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

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

کتاب هاي تمرین، کتاب هاي سنجش و ارزشیابي پیشرفت تحصیلي دانش آموزان و کتاب هاي فعالیت محور هستند.

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

معلمان یعنی ناشران، مؤلفان و مترجمان کتاب های آموزشی ایفا کند.
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بی شک شناسایی و طبقه بندی کتاب های علمی و آموزشی، از گام های مؤثر در توسعه محیط آموزشي و تقویت فرایند یاددهی 
ـ یادگیری محسوب می شود و ابزاری کارآمد در تقویت نظام آموزشي کشور به شمار می رود.

تشكیل دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی
اجرای »طرح سامان بخشی کتاب های آموزشی« در سال 1378 با این هدف آغاز شد که توان تولیدکنندگان کتاب های 
آموزشی، به سوی نیازهای واقعی دانش آموزان و معلمان و پرکردن خألهای موجود هدایت شود و بازار آشفته ای را که در عرصه 
تولید کتاب های آموزشی به وجود آمده است، سامان بخشد. خوش بختانه دامنه این طرح با تصویب آیین نامه »سامان دهی منابع 
آموزشی و تربیتی )مواد و رسانه ها(« توسط شورای عالی آموزش و پرورش، در شهریور سال 1389 از حوزه کتاب آموزشی به 

همه منابع و رسانه های آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.
در ماده 5 این آیین نامه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی موظف شده است به انحای گوناگون از جمله اعطای نشان 
استاندارد، برگزاری جشنواره و نمایشگاه، برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط و تهیه فهرستگان توصیفی مواد 

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

صرفاً از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

تهیه فهرستگان توصیفی کتاب های آموزشی
با توجه به ماده 6 آیین نامه سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي، خرید، تبلیغ و عرضه هر گونه منابع آموزشي مجاز و استاندارد 
در آموزشگاه ها و با توجه به نقش شناسایی و طبقه بندی کتاب های علمی و آموزشی که گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی 
ـ یادگیری و نظام آموزشي است، معرفي کتاب هاي مناسب و استاندارد به عنوان یک ضرورت و راهکار اجرایي آیین نامه 

سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي در دبیرخانه سامان دهي پي گیري مي شود.
لذا دبیرخانه سامان دهی هر سال فهرست هایی را به تفکیک دوره های آموزشی کشور، از بین کتاب های رسیده مناسب آماده و 
منتشر می کند. این فهرست به صورت مکتوب )مانند کتاب نامه( و الکترونیکی )وب( منتشر می شود و در عین حال نسخه ای از 

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

فرايند تولید کتاب نامه رشد
»کتاب نامه رشد« چنان که گفته شد با هدف ارائه  فهرست توصیفی کتا ب های مناسب و مرتبط با برنامه درسی دوره های 

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

کارشناسان برای هر کتاب پرسش نامه اي تکمیل می کنند که در آن براساس شاخص ها و معیارهاي تعیین شده، پرسش های 



9 دوره  آموزش متوسطه اول 16 

جزئی و دقیقی درباره ویژگي هاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما به طور کلی هر کارشناس باید به سه پرسش 
پاسخ دهد: اواًل آیا در تدوین کتاب، استانداردها و چهارچوب های الزم یک کتاب آموزشی رعایت شده است؛ آیا محتوای این 
کتاب با برنامه درسي ما همسویی و هماهنگی دارد و می تواند به عنوان یک ماده آموزشی مناسب به کار گرفته شود؛ این کتاب 
برای کدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛ برای دانش آموزان، هنرجویان، معلمان، هنرآموزان، والدین، کارشناسان 

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

برنامه تولید کتاب نامه هاي رشد در دوره آموزش متوسطه اول

پوششسطح پوششیکتاب نامه
شماره های اول تا چهاردهم

نیمه اول 1380 تا 1392کتاب های چاپ اول 1374 تا 1391دوره آموزش راهنمایی

شماره پانزدهم
نیمه اول سال 1393کتاب های چاپ اول1392دوره آموزش متوسطه اول

شماره شانزدهم
نیمه اول سال 1394کتاب های چاپ اول1393دوره آموزش متوسطه اول

شماره هفدهم
نیمه اول سال 1395کتاب های چاپ اول1394دوره آموزش متوسطه اول

کتاب نامه ای که پیش رو داريد
این شماره از کتاب نامه، فهرست توصیفی کتاب های چاِپ اول سال 1393 و یک سال قبل از آن را دربرمي گیرد. گفتنی است 
با توجه به برگزاری نخستین جشنواره کتاب های قرآنی رشد، امسال استثنائاً کتاب های چاپ اول سال 90 و 91 در این موضوع 

پذیرفته شده است.
در این کتاب نامه مجموع کتاب هاي مناسب 609 عنوان کتاب است که از مجموع 1033عنوان کتاب رسیده انتخاب شده است. 

بقیه کتاب ها غیرمرتبط )72عنوان( و یا نامناسب )352 عنوان( تشخیص داده شده اند.
از میان153  ناشر، بیش ترین کتاب های مناسب معرفی شده در این کتاب نامه به ترتیب به امیرکبیر با 59 عنوان ،کانون پرورش 

فکري کودکان و نوجوانان با 38 عنوان، قدیاني  با 26 عنوان تعلق دارد. 
در بین موضوعات: داستان، زبان انگلیسي، علوم تجربي و علوم تربیتي به ترتیب با 196، 77، 58 و 51 عنوان کتاب مناسب از 

بیشترین فراواني برخوردارند.
   در بین ناشران، امیرکبیر، قدیاني، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مبتکران به ترتیب با 61 ، 45 ، 40 و39 عنوان، 

بیشترین مشارکت را در ارسال کتاب داشتند.
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جدول کامل موضوعات

شیوه تنظیم اطالعات
درسال جاري ، به منظور سهولت جستجوي کتاب مناسب در کتاب نامه ، تنظیم عناوین کتاب ها براساس "موضوع"و در هر 
موضوع به تفکیک حروف الفبا صورت گرفته است. در معرفی هر کتاب، چکیده ای از محتوا و اطالعات اولیه کتاب شناختی آن 
آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را برای خواننده آسان می کند. این اطالعات عبارتند از: شماره کتاب؛ نام خانوادگی و نام 
مؤلف؛ عنوان مجموعه و عنوان کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر، نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛ 

گروه مخاطب کتاب؛ پایه تحصیلي، کلمات کلیدی و چکیده کتاب.

نمايه های کتاب
در پایان هر کتاب نامه، چندین نمایه براساس عنوان کتاب، نام پدیدآورندگان، موضوع، پایه تحصیلی، کلمات کلیدی، نام ناشر، 
درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب، مخاطب و نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا معلمان، مربیان، کارشناسان، والدین و 
سایرمخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود، به منابع مناسب  دست یابند. در متن، به هر کتاب یک شماره ردیف داده شده است. 

نمایه های کتاب براساس این شماره ها مرتب شده اند و ما را به این شماره ها ارجاع می دهند.

رديففراوانيموضوعرديف

7پیام هاي آسماني1

14تاریخ علم2

4تربیت بدني و سالمت3
40تفکر و سبک زندگي4

1چند موضوعي)عمومی(5

196داستان6

14ریاضیات7

77زبان انگلیسي8

34شعر9
6عربي10

موضوعرديف

58علوم تجربي11

51علوم تربیتي12

16فارسي13
30قرآن14

4کار و فناوري15

4کتاب هاي مرجع16

44مطالعات اجتماعي17

4نمایشنامه18

5هنر19

فراواني

جمع:                          609
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4نمایشنامه18

5هنر19

همكاران ما در اين کتاب نامه
در تولید و آماده سازی این کتاب نامه همکاران متعددی به ما یاری رسانده اند و خصوصاً در بررسی کتاب ها حوصله و دقت زیادی 

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

کارشناسان معلم:
1. پرویز آزادي 2.نعمت اهلل ارشدي3.حسین الوندي 4.لیال امراللهي 5. محمدحسن بازوبندي 6. مرضیه پناهیان پور 7.فریبا پیوندي 
8 .میتراپوریاي ولي 9. عباس پرتوي مقدم 10.زهرا فامیل  تخمه چي 11.نسرین حق گو12. خسرو داودی 13. روفیا دهقان منشادي 
14.علی رضایی15.محمد مهدي سیف 16.حشمت اله سلیمی 17. معصومه شاه محمدي 18. علي شاه محمدي 19.رضا صفري 
20. احمد غالمحسیني 21. دیانا فردین 22. بتول فرنوش 23. محسن کیاالشکي24. نصراهلل کیاالشکي 25.زهرا مروتي

26. سمیه السادات میرمعیني 27. ابراهیم هداوند میرزایی28. فاطمه یوسف نژاد             

کارشناسان برنامه درسی:
1. فریدون اکبري شلدره/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ادبیات فارسي

2.عباس پرتوي مقدم/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تاریخ
3. مسعود جوادیان/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تاریخ 

4. معصومه رضوانفر/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تربیت بدني
5. میترا دانشور/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تفکر و پژوهش

6.کوروش امیري نیا/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی جغرافیا
7. نازیا ملک محمودي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی جغرافیا

8. سیدمحمد دلبری/ کارشناس گروه برنامه ریزی دینی
9. یاسین شکرانی/ کارشناس گروه برنامه ریزی دینی

10.عادل اشکبوس/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی عربي
11. محمدرضا امیری/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ریاضي

12. شهرناز بخشعلي زاده/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ریاضي
13.رضا خیرآبادی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی زبان انگلیسی

14. معصومه عظیمی وحید/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی زبان انگلیسی
15. بهنام علوی مقدم/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی زبان انگلیسی

16.احمد احمدي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربي
17.مریم انصاري/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربي

18. حسن حذرخانی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربی
19. بهمن فخریان/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربی
20. مریم عابدینی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربی
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21.فخري ملکي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی فلسفه
22.رضا نباتي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی قرآن

23.مسعود وکیل/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی قرآن
24 .بهنام نیک نژاد/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی کار و فنآوری

25. منصور ملک عباسی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعي
26. سیدامیر رون/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي/ علوم تربیتی
27.محمود معافي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي/ علوم تربیتی

28.سعید راصد/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت  هاي زندگي/ علوم تربیتی
29.عالالدین کیاالشکی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی هنر

کارشناسان داستان:
محمد   .6 کاموس  مهدی   .5 رحماندوست  مصطفی   .4 حسینی  محمدحسن   .3 الوندی  عزت اله   .2 احمدی  حسین   .1

مهدوی شجاعی 7. علیرضا لبش 8. یوسف قوجق 9. بابک نیک طلب 10.حبیب یوسف زاده
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برای بیان دیدگاه های خود درباره این کتاب نامه یا فرستادن کتاب، به نشانی تهران، خیابان کریم خان زند، 
خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، دفتر انتشارات کمک  آموزشی، دبیرخانه 
سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی مکاتبه یا با شماره تلفن 88839166 )021( تماس حاصل 
فرمایید. وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir آماده دریافت 

دیدگاه هاي شماست

اسپیلزبوري، 400
ریچاردولوییس

رحلی32 ص

انرژي سوخت فسیلي

سلیمان فرهادیان

 انرژي سوخت فسیلي منبعي تجدیدناپذیر است که تاکنون منشأ اصلي تولید الکتریسیته در جهان به حساب مي آمده است. 
در این کتاب انواع سوخت هاي فسیلي، کارکرد نیروگاه ها و راهکارهاي بهینه مصرف کردن این نوع سوخت با زبان ساده و با 
تصاویر مستند به نوجوانان و کودکان آموزش داده شده است. در کتاب همچنین آزمایش هایي ساده براي درک بهتر مطالب 

نیز در نظر گرفته شده است.

منابع طبیعي، ادبیات کودکان و نوجوانان، دایرة المعارف ها

تهران:کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1393

دانش آموز اول تا سوم

عنوان کتاب مؤلف شماره مدخل

قطعتعداد صفحات محل نشر: ناشر، سال نشرمترجم

پایه تحصیلی مخاطب

کلمات کلیدی

چکیده

گفت و گو درباره ي 
انرژي

عنوان مجموعه

راهنمای استفاده از اين کتاب نامه
در این راهنما، اطالعات مربوط به یک کتاب، به صورت نمونه نشان داده شده است. این اطالعات ضمن معرفی کتاب، به ما 

می گوید که کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.
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بدين وسیله از ناشران و پديدآورندگان محترم کتاب های آموزشی دعوت می شود نسخه ای از 
کتاب های آموزشی چاپ اول سال 1394 خود )و يك سال پیش از آن( را برای بررسی به نشانی 

دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتي بفرستند.

لطفاً در ارسال کتاب به اين نكات توجه فرمايید.

*کتاب های ارسالی باید نخستین بار در سال 1394 یا یک سال پیش از آن منتشر شده باشند.
*کتا ب هایی در آخرین کتاب نامه معرفی می شود که تا 30 خرداد سال 1395 به این دبیرخانه رسیده باشد. در غیر این صورت 

چنان چه تاریخ چاپ نخست آن در سال 1394 و جزء کتاب های مناسب باشد، در کتاب نامه بعدی به چاپ می رسد.
* ارسال یک نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.

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

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

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

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

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

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

صورتی مجازند وارد آموزشگاه ها شوند، که به عنوان کتاب مناسب شناخته شده باشند.
کتاب های ارسالی دوره آموزش متوسطه اول باید شامل یک یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد: 

فارسي، تاریخ علم، تربیت بدني و سالمت، پیام های آسمانی، تفکر و سبک زندگی، کار و فناوری، ریاضي، زبان  انگلیسی، 
عربي، علوم تجربي، علوم تربیتي، قرآن، مطالعات اجتماعي، مهارت هاي زندگي، هنر، داستان، شعر، نمایشنامه.

فراخوان ارسال کتاب
 ) براي تولید کتاب نامه شماره17 دوره آموزش متوسطه اول(

کتاب های خود را به نشانی تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، دفتر 
انتشارات و تکنولوژی  آموزشی، دبیرخانه سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی بفرستید. برای دریافت اطالعات بیش تر 

می توانید با شماره تلفن 88839166 )021( تماس حاصل فرمایید.
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فهرست توصیفي کتاب هاي آموزشي و تربیتی
مناسب و مرتبط با برنامه درسی
دوره آموزش متوسطه اول



فهرستتوصيفيكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامهدرسیدورهآموزشمتوسطهاول16
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پیام های آسمانی

 1. افشار، اسداهلل. امام باقي)عج(؛ تحلیل و تبیین زندگاني حضرت مهدي)عج(در 20 گفتار.
 تهران: سفیر اردهال، 1393، 380 ص، وزیري 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: تاریخ اسالم، امامت، مهدویت، دین

چكیده: مسئله مهدویت، موضوعي است که عموم مسلمانان در اعتقاد به آن اشتراک دارند. در این 
اثر ضمن معرفي ادبیات فرهنگ انتظار و ذکر نکته هاي تاریخي در باب تولد و غیبت امام عصر، به 
پرسش هاي مطرح شده در این زمینه پاسخ داده شده است و ویژگي هاي انتظار به معماي مورد نظر 

و وظایف مسلمانان در قبال ظهور آن حضرت شرح داده شده است.

2. کریمشاهي بیدگلي، حسین. جدول هاي متنوع مذهبي. تهران: قدیاني، 1393، 80 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: بازي هاي فکري، سرگرمي ها، جدول ها

چكیده: جدول یک سرگرمي نشاط بخش است که با حل آن مي توان داشته هاي ذهني را بازیابي 
کرد و همین فرایند به جوان نگه داشتن مغز کمک مي کند. اثر حاضر حاوي انواع جدول هاب کلمات 
متقاطع، جور کردني، رمزي و شکلي است که محتواي مذهبي دارند و با هدف آموزش و یادآوري 

گوشه اي از مطالب گسترده دیني و مذهبي تدوین شده است.
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 3. محمدزاده، مرضیه. دوزخیان جاويد؛ پژوهشي تاريخي در باره قاتالن شهداي نهضت
امام حسین )ع(. تهران: بصیرت، 1392، 374 ص، رقعي 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: تاریخ، عاشورا، تاریخ اسالم، سرگذشت نامه ها

چكیده: کتاب پیش رو به بررسي تاریخي واقعه عاشورا و شهادت امام شیعیان و یاران ایشان 
اختصاص دارد. نگارنده در بخش هاي ابتدایي اثر اوضاع سیاسي و اجتماعي کوفه و نظام حاکم بر 
آن را شرح داده و در ادامه، ضمن معرفي اشخاص و عناوین افراد، نقش هر یک را در این رویداد 

بررسي کرده و به پرسش هاي احتمالي و ذهني پاسخ داده است.

4. خیاباني اصل، ناصر/ رحمي، ژاله. رشد اعتقادي دانش آموزان )رويكرد ديني در رشد 
اخالقي-اعتقادي(. مراغه: راه مشاور، 1392، 84 ص، وزیري 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: مشاوران آموزشي، تعلیمات دیني، برنامه هاي فرهنگي

چكیده: پژوهش هاي روان شناختي نشان مي دهد که زمینه هاي گرایش به دین و دینداري از 
نوجواني آغاز و در جواني استقرار مي یابد. این نوشتار حاوي راهکارهایي براي تقویت رشد دیني 
نوجوانان و رفع موانع و ناخوشایندي هاي موجود در این حوزه است. نگارنده ضمن یادآوري اهمیت 
رشد دیني، عوامل آسیب زاي این روند را تشریح کرده و توصیه هایي براي مواجهه و حذف این 

عوامل ارائه کرده است.

 5. رباني  گلپایگاني، علي. ضرورت و قلمرو دين. تهران: کانون اندیشه جوان، 1393، 230 ص، رقعي
مخاطب: معلم

کلمات کلیدي: تعریف، جهان بیني، فلسفه، مذهب

چكیده: نیاز بشر به دین یکي از پرسش هایي است که از زمان هاي کهن ذهن اندیشه پژوهان را 
به خود مشغول کرده است. تحقیق حاضر سعي دارد ضمن گردآوري دیدگاه هاي جدید و کهن، 
با زباني روان، عمیق ترین مسائل دین پژوهي را بازگو کند. مخاطب این اثر آن کساني هستند که 
پویایي فکري خود را تعالي بخشیده اند و آماده پذیرش یافته هایي باالتر از سطح کارشناسي هستند. 
در بخش هاي کتاب ضمن ارائه تعاریف مکتب هاي گوناگون در باب دین، مهم ترین عنوان هاي مورد 

بحث در آن تشریح شده  است.
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6. اعالیي، سید ابراهیم. کتابك آموزش نماز پسران. قم: اعالیي، 1391، 30 ص، جیبي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: نماز، دعاها، عبادت

چكیده: در این کتابچه تالش شده است وضو و نماز به صورت خالصه و کوتاه و مطابق فتواي 
اکثر مراجع تقلید آموزش داده شود. در بخش اول مراحل وضو به ترتیب همراه با تصویر و توضیح 
درج شده و در ادامه، هر یک از ارکان نماز به ترتیب همراه با ذکر آن و ترجمه و اعمال مستحب در 

هر رکن آموزش داده شده است.

7. حیدري ابهري، غالمرضا. 646 پرسش و پاسخ ديني با نسل نو. تهران: قدیاني، 1393، 
512 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: اسالم، پرسش ها، پاسخ ها، اصول دین

چكیده: پرسش  و پاسخ و گفت وگو یکي از روش هاي منطقي و مستدل براي به خاطرسپاري و 
یادگیري مفاهیم است. در این مجموعه اصول و مباني دیني به تفکیک فصل و با پرسش هاي متعدد 
که غالباً از سوي کودکان و نوجوانان پرسیده مي شود، تشریح شده است. زبان اثر ساده و قابل فهم 

است و مطالب با استناد به آیات قرآن و احادیث اسالمي تدوین شده اند.
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تاريخ علم

 8. برالیر، جس. آلبرت اينشتین چه کسي بود؟. فروغ فرجود. تهران: فاطمي، 1393، 84 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: سرگذشت نامه ها، ادبیات کودکان و نوجوانان، دانشمندان، تاریخ

چكیده: زندگي نامه ها همچون رمان ها دربردارنده داستان زندگي یک شخصیت اند، با این تفاوت 
که این داستان ها واقعي اند و در برهه اي از زمان گذشته به وقوع پیوسته اند. کتاب حاضر شرح 
رویدادهاي زندگي فیزیکدان بزرگ عصر حاضر را با زباني ساده و قابل فهم و به صورت مختصر 
براي نوجوانان بازگو مي کند. در البه الي بخش ها، اطالعات تاریخي و علمي درباره تحول ها و 

دستاوردهاي فیزیک نیز درج شده است.

9. جغام، حسن احمد. ارشمیدس: واضع رياضیات تطبیقي کاربردي. یوسف آموزگار. 
تهران: مهر آموز، 1393، 24 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: سرگذشت نامه ها، دانشمندان، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: مطالعه زندگي نامه بزرگان علم فرصتي براي درک تالش ها و ریزبیني هاي آنها است. 
کتاب پیش رو مختصري از زندگي و کشفیات مهم ارشمیدس را با زباني ساده بازگو کرده است. در 
این اثر چگونگي کشف »اصل توازن اجسام و مایعات و فشار آنها« و نیز روش هاي علمي که این 
دانشمند براي دفاع از شهر در برابر هجوم دشمنان با بهره گیري از علم ریاضیات و قدرت تخیل و 

خالقیت خود ابداع کرده و بکار برده، بازگو شده است.
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10. فریس، مارگارت. توماس آلوا اديسون چه کسي بود؟. نیکوزرفشان. تهران: فاطمي، 
1393، 88 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: سرگذشت  نامه ها، تاریخ، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: مطالعه زندگي نامه ها مي تواند مهارت تفکر، استنتاج، داوري و پژوهش براي حل مسئله 
را در نوجوانان تقویت کند. کتاب پیش رو حاوي سرگذشت مخترع المپ هاي الکتریکي است. در 
بخش هاي گوناگون کتاب شرح کنجکاوي هاي دوران کودکي، اختراعات دوران نوجواني و جواني 
و دستاوردهاي بزرگ زندگي این مخترع شهیر در قالب داستان بیان شده است. زبان کتاب روان و 

براي نوجوانان مناسب است.

 11. جغام، حسن احمد. توماس اديسون. یوسف آموزگار. تهران: مهر آموز، 1393، 24 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: سرگذشتنامه ها، تاریخ، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: مطالعه زندگي نامه دانشمندان همواره درس هایي ماندگار به همراه دارد. کتاب حاضر شرح 
مختصري از زندگي و اکتشافات این دانشمند معاصر را با زباني ساده روایت کرده است. در این 
اثر چگونگي اختراع ماشین ها و ابزارهاي الکترونیکي همچون »باتري«، »تکرارکننده خودکار«، 

»میکروفون«، »المپ رشته اي« و... و نیز سیر علم آموزي این نابغه قرن بازگو شده است.

 12. کرامر، سایدل. فرديناند ماژالن چه کسي بود؟. ثریاطیبي. تهران: فاطمي، 1393، 100 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: سرگذشت نامه ها، ادبیات کودکان و نوجوانان، دانشمندان، تاریخ

چكیده: دستاوردهاي امروز بشري مدیون تالش ها و از خود گذشتگي هاي انسان هاي بزرگ تاریخ 
است. کتاب پیش رو حاوي زندگي نامه یکي از دریانوردان پرتغالي است که در طول زندگي خود و 
طي سفرهاي دریایي بسیار، موفق به کشف ابرهاي بزرگ کهکشاني شد. طي بخش هاي کتاب 
رویدادهاي مهم زندگي وي همراه با نقاشي بازگو شده است. در البه الي بخش ها توضیح هاي 

تاریخي مختصري راجع به کشور پرتغال و عصر زندگي ماژالني آمده است.
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13. ادواردز، ربرتا. لئوناردو داوينچي چه کسي بود؟. تهران: فاطمي، 1393، 96 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: زندگي نامه ها، تاریخ، هنرمندان

ایستادگي ها،  تضادها،  ستیز ها،  شهرت ها،  ماجراجویي ها،  از  آمیخته اي  زندگي نامه ها  چكیده: 
شکست ها و پیروزي هاست. مجموعه پیش رو زندگي نقاش بزرگ ایتالیایي را در قالب داستان و 
با زباني ساده و روان بازگو مي کند. کتاب حاوي تصاویري کودکانه و نیز صفحاتي از یادداشت هاي 
تاریخي است که اطالعاتي در باب ابزارهاي قدیمي نقاشي و دیگر رویدادهاي تاریخي به صورت 

مختصر ارائه مي کند.

 14. جغام، حسن احمد. لويي پاستور. یوسف آموزگار. تهران: مهر آموز، 1393، 24 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: سرگذشت نامه ها، ادبیات کودکان و نوجوانان، دانشمندان، تاریخ

چكیده: هوایي که ما تنفس مي کنیم انباشته از انواع میکروب هاست و پاستور اولین کسي بود که 
وجود میکروب ها در هوا را کشف کرد. کتاب پیش رو سرگذشت مختصري از رویدادهاي علمي و 
مهم زندگي این دانشمند سده اخیر را ارائه مي دهد. زبان اثر ساده و قابل فهم براي گروه هاي سني 
نوجوانان است. در کتاب توضیحاتي در باب کشف واکسن، مایه کوبي و اکتشافات میکروبي این 

دانشمند بیان شده است.

15. جونز پرینس، آپریل. مارك تواين چه کسي بود؟. بهاراشراق. تهران: فاطمي، 1393، 
96 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: سرگذشت  نامه ها، تاریخ، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: زندگي مشاهیر سرشار از ماجراجویي ها، ستیزها، تالش ها و شکست ها و پیروزي هاست 
که مي تواند در کسب مهارت هاي زندگي به نوجوانان کمک کند. در کتاب حاضر داستان زندگي 
یکي از بزرگ ترین نویسندگان امریکایي را در قالب داستاني ساده و روان مي خوانیم. در بخش هاي 
کتاب رویدادهاي مهم و تأثیرگذار زندگي وي که باعث نگارش داستان هاي او شده، تشریح و بازگو 

شده است.
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16. هالوب، جون. مارکوپولو چه کسي بود؟. بهاراشراق. تهران: فاطمي، 1393، 92 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: سرگذشت  نامه ها، تاریخ، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: زندگي نامه ها به دلیل ماهیت خود، ابزاري براي آموزش هاي فردي و الگوگیري از انسان هاي 
موفق اند. در این کتاب حاضر رویدادهاي مهم زندگي یکي از سفرنامه نویسان شهیر ایتالیایي در قالب 
داستان بیان شده است. در کتاب درباره وقایع تاریخي زندگي وي همچون دیدار با جنگجویان مغول، 

سفر به چین و سفرهاي او به دیگر نقاط دنیا از جمله ایران، حکایت هایي آمده است.

17. ادواردز، ربرتا. نیل آرمسترانگ چه کسي بود؟. علیرضاسریري. تهران: فاطمي، 1393، 
92 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: سرگذشت  نامه ها، تاریخ، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: خواندن ماجراجویي ها و اکتشافات بزرگ مردان تاریخ در تقویت حس ماجراجویي نوجوانان 
مؤثر است. این اثر با نگاهي داستان گونه و بیاني ساده و روان، اطالعاتي دقیق از زندگي اولین 
فضانوردي که به ماه سفرکرد را بیان مي کند. در کتاب رویدادهاي مهم زندگي وي و عالیق و سیر 

پیشرفت هاي او همراه با تالش هایش در قالب داستان حکایت شده است.

18. زلدیس مکدونا، یونا. ولفگانگ موتسارت چه کسي بود؟. نیکوزرفشان. تهران: فاطمي، 
1393، 80 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: زندگي نامه ها، تاریخ، هنرمندان

چكیده: مطالعه زندگي نامه مشاهیر مورد عالقه و توجه بسیاري از کتاب خوان ها، به ویژه نوجوانان و 
جوانان است. اثر پیش رو با نگاهي داستان گونه و بیاني شیرین، اطالعاتي دقیق از زندگي این نوازنده 
شهیر اتریشي را بیان مي کند. در ال به الي صفحات اطالعاتي درباره سازهاي گوناگون و اطالعات 

تاریخي دیگر نیز درج شده است.
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19. دیویدسون منیس، سلسته. ويلیام شكسپیر چه کسي بود؟. فاطمه زماني. تهران: 
فاطمي، 1393، 96 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: سرگذشت  نامه ها، تاریخ، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: خواندن زندگي نامه ها عالوه بر هیجاني که دارد، ارزشمندترین تجربه ها و درس ها را از 
زندگي واقعي انسان ها در اختیار خواننده قرار مي دهد. کتاب پیش رو سرگذشت یکي از بزرگ ترین 
نمایشنامه نویسان را در قالب داستان براي کودکان و نوجوانان بیان مي کند. در بخش هاي کتاب 
رویدادهاي مهم زندگي این نویسنده و هنرمند و چگونگي نگارش نمایشنامه ها و داستان هاي وي 

را با زباني ساده و قابل فهم مي خوانیم.

آيزنك. يورگن  هانس   :)27( تربیت  تعلیم  و  و  شناسي  روان  بزرگان  سوسن.  افقه،   .20 
تهران: دانژه، 1393، 180 ص، پالتویي 

مخاطب: معلم، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
کلمات کلیدي: سرگذشت نامه ها، روان شناسي جنایي، مجرم درماني

چكیده: مطالعه دیدگاه  بزرگان علم، به ویژه علوم رفتاري و تعلیم و تربیت، هم دلپذیر است و هم 
چالش برانگیز. نوشتار حاضر به معرفي مختصر یکي از تأثیرگذاران عرصه روان کاوي و روان درماني 
اختصاص دارد. نگارنده ضمن شرح زندگي و شرایط خانوادگي و تحصیلي این روان شناس آلماني، 
دیدگاه  وي را درباره وجوه مختلف شخصیت و روان رنجوري و انواع تیپ ها و مزاج ها بررسي کرده 
است. همچنین نکته هایي در باب علل ارتکاب جرم، وجدان و رفتار مجرمانه نیز در کتاب آمده است.

 21. تامپسون، گیر. هلن کلر چه کسي بود؟. فروغ فرجود. تهران: فاطمي، 1393، 88 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: سرگذشت  نامه ها، تاریخ، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: خواندن زندگي نامه ها یقیناً مي تواند در رشد و توسعه دانش و شخصیت افراد تأثیرگذار باشد. 
کتاب حاضر داستان زندگي یکي از معلوالن سده اخیر را در قالب داستان بازگو مي کند. نثر روان و 
گیراي کتاب و شکل هاي مرتبط به داستان از ویژگي هایي است که اثر را براي کودکان و نوجوانان 

خواندني و جالب کرده است.
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تربیت بدنی

 22. قاسم نژاد، مه پري. آموزش گام  به گام و سیستماتیك شنا براي کودکان و نوجوانان.
تهران: ورزش، 1392، 168 ص، وزیري 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: آموزش شنا، پریدن در آب، تربیت بدني، آموزش فني وحرفه اي

چكیده: کتاب حاضر، اثری کاربردي است که براساس آموزش گام به گام و با هدف یادگیري شنا 
در کمتر از 45 ساعت طراحي شده است. این کتاب راهنماي روش تدریس ویژه معلمان ورزش 
است. همچنین با توضیحات ساده و معني دار، همه عالقه مندان را راهنمایي مي کند. این کتاب 
مهارت هاي شناهاي کرال سینه و کرال پشت را به  صورت مجزا آموزش داده است و به دوست داران 

شنا، سرخوردن، شنا کردن زیر آب، پریدن در آب و در آب عمیق شنا کردن را یاد مي دهد.

23. خیرآبادي، جمشید. تمرينات دو نفره براي افزايش استقامت و قدرت عضالني. 
تهران: ورزش، 1392، 176 ص، وزیري 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: آموزش تربیت بدني، تقویت عضالت، تمرینات دونفره

چكیده: بدن سازي بدون استفاده از وسایل بدن سازي و حرکات پرخطر براي ورزشکاران خردسال، 
نونهال و نوجوان امري مهم و الزم است. براي پیشگیري از پیامدهاي نامطلوب ناشي از کار با 
وزنه و دستگاه ها، معمواًل پیشنهاد مي شود از بدن سازي دونفره که فواید زیادي دارد، استفاده شود. 
کتاب حاضر ضمن شرح فواید بدن سازي دونفره، تمرینات مفصلي را براي افزایش استقامت و قدرت 

عضالني بدن ارائه مي دهد.
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24. جوزف دیوید، داگالس. کامل ترين و سريع ترين روش تعلیم و آموزش شنا. 
نسترن میرزا خلیلي. تهران: نظري، 1391، 136 ص، رقعي 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: آموزش تربیت بدني، آموزش شنا، پریدن در آب، شیرجه، بازي هاي آبي

چكیده: کتابي که چکیده آن را مي خوانید، به معرفي یکي از رضایت بخش ترین ورزش ها، یعني 
»شنا« اختصاص دارد. این کتاب داراي برنامه اي تنظیم شده و نتیجه بخش به مدت 30 روز است که 
به شناگران کمک مي کند، روند آموزشي نظام مندي را که آموزش سریع و آسان را تنظیم مي کند، 
اتخاذ کنند. ضمن آموزش تکنیک هاي گوناگون شنا، نکاتي نیز درباره پرش، شیرجه و بازي هاي 

آبي در کتاب مي خوانید.

 25. النگ، کرس... ]و دیگران[. 101 بازي کالسي براي تقويت يادگیري موضوعات درسي.
 جوادآزمون، فوادنیک نسب. تهران: شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء، 1392، 101 ص، خشتي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: بازي ها و سرگرمي هاي کودکان، اوقات فراغت، ورزش

و  عرضه  مهیج  یادگیري  محیط  یک  در  مشارکت  براي  را  جدیدي  راه هاي  بازي ها  چكیده: 
روش مضاعفي براي سنجش یادگیري مهیا مي کنند. در این کتاب انواع بازي هاي تعاملي براي 
دانش آموزان در محیط مدرسه ارائه شده است که مهارت هاي تعامل با محیط، تعامل با دوستان، 
تعامل با وظایف و مشکالت و تعامل با معلم را به آنها آموزش مي دهد. ذیل هر بازي، نحوه اجراي 

آن، تعداد نفرات و وسیله ها و مکان هاي الزم براي اجراي بازي درج شده است.
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تفكر و سبك زندگی

26. امیرخاني،  اعظم... ]و دیگران[. آموزش عملي مهارت هاي تحصیلي. اصفهان: آموخته، 
1393، 182 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: دوم و سوم

کلمات کلیدي: برنامه ریزي آموزشي، ادبیات نوجوانان، مشاوره تحصیلي

چكیده: کتاب حاضر به بررسي مهم ترین مهارت هاي مورد نیاز دانش آموزان در دوران تحصیل 
اختصاص دارد و در قالب داستان هاي کوتاه و با شخصیت پردازي هاي متفاوت نگارش یافته است. 
مهم ترین ویژگي  کتاب عالوه بر زبان ساده و روان آن، آموزش عملي و کاربردي مهارت ها و 

تمرین هاي طراحي شده براي هر مهارت، به منظور رشد علمي و تحصیلي بهتر مخاطبان است.

27. احدي ارومیه، مریم. آموزش مهارت هاي زندگي کتاب کار ويژه دانش آموزان. 
زنجان: نیکان کتاب، 1393، 100 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: راهنماي آموزشي، دست نامه

چكیده: سالمت جسمي در گرو سالمت روح است و این مهم با آموزش و یادگیري جامع و مستمر 
قابل دستیابي است. این کتاب با استفاده از شیوه هاي پویاي آموزشي، در قالب شعر، قصه گویي، 
آزمایش، تحقیق، طرح مسئله و تمرین، دانش آموزان را براي فراگیري مهارت هاي حل مسئله، تفکر 
نقاد، خودشناسي، مدیریت استرس و دیگر مهارت هاي زندگي آماده مي کند. همچنین در هر بخش 

با طرح سواالتي، مهارت هاي فراگیر به صورت غیر مستقیم به چالش کشیده مي شود.
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28. سهیلي راد، لیال. آنچه پسران بايد بدانند. قم: بزم قلم، 1393، 80 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز، معلم 
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: بلوغ، روان شناسي نوجوانان، بهداشت

چكیده: سن 9 تا 12 سالگي مرحله اي جدید از زندگي است که تغییرات ویژه اي در بدن آشکار 
مي شود. در این نوشتار مراحل رشد جسمي و رواني نوجوانان در دوره بلوغ تبیین شده است و 
نکته هاي اساسي براي حفظ سالمت جسم و بهداشت روان در این دوره حساس بازگو شده است.

29. طاهرآبادي، میثم. سبک زندگي )4(: احترام به والدين. قم: نداي ملکوت، 1392، 92 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پايه تحصیلی: دوم و سوم

کلمات کلیدي: آموزش خانواده، اسالم، قرآن

چكیده: رکن و محور اصلي و اساسي هر خانواده اي والدین آن خانواده اند که سکان مدیریت و 
هدایت را در آن خانواده در دست گرفته اند و امور مربوط به خانه را رهبري مي کنند. در این اثر ارزش 
و جایگاه والدین در باورهاي اسالمي، شایسته ترین نوع رفتار با کودکان و والدین و لزوم احترام 

متقابل در خانواده با توجه به باورهاي اسالمي بازگو شده است.

30. ربیعي، مهدي/ خرم دل، کاظم. اختالل وسواس اجباري واختالالت مرتبط با آن. 
تهران: دانژه، 1393، 206 ص، وزیري 

مخاطب: معلم، مشاور
کلمات کلیدي: اختالل هاي اضطرابي، روان شناسي، درمان اختالل ها

چكیده: کتاب حاضر تاریخچه، سبب شناسي، تشخیص و درمان اختالل وسواس- اجباري و 
شکل هاي مختلف آن را بررسي مي کند. مطالب این اثر با توجه به جدیدترین دستاوردهاي علمي و 
پژوهشي تدوین شده و اثربخشي رویکردهاي درماني مختلف را با دقت نظر روشن مي کند. اختالل 
وسواس احتکار، اختالل بدشکلي بدن و وسواس موکني از جمله مواردي است که در کتاب بررسي 

شده است.
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31. الهي پناه، نغمه. استرس نداشته باش. تهران: ایران بان، 1393، 101 ص، کارت 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول و دوم
کلمات کلیدي: رفتار اجتماعي، روان شناسي شخصیت، بازي هاي آموزشي

چكیده: بسته پیش رو حاوي مجموعه کارت هایي است که مهارت ایجاد ارتباط با دیگران در بحث 
و گفت وگو را آموزش مي دهد. پیام هاي کوتاهي که روي هر کارت درج شده است، به خودشناسي، 

در خود اندیشیدن و تقویت اعتمادبه نفس و اندیشه ورزي کمک مي کند.

32. شاب، الیزا ام. اعتماد به نفس کتاب کار نوجوانان. نغمه الهي پناه. تهران: ایران بان، 
1393، 188 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پايه تحصیلي: دوم و سوم

کلمات کلیدي: عزت نفس، مدیریت هیجانات، روان شناسي کودکان و نوجوانان

چكیده: اعتماد به نفس سالم به معني ارج نهادن به ارزش هاي خود و پذیرفتن بي قیدوشرط خود 
است. کتاب پیش رو حاوي تمرین هایي است که به مخاطب کمک مي کند تا دریابد چه عوامل 
بیروني بر اندیشه، عواطف و رفتار تاثیر مي گذارد. از سوي دیگر، مخاطب طي خواندن و انجام 
فعالیت ها با راهکارهایي آشنا مي شود که نحوه کنترل فشارهاي محیطي و پرورش افکار مثبت براي 

تحقق نتایج مثبت را به او مي آموزد.

 33. درخشي، علي. الفباي موتور سیكلت سواري به زبان ساده. تهران: بیمه مرکزي جمهوري
اسالمي ایران، 1393، 48 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: آموزش بیمه، لطیفه و طنز، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: کتاب حاضر، جلد دوم از »مجموعه بیمه براي همه«، دربردارنده لطیفه، هجو، طنز و 
تصویرهاي کاریکاتوري درباره موتورسواري، قوانین و نکات ایمني موتورسواري، خطرات، نقایص 
فني موتور و بیمه موتور و وسایل نقلیه است. این مجموعه با هدف آشنا کردن مخاطب با حقوق 

بیمه اي، خدمات بیمه اي، توسعه فرهنگ بیمه و آموزش نکات ایمني تهیه شده است.
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34. زرویي نصرآباد، ابوالفضل. اندر حكايت شیرين بیمه. تهران: بیمه مرکزي جمهوري 
اسالمي ایران، 1393، 48 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: شعر طنزآمیز، آموزش بیمه، ادبیات کودکان و نوجوانان

با  همراه  طنزآمیز  اشعاري  دربردارنده  همه«  براي  بیمه  »مجموعه  از  حاضر،  کتاب  چكیده: 
تصویرهاي کاریکاتوري و دربردارنده مطالبي درباره انواع بیمه، از قبیل بیمه شخص ثالث، بیمه عمر، 
بیمه مسئولیت، بیمه حوادث، بیمه تکمیلي، بیمه خودرو و... و کاربرد آن هاست. این مجموعه با هدف 
آشنا کردن مخاطب با انواع خدمات بیمه اي، حقوق بیمه اي و توسعه فرهنگ بیمه تهیه شده است.

 35. حمیدي، اشرف. انديشه ناب بررسي تطبیقي گزاره هاي اصلي تفكر انتقادي از نگاه
صاحب نظران آن حوزه با ديدگاه امام  علي علیه السالم. تهران: جهاد اندیشه، 1393، 

88 ص، رقعي 
مخاطب: معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

کلمات کلیدي: امام علي)ع(، اندیشه، تفکر، تفکر انتقادي

چكیده: تفکر انتقادي در حقیقت فرایند فکري معقول و پیچیده  در رویارویي با یک موقعیت 
است که هدف آن تجزیه، تحلیل و جستجوي دقیق موضوع براي رسیدن به شناخت و حقیقت 
است. نگارنده در این کتاب ضمن مرور پژوهش هاي موجود، با ارائه تعاریف تفکر و بیان انواع آن، 
تمرکز بر موضوع تفکر و ارتباط آن با مفاهیمي چون تعقل و تدبّر از نگاه قرآن، با تدقق در بخشي 
از فرموده هاي امام علي )ع(، چارچوب مفهومي تفکر انتقادي از منظر شیعیان را تبیین و پیشنهاد 

کرده است.

 36. طاهرآبادي، میثم. سبک زندگي )8(: انفاق و بخشش. قم: نداي ملکوت، 1392، 72 ص، خشتي
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

پايه تحصیلی: اول تا سوم
کلمات کلیدي: انفاق، فضایل اخالقي، اخالق اسالمي

چكیده: یکي از معارف حیات بخش قرآن مسئله انفاق است که از یک سو راهکاري براي برطرف 
کردن فاصله طبقاتي میان مردم، و از دیگر سو، دستورالعملي براي خودسازي است. در این کتاب 
سفارش هاي دیني درباره اهمیت اخالقي بخشش، آداب و آثار آن و موانع و پیامدهاي آن در اجتماع 

بررسي شده است.
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 37. قبادي، زهرا. تكنیك هاي خالقیت و مديريت تفكر. تهران: اسحاق، 1393، 216 ص، وزیري
مخاطب: معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس 

کلمات کلیدي: تفکر خالق، آفرینندگي، کارآفریني

چكیده: یافته هاي جدید نشان مي دهد که خالقیت یک مهارت است و مي توان با تربیت و آموزش 
مناسب، نسلي باهوش تر و خالق تر تربیت کرد. این کتاب به شرح مفهوم و ماهیت خالقیت و 
ویژگي هاي آن اختصاص دارد. نگارنده پس از ذکر روش ها و تکنیک هاي نوآوري، آفرینندگي در 

عرصه هاي کارآفریني، الکترونیک و محیط هاي آموزشي را بازگو مي کند.

38. خسروشاهي، حوري. جنبش آهستگي: بشقاب ما سیاره ما. تهران: راز بارش، 1393، 
72 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: آهستگي، زندگي، سالمت، غذا

چكیده: غذا به عنوان مفهومي فرهنگي ابزاري مطلوب براي تجربه و پیشبرد آموزش خالق است. 
کتاب حاضر با محوریت »زندگي سالم در سایه آهستگي« سعي در ارائه برنامه اي آموزشي در زمینه 
غذاي آهسته )مفهومي متضاد با fast food( دارد. مفاهیم کتاب بر پایه ارزش گذاري بر روند 

آهسته زندگي و اجتناب از شتاب در کارها تدوین شده است.

 39. کامل جهرمي، ایمان/ کمپاني واال، زهرا. چالش هوش  سطح بسیار سخت )جلد چهارم(.
تهران: شورآفرین، 1393، 124 ص، رقعي 
مخاطب: معلم، والدین، مشاور، کارشناس

کلمات کلیدي: آزمون ها، هوش، روان شناسي تقویت فرایند هاي ذهني

چكیده: اثر پیش رو از چهارگانه معماهاي هوش براي افراد باهوش است. سوال هاي این کتاب 
با چهار ستاره مشخص شده اند و افراد نابغه براي سنجش هوش خود مي توانند به آنها پاسخ دهند. 
در این اثر سعي شده با شکل هاي رنگي و موضوعات متنوع و جذاب، در وهله نخست همراه با 
باال بردن جنبه هاي سرگرم کننده آن، شکل فانتزي به معماها داده شود. دقت و تمرکز، هوش و 

خالقیت، هوش منطقي و حل مسئله سه جنبه اصلي معماهاست.
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40. کامل جهرمي، ایمان / کمپاني واال، زهرا. چالش هوش سطح متوسط )جلد دوم(. 
تهران: شورآفرین، 1393، 140 ص، رقعي 
مخاطب: معلم، والدین، مشاور، کارشناس

کلمات کلیدي: آزمون ها، هوش، روان شناسي تقویت فرایند هاي ذهني

چكیده: کتاب حاضر مجلد دوم از مجموعه معماهاي هوش براي افراد معمولي است و مخاطب را 
با جّو اکثر معماهاي معمول آشنا مي کند و نوعي دست گرمي براي کساني که هوش متوسطي دارند، 
یا نوجواناني که به این زمینه عالقه مند شده اند به حساب مي آید. این سوال ها مخاطبان را براي 

مواجهه با معماهاي سخت تر آماده مي کند.

 41. النگارتي، لینته/ انگلیش، روبین. چگونه به دانش آموزان کمك کنیم ارتباط مؤثر برقرار
 کرده و تعارض را مديريت نمايند؟. خسرو نظري. تهران: منادي تربیت، 1393، 88 ص، رقعي

مخاطب: معلم، والدین، مشاور
کلمات کلیدي: روان شناسي کودکان و نوجوانان، ارتباطات اجتماعي، آموزش معلمان

چكیده: در هر موقعیت اجتماعي زمینه اي براي تعارض وجود دارد و کودکان نیازمند فراگیري 
مهارت هاي مدیریت تعارض اند. این کتاب به موضوع مباني ارتباط موثر و مهارت هاي ضروري 
براي شکل دادن و توسعه ارتباطات پایدار اختصاص دارد. مطالب کتاب به معلمان روش هایي را 
مي آموزد تا با توجه به فرهنگ انصاف، احترام و مشارکت، کودکان را در بهبود ارتباطات گروهي و 

بین فردي یاري رسانند.

42. آلن، جن... ]و دیگران[. چگونه به دانش آموزان کمك کنیم انعطاف پذير باشند. 
خسرو  نظري. تهران: منادي تربیت، 1393، 92 ص، رقعي 

مخاطب: معلم، والدین، مشاور
کلمات کلیدي: روان شناسي کودکان و نوجوانان، سازگاري، آموزش معلمان

چكیده: هر گاه کودکان متکي به اعتقادها، مهارت ها و سیستم هاي حمایتي دروني و مثبت باشند، 
مي توانند به توسعه اعتماد به نفس که از مباني انعطاف پذیري است، دست یابند. اثر پیش رو ضمن 
تعریف مفهوم سازگاري و عزت نفس، راهبردهایي را به معلمان و اولیا ارائه مي کند تا از طریق فهم 

رفتارهاي کودکان، استراتژي هاي مدیریت کالس را فراگیرند.
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43. الهي پناه، نغمه. خونسرد باش. تهران: ایران بان، 1393، 101 ص، کارت 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول و دوم
کلمات کلیدي: بازي هاي آموزشي، مهارت هاي زندگي، رفتار اجتماعي، خشم

چكیده: بسته آموزشي که پیش رو دارید، دربردارنده کارت هایي است که مهارت رویارویي و کنار 
آمدن با خشم و عصبانیت را در فرد تقویت مي کند. هر پیام کوتاه با تاکید بر توانایي هاي فردي و 

نگرش مثبت به زندگي، شیوه هاي رفتار در موقعیت هاي دشوار و تنش زا را آموزش مي دهد.

44. جمشیدي، نازنین. شخص شخیص ثالث بزرگ )بیمه شخص ثالث با تكیه بر 
خودروهاي سنگین(. تهران: بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران، 1393، 48 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: شخص ثالث، طنز مصور، بیمه خودروهاي سنگین، فرهنگ بیمه

چكیده: این جلد از مجموعه »بیمه براي همه«، دربردارنده تصویرهاي کاریکاتوري و طنزگونه 
درباره بیمه شخص ثالث با محوریت خودروهاي سنگین است. این مجموعه با هدف آشنا کردن 
مخاطب با انواع بیمه، حقوق و مزایاي دارندگان بیمه شخص ثالث و ترویج فرهنگ استفاده بهینه 

از بیمه نامه ها تهیه شده است.

45. مقومي گیلوائي، فاطمه. راهكارهاي آسان براي برقراري ارتباط با نوجوانان. تهران: 
سایه، 1393، 48 ص، پالتویي 

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین، مشاور
پايه تحصیلي: دوم و سوم

کلمات کلیدي: ارتباطات میان فردي، آموزش والدین، روان شناسي نوجوانان، روابط اولیا و فرزندان

چكیده: دوره نوجواني بحراني ترین و حساس ترین مرحله زندگي است که وجود جسمي و رواني 
نوجوان را تحت تاثیر قرار مي دهد. در اثر پیش رو روش هاي روان کاوانه و تجربي براي بهبود ارتباط 
میان والدین و فرزندان با بهره گیري از تعالیم دیني و دانسته هاي علمي ارائه شده است. نگارنده 
با اشاره مختصر به ماهیت فرایند بلوغ و دوره تبدیل از کودکي به بزرگسالي، رفتارهاي آسیب زاي 
والدین و نوجوانان را بیان مي کند و راهکارهاي پیشگیري از معضالت خانوادگي و آسیب هاي رواني 

را ارائه مي دهد.
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46. گودستاین، فیلیس کافمن / وردیک، الیزابت. رفیق... از زورگوها نترس! شجاع باش. 
ژاله نویني. تهران: ایران بان، 1393، 120 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: مقابله با زورگویي، ادبیات کودکان و نوجوانان، مهارت هاي زندگي

چكیده: در کتاب حاضر، همراه با تصویرهاي کاریکاتوري به موضوع زورگویي پرداخته شده است. 
نقش هاي مختلف در قلدري و زورگویي، دالیل زورگویي، روش مقابله با زورگویي و نکات مهمي 
درباره  احترام به دیگران، کار گروهي و تفاوت بین افراد تماشاچي و شرافتمند و روش عملکرد 
آن ها بیان شده است. کتاب با هدف آشنا کردن کودکان و نوجوانان با زورگویي و ارائه روش هاي 

پیشگیري و مقابله با زورگویي تهیه شده است.

47. رومین، ترور / وردیک، الیزابت. رفیق... استرس نداشته باش! آروم باش. ژاله نویني. 
تهران: ایران بان، 1393، 104 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: مهارت هاي زندگي، روان شناسي کودک، خودآگاهي، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: استرس و ناآرامي یکي از مشکالتي ا ست که باعث کند شدن فرایند یادگیري و تحلیل 
استعدادها مي گردد. در اثر پیش رو بعد از تست استرس سنجي که با زباني کودکانه و ساده ارائه شده، 
ماهیت و کارکرد رواني اضطراب در کودکان بررسي و انواع اضطراب معرفي مي شود. در هر بخش 
با شرح موقعیت استرس زا راهکارهاي عملي غلبه بر تنش رواني و تمرین هایي براي داشتن ذهن 

آرام به کودکان و نوجوانان ارائه مي گردد.

48. اسپلند، پامال / وردیک، الیزابت. رفیق... بي ادب نباش! با نزاکت باش. ژاله نویني. 
تهران: ایران بان، 1392، 120 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: آداب معاشرت، فرهنگ و ادب،  مهارت هاي زندگي

چكیده: آداب معاشرت از مهارت هاي اصلي مورد نیاز براي ورود به اجتماع است و آگاهي از 
آن براي مورد قبول بودن در اجتماع بسیار ضروري است. این کتاب حاوي تمرین ها و فعالیت ها 
و داستان هایي است که رفتار مودبانه و صحیح در زمان صحبت کردن، خمیازه کشیدن، رفتن به 

دستشویي، غذاخوردن و... را به کودکان مي آموزد.
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49. وردیک، الیزابت / لیزوسکیس، مارجوري. رفیق... عصباني نباش! خونسرد باش. ژاله 
نویني. تهران: ایران بان، 1393، 112 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: مهارت هاي زندگي، روان شناسي کودک، خودآگاهي، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: تندخویي یکي از خصوصیات اخالقي منفي است، اما با تمرین مي توان راه هاي مقابله با 
خشم را فراگرفت. کتاب حاضر با بیاني ساده و زباني کودکانه مشکالت مربوط به تندخویي را براي 
کودکان شرح مي دهد و در ادامه، راهکارهاي مقابله با عصبانیت و مدیریت خشم و نیز تمرین هایي 

براي جلوگیري از عصبانیت زودهنگام به کودکان و نوجوانان ارائه مي گردد.

50. اسپلند، پامال / وردیک، الیزابت. رفیق...دقیقه نودي نباش! منظم باش. ژاله نویني. 
تهران: ایران بان، 1392، 104 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: نظم، مهارت هاي زندگي، رفتار اجتماعي

چكیده: داشتن انگیزه و نظم در انجام کارها اولین گام براي موفقیت است. این کتاب حاوي 20 
روش کاربردي براي ترک عادت دقیقه نودي بودن و ایجاد انگیزه هاي رواني براي رفتن به سوي 
تنظیم زماني در انجام امور است. در کتاب 12 دلیل عمده براي عقب انداختن کارها و 12 راهکار 

براي غلبه بر این عوامل آمده است.

51. فاکس، جانت اس. رفیق...شلخته نباش! مرتب باش. ژاله نویني. تهران: ایران بان، 
1392، 108 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: مهارت هاي زندگي، داستان ها، روان شناسي کودک

چكیده: این کتاب حاوي تمرین ها و راهکارهایي است که به کودکان کمک مي کند میز، کمد و 
کوله پشتي مرتب و منظمي داشته باشند. مهارت هاي آموزش داده شده براي تقویت دقت، آموزش 

بهتر، تمرکز، یادداشت برداري و مدیریت زمان تدوین شده است.
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52. وردیک، الیزابت. رفیق...مثل غارنشین ها نباش! با کالس باش. ژاله نویني. تهران: 
ایران بان، 1392، 128 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: مهارت هاي زندگي، رفتار اجتماعي، آداب معاشرت

چكیده: این کتاب دربردارنده  فعالیت ها و تمرین هایي است که براي دست یافتن به احساس خوب 
و لذت بردن در اجتماع تدوین شده است. در کتاب 5 هدف بزرگ براي داشتن رفتار بهتر، 5 راه 
ساده براي رسیدن به آن اهداف و روش هاي ایجاد انگیزه براي بهبود رفتار اجتماعي آموزش داده 

شده است.

 53. ایران نژاد، محمدرضا. روش بهتر زيستن گام  به  گام. تهران: سوره سبز، 1392، 144 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین، مشاور

پايه تحصیلي: اول و دوم
کلمات کلیدي: مهارت هاي زندگي، جمالت قصار

چكیده: یادآوري نکته ها و سخن هاي برگزیده که حاوي درسي های مفید براي زندگي اند، مي تواند 
راهگشاي لحظه هاي سخت زندگي باشد. کتاب پیش رو مجموعه اي از فرازها و گفتارهایي است 
که در فیلم ها، سریال ها و نمایش هاي تلویزیوني از زبان شخصیت هاي داستاني گفته شده است. 

محتواي جمله ها عالوه بر بار عاطفي، نکته ها و درس هاي زندگي را به خواننده ارائه مي کند.

54. سلحشور، ماندانا. روش هاي رويارويي با استرس هاي نوجوانان. تهران: فراروان، 
1393، 149 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پايه تحصیلی: دوم و سوم

کلمات کلیدي: اضطراب، هیجان، روان شناسي

چكیده: برخي از فشارها و منابع اضطراب باعث پویایي و تحرک ما براي تالش و به چالش 
کشیدن توانایي هایمان مي شود و برخي دیگر باعث تاثیر منفي و نامطلوب بر جسم و ذهن و عاطفه 
مي گردد. این کتاب با هدف آشنا کردن نوجوانان با استرس، عوامل بوجودآورنده آن و تاثیر مثبت و 

منفي که بر جسم و ذهن مي گذارد نگارش یافته است.



39 دورهآموزشمتوسطهاول16/تفکروسبکزندگی

55. الهي پناه، نغمه. زورگو نباش. تهران: ایران بان، 1393، 101 ص، کارت 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول و دوم
کلمات کلیدي: رفتارهاي اجتماعي، پرخاشگري، مهارت هاي زندگي، ارتباطات اجتماعي، ابزارهاي 

کمک آموزشی

چكیده: بسته آموزشي حاضر کارت هایي با پیام هاي آموزنده در بر دارد که مهارت هاي مقابله با 
زورگویي و مدیریت شرایط این چنیني  را به نوجوانان مي آموزد. از این کارت ها براي آموزش رفتارها 

و روش هاي سالم در برابر قلدرمآبي و زورگویي مي توان استفاده کرد.

56. مي، رولو. شجاعت خالقیّت. حسین  کیاني. تهران: دانژه، 1392، 158 ص، وزیري 
مخاطب: معلم، مدیر

کلمات کلیدي: آفرینندگي، روان شناسي هنر، روان کاوي، نظریه ها

چكیده: شجاعت یا فضیلت، ارزشي در میان دیگر ارزش ها نیست، بلکه اساس و زیربناي همه 
فضیلت ها است و به بیاني، پیام ضروري هستي است. کتاب پیش رو دربردارنده درس گفتارهایي 
درباره مفهوم شجاعت، ماهیت خالقیت و ارتباط این دو مفهوم با آفرینش هنري و ضمیر هنرمند 
است. مباحث کتاب با محور روان شناسي وجودگرا و آراي فیلسوفان و روان کاوان این حوزه تدوین 

شده است.

شوق هستي روش هايي براي ايجاد تغییر مثبت در زندگي.  نوریس، ریک.   .57
پریچهر هیرادفر. تهران: صورتگر، 1393، 168 ص، رقعي 

مخاطب: معلم، والدین
کلمات کلیدي: مثبت نگري، مهارت هاي زندگي، خودآگاهي، خودسازي

چكیده: کتاب حاضر حاوي توصیه ها و راهبردهاي یاري دهنده و راهنمایي هاي آسان و کاربردي 
براي درک مشکالت زندگي و شناخت راه حل هاي کلیدي با تکیه بر توانایي هاي دروني است. 
راهکارهاي کتاب به مخاطب فرصت افزایش اعتمادبه نفس و بازیابي تندرستي و روحیه متعالي 

را مي بخشد.



 فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامه درسی40

 58. حیدري ابهري، غالمرضا. فرهنگ نامه سبك زندگي: آموزه هايي از قرآن و اهل بیت )ع(.
تهران: قدیاني، 1393، 176 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: مهارت هاي زندگي، احادیث، سبک زندگي

چكیده: اثر حاضر حاوي دستورالعمل هاي فرهنگي است که بر اساس سبک زندگي اسالمي و با 
استفاده از آموزه هاي قرآن و اهل بیت )ع( تدوین شده است. این کتاب هر چهار حوزه ارتباط با خدا، 
ارتباط با خلق، ارتباط با خویشتن و ارتباط با خلقت را در نظر داشته و بررسي کرده است و با بیاني 

ساده و روشن دیدگاه اسالم در باب هر یک از این حوزه ها را شرح داده است.

59. الهي پناه، نغمه. گپ وگفت نوجوانان. تهران: ایران بان، 1393، 101 ص، کارت 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول و دوم
کلمات کلیدي: مهارت هاي زندگي، رفتار اجتماعي، ارتباطات اجتماعي، ابزارهاي کمک آموزشي

چكیده: این بسته حاوي کارت هایي است که پیام هاي کوتاه و سازنده براي شروع بحث و گفت وگو 
و تقویت مهارت ارتباط با دیگران را به نوجوانان مي آموزد. مي توان از این سوال ها براي فعالیت هاي 

گروهي، بحث کالسي و گفت وگوي میان اعضاي گروه استفاده کرد.

60. الیقي، غالمرضا/ کرمي، الیاس. لبه پیروزي. تهران: اطالع، 1393، ص، بیاضي 
مخاطب: معلم، مشاور

کلمات کلیدي: مهارت هاي زندگي، کامیابي، برگزیده ها

چكیده: هر کدام از ما مسیر خویش را در زندگي انتخاب مي کنیم و براي موفقیت و درک بهتر 
رفتارهایمان باید آماده باشیم در هر مرحله از خود بپرسیم در کدام نقطه قرار داریم. این اثر گزیده اي 
از مطالب چاپ شده با موضوعات مختلف است که از روزنامه ها و مجله هاي علمي دنیا انتخاب شده 

و عرضه گردیده است. این گزیده ها درباره روش هاي موفقیت در زندگي و کار است.



41 دورهآموزشمتوسطهاول16/تفکروسبکزندگی

61. طاهر آبادي، میثم. سبک زندگي )9(: مشارکت اجتماعي. قم: نداي ملکوت، 1392، 48 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز، والدین
کلمات کلیدي: تعامل اجتماعي، قرآن، اخالق اسالمي

چكیده: تعاون براي حق و مبارزه با باطل و همکاري نکردن در امور لغو و بیهوده از دستورهایي 
است که مکرر و صریح در قرآن به آن تاکید شده است. نوشتار پیش رو حاوي مجموعه توضیحاتي 
در باب مفهوم تعاون و مشارکت در اجتماع اسالمي، پایبندي به عهد و پیمان و اهمیت آن و احکام 

و قواعد اخالقي رقابت و تعاون است.

62. الهي پناه، نغمه. منظم باش. تهران: ایران بان، 1393، 101 ص، کارت 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول و دوم
کلمات کلیدي: بازي هاي آموزشي، رفتار اجتماعي، مهارت هاي زندگي، نظم اجتماعي

چكیده: بسته حاضر حاوي مجموعه کارت هایي براي آموزش شیوه نظم دادن به کارها و وظایف 
است. روي هر کارت پیام کوتاهي درج شده است که با تاکید بر توانایي هاي فردي و شرایط محیط، 

راهنمایي هایي براي مرتب کردن فضا و زمان و افکار ارائه مي دهد.

63. سلحشور، ماندانا. مهارت هاي درس خواندن. تهران: فراروان، 1393، 164 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

پايه تحصیلي: سوم
کلمات کلیدي: روان شناسي، برنامه ریزي درسي، مطالعه

چكیده: مهارت درس خواندن به ما کمک مي کند تا انگیزه موفقیت و پیشرفت را در خود تقویت 
کنیم. در این جستار نکته هاي اساسي و قابل توجه براي مطالعه و به خاطرسپاري مفاهیم درسي 
با زبان ساده معرفي شده است. روش هاي یادگیري، انواع سبک هاي مطالعه، راهکارهاي تقویت 

حافظه و شناخت عادت هاي مطالعه از مطالب کتاب است.
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64. الهي پناه، نغمه. مهار ت هاي زندگي. تهران: ایران بان، 1393، 101 ص، کارت 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول و دوم
کلمات کلیدي: اضطراب، مهارت هاي زندگي، رفتار اجتماعي، ابزارهاي کمک آموزشي

چكیده: بسته پیش رو دربردارنده کارت هایي با پیام هاي خیلي کوتاه است که با هدف تقویت 
مهارت هاي خودکنترلي، خودشناسي و دستیابي به آرامش تهیه شده است. تمرین ها و ایده هاي 
ارائه شده به نوجوانان کمک مي کند تا با موارد استرس زایي که دوستان، مدرسه، خانواده و اجتماع 

دارند، مقابله کنند.

65. شاهسواري، زهرا/ علیزاده  لداري، مهدي. مهارت هاي زندگي. تهران: راشدین، 1393، 
168 ص، وزیري 

مخاطب: معلم، والدین
کلمات کلیدي: اخالق اجتماعي، روان شناسي، خودآگاهي

چكیده: براي زندگي بهتر الزم است توانایي هایي در وجود انسان پرورش یابد که شخص را براي 
روبه رو شدن با مسائل زندگي، افزایش توانایي هاي رواني، اجتماعي و بهداشتي آماده کند. در این اثر، 
پس از تعریف مفهوم مورد نظر، اجزاي خودآگاهي و روش هاي رشد آن و تمرین هاي عملي براي 

تقویت مهارت هاي زندگي بیان شده است.
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66. مک فادن، دینا. رمان هاي کالسیک نوجوان: آخرين موهیكان. فرحناز عطاریان. تهران: 
قدیاني، 1393، 104 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان هاي آمریکایي، رمان نوجوانان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: این رمان دربردارنده داستاني از بومیان و رنگین پوستان آمریکاست. موهیکان ها قبیله اي 
بومي در شرق ایاالت متحده آمریکا بودند. در این اثر سلوک این مردم و برخورد آن ها با سفیدپوستان 

و تعقیب و گریزي که میان آن ها و مردم شهرنشین برایشان پیش مي آید، روایت شده است.

67. سویفت، جاناتان. آشنايي با ادبیات جهان: سفرهاي گالیور. شیرین سلیماني. تهران: 
آبشن، 1393، 104 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان هاي انگلیسي، داستان مصور، ادبیات نوجوانان

چكیده: کتاب حاضر داستان »سفرهاي گالیور« اثر جاناتان سویفت است که به صورت ساده و روان 
براي نوجوان بازنویسي شده است. در این داستان گالیور در سفري دریایي، سر از ساحل جزیره اي 
به  نام »لي لي پوت« درمي آورد و ماجراهاي باورنکردني را با آدم هاي ریزنقش آنجا و شخصیت هاي 

عجیب تجربه مي کند. 
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68. باباخاني، علي. آقاي بي رويه. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1392، 
72 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان هاي طنز فارسي، داستان کوتاه، داستان نوجوان

چكیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده داستان هاي کوتاه طنز است که براي کودکان تدوین  شده 
است. در داستان »یک سوزن به خودم« ماجراي پسري روایت  شده که پدرش دنبال یک سوزن 
مي گردد و همه را در خانه بسیج مي کند تا سوزن را پیدا کنند. ناگهان سوزن به پاي پسر خانواده 
مي رود و پس  از آن، استکان هم در پایش مي شکند. پسر خیلي از دست پدرش عصباني است و 

از خصوصیات او مي گوید. بیان طنزآمیز و زبان ساده، از ویژگي هاي شاخص این داستان هاست.

69. کلي یري، بورلي. آقاي هنشاو عزيز. مژگان کلهر. تهران: پیدایش، 1392، 144 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان هاي بلند، ادبیات نوجوانان، ادبیات داستاني

چكیده: لي باتس پسر کوچکي است که طرفدار نوشته هاي نویسنده اي به نام آقاي هنشاو است. 
او هر هفته براي نویسنده محبوبش نامه هاي کوتاهي مي نویسد و درباره داستان جدیدي که از او 
خوانده است، صحبت مي کند و گاهي از او براي نگارش داستان راهنمایي مي خواهد، آقاي هنشاو 

نیز در جواب او نامه مي نویسد.

70. دالوند، رضا. آوازهاي نارنجي. تهران: منادي تربیت، 1393، 88 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان مصور، ادبیات کودکان و نوجوانان، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: این کتاب دربردارنده چند داستان کوتاه به هم  پیوسته با این عنوان هاست: »روي پله هاي 
عصر«؛ »چشم هاي عمه سوري«؛ »زیارت«؛ »خواب زعفراني«؛ »یک بهار سبز و طوالني«؛ 
»کسي جا نمي ماند«؛ و... . داستان ها ماجراهاي زندگي دختر کوچکي به  نام نازي است. بهترین 
دوست او عروسکش »فري« است. نازي منتظر به  دنیا آمدن خواهر و برادر کوچولویش است و در 

این انتظار و روزهاي جذاب، ماجراها و احساسات متفاوتي را تجربه مي کند.
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 71. اکبري گندماني، مهرداد. آيین تندباد: تلخیص  و  بازنويسي اقبال نامه نظامي گنجوي.
تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 144 ص، جیبي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: ادبیات فارسي، شعر فارسي، داستان ها

چكیده: ادبیات فارسي گنجینه اي سرشار از حکمت و معرفت است که در قالب  شعر و نثر آفریده 
شده و در دسترس ما قرار گرفته است. اثر حاضر دربردارنده خالصه اي از اقبال نامه اثر نظامي 
گنجوي است که همراه با شرح و تفسیر و بیت هایي منتخب از آن مجموعه تدوین شده است. در 

بازنویسي و تلخیص این متن سعي شده خط سیر اصلي داستان محفوظ بماند.

72. خلیفي، عادله. اتاق تجربه: از کجا  معلوم؟. تهران: چکه، 1393، 104 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان تخیلي، ادبیات نوجوانان، حشرات، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: کتاب حاضر رماني درباره حشرات است. خانم سوسري، عضو هیئت  مدیره کارخانه 
آنتي حشره کش است. او هر سال جلسه اي با حضور هر 370000 هزار نوه سوسک موجود براي 
حل مشکالتش برگزار مي کند. این بار آقاي سوسري»همسر خانم سوسري، رئیس سابق البراتور 
کارخانه«، پیشنهاد مي کند براي انتخاب رئیس کارخانه مسابقه اي ترتیب دهند. همین تصمیم باعث 
به وجود آمدن حوادثي از قبیل تأثیر معکوس حشره کش ها و پیدا شدن نامه اسرارآمیز و رقابت 

حشرات براي برنده شدن و... مي شود.

73. حبیبي، حامد. شب هزار و دوم: ازدواج فامیلي و دو داستان ديگر. تهران: چکه، 1392، 
48 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: هزار و یک شب، داستان تخیلي، افسانه هاي عامه، ادبیات کودکان

چكیده: کتاب مصور حاضر یکي از دفترهاي مجموعه  ده جلدي »شب هزار و دوم« است که 
براي کودکان تدوین شده است. این مجموعه به صورت روایات طنزآمیز و در ادامه  قصه هاي هزار 
و یک شب نوشته شده است. داستان از آنجا آغاز مي شود که شهرزاد قصه گو به درخواست پادشاه 
در شب هزار و دوم قصه  جدیدي را شروع مي کند و... . طرح داستان ها براساس افسانه هاي هزار و 
یک شب است و نویسندگان کوشیده اند در این بازنویسي به سمت امروزي شدن زبان و استفاده از 

نمادهاي عصر حاضر حرکت کنند.
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74. استیل، فلورا آني وبستر. افسانه هاي مردم انگلیس.فاطمه محمدي/ خدیجه مالمیر. 
تهران: پنجره، 1393، 200 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: افسانه انگلیسی، قصه هاي پریان، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: کتاب حاضر، از مجموعه »افسانه ها و قصه هاي ملل« در بردارنده مجموعه اي از افسانه هاي 
مردم انگلیس با عنوان هاي: »بوته گل رز«، »آقاي وینگر«، »هیچ هیچ هیچ«، »کاله حصیري«، 
»استاد و شاگردش«، »داستان سه بچه خوک«، »جک تنبل« و... است. در داستان بوته گل رز آمده 
است که در روزگاران قدیم، مرد شریفي، یک دختر زیبا از همسر اول و یک پسر با معرفت از همسر 
دومش دارد. نامادري به دختر حسادت مي کند و با ترفندي او را مي کشد. برادرش او را زیر بوته گل 
 رز دفن مي کند. از آنجا پرنده اي بهشتي بیرون مي آید و طي ماجراهایي از نامادري انتقام مي گیرد.

 75. افسانه هاي ملي هندوستان. سید مهدي سکاکي. قزوین: مهرگان دانش، 1393، 70 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: افسانه هندی، داستان مصور، هندوستان، ادبیات نوجوانان

»برهمایي  عنوان هاي  با  هندي  کوتاه  افسانه هاي  مجموعه  دربردارنده  حاضر  کتاب  چكیده: 
تهیدست«، »طبل جادویي«، »عدالت در جنگل«، »پادشاه و مرد کور«، »علي و االغ«، »قضاوت«، 
»اولین شخص« و »خیال بافي« است. در افسانه »علي و االغ«، علي جوان تنهایي است که پدر 
و مادر خود را در کودکي از دست داده است. وقتي او از بي کسي و تنهایي دلتنگ مي شود، تصمیم 
مي گیرد به سراغ عمه پیرش برود. اما عمه پیر، ثروتمند و خسیس او به جاي دلجویي و استقبال 
از او، با ترفندي االغ الغر خود را به علي که دلش به حیوان سوخته است مي فروشد و تمام دارایي 

او را مي گیرد.

 76. آسبیورنسن، پیتر کریستن. افسانه هاي نروژ. فاطمه ابطحي.تهران: نگارینه، 1392، 96 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: افسانه نروژی، قصه هاي پریان

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده چند افسانه نروژي با این عنوان هاست: »بچه هاي آدم از همه 
زیباترند«؛ »پدر خانواده«؛ »خرس و روباه«؛ »عروس پشمالو«؛ »راست و ناراست«؛ »روباه چوپان«؛ 
»سکه حالل«؛ و... . افسانه »سکه حالل« ماجراي زندگي پسر فقیري است که به هیچ  عنوان پول 
حرام به خانه نمي آورد و گاهي فرصت هاي ثروتمند شدن را از دست مي دهد. این موضوع باعث 
خشم مادر مي شود و او را از خانه بیرون مي اندازد. پسر در خانه تاجري مشغول به  کار مي شود و بعد 
از مدتي سکه نقره اي پس انداز مي کند؛ سکه نقره اي که به سبب اعتقاد پسر، براي او منبع ثروتي 

عظیم و آرامش بخش مي شود.
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77. دني، مادلن. اگر اسب بودي... . شیرین صفایي مولوي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شکوفه، 
1392، 64 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: داستان مصور، ادبیات نوجوانان، زندگي اسب ها

چكیده: در این کتاب داستاني روایت مي شود که در آن، خواننده در نقش قهرمان داستان قرار 
مي گیرد. او با انتخاب مسیر خود، اطالعات ارزشمندي درباره اسب ها، خطراتي که در کمین اسب ها 
است، انواع اسب ها، ویژگي ها و شرایط زندگي اسب ها و... به  دست مي آورد و ماجراهاي فراواني را 

تجربه مي کند.

78. دني، مادلن. اگر دلفین بودي... . شیرین صفایي مولوي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي 
شکوفه، 1392، 64 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان، داستان هاي مصور، ادبیات نوجوانان، زندگي دلفین ها
چکیده:  در داستان »اگر دلفین بودي« از مجموعه »قصه هاي تو در تو«، خواننده داستان در نقش 
قهرمان آن قرار مي گیرد و با انتخاب مسیرهاي خود، با فراز و نشیب زندگي دلفین ها، شرایط زندگي 

آنها، خطراتي که تهدیدشان مي کنند و... آشنا مي شود و ماجراهاي فراواني را تجربه مي کند.

79. دني، مادلن. اگر گرگ بودي... . شیرین صفایي مولوي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شکوفه، 
1392، 64 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان مصور، زندگي گرگ ها، ادبیات نوجوانان

چكیده: در این کتاب که از مجموعه »قصه هاي تودرتو« است، مخاطب در نقش قهرمان داستان 
قرار مي گیرد و با انتخاب مسیر با ماجراهاي فراواني مواجه مي شود. در این جلد مخاطب در نقش 
گرگ وارد مي شود و با ویژگي هاي گرگ ها و عادات و رفتار و روش زندگي آن ها، خطرات آن ها 
براي انسان ها و حیوان هاي دیگر و... آشنا مي شود. این مجموعه با هدف آشنا کردن مخاطب 

نوجوان با زندگي حیوانات و در این جلد با زندگي گرگ ها تهیه شده است.
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80. ملک یاري، مسعود. نمایش نامه نوجوان امروز: امیرارسالن نامدار. تهران: کانون پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان، 1392، 56 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: نمایشنامه، قصه عامیانه 

چكیده: کتاب حاضر، نمایشنامه اي عروسکي است که با زباني ساده و روان براي نوجوانان نگاشته 
شده است. »امیرارسالن« از مشهورترین قصه هاي عامیانه ایراني است. »امیر ارسالن« شاهزاده به 
خونخواهي پدر برمي خیزد و به دیار فرنگ مي شتابد و بعد از سختي ها و جنگ و ستیز فراوان به 
مراد دل خویش نیز مي رسد. در داستان مي خوانیم: »ملک شاه رومي طي جنگ با سالطین متجاوز 
کشته مي شود و همسر او که باردار است سعي مي کند فرار کند و بعد از مدتي فرزندش از »ملک 

شاه« به نام »امیر ارسالن« متولد مي شود«.

81. پناک، دانیل. ماجراهاي کامو نابغه ي قهرمان: انشاي قاتل. نیلوفر اکبري. تهران: شهر قلم، 
1392، 72 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول و دوم
کلمات کلیدي: داستان مصور، ادبیات فرانسه، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: این کتاب دربردارنده چند داستان کوتاه به هم پیوسته با این عنوان هاست: »کراستینگ«؛ 
»موضوع انشاء«؛ »شمارش معکوس«؛ »جواب«؛ »داستان خانواده«؛ »تایتانا« و... . کامو پسري 
هوشمند و غیرقابل پیش بیني است. در این جلد کراستینگ، معلم انشا، از بچه ها مي خواهد انشایي 
درباره موضوع بزرگ شدن خود و کوچک شدن پدر و مادر بنویسند. این موضوع باعث ایجاد 
احساس هاي ناخوشایندي در بچه ها مي شود و کامو براي نجات آن ها دست به کارهاي عجیب 

و غریبي مي زند.

82. صالحي، آتوسا. قصه هاي شاهنامه: ايرج. تهران: افق، 1393، 56 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، داستان هاي حماسي، داستان مصور، شاهنامه فردوسي

چكیده: کتاب حاضر حاصل بازنویسي قصه زندگي ایرج در شاهنامه فردوسي است. در این قصه 
حماسي ماجراي کشته شدن ایرج، پسر جوانمرد فریدون شاه، به دست برادرانش، سلم و تور، به دلیل 

حسادت و تصاحب ثروت او نقل شده است.
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 83. یوسفي، محمدرضا. بابايار. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1393، 124 ص، وزیري
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان کوتاه، ادبیات نوجوانان

چكیده: این کتاب حاوي پنج داستان کوتاه براي نوجوانان با این عنوان هاست: »پیشاني سفید«، 
»ساز شکسته«؛ »ناخدا جادو«؛ »تفنگ میرنوروز« و »نشان بابایار«. داستان نشان بابایار ماجراي 
پسري به  نام بیژن است که توانایي کشف تندیس و عتیقه را از زیر خاک دارد. بیژن تحت  تأثیر 
پیرمردي به نام پیرسهراب است که ادعا دارد نقش و نشاني از بابایار، کسي که در بیابان و کوه و 

دشت به بدبخت ها کمک مي کند، دارد.

84. آزادمهر، سحر. بادبادك ها. تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1392، 36 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان مصور، ادبیات نوجوانان، طالق

چكیده: این کتاب دربردارنده داستاني با موضوع اجتماعي درباره »طالق« است. در این داستان 
سارا و پارسا خواهر و برادري هستند که هر روز شاهد مشاجره و دعوا پدر و مادر و تهدیدهاي 
آن ها هستند. در این میان پدر و مادر بي توجه به عواطف و احساسات سارا و پارسا به مشاجره ادامه 

مي دهند و سارا و پارسا منفعل در انتظار سرنوشت نامعلوم خود بسر می برند.

85. آقاغفار، علي. باران که ببارد و چند داستان ديگر. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1392، 
126 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان کوتاه، آموزش معارف اسالمي، ادبیات نوجوانان

چكیده: این کتاب جلد هفتم از مجموعه »چشمه هایي به سوي خورشید« و دربردارنده پنج داستان 
کوتاه با این عنوان هاست: »باران که ببارد«، »ضریح باران«، »یاد باران«، »قطره... قطره... رگبار«، 
»ضیافت باران«. داستان ها براساس موضوع و مضموني الهام گرفته از خطبه همام »نهج البالغه« و 

با هدف آشنا کردن مخاطب جوان با معارف اسالمي و آموزه هاي الهي و... نوشته شده اند. 
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86. خداجو، فروزنده. بچه هاي سرزمین گربه. مشهد: به نشر، 1393، 72 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول و دوم
کلمات کلیدي: داستان، ادبیات کودکان

چكیده: »بچه هاي سرزمین گربه« که جغرافیاي سرزمین ایران را در قالب داستان به شکل مستقل 
روایت مي کند، داستان جادوگري به نام »موتو موتو« است که به زمین مي آید تا بچه ها را بدزدد و 

به سرزمین خودش ببرد. 

87. مرزوقي، محمدرضا. بچه هاي کشتي رافائل. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 1393، 206 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان، ادبیات نوجوانان

چكیده: کتاب حاضر رماني براي نوجوانان است. محمد در دوران حمله عراق به ایران به همراه 
خانواده اش در بوشهر زندگي مي کند. آروزي او و دوستانش رفتن به کشتي »رافائل« و دیدن آن 
از نزدیک است. براي رسیدن به این آرزو، محمد و دوستانش درگیر اتفاق هاي فراوان مي شوند و 

سرانجام شاهد نیمه غرق شدن رافائل در دریا هستند.

