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این فهرســتگان، حاوی گزیده ای از منابع آموزشــی و تربیتی مناســب اســت که در سال گذشــته در دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی مورد 
بررسی قرار گرفته است. چنان که دیده می شود، بخش قابل توجهی از این منابع، شامل منابع مکتوب و به عبارت دیگر کتاب های آموزشی 
و تربیتی اســت. فهرســت کامل کتاب های آموزشــی مناسب سال، همانند گذشته در کتاب نامه های رشد دسته بندی و عرضه شده است که 
نسخه های الکترونیکی این کتاب نامه ها به صورت رایگان در وبگاه سامان کتاب قابل دستیابی و مطالعه است. برای دیدن این کتاب نامه ها 

و منابع بیشتر، به وبگاه سامان کتاب )http://samanketab.roshdmag.ir( مراجعه کنید.

چرا فهرستگان؟
از ســال 1395، بــه یــاری خــدا امــكان انتشــار فهرســتگان رشــد )كــه شــامل گزیــده ای از منابع آموزشــی و تربیتی مناســب اســت( بــه تعداد 
آموزشگاه های كشور میسر شده و در اختیار همه مدارس كشور قرار گرفته است. انتظار می رود با این فهرست گزیده، یافتن منابع آموزشی 
مورد نیاز به ویژه برای معلمان آسان تر از پیش شده باشد و امیدواریم پیامد های مثبت آن  در آینده نزدیك آشكار شود. در این فهرستگان، 

خوش بختانه منابع آموزشی و تربیتی مكتوب و غیرمكتوب در یك جا و در كنار هم به مدارس معرفی شده اند. 

آیا کتاب درسی کافی نیست؟ 
برخی اســتفاده از منابع آموزشــی تکمیلی را با وجود کتاب های درســی، مفید نمی دانند. این تصور نادرســت اســت. این کار یک دلیل ســاده 
دارد؛ چون کتاب درســی معموالً برای ســطح متوســط دانش آموزان نوشــته می شــود و در یک کالس درس همواره دانش آموزانی هســتند که 
باالتــر از ســطح متوســط یــا بــه دالیلی پایین تر از آن قرار دارند. طبیعی اســت کــه گروه دوم نیاز به تمرین و تکــرار بیش تری دارند؛ در حالی 
کــه فرونشــاندن تشــنگی و عالقــه گــروه اول با معرفی منابعی باالتر از ســطح کالس میســر اســت و ایــن وظیفه یک معلم کاردان اســت که 
شاگردانش را شناسایی و به هر یک منابع مناسب او را معرفی کند. منابع آموزشی و کمک درسی، کم و بیش، در همة کشورهای دنیا مورد 

استفاده قرار می گیرند!
نکته مهم دیگر این است که استفاده از منابع گوناگون و متنوع و خصوصاً قالب هایی مانند فیلم، انیمیشن، نرم افزار و مجله به جای متن 

ِصرف، می تواند کیفیت یادگیری را افزایش دهد.
البته "جایگزین کردن کتاب های کمک درســی به جای کتاب درســی" قطعاً کاری نادرســت اســت و از آن ناپسندتر، "اجباری" کردن استفاده از 
منابع آموزشــی و تربیتی و تحمیل هزینه های اضافی به خانواده هاســت. هیچ گاه و در هیچ شــرایطی نباید اصل اختیاری بودن اســتفاده از 

منابع آموزشی نادیده گرفته شود.

مرجعی مطمئن برای معلم
بــا توجــه بــه تنــوع و فراوانــی منابــع از ســویی و مشــغله های زیاد مربیــان، وجود این فهرســتگان، کــه در آن منابع آموزشــی و تربیتی جدید 
بررســی و مناســب ترین آن ها معرفی شــده، حقیقتاً غنیمتی بزرگ اســت. بیش از 200 تن از معلمان با تجربه و مؤلفان و برنامه ریزان آشنا 
با برنامه های آموزشــی این منابع را از نظر گذرانده اند و با توجه به جمیع جهات، آن ها را از بین بیش از 5000 منبع، برای دانش آموزان یا 
همکاران خود مناسب تشخیص داده اند. طبیعی است که یک معلم هر قدر هم عالقه مند باشد، منابع بسیار کمتری را می تواند بررسی و 

با هم مقایسه کند. البته انتخاب نهایی از بین همین منابع معرفی شده نیز بر عهده معلم و شورای معلمان مدرسه است.

مقدمه

فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی منتخب 
دوره آموزش متوسطه اول



منابع آموزشی مناسب را از کجا تهیه کنیم؟
در معرفی هر یک از محصوالت نام ناشر یا سازنده محصول آموزشی آورده 
شــده اســت. برای تهیه منابع می توان با مراجعه به انتهای فهرســتگان، با 

ناشر یا تولید کنندگان آن ها تماس گرفت.

درباره این فهرستگان
در فهرستگانی که پیشرو دارید تعداد 90 عنوان کتاب آموزشی و تربیتی 
و 37  عنوان منبع آموزشــی غیر مکتوب معرفی شــده اســت. کتاب های 
معرفی شــده  در ســال 1399 یا یک ســال قبل از آن منتشــر شــده اند و 
از بین 276  کتاب مناســب گزیده شــده اند. همچنین از کتابهای معرفی 
شــده  77 عنوان کمک آموزشــی و 13 عنوان تربیتی )داســتانی  و شــعر( 

است.

شیوه تنظیم اطالعات
منابــع معرفــی شــده در ایــن فهرســتگان، بر اســاس موضوع و بــه ترتیب 
حــروف الفبــا صــورت گرفته اســت. در معرفــی منابع، چکیــده ای از محتوا 
یــا اطالعاتــی دربــاره آن ها داده شــده اســت. در پایان هر فهرســتگان نیز 

نمایه هایی تنظیم شــده اســت که یافتن منبع مورد نیاز را برای خوانندگان آســان می کنند. شــماره هایی که در این بخش آورده شده است، 
ناظر بر شــماره ردیف منابع در فهرستگان است. 

راهنمای استفاده از فهرستگان
در این راهنما اطالعات مربوط به یک کتاب به صورت نمونه نشان داده شده است. این اطالعات به ما می گوید که کتاب چه محتوایی دارد 

و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است. 

پنجره ای رو به 
خدا: من و روزه

جيبی64 ص. 

کتاب حاضر جلد اول از مجموعه ای چندجلدی اســت که می کوشــد برای نوجوانان و جوانان فرصتی ایجاد کند تا دربارۀ بخشــی از مسائل مهم 
اعتقادی و دینی بیندیشــند و پاســخ بعضی سؤال هایشان را بیابند. قرآن کتاب انس و هدایت و رستگاری انسان است. 40 نکتۀ روان شناختی 

و تربیتی دربارۀ قرآن، به زبان بســیار ســاده و در قالب نکات کوتاه و کاربردی در این کتاب آمده است.

---  اصالنی، ابراهیم

تهران: به نشر. 1399---

هفتم، هشتم، دانش آموز
نهم

قرآن، اسالم 

آشنایی با منابع بیشتر

فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی
 سالیانه منتشر می شود؛ اما منابع آموزشی و 

تربیتی در طول سال نیز به طور پیوسته ارزیابی و 
معرفی می شود. 

برای دیدن منابع بیش تر و به روز به این نشانی ها 
مراجعه فرمایید:

وبگاه سامان كتاب:
http://samanketab.roshdmag.ir

سامانه کنترل کیفیت منابع مکتوب:
http://samanketab.roshd.ir
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1. قلندریان، حمید/ خواجه بیدختی، طیبه. از ارزشیابی تا یادگیری، درس پیام های آسمان دوره اول 
متوســطه. مشهد: ضریح آفتاب. 1399. 120ص. وزیری. شابک: 9786004763615 

مخاطب: معلم 
کلمــات کلیدی: ارزشیابی آموزشی، تعلیمات دینی، یادگیری 

معرفی کتاب: ســنجش می تواند نقطه آغاز تحول باشد به شــرطی که آزمون های مختلف نقطه پایانی 
بر ســناریوی آموزش نباشد. اگر سنجش تنها به اندازه گیری محفوظات بسنده کند انتظار ارتقای دانش 
در فراگیران به ســطوح باالی یادگیری دور از دســترس خواهد بود. سنجشــی می تواند آموزش را تغییر 
دهــد کــه در یک جاده دوطرفه حرکــت نماید. معلم و دانش آموز هر دو باید در این مســیر تغییر رفتار 
دهند. ایده اصلی برای تألیف این کتاب پاســخ به این مســائل بوده  است: آیا سنجش می تواند آموزش 
را تغییر دهد؟ کدام یک نقش نخستین را در تحول نظام تعلیم و تربیت دارند: آموزش یا سنجش؟ برای 
ایجاد تحول باید به ســراغ کدام یک برویم؟ به منظور پاسخگویی به این پرسش ها محتوای کتاب درسی 
»پیام های آســمانی« از منظر جدیدی تحلیل شــده است؛ به طوری که باید و نباید های موضوعی را برای 

طراحــی آزمون در اختیار دبیران تخصصی و غیرتخصصی قرار می دهد. 

2. اصالنی، ابراهیم. پنجره ای رو به خدا: من و اعمالم:40 نکته روان شناختی و تربیتی در باره اعمال 
برای نوجوانان و جوانان. تهران: به نشــر. 1399. 64ص. جیبی. شابک: 9789640229491 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم 

کلمات کلیدی: اخالق اسالمی، تربیت 

معرفــی کتــاب: کتاب حاضر جلد پنجم از مجموعه ای چندجلدی اســت که می کوشــد برای نوجوانان و 
جوانان فرصتی ایجاد کند تا دربارۀ بخشــی از مســائل مهم اعتقادی و دینی بیندیشــند و پاسخ بعضی 
سؤال هایشــان را بیابنــد. منظور از عمل در این کتاب عبارت اســت از رفتار و گفتــار و هر اقدامی که از 
انســان ســر می زند. 40 نکتۀ روان شناختی و تربیتی دربارۀ اعمال، به زبان بسیار ساده و در قالب نکات 

کوتاه و کاربردی، در این کتاب آمده اند.

3. اصالنی، ابراهیم. پنجره ای رو به خدا: من و دعا: 40 نکته روان شناختی و تربیتی در باره دعا برای 
نوجوانان و جوانان. تهران: به نشــر. 1399. 64ص. جیبی. شابک: 9789640229385 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: دعا، روان شناسی 

معرفی کتاب: کتاب حاضر جلد ســوم از مجموعه ای چندجلدی اســت که می کوشــد برای نوجوانان و 
جوانان فرصتی ایجاد کند تا دربارۀ بخشــی از مســائل مهم اعتقادی و دینی بیندیشــند و پاسخ بعضی 
سؤال هایشــان را بیابنــد. این کتاب مربوط بــه دعا و نگاه منطقی به آثار آن در زندگی اســت. 40 نکتۀ 
روان شــناختی و تربیتی دربارۀ دعا، به زبان بســیار ساده و در قالب نکات کوتاه و کاربردی، در این کتاب 

آمده اند.

آسمانی پیامهای 
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4. اصالنی، ابراهیم. پنجره ای رو به خدا: من و روزه:40 نکته روان شناختی و تربیتی در باره روزه برای 
نوجوانان و جوانان. تهران: به نشــر. 1399. 64ص. جیبی. شابک: 9789640229392 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: احکام اسالمی، اسالم 

معرفــی کتــاب: کتاب حاضر جلدچهارم از مجموعه ای چندجلدی اســت که می کوشــد برای نوجوانان و 
جوانان فرصتی ایجاد کند تا دربارۀ بخشــی از مســائل مهم اعتقادی و دینی بیندیشــند و پاسخ بعضی 
سؤال هایشان را بیابند. روزه یکی از اعمال و عبادت های ویژه در دین اسالم است. 40 نکتۀ روان شناختی 

و تربیتی دربارۀ روزه، به زبان بســیار ســاده و در قالب نکات کوتاه و کاربردی، در این کتاب آمده است.

