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منظور ما از كتاب آموزشى چيست؟
از یك دیدگاه مي توان مجموعه کتاب هایي که هر سال چاپ و منتشر مي شوند کتاب آموزشي نامید زیرا هر کتابي پیامي 
براي آموزش دارد. اما به طور خاص کتاب هاي آموزشي با هدف استفاده در آموزش هاي رسمي و غیررسمي به رشته 
تحریر درمي آیند. کتاب هاي آموزشي سه دسته اند: الف( کتاب هاي درسي، ب( کتاب هاي کمك آموزشي، ج( کتاب هاي 
کمك درسي. کتاب هاي درسي کتاب هایي هستند که براساس برنامه  درسي خاص و با هدف معیني از سوي مراجع 
ذي صالح در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده اند و در چارچوب زماني معین آموزشي و متناسب با پایه، رشته، 

شرایط ذهني و سني تدریس مي شوند.
منظور ما از کتاب هاي آموزشي کتاب هاي کمك آموزشي و کمك درسي است. کتاب هاي کمك آموزشي: کتاب هایي 
هستند که به منظور ایجاد انگیزه، توسعه یادگیري، افزایش دانش و سواد علمي، پرورش مهارت  عملي، رشد روابط 
اجتماعي و ارتقاي یادگیرنده براساس هدف ها و برنامه هاي خاصي تنظیم مي شوند و لزوماً به برنامه درسي دورة تحصیلي 
وابسته نیستند و شامل کتاب هاي دانش افزایي براي معلمان و دانش آموزان، پرورش مهارت هاي فرایندي و عملي براي 
دانش آموزان  و مهارتي و روشي براي معلمان هستند. کتاب هاي کمك درسي: کتاب هایي هستند که به منظور تسهیل، 
تقویت، تكمیل و تعمیق یادگیري و فراهم کردن آموزش جبراني براساس هدف ها و برنامه هاي درسي دوره و پایة تحصیلي 
خاصي تهیه و تنظیم مي شوند. این کتاب ها الزاماً به هدف هاي برنامة درسي وابسته هستند که شامل کتاب هاي کار و 
فعالیت هاي یادگیري، کتاب هاي تمرین، کتاب هاي سنجش و ارزشیابي پیشرفت تحصیلي دانش آموزان و کتاب هاي 

فعالیت محور هستند.

چرا بايد دست به گزينش كتاب زد؟
انتشار روزافزون کتاب هاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از کتاب ها با استانداردهاي آموزشي و همچنین لزوم 
استفاده بهینه از زمان براي بهر ه گیري از خواندني هاي مناسب، وزارت آموزش و پرورش را به عنوان یك نهاد فرهنگي 
گسترده و مؤثر مكلف کرده است تا با سیاست گذاري، استانداردسازي تولید کتاب هاي غیردرسي و اتخاذ سیاست هاي مناسب 
خصوصاً سیاست هاي تشویقي و حمایتي، نقش عمده اي در هدایت پدیدآورندگان کتاب های آموزشی مورد نیاز دانش آموزان 

و معلمان یعنی ناشران، مؤلفان و مترجمان کتاب های آموزشی ایفا کند.
بی شك شناسایی و طبقه بندی کتاب های علمی و آموزشی، از گام های مؤثر در توسعة محیط آموزشي و تقویت فرایند 

یاددهیـ  یادگیری محسوب می شود و ابزاری کارآمد در تقویت نظام آموزشي کشور به شمار می رود.

تشكيل دبيرخانة سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى
اجرای »طرح سامان بخشی کتاب های آموزشی« در سال 1378 با این هدف آغاز شد که توان تولیدکنندگان کتاب های 
آموزشی، به سوی نیازهای واقعی دانش آموزان و معلمان و پرکردن خألهای موجود هدایت شود و بازار آشفته ای را که 
در عرصة تولید کتاب های آموزشی به وجود آمده است، سامان بخشد. خوش بختانه دامنة این طرح با تصویب آیین نامة 
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»سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی )مواد و رسانه ها(« توسط شورای عالی آموزش و پرورش، در شهریور سال 1389 از 
حوزة کتاب آموزشی به همة منابع و رسانه های آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.

در مادة 5 این آیین نامه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی موظف شده است به انحای گوناگون از جمله اعطای نشان 
استاندارد، برگزاری جشنواره و نمایشگاه، برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط و تهیة فهرستگان توصیفی 

مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی از تولید و عرضة مواد و منابع استاندارد حمایت و پشتیبانی کند.
در مادة 6 نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید، عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای آموزشی، 

صرفاً از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

تهية فهرستگان توصيفى كتاب هاى آموزشى
با توجه به مادة 6 آیین نامة سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي، خرید، تبلیغ و عرضة هر گونه منابع آموزشي مجاز و استاندارد 
در آموزشگاه ها و با توجه به نقش شناسایی و طبقه بندی کتاب های علمی و آموزشی که گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی 
ـ یادگیری و نظام آموزشي است، معرفي کتاب هاي مناسب و استاندارد به عنوان یك ضرورت و راهكار اجرایي آیین نامه 

سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي در دبیرخانه سامان دهي پي گیري مي شود.
لذا دبیرخانة سامان دهی هر سال فهرست هایی را به تفكیك دوره های آموزشی کشور، از بین کتاب های رسیدة مناسب 
آماده و منتشر می کند. این فهرست به صورت مكتوب )مانند کتاب نامه( و الكترونیكی )وب( منتشر می شود و در عین حال 

نسخه ای از آن برای معرفي در پایان کتاب های درسی، در اختیار دفتر تألیف کتاب های درسی قرار می گیرد.

فرايند توليد كتاب نامة رشد
»کتاب نامة رشد« چنان که گفته شد با هدف ارائة  فهرست توصیفی کتا ب های مناسب و مرتبط با برنامة درسی دوره های 

آموزشی آماده و منتشر می شود.
این فرایند با تفكیك کتاب های رسیده به دبیرخانه آغاز می شود. در نخستین مرحله، که مرحله غربالگری است، تعداد 
محدودی از کتاب هایی که موضوعشان ارتباطی با برنامة آموزشی کشور ندارد یا تاریخ انتشار آن ها خارج از زمان اعالم شده 
است، از چرخة بررسی کنار گذاشته می شوند. بقیة کتاب ها، به تدریج در اختیار  کارشناسان آشنا با برنامة درسي و معلمان 
ورزیده و مجرب قرار می گیرد. هر کارشناس دیدگاه خود را دربارة کتاب براساس شاخص ها و معیار هاي تعیین شده با امتیازی 
که به آن می دهد، بیان می کند. هر کتاب برای گذر از خان بررسی ها، باید به طور میانگین، حداقل 60  درصد از کل امتیاز 

ممكن را به دست آورده باشد.
کارشناسان برای هر کتاب پرسش نامه اي تكمیل می کنند که در آن براساس شاخص ها و معیارهاي تعیین شده، پرسش های 
جزئی و دقیقی دربارة ویژگي هاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما به طور کلی هر کارشناس باید به سه 
پرسش پاسخ دهد: آیا در تدوین کتاب، استانداردها و چهارچوب های الزم یك کتاب آموزشی رعایت شده است؟ آیا محتوای 
این کتاب با برنامة درسي ما همسویی و هماهنگی دارد و می تواند به عنوان یك مادة آموزشی مناسب به کار گرفته شود؟ 
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پوششسال انتشاركتاب نامه
کتاب هاي چاپ اول 1374 تا 1389نیمه اول 1380 تا 1390جلدهاي اول تا دوازدهم

کتاب هاي چاپ اول و تجدید چاپ نیمه اول 1391جلد سیزدهم
 1389 -1390

و استثنائاً ناشران 
شهرستاني1387-1390

کتاب هاي چاپ اول 1391نیمه اول 1392جلد چهاردهم

کتاب هاي چاپ اول 1392نیمه اول 1393جلد پانزدهم

کتاب هاي چاپ اول 1393نیمه اول 1394جلد شانزدهم

این کتاب برای کدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛ برای دانش آموزان، هنرجویان، معلمان، هنرآموزان، والدین، 
کارشناسان آموزش و پرورش، مدیران یا دانشجویان تربیت معلم؟

ناگفته نماند که این کتاب نامه ها برای آموزشگاه های کشور فرستاده می شوند تا مدیران و معلمان مدارس، در تجهیز 
کتابخانه های آموزشگاهی و کالسی از آن بهره جویند. عالوه بر این، فایل الكترونیكی این کتاب نامه ها در وبگاه سامان 
کتاب به نشانی: http://samanketab.roshdmag.ir قرار داده شده است و عالقه مندان می توانند آن را به صورت 

رایگان از این وبگاه دریافت کنند.

برنامه توليد كتاب نامه هاي رشد در دوره آموزش راهنمايي

كتاب نامه اى كه پيش رو داريد
این جلد از کتاب نامه ، فهرست توصیفی کتاب های چاِپ اول و تجدید چاپ سال  1390 و یك سال پیش از آن و استثنائًا 

براي ناشران شهرستاني تا سه سال قبل را دربرمی گیرد. 
در این کتاب نامه با 262 عنوان کتاب مناسب آشنا می شوید که از مجموع 476 عنوان کتاب رسیده انتخاب شده اند. بقیه 

غیرمرتبط یا نامناسب تشخیص داده شده اند.
بیش ترین کتاب های مناسب معرفی شده در این کتاب نامه به ترتیب به انتشارات قدیاني با 37 عنوان ، انتشارات مدرسه با 

24 عنوان و انتشارات محراب قلم با 20 عنوان تعلق دارد.
در بین موضوعات درسی نیز موضوعات علوم تجربي، تاریخ، ادبیات فارسي به ترتیب با 44، 40 و 36 عنوان کتاب مناسب 

از بیش ترین فراوانی برخوردارند.
در بین ناشران محترم، انتشارات گاج، قدیاني و محراب قلم به ترتیب با 41 ، 39 و 24 عنوان بیش ترین مشارکت را در ارسال 

کتاب داشتند که از همراهی آن ها متشكریم.
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جدول فراواني موضوعات كتاب نامه

فراوانيموضوعرديف

44علوم تجربي1

40تاریخ2

36ادبیات فارسي3
31زبان هاي خارجي4

30علوم تربیتي5

23ریاضي6

16مهارت هاي زندگي7

13کتاب هاي مرجع8

فراوانيموضوعرديف

10تفكر و پژوهش9

9حرفه و فن10

7دیني11
7جغرافیا 12

7مطالعات اجتماعي13

7هنر14

2عربي15

1تربیت بدني16

283جمع فراواني*

*جمع فراواني موضوعي بیش از تعداد عنوان هاي کتاب است چون بعضي از کتاب ها داراي بیش از یك موضوع هستند.

شيوة تنظيم اطالعات
در معرفی هر کتاب، چكیده ای از محتوا و اطالعات کتاب شناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را برای خواننده 
آسان می کند. این اطالعات به ترتیب از این قرار هستند: شمارة کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه و عنوان 
کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر، نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛ گروه مخاطب کتاب؛ موضوع 

درسی؛ کلمات کلیدی و چكیدة کتاب.

نمايه هاى كتاب
در پایان هر کتاب نامه، چندین نمایه بر اساس عنوان کتاب، نام پدیدآورندگان، موضوع درسی، پایة تحصیلی، کلمات کلیدی، 
درهمكرد نام ناشر و عنوان کتاب، و نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا معلمان، مربیان، کارشناسان، والدین و سایر 
مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود، به منابع مناسب  دست یابند. در متن، به هر کتاب یك شمارة ردیف داده شده است. 

نمایه های کتاب بر اساس این شماره ها مرتب شده اند و ما را به این شماره ها ارجاع می دهند.
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همكاران ما در اين كتاب نامه
در تولید و آماده سازی این کتاب نامه همكاران متعددی به ما یاری رسانده اند و خصوصاً در بررسی کتاب ها حوصله و دقت زیادی 

به کار بسته اند. کارشناسان و معلمانی که در آماده سازی این مجموعه از نظرات و همكاری هایشان بهره بردیم عبارت اند از:

كارشناسان معلم:
1. سید عالءالدین اعالیي 2. مرضیه پناهیان پور 3. سید مرتضي ثابتي 4. علي رضایي 5. مرضیه سعیدي 6. حشمت اله 
سلیمي 7. علي شاه محمدي 8. منیرسادات ضرغامیان 9. منوچهر علیپور 10. بتول فرنوش 11. سهیال ملكوتي 12. مژگان 

موالئي راد 13. سمیه سادات میرمعیني 14. ابراهیم هداوند میرزایي 

كارشناسان برنامة درسى:
1.فریدون اکبري/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ادبیات فارسي

2. مسعود جوادیان/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تاریخ 
3. معصومه رضوانفر/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تربیت بدني
4.میترا دانشور/  کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تفكر و پژوهش

5.کوروش امیري نیا/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی جغرافیا
6. مهدي چوبینه/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی جغرافیا

7.منیر زارع زاده/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی حرفه و فن
8. عادل اشكبوس/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی دیني و عربي

9.شهرزاد بخشعلي زاده/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ریاضي
10.بهنام علوي مقدم/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی زبان انگلیسي

11.مریم انصاري/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربي
12.حسین الوندي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربي

13.محمد مهدي ناصري/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعي 
14.محمود معافي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي

15.محمدرضا مقدادي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي
16.مینو آیت اللهي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی هنر

راهنماى استفاده از اين كتاب نامه
در این راهنما، اطالعات مربوط به یك کتاب، به صورت نمونه نشان داده شده است. این اطالعات ضمن معرفی کتاب، به 

ما می گوید که کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.
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سالوي، اندرو79. 

32 ص

چه جانداراني در کالس درس شما 
زندگي مي کنند؟

 رحلی

حسین الوندي 

مجموعه کتاب هاي »زندگي پنهان«، شما را به سفري براي دیدن جان داران بسیار ریز مي برد؛ سفر به دنیاي جان داران 
بسیار کوچكي که در گوشه و کنار مدرسه، کالس درس و حتي درون بدن شما زندگي مي کنند. در این کتاب ها با گیاهان 

میكروسكوپي، کنه هاي گوش، میكروب هاي غذاساز، جوندگان کتاب هاي کهنه، و... آشنا مي شویم. در پایان کتاب، واژه نامه، 
معرفي سایت هاي مفید و هم چنین نمایة موضوعي آمده است.

میكروب ها، بهداشت محیط زیست، آموزش علوم، جان داران میكروسكوپي

علوم تجربي

تهران: قدیاني،کتاب هاي 
بنفشه، 1390

دوم و سوم، معلم، والدین

عنوان کتاب مؤلف شمارة مدخل

تعداد صفحات محل نشر: ناشر، سال نشرمترجم

پایة تحصیلی قطع

کلمات کلیدی

چكیده

موضوع درسي

زندگي پنهان

عنوان مجموعه

برای بیان دیدگاه های خود دربارة این کتاب نامه یا فرستادن کتاب، به نشانی تهران، خیابان کریمخان زند، 
خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، دفتر انتشارات کمك  آموزشی، دبيرخانة 
سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى مكاتبه یا با شمارة تلفن 88306071 )021( تماس حاصل 
فرمایید. وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir آمادة دریافت 

دیدگاه هاي شماست
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بدين وسيله از ناشران و پديدآورندگان محترم كتاب هاى آموزشى دعوت مى شود نسخه اى از 
كتاب هاى آموزشى چاپ اول سال 1391 خود )و يك سال پيش از آن( را براى بررسى به نشانى 

دبيرخانة سامان دهى منابع آموزشى و تربيتي بفرستند.

لطفاً در ارسال كتاب به اين نكات توجه فرماييد.

*کتاب های ارسالی باید نخستین بار در سال 1391 یا یك سال پیش از آن منتشر شده باشند.
*کتا ب هایی در آخرین کتاب نامه معرفی می شود که تا 30 خرداد سال 1392 به این دبیرخانه رسیده باشد. در غیر این صورت 

چنان چه تاریخ چاپ نخست آن در سال 1391 و جزء کتاب های مناسب باشد، در کتاب نامه بعدی به چاپ می رسد.
* ارسال یك نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.

*امكان بازگرداندن کتاب های غیر مرتبط یا نامناسب برای دبیرخانه وجود ندارد.
 http://samanketab.roshdmag.ir فهرست کتاب های رسیده در پایان هر ماه، در وبگاه سامان کتاب به نشانی *

اعالم می شود.
* فهرست کتاب های مناسب به تدریج در وبگاه سامان کتاب منتشر می شود و در اختیار کاربران این وبگاه قرار می گیرد. 
افزون بر این فهرست، این کتاب ها ضمن آن که در کتاب نامه های مرتبط به چاپ می رسد، در پایان هر دوره از بررسی ها 

به صورت رسمی و مكتوب به ناشر گزارش داده می شود.
*ضمناً فهرستی از کتاب های مناسب برای دفتر تألیف کتاب های درسی و مراکز خرید و نمایشگاهی کتاب فرستاده 

می شود تا در صورت نیاز از کتاب های مناسب معرفی شدة این دبیرخانه خریداری کنند.
* ارسال کتاب از سوی هر یك از پدیدآورندگان اثر، منعی ندارد ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده می شود.

*کتاب هایی که توسط مؤلف منتشر شده اند، در این دبیرخانه قابل بررسی هستند و در این صورت گزارش به نام مؤلف صادر خواهد شد.
*کتاب های مناسب، خود به خود در جشنوارة کتاب های رشد حضور می یابند و برای شرکت در جشنواره نیازی به ارسال 

مجدد کتاب نیست.
* مطابق آیین نامة سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی، مصوبه 828 شوراي عالي آموزش و پرورش، کتاب های آموزشی 

در صورتی مجازند وارد آموزشگاه ها شوند، که به عنوان کتاب مناسب شناخته شده باشند.
کتاب های ارسالی دورة آموزش راهنمایي باید شامل یك یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد: 

ادبیات فارسي، تاریخ، تربیت بدني، تعلیم و تربیت دیني، تفكر و پژوهش، جغرافیا، حرفه و فن، ریاضي، زبان هاي خارجي، 
عربي، علوم تجربي، علوم تربیتي، قرآن، مطالعات اجتماعي، مهارت هاي زندگي، هنر.

فراخوان ارسال كتاب
 ) براي توليد كتاب نامه شماره14 دورة آموزش راهنمايي(
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 مناسب و مرتبط با برنامة درسي
دورة آموزش راهنمايي 
)چاپ اول ـ سال  1390(
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  فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي
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1. فراهاني، حسین. آزمون برتر زبان انگليسي خط سفيد پايه سوم راهنمايي. سبزوار: خط سفید، 
1390، 96 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: سوم

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
كلمات كليدي: زبان انگلیسي، آزمون و تمرین، پایة سوم راهنمایي، راهنماي آموزشي

چكيده: کتاب حاضر حاوي بیش از 700 سؤال چهار گزینه اي طبقه بندي شده و چند آزمون ورودي 
مدارس خاص است. در این کتاب به تمامي سطوح آموزش و ارزشیابي توجه خاص شده و در هر سؤال 
حداقل یك نكتة تستي گنجانده شده است. در پایان کتاب پاسخ نامه و لغت نامه براي لغات خارج از 
کتاب در نظر گرفته شده اند. یك حلقه لوح فشردة آزمون الكترونیكي با بیش از 700 سؤال طبقه بندي 
شده نیز به کتاب ضمیمه شده است. با هر بار استفاده از این نرم افزار، تعداد محدودي از این سؤال ها 

به صورت تصادفي پیش روي دانش آموز قرار مي گیرند و پس از هر آزمون کارنامه اي صادر مي شود.

2. محمودیان، حبیب اهلل. آشنايي با موزه و موزه داري. ایالم: زاگرو، 1389، 130 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: معلم
موضوع درسي: تاریخ

كلمات كليدي: حفظ آثار فرهنگي، شناساندن تمدن ها، موزه داري، تاریخ بشریت

چكيده: مشاهده و بررسي مجموعه هاي با ارزش به جاي مانده از تاریخ بشریت این حقیقت را بهتر 
روشن مي سازد که انسان همیشه به دنبال شناخت مجهوالت و ناشناخته ها براي یافتن، دریافتن و بهره 
گرفتن از آن ها در مراحل تكامل و روند زندگي خود بوده است. یكي از بهترین ابزارها و امكانات براي 
بهره گیري از عصارة تاریخ بشریت موزه ها هستند. موزه ها عالوه بر این که جنبة نمایش و آموزشي 
دارند، محل مناسب و امني براي حفظ و نگه داري آثار تاریخي، تاریخ طبیعي و در کل آثار فرهنگ 
ملي و مذهبي کشورها محسوب مي شوند. مسلم است موزه ها مي توانند در شناساندن و معرفي تمدن و 

فرهنگ هر کشور به مردم نقشي مهم ایفا کنند.
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3. سهرابي، عیسي. کتاب هاي خودآموز گاج: آموزش انگليسي دوم راهنمايي. تهران: بین المللي گاج، 
1390، 144 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، آزمون و تمرین، دستور زبان، معني واژگان

چكيده: کتاب حاضر به منظور کمك به دانش آموزان پایة دوم راهنمایي در یادگیري زبان انگلیسي در 
9 درس نگارش یافته است. در بخش اول هر درس، فهرست تمامي واژگان آن درس به همراه معني 
و نوع دستوري آن ها آمده است. در بخش دوم هر درس آزموني ارائه شده است که دانش آموزان به 
کمك آن مي تواند به سنجش دانش خود در زمینة زبان بپردازند. آزمون هاي میان نوبت اول، پایان 
نوبت اول و میان نوبت دوم براساس بودجه بندي آموزش وپرورش تنظیم شده اند. در انتهاي کتاب نیز 

سه آزمون هماهنگ آورده شده است.

4. سهرابي، عیسي. کتاب هاي خودآموز گاج: آموزش انگليسي سوم راهنمايي. تهران: بین المللي 
گاج، 1390، 144 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: سوم

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، آزمون و تمرین، دستور زبان، درک مطلب، تست المپیاد

چكيده: در این کتاب به آموزش کامل مطالب کتاب درسي و بررسي سؤاالت امتحاني سال هاي اخیر 
به همراه پاسخ تشریحي آن ها در موضوعات معني واژگان، دستور زبان، تلفظ، مكالمه، درک مطلب و 
امال پرداخته شده است. از تكرار سؤاالت جلوگیري شده است تا عالوه بر متنوع  بودن سؤاالت و پوشش 
نكات درسي، حجم کتاب نیز متناسب با ساعات آموزشي مدارس باشد. در پایان هر درس نمونه اي از 
تست هاي المپیاد و آزمون هاي ورودي مدارس نمونه آورده شده که پاسخ هاي کلیدي آن ها در انتهاي 

کتاب آمده است.
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5. نیازي، محسن / زارعي، عباس. آموزش بر پاية تفكر خالق. تهران: ثامن الحجج، 1389، 128 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم
موضوع درسي: تفكر و پژوهش

كلمات كليدي: پرورش خالقیت، روش تدریس، تفكر در تعلیم و تربیت، اصول یادگیري

چكيده: کتاب حاضر دربارة تفكر و تأمل در یادگیري است و در آن سعي شده، طي 11 فصل شیوه هاي 
تفكر و خالقیت در زمینة تدریس براي استادان دانشگاه ارائه شود. در این کتاب به زعم نگارنده هدف 
این بوده است که پرسش هاي احتمالي استادان مخاطب پیش بیني و مورد بحث قرار گیرد. تفكر در 
تعلیم و تربیت، نقش تفكر در تعلیم و تربیت، شیوة برانگیختن تفكر، فواید تفكر تحلیلي، تفكر ارزشي، 

شیوه هاي ارزش یابي یادگیري عنوان هاي برخي فصل هاي کتاب هستند.

6. غالمپور، سهراب. آموزش پلكاني زبان انگليسي دوم راهنمايي. تهران: ندوشن، 1390، 192 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: دوم
موضوع درسي: زبان هاي خارجي

كلمات كليدي: دیكته، آزمون، واژگان، گرامر، مكالمه،   تلفظ، درک مطلب، آموزش زبان انگلیسي، 
پایة دوم راهنمایي

چكيده: این کتاب براساس کتاب درسي زبان انگلیسي پایة دوم دورة راهنمایي تألیف شده است. 
آموزش در این کتاب صورت پلكاني دارد و در ابتداي هر درس لغات جدید آن آمده است. نكات 
دستوري هر درس با مثال هاي ساده توضیح داده شده اند و براي حل تمرینات نیازي به مراجعه به کتاب 
درسي نیست. براي این که حل تمرینات براي دانش آموزان خسته کننده نباشد، از جدول هاي رمزدار، 
ضرب المثل ها و سرگرمي هاي متفاوتي استفاده شده است. تمرینات کتاب به صورت تفكیك شده، طبق 

آزمون هاي استاندارد شده و همراه با پاسخ نامه هستند.
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7. حاجي اسحاق، سهیال. آموزش راه هاي يادگيري. تهران: موسسه انتشارات کورش چاپ، 1390، 
274 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: آموزش وپرورش ایران، علوم تربیتي، روش تدریس، روش شناسي، روش یادگیري

 

چكيده: براي هر کودک »یادگیري« تجربه اي طبیعي و لذت بخش است. چه مي شود که این لذت با 
ورود او به مدرسه به یك »مسئله« تبدیل مي شود و مرتب باید براي حل آن چاره اندیشي کرد؟ در این 
کتاب روش هاي یادگیري به زباني ساده و روان توضیح داده شده است. کتاب ابتدا با یك مقدمة کلي 
به  ویژگي هاي یاددهي و یادگیري در قرن بیست و یكم، نقش نظریه هاي یادگیري در نوع آموزش 
و چرا باید به دنبال راه هاي جدید یادگیري باشیم، مي پردازد. سپس در چهار فصل نقش خانواده را در 
یادگیري شرح مي دهد. عنوان هاي فصل ها از این قرارند: فصل اول: خانوادة الگوهاي اجتماعي؛ فصل 
دوم: خانوادة اطالعات پردازي؛ فصل سوم: خانوادة رفتاري؛ فصل چهارم: خانوادة انفرادي. در پایان 

الگوي ترکیبي تدریس تبیین شده است.

8. رزاق زاده، نرگس. آموزش رياضي دوره راهنمايي از طريق مشاركت گروهي. قم: نصایح، 87، 
80 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: آزمون ریاضي، حساب، رسم، هندسه، آموزش دورة راهنمایي

 

چكيده: این کتاب داراي چهار فصل است و عالوه بر تدریس مفاهیم درس ریاضي، در قالب مشارکت 
گروهي، بازي و روش هاي ابتكاري دیگر، با ایجاد شور و نشاط و انگیزه، مفاهیم اجتماعي زندگي را 
به دانش آموزان دورة راهنمایي مي آموزد. در سه فصل اول کتاب، به ترتیب هر فصل به فعالیت هاي 
یك پایة دورة راهنمایي اختصاص یافته است. فصل چهارم کتاب به طرح سؤاالت کاربردي پرداخته 
و سؤاالت آن دربارة خط، نیم خط، پاره خط، عدد مخلوط، جمع و تفریق کسرها، مفهوم کسر، تساوي 

کسرها، نسبت و تناسب، تسهیم به نسبت، و مجموعة اعداد است.
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9. چراتي، وحید. آموزش رياضيات با رويكرد هوش و خالقيت دوم راهنمايي. تهران: آبرنگ، 
1390، 144 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: مجموعه ها، هندسه، آموزش ریاضي، پایة دوم دورة راهنمایي

 
چكيده: کتاب »آموزش ریاضیات با رویكرد هوش و خالقیت« حاوي درس هاي کتاب ریاضي پایة دوم 
دورة راهنمایي، همراه با مثال هاي مناسب است. به عالوه براي هر درس براساس اهداف کلي و جزئي 
آن درس تعدادي سؤال  محتوایي طراحي شده است. تعدادي سؤال تستي نیز براي افزایش مهارت 
تست زني و مهارت هاي حل مسئله به همراه پاسخ تشریحي آن ها آمده است. هم چنین براي هر مبحث 
سؤال هایي داده شده اند که در آزمون مدارس تیزهوشان، نمونة دولتي، غیر انتفاعي طرح مي شوند، پاسخ 

همة سؤاالت کتاب در پایان آن آمده است.

10. محسن پور، بهرام. آموزش و پرورش تطبيقي )مباني، اصول و روشها(. تهران: سازمان مطالعه 
و تدوین کتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(، 1389، 104 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: آموزش و پرورش تطبیقي، تاریخ تحول، روش هاي تحقیق، علوم تربیتي، تجارب آموزشي

چكيده: آموزش و پرورش تطبیقي، یكي از زیر مجموعه هاي علوم تربیتي به شمار مي رود که در آن 
کوشش مي شود با تحقیق در نظام هاي آموزش و پرورش و آموزش عالي سایر جوامع و کشورها، به 
بهبود و اعتالي فرایند تعلیم و تربیت، کمك شود. در این کتاب چند مبحث اصلي در قلمروي آموزش و 
پرورش تطبیقي بررسي شده است. مؤلف به جاي ارائه  اطالعات، به توصیف نظام هاي آموزشي، مفاهیم 
کلیدي آموزش و پرورش تطبیقي، رویكردها و روش هاي تحقیق پرداخته است تا خوانندگان بتوانند، با 

نحوة پژوهش و ضوابط بهره گیري از تجارب آموزشي سایر کشورها آشنا شوند.
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11. مارزینو، رابرت جي... ]ودیگران[. ابعاد تفكر دربرنامه ريزي درسي و تدريس. قدسي احقر. 
تهران: یسطرون، 1389، 341 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: معلم، مدیر، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: تفكر و پژوهش
كلمات كليدي: اندیشه و تفكر، برنامه ریزي درسي، روش تدریس، فراشناخت

چكيده: مخاطبان کتاب حاضر برنامه ریزان درسي آموزش وپرورش هستند. در این کتاب طي هفت 
فصل ابعاد مختلف تفكر در برنامه ریزي درسي مورد مطالعه قرار مي گیرد. تفكر به عنوان اساس آموزش، 
فراشناخت، تفكر انتقادي و خالق، فرایندهاي تفكر، مهارت هاي محوري تفكر، رابطة دانش مربوط به 

حوزه هاي درس با تفكر، و کاربرد چارچوب، عنوان های فصل هاي این کتاب هستند.

12. کرمي، وحید. فرزانگان: ابوسهل مسيحي. تهران: مدرسه، 1389، 64 ص 
قطع: پالتویي

پاية تحصيلي: دوم
موضوع درسي: تاریخ

كلمات كليدي: ابوسهل مسیحي، جرجاني، تاریخ پزشكي، مشاهیر ایران
 

چكيده: ابوسهل عیسي بن یحیي المسیحي الجرجاني که به نام »جرجاني« نیز شناخته مي شود، 
ایراني نیمة دوم قرن چهارم و هم دورة ابن سینا است. او عالوه بر پزشكي در  دانشمند و پزشك 
دانش هاي دیگر از جمله هندسه، ستاره شناسي و حكمت نیز آثاري داشته است. جرجاني در خوارزم 
زندگي مي کرد و در سال 403 هجري که به همراه ابن سینا از خوارزم به خراسان مي رفت، در بیابان 
خوارزم درگذشت. هدف از تدوین این کتاب آشنایي نوجوانان و جوانان ایراني با مشاهیر کشور عزیزمان 
ایران است که هر یك در روزگاري عطر و بوي خاصي را در فضاي میهن پراکنده اند و در پربار کردن 

فرهنگ و تمدن این مرز و بوم نقشي بسزا داشته اند.
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13. گودرزنیا، محدثه. چهره هاي درخشان: استاد فرشچيان. تهران: مدرسه، 1389، 80 ص 
قطع: پالتویي

پاية تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: تاریخ

كلمات كليدي: نقاشان ایراني، زندگي نامه، ادبیات نوجوانان، داستان هاي فارسي، محمود فرشچیان، 
نقش فرش

چكيده: پدر محمود فرشچیان که نمایندة فرش اصفهان بود، با دیدن استعداد فرزندش، وي را به کارگاه 
نقاشي استاد حاج میرزا آقا امامي برد. وي پس از آموزش نزد استاد امامي و بهادري در مدرسة هنرهاي 
زیباي اصفهان، براي گذراندن دورة هنرستان به اروپا سفر کرد. او پس از بازگشت به ایران کار خود را 
در ادارة کل هنرهاي زیباي تهران آغاز کرد و به مدیریت ادارة مالي و استادي دانشكدة هنرهاي زیباي 
دانشگاه تهران برگزیده شد. کتاب دربرگیرندة زندگي نامة این استاد بزرگ و مجموعة آثار ایشان است. 

در پایان کتاب توضیح اعالم و منابع آورده شده است.

14. برازش، محمود  رضا. آشنایي با کشورهاي جهان: استراليا. مشهد: آفتاب هشتم، 1390، 264 ص 
قطع: رقعي

پاية تحصيلي: معلم
موضوع درسي: جغرافیا

كلمات كليدي: استرالیا، جغرافیاي طبیعي، جغرافیاي انساني، آموزش جغرافیا، جغرافیاي اقتصادي، 
تاریخچه، سیاست و حكومت، مناطق دیني، مشاهیر.

چكيده: این کتاب شش بخش اصلي دارد که به منظور آشنایي با کشور استرالیا تألیف شده است. 
مطالب آن با توجه به نیاز عالقه مندان و مسافران کشور استرالیا و براي راهنمایي ایشان جمع آوري و 
تنظیم شده است و اطالعات مناسبي را به خواننده منتقل مي کند. تقسیم بندي مطالب شامل موقعیت 
جغرافیایي، آب و هوا، پوشش گیاهي، حیوانات، جمعیت، پرچم، زبان و خط، مذهب، فرهنگ، اقتصاد، 
واحد پول، صادرات و واردات، منابع طبیعيـ  معدن، صنعت، کشاورزي، دام پروري، جنگل داري، شیالت، 
جهان گردي، تاریخچه، قانون اساسي، قواي سه گانه، احزاب، سیاست خارجي، مناطق دیدني، و مشاهیر 

استرالیاست.
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15. روزینسكي، ناتالي مایرا. اسحاق نيوتن: رياضيدان و دانشمند برجسته. تهران: ققنوس، 1390، 
114 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم

موضوع درسي: ریاضي/ تاریخ
كلمات كليدي: نیوتن، آیزاک، 1642- 1727م. دانشمندان، انگلستان، سرگذشتنامه

چكيده: انقالب علمي دوره اي از تغییرات بنیادي در باورها، افكار و عقاید بود. طي این دوران که 
150 سال - از حدود سال 1550 م تا حدود سال 1700 طول کشید، نظرها در مورد اخترشناسي، 
زیست شناسي و فیزیك و حتي شیوة کار دانشمندان دچار دگرگوني عمیق شد. اسحاق نیوتن دانشمند 
و نابغه اي بود که اکتشافاتش طرز فكر انسان دربارة جهان را تغییر داد. وضع اصول جهانشمول دربارة 
چگونگي عملكرد جاذبه، نیرو و حرکت و روابط میان آن ها از جمله دستاوردهاي اوست که این اصول به 
قوانین نیوتن شهرت یافته است. در وراي تصویر عمومی نیوتن در مقام فردي نابغه، مردي با مشكالت 
و شكست هاي واقعي وجود داشت شخصیتي پیچیده و گاه بي ادب که عالیق و امیالش با افسانه هایي 

که از او ساخته اند، چندان همخواني ندارد.

16. پیج، جیسون. اطلس بچه ها. ناصر جعفرزاده / فاطمه محمدي. مشهد: ضریح آفتاب، 1390، 43 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: دوم
موضوع درسي: جغرافیا

كلمات كليدي: نقشه، آموزش جغرافیا، اطلس، شناخت جهان
 

چكيده: اطلس کتاب نقشه هاست که قسمت هاي متفاوت جهان را نشان مي دهد. نقشه ها شكل هاي 
کوچكي از مكان هاي بزرگ هستند که از نماي باال رسم شده اند. کودکان با مطالعة این کتاب و مشاهدة 
نقشه ها اطالعات زیادي دربارة اطلس و نقشه، نقشه خواني، قطب جنوب، قطب شمال، کانادا، ایاالت 
متحدة آمریكا، مكزیك،آمریكایي مرکزي و کارائیب، آمریكاي جنوبي، اروپاي شمالي، اروپاي جنوبي، 

روسیه و همسایگانش، خاورمیانه، آفریقاي شمالي و جنوبي، آسیا، استرالیا و... به دست مي آورند.
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17. رودسري، حسین. الگوي حضور )نگاهي به سيره شهيد بهشتي در عرصه تعليم و تربيت(. 
تهران: مدرسه، 1390، 360 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم

موضوع درسي: تاریخ
كلمات كليدي: محمد بهشتي، تعلیم و تربیت، زندگي نامه، تعلیم و تربیت دیني

 

چكيده: شهید بهشتي متفكري عمیق و ژرف اندیش و مدیري مدبر و دوراندیش بود. این ویژگي ها، 
از او انساني چند بعدي ساخته بود. کتاب حاضر قصد دارد، ضمن بازشناسي اندیشه ها و تجربه هاي 
تربیتي شهید بهشتي در زمینة شناخت راهكارها و زمینة همكاري هاي جدي حوزه و آموزش وپرورش، 
الگویي کارامد براي آموزش وپرورش و حوزه ارائه دهد. کتاب حاضر شامل 9 فصل با این عنوان هاست: 
روز شمار حیات نوراني شهید بهشتي؛ زندگي نامه؛ ضرورت و تشكیالت؛ مسئولیت و نظارت روحانیت 
انقالبي و اصیل؛ ایده هاي جدید آموزشي؛ اقدامات فرهنگي و تبلیغي؛ مشارکت در تدوین و تألیف 
کتاب هاي درسي؛ آسیب هاي تعلیم و تربیت دیني از نگاه شهید بهشتي؛ ویژگي هاي فردي آیت  اله 

بهشتي.

18. توزنده  جاني، جعفر. تاریخ بخوانیم: اهلل وردي خان )غالمي كه سلطان شد(. تهران: مدرسه، 
1390، 132 ص 

قطع: پالتویي
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: تاریخ
كلمات كليدي: تاریخ ایران، شاه عباس صفوي، اهلل وردي خان، زندگي نامه، سرداران ایراني

 

چكيده: اهلل وردي خان، سردار و فرماندار نامي هم عصر شاه عباس اول صفوي است. وي از اهالي 
گرجي بود که به اسالم گروید و در دستگاه صفوي خدمت کرد. نخستین سپهساالر کل ارتش شاه 
عباس و فرماندار فارس بود. هم چنین وي پدر امامقلي خان مشهور نیز هست. این سردار گرجي تاحدي 
رشادت مي کند که امروز در حرم امام رضا)ع(گنبد اهلل وردي خان به نام وي است. کتاب حاضر در 

برگیرندة شرح حالي از زندگي و معرفي اقدامات او مي باشد. در پایان کتاب اعالم منابع شده است.
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19. میلر، دابرا. امارات متحده عربي. سمانه آزادي تهران: ققنوس، 1390، 135 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: معلم
موضوع درسي: تاریخ

كلمات كليدي: امارات متحد عربي، ادبیات نوجوانان

چكيده: امارات متحد عربي کشوري کوچك است که در جنوب خلیج فارس در همسایگي عربستان 
سعودي واقع شده است. امارات کشوري جوان است که در سال 1971 شكل گرفت ولي با وجود 
کوچكي و جواني اش یكي از مهم ترین صادرکننده هاي نفت در منطقه خلیج فارس است. این کشور 
همچنین یكي از قوي ترین حامیان آمریكا در جهان عرب محسوب مي شود. دراین کتاب با اطالعاتي 

درباره امارات متحد عربي و چگونگي پیشرفت آن آشنا مي شویم.

20. آقا طاهر، آناهیتا. انديشه هاي جاودان. تهران: البرز فردانش، 1390، 60 ص 
قطع: بیاض

پاية تحصيلي: سوم، معلم
موضوع درسي: ادبیات فارسي

كلمات كليدي: نكته گویي، گزیده گویي، اندیشه هاي جاودان، کتاب دوزبانه، آموزش مهارت هاي زندگي
 

چكيده: این کتاب پندهاي پسندیده و سخنان بزرگاني مثل واشنگتن ایروینگ، بوکر.تي. واشنگتن، 
فولر، جین پورتر، لرد شیفتزبري، ادوارد.پي. مورگان، میگوئل دي سروانتس و... را دربارة مفاهیمي چون 
شادي، زیبایي، کتاب، شهامت، زندگي، مرگ و... نقل کرده است. ضمناً کتاب این سخنان را به فارسي 

و انگلیسي آورده است.
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21. کانون اندیشه جوان. مشق آزاد: انقالب روح اهلل: تاريخ جمهوري اسالمي ايران. تهران: کانون 
اندیشه جوان، 1389، 48 ص 

قطع: جیبي
پاية تحصيلي: سوم

موضوع درسي: تاریخ
كلمات كليدي: تاریخ ایران، سلسلة پهلوي، امام خمیني)ره(، انقالب اسالمي 1357، مبارزة سیاسي

 

چكيده: کتاب »انقالب روح اهلل: تاریخ جمهوري اسالمي ایران«، سال شمار این نهضت است. در این 
کتاب مي خوانیم: در سال 1332 هجري شمسي با چاپ کتاب »کشف االسرار«، امام خمیني)ره(به نقد 
و بررسي سلطنت، استعمار خارجي و استبداد داخلي پرداخت. در سال 1340 امام خمیني به مرجعیت 
رسیدند. در سال 1340 انقالب سفید مطرح شد. در سال 1342 قیام مردم سرکوب شد. سال 1343، 
سال تبعید امام بود. این کتاب وقایع ایران را تا سال 1358 بررسي مي کند و ما را با سیر انقالب آشنا 

مي سازد.

22. سهرابي، عیسي. کتاب هاي کار: انگليسي 3 )سوم راهنمايي(. تهران: بانك کتاب، 1390، 136 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: سوم
موضوع درسي: زبان هاي خارجي

كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، آزمون و تمرین، سوم راهنمایي، راهنماي آموزشي

چكيده: کتاب کار درس انگلیسي سوم راهنمایي به منظور یادگیري هرچه بیشتر و بهتر آموزش زبان 
انگلیسي تدوین شده است. یكي از ویژگي هاي این کتاب آن است که اغلب سؤاالتش گزیده اي از 
سؤاالت امتحانات نهایي چهار سال اخیرند که به همراه تعدادي سؤال تألیفي به صورت درس به درس 
در بخش هاي واژگان، مكالمه، تلفظ، دستور زبان و درک مطلب ارائه شده اند. چیدمان سؤاالت هر درس 
به صورت هدفمند، از آسان به دشوار است. به عالوه، آزمون هاي میان نوبت اول، پایان نوبت اول و میان 
نوبت دوم براساس بودجه بندي آموزش وپرورش طراحي و ارائه شده اند. در پیوست کتاب، فهرست آوایي 
و معنایي واژگان سال سوم راهنمایي، جدول افعال بي قاعده و فهرست کامل واژگان دورة راهنمایي به 

ترتیب حروف الفبا ارائه شده اند.
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23. سهرابي، عیسي. کتاب هاي کالغ سپید: انگليسي دوم راهنمايي. تهران: بانك کتاب، 1390، 
120 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، آزمون و تمرین، راهنمایي آموزشي، دوم راهنمایي

چكيده: کتاب کار حاضر با دیدگاهي متفاوت به منظور یادگیري و تمرین بیشتر درس انگلیسي سال 
دوم راهنمایي تألیف شده است. یكي از فعالیت هاي اصلي این کتاب براي یادگیري زبان انگلیسي، 
تمرین و ممارست است. کتاب حاوي نمونه سؤاالت تألیفي با چیدماني هدفمند در هر درس، نمونه 
آزمون هاي استاندارد میان نوبت اول و دوم، طبقه بندي آوایي و معنایي واژگان، و فهرست کاملي از 

واژگان انگلیسي سال هاي اول و دوم به ترتیب الفبایي در پایان کتاب است.

24. کریمیان، زهرا. انگليسي دوم راهنمايي كار طاليي. تهران: کانون گسترش علوم/ موسسه 
فرهنگي و انتشاراتي مرجع کنكور، 1390، 192 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، آزمون و تمرین، پایة دوم راهنمایي

 

چكيده: تمرین و ممارست بخش جدایي ناپذیر فرایند آموزش به خصوص در زبان انگلیسي است. این 
کتاب براساس سرفصل هاي کتاب درسي و تمرین هاي آن نگارش یافته است. تمرین هاي آموزشي 
آن شامل این بخش هاست: تمرین دیكته، مكالمه، نكات دستوري، واژگان، درک مطلب و پرسش هاي 
تمرین هاي  از:  تمرین هاي آن عبارت اند  آموزشي، دیگر  تمرین هاي  بر  تشریحي دستوري. عالوه 
کاربردي پرورش دهندة استعدادهاي زبان انگلیسي؛ آزمون هاي میان نوبت اول و دوم؛ آزمون هاي دي 
و خرداد همراه با بارم؛ آزمون هاي تیزهوشان؛ سؤال هاي ویژة سرگرمي؛ روش هاي یادگیري تصویري.
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25. پریسته، رضا. انگليسي سوم راهنمايي. تهران: بین المللي گاج، 1390، 148 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: سوم
موضوع درسي: زبان هاي خارجي

كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، کتاب درسي، پایة سوم راهنمایي، آزمون و تمرین
 

چكيده: کتاب حاضر کتاب کار درس انگلیسي سال سوم راهنمایي است که براساس نظرات کارشناسان 
و مدرسان این درس و با استفاده از سؤاالت امتحانات نهایي سه سال اخیر به صورت درس به درس در 
موضوعات واژگان، دستور زبان، تلفظ، مكالمه، درک مطلب و امال تألیف شده است. در این مسیر، ضمن 
بررسي سؤاالت بیش از 80 آزمون امتحاني استان هاي گوناگون کشور در سه سال گذشته، بهترین و 

مناسب ترین آن ها را انتخاب و به تفكیك موضوع در کتاب آورده اند.

26. کریمیان، زهرا. انگليسي سوم راهنمايي كار طاليي. تهران: کانون گسترش علوم/ موسسه 
فرهنگي و انتشاراتي مرجع کنكور، 1390، 224 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: سوم

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، آزمون و تمرین، پایة سوم راهنمایي

چكيده: این کتاب براساس سرفصل هاي کتاب درسي و تمرین هاي آن نگارش یافته است. تمرین هاي 
آموزشي آن شامل این بخش هاست: تمرین دیكته، مكالمه، نكات دستوري، واژگان، درک مطلب 
و پرسش هاي تشریحي دستوري. عالوه بر تمرین هاي آموزشي، دیگر تمرین هاي آن عبارت اند از: 
تمرین هاي کاربردي پرورش دهندة استعدادهاي زبان انگلیسي؛ آزمون هاي میان نوبت اول و دوم؛ 
آزمون هاي دي و خرداد همراه با بارم؛ آزمون هاي تیزهوشان؛ سؤال هاي ویژة سرگرمي؛ روش هاي 

یادگیري تصویري.
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27. پندي، زهره. اولين المپياد نوجوانان ايران )رقابت هاي رياضي(. تهران: مبتكران/ پیشروان، 
1390، 124 ص 

قطع: خشتي 
پاية تحصيلي: معلم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: المپیاد ریاضي، پرسش و پاسخ، آموزش ریاضي، پاسخ نامة تشریحي

ایران« در مرحله هاي  از پرسش هاي »المپیاد ریاضي نوجوانان  چكيده: کتاب حاضر مجموعه اي 
مقدماتي و نهایي است. پاسخ هاي کاماٌل تشریحي آن به منظور آشنا کردن دانش آموزان و معلمان 
ریاضي دورة راهنمایي با این المپیاد، بعد از پرسش هاي هر پایة راهنمایي آورده شده است. پرسش ها 
و پاسخ ها به تفكیك سه پایة راهنمایي به ترتیب از اول تا سوم راهنمایي تنظیم شده اند. در هر آزمون، 
10 پرسش اول 3 نمره اي، 10 پرسش دوم 4 نمره اي و 10 پرسش سوم 5 نمره اي است. نمرة منفي 
براي پاسخ هاي نادرست در 10 پرسش اول، صفر است، اما در 10 پرسش دوم یك نمره و در 10 

پرسش سوم دو نمره است.

28. دوبونو، ادوارد. ايدة خالق. بنفشه آشناقاسمي تهران: ایران بان، 1389، 180 ص 
قطع: رقعي

پاية تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم
موضوع درسي: تفكر و پژوهش

كلمات كليدي: بازي و تمرین، پرورش خالقیت، برانگیختن خالقیت، ایدة خالق
 

چكيده: ادوارد دوبونو، استاد پیشگام در تكنیك ایدة خالق، در این کتاب 62 بازي و تمرین متفاوت 
ارائه کرده است که در آن ها از کلماتي اتفاقي به عنوان محرک هایي براي برانگیختن خالقیت و تفكر 
موازي استفاده مي شود. کتاب بسیار ساده، عملي و سرگرم کننده است و هر فردي مي تواند به منظور 

خلق ایده هاي خارق العاده از آن استفاده کند.
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29. جوادیان، مسعود. ايران باستان. تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1390، 72 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: معلم
موضوع درسي: تاریخ

كلمات كليدي: تاریخ ایران باستان، زردشت، هخامنشیان، اشكانیان، ایالمي ها
 

چكيده: کتاب حاضر کوشیده است تصویري نسبتاً جامع و البته خالصه از ایران باستان به مخاطبان 
ارائه دهد. دورة باستان تاریخ ایران، بسیار طوالني است و بیش از 4000 سال را دربرمي گیرد. در این 
دوره فرمانروایان بسیاري آمدند و رفتند، خاندان هاي قدرتمندي به حكومت رسیدند و سلسله هاي نوین 
را پي افكندند و جانشین خاندان هایي شدند که اختالف، رخوت، فساد و بي عدالتي آن ها را ضعیف کرده 
بود. این کتاب به سبكي نو، گزیده اي بسیار مجمل از این سرگذشت هاي طوالني را مورد بررسي قرار 
داده است. عنوان هاي برخي مطالب آن از این قرارند: ایالمي ها؛ زردشت ؛ عصر دیااکو؛ کوروش بزرگ؛ 
عصر توسعة امپراتور هخامنشي؛ ایران و یونان؛ زندگي اجتماعي در عصر هخامنشیان؛ اشكانیان؛ عصر 

انوشیروان.