88. فرضي پور، سودابه. بهتر از شكالت مجاني. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شکوفه، 1392، 
79 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان، ادبیات نوجوانان، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: در داستان حاضر، سعید پسر نوجواني است که براي مسابقه فوتبال هر روز تمرین مي کند، 
اما در پي اتفاقاتي مجبور مي شود به خانه پدر بزرگ برود و از دایي اش محمد که در جنگ قطع 
نخاع شده و ویلچرنشین است، پرستاري کند. سعید از این اجبار ناراحت است، ولي با زندگي کردن 
با دایي اش، عالوه بر تمرین فوتبال، با تجربه هاي جدیدي آشنا مي شود و به درک عمیق تري از 

زندگي مي رسد.
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89. مالو، هکتور. بي خانمان. یوسف زاده، حبیب. تهران: افق، 1393، 326 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان انگلیسي، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات نوجوانان

چكیده: »بي خانمان« داستان زندگي پسری مهربان و شجاع به نام رمي است. ِرمي هنگام تولد 
ربوده مي شود و طي اتفاقاتي آقاي باربرین و همسرش او را به فرزندي قبول مي کنند، اما به دلیل 
فقر و تنگدستي او را به یک نوازنده دوره گرد مي فروشند. به این ترتیب، ِرمي در مسیر جدیدي قرار 
مي گیرد. او صاحب کاخي قدیمي مي شود و زندگي متفاوتي را نسبت به دوران کودکي اش پشت 

سر مي گذارد.

90. طاقدیس، سوسن. بیژن و منیژه. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1392، 
32 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان هاي شاهنامه، بازنویسی داستان، داستان کودک و نوجوان، بیژن و منیژه

چكیده: مجموعه »نامه نامور«، برگزیده دوازده  جلدي از داستان هاي شاهنامه حکیم ابوالقاسم 
فردوسي، شاعر و حماسه سراي قرن چهارم ایران است. این مجموعه با نثري ساده و امروزي و 
براي نوجوانان روایت  شده است. دفتر حاضر به داستان »بیژن و منیژه« اختصاص  یافته است. هدف 
اصلي این مجموعه، آشنایي کودکان و نوجوانان با داستان هاي کهن ایراني، به خصوص حکایت ها 

و روایت هاي فردوسي در شاهنامه است.

91. حبیبي، حامد. شب هزارودوم: پاياني براي يك داستان و دو داستان ديگر. تهران: 
چکه، 1392، 64 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: هزار و یک شب، داستان تخیلي، افسانه هاي عامه، ادبیات کودکان

چكیده: این کتاب یکي از دفترهاي مجموعه 10 جلدي »شب هزار و دوم« است که براي کودکان 
تدوین شده است. مجموعه رنگي و مصور به صورت روایت طنزآمیز و در ادامه  قصه هاي هزار و 
یک شب نوشته شده است. قصه  از آنجا آغاز مي شود که شهرزاد قصه گو به درخواست پادشاه در 
شب هزار و دوم قصه  جدیدي را شروع مي کند و مانند داستان هاي هزار و یک شب، از دل هر قصه، 

داستاني جدید آغاز مي شود. 
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 92. آقایي قهرمانلو، مهري. پدر و مادر در گذر زمان. تهران: نجواي دل، 1393، 139 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: راه  و رسم زندگي، کلمات قصار، ویژگي هاي نوجوان

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه »از گلوي کوچک ما«، دربردارنده نظرها و خواسته هاي جمعي از 
نوجوانان درباره والدین، معني زن و مرد، انتظار از پدر و مادر و راهکارهایي براي والدین است. این 
مجموعه با هدف شناخت بهتر احساس ها، نیازها و خواسته هاي دانش آموزان از طریق جمع آوري 

نظرهای آن ها براي ایجاد ارتباط بهتر با نوجوانان آماده شده است.

93. گودیني، محمدعلي. پرطال. تهران: کتاب ابرار، 1392، 80 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
 کلمات کلیدي: داستان کوتاه، داستان مصور، ادبیات کودکان و نوجوانان، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: »پرطال« حاوي چهار داستان کوتاه با این عنوان هاست: »پرطال«، »ُکله کهنه«، »سه راه 
چهار درختي«، »گوني هاي چهارخط«. در داستان پرطال، عاالن نوجواني است که یک پرنده زیبا را 
به دام انداخته و اسم او را پرطال گذاشته است. عاالن او را داخل قفس نگهداري مي کند. بعد از دو 
روز پرطال دیگر دانه نمي خورد و بي حال مي شود. بعد از مدتي عاالن با وجود آگاهي از قیمت باالي 

پرطال، او را در آسمان پَر مي دهد و به رضایت دروني مي رسد.

94. نجفي، عبدالحمید. پسر کوهستان و داستان هاي ديگر براي نوجوانان. تهران: 
منادي تربیت، 1392، 80 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان کوتاه، ادبیات نوجوانان، ادبیات آذربایجان

چكیده: »پسر کوهستان«، دربردارنده چند داستان کوتاه با موضوعات گوناگون براي نوجوانان 
است. عنوان هاي داستان ها عبارت اند از: »پسر کوهستان«، »حکایت علیخان و راز نازخاتون«، »در 
کوچه پشت حمام«، »مادرم سارا بود«، »همزاد«، »کنار بند آب«، »مزار«. داستان پسر کوهستان 
ماجراي پسر 12 ساله اي به  نام قدیر و ملقب به »پسر کوهستان« است. او به همراه مادرش نازگلین 
و سگش ساري قورد در روستاي »گویجه بنل« زندگي مي کند. پدرش صفدر که به شجاعت مشهور 

است، براي کار به شهر رفته است. 
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95. آقایي قهرمانلو، مهري. پله چندم نردباني؟. تهران: نجواي دل، 1393، 188 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: راه  و رسم زندگي، کلمات قصار، ویژگي هاي دانش آموزان دختر

چكیده: این جلد از مجموعه »از گلوي کوچک او« دربردارنده نظرات و خواسته هاي جمعي از 
دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل در دبیرستان درباره مضامیني چون سختي هاي زندگي، معني 
موفقیت و خوش بختي، زمان، سفر، انتظار از معلم، پول و... است. هدف از جمع آوري این مجموعه 
جمع بندي نظرات دانش آموزان دختر و شنیدن نداي درون و شناخت خواسته هاي واقعي آنان و 
هدایت این نسل آینده ساز به  سوي واقع نگري و اطاعت آگاهانه از اوامر و نواهي دین مبین اسالم و 

رهنمودهاي علما و دانشمندان آگاه است.

96. رضایي، آذر. پنج افسانه 95 قصه از متن اصلي پنجه تنتره )کلیله و دمنه(. تهران: 
ذکر: کتاب هاي قاصدک، 1393، 224 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان، کلیله و دمنه، ادبیات جوانان و نوجوان

چكیده: این کتاب از پنج قصه بلند تشکیل شده و در دل هر قصه بلند، قصه هاي کوتاه آموزنده اي 
وجود دارد. قصه ها برگرفته از کتاب »پنجه تنتره«، )کلیله و دمنه( است و به زبان ساده براي جوانان 
و نوجوانان بازنویسي شده اند. عنوان هاي داستان هاي کتاب از این قرارند: »جنگ و درگیري میان 
دوستان«، »به دست آوردن دوستان«، »کالغ ها و جغدها«، »از دست دادن سود«، »عکس العمل 

نابهنگام«.

97. بابایي، فرزانه. پولك هاي چوبي. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1392، 
28 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: کاردستي با چوب، سرگرمي، داستان کودک

چكیده: در کتاب مصور حاضر، روش ساخت پولک هاي چوبي براي کودکان آموزش داده شده 
است. پولک هاي چوبي از شاخه  درختان تازه هرس شده ساخته مي شوند و کودکان مي توانند با 
استفاده از نیروي تخیل و خالقیت خود، تصاویر زیبایي را روي آن ها ایجاد کنند. نگارنده  کتاب براي 
هر تصویر از پولک هاي چوبي، داستانکي نیز ساخته است. این اثر با هدف پرورش استعداد و خاّلقیت 

کودکان تدوین شده است.
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98. حسن بیگي، ابراهیم. تا به آفتاب. تهران: مدرسه، 1392، 48 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: حسین بن علي )ع(، داستان نوجوان، واقعه عاشورا، یاران امام حسین )ع(، نافع بن 

هالل بجلي

چكیده: واقعه عاشورا همواره دربردارنده پیام هاي بسیاري براي بشریت است. آشنایي نوجوانان با 
درس هاي عاشورا باعث نهادینه شدن روحیه مذهبي و توجه به مهم ترین مسائل دین اسالم خواهد 
شد. مجموعه »یاران امام حسین )ع(«، با هدف افزایش شناخت بهتر و عمیق تر نوجوانان درباره 
جزئیات حادثه کربال و آشنایي با برخي از یاران باوفاي امام حسین )ع(و الگوبرداري از شخصیت آن 
بزرگواران تدوین شده است. این دفتر به معرفي و شرح زندگي »نافع بن هالل بجلي«، یکي از یاران 

صدیق و باوفاي امام حسین )ع( اختصاص یافته است.

 99. شیخي، مژگان. تابستان و غاز سفید. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي سیمرغ، 1391، 152 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان، ادبیات جنگ، جنگ ایران و عراق

چكیده: کتاب حاضر ماجراي دختري جنگ زده به نام شوکاست که در بمباران جنگ تحمیلي، 
مادرش را از دست مي دهد. شوکا به همراه برادر موجي اش به شمال مي رود که در آنجا مشکالتي 

برایشان پیش مي آید... .

100. کاظمي، الهام. توتو، مرغ ممتاز شماره ی يك. مشهد: به نشر، 1392، 40 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: ادبیات کودکان، داستان مصّور، داستان تخیلي

چكیده: »توتو، مرغ ممتاز شماره یک«، دربردارنده داستاني تخیلي است. در این داستان »توتو«،  
روزي به حیاط کارخانه مي رود و صداي جوجه ها را مي شنود. آرزوي او براي داشتن جوجه، او را 
وامي دارد که چهار تا از بهترین تخم هایش را دور از چشم رئیس به گربه سیاه و خاک آلودي به نام 

»گوش پیچ« بسپرد تا از آن ها مراقبت کند تا تبدیل به جوجه شوند. 
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 101. فیاضي، مریم. داستان هاي اتاق تجربه: توفان، پسر دامون. تهران: چکه، 1393، 196 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: رمان نوجوانان، ادبیات نوجوانان، آموزش مهارت هاي زندگي، مطالعه و سرگرمي

چكیده: »توفان پسر دامون« از مجموعه داستان هاي »اتاق تجربه«، دربردارنده رماني براي 
نوجوانان است. در این داستان »توفان« پسر فهمیده و با استعدادي است که در شهر کوچکي 
زندگي مي کند، او سواد خواندن و نوشتن ندارد. دکتر شهر خواهد ُمرد و به  جاي خود براي آموزش 
پزشکي توفان را بر مي انگیزد. توفان با تیزهوشي مطالب آموزش ها را فرا مي گیرد و در همین حین 

پي به رازهاي ارزشمندي مي برد و فداکاري هاي بسیاري انجام مي دهد.

102. مینز، استفان. جايزه. نسترن ظهیري. تهران: پیدایش، 1392، 96 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان مصور، داستان انگلیسي، ادبیات نوجوانان، میلیاردر شدن

چكیده: جیسون نوِزل آرزو دارد که میلیاردر شود. وقتي او با گنج یاب به  دنبال دالر گمشده اش 
مي گردد، کتابي پیدا مي کند. نویسنده کتاب، پینکرتون سیلورفیس، ادعا کرده است که مي تواند 
ظرف چند روز خواننده را میلیاردر کند. جیسون در اجراي دستورات نویسنده درگیر ماجراهاي فراوان 

با تجربه اي جدید مي شود.

 103. شفیعا، ایمان. جايي براي عروسك ها نیست. اصفهان: آمیس، 1391، 108 ص، خشتي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان کوتاه، داستان فارسي و انگلیسي، جنگ، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: کتاب »جایي براي عروسک ها نیست«،  دربردارنده  مجموعه داستان هاي کوتاهي درباره  
جنگ به دو زبان فارسي و انگلیسي است. عنوان هاي داستان ها عبارتند از: »عیدي«، »بوداي 
بامیان«، »موشک هاي رنگي«... . داستان موشک هاي رنگي ماجراي احمد پسري از غزه است. او 
هر روز موشک هاي رنگي کاغذي درست مي کند و امیدوار است که روزي یکي از موشک ها به 
آن  طرف دیوار برود و تأثیري بر دشمن بگذارد تا دست از جنگ بردارد. روزي یکي از موشک ها به 

آن طرف دیوار مي رود و... .
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104. شفیعي، شهرام. جزيره ي بي تربیت ها )جلد 3(. تهران: کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان، 1392، 140 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: طنز فارسي، ادبیات کودکان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: جلد سوم از کتاب 10 جلدي »جزیره ی بي تربیت ها« شامل داستاني با موضوع طنز و 
تخیلي است. کاخ سلطنتي بي تربیت ها سال ها پیش به موزه تبدیل شده است. در این موزه پادشاه، 
سرایدار کاخ شده است و ملکه آشپزخانه را مي چرخاند. دروازه بان، پسر یازده ساله موزه، به همراه 
خواهر هفت ساله اش »بابونه« براي بازدیدکنندگان چهارپایه مي گذارند و انعام مي گیرند و هر روز 

ماجراهاي جالب و هیجان انگیزي را تجربه مي کنند.

105. شفیعي، شهرام. جزيره ي بي تربیت ها )جلد2(. تهران: کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان، 1391، 154 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان کودک، طنز، داستان هاي طنزآمیز فارسي

چكیده: کتاب مصور حاضر، از مجموعه ده جلدي »جزیره ی بي تربیت ها« است که براي کودکان 
تدوین شده و دربردارنده داستان هاي طنزآمیز است. حکومت بي تربیت ها صد سال پیش در جزیره 
بي تربیت ها از بین رفته است. اما سازمان موزه هاي کشور به عموجان اجازه داده که هم سرایدار 
کاخ باشد و هم در آن پادشاهي کند. سال هاست که کاخ به موزه تبدیل شده و مردم براي تماشا به 
جزیره مي آیند. پادشاه، سرایدار کاخ است و ملکه، آشپزخانه را مي چرخاند. دروازه بان و خواهرش هم 

براي بازدیدکنندگان چارپایه مي گذارند و انعام مي گیرند.

106. صالحي، آتوسا. قصه هاي شاهنامه: جمشید. تهران: افق، 1393، 64 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، داستان حماسي، داستان مصور، شاهنامه فردوسي

چكیده: کتاب حاضر حاصل بازنویسي قصه زندگي جمشید در شاهنامه ابوالقاسم فردوسي است. 
در این قصه حماسي، ماجراي زندگي و فرمانروایي جمشید، شاه ایران، فرزند تهمورث، و جنگیدن 
او با دیوهاي شرور، رویاهاي بزرگ او و تأثیر شهرسپ، وزیر تهمورث و خواهران جمشید، ارنواز و 

شهرناز در رسیدن به جمشید به آرزویش نقل شده است.
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 107. بارلو، استیو/ اسکیدمور، استیو. جنگ طال. سعیدا زندیان. تهران: قدیاني، 1391، 60 ص، پالتویي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: ادبیات کودکان، ماجرجویي، بازي و سرگرمي، داستان ماجرایي

چكیده: هر جلد از مجموعه کتاب هاي »من قهرمانم« دربردارنده داستاني ویژه  کودکان است. 
قهرمان کتاب »جنگ طال« مخاطب است. خواننده کتاب ماجراجویي است که سفري را در ماه 
مه سال 1572 میالدي با تعدادي نیروي داوطلب و فرانسیس در، یک آغاز مي کند و سرانجام به 
آب هاي اصلي اسپانیا مي رسد. در ساحل مخفي بندر لنگر مي اندازد و حمله اش را برضد اسپانیایي ها 
شروع مي کند. خواننده با هر انتخاب خود به قسمت متفاوتي از کتاب مي رود و مسیرهاي گوناگون 

و اتفاقات جالبي را تجربه مي کند. کتاب مصور و رنگي است.

108. لوندگرن، ماکس. جیب عجیب. طاهر جام برسنگ. تهران: افق، 1393، 160 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان مصور، داستان سوئدي، ادبیات نوجوانان

چكیده: در این داستان بنیاد کودکان بي سرپرست خارج از کشور پاریس، یک کارتن اسکناس به 
 عنوان هدیه دریافت کرده است. مسئوالن تصمیم مي گیرند که با این پول مدرسه اي در »باراینودا« 
براي بچه  هاي بي سرپرست بسازند. اهدا کننده اصرار دارد که ناشناس بماند. شایعاتي در باره اهدا 
کننده و اسرار آمیز بودن او در کشور پخش مي شود. برخالف پیش بیني هاي همه و دولت، اهدا کننده 
پسري با شلوار طالیي است که تقدیر عجیب و غریب او باعث پولدار شدن و سرنوشت متفاوتش 

شده است.

109. نیمو، جني. چارلي بن و بوآي آبي. شقایق خوش نشین. تهران: شهرقلم/ چکه، 1392، 
544 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: رمان، داستان انگلیسي، ادبیات نوجوانان

چكیده: کتاب حاضر، جلد سوم از »مجموعه ماجراهاي چارلي بن«، دربردارنده داستاني انگلیسي، 
با موضوع ماجراجویانه و هیجان انگیز است. در خالصه داستان آمده: با ظهور نیروهاي افسانه اي 
پادشاه سرخ در مدرسه بلور، در بدن »چارلي بن« استعدادهاي خاصي بروز پیدا کرده و او عالوه بر 
شنیدن صداهاي عکس ها و راز آن ها،  استعداد کشف معما را نیز مي یابد. به زودي، اتفاق عجیبي 

در مدرسه بلور مي افتد و... .
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110. نیمو، جني. چارلي بن و عكس هاي سخنگو. شقایق خوش نشین. تهران: شهر قلم، 
1392، 296 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: رمان، داستان انگلیسي، ادبیات نوجوانان

چكیده: کتاب حاضر، جلد نخست از »مجموعه ماجراهاي چارلي بن«، دربردارنده داستاني انگلیسي، با 
موضوع ماجراجویانه و هیجان انگیز است. در خالصه داستان آمده: با ظهور نیروهاي افسانه اي پادشاه سرخ 
در مدرسه بلور، در بدن »چارلي بن« استعدادهاي خاصي بروز پیدا کرده و او عالوه بر شنیدن صداهاي 

عکس ها و راز آن ها، استعداد کشف معما را نیز مي یابد. 

111. نیمو، جني. چارلي بن و قصر آينه ها. شقایق خوش نشین. تهران: شهرقلم/ چکه، 1393، 
304 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: رمان، داستان انگلیسي، ادبیات نوجوانان

چكیده: کتاب حاضر، رماني انگلیسي از سري ماجراهاي »چارلي بن« است که با زباني ساده 
و روان براي کودکان نگاشته شده است. »چارلي بن«، که هیچ وقت زندگي آرامي نداشته است، 
با مشکل تازه اي در قصر آینه ها روبه رو مي شود. »ازیکیل بلور« پیر و خاله هاي پدر »چارلي«، 
خواهرهاي »یوبیم« موفق به بازگرداندن روح اسبي از دنیاي مردگان شدند. آن ها باور دارند که این 

روح، قلب جنگجوي خون ریزي از زمان هاي دور، به نام »بوالرث« را در سینه دارد و... . 

112. نیمو، جني. چارلي بن و مارپیچ زمان. شقایق خوش نشین. تهران: شهرقلم/ چکه، 
1392، 288 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: رمان، داستان انگلیسي، ادبیات نوجوانان

چكیده: کتاب حاضر، جلد دوم از »مجموعه ماجراهاي چارلي بن«، دربردارنده داستاني انگلیسي، 
با موضوع ماجراجویانه و هیجان انگیز است. در خالصه داستان آمده: با ظهور نیروهاي افسانه اي 
پادشاه سرخ در مدرسه بلور، در بدن »چارلي بن« استعدادهاي خاصي بروز پیدا کرده و او عالوه بر 
شنیدن صداهاي عکس ها و راز آن ها،  استعداد کشف معما را نیز مي یابد. »هنري یوبیم«، فامیل 
گمشده چارلي، با گذر از پیچ زمان، در زمستان سرد پیدا شده است و... . کتاب با هدف تقویت قّوه 

تخّیل کودکان و نوجوانان تدوین شده است.
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113. گراف، لیزا. چتر تابستان. نیلوفر نیکزاد. تهران: پیدایش، 1393، 180 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان آمریکایي، ادبیات کودکان و نوجوانان، مراقبت از خود

چكیده: آني ریچارد پسر حساسي است. او فکر مي کند در زندگي خاطرات زیادي وجود دارند که 
باید مواظبشان باشد؛ مثل مسمومیت غذایي، تصادف با دوچرخه، حیواناتي که از باغ وحش فرار کرده 
باشند و چیزهاي دیگر. براي همین او از بسیاري کارهایي که دوست دارد، صرف نظر مي کند تا 
اتفاقي برایش نیفتد. در حالي که همه سعي مي کنند به ریچارد بفهمانند که نباید این قدر نگران باشد، 

اتفاق عجیبي براي برادرش، ُجرد مي افتد و همه را متعجب مي کند.

114. جونز، تري. قصه هاي خوشحال: چرا پرنده ها صبح به صبح آواز مي خوانند؟. امیر 
مهدي حقیقت. تهران: چکه، 1393، 118 ص، پالتویي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان  تخیلي، ادبیات کودکان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: کتاب مصور حاضر جلد دوم از مجموعه »قصه هاي خوشحال« دربردارنده  داستان هاي 
تخیلي براي کودکان و نوجوانان ست. در داستان »چرا پرنده ها صبح به صبح آواز مي خوانند« آمده 
است: در روزگار خیلي دور، قبل از اینکه روز و شب با هم فرقي داشته باشد، شاه و ملکه روشنایي 
دختردار شدند. این دختر قشنگ ترین موجود دنیا بود. وقتي چشم هایش را باز مي کرد، چشم هایش 
آن قدر روشن بود که دنیا پر از نور مي شد. بزرگ تر که شد، هرجا مي رفت حیوان ها از النه هایشان 

بیرون مي آمدند، فقط براي اینکه یک جا بنشینند و رد شدن این دختر را تماشا کنند.

115. ماهوتي، مهري. چشم  به راه. تهران: مدرسه، 1392، 48 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان، جنگ، نوجوانان

چكیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده سه داستان کوتاه فارسي، براي نوجوانان و با موضوع جنگ و 
دفاع مقّدس است. در داستان »چشم به راه« آمده: »مصطفي« نوجواني است که پدرش را در جنگ 
از دست داده و با مادرش زندگي مي کند. یک روز مانده به سال تحویل است و مصطفي و مادر براي 
عید خود را آماده مي کنند. »حسن« دوست مصطفي است که پدر او نیز راهي جبهه شده و خبري از 
او نیست. حسن و مادرش اوضاع مالي خوبي ندارند و مي خواهند از آن محله بروند... . این مجموعه 

با هدف آشنایي بیشتر نوجوانان با اوضاع مردم در زمان جنگ تحمیلي به نگارش درآمده است.
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116. پناک، دانیل. چشم گرگ. آسیه حیدري شاهي سرایي. تهران: چکه، 1392، 88 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: داستان آموزشي، حیات وحش، ادبیات کودکان، شکار حیوانات

چكیده: در این کتاب داستان گرگ یک چشمي آمده است که اینک در قفسي در باغ وحش قرار 
دارد. مقابل او پسرکي است که شب و روز چشمانش را به گرگ دوخته است و او را نگاه مي کند. 
یک چشم گرگ توسط آدم ها آسیب دیده است. گرگ از نگاه پسرک اذیت مي شود. بعد از آن پسرک 
یک چشم خود را مي بندد و با چشم دیگرش، نگاهش را به چشم گرگ مي دوزد. گرگ به پسرک 
نگاه مي کند و به یاد زندگي اش در آالسکا مي افتد چطور آدم ها به طور گروهي دنبال آن ها بودند و... .

117. فاین، آن. چطوري خیلي بدخط بنويسیم. فرمهر منجزي. تهران: پیدایش، 1393، 
120 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان هاي بلند، ادبیات نوجوانان، ادبیات داستاني

چكیده: این داستان درباره تجربه هاي »جستر هوارد« از حضورش در مدرسه جدید و برخوردش با 
همکالسي ها و معلم جدیدشان است. او در اولین ساعت حضورش در کالس، رئیس تخته پاک کن ها 
مي شود و مدرسه  را محلي خسته کننده مي یابد. اما در ادامه، تحت تاثیر خوبي ها و مهرباني هاي 

هم شاگردي ها و معلم جدیدش قرار مي گیرد.

118. لطفعلي، مریم. داستان هایي از ادبیات کهن: چهل  و  چهار داستان از کشكول شیخ 
بهايي. تهران: گوهر اندیشه، 1391، 88 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان مصور، کشکول شیخ بهایي، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: کتاب حاضر، از مجموعه »داستان هایي از ادبیات کهن«، دربردارنده مجموعه داستان هایي 
از »کشکول شیخ بهایي« است. عنوان داستان ها عبارتند از: »گواهي پرندگان«، »خدمتکار زیرک«، 
»داوري سوسمار«، »قضاوت نابجا«، »نذر«، »خانه مرد فقیر«، »توکل به خدا«، »ثروت اندوزي«، 
»مرغ و کبوتر«، »گله دار طمعکار«، »قاضي دانا«  و... . در داستان داوري سوسمار، خرگوشي خرمایي 
پیدا مي کند. روباه به زور خرما را از خرگوش مي گیرد. مشاجره و کتک کاري شروع مي شود. آن 

دو براي داوري نزد سوسمار طمعکار و فریبکار مي روند که به شیوه غیرعادالنه قضاوت مي کند.
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119. فلمینگ، یان. چیتي چیتي، بنگ بنگ ماشین جادويي. راضیه ابراهیمي. تهران: 
قدیاني، 1393، 136 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان علمي تخیلي، داستان مصور، ادبیات نوجوانان

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه »رمان هاي کالسیک نوجوان« دربردارنده داستاني با موضوع 
تخیلي است. داستان ماجراي زندگي خانواده اي به  نام »پات« است. پدر خانواده، ناخدا کاراکتاکاس 
پات، در نیروي دریایي خدمت کرده است. او به اتفاق همسر و دو فرزندش، جري و جسیما در 
جنگلي نزدیک دریاچه و جزیره اي زندگي مي کند. آقاي پات اشتیاق زیادي به اختراع و اکتشاف 
دارد و براي همین ماشیني جادویي به نام »چیتي چیتي، بنگ بنگ« مي سازد که ماجراهاي جالبي 

را به  وجود مي آورد.

120. آقاعباسي، یداهلل. حكايت لوطیان مرد رند. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 1392، 56 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان، نمایشنامه، فریبکاري، عقل و درایت

چكیده: کتاب حاضر، از مجموعه »نمایش نامه نوجوان امروز« با موضوع طنزآمیز است. در خالصه 
نمایشنامه آمده: »فغان« مردي شریف است که سال ها با آبروداري زندگي کرده است. پسر او با 
هر سختي درس خود را خوانده و مدرک گرفته است. فغان تنها سرمایه خود را که گاوي است به 
دست پسرش مي سپارد تا آن را بفروشد و براي کار خود سرمایه کند. پسر گاو را به شهري مي برد 
که در آنجا سه لوطي شرور و مردم آزار موجب سلب آرامش مردم مي شدند. سه لوطي با ترفند پسر 

فغان را مي فریبند و... .

121. ولیئي محمدآبادي، قربان. حكايت ني: تلخیص و بازنويسي داستان هاي مثنوي 
معنوي )دفتر چهارم(. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 96 ص، جیبي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: سوم

کلمات کلیدي: بازنویسي داستان، مثنوي معنوي، مولوي، داستان ایراني

چكیده: این کتاب دفتر چهارم از مجموعه بازنویسي داستان هاي منظوم است و به تلخیص و 
بازنویسي چند داستان مثنوي معنوي به نثر اختصاص دارد. مثنوي معنوي اثر جالل الدین محمد  بن 
محمدمولوي است و نسخه تصحیح رینولد نیکلسون پایه اصلي بازنویسي بوده است. این مجموعه 
با هدف شناساندن متون کهن ادبي و آشنا و عالقه مند کردن مخاطب به پیشینه داستان نویسي و 

آثار ادبي فارسي تهیه شده است.
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122. ولیئي محمدآبادي، قربان. حكايت ني: تلخیص و بازنويسي داستان هاي مثنوي 
معنوي )دفتر اول(. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 102 ص، جیبي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: سوم

کلمات کلیدي: بازنویسي داستان، مثنوي معنوي، مولوي، داستان ایراني

چكیده: جلد دوازدهم از مجموعه »بازنویسي داستان هاي منظوم«، و »دفتر اول از تلخیص و بازنویسي 
حکایت ني« به داستان هاي معنوي، اثر جالل الدین محمد بن محمد بلخي اختصاص دارد. این داستان ها به 
نثر و با عنوان هاي »بشنو از ني«، »خلیفه و لیلي«، »پیر جنگي«، »گلستان آتش«، »نحوي و کشتي بان«، 
»شیر و گرگ و روباه« و... به نگارش درآمده اند. در داستان گلستان آتش آمده است: پادشاهي بت پرست در 
زمان هاي دور، با مسیحیان دشمن بود. روزي پادشاه آتشي بزرگ مهیا کرد و مسیحیان را جمع کرد تا بتي 

را پرستش کنند. هر کس از پرستش بت امتناع مي کرد، پادشاه او را در آتش مي افکند. 

123. ولئیي محمدآبادي، قربان. حكايت ني: تلخیص و بازنويسي داستان هاي مثنوي 
معنوي )دفتر پنجم(. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1393، 112 ص، جیبي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: سوم

کلمات کلیدي: بازنویسي داستان، مثنوي معنوي، مولوي، داستان ایراني

چكیده: جلد شانزدهم از مجموعه »بازنویسي داستان هاي منظوم«، دربردارنده داستان هایي از 
»مثنوي معنوي« اثر جالل الدین محمد بن محمد مولوي به نثر است. این جلد، دفتر پنجم از تلخیص 
و بازنویسي »حکایت ني« و حاوي داستان هایي با این عنوان هاست: »چهار صفت آدمي«، »عاشق 
پاکباز«، »آفرینش آدم«، »یگانگي«، »عبرت«، »در جست وجوي انسان«، »پیکار نفساني«، »گوهر 
سلطاني«، و... . این داستان ها به نثر و با هدف عالقه مند کردن مخاطب، به خصوص نوجوانان، به 

مطالعه و نشان دادن حکمت هاي اخالقي در متون کهن ادبي تهیه شده است.

124. ولیئي محمدآبادي، قربان. حكايت ني: تلخیص و بازنويسي داستان هاي مثنوي 
معنوي )دفتر دوم(. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 120 ص، جیبي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: سوم

کلمات کلیدي: بازنویسي داستان، مثنوي معنوي، مولوي، داستان ایراني

چكیده: این جلد از مجموعه »بازنویسي داستان هاي منظوم«، دفتر دوم از تلخیص و بازنویسي 
»حکایت ني« از داستان هاي »مثنوي معنوي«، اثر جالل الدین محمد بلخي معروف به مولوي است. 
عنوان هاي داستان ها عبارتند از: »خیال هالل«، »دزدي مار«، »باِز گریزان«، »کودک حلوافروش«، 
»مفلس و طمعکار«، »در اگر نشستنم«، »امتحان پادشاه« و... . این داستان ها به نثر و براي ایجاد 
انگیزه و اشتیاق مطالعه در نوجوانان و آشنا کردن آن ها با متون کهن ادبي و حکمت هاي نهفته در 

آن ها نگارش یافته اند.
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125. ولیئي محمد آبادي، قربان. حكايت ني: تلخیص و بازنويسي داستان هاي مثنوي 
معنوي )دفتر سوم(. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 86 ص، جیبي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: سوم

کلمات کلیدي: بازنویسي داستان، مثنوي معنوي، مولوي، داستان ایراني

چكیده: این اثر، دفتر سوم از تلخیص و بازنویسي »حکایت ني« از داستان هاي »مثنوي معنوي«، 
اثر مولوي و جلد چهارم از مجموعه »بازنویسي داستان هاي منظومه« است. این داستان ها به نثر و با 
عنوان هاي »لحن بالل«، »مرد ال زن«، »مارگیر و اژدهاي افسرده«، »طالب روزي حالل«، »قصه 
زاهد کوهي«، »گریختن عیسي)ع( از احمق«، »درویش راضي«، »بي زره جنگیدن«، و... نوشته شده اند. 
در داستان مارگیر و اژدهاي افسرده آمده است: »مارگیري در فصل زمستان براي گرفتن مار به کوهستان 

مي رود. او اژدهایي را که به ظاهر مردار به نظر مي رسد، مي یابد و... . 

126. باباجاني، علي. خاطره هاي خاکي: دل نوشته هايي براي جبهه و جنگ. تهران: 
منادي تربیت، 1392، 112 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: دل نوشته، جنگ ایران و عراق، دفاع مقدس، ادبیات معاصر

چكیده: »خاطره هاي خاکي« دربردارنده مجموعه دل نوشته هایي کوتاه، درباره »جنگ ایران و 
عراق« )1359 1367(است. عنوان هاي دل نوشته ها عبارتند از: »شناسنامه فلزي«، »گل و پوتین«، 
ناتمام«، »کوله و کلوچه«،  از زمین خدا«، »دفتر  »چشمه سیار«، »بوي آن روزها«، »تکه اي 
»متشکرم پرچم«، و... . در دل نوشته »بوي آن روزها« مي خوانیم: »جبهه جاي امکانات نیست. 
جاي لباس هاي رنگارنگ هم نیست. مگر یک سنگر کوچک چه قدر گنجایش دارد تا همه چیز را در 

خودش جا بدهد؟ فکرش را بکن! یک سرباز با اسلحه، کوله پشتي، پوتین و...«

127. آقایي قهرمانلو، مهري. خدا! اجازه؟: تمناي دل هاي پاك. تهران: نجواي دل، 1393، 
72 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: دعاها، مناجات، فرهنگ اسالمي

چكیده: کتاب حاضر مجموعه اي از دست نوشته ها و درد دل هاي دانش آموزان مقطع متوسطه است 
که در گفت وگوي خود با خدا نوشته اند و بدون هیچ کم و کاست در این کتاب درج شده است. این 
نوشته ها جنبه آسیب شناسانه دارد و مي تواند فرصت هاي مطالعاتي در حوزه تعلیم و تربیت کودکان 

و نوجوانان را فراهم آورد.
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128. مک موالن، کیت. مدرسه نابودکنندگان اژدها: خطر! جادوگران مشغول کارند!. فرزانه 
مهري. تهران: آفرینگان، 1392، 126 ص، پالتویي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان تخیلي، ادبیات کودکان، تنبلي

چكیده: این کتاب که جلد یازدهم از مجموعه  »مدرسه نابودکنندگان اژدها«، به شمار مي رود، 
دربردارنده داستاني آمریکایي با موضوع تخیلي و وحشت آفرین است. ویگالف و دوستانش  با اشتباه 
شدن ورد یک جادوگر، به اژدها تبدیل مي شوند و به این دلیل اجازه  ورود به مدرسه را ندارند. آن ها 
ناچار تا باطل شدن طلسم، در مدرسه  ننر ترین اژدها مي مانند؛ مدرسه اي که براي اژدهاي تنبل به 

دردنخور درست کرده اند. 

129. صلواتیان، محمدحسین. حکایاتي از مثنوي مولوي: خواب اژدها. تهران: منادي تربیت، 
1393، 24 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: حکایت، مثنوي مولوي، داستان مصور، ادبیات فارسي

چكیده: کتاب حاضر، جلد پنجم از مجموعه »حکایاتي از مثنوي مولوي« به بازنویسي حکایات 
مولوي با عنوان هاي: »رضایت االغ«، »مروارید سیاه«، »خطر عطر«، »شترسوار پشیمان«، »خواب 
اژدها« اختصاص دارد. در حکایت خواب اژدها، مارگیري در کوهستان اژدهاي یخ زده اي را مي یابد 
و با خود به شهر مي آورد، با فکر اینکه او مرده است. در شهر ریسمان را از دور اژدها باز مي کند و 
پارچه رویش را برمي دارد تا آن را به مردم نمایش دهد و پول جمع کند. اژدها در اثر تابش خورشید 

جان مي گیرد و خسارت جبران ناپذیري به بار مي آورد.

 130. ناصري، علي. خواب گمشده مراد. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شکوفه، 1392، 94 ص، وزیري
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان، ادبیات نوجوانان، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: مراد نوجواني است که شبي خواب زیارتگاهي را با گلدسته ها، محراب و گنبد، و پرندگان 
باالي آن مي بیند. او براي یافتن زیارتگاهي که در خواب دیده است، همراه خاله اش نرگس به سوي 
اصفهان حرکت مي کند. در راه آن دو با نقاش ماهري، یک شعبده باز، مرد آبله رو و خادمي مواجه 

مي شوند و اتفاقاتي که برایشان رخ مي دهد آن ها را به تفکر و کسب تجربه هاي خاص مي رساند.
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 131. علي شاهرودي، فروغ. خودت را بكش باال. تهران: نسل نو اندیش، 1392، 48 ص، خشتي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: معناي زندگي، ادبیات کودکان، داستان تخیلي

چكیده: کتاب حاضر یکي از کتاب هاي مجموعه »من و کیمیا« است و نویسنده در آن مي کوشد 
معناي زندگي را با کودکان در میان بگذارد. در این داستان، دم جنبانک پرنده کوچکي است که 
خسته و دلزده از جنگل به باغچه اي مي آید. او به دنبال حقیقت و معناي زندگي مي  گردد. او در 
گفت وگو با گل ها و گیاهان و درختان باغچه که هرکدام زندگي را به گونه اي متفاوت درک کرده اند، 

به حقایق بسیاري درباره زندگي دست مي یابد.

132. پم مونوز، رایان. خیال باف. ریحانه عبدي. تهران: منظومه خرد، 1393، 240 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان هاي تخیلي، ادبیات بین الملل، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: کتاب »خیال باف« داستاني تخیلي است که براساس اتفاق هاي روزگار کودکي و نوجواني 
پابلونرودا، یکي از شاعران بزرگ قرن بیستم و برنده جایزه نوبل نگاشته شده است. در بخشي از 
داستان مي خوانیم: »و کتاب ها از روي پرچین ها سفر کردند و... و از روي پل ها رد شدند و... و از 
مرزها گذشتند، از قاره اي به قاره دیگر رفتند، تا او هزاران هدیه را از سوراخ پرچین به هزاران انسان 

در گوشه گوشه جهان هدیه کند...«.

133. نوایي لواساني، حمید. خیال باف. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1391، 
148 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان هاي فارسي، داستان تخیلي، مهاجرت داخلي، داستان نوجوان

چكیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده داستاني تخیلي است که براي کودکان و نوجوانان تدوین  
شده است. در این داستان، فرشته اي در قالب یک عروسک با دختري خیالباف به نام »بهاره« 
ارتباط برقرار مي کند و بدین ترتیب وارد ذهن او مي شود. پدر بهاره زندان است و مادرش آرایشگري 
مي کند. او یک برادر کوچک به نام »امیرحسین« دارد. در روند داستان بهاره یاد مي گیرد که چگونه 

با مشکالت مقابله کند. 
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134. خسرواني، زهره. داستان دستان. تهران: باد، 1393، 104 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: سوم
کلمات کلیدي: داستان هاي شاهنامه، ابوالقاسم فردوسي، دستان، سام، سیمرغ

چكیده: این کتاب جلد چهارم از مجموعه »داستان هاي شاهنامه« اثر ابوالقاسم فردوسي )416- 
329 هـ. ق( است. در این داستان، ماجراي زندگي دستان، پسر پهلوان سام بازگو شده است. پهلوان 
سام، صاحب پسري با موهاي سپید مي شود. او که این موضوع را سبب بي آبرویي مي داند، دستور 
بردن دستان به کوه البرز را صادر مي کند. طي ماجراهایي، دستان زنده مي ماند، بزرگ مي شود و 
بعدها یار سیمرغ و مددکار جهان پهلوان رستم مي شود. او با نقشه ها و فرزانگي و خردمندي اش 

ایران زمین را از شر دشمنان خالي مي سازد.

135. آلن پو، ادگار. داستان هاي ارواح. نیکي خوگر. تهران: مهاجر، 1391، 152 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: سوم
کلمات کلیدي: داستان کوتاه، داستان ترسناک، ادبیات کودکان و نوجوانان، ادبیات جهان

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده مجموعه داستان هاي کوتاه با موضوع ارواح، از ادگار آلن پو، گي 
دومو پارسان، چارلز دیکنز، کنورت هامسون و... است. عنوان هاي داستان ها عبارت اند از: »روح 
عاشق«، »روح خوش حساب«، »راز اتاق کناري«، »خانه«، »سرود بدبختي«، »پیراهن روح«، 
»شب در مرداب« و... در داستان »پیراهن روح«، شین دختر جسوري است که به خاطر شرط  بندي 

به قبرستاني مي رود تا مدرکي از قبر بیاورد.

136. کریستي، آگاتا. داستان هاي پلیسي. نیکي خوگر. تهران: مهاجر، 1391، 152 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: سوم
کلمات کلیدي: داستان کوتاه، داستان پلیسي، ادبیات نوجوانان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده مجموعه داستان هاي کوتاه براي نوجوانان با موضوع پلیسي از 
نویسندگان مشهوري چون آگاتا کریستي، چارلز دیکنز، گي دو موپاسان، کنوت هامسون و... است. 
عنوان هاي داستان ها عبارتند از: »کاناپه«، »شربت«، »سند گم شده«، »ساالر سرهنگ کري«، 
»مکر و حیله«، »نوار پر از لکه« و... . در داستان مکر و حیله، رئیس چارلي ویلد به همراه گروهبان 
ویت چقم براي دستگیري جیب برها آماده اند. جیب برها هر سال در میدان مسابقه در »اپزوم« اقدام 
به سرقت مي کنند. این بار بر اثر دزدیده شدن سنجاق سینه  گران قیمت آقاي تات، ویت چقم حیله اي 

به کار مي برد که باعث تغییر سرنوشت رباینده  سنجاق و دستگیري وي مي شود.
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137. حقیقي، مریم. داستان هایي از ادبیات کهن: داستان هاي شاهنامه. تهران: گوهر اندیشه، 
1391، 200 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان مصور، بازنویسي شاهنامه فردوسي، ادبیات نوجوانان

چكیده: کتاب حاضر، از مجموعه »داستان هایي از ادبیات کهن«، حاوي داستان هایي برگرفته 
از »شاهنامه فردوسي«، با این عنوان هاست: »نخستین پادشاه جهان«، »چراغ روشن دانش و 
 آگاهي«، »دوستي اهریمن و انسان«، »مرگ نماینده حق«، »افراسیاب«، »هفت خوان رستم« و... .

در داستان نخستین پادشاه جهان ماجراي انتخاب اولین پادشاه زمین، کیومرث نیک نهاد، خلق 
اهریمن براي رشد توانایي و پرورش استعدادهاي دروني انسان آورده شده است.

 138. اسکات، والتر. داستان هاي وحشتناك. نیکي خوگر. تهران: مهاجر، 1391، 152 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان کوتاه، داستان ترسناک، ادبیات نوجوانان، ادبیات جهان

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده مجموعه داستان هاي کوتاه براي نوجوانان با موضوع  وحشت و 
با این عنوان هاست: »مردها و غده ها«، »کشتي معجزه آسا«، »جنگل قارچ«، »داستان هاي ویلي 
گردشگر«، »بیمار«، »هم اتاقي استخواني«، »دوست هاینر«، »اشبا« و »گریک به اعماق زمین 
رفته است«. در داستان »مردها و غده ها« آمده است که روزگاري در یکي از کوه هاي ژاپن در 
دهکده کوچکي دو هیزم شکن به نام هاي میگي و اهیرادي زندگي مي کردند. شبي میگي و در 
شب هاي دیگر هیداري با موجودات عجیب و غریبي مواجه مي شوند و حوادث غیرقابل باوري 

براي آن ها رخ مي دهد.

139. حسیني، خیرالنساء. داستان هايي از جغرافیاي زمین. تهران: سامان دانش، 1393، 
88 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان علمي، تخیلي، ادبیات نوجوانان، جغرافیاي جهان

چكیده: کتاب حاضر حاوي شش داستان با مضامین گوناگون است که در آن ها تالش شده 
اطالعات مربوط به قاره های گوناگون جهان و آداب و رسوم و وضعیت اقتصادي، اجتماعي، سیاسي 
و جغرافیایي، و نیز زبان و دستاوردهاي علمي، فرهنگي مردمان آن براي نوجوانان بیان شود. نام 
داستان ها از این قرار است: »بي بي آسیاي مهربان«، »شیرین ترین رویاي مریم«، »منم قاره اي 

بي بیابان، اروپا«، »موجود فضایي در آمریکا«، »سفرنامه استرالیا« و »مسابقه بي پایان«.
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140. احمدي، احمدرضا. در اين خانه براي همیشه ماندم. تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1391، 54 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان، رویا، تخیل

چكیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده داستاني تخیلي براي کودکان و نوجوانان است. موضوع 
اصلي این داستان، »رؤیا« است. نویسنده در این اثر با نثري ساده و روان میان مخاطب و رؤیا ارتباط 
برقرار مي کند و با تصاویري ملموس، جایگاه همیشگي رؤیا را در زندگي انسان ترسیم مي کند. 

مطالب در سه فصل تنظیم شده و در هر فصل، مرحله اي از اندیشه نویسنده بیان شده است.

141. توکلي، زهیر. در پرده هاي راز: تلخیص و بازنويسي اسرارنامه عطار نیشابوري. 
تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 86 ص، جیبي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: سوم

کلمات کلیدي: جنگ ایران و عراق، فیلمنامه، عاشورا

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه »روایت دیگر«، داراي دو فیلم نامه با نام هاي »عطر حضور« و 
»طوباي محبت« است. در فیلم نامه عطر حضور، محسن نوجواني است که عاشق محرم است و 
شوري بي نظیر براي برپایي مجلس امام حسین )ع( دارد. این شور با یادگار ها و خاطرات پدر مربوط 

به دفاع مقدس گره مي  خورد و حماسه اي جدید خلق مي شود. 

142. یولن، جین. قصه هاي ماندگار: در پي شباويز. شهاب الدین عباسي. تهران: مهاجر، 1391، 
32 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: سوم

کلمات کلیدي: ادبیات نوجوانان، داستان آموزنده، داستان مصور

چكیده: »در پي شباویز« جلد هفتم از مجموعه »قصه هاي ماندگار، آثار فاخر« است. در این 
داستان، پدر و پسري در زمستان و در شبي سرد براي دیدن شباویز راهي جنگل مي شوند. در سکوت 
کامل، در مسیر پیدا کردن شباویز، آن ها به مفاهیم عمیقي چون آرامش، سکوت، شجاعت و رمز و 
راز طبیعت، و بیشتر از همه به معناي امید داشتن پي مي برند و خاطره اي به یادماندني از این گردش 

شبانه براي آن ها به جا مي ماند.
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143. ژولي، دومینیک. در جريان انقالب فرانسه: دفتر خاطرات لويیز مدره اك. شیدا 
الجوردي. تهران: محراب قلم کتاب هاي مهتاب، 1393، 136 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: انقالب فرانسه، آموزش تاریخ، داستان تاریخي، ادبیات نوجوانان

چكیده: این کتاب دربردارنده  مجموعه ای از یادداشت ها و خاطرات کساني است که در سال هاي 
1789 تا 1799 در فرانسه زندگي مي کرده اند و شاهد چگونگي حادثه   ها، انقالب ها و ظهور سقوط 
امپراتوري ها بوده اند. شخصیت اصلي داستان لوئیز مدره است که به تازگي در خیاط خانه اي مشهور 
در پاریس مشغول کار شده و جزو اولین شاهدان جنبش انقالبي ها در دو سال نخست انقالب فرانسه 

و تظاهرات آن ها بر ضد پادشاه و دربار فرانسه است، خاطرات خود را در این کتاب بازگو مي کند.

144. بارلو، استیو/ اسکیدمور، استیو. در جست و جوي مقبره. سعیدا زندیان. تهران: قدیاني، 
1391، 60 ص، پالتویي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: داستان هاي انگلیسي، مطالعه و سرگرمي، داستان مخاطب محور، ادبیات کودکان 
و نوجوانان

چكیده: مجموعه کتاب هاي مصور »من قهرمانم« دربردارنده  داستان هایي با محوریت مخاطب 
است که براي کودکان و نوجوانان تألیف شده است. قهرمان داستان ها در این مجموعه مخاطب 
است و در هر مرحله، پیشرفت داستان را انتخاب مي کند. در این دفتر، قهرمان داستان شکارچي 
گنجینه هاي باارزش است و باید مقبره  چنگیزخان را بیابد. او باید تصمیم بگیرد که به مغولستان سفر 

کند و گنجینه هاي داخل آن را کشف کند، یا راه دیگري را انتخاب کند.

145. مینز، استفان. دردسر. نسترن ظهیري. تهران: پیدایش، 1392، 72 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان مصور، داستان انگلیسي، ادبیات نوجوانان

چكیده: میلو پسري است که مي خواهد بي عیب ونقص باشد. او کتابي پیدا مي کند که در آن دکتر 
ک. پینکوتون سیلورفیش ادعا کرده است، متخصص بي عیب ونقص کردن آدم هاست. میلو در پي 
اجراي دستورات مطرح شده از سوي دکتر درگیر ماجراهاي فراوان مي شود و تجربه هاي جدیدي 

کسب مي کند.
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146. توکلي، زهیر. دردنامه سالك فكرت: تلخیص و بازنويسي مصیبت نامه عطار 
نیشابوري. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1392، 208 ص، جیبي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: سوم

کلمات کلیدي: شعر فارسي، ادبیات فارسي، داستان هاي عرفاني

چكیده: با گذشت زمان مطالعه متون کهن ادبي براي مخاطبان امروزي دشوارتر شده است؛ 
به طوري که دستیابي به مرواریدهاي نهفته در این گنجینه به آساني گذشته نیست. در این اثر، 
مصیبت نامه عطار نیشابوري بازنویسي و تلخیص شده است. در هر بخش خالصه اي از هر مقاله 
کتاب با نثر ساده امروزي و با اشاراتي به شواهد ابیات همراه با تفاسیر و توضیحات ارائه شده است.

147. حیدري، یعقوب. دريانوردي با دوچرخه. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شکوفه، 1392، 
88 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: ادبیات نوجوانان، اقیانوس و دریا، جانوران دریایي، دریانوردي

چكیده: کتاب حاضر اثر یعقوب حیدري است که سال ها سکان دار کشتي هاي اقیانوس پیما بوده 
است. ایشان در این اثر به کمک تجربه و مطالعه و با همکاري عده اي از دریانوردان، مخاطب 
نوجوان ها را با اقیانوس ها، دریاها، آب ها و شگفتي هاي آن ها، کشتي ها، جانوران دریایي، دریانوردان، 

برخي شخصیت هاي شگفت انگیز، خطرات، جذابیت ها و... آشنا مي کند.

148. شجاعي، مریم. دسیسه. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1392، 152 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان اجتماعي، ادبیات نوجوانان، آموزش مهارت هاي زندگي

از مجموعه »چشمه هایي به سوي خورشید« داستاني اجتماعي را روایت  جلد چهارم  چكیده: 
مي کند. صابر جواني است که آرزو دارد به سرعت پولدار شود. این آرزو ابتدا باعث مي شود که او 
خالف هاي کوچکي انجام دهد، اما طمع و زیاده خواهي او را به بیراهه مي کشاند. صابر با دسیسه اي 
وارد دوستي با حسین، پسر بزرگ حاج قادر، فرش فروش ثروتمند محله مي شود، تمام قوانین انساني 
و اصولي را زیر پا مي گذارد و از راه حرام مالي مي اندوزد اما نه تنها بر اثر مرگ زودهنگام از آن استفاده 

نمي کند، بلکه باعث شرمساري خانواده اش نیز مي شود. 
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دفتر خاطرات کلئوپاترا دختر نیل. مهناز عسگري. تهران:  149. گرگوري، کریستیانا. 
محراب قلم کتاب هاي مهتاب، 1392، 176 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: آموزش تاریخ، ادبیات نوجوانان، ملکه مصر، کلئوپاترا، داستان تاریخي

چكیده: کتاب حاضر یکي از کتاب هاي مجموعه »دفتر خاطرات« است و دربردارنده یادداشت هاي 
شخصي کساني است که در طول تاریخ نقشي ایفا کرده اند یا شاهد حوادث مهمي بوده اند. این دفتر 
به خاطرات و یادداشت  هاي شاهزاده مصر اختصاص یافته است. کلئوپاتراي هفتم در سال 69 پیش 
از میالد به دنیا آمد و در سال سي ام پیش از میالد از دنیا رفت. او زني فرهیخته و عالقه مند به 
مردم بود. به احتمال زیاد، او خودش افکار و مشاهداتش را یادداشت کرده و تنظیم یادداشت ها را 

به کاتب سپرده است.

150. حسني هنزایي، وحید. دفتر نويس امیر: براساس زندگي امیرکبیر. تهران: امیرکبیر: 
کتاب هاي جیبي، 1392، 128 ص، جیبي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: سیاستمداران، ایران، امیرکبیر، قاجاریه

چكیده: جلد دوم از مجموعه »نامداران تاریخ« به شرح زندگي پر فراز و نشیب تقي امیرکبیر 
)1120-1268 ه.ق(، صدراعظم ناصرالدین شاه قاجار، اختصاص دارد. در این جلد راوي داستان، 
میرزا هاشم آقا، دفتر نویس امیر کبیر است که فعالیت ها، احواالت، اقدامات نظامي و سیاسي، تدبیرات 

امیر، اوضاع اقتصادي و اجتماعي آن دوران را به تصویر کشیده است. 

151. آقایي قهرمانلو، مهري. دلم مي خواست. تهران: نجواي دل، 1393، 171 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: راه  و رسم زندگي، ویژگي هاي نوجوانان

چكیده: این جلد از مجموعه »از گلوي کوچک ما« دربردارنده نظرها و خواسته هاي جمعي از 
دانش آموزان دبیرستاني درباره موضوعاتي از قبیل عشق، خواسته ها و آرزوها، تالش، محبت، گناه، 
هدیه، اعتماد و... است. هدف از جمع آوري این مجموعه شناخت بهتر دانش آموزان نوجوان و آگاهي 

از خواسته ها، نیازها و احساسات آن ها براي برقراري ارتباط بهتر با آن هاست.
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152. یوسفي، محمدرضا. دوالپا. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شکوفه، 1392، 144 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان مصور، ادبیات نوجوانان، داستان تخیلي

چكیده: »دوالپا« نام رماني تخیلي براي نوجوانان است. در این رمان، امیر در شب سالگرد فوت 
مادرش به عروسي دعوت مي شود. هنگام بازگشت موجود عجیب و مرموزي با پاهاي الغر و دراز 
روي کول او سوار مي شود. موجود خود را دوالپا معرفي مي کند. او از طرف شاه خود مأموریت دارد 
بر کول بچه اي سوار شود که مادرش او را نفرین کرده است. به گفته دوالپا، امیر باید مراحلي را طي 
کند تا تاوان اشتباهاتش را بدهد. همین موضوع او را با ماجراهاي فراوان مواجه مي کند و تجربه هاي 

تازه اي در اختیارش قرار مي دهد.

 153. زنوزي جاللي، فیروز. دوشنبه هاي دوست داشتني. تهران: خانه کتاب، 1391، 156 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان کوتاه، ادبیات فارسي، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده مجموعه داستان هاي کوتاه با موضوعات مختلف از نویسندگان 
ایراني است. عنوان برخي از داستان ها از این قرار است: »حرف دل«، »تصمیم کبري«، »در قطار«، 
»قهر و آشتي«، »روخان«، »چپق«، »پرواز«، »چمدان«، »پشت بام ها شاهدند«، »قهر«، »عزیزم«. 
در داستان چمدان، سحر دختر جوان و شاغلي است که تحت  تأثیر عمه اش که تنها زندگي مي کند، 

مي خواهد زندگي مجردي و مستقلي داشته باشد. او تمام وسایل خود را در چمداني مي گذارد و... .

 154. حبیبي، حامد. شب هزار و دوم: دهقاني که زبان حیوانات را مي فهمید و دو داستان ديگر.
تهران: چکه، 1392، 64 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: افسانه هزار و یک شب، ادبیات کودکان، داستان تخیلي

چكیده: این دفتر یکي از دفترهاي مجموعه 10جلدي »شب هزار و دوم« است که براي کودکان 
تدوین شده است. این مجموعه حاوی روایت طنزآمیز و در ادامه قصه های هزار و یک شب نوشته 
شده است. قصه از آنجا آغاز مي شود که شهرزاد قصه گو به درخواست پادشاه در شب هزار و دوم 
قصه  جدیدي را شروع مي کند و مانند داستان هاي هزار و یک شب، از دل هر قصه، داستاني جدید 

آغاز مي شود. طرح داستان ها بر اساس افسانه هاي هزار و یک شب است.
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155. فیض آبادي، ابوالقاسم. سفر هاي پرماجراي داري و ناري: ديداري شگفت با ابوريحان 
بیروني. تهران: نخستین، 1393، 64 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: ابوریحان بیروني، نجوم، ریاضي، دانشمندان

چكیده: ابوریحان بیروني از جمله  ریاضي دانان، فیلسوفان، ستاره شناسان، جغرافي دانان و مورخان 
قرن هاي چهارم و پنجم بود. »آثار الباقیه«، »کشکول« و »تحقیق مال اللهند« از آثار او است. در 
کتاب »دیداري شگفت انگیز با ابوریحان بیروني«، داري و ناري، دو شخصیت اصلي داستان در هند 
ابوریحان را در حال راهنمایي چند کشاورز مي بینند و او برایشان از محاسبات جغرافیایي مي گوید، 
مثل این که: با اندازه گیري ارتفاع نصف النهار خورشید، طول و عرض جغرافیایي بسیاري از شهرهاي 

بزرگ را اندازه گرفته و مختصات جغرافیایي آن ها را محاسبه کرده است.

156. فیض آبادي، ابوالقاسم. سفر هاي پرماجراي داري و ناري: ديداري شگفت با استاد 
سخن سعدي شیرازي. تهران: نخستین، 1393، 64 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: سعدي، شاعران، ادبیات فارسی

چكیده: سعدي شیرازي نه تنها از بزرگ ترین ناموران ایران، بلکه از بزرگ ترین ناموران دنیاست. 
در آثار او، »گلستان« و »بوستان«، کلمات سخت کمتر دیده مي شود. حکایت هاي سعدي شیرین 
و پندآموزند و به راحتي مي توان معناي آن ها را فهمید. در کتاب دیداري شگفت انگیز با سعدي، 
داري و ناري، در یک کشتي به نام شیراز با راهنمایي ناخدایي شیرازي سعدي را مي شناسند و با 

اندیشه هایش بیشتر آشنا مي شوند.

ابوالقاسم. سفر هاي پرماجراي داري و ناري: ديداري شگفت با شیخ  157. فیض آبادي، 
بهايي. تهران: نخستین، 1393، 64 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: شیخ بهایي، دانشمندان، ادبیات فارسی

چكیده: شیخ بهایي از جمله دانشمندان ایراني بود که در علوم فلسفه، فقه، منطق، هیئت و 
ریاضیات تبحر داشت. »نان و حلوا« و »کشکول« از آثار ادبي او است و »تقسیم صحیح آب 
زاینده رود، طراحي منار جنبان اصفهان و طراحي چهار ساختار اساسي میدان نقش جهان«، از خدمات 
او محسوب مي شود. در کتاب »دیداري شگفت انگیز با شیخ بهایي«، داري و ناري، دو شخصیت 
اصلي داستان، در میدان نقش جهان اصفهان با استاد صدرالدین آشنا مي شوند. او درباره  شیخ بهایي 

و ابتکاراتش در طراحي و ساخت بناهاي عالي قاپو و ساختمان مسجد چهار باغ برایشان مي گوید.
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158. فیض آبادي، ابوالقاسم. سفر هاي پرماجراي داري و ناري: ديداري شگفت با محمدبن 
موسي خوارزمي. تهران: نخستین، 1393، 64 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: موسي خوارزمي، ستاره  شناسان، ریاضي دانان، فیلسوفان

چكیده: موسي خوارزمي ریاضي دان، فیلسوف، ستاره شناس، جغرافي دان و مورخ بزرگ قرن  سوم 
بود. او در دوران مأمون عباسي در دارالحکمه به تحقیق مي پرداخت. »حساب الهند« و »الجبر و 
المقابله« از جمله آثار او است. در کتاب »دیداري شگفت انگیز با موسي خوارزمي«، داري و ناري، دو 
شخصیت اصلي داستان، در طوفان شن صحرا محاصره مي شوند و پس از رهایي، به دیدار خوارزمي 
در رصدخانه مي روند. آن ها متوجه مي شوند که خوارزمي علم جبر و مقابله را صورت بندي و تدوین، 

و اطلسي از نقشه  زمین و آسمان تهیه کرده است.

159. نجفي، عبدالمجید. راز دره ي فانوس ها. تهران: قدیاني، 1393، 224 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول و دوم
کلمات کلیدي: رمان، ادبیات نوجوانان، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: ساالر نوجواني است که در تبریز به همراه پدر و مادرش زندگي مي کند. مادر قصد اقامت 
در خارج را دارد، اما پدر و ساالر مخالف اند. ساالر آخر هفته به همراه خانواده به روستاي خود و دیدار 
پدر و مادربزرگ مي رود. بهترین دوست ساالر یحیي است. در کنار اتفاقات و حوادث گوناگون، روزي 
زلزله اي روستا را ویران مي کند و مردم و حیوانات بسیاري کشته مي شوند. به دنبال این حادثه، دایي 

ارسالن به انزوا پناه مي برد و... .

160. مشهدي، بدري. داستان هاي اتاق تجربه: راز کلبه چوبي. تهران: چکه، 1393، 92 ص، 
رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان هاي کوتاه،  ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: در داستان »راز کلبه چوبي« از »مجموعه داستان هاي اتاق تجربه«، صدف که عاشق 
خرگوش و دوچرخه سواري است، به اتفاق برادرش سینا و پسر خدمتکارشان، نعیم به تپه اي براي 
دوچرخه سواري مي روند. آن ها به کلبه  چوبي و مرموز مي رسند، مردي با پیراهن خوني مقابلشان قرار 

مي گیرد و درگیر ماجراهاي فراواني مي شود.
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161. توزنده جاني، جعفر. راز مینا. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شکوفه، 1393، 64 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان اجتماعي، ادبیات نوجوانان، آموزش مهارت هاي زندگي

با  مینا  داستان  این  در  است.  اجتماعي  موضوع  با  داستاني  حاوي  مینا«  »راز  کتاب  چكیده: 
خودشیریني و خبرچیني از کارهاي هم کالسي هاي خود در پي جلب توجه معلمان است. از طرف 
دیگر، لیال قلدر مدرسه است. وقتي مینا بدون مدرک کافي پاره شدن روزنامه دیواري مینو را به 
لیال نسبت مي دهد، بین لیال و مینا کتک کاري در مي گیرد تا اینکه خانم معلم علوي سؤالي را براي 
لیال و مینا مطرح مي کند. آن  ها در جست وجوي جواب سؤال با مفاهیم جدیدي آشنا مي شوند و به 

اشتباهات خود پي مي برند.

162. آرین، آرمان. آینده کهن: روايت شب دوم. تهران: زعفران، 1392، 186 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان تاریخي، قصص قرآن، پیامبران، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: این کتاب جلد دوم از سه گانه »آینده کهن« دربردارنده داستاني بلند و به هم پیوسته است. 
در این جلد، در شبي بیرون از کاخ بازرگان پیري فرمانروای غافلی را با آفرینش و پیامبران آشنا 
مي کند، و براي دومین روز به بیرون کاخ مي رود و با شنیدن روایت بازرگان پیر که خود از زبان 
جنیان شنیده است، با حضرت موسي، فرعون و ستم هایش، یعقوب، داود، سلیمان، یونس و... آشنا 

مي شود، از حوادث زندگي آن ها اطالع مي یابد و پي به حقایق بسیاري مي برد.

 163. آرین، آرمان. آینده کهن: روايت شب نخست. تهران: زعفران، 1392، 192 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان تاریخي، قصص قرآن، پیامبران، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: کتاب حاضر جلد اول از سه گانه  »آینده کهن« و دربردارند ه  داستاني بلند و به هم پیوسته 
است. در این جلد فرمانرواي غافل، سال ها در بي خبري از اوضاع شهر و ستم هاي افرادش بر 
مردم، شبي به بیرون کاخ مي رود و با بازرگان پیري مواجه مي شود. بازرگان ضمن نشان دادن 
اوضاع نابسامان شهر، داستان خود و برخوردش با جن هایي به نام هاي طلمش، ساروخ، شمهاروش، 
سعصیائیل و... و روایت آن ها از آغاز آفرینش،  حضرت آدم، هابیل و قابیل، پیامبراني چون حضرت 
نوح، ابراهیم، اسماعیل، هود، صالح، لوط، شعیب و... را براي فرمانروا شرح می دهد و او را با حقایق 

بسیاري آشنا مي کند.
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 164. آرین، آرمان. آینده کهن: روايت شب واپسین. تهران: زعفران، 1392، 200 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول و دوم
کلمات کلیدي: داستان تاریخي، قصص قرآن، پیامبران، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: »روایت واپسین« جلد سوم از سه گانه »آینده کهن« دربردارنده داستاني بلند و به هم پیوسته 
است. در این جلد فرمانرواي آگاه شده از غفلت خود، با عبرت گرفتن از زندگاني پیامبران که توسط 
بازرگان پیر روایت شده، براي سومین شب از کاخ بیرون مي رود. او از طریق روایت هاي تازه بازرگان با 
حضرت مریم، حضرت یحیي، حضرت عیسي، حضرت محمد)ص( و حضرت علي)ع( آشنا مي شود، از 
حوادث دوران این شخصیت هاي برجسته آگاهي مي یابد و به غفلت خود، چاپلوسي اطرافیان و حوادث 

بسیاري پي مي برد.

165. مسعودي ریحان، غالمحسین. روباه و کدخدا. تهران: آشنایي، 1392، 32 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول و دوم
کلمات کلیدي: داستان کوتاه، داستان مصور، ادبیات کودک و نوجوان، مکر و حیله

چكیده: در این داستان روباهي مکار هر روز که براي شکار مرغ و خروس به دهي مي رود، و با 
تعقیب سگ ها و فرار مي کند. روزي تصمیم مي گیرد با نقشه اي اعتماد مردم ده و سگ ها را جلب 
کند. در این نقشه، از گرگي استفاده مي کند و با رسوا کردن او و جلب اعتماد مردم، به  عنوان روباه 
قهرمان در خانه کدخدا زندگي مي کند. او با نقشه و وعده دادن به سگ ها، آن ها را طرفدار خود 
مي کند، اما طولي نمي کشد که گرگ براي انتقام از روباه مي آید و مسیر زندگي روباه را تغییر مي دهد 

و او را به سزاي عملش مي رساند.

166. عبدي، عباس. رمان نوجوان امروز: روز نهنگ. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 1392، 200 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: رمان، جریان سیال ذهن، جنگ

چكیده: کتاب حاضر، رماني فارسي با زباني ساده و روان براي نوجوانان است. داستان از منظر راوي 
اّول شخص و از زبان پسر نوجواني در قشم روایت مي شود. جزئیات کافي و بیان توصیفات مکاني 

و همچنین استفاده از جریان سیال ذهن از ویژگي هاي این داستان است. 
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167. بهرامي پارسا، ملیحه. روزها و قصه ها: مجموعه داستان کوتاه نوجوانان. تهران: 
گل آذین، 1393، 116 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان کوتاه، نویسندگان نوجوان، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: »روزها و قصه ها« حاوي مجموعه اي از داستان هاي کوتاه با موضوعات متنوع نویسندگان 
نوجوان، با این عنوان هاست: »هدیه روز مادر«، »روزي که من چترباز شدم!«، »درس انشا«، »ماجراي 
عینک من«، »سرقت ادبي«، »دست فروش ها«، »گوشه«، »پهلوان پنبه« و... . در داستان »هدیه روز 
مادر«، مادر خانواده اي به مناسبت هاي گوناگون به عنوان هدیه براي خانواده اقوام بافتني هاي زیبا مي بافد. 
روزي دو خواهر تصمیم مي گیرند به عنوان هدیه روز مادر براي او هدیه اي ببافند. در این راه با زحمت فراوان 

و به کمک خانم معلم و بقیه دانش آموزان، دو شال زیبا مي بافند و آن را تقدیم مادر و خانم معلم مي کنند.

168. مار، پاول. روياي شرقي. آزیتا خلج حسیني. تهران: باد، 1392، 218 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان تخیلي، داستان هاي آلماني، ادبیات نوجوانان

به  لیپل، ملقب  به نام  نوجوان و خیال پروي  دنباله دار پسري  رؤیاي  چكیده: »رؤیاي شرقي«، 
»فیلیپ« یا »پیلیپ« است. او به عکس ها و برچسب هاي رنگي، کمپوت میوه و کتاب هاي داستان، 
به خصوص افسانه هاي مشرق زمین خیلي عالقه دارد. زماني که پدر و مادرش به مسافرت مي روند، 
لیپل در اتاق زیرشیرواني سه کتاب به نام هاي »شگفتي هاي اعماق دریا نزد خانواده تراپرن« و 
»در مشرق زمین« پیدا مي کند و هم گام با شخصیت هاي داستان ها، به خصوص شاهزاده اسالم و 

همسرش حمیده و حوادث زمان آن ها، درگیر ماجراهاي هیجان انگیز مي شود.

169. حداد عادل، غالمعلي. سحرخیزان تنها: خاطراتي از روزه گرفتن نوجوانها. 
تهران: مدرسه، 1391، 48 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: ادبیات نوجوانان، خاطرات، مصاحبه ها، روزه

چكیده: کتاب حاضر بیست و یک سال پیش با نامه هاي نوجواناني شکل گرفت که سحرهاي ماه 
مبارک رمضان، تنها برمي خاستند و تنها سحري مي خوردند تا روزه بگیرند. این کتاب به نوجواناني 
اهدا شده که به سن تکلیف مي رسند و با ذوق و شوق، روزه مي گیرند. هدف از نگارش و تدوین این 

اثر، تشویق نوجوانان براي روزه گرفتن و انجام این فریضه  الهي است.
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170. شریعتي، محمد. سفر در آينه: صد حكايت از منطق الطیر عطار نیشابوري. 
تهران: منادي تربیت، 1392، 112 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: حکایت، عطار نیشابوري، منطق الطیر، ادبیات فارسي

چكیده: چکیده: کتاب حاضر، برگزیده صد حکایت از »منطق الطیر«عطار نیشابوري به تصحیح 
دکتر شفیعي کدکني است. عنوان هاي حکایت عبارتند از: »در جست وجوي سیمرغ«؛ »حکایت 
مرد  و  درویش  »حکایت  خارکن«؛  پیرمرد  و  محمود  سلطان  »حکایت  باز«؛  »حکایت  بلبل«؛ 
سبک سر«؛ »حکایت میوه تلخ«؛ »حکایِت مرگ سقراط« و... . در حکایِت »میوه تلخ«، غالمي 
میوه اي از دست پادشاه مي گیرد. او آن میوه تلخ را با لذت مي خورد. پادشاه بعد از فهمیدن تلخي 

میوه، پي به قدرشناسي و معرفت غالم مي برد.

بازنويسي  و  تلخیص  عشق:  مرغان  سفرنامه  قربان.  ولیئي محمدآبادي،   .171
منطق الطیر عطار نیشابوري. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1392، 96 ص، جیبي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: شعر فارسي، ادبیات فارسي، داستان هاي عرفاني

چكیده: نخستین گام براي نزدیک شدن به گنجینه پربار ادبیات کهن فارسي، شناساندن آن به 
مخاطب عام است تا انگیزه الزم براي مطالعه این آثار در میان خوانندگان غیرمتخصص به وجود 
آید. در کتاب پیش رو منظومه منطق الطیر عطار نیشابوري با زباني ساده و امروزي بازنویسي و 
تلخیص شده است. عالوه بر جمله هاي منثور، اشاره هایي نیز به بعضي ابیات و شواهد منظوم در 

کتاب درج شده است.

172. نوستلینگر، کریستینه. سوسك طاليي پرواز کن. آیدا علوي. تهران: پیدایش، 1393، 
348 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان آلماني، ادبیات نوجوانان، جنگ جهاني دوم، دوستي، انسانیت

چكیده: این داستان ماجراهاي مردم شهر »باروتي« در وین را شرح مي دهد؛ مردمانی که جنگ و 
خشونت جنگ جهاني دوم را شاهد هستند. محور داستان ماجراي دوستي دخترکي نه ساله با کومن، 
سرآشپز و سرباز روسي است. این دوستي عجیب در میان جنگ و وحشي گري تصویري از دوستي 

و انسانیت ارائه مي دهد.
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173. دوما، الکساندر. سه تفنگدار. سیده آرام رضوي، جالل چاووشي زاهد. تهران: آبشن، 1393، 
136 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان هاي انگلیسي، داستان مصور، ادبیات نوجوانان

چكیده: از مجموعه »آشنایي با ادبیات جهان« است که به صورت ساده و روان براي نوجوانان 
نوشته شده است. داستان ماجراي نجیب زاده جواني به  نام دارتنیان است که در پي یک ماجراجویي 
با سه شمشیرزن شجاع به نام هاي آتوس، پوروتوس و آرامیس آشنا مي شود. این چهار نفر براي 
دفاع از پادشاه و ملکه در مقابل دسیسه هاي کاردینال باالترین مقام بعد از مقام پاپ در کلیساي 
کاتولیک که سربازان خود را براي دستگیري تفنگداران مي فرستد، با هم متحد مي شوند و ماجراهاي 

مرگ آوري برایشان رخ مي دهد. 

174. اکو، اومبرتو. سه قصه. غالمرضا امامي. تهران: چکه، 1393، 116 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان علمي تخیلي، ادبیات نوجوانان،مطالعه و سرگرمي، ادبیات ایتالیا

چكیده: کتاب حاضر، دربردارنده سه داستان کوتاه از نویسنده ایتالیایي با عنوان هاي »بمب و 
ژنرال«، »سه فضانورد« و »کره اي دیگر« است. سه فضانورد آمریکایي، روس و چیني با سه موشک 
به سیاره مریخ مي روند. آن ها در حالي  که یکدیگر را دشمن مي انگارند، هریک به دنبال موفقیت و 
کشف چیزهاي تازه هستند. آن ها سرانجام درمي یابند که همگي در پي یک چیز هستند و حس 

مشترکي دارند، پس با هم در یگانگي و صلح به سر مي برند.

175. قاسمي، سمیرا. سهراب و سیاوش: دو دالور جاويدان. تهران: جویا، 1392، 114 
ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، داستان حماسي، بازنویسي شاهنامه فردوسی 

چكیده: کتاب حاضر داستاني بازنویسي شده از داستان هاي شاهنامه ابوالقاسم فردوسي است که 
در آن سرنوشت سهراب و سیاوش، دو تن از نام آورترین شخصیت هاي شاهنامه، شرح داده شده 
است. در این کتاب درباره شخصیت هاي دیگر از قبیل رستم و افراسیاب، آیین ها و مکان هاي نبرد 

توضیحاتي آمده است.
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176. حجواني، مهدي. سیري در سر ويراستاري. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 1392، 76 ص، خشتي 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: ویراستاري، شیوه ها، تفاوت ها

چكیده: فرایند انتخاب و آماده سازي رسانه هاي نوشتاري، دیداري، شنیداري و سینمایي که کارشان 
انتقال اطالعات در روند تصحیح، تلخیص، سازمان دهي و دیگر جرح و تعدیل هاست سرویراستاري 
نامیده مي شود. نگارنده در این کتاب به مقوله ویرایش اشاره کرده و تفاوت هاي سرویراستاري در 
حوزه  بزرگسال و کودک را بیان کرده است. در ادامه، مسئولیت هاي سرویراستار را تشریح کرده و 

اهمیت ارزشیابي را براي مخاطب روشن کرده است.

177. یوسفي، محمدرضا. نمایشنامه نوجوان امروز: شازده و پهلوان. تهران: کانون پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان، 1392، 52 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان، نمایشنامه، پهلوان 

کتاب حاضر، دربردارنده نمایشنامه فارسي، از مجموعه »نمایش نامه نوجوان امروز« است. در خالصه 
نمایش نامه آمده: در شهري، پهلوان سهراب، محبوب همه مردم است. پهلوان سهراب یاري رسان 
همه مردم شهر و حیوانات شهر است. شاهزاده علیا، مردي متکبر و پرغرور است. از دیدن محبوبیت 
پهلوان سهراب دچار حسادت مي شود. او ترتیب یک مسابقه کشتي را مي دهد. در این مسابقه، اگر 
سهراب برنده شود تاج و تخت از آِن او خواهد شد و اگر بازنده شود تا آخر عمر، غالم و برده خواهد 

بود. شاهزاده براي برنده شدن در مسابقه، به سراغ دیوي مي رود و... .

178. شانكار؛ گنجینه اي از افسانه هاي هندي. مهرنوش نادري جعفري. تهران: نگارینه، 
1393، 120 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: افسانه  هندي، قصه پریان، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: این کتاب حاوي چند افسانه هندي با این عنوان  هاست: »هیم سوکا«، »سبد نقره  اي«، 
»تاجي ماال«، »هوش و سرنوشت« و... . در افسانه سبد نقره اي، شاهزاده ناندیني، روزي با خدمتکار 
خود گوویند براي چیدن گل به باغ قصر مي رود. فالگیري پیش گویي مي کند که ناندیني با گوویند در 
آینده ازدواج خواهد کرد. این موضوع سبب خشم ناندیني مي شود. گوویند قصر را ترک مي کند و به 
سرزمین دیگري مي رود. مدتي بعد طي ماجراهایي گوویند پادشاه با ناندیني مواجه مي شود و حوادث 

خوشایندي رخ مي دهد.
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179. تواین، مارک. شاهزاده و گدا. پرستو عوض زاده. تهران: قدیاني، 1393، 112 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: ادبیات نوجوانان، داستان اجتماعي، شاهزاده و گدا، مارک تواین

چكیده: رمان »شاهزاده و گدا« نابرابري هاي طبقاتي و نظام قضایي ناعادالنه را در زمان سلسله 
تئودورهاي انگلیس بازگو می کند. داستان در سال 1547 رخ داده است. »تام کنتي« کوچک ترین 
پسر یک خانواده گداست. یک روز که اطراف دروازه هاي قصر پرسه مي زند، شاهزاده کم سالي را 
مي بیند. نگهبانان تام را مي زنند تا او را دور کنند. اما شاهزاده به آن ها فرمان مي دهد که از این کار 
دست بردارند. او از تام دعوت مي کند که به داخل قصر بیاید و این شروع ماجراهاي جدیدي است. 

 180. مک موالن، کیت. مدرسه نابود کنندگان اژدها: شبح سرهربرت سنگ سیاهچال.
فرزانه مهري. تهران: آفرینگان، 1392، 122 ص، پالتویي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان آمریکایي، داستان تخیلي، ادبیات کودکان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: در این داستان شاگرد جدید به نام »جنیس« وارد مدرسه  م. ن. ا مي شود. او در شمشیربازي 
و جنگ با نیزه بسیار مهارت دارد. ُمردرِد به خاطر گرفتن کیسه  طال از پدر و مادر جنیس خوشحال 
است. تا اینکه شبحي انتقام جو براي بازپس گیري طالهاي به سرقت رفته اش به مدرسه مي آید و 

ماجراهاي غیر منتظره اي به  وقوع مي پیوندد.

181. بارلو، استیو. شكارچي اژدها. سعیدا زندیان. تهران: قدیاني، 1392، 56 ص، پالتویي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول و دوم
کلمات کلیدي: ادبیات کودکان، ماجراجویي، بازي و سرگرمي، داستان ماجرایي

چكیده: کتاب  هاي مجموعه  »من قهرمانم« براي کودکان تألیف شده و دربردارنده داستان هایي به 
صورت بازي است. قهرمان داستان هاي کتاب خود کودکان اند. هر قسمت از کتاب شکارچي اژدها با 
شماره اي مشخص شده است و در انتهاي قسمت ها، باید تصمیم گرفت و راه جدید را انتخاب کرد. 
در این داستان، شما شکارچي هیوال از سرزمین اسکانداید و با غول ها و دیوها مي جنگید. اما اکنون 

مبارزه اي در انتظارتان است که هیچ وقت تجربه اي درباره آن نداشته اید: نبرد با اژدها!
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182. عبدي، عباس. رمان نوجوان امروز: شكارچي کوسه ی  کر. تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1392، 188 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان هاي فارسي، رمان نوجوان، مجموعه ها

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده رماني فارسي است که براي کودکان تدوین شده است. در بخشي 
از رمان مي خوانیم: »شاید شبي، روزي، جایي دور یا نزدیک، نتوانسته بود جسم سنگین اش را از سر 
راه کشتي هاي بزرگي که تا ته خلیج فارس مي رفتند و برمي گشتند کنار بکشد. شاید پروانه بزرگ 
نفت کشي تکه تکه اش کرده بود. شاید هم نه. شاید همان موقع خودش را به زور و زحمت رسانده 

بود به دریاي عمان و از آنجا تا ته اقیانوس هند و آرام شنا کرده بود.«

183. کوردر، زیرو. شیربان1. مهرداد تویسرکاني. تهران: قدیاني، 1393، 466 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: رمان، نوجوانان، حیوانات، انسان، ارتباط

چكیده: کتاب حاضر، رماني است تخیلي که با زباني ساده و روان براي نوجوانان نگاشته شده است. 
این رمان داستان کودکي به  نام »چارلي« را روایت مي کند که در یک جهش ژنتیکي زبان شیرها و 
گربه ها را مي فهمد و با آن ها صحبت مي کند. در داستان مي خوانیم: عصر یک روز، مامان »چارلي« 
باالي نردبان روي دیوار حیاط پشت منزل کاري انجام مي داد. »چارلي« نمي دانست او چه مي کند، 
برایش هم مهم نبود. تا اینکه نردبان روي زمین افتاد و مادرش چهار دست  و پا روي آن افتاده بود «.