5. اصالنــی، ابراهیــم. پنجره ای رو به خدا: من و قرآن: 40 نکته روان شــناختی و تربیتی در باره قرآن 
و زندگی برای نوجوانان و جوانان. تهران: به نشــر. 1399. 64ص. جیبی. شابک: 9789640229347 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: قرآن، اسالم 

معرفــی کتــاب: کتــاب حاضر جلد اول از مجموعه ای چندجلدی اســت که می کوشــد بــرای نوجوانان و 
جوانان فرصتی ایجاد کند تا دربارۀ بخشــی از مســائل مهم اعتقادی و دینی بیندیشــند و پاسخ بعضی 
سؤال هایشــان را بیابند. قرآن کتاب انس و هدایت و رســتگاری انســان است. 40 نکتۀ روان شناختی و 

تربیتی دربارۀ قرآن، به زبان بســیار ساده و در قالب نکات کوتاه و کاربردی در این کتاب آمده است.

6. اصالنی، ابراهیم. پنجره ای رو به خدا: من و نماز: 40 نکته روان شناختی و تربیتی در باره نماز برای 
نوجوانان و جوانان. تهران: به نشــر. 1399. 64ص. جیبی. شابک: 9789640228494 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: نماز، مذهبی 

معرفــی کتــاب: کتــاب حاضر جلددوم از مجموعه ای چندجلدی اســت که می کوشــد بــرای نوجوانان و 
جوانان فرصتی ایجاد کند تا دربارۀ بخشــی از مســائل مهم اعتقادی و دینی بیندیشــند و پاسخ بعضی 
سؤال هایشان را بیابند. نماز یکی از مهم ترین اعمال دینی است. 40 نکتۀ روان شناختی و تربیتی دربارۀ 

نماز، به زبان بســیار ساده و در قالب نکات کوتاه و کاربردی، در این کتاب آمده است.
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7. شــعیبی، علی. جایزه های خدا. تهران: موسســه فرهنگی هنری قدر والیت. 1399. 100ص. رقعی. 
شابک: 9789644956355 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: انسان، داستان های فارسی، زندگی 

معرفی کتاب: ما برای زیبا شــدن و انســانی  شــدن و لذت  بردن از زندگی دنیوی خود به روحیه پاک و 
زندگــی پاکیزه نیازمندیم و هر قدر از بدی هــا و گناهان دوری کرده و به خوبی ها و پاکی ها روی بیاوریم 
همان قدر شیرینی زندگی را بهتر و بیشتر خواهیم چشید. نویسنده کتاب »جایزه های خدا« سعی  کرده 
با بیان پاداش کارهای خوب و آشنایی نوجوانان با ثواب آن کارها، توجه آنان را به روح زیبای کار خوب 

و پاکیزه جلب کند و تأثیر دنیایی و آخرتی کارهای خوب را به نوجوانان نشــان دهد.

8. زمانــی، هاجــر. ریحانــه: مهــرا: روایت داســتانی از زندگی بانو فاطمه  بنت اســد. تهران: مؤسســه 
فرهنگی مدرسه برهان. 1398. 128ص. وزیری. شابک: 9789640815236 

مخاطب: معلم 
کلمــات کلیدی: تاریخ اسالم، زنان، داستان های مذهبی 

معرفی کتاب: »فاطمه بنت اسد« )55 سال قبل هجرت(، مادر امام علی)ع(، همسر ابوطالب و از زنانی 
اســت که جزو اصحاب پیامبر)ص( به شــمار می رود. او یازدهمین فردی )و در میان زنان، دومین زن( 
اســت که مسلمان شــد و اولین زنی که با پیامبر)ص( بیعت کرد. از پیامبر)ص( سخنانی درباره فاطمه 
بنت اســد، نقل شــده که نشان از جایگاه ویژه  او نزد پیامبر اسالم)ص( دارد. مقبرة فاطمه بنت اسد در 
قبرســتان »بقیع« شهر مدینه اســت. در این کتاب، روایتی داستانی از زندگی »فاطمه بنت اسد«، ارائه 

می شود.

9. شــجاعی، ســیدمهدی. زنی مردی و دنیایی نامردی. تهران: کتاب نیســتان. 1399. 40ص. بیاضی. 
شابک: 9786222087869 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: داستان کودک، داستان های تاریخی، ادبیات دینی 

معرفی کتاب: کتاب حاضر با بیان خاص نویســنده اش، صحنه ورود کاروان اسرای کربال به کوفه و کاخ 
ابن زیاد را بیان کرده اســت. می گوید: این همه پا بر زمین کوبیدن و شــیهه اســب ها، این همه گرد و 
غبار و بی تابی مردان غرق در سالح و زره، برای کاروان کوچکی است که کنار دروازه شهر ایستاده است. 
کاروانی از زن و کودک و کاروانی که تنها مردش، تنی بیمار و مجروح دارد. تصاویر کتاب نیز در کنار متن 

به دریافت پیام این اثر کمک می کند.
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10. پوروهــاب، محمــود. مجموعه یــاران پیامبــر: آن روی زیبا. تهران: به نشــر. 1399. 64ص. وزیری. 
شابک: 9789640230848 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: داستان، سرگذشتنامه، اصحاب ائمه 

معرفــی کتــاب: در فرهنــگ اصیل و شایســته ای، مانند فرهنــگ پیامبران و اولیای خــدا و مکتب های 
آســمانی، مالک های برتری براســاس علم، معرفت، پاک زیســتی، صداقت، مجاهده و خلوص است و 
قهرماناِن چنین فرهنگی، فرزانگانی درســتکار، پاک روش، آگاه، تالشــگر و راســتین اند. نویسنده در هر 
جلــد از مجموعه کتاب های »سرگذشــت یاران پیامبر )ص(« به ســراغ یکی از یــاران پیامبر و قهرمانان 
تاریخ اســالم رفته و زندگی پرافتخار این دالوران را بررســی کرده است. در این کتاب به زندگی »مصعب 

بن عمیر«، چگونگی اســالم آوردن، تالش بی وقفه اش در نشر اسالم و شهادت او، پرداخته می شود.

11. شعیبی، علی. مراقب جایزه هایت باش. تهران: موسسه فرهنگی هنری قدر والیت. 1399. 80ص. 
رقعی. شابک: 9789644956423 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم  

کلمــات کلیدی: داستان های اخالقی، نوجوانان، گناهان 

معرفی کتاب: در کتاب »مراقب جایزه هایت باش«، نوجوانان با گناهانی آشــنا می شــوند که به سرعت 
می توانند جایزه های خدا را از دستشــان بربایند. شیطان، سوگند خورده است که فرزندان آدم را فریب 
دهد و نگذارد به این جایزه ها دســت پیدا کنند. شــناخت گناهان به نوجوانان کمک می کند که از آن ها 

دوری کننــد و اراده قوی و انگیزه باال برای حفظ و مراقبت از جایزه های خدا پیدا کنند.

12. پوروهاب، محمود. یاران پیامبر: آخرین مهاجر: عبدهللا پســر اریقط و معاذ پســر جموح. تهران: 
به نشر. 1399. 32ص. وزیری. شابک: 9789640230831 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: داستان، داستان های مذهبی 

معرفی کتاب: مهاجران کسانی بودند که در پی پیامبر اسالم از خانه و شهر خود مهاجرت کردند. کتاب 
حاضر یکی از مجلدات مجموعه ای چند جلدی است که هر کدام به یکی از یاران پیامبر اختصاص دارد. 

در این جلد داســتان مهاجرت عبدهللا، پسر اریقط، و معاذ، پسر جموح، آمده است.
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13. پوروهاب، محمود. یاران پیامبر: تنها زندگی می کنی: ابوذر غفاری. تهران: به نشر. 1399. 88ص. 
وزیری. شابک: 9789640230824 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: داستان های مذهبی، داستان 

معرفی کتاب: مهاجران کسانی بودند که در پی پیامبر اسالم از خانه و شهر خود مهاجرت کردند. کتاب 
حاضر یکی از مجلدات مجموعه ای چند جلدی است که هر کدام به یکی از یاران پیامبر اختصاص دارد. 

در این جلد داســتان مهاجرت ابوذر غفاری، یار تنها و وفادار پیامبر، آمده است.

14. ملتــزر، بــرد. آدم هــای معمولی جهــان را تغییــر می دهند!: ایــن منم ماری کوری. سیده هســتی 
حســینی. تهران: مهرسا, مهر و ماه نو. 1399. 44ص. خشتی. شابک: 9786227437089 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: داستان، زنان، سرگذشتنامه 

معرفــی کتــاب: »این منم ماری کوری« یکی از جلدهای مجموعه کتاب های »آدم های معمولی جهان را 
تغییر می دهند« است. »این منم ماری کوری«، داستان زندگی یکی از بزرگ ترین دانشمندان زن جهان 
را بیان می کند.  »ماری کوری«، اولین بانو در تاریخ اســت که برنده  جایزه  نوبل شــیمی و فیزیک شــده 
اســت. او یکی از قهرمانان برجســته هزاره سوم محسوب می شــود. ماری در دورانی توانست به چنین 
اهدافی برسد که دختران حتی اجازه  تحصیل نداشتند. ولی ماری کوری هرگز از اهدافش دست نکشید 

تا پس از ســال ها تالش و کوشش به آنچه می خواست رسید.

15. جیلیوتــی، جیم. چه کســی بود؟: اســتیون هاوکینگ چه کســی بــود؟. محمد علی جعفری. تهران: 
مؤسسه فرهنگی فاطمی. 1399. 104ص. رقعی. شابک: 9786226630467 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، دانشمندان، سرگذشتنامه 

معرفی کتاب: »اســتیون هاوکینگ« درســت 300 ســال پس از مرگ »گالیله« به دنیا آمد؛ هرچند در 
21 ســالگی به بیماری عصبی نادری دچار شــد، اما اجازه نداد این بیماری او را از زیستن بازدارد. او روی 
صندلی چرخدار و با کمک سیستم صوتی رایانه ای، تحقیقات خود را تا زمان مرگش در سال 2018 ادامه 
داد. نظریه هاوکینگ درباره»سیاه چاله ها« از مهم ترین آثار علمی او به حساب می آید. »جیم جیلیوتی« 

در این کتاب، زندگی سرشــار از تالش و پژوهش او را برای مخاطبان بازگو می کند.

تاریخ علم
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16. اندرسون، کریستن. چه کسی بود؟: مایکل جردن چه کسی است؟. فروغ فرجود. تهران: مؤسسه 
فرهنگی فاطمی. 1399. 104ص. رقعی. شابک: 9786226630436 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، زندگی نامه ها، بازیکنان، بســکتبال 

معرفی کتاب: »مایکل جردن«، بازیکن حرفه ای ســابق بســکتبال اهل امریکا، کارآفرین، و مالک عمده 
و همچنین رئیس باشــگاه »شــارلوت هورنتز « اســت. او 15فصل در »NBA« برای تیم های »شــیکاگو 
بولز« و »واشــینگتن  ویزاردز« بازی کرده  است. جردن یکی از تأثیرگذارترین ورزشکاران بارز نسل خودش 
بــود و به عنــوان ابزاری برای محبوبیتNBA، طی دهه 1980 تا 1990 مطرح بود. نویســنده در این کتاب 
لحظه های هیجان انگیز و پرش های امتیازآور زندگی این اســطوره بسکتبال دنیا را برای مخاطبان روایت 

می کند.

17. رحیمــی، ناهید. شناســنامه شــهید قاســم ســلیمانی. قــم: کتابک. 1398. 16ص. جیبی. شــابک: 
 9786226745338
مخاطب: دانش آموز 

پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
کلمــات کلیدی: شهادت، انقالب اسالمی، زندگی نامه ها 

معرفی کتاب: این اثر در واقع شرح مختصر زندگی و فعالیت های شهید قاسم سلیمانی است. کودکی 
و نوجوانــی و جوانــی، فعالیت حاج قاســم در دوران انقالب و دفاع مقــدس، فرماندهی نیروی قدس، 
جنگ داخلی عراق، مبارزه با داعش، جنگ داخلی سوریه و اعالم پایان کار داعش، هر کدام در یک بند 
توضیح داده شده اند. در بخش هایی ویژگی های اخالقی، سردار دل ها از نگاه دیگران، شهادت، و تشییع 
و خاک ســپاری ایشــان آمده اســت. در انتهای کتاب نیز فرم پیمان نامه ای درج شده اســت تا خواننده 

به عنوان دنباله روی حاج قاســم، آن را پر و امضا کند.

