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uمنظور ما از كتاب آموزشى چيست؟
     از یك 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 کمك آموزشي، ج( کتاب هاي کمك 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 کمك آموزشي و کمك درسي است. 

*کتاب هاي کمك 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 لزومًا به برنامه درسي دورة 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 کمك 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 پایة تحصیلي خاصي تهیه و 
تنظیم مي شوند. این کتاب ها الزامًا به هدف هاي برنامة 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.

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

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

uتشکيل دبيرخانة سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى
توان  که  شد  آغاز  هدف  این  با   1378 سال  در  آموزشی«  کتاب های  سامان بخشی  »طرح  اجرای       
پرکردن خألهای  و  معلمان  و  دانش آموزان  واقعی  نیازهای  به سوی  آموزشی،  کتاب های  تولیدکنندگان 
موجود هدایت شود و بازار آشفته ای را که در عرصة تولید کتاب های آموزشی به وجود آمده است، سامان 
و  مواد  تربیتی:  و  آموزشی  منابع  »سامان دهی  آیین نامة  تصویب  با  این طرح  دامنة  بخشد. خوش بختانه 
رسانه ها« توسط شورای عالی آموزش و پرورش، در شهریور سال 1389 از حوزة کتاب آموزشی به همة 

منابع و رسانه های آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.
     در مادة 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 تهیة فهرستگان توصیفی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی از تولید و عرضة مواد و منابع 

استاندارد حمایت و پشتیبانی کند.
     در مادة 6 نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید، عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی 

در واحدهای آموزشی، صرفًا از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

uتهية فهرستگان توصيفى كتاب هاى آموزشى
شناسایی  نقش  به  توجه  با  و  تربیتي  و  آموزشي  منابع  سامان دهي  آیین نامة   6 مادة  به  عنایت  با       
نظام  و  یادگیری  ـ  یاددهی  فرایند  تقویت  در  مهم  گامی  که  آموزشی  و  علمی  کتاب های  طبقه بندی  و 
آموزشي است، معرفي کتاب هاي مناسب و استاندارد به عنوان یك ضرورت و راهکار اجرایي در دبیرخانه 
سامان دهي سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي پي گیري مي شود. لذا دبیرخانة سامان دهی هر سال فهرست  
کتاب هاي مناسب و استاندارد  را به تفکیك دوره های آموزشی کشور، به صورت مکتوب )مانند کتاب نامه( 
و الکترونیکی )وب( منتشر می کند 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.

uفرايند توليد كتاب نامة رشد
     »کتاب نامة رشد« با هدف ارائة  فهرست توصیفی کتا ب های مناسب و مرتبط با برنامة درسی دوره های 



9  ويژۀ پايۀ چهارم ابتدايي

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

آورده باشد.
     در پرسش نامه هاي تکمیل مورد استفاده براساس شاخص ها و معیارهاي تعیین شده، پرسش های جزئی 
و دقیقی دربارة ویژگي هاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما به طور کلی هر کارشناس باید 
به سه پرسش پاسخ دهد: آیا در تدوین کتاب مورد بررسي، استانداردها و چهارچوب های الزم یك کتاب 
آموزشی رعایت شده است؟؛ درصورت مثبت بودن پاسخ، آیا محتوای این کتاب با برنامة درسي ما همسویی 
و هماهنگی دارد و می تواند به عنوان یك مادة آموزشی مناسب به کار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش 
نیز مثبت است این کتاب برای کدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛ برای دانش آموزان، هنرجویان، 

معلمان، هنرآموزان، کارشناسان آموزش و پرورش، مدیران یا دانشجویان تربیت معلم؟
     ناگفته نماند که این کتاب نامه ها برای آموزشگاه های کشور فرستاده می شوند تا مدیران و معلمان 
مدارس، در تجهیز کتابخانه های آموزشگاهی و کالسی از آن بهره جویند. عالوه بر این، فایل الکترونیکی 

این کتاب نامه ها در وبگاه سامان کتاب به نشانی:
به  را  آن  می توانند  عالقه مندان  و  است  شده  داده  قرار   http://samanketab.roshdmag.ir   

صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.

uكتاب نامه اى كه پيش رو داريد
     هم زمان با تغییر ساختار آموزشي چهارم ابتدایي تغییر و تولید محتواي آموزشي نیز مد نظر است. لذا 
دفتر تکنولوژي آموزشي و کمك آموزشي از بین کتاب هاي آموزشي چاپ شده در سال هاي 1389-9۲ 
تعداد 383 عنوان کتاب آموزشي مناسب و مرتبط با سرفصل هاي کلي پایه  چهارم ابتدایي را انتخاب و 

منتشر کرده است.
    بیش ترین کتاب های مناسب معرفی شده در این کتاب نامه به ترتیب به شرکت انتشارات فنی ایران با  

39 عنوان، محراب قلم با 38 عنوان و به نشر با 33 عنوان تعلق دارد.
    در بین موضوعات درسي نیز موضوعات علوم تجربي، مهارت هاي زندگي و فارسي به ترتیب با 108، 

87 و 40 عنوان کتاب از بیش ترین فراواني برخوردارند.
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*جمع فراواني موضوعي بیش از تعداد عنوان هاي کتاب مناسب است چون بعضي از کتاب ها داراي بیش 
از یك موضوع هستند.

uشيوۀ تنظيم اطالعات
     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 شامل موارد زیر است: شمارة 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؛ موضوع درسی؛ کلمات کلیدی و 

چکیدة کتاب.

uنمايه هاى كتاب
     در پایان هر کتاب نامه، چندین نمایه بر اساس عنوان کتاب، نام پدیدآورندگان، موضوع درسی، کلمات 

جدول كامل موضوعات

رديف   موضوع               فراواني  موضوع              فراواني   رديف 
تربیت بدني     8    9   هدیه هاي آسمان        30   1
ریاضي                 8    10   قرآن                  10   ۲
علوم تجربي     108   11   مهارت هاي زندگي      87   3
فارسي                  40   1۲   علوم تربیتي     18   4
کار و فن آوری         11    13   عمومي                  4   5

هنر                  18        6

کتاب هاي مرجع    39       جمع         413  7
مطالعات اجتماعي    3۲          8
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کلیدی، درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب، نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا مخاطبان بتوانند با توجه 
به نیاز خود، به منابع مناسب  دست یابند. در متن، به هر کتاب یك شمارة ردیف اختصاص داده شده است. 

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

uهمکاران ما در اين كتاب نامه
     در تولید و آماده سازی این کتاب نامه همکاران متعددی به ما یاری رسانده اند و خصوصًا در بررسی 
کتاب ها حوصله و دقت زیادی به کار بسته اند. اسامي کارشناسان و معلمانی که در آماده سازی این مجموعه 

از نظرات و همکاری هایشان بهره بردیم عبارت اند از:
كارشناسان معلم:

1. سید عالءالدین اعالیي ۲. مینو بحرگرد نیکو  3. ناهید بریري 4. مرضیه پناهیان پور 5. عزت السادات 
حسیني6. طاهره خردور 7. خسرو داودي 8. علي رضایي  9. حشمت اله سلیمي 10.مریم شباك 11. یاسین 
 .16 موالیي راد   مژگان   .15 گیتي نژاد  زهرا   .14 فرنوش   بتول   .13 عبدالرحمان صفارپور   .1۲ شکراني 

ابوالفضل نفر 17. ابراهیم هداوند میرزایي       
 كارشناسان برنامه ي درسى:

1. معصومه رضوانفر/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تربیت بدني
۲. طیبه ارشاد/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تربیت بدني

3. میترا دانشور/  کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تفکر و پژوهش
4. احمد غالمحسیني/  کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تفکر و پژوهش

5. معصومه نجفي پازوکي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ادبیات فارسي
6. فریال آمار/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی دیني

7. سیدسجاد طباطبایي نژاد/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی دیني
8. منصور ملك عباسي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تعلیمات اجتماعي

9. ناهید فالحیان/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تعلیمات اجتماعي
10. مسعود جوادیان/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تعلیمات اجتماعي

11. شهرناز بخشعلي زاده/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ریاضي
1۲. معصومه نوروزي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی فن آوري
13. مریم انصاري/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربي

14. سعید راصد/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي
15. سید امیر رون/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي
16. محمود معافي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي
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uراهنماى استفاده از اين كتاب نامه
     در این راهنما، اطالعات مربوط به یك 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.

برای بیان دیدگاه های خود دربارة این کتاب نامه یا فرستادن کتاب، به نشانی تهران، خیابان کریمخان 
زند، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشي، 
تماس   )0۲1( تلفن 88306071  با شمارة  یا  تربیتی مکاتبه  و  آموزشی  منابع  دبیرخانة سامان دهی 
حاصل فرمایید. وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی http: //samanketab.roshdmag.ir آمادة 

دریافت دیدگاه هاي شماست

سیلورستاین، الوین و314
 ]..دیگران[

 48 ص

سالمت من

تهران: تیمورزاده/ طبیب، 139۲روزبه بخیت

عنوان مجموعه مؤلف شمارة مدخل

تعداد صفحات محل نشر: ناشر، سال نشرمترجم

گوش درد

عنوان کتاب

علوم تجربي

موضوع درسي

کودکان با مطالعة  کتاب حاضر و مشاهدة  تصویرهاي رنگي آن با گوش درد و علل آن، ساختمان گوش، عفونت گوش، 
علل مبتال شدن کودکان به عفونت گوش، گوش شناگران و مشکالتي که آن ها را تهدید مي کند، درمان گوش درد و 

پیشگیري از آن آشنا مي شوند. در پایان کتاب لغت نامه و واژه یاب درج شده است.

دانش آموز

مخاطب

 خشتي

 قطع

 آموزش علوم تجربي، گوش درد، عفونت گوش، آموزش ابتدایي

کلمات کلیدی

چکیده
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1. اکسالد، کریس. چراهاي شگفت انگیز: آب و هوا: پاسخ به کنجکاوي هاي کودکان و نوجوانان. لیال 
حبیب زاده. تهران: نحل، 1391، 3۲ ص

موضوع درسي: علوم تجربي، مطالعات اجتماعي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آب و هوا، پرسش و پاسخ، آزمون و تمرین، رنگین کمان، باد، صاعقه

چکيده: گردش زمین به دور خورشید باعث طوالني و کوتاه شدن طول شب و روز، تغییر فصل ها، 
بارش برف و باران، به وجود آمدن سیل و طوفان، وزش بادها، ایجاد صاعقه و... مي شود. در کتاب حاضر 
به برخي سؤاالت مخاطبان دربارة آب و هوا و تغییراتي که به تبع این تغییرات به وجود مي آیند پاسخ 
داده مي شود. برف چگونه مي بارد؟ سریع ترین بادها کدام هستند؟ چگونه مي توان سرعت باد را اندازه 
گرفت؟ چرا صاعقه به ساختمان آسیب مي زند؟ چگونه رنگین کمان تشکیل مي شود؟ برخي سؤال هاي 
کتاب هستند. در پایان کتاب، تحت عنوان »آیا مي دانید« سؤاالتي از متن کتاب انتخاب شده اند که 

در صفحة بعد به صورت وارونه جواب آن ها آمده است. واژه نامه اي نیز در پایان کتاب درج شده است.

2. آذربایجاني، علیرضا. آب، خاك، هوا نعمت هاي بزرگ خدا. تهران: سرو یاسین، 139۲، 36 ص
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: صرفه جویي، آموزش مهارت هاي زندگي، مصرف آب

چکيده: در کتاب حاضر راهکارهایي براي جلوگیري از مصرف بي رویة گاز، برق و آب پیشنهاد مي شود. 
براي نمونه عایق کردن مناسب دیوارها، کف، سقف و همچنین پنجره ها، از مصرف بي رویة گاز و برق 
جلوگیري مي کند. استفاده از المپ هاي کم مصرف، ضمن جلوگیري از مصرف برق، حتي از مصرف 
آب که براي تولید انرژي الزم است، جلوگیري مي کند. پیمانه کردن آب هنگام مسواك زدن، وضو 
گرفتن، استحمام و نیز شست وشوي خودرو، مانع از مصرف بیهودة آب مي شود. استفاده از جارو براي 
تمیز کردن خانه هاي حیاط دار، پله ها و پارکینگ خانه ها، راهکار دیگري براي جلوگیري از مصرف 
غیرضروري آب است. پیشنهاد مي شود به منظور آبیاري باغچه آب دادن به گلدان ها از آبي استفاده شود 
که براي شست وشوي میوه، سبزي و حبوبات استفاده شده است. کمتر استفاده کردن از مواد شوینده 
راهکار دیگري براي جلوگیري از مصرف آب است؛ زیرا که هر چه بیشتر مواد شوینده در لباس ها 

استفاده شود، آب بیشتري الزم است تا این مواد از لباس خارج شوند.
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3. دوگیبرت، فرانسواز. دایرئالمعارف کوچك من دربارة: آداب معاشرت. رویا خوئي. تهران: محراب 
قلم، 1390، 36 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع، مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آداب معاشرت، دایرئالمعارف، رعایت قوانین، مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر و مشاهدة تصویرهاي جذاب آن، یاد مي گیرند که در برخورد 
با دیگران و در موقعیت هاي متفاوت آداب معاشرت را رعایت کنند و از این راه به حقوق دیگران احترام 
بگذارند. آن ها درمي یابند که رعایت قوانین معاشرت باعث مي شود، انسان ها زندگي شاد و قشنگي داشته 
باشند. استفاده از کلمه هاي جادویي، عذرخواهي هنگام اشتباه کردن، آداب غذا خوردن، آداب حرف زدن 

با تلفن، آداب گفت وگو، چگونگي رفتار با مهمان و... عنوان هاي برخي مطالب کتاب هستند.

4. مزیناني، محمدکاظم. داستان باستان: آذين ها و آرايه ها ... مشهد: به نشر، 1389، 3۲ ص
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: آذین، زیورآالت، ایران باستان، زندگي مردم

چکيده: در سومین جلد از مجموعة حاضر، کودکان به زبان ساده، داستاني و آهنگین با مردمان ایران 
باستان و زیورآالتي که آن ها براي خود مي ساختند، آشنا مي شوند. در کتاب اطالعات مختصر، مفید و 

جامعي به همراه تصویرهاي هر آذین و آرایه  و محل کشف و نگه داري آن ها ارائه مي شود.
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5. اورنگ، طوبا. آرزوي بي بي سنجاقك. تهران: موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین، 139۲، 1۲ ص
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: ادبیات کودك، داستان، سفر حیوانات، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان در این کتاب با بي بي سنجاقکي آشنا مي شوند که در آشپزخانه اي زندگي مي کند و 
بال هایش سوخته است. او که در آشپزخانه با یك کتري فلزي همدم است، دیگر از زندگي در آشپزخانه 
خسته شده است و دلش مي خواهد پرواز کند. کتري به او گوشزد مي کند که با بال هاي سوخته نمي تواند 
پرواز کند، اما سنجاقك چمدانش را برمي دارد و سفرش را آغاز مي کند. او ابتدا سوار اتوبوسي مي شود 
و شهر را مي گردد. سپس از آن خسته مي شود و سراغ اتوبوس دیگري مي رود که او را شهرهاي 
دیگر مي برد. بعد از آن سنجاقك با اتوبوس دیگري جهانگردي مي کند و در پایان تجربه هاي زیادي 
مي آموزد. وقتي او در حال پیاده شدن از اتوبوس است، مي بیند که بال هایش همه دوباره رشد کرده اند 

و او مي تواند پرواز کند.

6. فیض آبادي، ابوالقاسم. آرش. تهران: نخستین، 1391، 3۲ ص
موضوع درسي: فارسي

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: شاهنامه، بازنویسي، داستان آرش کمانگیر، زبان آموزي

چکيده: کتاب حاضر حاوي داستان بازنویسي شده »آرش کمانگیر« از »شاهنامه« فردوسي است. 
نگارنده در این کتاب شیوه اي خاص برگزیده و سعي کرده است مخاطبان به قهرمان اسطوره اي 
شاهنامه کمي نزدیك شوند و بهتر با آن ارتباط برقرار کنند. بدین گونه که مادربزرگ در یکي از شب هاي 
سرد زمستان در یکي از روستاهاي دورافتادة خراسان کودکان را دور خودش جمع مي کند و داستان 
آرش را براي آن ها بیان مي کند. حوادثي که در داستان پیش مي آیند و کارهایي که شخصیت ها انجام 
مي دهند، با آنچه که در روستاها اتفاق مي افتد، نزدیك است. بدین وسیله مخاطبان مي توانند کمي به 

فضاي آن اسطوره نزدیك شوند و مطالب را بهتر لمس کنند.
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7. بغالني، مازیار. قصه هاي شاهنامه: آرش كمانگير. تهران: برف، 1391، 1۲ ص
موضوع درسي: فارسي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: زبان آموزي، شاهنامه، بازنویسي، داستان آرش کمانگیر

چکيده: چهارمین جلد از مجموعة حاضر شامل بازنویسي داستان »آرش کمانگیر« از شاهنامه به 
زبان ساده و مختصر براي کودکان است. در داستان آرش کمانگیر، کودکان با پهلواني کماندار آشنا 
مي شوند که به منظور تعیین مرز بین ایران و توران تمام نیرو و قدرتش را به کار مي گیرد تا ایران از 
شر دشمنان در امان بماند. او تیري پرتاب مي کند که باعث مي شود جانش را از دست بدهد، اما ایران 

به دست دشمنان نیفتد.

8. گلرسن، روت. باهوش ها: آزمايش هايي درباره تکنولوژي. ملیحه شکوهي. تهران: نغمه 
نو اندیش، 1389، 48 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: سرگرمي علمي، آزمایش، فناوري، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر و انجام آزمایش هاي سادة آن با طرز کار غلتك، چرخ، 
موشك، پاندول یا آونگ، ساعت شني، آسیاب آبي، قرقره، اهرم، قایق، و نیز چگونگي ایجاد رعد و برق، 
قطب هاي آهن ربا، میدان مغناطیسي زمین و اهمیت آن، و ... آشنا مي شوند. در ضمن کتاب اطالعاتي 
مختصر و مفید دربارة هواپیماهاي گالیدر، چاپ کتاب، گرامافون، لوکوموتیو بخار، تلفن، اینترنت و 

رایانه ارائه مي دهد.
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9. گلرسن، روت. باهوش ها: آزمايش هايي درباره رنگ ها. ملیحه شکوهي. تهران: نغمه نو اندیش، 
1389، 48 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آزمایش، رنگ ها، سرگرمي هاي علمي، آموزش علوم تجربي

چکيده: کتاب حاضر حاوي آزمایش هایي دربارة رنگ ها، وسایل مورد نیاز براي انجام آن ها، و نیز 
چگونگي انجام آن هاست. کودکان با انجام این آزمایش ها با مفهوم رنگ هاي اصلي، رنگ هاي مرکب، 
ترکیب رنگ ها، چاپ با رنگ، تأثیر رنگ ها روي ذائقة انسان، نقش رنگ ها در مراسم هاي مختلف، تأثیر 
رنگ روي احساس انسان ها، تصویرهاي متحرك، تغییر رنگ ها در اثر گذشت زمان، خطاي دید، نقاشي 
روي پارچه، چگونگي تشکیل ابرها، چگونگي ایجاد رنگین کمان، نقش رنگ ها در زندگي، طراحي 

پارچه ها با رنگ، تصاویر رنگي در عصر حجر، و ... آشنا مي شوند.

10. گلرسن، روت. باهوش ها: آزمايش هايي درباره ضربه ها و صدا ها. ملیحه شکوهي. تهران: 
نغمه نو اندیش، 1389، 48 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آزمایش، صدا، ضربه، سرگرمي هاي علمي

انواع صداها و وسایل  با  آزمایش هاي سادة آن  انجام  با مطالعة کتاب حاضر و  چکيده: کودکان 
تولیدکنندة صدا و هم چنین آالت موسیقي آشنا مي شوند. کتاب وسایل مورد نیاز هر آزمایش و طرز 

انجام کار را به دقت شرح داده است.
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11. گلرسن، روت. باهوش ها: آزمايش هايي دربارۀ نور و سايه. ملیحه شکوهي. تهران: نغمه 
نو اندیش، 1389، 48 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آزمایش، سرگرمي علمي، نور و سایه، آموزش علوم تجربي

چکيده: در کتاب حاضر اطالعات مختصر و مفیدي دربارة این مطالب آمده است: تأثیر نور روي 
اشیا؛ اهمیت پوشیدن لباس هایي با رنگ تیره یا روشن؛ اجسامي که نور را عبور مي دهند یا نمي دهند؛ 
چگونگي تشکیل سایه؛ چگونگي ایجاد انواع رنگ ها توسط اشعة آفتاب؛ اهمیت انرژي خورشید؛ چشمان 
گربه و چراغ شبرنگ در تاریکي؛ چگونگي تولید رنگین کمان؛ ساعت آفتابي، سرعت نور در اشیا؛ بازتاب 
نور؛ چشم هاي ژله اي. کودکان با انجام آزمایش هاي سادة این کتاب مفاهیم مذکور را بهتر درك 

مي کنند.

12. قرباني،  علیرضا و ]...دیگران[. آزمون هاي روانشناختي كودكان- تعیین ضریب هوشي 
کودکان I.Q تعیین شخصیت کودکان. تهران: خیام آزمون / تیز هوشان برتر، 1390، 80 ص

موضوع درسي: علوم تربیتي
قطع: وزیري

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كليدي: آزمون هاي هوش، هوش آزمایي کودکان، علوم تربیتي

چکيده: در کتاب حاضر، عالوه بر بررسي ضریب هوشي افراد و جوامع، چند آزمون تعیین ضریب 
هوشي کودکان که از اعتبار ویژه اي بین روان شناسان برخوردار است، انتخاب و براي مطالعة مخاطبان 
ارائه شده اند. تعریف هوش، آزمون هاي گروهي هوش، ضریب هوش اقوام و ملل مختلف، محاسن و 

محدویت هاي استفاده از آزمون هاي هوش، و آزمون آدمك عنوان هاي برخي مباحث کتاب هستند.
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13. کریمي، عبدالعظیم. آسيب شناسي آموزش خالقيت: چگونه خالق پروري نکنیم!. تهران: 
منادي تربیت، 1390، ۲04 ص
موضوع درسي: علوم تربیتي

قطع: رقعي
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: پرورش خالقیت، آسیب شناسي، تعلیم و تربیت، علوم تربیتي

چکيده: یکي از بزرگ ترین موانع پنهان اما نافذ در کاهش انگیزة خالقیت، صورت بندي عوامل 
خالقیت، به قصد آموزش آن به افراد دیگر براي خالق شدن است. این همان اقدامي است که اغلب 
متولیان به کار گرفته شده در آموزش وپرورش رسمي، به منظور توسعه و تقویت اندیشه هاي خالق، در 
مراکز آموزشي و پرورشي در حال برنامه ریزي و انجام آن هستند. کتاب حاضر به زعم نگارنده، به قصد 
بازشناخت واگراي پدیدة خالقیت، و بازپرداخت »آموزش ناپذیري« آن به نگارش درآمده است تا در 
تعامل با آرا و اندیشه هاي مخالف و معارض خوانندگان اهل نظر، به نقد و بحث بیشتر کشانده شود. 
کتاب شامل پنج فصل با این عنوان هاست: مرگ خالقیت در بستر تعلیم و تربیت؛ فرضیه هاي پدیدآیي 

خالقیت؛ خالقیت در گسترة روش ها؛ نقل و نقد آموزش خالقیت؛ خالقیت به روایت خالقان بزرگ.

