

ای ترسیم کرده  انداز و وضعیت فعلی خود جاده سال آینده خود را تصور نماید و سپس بین آن چشم 20انداز  ابتدا چشم
 و در آن حرکت کند.

 

خشتی  ص.48. 1394. شهر من: اصفهانانتخابرشتهوهدایتتحصیلیدرپایهنهم. رضا. فر، علی مجلسی.316
 9786009604531 شابک: .کوچک

 / معلموالدینمخاطب:
 های تحصیلی، مشاوره، توانایی تحصیلی رشتهتکلیدی:کلما

 آموزان دورۀ دوم متوسطه و به خصوص پایه  هایی است که ذهن دانش انتخاب رشته برای دانشگاه از موضوعچکیده:
کند. کتاب حاضر توضیحات مختصر و در عین حال کاملی از ساختار نظام فعلی آموزشی،  ها را به خود مشغول می نهمی

های شاخه نظری، فنی و مهارتی، و کاردانش به  های دورۀ دوم متوسطه، معرفی گروه های هدایت تحصیلی، ویژگی کمال
شمارد. در انتها نیز برای کمک بیشتر به  های مرتبط با هر رشته را برمی دهد. سپس انواع شغل آموزان می دانش
های مربوط به هر  کند و شغل های هر تیپ صحبت می گیهای شخصیتی و ویژ اموزان در انتخاب رشته، دربارۀ تیپ دانش

 برد. می تیپ را نام

 

 ص.110. 1394. آبشامه: حسین نیکو. قم آموز؛آنچههرمعلمیبایدبداند.انگیزهدانش تیلستون، دانا واکر..317

 9786007669044 شابک: وزیری.
 معلممخاطب:

 انگیزه، راهنمای آموزشیکلماتکلیدی:
آور در کالس  های آموزش و پرورش بدون ایجاد فضایی با نشاط، سرزنده و هیجان دستیابی به اهداف و سیاسته:چکید
آموزان، الگویی عملیاتی ارائه دهد  کوشد به همین منظور و برای ایجاد انگیزه در دانش پذیر نیست. کتاب حاضر می امکان

هایی در  ها و جدول رای شروع و اتمام تکالیف خود از آن بهره ببرد. فرمآموزان ب تا معلم بتواند به منظور برانگیختن دانش
آموزان  کنند ضمن مدیریت کالس درس، اقدامات مطلوب را برای رشد دانش اند که به معلم کمک می کتاب ارائه شده

  در کالس درس فعال کند. آموزان را ای به معلم کمک کند بتواند انگیزۀ دانش کوشد با ارائة نقشه انجام دهد. نویسنده می
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مؤسسه آموزشی و پژوهشی : قمگام.برساحلتحصیل:مدیریتموفقتحصیلدرهفت ابراهیمی، ابوالفضل..318
 9789644119781 شابک: رقعی. ص.96. 1395. امام خمینی)ره(

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های مطالعه ریزی، مهارت امهموفقیت تحصیلی، برنکلماتکلیدی:

 توان میزان موفقیت را باال برد.  ها می  ای دارد که با رعایت آن ها و قوانین ویژه ها، تکنیک خواندن روش درسچکیده:
ها را خالصه کرده است. گام نخست مدیریت خود )و شناخت صحیح خود و  کتاب حاضر در هفت گام این روش

ای زندگی(؛ گام بعدی مدیریت سبک زندگی )شامل نکات الزم دربارۀ تغذیه، خواب و آمدن بر فشاره های فائق شیوه
های افزایش تمرکز و شناخت موانع آن(؛ مدیریت  ریزی برای آن(؛ مدیریت تمرکز )راه ورزش(؛ مدیریت زمان )و برنامه

دیریت امتحان)آمادگی برای های تقویت حافظه(؛ م مطالعه)اصول مطالعه و یادداشت برداری(؛ مدیریت حافظه )تکنیک
 امتحان و افزایش احتمال موفقیت در آن(.

 

باشید. .319 مثبت الگوی فرزندان  شابک: رقعی. ص.28. 1395. آبتین قلم: مریم بختیار. تهران برای

9789642721207 
 معلممخاطب:

 فرزندان، والدین، الگوی مثبتکلماتکلیدی:
 ها  کنند، بهترین الگو و معلم کودکان، والدین آن نان ارتباط دارند الگوبرداری میکودکان از کسانی که با آچکیده:

کنند  گویند و یا عمل می چه می آموزد نسبت به آن های کوتاه و تصاویر به والدین می هستند. کتاب پیش رو با ارائه متن
کند و مباحثی مانند انگیزه خوب  ئه میهای کوتاه راه حل ارا ها و پاسخ الگوی مثبتی باشند. نویسنده با طرح پرسش

کند.در  های فردی و ... را بررسی می بودن، توجه به سالمتی خود، توجه به موفقیت در تحصیالت، ورزش کردن، تفاوت
 انتهای کتاب دو صفحه جهت تمرین رفتارهای درست و غلط گنجانده شده است.

 

 ص.136. 1395. اندیشه معاصر: لیال شریفی. تهران وخدانگهدار.بهخجالتبگ بروزوویچ، ریچارد/ چیس، لیندا..320

 9786005996104 شابک: وزیری.
 معلممخاطب:

 های تکمیلی شناسی، کاردرمانی، فعالیت های روان جنبهکلماتکلیدی:
فعالیت شاد  شود. این کتاب شامل بیش از چهل های جدید می یابی و آشنایی با تجربه کم رویی مانع از دوستچکیده:

می توانند برای ایجاد اطمینان و اعتماد به نفس انجام دهند. اولین فعالیت این کتاب به  ها و والدین  است که بچه
ها در کسب اعتماد به نفس  رویی در نظر بگیرد. سایر فعالیت کند یک نظام پاداشی برای تقویت کم می مخاطب کمک

اند از: پذیرفتن  شود، عبارت ها تأکید می از جمله مواردی که در کتاب به آنکنند.  ر کمک می تـ بیشتر و تعامل راحت
 خود، جسوربودن در مواقع ضروری، پیداکردن دوستان جدید.

 

321 جستاریدر فاطمه. نازنین  سادات، سیده  بنی، سمیرا/ باهو، فاطمه/ نقیب باهو سله . نوجوان: پرخاشگریو
 شابک: وزیری. ص.140. 1395. خورشیدباران: تهرانشجویینوجوانانوکودکان.تأثیرخانوادهومحیطبرپرخا

9789648515886 
 معلممخاطب:

 شناسی نوجوان پژوهی، روان نمونهکلماتکلیدی:
گیرد و عوامل  زدن به دیگری یا خود صورت می های اجتماعی است که از روی قصد برای صدمه از ناهنجاریچکیده:

آموزان دختر دوره  ز آن نقش دارند. در این پژوهش، تأثیر شیوه رفتار والدین بر میزان پرخاش دانشمتعددی در برو
 ها آمده است. ها و آزمون نامه متوسطه اول بررسی شده است و آمار توصیفی و نتایج حاصل از پرسش
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322 توصیهپرورشخالقیتکو جبدرق، مهدیه.  اطهر نیار، مریم/ بخشنده، شبنم/ مرتضوی. برایدکان: هایی
 9786008611202 شابک: رقعی. ص.114. 1395. نایاب: اردبیلوالدینومربیان.

 والدین/ معلممخاطب:
 شناسی آموزش و پرورش، راهنمای آموزشی خالقیت، روانکلماتکلیدی:

رشد داد. کتاب حاضر راهنمایی  آید می توان خالقیت را با پرورش و آموزش در او از زمانی که فردی به دنیا میچکیده:
تری تربیت کنند. در فصل اول کتاب خالقیت تعریف شده است. سپس در  است برای والدین تا بتوانند کودک خالق

شوند. در فصل چهارم  های شناخت افراد فعال عنوان می اند. در فصل بعدی، راه فصل دوم عوامل و موانع آن ذکر شده
شوند. در فصل آخر نیز خالقیت و آموزش  یش خالقیت در خانه و مدرسه توضیح داده میهای پرورش و افزا کتاب روش

آموزان و  گیرد. در پایان این فصل نویسنده به والدین و معلمان در جهت پرورش دانش و پرورش مورد توجه قرار می
 دهد. فرزندان خالق پیشنهادهایی می

 

323 صحنهپژوهش بیاموزیم:هریس، الیزابت. چگونه پژوهش را  اسنوک. بررسی کارآگاهی: وهای جرم های
 شابک: رحلی. ص.112. 1394. دیبایه: رضا روحانی، فریبا شریفی. تهران جنایت،راهنمایآموزشیبراینوجوانان.

9786002120625 
 معلممخاطب:

 شناسی  پژوهش، جرم و جنایت، اسناد و مدارک، جرمکلماتکلیدی:
های علمی هستند که  شوید، همان روش ها آشنا می های پژوهشی که در این کتاب با آن و موضوع ها آزمایشچکیده:

برند. با این تفاوت که جنایتی اتفاق  شناس، در محل حادثه برای گردآوری مدارک و شواهد به کار می کارآگاهان جرم
ها و  کارگیری این روش نیست. با بهگیرد  نیفتاده است و مخاطب تحت فشاری که پلیس هنگام وقوع جرم قرار می

نگاری، نحوه تشخیص انواع جوهر خودکار،  تواند نحوه پخش شدن خون، انگشت استفاده از ابزارهایی ساده، مخاطب می
 نحوه شکستن برخی اشیاء و بسیاری موارد دیگر را آزمایش کند.

 

324 خانوادگیواجتماتاب المدنی، سیدعلی. حسینی .  رقعی. ص.184. 1395. دانژه: تهرانعی(.آوری)فردی،

 9786002501080 شابک:
 والدین/ معلممخاطب:

 پذیری، خانواده، رفتار اجتماعی انعطافکلماتکلیدی:
ها و  سازد تا بر گرفتاری ها و جوامع را قادر می پردازد که افراد، خانواده هایی می ها و قدرت آوری به توانمندی تابچکیده:

آوری در سه سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی در ابعاد  نگر، تاب ئق آیند. در این کتاب با اتخاذ رویکردی کلمشکالت فا
آوری، سه  های مرتبط با تاب مختلف بررسی شده است. همچنین در انتهای کتاب، جهت سهولت در انجام پژوهش

 پرسشنامه در سه مقیاس سنجش گنجانده شده است.
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325 برگزیدگاندومین یابی پرورشی مرکز سنجش.معاونت ارزش. آثار مجموعه یادگیری: ارزشیابیو تجربه،
ارزشیابی. سنجشو حوزه مدارسدر تجربیاتبرتر  وزیری. ص.260. 1395. ضریح آفتاب: مشهدجشنواره

 9789644298615 شابک:
 معلممخاطب:

 ای تدریسارزشیابی آموزشی، سنجش آموزش و پرورش، راهنمکلماتکلیدی:
های علمی و کاربردی  کوشیده است بستر آشنایی با روش« جشنوارۀ تجربیات برتر مدارس در حوزۀ سنجش»چکیده:

در حوزۀ سنجش و ارزیابی و اشاعة آن ها را فراهم آورد. کتاب حاضر شامل مجموعه آثار برگزیدگان این جشنواره است 
های ارزشیابی، تجربیات مؤفق در ارزشیابی کیفی  ند. تغییر در شیوهکه بیشتر به چگونگی ارزشیابی مؤثر اختصاص دار

های آموزشی در کالس درس، حل  ها، بهترین ارزشیابی با کمترین امکانات، بازی توصیفی، ارزشیابی عملکردی در درس
ده هستند. مشکالت نوشتاری دانش آموزان در کالس درس، وارزشیابی به شیوۀ نمایش و بازی از جمله موارد مطرح ش

اند و ضمن شرح مسئله و ضرورت آن، راهکارهای اجرایی را نیز پیشنهاد  مقاالت به شیوۀ تحقیقی و پژوهشی عرضه شده
 اند. داده

 

326 آموزه حسینی، سیدمحمود. مرویان. اسالم: راهکارها.تربیتجنسیدر و دانشگاه علوم اسالمی : مشهدها
 9786007044209 شابک: وزیری. ص.248. 1395. رضوی

 والدین/ معلممخاطب:
 اخالق جنسی، نوجوانان، اخالق اسالمیکلماتکلیدی:

غریزه جنسی بر مبنای حکمت الهی در تکوین آدمی قرار داده شده است که ادامه حیات بشر نیز به آن وابسته چکیده:
نی اسالم بیان شده است. چگونگی و مراحل های دی است. در این اثر، مبانی نظری تربیت جنسی از دیدگاه قرآن و آموزه

 تربیت جنسی در دوره کودکی، نوجوانی و جوانی تشریح و راهکارهای کاربردی در این زمینه ارائه شده است.

 

 9786007469187 شابک: رقعی. ص.140. 1395. پرکاس: تهرانتربیتفرزند. اصغر. احمدی، علی.327
 والدین/ معلممخاطب:

 شناسی آموزش و پرورش تربیت، روانی:کلماتکلید
 کوشد دربارۀ تربیت و چگونگی انجام آن  تربیت در واقع رشد دادن درونی انسان است. کتاب حاضر میچکیده:

گوید. در فصل دوم از آغاز تربیت و سن  توضیحات مفصلی ارئه دهد. در فصل اول از چگونگی تربیت کردن سخن می
های فردی و تأثیر آن  پردازد.در فصل بعد، تفاوت فصل سوم به بیان حیطه های تربیت می گوید. شروع آن در انسان می

های هفتم تا دهم دربارۀ محبت و جایگاه  شود. در گفتار اندیشی بحث می در تربیت مطرح است و پس از آن نیز از مثبت
شدن با  های انسانی، و چگونگی مواجه  خوانیم و سپس دربارۀ پرورش کرامت، تشویق و تنبیه انسان در قلب دیگران می

 های کودکان و نوجوانان. سخن پایانی کتاب دربارۀ نقش و جایگاه مربی و متربی است. ناسازگاری

 

328 کمکمدیریکدقیقهتشکیلتیم بالنچارد، کن.. . پل: مهستی دهباشی. تهران ای.هایبزرگاجراییبا
 9789649944500 شابک: رقعی. ص.128. 1394

 معلم/ مدیرمخاطب:
 مدیریت، مدیریت نیروی انسانی، کار گروهیکلماتکلیدی:

 کوشد در قالب ماجرایی  مدیریت موفق هنری است که بسیاری آرزوی آن را دارند. نویسندۀ کتاب حاضر میچکیده:
ری بزرگ و کارامد های کا دربارۀ یک مدیر، همة آنچه را هر مدیری برای موفق بودن و توانمندی در تشکیل تیم

آموزد، برای مدیری موفق بودن باید: برای طی مراحل  های این کتاب، مخاطب می دارد، به مخاطب بیاموزد. با توصیه نیاز
های خود را در جهتی تنظیم کند که اعضا بتوانند اجرا کنند، همگان در گروه  پیشرفت به اعضای گروه کمک کند، روش

 به سوی یک هدف حرکت کنند.
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329 اندیشه : لیال شریفی. تهران تمرینایجادآرامشوکاهشفشارهایروانیبرایکودکان. شاپیرو، لورنس..
 9786005996050 شابک: وزیری. ص.152. 1395. معاصر

 معلممخاطب:
 نفس، اضطراب های رفتاری، اعتمادبه  مهارتکلماتکلیدی:

 کوشد  پذیرند. نویسنده در کتاب حاضر می دارند و از آن تأثیر میکودکان به خلق و خوی والدینشان توجه چکیده:
شده، توجه و تمرکز( به مخاطب بیاموزد و نیز  هایی برای ایجاد آرامش)شامل تنفس عمیق، تصویرسازی هدایت تکنیک

چگونه برای انجام آموزد  این فنون را به فرزندانشان آموزش دهند. همچنین، به نوجوان می  اولیا را راهنمایی کند چگونه
ها  کارهای هنری و خالقانه وقت بگذارد تا احساس آرامش و خرسندی پیدا کند. از جمله مواردی که کتاب به آن

پذیری بیشتر؛  نفس، آرامش و انعطاف اند از: کاهش فشارهای روانی، ترس و نگرانی؛ داشتن اعتماد به پردازد، عبارت می
 مدیریت مشکالت عاطفی.

 

330 پرورش. ، تونی.بوش. رهبریدرآموزشو . 1395. آوای نور: عبدالمحمد طاهری. تهران توسعهمدیریتو
 9786003092211 شابک: وزیری. ص.216

 معلم/ مدیرمخاطب:
 ها مدیریت آموزشی، مهارت رهبری، مدرسهکلماتکلیدی:

ها در قرن بیست و یکم مورد  و دانشگاهاهمیت رهبری مؤثر و مدیریت برای عملیات موفقیت آمیز در مدارس چکیده:
سازی مدیریت و توسعه را در آموزش و پرورش تحلیل  توجه قرار گرفته است. نویسنده در کتاب پیش رو روند آماده

های رهبری آموزشی، اهمیت رهبری و توسعة  فصل به رهبری و توسعة مدرسه، مدل 9کرده است. این کتاب در 
 سازی و پشتیبانی رهبران در کشورهای توسعه یافته و ...پرداخته است. عه رهبری،آمادهمدیریت، برنامه آموزشی توس

 

: رضا روحانی. تهران آموزانیپژوهشگرتربیتکنیم؟.چگونهدانش پیرس، چارلز. چگونه پژوهش را بیاموزیم:.331
 9786002121776 شابک: رقعی. ص.184. 1394. دیبایه

 معلممخاطب:
 شناسی پژوهش، فنون و ابزار پژوهش، راهنمای آموزشی روشکلماتکلیدی:

 و جوی  کنند، به جست کنند و درپی آن سؤال طرح می های تازه می کودکان پیش از ورود به مدرسه کشفچکیده:
ین کوشد، برای تقویت ا گذارند. کتاب پیش رو می هایشان را به اشتراک می پرسند و یافته روند، از دیگران می پاسخ می

هایی عملی ارائه دهد. در بخش اول  حس در دوران مدرسه و درآمیختن پژوهش با برنامة درسی رسمی آموزشی روش
کردن عالقه به پژوهش با انجام   شود. نحوۀ نهادینه آموزان برای پژوهش مطرح می سازی کالس و دانش کتاب شیوۀ آماده

شود. بحث روش ارزشیابی و ابزار آن نیز در فصل  یح داده میهای داخل و خارج از کالس نیز در بخش دوم توض پژوهش
 سوم آمده است.

 

. های دانشگاه پژوهش: تبریزآموزانیشادداشتهباشیم؟.چگونهدانش زاده، ناصر. کلوانق، هادی/ حسن  جهدی.332
 9786008038115 شابک: وزیری. ص.168. 1394

 معلم/ سایر کارشناسانمخاطب:
 شناسی های فوق برنامه، روان بهداشت روانی، فعالیت:کلماتکلیدی

هاست. کتاب حاضر  ها و خانواده های امروزی مدرسه آموزانی شاد از دغدغه ایجاد مدرسة بانشاط و داشتن دانشچکیده:
کوشد در ابتدا با تعریف شادی مفهوم آن را در ذهن مخاطب روشن سازد. سپس با ذکر عوامل مؤثر بر شادی  می
ها را  آموزان در آن های مربوط به هر محیط و شادسازی دانش مدرسه و کالس درس، نکته، آموزان در خانواده نشدا

های  است که به منظور شادسازی محیط هایی گوشزد کند. به این ترتیب، کتاب شامل راهکارهایی دربارۀ انواع فعالیت
 کرد.سازی واجرا  ها را پیاده توان آن آموزان می اطراف دانش
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تربیتکنید. .- .333 باانضباط فرزند  شابک: رقعی. ص.24. 1395. آبتین قلم: مریم بختیار. تهران چگونه

9789642721214 
 معلممخاطب:

 انضباط، آموزش اخالق، رفتار اجتماعیکلماتکلیدی:
ان، همسران و اقوام وجود دارد. هدف در قرآن کریم، آیات فراوانی مربوط به نحوه رفتار با دیگران اعم از فرزندچکیده:

های تربیتی مناسب برای والدین و اولیا در رابطه با کودکان و نوجوانان جامعه است تا با  کتاب حاضر تبیین روش
های بتوان شخصیتی متوازن، مستقل و باانگیزه در فرزندان ایجاد کرد. نویسنده با ارائه جمالت  کارگیری این روش به

دهد و نکاتی برای اصالح بدرفتاری فرزندان  تفاده از نقاشی و تصویر در کنار آن نظم و انضباط را آموزش میکوتاه و با اس
 نماید. ذکر می

 

مؤسسه : اکرم قیطاسی. تهران چگونهیادگیریرابهسرگرمیتبدیلکنیم؟. .UFAتیم نویسندگی دانشگاه.334
 9786003900288 شابک: رقعی. ص.128. 1395. فرهنگی منادی تربیت

 معلممخاطب:
 های مطالعه، یادگیری شناسی، مهارت راهنمای آموزشی، روانکلماتکلیدی:

شود. کتاب حاضر در چهار  برد و خسته نمی چنانچه یادگیری به سرگرمی تبدیل شود، یادگیرنده از آن لذت میچکیده:
رگرمی لذت ببرد. دربخش اول، مخاطب با خودش کوشد به مخاطب کمک کند بتواند از یادگیری به عنوان س بخش می

شناسد.در بخش  های چندگانه، نقاط ضعف و قوت خود را می و فرایندهای ذهنی بیشتر آشنا می شود و با شناخت هوش
نکاتی دررابطه با »های یادگیری است. در بخش سوم با عنوان  آموزد که یکی از بهترین راه بعد سازگاری با دیگران را می

کند. بخش آخر نیز به محیط یادگیری و نقش  ،مخاطب این موضوع را در قالب چندین بازی تمرین می«و حافظه تفکر
 آن در تبدیل یادگیری به سرگرمی اختصاص دارد.

 

 شابک: وزیری. ص.128. 1395. احرار: تبریزچگونهیکاردویموفقداشتهباشیم؟. حبیب زاده، اسمعیل..335

9789649762166 
 معلم/ مدیراطب:مخ

 های فوق برنامه، تفریحات سالم، تعلیم و تربیت فعالیتکلماتکلیدی:
آموزان پرداخت.  وتربیت دانش توان با انجام آن به تعلیم ترین شرایطی است که می اردو یکی از بهترین و مناسبچکیده:

شود که آموزش در قالب  ن نکته ثابت میدر این کتاب، پس از بیان مبانی کلی درباره اردوهای آموزشی مدارس، ای
 شود. های زندگی و اجتماعی می های علمی، موجب تعمیق یادگیری و نیز تمرین مهارت گزارش

 

اترابهکاربینداز:ذهنخودرابهتربشناسیدتابتوانیدقدرتذهنوحافظهخودحافظه بازان، تونی..336
 9789649944838 شابک: رقعی. ص.272. 1394. پل: انمحمدجواد نعمتی. تهر راافزایشدهید.

 والدین/ معلممخاطب:
 ها، اندیشه و تفکر حافظه، تمرینکلماتکلیدی:

 توانیم بهرۀ زیادی از حافظه  های استفاده از آن را بدانیم، می حافظه ظرفیت باالیی دارد و در صورتی که راهچکیده:
پردازد. در  تقویت آن و چگونگی استفاده از نقشة ذهنی در به خاطر سپاری می ببریم. کتاب حاضر به حافظه، روش اصلی

های سنجش و تست حافظه ارائه و اولین  ، به منظور تعیین ظرفیت کنونی حافظة مخاطب، انواع فعالیت9تا  1های  فصل
هایی برای  د و روششو شوند. در بخش دوم کتاب، روش اصلی تقویت حافظه معرفی می های تقویت آن اعالم می روش

آیند. بخش سوم  ها و رویدادهای مهم می ها و قرارها، تاریخ های تلفن، برنامه خاطر سپردن شماره افزایش بهرۀ هوشی، به
های بسیاری را که به  ، اصول مربوط به آن و فعالیت«های ذهنی نقشه»با معرفی روش استثنایی تقویت حافظه، یعنی

 است. شوند، در برگرفته تمرین تقویت حافظه مربوط می
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نامهآموزشحقوقحقوقکودکرابشناسیموباآنزندگیکنیم!:دست مالس، دوبر اوکا و ]...دیگران[..337
پژوهشی تاریخ ادبیات  -هنری  -مؤسسه فرهنگی : زهره قایینی، ویدا محمدی. تهران کودکدردبستانودبیرستان.

 9786007112328 شابک: رحلی. ص.376. 1395. کودکان
 آموز/ معلم/ مدیر والدین/ دانشمخاطب:

 فردی حقوق فردی و اجتماعی، قوانین، روابط بینکلماتکلیدی:
 همة مردم باید حقوق کودک را بشناسند و برای اجرای آن در جامعه بکوشند. کتاب حاضر حقوق کودک و چکیده:

ناساند تا بتوانند فضایی از تفاهم و دوستی بسازند.در بخش اول کتاب، ش ها و به اولیا و معلمان می نوجوان را به خود آن
های اجتماعی در  ها و انواع دیگر محیط خانه نویسنده با معرفی و بیان حقوق کودک و الزمة آموزش آن، به نقش کتاب

آورد. در  می نامة حقوق کودک را های نقض حقوق کودک و نیز پیمان پردازد. سپس برخی نمونه حفظ این حقوق می
شوند: حق سالمتی، برابری، حفظ هویت، برخورداری از محیط سالم،  بخش دوم نیز انواع حقوق کودک برشمرده می

 کردن، آموزش و... کردن، کودکی بازی

 

338 شاگرد. جمعی از نویسندگان/ حسینی، مهدی..  رقعی. ص.94. 1395. فرنام: شیرازحقوقمتقابلمعلمو

 9786007608463 شابک:
 معلممخاطب:

 پذیری حقوق، مسئولیتکلماتکلیدی:
کوشد به این حقوق  معلم در برابر شاگرد و شاگرد در برابر معلم حقوقی دارند. کتاب پیش رو در سه فصل میچکیده:

در فصل  است. هایی مثل حق، معلم، مسئول، آموزگار و مسئولیت آمده های واژه بپردازد. در فصل اول، مفاهیم و تعریف
اند. ارزش و مقام معلم، رابطة شاگرد و معلم، و حقوق متعلم با توجه به  های معلم بیان شده ها و شایستگی دوم ویژگی

مسئولیت حقوقی معلم و »های این فصل هستند. در فصل سوم با عنوان  احادیث و نیز در رسالة امام سجاد از زیر بخش
مبنای مسئولیت ، وزگار و شرایط او، تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیتمفهوم حق، تکلیف و مسئولیت، آم« شاگرد

 اند. آموزگار و مواردی ازاین دست مطرح شده

 

339  رقعی. ص.96. 1395. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهرانهایمدیرانمدارس.دانستنی لو، حسن. تقی.

 9789640810378 شابک:
 معلم/ مدیرمخاطب:

 زش و پرورش، آیین نامه های اداری، مدارس، مدیریت و سازماندهیآموکلماتکلیدی:
 در این کتاب سعی شده است با استفاده از مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و چند توصیه چکیده:

د و راهبردی نظر مدیران مدارس را به برخی قوانین و مقرراتی که در اداره یک واحد آموزشی مورد نیاز است جلب کن
هایی که تعیین شده است فراهم نماید. کتاب در چهار  زمینه الزم را برای آگاهی بیش از پیش درباره وظایف و مسئولیت

ها، توصیه های راهبردی و تخلفات و تنبیهات اداری  ها و دستورالعمل نامه نامه اجرایی مدارس، آیین بخش به گزیده آیین
ون رسیدگی به تخلفات اداری با ذکر مصادیق و به صورت کاربردی آورده شده پرداخته است. در انتهای کتاب نیز قان

 است و در پایان هر بخش تعدادی سوال جهت خودآزمایی در نظر گرفته شده است.

 

340 معلمان، اله. بان، زهره/ رضاعلی، روح کرجی عابدی. برای راهنما کتابچه معلمان: تخصصی دانشتربیتی،
 9786003092099 شابک: رقعی. ص.80. 1395. آوای نور: تهرانویانتربیتمعلم.کارشناسانودانشج

 معلم/ سایر کارشناسانمخاطب:
 راهنمای آموزشی، راهنمای تدریس، تربیت معلمکلماتکلیدی:

ور و آموزش در قرن بیست و یکم به معلمان کارامد و ماهر نیاز دارد. کتاب حاضر راهنمایی است به این منظچکیده:
های کلی  کوشد رهنمودهایی به معلمان ارائه دهد. در فصل اول کتاب، موضوع شایستگی معلمان تببین و چارچوب می

است. در فصل دوم  ه شود. آشنایی با دانش تخصصی معلمان و استانداردهای آن نیز در این فصل آمد آن مطرح می
 اند. یس بیان و تشرح شدههای آن، و نیز استاندارهای تدر شایستگی تدریس و مؤلفه
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بختیاری،   ابوالفضل  پژوهیگامبهگام:شیوهبهبودآموزشوتدریس.درس لوئیس، کاترین/ هارد، جکلین..341
 9786007325032 شابک: رقعی. ص.280. 1395. سازوکار: مهین کیخانژاد، مهری فالح. تهران

 معلم/ سایر کارشناسانمخاطب:
 پژوهی ای آموزشی، برنامه ریزی درسی، روش تدریس، درسراهنمکلماتکلیدی:

اندرکاران از جمله  اصالح و بهبود یک موضوع فرهنگی و پیچیده، مانند تدریس، به کوشش و تالش همه دستچکیده:
پژوهی روشی برای اصالح شیوه آموزش است. این کتاب، به بررسی و  آموزان، والدین و معلمان نیاز دارد. درس دانش

پژوهی را سازنده،  اند تا عملکرد درس پژوهی به کار برده های موفق درس پردازد که گروه جزیه و تحلیل راهکارهایی میت
پژوهی،  پژوهی در عمل، تشکیل یک گروه درس فصل به مباحثی چون درس 9مطمئن و جامع کنند. این کتاب در 

 ه دارد.پژوهی و .... اشار های گوناگون درس متمرکز شدن تحقیق،شکل

 

 ص.182. 1395. فراگیر هگمتانه: همدانایمعلم.پژوهیوتوسعهحرفهدرس عبادی، موسی/ ملکی، شیما..342

 9786002191816 شابک: وزیری.
 معلممخاطب:

 های پژوهشی، تحقیق علمی، بهسازی آموزش فعالیتکلماتکلیدی:
 توانند به کار گیرند، فرآیند  ان با مشارکت یکدیگر میها که معلم های بازاندیشی در روش یکی از راهچکیده:

طور که از نامش پیداست، پژوهش در  کند و همان پژوهی روند تغییر در مدرسه را تسهیل می پژوهی است. درس درس
پژوهی،  های تحقیق، پیشینه و پیش نیازهای درس پژوهی است. کتاب پیش رو در هفت فصل انواع روش درس یا تدریس

پژوهی را تشریح  های مختلف گزارش درس پژوهی در جهان و ایران، نکات مهم در گزارش نویسی و بخش ای درسه مدل
های  ای از مقاله دهد و در انتها خالصه صورت کامل توضیح می نماید. در ادامه تهیه گزارش در محیط الکترونیکی را به می

 نماید. را ارائه میای معلمان  پژوهی در توسعه حرفه های درس نقش جشنواره

 

سازیایجهانیبرایبهسازیآموزشوغنیپژوهی،ایدهدرس سرکارآرانی، محمدرضا. مدارس یادگیرنده:.343
 9786007977118 شابک: وزیری. ص.304. 1395. مرآت: تهرانیادگیری.
 معلم/ مدیرمخاطب:

 پژوهش، آموزش و یادگیریکلماتکلیدی:
محور در بستر کالس درس است که بر چرخة یادگیری گروهی، کیفی، مشارکتی  ژوهشی مدرسهپژوهی، پ درسچکیده:

پژوهی )مطالعة درس(  های نویسنده دربارۀ درس ای از مقاله و مداوم کارگزاران آموزشی استوار است. این کتاب مجموعه
راهکارهایی عملی برای اجرای مؤثرتر پژوهی در ایران را بررسی و  اندازهای درس های دهة اخیر و چشم است که چالش
 باشد. ای مفهومی آمده است که دربردارندۀ نمای کلی آن فصل می نماید. در ابتدای هر فصل، نقشه آن پیشنهاد می

 

344 ایدهدرس سرکار آرانی، محمدرضا. مدارس یادگیرنده:. آموزشوکاوی، فرایند برایپژوهشدر ایتازه
 9786008585541 شابک: وزیری. ص.176. 1395. مرآت: طباطبائی. تهران  افسانه حجتی یادگیری.
 معلممخاطب:

 کاوی آموزش و یادگیری، معلمان، پژوهش، درسکلماتکلیدی:
فرایند آموزش و یادگیری است که در هر کالس یا جلسة   ریزی شده و جزئی و برنامه  کاوی مشاهدۀ دقیق درسچکیده:

وپرورش در ژاپن پیشینة تاریخی دیرینه دارد؛ اما در ایران،  کاوی در حوزۀ آموزش هوم درسگیرد. مف درسی شکل می
شود. در این کتاب به محورهای واکاوی درس، مانند آنچه  نخستین بار است که این الگو برای پژوهشگران عرضه می

شنودهای  و درس، گفت  در کالسهای ارتباط  آموزان یاد می گیرند، روش معلم قصد دارد تدریس کند و آنچه دانش
 آموزان و تأکید بر پاسخ یا پرسش پرداخته شده است. آموزان در فرایند تدریس، شیوۀ مواجهة معلم با اشتباه دانش دانش
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. 1394. پرکاس: محسن ایمانی، سمیرا عزیزی. تهران راهنمایآموزشومدیریتدرکالس. تامسون، جولیا..345
 9786007469057 شابک: رقعی. ص.250

 معلممخاطب:
 راهنمای معلم، راهنمای تدریس، راهنمای آموزشیکلماتکلیدی:

کوشد در چهار بخش  کند. کتاب حاضر می اش کمک می آشنایی معلم با فنون معلمی به موفقیت او در حرفهچکیده:
، به معلم یادآوری «ای تبدیل شوید رفهبه معلمی ح»کار را با فنون معلمی آشنا کند. بخش اول با عنوان  معلمان تازه

شود و نحوۀ برخورد و کار کردن با دیگر معلمان و نیز ایجاد ارتباط بین خانه  ای از خود او آغاز می کند که رشد حرفه می
آموزد چگونه کالسش  ، معلم می«بخش و سودمند در کالس ایجاد فرهنگی رضایت »آموزد. در فصل  و مدرسه را به او می

هایی برای موفقیت  آموزان روابط حسنه برقرار کند، فرصت ه محیط یادگیری سازنده و اثربخشی تبدیل کند، با دانشرا ب
نظمی را به حداقل برساند.  ها جلوگیری کند و بی ها بدهد و با اقداماتی، از بروز رفتار خطا در آن آموزان به آن دانش
کند. بخش آخر نیز نگاهی به  آموزان تأکید می ارزیابی پیشرفت دانش سوم به داشتن برنامه، ارائة آموزش مؤثر و بخش

 سازد. را مطرح می 21آینده دارد و مسائل معلمان قرن 

 

مرتضی شعبانی، لیال بیگدلی.  .1راهنمایجامعخالقیتکمبریججلد جی. کافمن، جیمزسی/ استرنبرگ، رابرت.346
 9786003091726 :شابک وزیری. ص.508. 1394. آوای نور: تهران

 معلم مخاطب:
 ای، منابع اطالعاتی خالقیت، راهنمایی حرفهکلماتکلیدی:

 شناسی، علوم تربیتی، و مدیریت و منابع  های روان مندان حوزۀ خالقیت و استادان و دانشجویان رشته عالقهچکیده:
ل از راهنمایی دو جلدی دربارۀ خالقیت است انسانی به راهنمایی جامع دربارۀ خالقیت نیاز دارند. کتاب حاضر جلد او

مفاهیم »دهد. بخش اول  که موضوعات متنوعی نظیر مغز، تعلیم و تربیت، تجارت و فرهنگ را تحت پوشش قرار می
های گوناگون  دیدگاه»را به منظور معرفی تاریخ و مفاهیم کلیدی حوزۀ خالقیت مطرح کرده است. بخش بعدی « بنیادی

ای، تکاملی و عصبی دربارۀ خالقیت است.  های بسیاری دربارۀ رویکردهای وظیفه است که حاوی فصل« دربارۀ خالقیت
 بخش سوم در جلد دوم آمده است.