184. جاللي، مجید. شیرين تر از عسل: داستان هايي برگرفته از حكايت هاي کلیله 
و دمنه. تهران: گل آذین، 1391، 104 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

 کلمات کلیدي: داستان مصور، کلیله و دمنه، ادبیات کودکان و نوجوانان، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: این کتاب دفتر سوم از مجموعه »شیرین تر از عسل« و دربردارنده مجموعه داستان هاي 
پندآموزي، برگرفته از کلیله و دمنه است. عنوان هاي داستان ها عبارتند از: »دزد احمق«، »سفر آخر«، 
»بهشت گمشده قورباغه«، و... . در داستان دزد احمق، دزد ساده لوحي به همراه عده اي از دزدان به 
پشت بام مرد زحمتکشي مي روند تا اموال وي را سرقت کنند. مرد با پي بردن به ماجرا، با نقشه اي 
حساب شده و همراه با همسرش یکي از دزدان ابله را براي همیشه از دزدي کردن پشیمان می کند.
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حكايت هاي  از  برگرفته  داستان هايي  عسل:  از  شیرين تر  مجید.  جاللي،   .185
گلستان سعدي. تهران: گل آذین، 1391، 112 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان مصور، ادبیات کودکان و نوجوانان، گلستان سعدي

چكیده: این کتاب دفتر چهارم از مجموعه »شیرین تر از عسل«، دربردارنده مجموعه داستان هاي 
آموزنده برگرفته از »گلستان سعدي« است. داستان ها در هشت باب با عنوان هاي »در سیرت 
پادشاهان«، »در اخالق درویشان«، »در فضیلت قناعت«، »در فواید خاموشي«، »در عشق و 

جواني«، »در ضعف و پیري«، »در تأثیر تربیت« و »در آداب صحبت« ارائه شده است. 

186. ماگنوس انزنسبرگر، هانس. شیطونك سرزمین اعداد. حمیده جمشیدي ها. تهران: 
قدیاني، 1391، 240 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: مطالعه و سرگرمي، ریاضیات، داستان تخیلي، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: رابرت پسر نوجوان 12 ساله اي است که از ریاضي و اعداد و هر چیزي که به اعداد 
مربوط مي شود، متنفر است. تا اینکه شبي در خواب با شیطونکي از سرزمین اعداد مالقات مي کند. 
شیطونک با راهکارها و تکنیک هاي معجزه آسا و جذاب، ریاضي را به رابرت آموزش مي دهد و او را 
به اعداد عالقه مند مي سازد. کتاب حاضر، با هدف از بین بردن ترس کودکان و نوجوانان از ریاضیات 

و آموزش ریاضیات، به شکل جذاب و در قالب سرگرمي تدارک دیده شده است.

187. کاشفي خوانساري، سیدعلي. صندوقچه امید. تهران: بیمه مرکزي جمهوري اسالمي 
ایران، 1393، 68 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان مصور، آموزش بیمه، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: »امید« و »سلمان« دو دوست صمیمي هستند که در شهري ساحلي کنار دریا زندگي 
مي کنند. حادثه  اي زندگي سلمان و خانواده اش را به هم مي ریزد. امید به دنبال راه چاره اي براي این 
حادثه و کمک به آن ها، با موضوع بیمه و نحوه استفاده از آن آشنا مي شود و به خانواده سلمان و 
دیگر خانواده ها کمک مي کند. کتاب با هدف آشنا کردن کودکان و نوجوانان با انواع بیمه و مزایا و 

حقوق آن ها نوشته شده است.
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188. صلواتیان، محمدحسین. حکایاتي از مثنوي مولوي: طلسم بیشه. تهران: منادي تربیت، 
1393، 24 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: حکایت، داستان عرفاني، مثنوي مولوي، ادبیات فارسي

چكیده: »طلسم بیشه« دربردارنده چند حکایت کوتاه با این عنوان هاست: »خر خوشمزه«،»ماهي ها«، 
»مرواریدها« و... . در حکایت »طلسم بیشه« خري الغر و ضعیف فریب روباه را مي خورد و با او 
براي خوردن غذا به بیشه مي رود. شیر در کمین نشسته به او حمله مي کند و خر مي گریزد. بار دوم 
روباه با این ادعا که آن طلسم بیشه و محافظ اوست خر را فریب مي دهد. ساده لوحي خر و دوراندیش 

نبودنش، باعث کشته شدن او مي شود.

189. هارتلینگ، پتر. عاقبت چه بر سر قورباغه آمد؟. گیتا رسولي. تهران: آفرینگان، 1392، 
160 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان کوتاه، ادبیات کودکان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: این کتاب دربردارنده مجموعه اي از داستان هاي کوتاه با این نام هاست: »فراري«، »عاقبت 
چه بر سر قورباغه آمد؟«، »خرگوش تئودور«، »اَبرک«،  «چمدان«، »خانم یک چشم« و... . در 
داستان عاقبت چه بر سر قورباغه آمد؟ مي خوانیم: ِکلِِمنز پسر سه ساله اي است که یک قورباغه 
پالستیکي بزرگ هدیه گرفته است. زماني که او به اتفاق خانواده به کنار دریا مي رود، آب دریا 
قورباغه او را مي برد. به دلیل عالقه  شدیدي که ِکلِِمنز به قورباغه دارد، بسیار ناراحت مي شود و پدر 

هر بار قصه اي از قورباغه و سفرش براي او تعریف مي کند.

 190. بارلو، استیو. عملیات نجات در فضا. سعیدا  زندیان. تهران: قدیاني، 1391، 60 ص، پالتویي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان هاي انگلیسي، مطالعه و سرگرمي، داستان مخاطب محور، اادبیات کودکان 

و نوجوانان

چكیده: مجموعه کتاب هاي مصور »من قهرمانم«، دربردارنده  داستان هایي با محوریت مخاطب 
است که براي کودکان و نوجوانان تألیف شده است. قهرمان داستان ها در این مجموعه مخاطب 
است و در هر مرحله، پیشرفت داستان را انتخاب مي کند. در این دفتر، قهرمان داستان در سازمان 
فضایي ایاالت متحده مشغول به کار است. مدتي است که ارتباط سازمان با پایگاه کره ماه قطع 

شده است و قهرمان باید در این موقعیت بهترین تصمیم را بگیرد.
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191. خانزادیان، سرو. غارنشینان. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شکوفه، 1393، 160 ص، رقعی 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان مصور، ادبیات ارضي، ادبیات نوجوانان

چكیده: این داستان ماجراي پسري به نام وانیک است. او 15 سال دارد و در روستاي »ُست« 
ارمنستان زندگي مي کند. زماني که وانیک به همراه سگش با مقداري تجهیزات در برف کوهستاني 
»سیاه کوه«، به سوي پدرش در پناهگاه کوهستاني چوپانان مي رود، در برف سنگین گرفتار مي شود. 
او و سگش سر از غار زیرزمیني سواحل دریاچه »کاپودان« درمي آورند و به مدت 91 روز در غار 

زندگي می کنند و موفق به کشف انبار بزرگي از سنگ مس مي شوند.

192. توکلي، زهرا. غمنامه بي قراري: تلخیص و بازنويسي لیلي و مجنون نظامي. 
تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 96 ص، جیبي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: شعر فارسي، ادبیات فارسي، داستان هاي عرفاني

جهت  در  ارزشمند  گامي  فارسي  ادبیات  شاخص  منظومه هاي  تلخیص  و  بازنویسي  چكیده: 
شناساندن پیشینه داستان نویسي در ایران و نیز برخوردار شدن از عناصر حکمت و معرفت نهفته در 
آنها است. در این اثر، منظومه لیلي و مجنون از نظامي گنجوي به زبان ساده و نثر امروز بازنویسي 

شده است. در میان بندها، اشاره هایي به بیت هاي اصلي اثر نیز رفته است.

تهران:  اکبري.  نیلوفر  از قطب.  قهرمان: فرار  نابغه ي  کامو  ماجراهاي  دانیل.  پناک،   .193
شهرقلم/ چکه، 1392، 80 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان ها، داستان هاي تخیلي، ادبیات کودکان

چكیده: کامو بهترین دوست دنیاست. دوستي که خوابش را مي بیني، دلت مي خواهد همیشه باشد 
و کارهاي او غیرقابل پیش بیني و هوشمندانه و جنون آمیز و خنده دار است. این اثر حاوي داستاني 

تخیلي است که با هدف سرگرمي براي نوجوانان نگاشته شده است.
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194. فریتاس، اف. سي. فرزند تبعیض، پدر آزادي: زندگي و مبارزات مهاتما گاندي. 
محمد امین باباربیع. تهران: ذکر: کتاب هاي قاصدک، 1393، 96 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

 کلمات کلیدي: سیاستمداران، تاریخ هندوستان، سرگذشت نامه ها، مهاتما گاندي، تاریخ براي نوجوانان

چكیده: کتاب حاضر، با نام »فرزند تبعیض، پدر آزادي« از مجموعه »آزادي خواهان بزرگ جهان« 
به سرگذشت مهاتما گاندي، رهبر آزادي خواه هندوستان اختصاص دارد. در این کتاب نخست 
مختصري از تولد، زندگي شخصي و خاطرات کودکي و نوجواني گاندي ارائه شده و سپس فضاي 
تربیتي، سیاسي، اجتماعي و اقتصادي زمان وي، اعتقادات و مبارزات او براي جلوگیري از تبعیض 

نژادي و احیاي آزادي و حقوق سیاه پوشان شرح داده شده است. 

195. عابدي، داریوش. فقط يك چاپ. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
1392، 412 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: رمان، جبهه، جنگ

چكیده: در این اثر، رماني با موضوع جنگ و دفاع مقدس، براي نوجوانان تدوین شده است. 
»پژمان« داستان نویسي است که به تازگي یکي از کتاب هایش برگزیده شده و در این میان، ناشري 
به نام »عماد« از او تقاضاي تمام کردن داستاني نیمه کاره درباره یک شهید را دارد. او وارد جریان 
زندگي شهید و نوشتن داستان او مي شود. این اثر با هدف آشنایي بیشتر نوجوانان با فضاي جبهه و 

جنگ و زندگي و احوال شهیدان هشت سال دفاع مقدس به نگارش درآمده است.

196. پناک، دانیل. ماجراهاي کامو نابغه ي قهرمان: فكر بكر احمقانه. نیلوفر اکبري. تهران: 
شهر قلم، 1392، 64 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: داستان مصور، ادبیات فرانسه، ماجراهاي کامو، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: کتاب حاضر، از مجموعه »ماجراهاي کامو نابغه قهرمان«، دربردارنده  چند داستان کوتاه به 
هم پیوسته با این عنوان هاست: »مادو ماژي«، »معلم محبوب ما«، »اطالعیه کوچک«، »دردسر 
بزرگ«، »شروع کنیم«، »فکر بکر« و... . در این جلد، کامو پسري هوشمند و غیرقابل پیش بیني 
است. او با افکار و نقشه  هایش، معلم خود، مار ژورل را به دردسرهاي بزرگ مي اندازد و ماجراهاي 

فراواني رخ مي دهد.
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 197. مالمیر، روح اهلل. فهمیده هاي مدرسه: 64 فراز ادبي و داستاني براي کوچك ترين
شهید دانش آموز 32 استان. تهران: منادي تربیت، 1392، 88 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: ادبیات نوجوانان، جنگ ایران و عراق، شهیدان دانش آموز

چكیده: کتاب حاضر، با موضوع جنگ ایران و عراق )1359- 1367(، دربردارنده 64 فراز ادبي 
و داستاني براي کوچک ترین شهیدان دانش آموز 32 استان کشور است. در این کتاب زندگي نامه 
مختصر شهیدان، به همراه خاطره، وصیت  و دل نوشته به همراه تصویرهاي مستند از ایشان گنجانده 
شده است. کتاب با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداي نوجوان و ترویج فرهنگ ایثار و 

شهادت تهیه شده است.

198. دیویس، آلیسون. قصه گويي در کالس درس. مینا سلیمي. تهران: سازمان مطالعه و 
تدوین کتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(، 1392، 162 ص، وزیري 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: قصه و قصه گویي، مهارت هاي زندگي

چكیده: نویسنده کتاب حاضر، با بهره گیري از علم و تجربه هاي عملي خود، به ذکر فنون، مهارت ها 
و دستورالعمل هاي قصه گویي و داستان خواني پرداخته است. نویسنده با استفاده از رویکرد یاددهي- 
یادگیري، در کنار طرح درس ها و رهنمودهاي کاربردي، چگونگي آموزش مهارت هاي قصه گویي 
را به معلمان نشان مي دهد. مضمون قصه ها مسائلي مانند بازي هاي یارانه اي، ناتواني هاي کودکان، 
دوستي و حسادت و... است که در قالبي ساده همراه با اشاره هایي به نحوه بیان آن ها و چگونگي 

درگیر کردن کودکان در این فعالیت هاست.

 199. فیاضي، رضا. قصه هاي آسیه آباد. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شکوفه، 1392، 56 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: سوم
کلمات کلیدي: داستان اجتماعي، ادبیات نوجوانان، داستان کوتاه، خاطره نویسي

چكیده: این کتاب حاوي قصه هایي کوتاه، برگرفته از خاطرات نویسنده، رضا فیاضي )1332( از 
دوره اي است که وي در آسیه آباد محله اي فقیرنشین در گوشه اي از اهواز زندگي مي کرد. عنوان 
 داستان ها از این قرارند: »هارمونیکا«، »انگشتر عقیق دایي جان«، »آقاي جبار«، »عبود« و »اِبو«. 
در بخشي از داستان »اِبو« مي خوانیم: »یک مرتبه مي پکیم از خنده... آقاي عبوس؟! این اصطالح 
رو از کجا پیدا کردي شنگول؟! شنگول شانه باال مي اندازد که خب دیگر ماییم بچه جان! همه ریسه 
مي رویم از خنده. مي گویم کافي است فقط خودت جلوي راهش سبز بشوي، حتماً راهي بیمارستانش 

مي کني. نمایش بامزه اي شده است.«
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200. آذریزدي، مهدي. قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب: قصه هاي برگزيده از چهارده 
معصوم )ع(. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شکوفه، 1393، 176 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان مصور، ادبیات نوجوانان، خواست خدا، آموزش دیني، قصه هاي مذهبي

چكیده: این کتاب از مجموعه »قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب«، حاوي برگزیده قصه هایي مذهبي 
و آموزنده از 14 معصوم)ع( است. عنوان هاي داستان ها عبارتند از: »از همه بهتر«، »عروسي نمونه«، »خط 
خوب«، و... . در قصه خط خوب، امام حسن)ع( و امام حسین)ع(، هنگام خردسالي مطلبي را با خط خود 
مي نویسند. آن ها از حضرت پیامبر)ص( حضرت علي)ع( و مادرشان حضرت فاطمه)س(، درباره اینکه کدام 
 یک خوب است، سؤال مي کنند. فاطمه زهرا)س(، با آزمون و تشویق، آن دو را با مفاهیمي درباره خواست 

خدا و... آشنا مي کند.

201. آذریزدي، مهدي. قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب: قصه هاي برگزيده از گلستان 
و ملستان. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شکوفه، 1392، 143 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: قصه، ادبیات نوجوانان، گزیده گلستان سعدي

چكیده: جلد هفتم از مجموعه »قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب«، برگزیده قصه هایي از 
»گلستان سعدي« و دیگر آثار اوست که نویسنده آن ها را »ملستان« نامیده است. عنوان  قصه ها 
عبارتند از: »گداي نابینا و دزد بینوا«، »فریب روباه«، »سفر تجربه«، و... . قصه حساب سرنوشت 
ماجراي عده اي تاجر است که با کشتي به تجارت و سیاحت مي رفتند. آن ها شروع به صحبت درباره 
هنر، سرنوشت، مهارت و... مي کنند. دو مسافر که با قایق خود به  دنبال کشتي مي آیند، دچار طوفان 

مي شوند و... .

202. آذریزدي، مهدي. قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب: قصه هاي سندباد نامه و قابوسنامه. 
تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شکوفه، 1392، 104 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان مصور، ادبیات نوجوانان، سندبادنامه، قابوس نامه

چكیده: این کتاب جلد سوم از مجموعه »قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب« حاوي برگزیده 
قصه هاي آموزنده از دو کتاب »سندبادنامه« و »قابوس نامه« است. عنوان  قصه ها عبارتند از: »فال 
روباه«، »مرغ زیرک«، »خیاط و کوزه«، و... . در داستان »قصه روباه« مرد کاسبي در قلعه اي به 
کار پوستین دوزي مشغول است. روباهي به طمع گوشت، با گرفتن رد و بوي پوست، به دباغ خانه 
مي آید و هر روز پوست هاي دباغي شده را مي خورد. عاقبت روزي روباه توسط کاسب گرفتار شده و 

سرانجامي ناخوشایند برایش رقم مي خورد.



89 دوره  آموزش متوسطه اول 16 / داستان

203. آذریزدي، مهدي. قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب: قصه هاي کلیله و دمنه. تهران: 
امیرکبیر: کتاب هاي شکوفه، 1392، 111 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان مصور، کلیله و دمنه، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه »قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب« حاصل بازنویسي گزیده اي 
از قصه هاي کلیله و دمنه و در بردارنده داستان هایي آموزنده از زبان حیوانات است. عنوان هاي داستان ها 
عبارتند از: »شکارچي دانش آموز«، »کبوتر جهانگرد«، »داروي گربه« و... . در داستان شکارچي 
دانش آموز، روزي یک شکارچي براي گرفتن کبوتر دام پهن مي کند. دو طلبه در ازاي گرفتن دو کبوتر، 
به شکارچي کلمه اي را مي آموزند. مدتي بعد شکارچي در پي اتفاقاتي، با به کار بردن آن کلمه صاحب 

ثروت عظیمي مي  شود.

204. آذریزدي، مهدي. قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب: قصه هاي مرزبان نامه. تهران: 
امیرکبیر: کتاب هاي شکوفه، 1392، 120 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، مرزبان نامه، آموزش  مهارت هاي زندگي

چكیده: کتاب حاضر، جلد دوم از مجموعه »قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب« حاوي گزیده اي 
 از قصه هاي »مرزبان نامه« با این عنوان هاست: »آواز بزغاله«، »گربه و موش«، »موش و مار« و... .

در قصه زشت  و زیبا، مردي با لباس کهنه و صورتي آبله دار و الغر به تماشاي پادشاه و سواران او 
هنگام شکار مي ایستد. ندیم پادشاه او را شوم مي نامد و از آنجا دور مي شوند. روز دیگري، مرد آبله رو 

با کارهایش و حرف هایي که مي زند به ندیم و پادشاه درس عبرتي مي دهد.

205. هاشمي، سعید. قند آباد. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1392، 80 
ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان، طنز، ادبیات نوجوانان

چكیده: کتاب مصور حاضر داستان طنزآمیز فارسي است که با زباني ساده و روان براي نوجوانان 
نگاشته شده است. در داستان مي خوانیم: »روز اول مهرماه بود. معلم جدید مدرسه قندآباد براي رفتن 
به آنجا سوار اتوبوس بود. او تصمیم داشت اول به مدرسه و بعد به اداره برود. او کم کم با بچه ها و 
والدینشان آشنا شد. یک روز معلم در جاده در مسیر قندآباد ماند و به دلیل آب و هواي باراني هیچ 

کس به سمت قندآباد نمي رفت. او مجبور شد شب را در عین آباد بماند.«
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206. شفیعي، مجید. رمان نوجوان امروز: کابوس ماهان. تهران: کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان، 1392، 156 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: ادبیات نوجوانان، داستان تاریخي، نظامي گنجوي، مغوالن

چكیده: کتاب حاضر، از مجموعه »رمان نوجوان امروز« است که براي کودکان تدوین شده است. 
نویسنده در این رمان، با استفاده از تخیل خویش، برخي از وقایع مربوط به زمان خوارزمشاهیان و 
حمله مغوالن را به تصویر کشیده است. وي در داستان خود از اشعار »هفت پیکر نظامي گنجوي« 

نیز سود جسته است. 

207. پناک، دانیل. ماجراهاي کامو نابغه ي قهرمان: کامو و موسسه ي بابل. نیلوفر اکبري. 
تهران: شهرقلم/ چکه، 1392، 72 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: داستان مصور، ادبیات فرانسه، ماجراهاي کامو، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: »کامو و مؤسسه بابل«، از مجموعه »ماجراهاي کامو نابغه قهرمان«، دربردارنده چند 
داستان کوتاه به هم پیوسته با این عنوان هاست: »مادر کامو«، »گوشت گاوخور عزیز«، »خداي 
من!« و... . کامو پسر هوشمند و غیرقابل پیش بیني است. در این جلد او از طریق مکاتبه با مؤسسه 
بابل با دختري به  نام کیتي آشنا مي شود. این آشنایي و حوادث بعد از آن کامو را با ماجراها و 

دردسرهاي جدیدي مواجه مي کند.

 208. سدویک، مارکوس. کتاب روزهاي مرده. آرزو احمي. تهران: پیدایش، 1393، 384 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان انگلیسي، ادبیات نوجوانان، اشباح و جادوگران

چكیده: این کتاب دربردارنده داستاني مخوف از قدرت، مبارزه و جادوهاي خطرناک است. داستان 
در پنج روز در زمان هاي نیمه دوم قرن هجدهم و در شهري قدیمي که زماني باشکوه بوده و اکنون 
در حال فروپاشي است، اتفاق مي افتد. این لحظات بین کریسمس و سال نو واقع اند که به روزهاي 
ُمرده معروف اند. در این روزها اشباح این سو و آن سو مي روند و اتفاق هایي عجیبي در شهري تاریک 
با زمین هایي یخ زده مي افتد. کتاب اوج کیمیاگري، شرارت و جادوگري را به نمایش گذاشته است.
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209. واالیي، علي اکبر. کشتي سیراف. تهران: مدرسه، 1391، 68 ص، وزیری 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان فارسي، ادبیات نوجوانان، سیراف

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده داستاني ویژه نوجوانان است. قلم جذاب و روان نویسنده و سیر 
حوادث و اتفاقات این داستان را به اثري شیرین و خواندني تبدیل کرده است. در بخشي از داستان 
مي خوانیم: »صبح، ناخدا پیش از همه با صداي برخورد امواج مالیم دریا با صخره هاي ساحل چشم 
گشود و نگاهش را به آسمان آبي و عمیق جزیره دوخت. شادمان سر از زمین برداشت و نیم خیز 
نشست و به دریا چشم دوخت... ناگهان چشمش به چند قدم دورتر افتاد. از ترس و تعجب برجا 

خشکید... .«

210. عبدالحسیني، سهیال. کفش هايت را به من بسپار و چند داستان ديگر. تهران: 
امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1392، 144 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان اجتماعي، آموزش معارف اسالمي، ادبیات نوجوانان

چكیده: این جلد از مجموعه »چشمه هایي به سوي خورشید«، دربردارنده سه داستان برگرفته 
به من  را  امن«، »قلب« و »کفش هایت  با عنوان هاي: »در حریم  از مضامین »نهج البالغه«، 
بسپار« است. داستان کفش هایت را به من بسپار، فیلم سازي که در یکي از ساکت ترین، آرام ترین 
و کم حادثه ترین شهرستان هاي ایران زندگي مي کند، به قبرستاني مي رود تا مستندي تهیه کند. او 
در قبرستان با عموعباس آشنا مي شود؛ مردي که کفش دار یکي از زیارتگاه هاست. داستان زندگي 

عمو عباس موجب عبرت و حیرت دیگران و سوژه فیلم فیلمساز مي شود. 

211. اسماجا، بریژیت. کلبه عمو ژو. افسر افشري. تهران: پیدایش، 1392، 84 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان هاي بلند، ادبیات نوجوانان، ادبیات داستاني

چكیده: اثر حاضر دربردارنده داستاني براي نوجوانان است. لي لي که راوي داستان است، رویدادها 
و اتفاقاتي را بازگو مي کند که در دیدار با عمو ژو و گذراندن روزها در خانه او تجربه کرده است. عمو 

ژو از همه شوهرخاله ها بزرگتر است و لي لي او را بیشتر از همه دوست دارد.
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مدرسه  به  مادرها  و  پدر  کمك!  اژدها:  نابودکنندگان  مدرسه  کیت.  مک موالن،   .212
مي آيند. فرزانه مهري. تهران: آفرینگان، 1392، 108 ص، پالتویي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان  تخیلي، ادبیات کودکان و نوجوانان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: کتاب مصور حاضر دهمین دفتر از مجموعه »مدرسه نابودکنندگان اژدها« است که براي 
نوجوانان تألیف شده و دربردارنده  داستان هاي تخیلي است. در این دفتر ماجراهاي جدیدي از این 
مدرسه روایت شده است. قرار است همه  پدر و مادرها به مدرسه بیایند و بچه ها از این اتفاق نگران 

هستند. آن ها منتظرند ببینند با ورود پدر و مادرهایشان دچار چه دردسرهایي مي شوند.

213. صالحي، آتوسا. قصه هاي شاهنامه: کیخسرو. تهران: افق، 1393، 64 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، داستان حماسي، داستان مصور، شاهنامه فردوسي

چكیده: کتاب »کیخسرو« حاصل بازنویسي قصه هایي از شاهنامه، اثر ابوالقاسم فردوسي است. 
در این داستان حماسي، قصه زندگي کیخسرو، شاه ایران، فرزند سیاوش و فرنگیس و همچنین 
بخشي از زندگاني کي کاووس، شاه ایران و افراسیاب، شاه توران، بازنویسي شده است و اشاراتي نیز 

به سرداران ایران زمین و سرداران توران دارد.

214. بارلو، استیو/ اسکیدمور، استیو. من قهرمانم: گروه ضربت. سعیدا زندیان. تهران: قدیاني، 
1391، 60 ص، پالتویي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: ادبیات کودکان، ماجراجویي، بازي و سرگرمي، داستان ماجرایي

تألیف شده و  براي کودکان  از مجموعه  »من قهرمانم«  چكیده: گروه ضربت هفتمین دفتر 
دربردارنده  داستان هایي به صورت بازي است. قهرمان داستان هاي کتاب خود کودکان اند و هر 
قسمت از کتاب با شماره اي مشخص  شده است و در انتهاي قسمت ها، باید تصمیم گرفت و راه 
جدید را انتخاب کرد. در این دفتر، شما عضو گروه ویژه اي هستید و در مأموریت هاي بسیار حساس 

و سخت شرکت مي کنید. این بار دختر رئیس جمهور در خطر است و شما باید او را نجات دهید.
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 215. فلچر، سوزان. گمشده شهرزاد. حسین ابراهیمي. تهران: پیدایش، 1392، 372 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان هاي تاریخي، داستان هاي بلند، ادبیات فارسی

چكیده: در قصه هاي قدیمي، گاه ضعیف ترین موجودات به چنان نیرویي دست مي یابند که کسي 
انتظار ندارد؛ مثال موشي جان شیري را نجات مي دهد. نویسنده این رمان در کنار روایت شهرزاد 
قصه گو، داستان مرجان دختري نه چندان زیبا را که یک پایش مي لنگد، از زبان خود مرجان تعریف 

مي کند.

216. توکلي، زهیر. گنج راز: تلخیص و بازنويسي مخزن االسرار نظامي گنجوي. 
تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 128 ص، جیبي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: سوم

کلمات کلیدي: شعر عرفاني، بازنویسي، داستان منظوم، ادبیات نوجوانان، نظامي، مخزن االسرار

بازنویسي  و  تلخیص  به  منظوم«  داستان هاي  »بازنویسي  مجموعه  از  یازدهم  جلد  چكیده: 
»مخزن االسرار« اثر نظامي، شاعر قرن ششم اختصاص دارد. این مجموعه شامل مقاالتي است و 
در هر مقاله حکایاتي آورده شده است. »در آفرینش آدم«، »در اعتبار موجودات«، »در ترک مئونات 
دنیوي«، »در نکوهش جهان«، »در پرستش و تجرید«، »در وقاحت ابناي عصر«، و... عنوان هایي 
از این مقاله ها هستند. این مجموعه با هدف ادامه حکمت هاي اخالقي در متون کهن ادبي و آشنا 

کردن مخاطب با پیشینه هاي داستان نویسي ایران تهیه شده است. 

 217. مک فادن، دینا. گوژپشت نتردام. شهال انتظاریان. تهران: قدیاني، 1393، 112 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان اجتماعي، ادبیات نوجوانان، گوژپشت نتردام، ویکتورهوگو

چكیده: این کتاب یکي از آثار ادبي برجسته جهان است که در سبک رمانتیک نگاشته شده است. 
در پاریس قرن پانزدهم، دختر کولي جوان و زیبایي به نام »اسمرالدا« سکونت دارد که با سگ خود 
برنامه اجرا مي کند. »کلود فرولو«، رئیس شماس هاي نتردام در نهان عاشق اسمرالدا شده است. او 
سعي مي کند با کمک »کازیمودو«، ناقوس زن گوژپشت و بدشکل نتردام، اسمرالدا را برباید. ولي با 

دخالت کاپیتان »فوبوس دوشاتوپر« ناکام مي ماند و کازیمودو دستگیر مي شود و... . 



 فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامه درسی94

218. کاظم زاده، جمیله. گوهر. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1393، 152 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان اجتماعي، آموزش معارف اسالمي، ادبیات نوجوانان

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه »چشمه هایي به سوي خورشید«، دربردارنده سه داستان برگرفته 
از مضامین »نهج البالغه« با عنوان هاي  »فرمانده«، »گلوگاه« و »گوهر« است. گوهر دختر مشهدي 
رضا، سرکارگر کارخانه ریسندگي حاج رمضان است. حاج رمضان با مشهدي رضا رفتار بدي دارد. 
گوهر که در حال تحصیل و دختر با وقاري است، چند بار براي سر زدن به پدر به کارخانه مي رود. 
حاج رمضان او را براي پسرش فرامرز مي خواهد. فرامرز، برخالف پدر، جواني مهربان و باشخصیت 
است. گوهر و فرامرز در پي اتفاقاتي عاشق هم مي شوند و با رضایتمندي در پي وصال هم اند. کتاب 

با هدف آشنا کردن مخاطب با آموزه ها و معارف اسالمي و انساني نوشته شده است.

 219. رجبي، مهدي. لولو شب ها گريه  مي کند. تهران: شهرقلم/ چکه، 1391، 320 ص، جیبی
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: حل مسئله، داستان تخیلي، ادبیات نوجوانان

چكیده: در این داستان تخیلي و هیجان انگیز، آقاي خال خالي به همراه سگ محبوبش وارد 
شهري مي شود. او که گیاه شناس و عاشق پیاده روي و قایق سواري است، بعد از اتفاق هایي که 
برایش مي افتد، در مي یابد که بچه هاي شهر، به جز یکي از آن ها، دیگر خواب نمي بینند. یعني موجود 
عجیبي، با انرژي مرموزي، خواب بچه ها را مي رباید. آقاي خال خالي به کمک سگش براي نجات 

بچه ها دست به کار مي شود و ماجراهاي جالبي پیش مي آید.

220. اونز، لیزا. ماجراهاي استوارت هورتن: کارگاه جادو. لیال قنادپور. تهران: منظومه 
خرد، 1392، 192 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان، ادبیات کودکان و نوجوانان، داستان هاي انگلیسي

داستاني  دربردارنده  هورتن«،  استوارت  »ماجراهاي  مجموعه  از  حاضر،  مصور  کتاب  چكیده: 
انگلیسي، با موضوع تخیلي و هیجان انگیز است. در این داستان، »استوارت هورتن«،  پسر ده ساله، 
به طور اتفاقي شواهدي پیدا مي کند که او را به کارگاه گم شده عموي شعبده بازش، »توني«، نزدیک 
مي کند. کارگاه، پر از چشم بندي هاي جادویي است و اگر استوارت کارگاه را بیابد، به تمام فنون 

چشم بندي آگاهي و مهارت پیدا مي کند. 
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221. دویل، آرتور کانن. ماجراهاي شرلوك هلمز جلد )1(. امین توکلي. تهران: آبشن، 
1392، 144 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان هاي انگلیسي، داستان پلیسي، ادبیات نوجوانان

این  با  کوتاه  داستان  حاوي شش  هلمز«  شرلو ک  »ماجراهاي  مجموعه  از  جلد  این  چكیده: 
نام هاست: »عمارت قدیمي شوش کومبه«، »یال شیر«، »خانه خیابان سه بام«، »مستأجر نقابدار«، 
»سرباز رنگ پریده« و »پل تور«. داستان مستأجر نقابدار ماجراي هنرمندي زیبا به  نام خانم راندر 
است. او شبي در حادثه اي توسط شیر دست آموزي که به همراه همسر بي رحمش به اجراي نمایش 
مي پرداختند، زخمي مي شود و شیر قسمتي از صورتش را مي جود. همسرش نیز توسط شیر کشته 

مي شود و... .

222. دویل، آرتور کانن. ماجراهاي شرلوك هلمز جلد )2(. امین توکلي. تهران: آبشن، 
1392، 144 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: شرلوک هلمز، داستان پلیسي، داستان هاي انگلیسي، ادبیات نوجوانان

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده مجموعه داستان هاي کوتاه، جلد دوم از مجموعه »ماجراهاي 
از ساسکس«، »سنگ  این عنوان هاست: »خون آشامي  با  شرلوک  هلمز« حاوي شش داستان 
مازارین«، »سومین گري دب«، »موکل مشهور«، »نقاش بازنشسته« و »مرد خزنده«. در داستان 
خون آشامي از ساسکس، آقاي فرگوسن، یکي از تاجران بزرگ چاي در بازار است. او به شرلوک 
هلمز، کارگاه خصوصي، از خون آشام شدن همسرش و نوشیدن خون فرزند خردسالشان مي گوید 

و از او کمک مي خواهد.

223. رنجي پور، علي. ماجراهاي ظفرخان شخص ثالث. تهران: بیمه مرکزي جمهوري 
اسالمي ایران، 1392، 68 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: آموزش بیمه، لطیفه و طنز، داستان مصور، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: جلد اول از »مجموعه بیمه براي همه« دربردارنده داستاني طنزآمیز درباره بیمه  اتومبیل 
است. در این داستان مخاطب با تاریخچه بیمه، بیمه  اتومبیل، حقوق بیمه اي، مزایاي بیمه  اتومبیل 
و... آشنا مي شود. این مجموعه با هدف توسعه فرهنگ بیمه و آشنا کردن مخاطب با خدمات بیمه 

و انواع آن، حقوق بیمه اي و... تهیه شده است.
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224. ساکر، لوئیس. ماروين مو سرخه و بچه دزدها. اعظم جوزداني. تهران: پنجره، 1392، 
64 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: داستان مصور، طنز و مطایبه، ماروین موسرخه، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: »ماروین موسرخه و بچه دزدها« از مجموعه »کتاب هاي ماروین موسرخه«، دربردارنده 
داستاني با موضوع طنزآمیز است که در مدرسه رخ مي دهد. در این جلد مي خوانیم: ماروین نه ساله، 
با موهاي قرمز و چشم هاي آبي، از نظر ظاهري با خانواده و دوستانش خیلي تفاوت دارد. احتمال 
مي رود که او همان شاهزاده روبرت، پسر گمشده پادشاه شامبون باشد. ماروین براي اثبات این 

موضوع درگیر غروري کاذب مي شود و سرانجام درمي یابد که پسر پادشاه شامبون نیست.

225. ساکر، لوئیس. ماروين مو سرخه و کیك تولد پرنده. اعظم جوزدانی. تهران: پنجره، 
1392، 96 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول و دوم
کلمات کلیدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، داستان هاي مصور، طنز و مطایبه

چكیده: کتاب حاضر، از مجموعه »کتاب هاي ماروین موسرخه«، دربردارنده داستاني با موضوع 
طنزآمیز و مدرسه است. در این جلد، ماروین موسرخه بعد از جشن تولد دوستش نیک، در شب در 
حیاط پشتي خانه نیک به تماشاي آسمان مشغول مي شود. ناگهان چیزي شبیه کیک تولد پرنده 
مي بیند. فرداي آن شب و به دنبال این ماجرا، هم شاگردي جدیدي به نام جو وارد مدرسه مي شود. 

جو با ماروین دوست مي شود و او را با تجربه ها و دنیاي جدیدي آشنا مي کند.

226. کیواني، مژگان. ماه پیشوني )متل هاي فولكلوريك چهارمحال و بختیاري(.تهران: 
سامان دانش، 1393، 288 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: قصه فولکلور، متل هاي چهارمحال و بختیاري، ادبیات کودکان و نوجوانان، مطالعه

با  بختیاري  و  چهارمحال  فولکلوریک  متل هاي  مجموعه  دربردارنده   حاضر  کتاب  چكیده: 
عنوان هاي »آسیاب خرابه«، »آنخودي«، »بي بي نارنج«، »جهان تیغ«، »زن و دالک«، »فریبرز« 
و »ماه پیشوني« است. در داستان ماه پیشوني آمده است: در زمان هاي قدیم زني با شوهر و دختر 
زیبایش فاطمه زندگي مي کرد. فاطمه دختر بازیگوشي بوده که روزي با دیدن خالکوبي زن همسایه 
از وي مي خواهد خالکوبي زیبایي براي او انجام دهد. زن خالکوب بدجنس در ازاي خالکوبي با 
ترفندي توسط فاطمه باعث کشته شدن مادر فاطمه مي شود و سپس با پدر فاطمه ازدواج مي کند و... .



97 دوره  آموزش متوسطه اول 16 / داستان

227. حبیبي، حامد. شب هزار و دوم: ماهي گیر و غول خمره و يك داستان ديگر. تهران: 
چکه، 1392، 56 ص، وزیری

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان آموزشي، افسانه هاي کهن، ادبیات کودکان، داستان هاي هزار و یک شب

چكیده: در این کتاب  دو داستان از داستان هاي هزار و یک شب به زبان طنز و با روایتي دیگر نیز 
آمده است. شهریار پس از گذشت هزار و یک شب، باز هم شهرزاد را که اینک صاحب سه فرزند به 
نام هاي آبنوس، سیف الملوک و حیف الملوک است، مجبور به قصه گفتن مي کند. فرزندان شهرزاد 
در کنار مادرشان نشسته اند و به قصه  او گوش مي دهند. هرجا که شهرزاد از گفتن قصه باز مي ماند، 
دخترش آبنوس قصه را به دست مي گیرد و دوباره شهرزاد آن را ادامه مي دهد. »بانو با دو سگ 

ملوس« و »ماهي گیر و غول خمره« داستان هاي این کتاب است.

 228. هولتسینگ، هربرت. مترسك توماس. ندا درفش کاویاني. تهران: باد، 1393، 74 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان مصور، ادبیات کودکان

چكیده: در این داستان، توبیاس کشاورزي است که مزرعه کلم دارد. همسر و فرزندش سیمون 
واورزل و خدمتکارش گوستاو با او زندگي مي کنند. به دستور توبیاس، گوستاو با کمک سیمون و 
اورزل، مترسکي به  نام توماس مي سازند تا از شر گنجشک ها خالص شوند. مترسک توماس هر 
روز و شب با ماجراهایي جالب مواجه مي شود و توانایي فهمیدن حرف هاي انسان ها و حیوانات را 
دارد. عاقبت در حالي که او منتظر پاداش خود است، در فصل کلم چیني تصمیمي ناخوشایند براي 

او گرفته مي شود.

229. سادات اخوي، سیدمحمد. مجلس اهل ادب: بیت هايي  در وصف و ستايش ادب 
و فروتني. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 80 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: شعر فارسي، ادبیات تعلیمي، داستان ها، ادبیات فارسي

چكیده: ادبیات تعلیمي همواره در عرصه ادب و فرهنگ نقشي پررنگ داشته و در طول قرن ها بار 
تربیت اهالي جامعه  را همین بیت ها به دوش کشیده  اند. در این نوشتار داستان هایي کوتاه و بیت هایي 
مستقل در وصف و ستایش »ادب و فروتني« از شاعران و بزرگان عرصه ادبیات جمع آوري شده 

است.
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230. مهاجري، زهرا. مجموعه افسانه هاي ايراني. مشهد: به نشر، 1393، 132 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: افسانه ایراني، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: کتاب حاضر، دفتر ششم از »مجموعه افسانه هاي ایراني« حاوي چند داستان با این 
عنوان هاست: »شاه نیل«، »راز شاه سکندر«، »میشکال«، »پیرزن و روباه« و... . در افسانه ُتملي 
آمده است: در روزگاران قدیم مردي با هفت دخترش زندگي مي کرد. به خواست نامادري، پدر هفت 
دختر خود را در جنگل رها مي کند. آن ها به خانه دیوي مي رسند. دیو که قصد خوردن دخترها را 
دارد، با زیرکي و هوشمندي دختر کوچک، ُتملي، شکست مي خورد و... . کتاب، با هدف آشنا کردن 
کودکان و نوجوانان با فرهنگ ملي و هویت ایراني، تقویت قوه تخیل آن ها و آموزش مهارت هاي 

زندگي تهیه شده است.

231. یثربي، یحیي. محمد صلي اهلل علیه و آله پیام آور صلح و آزادي )جلد اول(. تهران: 
امیرکبیر، 1393، 294 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: سوم

کلمات کلیدي: تاریخ اسالم، سرگذشت نامه ها، داستان ها

چكیده: کتاب حاضر بر اساس رویکرد فلسفه محور به زندگي پیامبر اسالم )ص(نگاشته شده و 
نگارنده بیش از آنکه به اصول و مباني تاریخ نویسي تاکید داشته باشد، به تحلیل هاي فلسفي پرداخته 
و نیز به جاي توجه به جزئیات تاریخ نگاري، بر مسائل سیاسي و اجتماعي و اصول انسان شناسي 

اسالم توجه داشته است. این کتاب مجلد اول از یک مجموعه دوجلدي است.

232. یثربي، یحیي. محمد صلي اهلل علیه و آله پیام آور صلح و آزادي )جلد دوم(. تهران: 
امیرکبیر، 1393، 304 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: سوم

کلمات کلیدي: تاریخ اسالم، سرگذشت نامه ها، داستان ها

چكیده: کتاب حاضر تالشي براي نشان دادن سرمشق عیني و عملي از زندگي رسول خدا )ص(
براي قشرهاي مختلف جامعه خصوصاً سیاستمداران و دولت مردان است. نگارنده با دیدي تحلیلي، 
مسائل سیاسي و اجتماعي و انسان شناختي عصر پیامبر را واکاوي کرده است. این اثر مجلد دوم از 

یک مجموعه دوجلدي است.
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233. احمدي، احمدرضا. مزرعه گل  هاي آفتابگردان. تهران: کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان، 1392، 42 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: نثر نوجوان، داستان تخیلي، صلح و دوستي

چكیده: »احمدرضا احمدي« یکي از نویسندگان تواناي معاصر در حوزه کودک و نوجوان است 
که تاکنون جوایز بین المللي بسیاري را نصیب خود کرده است. کتاب مصور حاضر دربردارنده نثري 
شعرگونه است که براي گروه سني نوجوانان تدوین  شده است. در این اثر مضامیني چون صلح، 
طبیعت، نظام جهان، دنیاي کودکان، جنگ و عواقب آن و... با زباني روان و تصاویري جذاب به 

کار رفته است.

234. گلدینگ، جولیا. معادن مینوتار. پیمان اسماعیلیان. تهران: قدیاني، 1393، 392 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: سوم
کلمات کلیدي: داستان تخیلي، ادبیات نوجوانان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: جلد سوم از مجموعه »همدم ها« به نام »معادن مینوتار« دربردارنده داستاني تخیلي براي 
نوجوانان است. کاني پس از آنکه به دلیل رفتارهاي غریبش از انجمن حمایت از مخلوقات اسطوره اي 
اخراج مي شود، به معدني متروک پناه مي برد. در آنجا با مینیاتوري یک چشم آشنا مي شود و میان 
مخلوقات اسطوره اي زخمي و علیل که انجمن و دنیا آن ها را فراموش کرده اند امنیتش را باز مي یابد. 

اما اینک در گزند نیروها و صداهاي شیطاني است که در ذهنش از تاریکي وجودش برمي آیند.

235. آقا احمدي، صغري. مهاجر. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1392، 136 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان اخالقي، ادبیات نوجوانان

از  برگرفته  داستاني  به سوي خورشید«،  از مجموعه »چشمه هایي  داستان »مهاجر«،  چكیده: 
مضامین »نهج البالغه« است و با هدف آشنا کردن مخاطب جوان با آموزه ها و معارف اسالمي 
و انساني نوشته شده است. این داستان ماجراي زندگي دانشجویي به نام فرزاد است که تمام امید 
مادرش محسوب مي شود. وقتي فرزاد به سن ازدواج مي رسد، مادرش براي او دختري در نظر 
مي گیرد که مغایر با خواسته هاي فرزاد است. فرزاد به انتخاب جدیدي دست مي زند که سرنوشت 

دیگري پیدا مي کند و زندگي اش متحول مي شود.
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236. بایرامي، محمدرضا... ]و دیگران[. مهربان تر از نسیم: 99 قصه از زندگي امام 
خمیني)س(. تهران: ذکر: کتاب هاي قاصدک، 1392، 176 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: سوم

کلمات کلیدي: روح اهلل خمیني، زندگي نامه امام، رهبر انقالب، ادبیات نوجوانان

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده 99 قطعه واقعي از زندگي امام خمیني)س(، در ابعاد گوناگون 
فردي، اجتماعي، خانوادگي، سیاسي و... است که از زبان یاران و افراد نزدیک ایشان نقل شده است. 
این مجموعه با هدف آشنا کردن مخاطب نوجوان با اندیشه ها، باورها و سبک زندگي امام)ره(و 

الگوبرداري از سیره ایشان تهیه شده است.

237. خنجري، نسرین. نمایشنامه نوجوان امروز: مهمان جامانده. تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1392، 32 ص، وزیری 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان، نمایشنامه، طنز

چكیده: کتاب حاضر، از مجموعه »نمایش نامه نوجوان امروز« با موضوع آموزنده و طنزآمیز است. 
در خالصه نمایش نامه آمده: پیرزني به تنهایي در کلبه اي زندگي مي کرد. کالغ، گنجشک، االغ، 
گاو، مرغ، سگ و گربه سه میهمان هر روز او بودند. در روزي باراني، همه میهمان ها به جز گربه 
به خانه پیرزن مي روند. نیامدن گربه دیگر میهمان ها را نگران مي کند. با فرض کشته شدن گربه، 
تمامي میهمان ها شروع به افشاي بدرفتاري و احساس واقعي خود نسبت به گربه مي کنند و رازهایي 
از خود و رفتار گربه برمال مي کنند. گربه اي که کشته نشده و زیر کرسي پیرزن به خواب رفته است.

238. آقایي قهرمانلو، مهري. نام فیلم زندگي ات چیست؟. تهران: نجواي دل، 1393، 142 
ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: راه  و رسم زندگي، کلمات قصار، ویژگي هاي نوجوانان

چكیده: این کتاب از مجموعه »از گلوي کوچک ما« دربردارنده نظرات و خواسته هاي جمعي 
از دانش آموزان دوره تحصیلي دبیرستان درباره موضوعاتي از قبیل زندگي، خواسته ها، بهترین و 
بدترین روز زندگي، هدف از زندگي، هدف نمایي و... است. این مجموعه با هدف شناخت بهتر 
دانش آموزان نوجوان و آگاهي از خواسته ها، نیازها و احساسات آن ها براي برقراري ارتباط بهتر با 

آن ها تهیه شده است.
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239. قوجق، یوسف. رمان نوجوان امروز: نردباني رو به آسمان. تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1392، 136 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان هاي فارسي، ادبیات نوجوانان، جنگ

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه »رمان نوجوان امروز«، دربردارنده رماني با موضوع جنگ و دفاع مقدس 
است. در بخشي از داستان مي خوانیم: »قزاق روس یّکه اي خورد. لحظه اي ماتش برد. سوار فهمید گیسوي 
بلند و سیاهش بیرون ریخته. پخش شانه هایش شده، افتاده روي کمرگاهش. فکر این جاي کار را نکرده 
بود. فکر نکرده بود ممکن است کاله پوستي از سرش بیفتد و موهایش را بریزد بیرون و رسوایش کند. 
لحظه اي چندشش شد. تا آن لحظه، غیر از مردش، نشده بود کسي نگاه به موهایش بکند.« در این رمان، 

زندگي مردم یک روستا در زمان جنگ و حضور قزاق هاي روس روایت شده است.

240. مولوي، ریحانه. نشاني و چند داستان ديگر. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1392، 
128 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان اجتماعي، آموزش معارف اسالمي، ادبیات نوجوانان

چكیده: این جلد از مجموعه »چشمه هایي به سوي خورشید«، دربردارنده سه داستان کوتاه، برگرفته 
از مضامین نهج البالغه و با عنوان هاي »نشاني«، »تمام آسمان یک مرد« و »مثل باران« است. در 
داستان نشاني، زهرا دختري است که مي کوشد از طریق عقل خداوند را بیابد، اما نتیجه اي نمي گیرد. 
او طلبگي را برمي گزیند و در طول سال هاي زندگي تمامي اعمال دیني را انجام مي دهد؛ طوري که 
فرزند و ثمره زندگي اش »حسین« چشم برزخي پیدا مي کند و تحوالتي در زندگي آن ها رخ مي دهد. 

کتاب با هدف آشنا کردن مخاطب جوان با آموزه ها معارف انساني و اسالمي نوشته شده است.

241. آصف پور، آصف. نقش دل. تهران: آشنایي، 1392، 68 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان کوتاه، ادبیات نوجوانان، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: »نقش دل« حاوي مجموعه داستان هاي کوتاه اجتماعي است. عنوان هاي داستان ها 
عبارت اند از: »گل بس«، »نقش دل«، »جراحي«، »تنهایي«، »نوبت«، »ییالق در ییالق«. در 
داستان نقش دل، زلیخا دختري است که به همراه دختران دیگر براي درس خواندن به روستاي 
»دره سبز« مي رود. در مسیر مدرسه او با یوسف، چوپان ده برخورد مي کند که کوله پشتي او نقش 
زیبایي دارد. در حالي که زلیخا در اندیشه بافتن یک کوله پشتي مانند کوله پشتي یوسف و تفکر درباره 

شخصیت یوسف است، خبر شهادت وي را مي شنود.
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242. بلید، آدام. نبرد هیوالها: نیكسا، زن مرگ آور. محمد قصاع. تهران: قدیاني، 1392، 
104 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: داستان تخیلي و وحشت آور، ادبیات نوجوانان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: کتاب »نیکسا، زن مرگ آور«، جلد نوزدهم از مجموعه »نبرد هیوال«، دربردارنده داستاني 
با موضوع تخیلي و وحشت آور است. در این داستان تاالدون چابک ارباب هیوالها و پدر تام است. 
مالول، جادوگر شیاطین، تکه هاي خرده شده  طلسم »آوانتیا« را دزدیده است و تاالدون بین دو 
دنیاي انسان ها و ارواح سرگردان است. تام براي نجات پدر باید با هیوالهاي روحي بجنگد. اینک 
او آماده  نبرد با نخستین هیوال، نیکسا،  هیوالي مرگ آفرین مي شود تا با به دست آوردن تکه  خرده 

شده طلسم، پدر را نجات دهد.

243. هنرمند، میترا. هزار توي زندگي و چند داستان ديگر. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي 
جیبي، 1392، 144 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان کوتاه، ادبیات نوجوانان، آموزش معارف اسالمي

چكیده: کتاب حاضر جلد دوم از مجموعه »چشمه هایي به سوي خورشید«، دربردارنده چهار داستان 
کوتاه، برگرفته از مضامین »نهج البالغه« است.  در قسمتي از داستان هزارتوي زندگي مي خوانیم: »یخ 
بسته اي سرد. شعله آتش نزدیک، اما گرم نمي شوي. یخ بسته اي سرِد سرد. بي فروغ نگاه مي کني مقطع 
و عمیق. رنگ هاي شعله به پهناي آهت، به هزار رنگ تجزیه شده اند. مي بیني و دم نمي زني. درون 
 هزارتوي پیچ در پیچ زندگي ات گرفتار شده اي. باید که قدم برداري و خودت را از پیچ و خم ها برهاني...«

 

244. عظیمي، احسان. داستان هایي از ادبیات کهن: هزارويك شب 1. تهران: گوهر اندیشه، 
1393، 204 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان مصور، هزارو یک شب، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: کتاب حاضر، جلد اول از مجموعه »داستان هایي از ادبیات کهن«، حاوي داستان هایي 
برگرفته از کتاب »هزارویک شب« است. در این داستان ها، شهرزاد، دختر وزیر که به عقد شهرباز، 
پادشاه ستمگر درآمده است، براي جلوگیري از کشته شدن زن به دستور شهرباز و مشغول کردن 
ذهن او، هر شب قصه اي برایش تعریف مي کند. در حکایت صیاد و پرسش، ماجراي به تور افتادن 
غولي متعلق به دوران حضرت سلیمان، خواسته هاي غول و اتفاقاتي که بین او و ماهیگیر رخ 

مي دهد، آمده است. 
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245. عظیمي، احسان. داستان هایي از ادبیات کهن: هزارويك شب 2. تهران: گوهر اندیشه، 
1391، 204 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان مصور، هزار و یک شب، ادبیات نوجوانان

چكیده: این جلد از مجموعه داستان هایي از ادبیات کهن، دربردارنده داستان هایي برگرفته از »کتاب 
هزار و یک شب« با این عنوان هاست: »قمرالزمان و شاهدخت«، »امجد و اسعد«، »نعمت و نَِعم«، 
»حکایت عالء الدین و یاسمین«، »حکایت َکَرم جعفر وزیر«، »حکایت وزیر خائن و امامه«، و... . 
شهرزاد، همسر شهرباز، پادشاه ستمگر، براي او هر شب حقه اي تعریف مي کند تا از کشته شدن زنان 
به دستور شهرباز جلوگیري کند. شهرزاد در داستان »قمر الزمان و شاهدخت« ماجراي قمرالزمان، 

شاهزاده اهل »طیرب« را تعریف مي کند که در جواني به جهانگردي مي رود و... . 

246. عظیمي، احسان. داستان هایي از ادبیات کهن: هزارويك شب 3. تهران: گوهر اندیشه، 
1391، 196 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان مصور، هزار و یک شب، ادبیات نوجوانان

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه »داستان هایي از ادبیات کهن«، در بردارنده داستان هایي از کتاب 
»هزار و یک شب« است. در »حکایت مرد فقیر و سگ« آمده است: در روزگاران دور، مرد فقیري 
براي به دست آوردن روزي وارد شهري شد. در آنجا به خانه اي مجلل رفت که صاحب آن مورد 
احترام همه کس بود. سگي هنگام خوردن غذا از ظرف طال، با دیدن مرد فقیر، با اشاره ظرف طال 
را به او تقدیم کرد. مرد با فروش آن ظرف به ثروت رسید و سال ها بعد وقتي که مرد براي گفتن راز 

خود به آن خانه مجلل آمد، با وقایع عجیبي مواجه شد.

247. شریفي، شهال. هفت  خان رستم. تهران: باد، 1393، 96 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان حماسي، بازنویسي داستان، شاهنامه فردوسي، رستم، زال، هفت  خان

چكیده: کتاب حاضر، جلد سوم از مجموعه »داستان هاي شاهنامه« است. در این جلد، ماجراي تولد 
ُرستم، شرح آموزش هاي او توسط زال، نوجواني و جواني رستم، شرح دالوري ها، پهلواني ها و عبور 
او از هفت خوان، کشتن دیوان و دشمنان و رسیدن او به کمال، براي آشنایي مخاطب با قهرمانان 

اسطوره اي و حماسه هاي ایراني، از روي شاهنامه فردوسي بازنویسي شده است.
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 248. کهن، باربارا. هفت دختر، هفت پسر. حسین ابراهیمي. تهران: پیدایش، 1392، 288 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: داستان هاي تاریخي، داستان هاي بلند، ادبیات فارسی

چكیده: پوران یکي از هفت خواهري است که براي نجات خانواده از فقر، در لباسي پسرانه راهي 
سفري طوالني و پررمز و راز و پر از شگفتي مي شود. در این سفر او با محمود - راوي فصل دوم 
رمان - همراه مي شود و این همراهي این سفر را جذاب تر و پررازتر مي کند. این رمان بر اساس 
داستاني عامیانه که از قرن پنجم هجري در میان مردم عراق و منطقه میان رودان )بین النهرین(دهان 

به دهان نقل مي شد، نوشته شده است.

249. توکلي، زهیر. هفت گنبد: تلخیص و بازنويسي هفت پیكر نظامي. تهران: امیرکبیر: 
کتاب هاي جیبي، 1391، 152 ص، جیبي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: سوم

کلمات کلیدي: بازنویسي داستان منظوم، نظامي، ادبیات نوجوانان، هفت پیکر

بازنویسي  و  تلخیص  به  منظوم«،  داستان هاي  »بازنویسي  مجموعه  از  پنجم  جلد  چكیده: 
»هفت پیکر« اثر الیاس  بن یوسف نظامي، شاعر قرن ششم اختصاص دارد. در این بازنویسي داستان 
بهرام، چگونگي بر تخت نشستن وي، صفت بزم بهرام در زمستان و ساختن هفت گنبد، شکایت 
مظلوم اول...، فرجام کار بهرام و ناپدید شدن او در غار و... آورده شده است. این مجموعه با هدف 
آشنا کردن مخاطب نوجوان با آموزه هاي اخالقي و حکمت هاي نهفته در متون کهن ادبي و پیشینه 

داستان نویسي در ایران تهیه شده است. 

250. اباذري، حمید. هوشا در جست و جوي راز زيست گنبد. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي 
شکوفه، 1392، 167 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان کوتاه، داستان تخیلي، ادبیات کودکان و نوجوانان

آخر«،  این عنوان هاست: »گام  با  پیوسته  به هم  داستان هایی  دربردارنده  چكیده: کتاب حاضر 
»بحراني غافلگیرکننده«، »هدف پروفسور«، »مرد گوسفندي« و... . در این داستان هوشا به همراه 
گله اش در زیست گنبد زندگي مي کنند. هیچ کدام از گوسفندان اجازه  خروج از زیست گنبد را ندارند. 
آن ها فقط با چوپانشان و پروفسورِ تحقیقات مالقات دارند. در این میان هوشا و دیگران یادداشتي پیدا 

مي کنند که در آن اطالعاتی در باره ساخت ابزارهایي به  نام »روبو« وجود دارد و... .
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251. شاه آبادي، حمیدرضا. رمان نوجوان امروز: هیچ کس جرئتش راندارد. تهران: کانون 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1392، 142 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان هاي فارسي، رمان نوجوان، جنگ ایران و عراق

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه »رمان نوجوان امروز«، دربردارنده رماني با موضوع تخیلي و جنگ و دفاع 
مقدس است. نویسنده در این اثر، ماجراي جن و پریان را با واقعه جنگ تحمیلي و دفاع مقدس ادغام کرده 
و داستاني جذاب و پرحادثه را خلق کرده است. در بخشي از داستان مي خوانیم: »یک روز که در میدان گاهي 
وسط قلعه بازي مي کردیم، یک سنگ بزرگ از باالي بام قلعه افتاد وسط ما و شانس آوردیم که بالیي سر 
کسي نیامد. اول فکر کردیم قسمتي از دیوار قلعه خراب شده و ریخته؛ اما دیوارها سالم بود و سنگ هم از 
جنس دیوار نبود. معلوم بود آن را از جاي دیگري آورده اند و انداخته اند روي سر ما. همه خیلي ترسیدیم... .«

 252. نیک روح متین، فرزانه. 13 حكايت شیرين از طهران. تهران: سیزده، 1393، 160 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: تاریخ تهران، داستان مصور، اسناد و مدارک، سرمایه فرهنگي پایتخت

چكیده: نویسنده این کتاب، با توجه به سابقه کار خود در مطبوعات، به گردآوري اسناد، گزارش هاي 
میداني، مصاحبه و گفت وگو با افراد مشهور و صاحب نام درباره تهران قدیم دست زده و کوشیده 
است گوشه هایي از تاریخ تهران، پایتخت ایران را به شکل حکایت و داستان با قلم به تصویر بکشد. 

253. وایلد، اسکار. 6 قصه از اسكاروايلد براي بچه ها. سعیدا زندیان. تهران: قدیاني، 1391، 
120 ص، وزیری 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: داستان تخیلي، ادبیات کودکان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: شش داستان کوتاه کتاب عبارتند از: »غول خودخواه«، »بلبل و گل سرخ«، »دوست 
فداکار«، »شاهزاده خوش حالي«، »موشک شگفت انگیز« و »پادشاه جوان«. در داستان »غول 
خودخواه« آمده است: غول خودخواهي در باغي زندگي مي کرد. وقتي غول براي مدتي به دیدن 
دوستش مي رود، بچه ها هر روز بعد از مدرسه به باغ مي آیند و مشغول بازي مي شوند. بعد از هفت 
سال غول به باغ باز مي گردد. او بازي در باغ را براي بچه ها ممنوع مي کند. با این کار؛ باغ او دیگر 

ثمر نمي دهد و... .



 فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامه درسی106



107 دوره  آموزش متوسطه اول 16 / داستان

داستان )نقد(

254. سرشار، محمدرضا. داستان ها و افسانه هاي تاريخي و مذهبي براي کودکان و 
نوجوانان. تهران: کانون اندیشه جوان، 1392، 126 ص، جیبي 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: داستان نویسي، ادبیات داستاني، داستان تاریخي دیني

چكیده: دفتر ششم از مجموعه »درباره ادبیات داستاني« به نقد و بررسي داستان ها و افسانه هاي 
درباره  مختصري  پیشینه  نخست  دارد.  اختصاص  نوجوانان  و  کودکان  براي  دیني  و  تاریخي 
داستان هاي تاریخي- دیني ارائه شده و سپس داستان تاریخي- دیني و انواع آن تبیین شده است. 
در ادامه فواید داستان هاي تاریخي- دیني براي کودکان و نوجوانان و مالحظاتي در مورد این 
داستان ها شرح داده شده است. در پایان نیز نمونه هایي از داستان هاي تاریخي مذهبي مناسب براي 

کودکان و نوجوانان آورده شده است. 

255. سرشار، محمدرضا. سلول بنیادين داستان. تهران: کانون اندیشه جوان، 1392، 182 
ص، جیبي 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: ادبیات داستاني، نقد ادبي

چكیده: کتابچه  حاضر، دفتر پنجم از مجموعه »درباره ادبیات داستاني« است که به قلم »محمدرضا 
سرشار« به نگارش درآمده است. »درباره ادبیات داستاني« مجموعه اي بالغ بر بیست جلد است که 
به مهم ترین و مبنایي ترین مسائل و عناصر مربوط به ادبیات داستاني، ادبیات کودکان و نوجوانان و 
نقد ادبي اختصاص دارد. هدف از تدوین این مجموعه، کمک به شکل گیري و پیشبرد ادبیات متعهد 
بومي کشور بوده است. نگارنده در این دفتر به نقطه آغاز و شکل گیري و در واقع سلول بنیادین 

داستان پرداخته و... .
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256. سرشار، محمدرضا. مباني ادبیات کودك و نوجوان. تهران: کانون اندیشه جوان، 1392، 
134 ص، جیبي 
مخاطب: معلم

کلمات کلیدي: داستان نویسي، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: این اثر دفتر چهارم از مجموعه کتاب هاي »درباره ادبیات داستاني« است که به مباني 
ادبیات کودک و نوجوان در چهار بخش مي پردازد: در بخش اول مفهوم ادبیات کودک و نوجوان 
و نظریه هاي مربوط به آن بیان شده است. در بخش دوم اهداف اصلي و فرعي ادبیات کودک و 
نوجوان آمده است. در بخش سوم کتاب اصول ادبیات کودک و نوجوان و در بخش چهارم تعریفي 
از ادبیات کودک و نوجوان آورده شده است. هدف از تهیه کتاب پاسخ گویي به نیازهاي فکري و 
معرفتي جوان امروز در زمینه هاي ادبي هم سو با ارزش هاي دین مبین اسالم و انقالب اسالمي 

است.
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داستان )خاطره(

257. قاضي، مرتضي. اولین روزهاي مقاومت. تهران: روایت فتح، 1393، 82 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: جنگ ایران و عراق، خاطرات، روایت فتح

تکاوران عبداهلل صالحي،  روایت  بردارنده  در  نزدیک«،  از مجموعه »روایت  این جلد  چكیده: 
محمد رضا ابراهیم دخت و سید حسین یحیوي، از آغاز جنگ و دوران دفاع مقدس و مبارزات، 
دستاوردها و تجارب آن دوران است. در بخشي از روایت مي خوانیم: »رفتم به سمت بالکن، هواي 
تازه حالم را جا آورد. از طبقه ما دشت معلوم بود. لشکر تانک هاي عراقي ایستاده بودند. پیش خودم 
گفتم خوب است آمار بگیرم. رفتم طبقه پنجم که باالترین طبقه بود با لگد در را شکستم و رفتم 

توي بالکن. تا چشم کار مي کرد، تانک و نفربر بود.«

258. قاضي، مرتضي. يادگاران: کتاب احمدي روشن. تهران: روایت فتح، 1393، 112 
ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: مصطفي احمدي روشن، شهیدان، سازمان انرژي اتمي ایران، روایت فتح

چكیده: این کتاب که از مجموعه »یادگاران« است، روایتي از زندگي شهید مصطفي احمدي 
روشن )1390 1393(را نقل مي کند. مصطفي احمدي روشن یکي از مردان عاشق شهادت بود که 
بعد از فراغت از دانشگاه در »سازمان انرژي اتمي ایران« مشغول به  کار شد. وي در سمت معاون 
بازرگاني سایت نطنز مشغول خدمت بود که به افتخار شهادت نائل آمد. کتاب با هدف گرامي داشت 
شهیدان وطن و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آگاهي نسل جوان از دسیسه هاي دشمنان تهیه 

شده است.
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 259. زالي، سمانه. يادگاران: کتاب غالمرضا رضايي. تهران: روایت فتح، 1393، 112 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: جنگ تحمیلي، شهیدان، خاطرات شهید، روایت فتح

چكیده: این کتاب، از مجموعه »یادگاران« با موضوع جنگ تحمیلي عراق علیه ایران، دربردارنده 
روایتي از زندگي و شهادت جانباز دفاع مقدس، غالمرضا رضایي )1379 1341(است که ابعاد 
گوناگون زندگي وي را از زبان بازماندگان بازگو مي کند. کتاب با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

و پاس داشت یاد و خاطره شهدا و جانبازان و فداکاري هاي ایشان تهیه شده است.

260. معصومي نژاد، احمد. يادگاران: کتاب غالم علي رجبي. تهران: روایت فتح، 1393، 
112 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: جنگ تحمیلي، شهیدان، خاطرات شهید، روایت فتح

ایران،  علیه  عراق  تحمیلي  جنگ  موضوع  با  »یادگاران«،  مجموعه  از  حاضر،  کتاب  چكیده: 
دربردارنده روایتي از شهید غالم علي رجبي )جندقي()1367 - 1333(است و ابعاد گوناگون زندگي 
ایثار و شهادت و  با هدف ترویج فرهنگ  بازماندگان نقل مي کند. کتاب  از زبان  را  این شهید 

پاس داشت یاد و خاطره شهداي دفاع مقدس تهیه شده است.

261. عباس نژاد، امیرمحمد. 528؛ بازروايي خاطرات بمباران شیمیايي. تهران: سوره 
سبز، 1393، 112 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: جنگ تحمیلي، جنگ شیمیایي، سومار، بیمارستان صحرایي

چكیده: نگارنده کتاب حاضر به بازروایي خاطرات جانبازان بمباران شیمیایي عراق در تاریخ 10 دي 
ماه 1365 در بیمارستان صحرایي 528 سومار پرداخته است. وي ضمن ارائه تصویرهاي مستند از 
این واقعه، تاریخچه اختالفات مرزي ایران و عراق، موقعیت منطقه سومار از نظر نظامي و اهمیت 
این منطقه، عملیات هاي پدافندي و آفندي در منطقه سومار در دوران دفاع مقدس و تاریخچه 
بیمارستان هاي صحرایي 528 سومار را ارائه داده است. کتاب با هدف ترویج فرهنگ ایثارگري، 

رشادت و شهادت تهیه شده است.
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رياضیات

262. بیات، حمیدرضا... ]و دیگران[. آموزش جامع رياضیات هشتم )پايه دوم دوره اول 
متوسطه(. تهران: مبتکران/ پیشروان، 1393، 340 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم متوسطه اول

کلمات کلیدي: آزمون ها، پرسش ها، تمرین ها

چكیده: بدست آوردن تسلط در محتواي درس نتیجه بکارگیري حداکثر توان در تمرین هاي روزانه 
و ممارست بسیار در طول هفته هاي آموزشي است. آموزش و تمرین هاي این کتاب طوري طراحي، 
انتخاب و سطح بندي شده اند که براي دانش آموزان تیزهوش و عادي و عالقه مندان به شرکت در 
المپیاد و مسابقه هاي علمي قابل استفاده باشد. تمرین ها در چهار سطح آسان، متوسط، سخت و 

پیچیده طراحي شده اند و پاسخ ها در پایان هر بخش با شرح آمده است.

263. بیات، حمیدرضا... ]و دیگران[. آموزش جامع رياضیات هفتم. تهران: مبتکران، 1393، 
284 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: آزمون ها، پرسش ها، تمرین ها

چكیده: ریاضیات علم استدالل و منطق است و یادگیري عمیق آن نیازمند آموزش از پایه و 
درس هاي گام به گام است. اثر حاضر حاوي آموزش جامع و مفهومي همه سرفصل هاي ریاضي پایه 
مورد نظر است. براي هر بخش بعد از تدریس مفاهیم اصلي، مثال هایي همراه با پاسخ آمده و در 
ادامه، مجموعه تمرین هایي در چهار سطح آسان، متوسط، سخت و پیچیده طراحي شده است. بعد 

از هر مجموعه تمرین پاسخ هاي تشریحي نیز آمده است.
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264. ناصري مقدم، مرجان... ]و دیگران[. آموزش رياضي همراه با شعر و داستان پايه 
هفتم. بجنورد: درج سخن، 1393، 122 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: آزمون ها، تمرین ها، ریاضیات، داستان ها

چكیده: این کتاب حاوي آموزش مفاهیم ریاضي با زبان شعر و بهره گیري از داستان است. این 
مجموعه هشت فصل دارد که با داستان و بازي هاي فردي یا گروهي و نیز داستانک هاي پندآموز و 
نکته هاي خواندني همراه شده است. در پایان هر فصل نیز آزمون هاي کوچکي براي دانش آموزان 

در نظر گرفته شده است.

265. امیني، محمدابراهیم... ]و دیگران[. آموزش کامل رياضي هشتم. تهران: گامي تا 
فرزانگان، 1393، 404 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: درس نامه، ریاضیات، پرسش ها، تمرین ها

چكیده: کتابي که پیش رو دارید مشتمل بر آموزش کامل مطالب کتاب درسي همراه با تمرین ها و 
پرسش هاي تکمیل کننده است. ارائه اطالعات بیشتر براي دانش آموزان مستعد و عالقه مند، استفاده 
از دانستني هاي مفید و سرگرم کننده، توجه به اشتباهات رایج دانش آموزان و رفع آنها از ویژگي هاي 

کتاب است.

تا  گامي  تهران:  آموزش کامل رياضي هفتم.  دیگران[.  ]و  امیني، محمدابراهیم...   .266
فرزانگان، 1393، 287 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: درس نامه، ریاضیات، پرسش ها، تمرین ها

چكیده: اثر پیش رو حاوي آموزش مفاهیم ریاضي پایه مورد نظر با توجه به تغییرات کتاب درسي 
جدید است. استفاده از روش یادگیري آسان )easy learning(، اشاره به نکته هاي مهم هر درس، 
توجه به اشتباهات رایج و تکمیل و اصالح بعضي از مطالب و نکته هاي نوشته شده در کتاب درسي 

از ویژگي هاي این کتاب است.
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ايران  نوجوانان  المپیاد  چهارمین  پرسش هاي  دیگران[.  ]و  زهره...  پندي،   .267
)رقابت هاي رياضي(. تهران: مبتکران/ پیشروان، 1393، 136 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: راهنماي آموزشي، آزمون ها، تمرین

چكیده: رقابت هاي علمي فرصتي براي فراگیري حجم تازه اي از دانش مرتبط با محتواي درس 
اند. کتاب حاضر مجموعه پرسش هاي مرحله مقدماتي و نهایي آزمون المپیاد ریاضي همراه با 
پاسخ هاي تشریحي آن است. ویژگي مهم در طرح آزمون ها دانش کم ریاضي در کنار توانایي حل 
مسئله، استدالل و تفکر منطقي بوده و کتاب با هدف آشنایي دانش آموزان و معلمان با این قبیل 

پرسش ها تدوین شده است.

268. وهرا، آروین. چگونه فرزندانمان را در رياضي موفق کنیم. مریم مشایخ. تهران: 
پنجره، 1392، 168 ص، رقعي 

مخاطب: معلم 
کلمات کلیدي: راهنماي تحصیلي، روان شناسي کودکان و نوجوانان، مشاوره تحصیلي

چكیده: دانش آموزان به خواندن ریاضي و فیزیک نیاز دارند تا استدالل منطقي و ریاضي خود را 
رشد دهند و توانایي هاي شناختي را در خود پدید آورند، نه اینکه ریاضي دان یا فیزیک دان شوند. در 
اثر پیش رو روش ها و راهکارهاي علمي براي ایجاد انگیزه در دانش آموزان براي یادگیري ریاضي و 

بهترین روش هاي آموزش این علم و جبران نقاط ضعف فراگیران تشریح شده است.

ويژه  اول  متوسطه  هشتم،  پايه  رياضي  مرتضي.  سلیمي،  فرخنده/  ترابي،   .269
استعدادهاي درخشان. تهران: حلي، 1393، 192 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: واقعیت این است که در پاسخ گویي به هر نیاز آموزشي اولین و مهم ترین قدم آموزش 
بهینه و تمرین و تکرار است. در کتاب پیش رو که حاوي مجموعه تمرین ها و سوال هاي متنوع 
براي آموزش و تثبیت محتواي درس است، تالش شده است روش هاي جدید و مؤثرتر در انتقال 

محتواي درس به کار گرفته شود.
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270. دانایي، زهره. رياضي پايه هفتم، متوسطه اول ويژه استعدادهاي درخشان. 
تهران: حلي، 1393، 160 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: تمرین ها، پرسش ها، درس نامه

چكیده: کتاب پیش رو مشتمل بر مجموعه تمرین هایي است که مي تواند به عنوان تکلیف بعد از 
جلسه آموزشي و براي تثبیت آموخته ها به کار گرفته شود. در پایان هر فصل یک یا دو مسئله چالشي 
درج شده تا قوه خالقیت دانش آموزان را به تحرک وادارد. بعد از هر درس مجموعه اي از فعالیت هاي 

تمریني نیز گنجانده شده است.

271. ناصري، اکرم... ]و دیگران[. رياضي همراه هفتم قابل استفاده دانش آموزان پايه 
هفتم اول متوسطه 1. بجنورد: درج سخن، 1393، 156 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: ریاضیات، آزمون ها، تمرین ها

چكیده: مجموعه حاضر در نه فصل تدوین شده و شامل انواع سوال ها با چیدمان آسان به دشوار 
است. شروع هر فصل با سوالي است که دقت و تفکر را در دانش آموزان برمي انگیزد و در پایان هر 
سه فصل، آزموني طراحي گردیده تا دانش آموزان سطح یادگیري خود را بسنجند. در پایان هر فصل 

نیز سوال هاي چهارگزینه اي براي مرور فصل گنجانده شده است.

 272. رستگار، محمد. رياضیات جادويي: جذابیت بخشیدن به رياضیات در کلیه پايه ها.
تبریز: نخبگان خالق، 1393، 280 ص، جیبي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: سرگرمي هاي آموزشي، بازي و سرگرمي، معماها

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده  بیش از 150 معما و سرگرمي ریاضي است که مهارت حل مسئله و 
تفکر منطقي را در نوجوانان و کودکان تقویت مي کند. در پایان کتاب جواب معماها همراه با توضیح 
و رسم شکل درج شده است. میزان دشواري هر معما و مخاطبان هر سوال در کنار آن مشخص 

گردیده است.
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273. صباغي، زهرا. زنگ حل مسئله: رياضیات مدرسه همگام با رياضیات کانگورو 7 
اول )دوره اول متوسطه(. تهران: فاطمي، 1393، 76 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: تمرین ها، آزمون ها، پرسش ها

رشد  و  ریاضي  درک  ارتقاي  کانگورو،  ریاضي  مسابقات  برگزارکنندگان  اصلي  چكیده: هدف 
توانمندي هاي منطقي دانش آموزان است. کتاب پیش رو حاوي مسئله هایي است که غالباً از میان 
سواالت مسابقات جهاني کانگورو انتخاب شده اند. نگارنده با در نظر گرفتن ویژگي هاي این مجموعه 

سوال ها، پرسش هاي مناسب دیگري نیز گردآوري یا طراحي کرده است.

274. صباغي، زهرا. رياضیات مدرسه همگام با رياضیات کانگورو 8 دوم )دوره اول 
متوسطه(. تهران: فاطمي، 1393، 72 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: تمرین ها، آزمون ها، آموزش ریاضی

چكیده: کانگورو یک مسابقه بین المللي ریاضي است که از پایه اول دبستان تا پایه 12 در بیش از 
50 کشور دنیا برگزار مي شود. مسئله هایي که در این کتاب آمده اند، عمدتاً از میان مسائل مسابقه 
ریاضي کانگورو انتخاب شده اند. سواالت در پنج بخش تدوین شده و هر بخش مرتبط با موضوعات 
کتاب درسي است. تمرین ها به رشد تفکر خالق، توانایي استدالل و دقت نظر دانش آموزان کمک 

مي کند.

275. خراساني، امیر... ]و دیگران[. کار طاليي رياضي هشتم )دوره اول متوسطه(. تهران: 
کاگو، 1393، 214 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: دانش ریاضي، موتور خالقیت و تفکر منطقي را در دانش آموزان روشن مي کند و توانایي 
حل مسئله و درک شناختي به آنها مي بخشد. کارافزار پیش رو حاوي تمرین هاي تفکیک شده بر 
اساس طرح درس روزانه کالس و انواع پرسش هاي تشریحي، حل کردني، چهارگزینه اي و... است 

که دانش آموزان را براي محتواي درس آماده مي کند.



 فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامه درسی116



117 دوره  آموزش متوسطه اول 16 / زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

 276. تفضلي، دارا/ آقائي، پروین. آموزش زبان به کمك بازي. تهران: خط سفید، 93، 152 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: بازي هاي آموزشي، سرگرمي ها، زبان خارجه

چكیده: استفاده از بازي هاي آموزشي یکي از روش هاي شاد و با نشاط است که به معلم این امکان 
را مي دهد که فضاي آموزشي را با نشاط کند. این کتاب روش هاي مهارت هاي چهارگانه زبان و 

درک مطلب و واژگان و دستور زبان را از طریق بازي به دانش آموزان آموزش مي دهد.

277. غالمپور، سهراب/ سعیدي، غالمپور. انگلیسي هشتم پايه دوم دوره متوسطه اول. 
تهران: گل واژه، 93، 126 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم 

کلمات کلیدي: تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: اثر حاضر دربردارنده فعالیت هاي کمک آموزشي است که به بازدهي بیشتر و آموزش 
بهتر درس زبان کمک مي کند. درس هاي کتاب چهار مهارت مهم زباني را در دانش آموزان تقویت 
مي کند. بعد از هر درس، یک آزمون براي خودارزیابي در نظر گرفته شده است. کتاب همچنین 

حاوي 2 آزمون میان نوبت و 2 آزمون پایاني است.
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278. شیرافکن، صابر. زبان انگلیسي هفتم )اول متوسطه 1(کتاب کار. تهران: خیلي 
سبز، 92، 96 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: اثر حاضر نوعي کتاب ارزشیابي )test book( است که در کنار کتاب کار و تمرین، حلقه 
آموزش و ارزشیابي پیشرفت تحصیلي را تکمیل مي کند. در این کتاب تمرین ها و نمونه سوال ها به 
گونه اي تدوین شده که هم تقویت کننده فرایند یاددهي- یادگیري باشد و هم دانش آموزان را براي 

آزمون هاي کالسي و پایان سال آماده کند.

279. اناري، شهاب. زبان انگلیسي هفتم )بازي کنید و انگلیسي ياد بگیريد!(. تهران: 
مبتکران، 93، 180 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: تمرین ها، پرسش ها، درس نامه

چكیده: بهترین روش یادگیري زبان بهره گیري از سرگرمي مرتبط و ایجاد لذت در جریان آموزش 
است. در این کتاب مطالب درسي در قالب تمرین ها و فعالیت هاي سرگرم کننده براي تقویت 

مهارت هاي چهارگانه زباني تدوین شده است.

 280. حاجي سیدحسیني فرد، مسعود . بسته مديريت کالسي: کاربرگ انگلیسي پايه دوم
)هشتم(دوره اول متوسطه. تهران: مرآت دانش، 93، 56 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: تمرین ها، آزمون ها، پرسش ها، زبان خارجه

چكیده: کاربرگ برگه آموزشي در خدمت فرایند تدریس است که به عنوان یک ابزار آموزشي با 
هدف تسهیل اجراي اهداف آموزشي طراحي و تدوین شده است. کتاب پیش رو حاوي تمرین هاي 
گوناگون در جهت یادگیري و تثبیت آموخته هاي دانش آموزان است. سواالت بر اساس سطح 

دشواري سامان یافته اند و محتواي کتاب اهداف جزئي و کلي کتاب درسي را دنبال مي کند.
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281. باقري، احمد. کاربرگ زبان انگلیسي هفتم )اول متوسطه 1(. تهران: مبتکران، 
93، 30 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول 

کلمات کلیدي: تمرین ها، آزمون ها، پرسش ها، زبان خارجه

چكیده: با کمک کاربرگ مي توان ظرفیت هاي یادگیري، میزان مهارت و توانمندي دانش آموزان 
در سطوح مختلف را ارزیابي کرد. کتاب حاضر حاوي تمریناتي با الگوهاي متنوع است که درس 
کالسي را در خانه براي دانش آموزان مرور مي کند. هر فعالیت طبق محتواي کتاب درسي تدوین 

شده و پرسش هاي هر بخش مطالب درس را در قالب فعالیت هاي عملي بازگو مي کنند.