30. جوادیان، مسعود. پیوند دیروز و امروز: ايرانيان باستان براي من چه كار كرده اند؟. تهران: 
محراب قلم کتابهاي مهتاب، 1390، 40 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: تاریخ
كلمات كليدي: ایران باستان، هنر، اعتقادات، پزشكي در ایران باستان، ادبیات نوجوانان

 

چكيده: این کتاب ضمن معرفي اجمالي تاریخ ایران باستان و هنر و فرهنگ آن عصر به جنبه هایي از 
ابداعات و اختراعات ایرانیان باستان پرداخته است که در دورة معاصر هنوز هم استمرار دارد. در پایان 

کتاب، رویدادهاي مهم تاریخي در ایران باستان و هم چنین واژه نامه امده است.
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31. پندي، زهره. بخش پذيري، مقسوم عليه و مضرب. تهران: مدرسه، 1389، 112 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: ریاضي

كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، راهنماي آموزشي، ضرب و تقسیم، بخش پذیري، عدد اول

چكيده: ریاضیات علم درست اندیشیدن است و راه موفقیت در این مسیر، فهم کامل مطالب و انجام 
تمرین کافي براي تقویت مهارت ها و افزایش دقت و تمرکز است. در این کتاب سعي شده است 
موضوعات گوناگون ریاضیات متناسب با دورة راهنمایي عمیق تر و دقیق تر بررسي شود. کتاب شامل 9 
فصل با این عنوان هاست: 1. ضرب و تقسیم اعداد طبیعي؛ 2. ضرب ذهني؛ 3. بخش پذیري؛ 4. مقسوم 
علیه و عدد اول؛ 5. تجزیة عددها؛ 6. همة مقسوم علیه هاي یك عدد؛ 7. ب.م.م؛ 8. مضرب و ک.م.م؛ 

9. مسئله هاي ترکیبي، همراه با پاسخ نامه.

32. سالم، سودابه. بخوان با من بساز با من )1 و 2(. تهران: سوره مهر، 1389، 118 ص 
قطع: بیاض 

پاية تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: هنر

كلمات كليدي: آموزش موسیقي، هنر براي کودکان، هوش موسیقیایي

نیز  و  موسیقیایي  رشد  رشد کودک،  متفاوت  از حیطة  آگاهي  به  موسیقي کودک،  مربي  چكيده: 
راه هاي گسترش اطالعات موسیقیایي کودک نیاز دارد. زیرا کودک باید اطالعات موسیقیایي خود 
را سازمان دهي و پردازش کند تا در فعالیت هاي بعدي مورد استفاده قرار دهد. رشد هوش موسیقیایي، 
مستقل از دیگر جنبه هاي هوش نیست، به همین سبب آگاهي مربیان از نظرات روان شناسان متخصص 

رشد و آموزش کودکان ضروري است.
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33. وینستون، رابرت. بدن من )من از چه چيزي ساخته شده ام؟(. محسن ارجمند/ آریا ارجمند 
تهران: محراب قلم، 1390، 96 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: انسان، زیست شناسي، ادبیات نوجوانان

 

چكيده: آیا تا به حال فكر کرده اید که چرا چهرة شما با چهرة افراد دیگر متفاوت است، یا چرا گاهي 
دقیقاٌ شبیه والدینتان هستید؟ بدن و مغز به همراه طرز تفكر و کردار و رفتارتان، همگي به هم مرتبط اند 
و سبب مي شوند که شما با هر فرد دیگري تفاوت داشته باشید. در این کتاب دربارة تمام مواردي که 
شما را منحصر به فرد مي کند، بحث شده است. ژن ها، شخصیت و استعدادهاي شما همگي بخشي از 
این مواردند. این کتاب سعي دارد هم شما را سرگرم کند و هم به شما بفهماند که چه چیزهایي، شما 

را شما کرده است.

34. کانون اندیشه جوان. مشق آزاد: برادر روح اهلل: رهبر معظم انقالب اسالمي. تهران: کانون 
اندیشه جوان، 1389، 32 ص 

قطع: جیبي
پاية تحصيلي: سوم

موضوع درسي: تاریخ
كلمات كليدي: علي خامنه اي، رهبر جمهوري اسالمي ایران، تاریخ انقالب اسالمي، زندگي نامه

چكيده: خانه اي کوچك بود در محله اي فقیرنشین در مشهد؛ خیلي کوچك؛ شصت هفتاد متر هم 
نمي شد. یك اتاق داشت و یك زیرزمین تنگ و تاریك. 24 تیرماه 1318 هجري شمسي بود که فرزند 
دوم آقا سیدجواد به دنیا آمد؛ در همان خانة کوچك. نامش را گذاشتند علي؛ سیدعلي. کتاب حاضر 
سرگذشت رهبر جمهوري اسالمي، آیت اهلل علي خامنه اي است و ما را با گوشه اي از زندگي ایشان 

آشنا مي کند.
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35. بیر، ریك. علم و ماجراهاي علمي: بزرگ ترين ناگفته هاي شگفت انگيز علمي: صد داستان 
خواندني در باره اختراعات و اكتشافات. مینا عالء تهران: ققنوس، 1390، 214 ص 

قطع: خشتي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: ناگفته هاي علمي، تاریخ علم، آموزش علوم تجربي، داستان اختراعات و اکتشافات

 

چكيده: این کتاب مجموعه اي از داستان هاي ماجراجویانه، اتفاقات مسرت بخش، دغدغه هاي مادام العمر 
و جرئت هاي خیره کنندة نوابغ است. داستان هاي واقعي اختراعات و اکتشافاتي است که از دو هزار سال 
پیش تا به حال انجام شده اند و پر از شخصیت هاي علمي و مشهوري مانند اسحاق  نیوتن است. براي 
بعضي از این دانشمندان اتفاقات غیر منتظره اي افتاده که در اختراع یا اکتشافشان نقش مهم و عمده اي 

را ایفا کرده است؛ مانند آن چه در اختراع تلفون، اشعة ایكس و شیشة ضد گلوله رخ داد.

36. رحماندوست، مصطفي. بعد از پدر، باران: مجموعة قصه با الهام از آيه هاي قرآن كريم. 
تهران: مدرسه، 1390، 68 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: سوم

موضوع درسي: ادبیات فارسي
كلمات كليدي: داستان هاي قرآني، داستان هاي کوتاه، ادبیات نوجوانان

 

چكيده: »پدرش تازه مرده بود و دو برادر دیگرش شرمگین تر از آن بودند که تاب دیدار دیگران را داشته 
باشند. یكي با کبر و ریا به میدان آمده بود. تا خلق خدا را بفریبد و آن دیگري بر سنگالخي دانه پاشیده 
بود و مسخرة این و آن شده بود. مردم برادر کوچك تر را به تالش و کار مي شناختند. این بود که به او 
اعتماد کردند.« کتاب حاضر از مجموعة »قصه با الهام از آیه هاي قرآن کریم« 9 داستان کوتاه به این 
عنوان ها دارد: بعد از پدر، باران؛ گلي سوخته، بر کاسة  سري؛ گل آلود؛ این اسب و آن انسان؛ رنگي باالتر؛ 
دستي که جام نشد؛ چراگاه؛ رقص و آرامش؛ شاید این سنگ سیاه دل مردي بوده! این داستان هاي ساده 

با ظرافت موضوعات اخالقي را با گروه سني موردنظر در میان مي گذارند.
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37. ساداتیان، اصغر. شناخت بیماري ها و توصیه هاي پزشكي: بلوغ جسمي و روحي رواني در 
پسران. تهران: ما و شما، 1390، 120 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم، والدین

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: بلوغ جسمي، دورة نوجواني، آموزش مهارت هاي زندگي، پسران، روان شناسي

چكيده: در این کتاب سعي شده است اصول کلي تغییرات، خصوصیات و ویژگي هاي اصلي و در عین 
حال طبیعي جسماني و روحي - رواني دوران بلوغ شرح داده شود. با شناخت این دوران مي توان به 
راه حل هاي صحیح و اصولي براي حل مشكالت آن رسید و به گذراندن صحیح آن کمك شایاني کرد. 
این کتاب دو بخش و یازده فصل دارد. بخش اول که حاوي شش فصل است، دربارة بلوغ جسمي 
نوجوانان مطالب جالب و مهمي دارد، بخش دوم نیز مربوط به تغییرات روحي و رواني دوران بلوغ است 

و پنج فصل دارد.

38. ساداتیان، اصغر. شناخت بیماري ها و توصیه هاي پزشكي: بلوغ جسمي و روحي رواني در 
دختران. تهران: ما و شما، 1390، 144 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: سوم، معلم، والدین

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: بلوغ، تغییرات فیزیكي، صفات جنسي، نوجواني، آموزش دختران، آموزش مهارت هاي زندگي

چكيده: در کتاب حاضر سعي شده است تغییرات و خصوصیات اساسي و مهم دوران بلوغ در دختران 
و راه حل هاي مشكالت شایع مربوط به آن به زبان بسیار ساده شرح داده شود و بیشتر سؤاالت احتمالي 
در این باره بي پاسخ نمانند. این کتاب براي دانش آموزان دختر پایة پنجم ابتدایي به بعد، مادرها و 

مادربزرگ ها، و مربیان مدارس دخترانه قابل استفاده است.
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39. فرهادپور، لي لي. به دنبال كاغذ اخبار. تهران: ققنوس، 1390، 104 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: سوم
موضوع درسي: تاریخ

كلمات كليدي: مطبوعات ایران،  تاریخ روزنامه نگاري، سلسله قاجاریه، دارالخالفه تهران
 

چكيده: اولین روزنامة  ایران نامي نداشت و آن را با عنوان »کاغذ اخبار« مي شناختند. این روزنامه،  روز 
دوشنبه 25 محرم سال 1253 هجري قمري، مطابق با اول ماه مه 1837 میالدي، در تهران منتشر 
شد. کتاب »به دنبال کاغذ اخبار« به شرح ماجراها و وقایعي مي پردازد که به انتشار اولین روزنامة 
ایران انجامید؛ روزنامه اي که در دورة قاجاریه منتشر شد. با خواندن این کتاب با تاریخ دوران قاجار و 
شخصیت هاي مؤثر در آن دوره نیز آشنا مي شویم. هم چنین مطالبي در مورد صنعت چاپ و چاپ خانه، 
دارالخالفة تهران قدیم، روزنامچة اخبار دارالخالفة تهران و بسیاري مطالب جذاب و خواندني دیگر را 

در این کتاب مي یابیم.

40. داوودي، خسرو / وزیري، حامد / پندي، زهره. بهتر بياموزيم رياضي دوم راهنمايي بر اساس 
پرسش هاي آزمون بين المللي رياضي و علوم. تهران: شورا، 1390، 128 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: ریاضي، دوم راهنمایي، آزمون هاي بین المللي

 

چكيده: کتاب حاضر از مجموعة »بهتر بیاموزیم« دربرگیرندة پرسش هاي دو مطالعة بهتر و همه جانبه، 
یعني »مطالعة بین المللي ریاضیات و علوم« )تیمز( و »سنجش توانایي هاي پایه« )ABC( است. در 
این مجموعه، عالوه بر پرسش هاي مطالعات فوق، دربارة هر یك از مباحث کتاب هاي درسي علوم و 
ریاضي، پرسش هاي مشابه فراواني نیز گنجانده شده است تا امكان تعمیم آموخته هاي دانش آموزان و 
پرورش مهارت هاي یادگیري آنان فراهم شود. این مجموعه به دانش آموزان کمك مي کند تا سطح 
یادگیري خود را ارتقا بخشند و در نهایت بتوانند توانایي هاي علمي خود را با مالک هاي جهاني بیازمایند.
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41. داوودي، خسرو/ پندي، زهره/ وزیري، حامد. بهتر بياموزيم رياضي سوم راهنمايي بر اساس 
پرسش هاي آزمون بين المللي رياضي و علوم. تهران: شورا، 1390، 144 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: سوم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: ریاضیات، آزمون، کتاب درسي، پرسش و پاسخ، راهنماي آموزشي

چكيده: کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي »بهتر بیاموزیم«، به ریاضیات پایة سوم راهنمایي مي پردازد. 
در این مجموعه عالوه بر سؤاالت آزمون هاي »تیمز« در سال هاي متفاوت، پرسش هاي مربوط به 
»ارزش یابي ملي سنجش صالحیت هاي پایه« نیز برحسب مباحث کتاب هاي درسي ریاضي آورده شده 
است. هم چنین به موازات پرسش هاي این مطالعه ها، سؤال هاي مشابهي از مباحث کتاب هاي درسي 
مطرح شده است تا دانش آموزان بتوانند آموخته هاي خود را در سطح باالتري مورد سنجش قرار دهند 

و به سطوح باالتر یادگیري دست یابند.

42. زویش، مارتین. چرا و چگونه؛ 47: بيوتكنولوژي )بيونيك(. کمال بهروزکیا تهران: قدیاني،کتاب هاي 
بنفشه، 1390، 48 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: کودکان، دايرئ المعارف، روبات، ادبیات نوجوانان، بیوتكنولوژي، زیست شناسي

 

چكيده: در طول میلیون ها سال، موجودات زنده با قابلیت ها و ساختارهاي بي شماري پدید آمدند تا 
بتوانند به حیات خود ادامه دهند؛ به طوري که کارکردهاي آن ها همیشه ما را شگفت زده مي کند. 
»بیوتكنولوژي« به معني »زیست ساختارشناسي«، کلمه اي است مرکب از »بیولوژي« )زیست شناسي(

و »تكنیك« )فناوري(. آیا طبیعت مي تواند الگوي مناسبي براي فناوري باشد؟ با آن که بیوتكنولوژي 
نمي تواند همة مسائل مربوط به فناوري را حل کند، اما قادر است که به آن کمك کند. کتاب حاضر با 
اشاره اي به طرح هاي لئوناردو داوینچي و گالیدر اُتولیلینتال آغاز مي شود و تا پیشرفت هاي بیوتكنولوژي 
در عصر حاضر، مانند ساخت تایرهاي پنجه گربه اي و ورقه هایي شبیه پوست کوسه، ادامه مي یابد. کتاب 
هشت فصل دارد که عنوان هاي برخي فصل هاي آن از این قرارند: طبیعت به مثابة الگو؛ قابلیت هاي 
سطوح؛ شیوة طبیعت؛ پرواز مانند پرندگان؛ و روبات ها چگونه راه رفتن را مي آموزند. در پایان کتاب 

نمایة کلمات آمده است.
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43. جنگینز، پگي جي. پرورش معنويت در كودكان، نوجوانان و كودك درون : راهكار هاي ساده 
و عملي. سهیال محمود کالیه/ مینا جهانگیري تهران: نخستین، 1390، 200 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم، والدین

موضوع درسي: دیني
كلمات كليدي: آموزش کودکان، تعلیمات دیني، پرورش معنویت

چكيده: در شرایطي که کودکان و نوجوانان در معرض انواع دیدگاه هاي مختلف و گاه متناقض قرار 
دارند که دانة تردید و بدگماني را در دل آن ها مي کارد، آموزش اصول معنوي به آن ها به شیوة ساده، 
قابل درک و با اشیاي قابل دست رس، بسیار اهمیت دارد. زیرا علف هرز تردید و بدگماني در مورد این 
اصول را در آن ها ریشه کن مي کند و یاد مي گیرند با روش ساده و منطقي از عقاید خود دفاع کنند. به 
عالوه، باور و ایمان به این اصول، باعث پاي بندي و بالندگي آن ها مي شود و در پیچ و خم هاي زندگي 
همواره هدایتشان مي کند. در کتاب حاضر به کمك وسایل ساده و انجام فعالیت هایي، برخي اصول 

معنوي به کودکان آموزش داده مي شود. آموزه ها در سطح مبتدي، متوسط و پیشرفته هستند.

44. ندیري، اصغر/ حبیب پور، معصومه. تاریخ بخوانیم: پسران ماهي گير )آل بويه(. تهران: مدرسه، 
1390، 100 ص 

قطع: پالتویي
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: تاریخ
كلمات كليدي: تاریخ ایران، دیلمیان، داستان هاي تاریخي، آل بویه

چكيده: مجموعه کتاب هاي »تاریخ بخوانیم« نسل نوجوان و جوان را با تاریخ پرفراز و نشیب میهن ما، 
ایران آشنا مي سازد. کتاب حاضر به داستان زندگي پایه گذاران خاندان »آل بویه« اختصاص دارد. کتاب 
با قصة »نوجواني در روستا« آغاز مي شود و به تدریج چگونگي به وجود آمدن این سلسله را بیان مي کند.
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45. بریستوـ  بووي، دارل. پنير تو را من جا به جا كردم. سعید خاکسار تهران: موزون، 1389، 124 ص 
قطع: رقعي

پاية تحصيلي: مدیر
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: خودسازي، موفقیت، تحول، تغییر
 

چكيده: این کتاب نه یك فكاهي، بلكه یك طنز است: آن هم طنزي که هر عبارتش کنایه اي است، 
کنایه اي چند پهلو، کنایه اي به شخصیت هاي سیاسي، فرهنگي و ضرب المثل هاي غربي همچنین به 

گونه طنز و لطیفه شامل پیام هایي است براي خودسازي.

46. جانسون، اسپنسر. پنير مرا كي جا به جا كرد؟. سعید خاکسار تهران: موزون، 1389، 76 ص 
قطع: رقعي

پاية تحصيلي: مدیر
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: موفقیت، داستان آموزشي، کتاب دوزبانه، انطباق با تغییر
 

چكيده: »کي پنیر مرا جابه جا کرد؟« داستان ساده اي است که حقایقي عمیق را دربارة تغییر آشكار 
مي کند این داستان جالب و شگفت انگیز در مورد چهار شخصیت است که در »مارپیچي« زندگي 
مي کنند و به دنبال »پنیري« مي گردند تا آن ها را سیر و شادمان سازد. پنیر استعاره اي است براي هر 
آن چه در زندگي مي خواهید: کار خوب، رابطه اي عاشقانه، پول، دارایي، سالمتي، یا آرامش روحي. در این 
داستان، شخصیت ها با تغییر غیرمترقبه و پیش بیني نشده اي روبه رو مي شوند. سرانجام یكي از آن ها با 
موفقیت با آن کنار مي آید. متن کتاب به دو زبان انگلیسي و فارسي است و یك سي دي صوتي نیز دارد 

که با صداي توني رابرتس است و مقدمه اي از دکتر اسپنسر جانسون دارد.
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47. حیدري ابهري، غالمرضا. پيامبر و قصه هايش. قم: جمال، 1390، 148 ص 
قطع: خشتي 

پاية تحصيلي: دوم
موضوع درسي: دیني

كلمات كليدي: زندگي پیامبر اسالم، داستان مذهبي، آموزش دیني، حكایت اخالقي
 

چكيده: کتاب حاضر، مجموعة 70 حكایت از زندگي رسول خدا )ص( است که توسط مؤلف این 
مجموعه بازنویسي شده است. کتاب داراي چند ویژگي با این مشخصات است: در کنار هر حكایت، 
بخشي به نام “بیشتر بخوان، بهتر بدان” وجود دارد که مطالب خواندني و جالبي در آن آمده است. در 
بازنویسي حكایات، نویسنده بیشتر تالش کرده است که جنبه هاي اخالقي و تربیتي آن ها را به خواننده 
نشان دهد. نویسندة کتاب، مجموعه را از کتاب »حكایت نامة موضوعي پیامبر اعظم)ص(« گزینش 
کرده است. سند تاریخي هر حكایت در کنار آن نوشته شده است. کتاب داراي تصویرها و طراحي هاي 

گرافیكي است.

48. هارت،  جورج. تاريخ فرهنگ و تمدن مصر. یلدا بالرک تهران: سبزان، 1390، 120 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: معلم
موضوع درسي: تاریخ

كلمات كليدي: مصر، تاریخ، آداب و رسوم زندگي اجتماعي، آثار تاریخي، ادبیات نوجوانان
 

چكيده: به دوران پس از سال 3100 پیش از میالد، که مصر تحت حكومت فراعنه قرار گرفت، مصر 
باستان گفته مي شود. اما قبل از دوران فراعنه، چه کساني در مصر زندگي مي کردند؟ حكومت هاي 
پادشاهي چگونه شكل گرفت؟ کاوش هاي جدید نشان مي دهد تا 3500 پیش از میالد برخي از مصریان 
در شهرها زندگي کرده و اقداماتي براي ابداع نوشتار انجام داده بودند. در این کتاب ما با تاریخ فرهنگ 
و تمدن مصر، غذا و نوشیدني ها، آواز و موسیقي، اهرام هاي بزرگ مصر، ایزدان و الهه ها و آداب و رسوم 

مصریان باستان، آشنا مي شویم.
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49. چترجي،  مانیني/ روي،  آنیتا. تاريخ فرهنگ و تمدن هند. رضا آقا بابا  دستجردي تهران: سبزان، 
1389، 128 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: سوم، معلم

موضوع درسي: تاریخ
كلمات كليدي: تمدن هند، آموزش تاریخ، آداب و رسوم هندیان

 

چكيده: تقریباً یك پنجم جمعیت کرة زمین که معادل بیش از یك میلیارد نفر مي شود، در هند زندگي 
مي کنند. مردمان هند فرهنگ ها و نژادهاي بسیار متنوع و گوناگوني دارند. مردم این سرزمین از قبایل 
بومي هند در جزایر کوچك آندامان گرفته تا ساکنان ارتفاعات هیمالیا به سكونت در این نواحي متنوع 
کاماًل خو گرفته اند. تقریباً مي توان همه گونه سكونتگاهي را در هند یافت. کوهستان هاي پوشیده از برف 
در شمال هند، جنگل هاي مدیترانه اي در تپه هاي شرقي و غربي، بیابان هاي راجستان، بیشه زارهاي 
سرسبز نارگیل و سواحل گرمسیري جنوب این کشور، همه نشان از تنوع زیست محیطي این سرزمین 

دارند. در این کتاب با تاریخ، آداب و رسوم، فرهنگ و زندگي اجتماعي مردم هند آشنا مي شویم.

50. پیرسون، آني. تاريخ  فرهنگ و تمدن يونان. محمدصادق شریعتي تهران: سبزان، 1389، 136 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم
موضوع درسي: تاریخ

كلمات كليدي: تمدن یونان، ادبیات نوجوانان، آموزش تاریخ

چكيده: یونان کشوري است از مغرب زمین و در تاریخ و تمدن غرب مقام و موقعیتي بسیار مهم دارد. 
زیرا تمدن یونان نخستین تمدن اروپایي است و یوناني ها اولین ملت اروپایي هستند که به تشكیل دولت 
توفیق یافتند. دیگر ملل اروپایي که پس از آن به وجود آمدند، فرهنگ و تمدن یونانیان را اخذ کردند. 
در این کتاب ما با سرزمین یونان، تمدن مینوسي، بازگشت تراوا، صنایع دستي، دولت اسپارت، اسكندر 
و دورة هلني، و آداب و رسوم یوناني، شخصیت هاي معروف یونان و... آشنا مي شویم. در پایان کتاب 

واژه نامه نیز آورده شده است.
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51. استیل، فیلیپ. تاريخچه انتخابات در جهان. پرویز دلیرپور تهران: سبزان، 1390، 112 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: معلم
موضوع درسي: تاریخ

كلمات كليدي: رأي گیري، تاریخ، ادبیات نوجوانان، انتخابات، مصور

چكيده: آراي مردمي اساس هر نظام و حكومت دموکراتیك است، زیرا نشان دهندة چگونگي اعالم نظر 
آحاد ملت است. گاه ممكن است از رأي دهندگان خواسته شود که در یك رفراندم یا همه پرسي در مورد 
مسئله اي تصمیم خود را اعالم کنند. این شكل از دمكراسي معمواًل براي تغییر قانون  اساسي یا حل 
مسائل عمده سیاسي استفاده مي شود. کتاب تاریخچه انتخابات در جهان به چگونگي روند شكل گیري 

انتخابات و ریشه هاي دموکراسي در جهان پرداخته است.

52. آدامز، سایمون. تاريخچه جنگ جهاني دوم. پرویز دلیرپور تهران: سبزان، 1390، 128 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: معلم
موضوع درسي: تاریخ

كلمات كليدي: جنگ جهاني دوم، 1939-1945 م، ادبیات نوجوانان

چكيده: تاریخ زندگي بشر، جنگ هاي بسیاري به خود دیده است و این درگیري ها منشأ تحوالت 
گوناگون در تاریخ، جغرافیا، اقتصاد و جنبه هاي دیگري از زندگي جوامع بوده اند. کتاب حاضر به بررسي 
عوامل زمینه ها و نتایج یكي از مرگبارترین جنگ هاي تاریخ بشر یعني جنگ جهاني دوم مي پردازد و 

سعي دارد نوجوانان را با این گوشه از تاریخ آشناتر کند.
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53. معتمدي، وحید. تحقيق و استفاده از اينترنت و شبكه جهاني وب براي دانش پژوهان. 
تهران: آواي نور، 1390، 136 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي:حرفه و فن
كلمات كليدي: اینترنت، شبكة جهاني وب، وب سایت ها، آموزش کار با رایانه

چكيده: به زعم نگارنده، هدف از نگارش کتاب حاضر آماده کردن مخاطبان براي استفاده از اینترنت و 
شبكة جهاني وب به منظور انجام پژوهش و مطالعه در زمینة آموزش وپرورش و نشان دادن چگونگي 
جاي گزیني روش هاي فعال و مبتني بر استفاده از فناوري به جاي روش هاي آموزشي سنتي است. 
کتاب 12 فصل دارد و عنوان هاي برخي فصل هاي آن از این قرارند: اصول شبكة جهاني وب؛ اینترنت و 
شبكة جهاني وب براي معلمان؛ منابع موزه ها در اینترنت؛ چگونگي استفادة مدارس از شبكة جهاني وب.

54. حسن مرادي، نرگس. تحليل محتواي كتاب درسي. تهران: آییژ، 1390، 158 ص 
قطع: رقعي

پاية تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: تحلیل محتواي کتاب درسي، ارزش یابي، اهداف آموزشي بلوم، شاخص خالقیت گیلفورد
 

چكيده:کتاب درسي که یكي از مهم ترین منابع یادگیري دانش آموزان در نظام هاي آموزشي محسوب 
مي شود، در نظام آموزشي کشور ما نیز نقش مهمي دارد. کتاب حاضر در سه فصل به نقش محتواي 
کتاب هاي درسي در برانگیختن و تأمین نیازها و نیز تسهیل امر یادگیري دانش آموزان پرداخته است. 
فصل اول آن، با عنوان »تحلیل محتوا«، مفهوم تحقیق، تعریف و مفهوم تحلیل محتوا، و مراحل تحلیل 
محتوا را شرح مي دهد. فصل دوم کتاب اهداف یادگیري، تعریف و مفهوم کتاب درسي، نقش و کارکرد 
کتاب درسي و اجزاي کتاب درسي و... را تبیین مي کند. فصل سوم با عنوان روش هاي تحلیل محتواي 
متون درسي، مباحثي چون تعریف و مفهوم تحلیل محتواي کتاب درسي، بعد دروني کتاب درسي، بعد 
بیروني کتاب درسي، روش هاي کیفي تحلیل محتواي کتاب درسي، شاخص خالقیت گیلفورد، و تحلیل 

محتواي کتاب درسي بر مبناي حیطه  هاي سه گانة اهداف آموزشي بلوم را در بر دارد.
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55. ادیب، مریم. تربيت ديني كودك و نوجوان: نكته ها و روش ها. تهران: منادي تربیت، 1390، 
236 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: معلم

موضوع درسي: دیني
كلمات كليدي: تربیت دیني، قرآن مجید، عبدالعظیم کریمي، جوادي آملي، شهید مطهري

 

چكيده: کتاب حاضر براي مطالعة والدین و مربیان نگارش یافته و شامل نكته ها و روش هایي به منظور 
تربیت دیني کودکان و نوجوانان است. عنوان هاي برخي مطالب کتاب از این قرارند: اهمیت ارتباط با 
قرآن؛ مطلوب ها و آسیب ها در رفتار مربیان؛ روش ها و نكته ها در همراهي با کودک؛ همراهي با نوجوان 

و نكته هایي از استاداني چون عبدالعظیم کریمي؛ استاد جوادي آملي؛ شهید مطهري.

56. تیمونز، بوني. آنچه دختران با هوش باید بدانند: تصميم گيري سريع. روژین شاملو تهران: گام، 
1390، 68 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: دختران، راهنماي مهارت هاي زندگي، راه و رسم زندگي

چكيده: این کتاب از سري کتاب هاي »آنچه دختران باهوش باید بدانند« مي باشد که درباره روش هاي 
تصمیم گیري سریع و صحیح به هنگام وقوع مشكالت نوشته شده است. نویسندة این کتاب با استفاده 
از تصاویر نمایشي و معرفي عواملي چون: اعتماد به نفس؛ داشتن افكار خالق؛ حفظ خونسردي؛ منطقي 

بودن و... مخاطب را در کسب این مهارت یاري مي کند.
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57. مورگان، سالي. حفظ محیط زیست: تغييرات اقليمي )آب و هوا(. محمدرضا داهي تهران: فني 
ایران، 1390، 24 ص 

قطع: خشتي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: جغرافیا
كلمات كليدي: تغییرات آب و هوا، اقلیم شناسي، حفظ محیط زیست، تعلیمات اجتماعي

چكيده: شرایط متوسط و معمول هواي هر ناحیه را طي زماني طوالني »اقلیم« آن ناحیه مي گویند. 
بسیاري از رخدادهاي طبیعي مانند انفجارهاي خورشیدي یا فوران آتش فشان ممكن است ناشي از 
تغییرات اقلیمي باشند. اما کارشناسان معتقدند که استفادة بي رویه از زغال سنگ، نفت، و گاز توسط 
انسان، علت اصلي این تغییرات است. در نتیجة تغییرات اقلیمي، در سال هاي آینده زمین در معرض 
خطر روزافزون طوفان ها، خشك سالي ها، سیالب ها، کمبود غذا، و نابودي زیستگاه ها قرار خواهد گرفت. 
کودکان با مطالعة کتاب حاضر مي  آموزند که با انجام کارهاي ساده مي توان روند این تغییرات و تأثیرات 

منفي آن ها را کاهش داد.

58. باذلي محبوب، سمانه. تفريح و فعاليت هاي علمي شيمي. تهران: شورا، 1390، 44 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: آموزش شیمي، آزمایش، ادبیات نوجوانان، راهنماي آموزشي
 

چكيده: این مجموعه در برگیرندة فعالیت هایي در زمینة شیمي است و براي دانش آموزان عالقه مند به 
کسب مهارت تدوین شده است. کتاب از طریق آزمایش و فعالیت هاي علمي، دانش ها و آموخته هاي 
نظري دانش آموزان را به سوي مهارت هاي علمي هدایت مي کند و مجموعه اي از یافته ها را که مي تواند 

زمینه ساز بروز خالقیت در نوجوانان شود، در اختیار آنان قرار مي دهد.
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59. آزادمهر،  آزاده. تفريح و فعاليت هاي علمي فيزيك. تهران: شورا، 1390، 44 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: دوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: آموزش فیزیك، آزمایش، ادبیات نوجوانان، سرگرمي هاي علمي
 

چكيده: مجموعه »تفریح و فعالیت هاي علمي فیزیك« امكان کسب تجربه هاي شیرین آموزشي را به 
شیوه اي فعال و پژوهشگرانه و در قالبي جذاب و علمي براي دانش آموزان عالقه مند به کسب مهارت 
فراهم کرده است. این فعالیت ها به ترتیب از آسان به مشكل تنظیم شده اند. عالوه بر این، در پایان هر 

فعالیت چند نكتة آموزشي در قسمت »بیشتر بدانید« مطرح شده است.

60. آقازاده، محرم. تكنولوژي آموزشي )بر پايه رويكرد ساخت گرايي(. تهران: آییژ، 1390، 240 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: معلم، مدیر، دانشجویان مراکز تربیت معلم
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: فناوري آموزشي، رویكرد ساخت گرایي، طراحي آموزشي

چكيده: فناوري آموزشي دانشي میان رشته اي است که در ذات خود براي یادگیري زاده شده است. 
مطالبي که در کتاب حاضر گنجانده شده اند، آن دسته از مباحث مربوط به دیدگاه نظري در فناوري 
آموزشي را تشكیل مي دهند که در حوزة طراحي آموزشي هستند. کتاب داراي 19 فصل است که بعضي 
از سرفصل هاي آن عبارت اند از: نظریه هاي یادگیري و طراحي آموزشي؛ کاربرد نظریه یادگیري آموزشي 
و پرورشي در طراحي آموزشي؛ فرض هاي ساخت گرایي و طراحي آموزشي؛ نظریة یادگیري انسان گرا و 

تكنولوژي آموزشي؛ الگوهاي طراحي آموزشي؛ بازنمایي و دانش و مهارت.
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61. مرکز فرهنگي آسیا و اقیانوسیه یونسكو. تكنولوژي آموزشي راهنماي توليد مواد آموزشي. 
محرم آقازاده تهران: آییژ/ من گرافیك، 1390، 152 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: معلم، مدیر، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: فناوري آموزشي، روش تدریس، تولید مواد آموزشي، علوم تربیتي

 

چكيده: کتاب پیش رو داراي سه فصل است: فصل اول با عنوان »چرا، چه چیزي و براي چه کسي؟« 
مسائل اساسي مربوط به تولید مواد آموزشي را به صورت سؤال و جواب شرح مي دهد. در فصل دوم با 
عنوان »ما مي توانیم«، فرایند تهیة مواد آموزشي براساس الگویي هشت مرحله اي ارائه مي شود. این 
الگو را در نقشه اي که پشت جلد کتاب آمده است، مي توانید مشاهده کنید. عالوه بر این، در فصل دوم 
نحوة تولید برخي انواع مواد آموزشي، نظیر پوستر، روزنامة دیواري، و... بیان مي شود. در فصل سوم با 
عنوان »بیشتر بیاموزیم«، دانش عملي مربوط به تولید مواد آموزشي مطرح شده است. در پایان کتاب، 

اصطالح نامه اي آمده است که مخاطبان را با برخي مفاهیم و نهادها آشنا مي سازد.

62. علوي کیا،  محمدعلي. تمدن هاي بزرگ جهان: تمدن آزتك و اينكا. تهران: مدرسه، 1389، 88 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: سوم
موضوع درسي: تاریخ

كلمات كليدي: آزتك ها، اینكاها، تاریخ تمدن آمریكا، تاریخ جهان
 

چكيده: »آزتك ها«، صاحب یك تمدن نیمه آمریكایي در مكزیك با اسطوره هاي بسیار غني بودند 
که در اواسط قرن چهاردهم میالدي بر بیشتر نواحي امروزي مكزیك فرمان مي راندند. این امپراتوري 
در دوران شكوفایي اش حدود 400 تا 500 روستا را دربرمي گرفت و آخرین امپراتور آن بر پنج تا شش 
میلیون انسان حكومت مي کرد. امپراتوري »اینكا« یك امپراتوري از مردم بومي در آمریكاي جنوبي 
بود. این امپراتوري هنگامي که بیشترین وسعت خود را داشت، کشورهاي امروزي پرو، اکوادور، بولیوي 
و بخش هایي از شیلي و کلمبیا را دربرمي گرفت. در سدة شانزدهم میالدي، با ورود اسپانیایي ها به پرو، 
این امپراتوري درهم شكست. در این کتاب با دو تمدن بزرگ جهان، آزتك ها و اینكاها، آشنا مي شویم.
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63. خیراندیش،  عبدالرسول. تمدن هاي بزرگ جهان: تمدن آسياي صغير. تهران: مدرسه، 1390، 80 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: تاریخ

كلمات كليدي: تمدن آسیاي صغیر، تاریخ آسیا، اسكندر، کشور ترکیه، آناتولي، کورش، گهوارة تمدن

چكيده: آسیا یكي از پنج قارة جهان است. این قاره که بزرگ ترین خشكي روي زمین به شمار مي آید 
و کشور ما ایران هم در آن قرار دارد، گهوارة تمدن بشري دانسته مي شود. ما به درستي نمي دانیم که 
نام این قاره به چه معناست. و این نام از چه زماني بدان داده شده است، اما ابتدا و پیش از همة ملت ها، 
این یوناني ها و سپس رومي ها بودند که نام آسیا را به کار بردند. »آناتولي« نام تاریخي بخش باختري 
ترکیه است. به پارة خاوري ترکیه از زمان رومیان، »آسیاي صغیر« یا آسیاي کوچك گفته شده است. 
این منطقه از زمان غلبة کورش بزرگ بر پادشاه لیدي تا آمدن اسكندر، همواره بخشي از شاهنشاهي 
ایران هخامنشي بود. کتاب حاضر به منظور آشنا کردن نسل نوجوان و جوان با تمدن هاي بزرگ جهان،  

ایجاد تفاهم  بیش تر با سایر ملل، و امید بستن به آینده اي روشن، تهیه شده است.

64. شاپیرو، الرنس. تمرين ايجاد آرامش وكاهش فشارهاي رواني براي كودكان. لیال شریفي 
تهران: اندیشه معاصر، 1390، 158 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: معلم، والدین، مشاور

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: آرامش، آسایش، فشار رواني، اضطراب، آموزش مهارت هاي زندگي

 

چكيده: کتاب حاضر حاوي بیش از 50 فعالیت به منظور کمك به والدین و فرزندان در جهت برانگیختن 
احساسات مثبت، اعتماد به نفس، آموزش آرامش بیشتر، مدیریت مشكالت عاطفي، کاهش فشارهاي 
رواني و مبارزه با ترس و نگراني است. مطالب کتاب در نه بخش به همراه یك ضمیمه و نتیجه گیري 
فراهم آمده است. بازي فكري گروهي، آرام سازي تمام بدن، رنگین کمان شفابخش، خوردن باتوجه، 
تنفس، تمرکز، باغ ماسه اي، عكس هاي خنده دار و شب جوک گویي برخي از فعالیت هاي ذکر شده در 

کتاب هستند.
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65. فرسایي، داریوش. جعبه ي آموزش )Microsoft Word) 2007-2010 براي كودكان و 
نوجوانان. تهران: علوم و فنون/ اسحاق، 1390، 76 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي:حرفه و فن
كلمات كليدي: نرم افزار ورد، رایانه، راهنماي آموزش

چكيده: کتاب حاضر به منظور آشنایي کودکان با نرم افزار ورد 2007 و 2010 در 11 درس به طور 
مختصر و مفید به همراه دي وي دي آماده شده است. آشنایي با محیط کاري برنامه، آشنایي با صفحات 
سند در برنامة ورد، ایجاد متن در سندها، انتخاب و ویرایش متن، فرمت متن و صفحات، و... عنوان هاي 

برخي از این درس ها هستند.

66. فرسایي، داریوش. جعبه ي آموزش مفاهيم پايه و ويندوز XP براي كودكان و نوجوانان. 
تهران: علوم و فنون/ اسحاق، 1390، 148 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي:حرفه و فن
كلمات كليدي: آموزش رایانه، ویندوز XP، فیلم آموزشي، سیستم عامل

چكيده: در این کتاب، طي 14 درس مفاهیم پایه و ویندوز XP به کودکان و نوجوانان آموزش داده 
مي شود. دي وي دي همراه کتاب شامل 46 فیلم آموزشي است. مفاهیم پایه، آشنایي با سخت افزار و 
نرم افزار رایانه، آشنایي با شبكه ها، سیستم عامل، بررسي درایوهاي سیستم، تنظیمات سطل بازیافت و 

نصب نرم افزارها از جمله مباحث کتاب هستند.
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67. مویدي آملي، احمد. جغرافيا- تاريخ- اجتماعي دوم راهنمايي كار طاليي. تهران: کانون 
گسترش علوم/ موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع کنكور، 1390، 208 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: تاریخ/ جغرافیا/ اجتماعی
كلمات كليدي: آموزش علوم اجتماعي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین، دوم راهنمایي

 

چكيده: این کتاب کار در قدم اول تكمیل کنندة مطالب کتاب هاي درسي جغرافي، تاریخ و اجتماعي 
سال دوم راهنمایي است و در قدم بعد به شكوفایي خالقیت و استعدادهاي دانش آموزان کمك مي کند. 
در واقع هدف این مجموعه آن است که فراگیرندگان با تكرار و تمرین مطالب را بهتر درک کنند. به 
منظور ارزش یابي نیز انواع سؤال هاي تستي، جاي خالي، صحیح و غلط، وصل کردني، کوتاه پاسخ و 

بلندپاسخ ارائه شده است.

68. مویدي آملي، احمد. جغرافيا- تاريخ- اجتماعي سوم راهنمايي كار طاليي. تهران: کانون 
گسترش علوم/ موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع کنكور، 1390، 240 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: سوم

موضوع درسي: تاریخ/ جغرافیا/ اجتماعی
كلمات كليدي: آموزش علوم اجتماعي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین،  سوم راهنمایي

چكيده: این کتاب کار دربردارندة تمرین هاي سه درس جغرافیا، تاریخ و اجتماعي سال سوم راهنمایي 
است. هر درس آن شامل اهداف و مفاهیم کلي درس است که به زبان گویا، ساده و روان توضیح داده 
شده اند. هم چنین کتاب داراي تمرین هاي کاربردي، آزمون هاي میان نوبت اول و دوم به همراه بارم بندي 

سؤاالت، و آزمون هاي دي و خرداد است.
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69. کانون اندیشه جوان. مشق آزاد: جالل آل قلم: سيد جالل آل احمد. تهران: کانون اندیشه جوان، 
1389، 32 ص 

قطع: جیبي
پاية تحصيلي: سوم، معلم

موضوع درسي: ادبیات فارسي
كلمات كليدي: جالل آل احمد، زندگي نامه، ادبیات فارسي، نویسندگان معاصر

 

چكيده: جالل آل احمد در 11 آذر 1302 در خانواده اي مذهبي- روحاني به دنیا آمد. دوران کودک 
و نوجواني جالل در نوعي رفاه اشرافي روحانیون گذشت. پس از اتمام دوران دبستان، پدر جالل، 
سیداحمد طالقاني، به او اجازة درس خواندن در دبیرستان را نداد. اما او که همواره خواهان و جویاي 
حقیقت بود، به این سادگي تسلیم نشد. در کالس هاي شبانه مدرسة دارالفنون نام نویسي کرد و با هزاران 
زحمت دیپلم خود را گرفت. وي در 18 شهریور 1348 در سن 46 سالگي در “اسالم” گیالن درگذشت. 

کتاب حاضر به شرح زندگي، آثار و گرایش هاي سیاسي او پرداخته است.

70. انزنس برگر، هانس ماگنوس. جن اعداد: ماجراي رياضي. ملك دخت قاسمي نیك منش تهران: 
آییژ، 1389، 256 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، سرگرمي و داستان تخیلي، اسرار اعداد

چكيده: کتاب حاضر این گونه آغاز مي شود که »جن اعداد« به خواب رابرت، پسرک 12 ساله اي مي رود 
که از ریاضیات و معلم آن متنفر است. جن اعداد اسرار هیجان انگیزي دربارة مفاهیم ریاضي و اعدادي 
چون صفر، یك، سري هاي بي نهایت، اعداد غیرمنطقي، اعداد اول و احتماالت در ریاضیات را به زبان 

قصه به رابرت یاد مي دهد.
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71. سانییه، کریستین. جنگ هاي جهاني. حمید کارجو تهران: پیام کتاب، 1390، 124 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم
موضوع درسي: تاریخ

كلمات كليدي: جنگ جهاني اول 1918 - 1914 م، جنگ جهاني دوم 1945- 1939
 

چكيده: بي تردید تمامي جهان از جنگ جهاني اول و جنگ جهاني دوم متأثر شد. در شمال قاره 
آمریكا، دولت آمریكا سیاست دوره اي از جنگ را در پیش گرفت. در اروپا جنگ هاي داخلي در ایرلند، 
اسپانیا و یونان وجود داشت و انقالب روسیه نیز منجر به جنگ هاي داخلي شد. در خاورمیانه امپراتوري 
عثماني بعد از جنگ جهاني اول متالشي شد و دولت غاصب اسرائیل در سال 1948 میالدي به عنوان 
یك سرزمین یهودي نشین با تصرف سرزمین هاي اسالمي تأسیس شد. تالش ایتالیا براي ایجاد یك 
امپراتوري در آفریقا به شكست انجامید. بسیاري از کشورها به فكر استقالل افتادند. هند، استقالل خود 
را از انگلیس به دست آورد، اما از پاکستان جدا شد. جنگ داخلي، چین را تقسیم کرد و هنگامي که 
توسعه طلبي  ژاپني ها یكي از دالیل شروع جنگ جهاني دوم بود و اقیانوس آرام تبدیل به یك منطقه 
جنگي شده بود، انفجار نخستین اتمي توسط آمریكا جنگ را پایان داد. این کتاب به بررسي و چگونگي 

وقوع این دو جنگ و زمینه ها و پیامدهاي آن ها مي پردازد.

72. جمعي از نویسندگان. چرا و چگونه )جلدهاي 46 تا 50(. کمال بهروزکیا تهران: قدیاني،کتاب هاي 
بنفشه، 1390، 48 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: اطالعات عمومي، ادبیات نوجوانان، آموزش علوم، دايرئ المعارف کودکان و نوجوانان

چكيده: دايرئ المعارف حاضر پنج جلد از مجموعة »چرا و چگونه« است که در یك مجلد فراهم آورده 
و به این موضوع ها مي پردازد: رایانه و روبات؛ بیونیك؛ مغز؛ خودرو؛ زمان. مباحث بسیار ساده و قابل 

فهم کتاب را تصویرهاي رنگي و کارتوني همراهي مي کنند. در پایان هر جلد نمایه درج شده است.
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73. کلیت، مري. چگونه فراگيران را پژوهشگر تربيت كنيم ؟ راهنماي گام به گام آموزش 
فرايند پژوهش. علیرضا کیامنش/ جاوید سرایي تهران: آییژ، 1390، 208 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: تفكر و پژوهش
كلمات كليدي: آموزش فرایند پژوهش، راهنماي آموزشي، گردآوري داده ها، تحلیل داده ها

چكيده: این کتاب براي استفادة فراگیرندگان 10 تا 14 سال طراحي شده و حاوي فعالیت هاي متنوعي 
است که معلمان را قادر مي سازد، مطالب را با سطح فراگیرندگان خود وفق دهند. شیوة آموزش در هر 
فصل به صورتي که قابل درک باشد، ارائه شده است و پیچیدگي هاي فرایند پژوهش براي خوانندگان 
مبتدي ساده سازي شده اند. بنابراین فراگیرندگان توانمند و افراد سنین باالتر مي توانند با کتاب به عنوان 
یك کتاب درسي برخورد کنند. کتاب به چهار فصل با این عنوان ها تقسیم شده است: ماهیت پژوهش؛ 
گردآوري داده ها؛ تحلیل داده ها؛ انتشار یافته ها. هر فصل شامل خالصه اي از نتایج یادگیري، زمان 
محتواي آموزش و یك فعالیت اصلي است که براي دروني کردن محتواي آموزشي و تعامل بیشتر 

دانش آموزان با اهداف اصلي یادگیري طراحي شده اند.

74. پروفسكایا، اولگا. چوباري اسب باوفا : داستانهايي از كودكان و جانوران. حبیب اله فروغیان 
تهران: نخستین / کتاب هاي پرستو، 1390، 248 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: ادبیات فارسي
كلمات كليدي: داستان کوتاه، داستان روسي، ادبیات کودکان، زندگي حیوانات

چكيده: شنیدن یا خواندن داستان هایي از سرزمین هاي دور مي تواند براي کودکان و نوجوانان جذاب 
و نشاط انگیز باشد؛ به خصوص اگر این داستان ها دربارة جانوران هم باشد. این کتاب مجموعه اي از 
داستان هاي حیواناتي است که در کنار انسان ها زندگي مي کنند و داراي نكات آموزندة فراوان است. 
آشنایي با خورد و خوراک حیوانات، عادات آن ها و انس و الفتي که با انسان ها برقرار مي کنند، از جمله 

چیزهایي است که مخاطب با آن ها آشنا مي شود.
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75. سالوي، اندرو. زندگي پنهان: چه جانداراني در آشپزخانه شما زندگي مي كنند؟. حسین الوندي 
تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1390، 32 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم، والدین

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: مواد غذایي، میكروب شناسي، بهداشت محیط زیست،  آموزش علوم

 

چكيده: آشپزخانه هاي امروزي محل هایي روشن و تمیزند. سطوح آشپزخانه به طور منظم تمیز مي شوند 
و غذاهاي فاسدشدني را در یخچال نگه داري مي کنیم. بعضي از مواد غذایي را هم براي مصرف سالم 
مي پزیم. چنین شرایطي زندگي را براي جان داران دیگر مشكل مي کند. اما اگر با دقت کافي به اطراف 
آشپزخانه نگاه کنید، نمونه هاي فراواني از زندگي پنهان را خواهید یافت. برخي عنوان هاي مطالب این 
کتاب عبارت اند از: تغذیه از گرد و غبار؛ کنه هاي آفت؛ مخمرها در نان؛ میكروب ها در مواد غذایي؛ 
غذاي کپك زده؛ فساد مواد غذایي؛ سمي شدن غذاها. تمام عكس هاي کتاب رنگي هستند و توسط 

میكروسكوپ ها بزرگ نمایي شده اند.