 

347 جلد جی. کافمن، جیمزسی/ استرنبرگ، رابرت. کمبریج خالقیت جامع مرتضی شعبانی، لیال  .2راهنمای
 9786003091733 ابک:ش وزیری. ص.324. 1394. آوای نور: بیگدلی. تهران

 معلم مخاطب:
 ای، منابع اطالعاتی خالقیت، راهنمایی حرفهکلماتکلیدی:

 شناسی، علوم تربیتی، و مدیریت و منابع  های روان مندان حوزۀ خالقیت و استادان و دانشجویان رشته عالقهچکیده:
دوم از مجموعه دو جلدی راهنمای جامع خالقیت  انسانی به راهنمایی جامع دربارۀ خالقیت نیاز دارند. کتاب حاضر جلد

پردازد.ارتباط میان خالقیت و  ، به موضوعات این حوزه می«مباحث جاری»است. بخش سوم این مجموعه با عنوان 
های این بخش هستند. نویسندگان در نهایت و در بخش چهارم،  انگیزه، و خالقیت فردی و گروهی از موضوعات فصل

 اند.  کرده و به آیندۀ حوزۀ خالقیت نگاهی انداخته گیری بحث و نتیجه
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راهنمایعملیتهیهوتدوینطرح اردکانی، فاطمه. بخش نیک، عصمت/ نجات نظر/ محمدی نیک، اله محمدی.348
)پروپوزال پژوهشی  شابک: رقعی. ص.141. 1395. ادیب مصطفوی: شیرازنویسی(.پیشنهادی

9786007303023 
 معلم مخاطب:

 شناسی پژوهش راهنمای آموزشی، روشکلماتکلیدی:
 های پژوهشی از موضوعاتی است که به مطالعة دقیق نیاز دارد. کتاب حاضر راهنمایی  تدوین و نوشتن طرحچکیده:

شمارد. سپس دربارۀ  است برای آموزش تهیه و تدوین طرح پژوهشی. کتاب در ابتدا پژوهش را تعریف و انواع آن را برمی
ها که  ها و فرض ن طرح پژوهشی، چارچوب نظری، چکیده، مقدمه، انتخاب موضوع، ادبیات تحقیق، اهداف و متغیرتدوی

های پژوهشی مثل آزمایشی، شبه،  دهد. بعد از آن، معرفی انواع طرح های پژوهش علمی هستند، توضیحاتی می از بخش
 آورد. غیر و پیش آزمایشی را نیز می

 

349 برایدانشرشته ریزی: مشاوره و برنامهرجبی، فروزان. . آموزاندورهشناسیانتخابرشتهقابلاستفاده
 9786008305453 شابک: پالتویی. ص.92. 1395. تسلط: تهراناولودوممتوسطه.

 آموز دانشمخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 های تحصیلی، راهنمای آموزشی انتخاب رشته، رشتهکلماتکلیدی:

ید انتخاب رشتة تحصیلی اولین انتخاب مهم و تأثیرگذار در زندگی باشد. کتاب حاضر می کوشد، در جریان شاچکیده:
های دانشگاهی را به طور دقیق بشناسند تا  آموزان کمک کند رشته بهبود و سرعت بخشی به این انتخاب، به دانش

هایی برای والدین  اهمیت انتخاب رشته و نیز توصیه بتوانند انتخاب دقیق تری نیز انجام دهند. نویسنده در ابتدای کتاب
گروه علوم تجربی، ریاضی، علوم انسانی، هنر و زبان معرفی کرده و  آورده است. سپس رشته های دانشگاهی را در پنج

زیرشاخه های مربوط به هر کدام را نام برده است. در مورد هر رشته، توانایی الزم برای تحصیل آن رشته و سپس 
 عیت شغلی آن در ایران شرح داده شده است.موق

 

350 مهارتروان بوربور، بهاره.. رشته، انتخاب بلوغ، بحران تربیتی: تحصیلی راهنمای نوجوان، شناسی
 9786009686759 شابک: وزیری. ص.72. 1395. آموزش برتر: تهرانتحصیلی.
 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 ای آموزشی، نوجوانان، انتخاب رشته، بلوغراهنمکلماتکلیدی:

اهمیت دوران نوجوانی بر هیچ کس پوشیده نیست. نویسنده در این کتاب که یک راهنمای تحصیلی تربیتی چکیده:
پردازد، در بخش  های بهداشتی در این دوران اشاره دارد، می است در سه بخش که بخش اول به بحران بلوغ و توصیه

ل موثر در انتخاب رشته و نقش والدین در کمک به فرزندان در این زمینه و همچنین معرفی دوم کتاب به عوام
 کند. پردازد. در بخش آخر نیز آشنایی با هفت مهارت تحصیلی را بیان می ای می های مشاوره آزمون

 

 9786007186626 شابک: وزیری. ص.89. 1395. خواندنی: تهرانروشتدریسنوین. اکبر. رادمرد، علی.351
 معلممخاطب:

 راهنمای آموزشی، تعلیم و تربیتکلماتکلیدی:
کتاب حاضر به جهت آشنایی معلمان و فرهنگیان با فنون تعلیم و تدریس تهیه و تنظیم گردیده است. در این چکیده:

ه است. کتاب در چهار کارگیری این الگوها ارائه شد های فرایند تدریس و اهمیت به کتاب مفهوم تدریس، تربیت و روش
های معلمی در کالس،  های تدریس نوین، آشنایی با عوامل مؤثر در تدریس و ظرافت فصل تدوین شده است که به روش

 انواع روش تدریس مانند بحث گروهی، بارش مغزی، مکاشفه و ... و روش تدریس علوم در دوره ابتدایی پرداخته است.
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352 ومهارتهروش تاج. ، پروین محمدی.  شابک: وزیری. ص.146. 1395. سیادت: کرجهاییادگیریآسان.ا

9786007333525 
 والدین/ معلم مخاطب:

 شناسی فرایندهای ذهنی، شناخت روانکلماتکلیدی:
نام دارد. دانش فراشناختی به فراگیرنده « فراشناخت»آگاهی فرد از نظام شناختی خود و کنترل و هدایت آن چکیده:

هایش را ارزیابی کند. همچنین، به  کند به هنگام یادگیری پیشرفت خود را زیر نظر بگیرد و نتایج تالش می کمک
ها وجود دارد. در  دادن مطالب به منظور سهولت در یادگیری آن های متنوعی برای سازمان آموزد که راه فراگیرنده می

های آموزش  شود. سپس شیوه وزش آن را متوجه میخواند و ضرورت آم کتاب حاضر، مخاطب دربارۀ فراشناخت می
هایی مثل: پرسیدن دوجانبه،  آموزد؛ روش های یادگیری و مطالعه را می های آموزش مهارت فراشناخت و پس از آن روش

 «.مردر»مطالعة مشارکتی، یادگیری مشارکتی، پس ختام یا پس خبا و روش 

 

353 پژوهروش دوست، زینب. میهن. ترکیبی  شابک: وزیری. ص.232. 1395. آوای نور: تهرانش.های

9786003092242 
 معلم/ سایر کارشناسانمخاطب:

 شناسی پژوهش، تحقیق، فنون و ابزار پژوهش روشکلماتکلیدی:
 فصل، به بررسی  10روش های پژوهش ترکیبی، دیدگاه تازه ای در علوم هستند. نویسنده در این کتاب در چکیده:

های ترکیبی، به عنوان یک روش برای گردآوری، تحلیل و  پردازد. روش ها در تحقیق می ها و روش طرحشناسی،  روش
های پژوهش ترکیبی ضعف  های کمی و کیفی در یک سری از مطالعات تمرکز می کند. در واقع روش ترکیب داده

 کنند. پژوهش کمی و کیفی را جبران می

 

اشرف راضی.  روشیمتفاوتدرتربیتفرزند. های تربیت کودکان و نوجوانان:برانسن، پو/ مریمن، اشلی. کلید.354
 9789642785698 شابک: رقعی. ص.288. 1394. صابرین: تهران

 والدین/ معلممخاطب:
 شناسی علوم تربیتی، فرزندان، والدین، روانکلماتکلیدی:

ها و مشکالت  است که به روش "کان و نوجوانانکلیدهای تربیت کود"های مجموعه  کتاب حاضر یکی از کتابچکیده:
کند  شناسی کودک، ثابت می پردازد. این کتاب با استفاده از علم جدید روان تربیتی کودکان و نوجوانان تا سنین بلوغ می

های  بسیاری از فرضیاتی که درمورد کودکان بدیهی است چندان قابل اعتماد نیست. فرضیات غلط منجر به اتخاذ شیوه
ها نیز اثری منفی  ها و نحوه تعامل با آن ربیتی نادرست شده است و بر نحوه تفکر ما نسبت به کودکان، تفسیر رفتار آنت

 داشته است.

 

355 پرورش. نادری، ناهید/ نوروزی، رضاعلی/ سیادت، سیدعلی.. آموزشو . یار مانا: اصفهانسیاستگذاریدر
 9786007768419 شابک: وزیری. ص.272. 1395

 معلم/ مدیر/ سایر کارشناسانمخاطب:
 های آموزش ریزی آموزشی، روش آموزش و پرورش، برنامهکلماتکلیدی:

 توانند با تحوالت جهانی همراه شوند. کتاب حاضر در  گذاری صحیح می رهبران و مدیران آموزشی با سیاستچکیده:
های نوین آموزشی را تدوین کنند.  یکرد سیستمی، برنامهچهار بخش به رهبران آموزشی کمک می کند با استفاده از رو

گذاری در آموزش و پرورش آشنا  گذاری و قلمرو و تاریخچة سیاست در بخش اول کتاب، مخاطب با مفاهیم سیاست
شود. تغییرات جهانی و آموزش و پرورش موضوع بخش دوم کتاب، هماهنگی سه حوزۀ آموزش و پرورش در پاسخ به  می

 موضوع بخش آخر کتاب است. 21گذاری در آموزش و پرورش قرن  زی مربوط به بخش سوم وسیاستسا جهانی 
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ها،عواملشادیونشاط:مفاهیم،نظریه اله. آبادی، رحمت رحیم  واجاری، مریم/ خوارزمی  برزمینی، لیال/ باباپور.356
 9786003064331 شابک: .رقعی ص.96. 1394. بلور: رشتسازیمدارس.مؤثرباتأکیدبرشاداب

 معلم/ مدیرمخاطب:
 شناسی، بهداشت روانی، شادی روانکلماتکلیدی:

 آموز در بعد جسمانی، عاطفی،  وجود شادی و نشاط در مدرسه باعث رشد و تکامل همة ابعاد وجودی دانشچکیده:
ها و عوامل مؤثر بر  آموزان، نظریه ششود. کتاب حاضر با توجه به اهمیت موضوع شادی در بین دان اخالقی و معنوی می

شود.  دهد. کتاب در دو فصل کلی ارائه شده است که در فصل اول شادی تعریف می سازی مدرسه را ارائه می شاداب
اند. در فصل بعد نیز مدارس برتر جهان  های مربوط به شادکامی ذکر شده آن و کاربرد نظریه  های مربوط به سپس دیدگاه

بودن داده  اند. در نهایت هم نویسنده پیشنهادهایی برای شاد ها بررسی شده عوامل مؤثر بر شادی در آن از نظر شادی و
 است.

 

 9786008590637 شابک: رقعی. ص.68. 1395. مینوفر: مشهدهایمربی.شایستگی یوسفی، سجاد..357
 معلممخاطب:

 شایستگیای، معیارهای  آموزش و پرورش، اخالق حرفهکلماتکلیدی:
ها و  های گوناگون در جامعه، گزینش مربیانی با مهارت چه بهتر و کارآمدتر افراد در عرصه آفرینی هر  برای نقشچکیده:

باشد. کتاب حاضر مرجعی برای مربیان و  های معلمی، امری ضروری می های ویژه و برخوردار از شایستگی دانش
پردازد. این کتاب در پنج فصل به  های الزم برای مربیان می ن شایستگیدانشجویان دانشگاه فرهنگیان است که به بیا

ها اشاره  مفهوم شایستگی، ویژگی مربی و معیارهای شایستگی، وظایف مربی و شاگرد، جایگاه مربی و ابعاد شایستگی
 کرده است.

 

358 مثال لطیفی، سعید.. با الگویمریلهمراه تأکیدبر . آوای نور: تهرانبردی.هایکارطراحیآموزشیبا
 9786003092297 شابک: رقعی. ص.152. 1395

 معلم/ سایر کارشناسانمخاطب:
 طراحی آموزشی، الگوی مریل، برنامه ریزی درسیکلماتکلیدی:

 های درسی است. کتابی که پیش رو دارید یک  های آموزشی نحوه طراحی کتاب یکی از نقاط ضعف در نظامچکیده:
پردازان در  های درسی و انواع محتواهای دیجیتال است. دیوید مریل یکی از نظریه طراحی آموزشی کتاب راهنما برای

ای از طراحی آموزشی ارائه شده و سپس مبانی نظری این الگو  زمینه طراحی آموزشی است، در این کتاب ابتدا تاریخچه
 طراحی آموزشی شرح داده شده است. عنوان یکی از الگوهای تشریح شده است، در ادامه الگوی مریل به

 

. افرا تربت: تربت حیدریهطراحیآموزشیویادگیری. کنعانی، مصطفی/ قائمی، مهدی/ طبری مقدم، جواد..359
 9786009591978 شابک: وزیری. ص.128. 1395

 مربی/ معلممخاطب:
 های آموزشی، یادگیری ریزی آموزشی، نظام برنامهکلماتکلیدی:

های درسی و آموزشی نگاشته  ریزی نظام رو، به منظور آشنایی با اصول و فرایندهای طرح و برنامه کتاب پیش:چکیده
های آموزشی، رسانه آموزشی، ارزشیابی و  شده است. اهداف آموزشی، راهبردهای انگیزشی و شناختی، محتوا و روش

 الگوهای طراحی آموزشی از جمله مباحث مطرح در این کتاب است.
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 ص.128. 1395. ابوعطا: مهسار مشتاق. تهران فراترازانگیزه. های زندگی مثبت: فولر، سوزان. مجموعه کتاب.360

 9789641702092 شابک: رقعی.
 معلم/ مدیرمخاطب:

 شناسی، رهبران توسعه، مدیریت روانکلماتکلیدی:
لمی بسازند که به رشد و پیشرفت بینجامد. در این خواهند محیط کار سا این کتاب ویژه رهبرانی است که میچکیده:

شود که یک مدل بیانگر علمی جدید است و  های واقعی، دو مدل انگیزشی معرفی می ها و نمونه مطالعه با بیان داستان
 شود مدل دیگر پرکاربردترین مدل مدیریتی در سراسر جهان. در هر دو مدل رفتارها و زبانی به رهبران آموزش داده می

کند. این درحالی است که در هر دو مدل تعامل مستقیم  که به رشد و بازدهی بیشتر و موفقیت زیردستانشان کمک می
 با کارکنان نیاز است.

 

آوای : تهرانآموزان.هایپرورشخالقیتدانشفرهنگخالقیت:شیوه بختیاری، ابوالفضل/ عالمین، زهره..361
 9786003092013 شابک: رقعی. ص.188. 1395. نور

 والدین/ معلممخاطب:
 خالقیت، راهنمای آموزشی، اندیشه و تفکرکلماتکلیدی:

 های پرورش آن در  مندند و در پی یافتن روش مربیان و پدرها و مادرها همواره به موضوع خالقیت عالقهچکیده:
های  ، مدرسه و در آموزش و نیز به شیوهآموزان هستند. اثر حاضر به مباحث خالقیت و نوآوری در خانه کودکان و دانش

پردازد.تعدادی فعالیت نیز در کتاب گنجانده شده است تا خواننده آن ها را به طور انفرادی یا  پرورش خالقیت می
 نامة خالقیت آمده است. گروهی با کودکان انجام دهد. در پایان کتاب نیز چند پرسش

 

: نژاد. تهران پروانه شاهین .FOR DUMMIESقدرتاراده ربردی و سودمند:های دامیز، کا رایان، فرانک. کتاب.362
 9786007022849 شابک: رقعی. ص.182. 1395. آوند دانش
 معلممخاطب:

 شناسی داری، روان موفقیت، خویشتنکلماتکلیدی:
 ری کنند. بیشتر ها حفظ و پیگی ها این قابلیت را دارند که اهداف ارزشمندشان را برای سال انسانچکیده:

شود.کتاب حاضر شناخت بهتری از  یافتن به اهداف به بهای سرکوب امیال آنی و تقویت اراده میسر می هادست وقت
داری، فواید خودانگیزشی را  شناسی خویشتن کند و ضمن بیان روان قدرت اراده و به کارگیری آن به مخاطب ارائه می

 کند. صیه میهای خوب را تو دهد و تمرین عادت شرح می

 

363 کالسدرس.کاربردهوش آقازاده، محرم/ سنه، افسانه. مدارس یادگیرنده:. . مرآت: تهرانهایچندگانهدر
 9786007239056 شابک: وزیری. ص.328. 1395

 مربیمخاطب:
 مدارس، کالس درس، هوش های چندگانهکلماتکلیدی:

موفقیت کالسی را گسترش    های خود در باره دهد که اندیشه فرصت میهای چندگانه به آموزگاران  نظریه هوشچکیده:
آموزان در کالس درس باشند. در کتاب حاضر با تبیین نظری  دهند و هر چه بهتر جوابگوی نیازهای یادگیری دانش

حاضر شود. کتاب  های یادگیرندگان نشان داده می های چندگانه، چگونگی همگام شدن تدریس بر پایه قابلیت هوش
ها را شناخته و توانایی یاد گیرندگانی را که هوش یا قابلیت  فصل است که در آن خواننده هر یک از هوش 12دارای 

 دهد. خاصی دارند را مورد توجه قرار می
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: تهرانیپنجاهصفتانسانی(.گنجینهمعنویت)پانصدپندحکیمانهدرباره انصاری، سپهر/ گلزار، عصمت..364
 9786009400393 شابک: بی.یج ص.156. 1394. اندیشپرنیان 

 معلممخاطب:
 های اخالقی، اندیشه و تفکر صفات انسانی، ارزشکلماتکلیدی:

کوشد با ارائه تلفیقی  های امروزی در بر دارد و می های حیاتی برای انسان این کتاب پندهای حکیمانه و آموزهچکیده:
ترین  نی و غیرایرانی، مخاطب را بدون خستگی و در قالب تبیین گروهی از برجستهمتناسب از سخنان اندیشمندان ایرا

صفت مثبت و منفی مانند آزادی، اعتماد،  50صفات انسانی به تفکر، بازنگری و قضاوت در خویش وادارد. نویسنده 
حرف الفبا شروع  21با  طلبی و .... را که اندوزی، تنبلی، چاپلوسی، حسادت، خشونت، راحت ایمان، بخشندگی، تجربه

 شده است به ترتیب بیان کرده است.

 

365 وروش خانی، منوچهر. فضلی. رویکردها مؤسسه : تهرانهایفعالواکتشافیدرآموزش.لذتیادگیری:
 9789640811351 شابک: وزیری. ص.252. 1395. فرهنگی مدرسه برهان

 معلممخاطب:
 های آموزشی، یادگیری فعال و روش راهنمای تدریس، موادکلماتکلیدی:

شود. هدف کتاب حاضر  آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی محور توسعه و پیشرفت هر سازمانی محسوب میچکیده:
بخشی به تعلیم و تربیت، ضمن تبیین رویکرد فعال و اکتشافی است که در آن، برای نمونه،  ارتقای یادگیری و کیفیت 

اند از: مفهوم و تعریف یادگیری؛  شده است. کتاب در چهار فصل تدوین شده است که عبارتروش تدریس ارائه  26
های تدریس؛ روش تدریس فعال، اکتشافی و مشارکتی. البته فصل چهارم  های نظری روش طراحی آموزشی؛ بحث

های گوناگون.  درس ترین بخش کتاب است و خود دو بخش دارد: معرفی ساختار و روش، و اجرای نمونة تدریس در مهم
 اند. های کاربردی بسیاری آمده در این فصل نمونه

 

366 تحوالتدورانمعاصر. اله. مرزوقی، رحمت. نگاهیبه وتربیتبا تعلیم اصول . آوای نور: تهرانمبانیو
 9786003091825 شابک: وزیری. ص.184. 1395

 معلممخاطب:
 های آموزشی نی، تعلیم و تربیت، نظامآموزش و پرورش، اصول و مباکلماتکلیدی:

 پذیری و ارائه تعلیمات به فراگیران است. این موضوع که نظام  توانایی فراگیری از جمله دالیل اصلی تعلیمچکیده:
گیرد. کتاب  تربیت مورد بررسی قرار می و شناسی تعلیم آموزشی چه رسالت، وظایف و کارکردهایی دارد، از منظر جامعه

های انتقادی  تربیت، مبانی، اهداف و اصول، ابعاد و نظریه و شناسی و ضرورت تعلیم فصل به مفهوم 10حاضر در 
تربیت مجازی  و های تربیت در دوران معاصر پرداخته است، سپس در ادامه به نقش تعلیم وتربیت و همچنین چالش تعلیم

 پردازد. که رویکردی در زمینه تربیت شهروندالکترونیک است، می

 

: تهرانمجموعهمقاالتمدیریتمدرسه:ارایهمشکالتآموزشی،راهکارهاوراهبردها. پیروز، مجتبی..367
 9786003831292 شابک: وزیری. ص.280. 1394. سخنوران
 معلم/ مدیرمخاطب:

 مدیریت آموزش و پرورش، یادگیریکلماتکلیدی:
های آموزش در مدرسه است. کتاب حاضر با توجه کردن به  ترین بخش مدیریت مدرسه و کالس درس از مهمچکیده:

آورد. بعضی از این  ها و پیشنهادهای آن ها را می دهد و یافته این مهم، حدود هشت مقالة تحقیقی را به تفصیل شرح می
گرایی  آموزان دختر با کمال ورزی و خودکارآمدی دانش اند از: بررسی رابطة چندگانة عزت نفس، جرئت مقاالت عبارت

والدین، بررسی موانع مشارکت اولیا با مدرسه، بررسی امکانات و مشکالت تحصیلی دورۀ ابتدایی، بررسی میزان شناخت 
نویسی با نمرات امال. نویسنده در انتهای کتاب قوانین  های یادگیری، و ارتباط خوش معلمان دورۀ ابتدایی از اختالل

 ها را آورده است. حل بعضی مشکالت آن و نکاتی دربارۀ مدارس چندپایه و راهوشرایط مؤثر در یادگیری، موانع یادگیری 
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 9786003064775 شابک: رحلی. ص.80. 1395. بلور: رشتمدیریتتحولآموزشی. نامور عربانی، زهرا..368
 معلممخاطب:

 های آموزشی، مدیریت آموزشی های شغلی، گروه مهارتکلماتکلیدی:
شود. کتاب حاضر در واقع یک  های آموزشی به عنوان حلقه اساسی در آموزش و پروش محسوب می نقش گروهچکیده:
ای معلمان که در  های حرفه های آموزشی منطقه از طریق ارتقای مهارت سازی گروه پژوهی است با هدف فعال نوع اقدام

صاحبه، سیاهه رفتار، پرسشنامه و آوری اطالعات از نوع مشاهده، م شهرستان لنگرود اجرا شده است. ابزار جمع
ها  اندیشی، اجرای جشنواره و طرح های آموزشی، جلسات هم نظرسنجی است. راهکارهای چون برگزاری همایش، کارگاه

 ها در شهرستان بکار بسته شده است. سازی اینگونه گروه و ... جهت فعال

 

369 زمینهمدیریتم مرکر، جاستین/ بارکر، برنارد/ برد، ریچارد.. تربیت: تعلیمو ونابعانسانیدر الگوها ها،
 9786003091931 شابک: وزیری. ص.248. 1395. آوای نور: علی عسکری. تهران اثرات.

 معلم/ سایر کارشناسانمخاطب:
 مدیریت آموزشی، تعلیم و تربیت، منابع انسانی، الگوهاکلماتکلیدی:

 های اصلی و مباحث کلیدی در مدیریت منابع انسانی در حوزه  هکتاب حاضر مبتنی بر تحقیق از ایدچکیده:
پرورش است. این کتاب الگوهای هنجاری و عملی متداول در حوزه مدیریت منابع انسانی را در بخش  و آموزش
پردازد. در این کتاب  بین المللی می و   های جایگزین نوین ملی کشد و به توسعه دیدگاه وپرورش به چالش می آموزش

های قبلی مدیریت منابع انسانی برای رسیدگی به مسائلی که مدیران آموزشی در حال حاضر  شود که مدل استدالل می
باشند. مدیران آموزشی امروزه به دلیل تغییرات جهانی در الگوهای اقتصادی،  با آن مواجه هستند، کافی نمی

های مدیریت منابع  س باید فراتر از اصول و شیوههای تدری های اجتماعی و فرهنگ های آموزشی دولت، ارزش سیاست
 انسانی رفتار کنند.

 

370 یادگیری انتظاری، منیرالسادات/ انتظاری، سیداحمد.. و کاری زندگی کیفیت بر آن تأثیر و مدیریت
 9789648515961 شابک: وزیری. ص.144. 1395. خورشیدباران: تهرانسازمانی.
 مدیرمخاطب:

 های آموزش و پرورش ادگیری، نظریهیکلماتکلیدی:
گرا و عملگرا و کیفیت زندگی کاری به عنوان متغیر  های رهبری تحول در این پژوهش با در نظر گرفتن سبکچکیده:

  بین و یادگیری سازمانی به عنوان متغیر وابسته و مالک، چگونگی ارتقای میزان توان، انگیزش، فرهنگ مستقل و پیش
ای  نوآوری در وزارت آموزش و پرورش بررسی شده است تا به این سؤال پاسخ داده شود که چه رابطه سازمانی ارتباط و

 گرا و عملگرا و کیفیت زندگی کاری با یادگیری سازمانی وجود دارد؟ های رهبری تحول بین سبک

 

ازگاریاجتماعی،نفس،سآموز:رابطهعاطفی،سالمتروانوعزتمعلم،مدرسه،دانش پیروز، مجتبی..371
 9786003831759 شابک: وزیری. ص.174. 1394. سخنوران: تهرانپیشرفتتحصیلی.

 معلممخاطب:
 شناسی آموزش و پرورش، ارتباط غیرکالمی، عزت نفس روانکلماتکلیدی:

 است. کتاب  آموزان بسیار مؤثر آموز با هم، در پیشرفت درسی و تربیتی دانش ارتباط معلم، مدرسه و دانشچکیده:
کند. فصل اول با موضوع رابطة عاطفی و معلم، به ارتباط بین خانه و  حاضر در شش فصل این موضوع را تبیین می

های برقراری پیوند عاطفی بین کودک و  مدرسه، پیامدها و راهکارهای آن، نقش والدین در مواقع وجود ناسازگاری و راه
آموز مورد  آموز و در فصل بعد موضوع عزت نفس دانش سالمت روان دانشپردازد. در فصل دوم، مدرسه و  والدین می
اند.  های چهارم و پنجم مدرسه و اضطراب، و مدرسه و پیشرفت و افت تحصیلی مطرح شده اند. در فصل گرفته توجه قرار

 داخته شده است.ها پر بندی آن های زندگی و طبقه آموز و مهارت در فصل آخر نیز به موضوع سازگاری اجتماعی دانش
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علی  هایآموزشیکودکمحور.هایاساسیبرایمدیرانمحیطمهارت نیواستید، شلی/ ایسلس باک، اما..372
 9789640810330 شابک: وزیری. ص.208. 1394. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: ایمانی، فلکناز آتشی. تهران

 مدیرمخاطب:
 ی، مهارت رهبریهای آموزش مدیران، مهارتکلماتکلیدی:

 ای کمک گرفته تا  های شخصی و حرفه آموز محور باید بتوانند از مهارت مدیران در مراکز آموزشی دانشچکیده:
های  کنند. در این کتاب، به چگونگی توانایی مدیران در توسعة مهارت مطمئن شوندبهترین خدمات ممکن را فراهم می

توجه شده است. مؤلفان، ده مهارت اساسی را برای پشتیبانی از این  های آموزشی اصلی رهبری برای مدیریت محیط
که یک مدیر دارای اعتماد به نفس، قاطع و با شهامت شود.  طوری کنند به هایی را ارائه می مدیران خالصه نموده و توصیه

 دهید.های خود را توسعه  این کتاب نظریة مدیریتی را توضیح داده و به شما کمک خواهد کرد مهارت

 

373  شابک: وزیری. ص.200. 1395. هنر اول: تبریزایبرایمعلمان.هایمشاورهمهارت آغاجی، سعید. قره.