18. بــراون، مونیــکا. من و مشــاهیر جهان: پســری با تخیل وحشــی: داســتان زندگی گابریل گارســیا 
مارکز برنده جایزه نوبل ادبیات. شهاب الدین عباسی. تهران: نخستین. 1399. 32ص. وزیری. شابک: 

 9786001271595
مخاطب: دانش آموز 

پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
کلمات کلیدی: زندگی نامه ها، داستان 

معرفــی کتــاب: کتاب حاضر از مجموعه ای چند جلدی دربارۀ معرفی شــخصیت های مشــهور جهان، با 
زبانی داســتان گونه، داســتان زندگی و خیال پردازی های گابریل گارســیا مارکز را تعریف می کند. پسرک 
این داســتان خیاالتی وحشی دارد و وقتی بزرگ می شود، از بزرگ ترین داستان نویسان جهان می شود و 

جایزۀ نوبل ادبیات را دریافت می کند.
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19. سیس، پیتر. من و مشاهیر جهان: پیام آور ستاره ها: کتابی در باره زندگی دانشمند ریاضی دان، 
ستاره شــناس، فیلســوف و فیزیک دان مشــهور گالیلئو گالیلئی )گالیله(. شــهاب الدین عباسی. تهران: 

نخستین. 1399. 40ص. وزیری. شابک: 9786001271649 
مخاطب: دانش آموز/ معلم 

پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
کلمــات کلیدی: دانشمندان، سرگذشتنامه، اختراعات علمی 

معرفــی کتــاب: کتــاب حاضر از مجموعه ای چندجلدی، زندگی دانشــمند ایتالیایــی، گالیله، را به زبانی 
متفاوت و جذاب برای مخاطبان شــرح می دهد. نویســنده وضعیت کلی ایتالیای زمان گالیله را توضیح 
می دهــد، از شــرایط زندگی گالیله و ترک دانشــگاهش می گوید، اولین اختــراع او را معرفی می کند، از 

محکوم شــدنش در دادگاه تفتیش عقاید و سرانجام محدود شدن او سخن می گوید.

20. باردو، چرایل. من و مشاهیر جهان: سوفی دختر بلندپرواز: داستان زندگی سوفی ژرمن ریاضی دان 
ســخت کوش. شهاب الدین عباسی. تهران: نخستین. 1399. 40ص. وزیری. شابک: 9786001271601 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: سرگذشتنامه، داستان 

معرفــی کتــاب: کتاب حاضر از مجموعه ای چند جلدی دربارۀ معرفی شــخصیت های مشــهور جهان، با 
زبانی داســتان گونه، داستان زندگی سوفی ژرمن، ریاضی دان سخت کوش، را تعریف می کند. سوفی در 
زمانۀ پرآشــوب انقالب فرانســه، زندگی خود را وقف ریاضیات کرد. او توانست معمای ریاضی فرما را که 

به »قضیۀ فرما« معروف است، حل کند.

21. اســماعیلی، مهدی/ غالمرضایی، حمید رضا/ رئیسی، مرضیه. تو یک قهرمان هستی اگر راه خودت 
را پیــدا کنــی )نقشــه راه هدایــت تحصیلــی بــرای موفقیــت شــغلی(. تهران: مؤسســه فرهنگی هنری 

دیباگران تهران. 1399. 292ص. وزیری. شابک: 9786222182991 
مخاطب: دانش آموز/ مشاور 
پایه تحصیلی: هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: راهنمای آموزشــی، فرصت های شغلی، انتخاب رشته، رشته های تحصیلی 

معرفی کتاب: نوجوانان دربارۀ شــغل ها و چگونگی انتخاب آن ها اطالعات اندکی دارند و آیندۀ شــغلی 
را در قالب تحصیالت دانشــگاهی و چند رشــتۀ معدود مجســم می کنند. کتاب حاضــر برای راهنمایی 
مخاطب نوجوان و خانوhدۀ او در انتخاب رشته و آشنایی با شاخه های نظری، فنی و حرفه ای و مهارتی 
تدوین شــده است. نویســندگان پس از بیان اهمیت دورۀ متوســطه و نقش آن در هدایت تحصیلی، 
مخاطب را به نگاهی به افق دانشــگاه و خودآگاهی از مســیر تحصیلی تشویق می کنند و سپس با ارائۀ 
فرم های »خوداظهاری شخصی« و »خانواده و خوداظهاری«، او را از وضعیت خود مطلع می کنند تا بعد 

از شــناخت رشته ها و شاخه های تحصیلی، بتواند برای انتخاب عاقالنه تر رشته اقدام کند.  

تفکر و سبک زندگی
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22. گرینزپــون، تومــاس. چه باید بکنی؟ وقتی که می خواهی بهترین باشــی. مینا ســلیمی. تهران: 
شرکت انتشارات فنی ایران. 1399. 144ص. رقعی. شابک: 9786004773010 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، کمال گرایی 

معرفی کتاب: کمال گرایی چیســت و از کجا می آید؟ کمال گراها چه کســانی هســتند؟ کمال گرایی با 
تــالش بــرای بهتر انجام دادن کارها چه تفاوتــی دارد؟ چطور می توانیم با کمال گرایــی کنار بیاییم؟ با 
مطالعه  این کتاب، با کمال گرایی و منشــأ آن، خصوصیات افراد کمال گرا و مشــکالت احتمالی آن ها، 

آشــنا می شوید و می آموزید که چگونه و با چه مهارت هایی با آن کنار بیایید.

23. کریست، جیمز.جی. چه باید بکنی؟ وقتی که وحشت زده و نگرانی. بهناز کمالی. تهران: شرکت 
انتشارات فنی ایران. 1399. 128ص. رقعی. شابک: 9786004773027 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، ترس، احساسات 

معرفــی کتــاب: هنگامی کــه وحشــت زده و نگران هســتید چه می کنید؟ منشــأ ترس هــا و نگرانی ها 
کجاســت؟ چطور می توانیم ترس ها را از بین ببریــم؟ با مطالعه این کتاب، ترس ها و نگرانی هایتان را 

می شناســید و می آموزید که چگونه و با چه مهارت هایی با آن ها کنار بیایید.

24. وودبــرن، جــودی. دخترانــه: شــادی را انتخــاب کــن، چطــور از روح و روان خود مراقبــت کنیم. 
معصومه رحمانی. تهران: ایران بان. 1398. 108ص. رقعی. شابک: 9786001883361 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم  
کلمات کلیدی: زندگی شاد، شادی 

معرفی کتاب: کتاب حاضر می کوشــد دربارۀ روح و روان در حال رشــد نوجوان، به او اطالعاتی بدهد. 
راهنمایی ها و تمرین های کتاب به پرورش فکر هم کمک می کنند. نویسنده شش عادت را به مخاطب 
می آموزد و به او کمک می کند آن ها را تمرین کند تا بتواند در زندگی شادتر باشد. محتوای کتاب همراه 

با تصویر و به صورتی ســرگرم کننده طراحی و تدوین شده است.



14

25. ادواردز، هــازل/ مــک گراس، هلــن. کلیدهای مدیریــت زندگی: شــخصیت های دشــوار: راه های 
عملی برای مدیریت رفتارهای آسیب زای دیگران و شاید خود شما. ویدا راضی. تهران: صابرین. 1399. 

376ص. رقعی. شابک: 9786226665223 
مخاطب: مشاور 

کلمــات کلیدی: رفتارهای آسیب زا، روابط اجتماعی، روابط بین فردی 

معرفــی کتاب: در این کتاب با اســتفاده از کتابچه »راهنمای تشــخیصی و آمــاری اختالل های روانی«، 
انواع شــخصیت های دشــوار و ویژگی های اخالقی و رفتاری آن ها، بررســی می شــود و به شما یاد داده 
می شــود کــه با این افراد چگونه باید رفتار کنید و چطــور می توانید با آن ها کنار بیایید و بدون اینکه آزار 
ببینید با آن ها تعامل ســازنده برقرار کنید. این کتاب تنها برای مشــاوران مدارس مناسب شناخته شده 

است.

26. کســادا لمان، ریچل. کنترل خشــم در نوجوانان. امیرحســین میرزائیان. تهران: شرکت انتشارات 
فنی ایران. 1399. 136ص. وزیری. شابک: 9786004773331 

مخاطب: دانش آموز/ مشاور 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: روان شناسی، خشم، نوجوانان 

معرفی کتاب: نویسنده کتاب، خشم را یکی از احساسات طبیعی بشر می داند و معتقد است هر آدمی 
با عصبانیت خود، یک جور برخورد می کند؛ برخی خشــم خود را در درونشــان نگه می  دارند؛ برخی آن را با 
کلمات آزاردهنده ابراز می کنند؛ و برخی دیگر به جنگ و دعوا متوسل می شوند یا از شدت خشم منفجر 
می شــوند. در این کتاب، مهارت هایی به نوجوانان آموزش داده می شــود که با استفاده از آن ها بتوانند 

بر عصبانیت خود چیره شوند.

27. جمعــی از نویســندگان )گــروه ریاضی لنــدن(. جــادوی معماهــا: 61 معمــای شــگفت انگیز برای 
تیزهوشــان ســطح آســان: تقویت هوش منطقی، IQ، تفکر خالق و توانایی حل مســأله1. امیرحسین 

میرزائیان. تهران: ذکر. 1399. 36ص. وزیری. شابک: 9786222370077 
مخاطب: دانش آموز 

پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
کلمــات کلیدی: سرگرمی های آموزشی، معما 

معرفی کتاب: کتاب حاضر از مجموعه ا ی چندجلدی، شامل معماهای شگفت انگیزی است که برای حل 
اغلب آن ها به چیزی بیش از دانستن محاسبات ساده و ریاضی نیاز است. باید از دقت، هوش، منطق 
و خالقیت اســتفاده کرد. این جلد ســطح آسان معماها را دربردارد و برای افراد باالتر از 12 سال مناسب 

است. معماها متنوع اند.

جنبی و سرگرمی
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28. جمعــی از نویســندگان )گــروه ریاضی لنــدن(. جــادوی معماهــا: 61 معمــای شــگفت انگیز برای 
تیزهوشــان ســطح آســان: تقویت هوش منطقی، IQ، تفکر خالق و توانایی حل مسأله2. امیرحسین 

میرزائیان. تهران: ذکر. 1399. 36ص. وزیری. شابک: 9786222370084 
مخاطب: دانش آموز 

پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
کلمــات کلیدی: معما، سرگرمی های آموزشی 

معرفی کتاب: کتاب حاضر از مجموعه ا ی چندجلدی، شامل معماهای شگفت انگیزی است که برای حل 
اغلب آن ها به چیزی بیش از دانستن محاسبات ساده و ریاضی نیاز است. باید از دقت، هوش، منطق 
و خالقیت اســتفاده کرد. این جلد با 61 معما، دومین جلد از ســطح آســان معماها را دربردارد و برای 
افراد باالتر از 12 ســال مناسب است. معماها متنوع اند و پاسخ  های آن ها نیز در انتهای کتاب آمده اند.