76. سالوي، اندرو. زندگي پنهان: چه جانداراني در اتاق خواب شما زندگي مي كنند؟. حسین 
الوندي تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1390، 32 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم، والدین

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: میكروب ها، اتاق خواب، بهداشت محیط زیست، آموزش علوم

چكيده: اتاق خواب جایي نیست که جان داران زیادي بتوانند در آن زندگي کنند. همة جان داران به غذا 
احتیاج دارند. هر شب در اتاق خواب شما میهماني هاي منظم شبانه برقرار است، اما میهمانان جانوراني 
موزي مثل موش و سوسك نیستند. اگر با یك میكروسكوپ اطراف اتاق خواب خود را به دقت نگاه 
کنید، حتماً از آن چه مي یابید تعجب خواهید کرد. در این کتاب اطالعاتي دربارة بیماري هایي که از 
راه هوا منتقل مي شوند، ساس ها و خون خواران دیگر، سوسك هاي فرش، پروانة بید لباس، جوندگان 
چوب، انگل ها، و... به دست مي آوریم. تصاویر رنگي کتاب و درشت نمایي شدن عكس ما را شگفت زده 

مي سازند.
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77. سالوي، اندرو. زندگي پنهان: چه جانداراني در باغ شما زندگي مي كنند؟. حسین الوندي تهران: 
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1390، 32 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم، والدین

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: میكروب ها، باغ ها، بوم شناسي، جان داران میكروسكوپي

 

چكيده: چه جان داراني در باغ یا باغچه هاي ما زندگي مي کنند؟ این سؤالي است که اغلب ما از 
خود مي پرسیم. کتاب حاضر قصد دارد ما را با این موجودات میكروسكوپي که با چشم معمولي قابل 
دیدن نیستند، آشنا کند تا ما بیشتر دربارة آن ها بدانیم؛ جان داران پنهاني که فقط آن ها را به کمك 
ذره بین یا میكروسكوپ مي توان دید. برخي عنوان هاي مطالب کتاب عبارت اند از: مكنده هاي عنكبوت 
مانند؛ کرم هاي لوله اي؛ انگل هاي گیاهان؛ همكاري در زیرزمین؛ زندگي میكروسكوپي در خاک؛ 
تجزیه کنندگان؛ شكارچیان میكروسكوپي؛ ساختن کود برگ؛ دو جاندار یا یك جاندار. کتاب داراي 

واژه نامه و نمایه است. ضمناً عكس هاي کتاب با استفاده از میكروسكوپ بزرگ نمایي شده اند.

78. سالوي، اندرو. زندگي پنهان: چه جانداراني در بدن شما زندگي مي كنند؟. حسین الوندي 
تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1390، 32 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم، والدین

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: بدن انسان، میكروب ها، بهداشت بدن، جان داران میكروسكوپي

 

چكيده: مي دانیم که هرگاه میكروب ها به درون بدن ما راه یابند، مي توانند ما را بیمار کنند. ما قبل از 
غذا خوردن دست هاي خود را مي شوییم تا این جان داران غذاي ما را آلوده نكنند. هم چنین بریدگي ها 
و خراش هاي پوست را به دقت تمیز مي کنیم تا از آلوده شدن آن ها به وسیلة میكروب ها جلوگیري 
کنیم. میكروب ها آن قدر کوچك اند که بدون میكروسكوپ دیده نمي شوند. آن ها مي توانند ما را بیمار 
کنند، اما حتي وقتي سالم هستیم، بسیاري از آن ها در بدن ما زندگي مي کنند. تعداد میكروب هایي که 
در بدن ما ساکن اند، خیلي بیشتر از تعداد انسان هایي است که روي کرة زمین زندگي مي کنند. در این 
کتاب ما سفري به دنیاي جان داراني داریم که در بدن ما زندگي مي کنند تا با آن ها آشنا شویم و راه 

مبارزه با آن ها را دریابیم.
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79. سالوي، اندرو. زندگي پنهان: چه جانداراني در كالس درس شما زندگي مي كنند؟. حسین 
الوندي تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1390، 32 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم، والدین

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: میكروب ها، بهداشت محیط زیست، آموزش علوم، جان داران میكروسكوپي

چكيده: مجموعه کتاب هاي »زندگي پنهان«، شما را به سفري براي دیدن جان داران بسیار ریز مي برد؛ 
سفر به دنیاي جان داران بسیار کوچكي که در گوشه و کنار مدرسه، کالس درس و حتي درون بدن 
شما زندگي مي کنند. در این کتاب ها با گیاهان میكروسكوپي، کنه هاي گوش، میكروب هاي غذاساز، 
جوندگان کتاب هاي کهنه، و... آشنا مي شویم. در پایان کتاب، واژه نامه، معرفي سایت هاي مفید و 

هم چنین نمایة موضوعي آمده است.

80. سالوي، اندرو. زندگي پنهان: چه جانداراني روي پوست شما زندگي مي كنند؟. حسین الوندي 
تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1390، 32 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم، والدین

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: پوست بدن انسان، حشره ها، بهداشت، میكروب ها

 

چكيده: شاید گمان کنید که همة ویژگي هاي پوست بدن خود را مي شناسید. شما هزاران بار عكس 
خود را دیده اید و یا در آینه به خود نگاه کرده اید. آیا مي دانید که چگونه نگاه مي کنید؟ چگونه به 
کمك پوست، زبري و نرمي اجسام را درک مي کنید؟ و یا چگونه بوها را احساس مي کنید؟ هرگاه به 
کمك میكروسكوپ پوست خود را به دقت مشاهده کنید، صحنه هاي ناآشنایي را خواهید دید؛ دنیایي 

میكروسكوپي، پر از زندگي هاي پنهان. در این کتاب ما با دنیاي جان داران پوست خود آشنا مي شویم.
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81. پارسا صائب، ساویز. چهار سوي كيهان. تهران: خیام آزمون / تیز هوشان برتر، 1390، 64 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: نجوم به زبان ساده، آموزش علوم تجربي، کیهان شناسي
 

چكيده: بشر از آغاز تاریخ تاکنون، هرگاه به باال نظرافكنده، آسمان را دیده که همیشه با پیچیدگي هایي 
در برابرش افراشته شده و همواره او را براي حل اسرارش به چالش طلبیده است. پس باید نجوم 
آموخت. اما به راستي اهمیت نجوم در چیست؟ یكي از دالیل مهم یادگیري نجوم، پیدا کردن شناخت 
بیشتر از کائنات و پدیده هاي آن و پي بردن به اسرار فضا است. چرا که در سایة رسیدن به حقایق علمي 
است که از خرافه پرستي و پیش گویي غلط و سودجویانة فریبكاران در امان خواهیم بود. با مطالعة این 
کتاب با برخي از پدیده هاي کیهاني آشنا خواهید شد و پاسخ بخشي از سؤاالتي را که در ذهن دارید، 
در آن خواهید یافت. هم چنین، در این کتاب سعي شده است بیان مطالب تا حد امكان، ساده و همه 
فهم باشد و از مطرح کردن فرمول هاي ریاضي پیچیده و اثبات آن ها پرهیز شده و فقط به شرح سادة 

مسائل علمي پرداخته شده است.

82. کتل، پاتریك. پیوند دیروز و امروز: چيني هاي باستان براي من چه كار كرده اند؟. مجید عمیق 
تهران: محراب قلم، 1390، 32 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: تاریخ
كلمات كليدي: دايرئ المعارف کودکان و نوجوانان، ادبیات نوجوانان، تمدن چین، اختراعات چینیان

چكيده: جامعة مدرن امروز از جهات بسیاري مدیون چیني هاي باستان است. آیا شما تا به حال از 
به پرواز درآمدن یك بادبادک لذت برده اید؟ از بازي دومینو چه طور؟ زماني را به یاد بیاورید که باران 
شروع به باریدن کرده است و شما از این که چتر داشته اید، خوش حال شده اید. آیا ورزش هاي رزمي 
انجام مي دهید؟ با مطالعة کتاب »چیني هاي باستان براي من چه کار کرده اند؟« پاسخ این پرسش ها را 
مي یابید و با چگونگي تأثیرگذاري تمدن هاي باستان بر جامعة مدرن امروز آشنا مي شوید. عكس ها و 
تصویرهاي رنگي جذاب و گویا، اطالعات تكمیلي، گاه شمار رویدادهاي مهم در حیات هر کدام از این 

تمدن ها و واژه نامه، از دیگر بخش هاي این کتاب ها هستند.
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83. نادري موالن،  حسین. حرفه  و فن دوم راهنمايي كار طاليي. تهران: کانون گسترش علوم/ 
موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع کنكور، 1390، 112 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: حرفه و فن
كلمات كليدي: حرفه وفن، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین، کتاب کار

 

چكيده: این کتاب براساس آخرین تغییرات کتاب هاي درسي تألیف شده و داراي هشت فصل است: 
1. فناوري و سیستم؛ 2. کار با برق؛ 3. بهداشت؛ 4. کار با چوب؛ 5. کار با فلز؛ 6. ساختمان سازي؛ 7. 
خوراک و پوشاک؛ 8. باغباني، دام پروري و صنایع غذایي. ضمناً کتاب اهداف هر واحد درسي را نیز 
بیان کرده است. مفاهیم اصلي کتاب به زبان ساده و روان بیان شده اند، تمرین هاي کاربردي و پرورش 
دهندة استعداد، آزمون هاي مستمر و میان نوبت اول و دوم همراه با بارم، فعالیت هاي عملي کاربردي، 

همراه با سرگرمي. از جمله قسمت هاي خوب کتاب هستند.

84. نادري موالن،  حسین. حرفه و فن سوم راهنمايي كار طاليي. تهران: کانون گسترش علوم/ 
موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع کنكور، 1390، 128 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: سوم

موضوع درسي: حرفه و فن
كلمات كليدي: حرفه وفن، پایة سوم دورة راهنمایي، آزمون و تمرین

چكيده: کتاب حاضر کوشیده است که به دانش آموزان مطالب تئوري را با تمرین و تكرار به صورت هاي 
متفاوت بیاموزد تا دشواري فراگیري این مطالب برایشان کمتر شود. عالوه بر این، تمام حیطه هاي 
آموزشي بلوم در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است. ضمناً برخي کارهاي عملي، سرگرمي و هدایت 

تحصیلي هم به صورت بسیار ساده و قابل فهم براي دانش آموزان در انتهاي واحدها ارائه شده است.
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85. ندایي پور، جلیل. حساب جامع )دورة راهنمايي(. تهران: برایند، 1390، 313 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: معلم
موضوع درسي: ریاضي

كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین، اعداد طبیعي
 

چكيده: کتاب حاضر از جمله کتاب هاي مبحثي ریاضیات راهنمایي است و هدف آن پرکردن فضاي 
خالي کتاب هاي مفهومي و البته جذاب در دورة راهنمایي است. این کتاب مباحث مربوط به بحث 
حساب اعداد طبیعي در دورة راهنمایي و گاهي فراتر از آن را آموزش مي دهد. مطالب کتاب در هشت 
فصل مرتب شده اند و هر فصل به چند بخش تقسیم شده است. در پایان هر بخش تمرین هاي متنوعي 
از ساده تا سخت براي یادگیري بیشتر مطالب قرار دارد. راهنمایي حل، و حل کامل بیشتر آن ها در 
انتهاي کتاب آمده است. هم چنین در پایان هر فصل مجموعه اي از پرسش هاي چهار گزینه اي آمده و 

در پایان کتاب پاسخ هاي تشریحي آن ها درج شده است.

86. کریسول، پتي کلي. آنچه دختران با هوش باید بدانند: حفظ دوستي. گیتي)عزت الملوک(شهیدي 
تهران: گام، 1390، 84 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: دختران، روان شناسي، نگرش ها، روابط بین اشخاص، دوستي در نوجوانان

 

چكيده: این کتاب از سري کتاب هاي »آنچه دختران باهوش باید بدانند« مي باشد که دربارة روش هاي 
حفظ دوستي نوشته شده است. نویسنده در این کتاب با استفاده از تصاویر نمایشي و بیان نمودن 
تجربه هاي دختران نوجوان، راهنمایي هاي مورد نیاز را براي برخورد مناسب با دوستان و حل مشكالت 

مربوط به دوستي ها به نوجوانان ارائه مي دهد.
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حكايت گوهر شب چراغ )قصه هاي هزار و يكشب (. تهران: مدرسه،  87. عابدي،  داریوش. 
1389، 175 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: ادبیات فارسي
كلمات كليدي: داستان هاي فارسي، ادبیات نوجوانان

چكيده: کتاب هزار و یك شب، کتاب گذشتگان و حال و آیندگان است. قصه هاي آن براي همة ملت ها 
و همة اقشار، خواندني و جذاب بوده و هست و خواهد بود. کتاب حاضر روایت تازه اي است از قصه هاي 

هزار و یك شب که با نثري روان و ساده براي نوجوانان و جوانان بازنویسي شده است.

88. صفاخواه، محمدحسین. حكايت هاي دهخدا: گزیده حكایت هاي تربیتي از لغت نامه دهخدا. 
تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1390، 536 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: سوم، معلم

موضوع درسي: ادبیات فارسي
كلمات كليدي: حكایت هاي دهخدا، ادبیات فارسي، لغت نامة دهخدا، شرح حال

چكيده: مطالب این کتاب گزیده اي تربیتي - اخالقي از کتاب »لغت نامه دهخدا« است و نكاتي از شرح 
حال بزرگان دین، علم و ادب، در آن بیان شده است که مي تواند به عنوان ره توشه اي سودمند از سرمایه 
قدیم براي نسل جدید باشد. در انتخاب داستان ها، مالک هاي متفاوتي به کار رفته اند و در عبارات نقل 
شده، حك و اصالح مختصري صورت گرفته و لغات مشكل هم در پاورقي معني شده است. لغت نامه 
دهخدا در ادبیات فارسي نقش اساسي دارد و از اهمیت فراواني برخوردار است. بخش هاي برگزیدة آن 

تأثیر بسزایي بر خوانندگان خواهند گذاشت.
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89. پیكمال، میشل. حكايت هاي فلسفي براي با هم بودن. مهدي ضرغامیان تهران: آفرینگان، 
1390، 142 ص 

قطع: پالتویي
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: ادبیات فارسي
كلمات كليدي: داستان هاي آموزنده، افسانه و قصه، آموزش ادبیات فارسي

 

چكيده: مجموعة حاضر حاوي 53 حكایت و داستان کوتاه فلسفي از شرق و غرب عالم است. نویسندة 
کتاب که خود روزگاري معلم مدرسه بوده است، مي کوشد به کمك حكایت ها خواننده خود را با 
اندیشه ها و پرسش هاي اساسي فلسفه آشنا کند. هر حكایت مفهوم یكي از کلمه هاي کلیدي نظیر 
آزادي، رنج، عشق، شرمساري، عدالت، مجازات و خودپسندي را به زبان قصه و افسانه براي نوجوانان 

شرح مي دهد.

90. شفیعي، مجید. حكايتي از طو طي نامه براي نو جوا نان. تهران: سبزان، 1389، 88 ص 
قطع: رقعي

پاية تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: ادبیات فارسي

كلمات كليدي: داستان هاي کوتاه فارسي، ضیاءالدین نخشبي، ادبیات فارسي قرن هشتم، ادبیات 
نوجوانان

 

چكيده: کتاب »طوطي نامه« نوشتة ضیاءالدین نخشبي مشتمل بر 52 حكایت است که بیشتر آن ها 
را، برخالف »کلیله و دمنه« و »مرزبان نامه«، حكایاتي از انسان ها تشكیل مي دهد و حكایات حیوانات 
در این کتاب کمتر یافت مي شود. طوطي نامه از کتاب هاي بسیار مهم قرن هشتم هجري است که 
حكایاتي جادویي، تمثیلي و عرفاني را شامل مي شود. ضیاءالدین نخشبي از نویسندگان و عارفان بزرگ 
قرن هشتم، زندگي گوشه گیرانه اي داشت و عابدي مقید به انجام فرائض و دستورات دیني بود. او 
تكالیف شرعي خود را به نحو احسن انجام مي داده است. بر زبان هاي فارسي، عربي و سانسكریت 

تسلط داشت و با بعضي صاحب منصبان هند هم مكاتبه مي کرد. طوطي نامه مشهورترین اثر اوست.
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91. حیدري ابهري، غالمرضا. خدا شناسي قرآني كودكان: پاسخ به 40 پرسش کودکان ونوجوانان 
در باره خدا. قم: جمال، 1390، 140 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: معلم

موضوع درسي: دیني
كلمات كليدي: سؤال و جواب، خداشناسي، آموزش دیني

چكيده: پرسش هاي مربوط به خدا، از مهم ترین، اصلي ترین و مطرح ترین پرسش هاي کودکان و 
نوجوانان است. نویسندة این کتاب با استناد به آیات قرآني و نیز ادبیات ویژة کودکان و نوجوانان، به 
40 سوال دربارة خداوند پاسخ گفته است. آشنایي با خداوند، رنگ خدا، جاي خدا، بخشش خداوند، 
بزرگي خدا، دعاهاي انجام نشده، شناخت خدا، آفرینش جن ها، مو و ابروي خدا، هدف از آفرینش ما و... 

موضوع هاي سوال هاي کتاب حاضر هستند.

92. همراز،  زهره. خالقيت )آموزش خالق- تفكر خالق(. تهران: آزاد مهر، 1389، 96 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم
موضوع درسي: تفكر و پژوهش

كلمات كليدي: پرورش خالقیت، یادگیري، آموزش کودکان، تفكر خالق
 

چكيده: خالقیت از دیدگاه عصب شناسي، ارتباط با محیط زیست، جامعه و سرنوشت بشر است. به 
زندگي معنا مي بخشد و با مسئولیت آمیخته است. دفع بي تفاوتي و مبتني بر ژرف نگري است. احساس 
مسئولیت است، به این معني که همه چیز به من مربوط مي شود. در این کتاب طي 13 فصل به یادگیري 
و ارزش و اهمیت خالقیت پرداخته شده است. یادگیري و آموزش خالق، تعریف کلي خالقیت، 
خالقیت به مثابة یك روند، موانع رشد خالقیت و عوامل مؤثر بر خالقیت، عنوان هاي برخي فصل هاي 

کتاب هستند.



63دورةآموزشراهنمايي13

93. میكاني، عباس. خالقيت و تفكر )روان شناسي و آموزش و پرورش كودكان تيزهوش و 
خالق(. تهران: آواي نور، 1389، 256 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: کودکان تیزهوش، تفكر خالق، روان شناسي، تعلیم و تربیت

 

چكيده: رابطة خالقیت و هوش از مدت ها قبل مورد تحقیق روان شناسان و متخصصان تعلیم و 
تربیت قرار گرفته است، اما اغلب روان شناسان بخش اعظم خالقیت را محصول تالش، پشتكار، 
استقامت و تحمل مي دانند. آن ها هوش را امري ذاتي و ارثي محسوب مي دارند، گرچه شكوفایي آن 
به غناي محیط برمي گردد و محصول تعامل با محیط است. نگارنده در این کتاب هوش و خالقیت را 
از دیدگاه هاي روان شناسان جدید همانند استرنبرگ بررسي کرده و رابطة آن را با معاني هوش، خرد و 
خالقیت در متون فلسفي هم چون آیات، روایات و آثار بزرگان ادب فارسي نظیر مثنوي، شاهنامه، و آثار 
نظامي و سعدي مقایسه کرده و به معاني جدید دست یافته است. کتاب براي مطالعة مربیان، معلمان، 
اولیاي دانش آموزان و دانشجویان رشتة روان شناسي و مراکز تربیت معلم به منظور آشنا کردن آن ها با 

دانش آموزان تیزهوش و پرورش بهتر آن ها تهیه شده است.

94. بابایي،  علیرضا. خودآموز خط تحريري 1. تهران: مبتكران، 1390، 56 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم
موضوع درسي: ادبیات فارسي/ هنر

كلمات كليدي: خط نستعلیق، خوش نویسي، آموزش هنر، خودآموز خط تحریري، اتصاالت دو حرفي
 

چكيده: هنر خوش نویسي یكي از زیباترین هنرهاست که همگان مي توانند با تمرین از آن بهره مند 
شوند. خط فارسي انواع گوناگون دارد که یكي از آن ها »خط نستعلیق« است. در آغاز هر درس نكات 
مربوط به رعایت اصول خوش نویسي آمده است. هم چنین، در هر درس سرمشق هایي داده شده اند تا 
مخاطبان با تمرین آن ها به هدف مورد نظر دست یابند. در این کتاب به آموزش اتصاالت دوحرفي 

پرداخته شده است.
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95. بابایي،  علیرضا. خودآموز خط تحريري 2. تهران: مبتكران، 1390، 40 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم
موضوع درسي: ادبیات فارسي/ هنر

كلمات كليدي: خط نستعلیق، خوش نویسي، آموزش خط، خودآموز خط تحریري، اتصاالت چند حرفي
 

چكيده: هنر امري است که از اعماق وجود انسان و از صحیفة دل سر مي کشد. امروزه در علم 
است.  متداول  روش هاي  از  یكي  انسان ها  به شخصیت  بردن  پي  براي  بررسي خط  روان شناسي 
عنوان هاي مجموعة چهار جلدي حاضر از این قرارند: آموزش نثر و نظم؛ آموزش شكسته تحریري؛ 
آموزش اتصاالت دوحرفي؛ آموزش اتصاالت چند حرفي. در آغاز هر جلد نكات مربوط به رعایت اصول 
خوش نویسي آمده است. هم چنین در هر درس سرمشق هایي داده شده است تا مخاطبان با تمرین 

آن ها به هدف مورد نظر دست یابند.

96. بابایي،  علیرضا. خودآموز خط تحريري 3. تهران: مبتكران، 1390، 44 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم
موضوع درسي: ادبیات فارسي/ هنر

كلمات كليدي: خط نستعلیق، خوش نویسي، آموزش هنر، خودآموز خط تحریري، نثر و نظم

چكيده: امروزه گروه کثیري از افراد جامعة ما از دست خط خویش رنج مي برند و به دالیل متعددي، از 
جمله آموزش صحیح ندیدن در مدرسه، خط زیبایي ندارند. کتاب حاضر به آموزش و تمرین به منظور 
دست یابي به خطي خوش مي پردازد. مخاطبان این خودآموز پس از آشنایي با اصول نوشتن و با کمي 
صبر و حوصله، به هدف خود خواهند رسید. این جلد به آموزش خوش نویسي نثر و نظم به هنرجویان 

اختصاص دارد.
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97. بابایي،  علیرضا. خودآموز خط تحريري 4. تهران: مبتكران، 1390، 80 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم
موضوع درسي: ادبیات فارسي/ هنر

كلمات كليدي: خط شكستة تحریري، خوش نویسي، آموزش هنر
 

چكيده: این کتاب در پاسخ به احساس نیاز کساني که از خط ناخواناي خود رنج مي برند و به منظور 
آموزش بهتر و یادگیري دقیق و اصولي خط تحریري نگارش یافته است. مخاطبان با رعایت اصول 
نوشتن و با کمي صبر و حوصله مي توانند به هدف خود برسند. در مجموعة چهار جلدي حاضر، خط 
تحریري آموزش داده شده و در آغاز هر جلد، نكات مربوط به رعایت اصول خوش نویسي مطرح شده 

است. در این جلد خط شكستة تحریري آموزش داده مي شود.

تهران:  بهروز کیا  کمال  پيشينه و ساز و كار.  خودرو:  و چگونه؛ 49:  چرا  هانس.  رایشهارت،   .98
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1390، 48 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم

موضوع درسي: حرفه و فن
كلمات كليدي: دايرئ المعارف کودکان، ادبیات نوجوانان، خودرو

چكيده: چرخ مهم ترین اختراع انسان است و خودرو، ماشیني است که براي حرکت به چرخ متكي است. 
این جلد از مجموعه کتاب هاي »چرا و چگونه«، به خودرو و سازوکار آن اختصاص دارد. این کتاب از 
اولین چرخي که اجداد ما به کار مي بردند و از تكامل آن در جریان هزاران سال، تا پیدایش خودروهاي 
ورزشي فرامدرن امروزي سخن مي گوید. کتاب حاضر اطالعات جامعي در اختیار کساني قرار مي دهد 

که مایل اند در آینده قهرمان مسابقات اتومبیل راني شوند.



فهرستتوصیفیکتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامةدرسي 66

99. غالمرضایي، غالمرضا. داستان تولد تيبا. تهران: نسل نو اندیش/ من و کیمیا، 1389، 48 ص 
قطع: خشتي 

پاية تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: حرفه و فن

كلمات كليدي: طراحي و تولید خودرو، آموزش حرفه وفن، تولید تیبا
 

چكيده: آشنایي با تولید علم و فناوري از طریق خواندن کتاب هاي علمي و فني به زبان ساده، بارقه هاي 
توانمندي و امید به آینده اي روشن را در ذهن و اندیشة کودکان و نوجوانان پدید مي آورد. کتاب »داستان 
تولد تیبا« قصد دارد مخاطبان خود را با مراحل طراحي و تولید یك محصول داخلي و کاماًل ایراني 
آشنا کند. هم چنین در کنار توضیحات نسبتاً سادة کتاب، از تصویرهاي جذاب مربوط به مراحل تولید 

خودروي »تیبا« نیز استفاده شده است.

100. داد، الیزابت فرانس. داستان هايي از هومر : تروا در تسخير اسب چوبي ،. گلبرگ درویشیان 
تهران: نخستین / کتاب هاي پرستو، 1390، 144 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: ادبیات فارسي
كلمات كليدي: داستان هاي انگلیسي، شعر حماسي یوناني، هومر، هرودت، تروا

چكيده: هومر از مشهورترین و بزرگ ترین چهره هاي حماسه سراي یونان باستان است. با وجود آن که 
چند کتاب دربارة شرح حال او در دست است، لیكن هنوز شرح حال واقعي او بر همگان نامعلوم و 
پوشیده است. هرودت، مورخ یوناني، دربارة او اظهار داشته که در سال 850 قبل از میالد مي زیسته 
است. هومر در سال هاي پیري و آخر عمر از دو چشم نابینا شد و براي امرار معاش اشعاري حماسي 
مي خواند و از مردم کمك مي گرفت. دو اثر بسیار مهم به نام هاي ایلیاد و اودیسه از او به جاي مانده 
است. داستان حماسي کتاب »تروا در تسخیر اسب چوبي«، یكي از همین مجموعه داستان هاي حماسي 

هومر است.
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101. زایك، دینا. دانستني هاي زمين براي كودكان و نوجوانان همراه با آزمايشهاي كاربردي. 
حمیده محمدي تهران: جوان امروز، 1390، 130 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: زمین شناسي، ادبیات نوجوانان، آزمایش کاربردي، سیارة زمین

چكيده: زمین خانة نزدیك به هفت میلیارد انسان است. نزدیك به چهار و نیم میلیارد سال طول کشیده 
است تا این خانه از یك گوي آتشین به سیاره اي تبدیل شود که براي زندگي انسان و بیش از یك و نیم 
میلیارد جانور و گیاه ساکن در آن آماده شود. براي این که خانة بزرگ خود را بهتر بشناسیم، دست به کار 
شوید و آزمایش هاي ساده اما حیرت انگیز این کتاب را انجام دهید. این کتاب سرشار از آزمایش هایي 
شادي بخش، سرگرم کننده و دست یافتني است و همة موارد را دربارة سیارة زمین، ترکیبات، جو و زندگي 
روي زمین بازگو مي کند. این کتاب با هدف افزایش آگاهي کودکان و نوجوانان با مفاهیم کاربردي 

زمین شناسي گردآوري و تدوین شده است.

102. فورتي، جكلین. دانشمندان بزرگ جهان. یلدا بالرک تهران: سبزان، 1390، 144 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: سوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: دانشمندان، علوم، ادبیات نوجوانان
 

چكيده: یادگیري علم و مطالعة تاریخ گذشتگان، در واقع استفاده از تجربیات همة کساني است که پیش 
از ما زندگي کرده و زحمتي را براي کسب تجربه متحمل شده اند. نگارنده در کتاب حاضر دانشمندان 
بزرگ جهان را براي نوجوانان معرفي کرده است. گفتني است متن روان و سادة کتاب و استفاده از 
تصاویر سبب جذابیت مطالب براي مخاطبان خواهد شد. از جمله دانشمندان معرفي شده عبارت اند از: 
ارسطو، مایكل فارادي، ادوین هابل، لوئي پاستور، جرج کوویر، اسحاق نیوتن، رابرت هوک و راجر بیكن.
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103. سالوي، اندرو. دايرئ المعارف اسرار دانش. مجید عمیق تهران: پیام آزادي، 1390، 32 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع/ علوم تجربي

كلمات كليدي: چرخة حیات، زیستگاه، آلودگي محیط زیست، گرما و سرما، نور، پرواز، آموزش علوم تجربي

چكيده: این دايرئ المعارف مجموعه اي شش جلدي است که در یك جلد منتشر شده است. جلد اول 
به تبیین چرخة حیات پرداخته و حاوي مطالبي دربارة حیوانات تخم گذار و زنده زا، رشد کردن، دگردیسي 
حشرات، مهاجرت حیوانات، آغاز یك حیات، جفت یابي حیوانات و سرنوشت حیوانات پس از مردن است. 
جلد دوم به معرفي زیستگاه ها اختصاص دارد و به مطالبي دربارة زیستگاه و ویژگي هاي آن، مهم ترین 
و بزرگ ترین زیستگاه خشكي، سازگاري علفزارها، نامساعدترین زیستگاه ها و تخریب زیستگاه پرداخته 
است. جلد سوم شناخت آلودگي و حفظ محیط زیست، جلد چهارم شناخت گرما و سرما، جلد پنجم 

شناخت نور و جلد ششم شناخت پرواز نام گرفته است.

104. گانري، آنیتا. دايرئ المعارف اطلس براي كودكان. کوروش امیري نیا/ مهدي چوبینه تهران: 
محراب قلم، 1390، 128 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع/ جغرافیا
كلمات كليدي: دايرئ المعارف، نقشه، اطلس، آموزش جغرافیا

 

چكيده: »نقشه«، به شكلي از زمین است که نشان مي دهد شهرها، رودها و دیگر مناظر مهم زمین کجا 
قرار دارند. اطلس هم کتابي از نقشه هاي گوناگون است. دايرئ المعارف حاضر شامل اطالعاتي دربارة 
کرة زمین، هفت قارة جهان، نقشه ها و اطلس ها، انواع نقشه ها، راهنماي نقشه ها، آب وهواي مناطق 
گوناگون زمین، نوع پوشش گیاهي و جانوران مكان ها و موقعیت هاي متفاوت، زندگي مردمان و نوع 
فعالیت هاي آن ها روي زمین، و... به همراه نقشه هاي رنگي و تصویرهاي متنوع است. در پایان کتاب 

پرچم کشورها و نمایه درج شده است.



69دورةآموزشراهنمايي13

105. الو، کاري... ]و دیگران[. دايرئ المعارف جديد مدرسه. حسین دانشفر... ]و دیگران[تهران: 
محراب قلم، 1390، 308 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع/ علوم تجربي
كلمات كليدي: دايرئ المعارف، واژه نامه، کودکان و نوجوانان، کتاب  مرجع

 

چكيده: در بخش هاي مختلف این کتاب پاسخ  بسیاري از پرسش هاي خود را پیدا مي کنید. از 
کهكشان هاي عظیم تا باکتري هاي ذره بیني، و از سلول هاي بدن خودتان تا تمدن هاي قدیمي و 
فراموش شده، همه و همه در این کتاب معرفي شده اند. همچنین توضیحات مناسب همراه با صدها 
تصویر چشم نواز و مطالب تكمیلي و تازه در متن اصلي کتاب و نیز در قالب بخش هایي متنوع چون 

» بیشتر بدانید« و »آیا مي دانید« گنجانده شده اند.

106. آدامز، سیمون...]و دیگران[. دايرئ المعارف دانستني ها براي كودكان و نوجوانان )ج1(. 
سپیده ایزدي...] ودیگران[مشهد: به نشر، 1390، 390 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
كلمات كليدي: دايرئ المعارف، آب و هوا، بدن انسان، حیوانات، روم باستان

 

چكيده: جلد اول »دايرئ المعارف دانستني ها براي کودکان و نوجوانان« شامل اطالعاتي دربارة آب 
و هوا، آتش فشان ها، اسب ها، بدن انسان، جانوران منقرض شده و در معرض خطر انقراض، حشرات، 
حیوانات شب زي، حیوانات قطبي، دایناسورها، دزدان دریایي، روم باستان، شوالیه ها و قلعه هاست. 
تصویرهاي رنگي و جذاب کتاب به فهم مطالب کمك مي کنند. در پایان هر بخش نیز واژه نامه درج 

شده است. 
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107. پارکر، استیو...] و دیگران[. دايرئ المعارف علوم و اختراعات. سعیده عاقلتر...] و دیگران[مشهد: 
عروج اندیشه، 1390، 160 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع/علوم تجربي
كلمات كليدي: علوم، ادبیات نوجوانان، اطالعات عمومي

چكيده: این کتاب سعي دارد به پرسش هاي شما دربارة علوم، اختراعات علوم، شهرها و ساختمان ها، زمان و 
فصل ها، و راه هاي برقراري ارتباط با افراد پاسخ دهد. اولین نی نوشابه چگونه اختراع شد؟ماشین های اولیه 
چه شكلی بودند؟ اولین آسمانخراش چه موقع ساخته شد؟ چرا شكل ماه تغییر می کند؟ در فضا چگونه 
می توان زمان را تشخیص داد؟ چرا ماهواره ها امواج مخابره می کنند؟ نمونه هایی از این پرسش ها 

هستند که در این کتاب شرح داده شده است.

108. بومون،  امیلي / گیئوره، ماري رنه. دايرئ المعارف فضا. مهناز عسگري تهران: محراب قلم، 
1390، 124 ص 

قطع: خشتي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
كلمات كليدي: دايرئ المعارف، فضا، منظومة  شمسي، آموزش علوم تجربي

چكيده: دايرئ المعارف حاضر حاوي مطالبي مفید و مختصر و در عین حال ساده و آسان به همراه 
تصویرهاي رنگي براي کودکان دربارة این موارد است: شكل گیري کهكشان ها، ستاره ها، سیاره ها 
و منظومة شمسي؛ چگونگي مشاهدة ستارگان؛ مشاهدة جهان؛ تلسكوپ هابل؛ اطالعاتي دربارة 
سیاره هاي منظومة شمسي؛ زمین و چگونگي شكل گیري آن؛ موقعیت زمین در منظومة شمسي؛ ماه و 
تغییرات آن؛ رابطة ماه با خورشید؛ سفر به ماه، ماهواره ها؛ ایستگاه هاي فضایي. در پایان چند پرسش در 

خصوص مطالب کتاب درج شده است.
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109. الیوت، جین / کینگ، کالین. دايرئ المعارف كوچك. مسعود خاکسار تهران: موزون، 1390، 
144 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
كلمات كليدي: دايرئ المعارف، اطالعات عمومي، سیارة زمین، حیات وحش

 

چكيده:  نویسنده در دايرئ المعارف حاضر در زمینة پنج موضوع سیارة زمین، حیات وحش، تاریخ، مردم 
و علوم اطراف ما، اطالعات مختصر و مفیدي با تصویرهاي رنگي و به زبان خودماني و صمیمي براي 
کودکان ارائه مي دهد. لكه ها و زبانه هاي خورشیدي، دماي خورشید، ستاره هاي دنباله دار، فسیل ها، 
به وجودآمدن چهارفصل، شرایط اقلیمي، داستان کرة زمین، گل و گیاهان، حشرات، انسان غارنشین، 

افسانه ها، اسطوره ها، و موسیقي برخي موضوع هاي این دايرئ المعارف هستند.

110. ردفرن، مارتین. دايرئ المعارف نجوم وفضا. نسیم علي زاده اهدایي تهران: پیام آزادي، 1390، 
156 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع/ علوم تجربي
كلمات كليدي: نجوم، فضا، زمین، خورشید، سیاره، آموزش علوم تجربي، سنگ هاي آسماني، قمر، 

سیاه چال، ستارة دنباله دار
 

چكيده: این کتاب به شرح مفاهیم و اصطالحات مربوط به فضا و مطالب مربوط به آن پرداخته و شامل 
210 واژه و دو بخش پرسش و پاسخ است. برخي از پرسش ها جدیدند و اطالعات تازه و نكات علمي 
جالبي دارند. براي راهنمایي خوانندگان در میان مطالب دو بخش پرسش و پاسخ، در گوشة بعضي از 
صفحات نكات خواندني آورده شده که به جذاب بودن کتاب کمك شایاني کرده است. در پایان کتاب 

فهرست واژه نامة الفبایي آمده است.
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111. گیفورد، کالیو. دايرئ المعارف فوتبال. جواد آزمون تهران: محراب قلم، 1390، 144 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع/ تربیت بدني

كلمات كليدي: دايرئ المعارف فوتبال، مارادونا، تیم هاي بزرگ فوتبال، قوانین فوتبال
 

چكيده: فوتبال، این محبوب ترین بازي دنیا، برخي از رویایي ترین لحظات را در عالم ورزش به خود 
اختصاص داده است؛ از نمایش هاي درخشان فوتبال تهاجمي رئال مادرید در فینال جام اروپا در سال 
1960 تا گل »دست خدایي« دیه گو مارادونا در سال 1986 و پیروزي برخالف انتظار یونان در یورو 
)جام ملت هاي اروپا(2004. همة این بازي هاي جالب و بسیاري دیگر در دايرئ المعارف فوتبال به 
رشتة تحریر درآمده اند. این گنجینة خواندني دربارة بازي زیباي فوتبال، اطالعات کامل و جامعي را 
درخصوص قوانین، مهارت ها، تماشاگران رسانه ها، مربیان و تاکتیك ها، و هم چنین شرح حال بیش از 
75 نفر از ماهرترین بازیكنان و بیش از 40 تیم مشهور و بزرگ فوتبال در اختیار مخاطبان مي گذارد. 
آخرین بخش کتاب نیز به شرح مطالب زیر مي پردازد: مراجع و منابع، اطالعاتي درخصوص آمار و ارقام 

فوتبال، واژه نامه و اسامي بهترین وب سایت هاي فوتبال.

112. ساداتیان، اصغر. در فكر، ذهن و روان نوجوانان و جوانان چه مي گذرد؟. تهران: ما و شما، 
1390، 224 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: معلم، والدین، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: دوران نوجواني و جواني، آموزش مهارت هاي زندگي، ویژگي هاي تكاملي، هدایت جنسي

 

چكيده: کتاب حاضر تالش دارد تا توانمندي هاي مغز را در تعیین شخصیت هر فرد نشان دهد و به 
نوجوانان و جوانان مخاطب خود کمك کند دوران پرفراز و نشیب و پرشر و شور بلوغ خود را به سالمت 
و خوبي بپیمایند، این دوران را به بهترین، شیرین ترین و خاطره انگیزترین دوران زندگي خود تبدیل کنند 

و آن را توشة راهي براي قرار گرفتن در مسیر شكوفایي، خرسندي و خوش بختي قرار دهند.
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113. توراني، حیدر. درآمدي بر: مديريت فرايندمدار در مدرسه. تهران: تزکیه، 1390، 216 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: معلم، مدیر، دانشجویان مراکز تربیت معلم
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: مدرسه ها، مدیریت و سازماندهي، کیفیت فراگیر، مدیریت

چكيده: این کتاب به منظور تغییر رویكرد و نگرش، و بهبود مهارت مدیران مدارس تألیف شده و 
محتواي آن برگرفته از نظریة سیستم ها، نهضت مدیریت کیفیت جامع، مدیریت تغییر و مدیریت توسعه 
است. کتاب در نه فصل به این شرح تدوین شده است: فصل اول به مباني نظري آموزش وپرورش 
کیفي جامع به مثابه خط عزیمت مدیریت فرایندمداري مي پردازد. فصل دوم توضیح مي دهد که 
مدیریت فرایندمدار چیست. فصل سوم به ارتقاي مستمر کیفیت در مدرسه مي پردازد. فصل چهارم 
دو موردکاوي براي ارتقاي کیفیت به روش بهسازي فرایند را شرح مي دهد. مورد اول در ارتباط با 
روش شناسي ارتقاي فرایند برنامة درسي و مورد دوم دو مقالة علمي است. فصل پنجم به اصول و فنون 
تشخیص و حل مسائل مي پردازد و این که مشكل چه تفاوتي با مسئله دارد. فصل ششم به مشارکتي 
همگاني در مدرسه و ضرورت هاي آن اختصاص یافته است. فصل هفتم مدیریت کیفیت جامع در 
مدرسه را بررسي کرده است. فصل هشتم به 19 راهبرد مدیریت فرایندمدار در مدرسه پرداخته است. 

فصل نهم نیز اصول چهارده گانة بهبود کیفیت در مدیریت فرایندمدار را شرح داده است.

114. حقي، ولي. درسنامه زبان انگليسي )سال سوم راهنمايي(. اردبیل: یاوریان، 1390، 176 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: سوم
موضوع درسي: زبان هاي خارجي

كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، کتاب درسي، پایة سوم راهنمایي
 

چكيده: عامل اصلي در فراگیري زبان مادري و زبان دوم، انجام تمرین هاي مناسب، مبتني بر اصول 
یادگیري و تكرار آنهاست. کتاب حاضر نكات دستوري هر درس کتاب درسي را با ذکر مثال هایي به 
روش ساده و قابل فهم توضیح داده و مجموعه سؤاالت امتحاني را طبق بارم بندي سؤاالت نهایي 
تنظیم و مرتب کرده است. ضمناً کتاب حاوي سؤال تستي ویژة المپیادها و ورودي مدارس خاص نیز 

هست.
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115. کیانیان، فریبا. دستور زبان فارسي. تهران: آبرنگ، 1390، 168 ص 
قطع: رقعي

پاية تحصيلي: معلم
موضوع درسي: ادبیات فارسي

كلمات كليدي: تجزیه و ترکیب، دستور زبان فارسي، آموزش زبان فارسي
 

چكيده: کتاب حاضر که تلفیقي از دستور زبان قدیم و جدید است، تالش دارد دستور زبان فارسي را به 
زبان ساده و قابل فهم ارائه کند. به این منظور به ترتیب دربارة واج، مصوت ها، دستور، تجزیه، ترکیب، 

فعل، اسم، و حرف، به زبان ساده توضیحاتي داده است.

116. خرازي، جعفر/ حیدرنیاز، فاطمه/ فروغي، فتح اهلل. دفتر انشاي من: آموزش و تمرين نگارش 
سال دوم راهنمايي. تهران: شورا، 1390، 72 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم، معلم

موضوع درسي: ادبیات فارسي
كلمات كليدي: آموزش ادبیات فارسي، انشا و نگارش، پایة دوم راهنمایي، دستور زبان فارسي

 

چكيده: کتاب »دفتر انشاي من« که براساس تمرین هاي نگارشي هفتگي تدوین شده است، راه و 
روش آموختن و تمرین نگارش را متناسب با برنامه و مفاهیم کتاب درسي به دانش آموزان مي آموزد. 
از ویژگي هاي این کتاب ها، مرحله به مرحله بودن تمرین ها و جذاب بودن آن هاست. وجود مطالب 
خواندني مورد عالقة مخاطبان و متناسب با محتواي تمرین ها، و نیز وجود برگه هاي خودارزیابي براي 

دانش آموزان، آن ها را به سمت یادگیري بیشتر و بهتر سوق مي دهد.



75دورةآموزشراهنمايي13

117. فروغي، فتح اهلل/ خرازي، جعفر/ حیدرنیاز، فاطمه. دفتر انشاي من: آموزش و تمرين نگارش 
سال سوم راهنمايي. تهران: شورا، 1390، 72 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: سوم، معلم

موضوع درسي: ادبیات فارسي
كلمات كليدي: آموزش ادبیات فارسي، انشا و نگارش، پایة سوم دورة راهنمایي، دستور زبان فارسي

 

چكيده: کتاب حاضر با هدف یادگیري بهتر مطالب کتاب هاي درسي نگارش یافته است و در هر ماه به 
تناسب برنامه و مفاهیم کتاب درسي و فرصتي که در اختیار دانش آموزان قرار دارد، تمرین هاي نگارشي 
هفتگي متنوعي به آنان ارائه مي دهد. از دیگر ویژگي هاي این مجموعه، کاربردي و مرحله به مرحله 
بودن تمرین ها و جذاب بودن فعالیت ها، وجود مطالب خواندني مورد عالقة دانش آموزان، متفاوت بودن 

شكل ظاهري و قالب ارائة مطالب، و نیز وجود برگه هاي خودارزیابي براي دانش آموزان است.

118. بریجمن، راجر فرانسیس. دنياي روبات ها. نسیم علیزاده   اهدایي تهران: پیام کتاب، 1390، 76 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: ادبیات نوجوانان، روبات، آموزش علوم تجربي

چكيده: وقتي اسم روبات رو مي شنوي چه چیزهایي مي یاد تو ذهنت؟ یه موجود مصنوعي خشك 
و قراضه  یا یه موجود نرم و انعطاف پذیر؟ روبات واقعي دستگاهي است که بدون کمك انسان قادر به 
حرکت است و کارهاي متفاوتي را انجام دهد. روبات ها الزاماً شبیه انسان نیستند و مي توان گفت هنوز 
تا اختراع دستگاهي که از حیث ظاهر و رفتار دقیقاً مانند انسان باشد، راهي طوالني در پیش است. 
اطراف ما دستگاه هایي وجود دارند که از راه دور کنترل مي شوند، اما روبات واقعي نیستند؛ زیرا کنترل 
آن ها به دست انسان صورت مي گیرد. در این کتاب ما با کارکرد روبات ها و هم چنین طرز ساخت آن ها 

و تاریخچة ساخت آن ها آشنا مي شویم.
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119. آشتیاني، مهدي. دو كاروان. تهران: مدرسه، 1389، 144 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: دوم
موضوع درسي: ادبیات فارسي

كلمات كليدي: واقعة کربال، داستان مذهبي، ادبیات فارسي، صحابه

چكيده: اگر خوب بنگریم، البه الي کتاب تاریخ ردپاهایي مي یابیم از افرادي کم نام و گم نام که در مسیر 
بي اتفاق و آرام حیات خود، ناگهان در تقاطعي با طوفان اختالفات صدر جامعه برخورد کرده اند و در این 
مواجهه، شمشیري  زده اند و از حق دفاع کرده اند، یا دروغ گفته اند و مصلحت تراشي کرده اند. خالصه 
جاي پایي به جا گذاشته اند که همة آ ن ها را تاریخ در سینة زخمي و رنجور خود تا امروز به امانت نگه 
داشته است. کتاب حاضر به بررسي وقایع زندگي امامان حسن و حسین پرداخته و با مستندات محكم 
تاریخي براي هر واقعه، به جواب معماهاي سال هاي 40 تا 61 هجري مي پردازد و شرح مي دهد که 
چگونه دو امام، دو خلیفة خدا در زمین، دو حجت او بین خالیق و دو آفتاب، تا بدان جا غریب مي شوند 
که پایان داستانشان در دنیا، جگر پاره هایي در تشت، تابوتي پر از تیر، سري بر نیزه و بدني پاره پاره به 

سینة صحراي کربالست.

120. فالكن،  لینداسي. دوباره نگاه كن!. روزبه تذهیبي تهران: نظر، 1389، 64 ص 
قطع: خشتي 

پاية تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: هنر

كلمات كليدي: نقاشي، نقد و تفسیر، آموزش هنر، نقاشان بزرگ جهان

چكيده: بیایید دور و اطرافمان را بهتر نگاه کنیم، شاید چیزهایي وجود داشته باشند که ما تا به حال 
ندیده ایم. این که آدم موهایش را آرایش کند قابل درک است، اما یك باغ کامل روي سر؟ این اثر چاپي 
دربارة مدل هاي موي پر زرق و برق زنان اشراف اروپایي قرن هجدهم اغراق مي کند، اما فقط اندکي. 
در این کتاب با 15 اثر نقاشي از نقاشان بزرگ جهان آشنا مي شویم و نگاه جدیدي به آثار آنان مي کنیم؛ 
آثاري با این نام ها: باغ گل؛ آزمایش نگاهي معصومانه؛ پیراهن سوپي؛ ناوا گونجارا؛ فالگیر؛ النة مار 
دریایي؛ نمایش هزار درخت گیالس؛ درخت بلوط سلطنتي؛ شاه قارچ هاي خود رو؛ زرگر در کارگاهش؛ 

شتر با تكنیك ترکیبي به همراه مشتریان.
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121. اسكولز، کاترین. دوران صلح. عرفان ستاري جاوید تهران: نسل نو اندیش، 1389، 40 ص 
قطع: خشتي 

پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: صلح، آرامش، مهارت هاي زندگي، سعادت انسان، خوش بختي
 

چكيده: صلح چیست و از کجا آمده است؟ چگونه مي توان آن را یافت و از آن محافظت کرد؟ مخاطبان 
با مطالعة کتاب حاضر و مشاهدة تصویرهاي آن اطالعاتي دربارة صلح و آرامش، چگونگي به دست 

آوردن صلح و تأثیر آن در رسیدن انسان ها به سعادت و خوشبختي به دست مي آورند.