9786007460498 
 معلممخاطب:

 شناسی آموزش و پرورش، مراحل رشد و تحول روانکلماتکلیدی:
گردآوری  شناسی برآورده کند. فنون  روان زمینه در  کوشد نیازهای آموزشی معلمان را  کتاب، نگارنده می  در اینچکیده:

در   هستند که مطالبی   ها از جمله به آن  کمک و نحوه  بحران   و حل آموزان، مداخله  با دانش ارتباط  اطالعات و برقراری  
 اند. شده تشریح  کتاب  این 

 

374 مطالعه.مهارت بازان، تونی..  شابک: رقعی. ص.228. 1394. پل: محمدجواد نعمتی. تهران های

9789649944869 
 معلم/ سایر کارشناسانمخاطب:

 یادگیری، خواندنکلماتکلیدی:
 اند. کتاب حاضر در همین باره  شده های برتر تقویت حافظه مطالب زیادی نوشته دربارۀ تندخوانی و تکنیکچکیده:

ی، آماده کند. محتوای کتاب در هفت فصل خالصه بندی ذهن های مطالعه با کمک نقشه کوشد مخاطب را با مهارت می
کند. در فصل دوم، مشکالت و موانع  انگیز بودن مغز را برای مطالعه گوشزد می شده است: در فصل اول، نویسنده شگفت

ای به منظور آمادگی  شوند. فصل سوم شامل روشی هشت مرحله ذهنی، حسی و فیزیکی مربوط به مطالعه بررسی می
شوند.  های تقویت حافظه معرفی می کند و در فصل ششم تکنیک است. فصل چهارم تندخوانی را معرفی می برای مطالعه

شود و در فصل آخر نویسنده  است مطرح می« نقشة ذهنی»در فصل بعد، موضوع اصلی کتاب که معرفی و آموزش روش 
 کند.کوشد مهارت مطالعه را در مخاطب با استفاده از روش نقشة ذهنی متحول  می

 

375 شوید؟)راهنمایمی مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان.. چکاره آینده در خواهید
شغلی(.تصمیم  شابک: وزیری. ص.46. 1395. مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان: تهرانگیری

9786007857809 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 گیری، موفقیت تفکر خالق، تصمیمکلماتکلیدی:

 های موجود و انتخاب قطعی راهی برای رسیدن به هدف  حل بینی و ارزیابی نتایج از راه گیری، پیش تصمیمچکیده:
گیری شغلی به  های تصمیم گیری، شیوه است. در این کتاب پس از پرداختن به مباحث کاربردی در موضوع تصمیم

 در زندگی فردی و اجتماعی توضیح داده شده است. منظور انتخاب بهتر و پیشرفت
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. 1395. مرآت: تهرانمحور)نظارتبالینی(.نظارتآموزشیکالسدرس عبدالهی، بیژن. مدارس یادگیرنده:.376
 9786008585794 شابک: وزیری. ص.120

 معلم/ مدیرمخاطب:
 محور، معلمان پژوهی، درس درسکلماتکلیدی:

 آموزان هستند، کتاب حاضر با توجه به اهمیت  ترین عامل در باال بردن کیفیت یادگیری دانش مهممعلمان چکیده:
ای آنان تدوین شده است. این کتاب بر اساس چرخه  های حرفه توانمندسازی معلمان کشور و افزایش صالحیت

ل از مشاهده، مشاهده تدریس، ای نظارت بالینی تالیف شده است. این چرخه شامل ایجاد آمادگی، نشست قب چندمرحله
شود.مخاطبان اصلی این کتاب  ها، ... و ارزشیابی جامع فرایند و پیگیری رشد و بالندگی معلم می تحلیل و تفسیر داده

 ای معلمان هستند. گذاران رشد حرفه ریزان و سیاست مدیران مدارس، ناظران آموزشی و برنامه

 

گسترش علوم : بجنوردآموزان.نقشروشتدریسواخالقمعلمبردانش پور، مریم. هوشنگی، مجتبی/ کریم.377
 9786008470052 شابک: وزیری. ص.105. 1395. نوین

 معلممخاطب:
 های رفتاری های آموزشی، مهارت راهنمای تدریس، مهارتکلماتکلیدی:

حاضر با تأکید بر تأثیر اخالق معلمان ها درمورد معلمان، حسن خلق آنان است. کتاب  ترین ویژگی یکی از مهمچکیده:
آموزان را در این زمینه گوشزد کند.  کوشد با تعریف اخالق، عوامل مؤثر بر پیشرفت دانش آموزان، می بر عملکرد دانش

های بعد  کتاب به انواع رابطة معلم و شاگرد، اهداف آموزشی از نظر بلوم، بیان الگوهای تدریس، و مفاهیم مهم در فعالیت
کند و در نهایت نیز پیشنهادهای  گیری، ارزشیابی، هدف از آن و ارزشیابی تشخیصی اشاره می تدریس مثل اندازه از

 دهد. کاربردی ارائه می

 

گسترش : بجنوردنقشمعلمانکارآمددرزمینهآموزشوتربیت. خبوشان، ملیحه. قبادی، حمیدرضا/ یدالهی.378
 9786008470106 ابک:ش وزیری. ص.103. 1395. علوم نوین
 معلممخاطب:

 تفکر خالق، آموزگاران، روش تدریس، اندیشه و تفکرکلماتکلیدی:
 آموزان باید در حد یک  ترین کار ممکن نامید؛ زیرا برای کسب اعتماد دانش توان سخت معلمی را میچکیده:

های اداره کالس، برقراری  گذارد و مهارت ای از تجربیات معلمان را به نمایش می شناس بود. کتاب حاضر گوشه روان
 دهد. ارتباط، فنون ایجاد انگیزه در یادگیرندگان و چگونگی معلم کارآمد بودن را آموزش می

 

: محمدجواد نعمتی. تهران ها:حافظهوتمرکزخودراتقویتکنید.هایذهنیبرایبچهنقشه بازان، تونی..379
 9789649944906 شابک: وزیری. ص.100. 1394. پل

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:
 حافظه، تقویت توجه، تمرکز حواسکلماتکلیدی:

بندی اطالعات در ذهن که روی کاغذ انجام  سازی و اولویت  سازی، مرتب نقشة ذهنی روشی است برای ذخیرهچکیده:
کوشد نحوۀ ایجاد و طراحی نقشة ذهنی را از  تاب حاضر میکند. ک های خاصی استفاده می ها و تصویر شود و از کلمه می

ابتدا و به صورت بسیار ساده توضیح دهد. نقشة ذهنی در تمام مواقع قابل استفاده است، از جمله در آموزش. کتاب در 
و  دهد. سپس به بیان تأثیر تکرار فصل اول دربارۀ حافظه و در فصل بعد دربارۀ نقشه های ذهنی حافظه توضیح می

 آورد. های تقویت حافظه را با مثال می پردازد و روش استراحت بر مغز می
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380 روشیبرایمروربهتردرسهایذهنیبرایبچهنقشه بازان، تونی.. . پل: محمدجواد نعمتی. تهران ها.ها،
 9789649944920 شابک: وزیری. ص.118. 1394

 آموز دانشمخاطب:
 نهمهفتم، هشتم، پایهتحصیلی:
 های مطالعه، یادگیری، اندیشه و تفکر مهارتکلماتکلیدی:

شود  های جدید یادگیری وبه خاطر سپردن محسوب می استفاده از نقشة ذهنی برای یادگیری مطالب از روشچکیده:
در رفع  آموزان، تواند مشکالت ذهنی را برطرف کند. کتاب حاضر با پیشنهاد و معرفی ایدۀ نقشه ذهنی به دانش که می

تر  آموزد چگونه بهتر و راحت کند. کتاب در هفت فصل به مخاطب می پریشی، کمک می مشکالت تحصیلی مثل خوانش
بندی ذهنی  هایی برای نقشه بندی ذهنی را به عادت تبدیل کند و منظم باشد.در فصل چهارم، نمونه مرور کند، نقشه

کند با کاربرد نقشة  آموز را تشویق می دهد و در نهایت، دانش ائه میهایی مثل ادبیات، تاریخ، انگلیسی و جغرافی ار درس
 ها غلبه کند. خواندن، بتواند بر امتحان ذهنی در درس

 

نگاهیبهتعلیموتربیتغیررسمیدرایرانوجهان: اله/ حیدری، الهام/ کشاورزی، فهیمه. مرزوقی، رحمت.381
 9786003091528 شابک: وزیری. ص.280. 1394. ی نورآوا: تهرانهاودستاوردها.مفاهیم،ویژگی

 معلممخاطب:
 دستاوردها، تعلیم و تربیت، کارکرد های آموزشیکلماتکلیدی:

تربیت، از ابتدای تاریخ زندگانی بشر وجود داشته   و  عنوان بخشی از جریان تعلیم تربیت غیررسمی به  و  تعلیمچکیده:
در   تربیت غیررسمی، ناشی از شدت و گستردگی حضور آن  و  جهی به نهادهای تعلیمتو است، شاید یکی از دالیل کم

های شکار، کشاورزی و نظایر  های گوناگونی که والدین به فرزندان خود در زمینه های زندگی باشد مانند آموزش عرصه
تربیت غیررسمی، تجربیات برخی   و  ها و کارکردهای تعلیم کردند. کتاب حاضر ضمن بررسی مفاهیم، ویژگی آن ارائه می

تربیت   و  ترین نهادها و مراکز تعلیم از کشورهای جهان را نیز به اختصار مورد بررسی قرار داده است و در ادامه مهم
 کند. غیررسمی در کشور ایران را نیز بررسی می

 

382 روش دل، رضا. دل، مسعود/ خفته خفته. به پژوهشنگاهی نتایج تدریسو انجامهای : مشهدشده.های
 9786004321099 شابک: وزیری. ص.120. 1395. ارسطو

 معلممخاطب:
 روش تدریس، راهنمای تدریسکلماتکلیدی:

ها خواهد بود. فصل اول از کتاب  ترین آن های تدریس قادر به انتخاب مطلوب معلم با آشنایی و شناخت روشچکیده:
ها، و در نهایت عوامل مؤثر در تدریس  تفاوت بین تدریس و یادگیری و ارتباط آن ها و فنون تدریس، حاضر به بیان روش

الک، روسو،  پرداخته است. نویسنده در فصل دوم روش تدریس را از نظر مربیان بزرگ تعلیم و تربیت، از جمله جان
روش تدریس )بنیادگرایی، های تربیتی  کند. در فصل سوم انواع نظریه سوری بررسی می کانت، فروبل، دیویی و مونته

آورد و در فصل بعد روش تدریس را در مکاتب فلسفی  پایدارگرایی، پیشرفت گرایی، بازسازی و ساخت گرایی( را می
گرایی، وجودگرایی، پست مدرنیسم و فلسفة تحلیلی. در  گرایی، عمل گرایی، طبیعت گرایی، واقع کند: آرمان می بررسی 

گیرند. در فصل  تدریس از جمله حفظ و تکرار، توضیح و سخنرانی مورد بحث قرار میهای سنتی  فصل پنجم نیز روش
هایی مثل اکتشافی، انفرادی،  های فعال و غیرفعال، الگوهای تدریس غیر مستقیم و روش ششم، ضمن تعریف تدریس

آید و نویسنده  شوند. در فصل آخر نیز نتایج تحقیقات داخلی و خارجی می نمایشی و حل مسئله توضیح داده می
 دهد. پیشنهادهایی به مخاطب می
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383 راهنمایعملیاقدام کریمی، علی/ زارعی،اسماعیل.. باشد: معلمیمیتواندپژوهشگر پژوهیبرایهر
 9786002501295 شابک: رقعی. ص.728. 1395. دانژه: تهرانمعلمان.
 معلممخاطب:

 آموزش و پرورش، تحقیق، پژوهشکلماتکلیدی:
 کند. در  پژوهی معلمان بیان می صورت فشرده مطالب قابل توجهی را در دو بخش برای اقدام کتاب حاضر بهچکیده:

ها و  پژوهی و تفاوت های مختلف، چرایی و اهمیت اقدام ها و جنبه پژوهی، ویژگی بخش اول ضمن تعاریف متفاوت اقدام
های  شود. بخش دوم اختصاص به گام پژوهی بررسی می یند اقدامها به همراه فرا پژوهی با دیگر پژوهش تشابهات اقدام

ها و  گیری، توصیه پژوهی و نحوه نگارش آن دارد که در پایان گام هشتم تحت عنوان اعتبارسنجی و نتیجه اقدام
 شود. پیشنهادهایی ارائه می

 

384  شادروان، جلیل.. والدینحتما تربیتفرزندان: باره نکتهطالییدر . 1395. کدیور: رشتبخوانند.هزار
 9786008141433 شابک: رقعی. ص.140

 والدین/ معلممخاطب:
 آموزش والدین، رفتار اولیا و فرزندان، اطالعات عمومیکلماتکلیدی:

دهند، نتیجة تربیتی دلخواه  می هایی که برای تربیت فرزندان و سالمت خانواده انجام گاهی والدین با تمام تالشچکیده:
گیرند. کتاب حاضر مجموعه ای است از هزار نکتة تربیتی در این باره. نویسنده کوشیده است نکات را در قالب  را نمی
های کوتاه تربیتی مطرح کند، اما هر جا الزم بوده، چند جمله نیز دربارۀ آن پیام توضیح داده است. همة  ها و پیام جمله
 ترین مسائل زندگی روزمره مثال بزند. نده کوشیده است از سادههای کتاب خطاب به والدین است و نویس پیام

 

385  شابک: رقعی. ص.56. 1394. ویراسته: محبوبه ساطع. اصفهان هفتعادتنوجوانانموفق. کاوی، شون..

9786006590059 
 معلممخاطب:

 شناسی نوجوان، موفقیت، شکست، فنون و ابزار روانکلماتکلیدی:
 که بتوانید سررشته امور زندگی را دست بگیرید، باید  شتن یک زندگی پرنشاط و دلپذیر، برای آنبرای داچکیده:

هایی کسب کنید. در این کتاب نویسنده هفت عادت و عامل موفقیت یا شکست را برای  کارهایی انجام دهید و عادت
د که قربانی اوضاع و شرایط نشوند و ده ها قدرت می به آن "هفت عادت"نوجوانان مطرح کرده است و معتقد است این 

ها مؤثر باشد و در گذر زمان از مسیر  تواند در ارتباط با دیگر آدم بر اوضاع مسلط شوند. با این هفت عادت نوجوان می
هایش  ها، رویاها و هدف زندگی ابزاری را بشناسد و کارهایی را فرا بگیرد که به او حق انتخاب بدهد تا بتواند به خواسته

 رسد.ب

 

کتاب : تهرانهایتلفنهمراه.همراهخوبیابد:بررسیآسیب اسماعیلی، سمیه/ میرزایی، محمد. تاجیک.386
 9786007790274 شابک: رقعی. ص.80. 1395. ابرار

 والدین/ معلم/ سایر کارشناسانمخاطب:
 های ارتباطی، روابط اجتماعی نوجوانان، مهارتکلماتکلیدی:

 نی خطوط و دسترسی آسان به تلفن همراه در میان قشرهای جامعه، باعث ورود این وسیله ارتباطی به ارزاچکیده:
مدارس ابتدایی و راهنمایی کشور نیز شده است. عدم آگاهی و آموزش نحوه استفاده درست از گوشی همراه در میان 

، تأثیر تلفن همراه بر عملکرد تحصیلی، افت رسان این پدیده است. در این نوشتار تحقیقی نوجوانان از پیامدهای آسیب
شناسی،  های جامعه آموزان بررسی شده است. همچنین با استناد به دیدگاه تحصیلی، مدگرایی و انضباط فردی دانش

 شناسی شده است. تأثیرات این فناوری نوین در زندگی اجتماعی آسیب
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. 1394. صابرین: اکرم کرمی. تهران گمشدهگوشدادن.هنر نیکولز، مایکل پی.. کلیدهای مدیریت زندگی:.387
 9789642785759 شابک: رقعی. ص.328

 معلممخاطب:
 های رفتاری، شنیدن  مدیریت، روابط اجتماعی، مهارتکلماتکلیدی:

 کند تا به شیوه  این کتاب در چهار بخش و سیزده فصل تألیف شده است، نویسنده مخاطب را دعوت میچکیده:
قدر اهمیت دارد، چطور شنونده بهتری شویم و به عمق  کردن خود فکر کند، چرا گوش دادن در زندگی اینصحبت 

تجربه گوینده نفوذ کنیم و چطور مراقب باشیم عادات نادرست، از کیفیت گوش دادن نکاهد. در انتهای هر فصل 
 هایی برای بهبود مهارت گوش دادن گنجانده شده است. تمرین

 

388 کنیم. رو، لورنس.شاپی. توجه یادبگیریم بشنویم؛ . 1395. اندیشه معاصر: لیال شریفی. تهران یادبگیریم
 9786005996005 شابک: وزیری. ص.136

 معلممخاطب:
 های رفتاری  های ارتباطی، مهارت تقویت توجه، مهارتکلماتکلیدی:

ان آموخت. این کتاب شامل رویکردی جدید است برای های رفتاری، اجتماعی و عاطفی را باید به فرزند مهارتچکیده:
دهد که نه تنها وضع قانون برای  های مثبتی ارائه می کمک به کودکانی که مشکل رفتاری دارند. نویسنده تکنیک

 40های این کتاب در  خواهند، به آن برسند. دستورالعمل کند وقتی چیزی را می ها کمک می ن هاست، بلکه به آ بچه
اند از:  شود، عبارت ها تأکید می آموزند. از جمله مواردی که در کتاب به آن س همدردی و توجه را به والدین میمورد، ح

 همدلی با دیگران، درک اهمیت مشارکت در کارها، رشد کنترل عاطفی.

 

389 متوسطه. کرامتی، محمدرضا/ همتی، زهرا.. و مدارسابتدایی یادگیریدر . شاد زندگی: تهرانیاددهی،
 9786009544639 شابک: رقعی. ص.112. 1394

 معلممخاطب:
 تدریس اثربخش، یادگیری فعالکلماتکلیدی:

آید. این کتاب بر اساس  آموزان به دست می های تدریس در اثر تعامل با همکاران و دانش بسیاری از موفقیتچکیده:
کند همیشه  س واقعی نوشته شده و به مخاطب کمک میهای در نظریات پذیرفته شدۀ علمی و تجارب واقعی، در کالس
شود و شکاف بین تئوری و عمل در  های متفاوت تدریس تأکید می در حال یادگیری باشد. در این کتاب بر انتقال دیدگاه

یادگیری، اصول آن، برنامه ریزی برای آن،  -شود. کتاب حاضر در هفت بخش مفهوم جدید یاددهی  تدریس پُر می
 کند. های مدیریتی معلمان و انضباط درونی و بیرونی را تشریح می و عناصر آن، سبک ارتباط

 

 9786003091900 شابک: وزیری. ص.240. 1395. آوای نور: تهرانیادگیریسازمانی. فرامرزی، زهره..390
 معلم/ مدیر/ سایر کارشناسانمخاطب:

 انی، یادگیری سازمانی، فناوریتکنولوژی اطالعات، مدیریت نیروی انسکلماتکلیدی:
 امروزه فناوری اطالعات یکی از مؤثرترین عوامل در تحقق یادگیری سازمانی است و نقش انکارناپذیری در چکیده:

افزار  های الکترونیکی و نرم راستای ارتقا یادگیری سازمان دارد. فناوری اطالعات، با مسائلی مانند: استفاده از رایانه
تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطالعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد. این  کار دارد و سر

های اصلی آن است که اذعان دارد سازمان  دهندۀ نگاهی متفاوت به یادگیری سازمانی و چهارچوب کتاب نشان
ا که افراد در آن مدام در حال یادگیری ه یادگیرنده، سازمانی است با ساختاری منظم، پویا و چرخة مستمر فعالیت

 فصل یادگیری سازمانی و انواع سطوح آن را در ایران و جهان مورد مقایسه قرار داده است. 6هستند. نگارنده در 
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مؤسسه آموزشی : قمیادمتورافراموش!:مهارتتقویتحافظه. مغنی، محمود/ حسینی، سیدرئوف. نژاد حسنی.391
 9789644119774 شابک: رقعی. ص.80. 1395. خمینی)ره(و پژوهشی امام 

 والدین/معلممخاطب:
 حافظه، تقویت توجه، راهنمای آموزشیکلماتکلیدی:

حافظه و تقویت آن از موضوعاتی است که به خصوص در دوران تحصیل اهمیتی بسیار دارد. کتاب حاضر می چکیده:
های حافظه  بندی است که مراحل و طبقه« شناسی حافظه»فصل اول  کوشد در سه فصل دربارۀ این موضوع صحبت کند.

« اصول پرورش حافظه و عوامل مؤثر بر بهبود و تقویت آن»است.  های جلوگیری از آسیب شناسی آن را مطرح کرده و راه
سوم نیز  آن ها به تغذیة مناسب، و سالمت جسمی و روانی اشاره شده است. در فصل اند و در بین در فصل دوم آمده

هایی مثل بسط معنایی، تمرین بازیابی و پس ختام  اند. درس های تقویت حافظه و استفاده از یادیارها مطرح شده تکنیک
 اند. در این قسمت شرح داده شده

 

 شابک: رقعی. ص.160. 1395. اعلی/ نوشته: اصفهانآموزان.رسانیبهیادگیریدانشیاری مهر، حسین. فرخ.392

9786006582139 
 والدین/ معلممخاطب:

 های مطالعه ای، راهنمای آموزشی، مهارت راهنمایی حرفهکلماتکلیدی:
یاری رسانی والدین و اولیای آموزش به دانش آموزان می تواند شوق آموختن را در آنان برانگیزد. کتاب حاضر چکیده:

نه بازگو می کند؛ نکته هایی برای رفتار سنجیده و چگونگی یادگیری بهتر دانش آموز و نقش والدین را در این زمی
هایی مانند حفظ کردن چیست و فهمیدن چه رنگی دارد، عادت  اثربخش در یادگیری. کتاب با به چالش کشیدن موضوع

گرایی، به مخاطب کمک می کند درک بهتری از آموزش و هدف آن داشته باشد و  های ذهنی و تب هالک کنندۀ نمره
ع روش های فعال تدریس مثل روش اکتشافی، یادگیری مبتنی برکاوش، روش پرس و جو، و مفهوم آموزی دربارۀ انوا

 کند. نکاتی را بازگو می

 

یکیبهمبگهچه مؤسسه فرهنگی هنری هدایت فرهیختگان جوان/ ترک، نسرین. سری کتب انتخاب رشته:.393
بخونم!؟.رشته  شابک: وزیری. ص.144. 1395. رهیختگان جوانمؤسسه فرهنگی هنری هدایت ف: تهرانای

9786007857915 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ریزان درسی های تحصیلی، برنامه رشتهکلماتکلیدی:

 نویسنده کتاب در روایتی داستانی و با نقل ماجراهای جالب و شنیدنی چگونگی انتخاب رشته تحصیلی را چکیده:
پردازد تا به این طریق مسیر اشتباهات  دهد و به کارآمدی آن در جامعه و براساس استعداهای فردی می می توضیح

 رنگ و رسیدن به موفقیت هموار شود. کم

 

 9786007601501 شابک: رقعی. ص.170. 1395. جهانی: بجنوردیکیمثلخودم. سبحانی، مجید..394
 معلممخاطب:

 تفکر خالق، نوآوریخالقیت، کلماتکلیدی:
سازی، طراحی  های هنری مانند مجسمه سمت فعالیت درنگ به تان بی اگر شما هم مانند اکثر مردم باشید، ذهنچکیده:

های فردی و گروهی و  ها و روش شود. در بخش نخست کتاب، نگارنده به تعریف، فرایند و تکنیک یا موسیقی متمایل می
پرداخته است. در بخش دوم با تعریف نوآوری و شکوفایی شروع شده و سپس عوامل نیز نقش معلم در پرورش خالقیت 

های افراد و  موثر بر شکوفایی استعداد مورد بحث قرار گرفته است. در بخش سوم، به بحث کارآفرینی و انواع آن، ویژگی
ها اختصاص  وسعه اینگونه نظامهای آموزشی و اصول ت سازمان کارآفرین، کارآفرینی در مدیریت آموزشی و نیز در نظام

 یافته است.
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مرتضی  هایکالسدرس(.حلقدرتمندبرایتمامچالشراه10)وضعدشوارتدریس55 پترسون، کتی..395
 9786004320092 شابک: وزیری. ص.180. 1395. ارسطو: عباسی، امین براتیان، فریده خدادادی اندریه. مشهد

 والدین/ معلممخاطب:
 تربیت معلم، روش تدریس، راهنمای آموزشیتکلیدی:کلما

 های قدرتمند برای تقویت  حل در این جستار با بررسی مشکالت تدریس در مدارس، به معرفی و شرح راهچکیده:
شود. شناخت ویژگی  آموزان پرداخته می های دانش آموزش مؤثر با تأثیرپذیری صحیح و گسترش دانش و افزایش مهارت

های مصور برای تدریس، از فنونی هستند که در کتاب  مندی از تدریس متنوع و نیز استفاده از کتاب ان و بهرهآموز دانش
 ها توضیح داده شده است. درباره آن

 

آموزانهمهگامطالییبرایموفقیتدرتحصیل:ویژهدانش7 ریزی: یکتا، علی. مشاوره و برنامه  رشیدی.396
 9786009491742 شابک: رقعی. ص.72. 1394. تسلط: تهرانمقاطعتحصیلی.

 آموز دانشمخاطب:
 نهم، دهمپایهتحصیلی:
 های مطالعه راهنمای آموزشی، مهارتکلماتکلیدی:

 ها در افزایش بازدهی مطالعه نقش مؤثر دارد. در این  مطالعه آداب و قوانینی دارد که اجرای هر یک از آنچکیده:
های مطالعة صحیح  است. گام اول قواعد مطالعه، گام دوم روش هفت گام تقسیم شده کتاب، اصول مطالعه به

دروس)شامل اطالعاتی دربارۀ روش های مطالعة دروس عمومی و اختصاصی(، گام سوم روش های یادگیری مؤثر 
هایی ساده برای  های افزایش و تقویت تمرکز )شامل تمرین های مدیریت زمان، و بعد از آن روش دروس، گام بعدی روش

های مورد نیاز در زمان برگزاری امتحانات در طول سال تحصیلی و در نهایت  افزایش و تقویت تمرکز(، گام ششم مهارت
 زنی موفق(. هایی برای تست ی )شامل روش ا های چهارگزینه های موردنیاز در زمان برگزاری آزمون نیز مهارت

قرآن

 

 وزیری. ص.112. 1395. سیب صادق)ع(: تهرانهایقرآنکریم.سورهرگزیدهآیاتب نجفی مهیاری، علی..397

 9786009507160 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتمپایهتحصیلی:
 ها ها، سوره تعالیم قرآن، ترجمهکلماتکلیدی:

عه گردآوری کرده است. نویسنده آیاتی از قرآن کریم را که باعث تحول در وجود وی شده است در این مجموچکیده:
های جزء دوازده تا  در فصل اول آیات برگزیده سوره های جزء اول تا دوازدهم آمده است و در فصل دوم برگزیده سوره

های جزء  سوم و فصل چهارم به سوره و های جزء هجده تا بیست شود. در ادامه فصل سوم آیات سوره هجدهم بررسی می
های قرآن کریم تا جزء سی گنجانده شده و همه  اخته است و تا پایان کتاب همه جزءششم پرد و سوم تا بیست و بیست

 آیات با معنی فارسی ذکر شده است.

 

 ص.370. 1394. آرایان: سیدمحمدحسین حسینی. تهران هایحیواناتدرقرآنکریم.داستان بهجت، احمد..398

 9786007133507 شابک: وزیری.
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمتحصیلی:پایه
 های قرآنی قرآن، داستانکلماتکلیدی:

 کتاب حاضرشامل داستان هایی برگرفته از قصه های قرآنی است که از زبان حیوانات موجود درخود قرآن چکیده:
 روایت می شود،دربرخی موارد به آیات نیز استناد شده است.
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399 پیامبران.المدایره موسوی گرمارودی، افسانه..  شابک: رحلی. ص.138. 1395. محراب قلم: تهرانعارف

9786001037115 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
  المعارف ها، دایرۀ نامه پیامبران، زندگیکلماتکلیدی:

المعارفی است از زندگی  کودکان به شنیدن و خواندن داستان زندگی پیامبران عالقه دارند. کتاب حاضر دایرۀچکیده:
ای از شرح حال و لقب آن پیامبر آمده و  ها در قرآن آمده است. در مورد هر پیامبر، ابتدا خالصه همة پیامبرانی که نام آن

اند از: آدم  شده در این مجموعه عبارت طور مفصل توضیح داده شده است. پیامبران معرفی سپس داستان زندگی او به
 راهیم )ع(، ایوب )ع(، موسی )ع(، یونس )ع(، سلیمان )ع(، عیسی )ع(، زکریا )ع(، الیاس )ع(و...)ع(، ادریس)ع(، اب

 

آوای : کرجهایجذابازجزدومقرآن(.)بههمراهشعروداستان2قرآنمصوربرایکودکان پناهی، سیما..400
 9786007863268 شابک: رحلی. ص.60. 1395. ویانا

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمهتحصیلی:پای

 های قرآنی های قرآن، داستان ترجمهکلماتکلیدی:
کودکان به خاطر داشتن ضمیر پاک و درون مطهر، آمادۀ اثرپذیری از قرآن هستند. کتاب حاضر مجلد دوم از چکیده:
که ترجمة برخی از  جلدی است که هر جلد آن شامل آیات برگزیدۀ یک جز از قرآن است و این جلد 30ای  مجموعه

های قرآنی را در ذهن و دل  ای ساده و روان از آیات، مفاهیم و پیام کوشد با ترجمه آیات جزء دوم قرآن کریم است، می
کودکان ثبت و ضبط کند. رسم الخط این کتاب مطابق کتاب درسی و کم عالمت است. در انتهای هر بحث نیز بخشی 

 کند. ده است که کودکان را به تجزیه و تحلیل آیة آن بخش ترغیب میدر نظر گرفته ش« فعالیت»با عنوان 

 

 9786006547473 شابک: رقعی. ص.622. 1395. کمال اندیشه: تهرانقرآنوسخنوران. رزاقی، عبداهلل..401
 معلممخاطب:

 قرآن، شعر مذهبی، شعر فارسیکلماتکلیدی:
ها و اشارات  های اجتماعی و بشردوستانه قرآن، در گفتار، اشعار، اقتباس هدر این اثر نویسنده با نگاهی به جنبچکیده:

مرتبط با قرآن بزرگان ادب فارسی تفحص نموده و مباحث مربوطه را که گاهی درباره یک یا دو آیه مرتبط و گاهی 
 باشند به ترتیب حروف الفبا گردآوری نموده است. بخشی از یک آیه می

 

402 پیامبر.مهربان المرضا.ابهری، غ  حیدری.  شابک: رحلی. ص.170. 1395. محراب قلم: تهرانترین

9786004131957 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، شیوۀ زندگی نامه پیامبران، زندگیکلماتکلیدی:

 صل مخاطب را به طور ف 10داستان زندگی حضرت محمد)ص( خواندنی است. این کتاب کوشیده است در چکیده:
پردازد. در فصل سوم  کامل با پیامبر آشنا کند. فصل اول به شرح زندگی پیامبر و فصل دوم به سبک زندگی او می

خورند. فصل شش به  های کوتاه و بلندی دربارۀ او به چشم می های چهارم و پنجم حکایت سخنان او آمده است. در فصل
اند. پاسخ به سؤاالت شما دربارۀ پیامبر، آثار تاریخی  پیامبر در قرآن پرداخته های پیامبر و فصل هفت به گویی قصه

 های بعدی هستند. های فصل مذهبی مکه، و آثار تاریخی مذهبی مدینه، به ترتیب عنوان
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 مرجع

 

 :شابک خشتی. ص.98. 1395. محراب قلم: تهراندایرةالمعارفمحیطزیستوزندگی. ضرغامیان، مهدی..403
9786004131186 

 آموز دانشمخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 محیط زیست، تربیت، رفتار اجتماعیکلماتکلیدی:

 ها ناخواسته در حال نابودی آن هستند.  محیط زیست به توجه و نگهداری ویژه نیازدارد، درحالی که انسانچکیده:
توانند این خطر را دور کنند. به  فرادی هستند که مینویسندۀ کتاب حاضر معتقد است کودکان و نوجوانان بهترین ا

های  کوشد مخاطب نوجوان را با معنا و مفهوم محیط زیست، رابطة انسان با آن، چهره همین منظور در کتاب خود می
محیط زیست، عوامل نابودی آن، و همچنین دوستان محیط زیست )کودکان و نوجوانان( آشنا کند تا آنان را برای 

کننده و یکنواخت  اند و خسته  ی کشور و سازندگی آن تربیت کرده باشد. مطالب کتاب با تصویرها همراه شدهفرداها
 نیستند.

