مــرجـــــع

 .97بینگهام ،جین [...وديگران] .دایرئالمعارف تاریخ جهان .مجتبی مقصودی [ ...وديگران] .تهران :محراب قلم،
408 .1394ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :آثار تاریخی ،تاریخ باستان ،دايرئالمعارفها
چکیده :این فرهنگنامه شامل اطالعاتی درباره وقایع تاریخی از دوران پیش از تاریخ تا عصر حاضر است ،با
بیش از صدها نقشه ،نمودار و تصاویری از رخدادهای تاریخی .ضمن آنکه جدول زمانی  12هزارساله نیز در کتاب
درج شده است.

 .98شورای کتاب کودک .فرهنگنامه کودکان و نوجوانان :فرهنگنامه کودکان و نوجوانان جلد  .15تهران:
شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان360 .1393 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز ،مربی ،والدین ،معلم ،مدیر ،مشاور ،دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
پایه تحصیلی :هفتم،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :دايرئالمعارفها ،اطالعات ،راهنمای آموزشی
چکیده :این فرهنگنامه حاوی  223مقاله 660 ،تصویر 19 ،نقشه و  36جدول با تکیه بر دو حرف «د» و «ز»
است و اطالعاتی درباره موضوعاتی مانند راهآهن ،رنسانس ،ریاضیات ،زلزله و سلسله زندیه را در بر میگیرد .نکته
جالب توجه این است که بیش از  50درصد از مطالب درباره ایران است .هدف از تدوین این کتاب تقویت غنای
فرهنگی نسل نوجوان است.

مطالعاتاجتماعی
 .99ساالری ،حسن 100 .فرمانروا و سردار ایران .تهران :محراب قلم238 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :دايرئالمعارفها ،تاریخ ایران ،راهنمای آموزشی
چکیده :در این کتاب تاریخ پرفراز و نشیب ایران از دورة باستان تا دوران معاصر در ساختاری نو و در قالب 100
مقالة کوتاه بازخوانی میشود .در این مقالهها 10 ،تن از فرمانروایان و سرداران ایرانی به ترتیب دورة فعالیت معرفی
میشوند ،تصویرهای کتاب گوشههایی از تمدن و فرهنگ ایرانی را به نمایش میگذارند .گاهشمار تاریخ ایران نیز
به کتاب پیوست شده است.

 .100سعدوندیان ،سیروس .مشاهیر نشر کتاب ایران :ابراهیم رمضانی .تهران :مؤسسه خانه کتاب.1394 ،
48ص .پالتویی
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :سرگذشتنامهها ،هنر و فرهنگ ،نشر
چکیده :این کتاب به بازخوانی دوران زندگی حرفهای ابراهیم رمضانی ،مؤسس «انتشارات ابنسینا» اختصاص
دارد .انتشارات ابنسینا که همکاری دیرپایی را با «انتشارات فرانکلین» داشته است،در سالهای طوالنی فعالیت
خود قریب به  1200عنوان کتاب منتشر کرده است که فهرست موضوعی گزیدهای از مهمترین آنها را در این
کتاب مطالعه خواهید کرد.
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چکیده :این کتاب مشتمل بر خالصه درسهای کتاب مطالعات اجتماعی است که سه حوزه تاریخ (فرهنگ و
هویت) ،جغرافیا (فضا ،مکان و زمان) و اجتماعی (نظام اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی) را پوشش میدهد .در این
کتاب نمونه سؤالهای امتحانی به دو صورت تستی و تشریحی ارائه شدهاند تا یادگیری مباحث بهتر و آسانتر شود.

 .102کاشی ،اسماعیل .از صفر تا  100مطالعات اجتماعی هشتم .تهران :الهوت200 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هشتم
کلمات کلیدی :مواد درسی ،اجتماعی ،آزمونها
چکیده :کتاب حاضر مطابق با رویکرد جدید کتاب «مطالعات اجتماعی که سه حیطه جغرافیا ،تاریخ و اجتماعی را
در برمیگیرد ،پس از ارائه خالصه درسها ،نمونه سؤاالت امتحانی را به همراه پاسخ تشریحی آنها آورده است.
سپس با طرح سؤاالت چهارگزینهای دانشآموزان را برای شرکت در انواع آزمون آماده میکند .تالش شده است
سؤاالت به گونهای طراحی شوند که استعدادهای دانشآموزان در زمینههای گوناگون شکوفا شود.