29. جمعــی از نویســندگان )گــروه ریاضی لنــدن(. جــادوی معماهــا: 71 معمــای شــگفت انگیز برای 
تیزهوشان سطح متوسط: تقویت هوش منطقی، IQ، تفکر خالق و توانایی حل مسأله3. امیرحسین 

میرزائیان. تهران: ذکر. 1399. 36ص. وزیری. شابک: 9786222370091 
مخاطب: دانش آموز 

پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
کلمــات کلیدی: سرگرمی های آموزشی، معما 

معرفی کتاب: کتاب حاضر از مجموعه ا ی چندجلدی، شامل معماهای شگفت انگیزی است که برای حل 
اغلب آن ها به چیزی بیش از دانستن محاسبات ساده و ریاضی نیاز است. باید از دقت، هوش، منطق 
و خالقیت اســتفاده کرد. این جلد با 71 معما، ســومین جلد از سطح متوسط معماها را دربردارد و برای 
افراد باالتر از 12 ســال مناسب است. معماها متنوع اند و پاسخ  های آن ها نیز در انتهای کتاب آمده اند.

30. جمعــی از نویســندگان )گــروه ریاضی لنــدن(. جــادوی معماهــا: 71 معمــای شــگفت انگیز برای 
تیزهوشان سطح متوسط: تقویت هوش منطقی، IQ، تفکر خالق و توانایی حل مسأله4. امیرحسین 

میرزائیان. تهران: ذکر. 1399. 36ص. وزیری. شابک: 9786222370107 
مخاطب: دانش آموز 

پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
کلمــات کلیدی: سرگرمی های آموزشی، معما 

معرفی کتاب: کتاب حاضر از مجموعه ا ی چندجلدی، شامل معماهای شگفت انگیزی است که برای حل 
اغلب آن ها به چیزی بیش از دانستن محاسبات ساده و ریاضی نیاز است. باید از دقت، هوش، منطق 
و خالقیت اســتفاده کرد. این جلد با 71 معما، چهارمین جلد از مجموعۀ خود اســت، ســطح متوســط 
معماها را دربردارد و برای افراد باالتر از 12 سال مناسب است. معماها متنوع اند و پاسخ  های آن ها نیز 

در انتهای کتاب آمده اند.
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31. جمعــی از نویســندگان )گــروه ریاضی لنــدن(. جــادوی معماهــا: 72 معمــای شــگفت انگیز برای 
تیزهوشــان ســطح سخت: تقویت هوش منطقی، IQ، تفکر خالق و توانایی حل مسأله6. امیرحسین 

میرزائیان. تهران: ذکر. 1399. 32ص. وزیری. شابک: 9786222370121 
مخاطب: دانش آموز 

پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
کلمــات کلیدی: معما، سرگرمی های آموزشی 

معرفی کتاب: کتاب حاضر از مجموعه ا ی چندجلدی، شــامل معماهای شــگفت انگیزی اســت که برای 
حل اغلب آن ها به چیزی بیش از دانســتن محاسبات ســاده و ریاضی نیاز است. باید از دقت، هوش، 
منطق و خالقیت استفاده کرد. این جلد با 72 معما، ششمین جلد از مجموعۀ خود است، سطح سخت 
معماها را دربردارد و برای افراد باالتر از 12 سال مناسب است. معماها متنوع اند و هوش منطقی، تفکر 

خالق، آی کیو و توانایی حل مسئله را تقویت می کنند.

32. جمعــی از نویســندگان )گروه ریاضــی لندن(. جــادوی معماهــا: 73 معمــای شــگفت انگیز برای 
تیزهوشان سطح سخت: تقویت هوش منطقی، IQ، تفکر خالق و توانایی حل مسأله5. امیرحسین 

میرزائیان. تهران: ذکر. 1399. 32ص. وزیری. شابک: 9786222370114 
مخاطب: دانش آموز 

پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
کلمــات کلیدی: معما، سرگرمی های آموزشی 

معرفی کتاب: کتاب حاضر از مجموعه ا ی چندجلدی، شــامل معماهای شــگفت انگیزی اســت که برای 
حل اغلب آن ها به چیزی بیش از دانســتن محاسبات ســاده و ریاضی نیاز است. باید از دقت، هوش، 
منطق و خالقیت استفاده کرد. این جلد با 72 معما، پنجمین جلد از مجموعۀ خود است، سطح سخت 
معماها را دربردارد و برای افراد باالتر از 12 ســال مناسب است. معماها متنوع اند. این معماها، هوش 

منطقی، تفکر خالق، آی کیو و توانایی حل مســئله را تقویت می کنند.

33. راهنمــای حــل معماهــای ببــراس در مفاهیم علوم رایانــه و تفکر رایانشــی گام دوم. امیر محمد 
جذبی. تهران: مؤسســه فرهنگی فاطمی. 1398. 50ص. وزیری. شابک: 9786226630665 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: تکنولوژی آموزشی، راهنمایی آموزشی، معما 

معرفی کتاب: »چالش ببراس« یک مسابقه ترویجی آنالین است که با هدف آشنا کردن دانش آموزان با 
مفاهیم علوم رایانه و تفکر رایانشــی در کشورهای مختلف برگزار می شود . »تفکر رایانشی«، مجموعه ای 
از مهارت های شــناختی و فرآیندهای حل مسئله است که شامل 5 راهبرد اصلی »تجزیه«، »پیرایش«، 
»الگویابی«، »الگوریتم« و »ارزیابی« اســت. این کتــاب گام دوم از »راهنمای حل معماهای ببراس« از 

سال 2012 تا 2016 میالدی است.
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34. راهنمــای حــل معماهــای ببــراس در مفاهیم علوم رایانه و تفکر رایانشــی گام ســوم. امیرمحمد 
جذبی. تهران: مؤسســه فرهنگی فاطمی. 1398. 43ص. وزیری. شابک: 9786226630672 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: تکنولوژی آموزشی، راهنمایی آموزشی، معما 

معرفــی کتــاب: »چالــش ببراس« شــامل مجموعه ای از مســئله های کوتــاه و نیمه بلندچندگزینه ای یا 
تعاملی اســت که به اصطــالح »معماهای ببراس« نامیده می شــوند. این معماها ارتبــاط تنگاتنگی با 
مفاهیــم علوم رایانه دارند؛ با این حال می توان، آن ها را بدون داشــتن دانش قبلی در علوم رایانه حل 
کــرد. دانش آمــوزان برای حل معماها با این چالش باید دربارۀ موضوعاتی چون اطالعات، ســاختارهای 
گسسته، محاسبات و پردازش داده ها بیندیشند و از مفاهیم الگوریتمی استفاده کنند. این کتاب، گام 

ســوم از »راهنمای حل معماهای ببراس« از سال 2012 تا 2016 میالدی است.

35. پایپ، جیم. زندگی با بازی بهتر است یا بی بازی؟. نغمه یزدان پناه. تهران: هوپا. 1399. 40ص. 
خشتی. شابک: 9786222043384 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم 

کلمــات کلیدی: بازی و سرگرمی ، بازی های فکری
 

معرفی کتاب: کتاب حاضر به شــرح و معرفی بازی ها و اهمیت آن اشــاره دارد. بازی ها در طول زمان 
شــکل و تنوع بسیاری یافته اند. شطرنج و بازی های تخته ای از انواع بازی های قدیم و گیم ها، بازی های 
رایانه ای از اشکال جدید بازی هستند. در این کتاب بحث های کوتاه درباره نکات مثبت و یا مضر انواع 
بازی بیان شده اســت. بازی های واقعیت مجازی از دیگر انواع این فعالیت هاســت که در 30 سال اخیر 
رواج یافته اند. آیا ممکن اســت در آینده بازی های دیگری به وجود آیند؟ این موضوعی اســت که در کنار 

توضیح کاربردهای متنوع بازی، شرح داده می شود.

36. خبیری، خســرو/ خبیری، شهنام/ خبیری، شهروز. معماهای استداللی پیشرفته. تهران: مؤسسه 
فرهنگی فاطمی. 1398. 264ص. خشتی. شابک: 9786226630641 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: نهم 

کلمــات کلیدی: معما، تفکر، سرگرمی های آموزشی 

معرفــی کتــاب: کتــاب حاضر به منظور ایجاد تفریح و تفکر، حــدود 430 معما دارد. معماهای کتاب به 
دو صورت کالمی و غیرکالمی دســته بندی شــده اند. البته معماهای اســتداللی در دو سطح مقدماتی و 
پیشــرفته هســتند که جلد حاضر سطح پیشرفته را دربر گرفته است. پاسخ معماها نیز در انتهای کتاب 

آمده است.
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37. عباس زاده، حســین. آیا میدانید که؟ )1(. مشــهد: ضریح آفتاب. 1399. 200ص. وزیری. شــابک: 
 9786004764537

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: پرسش ها و پاسخ ها، اطالعات عمومی، علوم 

معرفــی کتــاب: این کتاب، جلد نخســت از مجموعــه »آیا می دانید که؟ « حاوی بیش از 2هزار ســؤال 
علمی و آموزشــی دانش آموزان در سه حوزه اطالعات عمومی، علوم و جغرافیا به همراه پاسخ هریک از 
آن هاست. اطالعات ارائه شده در هر بخش با جمله »آیا می دانید که«، شروع شده است. دانش آموزان 

با مراجعه به این کتاب پاســخ برخی از سؤاالت خود را می یابند.

38. بختیاری، فاطمه. آتیش پاره. قم: کتاب جمکران. 1399. 192ص. رقعی. شابک: 9789649736440 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: هفتم 
کلمــات کلیدی: داستان های فارسی، جنگ ایران و عراق، نوجوانان 

معرفی کتاب: »زهرا« دختِر ُپرجنب وجوشــی است که در ســال های جنگ تحمیلی، در روستایی زندگی 
می کند. همســایه آن ها، پیرزنی به نام »َمش طلعت« اســت که پسرش، »جعفر«، به جبهه رفته است. 
جعفــر مرتب برای مادرش نامه می نویســد و زهرا نامه هــای او را برای مش طلعت می خواند و در عوض 
ایــن کار، عســل می گیرد. جعفر مدام به جبهــه می رود و زخمی برمی گردد. به همین دلیل مردم روســتا 

اسمش را رزمنده همیشه زخمی گذاشته اند... .

39. تیموری، الهام. پناه. تهران: ســروش. 1399. 170ص. رقعی. شابک: 9789641216377 
مخاطب: دانش آموز 

پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 
کلمات کلیدی: داســتان های فارسی، داستان های بلند، داستان های مذهبی، نوجوانان 

معرفی کتاب: این کتاب روایت دختری  اســت به نام »پناه« که به خیال خودش به آزادی پناه می برد؛ 
اما اتفاقات به او نشــان می دهد، آرامش واقعی چیز دیگریســت و باید به پناه واقعی برگردد. پناه، از 

دین و خدا دور شــده است و واقعیت زندگی را گم کرده است؛ اما....

چندموضوعی

داستان
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40. مــک دان، جیلیان. تابســتانی به رنــگ اقیانوس. طوبی ســلیمانی موحد. تهــران: پرتقال. 1399. 
288ص. رقعی. شابک: 9786004627825 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: ادبیات ملل، داستان های بلند، نوجوانان 

معرفــی کتــاب: »کت«، دختر نوجوانی اســت و بــرادر کوچک ترش، »جوجو«، عالئمی شــبیه به بیماری 
اوتیســم دارد. مادِر آن ها نویسنده است و برای کودکان قصه  می نویسد. پدرِ خانواده بر اثر بیماری فوت 
کرده و مادر، خودش را در کار و جلســات کاری غرق کرده اســت. قرار است تابستان، کت و جوجو کنار 
دوســت صمیمی شــان باشند؛ اما به دالیلی ســفر لغو می شود و مادر به خاطر جلســات کاری، مجبور 

می شــود بچه ها را نزد پدر و مادرش بگذارد. پدر و مادری که بچه ها تا به حال ندیده اند!

41. علیمرادی، منصور. جن های برج کبوترخانه. تهران: داستان جمعه. 1398. 160ص. وزیری. شابک: 
 9786229540138

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: داستان های فارسی، داستان های بلند، نوجوانان 

معرفی کتاب: این کتاب ماجرای چهار نوجوان است که در شهری کوچک و تاریخی زندگی می کنند. در 
وســط این شــهر تپه ای است که آن ها اغلب برای گپ زدن به آنجا می روند. روزی یکی از آن ها پیشنهاد 
می کند که وارد چاهی در گوشــه ای از عمارتی تاریخی شــوند و فکر می  کننــد گنجی در زیرزمین عمارت 
دفن شــده اســت. پسرها وارد چاه  شده؛ اما با داالن های پیچ درپیچ و طوالنی مواجه می شوند که مدام 
همدیگــر را قطــع می کنند. آن هــا چندروز در این تونل ها گم می شــوند و ماجراهایــی عجیب و غریبی 

برایشان پیش می آید!