 .BOOK 8 282. توانایي، مجید. کتاب جامع زبان انگلیسي خط سفید پايه هشتم
تهران: خط سفید، 93، 112 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: آزمون ها، تمرین ها، پرسش ها، زبان خارجه

چكیده: اثر حاضر دربردارنده محتواي کتاب درسي به شیوه آموزش زبان از طریق برقراري ارتباط 
است. در هر درس دانش آموزان با چگونگي دیکته کلمه ها، تلفظ هر واژه و معني آن آشنا مي شوند. 
عالوه بر آن، تمرین ها و فعالیت هایي براي تقویت مهارت نگارش و خواندن و حرف زدن نیز در 
کتاب در نظر گرفته شده است. آزمون هاي نوبتي و لوح فشرده آموزشي از دیگر محتویات کتاب 

است.

 .Book 7 283. توانایي، مجید. کتاب جامع زبان انگلیسي خط سفید پايه هفتم
تهران: خط سفید، 93، 140 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: آزمون ها، تمرین ها، پرسش ها، زبان خارجه

چكیده: شیوه آموزش زبان از طریق برقراري ارتباط یکي از رویکردهاي به روز آموزش زبان و 
مبناي طراحي بسیاري از منابع و مواد آموزشي است. اثر حاضر حاوي دروس زبان انگلیسي با تکیه 
بر چهار مهارت اصلي یادگیري زبان است. تمرین هاي کتاب با هدف مشارکت در فعالیت هاي 
کالسي و با محوریت کاربرد داده هاي زباني تدوین شده است. یک لوح فشرده آموزشي به کتاب 

ضمیمه است.



 فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامه درسی120

 284. خزایي، حمید... ]و دیگران[. گنج آزمون انگلیسي دوره اول متوسطه پايه اول )هفتم(.
. تهران: گنج آزمون، 93، 100 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: درس، آزمون ها، تمرین ها

چكیده: کتاب پیش رو با تاکید بر شیوه هاي نوین ارتباطي )CLT(و بر اساس توجه به همه 
مهارت هاي زباني )شنیداري، گفتاري، نوشتن و خواندن(به رشته تحریر درآمده است. تمرین هاي 
کتاب در ساختارهاي متنوع طراحي شده اند که انگیزه و اعتماد به نفس دانش آموزان را ارتقا مي دهند. 
همچنین کتاب حاوي لوح فشرده اي مشتمل بر تمرینات شنیدن، دیکشنري صوتي و تصویري و 

فیلم ها و ترانه هاي مرتبط با هر درس است.

 285. خزایي، حمید... ]و دیگران[. گنج آزمون انگلیسي دوره اول متوسطه پايه دوم)هشتم(.
تهران: گنج آزمون، 93، 88 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: درس، تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: آموزش زبان انگلیسي باید با تاکید بر شیوه هاي نوین ارتباطي و بر اساس تقویت همه 
مهارت هاي فراگیري زبان صورت گیرد. این کتاب عالوه بر تمرینات مصور و جدول هاي ابتکاري، 
شامل تمرین هاي ویژه بخش شنیداري، نمونه سواالت میان نوبت اول، نوبت دوم، میان نوبت دوم 
و دو نمونه سواالت پایان تحصیل است. یک لوح فشرده حاوي تمرین هاي شنیداري نیز به کتاب 

ضمیمه شده است.

 Language هفتم:  پايه ي  زبان  کتاب هاي  دیگران[.  ]و  ابوالفضل...  قنبري،   .286 
games For Prospect 1   )مجموعه بازيهاي زبان آموزي براي پايه هفتم(. 

تهران: ابوالفضل قنبري، 93، 120 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

سطح: میاني
کلمات کلیدي: سرگرمي هاي آموزشي، انگلیسي، مواد درسي، دروس عمومي

چكیده: اعمال رویکرد ارتباطي در کالس هاي درس نیازمند ایجاد فضایي دوجانبه و شاداب میان 
معلمان و دانش آموزان است. کتاب پیش رو به صورت اختصاصي در دو بخش به تعریف بازي 
و بازي آموزي تئوري هاي آن پرداخته و سپس با توجه به کتاب درسي این پایه، براي هر درس 
بازي هایي منطبق با سرفصل درسي ارائه کرده است. زبان کتاب تماماً انگلیسي است و در بخش 

پایاني تصاویري براي تمرین درج شده است.
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287. آندرئا، دامي. Teddy Bears: واژه نامه انگلیسي فارسي کودکان و نوجوانان. 
کامبیزالیق. تهران: شباهنگ، 93، 496 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
سطح: مقدماتي

کلمات کلیدي: واژه نامه ها، زبان خارجه، واژگان

چكیده: اثر پیش رو دربردارنده بیش از 2500 کارتون رنگي است که معناي واژگان انگلیسي را به 
تصویر مي کشد. در کنار معني فارسي هر واژه، اطالعات کاربردي دیگري مانند اصطالحات رایج، 
گفتارهاي کوتاه، مثال هاي کاربردي و کلمه ها و توضیحاتي درباره دستور زبان انگلیسي در اختیار 

نو آموزان زبان قرار گرفته است.

288. يادگیري بچه ها از همه چیز، از همه جا، افعال حرکتي، واژه هاي متضاد. واحد 
ترجمه  کتاب هاي  بنفشه. تهران: قدیاني، 93، 32 ص، سلطاني 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: زبان خارجه، واژگان، فعل ها

چكیده: یادگیري زبان خارجی در صورتي که در دوره خردسالي صورت گیرد، مي تواند ماندگارتر 
باشد. کتاب حاضر فعل هاي حرکتي زبان انگلیسي را همراه با شکل هاي رنگي در بر دارد. همچنین 
در بخش دیگر کتاب واژه هاي متضاد همراه با تصاویر رنگارنگ )به دو زبان انگلیسي و فارسي( به 
نو آموزان زبان آموزش داده شده است. اندازه بزرگ صفحات و تصاویر رنگي کودکان از ویژگي هاي 

کتاب است.

289. راجرز، جیمز. Alphabet Storybook 1: ABCDE. تهران: غزال جوان، 93، 
36 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز  سطح: پایه
کلمات کلیدي: انگلیسي، الفبا، داستان ها

چكیده: یادگیري توام با بازي و سرگرمي به مراتب عمیق تر و ماندگارتر از آموزش صرف کلمه ها 
و مفاهیم است. این اثر حاوي شعرهاي کودکانه براي آموزش الفباي انگلیسي و جلد اول از یک 
مجموعه 5 جلدي است. کلمه هاي کتاب حروف a, b, c, d, e را به نوآموزان زبان آموزش مي دهد. 

یک سي دي آموزشي نیز به کتاب ضمیمه است.
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290. راجرز، جیمز. Alphabet Storybook 2: FGHIJ. تهران: غزال جوان، 93، 36 
ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: پایه
کلمات کلیدي: انگلیسي، الفبا، داستان ها

چكیده: موضوع اثر پیش رو آموزش الفباي زبان انگلیسي است. این کتاب که مجلد دوم از یک 
مجموعه پنج جلدي است، حروف f, g, h, I, j را در قالب داستاني کوتاه و همراه با شعر به نو آموزان 
زبان آموزش مي دهد. کلمه هاي کتاب با این حروف ساخته شده اند و یک سي دي آموزشي نیز به 

کتاب ضمیمه است.

291. راجرز، جیمز. Alphabet Storybook 3: KLMNO. تهران: غزال جوان، 93، 
36 ص، وزیري 

سطح: پایه مخاطب: دانش آموز 
کلمات کلیدي: انگلیسي، الفبا، داستان ها

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده آموزش حروف الفباي انگلیسي در قالب داستاني کودکانه است. 
این مجلد که جلد سوم از یک مجموعه پنج جلدي است، به حروف k, l, m, n, o اختصاص دارد 
و حاوي داستاني شعرگونه است که کلمه هاي آن با این حروف ساخته شده اند. یک سي دي آموزشي 

نیز به کتاب ضمیمه است.

292. راجرز، جیمز/ کراست، سالي. Alphabet Storybook 4: PQRST. تهران: غزال 
جوان، 93، 36 ص، وزیري 

سطح: پایه مخاطب: دانش آموز 
کلمات کلیدي: انگلیسي، الفبا، داستان ها

 p, q, r, چكیده: این اثر به آموزش الفباي انگلیسي به نو آموزان زبان اختصاص دارد و حروف
s, t را در قالب شعرهاي کودکانه و داستاني کوتاه به نوآموزان مي آموزد. کلمه هاي کتاب طوري 
انتخاب شده اند که تلفظ و کاربرد این حروف را در واژه ها آموزش می دهد. یک سي دي آموزشي 

نیز به کتاب ضمیمه است.
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293. راجرز، جیمز. Alphabet Storybook 5: UVWXYZ. تهران: غزال جوان، 
93، 44 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: پایه
کلمات کلیدي: انگلیسي، الفبا، داستان ها

چكیده: اثر پیش رو مجلد پنجم از مجموعه پنج جلدي آموزش الفباي انگلیسي است که به حروف 
u, v, w, x, y, z اختصاص دارد. محتواي اثر در قالب شعر و داستان کودکانه و کوتاه و همراه 
با نقاشي ها و تصاویر رنگي به انتقال نشانه هاي الفبایي به کودکان یاري مي رساند. یک سي دي 

آموزشي نیز به کتاب ضمیمه است.

294. سادات، مریم. How the Moon Is Made of Cheese. تهران: شرکت غزال 
جوان، 93، 48 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي
کلمات کلیدي: داستان، خواندن، انگلیسي

چكیده: این اثر دربردارنده داستاني کوتاه و کودکانه است که براي زبان آموزان سطح متوسط 
تدوین شده و مهارت خواندن و درک مطلب آنها را تقویت مي کند. طي داستان ، نوآموزان با ساختار 

جمله هاي پیچیده تر و واژگان بیشتر آشنا مي شوند. یک سي دي آموزشي به کتاب ضمیمه است.

295. هان، هانا. How the Moon Is Made Of Cheese Workbook. تهران: 
شرکت غزال جوان، 93، 25 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي
کلمات کلیدي: داستان، خواندن، انگلیسي، تمرین ها

چكیده: کتاب پیش رو دربردارنده تمرین هایي است که براي کتاب خواندن زبان انگلیسي تدوین 
شده است. تمرین هاي واژه یابي، واژه گزیني، درک مطلب و جاي خالي به گسترده کردن دایره 
واژگاني زبان آموزان و فهم بهتر واژه ها کمک مي کند. یک سي دي آموزشي به کتاب ضمیمه است.
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296. جیمیسن، ویل. Jack and the Beanstalk. تهران: شرکت غزال جوان، 93، 48 
ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي
کلمات کلیدي: داستان، خواندن، انگلیسي

چكیده: این کتاب حاوي داستاني به زبان انگلیسي است که به تقویت مهارت خواندن و درک 
مطلب زبان آموزان تکیه دارد. طي داستان، کودکان با واژه هاي جدید و کاربردي و جمله هایي که در 
گفت وگو مي توان از آنها استفاده کرد آشنا مي شوند. یک سي دي آموزشي نیز به کتاب ضمیمه است.

تهران: شرکت غزال   .Jack and the Beanstalk Workbook .297. هان، هانا
جوان، 93، 24 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي
کلمات کلیدي: داستان، خواندن، انگلیسي، تمرین ها

چكیده: این کتاب دربردارنده تمرین هاي مربوط به داستان کتاب اصلي است. هر فعالیت به 
یادآوري واژگان آموزش داده شده در داستان و یادگیري واژگان جدید اختصاص دارد. همچنین در 
خالل تمرین ها بازي هایي نیز براي نوآموزان در نظر گرفته شده است. یک سي دي آموزشي نیز 

به کتاب ضمیمه است.

298. کمرون، ویکي. Messy Bessy. تهران: شرکت غزال جوان، 93، ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز  سطح: پایه

کلمات کلیدي: داستان ها، انگلیسي، زبان خارجه

چكیده: کتاب پیش رو دربردارنده داستاني کوتاه و کودکانه است که کاربرد ساعت در زبان انگلیسي 
را به نوآموزان مي آموزد. طي داستان، کودکان همچنین با روش تنظیم زماني براي انجام کارهاي 

روزانه شان آشنا مي شوند. یک سي دي آموزشي نیز به کتاب ضمیمه است.
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 299. هان، هانا. Messy Bessy Workbook. تهران: شرکت غزال جوان، 93، 25 ص، رحلي
مخاطب: دانش آموز  سطح: پایه

کلمات کلیدي: داستان انگلیسی، انگلیسی، زبان خارجه.

چكیده: اثر حاضر مجموعه تمرین هاي کتاب اصلي آموزش ساعت و کاربرد آن در زبان انگلیسي 
است. طي تمرین ها، بازي ها و سرگرمي هاي فکري نیز براي کودکان در نظر گرفته شده که دقت 

و توجه و تنظیم زماني را با آنها یادآوري مي کند. یک سي دي آموزشي نیز به کتاب ضمیمه است.

300. پاریس، ویرجنیا/ گریت، حودیت. Mission Possible 1 Workbook. تهران: 
صائغ، 93، 80 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي
کلمات کلیدي: انگلیسي، تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: کتاب پیش رو دربردارنده تمرین هاي کتاب اصلي با همین عنوان است. الگوي پرسش ها 
گوناگون است و طي هر درس، زبان آموزان گرامر درس، واژگان، جمله بندي و نگارش خود را تقویت 

مي کنند. بعد از هر چهار درس، یک آزمون براي دوره در نظر گرفته شده است.

301. پاریس، ویرجنیا/ پلترت، جریل. Mission possible 2 Workbook. تهران: 
صائغ، 93، 80 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي
کلمات کلیدي: انگلیسي، تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: اثري که پیش رو دارید حاوي مجموعه تمرین هاي کتاب اصلي است که مهارت هاي 
واژگاني، گرامر، جمله بندي و نگارش را براي زبان آموزان تقویت مي کند. بعد از پایان تمرین هاي 

هر چهار درس، یک مجموعه سوال براي دوره درس ها در قالب آزمون در نظر گرفته شده است.
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302. جانسون، ادوینا/ موشین، سو. Mission Possible 3 Workbook. تهران: صائغ، 
93، 80 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: میاني
کلمات کلیدي: زبان خارجه، مواد درسي، تمرین ها

چكیده: کتاب پیش رو دربردارنده مجموعه تمرین هاي متناسب با کتاب اصلي است که دو مهارت 
خواندن و نوشتن را تقویت مي کند و دایره واژگاني و مجموعه گرامر هر درس را در تمرین هاي 

متعدد بازخواني و مرور مي کند.

.Mission Possible Elementary Workbook .303. جانسون، ادوینا/ موشین، سو 
 تهران: صائغ، 93، 64 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي
کلمات کلیدي: زبان خارجه، مواد درسي، تمرین ها

چكیده: کتاب حاضر حاوي تمرین ها و پرسش هاي مجموعه کتاب هاي آموزش زبان انگلیسي به 
زبان انگلیسي است. تمرین هاي هر بخش متناسب با موضوع آن بخش از کتاب اصلي است و گرامر 

و مجموعه واژگان آن را در پرسش هاي متنوع مرور و بازخواني مي کند.

 Mission Possible Upper Intermediate .304. جانسون، ادوینا/ موشین، سو
Workbook. تهران: صائغ، 93، 80 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: میاني
کلمات کلیدي: زبان خارجه، مواد درسي، تمرین ها

چكیده: کتاب پیش رو حاوي تمرین هاي کتاب اصلي است که با الگوهاي متنوع )جاي خالي، نگارش 
متن، واژه یابي و چهارگزینه اي( تدوین نگارش یافته است. بعد از هر فصل، مجموعه آزمون هایي در 

قالب تست دوره اي نیز در نظر شده است.
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305. بیکر، تراویس. No Eggs Maria. تهران: شرکت غزال جوان، 93، 40 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي

کلمات کلیدي :زبان خارجه، مواد درسي، داستان ها

چكیده : داستان این کتاب براي زبان آموزان سطح پیش از متوسط تدوین شده است و حاوي 
واژه هاي متناسب با این سطح، جمله سازي و ساختارهاي پیچیده تري از جمله هاي زبان انگلیسي 
است که مهارت درک مطلب و به خاطرسپاري واژه ها را در کودکان تقویت مي کند. یک سي دي 

آموزشي نیز به کتاب ضمیمه است.

306. هان، هانا. No Eggs MariaWorkbook. تهران: شرکت غزال جوان، 93، 24 
ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي
کلمات کلیدي: زبان خارجه، مواد درسي، تمرین ها

 چكیده: این کتاب مجموعه تمرین هاي مرتبط با کتاب داستان است که در قالب هاي جاي خالي، 
وصل کردني، درک مفهوم و کاربرد در جمله تدوین شده و به مرور و بازخواني واژه  هاي آموزش داده 

شده اختصاص دارد. یک سي دي آموزشي نیز به کتاب ضمیمه است.

 Pace up your English through .]307. روح بخش میرابي، احمد... ]و دیگران
conversation and listening 1. مشهد مقدس: به نشر، 93، 66 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: پایه
کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، درس نامه، تمرین ها

چكیده: اثر پیش رو از مجموعه کتب آموزش زبان انگلیسي با تکیه بر حفظ عناصر فرهنگ 
اسالمي و جلوگیري از تهاجم فرهنگي است که براي نوجواناني با سطح زباني مبتدي تألیف و 
نگارش یافته است. در تدوین مطالب هر درس سعي شده هر چهار مهارت زباني )نگارش، خواندن، 

گفتن، شنیدن(تقویت گردد. یک لوح فشرده آموزشي نیز به کتاب ضمیمه است.
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 Pace up your English through conversation .]308. محمدیان، امیر... ]و دیگران
and listening 2. مشهد مقدس: به نشر، 93، 72 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي
کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، واژگان، دستور، مکالمه

چكیده: این اثر از مجموعه کتاب هاي آموزش زبان با تکیه بر فرهنگ و تعالیم دیني است که براي 
نوجوانان و سطوح بعد از مبتدي تدوین گردیده است. در جلد حاضر مجموعه مکالمه هایي حاوي 
جمله هاي کاربردي در موقعیت هاي گوناگون همراه با واژگان پرکاربرد، صورت هاي گذشته و آینده 

فعل و... گنجانده شده است. یک لوح فشرده آموزشي نیز به کتاب ضمیمه است.

 Pace up your English through .309. روح بخش میرابي، احمد/ محمدیان، امیر
conversation and listening 3. مشهدمقدس: به نشر، 93، 60 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: میاني
کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، واژگان، دستور، تمرین ها

چكیده: اثر پیش رو از مجموعه کتاب هاي آموزش زبان انگلیسي با تکیه بر مفاهیم و فرهنگ 
اسالمي است که براي نوجوانان و دوره متوسط آموزش زبان انگلیسي تدوین شده است. فصل هاي 
کتاب حاوي درس ها و تمرین هایي براي تقویت مهارت هاي خواندن، نوشتن، شنیدن و صحبت 

کردن است. کتاب حاوي یک لوح فشرده آموزشي و یک بسته فلش کارت براي واژگان است.

 .Pick up English 1a, workbook .]310. صنعتي  فر، محمدصالح... ]و دیگران
مشهد مقدس: به نشر، 92، 20 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز  سطح: پایه

کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: اثر حاضر کتاب تمرین مربوط به کتاب آموزشي زبان انگلیسي با حفظ فرهنگ اسالمي- 
ایراني است. تمرین هاي کتاب بر اساس دروس کتاب اصلي تدوین شده اند و براي حفظ نشاط 

کودکان محتواي بازي و سرگرمي با آموزش زبان به هم آمیخته شده است. 
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 .Pick up English 1b, workbook .]311. صنعتي فر، محمدصالح/... ]و دیگران
مشهدمقدس: به نشر، 92، 20 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز  سطح: پایه

کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: کتاب پیش رو دربردارنده تمرین ها وفعالیت هایي براي ارزیابي محتواي درس کتاب 
اصلي است. نام رنگ ها، اعداد و تشخیص واژگان مرتبط با هر بخش موضوع اصلي سواالت و 
فعالیت هاي این کتاب است. اثر حاضر از مجموعه کتب آموزش زبان با تکیه بر مفاهیم و فرهنگ 

ایراني- اسالمي است.

 .Pick up English 2a, workbook .]312. صنعتي فر، محمدصالح... ]و دیگران
مشهد مقدس: به نشر، 92، 20 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي
کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: براي کسب مهارت در زبان دوم تقویت هر چهار مهارت زباني )خواندن، نوشتن، گفتن، 
شنیدن(الزم و بایسته است. اثر پیش رو کتاب تمریني حاوي فعالیت ها و بازي هاست که درس 
کتاب اصلي را دوره مي کند. سرتاسر کتاب با اشکال کودکانه و پرسش هاي جاي خالي، پرکردني، 

چندگزینه اي و... پر شده است. 

 .Pick up English 2b, workbook .]313. صنعتي فر، محمدصالح... ]و دیگران
مشهد مقدس: به نشر، 92، 20 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي
کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: کتاب تمرین پیش رو حاوي مجموعه سواالتي است که نوآموزان بعد از آموختن مطالب 
کتاب اصلي الزم است آنها را انجام دهند. براي هر درس تمرین هاي جداگانه در نظر گرفته شده و 
سواالت و فعالیت ها با بازي و سرگرمي همراه شده اند. این اثر از مجموعه کتب آموزش زبان خارجي 

با تکیه بر فرهنگ و تربیت اسالمي- ایراني است.
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 .Pick up English 3a ,workbook .]لیدا... ]و دیگران 314. لطیفیان اصفهاني، 
مشهد مقدس: به نشر، 92، 44 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي
کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: کتاب پیش رو دربردارنده تمرین ها و فعالیت هایي براي کسب مهارت در به کارگیري 
حروف الفبا در نگارش واژگان، ترکیب حروف براي صداهاي ترکیبي و بازنگاري واژگان پرکاربرد و 
ابتدایي است. این تمرین ها برای نو آموزان زبان و با هدف حفظ فرهنگ اسالمي در جریان آموزش 

زبان خارجي تدوین شده است.

 .Pick up English 3b, workbook .]315. صنعتي فر، محمدصالح... ]و دیگران
مشهدمقدس: به نشر، 92، 30 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي
کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: مجموعه حاضر حاوي تمرین ها و فعالیت هاي بعد از آموزش الفبا است که براي نو اموزان 
زبان تدوین شده است. فعالیت هاي هر بخش بعد از دوباره نگاري و تفهیم شکل حروف الفبا، نگارش 
کلمات مختلف با حروف آموخته شده را براي زبان آموزان بازآموزي مي کند. این اثر در جهت حفظ 

فرهنگ اسالمي در مقابل تهاجم فرهنگ بیگانه نگارش یافته است.

 .Pick up English 4a, workbook .]316. صنعتي فر، محمدصالح... ]و دیگران
مشهدمقدس: به نشر، 92، 26 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: میاني
کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: کتاب حاضر مشتمل بر تمرین هاي مربوط به واژه یابي، تشخیص معناي کلمات، نگارش 
جمله هاي پرسشي و نوشتن پاسخ براي آنها، جدول کلمات و... است که براي نو آموزان زبان تدوین 
شده است. در هر بخش شکل هاي کودکانه و فعالیت هاي سرگرم کننده آموزش و تمرین را براي 

کودکان بانشاط تر کرده است.
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 .Pick up English 4b, workbook .]317. صنعتي فر، محمدصالح... ]و دیگران
مشهدمقدس: به نشر، 92، 24 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: میاني
کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: کتاب پیش رو حاوي مجموعه تمرین هایي آمیخته با بازي و سرگرمي براي ارزیابي بعد 
از تدریس کتاب اصلي است. از جمله تمرین ها مي توان به واژه نگاري، انتخاب کلمه مناسب، جدول 
کلمات متقاطع، نوشتن سوال و جواب آن به صورت کوتاه و کامل اشاره کرد. این کتاب با هدف 

ترویج فرهنگ ایراني- اسالمي در جریان یادگیري زبان خارجي تدوین شده است.

.Pick up English 5a, workbook .318. لطیفیان اصفهاني، لیدا/ سرسرابي، شراره سادات 
مشهدمقدس: به نشر، 92، 30 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: میاني
کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: کتاب حاضر حاوي تمرین هایي براي تقویت مکالمه، پرسش هایي براي افزایش مهارت در 
ساختن جمله هاي پرسشي و پاسخ به آنها، تقویت مهارت هاي واژگاني، جدول کلمات متقاطع و... 
است که براي نو آموزان زبان تدوین گردیده است. این اثر از مجموعه کتبي است که براي ترویج 

فرهنگ اسالمي در یادگیري زبان انگلیسي نگارش یافته است.

 .Pick up English 5b, workbook .]دیگران ]و  لیدا...  لطیفیان اصفهاني،   .319
مشهدمقدس: به نشر، 92، 30 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: میاني
کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه کتب آموزش زبان انگلیسي با حفظ فرهنگ ایراني- اسالمي و 
مناسب براي نو آموزان زبان است. جلد پیش رو مجموعه تمرین هاي کتاب اصلي است که حاوي 
سواالت متنوع کوتاه پاسخ، جدول کلمات، جاي خالي، پرکردني و... براي هر درس از کتاب اصلي 

است.
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320. هدایتي، سعید... ]و دیگران[. Pick up English 6a, student's book. مشهد 
مقدس: به نشر، 92، 46 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: پیشرفته
کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، واژگان، جمله سازي، تمرین ها

چكیده: کتاب پیش رو از مجموعه کتب آموزش زبان با تکیه بر مفاهیم و فرهنگ اسالمي است 
که براي نو آموزان زبان تدوین گردیده است. در این جلد روش ساخت جمله هاي سوالي با پاسخ 
کامل یا کوتاه و نیز ساختار جمله پاسخ با استفاده از افعال کمکي آموزش داده شده است. کتاب 

حاوي یک لوح فشرده آموزشي و یک بسته فلش کارت است.

.Pick up English 6b, student's book .]321. سرسرابي، شراره سادات... ]و دیگران 
مشهدمقدس: به نشر، 92، 46 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: پیشرفته
کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، مکالمه، دستور، تمرین ها

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه کتب آموزش زبان انگلیسي بر پایه تربیت و فرهنگ اسالمي است 
که براي نو آموزان زبان تدوین و نگارش شده است. جلد حاضر حاوي آموزش ساخت جمله هاي 
پرسشي و طریقه پاسخ گویي به آنها، کاربرد افعال و معرفي قیدهاي زمان است. براي یادگیري بهتر، 

یک لوح فشرده آموزشي و یک بسته فلش کارت نیز به کتاب ضمیمه شده است.

 .Pick up English for persian kids 1a .]322. محمدیان، امیر... ]و دیگران
مشهد مقدس: به نشر، 91، 42 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز  سطح: پایه

کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، مکالمه، جمله سازي، تمرین ها

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه کتب آموزشي زبان انگلیسي بر مبناي فرهنگ و تربیت اسالمي 
است که براي نو آموزان زبان تدوین شده است. مخاطبان در این اثر با کلمات اصلي و پایه اي که 
براي جمله سازي و شروع گفتگو مناسب است، آشنا مي شوند. در هر بخش در کنار تصاویر رنگي، 
تمرین هایي نیز درج شده است. کتاب حاوي یک بسته فلش کارت و یک لوح فشرده آموزشي است.
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 .Pick up English for persian kids 1b .]323. محمدیان، امیر... ]و دیگران
مشهد مقدس: به نشر، 91، 46 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز  سطح: پایه

کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، واژگان، جمله سازي

چكیده: اثر پیش رو از سري کتاب هاي آموزش زبان انگلیسي با تکیه بر فرهنگ و مفاهیم دیني 
است که براي نو آموزان زبان تدوین شده است. در این جلد کودکان با واژه هاي کاربردي انگلیسي، 
جمله هاي پرسشي ساده، رنگ ها و مکالمه هاي ابتدایي آشنا مي شوند. کتاب حاوي یک لوح فشرده 

آموزشي و یک بسته فلش کارت است.

 .Pick up English for persian kids 2a .]324. محمدیان، امیر... ]و دیگران
مشهدمقدس: به نشر، 91، 46 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي
کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، واژگان، جمله سازي، مکالمه

چكیده: اثر پیش رو از جمله کتب آموزش انگلیسي بر پایه فرهنگ و تعالیم اسالمي است که 
براي نو آموزان زبان تدوین شده است. نام شغل ها، میوه ها، وسایل نقلیه، حیوانات و چگونگي کاربرد 
فعل هاي امر از جمله مطالب کتاب است. یک لوح فشرده آموزشي و یک بسته فلش کارت نیز به 

کتاب ضمیمه است.

.Pick up English for persian kids 2b .]325. صنعتي فر، محمدصالح... ]و دیگران 
مشهدمقدس: به نشر، 91، 46 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز  سطح: پایه

کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، جمله سازي، تمرین ها

چكیده: کتاب پیش رو از مجموعه کتب آموزش زبان انگلیسي بر پایه فرهنگ اسالمي است 
که براي نو آموزان زبان تدوین شده است. در این کتاب مخاطبان طرز ساخت جمله هاي ساده با 
فعل هاي to be و افعال ربطي و نیز عبارت هاي اسمي را مي آموزند. کتاب حاوي یک لوح فشرده 

آموزشي و یک بسته فلش کارت حاوي واژگان مورد نیاز است.
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 .Pick up English for persian kids 3a .]326. محمدیان، امیر... ]و دیگران
مشهدمقدس: به نشر، 91، 84 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي
کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، الفبا، تمرین ها

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه کتب آموزش زبان انگلیسي است که بر مبناي فرهنگ ایراني 
نیز  انگلیسي و صداي هر حرف و  الفباي  نوآموزان  این جلد،  و اسالمي تدوین شده است. در 
صورت هاي ترکیبي حروف را مي آموزند. بعد از هر درس چند تمرین مختصر نیز براي تثبیت درس 

آمده است. کتاب همچنین حاوي یک بسته فلش کارت است.

 .Pick up English for persian kids 3b .]327. محمدیان، امیر... ]و دیگران
مشهدمقدس: به نشر، 91، 34 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي
کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، الفبا، جمله سازي

چكیده: اثر پیش رو از مجموعه کتب آموزش زبان انگلیسي بر پایه فرهنگ و تربیت اسالمي 
است. این کتاب حاوي آموزش الفباي انگلیسي همراه با تصاویر و یک فعالیت کوچک بعد از هر 
درس است. براي یادگیري بهتر یک لوح فشرده آموزشي شامل دروس شنیداري کتاب نیز به اثر 

ضمیمه شده است.

328. محمدیان، امیر. Pick up English for persian kids 4a. مشهد مقدس: 
به نشر، 91، 44 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: میاني
کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، مکالمه، جمله سازي

چكیده: تربیت انسان هاي ارزشمند، مدیر و کارآمد که ضمن داشتن آداب اسالمي، مهارت هاي 
نوین علمي را نیز دارا باشند، از اهداف آموزشي است. کتاب پیش رو از مجموعه کتب آموزش 
زبان است که بر اساس فرهنگ اسالمي و دیني تدوین شده و مهارت هاي چهارگانه انگلیسي را 
در کودکان تقویت مي کند. کتاب حاوي یک لوح فشرده و یک بسته فلش کارت براي یادگیري 

بهتر است.
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 .Pick up English for persian kids 4b .]329. محمدیان، امیر... ]و دیگران
مشهد مقدس: به نشر، 91، 44 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز  سطح: میاني

کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، واژگان، جمله سازي، مکالمه

چكیده: کتاب حاضر از سري کتاب هاي آموزش زبان با تکیه بر فرهنگ و تعالیم اسالمي است 
و چهار مهارت زباني را با تمرین در آنها تقویت مي کند. ساختمان جمله هاي ساده، پرسش هاي 
کوتاه پاسخ و چگونگي پاسخ به جمله هاي سوالي از جمله مباحث کتاب است. یک لوح فشرده 

آموزشي و یک بسته فلش کارت نیز به کتاب ضمیمه است.

.Pick up English for persian kids 5a .]330. صنعتي فر، محمدصالح... ]و دیگران 
مشهدمقدس: به نشر، 91، 46 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: میاني
کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، جمله سازي، مکالمه

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه کتب آموزش انگلیسي است که بر مبناي فرهنگ اسالمي و 
نگارش یافته است. در این اثر کودکان اشکال مختلف ساخت جمله هاي سوالي، تعجبي و پاسخ به 
جمله هاي سوالي را مي آموزند. کتاب حاوي یک لوح فشرده و یک بسته فلش کارت آموزشي است.

.Pick up English for persian kids 5b .]331. صنعتي فر، محمدصالح... ]و دیگران 
مشهدمقدس: به نشر، 93، 60 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: میاني
کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، جمله سازي، تمرین ها، مکالمه

چكیده: کتاب حاضر از سري کتاب هاي آموزش زبان انگلیسي بر پایه فرهنگ اسالمي است در 
جلد پیش رو مخاطبان طرز ساخت جمله هاي پرسشي با پاسخ بلند و نیز شکل جواب دهي به این 
پرسش ها را مي آموزند. کتاب حاوي یک لوح فشرده آموزشي است و بعد از هر درس تمرین هاي 

مختصري تدوین شده است.
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 Pick up English for persian .332. لطیفیان اصفهاني، لیدا/ سرسرابي، شراره سادات
kids starter. مشهدمقدس: به نشر، 91، 44 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: پایه
کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، واژگان، جمله سازي

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه کتب آموزش زبان انگلیسي که با تکیه بر فرهنگ و ارزش هاي 
اسالمي نگارش یافته است. در جلد پیش رو کودکان جمله هاي ساده و ابتدایي براي معرفي خود و 
نیز نام اشیا و واژگان ابتدایي را مي آموزند. کتاب حاوي یک لوح فشرده آموزشي و یک بسته فلش 

کارت براي یادگیري بهتر است.

 Pick up English, starter,workbook .333. صنعتي فر،  محمدصالح/  اصفهاني، لیدا
مشهدمقدس: به نشر، 92، 40 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز  سطح: پایه

کلمات کلیدي: آموزش زبان انگلیسي، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: اثر حاضر حاوي مجموعه تمرین ها و فعالیت هایي همراه با سرگرمي است که براي تقویت 
پایه اي ترین مهارت ها در آموزش زبان انگلیسي براي کودکان 6 تا 11 سال تدوین شده است. طي 
سرگرمي هاي کتاب مهارت تشخیص واژگان، درک رنگ ها، نام حیوانات و دیگر مهارت هاي ابتدایي 

چون خواندن و درک مطلب در کودکان تقویت مي گردد.

 334. ویکي، کمرون. Rainbow Children. تهران: شرکت غزال جوان، 93، 40 ص، وزیري
مخاطب: دانش آموز  سطح: پایه

کلمات کلیدي: زبان خارجه، مواد درسي، داستان ها

چكیده: این کتاب دربردارنده داستاني کوتاه براي زبان آموزان مبتدي است که ساختار جمله هاي 
انگلیسي و واژه هاي پرکاربرد را به آنها آموزش مي دهد. کتاب با نقاشي ها و تصاویر رنگي و کودکانه 

همراه شده است و یک سي دي آموزشي نیز به کتاب ضمیمه است.
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335. هان، هانا. Rainbow Children, workbook. تهران: شرکت غزال جوان، 
93، 24 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز  سطح: پایه
کلمات کلیدي: زبان خارجه، مواد درسي، تمرین ها

چكیده: این کتاب حاوي مجموعه تمرین هاي کتاب داستان است که واژه هاي جدید کتاب داستان 
را براي زبان آموزان در تمرین ها و فعالیت هاي گوناگون مرور و بازخواني مي کند. تمرین ها به تقویت 

تمرکز، به خاطرسپاري و گسترش دایره واژگان کمک مي کند

336. هانت، جرد. TheThree Brothers and the Dragon. تهران: شرکت غزال 
جوان، 93، 32 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي
کلمات کلیدي: زبان خارجه، مواد درسي، داستان ها

چكیده: اثر پیش رو داستاني کوتاه به زبان انگلیسي را در بر دارد که براي زبان آموزان سطح 
مقدماتي تدوین شده است. طي داستان، نوآموزان با واژه هاي جدید،  دیکته کلمه ها و ساختارهاي 

جمله بندي درست و کاربردي آشنا مي شوند. یک سي دي آموزشي نیز به کتاب ضمیمه است.

 .The Three Brothers and the Dragon workbook هانا.  هان،   .337
تهران: شرکت غزال جوان، 93، 24 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي

کلمات کلیدي: زبان خارجه، مواد درسي، تمرین ها

چكیده: کتاب پیش رو تمرین هاي کتاب داستان را با همین عنوان در بر دارد. فعالیت هاي کتاب به 
مرور و بازیابي واژه هاي جدید داستان کمک مي کند و شیوه نگارش، کاربرد واژگان و درک مطلب 

را به آنها مي آموزد. یک سي دي آموزشي نیز به کتاب ضمیمه است.
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338. توانایي، مجید. Tip Top 1 Flash Cards. تهران: خط سفید، 93، 40 ص، جیبي 
مخاطب: دانش آموز  سطح: پایه

کلمات کلیدي: تکنولوژي آموزشي، زبان خارجه، ابزارهاي کمک آموزشي، بازي و سرگرمي

چكیده: براي ثبت طوالني مدت واژگان زبان در ذهن، تکنیک هاي کاربردي و موثري وجود دارد؛ 
یکي از این تکنیک ها استفاده از فلش کارت ها است. در این بسته آموزشي مجموعه کارت هایي 
حاوي نام رنگ ها، وسیله ها و خوراکي ها همراه با تصاویر آنها تهیه شده است که به یادگیري و 

به خاطرسپاري واژگان ابتدایي زبان انگلیسي به نوباوگان کمک مي کند.

339. توانایي، مجید. Tip Top 2 Flash Cards. تهران: خط سفید، 93، 40 ص، جیبي 
مخاطب: دانش آموز  سطح: پایه

کلمات کلیدي: تکنولوژي آموزشي، زبان خارجه، ابزارهاي کمک آموزشي، بازي و سرگرمي

چكیده: آموزش واژگان زبان انگلیسي نیازمند بکارگیري تکنیک هاي موثر و منطبق با سن و سال 
یادگیرنده است. بسته حاضر حاوي کارت هاي آموزشي است که واژگان ابتدایي را همراه با شکل به 
کودکان آموزش مي دهد. عالوه بر معناي هر واژه، کودکان با صورت نوشتاري آن نیز آشنا مي شوند.

340. توانایي، مجید. Tip Top 3 Flash Cards. تهران: خط سفید، 93، 40 ص، جیبي 
مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي

کلمات کلیدي: تکنولوژي آموزشي، زبان خارجه، ابزارهاي کمک آموزشي، بازي و سرگرمي

چكیده: براي یادگیري عمیق محتواي درس بهتر است فرایند آموزش همراه با تفریح و بازي 
باشد. بسته آموزشي پیش رو حاوي مجموعه کارت هایي براي به خاطر سپاري واژگان مقدماتي زبان 

انگلیسي است. هر کارت حاوي یک واژه همراه با تصویري از آن است.
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341. توانایي، مجید. Tip Top 4 Flash Cards. تهران: خط سفید، 93، 40 ص، جیبي 
مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي

کلمات کلیدي: تکنولوژي آموزشي، زبان خارجه، ابزارهاي کمک آموزشي، بازي و سرگرمي

چكیده: ابزارهاي کمک آموزشي با هدف تسهیل فرایند یادگیري و ایجاد نشاط در جریان آموزش 
تدوین مي شوند. بسته آموزشي حاضر دربردارنده مجموعه کارت هایي است که واژگان زبان انگلیسي 
را به نو آموزان زبان آموزش مي دهد. روي هر کارت واژه اي مرتبط با نام مکان ها، شغل ها یا نام 

حیوانات همراه با عکس درج شده است.

342. توانایي، مجید. Tip Top Math Book 1. تهران: خط سفید، 93، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز  سطح: پایه

کلمات کلیدي: زبان انگلیسي، تمرین ها، درس نامه، پرسش ها

چكیده: اثر حاضر دربردارنده آموزش اعداد انگلیسي از 1 تا 5 به نوآموزان است. در هر بخش 
عالوه بر خود اعداد، شکل نگارش آنها و ترتیب شمارش هر یک به وسیله شکل ها و نقاشي هاي 
کودکانه آموزش داده شده است. بعد از درس، مجموعه تمرین هاي کوتاهي براي مرور و بازیابي 

مفاهیم درج شده است

343. توانایي، مجید. Tip Top Math Book 2. تهران: خط سفید، 93، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز  سطح: پایه

کلمات کلیدي: زبان انگلیسي، تمرین ها، درس نامه، پرسش ها

چكیده: کتاب پیش رو به آموزش اعداد 6 تا 10 انگلیسي به نو آموزان زبان اختصاص دارد. در 
هر بخش عالوه بر شکل هر عدد، دیکته آن همراه با شکل ها و تصاویر رنگي به کودکان آموزش 
داده مي شود. در بخش هاي دیگر کتاب همچنین بعضي از رنگ ها و معادل آنها در زبان انگلیسي 

آموزش داده شده است.
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344. توانایي، مجید. Tip Top Math Book 3. تهران: خط سفید، 93، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي

کلمات کلیدي: زبان انگلیسي، تمرین ها، پرسش ها، درس نامه

چكیده: در این کتاب اعداد 11 تا 15 به زبان انگلیسي به نو آموزان زبان آموزش داده شده است. 
عالوه بر ترتیب شمارش اعداد، مخاطبان با صورت نوشتاري هر عدد آشنا مي شوند. همچنین در 
کتاب شکل هاي هندسي مثلث و لوزي و سایزهاي انداز ه گیري همراه با شکل و بازي هاي آموزشي 

معرفي شده است.

 345. توانایي، مجید. Tip Top Science Book 1. تهران: خط سفید، 93، 24 ص، خشتي
مخاطب: دانش آموز  سطح: پایه

کلمات کلیدي: زبان انگلیسي، تمرین ها، پرسش ها، درس نامه

چكیده: این کتاب به آموزش زبان انگلیسي به نو آموزان زبان اختصاص دارد. در بخش هاي 
گوناگون کتاب، مخاطبان با نسبت هاي خانوادگي، نام بخش هاي مختلف بدن و صورت، فصل هاي 
چهارگانه سال و حواس پنج گانه آشنا مي شوند. در خالل هر بخش، عالوه بر واژگان آن مبحث، 

جمله ها و ساختارهاي جمله سازي آموزش داده شده است.

 346. توانایي، مجید. Tip Top Science Book 2. تهران: خط سفید، 93، 24 ص، خشتي
مخاطب: دانش آموز  سطح: پایه

کلمات کلیدي: زبان انگلیسي، تمرین ها، درس نامه، پرسش ها

چكیده: کتابي که پیش رو دارید براي نوآموزان زبان طراحي شده و زبان انگلیسي را با محوریت 
آموزش مفاهیم درس علوم، دانستني هایي درباره حیوانات و محیط زیست به آنها آموزش مي دهد. در 
هر بخش، مخاطبان با مجموعه واژگان مرتبط و معني آنها در ساختار جمله هاي ساده آشنا مي شوند.
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 347. توانایي، مجید. Tip Top Science Book 3. تهران: خط سفید، 93، 24 ص، خشتي
مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي

کلمات کلیدي: زبان انگلیسي، تمرین ها، پرسش ها، درس نامه

چكیده: در این کتاب مفاهیم علوم تجربي به زبان انگلیسي به نوآموزان آموزش داده شده است. 
شکل هاي مختلف آب در طبیعت، راه هاي حفظ محیط زیست و زندگي در سیاره زمین، شکل هاي 
گوناگون ماده و فواید برق در زندگي انسان ها از جمله موضوعات کتاب است. در هر بخش همچنین 

تمرین هاي کوتاهي براي مرور و بازیابي مطالب درج شده است.

 348. توانایي، مجید. Tip Top Students Book 1. تهران: خط سفید، 93، 68 ص، خشتي
مخاطب: دانش آموز  سطح: پایه

کلمات کلیدي: زبان انگلیسي، تمرین ها، پرسش ها، درس نامه

چكیده: اثر پیش رو حاوي مجموعه فعالیت هایي همراه با بازي و سرگرمي در راستاي آموزش 
زبان انگلیسي است. در بخش هاي این کتاب روش سالم و احوال پرسي، جمله هاي پرکاربرد در 
کالس درس و در جمع دوستان، واژه هاي معادل براي خوراکي هاي مدرسه و چهار رنگ اصلي 
همراه با شکل هاي کودکانه آموزش داده شده است. یک سي دي آموزش نیز به کتاب ضمیمه است.

 349. توانایي، مجید. Tip Top Students Book 2. تهران: خط سفید، 93، 68 ص، خشتي
مخاطب: دانش آموز  سطح: پایه

کلمات کلیدي: زبان انگلیسي، تمرین ها، پرسش ها، درس نامه

چكیده: کتابي که پیش رو دارید، واژگان زبان انگلیسي در حوزه اسباب بازي ها، اعداد 1 تا 5، 
خودروها، وسایل بازي در زمین بازي، اعضاي بدن و حیوانات را به کودکان آموزش مي دهد. در هر 
بخش عالوه بر جمله سازي و دیکته واژگان، نو آموزان زبان با استفاده از بازي هاي کمک آموزشي و 

سرگرمي مي توانند مطالب درسي را بازگو کنند.
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 350. توانایي، مجید. Tip Top Students Book 3. تهران: خط سفید، 93، 68 ص، خشتي
مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي

کلمات کلیدي: زبان انگلیسي، تمرین ها، پرسش ها، درس نامه

چكیده: اثري که پیش رو دارید به آموزش زبان انگلیسي با محوریت واژگان اختصاص دارد. در 
بخش هاي مختلف کتاب مخاطبان با نسبت هاي خانوادگي، نام لباس ها، اجزاي خانه، غذاها و اعداد 
6 تا 10 آشنا مي شوند. براي مرور و بازیابي درس، مجموعه فعالیت هاي آموزشي همراه با بازي و 
سرگرمي براي هر بخش در نظر گرفته شده است. یک سي دي آموزشي نیز به کتاب ضمیمه است.

 351. توانایي، مجید. Tip Top Students Book 4. تهران: خط سفید، 93، 68 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز  سطح: مقدماتي

کلمات کلیدي: زبان انگلیسي، تمرین ها، پرسش ها، درس نامه

چكیده: این کتاب حاوي فعالیت هاي کمک آموزشي براي درک بهتر مفاهیم کتاب درسي زبان 
انگلیسي است. فعالیت هاي کتاب به کودکان کمک مي کند واژگان مربوط به انواع شغل ها، مکان ها 
و حیوانات را فرابگیرند. در بخش هاي دیگر کتاب واژه هاي مربوط به آسمان و اجرام آسماني و اتاق 
خواب نیز با شکل معرفي و آموزش داده شده است. یک سي دي آموزشي نیز به کتاب ضمیمه است.

 352. توانایي، مجید. Tippy Toppy flash cards. تهران: خط سفید، 93، 40 ص، جیبي 
مخاطب: دانش آموز  سطح: پایه

کلمات کلیدي: تکنولوژي آموزشي، زبان خارجه، ابزارهاي کمک آموزشي، بازي و سرگرمي

چكیده: به یاد سپاري واژه ها تکنیک هاي خاص و گوناگوني دارد؛ یکي از این تکنیک هاي راهگشا 
استفاده از فلش کارت ها است. بسته حاضر حاوي مجموعه کارت هایي است که واژه هاي ابتدایي 
و پرکاربرد زبان انگلیسي را همراه با تصاویرشان به کودکان آموزش مي دهد. نام رنگ ها، وسیله ها، 

بازي ها و نام حیوان ها از جمله محتواي کارت ها است.
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شعر

353. محمدزماني، جواد/ برقعي، حمیدرضا. آزمون سرخ معرفي و گزيده شعر واليي: 
امیرکبیر:  تهران:  محمدعلي مجاهدي- يوسفعلي میر  شكاك- خسرو احتشامي. 

کتاب هاي جیبي، 1391، 80 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: ادبیات دیني، شعر فارسي، ادبیات فارسي

چكیده: بخش عمده اي از شعرهاي آئیني فارسي بیانگر شوق و شادماني حاصل از تجسم کمال 
در وجود و حریم اهل بیت )ع( و نیز اندوه در بیان مصیبت ها و مظلومیت آنها است. در این اثر بعد 
از معرفي اجمالي سه شاعر محمدعلي مجاهدي، یوسفعلي میرشکاک و خسرو احتشامي، گزیده اي 

از اشعار ایشان آمده است.

 354. مجاهدي، محمدعلي. آفتاب کائنات معرفي و گزيده شعر واليي: سید حسن غزنوي
- حكیم خاقاني شرواني- حكیم نظامي گنجوي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 

1391، 86 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: شعر مذهبي، ادبیات فارسي

چكیده: »آفتاب کائنات« از مجموعه »آستان پاکان«، دربردارنده برگزیده اشعار والیي »سیدحسین 
غزنوي«، ملقب به »اشرف الدین«، از سخنوران سده ششم هجري و برگزیده اشعار حکیم »خاقاني 
شرواني« معروف به »حسام العجم«، شاعر قرن ششم، و حکیم و شاعر نظامي گنجوي است. عالوه 
بر معرفي اجمالي شاعران، سبک شعري، آثار و مراتب علمي و باورهاي مذهبي ایشان آورده شده 

است.
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 355. شرافت ، محمدجواد. از ديار روشني معرفي و گزيده شعر واليي: سیدرضا مؤيد-
محمدجواد غفورزاده- غالم رضا شكوهي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 88 

ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصیلي: سوم
کلمات کلیدي: ادبیات دیني، شعر فارسي، ادبیات فارسي

چكیده: اثر حاضر براي مخاطبان و خوانندگان شعر آئیني تدارک دیده شده است. در آغاز کتاب 
معرفي اجمالي شاعران اشعار والیي؛ سیدرضا مؤید، محمدجواد غفورزاده و غالمرضا شکوهي درج 
شده و حتي المقدور از طرح مباحث تخصصي خودداري شده است. در ادامه، اشعاري از ایشان با 

معیار اتقان، استواري مفاهیم و شیوایي و رسایي سخن انتخاب و در کتاب درج شده است.

356. میرشکاک، یوسفعلي. با آموزگار اخالق: گزيده بوستان سعدي شیرازي. تهران: 
امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 192 ص، رقعی 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: شعر فارسي، گزیده بوستان، سعدي، داستان هاي منظوم

چكیده: جلد هفتم از مجموعه »گزیده داستان هاي منظوم فارسي« دربردارنده گزیده »بوستان« 
سعدي شیراز است. مطالب در 10 قالب با عنوان هاي »در عدل و تدبیر و رأي«، »در احسان«، »در 
عشق و شور و مستي«، »در تواضع«، »در رضا«، »در قناعت«، »در تربیت«، »در شکر بر عافیت«، 

»در توبه و راه صواب« و »در مناجات و ختم کتاب« آورده شده است.

357. 14 دفترهاي ادبي: باغ خدا؛ گزيده اي از آثار اعضاي مراکز آفرينش هاي ادبي. 
تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1391، 172 ص، خشتي                    

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: شعر، داستان، بهشت، رحمت الهي

چكیده: یکي از راه هاي شکوفایي استعداد و خالقیت در کودکان و نوجوانان، نوشتن و پرورش 
روحیه نگارش و خلق آثار ادبي است. کتاب حاضر، از مجموعه »دفترهاي ادبي« است که دربردارنده 
گزیده اي از آثار اعضاي مراکز آفرینش هاي ادبي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان است. در 
این اثر، اشعار و داستان هاي گروه هاي مختلف سني با موضوع بهشت و رحمت الهي درج  شده است. 
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358. مرکز ارتباطات مردمي ریاست جمهوري. به نشاني بهار: نامه هاي مردمي به رئیس 
جمهور. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1391، 88 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدی: شعر، یادداشت ها.

چكیده: در دوره هشت ساله ریاست جمهوري »دکتر محمود احمدي نژاد« و در جریان سفرهاي 
استاني ایشان و هیأت دولت، افراد زیادي از اقشار مختلف جامعه در گوشه و کنار ایران اسالمي به 
رئیس جمهور منتخب خود نامه نوشتند و احساسات، درخواست ها، اشتیاق قلبي و تقدیر و تشکر خود 
را در قالب هاي گوناگون ابراز کردند. مطالعه این دست نوشته ها روشن گر همدلي و مشارکت عموم 
مردم در آباداني ایران و میزان عشق و عالقه به مسئوالن و خادمان کشور است. در دفتر حاضر، 

گزیده اي از این دست نوشته ها در دو بخش شعر و یادداشت کوتاه گردآوري شده است.

 359. احمدي، مجتبي. پاهاي تو منهاي يك. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان،
1392، 36 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: شعر فارسي، شعر سپید، نوجوان، جنگ ایران و عراق

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده مجموعه اي از اشعار سپید است. موضوع محوري این اشعار، جنگ 
تحمیلي و هشت سال دفاع مقدس است. شهیدان، شهیدان گمنام، اسارت، جانبازان، جانبازان 
شیمیایي، جهاد و...، از مضامین مطرح شده در این اشعار است. این کتاب با هدف آشنایي نوجوانان 

و جوانان با مضامین جنگ و دفاع مقدس تدوین شده است.

 360. امیني، سودابه. پسر اردي بهشت، مجموعه شعر. تهران: کانون پرورش فکري کودکان
و نوجوانان، 1391، 68 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: شعر فارسي، شعر نوجوان، مضامین مختلف

چكیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده اشعاري براي نوجوانان و جوانان است. این اشعار در قالب 
شعر سپید سروده شده و تصاویر زیبا و ملموس، بیان شاعرانه و زبان ساده و روان، از ویژگي هاي 

شاخص این مجموعه شعر است.
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361. مرداني، مهدي. پشت سر پايیز. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
1391، 36 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: شعر فارسي، شعر نوجوان، موضوعات مختلف

چكیده: کتاب مصور حاضر، دربردارنده مجموعه شعرهایي که براي گروه سني)ج( و )د( است.اشعار 
کتاب با تصاویري جذاب و دل نشین همراه شده و مضامیني چون پروردگار، چهارده معصوم )ع(، بهار، 

شهر، شلوغي، طبیعت، روابط انساني و ... را شامل مي شود.

362. زماني، محمد/ برقعي، حمیدرضا. ترجمان شكوه معرفي و گزيده شعر واليي: علي 
 موسوي گرمارودي- طاهره صفارزاده. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1393، 102 ص، رقعي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: شعر مذهبي، اهل بیت.

چكیده: »ترجمان شکوه« جلد بیست وششم از مجموعه »آستان پاکان« است. در این جلد گزیده اشعار 
والیي در قالب غزل، قصیده، ترکیب بند و... آورده شده است. اشعار ایشان آییني با رویکرد مراثي و مناقب و 
فضایل اهل بیت)ع( و درباره عاشورا، ماجراي رویارویي حربن یزید ریاحي و امام حسین)ع(، عشق حضرت 
حبیب  بن مظاهر، بي تابي علي اصغر)ع(،  مدح علي اکبر)ع(، ماجراي مصیبت حضرت زینب و شهادت 
حضرت ابوالفضل)ع( و احواالت امام سجاد)ع( است. در پایان اشعاري از جفاهایي وارده به ساحت عاشورا 

و همچنین فقدان عنصر حماسه سروده شده است.

363. عرب، هانیه. تولدي دوباره. تهران: نظري، 1392، 64 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: نثر، ادبیات فارسي، دل نوشته، زندگي

چكیده: کتاب حاضر، در قالب نثر، حاوي دل نوشته هاي نویسنده ای است که علي رغم مبتال بودن 
به معلولیِت جسمي حرکتي، با امید به زندگي و تحصیل ادامه مي دهد. عنوان هاي دل نوشته ها 
عبارتند از: »زندگي«، »شانس«، »حسرت«، »قاصدک«، »صبر«، »جوانه«، »سکوت«، »دلتنگي« 
و... در دل نوشته »جوانه« مي خوانیم: »بر روي لوح لطیف زندگي، دانه کوچک باور را افشاندم و 
با خورشید گرمابخش تالش، وجودش را نوازش کردم. اکنون در انتظار لبخند مهربان ابر و جشن 

تولد باران هستم...«



147 دوره  آموزش متوسطه اول 16 / شعر 

364. برازش، علیرضا. حافظ عاشق: عشق از نگاه لسان الغیب. تهران: امیرکبیر، 1392، 
360 ص، پالتویي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: شعر فارسي، ادبیات فارسي، عرفان

چكیده: کتاب پیش رو دربردارنده ابیات لسان الغیب است که به تفکیک موضوع و به صورت 
تک بیت هایي همراه با توضیحات بسیار کوتاه براي واژگان گردآوري و تنظیم شده است. ابیات از 

میان غزلیات این شاعر انتخاب شده است و عالوه بر معني، تفسیرهایي را نیز ارائه مي دهد.

365. میرکیاني، محمد. حرف هاي زمیني براي بچه هاي زمیني. تهران: منادي تربیت، 
1393، 232 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: راه و رسم زندگي، ادبیات نوجوانان، گزیده ها

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده 777 نکته آموزنده و راه و روش اندکي بهینه و مؤثر به همراه 
تصویرهاي کاریکاتوري در قالب هاي طنز، جدي، بازي ادبي و... براي نوجوانان است. در نمونه اي 
از این نکته ها مي خوانیم: »دیوها، با دست شیر مي خورند. فقط آدم، آدم مي شود صفر هر چه کند 

یک نمي شود و...«

366. شرافت، محمدجواد. حسینیه دل معرفي و گزيده شعر واليي: حبیب چايچیان- 
غالم رضا سازگار- علي انساني. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1392، 128 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: ادبیات دیني، شعر فارسي، ادبیات فارسي

چكیده: مجموعه پیش رو حاوي نگاهي مختصر به زندگي و سیر شعري و نیز بخشي از آثار شیواي 
سه شاعر نام آشناي اهل بیت )ع(؛ حبیب اهلل چایچیان، سازگار و انساني است. هر بخش از کتاب به 
معرفي یکي از شاعران، زبان او و سبک نظم آفریني و نگاه وي به موضوع شعر آئیني اختصاص دارد 

و در ادامه ، اشعار هر یک آمده است.
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367. هاشمي،  منیره. خوش به حال رودخانه، مجموعه شعر نوجوان. تهران: کانون 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1391، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: شعر فارسي، شعر نوجوان، مضامین مختلف

چكیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده مجموعه اشعاري از »منیره هاشمي« است که براي گروه 
سني )د(سروده است. این اشعار در قالب شعر نو و چهارپاره سروده شده و مضامین مختلفي را در 
برمي گیرد. تصاویر زیبا و ملموس، بیان شاعرانه و زبان ساده و روان، از ویژگي هاي شاخص این 

مجموعه شعر است.

368. مطر، احمد. درها هم زبان دارند. ایاد فیلي. تهران: آوگان، 1393، 128 ص، جیبي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: سوم
کلمات کلیدي: شعر عرب، احمد مطر، ادبیات جهان، شعر اجتماعي

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده مجموعه اشعار عربي، ترجمه دفتر »احادیث االبواب«، نوشته 
»احمد مطر«، متولد 1956 در روستاي »التنومه« اطراف شهر »بصره« در عراق است. شاعر در این 
کتاب تالش کرده است، درددل مردم و مسائل اجتماعي آن ها را از زبان »درها« بیان کند. در یکي 
از اشعار مي خوانیم: »از فرجام خوش ناالن اند، درهاي چوبین چه در میخانه باشیم چه در صومعه، 

عاقبت آتش در انتظار همه ماست!«

369. مرداني، مهدي. دلتنگي هاي يك آپارتمان. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 1392، 44 ص، خشتي کوچک 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: شعر فارسي، شعر نوجوان، آپارتمان ها

چكیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده اشعاري با موضوع آپارتمان و آپارتمان نشیني است که براي 
نوجوانان و جوانان سروده شده است. آپارتمان  نشیني، فرهنگي است که روز  به روز در جامعه ي ما 
در حال گسترش است و آپارتمان ها جاي خود را به خانه  هاي ویالیي مي دهد. با تغییر این فرهنگ، 
زندگي افراد، به خصوص کودکان دستخوش تغییرات فراواني مي شود. شاعر در این کتاب، تالش 

کرده تا در قالب شعر سپید به این موضوع بپردازد.
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370. یزدي، عباس. ديوان باباطاهر عريان. تهران: فرهنگ دانشجو، 1393، ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: شعر فارسي، عارفان، ادبیات فارسی

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه »گلستان شعر و ادب فارسي«، در بردارنده گزیده اشعار باباطاهر 
عریان همداني، از عارفان وارسته و از شاعران نامي قرن پنجم هجري است. این مجموعه با هدف 
اعتالي فرهنگ ادب فارسي و آشنا کردن مخاطب، به خصوص نسل جوان، با اندیشه ها و باورهاي 

فرهیختگان شعر و ادب فارسي تهیه شده است.

371. میرشکاک، یوسفعلي. روي نیك بختي: گزيده مثنوي جام جم اوحدي مراغه اي. 
تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 192 ص، رقعی 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: شعر فارسي، داستان هاي منظوم، ادبیات فارسی

چكیده: کتاب حاضر، جلد نهم از مجموعه »گزیده داستان هاي منظوم فارسي«، حاوي گزیده مثنوي 
»جام جم« اوحدي مراغي اصفهاني، از شاعران معروف قرن هفتم و هشتم است. جام جم منظومه اي است 
در پنج هزار بیت بر وزن و روش »حدیقه« سنایي غزنوي. این منظومه بعد از ذکر مقدمات طویل به سه 
»دور« تقسیم شده است. دور اول در مبدأ آفرینش، دور دوم در کیفیت معاش اهل دنیا و دور سوم در 
معاد و احوال آخرت. مناجات، در آداب التماس، در صفت علم، در تربیت اوالد، در منع اسراف، در صفت 

طلب علم، در حال قضاوت و قضا و در حد و جهر، عنوان هاي گزیده اي از شعرهاي این شاعر است.

 372. سادات اخوي، سید محمد. زير چرخ کبود: بیت  هايي در وصف و ستايش آزادگي )1(.
 تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 88 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: شعر فارسي، ادبیات تعلیمي، داستان ها، ادبیات فارسي

چكیده: در ساحت ادبیات تعلیمي همه چیز در خدمت اندیشه و تجربه سراینده است و از این 
رو، شعر بیشتر به حوزه نظم وارد مي شود. این جستار دربردارنده مجموعه بیت ها، تک بیت ها و 
داستان هایي از شاعران و نویسندگان معاصر است که با محوریت وصف و ستایش آزادگي گردآوري 

شده است.
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373. شعبان نژاد، افسانه. زير شاخه درخت به. تهران: نشانه، 1393، 40 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: شعر سپید، ادبیات فارسي، شعر فارسی

چكیده: کتاب حاضر، دربردارنده مجموعه اشعاري در قالب شعر سپید، با مضامین خیال، جدایي، 
طبیعت، دلتنگي، غم و شادي، و... است. در »بوي به« مي خوانیم: »ایستاده اي پشت مه زیر شاخه 

درخت به خیسم از نگاه مه گرفته ات آرزوي دست من دست هاي بوي به گرفته است.«

 374. محمدي، کاظم. شعر قرآني: گنجینه شعر و ادب. کرج: نجم کبري، 1393، 238 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصیلي: سوم
کلمات کلیدي: شعر، قرآن، ادبیات فارسی

چكیده: در این کتاب، نخست مطالبي به طور اجمالي درباره شعر قرآني آورده شده است. سپس 
شعرهایي از شاعران و ادیبان زمان پیامبر)ص( ارائه شده  اند. در ادامه زیر عنوان »مشاعره با آیات 
قرآن کریم«، ابیاتي از شاعراني چون موالنا، خاقاني، سعدي، نظامي گنجوي، عطار، جامي، و... 
درباره قرآن و اتفاقات و مباحث قرآني بیان شده و در پایان نیز پي نوشتي درباره شعر قرآني و منابع 

و گزیده کتاب نامه درج شده است.

375. محمدزماني، جواد/ برقعي، حمیدرضا. صحني از آينه معرفي و گزيده شعر واليي: 
مشفق کاشاني- سیمین دخت وحیدي- محمود شاهرخي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي 

جیبي، 1392، 112 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: ادبیات دیني، شعر فارسي، ادبیات فارسي

چكیده: شعر در سرزمین ما همواره این توان و توفیق را داشته است که منادي معنویت و ستایشگر 
ارزش هاي الهي و آرمان هاي انساني باشد. در این مختصر، سه تن از شاعران آئیني مشفق کاشاني، 
سیمین دخت وحیدي و محمود شاهرخي به اجمال معرفي شده اند و گزیده هایي از آثار آنان ارائه 

شده است.
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376. رهنما، شاهین. غم هاي قالبي. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1392، 
32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: سوم

کلمات کلیدي: شعر فارسي، شعر نوجوان، موضوعات گوناگون

چكیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده اشعاري از »شاهین رهنما« است که براي گروه سني )ج(
و )د( تدوین  شده است. شاعر تالش کرده تا نگاهي نو و خالقانه به موضوعات روزمره داشته باشد 
و بدین ترتیب، قوه  تخیل و رؤیاپردازي را در کودکان و نوجوانان تقویت کند. به چالش کشیدن 

رفتارهاي آدمیان و بازگشت به فطرت انساني، از ویژگي هاي اشعار این دفتر شعر است.

377. برازش، علیرضا. فقیه عاشق: عشق از نگاه امام خمیني)ره(. تهران: امیرکبیر، 
1392، 424 ص، پالتویي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: شعر فارسي، ادبیات فارسي، عرفان

چكیده: این مجموعه در صدد شناخت زوایاي پنهان و پیداي مفهوم عشق از دیدگاه امام خمیني بوده 
و بر مبناي اشعار سروده ایشان تدوین و تنظیم شده است. هر یک از بیت ها به صورت تفکیک شده از 

غزل و ذیل موضوعات مشخص همراه با توضیحاتي بسیار کوتاه دسته بندي شده است

378. شعبان نژاد، افسانه. کتاب شعر 1 در کوچه هاي شعر. تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1392، 116 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: شعرفارسی، برگزیده ها، ادبیات فارسي

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده گزیده اي از اشعار بزرگان دیروز و امروز ادب فارسي است. اشعار 
منتخب در پنج بخش تنظیم شده و طي آن، اشعاري از شاعران کالسیک، شاعران معاصر، شاعران 
دیگر نقاط جهان و شاعران نوجوان آمده است. بخشي از کتاب نیز به ترانه هایي همراه با نت 
موسیقي هر یک اختصاص یافته است. این اثر با هدف آشنایي نوجوانان با بخشي از ادبیات غني 

ایران زمین و جهان گردآوري شده است.
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379. شهابي، طاهره. کالغ و عینك من. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
1391، 28 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: شعر فارسي، شعر کودک، مضامین مختلف

چكیده: کتاب مصور حاضر، دربردارنده  اشعاري براي گروه نوجوانان است. این ترانه ها در قالب 
چهارپاره و با زباني ساده و روان و آهنگین سروده شده و طی آن مضامین و موضوعاتي چون: جهان، 

طبیعت، انسان ها، حیوانات و... مطرح شده است.

 380. یزدي، عباس. گزيده ديوان اشعار شهريار. تهران: فرهنگ دانشجو، 1392، 64 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: شعر، محمدحسین شهریار، مدح اهل بیت، ادبیات فارسي

شعرهاي  گزیده  دربردارنده  فارسي«،  ادب  و  شعر  »گلستان  مجموعه  از  جلد  این  چكیده: 
سیدمحمدحسین بهجت تبریزي، متخلص به »شهریار«، یکي از برجسته ترین شاعران غزل سراي 
معاصر است. در این کتاب که با هدف اعتالي فرهنگ و ادب فارسي تهیه شده است، عالوه بر 
غزل هاي شهریار، شعرهاي وي در مدح اهل بیت)ع(، از جمله امام حسین)ع(و امام رضا)ع(و شرح 

حال ایشان ارائه شده است.

381. میرشکاک، یوسفعلي. گل باغ آشنايي: گزيده لمعات فخر الدين عراقي. تهران: 
امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1393، 152 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: سوم

کلمات کلیدي: داستان هاي منظوم، مثنوي و غزل، لمعات.

چكیده: در جلد چهارم از مجموعه »گزیده داستان هاي منظوم فارسي«، گزیده »لُمعات« شیخ 
فخرالدین ابراهیم بن بذر جمهر بن عبدالغفار همداني فراهاني، معروف و مشهور به عراقي، از مشایخ 
بزرگ و از شاعران قرن هفتم هجري، در قالب 28 لمعه و عشاق نامه در ده فصل در قالب مثنوي 

و غزل آورده شده است.
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382. ابراهیمي، جعفر. مي نويسم ابر باران مي شوم! )مجموعه شعر(. تهران: امیرکبیر: 
کتاب هاي شکوفه، 1391، 29 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: شعر نوجوانان، مفاهیم زندگي، طبیعت، ادبیات نوجوانان

نام خدا«؛  به  این عنوان هاست: »مثل  با  چكیده: کتاب حاضر دربردارنده مجموعه شعرهایي 
»اردیبهشت«، »کوچه آشنا«، »درخت پیر«، »هم کالسي«، »تو کیستي؟«، »برف و مترسک«، 
»مثل آغوش مادر«و... . شعرها با مضامین طبیعت، آفریده هاي پروردگار، دوستي، انتظار، مادر، 

عشق و... است. 

383. سادات اخوي، سید محمد. نقل و نبات. تهران: منادي تربیت، 1391، 76 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي : شعر فارسي، طنز

این  با  به صلوات  مختوم  موزون  و طنزهاي  اشعار  دربردارنده  نبات«  و  »نقل  کتاب  چكیده: 
عنوان هاست: »روز سبز«، »معلمي«، »روز عید«، »هوا«، »سایه«، »ساده« و... در بخشي از شعر 
اول هفته مي خوانیم: »گرچه دور از همیم، باز یکدستیم، تا ابد در کنار هم هستیم، روز نوراني ات 
به خیر آقا! خواهر من!... شما!... شما و شما! دست حق یار »روز«تان تا شب، نرود چرخ زندگي به 

عقب شاد باشید... .

384. بیابانکي، سعید. هزار دست دعا معرفي و گزيده شعر واليي: قادر طهماسبي- 
محمدرضا سهرابي نژاد- حسین اسرافیلي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي جیبي، 1391، 104 

ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: مجموعه شعر، شعر مذهبي، شاعران معاصر

چكیده: اثر حاضر، جلد شانزدهم از مجموعه »آستان پاکان« است. در این جلد گزیده اي از 
شعرهاي والیي سه تن از شاعران معاصر با نام هاي قادر طهماسبي، محمدرضا سهرابي نژاد و 
حسین اسرافیلي گنجانده شده است. اشعار والیي در قالب رباعي، مرثیه، غزل، قصیده هاي مذهبي 
و عاشورایي، جنگ، و... ارائه شده اند. ضمن معرفي اجمالي شاعران، سبک شعري و آثار ایشان را 

نیز معرفي کرده است.
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385. محمدزماني، جواد/ برقعي، حمیدرضا. هنگامه تغزل معرفي و گزيده شعر واليي: 
امیرکبیر: کتاب هاي جیبي،  حمید سبزواري- نصراهلل مرداني-احد ده بزرگي. تهران: 

1393، 96 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: مجموعه شعر، شعر مذهبي، مرثیه عاشورا

چكیده: جلد دوازدهم از مجموعه »آستان پاکان« با نام »هنگامه تغزل« به معرفي و گزیده شعر 
والیي حمید سبز واري )1304ـ ( و مرحوم استاد نصراهلل مرداني )1326ـ 1382( و احد ده بزرگي 
( از شاعران معاصر اختصاص دارد. در این اشعار مرثیه هایي از عاشورا، ماجراي شهادت امام  )1328ـ 
علي)ع(، روایات و احادیث معصومین، والدت و شیوه هاي رفتاري امام مهدي)عج( و...، همچنین 

رویدادهاي مهم جهان، ایران، انقالب و... آورده شده است.

10. تهران: خط سفید،  Short sorahs of the holy quran .386. قلي زاده، روح اهلل
1393، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: سوم

کلمات کلیدي: قرآن، شعر کودک، برگزیده ها

چكیده: در کتاب حاضر، 10 سوره کوتاه از قرآن کریم، یعني سوره هاي حمد، ناس، مسد، کوثر، 
فلق، توحید، نصر، کافرون، فیل و قدر به صورت سه زبانه )فارسي، عربي و انگلیسي(براي کودکان 
مهد و پیش دبستاني ارائه شده است. مطابق با متن آیات، شعرهاي فارسي نیز آورده شده اند. کتاب با 
هدف تقویت زبان کودکان و آشنا کردن آنان با سوره هاي قرآني و با داستان ها و حوادث قرآني، به 

همراه لوح فشرده صوتي شامل قرائت و ترتیل استاد عبدالباسط، تهیه شده است.
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387. رسولي، یوسف. روش تدريس عربي پايه هفتم )دوره اول متوسطه(. تبریز: آلتین، 
1393، 80 ص، وزیري 

مخاطب: معلم
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: روش ها و فنون تدریس، راهنماي معلمان، راهنماي آموزشي

چكیده: موفق ترین کالس ها کالسي است که در آن لذت و شادي در کار گروهي و شرکت 
دانش آموزان در روخواني وجود داشته باشد. موضوع کتاب پیش رو معرفي الگوهاي متنوع تدریس 
با استفاده از روش هاي علمي براي جلوگیري از خستگي  و مدیریت کالس عربي در مدرسه 
دانش آموزان و افزایش بازدهي کالس است. در هر بخش عالوه بر اهداف جزئي و کلي، فعالیت هاي 

کمک آموزشي، روش تدریس هر مبحث و روش ارزشیابي پایاني ارائه شده است.

388. اطرج، صدیقه. زنگ عربي هفتم. اصفهان: خط مهر، 1393، 184 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: تمرین ها، آزمون ها، درس

چكیده: از آنجا که زبان عربي زبان قرآن و دین است، باید از شیوه هاي نوین آموزشي براي شیرین 
کردن تعلیمات عربي استفاده کرد. کارافزار پیش رو در راستاي آسان آموزي و تثبیت آموخته هاي 
فراگیران تدوین شده و دربردارنده واژه نامه )شامل تمرین واژگان(، ترجمه عبارات درس و آموزش 
تصویري قواعد است. در بخش هاي گوناگون محتواي درسي در قالب تصاویر و مثال هاي مختلف 

یادگیري را براي دانش آموزان آسان تر مي کند.
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389. عباسي، حجت اهلل... ]و دیگران[. عربي پايه هفتم دوره اول متوسطه. تهران: مرکز 
انتشارات توسعه علوم، 1393، 103 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: راهنماي آموزشي، آزمون ها، تمرین ها

چكیده: تمرین در کنار درس به یادگیري عمیق تر و کابردي کردن دانسته ها مي انجامد. کتاب 
پیش رو عالوه بر متن درس و تمرین ها، دربردارنده درس نامه اي است که در آن قواعد و نکته هاي 
زبان با توضیح و مثال هاي شفاف بازگو شده است. کتاب همچنین دربردارنده تمرین هاي تالیفي، 
آزمون هاي چهارگزینه اي و آزمون هاي استاندارد است. این اثر با هدف آموزش گام به گام عربي و 

تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف دانش آموزان نگارش یافته است.

390. یزداني، عبداهلل/ روانبخش، منیره. عربي جامع پايه هشتم دوره اول متوسطه. 
تهران: گامي تا فرزانگان/ هیمه، 1393، 162 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: راهنماي آموزشي، تمرین ها، آزمون ها

چكیده: عربي زبان اول جهان اسالم و زبان فرهنگ و تمدن بیشتر کشورهاي اسالمي است. 
کتاب پیش رو دربرگیرنده کل مطالب کتاب درسي و حل تمرین ها است. در پایان متن هر درس، 
براي فهم بهتر دانش آموز، سواالتي از متن طراحي شده تا درک مطلب و مهارت مکالمه فراگیران 
تقویت گردد. پرسش ها در سه قالب سواالت امتحاني بدون پاسخ و سواالت چهارگزینه اي تدوین 

شده است.

391. ولي پور، محمد/ پناهي، کبري. کتاب کار عربي هشتم )دوره اول متوسطه(. تبریز: 
آلتین، 1393، 116 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: آزمون ها، تمرین ها، راهنمای آموزشی

چكیده: کتاب کار و تمرین میدان اندیشه و کار است زیرا دانش آموزان مطالبي را که در کالس 
آموخته اند با تمرین در ذهن تثبیت مي کنند. در این کتاب، مطالب هر درس از قاعده محوري خارج 
شده و به سوي متن محوري و ترجمه سوق یافته است. براي هر درس 10 سؤال ترجمه مدار آمده 
است و در پایان هر درس تعدادي سؤال تستي نیز تدوین گردیده است. بیشتر سؤاالت کاربردي و 

در حد درک و فهم دانش آموزان است.
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392. ولي پور، محمد/ پناهي، کبري. کتاب کار عربي هفتم )دوره اول متوسطه(. تبریز: 
آلتین، 1393، 125 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: آزمون ها، تمرین ها، راهنمای آموزشی

چكیده: تمرین ضمن سنجش آموزه هاي دانش آموزان، باعث رشد فراگیر آنها و تثبیت آموخته هایشان 
مي گردد. این کتاب با فاصله گرفتن از قاعده محوري در آموزش عربي، به متن محوري و ترجمه 
نزدیک شده و از این رو سؤاالت ترجمه اي در کتاب گنجانده شده است. براي هر درس 10 سؤال 

ترجمه  اي مطابق با درس آمده و در پایان هر درس تعدادي سؤال تستي نیز ارائه شده است.
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393. هارمون، دانیل. کتاب هاي سبز: اثرآلودگي هوا بردستگاه تنفس. یوسف عرفاني فرد. 
تهران: فني ایران، 1393، 44 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: بهداشت، پیشگیري، آلودگي هوا، بیماري ها، ادبیات نوجوانان

چكیده: آالینده هاي شیمیایي که هر روز تعداد و مقدار آنها در هوایي که تنفس مي کنیم بیشتر 
مي شود، بر همه اندام هاي ما تأثیر مي گذارند. در کتاب پیش رو به زبان ساده و قابل فهم مفهوم 
آلودگي و تعریف آن براي نوجوانان تشریح شده است. در ادامه، نشانه هاي تأثیر نامطلوب آلودگي، 
انواع بیماري ها و اختالل هاي حاصل از آن و راهکارهاي بهبود یا حل این معضل نیز ارائه شده است.

394. مورگان، سالي. کتاب هاي سبز: ارزش آب. شهرزاد فتوحي. تهران: شرکت انتشارات فني 
ایران، 1392، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: منابع طبیعي، آلودگي ها، ادبیات نوجوانان

چكیده: آب سه چهارم وزن بدن انسان را تشکیل مي دهد و بدون آن در هیچ نقطه اي زندگي 
شکل نمي گیرد. دانش آموزان در این کتاب با منابع مختلف آب، چرخه آب، مسیرهاي طبیعي و 
مصنوعي تصفیه آب و روش هاي صرفه جویي آن آشنا مي شوند و با آزمایش هاي مختلف، راه هاي 

کنترل آلودگي آب را فرامي گیرند.
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395. کوته، راینر. از ذره بین تا میكروسكوپ هاي امروزی. کمال بهروز نیا. تهران: قدیاني، 
1393، 48 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: معادن، میکروسکوپ، ذره بین، عدسي

چكیده: میکروسکوپ یا ذره بین قدرت بینایي را چند برابر و ما را با رازهاي بیشتري از طبیعت 
آشنا مي کند. ساختمان سلول ها در زیر میکروسکوپ به  خوبي مشخص مي شود. میکروسکوپ 
در پزشکي و علوم بسیار تأثیر داشته است. کتاب » از ذره بین تا میکروسکوپ هاي امروزي« از 
مجموعه ي» چرا و چگونه«، درباره ي خرید میکروسکوپ نوري و شیوه ي کار با آن توضیح مي دهد. 
روش هاي مشاهده ي دقیق جانوران و گیاهان با میکروسکوپ را شرح مي دهد و پیشرفت هاي جدید 

در فناوري میکروسکوپي، میکروسکوپ الکتروني و میکروسکوپ تونلي را معرفي مي کند.

396. اسپیلزبوري، ریچاردولوییس. گفت و گو درباره ي انرژي: انرژي آب. مجیدعمیق. تهران: 
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1393، 32 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: منابع طبیعي، ادبیات کودکان و نوجوانان، دایرة المعارف ها

چكیده: آب یکي از مهم ترین و پراستفاده ترین منابع انرژي است که مردم قرن هاست براي انجام 
کارهایشان از آن استفاده مي کنند. در این اثر انواع سدهاي برقي- آبي و کارکرد آنها معرفي شده 
است. همچنین روش هاي بهره گیري از صورت هاي مختلف آب )جاري، راکد، جزر و مد و...(بررسي 

شده است.

397. اسپیلزبوري، ریچاردولوییس. گفت و گو درباره ي انرژي: انرژي باد. حسن ساالري. تهران: 
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1393، 32 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: منابع طبیعي، ادبیات کودکان و نوجوانان، دایرة المعارف ها

چكیده: براي به دام انداختن انرژي باد به ابزارهاي ویژه اي مانند توربین ها یا پروانه ها نیاز است. 
در این کتاب روش هاي استفاده از این انرژي، چگونگي تولید برق از انرژي باد، تاثیر مزرعه هاي 
بادي بر حیات وحش و نکته هایي براي ایمني بیشتر در هنگام بکارگیري این انرژي به کودکان و 

نوجوانان آموزش داده شده است.
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398. اسپیلزبوري، ریچاردولوییس. گفتگو در باره انرژی : انرژي خورشیدي. حسن ساالري. 
تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1393، 32 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: منابع طبیعي، ادبیات کودکان و نوجوانان، دایرة المعارف ها

چكیده: انرژي خورشیدي منبعي تجدیدپذیر است که مي تواند جایگزین سوخت هاي فسیلي 
شود. در این کتاب، نوجوانان با انواع راه هاي بهره برداري از انرژي خورشیدي، کارکرد سلول هاي 

خورشیدي، نیروگاه هاي تولید انرژي و فناوري هاي مرتبط با این حوزه آشنا مي شوند.