 .103چوبینه ،مهدی /امیرینیا ،کورش .چراهای شگفتانگیز :استان خوزستان .تهران :محراب قلم.1394 ،
32ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :دايرئالمعارفها ،جغرافیای طبیعی ،ایرانشناسی
چکیده :خوزستان با مساحت  64هزار کیلومتر مربع 14 ،درصد از مساحت کل کشور را تشکیل میدهد و
وسیعترین استان در نیمه غربی ایران است .در این استان  27شهرستان وجود دارد و یکی از باستانیترین و
تمدنخیزترین قسمتهای جهان به شمار میرود .این کتاب در قالب  18پرسش به کنجکاوی روزمره کودکان
درباره این استان پاسخ میدهد.

 .104توال ،خوسه .اطلس پایه ستارهشناسی .زینب عدالتجو .تهران :تیمورزاده /طبیب102 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :نجوم ،راهنمای آموزشی ،نوجوانان
چکیده :این کتاب به عالقهمندان مطالعه فرصت میدهد ،با کیهان ،منشأ آن و تحوالتش ،خصوصیات اجرام
آسمانی گوناگون ،اسرار و قوانین به ظاهر ثابت و رویدادهای غیر منتظره بیپایان آشنا شوند .تصویرها که اجزای
اصلی کتاب محسوب میشوند ،با توضیحاتی کوتاه و نکتههایی که فهم نظریههای مطرح را آسانتر میکند،
تکمیل شدهاند.
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مـطـالعـات اجتمــایـــی

 .101کاشی ،اسماعیل .از صفر تا  100مطالعات اجتماعی هفتم .تهران :الهوت148 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :مواد درسی ،علوم اجتماعی ،آزمونها

مـطـالعـات اجتمــایـــی

 .105جغام ،حسن احمد .درسهایی از زندگی بزرگان برای کودکان و نوجوانان :الکساندر گراهامبل .یوسف
آموزگار .تهران :مهرآموز24 .1394 ،ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :دانشمندان ،علمآوران ،سرگذشتنامهها ،مهندسی برق
چکیده :جستوجوگران دنیای علم و دانش در طول تاریخ خدمات بزرگی را به انسان هدیه کردهاند و بعضی از
اختراعات آنها تحولی شگرف در مسیر زندگی بشر پدید آورده است .در این کتاب عالوه بر شرح زندگی گراهامبل
و فعالیتهای تأثیرگذار علمی وی ،تالشهایش برای اختراع تلفن و روند ساخت این وسیله با زبان ساده و به دور
از دشواری بازگو شده است.

 .106سلیمی ،حشمتاهلل .چراهای تاریخ ایران :10-ایران ازکودتای رضاخان تاپیروزی انقالب
اسالمی .تهران :قدیانی692 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم
کلمات کلیدی :تاریخ معاصر ایران
چکیده :این اثر در نگاهی تاریخی به بررسی روند حکومت سیاسی ایران در سده اخیر میپردازد .سردارسپه شدن
رضاخان میرپنج ،به پادشاهی رسیدن سردارسپه ،حمله متفقین به ایران ،چگونگی آغاز پادشاهی محمدرضا پهلوی،
نهضت ملی شدن نفت ،کودتای  ۲۸مرداد ،چگونگی تأسیس جمعیت فداییان اسالم ،قیام 1۵خرداد وقایعی است
که در این اثر به آن اشاره شده است .همچنین کتاب مزین به تصاویر تاریخی مستند و مرتبط با متن است.

 .107جغام ،حسناحمد .درسهایی از زندگی بزرگان برای کودکان و نوجوانان :آنتوان الوازیه (کاشف
اکسیژن) .یوسف آموزگار .تهران :مهرآموز24 .1394 ،ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :دانشمندان ،علمآوران ،سرگذشتنامهها ،علم مواد
چکیده :آنتوان لوران الوازیه یکی از ستارگان و نوابغ دنیای علم و دانش است که موهبت و استعداد خدادادی خود
را برای شناخت و نفوذ به اعماق اشیا و حل معماهای طبیعت بهکار گرفت .در این کتاب شرح مختصری از زندگی
این دانشمند و دستاوردهای علمی وی در حوزه علم شیمی معرفی و تشریح شده است.

