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فهرستگانمنابعآموزشیوتربیتیمنتخب/دورهآموزشمتوسطه اول

مقــدمـــه
این فهرستگان ،حاوی گزیدهای از منابع آموزشی و تربیتی مناسب است که در سال گذشته در دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی مورد
بررسی قرار گرفته است .چنانکه دیده میشود ،بخش قابل توجهی از این منابع ،شامل منابع مکتوب و به عبارت دیگر کتابهای آموزشی
و تربیتی است .فهرست کامل کتابهای آموزشی مناسب سال ،همانند گذشته در کتابنامههای رشد دستهبندی و عرضه شده است که
نسخههای الکترونیکی این کتابنامهها به صورت رایگان در وبگاه سامانکتاب قابل دستیابی و مطالعه است .برای دیدن این کتابنامهها
و منابع بیشتر ،به وبگاه سامانکتاب ( )http://samanketab.roshdmag.irمراجعه کنید.
■ چرا فهرستگان؟
از سال  ،1395بحمداهلل امكان انتشار فهرستگان رشد (كه شامل گزيدهاي از منابع آموزشي و تربيتي مناسب است) به تعداد آموزشگاههاي
كشور ميسر شده و در اختيار همه مدارس كشور قرار گرفته است .انتظار ميرود با اين فهرست گزيده ،يافتن منابع آموزشي مورد نياز
بهويژه براي معلمان آسانتر از پيش باشد و پيامدهاي مثبت آن انشاءاهلل در آينده نزديك آشكار شود .در اين فهرستگان ،خوشبختانه
منابع آموزشي و تربیتی مكتوب و غيرمكتوب در يك جا و در كنار هم به مدارس معرفي شدهاند.
■ آیا کتاب درسی کافی نیست؟
برخی استفاده از منابع آموزشی تکمیلی را با وجود کتابهای درسی مفید نمیدانند .این تصور نادرست است .این کار یک دلیل ساده
دارد؛ چون کتاب درسی معمو ًال برای سطح متوسط دانشآموزان نوشته میشود و در یک کالس درس همواره دانشآموزانی هستند که
باالتر از سطح متوسط یا به دالیلی پایینتر از آن قرار دارند .طبیعی است که گروه دوم نیاز به تمرین و تکرار بیشتری دارند؛ در حالی
که فرونشاندن تشنگی و عالقه گروه اول با معرفی منابعی باالتر از سطح کالس میسر است و این وظیفه یک معلم کاردان است که
شاگردانش را شناسایی و به هر یک منابع مناسب او را معرفی کند .منابع آموزشی و کمکدرسی ،کم و بیش ،در همۀ کشورهای دنیا
مورد استفاده قرار میگیرند!
ً
نکته مهم دیگر این است که استفاده از منابع گوناگون و متنوع و خصوصا قالبهایی مانند فیلم ،انیمیشن ،نرمافزار و مجله به جای متن
صِ رف ،میتواند کیفیت یادگیری را افزایش دهد.
ً
البته "جایگزین کردن کتابهای کمکدرسی به جای کتاب درسی" قطعا کاری نادرست است و از آن ناپسندتر" ،اجباری" کردن استفاده
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از منابع آموزشی و تربیتی و تحمیل هزینههای اضافی به خانوادههاست .هیچگاه و در هیچ شرایطی نباید اصل اختیاری بودن استفاده
از منابع آموزشی نادیده گرفته شود.
■ مرجعی مطمئن برای معلم
با توجه به تنوع و فراوانی منابع از سویی و مشغلههای زیاد مربیان ،وجود این فهرستگان ،که در آن منابع آموزشی و تربیتی جدید
بررسی و مناسبترین آنها معرفی شده ،حقیقت ًا غنیمتی بزرگ است .بیش از  200تن از معلمان با تجربه و مؤلفان و برنامهریزان آشنا
با برنامههای آموزشی این منابع را از نظر گذراندهاند و با توجه به جمیع جهات ،آنها را از بین بیش از  5000منبع ،برای دانشآموزان یا
همکاران خود مناسب تشخیص دادهاند .طبیعی است که یک معلم هر قدر هم عالقهمند باشد ،منابع بسیار کمتری را میتواند بررسی
و با هم مقایسه کند .البته انتخاب نهایی از بین همین منابع معرفی شده نیز بر عهده معلم و شورای معلمان مدرسه است.
■ منابع آموزشی مناسب را از کجا تهیه کنیم؟
در معرفی هر یک از محصوالت نام ناشر یا سازنده محصول آموزشی آورده شده است .برای تهیه منابع میتوان با مراجعه به انتهای
فهرستگان ،با ناشر یا تولید کنندگان آنها تماس گرفت.
"پخش مدرسه" نیز عهدهدار تهیه کتابهای درخواستی مدیران و معلمان محترم و ارسال آنها به آموزشگاههاست .با پخش مدرسه
میتوانید با شماره  )021(88843950تماس بگیرید و منابع مورد نیاز خود را سفارش دهید.
■ درباره این فهرستگان
در فهرستگانی که پیشرو دارید تعداد  132عنوان کتاب آموزشی و تربیتی و  8عنوان منبع آموزشی غیر مکتوب معرفی شده است.
کتابهای معرفی شده برای نخستین بار در سال  1395یا یک سال قبل از آن منتشر شدهاند و از بین  481کتاب مناسب گزیده
شدهاند .همچنین از کتابهای معرفی شده 94 ،عنوان کمکآموزشی 23 ،عنوان کمکدرسی و  15عنوان تربیتی (داستانی) است.
■ شیوه تنظیم اطالعات
منابع معرفی شده در این فهرستگان ،بر اساس موضوع ،و به ترتیب حروف الفبا صورت گرفته است .در معرفی منابع ،چکیدهای از
محتوا یا اطالعاتی درباره آنها داده شده است .در پایان هر فهرستگان نیز نمایههایی تنظیم شده است که یافتن منبع مورد نیاز را برای
خوانندگان آسان میکنند .شمارههایی که در این بخش آورده شده است ،ناظر به شماره ردیف منابع در فهرستگان است.
■ همکاران ما در این فهرستگان
چنانکه گفته شد کارشناسان و ارزیابان زیادی در ارزیابی منابع آموزشی با ما همکاری میکنند .در این بخش نام همکارانی که در
ارزیابی منابع این فهرستگان ما را یاری دادهاند ،به تفکیک موضوع آورده شده است:
■ ادبیات فارسی :زهرا فامیل تخمهچی ،حسین قاسمپور مقدم ،علی رضایی ،ابراهیم هداوندمیرزایی
■ انگلیسی :سیمین اسالمی فارسانی ،فریبا پیوندی ،رضا خیرآبادی ،معصومه عظیمی وحید ،سیدبهنام علویمقدم ،سعید معظمی گودرزی
■ پیامهای آسمانی :سیدمحمد دلبری ،یاسین شكرانی ،مسعود فرجاد تهرانی ،ناصر نادری ،عالءالدین اعالیی
■ تربیت بدنی :معصومه سلطان رضوانفر ،علی شاهمحمدی
■ تفکر و سبک زندگی :روفیا دهقانمنشادی
■ داستان :محمدعلی قربانی ،محمد مهدوی شجاعی ،حبیب یوسف زاده
4

فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی

■ ریاضی :حمیدرضا امیری ،شهرناز بخشعلیزاده ،سپیده چمنآرا ،خسرو داودی ،سمیهسادات میرمعینی
■ شعر :محمدحسن حسینی ،حسین احمدی
■ عربی :عادل اشکبوس
■ علوم تجربی :مریم انصاری ،حسن حذرخانی ،روحاله خلیلیبروجنی ،مریم عابدینی ،بتول فرنوش ،مهرناز صادقی ،حجتالحق حسینی
■ علوم تربیتی :سعید راصد ،سیدامیر رون ،محمود معافی
■ قرآن :سیدمهدی سیف ،مسعود فرجاد تهرانی ،مسعود وكیل ،رضا نباتی
■ كار و فناوری :محسن كیاالشكی
■ مرجع :فرشته ذوالجناحی ،آذردخت كوهستانی ،اكرم عینی
■ مطالعات اجتماعی :مسعود جوادیانسالمی ،حشمتاله سلیمی ،زهرا مروتی ،منصور ملكعباسی ،ناهید فالحیان
■ هنر :مرضیه پناهیانپور ،عالءالدین كیاالشكی
■ راهنمای استفاده از فهرستگان
در این راهنما اطالعات مربوط به یک کتاب به صورت نمونه نشان داده شده است .این اطالعات به ما میگوید که کتاب چه محتوایی
دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است .در منابع غیر مکتوب ،به جای ناشر (تولید کننده) به جای سال نشر (سال ساخت) و به
جای چکیده (معرفی) آورده شده است.
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راهنمای آموزشی ،علوم
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معلم

چکیده

در این کتاب متغیرهای تیمز در برابر متغیرهای مرتبط با پیشرفت تحصیلی به صورت جدول آمدهاند .در بخش اول کتاب کلیات و
جزئیات تیمز ارائه میشوند و پیشینۀ تاریخی انجمن بینالمللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی معرفی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
ایرانی بررسی و  21متغیر عمدۀ تیمز به صورت داده محور در دو بخش علوم و ریاضی بررسی میشوند .در بخش دوم ،دربارۀ عوامل
مربوط به مدرسه صحبت شده است .همچنین ،نقش متغیرهایی چون اهداف چالشی و بازخورد ،مشارکت والدین ،محیط ایمن و منظم،
و همیاری و حرفهگرایی معلم تبیین شدهاند.

برای بیان دیدگاههای خود درباره این فهرستگان ،به نشانی تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر شمالی ،شماره  ،266ساختمان
شماره  4آموزش و پرورش ،دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی ،دبیرخانه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مکاتبه فرمایید یا با شماره
تلفن  )021( 88306071تماس حاصل فرمایید.
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ادبیات فارسـی

 .1شفیعی ،شهرام .بگو ما هم بخندیم .تهران :پیدایش84 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ادبیات فکاهی ،طنز ،لطیفه
چکیده :این کتاب دربردارنده لطیفههای ساده و شیرین برای مخاطبان است .در این لطیفهها بهصورت غیرمستقیم
به برخی از نکات اجتماعی اشاره شده است .ایجاد شادی در مخاطب یکی از اهداف اصلی کتاب است.

 .2چشایر ،سیمون .خودت داستان بنویس .حبیب یوسفزاده .تهران :طالیی128 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ادبیات فارسی ،مهارتهای آموزشی ،نوشتن
چکیده :در این کتاب مخاطبان با نکتهها و فوت و فن هنر داستاننویسی آشنا میشوند .تمرینهای مطرح شده
در کتاب مخاطبان را با نحوه طراحی داستان ،چگونگی شخصیتپردازی ،فضاسازی داستان ،شکل دادن حوادث و
چگونگی نتیجهگیری داستان همراه خواهد ساخت.

 .3دهریزی ،محمد .ساختارشناسی تاریخی ،تحلیلی شعر کودک و نوجوان تهران :مؤسسه فرهنگی
مدرسه برهان232 .1395 .ص .وزیری
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :شعر ،نقد ادبی ،ادبیات کودکان
چکیده :این کتاب با رویکردی ساختارشناسانه به دورههای تاریخی شعر کودک ،عناصر ساختاری این شاخه
شعری را معرفی کرده و به اقتضای آن ،گونههای شعری و خصیصههای ساختاری آنها را بررسی میکند.
همچنین معرفی توصیفی شعر و شاعران کودک  ،ذکر نمونههای شعری ،چه عامیانه و چه سنتی و چه شعر ناب با
نگاهی تخصصی از دیگر بخشهای این کتاب است.

 .4گروه مؤلفان ستارگان برتر .ستارگان برتر :فارسی پایه هفتم /هشتم /نهم .تبریز :عقیق برتر.1395 .
3ج .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :تمرینها ،ادبیات فارسی ،مواد درسی ،آزمونها
چکیده :در این مجموعه هر جلد كتاب شمای کلی از متن درس فارسي را برای مرور مطالب اصلی در اختیار
دانشآموز دوره متوسطه اول قرار داده است .در هر جلد به منظور نحوه صحیح خوانش و انتخاب لحن مناسب در
زمینه شعر و شعرخوانی ،وزن عروضی هر شعر در کنار آن درج شده است ،عالوه بر فعالیتهای تشریحی مربوط
به درک ،معنا و مفهوم عبارات ،تعدادی تمرین و پرسشهای چهارگزینهای و همچنین نکته های ادبی و زبانی نیز
در خالل کتابها گنجانده شده است.

6
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چکیده :کتاب حاضر در حوزه نشر کتابهای آموزشی در مقطع متوسطه اول است که نیاز دانشآموزان تیزهوش
را در درس فارسی برطرف مینماید .فصلبندیهای دقیق و منظم ،درسنامههای روان و پرمحتوا ،تستهای
آموزشی ،ترکیبی و پاسخهای تشریحی در این کتاب از مواردی هستند که میتواند بهعنوان یک کتاب کار مرجع
برای دبیران درس فارسی مدارس عادی به ویژه آنهایی که در سطح پیشرفته کار میکنند ،مورد استفاده قرارگیرد.
 .6مالجعفری ،فریبا .کارآموز :فارسی هفتم دوره اول متوسطه .تهران :مهر و ماه نو120 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسی ،تمرینها
چکیده :کتابهای کمکدرسی با ارائه تمرینهای بیشتر و توضیحات اضافهتر از کتاب درسی ،به دانشآموز
کمک میکنند مطالب درسی را بهتر فرا بگیرد .کتاب کارآموز حاضر به آموزش فارسی در پایۀ هفتم اختصاص دارد
و در هفت فصل ،مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی ،یادگیری مؤثرتری را نوید میدهد .در این کتاب هر درس
به بخشهای واژهنامه ،درسنامه (شامل مفاهیم هر درس ،همراه با نکات کتاب نوشتاری) ،کارگاه تمرین (شامل
پرسشهای چهارگزینهای و اندوختههای سا ل پیش و داستانک خالق) ،و نامنامه تقسیم شده است .دو آزمون
میان نوبت نیز در کتاب دیدهمیشود.
 .7نجفی ،علی /محمدی ،مریم[...و دیگران] .تجربههای سبز :فارسی هفتم /هشتم /نهم دوره اول
متوسطه .مشهد :علی نجفی3 .1395 .ج .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ادبیات فارسی ،آموزش زبان فارسی ،آزمونها
چکیده :مجموعه حاضر حاوی مطالب تکمیلی و توضیح درس به درس محتوای کتابهاي فارسی دوره متوسطه
اول است  .همه درسها مطابق کتاب درسی تنظیم شدهاند ،پیام درس ،معنی تمام واژههای دشوار ،نکتههای ادبی
و زبانی ،مفهوم بیتها و تاریخ ادبیات درسهاي مربوطه نيز آمدهاند .کلید واژههای امالیی هر درس نیز تعیین
شدهاند .در انتهای کتابها نیز نمونه آزمونهای المپیادها ،آزمونهای ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان و
پاسخنامههایی برای نمونه گنجانده شده است.
 .8هاشمی ارسنجانی ،سیدعبدالعلی /غالمی ،ابوالفضل[...و دیگران] .کاشف (کتاب آموزش شیوا فارسی
هفتم) .شیراز :شیوا رسا96 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسی ،آزمونها ،مواد درسی ،راهنمای آموزشی
چکیده :کتاب حاضر بهعنوان کتاب کار در زمینه آموزش فارسی پایه هفتم تدوین شده است .کتاب از چندین
بخش مانند پرسشهای کاوشگرانه ،دانش واژگانی و کنایهها ،ارتباط معنایی ،دانشهای زبانی و ادبی ،معرفی
چهرههای ادبی تشکیل شده است ،در بخش درس آزاد یا بومپژوهی فراگیران بهصورت گروهی و با رهبری
دبیر خود ،گام به گام با اصول نخستین پژوهش به ویژه پژوهش میدانی آشنا میشوند .در انتها پرسشهای
چهارگزینهای آزمونهای ورودی و پیشرفت تحصیلی مربوط به استانهای مختلف کشور گنجانده شده است.

دوره آموزش متوسطه اول (7 )2

ادبیــات فارســی

 .5عیوق ،آرش .فارسی جامع هفتم تا نهم متوسطه  1تیزهوشان .تهران :تیزهوشان304 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز /معلم
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :مواد درسی ،راهنمای آموزشی

ادبیــات فارســی

ب آموزش شیوا فارسی نهم ) .شیراز :شیوا رسا.
 .9منفرد ،فاطمه /غالمی ،ابوالفضل[...و دیگران] .کاشف ( کتا 
112 .1395ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :راهنمای آموزشی ،مواد درسی ،آزمونها
چکیده :از آنجا که نهادینه کردن هر آموزشی ،بر پایه تکرار و تمرین استوار است ،نویسنده در این کتاب پس از
آموزش مطالب مهم ،پرسشهای کاربردی و مفهومی مطرح کرده است تا کوشش دانشآموزان و نقش دبیران برای
یافتن پاسخ آنها کمرنگ نشود .بنابراین نداشتن پاسخنامه ،امری انتخابی و همراه با تأمل است .کتاب در  6فصل و 17
درس تدوین شده است و در انتها نمونه سؤاالت آزمونهای پیشرفت تحصیلی به تفکیک موضوع گنجانده شده است.
 .10هیات مؤلفان .کتابهای کار :کتاب کار فارسی پایه نهم دوره اول متوسطه .تهران :شرکت انتشارات
کانون فرهنگی آموزش196 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :ادبیات فارسی ،تمرینها ،پرسشها
چکیده :کتابهای کار به تقویت مطالب آموختهشده در کتابهای درسی کمک میکنند .کتاب حاضر مجموعهای
از نکتهها ،پرسشها و تمرینهایی برای افزایش اطالعات و مهارتهای درک ادبی دانشآموزان سال نهم متوسطه
است .این مطالب مبتنی بر کتاب درسی تنظیم شدهاند و هر درس شامل نکتههای آموزشی و پرسشهای تشریحی
میشود .پرسشها از آسان به مشکل چیده شدهاند و پس از آنها دو مجموعه پرسش تشریحی-تستی و سپس
خالقانه و ابتکاری آمدهاند .در انتهای برخی فصلها نیز متنی برای تقویت روانخوانی وجود دارد.
 .11تقیزاده ،ثریا .کتاب کار و دفتر فارسی پایه نهم .تهران :انتخاب برتر192 . 1394.ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسی ،تمرینها ،آزمونها
چکیده :کتاب حاضر نوعی کتاب کار است که در واقع «کتاب کار و دفتر» نام گرفته است و شامل دو بخش
«دفتر و کتاب کار ،و مرجع و آموزش» میشود .در بخش اول ،تمام درسها ونکات کتاب فارسی پایۀ نهم به
صورت پرسش و پاسخ تدریس میشود .جای کافی برای نوشتن معنی شعرها و نکتهها در نظر گرفته شده است تا
مخاطب به دفتر فارسی جداگانه نیاز نداشته باشد .در آخر هر فصل از این بخش 20،سؤال آزمون گنجانده شدهاست.
در بخش دوم نیز نکات علمی کتاب درسی به صورت خالصه و دقیق شرح داده شده است تا اگر دانش آموزی
توضیح بیشتر الزم داشت ،بتواند نیازش را رفع کند.
 .12تقیزاده ،ثریا .کتاب کار و دفتر فارسی پایه هشتم تهران :انتخاب برتر232 .1394 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هشتم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسی ،آزمونها ،تمرینها
چکیده :کتاب حاضر نوعی کتاب کار است که در واقع «کتاب کار و دفتر» نام گرفته است و شامل سه بخش
«دفتر و کتاب کار ،امال ،و مرجع و آموزش» میشود .در بخش اول ،تمام درسها ونکات کتاب فارسی پایۀ هشتم
به صورت پرسش و پاسخ تدریس میشود .جای کافی برای نوشتن معنی شعرها و نکتهها در نظر گرفته شده
است تا مخاطب به دفتر فارسی جداگانه نیاز نداشته باشد .در بخش دوم ،تمام موارد مربوط به امال به صورت جدا
از فارسی آمده است؛ اعم از تمرینات امالیی ،نکات مهم و سؤالهای امالیی .در بخش سوم نیز نکات علمی
کتاب درسی به صورت خالصه و دقیق شرح داده شده است تا اگر دانش آموزی توضیح بیشتر الزم داشت ،بتواند
نیازش را رفع کند.
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ادبیــات فارســی

 .13لبش ،علیرضا .لطیفههای زیر خاکی :لطیفههای دلگشا :لطیفههایی از کلیات عبیدزاکانی .تهران:
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان106 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :طنز ،لطیفه ،اقتباسها
چکیده :این کتاب به بازنویسی لطیفههایی کهن از عبید زاکانی میپردازد .او در این لطیفهها ،با نیش و کنایه به
نقد و بررسی رفتارها و گفتارهای ناپسند آدمهای به ظاهر محترم پرداخته و ویژگیهایی مانند دروغگویی ،دورویی،
خودخواهی ،غرور ،پولپرستی و . . .را در آنها رسوا میکند.

 .14تواناعلمی ،جعفر .نکته به نکته .مشهد :ضریح آفتاب128 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :راهنمای آموزشی ،ادبیات فارسی ،آزمونها ،مواد درسی ،تمرینها
چکیده :در کتاب حاضر مطالب دستورزبان فارسی و آرایههای ادبی پایه اول متوسطه با زبانی ساده و قابل فهم،
بیان شده است .اساس کار در این کتاب بیشتر بر توضیح مطالب درسی است و پس از توضیحات هر درس سواالت
تشریحی طراحی شده است و دانشآموز در ادامه میتواند سواالت تستی را پاسخ دهد .در انتهای کتاب سواالتی به
صورت آزمون برای دانشآموزان طراحی شده است .این کتاب با پرسشها و آزمونهای بیشتر مناسب تیزهوشان است.