399. اسپیلزبوري، ریچاردولوییس. گفت و گو درباره ي انرژي: انرژي زيست توده. مجیدعمیق. 
تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1393، 32 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: منابع طبیعي، ادبیات کودکان و نوجوانان، دایرة المعارف ها

چكیده: سوخت زیستي نوعي سوخت گازي، مایع یا جامد است که از چوب تا الکِل حاصل از 
محصوالت کشاورزي مانند ذرت را شامل مي شود. در این کتاب انواع نیروگاه هاي تولید انرژي از 
مواد زاید، کارکرد هریک، تاثیر این نوع انرژي در جو کره زمین و محیط زیست و هزینه هاي این 

نوع انرژي بازگو گردیده است.

400. اسپیلزبوري، ریچاردولوییس. گفت و گو درباره ي انرژي: انرژي سوخت فسیلي. سلیمان 
فرهادیان. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1393، 32 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: منابع طبیعي، ادبیات کودکان و نوجوانان، دایرة المعارف ها

چكیده: انرژي سوخت فسیلي منبعي تجدیدناپذیر است که تاکنون منشأ اصلي تولید الکتریسیته 
در جهان به حساب مي آمده است. در این کتاب انواع سوخت هاي فسیلي، کارکرد نیروگاه ها و 
راهکارهاي بهینه مصرف کردن این نوع سوخت با زبان ساده و با تصاویر مستند به نوجوانان و 
کودکان آموزش داده شده است. در کتاب همچنین آزمایش هایي ساده براي درک بهتر مطالب نیز 

در نظر گرفته شده است.
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401. هاوکس، نایجل. کتاب هاي سبز: انرژي هاي نو. شهرزاد فتوحي. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 1392، 36 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: منابع طبیعي، انرژي، ادبیات نوجوانان

چكیده: انرژي توانایي انجام کار است، به وجود نمي آید و از بین نمي رود، فقط از شکلي به شکل 
دیگر تبدیل مي شود. نوجوانان در این کتاب با انواع انرژي هاي نو آشنا مي شوند و درباره برتري ها و 
تنگناهاي هر یک اطالعات کسب مي کنند. زبان اثر ساده است و اطالعات در بخش هاي گوناگون 

با تصاویر طبیعي و نقاشي همراه شده است.

402. اسپیلزبوري، ریچاردولوییس. گفت و گو درباره ي انرژي: انرژي هسته اي. سلیمان فرهادیان. 
تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1393، 32 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: منابع طبیعي، ادبیات کودکان و نوجوانان، دایرة المعارف ها

چكیده: انرژي هسته اي از انواع تجدیدپذیر انرژي است که مي تواند جایگزین انرژي هاي فسیلي 
و منبعي براي تولید برق در جهان گردد. در این اثر، نوجوانان و کودکان با سوخت هسته اي، 
کارکرد نیروگاه هاي تولید انرژي اتمي و راهکارهایي براي استفاده بهینه از این انرژي آشنا مي شوند. 
همچنین رویدادهاي تاریخي و حوادث مرگبار حاصل از مدیریت نادرست نیروگاه هاي جهان نیز 

بازگو شده است.

403. ابراهیمي، نادر. با من آشنا شو! با من دوست شو!. تهران: سیوا/ همگام با کودکان و 
نوجوانان، 1392، 32 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: ادبیات فارسی، معدن، صنایع استخراجي

چكیده: کشور ایران به دلیل داشتن شرایط جغرافیایي خاص از ذخایر غني طبیعي و معدني بهره مند 
است. موضوع کتاب حاضر واژه نامه اي درباره معدن هاي ایران است. مطالب کتاب با زباني ادبي 
و خیال گونه و آمیخته با شعر نگارش یافته است و در هر بخش عالوه بر معرفي واژه شناسي مواد 

معدني، واژه هاي مرتبط با آن در حوزه شغل، رشته تحصیلي و... نیز تشریح شده است.
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404. استات، کارول. بهترين راهنماي ستارگان و فضا. ساجده  نقي زاده. تهران: امیرکبیر: 
کتاب هاي شکوفه، 1392، 56 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: ادبیات نوجوانان، نجوم، کیهان شناسي، ستارگان

چكیده: جهان ما از مواد و انرژي هایي تشکیل شده که مي توانیم با چشم ببینیم یا از راه هاي 
دیگري آنها را حس کنیم. در این کتاب اصطالحات و مفاهیم علم ستاره شناسي به صورت مختصر 
و مفید و با بیاني ساده و علمي تعریف و تشریح شده است. در کنار هر موضوع، تصاویر کارتوني و 

طبیعي مرتبط نیز آمده است.

و  )جلد دوم: شیمي  پیش بیني، مشاهده، توضیح  مایکل.  باون،   هوم/  هیثوم،   .405
زيست شناسي(. معصومه خلیلي، ملیحه خلیلي. تهران: مدرسه، 1393، 108 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: فعالیت هاي فوق برنامه، آزمایشگاه، علوم

چكیده: مجموعه دو جلدي حاضر فرصتي براي همه معلمان و دانشجویان علوم پایه و علوم 
تجربي فراهم مي آورد تا با قدرت سلسله مراتب مشاهده علمي و ثبت گزارش را درک کنند و آن را 
به کار بندند. روند حاضر بینش عمیق تري درباره علوم آزمایشگاهي ارائه مي کند و درباره اشکاالت 

دانش آموزان به آنها کمک خواهد کرد.

406. گریت هاوس، لیزا ایي. تاريخ اختر شناسي. حسن ساالري. تهران: نواي مدرسه، 1393، 
32 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: سرگذشت نامه ها، نجوم، منجمان

چكیده: اخترشناسي از جمله علوم باستاني است که پیشینه تحقیقات آن به هزاران سال پیش باز 
مي گردد. نوجوانان در این کتاب با ستاره شناسان بزرگي آشنا مي شوند که براي پیشرفت این شاخه از 
دانش، گام هاي بزرگي برداشته اند. در هر بخش ذیل عنوان هر دانشمند، شرح مختصري از زندگي 

علمي وي و دستاوردهاي پژوهشي و تأثیرگذار او درج شده است.
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 407. یانکوفسکي، کاني. تلسكوپ ها و اخترشناسان. سلیمان فرهادیان. تهران: نواي مدرسه،
1393، 32 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: سرگذشت نامه ها، اختراعات، ادبیات نوجوانان، نجوم

دانشمندان  دیگر  او،  از  بعد  و  ساخت  دانمارکي  دانشمند  یک  را  تلسکوپ  نخستین  چكیده: 
تلسکوپ هایي ساختند که هر یک از نوع پیشین خود بهتر بودند. این کتاب دربردارنده معرفي 
تلسکوپ هاي زمیني و فضایي و دانشمندان سازنده آنها است. مطالب کتاب به زبان ساده و قابل فهم 

نگارش یافته و ذیل عنوان هر دانشمند شرح مختصري از زندگي علمي وي آمده است.

408. بومون، امیلي. شگفتي هاي جهان: خورشید. مهناز عسگري. تهران: محراب قلم، 1393، 
28 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، دایرة المعارف ها، نجوم، ستاره شناسي، کیهان شناسي

چكیده: اثر حاضر حاوي آگاهي هاي اساسي درباره ستاره پرنور منظومه شمسي ما است. در این 
کتاب اطالعات تصویري و همه جانبه اي با زبان ساده و علمي آمده است که به نوجوانان کمک 
مي کند تا درک بهتري از تغییرات آب و هوایي کره زمین، تاثیر خورشید بر زیست کره و موجودات 

زمیني داشته باشند.

409. تاجیک، حسن. دانستني هاي شگفت انگیز نجوم و دايناسورها به بیان ساده. 
تهران: رافع، 1392، 164 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: ستاره شناسي، نجوم، دایناسورها، پرسش ها، پاسخ ها

چكیده: جهان بیکراني که امروزه آن را به عنوان عالم الیتناهي مي شناسیم، زماني گوي بزرگ و 
بي نهایت سوزاني بوده که با یک انفجار بزرگ به کرات و سیارات و ستاره هاي امروزي تبدیل شده 
است. این کتاب سرگذشت کیهان و منظومه شمسي را با زبان علمي و قابل فهم براي نوجوانان 
تشریح مي کند. در بخش هاي دیگري از کتاب، حیات موجودات اولیه روي کره زمین توضیح داده 

شده است.
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410. جکسون، تام. شاهدعیني: دانشنامه اسرار علم. نجمه عسکري. تهران: ایده پردازان 
چکاد/ گوهر اندیشه، 1393، 72 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم و سوم

کلمات کلیدي: دانشنامه ها، دایرة المعارف ها، فیزیک، شیمي، مغناطیس

چكیده: روش هاي زیادي براي یافتن پاسخ هایي در باب جهان هستي وجود دارد و علم تنها یکي 
از این روش ها است. کتاب حاضر دربردارنده شرح و توضیح جامع و مختصري براي مهم ترین 
و اصلي ترین اصطالحات علوم تجربي است. درون اتم ها و حالت ماده،  واکنش هاي شیمیایي، 

مغناطیس و فضا از جمله علومي اند که در این کتاب به آن اشاره شده است.

411. کرود، رابین. دانشنامه اسرار کیهان. تهران: ایده پردازان چکاد/ گوهر اندیشه، 1393، 
72 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: سوم

کلمات کلیدي: دانشنامه ها، دایرة المعارف ها، ستاره شناسي، نجوم

چكیده: عالم هستي هر چیزي است که در امروز، گذشته و آینده وجود دارد و فضاي بیکراني 
است که کهکشان ها و ستاره ها در آن وجود دارند و نور و پرتوها در آن نفوذ مي کنند. اثر پیش رو 
مجموعه اطالعات اساسي درباره هر یک از اصطالحات و علوم مرتبط به ستاره شناسي را همراه 
با شکل هاي مرتبط با آن در بر دارد. منظومه شمسي، جایگاه سیاره ها، پیدایش و مرگ ستاره ها از 

جمله موضوعات کتاب است.

412. مطلق، البیر. دانشنامه بدن انسان. سرور فالحي نژاد. تهران: گوهر اندیشه، 1392، 
128 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: زیست شناسي انساني، کالبد شناسي، ادبیات نوجوانان، دانش نامه ها

چكیده: کارکرد بدن انسان از هر نوع ماشین پیشرفته اي پیچیده تر است و اعضاي مختلف بدن 
باعث عملکردهاي گوناگون بدن مي شوند. اثر پیش رو حاوي اطالعات مختصر و علمي در باب 
موضوعات مختلف زیست شناسي انساني و اعضاي بدن است. دستگاه هاي اصلي بدن به همراه 

عکس و نکته هاي علمي در هر بخش معرفي شده اند.
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413. الرنس موند، آلفرد. دانشنامه حشرات. نسیم احمدي. تهران: گوهر اندیشه، 1393، 72 
ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: زیست شناسي، حشره شناسي، ادبیات نوجوانان، دانشنامه ها

چكیده: حشره ها سازگارترین و پرجمعیت ترین موجودات این سیاره اند. اثر حاضر مشتمل بر معرفي 
و بررسي حشره هاي گوناگون سطح کره زمین و خانواده هر یک است که با زبان ساده و قابل 
فهم نگارش یافته است. در هر بخش بعد از معرفي کلي ساختمان بدن، مراحل تولید و بلوغ انواع 

حشره ها، برنامه غذایي و شرایط محیط زندگي آنها بررسي و تشریح شده است.

 414. جکسون، تام. دانشنامه حیوانات. سمانه آبنیکي. تهران: گوهر اندیشه، 1393، 72 ص، رحلي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول و دوم
کلمات کلیدي: زیست شناسي حیواني، ادبیات نوجوانان، دانشنامه ها

چكیده: حیوانات تنها موجودات چندسلولي هستند که مي توانند مانند انسان ها از جایي به جاي 
دیگر حرکت کنند. اثر پیش رو به دلیل ماهیت خود دربردارنده اطالعات مختصر و مفید درباره انواع 
خانواده جانوران و اقلیم پرورش آنها است. برنامه غذایي، شرایط زندگي و دستگاه هاي مهم بدن هر 
یک از موجودات زنده در بخش هاي گوناگون این اثر همراه با تصاویر معرفي و شرح داده شده است.

415. بریجمن، راجر. دانشنامه روبات ها. شراره اسماعیل نمازي. تهران: گوهر اندیشه، 1393، 
64 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: دایرة المعارف ها، ماشین هاي خودکار، ادبیات نوجوانان

چكیده: هر ماشیني که بتواند به اطراف حرکت کند و بدون کمک انسان کارهاي متفاوت انجام 
دهد یک روبات واقعي است. کتاب پیش رو حاوي اطالعاتي در باب معرفي انواع ماشین خودکار 
است که با زباني قابل فهم نگارش یافته است. در هر بخش تاریخچه پیدایش و ساخت انواع روبات 

و روند پیشرفته شدن آن توضیح داده شده است.
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416. برني، دیوید. شاهد عیني: دانشنامه قاتالن جنگل. زهرا زادفرج. تهران: ایده پردازان 
چکاد/ گوهر اندیشه، 1393، 72 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: حیوانات، دانشنامه ها، شکارچیان

چكیده: درندگان از راه به دام انداختن و خوردن حیوانات دیگر به عنوان طعمه تغذیه مي کنند. 
دانشنامه حاضر به معرفي انواع درندگان در خشکي و دریا اختصاص دارد. همراه با توضیحات و 
معرفي هر جانور، تصاویر مربوط به محل زندگي، زیست بوم هاي مشترک، تغذیه و نوع شکار آنها 

نیز درج شده است.

 417. یانکوفسکي، کاني…]و دیگران[. دانشنامه  موضوعي  فضا  و  اختر شناسي. حسن ساالري،
سلیمان فرهادیان. تهران: نواي مدرسه، 1393، 32 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: ادبیات نوجوانان، نجوم، منجمان، دایرة المعارف ها

چكیده: دانشنامه ها ابزارهایي مفید براي یادگیري جامع و سریع و منبعي معتبر براي مطالب 
علمي به شمار مي روند. کتاب پیش رو دربردانده اطالعات مختصر و جامع در باب منظومه شمسي، 
بزرگ ترین اخترشناسان تاریخ و اختراع هاي آنها، دستاوردهاي کاوش در فضا و تاریخ اخترشناسي 
است. در هر بخش همچنین دانشمندان برتر هر حوزه معرفي و دستاوردهاي علمي آنها بررسي 

شده است.

418. علوي، الهه. دانش نامه ي بدن انسان. تهران: افق، 1392، 224 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: ادبیات نوجوانان، زیست شناسي، آناتومي، کالبدشناسي

چكیده: شناخت اجزاي بدن و کارکرد هر یک از اعضاي آن باعث اغناي حس کنجکاوي نوجوانان 
و افزایش آگاهي علمي آنان خواهد شد. دانشنامه پیش رو اطالعات علمي و مختصري در باب 
کارکرد اعضاي بدن، مراحل رشد انسان و شگفتي هاي فرایندهاي فیزیولوژیک بدن با زباني ساده 

و قابل فهم ارائه مي دهد.
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419. کیندرسلي، درلینگ. دايناسور)بچسبان وبیاموز4(. محمدرضاداهي. تهران: شرکت 
انتشارات فني ایران، 1392، 8 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: بازي هاي علمي، زیست شناسي تاریخي، تصاویر

چكیده: با مطالعه ویژگي هاي دایناسورها مي توانیم درباره این جانوران شگفت انگیز که 150 
میلیون سال بر جهان فرمانروایي مي کردند، چیزهاي بیشتري بدانیم. کتاب پیش رو دربردارنده 
اطالعات مختصري درباره ویژگي هاي جسمي، روش هاي دفاعي، محیط زندگي و شکل هاي 
مختلف دایناسورها است. در کنار هر توضیح، شکل مبهم هر دایناسور آمده است و دانش آموزان با 

برچسب هایي که به کتاب ضمیمه است، باید تصویر واضح آن حیوان را حدس بزنند.

420. ابراهیمي، نادر. راستي اگر من نبودم، دنیا چه شكلي مي شد؟. تهران: سیوا/ همگام 
با کودکان و نوجوانان، 1392، 32 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: ادبیات نوجوانان، شیمي، عناصر شیمیایي

چكیده: در جهان ما بیش از صد گونه از انواع فلز و صدها گونه آلیاژ یا هم سرشته فلزي وجود دارد. 
در مجموعه پیش رو انواع فلزها و آلیاژهاي موجود روي زمین به زبان ادبي و داستان گونه براي 
نوجوانان معرفي شده است. همچنین اصطالحات علم شیمي و نام عناصر، شکل تلفظ آنها و ویژگي 
هر یک به زبان ساده تشریح شده است. کتاب با هدف آشناسازي دانش آموزان با اصطالحات و 

کلمات عناصر شیمیایي تدوین شده است.

 421. یعقوبي کلورزي، پورانداخت. راهبردهايي در فرآيند ياددهي و يادگیري علوم تجربي.
تهران: پیام رسان، 1393، 241 ص، وزیري 

مخاطب: معلم
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: هوش، نظریه ها، پژوهش ها

چكیده: مفهوم هوش هیجاني نشان مي دهد که چرا دو نفر با بهره هوشي یکسان ممکن است 
به درجه هاي متفاوتي از موفقیت در زندگي دست یابند. در این کتاب پس از ذکر مفاهیم و تعاریف 
مربوط به حوزه هوش، سازگاري، اضطراب و افسردگي و رابطه رفتار با هوش هیجاني در مطالعات 

گذشته بررسي و تشریح شده است.
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422. فین شو، پیدر/ توس، آنا. ربات ها. فریبرز بهروزفر. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شکوفه، 
1392، 56 ص، رحلي 
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: روبات ها، هوش مصنوعي، فناوري و علوم تجربي

چكیده: یک روبات، ماشیني با اجزاي متحرک است که با یک رایانه هدایت مي شود و مي تواند با 
کمک حس گرها، وظایف گوناگوني را انجام دهد. در این کتاب، انواع روبات ها، دستگاه هاي خودکار، 
رایانه ها، اندرویدها، مایبورگ ها و دیگر دستگاه هاي ساخته شده با یک ایده اصلي مشابه معرفي و 

بررسي شده اند.

 423. آل علي، سیداحمد... ]و دیگران[. زيست شناسي هشتم متوسطه، ويژه استعدادهاي
درخشان. تهران: حلي، 1393، 184 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: راهنماي آموزشي، درس، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: زیست شناسي علم شناخت حیات و سرشار از مفاهیم رمزآلود است. در مجموعه پیش رو 
مطالب درسي در قالب نقشه هاي مفهومي و اهداف آموزشي و به صورت درس نکته ها و جزوه هایي 
در ابتداي هر فصل ارائه گردیده است. در البه الي هر متن و انتهاي هر بخش نیز پرسش هاي 

مفهومي )تشریحي( و چندگزینه اي براي خودارزیابي آمده است.

424. منسوب بصیري، علي رضا... ]و دیگران[. شیمي هشتم متوسطه، ويژه استعدادهاي 
درخشان. تهران: حلي، 1393، 92 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: جزوه آموزشي، درس، تمرین ها

چكیده: شیمي به عنوان شاخه اي از علوم تجربي حاصل فعالیت هاي بشر در تعامل با طبیعت 
است. کتاب حاضر با توجه به سه فصل نخست کتاب درسي نوشته شده است. در نگارش این کتاب 
مطالب به گونه اي انتخاب و چیده شده اند که دانش آموزان با خواندن پشت سر هم آنها مي توانند دید 
کلي نسبت به محتواي کتاب اصلي پیدا کنند. در پایان کتاب نیز مجموعه سواالتي براي ارزیابي 

دانش فراگیران در نظر گرفته شده است.
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425. منسوب بصیري، علي رضا... ]و دیگران[. شیمي هفتم متوسطه، ويژه استعدادهاي 
درخشان. تهران: حلي، 1393، 60 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: جزوه آموزشي، درس، تمرین ها

چكیده: شیمي دان ها همواره تالش کرده اند تا با کشف یا ابداع مواد جدید زندگي را براي ما 
راحت تر کنند. مطالب کتاب پیش رو بر اساس محتواي دو فصل از کتاب علوم تجربي هفتم نگاشته 
شده که مباحث مرتبط با شیمي را پوشش مي دهد. مطالب به صورت درس نامه و همراه با شکل ارائه 

شده اند و در پایان کتاب نیز مجموعه سواالتي براي ارزیابي فراگیران گنجانده شده است.

426. رمضانیان، طاهره/ صحرایي، غالمرضا. علوم تجربي پايه هفتم دوره اول متوسطه. 
کرج: گردوي دانش، 1393، 140 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: پرسش ها، آزمون ها، درس

چكیده: امروزه از آموزش به مثابه یک فرایند منظم یاد مي شود که به موجب آن اطالعات، 
مهارت ها و نگرش هاي دانش آموزان ارتقا مي یابد. کتاب پیش رو مشتمل بر دو بخش اصلي است: 
در ابتداي هر فصل، خالصه اي از مطالب کتاب درسي براي استفاده بهتر مربیان و دانش آموزان آمده 
است. پرسش هاي این بخش شامل انواع سواالت با رویکرد جدید آموزشي است که در آن از دانش 

کاربردي دانش آموز و کمتر از سواالتي مانند »تعریف کنید« استفاده شده است.

427. جوادیان صراف، زهرا/ خلیلي، معصومه. علوم تجربي هشتم. تهران: گل واژه، 1393، 
140 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: پرسش ها، پاسخ ها، آزمون ها، درس نامه

چكیده: تکالیف بعد از درس به حل مشکالت یادگیري دانش آموزان و درک بهتر مطالب درسي 
مي انجامد. اثر حاضر حاوي مجموعه پرسش هاي تشریحي و تستي و حل کردني براي محتواي 
آموزشي فصل هاي کتاب درسي است. در پایان هر بخش نیز آزموني براي آمادگي بیشتر آمده و 

پاسخ تشریحي این آزمون نیز در ادامه آن درج شده است.
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428. خیري، علي... ]و دیگران[. علوم تجربي هشتم دوره اول متوسطه. تهران: گل واژه، 
1393، 78 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: پرسش ها، آزمون ها، تمرین ها

چكیده: مرور و جمع بندي مطالب کتاب درسي از مهم ترین اهداف کتاب هاي کمک آموزشي است. 
کتاب پیش رو دربردارنده جدیدترین پرسش هاي طبقه بندي شده ویژه آمادگي براي امتحان هاي 
نهایي است. همچنین، همراه با هر یک از آزمون هاي نوبتي درج شده در کتاب، پاسخنامه تشریحي 

با رویکرد آموزشي آمده است.

429. دال فوکو، جینا. فضا  پیمايي  به  نام  زمین. سلیمان فرهادیان. تهران: نواي مدرسه، 1393، 
168 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: ادبیات نوجوانان، جغرافیا، کره زمین، محیط زیست، منابع طبیعي

چكیده: اگر زمین را به مثابه یک فضاپیما در نظر بگیریم، متوجه مي شویم که این کشتي فضایي 
در عین سفر در فضا، همه ملزومات زندگي ما را فراهم آورده است. اثر پیش رو حاوي اطالعات 
علمي درباره بخش هاي طبیعي سازنده زمین، خطرهاي زیست محیطي پیش روي این سیاره و نحوه 
بهره برداري صحیح از منابع طبیعي است. مطالب کتاب به زبان ساه و قابل فهم نگارش یافته و 

واژه نامه اي نیز در انتهاي کتاب آمده است.

 430. حنیفي یزدي، سیدحسین ... ]و دیگران[. فیزيك هفتم متوسطه اول. تهران: حلي، 1393،
188 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: درس نامه، آزمون ها، پرسش ها، تمرین ها

چكیده: فیزیک آنچه که در فرمول هاي خشک و بي روح عرضه مي شود نیست، بلکه واقعیتي است 
در هر آنچه ما مي بینیم و در اطراف ما جاري است. این کتاب سرفصل ها و موضوع هاي درسي کتاب 
علوم هفتم در رشته فیزیک را به طور کامل پوشش مي دهد. عالوه بر آن موضوع هایي در کتاب درج 

شده که فراتر از کتاب درسي است و شکاف هاي آموزشي را جبران خواهد کرد.
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 431. یوسف پور، علي. کار طاليي علوم تجربي هشتم )دوره اول متوسطه(. تهران: کاگو،
1393، 204 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: درس، تمرین ها، آزمون ها

چكیده: علوم دانشي کاربردي و دقیق است. آموزش علوم هم بر اصل نظر، دقت، پژوهش و نتیجه 
بنا شده است. کتاب پیش رو حاوي خالصه اي از درس نکته هاي کتاب درسي به همراه پرسش هاي 
گوناگون براي ارزیابي بعد از آموزش است. تمرینات ارائه شده همراه با شکل هاي کمک آموزشي به 
درک بهتر درس و تعمیق دانسته ها کمک مي کند. هر درس از کتاب اصلي به تفکیک در فصل هاي 

مختلف تشریح شده است.

432. رجبعلي جاوردي، محمد/ وحیدي، آزاده. کار طاليي علوم تجربي هفتم )دوره اول 
متوسطه(. تهران: کاگو، 1393، 154 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: درس، تمرین ها، آزمون ها

چكیده: کارافزار پیش رو شامل شرح کامل مفاهیم کتاب درسي همراه با مثال هاي متعدد است. در 
کتاب همچنین نکاتي که معمواًل دانش آموزان در آنها ضعیف اند یا ممکن است دچار اشتباه شوند نیز 

تشریح و بررسي شده است. شرح مفاهیم همراه با شکل هاي رنگي است.

433. رستگار، طاهره… ]و دیگران[. کاربرگ علوم تجربي پايه دوم )هشتم(دوره اول 
متوسطه. تهران: مرآت دانش، 1393، 48 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: آزمون ها، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: براي یادگیري علوم دانش آموز باید مسیر توسعه پایدار را از طریق افزایش کنجکاوي 
درباره دنیاي اطراف و لذت از فعالیت هاي علمي کسب کند. کاربرگ پیش رو حاوي سواالت و 
تمرینات متعدد و متنوع براي ارزیابي دانسته ها و آموخته هاي دانش آموزان است. محتواي درس به 
صورت گام به گام در تمرین ها و فعالیت ها مرور و بازخواني مي شود و دانش آموزان با درگیر شدن در 

فعالیت هاي چالشي، به تدریج در مهارت هاي تفکري پیشرفت خواهند کرد.
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434. علي محمدي، مجید... ]و دیگران[. کاربرگ علوم هشتم )اول متوسطه 2(. تهران: 
مبتکران، 1393، 52 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: آزمون ها، تمرین ها، پرسش ها

براي  را  آموزشي  هفته  به یک  مربوط  درسي  مطالب  مرور همه  آموزشي  بسته هاي  چكیده: 
تشریحي،  تمرین هاي  مجموعه  بردارنده  در  رو  پیش  کاربرگ  مي آورند.  فراهم  دانش آموزان 
کوتاه پاسخ، چندگزینه اي و... است که براي 24 هفته آموزشي تدوین شده است. سطح دشواري 
سواالت متفاوت است و در تنظیم هر بخش سعي بر آن بوده که توانمندي متفاوت دانش آموزان در 

انجام فعالیت ها لحاظ شود.

435. میرزایي، مهرداد/ علي محمدي، مجید. کاربرگ علوم هفتم )اول متوسطه 1(. تهران: 
مبتکران، 1393، 50 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: آزمون ها، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: طراحان پرسش هاي کاربرگ همواره سعي در تنظیم و طراحي پرسش هاي آموزشي 
با ظاهري نه چندان پیچیده داشته اند. این اثر دربردارنده سواالت گوناگوني است که حیطه هاي 
مختلف یادگیري مانند دانشي، حرکتي و مهارتي دانش آموزان را تقویت مي کند. محتواي سواالت 

در به خاطرسپاري تعاریف کلیدي مطلب درسي به دانش آموز کمک مي کند.

 436. یانکوفسکي، کاني. کتاب هاي سبز: کاوش درفضا. سلیمان فرهادیان. تهران: نواي مدرسه،
1393، 32 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: کیهان شناسي، ادبیات نوجوانان، فضانوردي

چكیده: منظومه خورشیدي ما در بخش بسیار کوچکي از کهکشان راه شیري و در کنار میلیاردها 
میلیارد کهکشان و ستاره دیگر قرار دارد. در کتاب پیش رو اطالعات علمي در باب آنچه دانشمندان 
تا کنون درباره ماهیت فضا و کهکشان ها بدست آورده اند، به زبان ساده ارائه شده است. همچنین 

چگونگي سفر به فضا، رصدخانه هاي بزرگ جهان و خطرهاي سفر در فضا نیز بیان گردیده است.
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 437. سرپرست، مجید. کتاب کار علوم تجربي بیست آفرين پايه هفتم دوره اول متوسطه.
تهران: قاطع البرهان، 1392، 144 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: تمرین ها، آزمون ها، پرسش ها

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده مجموعه تمرین هاي متنوع براي بازیابي و مرور محتواي کتاب 
درسي است. در هر فصل عالوه بر خالصه اي از اهم مطالب، فعالیت هایي براي کار در کالس، 

تکالیفي براي خانه و آزمون هایي براي ارزشیابي دانش آموز در نظر گرفته شده است.

438. خیري، علي... ]و دیگران[. کتاب کار علوم تجربي پايه هشتم دوره اول متوسطه. 
تهران: نخبه سازان، 1393، 192 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: راهنماي آموزشي، پرسش ها، پاسخ ها، درس

کردن  مجمل  بر  عالوه  کمک درسي  کتاب هاي  و  کمک آموزشي  جزوات  از  استفاده  چكیده: 
کتاب حاضر حاوي  فراهم مي آورد.  دانش آموزان  براي  را  موثر  و  مرور سریع  امکان  اطالعات، 
درس نامه اي از خالصه مطالب کتاب درسي، شامل مطالبي از پیش دانسته هاي دوره ابتدایي و 
نکته هاي اساسي کتاب دبیرستان است. در بخش دیگري از کتاب نمونه سواالت استاندارد همراه با 

پاسخ و آزمون هایي براي ارزیابي سطح یافته ها گنجانده شده است.

 439. نقي زاده، حمید/ نوابي، سیدابراهیم. کتاب کار علوم تجربي پايه هشتم دوره اول متوسطه.
مشهد: امید مهر، 1393، 136 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: درس، آزمون ها، پاسخ ها، راهنماي آموزشي

چكیده: کتاب کار فرصتي براي به بحث گذاشتن یافته ها در جریان رویدادهاي واقعي و عملي 
زندگي است. کتاب پیش رو مجموعه اي از فعالیت ها و پرسش هاي موثر است که براي معلم و 
دانش آموز امکان ارزیابي تدریس را فراهم مي آورد. در ابتداي هر فصل خالصه اي از مطالب کتاب 
به صورت کلي آمده است و نیز سواالت چهارجوابي براي تفهیم بهتر مطالب و یادگیري مادام العمر 

و تقویت حس کاوش گري در کتاب گنجانده شده است.
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440. رستگار، طاهره...]و دیگران[. کتاب کار و تمرين علوم تجربي پايه دوم )هشتم(
دوره اول متوسطه. تهران: مرآت دانش، 1393، 156 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: آزمون ها، تمرین ها، درس

را  این شناخت  بستر  و  است  پیرامون  تجربي شناخت جهان  علوم  آموزش  از  هدف  چكیده: 
مهارت هاي شناختي، یادگیري و نگرش هاي علمي فراهم مي آورد. فعالیت هاي کارافزار پیش رو به 
صورت هفتگي و بر اساس برنامه کالسي تنظیم شده است. کتاب حاوي تمرین هاي متنوع )تشریحي 

و کوتاه پاسخ( است که سطح وسیعي از یادگیري تا سطوح باالي تفکر را نیز شامل مي شود.

کتاب کار و کمك آموزشي علوم تجربي پايه هشتم  441. رمضاني کارشک، جواد. 
)دوره اول متوسطه(. مشهد مقدس: صیانت، 1393، 120 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: پرسش ها، آزمون ها، درس نامه

چكیده: یکي از مهم ترین رسالت هاي آموزش و پرورش، تدارک فرصت هاي یادگیري به منظور 
همراهي با فراگیرنده است. این کتاب حاوي درس نامه اي از مطالب مهم و کلیدي کتاب درسي 
همراه با پرسش هاي گوناگون تشریحي و کوتاه پاسخ و چهارگزینه اي است. همچنین آزمون هایي 

براي آمادگي امتحانات پایان ترم و مسابقات علمي نیز در نظر گرفته شده است.

442. رستگار، طاهره...]و دیگران[.  بسته مديريت کالسي: کتاب معلم علوم تجربي 
پايه دوم )هشتم(دوره اول متوسطه. تهران: مرآت دانش، 1393، 128 ص، وزیري 

مخاطب: معلم
پايه تحصیلي: دوم متوسطه اول

کلمات کلیدي: پاسخ ها، درس، راهنماي آموزشي

چكیده: کتاب معلم به عنوان ابزار کار تدریس، به آموزگاران این فرصت را مي دهد که از بسته هاي 
آموزشي استفاده بهتري کنند. کتاب پیش رو با تاکید بر پرورش مهارت هاي علوم تجربي و تقویت 
نگرش هاي علمي در طول فرایند تدریس تدوین شده است. در هر فصل بعد از ذکر اهداف آموزشي، 

پاسخ پرسش هاي کتاب کار و کاربرگ به صورت تشریحي یا کلیدي آمده است.
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 443. ابراهیمي، نادر. کمیاب و قیمتي؛ اما همان قدر هم خوب و الزم )فلزها و سنگ هاي
گرانبها(. تهران: سیوا/ همگام با کودکان و نوجوانان، 1392، 32 ص، رحلي 

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: ادبیات فارسی، معدن، صنایع استخراجي

چكیده: گام اول براي شناخت منابع معدني و کاني هاي قیمتي داشتن دایره واژگاني گسترده در 
این زمینه است. کتاب پیش رو مشتمل بر اطالعات واژه شناسي در باب فلزها و سنگ هاي گرانبها 
است که با زباني ادبي و داستان گونه نوجوانان را با اصطالحات مربوط به این علم آشنا مي کند. در 
هر بخش بعد از معرفي هر عنصر، کارکردهاي صنعتي آن، محل معادن موجود و واژه هاي مرتبط 

با آن تشریح شده است. این اثر با هدف آشنایي نوجوانان با ادبیات کاني شناسي تدوین شده است.

نواي مدرسه،  منظومه ي  خورشیدي. حسن ساالري. تهران:  ایي.  لیزا  444. گریت هاوس، 
1393، 32 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: نجوم، ادبیات نوجوانان، ستارگان

چكیده: در گذشته هاي دور مردم گمان مي کردند که زمین در مرکز منظومه خورشیدي است. در 
کتاب حاضر با زباني ساده و قابل فهم حقایق علمي در باب منظومه خورشیدي و سیاره هاي آن، 
قمرهاي هر سیاره و ویژگي ها و اقلیم و ترکیبات شیمیایي هر سیاره ارائه گردیده است. بخش ها 

حاوي عکس هاي رنگي براي فهم بهتر است.

445. چندلر، فیونا. دانش فوق پیشرفته براي نوجوانان: نخستین دايرة المعارف بدن انسان. 
جواد ثابت نژاد. تهران: ذکر/ کتاب هاي قاصدک، 1393، 64 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: دایرة المعارف ها، ادبیات کودکان و نوجوانان، کالبدشناسي

چكیده: بدن انسان مانند ماشین پیچیده و شگفت انگیزي است که از بخش هاي مختلف تشکیل 
شده و همه این بخش ها با یکدیگر همکاري مي کنند تا ما به حیات خود ادامه دهیم. در این کتاب 
دانش اولیه درباره اعضاي بدن انسان، کارکرد دستگاه هاي مختلف بدن، چگونگي کارکرد حس هاي 

پنجگانه و توضیحاتي درباره حفظ سالمتي به زبان ساده و با شکل هاي رنگي درج شده است.
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 446. داسول، پاول. دانش فوق پیشرفته براي نوجوانان: نخستین دايرة المعارف جانوران.
جواد ثابت نژاد. تهران: ذکر/ کتاب هاي قاصدک، 1393، 64 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: دایرة المعارف ها، ادبیات کودکان و نوجوانان، زیست شناسي حیواني

چكیده: میلیون ها جانور متفاوت در سیاره ما وجود دارد، اما آنها به گروه هایي تقسیم مي شوند که 
ویژگي هاي مشترکي دارند. در این کتاب پنج گروه از جانوران )پستانداران، پرندگان، خزندگان، 
حشرات و آبزیان(معرفي مي شوند و محیط زندگي هر گروه، سیستم غذایي و روش زنده ماني هریک 

به زبان ساده تشریح شده است.

447. فیرث، ریچل. دانش فوق پیشرفته براي نوجوانان: نخستین دايرة المعارف جهان 
علم. جواد ثابت نژاد. تهران: ذکر/ کتاب هاي قاصدک، 1393، 128 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: علوم تجربي، دایرة المعارف ها، ادبیات نوجوانان

چكیده: دانش عبارت  است از آنچه درباره جهان پیرامون خود مي دانیم. این اثر دربردارنده اطالعات 
کلیدي درباره دانشمندان بزرگ تاریخ، ماهیت زمین، انواع موجودات زنده، اجزاي تشکیل دهنده ماده 
و قوانین دنیاي فیزیک است. اطالعات کتاب با زباني ساده و قابل فهم همراه با تصاویر مستند یا 

نقاشي ارائه گردیده است.

و  درياها  دايرة المعارف  نخستین  نوجوانان:  براي  پیشرفته  فوق  دانش  بن.  دن،   .448
اقیانوس ها. جواد ثابت نژاد. تهران: ذکر/ کتاب هاي قاصدک، 1393، 64 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: دایرة المعارف ها، ادبیات کودکان و نوجوانان، ماهي ها

از دو سوم زمین را مي پوشانند. در کناره هاي خشکي ها و  اقیانوس ها بیش  چكیده: دریاها و 
اقیانوس ها مناطق کوچک تري از آب شور وجود دارد که دریا نامیده مي شود. در این کتاب، زندگي 
جانوران در اعماق آب ها، انواع جانوران دریایي و شرایط زندگي هریک، منابع طبیعي اعماق آب ها و 

پدیده هاي تهدیدکننده این محیط تشریح و بررسي شده است.
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نوجوانان: نخستین دايرة المعارف فضا. براي  پیشرفته  فوق  دانش  داسول،  پاول.   .449 
جواد ثابت نژاد. تهران: ذکر/ کتاب هاي قاصدک، 1393، 64 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: دایرة المعارف ها، ادبیات نوجوانان، نجوم، ستاره شناسي

چكیده: فضا پر از دیدني هاي شگفت انگیز است که گاهي با چشمان غیرمسلح و گاهي با تلسکوپ 
یا دوربین دوچشمي قابل مشاهده است. در این اثر اطالعات مختصر و کلیدي در باب ماهیت 
فضاپیماها، اشکال فضانوردي، مواد تشکیل دهنده ستاره ها، علت وجود ستاره هاي دنباله دار و... با 

رسم شکل و تصاویر واقعي توضیح داده شده است.

450. بکلیک، سو. 100حقیقت درباره ي فضا. مریم عزیزي. قزوین: سایه گستر، 1393، 
48 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: نجوم، ستاره شناسي، منظومه شمسي، دایرة المعارف ها

چكیده: : کتاب حاضر دربردارنده حقایقي درباره فضا، فضاپیماها، کرات منظومه شمسي، ستاره ها، 
زمین و سیاره هاي دیگر است. مطالب به صورت خالصه و با زبان ساده همراه با تصاویر واقعي 
ارائه شده است. در خالل بخش ها، آزمون هاي کوتاه سرگرم کننده در نظر گرفته شده تا اطالعات 

مخاطب آزموده شود. 
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علوم تربیتی

مربیان  براي  طنز )رهیافتي  بر  مبتني  آموزش  امیر.  عظیمي،  فرشاد/  بزرگي،   .451
پیش دبستاني، دبستاني و متوسطه اول(. تهران: راشدین، 1393، 64 ص، وزیري 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: بازي ها و سرگرمي هاي کودکان، زاهنمایي آموزشي، فعالیت هاي فوق برنامه، 

مدیریت کالس

چكیده: طنز به دلیل جاذبه  شادمانه اش و بي پروایي از به  هم ریختن تناسب ها، باعث ایجاد مسئله 
و انگیزه ي حل مسئله در اذهان مي گردد. کتاب پیش رو بر پایه مطالعات تجربي و پژوهش هاي 
کیفي استوار است و بنا دارد با تمرکز بر »شالوده شکني در محتواي درس« و جاذبه هاي عملیاتي 
»طنز گفتاري« و »طنز رفتاري« مربیان، رویکردي را به مخاطبان خود ارائه کند تا در روش هاي 
تدریس تاثیر نوین داشته باشد. نگارنده با تعریف موقعیت هاي گوناگون کالس، روش هاي تدریس 

مبتني بر طنز را با مثال آموزش مي دهد.

درس:  کالس  در  مؤثر  آموزش  مستمر:  یادگیري  دیگران[.  ]و  سري بي...  دین،   .452
راهبردهاي پژوهش محور براي افزايش موفقیت دانش آموزان. انوشه ضرغام وگروه 

معلمان. تهران: منظومه خرد، 1393، 264 ص، رقعي 
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

کلمات کلیدي: موفقیت تحصیلي، نظریه هاي یادگیري، پژوهش ها

چكیده: استراتژي هاي آموزشي پله هایي اند براي رسیدن به طراحي آموزشي؛ اما این راهبردها 
زماني موثرند که یکدیگر را کامل کنند. پژوهش حاضر بر اساس مباحث تئوریک و تحقیقاتي که 
در دهه اخیر در مبحث آموزش صورت گرفته، نگارش یافته است. در فصل هاي کتاب هر یک از 
راهبردها با یک پیشنهاد عملي در کالس درس و مثال هایي کاربردي همراه شده اند. مطالب این اثر 

به چگونگي استفاده از هر استراتژي براي یادگیرندگان نسل امروز اشاره دارد.
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453. مک  فیت، سین. انگیزش و اعتماد به نفس )با تأکید بر جنبه هاي مديريتي(. 
علیرضا صالحي امین، زهرا پورعلي کویخي. رشت: علي رضا صالحي امین/ زهرا پورعلي کویخي، 

1393، 112 ص، رقعي 
مخاطب: معلم، مدیر، مشاور

کلمات کلیدي: کامیابي، اعتماد به نفس، مدیریت منابع انساني

چكیده: انگیزش از جمله عمومي ترین مباحث و موضوعات پژوهشي در دنیاي کسب و کار است. 
در این کتاب عوامل ایجاد انگیزه در خود و دیگران و چگونگي استفاده از فرصت ها براي دستیابي 
به موفقیت تشریح شده است. نگارنده با تکیه بر اصول مدیریت و ضرورت هاي این حوزه، روش ها 

و راهکارهاي مؤثر در مسیر موفقیت هاي شخصي و گروهي را بیان کرده است.

 454. برنامه ريزي استراتژيك در آموزش و پرورش. تهران: آبشامه، 1393، 42 ص، وزیري
مخاطب: مدیر، کارشناس

کلمات کلیدي: برنامه ریزي آموزشي، توسعه ي آموزش و پرورش، مدیریت

نیازمند  اثربخش  برنامه ریزي  و  است  برنامه ریزي  مدیریت،  بحران  از  گریز  راه  تنها  چكیده: 
سرمایه گذاري بخشي از وقت مدیر است. اثر پیش رو دربردارنده برنامه ي استراتژیک حوزه معاونت 
در آموزش و پرورش است. در این برنامه، مسیر واضح حرکت سازمان، اهداف استراتژیک و مسائل 

آن تبیین گردیده است.

 455. اسالتري، پاتریک. برنامه ريزي  درسي  در عصر پست مدرن. صمد ایزدي... ]و دیگران[.
تهران: آواي نور، 1393، 512 ص، وزیري 

مخاطب: مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
کلمات کلیدي: مدیریت آموزشي، فلسفه آموزش و پرورش، برنامه ریزي آموزشي

چكیده: پست مدرنیسم مفهومي است که مباحث زیادي را در حوزه هاي سیاسي، اجتماعي، ادبي، 
هنري و آموزشي فراهم آورده است. در این جستار پیشینه رشته برنامه ریزي درسي و تحوالت 
آن در هر دوره در گام اول بررسي شده است. در ادامه، تأثیر نوفهم گرایي در مطالعات این حوزه 
تبیین گردیده و گفتمان هاي عصر حاضر و دیدگاه هاي پست مدرن سده اخیر در حوزه هاي مدیریت 

آموزشي و برنامه ریزي درسي تشریح گردیده است.
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 456. مجدفر، مرتضي. بسته آموزشي، برنامه درسي ويادگیري اثربخش. تهران: مرآت،
1393، 216 ص، وزیري 

مخاطب: معلم، کارشناس
 کلمات کلیدي: بسته آموزشي، برنامه های درسی، نمونه هاي بسته هاي آموزشي، تکنولوژي آموزشي،

نوآوري، کالس داري

چكیده: در مبحث اجراي برنامه هاي درسي، به ابزارها و موادي نیاز است و بسته هاي آموزشي یکي از 
آن هاست. کتاب حاضر با دیدگاهي نو در زمینه کاربرد فناوري هاي آموزشي در فرایند یاددهي یادگیري 
و مدیریت کالس درس به روز شده است. نکاتي درباره رابطه بین بسته آموزشي و خالقیت معلم در 
کتاب ذکر شده است که مي توان به تفاوت بسته آموزشي با کیت هاي رایج پي برد. در این کتاب، چند 

بسته آموزشي تولید شده در ایران و جهان نیز به تفصیل معرفي مي شوند.

 457. امیریان زاده، لیال/ امیري، سمیه. پرسش و پاسخ هاي مشاوره اي در زمینه نوجواني،
جواني، ازدواج، مهارت هاي زندگي، تربیت ديني، تربیت فرزندان و تكنیك هاي 

آرام سازي و ضد استرس. تهران: ما و شما، 1393، 184 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز، معلم، مشاور

کلمات کلیدي: مهارت هاي زندگي، روان شناسي نوجوانان، آموزش خانواده

چكیده: مشاوره عالوه بر افزایش آگاهي و دانش، از بروز مسائل و مشکالت روزمره پیشگیري 
مي کند. این کتاب حاوي راهکارهاي علمي و روان کاوانه براي حل مشکالت و مسائل دوران 
نوجواني، بلوغ، حل اختالف زوجین و... است. در راهکارهاي ارائه شده دیدگاه هاي دیني مبتني 
بر آیات قرآن و احادیث اسالمي نیز لحاظ شده است. زبان کتاب ساده و مطالب قابل فهم براي 

نوجوانان و جوانان است.

 458. هاروي،      ویرجینیااسمیت/        چیکي  وولف، لوئیس اي. پرورش يادگیري مستقل راهبردهاي
کاربردي در مشاوره تحصیلي براي افزايش موفقیت دانش آموز. احمد عابدي، شیرین 

عظیمي فر. اصفهان: نوشته، 1393، 432 ص، وزیري 
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، مشاور

کلمات کلیدي: یادگیري، روان شناسي، مطالعه

چكیده: اثر پیش رو با موضوع توجه به فرایند یادگیري و تأکید بر آموزش روش هاي آن نگارش 
یافته است. راهکارهاي علمي و روان شناختي ارائه شده در کتاب به توانمندسازي دانش آموزان 
و رسیدن به سطح یادگیري مستقل کمک مي کند. خود تنظیمي در یادگیري، آموزش چگونه 

یادگرفتن و آزمون دهي موفق از مباحث این کتاب است.
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459. شریعتي، مریم السادات. پژوهش، تدريس، معلم پژوهنده. تهران: نگارش شرق، 
1393، 64 ص، خشتي 

مخاطب: معلم، کارشناس
کلمات کلیدي: روش تدریس، آموزش معلمان، تربیت مدرس

چكیده: پژوهش، جستجوي هدفمند و منظمي براي پاسخگویي به پرسش ها با استفاده از روش هاي 
گوناگون است. در این اثر روش هاي تدریس متداول و جدید در کالس هاي خصوصي و گروهي و 

چگونگي اجراي هر روش همراه با ذکر الگوهاي عملي بیان گردیده است.

460. معافي، محمود... ]و دیگران[. تبیین رويكرد برنامه و محتواي کتاب هاي درسي 
جديد التألیف پايه هشتم دوره اول متوسطه. تهران: دانش آفرین، 1393، 200 ص، وزیري 

مخاطب: والدین، مدیر
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: برنامه ریزي آموزشي، مدیریت آموزشي، برنامه ریزي درسي

چكیده: آموزش و پرورش مهم ترین نهاد تربیت رسمي و عمومي هر کشور است. اثر حاضر به 
بررسي ویژگي هاي هر یک از کتاب هاي درسي و مولفه هاي کلیدي آنها مانند اهداف کلي، ساختار 
و محتوا، راهبردهاي یاددهي - یادگیري و شیوه ارزیابي از آموخته هاي دانش آموزان اختصاص دارد. 
هر بخش به یکي از موضوعات درسي مربوط است و متولیان آموزش عالوه بر آشنایي با رویکردها 

و اهداف آموزشي دروس، با شیو هاي ارزیابي آموزش آشنا مي شوند

 461. اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان. تدريس پژوهش محور؛ ساختارسازي هاي
 پژوهش محور1 براساس مدل E5 چرخه يادگیري. تهران: آمیس،1392، 240 ص، وزیري

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
کلمات کلیدي: روش ها و فنون آموزشي، روش تدریس، ارزشیابي آموزشي

چكیده: آموزش پژوهش محور صرفاً یک روش تدریس نیست، بلکه استراتژي نویني به منظور 
آموزش روش یادگیري به دانش آموز است. کتاب پیش رو راهکارهاي عملي براي دوري از آموزش 
نتیجه محور و روي آوردن به پروژه محوري در جریان تدریس را به صورت عملي در اختیار خوانندگان 
قرار مي دهد. در هر بخش مبحثي به عنوان موضوع تدریس در نظر گرفته شده و طي آن، روند ارائه 

و تحکیم فرایند آموزش و ارزشیابي به صورت عملي تشریح شده است.
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 462. اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان. توسعه مطالعات پژوهشي معلمان )کاربردي
کردن پژوهش( در آموزش و پرورش. اصفهان: آمیس، 1393، 280 ص، وزیري

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: تربیت معلم، تربیت استاد، آموزش نیروي انساني

چكیده: توسعه پایدار و همه جانبه در هر کشوري به نحو قابل توجهي در گرو گسترش کمي و کیفي 
فعالیت هاي پژوهشي آن کشور است. کتاب پیش رو حاوي گزارش هاي توسعه مطالعات پژوهشي 
معلمان دوره متوسطه و ابتدایي نواحي مختلف تهران و بعضي نواحي ایران است. این اثر تالشي 

منسجم و نظام مند به منظور توسعه دانش موجود در این زمینه است.

 463. فریدني اسفنجاني،     جعفر. چشم انداز پرورشي مدرسه. تبریز:        اختر، 1393، 160 ص،      وزیري
مخاطب: معلم، مدیر 

کلمات کلیدي: برنامه هاي فرهنگي، راهنماي آموزشي، فعالیت هاي فوق برنامه

چكیده: فعالیت ها و برنامه هاي تربیتي و پرورشي باید در متن همه برنامه هاي درسي باشد و 
محدود به یک یا چند عنصر خاص نباشند. کتاب پیش رو شیوه نامه اي عملي براي برنامه ریزي 
ساعت پرورشي مدارس ارائه مي دهد. نگارنده ضمن تعریف مفهوم پرورش و جایگاه امور تربیتي در 
مدارس، راهکارهاي آموزشي در باب بهداشت روان و جسم، فعالیت هاي عملي و تجربي و مشاوره 

در مدارس را ارائه مي دهد.

 464. روچ،     استیو.      چگونه از فرزندانتان در مقابل خطرات اينترنت و تلفن همراه محافظت
کنید. مریم مشایخ. تهران: پنجره، 1392، 104 ص، رقعي 

مخاطب: معلم، والدین 
کلمات کلیدي: آموزش والدین، فناوري ارتباطات، آسیب شناسي

چكیده: گسترش اینترنت و رسانه هاي تصویري و صوتي و تلفن همراه لحظه به لحظه بسیاري 
از خانواده ها را در ارتباط با فرزندان با مشکالت جدي روبه رو کرده است. در اثر پیش رو آسیب هاي 
بالقوه فضاهاي مجازي و فناوري هاي الکترونیکي و رفتارهاي آسیب زا که امنیت رواني اشخاص را 

به هم مي زند و تهدیدهاي رواني براي آنها ایجاد مي کند معرفي و بررسي شده است.
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 465. شفیعي، معصومه. چگونه هوشمندسازي را در مدارس ايران تقويت کنیم: )کاربرد
هوشمندسازي در مدارس(. تهران: معصومه شفیعي، 1393، 74 ص، رقعي 

مخاطب: معلم 
کلمات کلیدي: آموزش رایانه اي، مواد و روش هاي آموزشي، مدارس هوشمند

چكیده: مدرسه هوشمند فضایي است که قادر باشد کارکرد خود را با توجه به نیازهاي روز جامعه 
و کودکان تغییر دهد و ارزیابي کند. در این اثر، ماهیت و کارکرد فضاهاي هوشمند آموزشي تعریف 
و تشریح شده و در ادامه، اهداف جزئي و کلي این گونه مدارس، نیازهاي دانش آموزان و معلمان و 

روش هاي برآورده کردن این نیازها نیز تبیین شده است.

.Whats   holding   you  back= 466. هورن، سام. چه عاملي مانع موفقیت شماست؟ 
نوشین ریشهري. تهران: نگارینه، 1392، 398 ص، رقعي 

مخاطب: معلم، مشاور
کلمات کلیدي: مهارت هاي زندگي، روان شناسي اجتماعي، خودآگاهي

چكیده: آنچه اطمینان و دلگرمي نامیده مي شود، با مقام، ثروت یا موقعیت هاي دیگر به دست 
نمي آید، بلکه مهارتي است که حاصل خودسازي و عدم توجه به گذشته و آینده است. کتاب پیش 
رو حاوي توصیه ها و راهکارهاي روان شناختي براي کسب شهامت در رفتار، اعتمادبه نفس و قدرت 
و بي توجهي به عوامل بازدارنده در مسیر زندگي است. مطالب کتاب در قالب تکلیف هاي عملي در 
سي روز تدوین شده و در هر روز نقشه عملي براي پیاده سازي موفقیت در موقعیت هاي گوناگون 

گنجانده شده است.

 467. هالوول، ادوارد ام / جي راتي، جان. حواس پرتي )ارزيابي، آسیب شناسي و درمان(
300پاسخ به پرسش هايي رايج و 100 نكته. شکوه آروني. تهران: دانژه، 1392، 420 

ص، وزیري 
مخاطب: معلم، مشاور

پايه تحصیلي: اول
کلمات کلیدي: اختالل نقص توجه، کودکان پرتحرک، روان شناسي کودک

چكیده: خوشبختانه در زماني زندگي مي کنیم که علم در عرصه هاي شناخت کارکرد مغز به 
پیشرفت هاي زیادي دست یافته است. کتاب حاضر مجموعه اي از حدود 290 پاسخ درباره رایج ترین 
پرسش  ها درباره اختالل کم توجهي )ADD( است. نگارنده در این اثر بعد از تعریف این اختالل 
و مباني ژنتیک، درمان هاي غیردارویي و دارویي رایج و رفتارهاي درمانگرانه را معرفي مي کند و 

شرح مي دهد
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468. گراتزر، گئورگ. خوراك  مغز براي  مصرف  يك  سال. محسن نقشینه  ارجمند. تهران: 
علوم ریاضي ره آورد )وابسته به موسسه فرهنگي فاطمي(، 1393، 206 ص، خشتي 

مخاطب: معلم، والدین
کلمات کلیدي: سرگرمي هاي آموزشي، بازي های فکری، چیستان

چكیده: هرچند پرداختن به یک مسئله ریاضي مي تواند موجب رشد فکري بیشتر مي شود تا 
پرداختن به یک معما، ولي معماها در مقایسه با مسائل ریاضي خوراک هاي سبک تري هستند. این 
اثر دربردارنده مجموعه معماهایي است که براي 52 هفته آموزشي تنظیم و تدوین شده اند. معماها 

به رشد تفکر منطقي و مهارت هاي حل مسئله مي انجامد.

469. کریمي، عبدالعظیم. خوش بختي، چه چیز نیست؟ )چگونه خوشبخت نشويم!(. 
تهران: منادي تربیت، 1392، 216 ص، رقعي 

مخاطب: معلم، مشاور
کلمات کلیدي: مهارت هاي زندگي، کلمات قصار، اندرزنامه ها

چكیده: امیدواري، اعتمادبه نفس، صمیمیت و خودشکوفایي ناشي از مواجهه موفق و بالنده با 
بحران ها، ناکامي ها، تردیدها و تعارضات زندگي است. اثر پیش رو حاوي درس نکته هایي در باب 
تعریف خوشبختي است که در فصل هاي مختلف و ذیل عناویني که مانعي براي درک نیک بختي 
است درج شده است. مطالب کتاب با بهره گیري از دستورات دیني و سخنان حکیمانه عرفا و 

دانشمندان ایراني تدوین شده است.

470. ظفري نژاد، عادل. درس پژوهي. تهران: کورش چاپ، 1393، 336 ص، وزیري 
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
کلمات کلیدي: آموزش معلمان، نوآوري، روش تدریس

چكیده: درس پژوهي الگویي ژاپني و مبتني بر پژوهش تدریس مشارکتي براي بهسازي توانایي 
حرفه اي معلمان و کالس درس است. این الگو به معلمان فرصت مي دهد تا روابط خود با یکدیگر و 
با دانش آموزان را بهبود بخشند و به همکاري با پژوهشگران آموزشي، براي حمایت از تفکر انتقادي، 

بازبیني و بازاندیشي در اندیشه و عمل آموزشي برانگیخته شوند.
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 471. ویلسون، گري. رازهاي موفقیت پسران. مینا سلیمي. تهران: پنجره، 1392، 160 ص، رقعي
مخاطب: معلم، والدین، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان 

کلمات کلیدي: آموزش والدین، روان شناسي کودکان و نوجوانان، کامیابي

چكیده: یکي از راه هاي موثر در ایجاد حس همدلي در پسران این است که به احساسات و عواطف 
آنها عالقه بیشتري نشان دهیم تا رفتارشان. مطالب فصل هاي گوناگون کتاب به شرح و معرفي و 
شناسایي مهم ترین موانع کامیاب نبودن پسران اختصاص دارد. در خالل مباحث، راهکارهاي کنترل 

و از میان برداشتن این موانع با بهره گیري از رویکردهاي نوین روان شناسي نیز تشریح شده است.

472. صالح پور، معصومه )منیژه(. راه روشن در مسیر آرامش خانواده، رشد و تعالي 
فرزندان. رشت: دهسرا، 1393، 256 ص، وزیري 

مخاطب: معلم، مشاور
کلمات کلیدي: آموزش والدین، روان شناسي نوجوانان، آموزش خانواده

چكیده: به نظر متخصصان بزرگ تعلیم و تربیت عوامل محیطي در سرنوشت انسان بسیار 
تعیین کننده اند و حتي قادرند بعضي از آثار ژنتیکي را نیز تغییر دهند. در این نوشتار توصیه هاي 
روان  شناختي و کاربردي براي تحکیم روابط میان والدین و فرزندان و توصیه هایي براي کنترل 

هیجانات منفي و کشمکش هاي درون خانواده ارائه شده است.

473. قاسم پورمقدم، حسین/ نقي زاده، عبدالحسین. راهبري برنامه درسي. تهران: داستان، 
1393، 220 ص، رقعي 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: برنامه ریزي درسي، مشاوره تحصیلي، مدیریت مدارس

چكیده: برنامه ریزي درسي کارکرد اصلي مدیریت در مدرسه است، زیرا از طریق فرایند برنامه ریزي 
درسي هدف و فعالیت هاي آموزشي مشخص مي گردد. فصل هاي کتاب حاضر خواننده را از درک 

مفهومِي کارکرد برنامه درسي به ساخت واقعي برنامه هاي مدرسه سوق خواهد داد.
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 474. عابدي،        قدرت. راهنماي عملي اقدام  پژوهي )مباني نظري و عملي(. تهران:         وراي دانش،
1392، 196 ص، وزیري 

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
کلمات کلیدي: پژوهش عملي، گزارش هاي پژوهشي، راهنمایي آموزشي

چكیده: اقدام پژوهي روش تحقیقي، نظام مند و کارآمد است که توانمندي هاي افراد را در طرح مسئله، 
جمع آوري اطالعات، تجزیه و تحلیل، نتیجه گیري و تصمیم گیري موثر براي کاهش یا رفع مشکالت 
حرفه اي افزایش مي دهد. این کتاب براي آن دسته از مخاطباني که درصدد شناسایي و درک مسائل 
آموزش و پرورش و حل آنها در محدوده مدرسه و کالس درس اند، مناسب خواهد بود. همچنین مطالب 
این کتاب به عالقه مندان »پژوهش در عمل« کمک مي کند تا با چرخه پژوهش و مراحل آن آشنا شده 

و براي گزارش نویسي اقدام پژوهي مهارت الزم را کسب کنند.

 475. سینسکالو،  ماریاترسا/ آئوریات، نادیا. روش هاي کمي تحقیق در برنامه ريزي آموزشي.
مظفرالدین واعظي... ]و دیگران[. تهران: آواي نور، 1393، 104 ص، وزیري 

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
کلمات کلیدي: برنامه ریزي آموزشي، روش تحقیق، پژوهش ها

چكیده: یک پرسش نامه استاندارد، ابزار سنجشي است که براي جمع آوري داده ها از افراد یا یک 
واحد اجتماعي استفاده مي شود. این کتاب راهنمایي براي طراحي پرسش نامه هاي استانداردي است که 
در سیستم هاي آموزشي روي دانش آموزان، معلمان و مدیران اجرا مي شود. مخاطب بعد از آشنایي با 
کتاب قادر به طراحي پرسش نامه هاي پیمایشي با کیفیت باال براي بررسي مسائل پژوهشي خواهد بود.

476. قلیچ لي، بهروز. طراحي سازمان راهنماي عمل مديران. تهران: صفار، 1392، 240 
ص، وزیري 

مخاطب: مدیر
کلمات کلیدي: طراحي سازمان، مدل هاي سازماني، عناصرطراحي سازمان، راهنماي کاربردي، 

مدل گالبرایت

چكیده: مدیران موفق باور دارند که امروزه »طراحي مستمر«، ضرورت زندگي هر سازمان به شمار 
مي رود.طراحي سازمان یعني فرایند آگاهانه طراحي ساختار، سیستم هاي پاداش و رویه هاي منابع 
انساني به منظور خلق سازماني که قادر به تحقق راهبرد و کسب و کار باشد. در کتاب »طراحي 
سازمان« نویسندگان مي کوشند در طول پنج فصل، پس از تعریف طراحي ساختمان، مدل هاي آن 

را معرفي و برترین مدل ها را بررسي کنند. 
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 477. سازمان مطالعات  و انسان شناسي هومرو.          فكر مي کني مطالعه بلدي؟!. پرویزمظفري مال امیري. 
تهران: آرمان رشد، 1393، 70 ص، خشتي کوچک 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: مطالعه، تقویت حافظه، انتقال اطالعات

چكیده: دانشمندان در تحقیقات جدید ثابت کرده اند که هر فردي سبک خاص خودش را در مطالعه 
دارد و زمان و مکان مطالعه باید با ویژگي هاي هر فرد متناسب باشد. اثر پیش رو نوشتار مختصري 
است که روش هاي جدید و مؤثر مطالعه را بر اساس مطالعات انسان شناختي و روان شناختي آموزش 
مي دهد. در کتاب عواملي که موجب مطالعه ناموفق مي شود و مشکالت پنهاني در روند مطالعه نیز 

شرح داده شده است.

478. آقازاده، محرم. کاربرد هوش هاي چندگانه در کالس درس. تهران: مرآت، 1393، 
240 ص، وزیري 

مخاطب: معلم، کارشناس 
کلمات کلیدي: نظریه هاي یادگیري، برنامه ریزي درسي، راهنماي تدریس

درباره  خود  اندیشه هاي  مي دهد  فرصت  آموزگاران  به  چندگانه  هوش هاي  نظریه  چكیده: 
موفقیت هاي کالسي را گسترش دهند و بدین ترتیب، هر چه بهتر جوابگوي نیازهاي یادگیري 
بچه ها در کالس درس باشند. در کتاب حاضر تالش بر آن بوده است که با تبیین نظري هوش هاي 
چندگانه، چگونگي هم گام شدن تدریس بر پایه انواعي از قابلیت هاي یادگیرندگان نشان داده شود. 
بدین منظور براي هر یک از انواع هوش چندگانه، طرح درسي متفاوت در نظر گرفته شده است. 
در هر بخش چگونگي ارائه محتوا از طریق هر یک از هوش ها به صورت عیني و عملي معرفي 

مي شود.

 479. داوسون، پگ/ کوئیر، ریچارد. کارکردهاي اجرايي در کودکان و نوجوانان راهنماي
سنجش و مداخله. اصفهان: نوشته، 1393، 314 ص، وزیري 

مخاطب: معلم، والدین، مشاور
کلمات کلیدي: روان شناسي کودک، اختالل ها، بیش فعالي

چكیده: کارکردهاي اجرایي یک مفهوم عصب- روان شناختي است که به فرایند هاي سطح 
باال براي برنامه ریزي و فعالیت هدفمند اشاره دارد. در این کتاب مداخله ها و راهکارهایي ارائه 
شده که به کودکان کمک مي کند به عملکرد و پیشرفت حداکثري برسند. همچنین روش هاي 
دستیابي به موفقیت در تحصیل و اجتماع براي کودکان مبتال به اختالل نارسایي توجه، بیش فعالي 

و اختالل هاي فراگیر رشد ارائه شده است.
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480. زارعي شهرک، عصمت/ علمي، ذاکر. کالس داري )مديريت کالسي(. تبریز: آلتین، 
1393، 63 ص، رقعي 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: مدیریت آموزشي، آموزش معلمان، کالس داري

چكیده: نگارنده در این کتاب بر آن بوده که مدیریت کالس را همچون آدابي هنري به آموزگاران 
بیاموزد. راهکارهاي ارائه شده در این کتاب در راستاي حفظ آزادي عمل و فکر دانش آموزان است. 
برقراري صحیح ارتباط با دانش آموزان، تقویت مثبت نگري در کالس، علل بي نظمي هاي کالسي و 

شیوه مناسب برخورد با آنها از جمله مفاهیمي است که در کتاب به آنها اشاره رفته است.

481. اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان. گزارش درس پژوهي. اصفهان: آمیس، 
1393، 280 ص، وزیري 

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
کلمات کلیدي: روش ها و فنون آموزشي، روش تدریس، ارزشیابي آموزشي

چكیده: درس پژوهي شکل اولیه اي از توسعه حرفه اي معلمان در قالب پژوهش کاربردي است 
که هدف عمده آن بهبود مستمر فرایند تدریس است. اثر پیش رو حاوي معرفي این مفهوم و شرح 
روش هاي پیاده سازي آن است. نگارنده با ذکر مراحل مختلف درس پژوهي و شرح گزارش ها، روند 

پیاده سازي آن در هر منطقه آموزشي را بررسي کرده است.

482. تصدیقي ، محمدعلي/ تصدیقي، فروغ. مباني سازمان و مديريت آموزشي. اصفهان: 
آموخته، 1393، 200 ص، وزیري 

مخاطب: معلم، مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
کلمات کلیدي: مدیریت، رفتار سازماني، برنامه ریزي آموزشی، راهبردهاي توسعه

چكیده: نوشتار پیش رو ضمن تبیین مفهوم مدیریت، تمایز مدیریت آموزشي با دیگر گرایش هاي 
مدیریت را شرح مي دهد. نگارنده همچنین تاریخ پیدایش این شاخه علمي و سبک ها و تئوري هاي 

آن از ابتدا تا زمان حال را همراه با کاربرد آن در مدیریت آموزشي بررسي مي کند.
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483. جاناسن، دیوید/ لند، سوزان. مباني نظري محیط هاي يادگیري. میناآذرنوش، حسین 
زنگنه. تهران: آواي نور، 1393، 534 ص، وزیري 

مخاطب: معلم، کارشناس
کلمات کلیدي: روان شناسي یادگیري، علوم تربیتي، تکنولوژي آموزشي

چكیده: محیط یادگیري مکان یا فضایي است که در آن یادگیرندگان با استفاده از ابزارها و منابع 
مختلف تعبیه شده در آن در راستاي دستیابي به اهداف آموزش مي کوشند. نویسنده در کتاب حاضر 
بعد از تشریح دیدگاه هاي نظري معرفي انواع محیط هاي یادگیري، الگوهاي مدرن و رویکردهاي 

روان شناختي تأثیرگذار در این حوزه را به تفصیل شرح مي دهد.

 484. خیاباني اصل، ناصر/ رحمي، ژاله. مدرسه ی بانشاط. مراغه: راه مشاور، 1392، 92 ص، وزیري
مخاطب: معلم، 

کلمات کلیدي: برنامه هاي فرهنگي، آموزش مربیان و معلمان، مشاوران آموزشي

چكیده: یکي از اهداف نظام آموزش و پرورش ایجاد روحیه نشاط و شادابي در نوجوانان است تا 
تعلیم و تربیت گسترده تر به بار نشیند. کتاب حاضر حاوي توصیه ها و اصولي کاربردي براي متخصصان 
تعلیم و تربیت، برنامه ریزان، مدیران و مربیان مدارس است تا فضاي آموزشي و رواني مدرسه را آرام 
و بانشاط گردانند. توصیه هاي ارائه شده در راستاي راهنمایي و هدایت نیروهاي تربیتي مدارس بوده 

و مباني و اصول مدیریت بهتر مدرسه را بازگو مي کند.

485. انصاري فرد، بهناز/ لساني، مهدي. مديران موفق درمدارس. تهران: آواي نور، 1393، 
128 ص، وزیري 

مخاطب: مدیر
کلمات کلیدي: مدیریت مدارس، مدیریت آموزش و پرورش، برنامه ریزي آموزشي

چكیده: دنیاي امروز را مي توان دنیاي مدیران آگاه دانست، چرا که هرگونه تغییر و تحولي در هر 
جایي، نیازمند مدیریت و نظارت مدیران کاردان و آگاه است. در اثر پیش رو بعد از بررسي مباني و 
مقدمات مفهوم مدیریت، ویژگي هاي مدیران موفق در مدارس و وظایف مدیر آموزشي با توجه به 

دیدگاه ها و نظریه هاي گوناگون بیان گردیده است.
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486. خاکپور، عباس. مديريت دانش سازماني. تهران: آثار فکر، 1393، 196 ص، وزیري 
مخاطب: مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

کلمات کلیدي: مدیریت، توسعه مدیریت، برنامه ریزي راهبردي، سیاست توسعه

چكیده: دانش مفهومي بسیار پیچیده است و وجه تمایز جوامع انساني از جوامع حیواني قلمداد 
مي شود. در این نوشتار تعاریف و مباني نظري مدیریت دانش و عوامل موثر در این نوع مدیریت 
در گام اول تبیین و تشریح شده است. در ادامه، مدل هاي موفق این نوع مدیریت و مشاهیر و 

دانشمندان این حوزه که به ویژه در نیم قرن اخیر فعال بوده اند، معرفي شده اند.

487. انصاري مهر، مسعود/ کریمي، زهره. مديريت مبتني بر تفكر شطرنجي. اصفهان: 
نوشته، 1393، 128 ص، رقعي 

مخاطب: مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
کلمات کلیدي: مدیریت، راهبردهاي توسعه

چكیده: مدیریت مبتني بر تفکر شطرنجي عالوه بر الگوبرداري از روش بازي شطرنج و اهداف 
آن، یک الگوي یکپارچه از سبک هاي مدیریت رهبري است. در این جستار، بعد از ذکر پیشینه و 
معرفي این الگو، نکته هاي مهم در کاربرد این الگو در سازمان و ارتباط آن با مدیریت اجزاي سازمان 

بررسي و تشریح شده است.

488. نجفي، محمد... ]و دیگران[. مديريت و رهبري در سازمان هاي آموزشي. اصفهان: 
آموخته، 1392، 280 ص، وزیري 

مخاطب: مدیر
کلمات کلیدي: مدیریت آموزشي، آموزش عالي، سازمان ها و نهادها

چكیده: در اثر حاضر اصلي ترین نظریه هاي مدیریت آموزشي ارائه گردیده و به خط مشي ها و 
رفتارهاي اجتماعي معاصر ارتباط داده شده است. نگارنده بعد از شرح مفهوم رهبري به عنوان معیار 
اصلي براي متمایز کردن الگوها، مدل ها و نظریه هاي مختلف آموزشي و کاربردشان در زمینه هاي 

بین المللي )شامل کشورهاي توسعه یافته و درحال  توسعه(را شرح مي دهد.
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489. امیني مقدم، اشرف. مربي، نوجوان، خردورزي »راهنماي مربي«. مشهد مقدس: 
تجلي کوثر، 1393، 148 ص، وزیري 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: مهارت هاي زندگي، تربیت معلم، فعالیت هاي فوق برنامه

چكیده: الزمه پرورش نسلي دانا و مسئولیت پذیر، استفاده صحیح از ساعات درسي و آموزش 
مهارت هاي الزم است. در این مجموعه با تأکید بر آیات قرآن و مفاهیم اسالمي، روش هاي نوین 
تدریس مانند بارش فکري، نوآفریني، پرسش وپاسخ، ایفاي نقش و... ارائه مي گردد. دانش آموزان 
و  را تجربه کرده  متفاوتي  یادگیري  پرورشي  و گروهي در کالس  فعالیت هاي فردي  انجام  با 

مهارت هایي چون تفکر و تعقل را تمرین مي کنند.

490. دیویس، تامارا. مشاوره مدرسه )ديدگاه ها و کاربست هاي حرفه اي(. کیانوش 
زهراکار، زهرا کهلویي. تهران: ویرایش، 1393، 477 ص، وزیري 

مخاطب: معلم، مدیر، مشاور، 
کلمات کلیدي: برنامه ریزي تحصیلي، آموزش مربیان و معلمان، مدیریت نیروي انساني

چكیده: داشتن آگاهي فردي و حرفه اي درباره نقش ها و مسئولیت هاي زیادي که مشاوران مدرسه 
در مدارس به عهده مي گیرند ضروري است، چرا که این نقش همواره دستخوش تغییر بوده است. 
طي مطالعه این اثر، خواننده عالوه بر نظرات نویسنده، با تجربیات سه مشاور کارآزموده در سه مقطع 
ابتدایي، راهنمایي و دبیرستان نیز آشنا مي شود. در بعضي فصول دیدگاه استاداني که در نگارش هر 
فصل سهیم بوده اند نیز درج شده است. پوشش مناسب مطالب و تاکید بر تجارب عملي در حوزه 

کار، دو مزیت عمده کتاب حاضر است.

491. منصوریان، فرخنده. معلم 92. تهران: راه معلم، 1393، 101 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: تربیت  معلم، فداکاري، علوم تربیتي، معلم مریواني، کودکان بیمار

چكیده: آدمي در طول زندگي، هر روز با بسیاري از موضوعات و مفاهیم ارزشمند و گران سنگ 
روبه رو مي شود و هر روز هزاران کالم و سخن بر زبان مي راند که هر کدام معنا و مفهوم خاصي را 
نشانگرند. معلم یکي از همان مفاهیم پرمعنا و بي نهایت گران قدر و پرمغز است که همتا و همانند 
ندارد. این کتاب عمل به یاد ماندني و تکرار نشدني معلم مریواني را توصیف مي کند که چگونه با 
فداکاري و همدردي با شاگرد بیمارش، شکوفه زندگي و امید را در دل او دوباره کاشت و با یاري 
دیگر دانش آموزان بیمار در مریوان، اقدام به تشکیل »انجمن دانش آموزان بیمار صعب العالج« کرد.
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492. فیضي، اکبر. معلمي براي تمام فصول ويژگي هاي معلم موفق )با تأکید بر 
ارتباطات انساني(. تهران: رامان سخن، 1393، 130 ص، وزیري 

مخاطب: معلم 
کلمات کلیدي: تربیت معلم، آموزش نیروي انساني

چكیده: براي تربیت نسلي که براي توسعه، تعالي و آباداني جامعه قدم بردارند، باید آموزش به 
معلمان را سرلوحه برنامه هاي آموزشي قرار داد. نوشتار حاضر دربردارنده توصیه ها و راهبردهایي براي 
معلمان است که آنها را در مدیریت هر چه بهتر کالس درس و بهبود ارتباط اجتماعي میان معلم و 
شاگرد راهنمایي مي کند. در کتاب نکته هاي کوچک و مهمي که در روابط معلم و دانش آموز مي تواند 

تأثیرگذار باشد، به اختصار بررسي شده است.

493. داوسن، پگ/ گویر، ریچارد. مهارت هاي اجرايي در کودکان و نوجوانان، راهنماي 
عملي براي سنجش و مداخله. محمود تلخابي. تهران: کورش چاپ، 1393، 282 ص، وزیري 

مخاطب: معلم، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
کلمات کلیدي: روان شناسي کودک، مراحل رشد و تحول، مرحله ي کودکي

چكیده: این کتاب اهمیت فرایندهاي شناختي را بیان خواهد کرد تا والدین و معلمان بتوانند بهتر 
به کودکان در جریان آموزش یاري رسانند و در نتیجه آنها در بلندمدت به استقالل که هدف غایي 
دوره کودکي است، دست یابند. مباحث مندرج در کتاب، درک ما از نقش مهارت هاي اجرایي در 

موفقیت تحصیلي و اجتماعي کودکان را بهبود مي بخشد.

 494. شفیعي، معصومه. ناتوي فرهنگي؛ شیوه مقابله با ابزارهاي ناتوي فرهنگي. تهران:
معصومه شفیعي، 1392، 94 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز، معلم 
پايه تحصیلي: سوم

کلمات کلیدي: تهاجم فرهنگي، پدافند غیرعامل، انقالب اسالمي

چكیده: ابزارهاي ارتباطي عصر حاضر به قدري در زندگي انسان ها مهم و کارآمد جلوه کرده اند 
که مي توانند مسیري براي ورود فرهنگ بیگانه تبدیل شوند. کتاب حاضر حاوي گفتارهایي در باب 
معرفي ماهیت آسیب هاي فرهنگي، شناخت نمونه هاي تهاجم فرهنگي و راهکارهاي مقابله با هجوم 
فرهنگ بیگانه است. مباحث با تکیه بر اندیشه ها و گفتارهاي بنیان گذار جمهوري اسالمي ایران، 

حضرت امام خمیني )ره(تدوین شده است.
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 495. اروین، جانتان سي. یادگیري مستمر: نظريه انتخاب در کالس درس: به دانش آموزان
آن چه نیاز دارند، بدهید آن چه مي خواهید دريافت کنید. منا خاطري. تهران: منظومه 

خرد، 1392، 216 ص، رقعي 
مخاطب: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس 

کلمات کلیدي: برنامه ریزي آموزشی، سرگرمي، مدیریت

چكیده: کتاب حاضر براي آموزگاراني نوشته شده است که به دنبال موقعیت برنده - برنده در مدیریت 
کالس خود و ایجاد محیط آموزشي همیار هستند. در خالل مباحث، الگوي جدیدي از مدیریت کالس 
به آموزگاران ارائه شده است. نگارنده ضمن معرفي روش هاي گوناگون آموزش به دانش آموزان با 
سبک هاي متفاوت یادگیري، راهکارهایي براي پویایي و نشاط کالس ارائه مي دهد. خلق فرصت هایي 
براي ایجاد انگیزه در دانش آموز به منظور ارتقاي کیفیت آموزشي کالس از جمله اهداف کتاب است. 

مجموعه این مباحث رشد علمي کالس هم گام با اشتیاق و انرژي دانش آموز و معلم را در پي دارد.

 496. ایپچیان مقدم، عباس. نقش مشارکت و شوراها در نظام آموزشي و تربیتي مدارس.
کرج: گردوي دانش، 1393، 176 ص، رحلي 

مخاطب: مدیر
کلمات کلیدي: مدیریت مدارس، آموزش والدین، آموزش معلمان

چكیده: مشارکت ایجاد نوعي احساس هم بستگي و تعلق و تالش دسته جمعي میان افراد یک 
جامعه به منظور نیل به یک نظام عادالنه اجتماعي است. نوشتار پیش رو به بررسي روش هاي 
مشارکت والدین در نظام برنامه ریزي مراکز آموزشي اختصاص دارد. نگارنده با ارائه راهکارها و 
روش هاي نوین و مؤثر در باب همکاري در فرایندهاي آموزشي و تربیتي دانش آموزان، سعي در 
برطرف کردن شکاف هاي موجود در این زمینه و شناسایي و از میان برداشتن عوامل بازدارنده دارد.

497. بني سي، پریناز... ]و دیگران[. نگاهي نو به  برنامه ريزي آموزشي و درسي در هزاره 
سوم. تهران: آواي نور، 1393، 418 ص، رقعي 

مخاطب: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
کلمات کلیدي: مدیریت آموزشي، برنامه ریزي درسي، علوم تربیتي

چكیده: برنامه ریزي آموزشي در معناي وسیع کلمه عبارت از فرایند اتخاذ مجموعه اي از تصمیم ها 
براي انجام اقدامات مربوط به امور آموزشي در آینده است. نگارنده در این کتاب با نگاهي موشکافانه 
ابعاد گوناگون و مؤلفه هاي برنامه ریزي آموزشي را تحلیل و تشریح مي کند. بعد از بیان مقدمات و 
مباني این عرصه، شیوه هاي اصالح برنامه ها، یافته هاي عصر جدید در این حوزه و نکته هایي که 

باید مورد توجه قرار گیرند، بررسي شده است.
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498. پورشافعي، هادي/ خدري  خان آبادي، عبدالرضا. نگرشي  به  مديريت اسالمي. تهران: 
آواي نور، 1393، 367 ص، وزیري 

مخاطب: معلم، مدیر
کلمات کلیدي: مدیریت و برنامه ریزي، اسالم، نهج البالغه

چكیده: مدیریت در اسالم هنر کشف استعدادها و فرایند تجهیز، تعلیم و هدایت نیروها در جهت 
اهداف سازماني است که به تعالي انسان منجر مي شود. در این کتاب اهمیت مدیریت در اسالم 
و تعاریف آن تشریح شده است. نگارنده ضمن مقایسه میان مدیریت اسالمي و دیگر سبک هاي 
مدیریت، وجوه تمایز آن را بیان کرده و در ادامه، با ذکر فرگردها و وظایف )اصول(مدیریتي، نگاهي 

به نمونه ها و الگوهاي مدیریتي در اسالم داشته است.