 .108کاکس ،مایکل .مشاهیر خفن :توتان خامون و گور گنجینههایش .شهره نورصالحی .تهران :پیدایش،
148 .1394ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :آثار تاریخی ،ادبیات کودکان ،باستانشناسی
چکیده :مصر از جمله تمدنهای بسیار کهن بوده که بزرگترین و رازآلودترین گنجینههای باستانی را در خود
ی از پادشاهان این سرزمین و نیز
جای داده است .در این کتاب مطالب سرگرمکننده و واقعی درباره زندگینامه یک 
مهمترین کارهای او در زمان حیاتش ،با زبان ساده ،گزارشگونه و طنزآمیز به رشته تحریر در آمده است.
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چکیده :برای یادگیری جغرافیا الزم است به درون محیط طبیعی پا گذاشت و به صورت ملموس اطالعات علمی
را حس کرد .در این کتاب مخاطبان با اطالعات تاریخی درباره اکتشافات طبیعی و داستانهای واقعی در باب
ش
سفرهای اعجابانگیز به اعماق قارهها و جنگلها و دریاها آشنا میشوند .زبان اثر طنزآمیز و توضیحات هر بخ 
گزارشگونه است.

 .110جوادیان ،مسعود [...وديگران] .کتاب مرجع تاریخ :چراهای تاریخ ایران از عصر باستان تا پیروزی
انقالب اسالمی .تهران :قدیانی694 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :تاریخ ایران ،راهنمای آموزشی ،نوجوانان
چکیده :این کتاب با بهرهمندی از تصویرهایی که جنبه زیباشناختی دارند و در قالب پرسش و پاسخ ،به عنوان یک
مرجع کامل ،تاریخ و تمدن ایران را با معرفی و شرح سلسلههای پادشاهی گوناگون ،از عصر باستان تا جمهوری
اسالمی ایران و همچنین معرفی آثار هنری و معماری ،فنون کشورداری و ...بررسی کرده است.

 .111جاللي ،مريم .دانشنام ه کودک و نوجوان :حمل و نقل .تهران :مبتکران20 .1393 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
ل و نقل زمینی ،دايرئالمعارفها
ل و نقل دریایی ،وسایل حم 
کلمات کلیدی :وسایل حملو نقل هوایی ،وسایل حم 
چکیده« :جابهجایی» پایه و اساس تمدنها و تجارت در نظر گرفته میشود و بدون آن هیچگونه تبادل
فرهنگ ،کاال یا ارتباط امکانپذیر نخواهد بود .در این کتاب انواع وسایل نقلیه زمینی و هوایی همراه
با تاریخچه پیدایش و تحوالت و نیز کارکردهای هر یک به صورت مختصر و با تصاویر رنگی معرفی
شده است.

 .112هاوسل ،دبراجی .دانشوران دیروز و امروز :دانیل فارنهایت .حسن ساالری .تهران :محراب قلم.1394 ،
32ص .وزیری.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :دانشمندان ،نوجوانان ،هوا شناسی
چکیده :کتاب با ارائه تصاویر مستند به معرفی پیشگامان علم هواشناسی (دانیل فارنهایت ،گاسپار ،بنجامین
فرانکلین ،الکساندر واتسون ،وات و ) ...و ابداعات و اکتشافات هریک از آنها پرداخته است .همچنین توجه ویژه
بر چگونگی ساخت دماسنج ،ایستگاهها و ماهوارههای هواشناسی بوده است .ضمن آنکه در کتاب آزمایش ساده
مراحل تولید باران نیز شرح داده شده است.
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مـطـالعـات اجتمــایـــی

 .109گانری ،آنیتا .طبیعت ترسناک :جستجوگران بیباک .محمود مزینانی .تهران :پیدایش.1394 ،
240ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :اکتشافات علمی ،جغرافیای طبیعی ،تاریخ جهان

مـطـالعـات اجتمــایـــی

ب فصول.
 .113تپلین ،سام .دانشنامهی نوجوان :دنیای هیجانانگیز مومیاییها و اهرام .صدرا صاح 
اصفهان :نوشته50 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :دانشنامه ،تاریخ باستان ،کودک و نوجوان
چکیده :در کتاب حاضر با تصاویر مرتبطی که باعث فهم آسانتر مطالب میشود ،به مصر باستان سفر میکنید
که در حدود  5هزار سال پیش یکی از نخستین تمدنها را خلق کرد .در این سفر با مومیایی کردن اجساد ،ساخت
اهرام ،دزدی کردن از مقبرهها و رازهایی از زندگی در مصر باستان آشنا میشوید.