122. پورجاوید، محمدرضا. رد پا: دورة علوم راهنمايي- جلد 1 )مواد شيميايي(. تهران: برایند، 
1390، 98 ص 

قطع: خشتي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: مواد شیمیایي، ادبیات نوجوانان، آموزش شیمي

چكيده: تا به حال چه قدر به وسیله هاي اطرافتان دقت کرده اید؟ دربارة این وسیله ها چه اطالعاتي 
دارید؟ به نظر شما آیا دانستن کاربرد یك وسیله براي استفاده از آن کافي است یا شناخت ویژگي هاي 
اجزاي سازندة آن نیز مهم است؟ کتاب حاضر قصد دارد تا دانش آموزان را با علم شیمي و مواد شیمیایي 
آشنا کند. کتاب به سه فصل تقسیم شده است و اولین بخش آن نظریه هاي متفاوتي را که دربارة ساختار 
ماده مطرح شده اند، به صورت خالصه شرح مي دهد؛ از نظریه هاي فیلسوفان یونان گرفته تا نظریه هاي 
علمي جدید. فصل دوم بعد از تعریف »ماده«، دسته بندي انواع آن را مطرح کرده است و مخاطبان را 
با مفهوم عنصر، ترکیب، مخلوط،... آشنا مي کند. به عالوه، با ارائة مثال هایي در مورد هر یك از آن ها، 
چگونگي تولید، نام گذاري و ویژگي هاي منحصر به فرد هر کدام را شرح مي د هد. سومین فصل کتاب 
نیز چگونگي جداسازي مواد از یكدیگر را بررسي مي کند. این بخش ما را با روش هاي ساده اي آشنا 

مي کند که با کمك آن ها مي توانیم به راحتي و با هزینة کم، مواد خالصي را تهیه کنیم.
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123. ایازي، مهران/ برومند، بهادر/ زراسي، آذرین. رد پا: دورة علوم راهنمايي- جلد 2 )مشاهده(. 
تهران: برایند، 1390، 112 ص 

قطع: خشتي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: آموزش فیزیك، مشاهده، ادبیات نوجوانان، براورد، نمودار

 

چكيده: هرگاه ردپایي روي زمین مي بینیم، ناخودآگاه به این فكر مي کنیم که این ردپا از کجا آغاز شده 
و در کجا پایان مي یابد. مجموعة »ردپا«، مجموعة کتاب هاي موضوعي علوم تجربي است. به این 
معني که پس از دسته بندي موضوعات علوم تجربي، هر کتاب دربارة یك موضوع نگاشته شده است. 
کتاب حاضر به تبیین »مشاهده در فیزیك« اختصاص دارد و شامل شش فصل با این عنوان هاست: 
پدیده شناسي؛ روش علمي؛ براورد )تخمین(؛ کمیت؛ نمودار؛ زندگي نامة دانشمندان فیزیك. این کتاب به 

ما کمك مي کند که از راه آزمودن و مشاهده بفهمیم که علوم تجربي چه مي گوید.

124. ایازي، مهران/ برومند، بهادر/ عابدیني، نساء. رد پا: دورة علوم راهنمايي- جلد 3 )فيزيك 
حركت(. تهران: برایند، 1390، 148 ص 

قطع: خشتي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: فیزیك حرکت، ادبیات نوجوانان

 

چكيده: مجموعة »ردپا« کتاب هاي موضوعي علوم تجربي هستند و از کاربردي ترین و بهترین 
مجموعه هاي موجود براي یادگیري علوم تجربي در ردة سني 11 تا 16 ساله محسوب مي شوند. کتاب 
حاضر به بررسي مفهومي موضوع هاي کتاب هاي علوم تجربي در مدرسه پرداخته است تا شناخت 
دانش آموزان را در آن موضوع ها بیشتر کند. کتاب شامل شش فصل با این عنوان هاست: حرکت؛ نیرو؛ 

قانون اول نیوتون؛ قانون دوم نیوتون؛ سقوط آزاد و گرانش؛ قانون سوم نیوتون.
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125. علي نوري، مجید. رد پا: دورة علوم راهنمايي- جلد 4 )گياه شناسي(. تهران: برایند، 1390، 
112 ص 

قطع: خشتي 
پاية تحصيلي: سوم، معلم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: آموزش علوم، گیاه شناسي، ادبیات نوجوانان، طبقه بندي گیاهان

چكيده: در آموزش، بعد از مرحلة ادراک، مرحلة تثبیت است. در این مرحله، دانش آموزان به کمك 
تمرین هاي متنوع، آموخته هاي خود را به طور عمیق در ذهن خویش ماندگار مي کنند. کتاب حاضر 
منبع مناسبي براي تقویت بنیة علمي دانش آموزان محسوب مي شود که داراي هفت فصل با این 
انواع؛  و  ساختار  و  میوه  گل؛  ساختار  ریشه؛  ریخت شناسي  ساقه؛  برگ؛  طبقه بندي؛  عنوان هاست: 

طبقه بندي گیاهان. در پایان هر فصل سؤاالت چهارگزینه اي ارائه شده است.

126. تمپلر، ریچارد. ديگه پنير نمي خوام از اين تله نجاتم بدين. سعید خاکسار تهران: موزون، 
1389، 160 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: مدیر

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: موفقیت شغلي، خودسازي، علوم تربیتي

چكيده: در این کتاب که با موضوع موفقیت شغلي نگارش یافته،  تصریح شده است: پنیر به هر چیزي 
گفته مي شود که شما را اسیر تله مي کند؛ مثل شغل، حقوق، مستمري بازنشستگي، ترس از شكست، 
مسئولیت و وظیفه. شما یك مرتبه زندگي مي کنید و آن هم براي لذت، تفریح، تعلیم و تربیت شماست. 
چرا باید آن را در راه پنیر به هدر دهید، وقتي که مي توانید فعال، توانا و پرتحرک باشید؟ چرا همة آن را 
براي پنیر تلف کنید وقتي که مي توانید آزاد و شجاع باشید؟ چرا با غلط کنار بیایید، وقتي که مي توانید 
همه چیز را درست کنید؟ البته ممكن است شكست بخورید، ولي ممكن است در پنیر خوردن هم 
شكست بخورید. آن ها ممكن است تصمیم بگیرند دیگر شما را تغذیه نكنند، آن وقت چه مي خواهید 
بكنید؟ پس بهتر است قبل از این که آن ها خودشان پنیر را از شما بگیرند، خودتان دیگر آن را نپذیرید.
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127. واعظي، منوچهر / قائمي، فرنگیس. راهكار شناخت فرزند تيزهوش. تهران: آواي دانش 
گستر، 1390، 64 ص 

قطع: پالتویي
پاية تحصيلي: معلم، والدین، مدیر، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: کودکان تیزهوش، راه هاي شناسایي خالقیت، علوم تربیتي

چكيده: کودک تیزهوش به طور عمومي به کودکي گفته مي شود که توانایي هاي ویژه و برجسته اي 
دارد که او را از سایر کودکان هم سن خود متمایز مي کند. بنابر شناخت نیز، کودکي تیزهوش است که 
در یك یا چند زمینه از این موضوع ها توانایي هاي متمایز از دیگران از خود نشان دهد: توانایي هوش 
کلي؛ استعدادهاي درسي ویژه؛ توانایي فكري آفریننده، ابتكاري و مولد؛ توانایي رهبري، ذوق و استعداد 
هنري؛ توانایي حرکت شگفت انگیز و توانایي بازي هاي فكري. مخاطبان با مطالعة این کتاب در سه 
فصل با هوش و کودکان تیزهوش، انواع کودکان تیزهوش، و چگونگي شناسایي کودکان تیزهوش 
آشنا مي شوند. در فصل چهارم پرسش ها و پاسخ هایي در زمینة آزمون هوش براي دانش آموزان دورة 

ابتدایي و راهنمایي و دبیرستان درج شده است.

128. تیلور،  پیتر. راهنماي برنامه ريزي درسي مشاركتي. محرم آقا زاده/ رضا نوروز زاده تهران: 
آییژ، 1390، 184 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: معلم، مدیر، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: برنامه ریزي درسي، عمران روستایي، علوم تربیتي

چكيده: برنامه ریزي درسي در دنیاي امروز نقش بنیادیني ایفا مي کند و از سازمان هاي کوچك و ساده 
تا بزرگ پیچیده به آن نیاز دارند. تجربة عیني نویسنده در تدارک برنامه هاي درسي، کتاب  او را عاري 
از پیچیدگي هاي نظري ساخته و محتواي آن را به چشم خواننده باورپذیر کرده است. این کتاب در 
دو بخش تهیه و تنظیم شده است: هر بخش با مثال ها و نمونه هاي عیني همراه است. در این کتاب 
مي توان در برنامه ریزي درسي درس هاي ترویج کشاورزي، پژوهشگري، و آموزش ضمن خدمت 

معلمان در آموزش وپرورش بهره گرفت.
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129. الدر، لیندا / منصف، فرن. راهنماي تفكر نقاد براي كودكان. نسرین ابراهیمي لویه / فرزانه 
شهرتاش تهران: شهرتاش، 1390، 28 ص 

قطع: جیبي
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: اندیشة نقاد، تفكر خالق، آموزش مهارت هاي زندگي

 

چكيده: مخاطبان با مطالعة کتاب حاضر که داراي یك سي دي به زبان انگلیسي است، خوب فكر 
کردن را مي آموزند و راه هاي بهتر اندیشیدن را تمرین مي کنند. برخي راه هایي که به منظور تفكر درست 
در این کتاب ارائه مي شوند عبارت اند از: شفاف بودن؛ منطقي بودن؛ با انصاف بودن؛ راست گفتن؛ در 

ارتباط با موضوع سخن گفتن.

تحقيق(ويژه  )روش  پژوهش  عملي  راهنماي  دیگران[.  ]و  منوچهر...  فضلي خاني،   .130
دانش آموزان پيش از دوره راهنمايي و راهنمايي تحصيلي. تهران: ابوعطا، 1390، 104 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم
موضوع درسي: تفكر و پژوهش

كلمات كليدي: پژوهش، مصاحبه، پرسش نامه، کنفرانس، ارزش یابي، روش تحقیق

چكيده: این کتاب دربارة »پژوهش« و کاربردهاي آن است و نشان مي دهد که چگونه مي توان با 
استفاده از اصول و روش علمي یك پژوهش را انجام داد. این که از کجا باید شروع کرد و چگونه 
مي توان از روش هاي دانشمندان براي یك فعالیت پژوهشي استفاده کرد، مطالبي هستند که در این 
کتاب به آن ها پاسخ داده شده است. با مطالعة این کتاب مي توان پژوهش را به موضوعات درسي ربط 

داد و مراحل آن را به طور صحیح انجام داد.



فهرستتوصیفیکتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامةدرسي 82

131. قورچیان، نادرقلي و.. ]دیگران[. راهنماي عملي طراحي آموزشي به همراه نمونه هايي از 
طراحي آموزشي در دوره هاي تحصيلي. تهران: دانش آفرین/ رشد اندیشه، 1389، 288 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: الگوي طراحي آموزشي، اهداف آموزشي، علوم تربیتي

 

چكيده: هدف از تألیف کتاب حاضر، آشنایي بیشتر مخاطبان با تاریخچه، تعاریف، اصول، مفاهیم و 
مراحل تهیه و تنظیم طراحي آموزشي است. کتاب در چهارفصل با این مشخصات تنظیم شده است: 
فصل اول، تعریف و پیشینة طراحي آموزش، نقش و جایگاه طراحي آموزش در تعلیم و تربیت، الگوهاي 
طراحي آموزشي و...؛ فصل دوم، مراحل هشت گانة طراحي آموزشي؛ فصل سوم چهار نمونه طراحي 
آموزشي مبتني بر: هشت گام در دورة پیش دبستاني، درس هنر پایة اول ابتدایي، درس ریاضیات پایة 
چهارم ابتدایي و جغرافیا پایة پنجم ابتدایي؛ فصل چهارم، نقد و بررسي طراحي آموزشي در سه دورة 

تحصیلي.

132. کالوسن، پتر. چرا و چگونه؛ 46: رايانه و روبات، سرعت، دقت و كيفيت. کمال بهروزکیا 
تهران: قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1390، 48 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: دايرئ المعارف کودکان، رایانه، آموزش علوم تجربي، ادبیات نوجوانان، روبات

چكيده: عصر ما را »عصر رایانه« مي نامند. مدت هاست که رایانه نقش عظیمي در دنیا یافته است 
و روي میز همة شرکت ها براي حساب رسي، و مراکز تحقیقاتي براي پژوهش وجود دارد. اینترنت 
اطالعات فراواني در اختیار انسان مي گذارد. پست الكترونیك، ارسال نامه و پیام را بسیار آسان کرده 
است. این جلد از مجموعه کتاب هاي »چرا و چگونه« نخستین نگاه به این بخش از فناوري است. 
رایانه از همه وسایلي که انسان تاکنون ساخته، نیرومندتر، همه جانبه تر و فراگیرتر است؛ گرچه هنوز 
مراحل آغازین تكامل خود را طي مي کند. اکنون مسئله این است که از این وسیله چگونه استفاده کنیم: 

به نفع انسان ها یا به ضرر آنان؟
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133. ملكي، فاطمه. رفاقت با ساز هاي ايراني: سازشناسي براي كودكان. تهران: سوره مهر، 
1390، 92 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: هنر
كلمات كليدي: سازهاي ایراني، آموزش هنر، سازشناسي براي کودکان

 

چكيده: آموزش با لطافت و نرمي و تخیل بازده بیشتري دارد. پس بیایید با هم با سازها آشنا شویم، اما 
نه در یك مالقات خیلي رسمي، بلكه در دیداري ساده. در این کتاب، شكل دقیق سازها را مي بینیم و 
با آن ها آشنا مي شویم. پس از آن در لوح فشردة همراه کتاب، به سرزمین رویاها و تخیل مي رویم و با 
سازها حسابي رفیق مي شویم. کتاب حاضر اولین اثري است که به منظور آشنا ساختن کودکان ایراني 
با مجموعة عظیم سازهاي مناطق گوناگون سرزمین پهناور ایران نوشته شده و براي فهم عمیق تر، 
از نقش نیرومند تصویر و صدا نیز در آن استفاده شده است. از مطالب این کتاب براي دوره هاي 

پیش دبستاني و دبستاني هم مي توان استفاده کرد.

134. هولیوک، نانسي. آنچه دختران با هوش باید بدانند: رفتار مناسب. گیتي)عزت الملوک(شهیدي 
تهران: گام، 1390، 104 ص 

قطع: رقعی 
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: راه و رسم زندگي، آداب معاشرت دختران، ادبیات نوجوانان

چكيده: کتاب »رفتار مناسب« توصیه هایي براي کنار آمدن با دیگران، و دوري از خودخواهي ها 
و ناسازگاري ها ارائه کرده است. هم چنین، برخورد مناسب در موقعیت هاي متفاوت را به خوانندگان 
آموزش مي دهد. اهمیت این نكته در آن است که رفتار شایستة هر دختر، باعث ایجاد عالقه و احترام 
اطرافیان و موفقیت او مي شود. با به کار بستن راهنمایي هاي این کتاب دختران اعتماد به نفس خود را 

باز مي یابند و مي توانند استعدادها نهفته در وجودشان را کشف و شكوفا کنند.
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135. پارکر، استیو. روبات ها در پزشكي و علوم. مجید عمیق تهران: محراب قلم، 1390، 32 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: روبات در پزشكي، آموزش علوم تجربي، نانو روبات
 

چكيده: در کتاب حاضر با نقش روبات ها در پزشكي و پیشرفت علوم در این زمینه آشنا مي شویم و به 
نقش تعاملي روبات ها و علوم در عصر حاضر پي مي بریم. دانشمنداني که با روبات ها سر و کار دارند، باید 
در بسیاري از شاخه هاي علم مانند مكانیك، مهندسي، فیزیك، ریاضیات، الكترونیك و رایانه صاحب 
تخصص و تجربه باشند. به همین دلیل بیشتر روبات ها توسط گروهي از دانشمندان طراحي و ساخته 
مي شوند، این کتاب به شرح ویژگي هاي روبات ها پرداخته است و دربارة چگونگي نقل مكان روبات ها، 
میزان حواس و هوش آن ها و کارایي شان در آزمایشگاه، طبیعت، فعالیت هاي پزشكي و جراحي، و از 
همه جالب تر، نقش مؤثرشان در آموزش و ارتقاي مهارت هاي ورزشي ورزشكاران مطالبي ارائه کرده 

است.

136. پارکر،  استیو. روبات ها در حمل و نقل. مجید عمیق تهران: محراب قلم، 1390، 32 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم
موضوع درسي: حرفه و فن

كلمات كليدي: روبات هاي سیار، ادبیات نوجوانان، حمل و نقل

چكيده: بعضي از روبات ها در یك مكان ثابت اند و نمي توانند حرکت کنند، اما بعضي دیگر از آن ها بیشتر 
متحرک هستند. این نوع روبات ها از جایي به جاي دیگر مي روند و کارهاي متفاوتي انجام مي دهند و 
براي این کارها به کمك ما نیاز ندارند. به دلیل همین توانایي است که، آن ها را »روبات« مي نامیم. ما 
در این کتاب با چگونگي کار روبات ها و نحوة ارتباط آن ها با انسان آشنا مي شویم. کتاب حاضر عملكرد 

روبات ها را در حمل و نقل شرح مي دهد. در پایان کتاب واژه نامه و نمایه نیز آورده شده است.
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137. پارکر،  استیو. روبات ها در خانه  ها و دنياي سرگرمي. مجید عمیق تهران: محراب قلم، 1390، 
32 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم

موضوع درسي: حرفه و فن
كلمات كليدي: روبات هاي صنعتي، اسباب بازي مكانیكي، ادبیات نوجوانان

 

چكيده: هر سال بر نفرات ارتش روبات ها و ماشین هاي شبه روبات در سرتاسر جهان افزوده مي شود. 
علم روباتیك با بهره گیري از ابزار مكانیكي ساده، دوربین ها، میكروفن ها و پیشرفته ترین دستاوردها در 
عرصة الكترونیك و رایانه، با شتاب روز افزون متحول مي شود. این علم هم چنین وارد حیطة هوش 
مصنوعي هم شده است و دربارة چگونگي کار مغز و میزان تصمیم گیري روبات ها در انجام کارهاي 
مربوط به انسان بحث مي کند. اما همة روبات ها را جدي نگیرید. روبات ها ماشین هایي دست آموز، 

خدمتكاراني فلزي، همراهاني دلسوز و وسایلي سرگرم کننده و جالب براي انسان هستند.

138. پارکر،  استیو. روبات ها كاوشگران فضا. مجید عمیق تهران: محراب قلم، 1390، 32 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: روبات ها، آموزش علوم تجربي، ایستگاه فضایي، جهان هستي
 

چكيده: در این کتاب با دنیاي روبات ها آشنا مي شویم و عالوه بر وارد شدن به این جهان شگفتي آور و 
افسون کننده، دربارة مفهوم روبات، چگونگي کار آن ها و برقراري ارتباطشان با انسان مطالبي آورده شده 
است. علم روباتیك برگرفته از فناوري هایي شامل ابزار مكانیكي ساده، دوربین ها و میكروفن هاست. 
مطالب اصلي این کتاب را پیشرفته ترین دستاوردها در عرصة الكترونیك و رایانه تشكیل مي دهند. این 
کتاب کاربردهاي روبات ها را در فضا نشان مي دهد و از تجربه هاي فضایي روبات ها در فضا، مطالب 

جالب و گوناگوني ارائه مي کند.
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139. واالیي، علي اکبر. روزي روزگاري دوستي. تهران: منادي تربیت، 1389، 44 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: دوم
موضوع درسي: ادبیات فارسی

كلمات كليدي: مثنوي معنوي، بازنویسي داستان، ادبیات کودکان، آموزش ادبیات فارسي

چكيده: کتاب حاضر شامل سه داستان بازنویسي شده از »مثنوي معنوي« به زبان ساده به همراه 
تصویر براي مطالعة کودکان است. »چاه«، »سپاس جان« و »رنگ دوستي« عنوان هاي این داستان ها 
هستند. کودکان در داستان چاه با مردي آشنا مي شوند که قوچش را براي فروش به شهر مي برد تا بتواند 
از پول آن براي خود کسب و کاري راه بیندازد، اما در راه با دزدي مكار و بسیار حیله گر روبه رو مي شود. 
دزد با بافتن دروغ هاي بسیار اعتماد مرد را به خود جلب مي کند و سرانجام مرد صاحب قوچ به دلیل طمع 

کردن به مال فراوان به داخل چاه مي رود و حتي لباس هایش را نیز از دست مي دهد!

140. کرسول،  جان دبلیو/ پالنو کالرک، ویكي ال.. روش هاي پژوهش تركيبي. علیرضا کیامنش/ 
جاوید سرایي تهران: آییژ، 1390، 336 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: تفكر و پژوهش
كلمات كليدي: علوم اجتماعي، تحقیق، روش شناسي، ارزش یابي

چكيده: محتواي کتاب خواننده را در مسیر طراحي و اجراي یك مطالعة پژوهشي همراهي مي کند. 
کتاب، »طرح پژوهش« کرسول، هر عنوان را با مروري بر کاربردهاي آن موضوع در پژوهش کّمي و 
کیفي شروع مي کند. سپس آن را از چشم انداز عمومي روش هاي پژوهش ترکیبي و به طور خاص، از 
جنبة هر یك از طرح هاي چهارگانة روش هاي ترکیبي مطرح مي کند آن گاه بر فرایندها و چالش هاي 
خاصي که پژوهشگران در هر طرح با آن روبه رو مي شوند، تمرکز مي کند و خطوط راهنما، فهرست هاي 
وارسي و نقل قول هایي ارائه مي دهد تا به پژوهشگران در طراحي و اجراي یك طرح دشوار به روش 
ترکیبي کمك کند. کتاب در پایان هر فصل یك فهرست خالصه از فعالیت هاي پیشنهادي ارائه 
مي دهد تا خوانندگان را در مراحل گوناگون تكوین و نگارش طرحي براي یك مطالعه به روش هاي 

ترکیبي راهنمایي کند.
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141. کتل، پاتریك. پیوند دیروز و امروز: رومي هاي باستان براي من چه كار كرده اند؟. مجید 
عمیق تهران: محراب قلم، 1390، 32 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: تاریخ
كلمات كليدي: تاریخ دنیاي باستان، رومي هاي باستان، ادبیات کودکان

 

چكيده: رومي ها چه کساني بودند؟ در افسانه ها آمده است که رومولوس در سال 753 قبل از میالد 
و پس از کشته شدن برادرش، روموس، امپراتوري روم را تأسیس کرد. در تاریخ نقل شده است که 
رومولوس و روموس، دو برادر دوقلو، فرزند مارس، »خداي جنگ« بودند. در حقیقت، روم ابتدا یك 
روستاي کوچك بود که روي بلندي هاي هفت تپه و کنار رود »تیبر«، که اکنون »ایتالیا« نامیده مي شود، 
قرار داشت. کتاب حاضر به پرسش هایي از این دست پاسخ مي دهد: رومي هاي باستان امپراتوري وسیع 
خود را چگونه اداره مي کردند؟ رومي هاي باستان چه نوع سیستم گرمایشي را اختراع کردند؟ سنگ 

فرسخ شمار چیست؟ عكس ها و تصویرهاي رنگي بر جذابیت این کتاب افزوده اند.

142. عشقي، مسعود. کتاب هاي کالغ سپید: رياضي 2 )دوم راهنمايي(. تهران: بانك کتاب، 1390، 
152 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، آزمون و تمرین، راهنماي آموزشي، معماي ریاضي، آزمون تیمز

 

چكيده: این کتاب با دیدگاهي متفاوت براي یادگیري بهتر درس ریاضي دوم راهنمایي تألیف شده 
است. از ویژگي هاي این کتاب، چیدمان سؤاالت در هر درس به صورت هدفمند و از آسان به دشوار 
است. در برخي موارد دو یا سه سؤال پیاپي براي آموزش مفهوم یا نكته اي خاص طراحي شده است. در 
هر درس تعدادي سؤال کاربردي طراحي شده است تا اهمیت دانش ریاضیات را در زندگي روزمره به 
دانش آموزان نشان دهد. در پایان هر درس نیز تعدادي تست دشوار آورده شده که شامل نمونه سؤاالت 
آزمون هاي بین المللي »Timss«، »مسابقات کانگورو« و سؤاالت آزمون هاي ورودي مدارس خاص و 
المپیادهاي ریاضي است. پایان بخش هر درس یك معماست که براساس مفاهیم درس طراحي شده 
است که دانش آموزان با استفاده از آموخته هاي خود در آن درس مي توانند به آن ها پاسخ دهند. پاسخ 

این معماها و هم چنین پاسخ و کلید تست ها در انتهاي کتاب آورده شده است.
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143. عشقي، مسعود. کتاب هاي کالغ سپید: رياضي 3 )سوم راهنمايي(. تهران: بانك کتاب، 
1390، 192 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: سوم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، آزمون و تمرین، راهنماي آموزشي، کتاب درسي، آموزش تیمز

 

چكيده: در کتاب حاضر، با هدف تقویت مهارت حل مسئله، براي هر درس و با توجه به موضوع آن 
درس، مسائل متنوعي مطرح شده اند تا دانش آموزان با حل آن ها، راهبردهاي متفاوتي را تمرین کنند. 
از ویژگي هاي این کتاب، تمرین هاي هر درس از طبقه بندي سؤاالت امتحانات نهایي سال هاي اخیر 
و هم چنین سؤاالت تألیفي کاربردي مفهومي تشكیل شده است. در پایان هر درس تعدادي تست 
دشوار آورده شده است که شامل نمونه سؤاالت آزمون هاي بین المللي »Timss«، المپیادهاي ریاضي، 
»مسابقات کانگورو«، آزمون هاي ورودي مدارس نمونه و مدارس خاص، و آزمون هاي استاندارد نیم 
سال اول و نیم سال دوم است. پاسخ کلیدي این تست ها در انتهاي کتاب آورده شده است. هم چنین، 

در پایان هر درس یك معما براساس موضوع آن درس طراحي شده است.

144. حیدري، علي اصغر. رياضي دوم راهنمايي. تهران: بین المللي گاج، 1389، 172 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: دوم
موضوع درسي: ریاضي

سؤاالت  تیمز،  آزمون  هندسه،  مجموعه ها،  راهنمایي،  دوم  پایة  ریاضي،  آموزش  كليدي:  كلمات 
هماهنگ کشوري

چكيده: کتاب حاضر 16 فصل دارد و سعي شده است که سؤاالت انتخابي یا تألیفي، با اتكا بر سطوح 
متفاوت حیطة شناختي، دانش آموزان را با این نوع سؤاالت آشنا کند تا خود را مورد ارزیابي قرار دهند. 
سؤاالت کتاب در قالب هاي صحیح یا غلط، کامل کردني، جورکردني و چند گزینه اي تنظیم شده اند 
و یا سؤاالت هماهنگ استان هاي متفاوت کشور هستند. تا حد امكان، سؤاالت آزمون هاي بین المللي 
Timss نیز در هر مبحث گنجانده شده اند. این کتاب داراي آزمون هاي استاندارد به عنوان آزمون هاي 
مستمر ماهانه است که با توجه به بودجه بندي کتاب درسي براي هر ماه تحصیلي جداگانه طرح شده اند. 
سؤاالت تكلیف نوروزي هم براي مرور و دور نشدن دانش آموزان از درس ها در ایام نوروز طراحي 
شده اند. در انتهاي هر فصل پرسش هاي تكمیلي براي آشنایي با سؤاالت مسابقات علمي و المپیادها 

آورده شده اند.
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145. گروهي از نویسندگان به سرپرستي جي.ال. مارتین. رياضيات براي معلمان )نسخة دانشجو 
معلم(. شهرناز بخشعلي زاده تهران: مدرسه، 1389، 256 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، راهنماي آموزشي، آموزش ضمن خدمت

 

چكيده: کتاب “ریاضیات براي معلمان” )نسخة دانشجو ـ معلم(، حاوي مجموعه اي از مواد آموزشي 
است که به طور کلي براي استفاد در مراکز تربیت معلم در کشورهاي در حال توسعه تهیه شده اند. 
مطالب این کتاب براي دست اندرکاران آموزش هاي ضمن خدمت و معلمان ریاضي دوره هاي ابتدایي و 
راهنمایي نیز مفید است. از اهداف مهم آن مي توان به این موارد اشاره کرد: فراهم آوردن منبعي براي 
مدرسان کنوني تربیت معلم و ایده دادن به مدرساني که به تازگي مي خواهند کار خود را شروع کنند. 
فراهم کردن مجموعه اي از ایده هاي قابل اجرا در تدریس براي دانشجویان تربیت معلم تا بتوانند پس 
از اتمام دوره و شروع کار تدریس خود، از آن ها استفاده کنند. توسعة رویكرد آموزش ریاضي به طور 
فعال و درگیر کردن دانشجویان به جاي تربیت دانشجویان منفعل. هدف غایي این مواد آموزشي آن 
است که دانشجو ـ معلمان را به معلمان خوبي تبدیل کنیم تا بتوانند دانش آموزاني تربیت کنند که 

فراگیرندگان موفقي باشند.

146. گروهي از نویسندگان به سرپرستي جي.ال.مارتین. رياضيات براي معلمان )نسخه مدرس(. 
شهرناز بخشعلي زاده تهران: مدرسه، 1389، 278 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: معلم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، راهنماي آموزشي، تدریس اثربخش، تربیت معلم

 

چكيده: بهترین راه پیشرفت ریاضیات در کشور ما، تربیت استاد و معلمي است که در کنار عشق به 
تدریس ریاضیات و آشنایي با هنر بي بدیل معلمي، به علم روز در این شاخة مهم تسلط نسبي داشته 
باشد و با روش هاي متفاوت و نوپدید تدریس ریاضیات آشنا باشد. هدف از تألیف این کتاب فراهم 
آوردن منبعي براي مدرسان کنوني تربیت معلم و ایده دادن به مدرساني بوده است که مي خواهند کار 
خود را شروع کنند؛ تا بتوانند پس از اتمام دورة تحصیل خود و شروع کار تدریس، از آن ها استفاده کنند.
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147. رسولي، مریم. زبان انگليسي امتحاني سال دوم راهنمايي. تهران: مریم رسولي، 1390، 
165 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ، پایة دوم راهنمایي، کتاب درسي

 

چكيده: تمرین و ممارست بخش جدایي ناپذیر فرایند آموزش و تدریس به شمار مي آید و تمرکز بر آن، 
به بهبود و تعمق یادگیري فراگیران مي انجامد. پرسش هاي هدف دار و تكالیف معنادار، ضمن سنجش، 
تصحیح و تكمیل آموخته هاي دانش آموزان، باعث رشد و پیشرفت تحصیلي آنان مي شود. مطالب این 
کتاب برحسب سرفصل هاي کتاب درسي به سطح هاي 1 و 2 تقسیم شده اند و عنوان هاي آن ها از این 

قرارند: واژگان؛ تلفظ؛ دیكته؛ مكالمه؛ سؤاالت چهارگزینه؛ آزمون هاي پایاني.

148. رسولي، مریم. زبان انگليسي امتحانى سال سوم راهنمايي. تهران: مریم رسولي، 1390، 
173 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: سوم

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، آزمون و تمرین، پایة سوم راهنمایي، سؤاالت طبقه بندي شده

 

چكيده: کتاب حاضر حاوي مجموعه اي از کامل ترین و متنوع ترین نمونه سؤاالت زبان انگلیسي است 
که براي ارتقاي سطح یادگیري زبان انگلیسي دانش آموزان تدوین شده است. سؤال هاي کتاب به 
صورت طبقه بندي شده، چهارگزینه اي، سؤال هاي متنوع درس به درس، سؤاالت ویژة امتحاني، نمونة 

سؤاالت ورودي دبیرستان هاي نمونة دولتي، سؤاالت المپیاد زبان، و آزمون هاي پایاني است.
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149. رسولي، مریم. زبان انگليسي كامل سال دوم راهنمايي. تهران: مریم رسولي، 1390، 224 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: دوم
موضوع درسي: زبان هاي خارجي

كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، پایة دوم راهنمایي، آزمون و تمرین
 

چكيده: کتاب حاضر طبق توصیه هاي آموزشي و بارم بندي سؤاالت تهیه و تألیف شده است. هدف 
آن ارائة تمرین هاي مكمل و آزمون هاي دوره اي و پایان نیم سال، به منظور عمیق تر شدن فراگیري 
مطالب در کالس درس است. بخش اول کتاب به مروري بر کتاب سال اول اختصاص دارد و پس از 
آن، درس هاي سال دوم و آزمون هاي میان نیم سال و پایان نیم سال در دو نوبت ارائه شده اند. سؤاالت 

چهارگزینه اي و آزمون هاي هماهنگ استاني نیز در کتاب درج شده اند.

150. رسولي، مریم. زبان انگليسي كامل سال سوم راهنمايي. تهران: مریم رسولي، 1390، 240 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: سوم
موضوع درسي: زبان هاي خارجي

كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، کتاب درسي، پایة سوم راهنمایي، آزمون و تمرین
 

چكيده: این کتاب با هدف ارائة تمرین هاي مكمل و آزمون هاي دوره اي و پایان نیم سال، به منظور 
عمیق تر شدن فراگیري مطالب در کالس درس تهیه و تألیف شده است. آموزش لغات و اصطالحات 
جدید درس با تصویرهاي جذاب و زیبا و با مثال همراه است. پس از آن، نكات دستوري و طرز تلفظ 
کلمات با مثال هاي گویا بیان شده اند و بخشي به نام »بیشتر بدانیم« آمده است تا دانش آموزان تسلط 
بیشتري روي مطالب درسي پیدا کنند و سپس به حل تمرین بپردازند. در بخش سؤاالت امتحاني 
آموخته هاي دانش آموزان مورد سنجش قرار مي گیرد، آن ها مي توانند پاسخ هاي خود را با پاسخ هاي 

صحیح مقایسه کنند و به اشكاالت خود پي ببرند.
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151. گریبین، مري. زمان و فضا. رحیم قاسمیان تهران: نغمه نو اندیش، 1390، 63 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: فضا، زمان، آموزش علوم تجربي، زمان فضایي، سیاه چاله، گسترش جهان
 

چكيده: کتاب “زمان و فضا” مجموعه اي جذاب، خواندني و آموزنده دربارة اسرار کائنات و کیهان است. 
در این مجموعه با طیف متنوعي از موضوعات آشنا مي شوید: از ابزار و وسایل و آزمایش هاي علمي 
گرفته تا الگوهاي مبتكرانه و سه بعدي که منجر به اکتشافات جدیدي منجر شده اند و جدیدترین و 
آخرین تحقیقاتي که درک ما را از کائنات دستخوش تحولي شگرف کرده اند. برخي عنوان هاي کتاب 
از این قرارند: کشف کنید که کائنات چگونه گسترش مي یابند. گربة  شردینگر زنده مي ماند یا مي میرد؟ 
فرایند اسپاگتي شدن در سیاه چاله ها چه طور رخ مي دهد؟ تفاوت میان زمان فضایي و طول عمر چیست؟ 

و در نهایت، زمان و فضا چگونه دچار انحنا مي شوند؟

152. اوبالکر، اریش. چرا و چگونه؛ 50: زمان، در ساعت، تقويم و فضا. کمال بهروز کیا تهران: 
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1390، 48 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: دايرئ المعارف، زمان سنجي، ادبیات نوجوانان، فضا و زمان

چكيده: براي هر یك از ما، زمان نقش مهمي در زندگي بازي مي کند. ما همواره با مفاهیمي مانند 
ساعت کار، ایام، فصل تابستان و تاریخ معاصر روبه رو مي شویم. اما هیچ کس به طور دقیق نمي تواند 
بگوید که واقعاً زمان چیست. بسیاري از دانشمندان پذیرفته اند که زبان داراي آغاز و پایان است. بنابراین، 
پیش از پیدایش جهان، یعني پیش از انفجار بزرگ، زمان وجود نداشته است. در این کتاب دربارة این 

مسائل اساسي گفت وگو مي شود؛ گرچه آخرین سخن دربارة زمان هنوز گفته نشده است.
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153. سالوي، آندرو. زندگي پنهان: زندگي پنهان جانداراني كه در بدن، روي پوست، در اتاق 
تهران:  الوندي  زندگي مي كنند. حسین  و در كالس درس شما  باغ  در  خواب، درآشپزخانه، 

قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1390، 192 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم، والدین
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: بهداشت محیط زیست، میكروب ها، آموزش علوم، جان داران میكروسكوپي
 

چكيده: هنگامي که از درون یك میكروسكوپ قوي به دنیا نگاه کنید، چه مي بینید؟ حشرات، جانوراني 
غول پیكر و ذرات گرد و غبار، به صورت توده هایي از انواع و اقسام مواد مختلف به نظر مي آیند. به 
کمك میكروسكوپ مي توانید هزاران جان دار کوچكي را که با چشم دیده نمي شوند، مشاهده کنید؛ 
دنیایي با زندگي پنهان جان داراني که در بدن، روي پوست، در اتاق خواب، در آشپزخانه، در باغ و در 
کالس درس شما زندگي مي کنند. کتاب حاضر شما را به سفري براي دیدن این جانداران بسیار ریز 
مي برد. در کتاب با عكس هاي بزرگ شدة جان داران میكروسكوپي، عكس هایي که اندازة جان داران را 
در مقایسه با یكدیگر نشان مي دهند، و هم چنین واژه نامه ارائه شده اند. سایت هایي نیز براي مطالعه و 

جست وجوي بیشتر معرفي شده اند.

154. ارزانیان ، آرش. زنگ خالقيت. قم: شكوه یاس، 1390، 142 ص 
قطع: رقعي

پاية تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: پرورش خالقیت، جشنوارة خوارزمي، محاسبة سریع، علوم تربیتي
 

چكيده: مؤلف کتاب »زنگ خالقیت« با موضوع خالقیت مطالب خود را آغاز کرده و کوشیده است 
با توضیحاتي دربارة جشنوارة خوارزمي و تعدادي از دانش آموزان مخترع، انگیزه و امید را براي انجام 
انواع اختراعات در دانش آموزان زنده کند. داستان هاي این کتاب نیز، براي تقویت اراده، تفكر و قدرت 
خالقیت نوشته شده اند. آموزش انواع بازي هاي فكري و ساده، آموزش روباتیك و آشنایي با روش هاي 

محاسبة سریع و ذهني ریاضي از دیگر مطالب این کتاب هستند.
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155. جوادیان، مسعود. سرگذشت تخت جمشيد چگونگي تاسيس، تخريب و احيا و بازسازي. 
تهران: آژنگ، 1390، 200 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: معلم

موضوع درسي: تاریخ
كلمات كليدي: تاریخ ایران، تخت جمشید، داریوش، اسكندر، آثار باستاني، هخامنشیان

 

چكيده: تخت جمشید را داریوش ساخت و تني چند از پادشاهان بعدي هخامنشي، آن را کامل کردند 
و توسعه بخشیدند. اسكندر مقدوني در آن جا یك آتش سوزي به راه انداخت و با این کار حماقت خود 
را به گوش آیندگان رساند. بخش هاي سالم ماندة تخت جمشید تا دوران ساساني مورد استفاده بود و 
از آن پس متروک و به خرابه اي تبدیل شد و تنها برخي جغرافي دانان از آن یاد مي کردند. تا این که 
در 4-3 قرن اخیر در سفرنامه هاي اروپاییان توصیف شد. سپس رمز و راز خط میخي گشوده شد و 
دنیا هخامنشیان را شناخت. تخت جمشید هم بازسازي شد. در این کتاب که تاریخ هخامنشیان را به 
تفصیل مورد بحث قرار داده است، خواننده عالوه بر کسب اطالعات کلي، شرح این ماجرا را به تفصیل 

مي خواند.

156. پوروهاب، محمود. سكه هايي به نام محّمد. تهران: به نشر، 1390، 40 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: دیني

كلمات كليدي: داستان آموزشي، امام محمدباقر )ع(، ضرب سكه، آموزش دیني
 

چكيده: امپراتور روم به سلیمان بن عبدالملك، خلیفة مسلمانان نامه اي مي نویسد و از او مي خواهد که 
اطراف کاغذهایي که وارد روم یا مصر مي شوند، شعارهاي مسیحي بنویسند وگرنه جنگ را شروع و به 
پیامبر اسالم )ص( توهین خواهد کرد. خلیفه براي چاره اندیشي به سراغ امام محمدباقر )ص( مي رود. 
امام پیشنهاد مي دهد که سكه هاي اسالمي ضرب کنند و روي آن ها نام پیامبر )ص( و شعار اسالم 

را بنویسند.
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157. جانسون، دیوید دبلیو/ جانسون، راجر. سنجش فراگيران در گروه ها : ارتقاء مسؤليت پذيري 
گروهي و پاسخگويي فردي. علیرضا کیامنش/ شعله بیگدلي تهران: آییژ، 1390، 216 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: معلم، مدیر، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: کار گروهي در آموزش وپرورش، علوم تربیتي، توانمندي گروه در ارزش یابي

چكيده: کار گروهي شرط الزم موفقیت در کالس درس است. موفقیت هاي شایان توجه در اکثر موارد 
بیش از آن که ناشي از کار فردي یا رقابت با یكدیگر باشد، حاصل فعالیت هاي مشارکتي آنان است. 
این کتاب براي درک توانمندي گروه، نخست به تعاریف سنجش و ارزش یابي مي پردازد. سپس دربارة 
توانمندي گروه در سنجش و ارزش یابي، شرایط الزم براي سنجش )روایي و پایایي(، موارد استفاده از 

فعالیت  گروهي براي آموزش  و سنجش و هشت مرحله سنجش در گروه بحث مي کند.

158. ملكي،  حسن. شاخص هاي تربيت. تهران: آییژ/ من گرافیك، 1390، 216 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: مفهوم تربیت، عوامل مؤثر بر تربیت، شاخص تربیت

چكيده: در کتاب حاضر سعي شده است، ابتدا از »تربیت« مفهوم جدیدي غیر از آن چه که در ذهن اکثر 
خوانندگان وجود دارد،  ارائه شود و سپس عوامل تأثیرگذار براي تربیت بطور مبسوطي معرفي شده اند. 
کتاب داراي 12 فصل با این عنوان هاست: فصل اول: معني و مفهوم تربیت؛ فصل دوم: مجموعه عوامل 
مؤثر بر تربیت در رابطه با فراگیرندگان؛ فصل سوم: مجموعه عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با خانواده؛ 
فصل چهارم: عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با معلم؛ فصل پنجم: عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با 
مدرسه؛ فصل ششم: به مجموعه عوامل مؤثر بر تربیت در ارتباط با نظام تربیتي؛ فصل هفتم: مجموعه 
عوامل مؤثر بر ترببیت در رابطه با مسائل اجتماعي؛ فصل هشتم: مجموعه عوامل مؤثر بر تربیت در 
رابطه با اقتصاد؛ فصل نهم: مجموعه عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با سیاست؛ فصل دهم: مجموعه 
عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با جمعیت؛ فصل یازدهم: مجموعه عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با علم؛ 

فصل 12: مجموعه عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با همكاري هاي بین المللي.
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159. فروغ بخش،  احمد. تاریخ بخوانیم: شاه منصور. تهران: مدرسه، 1390، 64 ص 
قطع: پالتویي

پاية تحصيلي: دوم
موضوع درسي: تاریخ

كلمات كليدي: شاه منصور مظفري، آموزش تاریخ، تاریخ مظفریان
 

چكيده: شاه منصور مظفري، آخرین امیر خاندان آل مظفر است. این خاندان در فاصلة سال هاي 713-795 
هجري قمري، ابتدا با برانداختن اتابكان یزد و سپس آل اینجو، بر شهرهاي یزد، کرمان، فارس، اصفهان، 
خوزستان و مدت کوتاهي بر آذربایجان حكومت کردند. کتاب حاضر قصد دارد ما را با گوشه اي از تاریخ 

سرزمین پهناور ایران آشنا کند تا هرچه بهتر تاریخ کشور عزیزمان را بشناسیم.

160. شفیعي،  مجید. شاهزادة بابل. تهران: منادي تربیت، 1389، 24 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: دوم
موضوع درسي: ادبیات فارسی

كلمات كليدي: بازنویسي داستان، مرزبان نامه، آموزش ادبیات فارسي
 

چكيده: کتاب حاضر حاوي داستاني است بازنویسي شده به زبان ساده به همراه تصویرهاي رنگي از 
مرزبان نامه. کودکان در این داستان با شاهزاده اي به نام آنو آشنا مي شوند که توسط عمویش گودیا 
به چاه انداخته شده است. اما آنزو، نوازنده اي چیره دست شهر، به همراه نامزدش نین مو، به آنو کمك 

مي کنند تا عمویش را شكست دهد.
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)فارسي  مشاهير  و  نويسندگان  شعراء،  حال  شرح  علي.  حسیني،  بهنام/  علوي مقدم،   .161
دوره راهنمایي تحصیلي در سه پایة اول...(. تهران: راه رشد، 1390، 200 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم

موضوع درسي: ادبیات فارسي
كلمات كليدي: شاعران ایراني، زندگي نامه، نویسندگان ایراني، ادبیات فارسي، آموزش تاریخ

 

چكيده: کتاب حاضر شرح حال شخصیت ها و شاعران، نویسندگان، دانشمندان و مشاهیر مطرح در 
کتاب هاي فارسي تازه تألیف دورة راهنمایي تحصیلي را ارائه کرده است. این کتاب که منبع معتبري 
براي مراجعة دانش آموزان دورة راهنمایي تحصیلي است، شخصیت هاي کتاب هاي هر پایة تحصیلي را 
به تفكیك و به ترتیب حروف الفبا معرفي کرده است. بدین سبب دست رسي به آن ها آسان تر شده است، 

هم چنین مطالعة این کتاب براي دبیران محترم و والدین گرامي و نیز عموم مفید است.

162. مكارم، محمدحسین. شرح درد اشتياق: بازنويسي حكايات مثنوي به نثر. شیراز: نوید شیراز، 
1389، 272 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: سوم، معلم

موضوع درسي: ادبیات فارسي
كلمات كليدي: بازنویسي حكایات مثنوي، پادشاه و کنیزک، نحوي و کشتیبان، بقال و طوطي، آموزش 

ادبیات فارسي
 

چكيده: در این کتاب، حكایات دو دفتر اول و دوم مثنوي هر کدام در قالب یكي دو بیت اصلي حكایت 
آمده اند. معني هر حكایت در قالب یك داستان با نثري ساده و روان بیان شده است. بعضي از این 

حكایات در بخشي به نام »از نگاهي دیگر« تفسیر و شرح داده شده اند.
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163. ویلیامز، جولي. آنچه دختران با هوش باید بدانند: شروع مدرسه راهنمايي. گیتي )عزت الملوک(
شهیدي تهران: گام، 1390، 84 ص 

قطع: رقعی 
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: دختران، آموزش و پرورش )راهنمایي(، راه و رسم زندگي

چكيده: آیا به زودي وارد مدرسه راهنمایي مي شوید؟ هر سال دختران زیادي در نقاط گوناگون کشور 
آماده مي شوند که وار د مدرسة راهنمایي شوند. شروع مدرسة راهنمایي ممكن است در حال حاضر 
ترسناک ترین اتفاق دنیا به نظر برسد، اما سعي کنید به مدرسة راهنمایي به عنوان فرصتي شگفت انگیز 
نگاه کنید. در این کتاب، مواردي را دربارة کالس بندي، تكالیف مدرسه، معلمان و کالس هاي مدارس 
راهنمایي مي آموزید. هم چنین نكاتي دربارة منظم شدن، یافتن دوستان جدید و فعالیت هاي بعد از 

مدرسه پیدا مي کنید.

164. گوهري، ملك جمشید. شگفتي ها ي دانش. تهران: خیام آزمون / تیز هوشان برتر، 1390، 80 ص 
قطع: رقعي

پاية تحصيلي: دوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: اطالعات عمومي، تفكر، آزمایشات ساده، علوم، مایعات، فشار هوا، ادبیات نوجوانان

چكيده: کتاب حاضر شامل پنجاه مطلب به همراه تصاویري تحت اطالعات عمومي است که امكان 
فكر کردن را براي دانش آموزان با انجام آزمایشات ساده فراهم مي آورد. در پایان هر آزمایش چرایي 
علمي و فیزیكي آن نیز درج شده است که به درک و یادگیري بهتر کمك مي کند. نیروي فشار هوا؛ 
خطاي چشم؛ شكست نور؛ تنفس مشمع؛ تصویر شكل ها روي شبكیه چشم؛ نیروي جریان آب؛ شناور 

یافتن تخم مرغ پخته روي سطح آب و مایعات و کشش سطحي، عنوان برخي مطالب هستند.
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165. توراني، حیدر. کتاب هاي کوچك مدیریت در مدرسه؛ 5: شوق تغيير. تهران: مدرسه، 1390، 152 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: مدیر
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: تغییر نگرش، مثبت اندیشي، تشویق کارکنان، هنر مدیران، علوم تربیتي، رهبري مدرسه
 

چكيده: این کتاب با هدف تغییر نگرش و اندیشة مدیران نوشته شده و این که چگونه با نگرش مثبت 
مي توان به آرامش خاطر و موفقیت دست یافت. بنابراین، نگارنده سعي دارد راه کارهایي به منظور بهبود 
وضع کار، اداره بهتر سازمان، چگوني تغییر روش هاي کلیشه اي، تغییر و نوآوري، افزایش مهارت  فردي 
کارکنان و نظایر آن، عرضه نماید. برخي از این راه کارها عبارت اند از: هر تغییري موجب بهبود نمي شود، 
اما هر بهبودي نیاز به تغییر دارد، مثبت اندیشان نتیجه  مثبت مي گیرند؛ هم شروع کننده خوب باشیم 
و هم پایان دهنده  پیروز؛ در تشویق کارکنان نباید درنگ کرد؛ اگر در زندگي استراتژي نداشته باشید؛ 

بخشي از استراتژي دیگران خواهید شد و نقادي و تذکر، هنر مدیران امروز است.