499. پانجو، مرضیا. هفت راهبرد موفق براي بهبود هوش هیجانی در کالس درس. 
خسرونظري. تهران: منادي تربیت، 1393، 142 ص، رقعي 

مخاطب: معلم، مشاور
کلمات کلیدي: آموزش معلمان، روش هاي یادگیري، هوش

چكیده: این کتاب فرصتي براي معلمان فراهم مي آورد تا به آموزش خود در کالس درس عمق 
بخشند، با دانش آموزان ارتباط بهتري برقرار کنند و از مهارت هاي نرم و تلفیق آنها با تکنولوژي 
تدریس بر میزان دلبستگي به آموزش و یادگیري دانش آموزان بیفزایند. نگارنده پس از تعریف هوش 
هیجاني و هوش علمي، مهارت هاي خودکنترلي و استفاده از ظرفیت هاي کالس درس و اقدامات 

عملي براي یادگیري مشارکتي را شرح مي دهد.

500. صادقي، فریده... ]و دیگران[. هوش هیجاني)قابلیت هاي فردي(. تبریز: درویش/ 
شایسته، 1393، 80 ص، وزیري 
مخاطب: معلم، والدین، مشاور

کلمات کلیدي: هوش، نظریه ها، پژوهش ها

چكیده: مفهوم هوش هیجاني نشان مي دهد که چرا دو نفر با بهره هوشي یکسان ممکن است 
به درجه هاي متفاوتي از موفقیت در زندگي دست یابند. در این کتاب پس از ذکر مفاهیم و تعاریف 
مربوط به حوزه هوش، سازگاري، اضطراب و افسردگي و رابطه رفتار با هوش هیجاني در مطالعات 

گذشته بررسي و تشریح شده است.



 فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامه درسی196

501. کلمن، ران. 547 روش براي مديريت برتر. حسین احمدي رضایي. قزوین: سایه 
گستر، 1393، 208 ص، وزیري 

مخاطب: معلم، مدیر
کلمات کلیدي: مدیریت، توسعه مدیریت، برنامه ریزي راهبردي، سیاست توسعه

چكیده: مدیریت اثربخش و کارا نیازمند کسب مهارت ها و ویژگي ها و به کارگیري تاکتیک هاي 
خاصي است. نگارنده دراین کتاب دوازده حوزه کلیدي مدیریت را بررسي و تبیین کرده است. هر 
بخش به صورت برنامه ریزي شده، تعهدات شخصي مدیر موفق را با ذکر مثال هاي عملي بازگو 

مي کند.
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502. انوري، حسن/ عالي عباس آباد، یوسف. بالغت )بديع و بیان(. تهران: فاطمي، 1393، 
200 ص، وزیري 

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
کلمات کلیدي: ادبیات فارسی، صنایع ادبي، بدیع

چكیده: امروزه به سبب رویکرد شاعران و نویسندگان به موضوعات روز و نقد ادبي غرب، بالغت 
و علوم وابسته به آن از ایستایي در آمده و هم گام با علوم انساني و اجتماعي پیش رفته است. در این 
کتاب قالب ها، اصطالحات ادبي و علم بیان با اشاره به مثال هاي کاربردي جدید و با توجه به مباحث 

جدید علوم بالغي، صنایع بدیع لفظي و معنوي، تشریح شده است.

 503. احیایي، ملیحه. بنیان هاي مدنیت و فرهنگ  در شاهنامه فردوسي. مشهد: سخن گستر،
1393، 172 ص، رقعي 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: ادبیات فارسی، زبان فارسي، تمدن، هنر و فرهنگ

چكیده: متون ادبي هر کشور انعکاس جامعه و فرهنگ آن ملت است، چرا که این جامعه است که 
بر ذهنیت یا فرهنگ یک شاعر تأثیر مي گذارد. پژوهش حاضر با تکیه بر واژگان مبتني بر مفهوم 
فرهنگ در متن شاهنامه، اوضاع اجتماعي و مدني ایران را طي ادوار مورد بحث، تشریح مي کند. 
در مباحث کتاب سعي شده است روش هاي زندگي قوم ایراني، آیین هاي آنها و عناصر فرهنگي 

بررسي و تشریح گردد.
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504. خلیل نیا، زهرا... ]و دیگران[. راهنماي فارسي هشتم از ديدگاه هفت مدرس و 
سرگروه درسي. قم: ابتکار دانش، 1393، 140 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: راهنماي آموزشي، پاسخ ها، درس

چكیده: زبان فارسي پایگاه اعتالي فرهنگي و رشد جنبه هاي تربیتي و غني کردن ظرفیت هاي 
پرورش است. کتاب پیش رو حاوي پاسخ سواالت و توضیح کامل ابیات و عبارات کتاب درسي 
است تا در کمترین زمان ممکن، بیشترین حجم مطالب آموزشي در کالس ارائه گردد. این اثر منبع 

قابل اعتمادي براي خویش خواني و کسب مهارت در درس فارسي است.

505. عاملیان، سیدعلي. فارسي هشتم )دوره اول متوسطه(کتاب کار. تهران: خیلي سبز، 
1393، 96 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي :تمرین ها، ادبیات فارسي، پرسش ها

چكیده : کارگاه تمرین درس ادبیات فارسي کتابخانه است و براي جایگیر شدن مطالب درسي 
ممارست و تکرار بایسته است. این کتاب دربردارنده تمرین هایي با الگوهاي جاي خالي، جدول 
بازنویسي است که نکته ها و درس هاي مهم هر بخش را براي  کلمات، نگارش و ویرایش و 

نوجوانان دوره مي کند.

 506. سلماني، مهرانگیز/ سلطاني موفق، زهرا. فارسي هشتم پايه دوم دوره متوسطه اول.
تهران: گل واژه، 1393، 110 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: یادگیري اصولي و علمي زبان مادري در بهبود یادگیري دیگر علوم نقشي اساسي دارد. 
مجموعه پیش رو عالوه بر مرور و بازخواني نکته هاي مهم کتاب درسي، دربردارنده فعالیت ها و 
پرسش هایي است که بر مبناي اصول علمي و روش هاي بهبود عملکرد آموزشي تدوین شده است. 
عالوه بر آن، نمونه سوال هاي امتحان نهایي و پرسش هاي خودارزیابي نیز در کتاب گنجانده شده 

است.
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 507. قلي پور، علي/ هداوندمیرزایي، ابراهیم. کار طاليي فارسي هشتم )دوره اول متوسطه(.
. تهران: کاگو، 1393، 136 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: درس، تمرین ها، آزمون ها

چكیده: زبان فارسي با آثار گرانبهاي خود گنجینه اي ارزشمند است که به دست ما رسیده و 
ما وظیفه داریم آن را به نسل آینده خود منتقل کنیم. کتاب پیش رو حاوي تمرینات متعدد و 
درس نامه اي مختصر از نکات مهم و مطالب اصلي کتاب درسي است. در هر بخش عالوه بر مفاهیم 
مربوط به تاریخ ادبیات، واژگان و متن ادبي، فعالیت هاي اضافي و آزمون هاي مستمر براي ارزشیابي 

بعد از درس تدوین شده است.

508. عبادتي، شهناز. بسته  مدیریت کالسي: کاربرگ فارسي پايه دوم )هشتم(دوره اول 
متوسطه. تهران: مرآت دانش، 1393، 44 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: آزمون ها، درس، ادبیات فارسی

چكیده: از دیرباز تا کنون، شیرین سخنان پارسي گوي از دریاي ُدرخیز زبان فارسي لفظ و معنا را بر 
کتیبه وزین سخن نقش و نگار داده اند تا تو را طراوتي دیگر بدهند. کاربرگ پیش رو حاوي پرسش هاي 
متنوع )تشریحي و کوتاه پاسخ و...( است که ضمن طرح ظرافت هاي علمي- ادبي، قدرت تخیل و درک 

و استنباط فراگیران را ارتقا مي بخشد.

509. امیدمهر، آزاده. کاربرگ فارسي هشتم )اول متوسطه 2(. تهران: مبتکران، 1393، 
42 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها، فارسي

چكیده: زبان وسیله ارتباطي بین نسل هاست؛ ابزاري که وظیفه انتقال اندیشه ها، آداب و رسوم 
و فرهنگ ها را بر عهده دارد. کاربرگ پیش رو حاوي تمرینات و پرسش هاي متنوع براي تثبیت 
آموخته های کالسي است. بعد از هر مبحث، مجموعه اي از سواالت به ترتیب سطح دشواري چینش 

شده که دانش آموزان مي توانند به عنوان فعالیت خانگي یا کالسي آن ها را انجام دهند.
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 510. امیدمهر، آزاده/ باحشمت جویباري )مازندران(، جواد. کاربرگ فارسي هفتم )اول متوسطه 1(.
تهران: مبتکران، 1393، 42 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: آموزش زبان فارسي به مثابه انتقال ثروت ملي و گنجینه اي هزار ساله به نسل آینده است. 
کتاب پیش رو حاوي پرسش هایي با الگوي متنوع چندگزینه اي، کوتاه پاسخ، کامل کردني، تشریحي 
و... است که به عنوان فعالیت بعد از درس تدوین شده است. چینش سواالت به ترتیب سطح 

دشواري بوده و محتواي هر پرسش محتواي درس را براي فراگیران مرور مي کند.

 511. هداوندمیرزایي، ابراهیم/ قلي پور، علي. کارطاليي فارسي هفتم )دوره اول متوسطه(.
تهران: کاگو، 1393، 132 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: درس، تمرین  ها، آزمون ها

چكیده: زبان وسیله ارتباطي بین نسل هاست؛ وسیله اي که وظیفه انتقال اندیشه ها، آداب و رسوم 
و فرهنگ ها را بر عهده دارد. کتاب پیش رو شامل درس نکته ها و تمرین هاي مرتبط با هر درس 
از کتاب اصلي است. در هر بخش مفاهیم اصلي تاریخ ادبیات و واژه نامه به همراه تمرین ها و 
فعالیت هاي اضافه همگام با برنامه آموزشي کتاب درسي درج شده است. همچنین، کتاب حاوي 
آزمون هاي مستمر، روان خواني، شعرخواني، سوال هاي تستي و صفحاتي براي تمرین امال و نگارش 

است.

 512. قاسمي، رضا. کتاب کار امالي فارسي پايه هشتم دوره اول متوسطه. قم: ابتکار دانش،
1393، 110 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: آزمون ها، تمرین، راهنماي آموزشي

چكیده: نگارش نماد ها و نشانه هاي خط و قواعد دستور زبان انتقال دهنده زبان گفتار به زبان 
نوشتار است و این مهارت به وسیله امال تقویت مي گردد. کتاب حاضر دربردارنده متون، واژگان و 
ترکیب هاي مهم امالیي هر درس است که با پرسش هاي خالقانه براي تقویت نگارش دانش آموزان 
همراه شده است. در کتاب همچنین تمرین هاي درس به درس و جدول آسیب شناسي امالیي و نیز 

فعالیت هایي براي خوانانویسي و صحیح نگاري درج شده است.



201 دوره  آموزش متوسطه اول 16/ فارسی

513. لنجان زاده اصفهاني، حمید. کتاب کار فارسي اول متوسطه اول )پايه هفتم(. تهران: 
کانون فرهنگي آموزش، 1393، 192 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: پرسش ها، درس، پاسخ ها، آزمون ها

چكیده: براي تثبیت آموخته هاي کالسي و عملي کردن دانش فراگرفته شده، تمرین و ممارست 
امري بایسته به نظر مي رسد. کتاب پیش رو مجموعه اي از نکات درسي، سواالت و تمرین هایي 
براي افزایش اطالعات و مهارت هاي ادبي است. در هر درس دو نکته اساسي شرح داده شده 
و براي هر نکته چهار پرسش به ترتیب دشواري تالیف شده است. همچنین عالوه بر مجموعه 
سواالت تشریحي و تستي، متني براي تقویت روان خواني و تقویت درک مطلب دانش آموزان نیز 

گنجانده شده است.

514. لنجان زاده اصفهاني، حمید/ خان پور، سپهر. کتاب کار فارسي پايه هشتم دوره اول 
متوسطه. تهران: کانون فرهنگي آموزش، 1393، 132 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: تمرین ها، پرسش ها، درسنامه، ادبیات فارسي

چكیده: کتاب پیش رو مجموعه اي از نکته ها و پرسش ها و تمرین هایي براي افزایش اطالعات و 
مهارت هاي درک ادبي مبتني بر فارسي دوم متوسطه است. در هر درس از کتاب، تعدادي پرسش 
خالقانه و ابتکاري نیز وجود دارد که مهارت خوانشي دانش آموزان را تقویت مي کند و بر ویژگي 

گفتاري و آوایي، لحن، تکیه، آهنگ و دیگر خرده مهارت ها تاکید دارد.

515. عبادتي، شهناز. کتاب کار و تمرين فارسي پايه اول )هفتم(دوره اول متوسطه. 
تهران: مرآت دانش، 1393، 176 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: آزمون ها، درس، ادبیات فارسی

زمینه  اولیه و اصلي در  دلیل ساختار فشرده شان حاوي اطالعات  به  دایرة المعارف ها  چكیده: 
موضوعات گوناگون اند. در این مجموعه، نوجوانان ضمن آشنایي با حقایق شگفت انگیز علمي درباره 
دانش امروزي، مي توانند پاسخ بسیاري از سواالت خود را بیابند. در هر بخش عالوه بر معرفي 

وبسایت هایي براي مطالعه بیشتر، تصاویر رنگي و فعالیت هاي آموزنده گنجانده شده است.
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516. عبادتي، شهناز. بسته مدیریت کالسي: کتاب کار و تمرين فارسي پايه دوم )هشتم(
دوره اول متوسطه. تهران: مرآت دانش، 1393، 156 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: آزمون ها، درس، ادبیات فارسی

چكیده: بي تردید پاسداشت زبان فارسي، رمز هویت ملي ما، با سنجیده و سخته سخن گفتن، 
هوشیارانه شنیدن، روان خواندن و شیوا نوشتن میسر خواهد بود. کتاب پیش رو مجموعه پرسش هاي 
متنوع در سطوح مختلف شناختي را دربردارد که فرایند یاددهي- یادگیري را تسهیل مي کند و براي 
فراگیران امکان ارزیابي خود را فراهم مي آورد. الگوي سواالت گوناگون )چندگزینه اي، کامل کردني، 
تشریحي، کوتاه پاسخ و...(است و در طراحي آنها بر ایجاد زمینه هاي مناسب تفکر واگرا و خالقانه 

تأکید بوده است.

517. نجفي، علي... ]و دیگران[. نكات کلیدي و المپیادي فارسي هشتم )فارسي دوم 
و  نوشتاري  مهارت هاي  کتاب  نكات  مهم ترين  همراه  به  اول(:  دوره  متوسطه 

سؤاالت ويژه آزمون هاي علمي. تربت حیدریه: افرا تربت، 1393، 144 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: آزمون ها، تمرین ها، درس، راهنماي آموزشي

چكیده: یکي از مشکالت به خاطرسپاري مطالب و موضوعات کتاب هاي درسي، پراکندگي مباحث 
است. کتاب پیش رو حاوي خالصه نکات و مطالب مهم واژگاني، تاریخ ادبیات و دانش هاي زباني 
به اضافه سواالت و آزمون هاي چهارگزینه اي، جاي خالي، تشریحي و... است. در طراحي سواالت 

چهارگزینه اي ساختار آزمون هاي المپیاد و امتحانات استاني مد نظر بوده است.
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قرآن

 518. مرادي، نادر. آيه الكرسي مشگل گشاي مشكالت. قم: الهام نور، 1393، 95 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: قرآن، تفسیرها، علوم قرآني

چكیده: کتابي که پیش رو دارید شرح و توضیحاتي درباره آیه الکرسي و علت اهمیت آن در بر دارد. 
بخش اول کتاب درباره احادیث و روایات اسالمي درباره ختم این آیه است و بخش دوم داستان هایي 

از توسل به آیات الهي آمده است. هر بخش از کتاب با آیات و احادیث اسالمي مستند شده است.

 519. شریفي، مهین. آيین خطاب و گفتگو در قرآن. تهران: خورشید باران، 1390، 278 ص، وزیري
مخاطب: معلم

کلمات کلیدي: گفتگو، قرآن، تفسیر قرآن، تاریخ اسالم

چكیده: گفتگو در قرآن گاه جایگزین نقل و روایت است و بیاني گویا و بلیغ از پیام ها و حقایق مهم 
و در خور توجه است. نگارنده در این جستار گفتگوهاي قرآني را شرح کرده و شیوه هر گفتگو و 
ساختار کلي جمله هاي قرآني را بررسي کرده است. خطاب خدا با پیامبران، خطاب خدا با گروه هاي 

خاص و خطاب خدا با سایر مخلوقات از جمله موضوعات کتاب است.
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520. علي محمدي، علي. ابوعبداهلل زنجاني و تاريخ قرآن. تهران: خانه کتاب، 1391، 
200 ص، رقعي 
مخاطب: معلم

کلمات کلیدي : علوم قرآني، قرآن، تاریخ اسالم

چكیده : کتاب حاضر به معرفي ابوعبداهلل زنجاني که یکي از قرآن پژوهان و تاریخ نگاران فرهنگ 
اسالمي است اختصاص دارد. نگارنده در بخش نخست کتاب، زندگي نامه این شخصیت، سیر تعلم 
و قرآن ورزي وي و آثار و دستاوردهاي دیني و قرآني او را شرح داده و معرفي کرده است. در بخش 

دوم، ترجمه کتاب تاریخ قرآن همراه با جدول ها و پانویس هاي مرتبط آمده است.

 521. عابدي  میانجي، محمد. امر  به  معروف و نهي  از  منكر. قم: معروف، 1392، 368 ص، وزیري
مخاطب: معلم

کلمات کلیدي: تفسیر قرآن، امر به معروف و نهي از منکر، فضایل اخالقي، اسالم

چكیده: قرآن کریم شرح رستگاري و فالح بشریت را دعوت به خیر و اقامه دو فریضه بزرگ امر 
به معروف و نهي از منکر مي داند. در این جستار آیاتي از قرآن که به حوزه مورد بحث مرتبط اند 
گزارش شده و هر جمله با استفاده از کتب تفسیر و به  ویژه با محوریت تفسیر نمونه و المیزان شرح 

و بررسي شده است.

522. شکري پینوندي، محسن. بسم اهلل الرحمن الرحیم مشكل گشاي مشكالت. قم: 
الهام نور، 1391، 95 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: دعاها، قرآن، تفسیرها، ترجمه ها

چكیده: این مجموعه شامل احادیث و روایت هاي اسالمي درباره فضایل و برکت  هاي ذکر بسم اهلل 
الرحمن الرحیم است. نگارنده پس از تفسیر حرفي این ذکر، توضیحاتي درباره اهمیت و جایگاه این 
عبارت در تفکر اسالمي ارائه کرده است. وي همچنین داستان هایي درباره به کار بردن این عبارت 

در موقعیت هاي گوناگون بازگو کرده است.
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523. کمالي، حمید. پرسش ها ي قرآني، پاسخ هاي مطهري. قم: خادم الرضا)ع(، 1391، 
212 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

کلمات کلیدي: پرسش ها، پاسخ ها، قرآن، تفسیرها، علوم قرآني

چكیده: قرآن کریم از دیرباز مورد تدبر علما و اندیشمندان اسالمي قرار گرفته و هر کسي به 
ظرفیت خود از این کتاب برداشت کرده است. استاد مطهري عالوه بر پانزده جلد مجموعه آشنایي 
با قرآن که حاصل درس هاي تفسیر ایشان است، در جاي جاي آثار خود متناسب با موضوع از آیات 
این کتاب بهره برده است. مجموعه پیش رو گلچیني از مباحث تفسیري و قرآني وي است که 

به صورت پرسش و پاسخ گردآوري شده است.

524. خیاط، علي. تجلي قرآن در نیايش معصومان علیهم السالم. مشهد: دانشگاه علوم 
اسالمي رضوي، 1392، 384 ص، وزیري 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: اسالم، قرآن، دعاها

چكیده: نیایش هاي مأثور منبعي غني براي شناخت تعالیم عرفاني و توحیدي اسالم و ذخایر 
فرهنگي این حوزه فکري است. کتاب حاضر به تفصیل جلوه هاي قرآن در نیایش ها معصومان )ع(

را تبیین کرده و تأثیرپذیري مستقیم دعاهاي آنها از قرآن را بررسي کرده است.

 525. مرتضایي، عزت اهلل. تفسیر قرآن و روش هاي آن.تهران: خانه کتاب،1392 0، 272ص،رقعي
مخاطب: معلم

کلمات کلیدي: علوم قرآني، تفسیرها، قرآن

چكیده: تفسیر از واژه »فسر« گرفته شده و به معناي کشف، روشن کردن و آشکار کردن است. 
در این کتاب موضوع تفسیر قرآن و شیوه هاي آن به نسل جوان قرآن پژوه معرفي شده است. فصل 
نخست به کلیات این حوزه اختصاص دارد که شامل واژه شناسي تفسیر در لغت و در اصطالح، 

پیشینه و اهمیت این موضوع است و فصل هاي بعد به معرفي انواع تفسیر اختصاص دارد.
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526. شاهسوني، علي رضا. حفظ آسان قرآن. قم: فجر قرآن، 1393، 120 ص، رقعي 
مخاطب: معلم

کلمات کلیدي: علوم قرآني، قرآن

چكیده: حفظ قرآن کریم مسئله اي است که از زمان صدر اسالم مورد توجه ویژه مسلمانان بوده 
است. آنچه پیش رو دارید کتابي که در زمینه حفظ قرآن کریم است. نگارنده طي فصل هاي پنج گانه 

کتاب، هدف و انگیزه ، روش حفظ، روش کالسداري و... را شرح و آموزش داده است.

527. قرباني، محمد مهدي. خطاب هاي قرآني.قم: ائمه، 1392، 60ص،رقعي 
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصیلي: سوم
کلمات کلیدي: تفسیرها، ترجمه ها، قرآن

چكیده: یکي از روش هاي قرآن در بیان مطالب و تفهیم بهتر آن، مخاطب قرار دادن افراد و 
گروه هاي خاص یا همه مردم است. کتاب حاضر تالشي براي درک بهتر و آسان تر خطاب هاي 
قرآني است. خطاب به فرد خاص، خطاب پیامبر به پیامبر دیگر، خطاب پدر به پسر، خطاب فرد به 

گروه و... از جمله مباحث کتاب است.

528. مکارم شیرازي، ناصر. داستان ياران. تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادي دامغاني. قم: 
امام علي بن ابي طالب)ع(، 1390، 344 ص، وزیري 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: تفسیرها، سخنراني ها، قرآن، علوم قرآني

چكیده: کتاب پیش رو حاصل جلسات تفسیر قرآن در ماه مبارک رمضان سال هاي 1430 و 1431 
ه. ق است که توسط آیت اهلل مکارم شیرازي ایراد شده است. این مباحث حاوي شرح و بسط هایي 
در باب اصحاف کهف، اصحاب األخدود، اصحاب  الجنه، اصحاب الفیل، اصحاب السبت، اصحاب 

السفینه و ... است.
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 529. وکیلي، محمدحسن/ صادقي، شیخ علیرضا. درس نامه امام شناسي قرآني )جلد اول(؛
و  جهان شناسي  به  عقلي  نگرشي  براساس  امامت  مقام  تبیین  در  نو  طرحي 
 انسان شناسي قرآن. مشهد: مؤسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسالم، 1393، 304 ص، رقعي

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: علوم قرآني، تفسیرها، امامت، شیعیان

چكیده: آنچه در پیش رو دارید، کوششي در راستاي شناخت اصول جهان بیني قرآني و انسان شناسي 
و امام شناسي است. این مجموعه یک دوره جهان بیني را با تمرکز بر مباحث امامت که ستون فقرات 
و پراهمیت ترین بخش معارف است، با تبییني نو بررسي مي کند. ذیل هر مبحث شواهدي از آیات 

قرآن همراه با ترجمه و تفسیر آمده است.

530. حسین زاده، رحیمه. دسترسي آسان به موضوعات قرآن )جلد اول(. تهران: اسوه، 
1393، 632 ص، رقعي 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: قرآن، تفسیرها، کشف آیات

چكیده: آگاهي و اعتماد نسبت به پدیده ها و رویدادها همواره مي تواند مهر تأییدي بر اطمینان و 
اعتماد بشر نسبت به امور باشد. در این اثر موضوعات مطرح شده در قرآن جمع آوري شده و به 
تفکیک همراه با شرح و بسط هایي تنظیم یافته است. هر آیه داراي مفاهیمي بسیار عمیق است و با 
انتخاب موضوعات این مجموعه مي توان به مفاهیم و موضوعات بیشتري از آیات الهي دست یافت. 

این اثر مجلد اول از یک مجموعه دوجلدي است.

531. حسین زاده، رحیمه. دسترسي آسان به موضوعات قرآن )جلد دوم(. تهران: اسوه، 
1393، 700 ص، رقعي 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: قرآن، تفسیرها، کشف آیات

چكیده: قرآن کریم با کرامت وافر و بي دریغ خود هر آنچه هشدار، آگاهي و راهنمایي است در 
اختیار همگان قرار داده و این وظیفه هر انسان در جستجوي کمال است که این معاني را درک کند. 
کتاب حاضر دربردارنده همه عنوان ها و موضوع هایي است که در باب آنها در قرآن بحث شده و 
اطالعاتي ارائه گردیده است. در این مجموعه گاهي موضوعات کلي به موضوعات فرعي نیز تقسیم 

شده است. این اثر مجلد دوم از یک مجموعه دوجلدي است.
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 532. اصالني، محمدرضا. ستوده در آسمان ها و زمین. تهران: کتاب ابرار، 1393، 296 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: دوم و سوم
کلمات کلیدي: زندگي نامه، حضرت محمد)ص(، پیامبر اسالم، تاریخ اسالم

چكیده: کتاب حاضر به سرگذشت محمد)ص(پیامبر اسالم اختصاص دارد که در سه بخش با 
عنوان هاي »والدت تا بعثت«، »بعثت تا هجرت« و »هجرت تا وفات« بیان شده است. در این 
سه بخش ابعاد تربیتي، فرهنگي، سبک زندگي، تاریخچه سیاسي و اجتماعي، مشکالت دعوت به 
یکتا پرستي، جنگ، حوادث مهم زندگي، مخالفان و موافقان، و وفات پیامبر )ص(به طور مفصل براي 

آشنایي مخاطب با شخصیت پیامبر)ص(و ابعاد زندگي ایشان بازگو شده است.

533. دولتي، کریم. علوم قرآني. تهران: خانه کتاب، 1391، 238 ص، رقعی
مخاطب: معلم

کلمات کلیدي: تفسیرها، قرآن، برگزیده ها

چكیده : آنچه در این مقال خواهید یافت، تعریف »علوم قرآني«، پیشینه و زیرشاخه هاي مهم آن، 
معرفي تعدادي از مهم ترین انواع آن و آشنایي با تعدادي از آثار برجسته و مهم اندیشمندان ایران زمین 

به ویژه در سده اخیر است .

534. حیدري ابهري، غالمرضا. کتاب مرجع دین: فرهنگ نامه سوره هاي قرآن به زبان 
ساده. تهران: قدیاني، 1393، 360 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: قرآن کریم، معارف قرآن، سوره ها و آیه ها

چكیده: مهم ترین وظیفه مسلمانان در برابر قرآن، ارتباط با معنا و محتواي آن و دریافت پیام هاي 
آن است. کتاب براي آشنایي کودکان و نوجوانان با معارف قرآن کریم نوشته شده است و در واقع 
یک دوره فشرده معارف قرآن محسوب مي شود. کتاب 114 بخش دارد و هر بخش یک سوره 
را معرفي مي کند؛ معرفي اجمالي سوره و توضیح نکاتي از آیات. نمایه اي موضوعي انتهاي کتاب، 

دسترسي به موضوعات را آسان تر و سریع تر مي کند.



209 دوره  آموزش متوسطه اول 16/ قرآن

 535. زماني، حسین. قرآن خودموني: دعاهاي قرآني. تهران: احسان، 1393، 84 ص، خشتي
مخاطب: دانش آموز، معلم

کلمات کلیدي: ادعیه، قرآن، علوم قرآني

چكیده: کتاب پیش رو مجموعه اي از دعاهاست که در قرآن آمده است. این دعاها به زبان ساده 
ترجمه شده و بازنویسي گردیده اند. هدف کتاب تأمل در کنار خوانش این آیه ها و توجه به مفهوم 

آنها بوده است.

 536. لک زایي، علیرضا. کتاب کار آموزش قرآن پايه هشتم. قم: بخشایش، 1393، 92 ص، وزیري
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: تمرین ها، آزمون ها، پرسش ها

چكیده: قرآن کریم مهم ترین و کامل ترین کتاب آسماني براي هدایت انسان به سوي کمال 
واقعي است. این کتاب در بر دارنده مجموعه تمرین ها و آزمون هاي تشریحي و تستي براي تعمیق 
یادگیري مفاهیم و لغات قرآني است. فراگیران با انجام فعالیت ها در ترجمه آیات و عبارات قرآني 

مهارت الزم را کسب خواهند کرد و با شیوه هاي ارزشیابي کتبي و چهارگزینه اي آشنا مي شوند.

 537. لک زایي، علیرضا. کتاب کار آموزش قرآن پايه هفتم. قم: بخشایش، 1393، 92 ص، وزیري
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: آزمون ها، تمرین ها، قرآن

چكیده: براي شناخت تعالیم دیني و قرآني باید فرصتي فراهم گردد تا نوجوانان بتوانند این کتاب 
آسماني را بخوانند و آن را درک کنند. کتاب پیش رو حاوي مجموعه تمرین هایي براي یادگیري 
معاني لغات قرآني، افزایش مهارت ترجمه آیات، درک مفهوم جمالت، روخواني و حرکت گذاري 
است. پرسش هاي چهارگزینه اي، آزمون هاي نوبتي و ارزشیابي هاي مستمر از جمله مطالب کتاب 

است.
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 538. عبداهلل زاده، سیدمحمد. گفتار معصومین علیهم السالم؛ درس اخالق آيه اهلل العظمي
مكارم شیرازي. قم: امام علي بن ابي طالب)ع(، 1390، 232 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: سوم

کلمات کلیدي: دعاها، احادیث، تفسیرها

چكیده: کتاب حاضر مجموعه اي از گفتار چهارده معصوم)ع( است که دستورات الهي و فضائل 
دیني را بازگو مي کند. این کتاب جلد سوم از این مجموعه است که بر اساس درس گفتارهاي اخالق 

آیت اهلل مکارم شیرازي تنظیم و تدوین شده است.

539. مکارم شیرازي، ناصر. مفاهیم تحريف شده. گردآوري و تحقیق: مهدي درباني. قم: امام 
علي بن ابي طالب)ع(، 1392، 135 ص، وزیري 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: اخالق اسالمي، سخنراني ها، فضایل اخالقي

چكیده: گذر زمان و حوادث مختلف سبب تغییر بسیاري از مفاهیم و تعاریف مي شود و عقاید هر 
دین و آیین نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود. اثر پیش رو مجموعه درس گفتارهاي آیت اهلل مکارم 
شیرازي در باب مفاهیم تحریف شده دین است که از قالب سخنراني به نوشتار درآمده است. صبر و 
شکیبایي، زهد و توکل، قضا و قدر، عزاداري، امر به معروف و نهي از منکر، توحید و شرک از جمله 

مباحث کتاب است.

540. کامرانیان، عباسعلي. نكته هاي قرآني درباره رستگاران. قم: نور قرآن و اهل بیت)ع(، 
1393، 88 ص، رقعي 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: قرآن، علوم قرآني، احادیث، تفسیرها 

 چكیده: نگارنده این کتاب با تفحص در آیات قرآن و استفاده از احادیث و روایت هاي ائمه اطهار )ع(
مهلکه هاي تضعیف ایمان را شناسایي کرده و سعي در بازشناسي راه هاي رستگاري در زندگي دنیایي 

داشته است. در هر بخش آیه هایي از قرآن مباحث را مستند کرده است.

.
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541. کامرانیان، عباسعلي. نكته هاي قرآني درباره فقر. قم: نور قرآن و اهل بیت)ع(، 1393، 
88 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي : قرآن، فضایل اخالقي، علوم قرآني، تفسیرها

چكیده: فقر و تنگدستي قواي فکري انسان را تحت الشعاع قرار مي دهد و تعادل انسان را بر هم 
مي زند. اثر پیش رو مجموعه درس نکته هاي قرآني درباره تعریف فقر در فرهنگ اسالمي و انواع آن 
از دیدگاه قرآن را در بر دارد. همچنین نگارنده در کتاب راه هاي مبارزه با فقر و انواع بخشش را با 

استناد به آیات قرآني و سنت پیامبر تشریح مي کند.

 542. کامرانیان، عباسعلي. نكته هاي قرآني درباره وعده هايي الهي. قم: نور قرآن و اهل بیت)ع(،
1393، 88 ص، رقعي 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي : قرآن، فضایل اخالقي، علوم قرآني، تفسیرها

چكیده: بعضي از وعده هاي الهي نشانگر راه هایي است که انسان را به موفقیت و پیروزي دنیوي 
مي رسانند و رعایت عده اي از این وعده ها نیز بشر را از گرفتاري هاي روزمره نجات مي دهد. در این 

کتاب انواع وعده هاي الهي در موقعیت هاي متفاوت تفسیر و بازشناسي شده است.

543. کامرانیان، عباسعلي. نكته هاي قرآني درباره همكاران و همسايگان. قم: نور قرآن 
و اهل بیت)ع(، 1393، 69 ص، رقعي 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي :قرآن، فضایل اخالقي، علوم قرآني، تفسیرها

چكیده: رعایت حقوق همسایه در هر شرایطي الزم و ضروري است و نمي توان به بهانه هاي 
مختلف و با توجیهات بي اساس حریم همکار و همسایه را شکست. در این کتاب حقوق همکاران 
در محیط کار و همسایگان در محیط محله بازگو شده است و وظایف هر یک در قبال دیگري 

تشریح گردیده است.
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544. نخاولي، مهدي. نگرشي ديگر به قرآن. مشهد: مؤسسه مطالعات راهبردي علوم و 
معارف اسالم، 1393، 486 ص، وزیري 

مخاطب: معلم
کلمات کلیدي: تفسیرها، قرآن، علوم قرآني

چكیده: هر نوشته اي هدف، مسیر، روش و نقاط محوري و اصلي دارد که براي بهره مندي از 
نوشته باید آن را آن گونه که هست مطالعه کرد. کتابي که پیش رو دارید، درس نامه اي براي آشنایي 
با جنبه هاي گوناگون کالم اهلل مجید است. مباحث کتاب تفسیرهاي آیه هاي قرآن حول موضوعات 

پربحث را ارائه و شرح مي دهد.

545. معاونت پرورشي وفرهنگي وزارت آموزش وپرورش. کتاب هاي درسنامه حفظ موضوعي 
قرآن کریم: نورباران: درسنامه حفظ موضوعي قرآن کريم پايه هشتم. تهران: منادي 

تربیت، 1393، 99 ص، پالتویي 
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: قرآن، ترجمه ها، برگزیده ها

چكیده: یکي از بهترین شیوه هاي حفظ و به خاطرسپاري، شیوه اي است که برپایه نیازمندي 
مخاطب به بهره بردن از آیات باشد. این نوشتار حاوي کاربردي ترین آیه ها و موضوعات قرآني 
متناسب با سطح و توان علمي فراگیران است. بعد از هر آیه، ترجمه و تفسیر و شرحي از آن در 

کتاب درج شده است.

546. معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش وپرورش. کتاب هاي درسنامه موضوعي قرآن 
کریم: نورباران: درسنامه حفظ موضوعي قرآن کريم پايه هفتم. تهران: منادي تربیت، 

1393، 99 ص، پالتویي 
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: قرآن، ترجمه ها، برگزیده ها

چكیده: حفظ موضوعي قرآن در انس گیري و ایجاد انگیزه براي عمل به معارف آن بسیار راهگشا 
است. در این کتاب آیه هاي کاربردي در سه موضوع اعتقادي، اخالقي و احکام تقسیم شده و در هر 

بخش عالوه بر متن عربي آیه، ترجمه روان همراه با تفسیري کوتاه از آیه آمده است.
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 547. شکري پینوندي، محسن. ياسین مشگل گشاي مشكالت. قم: الهام نور، 1391، 93 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: قرآن، تفسیرها، ترجمه ها، دعاها، احادیث

چكیده: کتاب پیش رو دربردارنده درس نکته هایي درباره آیات سوره یاسین و اهمیت و ارزش 
خواندن آن در فرهنگ اسالمي است. توضیحات کتاب با ارجاع به منابع مستند حدیث و اقوال 
ائمه اطهار )ع(همراه شده است. همچنین در کتاب داستا ن هایي درباره تاثیر این آیه در موقعیت هاي 

گوناگون آمده است.
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کار و فناوری

548. طاهرآبادي، میثم/ احمدي، علیرضا. سبک زندگي )10(: اشتغال و کارآفريني. قم: نداي 
ملکوت، 1392، 84 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پايه تحصیلي: سوم

کلمات کلیدي: اقتصاد اسالمي، کسب وکار، نظام هاي اقتصادي

چكیده: اقتصاد یکي از مقوله هاي اصلي هر جامعه است که متناسب با فرهنگ و آیین موجود در 
آن شکل مي گیرد و کارکرد مشخصي دارد. در این کتاب مجموعه باورها و سفارش هاي دیني در 
باب کار و تالش، اخالق تجارت، کارآفریني و صداقت در معامله، اشتغال و اهمیت آن در اسالم با 

ذکر شواهدي از متون اسالمي بازگو شده است.

549. میشل، دیوید. بادبادك ها. تهران: فخراکیا، 1392، 32 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: بادبادک بازي، بازي ها و سرگرمي هاي کودکان، هنر و فرهنگ، کاردستي

چكیده: براي ساختن و پرواز دادن بادبادک هاي زیبا، به وسایلي ساده، دستورالعمل هاي مقدماتي 
و یک روز پرباد نیاز است. در این کتاب به طور گام به گام، روش هاي آسان ساخت انواع بادبادک 
شنلي، سرعتي، وحشتناک، مثلثي، شش ضلعي، جعبه اي و... همراه با شکل آموزش داده شده است.
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 550. کریستین،کارول... ]و دیگران[. چتر نجات شما چه رنگي است؟؛ برنامه ريزي شغلي
براي جوانان و نوجوانان(. اسماعیل مرداني گیوي. تهران: فرا، 1393، 256 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: کسب و کار، راهنمای شغلی

چكیده: آموزش چگونگي شناخت و کشف استعدادها و برنامه ریزي شغلي، از آموزش هاي ضروري 
براي جوانان و نوجوانان است. نویسندگان این کتاب راهنماي گام به گامي براي نوجوانان و جوانان 
فراهم آورده اند که آنان را قادر مي سازد ابتدا خود را بشناسند، اهداف زندگي خود را تعیین کنند و سپس 
بر اساس برنامه، مسیر شغلي خود را تدوین و اجرا کنند. مخاطب مي آموزد چگونه براي ورود به شغل 

و آینده ایده آل قدم بردارد. 

551. فمي تفرشي، بهروز. راهنماي انتخاب رشته براي دانش آموزان اول دبیرستان. 
تهران: خیلي سبز، 1393، 236 ص، خشتي 

مخاطب: معلم، دانش آموز، والدین
پايه تحصیلي: سوم

کلمات کلیدي: راهنماي تحصیلي، مدارس، برنامه هاي درسي، رشته هاي تحصیلي

چكیده: تعیین رشته تحصیلي در دوره دبیرستان باید با توجه به شرایط بازار کار و بر اساس عالیق 
و استعدادها و شخصیت فرد باشد. نگارنده در گام اول دانش آموزان را با مراحل علمي انتخاب رشته 
و مهم ترین مالک هاي آن براي کشف صحیح ترین مسیر درسي آشنا مي کند. وي در ادامه وضعیت 
شاخه هاي درسي و فرصت هاي آموزشي در دوره دبیرستان و بعد از آن را تشریح مي کند. در کتاب، 
جدول ها و نمودارهایي براي ارائه اطالعات رشته هاي مختلف و پیش نیازسنجي نیز ارائه شده است.
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552. سهیلي راد،  لیال. دانستنیها. قم: بزم قلم، 1392، 160 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصیلي: اول
کلمات کلیدي: اطالعات عمومي، متفرقه

درباره عجایب جهان،  و خواندني  اطالعات کوتاه  دربردارنده مجموعه  رو  پیش  چكیده: کتاب 
رویدادهاي شگفت انگیز تاریخي، حقایقي درباره کشفیات دنیاي پزشکي و زیست شناسي، دانستني هایي 

از مناطق جغرافیایي زمین و دیگر اطالعات متفرقه است.

553. فاني، کامران/ سادات، محمدعلي. دانشنامه دانش گستر )تك جلدي مصور(. تهران: 
دانش گستر روز، 1393، 1226 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین، مدیر، مشاور، کتابدار
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: دانشنامه ها، اطالعات عمومي، دایرة المعارف ها

چكیده: دانشنامه ها از لوازم ضروري براي توسعه فرهنگ اجتماعات و از ارکان رشد و پیشرفت 
دانایي در سراسر جهان محسوب مي شوند. در اثر حاضر مجموعه اي از ضروري ترین و روزآمدترین 
اطالعات عمومي در همه رشته هاي دانش و معارف بشري در سراسر جهان از گذشته هاي دور تا 

اکنون به صورت مدخل هاي بسیار کوتاه و فشرده گردآوري شده است.
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554. بینگم، جین... ]و دیگران[. دايرة المعارف قاره هاي جهان. محمود مزیناني. تهران: 
پنجره، 1392، 184 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: دایرة المعارف، مردم شناسي، محیط زیست، جغرافیا

چكیده: در ذهن هر یک از ما هزاران پرسش در باب مردم کره زمین، طبیعت جاي جاي این سیاره 
و ویژگي هاي هر اقلیم وجود دارد. اثر حاضر دربردارنده اطالعات جامع و مختصر در باب قاره هاي 
هفت گانه زمین است. در هر بخش عالوه بر معرفي ویژگي هاي اقلیمي هر قاره، مردم شناسي، منابع 

طبیعي و حیات وحش هر سرزمین نیز بررسي و تشریح شده است.

555. کلیبورن، آنا. نخستین دايرة المعارف دانش فوق پیشرفته براي نوجوانان. جواد 
ثابت نژاد. تهران: ذکر/ کتاب هاي قاصدک، 1393، 384 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: دانش نامه ها، ادبیات نوجوانان، ژنتیک، اینترنت، زیست شناسي، نجوم

زمینه  اولیه و اصلي در  دلیل ساختار فشرده شان حاوي اطالعات  به  دایرة المعارف ها  چكیده: 
موضوعات گوناگون اند. در این مجموعه، نوجوانان ضمن آشنایي با حقایق شگفت انگیز علمي درباره 
دانش امروزي، مي توانند پاسخ بسیاري از سواالت خود را بیابند. در هر بخش عالوه بر معرفي 

وبسایت هایي براي مطالعه بیشتر، تصاویر رنگي و فعالیت هاي آموزنده گنجانده شده است.
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556. دروس امتحان هشتم ) دوره اول متوسطه(. تهران: کاگو، 1393، 286 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: دوم متوسطه اول
کلمات کلیدي: آزمون ها، تمرین ها، پاسخ ها

چكیده: براي ارزشیابي دانش آموزان در شرایط مناسب، باید اصول و مقرراتي در تنظیم سواالت 
امتحاني رعایت شود. در این کتاب مجموعه اي از نمونه سواالت امتحاني در دو بخش نوبت اول و 
دوم و نیز آزمون هاي میان نوبت در نظر گرفته شده تا دانش آموزان براي آزمون هاي نهایي هر ترم 
تحصیلي آمادگي الزم را کسب کنند. هر سوال همراه با پاسخ تشریحي است و بنا به اهمیت هر 

مبحث، تعداد سواالت هر بخش متغییر است.
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557. کتاب هاي سبز: آب مايه ي حیات. شهرزاد فتوحي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 
1392، 48 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: ادبیات نوجوانان، آلودگي ها، آب، منابع طبیعي

چكیده: ایران از جمله سرزمین هاي خشک و کم باران است و لزوم حفظ منابع طبیعي و جلوگیري 
از هدررفت آب براي ساکنان این سرزمین بسیار ضروري است. در این کتاب چرخه طبیعي آب، 
عوامل آالینده منابع آبي و راهکارهاي صرفه جویي و مصرف بهینه آب با زباني ساده و قابل فهم 

براي نوجوانان تشریح شده است.

558. الوندا، جنیفر. کتاب هاي سبز: آفت کش  ها  و بدن ما. یوسف عرفاني فرد. تهران: فني 
ایران، 1393، 44 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: دوم و سوم

کلمات کلیدي: آلودگي هاي شیمیایي، محیط زیست، ادبیات نوجوانان، بهداشت

چكیده: آفت کش ها مواد شیمیایي و سمي اند که همان میزان که براي حشره ها، جوندگان و... 
بودن  زیان بار  علمي  علت هاي  کتاب  این  در  خطرناک اند.  نیز  انسان  براي سالمت  زیان بارند، 
آفت کش ها و افشانه ها به زباني ساده بررسي و تشریح شده است. همچنین بیماري ها و اختالل هاي 

ناشي از آلودگي هاي شیمیایي و راهکارهایي براي مقابله با این معضالت نیز ارائه گردیده است.
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559. آلن سي، مک لین. از رؤيا تا واقعیت؛ زندگي و مبارزات مارتین لوترکینگ. 
محمدامین باباربیع. تهران: ذکر: کتاب هاي قاصدک، 1393، 48 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: سرگذشت نامه ها، تاریخ

چكیده: مارتین اهل جنوب بود و براي سیاهان جنوب آزادي و برابري مي خواست، هرچند که 
زندگي سیاهان در شمال هم آسان و آزاد نبود. شرح رویدادهاي مهم زندگي و مبارزات سیاسي 
مارتین لوترکینگ موضوع کتاب حاضر است. در بخش هاي گوناگون کتاب، روند شکل گیري و 
پیشرفت نهضت سیاهان در برابر خشونت و نژادپرستي در جامعه آمریکا با زباني روان تشریح شده 
است. در شرح هر رویداد عالوه بر فعالیت هاي آزادي خواهانه این مبارز، دیگر چهره هاي شاخص 

و تأثیرگذار این نهضت معرفي شده اند و در کنار شرح فعالیت ها، تصاویري تاریخي نیز آمده است.

560. سلیمي، حشمت اهلل. چراهاي تاریخ ایران 2: ايران از اسالم تا آل  بويه. تهران: قدیاني، 
1393، 72 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: تاریخ، ادبیات نوجوانان، حکومت ها

چكیده: با حمله اعراب مسلمان به مرزهاي ایران و سقوط حکومت ساساني، دوره جدیدي در تاریخ 
ایران آغاز شد که از آن با عنوان »تاریخ دوره اسالمي« یا »تاریخ بعد از اسالم« یاد مي کنند. آنچه 
در مجموعه حاضر مطالعه خواهید کرد، روایت مختصري از تغییر و تحوالت سیاسي، نظامي، دیني، 

علمي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ایران در زمان یاد شده است.

 561. فروغ بخش، احمد. چرا هاي تاریخ ایران 7: ايران در عصر افشاريه. تهران: قدیاني،
1393، 64 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: اوضاع اجتماعي، حکومت ها، سیاست

چكیده: بعد از رو به زوال رفتن دولت مقتدر صفویه تا تأسیس حکومت  قاجارها، ایران دوره اي پر 
فراز و نشیب را پشت سر گذاشت. اثر حاضر خالصه اي از مهم ترین تحوالت سیاسي، اجتماعي و 
فرهنگي این دوره است. در هر بخش با طرح یک سؤال کلیدي، یک رویداد تاریخي به صورت 
مختصر و با زباني ساده تشریح شده است. کتاب همچنین دربردارنده تصاویر و نقشه هایي از فرهنگ 

و وقایع سیاسي آن دوره است.
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 562. رضوي  خراساني، سیدحسین. چراهاي تاریخ ایران 8: ايران در عصر زنديه. تهران:
قدیاني، 1393، 72 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: اوضاع اجتماعي، تاریخ، حکومت  ها، سیاست

چكیده: پس از سقوط سلسله صفویه، ایران شاهد روزهاي سخت و رنج آوري بود که بارزترین 
شکل آن اشغال کشور توسط بیگانگان بود. کتاب حاضر تاریخ مختصري از اوضاع سیاسي، اجتماعي 
و فرهنگي ایران در دوره مورد بحث است. نگارنده در این اثر جنبه هاي مختلف و برجسته اي از 
حیات اجتماعي این دوره را با نگاهي اجمالي نگریسته و هر جنبه را با محوریت طرح یک سؤال و 
پاسخ به آن تحلیل کرده است. تصاویر و عکس هاي تاریخي از ابزار و ادوات و معماري این دوره 

از ویژگي هاي آن است.

563. فتحي، کوروش. چراهاي تاریخ ایران 3: ايران در عصر غزنويان و سلجوقیان. 
تهران: قدیاني، 1393، 68 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: اوضاع اجتماعي، حکومت ها، سیاست

چكیده: در دوره غزنویان، براي نخستین بار بعد از ورود اسالم و اعراب مسلمان به ایران، شاهد 
حکومت غیر ایرانیان بر کشورمان هستیم. این اثر پرسش و پاسخي جامع و البته مختصر از دوران 
حاکمیت دو سلسله ترک بر ایران است. این دوره همچنین حکومت هاي کوچکي چون سیمجوریان 
و اسماعیلیان را نیز شامل مي شود، که درباره آنها توضیح داده  شده است. کتاب همچنین دربردارنده 

تصاویري مرتبط با اوضاع تاریخي، فرهنگي، سیاسي و اجتماعي آن دوره است.

564. فروغ بخش، احمد. چراهاي تاریخ ایران 4: ايران در عصر مغوالن و ايلخانان. تهران: 
قدیاني، 1393، 68 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: تاریخ، ادبیات کودکان و نوجوانان، سرگذشت نامه ها

چكیده: حمله مغوالن به ایران به رهبري چنگیزخان منجر به فروپاشي حکومت خوارزمشاهیان 
شد. کتاب پیش رو شرح رویدادهاي مهم تاریخي، اجتماعي و سیاسي دوران حکومت مغوالن بر 
سرزمین ایران را در بر دارد. فصل هاي کتاب به بررسي تحوالت تاریخي منطقه تحت سلطه این 
سلسله اختصاص دارد و در خالل بحث ها، مطالبي درباره ابزارآالت باستاني، نگاره ها، نقوش و آداب 

و رسوم سنتي آن دوره نیز آمده است.
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 565. فیکس، الکساندرا. حفظ محیط زیست: باز مصرف، بازيافت، بازکاهي در مصرف آب.
مینا سلیمي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1393، 36 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: بازیافت، منابع زمیني، آلودگي ها

چكیده: مجموعه  حاضر با زبان ساده اهمیت آب در زندگي موجودات زنده را به کودکان یادآوري 
مي کند. این اثر به کودکان مي آموزد که آب چگونه از رودخانه ها و دریاچه ها وارد خانه هاي ما 
مي شود و پس از راه یافتن به فاضالب، چه سرنوشتي را انتظار مي کشد. کودکان همچنین از عواقب 

هدر دادن آب و راه هاي کاهش هدر رفت آب مطلع مي گردند.

 566. فیکس، الکساندرا. کتاب هاي سبز: بازمصرف، بازيافت، بازکاهي در مصرف شیشه.
الدن مقیمي اسکویي. تهران: فني ایران، 1393، 36 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: ادبیات نوجوانان، مواد زاید، زباله ها

چكیده: شناخت آثار زیانبار پسماندها، تفاوت منابع تجدیدپذیر و راه هاي بازمصرف و بازیافت مواد 
از ضروریاتي است که هر عالقه مند به طبیعت باید به آن آگاه باشد. مطالعه این کتاب این امکان را 
به نوجوانان مي دهد که بدانند شیشه از کجا مي آید و زباله هاي این ماده چه تأثیري بر محیط زیست 
دارد. به عالوه، راهکارهاي بازمصرف، بازیافت، و چگونگي کاهش زباله هاي این ماده شیمیایي نیز 

در کتاب تشریح شده است.

567. فیکس، الکساندرا. حفظ محیط زیست: باز مصرف، بازيافت، بازکاهي در مصرف 
فلزات. الدن مقیمي اسکویي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1393، 36 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: بازیافت، صنایع فلزي، بهره وري

چكیده: این کتاب با زبان ساده به کودکان مي آموزد که فلزات از کجا استخراج مي شوند، چطور 
تولید و مصرف مي شوند و پسماندهاي فلزي چه تاثیري بر محیط زیست دارند. همچنین روش هاي 

بازکاهي و بازیافت این ماده و چگونگي کاهش پسماندها به آنها یادآوري مي گردد.
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568. فیکس، الکساندرا. حفظ محیط زیست: باز مصرف، بازيافت، بازکاهي در مصرف 
مواد غذايي. الدن مقیمي اسکویي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1393، 36 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: بازیافت، صنایع غذایي، خوراکي

چكیده: در خانه یا در مدرسه مي توان مواد غذایي کمتري هدر داد؛ فقط کافي است به حد الزم 
غذا بکشیم و غذا را کامل بخوریم. کتاب حاضر دربردارنده راهکارهاي عملي براي ارتقاي فرهنگ 
مصرف خوراکي ها و جلوگیري از هدررفت مواد غذایي است. نگارنده با زباني ساده آثار زیانبار 
پسماندها، راه هاي بازمصرف مواد خوراکي و تفاوت منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر را بازگو مي کند. 
از ویژگي هاي کتاب مي توان به نمایه الفبایي، فرهنگ مختصر توصیفي و پرسش هاي انتهاي کتاب 

اشاره کرد.

569. نوروزي، رضاعلي. بازي هاي آموزشي براي کالس جغرافي. تهران: آموخته، 1393، 
104 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: راهنماي آموزشي، سرگرمي هاي آموزشي، وسایل آموزشي

چكیده: بازي ها نه تنها فضاي یادگیري را رقابتي و تعاملي مي کنند، بلکه روشي سرگرم کننده براي 
حیطه ارزشیابي به حساب مي آیند. در این کتاب با توجه به نکات مثبت در استفاده از بازي ها به 
عنوان روش تدریس و ارزشیابي بدیع، تالش شده بازي هاي آموزشي قابل استفاده در کالس درس 
معرفي و در اختیار معلمان گذاشته شود. در کتاب عالوه بر بازي هاي مورد استفاده در درس جغرافي، 

بازي هایي که در دیگر دروس نیز کاربرد دارند معرفي شده اند.

570. فالینگانت، ارین. کتاب هاي سبز: برنامه ريزي سبزدرمدرسه. هایده کروبي. تهران: 
فني ایران، 1393، 44 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: محیط زیست، ادبیات نوجوانان، بازیافت

چكیده: این کتاب از آغاز سال تحصیلي کودکان را هفته به هفته با یک پیام زیست محیطي آشنا 
مي کند. براي هر هفته آموزشي یک موضوع درباره محیط زیست و روش هاي حفظ آن براي بحث 
گروهي در نظر گرفته شده است. فعالیت هاي گوناگون هر بخش و راه هاي عملي ارائه شده براي 
حفظ محیط طبیعي زمین باعث حل معضالت زمین و ایجاد تغییر در وضعیت این سیاره خواهد شد.
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571. مک کي،کیم/ بوني، جني.کتاب هاي سبز: به  راستي  سبز  باشید. آرام وحیدي. تهران: 
فني ایران، 1392، 94 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: محیط زیست، منابع طبیعي، ادبیات نوجوانان

چكیده: هزاران سال است که جمعیت کره زمین رو به رشد است و انسان ها آسیب هاي زیادي به 
محیط زیست وارد کرده اند. در این کتاب روش هاي کمک به نجات کره زمین از انواع آلودگي ها و 
چگونگي حفظ و نگهداري از منابع طبیعي و محیط زیست به زبان ساده تشریح شده است. به عالوه، 

راهکارهاي موثر براي کنترل آلودگي ها و خنثي کردن آنها نیز معرفي شده است.

572. گرین، جن. کتاب هاي سبز: پسماندکمتر، آلودگي کمتر. بهرام معلمي. تهران: شرکت 
انتشارات فني ایران، 1393، 48 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: ادبیات نوجوانان، مواد زاید، زباله ها

چكیده: در این کتاب چگونگي غلبه پسماندها و آلودگي بر فرایندهاي طبیعي براي کودکان با 
زباني ساده و روان تشریح مي شود. همچنین منافع و محدودیت هاي بازکاهي، بازمصرف و بازیافت 

و کنش هایي که باید در سطح محلي و جهاني در پیش گرفته شوند بازگو شده است.

573. رفیعي، حسن رضا. پلیس و آموزش و پرورش )رويكرد تعاملي براي ارتقاي 
فرهنگ ترافیك(. تهران: دانشگاه علوم انتظامي امین و دفتر تحقیقات کاربردي فرماندهي، 

1392، 550 ص، وزیري 
مخاطب: معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

کلمات کلیدي: مسائل شهري، ترافیک، ایمني حمل و نقل

چكیده: ناهنجاري هاي ترافیکي در دهه هاي اخیر موجب بروز تصادف ها و صدمه  هاي مالي و 
جاني بسیاري شده است. کتاب پیش رو با موضوع ضرورت توجه به فرهنگ ترافیک و گنجاندن 
آن در برنامه آموزش و پرورش نگارش یافته است. نگارنده با تشریح پیشینه آموزش هاي ترافیکي 
در کشور هاي پیشرفته و مقایسه آن با ایران، نظریه هاي مرتبط با تعامل پلیس و آموزش و پرورش، 

مشکالت این حیطه، دستاوردهاي آن و نتایج را بررسي کرده است.
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574. زاهدي زرنق، فهیمه. پیك روح اهلل. قم: جامعه القرآن الکریم، 1393، 40 ص، بیاض 
مخاطب: معلم

کلمات کلیدي: سرگذشت نامه ها، تاریخ، انقالب اسالمي

چكیده: آشنایي با حضرت امام خمیني)ره( و رفتار و کردار ایشان مي تواند بسیار درس آموز باشد. 
خواننده در این کتاب با بررسي ابعاد مختلف زندگي این شخصیت تاریخي، با منش و سبک زندگي 
ایشان بیشتر آشنا مي شود. خاطره هایي با موضوعاتي چون کودکي، جواني، والدین، اساتید، ازدواج، 

فرزندان، قاطعیت، سادگي، ورزش و... در این کتاب از زبان نزدیکان ایشان درج شده است.

575. هالو، رزي/ مورگان، سالي. کاشفان جوان 1: تولید انرژي: آزمايش ها و حقايق 
محیط زيستي. سمیه  کریم  دادیان. مشهد: به نشر/ کتاب هاي پروانه، 1392، 36 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: ادبیات نوجوانان، آزمایش ها، منابع طبیعي، انرژي

چكیده: این کتاب با تعریف و بررسي انرژي و نیرو توضیح مي دهد که چگونه استفاده بیش از حد 
از انرژي به محیط طبیعي آسیب مي رساند. همچنین تعداد زیادي آزمایش علمي و نکته هاي قابل 
توجه در کتاب پیشنهاد شده که براي درک فرایندهاي علمي مي توانند راهگشا باشند. مطالب کتاب 

به زبان ساده و قابل فهم نگارش یافته است.

 576. احمدپناهي، محمد. چهره هاي تاریخي 2: تیمور گورکان. تهران: باد، 1393، 96 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: تاریخ ایران، تیموریان، تیمورگورکاني، زندگي نامه

چكیده: جلد دوم از مجموعه »چهره هاي تاریخي« به زندگي نامه تیمورگورکان، چگونگي والدت 
و به سلطنت رسیدن او، ستمگري ها و خودکامگي هاي وي، جنگ ها و ویراني ها و آثار سیاسي، 
اقتصادي، فرهنگي و رواني حمالت وي اختصاص یافته است. کتاب با هدف آشنا کردن مخاطب 
با تاریخ کشورایران و چهره هاي ماندگار و تأثیرگذار و حکومت ستمگران و عاقبت آن ها تهیه شده 

است.



 فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامه درسی228

577. دراموند، آلن. جزيره ي انرژي. کروبي هایده. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1393، 
36 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: مصرف انرژي، انرژي هاي تجدیدپذیر، محیط زیست

چكیده: حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از انرژي هاي روي زمین، از موضوعات مطرح دنیاي 
کنوني است. این کتاب »جزیره ي انرژي« درباره مردم جزیره اي در دانمارک است که با تدبیر 
شخصي به نام سورن هرمانسن، توانستند نیروي باد را مهار کنند و حتي در تولید انرژي خودکفا 
شوند. محتواي کتاب به صورت داستاني تنظیم شده است، اما در بخش هایي از کتاب، اطالعاتي 
درباره انرژ ي هاي تجدید پذیرو تجدید ناپذیر، انرژي باد، گرمایش زمین و صرفه جویي در مصرف 

انرژي نیز به مخاطب داده مي شود.

 578. احمدپناهي، محمد. چهره هاي تاریخي 1: چنگیز مغول. تهران: باد، 1393، 127 ص، رقعي
مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: تاریخ ایران، مغول و ایلخانان، چنگیزخان، زندگي نامه

چكیده: این کتاب جلد اول از مجموعه »چهره هاي تاریخي« است. در این کتاب سرگذشت 
چنگیزخان مغول، قدرت و پادشاهان زمان او، حمله  او بر ایران و دیگر فتوحاتش، آثار سیاسي، 
اقتصادي، فرهنگي و رواني یورش هاي وحشتناک او به کشورهاي گوناگون و سرانجام مرگ او بیان 
شده است. کتاب با هدف آشنا کردن مخاطب با تاریخ ایران و افراد تأثیرگذار و ماندگار بر سرنوشت 

ملل مختلف تهیه شده است.

579. عسگري، شاداب. حصرشكنان. تهران: سوره سبز، 1392، 256 ص، وزیري 
مخاطب: معلم

کلمات کلیدي: تاریخ، جنگ تحمیلي، نیروهاي مسلح

چكیده: ایران به واسطه حضور در منطقه خاورمیانه و تسلط بر خلیج فارس از دیرباز موقعیتي بسیار 
حساس داشته است و همین شرایط باعث به وجود آمدن تنش ها و فشارهاي زیادي بر کشور ما بوده 
است. مجموعه پیش رو روند مبارزه نیروهاي ارتش در جریان شکست حصر آبادان و توضیحات 
مستندي درباره کارنامه ارتش جمهوري اسالمي ایران در سال هاي ابتدایي پیروزي انقالب اسالمي 

تا سال 1360 و اجراي عملیات ثامن االئمه را ارائه مي دهد.
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580. لو، کریستي. کتاب هاي سبز: حفره اليه ي ازون و پوست شما. بهرام معلمي. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران ، 1393، 44 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: سوم

کلمات کلیدي: آلودگي هوا، ادبیات نوجوانان، بیماري ها

چكیده: مولکول سه اتمي اکسیژن که ازون نام دارد، به طور طبیعي در جو یافت مي شود و هر گاه 
غلظت آن بیش از حد معمول برسد، براي انسان زیان بار خواهد بود. در این کتاب ماهیت الیه ازون 
و پرتوي فرابنفش به زبان قابل فهم تعریف شده و در ادامه، تاثیر مخرب تابش فرابنفش، فواید الیه 

ازون و راهکارهایي براي کمک به حفظ این الیه نیز بیان شده است.

 581. اقبال پور، امیرهوشنگ/ نجیبي، زهرا. خلیج فارس جزاير سه گانه. تهران: آبرنگ، 1393،
56 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: جغرافیاي تاریخي، خلیج فارس، نقشه ها، منابع اطالعاتي

چكیده: خلیج فارس از دیرباز مطمح نظر سیاست هاي بزرگ جهان بوده و طي هزارها سال در 
معرض کشمکش و آمدورفت اقوام مختلف جهان قرار گرفته است. در این کتاب سابقه تاریخي 
خلیج فارس و رویدادهاي اثرگذار و مهم سیاسي- اجتماعي این منطقه همراه با رسم شکل و 
نقشه هاي مستند تشریح شده است. شرح پیشینه تاریخي این منطقه از زمان هخامنشیان آغاز 

مي گردد و پس از توضیح دوره ایالمیان، ساسانیان، صفویه و افشاریان، تا به امروز ادامه مي یابد.

 582. معصومي، علي. مشاهیر سیاسي ایران باستان )2(: داريوش شاه اوج و شگفتي ها.
تهران: پیام محراب، 1393، 160 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: ادبیات نوجوانان، تاریخ، سرگذشت نامه ها

چكیده: داریوش پرآوازه ترین شاه هخامنشي پس از کوروش است که در زمان او همه جلوه هاي 
تمدن ایران باستان به اوج خود رسید. این کتاب به زبان ساده به شرح رویدادهاي تاریخي زمان این 
پادشاه هخامنشي اختصاص دارد. دستاوردهاي نظامي و فتوحات، فعالیت هاي فرهنگي و وضعیت 

سیاسي اجتماعي ایران در زمان وي در این کتاب شرح داده شده است.
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583. بارکر، دن. راهنماي آزاد انديشي. شهرزاد فتوحي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 
1392، 59 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: ادبیات نوجوانان، حقوق بشر، داستان هاي کوتاه

چكیده: احترام به حقوق انسان ها از جمله آدابي است که در سنین پایین باید آموخته شود. کتاب 
حاضر با تصاویر شاد و بیان داستاني، نوجوانان را در زمینه اصول احترام متقابل و رفتار اخالق مدار 
به تفکر وا مي دارد. داستان این کتاب به گونه اي نگاشته شده که بر توانایي اندیشیدن نوجوانان، 

جست وجوي اطالعات و اهمیت استدالل و پرسش تاکید دارد.

 584. صانعي، حسن. روزنه اي به سوي پژوهش )ويژه نوپژوهان(. تهران: اندیشمند، 1392،
120 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، معلم، مدیر، کارشناس
پايه تحصیلي: سوم

کلمات کلیدي: روش تحقیق، ادبیات نوجوانان

چكیده: اطالعاتي که از بررسي مشاهدات ساده به دست مي آید مي تواند زیربناي توسعه علم و 
تکنولوژي شود و به همین دلیل این گونه مشاهدات ارزشمند و مفیدند. کتاب پیش رو با هدف آشنا 
کردن نوجوانان با مفاهیم و روش هاي تحقیق نگارش یافته است. زبان اثر ساده و واژه ها قابل فهم 
است. در هر بخش طي یک داستان پژوهشي آموزنده، سیر اکتشافات و اختراعات علمي مهم 
تشریح شده است. همچنین در آن از روش پرسش و پاسخ و گفت وگو براي بیان درس هاي علمي 

استفاده شده است.

 585. مقدم، فرهاد. رويدادهاي مهم جهان در سده 20. مشهد: تارخ، 1393، 934 ص، وزیري
مخاطب: معلم

کلمات کلیدي: تاریخ معاصر، انقالب ها، تاریخ سیاسي، علوم سیاسي

چكیده: کتاب حاضر حاوي چکیده وقایع مهم قرن بیستم و سال هاي آغازین قرن بیست و یکم 
است. مطالب به شیوه اي روان همراه با بیش از 2800 تصویر و نقشه نگاشته شده است. در هر 

بخش و براي هر رویداد توضیحات مختصر و مستند همراه با شواهد تصویري آمده است.
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 586. دگنان - ونس، کولین... ]و دیگران[. آزادي خواهان بزرگ جهان: سفیدانديش سیاه؛
زندگي و مبارزات نلسون ماندال. محمد امین بابا ربیع. تهران: ذکر: کتاب هاي قاصدک، 1393، 

48 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصیلي: اول تا سوم
کلمات کلیدي: سرگذشتنامه ها، تاریخ

چكیده: ماندال یکي از مهم ترین آزادي خواهان و رهبران جهان بود که سال ها علیه تبعیض و 
نژادپرستي در افریقاي جنوبي مبارزه کرد. کتاب حاضر شرح زندگي این مبارز به همراه رویدادهاي 
مهم و تأثیرگذار این جریان را در بردارد. در بخش هاي گوناگون کتاب شخصیت هاي دیگري که او 
را در این مسیر یاري دادند و نیز وقایع سیاسي آن زمان همراه با عکس هایي تاریخي درج شده و 

مطالب کتاب با زباني ساده و قابل فهم نگاشته شده است.

587. کتاب هاي سبز: صرفه جويي در مصرف انرژي. هایده کروبي. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 1392، 24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: بهره وري، ادبیات کودکان، انرژي

چكیده: کتاب حاضر حاوي بهترین راهکارها براي کنترل انرژي و بهینه مصرف کردن آن است. 
در بخش اول درباره مصرف انرژي و مشکالت ناشي از مصرف سوخت هاي فسیلي بحث شده 
است. موضوع بحث در فصل هاي بعدي، مصرف انرژي در خانه و چگونگي صرفه جویي در آن است.

588. اسمیت، فرانک. غزه اين سو و آن سوي مرز. سعیده سیدکابلي، مسعود سنجراني. 
مشهد: به نشر، 1393، 78 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: تاریخ، فلسطین، جنگ، مستند

چكیده: آگاهي از وقایع مستند و گزارش هاي واقعي فرصتي ارزشمند براي اطالع از رویدادهاي 
حال حاضر دنیا است. موضوع کتاب حاضر شرح اتفاقاتي است که در جریان جنگي خونین با نام 
»عملیات سرب گداخته« در غزه و از تاریخ 27 دسامبر 2008 تا 18 ژانویه 2009 رخ داده است. 
مطالب بر اساس گزارش مستند کمیته حقیقت یاب سازمان ملل در جنگ غزه نگارش یافته و 
نگارنده در بخش هاي جداگانه و در قالب وقایع نگاري، فجایع انساني این سرزمین را بازگو کرده 

است.
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589. قاسمي، بهرام/ مویدي      آملي، احمد. کار طاليي مطالعات اجتماعي هشتم )دوره اول 
متوسطه(. تهران: کاگو، 1393، 130 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: راهنماي آموزشي، درس، تمرین ها، جامعه شناسي

چکیده: مطالعات اجتماعي، آموزش قوانین محیط، گذشته و آینده با نگاهي بي طرفانه است. کارافزار 
پیش رو حاوي خالصه اي از درس کتاب اصلي با ارائه مثال هاي متعدد و شرح مفاهیم با شکل و 
تصویر است. در هر بخش بنا به ساختار و محتواي درسي، تمرین هایي )تشریحي، چندگزینه اي، جاي 
خالي و...( منظم و هدفمند تدوین شده است که باعث یادگیري مفاهیم کتاب درسي و عمقي کردن 

دریافت ها مي گردد.

590. مویدي       آملي، احمد. کار طاليي مطالعات اجتماعي هفتم )دوره اول متوسطه(. 
تهران: کاگو، 1393، 114 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: راهنماي آموزشي، درس، تمرین ها، جامعه شناسي

چكیده: دقت در مفاهیم و تمرین و تکرار آنها باعث یادگیري بهتر مي گردد. در کارافزار پیش 
رو خالصه اي مختصر از هر درس، به همراه انواع گوناگوني از تمرین ها که باعث درک و فهم 
بهتر موضوعات درسي مي گردد، تدوین شده است. مفاهیم درسي با مثال ها و اشکال براي فهم 
بهتر همراه شده است و تمرین  ها ساختار تحلیلي، تفسیري، مقایسه اي، طبقه بندي، نتیجه محور و 

رابطه اي دارند.

 591. قاهري، حوري. کاربرگ مطالعات اجتماعي پايه دوم )هشتم(دوره اول متوسطه.
تهران: مرآت دانش، 1393، 56 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: پرسش ها، آزمون ها، جامعه شناسي

چكیده: کاربرگ برگه اي آموزشي در خدمت فرایند تدریس است که با پرسش هاي گوناگون 
دانش آموزان را در موقعیت یادگیري عملي قرار مي دهد. در طراحي پرسش هاي کتاب سعي شده 
پرورش مهارت هایي مانند توانایي اظهار نظر، استدالل و قضاوت کردن پروش یابد. در بخش 
جغرافیا تاکید ویژه اي بر پرورش مهارت نقشه خواني و استفاده از نقشه و کره جغرافیایي شده است.
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592. فروزان، منصوره. کاربرگ مطالعات اجتماعي هفتم )اول متوسطه 1(. تهران: 
مبتکران، 1393، 52 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: کاربرگ ها ابزارهاي آموزشي اند که به اصالح روند آموزش کمک مي کنند. کتاب پیش رو 
دربردارنده مجموعه فعالیت ها و پرسش هایي است که بسته به موضوع هر درس و بر اساس میزان 
دشواري مطالب درسي تدوین و تالیف شده است. پرسش ها طي 24 هفته آموزشي سامان یافته اند 

و به مرور محتواي درس کمک مي کنند.

 593. واکر، کیت. کتاب هاي سبز: کاغذ و بازيافت. محمدرضا بهاري. تهران: شرکت انتشارات
فني ایران ، 1392، 32 ص، رحلي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، بهره وري، صنایع کاغذي

چكیده: بازیافت به معناي استفاده دوباره ازمحصوالت ومواد مصرف شده براي تولید محصوالت 
جدیداست. در اثر حاضرمراحل مختلف صنعتي فرایند بازیافت بازبان ساده وقابل فهم براي دانش 
آموزان تشریح شده است. به عالوه، راهکارهاي تجربي وکاربردي براي کاهش هزینه هاي بازکاهي، 

بازاندیشي نیز معرفي گردیده است.

594. باباجعفري، علي اکبر... ]و دیگران[. کتاب کار مطالعات اجتماعي پايه هشتم دوره 
اول متوسطه. قم: بخشایش، 1393، 144 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: دوم

کلمات کلیدي: راهنماي آموزشي، درس، تمرین ها، جامعه شناسي

چكیده: پیش نیاز ارزیابي آموخته هاي دانش آموز، آموزش هدفمند و پرسش هاي استاندارد است. کتاب 
پیش رو دربردارنده درس نکته ها و مختصري از مطالب هر درس از کتاب درسي، همراه با پرسش هاي 
مرتبط با آن بخش است. الگوي تمرین ها گوناگون )صحیح و غلط، جورکردني، چندگزینه اي و 

تشریحي( است و محتواي سواالت از حیث جامعیت مي  تواند براي فراگیران و دبیران مفید باشد.
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پايه هفتم دوره  اجتماعي  کتاب کار مطالعات  دیگران[.  ]و  مومن پور، مجید...   .595
متوسطه اول. قم: بخشایش، 1393، 128 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: راهنماي آموزشي، درس، تمرین ها، جامعه شناسي

چكیده: یکي از هدف هاي مهم تعلیم و تربیت این است که استعدادهاي دانش آموزان شکوفا گردد 
و آنها براي شرکت در فعالیت هاي سازنده اجتماعي آماده گردند. مجموعه حاضر شامل خالصه 
الگوهاي صحیح و غلط، کامل کردني، جورکردني،  با  درس هاي کتاب و پرسش هایي برگزیده 
چندگزینه اي و تشریحي است. تمرین هاي هر بخش دانش آموزان و معلمان را در ارزشیابي بعد 

از آموزش یاري مي رساند.

باستان)1(: کوروش خوش نام ترين فاتح  ایران  596. معصومي، علي. مشاهیر سیاسي 
هزاره هاي کهن. تهران: پیام محراب، 1393، 144 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: ادبیات نوجوانان، تاریخ، سرگذشت نامه ها

چكیده: اثر پیش رو به رویدادهاي تاریخي زمان هخامنشي و چگونگي به قدرت رسیدن حکومت 
کوروش اختصاص دارد. نگارش کتاب به زبان ساده و قابل فهم براي نوجوانان است و چگونگي 

تولد این پادشاه هخامنشي، سفرهاي وي و فتوحات او را بیان مي کند.

آزمايش ها و ازطبیعت:  محافظت  جوان 2:  سالي.کاشفان  مورگان،  رزي/  هارلو،   .597 
حقايق محیط زيستي. عفت امیربیک زاده. مشهد مقدس: به نشر، 1392، 36 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: محیط زیست، آلودگي ها، ادبیات نوجوانان

چكیده: این کتاب در دنیاي طبیعت جستجو مي کند و توضیح مي دهد که چگونه بعضي از ما 
انسان ها با شیوه نامناسب زندگي خود زیستگاه هاي طبیعي را نابود مي کنیم و به حیات وحش آسیب 
مي رسانیم. در این کتاب آزمایش ها و روش هایي ارائه شده است که به ما کمک مي کند تا از طریق 

آنها بتوانیم از گیاهان و جانوران محافظت کنیم.
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598. چگیني گودرزوند، هاشم... ]و دیگران[. منابع طبیعي، سرچشمه ي حیات. قزوین: 
سایه گستر، 1392، 40 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول

کلمات کلیدي: منابع طبیعي، نهضت سوادآموزي، حفاظت محیط زیست

چكیده: کتاب پیش رو حاوي متن هاي کوتاهي به زبان ساده و قابل فهم براي دانش آموزان است 
که با محوریت تاکید بر حفظ جنگل ها و نگهداري از طبیعت نگارش و تدوین شده است. در پایان 

کتاب چند سخن از بزرگان دین و ائمه  اطهار درج شده است.

599. تیلور، باربارا. کتاب هاي سبز: نجات زمین در دستان ماست. بهرام معلمي. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 1393، 96 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: محیط زیست، آلودگي ها، ادبیات نوجوانان

چكیده: در این کتاب همه فرایندهایي که باعث ایجاد مشکالت جدي براي زمین شده است تشریح 
 و بررسي شده است. همچنین ماهیت جو این سیاره، خطرات تهدید کننده الیه ازون، آلودگي هاي
شیمیایي و گرمایي زمین و راهکارهاي کنترل این خطرات و جبران یا رفع آنها به زبان ساده توضیح 

داده شده است.

600. کلیبورن، آنا. کتاب هاي سبز: 100راه براي نجات کره ي زمین. نگارعجایبي. تهران: 
فني ایران، 1393، 48 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: محیط زیست، بهره وري، ادبیات نوجوانان، آلودگي ها

چكیده: در این کتاب خطرهاي پیش روي کره زمین و راه هاي کنترل این خطرها به زبان ساده 
بررسي شده است. صد راهکار ارائه شده در کتاب با آثاري از عکاسان و هنرمندان همراه شده 
است. کتاب حاوي اطالعات ارزشمندي درباره گرمایش زمین، انرژي هاي تجدیدپذیر و خطر هاي 

تهدیدکننده حیات وحش است.
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نمايشنامه

 601. کیانیان، داوود. چهل نمايشنامه براي کودکان و نوجوانان جلد 1. تهران: داوود کیانیان،
1393، 764 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: نمایش نامه، ادبیات نمایشي کودکان و نوجوانان، آموزش هنر

چكیده: جلد اول از مجموعه »چهل نمایش نامه براي کودکان و نوجوانان« در برگیرنده بخشي 
از نمایش نامه هاي مؤلف است که براي مخاطب خردسال، کودک و نوجوان پدید آمده است. این 
کتاب آثار مؤلف را در حوزه نمایش نامه کودک و نوجوان در سال هاي 1349 تا 1389 در برمي گیرد. 
»مادر جان، سالم«، »پرنده و فیل«، »خروسک پشیمان«، »چاله و چاه«، »روزنامه نمایشي«، 

»خرس آوازخوان«، »بچه ها کمک« و »گوسفند سگ نما« عنوان برخي از این نمایش نامه ها است.

602. کیانیان، داوود. حج بزرگترين نمايش جهان يك تحقیق و پنج نمايشنامه. 
تهران: سوره مهر، 1392، 240 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: سوم

کلمات کلیدي: فلسفه حج، ادبیات کودکان و نوجوانان، عبادت، مراسم دیني

چكیده: در کتاب حاضر ابعاد عبادي، اجتماعي، سیاسي، اقتصادي، فلسفي و عرفاني حج تحلیل و 
تفسیر شده است. کتاب حاوي تحقیقي با عنوان »حج، نمایش ناب الهي« و پنج نمایش نامه با این 
عنوان هاست: »شیطون بد«، »بزرگ ترین نمایش جهان«، »کشف بهشت«، »احرام هاي سرخ« و 
»حج، سفر رستگاري«. این نمایش نامه ها براي گروه سني خردسال، نوجوان و بزرگ سال، و براي 

آشنا کردن آن ها با عبادت حج و فلسفه آن نوشته شده اند.
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 603. بصیري، مریم. عطر حضور و طوباي محبت. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي سیمرغ، 1392،
56 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلي: اول تا سوم

کلمات کلیدي: فیلم نامه، ادبیات جنگ، دفاع مقدس

چكیده : عطر حضور، حضور ماه محرم در عرصه یادگارهاي دفاع مقدس است. این مجموعه 
شامل دو فیلم نامه "عطر حضور" و "طوباي محبت" است که قهرمان هاي آن بیشتر از میان نوجوانان 
است، نوجواناني که با وجود اندک بضاعت خود فرهنگ عاشورا را پاس مي دارند. شور محسن براي 
برپایي مجلس امام حسین)ع( با ساده دلي و پاکي طوبي همراه مي شود تا در سایه حضور پدرانشان در 

جبهه هاي نبرد، حماسه اي دیگر بیافرینند و عطر حضور به مشام برسد.