 .114حیدریراد ،محسن .رستم ایل :محمد بهمنبیگی .یاسوج :چویل205 .1394 ،ص .رقعی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :سرگذشتنامهها ،آموزگاران ،سوادآموزی
چکیده :این کتاب به معرفی و شرح دوران زندگی محمدبهمن بیگی ،از معلمان بزرگ عصر پهلوی ،اختصاص
دارد .وی مردی از تبار ایل و عشایر قشقایی بود که دعوت به قیام مقدس الفبا یا همان سوادآموزی را در میان
عشایر بنیان نهاد و از خود پنج کتاب به یادگار گذاشت که میتوان از آنها با عنوان «خمسه بهمن بیگی» نام برد.
در کتاب حاضر نمونهای از اشعار درسی نیز مشاهده میشود.

 .115مالی ،یاسر /رضایی ،احسان .فرهنگ و تمدن ایرانی :سرگذشت پزشکی در ایران .تهران :افق،
136 .1394ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :طب سنتی ،علوم پزشکی ،تاریخ علم
چکیده :از زمان پیدایش انسانها ،بیماریها نیز وجود داشتهاند و به همین دلیل تالش برای درک و درمان آنها
نیز از دغدغههای بشر بوده است .در این کتاب سیر تاریخی و تحوالت طب در ایران از زمان زرتشت تا عصر
حاضر بر اساس مستندات تاریخی و پژوهشهای باستانشناسی بازگو شده است .تصاویر مستند و نثر ساده و روان
از ویژگیهای این اثر است.

 .116پورعباسی ،عطااهلل /ابراهیمنژاد شیروانی ،محبوبه سادات .فراگیران سالم :سالمت محیط :هوای
آلوده قاتل خاموش ،زبالهای به نام سرو صدا ،کالس تمیز من .تهران :تیمورزاده /طبیب.1394 ،
48ص .پالتویی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم ،هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :بهداشت ،محیط زیست ،آلودگی زمین
چکیده :طب تربیتی حیطهای از دانش است که با بهرهگیری از مفاهیم علوم مختلفی چون پزشکی ،روانشناسی،
علوم تربیتی و سالمت تالش میکند تا حد امکان اختاللهای طبی اثرگذار بر یادگیری را با تشخیص درمان به
حداقل برساند .این مجلد حاوی نکتههای بهداشتی دربارۀ مضرات آلودگیهای صوتی و محیطی است که با هدف
ارتقای دانش بهداشتی فراگیران تنظیم و تدوین شده است.
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چکیده :بررسی دوران زندگی حرفهای سیدعبدالغفار طهوری ،مؤسس «کتابخانه طهوری» به سال  1330ش
هدف این کتاب بوده است .طهوری در آغاز راه نشر به سال  ،1332گلچینی از دیوان استاد سعید نفیسی را منتشر
کرد .پس از آن چندین تألیف معتبر را درباره زبانهای باستانی ایران به چاپ افست رساند که فهرست آنها در
کتاب درج شده است.

 .118صادقزاده وایقان ،علی .مشاهیر کتابشناسی معاصر ایران :عبداهلل نورانی .تهران :مؤسسه خانه کتاب،
48 .1394ص .پالتویی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :سرگذشتنامهها ،هنر و فرهنگ ،فلسفه ،علم کالم
چکیده :در این مطالعه دوران زندگی حرفهای عبداهلل نورانی ،استاد فلسفه و کالم ،مصحح و کتابشناس بررسی
میشود .تصحیح متن «اجوبهالمسائلالنصریه» اثر خواجه نصیرالدین طوسی و «حمدیه» اثر محمد عاملی از جمله
فعالیتهای نشری این روحانی اهل فرهنگ است که برای نشر دانش ،دانشگاه را انتخاب کرده بود .تالش اصلی
وی احیای میراث دانشمندان قدیم بوده است.