166. امیریان، داود. چلچراغ: شهيد بهنام محمدي. تهران: مدرسه، 1389، 72 ص 
قطع: پالتویي

پاية تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: تاریخ

كلمات كليدي: بهنام محمدي، دفاع مقدس، داستان هاي فارسي، جنگ ایران و عراق، شهیدان خرمشهر
 

چكيده: بهنام محمدي، نوجوان 13-12 ساله اي بود که در تمام روزهاي مقاومت، از 31 شهریور تا 28 
مهر 1359 در خرمشهر ماند؛ شهري که بیشتر بوي مرگ و خون مي داد تا بوي زندگي. او ماند و از شهر 
و کشورش دفاع کرد و در همان جا هم شهید شد. آن نوجوان 13-12 ساله، آن روز به وظیفه اش عمل 
کرد. وظیفه اش بود که درس و مدرسه را رها کند و از شهرش دفاع کند. بیایید فكر کنیم و ببینیم امروز 
که صلح و صفاست و جنگي در کار نیست، وظیفة ما چیست. در کتاب حاضر با گوشه اي از خاطرات 

این شهید بزرگوار که توسط دوستان و فرمانده اش گفته شده است، آشنا مي شویم.
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167. فكور، اصغر. چلچراغ: شهيد خرازي. تهران: مدرسه، 1389، 96 ص 
قطع: پالتویي

پاية تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: تاریخ

كلمات كليدي: حسین خرازي، تاریخ جنگ ایران و عراق، شهیدان دفاع مقدس
 

چكيده: اوضاع بدجوري گره خورده بود. ماشین  هاي غذا را مي زدند و بچه ها گرسنه مانده بودند. گفته 
بود چند دیگ غذا بگذارند تو نفربر و ببرند خط. گفتند رانندة نفربر آماده شده براي بردن غذا. گریه اش 
گرفت و به همه گفت: از این راننده یاد بگیرید. و همان جا بود که خمپاره آمد. بر خاک افتاده بود و 
گونه هاي پیرمرد راننده، هنوز گرمي بوسه هایش را احساس مي کرد. حسین خرازي متولد اصفهان بود. 
او در سال 1358 به جبهه هاي دفاع مقدس وارد شد و به ترتیب، فرماندهي لشكر امام حسین، فرماندهي 
سپاه سوم و هم چنین فرماندهي تیپ امام حسین را برعهده داشت. خرازي در تاریخ 1365 در عملیات 
کربالي 5 به درجة رفیع شهادت نائل شد. کتاب حاضر قصد دارد که نوجوانان و جوانان وطن را با 

گوشه اي از زندگي این شهیدان بزرگ آشنا کند.

168. کاشفي خوانساري، علي. چلچراغ: صاحب جواهر. تهران: مدرسه، 1389، 74 ص 
قطع: پالتویي

پاية تحصيلي: سوم
موضوع درسي: تاریخ

كلمات كليدي: مجتهدان و علما، زندگي نامه،  صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر نجفي

چكيده: محمدحسن نجفي، معروف به »صاحب جواهر«، از فقهاي شیعه و صاحب کتاب »جواهر الكالم 
في شرح شرایع االسالم« که بین روحانیون شیعه از ارزش باالیي برخوردار است. او در سال 1200 
هـ.ق در شهر »نجف« متولد شد و در سال 1241 به مرجعیت رسید. کتاب حاضر دربرگیرندة گوشه اي 
از زندگي نامة او و حاوي اظهارنظر شخصیت هایي مانند شیخ عبدالحسین تهراني، محمد شانوري، شیخ 
مرتضي انصاري، شیخ آقابزرگ تهراني و امام خمیني )ره( در مورد شخصیت و خصوصیات اخالقي و 

سجایاي وي است. پایان بخش کتاب،  توضیح اعالم و فهرست منابع است.
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169. دیناروند،  حسن. طراحي آموزشي براي اثر بخشي تدريس. تهران: آییژ، 1390، 176 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: نظام هاي آموزشي، برنامه ریزي آموزشي، تدریس اثربخش، ساختن گرایي
 

چكيده: این کتاب رهنمودي است عملي در 10 فصل براي آموزش و ارزشیابي اثربخش که در 10 
فصل به این شرح نگارش یافته است: فصل اول با عنوان »تاریخچة طراحي آموزشي«، سیر تاریخي 
طراحي آموزشي را پي مي گیرد. فصل دوم با عنوان »مقدمه اي بر طراحي آموزشي«، تعاریف، واژه ها 
و مفاهیم طراحي آموزشي را شرح مي دهد. فصل سوم به ضرورت آموزش طراحي آموزشي مي پردازد 
و فصل چهارم با عنوان »طراحي آموزشي و تعلیم و تربیت«، نقش طراحي آموزشي در توسعة عوامل 
تعلیم و تربیت را مورد بحث قرار مي دهد. فصل پنجم طراحي آموزشي و نظریه هاي یادگیري و 
فصل ششم طبقه بندي الگوهاي طراحي آموزشي را بررسي مي کند. در فصل هفتم الگوي طراحي 
آموزشي دیك وکري و الگوي مورسیون و دیگران مطرح مي شود. فصل هشتم با عنوان »طراحي 
آموزشي مبتني بر ساختن گرایي« به بررسي داللت هاي پارادایم ساختن گرایي در فرایند طراحي آموزشي 
مي پردازد. موضوع فصل نهم، الگوي طراحي آموزشي ساختن گرایي R2D2 است. عنوان آخرین فصل 

کتاب، فصل دهم، »طراحي آموزشي از گذشته تا به حال« است. 

170. احمدي، پروین. طراحي و سازماندهي محتواي برنامه درسي تلفيقي. تهران: آییژ، 1390، 144 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: معلم، مدیر، دانشجویان مراکز تربیت معلم
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: آموزش وپروش، رویكرد میان رشته اي برنامة درسي، علوم تربیتي، طراحي محتواي 
برنامة درسي

چكيده: رشتة برنامة درسي رشته اي جدید است و قدمت آن به کمتر از یك قرن مي رسد. کتاب 
حاضر در پنج فصل به مباحث مربوط به تلفیق برنامة درسي به طور اعم و رویكرد بین رشته اي به طور 
اخص مي پردازد. فصل هاي اول تا سوم مباني نظري برنامة درسي تلفیقي و رویكرد بین رشته اي را 
شرح مي دهند و فصل هاي چهارم و پنجم فرایند اجراي برنامة درسي بین رشته اي را مطرح مي سازند. 
مدرسان، دانشجویان و کارشناسان حوزة برنامة درسي مي توانند از این کتاب به عنوان یك منبع 

اطالعاتي و تخصصي استفاده کنند.
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171. قلعه قوند، الهام/ کنعاني، سمیه. کتاب هاي کار کالغ سپید: عربي 3 )سوم راهنمايي(. تهران: 
بانك کتاب، 1390، 128 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: سوم، معلم

موضوع درسي: عربي
كلمات كليدي: آموزش زبان عربي، آزمون و تمرین، راهنماي آموزشي، پرسش چهار گزینه اي

 

چكيده: سؤال ها، تمرین ها و فعالیت هاي این کتاب براساس سلسله مراتب آموزشي کتاب درسي 
آماده شده اند. در ابتداي هر درس، قواعد آن درس به صورت نكته به نكته توضیح داده شده است. 
هم چنین سؤاالتي به صورت هدفمند، از آسان به دشوار در بخش هاي واژگان، قواعد و درک مطلب ارائه 
شده اند. در پایان هر درس 15 سؤال چهار گزینه اي طرح شده اند که سطح علمي آن ها باالتر از سایر 
تمرین هاست. پرسش هاي چهارگزینه اي تألیفي به منظور آمادگي در آزمون هاي ورودي مدارس نمونه 

دولتي و مدارس برتر به صورت درس به درس آورده شده اند.

172. آقا صادقي، حسین/ راعي، علي/ قلعه قوند، الهام. کتاب هاي کار کالغ سپید: عربي دوم راهنمايي. 
تهران: بانك کتاب، 1390، 144 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم، معلم

موضوع درسي: عربي
كلمات كليدي: آموزش زبان عربي، آزمون و تمرین، راهنماي آموزشي، پرسش چهار گزینه اي

 

چكيده: سؤال ها، تمرین ها و فعالیت هاي این کتاب براساس سلسله مراتب آموزشي کتاب درسي 
آماده شده اند. در ابتداي هر درس، قواعد آن درس به صورت نكته به نكته توضیح داده شده است. 
هم چنین سؤاالتي به صورت هدفمند، از آسان به دشوار در بخش هاي واژگان، قواعد و درک مطلب 
ارائه شده اند. در پایان هر درس 15 سؤال چهار گزینه اي طرح شده اند که سطح علمي آن ها باالتر از 
سایر تمرین هاست. آزمون هاي میان نوبت اول، پایان نوبت اول، میان نوبت دوم و سه آزمون پایان 

نوبت دوم نیز آورده شده اند.
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173. الو، کري/ استامپ، کارولین/ مورگان، بن. دايرئ المعارف من دربارة: علوم. حسین الوندي/ احمد 
احمدي/ ثریا حق پرست فروحي تهران: محراب قلم، 1390، 128 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: دايرئ المعارف، آموزش علوم تجربي، زیست شناسي، علم مواد، علوم فیزیكي

چكيده: علم جست وجو براي یافتن حقیقت و دانش است. علم کلید فهم حیات، فضا و تقریباً همه چیز 
است! دانشمندان براي درک بهتر علوم، آن ها را به حوزه هاي متفاوتي تقسیم کرده اند. کودکان با مطالعه 
دایرة المعارف حاضر و مشاهدة تصویرهاي آن به زبان ساده با انواع علوم زیستي، فیزیك، شیمي، زمین و 
فضا آشنا مي شوند. در کنار مطالب علمي، فعالیت هاي علمي نیز گنجانده شده اند و از مخاطبان خواسته 
شده است آن ها را انجام دهند. هم چنین به منظور فعالیت بیشتر مخاطبان، مباحثي باعنوان »کارشناس 

شوید« داخل دایره هاي رنگي عرضه شده است. در پایان کتاب واژه نامه و نمایه درج شده است.

174. کریم نیا، فرزانه. علوم دوم راهنمايي در قرآن. بندرعباس: رسول، 1389، 96 ص 
قطع: رقعي

پاية تحصيلي: دوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: قرآن و علوم، راهنماي آموزشي، دورة راهنمایي، آموزش علوم تجربي
 

چكيده: براي دانش آموزان جالب خواهد بود که بدانند، به آن چه که در کتاب علوم مي خوانند در کتاب 
آسماني قران نیز اشاره شده است. مسلم است چنین دانش آموزي هم کتاب درسي اش را با تفكر و تأمل 
بیشتري مي خواند و هم قرآن، کتاب آسماني اش را براي مثال در کتاب علوم دوم علت تشكیل سایه 
آمده که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است. خداوند متعال علت تشكیل سایه را وجود نور خورشید 

مي داند. ضمناً مطالب کتاب به ترتیب موضوعات کتاب علوم دوم راهنمایي تنظیم شده اند.
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175. کریم نیا، فرزانه. علوم سوم راهنمايي در قرآن. بندرعباس: رسول، 1389، 112 ص 
قطع: رقعي

پاية تحصيلي: سوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: قرآن و علوم، راهنماي آموزشي، آموزش علوم تجربي

چكيده: در کتاب علوم پایة سوم راهنمایي به برخي از مسائل برمي خوریم که در قرآن نیز به آن ها اشاره 
شده است. این انطباق نگارندة کتاب حاضر را بر آن داشت که آن ها را جمع آوري کند و در دسترس 
دانش آموزان عزیز قرار دهد. کتاب داراي چهار فصل و 79 بخش است. ماده و تغییرات آن، زمین و 
زیستگاه ما، انرژي و زندگي و دنیاي زنده عنوان هاي فصل هاي کتاب هستند. مسیریابي روي زمین 
توسط قطب نما و آهن ربا از جمله مطالب فصل سوم، و شكل گیري شخصیت و تغییرات عاطفي از جمله 

مطالب فصل چهارم هستند. همة مطالب این کتاب با آیات قرآن انطباق دارند.

176. عباسي، جواد. تاریخ بخوانیم: غازان خان. تهران: مدرسه، 1390، 80 ص 
قطع: پالتویي

پاية تحصيلي: دوم
موضوع درسي: تاریخ

كلمات كليدي: غازان خان ایلخاني، شاه ایران، تاریخ ایلخانیان
 

چكيده: غازان، پسر ارغون، پس از بایدوخان به ایلخاني مغول در ایران رسید. وي ابتدا بودایي بود 
که قبل از شرکت در جنگ با یدر، به تشویق امیر نوروز، اسالم آورد. غازان در سال 670 در جزیرة 
»آسكون« متولد شد. زندگي را با پدربزرگش، اباقاخان آغاز کرد و توسط او آموزش دید. در سن 14 
سالگي به حكومت خراسان رسید و در آغاز سلطنت، تمام فرمان روایان و حاکمان مغول را به دین اسالم 
دعوت و ترغیب کرد و سلسلة ایلخاني را در ایران به وجود آورد. غازان خان به گسترش دانش و صنعت 
بسیار عالقه مند بود. در کتاب حاضر با زندگي و شخصیت غازان خان، اصالحات او در شهر تبریز و 

چگونگي بیماري و مرگش آشنا مي شویم. پایان کتاب فهرست منابع است.
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177. نجیبي، زهرا. فارسي دوم راهنمايي. تهران: آبرنگ، 1390، 160 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: دوم
موضوع درسي: ادبیات فارسي

كلمات كليدي: امال، لغت و معني، پایة دوم راهنمایي، انشا و نگارش، جمله سازي، ادبیات فارسي
 

چكيده: این کتاب شامل 21 درس است و به پرسش هاي هر درس پاسخ داده شده است. پرسش ها 
بیشتر دربارة معني کلمات، تاریخ ادبیات، دستور زبان و مانند آن ها هستند. در پایان کتاب نمونه هایي از 

امتحانات نیم سال دوم براي آشنایي دانش آموزان با سؤاالت امتحاني آمده است.

178. فاضلي نژاد، فاضله/ قلي پور، علي/ عاطف شعار، فرشته. فارسي دوم راهنمايي كار طاليي. 
تهران: کانون گسترش علوم/ موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع کنكور، 1390، 280 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم، معلم

موضوع درسي: ادبیات فارسي
كلمات كليدي: آموزش ادبیات فارسي، راهنماي آموزشي، تاریخ ادبیات و آزمون و تمرین، امال، پایة 

دوم راهنمایي
 

چكيده: کتاب هاي کار »گسترش«، در قدم اول تكمیل کنندة مطالب کتاب هاي درسي هستند و در 
قدم بعد بر شكوفایي خالقیت و استعدادهاي دانش آموزان تمرکز دارند. بخش هاي گوناگون این کتاب 
عبارت اند از: 1. اهداف: در ابتداي هر درس اهداف آن درس آمده است. 2. یادآوري: به منظور یادآوري 
مطالب سال گذشته، شرح برخي مفاهیم و تمرین هایي ارائه شده اند. 3. تاریخ ادبیات: تاریخ ادبیات هر 
درس به صورت ساده و کوتاه به همراه تصویر آمده است. 4. آزمون ها: بعد از پایان هر فصل یك آزمون 
فارسي، یك آزمون امال ویك آزمون نگارش آمده است. در پایان هر نوبت نیز یك آزمون فارسي، یك 

آزمون امال با متن دیكته اي و یك آزمون انشا و نگارش آمده است.
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179. نجیبي، زهرا. فارسي سال سوم راهنمايي تحصيلي. تهران: آبرنگ، 1390، 180 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: سوم
موضوع درسي: ادبیات فارسي

كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، پایة سوم راهنمایي، لغت و معني، انشا و نگارش، امال و ادبیات فارسي

چكيده: این کتاب مجموعه اي از پرسش هاي مربوط به درس فارسي سال سوم راهنمایي است و 
تالش دارد به دبیران این درس در فرایند ارزش یابي توصیفي دانش آموزان یاري رساند و دانش آموزان 
را با فعالیت هاي درسي بیشتر مأنوس کند. دانش آموزان به جاي فشار بر حافظه، مهارت فكر کردن را 
مي آموزند و به اعتماد  به  نفس مي رسند. در این کتاب براي هر درس پرسش هایي دربارة معني کلمات 

تازة درس، دستور زبان، تاریخ ادبیات، نگارش صحیح کلمات و غیره آمده است.

180. قلي پور، علي/ فاضلي نژاد، فاضله/ عاطف شعار، فرشته. فارسي سوم راهنمايي كار طاليي. 
تهران: کانون گسترش علوم/ موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع کنكور، 1390، 344 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: سوم، معلم

موضوع درسي: ادبیات فارسي
كلمات كليدي: آزمون و تمرین، تاریخ ادبیات فارسي، آموزش ادبیات فارسي، پایة سوم راهنمایي

 

چكيده: آموزش زبان و ادبیات فارسي یكي از مقوله هاي مهم و اساسي آموزش و پرورش است. هدف 
این کتاب کار ارائة مجموعه اي از اطالعات در زمینه هاي گوناگون ادبي همراه با تمرین هاي هدف دار و 
تكالیف معنادار است. تا ضمن سنجش آموخته هاي دانش آموزان، باعث رشد و پیشرفت فراگیري آنان 
شود. کتاب داراي بخش هایي به این شرح است: یادآوري از سال گذشته، اهداف درس، تاریخ ادبیات، 
معني واژه ها، شعرها و عبارات، آرایه هاي زیباشناسي، دستور زبان به همراه تمرین، مفاهیم امالیي 
و نگارش با تمرین هاي جداگانه، آزمون هاي فارسي، امال و نگارش پایان فصل و پایان نیم سال، 
آزمون تیزهوشان به همراه پاسخ نامه، روان خواني، و شعرخواني. دانش آموزان با پاسخ دادن به تمرین ها 

مي توانند خود را براي آزمون هاي مدرسه اي آماده کنند.
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181. غالمرضایي، حمیدرضا. فرزندم.... تهران: نسل نو اندیش/ من و کیمیا، 1390، 88 ص 
قطع: خشتي 

پاية تحصيلي: سوم، معلم، والدین
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: رابطة پدر و فرزند، آموزش مهارت هاي زندگي، انتقال تجربه
 

چكيده: کتاب »فرزندم« شامل نوشته هایي در قالب جمالت قصار است و در واقع در قالب این جمالت، 
پدري حاصل تجربیات خود را به فرزندش مي اموزد. مطالب کتاب مي تواند حاصل تجربیات هر پدري 
باشد که آن را با هدف تعامل و ایجاد رابطه اي نزدیك و صمیمي با فرزندش به او هدیه مي دهد. هر 
صفحة کتاب مصور و داراي یك پیام است؛ پیامي که پدري از روي عشق به فرزندش گفته است تا 
نتایج زیباي آن ها را در زندگي خودش ببیند. پیام اصلي کتاب به همة بچه هایي است که شاید هیچ وقت 
پدرشان فرصتي براي این گفته ها با آن ها نداشته است. هم چنین به همة پدرهایي که نمي دانستند 

چگونه تجربه هاي گران بهاي خود را در اختیار فرزندشان بگذارند.

پژوهشهاي  دفتر  تهران:  نوجوانان.  و  كودكان  براي  ترافيك  فرهنگ  محمود.  برآبادي،   .182
فرهنگي، 1389، 136 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي: فرهنگ ترافیك، اطالعات عمومي، حمل  و نقل

 

چكيده: »ترافیك« به زبان ساده یعني جابه جایي انسان و کاال از یك نقطه )مبدأ( به نقطه اي دیگر 
)مقصد(. کتاب حاضر دربرگیرندة مطالب گوناگوني دربارة حمل و نقل و ترافیك به زبان ساده به همراه 
تصویر براي کودکان و نوجوانان است که در هشت فصل با این عنوان ها نگارش یافته است: انواع حمل 
و نقل؛ حمل و نقل در ایران؛ عالئم و تابلوها؛ وسایل کنترل ترافیك؛ تسهیالت و تجهیزات ترافیك؛ 

قوانین و مقررات عبور و مرور؛ محیط زیست و ترافیك.
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183. دانشفر، حسین. فرهنگ علوم تجربي مدرسه. تهران: محراب قلم، 1390، 248 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم
موضوع درسي:کتاب های مرجع/ علوم تجربي

كلمات كليدي: آموزش علوم، واژه نامه، فرهنگ علوم تجربي، دورة آموزشي راهنمایي
 

چكيده: در این کتاب مطالب به شیوه اي علمي تدوین و به زباني ساده و شفاف براي دانش آموزان 
بیان شده اند. هم چنین در توضیح واژه ها که به صورت الفبایي مرتب شده اند، فقط نكات الزم و اساسي 
آمده اند. تصویرها، عكس هاي فراوان رنگي و نمودارها، درک مطلب را آسان تر مي کنند و مطالب جالب 
و مرتبط با مفاهیم در کادرهاي مخصوص قرار گرفته اند. کتاب 1200 واژه را که در کتاب هاي علوم 
سه سال راهنمایي و دبیرستان آمده اند، توضیح داده است؛ مطالبي که به عنوان دانستني هاي علمي در 

زندگي روزمره با آن ها سر و کار دارند.

184. نعمتي مقدم، رضا. فرهنگ لغات كابردي خط سفيد. سبزوار: خط سفید، 1390، 720 ص 
قطع: رقعي

پاية تحصيلي: سوم، معلم
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع / زبان هاي خارجي

كلمات كليدي: گرامر کاربردي، اشتباهات رایج زباني، تفاوت هاي کاربردي کلمات، آموزش زبان انگلیسي
 

چكيده: این کتاب بیش از 14 هزار سر واژه و واژة فرعي، بیش از 1500 تصویر براي درک معادل 
کلمه، و هزاران مثال و تعریف ساده و کاربردي دارد. مؤلف آن سعي کرده است حداکثر اطالعات مورد 
نیاز هر فراگیرندة زبان انگلیسي را، از سطح دانش آموزان مدارس ایران تا سطح دانشگاهي، دربارة هر 
واژة رایج در زبان انگلیسي عمومي به آسان ترین شكل در اختیارش قرار دهد. سر واژه ها و واژه ها با 
تلفظ بریتانیایي و آمریكایي آورده شده اند. بیش از 500 کادر آموزش گرامر کاربردي، 400 کادر توضیح 
اشتباهات رایج زباني، و 400 کادر توضیح تفاوت هاي کاربردي کلمات )رسمي، غیررسمي و...(در این 

فرهنگ لغت به کار رفته اند.
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185. تیلور، باربارا. فكر مي كنيد چرا انسان اختراع مي كند؟ و سؤال هاي ديگري در بارة علوم. 
وحید کریم دادیان مشهد: عروج اندیشه، 1390، 28 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي: اختراع، پرسش و پاسخ، مشكالت بشر، مخترعان، تعلیمات اجتماعي

 

چكيده: مخترعان در تالش اند مشكالت بشر را حل کنند. آن ها به نیازهاي انسان توجه مي کنند و راه 
براورده کردن آن ها را مي یابند. ایده هایي که به شكل گیري اختراعي منجر شده اند، از راه هاي متفاوت 
به ذهن مخترعان رسیده اند. مخاطبان با مطالعة کتاب حاضر و مشاهدة تصویرهاي آن با اهمیت اختراع 
آشنا مي شوند و دربارة نحوة اختراع، سال اختراع و مخترعان، اختراعاتي مانند باراني، زیپ، یخچال، ني 
نوشابه، بازي رایانه اي، دستگاه تستر، ماشین هاي اولیه، واکمن و... اطالعات مفیدي به دست مي آورند. 

در پایان کتاب نمایه درج شده است.

186. استیل، فیلیپ. فكر مي كنيد چرا كشورها پرچم هايشان را برافراشته مي كنند وسؤال هاي 
ديگري در بارة مردم و مكان ها. سمیه کریم دادیان مشهد: عروج اندیشه، 1390، 32 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
كلمات كليدي: مطالعات اجتماعي، مردم شناسي، فرهنگ ها

 

چكيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر دربارة مفهوم کشور، علت برافراشتن پرچم توسط کشورها، 
بزرگ ترین کشور جهان، پرجمعیت ترین کشور جهان، تعداد کشورهاي جهان، مكان ایجاد باغ ها و 
رودخانه ها، قدیمي ترین غذاها، مردماني که صدف، پروانه  و کرم مي خورند، لباس هایي که بدون نخ و 
سوزن درست مي شوند، مكاني که روي درختان شكالت مي روید، مردماني که سوار ماشین برف پیما 

مي شوند و... اطالعاتي مختصر و مفید به دست مي آورند.
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187. نودینگز، نل. فلسفه تعليم و تربيت. علیرضا شواخي... ]و دیگران[ اصفهان: نوشته، 1390، 
394 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: اندیشه و آراي فلسفي، استدالل فلسفي، تفلسف، تعلیم و تربیت

 

چكيده: در کتاب حاضر، نویسنده به بررسي اندیشه ها و آراي فلسفي مرتبط با تعلیم و تربیت پرداخته 
است. وي مسائل اساسي تعلیم و تربیت را با روشي فلسفي مطالعه و بررسي مي کند و مخاطب را با 
چرایي و چگونگي تفلسف در این حوزه آشنا مي کند. همچنین با توجه به تمامي شاخه هاي اصلي 
فلسفي، روش استدالل فلسفي در مسائل، قلمرو تعلیم و تربیت جز هنر و معنویت را بر خوانندگان 
آشكار مي سازد. محتواي هر بخش به شیوه اي دقیق و عمیق خواننده را به زمینه و بستر تاریخي مسائل 
تعلیم و تربیت وارد مي کند و وي را به متن آنها سوق مي  دهد و جهت گیري هاي فلسفي تربیتي را 
روشن مي سازد. این کتاب براي کارشناسان تعلیم و تربیت و دانشجویان علوم تربیتي به ویژه تكنولوژي 

آموزشي کاربرد دارد.

188. بریجمن، راجر فرانسیس. دايرئ المعارف من دربارة: فناوري. احسان کاظم، حمیدرضا غالمرضایي 
تهران: محراب قلم، 1390، 124 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: فناوري، انرژي، موتورها، گازها، مایعات، آموزش علوم تجربي

 

چكيده: دايرئ المعارف حاضر براي مطالعة کودکان فراهم آمده و شامل هشت مبحث دربارة فناوري، 
کار کردن با ماشین هاي ساده، موتورها، گازها و مایعات، انرژي، نور و صدا، رایانه و اختراعات بشري 
در آینده است. مطالب کتاب مختصر و مفید و به زبان ساده بیان شده اند و تصویرهاي رنگي آن ها را 
همراهي مي کنند. در این کتاب از مخاطبان خواسته مي شود برخي فعالیت هاي علمي را انجام دهند. 
خودشان را بیازمایند و یا مطالب مربوط به هر مبحث را در صفحات دیگر کتاب که صفحاتشان درج 
شده است، جست وجو کنند. در پایین صفحات سمت راست سؤال و در پایین صفحات سمت چپ پاسخ 

آن درج شده است.
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189. حنیفي یزدي، سیدحسین/ قهرماني، مهدي. فيزيك سال سوم راهنمايي. تهران: علم و دانش/ 
موسسه آموزشي طالیه داران عالمه حلي، 1390، 426 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: معلم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: آموزش فیزیك، راهنماي آموزشي، پایة سوم راهنمایي

 

چكيده: کتاب حاضر بخش فیزیك مجموعة علوم سوم راهنمایي است و براي استفادة دانش آموزاني 
طراحي شده که قصد استفاده از مطالبي را دارند که غالباً در »مدارس عالمه حلي تهران« تدریس 
مي شوند. در این کتاب مؤلف کوشیده است به این هدف ها دست یابد: اضافه نكردن سرفصل هاي خارج 
از چارچوب رسمي آموزش وپرورش؛ هرچه ساده تر بیان کردن مفاهیم فیزیكي؛ ارائه  هرچه عمیق تر 

سرفصل ها؛ ارائه  تعداد زیادي آزمایش، مثال و تمرین براي غني سازي یادگیري دانش آموزان.

190. مهاجري، زهرا. قصه وقصه گويي. مشهد: جهاد دانشگاهي مشهد، 88، 192 ص 
قطع: رقعي

پاية تحصيلي: معلم
موضوع درسي: ادبیات فارسي

كلمات كليدي: قصه گویي، افسانه و قصه، تاریخ و نقد
                          

چكيده: قصه یكي از کهن ترین جلوه هاي هنر در زندگي بشر است. خصیصه هاي هنر دوستي، جزء 
ذاتي وجود انسان محسوب مي شود و مي توان گفت که عالقه به قصه هم فطري است. در تهیه و 
تدوین کتاب حاضر این هدف ها مورد توجه بوده اند: - درک اهمیت قصه گویي از طریق آشنایي با 
گذشتة آن. -آشنایي با فن قصه گویي و تجربة قصه گویان سرزمین هاي دیگر، به منظور استفاده از آن 
شیوه ها و تجربه ها به تناسب امكانات موجود جامعه و بهره گیري از آن ها در جهت رشد خالقیت و 
ابتكار قصه گویان و مادران جوان. - آشنایي مادران و مربیان با انواع قصه هاي مناسب و قصه گویي براي 
گروه هاي متفاوت کودک و نوجوان. -آموزش راه هاي ملي و روش هاي گوناگون قصه گویي متداول 
در آموزشگاه ها. - آشنایي با کاربرد قصه در زمان ها و مكان هاي مناسب. -راهنمایي هاي سودمند براي 

کسب مهارت و کارایي بیشتر در قصه گویي.
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191. حسیني، محمدحسن. چهره هاي درخشان: قيصر امين پور. تهران: مدرسه، 1390، 120 ص 
قطع: پالتویي

پاية تحصيلي: سوم
موضوع درسي: تاریخ

كلمات كليدي: شاعران ایراني، قیصر امین پور، تاریخ ادبیات، زندگي نامه
 

چكيده: قیصر امین پور 2 اردیبهشت 1338 در شهرستان »گتوند« در استان خوزستان به دنیا آمد. 
تحصیالت ابتدایي را در همان شهرستان و دورة متوسطه را در دزفول سپري کرد. در سال 1357 در 
رشتة دام پزشكي دانشگاه تهران پذیرفته شد که پس از مدتي از این رشته انصراف داد. در سال 1363 
در رشتة زبان و ادبیات فارسي به دانشگاه رفت و این رشته را تا دورة دکترا گذراند. نگارندة کتاب به 
شرح زندگي این هنرمند و شاعر بزرگ و معرفي مجموعه آثار او پرداخته و اظهارنظر شخصیت هایي 
مانند رهبر معظم انقالب، بهاءالدین خرمشاهي، موسوي گرمارودي، حسام الدین سراج، و دیگران را در 
مورد شخصیت  و خصوصیات اخالقي وي آورده است. در پایان کتاب فهرست اعالم و منابع را مشاهده 

مي کنیم.

192. سراجي، فرهاد. كاربرد ابزار هاي اينترنتي در آموزش و پژوهش، راهنماي استفاده از اینترنت 
براي اعضاي هیات علمي دانشگاه ها و.... تهران: آییژ، 1390، 160 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: معلم، مدیر، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: تفكر و پژوهش
كلمات كليدي: اینترنت، وب، ابزارهاي جست وجو، آموزش به کمك رایانه، برنامه هاي رایانه اي

 

چكيده: این کتاب براساس تجارب مؤلف در تدریس دوره هاي فناوري اطالعات و تعلیم و تربیت در 
پنج فصل تنظیم شده است: در فصل اول دربارة نحوة تلفیق برنامة درسي با فناوري هاي اینترنتي بحث 
شده است. در چهار فصل بعدي ابزارهاي اینترنتي و کاربردهاي آموزشي و پژوهشي آن ها مطرح شده 
است. خواننده مي تواند براساس نیاز خود هر یك از این چهار فصل را به طور جداگانه مطالعه کند. در 
واقع، فصل هاي کتاب )به غیر از فصل اول( به صورت مستمر تدوین شده اند. به دلیل مستقل بودن 

فصل ها منابع مورد استفاده براي هر فصل در انتهاي آن ارائه شده است.
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193. چیني،  آرنولد بي. كاربرد تلويزيون در آموزش. محرم آقازاده/ علي رووف تهران: آییژ، 1390، 
160 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: تلویزیون و آموزش وپرورش، علوم تربیتي، فیلم آموزشي، مهارت هاي یادگیري

 

چكيده: امروزه با گسترش فناوري هاي جدید و ورود این فناوري ها به عرصة آموزش، دیگر توقعات و 
سطح انتظارات معلمان و دانش آموزان از شرایط و موقعیت هاي یاددهي و یادگیري مانند گذشته نیست. 
اکثر معلمان بر این باورند که با استفاده از چنین رسانه هایي مي توانند محیط آموزشي خود را متنوع 
و جذاب کنند. استفاده از فیلم هاي آموزشي هم دربردارندة امتیازات و فوایدي است. البته به کارگیري 
فیلم هاي آموزشي مهارت هایي را مي طلبد و به ویژه کاربرد آن ها در کالس درس به آمادگي معلم و 
دانش آموزان نیاز دارد. کتاب حاضر در چهار فصل تدوین شده است که عنوان هاي آن ها از این قرارند: 
مهارت فكر کردن، مهارت گوش دادن و بیان کردن؛ مهارت خواندن و نوشتن؛ مهارت درک علوم و 

ریاضیات؛ مهارت درک علوم اجتماعي.

194. طهماسبي، پیمان...] و دیگران[. اندیشه خادم: کتاب آموزشي- كار رياضي دوم راهنمايي. 
اهواز: مهزیار، 1390، 180 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: آموزش ریاضي، پایة دوم دورة راهنمایي، سؤاالت تشریحي، سؤاالت چهار گزینه اي

 

چكيده: کتاب حاضر 18 فصل دارد که در هر فصل، ابتدا مبحث مورد نظر تعریف شده است و نكات 
مهم بیان شده اند. سپس نمونة سؤاالت تشریحي براي ارزش یابي دانش آموزان درج شده است. در آخر 
هر فصل نیز سؤاالت چهار گزینه اي آمده اند تا دانش آموزان با هر دو نمونة سؤاالت آشنا شوند و مهارت 
و آمادگي خود را ارزش یابي کنند. این کتاب تالش دارد نكاتي کلیدي و اساسي درس ریاضي پایة دوم 

راهنمایي را به زبان ساده براي دانش آموزان شرح دهد.
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195. طهماسبي، پیمان. اندیشه خادم: کتاب آموزشي- كار رياضي سوم راهنمايي. اهواز: مهزیار، 
1390، 204 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: سوم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، راهنماي آموزشي، دورة راهنمایي، مسئله و تمرین

 

چكيده: »آزمون و مجموعه سؤاالت طبقه بندي شدة ریاضي سوم راهنمایي« داراي 20 درس با این 
عنوان هاست: 1. مجموعه هاي اعداد؛ 2. تناسب؛ 3. توان؛ 4. جذر؛ 5. اعداد صحیح و مجموعه ها به 
زبان ریاضي؛ 6. اعداد گویا؛ 7. مختصات و جبر؛ 8. عبارت هاي جبري؛ 9. معادله؛ 10. هندسه؛ 11. 
رابطة فیثاغورس؛ 12. دوران؛ 13. اعداد حقیقي؛ 14. آمار؛ 15. معادلة خطي 1؛ 16. معادلة خطي 2؛ 17. 
دستگاه دو معادله دو مجهول؛ 18. هندسه؛ 19. تشابه؛ 20. هندسه 3. هر درس داراي این بخش هاست: 
متن درس، نمونة سؤاالت نیم سال اول و دوم سراسر کشور و سؤاالت تستي. ضمناً در پایان کتاب نمونة 

سؤاالت استان فارس )خرداد 1390( آمده است. تمام سؤاالت بدون پاسخ نامه هستند.

196. قاسمي، رضا. كتاب جامع امالي فارسي سال اول دورة راهنمايي تحصيلي مطابق با آخرین 
تغییرات کتاب درسي. قم: ابتكار دانش/ گنج عرفان/ یاران قلم/ خوش نواز، 1390، 176 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: معلم

موضوع درسي: ادبیات فارسي
كلمات كليدي: آموزش ادبیات فارسي، امال، کتاب درسي، آزمون و تمرین

 

چكيده: ارزش یابي درس امال در دورة راهنمایي تحصیلي، به دو روش امالي تقریري و فعالیت امالیي 
انجام مي گیرد. در کتاب حاضر به این دو جنبه توجه شایان شده است. امالي تقریري به پرورش 
حافظه، تقویت قدرت ذهن در تداعي شكل صحیح واژه ها، افزایش دقت و سرعت در نوشتن، مأنوس 

شدن ذهن با معاني واژه ها، ظرافت و زیبایي در خط، و... کمك مي کند.
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197. قاسمي، رضا. كتاب جامع امالي فارسي سال دوم دورة راهنمايي تحصيلي مطابق با 
آخرین تغییرات کتاب درسي. قم: ابتكار دانش/ گنج عرفان/ یاران قلم/ خوش نواز، 1390، 169 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم، معلم

موضوع درسي: ادبیات فارسي
كلمات كليدي: آموزش ادبیات فارسي، امالو کتاب درسي، آزمون و تمرین

 

چكيده: امال یك مهارت زباني است که براساس نمادها و نشانه هاي خط و قواعد دستور زبان کار انتقال 
زبان گفتاري را به زبان نوشتاري به عهده دارد. هشت فصل اول کتاب مطابق با عنوان هاي فصل هاي 
کتاب درسي طراحي شده اند و هر فصل حاوي این بخش هاست: معرفي واژه ها، ترکیبات و متن هاي 
مهم، یافتن غلط هاي امالیي متن، تشخیص و کاربرد کلمات در روابط گوناگون واژه ها، معرفي مترادف، 
متضاد و متشابه، قرار دادن تشدید در جاي مناسب، و... فصل نهم در بردارندة آزمون هاي متنوع در 

زمینة امالست.

198. قاسمي،  رضا. كتاب جامع امالي فارسي سال سوم دورة راهنمايي تحصیلي مطابق با آخرین 
تغییرات کتاب درسي. قم: ابتكار دانش/ گنج عرفان/ یاران قلم/ خوش نواز، 1390، 173 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: سوم، معلم

موضوع درسي: ادبیات فارسي
كلمات كليدي: آموزش ادبیات فارسي، امال، کتاب درسي، آزمون و تمرین

 

چكيده: ارزش یابي درس امال در دورة راهنمایي تحصیلي، به دو روش امالي تقریري و فعالیت امالیي 
انجام مي گیرد. در کتاب حاضر به این دو جنبه توجه شایان شده است. امالي تقریري به پرورش 
حافظه، تقویت قدرت ذهن در تداعي شكل صحیح واژه ها، افزایش دقت و سرعت در نوشتن، مأنوس 

شدن ذهن با معاني واژه ها، ظرافت و زیبایي در خط، و... کمك مي کند.
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دوم  پايه  انگليسي خط سفيد-  زبان  كتاب جامع  توانایي،  مجید.  قریشي نژاد،  حسن/   .199
راهنمايي. سبزوار: خط سفید، 1390، 116 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، تمرینات مروري، پایة دوم راهنمایي، امتحان میان دوره اي

 

چكيده: در این کتاب لغات هر درس همراه با عالئم فونتیك براي تلفظ آن ها ارائه شده است. نكات 
دستوري درس ها به شكل ساده و قابل فهم آورده شده اند که در پاسخ دادن به سؤاالت به دانش آموز 
کمك مي کنند. نمونة سؤاالت امتحاني به صورت درس به درس طراحي شده است تا دانش آموزان با 
نحوة امتحانات میان دوره اي و پایاني آشنا شوند و میزان موفقیت آن ها افزایش  یابد. مطالب و تمرینات 
بسیار ساده، متنوع و جذابي خارج از کتاب درسي در این کتاب گنجانده شده اند و سرود جذاب و ساده اي 

معادل با مطالب درسي هر قسمت آمده است.

200. قریشي نژاد، سیدحسن. كتاب جامع زبان انگليسي خط سفيد- پايه سوم راهنمايي. سبزوار: 
خط سفید، 1390، 160 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: سوم

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، عالئم آوایي، تمرینات مروري، امتحان میان دوره اي، پایة 

سوم راهنمایي، تمرینات ویژه، امتحان نهایي
 

چكيده: این کتاب با طراحي زیبا و رنگي خود به خواننده انگیزة بیشتري براي دنبال کردن مطالب 
و یادگیري مي دهد. نكات دستوري درس ها ساده طراحي شده اند که در پاسخ دادن به سؤاالت به 
دانش آموز کمك مي کند. واژه هاي هر درس با عالئم فونتیك براي تلفظ آن ها همراه است و در قسمت 
فهرست لغات، لغات خارج از کتاب درسي همراه با آوانگاري کلمات و معني آن ها نوشته شده است. 
نمونة سؤاالت امتحاني به صورت درس به درس آمده است و دانش آموزان را براي امتحانات میان 
نیم سال و پایاني آماده مي کند. بخش »تمرینات ویژه« شامل تمرینات بسیار ساده و متنوع است. در 
قسمت »بیشتر بیاموزیم« نیز مطالب علمي جالب و متنوعي، متناسب با کلمه ها و عبارت هاي هر درس 

براي ارتقاي سطح علمي دانش آموزان آمده است.
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201. فیضي، محمدخالد. كتاب زبان فيض: مخصوص دانش آموزان اول راهنمایي و دیگر نوآموزان 
شامل آموزش درست نوشتن به صورت مرحله به مرحله.... تهران: لوح محفوظ، 1390، 74 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، راهنماي آموزشي، آزمون ها و تمرین ها، پرسش ها و پاسخ ها

 

چكيده: این کتاب کار به صورت ابتكاري، براساس نیاز دانش آموزان اول راهنمایي نگارش یافته است 
و شامل آموزش درست نوشتن به صورت مرحله به مرحله است. هم چنین به عالئم فونوتیك موجود 
در کتاب اول راهنمایي به صورت مختصر اشاره اي مي کند و چگونگي تلفظ صحیح حروف و کلمات را 
توضیح مي دهد. کتاب داراي پنج آزمون است که آزمون هاي اول و دوم آن هر کدام پنج درس کتاب 

درسي و آزمون هاي سوم و چهارم کل کتاب را دربرمي گیرند.

202. اقبال پور، امیرهوشنگ. كتاب كار انگليسي سال دوم راهنمايي، دفتر تمرين. تهران: آبرنگ، 
1390، 120 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین، دوم راهنمایي

 

چكيده: کتاب حاضر حاوي مجموعه اي از کامل ترین و متنوع ترین نمونه سؤاالت زبان انگلیسي است 
که براي ارتقاي سطح زبان انگلیسي دانش آموزان نگارش یافته است. سؤال هاي کتاب به صورت 
طبقه بندي شدة تصویري، چهارگزینه اي، جاي خالي و داراي نكته هاي دستوري تنظیم شده اند. به 
عالوه براي تمرین بیشتر و خودآزمایي، دانش آموزان مي توانند از سؤال هاي امتحاني مخصوص نیمة 

نیم سال اول، نیم سال اول، نیمة نیم سال دوم و پایان سال کمك بگیرند.
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203. اقبال پور، امیرهوشنگ. كتاب كار انگليسي سال سوم راهنمايي، دفتر تمرين. تهران: آبرنگ، 
1390، 136 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: سوم

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
كلمات كليدي: زبان انگلیسي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین، سوم راهنمایي

چكيده: کتاب حاضر با مروري بر کتاب درسي زبان پایه هاي اول و دوم راهنمایي آغاز مي شود و سپس 
به درس هاي پایة سوم مي پردازد. به این ترتیب، با بهره گیري از تصویرها و طرح هاي متنوع و جذاب 
مي کوشد به منظور درک مفهومي جمله ها و آموزش زبان به صورت کاربردي، به دانش آموز کمك کند. 
برخي ویژگي هاي این کتاب عبارت اند از: وجود فضاي کافي براي نوشتن پاسخ ها؛ ارائه تمرین هاي 
متنوع درس به درس به منظور توسعة دانش واژگاني؛ معرفي ساختارهاي دستوري، تأکید بر مهارت 
خواندن و تلفظ؛ ارائه آزمون هاي دوره اي، و نیمة نیم سال و پایان نیم سال مطابق با سؤال هاي امتحاني.

204. ناصریان، الهام/ عسكوري نژاد، مریم. كتاب كار رياضي دوم راهنمايي. تهران: آبرنگ، 1390، 
144 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: آموزش ریاضي، ریاضي دوم راهنمایي، راهنماي آموزشي، تمرین

 

چكيده: هر کس در ذهن خود فرایندي براي حل مسئله طي مي کند که ممكن است دیگري به آن 
نیندیشد و فرایند دیگري را مدنظر قرار دهد. »کتاب کار ریاضي دوم راهنمایي« در آموزش حل مسئله 
چند راهبرد را توصیه مي کند: رسم شكل؛ سازمان دهي داده ها و جدول نظام دار؛ حدس و آزمایش؛ و.... 
کتاب 19 درس دارد که هر درس آن حاوي این بخش هاست: متن درس، نمونة سؤال هاي امتحاني 
و سؤاالت تستي چهارگزینه اي و پاسخ نامة سؤال هاي تستي. ضمناً در پایان کتاب نمونة سؤال هاي 

امتحاني نوبت اول و نوبت دوم نیز آمده است.
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205. آقاعلي طاري، رضا. بسته مدیریت کالسي: كتاب كار رياضي سوم راهنمايي. تهران: مرآت 
دانش، 1390، 256 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: سوم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: آموزش ریاضي، آزمون و تمرین، راهنماي آموزشي، کتاب کار ریاضي

 

چكيده: کتاب کار و تمرین از جمله کتاب هاي مهم کمك آموزشي است که به توسعة یادگیري و 
هم چنین تثبیت آموخته هاي دانش آموزان مي پردازد. ویژگي هاي اصلي کتاب حاضر را مي توان در 
این موارد خالصه کرد: ارتقاي مهارت هاي محاسباتي و استفاده از تكنیك هاي ریاضي؛ تحریك ذهن 
کنجكاو دانش آموزان و تشویق آنان به فكر و تأمل؛ آشنا کردن دانش آموزان با کاربردهاي ریاضیات. 
هم چنین، براي آماده سازي کتاب این مراحل طي شده اند: تقسیم بندي کتاب درسي به صورت وزن دار 
به هفته هاي آموزشي؛ استخراج اهداف آموزشي هر هفته؛ استفاده از انواع سؤاالت تشریحي، کوته 
پاسخ، جورکردني، چهار گزینه اي و...؛ تأمین اهداف آموزشي هر هفته به منظور تعمیق مطالب و 

مهارت یابي بیشتر متناسب با تفاوت هاي فردي.

206. اکبري، مسعود. كتاب كار زبان انگليسي: سال دوم راهنمايي. تهران: کادر، 1390، 152 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: دوم
موضوع درسي: زبان هاي خارجي

كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، راهنماي آموزشي، پایة دوم راهنمایي
 

چكيده: در این کتاب که منطبق با کتاب درسي دانش آموزان سال دوم راهنمایي است، صدها تمرین 
متنوع در زمینة واژگان، نكات دستوري، مكالمه، درک مطلب و دیكته ارائه شده اند. انجام این تمرینات 
مي تواند یادگیري انگلیسي را به شكلي لذت بخش براي دانش آموزان میسر سازد. آزمونك هاي ارائه 
شده در پایان هر درس و هم چنین، نمونه سؤاالت پایان سال به مخاطبان امكان خودآزمایي دقیق از 

مطالب گفته شده در هر درس را مي دهد.
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207. اکبري،  مسعود. كتاب كار زبان انگليسي: سال سوم راهنمايي. تهران: کادر، 1390، 152 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: سوم
موضوع درسي: زبان هاي خارجي

كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، راهنماي آموزشي، سوم راهنمایي، تمرین و آزمون
 

چكيده: کتاب کار یكي از مهم ترین ابزارهاي آموزش زبان انگلیسي به شمار مي آید و کتاب حاضر با 
هدف ارائه تمرین هاي مكمل و آزمون هاي دوره اي و پایان نیم سال، به منظور عمیق تر کردن یادگیري 
مطالب و با در نظر گرفتن آخرین توصیه هاي آموزشي »دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درسي« نگارش 
یافته است. بخش اول کتاب به مروري بر کتاب دوم راهنمایي اختصاص دارد و پس از آن، درس هاي 
سال دوم و آزمون هاي نیمة نیم سال و پایان نیم سال در دو نوبت ارائه شده اند. هم چنین کتاب حاوي سه 

آزمون دیكتة جامع براي یادگیري بهتر لغات، و پنج آزمون نهایي استان هاي متفاوت است.

