مـطـالعـات اجتمــایـــی

 .129احمدینیا ،محمدجواد .مشاهیر نشر کتاب ایران :میر محمد علی شیرازی .تهران :مؤسسه خانه کتاب،
48 .1394ص .پالتویی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :سرگذشت نامهها ،نشر
چکیده:آشنایی با مشاهیر حوزههای گوناگون برای نوجوانان و جوانان سودمند خواهد بود ،زیرا ممکن است انگیزۀ
ادامۀ راه آنان را در پی داشته باشد .کتاب حاضر یکی از مشاهیر نشر ایران را معرفی میکند .او از اولین ناشرانی
بود که به چاپ سنگی همت گماشت و در توسعۀ فرهنگ ایرانی نقش مؤثر داشت .نویسنده پس از آوردن معرفی
مختصری از تولد و تحصیل میرمحمدعلی شیرازی و زندگی حرفهای او ،نشری را که از او باقی مانده است و
همچنان توسط نوادگانش اداره میشود ،معرفی میکند و آثار این انتشارات (اسالمیه) را به طور کامل نام میبرد.
کتابفروشی اسالمیه امروه با نام کتابچی به کار خود ادامه میدهد.

 .130لین وان ،گورپ .دانشوران دیروز و امروز :ویلیام موریس دیویس .حسن ساالری .تهران :محراب قلم،
32 .1394ص .وزیری.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :دانشمندان ،نوجوانان ،زمینشناسی
چکیده :این کتاب پیشگامان علوم زمینشناسی ،مانند گراوس سرکاتور ،نیکوالس استنو ،جان میور ،ویلیام
موریسدیویس و ...معرفی میکند و به ابداعات و اکتشافات هریک میپردازد .همچنین کتاب با تصاویر مرتبط با
متن همراه است.

هـنــــــر
 .131اکرمی ،جمالالدین .با مقوا صورتکهای نمایشی بسازیم .تهران :کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان64 .1394 ،ص .خشتی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :سرگرمیهای آموزشی ،کاردستی ،کودکان
چکیده :صورتک یا نقاب یک وسیله بسیار قدیمی نمایشی است که استفاده از آن به منظور تغییر سریع چهره
بوده است .در این کتاب مخاطبان ساخت صورتکهای مقوایی را میآموزند .در این آموزش مواد الزم ،ابزار کار و
روش ساخت به ترتیب توضیح داده شده است.

 .132آگارد ،استیو .لئوناردو داوینچی .آناهیتا آقاطاهر /حمیدرضا غالمرضایی .تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه
برهان72 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :داستانهای تاریخی ،هنر و فرهنگ ،نقاشان
چکیده :لئوناردو سر پیرو داوینچی نقاش ،آناتومیست ،ریاضیدان و نویسنده ایتالیایی دوره رنسانس است .نبوغ او
شاید بیش از هر چیز دیگری مورد توجه بوده است« .مونالیزا»« ،شام آخر»« ،بانوی صخرهها» از مهمترین آثار
هنری او به حساب میآید .در این اثر در روایتی داستانی و با استفاده از تصاویر هنری ،به معرفی و شرح زندگی این
دانشمند بزرگ پرداخته شده است .در پایان کتاب نیز شگفتیهای حواس پنجگانه و تمریناتی که داوینچی برای
تقویت انجام میداده ،معرفی میشود.

 38فهرستگان منابع آموزشي و تربیتی منتخب