604. رمضاني، مهدي. قلم در پابوس حرم. قزوین: سایه گستر، 1392، 156 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلي: سوم
کلمات کلیدي: نمایش نامه مذهبي

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده مجموعه نمایش نامه هاي برگزیده هفتمین »جشنواره سراسري 
نمایش نامه نویسي«  با موضوع »فرهنگ رضوي« در سال 1391 است. عنوان هاي نمایش نامه هاي 
صحنه اي و عروسکي، از این قرارند: »عوض بدلو«، »صبرا«، »جاده لغزنده است با احتیاط برانید«، 
نمایش نامه ها  این  در  آهوي دشت خورشید«.  و »راز  »وقت خوب مصائب«، »کبوتران حرم« 
تصویري از شخصیت واالي امام رضا)ع( معجزات ایشان و عشق نویسندگان به ائمه اطهار)ع( 

و امام رضا)ع( ارائه شده است.
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هنر

605. دابروفسکي، کریستن. اولین کتاب بازيگري من: درس هاي بازيگري، تمرينات، 
دستورات و بازي هايي براي خردساالن. رحمت امیني، حسین فدایي حسین. تهران: دفتر 

پژوهشهاي فرهنگي، 1393، 92 ص، رقعي 
مخاطب: معلم

پايه تحصیلي: سوم
کلمات کلیدي: راهنماي آموزشي، هنرهاي نمایشي، نمایش کودکان و نوجوانان

چكیده: دنیاي امروز تئاتر را پیشروترین وسیله ارتباطي مي داند و شناخت تئاتر را ضرورتي اجتماعي 
محسوب مي دارد؛ چرا که سروکار این هنر با انسان زنده است. کتاب حاضر حاوي تمریناتي به زبان 
ساده براي کودکان است که آنها را در فراگیري فنون نمایشي و باالبردن مهارت بازیگري یاري 
مي رساند. مهم ترین ویژگي کتاب قابل فهم بودن آن براي کودکان و نیز مفید بودن مطالب براي 

مربیان و معلمان است.

 606. روشي، موسي. تعلیم خط نستعلیق تحريري با خودکار. تهران: کوروش چاپ، 1393،
36 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
کلمات کلیدي: خوشنویسي، خط فارسي، تمرین ها

چكیده: خط نستعلیق یکي از هنرهاي قدیمي و عجین با فرهنگ ایراني - اسالمي به شمار 
مي رود. در این اثر، روش تحریر و نگارش حروف فارسي با خودکار آموزش داده شده است. نحوه 
اتصال حروف، کشیدگي ها، اندازه هر حرف و نقطه گذاري، از جمله مباحث آموزش خط ریز است. 

براي یادگیري بهتر،  ممارست و مشق نویسي نیز توصیه شده است.
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607. بابک، هومن/ پدرام، نگار. سرزمین سازها، ساز شناسي براي کودکان و نوجوانان. 
تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شکوفه، 1392، 88 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلي: اول و دوم

کلمات کلیدي: آموزش موسیقي، سازها، هنر و فرهنگ

چكیده: بسیاري از کودکان و نوجوانان در سني ساز خود را برمي گزینند که دیدگاه درستي درباره 
فیزیک، شیوه نواختن و حتي صداي ساز ندارند. کتاب حاضر با زبان ساده، برخي از سازهاي ایراني 
و ارکستر را براي مخاطبان معرفي مي کند. هدف این کتاب پایه ریزي ساختار ذهني کودکان و 

نوجوانان درباره سازها و شکل  آنها بوده است.

 608. تروشو، آلن/ مریو، میشل. شكل گیري بنیادي و تكوين مباني موسیقي)1(. تهران:
آوند دانش، 1393، 32 ص، سلطاني 

پايه تحصیلي: سوم
کلمات کلیدي: سلفژ، تئوري موسیقي، تمرین ها

چكیده: آموزش عملي موسیقي باید همراه با درک کامل مباني تئوریک، سرایش، تربیت شنوایي، 
مباني هارموني و... باشد. کتاب پیش رو حاوي مباحث مهمي است که در هر جلسه از آموزش 
موسیقي باید در نظر گرفته شود. ریتم خواني، نت خواني، تمرین هاي آوازي و نوشتن دیکته موسیقي 

در هر جلسه آموزشي گنجانده شده است.

 609. کیس، کارولین/ دیلي، تسا. هنر درماني کودکان. حمیرا سلیمي. تهران: دنیاي نو، 1393،
432 ص، رقعي 

مخاطب: معلم، مشاور
کلمات کلیدي: روان شناسي کودکان و نوجوانان، هنر، آموزش والدین

چكیده: هنردرماني روش مؤثر در تعریف و شناسایي مراحل رشد کودک با توجه به تأثیر بکارگیري 
خالقیت و استفاده از عناصر هنري است. طي مباحث کتاب تجربه هاي بالیني و عملي این حوزه از 
روان شناسي بازگو گردیده و هر یک به تفصیل بررسي شده است. توصیف هاي بالیني به شناخت 
بهتر ارتباط والدین و کودک، اختالف نسل ها در پرورش کودکان و روند درمان و پیشگیري از 

آسیب ها را پیش روي خواننده قرار مي دهد.
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آنچه پسران باید بدانند 028 
آوازهاي نارنجي 070 

آیه الکرسي مشگل گشاي مشکالت 518 
 آیین تندباد: تلخیص و بازنویسي اقبال نامه نظامي گنجوي 071

آیین خطاب و گفتگو در قرآن 519 
ابوعبداهلل زنجاني و تاریخ قرآن 520 
اثرآلودگي هوا بردستگاه تنفس 393 

احترام به والدین 029 
اختالل وسواس ـ اجباري واختالالت مرتبط باآن 030 

ارزش آب 394 
ارشمیدس: واضع ریاضیات تطبیقي کاربردي 009 

از دیار روشني معرفي و گزیده شعر والیي: سیدرضا مؤید- 
محمدجواد غفورزاده- غالم رضا شکوهي 355 

از ذره بین تا میکروسکوپ هاي امروزي 395 
از رؤیا تا واقعیت؛ زندگي و مبارزات مارتین لوترکینگ 559 

از کجا  معلوم؟ 072 
ازدواج فامیلي و دو داستان دیگر 073 

استرس نداشته باش 031 
اشتغال و کارآفریني 548 

اعتماد به نفس کتاب کار نوجوانان 032 
افسانه هاي مردم انگلیس 074 

افسانه هاي ملي هندوستان 075 
افسانه هاي نروژ 076 

اگر اسب بودي... 077 

عنوان
آب مایه ي حیات 557 
آخرین موهیکان 066 

 آزمون سرخ معرفي و گزیده شعر والیي: محمدعلي مجاهدي-
یوسفعلي میر  شکاک- خسرو احتشامي 353 

آشنایي با ادبیات جهان: سفرهاي گالیور 067 
 آفتاب کائنات معرفي و گزیده شعر والیي: سید حسن غزنوي-

حکیم خاقاني شرواني- حکیم نظامي گنجوي 354  
آفت کش  ها  و بدن ما 558 

آقاي بي رویه 068 
آقاي هنشاو عزیز 069 

آلبرت اینشتین چه کسي بود؟ 008 
 آموزش جامع ریاضیات هشتم )پایه دوم دوره اول متوسطه( 262

آموزش جامع ریاضیات هفتم 263 
آموزش ریاضي همراه با شعر و داستان پایه هفتم 264 

آموزش زبان به کمک بازي 276 
آموزش عملي مهارت هاي تحصیلي 026 

آموزش کامل ریاضي هشتم 265 
آموزش کامل ریاضي هفتم 266 

 آموزش گام  به گام و سیستماتیک شنا براي کودکان و نوجوانان 022
محور  پژوهش  راهبردهاي  درس:  در کالس  مؤثر  آموزش 

براي افزایش موفقیت دانش آموزان 452 
آموزش مبتني بر طنز )رهیافتي براي مربیان پیش دبستاني، 

دبستاني و متوسطه اول( 451  
آموزش مهارت هاي زندگي کتاب کار ویژه دانش آموزان 027 
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اگر دلفین بودي... 078 
اگر گرگ بودي... 079  

الفباي موتور سیکلت سواري به زبان ساده 033 
امام باقي)عج(؛ تحلیل و تبیین زندگاني حضرت مهدي)عج(

در20 گفتار 001 
امر  به  معروف و نهي  از  منکر 521 

امیرارسالن نامدار 080 
اندر حکایت شیرین بیمه 034 

 اندیشه ناب ـ بررسي تطبیقي گزاره هاي اصلي تفکر انتقادي
 از نگاه صاحب نظران آن حوزه با دیدگاه امام  علي علیه السالم 035

انرژي آب 396 
انرژي باد 397 

انرژي خورشیدي 398 
انرژي زیست توده 399 

انرژي سوخت فسیلي 400 
انرژي هاي نو 401 

انرژي هسته اي 402 
انشاي قاتل 081 

انفاق و بخشش 036 
انگلیسي هشتم پایه دوم دوره متوسطه اول 277 

 انگیزش و اعتماد به نفس )با تأکید بر جنبه هاي مدیریتي( 453
اولین روزهاي مقاومت 257 

تمرینات،  بازیگري،  درس هاي  من:  بازیگري  کتاب  اولین 
دستورات و بازي هایي براي خردساالن 605 

ایران از اسالم تا آل  بویه 560 
ایران در عصر افشاریه 561 
ایران در عصر زندیه 562  

ایران در عصر غزنویان و سلجوقیان 563 
ایران در عصر مغوالن و ایلخانان 564 

ایرج 082 
با آموزگار اخالق: گزیده بوستان سعدي شیرازي 356 

با من آشنا شو! با من دوست شو! 403 
بابایار 083 

بادبادک ها 084 
بادبادک ها 549 

باران که ببارد و جند داستان دیگر 085 
باز مصرف، بازیافت، بازکاهي در مصرف آب 565 

باز مصرف، بازیافت، بازکاهي در مصرف فلزات 567 
باز مصرف، بازیافت، بازکاهي در مصرف مواد غذایي 568 

بازمصرف، بازیافت، بازکاهي در مصرف شیشه 566 
بازي هاي آموزشي براي کالس جغرافي 569 

 باغ خدا؛ گزیده اي از آثار اعضاي مراکز آفرینش هاي ادبي 357
بچه هاي سرزمین گربه 086 
بچه هاي کشتي رافائل 087 

برنامه ریزي سبزدرمدرسه 570 
برنامه ریزي استراتژیک در آموزش و پرورش 454 

برنامه ریزي  درسي  در عصر پست مدرن 455 
بسته آموزشي، برنامه درسي ویادگیري اثربخش 456 

بسم اهلل الرحمن الرحیم مشکل گشاي مشکالت 522 
بالغت )بدیع و بیان( 502 

بنیان هاي مدنیت و فرهنگ در شاهنامه فردوسي 503 
به  راستي  سبز  باشید 571 

به نشاني بهار: نامه هاي مردمي به رئیس جمهور 358 
بهتر از شکالت مجاني 088 

بهترین راهنماي ستارگان و فضا 404 
بي خانمان 089 

بیژن و منیژه 090  
پاهاي تو منهاي یک 359 

پایاني براي یک داستان و دو داستان دیگر 091 
پدر و مادر در گذر زمان 092 

 پرسش و پاسخ هاي مشاوره اي در زمینه نوجواني، جواني، ازدواج،
 مهارت هاي زندگي، تربیت دیني، تربیت فرزندان و تکنیک هاي

آرام سازي و ضد  استرس 457 
پرسش هاي چهارمین المپیاد نوجوانان ایران )رقابت هاي ریاضي(267 

پرسش ها ي قرآني، پاسخ هاي مطهري 523 
پرطال 093 

پرورش یادگیري مستقل ـ راهبردهاي کاربردي در مشاوره 
تحصیلي براي افزایش موفقیت دانش آموز 458 

پژوهش، تدریس، معلم پژوهنده 459 
پسر اردي بهشت، مجموعه شعر 360 

پسر کوهستان و داستان هاي دیگر براي نوجوانان 094 
پسماندکمتر، آلودگي کمتر 572 

پشت سر پاییز 361  
پله چندم نردباني؟ 095 

ارتقاي  براي  تعاملي  )رویکرد  پرورش  و  آموزش  و  پلیس 
فرهنگ ترافیک( 573 

 پنج افسانه 95 قصه از متن اصلي پنجه تنتره )کلیله و دمنه( 096
پولک هاي چوبي 097 

 پیش بیني، مشاهده، توضیح )جلد دوم: شیمي و زیست شناسي( 405
پیک روح اهلل 574 
تا به آفتاب 098 

تابستان و غاز سفید 099 
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تاریخ اختر شناسي 406 
 تبیین رویکرد برنامه و محتواي کتاب هاي درسي جدید التألیف

پایه هشتم دوره اول متوسطه 460 
تجلي قرآن در نیایش معصومان علیهم السالم 524 

محور1  پژوهش  ساختارسازي هاي  محور؛  پژوهش  تدریس 
براساس مدلE5 چرخه یادگیري 461 

موسوي  علي  والیي:  شعر  گزیده  و  معرفي  شکوه  ترجمان 
گرمارودي- طاهره صفارزاده 362 

تعلیم خط نستعلیق تحریري با خودکار 606 
تفسیر قرآن و روش هاي آن 525 

تکنیک هاي خالقیت و مدیریت تفکر 037 
تلسکوپ ها و اخترشناسان 407 

 تمرینات دو نفره براي افزایش استقامت و قدرت عضالني 023 
توتو، مرغ ممتاز شماره یک 100 

توسعه مطالعات پژوهشي معلمان)کاربردي کردن پژوهش(
در آموزش و پرورش 462 

توفان، پسر دامون 101 
تولدي دوباره 363 

تولید انرژي: آزمایش ها و حقایق محیط زیستي 575 
توماس آلوا ادیسون چه کسي بود؟ 010 

توماس ادیسون 011 
تیمور گورکان 576 

جایزه 102 
جایي براي عروسک ها نیست 103 

جدول هاي متنوع مذهبي 002 
جزیره ي انرژي 577 

جزیره ي بي تربیت ها)جلد3( 104 
جزیره ي بي تربیت ها)جلد2( 105 

جمشید 106 
جنبش آهستگي: بشقاب ما سیاره ما 038 

جنگ طال 107 
جیب عجیب 108 

چارلي بن و بوآي آبي 109 
چارلي بن و عکس هاي سخنگو 110 

چارلي بن و قصر آینه ها 111 
چارلي بن و مارپیچ زمان 112 

چالش هوش  سطح بسیار سخت)جلد چهارم( 039 
چالش هوش سطح متوسط)جلد دوم( 040 

چتر تابستان 113 
چتر نجات شما چه رنگي است؟؛ برنامه ریزي شغلي براي جوانان 

و نوجوانان( 550 

چرا پرنده ها صبح به صبح آواز مي خوانند؟ 114 
چشم  به راه 115 
چشم گرگ 116 

چشم انداز پرورشي مدرسه 463 
چطوري خیلي بدخط بنویسیم 117 

چگونه از فرزندانتان در مقابل خطرات اینترنت و تلفن همراه 
محافظت کنید 464 

چگونه به دانش آموزان کمک کنیم انعطاف پذیر باشند 042 
 چگونه به دانش آموزان کمک کنیم ارتباط مؤثر برقرار کرده و

تعارض را مدیریت نمایند؟ 041 
چگونه فرزندانمان را در ریاضي موفق کنیم 268 

کنیم:  تقویت  ایران  مدارس  در  را  هوشمندسازي  چگونه 
)کاربرد هوشمندسازي در مدارس( 465 

چنگیز مغول 578 
 Whats holding شماست؟  موفقیت  مانع  عاملي  چه 

 466 you back
چهل نمایشنامه براي کودکان و نوجوانان جلد1 160

چهل  و  چهار داستان از کشکول شیخ بهایي 118 
چیتي، چیتي، بنگ بنگ ماشین جادویي 119 
حافظ عاشق: عشق از نگاه لسان الغیب 364 

 حج بزرگترین نمایش جهان یک تحقیق و پنج نمایشنامه 602
حرف هاي زمیني براي بچه هاي زمیني 365 

حسینیه دل معرفي و گزیده شعر والیي: حبیب چایچیان- 
غالم رضا سازگار- علي انساني 366 

حصرشکنان 579 
حفره الیه ي ازون وپوست شما 580  

حفظ آسان قرآن 526   
 حکایت ني: تلخیص و بازنویسي داستان هاي مثنوي معنوي

)دفتر اول( 122 
 حکایت ني: تلخیص و بازنویسي داستان هاي مثنوي معنوي

)دفتر پنجم( 123 
 حکایت ني: تلخیص و بازنویسي داستان هاي مثنوي معنوي

)دفتر چهارم( 121 
 حکایت ني: تلخیص و بازنویسي داستان هاي مثنوي معنوي

)دفتر دوم( 124 
 حکایت ني: تلخیص و بازنویسي داستان هاي مثنوي معنوي

)دفتر سوم( 125 
حکایت لوطیان مرد رند 120 

به  پاسخ   300 درمان(  و  آسیب شناسي  حواس پرتي)ارزیابي، 
پرسش هایي رایج و 100 نکته  467 

خاطره هاي خاکي: دل نوشته هایي براي جبهه و جنگ 126 
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خدا! اجازه؟: تمناي دل هاي پاک 127 
خطاب هاي قرآني 527 

خطر! جادوگران مشغول کارند! 128 
خلیج فارس جزایر سه گانه 581 

خواب اژدها 129 
خواب گمشده مراد 130 
خودت را بکش باال 131 

خوراک  مغز براي  مصرف  یک  سال 468 
خورشید 408 

خوش به حال رودخانه،مجموعه شعر نوجوان 367 
نشویم!(  خوشبخت  نیست؟)چگونه  چیز  چه  خوش بختي، 

 469
خونسرد باش 043 

خیال باف 132 
خیال باف 133 

داریوش شاه اوج و شگفتي ها 582 
داستان دستان 134 
داستان یاران 528 

براي کودکان و  تاریخي و مذهبي  افسانه هاي  داستان ها و 
نوجوانان 254 

داستان هاي ارواح 135 
داستان هاي پلیسي 136 

داستان هاي شاهنامه 137 
داستان هاي وحشتناک 138 

داستان هایي از جغرافیاي زمین 139 
دانستنیها 552 

 دانستني هاي شگفت انگیز نجوم و دایناسورها به بیان ساده 409 
دانشنامه اسرار علم 410 

دانشنامه اسرار کیهان 411 
دانشنامه بدن انسان 412 

دانشنامه حشرات 413 
دانشنامه حیوانات 414 

دانشنامه دانش گستر)تک جلدي مصور( 553 
دانشنامه روبات ها 415 

دانشنامه قاتالن جنگل 416 
دانشنامه  موضوعي  فضا  و  اختر شناسي 417 

دانش نامه ي بدن انسان 418 
دایرة المعارف قاره هاي جهان 554 
دایناسور)بچسبان و بیاموز4( 419 

در این خانه براي همیشه ماندم 140 
 در پرده هاي راز: تلخیص و بازنویسي اسرارنامه عطار نیشابوري 141

در پي شباویز 142 
در جریان انقالب فرانسه: دفتر خاطرات لوییز مدره اک 143 

در جست و جوي مقبره 144 
دردسر 145  

 دردنامه سالک فکرت: تلخیص و بازنویسي مصیبت نامه عطار
نیشابوري 146 

درها هم زبان دارند 368 
درس پژوهي 470 

درس نامه امام شناسي قرآني)جلد اول(؛ طرحي نو در تبیین مقام 
 امامت براساس نگرشي عقلي به جهان شناسي و انسان شناسي

قرآن 529 
دروس امتحان هشتم ) دوره اول متوسطه( 556 

دریانوردي با دوچرخه 147 
دسترسي آسان به موضوعات قرآن )جلد اول( 530 
دسترسي آسان به موضوعات قرآن )جلد دوم( 531 

دسیسه 148 
دفتر خاطرات کلئوپاترا دختر نیل 149 

دفتر نویس امیر: براساس زندگي امیرکبیر 150 
دلتنگي هاي یک آپارتمان 369 

دلم مي خواست 151 
دوالپا 152 

 دوزخیان جاوید؛ پژوهشي تاریخي در باره قاتالن شهداي نهضت
امام حسین )ع( 003 

دوشنبه هاي دوست داشتني 153 
 دهقاني که زبان حیوانات را مي فهمید و دو داستان دیگر 154 

دیداري شگفت با ابوریحان بیروني 155 
دیداري شگفت با استاد سخن سعدي شیرازي 156 

دیداري شگفت با شیخ بهایي 157 
دیداري شگفت با محمدبن موسي خوارزمي 158 

دیوان باباطاهر عریان 370 
راز دره ي فانوس ها 159 

راز کلبه چوبي 160 
راز مینا 161 

رازهاي موفقیت پسران 471 
راستي اگر من نبودم ،دنیا چه شکلي مي شد؟ 420 

 راه روشنـ  در مسیر آرامش خانواده، رشد و تعالي فرزندان 472 
راهبردهایي در فرآیند یاددهي و یادگیري علوم تجربي 421 

راهبري برنامه درسي 473 
راهکارهاي آسان براي برقراري ارتباط با نوجوانان 045 

راهنماي آزاد اندیشي 583 
 راهنماي انتخاب رشته براي دانش آموزان اول دبیرستان 551 
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راهنماي عملي اقدام  پژوهي)مباني نظري و عملي( 474 
و سرگروه  مدرس  دیدگاه هفت  از  فارسي هشتم  راهنماي 

درسي 504
ربات ها 422 

رشد اعتقادي دانش آموزان )رویکرد دیني در رشد اخالقي-
اعتقادي( 004 

رفیق... از زورگوها نترس! شجاع باش 046 
رفیق... استرس نداشته باش! آروم باش 047 

رفیق... بي ادب نباش! با نزاکت باش 048 
رفیق... عصباني نباش! خونسرد باش 049 
رفیق... دقیقه نودي نباش! منظم باش050 

رفیق... شلخته نباش! مرتب باش051 
رفیق... مثل غارنشین ها نباش! با کالس باش 052 

روایت شب دوم 162 
روایت شب نخست 163 
روایت شب واپسین 164 

روباه و کدخدا 165 
روز نهنگ 166 

روزنه اي به سوي پژوهش)ویژه نوپژوهان( 584 
روزها و قصه ها: مجموعه داستان کوتاه نوجوانان 167 

روش بهتر  زیستن گام به گام 053 
روش تدریس عربي پایه هفتم)دوره اول متوسطه( 387 

روش هاي رویارویي با استرس هاي نوجوانان 054 
روش هاي کمي تحقیق در برنامه ریزي آموزشي 475 

 روي نیک بختي: گزیده مثنوي جام جم اوحدي مراغه اي 371 
رویاي شرقي 168 

رویدادهاي مهم جهان در سده20 585
 ریاضي پایه هشتم، متوسطه اول ویژه استعدادهاي درخشان269
 ریاضي پایه هفتم، متوسطه اول ویژه استعدادهاي درخشان270

هفتم  پایه  دانش آموزان  استفاده  قابل  هفتم  همراه  ریاضي 
اول متوسطه1  127

کلیه  در  ریاضیات  به  بخشیدن  جذابیت  جادویي:  ریاضیات 
پایه ها 272  

 ریاضیات مدرسه همگام با ریاضیات کانگورو 7 اول)دوره اول
متوسطه( 273 

 ریاضیات مدرسه همگام با ریاضیات کانگورو 8 دوم)دوره اول
متوسطه( 274 

زبان انگلیسي هفتم)اول متوسطه 1(کتاب کار 278 
زبان انگلیسي هفتم)بازي کنید و انگلیسي یاد بگیرید!( 279  

زنگ عربي هفتم 388  
زورگو نباش 055 

زیر چرخ کبود: بیت  هایي در وصف و ستایش آزادگي )1( 372 
زیر شاخه درخت به 373  

 زیست شناسي هشتم متوسطه، ویژه استعدادهاي درخشان 423
ستوده در آسمان ها و زمین 532 

سحرخیزان تنها: خاطراتي از روزه گرفتن نوجوان ها 169 
سرزمین سازها، ساز شناسي براي کودکان و نوجوانان 607 

سفر در آینه: صد حکایت از منطق الطیر عطار نیشابوري 170 
 سفرنامه مرغان عشق: تلخیص و بازنویسي منطق الطیر عطار

نیشابوري 171 
سفیداندیش سیاه؛ زندگي و مبارزات نلسون ماندال 586 

سلول بنیادین داستان 255 
سوسک طالیي پرواز کن 172 

سه تفنگدار 173 
سه قصه 174 

سهراب و سیاوش: دو دالور جاویدان 175 
سیري در سرویراستاري 176 

شازده و پهلوان 177 
شانکار؛ گنجینه اي از افسانه هاي هندي 178 

شاهزاده و گدا 179  
شبح سر هربرت سنگ سیاهچال 180 

شجاعت خالقّیت 056 
با تکیه بر  شخص شخیص ثالث بزرگ )بیمه شخص ثالث 

خودروهاي سنگین( 044  
شعر قرآني: گنجینه شعر و ادب 374 

شکارچي اژدها 181 
شکارچي کوسه کر 182 

شکل گیري بنیادي و تکوین مباني موسیقي)1( 608 
 شوق هستيـ  روش هایي براي ایجاد تغییر مثبت در زندگي 057

شیربان183 
شیرین تر از عسل: داستان هایي برگرفته از حکایت هاي کلیله 

و دمنه 184 
 شیرین تر از عسل: داستان هایي برگرفته از حکایت هاي گلستان

سعدي 185 
شیطونک سرزمین اعداد 186 

شیمي هشتم متوسطه، ویژه استعدادهاي درخشان 424 
شیمي هفتم متوسطه، ویژه استعدادهاي درخشان 425 

صحني از آینه معرفي و گزیده شعر والیي: مشفق کاشاني- 
سیمین دخت وحیدي- محمود شاهرخي 375 

صرفه جویي در مصرف انرژي 587 
صندوقچه امید 187 

ضرورت و قلمرو دین 005 
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طراحي سازمان ـ راهنماي عمل مدیران 476 
طلسم بیشه 188 

عاقبت چه بر سر قورباغه آمد؟ 189  
عربي پایه هفتم دوره اول متوسطه 389 

عربي جامع پایه هشتم دوره اول متوسطه 390 
عطر حضور و طوباي محبت 603 

علوم تجربي پایه هفتم دوره اول متوسطه 426 
علوم تجربي هشتم دوره اول متوسطه 428 

علوم تجربي هشتم 427 
علوم قرآني 533 

عملیات نجات در فضا 190 
غارنشینان 191 

غزه این سو و آن سوي مرز 588 
 غمنامه بي قراري: تلخیص و بازنویسي لیلي و مجنون نظامي 192 

غم هاي قالبي 376 
فارسي هشتم )دوره اول متوسطه( کتاب کار 505 

فارسي هشتم پایه دوم دوره متوسطه اول 506 
فرار از قطب 193 

فردیناند ماژالن چه کسي بود؟ 012 
 فرزند تبعیض، پدر آزادي: زندگي و مبارزات مهاتما گاندي 194
 فرهنگ نامه سبک زندگي: آموزه هایي از قرآن و اهل بیت )ع( 058

فرهنگ نامه سوره هاي قرآن به زبان ساده 534 
فضا  پیمایي  به  نام  زمین 429 

فقط یک چاپ 195 
فقیه عاشق: عشق از نگاه امام خمیني)ره( 377 

فکر بکر احمقانه 196 
فکر مي کني مطالعه بلدي؟! 477 

 فهمیده هاي مدرسه: 64 فراز ادبي و داستاني براي کوچک ترین
شهید دانش آموز32 استان 197 
فیزیک هفتم متوسطه اول 430 

قرآن خودموني: دعاهاي قرآني 535 
قصه گویي در کالس درس 198 

قصه هاي آسیه آباد 199 
 قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب: قصه هاي برگزیده از چهارده

معصوم)ع( 200 
قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب: قصه هاي برگزیده از 

گلستان و ملستان 201 
قصه هاي سندباد نامه و قابوسنامه 202 

قصه هاي کلیله و دمنه 203 
قصه هاي مرزبان نامه 204 

قلم در پابوس حرم 604 

قند آباد 205 
کارکردهاي اجرایي در کودکان و نوجوانان راهنماي سنجش 

و مداخله 479 
کتاب کار فارسي پایه هشتم دوره اول متوسطه 514 

کتابک آموزش نماز پسران 006 
کفش هایت را به من بسپار و چند داستان دیگر 210 

کالس داري)مدیریت کالسي( 480 
کابوس ماهان 206 

کار طالیي ریاضي هشتم)دوره اول متوسطه( 275 
کار طالیي علوم تجربي هشتم)دوره اول متوسطه( 431 
کار طالیي علوم تجربي هفتم)دوره اول متوسطه( 432 

کار طالیي فارسي هشتم)دوره اول متوسطه( 507 
 کار طالیي مطالعات اجتماعي هشتم)دوره اول متوسطه( 589 
کار طالیي مطالعات اجتماعي هفتم)دوره اول متوسطه(590 

کاربرد هوش هاي چندگانه در کالس درس 478 
کاربرگ انگلیسي پایه دوم)هشتم( دوره اول متوسطه 280 

کاربرگ زبان انگلیسي هفتم)اول متوسطه1( 281 
 کاربرگ علوم تجربي پایه دوم)هشتم( دوره اول متوسطه 433 

کاربرگ علوم هشتم)اول متوسطه2( 434 
کاربرگ علوم هفتم)اول متوسطه1( 435 

کاربرگ فارسي پایه دوم)هشتم(دوره اول متوسطه 508 
کاربرگ فارسي هشتم)اول متوسطه2( 509 
کاربرگ فارسي هفتم)اول متوسطه1( 510 

 کاربرگ مطالعات اجتماعي پایه دوم)هشتم( دوره اول متوسطه 591
کاربرگ مطالعات اجتماعي هفتم)اول متوسطه1( 592 

کارطالیي فارسي هفتم)دوره اول متوسطه( 511 
کاغذ و بازیافت 593 

کامل ترین و سریع ترین روش تعلیم و آموزش شنا 024 
کامو و موسسه ي بابل 207 

کاوش درفضا 436 
کتاب احمدي روشن 258 

282 Book 8 کتاب جامع زبان انگلیسي خط سفید پایه هشتم 
283 Book 7 کتاب جامع زبان انگلیسي خط سفید پایه هفتم 

کتاب روزهاي مرده 208  
کتاب شعر  1 در کوچه هاي شعر 378 

کتاب غالمرضا رضایي 259 
کتاب غالم علي رجبي 260 

کتاب کار آموزش قرآن پایه هشتم 536 
کتاب کار آموزش قرآن پایه هفتم 537 

کتاب کار امالي فارسي پایه هشتم دوره اول متوسطه 512 
کتاب کار عربي هشتم)دوره اول متوسطه( 391 
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کتاب کار عربي هفتم)دوره اول متوسطه( 392 
 کتاب کار علوم تجربي بیست آفرین پایه هفتم دوره اول متوسطه 437
کتاب کار علوم تجربي پایه هشتم دوره اول متوسطه 438 
کتاب کار علوم تجربي پایه هشتم دوره اول متوسطه 439 

کتاب کار فارسي اول متوسطه اول)پایه هفتم( 513 
کتاب کار مطالعات اجتماعي پایه هشتم دوره اول متوسطه594 
 کتاب کار مطالعات اجتماعي پایه هفتم دوره متوسطه اول595 
کتاب کار و تمرین علوم تجربي پایه دوم)هشتم(  دوره اول متوسطه440 
 کتاب کار و تمرین فارسي پایه اول )هفتم( دوره اول متوسطه515

 کتاب کار و تمرین فارسي پایه دوم )هشتم( دوره اول متوسطه516 
کتاب  کار  و کمک  آموزشي علوم  تجربي پایه  هشتم )دوره اول 

متوسطه( 441 
 کتاب معلم علوم تجربي پایه دوم)هشتم( دوره اول متوسطه 442

کشتي سیراف 209 
کالغ و عینک من 379 

کلبه عمو ژو 211 
کمک! پدر و مادرها به مدرسه مي آیند 212 

 کمیاب و قیمتي؛ اما همان قدر هم خوب و الزم )فلزها و سنگ هاي
گرانبها( 443 

کوروش خوش نام ترین فاتح هزاره هاي کهن 596 
کیخسرو 213 

گپ وگفت نوجوانان 059 
گروه ضربت 214 

گزارش درس پژوهي 481 
گزیده دیوان اشعار شهریار 380 

گفتار معصومین علیهم السالم؛ درس اخالق آیت اهلل العظمي 
مکارم شیرازي 538 

گل باغ آشنایي: گزیده لمعات فخر الدین عراقي 381 
گمشده شهرزاد 215 

گنج آزمون انگلیسي دوره اول متوسطه پایه اول )هفتم(284 
گنج آزمون انگلیسي دوره اول متوسطه پایه دوم)هشتم(285 
 گنج راز: تلخیص و بازنویسي مخزن االسرار نظامي گنجوي216

گوژپشت نتردام 217 
گوهر 218 

لئوناردو داوینچي چه کسي بود؟ 013 
لبه پیروزي 060 

لولو شب ها گریه  مي کند. 219 
لویي پاستور 014 

ماجراهاي استوارت هورتن: کارگاه جادو 220 
ماجراهاي شرلوک هلمز جلد )1( 221  
ماجراهاي شرلوک هلمز جلد )2( 222  

ماجراهاي ظفرخان شخص  ثالث 223 
مارک تواین چه کسي بود؟ 015 

مارکوپولو چه کسي بود؟ 016  
ماروین مو سرخه و بچه  دزدها 224 

ماروین مو سرخه و کیک تولد پرنده 225 
 ماه پیشوني)متل هاي فولکلوریک چهارمحال و بختیاري( 226

ماهي گیر و غول خمره و یک داستان دیگر 227 
مباني ادبیات کودک و نوجوان 256 

مباني سازمان و مدیریت آموزشي 482 
مباني نظري محیط هاي یادگیري 483 

مترسک توماس 228 
 مجلس اهل ادب: بیت هایي  در وصف و ستایش ادب و فروتني 229 

مجموعه افسانه هاي ایراني230 
محافظت ازطبیعت: آزمایش ها وحقایق محیط زیستي 597 
محمد صلي اهلل علیه و آله پیام آور صلح و آزادي )جلد اول( 231 
 محمد صلي اهلل علیه و آله پیام آور صلح و آزادي )جلد دوم( 232 

مدرسه بانشاط 484 
مدیران موفق درمدارس 485 
مدیریت دانش سازماني 486 

مدیریت مبتني بر تفکر شطرنجي 487 
مدیریت و رهبري در سازمان هاي آموزشي 488 
مربي، نوجوان، خردورزي »راهنماي مربي« 489 

مزرعه گل  هاي آفتابگردان 233 
مشارکت اجتماعي 061 

مشاوره مدرسه )دیدگاه ها و کاربست هاي حرفه اي( 490 
معادن مینوتار 234 

معلم92  491 
معلمي براي تمام فصول ویژگي هاي معلم موفق )با تأکید بر 

ارتباطات انساني( 492  
مفاهیم تحریف شده 539 

منابع طبیعي، سرچشمه ي حیات 598 
منظم باش 062 

منظومه ي  خورشیدي 444 
مهاجر 235 

 مهارت هاي اجرایي در کودکان و نوجوانان، راهنماي عملي براي
سنجش و مداخله 493 

مهارت هاي درس خواندن 063 
مهار ت هاي زندگي 064 
مهارت هاي زندگي 065 

مهربان تر از نسیم: 99 قصه از زندگي امام خمیني)س( 236 
مهمان جامانده 237 
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مي نویسم ابر باران مي شوم!)مجموعه شعر( 382 
ناتوي فرهنگي؛ شیوه مقابله با ابزارهاي ناتوي فرهنگي 494 

نام فیلم زندگي ات چیست؟ 238 
نجات زمین در دستان ماست 599 

نخستین دایرة المعارف بدن انسان 445 
نخستین دایرة المعارف جانوران 446 

نخستین دایرة المعارف جهان علم 447 
 نخستین دایرة المعارف دانش فوق پیشرفته براي نوجوانان 555 

نخستین دایرة المعارف دریاها و اقیانوس ها 448 
نخستین دایرة المعارف فضا 449 

نردباني رو به آسمان 239 
نشاني و چند داستان دیگر 240 

 نظریه انتخاب در کالس درس: به دانش آموزان آن چه نیاز دارند،
بدهید آن چه مي خواهید دریافت کنید 495 

نقش دل 241 
 نقش مشارکت و شوراها در نظام آموزشي و تربیتي مدارس 496

نقل و نبات 383 
نکته هاي قرآني درباره رستگاران 540 

نکته هاي قرآني درباره فقر 541 
نکته هاي قرآني درباره وعده هایي الهي 542 

نکته هاي قرآني درباره همکاران و همسایگان 543 
 نکات کلیدي و المپیادي فارسي هشتم )فارسي دوم متوسطه دوره

اول(: به همراه... 517 
 نگاهي نو به  برنامه ریزي آموزشي و درسي در هزاره سوم 497 

نگرشي  به  مدیریت اسالمي 498 
نگرشي دیگر به قرآن 544 

 نورباران: درسنامه حفظ موضوعي قرآن کریم پایه هشتم 545
نورباران: درسنامه حفظ موضوعي قرآن کریم پایه هفتم 546 

نیکسا، زن مرگ آو ر 242 
نیل آرمسترانگ چه کسي بود؟ 017 

ولفگانگ موتسارت چه کسي بود؟ 018 
ویلیام شکسپیر چه کسي بود؟ 019 

هانس یورگن آیزنک 020 
هزار توي زندگي و چند داستان دیگر 243 

هزار دست دعا معرفي و گزیده شعر والیي: قادر طهماسبي- 
محمدرضا سهرابي نژاد- حسین اسرافیلي 384 

هزار و یک  شب  1244 
هزار و یک  شب  2245 
هزار و یک  شب  3246 

هفت خان رستم 247 
هفت دختر، هفت پسر 248 

هفت گنبد: تلخیص و بازنویسي هفت پیکر نظامي 249 
هفت  راهبرد موفق براي بهبود 499 

هلن کلر چه کسي بود؟ 021 
هنر درماني کودکان 609

هنگامه تغزل معرفي و گزیده شعر والیي: حمید سبزواري- 
نصراهلل مرداني- احد ده بزرگي 385 

هوش هیجاني)قابلیت هاي فردي( 500 
هوشا در جست و جوي راز زیست گنبد 250 

هیچ کس جرئتش را ندارد 251 
 یادگیري بچه ها از همه چیز، از همه جا، افعال حرکتي، واژه هاي

متضاد 288 
یاسین مشگل گشاي مشکالت 547 

 386   10 Short sorahs of the holy quran
100حقیقت درباره ي فضا 450 

100راه براي نجات کره ي زمین 600 
 101 بازي کالسي براي تقویت یادگیري موضوعات درسي 025

13 حکایت شیرین از طهران 252 
528؛ باز روایي خاطرات بمباران شیمیایي 261 

547 روش براي مدیریت برتر 501 
6 قصه از اسکاروایلد براي بچه ها 253 

646 پرسش و پاسخ دیني با نسل نو 007 
289  Alphabet Storybook 1: ABCDE
 290  Alphabet Storybook 2: FGHIJ

 291  Alphabet Storybook 3: KLMNO
 292  Alphabet Storybook 4: PQRST

 293  Alphabet Storybook 5: UVWXYZ
294  How the Moon Is Made of Cheese

 How the Moon Is Made Of Cheese
 295 Workbook

296  Jack and the Beanstalk
 297  Jack and the Beanstalk Workbook

)مجموعه   Language games For Prospect 1
بازي هاي زبان آموزي براي پایه هفتم( 286 

298  Messy Bessy
 299  Messy Bessy Workbook

 300  Mission Possible 1 Workbook
 301  Mission possible 2 workbook
 302  Mission Possible 3 Workbook

 303 Mission Possible Elementary Workbook
 Mission Possible Upper Intermediate

 304 Workbook
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 305 No Eggs Maria
 306  No Eggs MariaWorkbook

 Pace up your English through conversation
 307  and listening 1

 Pace up your English through conversation
 308  and listening 2

 Pace up your English through conversation
 309  and listening 3

 310  Pick up English 1a, workbook
 311  Pick up English 1b, workbook
 312  Pick up English 2a, workbook
 313  Pick up English 2b, workbook
 314  Pick up English 3a ,workbook
 315  Pick up English 3b, workbook
 316  Pick up English 4a, workbook
 317  Pick up English 4b, workbook
 318  Pick up English 5a, workbook
 319  Pick up English 5b, workbook

 320 Pick up English 6a, student's book
 321 Pick up English 6b, student's book
 322 Pick up English for persian kids 1a
 323 Pick up English for persian kids 1b
 324 Pick up English for persian kids 2a
 325 Pick up English for persian kids 2b
 326 Pick up English for persian kids 3a
 327 Pick up English for persian kids 3b
 328 Pick up English for persian kids 4a
 329 Pick up English for persian kids 4b
330 Pick up English for persian kids 5a

 331 Pick up English for persian kids 5b
 332 Pick up English for persian kids starter 

 333 Pick up English, starter,workbook
334 Rainbow Children

 335 Rainbow Children, workbook
و  کودکان  فارسي  انگلیسي  واژه نامه   :Teddy Bears

نوجوانان 287 
337 TheThree Brothers and the Dragon

 The Three Brothers and the Dragon
 336  workbook

 338 Tip Top 1 Flash Cards
 339 Tip Top 2 Flash Cards

 340 Tip Top 3 Flash Cards
 341  Tip Top 4 Flash Cards
 343  Tip Top Math Book  1
 344  Tip Top Math Book 2
 345  Tip Top Math Book 3

 346  Tip Top Science Book 1
 347  Tip Top Science Book 2
 348  Tip Top Science Book 3

 349  Tip Top Students Book 1
 350  Tip Top Students Book 2
 351  Tip Top Students Book 3
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 آبنیکي، سمانه 414
آذرنوش، مینا 483

آذریزدي، مهدي 200, 201, 202, 203, 204
آروني، شکوه 467

آرین، آرمان162, 163, 164
آزادمهر، سحر 084
آزمون، جواد 025

آسبیورنسن، پیتر کریستن 076
آصف پور، آصف 241

آقا احمدي، صغري 235
آقائي،پروین 276

آقازاده،  محرم 478
آقاعباسي، یداهلل 120

آقاغفار، علي 085
آقایي قهرمانلو، مهري 092, 095, 127, 151, 238

آل علي، سیداحمد 423
آلن پو، ادگار 135

آلن سي، مک لین 559
آلن، جن 042

آموزگار، یوسف 009, 011, 014
آندرئا،دامي 287

آئوریات، نادیا 475
اباذري، حمید 250

ابراهیمي، جعفر 382

پدیدآورندگان )مولف، مترجم(
ابراهیمي، حسین 215, 248

ابراهیمي، راضیه 119
ابراهیمي، نادر 403, 420, 443

ابطحي، فاطمه 76
احدي ارومیه، مریم 027

احمدپناهي، محمد 576, 578
احمدي، احمدرضا 140, 233

احمدي، علیرضا 548
احمدي، مجتبي 359

احمدي، نسیم 413
احمدي رضایي، حسین 501

احمي، آرزو 208
احیایي، ملیحه 503

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 461, 462, 481
ادواردز، ربرتا 013, 017
اروین، جانتان سي 495
اسپلند، پامال 048, 050

 اسپیلزبوري، ریچاردولوییس 396, 397, 398, 399, 400, 402
استات،کارول 404

استیل، فلورا آني وبستر 074
اسکات، والتر 138

اسکیدمور، استیو 107, 144, 214
اسالتري، پاتریک 455

اسماجا، بریژیت 211



 فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامه درسی252

اسماعیل نمازي، شراره 415
اسماعیلیان، پیمان 234

اسمیت، فرانک 588
اشراق، بهار 015, 016

اصالني، محمدرضا 532
اطرج، صدیقه 388

اعضاي مراکز آفرینش هاي ادبي 357
اعالیي، سید ابراهیم 006

افشار، اسداهلل 001
افشري، افسر 211
افقه، سوسن 020

اقبال پور، امیرهوشنگ 581
اکبري، نیلوفر 81, 193, 196, 207

اکبري گندماني، مهرداد 071
اکو، اومبرتو 174

الهي پناه، نغمه 031, 032, 043, 055, 059, 062, 064
امامي، غالمرضا 174

امیدمهر، آزاده 509, 510
امیربیک زاده، عفت 597

امیرخاني،  اعظم 026
امیري، سمیه 457

امیریان زاده، لیال 457
امیني مقدم، اشرف 489

امیني، رحمت 605
امیني، سودابه 360

امیني، محمدابراهیم 265, 266
اناري، شهاب 279

انتظاریان، شهال 217
انصاري فرد، بهناز 485

انصاري مهر، مسعود 487
انگلیش، روبین 041

انوري، حسن 502
انوشه ضرغام، انوشه 452 

اونز، لیزا 220
ایپچیان مقدم، عباس 496
ایران نژاد، محمدرضا 053

ایزدي، صمد 455
باباجاني، علي 126

باباجعفري، علي اکبر 594
باباخاني،  علي 068

باباربیع، محمد امین 194, 559, 586
بابایي، فرزانه 097
بابک، هومن 607

باحشمت جویباري )مازندران(، جواد 510
بارکر، دن 583

بارلو، استیو 107, 144, 181, 190, 214
باقري، احمد 281
باون، مایکل 405

بایرامي، محمدرضا 236
برازش، علیرضا 364, 377

برالیر، جس 008
برقعي، حمیدرضا 353, 362, 375, 385

برني، دیوید 416
بریجمن، راجر 415
بزرگي، فرشاد 451
بصیري، مریم 603

بکلیک، سو 450
بلید، آدام 242

بني سي، پریناز 497
بومون، امیلي 408

بوني، جني 571
بهاري، محمد رضا 593

بهرامي پارسا، ملیحه 167
بهروزفر، فریبرز 422
بهروز نیا، کمال 395
بیابانکي، سعید 384

بیات، حمیدرضا 262, 263
بیکر، تراویس 305
بیک زاده، امیر 597

بینگم، جین 554
پاریس، ویرجنیا 300, 301

پانجو،مرضیا 499
پدرام، نگار 607

پلترت، جریل 301
پم مونوز، رایان 132

پناک، دانیل 081, 116, 193, 196, 207
پناهي، کبري 391, 392

پندي، زهره 267
پورشافعي، هادي 498

پورعلي کویخي، زهرا 453
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تاجیک، حسن 409
تامپسون، گیر 021
ترابي، فرخنده 269

تروشو، آلن 608
تصدیقي، فروغ 482

تصدیقي ، محمدعلي 482
تفضلي،دارا 276

تلخابي،محمود 493
 ,342  ,341  ,340  ,339  ,338  ,283  ,282 مجید  توانایي، 

352 ,351 ,350 ,349 ,348 ,347 ,346 ,345 ,344
تواین، مارک 179

توزنده جاني، جعفر 161
توس، آنا 422

توکلي، امین 221, 222
توکلي، زهرا 192

توکلي، زهیر 141, 146, 216, 249
تویسرکاني، مهرداد 183

تیلور،باربارا 599
ثابت نژاد، جواد 445, 446, 447, 448, 449, 555

جام برسنگ 108
جاناسن، دیوید 483

جانسون، ادوینا 302, 303, 304
جغام، حسن احمد 009, 011, 014

جکسون، تام 410, 414
جاللي، مجید 184, 185

جمشیدي، نازنین 044
جمشیدي ها، حمیده 186

جوادیان صراف، زهر ا 427
جوزداني، اعظم 224

جوزف دیوید، داگالس 024
جونز پرینس، آپریل 015

جونز، تري 114
جي راتي،جان 467

جیمیسن، ویل 296
چاووشي زاهد، جالل 173

چگیني گودرزوند، هاشم 598
چندلر، فیونا 445

چیکي  وولف، لوئیس اي 458
حاتمي گروسي، جعفر 475

حاجي سیدحسیني فرد، مسعود  280

حبیبي، حامد 073, 091, 154, 227
حجواني، مهدي 176

حداد عادل، غالمعلي 169
حسن بیگي، ابراهیم 098

حسنوند، مرضیه 475
حسني هنزایي، وحید 150

حسین زاده،  رحیمه 530, 531
حسیني، خلج 168

حسیني، خیرالنساء 139
 حسیني، فاطمه 455

حقیقي، مریم 137
حمیدي، اشرف 035

حنیفي یزدي،سیدحسین 430
حیدري ابهري، غالمرضا 007, 058, 534

حیدري شاهي سرابي، آسیه 116
حیدري، یعقوب 147

خاطري، منا 495
خاکپور، عباس 486
خان پور،سپهر 514

خانزادیان، سرو 191
خداجو، فروزنده 086

خدري  خان آبادي، عبدالرضا 498
خراساني، امیر 275
خرم دل، کاظم 030

خزایي، حمید 284, 285
خسرواني، زهره 134

خسروشاهي، حوري 038
خلیفي، عادله 072
خلیل نیا، زهرا 504
خلیلي، ملیحه 405

خلیلي، معصومه 405, 427
خنجري، نسرین 237

خوش نشین، شقایق 109, 110, 111, 112
خوگر، نیکي 135, 136, 138

خیاباني اصل، ناصر 004, 484
خیاط، علي 524

خیرآبادي، جمشید 023
خیري، علي 428, 438

دابروفسکي، کریستن 605
داسول، پاول 446, 449
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دال فوکو، جینا 429
دالوند، رضا 070

دانایي، زهره 270
داوسن، پگ 479, 493
داهي، محمد رضا 419

دراموند، آلن 577
درباني، مهدي 539
درخشي، علي 033

درفش کاویاني، ندا 228
دگنان ونس، کولین 586

دن، بن 448
دني، مادلن 077, 078, 079

دولتي، کریم 533
دوما، الکساندر 173

دویل، آرتور کانن 221, 222
دیلي، تسا 609

دین، سري بي 452
دیویدسون منیس، سلسته 019

دیویس، آلیسون 198
دیویس، تامارا 490

راجرز، جیمز 289, 290, 291, 292, 293
رباني  گلپایگاني، علي 005

ربیعي، مهدي 030
رجبعلي جاوردي، محمد 432

رجبي، مهدي 219
رحمي، ژاله 004, 484

رحیمي، حمید 488
رستگار، طاهره 433, 440, 442

رستگار، محمد 272
رسولي، گیتا 189

رسولي، یوسف 387
رضایي، آذر 096

رضوي  خراساني، سیدحسین 562
رضوي، سیده آرام 173
رفیعي، حسن رضا 573
رمضاني، مهدي 604

رمضانیان، طاهره 426
رمضاني کارشک، جواد 441

رنجي پور، علي 223
روانبخش، منیره 390

روچ، استیو 464
روح بخش میرابي، احمد 307, 309

روشي، موسي 606
رومین، ترور 047

رهنما، شاهین 376
ریشهري، نوشین 466

زادفرج، زهرا 416
زارعي شهرک ،عصمت 480

زالي، سمانه 259
زاهدي زرنق، فهیمه 574
زرفشان، نیکو 010, 018

زرویي نصرآباد، ابوالفضل 034
زلدیس مکدونا، یونا 018

زماني، حسین 535
زماني، فاطمه 019
زماني، محمد 362

زندیان، سعیدا 107, 144, 181, 190, 214, 253
زنگنه، حسین 483

زنوزي جاللي، فیروز 153
زهراکار، کیانوش 490
ژولي، دومینیک 143

سادات اخوي، سید محمد 229, 372, 383
سادات، محمدعلي 553

سادات، مریم 294
سازمان مطالعات  و انسان شناسي هومرو 477

ساکر، لوئیس 224, 225
ساالري، حسن 397, 398, 406, 417, 444

سدویک، مارکوس 208
سرپرست، مجید 437

سرسرابي، شراره  سادات 318, 321, 332
سرشار، محمدرضا 254, 255, 256

سریري، علیرضا 017
سعیدي،غالمپور 277

سکاکي، سید مهدي 075
سلحشور، ماندانا 054, 063

سلطاني موفق، زهرا 506
سلماني، مهرانگیز 506
سلیماني، شیرین 067

سلیمي، حشمت اهلل 560
سلیمي، حمیرا 609
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سلیمي، مرتضي 269
سلیمي، مینا 198, 471, 565

سنجراني، مسعود 588
سویفت، جاناتان 067

سهیلي راد،  لیال 028, 552
سیادت، سید علي 488
سیدکابلي، سعیده 588

سینیسکالکو، ماریا ترسا 475
شاب، الیزا ام 032

شاه آْبادي، حمیدرضا 251
شاهسواري، زهرا 065

شاهسوني، علي رضا 526
شجاعي، مریم 148

شرافت ، سیدمحمدجواد 355, 366
شریعتي، محمد 170

شریعتي، مریم السادات 459
شریفي، شهال 247
شریفي،  مهین 519

شعبان نژاد، افسانه 373, 378
شفیعا، ایمان 103

شفیعي، شهرام 104, 105
شفیعي، مجید 206

شفیعي، معصومه 465, 494
شکري پینوندي، محسن 522, 547

شهابي، طاهره 379
شیخي، مژگان 099
شیرافکن، صابر 278

صادقي، شیخ علیرضا 529
صادقي، فریده 500

صالح پور، معصومه )منیژه( 472
صالحي، آتوسا 082, 106, 213

صالحي امین، علیرضا 453
صانعي، حسن 584

صباغي، زهرا 273, 274
صحرایي، غالمرضا 426

صفایي مولوي، شیرین 77, 78, 79
صلواتیان، محمدحسین 129, 188

صنعتي فر، محمدصالح 310 , 311, 312, 313, 315, 316, 
333 ,331 ,330 ,325 ,317

طاقدیس، سوسن 090 

طاهرآبادي، میثم 029, 036, 061, 548
طیبي، ثریا 012

ظفري نژاد، عادل 470
ظهیري، نسترن 102, 145
عابدي  میانجي، محمد 521

عابدي، احمد 458
عابدي، داریوش 195

عابدي، قدرت 474
عالي عباس آباد، یوسف 502

عاملیان، سیدعلي 505
عبادتي، شهناز 508, 515, 516

عباس نژاد، امیرمحمد 261
عباسي، حجت اهلل 389

عباسي، شهاب الدین 142
عبدالحسیني، سهیال 210

عبداهلل زاده، سیدمحمد 538
عبدي، ریحانه 132

عبدي، عباس 166, 182
عجایبي، نگار 600

عرب، هانیه 363
عرفاني فرد، یوسف 393

عزیزي، مریم 450
عسکري، نجمه 410

عسگري، شاداب 579
عسگري، مهناز 149, 408

عطاریان، فرحناز 066
عظیمي، احسان 244, 245, 246

عظیمي، امیر 451
عظیمي فر، شیرین 458

عفت 597
علمي،ذاکر 480
علوي، آیدا 172
علوي،الهه 418

علي شاهردي، فروغ 131
علي محمدي، مجید 435

علیان نژادي دامغاني، ابوالقاسم 528
علیزاده  لداري، مهدي 065

علي محمدي، علي 520
علي محمدي، مجید 434
عمیق، مجید 396, 399
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عوض زاده، پرستو 179
غالمپور،سهراب 277

فاکس، جانت اس 051
فالینگانت،ارین 570

فاني، کامران 553
فاین، آن 117

فتحي، کورو ش 563
فتوحي، شهرزاد 394, 401, 557, 583

فدایي،  حسین 605
فرجود، فروغ 008, 021
فرضي پور، سودابه 088
فروزان، منصوره 592

فروغ بخش، احمد 561, 564
فرهادیان، سلیمان 400, 402, 407, 417, 429, 436

فریتاس، اف. سي 194
فریدني اسفنجاني، جعفر 463

فریس، مارگارت 010
فقیهي، سعادت 488

فالحي نژاد، سرور 412
فلچر، سوزان 215
فلمینگ، یان 119

فمي تفرشي، بهروز 551
فیاضي، مریم 101
فیاضي، رضا 199
فیرث، ریچل 447

فیض آبادي، ابوالقاسم 155, 156, 157, 158
فیضي، اکبر 492

فیکس،  الکساندرا 565, 566, 567, 568
فیلي، ایاد 368

فین شو، پیدر 422
قادري، مصطفي 455

قاسم پورمقدم، حسین 473
قاسم نژاد، مه پري 022

قاسمي، بهرام 589
قاسمي، رضا 512

قاسمي، سمیرا 175
قاضي، مرتضي 257, 258

قاهري، حوري 591
قبادي، زهرا 037

قرباني، محمد مهدي 527

قصاع، محمد 242
قلي پور، علي 507, 511

قلیچ لي، بهروز 476
قلي زاده، روح اهلل 386

قنادپور، لیال 220
قنبري، ابوالفضل 286

قوجق، یوسف 239
کاشفي خوانساري، سیدعلي 187

کاظم زاده، جمیله 218
کاظمي، الهام 100

کامرانیان، عباسعلي 540, 541, 542, 543
کامل جهرمي، ایمان 039, 040

کراست، سالي 292
کرامر، سایدل 012
کرمي، الیاس 060

کروبي، هایده 570, 577, 587
کرود، رابین 411

کریستي، آگاتا 136
کریستین،  کارول 550

 کریم  دادیان، سمیه 575
کریمشاهي بیدگلي، حسین 002

کریمي، زهره 487
کریمي، عبدالعظیم 469

کلمن، ران 501
کلهر، مژگان 069

کلیبورن، آنا 555, 600
کلي یري، بورلي 069

کمالي، حمید 523
کمپاني واال، زهرا 039, 040

کمرون، ویکي 298
کوئیر، ریچارد 479

کوته، راینر 395
کوردر، زیرو 183

کهلویي، زهرا 490
کهن، باربارا 248

 کیاني، حسین 056
کیانیان، داوود 601, 602

کیس، کارولین 609
کیندرسلي، درلینگ 419

کیواني، مژگان 226
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گراتزر، گئورگ 468
گراف، لیزا 113

گرگوري، کریستیانا 149
گریت، جودیت 300

گریت هاوس، لیزا ایي 406, 444
گرین، جن 572

گلدینگ، جولیا 234
گودستاین، فیلیس کافمن 046

گودیني، محمدعلي 093
گویر، ریچارد 493

الجوردي، شیدا 143
الرنس موند،آلفرد 413

النگ،کرس 025
النگارتي، لینته 041

الوندا، جنیفر 558
الیق، کامبیز 287

الیقي، غالمرضا 060
لو،کریستي 580

لساني، مهدي 485
لطفعلي، مریم 118

لطیفیان اصفهاني، لیدا 314, 318, 319, 332, 333
لک زایي، علیرضا 536, 537

لنجان زاده اصفهاني، حمید 513, 514
لند، سوزان 483

لیزوسکیس، مارجوري 049
مار، پاول 168

ماگنوس انزنسبرگر، هانس 186
مالمیر، خدیجه 74

مالمیر، روح اهلل 197
مالو، هکتور 089

ماهوتي، مهري 115
مجاهدي، محمدعلي 354

مجدفر، مرتضي 456
محمدزاده، مرضیه 003

محمدزماني، جواد 353, 375, 385
محمدي، فاطمه 74
محمدي، کاظم 374

امیر 308, 309, 322, 323, 324, 326, 327,  محمدیان، 
329 ,328

مرادي، نادر 518

مرتضایي، عزت اهلل 525
مرداني گیوي، اسماعیل 550

مرداني،  مهدي 361, 369
مرزوقي، محمدرضا 087

مرکز ارتباطات مردمي ریاست جمهوري 358
مریو، میشل 608

مزیناني، محمود 554
مسعودي ریحان، غالمحسین 165

مشایخ، مریم 268, 464
مشهدي، بدري 160

مطر، احمد 368
مطلق، البیر 412

مظفري مال امیري، پرویز 477
معافي، محمود 460

 معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش وپرورش 546, 546
معصومي، علي 582, 596

معصومي نژاد، احمد 260
معلمي، بهرام 572, 580, 599

مقدم، فرهاد 585
مقومي گیلوائي، فاطمه 045

مقیمي اسکویي، الدن 566, 567, 568
مک  فیت، سین 453
مک کي، کیم 571

مکارم شیرازي، ناصر 528, 539
مک فادن، دینا 066, 217

مک موالن، کیت 128, 180, 212
ملک یاري، مسعود 080

منجزي، فرمهر117
منسوب بصیري، علي رضا 424, 425

منصوریان، فرخنده 491
مورگان، سالي 575, 597

مورگان،سالي 394
موشین، سو 302, 303, 304

مولوي، ریحانه 240
مومن پور، مجید 595

مویدي      آملي، احمد 589, 590
مهاجري، زهرا 230

مهدي حقیقت، امیر 114
مهري، فرزانه 128, 180, 212

مي، رولو 056
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میرزا خلیلي، نسترن 024
میرزایي، مهرداد 435

میرشکاک، یوسفعلي 356, 371, 381
میرکیاني، محمد 365

میشل، دیوید 549
مینز، استفان 102, 145

ناصري مقدم ، مرجان 264
ناصري، علي 130
ناصري، اکرم 271

نجفي، عبدالحمید 094, 159
نجفي، علي 517

نجفي، محمد 488
نجیبي، زهرا 581

نخاولي، مهدي 544
نظري، خسرو 041, 042, 499

نقشینه  ارجمند، محسن 468
نقي زاده، حمید 439

 نقي زاده، ساجده 404
نقي زاده، عبدالحسین 473

نوابي، سیدابراهیم 439
نوایي لواساني، حمید 133

نوروزي، رضاعلي 569
نوریس، ریک 057

نوستلینگر،کریستینه 172
نویني، ژاله 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052

نیک نسب، فواد 025
نیک روح متین، فرزانه 252

نیکزاد، نیلوفر 113
نیمو، جني 109, 110, 111, 112

واعظي، مظفرالدین 475
واکر،کیت 593

واالیي، علي اکبر 209
وایلد، اسکار 253
وحیدي، آرام 571

وحیدي، آزاده 432
وردیک، الیزابت 046, 047, 048, 049, 050, 052

وکیلي،  محمدحسن 529
ولیئي محمدآبادي، قربان 121, 122, 123, 124, 125, 171

ولي پور، محمد 391, 392
وهرا، آروین 268

ویکي، کمرون 334
ویلسون، گري 471
هارتلینگ، پتر 189

هارلو، رزي 597
هارمون، دانیل 393

هاروي، ویرجینیا اسمیت 458
هاشمي، سعید 205
هاشمي،  منیره 367

هالو، رزي 575
هالوب، جون 016

هالوول، ادوارد ام  467
هان، هانا 295, 297, 299, 306, 335, 337

هانت، جرد 336
هاوکس، نایجل 401

هداوندمیرزایي، ابراهیم 507, 511
هدایتي، سعید 320
هنرمند، میترا 243

هورن، سام 466
هولتسینگ، هربرت 228

هیثوم، هوم 405
هیرادفر، پریچهر 057

یار محمدزاده، پیمان 488
یانکوفسکي،کاني 407, 417, 436

یثربي، یحیي 231, 232
یزداني، عبداهلل 390

یزدي، عباس 370, 380
یعقوبي کلورزي، پورانداخت 421

یوسف پور، علي 431
یوسف زاده، حبیب 089

یوسفي، محمدرضا 083, 152, 177
یولن،  جین 142
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پایه تحصیلی
اول

 ,021 ,019 ,018 ,016 ,015 ,013 ,012 ,010 ,008 ,007
 ,188 ,158 ,157 ,156 ,155 ,116 ,077 ,075 ,058 ,027
 ,278 ,276 ,273 ,271 ,270 ,266 ,264 ,263 ,229 ,192
 ,389 ,388 ,387 ،288 ,287 ,286 ,284 ,283 ,281 ,279
 ,421 ,420 ,419 ,418 ,408 ,401 ,398 ,395 ,394 ,392
 ,437 ,435 ,433 ,432 ,430 ,429 ,426 ,425 ,424 ,422
 ,541 ,537 ,515 ,513 ,511 ,510 ,505 ,467 ,450 ,444
 ,567 ,565 ,563 ,562 ، 561, 560 ,554 ,552 ,549 ,546
 ,583 ,582 ,581 ,577 ,575 ,572 ,571 ,570 ,569 ,568

598 ,597 ,596 ,595 ,592 ,591 ,590 ,587

اول تا سوم
 ,066 ,044 ,034 ,033 ,025 ,014 ,011 ,009 ,006 ,002
 ,079 ,078 ,076 ,074 ,072 ,071 ,070 ,069 ,068 ,067
 ,091 ,090 ,089 ,088 ,087 ,085 ,084 ,083 ,082 ,080
 ,101 ,100 ,099 ,098 ,097 ,096 ,095 ,094 ,093 ,092
 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102
 ,127 ,126 ,120 ,119 ,118 ,117 ,115 ,114 ,113 ,112
 ,140 ,139 ,138 ,137 ,133 ,132 ,131 ,130 ,129 ,128
 ,160 ,153 ,152 ,151 ,150 ,149 ,148 ,147 ,145 ,143
 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168 ,167 ,166 ,163 ,162 ,161
 ,184 ,183 ,182 ,180 ,179 ,178 ,177 ,175 ,174 ,173
 ,197 ,195 ,194 ,193 ,191 ,190 ,189 ,187 ,186 ,185

 ,210 ,209 ,208 ,206 ,205 ,204 ,203 ,202 ,201 ,200
 ,222 ,221 ,220 ,219 ,218 ,217 ,215 ,213 ,212 ,211
 ,240 ,239 ,238 ,237 ,235 ,230 ,228 ,227 ,226 ,223
 ,252 ,251 ,250 ,248 ,247 ,246 ,245 ,244 ,243 ,241
 ,357 ,356 ,354 ,353 ,261 ,260 ,259 ,258 ,257 ,253
 ,367 ,366 ,365 ,364 ,363 ,362 ,361 ,360 ,359 ,358
 ,380 ,379 ,378 ,377 ,375 ,373 ,372 ,371 ,370 ,369
 ,403 ,402 ,400 ,399 ,397 ,393 ,385 ,384 ,383 ,382
 ,445 ,443 ,417 ,416 ,415 ,412 ,409 ,407 ,406 ,404
 ,566 ,559 ,557 ,555 ,553 ,547 ,522 ,491 ,448 ,446

603 ,601 ,600 ,599 ,593 ,586

اول و دوم
 ,050 ,049 ,048 ,047 ,046 ,043 ,038 ,031 ,028 ,017
 ,086 ,081 ,073 ,064 ,062 ,059 ,055 ,053 ,052 ,051
 ,224 ,214 ,207 ,196 ,181 ,165 ,164 ,159 ,154 ,144
 ,436 ,414 ,413 ,405 ,396 ,272 ,267 ,242 ,233 ,225

607 ,578 ,576 ,534 ,449 ,447

دوم
 ,390 ,285 ,282 ,280 ,277 ,275 ,274 ,269 ,265 ,262
 ,441 ,440 ,439 ,438 ,434 ,431 ,428 ,427 ,423 ,391
 ,516 ,514 ,512 ,509 ,508 ,507 ,506 ,504 ,460 ,442

594 ,589 ,588 ,564 ، 556 ,550 ,545 ,536 ,517
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دوم و سوم
 ,124 ,123 ,122 ,121 ,558063 ,532 ,410 ,045 ,032
 ,231 ,216 ,199 ,146 ,142 ,141 ,136 ,135 ,134 ,125
 ,386 ,381 ,376 ,374 ,368 ,355 ,249 ,236 ,234 ,232
 ,605 ,604 ,602 ,584 ,580 ,548 ,538 ,527 ,494 ,411

608

سوم
551
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دانش آموز
 ،014 ،013 ،012 ،011 ،010 ،009 ،008 ،007 ،006 ،002
 ،028 ،027 ،026 ،025 ،021 ،019 ،018 ،017 ،016 ،015
 ،044 ،043 ،038 ،036 ،035 ،034 ،033 ،032 ،031 ،029
 ،054 ،053 ،052 ،051 ،050 ،049 ،048 ،047 ،046 ،045
 ،068 ،067 ،066 ،064 ،063 ،062 ،061 ،059 ،058 ،055
 ،078 ،077 ،076 ،075 ،074 ،073 ،072 ،071 ،070 ،069
 ،088 ،087 ،086 ،085 ،084 ،083 ،082 ،081 ،080 ،079
 ،098 ،097 ،096 ،095 ،094 ،093 ،092 ،091 ،090 ،089
 ،108 ،107 ،106 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 ،100 ،099
 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109
 ،128 ،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119
 ،138 ،137 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،130 ،129
 ،148 ،147 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142 ،141 ،140 ،139
 ،158 ،157 ،156 ،155 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149
 ،168 ،167 ،166 ،165 ،164 ،163 ،162 ،161 ،160 ،159
 ،179 ،178 ،177 ،175 ،174 ،173 ،172 ،171 ،170 ،169
 ،189 ،188 ،187 ،186 ،185 ،184 ،183 ،182 ،181 ،180
 ،200 ،199 ،197 ،196 ،195 ،194 ،193 ،192 ،191 ،190
 ،210 ،209 ،208 ،207 ،206 ،205 ،204 ،203 ،202 ،201
 ،220 ،219 ،218 ،217 ،216 ،215 ،214 ،213 ،212 ،211
 ،230 ،229 ،228 ،227 ،226 ،225 ،224 ،223 ،222 ،221
 ،240 ،239 ،238 ،237 ،236 ،235 ،234 ،233 ،232 ،231
 ،250 ،249 ،248 ،247 ،246 ،245 ،244 ،243 ،242 ،241

مخاطب
 ،263 ،262 ،261 ،260 ،259 ،258 ،257 ،253 ،252 ،251
 ،274 ،273 ،272 ،271 ،270 ،269 ،267 ،266 ،265 ،264
 ،284 ،283 ،282 ،281 ،280 ،279 ،278 ،277 ،276 ،275
 ،294 ،293 ،292 ،291 ،290 ،289 ،288 ،287 ،286 ،285
 ،304 ،303 ،302 ،301 ،300 ،299 ،298 ،297 ،296 ،295
 ،314 ،313 ،312 ،311 ،310 ،309 ،308 ،307 ،306 ،305
 ،324 ،323 ،322 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،316 ،315
 ،334 ،333 ،332 ،331 ،330 ،329 ،328 ،327 ،326 ،325
 ،344 ،343 ،342 ،341 ،340 ،339 ،338 ،337 ،336 ،335
 ،354 ،353 ،352 ،351 ،350 ،349 ،348 ،347 ،346 ،345
 ،364 ،363 ،362 ،361 ،360 ،359 ،358 ،357 ،356 ،355
 ،374 ،373 ،372 ،371 ،370 ،369 ،368 ،367 ،366 ،365
 ،384 ،383 ،382 ،381 ،380 ،379 ،378 ،377 ،376 ،375
 ،395 ،394 ،393 ،392 ،391 ،390 ،389 ،388 ،386 ،385
 ،405 ،404 ،403 ،402 ،401 ،400 ،399 ،398 ،397 ،396
 ،415 ،414 ،413 ،412 ،411 ،410 ،409 ،408 ،407 ،406
 ،427 ،426 ،425 ،424 ،423 ،420 ،419 ،418 ،417 ،416
 ،437 ،436 ،435 ،434 ،433 ،432 ،431 ،430 ،429 ،428
 ،449 ،448 ،447 ،446 ،445 ،444 ،441 ،440 ،439 ،438
 ،508  ،507  ،506  ،505  ،504  ،494  ،491  ،457  ،450
 ،517  ،516  ،515  ،514  ،513  ،512  ،511  ،510  ،509
 ،538  ،537  ،536  ،535  ،534  ،532  ،527  ،523  ،522
 ،552  ،551  ،550  ،549  ،548  ،547  ،546  ،545  ،541
 ،561  ،560  ،559  ،558  ،557  ،556  ،555  ،554  ،553
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 ،570  ،569  ،568  ،567  ،566  ،565  ،564  ،563  ،562
 ،582  ،581  ،580  ،578  ،577  ،576  ،575  ،572  ،571
 ،592  ،591  ،590  ،589  ،588  ،587  ،586  ،584  ،583
،601  ،600  ،599  ،598  ،597  ،596  ،595  ،594  ،593 

607 ،606 ،604 ،603 ،602

دانشجويان دانشگاه فرهنگیان
 ،471 ،470 ،461 ،458 ،455 ،452 ،261 ،037 ،035 ،020
573 ،502 ،497 ،495 ،493 ،487 ،486 ،482 ،481 ،475 ،474 

کارشناس
 ،470 ،461 ،459 ،456 ،455 ،454 ،040 ،039 ،037 ،035
 ،573 ،497 ،495 ،486 ،483 ،482 ،481 ،478 ،475 ،474

584

کتابدار
553

مدير
 ،482 ،476 ،463 ،460 ،455 ،454 ،453 ،056 ،037 ،035
 ،573 ،553 ،501 ،498 ،496 ،490 ،488 ،487 ،486 ،485

584

مشاور
 ،053 ،045 ،042 ،041 ،040 ،039 ،037 ،035 ،030 ،020
 ،490 ،479 ،472 ،469 ،467 ،466 ،458 ،457 ،453 ،060

609 ،573 ،553 ،500 ،499 ،493

معلم
 ،026 ،024 ،023 ،022 ،020 ،017 ،005 ،004 ،003 ،001
 ،039 ،038 ،037 ،036 ،035 ،032 ،030 ،029 ،028 ،027
 ،057 ،056 ،054 ،053 ،049 ،047 ،045 ،042 ،041 ،040
 ،095 ،092 ،091 ،085 ،084 ،073 ،071 ،065 ،063 ،060
 ،154 ،151 ،150 ،146 ،141 ،127 ،125 ،124 ،122 ،121
 ،218 ،217 ،216 ،215 ،200 ،198 ،197 ،195 ،176 ،171
 ،254 ،252 ،249 ،248 ،243 ،240 ،235 ،231 ،227 ،226
 ،353 ،274 ،268 ،261 ،260 ،259 ،258 ،257 ،256 ،255
 ،421 ،393 ،387 ،375 ،374 ،372 ،366 ،365 ،360 ،355
 ،461 ،459 ،458 ،457 ،456 ،453 ،452 ،451 ،442 ،438
 ،470  ،469  ،468  ،467  ،466  ،465  ،464  ،463  ،462
 ،480  ،479  ،478  ،477  ،475  ،474  ،473  ،472  ،471

 ،493  ،492  ،491  ،490  ،489  ،484  ،483  ،482  ،481
 ،520  ،519  ،503  ،502  ،501  ،500  ،499  ،498  ،494
 ،531  ،530  ،529  ،528  ،527  ،526  ،525  ،524  ،521
 ،550  ،548  ،544  ،543  ،542  ،540  ،539  ،535  ،533
 ،563  ،562  ،561  ،560  ،559  ،558  ،553  ،552  ،551
 ،576  ،575  ،574  ،573  ،571  ،569  ،568  ،566  ،564
،590  ،589  ،588  ،586  ،585  ،584  ،580  ،579  ،578 

609 ،607 ،605 ،600 ،599 ،593 ،591
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کلمات کلیدی
آب 557

آپارتمان ها 369
آزمایشگاه 405
آزمایش ها 575

آزمون ها 039، 040، 262، 263، 264، 267، 269، 271، 273، 274، 
  ،301 ،300 ،285 ،284 ،283 ،282 ،281 ،280 ،278 ،277 ،275
 ،432 ،431 ،430 ،428 ،427 ،426 ,392, 391 ،390 ،389 ،388
 ،510 ،509 ،508 ،507 ،506 ،441 ،440 ،439 ،437 ،435 ،434 ،433
592 ،591 ،591 ،556 ،537 ،536 ،517 ،516 ،515 ،513 ،512 ،511

آسیب شناسي 464
آفرینندگي 037، 056

آلودگي هوا 393، 580
آلودگي ها 394، 557، 565، 597، 599، 600

آلودگي هاي شیمیایي 558
آموزش بیمه 033، 034، 187، 223

آموزش تاریخ 143، 149
آموزش تربیت بدني 023، 024

آموزش خانواده 029، 457، 472
آموزش دیني 200، 386

آموزش رایانه اي 465
آموزش ریاضي 274

آموزش زبان انگلیسي 307، 308، 309، 310، 311، 312، 313، 
 ،323 ،322 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،316 ،315 ،314

333 ،332 ،331 ،330 ،329 ،328 ،327 ،326 ،325 ،324
آموزش شنا 022، 024

آموزش عالي 488
آموزش فني وحرفه اي 022

آموزش مربیان و معلمان 484،490
آموزش معارف اسالمي 085، 210، 218، 240، 243

آموزش معلمان 041، 042، 459، 470، 480، 496، 499
آموزش موسیقي 607

آموزش مهارت هاي زندگي 070، 088، 089، 093، 101، 130، 
230 ،204 ،203 ،184 ،161 ،159 ،148

آموزش نیروي انساني 462، 492
آموزش والدین 045، 464، 471، 472، 496، 609

آموزش هنر 601
آناتومي 418

آهستگي 038
آینده شغلي 550

ابزارهاي کمک آموزشي 055، 059، 064، 338، 339، 340، 
352 ،341

ابوالقاسم فردوسي 134
ابوریحان بیروني 155

احادیث 058، 538، 547
احمد مطر 368
اختراعات 407
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اختالل نقص توجه 467
اختالل ها 479

اختالل هاي اضطرابي 030
اخالق اجتماعي 065

اخالق اسالمي 036، 061، 539
ادبیات 156، 157، 215، 248، 403، 443، 502، 503، 508، 

516 ،515
ادبیات آذربایجان 094

ادبیات ارضي 191
ادبیات اعتراض 362

ادبیات ایتالیا 174
ادبیات تعلیمي 229، 372

ادبیات جنگ 099
ادبیات جوانان و نوجوان 096

ادبیات جهان 135، 138، 368
ادبیات داستاني 069، 117، 211، 254، 255

ادبیات دیني 353، 355، 366، 375
 ،192  ،188  ،171  ،170  ،146  ،129  ،071 فارسي  ادبیات 
 ،375 ،373 ،372 ،366 ،364 ،363 ،355 ،354 ،353 ،229

514 ،380 ،377
ادبیات فرانسه 081، 196، 207

ادبیات کودکان073، 086، 091، 0100، 104، 107، 114، 
 ،227 ،214 ،193 ،189 ،181 ،180 ،154 ،132 ،128 ،116

587 ،253
ادبیات کودکان و نوجوانان 008، 010، 012، 014، 015، 016، 
 ،070 ،049 ،047 ،046 ،046 ،034 ،021،033 ،019 ،017
 ،135 ،118 ،113 ،106 ،103 ،093 ،082 ،081 ،074 ،072
 ،186 ،185 ،184 ،178 ،175 ،167 ،164 ،163 ،162 ،144
 ،224 ،223 ،220 ،213 ،212 ،207 ،204 ،196 ،190 ،187
 ،398 ،397 ،396 ،256 ،250 ،244 ،230 ،228 ،226 ،225
602 ،593 ،564 ،448 ،446 ،445 ،408 ،402 ،400 ،399 

ادبیات معاصر 126
ادبیات نمایشي کودکان و نوجوانان 601

ادبیات نوجوانان 026، 067، 069، 072، 075، 077، 078، 
 ،102 ،101 ،094 ،089 ،088 ،087 ،085 ،084 ،083 ،079
 ،137 ،136 ،130 ،119 ،117 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108
 ،159 ،152 ،149 ،148 ،147 ،145 ،143 ،142 ،139 ،138
 ،199 ،197 ،191 ،179 ،174 ،172 ،169 ،173 ،168 ،161
 ،221 ،219 ،218 ،217 ،211 ،210 ،208 ،202 ،201 ،200
 ،365 ،246 ،245 ،243 ،242 ،240 ،236 ،235 ،234 ،222

 ،415 ،414 ،413 ،412 ،407 ،404 ،401 ،394 ،393 ،382
 ،557 ،555 ،449 ،447 ،444 ،436 ،429 ،420 ،418 ،417
 ،583 ،582 ،580 ،575 ،572 ،571 ،570 ،566 ،560 ،558

600 ،599 ،597 ،596 ،584
ادعیه 535
ارتباط 183

ارتباطات اجتماعي 041، 055، 059
ارتباطات میان فردي 045

ارزشیابي آموزشي 461، 481
اسالم 007، 029، 498، 521، 524

اسناد و مدارک 252
اشباح و جادوگران 208

اشرف الدین 354
اصول دین 007

اضطراب 054، 064
اطالعات عمومي 552، 553

اعتماد به نفس 453
افسانه انگلیسي 074 

افسانه ایراني 230
افسانه نروژي 076

افسانه هزار و یک شب 154
افسانه  هندي 075، 178

افسانه هاي عامه 073، 091
افسانه هاي کهن 227
اقتصاد اسالمي 548
اقیانوس و دریا 147

الفبا 289، 290، 291، 292، 293، 326، 327
امام علي ) ع( 035
امامت 001، 529

امر به معروف و نهي از منکر 521
امیرکبیر 150

انتقال اطالعات 477
اندرزنامه ها 469

اندیشه 035
انرژي 401، 575، 587

انرژي هاي تجدیدپذیر 577
انسان 183

انسانیت 172
انفاق 036

انقالب اسالمي 494، 574
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انقالب فرانسه 143
انقالب ها 585

انگلیسي 286، 289، 290، 291، 292، 293، 294، 295، 
301 ،300 ،299 ،298 ،297 ،296
اوضاع اجتماعي 561، 562، 563

اوقات فراغت 025
ایران 150

ایمني حمل و نقل 573
اینترنت 555

بادبادک بازي 549
بازنویسي داستان 090، 121، 247

بازنویسي شاهنامه فردوسي 137، 175
بازي و سرگرمي 107، 181، 214، 272، 338، 339، 340، 

352 ،341
بازیافت 565، 567، 568، 570

بازي ها و سرگرمي هاي کودکان 025، 451، 549
بازي هاي آبي 024

بازي هاي آموزشي 031، 043، 062، 276
بازي هاي علمي 419

بازي هاي فکري 002، 468
بدیع 502

برگزیده ها 060، 545، 546
 ،482  ،475  ،460  ،455  ،454  ،026 آموزشي  برنامه ریزي 
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راهبردهاي توسعه 482، 487
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روان شناسي نوجوانان 028، 045، 457، 472

روان شناسي هنر 056
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نظریه هاي یادگیري 452، 478
نظم اجتماعي 062
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هنرهاي نمایشي 605

هوش 039، 040، 421، 499، 500
هوش مصنوعي 422

هیجان 054
یادگیري 458

یاران امام حسین )ع( 098
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موضوع
پیام هاي آسماني