 .15قاسمی ،فریده .Start with prospect1 /Move with prospect2 /Fly with prospect3 .فریده قاسمی.
3 .1395ج .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :زبان انگلیسی ،مواد درسی ،آموزش و یادگیری ،آزمونها
چکیده :مجموعه حاضر شامل سه جلد كتاب است كه بر اساس كتاب درسي زبان انگليسي دوره متوسطه
اول تدوين شده است .در هر فصل كتابهاي اين مجموعه یک نمونه سوال  Reading & Writingو یک
نمونه سوال  Listeningگنجانده شده است .همچنین در پایان نيم فصل اول هر كتاب ،دو نمونه آزمون ،جهت
برگزاری آزمون کتبی نوبت اول و در پایان نيم فصل دوم ،دو نمونه آزمون ،جهت برگزاری آزمون کتبی نوبت
دوم قرار داده شده است .در این مجموعه فایل صوتی آزمونهای  Listeningدرس به درس در قالب سی دی
پیوست کتاب است

 .16حسنزاده ،فرهاد.kooti kooti watch out you do not catch a cold/ Move the world kooti kooti .
تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان2 .1395 .ج .خشتی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :داستانهای تخیلی ،زبان انگلیسی ،ادبیات کودکان
چکیده :قصههای کودکانۀ انگلیسی ،برای دانشآموزانی که دوست دارند در حین یادگیری زبان خارجی ،داستانهایی
نیز به آن زبان بخوانند ،مفید است .مجموعه حاضر شامل جلد دوم و سوم از داستانهاي « »kooti kootiاست.
کوتی کوتی شخصیت اصلی ماجراست كه چند داستان تخیلی کودکانه را روايت ميكند ،بنابراین مخاطب داستانی
را در دل داستانی دیگر میخواند.
دوره آموزش متوسطه اول (9 )2

انگلـیســی

انگـلیـســی

 .17قنبری ،ابوالفضل /دری ،جعفر[...و دیگران] .Let's move .گرگان :نویسندگان جوان88 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هشتم
كلمات كليدي :زبان انگلیسی ،مهارتهای ارتباطی ،تمرینها
چکیده :در این کتاب ،دانشآموز پس از دانستن اهداف هر درس ،مکالمههایی را برای نمونه تمرین میکند.
سپس تمرینهای درس را انجام میدهد .پس از آن لغات جدید را میآموزد و تکلیفهایی برای تقویت توانایی
صحبتکردن انجام میدهد .تمرینهای شنیداری و نوشتاری نیز بخشهای بعدی هستند .خودارزیابی پایان هر
درس نیز برای سنجش خود است .در پایان درسهای چهارم و هشتم نیز نمونه آزمونهای چهارگزینهای آمدهاند.
کتاب همراه با لوح فشرده عرضه میشود.

 .18دماوندیکمالی ،سراله /دری ،جعفر[...و دیگران] .Let's Run .گرگان :نویسندگان جوان96 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :زبان انگلیسی ،مهارتهای ارتباطی ،تمرینها
چکیده :در ابتدای این کتاب ،تمرینهایی برای مرور درسهای دو کتاب قبلی ارائه شده و خالصۀ درسها آمدهاند.
پس از آن ،دانشآموز با اطالع از اهداف هر درس ،مکالمههایی را برای نمونه تمرین میکند .سپس تمرینهای درس
را انجام میدهد .پس از آن لغات جدید را میآموزد و تکلیفهایی برای تقویت توانایی صحبتکردن انجام میدهد.
تمرینهای شنیداری و نوشتاری نیز بخشهای بعدی هستند .خودارزیابی پایان هر درس نیز برای سنجش خود است .در
پایان درسهای چهارم و هشتم نیز نمونه آزمونهای چهارگزینهای آمدهاند .کتاب همراه با لوح فشرده عرضه میشود.
 .19قنبری ،ابوالفضل /دماوندیکمالی ،سراله [...و دیگران] .Let's Start .گرگان :نویسندگان جوان.1395 .
100ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :زبان انگلیسی ،تمرینها ،مهارتهای ارتباطی
چکیده :کتاب حاضر شامل درسها و تمرینهایی است برای شروع آموزش این زبان به دانشآموزان پایۀ
هفتم .در این کتاب ،دانشآموز پس از دانستن اهداف هر درس ،مکالمههایی را برای نمونه تمرین میکند.
سپس تمرینهای درس را انجام میدهد .پس از آن لغات جدید را میآموزد و تکلیفهایی برای تقویت توانایی
صحبتکردن انجام میدهد .تمرینهای شنیداری و نوشتاری نیز بخشهای بعدی هستند .خودارزیابی پایان هر
درس نیز برای سنجش خود است .در پایان درسهای چهارم و پنجم نیز نمونه آزمونهای چهارگزینهای آمدهاند.

 .20عسکری ازغندی ،مجید /ویلیامز ،ایوان اچ[... .و دیگران]  .Prospect plus 1.سبزوار :خط سفید96 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :زبان انگلیسی ،راهنمای آموزشی
چکیده :کتاب حاضر از مجموعهای سه جلدی ،به آموزش زبان انگلیسی از سطح پایه (برای آنان که لغات و کلمات
ابتدایی را میدانند) میپردازد .محتوای جلد اول از این کتاب ،درس هایی با موضوع معرفی خود و شناخت دیگران،
پرسیدن سن و تاریخ ،شغل ،پرسیدن زمان و آدرس ،پرسیدن قیمت و عالقهمندیها را دربرمیگیرد .هر درس شامل
بخشهای مکالمه ،لغتهای جدید و دستور میشود .دو نمونه آزمون میان ترم و پایان ترم نیز در کتاب گنجانده
شدهاند .در پایان کتاب نیز یک فرهنگ لغت تصویری مشاهد میشود.
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چکیده :کتاب حاضر از مجموعهای سه جلدی ،به آموزش زبان انگلیسی در سطح متوسط (برای آنان که تا
حدودی با زبان آشنا هستند) میپردازد .محتوای جلد دوم از این کتاب ،درسهایی با موضوع ملیتها و زبانها،
فعالیتهای روزانه و اوقات فراغت ،تواناییها ،و شهر و روستای من را دربرمیگیرد .هر درس شامل بخشهای
لغتهای جدید ،طرز تلفظ کلمات و دستور میشود .دو نمونه آزمون مروری نیز در کتاب گنجاندهشدهاند .همچنین،
نمونهسؤالهایی از هر درس ،به تفکیک درسها ،در پایان کتاب آمدهاند .کتاب با یک سیدی نیز همراه است.

 .22عسکری ازغندی ،مجید /ویلیامز ،ایوان اچ[... .و دیگران]  .Prospect plus 3.سبزوار :خط سفید96 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :زبان انگلیسی ،راهنمای آموزشی ،تمرینها
چکیده :کتاب حاضر از مجموعهای سه جلدی ،به آموزش زبان انگلیسی در سطح باالتر از متوسط (برای آنان که با
زبان آشنا هستند) میپردازد .محتوای جلد سوم از این کتاب ،درسهایی با موضوع مسافرت و گرفتن هتل ،تعطیالت
و فیلمها را دربرمیگیرد .هر درس شامل بخشهای لغتهای جدید ،طرز تلفظ کلمات و دستور میشود .زمانهای
حال ساده ،حال استمراری و گذشته ساده نیز در این کتاب آموزش داده میشوند .دو نمونه آزمون مروری نیز در کتاب
گنجاندهشدهاند .همچنین ،نمونهسؤالهایی از هر درس ،به تفکیک درسها ،در پایان کتاب آمدهاند .در نهایت ،جدول
افعال بیقاعده نیز مشاهده میشوند .کتاب با یک سیدی نیز همراه است.

 .23حیاتی ،علی .زبان انگلیسی نهم (کتاب کار) .تهران :تختهسیاه108 .1394 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :زبان انگلیسی ،راهنمای آموزشی ،آزمونها
چکیده :هر درس از این کتاب شامل توضیح مختصر درس و سپس تمرینهایی از متن است تا دانشآموز
به مباحث درس مسلط شود .درسها منطبق با سرفصلهای کتاب درسی پایه نهم هستند و این مباحث را
دربرمیگیرند."festivals and ceremonies, service, media, health and injuries, personality, travel " :
مؤلف به معلمان توصیه کرده است هنگام استفاده از این کتاب ،تعاملیبودن تمرینها را فراموش نکنند .در انتها
برای مرور تمرینهای دقیق برای آزمونهای ورودی و پایان سال تحصیلی نمونه آزمون گنجانده شده است.

 .24علوی مقدم ،بهنام /خیرآبادی ،رضا[...و دیگران] .فرهنگ واژگان زبان انگلیسی دوره متوسطه اول.
تهران :علم و دانش296 .1394 .ص .جيبی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :زبان انگلیسی ،واژهنامهها
چکیده :منابع کمک آموزشی بومی و در دسترس برای نوجوانان ،آنها ر ا از مراجعه به منابع غیر تخصصی،
حجیم و غیربومی بینیاز میکند .فرهنگ واژگان حاضر از مجموعۀ « »prospectمیکوشد ،عالوه بر پوششدادن
واژههای اصلی کتاب درسی در این فرهنگ ،واژههای دیگر کتاب را نیز با مثالهایی در اختیار مخاطبان قراردهد .این
کتاب ،تفکیک واژگان سه پایۀ تحصیلی ،ترجمۀ فارسی کلمات و ارائۀ تصاویر بومی و مرتبط با محتوا را دربر دارد.
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انگـلیـســی

 .21عسکری ازغندی ،مجید /ویلیامز ،ایوان اچ[... .و دیگران]  .Prospect plus 2.سبزوار :خط سفید96 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :زبان انگلیسی ،راهنمای آموزشی ،تمرینها

انگـلیـســی

 .25فراهانی ،حسین /زین ل لنگرودی ،رضا .کارپوشه زبان انگلیسی پایه نهم .سبزوار :خط سفید64 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :زبان انگلیسی
چکیده :این کتاب میکوشد فرایند زبان آموزی را به «شیوۀ ارتباطی» پی ریزی کند که از روشهای جدید آموزشی
و بر اساس مشارکت و تعامل دانشآموز در کالس است .محتوای کتاب عبارتاست از بخشهای"  "let's writeکه
در واقع به ارتقای مهارتهای نوشتاری میانجامد و از نوشتن کلمه شروع و به نوشتن و تکمیل جمله ختم میشود؛
" "let's listenکه تمرینهای شنیداری را دربرمیگیرد؛ " "let's speakشامل تمرینهای گفتوگوست که با توجه
به تصاویر قابل انجاماند .در پایان هر درس هم آزمون کوتاهی مرتبط با درس آمدهاست که " "quizنام دارد .در
پایان کتاب نیز تستهایی گنجانده شدهاند .یک لوح فشرده نیز با کتاب همراه است.
 .26فراهانی ،حسین /زین ل لنگرودی ،رضا .کارپوشه زبان انگلیسی پایه هشتم .سبزوار :خط سفید72 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هشتم
كلمات كليدي :زبان انگلیسی
چکیده :این کتاب از روشهای جدید آموزشی و بر اساس مشارکت و تعامل دانشآموز در کالس برخوردار است.
محتوای کتاب عبارتاست از بخشهای "let's write ":که در واقع به ارتقای مهارتهای نوشتاری میانجامد
و از نوشتن کلمه شروع و به نوشتن و تکمیل جمله ختم میشود؛ " "let's listenکه تمرینهای شنیداری را
دربرمیگیرد؛ " "let's speakشامل تمرینهای گفتوگوست که با توجه به تصاویر قابل انجاماند .در پایان هر درس
هم آزمون کوتاهی مرتبط با درس آمدهاست که " "quizنام دارد .در پایان کتاب نیز تستهایی گنجانده شدهاند.
 .27فراهانی ،حسین /زین ل لنگرودی ،رضا .کارپوشه زبان انگلیسی پایه هفتم .سبزوار :خط سفید72 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :زبان انگلیسی ،تمرینها

پیـامهای آسمـانی

چکیده :در این کتاب فرایند زبان آموزی به «شیوۀ ارتباطی» پی ریزی شده و از روشهای جدید آموزشی و بر اساس
مشارکت و تعامل دانشآموز در کالس بهره برده است .محتوای کتاب عبارتاست از بخشهای  "let's write ":که
در واقع به ارتقای مهارتهای نوشتاری میانجامد و از نوشتن کلمه شروع و به نوشتن و تکمیل جمله ختم میشود؛
" "let's listenکه تمرینهای شنیداری را دربرمیگیرد؛ " "let's speakشامل تمرینهای گفتوگوست که با توجه
به تصاویر قابل انجاماند .در پایان هر درس هم آزمون کوتاهی مرتبط با درس آمدهاست که " "quizنام دارد .در پایان
کتاب نیز تستهایی گنجانده شدهاند .یک لوح فشرده نیز با کتاب همراه است.

 .28الهیزاده ،محمدحسین .تأسیس تمدن وحیانی سیره پیامبر اعظم صلیاهللعلیهوآله .مشهد :تدبر
در قرآن و سیره144 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :سیره نبوی ،حکومت اسالمی ،تاریخ اسالم
چکیده :نبی اکرم(ص) در مدت  23سال جامعه خشن و جاهلی عرب را به جامعهای متحد در قالب یک نظام
توحیدی تبدیل نمودند .بقای این تمدن در برابر هجمه گسترده به آن ،گویای تدبیر و درایت آن حضرت است .این
کتاب با نگاهی نو به عملکرد پیامبر(ص) و محور قرار دادن قرآن و گزارشات تاریخی ،ضمن بررسی سیره پیامبر
(ص) ،چگونگی تشکیل تمدن توحیدی را بررسی میکند.
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چکیده :این نوشتار ،شرحی است بر حکمت سیو هشتم نهجالبالغه که وصایای حضرت علی(ع)به فرزند ارشد
خویش را در بر دارد .این سفارشها جامعترین راهنماییهای الزم برای زندگی سعادتمندانه را شامل میشود.
مفهوم وصیت و انواع وصایای امام و رهآوردهای آنها نیز در اینجا مورد بحث واقع شده است.

 .30دریکوندی ،روحاهلل .عصر خرد :تکامل عقول در عصر ظهور .قم :مرکز تخصصی مهدویت حوزه
علمیه قم272 .1394 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :مهدویت ،اندیشه و تفکر ،عقلگرایی ،امام زمان (عج)
چکیده :یکی از اتفاقات مهم دوران ظهور که در روایات از آن خبر داده شده است ،مسئله جمع و کامل شدن عقل
انسانهاست .پژوهش حاضر به دنبال آن است که معنای عقل یاد شده در روایات را بیان کند ،ابزار و چگونگی
جمع و کاملشدن عقل را بیابد ،میزان تأثیر عقالنیت در جهان پیش و پس از ظهور را آشکار نماید و آثار معرفتی
و اخالقی کاملشدن عقل را بررسی کند.

 .31قلیزاده نوقابی ،جمال .لحظههای نورانی  .2مشهد :ضریح آفتاب424 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز /معلم
پايه تحصیلی :هشتم ،نهم
كلمات كليدي :احکام اسالمی ،احادیث ،جنبههای قرآنی ،نماز
چکیده :امامان جماعت مدارس را میتوان سفیران تربیت اسالمی در مدارس دانست .کتاب حاضر به منظور
کمک به امامان جماعت مدارس و برای تأمین بخشی از نیازهای آنان در راهنمایی نوجوانان و جوانان تهیه
شده است .مؤلف در ابتدا سخنی با امامان جماعت میگوید .پس از آن ،برای سهولت دسترسی به مطالب،
آنها را در چند بخش دستهبندی کردهاست :آیات ،احادیث ،احکام ،تمثیالت ،داستانها و لطایف .در انتها نیز
فهرست مناسبتها و فهرست موضوعی مطالب کمک مؤثری است در استفاده از مطالب کتاب در جای مناسب
و شایستۀ خود.

 .32رجبالبرسی ،الحافظ .مشارق انوارالیقین فی حقایق اسرار امیرالمومنینعلیهالسالم .سیدمحمدحسین
حسینی تهران :آرایان514 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :امامان ،احادیث ،خطبه
چکیده :این کتاب ترجمه اثر عربی است که حاوی خطبهها ،احادیث و اشعاری است که اسراری از علم اعداد و
حروف و برخی مسائل تاریخی را در بر دارند .تعدادی از این خطبهها توسط امام علی(ع) ایراد شده است .در کنار
ترجمه فارسی ،متن اصلی نیز آمده است.
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پیـامهـای آسمانــی

 .29اسماعیلی ،محسن .سرچشمه حکمت :چهار و چهار :سفارشهای امیرمؤمنان به اماممجتبیعلیهالسالم،
شرح و تفسیر حکمت سیوهشتم نهجالبالغه .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی192 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :نهجالبالغه ،امامان ،سخنرانی

پیـامهـای آسمانــی

 .33حیدریابهری ،غالمرضا .من اعتراض دارم .قم :جمال48 .1395 .ص .جيبی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هشتم ،نهم
كلمات كليدي :اسالم ،گفتگو ،ادبیات کودک و نوجوان ،جامعهشناسی دین
چکیده :یکی از مهمترین پرسشهای جوانان و نوجوانان ،پاسخگویی اسالم به نیازهای عصر حاضر است.
آنان میخواهند بدانند که آیا اسالم چهارده قرن پیش میتواند چراغ راه آنان در روزگار کنونی باشد؟ آیا تعالیم
اسالم میتواند آنان را به زندگی بهتری در عصر جدید برساند .این کتاب در قالب گفتگویی خواندنی و چالشی
به پرسشهای نسل جدید پاسخ میدهد و زوایای موضوع را با صبر و حوصله میکاود و میتواند الگویی از یک
گفتگوی منطقی باشد و در ترویج و آموزش گفتگوی محترمانه دینی موفق به شمار آید.
 .34عرفان ،امیرمحسن .مواجهه ائمه(ع) با مدعیان مهدویت :گونهشناسی ،سبکشناسی و
شاخصهشناسی .قم :مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم276 .1394.ص .رقعی.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :امامان ،مهدویت
چکیده :جستار حاضر تالشی است در بازنمود تنوعات مدعیان دروغین مهدویت که از لحاظ ماهوی و جانبی
طیفی از ادعاهای متفاوت را تشکیل میدهند .در این اثر ،ضمن گونهشناسی مدعیان ،سبک و شاخصههای مواجهه
ائمه (علیهمالسالم) با مدعیان دروغین بررسی شده است.
 .35آذرشین فام ،سعید .ویژگیهای شیعی امام مهدیعجلاهللتعالیفرجه در روایات اهل سنت.
قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی228 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :امامان ،مهدویت ،تشیع
چکیده :تفکر مهدویت ریشه مشترک و نقاط اشتراک بسیاری میان شیعه و اهل سنت دارد ،اما به نظر میرسد که
میان دو مذهب اختالفهای عمدهای در موضوعاتی همچون نسب ،نام پدر ،تولد ،نصب الهی ،عصمت و علمالهی
حضرت مهدی(عج) وجود دارد .در این اثر ،امور مذکور با استفاده از روایات نبوی اهل سنت اثبات شده و علت
اختالف فعلی این دو مذهب در این عقیده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

تـربیت بـدنــی
 .36گروه مولفان .بازیهای کالسی با تأکید بر فعالیتهای بدنی .مشهد :ضریح آفتاب112 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز /معلم
پايه تحصیلی :هشتم ،نهم
كلمات كليدي :بازیهای آموزشی ،بازیهای فکری ،ورزش
چکیده :گاهی درس تربیت بدنی در مدارس  ،به دلیل محدودیتهای جوی یا آلودگیهای هوایی ،امکان برگزاری
در فضای باز را ندارد .در چنین مواقعی ،میتوان از بازیهایی کمک گرفت که در کالس اجرا شدنی هستند .کتاب
حاضر مجموعهای است شامل حدود صد بازی کالسی که عالوه بر عملکرد جسمانی ،تقویت هوش را نیز درپی
دارند .بازیها در دو دسته مرتب شدهاند :پر تحرک :مثل بازی با حروف ،ردکردن کاله ،دارت ،به جای خود ،داخل
حلقه و انداختن توپ به سبد؛ کم تحرک :مثل تقلید صدا ،پخش اخبار ،نگاه کن و بگو ،و یک مرغ دارم.
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چکیده :ورزشفوتسالیا فوتبالسالنیاز 1930ابداعشد و اولینمسابقهجهانیآندر سال1982بهانجام رسید.
ش علمیآناست .اینبازیدر فضایبستهیا باز در زمینی کوچکتر از
توسعهاینورزشدر گرو محوریتآموز 
ت فصلبه مرور تاریخچه،
ن کتابدر هش 
ص و پنجبازیکن ،انجاممیشود .ای 
پ خا 
زمین فوتبال،با قوانین و تو 
ی بدنی ،دروازهبانو برنامهریزی ساالنهمیپردازد.
ویژگیها ،روششناسی ،تکنیک ،تاکتیک ،آمادهساز 
 .38گرلینگ ،النا ای .ژیمناسیک کودکان :کمکها و مراقبتها با شرکت فراگیران .آمنه رضوی
تهران :دانشگاه الزهرا268 .1394 .ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز /معلم
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ورزش ،راهنمایی حرفهای
چکیده :کمککردن به یکدیگر از جمله ویژگیهایی است که انسانهای موفق و اخالقمند دارای آن هستند.
کتاب حاضر با توصیۀ روشهای آموزشی برای کمک و مراقبت در ژیمناسیک توسط کودکان ،امنیت و مراقبت از
یکدیگر را آموزش می دهد و میکوشد انسانهایی مسئول برای جهان تربیت کند .در واقع آموزههای کتاب مبتنی
بر آموزش حرکات ژیمناسیک و انجام آنهاست که شیوۀ گرفتنها را در ژیمناسیک ،برای کمککردن به اجرای
حرکات آن ،توصیف میکند.
 .39یعقوبپور ،امید /دانشثانی ،کاظم .کتابهای استعدادیابی ورزشی :فوتسال ویژه مربیان و دانشآموزان.
تهران :آبرنگ48 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :علوم ورزشی ،تمرینها ،تربیت بدنی
ن گونه
ت کهدر سال 1930در اروگوئهابداعو معرفیشد .از فایدههای ای 
ی گروهیاس 
چکیده :فوتسال،ورزش 
ن ورزشها بعد ازپن ج شش
ط اجتماعیاست .ای 
ی رواب 
س و برقرار 
س تعهد ،اعتماد بهنف 
فعالیتها دستیابیبهح 
ی دارد و در زمینیبهاندازه 25در16تا 42در25متر انجام
سالگیبرایکودکانمناسبترند .فوتسالنیز قوانین 
ن کتاببهتوضیح قواعدفوتسالمانند مقررات زمانی ،کرنر و خطاها پرداختهاست.
میشود .ای 
 .40ابراهیمنیا ،حسین /صالحیپور ،محمدامین .مجموعه با زیهای بومی ،محلی .تربت حیدریه :افرا تربت.
106 .1395ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم
كلمات كليدي :بازی و سرگرمی ،بوم شناسی ،ورزش
چکیده :در کشور ما انواع بازیها و سرگرمیهای بومی همواره رواج داشتهاند .کتاب حاضر مجموعهای است از
چندین بازی و سرگرمی محلی مربوط به شهر تربت حیدریه و اطراف آن .عمده ابزارهای این بازیها عبارتاند
از وسایلی مثل :چوب ،خاک ،سنگ ،کمربند ،شالق ،گردو و طناب .نویسندگان ،بعد از ذکر نام بازی ،اهداف مورد
انتظار از آن و گروه سنی بازیکنان ،تعداد آنها ،محوطۀ بازی و وسایل مورد نیاز را به تفکیک آوردهاند .سپس نحوۀ
انجام بازی به طور دقیق شرح داده شده است.
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تـربیــت بدنــی

 .37فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال .راهنمای مربیگری فوتسال فیفا .مجید مرادی ،سیدمحمد عروجی
تهران :ورزش120 .1394 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :علوم ورزشی ،تربیت بدنی ،تمرینها

تـربیــت بدنــی

 .41یعقوبپور ،امید /دانشثانی ،کاظم .کتابهای استعدادیابی ورزشی :والیبال ویژه مربیان و دانشآموزان.
تهران :آبرنگ48 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :تربیت بدنی ،علوم ورزشی ،والیبال
ت ک ه در سال1895ویلیامجی .مورگاندر امریکا آن را معرفیکرد .زمین باز 
ی
ی گروهیاس 
چکیده :والیبالورزش 
گ روشنباشد .کتاب حاضر با بیان
ت که باید صافو بهرن 
ل مستطیلیدر ابعاد18در9متر اس 
اینورزشب ه شک 
س چند بازیکنمطرح
اهدافو فواید ورزشهایگروهی،تجهیزاتو مقرراتاینبازی را توضیحمیدهد.عک 
والیبالایرانو جهان در انتهای کتاب در ج شدهاست.
 .42یعقوبپور ،امید /دانشثانی ،کاظم .کتابهای استعدادیابی ورزشی :هندبال ویژه مربیان و دانشآموزان.
تهران :آبرنگ56 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :علوم ورزشی ،تربیت بدنی ،هندبال
پ انجاممیشود .هر تیمهفتبازیکن دارد .در این
چکیده :هندبالورزشیگروهی است که بادوتیم و بک تو 
ی و قوانینو شیوههای
ت زمین این باز 
بازی باید طبقمقرراتتوپرا وارد دروازهحریفکرد .کتابحاض ر مشخصا 
ی در اینورزش را در بر دارد .همچنین ،تصاویر چند بازیکنخارجی
گرمکردنیا انجامدادنکمکهایاولیهدرمان 
و ایرانیرا نیز آوردهاست.