 

. 1395. گستر سایه: بیتا صادقیان. قزوین زی.حقیقتدربارهحیواناتشب100 البدویر، کامیال. صد حقیقت: دو.404
 9789645029379 شابک: رحلی. ص.48

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 زندگی حیوانات، علوم زیستیکلماتکلیدی:

 شود که  های بسیاری تقسیم کرد. مخاطب در این کتاب با حیواناتی آشنا می توان به دسته حیوانات را میچکیده:
خواند.  ها می های حساس آن بینیالعاده، چشمان تیزبین و  شناسد و دربارۀ حس فوق ها را می کنند. آن ها زندگی می شب

قرار از دیگر مباحث این کتاب هستند که  بی  شب و خزندگان داران نیمه خواران، جوندگان، کیسه زی، حشره حشرات شب
 اند. همگی با تصویرهای رنگی و بزرگ ارائه شده

 

405 . 1395. گستر سایه: قزوین عباس زارعی. حقیقتدربارهدانشمندانبزرگ.100 فارندون، جان. صد حقیقت: .
 9786003742932 شابک: رحلی. ص.40

 آموز دانش مخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 دانشمندان، اختراعات علمی، اسرار علم، تاریخ علمکلماتکلیدی:

دانشمندان،  کند. در کتاب پیش رو، مخاطب با دانشمند کسی است که دربارۀ جهان و عملکرد آن مطالعه میچکیده:
شود. شناخت   می  های علمی در نقاط جهان آشنا های علومی مثل ریاضی و درخشش ها، شگفتی روش کار آن

دانانی مثل بویل و  دانشمندانی مثل داوینچی، گالیله و هوک و کشف میکروب توسط او، نیوتن و حرکت، لینه، شیمی
ای و عالمان آن و فضاشناسانی مثل  هسته ی، ماری کوری، دانشدالتون، فارادی و فیزیک، داروین و نظریة تکامل تدریج

 کند. می  هابل، او را با علم و تاریخ آن مواجه



18نامهمتوسطهاولشمارهکتاب  

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

 
120 

 

406 . 1395. گستر سایه: حمیدرضا علیجانی. قزوین حقیقتدربارهزمینبیکران.100 بورن، آنا. صد حقیقت: کلی.
 9789645029003 شابک: رحلی. ص.48

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهم ایهتحصیلی:پ

 شناسی، اطالعات عمومی زمین، زمینکلماتکلیدی:
های  های طبیعی آن برای همگان جالب است. کتاب حاضر دربارۀ پدیده داشتن اطالعات دربارۀ زمین و پدیدهچکیده:

های  ها، اعماق زمین، سونامیها، رودها و آبشار فشان های داغ وآب ها، چشمه ها و طغیانگری آن فشان زمین مثل آتش
های مخوف و  ها، برف و یخبندان، تورنادو، توفان ها، باران های یخی، اقیانوس ها و کوه وحشتناک، صحراها، یخچال

 اند تا مخاطب را جذب کنند. دهد. همة این موارد با تصویرهای دقیقی ارائه شده ها اطالعاتی به مخاطب می سالی خشک

 

. 1395. گستر سایه: سیده سودابه احمدی. قزوین شناسی.حقیقتدربارهستاره100 صد حقیقت:بکلیک، سو. .407
 9786003742925 شابک: رحلی. ص.48

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نجوم، اجرام آسمانی، اسرار علمکلماتکلیدی:

ها،  برداری از ستاره های بزرگ و کوچک، نقشه ن در فضا، سیارهکتاب حاضر دربارۀ خانوادۀ ستارگان، جای انساچکیده:
شناسی اطالعاتی  ها و آیندۀ ستاره ها، رصدخانه ها و چگونگی کار آن های سرگردان، اولین تلسکوپ محاسبة زمان، ستاره

 اند تا مخاطب را جذب کنند. دهد. همة این موارد با تصویرهای دقیقی ارائه شده به مخاطب می

 

 ص.48. 1395. گستر سایه: مرتضی سعیدپور. قزوین سیارهزمین.حقیقتدرباره100 رایلی، پیتر. صد حقیقت:.408

 9786003742901 شابک: رحلی.
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 شناسی، جغرافیای طبیعی زمین، زمینکلماتکلیدی:

 ة شمسی و در حال حاضر تنها سیارۀ قابل سکونت است. کتاب حاضر دربارۀ های منظوم زمین یکی از سیارهچکیده:
ها و لرزش آن اطالعاتی  ها، کوه ها، سنگ ها، رسوب آمدن این سیاره، چرخش آن، درون زمین، سنگواره چگونگی به وجود

ی آب از دیگر های شگفت و دنیا دهد. گنجینة زمین، غارهای ژرف، آب و هوای سرکش، جنگل به مخاطب نوجوان می
 دهد. محتویات کتاب هستند. نویسنده در انتها نیز در بارۀ مراقبت از زمین اطالعاتی به مخاطب می

 

 ص.48. 1395. گستر سایه: عباس زارعی. قزوین ها.حقیقتدربارهمیمون100 البدویر، کامیال. صد حقیقت: دو.409

 9789645029386 شابک: رحلی.
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمیهتحصیلی:پا
 زندگی حیوانات، علوم زیستیکلماتکلیدی:

 ها شباهت ظاهری دارند. مخاطب در این کتاب با این  ها دستة بزرگی از حیوانات هستند که با انسان میمونچکیده:
های  ها، شامپانزه ها، مکک ابونها، بونوبوها، ب ها، گوریل اوتان ها، اورانگ گیبون»شود.  خویشاوندان نزدیک انسان آشنا می

های برقراری ارتباط این حیوانات، نحوۀ حرکتشان، دوست  انواعی از این جانوران هستند. راه« جهنده و لمورهای جهنده
 است. ها پرداخته شده و دشمنشان و خطر انقراضشان نیز از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب به آن
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 اجتماعیمطالعات

 

: مهدی ضرغامیان، مهناز عسگری. تهران اسرارانسانوتاریخ. یر. دانشنامه خانواده: آمان، کریستین/ آورو، پی.410
 9789640809938 شابک: رحلی. ص.138. 1395. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ، خانواده، اطالعات عمومی المعارف ها، دایرۀ ها و پاسخ پرسشکلماتکلیدی:

 نامه برای خانواده است که با هدف افزایش اطالعات عمومی و ارتقاء دانش فردی  کتاب حاضر یک دانشچکیده:
های ارتقاء معلومات عمومی و  کند و از سوی دیگر زمینه های مخاطب توجه می خواننده از یک سو به نوع کنجکاوی

های  دهد. این مجموعه شامل تصاویری است که عالوه بر زیباسازی صفحه رد توجه قرار میفرهنگی در قرن حاضر را مو
توانند اطالعات متن را افزایش دهند و درکِ تصویر روشنی از آن ارائه نمایند. این کتاب در پنج بخش به نحوه  کتاب می

 ترین بناهای جهان اشاره کرده است. ان و مهمگیری انسان، زندگی اجداد ما، تاریخ سازان جهان، حوادث مهم تاریخ جه شکل

 

. 1395. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهراناشکالسکونتدرایران:زندگیروستایی. سادات. عابدی، زهره.411
 9789640810484 شابک: خشتی. ص.144

 آموز دانشمخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ب و رسومروستانشینی، ادبیات روستا، آداکلماتکلیدی:

 اشکال » هاست. کتاب حاضر جلد دوم از مجموعة های ایرانی انواعی دارند که روستا یکی از آن سکونتگاهچکیده:
پردازد. مخاطب این کتاب با شکل روستا، روستاهای  ها می است و به زندگی روستاییان و شرح آن« سکونت در ایران

ها  های اقتصادی روستایی، موقعیت روستاها، انواع آیین ستی و فعالیتمصالح ساختمانی روستایی، صنایع د، معروف ایران
شود. تصویرهای این کتاب بسیار باکیفیت و گویا  های روستایی، پوشاک روستاییان و روند تغییر روستاها آشنا می و رسم

 دهند. می هستند و طبیعت روستاهای ایران را به خوبی نشان 

 

. 1395. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهرانکالسکونتدرایران:زندگیشهری.اش سادات. عابدی، زهره.412
 9789640811412 شابک: خشتی. ص.136

 آموز دانشمخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 شهرنشینی، فرهنگ شهرنشینی، ایران شناسیکلماتکلیدی:

اشکال سکونت » اب حاضر جلدسوم از مجموعةهاست. کت های ایرانی انواعی دارند که شهریکی از آن سکونتگاهچکیده:
پردازد. مخاطب این کتاب با تعریف شهر و شهرنشینی، شهرنشینی  است و به زندگی شهری و شرح آن می« در ایران

های  پس از ورود اسالم به ایران، جمعیت و اندازۀ شهرها، طول و عرض جغرافیایی شهر و نقش و کارکرد آن، و آیین
شود. تصویرهای این کتاب بسیار باکیفیت و گویا هستند و فضاهای شهری ایران را به خوبی  آشنا میشهروندان ایرانی 

 دهند. می نشان 
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. 1395. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهراناشکالسکونتدرایران:زندگیعشایری. سادات. عابدی، زهره.413
 9789640808870 شابک: خشتی. ص.116

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 اقوام و عشایر، آداب و رسومکلماتکلیدی:

 اشکال » هاست. کتاب حاضر جلداول از مجموعة زندگی در ایران انواعی دارد که زندگی عشایری یکی از آنچکیده:
یری، مراسم و پردازد. مخاطب این کتاب با زندگی عشا است و به زندگی عشایر و شرح آن می« سکونت در ایران

های معروف عشایری مثل بختیاری و قشقایی، و عشایر  های سنتی عشایر، ایل های عشایری، مسابقات و بازی آیین
شود. تصویرهای این کتاب بسیار باکیفیت و گویا هستند و فضاهای زندگی عشایری  ترکمن، کرد، بلوچ و عرب آشنا می

 دهند. می ایران را به خوبی نشان 

 

414 جوان.باستان شناسان جوان: مفورد، پاتریشیا/ ریبلت، دیوید ال.. باستانس. کاوشگران برای علی  شناسی
 9786002122339 شابک: رقعی. ص.64. 1394. دیبایه: شریفی. تهران

 آموز دانشمخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 های علمی شناسی، پژوهش باستانکلماتکلیدی:

مطالعه دربارۀ گذشتگان، شیوۀ زندگی آنان، شکل و قیافة ظاهری، ابزار و وسایل، و تمدن شناسی یعنی  باستانچکیده:
ها و هنرهای گذشتگان برای زندگی بهتر بهره ببریم.  کند ما از توانایی ها. آگاهی از این موارد کمک می آن و فرهنگ 

شناسان برای حفظ آثار  ند که باستانک هایی آشنا می شناسی و روش کتاب حاضر مخاطب را با مفهوم و هدف باستان
کوشد به  آموزند. نویسندۀ کتاب می سازی را نیز می برند. در ضمن، فرضیه باستانی و کشف رازهای گذشتگان به کار می

فهمند در کجا باید کاوش کنند، معموالً چه چیزهایی پیدا  از کجا می»شناسان:  این سؤاالت پاسخ دهد که باستان
 «.فهمند هایشان چه می کنند و از کاوش کار می هایشان چه کنند، با یافته حفاری می کنند، چگونه می

 

نشان:ازمیانهتانیویورک...وتاسوسنگرد،گذریبرزندگیبی زاده، میکاییل. االسالمی، جعفر/ رسول شیخ.415
 9786006241180 ابک:ش وزیری. ص.160. 1394. رایکا: میانهسردارشهیددکترناصرالدیننیکنامی.

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های فارسی ها، داستان نامه زندگیکلماتکلیدی:

ای است که با شنیدن خبر شروع جنگ تحمیلی، فرصت ادامه  این داستان، روایت زندگی دانشجوی خودساختهچکیده:
گردد. با تشکیل یک گروه جنگی برای پاکسازی منطقه عملیاتی  میکند و به ایران بر تحصیل در آمریکا را رها می

های  اش و فعالیت های شهید به خانواده رسد. کتاب همچنین حاوی نامه شود و به شهادت می سوسنگرد وارد عمل می
 مبارزانه او در آمریکاست.
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416 ؤاالتامتحانیمطالعاتاجتماعیپوشهکارونمونهس کشکولی، سارا. فرهنگ: طیبلو، احسان/ مرادی بدری.
 9786002831538 شابک: رحلی. ص.96. 1394. تخت جمشید: شیرازپایهنهم.
 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها، کمک آموزشی ها، آزمون تمرینکلماتکلیدی:

 آموزان  والدین و دانشهای ارزشیابی مستمر و پویاست که در آن برای معلمان و  پوشة کار یکی از شیوهچکیده:
پوشة کار و مجموعه »آموز و چگونگی آن وجود دارد. این کتاب از مجموعة  اطالعات کافی از میزان پیشرفت دانش

آموز سال نهم، در درس مطالعات اجتماعی، برای تسلط  های متنوعی است که به دانش شامل فعالیت« سؤاالت امتحانی
های اول و دوم،  های نوبت ه سؤاالت ارزشیابی کتبی از هر درس، ارزشیابیبر مباحث این درس کمک می کند. نمون

آموزان از جمله  آموز، ارزشیابی توسط والدین و خود ارزشیابی دانش های ثبت مشاهدات معلم از عملکرد دانش فرم
 مطالب کتاب هستند.

 

417 هسؤاالتامتحانیمطالعاتاجتماعیپوشهکارونمون کشکولی، سارا. فرهنگ: طیبلو، احسان/ مرادی بدری.
 9786002831149 شابک: رحلی. ص.104. 1395. تخت جمشید: شیرازپایههشتم.
 آموز دانشمخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 ها، کمک آموزشی ها، تمرین آزمونکلماتکلیدی:

آموز  های متنوعی است که دانش شامل فعالیت« پوشة کار و مجموعه سؤاالت امتحانی»این کتاب از مجموعة چکیده:
سال هشتم، در درس مطالعات اجتماعی، برای تسلط بر مباحث این درس نیاز دارد. نمونه سؤاالت ارزشیابی کتبی از هر 

آموز، ارزشیابی توسط والدین و  های ثبت مشاهدات معلم از عملکرد دانش های اول و دوم، فرم های نوبت درس، ارزشیابی
 آموزان از جمله مطالب کتاب هستند. شخود ارزشیابی دان

 

418 پوشهکارونمونهسؤاالتامتحانیمطالعاتاجتماعی کشکولی، سارا. فرهنگ: طیبلو، احسان/ مرادی بدری.
 9786002830708 شابک: رحلی. ص.104. 1395. تخت جمشید: شیرازپایههفتم.
 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 ها، کمک آموزشی ها، تمرین زمونآکلماتکلیدی:

های خود  کند بتواند آموخته آموز کمک می های درس به درس از هر کتاب درسی، به دانش داشتن نمونه سؤالچکیده:
آموزان، اطالعات کافی از میزان  هایی است که برای معلمان، والدین و دانش را بسنجد.پوشة کار شامل نمونه سؤال

های اول  های نوبت های ارزشیابی کتبی از هر درس، ارزشیابی گونگی آن را دربردارد. نمونه سؤالآموز و چ پیشرفت دانش
آموزان از جمله  آموز، ارزشیابی توسط والدین و خود ارزشیابی دانش های ثبت مشاهدات معلم از عملکرد دانش و دوم، فرم

 مطالب کتاب هستند.
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کمال بهروز کیا.  ولونظامپولی:تاریخچهوتأثیرآندرزندگیبشر.پ جمعی از نویسندگان. چرا و چگونه:.419
 9786002513588 شابک: رحلی. ص.240. 1395. قدیانی: تهران

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 اطالعات عمومی، کودکان و نوجوانانکلماتکلیدی:

پنج را در بر  و یک تا شصت و است که جلدهای شصت "چرا و چگونه" های این کتاب مجموعه دوازدهم از کتابچکیده:
گیرد. در پنج بخش مختلف با موضوعات گوناگون مطرح شده است. در بخش اول به تاریخچه و تاثیر پول در زندگی  می

خوار و  گوشتبشر و پیدایش نظام پولی پرداخته است. بخش دوم به بررسی جانوران وحشی، انواع پستانداران و جانوران 
ترین علم یعنی اخترشناسی و نجوم، اجرام آسمانی، کهکشان راه  پردازد. در بخش سوم کهن ها می شیوه زندگی آن

شود، در ادامه در بخش چهارم نگاه جامعی به شیوه زندگی  ها بررسی می سنگ دار و شهاب های دنباله شیری، ستاره
شود و در انتها و بخش پایانی به شرح تاریخ جذاب  پرواز می واز و شبهای روزپر ها و دنیای رنگارنگ پروانه پروانه

پردازد. تصاویر از اجزاء اصلی کتاب  داران کوچک و بزرگ، چگونگی پیدایش تمبر و روند پیوند انسان و تمبر می مجموعه
 شوند. محسوب می

 

420 تار یونگمان. چرا و چگونه: اشتادلر، فرانسیسکا. پولی، نظام زندگیبشر.پولو آندر تأثیر و کمال  یخچه
 9786002513625 شابک: رحلی. ص.48. 1395. قدیانی: بهروزکیا. تهران

 معلممخاطب:
 پول، تاریخکلماتکلیدی:

درباره تاریخ تحول پول است. پول از دوران  "چرا و چگونه"های  یکم از مجموعه کتاب و کتاب حاضر جلد شصتچکیده:
دهد که ابتدا از  های گوناگون داشته است. این کتاب نشان می داد و ستد، شکل  ترین وسیله عنوان مهم به باستان تا امروز،
شد. کتاب با ارائه تصاویر مستند از اشکال و انواع پول در سراسر دنیا، به انواع  عنوان پول استفاده می چه اشیایی به

 آلمان اشاره دارد.خصوص در اروپای مرکزی و عصر جدید  مبادالت تجاری به

 

 رحلی. ص.56. 1395. تکانه: تهرانپیکتکانهمطالعاتاجتماعیهشتمدورهاولمتوسطه. حیدری، طاهر..421

 9786009698578 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هشتمپایهتحصیلی:
 مطالعات اجتماعی، مواد درسیکلماتکلیدی:

عات اجتماعی پایه هشتم است. در این کتاب شرح کامل هر فصل به کتاب پیش رو مکمل آموزشی درس مطالچکیده:
بندی  ها مطابق با جدول بارم های درسی ذکر شده است. طراحی سؤال بیان ساده و روان مطابق با آخرین تغییرات کتاب

صورت  ها به لدوره آزمون نوبت دوم نیز ارائه شده است. سؤا 7دوره آزمون نوبت اول و  5آموزش و پرورش انجام شده، 
 تستی، تشریحی، کوتاه پاسخ، صحیح و غلط و جای خالی بیان شده است.

 

 رحلی. ص.64. 1395. تکانه: تهرانپیکتکانهمطالعاتاجتماعیهفتمدورهاولمتوسطه. حیدری، طاهر..422

 9786009698561 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 مطالعات اجتماعی، مواد درسیها،  آزمونکلماتکلیدی:

کتاب حاضر مکمل آموزشی درس مطالعات اجتماعی پایه هفتم است. در این کتاب خالصه مباحث هر فصل به چکیده:
های نوبت اول و دوم  های مفهومی به همراه نکات مهم و کاربردی بیان شده است و آزمون زبان ساده و روان با مثال

ای شامل  های چهارگزینه چنین سؤال بندی سازمان آموزش و پرورش ذکر شده است و هم مطابق با بودجه بندی و بارم
 نکات تیزهوشان و مدارس خاص و المپیادها ارائه شده است.
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. 1395. قدیانی: کمال بهروزکیا. تهران ترینکاالیکلکسیونی.تمبرها:گران رایشهارت، هانس. چرا و چگونه:.423
 9786002513571 شابک: رحلی. ص.48

 معلممخاطب:
 ها ها و پاسخ دارها، تمبرها، پرسش پست، مجموعهکلماتکلیدی:

 است که دنیای رنگارنگ تمبرها را به  "چرا و چگونه"های پنجم از مجموعه کتاب و این کتاب جلد شصتچکیده:
بزرگ، چگونگی پیدایش تمبر و  و داران کوچک های جالب مجموعه مندان نشان می دهد. این کتاب به شرح داستان عالقه

و    های معروف به ارائه پرسش ارائه تصاویری از انواع تمبرها و شخصیت  پردازد. نویسنده با روند آشنایی انسان و تمبر می
هایی از قبیل: چه کسی نخستین نامه را نوشت؟ در چه زمانی فکر استفاده از تمبر پدید آمد؟ چه کسی تمبر را  پاسخ

ای از مفاهیم مهم تمبر  پردازد و در انتها چکیده و بزرگترین تمبر جهان در کجا منتشر شد، می ؟ کوچکترین ابداع کرد
 دهد. ها آشنا باشد ارائه می داری باید با آن که هر مجموعه

 

. 1395. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهرانتمدنرومباستان. های بزرگ جهان: علی. تمدن کیا، محمد علوی.424
 9789640811498 شابک: رحلی. ص.92

 آموز دانشمخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 های پونیک های بزرگ جهان، تاریخ جهان، جنگ تمدنکلماتکلیدی:

های پیشینیان خود دلبسته بودند که بر اساس آن دو برادر  مردم رم نیز مانند بسیاری از ملل باستانی به افسانهچکیده:
مولوس و روموس شهر رم را بنا کرده بودند. این دو برادر توسط جادوگر پادشاه دزدیده شده و در داخل همزاد به نام رو

دهد.  یابند و گرگی ماده، آنان را چون مادر شیر می شوند تا بمیرند، اما نجات می سبد گذاشته و در رودخانه تیبر رها می
پردازد. در بخش دوم  ستین ساکنان تا فروپاشی روم غربی میاین کتاب در بخش اول به توضیح تاریخ روم باستان از نخ

تمدن رومی از سازندگان روم، زندگی رومی، خوراک و پوشاک، ارتش، اقتصاد رومی، ورزش و تفریحات رومی و هنرهای 
 های مربوط به هر مطلب گنجانده شده است. کند. در تمامی صفحات عکس رومی را بررسی می

 

425 زمین سیدامیر.صبور،  توکلی . ایران.تنوع  شابک: رقعی. ص.394. 1394. ایرانشناسی: تهرانشناختی

9789642725939 
 معلممخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 شناسی، ایران شناسی زمینکلماتکلیدی:

 ازد. پرد این کتاب به سیر تحوالت جهان، کهکشان راه شیری و منظومه خورشیدی و جایگاه آنها در فضا میچکیده:
ها را معرفی  ها و سنگ روند تکاملی زمین شامل تغییرات جغرافیایی، اقلیمی، ظهور و انقراض حیات را بازگو و کانی

دهد. ساختار کتاب تلفیقی از اطالعات  شناسی و ژئومورفولوژیکی را شرح می های زمین کند. فرآیندهای ایجاد پدیده می
 ناطق مختلف ایران است.ها در م هایی از پدیده علمی به همراه عکس
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آوری، نیما/  باحشمت جویباری، جواد/ عابدی، عبداهلل/ جوادی، مریم/ جعفری ندوشن، نجمه/ ابراهیمی، سارا/ نام.426
 شابک: رحلی. ص.164. 1394. مبتکران: تهران(نهم.5درسآزمون) بناپور، بهنام/ لطفی، محمود/ شاکر، صمد.

9789640724606 
 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 راهنمای آموزشیکلماتکلیدی:

سازد و همچنین  این اثر یک تکلیف است که امکان ادامه یادگیری در بیرون از مدرسه و در منزل را فراهم میچکیده:
الوه بر هایشان از کالس و محتوای آموزشی و ع ابزاری است جهت باال بردن توانایی مخاطبان در کاربرد عملی آموخته

آفریند که مخاطب به صورت منبع محور در خارج از  آورد فرصتی را می آنکه زمینه خالقیت و نوآوری را فراهم می
های آسمانی، آموزش قرآن، عربی، زبان انگلیسی، مطالعات  های فارسی، پیام مدرسه به یادگیری ادامه دهد. درس

ای در قالب تمرین در این کتاب ارائه  های چهارگزینه آوری و پرسشاجتماعی، ریاضی و علوم به همراه توضیح، مثال، یاد
 گشته است.

 

427 باحشمت جویباری، جواد/ عابدی، عبداهلل/ جوادی، مریم/ جعفری ندوشن، نجمه/ ابراهیمی، سارا/ شاکر، صمد/ .
 شابک: رحلی. ص.160. 1394. مبتکران: تهران(نهم.6درسآزمون) آوری، نیما/ بناپور، بهنام/ لطفی، محمود. نام

9789640724712 
 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 ها، مواد درسی راهنمای آموزشی، آزمونکلماتکلیدی:

سازد و همچنین  این اثر یک تکلیف است که امکان ادامه یادگیری در بیرون از مدرسه و در منزل را فراهم میچکیده:
هایشان از کالس و محتوای آموزشی و عالوه بر  انایی مخاطبان در کاربرد عملی آموختهابزاری است جهت باال بردن تو

آفریند که مخاطب به صورت منبع محور در خارج از  آورد فرصتی را می آنکه زمینه خالقیت و نوآوری را فراهم می
زبان انگلیسی، مطالعات  های آسمانی، آموزش قرآن، عربی، های فارسی، پیام مدرسه به یادگیری ادامه دهد. درس

ای در قالب تمرین در این کتاب ارائه  های چهارگزینه اجتماعی، ریاضی و علوم به همراه توضیح، مثال، یادآوری و پرسش
 گشته است.

 

428 متوسطه. گروه مطالعات اجتماعی استان اصفهان.. اول دوره نهم پایه اجتماعی مطالعات : اصفهاندفتر
 9786001362880 شابک: وزیری. .ص184. 1394. کنکاش

 معلممخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ها تمرینکلماتکلیدی:

 کند. کتاب حاضر در  ها در ذهن کمک می های بیشتر دربارۀ درس به تثبیت آموخته تمرین و پاسخ به سؤالچکیده:
ان بتوانند بر درس تسلط بیشتری آموز واقع دفتر کاری است برای درس مطالعات اجتماعی پایة نهم متوسطه تا دانش

های کتاب درسی است. به این ترتیب که در ابتدا  پیدا کنند. کتاب شامل مطالبی در قالب سؤال و تمرین از همة درس
های صحیح و غلط جواب  آموز باید به سؤال اند. سپس دانش خالصه و نکات کلیدی درس به صورت سؤال مطرح شده

های خود و پاسخ به  های درس، سنجش دانستنی زینة صحیح را انتخاب کند. فعالیتبدهد. پس از آن نیز باید گ
ای و  های این کتاب هستند. چند نمونه آزمون چهارگزینه های بعدی سؤال های مفهومی و عملکردی بخش سؤال
 اند. های لیگ علمی کشوری نیز در انتهای کتاب آمده آزمون
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429 پرورش.رابط دهقانی دشتابی، ارسالن.. آموزشو منابعطبیعیبا  رقعی. ص.88. 1395. ماهواره: تهرانه

 9786008589402 شابک:
 معلممخاطب:

 آموزش و پرورش، محیط زیست، منابع طبیعیکلماتکلیدی:
ه کنند اطالعات بسیار کمی از مفاهیم اولی آموزان ما، حتی آنانی که در شمال کشور زندگی می بسیاری از دانشچکیده:

تواند تاثیر قابل توجهی در تقویت فرهنگ زیست محیطی و رسیدن به  منابع طبیعی دارند. آموزش محیط زیست می
باشد که با استفاده از  نامه دوره کارشناسی ارشد می اهداف توسعه پایدار داشته باشد. این کتاب برگرفته از پایان

ورش در سطح مدارس شهر بافت پرداخته است. نویسنده در نامه به اهمیت رابطه منابع طبیعی با آموزش و پر پرسش
آموزان یاد  پردازد. این کتاب به دانش ها با استفاده از جدول فراوانی و نمودار می فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده

عد جهت دهد که منابع طبیعی و محیط زیست فقط متعلق به نسل حاضر نیست بلکه باید با استفاده بهینه به نسل ب می
 داری شود. ها حفظ و نگه استفاده آن

 

430  شابک: رحلی. ص.32. 1394. ایرانشناسی: الشریعه. تهران فرشته خادم زمین. بی. بی تومار، پاال.

9789642725977 
 آموز دانشمخاطب:

 هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های علمی شناسی، پژوهش زمینکلماتکلیدی:

 هایی هم  گیری آن موضوعی جالب توجه نوجوانان و جوانان است که کتاب ونگی شکلشناخت زمین و چگچکیده:
گیری، تکامل حیات بر زمین، شکل و اندازۀ  اند. کتاب حاضر مخاطب را با زمین، چگونگی شکل دربارۀ آن منتشر شده

های آن و  زمین، چرخه های آن، ساختار و ترکیبات آن، چرخش زمین، تأثیر ماه و خورشید بر آن، گرانش زمین، سنگ
کند. مطالب کامالً با تصویر های بزرگ و دقیق همراه هستند تا مخاطب به طور  تر دربارۀ زمین آشنا می موارد جزئی

الفبایی گنجانده شده   شده و نیز نمایه تری موضوع را درک کند. در انتهای کتاب چند پرسش از مطالب گفته ملموس
 است.

 

. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهرانها:سرگذشتبازرگانیدرایران.هاوراهنگز بکایی، حسین..431
 9786000102265 شابک: رحلی. ص.44. 1395

 معلممخاطب:
 ایران شناسیکلماتکلیدی:

  هر انسانی دوست دارد دربارۀ فرهنگ و تمدن سرزمین خویش بداند و چه خوب است که این آشنایی ازچکیده:
کودکی حاصل شود. در این کتاب به سرگذشت بازرگانی در ایران، در محدودۀ زمانی بعد از ورود اسالم به ایران، 
پرداخته شده است. نویسنده سعی دارد بازرگانی را تعریف کند، دربارۀ بازرگانی داخلی، خارجی، اسالمی، وقفی، دریایی 

رصة تجارت جهانی و آغاز بازرگانی مدرن نیز سخن گفته است. کتاب به و نیز راه ابریشم توضیح دهد، از ورود ایران به ع
اند و تصویرهای بزرگ و کامالً  هایی جداگانه قرار گرفته ای تنظیم شده است که متن و تصویر هر کدام در صفحه گونه

 مرتبط با متن، گویای محتوا هستند.

 

. مؤسسه خانه کتاب: تهرانشهابالدینمرعشینجفی.سید رجائیان، ع. مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران:.432
 9786002223296 شابک: پالتویی. ص.48. 1395

 معلممخاطب:
 ها نامه شناسان، سرگذشت ، کتاب1276 -  1369 ،  ن دی ال اب ه ، ش ی ش رع مکلماتکلیدی:

است و عالمان این علم یعنی کتابشناسان از کتابشناسی در دنیای امروز به عنوان یک علم شناخته شده مطرح چکیده:
گیری تمدن اسالمی ما  سزایی در شکل اند و هریک از آنان سهم به قدیم از مقبولیت و اهمیت خاصی برخوردار بوده

 پردازد. رو به معرفی، آثار و کارنامه علمی یکی از مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران می داشته و دارند، کتاب پیش
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433 اندیشه زاده، محرم. تی، محمد/ نقیدش. مروریبر دکترغالمحسینشرافتمعلمی، نظریاتاستاد و ها
 9786007977453 شابک: پالتویی. ص.192. 1395. مرآت: تهرانشکوهی،چهرهماندگارتعلیموتربیت(.

 معلممخاطب:
 ها نامه آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، زندگیکلماتکلیدی:

 کردن نسل جوان برای تولید علم و فناوری  رورش استعدادها در هر جامعه به ویژه خالقیت در راه آمادهپچکیده:
رسانند. استاد غالمحسین شکوهی نیز یکی از نخبگان  موضوع پراهمیتی است که این مهم را معلمان به انجام می

ها و نظریات ایشان در زمینه آموزش و  گاههای مؤفق در این عرصه است. این اثر مروری است به دید فرهنگی و چهره
 ها. پرورش و تربیت بچه

 

434 غالمحسینشکوهی، زاده، محرم. دشتی، محمد/ نقی. دکتر استاد آثار بابزندگیو در معلمی، شکوه
 9786007977286 شابک: پالتویی. ص.180. 1395. مرآت: تهرانچهرهماندگارتعلیموتربیت(.

 معلممخاطب:
 ها نامه آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت، زندگیاتکلیدی:کلم

 پردازند. این  معلمان بزرگ آگاهانه به پرورش یک یا چند نسل و انتقال و حفظ سرمایه فرهنگی کشور میچکیده:
ای  نوشتار یه توصیف شخصیت یکی از معلمان فرزانه ایران و ذکر فضایل اخالقی و خدمات آموزش و علمی و حرفه

 شان پرداخته است و آثار وی را در حوزه تعلیم و تربیت معرفی کرده است.ای

 

435 بویراحمد. حیدری راد، محسن.. و استانکهگیلویه مفاخر و مشاهیر . 1395. چویل: یاسوجشماریاز
 9786007411889 شابک: وزیری. ص.340

 معلممخاطب:
 ها، شاعران نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

 های  کنندگان این کتاب با تاریخ و مجاهدت کند تا مطالعه ایی با مشاهیر و مفاخر ایران زمین کمک میآشنچکیده:
های این دیار آشنا شوند و تمدن چندین هزارساله کشورشان را بشناسند. این مطالعه  های فرهیخته و نیز اسطوره انسان

 ان و نوابغ استان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص دارد.به معرفی و شرح زندگی شماری از پژوهشگران، شاعران، دانشمند

 

فرهنگوتمدنایراندرعصرقاجارها:اوضاعسیاسی،اقتصادی، های بزرگ جهان: مروتی، زهرا. تمدن.436
 9789640811481 شابک: رحلی. ص.140. 1395. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهراناجتماعیوفرهنگی.

 آموز دانشمخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 قاجاریان، فرهنگ و تمدن ایرانی، کاخ گلستان، معماری اسالمیکلماتکلیدی:

کتاب حاضر در پنج فصل مروری کوتاه بر اوضاع سیاسی ایران در عصر قاجار از اصل و نسب قاجارها تا فرجام چکیده:
عنوان دارالخالفه تا درآمدهای حکومتی را  ران بهها دارد. فصل دوم اوضاع اداری و اقتصادی را از انتخاب ته حکومت آن
کند. فصل سوم به اوضاع اجتماعی و آداب و رسوم مردم از زندگی شهرنشینی، ایالت و عشایر، سرگرمی  بررسی می

ها پرداخته و در فصل چهارم به معرفی فرهنگ و هنر این دوره مانند مکتب  خانه شاهان قاجار، سرگرمی مردم در قهوه
ا، ادبیات و شعر این دوره، زنان شاعر، اولین روزنامه در ایران، معماری کاخ گلستان و معرفی هنرمندانی چون ه خانه

پردازد. در آخرین فصل شخصیت های تاثیرگذار این عصر مانند امیرکبیر، قائم مقام  کمال الملک، صنیع الملک می
 ها معرفی شده است. فراهانی و ... با تصاویر مربوط به آن
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 رقعی. ص.60. 1395. پیدایش: محمود مزینانی. تهران فضا. آردر، فیلیپ. خانه هنری، پر از دانش و سرگرمی!:.437

 9786002963390 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 نجوم، منظومه شمسیکلماتکلیدی:

دربارۀ موشک ها « خانة هنری»حاضر از مجموعة  اند. کتاب های جالبی در خود نهفته ها شگفتی فضا و کهکشانچکیده:
های کوتاه و  جمله  تنظیم شده است و مطالب در قالب« کمیک استریپ»کند. کتاب به صورت  ها صحبت می و سیاره
اند. نویسنده کوشیده است به این شیوه بر اطالعات مخاطب در زمینة فضا بیفزاید. برای مثال:  کننده ارائه شده سرگرم
شود؛ هر  اند؛ موشک چگونه از زمین بلند می ها از چه چیزی ساخته شده دان چگونه روی ماه فرود آمدند؛ سیارهفضانور

 هایی دارد. سیاره چه ویژگی

 

. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهرانقلموتاج:سرگذشتوزیرانایرانی. بیگی، ابراهیم. حسن.438
 9786000102289 شابک: رحلی. ص.36. 1395

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، تاریخ ایران، کودک و نوجوان نامه سرگذشتکلماتکلیدی:

 پردازد. داستان به رفتارها و  هایی از فرهنگ و تمدن مردم ایران، پس از وروداسالم، می این کتاب به گوشهچکیده:
یابد تا مخاطبان  انوشیروان، پادشاه ساسانی پرداخته و تا قتل امیرکبیر ادامه میسخنان هوشمندانه بزرگمهر، وزیر اعظم 

 ها نیست. ها و کشورگشایی بدانند که تاریخ، فقط روایت جنگ

 

439 نهم. شاکر، صمد.. اجتماعی مطالعات  شابک: رحلی. ص.52. 1394. مبتکران: تهرانکاربرگ

9789640723722 
 آموز دانشمخاطب:

 نهمحصیلی:پایهت
 ها، راهنمای آموزشی ها، تمرین پرسشکلماتکلیدی:

  ای است برای بازخوردگیری از فرایند یاددهی معلم در کالس درس. کتاب حاضر با در اختیار وسیله  کاربرگچکیده:
آموزان  شکوشد از یادگیری دانش پایه در دان هایی برای درس مطالعات اجتماعی پایة نهم، می قرارداددن کاربرگ

کردنی، درست یا  کامل»اند و شامل انواع  های کاربرگ از ساده به مشکل طراحی شده اطمینان حاصل کند. پرسش
کند که کاربرگ ابزار تدریس است نه  شوند. البته کتاب تأکید می می« پاسخ و جورکردنی  نادرست، کوتاه پاسخ، باز

هفتة آموزشی را  24اند و  های کتاب درسی طراحی شده اساس فصلهای این کتاب بر  وسیلة آزمون یا تکلیف. کاربرگ
 گیرند. دربرمی
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440 علی شریفی.  شناسیوکشفرازهایزندگیگذشتگان.کاوشباستان شناسان جوان: دوک، کیت. باستان.
 9786002122315 شابک: وزیری. ص.32. 1394. دیبایه: تهران

 آموز دانشمخاطب:
 هفتمپایهتحصیلی:
 شناسی، تاریخ باستان، اکتشافات علمی باستانکلماتکلیدی:

 ها را بهتر بشناسد. کتاب حاضر ماجراهای  کند پدیده کشف رازهای زندگی گذشتگان به انسان کمک میچکیده:
ها حتی از یک تکه ظرف  روند. آن جای مانده از گذشتگان می شناس است که به دنبال کشف آثار به گروهی باستان

آورند. این کتاب به زبان نوجوانان و در قالب متن و  دست می ته نیز اطالعاتی دربارۀ روش زندگی گذشتگان بهشکس
کند. مخاطب  شناسی را به زبان ساده و از محیط و وسایل اطراف و در دسترس آغاز می تصویر تنظیم شده است و باستان

گیرد. اشیای سادۀ دور ریختة مردم،  ها را فرا می بارۀ آنآوری اطالعات در های اولیة کشف آثار و جمع اصول و راه
 دهند. شناس می هایی از دورۀ خود به باستان های سنگ و خاک، همگی سرنخ شدۀ یک حیوان یا تکه  های دفن استخوان

 

 شناسی.کاوشدرگذشته:داستانیدربارهیکماجراجوییباستان شناسان جوان: جیمز، کارولین. باستان.441

 9786002122322 شابک: رقعی. ص.56. 1394. دیبایه: علی شریفی. تهران
 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 شناسی، اکتشافات علمی، داستان باستانکلماتکلیدی:

 شناسی یعنی مطالعه دربارۀ گذشتگان، شیوۀ زندگی آنان، شکل و قیافة ظاهری، ابزار و وسایل، و تمدن باستانچکیده:
ها و هنرهای گذشتگان برای زندگی بهتر بهره ببریم.  کند ما از توانایی ها. آگاهی از این موارد کمک می آن و فرهنگ 

کتاب حاضر داستانی است علمی دربارۀ یک ماجراجویی باستان شناسی. نوجوان داستان در نقش یک کاراگاه، ابتدا 
ها  پردازد. در آزمایشگاه نمونه آوری آثار و نمونه می سپس به جمعگیرد.  محلی را کشف می کندو اجازۀ حفاری آن را می

گذارد و نتیجه  ها را در کنار هم می کند و یافته  گذاری می شود، آثار را تاریخ آزماید، با تیم کاوش همراه می را می
 شود بخشی از تاریخچة شهرش را به مردم بشناساند. گیرد. در نهایت موفق می می

 

:کتابکارمطالعاتاجتماعیپایهنهم،دورهاولمتوسطه. ان، ناصر/ خسروزاد، مهناز/ طبیبی، فاطمه.نظری.442
 9786000458393 شابک: رحلی. ص.120. 1395. نظریان/ خسروزاد/ طبیبی

 آموز دانشمخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ها تمرینکلماتکلیدی:

ها  کنند. کتاب حاضر با ارائة تمرین های درسی کمک می شده در کتاب های کار به تقویت مطالب آموخته کتابچکیده:
ای، صحیح و غلط، پرکردن جای خالی، تصویری،  های چندگزینه ها و سؤال های متنوع، بازی و سرگرمی، جدول و فعالیت

مطالب کتاب آموز پایة نهم متوسطه را در فهم  کوشد همگام و مطابق با کتاب درسی، دانش تشریحی و تحلیلی، می
های متنوع،  است و هر درس، عالوه بر تمرین درس تنظیم شده 24مطالعات اجتماعی یاری کند. این کتاب در قالب 

اند. یک لوح فشرده نیز با کتاب  نکات مهم را نیز دربردارد. دو نمونه آزمون)میان ترم و پایان ترم( در کتاب گنجانده شده
 های متنوع، انیمیشن، فیلم و سرگرمی است. مونهمراه شده که شامل مطالب علمی، آز
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:کتابکارمطالعاتاجتماعیپایههشتمدورهاولمتوسطه. نظریان، ناصر/ خسروزاد، مهناز/ طبیبی، فاطمه..443
 9786000451288 شابک: رحلی. ص.108. 1395. نظریان/ خسروزاد/ طبیبی

 آموز دانشمخاطب:
 هشتمپایهتحصیلی:

 کمک آموزشییدی:کلماتکل
های بیشتر یاری  ها و حل تمرین آموزان را در یادگیری بهتر درس های کار، در کنار کتاب درسی، دانش کتابچکیده:

های کلیدی، به انواع  کنند. در کتاب حاضر مخاطب می تواند پس از خواندن خالصة درس وپی بردن به واژه می
چین، تشریحی، تحلیلی و تصویری جواب بدهد. به این  ای، نقطه گزینه رهای مرتبط در قالب صحیح و غلط، چها سؤال

آموز  کند. در آخر هر فصل از کتاب نیز یک آزمون گنجانده شده است تا دانش ترتیب، مفاهیم درس را بیشتر تمرین می
های  تبط، آزموندی همراه است که شامل مطالب علمی مر بتواند میزان یادگیری خود را بسنجد. این کتاب با یک سی

 شود. متنوع، انیمیشن، فیلم و سرگرمی می

 

:کتابکارمطالعاتاجتماعیپایههفتم،دورهاولمتوسطه. نظریان، ناصر/ خسروزاد، مهناز/ طبیبی، فاطمه..444
 9786000455927 شابک: رحلی. ص.108. 1395. نظریان/ خسروزاد/ طبیبی

 آموز دانشمخاطب:
 مهفتپایهتحصیلی:
 ها تمرینکلماتکلیدی:

ها  کنند. کتاب حاضر با ارائة تمرین های درسی کمک می شده در کتاب های کار به تقویت مطالب آموخته کتابچکیده:
ای، صحیح و غلط، پرکردن جای خالی، تصویری،  های چندگزینه ها و سؤال های متنوع، بازی و سرگرمی، جدول و فعالیت

آموز پایةهفتم را در فهم مطالب کتاب مطالعات  شد همگام و مطابق با کتاب درسی، دانشکو تشریحی و تحلیلی، می
های متنوع، نکات مهم  است و هر درس، عالوه بر تمرین درس تنظیم شده 24اجتماعی یاری کند. این کتاب در قالب 

اند. یک لوح فشرده نیز با کتاب  هدرس را نیز دربردارد. دو نمونه آزمون)میان ترم و پایان ترم( در کتاب گنجانده شد
 های متنوع، انیمیشن، فیلم و سرگرمی است. همراه شده که شامل مطالب علمی، آزمون

 

 رحلی. ص.144. 1395. سرخابی: تهرانکتابکارمطالعاتاجتماعینهم. لیپایی، معصومه/ حیدری، طاهر. فتح.445

 9786009681211 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 نهمحصیلی:پایهت
 کمک آموزشیکلماتکلیدی:

های  های بیشتر به منظور تسلط بر مباحث کتاب درسی، از قابلیت تر و ارائة تمرین ها به زبان ساده شرح درسچکیده:
 24های کتاب درسی پایة نهم متوسطه، شامل ها و درس شود. کتاب حاضر مطابق سرفصل کتاب های کار محسوب می

اند. در بخش بعدی کتاب نیز  هایی برای درک بهتر در ادامه آمده سؤال  شرح هر یک، نمونهدرس است که پس از 
 ها در پایان کتاب موجوداست. های کتاب و آزمون همة سؤال  اند. پاسخ هایی برای نمونه آمده آزمون
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علی شریفی.  باستانی.هایکندوکاویدرگذشته:کاوشدرمحوطه شناسان جوان: ول، دبلیو. باستان هک جان.446
 9786002122346 شابک: رقعی. ص.56. 1394. دیبایه: تهران

 آموز دانشمخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 های علمی شناسی، پژوهش باستانکلماتکلیدی:

 های   شناسی، نقش و وظایف اعضای گروه ها و فرایندهای صحیح باستان کتاب حاضر مخاطب را با روشچکیده:
اعضای هیئت باستان »کوشد چنین اطالعاتی به مخاطب نوجوان بدهد:  کند. نویسنده می اسی آشنا میشن باستان

های معابد، چگونگی زندگی  های باستانی، گنجینه شناسی، چگونگی آغاز حفاری، درک ارزش مواد فرهنگی و دیگر یافته
 «.اسیشن ها، وسرانجام کار باستان بندی یافته بندی و طبقه در کاوش، تقسیم

 

447 . 1395. مؤسسه خانه کتاب: تهرانکیکاووسجهانداری. هما. مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران:  افراسیابی،.
 9786002222121 شابک: پالتویی. ص.48

 معلممخاطب:
 ها نامه شناسان، سرگذشت ، کتاب1302 -    1393 ،  اوس ک ی ، ک داری ان ه جکلماتکلیدی:

تابشناسی در دنیای امروز به عنوان یک علم شناخته شده مطرح است و عالمان این علم یعنی کتابشناسان از کچکیده:
گیری تمدن اسالمی ما  سزایی در شکل اند و هریک از آنان سهم به قدیم از مقبولیت و اهمیت خاصی برخوردار بوده

 پردازد. کی از مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران میرو به معرفی، آثار و کارنامه علمی ی داشته و دارند، کتاب پیش

 

یوسف  ماریکوری)کاشفاشعه(. هایی از زندگی بزرگان برای کودکان و نوجوانان: جغام، حسن احمد. درس.448
 9786006434308 شابک: وزیری. ص.24. 1394. مهرآموز: آموزگار. تهران

 آموز دانشمخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:

 ها نامه آوران، سرگذشت دانشمندان، علمدی:کلماتکلی
ماری کوری یکی از کسانی بود که با نظریه جدیدش درباره ترکیب ماده، راه علم و دانش را برای رسیدن به چکیده:

ترین انقالب علمی روشن کرد. اثر پیش رو دربردارنده شرح رویدادهای زندگی علمی این دانشمند و کاشف عنصر  بزرگ
پایان این شخصیت، تصاویر مستند وی در  های بی ست. در صفحات کتاب عالوه بر دستاوردهای علمی و تالشرادیوم ا

 محیط کار نیز درج گردیده است.

 

محتوایتکمیلی)کتابکاروتمرین(مطالعاتاجتماعیپایهنهمدورهاولمتوسطه. ابوالحسنی، بهزاد..449
 9789643320942 شابک: رحلی. ص.246. 1395. جاویدان: تهران

 معلممخاطب:
 ها ها، تمرین آزمونکلماتکلیدی:

های کار  شوند. کتاب حاضر، از مجموعه کتاب های کار و تمرین به نوعی مکمل کتاب درسی محسوب می کتابچکیده:
بوط به متن های مر و تمرین، شامل آموزش کامل مفاهیم کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایة نهم متوسطه و تمرین

ها و نیز  ، و شرح و توضیح فعالیت و شکل  ، جدول های مفهومی، کاربردی، نقشه ای از سؤال درس است. سپس مجموعه
های مربوط به  کنند. بعد از هر دو درس، آزمون آمده است که به پایدارشدن یادگیری کمک می های کتاب درسی کاربرگ

نمونه  10اند. در انتهای کتاب  اول و دوم نیز در جای خود در کتاب آمده های های ترم شود. آزمون آن دو مشاهده می
 سؤال امتحان نهایی نیز ضمیمه شده است.
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 پالتویی. ص.48. 1395. مؤسسه خانه کتاب: تهرانمحمودکاشیچی. فرحزاد، محمد. مشاهیر نشر کتاب ایران:.450

 9786002222817 شابک:
 معلممخاطب:

 ، نشر1301 -  1393 چی، محمود،  ها، کاشی نامه سرگذشتکلماتکلیدی:
 نشر کتاب در ایران با سابقه دویست ساله از جمله صنوف تاثیرگذار فرهنگی است که نقش پررنگی در چکیده:

رو، معرفی،  های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... داشته است. کتاب پیش های مختلف زمانی در عرصه دوره
 ای، آثار و کارنامه علمی محمود کاشی چی را به تصویر کشیده است. ندگی حرفهز

 

کانون پرورش فکری کودکان و : تهرانمدرسهیفرشتگان:سرگذشتپزشکانایرانی. جهانگیریان، عباس..451
 9786000102791 شابک: رحلی. ص.44. 1395. نوجوانان
 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 علوم پزشکی، دانشمندان ایرانی، داروسازی، طب اسالمیاتکلیدی:کلم

 این کتاب با ارائه تصاویر و در قالب داستان به سرگذشت پزشکان مشهور ایرانی از زمان ساسانیان تا انقالب چکیده:
علی  ند دکتر غالمها پرداخته است. در انتهای کتاب به معرفی پزشکان معروف ایرانی مان مشروطه و آثار و کشفیات آن

پیمان استاد دانشگاه پزشکی آریزونا امریکا، پروفسور مجید سمیعی رئیس بیمارستان علوم عصبی هانوفر آلمان، 
 پروفسور توفیق موسیوند رئیس بخش قلب و عروق انستیتو تحقیقات قلب دانشگاه اوتاوا کانادا و ... پرداخته است.

 

. 1395. پیدایش: محمود مزینانی. تهران هایباستان.مصری ز دانش و سرگرمی!:آردر، فیلیپ. خانه هنری، پر ا.452
 9786002963406 شابک: رقعی. ص.60

 آموز دانشمخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 آداب و رسوم، تاریخ مصر، تاریخ باستانکلماتکلیدی:

شدن اهرام  مصریان، چگونگی ساخته در کتاب حاضر، مخاطب با تمدن مصر، آداب و ورسوم زندگی اجتماعیچکیده:
خواند و تا حدودی می  شود. دربارۀ خط هیروگلیف می مصر و همچنین چگونگی مومیایی کردن مردگان مصری آشنا می

شود و دربارۀ زندگی پس از  های مصری آشنا می تواند آن را یاد بگیرد و حتی نام خود را بنویسد. همچنین با فرعون
 خواند. بانوها نکاتی می بارۀ ایزدان و ایزدمرگ مصریان و نیز در

 

453 اولمتوسطه. های کار گاج: مروتی، زهرا. کتاب. نهمدوره . المللی گاج بین: تهرانمطالعاتاجتماعیپایه
 9786003591844 شابک: رحلی. ص.172. 1394

 آموز دانشمخاطب:
 نهمپایهتحصیلی:
 ها عی، تمرینکمک آموزشی، علوم اجتماکلماتکلیدی:

ها  کنند. کتاب حاضر با ارائة تمرین های درسی کمک می شده در کتاب های کار به تقویت مطالب آموخته کتابچکیده:
ای، صحیح و غلط، پرکردن جای خالی، تشریحی  های چندگزینه ها و سؤال های متنوع،بازی و سرگرمی، جدول و فعالیت
آموز پایة نهم را در فهم مطالب کتاب مطالعات  ابق با کتاب درسی، دانشکوشد همگام و مط های مفهومی،می و سؤال

های متنوع، نکات مهم  است و هر درس، عالوه بر تمرین درس تنظیم شده 24اجتماعی یاری کند. این کتاب در قالب 
 است. درس را نیز دربردارد. دو نمونه آزمون نیز در کتاب گنجانده شده
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 خاطرهوادبینثر

 

 خشتی. ص.20. 1395. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهرانافروزی.آتشباشتابر امامی، غالمرضا..454

 9786000104627 شابک:
 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 عرفان، نثر مسجع، ادبیات کودک و نوجوانکلماتکلیدی:

های  هلل انصاری، به نثر مسجع است. شیوه او گنجاندن معنا در جملهای از سخنان خواجه عبدا این کتاب گزیدهچکیده:
کوتاه است. این سخنان درباره عشق و ایمان به حقیقت و کمال انسانی است. همچنین به موضوعاتی مانند آموختن علم، 

 پردازد. اندیشیدن، همنشینی با دانایان و... می

 

سالدفاعمقدس.آمبوالنس:روایتیکوتاهازهشت صادق زندگی:اکبر. سیب  میرزا آقایی خوانساری، علی.455
 9786009669301 شابک: رقعی. ص.80. 1395. سیب صادق)ع(: تهران

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های کوتاه، خاطره نویسی جنگ ایران و عراق، داستانکلماتکلیدی:

ها به هشت  هایی کوتاه و واقعی، به روایت اول شخص راوی است. موضوع داستان تاناین کتاب دربردارنده داسچکیده:
 کشد. های رزمندگان اسالم را به تصویر می گردد و رشادت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران برمی

 

 9786002964458 شابک: رقعی. ص.84. 1395. پیدایش: تهرانبگوماهمبخندیم. شفیعی، شهرام..456
 آموز دانشخاطب:م

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 انواع ادبی، طنز، لطیفه، کودک و نوجوانکلماتکلیدی:

 پردازد. ازدواج، آداب  هایی است که هر کدام به یکی از مسائل اجتماعی می کتاب حاضر دربردارنده لطیفهچکیده:
 مباحث کتاب است. گری و... از معاشرت، بهداشت، حوادث طبیعی مثل زلزله، تکدی

 

 9786002964182 شابک: رقعی. ص.84. 1395. پیدایش: تهرانبگوماهمبخندیم. شفیعی، شهرام..457
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ادبیات فکاهی، طنز، لطیفهکلماتکلیدی:

صورت غیرمستقیم به  ها به بان است. در این لطیفههای ساده و شیرین برای مخاط این کتاب دربردارنده لطیفهچکیده:
 برخی از نکات اجتماعی اشاره شده است. ایجاد شادی در مخاطب یکی از اهداف اصلی کتاب است.

 

458 طلبگی.طبعیشوخ قدیری، محمدحسین..  شابک: وزیری. ص.336. 1395. جمال: قمهای

9789642025466 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 انواع ادبی، طنز، احادیثکلماتکلیدی:

تواند موجب کاهش اضطراب  بینی الهی و اخالق توحیدی باشد، می درمانی اگر به اتکای جهان شوخی و خندهچکیده:
هایی در محدوده اخالق دینی در هشت بخش مختلف به نثر نوشته شده است  طبعی شود. در این کتاب لطایف و شوخ

 شود. در این راستا مرز بین شوخی حالل و غیر آن مشخص شده است. موجب شادی خوانندگان می که
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لطیفهلطیفه های زیر خاکی: رضا. لطیفه لبش، علی.459 مؤسسه : تهرانهاییازکلیاتعبیدزاکانی.هایدلگشا:
 9789640812013 شابک: رقعی. ص.106. 1395. فرهنگی مدرسه برهان

 آموز شدانمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها طنز، لطیفه، اقتباسکلماتکلیدی:

ها، با نیش و کنایه به نقد و  پردازد. او در این لطیفه هایی کهن از عبید زاکانی می این کتاب به بازنویسی لطیفهچکیده:
گویی، دورویی،  هایی مانند دروغ های به ظاهر محترم پرداخته و ویژگی بررسی رفتارها و گفتارهای ناپسند آدم

 کند. ها رسوا می پرستی و... را در آن خودخواهی، غرور، پول

 ادبیآموزش/ادبینقد

 

460 . 1395. شرکت انتشارات ویژه نشر: محسن سلیمانی. تهران نویسیسطحدو.آموزشداستان کوربت، پای..
 9789647440783 شابک: وزیری. ص.120

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نویسی ادبیات فارسی، نویسندگی، داستانکلماتکلیدی:

های  های کالس سوم تا ششم دبستان است که پیشنهادهایی را برای کارگاه ای برای معلم نامه این کتاب درسچکیده:
منظور  هایی به ن کتاب دربردارنده فعالیتپردازد. همچنی نویسی می های اصلی داستان کند و به جنبه نویسندگی ارائه می
 نحوه نوشتن است.

 

461 . 1395. شرکت انتشارات ویژه نشر: محسن سلیمانی. تهران نویسیسطحیک.آموزشداستان کوربت، پای..
 9789647440776 شابک: وزیری. ص.144

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 نویسی ارسی، نویسندگی، داستانادبیات فکلماتکلیدی:

 نویسی  ها در جهت آموزش مؤثر مبانی ساده و اولیه داستان کتاب حاضر راهنمایی عملی برای کمک به معلمچکیده:
است. مفاهیم کتاب بر پایه سه اصل تقلید، نوآوری و خالقیت شکل گرفته است. همچنین در کتاب ضرورت آشنایی با 

 یح داده شده است.های کار در نوشتن توض روش

 

 وزیری. ص.240. 1395. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهرانگویی.رازهایقصه رو، بآتریس. مونته.462

 9786000104467 شابک:
 معلممخاطب:

 نویسی، یادگیری ادبیات فارسی، داستانکلماتکلیدی:
ات، شفافیت و توجه به جزئیات را یکجا برای رسیدن به مقام این کتاب تجربه، نگارش قوی، نکات کاربردی، ثبچکیده:
گو نیز یکی دیگر از مباحث کتاب  کند. چگونگی ارتقای ابزارهای روایت در قصه گوی موفق به مخاطب ارائه می یک قصه

 است.
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463 تحلیلیشعرکودکونوجوان. دهریزی، محمد.. سه مؤسسه فرهنگی مدر: تهرانساختارشناسیتاریخی،
 9789640810804 شابک: وزیری. ص.232. 1395. برهان

 معلممخاطب:
 شعر، نقد ادبی، ادبیات کودکانکلماتکلیدی:

های تاریخی شعر کودک، عناصر ساختاری این شاخه شعری را  این کتاب با رویکردی ساختارشناسانه به دورهچکیده:
کند. همچنین معرفی  ها را بررسی می های ساختاری آن های شعری و خصیصه معرفی کرده و به اقتضای آن، گونه

های شعری، چه عامیانه و چه سنتی و چه شعر ناب با نگاهی تخصصی از دیگر  ذکر نمونه، توصیفی شعر و شاعران کودک
 های این کتاب است. بخش

 
 

 

464 کتاب خوانساری، سید علی. کاشفی. باره نظریدر و نقد نظر: بر : تهرانبیاتکودک.هایتئوریادنظر
 9786002223128 شابک: رقعی. ص.136. 1395. مؤسسه خانه کتاب

 معلممخاطب:
 ادبیات فارسی، نقد ادبی، کودک و نوجوانکلماتکلیدی:

های نظری ادبیات کودک و نوجوان در ایران  نویسنده در این کتاب طی چهارده مبحث به بررسی نشر کتابچکیده:
درباره چیستی، چرایی و چگونگی نشر کتاب کودک و نیز بررسی اجمالی تاریخ ادبیات فارسی پرداخته است. صحبت 

 پیش از دوران چاپ و مدرنیسم از مباحث این کتاب است.

 نامهفیلم/نامهنمایش

 

465 آتش. همتی، سیروس.. بر  شابک: رقعی. ص.40. 1394. شرکت انتشارات سوره مهر: تهرانآب

9786001752018 
 آموز دانشاطب:مخ

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 های حیوانات، پیامبران ها، داستان نمایشنامهکلماتکلیدی:

ای است  است، روایتگر داستان قورباغه« آیند ها از بهشت می عروسک»های  این نمایشنامه که از سری نمایشنامهچکیده:
زیاد و با پشت سر گذاشتن ماجراهایی که برای او پیش کند و پس از طی مسافت  که در غبغب خود آب جمع می

 آید، سعی دارد حضرت ابراهیم )ع( را نجات دهد. می

 

466 داوود. آیند: ها از بهشت می های عروسک اکبرلو، منوچهر. نمایشنامه. . شرکت انتشارات سوره مهر: تهرانآواز
 9786001752025 شابک: رقعی. ص.40. 1394

 ز/ معلمآمو دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، نوجوانان، پیامبران انواع ادبی، نمایشنامهکلماتکلیدی:

و با نگاهی به زندگی حضرت داوود)ع(، بخشی از تاریخ ادیان با « االنبیا قصص»در این نمایشنامه با نگاهی به چکیده:
 شود. های آن با زندگی امروز بررسی می ها روایت شده و مشابهت مندی از نمادها و تمثیل بهره
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نامه،نظرمنتقدانوتماشاگران.نگاریپشتصحنه،فیلمخانهدوستکجاست:وقایع کیارستمی، عباس..467
 9786000104368 شابک: رقعی. ص.390. 1395. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: تهران

 آموز دانشمخاطب:
 تم، نهمهفتم، هشپایهتحصیلی:
 هنر و فرهنگ، فیلمسازی، سینماکلماتکلیدی:

وگوهایی است که با جمعی از کارگردانان سینمای ایران، به مناسبت اکران  ای از گفت کتاب حاضر حاوی گزیدهچکیده:
پس نحوه ساز و س ها پیش از پرداختن به فیلم، روند کاری فیلم   های آنان انجام شده است. در هر یک از مصاحبه فیلم

 همکاری کارگردان با عوامل دیگر بررسی شده است. هدف از تدوین این کتاب آشنایی با سینما و کارکرد آن است.

 

شرکت انتشارات : تهرانهایآبودرخت.سوره آیند: ها از بهشت می های عروسک سخاوت، مرتضی. نمایشنامه.468
 9786001755835 شابک: رقعی. ص.72. 1394. سوره مهر
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، نوجوانان، پیامبران انواع ادبی، نمایشنامهکلماتکلیدی:

، تمثیلی از جریان زندگی «اژدها»و « پسرک»این نمایشنامه، در قالب روایتی داستانی، با دو شخصیت اصلی چکیده:
آموزی از  ی )ع( را به تصویر کشیده است. تکرار تاریخ و عبرتحضرت عباس )ع( و فرعون، پادشاه زمان حضرت موس

 نکات مطرح در این نمایشنامه است.

 

. شرکت انتشارات سوره مهر: تهرانمیهمانیسلیمان. آیند: ها از بهشت می های عروسک خلج، منصوره. نمایشنامه.469
 9786001752049 شابک: رقعی. ص.28. 1394

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمهتحصیلی:پای

 ها، پیامبران، کودک و نوجوان انواع ادبی، نمایشنامهکلماتکلیدی:
در این نمایشنامه عروسکی، داستان فرمانروایی سلیمان پیامبر به همه موجودات به تصویر کشیده شده است. چکیده:

آیند.  جا و از هر نوع حیوانی همه به مهمانی او می کند. از همه سلیمان به اذن خداوند بزرگ تمام حیوانات را مهمان می
دهنده همه موجودات جهان  شود که قدرت مطلق خداوند است و اوست که روزی سلیمان که دچار غرور شده، متوجه می

 است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. شارات سوره مهرشرکت انت: تهرانوهوی.های آیند: ها از بهشت می های عروسک جهانگیریان، عباس. نمایشنامه.470
 9786001751998 شابک: رقعی. ص.44. 1394

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 ها، نوجوانان، پیامبران انواع ادبی، نمایشنامهکلماتکلیدی:

ضمن ایجاد مندی از شخصیت حیوانات،  در این نمایشنامه سعی بر آن بوده تا در یک روایت داستانی و با بهرهچکیده:
 صمیمیت، روندی از یک جریان تاریخی روایت شود. همچنین زندگی حضرت یوسف )ع( مورد توجه قرار گرفته است.
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471  مالحاجی آقایی، محمدحسن.. تحریری خشتی  ص.56. 1394. کلک معلم ساجدی: تهران.1آموزشخط
 9786005008821 شابک: .کوچک

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمهتحصیلی:پای

 خط، خوشنویسیکلماتکلیدی:
های عملی  ، راهنمای زیبانویسی است. نویسنده ابتدا توصیه«خط تحریری»کتاب حاضر از مجموعةچهار جلدی چکیده:

از  آورد. بعد از آن، بندی حروف الفبا را در خط تحریری می دهد. سپس طبقه دربارۀ چگونگی تحریری نوشتن ارائه می
دهد. آموزش در این جلد تا  هایی با این حرف می کند و تمرین شروع به آموزش می« آ»اولین حرف الفبای فارسی یعنی

 رود. پیش می« ص ض ط ظ»حروف 

 

472  مالحاجی آقایی، محمدحسن.. خشتی  ص.48. 1394. کلک معلم ساجدی: تهران.2آموزشخطتحریری
 9786005008838 شابک: .کوچک

 آموز دانشب:مخاط
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 خوشنویسی، خط، هنرکلماتکلیدی:

خط تحریری هنری است که فراگیری آن بین ایرانیان رواج دارد و افراد بسیاری از سن کودکی به این هنر ابراز چکیده:
زیبانویسی است. آموزش در این ، راهنمای «خط تحریری»کنند. کتاب حاضر جلد دوم از مجموعةچهار جلدی  عالقه می

ها  های دورۀ واژه اختصاص دارد. بعد از پایان آموزش حروف، تمرین« م»و « ع غ»، «ج چ ح خ»، «ی»جلد به حروف 
 شوند. های دو جلد اول در قالب کلمه دوباره مرور می اند. تا پایان کتاب تمرین آمده

 

473 خشتی  ص.48. 1394. کلک معلم ساجدی: تهران.3آموزشخطتحریری مالحاجی آقایی، محمدحسن..
 9786005008845 شابک: .کوچک

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 خط، خوشنویسیکلماتکلیدی:

خط تحریری هنری است که فراگیری آن بین ایرانیان رواج دارد و افراد بسیاری از سن کودکی به این هنر ابراز چکیده:
، راهنمای زیبانویسی است. آموزش در این «خط تحریری»کنند. کتاب حاضر جلدسوم از مجموعة چهار جلدی  می عالقه

شوند. چنانچه هنر آموزی بخواهد مروری کلی  های دو جلد اول مرور می جلد به کلمات اختصاص دارد. در واقع، آموخته
 کند. یهای خط تحریری داشته باشد، این کتاب به او کمک م بر تمرین
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474  مالحاجی آقایی، محمدحسن.. خشتی  ص.48. 1394. کلک معلم ساجدی: تهران.4آموزشخطتحریری
 9786005008852 شابک: .کوچک

 آموز دانشمخاطب:
 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 خط، خوشنویسیکلماتکلیدی:

دارد و افراد بسیاری از سن کودکی به این هنر ابراز  خط تحریری هنری است که فراگیری آن بین ایرانیان رواجچکیده:
، راهنمای زیبانویسی است. آموزش در «خط تحریری»کنند. کتاب حاضر جلدچهارم از مجموعة چهار جلدی  عالقه می

نویسی اختصاص دارد. نویسنده توضیحاتی دربارۀ فاصله میان کلمات در جمله نویسی تحریری می  این جلد به جمله
کند و در  آورد. سپس تمرین جمله نویسی را شروع می هایی دربارۀ برخی حروف در جمله می چنین، توصیهدهد. هم

 اند. های پایانی نیز چند متن و شعر به عنوان تمرین ارائه شده آورد. در صفحه پایان هر تمرین، نکتة مربوط به آن را می

 

 9786004011631 شابک: رقعی. ص.52. 1395. شگردوی دان: کرجآموزشخطتحریری. سقالی، اراز..475
 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 خوشنویسی، خطکلماتکلیدی:

 نویسی یکی از هنرهای اصیل ایرانی است که بین مردم جایگاه واالیی دارد. کتاب حاضر آموزش  خوشچکیده:
کتاب قواعد کار را توضیح داده است. سپس کوشیده نویسی است برای مخاطبان دانش آموز. نویسنده در ابتدای  خوش

هایی  درس، تحریری نوشتن همة حروف الفبای فارسی را آموزش دهد. پس از آن، برای تمرین بیشتر، نمونه 14است در 
های نویسنده و سپس با نوشتن  کردن نوشته را از اشعار بزرگان ادب فارسی آورده است تا هنر آموز در ابتدا با پررنگ

 طابق نمونه، تمرین کند.م

 

 شابک: وزیری. ص.80. 1395. انتشارات خراسان: مشهداصولزیبانویسیدرخطتحریری. زاده، زهره. مؤمن.476

9789646342989 
 آموز دانشمخاطب:

 هفتم، هشتم، نهمپایهتحصیلی:
 خوشنویسی، خط نستعلیق، هنرهای زیباکلماتکلیدی:

هاست. کتاب حاضر که خط تحریری نستعلیق را برای  های مشترک بسیاری از انسان از عالقه نویسی یکی زیباچکیده:
های سادۀ گردش دست در خط تحریری پرداخته است. در  مندان در بر دارد، ابتدا به آموزش حرکت تمام عالقه

اتصاالت دو حرفی  های اول و دوم کتاب، آموزش شکل تحریری حروف الفبای فارسی آمده است. در بخش سوم بخش
هایی  گیرند و در بخش پنجم تعدادی جملة کوتاه و متن می حروف، در بخش چهارم کلماتی که اتصاالت دو حرفی را دربر