14. مینادر، جکي. آشنايي با بدن انسان براي كودكان. حسن ساالري. تهران: نواي مدرسه، 
1389، 1۲0 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان آموزشي، بدن انسان، فیزیولوژي، آموزش علوم تجربي

چکيده: در این کتاب به شیوة داستاني، به زباني ساده و به کمك تصویرهاي رنگي، کودکان با دستگاه 
گوارش، چگونگي رشد بدن انسان، دستگاه دفاعي و دندان ها آشنا مي شوند.
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15. چیت ساز، محمدعلي. آشنايي با تدريس كتب هديه هاي آسمان. مشهد: ضریح آفتاب، 
1389، 144 ص

موضوع درسي: هدیه هاي آسمان
قطع: وزیري

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: روش تدریس، راهنماي آموزشي، تعلیمات دیني، هدیه هاي آسماني، دروني سازي 

تربیت دیني

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعة دانشجویان دوره هاي کارداني و کارشناسي رشتة آموزش ابتدایي 
نوشته شده و در آن راه حل هایي به منظور بهبود کیفیت تدریس تعلیمات دیني )هدیه هاي آسماني( ارائه 
شده است. اهمیت و ضرورت تعلیم و تربیت دیني در دورة ابتدایي، برنامه ریزي درسي تعلیم و تربیت 
دیني، اهداف کلي تعلیم و تربیت دیني در دورة ابتدایي، اهمیت رشد و تکامل درك دیني کودکان، 
فرایند دروني سازي تربیت دیني، روش ها و الگوهاي تدریس، فرایند ارزش یابي و ... برخي مباحث کتاب 

حاضر هستند.

16. حسن بیگي، ابراهیم. چهارده سبد گل: آفتاب مهرباني: زندگي نامة حضرت محمد صلي اهلل 
علیه و آله و سلم. تهران: مدرسه، 1389، 3۲ ص

موضوع درسي: هدیه هاي آسمان
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: حضرت محمد )ص(، زندگي نامه، داستان دیني

چکيده: در نخستین شماره از مجموعة حاضر، چگونگي تولد، پرورش، چگونگي به پیامبري رسیدن، 
معراج، هجرت و جنگ هاي حضرت محمد )ص( و نیز واقعة غدیرخم و به رحلت رسیدن آن پیامبر 
بزرگ، به صورت داستاني و به همراه تصویر براي کودکان بیان شده است. در پایان کتاب نیز، 10 

حدیث از احادیث آن بزرگوار نقل شده است.
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17. بهلول، عفت. آموزش زبان قرآن به شيوه عربي )ضرب خواني(. قم: سپینود، 1391، 56 ص
موضوع درسي: قرآن

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: آموزش قرآن، حروف الفبا، شعرهاي کودکانه، کتاب کمك آموزشي

چکيده: کتاب حاضر جلد اول از مجموعة »آموزش زبان قرآن براي کودکان« است و در آن حروف 
الفباي عربي همراه با شعرهاي کودکانه و قصه هاي قرآني و نیز حرکت ها، به صورت ضرب خواني، 
آموزش داده مي شود. همچنین، کودکان با چگونگي درست ادا کردن حروف الفباي عربي آشنا مي شوند. 
کودکان مي  توانند تخیالت برگرفته از داستان ها و معاني کلمات را به میل خود در هر صفحه به تصویر 

بکشند.

18. بهلول، عفت. آموزش زبان قرآن به لهجه عربي )ضرب خواني(. قم: سپینود، 1391، 56 ص
موضوع درسي: قرآن

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: آموزش قرآن، حرکت ها و عالمت ها، کتاب کمك آموزشي

چکيده: جلد دوم از مجموعه کتاب هاي »آموزش زبان قرآن« در 11 درس، خواندن حرکت ها و 
عالمت هاي زبان عربي را آموزش مي دهد. در هر درس، ابتدا حرکت مورد نظر توضیح داده شده است. 
سپس حروف داراي آن حرکت آمده و از مخاطبان خواسته شده است که آن ها را با ضرب بخوانند. بعد 
از آن هم کلماتي براي تمرین به شیوة »ضرب خواني« آمده اند. در ادامه، آیاتي از قرآن درج شده و از 
مخاطبان خواسته شده است که حرکت مورد نظر را در آن ها پیدا کنند و بخوانند. در پایان نیز مخاطبان 
باید از قرآن کلماتي را با حرکت خواسته شده بیابند و در کتاب بنویسند. معني لغات قرآني مشکل نیز 

در پایان صفحه آمده است.
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19. بدخش، نزهت/ روحاني، مژده/ گلشني، نوا. آموزش سودوكوي كودك. اصفهان: برترین 
اندیشه، 1391، 80 ص

موضوع درسي: ریاضي
قطع: بیاضی

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: بازي، جدول، سودوکو، آموزش ریاضي

چکيده: »سودوکو« یك بازي ژاپني است که بچه ها از ۲/5 سالگي قادر به انجام آن هستند. این بازي 
تمرکز و توانایي ذهني ایجاد مي کند. در این کتابخانه بازي سودوکو به ساده ترین وجه به اطفال آموزش 
داده مي شود. اهداف این بازي شامل ایجاد کانال هاي ادراکي، هماهنگي دید همگرا و واگرا، ادراك 
دیداري، درك چیست و چرایي، برخورداري از تنوع زاویة دید، افزایش صبر، تفکر منطقي، برخورداري 

از نظم فکري، درك علت و معلول، و باال رفتن دقت و تمرکز است.

علمي  پروژه هاي  قدم  به  قدم  آموزش  حجت اله.  بروجني،  طالبیان  شهرام/  گیوي،   .20
دانش آموزان )دوره ابتدايي(. اصفهان: برترین اندیشه، 139۲، 48 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، کتاب کمك آموزشي، راهنماي آموزشي

چکيده: چند سالي است طرح پروژه هاي علمي )جابربن حیان( در برنامة آموزشي دورة ابتدایي وارد 
شده و قرار است دانش آموزان با انجام پروژه هاي علمي، در نمایشگاه مدرسه شرکت کنند. این کتاب 
به همراه سي دي آموزشي، تمام مراحل هر پروژه را به صورت گام به گام توضیح مي دهد و راهنماي 
خوبي در آگاهي بخشیدن به والدین براي راهنمایي دانش آموزان است موضوعات کتاب عبارت اند از: 
ویژگي هاي بارز طرح هاي پروژة علمي؛ نقش و مسئولیت هاي دانش آموزان، معلمان و اولیا؛ تعریف پروژه 
و معرفي انواع پروژه هاي علمي؛ مراحل تهیة پروژه؛ نمونة پیشنهادي تابلوي جمع آوري و طبقه بندي و 

مراحل انجام آن؛ نمونة پیشنهادي تابلوي مدل و مراحل آن ...
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21. بیداریان، همتا. آموزش كامپيوتر براي كودكان. تهران: آتي نگر، 1390، ۲08 ص
موضوع درسي: کار و فن آوري

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: آموزش رایانه )کامپیوتر(، راهنماي آموزشي، گرافیك، اینترنت

چکيده: کتاب حاضر، دانش آموزان دبستاني را با مباني رایانه و کاربردهاي آن آشنا مي کند. کتاب در 
شش فصل با این عنوان ها سازمان دهي شده است: کامپیوتر چیست؟؛ شروع کار با کامپیوتر؛ گرافیك ها؛ 
فایل و فولدر؛ اینترنت؛ صفحه کلید؛ نمایش هاي اسالیدي. مطالب کتاب بسیار ساده و آسان هستند و 

تصویرهاي رنگي آن ها را تکمیل مي کنند.

22. شرکت توسعه صنعت اوراق بهادار وابسته به کمسیون اوراق بهادار مالزي. آموزش گام به 
گام پس  انداز و سرمايه گذاري به كودكان. تهران: شرکت توسعه صنعت اوراق بهادار وابسته 

به کمسیون اوراق بهادار، 1391، 8 ص
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

قطع: جیبي
مخاطب: معلم، والدین، دانش آموز

كلمات كليدي: سرمایه گذاري، پس انداز، آموزش کودکان، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در این کتاب، طي شش گام ساده به والدین آموزش داده مي شود چگونه سرمایه گذاري و 
پس انداز را به کودکان آموزش دهند. در گام اول از والدین خواسته شده به کودکان پول توجیبي بدهند. 
در مرحلة دوم هدف از سرمایه گذاري و پس انداز را براي آن ها شرح دهند. در گام سوم ارزش و اهمیت 
سرمایه گذاري را به کودکان گوشزد کنند. سپس سوابق عملکرد مالي کودك را ثبت و ضبط کنند. آن گاه 
به کودکان اجازه دهند که دربارة نحوة خرج کردن پول خودشان تصمیم بگیرند. سرانجام براي آموزش 

کودکان، مثال هاي خوبي از پس انداز و سرمایه براي آن ها بزنند.
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23. سلیماني، عادله. مشق نیکو: آموزش و تمرين خط تحريري پايه چهارم دبستان. 
نیشابور: مشق نیکو، 139۲، 80 ص

موضوع درسي: هنر
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش خوش نویسي، نستعلیق، خط تحریري، پایة چهارم ابتدایي

چکيده: کتاب حاضر به منظور آموزش خط نستعلیق تحریري به دانش آموزان چهارم دبستان براساس 
محتواي کتاب »بخوانیم و بنویسیم« همراه با تقویت دیکته نوشته شده است. در آغاز توضیحاتي دربارة 
حروف، چگونه نوشتن آن ها، و شیوة اتصاالت درج شده است. سپس تمرین هایي به صورت کلمه و 
جمله، و پررنگ و کم رنگ آمده است تا فراگیرندگان ضمن مشاهدة درست نویسي کلمات، کلمات 

کم رنگ را پررنگ کنند و در سطر پایین آن خودشان تمریناتي انجام دهند.

24. سلیماني، عادله. مشق نیکو: آموزش و تمرين خط تحريري تمام رده هاي سني. 
نیشابور: مشق نیکو، 139۲، 56 ص

موضوع درسي: هنر
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: آموزش هنر، نستعلیق، خط تحریري، تمرین خوش نویسي

چکيده: به منظور آموزش خط نستعلیق تحریري، کتاب حاضر براي تمام رده هاي سني فراهم شده 
و نویسنده بعد از توضیحاتي دربارة حروف، خط زمینه، و چگونگي قرارگیري حروف روي خط زمینه، 
تمرین هایي ارائه داده است. در این تمرین ها طرز قرار گرفتن، حروف الفبا و نیز چگونگي اتصاالت 
آن ها به نمایش درآمده و سپس تمرین هایي به صورت پررنگ و کم رنگ ارائه شده است. تمرین هاي 
پررنگ به فراگیرنده مي آموزد که چگونه کلمات را بنویسند و او با پررنگ کردن کلمه هاي کم رنگ 

سطح آموزش خود را باال مي برد و در زیر آن خود به تمرین مي پردازد.
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25. عزیزي بدرباني، ژیال. آموزش هنر و پرورش تفکر: اولین کتاب تخصصي پرورش تفکر و 
توسعه هوش هاي چندگانه با عبور از جاده هنر »ویژه دوره ابتدایي«. تهران: نگاه امروز، 1391، 100 ص

موضوع درسي: هنر،  مهارت هاي زندگي
قطع: رحلي

مخاطب: والدین، دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش هنر، پرورش تفکر، هوش هاي چندگانه، فعالیت هاي آموزشي

چکيده: برنامة درسي هنر در دورة ابتدایي بر رویکرد تربیت هنري مبتني است. دانش آموز از طریق 
درس هنر، خود، مخلوق، خلقت و خالق را بهتر مي شناسد. هنر براي پرورش و توسعة هوش هاي 
چندگانه، شامل هوش منطقي - ریاضي، هوش کالمي، هوش موسیقایي، هوش تصویري- فضایي، 
هوش حرکتي - جسماني، هوش درون فردي، میان فردي، هوش طبیعت گرا، هوش وجودگرا، بروز 
استعدادها و عواطف، پرورش تفکر همگرا و واگرا، توانایي هاي فردي و رشد اجتماعي فرصتي به وجود 
آورد. نگارنده در کتاب حاضر، به منظور آموزش هنر و پرورش تفکر و هوش دانش آموزان، فعالیت هایي 

در قالب وصل کردن نقاط به هم، رنگ کردن، و ... طراحي و ارائه کرده است.

26. فروتني، علي اکبر. آنچه بايد از سالمت دهان و دندان بدانيد. تهران: شایان نمودار، 
1390، ۲۲0 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: وزیري

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كليدي: بهداشت دهان و دندان، سالمت، دندان پزشکي، آموزش علوم

چکيده: کتاب حاضر به منظور مطالعة مربیان بهداشت مدارس و اولیاي دانش آموزان تدوین شده 
و حاوي اطالعاتي به زبان ساده به همراه تصویر در زمینة اهمیت مراقبت از دندان ها، مسواك زدن، 
از این دست  با عناویني  و جلوگیري از پوسیدگي و بیماري هاي دندان است. کتاب در ۲9 فصل 
نگارش یافته است: تغذیه، رویش دندان ها، مسواك، نخ دندان، ارتودنسي، عصب کشي، دندان مصنوعي، 

سفیدکردن دندان، ایمپلنت، و...
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27. اسپیدکار، محبوبه. گام به گام تا اندیشه: آيينه حواس. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 1391، 68 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: وزیري

مخاطب: معلم، دانش آموز
كلمات كليدي: تفکر فلسفي، راهنماي آموزشي، تفکر خالق، آموزش فلسفه براي کودکان

چکيده: کتاب »آیینه حواس« به معرفي روش هایي به منظور پرورش تفکر فلسفي درکودکان 7 تا 10 
ساله مي پردازد. کتاب براي مطالعة مربیان و اجراي روش هاي آن در ۲5 جلسه طراحي شده است. در 
هر جلسه که قرار است کودکان تفکر منطقي را یادبگیرند، موضوع، اهداف، وسایل مورد نیاز، روش کار، 
توصیه هاي تکمیلي و مدت زمان پیشنهادي براي اجراي طرح درج شده است. شناخت خود، پرورش 
حواس پنج گانه، مفهوم نظم، تفکر منطقي، پرورش حواس، علیت و ادراکات، موضوع برخي جلسات 

آموزش هستند.

28. ولي زاده، ماهان. داستان هاي روانشناختي: اتوبوس ديوها. تهران: بافرزندان، 1389، 16 ص
موضوع درسي: علوم تربیتي

قطع: پالتویي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: داستان آموزنده، قضاوت اجتماعي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: مخاطبان در این کتاب به شیوة داستاني با پسري آشنا مي شوند که رفتارهاي بدش را از 
دیوي آموخته است. البته رفتار دیو به بیشتر مردم شهر سرایت کرده است و همة آن ها تقریباً اشتباهات 
خودشان را گردن دیگران مي اندازند. سرانجام خود دیو هم اعتراف مي کند که آدم ها خیلي بدتر از دیوها 

رفتار مي کنند و مي خواهد از شهر آدم ها بگریزد.
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29. بومون، امیلي. اختراعات. مهدي ضرغامیان. تهران: محراب قلم، 1390، 1۲4 ص
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: دایرئالمعارف، اختراعات، تاریخ علم، آموزش علوم تجربي

چکيده: دایرئالمعارف حاضر شامل اطالعاتي مختصر و مفید و در عین حال ساده و آسان به همراه 
تصویرهاي رنگي درباره ي اختراعات بشر از آغاز تا عصر حاضر براي کودکان است. چگونگي اختراع 
چرخ، لوکوموتیو، دوچرخه، کشتي هاي بخار، زیردریایي، هواپیما، موشك، خط، کاغذ، تلفن، رادیو، 
تلویزیون، برخي وسایل کشاورزي، سوزن، دستگاه بافندگي، اتو، ساعت، ماشین حساب، عینك و ... از 

جمله مطالب کتاب حاضر هستند.

30. حیدري ابهري، غالمرضا. از اين خونه به اون خونه؛ تفسیر زیباي مفهوم مرگ براي بچه ها 
با نگاهي به دین و روانشناسي. تهران: قدیاني، 139۲، ۲4 ص

موضوع درسي: هدیه هاي آسمان
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، مفهوم مرگ، آگاه سازي کودکان

چکيده: نویسنده در این کتاب کوشیده است، با زباني بسیار ساده و شیرین مفهوم مرگ را براي 
کودکان بیان کند. او مرگ را همچون تولدي مي داند که در آن انسان از دنیاي تنگ و تاریك رها 
مي شود و به دنیاي بزرگي مي رود، و یا مرگ را همچون سفر مي داند که از یك شهر به شهر دیگر 
مي رویم و نیز مرگ را همچون در پیله بودن پروانه مطرح مي کند که بعد از تبدیل کرم به پروانه، باید 
پیله را رها کرد. در این کتاب همچنین نویسنده مطرح مي کند، کساني که در این دنیا خوب زندگي کرده 

باشند، مرگ زیبایي خواهند داشت و در آخرت زندگي بهتري را تجربه خواهند کرد.
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31. اورم، هلن. کتاب هاي سبز: از پسماند تا بازيافت. گلي افجه اي. تهران: شرکت انتشارات فني 
ایران، 1391، 3۲ ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: بازیافت زباله، مشکالت زباله ها، حفظ محیط زیست، پسماند

چکيده: روزنامه ها، مجله ها، بطري هاي شیشه اي، ظرف هاي پالستیکي، قوطي هاي فلزي کنسرو، 
قوطي هاي مقوایي و پسماند غذا، و حتي چیزهاي گران قیمت، بعد از مدتي به زباله تبدیل مي شوند 
و محیط را آلوده مي کنند. زباله ها در گودال هاي بزرگي که »گورستان زباله« نامیده مي شود، انباشته 
مي شوند و محیط را به نوعي آلوده مي کنند. با بازیافت خیلي از این زباله ها مي توان مشکل آلودگي 
محیط را تا حدودي پایین آورد. مخاطبان با مطالعة کتاب حاضر اطالعاتي دربارة زباله، آلودگي هایي که 
زباله ها ایجاد مي کنند، بازیافت کاغذ و پالستیك، بازیافت شیشه و فلز، بازیافت پسماند آلي، مشکالت 

کیسه هاي پالستیکي، مشکالت بسته بندي و ... به دست مي آورند.

32. کلي، میج. کتاب هاي سفید: از همه بدم مي آيد. نصرت مسرور. تهران: شرکت انتشارات فني 
ایران، 1390، ۲4 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب:  دانش آموز
كلمات كليدي: داستان آموزشي، آموزش مهارت هاي زندگي، ادب، دورة ابتدایي

چکيده: کودکان در این داستان با ملکة زنبوري آشنا مي شوند که از خدمتکارانش مي خواهد براي 
او کارهاي متفاوتي انجام بدهند. مثاًل لباس هایشان را بیاورند، صبحانه اش را آماده کنند و ... اما چون 
»لطفاً« نمي گوید، آن ها به دستوراتش گوش نمي دهند. بدین گونه ملکه تنها مي ماند و سرانجام تصمیم 

مي گیرد که با احترام و ادب از دیگران بخواهد کارهایي براي او انجام دهند.
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33. فروزش، فاطمه. داستان هاي هزار و یك شب: اسب چوبي. تهران: طاهر، 139۲، 86 ص
موضوع درسي: فارسي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: افسانه هاي عامه، داستان تخیلي، ادبیات کودکان

چکيده: »اسب چوبي« افسانه اي است که براي کودکان گروه سني »ب« و »ج« بازنویسي شده 
است. مخاطبان در این کتاب با پادشاهي آشنا مي شوند که بسیار قدرتمند است و آوازة شهرتش 
همه جا پیچیده است. روزي سه حکیم نزد او مي آیند و برایش سه هدیه مي آورند. این هدایا عبارت اند 
از: طاووس رنگارنگ، بوق مسي و یك اسب چوبي. حکیمان ادعا دارند که هر کدام از این سه هدیه 
مي توانند کاري براي پادشاه انجام دهند. پادشاه طاووس و بوق مسي را امتحان مي کند و درمي یابد 
که حکیمان راست مي گویند از این رو، آن دو پاداش خود را مي گیرند و پادشاه دو تن از دخترانش را 
به عقد آن ها درمي آورد. اما حکمیي که اسب چوبي آورده بود، ادعا مي کند که پادشاه مي تواند سوار آن 
شود و اسب چوبي او را به هر جا که خواست مي برد. پسر پادشاه سوار اسب چوبي مي شود و به شهر 
»صنعا« مي رود و در آنجا براي او ماجراهایي پیش مي آید که ادامه اش را در کتاب مي توانید دنبال کنید.

34. واعظ  نیا، پانته آ. استتار با رنگ آميزي. تهران: عابد، 1389، 3۲ ص
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: داستان آموزشي، دفاع ملي، دفاع از غیرنظامیان، پدافند غیرعامل، استتار

چکيده: »پدافند غیرعامل« یعني داشتن راه ها و روش هایي که ما را بدون استفاده از سالح، براي دفاع 
و حفاظت و کم کردن خسارت در مقابل حوادث غیرمترقبه و حوادث ناشي از جنگ آماده مي سازد. 
نگارنده در مجموعة حاضر سعي کرده است با زبان شیرین، کودکان را با اصول و مباني پدافند غیرعامل 
آشنا کند و آموزش هاي الزم را به آن ها بدهد. در این کتاب پادي- شخصیت جذاب این مجموعه 
داستان ها - در شرایط سخت زندگي به کمك پوریا مي آید و سعي مي کند یکي از اصول و ملزومات 
پدافند غیرعامل را به او آموزش دهد. پادي شخصیت تخیلي در ذهن پوریاست و در زماني که پوریا 
نمي تواند مشکالتش را حل کند، او در ذهن پوریا ظاهر مي شود و در تصمیم گیري ها به او کمك 

مي کند.
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35. برآبادي، محمود. ت مثل تاریخ: اسکندر مقدوني. تهران: مدرسه، 1390، 3۲ ص
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: اسکندر مقدوني، تسخیر ایران، ارسطو، تاریخ ایران باستان، سلسلة هخامنشیان

چکيده: اسکندر مقدوني، فرزند فیلیپ )شاه مقدونیه( و شاگرد ارسطو، تصمیم داشت انتقام شکست 
یونان را از شاه پارسیان بگیرد. از این رو به سرزمین پارس حمله کرد و سلسلة هخامنشیان را که بر اثر 
جنگ و اختالف هاي خانوادگي ضعیف شده بودند، شکست داد. در کتاب حاضر به زبان ساده و داستاني 
چگونگي آماده شدن اسکندر و فکر لشکرکشي به سرزمین ایران و شکست سرداران و سپاهیان ایراني 

به همراه تصویرهاي مناسب بیان شده است.