 .119رمضانی نژاد ،بهنام .مشاهیر نشر کتاب ایران :غالمرضا طاعتی .تهران :مؤسسه خانه کتاب.1394 ،
48ص .پالتویی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :سرگذشتنامهها ،هنر و فرهنگ ،پژوهش
چکیده :در این کتاب زندگی حرفهای غالمرضا طاعتی مؤسس کتابفروشی «کتابخانه طاعتی» در رشت مورد
واکاوی قرار میگیرد .طاعتی از اعضای «انجمن اخوت» بود و به حسن خلق ،مردمداری و کتابشناس بودن
شهرت داشت .طاعتی نخستین آثار هوشنگ ابتهاج و محمود طیاری را منتشر کرد و از آغازگران نشر پژوهشهای
گیالنشناسی بهشمار میآید .فهرست آثار منتشر شده توسط طاعتی در کتاب مندرج است.

 .120دپارتمان علمی مطالعات اجتماعی (مسئول :قاهری ،حوری) .بسته مدیریت کالسی :کاربرگ مطالعات
اجتماعی پایه نهم -دوره اول متوسطه .تهران :مرآت56 .1394 .ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :تمرینها ،تکالیف درسی ،پرسشها
چکیده :کاربرگ ،برگ آموزش در خدمت فرایند یادگیری است که به عنوان یک ابزار آموزشی با هدف تسهیل
اجرای اهداف آموزشی در جریان تدریس معلم طراحی و تدوین شده است .در این کتاب مجموعه سؤالهای چند
گزینهای و تشریحی برای  24هفته آموزشی در نظر گرفته شده است که محتوای درس و آموزههای کالسی را
برای دانشآموزان مرور میکند.
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اجتمــایـــی
هنـــــــر
مـطـالعـات

 .117باال زاده ،امیرکاوس .مشاهیر نشر کتاب ایران :سید عبدالغفار طهوری .تهران :مؤسسه خانه کتاب،
48 .1394ص .پالتویی.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :سرگذشتنامهها ،هنر و فرهنگ ،نشر

مـطـالعـات اجتمــایـــی

 .121قاهری ،حوری .بسته مدیریت کالسی :کاربرگ مطالعات اجتماعی پایه هفتم -دوره اول
متوسطه .تهران :مرآت56 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :تمرینها ،پرسشها ،علوم اجتماعی
چکیده :هر معلمی در پایان یک جلسه آموزشی مایل است بداند دانشآموزان به چه میزان به اهداف کتاب درسی
دست پیدا کردهاند .در این اثر در راستای تحقق این هدف پرسشها و فعالیتهایی طراحی و ارائه شده است .در
طراحی پرسشها سعی شده مهارتهایی همچون اظهار نظر و استدالل پرورش یابد.

 .122باباجعفری ،علیاکبر /مومنپور ،مجید .گروه آموزشی پدیده :کتاب کار مطالعات اجتماعی پایه نهم
متوسطه اول .قم :بخشایش176 .1394 ،ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :تکالیف درسی ،مواد درسی ،تمرینها
چکیده :مجموعه حاضر دربردارنده خالصه و نکتههای مهم هر درس و نیز انواع پرسشها (درست و نادرست،
کاملکردنی ،جورکردنی ،چندگزینهای و تشریحی) است که در مرور و بازیابی محتوای درس به دانشآموزان
کمک میکند .سؤالهای مفهومی ارائهشده عالوه بر تازگی در طرح ،با رویکرد همهجانبه به موضوع ،دربردارنده
بیشترین اطالعات درسی است.

 .123قاسمی ،محمدحسین .کتابک مقاومت :دانستنیها و خواندنیهایی از دوران دفاع مقدس
ویژه نوجوان و جوان .قم :کتابک38 .1393 ،ص .بياضی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :جنگ ایران و عراق ،تاریخ معاصر ایران ،ادبیات نوجوانان
چکیده :کتاب حاضر قطرهای از رشادتها و ایثارگریهای دالورمردان غیور کشورمان در جریان جنگ تحمیلی
عراق علیه ایران را بازگو میکند .مطالب کتاب با جستوجو و کنکاش در منابع مستند و معتبر گردآوری شده و
به رشته تحریر درآمده است.