 اند. به نثر و نظم گنجانده شده

 

 رحلی. ص.52. 1395. طالیی: رضا باقری جبلی. تهران علی دایناسورهایمقواییبسازیم. . کراین، مری بت.477

 9786006229751 بک:شا
 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
  کاردستی با کاغذ، بازی و سرگرمیکلماتکلیدی:

 ساختن کاردستی و خواندن کتاب به طور هم زمان، سرگرم کننده و آموزنده خواهد بود. کتاب حاضر می چکیده:
تواند در حین خواندن مطالبی دربارۀ  هد. مخاطب میها به مخاطب بد کوشد اطالعاتی دربارۀ دایناسورها و انواع آن

ها، قطعات برش خوردۀ کتاب را جدا کند و انواع دایناسورها را  دایناسورها، با انجام دادن مرحله به مرحلة دستورالعمل
 برای بازی و نمایش خلق کند؛ فقط باید آن ها را از جا دربیاورد، تاکند و بچسباند.
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براساسبخشخوشنویسیکتابفرهنگوهنرپایههفتمزیبا / رستگار، مجید.امیری، فریدون.478 نگاری:
 9786001926778 شابک: رحلی. ص.64. 1395. نوید شیراز: شیرازمتوسطه.
 آموز دانشمخاطب:

 هفتمپایهتحصیلی:
 خوشنویسی، هنر، خط نستعلیقکلماتکلیدی:

نویسی کتاب پایة هفتم، ابتدا با خط  موز در یادگیری گام به گام خوشآ کتاب حاضردر راستای کمک به دانشچکیده:
ریز توضیحاتی دربارۀ حروف کلیدی و اتصاالت مهم آورده و سپس سرمشق را با خط نستعلیق نوشته است. سپس در 

ا به خوبی ها و حروف ر آموز اندازه و ضخامت نوشته شته تا دانش رنگ گذا ها را به صورت کم سطرهای پایین، سرمشق
 اند. های پایین نیز برای تمرین بیشتر و نوشتن مستقل سفید گذاشته شده درک و تمرین کند. خط

 

 شابک: رحلی. ص.442. 1395. مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان: تهران.1کودکوتصویر الدین. اکرمی، جمال.479

9789640810781 
 معلممخاطب:

 ن، تاریخ، تصویرها، ایران باستانادبیات کودک و نوجواکلماتکلیدی:
های گوناگون  گو درباره دوره و های درسی و غیرداستانی، به گفت این کتاب با نگاهی ویژه به تصویرگری کتابچکیده:

های  که کودکان در کتابخوانی پردازد که یا برای کودک فراهم شده است و یا آن هایی می سازی تصویر برای کتاب فراهم
های نخست این کتاب به روایت تصویری در ایران باستان و نخستین  اند. بخش خانگی خود از آن بهره جسته ای و مدرسه
نگاری در دوران قاجار،  پردازد. این کتاب در هفت فصل به مباحثی چون کتاب های مصور اطالعاتی و ادبیات می کتاب

و پس از آن  60، 50و  40های  ویرگری در دهه، کتاب کودک و تص1340تا  1300های  ادبیات و تصویرگری در سال
 پردازد. می

 

480 است. فرد، پدرام. رهبری لمری. علوم تمام ملکه  شابک: رقعی. ص.120. 1395. جنگل: تهرانهنر

9786003165847 
 آموز دانشمخاطب:

 نهمپایهتحصیلی:
 های فرهنگی، علوم انسانی پژوهشکلماتکلیدی:

 تجارب هر نسل طبق قواعد، و ترجمان زندگی از نقطه نظری خاص است. هنر سرگرمی نیست  هنر انعکاسچکیده:
بلکه خلق زیبایی است. کتاب حاضر با تأکید بر نقش هنر در آموزش و پرورش، قدمت هنر را برابر با پیدایش انسان 

 پردازد. ر از دید فیلسوفان میداند و در هفت بخش به مباحث هنر و جایگاه آن، ارتباط هنر با سایر علوم و هن می
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 نمایهها

 0000000نمــایهعــنوان0000000
 465 آب بر آتش 

 454 افروزی آتش باش تا بر 

 105 آخر بازی در زمین 

 انگیز  آزمایش شگفت 53های علمی خانوادگی:  آزمایش

 245 با اعضای خانواده

 آموزی نجوم و  نامه دانش انگیز فرهنگ آسمان شگفت

 246 فضا

 درسنامه  -های یک ارائه علمی  آشنایی با مهارت

های علمی دانشجویان  تحصیل و پژوهش مرکز پژوهش

 303 (2دانشگاه علوم پزشکی تهران )

 106 انگیز آقا روباه شگفت 

 107 آلفرد نوبل بنیانگذار جایزه صلح نوبل 

 سال دفاع مقدس  آمبوالنس: روایتی کوتاه از هشت 

455 

  471 1آموزش خط تحریری 

  472 2آموزش خط تحریری 

  473 3آموزش خط تحریری 

  474 4آموزش خط تحریری 

 475 آموزش خط تحریری 

 460 نویسی سطح دو آموزش داستان 

 461 نویسی سطح یک آموزش داستان 

 197 آموزش ریاضی در مدارس امروز 

 49 های تحصیلی آموزش عملی مهارت 

 50 آموزش و تربیت معنوی کودکان 

 304 در عمل دوره آموزش ابتداییهای پژوهش  آموزه 

 247 های پژوهش در عمل دوره آموزش متوسطه آموزه 

 305های پژوهش در عمل دوره آموزش متوسطه آموزه  

 306 های پژوهش در عمل مقطع ابتدایی آموزه 

 308 های پژوهش در عمل مقطع متوسطه آموزه 

 307 های پژوهش در عمل مقطع متوسطه آموزه 

  انجمن اولیا و مربیان مدارس باید آنچه رؤسا و اعضای

 309 بدانند

 آنچه که والدین در مورد رفتار نوجوانان باید بدانند 

310 

 466 آواز داوود 

 397 های قرآن کریم سوره  آیات برگزیده 

 های  های علمی آموزش مهارت پروری: روش آیین فرزند

 51 زندگی

 24 احکام مصور برای نوجوانان و جوانان جلد چهارم 

 1 نشا تا نویسندگیاز ا 

 311 ای های مدرسه استانداردسازی آزمون 

 410 اسرار انسان و تاریخ 

 248 اسرار جانوران و گیاهان 

 411 اشکال سکونت در ایران: زندگی روستایی 

 412 اشکال سکونت در ایران: زندگی شهری 

 413 اشکال سکونت در ایران: زندگی عشایری 

 476 اصول زیبانویسی در خط تحریری 

 312 ول و مبانی دیالوگ: روش شناخت و آموزشاص 

 52 اعتماد به نفس 

 کنند؟ افکارتان را تغییر دهید  افراد موفق چگونه فکر می

 313 تان تغییر کند تا زندگی

 های کشورهای  های ایرانی )مقایسه با افسانه افسانه

 108 جهان

 109 اقیانوسی در ذهن 

 )2 اکو کار فارسی هفتم )دوره اول متوسطه 

 3 اول متوسطه(  وکار فارسی نهم )دورهاک 

 )4 اکوکار فارسی هشتم )دوره اول متوسطه 

 249 های حیوانات بود!؟ های شما شبیه گوش اگر گوش 

 110 توانستم اگر می 

  25 11الگوی پایه پیشرفت جلد 

  امتحان بدون اضطراب هزار و یک نکته درباره

 314 های مطالعه و یادگیری مهارت

 315 ، انتخاب مسیر، انتخاب رشتهانداز انتخاب چشم 

 316 انتخاب رشته و هدایت تحصیلی در پایه نهم 
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 111 انگشت جادویی 

  209 2انگلیسی از طریق فارسی 

 317 آموز؛ آنچه هر معلمی باید بداند انگیزه دانش 

 26 ای کاش بینی من هم سبز بود 

 112 باد در درختان بید 

 السالم علیهمحمد باقر   باران قاصدک: شعر آیینی امام 

231 

 53 بازگشت رفتگر 

 113 بازی دوم 

 42 های بدنی های کالسی با تأکید بر فعالیت بازی 

 414 شناسی برای کاوشگران جوان باستان 

 114 شب تام باغ نیمه 

 115 وحش عطارد  باغ 

 232 ای های نقره بال 

 250 های حیوانات بچه 

 251 بدن انسان 

  گام هفتبر ساحل تحصیل: مدیریت موفق تحصیل در 

318 

 116 بر یال اسب سفید 

 319 برای فرزندان الگوی مثبت باشید 

 210 های زبان نهم برترین آزمون 

 117 برده رقصان 

 456 بگو ما هم بخندیم 

 457 بگو ما هم بخندیم 

 118 خندند ها هم می بنفشه 

 119 بوراندخت 

 233 درخت بوستان بی 

 234 بوق سگ 

 320 به خجالت بگو خدا نگهدار 

 120 انخانم بی 

 121 هزار فرسنگ زیر دریا بیست 

 252 ها مهره بی 

 نشان: از میانه تا نیویورک  و تا سوسنگرد، گذری بر  بی

 415 زندگی سردار شهید دکتر ناصرالدین نیکنامی

 54 پدر، مادر، معلم؛ من نوجوانم 

  پرخاشگری و نوجوان: جستاری در تأثیر خانواده و

 321 انمحیط بر پرخاشجویی نوجوانان و کودک

 253 پرندگان 

 254 زندگی  ها، رشد، دگردیسی و شیوه پروانه 

 هایی برای والدین و  پرورش خالقیت کودکان: توصیه

 322 مربیان

 پژوهش علمی با بطری  101های زیستی:  پژوهش

 255 نوشابه

 های جرم و  های کارآگاهی: بررسی صحنه پژوهش

 323 جنایت، راهنمای آموزشی برای نوجوانان

  122 پائیزپس از 

 256 پستانداران 

 123 پسری در برج 

  پوشه کار و نمونه سؤاالت امتحانی مطالعات اجتماعی

 416 پایه نهم

  پوشه کار و نمونه سؤاالت امتحانی مطالعات اجتماعی

 417 پایه هشتم

  پوشه کار و نمونه سؤاالت امتحانی مطالعات اجتماعی

 418 پایه هفتم

 یر آن در زندگی بشرپول و نظام پولی: تاریخچه و تأث 

419 

 پول و نظام پولی، تاریخچه و تأثیر آن در زندگی بشر 

420 

 124 پیروزی در زهره 

 پیک تکانه مطالعات اجتماعی هشتم دوره اول متوسطه 

421 

 پیک تکانه مطالعات اجتماعی هفتم دوره اول متوسطه 

422 

 324 آوری )فردی، خانوادگی و اجتماعی( تاب 

 یره پیامبر اعظم تأسیس تمدن وحیانی س

 27 وآله علیه اهلل صلی

 125 تپش 

  تجربه، ارزشیابی و یادگیری: مجموعه آثار برگزیدگان

دومین جشنواره تجربیات برتر مدارس در حوزه سنجش 

 325 و ارزشیابی
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 55 تربیت اقتصادی کودک 

 326 ها و راهکارها تربیت جنسی در اسالم: آموزه 

 327 تربیت فرزند 

 56 ترس 

 126 تشپ کال 

 های بزرگ اجرایی با کمک مدیر یک  تشکیل تیم

 328 ای دقیقه

 57 گیری جا: مهارت تصمیم گیری به تصمیم 

 58 تعهد به کیفیت زندگی 

 423 ترین کاالی کلکسیونی تمبرها: گران 

 424 تمدن روم باستان 

  تمرین ایجاد آرامش و کاهش فشارهای روانی برای

 329 کودکان

 127 پیکر تمساح غول 

  128 سندبادتن تن و 

 425 شناختی ایران تنوع زمین 

 28 تو برای من عزیزترینی 

 29 نظیری تو بی 

 330 توسعه مدیریت و رهبری درآموزش و پرورش 

 129 تیستو سبز انگشتی 

 257 جانوران کمیاب 

 سانان ها و گربه داران، پریمات جانوران وحشی: کیسه 

258 

 ها و صداهای هنر انتزاعی  جعبه نقاشی پر صدا رنگ

 130 کاندینسکی

 131 ای چارلی و آسانسور بزرگ شیشه 

 132 سازی چارلی و کارخانه شکالت 

 133 چارلی 

 59 های کیفیت زندگی چالش 

 134 های لیندا چشم 

 331 آموزانی پژوهشگر تربیت کنیم؟ چگونه دانش 

 332 آموزانی شاد داشته باشیم؟ چگونه دانش 

 333 چگونه فرزند باانضباط تربیت کنید 

 334 ادگیری رابه سرگرمی تبدیل کنیم؟چگونه ی 

 335 چگونه یک اردوی موفق داشته باشیم؟ 

 مؤمنان به  های امیر چهار و چهار: سفارش

السالم، شرح و تفسیر حکمت  علیه مجتبی  امام

 30 البالغه وهشتم نهج سی

 235 چهارباغ 

 ات را به کار بینداز: ذهن خود را بهتر بشناسید تا  حافظه

 336 هن و حافظه خود را افزایش دهیدبتوانید قدرت ذ

 60 حسادت 

 259 حشرات 

  :!حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم

 نامه آموزش حقوق کودک در دبستان و دبیرستان دست

337 

 338 حقوق متقابل معلم و شاگرد 

 نگاری پشت صحنه،  خانه دوست کجاست: وقایع

 467 نامه، نظر منتقدان و تماشاگران فیلم

 61 تخجال 

 260 خزندگان 

  261خزندگان 

 62 خشم 

 135 خطر در پایگاه ماقبل آخر 

 236 خنده برگ 

 5 خودت داستان بنویس 

 262 کنند؟ ها چگونه کار می  خودروها و دوچرخه 

 63 خودسازی 

 64 خودشناسی 

 136 داستان زندگی سالم 

 398 های حیوانات در قرآن کریم داستان 

 65 4 های فکری برای کودکان ایرانی داستان 

 66 5های فکری برای کودکان ایرانی  داستان 

 67 6های فکری برای کودکان ایرانی  داستان 

 68 7های فکری برای کودکان ایرانی  داستان 

 69 8های فکری برای کودکان ایرانی  داستان 

 339 های مدیران مدارس دانستنی 

  دانش تربیتی، تخصصی معلمان: کتابچه راهنما برای

 340 ان و دانشجویان تربیت معلممعلمان، کارشناس

 263 دانش و فناوری خودرو 
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 264 دانشمندان بزرگ 

 265 دانشنامه بدن انسان 

 266 دانشنامه مصور اختراعات 

 267 دانشنامه مصور بدن انسان 

 268 دانشنامه مصور پرواز 

 269 دانشنامه مصور تکنولوژی 

 270 دانشنامه مصور حیوانات 

 271 دانشنامه مصور دایناسورها 

 272 ها دانشنامه مصور روبات 

 273 دانشنامه مصور علم 

 274 دانشنامه مصور نجوم 

 403 المعارف محیط زیست و زندگی دایره 

 399 المعارف پیامبران دایره 

 477 دایناسورهای مقوایی بسازیم 

 137 دختری که نبود 

 275 در اقیانوس 

 138 در آینه 

 276 در بدن شما 

 237 رو در پیاده 

 277 در حیاط 

 278 خانه در 

 279 ها و آبگیرها در رودها، دریاچه 

 280 در غذای شما 

 ( نهم4درس آزمون ) 102 

 ( نهم5درس آزمون ) 426 

 ( نهم6درس آزمون ) 427 

 پژوهی گام به گام: شیوه بهبود آموزش و تدریس درس 

341 

 342 ای معلم پژوهی و توسعه حرفه درس 

 ای جهانی برای بهسازی آموزش و پژوهی، ایده درس 

 343 سازی یادگیری غنی

 70 درست فکر کن، صحیح عمل کن 

 ای تازه برای پژوهش در فرایند آموزش  کاوی، ایده درس

 344 و یادگیری

 دفتر مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه 

428 

 281 دنیای زندگی گیاهان 

 282 دوزیستان 

 71 دوستی با اضطراب 

 429 رابطه منابع طبیعی با آموزش و پرورش 

 139 رابین هود 

 140 هود رابین 

 462 گویی رازهای قصه 

 345 راهنمای آموزش و مدیریت در کالس 

 346 1راهنمای جامع خالقیت کمبریج جلد 

 347 2راهنمای جامع خالقیت کمبریج جلد 

  راهنمای عملی تهیه و تدوین طرح پیشنهادی پژوهشی

 348 نویسی( )پروپوزال

 43 راهنمای مربیگری فوتسال فیفا 

 141 ، اردبیل1خصت مرشدر 

 142 ، تبریز2رخصت مرشد 

 143 ، تهران3رخصت مرشد 

 144 ، شیراز4رخصت مرشد 

 145 ، قم5رخصت مرشد 

 146 ، کاشان6رخصت مرشد 

 147 ، کرمانشاه7رخصت مرشد 

 148 ، همدان8رخصت مرشد 

 149 ، یزد9رخصت مرشد 

 شناسی انتخاب رشته قابل استفاده برای  رشته

 349 ل و دوم متوسطهآموزان دوره او دانش

 (( عالم آخرت )دوزخ 6روابط، ارتباطات و تعامالت انسان

 31 و بهشت(

 شناسی نوجوان، راهنمای تحصیلی تربیتی: بحران  روان

 350 بلوغ، انتخاب رشته، مهارت تحصیلی

 238 روزهای منحنی: مجموعه شعر نوجوان نیمایی 

 351 روش تدریس نوین 

 352 انهای یادگیری آس ها و مهارت روش 

 353 های ترکیبی پژوهش روش 

 354 روشی متفاوت در تربیت فرزند 
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  198 ام 9ریاضی 

 199 ریاضی سبز هفتم اول متوسطه 

 200 ریاضی هشتم 

 201 ام 8ریاضی 

 150 های اورانوس زامبی 

 )211 زبان انگلیسی نهم )کتاب کار 

 212 زبان انگلیسی هشتم کتاب کار 

 151 زرافه و پلیکان و من 

 430 زمین 

 152 های مشتری ندانز 

 72 زندگی اجتماعی 

 283 زندگی ساحلی 

 431 ها: سرگذشت بازرگانی در ایران ها و راه زنگ 

 نگاری: براساس بخش خوشنویسی کتاب فرهنگ و  زیبا

 478 هنر پایه هفتم متوسطه

 284 دریایی زیر 

 ها با شرکت  ها و مراقبت ژیمناسیک کودکان: کمک

 44 فراگیران

 ی، تحلیلی شعر کودک و نوجوانساختارشناسی تاریخ 

463 

 239 سایه روشن 

 285 ها ها و کهکشان دارها، سحابی ستارگان: دنباله 

 153 سرود کریسمس 

  سطل شادی کودکان و نوجوانان: سه قانون طالیی

 73 زندگی شاد

 154 سفرهای گالیور 

 155 سکوت زحل 

 های  سالم بر زندگی: مدیریت آگاهانه زمان، شیوه

 74 های زندگی زندگی ـ مهارت

 هایت را بخور! و شیرت را بنوش! سالمت من: سبزی 

286 

  سواد مالی برای نوجوانان: راهنمای آموزش سواد مالی

 75 برای اولیا

 468 های آب و درخت سوره 

 355 سیاستگذاری در آموزش و پرورش 

 432 سید شهاب الدین مرعشی نجفی 

 156 سیرک میراندا 

 عوامل مؤثر با تأکید ها شادی و نشاط: مفاهیم، نظریه ،

 356 سازی مدارس بر شاداب

 76 شادی 

 157 شاهزاده و بینوا 

 357 های مربی شایستگی 

 158 شب به خیر، تُرنا 

 240 شب گفت تاریکم 

 ها و نظریات استاد  شرافت معلمی، مروری بر اندیشه

 دکترغالمحسین شکوهی، چهره ماندگار تعلیم و تربیت(

433 

 ی و آثار استاد دکتر شکوه معلمی، در باب زندگ

 غالمحسین شکوهی، چهره ماندگار تعلیم و تربیت(

434 

 گیری در زبان عربی با تأکید بر قرآن و  شمارش و اندازه

 244 روایات

 شماری از مشاهیر و مفاخر استان کهگیلویه و بویراحمد 

435 

 159 2ها ترین حکایات و داستانک شنیدنی 

 458 های طلبگی طبعی شوخ 

 161 وو هش  شوراب 

 160 شهر طال و سرب 

 287 های مرجانی صخره 

  32 صلوات باالترین فضیلت 

  طراحی آموزشی با تأکید بر الگوی مریل همراه با

 358 های کاربردی مثال

 359 طراحی آموزشی و یادگیری 

 33 عصر خرد: تکامل عقول در عصر ظهور 

 77 غرور 

 78 غم 

 162 غول بزرگ مهربون 

 6 فارسی پایه نهم 

 7 یه هشتمفارسی پا 

 8 فارسی پایه هفتم 
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  9 تیزهوشان 1فارسی جامع هفتم تا نهم متوسطه 

 10 فارسی نهم دوره اول متوسطه 

 11 فارسی هشتم دوره اول متوسطه 

 13, 12 فارسی هفتم دوره اول متوسطه 

 163 التحصیلی جِیک مون فارغ 

 360 فراتر از انگیزه 

 !164 فراموشم نکن 

 165 فرنسه 

 های پرورش خالقیت  فرهنگ خالقیت: شیوه

 361 آموزان دانش

  ،فرهنگ و تمدن ایران در عصر قاجارها: اوضاع سیاسی

 436 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 213 فرهنگ واژگان زبان انگلیسی دوره متوسطه اول 

 437 فضا 

 166 خیال های بی فنچ 

 45 آموزان فوتسال ویژه مربیان و دانش 

 ( فهم تیمزTIMSSمطالعه بین ) پیشرفت  المللی

 202 آموزان در ریاضی و علوم تحصیلی دانش

  قدرت ارادهFOR DUMMIES 362 

 های  )به همراه شعرو داستان 2قرآن مصور برای کودکان

 400 جذاب از جز دوم قرآن(

 401 قرآن و سخنوران 

 438 قلم و تاج: سرگذشت وزیران ایرانی 

 167 قهرمان دبیرستان امیرکبیر 

  203 متوسطهکار ریاضی هشتم دوره اول 

 14 کار فارسی هفتم دوره اول متوسطه 

 های کاغذی متحرک بسازیم کاراکوری: چگونه مدل 

103 

  104 ، پایه هفتم، دوره اول متوسطه1کارآزمون 

 363 های چندگانه در کالس درس کاربرد هوش 

 214 کاربرگ زبان انگلیسی نهم 

 439 کاربرگ مطالعات اجتماعی نهم 

 215 یه نهمکارپوشه زبان انگلیسی پا 

 216 کارپوشه زبان انگلیسی پایه هشتم 

 217 کارپوشه زبان انگلیسی پایه هفتم 

 )15 کاشف )کتاب آموزش شیوا فارسی نهم 

 )16 کاشف )کتاب آموزش شیوا فارسی هفتم 

 168 خطی کاغذهای خط 

 شناسی و کشف رازهای زندگی گذشتگان کاوش باستان 

440 

 288 کاوش در فضا 

 تانی درباره یک ماجراجویی کاوش در گذشته: داس

 441 شناسی باستان

 !169 کبوترهای وحشی 

 )170 کتاب خاتم مجموعه داستان )کتاب سحر 

 های  ها و مسئله کتاب کار ریاضی پایه هشتم تمرین

 204 تکمیلی

 289 کتاب کار علوم تجربی اندیشه پویا پایه هفتم 

 290 کتاب کار علوم تجربی پایه نهم دوره اول متوسطه 

 کار علوم تجربی پایه هشتم دوره اول متوسطه کتاب 

291 

 کتاب کار علوم تجربی پایه هفتم دوره اول متوسطه 

292 

 های  کتاب کار علوم تجربی درس، تمرین و فعالیت

 293 تکمیلی پایه نهم

 های  کتاب کار علوم تجربی درس، تمرین و فعالیت

 294 تکمیلی پایه هفتم

 295 کتاب کار علوم نهم کار و تالش 

 17 کتاب کار فارسی پایه نهم دوره اول متوسطه 

  کتاب کار مطالعات اجتماعی پایه نهم، دوره اول

 442 متوسطه

  کتاب کار مطالعات اجتماعی پایه هشتم دوره اول

 443 متوسطه

  کتاب کار مطالعات اجتماعی پایه هفتم، دوره اول

 444 متوسطه

 445 کتاب کار مطالعات اجتماعی نهم 

 218 مرین زبان انگلیسی پایه هشتمکتاب کار و ت 

 )18 کتاب کار و دفتر فارسی )پایه نهم 

 )19 کتاب کار و دفتر فارسی )پایه هشتم 



18نامهمتوسطهاولشمارهکتاب  

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

 
147 

 نهم متوسطه  فارسی   کلبه ادب: تجزیه و ترکیب کتاب

 20 اول

 های باستانی کندوکاوی در گذشته: کاوش در محوطه 

446 

  479 1کودک و تصویر 

 171 کودک، سرباز و دریا 

 79 های زندگی دان و مهارتکیشون 

 80 کیفیت زندگی 

 447 کیکاووس جهانداری 

 296 سانان بزرگ گربه 

 172 گرگ و یوسف 

 34 گفتمان مهدوی 

 ی پنجاه  گنجینه معنویت )پانصد پند حکیمانه درباره

 364 صفت انسانی(

  گنجینه یادگیری ریاضی سال سوم پایه نهم دوره اول

 205 متوسطه

 21 های کتاب گویه گویای خموش: گزین 

 173 گیسو و چراغ جادو 

 174 الالیی برای دختر مرده 

 35 2های نورانی  لحظه 

 های فعال و اکتشافی  لذت یادگیری: رویکردها و روش

 365 در آموزش

 هایی از کلیات عبیدزاکانی های دلگشا: لطیفه لطیفه 

459 

 81 ما در باران خواهیم ماند: نقد حال اصحاب دانش 

 175 نی پروفسور برانشتامماجراهای باورنکرد 

 176 ماجراهای دن کیشوت 

 )448 ماری کوری )کاشف اشعه 

 241 ترین سیب دنیاست ماه روشن 

 177 ماهی 

 297 ها ماهی 

  مبانی و اصول تعلیم وتربیت با نگاهی به تحوالت دوران

 366 معاصر

  142مترو تجریش، شربت سکنجبین، حلقه نامزدی و 

 206 معمای دیگر

  178 دلمتشکرم؛ از ته 

  :!ًنکته برای راهنمایی  40متشکرم؛ ببخشید؛ لطفا

 82 نوجوانان و جوانان در آداب معاشرت

 179 کس مثل هیچ 

  مجموعه امیر )هدیه سال نو( شامل تجربیات فیزیکی و

ترین  آزمایش جذاب علمی با ساده 112شیمیایی 

 298 وسایل

 83 های زندگی مهارت  مجموعه آموزش 

 46 می،محلیهای بو ی مجموعه باز 

 242 مجموعه شعر شرح صدر 

  مجموعه مقاالت مدیریت مدرسه: ارایه مشکالت

 367 آموزشی، راهکارها و راهبردها

  محتوای تکمیلی )کتاب کار و تمرین( مطالعات

 449 اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه

 450 محمود کاشی چی 

 451 مدرسه ی فرشتگان: سرگذشت پزشکان ایرانی 

 368 آموزشی مدیریت تحول 

 84 های کیفیت زندگی مدیریت چالش 

 ها،  مدیریت منابع انسانی در تعلیم و تربیت: زمینه

 369 الگوها و اثرات

  مدیریت و تأثیر آن بر کیفیت زندگی کاری و یادگیری

 370 سازمانی

 299 مسابقات علوم هفتم 

 22 مسابقات فارسی نهم 

 180 رضا)ع(  مسافر هشتم: داستان زندگی امام 

 الیقین فی حقایق اسرار  شارق انوارم

 36 السالم علیه امیرالمومنین

 452 های باستان مصری 

 453 مطالعات اجتماعی پایه نهم دوره اول متوسطه 

 های زندگی روزمره را تغییر  معجزه عادت: چگونه عادت

 85 دهیم؟

 آموز: رابطه عاطفی، سالمت روان و  معلم، مدرسه، دانش

 371 عی، پیشرفت تحصیلینفس، سازگاری اجتما عزت

 86 ها (: یوگا با رنگ1آمیزی) مغز من و رنگ 

 87 مغزینه توجه وتمرکز 
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 های آموزش  ها و تکنیک مقدمه ای بر رویکردها، روش

 219 زبان انگلیسی )با محوریت رویکرد ارتباطی(

 88 مقصربودن 

 37 من اعتراض دارم 

 89 ام!: ویژه دختران من دیگه بزرگ شده 

  90 ام:! ویژه پسران شدهمن دیگه بزرگ 

 181 ام من تشنه من گرسنه 

 243 منظومه معراج سرخ برای شهید حسین فهمیده 

 شناسی،  )ع( با مدعیان مهدویت: گونه مواجهه ائمه

 38 شناسی شناسی و شاخصه سبک

 183 برگر موش 

 آموزان،  مهارت مطالعه و یادگیری: راهنمای دانش

 91 وزشیوالدین، معلمین، مدیران و مشاورین آم

 های آموزشی  های اساسی برای مدیران محیط مهارت

 372 کودک محور

 373 ای برای معلمان های مشاوره مهارت 

 374 های مطالعه مهارت 

 182 های نپتون مهد کودک 

 402 ترین پیامبر مهربان 

 خواهید در آینده چکاره شوید؟)راهنمای  می

 375 گیری شغلی( تصمیم

 300 ها ها و بوزینه میمون 

 469 همانی سلیمانمی 

 184 ری-ناصر ایکس 

 39 نجوای عاشقانه موسی علیه السالم 

 185 کردن   ها برای فکر نخستین داستان 

 376 محور )نظارت بالینی( نظارت آموزشی کالس درس 

 های تئوری  نظر بر نظر: نقد و نظری در باره کتاب

 464 ادبیات کودک

 377 آموزان نقش روش تدریس و اخالق معلم بر دانش 

 378 نقش معلمان کارآمد در زمینه آموزش و تربیت 

 92 بندی ذهنی نقشه 

 ها: حافظه و تمرکز خود را  های ذهنی برای بچه نقشه

 379 تقویت کنید

 ها، روشی برای مرور بهتر  های ذهنی برای بچه نقشه

 380 ها درس

 23 نکته به نکته 

  :نگاهی به تعلیم و تربیت غیررسمی درایران وجهان

 381 ها و دستاوردها ویژگی مفاهیم،

 های  های تدریس و نتایج پژوهش نگاهی به روش

 382 شده انجام

 93 نوجوان و جامعه 

  نوجوان و خانواده: براساس سؤاالت نوجوانان در باره

 94 خانواده

 301 ها ها و دلفین نهنگ 

 47 آموزان والیبال ویژه مربیان و دانش 

 186 وحشت در پلوتن 

 95 کنی؟ ار میوقتی خیلی نگرانی چک 

 فرجه در  تعالی اهلل عجل  های شیعی امام مهدی ویژگی

 40 روایات اهل سنت

 470 و هوی  های 

 41 مخصوص تو  هدیه 

 96 هدیه 

  هر معلمی می تواند پژوهشگر باشد: راهنمای عملی

 383 پژوهی برای معلمان اقدام

 187 هزار سال قصه 

 ن حتما هزار نکته طالیی در باره تربیت فرزندان: والدی

 384 بخوانند

 188 هزار و یک شب 

 385 هفت عادت نوجوانان موفق 

 386 های تلفن همراه همراه خوب یا بد: بررسی آسیب 

  207 7همگام با ریاضیات کانگورو 

  208 8همگام با ریاضیات کانگورو 

 302 آموز همیار معلم و دانش 

 189 ای هست جلد پنج همیشه قصه 

 190 ای هست جلد چهار همیشه قصه 

 191 ای هست جلد دو همیشه قصه 

 192 ای هست جلد سه همیشه قصه 

 193 ای هست جلد یک همیشه قصه 
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 48 آموزان هندبال ویژه مربیان و دانش 

 387 هنر گمشده گوش دادن 

 480 هنر ملکه تمام علوم است 

 194 هیوالهای گلی مریخی 

 388 یادبگیریم بشنویم؛ یادبگیریم توجه کنیم 

  389 مدارس ابتدایی و متوسطهیاددهی، یادگیری در 

 390 یادگیری سازمانی 

  یادگیری مشارکتی و پیشرفت تحصیلی با رویکرد

 97 فراشناختی

 391 یادم تو را فراموش!: مهارت تقویت حافظه 

 392 آموزان رسانی به یادگیری دانش یاری 

 195 یاقوت آنوبیس 

 196 روی طوالنی تا آب یک پیاده 

 98 یک ثروتمند خوب 

 393 ای بخونم!؟ گه چه رشتهیکی بهم ب 

 394 یکی مثل خودم 

 100 404 زی حقیقت درباره حیوانات شب 

 100 405 حقیقت درباره دانشمندان بزرگ 

 100 406 حقیقت درباره زمین بیکران 

 100 407 شناسی حقیقت درباره ستاره 

 100 408 سیاره زمین  حقیقت درباره 

 100 409 ها حقیقت درباره میمون 

 1000 پایه نهم دوره  اسخ آمادگی دفاعی پرسش و پ

 99 متوسطه

 365 100 العاده راه برای پرورش فرزندانی فوق 

 55  حل قدرتمند برای تمام  راه 10) وضع دشوار تدریس

 395 های کالس درس( چالش

 55  نکته ساده اخالقی، اجتماعی برای بهتر زندگی

 101 کردن

 7  گام طالیی برای موفقیت در تحصیل: ویژه

 396 موزان همه مقاطع تحصیلیآ دانش

 Fly with prospect3 220 

 kooti kooti watch out you do not catch a 
cold 221 کوتی( )سرما نخوری کوتی 

 Let's move 222 

 Let's Run 223 

 Let's Start 224 

 move the world kooti kooti  دنیا را بلرزان(

 225 کوتی( کوتی

 Move with prospect2 226 

 Prospect plus 1 227 

 Prospect plus 2 228 

 Prospect plus 3 229 

 Start with prospect1 230 
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 0000000نمــایهپــدیدآور0000000
 265 نیکی، سمانه آب 