36. دافعي، حمید. اصول آموزش رياضي در دورۀ ابتدايي. تهران: دانش زنجان، 1391، ۲۲4 ص
موضوع درسي: ریاضي

قطع: وزیري
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، آموزش ریاضي، حل مسئله، روش هاي تدریس

چکيده: دیدگاه هاي نوین در آموزش ریاضي بر اهمیت تفکر، استدالل، کشف و درك معنادار مفاهیم 
ریاضي تأکید دارند. کتاب حاضر نیز براساس دیدگاه هاي نوین در آموزش ریاضي نگارش یافته و 
شامل این مطالب است: کودکان چگونه ریاضیات یاد مي گیرند؛ چگونه مي توان کودکان را به یادگیري 
ریاضیات ترغیب کرد؛ چگونه مي توان از طریق کارگروهي و مشارکت دانش آموزان، آن ها را در ریاضیات 
ورزیده ساخت ؛ آشنایي با اصول و استانداردهاي »شوراي ملي معلمان ریاضي« )NCTM(؛ کمك به 
رشد و توسعة مهارت حل مسئله در کودکان با تأکید بر مسائل پاسخ- باز، فرایند- باز و سؤاالت آزمون 
TIMS؛ نقش مواد آموزشي )مانند نرم افزارهاي ریاضي، دست سازه ها، ماشین حساب و...( در یادگیري 
بهتر ریاضي. به زعم نگارنده، کتاب حاضر به عنوان منبع درسي براي درس »آموزش ریاضي« در دورة 
ابتدایي جهت استفادة دانشجویان و معلمان رشتة آموزش ابتدایي و نیز براي همة معلمان دورة ابتدایي 

که ریاضي تدریس مي کنند، تهیه شده است.
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37. پورقنبري قاضیاني، لیال. اصول شاداب سازي در مدارس. تهران: قاطع البرهان، 1391، 48 ص
موضوع درسي: تربیت بدني

قطع: رقعي
مخاطب: معلم، والدین، مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

كلمات كليدي: شاداب سازي، روان شناسي، شادي، مدیریت مدرسه، برنامه هاي بهبود آموزش

چکيده: یکي از راه هایي که نگرش انسان را به زندگي حفظ مي کند. داشتن نگرشي همراه با قدرداني 
به زندگي است. در همین لحظه در هر موقعیتي که هستید، هنوز هم چیزهایي وجود دارند که بابت 
آن ها سپاسگزار باشید؛ مانند سالمت جسمي و رواني، وجود خانواده، داشتن دوستان خوب، و ... اگر 
دائم به این مورد فکر کنید که چه قدر خوش بخت هستید و بابت آن سپاسگزار باشید، این نگرش به 
کل زندگي شما سرایت مي کند. فهرستي از همة چیزهاي باارزشي که دارید، تهیه کنید. هر زمان که 

احساس افسردگي و کسالت کردید، به آن مراجعه کنید و آن را بخوانید.

38. ازگلي، مرضیه. دایرئالمعارف قهرمان هاي ایراني: افسانه هاي عاميانه. تهران: محراب قلم، 
139۲، 9۲ ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: قهرمان ها، جمشید، بهرام گور، تاریخ، شاه عباس، سمك عیار

چکيده: کتاب مصور حاضر، جلد سوم از مجموعه اي است که در آن برگزیده اي از قهرمان هاي 
ایراني با زباني ساده و روان براي کودکان و نوجوانان معرفي شده است. از قهرمان هایي مانند: پهلوان 
اکبر، سیمرغ، بوعلي سینا، خاله سوسکه، بلبل سرگشته، ملك جمشید، بهرام گور، شاه عباس، نخودي، 
سمك عیار در این کتاب سخن به میان آمده است. قهرمان هاي ایراني در زندگي، باورها، خواسته ها 
و آرزوهاي ایرانیان ریشه دارد. بعضي از آنها از تاریخ ایران برخاسته اند و بعضي دیگر تجلي آرزوهاي 
دست نیافتة مردم این سرزمین هستند. بعضي از آن ها قهرمان هایي هستند که در طول صدها سال 

توانسته اند بچه هاي ایراني را سرگرم کنند.
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39. کلهر، فریبا. با علي یا علي: امام رضا )ع(. مشهد: به نشر، 90، ۲4 ص
موضوع درسي: هدیه هاي آسمان

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: امام رضا )ع(، داستان آموزشي

چکيده: این کتاب حاوي جمالت کوتاه و مطالب ساده دربارة شیوه، شخصیت و سیرة امام رضا )ع( 
است. در این نوشته ها، امام رضا )ع( پرهیزکارترین افراد را کسي مي داند که بیشتر مطیع خداوند باشد 
و نیز اذعان مي کند: کسي که برادرش را به خاطر حکومت مي ُکشد، نمي تواند حکومت را به دیگري 
واگذار کند. همچنان که مأمون برادرش امین را به خاطر حکومت کشت و خواست حکومت را به امام 
رضا )ع( ببخشد که امام باور نکرد. از زبان یکي از هم سفران امام رضا )ع( آمده است که امام رضا )ع( 
از هر شهري که رد مي شد، مردم براي دیدنش مي آمدند و سر از پا نمي شناختند. در مطالب دیگر کتاب 
اشاره مي شود که امام )ع( با مردم ساده نشست و برخاست مي کرد. مردم را از اسراف برحذر مي داشت 
و در برابر حیله گري مأمون، زماني که وي را ولیعهد خود مي کند، صبر و سکوت اختیار مي کند و آرزوي 

رهایي از دست مأمون را دارد.

40. ریچاردز، جولي. انرژي ها: انرژي آبي. سپیده ایزي. مشهد: به نشر، 1391، 3۲ ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: انرژي آبي، انرژي موج، میکروتوربین، آموزش علوم تجربي

چکيده: انرژي که از آب جاري به دست مي آید، انرژي آبي یا »هیدروانرژي« نامیده مي شود. انرژي 
آبي توربین ها را به حرکت درمي آورد و برق تولید مي کند. جزر و مد دریا، آب هاي داغ زیرزمیني و 
آب هاي اقیانوسي منابعي هستند که در تولید انرژي آبي نقش بسیار مؤثري دارند. کودکان با مطالعة 
کتاب حاضر و مشاهدة تصویرهاي رنگي به زبان ساده دربارة انرژي آب، منابع انرژي آبي، و کاربردهاي 

آن مطالبي مي آموزند.
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41. ریچاردز، جولي. انرژي ها: انرژي بادي. سپیده ایزي. مشهد: به نشر، 1391، 3۲ ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: انرژي باد، توربین هاي بادي، آموزش علوم تجربي

چکيده: انرژي باد دانه هاي گیاهان را مي پراکند، ابرها را جابه جا مي کند و در دریاها موج پدید مي آورد. 
اگر این انرژي توسط توربین هاي بادي مهار شود، مي توان براي تولید برق از آن استفاده کرد. کتاب 
انرژي باد، کاربردهاي آن، و چگونگي کار توربین هاي بادي و نیروگاه هاي بادي را به صورت مختصر 
و مفید به همراه تصویرهاي رنگي شرح مي دهد. در پایان کتاب نیز واژه نامه و فهرست راهنما درج 

شده است.

42. ریچاردز، جولي. انرژي ها: انرژي خورشيدي. سپیده ایزي. مشهد: به نشر، 1391، 3۲ ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: انرژي، انرژي خورشیدي، مزرعه هاي خورشیدي، آموزش علوم تجربي

چکيده: این کتاب داراي اطالعات مختصر و مفیدي دربارة انرژي خورشیدي است. انرژي قابل 
برگشت، انرژي خورشید در طبیعت، مزرعه هاي خورشیدي، نیروگاه هاي خورشیدي، چگونه بهره گیري 
از انرژي خورشیدي و ... از جمله مطالب است. در پایان کتاب واژه نامه و فهرست راهنما درج شده است.
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43. اکسالد، کریس. انرژي در آينده: انرژي خورشیدي، انرژي باد، انرژي آب و انرژي زمین گرمایي، 
سوخت هاي فسیلي و سوخت هاي زیستي، انرژي هسته اي. حسن ساالري. تهران: مدرسه، 1391، 

160 ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: انرژي، برق، خورشید

چکيده: کتاب مصور حاضر، به بیان و بررسي موضوع انرژي، انواع آن و وضعیت آن در آینده مي پردازد. 
در این کتاب از نوعي انرژي سخن گفته مي شود که انسان ها براي پیشبرد کارهاي روزانه از آن بهره 
مي گیرند. انسان ها انرژي را براي جابه جایي، گرم کردن یا سرد کردن، پختن غذا، به کار انداختن 
دستگاه ها، روشن کردن ساختمان ها و خیابان ها و تولید کاال در کارخانه ها نیاز دارند. چگونگي تولید برق 
از خورشید، چگونگي بهره برداري از باد، چگونگي تولید برق از موج دریا، چگونگي تولید برق از گرماي 

درون زمین، سودها و زیان هاي انرژي هسته اي از محورهاي اصلي موردبحث در این کتاب هستند.

44. سیلورمن، برفي. کتاب هاي سبز: انرژي و صرفه جويي به روايت آزمايش. محمدابراهیم 
ابوکاظمي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1391، 48 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: وزیري

مخاطب: معلم، دانش آموز
كلمات كليدي: مصرف انرژي، سوخت هاي فسیلي، آموزش علوم تجربي، صرفه جویي

چکيده: این کتاب حاوي توضیحات جامع، مثال ها، فعالیت ها و عکس هایي است که مخاطبان را با 
مفهوم انرژي، انواع آن، و چگونگي تولید و بهره برداري از انرژي هاي گوناگون آشنا مي سازد. مطالب 
مطرح شده در این کتاب عبارت اند از: انرژي چیست؟؛ سوخت هاي فسیلي؛ تغییر آب و هوا؛ مصرف 
عاقالنة انرژي؛ راه هاي صرفه جویي؛ سوخت هاي آینده؛ انرژي باد و آب؛ استفاده از انرژي گیاهان و 

جانوران؛ انرژي و نوجوانان.
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45. ریچاردز، جولي. انرژي ها: انرژي هسته اي. فاطمه ابراهیم زاده. مشهد: به نشر، 1391، 3۲ ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: انرژي هسته اي، تولید برق، آموزش علوم تجربي

چکيده: انرژي هسته اي درون اتم ها ذخیره شده است. تمام آنچه که در دنیا وجود دارد، از اتم ساخته 
شده است. اتم ها آن قدر کوچك اند که با چشم دیده نمي شوند. انرژي هسته اي یا تشعشع کاربردهاي 
فراواني دارد. از جمله اینکه مي توان براي تولید برق از آن استفاده کرد. این کار در نیروگاه هاي هسته اي 
استریل کردن  این حال کاربردهایي در  با  بسیار خطرناك است،  انرژي هسته اي  صورت مي گیرد. 
تجهیزات پزشکي، ردیابي و درمان دارد. در کتاب حاضر به زبان ساده و به همراه تصویرهاي رنگي، 
مطالب مختصر و مفیدي دربارة انرژي هسته اي، و چگونگي تولید و کاربردهاي آن براي کودکان درج 

شده است. در پایان کتاب نیز واژه نامه و فهرست راهنما آمده است.

46. میست ، رزالین. منظومه شمسي: اورانوس و نپتون و سياره هاي كوتوله. سپیده ایزي. 
مشهد: به نشر، 1391، ۲4 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كليدي: اورانوس، نپتون، منظومة شمسي، آموزش علوم تجربي

چکيده: کتاب حاضر به زبان ساده و به همراه تصویرهاي رنگي، اطالعات مختصر و مفیدي دربارة 
اورانوس و نپتون، فاصله هاي آن ها تا خورشید، قمرهاي آن ها و نیز سیاره هاي کوتوله و پلوتو که 
خیلي دور از خورشید هستند، گنجانده شده است. در پایان کتاب، فهرست واژگان، فهرست راهنما و 

یادداشت هایي براي والدین و معلمان آمده است.
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47. مورگان، سالي. حفظ محیط زیست: باران اسيدي. محمد رضا داهي. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 1390، ۲4 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: هوا، آلودگي، باران اسیدي، تخریب ساختمان ها، آموزش علوم تجربي

چکيده: باران اسیدي یا آلودگي اسیدي، همه چیز را، حتي اگر ازجنس سنگ یا فلز باشد، مي خورد. 
پل ها و ریل هاي راه آهن بر اثر این عامل ضعیف مي شوند و اگر باران اسیدي نبود، نیازي هم نبود تا 
پیش از موقع آن ها را تعمیر یا عوض کنند. کودکان با مطالعة مطالب مختصر و آسان کتاب حاضر 
و مشاهدة تصویرهاي آن، با باران اسیدي و چگونگي تخریب ساختما ن ها و محیط زیست توسط آن، 
چگونگي تولید باران اسیدي، نحوة اندازه گیري آن، تاریخچه و چرخة باران اسیدي، بیماري هاي حاصل 
از این نوع آلودگي و ... آشنا مي شوند. در کنار مطالب، آزمایش هایي نیز به منظور درك بهتر موضوع 

گنجانده شده اند تا مخاطبان با انجام آن ها، مطالب را بهتر درك کنند.

48. فیکس، الگزاندرا. بازمصرف، بازيافت، بازكاهي در مصرف انرژي. هایده کروبي. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 139۲، 36 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: بازیافت، انرژي، صرفه جویي

چکيده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعه »بازمصرف، بازیافت، باز کاهي« است که 
با زباني ساده و روان نگاشته شده است. این کتاب به مفهوم مصرف کمتر و بهتر انرژي ها مي پردازد 
و در آن به آثار زیان بار پسماند، تفاوت بین منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر و راه هاي بازمصرف و 
بازیافت مواد اشاره مي شود. چگونگي تولید انرژي، چگونگي مصرف انرژي، شناخت مواد تجدید پذیر، 
چگونگي صرفه جویي در مصرف انرژي از محورهاي اصلي موردبحث در این کتاب هستند. ساختار 
کتاب به این شکل است که در آن سؤال هاي اساسي دربارة موضوع طرح شده و به تشریح و پاسخ به 

آنان پرداخته شده است.
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49. فیکس، الگزاندرا. بازمصرف، بازيافت، بازكاهي در مصرف پالستيك. نگار عجایبي. 
تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 139۲، 36 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: بازمصرف، بازیافت، بازکاهي، پالستیك، پسماند

چکيده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعه »بازمصرف، بازیافت، بازکاهي« است که با 
زباني ساده و روان نگاشته شده است. این کتاب به مفهوم مصرف کمتر و بهتر پالستیك ها مي پردازد و 
در آن به آثار زیان بار پسماند، تفاوت بین منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر و راه هاي بازمصرف و بازیافت 
پالستیك اشاره مي شود. چگونگي ساخت و مصرف پالستیك، آثار پسماند پالستیك بر محیط زیست، 
چگونگي بازمصرف و بازیابي و کاهش پسماند پالستیك از محورهاي اصلي موردبحث در این کتاب 
هستند. ساختار کتاب به این شکل است که در آن سؤال هاي اساسي دربارة موضوع طرح شده و به 

تشریح و پاسخ به آنان پرداخته  شده است.

50. فیکس، الگزاندرا. بازمصرف، بازيافت، بازكاهي در مصرف كاغذ. هایده کروبي. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 139۲، 34 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: پسماند، کاغذ، محیط زیست، بازمصرف

چکيده: کتاب حاضر یکي از کتاب هاي مجموعة »بازمصرف، بازیافت، بازکاهي« است. این کتاب به 
مفهوم مصرف کمتر و بهتر کاغذها مي پردازد و در آن به آثار زیان بار پسماند، تفاوت بین منابع تجدید 
پذیر و تجدید ناپذیر و راه هاي بازمصرف و بازیافت کاغذ اشاره مي شود. چگونگي ساخت و مصرف 
کاغذ، آثار پسماند کاغذ بر محیط  زیست، چگونگي بازمصرف و بازیابي و کاهش پسماند کاغذ از 
محورهاي اصلي موردبحث در این کتاب هستند. ساختار کتاب به این شکل است که در آن سؤال هاي 

اساسي دربارة موضوع طرح  شده و به تشریح و پاسخ به آنان پرداخته شده است.
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51. ون کلیوز، جنیس. بازي كن و بياموز )طرح هاي علمي و فعاليت آسان براي بچه ها(.  
تهران: قدیاني، 1391، ۲۲4 ص

موضوع درسي: عمومي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آزمایش، آموزش علوم، طبیعت، حشرات، بدن انسان

چکيده: این کتاب در چهار بخش نوشته شده و حاوي آزمایش هایي دربارة فیزیك، طبیعت، حشرات 
و بدن انسان است. قبل از انجام هر آزمایش وسایل الزم و نحوة انجام آزمایش درج شده است. کتاب 

از طریق بازي و فعالیت هاي ساده، کودکان را با مفاهیم علوم تجربي آشنا مي سازد.

52. موریس، نیل. کودکان سبز: باز يافت. سعیده عاقلتر. مشهد: به نشر، 1390، ۲4 ص
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: بازیافت، زباله زدایي، حفظ محیط زیست، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر و مشاهدة تصویرهاي رنگي آن اطالعات مختصر و مفیدي 
دربارة زباله، مواد بازیافتي، علت بازیافت، دفن زباله ها، کم مصرف کردن، بازیافت کاغذ و... به دست 

مي آورند. به این ترتیب مي آموزند که با بازیافت مواد مصرفي، به پاکیزگي محیط زیست کمك کنند.
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53. گلداسمیت، مایك. بازيافت چيست؟. هایده کروبي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 
1390، ۲4 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: بازیافت، حفظ محیط زیست، آموزش علوم تجربي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: یکي از مهم ترین کارها براي حفظ محیط زیست، »بازیافت« است. کودکان در این کتاب با 
سه اصل طالیي حفظ محیط زیست و دالیل و مراحل بازیافت آشنا مي شوند و مي آموزند چگونه با 
بازیافت شیشه، پالستیك، کاغذ، فلزات، بتن و الستیك در مصرف انرژي صرفه جویي و به حفظ منابع 

طبیعي کمك کنند.

54. میندن، سیسیلیا میر، جوان. حفظ محیط زیست: بازيافت در مغازه بابا بزرگ. هایده کروبي. 
تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1390، ۲4 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: بازیافت، داستان آموزشي، آموزش اقتصاد، مهارت هاي زندگي

چکيده: این کتاب به منظور آشنایي کودکان با مفهوم »بازیافت« و »مصرف بهینه« نگارش یافته 
است. خرس سبز هر پنج شنبه به مغازه ي پدربزرگش مي رود و به او کمك مي کند. پدربزرگش به او یاد 
مي دهد که چگونه مي توان از وسایلي که مصرف شده اند، دوباره استفاده کرد و یا آن ها را بازیافت نمود. 

تصویرهاي رنگي کتاب به یادگیري مطلب کمك مي کنند.
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55. تاجیك پیر، عقیل. بازي هاي فراموش شده. تهران: پلك، 1389، ۲8 ص
موضوع درسي: تربیت بدني

قطع: رقعي
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: بازي هاي نمایشي، تربیت بدني، کودکان ایراني، مهارت هاي اجتماعي

چکيده: بازي ها در پیشبرد انگیزة هم زیستي و هم یاري و ایجاد حس تعاون در انسان نقش مهمي را 
ایفا مي کنند. بازي ها در عین سادگي مي توانند بهترین تأثیر را در روح و روان و فکر آدمي بگذارند. در 
کتاب حاضر، 4۲ نوع بازي معرفي و نوع انجام آن ها شرح داده مي شود و تصویرهایي از چگونگي انجام 
آن ها نشان داده شده است. برخي از این بازي ها عبارت اند از: آفتاب مهتاب؛ اتل متل؛ برجك بازي؛ 

تاب بازي؛ چس خورك؛ دوزبازي؛ زور زورك؛ کمربند بازي.

56. پالمر، دبورا. بازي هاي كنترل خشم براي كودكان. امیر جهانیان نجف آبادي، حدیث ایماني. 
اصفهان: کیاراد، 1390، ۲۲0 ص
موضوع درسي: علوم تربیتي

قطع: رقعي
مخاطب: معلم، والدین

كلمات كليدي: کنترل خشم، بهداشت رواني، بازي آموزشي، آموزش کودکان

چکيده: مهارت »کنترل خشم« از جمله مهارت هاي زندگي است. نویسندة کتاب حاضر به منظور 
این که فرزندان از دوران کودکي با این مهارت آشنا شوند، فنون کنترل خشم را از طریق بازي هاي 
متنوع در کتاب ارائه مي دهد. کتاب در دو بخش فراهم آمده است: در بخش اول مطالبي دربارة کنترل 
خشم، درك خشم، علل انجام بازي ها براي کنترل خشم، سازمان دهي محیط عاطفي و... آمده است. در 

بخش دوم انواع بازي ها و چگونگي انجام آن ها به منظور کنترل خشم معرفي مي شود.
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57. براون، پیتر. باغچه ى پسرك. هایده عبدالحسین زاده. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 
139۲، 36 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: راه آهن، باغچه، سبزه، آموزنده، اجتماعي

چکيده: کتاب مصّور حاضر از مجموعه کتاب هاي سبز است که دربردارندة داستاني آموزنده و اجتماعي 
پیرامون باغباني و زندگي شهري است. در این داستان آمده: روزگاري، شهري بود که نه باغچه و باغ 
داشت و نه درخت و سبزه. پسربّچه اي در این شهر زندگي مي کرد که دلش نمي خواست در خانه بماند. 
اسم این پسربّچه »لیام« بود. لیام در صبح یك روز باراني که اطراف راه آهن قدیمي شهر قدم مي زد، به 
سمت ریل راه آهن رفت. در آنجا با چند بوتة کوچك مواجه شد و شروع کرد به رسیدگي به آن بوته ها. 

این کار لیام به تدریج تحّول بزرگي در شهر به وجود آورد.

58. دوگیبرت، فرانسوا. دایرئالمعارف کوچك من: باغ وحش. رویا خوئي. تهران: محراب قلم، 1391، 
36 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دنیاي وحش، گربه سانان، فیل ها، میمون ها، پرندگان، زندگي حیوانات

چکيده: کتاب حاضر که از جمله کتاب هاي مرجع براي کودکان است، در بردارندة اطالعات مختصر 
و مفیدي به همراه نقاشي هاي جالب و دوست داشتني دربارة حیوانات وحشي همچون شیرها، ببرها، 
میمون ها، فیل ها، اسب آبي، زرافه و خر و... است. در این کتاب به خصوصیات ظاهري، محل زندگي، 
نوع تغذیه، نوع رفتار و نوع زندگي حیوانات اشاره مي شود. در پایان کتاب برخي خصوصیات شگفت انگیز 

حیوانات درج شده است.
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59. تیلور، هلن. دانستنیهاي شگفت انگیز: باور كردني نيست اما ... محمود هوسي. مشهد: به 
نشر، 1391، ۲44 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، آب و هوا، الکتریسیته، رنگ ها، حواس، فصل ها

چکيده: دایرئالمعارف حاضر در هشت بخش با دانستني هایي دربارة آب و هوا، الکتریسیته، رنگ ها، 
فصل ها، گیاهان، زمان و ستارگان نوشته شده است. این کتاب به صورت 10 جلد مجزا نیز قباًل چاپ 
شده است. نویسنده کوشیده است در هر بخش به زبان ساده، اطالعات مختصر و مفیدي دربارة هر 
مطلب به همراه تصویر ارائه دهد. آزمایش هایي نیز به منظور درك بهتر مطالب در نظر گرفته شده اند. 