42. گروه نویســندگان. داســتان ارومیه: مجموعه قصه های عروس دریا. تهران: کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان. 1399. 80ص. خشتی. شابک: 9786000107932 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: ادبیات نوجوانان، داستان های کوتاه، طبیعت گردی 

معرفــی کتــاب: کتــاب حاضر، جلــد دوم از مجموعه »قصه های عروس دریا« اســت کــه حاوی هفت 
داســتان کوتاه درباره دریاچه اورمیه اســت. داستان اول از گذشــته های دوری سخن می گوید که بر اثر 
بــارش زیاد باران، آب دریاچه ســرازیر می شــد؛ اما از این ماجرا ســال ها می گذرد. حــاال دریاچه هر روز 

کم آب تر می شود. داستان دوم... .
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43. گروه نویســندگان. داســتان ارومیه: مجموعه قصه های عروس دریا. تهران: کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان. 1399. 76ص. خشتی. شابک: 9786000107949 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: ادبیات نوجوانان، داستان های کوتاه، طبیعت گردی 

معرفی کتاب: هفت داستان کوتاه، درباره دریاچه اورمیه است. اولین داستان از پلیکان تنهایی سخن 
می گوید که تمام خانواده اش را از دست داده و فقط برادر کوچکش را دارد. او تمام وقت مراقب برادرش 

اســت، مبادا که او را هم از دست بدهد! داستان آخر، روایتی از احیای دریاچه است.

44. داداشــی، حمیدرضا. داســتان طنز: عمو دردســر. تهران: پیدایش. 1398. 80ص. پالتویی. شابک: 
 9786222440107

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: ادبیات نوجوانان، داستان های فارسی، طنز 

معرفی کتاب: این کتاب شامل شش داستان به هم پیوسته بوده و ماجراهای پسربچه ای است که به 
همراه عموی مادرش که هنرمند اســت و دستی در شــعر دارد، هربار خواسته یا ناخواسته خرابکاری و 
دردسر تازه ای را تجربه می کنند. »نوید« که عمو، او را »هوشنگ« صدا می کند، مثل خیلی از نوجوانان، 
می خواهد توانایی های خود را به همه اثبات کند؛ اما در مسیر اثبات استعدادهای خود با چالش هایی 
مواجه می شــود. در اولین داســتان، نوید یا همان هوشنگ از طرف عمو مأموریت دارد که در نبوِد او به 

گل هایش رسیدگی کند؛ اما... .

45. بابایــی، رقیــه. ســفر بــه قلعــه خورشــید. قم: کتــاب جمکــران. 1399. 152ص. رقعی. شــابک: 
 9789649736402

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم 

کلمــات کلیدی: امامان، داستان های فارسی، نوجوانان 

معرفی کتاب: این کتاب، داســتان ُپر فرازونشــیب برده ای است به نام »سحاب« که دوست دارد کاتب 
شــود. او برای رســیدن به آرزویش، پنهانی با کاروان حکومتی »مأمون« که برای بردن امام رضا )ع( از 
مدینه به مرو آمده اند، راهی می شــود تا به نیشــابور، شــهر هزار کاتب برســد؛ اما در مسیر با اتفاقاتی 

روبه رو می شود که زندگی اش را تغییر می دهد.
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46. نجفــی، عبدالمجیــد. ســالم آقــای همینگــوی. تهــران: ســروش. 1399. 42ص. رقعی. شــابک: 
 9789641217732

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: ادبیات نوجوانان، داســتان های کوتاه، مسائل اجتماعی و اخالقی 

معرفــی کتــاب: این کتاب شــش داســتان کوتــاه دارد و در بردارنــده مضامین اجتماعی، مشــکالت و 
سختی های دوران نوجوانی است که در قالب داستان بیان می شود. نویسنده با ترسیم فضاهای روحی، 
چالش هــا و تالش های نوجوانان برای غلبه بر ســختی های این دوران، برآن بوده  آینه ای دراماتیک برابر 

آن ها بگذارد تا هم از خواندن داســتان لذت ببرند و هم برغنای تجربه زیستی شان اندکی اضافه شود.

47. جالئی فر، زهرا. گونه شناسی انواع بابا. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران. 1398. 88ص. رقعی. 
شابک: 9786004772365 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: نهم، دهم، یازدهم 

کلمــات کلیدی: ادبیات نوجوانان، داستان های فارسی، داستان های بلند 

معرفی کتاب: پســر نوجوانی به نام »حســام« نوزادی را روی پله مســجدی پیدا می کند. او را به اتاقش 
)غارش( می برد و بی خبر از پدرومادرش او را تروخشک می کند. او تک فرزند خانه شان است و تجربه ای 
در بچه داری ندارد؛ اما.... در فصل ماقبل آخر، حســام متوجه می شــود که رنگ و روی بچه زرد است! او 
به دوست پدرش زنگ می زند و.... در پایان داستان، دادگاه پدِر نوزاد را جریمه  نقدی می کند و حسام را 

می بخشــد. حسام با نوزاد خداحافظی می کند و صلح بین حسام و پدرش برقرار می شود.

48. رایــان، پم مونیوس. مانیانالند، ســرزمین فرداها. آیدا عباســی. تهــران: پرتقال. 1399. 180ص. 
رقعی. شابک: 9786004629911 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: ادبیات ملل، داســتان های تخیلی، ادبیات کودک و نوجوان 

معرفی کتاب: »مکس«، عاشــق فوتبال است، اما پدرش طبق معمول اجازه نمی دهد برای عضویت در 
تیم فوتبال ثبت نام کند. در »ســانتا ماریا«، روســتای محل زندگی مکــس، قلعه ا ی قدیمی وجود دارد؛ 
داســتان های زیادی که درباره  این قلعه روایت شــده، آن را تبدیل به مکانی رازآلود کرده اســت. برخی 
اعتقاد دارند که روح مردمانی که روزگاری از ظلم حاکم شهرشان فرار کردند و در این قعله پناه گرفتند، 
هنوز در آنجا به جا مانده اســت و برخی معتقدند که پناه گرفتگان دزد و قاتل بودند. مکس که با پدرش 
زندگــی می کند در گشــت وگذار اطراف قلعــه، نام مادرش را در بین نام های حک شــده روی دیواره  آنجا 

می بینــد و تصمیم می گیرد به راز نهان در این قعله پی ببرد.
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49. توانایی، مجید/ آفریده، زکیه/ ملکیان، سحر/ نعیمی نیا، حامد. فیلمبوک جامع زبان انگلیسی خط 
سفید پایه نهم )FilmBook9(. سبزوار: خط سفید. 1399. 128ص. رحلی. شابک: 9786008431473 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: نهم 

کلمــات کلیدی: آموزش و یادگیری، زبان انگلیسی 

معرفی کتاب: این کتاب از مجموعه »فیلم بوک خط ســفید« شامل کتاب دانش آموز، نرم افزار آموزشی 
به همراه فایل های صوتی مربوط به محتوای کتاب دانش آموز و همچنین صفحات جادوواقعیِت افزوده 
»AR«  اســت. مطالب کتاب شامل ارائه درســنامه جامع به همراه تمرین های متنوع، و محیط گرافیکی 
بســیار جذاب و انگیزشی است. هر مبحث، از درسنامه، تمرین، پرسش های چهارگزینه ای و پاسخ های 
تشــریحی تشکیل شــده که بر اساس استاندارد آزمون کنکور می باشد و از راحت به دشوارتر، طبقه بندی 

شده است.

50. توانایی، مجید/ ملکیان، ســحر/ آفریده، زکیه/ عسکری ازغندی، مجید/ طبسی، احترام. فیلمبوک 
جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه هشتم )FilmBook8(. سبزوار: خط سفید. 1399. 120ص. رحلی. 

شابک: 9786008431466 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: هشتم 
کلمــات کلیدی: آموزش و یادگیری، زبان انگلیسی 

معرفی کتاب: این کتاب از مجموعه »فیلم بوک خط ســفید« شامل کتاب دانش آموز، نرم افزار آموزشی 
به همراه فایل های صوتی مربوط به محتوای کتاب دانش آموز و همچنین صفحات جادوواقعیِت افزوده 
»AR«  اســت. مطالب کتاب شامل ارائه درســنامه جامع به همراه تمرین های متنوع، و محیط گرافیکی 
بســیار جذاب و انگیزشی است. هر مبحث، از درسنامه، تمرین، پرسش های چهارگزینه ای و پاسخ های 
تشــریحی تشکیل شــده که بر اساس استاندارد آزمون کنکور می باشد و از راحت به دشوارتر، طبقه بندی 

شده است.

51. توانایی، مجید/ ملکیان، ســحر/ عسکری ازغندی، مجید/ طبسی، احترام/ آفریده، زکیه. فیلمبوک 
جامع زبان انگلیسی خط سفید پایه هفتم )FilmBook7(. سبزوار: خط سفید. 1399. 136ص. رحلی. 

شابک: 9786008431459 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصیلی: هفتم 
کلمــات کلیدی: آموزش و یادگیری، زبان انگلیسی 

معرفی کتاب: این کتاب از مجموعه »فیلم بوک خط ســفید« شامل کتاب دانش آموز، نرم افزار آموزشی 
به همراه فایل های صوتی مربوط به محتوای کتاب دانش آموز و همچنین صفحات جادوواقعیِت افزوده 
»AR«  اســت. مطالب کتاب شامل ارائه درســنامه جامع به همراه تمرین های متنوع، و محیط گرافیکی 
بســیار جذاب و انگیزشی است. هر مبحث، از درسنامه، تمرین، پرسش های چهارگزینه ای و پاسخ های 

تشــریحی تشکیل شده و از راحت به دشوارتر، طبقه بندی شده است.

انگلیسی زبان 
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52. گل پور، فرهاد. کتاب کار و تســت هفتم. رشــت: گلبرگ اندیشــه. 1399. 112ص. وزیری. شــابک: 
 9786009807574

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم 

کلمات کلیدی: کتاب کار، کمک آموزشــی، آزمون ها، زبان انگلیسی
 

معرفی کتاب: این کتاب شــامل فعالیت های خواندن، نوشــتن و گوش دادن درس زبان انگلیسی پایه 
هفتــم اســت. برای هر درس تمرین های مربوط به تمام مهارت ها با هــدف افزایش چهار مهارت زبانی 
بــه طور هم زمان ارائه می شــود. همچنین برای هر دو درس، آزمون های متناســب بــا آن و آزمون های 
پایانی هر ترم با درنظرگرفتن اصول ارتباط محور در جهت یادگیری و سؤاالت تستی درس به درس مشابه 

آزمون های لیگ علمی و پیشــرفت تحصیلی در کتاب آمده است.

53. توالئی، حســین. شــعر شــباب: شــانه  دورترین مترســک جهان. تهران: نشر گویا. 1399. 72ص. 
رقعی. شابک: 9786227094428 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: انواع ادبی، شعر فارسی، نوجوانان 

معرفی کتاب: شــعرهای این کتاب برای خوانندگان جوان و دبیرســتانی  انتخاب شــده است. شاعر در 
شعرهایش مخاطب نوجوان را دست کم نمی گیرد، به او احترام می گذارد و تالش می کند مثل مخاطبش 
اندیشــه و نگاه متفاوتی به جهان داشــته باشد. از این رو، کشف شــاعرانه، از ویژگی های شاخص آثار 

اوســت. در شعر »دعا« می گوید: »درخت دستش را دراز کرد، آسمان پرنده ای در دست او گذاشت.«

54. مقدسیان، آرش/ صادقی، مهدی/ رحمانی، فریده. آزمایشگاهت را قورت بده. مشهد: سخن گستر. 
1399. 82ص. وزیری. شابک: 9786002479785 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: راهنمای آموزشی، ادبیات کودک و نوجوان، آزمایش ها 

معرفی کتاب: مقوله آزمایش به عنوان یک فعالیت مکمل مهارت محور جهت باال بردن کیفیت آموزش، 
عالقه مند کردن دانش آموزان به فعالیت های عملی علوم تجربی به ویژه آزمایش و تجهیز آزمایشگاه های 
مدارس، مطرح اســت. از این رو در این کتاب، هدف آن اســت که دانش آموزان اطالعات الزم را درباره 
»مسابقات آزمایشگاهی جشنواره خوارزمی« به دست بیاورند. در این راستا در کتاب با ابزار آزمایشگاهی 

آشــنا می شوند و چگونگی ارائه گزارِش کار عملی را یاد می گیرند.