تفکروسبک زندگی
 .43امیرخانی ،اعظم /مهدوی ،طاهره [...و دیگران] .آموزش عملی مهارتهای تحصیلی .اصفهان :یار
مانا184 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :موفقیت تحصیلی ،مهارتهای مطالعه ،یادگیری
چکیده :دربارۀ مهارتهای تحصیلی و چگونگی کسب آنها زیاد گفتهاند .کتاب حاضر کوشیده است این
مهارتها را در قالبی متفاوت و به صورت داستانهای کوتاه و شخصیتپردازی به مخاطب بیاموزد .هر فصل از
این کتاب با سناریویی آغاز میشود و در طول داستان ،زوایای مهارت به صورت غیرمستقیم آموزش داده میشوند.
بعد از آمادهشدن بستر ،پرسشنامهای آمده است تا خواننده از وضعیت خود در آن مهارت مطلع شود .هر مهارت
تمرینهایی را شامل میشود که حل و انجام آنها برای مخاطب ضروری است تا مهارت آموخت ه شده ،تثبیت شود.
 .44ماندینو ،آگ .بازگشت رفتگر .هانیه فهیمی .تهران :پل116 .1394 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :داستان ،روانشناسی ،موفقیت
چکیده :داستانهای خوب تأثی ر بسیاری بر رفتار و زندگی مخاطبان خویش میگذارند .کتاب حاضر داستانی است
روانشناسانه از زندگی فردی که یک ،به اصطالح رفتگر ،آن را بسیار تحت تأثیر قرار میدهد و امید را به فرد
بازمیگرداند .در واقع نویسنده کوشیده است مجموعهای از اصول کامیابی را در این کتاب ارائه کند که اجتماع را
به سمت داشتن روزگاری پربار هدایت کنند .داستان در دوازده فصل ارائه شدهاست.
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چکیده :نقشۀ ذهنی راه و ابزاری است خالقانه برای نکتهبرداری و واردکردن مرتب اطالعات به ذهن .نویسندۀ
کتاب حاضر میکوشد با معرفی نقشۀ ذهنی و بیان اصول و قواعد مربوط ،نحوۀ عملکرد و راههای استفاده از آن را
نشان دهد .کتاب همچنین نحوۀ ایجاد و طراحی نقشۀ ذهنی را از ابتدا و به صورت بسیار ساده توضیح میدهد .از
نقشۀ ذهنی میتوان برای خرید ،شروع کار جدید ،مذاکرات و متقاعدکردن افراد ،تماسهای تلفنی ،خالصهکردن
یک کتاب در یک صفحه ،و برنامهریزی امور خانوادگی بهره برد.
 .46ساداتی ،میرقدیر .سالم بر زندگی :مدیریت آگاهانه زمان ،شیوههای زندگی ـ مهارتهای
زندگی .تبريز :ستوده216 .1394 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :روانشناسی ،زندگی اسالمی
چکیده :افزایش آگاهی دربارۀ شیوههای مدیریت آگاهانۀ زمان احساس بهتری از زندگی به فرد خواهد داد .کتاب
حاضر می کوشد با ارائۀ راهکارهایی که از منابع معتبر دینی گرفته است ،مخاطب را در گسترش روابط انسانی،
برقراری تفاهم در فضای زندگی مشترک ،موفقیت تحصیلی ،پیشگیری از بیماریها و بازیابی سالمت ،و کنترل
وزن توانمند سازد .این کتاب در  22فصل تدوین شده است و عنوان بعضی از فصلهای آن عبارتاند از :اعتدال،
شیوۀ مدیریت جهان هستی؛ رهایی از نگرانی ،مدیریت استرس؛ فرایند دریافت شفا و بازیابی سالمت؛ قانون
حداقل تالش.
 .47آقازاده ،محرم .مجموعه کتابهای مهارتی برای اولیا :سواد مالی برای نوجوانان :راهنمای آموزش
سواد مالی برای اولیا .تهران :مرآت96 .1394.ص .پالتویی.
مخاطب :والدین /معلم
كلمات كليدي :پول ،آموزش خانواده ،مدیریت مالی
چکیده :در تعریف اولیه ،سواد را توانایی خواندن و نوشتن دانستهاند .امروزه این توانبخشی از انواع سواد عاطفی،
ارتباطی ،رسانهای ،تربیتی و رایانهای است .آموزش و ارتقای مدیریت خانواده از راههای مشارکت خانواده در
فعالیتهای آموزشی بسیار اهمیت دارد .آموزش سواد مالی به کودکان و نوجوانان میتواند دشواریهای مدیریت
مالی این طیف را رفع کند و حتی به آنها در آینده و بازار کار یاری برساند .بخشهایی از این کتاب به هدف گزینی
مالی ،پول درآوردن و برنامهریزی برای هزینه کردن میپردازد.
 .48رضوانی ،ابراهیم /حسنپور ،الهه .کیشوندان و مهارتهای زندگی .تهران :قدیانی80 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :مهارتهای رفتاری ،رفتار اولیا و فرزندان ،کار و زندگی
چکیده :برای داشتن فرهنگی غنی و جاری در زندگی ساکنان هر منطقه ،رعایت حقوق دیگران و نیز قوانین و
مقررات ،آموزشهایی الزم است .کتاب حاضر میکوشد مجموعهای از مهارتهای زندگی ویژۀ دورههای آموزش
فرهنگ کیشوندی فراهم کند تا در آموزشهای عمومی مربوط به این جزیره به عالقمندان آموخته شوند .کتاب
در چهار فصل به این موضوعها میپردازد :سبک زندگی ،مهارتهای زندگی ،فرزند پروری و فعالیت گروهی .در
فصل فعالیتهای گروهی ،نمونه فعالیتهایی برای هر مهارت و تقویت آن ذکر شدهاند تا مخاطب آموختههایش
را تمرین کند.
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تفکـر و سبـک زندگــی

 .45بازان ،تونی .درست فکر کن ،صحیح عمل کن .محمدجواد نعمتی .تهران :پل104 .1394 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :حافظه ،هوش ،اندیشه و تفکر ،خالقیت

تفکـر و سبـک زندگــی

 .49نیستانی ،محمدرضا .ما در باران خواهیم ماند :نقد حال اصحاب دانش .اصفهان :یار مانا.1395 .
216ص .رقعی.
مخاطب :معلم /مدیر
كلمات كليدي :خاطره نویسی ،زندگینامهها ،راهنمای تدریس
چکیده :خواندن شرح حال و احوال اصحاب دانش میتواند چراغ راهی باشد در درک چگونگی پیمودن این راه.
نویسندۀ کتاب حاضر میکوشد با بیان نقادانۀ زندگی خویش ،به خصوص از نظر تحصیلی و شغلی ،بعضی مسائل
و مشکالت موجود در جامعه ،اعم از مشکالت مدرسه و دانشگاه ،و تحصیل و تدریس و حتی سفر تا مشکالت
جامعه و کسب و کار و تجارت را در قالب خاطره بیان کند .در واقع ،این کتاب زندگینامهای خود نوشته است که
بیشتر جنبۀ تحلیلی و نقادانه دارد .محتوای کتاب به ده فصل تقسیم شده است و هر فصل در پیوستگی مفهومی
با فصلهای دیگر ،خاطراتی از یک استاد دانشگاه است که در کودکی درسنخوان بوده و به مرور و در اثر گذشت
زمان ،به درس روی آورده و حال در این کتاب نقد احوال جامعه را آورده است.
 .50بخت ،سپیده .باشگاه مغز :مغز من و رنگآمیزی( :)1یوگا با رنگها .تهران :مهرسا100 .1394 .ص .خشتی.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :آموزش و یادگیری ،خالقیت ،رنگآمیزی
چکیده :در شرایطی که هیچ وظیفهای بر عهده مغز قرار نگرفته است ،مجموعهای از نواحی مغزی فعال میشوند
که اصطالح ًا به آنها شبکه پیشفرض اطالق می شود هنگامی که این شبکه روشن میشود ذهن آرامش،
خودشناسی و خالقیت بیشتری پیدا میکند .یکی از راههای فعال کردن این شبکه رنگآمیزی نقشها و طرحهایی
با ویژگیهای خاص است .در این کتاب،عالوه بر معرفی ابزار رنگآمیزی ،تکنیکهای رنگآمیزی مانند سایه
زدن ،نقطهگذاری ،بافت ،عمق ،ترکیب رنگها و خالقیت طرحهایی ارائه شده است تا مخاطب رنگآمیزی نماید.
 .51بازان ،تونی .نقشهبندی ذهنی .محمدجواد نعمتی .تهران :پل108 .1394.ص .رقعی.
مخاطب :والدین /معلم
كلمات كليدي :هوش ،حافظه ،اندیشه و تفکر
چکیده :نقشۀ ذهنی روشی است برای ذخیرهسازی ،مرتبسازی و الویتبندی اطالعات در ذهن که روی کاغذ
انجام میشود و از کلمهها و تصویرهای خاصی استفاده میکند .کتاب حاضر میکوشد با معرفی نقشۀ ذهنی و
بیان اصول و قواعد مربوط به آن ،نحوۀ عملکرد و راههای استفاده از آن را نشان دهد .کتاب همچنین نحوۀ ایجاد
و طراحی نقشۀ ذهنی را از ابتدا و به صورت بسیار ساده توضیح میدهد .نقشۀ ذهنی در تمام مواقع قابل استفاده
است ،از جمله در آموزش .کتاب در فصل هفتم به این موضوع و در فصل هشتم نیز به کاربرد نقشۀ ذهنی در
زندگی کاری پرداخته است.
 .52جانسون ،اسپنسر .هدیه .نفیسه سلطانی .تهران :پل108 .1394.ص .رقعی.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :روانشناسی شخصیت ،داستان ،موفقیت
چکیده :داستانها میتوانند درعین سرگرمکنندگی آموزنده باشند .کتاب حاضر داستانی روانشناسانه است دربارۀ
مرد جوانی که در حال سرخوردگی و ناامیدی به یاد پیرمردی میافتد که در کودکی به او کمک کرده بود .مرد
توجویی خستگی ناپذیر را آغاز میکند .در نهایت
جوان برای یافتن هدیهای که پیرمرد آن را جادویی یافته بود ،جس 
خسته میشود و دست میکشد ،اما هدیه را با تمام وعدههایش کشف میکند .در واقع ،این کتاب به مخاطب
میآموزد چگونه روزهای سخت را پشت سر بگذارد و خود را باور کند.
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 .53زرینکلک ،نورالدین .اگر میتوانستم… .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان40 .1395 .ص .خشتی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم
كلمات كليدي :داستان کوتاه ،آناتومی ،کودکان
چکیده :نویسنده با روایتی داستانی آناتومی بدن انسان را توضیح میدهد و لزوم وجود این اعضا برای انسان در
طول زندگی را بیان میکند .همچنین کودکان با نقش هر یک از اعضای بدن و نیز تفاوت میان آنها با اشیای
موجود در محیط آشنا میشوند.
 .54احمدی ،احمدرضا .بر یال اسب سفید .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان44 .1395 .ص.
خشتی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم
كلمات كليدي :ادبیات کودکان ،انواع ادبی ،شعر
چکیده :در این شعرواره داستانگونه که نگاهی تحلیلی به ماجرای داستان دارد ،پشت یال اسب سفیدی،
شکوفههای گیالس روییده است .صاحبش گیالسهای رسیده را میچیند .سپس میوههای دیگری بر پشت اسب
میروید و صاحب اسب دوباره میوهها را میچیند تا اینکه اسب به دریا میرود و صاحبش منتظر بازگشت او میماند.
امیدواری یکی از مهمترین نکات مطرح در این داستان است.
 .55دروئون ،موریس .تیستو سبز انگشتی .لیلی گلستان .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
112 .1395ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،کودک و نوجوان
چکیده :تیستو کودکی است که نمیتواند بپذیرد آدم بزرگها با عقاید و افکار از پیش ساخت ه شدهشان دنیا را به او
بشناسانند و هنگامی که نگاهش را با دیدی تازه به آدمها میدوزد ،آن وقت متوجه آدم بزرگهایی میشود که با
عینک عادت به همهچیز نگاه میکنند .تیستو شانس این را دارد که از کودکی در جهتی درست حرکت کند .حرکت
تیستو با یاری گرفتن از گلها آغاز میشود و داستان ادامه مییابد.
 .56دال ،رولد .زنبور :چارلی و کارخانه شکالتسازی .زهرا متعصب دیانی .تهران :بینالمللی گاج.1395 .
192ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،کودک و نوجوان
چکیده :آقای «وایلی وانکا» شیرینیساز مشهور ،تصمیم دارد با قرار دادن پنج بلیت طالیی در شکالتهایش،
به پنج بچه اجازه دهد تا از کارخانه عجیبش دیدن کنند و در پایان بازدید هم آنقدر به آنها شکالت بدهد که تا
پایان عمرشان تمام نشود« .چارلی باکت» در خانوادهای فقیر زندگی میکند .آیا او میتواند برنده یکی از این بلیتها
باشد؟ این داستان در تقویت قوه تخیل و رشد خالقیت کودکان نیز مؤثر است.
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 .57دال ،رولد .زنبور :غول بزرگ مهربون .نوشین ملکی .تهران :بینالمللی گاج216 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ادبیات ملل ،داستانهای تخیلی ،داستانهای بلند ،کودک و نوجوان
چکیده :این داستان درباره دختری به نام «سوفی» است که با غول مهربانی آشنا میشود و زمانی که میفهمد
بقیه غولهای بدجنس میخواهند همه کودکان زیبای انگلستان را بخورند ،به فکر میافتد تا مانع کارشان شود و
با کمک غول مهربان موفق میشود.

 .58زرنشان ،مریم .فنچهای بیخیال .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان24 .1395 .ص .پالتویی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ادبیات کودکان ،انواع ادبی ،شعر
چکیده :اشعار این کتاب با هدف بازسازی اندیشههای دینی و اجتماعی کودکان و به تفکر واداشتن آنان به رشته
تحریر در آمده است .همچنین تجسم ذهنی و قدرت تخیل کودکان را افزایش میدهد و موجب رشد و بالندگی
ذهن پرسشگر و شخصیت عقالنی ،عاطفی و اجتماعی آنان میشود.

 .59شاهآبادی ،حمیدرضا .رمان نوجوان :الالیی برای دختر مرده .تهران :افق120 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ادبیات کودک و نوجوان ،داستانهای بلند ،داستانهای اجتماعی
چکیده :به دنبال خشکسالی دو ساله ،اهالی قوچان دچار قحطی شده و محتاج غذای روزانه خود میشوند .در
چنین شرایطی ،والی قوچان هر روز به شکلی طلب مالیات میکند .مردم گرسنه از فرط فقر ،دختران خود را
میفروشند .آنها دختران  3تا  10ساله خود را به سواران ترکمن میفروشند که از آن سوی سرحدات دولت روسیه
به ایران آمدهاند و پول حاصل را صرف دادن مالیات و سیر کردن بقیه خانواده خود میکنند .این کتاب داستان یکی
از این دختران است که از زبان راویان مختلف بیان میشود.

 .60هانتر ،نورمن .ماجراهای باورنکردنی پروفسور برانشتام .حسن پستا .تهران :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان208 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ادبیات ملل ،داستانهای بلند ،کودک و نوجوان
چکیده :در دنیا دانشمندان بزرگی بودهاند که کارهای بزرگی کردهاند؛ اما شاید هیچکدام از کارهای آنان قابل
مقایسه با اختراعات عجیب و غریب پروفسور برانشتام نباشد .این پروفسور با آن کت سادهای که به جای دکمه،
سنجاققفلی داشت و با سر بزرگ تاسش ،باهوش و کمی کم حافظه بود .او اغلب در هر اختراع نکته کوچکی را
فراموش میکرد و اختراعش چیز دیگری از آب درمیآمد و ماجرای تازهای میآفرید.
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 .61میرکیانی ،محمد .قصههایی از قدیم برای نوجوانان :همیشه قصهای هست جلد ( .)1-5تهران :بهنشر.
 .1395مجموعه  5جلدي رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :فرهنگ عامه ،افسانه ،کودک و نوجوان ،اقتباسها
چکیده :مجموعه پنج جلدی "همیشه قصه ای هست" شامل قصهها و افسانههایی از ادبیات کهن و عامیانه مردم
ایران به زبانی ساده و شیرین برای نوجوانان است که براساس حکایاتی از کتابهایی مانند «جامعالتمثیل» اثر
حبلهرودی« ،جوامعالحکایات» و «لوامعالروایات» اثر عوفی و «اسرارنامه» نوشته عطار نیشابوری بازنویسی شده است.

 .62بیات ،حمید رضا /کریمی خراسانی ،کیان [...و دیگران] .شهاب :ریاضی  9ام .تهران :مبتکران280 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :آموزش ریاضی
چکیده :دانشآموزانی که به درسی خاص عالقۀ بیشتری دارند و در آن درس قویتر هستند ،به منابع مطالعاتی
بیشتری نیاز دارند تا بتوانند استعدادشان را پرروش دهند .کتاب حاضر مخصوص دانشآموزان برتر در درس ریاضی
پایۀ نهم است که شامل آموزش پیشرفتۀ مباحث کتاب درسی و مثالها و نیز تمرینهای تفکیکشدۀ هر فصل
میشود .در انتهای کتاب  50پرسش چهارگزینهای برای هرفصل آمده است .تمرینها به دشوار و خیلی دشوار
طبقهبندی شده اند.
 .63مقدسی ،محمدرضا .ریاضی سبز هفتم اول متوسطه .1تهران :راه اندیشه184 .1394.ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :آزمونها ،مواد درسی ،آموزش ریاضی ،تمرینها
چکیده :درس ریاضی نیازمند تمرین و تکرار و حل سؤالهای متنوع است .این کتاب بر پایه کتاب ریاضی پایه
هفتم نگارش شده است و منبعی از سؤالهای متفاوت است که در فراگیری بهتر مطالب کتاب درسی کمک
میکند .بعضی از فصلهای کتاب که دارای مطالب بیشتری بود در اینجا به دو بخش تقسیم شده است .در طراحی
سؤالهای هر فصل سعی شده است با طرح سؤالهای جای خالی ،تستی و تشریحی دانشآموز با صورتهای
مختلف سؤالها آشنا شود و با حل آنها مطالب هر فصل را بهتر و عمیقتر فرا گیرد .در ادامه نیز سؤالهای
پیشرفته تحت عنوان "یک پله باالتر" در نظر گرفته شده تا دانشآموزان عالقهمند با این نوع سؤالها آشنا شوند و
تسلط بیشتری بر انواع سؤالها پیدا کنند .در پایان هر فصل نمونه سؤالهای امتحانی طراحی شده است.
 .64ملکی ،حمیدرضا /آذر ،مسعود .ریاضی هشتم .تهران :تختهسیاه152 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هشتم
كلمات كليدي :آموزش ریاضی ،تمرینها
چکیده :کتابهای کمکدرسی شامل تمرینهایی هستند که به درک بهتر مطالب کمک میکنند .کتاب
حاضر به منظور کمک به درس ریاضی دانشآموزان پایۀ هشتم تدوین شده است .محتوای کتاب عبارتاست
از «درسنامه» که توضیح مختصر و ذکر نکات مهم درس است؛ «سؤال بیپاسخ» که تمرینهایی است از
نکات آموخته شده در هر درس .پس از آنها نیز «سؤاالت تکمیلی» که پیشرفتهتر هستند و در نهایت نیز نمونه
«آزمونهای پایان نیمسالهای اول و دوم» ارائه شدهاند.
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 .65بیات ،حمید رضا /کریمی خراسانی ،کیان[...و دیگران] .شهاب :ریاضی 8ام .تهران :مبتکران ,پیشروان.
252 .1395ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هشتم
كلمات كليدي :آموزش ریاضی ،آزمونها ،تمرینها
چکیده :دانشآموزانی که به درسی خاص عالقۀ بیشتری دارند و در آن درس قویتر هستند ،به منابع مطالعاتی
بیشتری نیاز دارند تا بتوانند استعدادشان را پرروش دهند .کتاب حاضر مخصوص دانشآموزان برتر در درس ریاضی
پایۀ هشتم است که شامل آموزش پیشرفتۀ مباحث کتاب درسی و مثالها و نیز تمرینهای تفکیکشدۀ هر فصل
میشود .هر فصل عبارت است از یادآوری مبحث مورد نظر در سالهای گذشته و سپس توضیح درس جدید .پس
از آن تمرینها و بعد پرسشهای چهارگزینهای آمده است.
 .66آقازاده ،محرم /نقیزاده ،محرم .مجموعه کتابهای دانشافزایی :فهم تیمز ( )TIMSSمطالعه بینالمللی
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در ریاضی و علوم .تهران :مرآت256 .1394.ص .رحلی.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :راهنمای آموزشی ،علوم ،ریاضیات
چکیده :در این کتاب متغیرهای تیمز در برابر متغیرهای مرتبط با پیشرفت تحصیلی به صورت جدول آمدهاند .در بخش
اول کتاب کلیات و جزئیات تیمز ارائه میشوند و پیشینۀ تاریخی انجمن بینالمللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی معرفی و
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ایرانی بررسی و  21متغیر عمدۀ تیمز به صورت داده محور در دو بخش علوم و ریاضی
بررسی میشوند .در بخش دوم ،دربارۀ عوامل مربوط به مدرسه صحبت شده است .همچنین ،نقش متغیرهایی چون
اهداف چالشی و بازخورد ،مشارکت والدین ،محیط ایمن و منظم ،و همیاری و حرفهگرایی معلم تبیین شدهاند.
 .67شکری کهی ،مریم /عرب اسدی ،معصومه .کتاب کار ریاضی پایه هشتم تمرینها و مسئلههای
تکمیلی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان216 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هشتم
كلمات كليدي :مواد درسی ،تمرینها ،مسئلههای تکمیلی ،آموزش ریاضی
چکیده :در این کتاب توجه به رویکرد کاربردی در طراحی سوالها ،بهطوری که برای ارتباط مؤثر بین مفاهیم و
پاسخ دادن به سؤالها ،توجه به پیرامون و زندگی روزمره مورد نظر قرار میگیرد .امکان نوشتن پاسخها در ادامه
هر مسئله ،قرار داشتن تمرینهای مروری برای دوره هر فصل ،سوالهای چهارگزینهای زمینه مناسب برای دوره
مفاهیم آموزشی قبلی را فراهم مینماید .در انتها نیز  4آزمون  20نمرهای از میانترم یک و دو به جهت آمادهسازی
دانشاموزان باعث تقویت علمی و دوره مطالب کتاب میشود.
 .68قندی ،انسیه /رضایی ،سمیه .گنجینه یادگیری ریاضی سال سوم پایه نهم دوره اول متوسطه.
تهران :مبتکران ,پیشروان112 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :آموزش ریاضی ،راهنمای آموزشی ،مواد درسی
چکیده :تدریجیبودن سطح تمرینها ،فعالیتها و موادآموختنی ،در دانشآموز احساس موفقیت و اعتمادبهنفس
به وجود میآورد ،پس ضرورتی برای بهکارگیری تشویقهای مادی برای ارتقاءسطح یادگیری وجود ندارد .این
کتاب با هدف پوشش دادن به یادگیری دانشآموزان در پایهنهم دوره اول متوسطه در سه سطح ،مشخصکننده
اصول و مفاهیم اساسی هر درس ،عمق بخشیدن و تثبیت آموختههای پیشین ،توسعه و غنیسازی آموختهها برای
دانشآموزانی که توان یادگیری باالیی دارند ارائه شده است.
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ریـــاضــــی