در پایان هر بخش واژه نامه و توضیحات اضافه آمده است.

60. آذر، احمدرضا. بچه خوش قول و امانتدار. تهران: سرو یاسین، 1390، ۲4 ص
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: خوش قولي، امانت داري

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر و مشاهدة تصویرهاي آن، با بچه هایي آشنا مي شوند که سعي 
مي کنند به کمك مربي، افرادي امانت دار باشند و نسبت به قول هایي که مي دهند، وفادار بمانند. مطالب 
کتاب به صورت گفت وگو بین کودکان و مربي است. در این میان مربي تالش مي کند، کودکان را با 
طرح سؤال هایي وارد بحث و گفت وگو کند. کودکان نیز راه حل هاي متفاوتي در راستاي سؤال مطرح 

شده ارائه مي دهند. گفتني است کتاب با سي دي همراه است.
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61. باوفا، کریم. بخشندگي )در قرآن و حديث(. تبریز: احرار، 1390، 16 ص
موضوع درسي: هدیه هاي آسمان

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: بخشندگي، آموزش مذهبي، آموزش اخالقي، قرآن و احادیث

چکيده: در اسالم از انواع »بخشندگي« مانند احترام گذاشتن زیاد به مهمان، احترام به همسایه و 
احترام به اقوام نزدیك نام برده شده است و ما را به انجام آن ها تشویق کرده  اند. بخشندگي در برابر 
مهمان وظیفة همة مسلمانان است و نشان دهندة ایمان به خداوند است. در این کتاب با اشاره به آیات 
قرآن و احادیث، به ارزش و اهمیت بخشندگي اشاره شده و در ادامه داستان هایي دربارة بخشندگي، نیز 
پاداش بخشندگي درج شده است. در پایان نیز آزمون اخالقي به منظور سنجش بخشندگي مخاطبان 

آورده شده است.

62. سالم، سودابه. بخوان با من بساز با من )1 و 2(. تهران: سوره مهر، 1389، 118 ص
موضوع درسي: هنر

قطع: خشتي
مخاطب: معلم

كلمات كليدي: آموزش موسیقي، هنر براي کودکان، هوش موسیقیایي

نیز  از حیطة متفاوت رشد کودك، رشد موسیقیایي و  چکيده: مربي موسیقي کودك، به آگاهي 
راه هاي گسترش اطالعات موسیقیایي کودك نیاز دارد. زیرا کودك باید اطالعات موسیقیایي خود 
را سازمان دهي و پردازش کند تا در فعالیت هاي بعدي مورد استفاده قرار دهد. رشد هوش موسیقیایي، 
مستقل از دیگر جنبه هاي هوش نیست، به همین سبب آگاهي مربیان از نظرات روان شناسان متخصص 

رشد و آموزش کودکان ضروري است.
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63. کانر، جو. بخوانيم. بدانيم...چرا؟. پریسا جباري. تهران: آبشن، 1391، 60 ص
موضوع درسي: عمومي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: اطالعات عمومي، پرسش و پاسخ، آموزش کودکان

چکيده: در این کتاب به 50 سؤال کودکان در زمینه هاي گوناگون پرسش هاي مختصر و مفیدي داده 
مي شود. موضوع سؤال ها عبارت اند از: علت شناور شدن فضانوردان در هوا، ریزش برگ درختان در 
پاییز، چگونگي رشد نوزاد قورباغه، چگونه مریض شدن، علت پرواز نکردن پنگوئن ها، دلیل برگزاري 
بازي هاي المپیك، علت بوي بد راسوها، دلیل شناور ماندن کشتي ها در آب،  و ... در پایان کتاب آزموني 

از متن کتاب و پاسخ نامة آن آمده است.

64. کانر، جو. بخوانيم. بدانيم...چگونه؟. پریسا جباري. تهران: آبشن، 1391، 60 ص
موضوع درسي: عمومي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: اطالعات عمومي، پرسش و پاسخ، آموزش کودکان

چکيده: در این کتاب به بیش از 50 سؤال کودکان در زمینة مردگان مصریان باستان، سرعت، 
موشك  ها، عمر زمین، ارتفاع آسمان، غذاي کوسه ها، ساخته شدن غارها، شکل گرفتن کوه ها، شکل 
دایناسورها، عمر درخت، تار عنکبوت ها و... پاسخ هاي مختصر و مفیدي داده شده است. سؤاالت داخل 
کادرهاي حبابي، بادکنکي، دایره اي، ابري و... قرار گرفته اند و در داخل کادرهاي دیگر پاسخ آن ها 
گنجانده شده است. در کادرهاي سبز رنگ که کنار صفحات قرار دارند، اطالعات بیشتري دربارة 
موضوع موردنظر درج شده است. تصویرهاي عجیب و غریب و کارتوني کتاب بر جذابیت آن افزوده اند.
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65. کانر، جو. بخوانيم. بدانيم...چه كسي؟. پریسا جباري. تهران: آبشن، 1391، 60 ص
موضوع درسي: عمومي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: پرسش و پاسخ، اطالعات عمومي، آموزش کودکان

چکيده: جهان اطراف ما پر از سؤال هاي گوناگون است. کودکان با خواندن این کتاب و مشاهدة 
تصویرهاي رنگي آن به جواب 50 پرسش خود مي رسند. این سؤال ها دربارة اولین کاشفان، یونانیان 
باستان، اولین انسان هایي که به فضا رفتند، امواج رادیویي، زبان رمز، نوشتن با قلم مو، رومیان باستان، 
مردان کوهستان، ژاندارك، سردار نوجوان، عروسك گرداني، بزرگ ترین حفاران تونل و... است. در هر 
صفحه، سؤالي مطرح و در ادامه، جوابي مختصر، مفید و موجز به آن داده مي شود. درون کادرهاي 

کوچك زرد نیز اطالعاتي بیشتر دربارة سؤال مطرح شده گنجانده شده است.

66. اسمیت، پني. دایرئالمعارف من دربارة: بدن انسان. حسین الوندي. تهران: محراب قلم، 1390، 
1۲8 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع، علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، بدن انسان، آموزش علوم تجربي، کالبدشناسي انسان

چکيده: دایرئالمعارف حاضر به منظور آشنایي کودکان با بدن انسان و اندام هاي آن به وجود آمده 
و شامل مطالبي ساده و موجز و مختصر به همراه تصویرهاي رنگي است. اسکلت و استخوان ها، 
ماهیچه هاي حرکتي، مغز و حواس، قلب و خون، شش ها و تنفس، پوست، ناخن ها و موها، مبارزه با 
بیماري، دستگاه گوارش، دستگاه دفع ادرار، تولید مثل و رشد، چرخة زندگي و... از جمله مباحث کتاب 

هستند. در پایان کتاب نیز واژه نامه و نمایه درج شده است.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي 48

67. اکسالد، کریس. چراهاي شگفت  انگیز: بدن انسان: پاسخ به كنجکاوي هاي كودكان و 
نوجوانان. امیر صالحي طالقاني. تهران: نحل، 1391، 3۲ ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: بدن انسان، پرسش و پاسخ، آموزش علوم تجربي

چکيده: در کتاب حاضر به برخي از سؤاالت کودکان و نوجوانان در ارتباط با بدن انسان جواب داده 
مي شود؛ سؤاالتي دربارة ضخامت پوست، مواد تشکیل دهندة ناخن، مواد تشکیل دهندة استخوان ها، 
چگونگي کار ماهیچه ها، چگونگي ورود هوا به شش ها، علت تپش قلب، چگونگي تولید موج در مغز و...

68. اسمالمن، کلر. بدن تو چه طور كار مي كند؟. مهري امیرزادگان. تهران: شباهنگ، 1390، 34 ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: بدن، کارکرد اندام ها، آموزش علوم تجربي، فیزیولوژي

چکيده: کتاب حاضر حاوي اطالعاتي مختصر و کلي به همراه تصویرهاي رنگي درباره ي پوست 
و عملکرد آن، کار شش ها، شکل و اندازه استخوان ها، دستگاه گوارش و کار اندام هاي گوارش، خون 
و محتویات آن، عملکرد خون، گردش خون در بدن، ضربان قلب، کار دندان ها، و آزمایش هایي ساده 

دربارة کار برخي مواد موجود در بدن و اندام هاست.
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69. واندویل، اگنس و النسینا، میشل. دایرئالمعارف کوچك من دربارة: بدن من. رویا خوئي. تهران: 
محراب قلم، 1390، 36 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع، علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: اعضاي بدن، دستگاه هاي بدن، تغییرات بدن، آموزش علوم تجربي

چکيده: دایرئالمعارف حاضر به منظور آشنایي کودکان با بدن انسان و تفاوت هاي بدني دختران و 
پسران، نقش پوست و مو، ماهیچه و استخوان، و ریه و قلب، فعالیت مغز و کنترل اعضاي بدن، نقش 
اعضاي بدن، فواید تغذیه و خواب، حالت هاي متفاوت بدن، مراقبت از بدن به روش هاي گوناگون، علل 
برخي دردها، بزرگ شدن و تغییرات بدن، و ... به زبان ساده و با تصویرهاي رنگي نگارش یافته است.

70. گروه نویسندگان. کتاب هاي سبز: برق براي كودكان: کتاب سرگرمي و رنگ آمیزي. هایده 
کروبي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1390، ۲4 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: تولید برق، نیروگاه، انرژي خورشیدي، آموزش مهارت هاي زندگي، علوم تجربي

چکيده: مخاطبان با مطالعة کتاب حاضر به کمك مطلب، تصویر، سرگرمي و بازي دربارة تولید برق، 
انتقال برق از نیروگاه به منازل، چگونگي صرفه جویي از مصرف برق، راه هاي جلوگیري از مصرف 
زیاد برق، منابع تولید برق و انرژي خورشیدي اطالعات مختصر و مفیدي به دست مي آورند. در پایان 
کتاب نیز 14 سؤال دربارة مسیر انتقال برق از نیروگاه به خانه، صرفه جویي برق، المپ هاي کم مصرف 
و پرمصرف وسایل پرمصرف، روش هاي صرفه جویي در مصرف برق، انواع انرژي، منابع انرژي و... 

آمده است.
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71. گروه نویسندگان. برق و ايمني براي كودكان. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1391، 16 ص
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: برق، خطر، سرگرمي، رنگ آمیزي

چکيده: این کتاب شامل سرگرمي ها و اشکالي براي رنگ آمیزي کودکان است. در این کتاب بیان 
مي شود که چگونه از لوازم برقي به طور صحیح استفاده شود تا از خطرات آن جلوگیري گردد. همچنین 
بیان مي شود که برق مهم ترین نوع انرژي است و از آن براي به کار انداختن لوازم برقي متنوعي استفاده 
مي شود و نور، سرما و گرما تولید مي کند. اما در موقع استفاده از برق باید مراقب بود زیرا احتمال خطر 

زیادي وجود دارد.

72. لوئین، نانسي. بزرگترين سياره: سياره برجيس. سلیمان فرهادیان. تهران: مدرسه، 1391، 
۲4 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: سیاره، مشتري، منظومه خورشیدي

چکيده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعه »آشنایي با منظومه خورشیدي« است که با 
ادبیاتي ویژة نوجوانان نگاشته شده است. در این شماره به سیارة مشتري، که شبیه لکه سرخ و بزرگي 
است، پرداخته شده و اطالعات کاملي در مورد ویژگي ها، ظاهر و مکان این سیاره بیان شده است. ساختار 
این کتاب بدین گونه است که پس از بیان هر نکته اي دربارة سیارة مشتري، متن کوتاهي با عنوان 
دانستني هاي جالب درباره این سیاره آمده است. در این کتاب مي خوانیم که مشتري از روي زمین مانند 
خال سرخ کوچکي به نظر مي رسد. اما این لکه یك توفان بزرگ است که پهناي آن دو برابر سیاره 

زمین است.
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73. محلوجي، شیرانا/ حلواجي زاده، دلناز. بسته آموزشي كارآفرينان جوان )روكا( پاسخ 
فعاليت ها. تهران: موسسه منادیان توسعه پایدار، 139۲، 86 ص

موضوع درسي: کار و فن آوري
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: کارآفریني نوجوانان، کسب و کار، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: طبق نتایج پژوهش ها، همة افراد از لحظة تولد به صورت ذاتي خالق هستند و مي توانند 
ایده پردازي کنند. اما کارآفریني که در ساده ترین تعریفش تبدیل ایده هاي خالقانه به کسب و کار است، 
مفاهیم، اصول و قواعدي دارد که قابل آموزش هستند. بنابراین، آموزش کارآفریني به افراد، موضوع 
مهمي است که باید کاماًل مورد توجه قرار بگیرد. کتاب »بستة آموزشي کارآفرینان جوان، شمارة ۲« به 

پاسخ فعالیت هایي پرداخته است که در جلد اول به صورت 9 گام مطرح شده بود.

74. بهزادي، نازنین. بسته آموزشي كارآفرينان جوان )روكا( كتاب راهنما. تهران: موسسه 
منادیان توسعه پایدار، 139۲، 156 ص

موضوع درسي: کار و فن آوري
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: کارآفریني نوجوانان و جوانان، کسب و کار، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کارآفریني به پیشرفت و موفقیت افراد، مي انجامد و از آنجا که افراد جامعه، کشور را مي سازند، 
موفقیت و فعالیت هاي کارآفرینانة آن ها سبب پیشرفت و موفقیت کشور مي شود. پس، افراد جامعه 
باید یاد بگیرند که چگونه ایده هاي خالقانة خود را عملي کنند، کسب و کارهاي جدیدي راه اندازي 
کنند و کارآفرین شوند. در این بستة آموزشي، کارآفرینان جوان با 9 گام و با تکیه بر تجربة خبرگان 
دانشگاهي در حوزة کارآفریني آشنا مي شوند. هر گام به زباني ساده و جذاب به توضیح مهم ترین مباحث 

و موضوعات کارآفریني مي پردازد.
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75. راکول، آن اف. کتاب هاي سبز: بنزين: صرفه جويي و محيط زيست. هایده کروبي. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 1390، 3۲ ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: تولید بنزین، صرفه جویي، محیط زیست، انرژي فسیلي

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر که به زبان ساده و موجز نوشته شده است، دربارة به وجود آمدن 
بنزین از نفت خام، فسیل هایي که نفت را به وجود مي آورند، مراحلي که نفت خام طي مي کند تا بنزین از 
آن به وجود آید، استفاده هایي که نفت و بنزین دارند، آلودگي هایي که این مواد ایجاد مي کنند و راه هاي 

بهتري که مي شود از آن ها انرژي به وجود آورد، اطالعاتي به دست مي آورند.

76. خیمنس،  نوریا. بوي زباله! پيف )زمين ما(. هایده کروبي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 
139۲، 36 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: زباله، حفظ محیط زیست، بازیافت

چکيده: کتاب مصور حاضر، با موضوع زباله و بازیافت، با زباني ساده نگاشته شده است. در این کتاب 
سعي شده تا اطالعاتي به کودکان و نوجوانان داده شود که بتوانند با راه حل هاي ساده و کوچك، تغییرات 
بزرگ و اساسي در حفظ محیط زیست ایجاد کنند. مقدار زبالة تولیدي ساالنه، مضرات زباله ها براي 
انسان ها و محیط زیست، چگونگي از بین بردن زباله ها، راه حل هاي اساسي براي حل مشکل زباله ها از 
محورهاي اصلي موردبررسي در این کتاب هستند. در این کتاب به بچه ها اهمیت محیط زیست و سالم 
نگه داشتن آن تشریح مي شود و به آن ها آموزش داده مي شود که چگونه از برخي از مواد دورریختني 

استفاده کنند.
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77. لوئین، نانسي. به پهلو خوابيده: سياره اورانوس. سلیمان فرهادیان. تهران: مدرسه، 1391، 
۲4 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: سیاره، اورانوس، منظومه خورشیدي

چکيده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعه »آشنایي با منظومة خورشیدي« است که 
با ادبیاتي ویژة نوجوانان نگاشته شده است. در این شماره به سیارة اورانوس، پرداخته شده و اطالعات 
کاملي در مورد ویژگي ها، ظاهر و مکان این سیاره بیان شده است. ساختار این کتاب بدین گونه است 
که پس از بیان هر نکته اي دربارة سیارة اورانوس، متن کوتاهي با عنوان دانستني هاي جالب دربارة این 

سیاره آمده است. در این کتاب مي خوانیم که سیارة اورانوس یکي از سیاره هاي دور از خورشید است.

78. بروزوویچ، ریچارد. به خجالت بگو خدانگهدار: كتاب تمريني براي كمك به كودكان،  
در غلبه بر كمرويي. لیال شریفي. تهران: اندیشه معاصر، 1391، 136 ص

موضوع درسي: علوم تربیتي
قطع: وزیري

مخاطب: معلم، مشاور، والدین
كلمات كليدي: خجالت کودکان، آموزش و تمرین، ارتباط چشمي، زبان بدن، آموزش مهارت هاي 

زندگي

چکيده: این کتاب بیش از 40 فعالیت شاد را که بچه ها و والدین مي توانند با هم در ایجاد اطمینان 
و اعتماد به نفس انجام دهند، معرفي مي کند. اولین فعالیت کتاب به والدین کمك مي کند، به منظور 
تشویق فرزندشان براي غلبه بر کم رویي خود یك نظام پاداشي در نظر بگیرند. همة این فعالیت ها 
توسط روان شناسان کودك طراحي شده اند و به کودکان در کسب اعتماد به نفس بیشتر و تعامل 
راحت تر کمك مي کنند. برخي از مطالب کتاب عبارت اند از: شجاع بودن؛ استفاده از موسیقي براي تغییر 
خلق؛ ایجاد ارتباط چشمي؛ زبان بدن؛ سپاس گزاري؛ تمسخر خوشایند نیست، توجه به دوستي هاي 

اطرافیان و... .
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79. رهگذر، رضا. به شتر نگاه كن. تهران: منادي تربیت، 1390، ۲8 ص
موضوع درسي: هدیه هاي آسمان

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: زندگي شتر، داستان دیني، آموزش علوم

چکيده: کودکان با مطالعة این کتاب با شتر و نوع زندگي آن، اهمیت این حیوان براي صحرانشینان، 
اشارات قرآني دربارة شتر، انواع شتر، اعضاي بدن شتر و اهمیت این اعضا، فواید این حیوان براي 
انسان ها، و نوع غذا، چگونگي زاد و ولد، مدت عمر و... شتر آشنا مي شوند. گفتني است مطالب به صورت 

داستاني و از زبان یك شتر روایت مي شوند.

80. دفتر امور بین دولتي و نمایندگي هاي وزارت آموزش و پرورش ایاالت متحده آمریکا. به كودك 
خود كمك كنيم تاريخ بياموزد. موسسه خط ممتد اندیشه. تهران: همشهري، 1391، 8۲ ص

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
قطع: پالتویي

مخاطب: معلم، والدین، دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش تاریخ، اصول علم تاریخ، منابع تاریخ، منابع اینترنتي تاریخ

چکيده: بخش عمدة این کتاب به شرح فعالیت هایي مي پردازد که مي توانید از آن ها براي تقویت 
دانسته هاي تاریخي کودك بهره بگیرید و کاري کنید که نقطه نظر مثبتي دربارة تاریخ پیدا کند. 
همچنین کتاب حاوي اطالعاتي دربارة اصول اولیة علم تاریخ، پیشنهادهایي کاربردي دربارة چگونگي 
یاد دادن تاریخ به کودکان، فهرستي از منابع، مانند منابع اطالعاتي دولتي در زمینة تاریخ، پایگاه هاي 
اینترنتي مفید و کتاب هایي براي مطالعة والدین، معلمان و کودکان است. آموزش هاي کتاب کوتاه، بامزه 

و جالب اند و به سادگي و با لوازم موجود در خانه قابل اجرا هستند.
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81. دفتر امور بین  دولتي و نمایندگي هاي وزارت آموزش و پرورش ایاالت متحده آمریکا. به كودك 
خود كمك كنيم رياضيات بياموزد. موسسه خط ممتد اندیشه. تهران: همشهري، 1391، 8۲ ص

موضوع درسي: ریاضي
قطع: پالتویي

مخاطب: معلم، والدین، دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، راهنماي آموزشي، مهارت هاي ریاضي، سرگرمي و یادگیري

چکيده: کتاب حاضر شامل راهکارها و فعالیت هایي است که کمك مي کنند تا کودکان رویکردي 
مثبت به ریاضي داشته باشند و مهارت هاي ریاضي خود را باال ببرند. کتاب براي مطالعة والدین نوشته 
شده و راهکارهاي آن به سادگي و با لوازم موجود در خانه یا در محیط زندگي، قابل اجرا هستند. از آنجا 
که در این فعالیت ها مفاهیم ریاضي خاصي به کار برده شده اند، واژه نامه اي نیز به آخر کتاب افزوده شده 
است. شعر و آواز خواندن، شکار اعداد، شکل دادن، مرتب کردن، بازي با روزنامه، تقسیم زمان، تقارن 

ساده عنوان هاي برخي از فعالیت هاي کتاب هستند. 