شعر

علوم تجربي
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55. آرنولد، نیک. تونل وحشت علوم: حشره های زشت. پرستو حمیدی  راد. تهران: هوپا. 1399. 152ص. 
رقعی. شابک: 9786222042424 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: ادبیات ملل، داستان علمی، حشرات 

معرفــی کتــاب: آیــا می دانید چطور می توان صدپا را از هزارپا تشــخیص داد؟ چرا برخی حشــره ها توی 
فنجان چای شــما شیرجه می زنند؟ یا می دانستید آخوندک ماده سر جفتش را قطع می کند و می خورد؟ 
یا می دانید جفت دوم بال مگس چه کاربردی دارد؟ .... برای دانســتن جواب این سؤال ها این داستان 

را مطالعه کنید.

56. کانــاوان، راجــر. زندگــی با باکتری بهتر اســت یا بی باکتری؟. ســارا قربانی. تهــران: هوپا. 1399. 
40ص. خشتی. شابک: 9786222043353 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم 

کلمــات کلیدی: بیماری ها، علوم پزشکی 

معرفی کتاب: کتاب حاضر به موضوع باکتری ها با زبان داســتانی اشــاره کرده و از لحاظ علمی، ماهیت 
باکتری ها را به سادگی تبیین کرده است. باکتری ها حتی پیش از دایناسورها روی زمین بوده اند. بعضی 
باکتری ها عامل بیماری های مرگ بار هستند، اما باید گفت بیشتر آن ها به ما کمک می کنند. کتاب در 
40 صفحــه و بــا تصویرهای رنگی بحث را پیش برده و در ادامه به آینــده حضور باکتری ها در زندگی ما 

اشــاره می کند.یکی از حوزه های امیدوارکننده در مطالعات باکتری شناسی، درمان سرطان است.

57. مک دونالد، فیونا. زندگی با درد بهتر اســت یا بی درد؟. ســارا قربانی. تهران: هوپا. 1399. 40ص. 
خشتی. شابک: 9786222043360 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم 

کلمــات کلیدی: احساسات، علوم پزشکی 

معرفی کتاب: این کتاب به وجود درد در انسان، موجودات و سالم ماندن بدن با وجود درد اشاره دارد. 
باورهای گوناگونی درباره درد و فایده آن بیان شده اســت. بدون درد، زندگی خطرناک و کوتاه می شــد. 
دردهــا انواع مختلف و نمود های گوناگونی دارند. حیوانات نیز درد را می فهمند و نســبت به آن واکنش 
نشان می دهند. دانشمندان برای فهمیدن این که یک موجود درد را می فهمد یا نه، نشانه های خاصی 
را بررســی می کنند. گفته می شــود هر دردی درمانی دارد و علم به ما نشــان داده است، درد چگونه رخ 

می دهد و چگونه باید درمان شود.
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58. الو، فلیســیا/ بایلــی، جری. علــوم عصر حجــری: انرژی و حرکــت. علی خاکبــازان. تهران: کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 1399. 36ص. رحلی. شــابک: 9786000107765 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: داستان، علوم، فیزیک 

معرفی کتاب: کتاب »انرژی و حرکت« یک جلد از مجموعه چهارجلدی »علوم عصر حجری«، اثر »فلیسیا 
الو« و »جری بایلی« اســت. این مجموعه در قالب مســتند - داستانی نوشته شده؛ شخصیت اصلی هر 
کدام از کتاب های »علوم عصر حجری«، نابغه ای به اســم »لئو« اســت که همه چیز را می داند و ُمدام 
درحــال یــاد گرفتن و تجربه اندوختن اســت و هرچه یــاد می گیرد را به گربه دســت آموز خود »پاالس« 
آمــوزش می دهد. آنچه در کتاب »انرژی و حرکت« مورد توجه قرار می گیرد، مفاهیمی چون نیروی باد و 
مقاومت هواســت؛ البته درباره باتری، اصطکاک، آســیاب بادی، بادبادک، و کمان نیز صحبت می شود. 

همچنین بچه ها یاد می گیرند که چگونه »چتر نجات کاغذی«، »توربین بادی«، و »بالن« بســازند.

59. الو، فلیســیا/ بایلــی، جری. علوم عصر حجری: ســاختمان ها و ســازه ها. علــی خاکبازان. تهران: 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 1399. 36ص. رحلی. شــابک: 9786000107697 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: داستان، علوم، مهندسی 

معرفی کتاب: کتاب »ساختمان ها و سازه ها« یک جلد از مجموعه چهارجلدی »علوم عصر حجری«، اثر 
»فلیســیا الو« و »جری بایلی« اســت. این مجموعه در قالب مستند - داستانی نوشته شده؛ شخصیت 
اصلی هر کدام از کتاب های »علوم عصر حجری«، نابغه ای به اسم »لئو« است که همه چیز را می داند و 
ُمدام درحال یاد گرفتن و تجربه اندوختن است و هرچه یاد می گیرد را به گربه دست آموز خود »پاالس« 
آموزش می دهد. در این  کتاب، بچه ها یاد می گیرند که آسمان خراش و جاده رومی بسازند. همچنین با 

»فرانک لوید رایت«، بزرگ ترین معمار تاریخ آمریکا، آشنا می شوند.

60. الو، فلیســیا/ بایلی، جری. علوم عصر حجری: ماشــین های ســاده. علــی خاکبازان. تهران: کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 1399. 36ص. رحلی. شــابک: 9786000107680 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: داستان، علوم، ماشین ها 

معرفــی کتاب: کتاب »ماشــین های ســاده« یک جلد از مجموعه چهارجلدی »علــوم عصر حجری«، اثر 
»فلیســیا الو« و »جری بایلی« اســت. این مجموعه در قالب مستند - داستانی نوشته شده؛ شخصیت 
اصلی هر کدام از کتاب های »علوم عصر حجری«، نابغه ای به اسم »لئو« است که همه چیز را می داند و 
ُمدام درحال یاد گرفتن و تجربه اندوختن است و هرچه یاد می گیرد را به گربه دست آموز خود »پاالس« 
آموزش می دهد. ماشــین های ساده«، کتابی اســت که بچه ها را با اهرم، چرخ دستی، چرخ سفالگری، 
گاوآهن، خیش، انواع قرقره ها و نقاله آشنا می کند. همچنین با خواندن این کتاب، بچه ها یاد می گیرند 

چگونه چرخ دستی و شادوف، بسازند.
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61. الو، فلیســیا/ بایلی، جری. علوم عصر حجــری: مواد. علی خاکبــازان. تهران: کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان. 1399. 36ص. رحلی. شابک: 9786000107963 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: داستان، علوم، مهندسی مواد 

معرفی کتاب: کتاب »مواد« یک جلد از مجموعه چهارجلدی »علوم عصر حجری«، اثر »فلیســیا الو« و 
»جری بایلی« است. این مجموعه در قالب مستند - داستانی نوشته شده؛ شخصیت اصلی هر کدام از 
کتاب های »علوم عصر حجری«، نابغه ای به اسم »لئو« است که همه چیز را می داند و ُمدام درحال یاد 
گرفتن و تجربه اندوختن است و هرچه یاد می گیرد را به گربه دست آموز خود »پاالس« آموزش می دهد. 
در این کتاب درباره رنگ، زره، اورانیوم، شیشــه و مواد دیگر صحبت می شود. لئو به پاالس یاد می دهد 
که چگونه کالهخوِد َپردار بســازد و روی شیشــه طراحــی کند. همچنین »مادام کــوری«، فیزیک دان و 

شــیمی دان لهستانی - فرانسوی و کاشف اورانیوم، دانشمندی است که در کتاب معرفی شده است.

62. لولیــن، کلیــر. کاوشــگران جوان: خزنــدگان. امین توکلــی. تهران: آبشــن. 1399. 32ص. رحلی. 
شابک: 9786008116608 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، جانورشناسی، خزندگان 

معرفــی کتــاب: در ایــن کتاب از مجموعه »کاوشــگران جــوان« اطالعاتی درباره زندگــی خزندگان، ارائه 
می شــود. در کتاب با سواحلی که پر از النه الک پشت هاســت، آشنا می شوید. کروکودیل های باهوش، 
مارهای شــگفت انگیز و مارمولک های چابک را می شناســید و درباره خزندگان جالبی که در هر گوشه از 
این دنیا زندگی می کنند، اطالعاتی به دست می آورید. رسم تصاویر زنده و رنگی برای بچه ها از موضوعاتی 

که دوســت دارند و ایجاد گنجینه اطالعاتی مطمئن از ویژگی های این کتاب است.

63. جانسون، جینی. کاوشگران جوان: دنیای شگفت انگیز حیوانات. امین توکلی، زیبا غفاری. تهران: 
آبشن. 1399. 32ص. رحلی. شابک: 9786008116585 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: جانورشناسی، حیوانات، علوم 

معرفــی کتــاب: در ایــن کتاب از مجموعه »کاوشــگران جوان« با دنیای شــگفت انگیز حیوانات، آشــنا 
می شوید. در کتاب جنگل هایی را که در آن درندگان شکارچی به دنبال طعمه می گردند، کشف می کنید. 
بازماندگان دشت، نوزادان پوشیده از خز و معماران شگفت انگیز را مالقات می کنید و موجودات جالبی 
را که در سراسر دنیا به دنبال غذا هستند و می جنگند، می شناسید. رسم تصاویر زنده و رنگی برای بچه ها 

از موضوعاتی که دوســت دارند و ایجاد یک گنجینه اطالعاتی مطمئن از ویژگی های این کتاب است.
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64. گیل پین، دنیل. کاوشگران جوان: سیاره زمین. امین توکلی. تهران: آبشن. 1399. 32ص. رحلی. 
شابک: 9786008116288 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: جغرافیا، زمین، سیارات 

معرفــی کتــاب: در ایــن کتاب از مجموعه »کاوشــگران جوان«، ســیاره زمین و ویژگی های آن، بررســی 
می شــود. در کتاب با قله های پوشــیده از برف و آتشفشان های داغ، آشنا می شوید. موجوداتی را که در 
جنگل ها و دریاها پنهان هســتند، می بینید و بلندترین، خشــک ترین و عمیق ترین قســمت های سیاره 
زمین را کشــف می کنید. رســم تصاویر زنده و رنگی برای بچه ها از موضوعاتی که دوســت دارند و ایجاد 

یک گنجینه اطالعاتی مطمئن، از ویژگی های این کتاب است.

65. گیفورد، کلیو. کاوشــگران جوان: وســایل نقلیه. امین توکلی، زیبا غفاری. تهران: آبشــن. 1399. 
32ص. رحلی. شابک: 9786008116400 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: ادبیات کودکان، اکتشافات علمی، ماشین ها 

معرفــی کتــاب: در ایــن کتاب از مجموعه »کاوشــگران جوان« به معرفی و شــرح ویژگی های وســایل 
نقلیه مختلف، پرداخته می شــود. در کتاب با مســیر مسابقه ها، خطوط راه آهن و باند فرودگاه ها، آشنا 
می شــوید. یک موشــک فضاپیما را تماشــا می کنید که از زمین دور می شــود. از چگونه کار کردن یک 
ماشــین، اطالعاتی به دســت می آورید و درباره سریع ترین و قوی ترین وســایل نقلیه که تاکنون ساخته 
شــده اند مطالبی را می آموزید. رســم تصاویر زنده و رنگی برای بچه ها از موضوعاتی که دوســت دارند و 

ایجاد یک گنجینه اطالعاتی مطمئن از ویژگی های این کتاب اســت.