 372 آتشی، فلکناز 

 200 آذر، مسعود 

 40 آذرشین فام، سعید 

 298 آرام، احمد 

 452، 437 آردر، فیلیپ 

 242 آسمان، محمدجواد 

 363، 202، 75 حرمآقازاده، م 

 184 آقاغفار، علی 

 142، 141 آقایاری، خسرو ،

143 ،144 ،145 ،146 ،147 ،

148 ،149 

 410، 248 آمان، کریستین 

 448 آموزگار، یوسف 

 100 بارنت، باربارا آن 

 410، 248 یر آورو، پی 

 307 زاده، زهرا ابراهیم 

 46 نیا، حسین ابراهیم 

 318 ابراهیمی، ابوالفضل 

 177 نابراهیمی، حسی 

 426، 214 ابراهیمی، سارا ،

427 

 140 راضیه  ابراهیمی، سیده 

 153 ابراهیمی، شایسته 

 303 ابراهیمی، علی 

 315 علی ابطحی، سید 

 449 ابوالحسنی، بهزاد 

 289 احتشام، محمد 

 294، 293 احمدی، احمد 

 116 احمدی، احمدرضا 

 122، 113 احمدی، حسن ،

168 

 247 احمدی، خدیجه 

 407 هاحمدی، سیده سوداب 

 64، 63، 54 اصغر احمدی، علی ،

72 ،93 ،94 ،136 ،327 

 80، 59، 58 احمدی، مجید ،

84 

 72، 64، 63 احمدی، محمد 

 156 احمدی، ندا 

 139، 112 احمی، آرزو 

 87 اختیاری، حامد 

 302 ارجمند، حسین 

 288 استات، کارول 

 346 جی استرنبرگ، رابرت ،

347 

 57 استین، جیمز 

 30 اسماعیلی، محسن 

 323 هریس، الیزابت کاسنو 

 135 اسنیکت، لمونی 

 یونگمان اشتادلر، فرانسیسکا 

420 

 254 کوواک، رابینه اشتگهاوس 

 82 اصالنی، ابراهیم 

 322 اطهر نیار، مریم 

 125، 118 افتخار، رفیع 

 57 افتخار، کیهان 

 57 افتخار، نیره 

 196 یکتا، پونه افتخاری 

 ،447 هما  افراسیابی 

 466 اکبرلو، منوچهر 

 314 ، دیویداکرس 

 479، 158 الدین اکرمی، جمال 

 109 الحسینی، عطیه 

 27 زاده، محمدحسین الهی 

 100 الیسون، شیال 

 454 امامی، غالمرضا 

 169 زاده، نیلوفر امن 

 49 امیرخانی، اعظم 

 281، 251 امیری، فاطمه 

 478 امیری، فریدون 

 235 فروغی، مهدی  امین 

 233 ، اسماعیل امینی 

 301، 296 انتشارات مایلز کلی 

 370 انتظاری، سیداحمد 

 370 انتظاری، منیرالسادات 

 364 انصاری، سپهر 

 294، 293 راد، پرویز انصاری 

 285 اوبالکر، اریش 

 60، 56، 52 ایباروال، بگونیا ،

61 ،62 ،76 ،77 ،78 ،88 

 306 ایرانی، مرضیه 

 209 پناه، محمدعلی ایزد 

 372 ایسلس باک، اما 

 159 بیگی، زهرا ایل 

  ،372 علیایمانی 

 345 ایمانی، محسن 

 255 اینگرام، مریل 

 356 واجاری، مریم  باباپور 

 426 باحشمت جویباری، جواد ،

427 

 369 بارکر، برنارد 

 251 بارنس، کیت 

 336، 92، 70 بازان، تونی ،

374 ،379 ،380 
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 293 حسن بازوبندی، محمد ،

294 

 276 رضا جبلی، علی  باقری ،

278 ،477 

 55 باقری، الهام 

 321 بنی، سمیرا له باهو س 

 321 باهو، فاطمه 

 86 بخت، سپیده 

 بزرگ، پروین بختیار پور دشت 

90 

 333، 319، 310 بختیار، مریم 

 بزرگ، پروین پور دشت بختیار 

89 

  ،361، 341  ابوالفضل بختیاری 

 322 بخشنده، شبنم 

 417، 416 طیبلو، احسان بدری ،

418 

 395 براتیان، امین 

 354 برانسن، پو 

 369 ردبرد، ریچا 

 219 برزگری، پروین 

 356 برزمینی، لیال 

 320 بروزوویچ، ریچارد 

 272، 269 بریجمن، راجر 

  305 نامی، سیمین بزرگی ،

308 

 431 بکایی، حسین 

 407 بکلیک، سو 

 328 بالنچارد، کن 

 427، 426 بناپور، بهنام 

 266 بندر، لیونل 

 50 بوالهری، مریم 

 350 بوربور، بهاره 

 330 بوش، تونی 

 398 حمدبهجت، ا 

 419، 181 بهروز کیا، کمال ،

254 ،258 ،285 ،420 ،423 

 201، 198 بیات، حمید رضا 

 156 بیزلی، کیسی 

 347، 346 بیگدلی، لیال 

 303 بیگی، مانی 

 178 بیوکنن، جین 

 163 ، باربارا پارک 

 196 پارک، لیندا سو 

 262 پارکر، استیو 

 181 پازوانگ، گوردون 

 176 پاالسیوس، آرژانتین 

 303 ، کوشاپایداری 

 395 پترسون، کتی 

 159 پریدختان، زهرا 

 175 پستا، حسن 

 50 جنکینز، جوی پگی 

 400 پناهی، سیما 

 138 پوراحمد، کیومرث 

 87 پوراعتماد، حمیدرضا 

 307 پوررستم، سکینه 

 172 پوررضائیان، مهدی 

 231 پوروهاب، محمود 

 331 پیرس، چارلز 

 371، 367 پیروز، مجتبی 

 114 یرس، فیلیپا پی 

 386 اسماعیلی، سمیه یکتاج 

 345 تامسون، جولیا 

 393 ترک، نسرین 

 188 تسوجی، عبداللطیف 

 304 مطلق، مرضیه  تفرشی 

 11 فر، طاهره تقوایی 

 19، 18 زاده، ثریا تقی 

 339 لو، حسن تقی 

 314 تمدنی، مجتبی 

 23 علمی، جعفر توانا 

 157 تواین، مارک 

  425 صبور، سیدامیر توکلی 

 159 توکلی، شهرزاد 

 430 بی بی ار، پاالتوم 

 317 تیلستون، دانا واکر 

 257 تیلور، باربارا 

 تیم نویسندگی دانشگاهUFA 

334 

 169 تیمبرلیک، ایمی 

 195 ثابت، کاتیا 

 96 جانسون، اسپنسر 

 250 جانسون، جینی 

 446 ول، دبلیو هک جان 

 83 رضا جزایری، علی 

 426 جعفری ندوشن، نجمه ،

427 

  ،176 آناهیتا جعفری 

 60، 56، 52 ینجعفری، نوش ،

61 ،62 ،76 ،77 ،78 ،88 

 448 جغام، حسن احمد 

 273، 270 جکسون، تام 

 188 جمالی مهر، معصومه 

 303 جمالی، ارسیا 

 170 جمعی از نویسندگان ،

338 ،419 

 107 جو وارگین، کتی 

 261، 259 جو، کوان 

 427، 426 جوادی، مریم 

 284، 264 جواهری، سپیده 

 470، 451 جهانگیریان، عباس 

 332 کلوانق، هادی  هدیج 

 441 جیمز، کارولین 

 5 چشایر، سیمون 

 320 چیس، لیندا 
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 164 فروشان، محسن چینی 

 335 حبیب زاده، اسمعیل 

 262 حجتی طباطبائی، افسانه ،

344 

 294، 293 حذرخانی، حسن 

 438، 173 بیگی، ابراهیم حسن 

 79 پور، الهه حسن 

 225، 221 زاده، فرهاد حسن 

 332 زاده، ناصر حسن 

 391 مغنی، محمود نژاد سنیح 

 55 سرشکی، فاطمه  زاده حسین 

  324 المدنی، سیدعلی حسینی 

 288 حسینی، المیرا 

 391 حسینی، سیدرئوف 

 36 حسینی، سیدمحمدحسین ،

398 

 338 حسینی، مهدی 

 212، 211 حیاتی، علی 

 402 ابهری، غالمرضا  حیدری 

 435 حیدری راد، محسن 

 381 حیدری، الهام 

 422، 421 حیدری، طاهر ،

445 

 37 ابهری، غالمرضا حیدری 

 430 الشریعه، فرشته خادم 

 395 خدادادی اندریه، فریده 

 203 خراسانی، امیر 

 443، 442 خسروزاد، مهناز ،

444 

 382 دل، رضا خفته 

 382 دل، مسعود خفته 

 469 خلج، منصوره 

 293 اهلل خلیلی بروجنی، روح ،

294 

 179، 154 خلیلی، سپیده 

 198 خمامی ابدی، مرتضی ،

201 

 اله آبادی، رحمت رحیم  خوارزمی 

356 

 137 خورشاهیان، هادی 

 95 الکه، فرزانه خونگرم 

 213 خیرآبادی، رضا 

 292، 291، 290 خیری، علی 

 126، 111، 106 دال، رولد ،

127 ،131 ،132 ،151 ،162 

 48، 47، 45 ثانی، کاظم دانش 

 104 های علمی مرآت دپارتمان 

 224، 223، 222 درّی، جعفر 

 129 دروئون، موریس 

 33 اهلل دریکوندی، روح 

 434، 433 دشتی، محمد 

 98 دل آرام، کیوشن 

 222 کمالی، سرّاله دماوندی ،

223 ،224 

 440 دوک، کیت 

 300، 287 البدویر، کامیال دو ،

404 ،409 

 115، 105 دونبوند، تومی ،

124 ،150 ،152 ،155 ،182 ،

186 ،194 

 328 دهباشی، مهستی 

 463 دهریزی، محمد 

 429 دهقانی دشتابی، ارسالن 

 83 دهقانی، محمود 

 153 دیکنز، چارلز 

 351 اکبر رادمرد، علی 

 354 راضی، اشرف 

 49 رامشگر، ریحانه 

 362 رایان، فرانک 

 423 رایشهارت، هانس 

 408 رایلی، پیتر 

 1 ربانی، جعفر 

 432 رجائیان، ع 

 36 البرسی، الحافظ رجب 

 349 رجبی، فروزان 

 209 رحیمی، امین 

 114 پناه، سحرالسادات رخصت 

 277 کاشانی، مهدی  رزاقی ،

280 

 401 رزاقی، عبداهلل 

 478 رستگار، مجید 

 415 زاده، میکاییل رسول 

 165 رسولی، گیتا 

 292، 291، 290 رسولی، منیژه 

 21 رشنوزاده، بابک 

 396 یکتا، علی  رشیدی 

 87 رضاپور، تارا 

 340 اله رضاعلی، روح 

  247 کرجی، آسیه رضایی 

 ،205 سمیه رضایی 

 249 رضوان، ندا 

 290 نیا ، فاطمه رضوان 

 79 رضوانی، ابراهیم 

 44 رضوی، آمنه 

 183 رفیعی، مریم 

 257، 250 رمضانی، مهدی ،

259 ،261 ،283 ،287 ،296 ،

300 ،301 

 85 روبین، گرچن 

 331، 323، 255 روحانی، رضا 

 291، 290 روحانی، نورانگیز ،

292 

 130 روزنستاک، بارب 

 117 رهبر، مصطفی 

 480 فرد، پدرام رهبری لمری 
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 240، 133 رهنما، شاهین 

 .414 ریبلت، دیوید ال 

 71 رینر، سارا 

 16 زارع صحراکار، زهرا 

 303 زارعی، احسان 

 219 زارعی، حامد 

 409، 405 زارعی، عباس 

 159، 10 زارعی، لیلی 

 383 زارعی،اسماعیل 

 299 زاهدیان، خلیل 

 166 زرنشان، مریم 

 167 زرهانی، سید احمد 

 110 کلک، نورالدین زرین 

 215 لنگرودی، رضا  زینل ،

216 ،217 

 74 ساداتی، میرقدیر 

 385 ساطع، محبوبه 

 103 سوکه ساکا، کی 

 279، 275 ساالری، حسن 

 394 سبحانی، مجید 

 468 سخاوت، مرتضی 

 344 سرکار آرانی، محمدرضا 

 343 سرکارآرانی، محمدرضا 

 187 سعیدبهر، زهرا 

 408 سعیدپور، مرتضی 

 308 مقدم، محمدرضا یسعید 

 475 سقالی، اراز 

 96 سلطانی، نفیسه 

 22 مطلق، زهرا سلطانی 

 22 سلمانی، مهرانگیز 

 303 سلمانیان، بهرام 

 461، 460 سلیمانی، محسن 

 108 سلیمی، منوچهر 

 414 سمفورد، پاتریشیا 

 293 محمد سمیعی، دوست ،

294 

 363 سنه، افسانه 

 154 سویفت، جاناتان 

 355 سیادت، سیدعلی 

 286 یلوراستاین، الوینس 

 286 سیلوراستاین، ویرجینیا 

 286 نان، لورا سیلوراستاین 

 83 رحیمی، سیدعلی سینا 

 388، 329 شاپیرو، لورنس 

 384 شادروان، جلیل 

 439، 427، 426 شاکر، صمد 

 197، 97 شالباف، عذرا 

 174 آبادی، حمیدرضا شاه 

 206 محمد، حسین شاه 

 362 نژاد، پروانه شاهین 

 159، 10 مشرفی، تکت 

 203 پور، شقایق شریف 

 441، 440، 414 شریفی، علی ،

446 

 323، 255 شریفی، فریبا 

 388، 329، 320 شریفی، لیال 

 347، 346 شعبانی، مرتضی 

 457، 456 شفیعی، شهرام 

 238 شفیعی، کمال 

 204 شکری کهی، مریم 

 308، 247 شمشیری، مینا 

 245 شور، لیندا 

 313 شهیدی، گیتی 

 159، 12، 11 شیبانی، فهیمه 

 415 االسالمی، جعفر شیخ 

 زاده، مصطفی ءالدین بها شیخ 
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 180 شیخی، مژگان 

 404 صادقیان، بیتا 

 46 پور، محمدامین صالحی 

 127 صانعی، سمیه 

 208، 207 صباغی، زهرا 

 99 صبوحی، مهراندخت 

 31 نیا، حسین صدری 

 103 صفدری، زینت 

 311 صمدیان، صمد 

 248، 195 ضرغامیان، مهدی ،

403 ،410 

 306 ضیابخش، سیدمرتضی 

 247 طاهرخانی، زهره 

 330 طاهری، عبدالمحمد 

 185 طباطبایی، زهرا 
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 11 تولعارفی، ب 

 361 عالمین، زهره 

 342 عبادی، موسی 
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 203 عباسی، رمضان 
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 395 عباسی، مرتضی 

 376 عبدالهی، بیژن 

 303 اقدم، فاطمه  عدیلی 

 204 عرب اسدی، معصومه 
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 38 عرفان، امیرمحسن 

 43 عروجی، سیدمحمد 
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 345 عزیزی، سمیرا 

 123 عزیزی، مریم 

 227 عسکری ازغندی، مجید ،

228 ،229 

 369 عسکری، علی 

 263 عسگری، حسین 

 410، 248 عسگری، مهناز 

 10 رودی،عبدالمجید عصاری 

 68 مدار فرد، فاطمه عظمت 

 69 فرد، فاطمه  مدار عظمت 
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 12 عالئی، مهسا 
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 239 فرد، یحیی علوی 

 424 علی کیا، محمد علوی 

 4 علیایی، صومعه 

 178 پور، پروین علی 
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 51 علیزاده، محرمعلی 

 134، 121 عمیق، مجید 

 9 عیوق، آرش 

 304 عیوقی، خدیجه 

 304 عیوقی، مرضیه 
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 16، 15 غالمی، ابوالفضل 

 305 غالمی، سیما 

 50 حیدر آبادی، زهرا غالمی 

 405 فارندون، جان 

 117 فاکس، پائوال 

 445 لیپایی، معصومه فتح 

 236 فتحی، فرزانه 
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 243، 232 پی، روزبه فروتن 

 365 خانی، منوچهر فضلی 

 341 فالح، مهری 

 264 فورتی، ژاکلین 

 360 فولر، سوزان 

 171 ویلیه، ژرژ فون 

 53 فهیمی، هانیه 

 185 فیشر، رابرت 

 227 قاسم زاده، مهری 

 299 قاسمی مرزبالی، رقیه 

 299 قاسمی مرزبالی، هوشنگ 

 230، 226، 220 یدهقاسمی، فر 

 337 قایینی، زهره 

 359 قائمی، مهدی 

 378 قبادی، حمیدرضا 

 458 قدیری، محمدحسین 

 71 داغی، مهدی قراچه 

 373 آغاجی، سعید قره 

 14 پور، علی قلی 

 35 نوقابی، جمال  زاده قلی 

 223، 222 قنبری، ابوالفضل ،

224 

 163 قندهاری، شقایق 

 205 قندی، انسیه 

 171 قهرمان، دالرا 

 334 یطاسی، اکرمق 

 29، 28، 26 وحید، لیال کاشانی ،

41 

 خوانساری، سید علی کاشفی 

464 

 347، 346 کافمن، جیمزسی 

 385 کاوی، شون 

 218 کبیری، افسانه 

 32 کدخدازاده، امین 

 253، 252 الدینی، محمد کرام ،

256 ،260 ،282 ،297 

 97، 73 کرامتی، محمدرضا ،

197 ،389 

 477  کراین، مری بت 

  ،387 اکرمکرمی 

 161 کرمی، شهرام 

 277، 276، 275 کرو، سابرینا ،

278 ،279 ،280 

 160 کریستوفر، جان 

 377 پور، مریم کریم 

 198 کریمی خراسانی، کیان ،

201 

 383 کریمی، علی 

 135 کریمی، فرزانه 

 381 کشاورزی، فهیمه 

 245 کالگس، الن 

 283 کلیبورن، آنا 

 406 بورن، آنا کلی 

 359 کنعانی، مصطفی 

 461، 460 بت، پایکور 

 467 کیارستمی، عباس 

 341 کیخانژاد، مهین 

 73 گازرانی، نسیم 

 44 گرلینگ، النا ای 

 102 گروه علمی مبتکران 
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  گروه مطالعات اجتماعی استان

 428 اصفهان

 42 گروه مولفان 

 25 گروه مؤلفان 

 6 گروه مؤلفان ستارگان برتر ،

7 ،8 

 187 گروه نویسندگان 

 112 گرهم، کنت 

  ،134 هلنگریفیتس 

 140، 139 گرین، راجر لنسلین 

 364 گلزار، عصمت 

 129 گلستان، لیلی 

 271 المبرت، دیوید 

 459 رضا لبش، علی 

 427، 426 لطفی، محمود 

 358 لطیفی، سعید 

 281 لگ، جرالد 

 41، 29، 28، 26 لوکیدو، مکس 

 341 لوئیس، کاترین 

 274 لیپینکات، کریستین 

 164 لیم، ادموند 

 177 ماتیوز، لورا اس 

 249 مارکل، ساندرا 

 284 ماالرد، نیل 

 ]مالس، دوبر اوکا و ]...دیگران 
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 120 مالو، هکتور 

 53 ماندینو، آگ 

 20 مبصری، رضا 

 132، 111 متعصب دیانی، زهرا 

 308 خوان، آفرین مثنوی 

 316 رضا فر، علی مجلسی 

 10 محبوب، افسانه 

 244 زاده، محمدعلی محسن 

 101 محسنی، محسن 

 119 ، وحیداندر  محمدی پای 

 352 تاج ، پروین محمدی 

 159، 12، 11 محمدی، مریم 

 337 محمدی، ویدا 

 16، 15 زاده، پروین محمدی 

 348 نظر نیک، اله محمدی 

 348 نیک، عصمت محمدی 

 219 محمودی، فیروز 

 305 کیا، مریم محمودی 

 4 مختاری، صابر 

 11 مرادپور، زهرا 

 306 مرادزاده، اکرم 

 43 مرادی، مجید 

 87 یمرادی، هاد 

 416 کشکولی، سارا مرادی ،

417 ،418 

 322 جبدرق، مهدیه  مرتضوی 

 309 مردانی، علی 

 381، 366 اله مرزوقی، رحمت 

 369 مرکر، جاستین 

 453، 436 مروتی، زهرا 

 حسینی، سیدمحمود مرویان 
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 354 مریمن، اشلی 

 452، 437 مزینانی، محمود 

 360، 85 مشتاق، مهسار 

 کز معاونت ارزشیابی پرورشی مر

 325 سنجش

 199 مقدسی، محمدرضا 

 306 مقدم، فریده 

 313 سی مکس ول، جان 

 73 لود، کارول مک 

 13 مالجعفری، فریبا 

 مالحاجی آقایی، محمدحسن 

471 ،472 ،473 ،474 

 303 مقدم، کامیار  مالزاده 

 237، 234 ملکی، بیوک 

 200 ملکی، حمیدرضا 

 342 ملکی، شیما 

 157 ملکی، محمدرضا 

 162، 131 ملکی، نوشین 

 15 منفرد، فاطمه 

 50 جاوید، سهیال منیری 

 245 مورفی، پت 

 399 موسوی گرمارودی، افسانه 

  34 گیالنی، سیدرضی موسوی 

 106 موسوی میرکالیی، الناز ،

126 ،151 

 159، 11 مولوی، مهدی 

 462 رو، بآتریس مونته 

 49 مهدوی، طاهره 

 120 مهدویان، افسون 

 10 زاده، زهره مهدی 

 100 نژاد، الله مهدی 

  مؤسسه فرهنگی هنری هدایت

 393، 375 فرهیختگان جوان

 476 زاده، زهره مؤمن 

 اکبر میرزا آقایی خوانساری، علی 

455 

 55 میرزایی، پریسا 

 386 میرزایی، محمد 

 105 میرزاییان، امیرحسین ،

115 ،124 ،150 ،152 ،155 ،

182 ،186 ،194 

 189، 128 میرکیانی، محمد ،

190 ،191 ،192 ،193 

 353 دوست، زینب میهن 

 355 نادری، ناهید 

 246 ناصری، مهدی 

 228 ناعمی، ریحانه 
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 427، 426 آوری، نیما نام 

 368 نامور عربانی، زهرا 

 348 اردکانی، فاطمه بخش نجات 

 397 نجفی مهیاری، علی 

 159، 12، 11، 10 نجفی، علی 

 291، 290 نجفی، محمدرضا ،

292 

 11 نجیب، فاطمه 

 444، 443، 442 نظریان، ناصر 

 286 نعمتی واحدی، مریم 

 92، 70 نعمتی، محمدجواد ،

266 ،267 ،268 ،269 ،270 ،

271 ،272 ،273 ،274 ،336 ،

374 ،379 ،380 

 228، 227 نعیمی نیا، حامد 

 245 پور، نفیسه نعیمی 

 نازنین  سادات، سیده  نقیب

 321 فاطمه 

 433، 202 زاده، محرم نقی ،

434 

 24 نورالدین، محمد 

 67، 66، 65 نوروزی، رضاعلی ،

68 ،69 ،355 

 .160 نوریان، ع 

 303 زاده، فرساد نوری 

 304 متین، زهرا  نویدی 

 268 نهام، آندرو 

 312، 81 نیستانی، محمدرضا 

 317 نیکو، حسین 

 .387 نیکولز، مایکل پی 

 87 نیلی، مجید 

 372 نیواستید، شلی 

 91 واعظی، محمدابراهیم 

 267، 265 واکر، ریچارد 

 183 والیامز، دیوید 

 121 ورن، ژول 

 12 نیا، معصومه وفایی 

 307 گودرزی، مژگان  پور ولی 

 109 وندرپول، کلر 

 228، 227 ویلیامز، ایوان اچ ،

229 

 307، 305 هادیان، سارا 

 258 هارتمان، گرهارت 

 341 هارد، جکلین 

  ،هاشمی ارسنجانی

 16 سیدعبدالعلی

 241 سعید  هاشمی، سید 

 295 جوان، سیدعلی هاشمی 

 263 دهاموند، ریچار 

 175 هانتر، نورمن 

 229، 228 هاوشکی، حسین 

 14 هداوند میرزایی، ابراهیم 

 165 هرتلینگ، پتر 

 389 همتی، زهرا 

 465 همتی، سیروس 

 123 هو.ین، پالی 

 377 هوشنگی، مجتبی 

 17 هیات مؤلفان 

 95 هیوبنر، دان 

 210 یاردل، نفیسه 

 378 خبوشان، ملیحه یدالهی 

 48، 47، 45 پور، امید یعقوب 

 292 فالح، ربابه یکه 

 291، 290 پور، علی یوسف ،

292 

 5 زاده، حبیب یوسف 

 357 یوسفی، سجاد 

 

 
  



18نامهمتوسطهاولشمارهکتاب  

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

 
157 

0000000نمــایهنــاشر0000000
 281، 251 آبادیران 

 333، 319، 310 آبتینقلم 

 48، 47، 45 آبرنگ 

 317 آبشامه 

 398، 313، 36 آرایان 

 350 آموزشبرتر 

 188، 176 آمیس 

 346، 340، 330 آواینور ،

347 ،353 ،358 ،361 ،366 ،

369 ،381 ،390 

 400 آوایویانا 

 95 آوایهانا 

 362 آونددانش 

 85، 84، 80، 59، 58 ابوعطا ،

360 

 335 احرار 

 348 ادیبمصطفوی 

 395، 382 ارسطو 

 302 ارمشیراز 

 392 اعلی 

 359، 46 افراتربت 

 177، 174، 154، 137 افق ،

178 

 25 الگویپیشرفت 

 289 امیدمهر 

 19، 18 تخاببرتران 

 476 انتشاراتخراسان 

 329، 320 اندیشهمعاصر ،

388 

 264 ایدهپردازانچکاد ،

265 ،284 ،288 

 209 ایدهدرخشان 

 430، 425 ایرانشناسی 

 61، 60، 56، 52 بافرزندان ،

62 ،76 ،77 ،78 ،88 

 368، 356 بلور 

 بنیادفرهنگیمهدیموعود

 34 )عج(

 311 بویجویمولیان 

 192، 191، 190، 189 نشربه ،

193 ،275 ،276 ،277 ،278 ،

279 ،280 

 111، 106 المللیگاجبین ،

126 ،127 ،131 ،132 ،151 ،

153 ،162 ،453 

 196، 169، 156، 109 پرتقال 

 72، 64، 63، 57، 54 پرکاس ،

93 ،94 ،98 ،136 ،327 ،345 

 364 پرنیاناندیش 

 پژوهشگاهعلوموفرهنگ

 244، 40 اسالمی

 332 ایدانشگاههپژوهش 

 328، 96، 92، 70، 53 پل ،

336 ،374 ،379 ،380 

 24 پیامبهاران 

 157، 139، 112 پیدایش ،

234 ،437 ،452 ،456 ،457 

 205، 201، 22 پیشروان ،

298 ،299 

 82 مدارپیشگامانپژوهش 

 417، 416 تختجمشید ،

418 

 212، 211، 200 سیاهتخته 

 27 تدبردرقرآنوسیره 

 396، 349 تسلط 

 422، 421 تکانه 

 9 تیزهوشان 

 303، 286، 249 تیمورزاده 

 449 جاویدان 

 458، 37 جمال 

 480 جنگل 

 394 جهانی 

 435 چویل 

 444، 443، 442 خسروزاد 

 217، 216، 215 خطسفید ،

227 ،228 ،229 

 351 خواندنی 

 243، 232 خورشیدباران ،

321 ،370 

 383، 324، 83، 50 دانژه 

 44 دانشگاهالزهرا 

 آزاداسالمیواحددانشگاه

 314 تهرانجنوب

 دانشگاهعلوماسالمی

 326 رضوی

 دفترنشرفرهنگاسالمی 

30 ،170 ،235 ،242 

 218 دلآگاه 

 323، 255، 245، 103 دیبایه ،

331 ،414 ،440 ،441 ،446 

 150، 124، 115، 105 ذکر ،

152 ،155 ،181 ،182 ،186 ،

194 

 199 راهاندیشه 
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 415 رایکا 

 197، 97، 73 زندگیشاد ،

389 

 24 زیارت 

 341 سازوکار 

 101 سامآرام 

 31 سایهروشن 

 406، 405، 404 گسترسایه ،

407 ،408 ،409 

 74 ستوده 

 371، 367 سخنوران 

 445، 210 سرخابی 

 55 سفیرصادق 

 352، 51 سیادت 

 )455، 397 سیبصادق)ع 

 شرکتانتشاراتسورهمهر 

161 ،172 ،465 ،466 ،468 ،

469 ،470 

 راتعلمیوشرکتانتشا

 245 فرهنگی

 شرکتانتشاراتکانون

 17 فرهنگیآموزش

 شرکتانتشاراتویژهنشر 

120 ،460 ،461 

 219 شمیسا 

 316، 90، 89 شهرمن 

 16، 15 شیوارسا 

 387، 354 صابرین 

 42، 35، 23 ضریحآفتاب ،

295 ،309 ،325 

 249 طبیب 

 444، 443، 442 طبیبی 

 253، 252، 246، 5 طالیی ،

256 ،260 ،262 ،263 ،282 ،

297 ،477 

 99 عصرکنکاش 

 20، 8، 7، 6 عقیقبرتر 

 213 علمودانش 

 159، 12، 11، 10 علینجفی 

 342 فراگیرهگمتانه 

 187 فرشتگان 

 338 فرنام 

 226، 220 فریدهقاسمی ،

230 

 128، 121، 114، 79 قدیانی ،

135 ،140 ،173 ،179 ،180 ،

233 ،254 ،258 ،285 ،419 ،

420 ،423 

 203، 14، 4، 3، 2 کاگو 

 کانونپرورشفکریکودکان

، 116، 113، 110 ونوجوانان

117 ،118 ،125 ،129 ،133 ،

138 ،158 ،160 ،163 ،164 ،

171 ،175 ،221 ،225 ،236 ،

431 ،438 ،451 ،454 ،462 ،

467 

 386، 184 کتابابرار 

 142، 141 کتابنیستان ،

143 ،144 ،145 ،146 ،147 ،

148 ،149 

 384 کدیور 

 471 کلکمعلمساجدی ،

472 ،473 ،474 

 267، 266 کمالاندیشه ،

268 ،269 ،270 ،271 ،272 ،

273 ،274 ،401 

 428 کنکاش 

 475، 32 گردویدانش 

 377 گسترشعلومنوین ،

378 

 250 گنجینهدانشنوین ،

257 ،259 ،261 ،283 ،287 ،

296 ،300 ،301 

 183 گیسا 

 429 ماهواره 

 198، 102، 22 مبتکران ،

201 ،205 ،214 ،298 ،299 ،

426 ،427 ،439 

 165، 134، 119 محرابقلم ،

195 ،399 ،402 ،403 

 343، 202، 104، 75 مرآت ،

344 ،363 ،376 ،433 ،434 

 مرکزتخصصیمهدویت

 38، 33 حوزهعلمیهقم

 306، 305، 304، 247 ملرد ،

307 ،308 

 87، 13 مهروماهنو 

 448 مهرآموز 

 86، 41، 29، 28، 26 مهرسا ،

87 ،100 

 مؤسسهانتشاراتامیرکبیر 

108 ،122 ،168 ،237 ،238 ،

240 ،241 

 مؤسسهآموزشیوپژوهشی

 391، 318 امامخمینی)ره(

 432، 21 مؤسسهخانهکتاب ،

447 ،450 ،464 

 هنری-مؤسسهفرهنگی-

پژوهشیتاریخادبیات

 337 کودکان
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 مؤسسهفرهنگیدارالحدیث 

39 ،231 ،239 

 فاطمیمؤسسهفرهنگی 

206 ،207 ،208 

 مؤسسهفرهنگیمدرسه

، 204، 185، 166، 1 برهان

248 ،293 ،294 ،315 ،339 ،

365 ،372 ،410 ،411 ،412 ،

413 ،424 ،436 ،459 ،463 ،

479 

 مؤسسهفرهنگیمنادی

 334، 167 تربیت

 مؤسسهفرهنگیهنری

 هدایتفرهیختگانجوان

375 ،393 

 357 مینوفر 

 322 نایاب 

 292، 291، 290 سازاننخبه 

 130، 107، 71 نخستین 

 444، 443، 442 نظریان 

 91 نغمهنواندیش 

 392 نوشته 

 478 نویدشیراز 

 223، 222 نویسندگانجوان ،

224 

 43 ورزش 

 385 ویراسته 

 373 هنراول 

 123 هوپا 

 68، 67، 66، 65، 49 یارمانا ،

69 ،81 ،312 ،355 
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 0000000نشــانینــاشر0000000
 انآبادیر  

، خ. اتوبانک، روبروی پارک شریعتی، خ. شریعتی تهران: 

 تلفن: 1661738773 :یکدپست .ط. همکف، 6پ. 