82. دفتر ارتباطات توسعه دفتر مدارس امن و عاري از مواد مخدر وزارت آموزش و پرورش ایاالت 
متحده آمریکا. به كودك خود كمك كنيم شهروند مسئوليت پذير باشد. موسسه خط ممتد 

اندیشه. تهران: همشهري، 1391، 8۲ ص
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

قطع: پالتویي
مخاطب: معلم، والدین، دانش آموز

كلمات كليدي: مهارت ها، رشد شخصیت، کودك، راهکارها

چکيده: درست همان طور که الزم است کودکان براي یادگیري بستن بندکفش هایشان، خواندن و 
نوشتن، حل مسائل ریاضي و دانستن مفاهیم علمي و وقایع تاریخي آموزش ببینند. باید آن ها را براي 
شکل گیري ارزش هاي اخالقي هم راهنمایي کرد؛ ارزش هایي که درخانوادة آن ها و جامعه اي که 
در آن زندگي مي کنند، ارزشمند تلقي مي شوند. کتاب حاضر شامل اطالعاتي دربارة بعضي ارزش ها 
همچون همدردي، صداقت، انصاف، قضاوت درست، احترام به دیگران و... و برخي مهارت ها همچون 
راست گویي، تصمیم گیري، کمك کردن، تحمل وصبر و... است که بزرگ ترها با انجام دادن آن ها به 
رشد شخصیت کودك کمك مي کنند. آموزش هاي کتاب کوتاه اند، با متني ساده و روان بیان شده اند و 

با لوازم موجود در خانه قابل اجرا هستند.
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83. دفتر امور بین دولتي و نمایندگي هاي وزارت آموزش و پرورش ایالت متحده آمریکا. به كودك 
خود كمك كنيم علم بياموزد. موسسه خط ممتد اندیشه. تهران: همشهري، 1391، 8۲ ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: پالتویي

مخاطب: معلم، والدین، دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، راهنماي آموزشي، کسب مهارت علمي، استانداردهاي آموزش

چکيده: کتاب حاضر بخشي از یك کوشش برنامه ریزي شده در جهت ارائة جدیدترین یافته هاي 
پژوهشي و اطالعات کاربردي به پدران و مادران است که به منظور کمك به آموزش کودکان در 
خانه، مدرسه و جامعه طراحي شده اند. این موضوع اهمیت فرایندهاي پرسشگري و شرکت در کسب 
دستاوردهاي علمي را نشان مي دهد که در »استانداردهاي ملي آموزش علوم« کشورهاي پیشرفته 
توصیف شده اند. این کتاب حاوي مجموعه اي از فعالیت هاي علمي در خانه براي کودکان است. در 
فعالیت هاي مذکور از اشیایي استفاده مي شود که در هر خانه اي پیدا مي شوند. به این ترتیب کودك 
در زندگي روزمره آموزش را تجربه کند. در مجموع فعالیت ها به شکلي طراحي شده اند که والدین و 

کودکان ضمن آزمایش و تقویت مهارت هاي علمي، اوقات خوشي را با هم بگذرانند.

84. هنرمند، میترا. بياين با هم بازي كنيم: شطرنج جلد دوم. تهران: فرزین، 1391، 80 ص
موضوع درسي: تربیت بدني

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: آموزش شطرنج، پرورش خالقیت، سرگرمي کودکان، تثبیت یادگیري

چکيده: نگارنده در جلد دوم از مجموعة »بیاین با هم بازي کنیم«؛ به ارائة تمرین هاي سادة شطرنج، 
همراه با نقاشي هاي خالقانة کودك براي تثبیت یادگیري و گسترش وسعت دید آن ها پرداخته است. 
همچنین در این جلد نام مهره ها، شکل مهره ها، تعداد مهره ها، نام خانه هاي شطرنج، چیدن مهره ها و 

حرکت مهره ها آموزش داده مي شود.
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85. هنرمند، میترا. بياين با هم بازي كنيم: شطرنج جلداول. تهران: فرزین، 1390، 40 ص
موضوع درسي: تربیت بدني

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: آموزش شطرنج، سرگرمي کودکان، موسیقي و نقاشي

چکيده: امروزه سن شروع یادگیري شطرنج پایین و پایین تر آمده است. براي آموزش به خردساالن 
باید روش هایي مورد استفاده قرار گیرند که با سن کودکان تناسب داشته و با بازي و شادي همراه باشند. 
در جلد اول از مجموعة »بیاین با هم بازي کنیم.«، نویسنده سعي کرده است با زباني کودکانه همراه با 
موسیقي و نقاشي، کودکان را با این ورزش علمي - هنري، آشنا سازد. الزم به ذکر است که این کتاب 
یك لوح فشرده هم دارد که متن موزیکال کتاب را در خود جاي داده است و کودك مي تواند به موازات 

آن، مطالب کتاب را دنبال کند و حرکت مهره ها و بازي شطرنج را بیاموزد.

86. مجدفر، مرتضي. بيد پا در كالس درس: بازي ها، فعالیت ها و پژوهش هاي خالقیت محور 
بر مبناي تمثیل ها و افسانه هاي کلیه و دمنه براي توسعة سواد خواندن در میان دانش آموزان دبستاني. 

تهران: امرود، 1390، 11۲ ص
موضوع درسي: علوم تربیتي

قطع: رقعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: تمثیل، افسانه، آموزش خالقیت، کلیله و دمنه، داستان آموزشي

چکيده: سومین شماره از مجموعة »توسعه سواد خواندن در میان دانش آموزان دبستاني«، شامل 
بازي ها، فعالیت ها و پرورش هاي خالقیت محور بر مبناي تمثیل ها و افسانه هاي »کلیله و دمنه« است. 
به زعم نگارنده، هدف از تدوین این مجموعه توسعة سواد خواندن بین دانش آموزان دورة ابتدایي 
و تقویت مطالعة کتاب هاي غیردرسي از راه آشنا کردن فراگیرندگان با نمونه هاي برجستة فولکلور، 
فرهنگ و ادبیات تمامي ملل جهان است. در کتاب از خوانندگان انتظار مي رود پس از مطالعة هر 
داستان، اتفاقات، رویدادها و حوادث آن ها را دسته بندي کنند و به پرسش هاي خواسته شده پاسخ گویند. 
هم چنین پیوستگي بین رویدادها و حوادث داستان را بازنمایي کنند و کلماتي را که براي نخستین بار 
در متن با آن ها روبه رو شده اند، مشخص سازند و معناي آن ها را با کلمات دیگري که مي شناسند، 

نشان دهند.
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87. واثقي، بهروز. قصه هاي سرزمین من )تاریخ ایران باستان( : پايان يك رويا. تهران: ابوعطا، 
1390، ۲4 ص

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: مرگ کوروش، پادشاهي داریوش، داستان تاریخي، آموزش تاریخ، مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر و مشاهده ي تصویرهاي رنگي آن، با منشور حقوق بشر 
کوروش، نوع حکومت عدالت طلبانة وي، شکست کوروش از سکاها، مرگ کوروش، آرامگاه کوروش 
در پاسارگاد، فرزندان کوروش، پادشاهي کمبوجیه پسر کوروش، کشته شدن بردیا فرزند کوروش 
به دست کمبوجیه، موبدي به  نام گئومات و حکومت دروغینش، شکست گئومات توسط داریوش و 
پادشاهي داریوش آشنا مي شوند. در ضمن داستان، قوة استدالل و درك روابط بین پدیده ها در کودکان 

تقویت مي شود.

88. بول، میشائیل اس. پرسش و پاسخ هايي در باره خورشيد، ماه و ستارگان. امیر دیواني. 
قزوین: سایه گستر، 1391، 3۲ ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش نجوم، کیهان شناسي، پرسش و پاسخ، ماهواره، ایستگاه فضایي

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر با چگونگي تشکیل جهان، مرگ یك ستاره، موقعیت زمین در 
فضا، تعداد ستاره ها، ستاره هاي دنباله دار، شهاب سنگ ها، سنگ هاي آسماني، اندازة ماه، خورشید و زمین، 
علل بزرگ و کوچك شدن ماه، چگونگي گردش ماه به دور زمین، ماه گرفتگي و خورشید گرفتگي، 

چگونگي به وجود آمدن جزر و مد، سیارات، ماهواره ها و ایستگاه فضایي آشنا مي شوند.
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89. اسدي کیا، حمید. دانش نامه  کودکان و نوجوانان: پرندگان. تهران: مبتکران، 139۲، ۲0 ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: دایرئالمعارف، پرندگان، آموزش علوم تجربي، النه سازي

چکيده: دایرئالمعارف حاضر به منظور آشنایي کودکان با انواع پرندگان فراهم آمده است. آشنایي با 
پرندگان نخستین، شکل ظاهري، محل کشف فسیل آن ها، پرندگان بودن پرواز، پرندگان شاخه نشین، 
پرندگان شکارچي، پرندگان آب هاي شیرین و ساحل ها، مرغان دریایي، پرندگان مهاجر، پرندگان 
جنگل هاي باراني و کبوترها و قمري ها، و همچنین آشنایي با شکل ظاهري، محل زندگي، چگونگي 
تغذیه، تولید مثل، چگونگي النه سازي، انواع النه سازي، خوابیدن روي تخم، بیرون آمدن جوجه ها از 
تخم، و انواع پرندگان خانگي از جمله مطالب کتاب حاضر هستند؛ مطالبي که به صورت مختصر و مفید 

و به همراه تصویرهاي رنگي فراهم آمده اند.

90. سعیدي، علي. پرورش خالقيت در كودكان. تهران: لوح زرین، 1391، 64 ص
موضوع درسي: علوم تربیتي، مهارت هاي زندگي

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

كلمات كليدي: آموزش ابتدایي، نویسندگي، خالقیت، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در کتاب حاضر تمرین هایي به منظور آموزش خالقیت به کودکان فراهم آمده است. تمرین ها 
به این صورت تنظیم شده اند: کشیدن شکل هاي مثل هم؛ مجسم کردن اشیاي خواسته شده در کتاب؛ 
یافتن شباهت هایي بین حیوانات، میوه ها و سبزیجات؛ نوشتن جمله ةایي که برخي حروف آن ها داده 
شده اند؛ نوشتن دنبالة داستاني که در کتاب آمده است؛ نوشتن جمله هایي که آغاز مشترکي دارند؛ نوشتن 
زندگي نامه؛ نوشتن مشکالتي که مخاطبان دارند؛ یافتن مشابهاتي که بین اشیا وجود دارد و ارتباط دادن 

آن ها به یکدیگر؛ و...
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91. کتاب هاي عروسکي: پزشك. محسن شیرمحمدي. قزوین: سایه گستر، 139۲، 10 ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: شکلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: خدمات بهداشتي، پزشك، پرستار

چکيده:: کودکان با مطالعة این کتاب آدمکي، با پزشك، نوع پوشش، وسایل پزشکي، پرستار، وسایل 
پرستاري، خدماتي که پزشکان و پرستاران ارائه مي دهند و مراحل بهبود بیماري به کمك داروها آشنا 

مي شوند. آموزش مطالب با تصویر و توضیحات ساده همراه است.

92. داس،  باني. کتاب هاي سفید: پس من چي؟ : )درباره طالق(. صبا رفیع. تهران: شرکت 
انتشارات فني ایران، 1391، 40 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: طالق، داستان آموزشي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در این کتاب مشکالت کودکان به زبان ساده از زبان یك کودك بیان شده است؛ کودکي 
که پدر و مادرش با هم مشکالتي دارند و دیگر نمي توانند با هم زندگي کنند. این موضوع که کودك 
را ناراحت کرده است، او را به سمت پدربزرگ و مادربزرگ سوق مي دهد. کودك آرزو دارد که پدر و 

مادرش دوباره بتوانند با هم زندگي کنند.
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93. دال بدویر،  کامیال. چراهاي شگفت انگیز: پستانداران: پاسخ به كنجکاوي هاي كودكان و 
نوجوانان. لیال جبیب زاده. تهران: نحل، 1391، 3۲ ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: پستانداران، پرسش و پاسخ، آموزش علوم تجربي

چکيده: در کتاب »پستانداران«، سؤاالت کوتاهي دربارة زندگي پستانداران مطرح شده اند و به هر کدام 
از آن ها جواب هاي مختصر و مفیدي داده شده است. سؤال هاي کتاب دربارة اهمیت پوست و موي 
پستانداران، بزرگ ترین و کوچك ترین پستانداران، سرعت حرکت پستانداران، زندگي خرس هاي قطبي 

و فك ها، زندگي گروهي گرگ ها، تغذیة نوزادان پستانداران و... پرسش مي کنند.

94. کوالي،  جوي. سالمت رواني کودکان: پسري پشت پنجره. سعیده عاقلتر. مشهد: عروج 
اندیشه، 1390، 16 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: عواطف، مثبت نگري، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در کتاب حاضر، مخاطبان با مطالعه داستاني که به صورت دو زبانه )فارسي و انگلیسي( نوشته 
شده است، با کودك معلولي آشنا مي شوند که پشت پنجره در خانه شان نشسته است و به کساني که از 
کوچه رد مي شوند، کاغذ مچاله، آشغال و حتي آب پرت مي کند. دو کودك که از کوچه رد مي شوند، او را 
بي ادب خطاب مي کنند، اما مادرشان به آن ها گوشزد مي کند که پسرك معلول است و به توجه دیگران 
نیاز دارد. از آن لحظه به بعد آن ها با پسرك دوست مي شوند و سعي مي کنند به کسي حرف بد نزنند. در 
پایان کتاب، کلمات جدید انگلیسي به همراه معني فارسي آن ها درج شده است. همچنین از مخاطبان 

خواسته شده است دربارة چگونگي رفتار با معلوالن گفت وگو کنند.
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95. سهیلي پور، محمد. سودوکوي قرآني ۲: پنجره اي به روشني: گامي نو در جهت حفظ و 
شناخت قرآن براي دبستاني ها. اصفهان: نوشته، 1391، 11۲ ص

موضوع درسي: قرآن
قطع: جیبي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: جدول سودوکو، آموزش قرآن، سرگرمي

چکيده: دومین جلد از مجموعة سودوکوي قرآني دربردارندة 80 جدول سودوکو به همراه پاسخ نامه در 
پایان کتاب به منظور آموزش و حفظ بخشي از آیات سوره هاي آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف براي 
کودکان دبستاني است. جدول هاي کتاب هم تفکر منطقي مخاطبان را افزایش مي دهد و هم نوعي 

سرگرمي علمي و قرآني است.

96. سهیلي پور، محمد. سودوکوي قرآني 1: پنجره اي به روشني: گامي نو در جهت حفظ و 
شناخت قرآن براي دبستاني ها. اصفهان: نوشته، 1391، 11۲ ص

موضوع درسي: قرآن
قطع: جیبي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: سرگرمي علمي، شناخت قرآن، جدول آموزشي

چکيده: این کتاب حاوي 80 جدول سودوکوي قرآني به منظور آموزشي برخي آیات قرآني به کودکان 
است. به زعم نگارنده، با این روش کودکان هم با آیات قرآني آشنا مي شوند، هم قدرت تفکر منطقي 
پیدا مي کنند، و هم به یك سرگرمي علمي مي پردازند. »سودوکو« جدول اعداد است و امروزه یکي از 
سرگرمي هاي رایج در کشورهاي گوناگون جهان به شمار مي آید. نوع متداول آن یك جدول مربعي 9 × 
9 است، ولي براي کودکان 4× 4 در نظر گرفته مي شود. بعد از درج هر آیه، معني آن نوشته شده و سپس 

جدول سودوکو آمده است. مخاطبان با جابه جا کردن کلمات در جدول آیة موردنظر را فرا مي گیرند.
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97. سهیلي پور، محمد. سودوکوي قرآني 3: پنجره اي به روشني: گامي نو در جهت حفظ و 
شناخت قرآن براي دبستاني ها. اصفهان: نوشته، 1391، 11۲ ص

موضوع درسي: قرآن
قطع: جیبي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: جدول سودوکو، آموزش قرآن، سرگرمي علمي

چکيده: در سومین جلد از مجموعة »کودکان قرآني« که دربردارندة 80 جدول سودوکو است، کودکان 
با برخي آیات قرآن آشنا مي شوند و آن ها را حفظ مي کنند. در باالي هر جدول بخشي از یك آیة قرآني 
آمده و در پایین ترجمه آن درج شده است. در ادامه، جدول سودوکوي قرآني گنجانده شده است که 
مخاطبان باید طبق قانوني که جدول سودوکو دارد، آن را پر کنند. وقتي مخاطبان به پایان حل جدول ها 

مي رسند، آیات در ذهنشان ماندگار مي شود. در پایان کتاب پاسخ نامة جدول نیز آورده شده است.

98. سهیلي پور، محمد. سودوکوي قرآني 4: پنجره  اي به روشني: گامي نو در جهت حفظ و 
شناخت قرآن براي دبستاني ها. اصفهان: نوشته، 1391، 11۲ ص

موضوع درسي: قرآن
قطع: جیبي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: جدول، سودوکو، آموزش قرآن، سرگرمي

چکيده: چهارمین جلد از مجموعة سودوکوي قرآني که شامل 80 جدول سودوکو به منظور آموزش 
قرآن براي کودکان دبستاني است، دربردارندة آیاتي از سورة اسراء، طه، کهف، مریم، مؤمنون، نور، فاطر، 
احزاب، زمر و... به همراه معني آن هاست. باید متذکر شد که فقط بخشي از آیات هرکدام از سوره ها 
در جدول آمده است. دانش آموزان ضمن آشنایي با قرآن، آیات را حفظ مي کنند و به یك سرگرمي 

قرآني مي پردازند.
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99. سهیلي پور، محمد. سودوکوي قرآني 5: پنجره اي به روشني: گامي نو در جهت حفظ و 
شناخت قرآن براي دبستاني ها. اصفهان: نوشته، 1391، 11۲ ص

موضوع درسي: قرآن
قطع: جیبي پالتویي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: جدول سودوکو، سرگرمي، آموزش قرآن

چکيده: پنجمین جلد از »سودوکوي قرآني« حاوي 80 جدول سودوکو است که کودکان دورة ابتداي 
با حل آن ها طبق قانون جدول سودوکو، ضمن آشنایي با برخي آیات قرآني، آن ها را حفظ مي کنند. در 
پایان جدول ها، پاسخ نامه درج شده است. قسمتي از آیات سوره هاي غافر، فضلت، شوري، االحقاف، 
طور، نجم، تغابن و ملك براي جدول هاي این کتاب درنظر گرفته شده اند. در هر کدام از این جدول ها، 
فقط تعدادي از کلمات در جاي خود قرار دارند و بقیة خانه ها سفیدند و باید محتواي آن ها توسط حل 

کنندة جدول کشف شود.

100. مرادحاصل، امیر. پيامبر خوبي ها. تهران: مدرسه، 139۲، ۲4 ص
موضوع درسي: هدیه هاي آسمان

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: داستان آموزشي، پیامبر، جنگ بدر، عمیر بن وهب، تاریخ اسالم، آموزش دیني

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر با شخصي به نام عمیربن وهب آشنا مي شوند که پسرش در 
»جنگ بدر« اسیر مسلمانان شده است. او با صفوان بن امیه در »حجر اسماعیل« قرار مي گذارند که 
عمیر به مدینه برود و پیامبر )ص( را به قتل برساند، بعد از اینکه او به مدینه مي آید و با پیامبر روبه رو 
مي شود، پیامبر خدا رازي را که بین عمیر و صفوان بوده است، موبه مو براي عمیر بازگو مي کند. این 

موضوع باعث تحولي بزرگ در درون عمیر مي شود و او به دین اسالم گرایش پیدا مي کند.
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101. حیدري ابهري، غالمرضا. پيامبر و قصه هايش ج 1. قم: جمال، 139۲، 36 ص
موضوع درسي: هدیه هاي آسمان

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

كلمات كليدي: داستان دیني، ادبیات کودکان، زندگي پیامبر )ص(، آموزش ابتدایي

چکيده: یکمین جلد از مجموعة »پیامبر و قصه هایش« حاوي 14 حکایت بازنویسي شده از زندگي 
رسول خدا )ص( براي کودکان است. در کنار هر حکایت، بخشي به نام »بیشتر بخوان، بهتر بدان« 
آمده که مطالب آن نیز مربوط به همان حکایت است. براي نمونه، در حکایت اول که مربوط به گفتن 
بسم اهلل است و کلماتي در این باره بیان مي شود، در »بیشتر بخوان و بهتر بدان« نیز دربارة اهمیت 
بسم اهلل گفتن نوشته شده است. عنوان حکایت هاي این کتاب عبارت اند از: »بسم اهلل«، »پیر جوان 
مي شود«، »سنگ باران مرغ«، »مردم آزاري بد است«، »به کودکت دروغ نگو«، »او مهربان ترین 

است«، »مثل دانه هاي شانه« و...

102. حیدري ابهري، غالمرضا. پيامبر و قصه هايش ج 2. قم: جمال، 139۲، 3۲ ص
موضوع درسي: هدیه هاي آسمان

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

كلمات كليدي: داستان دیني، زندگي پیامبر اکرم )ص(، آموزش ابتدایي، ادبیات کودکان

چکيده: دومین جلد از مجموعة »پیامبر و قصه هایش«، 14 حکایت از زندگاني حضرت پیامبر )ص( 
را براي کودکان بازنویسي کرده است و در کنار هر حکایت هم مطالب و توضیحات بیشتري مربوط به 
همان حکایت زیر عنوان »بیشتر بخوان، بهتر بدان« آمده است. در حکایت »برو کار مي کن«، کودکان 
با یکي از یاران پیامبر )ص( آشنا مي شوند که خیلي بي پول است و دیگر ناني هم براي خوردن ندارد. 
پیامبر )ص( از وي مي خواهد که گلیم و کاسة خانه اش را بفروشد و مقداري نان و یك داس تهیه کند. 
مرد فقیر غذا را براي خانواده اش مي برد و با داس به دنبال هیزم کندن مي رود. بدین گونه او با تدبیر 
پیامبر کاري پیدا مي کند و نیازمند دیگران نمي شود. در »بیشتر بخوان، بهتر بدان« آمده است: کساني 
که کار مي کنند و از دسترنج خودشان استفاده مي کنند، بهتر از کساني هستند که بي زحمت روزي 
مي خورند. »هم دعا، هم کار«، »برکت نماز«، »گربة تشنه«، »پیرزن دانا«، »درختان بهشتي«، »نبرد 

گوسفندان« و عنوان هاي برخي حکایت هاي این مجموعه هستند.
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103. حیدري ابهري، غالمرضا. پيامبر و قصه هايش ج 3. قم: جمال، 139۲، 3۲ ص
موضوع درسي: هدیه هاي آسمان

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

كلمات كليدي: حکایت هاي پیامبر اکرم )ص(، تعلیمات دیني، آموزش ابتدایي، ادبیات کودکان

چکيده: سومین جلد از مجموعة »پیامبر و قصه هایش«، دربردارندة 14 حکایت از زندگي پیامبر اکرم 
)ص( است که براي کودکان به زبان ساده و جمالت روان و سلیس بازنویسي شده اند. در کنار هر 
حکایت بخشي به نام »بیشتر بخوان، بهتر بدان«، آمده است که دربارة حکایت و نکته هاي مطرح در 
آن، بیشتر توضیح مي دهد. در حکایت »تنبیه مردم آزار« مخاطبان با یکي از یاران پیامبر )ص( آشنا 
مي شوند که همسایه اش او را آزار مي دهد. او مشکلش را نزد پیامبر مي برد و پیامبر او را سه بار دعوت 
به صبر مي کند. سرانجام پیامبر راه حلي ارائه مي دهد که همسایة مردم آزار از آزار یار پیامبر )ص( دست 

برمي دارد.