 .69شاهمحمد ،حسین .مترو تجریش ،شربت سکنجبین ،حلقه نامزدی و  142معمای دیگر.
تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی144 .1395 .ص .خشتی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :راهحل ،معما ،خاطره ،سرگرمیهای آموزشی
چكيده :افرادی که میتوانند از چالشهای فکری رهاشوند ،توانایی بیشتری در تصمیمگیری دارند .این کتاب
شامل  145معما و راهحل است که هدف آن افزایش توانایی ذهنی مخاطب است .معماها به بیانی ساده مطرح
شدهاند تا برای افرادی هم که آشنایی کمی با ریاضیات دارند ،قابل حل باشند .هدف نویسنده از تدوین و گردآوری
این معماها فقط جنبه تفریحی و سرگرمی نیست بلکه کوشش فرد در یافتن پاسخ معمایی ،شخص را برای حل
معمای بعدی آماده میکند.

شـعـــــر
م محمد باقر علیهالسالم .قم :مؤسسه فرهنگی
 .70پوروهاب ،محمود .باران قاصدک :شعر آیینی اما 
دارالحدیث16 .1394.ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ادبیات کودکان ،انواع ادبی ،شعر ،امامان
چكيده :در این منظومه هدف آن است که کودکان با بخشی از زندگی امام محمد باقر (ع) آشنا شوند .این روایت
از تولد تا واقعه عاشورا و امامت آن حضرت را پوشش میدهد.

 .71ملکی ،بیوک .در پیادهرو .تهران :مؤسسه انتشارات امیرکبیر40 .1394.ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :انواع ادبی ،شعر ،ادبیات نوجوانان
چكيده :مجموعه شعر کتاب حاضر ،درباره اتفاقات تلخ و شیرینی است که در پیادهرو رخ میدهد .از نظر شاعر،
پیادهرو میتواند جای افرادی باشد که تکدی میکنند ،کودکی که مادرش را گم کرده ،پرندگانی که به دنبال غذا
هستند و افراد بیخانمانی که شب را در کوچه میگذرانند.

 .72علویفرد ،یحیی .مجموعه شعر نوجوان :سایه روشن .قم :مؤسسه فرهنگی دارالحدیث24 .1394.ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ادبیات فارسی ،انواع ادبی ،شعر ،نوجوانان
چكيده :اشعار این کتاب در قالب چهارپاره سروده شده و به آسیبهای موجود در روابط نوجوانان با بزرگساالن
میپردازد .بخش اول کتاب از زبان یک بزرگسال مطرح شده و با اینکه لحن پندآمیز ی دارد ،به شکلی هنری بیان
میشود .بخش دوم درددلهای نوجوانان از بزرگساالن است .شاعر با زبان شعر تالش دارد تلنگری به نوجوانان
بزند تا در رفتارهای خود تجدیدنظر کنند.
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شعـــــــــر

 .73هاشمی ،سی د سعید .ماه روشنترین سیب دنیاست .تهران :مؤسسه انتشارات امیرکبیر32 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ادبیات کودکان ،انواع ادبی ،شعر نو
چكيده :کتاب حاضر حاوی مجموعه شعر نوجوانان ،در قالب نیمایی است که به موضوعات اجتماعی ،آیینی ،دینی
میپردازد .واقعه عاشورا ،واقعه غدیر خم ،محیط زیست و توجه به آن ،مهربانی و عشقورزی و . . .از موضوعات
محتوایی اشعار است.

عــربــی

 .74محسنزاده ،محمدعلی .شمارش و اندازهگیری در زبان عربی با تأکید بر قرآن و روایات .قم:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی404 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :آموزش زبان عربی ،شمارش عربی
چکیده :استفاده از عدد و تکرار آن در ذکر ساعت ،تاریخ ،خواندن شمارههای مختلف و . . .از مباحث پرکاربرد
زبان و ادبیات عربی است .این نوشتار ،با رویکرد آموزش قواعد کاربردی عدد و ملحقات آن در زبان عربی تدوین
شده است .در این راستا از مثالهای متعدد و جامع و تطبیق قواعد با مثالهای آموزشی قرآنی و روایی و مثالهای
مکالمهای به زبان فاخر و امروزین استفاده شده است .در پایان هر بخش نیز تمرینهایی آمده است.

علـوم تجـربـی

 .75ناصری ،مهدی .آسمان شگفتانگیز فرهنگنامه دانشآموزی نجوم و فضا .تهران :طالیی.
64 .1395ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :نجوم ،دایرةالمعارفها
چکیده :در این کتاب اطالعات علمی با زبانی ساده ،توضیح داده شده است .در کنار متن ،تصاویر و نقاشیها به فهم
بهتر مطالب کمک میکنند .عکسهای واقعی هم قسمتی از جذابیتها و زیبایی آسمان را نشان میدهند .بعضی
از این عکسها توسط عکاسان و برخی دیگر به کمک پیشرفتهترین و دقیقترین ابزارهای نجومی تهیه شدهاند .در
انتهای کتاب ،واژهنامه قرار دارد که در آن توضیحاتی درباره اصطالحات و کلمات مهم و پرکاربرد نجوم آمده است.
 .76آمان ،کریستین /آورو ،پییر .دانشنامه خانواده :اسرار جانوران و گیاهان .مهدی ضرغامیان ،مهناز عسگری.
تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان142 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :اطالعات عمومی ،جانوران و گیاهان ،دایرةالمعارف ،کودکان و نوجوانان
چکیده :این کتاب جلد دوم از دانشنامه خانواده است که به معرفی تاریخ طبیعی زمین ،دنیای جانوران و دنیای
گیاهان میپردازد .در بخش اول دورانهای بزرگ تاریخ کره زمین از قدیمیترین موجودات ،نخستین جانوران،
پیدایش و انقراض دایناسورها ،خزندگان و پرندگان و انسان نئاندرتال با تصاویر مربوط به هر بخش آمده است .در این
کتاب چند زمینه نزدیک به هم فصلبندی شده و در هر فصل ،تعدادی پرسش مرتبط با هم طراحی شدهاند .برای
هر پرسش دو نوع پاسخ ارائه شده است .نخست ،پاسخ اولیه و کمو بیش کوتاه و کلی برای افراد کمسن و سالتر و
سپس برای نوجوانان یا والدین و آموزگارانی که به توضیح بیشتر نیازمندند ،پاسخ مفصل و جزئیتر داده شده است.
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چکیده :آیا میدانید چه چیزهایی درون بدن شماست و بدن شما چگونه کار میکند؟ این کتاب به مخاطب
میآموزد که هر دستگاه بدن انسان چگونه کار میکند و چگونه تمام دستگاههای بدن با یکدیگر ،ترکیب پیچیده
بدن انسان را تشکیل میدهند .نویسنده از تصاویر واقعی برای نمایش بدن و اجزای آن استفاده کرده است،
همچنین درمورد پنج حس بینایی ،شنوایی ،المسه ،چشایی و بویایی اطالعات جدیدی ارائه میدهد .ما چگونه و
چرا تنفس میکنیم ،چگونه حرکت میکنیم و چگونه تولید مثل میکنیم و باعث بقای نسل میشویم ،از موضوعات
مطرح شده در این کتاباند.

 .78اشتگهاوسکوواک ،رابینه .چرا و چگونه ( :)64پروانهها ،رشد ،دگردیسی و شیو ه زندگی .کمال
بهروزکیا .تهران :قدیانی48 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :شیوۀ زندگی ،دگردیسی ،شفیره
چکیده :پروانهها دوستداشتنیترین حشرات رنگارنگ هستند .بعضی از انواع پروانهها از هزاران سال پیش
توچهارم از مجموعه کتابهای "چرا
تاکنون برای تهیۀ ابریشم به انسانها کمک میکنند .کتاب حاضر جلد شص 
و چگونه" است که نگاه جامعی به شیوۀ زندگی جالب پروانهها دارد و ارتباط نزدیک ما و آنها را نشان میدهد.

 .79اینگرام ،مریل .چگونه پژوهش را بیاموزیم :پژوهشهای زیستی 101 :پژوهش علمی با بطری
نوشابه .رضا روحانی ،فریبا شریفی .تهران :دیبایه116 .1394.ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :پژوهشهای علمی ،آزمایشها ،راهنمای آموزشی
چکیده :این کتاب راهنمایی است برای معلمها ،دانشآموزان و والدین آنها تا بتوانند با بطری نوشابه و دیگر
مواد بازیافتی موجود و در دسترس درباره محیط زیست و زیستبومهای گوناگون پژوهش کنند .پروژههای ارائه
شده در این کتاب ،از ساده به دشوار فهرست شدهاند و میتوان همزمان و در کنار موضوعات درسی آنها را اجرا
کرد .در این پروژهها دانشآموزان ب ه تدریج با ساختار و مراحل پژوهش علمی مانند فرضیه سازی ،طرح پرسش و
گزارش یافتهها آشنا میشوند.

 .80هارتمان ،گرهارت .چرا و چگونه :جانوران وحشی :کیسهداران ،پریماتها و گربهسانان .کمال
بهروزکیا .تهران :قدیانی48 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :جانورشناسی ،کودک و نوجوان ،گربهسانان
چکیده :تقریب ًا زندگی تمام جانوران در زمین در معرض خطر است .نسل بسیاری از جانوران پستاندا ِر مورد بحث در
این کتاب از سوی انسان تهدید میشود .کتاب حاضر نه تنها به معرفی پستانداران بزرگ و ناشناخته میپردازد بلکه
تودوم
دربارۀ جانوران جالبی سخن میگوید که اگر از بین بروند گنجینۀ مهمی از دست میرود .این کتاب جلد شص 
از مجموعه کتابهای "چرا و چگونه" است که با ارائۀ تصاویر به معرفی جانوران وحشی و زندگی آنها میپردازد.
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علــوم تجـربــــی

 .77بارنس ،کیت .دانشنام ه علوم :بدن انسان .فاطمه امیری .تهران :آبادیران44 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم
كلمات كليدي :انسان ،تولیدمثل ،دستگاه گردش خون

علــوم تجـربــــی

 .81هاموند ،ریچارد .دانش و فناوری خودرو حسین عسگری .تهران :طالیی 96 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :اطالعات ،فناوری آموزشی ،علوم
چكيده :بسیاری از مردمی که رانندگی میکنند ،از اصول علمی ساخت خودروهایشان اطالعی ندارند .این کتاب
میکوشد در چهار فصل با عنوانهای « قدرت ،سرعت ،فرمان پذیری و فناوری» دربارۀ چگونگی کارکرد خودرو،
نکاتی را به مخاطب بیاموزد .برای مثال ،دربارۀ چگونگی کارکرد توبوشارژها اطالعاتی میدهد و نیز توضیح میدهد
ی شده است.
بنزین چگونه تولید میشود .در انتهای کتاب نیز به ماشینهای آیندۀ دنیا اشارها 

 .82واکر ،ریچارد .شاهد عینی :دانشنامه بدن انسان .سمانه آبنیکی .تهران :ایده پردازان چکاد.1395 .
74ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز /معلم
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :دانشنامه
چکیده :شناخت بدن انسان و ساختار اندامها برای بسیاری از دوستداران علم جالب است .کتاب حاضر
دانشنامهای است شامل اطالعاتی کامل و البته کوتاه دربارۀ بدن انسان که کام ً
ال تصویری تنظیم شدهاند تا
مخاطب ارتباط بهتری با آن برقرار کند« .بررسی و کالبد شکافی ،مشاهدۀ درون بدن ،جسم میکروسکوپی ،درون
استخوانها ،درون مغز ،قلب ،خون و مرد و زن  ،و بدنهای آینده» بخشهایی از کتاب هستند .در انتهای کتاب
نیز گاهشمار  ،بیشتر بدانید ،واژههنامه و نمایه محتوای آن را کامل کر دهاند.

 .83واکر ،ریچارد /جکسون ،تام [...و دیگران] .دانشنامه مصور بدن انسان /دانشنامه مصور حیوانات/
دانشنامه مصور دایناسورها .محمدجواد نعمتی .تهران :کمال اندیشه3 .1395 .ج .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :دانشنامه ،علوم زیستی
چکیده :مجموعه پيش رو شامل دانشنامههاي مربوط به بدن انسان ،حيوانات و دايناسورهاست .هر كتاب حاوي
دانستنيهايي از موضوع آن دانشنامه است كه براي مخاطب سرگرم كننده است .کتابها کام ً
ال ترکیبی از متن و
تصویر هستند و مطالب بر اساس موضوع فهرست شدهاند .از آنجا که کتاب به صورت دانشنامه تنظیم شدهاست،
اطالعات دقیق و درعین حال مختصری را شامل میشود .واژهنامهای الفبایی نیز در پایان کتاب موجود است.

 .84لیپینکات ،کریستین .دانشنامه مصور نجوم .محمدجواد نعمتی .تهران :کمال اندیشه74 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :علم نجوم ،سیارات ،ستارهشناسی باستان ،طالع بینی ،کهکشانها
چکیده :این کتاب به عالقهمندان مطالعه فرصت میدهد ،با کاربرد علم نجوم در زندگی ،لوازم علم نجوم در
زمان باستان ،ستاره شناسی باستان ،طالع بینی ،انقالب کوپرنیکی ،تلسکوپ نوری ،خورشید و منظومه شمسی،
مسافرین فضا ،تولد و مرگ ستارگان ،وجود حیات در مریخ آشنا شوند .در این کتاب تصاویر سهم بهسزایی در
معرفی نمادهای سنتی ،اسطرالبها ،اطلس کاردینال ،قدیمیترین رصدخانه دنیا ،کاربردهای ستارهشناسی در
دریانوردی ،تقویم نجومی دریایی ،رادیو تلسکوپ ،شاتل فضایی و . . .دارد.
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چکیده :اين مجموعه شامل  6جلد كتاب است كه دربارۀ انواع ميكروبها ،جانداران میکروسکوپی و دنیای پنهان
آنها ،بدن انسان ،خوراكيها ،طبيعت و گرد و غبار و حشرات ریز موجود در آن صحبت میکند که ممکن است
روی رختخواب ،لباس ،بدن جانوران خانگی و يا در هر جایی از خانه زندگی کنند .در هر جلد اطالعاتی دربارۀ هر
موجود ،به همراه تصویر میکروسکوپی آن ارائه شده است تا مخاطب بیاموزد این جانداران از کجا آمدهاند و در چه
جاهايي و چگونه زندگي ميكنند.

 .86استات ،کارول .کاوش در فضا .المیرا حسینی .تهران :ایده پردازان چکاد74 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :اکتشافات علمی ،دانشنامه
چکیده :کتاب حاضر از مجموعۀ «شاهد عینی» دانشنامهای است شامل اطالعاتی کامل و البته کوتاه دربارۀ
فضا .محتوای کتاب با تصویرهای بسیاری از انواع موشکهای فضایی ،لباسهای فضانوردی ،آموزش فضانوردی
و ایستگاههای فضایی کامل شده است تا مخاطب ارتباط بهتری با موضوع برقرار کند« .چیستی فضا ،کشورهای
فضایی ،مسافران فضا ،زندگی در فضا و کاشفان فضا» بعضی از بخشهای کتاب را به خود اختصاص دادهاند.

 .87احمدی ،احمد /انصاریراد ،پرویز[...و دیگران] .کتاب کار علوم تجربی درس ،تمرین و فعالیتهای
تکمیلی پایه نهم .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان208 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :مواد درسی ،فعالیتهای تکمیلی ،تمرینها ،پرسشها و پاسخها
چکیده :کتابی که پیش رو است دربرگیرنده مجموعهای از پرسشها و مسئلههای تکمیلی است که دانشآموز را
در یادگیری و عمق بخشیدن به درک مفاهیم علوم تجربی پایه نهم کمک خواهد کرد .در این کتاب از شیوههای
نوین ارزشیابی در طراحی پرسشها استفاده شده است و پرسشها و مسئلهها به همراه تصویر یا نمودار تنظیم
شدهاند و همچنین امکان نوشتن پاسخها در ادامه هر پرسش وجود دارد.

 .88احمدی ،احمد /انصاریراد ،پرویز[...و دیگران] .کتاب کار علوم تجربی درس ،تمرین و فعالیتهای
تکمیلی پایه هفتم .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان172 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :مواد درسی ،پرسشها و پاسخها ،تمرینها
چکیده :کتاب پیش رو دربرگیرنده مجموعهای از پرسشها و مسئلههای تکمیلی است که در یادگیری و عمق
بخشیدن به درک مفاهیم علوم کمک خواهد کرد .این کتاب با سرفصلهای کتاب درسی مطابقت دارد و از
شیوههای نوین ارزشیابی در طراحی پرسشها و مسئلهها استفاده کرده است .برای ارتباط موثر بین مفاهیم و پاسخ
دادن به پرسشها ،بیشتر پرسشها و مسئلهها به همراه تصویر یا نمودار تنظیم شده است .امکان نوشتن پاسخ در
ادامه هر پرسش و مسئله ،بهگونهای است که این کتاب نقش دفتر علوم را نیز ایفا میکند.
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علــوم تجـربــــی

 .85کرو ،سابرینا .زیر میکروسکوپ :در اقیانوس /در بدن شما /در حیاط و ....حسن ساالری /علیرضا
ی جبلی [...و دیگران] کاشانی تهران :بهنشر 6 .1395 .ج .رحلی کوچک.
باقر 
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :زندگی حیوانات ،حیوانات دریایی ،غذا ،بهداشت

علــوم تجـربــــی

ن سؤالها و جوابها :نهنگها و دلفینها .مهدی رمضانی .تبریز :گنجینه دانش
 .89انتشارات مایلز کلی .اولی 
نوین24 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :حیوانات دریایی ،زندگی حیوانات ،اطالعات عمومی
چکیده :نهنگها از بزرگترین حیوانات دریا و از اولین حیواناتی محسوب میشوند که کودکان و نوجوانان آنها
را میشناسند .کتاب «نهنگها و دلفینها» دربارۀ این دو جانور اطالعاتی به مخاطب میدهد و او را با پاسخ
بعضی سؤالهای احتمالیاش در بارۀ آنها آشنا میکند؛ سؤالهایی مثل :نهنگ چقدر وزن دارد ،چرا دلفینها
نزدیک قایقها شنا میکنند ،آیا نهنگها و دلفینها شیر میخورند ،دلفینها چطور سالم میکنند و آیا انسانها
هنوز هم نهنگها را شکار میکنند .اطالعات این کتاب با تصویرهای بزرگ و دقیق از اجزای بدن این جانوران
ارائه شده است.