 .124اصالنی ،ابراهیم .ماجراهای ما و ریبا :رباتی که میخواست به ما در موفقیت کمک کند.
تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان110 .1394 ،ص .رحلی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هفتم
کلمات کلیدی :داستاننویسی ،برنامهریزی آموزشی ،کودک و نوجوان
چکیده :این کتاب در قالب داستان و با بیانی متفاوت به معرفی روشهای برنامهریزی و درس خواندن و نیز تمرین
خودکنترلی و خود ارزیابی میپردازد .شخصیت اصلی داستان رباتی بهنام ریباست که قرار است به دو نوجوان با
نامهای نیما و سارا در درس خواندن کمک کند .ریبا با ورود به زندگی آدمها و آشنا شدن با روحیات آنها ،موجب
میشود تا دو نوجوان به تفکر درباره رفتارها و ارزشهای انسانی بپردازند.
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چکیده :در روزگاری که گروهی از مردم به بازگو کردن اسرار زندگی در عبارتهای آراسته به خرافات بسنده
کرده بودند ،گروهی دیگر از مردان به از بین بردن خرافاتی مشغول بودند که بسیاری از حقایق عالم را پوشانده
بود .در این اثر شرح مختصری از زندگی مخترع سیستم بیسیم تلگرافی (رادیو) به زبان ساده برای مخاطب بازگو
شده است .روند رشد و علمآموزی این دانشمند ،فعالیتهای مهم علمی و غیرعلمی و دستاوردهای وی در زمینه
الکترونیک از جمله مطالب کتاب است.

 .126ابوالحسنی ،بهزاد .محتوای تکمیلی مطالعات اجتماعی .تهران :جاویدان274 .1394 ،ص .رحلی کوچک.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :مواد درسی ،پرسشها ،راهنمای آموزشی
چکیده :کتاب در جهت تحقق اهداف نظام آموزشی ،حاوی خالصه نکات کلیدی درس و نیز مجموعهای از انواع
سؤال ،نقشه و جدول به منظور یادگیری پایدار در دانشآموزان است .شایان ذکر است ،بیشتر سؤاالت در حیطه
شناختی (درک ،فهم ،کاربرد ،تجزیه و تحلیل) مطرح شدهاند.

 .127رایس ،ویلیام بی .دانشوران دیروز و امروز :محمد کرجی .حسن ساالری .تهران :محراب قلم.1394 ،
32ص .وزیری.
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :دانشمندان ،نوجوانان
چکیده :درکتاب حاضر به معرفی پیشگامان مطرح در حوزه آب و هوا (برنار پالیسی ،ادموند هالی ،آنری دارسی،
الکساندریا بیم و ) ...و به صورت ویژه محمدبنحسن کرجی ،نویسنده کتاب «استخراج آبهای پنهانی» پرداخته
میشود .در این کتاب راز فرو ریختن آب در زمین نیز با یک آزمایش ساده شرح داده میشود.

 .128گلد اسمیت ،مایک .مشاهیر خفن :مخترعان و ایدههای داغ داغ .شهره نورصالحی .تهران :پیدایش،
212 .1393ص .رقعی.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :هشتم ،نهم
کلمات کلیدی :دانشمندان ،سرگذشتنامهها ،اختراعات علمی
چکیده :مخترعان با اینکه دیگر زنده نیستند ،هنوز هم با کارهایشان آدمها را انگشت به دهان میکنند .نوجوانان
در این کتاب میتوانند از تجربههای علمی دانشمندان که پشت هر نوآوری تاریخی آنها نهفته است ،آگاه شوند.
طی فصلهای ارائهشده ،روند کشف و جستوجوهای علمی ده تن از بزرگان دنیای علم با زبانی طنزآمیز بازگو
شده است.
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مـطـالعـات اجتمــایـــی

 .125جغام ،حسن احمد .درسهایی از زندگی بزرگان برای کودکان و نوجوانان :مارکونی (مخترع بیسیم،
رادیو) .یوسف آموزگار .تهران :مهرآموز24 .1394 ،ص .وزیری.
مخاطب :دانشآموز
پایه تحصیلی :نهم
کلمات کلیدی :دانشمندان ،علمآوران ،سرگذشتنامهها ،مهندسی برق

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.
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