104. حیدري ابهري، غالمرضا. پيامبر و قصه هايش ج 4. قم: جمال، 139۲، 3۲ ص
موضوع درسي: هدیه هاي آسمان

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

كلمات كليدي: حکایت هاي پیامبر اکرم )ص(، تعلیمات دیني، آموزش ابتدایي، ادبیات کودکان

چکيده: چهارمین جلد از مجموعة »پیامبر و قصه هایش« حاوي بازنویسي 14 حکایت از زندگي پیامبر 
اکرم )ص( به زبان ساده براي کودکان است. در کنار هر حکایت، بخش به نام »بیشتر بخوان، بهتر 
بدان« آمده که مطالب حکایت را بیشتر توضیح داده است. »خوشي زودگذر«، »سجده مثل کالغ«، 
»وعدة دیدار«، »خدا نجات مي دهد«، »آفرین حسین« و »یاري حلیمه« عنوان هاي برخي از این 
حکایات هستند. »خدا نجات مي دهد« نام حکایتي است که در آن پیامبر و یارانش در یکي از جنگ ها 
براي استراحت دره اي را انتخاب مي کنند. ساعتي بعد از استراحت سیلي مي آید و افراد پراکنده مي شوند. 
آن گاه یکي از کافران که پیامبر را تنها دیده است، شمشیر برمي دارد و به سراغ او مي رود. اما پایش پیچ 

مي خورد و شمشیر از دستش مي افتد.
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105. حیدري ابهري، غالمرضا. پيامبر و قصه هايش ج 5. قم: جمال، 139۲، 3۲ ص
موضوع درسي: هدیه هاي آسمان

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

كلمات كليدي: قصه، ادبیات کودکان، پیامبر اکرم )ص(، آموزش دیني

چکيده: پنجمین جلد از مجموعة »پیامبر و قصه هایش« در بردارندة 14 حکایت بازنویسي شده با 
محوریت جنبه هاي اخالقي و تربیتي براي کودکان است. »حاال درست شد«، »بدون دعوت نه«، »شتر 
وحشي«، »آزادة پیامبر )ص(«، »گریه براي مادر«، »ثروتمند مغرور« و »محمد باوفا« عنوان هاي برخي 
از این حکایت ها هستند. براي نمونه، در حکایت »محمد باوفا« کودکان با شخصیت باوفاي حضرت 
محمد )ص( در کودکي آشنا مي شوند که یك روز با یکي از دوستانش قرار مي گذارند، گوسفندانشان 
را براي چرا به چراگاهي در اطراف مکه ببرند. آن روز پیامبر زودتر از دوستش به چراگاه مي رسد، اما 
منتظر مي ماند تا دوستش نیز از راه برسد و با هم گوسفندان را وارد چراگاه کنند. در کنار هر حکایت 
بخشي به عنوان »بیشتر بخوان، بهتر بدان« درج شده که در آن مطالب و توضیحاتي در ارتباط با همان 

حکایت نوشته شده است.

106. سیدناصري،  فهیمه. پيچ در پيچ 3: مازهاي آموزشي جهت تقويت هوش. تهران: 
ذکر، 1389، ۲4 ص

موضوع درسي: علوم تربیتي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: ماز، معماهاي آموزشي، علوم تربیتي، تقویت هوش، دقت و تمرکز

چکيده: کتاب حاضر به منظور تقویت هوش، تمرکز، دقت و تإمل و نیز تقویت ادراك بصري و تقویت 
هماهنگي چشم و دست کودکان فراهم آمده و شامل مازهاي گوناگون است. کودکان با به پایان بردن 

این مازها با انواع حیوانات، خوراك آن ها و نیز با آدم فضایي، بشقاب پرنده و... آشنا مي شوند.
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107. سیدناصري،  فهیمه. پيچ در پيچ 4: مازهاي آموزشي جهت تقويت هوش. تهران: 
ذکر، 1389، ۲4 ص

موضوع درسي: علوم تربیتي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: ماز، معماي آموزشي، علوم تربیتي، تقویت هوش

چکيده: کتاب حاضر حاوي مازهاي آموزشي براي تقویت هوش کودکان است. آن ها مي توانند با انجام 
این تمرین ها مهارت هاي زباني و ریاضي کسب کنند. به زعم نگارنده، تقویت ادراك بصري، تقویت 

هماهنگي چشم و دست، تقویت دقت و تمرکز، تفکر و تأمل از اهداف این کتاب است.

108. رامشیني، فرشته. داستان هاي پروین اعتصامي: پيرمرد فقير. تهران: آبشن، 1390، 1۲ ص
موضوع درسي: فارسي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: داستان آموزنده، پروین اعتصامي، صفات خداوند، ادبیات کودکان

چکيده: متن داستان کتاب حاضر از دیوان پروین اعتصامي اقتباس شده است. کودکان در این داستان 
با پیرمرد فقیري آشنا مي شوند که فرزندان بیماري دارد و هیچ پولي نیز براي مداوا یا غذاي آن ها ندارد. 
او به هر دري مي زند و از مردم کمك مي خواهد، اما کسي آن گونه که باید کمکش نمي کند. تا این که 
روزي مرد آسیاباني به او کمي گندم مي دهد. مرد بسیار خوش حال مي شود. گندم ها را در کیسه اي 
مي ریزد و راه مي افتد و همچنان با خدا راز و نیاز مي کند. اما در راه در کیسه باز مي شود و گندم ها بر 
زمین مي ریزند. مرد بسیار ناراحت مي شود. او مشغول جمع کردن گندم  هاست که ناگهان گنجي مي یابد 

و ثروتمند مي شود. بدین ترتیب به عظمت و بزرگواري خداوند پي مي برد.
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ايران- ساسانيان-  بچه هاي  براي  ايران  تاريخ  ایلناز.  ابراهیمي،  مازیار  بغالني،   .109
انوشيروان دادگر. تهران: آبشن، 1390، 1۲ ص

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: قباد، انوشیروان، تاریخ ایران، آموزش تاریخ، ساسانیان، بزرگمهر

چکيده: کتاب حاضر که به دو زبان فارسي و انگلیسي نوشته شده است دربارة سورنا، سپهساالر ایران 
در زمان اُُرد اول، پادشاه اشکاني و رویارویي او با کراسوس رومي و سربازانش هنگام حمله به ایران 
است. در این جنگ که بین ایرانیان و رومي ها درمي گیرد، سورنا بالیي بر سر رومي ها مي آورد. که آن ها 

تا سالیان سال به فکر حمله به ایران نمي افتند.

110. بغالني، مازیار ابراهیمي، ایلناز. تاريخ ايران براي بچه هاي ايران- ساسانيان- سورنا 
سردار شجاع. تهران: آبشن، 1390، 1۲ ص

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: اشکانیان، سورنا، کراسوس، آموزش تاریخ، تاریخ ایران

چکيده: کودکان با مطالعه  کتاب دو زبانه  )فارسي و انگلیسي( حاضر و مشاهده ي تصویرهاي رنگي 
آن با پادشاهي قباد ساساني، شکست رومي ها از قباد، اقدامات قباد در زمان پادشاهي خود )هم چون 
نقشه برداري دقیق از مرزها و مزرعه ها، تقسیم زمین هاي کشاورزي بین دهقانان و توسعه ي تجارت با 
هند و چین(، جانشیني انوشیروان و اقدامات او در زمان پادشاهي )هم چون تأسیس دانشگاه گندي شاپور، 

سرکوب مزدکیان، آباداني شهرها(، و نیز با سیاست هاي وزیر انوشیروان- بزرگمهر- آشنا مي شوند.
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111. میالرد، آن/ وناگس، پاتریشیا. تاريخ جهان براي كودكان و نوجوانان. منوچهر شادان. 
تهران: بهجت، 1390، ۲1۲ ص

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
قطع: رحلي

مخاطب: معلم، دانش آموز
كلمات كليدي: تاریخ جهان، تمدن ها، جهان باستان، قرون وسطا، قرن بیستم

چکيده: این کتاب تاریخي از آغاز تاریخ جهان و نخستین تمدن ها تا قرن بیستم را در برمي گیرد. 
مخاطبان کتاب به زباني ساده و به کمك تصویرهاي رنگي با تاریخ مردم جهان و آداب و رسوم، 
بازي ها، خوراك، پوشاك و شیوة زندگي آن ها آشنا مي شوند. دو جدول بسیار مهم در کتاب وجود دارد 
که سال شمار تاریخ جهان باستان و تاریخ قرون وسطا تا قرن بیستم است. این جدول ها خواننده را با 
تاریخ تطبیقي جهان در یك نگاه آشنا مي سازنند. در انتهاي کتاب نمایه اي به همراه نگارش انگلیسي 

کلمات وجود دارد که مي تواند راهنمایي براي تلفظ صحیح کلمات باشد.

112. دلریو،  آلکسیا/ دومانتون،  سوفي. مجموعه اي براي ورود بچه ها به دنیاي بزرگ ها: تبليغات. 
رویا خوئي. تهران: محراب قلم، 1391، 60 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آموزشي مهارت هاي زندگي، آگهي هاي تبلیغاتي، تأثیر تبلیغات

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر و مشاهدة تصویرهاي آن در مي یابند که تبلیغات چیست و 
چه اهمیتي دارد، تبلیغات در کجاها و به چه دالیلي دیده مي شود، مخترعان تبلیغات چه کساني بوده اند، 
تبلیغات چگونه باید باشد، ازندگان تبلیغات چه کساني هستند و تبلیغات چه ویژگي هایي باید داشته باشد، 
شغل هایي که در تبلیغات وجود دارد کدام ها هستند، میزان اثرگذاري تبلیغات چگونه مشخص مي شود، 

چند درصد از فیلم ها یا پیام هاي تبلیغي راست یا دروغ هستند؟ محدودیت ها در تبلیغات کدام اند، .و... 
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113. گروه نویسندگان. تپلي باسواد مي شود. هستي سعادت. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 
1391، 16 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: بیاضي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان آموزشي، سوادآموزي، کتاب خواندن، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان در این کتاب با خرس کوچکي به نام تپلي آشنا مي شوند که دلش مي خواهد چیزهاي 
زیادي بخواند. او منتظر نمي ماند و خواندن را از سر صبحانه شروع مي کند. ابتدا نوشتة روي پاکت شیر 
و بعد نوشتة روي مارك بلوزش را مي خواند. او در خیابان مي تواند تابلوي راهنمایي ورانندگي و سپس 
نوشتة روي کتابخانه را بخواند. بعد با مادرش باهم به کتابخانه مي روند و مي بینند که در آنجا همه 
مشغول خواندن هستند. او و مادرش هم کتابي را انتخاب مي  کنند که دربارة ببرهاست. آن را مي خوانند 

و بعد کتاب موردعالقة تپلي را که دربارة هواپیماهاست، مطالعه مي کنند.

114. شیوکومار، کي. داستاني از کلیله و دمنه: تدبير شير. مهران محبوبي. تهران: آبشن، 1390، 
1۲ ص

موضوع درسي: فارسي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان آموزشي، بازنویسي کلیله و دمنه، ادبیات کودکان، صداقت و وفاداري

چکيده: کتاب حاضر حاوي داستاني است که از »کلیله و دمنه« براي کودکان بازنویسي شده است. 
کودکان در این داستان با شیري آشنا مي شوند که براي خودش سه وزیر انتخاب مي کند تا در مواقع 
ضروري مراقبش باشند و در امور کارها به او کمك کنند. روباه، پلنگ و الشخور سه وزیر او هستند 
که هر کدام ادعا مي کنند بهترین یار و یاور او خواهند بود. اما در عمل هر سه دروغ گو از آب درمي آیند 
و تنها شتري که با نقشة آن سه وزیر قرار بود غذاي شیر شود، صداقت و وفاداري اش را به شیر ثابت 

مي کند و بهترین دوست شیر مي شود.
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115. ادیب، مریم. تربيت ديني كودك و نوجوان: نکته ها و روش ها. تهران: منادي تربیت، 
1390، ۲36 ص

موضوع درسي: هدیه هاي آسمان
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: تربیت دیني، قرآن مجید، عبدالعظیم کریمي، جوادي آملي، شهید مطهري

چکيده: »کتاب حاضر براي مطالعة والدین و مربیان نگارش یافته و شامل نکته ها و روش هایي به 
منظور تربیت دیني کودکان و نوجوانان است. عنوان هاي برخي مطالب کتاب از این قرارند: اهمیت 
ارتباط با قرآن؛ مطلوب ها و آسیب ها در رفتار مربیان؛ روش ها و نکته ها در همراهي با کودك؛ همراهي 

با نوجوان و نکته هایي از استاداني چون عبدالعظیم کریمي؛ استاد جوادي آملي؛ شهید مطهري.«

116. واثقي، بهروز. نفرین پیرمرد سفیدپوش )9( : تصميم بزرگ. تهران: ابوعطا، 1391، ۲4 ص
موضوع درسي: فارسي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: شاهنامه، بازنویسي داستان، زبان آموزي

چکيده: در این کتاب کودکان با یکي از داستان هاي »شاهنامه« به نام »زال و سیمرغ« که به زبان 
ساده بازنویسي شده است، آشنا مي شوند. نخست شخصیتي به نام »فري یوزپلنگ« به مخاطبان معرفي 
مي شود که این بار به شکل زال درآمده است. سیمرغ از راه مي رسد و داستان زال و سیمرغ را براي فري 
یوزپلنگ تعریف مي کند. فري یوزپلنگ قباًل یك آدم بوده و در بازار دزدي مي کرده است. روزي دست 
او به خورجین اسب پیرمردي سفیدپوش مي رسد و آن را خالي مي کند. پیرمرد او را نفرین مي کند و از 
آن زمان به بعد، او به شکل هاي مختلف درمي آید. حاال هم به شکل زال درآمده است و خودش دقیقًا 

نمي داند زال کیست. ادامة این داستان جذاب را لطفاً در کتاب بخوانید.
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117. سیلورستاین، الوین و ]...دیگران[. سالمت من: تناسب اندام. عاطفه هاشمي مقدم. تهران: 
تیمورزاده/ طبیب، 139۲، 48 ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، سالمتي، آمادگي جسماني، تناسب اندام

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب »تناسب اندام« یاد مي گیرند که براي داشتن تناسب اندام و بدن سالم 
و قوي باید خوب ورزش کنند. چرا که ورزش و تحرك باعث قوي شدن ماهیچه ها و استخوان ها و 
سالم ماندن قلب و عروق مي شود. ورزش و فعالیت باعث مي شود که اکسیژن زیادي وارد بدن شود و 
قلب بتواند کارش را بهتر انجام دهد. هم چنین کودکان در مي یابند که باید خوب غذا بخورند و استراحت 

کافي داشته باشند. در پایان کتاب لغت نامه و واژه یاب درج شده است.

118. کوروساوا، یوکیکو. جادوي كاغذ جلد 1. محمد یعقوبیان. تهران: پیام آزادي، 1390، ۲4 ص
موضوع درسي: هنر

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: تا کردن کاغذ، اریگامي، کاردستي، آموزش هنر

چکيده: در نخستین جلد از مجموعة حاضر، کودکان با تا کردن کاغذ به شیوه هاي ابتکاري و گام به گام 
با ساختن سِر روباه، جغد، پرنده، هواپیما، پروانه، تاج، فنجان، بادبزن، عروسك و ... کاغذي آشنا مي شوند. 
انجام این کاردستي ها موجب رشد خالقیت و استعداد آن ها مي شود. در پایان کتاب، هنر استفاده از کاغذ 

مچاله شده و کاغذهاي رنگي و نیز کالژ و رنگ افشاني آموزش داده مي شود.
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119. کوروساوا، یوکیکو. جادوي كاغذ جلد 2. محمد یعقوبیان. تهران: پیام آزادي، 1390، ۲4 ص
موضوع درسي: هنر

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: اریگامي، تازدن کاغذ، کاردستي، آموزش هنر

چکيده:  در دومین جلد از مجموعة حاضر، کودکان با تازدن کاغذ به شیوة ژاپني مي توانند خرگوش، 
کاله آفتابي، کاله، کاله فیلي، کاله گربه اي، سبدگل، فرفره، مگس، پرنده، جامدادي، کاله دلقکي، قایق 

و... کاغذي بسازند. مراحل تاکردن کاغذ گام به گام آموزش داده شده است.

120. کوروساوا، یوکیکو. جادوي كاغذ جلد 3. محمد یعقوبیان. تهران: پیام آزادي، 1390، ۲4 ص
موضوع درسي: هنر

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: تاکردن کاغذ، اریگامي، کاردستي، آموزش هنر

چکيده: درسومین جلد از مجموعة حاضر، به کمك تا کردن کاغذ به شیوة ژاپني و آموزش گام به گام 
آن، کودکان؛ طرز ساختن انواع کاردستي کاغذي هم چون جعبة شیریني، موش، کالغ، جامدادي، خانه، 
پروانه، سگ و... آشنا مي شوند و مي توانند آن ها را عماًل انجام دهند. در ادامه بریدن و چسباندن، کالژ 

و رنگ افشاني آموزش داده مي شود.
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121. کوروساوا، یوکیکو. جادوي كاغذ جلد 4. محمد یعقوبیان. تهران: پیام آزادي، 1390، ۲4 ص
موضوع درسي: هنر

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: اریگامي، تازدن کاغذ، کاردستي، آموزش هنر

چکيده: هنر ژاپني تا زدن کاغذ، افراد را در همة سنین شیفتة خودکرده است. اگر آمادة کشف استعدادها 
و خالقیت خود هستید، مي توانید کاردستي هاي این کتاب را با تا کردن کاغذ بسازید. در این کتاب، 
مخاطبان با راهنمایي هاي گام به گام و به طور ساده مي توانند این کاردستي ها را بسازند. زنبیل تعطیالت، 

فانوس، سبد چند منظوره، طاووس، نقاب خفاش، ماهي طالیي و...

122. کوروساوا، یوکیکو. جادوي كاغذ جلد 5. محمد یعقوبیان. تهران: پیام آزادي، 1390، ۲4 ص
موضوع درسي: هنر

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: تازدن کاغذ، اریگامي، کاردستي، آموزش هنر

چکيده: در پنجمین جلد از مجموعة حاضر، کودکان با تازدن کاغذ به شیوة ژاپني، گام به گام با طرز 
ساختن کاردستي هاي کاغذي جعبة پرنده اي، روباه، طاووس، میمون، کالغ، زرافه، جغد، گل، بادکنك، 
پاندا، فیل، جعبة آب نبات و کاردستي مچاله شده آشنا مي شوند. بریدن و چسباندن، تکه کاري )کالژ( و 

رنگ افشاني در ادامه آموزش داده مي شود.
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123. آرلون، نلوپ. دایرئالمعارف من دربارة: جانوران. حسین الوندي. تهران: محراب قلم، 1390، 
160 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع، علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، جانوران، زندگي جانوران، ادبیات کودکان، آموزش علوم تجربي

چکيده: پنج گروه مهره داران، شامل پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان و ماهي ها و جانوران 
بي مهره را شامل مي شود. کودکان با مطالعة این دایرئالمعارف و مشاهدة تصویرهاي رنگي آن با 
مشخصات ظاهري، نوع تغذیه، چگونگي سازگاري با محیط، چگونگي بچه زایي، عادات و رفتار، زندگي 
خانوادگي، پوشش بدن، توانایي ها، چگونگي حرکت، گسترش جغرافیایي و... موجودات مذکور آشنا 
مي شوند. مطالب مرتبط با هر مبحث به همراه شمارة صفحات آن ها داخل کادر دایره اي قرار گرفته اند. 
هم چنین در پایان صفحات، در سمت راست سؤال و در سمت چپ جواب همان سؤال )البته به صورت 

معکوس( آمده است.

124. واندویل، آگنس. دایرئالمعارف کوچك من دربارة: جانوران دنيا. رویا خوئي. تهران: محراب 
قلم، 1390، 36 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع، علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: زندگي حیوانات، زیستگاه حیوانات، چراگاه، آموزش علوم تجربي، جنگل

چکيده: در این دایرئالمعارف کوچك و رنگي، مطالبي دربارة انواع جانوران، نوع تغذیه  آن ها، شکل 
حیوانات  گوشت خوار،  و  علف خوار  جانوران  چراگاه،  حیوانات،  زندگي  مکان هاي  یك،  هر  ظاهري 
آفریقایي، آسیایي، آمریکایي و استرالیایي، قطب جنوب، شکار کردن حیوانات، مهاجرت حیوانات، و... 

آمده است. در پایان کتاب نیز توانایي هاي ویژة برخي حیوانات درج شده است.
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125. دوگیبرت، فرانسوا. دایرئالمعارف کوچك من: جانوران قطبي. رویا خوئي. تهران: محراب 
قلم، 1391، 36 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، جانوران قطبي، زندگي حیوانات، آموزش علوم تجربي

چکيده: در این دایرئالمعارف کوچك که در زمرة کتاب هاي مرجع است، کودکان با شرایط زندگي 
در قطب شمال و جنوب، حیواناتي که در آنجا زندگي مي کنند و خصوصیات ظاهري، نوع و چگونگي 
تغذیه، نوع رفتار، نوع زندگي و چگونگي تولیدمثل آن ها آشنا مي شوند. خرس سفید، روباه قطبي، 
موش هاي صحرایي قطبي، گوزن ها، گاوهاي مشکین. وال هاي گوژپشت، فك ها و... از جمله حیواناتي 

هستند که در قطب زندگي مي کنند.

126. واثقي،  بهروز. قصه هاي سرزمین من )تاریخ ایران باستان( : جنگ بي پايان. تهران: ابوعطا، 
1390، ۲4 ص

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: تمدن ماد، هوخشتره، داستان تاریخي، تاریخ ایران باستان، تفکر خالق

چکيده: سومین جلد از سلسله کتاب هاي »کاوشگر تاریخ« داستاني است دربارة حکومت مادها و 
پادشاهي هوخشتره، تشکیل حکومت یکپارچه در ایران، نبرد هوخشتره با آشوریان، اتحاد لشکر ماد با 
لشکر بابلیان به منظور مبارزه با آشوریان، ویراني نینوا پایتخت آشوریان توسط لشکر ماد، و رویارویي 
لشکر ماد با قوم لیدي و سرانجام صلح و آشتي بین آن ها. در این کتاب، کودکان عالوه بر آشنایي با 

تاریخ ایران باستان و حکومت مادها، تفکر خالق را نیز مي آموزند.
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127. واندویل، آگنس. دایرئالمعارف کوچك من دربارة: جنگل. رویا خوئي. تهران: محراب قلم، 
1390، 36 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع، علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: جنگل ها، حیوانات، میوه ها، دایرئالمعارف، آموزش علوم تجربي

چکيده: کتاب حاضر از جمله کتاب هاي مرجع است که کودکان را با انواع درختان، پوشش گیاهي، 
حشرات، جانوران و میوه هاي جنگلي، و نیز تغییر فصل ها در جنگل، وضعیت جنگل در شب و فعالیت 
برخي حیوانات در تاریکي شب، جنگل هاي آبي و آفریقایي و حیوانات موجود در آن ها به همراه 
تصویرهاي رنگي آشنا مي سازد. در پایان کتاب برخي از بزرگ ترین درختان و حیوانات معرفي مي شوند.