علـوم تربیتـی
 .90اکرس ،دیوید .امتحان بدون اضطراب :هزار و یک نکته در باره مهارتهای مطالعه و یادگیری.
مجتبی تمدنی .تهران :دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب258 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :مهارتهای مطالعه ،آموزش و یادگیری ،دانشآموزان ،امتحانات
چکیده :نویسنده بر مدیریت اضطراب امتحان از ابتدا تا انتهای دوره تحصیلی تمرکز دارد و در رابطه با مباحثی
چون مدیریت زمان ،ایجاد انگیزه ،طرح و تحلیل سؤال امتحان ،مهارتهای خالصهنویسی ،بهبود حافظه ،مقابله
با اضطراب و یادگیری گروهی مطالبی را ارائه داده است .نگارنده برای موفقیت در امتحان ،به نکتههایی درمورد
مهارتها و فرصتها اشاره کرده است تا دانشآموز از درس خواندن و امتحان دادن لذت ببرد.
 .91اسنوکهریس ،الیزابت .چگونه پژوهش را بیاموزیم :پژوهشهای کارآگاهی :بررسی صحنههای جرم
و جنایت ،راهنمای آموزشی برای نوجوانان .رضا روحانی ،فریبا شریفی .تهران :دیبایه112 .1394.ص .رحلی.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :پژوهش ،جرم و جنایت ،اسناد و مدارک ،جر م شناسی
چکیده :آزمایشها و موضوعهای پژوهشی که در این کتاب با آنها آشنا میشوید ،همان روشهای علمی هستند
که کارآگاهان جرمشناس ،در محل حادثه برای گردآوری مدارک و شواهد به کار میبرند .با این تفاوت که جنایتی
اتفاق نیفتاده است و مخاطب تحت فشاری که پلیس هنگام وقوع جرم قرار میگیرد نیست .با بهکارگیری این
روشها و استفاده از ابزارهایی ساده ،مخاطب میتواند نحوه پخش شدن خون ،انگشتنگاری ،نحوه تشخیص انواع
جوهر خودکار ،نحوه شکستن برخی اشیاء و بسیاری موارد دیگر را آزمایش کند.
 .92پیرس ،چارلز .چگونه پژوهش را بیاموزیم :چگونه دانشآموزانی پژوهشگر تربیت کنیم؟ .رضا
روحانی .تهران :دیبایه184 .1394.ص .رحلی.
مخاطب :معلم /دانشجو معلمان
كلمات كليدي :روششناسی پژوهش ،فنون و ابزار پژوهش ،راهنمای آموزشی
چکیده :کودکان پیش از ورود به مدرسه کشفهای تازه میکنند و درپی آن سؤال طرح میکنند ،به جستو
جوی پاسخ میروند ،از دیگران میپرسند و یافتههایشان را به اشتراک میگذارند .کتاب پیش رو میکوشد ،برای
تقویت این حس در دوران مدرسه و درآمیختن پژوهش با برنامۀ درسی رسمی آموزشی روشهایی عملی ارئه
دهد .در بخش اول کتاب شیوۀ آمادهسازی کالس و دانشآموزان برای پژوهش مطرح میشود .نحوۀ نهادینهکردن
عالقه به پژوهش با انجام پژوهشهای داخل و خارج از کالس نیز در بخش دوم توضیح داده میشود .بحث روش
ارزشیابی و ابزار آن نیز در فصل سوم آمده است.
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چکیده :ایجاد مدرسۀ بانشاط و داشتن دانشآموزانی شاد از دغدغههای امروزی مدرسهها و خانوادههاست .کتاب
حاضر میکوشد در ابتدا با تعریف شادی مفهوم آن را در ذهن مخاطب روشن سازد .سپس با ذکر عوامل مؤثر بر
شادی دانشآموزان در خانواده  ،مدرسه و کالس درس ،نکتههای مربوط به هر محیط و شادسازی دانشآموزان در
آنها را گوشزد کند .به این ترتیب ،کتاب شامل راهکارهایی دربارۀ انواع فعالیتهاییاست که به منظور شادسازی
محیطهای اطراف دانشآموزان میتوان آنها را پیادهسازی واجرا کرد.
 .94تیم نویسندگی دانشگاه  .UFAچگونه یادگیری رابه سرگرمی تبدیل کنیم؟ .اکرم قیطاسی .تهران:
مؤسسه فرهنگی منادی تربیت128 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم
ت های مطالعه ،یادگیری ،روانشناسی ،راهنمای آموزشی
كلمات كليدي :مهار 
چکیده :چنانچه یادگیری به سرگرمی تبدیل شود ،یادگیرنده از آن لذت میبرد و خسته نمیشود .کتاب حاضر
در چهار بخش میکوشد به مخاطب کمک کند بتواند از یادگیری به عنوان سرگرمی لذت ببرد .دربخش اول،
مخاطب با خودش و فرایندهای ذهنی بیشتر آشنا میشود و با شناخت هوشهای چندگانه ،نقاط ضعف و قوت خود
را میشناسد .در بخش بعد سازگاری با دیگران را میآموزد که یکی از بهترین راههای یادگیری است .در بخش
سوم با عنوان «نکاتی دررابطه با تفکر و حافظه» ،مخاطب این موضوع را در قالب چندین بازی تمرین میکند.
بخش آخر نیز به محیط یادگیری و نقش آن در تبدیل یادگیری به سرگرمی اختصاص دارد.
 .95بازان ،تونی .حافظهات را به کار بینداز :ذهن خود را بهتر بشناسید تا بتوانید قدرت ذهن و
حافظه خود را افزایش دهید .محمدجواد نعمتی .تهران :پل272 .1394.ص .رقعی.
مخاطب :والدین /معلم
كلمات كليدي :حافظه ،تمرینها ،اندیشه و تفکر
چکیده :حافظه ظرفیت باالیی دارد و در صورتی که راههای استفاده از آن را بدانیم ،میتوانیم بهرۀ زیادی از
حافظه ببریم .کتاب حاضر به حافظه ،روش اصلی تقویت آن و چگونگی استفاده از نقشۀ ذهنی در به خاطر سپاری
میپردازد .در فصلهای  1تا  ،9به منظور تعیین ظرفیت کنونی حافظۀ مخاطب ،انواع فعالیتهای سنجش و تست
حافظه ارائه و اولین روشهای تقویت آن اعالم میشوند .در بخش دوم کتاب ،روش اصلی تقویت حافظه معرفی
میشود و روشهایی برای افزایش بهرۀ هوشی ،بهخاطر سپردن شمارههای تلفن ،برنامهها و قرارها ،تاریخها و
رویدادهای مهم میآیند .بخش سوم با معرفی روش استثنایی تقویت حافظه ،یعنی«نقشههای ذهنی» ،اصول
مربوط به آن و فعالیتهای بسیاری که به تمرین تقویت حافظه مربوط میشوند را در برگرفتهاست.
 .96مالس ،دوبر اوکا و [...و دیگران] .حقوق کودک را بشناسیم و با آن زندگی کنیم! :دستنامه آموزش
حقوق کودک در دبستان و دبیرستان .زهره قایینی ،ویدا محمدی .تهران :مؤسسه فرهنگی -هنری  -پژوهشی
تاریخ ادبیات کودکان376 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :والدین /معلم /مدیر /مشاور
كلمات كليدي :حقوق فردی و اجتماعی ،قوانین ،روابط بینفردی
چکیده :همۀ مردم باید حقوق کودک را بشناسند و برای اجرای آن در جامعه بکوشند .کتاب حاضر حقوق کودک و نوجوان را
به خود آنها و به اولیا و معلمان میشناساند تا بتوانند فضایی از تفاهم و دوستی بسازند .در بخش اول کتاب ،نویسنده با معرفی
و بیان حقوق کودک و الزمۀ آموزش آن ،به نقش کتابخانهها و انواع دیگر محیطهای اجتماعی در حفظ این حقوق میپردازد.
سپس برخی نمونههای نقض حقوق کودک و نیز پیماننامۀ حقوق کودک را میآورد .در بخش دوم نیز انواع حقوق کودک
برشمرده میشوند :حق سالمتی ،برابری ،حفظ هویت ،برخورداری از محیط سالم ،بازیکردن ،کودکیکردن ،آموزش و. ...
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علــوم تربیتـــی

ی کلوانق ،هادی /حسنزاده ،ناصر .چگونه دانشآموزانی شاد داشته باشیم؟ .تبریز :پژوهشهای
 .93جهد 
دانشگاه168 .1394.ص .وزیری.
مخاطب :معلم /سایر کارشناسان
كلمات كليدي :بهداشت روانی ،فعالیتهای فوق برنامه ،روانشناسی

علــوم تربیتـــی

 .97عبادی ،موسی /ملکی ،شیما .درسپژوهی و توسعه حرفهای معلم .همدان :فراگیر هگمتانه.1395 .
182ص .وزیری.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :فعالیتهای پژوهشی ،تحقیق علمی ،بهسازی آموزش
چکیده :یکی از راههای بازاندیشی در روشها که معلمان با مشارکت یکدیگر میتوانند به کار گیرند ،فرآیند
درسپژوهی است .درسپژوهی روند تغییر در مدرسه را تسهیل میکند و همانطور که از نامش پیداست،
پژوهش در درس یا تدریسپژوهی است .کتاب پیش رو در هفت فصل انواع روشهای تحقیق ،پیشینه و
پیشنیازهای درسپژوهی ،مدلهای درسپژوهی در جهان و ایران ،نکات مهم در گزارش نویسی و بخشهای
مختلف گزارش درسپژوهی را تشریح مینماید .در ادامه تهیه گزارش در محیط الکترونیکی را بهصورت کامل
توضیح میدهد و در انتها خالصهای از مقالههای نقش جشنوارههای درسپژوهی در توسعه حرفهای معلمان
را ارائه مینماید.
 .98سرکارآرانی ،محمدرضا .مدارس یادگیرنده :درسپژوهی ،ایدهای جهانی برای بهسازی آموزش و
غنیسازی یادگیری .تهران :مرآت304 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :پژوهش ،آموزش و یادگیری
چکیده :درسپژوهی ،پژوهشی مدرسهمحور در بستر کالس درس است که بر چرخۀ یادگیری گروهی ،کیفی،
مشارکتی و مداوم کارگزاران آموزشی استوار است .این کتاب مجموعهای از مقالههای نویسنده دربارۀ درسپژوهی
(مطالعۀ درس) است که چالشهای دهۀ اخیر و چشماندازهای درسپژوهی در ایران را بررسی و راهکارهایی عملی
برای اجرای مؤثرتر آن پیشنهاد مینماید .در ابتدای هر فصل ،نقشهای مفهومی آمده که دربردارندۀ نمای کلی آن
فصل است.
 .99آقازاده ،محرم /سنه ،افسانه .مدارس یادگیرنده :کاربرد هوشهای چندگانه در کالس درس .تهران:
مرآت328 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :مدارس ،کالس درس ،هوش های چندگانه
باره موفقیت کالسی
چکیده :نظریه هوشهای چندگانه به آموزگاران فرصت میدهد که اندیشههای خود در 
را گسترش دهند و هر چه بهتر جوابگوی نیازهای یادگیری دانشآموزان در کالس درس باشند .در کتاب حاضر
با تبیین نظری هوشهای چندگانه ،چگونگی همگام شدن تدریس بر پایه قابلیتهای یادگیرندگان نشان داده
میشود .کتاب حاضر دارای  12فصل است که در آن خواننده هر یک از هوشها را شناخته و توانایی یاد گیرندگانی
را که هوش یا قابلیت خاصی دارند را مورد توجه قرار میدهد.
 .100نیواستید ،شلی /ایسلس باک ،اما .مهارتهای اساسی برای مدیران محیطهای آموزشی
کودک محور .علی ایمانی ،فلکناز آتشی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان208 .1394.ص .وزیری.
مخاطب :مدیر
كلمات كليدي :مدیران ،مهارتهای آموزشی ،مهارت رهبری
چکیده :مدیران در مراکز آموزشی دانشآموز محور باید بتوانند از مهارتهای شخصی و حرفهای کمک گرفته
تا مطمئن شوند بهترین خدمات ممکن را فراهم میکنند .در این کتاب ،به چگونگی توانایی مدیران در توسعۀ
مهارتهای اصلی رهبری برای مدیریت محیطهای آموزشی توجه شده است .مؤلفان ،ده مهارت اساسی را برای
پشتیبانی از این مدیران خالصه نموده و توصیههایی را ارائه میکنند بهطوریکه یک مدیر دارای اعتماد به نفس،
قاطع و با شهامت شود .این کتاب نظریۀ مدیریتی را توضیح داده و به شما کمک خواهد کرد مهارتهای خود را
توسعه دهید.
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چکیده :دربارۀ تندخوانی و تکنیکهای برتر تقویت حافظه مطالب زیادی نوشتهشدهاند .کتاب حاضر در همین باره
میکوشد مخاطب را با مهارتهای مطالعه با کمک نقشهبندی ذهنی ،آماده کند .محتوای کتاب در هفت فصل
خالصه شده است :در فصل اول ،نویسنده شگفتانگیز بودن مغز را برای مطالعه گوشزد میکند .در فصل دوم،
مشکالت و موانع ذهنی ،حسی و فیزیکی مربوط به مطالعه بررسی میشوند .فصل سوم شامل روشی هشت مرحلهای
به منظور آمادگی برای مطالعه است .فصل چهارم تندخوانی را معرفی میکند و در فصل ششم تکنیکهای تقویت
حافظه معرفی میشوند .در فصل بعد ،موضوع اصلی کتاب که معرفی و آموزش روش «نقشۀ ذهنی» است مطرح
میشود و در فصل آخر نویسنده میکوشد مهارت مطالعه را در مخاطب با استفاده از روش نقشۀ ذهنی متحول کند.
 .102هوشنگی ،مجتبی /کریمپور ،مریم .نقش روش تدریس و اخالق معلم بر دانشآموزان .بجنورد:
گسترش علوم نوین105 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :راهنمای تدریس ،مهارتهای آموزشی ،مهارتهای رفتاری
چکیده :یکی از مهمترین ویژگیها درمورد معلمانُ ،حسن خلق آنان است .کتاب حاضر با تأکید بر تأثیر اخالق
معلمان بر عملکرد دانشآموزان ،میکوشد با تعریف اخالق ،عوامل مؤثر بر پیشرفت دانشآموزان را در این زمینه
گوشزد کند .کتاب به انواع رابطۀ معلم و شاگرد ،اهداف آموزشی از نظر بلوم ،بیان الگوهای تدریس ،و مفاهیم مهم
در فعالیتهای بعد از تدریس مثل اندازهگیری ،ارزشیابی ،هدف از آن و ارزشیابی تشخیصی اشاره میکند و در
نهایت نیز پیشنهادهای کاربردی ارائه میدهد.
 .103بازان ،تونی .نقشههای ذهنی برای بچهها ،روشی برای مرور بهتر درسها .محمدجواد نعمتی.
تهران :پل118 .1394.ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز /معلم
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :مهارتهای مطالعه ،یادگیری ،اندیشه و تفکر
چکیده :استفاده از نقشۀ ذهنی برای یادگیری مطالب از روشهای جدید یادگیری وبه خاطر سپردن محسوب
میشود که میتواند مشکالت ذهنی را برطرف کند .کتاب حاضر با پیشنهاد و معرفی ایدۀ نقشه ذهنی به
دانشآموزان ،در رفع مشکالت تحصیلی مثل خوانشپریشی کمک میکند .کتاب در هفت فصل به مخاطب
میآموزد چگونه بهتر و راحتتر مرور کند ،نقشهبندی ذهنی را به عادت تبدیل کند و منظم باشد .در فصل چهارم،
نمونههایی برای نقشهبندی ذهنی درسهایی مثل ادبیات ،تاریخ ،انگلیسی و جغرافی ارائه میدهد و در نهایت،
دانشآموز را تشویق میکند با کاربرد نقشۀ ذهنی در درسخواندن ،بتواند بر امتحانها غلبه کند.
 .104کاوی ،شون .هفت عادت نوجوانان موفق .محبوبه ساطع .اصفهان :ویراسته56 .1394.ص .رقعی.
مخاطب :معلم /مشاور
كلمات كليدي :روانشناسی نوجوان ،موفقیت ،عادتها ،شکست ،فنون و ابزار
چکیده :برای داشتن یک زندگی پرنشاط و دلپذیر ،برای آنکه بتوانید سررشته امور زندگی را دست بگیرید ،باید
کارهایی انجام دهید و عادتهایی کسب کنید .برای رسیدن به زندگی مطلوب ،الزم است ذره ذره انرژی ،مهارت،
رغبت ،خیال و تصمیم بهکار گرفته شود .در این کتاب نویسنده هفت عادت و عامل موفقیت یا شکست را برای
نوجوانان مطرح کرده است و معتقد است این "هفت عادت" به آنها قدرت میدهد که قربانی اوضاع و شرایط
نشوند و بر اوضاع مسلط شوند .با این هفت عادت نوجوان میتواند در ارتباط با دیگر آدمها مؤثر باشد و در گذر
زمان از مسیر زندگی ابزاری را بشناسد و کارهایی را فرا بگیرد که به او حق انتخاب بدهد تا بتواند به خواستهها،
رویاها و هدفهایش برسد.
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علــوم تربیتـــی

 .101بازان ،تونی .مهارتهای مطالعه .محمدجواد نعمتی .تهران :پل228 .1394.ص .رقعی.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :یادگیری ،خواندن

علــوم تربیتـــی

 .105پترسون ،کتی 55 .وضع دشوار تدریس( 10راهحل قدرتمند برای تمام چالشهای کالس
درس) .مرتضی عباسی ،امین براتیان[...و دیگران] .مشهد :ارسطو180 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :تربیت معلم ،روش تدریس ،راهنمای آموزشی
چکیده :در این جستار با بررسی مشکالت تدریس در مدارس ،به معرفی و شرح راهحلهای قدرتمند برای تقویت
آموزش مؤثر با تأثیرپذیری صحیح و گسترش دانش و افزایش مهارتهای دانشآموزان پرداخته میشود .شناخت
ویژگی دانشآموزان و بهرهمندی از تدریس متنوع و نیز استفاده از کتابهای مصور برای تدریس ،از فنونی هستند
که در کتاب درباره آنها توضیح داده شده است.

قــــــرآن
 .106نجفی مهیاری ،علی .آیات برگزید ه سورههای قرآن کریم .تهران :سیب صادق(ع)112 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم
كلمات كليدي :تعالیم قرآن ،ترجمهها ،سورهها
چکیده :نویسنده آیاتی از قرآن کریم را که باعث تحول در وجود وی شده است در این مجموعه گردآوری کرده
است .در فصل اول آیات برگزیده سوره های جزء اول تا دوازدهم آمده است و در فصل دوم برگزیده سورههای جزء
توسوم و فصل چهارم
دوازده تا هجدهم بررسی میشود .در ادامه فصل سوم آیات سورههای جزء هجده تا بیس 
توششم پرداخته است و تا پایان کتاب همه جزءهای قرآن کریم تا جزء سی
توسوم تا بیس 
به سورههای جزء بیس 
گنجانده شده و همه آیات با معنی فارسی ذکر شده است.

 .107بهجت ،احمد .داستانهای حیوانات در قرآن کریم .سیدمحمدحسین حسینی .تهران :آرایان.1394.
 370ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :قرآن ،داستانهای قرآنی
چکیده :کتاب حاضرشامل داستانهایی برگرفته از قصههای قرآنی است که از زبان حیوانات موجود در خود قرآن
روایت میشود .در برخی موارد به آیات نیز استناد شده است.

 .108موسوی گرمارودی ،افسانه .دایرةالمعارف پیامبران .تهران :محراب قلم138 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :پیامبران ،زندگینامهها ،دایرةالمعارف
چکیده :کودکان به شنیدن و خواندن داستان زندگی پیامبران عالقه دارند .کتاب حاضر دایرةالمعارفی است از
زندگی همۀ پیامبرانی که نام آنها در قرآن آمده است .در مورد هر پیامبر ،ابتدا خالصهای از شرح حال و لقب آن
پیامبر آمده و سپس داستان زندگی او به طور مفصل توضیح داده شده است .پیامبران معرفیشده در این مجموعه
عبارتاند از :آدم (ع) ،ادریس (ع) ،ابراهیم(ع) ،ایوب (ع) ،موسی (ع) ،یونس (ع) ،سلیمان (ع) ،عیسی (ع) ،زکریا(ع)،
الیاس(ع) و . ...

 32فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی

قــــــــــــر آ ن

 .109پناهی ،سیما .قرآن مصور برای کودکان( 2به همراه شعرو داستانهای جذاب از جز دوم
قرآن) .کرج :آوای ویانا60 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :ترجمههای قرآن ،داستانهای قرآنی
چکیده :کودکان به خاطر داشتن ضمیر پاک و درون مطهر ،آمادۀ اثرپذیری از قرآن هستند .کتاب حاضر مجلد دوم
از مجموعهای  30جلدی است که هر جلد آن شامل آیات برگزیدۀ یک جزء از قرآن است و این جلد که ترجمۀ برخی
از آیات جزء دوم قرآن کریم است ،میکوشد با ترجمهای ساده و روان از آیات ،مفاهیم و پیامهای قرآنی را در ذهن و
دل کودکان ثبت و ضبط کند .رسم الخط این کتاب مطابق کتاب درسی و کم عالمت است .در انتهای هر بحث نیز
بخشی با عنوان «فعالیت» در نظر گرفته شده است که کودکان را به تجزیه و تحلیل آیۀ آن بخش ترغیب میکند.

 .110رزاقی ،عبداهلل .قرآن و سخنوران .تهران :کمال اندیشه622 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :قرآن ،شعر مذهبی ،شعر فارسی
چکیده :در این اثر نویسنده با نگاهی به جنبههای اجتماعی و بشردوستانه قرآن ،در گفتار ،اشعار ،اقتباسها و
اشارات مرتبط با قرآن بزرگان ادب فارسی تفحص نموده و مباحث مربوطه را که گاهی درباره یک یا دو آیه مرتبط
و گاهی بخشی از یک آیه میباشند به ترتیب حروف الفبا گردآوری نموده است.

ی ابهری ،غالمرضا .مهربانترین پیامبر .تهران :محراب قلم170 .1395 .ص .رحلی.
 .111حیدر 
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :پیامبران ،زندگینامهها ،شیوه زندگی
چکیده :داستان زندگی حضرت محمد(ص) خواندنی است .این کتاب کوشیده است در  10فصل مخاطب را
به طور کامل با پیامبر آشنا کند .فصل اول به شرح زندگی پیامبر و فصل دوم به سبک زندگی او میپردازد .در
فصل سوم سخنان وی آمده است .در فصلهای چهارم و پنجم حکایتهای کوتاه و بلندی دربارۀ ایشان به چشم
میخورند .فصل شش به قصهگوییهای پیامبر و فصل هفت به پیامبر در قرآن پرداختهاند .پاسخ به سؤاالت شما
دربارۀ پیامبر ،آثار تاریخی مذهبی مکه ،و آثار تاریخی مذهبی مدینه ،به ترتیب عنوانهای فصلهای بعدی هستند.