208. سرپرست ، مجید. كتاب كار علوم تجربي سال دوم راهنمايي:شامل تمام آن چه براي یك 
دوره  آموزش... . تهران: قاطع البرهان، 1390، 160 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: آموزش علوم، راهنماي آموزشي، مطالب طبقه بندي شده

 

چكيده: این کتاب مبتني بر روش هاي نوین آموزشي و در 14 فصل نگارش یافته است. در هر فصل، 
قسمت هاي متفاوت، سؤال هاي گوناگون و مطالب متنوعي مطرح شده اند. هر فصل کتاب شامل 
خالصه اي از اهم مطالب هر فصل کتاب درسي است که تمام نكات مهم فصل به صورت طبقه بندي 
شده و ساده بیان شده اند. هم چنین، مجموعه اي از سؤال هاي استاندارد با گستره اي از سطوح متفاوت 
یادگیري، شامل دانش، فهم، ادراک، تحلیل، ترکیب و ارزش یابي، دانش آموزان را به انجام فعالیت هاي 

درسي و یادگیري، و نیز مرور درس هاي گذشته عالقه مند مي سازد.
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209. سرپرست ، مجید. كتاب كار علوم تجربي سال سوم راهنمايي : شامل تمام آن چه براي یك 
دوره  آموزش.... تهران: قاطع البرهان، 1390، 160 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: سوم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: آموزش علوم، ارزش یابي مستمر، آزمون و تمرین، پرسش و سرگرمي

 

چكيده: در دنیاي کنوني که همه چیز بر پایة علم بنیاد نهاده شده است، آموزش و سنجش صحیح نقش 
بسزایي، در زندگي همراه با رفاه و آسایش دارد. در این زمانه، اهمیت ارزش یابي مستمر بر هیچ فردي 
پوشیده نیست. در این مجموعه »کتاب کار علوم تجربي« سعي شده است انتقال معلومات و آموزش، 
این بخش هاست: چكیده و خالصة  یادگیري صورت گیرد. کتاب داراي  براساس سطوح متفاوت 
مهم ترین مطالب هر فصل کتاب درسي؛ ارزش یابي نهایي؛ جدول و سرگرمي؛ نمونه آزمون هاي پایاني؛ 

جداول حروف متقاطع.

210. زمردي، علیرضا. كتاب كار معلم زبان انگليسي دوم راهنمايي. تهران: معلمان تهران، 1390، 
160 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
كلمات كليدي: زبان انگلیسي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین، دوم راهنمایي

 

چكيده: محتواي آموزشي این کتاب در راستاي کتاب هاي درسي تنظیم شده و شامل آشنایي مختصر 
با دستور زبان هر درس، سؤاالت امتحاني طبقه بندي شده از آسان به دشوار )گرامر، واژگان، امال و...(، 

آزمون هاي نیمة نیم سال و پایان نیم سال، و هم چنین سؤاالت امتحاني مناطق تهران است.
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211. زمردي، علیرضا. كتاب كار معلم زبان انگليسي سوم راهنمايي. تهران: معلمان تهران، 
1390، 160 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: سوم

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
كلمات كليدي: زبان انگلیسي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین، سوم راهنمایي

 

چكيده: آموزش زبان انگلیسي امروزه اساس یادگیري علوم گوناگون براي دانش آموزان است. این 
کتاب با هدف پوشش دادن به یادگیري دانش آموزان نگارش یافته است. از ویژگي هاي آن مي توان به 
این موارد اشاره کرد: آموزش دستور زبان براي هر درس با بیاني ساده و قابل فهم؛ استفاده از تمرینات 
متعدد، از جمله: کامل کردن جمالت ناقص با استفاده از یادگیري دانش آموز؛ سؤاالت چند گزینه اي؛ 
مرتب کردن کلمات به هم ریخته؛ کامل کردن جدول زمان ها )ساده، استمراري و...(؛ آموزش دیكته؛ 
تأکید بر تلفظ و مكالمه؛ ارائه  متون درک مطلب. هم چنین شش دوره سؤاالت امتحانات نهایي نیز 

آورده شده است.

212. برازش، محمود رضا. آشنایي با کشورهاي جهان: كره جنوبي. مشهد: آفتاب هشتم، 1390، 192 ص 
قطع: رقعي

پاية تحصيلي: معلم
موضوع درسي: جغرافیا

كلمات كليدي: سئول، وون، تكواندو، هیوندا، گروه اِل. جي، جومونگ، آموزش جغرافیا، کرة جنوبي
 

چكيده: این کتاب مجموعة اطالعات مربوط به کشور کرة جنوبي است و شش بخش اصلي دارد. در 
دو بخش آن به مطالبي دربارة جغرافیایي طبیعي، شامل موقعیت جغرافیایي، آب و هوا، کوه ها، رودها، 
سواحل و جزایر، پوشش گیاهي و حیوانات، و هم چنین جغرافیاي انساني شامل جمعیت، پرچم، زبان و 
خط، نژاد، مذهب، فرهنگ و آداب و رسوم، جشن ها و تعطیالت، خوراک، پوشاک، ادبیات، هنر، سینما، 
تحصیالت و ساختار آموزشي، و ورزش پرداخته شده است. در بخش جغرافیاي اقتصادي دربارة واحد 
پول، صادرات و واردات، صنعت، انرژي، کشاورزي، دام پروري و جهانگردي توضیحاتي داده شده است. 
سیاست، حكومت و تاریخ کرة جنوبي و مسائل سیاسي آن هم در بخش چهارم بررسي شده است. 

در پایان کتاب مكان ها و مناطق دیدني و هم چنین توضیحاتي دربارة مشاهیر کرة جنوبي آمده است.
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213. داک، رابین سانتس. كريستف كلمب، كاشف دنياي جديد. تهران: ققنوس، 1390، 110 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: تاریخ

كلمات كليدي: کریستف کلمب، ادبیات نوجوانان، کاشفان جغرافیایي، آمریكا، سرگذشت نامه
 

چكيده: کریستف کلمب سوداگر و دریانورد ایتالیایي که برحسب اتفاق قاره آمریكا را کشف کرد. شاید 
کریستف کلمب که در قرن پانزدهم مي زیست، معروف ترین دریانورد و کاشف همه دوران ها باشد. 
چهار سفر اکتشافي او قارة آمریكا، یا به تعبیر آن روزگاران "دنیاي جدید" را به اروپاییان معرفي کرد. 
سفرهاي کلمب با کشتي نینا، پینتا و سانتاماریا سرنوشت دنیاي جدید و قدیم را براي همیشه تغییر داد.

214. دال، کریستین. كشف كن! همة ما رياضي دان هستيم!. مینا مهروز تهران: مدرسه، 1389، 88 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: ریاضي

كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، ادبیات نوجوانان، سرگرمي، نظریه هاي ریاضي

چكيده: ریاضیات چیست؟ وقتي این سؤال مطرح مي شود، بالفاصله به فكر عددها و عملیات ریاضي 
مي افتیم. اما فقط این نیست. در حقیقت مي توان گفت همة ما کمي ریاضي دان هستیم. این کتاب با 
بررسي ساده به ما کمك مي کند تا زبان ریاضي را بفهمیم و هم چنین به ما نشان مي دهد که ریاضیات 
ابزاري مفید براي درک علوم دیگر است. کتاب حاضر از موضوعاتي قدیمي و شناخته شده، هم چون 
قضیة فیثاغورس، تا نظریه هاي جدید مانند فراکتال ها را، در مسیر تاریخيـ  توصیفي چنان جذاب طي 
مي کند که همة مطالب قدم به قدم روشن مي شوند. هم چنین نشان مي دهد که چگونه مي توان الگوها 
را مشخص کرد و به کشف استدالل هاي سازنده و پاسخ هاي بدیع نائل آمد. به عالوه، کتاب بازي ها و 

تجربیات سرگرم کننده اي ارائه مي دهد.
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215. فرخ مهر،  حسین. كالس انشا )براي دانش آموزان دورة راهنمایي(. اصفهان: نوشته، 1390، 
182 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم

موضوع درسي: ادبیات فارسي
كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، انشا و تمرین، راهنماي آموزشي، ادبیات فارسي

چكيده: درست و زیبا نوشتن خواستة دانش آموزان، والدین و معلمان است. معلمان عالقه مند همواره 
که  هستند  کتاب هایي  یافتن  دنبال  به  اولیا  و  کرده اند  تالش ها  انشا«  »درس  جذاب سازي  براي 
فرزندانشان را با شیوه هاي انشانویسي آشنا کنند. کتاب حاضر در زمینة درس انشا در 9 فصل با این 
عنوان ها نگارش یافته است: چگونه باید شروع کرد؛ سرنخ ها کدام اند؛ قالب ها؛ زیبانویسي؛ دیدن، شنیدن 

و اندیشیدن؛ واژه ها؛ جمله نویسي؛ و...

216. ساداتیان، اصغر. كم رويي، خجالت، ترسويي، اضطراب و ترس از مدرسه و.... تهران: ما 
و شما، 1389، 256 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: معلم، مشاور

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: کم رویي، اضطراب، خجالت، ترسویي، آموزش مهارت هاي زندگي، روان شناسي

 

چكيده: این کتاب، ریشة کم رویي و انواع اضطراب اجتماعي )و در واقع بسیاري از اختالالت رفتاري(
را در برخي از باورهاي غلط و نادرست، و فقدان مهارت هاي اجتماعي مي داند. در این کتاب سعي 
شده است به زباني ساده راهكارهاي علمي و عملي براي اصالح این اختالالت ارائه شود. مؤلف آن، 
براي غلبه بر خجالت، کم رویي و اضطراب اجتماعي، به خواننده توصیه مي کند که حداقل برخي از 

ویژگي هاي شخصیتي خود را تغییر دهد و آن ها را اصالح کند.
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217. کانون اندیشه جوان. مشق آزاد: كمي پررنگ تر از خاكستري: احمد شاملو. تهران: کانون 
اندیشه جوان، 1389، 32 ص 

قطع: جیبي
پاية تحصيلي: سوم، معلم

موضوع درسي: ادبیات فارسي
كلمات كليدي: احمد شاملو، زندگي نامه، شعر فارسي، کانون نویسندگان

 

چكيده: احمد شاملو در 21 آذر ماه 1304 در تهران متولد شد. به دلیل مأموریت هاي پدرش که افسر 
ارتش بود، دوران کودکي خود را در شهرهاي رشت، اصفهان و شیراز گذراند. دورة دبستان را در 
»خاش« زاهدان و دبیرستان را در مشهد و سال آخر دبیرستان را در تهران گذراند و براي تحصیل زبان 
آلماني به دبیرستان ایرانشهر رفت. وي شاعر، نویسنده، فرهنگ نویس، روزنامه نگار پژوهشگر، مترجم 
و از مؤسسان و دبیران کانون نویسندگان ایران در سال هاي پیش و پس از انقالب بود. شاملو روز 
دوم مرداد 1379 در شهرک دهكدة فردیس )کرج( فوت کرد. این کتاب به زندگي نامة شاملو و آثار و 

گرایش هاي سیاسي او پرداخته است.

218. واالیي، علي اکبر. كوه بخشندة زندگي. تهران: منادي تربیت، 1389، 52 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: دوم
موضوع درسي: ادبیات فارسی

كلمات كليدي: بازنویسي داستان، منطق الطیر، عطار نیشابوري، آموزش فارسي
 

چكيده: »منطق الطیر« عطاّر نیشابوري )شاعر و عارف بزرگ قرن ششم هـ.ق( از جملة مشهورترین 
آثار ادبي و عرفاني زبان فارسي است. بسیاري از مفاهیم عالي عرفاني و اخالقي در این کتاب به شكل 
قصه و زبان شعر بیان شده اند. در کتاب حاضر، سه داستان از داستان هاي منطق الطیر عّطار به نام هاي 
»مجاهد«، »کوه بخشنده« و »قصر زرنگار« به زبان ساده به همراه تصویر براي کودکان بازنویسي 

شده است.
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219. خزائي، حمید. گنج آزمون انگليسي دوم راهنمايي: کتاب کار: شامل صدها سوال و تمرین 
استاندارد. تهران: گنج آزمون، 1390، 121 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، کتاب درسي، آزمون و تمرین

 

چكيده: کتاب حاضر که با ویرایش مجدد و تغییرات الزم در آزمون هاي موجود تهیه و تدوین شده، 
حاوي تمرینات الزم و کافي در زمینة واژگان، نكات دستوري، امال، مكالمه، تلفظ و درک مطلب به 
صورت درس به درس است. تعدادي آزمون و صوت شناسي )فونتیك( کلمات هر درس در پایان همان 
درس آمده است. وجود جدول، بازي و سرگرمي ابتكاري در رابطه با موضوعات کتاب، بر جذابیت آن 

افزوده است.

220. خزائي، حمید. گنج آزمون انگليسي سوم راهنمايي: کتاب کار: شامل صدها سوال و تمرین 
استاندارد. تهران: گنج آزمون، 1390، 145 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: سوم

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، کتاب درس، پایة سوم راهنمایي، آزمون و تمرین

 

چكيده: درس انگلیسي یكي از درس هاي مهم دورة راهنمایي است و کتاب حاضر براي آموزش 
همین درس تألیف شده است. کتاب به آموزش دیكته، مكالمه معني واژگان، تلفظ و درک مطلب 
در زبان انگلیسي پرداخته و براي هر درس به طور جداگانه تمرین هایي آورده است. به عالوه براي 
آموزش بیشتر، 10 آزمون به همراه پرسش هاي چهار گزینه اي صحیح و غلط و تشریحي ارائه کرده 
است. در ضمن، صوت شناسي کلمات هر درس براساس مباحث در انتهاي همان درس و صوت شناسي 
کل کلمات کتاب به صورت موضوعي براساس مباحث در انتهاي کتاب آورده شده است. کتاب فاقد 

پاسخ نامه است.
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221. هداوند میرزایي، ابراهیم/ محمدي، سعید. گنجينه يادگيري فارسي سوم راهنمايي. تهران: 
مبتكران/ پیشروان، 1390، 124 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: سوم

موضوع درسي: ادبیات فارسي
كلمات كليدي: ادبیات فارسي، کتاب درسي، پایة سوم راهنمایي، پرسش و پاسخ

 

چكيده: مجموعة »گنجینة یادگیري« با هدف پوشش دادن یادگیري دانش آموزان، در سه سطح با 
این عنوان ها طراحي شده است: سطح اول با عنوان یاد بگیر، سطح دوم با عنوان بهتر یاد بگیر، سطح 
سوم با عنوان بیشتر یاد بگیر. یكي از نكته هایي که این مجموعه را از دیگر کتاب هاي آموزشي متمایز 
مي کند، این است که براساس یك چارچوب علمي منسجم و به طور هماهنگ براي همة درس ها 
تألیف شده است. نكتة دیگر این که محتواي آموزشي کتاب، در راستاي مطالب کتاب هاي درسي تنظیم 
شده است و لذا دانش آموزان از ابتداي سال، همراه با پیشرفت درس ها مي توانند تمرینات و فعالیت هاي 

کتاب را انجام دهند.

222. زرگنده، بتول. تاریخ بخوانیم: گوهرشاد. تهران: مدرسه، 1390، 64 ص 
قطع: پالتویي

پاية تحصيلي: دوم
موضوع درسي: تاریخ

كلمات كليدي: گوهرشاد، تاریخ تیموریان، ادبیات نوجوانان

چكيده: گوهرشاد که در کتاب هاي تاریخ از وي به نام هایي چون گوهرشاد بیگم، آغاخاتون و لقب هایي 
نظیر »مهدعلیا«، »قیدافة دوران« و... یاد شده است. اکثر مردم به خاطر ساخت مسجد زیبا و معروف 
»گوهرشاد« در جوار مرقد مطهر امام رضا )ع( او را مي شناسند. کتاب حاضر به گوشه اي از زندگي او و 
معرفي اطرافیانش، نظیر پدر، پدر شوهر، شوهر و فرزندانش، و هم چنین حوادث تاریخي زمان گوهرشاد 

و نقش وي در ایجاد و ساخت مراکز خیریه مي پردازد.
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223. حسني نسب، منیره/ روحي برون، فاطمه. لذت موفقيت. تهران: نسل نو اندیش/ من و کیمیا، 
1390، 56 ص 

قطع: بیاض 
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: قدرت مدیریت بر خود، راه هاي موفقیت، ارزیابي خود، مهارت هاي زندگي، راهنماي آموزشي

 

چكيده: از اساسي ترین و اصلي ترین شرایط موفقیت یك انسان در زندگي، داشتن قدرت مدیریت بر 
خود است. انسان موفق، ریشة همة موفقیت ها را درون خود جست وجو مي کند و با تسلط بر امور خود 
مي تواند بهترین بهره را از آن ببرد. الگوبرداري از موفقیت افراد موفق، مي تواند سوق دهندة شما به سوي 
سكوهاي برتر زندگي باشد. کتاب حاضر در راستاي معرفي راه هاي موفقیت به نوجوانان به نگارش 
درآمده و شامل سخنان بزرگان دربارة موفقیت، راهكارها و رهنمودهایي است و مخاطب را تشویق 
مي کند که ارزیابي و تحلیل خود را با توجه به جمالت ناتمامي که در مقابل نمودار درج شده بیان کند.

224. کواشي، فاطمه. متّمم را بهتر بشناسيم. تهران/قم: فرتاب/ ظفر، 1390، 144 ص 
قطع: رقعي

پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم
موضوع درسي: ادبیات فارسي

كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، حروف اضافه، دستور زبان، ادبیات فارسي
 

چكيده: آموزه هاي این کتاب، متناسب با معلومات دورة راهنمایي تهیه و تدوین شده اند و ضمن افزایش 
شناخت و جهات در تشخیص »حرف اضافه و متمم« در متون نظم و نثر، و ایجاد انگیزه در این گروه 
سني، آن ها را با نام برخي از نام آوران عرصة شعر، به ویژه شعر نو آشنا مي کند. کتاب داراي 19 نكته 

دربارة »حروف اضافه و متمم« و هم چنین تمرین هاي کافي است.
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225. قادر، سیامك/ برومند، رضا. مجموعه سواالت مسابقات رياضي كانگورو دوم و سوم 
راهنمايي. تهران: مبتكران/ پیشروان، 1390، 168 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: معلم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: آموزش ریاضي، مسئله و تمرین، مسابقات ریاضي کانگورو

 

چكيده: مجموعه اي که پیش رو دارید حاوي مسائل ریاضي مسابقات ریاضي کانگورو است که 
خوانندگان عالقه مند کمتر با آن ها روبه رو بوده اند. شما با مطالعه و تالش فكري براي حل این مسائل 
درمي یابید که در اطرافتان چه موارد سؤال برانگیزي وجود دارد که خود باعث ایجاد طرح سؤاالت خام 
مي شود. فرایند حل مسئله خود تالشي سازنده، ارزشمند و لذت بخش است. اگر با تالش فردي به پاسخ 
مسئله دست پیدا کنیم، این لذت صد چندان مي شود. ممكن است در نظر اول سؤالي عجیب به نظر 
برسد یا این که فكر کنید جواب نداشته باشد، ولي با صرف دقت و حوصله به منظور سؤال پي مي برید. 
همین جریان فعال ذهني، رفته رفته تسلط شما را در حل مسئله افزایش مي دهد و شما را آماده مي کند 
تا گام هاي بلندتري بردارید. از ویژگي هاي سؤاالت مسابقات ریاضي این است که ظاهر ساده اي دارند، 
به نحوي که حل آن ها آسان فرض مي شود. ولي با نگاهي دقیق تر پي مي بریم که در وراي سادگي 
سؤاالت، زیرکي خاصي پنهان است و باید راه حل ساده اندیشانه را کنار گذاشت و به جاي آن به پاسخي 

عمیق تر اندیشید.

226. هیدن، مري / تامپسون، جف. مدارس بين الملل: رشد و گسترش. مجتبي مقصودي تهران: 
عابد، 1390، 144 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: معلم، والدین
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: مدارس بین الملل، علوم تربیتي، مدیریت آموزشي، برنامه ریزي آموزش وپرورش
 

چكيده: کتاب حاضر براي مطالعة مدیران حوزة مدیریت، برنامه ریزان آموزش و پرورش و همة کساني 
که به نحوي به موضوعات آموزش و پرورش عالقه مند هستند، در هفت فصل با این عنوان ها نگارش 
یافته است:  خاستگاه مدارس بین الملل و مروري بر تاریخچة آن ها؛ برنامة درسي؛ معرفي برنامه هاي 
درسي IB وIPC ؛ دانش آموزان،  معلمان و مدیران؛ مدیریت؛ رهبري آموزشي و ادارة مدارس؛ آیندة 

مدارس بین الملل.
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227. کاشف،  میرمحمد. مديريت اوقات فراغت و تفريحات سالم. تهران: مبتكران/ پیشروان، 
1390، 176 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: معلم، والدین
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: اوقات فراغت، تفریحات سالم، ورزش، بازي، جوانان، بزرگساالن، سالمندان، معلوالن
 

چكيده: این کتاب داراي ده فصل است. مؤلف آن به مقوله اوقات فراغت و ایام و ساعات بیكاري 
انسان ها که با توسعه صنعت و پیشرفت هاي تكنولوژیك روز به روز افزایش یافته است، مي پردازد و 
نویسنده تالش دارد تا با بررسي اهمیت و ضرورت اوقات فراغت در شكل گیري متناسب سبك هاي 
زندگي افراد جامعه، ابعاد گوناگون مدیریت و برنامه ریزي فعالیت هاي فراغتي، ورزشي و تفریحات سالم 
را مورد بحث و بررسي قرار دهد و زوایاي مختلف آن را تا جایي که میسر است متناسب با سرفصل هاي 

پیش بیني شده براي این مقوله در حیطه مدیریت تربیت بدني و علوم ورزشي بشكافد.

228. هولیوک، نانسي. آنچه دختران با هوش باید بدانند: مديريت پول. گیتي)عزت الملوک(شهیدي 
تهران: گام، 1390، 88 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: دختران، امور مالي شخصي، ادبیات نوجوانان

 

چكيده: این کتاب از سري کتاب هاي »آنچه دختران باهوش باید بدانند« مي باشد که دربارة روش هاي 
کسب درآمد، پس انداز و خرج کردن پول به نگارش درآمده است. نویسندة این کتاب با استفاده از 
تصاویر نمایشي و با توجه به دیدگاه هاي دختران نوجوان، صد و یك ایده را در موضوع مدیریت درآمد 

و هزینه ها به نوجوانان ارائه مي کند.



131دورةآموزشراهنمايي13

229. هارتني، الیزابت. مديريت فشار  عصبي معلمان. پریچهر هیرادفر تهران: صورتگر، 1390، 214 ص 
قطع: رقعي

پاية تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: فشار رواني معلمان، علوم تربیتي، فشار رواني کار، شیوة آموزش
 

چكيده: امروزه شیوه هاي آموزشي در کشورهاي مختلف با یكدیگر تفاوت فاحش دارند. رایانه و 
ابزارهاي مدرن آموزشي از راه هاي دور و نزدیك نقشي مهم و اساسي در امر آموزش ایفا مي کنند. اما 
به تحقیق ثابت شده است که نقش معلم و حاالت جسمي و رواني او در کالس درس در امر فراگیري 
و پیشرفت علمي و رواني دانش آموزان تأثیري بسزا دارد. در کتاب حاضر، تعریف بنیادین، جامع و علمي 
»فشار عصبي« و چگونگي ایجاد آن در معلمان و راهكارهاي مؤثر به منظور کاهش این فشار و هدایت 

انرژي معلم به سوي مسیرهاي درست، منطقي و سازنده بیان شده است.

230. حیدري تفرشي،  غالمحسین/ شجاعي، امین/ مومنین، رضا. مديريت مراكز شبانه روزي. 
تهران: مدرسه، 1389، 114 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: مدیر

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: مدرسة شبانه روزي، آموزش وپرورش ایران، تعلیم و تربیت، نیروي انساني

چكيده: رشد پایدار در زمینة تعلیم و تربیت در نظام جمهوري اسالمي ایران، منوط به ایجاد فرصت هاي 
آموزش براي آحاد ملت است و تردیدي نیست که مناطق محروم و روستایي و عشایري جایگاهي 
خاص دارند. زیرا شرایط سخت جغرافیایي حاکم بر مناطق روستایي و عشایري و مناطق محروم، و 
کمبود نیروي انساني و متخصص، از عوامل عمدة تأسیس مدارس شبانه روزي است. کتاب حاضر، 
مدیریت مدارس شبانه روزي را در چهار فصل با این عنوان ها بررسي مي کند: 1. فضا و ساختمان؛ 
2. نیروي انساني؛ 3. ویژگي هاي دانش آموزان؛ 4. بهداشت در مدارس شبانه روزي و خوابگاه هاي 

دانشجویي.
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231. مال محمدي، مجید. قصه ي زندگي امام رضا علیه السالم: مرغابي هاي مهمان. مشهد: به نشر، 
1390، 55 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: دیني
كلمات كليدي: امام رضا )ع(، زندگي نامه، تاریخ نیشابور، آموزش دیني

 

چكيده: این کتاب در قالب 18 داستان زندگي امام رضا )ع(، سیره و روش آن حضرت، و نیز نحوة 
برخورد مأمون و مأموران او را با آن امام بزرگوار شرح مي دهد. در داستان »آفتاب نیشابور«، کاروان 
امام رضا )ع( از شهر نیشابور مي گذرد و مردمان زیادي به استقبال آن حضرت مي آیند. در این میان، 
رازي و ابن اسلم طوسي- دو دانشمند بزرگ شهر نیشابور- نیز به دیدن امام که در داخل کجاوه بودند 
مي آیند و از او مي خواهند که خودش را به آن ها نشان دهد. امام پردة کجاوه را کنار زده و به خواستة 
آن ها پاسخ مثبت مي دهد و حدیث زیبایي را از پیامبر براي آن ها نقل مي کند که درخصوص ضرورت 

اطاعت از امامان است.

232. کواشي، فاطمه. مسند را بهتر بشناسيم. تهران/ قم: فرتاب/ ظفر، 1390، 144 ص 
قطع: رقعي

پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم
موضوع درسي: ادبیات فارسي

كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، مسند، دستور زبان، ادبیات فارسي
 

با نگاه و روشي متفاوت سعي دارد نكات دستوري فارسي را آموزش دهد؛  چكيده: کتاب حاضر 
آموزش هایي که مي توانند راه گشاي مشكالت یادگیري دانش آموزان دورة راهنمایي و فراتر از آن باشند. 
در این کتاب، ضمن بحث هاي کلیدي دربارة »افعال اسنادي« و »مسند«، مثال هایي ارائه شده اند که 
هم گویاي مطالب اند و هم حس خوشایندي در مورد ادبیات در مخاطبان ایجاد مي کنند. مثال ها عمدتًا 

از بین اشعار شاعران معاصر گزینش شده اند. کتاب داراي 12 نكتة کلیدي و تمرین هاي کافي است.
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233. کتل، پاتریك. پیوند دیروز و امروز: مصريان باستان براي من چه كار كرده اند؟. مجید عمیق 
تهران: محراب قلم، 1390، 32 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: تاریخ
كلمات كليدي: مصریان باستان، دايرئ المعارف کودکان و نوجوانان، تاریخ جهان باستان، اهرام مصر

 

چكيده: »شهرت جهاني اهرام مصر به دلیل آن است که از شگفتي هاي هفت گانة جهان به شمار 
مي آیند. آن ها انسان را به یاد تمدني بزرگ در گذشته هاي بسیار دور مي  اندازند. تمدن مصریان باستان 
به تاریخ پیوسته است، اما ما هنوز هم از بعضي از اختراعات آن ها استفاده مي کنیم و بسیاري از همان 
کارهایي را که آن ها انجام مي داده اند، انجام مي دهیم.« این کتاب به چنین پرسش هایي پاسخ مي دهد: 
کدام ساختمان شیشه اي در شهر پاریس با الهام از اهرام مصریان باستان ساخته شده است؟ شیوة 

حكومت مصریان باستان چگونه بود؟ مصریان باستان کدام حیوان را اهلي کردند؟

تهران:  بهروزکیا  کمال  شگفتي هايش.  و  مغز   :48 چكونه؛  و  چرا  مونیكا.  روسیگر،   .234
قدیاني،کتاب هاي بنفشه، 1390، 48 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: مغز انسان، روان شناسي فیزیولوژي، تفكر، احساس

 

چكيده: مغز انسان یكي از شگفتي هاي طبیعت است. دانشمندان و فیلسوفان صدها سال است که 
دربارة سر تحقیق مي کنند تا دریابند که در آن چه مي گذرد، تفكر و احساس چگونه پدید مي آیند، ما 
جهان را چگونه مي بینیم، و پدیدة بي نظیر زبان انسان چگونه رشد مي کند. این کتاب گرچه تنها بخش 
کوچكي از نتایج پژوهش دربارة مغز را ارائه مي دهد، اما روي اصول بیولوژیكي تمرکز دارد و فعالیت هاي 
مغز و هم چنین اختالالت و عواقب آن ها را براي انسان توضیح مي دهد. در این کتاب تالش شده است 

به زباني قابل فهم، مغز یعني جذاب ترین اندام بدن انسان، تشریح شود.
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235. اصالني، ابراهیم. موفقيت در درس خواندن با ريبا: ربات يادگيري و برنامه ريزي آموزشي. 
تهران: پیشگامان پژوهش مدار، 1390، 56 ص 

قطع: خشتي 
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، مطالعه و فراگیري، برنامه ریزي درسي، علوم تربیتي

چكيده: کتاب حاضر شامل نكته ها و اطالعاتي است که به کودکان کمك مي کند مطالب درسي خود 
را بهتر یاد بگیرند. در این کتاب ریبا روباتي است که با شخصیت هاي کتاب وارد گفت وگو مي شود و 

نكات الزم در مطالعه را به شكل خیلي ساده و جذاب براي آن ها شرح مي دهد.

236. شفیعي، الهام. مهارت هاي غلبه بر خشم، افسردگي و اضطراب امتحان. تهران: فائق/ 
مبتكران، 1390، 80 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: معلم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: خشم، افسردگي، ترس از امتحان، بهداشت رواني، آموزش مهارت هاي زندگي

 

و مشكالتي چون  مسائل  با  پیشین  دهه هاي  انسان هاي  از  بیشتر  بسیار  امروزي  انسان  چكيده: 
افسردگي، اضطراب، پرخاشگري و انواع بیماري هاي جسماني و رواني دست به گریبان است. زندگي 
در جهان امروزي به قدري پیچیده است که هر انساني را دچار سردرگمي مي کند. در واقع، موفقیت در 
زندگي آگاهي و مهارت هاي ظریف تري را مي طلبد که با مطالعه و تجربه به دست مي آیند. این کتاب 
از جمله کتاب هاي کاربردي است که به روشني و قدم به قدم مهارت هایي را آموزش مي دهد که شما 

را قادر خواهد ساخت، به بهترین شیوه برخي از مشكالت و چالش هاي زندگي را از پیش رو بردارید.
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237. رحیمي نژاد،  ویدا. مي خواهم بنويسم از جمله به پاراگراف. تهران: رهنما، 1390، 108 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم
موضوع درسي: ادبیات فارسی

كلمات كليدي: فن نگارش، انشا، آموزش ادبیات فارسي، بسط پاراگراف
 

چكيده: نگارنده در کتاب حاضر سعي دارد دانش آموزان و دانشجویان را ابتدا با اجزاي متفاوت یك 
پاراگراف آشنا کند و سپس نحوة نگارش انواع پاراگراف و چگونگي بسط پاراگراف را به یك انشا یا مقالة 
طوالني آموزش دهد. پاراگراف، فهرست بندي، انواع پاراگراف، شیوه هاي بسط پاراگراف، و از پاراگراف 

تا مقاله، عنوان هاي پنج فصل کتاب هستند.

238. بوشان، جورج. نظريه برنامه درسي. محرم آقازاده تهران: آییژ، 1390، 200 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: معلم، مدیر، دانشجویان مراکز تربیت معلم
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: نظریه پردازي، طرح برنامة درسي، اندیشه ورزي، برنامة درسي

چكيده: کتاب نظریة برنامة درسي، خواننده را در نه فصل به اندیشیدن دربارة برنامة درسي دعوت 
به مثابه مسئله اي آموزشي مورد بحث قرار مي گیرد.  برنامة درسي  اول: نظریة  مي کند. در فصل 
فصل هاي دوم تا پنجم کتاب به نظریه پردازي؛ نظریة آموزش وپرورش؛ نظریة برنامة درسي و ارزش 
در نظریة برنامه درسي مي پردازد. در فصل ششم طرح برنامة درسي؛ و در فصل هفتم مهندسي 
برنامة درسي به بحث گذاشته شده است. به دنبال این مباحث، دو دغدغة اصلي که امروز هم اعتبار 
اندیشه ورزي دارند، یعني برنامة درسي به مثابه یك رشتة مطالعاتي و تدوین یك نظریة برنامة درسي 

پیش رو نهاده شده اند.
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239. مجدفر، مرتضي/ آقاجاني، زري. نوآوري در يادگيري با تكاليف درسي خالق، راهنمایي براي 
آموزگاران، پدران و مادران. تهران: امرود، 1389، 84 ص 

قطع: خشتي 
پاية تحصيلي: معلم، والدین
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: تكالیف درسي، راهنماي آموزشي
 

چكيده: هفتمین شماره از مجموعة حاضر که براي مطالعة آموزگاران، پدران و مادران فراهم آمده، 
شامل راهكارها و نكاتي به منظور انجام تكالیف درسي دانش آموزان و غلبه بر مشكالت در این زمینه 
به همراه آشنایي با 18 راهبرد مؤثر در زمینة انجام تكالیف درسي است. قابل ذکر است ترجمة این کتاب 
با ویژگي هاي نظام آموزشي ایران تطبیق داده شده و مؤلف سعي کرده با در نظر داشتن مطالب اصلي 
کتاب که به قلم نانسي پائولو نگاشته شده است، تحولي در کتاب حاضر به وجود آورد که راهكارهاي 

آن براي مخاطبان ایراني نیز ناآشنا نباشند.

240. رائوم، الیزابت. پیوند دیروز و امروز: وايكينگ هاي باستان براي من چه كار كرده اند؟. مجید 
عمیق تهران: محراب قلم، 1390، 32 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم

موضوع درسي: تاریخ
كلمات كليدي: وایكینگ هاي باستان، دايرئ المعارف کودکان و نوجوانان، تاریخ جهان باستان

 

چكيده: در این کتاب با چگونگي تأثیرگذاري تمدن هاي باستان بر جامعة مدرن امروز آشنا مي شوید. 
هنر  و  پوشاک  و  غذایي  مواد  نوع  معماري،  زبان،  فناوري،  تاریخ،  با  را  شما  کتاب  این  همچنین 

وایكینگ هاي باستان آشنا مي کند.
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241. کاواشیما، ریوتا. ورزش ذهن به همين سادگي. ارشاد عظیمي تهران: انتشارات بین المللي 
گاج، 1390، 184 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم، والدین، مدیر، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: تفكر و پژوهش
كلمات كليدي: تمرین ذهن، ورزش، تقویت کارکرد مغز، پرورش خالقیت، مهارت هاي حافظه

 

چكيده: مغز نیز مانند دیگر اندام ها فعالیت دارد و به وسیلة مویرگ ها از خون تغذیه مي کند. پس ورزش 
منظم ذهني در بهبود فعالیت و خون رساني بهتر به آن مؤثر است. کتاب حاضر براي مطالعة کساني 
نوشته شده است که مي خواهند خالقیت، مهارت هاي حافظه، مهارت هاي اجتماعي و برقراري ارتباط 
خود را باال ببرند و از کاهش توانایي هاي ذهن در اثر باال رفتن سن جلوگیري کنند. در کتاب تمرین هایي 
درج شده که مخاطبان مي توانند آن ها را طي 60 روز و 12هفته انجام دهند و به اهداف مذکور دست 
یابند. به زعم نگارنده فقط با روزي چند دقیقه وقت گذاشتن و انجام ورزش هاي ذکر شده در کتاب 

مي توان به نتایج مطلوب رسید.

242. صالتي، محمدمهدي. همراه با زبان انگليسي سوم راهنمايي. مشهد: ضریح آفتاب، 88، 148 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: سوم
موضوع درسي: زبان هاي خارجي

كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، مكالمه، درک مطلب، دستور زبان، آزمون و تمرین
 

چكيده: از آن جا که زبان انگلیسي در صورت عدم تمرین و تكرار فراموش مي شود، بهترین روش براي 
یادگیري آن تمرین و ممارست است. این کتاب قصد دارد دانش آموزان را در این زمینه یاري کند. کتاب 
نُه درس دارد که در ابتداي هر درس اهداف و نكات دستوري آن درس مشخص شده است. عنوان هاي 
این نه درس عبارت اند از: درس اول: کاربرد صفت؛ درس دوم: قیود تكرار و ضمایر مفعولي؛ درس سوم: 
صفات کمیت نامعین؛ درس چهارم: زمان گذشته ساده؛ درس پنجم: زمان گذشته و افعال بي قاعده؛ 
درس ششم: زمان گذشته استمراري؛ درس هفتم: افعال کمكي؛ درس هشتم: ساختن قید حالت؛ درس 
نهم: زمان آینده. ضمناً هر درس خود از سه قسمت مهم تشكیل شده است: مكالمه؛ دستور زبان؛ درک 
مطلب. در پایان هر درس حل تمرینات کتاب درسي و کتاب کمك درسي آمده است. همچنین کتاب 

هفت آزمون ماه هاي خرداد و مرداد را نیز ارائه کرده است.
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243. بریسون، بیل. همه چيز دربارة علم و سرگذشت آن. مجید عمیق تهران: محراب قلم، 1390، 
172 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: تاریخ علم، آموزش علوم تجربي، دورة آموزش راهنمایي

 

چكيده: در این کتاب مطالبي را مي یابید که تشنة دانستن آن ها هستید. شناخت جهان هستي و فرایند 
پیدایش آن، اسرار کرة زمین و حوادث گذشته بر آن تا به امروز، دنیاي مرموز اتم ها و مولكول ها، انواع 
جان داراني که از میلیاردها سال پیش تاکنون روي زمین زیسته اند، خطراتي که از فضا جهان ما را تهدید 
مي کنند، و ماجراهاي پرفراز و نشیب دانشمندان و تالش ها و جان فشاني هاي آنان براي یافتن پاسخ 
بسیاري از پرسش هایي که اکنون پاسخ آن ها را مي دانیم، فقط بخش هایي از موضوعات این کتاب 
را تشكیل مي دهند. متن روان و گویاي کتاب، تصویرهاي جذاب و سیر منطقي و منظم مطالب آن، 

خواننده را در فهم هر چه بهتر موضوعات کمك خواهند کرد.

244. کاهه، محمدحسن. هندسه تكميلي دورة راهنمايي. تهران: مبتكران/ پیشروان، 1390، 276 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: معلم
موضوع درسي: ریاضي

كلمات كليدي: هندسه، آموزش ریاضي، آموزش دورة راهنمایي، قضیة فیثاغورس، تالس و تشابه
 

چكيده: در این کتاب همة مباحث هندسة دورة راهنمایي در پنج فصل تنظیم شده اند. فصل اول 
به یادآوري مباحث پایه هاي اول تا سوم دورة راهنمایي و فصل هاي بعدي به هندسة پایة سوم اختصاص 
دارد. مبحث »مساحت« شامل نكاتي از فیثاغورس و تشابه است. در فصل پنجم کتاب، مطالب 
مساحت، مطالب فصل هاي سوم و چهارم را تكمیل مي کنند. تمرینات این کتاب سه دسته هستند: 
تمرینك ها، تمرینات پایان فصل و تمرینات تكمیلي که پاسخ همة آن ها در انتهاي کتاب آمده است. 
تمرینات پایاني هر فصل داراي پاسخ تشریحي کامل هستند و نمونه هایي از تست هاي آزمون هاي 

گوناگون نیز آورده شده است.



139دورةآموزشراهنمايي13

245. یغمور؛ محمدرضا/ حسینیان کاشاني، محمدرضا. هوش و خالقيت رياضي و پژوهش )سوم 
راهنمايي(. تهران: بین المللي گاج، 1390، 144 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: سوم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: استعداد ریاضي، آموزش ریاضیات، آزمون و تمرین

 

چكيده: کتاب حاضر اولین کتاب هدفمند هوش و خالقیت است. این کتاب براي سطح خاصي از 
دانش آموزان نوشته نشده و همة دانش آموزان ضعیف و قوي مي توانند از آن استفاده کنند. هم چنین 
کتاب به گونه اي تنظیم شده که دانش آموز به تنهایي بتواند کتاب را مطالعه و مطالب آن را فراگیرد. 
در پایان کتاب نیز سه آزمون آورده شده که آخرین آن ها به سنجش توانایي هاي ذهني دانش آموز 
اختصاص دارد. کتاب 16 فصل دارد که هدف آموزشي هر فصل در ابتداي آن فصل آورده شده است. 
عنوان هاي برخي مطالب کتاب از این قرارند: حافظة کوتاه مدت؛ منطق ریاضي؛ عبارت هاي جبري؛ 
ماز؛ رمزگرداني و قضیة تالس. ساختار کتاب به صورت کتاب درسي است و مباحث آن به زبان ساده 

بیان شده است.

246. کانون اندیشه جوان. مشق آزاد: هيچ كس جز او. تهران: کانون اندیشه جوان، 1389، 32 ص 
قطع: جیبي

پاية تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: تاریخ

كلمات كليدي: روح اهلل خمیني، رهبر انقالب و بنیان گذار جمهوري اسالمي ایران، تاریخ انقالب 
اسالمي، مبارزة سیاسي

 

چكيده: »لبة باغچه روبه روي در دانشكده نشسته ام. چشم مي گردانم و روي زمین مورچه هایي را 
مي بینم که یك خط مستقیم را دو سه متر مي روند تا زیر بید مجنون وسط حیاط دانشكده. نمي دانم 
آن ها هم مي توانند مرا ببینند؟ آیا مي توانند با دیدنم بفهمند که چه ام شده؟« کتاب حاضر به بررسي 
زندگي نامة  آیت اهلل روح اهلل خمیني، رهبر انقالب و بنیان گذار جمهوري اسالمي ایران پس از انقالب 

مي پردازد و ما را با وقایع سال هاي 1342 تا پایان زندگي امام آشنا مي سازد.
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247. هوبارد، ران. ياد بگير  كه  چطور  ياد بگيري. تینا فالحتي نوین/ سعید صیادلو تهران: ایران بان، 
1389، 224 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم
موضوع درسي: تفكر و پژوهش

كلمات كليدي: فناوري مطالعه، موانع یادگیري، اصول یادگیري،  آموزش کودکان
 

چكيده: در کتاب حاضر اصول اساسي فناوري مطالعه در سطح درک کودکان ارائه مي شود. مفاهیم 
مندرج در کتاب منطبق با تحقیقات نویسنده در زمینة آموزش و یافته هاي او درخصوص پدیده هاي 
رواني مانع یادگیري، نمودهاي فیزیولوژیك ناشي از این موانع و راه حل هاي ویژه اي براي هر یك از 
آن هاست. کتاب در شش فصل فراهم آمده و در پایان کتاب، توضیحاتي دربارة هر کدام از فصل و 

اهدافي که در آن ها دنبال مي شود، ارائه شده است.

248. آذریزدي، مهدي/ مسرت، حسین. سرزمین من ایران: يزد. تهران: مدرسه، 1389، 144 ص 
قطع: رحلي 

پاية تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: تاریخ

كلمات كليدي: تاریخ یزد، زندگي مردم ایران، عروس کویر، جغرافیاي یزد

چكيده: استان یزد در مرکز ایران، بین رشته هاي »شیرکوه« و »خرائق« و در دره هاي وسیع قرار گرفته 
است؛ شهري که آن را »مروارید کویر«، »عروس کویر« و »نگین کویر« خوانده اند. چرا یزد را بدین 
نام ها مي خوانند؟ براي پاسخ به این پرسش، نخست باید کویر را شناخت. یزد شهري است با طبیعت 
زیبا و اسرارآمیز، با مردمان سخت کوش و شرافتمند، و با فرهنگي غني. کتاب حاضر که داراي تصاویري 
بسیار زیبا از طبیعت استان یزد است، در چهار بخش با این عنوان ها نگارش یافته است: سیماي طبیعت؛ 

سفري در تاریخ؛ فرهنگ و آداب و رسوم؛ و گذرگاه زندگي.
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249. کتل، پاتریك. پیوند دیروز و امروز: يونانيان باستان براي من چه كار كرده اند؟. مجید عمیق 
تهران: محراب قلم، 1390، 32 ص 

قطع: وزیري
پاية تحصيلي: دوم

موضوع درسي: تاریخ
كلمات كليدي: دايرئ المعارف کودکان و نوجوانان، تمدن یونان، ادبیات نوجوانان، تاریخ دنیاي باستان

 

چكيده: دنیاي پیشرفتة امروز از بسیاري جهات مدیون یونانیان باستان است. فیلم یا نمایش محبوب 
شما کدام است؟ آیا از وجود غول هاي افسانه اي و سایر موجودات عجیب و غریب در داستان هایي نظیر 
»هري پاتر« حیرت مي کنید؟ اگر یونان باستان نبود، شما امروز حتي حق رأي دادن هم نداشتید. آیا هیچ 
فكر کرده اید که ما چه قدر خوش شانس هستیم که در جامعه اي زندگي مي کنیم که مي توانیم رهبران 
خود را انتخاب کنیم؟ ما باید از یونانیان باستان به خاطر این اختراعات، ابداعات و ایده ها و بسیاري 
چیزهاي دیگر سپاس گزار باشیم. این کتاب ما را با فرهنگ هاي باستاني، به خصوص یونان باستان، آشنا 
مي کند. جعبة دانستني ها که پیوند بین دیروز و امروز را به خوبي بازگو مي کند، عكس ها و تصویرهاي 
رنگي جذاب و گویا، اطالعات تكمیلي، گاه شمار رویدادهاي مهم در حیات این تمدن، و واژه نامه، از 

دیگر بخش هاي این کتاب هستند.

250. مورفي، جولیا. 100 نكتة آموزشي براي تدريس تاريخ. نازیال بهمني تهران: قدیاني، 1390، 
160 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: معلم

موضوع درسي: تاریخ
كلمات كليدي: نكته هاي آموزشي، تدریس تاریخ، علوم تربیتي

 

چكيده: این کتاب حاوي 100 نكتة آموزشي براي تدریس تاریخ است و در 13 بخش نگارش یافته 
است. عنوان هاي برخي بخش هاي کتاب از این قرارند: ارتباط تاریخ با زندگي روزمره؛ فعالیت هاي 
آغازگر درس؛ درک توالي زمان؛ فعالیت هاي مكتوب؛ فعالیت هاي نمایش؛ استفاده از فناوري اطالعات 
و ارتباطات؛ استفاده از منابع آغازگر؛ خالق بودن؛ بازي هاي تاریخي؛ فعالیت گردش در پیرامون و خارج 

از مدرسه.
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251. آرچر، شارون. 100 نكتة آموزشي براي تدريس علوم. مهشید عراقچي تهران: قدیاني، 
1390، 192 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: معلم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: نكتة آموزشي، تدریس علوم، فعالیت و سرگرمي، آزمایش

 

چكيده: کتاب حاضر براي مطالعة معلمان علوم در 16 بخش فراهم آمده و حاوي 100 نكتة آموزشي 
در زمینة تدریس علوم است. نظرات کلي در زمینة ایجاد محیط آموزشي جالب و سالم و نیز توصیه هایي 
دربارة تهیه و کاربرد بعضي از منابع الهام بخش براي دانش آموزان در بخش اول آمده است. تعدادي 
از فعالیت هاي جالب براي شروع کالس در بخش دوم معرفي شده اند. نكته هایي براي معلمان و 
دانش آموزان به منظور ایجاد بحث هاي مؤثر مربوط به بخش سوم است. در بخش چهارم، راهكارهایي 
به منظور کم کردن تنش دانش آموزان در بخش عملي علوم ارائه شده اند. معرفي و انجام آزمایش هایي 
به منظور مهیج شدن علوم در بخش پنجم آمده است. سه بخش بعدي این کتاب دربردارندة فعالیت هایي 
در زمینة زیست شناسي، شیمي و فیزیك است. تحقیقات علمي، فعالیت هاي عمومي، فعالیت هاي جالب 
به عنوان تكلیف منزل، روش هاي مرور، استفاده از ICT، کم کردن بار تصحیح و نمره گذاري برگه ها، 

علوم در دنیاي بیرون و آزمایش هاي عجیب، موضوع هاي بخش هاي دیگر کتاب هستند.