66. پریوری، منیره/ بابابیگی، ســمیه. کتاب کار و تمرین: علوم نهم )متوســطه1(. تهران: منتشــران. 
1399. 88ص. رحلی. شابک: 9789643786571 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: نهم 

کلمــات کلیدی: راهنمای آموزشی، آزمون ها، تمرین ها 

معرفــی کتــاب: در ایــن کتاب جزء به جزء کتاب درســی »علوم نهم«، توضیح داده شــده اســت. کتاب 
»کار و تمریــن« شــامل انواع ســؤال ها و تمرین های متعــدد برای یادگیری هرچه بهتر کتاب درســی و 
آشــنایی دانش آموزان با انواع ســؤاالت است. »مواد و نقش آن ها در زندگی«، »رفتار اتم ها با یکدیگر«، 
»نیرو«، »فشــار و آثار آن« و... از موضوعات کتاب است. دو آزمون نیز با هدف سنجش میزان یادگیری 

دانش آموزان در کتاب، ارائه شده است.
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67. کروداس، سارا. همه چیز درباره منظومه شمسی. حوا میرمحمدیان. مشهد: ضریح آفتاب. 1399. 
64ص. رحلی. شابک: 9786004763325 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم 

کلمــات کلیدی: زمین، منظومه شمسی 

معرفــی کتــاب: کتاب پیش رو مجموعــه ای از حقایق و تصویرهایی دربارۀ منظومۀ شمســی را در خود 
دارد. راه شیری، خورشید، دوقلوی مخوف زمین، ماه، زندگی در فضا، مریخ، کمربند سیارک ها، قمرهای 
مشتری، پلوتون، دیدار با متخصص، فرود روی یک ستارۀ دنباله دار و آیندۀ منظومۀ شمسی از مواردی 

هستند که این کتاب به آ ن ها پرداخته است.

68. لویــد کی، تانیا. 50 پرســش در باره بدن. فروغ فرجود. تهران: مؤسســه فرهنگی فاطمی. 1398. 
106ص. وزیری. شابک: 9786226630375 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: علوم پزشکی، انسان، بهداشت 

معرفی کتاب: کتاب حاضر شــامل مطالبی اســت که به 50 پرســش خواننده درباره بدن انسان پاسخ 
می دهد. با باال رفتن ســن، مردم متوجه می شــوند که کارکرد بدن چه اندازه جالب توجه اســت. "آیا در 
معده شــما مخاط وجود دارد؟ چرا ستون فقرات شما شــبیه زمین مسابقه اتومبیل رانی است؟ آیا بدن 
من بازرس مخفی دارد؟ ..." از این دســت ســواالت در این کتاب مصور کم نیست. با مطالعه مقدمه و 
هفت فصل و نتیجه گیری پایانی این اثر با فرایند گوارش، پیوندهای خونی، شــکل و عملکرد بدن آشــنا 
خواهید شد. از دیگر مطالب کتاب نقش حواس در بدن، پوست، مولکول ها، عملکرد مغز، میکروب ها 

و حتی بهره هوشی و... است.

69. ثبات، نفیسه. اندیشه ورزان: فیلسوف تعلیم و تربیت: جلوه هایی از زندگی و اندیشه های خسرو 
باقــری. تهران: شرکت افست. 1399. 360ص. وزیری. شابک: 9786229680193 

مخاطب: معلم 
کلمــات کلیدی: سرگذشتنامه، تعلیم و تربیت، فلسفه 

معرفــی کتــاب: در ایــن کتاب در ســه بخــش »تجربه زیســته«، »گفت وگوهــا«، و »دســتاوردها« در 
قالب زندگینامه داســتانی، به معرفی زندگی و اندیشــه های »خســرو باقری« پرداخته می شــود. خسرو 
باقری نوع پرســت )زاده 1336، تهران(، اســتاد دانشــگاه تهران اســت. زمینه های تخصص وی فلسفه 

آموزش وپرورش، فلسفه شناخت و روان و تربیت دینی است.

تربیتي علوم 
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70. صالحی، زهرا. روان شناسی برای کالس درس )یادگیری براساس رویکرد ساختن گرایی(. همدان: 
روز اندیش. 1398. 165ص. وزیری. شابک: 9786004381628 

مخاطب: معلم/ مشاور 
کلمــات کلیدی: روان شناسی، روان شناسی یادگیری، جنبه های روان شناسی 

معرفــی کتــاب: یافته های علم روان شناســی در تدریس و یادگیری کاربرد فــراوان دارند. کتاب حاضر با 
هــدف کمک به ادارۀ بهتــر کالس های درس، نکاتی را عرضه می کند. مفاهیم کتاب از جنبش ســاخت 
گرایی شــروع می شوند و ضمن بررســی نظریه های یادگیری برونر و ویگوتســکی، عملکرد دانش آموز را 
در موفقیت کالســی، تعامل اجتماعی، جنبه های اجتماعی و عاطفی یادگیری بررســی می کنند. سپس 
الگوهای ساخت گرایی اجتماعی در این زمینه مطرح می شوند. اصول یادگیری ساخت گرایی و راهبرهای 

آن نیزدر فصلی جداگانه آمده اند. رویکرد ســاختن گرایی در کالس درس آخرین فصل کتاب است.

71. واکــر، تیموتــی.د. مانند فنالنــد تدریس کنید: 33 راهبرد ســاده برای داشــتن کالس های شــاد. 
محمدحســن بازوبندی، محمد دانش. تهران: مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت. 1399. 176ص. وزیری. 

شابک: 9786229718025 
مخاطب: معلم 

کلمــات کلیدی: آموزش و پرورش، تدریس اثربخش، شادی 

معرفی کتاب: »تیموتی واکر« در این کتاب 33 راهبرد ســاده برای کالس های درس »شــاد« را معرفی 
می کنــد کــه از معلمان فنالندی آموخته اســت و آن هــا را در کالس های خود به کار گرفته اســت. واکر 
در مورد ایجاد مدارس شــاد، طبق پنج »مؤلفه« »شــادی« که عبارت اند از: »آســایش«، »تعلق خاطر«، 

»استقالل«، »تسلط« و »ذهنیت«، راهبردهای واقع بینانه ای را ارائه می دهد.

72. گروه نویســندگان. دانشــنامه تصویری بریتانیکا: فناوری. حسن ساالری. تهران: شهر قلم. 1399. 
110ص. رحلی. شابک: 9786003203594 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: کودکان و نوجوانان، فناوری، دانشنامه تصویری 

معرفــی کتــاب: بــا مطالعــه این کتــاب وارد دنیای اختراعات می شــوید کــه عادت  های روزانه  شــما و 
شــناخت تان از جهان پیرامون تان را دگرگون می کنند؛ اختراع  هایی مانند »آی پاد«، »فیلم ســه ُبعدی«، 
»دی وی دی« و...، که برای زندگی شما ضروری شده اند و تصور زندگی بدون آن  ها برایتان دشوار است.

كار و فناوري
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73. دنیای هنر: خودآموز جامع بافتنی بدون میل1 )با دست(. اکرم ذاکری. تهران: بین المللی حافظ. 
1398. 64ص. رحلی. شابک: 9786002771476 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هشتم 

کلمــات کلیدی: کاردستی، خودآموزها، هنر 

معرفــی کتــاب: دانش آمــوزان دختر در پایۀ هشــتم با چگونگی بافت و بافتنی آشــنا می شــوند. کتاب 
حاضر در تکمیل آموخته های آن ها، خودآموزی را دربارۀ بافتنی بدون میل تدوین کرده اســت. مباحث 
از مقدمات کار، یعنی مواد و لوازم مورد نیاز و شــناخت نخ شــروع می شوند و تا مراحل پیشرفته، مثل 

بافت شــال حلقه ای و کوسن و پردۀ توری ادامه می یابند.

74. دنیای هنر: خودآموز جامع بافتنی بدون میل2 )با دست(. اکرم ذاکری. تهران: بین المللی حافظ. 
1398. 64ص. رحلی. شابک: 9786002771483 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هشتم 

کلمات کلیدی: کاردستی، هنر 

معرفی کتاب: دانش آموزان دختر در پایۀ هشتم با چگونگی بافت و بافتنی آشنا می شوند. کتاب حاضر 
جلد دوم از خودآموزی است که در تکمیل جلد اول، چگونگی بافت بدون میل را شرح می دهد. مباحث 
از مقدمات کار، یعنی مواد و لوازم مورد نیاز و شــناخت نخ شــروع می شــوند. در این جلد، انواع شــال 

گردن پیچ، کیف خرید توری، و روکش لوســتر آموزش داده می شوند.

75. ســیکول، لویی باندی. دیزنی از ایده تا برند. جواد کریمی. تهران: شــرکت انتشــارات فنی ایران. 
1399. 104ص. رقعی. شابک: 9786004774000 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، داستان، بازاریابی، تاریخ 

معرفــی کتــاب: »میکی ماوس«، یعنی مشــهورترین شــخصیت کارتونی جهــان و »والت دیزنی« چطور 
به وجود آمدند؟ والت دیزنی چطور کار خود را آغاز کرد و گسترش داد؟ این کتاب، داستان کودکی خالق 
و کنجکاو اســت که به نقاشــی عالقه داشت و با خالقیت و پشتکار آرزوهایش را تبدیل به واقعیت کرد. 
این کتاب، از »سری داستان های کودکان و نوجوانان«، نوشته »لوی باندی سیکول« بوده که با مطالعه 

آن می آموزید چطور افزایش اعتبار نام تجاری، »والت دیزنی« را به نامی آشــنا تبدیل کرد.
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76. سیکول، لوی باندی. نایکی از ایده تا برند. جواد کریمی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران. 1399. 
120ص. رقعی. شابک: 9786004774024 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، داستان، بازاریابی، تاریخ 

معرفی کتاب: چگونه یک ایده ســاده تبدیل به یک برند موفق جهانی می شــود؟ نام »نایکی« و نشــان 
مشــهور آن از کجا آمده اســت؟ نایکی، تبلیغات و بازاریابی خود را با چه کســی شروع کرد؟ این کتاب، 
داســتان کودکی درون گرا، خجالتی و رؤیاپرداز است که قهرمان دو و میدانی شد و به دور دنیا سفر کرد 
و با خالقیت و پشــتکار آرزوهایش را تبدیل به برندی جهانی کرد. در این داســتان با خلق برند »نایک«، 

آشنا می شوید.

77. گروه نویسندگان. دانشنامه تصویری بریتانیکا: انرژی و حرکت. حسن ساالری. تهران: شهر قلم. 
1399. 110ص. رحلی. شابک: 9786003203716 

مخاطب: دانش آموز/ معلم/ دانشجومعلمان 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، دانشنامه، فیزیک 

معرفی کتاب: در این کتاب از مجموعه »دانشنامه تصویری بریتانیکا« با برخی از مهم ترین منابع انرژی 
که انسان از آن ها بهره بردای می کند، آشنا می شوید. درباره  مهم ترین تجلی های انرژی در جهان طبیعت 
و کاربردهــای منابع انــرژی پاِک تجدیدپذیر مطالبــی می خوانید. همچنین دربــاره  برخی از نوآوری های 
انســان ها مطالبی یــاد می  گیریــد؛ نوآوری هایی که به انســان ها امکان می دهد ســریع تر و به جاهای 

دوردست تر، با مصرف انرژی کمتر سفر کنند.