مـرجـــع
 .112ضرغامیان ،مهدی .دایرةالمعارف محیط زیست و زندگی .تهران :محراب قلم98 .1395 .ص .خشتی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :محیط زیست ،تربیت ،رفتار اجتماعی
چکیده :محیط زیست به توجه و نگهداری ویژه نیازدارد ،درحالی که انسانها ناخواسته در حال نابودی آن هستند.
نویسندۀ کتاب حاضر معتقد است کودکان و نوجوانان بهترین افرادی هستند که میتوانند این خطر را دور کنند.
به همین منظور در کتاب خود میکوشد مخاطب نوجوان را با معنا و مفهوم محیط زیست ،رابطۀ انسان با آن،
چهرههای محیط زیست ،عوامل نابودی آن ،و همچنین دوستان محیط زیست (کودکان و نوجوانان) آشنا کند تا
آنان را برای فرداهای کشور و سازندگی آن تربیت کرده باشد .مطالب کتاب با تصویرها همراه شدهاند و خسته
کننده و یکنواخت نیستند.
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مطالعاتاجتماعی

 .113آمان ،کریستین /آورو ،پییر .دانشنامه خانواده :اسرار انسان و تاریخ .مهدی ضرغامیان ،مهناز عسگری.
تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان138 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :پرسشها و پاسخها ،دایرةالمعارف ،خانواده ،اطالعات عمومی
چکیده :کتاب حاضر یک دانشنامه برای خانواده است که با هدف افزایش اطالعات عمومی و ارتقاء دانش فردی خواننده
از یک سو به نوع کنجکاویهای مخاطب توجه میکند و از سوی دیگر زمینههای ارتقاء معلومات عمومی و فرهنگی در قرن
حاضر را مورد توجه قرار میدهد .این مجموعه حاصل تصاویری است که عالوه بر زیباسازی صفحههای کتاب میتوانند
درک تصویر روشنی از آن ارائه نمایند .این کتاب در پنج بخش به نحوه شکلگیری
اطالعات متن را افزایش دهند و ِ
انسان ،زندگی اجداد ما ،تاریخ سازان جهان ،حوادث مهم تاریخ جهان و مهمترین بناهای جهان اشاره کرده است.
 .114سمفورد ،پاتریشیا /ریبلت ،دیوید ال .باستانشناسان جوان :باستانشناسی برای کاوشگران جوان.
علی شریفی .تهران :دیبایه64 .1394.ص .رقعی.
مخاطب :معلم /دانشآموز
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :باستانشناسی ،پژوهشهای علمی
چکیده :باستانشناسی یعنی مطالعه دربارۀ گذشتگان ،شیوۀ زندگی آنان ،شکل و قیافۀ ظاهری ،ابزار و وسایل ،و
تمدن و فرهنگآنها .آگاهی از این موارد کمک میکند ما از تواناییها و هنرهای گذشتگان برای زندگی بهتر بهره
ببریم .کتاب حاضر مخاطب را با مفهوم و هدف باستانشناسی و روشهایی آشنا میکند که باستانشناسان برای
حفظ آثار باستانی و کشف رازهای گذشتگان به کار میبرند .در ضمن ،فرضیهسازی را نیز میآموزند .نویسندۀ کتاب
میکوشد به این سؤاالت پاسخ دهد که باستانشناسان« :از کجا میفهمند در کجا باید کاوش کنند ،معمو ًال چه
چیزهایی پیدا میکنند ،چگونه حفاری میکنند ،با یافتههایشان چهکار میکنند و از کاوشهایشان چه میفهمند».
 .115علویکیا ،محمدعلی .تمدنهای بزرگ جهان :تمدن روم باستان .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان.
92 .1395ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :تمدنهای بزرگ جهان ،تاریخ جهان ،جنگهای پونیک
چکیده :مردم رم نیز مانند بسیاری از ملل باستانی به افسانههای پیشینیان خود دلبسته بودند که بر اساس آن دو
برادر همزاد به نام رومولوس و روموس شهر رم را بنا کرده بودند .این دو برادر توسط جادوگر پادشاه دزدیده شده و در
داخل سبد گذاشته و در رودخانه تیبر رها میشوند تا بمیرند ،اما نجات مییابند و گرگی ماده ،آنان را چون مادر شیر
میدهد .این کتاب در بخش اول به توضیح تاریخ روم باستان از نخستین ساکنان تا فروپاشی روم غربی میپردازد.
در بخش دوم به تمدن رومی از سازندگان روم ،زندگی رومی ،خوراک و پوشاک ،ارتش ،اقتصاد رومی ،ورزش و
تفریحات رومی و هنرهای رومی میپردازد .در تمامی صفحات عکسهای مربوط به هر مطلب گنجانده شده است.
 .116تومار ،پاالبیبی .زمین .فرشته خادمالشریعه .تهران :ایرانشناسی32 . 1394.ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز /معلم
پايه تحصیلی :هشتم ،نهم
كلمات كليدي :زمینشناسی ،پژوهشهای علمی
چکیده :شناخت زمین و چگونگی شکلگیری آن موضوعی جالب توجه نوجوانان و جوانان است که کتابهایی هم
دربارۀ آن منتشر شدهاند .کتاب حاضر مخاطب را با زمین ،چگونگی شکلگیری ،تکامل حیات بر زمین ،شکل و اندازۀ آن،
ساختار و ترکیبات آن ،چرخش زمین ،تأثیر ماه و خورشید بر آن ،گرانش زمین ،سنگهای زمین ،چرخههای آن و موارد
جزئیتر دربارۀ زمین آشنا میکند .مطالب کام ً
ال با تصویر های بزرگ و دقیق همراه هستند تا مخاطب به طور ملموستری
موضوع را درک کند .در انتهای کتاب چند پرسش از مطالب گفتهشده و نیز نمایه الفبایی گنجانده شده است.
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چکیده :هر انسانی دوست دارد دربارۀ فرهنگ و تمدن سرزمین خویش بداند و چه خوب است که این آشنایی از
کودکی حاصل شود .در این کتاب به سرگذشت بازرگانی در ایران ،در محدودۀ زمانی بعد از ورود اسالم به ایران،
پرداخته شده است .نویسنده سعی دارد بازرگانی را تعریف کند ،دربارۀ بازرگانی داخلی ،خارجی ،اسالمی ،وقفی،
دریایی و نیز راه ابریشم توضیح دهد :از ورود ایران به عرصۀ تجارت جهانی و آغاز بازرگانی مدرن نیز سخن
گفته است .کتاب به گونهای تنظیم شده است که متن و تصویر هر کدام در صفحههایی جداگانه قرار گرفتهاند و
تصویرهای بزرگ و کام ً
ال مرتبط با متن ،گویای محتوا هستند.
 .118حیدری راد ،محسن .شماری از مشاهیر و مفاخر استان کهگیلویه و بویراحمد .یاسوج :چویل.
340 .1395ص .وزیری.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :سرگذشتنامهها ،شاعران ،پژوهشگران
چکیده :آشنایی با مشاهیر و مفاخر ایران زمین کمک میکند تا مطالعهکنندگان این کتاب با تاریخ و مجاهدتهای
انسانهای فرهیخته و نیز اسطورههای این دیار آشنا شوند و تمدن چندین هزارساله کشورشان را بشناسند .این
مطالعه به معرفی و شرح زندگی شماری از پژوهشگران ،شاعران ،دانشمندان و نوابغ استان کهگیلویه و بویراحمد
اختصاص دارد.
 .119مروتی ،زهرا .تمدنهای بزرگ جهان :فرهنگ و تمدن ایران در عصر قاجارها :اوضاع سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان140 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز /معلم
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :قاجاریان ،فرهنگ و تمدن ایرانی ،کاخ گلستان ،معماری اسالمی
چکیده :کتاب حاضر در پنج فصل مروری کوتاه بر اوضاع سیاسی ایران در عصر قاجار از اصل و نسب قاجارها تا
فرجام حکومت آنها دارد .از جمله اوضاع اداری و اقتصادی را از انتخاب تهران بهعنوان دارالخالفه تا درآمدهای
حکومتی را بررسی میکند .به اوضاع اجتماعی و آداب و رسوم مردم از زندگی شهرنشینی ،ایالت و عشایر،
سرگرمی شاهان قاجار ،سرگرمی مردم در قهوهخانهها می پردازد .در آخرین فصل شخصیت های تاثیرگذار این
عصر مانند امیرکبیر ،قائم مقام فراهانی و . . .با تصاویر مربوط به آنها معرفی شده است.
 .120دوک ،کیت .باستانشناسان جوان :کاوش باستانشناسی و کشف رازهای زندگی گذشتگان.
علی شریفی .تهران :دیبایه32 .1394.ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز /معلم
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :باستانشناسی ،تاریخ باستان ،اکتشافات علمی
چکیده :کشف رازهای زندگی گذشتگان به انسان کمک میکند پدیدهها را بهتر بشناسد .کتاب حاضر ماجراهای
گروهی باستانشناس است که به دنبال کشف آثار بهجای مانده از گذشتگان میروند .آنها حتی از یک تکه ظرف
شکسته نیز اطالعاتی دربارۀ روش زندگی گذشتگان به دست میآورند .این کتاب به زبان نوجوانان و در قالب
متن و تصویر تنظیم شده است و باستانشناسی را به زبان ساده و از محیط و وسایل اطراف و در دسترس آغاز
میکند .مخاطب اصول و راههای اولیۀ کشف آثار و جمعآوری اطالعات دربارۀ آنها را فرامیگیرد .اشیای سادۀ
دور ریختۀ مردم ،استخوانهای دفن شدۀ یک حیوان یا تکههای سنگ و خاک ،همگی سرنخهایی از دورۀ خود
به باستانشناس میدهند.
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هنـــــــراجتمــاعــی
مـطـالعـات

 .117بکایی ،حسین .نیاکان ما :زنگها و راهها :سرگذشت بازرگانی در ایران .تهران :کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان44 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :ایران شناسی

مـطـالعـات اجتمــاعــی

 .121جیمز ،کارولین .باستانشناسان جوان :کاوش در گذشته :داستانی درباره یک ماجراجویی
باستانشناسی .علی شریفی .تهران :دیبایه56 .1394.ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز /معلم
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :باستانشناسی ،اکتشافات علمی ،داستان
چکیده :باستانشناسی یعنی مطالعه دربارۀ گذشتگان ،شیوۀ زندگی آنان ،شکل و قیافۀ ظاهری ،ابزار و وسایل ،و
تمدن و فرهنگآنها .کتاب حاضر داستانی است علمی دربارۀ یک ماجراجویی باستان شناسی .نوجوان داستان
در نقش یک کاراگاه ،ابتدا محلی را کشف میکند و اجازۀ حفاری آن را میگیرد .سپس به جمعآوری آثار و نمونه
میپردازد .در آزمایشگاه نمونهها را میآزماید ،با تیم کاوش همراه میشود ،آثار را تاریخگذاری میکند و یافتهها را
در کنار هم میگذارد و نتیجه میگیرد .در نهایت موفق میشود بخشی از تاریخچۀ شهرش را به مردم بشناساند.
 .122جانهکول ،دبلیو .باستانشناسان جوان :کندوکاوی در گذشته :کاوش در محوطههای باستانی.
علی شریفی .تهران :دیبایه56 .1394.ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز /معلم
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :باستانشناسی ،پژوهشهای علمی
چکیده :کتاب حاضر مخاطب را با روشها و فرایندهای صحیح باستانشناسی ،نقش و وظایف اعضای گروههای
باستانشناسی آشنا میکند .نویسنده میکوشد چنین اطالعاتی به مخاطب نوجوان بدهد« :اعضای هیئت
باستانشناسی ،چگونگی آغاز حفاری ،درک ارزش مواد فرهنگی و دیگر یافتههای باستانی ،گنجینههای معابد،
چگونگی زندگی در کاوش ،تقسیمبندی و طبقهبندی یافتهها ،وسرانجام کار باستانشناسی».
 .123جهانگیریان ،عباس .نیاکان ما :مدرسهی فرشتگان :سرگذشت پزشکان ایرانی .تهران :کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان44 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز /معلم
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :علوم پزشکی ،دانشمندان ایرانی ،داروسازی ،طب اسالمی
چکیده :این کتاب با ارائه تصاویر و در قالب داستان به سرگذشت پزشکان مشهور ایرانی از زمان ساسانیان تا انقالب
مشروطه و آثار و کشفیات آنها پرداخته است .در انتهای کتاب به معرفی پزشکان معروف ایرانی مانند دکتر غالمعلی
پیمان استاد دانشگاه پزشکی آریزونا امریکا ،پروفسور مجید سمیعی رئیس بیمارستان علوم عصبی هانوفر آلمان ،پروفسور
توفیق موسیوند رئیس بخش قلب و عروق انستیتو تحقیقات قلب دانشگاه اوتاوا کانادا و . . .پرداخته است.

هـنــــــر

 .124مالحاجی آقایی ،محمدحسن .آموزش خط تحریری  .1تهران :کلک معلم ساجدی56 .1394.ص.
خشتی كوچك.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :خط ،خوشنویسی
چکیده :کتاب حاضر از مجموعۀ چهار جلدی «خط تحریری» ،راهنمای زیبانویسی است .نویسنده ابتدا توصیههای
عملی دربارۀ چگونگی تحریری نوشتن ارائه میدهد .سپس طبقهبندی حروف الفبا را در خط تحریری میآورد .بعد از
آن ،از اولین حرف الفبای فارسی یعنی«آ» شروع به آموزش میکند و تمرینهایی با این حرف میدهد .آموزش در
این جلد تا حروف «ص ض ط ظ» پیش میرود.

 36فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی

چکیده :خط تحریری هنری است که فراگیری آن بین ایرانیان رواج دارد و افراد بسیاری از سن کودکی به این
هنر ابراز عالقه میکنند .کتاب حاضر جلد دوم از مجموعۀچهار جلدی «خط تحریری» ،راهنمای زیبانویسی است.
آموزش در این جلد به حروف «ی»« ،ج چ ح خ»« ،ع غ» و «م» اختصاص دارد .بعد از پایان آموزش حروف،
تمرینهای دورۀ واژهها آمدهاند .تا پایان کتاب تمرینهای دو جلد اول در قالب کلمه دوباره مرور میشوند.
 .126مالحاجی آقایی ،محمدحسن .آموزش خط تحریری  .3تهران :کلک معلم ساجدی48 .1394.ص.
خشتی كوچك.
مخاطب :دانشآموز /معلم
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :خط ،خوشنویسی
چکیده :خط تحریری هنری است که فراگیری آن بین ایرانیان رواج دارد و افراد بسیاری از سن کودکی به این
هنر ابراز عالقه میکنند .کتاب حاضر جلد سوم از مجموعۀ چهار جلدی «خط تحریری» ،راهنمای زیبانویسی است.
آموزش در این جلد به کلمات اختصاص دارد .در واقع ،آموختههای دو جلد اول مرور میشوند .چنانچه هنر آموزی
بخواهد مروری کلی بر تمرینهای خط تحریری داشته باشد ،این کتاب به او کمک میکند.
 .127مالحاجی آقایی ،محمدحسن .آموزش خط تحریری  .4تهران :کلک معلم ساجدی48 .1394 .ص.
خشتی كوچك.
مخاطب :دانشآموز /معلم
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :خط ،خوشنویسی
چکیده :خط تحریری هنری است که فراگیری آن بین ایرانیان رواج دارد و افراد بسیاری از سن کودکی به این هنر
ابراز عالقه میکنند .کتاب حاضر جلدچهارم از مجموعۀ چهار جلدی «خط تحریری» ،راهنمای زیبانویسی است.
آموزش در این جلد به جملهنویسی اختصاص دارد .نویسنده توضیحاتی دربارۀ فاصله میان کلمات در جملهنویسی
تحریری می دهد .همچنین ،توصیههایی دربارۀ برخی حروف در جمله میآورد .سپس تمرین جمله نویسی را شروع
میکند و در پایان هر تمرین ،نکتۀ مربوط به آن را میآورد .در صفحههای پایانی نیز چند متن و شعر به عنوان
تمرین ارائه شدهاند.
 .128مؤمنزاده ،زهره .اصول زیبانویسی در خط تحریری .مشهد :انتشارات خراسان80 .1395 .ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :خوشنویسی ،خط نستعلیق ،هنرهای زیبا
چکیده :زیبانویسی یکی از عالقههای مشترک بسیاری از انسانهاست .کتاب حاضر که خط تحریری نستعلیق را
برای تمام عالقهمندان در بر دارد ،ابتدا به آموزش حرکتهای سادۀ گردش دست در خط تحریری پرداخته است.
در بخشهای اول و دوم کتاب ،آموزش شکل تحریری حروف الفبای فارسی آمده است .در بخش سوم اتصاالت
دو حرفی حروف ،در بخش چهارم کلماتی که اتصاالت دو حرفی را دربرمیگیرند و در بخش پنجم تعدادی جملۀ
کوتاه و متنهایی به نثر و نظم گنجانده شدهاند.
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هنــــــــــــــر

 .125مالحاجی آقایی ،محمدحسن .آموزش خط تحریری  .2تهران :کلک معلم ساجدی48 .1394.ص.
خشتی كوچك.
مخاطب :دانشآموز /معلم
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :خوشنویسی ،خط ،هنر

هنــــــــــــــر

 .129امیری ،فریدون /رستگار ،مجید .زیبانگاری :براساس بخش خوشنویسی کتاب فرهنگ و هنر
پایه هفتم متوسطه .شیراز :نوید شیراز64 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم
كلمات كليدي :خوشنویسی ،هنر ،خط نستعلیق
چکیده :کتاب حاضردر راستای کمک به دانشآموز در یادگیری گام به گام خوشنویسی کتاب پایۀ هفتم ،ابتدا با
خط ریز توضیحاتی دربارۀ حروف کلیدی و اتصاالت مهم آورده و سپس سرمشق را با خط نستعلیق نوشته است.
سپس در سطرهای پایین ،سرمشقها را به صورت کمرنگ گذاشته تا دانشآموز اندازه و ضخامت
نوشتهها و حروف را به خوبی درک و تمرین کند .خطهای پایین نیز برای تمرین بیشتر و نوشتن مستقل سفید
گذاشته شدهاند.
 .130ساکا ،کیسوکه .کاراکوری :چگونه مدلهای کاغذی متحرک بسازیم .زینت صفدری .تهران:
دیبایه144 .1394.ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز /معلم
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
كلمات كليدي :عروسکسازی ،کاردستی با کاغذ ،سرگرمیهای آموزشی
چکیده :کاراکوری واژهای ژاپنی به معنی سازوکار است ،اما امروزه این واژه معمو ًال به معنی عروسکهای متحرک
سنتی ژاپنی است که بین قرن  17تا  19میالدی در این کشور بسیار رواج داشته است .در این کتاب خواننده با
پیشینه و مکانیسم کار و روش ساخت این عروسکهای متحرک آشنا میشود .کتاب از پنج بخش تشکیل شده
است و شامل پیشینه این هنر در ژاپن ،معرفی مکانیسمها و قوانین فیزیکی است .روش ساخت و الگوهای الزم
برای ساخت برخی از نمونههای معرفی شده نیز در بخشهای بعدی ارائه شده است.
 .131اکرمی ،جمالالدین .کودک و تصویر  .۱تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان442 .1395 .ص .رحلی.
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :ادبیات کودک و نوجوان ،تاریخ ،تصویرها ،ایران باستان
توگو درباره دورههای
چکیده :این کتاب با نگاهی ویژه به تصویرگری کتابهای درسی و غیرداستانی ،به گف 
گوناگون فراهمسازی تصویر برای کتابهایی میپردازد که یا برای کودک فراهم شده است و یا آنکه کودکان
در کتابخوانیهای مدرسهای و خانگی خود از آن بهره جستهاند .بخشهای نخست این کتاب به روایت تصویری
در ایران باستان و نخستین کتابهای مصور اطالعاتی و ادبیات میپردازد .این کتاب در هفت فصل به مباحثی
چون کتابنگاری در دوران قاجار ،ادبیات و تصویرگری در سالهای  1300تا  ،1340کتاب کودک و تصویرگری
در دهههای  40و  60 ،50و پس از آن میپردازد.
 .132رهبری لمریفرد ،پدرام .هنر ملکه تمام علوم است .تهران :جنگل120 .1395 .ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز /معلم
پايه تحصیلی :نهم
كلمات كليدي :پژوهشهای فرهنگی ،علوم انسانی
چکیده :هنر انعکاس تجارب هر نسل طبق قواعد ،و ترجمان زندگی از نقطه نظری خاص است .هنر سرگرمی
نیست بلکه خلق زیبایی است .کتاب حاضر با تأکید بر نقش هنر در آموزش و پرورش ،قدمت هنر را برابر با پیدایش
انسان میداند و در هفت بخش به مباحث هنر و جایگاه آن ،ارتباط هنر با سایر علوم و هنر از دید فیلسوفان
میپردازد.
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 . 133جوان زرنق ،احمد مدرسه سه بعدی.1395 .3D School.
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
معرفي :این نرمافزار قسمتهای متفاوت بدن انسان را به صورت سه بعدی شبیه سازی کرده است به طوری که
مانند یک بازی رایانهای میتوان درون مدرسة سه بعدی گشت و قسمتهای سه بعدی بدن را دید .این قسمتها
با صدای فارسی تشریح شدهاند .همچنین ،شرح آناتومی بدن انسان در یک کتاب دیجیتالی سه بعدی خالصه شده
است که با حرکت موس رنگ سطرهای آن عوض میشود .همان سطر با صدای فارسی نیز خوانده میشود .در
ضمن ،با فشار یک دکمه کتاب میخوابد و میز سه بعدی باز میشود و اندام یا سلول و  ...در همان صفحه بهصورت
سه بعدی و تعاملی به نمایش در میآید؛ به طوری که با کلیک روی هر اندام ،میتوان آن را حرکت داد ،چرخاند،
صدای آن را شنید و  ...در تدریس کالمی هم میتوان از این کتاب استفاده کرد .کتاب مانند یک بازی سه بعدی برای
موفقیت در آزمونهای داخلی و مسابقات بینالمللی ضروری است دانشآموزان تمرینهایی با مدلهای گوناگون
و متنوع حل کنند .در این فیلم روشهایی ارائه شدهاند تا دانشآموزان در حل مسائل مهارت بیشتری کسب کنند.
 . 134وکیلی ،ابوالفضل .آثار تاریخی ایران زمین زرین و سیمین .1394 .
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
معرفي :موضوع این فیلم مستند مطالعة جامعی است پیرامون تاریخچة کشف فلز ،معطوف به آثار ساخته شده از
جنس طال و نقره .توضیح و معرفی کامل تاریخچة دستیابی ایرانیان به معدن از هزار سال قبل و استخراج فلزات
مس ،طال ،نقره ،آهن ،و ساخت فلزات ترکیبی معرفي :مفرغ ،جنگ افزارهای تشریفاتی وکاربردی ،لوازم زینتی و
نیز مجموعهای گرانسنگ از صنایع و دست ساختههای اقوام مستقر در فالت ایران است که از هزارة هفتم پیش
از میالد به جا مانده و از طریق حفاریهای باستانشناسی بهدست آمده و در موزههای ایران نگهداری میشود.
 . 135شرکت اندیشمندان جوان شباهنگ .آسمان نما.1395 .
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
معرفي :این دستگاه یکی از وسایل قدرتمند شبیهسازی در جهان است و از طریق آن میتوان تمام اجرام سماوی
مانند ستارگان ،صور فلکی ،سیارات و کهکشانها را به همراه فیلمهای سه بعدی از فضانوردان و شکلگیری
سیارات ،به مخاطبان نمایش داد .بیش از سی سال است که در کشورهای توسعه یافتة جهان از آسمان نما به
عنوان وسیلة کمک آموزشی استفاده میشود.
 . 136بوری ،محمدرضا .دستگاه آموزشی قرآنی معلم همراه .1395 .6
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
معرفي :دستگاه الکترونیکی دارای نمایشگر وگیرنده رادیو اف ام دارای حافظه و گارانتی حاوی موضوعات زیر
است :تالوت کل قرآن قاریان مختلف ،ترجمه 400،ساعت تفسیر ،آموزش قرآن کودک ،بیش از صد قصه کودک،
آموزش تجوید ونغمه شناسی ،روش حفظ قرآن ،ادعیه مفاتیح ،نهج البالغه وصحیفه سجادیه با ترجمه ،آموزش
احکام ضروری ،حدود 500مداحی و سرود ویژه 14معصوم ،تواشیح ،انواع اذان ،صدها نکته اخالقی زیبا ازبزرگان،
بخش ویژه امام زمان (سرود و پاسخ به شبهات) ،صداهای خاطره انگیز دفاع مقدس ،دروس فارسی و عربی و زبان
و قرآن دبستان و دبیرستان ،سرودهای آوای مدرسه ،بخش تغذیه ،آموزش انگلیسی و عربی درسفر ،قرائت غزلیات
حافظ و گلستان سعدی
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منابعآموزشی منتخب غیرمکتوب

منابع آموزشي منتخب غير مكتوب

 . 137شرکت دادهپردازی شعله آریا .کیف الکترونیک آریا نسخه ویندوز.1394 .
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
معرفي :شامل کلیه کتابهای درسی دوره متوسطه اول بهمراه صدها فیلم آموزشی ،تمرینهای تعاملی ،کتاب
گویا ،آزمون ،تورهای مجازی است .این محتوا دانش آموز را قادر میسازد تا مفاهیم درسی را در محیطی شادابتر
و با عمق یادگیری بیشتر فرا بگیرد و همچنین معلمین میتوانند در کالسهای هوشمند با بهرهگیری از این محتوا
شادابی و نشاط را در کنار یادگیری سریعتر و عمیقتر برای کالس درس خود به ارمغان بیاورند .این لوح فشرده
فقط بر روی سیستم عامل ویندوز قابل نصب و راه اندازی است.
 . 138شرکت صنایع آموزشی .مجموعه مدلسازی ساختمان.1395 .
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
معرفي :این وسیله شامل سه قالب پالستیکی آجر سازی ،چهار قوطی گچ و پودر رنگ 12 ،تیغة چوبی ،قطعات
مقوایی مصور در و پنجره و سایر متعلقات (خط کش ،پیمانة مدرج اندازهگیری ،آبرنگ ،قلم مو ،چسب چوب ،کاسه
و قاشق پالستیکی و مداد) ،همراه با کتاب راهنماست که برای آموزش اصول طراحی در رشتة ساختمان ،ساخت
ماکتهای ساختمان و شهر سازی ،و همچنین تقویت تفکر خالق برای افراد باالی  10سال مناسب است.