 02122882380 دورنگار: 02122844934

 آبتینقلم  

 51خ. خرمشهر، خ. عرب علی، ک. چهارم، پ.  تهران: 

 02188769666 تلفن: 1554644751 :یکدپست

 02188769666 دورنگار:

 آبرنگ  

 :یکدپست 207ن، پل. یفرورد 12خ. انقالب، خ.  ن:تهرا 

 دورنگار: 02166407575 تلفن: 1314843593

02166419800 

 آبشامه  

 تلفن: 7174896711 :یکدپست 16ک. ، خ. سمیه قم: 

 07138218143 دورنگار: 07138218143

 آرایان  

خ. انقالب، خ. فخر رازی، ک. فاتحی داریان، پ.  تهران: 

 تلفن: 1314734761 :یکدپست ، ط. اول6

 02166400235 دورنگار: 02166971344

 آموزشبرتر  

 ط. دوم 916کارگر جنوبی پ.  .م. انقالب خ تهران: 

 02166129862 تلفن: 1313935739 :یکدپست

 02166129862 دورنگار:

 آمیس  

خ. بالل ، خ. الهور، خ. هشت بهشت شرقی اصفهان: 

 :یکدپست .81پ. ، بن بست شفیعی، ک. امینی، شرقی

 دورنگار: 03132301311 تلفن: 8156676881

03132303356 

 آواینور  

خ. شهید نظری ، فروردین12خ. ، م. انقالب تهران: 

 1314675577 :یکدپست .4واحد 2ط.  99پ.، غربی

 02166480882 دورنگار: 02166967355 تلفن:

 آوایویانا  

ی، جهانشهر، خ. استانداری البرز، خ. شهید توکل کرج: 

 تلفن: 3144733938 :یکدپست ، ط. اول58پ. 

 02634422834 دورنگار: 02634421589

 آوایهانا  

ستارخان، زیر پل یادگار، فاز یک بازار سنتی،  تهران: 

 1453643195 :یکدپست 1/118ضلع شرقی، پ. 

 02144246714 دورنگار: 02144246715 تلفن:

 آونددانش  

ناطق نوری، ک.  نبی، خ. پاسداران، خ. گل تهران: 

 تلفن: 1947734411 :یکدپست 4بست طالیی، پ.  بن

 02122871522 دورنگار: 02122893988

 ابوعطا  

فروردین، ساختمان ناشران،  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 تلفن: 1314733474 :یکدپست ط. چهارم

 02166485940 دورنگار: 02166485940

 احرار  

روی  روبه ، ور جدیداول پاست ، خ. ارتش جنوبی تبریز: 

 .48/1پ. ، جنب ک. شهید صادقی ، ساختمان صدرا

 04135575068 تلفن: 5138643441 :یکدپست

 04135575068 دورنگار:

 ادیبمصطفوی  

 :یکدپست .خ. توحید، چاپخانه مصطفوی شیراز: 

 دورنگار: 07132332915 تلفن: 7135967184

07132307440 

 ارسطو  

، ، سمت راست6اقبال الهوری  ،بولوار وکیل آباد مشهد: 

 :یکدپست .، ط. دوم38، پ. 12و  10بین والیتی 

 دورنگار: 05135096145 تلفن: 9179616539

05135096146 

 ارمشیراز  

م. دانشجو، مجتمع پزشکی نشاط، ط. چهارم،  شیراز: 
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 تلفن: 7194654745 :یکدپست .انتشارات ارم شیراز

 07136462058 دورنگار: 07136462077

 اعلی  

 خ. فلسطین، ساختمان نوید، نشر نوشته اصفهان: 

 03132226445 تلفن: 8143984136 :یکدپست

 03132208610 دورنگار:

 افراتربت  

خ. فردوسی شمالی، پاساژ بقایی، ط.  تربت حیدریه: 

 تلفن: 9513654314 :یکدپست .دوم، نشر افراتربت

 05152232567 دورنگار: 05152232567

 افق  

ک. ، خ. شهید نظری غربی، فروردین 12خ.  تهران: 

 1314675351 :یکدپست .ط. سوم، 2پ.  ، 1جاوید 

 02166414285 دورنگار: 02166413367 تلفن:

 الگویپیشرفت  

خ. جالل آل احمد، جنب دانشکده اقتصاد، پ.  تهران: 

 دورنگار: 88634007021، 88634008021 تلفن: .3

02188014644 

 امیدمهر  

 :یکدپست 68، پ. 82م خمینی اما مشهد: 

 دورنگار: 05138559315 تلفن: 9177955363

05138559387 

 انتخاببرتر  

، 53خ. خوش شمالی، بین نیایش و پرچم، پ.  تهران: 

 تلفن: 1457814883 :یکدپست .1واحد 

 02166905951 دورنگار: 02166906221

 انتشاراتخراسان  

 18پ. ، 10و  8خ. پاستور، بین پاستور  مشهد: 

 05138427451 تلفن: 9183745733 :یکدپست

 05138427451 دورنگار:

 اندیشهمعاصر  

، خ. داروپخش، جاده مخصوص کرج 17لومتر یک تهران: 

 تلفن: 1397134981 :یکدپست. 2ط. ، 17پ. ، 6ک. 

 02144984692 دورنگار: 02144988670

 ایدهپردازانچکاد  

بست گل، پ.  بنخ.ایرانشهر جنوبی، خ. کامل،  تهران: 

 تلفن: 1581664717 :یکدپست 4، ط. 6، واحد 2

 02188840794 دورنگار: 0218840632

 ایدهدرخشان  

بولوار بعثت، حد فاصل فلکه سنگی و چهار راه  شیراز: 

 7174764585 :یکدپست 25خلد برین، نبش ک. 

 07136481034 دورنگار: 07136481298 تلفن:

 ایدهگستر  

 .304/1پ. ، ط. سوم، مع ناشرانمجت، خ. معلم قم: 

 02537841223 تلفن: 3715699789 :یکدپست

 02537841223 دورنگار:

 ایرانشناسی  

، 6خ. طالقانی، خ. بهار شمالی، ک. طبا، پ.  تهران: 

 تلفن: 1563655711 :یکدپست. 1واحد 

 02177638687 دورنگار: 02177531825

 بافرزندان  

، 1348ساختمان ، نقالبابتدای خ. ا، م. انقالب تهران: 

 تلفن: 1314664195 :یکدپست .ط. ششم

 02166965796 دورنگار: 02166950877

 باغروشنان  

بزرگراه نیایش، چهار راه ایرانپارس، خ. گلستان  تهران: 

، 8بست ارغوان، پ.  شرقی، تقاطع ایرانشهر جنوبی، بن

 تلفن: 1477936355 :یکدپست 4، واحد 2ط. 

 02144822277 ار:دورنگ 02144824437

 بلور  

خ. امام خمینی، ک. آفخرا، جنب مسجد، پ.  رشت: 

 تلفن: 4139643311 :یکدپست .، انتشارات بلور80

 01333254617 دورنگار: 01333245575

 )بنیادفرهنگیمهدیموعود)عج  

ه)شهدا(، ک. آمار، بن بست ینشانی: قم، خ. صفائ قم: 

 تلفن: 0 :یکدپست 26ان، پ. ید علیشه

 02537737160 دورنگار: 02537841130

 بویجویمولیان  

 :یکدپست 168آبادانی مسکن، خ. مرمر، پ.  تبریز: 
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 دورنگار: 041134772159 تلفن: 5174616494

04113477215 

 نشربه  

م. انقالب خ. کارگر شمالی باالتر از چهارراه  تهران: 

 :یکدپست .ط. سوم. 16نصرت ک. طاهری پ. 

 دورنگار: 02188951740 ن:تلف 1417983181

02188951739 

 المللیگاجبین  

 .1302پ. ، فروردین 12نبش خ. ، خ. انقالب تهران: 

 02164363131 تلفن: 1314743533 :یکدپست

 02166976095 دورنگار:

 پرتقال  

، 71خ. انقالب، خ. فخر رازی، خ. روانمهر، پ.  تهران: 

 02163564 تلفن: 1314784665 :یکدپست. 4واحد 

 02166486797 دورنگار:

 پرکاس  

، ورودی یک، ط. 26شهرک آپادانا، بلوک  تهران: 

 تلفن: 1391863613 :یکدپست همکف غربی

 02144671264 دورنگار: 02144690761

 پرنیاناندیش  

، پ. 1پاسداران، م. اختیاریه، انتهای یزدانیان  تهران : 

 تلفن: 1958713815 :یکدپست 3، ز. 1

 02122569274 ورنگار:د 02122569274

 پژوهشگاهعلوموفرهنگاسالمی  

چهارراه شهدا، ابتدای خ. معلم، ساختمان  قم: 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، نشر پژوهشگاه علوم 

 تلفن: 3715616439 :یکدپست .و فرهنگ اسالمی

 02537832833 دورنگار: 02537832833

 هایدانشگاهپژوهش  

 .39برج بلور، ط. همکف، پ.  فلکه دانشگاه، تبریز : 

 04133250248 تلفن: 5156913616 :یکدپست

 04133250248 دورنگار:

 پل  

نژاد، بین خ. دانشگاه و خ.  خ. انقالب، خ. لبافی تهران: 

 :یکدپست 4، واحد 2، ط. 174فخررازی، پ. 

 دورنگار: 02166469608 تلفن: 1314883916

02166972818 

 پیامبهاران  

مهوری اسالمی، مابین سعدی و خ. ج تهران: 

 .5پ. ، بست اول ظهیراالسالم، کوچة مظفری، بن

 02133114275 تلفن: 1146813513 :یکدپست

 02133998752 دورنگار:

 پیدایش  

خ. انقالب، خ. فخررازی، خ. شهدای ژاندارمری  تهران: 

 تلفن: 1314733963 :یکدپست.  86غربی، پ. 

 02166401514 دورنگار: 02166970270

 پیشروان  

 :یکدپست، 59پ. ، خ. وحید نظری، خ. انقالب تهران : 

 دورنگار: 02161094311 تلفن: 1314764966

02161094182 

 مدارپیشگامانپژوهش  

پ. ، نبش یگانه، خ. ماهشهر، خ. کریم خان زند تهران: 

 تلفن: 1584733336 :یکدپست .ط. سوم، 12واحد ، 3

 02188345218 دورنگار: 02188345217

 تختجمشید  

جنب بانک تجارت ، خ. پیروزی، فلکه شهرداری شیراز: 

، ط. اول، روی مهمانپذیر دریا روبه، شعبه پیروزی

 7137673996 :یکدپست .جمشید  انتشارات تخت

 07132245401 دورنگار: 07132245401 تلفن:

 سیاهتخته  

فروردین، خ. وحید نظری  12م. انقالب، خ.  تهران: 

 تلفن: 1314675619 :یکدپست .، ط. اول99غربی، پ. 

 02166400330 دورنگار: 02166400300

 تدبردرقرآنوسیره  

نبش رازی  ، م. ده دی ، خ. امام خمینی )ره( مشهد: 

 تلفن: 9137955333 :یکدپست .8غربی 

 05138542325 دورنگار: 05138542325

 تسلط  

، جنب خ. شریعتی، باالتر از میرداماد، خ. زیبا تهران : 

 :یکدپست پارک نصر، سرای محله قبا، ط. اول
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 دورنگار: 02122858304 تلفن: 1639966711

02122858304 

 تکانه  

، 11م. انقالب، خ. کارگر شمالی، خ. قدر، پ.  تهران: 

 تلفن: 1418884619 :یکدپست .5واحد 

 02166561506 دورنگار: 02166561502

 تیزهوشان  

ز میرداماد، جنب پمپ خ. شریعتی، باالتر ا تهران: 

 :یکدپست ، ط. اول22بنزین، خ. شواری، پ. 

 دورنگار: 02122222244 تلفن: 1948614511

02122872160 

 تیمورزاده  

، ط. 111م. هفت تیر، خ. کریمخان زند، پ.  تهران: 

 :یکدپست .سوم شرقی، انتشارات تیمورزاده

 دورنگار: 02188809090 تلفن: 1597985735

02188809898 

 اویدانج  

 .26پ. ، ک. نوروز، نیخ فرورد، م. انقالب تهران: 

 02166404649 تلفن: 1414693371 :یکدپست

 02166404649 دورنگار:

 جمال  

 :یکدپست 422پ. ، ک. نهم، 21معلم ، خ. معلم قم: 

 دورنگار: 02537742528 تلفن: 3715797744

02537837074 

 جنگل  

نژاد،  . لبافیفروردین، خ 12م. انقالب، خ.  تهران: 

 :یکدپست 185نرسیده به منیری جاوید، پ. 

 دورنگار: 02166482830 تلفن: 1314965154

02166482830 

 جهانی  

 تلفن: 34، پ. 29خ. چمران، چمران  بجنورد: 

 05832210759 دورنگار: 2، 05832210741

 چویل  

 :یکدپست 10، پ. 9ب. ارم، ارم  یاسوج: 

 دورنگار: 07433230402 تلفن: 7591757135

07433222111 

 خطسفید  

 :یکدپست، 13نبش ابومسلم ، خ. ابومسلم سبزوار: 

 دورنگار: 05144220835 تلفن: 9619633475

05144220835 

 خواندنی  

قت، یبست حق ن، نبش بنیفرورد 12انقالب، خ.  تهران: 

 تلفن: 1314713811 :یکدپست 249پ. 

 02166973910 دورنگار: 02166953686

 بارانخورشید  

بین ، خ دامپزشکی، بزرگراه نواب، م. جمهوری تهران: 

 :یکدپست. 2واحد ، 236پ، خوش و قصرالدشت

 دورنگار: 02166872686 تلفن: 1346687964

02189771212 

 دانژه  

خ. استاد مطهری، خ. سلیمان خاطر، ک.  تهران: 

 تلفن: 1578635811 :یکدپست 4/2اسالمی، پ. 

 02188842543 دورنگار: 02188846148

 دانشگاهالزهرا  

 1993893973 :یکدپست ونک دانشگاه الزهرا تهران: 

 02188048933 دورنگار: 02188048933 تلفن:

 خ.  تهران:  دانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانجنوب

خان زند، خ. ایرانشهر شمالی، نبش خ. آذر شهر،  کریم

 :یکدپست 7دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، ط.

 دورنگار: 02188347423 تلفن: 1584715414

02188830012 

 دانشگاهعلوماسالمیرضوی  

دانشگاه علوم ، تیصحن هدا، حرم مطهر مشهد: 

 ت مرکز پژوهش دانشگاهیریمد، یرضو یاسالم

 05132257089 تلفن: 9134843333 :یکدپست

 05132230772 دورنگار:

 دفترنشرفرهنگاسالمی  

خ. ، خ. آزادی، م. هروی، خ. وفامنشپاسداران،  تهران: 
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 1669747414 :یکدپست 23افتخاریان، ک. مریم، پ. 

 02122956401 دورنگار: 22940054، 021 تلفن:

 دلآگاه  

 2، ط. 9غربی، پ.  36نارمک، م. صدم، خ.  تهران: 

 02177891210 تلفن: 1683645113 :یکدپست

 02177891210 دورنگار:

 دیبایه  

، 8، ارسباران، شفاپی، ک. یکم، پ. سیدخندان تهران: 

 تلفن: 1541654711 :یکدپست 4واحد 

 02122886450 دورنگار: 02122886452

 ذکر  

پ. ، خ. محتشم، خ. فلسطین جنوبی، خ. انقالب تهران: 

 تلفن: 1315853493 :یکدپست ط. اول غربی، 20

 02166468263 دورنگار: 02166410041

 راهاندیشه  

زاده جنوبی، ک.  اول خ. آزادی، جمال م. انقالب، تهران: 

 تلفن: 1313884471 :یکدپست 7جمشید، پ. 

 02166924517 دورنگار: 02166421542

 رایکا  

 3خ. شهید حاجی اصغری، ک. داوری، پ.  میانه: 

 04152226196 تلفن: 5314747391 :یکدپست

 04152226196 دورنگار:

 زندگیشاد  

، 28، پ. 8لدیس مرزداران، سرسبز جنوبی، گ تهران: 

 02144278631 تلفن: 1464663944 :یکدپست 3ط. 

 02144278631 دورنگار:

 زیارت  

خ. جمهوری اسالمی، مابین سعدی و  تهران: 

 5بست اول، پ.  ظهیراالسالم، کوچة مظفری، بن

 02133114275 تلفن: 1146813513 :یکدپست

 02133998752 دورنگار:

 سازوکار  

 ین، خ. شهدایفرورد 12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 ، ط. اول1بست گرانفر، پ.  ، بنیغرب یژاندارمر

 02166461900 تلفن: 1314665764 :یکدپست

 02142694577 دورنگار:

 سامآرام  

 بست بهار، درب چهارم فلکه ساعت، بن سمیرم: 

 03153660858 تلفن: 8139947384 :یکدپست

 03153660858 دورنگار:

 سایهروشن  

ان، کوچه ید حق گویدولت آباد، خ شهشهرک  تهران: 

 تلفن: 1856689164 :یکدپست 13، پ. 39

 02133782198 دورنگار: 02188323268

 گسترسایه  

چهار راه نادری رو به روی بیمارستان بوعلی  قزوین: 

 4ط. دوم واحد  310جنب داروخانه قانون پ. 

 02833235305 تلفن: 3413673699 :یکدپست

 02833238033 دورنگار:

 ستوده  

 :یکدپست 25خ. طالقانی، خ. ارگ جدید، پ.  ز:یتبر 

 دورنگار: 35567818، 041 تلفن: 5137778771

04135552458 

 سخنوران  

م. انقالب، خ. کارگر شمالی، بعد از ادوارد براوان،  تهران: 

 تلفن: 1417943134 :یکدپست ، ط. اول1407شماره 

 02166476306 دورنگار: 02166476306

 بیسرخا  

، 11م. انقالب، خ. کارگر شمالی، خ. قدر، پ.  تهران: 

 تلفن: 1418884619 :یکدپست 5واحد 

 02166561081 دورنگار: 02166561502

 سفیرصادق  

 :یکدپست 65متری دوم، پ.  15صفاشهر،  قم: 

 دورنگار: 02536643511 تلفن: 3716986665

02536643512 

 سیادت  

انه باالتر از م. حصارک باال، سه راه پستخ کرج: 

سرای مالصدرا، ط. دوم، دفتر استانی  شهرداری، پژوهش
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 3331738486 :یکدپست .انجمن زبان و ادبیات عرب

 02645362412 دورنگار: 02645354425 تلفن:

 )سیبصادق)ع  

م. رسالت، خ. شهید مدنی، بین ایستگاه مترو  تهران: 

 132فدک و گلبرگ، روبه روی بانک ملی ایران، خ. 

 :یکدپست زنگ اول 10شهید میر غضنفری، پ. 

، 02177259020 تلفن: 1635973811

 02177034515 دورنگار: 02177034515

 شرکتانتشاراتسورهمهر  

، انتشارات سوره 23زیر پل حافظ، خ. رشت، پ.  تهران: 

 02166460993 تلفن: 1591817811 :یکدپست مهر

 02166469951 دورنگار:

 وفرهنگیشرکتانتشاراتعلمی  

ب. نلسون ماندال)آفریقا(، چهار راه حقانی  تهران: 

 :یکدپست 25)جهان کودک(، ک. کمان، پ. 

 دورنگار: 70، 88774569، 021 تلفن: 1518736313

02188774572 

 خ.  تهران:شرکتانتشاراتکانونفرهنگیآموزش

، شماره 1بست حاجیان فلسطین، نرسیده به انقالب، بن

 تلفن: 1416933341 :یپستکد 110، واحد 7

 02166484564 دورنگار: 02166962555

 شرکتانتشاراتویژهنشر  

خ. انقالب، خ. شهید نجات اللهی )ویال(، ک.  تهران: 

 تلفن: 1599686411 :یکدپست 1هواپیمایی، پ. 

 02188910430 دورنگار: 02188910091

 شمیسا  

متری، جنب آپارتمان 8 ک.3شهرک شهاب، فاز اهر: 

 تلفن: 5451445571 :یکدپست .بیطو

 04144340427 دورنگار: 04144340427

 شهرمن  

بتدای اآبان،  25خ. کاوه، تقاطع غیر همسطح  اصفهان: 

خ. دکتر باهنر، جنب مسجد حضرت سجاد)ع(، نشر 

 تلفن: 8138694341 :یکدپست شهر من

 03133372086 دورنگار: 03133372085

 شیوارسا  

، ساختمان صبا، ط. 43زند، ک.  خان خ. کریم شیراز: 

 :یکدپست ، انتشارات شیوا رسا7چهارم، واحد 

 دورنگار: 07132318593 تلفن: 7134773816

07132318593 

 صابرین  

( کوچه مرجان پ. 5زاده)ید علیخ شه یخ فاطم تهران: 

 02188968890 تلفن: 1415674111 :یکدپست 1

 02188976494 دورنگار:

 ضریحآفتاب  

، دفتر مرکزی موسسه فرهنگی 8مام خمینی ا مشهد: 

 :یکدپست هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب _

 دورنگار: 05132280166 تلفن: 9133714165

05132212224 

 طبیب  

 :یکدپست 68آذر، شماره  16ب. کشاورز، خ  تهران: 

 دورنگار: 02183383 تلفن: 1417994671

02188971112 

 طالیی  

رست جنوبی، کوچه پارس، خ. طالقانی، خ سرپ تهران: 

 تلفن: 1416893571 :یکدپست 2، واحد 11پ. 

 02166415233 دورنگار: 02166483066

 عصرکنکاش  

م. انقالب، خ. کارگر شمالی، ابتدای خ. فرصت  تهران: 

 تلفن: 1418814971 :یکدپست 19شیرازی، پ. 

 02166907394 دورنگار: 02166595008

 عقیقبرتر  

، ط. 2، بلوک 1شه، مجتمع شهریار شهرک باغمی تبریز: 

 تلفن: 5158633146 :یکدپست ، واحدآ3

 04136697087 دورنگار: 04136697088

 علمودانش  

خ. انقالب، بین خ اردیبهشت و دوازده فروردین،  تهران: 

 :یکدپست .، ط. زیر همکف310ساختمان 

 دورنگار: 026645459 تلفن: 1314664417

02166972236 
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 علینجفی  

رضوی، تربت حیدریه، شهرک ولی عصر،  راسانخ 

  13، پ. 13الهدی  علم

 فراگیرهگمتانه  

خ. شریعتی، باالتر از بانک کارگشایی، ابتدای  همدان: 

 تلفن: 6517693138 :یکدپست .ک. مهر

 08132517252 دورنگار: 08138332873

 فرشتگان  

. 11م. انقالب. خ. نو فالح. کوچه نوری. شماره  تهران: 

 تلفن: 1313765814 :یکدپست کیحد وا

 02166919950 دورنگار: 02188961922

 فرنام  

 :یکدپست 37695، پ. 14خ. شهید دوران، ک.  شیراز: 

 دورنگار: 07137237098 تلفن: 7157837695

07137237098 

 فریدهقاسمی  

هرمزگان، بندر کنگ، خ. امام خمینی، منزل آقای  

 09171621798 تلفن: .محمد قاسمی

 قدیانی  

خ. شهدای ژاندارمری ، فروردین 12خ. ، انقالب تهران: 

 تلفن: 1314733861 :یکدپست .90پ.، شرقی

 02166403264 دورنگار: 02166404410

 کاگو  

فروردین، ک. الوندی،  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 تلفن: 1314833664 :یکدپست ساختمان کاگو

 02166483428 دورنگار: 02166483427

 پرورشفکریکودکانونوجوانانکانون  

 24، 22خ. بهشتی. خ. خالد اسالمبولی.شماره  تهران: 

 02188715545 تلفن: 1511647416 :یکدپست

 02188715545 دورنگار:

 کتابابرار  

م. آزادی، خ. آزادی، نرسیده به بزرگراه یادگار  تهران: 

، 5امام، خ. شهیدان، ضلع شرقی م. دکتر هوشیار، پ. 

 تلفن: 1343643373 :یکدپست 2واحد 

 02189775204 دورنگار: 02166157338

 کتابنیستان  

بست  بزرگراه صدر، خ. قلندری جنوبی، نبش بن تهران: 

 1939667933 :یکدپست ، زنگ نیستان2ششم، پ. 

 02122612445 دورنگار: 02122612443 تلفن:

 کدیور  

خ. مطهری، نبش ک. مطهر، ساختمان بنان، ط.  رشت: 

 تلفن: 4136847743 :یکدپست .ل، انتشارات کدیوراو

 01333329995 دورنگار: 33329995، 013

 کلکمعلمساجدی  

 12خ. آزادی، خ. نوفالح، ک. نوری، پ.  تهران: 

 02166423344 تلفن: 1313766174 :یکدپست

 02166423322 دورنگار:

 کمالاندیشه  

، انمهرخ. رو یابتدا، یخ. کارگرجنوب، م. انقالب تهران: 

 :یکدپست 6واحد، 1پ.، یبن بست دولتشاه

 دورنگار: 5، 02166973663 تلفن: 1314615464

02166416329 

 کنکاش  

سه راه حکیم نظامی، اول خ. ارتش، بعد از  اصفهان: 

 تلفن: 8174769381 :یکدپست دبیرستان سعدی

 03136265860 دورنگار: 03136258049

 گردویدانش  

ر ضلع شمال شرقی پل سه راه رجایی شه کرج: 

 تلفن: 3145713454 :یکدپست ساختمان ققنوس

 02634492254 دورنگار: 02634456810

 گسترشعلومنوین  

، واحد eخ. دانشگاه آزاد، مجنمع بهداشت  بجنورد: 

 05832251036 تلفن: 9419893451 :یکدپست 101

 02166968463 دورنگار:

 گنجینهدانشنوین  

بهشتی )منصور(، مجتمع تجاری  چهار راه شهید تبریز: 

 :یکدپست 21اطلس، ط. زیر همکف، واحد 

 دورنگار: 04133363441 تلفن: 5163755384

04133356416 
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 گیسا  

، 7م انقالب، خ کارگر جنوبی، ک. رشتچی، پ.  تهران: 

 تلفن: 1313975446 :یکدپست 1، رنگ 1واحد 

 02166125823 دورنگار: 02166125724

 ماهواره  

 4، واحد 50م. فاطمی، خ. چهلستون، پ.  تهران: 

  02188392267 تلفن: 1431673785 :یکدپست

 مبتکران  

 خ. فخر رازی، خ. وحیدنظری، م. انقالب تهران: 

 02161094311 تلفن: 1314764965 :یکدپست

 02161094182 دورنگار:

 محرابقلم  

فروردین، خ. شهدای  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 تلفن: 1314733663 :یکدپست 104ژاندارمری، پ. 

 02166465201 دورنگار: 02166490879

 مرآت  

خ. کریمخان زند، ابتدای خردمند شمالی، پ.  تهران: 

 تلفن: 1585814386 :یکدپست ، ط. چهارم80

 02188813519 دورنگار: 02188821500

 مرکزتخصصیمهدویتحوزهعلمیهقم  

، مرکز بست شهید علیان ، بن24خ. شهدا، ک.  قم: 

 تلفن: 3715616464 :یکدپست تخصصی مهدویت

 02537737160 دورنگار: 02537841130

 ملرد  

عظیمیه، پامچال جنوبی، خ. شهید حسینی، پ.  کرج: 

 02632567567 تلفن: 3155635748 :یکدپست 23

 02632567567 دورنگار:

 مهروماهنو  

 ین، بعد از چهارراه لبافیفرورد 12خ انقالب، خ  تهران: 

 1314945481 :یکدپست 37نا، پ. ینژاد، کوچه م

 02166408400 دورنگار: 02166968589 تلفن:

 مهرسا  

. ی. قبل از خ جمهوریم. انقالب. خ کارگر جنوب تهران: 

 :یکدپست . ط. اول.انتشارات مهرسا1کوچه صابر. پ 

 دورنگار: 02166493465 تلفن: 1314933781

02166481989 

 کبیرمؤسسهانتشاراتامیر  

خ. جمهوری، م. استقالل )چهارراه مخبرالدوله  تهران: 

سابق(ضلع جنوب شرقی ساختمان انتشارات امیرکبیر 

 1143817818 :یکدپست ط. سوم کتابهای شکوفه

 02133926622 دورنگار: 02133926622 تلفن:

 )مؤسسهآموزشیوپژوهشیامامخمینی)ره  

 تلفن: 38پ. (، 24ه )شهدا(، ک. ممتاز )یخ. صفائ قم: 

 02537742326 دورنگار: 02537740267

 مؤسسهخانهکتاب  

 1080انقالب، بین صبا و فلسطین، پ.  تهران: 

 02188318653 تلفن: 1315773411 :یکدپست

 02188318653 دورنگار:

 مؤسسهفرهنگی،هنری،پژوهشیتاریخادبیات

  کودکان

ب ، در26، خ. شایان، پ. 23آباد، خ.  یوسف تهران : 

 تلفن: 1433834373 :یکدپست .سمت چپ

 02188718758 دورنگار: 02188718757

 مؤسسهفرهنگیدارالحدیث  

چهار راه شهدا، خ. معلم، روبروی اداره برق، نبش  قم: 

 :یکدپست 37740523تلفن :  125، پ. 12ک. 

 دورنگار: 02537740545 تلفن: 3715616385

02537740571 

 مؤسسهفرهنگیفاطمی  

م. فاطمی، خ. جویبار، خ. میرهادی شرقی، پ.  ن:تهرا 

 تلفن: 1415884741 :یکدپست 2واحد 14

 02188944051 دورنگار: 02188945545

 مؤسسهفرهنگیمدرسهبرهان  

خ. سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریمخان زند،  تهران: 

 :یکدپست 8ک. شهید حقیقت طلب، شماره 

 ر:دورنگا 02188800324 تلفن: 1598857911

02188903809 

 مؤسسهفرهنگیمنادیتربیت  

تر از خ. طالقانی، ک.  الهی، پایین خ. استاد نجات تهران: 
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 تلفن: 1599813813 :یکدپست 26بیمه، پ. 

 02188894290 دورنگار: 02188894296

 مؤسسهفرهنگیهنریهدایتفرهیختگانجوان 

 
خ. حافظ، خ. جامی، خ. شهید محمدبیک، پ.  تهران: 

 تلفن: 1137834665 :یکدپست ط. دوم، 14

 02166753226 دورنگار: 02161978000

 مینوفر  

، 116، پ. 69/1ب. جالل آل احمد، جالل  مشهد: 

 :یکدپست (91895، 1755آقای سلیمانی )ص.پ: 

 دورنگار: 05138323553 تلفن: 9188144958

05138323553 

 نایاب  

 ات نایابم. سینا، جنب درمانگاه حکیم، انتشار اردبیل: 

 04533842941 تلفن: 5617853568 :یکدپست

 04533823563 دورنگار:

 سازاننخبه  

خ. دانشگاه، ک. بهار، پ.  ی، ابتدایخ. جمهور تهران: 

 تلفن: 1315615866 :یکدپست 5، واحد 3

 02166493185 دورنگار: 021 066962802

 نخستین  

فروردین، تقاطع روانمهر،  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 تلفن: 1314713115 :یکدپست 227شماره 

 02166418979 دورنگار: 02166498148

 نظریان/خسروزاد/طبیبی  

اصفهان، شاهین شهر، شهرک پردیس، مهرآباد، خ.  

 43، واحد 132شرقی، بلوک  5اسفند، خ. خرداد، فرعی 

 0 دورنگار: 0 تلفن: : یکدپست

 نغمهنواندیش  

دوست سرای  خ. شهید مدنی، خ. گلشن، تهران: 

 تلفن: 1644685967 :یکدپست تسلیحات

 02122535464 دورنگار: 02122535464

 نوروزی  

 خ. شهید بهشتی، بازار رضا، ط. همکف گرگان: 

 01732242258 تلفن: 4916675369 :یکدپست

 01732220027 دورنگار:

 نوشته  

خ. فلسطین، صد متر مانده به چهارراه  اصفهان: 

 اتوبوس، ساختمان نویدفلسطین، پشت ایستگاه 

 03132226445 تلفن: 8143984136 :یکدپست

 03132208610 دورنگار:

 نویدشیراز  

بهمن،  22ب. زند، پشت ارگ کریمخانی، خ.  شیراز : 

 تلفن: 7136654416 :یکدپست انتشارات نوید شیراز

 07132229676 دورنگار: 07132226662

 نویسندگانجوان  

، ک. همایون، مجتمع 16باز ب. جانبازان، جان گرگان: 

 تلفن: 4916636886 :یکدپست 5مهرگان، واحد 

 01732320899 دورنگار: 01732320899

 ورزش  

فروردین، خ. وحید نظری  12خ. انقالب، خ.  تهران: 

 1314713914 :یکدپست 3، ,واحد 100شرقی، پ. 

 02166975697 دورنگار: 02166481243 تلفن:

 ویراسته  

بهشت شرقی، خ. الهور، خ. بالل خ. هشت  اصفهان: 

 :یکدپست 81شرقی، ک. امینی، بن. شفیعی، پ. 

 دورنگار: 32301311، 031 تلفن: 8156676863

03132303356 

 هنراول  

 :یکدپست 139گلکار، خ. نصر، ک. سینا، پل.  تبریز: 

 دورنگار: 04133284738 تلفن: 5156946641

04133284738 

 هوپا  

، 3/1بیستون، ک. دوم الف، پ. م. فاطمی، خ.  تهران: 

 تلفن: 1431653765 :یکدپست ط. دوم غربی

 02188964615 دورنگار: 02188964615

 یارمانا  

 :یکدپست 46، پ. 19خ. مهرآباد، کوی  اصفهان: 

 دورنگار: 03132616360 تلفن: 8158938131

03132603501 
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