252. بوکت، استیون. 100 نكته ي آموزشي براي تدريس مهارت هاي تفكر. محمود معافي 
تهران: قدیاني، 1390، 192 ص 

قطع: رقعي 
پاية تحصيلي: معلم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: مهارت هاي تفكر، آموزش مهارت هاي زندگي، توانایي درک و فهم

 

توانایي هاي  ما  که  است  این  در  پرورش  و  آموزش  د ر  تفكر  مهارت هاي  رویكرد  چكيده: جوهرة 
فراگیرندگان را به گونه اي افزایش دهیم که آن ها بتوانند به درک و فهم و کار بیشتر و مؤثرتر، در ارتباط 
با آنچه در درون مغز ما روي مي دهد، توجه بیشتري از خود نشان دهند. تفكر با همة ابعادش در صورتي 
مي تواند رشد بیشتري پیدا کند که دانش آموزان با جعبه ابزار ذهني شگفت انگیز خود آشنا شوند و آن 
را راحت تر به کار گیرند. کتاب حاضر شامل یك سلسله پیشنهادها، فنون و راهبردهایي است که به 

مخاطبان کمك مي کند در بهره گیري از مهارت هاي فكري، توانایي بیشتري کسب کنند.
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253. بید گرابر، برند. 101 بازي براي آموزش مهارت هاي زندگي مخصوص كودكان براي 
كودكان رده سني 9 تا 15 سال. امیر جهانیان نجف آبادي اصفهان: کیاراد، 1390، 216 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: دوم و سوم، معلم، والدین

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: بازي، مهارت هاي زندگي، خالقیت، سرگرمي، آموزش کودکان

 

چكيده: فعالیتي که به خاطر خودش - یا جذابیت آن - انجام شود، »بازي« نامیده مي شود. بازي 
لذت بردن از انجام یك فعالیت است. در انجام بازي، به دست آوردن روحیة مبارزه براي بقا در وهلة دوم 
مورد بررسي قرار مي گیرد. در کتاب حاضر، 101 بازي معرفي و وسایل مورد نیاز، اهداف و چگونگي 

انجام آن ها ارائه شده است تا به کودکان 15 - 9 ساله برخي مهارت هاي زندگي آموزش داده شود.

254. آلرتن،  مایك. 122 نكته  ي آموزشي براي تدريس رياضيات. شهرناز بخشعلي زاده تهران: 
قدیاني، 1390، 192 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، نكته هاي آموزشي، معماي عددي

 

چكيده: کتاب حاضر براي مطالعة معلمان و دانشجویان ریاضي تدوین شده و شامل 122 نكتة آموزشي 
براي تدریس ریاضي است که در هفت بخش با این عنوان ها نگارش یافته است: چند معماي عددي؛ 
چند معما براي درگیرکردن دانش آموزان با اعداد، جبر و نمودارها؛ چند معما براي ورزیده شدن و شكل 
گرفتن دانش آموزان؛ چند معما براي سنجش دانش آموزان شما؛ تعدادي کف پوش و کلي قوة تخیل؛ 

چند ایدة غول آسا براي کالس درس؛ چند نكته براي شكوفایي داده پردازان.
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255. براون، سالي. 500 ]پانصد[ نكته براي معلمان. سعید خاکسار تهران: مو ز و ن، 1390، 176 ص 
قطع: وزیري

پاية تحصيلي: معلم
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: مدیریت کالس، تدریس مؤثر، برنامه ریزي و ارزشیابي، حمایت از یادگیري، علوم تربیتي
 

چكيده: کتاب حاضر حاوي نكات و راهنمایي هایي است که طي سالیان متمادي توسط آموزگاران 
مجرب جمع آوري شده اند. 52 مجموعة ده نكته اي در کتاب وجود دارد که هر یك از آن ها به گونه اي 
برنامه ریزي شده که به خودي خود نسبتاً کامل است. این مجموعه          ها تحت شش عنوان اصلي آورده 
شده اند: روش هاي تدریس مؤثر و مدیریت کالس؛ برنامه ریزي و ارزشیابي؛ استفادة درست از منابع 
علمي و آموزشي؛ حمایت از یادگیري دانش آموزان؛ ارائه حمایت هاي فردي و معنوي؛ همكار مفید بودن. 
دسته بندي مطالب به این ترتیب به مخاطبان کمك مي کند که هنگام ورق زدن کتاب، جذاب ترین 

قسمت هاي آن را انتخاب و مطالعه کنند.

256. لیدر، اندي. 90 نكتة آموزشي براي تدريس جغرافي. آزیتا ارشادي تهران: قدیاني، 1390، 136 ص 
قطع: رقعی

پاية تحصيلي: معلم
موضوع درسي: جغرافیا

كلمات كليدي: آموزش جغرافیا، راهنماي آموزشي، تعلیمات اجتماعي، نكتة آموزشي
 

چكيده: به منظور یادگیري بهتر درس جغرافیا، این کتاب با 90 نكتة آموزشي در 11 بخش نگارش 
یافته است. مخاطبان کتاب، معلمان دپارتمان هاي جغرافیا و یا علوم اجتماعي در مدارس و حتي 
دانشگاه ها هستند. عنوان هاي برخي نكات کتاب از این قرارند: به روز شدن معلمان و والدین در ارتباط 
با جغرافیا؛ جغرافیا در رویدادهاي بحث  برانگیز؛ نمایش درس به کمك اسالید؛ تصویرهاي کارتوني؛ 
پازل؛ ترتیب بندي با نمودارهاي آب و هوایي؛ استفاده از نقشه هاي ذهني؛ گزارش هاي کتبي به سبك 

روزنامه اي؛ استفاده از نقشه هاي جغرافیایي؛ کمك گرفتن از شرکت هاي تجاري؛ سفرهاي علمي.
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257. حیدري ابهري، غالمرضا. 92 درس سازنده از زندگي پيامبر )ص(. تهران: قدیاني،کتاب هاي 
بنفشه، 1390، 184 ص 

قطع: رقعي
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: دیني
كلمات كليدي: محمد )ص(. پیامبر اسالم، 53 سال قبل از هجرت - 11 ق، اخالق، داستان

 

چكيده: این کتاب درباره راه و روش پیامبر در زندگي روزمره ایشان با هدف کاربست آن ها در زندگي 
امروزي ها است. در این کتاب با مهم ترین و کلیدي ترین اصول زندگي پیامبر )ص( آشنا مي شوید و 
تصویر نسبتاً کاملي از شخصیت ایشان را به دست مي آورید. کتاب در قالب 92 نكته خواندني، ما را 
با شیوه زندگي آن حضرت آشنا مي سازد و با بیاني روشن، اخالق و منش حضرت محمد )ص( را به 

تصویر مي کشد. ضمناً در این کتاب حكمت و دلیل رفتارهاي پیامبر )ص( نیز توضیح داده شده است.

258. شیخ االسالمي، مژگان. English step by step. تهران: البرز فردانش، 1390، 120 ص 
قطع: رقعي

پاية تحصيلي: سوم، معلم
موضوع درسي: زبان هاي خارجي

كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، راهنماي آموزشي، مهارت هاي زباني، دستور زبان

چكيده: آموزش یك زبان جدید در حقیقت آموزش ابعاد چندگانة آن زبان است. این امر محقق نخواهد 
شد مگر با به کارگیري روش هاي صحیح و روز دنیا به گونه اي که تمامي مهارت هاي خواندن، نوشتن، 
صحبت کردن و گوش دادن مد نظر قرار گرفته شود تا بر اثر تمرین و به مرور زمان در ذهن زبان آموز 
جاي گیرد. کتاب داراي این بخش هاست: داستان اصلي به زبان انگلیسي، آموزش دستور زبان به روش 
صحیح، تمرین تلفظ، آموزش مكالمه و معني کلمات ضروري. این کتاب منبع بسیار خوب و جامعي 

براي زبان آموزان است.
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259. مورالس، خوزه لوئیس/ مایرز، کتي/ جكسون، سارا. Hey There! 1 Student Book. تهران: 
شرکت غزال جوان، 1390، 138 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، کتاب درسي براي خارجیان، دورة راهنمایي تحصیلي

 

چكيده: کتاب حاضر چهار سطح، از مبتدي تا پیش متوسطه را شامل مي شود. دانش آموزاني که این 
دوره را به پایان مي برند، در ادامه به راحتي مي توانند دورة آموزش بزرگ سال را شروع کنند. کتاب براي 
گروه سني 11 تا 15 سال تهیه و تدوین شده و از امكانات صوتي و تصویري جانبي و کمك درسي 

برخوردار است.

260. مورالس، خوزه لوئیس/ مایرز، کتي/ جكسون، سارا. Hey There! 1 Workbook. تهران: 
شرکت غزال جوان، 1390، 61 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، کتاب درسي براي خارجیان، دورة راهنمایي تحصیلي

 

چكيده: کتاب کار حاضر مجموعه اي طبقه بندي شده و جامع در مورد قواعد نوشتن و مسائل گرامري 
زبان انگلیسي براي گروه سني 11 تا 15 سال است. ناشر عقیده دارد، این کتاب به دغدغه هاي 
مسئوالن امور فرهنگي براي آموزش زبان انگلیسي در این گروه سني پایان مي دهد. تمرینات این 

کتاب را سي دي صوتي همراهي مي کند.
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261. مورالس، خوزه لوئیس/ مایرز، کتي/ جكسون، سارا. Hey There! 2 Student Book. تهران: 
شرکت غزال جوان، 1390، 137 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
كلمات كليدي: زبان انگلیسي، کتاب درسي براي خارجیان

 

چكيده: این دوره از کتاب هاي »Hey there!«، چهار سطح، از مبتدي تا آخر دورة راهنمایي را شامل 
مي شود. دانش آموزاني که این دوره را به پایان مي برند، در ادامه به راحتي مي توانند دورة آموزشي 
بزرگ سال را شروع کنند. با توجه به حساسیت ها و مشكالت عدیدة فرهنگي، در متن و تصاویر تغییرات 
زیادي انجام شده است. این کتاب از امكانات صوتي و تصویري جانبي و کمك درسي نیز برخوردار 

است.

262. مورالس، خوزه لوئیس/مایرز، کتي/جكسون، سارا. Hey There! 2 Workbook. تهران: 
شرکت غزال جوان، 1390، 61 ص 

قطع: رحلي 
پاية تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: زبان هاي خارجي
كلمات كليدي: آموزش زبان انگلیسي، کتاب درسي براي خارجیان، دورة راهنمایي تحصیلي

 

چكيده: اهمیت یادگیري زبان انگلیسي بر هیچ کس پوشیده نیست و یادگیري آن هم دشوار نیست. این 
کتاب کار به دانش آموز دورة راهنمایي کمك مي کند که با قواعد نوشتن آشنا شود و با شنیدن سي دي 

همراه کتاب، تلفظ صحیح کلمات را بیاموزند.
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عنوان
پاية تحصيلي
پديد آورندگان
ناشران
كلمات كليدي
موضوع درسى 
درهمكرد نام ناشر و عنوان

نمـــــايه   ها
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عنوان
آزمون برتر زبان انگلیسي خط سفید پایه سوم راهنمایي001  

آشنایي با موزه و موزه داري002  
آموزش انگلیسي دوم راهنمایي003  
آموزش انگلیسي سوم راهنمایي004  

آموزش بر پایة تفكر خالق005  
آموزش پلكاني زبان انگلیسي دوم راهنمایي006  

آموزش راه هاي یادگیري007  
آموزش ریاضي دوره راهنمایي از طریق مشارکت گروهي008  
آموزش ریاضیات با رویكرد هوش و خالقیت دوم راهنمایي 
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آموزش و پرورش تطبیقي )مباني، اصول و روشها(010 

ابعاد تفكر دربرنامه ریزي درسي و تدریس011  
ابوسهل مسیحي012  
استاد فرشچیان013  

استرالیا014  
اسحاق نیوتن: ریاضیدان و دانشمند برجسته015  

اطلس بچه ها016  
الگوي حضور )نگاهي به سیره شهید بهشتي در عرصه تعلیم 

و تربیت(017  
اهلل وردي خان )غالمي که سلطان شد(018  

امارات متحده عربي019  
اندیشه هاي جاودان020  
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انگلیسي3 )سوم راهنمایي(022  

انگلیسي دوم راهنمایي023  
انگلیسي دوم راهنمایي کار طالیي024  

انگلیسي سوم راهنمایي025  
انگلیسي سوم راهنمایي کار طالیي026  

اولین المپیاد نوجوانان ایران )رقابت هاي ریاضي(027  
ایدة خالق028  

ایران باستان029  
ایرانیان باستان براي من چه کار کرده اند؟030  

بخش پذیري، مقسوم علیه و مضرب031  
بخوان با من بساز با من )1و2(032 

بدن من )من از چه چیزي ساخته شده ام؟(033 
برادر روح اهلل : رهبر معظم انقالب اسالمي034  
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 036

بلوغ جسمي و روحي رواني در پسران037  
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جنگ هاي جهاني071  
چرا و چگونه )جلدهاي46 تا50(072   

چگونه فراگیران را پژوهشگر تربیت کنیم ؟ راهنماي گام به گام 
آموزش فرایند پژوهش073  

چوباري اسب باوفا: داستانهایي از کودکان و جانوران074  
چه جانداراني در آشپزخانه شما زندگي مي کنند؟075  

چه جانداراني در اتاق خواب شما زندگي مي کنند؟076  
چه جانداراني در باغ شما زندگي مي کنند؟077  

چه جانداراني در بدن شما زندگي مي کنند؟078  
چه جانداراني در کالس درس شما زندگي مي کنند؟079  

چه جانداراني روي پوست شما زندگي مي کنند؟080  
چهار سوي کیهان081  

چیني هاي باستان براي من چه کار کرده اند؟082  
حرفه  و فن دوم راهنمایي کار طالیي083  
حرفه و فن سوم راهنمایي کار طالیي084  

حساب جامع )دورة راهنمایي(085  
حفظ دوستي086  

حكایت گوهر شب چراغ )قصه هاي هزار و یكشب(087  
حكایت هاي دهخدا :گزیده حكایت هاي تربیتي از لغت نامه 

دهخدا088  
حكایت هاي فلسفي براي با هم بودن089  
حكایتي از طوطي نامه براي نوجوانان090  

پاسخ به40 پرسش کودکان  خدا شناسي قرآني کودکان: 
ونوجوانان در باره خدا091  

خالقیت )آموزش خالق -تفكر خالق(092  
خالقیت و تفكر )روان شناسي و آموزش و پرورش کودکان 

تیزهوش و خالق(093 
خودآموز خط تحریري1 094 
خودآموز خط تحریري2 095 
خودآموز خط تحریري3 096  
خودآموز خط تحریري4 097  
خودرو: پیشینه و ساز و کار098  

داستان تولد تیبا099  
داستان هایي از هومر:  تروا در تسخیر اسب چوبي100  
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آزمایشهاي کاربردي101  
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دايرئ المعارف فضا108  
دايرئ المعارف کوچك109  

دايرئ المعارف نجوم وفضا110  
دايرئ المعارف فوتبال111  

در فكر، ذهن و روان نوجوانان و جوانان چه مي گذرد؟112  
درآمدي بر: مدیریت فرایندمدار در مدرسه113  

درسنامه زبان انگلیسي )سال سوم راهنمایي(114  
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درآشپزخانه، در باغ و در کالس درس شما زندگي مي کنند153  
زنگ خالقیت154  

سرگذشت تخت جمشید چگونگي تاسیس، تخریب و احیا و 
بازسازي155  

سكه هایي به نام محمد156  
سنجش فراگیران در گروه ها:  ارتقاء مسؤلیت پذیري گروهي و 

پاسخگویي فردي157  
شاخص هاي تربیت158  

شاه منصور159  
شاهزادة بابل160  

شرح حال شعراء ،نویسندگان و مشاهیر )فارسي دوره راهنمایي 
تحصیلي در سه پایة اول( 161  

شرح درد اشتیاق: بازنویسي حكایات مثنوي به نثر162  
شروع مدرسه راهنمایي163  

شگفتي ها ي دانش164  
شوق تغییر165  

شهید بهنام محمدي166  
شهید خرازي167  

صاحب جواهر168  
طراحي آموزشي براي اثر بخشي تدریس169  

طراحي و سازماندهي محتواي برنامه درسي تلفیقي170  
عربي3 )سوم راهنمایي(171 

عربي دوم راهنمایي172  
علوم173  

علوم دوم راهنمایي در قرآن174  
علوم سوم راهنمایي در قرآن175  

غازان خان176  
فارسي دوم راهنمایي177  

فارسي دوم راهنمایي کار طالیي178  
فارسي سال سوم راهنمایي تحصیلي179  

فارسي سوم راهنمایي کار طالیي180  
فرزندم...181   

فرهنگ ترافیك براي کودکان و نوجوانان182  
فرهنگ علوم تجربي مدرسه183  

فرهنگ لغات کابردي خط سفید184  
فكر مي کنید چرا انسان اختراع مي کند؟ و سؤال هاي دیگري 

در بارة علوم185  
فكر مي کنید چرا کشورها پرچم هایشان را برافراشته مي کنند 

وسؤال هاي دیگري در بارة مردم و مكان ها186  
فلسفه تعلیم و تربیت187  

فناوري188  

دستور زبان فارسي115  
دفتر انشاي من: آموزش و تمرین نگارش سال دوم راهنمایي116  
دفتر انشاي من: آموزش و تمرین نگارش سال سوم راهنمایي117  

دنیاي روبات ها118  
دو کاروان119  

دوباره نگاه کن!120  
دوران صلح121  

دورة علوم راهنمایيـجلد1 )مواد شیمیایي(122 
دورة علوم راهنمایيـجلد2 )مشاهده(123 

دورة علوم راهنمایيـجلد3 )فیزیك حرکت(124 
دورة علوم راهنمایيـجلد4 )گیاه شناسي(125 

دیگه پنیر نمي خوام از این تله نجاتم بدین126  
راهكار شناخت فرزند تیزهوش127  

راهنماي برنامه ریزي درسي مشارکتي128  
راهنماي تفكر نقاد براي کودکان129  

راهنماي عملي پژوهش )روش تحقیق( ویژه دانش آموزان پیش 
از دوره راهنمایي و راهنمایي تحصیلي130  

راهنماي عملي طراحي آموزشي به همراه نمونه هایي از طراحي 
آموزشي در دوره هاي تحصیلي131  

رایانه و روبات، سرعت، دقت و کیفیت132  
رفاقت با ساز هاي ایراني: سازشناسي براي کودکان133  

رفتار مناسب134  
روبات ها در پزشكي و علوم135  

روبات ها در حمل و نقل136  
روبات ها در خانه  ها و دنیاي سرگرمي137  

روبات ها کاوشگران فضا138  
روزي روزگاري دوستي139  

روش هاي پژوهش ترکیبي140  
رومي هاي باستان براي من چه کار کرده اند؟141  

ریاضي2 )دوم راهنمایي(142 
ریاضي3 )سوم راهنمایي(143 

ریاضي دوم راهنمایي144  
ریاضیات براي معلمان )نسخة دانشجو معلم(145  

ریاضیات براي معلمان )نسخه مدرس(146  
زبان انگلیسي امتحاني سال دوم راهنمایي147  

زبان انگلیسي سال سوم راهنمایي148  
زبان انگلیسي کامل سال دوم راهنمایي149  
زبان انگلیسي کامل سال سوم راهنمایي150  

زمان و فضا151  
زمان، در ساعت، تقویم و فضا152  

زندگي پنهان جانداراني که در بدن، روي پوست، در اتاق خواب 
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مدارس بین الملل: رشد و گسترش226  
مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم227  

مدیریت پول228  
مدیریت فشار  عصبي معلمان229  

مدیریت مراکز شبانه روزي230  
مرغابي هاي مهمان231  

مسند را بهتر بشناسیم232  
مصریان باستان براي من چه کار کرده اند؟233  

مغز و شگفتي هایش234  
موفقیت در درس خواندن با ریبا: ربات یادگیري و برنامه ریزي 

آموزشي235  
مهارت هاي غلبه بر خشم، افسردگي و اظطراب امتحان236  

مي خواهم بنویسم از جمله به پاراگراف237  
نظریه برنامه درسي238  

نوآوري در یادگیري با تكالیف درسي خالق، راهنمایي براي 
آموزگاران، پدران و مادران239  

وایكینگ هاي باستان براي من چه کار کرده اند؟240  
ورزش ذهن به همین سادگي241  

همراه با زبان انگلیسي سوم راهنمایي242  
همه چیز دربارة علم و سرگذشت آن243  

هندسه تكمیلي دورة راهنمایي244  
هوش و خالقیت ریاضي و پژوهش )سوم راهنمایي(245 

هیچ کس جز او246  
یاد بگیر  که  چطور  یاد بگیري247  

یزد248  
یونانیان باستان براي من چه کار کرده اند؟249  

 100نكتة آموزشي براي تدریس تاریخ250  
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 English step by step 258
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فیزیك سال سوم راهنمایي189  
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کاربرد ابزار هاي اینترنتي در آموزش و پژوهش ،راهنماي استفاده 

از اینترنت براي اعضاي هیات علمي دانشگاه ها و...192    
کاربرد تلویزیون در آموزش193  

کتاب آموزشيـکار ریاضي دوم راهنمایي194  
کتاب آموزشيـکار ریاضي سوم راهنمایي195  

کتاب جامع امالي فارسي سال اول دورة راهنمایي تحصیلي196  
کتاب جامع امالي فارسي سال دوم دورة راهنمایي تحصیلي197  
کتاب جامع امالي فارسي سال سوم دورة راهنمایي تحصیلي198  
کتاب جامع زبان انگلیسي خط سفید ـپایه دوم راهنمایي199  
کتاب جامع زبان انگلیسي خط سفید ـپایه سوم راهنمایي200  

کتاب زبان فیض201    
کتاب کار انگلیسي سال دوم راهنمایي ،دفتر تمرین202  
کتاب کار انگلیسي سال سوم راهنمایي ،دفتر تمرین203  

کتاب کار ریاضي دوم راهنمایي204  
کتاب کار ریاضي سوم راهنمایي205  

کتاب کار زبان انگلیسي: سال دوم راهنمایي206  
کتاب کار زبان انگلیسي: سال سوم راهنمایي207  

کتاب کار علوم تجربي سال دوم راهنمایي208  
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کشف کن! همة ما ریاضي دان هستیم! 214   
کالس انشا215 
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کمي پررنگ تر از خاکستري: احمد شاملو217  

کوه بخشندة زندگي218  
گنج آزمون انگلیسي دوم راهنمایي: کتاب کار: شامل صدها 

سوال و تمرین استاندارد219  
گنج آزمون انگلیسي سوم راهنمایي: کتاب کار: شامل صدها 

سوال و تمرین استاندارد220  
گنجینه یادگیري فارسي سوم راهنمایي221  

گوهرشاد222  
لذت موفقیت223  

متمم را بهتر بشناسیم224  
مجموعه سواالت مسابقات ریاضي کانگورو دوم و سوم 

راهنمایي225  
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 ,179 ,175 ,171 ,168 ,162 ,150 ,148 ,143 ,125 ,117
 ,207 ,205 ,203 ,200 ,198 ,195 ,191 ,184 ,181 ,180

258 ,245 ,242 ,221 ,220 ,217 ,211 ,209
مدير

 ,157 ,128 ,127 ,126 ,113 ,061 ,060 ,046 ,045 ,011
241 ,238 ,230 ,192 ,170 ,165 ,158

مشاور
241 ,216 ,158 ,127 ,064

معلم
 ,027 ,020 ,019 ,017 ,015 ,014 ,011 ,008 ,007 ,005 ,002
 ,053 ,052 ,051 ,050 ,049 ,048 ,043 ,038 ,037 ,029 ,028
 ,077 ,076 ,075 ,073 ,071 ,069 ,064 ,061 ,060 ,055 ,054
 ,096 ,095 ,094 ,093 ,092 ,091 ,088 ,085 ,080 ,079 ,078
 ,125 ,123 ,121 ,117 ,116 ,115 ,113 ,112 ,111 ,098 ,097
 ,151 ,146 ,145 ,140 ,137 ,136 ,132 ,131 ,130 ,128 ,127
 ,172 ,171 ,170 ,169 ,162 ,161 ,158 ,157 ,155 ,153 ,152
 ,197 ,196 ,193 ,192 ,190 ,189 ,184 ,183 ,181 ,180 ,178
 ,232 ,229 ,227 ,226 ,225 ,224 ,217 ,216 ,215 ,212 ,198
 ,250 ,247 ,244 ,243 ,241 ,240 ,239 ,238 ,237 ,236 ,234

258 ,256 ,255 ,254 ,253 ,252 ,251
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پدیدآورندگان )مولف، مترجم(
آدامز، سایمون052, 106

آذریزدي، مهدي248
آرچر، شارون251
آزادمهر،  آزاده059
آزادي، سمانه 019
آزمون، جواد 111

آشتیاني، مهدي119
آشناقاسمي، بنفشه 028

آقا بابا  دستجردي، رضا 049
آقاجاني، زري239

آقازاده، محرم 060, 061, 128, 193, 238
آقاصادقي، حسین172

آقاطاهر، آناهیتا020
آقاعلي طاري، رضا205

آلرتن،  مایك254
ابراهیمي لویه، نسرین  129

احقر، 011
احمدي، احمد 173
احمدي، پروین170

ادیب، مریم055
ارجمند، آریا 033

ارجمند، محسن 033
ارزانیان ، آرش154
ارشادي، آزیتا256

استامپ، کارولین173
استیل، فیلیپ051, 186

اسكولز، کاترین121
اصالني، ابراهیم235

اقبال پور، امیرهوشنگ 202, 203
اکبري، مسعود 206 ، 207

الدر، لیندا129
الوندي، حسین 075, 076, 077, 078, 079, 080, 153, 173

الیوت، جین109
امیریان، داود166

امیري نیا، کوروش 104
انزنس برگر، هانس ماگنوس070

اوبالکر، اریش152
ایازي، مهران123، 124

ایزدي، سپیده 106
بابایي،  علیرضا094, 095, 096, 097

باذلي محبوب، سمانه058
بخشعلي زاده، شهرناز 145, 146, 254

برآبادي، محمود182
برازش، محمود رضا 014, 212

براون، سالي255
برومند، بهادر123, 124

برومند، رضا225
بریجمن، راجر فرانسیس118, 188
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بریستوـ  بووي، دارل045
بریسون، بیل243

بوشان، جورج 238
بوکت، استیون252
بومون،  امیلي108

بهروزکیا، کمال042, 072, 098, 132,  152, 234
بهمني، نازیال 250
بیدگرابر، برند253

بیر، ریك 035
بیگدلي، شعله 157

پارسا صائب، ساویز081
پارکر، استیو107, 135, 136, 137, 138

پروفسكایا، اولگا074
پریسته، رضا025

پالنو کالرک، ویكي ال140
پندي، زهره027, 031, 040, 041, 136

پورجاوید، محمدرضا122
پوروهاب، محمود156

پیج، جیسون016
پیرسون، آني050

پیكمال، میشل089
تامپسون، جف226
تذهیبي، روزبه 120

تمپلر، ریچارد126
توانایي،  مجید199

توراني، حیدر113, 165
توزنده  جاني، جعفر018

تیلور، باربارا 185 
تیلور،  پیتر 128

تیمونز، بوني056
جانسون، اسپنسر046

جانسون، دیوید دبلیو157
جانسون، راجر157

جعفرزاده، ناصر016 
جكسون، سارا 259, 260, 261, 262

جمعي از نویسندگان072
جنگینز، پگي جي043

جوادیان، مسعود029, 030, 155
جهانگیري، مینا 043

جهانیان نجف آبادي، امیر 253
چترجي،  مانیني 049

چراتي، وحید 009
چوبینه، مهدي 104
چیني،  آرنولد بي193

حاجي اسحاق، سهیال 007
حبیب پور، معصومه044

حسن مرادي، نرگس054
حسني نسب، منیره 223

حسیني، علي161
حسیني، محمدحسن191

حسینیان کاشاني، محمدرضا245
حق پرست فروحي، ثریا173

حقي، ولي114
حنیفي یزدي، سیدحسین189

حیدرنیاز، فاطمه116, 117
حیدري، علي اصغر144

حیدري ابهري، غالمرضا 047, 091, 257
حیدري تفرشي،  غالمحسین230

خاکسار، سعید 045, 046, 126, 255
خاکسار، مسعود 109

خرازي، جعفر116, 117
خزائي، حمید 219, 220

خیراندیش،  عبدالرسول063
داد، الیزابت فرانس100

داک، رابین سانتس213
دال، کریستین214

دانشفر، حسین 105, 183
داوودي، خسرو040، 041

داهي، محمدرضا 057
درویشیان، گلبرگ 100
دلیرپور، پرویز051, 052

دوبونو، ادوارد 028
دیناروند،  حسن169

رائوم، الیزابت240
راعي، علي172

رایشهارت، هانس098
رحماندوست، مصطفي036

رحیمي نژاد،  ویدا 237
ردفرن، مارتین110

رزاق زاده، نرگس008
رسولي، مریم147, 148, 149, 150

روحي برون، فاطمه223
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عراقچي، مهشید 251
عسكوري نژاد، مریم 204

عسگري، مهناز 108
عشقي، مسعود142, 143

عظیمي، ارشاد 241
عالء، مینا 035

علوي کیا،  محمدعلي062
علوي مقدم، بهنام161

علیزاده اهدایي، نسرین 110, 118
علي نوري، مجید125

عمیق، مجید 082, 103, 135, 136, 137, 138, 141, 233, 
249 ,243 ,240

غالمپور، سهراب006
غالمرضایي، حمیدرضا 099, 181, 188

فاضلي نژاد، فاضله178, 180
فالكن،  لینداسي120
فراهاني، حسین001
فرخ مهر،  حسین215

فرسایي، داریوش065, 066
فروغ بخش،  احمد159

فروغي، فتح اهلل116, 117
فروغیان، حبیب اله074

فرهادپور، لي لي039
فضلي خاني، منوچهر130

فكور، اصغر167
فالحتي نوین، تینا 247

فورتي، جكلین102
فیضي، محمدخالد201

قائمي، فرنگیس127
قادر، سیامك225

قاسمي، رضا196, 197،198
قاسمي نیك منش، ملك دخت 070

قاسمیان، رحیم 151
قریشي نژاد، سیدحسن 199, 200

قلعه قوند، الهام171, 172
قلي پور، علي178, 180
قورچیان، نادرقلي131
قهرماني، مهدي189

کارجو، حمید 071
کاشف،  میرمحمد227

کاشفي خوانساري، علي168

رودسري، حسین017
روزینسكي، ناتالي مایرا 015

روسیگر، مونیكا234
رووف، علي 193

روي،  آنیتا049
زارعي، عباس005

زایك، دینا 101
زراسي، آذرین123
زرگنده، بتول222

زمردي، علیرضا 210, 211
زویش، مارتین042

ساداتیان، اصغر037, 038, 112, 216
سالم، سودابه032

سالوي، آندرو 075, 076, 077, 078, 079, 080, 103، 153
سانییه، کریستین071

ستاري جاوید، عرفان 121
سراجي، فرهاد192

سرایي، جاوید 073, 140
سرپرست ، مجید 208, 209

سهرابي، عیسي003, 004, 022, 023
شاپیرو، الرنس064
شاملو، روژین 056
شجاعي، امین230

شریعتي، محمدصادق 050
شریفي، لیال 064
شفیعي، الهام236

شفیعي، مجید090، 160
شواخي، علیرضا 187
شهرتاش، فرزانه 129

شهیدي، گیتي)عزت الملوک( 086, 134, 163, 228
شیخ االسالمي، مژگان258
صفاخواه، محمدحسین088
صالتي، محمدمهدي242

صیادلو، سعید247
ضرغامیان، مهدي 089

طهماسبي، پیمان194, 195
عابدي،  داریوش087

عابدیني، نساء124
عاطف شعار، فرشته178, 180

عاقلتر، سعیده 107
عباسي، جواد176
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مكارم، محمدحسین162
مال محمدي، مجید231

ملكي،  حسن158
ملكي، فاطمه133
منصف، فرن129

مورالس، خوزه لوئیس259, 260, 261, 262
مورفي، جولیا250
مورگان، بن173

مورگان، سالي057
مومنین، رضا230

مویدي آملي، احمد067, 068
مهاجري، زهرا190

مهروز، مینا 214
میكاني، عباس093

میلر، دابرا 019
نادري موالن،  حسین083, 084

ناصریان، الهام204
نجیبي، زهرا 177, 179

ندایي پور، جلیل085
ندیري، اصغر044

نعمتي مقدم، رضا184
نودینگز، نل187

نوروز زاده، رضا 128
نیازي،  محسن005

واعظي، منوچهر127
واالیي، علي اکبر218، 139

وزیري، حامد040, 041
ویلیامز، جولي163

وینستون، رابرت033
هارت،  جورج048

هارتني، الیزابت229
هداوند میرزایي، ابراهیم221

همراز،  زهره092
هوبارد، ران247

هولیوک، نانسي 134, 228
هیدن، مري226

هیرادفر، پریچهر 229
یغمور، محمدرضا245

کاظم، احسان 188
کانون اندیشه جوان 021, 034, 069, 217, 246

کاواشیما، ریوتا241
کاهه، محمدحسن244

کتل، پاتریك082, 141, 233, 249
کرسول،  جان دبلیو140

کرمي، وحید 012
کریسول، پتي کلي086

کریم دادیان، وحید 048, 102, 185, 186
کریم نیا، فرزانه174, 175
کریمیان، زهرا 024, 026

کالوسن، پتر132
کلیت، مري073

کنعاني، سمیه171
کواشي، فاطمه 224, 232

کیامنش، علیرضا 073, 140, 157
کیانیان، فریبا 115
کینگ، کالین109

گانري، آنیتا104
گروهي از نویسندگان به سرپرستي جي.ال. مارتین 145, 146

گریبین، مري 151
گودرزنیا، محدثه013

گوهري، ملك جمشید164
گیئوره، ماري رنه108

گیفورد، کالیو111
الو، کري 105, 173

لیدر، اندي256
مارزینو، رابرت جي011

مایرز، کتي259, 260, 261, 262
مجدفر، مرتضي239

محسن پور، بهرام010
محمدي، حمیده 101

محمدي، سعید221
محمدي، فاطمه 016

محمود کالیه، سهیال 043
محمودیان، حبیب اهلل002

مرکز فرهنگي آسیا و اقیانوسیه یونسكو061
مسرت، حسین248
معافي، محمود 252
معتمدي، وحید053

مقصودي، مجتبي 226
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انديشه معاصر
064

ايران بان
247 ,028 
بانك كتاب

172 ,171 ,143 ,142 ,023 ,022
برايند

125 ,124 ,123 ,122 ,085
به نشر

231 ,156 ,106
بين المللي گاج

245 ,241 ,144 ,025 ,004 ,003
پيام آزادي 

110 ,103
پيام كتاب
118 ,071
پيشروان

097 ,096 ,095 ,094
پيشگامان پژوهش مدار

235
تزكيه 

113
تيز هوشان برتر

164 ,081
ثامن الحجج

005
جمال

ناشران
آبرنگ 

204 ,203 ,202 ,179 ,177 ,115 ,009
آزاد مهر

092 
آژنگ
155 

آفتاب هشتم 
212 ,014
آفرينگان

089
آواي دانش گستر

127
آواي نور 
093 ,053

آييژ 
 ,140 ,128 ,073 ,070 ,061 ,060 ,054

238 ,193 ,192 ,170 ,169 ,158 ,157
ابتكار دانش 

198 ,197 ,196
ابوعطا
 130

اسحاق 
066 ,065

البرز فردانش
258  ,020

امرود
239

091 ,047 
جوان امروز

101
جهاد دانشگاهي مشهد

190
خط سفيد

200 ,199 ,184 ,001
خوش نواز

198 ,197 ,196
خيام آزمون

164 ,081
دانش آفرين

131
دفتر پژوهشهاي فرهنگي

182
راه رشد

161
رسول

175 ,174
رشد انديشه

131
رهنما
237

زاگرو
002

علوم  كتب  تدوين  و  مطالعه  سازمان 
انساني دانشگاهها )سمت(
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010
سبزان

102 ,090 ,052 ,051 ,050 ,049 ,048
سوره مهر
133 ,032

شركت غزال جوان
262 ,261 ,260 ,259

شكوه ياس
154

شورا
117 ,116 ,059 ,058 ,041 ,040

شهرتاش
129

صورتگر
229

ضريح آفتاب
242 ,016

ظفر
232 ,224

عابد
226

عروج انديشه
186 ,185 ,107

علم و دانش
189

علوم و فنون
066 ,065

فائق
236

فرتاب
236

فني ايران
057

قاطع البرهان
209 ,208

قدياني
256 ,254 ,252 ,251 ,250
قدياني،كتاب هاي بنفشه 

 ,078 ,077 ,076 ,075 ,072 ,042 ,029
 ,153 ,152 ,132 ,098 ,088 ,080 ,079

257  ,234

ققنوس
213 ,039 ,035 ,019 ,015

كادر
207 ,206

كانون انديشه جوان
246 ,217 ,069 ,034 ,021

كانون گسترش علوم
 ,178 ,084 ,083 ,068 ,067 ,026 ,024

180
كياراد
253
گام

228 ,163 ,134 ,086 ,056
گنج آزمون
220 ,219

گنج عرفان
198 ,197 ,196

لوح محفوظ
201

ما و شما
216 ,112 ,038 ,037

مبتكران
 ,225 ,221 ,097 ,096 ,095 ,094 ,027

244 ,236 ,227
محراب قلم

 ,135 ,111 ,108 ,105 ,104 ,082 ,033
 ,188 ,183 ,173 ,141 ,138 ,137 ,136

249 ,243 ,240 ,233
محراب قلم، كتابهاي مهتاب

030
مدرسه

 ,044 ,036 ,031 ,018 ,017 ,013 ,012
 ,159 ,146 ,145 ,119 ,087 ,063 ,062
 ,214 ,191 ,176 ,168 ,167 ,166 ,165

248 ,230 ,222
مرآت دانش

205
مريم رسولي

150 ,149 ,148 ,147
معلمان تهران

211 ,210

من گرافيك
158 ,061

من و كيميا
223 ,181 ,099

منادي تربيت
218 ,160 ,139 ,055

موزون
255 ,126 ,109 ,046 ,045

موسسه آموزشي طاليه داران عالمه حلي
189

موسسه انتشارات كورش چاپ
007

موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع 
 ,178 ,084 ,083 ,068 ,067 ,026 ,024 

180
مهزيار

195  ,194
نخستين

043
نخستين، كتاب هاي پرستو

100 ,074
ندوشن

006
نسل نوانديش

223 ,181 ,121 ,099 
نصايح

008
نظر
120

نغمه نو انديش
151

نوشته
215 ,187 
نويد شيراز

162 
ياران قلم

198 ,197 ,196 
ياوريان

114
يسطرون 

011
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256 ,212 ,104 ,016 ,014
آموزش حرفه وفن

099
آموزش خط 

095
آموزش دختران

038 
آموزش دورة راهنمایي

 244 ,008 
آموزش دیني 

231 ,156 ,091 ,047
آموزش رایانه

066
آموزش ریاضي

 ,225 ,205 ,204 ,194 ,144 ,027 ,009
244

آموزش ریاضیات
 ,146 ,145 ,143 ,142 ,085 ,070 ,031

254 ,245 ,214 ,195
آموزش زبان انگلیسي 

 ,025 ,024 ,023 ,022 ,006 ,004 ,003
 ,184 ,150 ,149 ,148 ,147 ,114 ,026
 ,219 ,207 ,206 ,202 ,201 ,200 ,199

262 ,260 ,259 ,258 ,242 ,220
آموزش زبان عربي

172 ,171 

کلمات کلیدي
آب و هوا

106
آثار باستاني 

155
آثار تاریخي

048
آداب معاشرت دختران 

134
آداب و رسوم زندگي اجتماعي

048 
آداب و رسوم هندیان

049
آرامش 

121 ,064
آزتك ها

062
آزمایش

251 ,059 ,058
آزمایش کاربردي

101
آزمایشات ساده

164
آزمون

041 ,006
آزمون تیمز 

144 ,143 ,142

آزمون ریاضي
008 

آزمون و تمرین 
 ,025 ,024 ,023 ,022 ,004 ,003 ,001
 ,142 ,085 ,084 ,083 ,068 ,067 ,026
 ,180 ,172 ,171 ,150 ,149 ,148 ,143
 ,205 ,203 ,202 ,201 ,198 ,197 ,196

245 ,242 ,220 ,219 ,211 ,210 ,209
آزمون هاي بین المللي 

040
آسایش 

064
آل بویه 

044
آلودگي محیط زیست

103 
آمریكا 

213
آموزش ادبیات فارسي

 ,178 ,162 ,160 ,139 ,117 ,116 ,089
237 ,198 ,197 ,196 ,180

آموزش به کمك رایانه
192

آموزش تاریخ
161 ,159 ,050 ,049

آموزش جغرافیا 
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اسباب بازي مكانیكي 
137

استدالل فلسفي
187 

استرالیا
014

استعداد ریاضي 
245

اسرار اعداد 
070

اسكندر 
155 ,063

اشتباهات رایج زباني
184

اشكانیان 
 029

اصول یادگیري
247 ,005

اضطراب
216 ,064

اطالعات عمومي 
182 ,164 ,109 ,107 ,072

اطلس
104 ,016
اعتقادات 

030
اعداد طبیعي

085
افسانه و قصه 

190 ,089
افسردگي 

236
اقلیم شناسي

057 
الگوي طراحي آموزشي 

131
اهلل وردي خان 

018
المپیاد ریاضي

027 
امارات متحد عربي

آموزش زبان فارسي 
232 ,224 ,218 ,215 ,179 ,115

آموزش شیمي
122 ,058 

آموزش ضمن خدمت 
145

آموزش علوم
 ,183 ,153 ,125 ,079 ,076 ,075 ,072

209 ,208
آموزش علوم اجتماعي

068 ,067
آموزش علوم تجربي 

 ,132 ,118 ,110 ,108 ,103 ,081 ,035
 ،188 ,175 ,174 ,173 ,151 ,138 ,135

243
آموزش فرایند پژوهش 

073
آموزش فیزیك

189 ,123 ,059
آموزش کار با رایانه

053
آموزش کودکان

253 ,247 ,092 ,043
آموزش موسیقي

032
آموزش مهارت هاي زندگي 

 ,181 ,129 ,112 ,064 ,038 ,037 ,020
252 ,236 ,216

آموزش و پرورش )راهنمایي( 
163

آموزش و پرورش تطبیقي
010

آموزش هنر
133 ,120 ,097 ,096 ,094

آموزش وپرورش ایران
230 ,007

آموزش وپرورش
170

آناتولي
063

آیزاک

015
ابزارهاي جست وجو

192
ابوسهل مسیحي

012
اتاق خواب 

076
اتصاالت چند حرفي 

095
اتصاالت دو حرفي 

094
احساس 

234
احمد شاملو

217 
اختراع 

185
اختراعات چینیان 

082
اخالق
257 

ادبیات فارسي 
 ,221 ,215 ,177 ,161 ,119 ,088 ,069

232 ,224
ادبیات فارسي قرن هشتم 

090
ادبیات کودکان

141 ,139 ,074
ادبیات نوجوانان

 ,048 ,042 ,036 ,033 ,030 ,019 ,013 
 ,082 ,072 ,059 ,058 ,052 ,051 ,050
 ,118 ,107 ,102 ,101 ,098 ,090 ,087
 ,136 ,134 ,132 ,125 ,124 ,123 ,122
 ,228 ,222 ,214 ,213 ,164 ,152 ,137

249
ارزش یابي

140 ,130 ,054
ارزش یابي مستمر

209
ارزیابي خود

223 
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019 
امام خمیني)ره( 

021
امام رضا)ع( 

231
امام محمدباقر)ع(

156
امتحان میان دوره اي 

200 ,199
امتحان نهایي 

 200
امال 

198 ,196 ,178 ,177
امال و ادبیات فارسي 

179
امال و کتاب درسي

197
امور مالي شخصي 

228
انتخابات 

051
انتقال تجربه

181
اندیشة نقاد

129
اندیشه و آراي فلسفي

187
اندیشه و تفكر

011
اندیشه ورزي

238
اندیشه هاي جاودان

020
انرژي
188

انسان
033
انشا
237

انشا و تمرین 
215

انشا و نگارش
179 ,177 ,117 ,116

انطباق با تغییر
046

انقالب اسالمي1357  
021

انگلستان
015 

اوقات فراغت
227

اهداف آموزشي
131

اهداف آموزشي بلوم
054

اهرام مصر
233

ایدة خالق 
 028

ایران باستان
030

ایستگاه فضایي
138

ایالمي ها
029

اینترنت
192 ,053

اینكاها
062

بازنویسي حكایات مثنوي
162

بازنویسي داستان
218 ,160 ,139

بازي
253 ,227

بازي و تمرین
028
باغ ها
077

بخش پذیري
031

بدن انسان

106 ,078
برآورد
123

برانگیختن خالقیت
028

برنامه درسي
238

برنامه ریزي آموزش وپرورش
226

برنامه ریزي آموزشي
169

برنامه ریزي درسي
235 ,128 ,011

برنامه ریزي و ارزشیابي
255

برنامه هاي رایانه اي
192

بزرگساالن
227

بسط پاراگراف
237

بقال و طوطي
162
بلوغ
038

بلوغ جسمي
037

بوم شناسي
077

بهداشت
080

بهداشت بدن
078

بهداشت رواني
236

بهداشت محیط زیست
153 ,079 ,076 ,075

بهنام محمدي
166

بیوتكنولوژي
042 



فهرستتوصیفیکتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامةدرسي 164

پادشاه و کنیزک 
162

پاسخ نامة تشریحي
027

پایة دوم راهنمایي
 ,149 ,147 ,144 ,116 ,024 ,009 ,006

206 ,199  ،194 ,178 ,177
پایة سوم راهنمایي

 ,148 ،117 ,114 ,084 ,026 ,025 ,001
221 ,220 ,200 ,189 ,180 ,179 ,150

پرسش چهار گزینه اي
172 ,171

پرسش و پاسخ
221 ,201 ,185 ,147 ,041 ,027

پرسش و سرگرمي
209

پرسش نامه
130

پرواز 
103

پرورش خالقیت
241 ،154 ,092 ,028 ,005

پرورش معنویت
043

پزشكي در ایران باستان
030

پژوهش
130

پسران
037

پوست بدن انسان 
080

تاریخ 
051 ,048
تاریخ آسیا

063
تاریخ ادبیات

191
تاریخ ادبیات فارسي

180
تاریخ ادبیات و آزمون و تمرین 

178
تاریخ انقالب اسالمي

246
تاریخ ایران

155 ,044 ,021 ,018
تاریخ ایران باستان

029
تاریخ ایلخانیان

176
تاریخ بشریت

002
تاریخ پزشكي

012
تاریخ تحول

010
تاریخ تمدن آمریكا

062
تاریخ تیموریان

222
تاریخ جنگ ایران و عراق

167
تاریخ جهان

062
تاریخ جهان باستان

240 ,233
تاریخ دنیاي باستان

249 ,141
 تاریخ روزنامه نگاري

039
تاریخ علم
243 ,035

تاریخ مظفریان
159

تاریخ نیشابور
231

تاریخ و نقد
190

تاریخ یزد
248

تاریخچه
014

تالس و تشابه
244

تجارب آموزشي
010

تجزیه و ترکیب
115

تحقیق
140

تحلیل داده ها
073

تحلیل محتواي کتاب درسي
054

تحول
045

تخت جمشید
155

تدریس اثربخش
169 ,146

تدریس تاریخ
250

تدریس علوم
251

تدریس مؤثر
255

تربیت دیني
055

تربیت معلم
146

ترس از امتحان
236

ترسویي
216
تروا

100
تست المپیاد

004
تشویق کارکنان

165
تعلیم و تربیت

230 ,187 ,093 ,017
تعلیم و تربیت دیني
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071
 ،052  1939  -1945 دوم  جهاني  جنگ 

071
جوادي آملي 

055
جوانان 

227
جومونگ  

212
جهان هستي 

138
چرخة حیات 

103
حرفه وفن 
084 ,083

حروف اضافه
  224
حساب

008
حسین خرازي

167
حشره ها

080
حفظ آثار فرهنگي 

002
حفظ محیط زیست

057
حكایت اخالقي

047
حكایت هاي دهخدا

088
حمایت از یادگیري 

255
حمل و نقل  

182  ،136
حیات وحش 

109
حیوانات 

106
خجالت 

216

تمرین 
204

تمرین ذهن 
241

تمرین و آزمون
207

تمرینات مروري 
200 ,199

تمرینات ویژه 
200

توانایي درک و فهم
252

توانمندي گروه در ارزش یابي
157

تولید تیبا 
099

تولید مواد آموزشي
061

تیم هاي بزرگ فوتبال 
111

جان داران میكروسكوپي 
153 ,079 ,078 ,077

جرجاني 
012

جشنوارة خوارزمي
154

جغرافیاي اقتصادي 
014

جغرافیاي انساني
014

جغرافیاي طبیعي
014

جغرافیاي یزد 
248

جالل آل احمد 
069

جمله سازي
177

جنگ ایران و عراق 
166

جنگ جهاني اول 1918 - 1914 م  

043 ,017
تعلیمات اجتماعي

256 ,186 ,185 ,057
تغییر
045

تغییر نگرش 
165

تغییرات آب و هوا
057

تغییرات فیزیكي
038

تفاوت هاي کاربردي کلمات
184

تفریحات سالم
227

تفكر 
234 ,164

تفكر خالق 
129  ,093 ,092

تفكر در تعلیم و تربیت 
005

تفلسف
187

تقویت کارکرد مغز
241

تكالیف درسي
239

تكواندو 
212
 تلفظ
006

تلویزیون و آموزش  و پرورش
193

تمدن آسیاي صغیر
063

تمدن چین 
082

تمدن هند
049

تمدن یونان
249 ,050
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086
دوم راهنمایي

210 ,202 ,067 ,040 ,023
دیكته
006

دیلمیان
044

رابطة پدر و فرزند
181

راه و رسم زندگي
163 ,134 ,056
راهنماي آموزشي

 ،065 ,058 ,041 ,031 ,023 ,022 ,001
 ,143 ,142 ,085 ,083 ,073 ,068 ,067
 ,175 ,174 ,172 ,171 ,147 ,146 ,145
 ,204 ,203 ,202 ,201 ,195 ,189 ,178
 ,215 ,211 ,210 ,208 ,207 ,206 ,205