 . 139شرکت سامانههای هوشمند پیشگامان شریف .هوشمندسازی وایت برد.1395 .
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
معرفي :این دستگاه قابلیت هوشمند سازی و لمسی سازی تصویر تابیده شده از دیتاپروژکتور بر وایت بردهای
معمولی ،دیوار ،پرده نمایش و  ...را دارد و در مدارس ،دانشگاهها و کلیة محیطهای آموزشی ،برای باال بردن کیفیت
و جذابیت آموزش به کار می رود .همچنین ،نمایشگرهای  LCDو  LEDرا بدون نیاز به دیتاپروژکتور ،لمسی
و هوشمند می نمایاند .این محصول برای بردهای هوشمندگران قیمت جایگزین مناسبی است و عالوه بر همان
کارایی ،از چندین جهت بر آنها برتری دارد؛ از جمله :کالیبراسیون کام ً
ال خودکار و آسان فقط با یک کلیک ،نیاز
نداشتن به کالیبر مجدد در هر بار راه اندازی سیستم ،دخالت نداشتن کاربر با قسمت فیزیکی دستگاه که عامل
مهمی در خرابی بردهای هوشمند است و در نتیجه آسیب پذیر نبودن دستگاه .همچنین ،دیگر ویژگیهای آن
عبارتند از :امکان تدریس به هر دو صورت هوشمند و سنتی ،با توجه به قابلیت نوشتن با ماژیک روی وایت برد؛
ابعاد متغیر تصویر هوشمند شده از  20تا  200اینچ؛ استفادة آسان با قابلیت جابه جایی با توجه به وزن بسیار کم
دستگاه ،نصب دستگاه بدون نیاز به تغییر زیر ساختهای کالس درس ،قابلیت ضبط همزمان صدا و تصویر برای
آرشیو کردن مباحث تدریس شده و محتوا سازی ،دارای بستههای نرم افزاری فارسی و کاربر پسند برای آموزش
با قابلیت به روز رسانی.
 . 140موسسه فرهنگی هنری آسیاپژوه  .یاسین قلب کتاب هستی.1395 .
مخاطب :دانشآموز
پايه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
معرفي :تفسير سورههاي قرآني تاکنون تنها به صورت مکتوب يا سخنراني ارائه شده است .اين روشها معمو ًال
جذابيتي ندارند .اينک براي نخستين بار تفسير يکي از سورههاي قرآني (ياسين) با بهرهگيري از تمهيدات سينمايي
و سمعي بصري ،افکت ،صدا ،موسيقي ،گرافيک ،انيميشن و جلوههاي ويژه در قالب لوح فشرده ( )DVDتهيه شده
است که ضمن ايجاد جاذبههاي ديداري و شنيداري ،فهم و درک مفاهيم قرآني را بسيار آسان ،باورپذير و شيرين
کرده است .اين تفسير شامل تصاویری از قسمتهاي مختلف فيلمهاي سينمايي (ديني ،تاريخي و مستند) به همراه
ماجراهاي پيامبران ،پادشاهان ،مردم گذشته و حال و نیز دنياي شگفتانگيز زمين ،گياهان ،حيوانات و کهکشانها
متناسب با دانشآموزان پايههاي گوناگون تحصيلي و خانوادههاي آناناست.
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برای اولیا 47
شمارش و اندازهگیری در زبان عربی با تأکید بر قرآن
و روایات 74
شماری از مشاهیر و مفاخر استان کهگیلویه و بویراحمد 118
عصر خرد :تکامل عقول در عصر ظهور 30
غول بزرگ مهربون 57
فارسی پایه نهم 4
فارسی پایه هشتم 4
فارسی پایه هفتم 4
فارسی جامع هفتم تا نهم متوسطه  1تیزهوشان 5
فارسی نهم دوره اول متوسطه 7
فارسی هشتم دوره اول متوسطه 7
فارسی هفتم دوره اول متوسطه 7
فارسی هفتم دوره اول متوسطه 6
فرهنگ و تمدن ایران در عصر قاجارها :اوضاع سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی 119
فرهنگ واژگان زبان انگلیسی دوره متوسطه اول 24
فنچهای بیخیال 58
فوتسال ویژه مربیان و دانشآموزان 39
فهم تیمز ( )TIMSSمطالعه بینالمللی پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان در ریاضی و علوم 66
قرآن مصور برای کودکان( 2به همراه شعرو داستانهای
جذاب از جز دوم قرآن) 109
قرآن و سخنوران 110
کاراکوری :چگونه مدلهای کاغذی متحرک بسازیم 130
کاربرد هوشهای چندگانه در کالس درس 99
کارپوشه زبان انگلیسی پایه نهم 25
کارپوشه زبان انگلیسی پایه هشتم 26
کارپوشه زبان انگلیسی پایه هفتم 27
کاشف (کتاب آموزش شیوا فارسی هفتم) 8
کاشف (کتاب آموزش شیوا فارسی نهم) 9
کاوش باستانشناسی و کشف رازهای زندگی گذشتگان
120
کاوش در فضا 86
کاوش در گذشته :داستانی درباره یک ماجراجویی
باستانشناسی 121
کتاب کار ریاضی پایه هشتم تمرینها و مسئلههای
تکمیلی 67
کتاب کار علوم تجربی درس ،تمرین و فعالیتهای
تکمیلی پایه نهم 87
کتاب کار علوم تجربی درس ،تمرین و فعالیتهای
دوره آموزش متوسطه اول 41 2

نمایـه عنــوان

تکمیلی پایه هفتم 88
کتاب کار فارسی پایه نهم دوره اول متوسطه 10
کتاب کار و دفتر فارسی پایه نهم 11
کتاب کار و دفتر فارسی پایه هشتم 12
کندوکاوی در گذشته :کاوش در محوطههای باستانی 122
کودک و تصویر 131 ۱
کیشوندان و مهارتهای زندگی 48
کیف الکترونیک آریا نسخه ویندوز 137
گنجینه یادگیری ریاضی سال سوم پایه نهم دوره
اول متوسطه 68
الالیی برای دختر مرده 59
لحظههای نورانی 31 2
لطیفههای دلگشا :لطیفههایی از کلیات عبیدزاکانی 13
ما در باران خواهیم ماند :نقد حال اصحاب دانش 49
ماجراهای باورنکردنی پروفسور برانشتام 60
ماه روشنترین سیب دنیاست 73
مترو تجریش ،شربت سکنجبین ،حلقه نامزدی و
 142معمای دیگر 69
مجموعه بازیهای بومی،محلی 40
مجموعه مدلسازی ساختمان 138
مدرسهی فرشتگان :سرگذشت پزشکان ایرانی 123

مشارق انـوارالیـقین فی حقایق اسرار امیرالمومنین
علیهالسالم 32
مغز من و رنگآمیزی( :)1یوگا با رنگها 50
من اعتراض دارم 33
مواجهه ائمه(ع) با مدعیان مهدویت :گونهشناسی،
سبکشناسی و شاخصهشناسی 34
مهارتهای اساسی برای مدیران محیطهای
آموزشی کودک محور 100
مهارتهای مطالعه 101
مهربانترین پیامبر 111
نقش روش تدریس و اخالق معلم بر دانشآموزان 102
نقشهبندی ذهنی 51
نقشههای ذهنی برای بچهها ،روشی برای مرور بهتر
درسها 103
نکته به نکته 14
نهنگها و دلفینها 89
والیبال ویژه مربیان و دانشآموزان 41
ویژگیهای شیعی امام مهدیعجلاهللتعالیفرجه در
روایات اهل سنت 35
هدیه 52
هفت عادت نوجوانان موفق 104

همیشه قصهای هست جلد (61 )1-5
هندبال ویژه مربیان و دانشآموزان 42
هنر ملکه تمام علوم است 132
هوشمندسازی وایت برد 139
یاسین قلب کتاب هستی 140
 3D Schoolمدرسه سه بعدی 133
 55وضع دشوار تدریس( 10راهحل قدرتمند برای
تمام چالشهای کالس درس) 105
15 Fly with prospect3

Kooti kooti watch out you do not
( catch a coldسرما نخوری کوتی کوتی) 16
17 Let's move
18 Let's Run
19 Let's Start
( Move the world kooti kootiدنیا را بلرزان

کوتیکوتی) 16
15 Move with prospect2
20 Prospect plus1
21 Prospect plus2
22 Prospect plus3
15 Start with prospect1

نمای ه پدیدآورندگان
آبنیکی ،سمانه 82
آتشی ،فلکناز 100
آذر ،مسعود 64
آذرشین فام ،سعید 35
آقازاده ،محرم 99 ،66 ،47
آمان ،کریستین 113 ،76
آورو ،پییر 113 ،76
ابراهیمنیا ،حسین 40
احمدی ،احمد 88 ،87
احمدی ،احمدرضا 54
استات ،کارول 86
اسماعیلی ،محسن 29
اسنوکهریس ،الیزابت 91
اشتگهاوسکوواک ،رابینه 78
اکرس ،دیوید 90
اکرمی ،جمالالدین 131
الهیزاده ،محمدحسین 28
امیرخانی ،اعظم 43
امیری ،فاطمه 77
42

فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی

امیری ،فریدون 129
انتشارات مایلز کلی 89
انصاریراد ،پرویز 88 ،87
ایسلس باک ،اما 100
ایمانی ،علی 100
اینگرام ،مریل 79
بارنس ،کیت 77
بازان ،تونی 103 ،101 ،95 ،51 ،45
بازوبندی ،محمدحسن 88 ،87
ی جبلی ،علیرضا 85
باقر 
بخت ،سپیده 50
براتیان ،امین 105
بکایی ،حسین 117
بهجت ،احمد 107
بهروزکیا ،کمال 80 ،78
بیات ،حمید رضا 65 ،62
پترسون ،کتی 105
پستا ،حسن 60
پناهی ،سیما 109

پوروهاب ،محمود 70
پیرس ،چارلز 92
تقواییفر ،طاهره 7
تقیزاده ،ثریا 12 ،11
تمدنی ،مجتبی 90
تواناعلمی ،جعفر 14
تومار ،پاالبیبی 116
تیم نویسندگی دانشگاه 94 UFA
جانسون ،اسپنسر 52
جانهکول ،دبلیو 122
جکسون ،تام 83
جوان زرنق ،احمد 133
جهانگیریان ،عباس 123
ی کلوانق ،هادی 93
جهد 
جیمز ،کارولین 121
چشایر ،سیمون 2
حذرخانی ،حسن 88 ،87
حسنپور ،الهه 48
حسنزاده ،فرهاد 16

نمایـه پدیـدآورندگـان

حسنزاده ،ناصر 93
حسینی ،المیرا 86
حسینی ،سیدمحمدحسین 107 ،32
حیاتی ،علی 23
ی ابهری ،غالمرضا 111 ،33
حیدر 
حیدری راد ،محسن 118
خادمالشریعه ،فرشته 116
خدادادی اندریه ،فریده 105
خلیلی بروجنی ،روحاهلل 88 ،87
خمامی ابدی ،مرتضی 65 ،62
خیرآبادی ،رضا 24
دال ،رولد 57 ،56
دانشثانی ،کاظم 42 ،41 ،39
دروئون ،موریس 55
دری ،جعفر 19 ،18 ،17
دریکوندی ،روحاهلل 30
دماوندیکمالی ،سراله 19 ،18 ،17
دوک ،کیت 120
دهریزی ،محمد 3
رامشگر ،ریحانه 43
رجبالبرسی ،الحافظ 32
ی کاشانی ،مهدی 85
رزاق 
رزاقی ،عبداهلل 110
رستگار ،مجید 129
رضایی ،سمیه 68
رضوانی ،ابراهیم 48
رضوی ،آمنه 38
رمضانی ،مهدی 89
روحانی ،رضا 92 ،91 ،79
رهبری لمریفرد ،پدرام 132
ریبلت ،دیوید ال114 .
زارع صحراکار ،زهرا 8
زرنشان ،مریم 58
زرینکلک ،نورالدین 53
ل لنگرودی ،رضا 27 ،26 ،25
زین 
ساداتی ،میرقدیر 46
ساطع ،محبوبه 104
ساکا ،کیسوکه 130
ساالری ،حسن 85
سرکارآرانی ،محمدرضا 98
سلطانی ،نفیسه 52
سمفورد ،پاتریشیا 114
سمیعی ،دوستمحمد 88 ،87
سنه ،افسانه 99
شاهآبادی ،حمیدرضا 59
شاهمحمد ،حسین 69
شرفی ،تکتم 7
شرکت اندیشمندان جوان شباهنگ 135
شرکت دادهپردازی شعله آریا 137
شرکت سامانههای هوشمند پیشگامان شریف 139

شرکت صنایع آموزشی 138
شریفی ،علی 122 ،121 ،120 ،114
شریفی ،فریبا 91 ،79
شفیعی ،شهرام 1
شکری کهی ،مریم 67
شیبانی ،فهیمه 7
صالحیپور ،محمدامین 40
صبوری ،محمدرضا 136
صفدری ،زینت 130
ضرغامیان ،مهدی 113 ،112 ،76
عارفی ،بتول 7
عبادی ،موسی 97
عباسزاده ،قربانعلی 7 ،7
عباسی ،مرتضی 105
عرب اسدی ،معصومه 67
عرب سرهنگی ،زهرا 18
عرفان ،امیرمحسن 34
عروجی ،سیدمحمد 37
عسکری ازغندی ،مجید 22 ،21 ،20
عسگری ،حسین 81
عسگری ،مهناز 113 ،76
عصاریرودی ،عبدالمجید 7
عالئی ،مهسا 7
علوی مقدم ،بهنام 24
علوی ،الهه 88 ،87
علوی ،سیده محدثه 24
علویفرد ،یحیی 72
علویکیا ،محمدعلی 115
عیوق ،آرش 5
غالمی ،ابوالفضل 9 ،8
فخریان ،بهمن 88 ،87
فراهانی ،حسین 27 ،26 ،25
فهیمی ،هانیه 44
فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 37
قاسمی ،فریده 15
قایینی ،زهره 96
قلیزاده نوقابی ،جمال 31
قنبری ،ابوالفضل 19 ،18 ،17
قندی ،انسیه 68
قیطاسی ،اکرم 94
کاوی ،شون 104
کرو ،سابرینا 85
کریمپور ،مریم 102
کریمی خراسانی ،کیان 65 ،62
گرلینگ ،الناای 38
گروه مولفان 36
گروه مؤلفان ستارگان برتر 4
گلستان ،لیلی 55
المبرت ،دیوید 83
لبش ،علیرضا 13

لیپینکات ،کریستین 84
مالس ،دوبر اوکا و [...دیگران] 96
ماندینو ،آگ 44
متعصب دیانی ،زهرا 56
محسنزاده ،محمدعلی 74
محمدی ،مریم 7
محمدی ،ویدا 96
محمدیزاده ،پروین 9 ،8
مرادپور ،زهرا 7
مرادی ،مجید 37
مروتی ،زهرا 119
مقدسی ،محمدرضا 63
مالجعفری ،فریبا 6
مالحاجی آقایی ،محمدحسن 127 ،126 ،125 ،124
ملکی ،بیوک 71
ملکی ،حمیدرضا 64
ملکی ،شیما 97
ملکی ،نوشین 57
منفرد ،فاطمه 9
موسسه فرهنگی هنری آسیاپژوه 140
موسوی گرمارودی ،افسانه 108
مولوی ،مهدی 7
مهدوی ،طاهره 43
مهدیزاده ،زهره 7
مؤمنزاده ،زهره 128
میرکیانی ،محمد 61
ناصری ،مهدی 75
نجفی مهیاری ،علی 106
نجفی ،علی 7
نجیب ،فاطمه 7
نعمتی ،محمدجواد 103 ،101 ،95 ،84 ،83 ،51 ،45
نقیزاده ،محرم 66
نیستانی ،محمدرضا 49
نیواستید ،شلی 100
واکر ،ریچارد 83 ،82
وفایینیا ،معصومه 7
وکیلی ،ابوالفضل 134
ویلیامز ،ایوان اچ22 ،21 ،20 .
هارتمان ،گرهارت 80
هاشمی ارسنجانی ،سیدعبدالعلی 8
هاشمی ،سی د سعید 73
هاموند ،ریچارد 81
هانتر ،نورمن 60
هاوشکی ،حسین 22 ،21 ،20
هوشنگی ،مجتبی 102
هیات مؤلفان 10
یعقوبپور ،امید 42 ،41 ،39
یوسفزاده ،حبیب 2

دوره آموزش متوسطه اول (43 )2

نمایه ناشـر/تولیـدکننده
آبادیران
77
آبرنگ
42 ،41 ،39
آرایان
107 ،32
آوای ویانا
109
ابوالفضل وکیلی
134
احمد جوان زرنق
133
ارسطو
105
افرا تربت
40
افق
59
انتخاب برتر
12 ،11
انتشارات خراسان
128
ایده پردازان چکاد
86 ،82
ایرانشناسی
116
بهنشر
85 ،61
بینالمللی گاج
57 ،56
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
74 ،35
پژوهشهای دانشگاه
93
پل
103 ،101 ،95 ،52 ،51 ،45 ،44
پیدایش
1
پیشروان
68 ،65
تختهسیاه
64 ،23
تدبر در قرآن و سیره
28
تیزهوشان
5
جمال
33
جنگل
44

فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی

132
چویل
118
خط سفید
27 ،26 ،25 ،22 ،21 ،20
دانشگاه الزهرا
38
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
90
دفتر نشر فرهنگ اسالمی
29
دیبایه
130 ،122 ،121 ،120 ،114 ،92 ،91 ،79
راه اندیشه
63
ستوده
46
سیب صادق(ع)
106
شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش
10
شرکت اندیشمندان جوان شباهنگ
135
شرکت دادهپردازی شعله آریا
137
شرکت سامانههای هوشمند پیشگامان شریف
139
شرکت صنایع آموزشی
138
شیوا رسا
9 ،8
ضریح آفتاب
36 ،31 ،14
طالیی
81 ،75 ،2
عقیق برتر
4
علم و دانش
24
علی نجفی
7
فراگیرهگمتانه
97
فریده قاسمی
15
قدیانی
80 ،78 ،48
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
123 ،117 ،60 ،55 ،54 ،53 ،16

کلک معلم ساجدی
127 ،126 ،125 ،124
کمال اندیشه
110 ،84 ،83
گسترش علوم نوین
102
گنجینه دانش نوین
89
مبتکران
68 ،65 ،62
محراب قلم
112 ،111 ،108
محمدرضا صبوری
136
مرآت
99 ،98 ،66 ،47
مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم
34 ،30
مهر و ماه نو
6
مهرسا
50
مؤسسه انتشارات امیرکبیر
73 ،71
مؤسسه فرهنگی  -هنری  -پژوهشی تاریخ ادبیات
کودکان
96
مؤسسه فرهنگی دارالحدیث
72 ،70
مؤسسه فرهنگی فاطمی
69
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
،119 ،115 ،113 ،100 ،88 ،87 ،76 ،67 ،58 ،13 ،3
131
مؤسسه فرهنگی منادی تربیت
94
مؤسسه فرهنگی هنری آسیاپژوه
140
نوید شیراز
129
نویسندگان جوان
19 ،18 ،17
ورزش
37
ویراسته
104
یار مانا
49 ،43

درهمکرد نام ناشر/تولیدکننده وعنوان
آبادیران
 :77بدن انسان.

در بدن شــما /در حیاط /در خانه /در رودها ،دریاچهها و
آبگیرها /در غذای شما.

آبرنگ
 :39فوتســال ویژه مربیان و دانشآموزان :41 .والیبال ویژه
مربیان و دانشآموزان :42 .هندبال ویژه مربیان و دانشآموزان.

بینالمللی گاج
 :56چارلی و کارخانه شکالتسازی :57 .غول بزرگ مهربون.