128. هریسون،  پل. جنگل )سه بعدي(. عباس زارعي. تهران: سایه گستر، 139۲، 16 ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: حیوانات جنگل، جنگل شناسي، گیاهان جنگلي، آموزش جغرافیا

چکيده: در این کتاب اطالعاتي دربارة جنگل هاي استوایي، نوع پوشش گیاهي آن ها، حیواناتي که با 
رفتارهاي عجیب در این جنگل ها زندگي مي کنند، برخي گیاهان خاص، نوع تغذیه و چگونگي شکار 
کردن حیوانات جنگلي، همچنین جنگل هاي آمریکاي مرکزي و جنوبي، جنگل هاي آفریقا، آسیا و 
استرالیا و نیز مردمان جنگلي و کار و فعالیت آن ها درج شده است. کتاب با تصاویر مهیج و سه بعدي 

همراه است. کودکان با عینکي سه بعدي که ضمیمة کتاب است مي توانند تصویرها را مشاهده کنند.
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129. واندویل، آگنس و النسیا، میشل. دایرئالمعارف کوچك من دربارة: جهان. رویا خوئي. تهران: 
محراب قلم، 1390، 36 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: شب و روز، خورشید، ستاره ها، سیاره ها، آموزش علوم

چکيده: هشتمین جلد از مجموعة »دایرئالمعارف کوچك من« اطالعات مختصر و مفیدي را به 
زباني آسان به همراه تصویرهاي رنگي دربارة این موضوع ها ارائه کرده است: شب و روز؛ ماه هاي 
سال؛ تغییر فصل ها؛ فواید نورخورشید؛ دریاها و خشکي ها؛ نیروي جاذبه؛ ماه و تغییرات آن؛ گردش 
ماه به دور زمین؛ سفر به ماه؛ کسوف و خسوف؛ سیاره هاي دور خورشید؛ سنگ هاي فضایي؛ ستاره ها؛ 

کهکشان ها؛ رصدخانه؛ و...

130. نایت، مري جین. حفظ محیط زیست: چرا بازيافت؟. هایده کروبي. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 1390، 3۲ ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: حفظ محیط زیست، بازیافت، مهارت هاي زندگي، زباله

چکيده: یکي از راه هاي تولید کمتر زباله این است که به جاي دور انداختن چیزها، آن ها را باز مصرف 
کنیم. کودکان با مطالعة کتاب حاضر دربارة باز مصرف، بازیافت، زباله، زباله هاي خطرناك، چگونگي 
جابه جایي زباله ها، چرخة بازیافت، راه هاي تولید کمتر زباله، اشیاي بازیافتي، بازیافت کاغذ، قوطي هاي 
کنسرو، شیشه، تهیة کمپوت از بازماندة غذاها و مطالبي از این دست اطالعاتي کسب مي کنند. مطالب 

کتاب بسیار کوتاه و در عین حال مفید است.
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131. روکا، نوریه. مهارت هاي زندگي 130: چرا بترسم. هستي سعادت. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 1391، 36 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: جیبي

مخاطب: والدین، دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، غلبه بر ترس، آموزش کودکان

چکيده: کتاب »چرا بترسم« به مواردي اشاره مي کند که سبب ترس کودکان مي شوند. خیلي از 
چیزهایي که کودکان از آن ها مي ترسند، واقعاً ترسناك نیستند. کتاب راهکارهایي براي غلبه بر ترس 

ارائه کرده است و توصیه هایي هم براي والدین دارد.

132. فضلي، رخسار. چرا بچه ها مدرسه  را دوست ندارند؟. تهران: موسسه انتشارات کورش 
چاپ، 1389، 170 ص

موضوع درسي: علوم تربیتي
قطع: وزیري

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: نظام آموزشي، کیفیت، ارزیابي، علوم تربیتي

چکيده: مخاطبان کتاب حاضر برنامه ریزان، کارشناسان تعلیم و تربیت، مدیران، معلمان و دانشجویان 
رشته هاي مرتبط با آموزش و پرورش هستند. در این کتاب کوشش شده طي پنج فصل عوامل مؤثر 
بر ماندگاري نظام هاي آموزشي و اثربخشي و کارایي آن ها در قالب کیفیت آموزشي تبیین شود. کیفیت 
آموزش و عوامل مؤثر بر آن، اجزاي کیفیت، شاخص هاي کیفیت آموزش، تجارب ملي و بین المللي در 

راستاي ارتقاي کیفیت، و چه باید کرد؟ عنوان هاي فصل هاي کتاب هستند.
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133. گرین، جن. چرا مهمه از طبيعت محافظت كنيم؟. عارفه حاجي باقري امیري. تهران: 
مهر میترا، 139۲، 3۲ ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: حفظ محیط زیست، آموزش مهارت هاي زندگي، زندگي با طبیعت، آموزش ابتدایي

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر و مشاهدة تصویرهاي آن درمي یابند که باید مراقب طبیعت 
باشند و به خوبي از امکانات آن استفاده کنند. آب ها را آلوده نکنند، گل ها را نکنند، شاخة درختان را 
نشکنند و وقتي به گردش مي روند، آشغال ها را در طبیعت رها نکنند. آن ها مي توانند براي کمك به 
طبیعت در گوشه اي از باغچه شان گل بکارند، به جاي شکستن شاخة درختان، درخت بکارند و زباله ها 
را از طبیعت جمع کنند. در پایان کتاب نکاتي دربارة حفاظت از طبیعت براي والدین و معلمان و برخورد 

آن ها با کودکان در این زمینه ارائه شده است.

134. گرین، جن. چرا مهمه بازيافت كنيم؟. میترا غازیاني. تهران: مهر میترا، 139۲، 3۲ ص
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: بازیافت، تفکیك زباله، صرفه جویي در آب، آموزش مهارت هاي زندگي، آموزش ابتدایي

چکيده: در این کتاب به زبان ساده و به کمك تصویر اهمیت بازیافت به کودکان آموزش داده مي شود. 
کودکان درمي یابند که خیلي از زباله هایي که دورانداخته مي شوند، قابل بازیافت هستند و مي شود دوباره 
از آن ها استفاده کرد. آن ها مي توانند مواد بازیافت شدني را در جعبه هاي جداگانه اي بریزند و دسته بندي 
کنند. شیشه هاي نو، اسکوتر، کتاب، مجله، لباس و... از جمله مواد حاوي مصرف زیاد از حد را مي گیرد 

و باعث نجات طبیعت مي شود.
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135. گرین، جن. چرا مهمه در مصرف انرژي صرفه جويي كنيم؟. میترا غازیاني. تهران: 
مهر میترا، 139۲، 3۲ ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: صرفه جویي، انرژي، آموزش مهارت هاي زندگي، دورة ابتدایي

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر دربارة مصرف انرژي و اهمیت آن اطالعات مختصر و مفیدي 
به دست مي آورند. آن ها درمي یابند که به منظور صرفه جویي در انرژي مي توانند به جاي استفاده از وسیلة 
شخصي با اتوبوس یا مترو به مدرسه بروند. وقتي از خانه خارج مي شوند، برق ها را خاموش کنند و 
هنگامي که وسایل گرمایي را روشن مي کنند، پنجره ها را ببندند و وقتي احساس سرما کردند، لباس 
گرم بپوشند. صرفه جویي در مصرف انرژي حتي باعث ذخیره شدن پول مي شود که کودکان مي توانند با 
آن وسایل مورد نیاز خودشان را بخرند. در پایان کتاب نکاتي براي والدین و معلمان دربارة صرفه جویي 

و اهمیت آن، همچنین پیشنهادهایي براي مطالعة کتاب به همراه کودکان بیان شده است.

136. گرین، جن. در مصرف آب صرفه جویي کنید: چرا مهمه در مصرف آب صرفه جويي 
كنيم؟. میترا غازیاني. تهران: مهر میترا، 139۲، 3۲ ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: صرفه جویي در آب، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان

چکيده: در کتاب حاضر آب به عنوان یکي از منابع مهم براي استفادة همة موجودات معرفي مي شود 
و اینکه چگونه مي توان آن را عاقالنه مصرف کرد یا به هدر داد. در کتاب راهکارهاي ساده اي معرفي 
مي شوند که کودکان مي توانند براي صرفه جویي آب انجام دهند. کودکان در کتاب با پسري آشنا 
مي شوند که از آب بي اندازه استفاده مي کند و آن را هدر مي دهد. روزي دوستش کریستي نزد او مي آید 
و او را متوجه مي کند که باید در مصرف آب صرفه جویي کند. چون اگر آب نباشد، مشکالت زیادي 

براي همه پیش مي آید.
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137. چگونه از محيط زيست خود محافظت كنيم. حمیده داالیي. تهران: آراد کتاب، 139۲، 
40 ص

موضوع درسي: علوم تجربي، مطالعات اجتماعي
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: حفظ محیط زیست، کتاب کمك آموزشي، تخریب جنگل، آموزش علوم تجربي

و  چوب ها  سوزاندن  جنگل ها،  تخریب  که  درمي یابند  حاضر  کتاب  مطالعة  با  کودکان  چکيده: 
آسیب رساندن به محیط زیست، چه آثار مخربي مي تواند روي آب وهوا، حیواناي مثل ماهي ها، پرندگان، 
شیرها و خرس ها داشته باشد. باال رفتن گازهاي گلخانه اي و گرم شدن زمین باعث به هم خوردن تعادل 
طبیعت مي شود و زندگي حیوانات را دچار اختالل شدیدي مي کند. مخاطبان با مطالعة کتاب حاضر 

اطالعات الزم را براي حفاظت از محیط زیست کسب مي کنند.

138. خدایي، علي. چي چي، قاشق و قيچى. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
139۲، 44 ص

موضوع درسي: هنر /کار و فن آوري
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: کودك،کاردستي، سرگرمي

چکيده: کتاب مصّور حاضر دربردارندة آموزش ساخت کاردستي با ابزار و لوازم خانه است. در این اثر، 
اشکال مختلفي با شانه، قاشق، لیوان، قیچي و ... ساخته شده است. این کتاب با هدف تقویت خالقیت 

و قوة تخیل کودکان تدوین شده است. 
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139. اسماعیلي طاهري، حسن. چيستا مارها را دوست نداشت. کاشان: مرسل، 1390، 16 ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: داستان آموزشي، اهمیت مارها، آموزش علوم تجربي

چکيده: در این کتاب، طي داستاني کودکان یاد مي گیرند که مارها و عقرب ها براي انسان مفیدند و 
براي ساختن برخي داروها از زهري که در بدن آ ن ها وجود دارد، استفاده مي شود. همچنین آن ها با نوع 
حرکت مارهاي خشکي و آبي و نیز دستگاه گوارش آن ها آشنا مي شوند و درمي یابند که اگر مارهاي 
زهردار مستقیم انسان را نیش بزنند، ممکن است شخص بر اثر زهر بمیرد. اما اگر همان زهر به صورت 

دارو مورد استفاده قرار بگیرد، باعث درمان مي شود.

140. اورنگ، طوبا. حسود هرگز نياسود . تهران: موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین، 1390، 
۲0 ص

موضوع درسي: علوم تربیتي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان آموزشي، حسادت، علوم تربیتي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در کتاب حاضر مخاطبان با دختري به نام سارا آشنا مي شوند که دوستان تقریباً ثروتمندي 
دارد. او از این که زندگي اش مثل زندگي آن ها نیست؛ ناراحت و نگران است. به دلیل همین موضوع، 
به راحتي نمي تواند با دوستانش کنار بیاید. تا این که روزي متوجه مي شود که پدر و مادر پانیذ که از همة 

بچه ها ثروتمندتر است، از هم جدا شده اند. بعد از آن سارا قدر زندگي خودش را بیشتر مي داند.
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141. دوگیبرت، فرانسواز. دایرئالمعارف کوچك من دربارة: حشرات و موجودات ريزجثه. رویا 
خوئي. تهران: محراب قلم، 1390، 36 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع، علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: زندگي حشرات، دایرئالمعارف، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعة این کتاب و مشاهدة تصویرهاي رنگي آن با انواع حشرات و موجودات ریز، 
قسمت هاي متفاوت بدن آن ها و نیز مراحل رشد و مسئولیت آن ها آشنا مي شوند. این حشرات عبارت اند 
از: کفشدوزك، شته، پروانه، زنبور، مورچه، عنکبوت، حلزون، مگس و... در پایان کتاب توانایي خاص 

برخي حشرات درج شده است.

142. گاالگر،  بیلیندا. چراهاي شگفت  انگیز: حشرات: پاسخ به كنجکاوي هاي كودكان و 
نوجوانان. لیال حبیب زاده. تهران: نحل، 1391، 3۲ ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: حشرات، پرسش و پاسخ، آموزش علوم تجربي، پروانه، زنبورعسل

چکيده: در کتاب »حشرات«، اطالعات مختصر و مفیدي دربارة این موجودات درج شده است. مطالب 
در قالب سؤال و جواب به همراه تصویرهاي رنگي تنظیم شده اند. سؤاالت دربارة تعداد بال حشرات، 
ارتفاع پرواز پروانه ها، زنبورهاي عسل، چگونگي تولید تار عنکبوت، علت جیرجیر کردن ملخ ها، چگونگي 

انتقال بیماري توسط حشرات و... مطرح مي شوند.
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143. دایرئالمعارف جهان آفرینش: حشرات: كامل ترين مجموعه دربارۀ مخلوقات خداوند 
مهربان. لطیف راشدي، سعید راشدي. تهران: منادي تربیت، 1390، 48 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، زندگي حشرات، آموزش علوم تجربي، جهان آفرینش

چکيده: در »دایرئالمعارف حشرات«، کودکان با خواندن مطالب ساده و آسان و مشاهدة تصاویر رنگي، 
با انواع حشرات، سمت هاي متفاوت بدن آن ها، حشرات پرنده و خزنده، رفتارهاي حشرات در محیط هاي 
متفاوت، نوع تغذیة حشرات، حاالت دفاعي آن ها در برابر خطر، زندگي جمعي و مسئولیت هر کدام از 
آن ها، نوع و مراحل تکامل، حشرات داخل آب و خشکي، خطرات و آفت هاي آن ها و نیز مفید و مؤثر 

بودن آن ها آشنا مي شوند.

144. واثقي، بهروز. قصه هاي سرزمین من )تاریخ ایران باستان( : حمله سارگون خونخوار . 
تهران: ابوعطا، 1390، 3۲ ص

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: تمدن عیالم، آموزش تاریخ، معبد چغازنبیل، شوش، انزان، اوان

چکيده: عیالمیان بیشترین تأثیر را بر فرهنگ ایران گذاشتند و بنیان گذار نخستین پادشاهي گسترده 
در ایران بودند. از کارهاي مهم آن ها، اختراع چرخ سفالگري و پخت سفال است. شوش، انزان )انشان( 
و اوان از شهرهاي مهم عیالم به شمار مي آمدند. هدف نگارندة این کتاب، آشنایي مخاطبان با معبد 
چغازنبیل، شکل گیري تمدن عیالمیان، و نیز عقاید و اعتقادات، نوع پوشش، جنگ ها، نوع حکومت و... 
عیالمیان بوده است. مطالب به شیوة داستاني و همراه با تصویر بیان شده اند تا فراگیري مطالب آسان تر 

و جذاب تر باشد.
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145. هفت برادران، داریوش. پژوهشگران کوچك: حيات بر روي زمين . تهران: داریوش هفت 
برادران، 1391، ۲4 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان، کنجکاوي، کودکان، حیات روي زمین، آموزش علوم

چکيده: در این کتاب، که از مجموعه کتاب هاي »پژوهشگران کوچك« است، کودکان به همراه گروه 
سام و دوستانش که یك گروه پژوهش را تشکیل داده اند، دربارة موجودات زمین اطالعات مختصر 
و مفیدي کسب مي کنند. سپهر با پدرش به موزة حیات وحش مي روند. قرار است سپهر اطالعاتي را 
جمع آوري کند و براي بقیه بخواند. اما کوشا نقشه اي مي چیند تا جمع آوري اطالعات و خواندن گزارش 
را او انجام بدهد. این موضوع باعث ناراحتي سپهر مي شود، اما سرانجام کار به خوبي و خوشي پایان 
مي یابد و مخاطبان اطالعاتي دربارة زمین و موجودات زندة آن که عبارت اند از گیاهان و حیوانات 

به دست مي آورند.

146. گروه کودك و نوجوان گاج. حيات وحش ايران . تهران: بین المللي گاج، 1389، 10 ص
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

قطع: رحلي
مخاطب:

كلمات كليدي: اطالعات عمومي، پازل، آشنایي با حیوانات ایران، حل مسئله

چکيده: کشور ایران به دلیل وسعت و موقعیت جغرافیایي خاص خود، داراي آب و هوا، پوشش هاي 
گیاهي و گونه هاي جانوري متنوعي است. در این کتاب، ضمن تقسیم مناطق گوناگون ایران به چهار 
منطقة اصلي، تعدادي از حیوانات و زیستگاه هاي آنان معرفي و بررسي مي شود. در هر بخش از این 
کتاب یك پازل 48 تکه اي ارائه شده که هدف آن »تقویت دقت و تمرکز«، »تقویت مهارت هاي 

دیداري- حرکتي« و »کسب مهارت در حل مسائل پیچیده« است.
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147. قیچي، مقوا، چسب، بلدي بسازي؟ : حيوانات، براي كودكان . تهران: قدیاني، 139۲، 8 ص
موضوع درسي: هنر

قطع: بیاضی
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: کار دستي، کتاب کمك آموزشي، آموزش هنر، دورة ابتدایي

چکيده: کتاب حاضر شامل تصویرهایي از حیوانات گوناگون روي مقواست. کودکان مي توانند با روشي 
که کتاب آموزش مي دهد، تصویرها را ببرند و قطعه ها را به هم بچسبانند تا بتوانند حیوانات متحرکي 
بسازند. شیر داخل قفس، نهنگ داخل آب، بچه خرسي که دست مي زند و پروانة در حال پرواز، 

نمونه هایي از کاردستي هاي کتاب هستند.

148. اینچز، آلیسون. خاطرات يك بطري پالستيکي. هلیده کروبي. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 139۲، ۲4 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: بازیافت، پالستیکي، تخیل، داستان

چکيده: کتاب مصور حاضر، داستاني تخیلي دربارة بازیافت است که با زباني ساده و روان و با شخصیت 
یك بطري پالستیکي نگاشته شده است. در داستان که به صورت بیان خاطرات از یازده دي آغاز 
مي شود، مي خوانیم: »در ابتدا از قطرة نفتي که هزاران سال در اعماق اقیانوس است آغاز مي شود. 
سپس این قطره وارد پاالیشگاه مي شود و بعد از عملیات هاي بسیار به بطري پالستیکي تبدیل مي شود. 
این بطري پر از آب مي شود و توسط پسر بچه اي از فروشگاه خریده مي شود. در خانه شاخه گلي را 

داخل بطري مي گذارند.«
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149. اینچر، آلیسون. کتاب هاي سبز: خاطرات يك قوطي آلومينيومي. هایده گروبي. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 1390، ۲4 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان آموزشي، بازیافت، آلومینیوم، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان در این کتاب خاطرات یك قوطي آلومینیومي را مي خوانند. آلومینیوم ابتدا از سنگ 
بوکسیت که در زیرزمین قرار دارد، استخراج مي شود و سپس مسیرهایي را طي مي کند تا به قوطي 
کمپوت تبدیل مي شود. بعد از آن بازیافت مي شود و به یك کارخانه مي رود و در آنجا به چوب بیس بال 

آلومینیومي تبدیل مي شود.

150. لوئین، نانسي. خانه ما: سياره زمين. سلیمان فرهادیان. تهران: مدرسه، 1391، ۲4 ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: سیاره، زمین، منظومة خورشیدي

چکيده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعه »آشنایي با منظومة خورشیدي« است که 
با ادبیاتي ویژة نوجوانان نگاشته شده است. در این شماره به سیارة زمین که خانة انسان ها و جانداران 
دیگر است، پرداخته شده و اطالعات کاملي در مورد ویژگي ها، ظاهر و مکان این سیاره بیان شده است. 
ساختار این کتاب بدین گونه است که پس از بیان هر نکته اي دربارة سیارة زمین، متن کوتاهي با عنوان 
دانستني هاي جالب دربارة این سیاره آمده است. در این کتاب مي خوانیم که سیارة زمین تنها سیارة 
شناخته شده اي است که جانداران روي آن زندگي مي کنند و این سیاره سرشار از آب است و دماي 

مناسبي دارد و همچنین پوششي از گازها از آن محافظت مي کنند.
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پرسش  به 40  پاسخ  كودكان:  قرآني  خدا شناسي  غالمرضا.  ابهري،  حیدري   .151
كودكان ونوجوانان در باره خدا. قم: جمال، 1390، 140 ص

موضوع درسي: هدیه هاي آسمان
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: سؤال و جواب، خداشناسي، آموزش دیني

چکيده: پرسش هاي مربوط به خدا، از مهم ترین، اصلي ترین و مطرح ترین پرسش هاي کودکان و 
نوجوانان است. نویسندة این کتاب با استناد به آیات قرآني و نیز ادبیات ویژة کودکان و نوجوانان، به 
40 سوال دربارة خداوند پاسخ گفته است. آشنایي با خداوند، رنگ خدا، جاي خدا، بخشش خداوند، 
بزرگي خدا، دعاهاي انجام نشده، شناخت خدا، آفرینش جن ها، مو و ابروي خدا، هدف از آفرینش ما و... 

موضوع هاي سوال هاي کتاب حاضر هستند.

152. اوکیموتو، جین دیویس. خرس قطبي دانا: ماجراهاي خرس دانا براي مبارزه  كردن 
با گرم شدن زمين. هایده کروبي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 139۲، 3۲ ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان، حیوانات، گرمایش جهاني

چکيده: کتاب مصور حاضر، داستاني از حیوانات است که با موضوع گرمایش جهاني با زباني ساده و 
روان براي گروه هاي سني )ب( و )ج( نگاشته شده است. در داستان مي خوانیم: »در منطقه اي سردسیر 
چند خرس قطبي زندگي مي کردند. خرس دانا یك خرس قطبي سفید بزرگ بود که همة خرس ها او 
را قبول داشتند و به حرفش گوش مي کردند. یخ ها آب مي شدند و خانة خرس ها داشت از بین مي رفت. 
او خرس ها را جمع کرد تا از گرم شدن زمین برایشان بگوید و آن ها را راهنمایي کند تا با همکاري هم 

این مشکل را حل کنند. همه با این کار موافق بودند به غیر از زن خرس دانا«.
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153. هریسون،  پل. خزندگان )سه بعدي(. عباس زارعي. تهران: سایه گستر، 139۲، 16 ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: زندگي خزندگان، تغذیة خزندگان، آموزش علوم تجربي، دورة ابتدایي

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر و مشاهدة تصویرهاي سه بعدي آن، با انواع خزندگان، اجداد 
خزندگان و شکل ظاهري، نوع و چگونگي تغذیه، اجزاي بدن، چگونگي حرکت و شکار آن ها و توانایي 

عجیب برخي خزندگان آشنا مي شوند.