از 001 تا 007
تاريخ علم 

از 008 تا 021
تربیت بدني
از 022 تا 025

تفكر و سبك زندگي 
از 026 تا 065

چند موضوعي
556

داستان 
از 066 تا 253

داستان) نقد( 
از 254 تا 256

داستان)خاطره(
از 257 تا 261

رياضي
 از 262 تا 275

زبان  انگلیسي
از 276 تا 352

شعر 
از 353 تا 386

عربي 
از 387 تا 392

علوم تجربي 
از 393 تا 450

علوم تربیتي 
از 451 تا 501

فارسي 
از 502 تا 517

قرآن
از 518 تا 547

کار و فناوري 
از 548 تا 551

کتاب هاي مرجع 
از 552 تا 555

مطالعات اجتماعي
از 557 تا 600 

نمايشنامه
از 601 تا 604

هنر
از 605 تا 609
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آبرنگ 581
آبشامه 454

آبشن 067، 173، 221، 222
آثار فكر 486

آرمان رشد 477
آشنايي 165، 241

آفرينگان 128، 180، 189، 212
آلتین 387، 391، 392، 480

آموخته 026، 482، 488، 569
آمیس 103، 461، 462، 481

آوگان 368
آواي نور 455، 475، 483، 485، 497، 498

آوند دانش 608
ابتكار دانش 504، 512

ابوالفضل قنبري 286
احسان 535

اختر 463
اسحاق 037

اسوه 530، 531
اطالع 060

اعاليي 006
افرا تربت 517

افق 082، 089، 106، 108، 213، 418

نام ناشر
الهام نور 518، 522، 547

امام علي بن ابي طالب)ع( 528، 538، 539
امید مهر 439

امیرکبیر071، 077، 078، 079، 085، 088، 099، 121، 122، 
 ،152، 150 ،148 ،147 ،146 ،141 ،130 ،125 ،124 ،123
 204   ،203، 202 ،201 ،200 ،199، 192 ،191 ،171، 161
 ،249 ،243 ،240 ،235 ،232، 231، 229 ،218 ،216 ،210،
 ،372 ،371 ،366 ،364 ،362 ،356 ،355 ،354 ،353  ،250
607 ، 603 ،422 ،404 ،385 ،384 ،382، 381 ،377 ،375 

انديشمند 584
ايده پردازان چكاد 410، 411، 416

ايران بان 031، 032، 043، 046، 047، 048، 049، 050، 
064 ،062 ،059 ،055 ،052 ،051

ائمه 527
باد 134، 168، 228، 247، 576، 578

بخشايش536، 537، 594، 595
بزم قلم 028، 552

بصیرت 003
 ،311  ،310  ،309  ،308  ،307  ،230  ،100  ،086 به نشر 
 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،316 ،315 ،314 ،313 ،312
 ،331 ،330 ،329 ،328 ،327 ،326 ،325 ،324 ،323 ،322

597 ،588 ،575، 333 ،332
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 ،034  ،033 ايران  اسالمي  جمهوري  مرکزي  بیمه 
223 ،187 ،044

پنجره 074، 224، 225، 264، 468، 471، 554
پیام محراب 582، 596

پیام رسان 421
پیدايش 069، 102، 113، 117، 145، 172، 208، 211، 

248 ،215
پیشروان 262، 267

تارخ 585
تجلي کوثر 489

جامعه القرآن الكريم 574
جهاد انديشه 035

جويا 175
چكه 072، 073، 091، 101، 109، 111، 112، 114، 116، 

227 ،219 ،207 ،174،193 ،160 ،154
حلي 269، 270، 423، 424، 425، 430

خادم الرضا)ع( 523
خانه کتاب 153، 520، 525، 533

خط سفید 276، 282، 283، 338، 339، 340، 341، 342، 
386 ،352 ،351 ،350 ،349 ،348 ،347 ،346 ،345 ،344 ،343 

خط مهر 388
خورشید باران 519

خیلي سبز 278، 505، 551
داستان 473

دانژه 020، 030، 056، 467
دانش آفرين 460

دانشگاه علوم اسالمي رضوي 524
تحقیقات  دفتر  و  امین  انتظامي  علوم  دانشگاه 

کاربردي فرماندهي 573
دانش گستر روز 553

داوود کیانیان 601
درج سخن 264، 271

درويش 500
دفتر پژوهشهاي فرهنگي 605

دنیاي نو 609
دهسرا 472

ذکر096، 194، 236، 445، 446، 447، 448، 449، 555، 
586 ،559

راز بارش 038
راشدين 065، 451

رافع 409
رامان سخن 492

راه مشاور 004، 484
راه معلم 491

روايت فتح257، 258، 259، 260
زعفران 162، 163، 164

انساني  علوم  کتب  تدوين  و  مطالعه  سازمان 
دانشگاه ها )سمت( 198
سامان دانش 139، 226

سايه 045
سايه گستر 450، 501، 598، 604

سخن گستر 503
سفیر اردهال 001

سوره سبز 053، 261، 579
سوره مهر 602

سیزده 252
سیوا 403، 420، 443

شايسته 500
شباهنگ 287

شرکت انتشارات علمي و فرهنگي 084
شرکت انتشارات فني ايران 393 ،394، 401، 419، 
، 577 ،572 ،571 ،570 ،568 ،567 ،566، 565 ،558 ،557 

600 ،599 ،593 ،587 ،583 ،580
شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء 025

شرکت غزال جوان 289، 290، 291، 292، 293، 294، 
337 ،336 ،335 ،334 ،306 ،305 ،299 ،298 ،297 ،296 ،295 

شهرقلم 081، 109، 110، 111، 112، 193، 196، 207، 
219

شورآفرين 039، 040
صائغ 300، 301، 302، 303، 304

صفار 476
صورتگر 057
صیانت 441

علوم رياضي ره آورد  )وابسته به موسسه فرهنگي 
فاطمي( 468



دوره  آموزش متوسطه اول 16 275

علي رضا صالحي امین/ زهرا پورعلي کويخي 453
 ،018  ،017  ،016  ،015  ،013  ،012  ،010  ،008 فاطمي 

502 ،274 ،273 ،021 ،019
فجر قرآن 526

فخراکیا 549
فرا 550

فراروان 054، 063
فرهنگ دانشجو 370، 380

قاطع البرهان 437
قدياني 002، 007، 058، 066، 107، 119، 144، 159، 
 ،253 ،242 ،234 ،217 ،214 ،190 ،186 ،183 ،181 ،179

564 ،563 ،562 ،561 ،560 ،534 ،395 ،288
کاگو 275، 431، 432، 507، 511، 556، 589، 590

 ،068 نوجوانان  و  کودکان  فكري  پرورش  کانون 
 ،140 ،133 ،120 ،105 ،104 ،097 ،090 ،087 ،083 ،080
 ،239 ،237 ،233 ،206 ،205 ،195 ،182 ،177 ،176 ،166
 ،378 ،376 ،369 ،367 ،361 ،360 ،359 ،358 ،357 ،251

402 ،400 ،399 ،398 ،397 ،396 ،379
کانون انديشه جوان 005، 254، 255، 256

کانون فرهنگي آموزش 513، 514
کتاب ابرار 093، 532

کوروش چاپ 470، 493، 606
گامي تا فرزانگان 265، 266، 390

گردوي دانش 426، 496
گل آذين 167، 184، 185

گل واژه 277، 427، 428، 506
گنج آزمون 284، 285

گوهر انديشه 118، 137، 244، 245، 246، 410، 411، 
416 ،415 ،414 ،413 ،412

ما و شما 457
مبتكران 262، 263 ،267، 279، 281، 434، 435، 509، 

592 ،510
محراب قلم 143، 149، 408

مدرسه 098، 115، 169، 209، 405
مرآت 456، 478

 مرآت دانش 280، 433، 440، 442، 508، 515، 516، 591
مرکز انتشارات توسعه علوم 389

معروف 521
معصومه شفیعي 465، 494

منادي تربیت 041، 042، 070، 094، 126، 129، 170، 
546 ،545 ،499 ،469 ،383 ،365 ،197 ،188

منظومه خرد 132، 220، 452، 495
مؤسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسالم 

544 ،529
مهاجر 135، 136، 138، 142

مهر آموز 009، 011، 014
مهرگان دانش 075
نگارش شرق 459

نگارينه 076، 178، 466
نجم کبري 374

نجواي دل 092، 095، 127، 151، 238
نخبگان خالق 272

نخبه سازان 438
نخستین 155، 156، 157، 158

نداي ملكوت 029، 036، 061، 548
نسل نوانديش 131

نشانه 373
نظري 024، 363

نواي مدرسه 406، 407، 417، 429، 436، 444
نور قرآن و اهل بیت)ع( 540، 541، 542، 543

نوشته 458، 479، 487
نیكان کتاب 027
وراي دانش 474
ورزش 022، 023

ويرايش 490
همگام با کودکان و نوجوانان 403، 420، 443

هیمه 390
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درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب
آبرنگ

581: خلیج فارس جزایر سه گانه
آبشامه

454: برنامه ریزي استراتژیک در آموزش و پرورش
آبشن

سه   :173 گالیور،  سفرهاي  جهان:  ادبیات  با  آشنایي   :067
 تفنگدار، 221: ماجراهاي شرلوک هلمز جلد )1(، 222: ماجراهاي

شرلوک هلمز جلد )2(
آثار فكر

486: مدیریت دانش سازماني
آرمان رشد

477: فکر مي کني مطالعه بلدي؟!
آشنايي

165: روباه و کدخدا، 241: نقش دل
آفرينگان

128: خطر! جادوگران مشغول کارند!، 180: شبح سر هربرت 
سنگ سیاهچال، 189: عاقبت چه بر سر قورباغه آمد؟، 212: 

کمک! پدر و مادرها به مدرسه مي آیند
آلتین

متوسطه(،  اول  هفتم )دوره  پایه  عربي  تدریس  روش   :387
 :392 متوسطه(،  اول  هشتم )دوره  عربي  کار  کتاب   :391
کتاب کار عربي هفتم )دوره اول متوسطه(، 480: کالس داري  

)مدیریت کالسي(

آموخته
026: آموزش عملي مهارت هاي تحصیلي، 482: مباني سازمان 
و مدیریت آموزشي، 488: مدیریت و رهبري در سازمان هاي 

آموزشي، 569: بازي هاي آموزشي براي کالس جغرافي
آمیس

103: جایي براي عروسک ها نیست، 461: تدریس پژوهش 
 E5 محور؛ ساختارسازي هاي پژوهش محور 1 براساس مدل
معلّمان  پژوهشي  مطالعات  توسعه   :462 یادگیري،  چرخه 
 :481 پرورش،  و  آموزش  پژوهش(در  کردن  )کاربردي 

گزارش درس پژوهي
آوگان

368: دردها هم زبان دارند
آواي نور

 455: برنامه ریزي  درسي  در عصر پست مدرن، 475:روش هاي
کمي تحقیق در برنامه ریزي آموزشي، 483: مباني نظري 
محیط هاي یادگیري، 485: مدیران موفق درمدارس، 497: 
 نگاهي  نو به  برنامه ریزي آموزشي و درسي در هزاره سوم، 498:

نگرشي  به  مدیریت اسالمي
آوند دانش

608: شکل گیري بنیادي و تکوین مباني موسیقي)1(
ابتكار دانش

و  مدرس  هفت  دیدگاه  از  هشتم  فارسي  راهنماي   :504
پایه هشتم  سرگروه درسي، 512: کتاب کار امالي فارسي 

دوره اول متوسطه
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ابوالفضل قنبري
Language games For Prospect :286 )مجموعه 

بازي هاي زبان آموزي براي پایه هفتم(
احسان

535: قرآن خودموني: دعاهاي قرآني
اختر

463: چشم انداز پرورشي مدرسه
اسحاق

037: تکنیک هاي خالقیت و مدیریت تفکر
اسوه

اول(، 531:  قرآن )جلد  موضوعات  به  آسان  دسترسي   :530
دسترسي آسان به موضوعات قرآن )جلد دوم(

اطالع
060: لبه پیروزي

اعاليي
006: کتابک آموزش نماز پسران

افرا تربت
المپیادي فارسي هشتم )فارسي دوم  517: نکات کلیدي و 

متوسطه دوره اول(: به همراه مهم ترین نکات… 
افق

جیب   :108 جمشید،   :106 بي خانمان،   :089 ایرج،   :082
عجیب، 213: کیخسرو، 418: دانش نامه ي بدن انسان

الهام نور
 :522 مشکالت،  گشاي  مشگل  آیه الکرسي   :518
بسم اهلل الرحمن الرحیم مشکل گشاي مشکالت، 547: یاسین 

مشگل گشاي مشکالت
امام علي بن ابي طالب)ع(

علیهم السالم؛  معصومین  گفتار   :538 یاران،  داستان   :528
مفاهیم   :539 شیرازي،  مکارم  آیه اهلل العظمي  اخالق  درس 

تحریف شده
امید مهر

439: کتاب کار علوم تجربي پایه هشتم دوره اول متوسطه
امیرکبیر

071: آیین تندباد: تلخیص و بازنویسي اقبال نامه نظامي گنجوي، 
077: اگر اسب بودي..، 078: اگر دلفین بودي..، 079: اگر گرگ 
بودي..، 085: باران که ببارد و جند داستان دیگر، 088: بهتر از 
شکالت مجاني، 099: تابستان و غاز سفید، 121: حکایت ني: 
تلخیص و بازنویسي داستان هاي مثنوي معنوي)دفتر چهارم(، 
مثنوي  داستان هاي  بازنویسي  و  تلخیص  ني:  حکایت   :122
بازنویسي  و  تلخیص  ني:  حکایت   :123 اول(،  معنوي)دفتر 
ني:  حکایت   :124 پنجم(،  معنوي )دفتر  مثنوي  داستان هاي 

دوم(،  معنوي )دفتر  مثنوي  داستان هاي  بازنویسي  و  تلخیص 
مثنوي  داستان هاي  بازنویسي  و  تلخیص  ني:  حکایت   :125
معنوي )دفتر سوم(، 130: خواب گمشده مراد، 141: در پرده هاي 
راز: تلخیص و بازنویسي اسرارنامه عطار نیشابوري، 146: دردنامه 
سالک فکرت: تلخیص و بازنویسي مصیبت نامه عطار نیشابوري، 
با دوچرخه، 148: دسیسه، 150: دفتر نویس  147: دریانوردي 
امیر: براساس زندگي امیرکبیر،152: دوالپا، 161: راز مینا، 171: 
سفرنامه مرغان عشق: تلخیص و بازنویسي منطق الطیر عطار 
نیشابوري، 191: غارنشینان، 192: غمنامه بي قراري: تلخیص 
و بازنویسي لیلي و مجنون نظامي، 199: قصه هاي آسیه آباد، 
200: قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب: قصه هاي برگزیده از 
چهارده معصوم )ع(، 201: قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب: 
قصه هاي برگزیده از گلستان و ملستان، 202: قصه هاي سندباد 
نامه و قابوسنامه، 203: قصه هاي کلیله و دمنه، 204: قصه هاي 
مرزبان نامه، 210: کفش هایت را به من بسپار و چند داستان 
دیگر، 216: گنج راز: تلخیص و بازنویسي مخزن االسرار نظامي 
در  بیت هایي   ادب:  اهل  گنجوي، 218: گوهر، 229: مجلس 
وصف و ستایش ادب و فروتني، 231: محمد صلي اهلل علیه و آله 
پیام آور صلح و آزادي )جلد اول(، 232: محمد صلي اهلل علیه و آله 
پیام آور صلح و آزادي )جلد دوم(، 235: مهاجر، 240: نشاني و 
چند داستان دیگر، 243: هزار توي زندگي و چند داستان دیگر، 
249: هفت گنبد: تلخیص و بازنویسي هفت پیکر نظامي، 250: 
هوشا در جست و جوي راز زیست گنبد، 353: آزمون سرخ معرفي 
میر   یوسفعلي  مجاهدي-  محمدعلي  والیي:  شعر  گزیده  و 
شکاک- خسرو احتشامي، 354: آفتاب کائنات معرفي و گزیده 
شعر والیي: سید حسن غزنوي- حکیم خاقاني شرواني- حکیم 
نظامي گنجوي، 355: از دیار روشني معرفي و گزیده شعر والیي: 
سیدرضا مؤید- محمدجواد غفورزاده- غالم رضا شکوهي، 356: 
با آموزگار اخالق: گزیده بوستان سعدي شیرازي، 362: ترجمان 
شکوه معرفي و گزیده شعر والیي: علي موسوي گرمارودي- 
طاهره صفارزاده، 364: حافظ عاشق: عشق از نگاه لسان الغیب،  
366: حسینیه دل معرفي و گزیده شعر والیي: حبیب چایچیان- 
نیک بختي:  روي   :371 انساني،  علي  سازگار-  غالم رضا 
گزیده مثنوي جام جم اوحدي مراغه اي، 372: زیر چرخ کبود: 
بیت  هایي در وصف و ستایش آزادگي )1(، 375: صحني از آینه 
سیمین دخت  کاشاني-  مشفق  والیي:  شعر  گزیده  و  معرفي 
وحیدي- محمود شاهرخي، 377: فقیه عاشق: عشق از نگاه 
امام خمیني)ره(، 381: گل باغ آشنایي: گزیده لمعات فخر الدین 
عراقي، 382: مي نویسم ابر باران مي شوم! )مجموعه شعر(، 384: 
هزار دست دعا معرفي و گزیده شعر والیي: قادر طهماسبي- 
محمدرضا سهرابي نژاد- حسین اسرافیلي، 385: هنگامه تغزل 
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معرفي و گزیده شعر والیي: حمید سبزواري- نصراهلل مرداني-
فضا، 422:  و  ستارگان  راهنماي  بهترین  ده بزرگي 404:  احد 
محبت، 607: سرزمین  طوباي  و  ربات ها، 603: عطر حضور 

سازها، ساز شناسي براي کودکان و نوجوانان
انديشمند

584: روزنه اي به سوي پژوهش )ویژه نوپژوهان(
ايده پردازان چكاد

410: دانشنامه اسرار علم، 411: دانشنامه اسرار کیهان، 416: 
دانشنامه قاتالن جنگل

ايران بان
به نفس کتاب کار  اعتماد  نداشته باش، 032:  031: استرس 
نوجوانان، 043: خونسرد باش، 046: رفیق... از زورگوها نترس! 
شجاع باش، 047: رفیق... استرس نداشته باش! آروم باش، 048: 
با نزاکت باش، 049: رفیق... عصباني  رفیق... بي ادب نباش! 
نباش! خونسرد باش، 050: رفیق... دقیقه نودي نباش! منظم 
باش، 051: رفیق... شلخته نباش! مرتب باش، 052: رفیق... مثل 
غارنشین ها نباش! با کالس باش، 055: زورگو نباش، 059: گپ 

 و گفت نوجوانان، 062: منظم باش، 064: مهار ت هاي زندگي
ائمه

527: خطاب هاي قرآني
باد

مترسک   :228 شرقي،  رویاي   :168 دستان،  داستان   :134
توماس، 247: هفت  خان رستم، 576: تیمور گورکان، 578: 

چنگیز مغول
بخشايش

536: کتاب کار آموزش قرآن پایه هشتم، 537: کتاب کار 
آموزش قرآن پایه هفتم، 594: کتاب کار مطالعات اجتماعي 
مطالعات  کار  کتاب   :595 متوسطه،  اول  دوره  هشتم  پایه 

اجتماعي پایه هفتم دوره متوسطه اول
بزم قلم

028: آنچه پسران باید بدانند، 552: دانستنیها
بصیرت

 003: دوزخیان جاوید؛ پژوهشي تاریخي در باره قاتالن شهداي
نهضت امام حسین )ع(

به نشر
اندر  ساده، 034:  زبان  به  سیکلت سواري  موتور  الفباي   :033
حکایت شیرین بیمه، 044: شخص شخیص ثالث بزرگ )بیمه 
شخص ثالث با تکیه بر خودروهاي سنگین(،  086: بچه هاي 
 :187 یک،  شماره  ممتاز  مرغ  توتو،   :100 گربه،  سرزمین 
صندوقچه امید، 223: ماجراهاي ظفرخان شخص ثالث بیمه 
افسانه هاي  ایران، 230: مجموعه  مرکزي جمهوري اسالمي 

 Pace up your English through  :307 ایراني، 
،conversation and listening 1

 Pace up your English through   :308
 ،conversation and listening 2

 Pace up your English through  :309
،conversation and listening 3

،Pick up English 1a :310
،workbook،Pick up English 1b  :311
،workbook،Pick up English 2a  :312
،workbook،Pick up English 2b  :313
،workbook،Pick up English 3a  :314
،workbook،Pick up English 3b :315
،workbook،Pick up English 4a  :316
،workbook،Pick up English 4b  :317
،workbook،Pick up English 5a  :318
،workbook،Pick up English 5b  :319
،workbook،Pick up English 6a :320

،student's book،Pick up English 6b  :321
 student's book،Pick up English for   :322

،persian kids 1a
،Pick up English for persian kids 1b :323
،Pick up English for persian kids 2a :324
،Pick up English for persian kids 2b :325
،Pick up English for persian kids 3a :326

،Pick up English for persian kids 3b  :327
،Pick up English for persian kids 4a  :328
،Pick up English for persian kids 4b  :329
،Pick up English for persian kids 5a  :330
،Pick up English for persian kids 5b :331

 Pick up English for persian kids  :332
 Pick up English for persian  :333  ،starter

،kids starter workbook
 575: تولید انرژي: آزمایش ها و حقایق محیط زیستي، 588: غزه 
این سو و آن سوي مرز، 597: محافظت از طبیعت: آزمایش ها و 

حقایق محیط زیستي
بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران

اندر  الفباي موتور سیکلت سواري به زبان ساده، 034:   :033
حکایت شیرین بیمه، 044: شخص شخیص ثالث بزرگ )بیمه 
شخص ثالث با تکیه بر خودروهاي سنگین(، 187: صندوقچه 

امید، 223: ماجراهاي ظفرخان شخص ثالث
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پنجره
و  مو سرخه  ماروین   :224 انگلیس،  مردم  افسانه هاي   :074
بچه دزدها، 225: ماروین مو سرخه و کیک تولد پرنده، 268: چگونه 
فرزندانمان را در ریاضي موفق کنیم، 464: چگونه از فرزندانتان در 
مقابل خطرات اینترنت و تلفن همراه محافظت کنید، 471: رازهاي 

موفقیت پسران، 554: دایرة المعارف قاره هاي جهان
پیام محراب

582: داریوش شاه اوج و شگفتي ها، 596: کوروش خوش نام ترین 
فاتح هزاره هاي کهن

پیام رسان
421: راهبردهایي در فرآیند یاددهي و یادگیري علوم تجربي

پیدايش
069: آقاي هنشاو عزیز، 102: جایزه، 113: چتر تابستان، 117: 
بنویسیم، 145: دردسر، 172: سوسک  بد خط  چطوري خیلي 
طالیي پرواز کن، 208: کتاب روزهاي مرده، 211: کلبه عمو ژو، 

215: گمشده شهرزاد، 248: هفت دختر، هفت پسر
پیشروان

262: آموزش جامع ریاضیات هشتم )پایه دوم دوره اول متوسطه(، 
267: پرسش هاي چهارمین المپیاد نوجوانان ایران )رقابت هاي 

ریاضي(
تارخ

585: رویدادهاي مهم جهان در سده 20
تجلي کوثر

489: مربي، نوجوان، خردورزي »راهنماي مربي«
جامعه القرآن الكريم

574: پیک روح اهلل
جهاد انديشه

035: اندیشه ناب ـ بررسي تطبیقي گزاره هاي اصلي تفکر 
انتقادي از نگاه صاحب نظران آن حوزه با دیدگاه اما

جويا
175: سهراب و سیاوش: دو دالور جاویدان

چكه
072: از کجا  معلوم؟، 073: ازدواج فامیلي و دو داستان دیگر، 
 :101 دیگر،  داستان  دو  و  داستان  یک  براي  پایاني   :091
توفان، پسر دامون،  109: چارلي بن و بوآي آبي، 111: چارلي 
بن و قصر آینه ها، 112: چارلي بن و مارپیچ زمان،  114: چرا 
آواز مي خوانند؟، 116: چشم گرگ،  به صبح  پرنده ها صبح 
داستان  دو  و  را مي فهمید  حیوانات  زبان  که  دهقاني   :154
دیگر، 160: راز کلبه چوبي، 174: سه قصه، 227: ماهي گیر 
و غول خمره و یک داستان دیگر،193: فرار از قطب، 207: 
مي کند گریه   شب ها  لولو   :219 بابل،  موسسه ي  و   کامو 

حلي
استعدادهاي  ویژه  اول  متوسطه  هشتم،  پایه  ریاضي   :269
ویژه  اول  متوسطه  هفتم،  پایه  ریاضي   :270 درخشان، 
استعدادهاي درخشان، 423: زیست شناسي هشتم متوسطه، 
متوسطه،  هشتم  شیمي   :424 درخشان،  استعدادهاي  ویژه 
متوسطه،  هفتم  شیمي   :425 درخشان،  استعدادهاي  ویژه 
ویژه استعدادهاي درخشان، 430: فیزیک هفتم متوسطه اول

خادم الرضا)ع(
523: پرسش ها ي قرآني، پاسخ هاي مطهري

خانه کتاب
زنجاني  ابوعبداهلل   :520 دوست داشتني،  دوشنبه هاي   :153
 :533 آن،  روش هاي  و  قرآن  تفسیر   :525 قرآن،  تاریخ  و 

علوم قرآني
خط سفید

جامع  کتاب   :282 بازي،  کمک  به  زبان  آموزش   :276
 :283  ،BOOK 8 هشتم  پایه  سفید  خط  انگلیسي  زبان 
 ،Book7 کتاب جامع زبان انگلیسي خط سفید پایه هفتم
 Tip Top  :339  ،Tip Top 1Flash Cards  :338
 Tip Top 3 Flash  :340  ،2 Flash Cards
 Tip:342 ،Tip Top 4 Flash Cards :341،Cards
 Tip Top Math:343  ،Top Math Book1
 Tip:345،Tip Top Math Book 3 ::344 ،Book2
 Tip Top Science  :346،Top Science Book1
 :348،Tip Top Science Book3  :347  ،Book2
 Tip Top  :349  ،Tip Top Students Book1
 Tip Top Students  :350،Students Book2
 :352 ،Tip Top Students Book4 :351،Book3
 10 short  :386  ،Tippy Toppy flash cards

sorahs of the holy quran
خط مهر

388: زنگ عربي هفتم
خورشید باران

519: آیین خطاب و گفتگو در قرآن
خیلي سبز

278: زبان انگلیسي هفتم )اول متوسطه 1(کتاب کار، 505: 
فارسي هشتم )دوره اول متوسطه(کتاب کار، 551: راهنماي 

انتخاب رشته براي دانش آموزان اول دبیرستان
داستان

473: راهبري برنامه درسي
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دانژه
اجباري  ـ  اختالل وسواس  آیزنک، 030:  یورگن  020: هانس 
واختالالت مرتبط باآن، 056: شجاعت خالقّیت، 467: حواس پرتي 
)ارزیابي، آسیب شناسي و درمان(300پاسخ به پرسش هایي رایج و 

100 نکته
دانش آفرين

درسي  کتاب هاي  محتواي  و  برنامه  رویکرد  تبیین   :460
جدید التألیف پایه هشتم دوره اول متوسطه

دانشگاه علوم اسالمي رضوي
524: تجلي قرآن در نیایش معصومان علیهم السالم

 دانشگاه علوم انتظامي امین و دفتر تحقیقات کاربردي فرماندهي
573: پلیس و آموزش و پرورش )رویکرد تعاملي براي ارتقاي 

فرهنگ ترافیک(
دانش گستر روز

553: دانشنامه دانش گستر )تک جلدي مصور(
داوود کیانیان

601: چهل نمایشنامه براي کودکان و نوجوانان جلد 1
درج سخن

264: آموزش ریاضي همراه با شعر و داستان پایه هفتم، 271: 
ریاضي همراه هفتم قابل استفاده دانش آموزان پایه هفتم اول 

متوسطه 1
درويش

500: هوش هیجاني)قابلیت هاي فردي(
دفتر پژوهش هاي فرهنگي

605: اولین کتاب بازیگري من: درس هاي بازیگري، تمرینات، 
دستورات و بازي هایي براي خردساالن

دنیاي نو
609: هنر درماني کودکان

دهسرا
 472: راه روشنـ  در مسیر آرامش خانواده، رشد و تعالي فرزندان

ذکر
 096: پنج افسانه 95 قصه از متن اصلي پنجه تنتره )کلیله و دمنه(،

مهاتما  مبارزات  و  زندگي  آزادي:  پدر  تبعیض،  فرزند   :194
امام  زندگي  از  قصه   99 نسیم:  از  مهربان تر   :236 گاندي، 
خمیني)س(، 445: نخستین دایرة المعارف بدن انسان، 446: 
نخستین دایرة المعارف جانوران، 447: نخستین دایرة المعارف 
جهان علم، 448: نخستین دایرة المعارف دریاها و اقیانوس ها، 
449: نخستین دایرة المعارف فضا، 555: نخستین دایرة المعارف 
مهندسي ژنتیک و DNA، 559: از رؤیا تا واقعیت؛ زندگي و 
مبارزات مارتین لوترکینگ، 586: سفیداندیش سیاه؛ زندگي 

و مبارزات نلسون ماندال

راز بارش
038: جنبش آهستگي: بشقاب ما سیاره ما

راشدين
طنز  بر  مبتني  آموزش   :451 زندگي،  مهارت هاي   :065
 )رهیافتي براي مربیان پیش دبستاني، دبستاني و متوسطه اول(

رافع
409: دانستني هاي شگفت انگیز نجوم و دایناسورها به بیان 

ساده
رامان سخن

492: معلمي براي تمام فصول ویژگي هاي معلم موفق )با 
تأکید بر ارتباطات انساني(

راه مشاور
رشد  در  دیني  )رویکرد  دانش آموزان  اعتقادي  رشد   :004

اخالقي-اعتقادي(، 484: مدرسه بانشاط
راه معلم

491: معلم 92
روايت فتح

روشن،  احمدي  کتاب   :258 مقاومت،  روزهاي  اولین   :257
259: کتاب غالمرضا رضایي، 260: کتاب غالم علي رجبي

زعفران
 :164 نخست،  شب  روایت   :163 دوم،  شب  روایت   :162

روايت شب واپسین
 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(،

198: قصه گویي در کالس درس
سامان دانش

پیشوني  ماه   :226 زمین،  جغرافیاي  از  داستان هایي   :139
)متل هاي فولکلوریک چهارمحال و بختیاري(

سايه
045: راهکارهاي آسان براي برقراري ارتباط با نوجوانان

سايه گستر
براي  روش   547  :501 فضا،  ي  درباره  100حقیقت   :450
مدیریت برتر، 598: منابع طبیعي، سرچشمه ي حیات، 604: قلم 

در پابوس حرم
سخن گستر

503: بنیان هاي مدنیت و فرهنگ در شاهنامه فردوسي
سفیر اردهال

001: امام باقي)عج(؛ تحلیل و تبیین زندگاني حضرت مهدي)عج(
در 20 گفتار

سوره سبز
053: روش بهتر زیستن گام به گام، 261: 528؛ بازروایي خاطرات 

بمباران شیمیایي، 579: حصرشکنان
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سوره مهر
602: حج بزرگترین نمایش جهان یک تحقیق و پنج نمایشنامه

سیزده
252: 13 حکایت شیرین از طهران

سیوا
با من دوست شو!، 420: راستي اگر  با من آشنا شو!   :403
من نبودم ،دنیا چه شکلي مي شد؟، 443: کمیاب و قیمتي؛ 
اما همان قدر هم خوب و الزم )فلزها و سنگ هاي گرانبها(

شايسته
500: هوش هیجاني)قابلیت هاي فردي(

شباهنگ
Teddy Bears :287: واژه نامه انگلیسي فارسي کودکان 

و نوجوانان
شرکت انتشارات علمي و فرهنگي

084: بادبادک ها
شرکت انتشارات فني ايران

393: اثرآلودگي هوا بردستگاه تنفس، 394: ارزش آب، 401: 
آب  وبیاموز4(، 557:  دایناسور)بچسبان  نو، 419:  هاي  انرژي 
مایه ي حیات، 558: آفت کش  ها  و بدن ما، 565: باز مصرف، 
بازیافت،  بازمصرف،  آب، 566:  مصرف  در  بازکاهي  بازیافت، 
بازکاهي در مصرف شیشه،  567: باز مصرف، بازیافت، بازکاهي 
در مصرف فلزات، 568: باز مصرف، بازیافت، بازکاهي در مصرف 
مواد غذایي،570: برنامه ریزي سبزدرمدرسه، 571: به  راستي 
 سبز  باشید، 572: پسماندکمتر، آلودگي کمتر، 577: جزیره ي 
انرژي، 580: حفره الیه ي ازون وپوست شما، 583: راهنماي 
آزاد اندیشي، 587: صرفه جویي در مصرف انرژي، 593: کاغذ 
و بازیافت،  599: نجات زمین در دستان ماست، 600: 100راه 

براي نجات کره ي زمین
شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء

 025: 101 بازي کالسي براي تقویت یادگیري موضوعات درسي
شرکت غزال جوان

 ،Alphabet Storybook 1: ABCDE  :289
 :291  ،Alphabet Storybook 2: FGHIJ  :290
 :292  ،Alphabet Storybook 3: KLMNO
 :293  ،  Alphabet Storybook 4: PQRST
 :294  Alphabet Storybook 5: UVWXYZ
 ،How the Moon Is Made of Cheese
 How the Moon Is Made Of Cheese :295
 ،Jack and the Beanstalk   :296،Workbook
 ،Jack and the Beanstalk Workbook  :297
 Messy Bessy   :299،Messy Bessy   :298

 No  :306 ،No Eggs Maria  :305 ،Workbook
 Rainbow  :334  ،Eggs MariaWorkbook
 Rainbow Children   :335  ،Children
 TheThree Brothers and  :336،workbook
 The Three Brothers and :337 ،the Dragon

the Dragon workbook
شهر قلم

081: انشاي قاتل، 109: چارلي بن و بوآي آبي، 110: چارلي 
آینه ها،  و قصر  بن  بن و عکس هاي سخنگو، 111: چارلي 
112: چارلي بن و مارپیچ زمان، 193: فرار از قطب، 196: 
لولو  بابل، 219:  فکر بکر احمقانه، 207: کامو و موسسه ي 

شب ها گریه  مي کند
شورآفرين

039: چالش هوش  سطح بسیار سخت )جلد چهارم(، 040: 
چالش هوش سطح متوسط )جلد دوم(

صائغ
 ،Mission Possible 1 Workbook :300
 ،Mission possible 2 workbook :301
،Mission Possible 3 Workbook :302

،Mission Possible Elementary Workbook :303 
  Mission Possible Upper Intermediate  :304 

 Workbook
صفار

476: طراحي سازمان ـ راهنماي عمل مدیران
صورتگر

 057: شوق هستيـ  روش هایي براي ایجاد تغییر مثبت در زندگي
صیانت

هشتم  پایه  تجربي  علوم  و کمک آموزشي  کار  کتاب   :441
)دوره اول متوسطه(

علوم رياضي ره آورد )وابسته به موسسه فرهنگي 
فاطمي(

468: خوراک  مغز براي  مصرف  یک  سال
علي رضا صالحي امین/ زهرا پورعلي کويخي

 453: انگیزش و اعتماد به نفس)با تأکید بر جنبه هاي مدیریتي(
فاطمي

008: آلبرت اینشتین چه کسي بود؟، 010: توماس آلوا ادیسون 
چه کسي بود؟، 012: فردیناند ماژالن چه کسي بود؟، 013: 
لئوناردو داوینچي چه کسي بود؟، 015: مارک تواین چه کسي 
بود؟، 016: مارکوپولو چه کسي بود؟، 017: نیل آرمسترانگ 
چه کسي بود؟، 018: ولفگانگ موتسارت چه کسي بود؟، 019: 
ویلیام شکسپیر چه کسي بود؟، 021: هلن کلر چه کسي بود؟، 
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اول   7 کانگورو  ریاضیات  با  همگام  مدرسه  ریاضیات   :273
)دوره اول متوسطه(، 274: ریاضیات مدرسه همگام با ریاضیات 
 کانگورو 8 دوم )دوره اول متوسطه(، 502: بالغت )بدیع و بیان(

فجر قرآن
526: حفظ آسان قرآن

فخراکیا
549: بادبادک ها

فرا
550: چتر نجات شما چه رنگي است؟؛ برنامه ریزي شغلي براي 

جوانان و نوجوانان(
فراروان

 :063 نوجوانان،  استرس هاي  با  رویارویي  روش هاي   :054
مهارت هاي درس خواندن

فرهنگ دانشجو
 370: دیوان باباطاهر عریان، 380: گزیده دیوان اشعار شهریار

قاطع البرهان
437: کتاب کار علوم تجربي بیست آفرین پایه هفتم دوره 

اول متوسطه
قدياني

002: جدول هاي متنوع مذهبي، 007: 646 پرسش و پاسخ دیني 
با نسل نو، 058: فرهنگ نامه سبک زندگي: آموزه هایي از قرآن 
و اهل بیت )ع(، 066: آخرین موهیکان، 107: جنگ طال، 119: 
چیتي چیتي، بنگ بنگ ماشین جادویي، 144: در جست و جوي 
مقبره، 159: راز دره ي فانوس ها، 179: شاهزاده و گدا، 181: 
شکارچي اژدها، 183: شیربان، 186: شیطونک سرزمین اعداد، 
190: عملیات نجات در فضا، 214: گروه ضربت، 217: گوژپشت 
نتردام، 234: معادن مینوتار، 242: نیکسا، زن مرگ آور، 253: 
از  بچه ها  یادگیري  بچه ها، 288:  براي  اسکاروایلد  از  6 قصه 
 :395 متضاد،  واژه هاي  حرکتي،  افعال  همه جا،  از  همه چیز، 
فرهنگ نامه   :534 معمولي،  میکروسکوپ هاي  تا  ذره بین  از 
سوره هاي قرآن به زبان ساده، 560: ایران از اسالم تا آل  بویه، 
561: ایران در عصر افشاریه، 562: ایران در عصر زندیه، 563: 
عصر  در  ایران   :564 سلجوقیان،  و  غزنویان  عصر  در  ایران 

مغوالن و ایلخانان
کاگو

275: کار طالیي ریاضي هشتم )دوره اول متوسطه(، 431: کار 
طالیي علوم تجربي هشتم )دوره اول متوسطه(، 432: کار طالیي 
علوم تجربي هفتم )دوره اول متوسطه(، 507: کار طالیي فارسي 
هشتم )دوره اول متوسطه(، 511: کارطالیي فارسي هفتم )دوره 
اول متوسطه(، 556: دروس امتحان هشتم ) دوره اول متوسطه(، 
589: کار طالیي مطالعات اجتماعي هشتم )دوره اول متوسطه(، 

590: کار طالیي مطالعات اجتماعي هفتم )دوره اول متوسطه(

کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان
068: آقاي بي رویه، 080: امیرارسالن نامدار، 083: بابایار، 087: 
بچه هاي کشتي رافائل، 090: بیژن و منیژه، 097: پولک هاي 
جزیره ي   :105  ،)3 )جلد  بي تربیت ها  جزیره ي   :104 چوبي، 
 :133 رند،  مرد  لوطیان  حکایت   :120 )جلد2(،  بي تربیت ها 
روز  ماندم، 166:  همیشه  براي  خانه  این  در  خیال باف، 140: 
نهنگ، 176: سیري در سرویراستاري، 177: شازده و پهلوان، 
182: شکارچي کوسه کر، 195: فقط یک چاپ، 205: قند آباد، 
206: کابوس ماهان، 233: مزرعه گل  هاي آفتابگردان، 237: 
مهمان جامانده، 239: نردباني رو به آسمان، 251: هیچ کس 
جرئتش راندارد، 357: باغ خدا؛ گزیده اي از آثار اعضاي مراکز 
مردمي  نامه هاي  بهار:  نشاني  به   :358 ادبي،  آفرینش هاي 
پسر   :360 یک،  منهاي  تو  پاهاي   :359 جمهور،  رئیس  به 
اردي بهشت، مجموعه شعر، 361: پشت سر پاییز، 367: خوش 
به حال رودخانه،مجموعه شعر نوجوان، 369: دلتنگي هاي یک 
آپارتمان، 376: غم هاي قالبي، 378: کتاب شعر 1 در کوچه هاي 
شعر، 379: کالغ و عینک من، 396: انرژي آب، 397: انرژي باد، 
398: انرژي خورشیدي، 399: انرژي زیست توده، 400: انرژي 

سوخت فسیلي، 402: انرژي هسته اي
کانون انديشه جوان

005: ضرورت و قلمرو دین، 254: داستان ها و افسانه هاي 
سلول   :255 نوجوانان،  و  کودکان  براي  مذهبي  و  تاریخي 

بنیادین داستان، 256: مباني ادبیات کودک و نوجوان
کانون فرهنگي آموزش

513: کتاب کار فارسي اول متوسطه اول )پایه هفتم(، 514: 
کتاب کار فارسي پایه هشتم دوره اول متوسطه

کتاب ابرار
093: پرطال، 532: ستوده در آسمان ها و زمین

کوروش چاپ
کودکان  در  اجرایي  مهارت هاي   :493 پژوهي،  درس   :470
و نوجوانان، راهنماي عملي براي سنجش و مداخله، 606: 

تعلیم خط نستعلیق تحریري با خودکار
مؤسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسالم

529: درس نامه امام شناسي قرآني )جلد اول(؛ طرحي نو در تبیین 
مقام امامت براساس نگرشي عقلي به جهان شنا، 544: نگرشي 

دیگر به قرآن
گامي تا فرزانگان

کامل  آموزش   :266 هشتم،  ریاضي  کامل  آموزش   :265
 ریاضي هفتم، 390: عربي جامع پایه هشتم دوره اول متوسطه

گردوي دانش
426: علوم تجربي پایه هفتم دوره اول متوسطه، 496: نقش 

مشارکت و شوراها در نظام آموزشي و تربیتي مدارس
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گل آذين
167: روزها و قصه ها: مجموعه داستان کوتاه نوجوانان، 184: 
شیرین تر از عسل: داستان هایي برگرفته از حکایت هاي کلیله و 
دمنه، 185: شیرین تر از عسل: داستان هایي برگرفته از حکایت هاي 

گلستان سعدي
گل واژه

277: انگلیسي هشتم پایه دوم دوره متوسطه اول، 427: علوم 
تجربي هشتم، 428: علوم تجربي هشتم دوره اول متوسطه، 506: 

فارسي هشتم پایه دوم دوره متوسطه اول
گنج آزمون

284: گنج آزمون انگلیسي دوره اول متوسطه پایه اول )هفتم(، 
 285: گنج آزمون انگلیسي دوره اول متوسطه پایه دوم)هشتم(

گوهر انديشه
 :137 بهایي،  شیخ  کشکول  از  داستان  چهار  و   چهل    :118
داستان هاي شاهنامه، 244: هزارویک شب 1، 245: هزارویک شب 
2، 246: هزارویک شب 3،410: دانشنامه اسرار علم، 411: دانشنامه 
اسرار کیهان،  412: دانشنامه بدن انسان، 413: دانشنامه حشرات، 
414: دانشنامه حیوانات، 415: دانشنامه روبات ها ، 416: دانشنامه 

قاتالن جنگل
ما و شما

نوجواني،  زمینه  در  مشاوره اي  پاسخ هاي  و  پرسش   :457
جواني، ازدواج، مهارت هاي زندگي، تربیت دیني، تربیت 

مبتكران
262: آموزش جامع ریاضیات هشتم )پایه دوم دوره اول متوسطه(، 
263: آموزش جامع ریاضیات هفتم، 267: پرسش هاي چهارمین 
المپیاد نوجوانان ایران )رقابت هاي ریاضي(، 279: زبان انگلیسي 
هفتم )بازي کنید و انگلیسي یاد بگیرید!(، 281: کاربرگ زبان 
انگلیسي هفتم )اول متوسطه 1(، 434: کاربرگ علوم هشتم )اول 
متوسطه 2(، 435: کاربرگ علوم هفتم )اول متوسطه 1(، 509: 
کاربرگ فارسي هشتم )اول متوسطه 2(، 510: کاربرگ فارسي 
هفتم )اول متوسطه 1(، 592: کاربرگ مطالعات اجتماعي هفتم 

)اول متوسطه 1(
محراب قلم 

143: در جریان انقالب فرانسه: دفتر خاطرات لوییز مدره اک، 
149: دفتر خاطرات کلئوپاترا دختر نیل، 408: خورشید

مدرسه
تنها:  راه، 169: سحرخیزان  به  آفتاب، 115: چشم   به  تا   :098
نوجوانها، 209: کشتي سیراف، 405:  از روزه گرفتن  خاطراتي 

پیش بیني، مشاهده، توضیح )جلد دوم: شیمي و زیست شناسي(
مرآت 

456: بسته آموزشي، برنامه درسي ویادگیري اثربخش، 478: 
کاربرد هوش هاي چندگانه در کالس درس

مرآت دانش
متوسطه،  اول  پایه دوم )هشتم(دوره  انگلیسي  کاربرگ   :280
433: کاربرگ علوم تجربي پایه دوم )هشتم(دوره اول متوسطه، 
440: کتاب کار و تمرین علوم تجربي پایه دوم )هشتم(دوره اول 
متوسطه، 442: کتاب معلم علوم تجربي پایه دوم )هشتم(دوره 
اول متوسطه، 508: کاربرگ فارسي پایه دوم )هشتم(دوره اول 
متوسطه، 515: کتاب کار و تمرین فارسي پایه اول )هفتم(دوره 
اول متوسطه، 516: کتاب کار و تمرین فارسي پایه دوم )هشتم(

دوره اول متوسطه، 591: کاربرگ مطالعات اجتماعي پایه دوم 
)هشتم(دوره اول متوسطه

مرکز انتشارات توسعه علوم
389: عربي پایه هفتم دوره اول متوسطه

معروف
521: امر  به  معروف و نهي  از  منکر

معصومه شفیعي
465: چگونه هوشمندسازي را در مدارس ایران تقویت کنیم: 
)کاربرد هوشمندسازي در مدارس(، 494: ناتوي فرهنگي؛ شیوه 

مقابله با ابزارهاي ناتوي فرهنگي
منادي تربیت

ارتباط مؤثر برقرار  041: چگونه به دانش آموزان کمک کنیم 
دانش  به  چگونه   :042 نمایند؟،  مدیریت  را  تعارض  و  کرده 
آموزان کمک کنیم انعطاف پذیر باشند، 070: آوازهاي نارنجي، 
094: پسر کوهستان و داستان هاي دیگر براي نوجوانان، 126: 
خاطره هاي خاکي: دل نوشته هایي براي جبهه و جنگ، 129: 
خواب اژدها، 170: سفر در آینه: صد حکایت از منطق الطیر عطار 
نیشابوري، 188: طلسم بیشه، 197: فهمیده هاي مدرسه: 64 فراز 
ادبي و داستاني براي کوچک ترین شهید دانش آموز 32 استان، 
365: حرف هاي زمیني براي بچه هاي زمیني، 383: نقل و نبات، 
469: خوش بختي، چه چیز نیست؟ )چگونه خوشبخت نشویم!(، 
درسنامه  نورباران:  بهبود، 545:  براي  499: هفت راهبردموفق 
حفظ موضوعي قرآن کریم پایه هشتم، 546: نورباران: درسنامه 

حفظ موضوعي قرآن کریم پایه هفتم
منظومه خرد

132: خیال باف، 220: ماجراهاي استوارت هورتن: کارگاه جادو، 
452: آموزش مؤثر در کالس درس: راهبردهاي پژوهش محور 
براي افزایش موفقیت دانش آموزان، 495: نظریه انتخاب در کالس 
درس: به دانش آموزان آن چه نیاز دارند، بدهید آن چه مي خواهید 

دریافت کنید
مهاجر

 :138 پلیسي،  داستان هاي   :136 ارواح،  داستان هاي   :135
داستان هاي وحشتناک، 142: در پي شباویز
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مهرآموز
009: ارشمیدس: واضع ریاضیات تطبیقي کاربردي، 011: توماس 

ادیسون، 014: لویي پاستور
مهرگان دانش

075: افسانه هاي ملي هندوستان
نگارش شرق

459: پژوهش، تدریس، معلم پژوهنده
نگارينه

076: افسانه هاي نروژ، 178: شانکار؛ گنجینه اي از افسانه هاي 
 Whats= هندي، 466: چه عاملي مانع موفقیت شماست؟

holding you back
نجم کبري

374: شعر قرآني: گنجینه شعر و ادب
نجواي دل

092: پدر و مادر در گذر زمان، 095: پله چندم نردباني؟، 127: 
خدا! اجازه؟: تمناي دل هاي پاک، 151: دلم مي خواست، 238: 

نام فیلم زندگي ات چیست؟
نخبگان خالق

در  ریاضیات  به  ریاضیات جادویي: جذابیت بخشیدن   :272
کلیه پایه ها

نخبه سازان
438: کتاب کار علوم تجربي پایه هشتم دوره اول متوسطه

نخستین
دیداري   :156 بیروني،  ابوریحان  با  شگفت  دیداري   :155
شگفت با استاد سخن سعدي شیرازي، 157: دیداري شگفت با 
شیخ بهایي، 158: دیداري شگفت با محمدبن موسي خوارزمي

نداي ملكوت
 :061 بخشش،  و  انفاق   :036 والدین،  به  احترام   :029

مشارکت اجتماعي، 548: اشتغال و کارآفریني
نسل نو انديش

131: خودت را بکش باال
نشانه

373: زیر شاخه درخت به
نظري

024: کامل ترین و سریع ترین روش تعلیم و آموزش شنا، 363: 
تولدي دوباره

نواي مدرسه
406: تاریخ اختر شناسي، 407: تلسکوپ ها و اخترشناسان، 417: 
پیمایي  به  نام   دانشنامه موضوعي فضا و اختر شناسي، 429: فضا  

زمین، 436: کاوش درفضا، 444: منظومه ي  خورشیدي

نور قرآن و اهل بیت)ع(
540: نکته هاي قرآني درباره رستگاران، 541: نکته هاي قرآني 
درباره فقر، 542: نکته هاي قرآني درباره وعده هایي الهي، 543: 

نکته هاي قرآني درباره همکاران و همسایگان
نوشته

458: پرورش یادگیري مستقلـ  راهبردهاي کاربردي در مشاوره 
تحصیلي براي افزایش موفقیت دانش آموز، 479: کارکردهاي 
اجرایي در کودکان و نوجوانان راهنماي سنجش و مداخله، 487: 

مدیریت مبتني بر تفکر شطرنجي
نیكان کتاب

027: آموزش مهارت هاي زندگي کتاب کار ویژه دانش آموزان
وراي دانش

474: راهنماي عملي اقدام  پژوهي )مباني نظري و عملي(
ورزش

022: آموزش گام  به گام و سیستماتیک شنا براي کودکان و 
نوجوانان، 023: تمرینات دو نفره براي افزایش استقامت و قدرت 

عضالني
ويرايش

490: مشاوره مدرسه )دیدگاه ها و کاربست هاي حرفه اي(
همگام با کودکان و نوجوانان

403: با من آشنا شو! با من دوست شو!، 420: راستي اگر من 
نبودم ،دنیا چه شکلي مي شد؟، 443: کمیاب و قیمتي؛ اما همان 

قدر هم خوب و الزم )فلزها و سنگ هاي گرانبها(
هیمه

390: عربي جامع پایه هشتم دوره اول متوسطه
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آبرنگ
تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردین، پایین تر از روانمهر، پ. 

207، انتشارات آبرنگ
کد پستي: 1314843593

تلفن: 66407575،66419800، 09111353135

آبشامه
شیراز: خ. تحویلي، ک. 3، پ. 34

کد پستي:7163657415
تلفن: 38212455، 38219177، 09129173709

آبشن
تهران، : م. انقالب، خ. جمالزاده جنوبي، پ. 144

کد پستي: 13138454636
تلفن:66565622، 66452606، 09121758017

آثار فكر
تهران:  م. انقالب، خ. 12 فروردین، خ. شهید وحید نظري، 

پ. 99، ط. 2
کد پستي: 1314675577

تلفن : 66967355،66480882، 09122004557

نام ناشر و آدرس
آرمان رشد

روبروي  ابوریحان،  و  دانشگاه  خ.  بین  انقالب،  خ.  تهران: 
سینما سپیده، پ. 1182، ساختمان فروردین، واحد 38

کد پستي: 1315693567
تلفن: 66486013، 66486011، 09127965245

آشنايي
صندوق پستي: تهران 15815-3399

تلفن: 66974138، 66974137، 09123709284
همراه: 09123709284

آفرينگان
تهران: خ. انقالب، خ. اردیبهشت، بن بست مبین، پ.4

کد پستي: 1314666413
تلفن : 66413667 ، 66460099، 09126161028

آلتین
تبریز: شهرک طالقاني، کوي صفا، پ. 4

کد پستي: 47435-51758
تلفن :  34756183 09144127499
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آموخته
اصفهان: خ. مشتاق دوم، خ. مهرآباد، کوي 19، پ.46

کد پستي: 8158938131
ثابت: 32616360، 2612352، 09134010400

آمیس
مجتمع  آمادگاه،  خ.  نبش  عباسي،  چهارباغ  خ.  اصفهان: 

تجاري چهارباغ، ط. اول، واحد 5
کد پستي: 8144915318

تلفن : 32235063 ، 32225706، 09133054553

آوگان
تهران: بلوار میرداماد، خ. سناء، ک. پیرزاده، پ. 24

تلفن: 22907211،22907211

آواي نور
نظري  شهید  خ.  فروردین،  دوازده  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 

غربي، پ. 99
کد پستي: 1314675619

تلفن:66967355،66967356،66480882، 09121083731

آوند دانش
ک.  نوري،  ناطق  خ.  نبي،  گل  خ.  پاسداران،  خ.  تهران: 

طالیي، پ. 4
کد پستي: 1947734411

تلفن:22893988،22556500،22871522، 09121053966

ائمه
 قم: خ. ارم، پاساژ قدس، ط. آخر، پ. 162

کد پستي:3713714315
تلفن: 37737918، 37747234، 09123530264

ابتكار دانش
 قم: خ. صفایه،کوي بیگدلي، کوي جالل زاده، کوي شریفي، پ. 69

کد پستي: 3715634563
تلفن : 37746567 ، 37836420

دورنگار : 37836420

ابوالفضل قنبري
همراه: 09122869010، 09197951247، 09117718985

احسان
تهران: خ. انقالب، بعد از پیچ شمیران، خ. صفي علیشاه، ک. 

تهراني، پ. 34، ط. 1
تلفن: 77514255، 77514254، 09121781159

اختر
تبریز: ابتداي خ. طالقاني، روبروی مصلی

کد پستي: 5137783779
تلفن : 35555393، 35555137، 09141166897

اسحاق
تهران: م. انقالب، خ. اردیبهشت، پ. 73، واحد 8

کد پستي: 1314663161
تلفن:66492443،66492139،89789026، 09124549541

اسوه
 تهران: خ. انقالب، بین ولیعصر و حافظ، ابتداي پل کالج، پ. 787

کد پستي: 1591635671
تلفن:66401747،66418099،66418022، 09121513996

اطالع
 تهران: مطهري، نرسیده به شریعتي، ک.آرمان، پ. 16، واحد 7

کد پستي: 1565657618
تلفن:88428577،88456374،88456251، 09121302743

اعاليي
قم: م. آزلدگان، نبش بلوار نواب، روبروي تاالر الماس شرق

کد پستي: 3718164183
تلفن: 6664643، 66592803، 09121535175

افرا تربت
تربت حیدریه: خ. فردوسي شمالي، پاساژ بقایي، ط. دوم

تلفن: 52232567، 09155310478
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افق
تهران: خ. انقالب ، خ. 12 فروردین، خ. شهید نظري غربي، 

ک. جاوید 1، پ. 2
کد پستي: 1314675351

تلفن: 66413367، 66414285

الهام نور
قم: خ. امام، 24 متري مطهري، ک. 4، پ. 2

همراه: 09124522889، 0912852289

امام علي بن ابي طالب)ع(
قم: صفاییه، ک. 22، پ. 15

کد پستي:3715616783
تلفن: 37747544،  37832009، 09121127720

امید مهر
مشهد: بلوار امام خمیني، خ. امام خمیني 82،  پ. 68

تلفن:38559315، 38559378، 09151710360

امیرکبیر
تهران: خ. جمهوري، چهار راه مخبرالدواه

ک پ: 1143817818
تلفن: 33112118-9

انديشمند
خ.  و  دانشگاه  خ.  بین  روانمهر،  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 

ابوریحان، پ. 44، واحد 2
کد پستي:1315653614

تلفن: 66952617 ،2- 66967271، 09121314741

ايده پردازان چكاد
تهران: خ. ایرانشهر جنوبي، خ. کامل، بن بست گل، پ. 2، 

واحد 6، ط. 4
تلفن:88840632،88840794،88840801، 09124221810

ايران بان
آموزشگاه  جنب  جنوبي،  ایرانشهر  خ.  فردوسي،  م.  تهران: 

آفرین، پ. 5، ط. دوم، واحد 3
کد پستي:1581633317

تلفن:88301453،88315350،88315849، 09122183185

باد
ابوریحانف ساختمان  بین خ. دانشگاه و  انقالب،  تهران: خ. 

فروردین، ط. 10، واحد 38
کد پستي: 1315693567

تلفن: 66955441، 09123333068

بخشايش
قم: خ. صفائیه، ک. بیگدلي، پ. 143.

کد پستي: 3715634969
تلفن: 37737583 ، 37749699، 09121515293

بزم قلم
قم:صندوق پستي: قم 37175-1114

تلفن: 09128518415، 09195410973

بصیرت
تهران: خ. انقالب، ابتداي ابوریحان، پ. 94

کد پستي: 1315694164
تلفن: 66461292، 66406505

به نشر
مشهد: خ. سجاد، ابتداي خ. جانباز

کد پستي: 1417983181
تلفن : 05137669114-117، 88960466، 09155145002

بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران
تهران: خ. نلسون ماندال، نبش خ. مریم، شماره 2، برج بیمه، 

ط. 11، اداره کل روابط عمومي
کد پستي:1915713119

تلفن:24551290 ، 26214802 ، 24551303، 22055081، 
09127146032
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پنجره
لبافي نژاد،  تقاطع  از  بعد  فروردین،   12 خ.  انقالب،  تهران: 

ک. مینا، واحد 1
کد پستي:1315913473

تلفن:66403562-8، 66416927، 09121204579

پیام محراب
تهران،: خ. ظهیراالسالم، خ. شهید مصباح، خ. خانقاه، ک. 

یوسف خان حکیم، پ. 23
کد پستي: 1146895114

تلفن:33994573، 09121243291

پیام رسان
تهران:شهید رجایي، 18 متري تختي، ک. 22، پ. 6

کد پستي: 1837955516
تلفن: 55013520، 55537750، 09123849364

پیدايش
ژاندارمري  شهداي  خ.  فخررازي،  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 

غربي، مقابل جهاد دانشگاهي، پ. 86
کد پستي:1314733961

تلفن: 66401514،  66970270،  7- 66970270، 09125443418

پیشروان
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. شهید وحید نظري، پ. 

59،ط2، واحد 4
کد پستي: 1314764961

تلفن : 61094117، 61094137، 66406362

تارخ
 مشهد: خ. شهید چمران، نبش چمران 3، ساختمان 45، ط. اول

تلفن: 32223113

تجلي کوثر
 ،17 شمالي  طبرسي  شمالي،  بلوارطبرسي  مشهد: 

خداشناس14، پ 15
کد پستي: 9156813139

تلفن:32190310،32133265، 3680303، 09155025451

جامعه القرآن الكريم
قم: خ. معلم، انتهاي معلم 10، ک. 8، پ. 6

کد پستي:371556111
تلفن: 37746882 ، 37730009، 09121517969

جهاد انديشه
تهران:  خ. دکتر شریعتي، خ. آمل، خ. مقدم، بن بست نراقي، 

پ. 8، واحد 7.
تلفن: 77526091

جويا
 تهران: خ. تجریش، خ. دزاشیب، مقابل بانک صادرات، پ. 90

کد پستي: 1935616411
تلفن:22738828 ، 22714998، 09121791570

چكه
خ.  سهروردي،  چهارراه  از  بعد  بهشتي،  شهید  خ.  تهران: 

کاوسي فر، ک. نکیسا، پ. 3، ط. همکف
کد پستي: 1577816614

تلفن:885472958، 88547299، 09121157872

حلي
تهران: خ. انقالب، بعد از پل کالج، ک. شهید براتي، پ. 16، 

کد پستي:1131856644
تلفن:66744384،66744385،66737338، 09125257179

خادم الرضا)ع(
قم: خ. صفاییه، ک. شماره 28، پ. 284

کد پستي:3715636876
تلفن:30736165،37742142،37739099، 09122513689

خانه کتاب
تهران: خ. انقالب، بین صبا و فلسطین جنوبي، موسسه خانه 

کتاب ایران
تلفن: 66414950، 66414360، 09126025412
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خط سفید
سبزوار: خ. بهار، نبش بهار2 

کد پستي: 9613913111
تهران: م. انقالب، خ. کارگر، ک. شعله ور، پ. 6

تلفن:44220835،44234086، 2220835، 09153719256

خط مهر
اصفهان: سه راه سیمین، انتهاي خیابان جانبازان، خ. استاد 

شهریار، شیداي 7، پ. 407
کد پستي:8179648366

تلفن: 37809067 ، 37852574، 09133694284

خورشید باران
 تهران: نواب، خ. دامپزشکي، بعد از تقاطع خوش، پ. 236، ط. 2

کد پستي:1346687964
تلفن: 66872686، 89771212، 09123466320

خیلي سبز
خ.  و  رازي  فخر  خ.  بین   ، روانمهر  خ.  انقالب،  م.  تهران: 

دانشگاه ، پ. 71، واحد 3
کد پستي: 1314784664

تلفن: 66974026 ، 66465213، 66486797

داستان
تهران: خ. شریعتي، خ. طالقاني، خ. مقدم، پ. 81، ط. 4

تلفن: 77602054، 09124214589

دانژه
تهران: خ. مطهري، خ. سلیمان خاطر )امیراتابک سابق(، ک. 

اسالمي، تقاطع بانه، پ. 4/2
کد پستي: 1578635811

تلفن: 66476389،  66957461، 66476375، 88842543، 
09123805033

دانش آفرين
 تهران: م. انقالب، خ. آزادي، خ. جمالزاده جنوبي، ک. دانشور،

پ. 2، واحد2
کد پستي: 1313973413

تلفن: 88995181 ، 88995182 ، 66912120،  66912121

دانشگاه علوم اسالمي رضوي
مشهد: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسالمي رضوی

کد پستي: 9134843333
تلفن:32257089، 32230772، 09153226195

دانشگاه علوم انتظامي امین و دفتر تحقیقات کاربردي 
فرماندهي

تهران: انتهاي اتوبان شهید همت غرب، دانشگاه علوم انتظامي 
امین

تلفن:48931293

دانش گستر روز
تهران: خ. ولنجک، نبش نوزدهم، پ. 47

تلفن:22433991-2

درج سخن
بجنورد: خ. استقالل، شهید نوریان، پ. 14، 

همراه: 09151842248، 09331842548، 09358992414

درويش
b تبریز: چهار ره منصور، برج ابریشم، زیرزمین

تلفن: 35544767، 35561699، 09147777466

دفتر پژوهش هاي فرهنگي
ساري: م. امام، خ. دانشگاه، ک. شهید آویان، ساختمان پردیس، 

ط. نخست غربي
تلفن:33355644، 09111230521

تهران: پل کریمخان زند، خ. ایرانشهر شمالي، ک. باقر قصرالدشتي، 
پ. 5

کدپستي: 1584736913
 ،8 8 3 1 5 2 4 0 ، 8 8 3 1 5 2 3 7 ، 8 8 8 2 1 3 6 4 -1 : تلفن

09122177647

دنیاي نو
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، پ. 300، ط. همکف، 

سمت چپ
کد پستي: 1314665535

تلفن: 66402571 ، 66970473، 09121958002
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دهسرا
رشت: خ. الکاني، مجتمع کاسپین

کد پستي: 4143775763
 ،33240055 ،33230971 ،09113360902 تلفن:

09111315011

ذکر
 تهران: خ. انقالب، خ. فلسطین جنوبي، ک. محتشم، پ. 20،

ط. اول غربي
کد پستي: 1315853493

تلفن : 66410041 ، 66468263، 09121083473

راز بارش
تهران: م. پاستور، خ. سلیمانیه، پ. 4، واحد 3

کد پستي: 1318837881
تلفن: ، 66902111، 66908193

راشدين
بست  بن  نظري،  وحید  خ.  از  بعد  جنوبي،  تهران:کارگر 

گشتاسب، پ. 4، واحد 6
کد پستي: 66961531

تلفن: 66961531

رافع
 تهران: خ. پیروزي، خ. نبرد شمالي، خ. نجار محمودي، پ. 15

کد پستي: 1765699181
تلفن: 33360611، 09126126340

رامان سخن
تهران: خ. انقالب، خ. ابوریحان، پ. 92

کد پستي: 1315694164
تلفن: 09365956068

تلفن همراه: 09149813927

راه مشاور
،  مراغه: م. کوره خانه، روبروي فرمانداري، مجتمع مهر 2 

آموزشگاه مرات سنجش
کد پستي: 5513666684

تلفن : 37255265، 09149220986،09149220986

راه معلم
 تهران: خ. نواب، خ. بریانک شرقي، ک. بنیادي منش، پ. 2،

واحد 10
کد پستي: 1331973677

تلفن: 55411859

روايت فتح
 تهران: م. فردوسي، خ. سپهبد قرني، خ. فالح پور، پ. 4، ط. 3

کد پستي: 1599935111
تلفن: 88804846، 88853913، 09125009622

زعفران
 تهران: خ. لواساني، پ. 215، ط. 5، واحد 9

کد پستي: 1936614686
تلفن: 22719850 ، 22753405 ، 22753404، 22719852، 

09121471849

 سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها
)سمت(

تهران: بزرگراه جالل آل احمد،غرب پل یادگار امام، سازمان 
مطالعه )سمت(

کد پستي: 1463645851
تلفن:  44246260، 44246121

سامان دانش
شریعتي،  نبش  خندان،  سید  پل  غربي  شمال  ضلع  تهران: 

ساختمان 1000، واحد 6
همراه: 09123828651، 22862701

سايه
شهداي  خ.  فروردین،  دوازده  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 

ژاندارمري، مقابل اداره پست، پ. 122
کد پستي: 1314674531

تلفن: 66956708 ، 66956707، 09121130671

سايه گستر
جنب  بوعلي،  بیمارستان  مقابل  نادري،  چهارراه  قزوین: 

داروخانه قانون، پ. 310
کد پستي: 3413673699

تلفن: 33235305 ، 33238033، 09121816803
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سخن گستر
مشهد: خ. ابن سینا، مقابل ابن سیناي 12، پ. 191

کد پستي: 9183774499
تلفن:38439955،38449537،38458107، 09339095014

سفیر اردهال
تهران: خ. سمیه، بعد از خ. مفتح، مقابل بانک ملي، پ. 118، 

واحد 4
کد پستي: 1581874715

تلفن: 88319342 ، 88313898

سوره سبز
تهران: خ. ولیعصر، نرسیده به تقاطع بهشتي، خ. عبادي، پ. 

15، واحد 6
کد پستي:1596983133

تلفن: 2-88104430، 09125131268

سوره مهر
تهران: خ. حافظ، خ. رشت، پ. 23

کد پستي: 15318/1144
تلفن:4،66460993-66477001، 66477007، 66469951

سیزده
تهران: کوي نصر )گیشا(، خ 31ام)مرادي(، پ47، زنگ اول

تلفن: 88245805، 09123378016

سیوا
B43 تهران: خ. انقالب، خ. دانشگاه، خیابان.61، ط. 4، واحد

کد پستي: 1314765133
تلفن:66988702،66988693،77608482، 09122113847

شايسته
تبریز: خ. امام، مقابل مصلي، پ. 91

کد پستي: 5133886647
تلفن: 35563382 ، 35565405، 09141148933

شباهنگ
 مشهد: بلوار تلویزیون، ساختمان آستان قدس، واحد 8، پ. 134

کد پستي: 9176855151
 ،3 8 4 5 1 9 1 3 ، 3 8 4 5 2 6 4 8 ، 3 8 4 0 3 1 5 2 : تلفن

09153153576

شرکت انتشارات علمي و فرهنگي
تهران: خ. افریقا، ضلع جنوبي چهار راه جهان کودک، ک. 

کمان، شماره 25، ط. هفتم
ک پ:  1518736313

شرکت انتشارات فني ايران
 تهران: خ. شهید مطهري، خ. میرعماد، نبش ک. یازده، پ. 24

کد پستي: 1587736511
تلفن: 88505055 ، 88750447، 88532136

شرکت تضامني انتشاراتي حتمي و شرکاء
 تهران: م. انقالب، بین منیري جاوید و 12 فروردین، پ. 1360

کد پستي: 1314663639
تلفن: 66403162-3170، 09125218202

شرکت غزال جوان
تهران: ضلع جنوبي بلوار میرداماد، نرسیده به خ. شریعتي، خ. 

رودبار شرقي، بن بست لشکرک، پ. 1
کد پستي: 1546814111

تلفن: 22921619، 22921620، 09121154503

شهر قلم
تهران: خ. سهروردي شمالي، خ. خرمشهر )آپادانا(،  پ. 36، ط. 

اول، واحد 3.
کد پستي:1553833715

تلفن: 88735519 ،  09124074073

شورآفرين
 تهران: خ. افشاري، ک. ندا، مجتمع ساحل، بلوک c، واحد 112،

تلفن: 88430499، 09126788443، 09177178925
صائغ

همراه: 09203629803

صفار
تهران: م. فاطمي، م. گلها، خ. گلها، مقابل نانوایي سنگکي، 

پ. 15، واحد 2
کد پستي: 1413854413

تلفن:66413436،66408487،66976200، 09121073003
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صورتگر
داود  خ.  خ. صدف،  انتهاي  غربي،  سعادت آباد، سرو  تهران: 

حسیني، ک. بهاران، بهار چهار شرقي، پ. 1، ط. همکف، 

ساختمان ياس
کد پستي: 1998773415

تلفن : 22096949 ، 22368801، 09192123213

صیانت
 مشهد: خ. هفده شهریور، بلوار شیرودي، خ. شیرودي 21، موسي بن

جعفر 1، پ. 11
تلفن: 33413765، 09155053325

علوم رياضي ره آورد )وابسته به موسسه فرهنگي 
فاطمي(

تهران: میدان دکتر فاطمي، خ. جویبار، خ. میر هادي، شماره 14
کد پستي: 1415884741

تلفن: 88945545

علي رضا صالحي امین/ زهرا پورعلي کويخي
ابتداي کوچه  یار  گیل  پمت  از  بعد  رشت: کمربندي خرمشهر، 

حافظ، شرکت تعاوني و تولیدي قیام رشت
تلفن: 33836660، 33837141، 09113382786

فاطمي
تهران: م. فاطمي، خ. جویبار، خ. میرهادي شرقي، پ. 14

کد پستي: 1415884741
 ،88944051 ،66973478 ،  66961728 ، تلفن: 88945545 

09124368956

فجر قرآن
قم: بلوار سمیه، خ. شهیدین، پ. 37
تلفن: 37732944، 09121512734

فخراکیا
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، بن بست زکي، پ. 3

کد پستي: 1314783511
تلفن: 66953013، 09121790840

فرا
 تهران: خ. ولیعصر، مقابل ضلع شمالي پارک ساعي، پ. 2364، ط. دوم

کد پستي: 1434714351
تلفن: 2-88880700، 09392062953

فراروان
 تهران: خ. جمالزاده شمالي، باالتراز چهارراه نصرت، پ. 311، واحد 4

کد پستي: 1418853756
تلفن: 66437753 ، 66921378، 66900299، 09121344765

فرهنگ دانشجو
تهران: خ. انقالب، نرسیده به شمیزان، خ. بهار جنوبي، برج بهار، 

ط. 5، واحد 599
کد پستي: 1561636565

تلفن: 77616351، 77616482، 88334217، 09123137595

قاطع البرهان
تهران: اتوبان امام علي، خ. خاوران، خ عبدالحسین شیرازي، ک. 

شهید فهیمي، پ. 8، ط. 2
کد پستي:1775814771

تلفن: 33727235، 33034838، 09122365406

قدياني
شهداي  خ.  فخررازي،  خ.  دانشگاه،  مقابل  انقالب،  خ.  تهران: 

ژاندارمري غربي، پ. 90
کد پستي: 1314733861

تلفن: 66404410 ، 66975789، 66403264، 09121143973

کاگو
 تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ک. الوندي، پ. 12، ط. دوم

کد پستي: 1314833664
تلفن: 8- 66483427 ، 66414342 ، 66483428

کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان
تهران: خ. شهید بهشتي، خ. خالد اسالمبولي، جنب سینما کانون، 

پ. 22 و 24
کد پستي: 1511647416

تلفن: 88729284
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کانون انديشه جوان
تهران: خ. شهید بهشتي، تقاطع بزرگراه مدرس و خ شهید بهشتي، 

پ. 56
کد پستي: 1531616417

تلفن: 88503341، 88730446 داخلي 8، 09124272734

کانون فرهنگي آموزش
تهران: خ. انقالب، بین خ. صبا و خ. فلسطین، پ. 923

کد پستي: 1416936111
تلفن: 66962500 ، 66962400، 6463، 66484564

کتاب ابرار
تهران: خ. آزادي، خ. شهیدان، ضلع شرقي م. شهیدان، نبش ک. 

هاشمي زاده، پ. 5، واحد 2
کد پستي: 1358753195

 ،6 6 1 5 7 3 3 8 ، 0 9 1 2 8 9 8 7 1 0 6 ، 8 9 7 7 5 2 0 4 : تلفن
09121593173

کورش چاپ
تهران: خ. ملک، نرسیده به شریعتي، بن بست میرمجتهدي، پ. 

4، واحد2، ط. اول
کد پستي: 1565845116

تلفن: 77649047 09121438115

گامي تا فرزانگان
تهران: م. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهداي ژاندارمري، 

نرسیده به فخررازي، پ. 94
کد پستي: 1314733811

تلفن: 66960916 ،66961012 ، 66976461

گردوي دانش
کرج: سه راه رجایي شهر، ضلع شمالي پل، ساختمان ققنوس

کد پستي: 3145713454
تلفن:34456810، 34492254، 09122641352

گل آذين
تهران: خ. انقالب، خ. ابوریحان، خ. لبافي نژاد، ساختمان صد 

و دوازده، پ. 146، ط. اول، واحد 4
کد پستي: 1315634755

تلفن: 7- 66970816، 66970817، 09123854531

گل واژه
لبافي نژاد، نرسیده به خ.  تهران: خ. جمهوري، خ. دانشگاه، خ. 

فخررازي، پ. 184، ط. 1
کد پستي: 1314883664

تلفن:66462820 ، 66418372 ، 66976008، 6150، 66465223، 
09125024929

گنج آزمون
بعداز خ. وحید نظري،  فروردین،  انقالب، خ. دوازده  م.  تهران: 

بن بست حقیقت، پ. 10
کد پستي: 1314713461

تلفن:66417701 ،9- 66971955، 66413749، 66971957، 
09121036704

گوهر انديشه
تهران: خ. انقالب، خ. لبافي نژاد، بین خ. 12 فروردین و اردیبهشت، 

پ. 214، ساختمان نیک، ط. اول
کد پستي: 1314944141

تلفن:66466521،66479006،66479011، 09122933024

ما و شما
 تهران: خ. گیشا، خ. فاضل شمالي، ک. فرزین، پ. 3، ط.زیر همکف

کد پستي: 1447645361
تلفن: 88270791،88241234، 09125106156

مبتكران
 تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. شهید وحید نظري، پ. 59

کد پستي: 1314764961
تلفن: 61094000، 61094155

محراب قلم
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهداي ژاندارمري، 

پ. 104
کد پستي: 1314733663

تلفن: 80-66490879 ، 66465201، 66465201

مدرسه
 تهران: نرسیده به پل کریم خان زند، ک. شهید حقیقت طلب، پ. 8

کد پستي: 1598857911
تلفن:88924750،88924752، 9 -88800324، 77903809، 

09121170068
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مرآت
تهران: خ. کریم خان زند، خ. خردمند شمالي، پ. 7، 

تلفن: 88813520 

مرآت دانش
 تهران: خ. کریم خان زند، خ. خردمند شمالي، پ. 80، ط. چهارم

کد پستي: 1585814386
تلفن:88813520-9 ، 66475100 ، 664751101، 88813519

مرکز انتشارات توسعه علوم
 ساري: خ. هجده دي، مقابل بانک ملي، واحد مطالعات و تحقیقات

کد پستي: 4817676998
تلفن: 33250034 ، 33320057، 09111520547

معروف
قم: بیست متري مصالي قدس، پ. 682

کد پستي: 3713913536
تلفن: 1-32939140 ، 32926175، 09127506534

منادي تربیت
تهران: خ. استاد نجات اللهي، ک. بیمه، پ. 26

کد پستي: 1599813813
تلفن: 88809787 ، 88894294 ، 88894293، 88894290، 

09126908169

منظومه خرد
قم: بلوار معلم، مجتمع ناشران، ط. ششم، پ. 622
تلفن: 37746546، 37838053، 09122752029

موسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسالم
مشهد: بین جهار راه حجت و چهار راه مقدم طالب، خ. کاشاني، 

کاشاني 25 ، شماره 4، 490
تلفن: 32285800-3، 32285805

مهاجر
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، ک. نیکپور، پ. 5، ط. سوم

کد پستي:1314753665
تلفن:66410036،66952199،66952200، 09123711558

مهر آموز
تهران: خ. نبرد جنوبي، خ. زمزم، مجتمع مسکوني گلها، یاس 

3، بلوک 8، واحد 4
کد پستي: 1777973714

تلفن : 33730036، 09121055316

مهرگان دانش
 قزوبن: چهار راه نادري، جنب دارخانه قانون، پ. 310، ط. 2، واحد 3

تلفن: 33229588، 09122816452

نگارش شرق
تهران: م. امام حسین، ابتداي خ. 17 شهریور، ک. بختیاري، 

پ. 6، واحد 4
کد پستي: 1153973755

تلفن : 77514478، 77625050، 09194495064

نگارينه
تهران : شمال شرقي م. هفت تیر،کوي نظامي، شماره 25

کد پستي: 1575635911
تلفن: 88310071 ، 88315051 ، 88828788، 88307278، 

09121232394
نجم کبري

کرج صندوق پستي: 31465-1439
تلفن: 34574746

نجواي دل
اللهي، نبش کوچه مراغه،  تهران: خ. انقالب، خ. استاد نجات 

ساختمان کوروش،ط. 5،واحد 21
تلفن: 66414327-8

نخبگان خالق
تبریز: خ. ارگ جدید، روبروي داروخانه افخم، ساختمان انتشارات، 

پ. 25 ، ط. 5 
تلفن: 35530192، 35537616، 09146130914

نخبه سازان
 تهران: خ. جمهوري، ابتداي دانشگاه شمالي، ک. بهار، پ. 3، واحد 5

کد پستي: 1315615864
 ،66962802 ،09121241034 ،66493185 تلفن:

09125024929
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نخستین
روانمهر،  خ.  نبش  فروردین،  دوازده  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 

پ. 227، ط. اول
کد پستي: 1314713115

تلفن: 66418979 ، 66498148، 09123067797

نداي ملكوت
تهران: م. هفت تیر، خ. مفتح جنوبي، خ. ورکش،پ. 7

قم: شهرک پردیسان، مجتمع آیت اهلل سیستاني
تلفن: 0253809403، 09366848056

نسل نو انديش
تهران: م. ولیعصر، ابتداي خ. کریم خان زند، پ. 308، ساختمان 

کیمیا ط اول
کد پستي: 1593854745

تلفن: 9- 88942247 09121267592

نشانه
تهران: م. هفت تیر، خ. بهار شیراز، خ. سلیمان خاطر، ک. 

آیرملویي، پ. 8، واحد 5
کد پستي: 1575634818

تلفن: 88835767، 88895767، 09125030860

نظري
تهران: خ. ولي عصر، خ. سیدجمال الدین اسدآبادي، نبش خ. 

فتحي شقاقي، پ. 32، ط. دوم، واحد 17
کد پستي: 1431784475

تلفن:88104441،88104442،88104440، 09190129455

نواي مدرسه
تهران: خ. ایرانشهر شمالي، نرسیده به خ. طالقاني، پ. 140، 

ط. دوم، واحد 5
کد پستي: 1583617618

تلفن:88820583،88319750،88822845، 09123022698

نور قرآن و اهل بیت)ع(
قم: فلکه قائم، خ. ولیعصر

تلفن: 02155059113، 09125407815، 09196259676

نوشته
اصفهان: خ. فلسطین، ساختمان نوید

کد پستي: 8143984136
تلفن: 32226445 ، 32208610، 09133162070

نیكان کتاب
زنجان: خ. سعدي وسط، ک. شهید باقري ، ساختمان سپهر، 

ط. اول، واحد 4
کد پستي: 4514697967

تلفن : 2-33335541، 33335542، 09122419347

وراي دانش
تهران: م. انقالب، خ. دوازده فروردین، ک. نوروز، پ. 28

کد پستي: 1314693333
تلفن:66468018،66475750،66475808، 09122073901

ورزش
 تهران: خ. جمهوري، خ. دانشگاه جنوبي، بن بست یکم، پ. 1

کد پستي: 1316635161
تلفن:66976690 ، 66481243 ، 66976691، 66975697، 

09121029735

ويرايش
تهران: خ. زرتشت غربي، بین خ. پنجم و خ. ششم، پ. 63

کد پستي: 1415683543

همگام با کودکان و نوجوانان
 تهران: خ. کارگر شمالي، خ. نادر ابراهیمي )17(، شماره 7 ، زنگ دوم

کد پستي: 1438874813
تلفن: 88002579، 09329255413
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هیمه
تهران:م.انقالب،خ.کارگرجنوبي،نبش ک.شعله ور،پ.4،واحد1.

کد پستي: 1313935689
تلفن:66566540 ، 66566541 ، 66569453، 66569388، 

09372696353