آرایان
 :107داســتانهای حیوانات در قرآن کریم :32 .مشارق
انوارالیقین فی حقایق اسرار امیرالمومنینعلیهالسالم.
آوای ویانا
 :109قــرآن مصور بــرای کودکان( 2به همراه شــعرو
داستانهای جذاب از جز دوم قرآن).
ابوالفضل وکیلی
 :134آثار تاریخی ایران زمین زرین و سیمین
احمد جوان زرنق
 3D School :133مدرسه سه بعدی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
 :35ویژگیهای شیعی امام مهدیعجلاهللتعالیفرجه در
روایات اهل سنت :74 .شــمارش و اندازهگیری در زبان
عربی با تأکید بر قرآن و روایات.
پژوهشهای دانشگاه
 :93چگونه دانشآموزانی شاد داشته باشیم؟.
پل
 :101مهارتهــای مطالعه :103 .نقشــههای ذهنی برای
بچهها ،روشی برای مرور بهتر درسها :44 .بازگشت رفتگر.
 :45درست فکر کن ،صحیح عمل کن :51 .نقشهبندی ذهنی.
 :52هدیــه :95 .حافظهات را به کار بینداز :ذهن خود را بهتر
بشناسید تا بتوانید قدرت ذهن و حافظه خود را افزایش دهید.

خط سفید
Prospect plus 1 :20
Prospect plus 2 :21
Prospect plus 3 :22
 :25کارپوشه زبان انگلیسی پایه نهم :26 .کارپوشه زبان
انگلیسی پایه هشتم :27 .کارپوشه زبان انگلیسی پایه هفتم.
دانشگاه الزهرا
 :38ژیمناستیک کودکان :کمکها و مراقبتها با شرکت
فراگیران.
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
 :90امتحــان بدون اضطراب هزار و یــک نکته در باره
مهارتهای مطالعه و یادگیری.
دفتر نشر فرهنگ اسالمی
 :29چهــار و چهــار :ســفارشهای امیرمؤمنــان بــه
اماممجتبیعلیهالسالم ،شرح و تفسیر حکمت سیوهشتم
نه جالبالغه.

پیشروان
 :65ریاضی 8ام :68 .گنجینه یادگیری ریاضی سال سوم
پایه نهم دوره اول متوسطه.

افق
 :59الالیی برای دختر مرده.

تختهسیاه
 :23زبان انگلیسی نهم (کتاب کار) :64 .ریاضی هشتم.

دیبایه
 :114باستانشناســی بــرای کاوشــگران جــوان:120 .
کاوش باستانشناســی و کشف رازهای زندگی گذشتگان.
 :121کاوش در گذشته :داســتانی درباره یک ماجراجویی
باستانشناســی :122 .کندوکاوی در گذشــته :کاوش در
محوطههای باســتانی :130 .کاراکوری :چگونه مدلهای
کاغذی متحرک بســازیم :79 .پژوهشهای زیستی101 :
پژوهش علمی با بطری نوشابه :91 .پژوهشهای کارآگاهی:
بررسی صحنههای جرم و جنایت ،راهنمای آموزشی برای
نوجوانان :92 .چگونه دانشآموزانی پژوهشگر تربیت کنیم؟.

انتخاب برتر
 :11کتاب کار و دفتر فارســی پایه نهم :12 .کتاب کار و
دفتر فارسی پایه هشتم

تدبر در قرآن و سیره
 :28تأســیس تمــدن وحیانــی ســیره پیامبــر اعظم
صلیاهللعلیهوآله.

راه اندیشه
 :63ریاضی سبز هفتم اول متوسطه.

انتشارات خراسان
 :128اصول زیبانویسی در خط تحریری.

تیزهوشان
 :5فارسی جامع هفتم تا نهم متوسطه  1تیزهوشان.

ایده پردازان چکاد
 :82دانشنامه بدن انسان :86 .کاوش در فضا.

جمال
 :33من اعتراض دارم.

سیب صادق(ع)
 :106آیات برگزیده سورههای قرآن کریم.

ایرانشناسی
 :116زمین.

جنگل
 :132هنر ملکه تمام علوم است.

شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش
 :10کتاب کار فارسی پایه نهم دوره اول متوسطه.

بهنشر
 :61همیشه قصهای هست جلد ( :85 .)1-5در اقیانوس/

چویل
 :118شماری از مشاهیر و مفاخر استان کهگیلویه و بویراحمد.

شرکت اندیشمندان جوان شباهنگ
 :135آسمان نما

ارسطو
 55 :105وضع دشوار تدریس( 10راهحل قدرتمند برای
تمام چالشهای کالس درس).
افرا تربت
 :40مجموعه بازیهای بومی ،محلی.

پیدایش
 :1بگو ما هم بخندیم.

ستوده
 :46ســام بر زندگی :مدیریت آگاهانه زمان ،شیوههای
زندگی ـ مهارتهای زندگی.
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درهمکرد نام ناشر /تولیدکننده و عنوان

شرکت دادهپردازی شعله آریا
 :137کیف الکترونیک آریا نسخه ویندوز
شرکت سامانههای هوشمند پیشگامان شریف
 :139هوشمندسازی وایت برد
شرکت صنایع آموزشی
 :138مجموعه مدلسازی ساختمان
شیوا رسا
 :8کاشــف (کتاب آموزش شیوا فارسی هفتم) :9 .کاشف
ک آموزشی فارسی نهم .96 -95
کم 
ضریح آفتاب
 :14نکته به نکته :31 .لحظههای نورانی  :36 .2بازیهای
کالسی با تأکید بر فعالیتهای بدنی.
طالیی
 :2خودت داســتان بنویس :75 .آســمان شــگفتانگیز
فرهنگنامــه دانشآموزی نجوم و فضــا :81 .دانش و
فناوری خودرو
عقیق برتر
 :4فارسی پایه هفتم /هشتم /نهم.
علم و دانش
 :24فرهنگ واژگان زبان انگلیسی دوره متوسطه اول.
علی نجفی
 :7فارسی هفتم /هشتم /نهم دوره اول متوسطه.
فراگیرهگمتانه
 :97درسپژوهی و توسعه حرفهای معلم.
فریده قاسمی
Move with /Fly with prospect3 :15
.Start with prospect1 /prospect2
قدیانی
 :48کیشــوندان و مهارتهای زندگــی :78 .پروانهها،
رشــد ،دگردیسی و شــیوه زندگی :80 .جانوران وحشی:
کیسهداران ،پریماتها و گربهسانان.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 :117زنگها و راهها :سرگذشت بازرگانی در ایران :123 .مدرسه
فرشتگان :سرگذشت پزشکان ایرانیkooti kooti :16 .
( watch out you do not catch a coldسرما
نخوری کوتیکوتی)move the world kooti kooti /
(دنیا را بلرزان کوتیکوتی) :53 .اگر میتوانستم :54 . ...بر یال
اسب سفید :55 .تیستو سبز انگشتی :60 .ماجراهای باورنکردنی
پروفسور برانشتام.
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فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی

کلک معلم ساجدی
 :124آمــوزش خــط تحریــری  :125 .1آموزش خط
تحریری  :126 .2آموزش خط تحریری  :127 .3آموزش
خط تحریری .4
کمال اندیشه
 :110قرآن و سخنوران :83 .دانشنامه مصور بدن انسان/
دانشنامه مصور حیوانات /دانشنامه مصور دایناسورها:84 .
دانشنامه مصور نجوم.
گسترش علوم نوین
 :102نقش روش تدریس و اخالق معلم بر دانشآموزان.
گنجینه دانش نوین
 :89نهنگها و دلفینها.
مبتکران
 :62ریاضی  9ام :65 .ریاضی 8ام :68 .گنجینه یادگیری
ریاضی سال سوم پایه نهم دوره اول متوسطه.
محراب قلم
 :108دایرةالمعــارف پیامبران :111 .مهربانترین پیامبر.
 :112دایرةالمعارف محیط زیست و زندگی.
محمدرضا صبوری
 :136دستگاه آموزشی قرآنی معلم همراه 6
مرآت
 :47سواد مالی برای نوجوانان :راهنمای آموزش سواد مالی برای
اولیا :66 .فهم تیمز ( )TIMSSمطالعه بینالمللی پیشرفت
تحصیلی دانشآمــوزان در ریاضی و علوم :98 .درسپژوهی،
ایدهای جهانی برای بهسازی آموزش و غنیسازی یادگیری.
 :99کاربرد هوشهای چندگانه در کالس درس.
مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم
 :30عصر خرد :تکامل عقول در عصر ظهور :34 .مواجهه
ائمه(ع) با مدعیان مهدویت :گونهشناسی ،سبکشناسی و
شاخصهشناسی.
مهر و ماه نو
 :6فارسی هفتم دوره اول متوسطه.
مهرسا
 :50مغز من و رنگآمیزی( :)1یوگا با رنگها.
مؤسسه انتشارات امیرکبیر
 :71در پیادهرو :73 .ماه روشنترین سیب دنیاست.
مؤسســه فرهنگی  -هنری  -پژوهشی تاریخ
ادبیات کودکان
 :96حقوق کودک را بشناســیم و بــا آن زندگی کنیم!:

دستنامه آموزش حقوق کودک در دبستان و دبیرستان.
مؤسسه فرهنگی دارالحدیث
 :70باران قاصدک :شعر آیینی اما م محمد باقر علیهالسالم.
 :72سایه روشن.
مؤسسه فرهنگی فاطمی
 :69مترو تجریش ،شربت سکنجبین ،حلقه نامزدی و 142
معمای دیگر.
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
 :100مهارتهای اساسی برای مدیران محیطهای
آموزشــی کودک محور :113 .اسرار انسان و تاریخ.
 :115تمدن روم باستان :119 .فرهنگ و تمدن ایران
در عصر قاجارها :اوضاع سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی :13 .لطیفههای دلگشــا :لطیفههایی از
کلیــات عبیدزاکانی :131 .کــودک و تصویر :3 .۱
ساختارشناسی تاریخی ،تحلیلی شعر کودک و نوجوان
 :58فنچهای بیخیــال :67 .کتاب کار ریاضی پایه
هشتم تمرینها و مســئلههای تکمیلی :76 .اسرار
جانوران و گیاهان :87 .کتاب کار علوم تجربی درس،
تمرین و فعالیتهــای تکمیلی پایه نهم :88 .کتاب
کار علوم تجربی درس ،تمرین و فعالیتهای تکمیلی
پایه هفتم.
مؤسسه فرهنگی منادی تربیت
 :94چگونه یادگیری رابه سرگرمی تبدیل کنیم؟.
مؤسسه فرهنگی هنری آسیاپژوه
 :140یاسین قلب کتاب هستی
نوید شیراز
 :129زیبانگاری :براســاس بخش خوشنویســی کتاب
فرهنگ و هنر پایه هفتم متوسطه.
نویسندگان جوان
Let's move :17
Let's Run :18
Let's Start :19
ورزش
 :37راهنمای مربیگری فوتسال فیفا.
ویراسته
 :104هفت عادت نوجوانان موفق.
یار مانا
 :43آموزش عملی مهارتهای تحصیلی :49 .ما در باران
خواهیم ماند :نقد حال اصحاب دانش.

نامونشانیناشرانوتولیدکنندگان

آبادیران
تهران :خ .شریعتی ،روبروی پارک شریعتی ،خ .اتوبانک،
پ ،6 .طبقه همکف تلفن2122844934 :

ایده پردازان چکاد
تهران :خ .ایرانشهر جنوبی ،خ .کامل ،بنبست گل ،پ،2 .
واحد  ،6ط 4 .تلفن218840632 :

تیزهوشان
تهران :خ .شریعتی ،باالتر از میرداماد ،جنب پمپ بنزین ،خ.
شواری ،پ ،22 .ط .اول تلفن2122222244 :

آبرنگ
تهــران :خ .انقــاب ،خ 12 .فروردیــن ،پ 207 .تلفن:
2166407575

ایرانشناسی
تهران :خ .طالقانی ،خ .بهار شمالی ،ک .طبا ،پ ،6 .واحد
 1تلفن2177531825 :

جمال
قــم :خ .معلــم ،معلــم  ،21ک .نهــم ،پ 422 .تلفن:
2537742528

آرایان
تهران :خ .انقالب ،خ .فخر رازی ،ک .فاتحی داریان ،پ.
 ،6ط .اول تلفن2166971344 :

بهنشر
تهران :م .انقالب خ .کارگر شمالی باالتر از چهارراه نصرت ک.
طاهری پ 16 .طبقه سوم تلفن2188951740 :

جنگل
تهران :م .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .لبافینژاد ،نرسیده به
منیری جاوید ،پ 185 .تلفن2166482830 :

آوای ویانا
کرج :جهانشهر ،خ .استانداری البرز ،خ .شهید توکلی ،پ.
 ،58طبقه اول تلفن2634421589 :

بینالمللی گاج
تهران :خ .انقالب ،نبش خ 12 .فروردین ،پ1302 .
تلفن2164363131 :

چویل
یاسوج :بلوار ارم ،ارم  ،9پ 10 .تلفن7433230402 :

ابوالفضل وکیلی
کرج :طالقانی شــمالی ،گل آرا جنوبي ،ساختمان عرشیا،
واحد 2تلفن02632223545 :

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
قم :چهارراه شهدا ،ابتدای خ .معلم ،ساختمان پژوهشگاه
علوم و فرهنگ اسالمی ،نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی تلفن2537832833 :

احمد جوان زرنق
تبریز :بیالن کوه ،کوچه حمدگو ،جنب پالک  19منزل
آقای پورنقی تلفن09358120818 :

پژوهشهای دانشگاه
تبریز  :فلکه دانشــگاه ،برج بلــور ،طبقه همکف ،پ39 .
تلفن4133250248 :

ارسطو
مشــهد :بولــوار وکیل آبــاد ،اقبال الهوری  ،6ســمت
راســت ،بین والیتی  10و  ،12پ ،38 .طبقه دوم تلفن:
5135096145

پل
تهــران :خ .انقالب ،خ .لبافینژاد ،بین خ .دانشــگاه و خ.
فخررازی ،پ ،174 .ط ،2 .واحد  4تلفن2166469608 :

افرا تربت
تربت حیدریه :خ .فردوسی شمالی ،پاساژ بقایی ،ط .دوم،
نشر افراتربت تلفن5152232567 :

پیدایش
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازی ،خ .شــهدای ژاندارمری
غربی ،پ 86 .تلفن2166970270 :

افق
تهران :خ 12 .فروردین ،خ .شهید نظری غربی ،ک .جاوید
 ،1پ ،2 .طبقه سوم تلفن2166413367 :

پیشروان
تهــران  :خ .انقــاب ،خ .وحید نظــری ،پ 59 .تلفن:
2161094311

انتخاب برتر
تهران :خ .خوش شــمالی ،بین نیایش و پرچم ،پ،53 .
واحد  1تلفن2166906221 :

تختهسیاه
تهران :م .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .وحید نظری غربی،
پ ،99 .طبقه اول تلفن2166400300 :

انتشارات خراسان
مشــهد :خ .پاستور ،بین پاســتور  8و  ،10پ 18 .تلفن:
5138427451

تدبر در قرآن و سیره
مشهد :خ .امام خمینی (ره) ،م .ده دی ،نبش رازی غربی
 8تلفن5138542325 :

خط سفید
سبزوار :خ .ابومسلم ،نبش ابومسلم  13تلفن5144220835 :
دانشگاه الزهرا
تهران :ونک دانشگاه الزهرا تلفن2188048933 :
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
تهران :خ .کریمخان زند ،خ .ایرانشهر شمالی ،نبش خ .آذر
شهر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،ط 7.تلفن:
2188347423
دفتر نشر فرهنگ اسالمی
تهران :پاســداران ،م .هروی ،خ .وفامنش ،خ .آزادی ،خ.
افتخاریان ،ک .مریم ،پ 23 .تلفن2122940054 :
دیبایه
تهران :سیدخندان ،ارسباران ،شفاپی ،ک .یکم ،پ ،8 .واحد
 4تلفن2122886452 :
راه اندیشه
تهــران :م .انقالب ،اول خ .آزادی ،جمالزاده جنوبی ،ک.
جمشید ،پ 7 .تلفن2166421542 :
ستوده
تبريز :خ .طالقانی ،خ .ارگ جدیــد ،پ 25 .تلفن-041 :
35567818
سیب صادق(ع)
تهران :م .رسالت ،خ .شهید مدنی ،بین ایستگاه مترو فدک
دوره آموزش متوسطه اول (47 )2
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و گلبرگ ،روبه روی بانک ملی ایران ،خ 132 .شهید میر
غضنفری ،پ 10 .زنگ اول تلفــن-02177259020 :
02177034515

فریده قاسمی
استان هرمزگان :بندر کنگ ،خ .امام خمینی ،منزل آقای
محمد قاسمی تلفن9171621798 :

مهرسا
تهران :م .انقالب .خ کارگر جنوبی .قبل از خ جمهوری .ک.
صابر .پ  .1طبقه اول.انتشارات مهرسا تلفن2166493465 :

شرکت انتشارات کانون فرهنگی آموزش
تهران :خ .فلسطین ،نرسیده به انقالب ،بنبست حاجیان،1
شماره  ،7واحد  110تلفن2166962555 :

قدیانی
تهران :انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .شــهدای ژاندارمری
شرقی ،پ 90 .تلفن2166404410 :

شرکت اندیشمندان جوان شباهنگ
تهران :میدان امام حســین ،خواجه نصیرالدین طوسی،
سلمان فارســی ،کوچه خاکی آبکناری ،شماره 1طبقه1
تلفن2177504401 :

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تهران :خ .بهشتی ،خ .خالد اســامبولی ،شماره 24 ،22
تلفن2188715545 :

مؤسسه انتشارات امیرکبیر
تهران :خ .جمهوری ،م .اســتقالل (چهارراه مخبرالدوله
سابق) ضلع جنوب شــرقی ساختمان انتشارات امیرکبیر
طبقه سوم کتابهای شکوفه تلفن2133926622 :

شرکت دادهپردازی شعله آریا
اصفهان :بلواردانشگاه صنعتی اصفهان ،شهرک علمی و
تحقیقاتی ،ساختمان 406تلفن3133932157 :
شرکت سامانههای هوشمند پیشگامان شریف
تهران :انتهای بزرگراه یادگار امام جنوب ،خیابان مرتضوی،
خیابان صاحب الزمان ،نبش کوچه رز ،پالک  ،13واحد 2
تلفن2166352387 :
شرکت صنایع آموزشی
تهران :کیلومتر 8جاده مخصوص کرج ،شهرک استقالل،
خیابان شهید جالل تلفن2144545503 :
شیوا رسا
شیراز :خ .کریمخان زند ،ک ،43 .ساختمان صبا ،طبقه چهارم،
واحد  ،7انتشارات شیوا رسا تلفن7132318593 :
ضریح آفتاب
مشــهد :امام خمینی  ،8دفتر مرکزی موسسه فرهنگی _
هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب تلفن5132280166 :
طالیی
تهران :خ .طالقانی ،خ سرپرســت جنوبی ،ک .پارس ،پ.
 ،11واحد  2تلفن2166483066 :
عقیق برتر
تبریز :شهرک باغمیشه ،مجتمع شهریار  ،1بلوک  ،2طبقه
 ،3واحدآ تلفن4136697088 :
علم و دانش
تهران :خ .انقالب ،بین خ اردیبهشــت و دوازده فروردین،
ساختمان  ،310طبقه زیر همکف تلفن26645459 :
علی نجفی
تربت حیدریه :شهرک ولی عصر ،علمالهدی  ،13پ13 .
تلفن همراه09155322556 :
فراگیرهگمتانه
همدان :خ .شریعتی ،باالتر از بانک کارگشایی ،ابتدای ک.
مهر تلفن8138332873 :
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کلک معلم ساجدی
تهــران :خ .آزادی ،خ .نوفــاح ،ک .نوری ،پ 12 .تلفن:
2166423344
کمال اندیشه
تهران :م .انقالب ،خ .کارگرجنوبی ،ابتدای خ .روانمهر ،بن
بست دولتشاهی ،پ ،1.واحد 6تلفن5-02166973663 :
گسترش علوم نوین
بجنورد :خ .دانشــگاه آزاد ،مجتمع بهداشت  ،eواحد 101
تلفن5832251036 :
گنجینه دانش نوین
تبریز :چهار راه شهید بهشــتی (منصور) ،مجتمع تجاری
اطلس ،ط .زیر همکف ،واحد  21تلفن4133363441 :
مبتکران
تهران :م .انقالب ،خ .فخــر رازی ،خ .وحیدنظری تلفن:
2161094311
محراب قلم
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .شهدای ژاندارمری،
پ 104 .تلفن2166490879 :
محمدرضا صبوری
شیراز :چهارراه گمرک ،نبش کوچه 27ساختمان هاشمی،
طبقه دوم تلفن07132322421 :
مرآت
تهران :خ .کریمخان زند ،ابتدای خردمند شمالی ،پ،80 .
طبقه چهارم تلفن2188821500 :
مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم
قم :خ .شــهدا ،ک ،24 .بنبســت شــهید علیان ،مرکز
تخصصی مهدویت تلفن2537841130 :
مهر و ماه نو
تهران :خ انقــاب ،خ  12فروردین ،بعد از چهارراه لبافی
نژاد ،ک .مینا ،پ 37 .تلفن2166968589 :

مؤسســه فرهنگی  -هنری  -پژوهشــی تاریخ ادبیات
کودکان تهران  :یوســفآباد ،خ ،23 .خ .شایان ،پ،26 .
درب سمت چپ تلفن2188718757 :
مؤسسه فرهنگی دارالحدیث
قم :چهار راه شهدا ،خ .معلم ،روبروی اداره برق ،نبش ک.
 ،12پ 125 .تلفن2537740545 :
مؤسسه فرهنگی فاطمی
تهران :م .فاطمی ،خ .جویبار ،خ .میرهادی شرقی ،پ14 .
واحد 2تلفن2188945545 :
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان
تهران :خ .ســپهبد قرنی ،نرسیده به پل کریمخان زند ،ک.
شهید حقیقت طلب ،شماره  8تلفن2188800324 :
مؤسسه فرهنگی منادی تربیت
تهران :خ .اســتاد نجاتالهی ،پایینتر از خ .طالقانی ،ک.
بیمه ،پ 26 .تلفن2188894296 :
مؤسسه فرهنگی هنری آسیاپژوه
تهران :اشرفی اصفهانی ،برج نگین رضا ،واحد707تلفن:
2144080812
نوید شیراز
شیراز  :بلوار زند ،پشــت ارگ کریمخانی ،خ 22 .بهمن،
انتشارات نوید شیراز تلفن7132226662 :
نویسندگان جوان
گرگان :ب .جانبازان ،جانبــاز  ،16ک .همایون ،مجتمع
مهرگان ،واحد  5تلفن1732320899 :
ورزش
تهران :خ .انقــاب ،خ 12 .فروردیــن ،خ .وحید نظری
شرقی ،پ ،100 .واحد  3تلفن2166481243 :
ویراسته
اصفهان :خ .هشت بهشت شرقی ،خ .الهور ،خ .بالل شرقی ،ک.
امینی ،بن .شفیعی ،پ 81 .تلفن3132301311 :
یار مانا
اصفهــان :خ .مهرآبــاد ،کــوی  ،19پ 46 .تلفــن:
3132616360