258 ,256 ,239 ,235 ,223
راهنماي مهارت هاي زندگي

056
راه هاي شناسایي خالقیت

127
راه هاي موفقیت

223
رایانه

132 ,065
رأي گیري

051
رسم
008

روابط بین اشخاص
086

روان شناسي
216 ,093 ,086 ,037
روان شناسي فیزیولوژي

234
روبات

138 ,132 ,118 ,042
روبات در پزشكي

135
روبات هاي سیار

089
داستان هاي انگلیسي

100
داستان هاي تاریخي

044
داستان هاي فارسي

166 ,087 ,013
داستان هاي قرآني

036
داستان هاي کوتاه

036
داستان هاي کوتاه فارسي

090
دانشمندان

102
دایرة المعارف

  ،152 ,109  ، 108, 106 ,105 ,104 ,042
173

دايرئ المعارف فوتبال
111

دايرئ المعارف کودکان
132 ,098

دايرئ المعارف کودکان و نوجوانان
249 ,240 ,233 ,082 ,072

دختران
228 ,163 ,086 ,056

درک مطلب
242 ,006 ,004

دستور زبان
258 ,242 ,232 ,224 ,004 ,003

دستور زبان فارسي
117 ,116 ,115

دفاع مقدس
166

دوران نوجواني و جواني
112

دورة آموزش راهنمایي
262 ,243 ,260 ,259 ,195  ,183 ,174

دورة نوجواني
037

دوستي در نوجوانان

خداشناسي
091

خشم
236

خط شكستة تحریري
097

خط نستعلیق
096 ,095 ,094

خالقیت
253

خودآموز خط تحریري
096 ,095 ,094

خودرو
098

خودسازي
126 ,045

خورشید
110

خوش بختي
121

خوش نویسي
097 ,096 ,095 ,094

دارالخالفه  تهران
039

داریوش
155

داستان
257

داستان آموزشي
156 ,046

داستان اختراعات و اکتشافات
035

داستان تخیلي
070

داستان روسي
074

داستان کوتاه
074

داستان مذهبي
119 ,047

داستان هاي آموزنده 
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018
سرگذشت نامه

213 ،015
سرگرمي

253 ,214 ,070
سرگرمي هاي علمي

059
سعادت انسان

121
سلسلة پهلوي

021
سلسله  قاجاریه

039
سنگ هاي آسماني

110
سوم راهنمایي

211 ,207 ,203 ,068 ,022
سیاره
110

سیارة زمین
109 ,101

سیاست و حكومت
014

سیاه چاله 
151 ,110

سیستم عامل
066

شاخص تربیت
158

شاخص خالقیت گیلفورد
054

شاعران ایراني 
191 ,161
شاه ایران 

176
شاه عباس صفوي

018
شاه منصور مظفري 

159
شبكة جهاني وب 

053

152
زمین
110

زمین شناسي
101

زندگي پیامبر اسالم
047

زندگي حیوانات
074

زندگي مردم ایران
248

زندگي نامه
 ,168 ,161 ,069 ,034 ,018 ,017 ,013

231 ,217 ,191
زیست شناسي

173 ,042 ,033
زیستگاه

103
سؤال و جواب

091
سؤاالت تشریحي

194
سؤاالت چهار گزینه اي

194
سؤاالت طبقه بندي شده

148
سؤاالت هماهنگ کشوري

144
سئول
212

ساختن گرایي
169

سازشناسي براي کودکان
133

سازهاي ایراني
133

سالمندان
227

ستارة دنباله دار
110

سرداران ایراني

136
روبات هاي صنعتي

137
روح اهلل خمیني

246
روش تحقیق

130 ,010
روش تدریس

061 ,011 ,007 ,005
روش یادگیري

007
روش شناسي

140 ,007
روم باستان

106
رومي هاي باستان

141
رویكرد ساخت گرایي

060
رویكرد میان رشته اي برنامة درسي

170
جمهوري  بنیان گذار  و  انقالب  رهبر 

اسالمي ایران
246

رهبر جمهوري اسالمي ایران
034

رهبري مدرسه
165

ریاضي
041 ,040

ریاضي دوم راهنمایي
204

زبان انگلیسي
261 ,211 ,210 ,203 ,001

زردشت
029
زمان
151

زمان فضایي
151

زمان سنجي
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فشار رواني کار
229

فشار رواني معلمان
229

فشار هوا
164
فضا

151 ,110 ,108
فضا و زمان

152
فعالیت و سرگرمي

251
فن نگارش

237
فناوري

188
فناوري آموزشي

061 ,060
فناوري مطالعه

247
فیزیك حرکت

124
فیلم آموزشي

193 ,066
قدرت مدیریت بر خود

223
قرآن مجید 

055
قرآن و علوم

175 ,174
قصه گویي

190
قضیة فیثاغورس

244
قمر
110

قوانین فوتبال
111

قیصر امین پور
191

کار گروهي در آموزش  و پرورش

238
عبدالعظیم کریمي

055
عدد اول

031
عروس کویر

248
عطار نیشابوري

218
عالئم آوایي

200
علم مواد

173
علوم

164 ,107 ,102
علوم اجتماعي

140
علوم تربیتي

 ,131 ,128 ,127 ,126 ,061 ,010 ,007
 ,229 ,226 ,193 ,170 ,165 ,157 ,154

255 ,250 ,235
علوم فیزیكي

173
علي خامنه اي

034
عمران روستایي

128
عوامل مؤثر بر تربیت

158
غازان خان ایلخاني

176
فراشناخت

011
فرهنگ ترافیك

182
فرهنگ علوم تجربي

183
فرهنگ ها

 186
فشار رواني

064

شرح حال
088

شعر حماسي یوناني
100

شعر فارسي 
217

شناخت جهان 
016

شناساندن تمدن ها
002 

شهید مطهري 
055

شهیدان خرمشهر 
166

شهیدان دفاع مقدس
167

شیوة آموزش 
229

 صاحب جواهر
168 

صحابه 
119

صفات جنسي
038

صلح 
121

ضرب سكه
156

ضرب و تقسیم
031

ضیاءالدین نخشبي
090

طبقه بندي گیاهان 
125

طراحي آموزشي 
060

طراحي محتواي برنامة درسي
 170

طراحي و تولید خودرو
099

طرح برنامة درسي
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محمد بهشتي
017

محمد)ص( پیامبر اسالم
257

محمدحسن بن باقر نجفي
168

محمود فرشچیان
013

مخترعان
185

مدارس بین الملل
226

مدرسة شبانه روزي
 230

مدرسه ها
113

مدیریت
113

مدیریت آموزشي
226

مدیریت کالس
255

مدیریت و سازماندهي
113

مردم شناسي
186

مرزبان نامه
160

مسئله و تمرین
225 ,195

مسابقات ریاضي کانگورو
225

مسند 
232

مشاهده 
123

مشاهیر
014

مشاهیر ایران 
012

مشكالت بشر

157
کاشفان جغرافیایي

213
کانون نویسندگان

217
کتاب درسي 

 ,196 ,150 ,147 ,143 ,041 ,114 ,025
221 , 220 ,219 ,198

کتاب درسي براي خارجیان
262 ,261 ,260 ,259

کتاب دوزبانه
046 ,020
کتاب کار

083
کتاب کار ریاضي

205
کتاب  مرجع

105
کرة جنوبي

212
کریستف کلمب

213
کشور ترکیه

063
کم رویي

216
کنفرانس

130
کودکان

042
کودکان تیزهوش

127 ,093
کودکان و نوجوانان

105
کورش

063
کیفیت فراگیر

113
کیهان شناسي

081
گازها

188
گرامر
006

گرامر کاربردي
184

گردآوري داده ها
073

گرما و سرما
103

گروه اِل. جي
212

گزیده گویي
020

گسترش جهان
151

گوهرشاد
222

گهوارة تمدن
063

گیاه شناسي
125

لغت و معني
179 ,177

لغت نامة دهخدا
088

مارادونا
111

مایعات
188 ,164

مبارزة سیاسي
246 ,021

مثبت اندیشي
165

مثنوي معنوي
139

مجتهدان و علما
 168

مجموعه ها
144 ,009

محاسبة سریع
 154
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214
نقاشان ایراني

013
نقاشان بزرگ جهان

120
نقاشي
120

نقد و تفسیر
120

نقش فرش 
013

نقشه 
104 ,016

نكته هاي آموزشي 
256 ,254 ,251 ,250

نكته گویي 
020

نگرش ها 
086

نمودار 
123

نوجواني
038 

نور 103
نویسندگان ایراني

161
نویسندگان معاصر

069
نیروي انساني

230
نیوتن
015

واژگان
006

واژه نامه
183 ,105
واقعة کربال

119
وایكینگ هاي باستان

240
وب

موتورها
188

موزه داري
002

موفقیت
046 ,045

موفقیت شغلي
126

مهارت هاي تفكر
252

مهارت هاي حافظه
241

مهارت هاي زباني
258

مهارت هاي زندگي
253 ,223 ,121

مهارت هاي یادگیري
193

میكروب شناسي
075

میكروب ها
153 ,080 ,079 ,078 ,077 ,076

ناگفته هاي علمي
035

نانو روبات
135

نثر و نظم
096
نجوم
110

نجوم به زبان ساده
081

نحوي و کشتیبان
162

نرم افزار ورد
065

نظام هاي آموزشي
169

نظریه پردازي
238

نظریه هاي ریاضي

185
مصاحبه

130
مصر
048

مصریان باستان 
233

مصور 
051

مطالب طبقه بندي شده 
208

مطالعه و فراگیري
235

مطبوعات ایران
039

معلوالن
227

معماي ریاضي
142

معماي عددي
 254

معني واژگان
003

مغز انسان
234

مفهوم تربیت
158

مكا لمه
242 ,006

مناطق دیني
014

منطق الطیر
218

منظومة شمسي
108

مواد شیمیایي
122

مواد غذایي
075

موانع یادگیري
 247
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165
هوش موسیقیایي

032
هومر
100

هیوندا
212

یادگیري
092

1642- 1727م. دانشمندان
015

53 سال قبل از هجرت - 11 ق 
257

155 ,029
هدایت جنسي

112
هرودت

100
هندسه

244 ,144 ,009 ,008
هنر
030

هنر براي کودکان
032

هنر مدیران

 192
وب سایت ها

053
ورزش

241 ,227
وون
212

ویژگي هاي تكاملي
112

XP ویندوز
066

هخامنشیان



فهرستتوصیفیکتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامةدرسي 172

موضوع درسي

ادبیات فارسي
 020, 036, 069, 074, 087, 088, 089, 090, 094, 095,
 096, 097, 100, 115, 116, 117, 119, 139, 160, 161,
 162, 177, 178, 179, 180, 190, 196, 197, 198, 215,
  218, 217, 221, 224, 232, 237

تاریخ
 002, 012, 013 ,015, 017, 018, 019, 021, 029, 030,
 034, 039, 044, 048, 049, 050, 051, 052, 062, 063,
 067, 068, 071, 082, 141, 155, 159, 166, 167, 168,
176, 191, 213, 222, 233, 240, 246, 248, 249, 250

تربیت بدني
111

تفكر و پژوهش
005, 011, 028, 073, 092, 130, 140, 192, 241, 247

جغرافیا
014, 016, 057, 104, 212, 256

حرفه و فن
053, 065, 066, 083, 084, 098, 099, 136, 137

دیني
043, 047, 055, 091, 156, 231, 257

ریاضي
 008, 009, 015، 027, 031, 040, 041, 070, 085, 142,
 143, 144, 145, 146, 194, 195, 204, 205, 214, 225,
244, 245, 254

زبان هاي خارجي
 001, 003, 004, 006, 022, 023, 024, 025, 026, 114, 147,
 148, 149, 150, 184, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 207,
210, 211, 219, 220, 242, 258, 259, 260, 261, 262

عربي
171, 172

علوم تجربي
 033, 035, 042, 058, 059, 072, 075, 076, 077, 078, 079,
 080, 081, 101, 102, 103, 105, 107, 110, 118, 122, 123,
 124, 125, 132, 135, 138, 151, 152, 153, 164, 173, 174,
175, 183, 188, 189, 208, 209, 234, 243, 251

علوم تربیتي
 007, 010, 045, 046, 054, 060, 061, 064, 093, 113,
 126, 127, 128, 131, 154, 157, 158, 165, 169, 170,
187, 193, 226, 227, 229, 230, 235, 238, 239, 255

کتاب هاي مرجع
104, 105,103,106,107, 108, 109,110,111,173,183, 184, 188

مطالعات اجتماعي
182, 185, 186

مهارت هاي زندگي
 037, 038, 056, 086, 112, 121, 129, 134, 163, 181,
216, 223, 228, 236, 252, 253

هنر
032,094,095, 096, 097, 120, 133
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درهمكرد نام ناشر و عنوان کتاب
آبرنگ

009 : آموزش ریاضیات با رویكرد هوش و خالقیت دوم راهنمایي, 
115 : دستور زبان فارسي, 177 : فارسي دوم راهنمایي, 179 : 
فارسي سال سوم راهنمایي تحصیلي, 202 : کتاب کار انگلیسي 
سال دوم راهنمایي، دفتر تمرین, 203 : کتاب کار انگلیسي سال 
سوم راهنمایي، دفتر تمرین, 204 : کتاب کار ریاضي دوم راهنمایي

آزاد مهر
092 : خالقیت )آموزش خالق- تفكر خالق(

آژنگ
155 : سرگذشت تخت جمشید چگونگي تاسیس، تخریب و 

احیا و بازسازي

آفتاب هشتم
014 : استرالیا, 212 : کره جنوبي

آفرينگان
089 : حكایت هاي فلسفي براي با هم بودن

آواي دانش گستر
127 : راهكار شناخت فرزند تیزهوش

آواي نور
053 : تحقیق و استفاده از اینترنت و شبكه جهاني وب براي 

دانش پژوهان, 093 : خالقیت و تفكر )روان شناسي و آموزش و 
پرورش کودکان تیزهوش و خالق(

آييژ
054 : تحلیل محتواي کتاب درسي, 060 : تكنولوژي آموزشي 
)بر پایه رویكرد ساخت گرایي(, 061 : تكنولوژي آموزشي راهنماي 
تولید مواد آموزشي, 070 : جن اعداد: ماجراي ریاضي, 073 : 
به  گام  راهنماي  ؟  کنیم  تربیت  پژوهشگر  را  فراگیران  چگونه 
گام آموزش فرایند پژوهش, 128 : راهنماي برنامه ریزي درسي 
مشارکتي, 140 : روش هاي پژوهش ترکیبي, 157 : سنجش 
فراگیران در گروه ها : ارتقاء مسؤلیت پذیري گروهي و پاسخگویي 
فردي, 158 : شاخص هاي تربیت, 169 : طراحي آموزشي براي 
اثر بخشي تدریس, 170 : طراحي و سازماندهي محتواي برنامه 
و  آموزش  در  اینترنتي  ابزار هاي  کاربرد   : تلفیقي, 192  درسي 
پژوهش، راهنماي استفاده از اینترنت براي اعضاي هیات علمي  

193 : کاربرد تلویزیون در آموزش, 238 : نظریه برنامه درسي

ابتكار دانش
راهنمایي  دورة  اول  سال  فارسي  امالي  جامع  کتاب   :  196
دورة  فارسي سال دوم  امالي  : کتاب جامع  تحصیلي, 197 
راهنمایي تحصیلي, 198 : کتاب جامع امالي فارسي سال سوم 

دورة راهنمایي تحصیلي 

اسحاق
 Microsoft Word) 2007-2010( 065 : جعبه ي آموزش
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پيام آزادي
دایرةالمعارف نجوم   : دانش, 110  اسرار  دایرة المعارف   :  103

وفضا

پيام كتاب
071 : جنگ هاي جهاني, 118 : دنیاي روبات ها

پيشروان
)رقابت هاي ریاضي(,  ایران  نوجوانان  المپیاد  اولین   :  027
 :  225 راهنمایي,  سوم  فارسي  گنجینه یادگیري   :  221
و سوم  دوم  کانگورو  ریاضي  مجموعه سواالت مسابقات 
راهنمایي, 227 : مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم, 

244 : هندسه تكمیلي دورة راهنمایي

پيشگامان پژوهش مدار
و  یادگیري  ربات  ریبا:  با  خواندن  درس  در  موفقیت   :  235

برنامه ریزي آموزشي

تزكيه
113 : درآمدي بر: مدیریت فرایندمدار در مدرسه

تيز هوشان برتر
081 : چهار سوي کیهان, 164 : شگفتي ها ي دانش

ثامن الحجج
005 : آموزش بر پایة تفكر خالق

جمال
047 : پیامبر و قصه هایش, 091 : خدا شناسي قرآني کودکان: 

پاسخ به 40 پرسش کودکان ونوجوانان در باره خدا

جهاد دانشگاهي مشهد
190 : قصه وقصه گویي

جوان امروز
101 : دانستني هاي زمین براي کودکان و نوجوانان همراه با 

آزمایشهاي کاربردي

خط سفيد
001 : آزمون برتر زبان انگلیسي خط سفید پایه سوم راهنمایي, 
184 : فرهنگ لغات کابردي خط سفید, 199 : کتاب جامع زبان 

براي کودکان و نوجوانان, 066 : جعبه ي آموزش مفاهیم پایه 
ویندوز XP براي کودکان و نوجوانان

ابوعطا
130 : راهنماي عملي پژوهش )روش تحقیق( ویژه دانش آموزان 

پیش از دوره راهنمایي و راهنمایي تحصیلي

البرز فردانش
English step by step : 258 ,020 : اندیشه هاي جاودان

امرود
239 : نوآوري در یادگیري با تكالیف درسي خالق، راهنمایي 

براي آموزگاران، پدران و مادران

انديشه معاصر
064 : تمرین ایجاد آرامش وکاهش فشارهاي رواني براي کودکان

ايران بان
028 : ایدة خالق, 247 : یاد بگیر  که  چطور  یاد بگیري

بانك كتاب
دوم  انگلیسي   :  023 راهنمایي(,  )سوم   3 انگلیسي   :  022
راهنمایي, 142 : ریاضي 2 )دوم راهنمایي(, 143 : ریاضي 3 
)سوم راهنمایي(, 171 : عربي 3 )سوم راهنمایي(, 172 : عربي 

دوم راهنمایي

برايند
علوم  دورة   :  122 راهنمایي(,  )دورة  جامع  حساب   :  085
راهنمایي- جلد 1 )مواد شیمیایي(, 123 : دورة علوم راهنمایي- 
جلد 2 )مشاهده(, 124 : دورة علوم راهنمایي- جلد 3 )فیزیك 

حرکت(, 125 : دورة علوم راهنمایي- جلد 4 )گیاه شناسي(

به نشر
106 : دایرة المعارف دانستني ها براي کودکان و نوجوانان )ج1(, 

156 : سكه هایي به نام مّحمد, 231 : مرغابي هاي مهمان

بين المللي گاج
003 : آموزش انگلیسي دوم راهنمایي, 004 : آموزش انگلیسي 
سوم راهنمایي,  025 : انگلیسي سوم راهنمایي, 144 : ریاضي 
دوم راهنمایي, 241 : ورزش ذهن به همین سادگي, 245 : 

هوش و خالقیت ریاضي و پژوهش )سوم راهنمایي(
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هند, 050 : تاریخ  فرهنگ و تمدن یونان, 051 : تاریخچه انتخابات 
در جهان, 052 : تاریخچه جنگ جهاني دوم, 090 : حكایتي از 

طوطي نامه براي نوجوا نان, 102 : دانشمندان بزرگ جهان

سوره مهر
032 : بخوان با من بساز با من )1 و 2(, 133 : رفاقت با ساز هاي 

ایراني: سازشناسي براي کودکان

شركت غزال جوان
 Hey There! 1 Student Book :259

Hey There! 1 Workbook : 260
Hey There! 2 Student Book : 261

Hey There! 2 Workbook : 262

شكوه ياس
154 : زنگ خالقیت

شهرتاش
129 : راهنماي تفكر نقاد براي کودکان

شورا
040 : بهتر بیاموزیم ریاضي دوم راهنمایي بر اساس پرسش هاي 
آزمون بین المللي ریاضي و علوم, 041 : بهتر بیاموزیم ریاضي 
سوم راهنمایي بر اساس پرسش هاي آزمون بین المللي ریاضي 
و علوم, 058 : تفریح و فعالیت هاي علمي شیمي, 059 : تفریح 
و فعالیت هاي علمي فیزیك, 116 : دفتر انشاي من: آموزش 
و تمرین نگارش سال دوم راهنمایي, 117 : دفتر انشاي من: 

آموزش و تمرین نگارش سال سوم راهنمایي

صورتگر
229 : مدیریت فشار  عصبي معلمان

ضريح آفتاب
سوم  انگلیسي  زبان  با  همراه   :  242 بچه ها,  اطلس   :  016

راهنمایي

عابد
226 : مدارس بین الملل: رشد و گسترش

عروج انديشه
107 : دایرة المعارف علوم و اختراعات, 185 : فكر مي کنید 

انگلیسي خط سفید- پایه دوم راهنمایي, 200 : کتاب جامع زبان 
انگلیسي خط سفید- پایه سوم راهنمایي

خوش نواز
راهنمایي  دورة  اول  سال  فارسي  امالي  جامع  کتاب   :  196
دورة  فارسي سال دوم  امالي  : کتاب جامع  تحصیلي, 197 
راهنمایي تحصیلي, 198 : کتاب جامع امالي فارسي سال سوم 

دورة راهنمایي تحصیلي 

خيام آزمون 
081 : چهار سوي کیهان, 164 : شگفتي ها ي دانش

دانش آفرين
131 : راهنماي عملي طراحي آموزشي به همراه نمونه هایي از 

طراحي آموزشي در دوره هاي تحصیلي

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
182 : فرهنگ ترافیك براي کودکان و نوجوانان

راه رشد
)فارسي  مشاهیر  و  نویسندگان  شعراء،  حال  شرح   :  161

دوره راهنمایي تحصیلي در سه پایة اول ...(

رسول
174 : علوم دوم راهنمایي در قرآن, 175 : علوم سوم راهنمایي در قرآن

رشد انديشه
131 : راهنماي عملي طراحي آموزشي به همراه نمونه هایي از 

طراحي آموزشي در دوره هاي تحصیلي

رهنما
237 : مي خواهم بنویسم از جمله به پاراگراف

زاگرو
002 : آشنایي با موزه و موزه داري

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(
010 : آموزش و پرورش تطبیقي )مباني، اصول و روشها(

سبزان
048 : تاریخ فرهنگ و تمدن مصر, 049 : تاریخ فرهنگ و تمدن 
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مي کنند؟, 088 : حكایت هاي دهخدا: گزیده حكایت هاي 
تربیتي از لغت نامه دهخدا, 098 : خودرو: پیشینه و ساز و کار, 
132 : رایانه و روبات، سرعت، دقت و کیفیت, 152 : زمان، 
در ساعت، تقویم و فضا, 234 : مغز و شگفتي هایش، 315 
: زندگي پنهان جانداراني که در بدن، روي پوست، در اتاق 
خواب، درآشپزخانه، در باغ و در کالس درس شما زندگی 

مي کنند, 257 : 92 درس سازنده از زندگي پیامبر )ص(

ققنوس
برجسته,  دانشمند  و  ریاضیدان  نیوتن:  اسحاق   :  015
019 : امارات متحده عربي, 035 : بزرگ ترین ناگفته هاي 
شگفت انگیز علمي: صد داستان خواندني در باره اختراعات و 
اکتشافات, 039 : به دنبال کاغذ اخبار, 213 : کریستف کلمب، 

کاشف دنیاي جدید

كادر
206 : کتاب کار زبان انگلیسي: سال دوم راهنمایي, 207 : کتاب 

کار زبان انگلیسي: سال سوم راهنمایي

كانون گسترش علوم
024 : انگلیسي دوم راهنمایي کار طالیي, 026 : انگلیسي سوم 
راهنمایي کار طالیي, 067 : جغرافیا- تاریخ- اجتماعي دوم 
راهنمایي کار طالیي, 068 : جغرافیا- تاریخ- اجتماعي سوم 
راهنمایي کار طالیي, 083 : حرفه  و فن دوم راهنمایي کار 
طالیي, 084 : حرفه و فن سوم راهنمایي کار طالیي, 178 : 
فارسي دوم راهنمایي کار طالیي, 180 : فارسي سوم راهنمایي 

کار طالیي

كانون انديشه جوان
021 : انقالب روح اهلل: تاریخ جمهوري اسالمي ایران, 034 : 
برادر روح اهلل : رهبر معظم انقالب اسالمي, 069 : جالل آل 
قلم: سید جالل آل احمد, 217 : کمي پررنگ تر از خاکستري: 

احمد شاملو, 246 : هیچ کس جز او

كياراد
253 : 101 بازي براي آموزش مهارت هاي زندگي مخصوص 

کودکان براي کودکان رده سني 9 تا 15 سال

گام
056 : تصمیم گیري سریع, 086 : حفظ دوستي, 134 : رفتار 

مناسب, 163 : شروع مدرسه راهنمایي, 228 : مدیریت پول

چرا انسان اختراع مي کند؟ و سؤال هاي دیگري در بارة علوم, 
186 : فكر مي کنید چرا کشورها پرچم هایشان را برافراشته 
مي کنند وسؤال هاي دیگري در بارة مردم و مكان علم و دانش

علوم و فنون
 Microsoft Word) 2007-2010( 065 : جعبه ي آموزش
براي کودکان و نوجوانان, 066 : جعبه ي آموزش مفاهیم پایه 

ویندوز XP براي کودکان و نوجوانان

فائق
236 : مهارت هاي غلبه بر خشم، افسردگي و اظطراب امتحان

فرتاب
224 : مّتمم را بهتر بشناسیم, 232 : مسند را بهتر بشناسیم

ظفر
224 : مّتمم را بهتر بشناسیم, 232 : مسند را بهتر بشناسیم

فني ايران
057 : تغییرات اقلیمي )آب و هوا(

قاطع البرهان
208 : کتاب کار علوم تجربي سال دوم راهنمایي:شامل تمام 
آن چه براي یك دوره  آموزش ... , 209 : کتاب کار علوم تجربي 
سال سوم راهنمایي : شامل تمام آن چه براي یك دوره  آموزش ...

قدياني
 100 : تاریخ, 251  براي تدریس  آموزشي  نكتة   100 :  250
نكتة آموزشي براي تدریس علوم, 252 : 100 نكته ي آموزشي 
براي تدریس مهارت هاي تفكر, 254 : 122 نكته  ي آموزشي 
براي تدریس ریاضیات, 256 : 90 نكتة آموزشي براي تدریس 

جغرافي

قدياني،كتاب هاي بنفشه
029 : ایران باستان, 042 : بیوتكنولوژي )بیونیك(, 072 : 
چرا و چگونه )جلدهاي 46 تا 50(, 075 : چه جانداراني در 
آشپزخانه شما زندگي مي کنند؟, 076 : چه جانداراني در اتاق 
خواب شما زندگي مي کنند؟, 077 : چه جانداراني در باغ شما 
زندگي مي کنند؟, 078 : چه جانداراني در بدن شما زندگي 
مي کنند؟, 079 : چه جانداراني در کالس درس شما زندگي 
زندگي  شما  پوست  روي  جانداراني  چه   : مي کنند؟, 080 
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محراب قلم، كتابهاي مهتاب
030 : ایرانیان باستان براي من چه کار کرده اند؟

مدرسه
ــیحي, 013 : استاد فرشچیان, 017 : الگوي  012 : ابوسهل مس
حضور )نگاهي به سیره شهید بهشتي در عرصه تعلیم و تربیت(, 
018 : اهلل وردي خان )غالمي که سلطان شد(, 031 : بخش پذیري، 
ــوم علیه و مضرب, 036 : بعد از پدر، باران: مجموعة قصه با  مقس
ــران ماهي گیر )آل بویه(,  الهام از آیه هاي قرآن کریم, 044 : پس
ــیاي صغیر, 087 :  ــدن آزتك و اینكا, 063 : تمدن آس 062 : تم
ــب چراغ )قصه هاي هزار و یكشب (, 119 : دو  حكایت گوهر ش
ــخة دانشجو معلم(,  کاروان, 145 : ریاضیات براي معلمان )تس
ــخه مدرس(, 159 : شاه منصور,  146 : ریاضیات براي معلمان )نس
165 : شوق تغییر, 166 : شهید بهنام محمدي, 167 : شهید خرازي, 
168 : صاحب جواهر, 176 : غازان خان, 191 : قیصر امین پور, 
214 : کشف کن! همة ما ریاضي دان هستیم!, 222 : گوهرشاد, 

230 : مدیریت مراکز شبانه روزي, 248 : یزد

مرآت دانش
205 : کتاب کار ریاضي سوم راهنمایي

مريم رسولي
147 : زبان انگلیسي امتحاني سال دوم راهنمایي, 148 : زبان 
انگلیسي سال سوم راهنمایي, 149 : زبان انگلیسي کامل 
سال دوم راهنمایي, 150 : زبان انگلیسي کامل سال سوم 

راهنمایي

معلمان تهران
210 : کتاب کار معلم زبان انگلیسي دوم راهنمایي, 211 : کتاب 

کار معلم زبان انگلیسي سوم راهنمایي

من گرافيك
061 : تكنولوژي آموزشي راهنماي تولید مواد آموزشي, 158 : 

شاخص هاي تربیت

من و كيميا
099 : داستان تولد تیبا, 181 : فرزندم ..., 223 : لذت موفقیت

منادي تربيت
055 : تربیت دیني کودک و نوجوان: نكته ها و روش ها, 139 : روزي 

روزگاري دوستي, 160 : شاهزادة بابل, 218 : کوه بخشندة زندگي

گنج آزمون
219 : گنج آزمون انگلیسي دوم راهنمایي: کتاب کار: شامل 
صدها سوال و تمرین استاندارد, 220 : گنج آزمون انگلیسي 
سوم راهنمایي: کتاب کار: شامل صدها سوال و تمرین استاندارد

گنج عرفان
راهنمایي  دورة  اول  سال  فارسي  امالي  جامع  کتاب   :  196
دورة  فارسي سال دوم  امالي  : کتاب جامع  تحصیلي, 197 
راهنمایي تحصیلي, 198 : کتاب جامع امالي فارسي سال سوم 

دورة راهنمایي تحصیلي 

لوح محفوظ
201 : کتاب زبان فیض: مخصوص دانش آموزان اول راهنمایي 
و دیگر نوآموزان شامل آموزش درست نوشتن به صورت مرحله 

به مرحله ...

ما و شما
بلوغ   : پسران, 038  در  رواني  روحي  و  بلوغ جسمي   :  037
جسمي و روحي رواني در دختران, 112 : در فكر، ذهن و روان 
کم رویي، خجالت،   : مي گذرد؟, 216  چه  جوانان  و  نوجوانان 

ترسویي، اضطراب و ترس از مدرسه و ...

مبتكران
094 : خودآموز خط تحریري 1, 095 : خودآموز خط تحریري 
خط  خودآموز   :  097  ,3 تحریري  خط  خودآموز   :  096  ,2
و  افسردگي  بر خشم،  غلبه  مهارت هاي   : تحریري 4، 236 

اظطراب امتحان

محراب قلم
 : از چه چیزي ساخته شده ام؟(, 082  : بدن من )من   033
 :  104 کرده اند؟,  کار  چه  من  براي  باستان  چیني هاي 
دایرةالمعارف اطلس براي کودکان, 105 : دایرة المعارف جدید 
مدرسه, 108 : دایرة المعارف فضا, 111 : دايرئ المعارف فوتبال, 
135 : روبات ها در پزشكي و علوم, 136 : روبات ها در حمل 
و نقل, 137 : روبات ها در خانه  ها و دنیاي سرگرمي, 138 : 
روبات ها کاوشگران فضا, 141 : رومي هاي باستان براي من 
چه کار کرده اند؟, 173 : علوم, 183 : فرهنگ علوم تجربي 
مدرسه, 188 : فناوري, 233 : مصریان باستان براي من چه 
کار کرده اند؟, 240 : وایكینگ هاي باستان براي من چه کار 
کرده اند؟, 243 : همه چیز دربارة علم و سرگذشت آن, 249 : 

یونانیان باستان براي من چه کار کرده اند؟
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نسل نوانديش
099 : داستان تولد تیبا, 181 : فرزندم ..., 223 : لذت موفقیت، 

121 : دوران صلح

نصايح
مشارکت  طریق  از  راهنمایي  دوره  ریاضي  آموزش   :  008

گروهي

نظر
120 : دوباره نگاه کن!

نغمه نو انديش
151 : زمان و فضا

نوشته
)براي  انشا  کالس   :  215 تربیت,  و  تعلیم  فلسفه   :  187

دانش آموزان دورة راهنمایي(

نويد شيراز
162 : شرح درد اشتیاق: بازنویسي حكایات مثنوي به نثر

ياران قلم
راهنمایي  دورة  اول  سال  فارسي  امالي  جامع  کتاب   :  196
دورة  فارسي سال دوم  امالي  : کتاب جامع  تحصیلي, 197 
راهنمایي تحصیلي, 198 : کتاب جامع امالي فارسي سال سوم 

دورة راهنمایي تحصیلي 

ياوريان
114 : درسنامه زبان انگلیسي )سال سوم راهنمایي(

يسطرون
011 : ابعاد تفكر دربرنامه ریزي درسي و تدریس

مهزيار
194 : کتاب آموزشي- کار ریاضي دوم راهنمایي, 195 : کتاب 

آموزشي- کار ریاضي سوم راهنمایي

موزون
045 : پنیر تو را من جا به جا کردم, 046 : پنیر مرا کي جا به جا 
کرد؟, 109 : دایرةالمعارف کوچك, 126 : دیگه پنیر نمي خوام 
از این تله نجاتم بدین، 255 : 500 ]پانصد [ نكته براي معلمان

موسسه انتشارات كورش چاپ
007 : آموزش راه هاي یادگیري

موسسه آموزشي طاليه داران عالمه حلي
189 : فیزیك سال سوم راهنمایي

موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع كنكور
024 : انگلیسي دوم راهنمایي کار طالیي, 026 : انگلیسي سوم 
راهنمایي کار طالیي, 067 : جغرافیا- تاریخ- اجتماعي دوم 
راهنمایي کار طالیي, 068 : جغرافیا- تاریخ- اجتماعي سوم 
راهنمایي کار طالیي, 083 : حرفه  و فن دوم راهنمایي کار 
طالیي, 084 : حرفه و فن سوم راهنمایي کار طالیي, 178 : 
فارسي دوم راهنمایي کار طالیي, 180 : فارسي سوم راهنمایي 

کار طالیي

نخستين
043 : پرورش معنویت در کودکان، نوجوانان و کودک درون : 

راهكار هاي ساده و عملي

نخستين، كتاب هاي پرستو
074 : چوباري اسب باوفا : داستانهایي از کودکان و جانوران, 

100 : داستان هایي از هومر : تروا در تسخیر اسب چوبي ،

ندوشن
006 : آموزش پلكاني زبان انگلیسي دوم راهنمایي
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آييژ
تهران: م. انقالب، خ. لبافي نژاد غربي، پ. 215 

تلفن: 66411173 

ابتكار دانش
قم: خ. صفایه،کوي بیگدلي، کوي جالل زاده، کوي شریفي، 

پ. 69 تلفن: 0251-7746567

ابوعطا
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ساختمان ناشران، 

ط. چهارم تلفن: 66485937-40

اسحاق
تهران: م. انقالب، خ. اردیبهشت، پ. 73، واحد 8 

تلفن: 66492443 

البرز فردانش
تهران: ضلع شمال غربي پل سیدخندان، اول خ. پیشداد، 

ک. ستاري، پ. 4، ط. اول تلفن: 22860260 

امرود 
تهران: خ. سپهبد قرني، ک. خسرو غربي، پ. 30 ط. اول

 تلفن: 88345217

انديشه معاصر
تهران: کیلومتر هفده جاده مخصوص کرج، خ. داروپخش، 

ک. ششم، پ. 17، ط. دوم تلفن: 44988670 

نام و نشاني ناشران
آبرنگ

تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، بین روانمهر و لبافي نژاد، 
پ. 207 تلفن: 66407575 ، 09111353135

آزاد مهر
تهران: خ. انقالب، خ. اردیبهشت، بن بست شهرزاد، پ. 6، 

واحد 4 تلفن: 66966918 ، 09123239634 

آژنگ
تهران: خ. نیاوران، محمودي 3، ک. نسترن، پ. 10، واحد. 7 

تلفن: 22710956، 22732496 

آفتاب هشتم
خراسان رضوي – مشهد: خ. سناباد، خ. طاهري جنوبي، 

ک. مسعود هشتم، پ. 3/4 تلفن: 0511-8438132

آفرينگان
تهران: خ. انقالب، خ. اردیبهشت، بن بست مبین، پ.4 

تلفن: 66413667

آواي دانش گستر 
تهران خ. انقالب، مقابل دانشگاه تهران، ساختمان ظروفچي، 

ط. دوم، واحد 5، پ. 1296 تلفن:66483030

آواي نور
نهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهید نظري غربي، 

پ. 99 تلفن: 66967355
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ايران بان
تهران: م. فردوسي، خ. ایرانشهر جنوبي، جنب آموزشگاه آفرین، 

پ. 5، ط. دوم، واحد 3 تلفن: 88301453 

بانك كتاب 
تهران: خ. انقالب، تقاطع 12 فروردین، شماره 1302 

تلفن: 64340

برايند
تهران: خ. فاطمي، خ. چهارم، ک. رامین، پ. 10

 تلفن: 88993030   

به نشر
خراسان رضوی- مشهد: م. بیمارستان امام رضا )ع(،

ابتداي خ. رازي تلفن: 0511-8511136-7
تهران: خ. کارگر شمالي، باالتر از نصرت، ک. طاهري،پ. 16، 

تلفن: 88960466

بين المللي گاج
خ. انقالب، بین چهارراه ولیعصر و خ. فلسطین، پ. 919

 تلفن: 6420، 6419  
 

پيام آزادي
تهران: خ. جمهوري اسالمي، بین بهارستان و استقالل،

ک. شهید مظفري، بن بست یكم، پ. 2 تلفن: 33935703

پيام كتاب
تهران: خ. جمهوري اسالمي، ک. شهید مظفري، بن بست اول، 

پ. 2 تلفن: 33905515   

پيشروان
تهران: م. انقالب، خ. فخررازي، خ. وحید نظري، پ. 59 

تلفن:66954391  

پيشگامان پژوهش مدار
تهران: خ. کریمخان زند، خ. ماه شهر، نبش ک. یگانه، پ. 3 واحد 12 

تلفن: 88345217

تزكيه
خ. جمالزاده شمالي، ک. زند، پ. 28، واحد 10

 تلفن: 66923745 

تيزهوشان برتر
تهران: خ. انقالب، خ. سپاه، ک. شهید غفوري، پ. 17، واحد 3 

تلفن: 77512049

ثامن الحجج
دوم  زنگ   ،253 پ.  روانمهر،  خ.  ابتداي  جنوبي،  کارگر  خ. 

تلفن:66462742 

جمال
قم: خ. معلم، ک. معلم 27، ک. 9، پ.322 تلفن: 0251-77462742

جوان امروز
تهران: خ. شریعتي، خ. ملك، بعد از تقاطع ترکمنستان، پ. 5 ، 

واحد 13 تلفن:88446822

جهاد دانشگاهي مشهد
خراسان رضوی- مشهد: م. آزادي، پردیس دانشگاه فردوسي، 
سازمان مرکزي جهاد دانشگاهي مشهد تلفن:8832367   -0511

خط سفيد
سبزوار: خ. بهار، نبش بهار 2  

تلفن 2220835   - 0571، 09123719256 

خوش نواز
اصفهان: 09131186993

خيام آزمون
تهران: خ. شریعتي، باالتر از سیدخندان، ک.  خیام، پ. 4 

تلفن: 66466113 ، 09127957955 

دانش آفرين
تهران: خ جمال زاده شمالي، باالتراز بلوار کشاورز، ک. شهید 

صدوقي شرقي، پ 41 تلفن: 88995181

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
تهران: پل کریم خان زند، خ. ایرانشهر شمالي، نبش ک. یگانه، 

پ. 229، ط. اول تلفن:88302482 

راه رشد
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. وحید نظري شرقي، 

ک. فرزانه، پ. 222 تلفن:66408486



181دورةآموزشراهنمايي13

صورتگر
داود  خ.  صدف،  خ.  انتهاي  غربي،  سرو  سعادت آباد،  تهران: 
حسیني، ک. بهاران، بهار چهارشرقي ، ساختمان یاس پ. 45 

قدیم ، ط. همكف تلفن:22360231 

ضريح آفتاب
خراسان رضوی- مشهد: خ. امام خمیني، جنب اداره کل آموزش 

و پرورش تلفن: 0511-2210045

ظفر 
قم:  خ. امام خمیني، م. سعیدی، خ. فرهنگ، ک. سوم، پ. 35، 

ط. همكف تلفن:6634414 -0251

عابد 
تهران: خ. کارگر شمالي، نرسیده به بلوار کشاورز، خ. قدر، پ. 4، 

واحد 1 تلفن: 66567626-7 

عرفان 
تهران: خ. پانزده خرداد، بازار بین الحرمین، نبش پاساژ مجید

 تلفن:55808921

عروج انديشه
خراسان رضوي- مشهد: چهارراه شهدا، پاساژ فیروزه، 

ط. منهاي یك، پ. 6  تلفن0511-2212474

علم و دانش
تهران: خ. انقالب، بین خ. دوازده فروردین و خ. اردیبهشت، 

پاساژ 310- ط. زیرزمین تلفن: 66415459-60

علوم و فنون
تهران: فلكه دوم شهران، خ. شهید عسگري، نبش ک. ششم، 

پ. 22، مجتمع گلها، واحد 11 تلفن:44331498   

فائق 
تهران: خ. انقالب، خ. ابوریحان، نبش خیابان روانمهر، پ. 61، 

ط. 2، واحد 4 تلفن:66409610  

فرتاب 
تهران: تهرانپارس، خ. ناهیدي، خ. زهدي، باالتر از م. والفجر، 

پ. 151 
تلفن:77781734 

رسول
هرمزگان- بندرعباس: بلوار امام خمیني، خ. آزادگان 9،

ک. فرزانه پ. 26 تلفن: 0761-3354799

رشد انديشه
تهران: م. فاطمي، ابتداي خ. کاج جنوبي، بن بست نهم، پ. 1 

تلفن: 2 -88995181

رهنما
دوازده  خ.  بین  ژاندارمري،  شهداي  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 

فروردین و خ. فخررازي، پ. 110 و 112 تلفن: 66481662 

زاگرو
ایالم: خ.  24متري اشرفي اصفهاني، ک. سوم، پ. 

تلفن3334318 :-0841 ، 09181413908

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(
 تهران: م. انقالب، خ. ابوریحان، فروشگاه شماره 2 سمت تلفن:66405678 

 
سبزان

تهران: م. فردوسي، خ. شهید عباس موسوي، پ. 54، ط. دوم، 
واحد 4 تلفن:88847044 

شركت انتشارات سوره مهر
تهران: خ. حافظ، خ. رشت، پ. 3 تلفن: 66460993

شركت غزال جوان
تهران: ضلع جنوبي بلوار میرداماد، نرسیده به خ. شریعتي، 

خ. رودبار شرقي، بن بست لشكرک، پ. 1تلفن: 22921619

شكوه ياس
قم: خ. نوبهار، ک. بیست و هفت، ک. جواداالئمه، پ. 35

تلفن: 0251-7783036

شورا
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ک. مینا، پ. 29 

تلفن: 7 -66967766

شهرتاش: 
تهران: خ. شهید لواساني، خ. فربین، ک. حاتم خاني، پ. 6 زنگ اول 

تلفن:22297367 
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لوح محفوظ
تهران: خ. پامنار، ک. شهید بني هاشمي، پ. 12، ط. سوم

تلفن: 33903372، 09121196280
 

ما و شما
خ. گیشا، خ. بیست و سوم، ط. همكف، پ. 16

تلفن: 88270791  

مبتكران
خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. شهید وحید نظري، پ. 59، واحد 4 

تلفن:66954390-2   

محراب قلم
خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهداي ژاندارمري، پ. 104 

تلفن: 66490879-80   

محراب قلم، كتاب هاي مهتاب
خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهداي ژاندارمري، پ. 104 

تلفن: 66490879-80

مدرسه
نرسیده به پل کریم خان زند، ک. شهید حقیقت طلب، پ. 8 

تلفن: 88924750 
  

مرآت دانش 
تهران: خ. کریم خان زند، خ. خردمند شمالي، پ. 80، ط. چهارم

تلفن: 88813520-9

مريم رسولي
تهران: شهر زیبا، م. الغدیر، 12 متری اسالمی، 8 متری اسالمی، 

ک. بنفشه، پ. 6،  واحد 7 
تلفن: 44167217-8، 09128216589

معلمان تهران
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. شهداي ژاندارمري، پ. 63، 

ط. سوم، واحد ششم
 تلفن: 66973961-2 

من گرافيك
تهران م. انقالب، خ. لبافي نژاد غربي، پ. 215 

تلفن: 66411173

شركت فني ايران 
تهران: خ. شهید مطهري، خ. میرعماد، نبش کوچه یازده، 

پ. 24 تلفن: 88750447

قاطع البرهان 
تهران: م. خراسان، خ. خاوران، ک. شهید فهیمي، پ. 8

 تلفن: 33727235

قدياني 
تهران: خ. انقالب، مقابل دانشگاه، خ. فخررازي، خ. شهداي 

ژاندارمري غربي، پ. 90 تلفن:66975789 

قدياني، كتاب هاى بنفشه 
تهران: خ. انقالب، مقابل دانشگاه، خ. فخررازي، خ. شهداي 

ژاندارمري غربي، پ. 90 تلفن:66975789 

ققنوس 
تهران: خ. انقالب، خ. اردیبهشت، خ. شهداي ژاندارمري، 

پ. 107 تلفن:66950786 

كادر 
تهران: مجیدیه شمالي، خ. استاد حسن بنا، ک. مافي، 

نبش بن بست بهار، پ. 2، ط. 4 تلفن:22300783

كانون انديشه جوان
تهران: خ. وصال شیرازي، ک. بهنام، پ. 19 تلفن:88960409 

كانون گسترش علوم
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ک. بنفشه، پ. 12،

ط. دوم تلفن: 66483427-8 

كياراد
اصفهان: فلكه شهدا، ابتداي خ. کاوه روبروي پایانه بابل دشت، 
 ک. داروخانه حكیم شفا، کتاب سراي سالم  تلفن3364747 

گام
تهران: م. هفت تیر، خ. بهارمستیان، پ. 13، واحد 11 تلفن: 88494091

گنج آزمون
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، بعداز خ. وحید نظري، 

بن بست حقیقت، پ. 10 تلفن:66417701   
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نسل نو انديش
تهران: م. ولیعصر، ابتداي خ. کریم خان زند، پ. 308، 

ساختمان کیمیا تلفن: 88942247-9

نصايح
قم: خ. آیت اهلل مرعشي نجفي )ارم(، پاساژ قدس، پ.  48

تلفن: 0251-7830660 

نظر
تهران: خ ولیعصر، خ. سید جمال الدین اسد آبادي، نبش 

خ. فتحي شقاقي، پ. 32، ط دوم، واحد 17 تلفن: 88104441
 

نغمه نو انديش
تهران: م. رسالت، خ. شهید سلمان طرقي، ک. 162غربي، 

پ. 18، ط. همكف تلفن: 77225066

نوشته
اصفهان: خ. فلسطین، ساختمان نوید

تلفن: 0311-2226445، 09133162070

نويد شيراز
شیراز: خ. بیست و دو بهمن تلفن: 0711-2226662

تهران: میدان ولیعصر، خ. به آفرین، روبروي قنادي کاندید،
پ. 25، واحد 1 تلفن: 88905945

ياران قلم
قم: بلوار شهید روحاني، ک. 2، جنب پ. 28 تلفن: 7746567

ياوريان
اردبیل: مابین م. امام و م. شریعتي، جنب سرپرستي بانك رفاه 

تلفن: 0451-2251424 

يسطرون
تهران: خ. انقالب، خ. لبافي نژاد، بین خ. دانشگاه و خ. فخررازي، 

پ. :186 تلفن: 66415002 

من و كيميا 
تهران م. ولیعصر، ابتداي خ. کریم خان زند، پ. 308، ساختمان کیمیا 

تلفن: 9- 88942247تلفن واحد کودک 88930579 

منادي تربيت
تهران: خ. استاد نجات اللهي، ک. بیمه، پ. 26 

تلفن: 88809787 

موزون
تهران: م. توحید، خ. نصرت غربي، ک. ناصرحسیني، پ. 7، ط. اول 

تلفن:66438256   

موسسه آموزشي طاليه داران عالمه حلي
تهران: میدان فردوسي، خ. انقالب، خ. براتي، پالک 16، واحد 14 

تلفن: 66744384-5

موسسه انتشارات كوروش چاپ
تهران: خ. جمالزاده جنوبي، نبش کلهر، پ. 130 واحد 5  

تلفن 66900232

موسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع كنكور
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ک. بنفشه، پ. 12

تلفن: 66414342  

مهزيار
اهواز خ. شریعتي، خ. وکیلي، پ. 

134 تلفن: 0611-2223225

نخستين
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، نبش خ. روانمهر، 

پ. 227، ط. اول تلفن: 66418979

ندوشن
تهران: چهارراه ولیعصر، خ. انقالب، پ. 903، ط. دوم

تلفن: 66482323  
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