78. گروه نویســندگان. دانشــنامه تصویری بریتانیکا: بی مهره گان. حســن ساالری. تهران: شهر قلم. 
1399. 110ص. رحلی. شابک: 9786003203693 

مخاطب: دانش آموز/ معلم/ دانشجومعلمان 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، بی مهرگان، دانشنامه 

معرفــی کتــاب: در این کتاب از مجموعه »دانشــنامه تصویــری بریتانیکا«، دانســتنی ها و تصویرهایی 
زیبا درباره زندگی درونی و بیرونی بی مهرگان، ارائه می شــود. در این کتاب می خوانید که پشــه ها چطور 
پوســت پستانداران را سوراخ می کنند؛ مگس ها می توانند غذای جامد را بخورند، زیرا فرآیند گوارش غذا 

بیرون از بدن آن ها آغاز می شــود؛ یا اینکه هیچ ورزشکاری نمی تواند مانند »کک« بلند بپرد و... .

مرجع
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79. گروه نویســندگان. دانشــنامه تصویری بریتانیکا: پســتانداران. حسن ســاالری. تهران: شهر قلم. 
1399. 106ص. رحلی. شابک: 9786003203655 

مخاطب: دانش آموز/ معلم/ دانشجومعلمان 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، پســتانداران، حیوانات، دانشنامه 

معرفی کتاب: در این کتاب از مجموعه »دانشنامه تصویری بریتانیکا« با ارائه عکس ها و تصویرسازی های 
جالب اطالعات مفیدی را درباره چرخه زندگی پســتانداران و ویژگی های خاص ظاهری و رفتاری آن ها از 

کوچک ترین آن ها »حشــره خوار پوزه دراز« تا بزرگ ترین آن ها »وال کبود« به دست می آورید.

80. گروه نویســندگان. دانشــنامه تصویری بریتانیکا: ژنتیک. حسن ساالری. تهران: شهر قلم. 1399. 
110ص. رحلی. شابک: 9786003203686 

مخاطب: دانش آموز/ معلم/ دانشجومعلمان 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، دانشنامه، ژنتیک 

معرفــی کتــاب: انســان ها چه هنگام بر ســیاره زمین پدیدار شــدند؟ چه چیزی مــا را از دیگر جانوران، 
متمایز می کند؟ زبان چگونه پدید آمد؟ چرا رمزگشــایی از توالی ژنوم انســان مهم اســت؟ در این کتاب 
که از مجموعه »دانشــنامه تصویری بریتانیکا« اســت؛ پاسخ این پرسش ها و پرسش های بسیار دیگری 

را درباره ژنتیک، و رازها و شــگفتی های تکامل انسان، به دست می آورید.

81. گروه نویســندگان. دانشــنامه تصویری بریتانیکا: کیهان. حســن ساالری. تهران: شهر قلم. 1399. 
108ص. رحلی. شابک: 9786003203631 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، دانشنامه، نجوم 

معرفی کتاب: در این کتاب از مجموعه »دانشــنامه تصویری بریتانیکا« با کنجکاوی نخســتین انسان ها 
درباره آســمان، آشنا می شــوید. کنجکاوی که آن ها را به ساخت تلســکوپ ها واداشت. تاریخ کیهان را 
با تصویرســازی ها و عکس های زیبا تماشا می کنید که نشــان می دهند کیهان چگونه پدید آمده است. 
ماهیت بســیاری از نقطه های نورانی که آســمان شــب را روشن می کنند، آشــکار می گردد و درمی یابید 
که خورشــید چگونه زاده می شــود و می میرد، ماده سیاه و سیاه چاله ها چیست و جایگاه انسان در این 

هستی بیکران کجاست.
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82. گروه نویسندگان. دانشنامه تصویری بریتانیکا: ماهیان و دوزیستان. حسن ساالری. تهران: شهر 
قلم. 1399. 106ص. رحلی. شابک: 9786003203679 

مخاطب: دانش آموز/ معلم/ دانشجومعلمان 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، دانشنامه، دوزیستان 

معرفی کتاب: در این کتاب از مجموعه »دانشــنامه تصویری بریتانیکا«، اطالعات جالبی را درباره زندگی 
جانداران دریایی به دست می آورید و درباره ارتباط نزدیک این موجودات با زندگی انسان نکته هایی را یاد 
می گیرید. در این کتاب، اطالعات بسیاری درباره ماهی ها مطرح می شود که از نخستین جانداران دارای 
اســکلت در ســیاره زمین هستند. ارائه اطالعاتی درباره زیستگاه و روش زندگی آن ها از دیگر ویژگی های 

این کتاب است.

83. جکســون، تــام/ هور، بن. شــاهد عینی: جانــوران در خطــر انقراض. محمدرضــا افضلی. تهران: 
شرکت انتشارات فنی ایران. 1399. 74ص. رحلی. شابک: 9786004773256 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، حیات وحش، حیوانات 

معرفــی کتــاب: کــدام جانور را خطر انقراض تهدید می کند؟ چگونه می توان به جانوران در خطر انقراض 
کمک کرد؟ تنوع زیســتی چیســت؟ چه خطراتی گونه های مختلف جانوران را تهدید می کند؟ شبکه های 
غذایــی و زنجیره هــای غذایی کدامند؟ در این کتاب با نگاهی دقیق به شــگفتی های جهان طبیعت و با 

رویکرد زیســت محیطی، می توانید پاسخ این پرسش ها را پیدا کنید.

84. جکســون، تام. شــاهد عینی: جانوران. محمدرضا افضلی. تهران: شــرکت انتشــارات فنی ایران. 
1399. 74ص. رحلی. شابک: 9786004773522 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، حیوانات، دانشنامه 

معرفــی کتــاب: جانــوران چگونه رشــد می کنند؟ جانوران چگونه طبقه بندی می شــوند؟ شــبکه  غذایی 
چیســت؟ ساده ترین جانور کدام است؟ پای کدام جانوران روی ســر آن هاست؟ کدام پستانداران تخم 
می گذارند؟ چشــم کدام جانور دنیــا را رنگی تر می بیند؟ کدام جانوران تغییر جنســیت می دهند؟ کدام 
جانور در خواب توله های خود را بزرگ می کند؟ مهندس جهان جانوران کیست؟ کدام پرنده برای انسان 
ماهــی می گیرد؟ زور کدام جانور از همه بیشــتر اســت؟ در این کتاب با نگاهی دقیق به شــگفتی های 

جهان طبیعت و با رویکرد زیســت محیطی می توانید پاسخ این سؤاالت را پیدا کنید.
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85. مک کارتی، کالین. شــاهد عینی: خزندگان. محمدرضا افضلی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران. 
1399. 74ص. رحلی. شابک: 9786004772471 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: ادبیات کودک و نوجوان، دانشنامه، خزندگان
 

معرفــی کتــاب: خزنــدگان دمای بدن خود را چگونــه تنظیم می کنند؟ مارها چگونه پوســت می اندازند؟ 
بزرگ تریــن و کوچک تریــن خزنــدگان کدامند؟ مار زنگــی چگونه زنگ می زنــد؟ کدام مــار در هوا پرواز 
می کند؟ فســیل زنده چیست؟ کدام خزنده سه چشــم دارد؟ سم مار چه فایده ای دارد؟ کدام مار لقمه  
بزرگ تــر از دهانــش برمی دارد؟ در این کتاب با نگاهی دقیق به شــگفتی های جهان طبیعت و با رویکرد 

زیست محیطی، می توانید پاسخ این پرسش ها را پیدا کنید.

86. بختیاری، امیرحسین. اطلس جامع جغرافیایی ایران و جهان. تهران: ایرانشناسی. 1398. 128ص. 
رحلی. شابک: 9786008351177 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم، هشتم 

کلمات کلیدی: جغرافیا، نقشه 

معرفــی کتــاب: این اطلس با هدف معرفی و شناســاندن ابعاد مختلــف طبیعی و جغرافیای ایران، و با 
نگاهی جدید و مطابق با آخرین روش های کارتوگرافی روز دنیا تدوین شده است. تشکیل جهان هستی، 
منظومۀ خورشیدی و تمام اجزای آن، آسمان شب، ساختار زمین، نقشۀ طبیعی و نقشۀ سیاسی جهان، 
به همراه اطالعات کامل هر قاره به صورت جداگانه و به صورت نقشه، محتوای کتاب را شکل می دهد.

87. ویلســن، جنت. جنگجویان رنگین کمان. مریم رضازاده. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران. 1399. 
32ص. خشتی. شابک: 9786004773591 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم 

کلمــات کلیدی: سرگذشتنامه، زمین، محیط زیست 

معرفی کتاب: در این کتاب با کودکانی از سراســر دنیا مانند »ســورن کالیز سوزوکی« از کانادا، »ویلیام 
کامکوآمبا« از ماالوی، »فلیکس فینک بینر« از آلمان و...، آشــنا می شــوید که می خواهند کره زمین را 
نجات بدهند. آن ها دست به کار می شوند و طبیعت و عناصر ارزشمند آن را حفظ می کنند؛ نسلی که هر 

کاری از دستشــان برمی آید انجام می دهند تا بشر را به سیاره  زمین پیوند دهند.

اجتماعي مطالعات 
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88. پشــکه، هانس پترفون. چرا و چگونه: قلعه ها: پیدایش، شــوالیه ها، راه های مخفی، جنگ ها و 
جشــن ها. کمال بهروز کیا. تهران: قدیانی. 1399. 48ص. رحلی. شابک: 9786002515810 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصیلی: هفتم 

کلمــات کلیدی: دایرة المعارف ، ادبیات کودک و نوجوان، قلعه 

معرفی کتاب: مجموعه »چرا و چگونه« با هدف پاسخ گویی به پرسش های علمی نوجوانان، تهیه شده 
اســت. در جلد هفتاد و ســوم از این مجموعه که به موضوع »قلعه ها« اختصاص دارد به پرســش های 
ساده ای چون ناقوس برج قلعه چگونه تا باالی تپه انتقال داده می شود؟ پل متحرِک جلوی دروازه قلعه 
را چگونه می ســاختند؟ آیا در قلعه بچه ها به مدرســه می رفتند؟ و...، پاســخ داده می شــود. همچنین 
جدیدتریــن اطالعــات تاریخی درباره نبردهای بزرگ، فاتحان قرون وســطا، و افکار و احساســات مردم 

کوچک و بزرگ آن دوران، شرح داده می شود.

89. تنباکویــی، مریم/ حمیــدی، تقی/ آذرباد، مســعود/ تقوایی، نــگار/ دهکردی، فاطمه. مشــاهیر: 
مشــاهیر ایران زمین. تهران: آثار سبز. 1398. 48ص. رحلی. شابک: 9786227186031 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: ادبیات کودکان، داستان، مشاهیر 

معرفی کتاب: این کتاب، کتابی در شرح مبارزان استکبار و ظلم در تاریخ معاصر ایران مانند »امیرکبیر«، 
»میرزای شــیرازی«، »میرزا کوچک خان«، »آیت هللا بهشتی«، »ســردار سلیمانی« و... است که در قالب 
»کمیک اســتریپ« و به صورت داســتان های کوتاه چندصفحه ای بیان می شــود و می کوشد تا مخاطب 

نوجوان را با این بزرگان آشنا سازد.

90. مالمحمدی، مجید. چلچراغ: شــهید ســلیمانی. تهران: مؤسســه فرهنگی مدرســه برهان. 1399. 
148ص. رقعی. شابک: 9789640821206 

مخاطب: دانش آموز 
پایــه تحصیلی: هفتم، هشتم، نهم 

کلمــات کلیدی: سرگذشت نامه ها، خاطره نویسی، ادبیات جنگ 

معرفی کتاب: این کتاب زندگی نامه داســتانی ســردار سلیمانی از تولد تا شهادت است. نویسنده سعی 
کرده اســت خاطرات و زندگی ســردار را برای جوانان و نوجوانان به داســتان تبدیــل کند و خصوصیات 
مختلف شــخصیت او، ازجمله خلوص، شــجاعت، ایثار، پاکدامنی، دســتگیری، مردم داری و تواضعش 
را در نظر گرفته اســت. عالوه بر داســتان زندگی، کتاب دارای وصیت نامه، عکس و تصویر، منابع و پیام 

رهبر معظم انقالب نیز هست.

نثر ادبي و خاطره
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