154. دلریو،  آلکسیا/ دومانتون،  سوفي. مجموعه اي براي ورود بچه ها به دنیاي بزرگ ها: خطرها. رویا 
خوئي. تهران: محراب قلم، 1391، 60 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آشنایي با خطرها، آموزش مهارت هاي زندگي، بازي رایانه اي، آموزش کودکان

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب »خطرها«، به زبان ساده با انواع خطرهایي که در اطرافشان وجود 
دارند، آشنا مي شوند. آن ها مي توانند با انجام کارهایي که در کتاب پیشنهاد شده اند، از شر آن خطرها 
خالص شوند. برخي از کارهاي خطرناك براي کودکان عبارت اند از: دویدن در خیابان؛ عبور از چراغ 
قرمز؛ انجام بازي هاي رایانه اي؛ دیدن فیلم هاي خشونت آمیز، توجه به غریبه هایي که در کوچه و 

خیابان به سراغ کودکان مي آیند؛ و...
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155. اورنگ، طوبا. مهارت هاي زندگي: خاّلق باش )آموزش عملي خاّلقيت(. تهران: موسسه 
فرهنگي هنري اورنگ آفرین، 1391، 36 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: معلم، دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، پرورش خالقیت

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر مي توانند راهکارهاي زیادي براي پرورش خالقیت به دست 
آورند. خالقیت چیست؟ خصوصیات آدم هاي خالق، عوامل نابودکنندة خالقیت، راه هاي رشد خالقیت 

و تمرین هاي عملي براي پرورش خالقیت، از جمله مباحث کتاب هستند.

156. میست ، رزالین. منظومه شمسي: خورشيد و ماه. سپیده ایزي. مشهد: به نشر، 1391، ۲4 ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: منظومة شمسي، خورشید، ماه، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعة کاب حاضر و مشاهدة تصویرهاي رنگي آن، با منظومة شمسي، خورشید، 
نور خورشید، خورشید توفاني، خورشیدگرفتگي، ماه، سطح ماه، ماه کامل و ماه نیمه، پرواز به ماه و 
فضاپیماها آشنا مي شوند. در پایان کتاب فهرست واژگان، فهرست راهنما و یادداشت هایي براي والدین 

و معلمان درج شده است.
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157. تهامي، سیدرضا و ]...دیگران[. داستان هاي شاهنامه: خون خواهي سياوش 1/ لشکركشي 
رستم به توران- آوردن فرنگيس و كي خسرو- آغاز پادشاهي كي خسرو. تهران: فردین، 

139۲، ۲8 ص
موضوع درسي: فارسي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: پایة چهارم ابتدایي، بازنویسي شاهنامه، خون خواهي سیاوش

چکيده: هجدهمین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« به بازنویسي داستان خون خواهي سیاوش 
و لشکرکشي رستم به توران براي کودکان چهارم دبستان اختصاص دارد. در این کتاب کودکان، با به 
دنیا آمدن کي خسرو، فرزند سیاوش، لشکرکشي رستم به توران، آمدن کي خسرو نزد کاووس شاه و 
پادشاه کي خسرو آشنا مي شوند. داستان ها بدون تصویر هستند و الزم است که دانش آموزان خودشان 
براي هر داستان تصویر بکشند و در مسابقة تصویرگري شرکت کنند. کلمات دشوار در پایین صفحات 

معني شده اند و جمالت و ترکیبات کتاب مطابق با کتاب هاي درسي چهارم دبستان هستند.

158. تهامي، سیدرضا و ]...دیگران[. داستان هاي شاهنامه: خون خواهي سياوش 2/ پادشاهي 
كي خسرو- ادامة جنگ با توران- فرود. تهران: فردین، 139۲، ۲8 ص

موضوع درسي: فارسي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: پایة چهارم ابتدایي، بازنویسي شاهنامه، پادشاهي کي خسرو، آموزش زبان فارسي

براي  کي خسرو  پادشاهي  داستان  بازنویسي  به  شاهنامه  داستان هاي  از  جلد  نوزدهمین  چکيده: 
دانش آموزان چهارم دبستان اختصاص دارد. در این کتاب پادشاهي کي خسرو، فرزند سیاوش، ادامة 
جنگ ایرانیان با تورانیان و مرگ فرود، برادر کي خسرو، شرح داده شده است. صحنه هاي داستان بدون 
تصویرند و مخاطبان خودشان باید براي صحنه ها نقاشي بکشند. کلمات و اصطالحات کتاب تناسب با 

کتاب درسي فارسي چهارم دبستان آماده شده و کلمات دشوار در پایین صفحات معني شده اند.
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]...دیگران[. داستان هاي شاهنامه: خون خواهي سياوش 3/ ادامة  159. تهامي، سیدرضا و 
جنگ هاي ايران و توران . تهران: فردین، 139۲، ۲8 ص

موضوع درسي: فارسي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: بازنویسي شاهنامه، پایة چهارم ابتدایي، آموزش زبان فارسي

چکيده: بیستمین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« به بازنویسي یکي دیگر از داستان هاي 
شاهنامه براي دانش آموزان سال چهارم دبستان اختصاص دارد. بعد از کشته شدن سیاوش به دست 
تورانیان، جنگ هایي بین ایران و توران صورت مي گیرد. در این میان، وس، یکي از پهلوانان ایراني، از 
دستور کي خسرو، سرپیچي مي کند و از راهي مي رود که کي خسرو برحذر داشته است. در این راه فرود، 
برادر کي خسرو، کشته مي شود و این جنگ ها ادامه مي یابند. توس از کردة خود پشیمان مي شود و از 

کي خسرو کمك مي گیرد.

160. قاسمي،  مسلم. داستان پيامبران در قرآن . تهران: نواي مدرسه، 1390، 104 ص
موضوع درسي: هدیه هاي آسمان

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: داستان دیني، زندگي پیامبران، آموزش قرآن

چکيده: کودکان در این کتاب با زندگي نامة پیامبران الهي، از حضرت آدم )ع( تا حضرت خاتم )ص( 
که بیاني ساده و تصویرهاي جذاب به رشتة تحریر درآمده است، آشنا مي شوند. برخي از پیامبراني که در 
این کتاب معرفي شده اند، عبارت اند از: حضرت آدم )ع(، ادریس )ع(، صالح )ع(، ابراهیم )ع(، اسماعیل، 
لوط، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب و )ع(... در هر داستان به تالش پیامبر براي هدایت مردم، قومي که 
به مخالف با پیامبر برخاست، عذاب و بالهایي که به سراغ مردم آمده و آزارهایي که مردم گناهکار و 

مخالف خدا بر پیامبر وارد آوردند، اشاره شده است.
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161. اورنگ، طوبا. داستان مداد رنگي ها. تهران: موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین، 1389، 
16 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان آموزشي، همکاري، اتحاد، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان در این کتاب به شیوة داستاني با سه مدادرنگي قرمز، زرد و آبي آشنا مي شوند. 
مدادها به کمك هم یك نقاشي خوب براي مهسا مي کشند. در این کار، مدادمشکي هم به آن ها 

کمك مي کند.

162. نادري، ناصر. دانستني هاي تاريخ انقالب اسالمي ايران براي كودكان و نوجوانان 
آشنايي با شخصيت ها، حوادث و مفاهیم انقالب اسالمی ... تهران: کانون پرورش فکري کودکان 

و نوجوانان، 139۲، 164 ص
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: ایران، انقالب  اسالمي، تاریخ

چکيده: کتاب مصور حاضر، مرجعي جذاب و گیرا دربارة دانستني هاي تاریخ انقالب اسالمي ایران 
براي کودکان و نوجوانان است؛ دانستني هایي شامل شخصیت ها، حوادث و مفاهیم مرتبط با آن. این 
کتاب با زباني ساده و روان نگاشته شده است. موضوعات و شخصیت هایي چون: اعالمیه، اعتصاب، 
امیرکبیر، انقالب سفید، انقالب اسالمي، ایرباس 300، اشرف پهلوي، بسیج مستضعفین، غالمرضا 
تختي، محمدعلي رجایي، شب نامه، صدام حسین و ... نیز در این کتاب مورد بررسي و توجه قرار 

گرفته است.
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163. تیلور،  باربارا. دانستني هايي درباره بدن انسان. فاطمه ابراهیم زاده. مشهد: به نشر، 1390، 
3۲ ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: بدن انسان، فیزیولوژي، دستگاه هاي بدن، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر و مشاهدة تصویرهاي آن، به زبان ساده با ارزش، اهمیت و 
کارکرد اندام هاي بدن انسان )مانند چشم، گوش، دهان، قلب، استخوان ها و ماهیچه ها(، دستگاه هاي 
بدن )همچون دستگاه گوارش، دستگاه تنفس(، و نیز حواس پنج گانه )نظیر بویایي، جشایي و شنوایي( 

آشنا مي شوند.

164. گانزي، کریستین. دانستني هايي دربارۀ جانوران منقرض شده و در معرض خطر 
انقراض. فاطمه قبولي درافشان. مشهد: به نشر، 1390، 3۲ ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: حیوانات منقرض شده، حیوانان در حال انقراض، نابودي زیستگاه ها، آموزش علوم 

تجربي

چکيده: »انقراض« یعني از بین رفتن گونه اي از جانوران یا گیاهان. جانوران منقرض شده، حیواناتي 
از قبیل دایناسورها و ماموت هاي پشمالو هستند. کتاب حاضر مقدمه اي است دربارة موجودات منقرض 
شده یا در معرض خطر انقراض؛ از تیراناسورها گرفته تا ببر بنگال. مخاطبان با مطالعة این کتاب با 
بسیاري از گونه هاي جالبي که هم اکنون در معرض خطر انقراض هستند، آشنا مي شوند. به عالوه، دور 
افتاده ترین زیستگاه هاي کره زمین را مي کاوند و اطالعات بیشتري دربارة انواع حیوانات در معرض خطر 

انقراض به دست مي آورند.
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165. لولین، کلر. دانستني هايي دربارۀ حشرات. محمدرضا رستگار مقدم. مشهد: به نشر، 1390، 
3۲ ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: حشرات، بندپایان، زیست شناسي، آموزش علوم تجربي

هم چون  حشرات  انواع  با  آن  تصویرهاي  مشاهده ي  و  حاضر  کتاب  مطالعة  با  کودکان  چکيده: 
عنکبوت ها، زنبورها، مورچه ها، سوسك ها، پروانه ها و سنجاقك ها، و نیز شکل ظاهري، نوع زندگي، 

فعالیت ها، نوع تغذیه، ارزش و اهمیت آن ها در زندگي آشنا مي شوند.

166. گراهام، ایان. دانستني هايي دربارۀ فضاپيماها. سعیده عاقلتر. مشهد: به نشر، 1390، 
3۲ ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: فضانوردي، فضاپیما، شاتل هاي فضایي، آموزش علوم تجربي، دورة ابتدایي

چکيده: مخاطبان با مطالعة این کتاب و مشاهدة تصویرهاي رنگي آن، اطالعاتي مختصر و مفید و به 
زبان ساده دربارة این مطالب به دست مي آورند: کاوش در فضا، وبات جست وجوگر؛ سیارگان؛ خورشید؛ 
ماه؛ موشك و چگونگي پرتاب آن؛ انواع متفاوت موشك؛ سفر به ماه؛ ماه نوردي؛ نیروي شاتل؛ شاتل 
فضایي؛ مأموریت هاي شاتل؛ لباس فضانوردي؛ کار در فضا؛ تلسکوپ هابل؛ انواع کاوشگران فضایي؛ 

ایستگاه  فضایي. در پایان واژه  نامه درج شده است.
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167. لولین، کلر. دانستني هايي دربارۀ كوسه ها. مائده شادمهر. مشهد: به نشر، 1390، 3۲ ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: کوسه ها، آموزش علوم تجربي، زندگي حیوانات

چکيده: کتاب حاضر به همراه تصویرهاي رنگي به معرفي انواع کوسه ها از لحاظ رنگ، شکل و نام 
و توانایي ها، تولد بچه، چگونگي زندگي، طعمةابي و تغذیه، آرواره هاي کشنده و انواع دندان ها، حملة 

کوسه ها، خطراتي که کوسه ها را تهدید مي کند و... پرداخته است.

168. گراهام، ایان. دانستني هايي دربارۀ ماه. سپیده ایزدي. مشهد: به نشر، 1390، 3۲ ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: ماه نوردي، تشکیل ماه، آموزش علوم اجتماعي، دورة ابتدایي

چکيده: مخاطبان با مطالعة کتاب حاضر و مشاهدة تصویرهاي رنگي آن، اطالعاتي دربارة این 
موضوعات به دست مي آورند: افسانه هایي دربارة ماه؛ موقعیت ماه در فضا؛ حرکت ماه؛ ماه و خورشید 
گرفتگي؛ جزر و مد؛ فرود سفینه ها ي کاوشگر در ماه؛ تاریخ سفر به ماه؛ ماه نوردي؛ تجهیزات سفر به ماه؛ 
چهرة ماه؛ چگونگي شکل گیري ماه و تاریخ آن؛ چگونگي به وجود آمدن گودال هاي روي ماه؛ نقشه هاي 

ماه؛ پایگاه هایي در ماه. در پایان کتاب واژه نامه درج شده است.
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169. اسندن، رابرت. دانشمندان سبز. بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 139۲، 
48 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: ادبیات نوجوان، محیط زیست شناسان، حفاظت از محیط زیست، طبیعت

چکيده: کتاب مصّور حاضر از مجموعة »کتاب هاي سبز« است که براي نوجوانان تألیف شده و 
دربردارندة مطالبي پیرامون محافظت از طبیعت و محیط زیست است. در این دفتر به برخي از دانشمندان 
مهم در حوزة محیط زیست، نگاهي تاریخي و نو انداخته شده و نشان داده شده که ایده ها و آراي 
آن ها چگونه به هم پیوند خورده اند. »رنه دوبوس«، »جان میور«، »راشل کارسون«، »جمیز الوالك« 
و ...، از جمله دانشمنداني هستند که در این دفتر معّرفي شده اند. در پایان کتاب نیز، واژه نامة توصیفي 

اصطالحات بکار رفته در متن آمده و سایت هایي براي مطالعة بیشتر معّرفي شده است.

170. کاتبي رضواني، احسان. دايرئالمعارف تاريخ اسالم . تهران: محراب قلم، 139۲، 156 ص
موضوع درسي: هدیه هاي آسمان

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: خالفت، مکه، پیامبر اسالم، عباسیان، اموي

چکيده: کتاب مصور حاضر، با زباني ساده و روان کودکان و نوجوانان را با شرحي از تاریخ اسالم از 
زمان پیدایش تا پایان دوران خالفت و مخاطب را با دوره هاي مختلف رشد و گسترش تمدن اسالمي 
آشنا مي کند. زندگي پیامبر اسالم، زندگي امامان شیعه، خالفت اموي و عباسي، تمدن و فرهنگ 
اسالمي، اسالم در ایران و ... از موضوعات اصلي مورد بررسي در این کتاب هستند. در این راستا 
جغرافیاي تمدن اسالمي، نهضت شعوبیه، شعر و ادبیات، فتح مکه، جنگ احزاب، خالفت عثمان، 

خالفت عباسیان، مروانیان، شیوة ادارة کشور و ... مورد بررسي و توجه قرار گرفته است.
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171. جوادیان،  مسعود. دايرئالمعارف تاريخ ايران. تهران: محراب قلم، 1391، 13۲ ص
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: آموزش تاریخ، ایران باستان، اسالم در ایران، صفویان، دوران معاصر، دایرئالمعارف، 
تاریخ ایران

چکيده: نویسنده در این دایرئالمعارف که از چهار بخش ایران باستان، از ورود اسالم به ایران تا ظهور 
صفویان، عصر صفویان، و ایران در دوران معاصر تشکیل شده، کوشیده است کودکان را با حکومت ها، 
جنگ ها، صلح ها، پادشاهان، وزیران، علم و صنعت، آداب و رسوم، دین ها و آیین هاي ایراني آشنا کند. 
زبان مطالب کتاب بسیار موجز و مختصر و در عین حال شیرین و کودکانه است. کتاب با آثار کهني 
متعلق به قبل از ایالمي ها شروع شده و تا انقالب اسالمي ایران ادامه یافته است. در پایان کتاب در 
جمالتي مشخصات حکومت هاي ایران به همراه مرکز حکومت، مدت حکومت و چگونگي از بین رفتن 

آن ها درج شده است.

172. پیمون، ماري- رنه. دايرئالمعارف جنگل. مهناز عسگري. تهران: محراب قلم، 1390، 
1۲4 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع، علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، جنگل، آموزش علوم تجربي، دورة ابتدایي

چکيده: »دایرئالمعارف جنگل« کتابي ساده و پر از تصویر دربارة جنگل است. بچه ها در این کتاب با 
نحوة گردش و تفریح در جنگل، جانوران جنگل و طرز زندگي آن ها، گیاهان جنگل و نحوة رشد شان 
آشنا مي شوند. مشاهدة جنگل، گیاهان جنگل، رشد و نمو جانوران جنگل، پنهان شدن جانوران در 

جنگل، غذاي جانوران جنگل، تفریح و سرگرمي، از جمله مباحث این کتاب هستند.
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173. بومون، امیلي گیئوره، ماري رنه. دايرئالمعارف حمل و نقل. مهناز عسگري. تهران: محراب 
قلم، 1390، 1۲4 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: وسایل نقلیه، اختراع، دایرئالمعارف حمل و نقل، تاریخ علم

چکيده: دایرئالمعارف حاضر کتابي است ساده و پر از تصویر دربارة چگونگي اختراع و پیشرفت انواع 
وسایل نقلیه، کودکان در این کتاب با سرگذشت خودرو، موتورسیکلت، هواپیما، هلي کوپتر، زیردریایي، 

کشتي، فضاپیما و... آشنا مي شوند.

174. ژوگال، سسیل. دايرئالمعارف خردسال. مهناز عسگري. تهران: محراب قلم، 1390، 184 ص
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: دایرئالمعارف، بدن انسان، خانه و محل زندگي جانوران، ادبیات کودکان

چکيده: دایرئالمعارف حاضر شامل مطالبي است به زبان ساده و تصویرهاي واضح، جذاب و رنگي در 
زمینه هاي بدن انسان، خانه و محل زندگي، شهر، جانوران و گیاهان، تاریخ، زمین، قاره ها و کشورهاي 
جهان براي خردساالن. در کتاب سؤال هایي نیز در ارتباط با برخي مباحث مطرح شده اند و بالفاصله به 

آن ها جواب داده شده است. در پایان کتاب نیز نمایه گنجانده شده است.
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175. آدامز، سیمون  و ]...دیگران[.  دايرئالمعارف دانستني ها براي كودكان و نوجوانان )ج 1(. 
سپیده ایزدي و ]...دیگران[. مشهد: به نشر، 1390، 390 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، آب و هوا، بدن انسان، حیوانات، روم باستان

چکيده: جلد اول »دایرئالمعارف دانستني ها براي کودکان و نوجوانان« شامل اطالعاتي دربارة آب 
و هوا، آتش فشان ها، اسب ها، بدن انسان، جانوران منقرض شده و در معرض خطر انقراض، حشرات، 
حیوانات شب زي، حیوانات قطبي، دایناسورها، دزدان دریایي، روم باستان، شوالیه ها و قلعه هاست. 
تصویرهاي رنگي و جذاب کتاب به فهم مطالب کمك مي کنند. در پایان هر بخش نیز واژه نامه درج 

شده است. کتاب 39۲ صفحه دارد.

176. گراهام، ایان و ]...دیگران[. دايرئالمعارف دانستني ها براي كودكان و نوجوانان )ج 2(. 
سپیده ایزدي و ]..دیگران[. مشهد: به نشر، 1390، 390 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، فسیل ها، سنگ ها، کاني ها، حیوانات، ماشین ها

چکيده: دومین جلد از دایرئالمعارف »دانستني ها براي کودکان و نوجوانان« در 39۲ صفحه و 1۲ 
بخش به همراه تصویرهاي رنگي و جذاب تدوین شده و دربردارندة اطالعات مختصر و مفیدي دربارة 
فسیل ها، سنگ ها، کاني ها، فضاپیماها، قطارها، کوسه ها، گربه سانان، گرگ ها، سگ هاي وحشي، مارها، 
ماشین هاي سرعتي، ماه، مومیایي ها، نهنگ ها و دلفین ها، و یونان باستان است. در پایان هر بخش 

واژه نامه درج شده است.
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177. اوالس، فرانسوا و ]...دیگران[.  دايرئالمعارف علوم زمين. مهدي ضرغامیان. تهران: 
مدرسه، 1391، 60 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع، علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: زمین، خالقیت، اطالعات عمومي

چکيده: کتاب مصور حاضر، دایرئالمعارفي دربارة زمین است که با ادبیاتي ویژة نوجوانان نگاشته 
شده است. این کتاب باهدف دادن اطالعات مفید به نوجوانان و تقویت قوة تخیل و کنجکاوي آن ها 
تهیه شده است. در این کتاب انواع گیاهان، سبزیجات، دنیاي درون زمین، پوستة زمین، کوه ها و 
آتش فشان ها، چگونگي فوران آتش فشان ها، زمین لرزه ها، اسرار دریا، مرکز توفان دریایي از محورهاي 
اصلي موردبحث در این کتاب هستند. ساختار این کتاب بدین شکل است که دربارة موضوعات مختلف 

مرتبط با زمین به همراه تصاویر به طور کامل توضیح داده شده است.

178. بومون،  امیلي گیئوره، ماري رنه. دايرئالمعارف فضا. مهناز عسگري. تهران: محراب قلم، 
1390، 1۲4 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي:دایرئالمعارف، فضا، منظومة شمسي، آموزش علوم تجربي

چکيده: دایرئالمعارف حاضر حاوي مطالبي مفید و مختصر و در عین حال ساده و آسان به همراه 
تصویرهاي رنگي براي کودکان دربارة این موارد است: شکل گیري کهکشان ها، ستاره ها، سیاره ها 
و منظومة شمسي؛ چگونگي مشاهدة ستارگان؛ مشاهدة جهان؛ تلسکوپ هابل؛ اطالعاتي دربارة 
سیاره هاي منظومة شمسي؛ زمین و چگونگي شکل گیري آن؛ موقعیت زمین در منظومة شمسي؛ ماه و 
تغییرات آن؛ رابطة ماه با خورشید؛ سفر به ماه، ماهواره ها؛ ایستگاه هاي فضایي. در پایان چند پرسش در 

خصوص مطالب کتاب درج شده است.
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179. الیوت، جین کینگ، کالین. دايرئالمعارف كوچك. مسعود خاکسار. تهران: موزون، 1390، 
144 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، اطالعات عمومي، سیارة زمین، حیات وحش

چکيده:  نویسنده در دایرئالمعارف حاضر در زمینة پنج موضوع سیارة زمین، حیات وحش، تاریخ، مردم 
و علوم اطراف ما، اطالعات مختصر و مفیدي با تصویرهاي رنگي و به زبان خودماني و صمیمي براي 
کودکان ارائه مي دهد. لکه ها و زبانه هاي خورشیدي، دماي خورشید، ستاره هاي دنباله دار، فسیل ها، 
به وجودآمدن چهارفصل، شرایط اقلیمي، داستان کرة زمین، گل و گیاهان، حشرات، انسان غارنشین، 

افسانه ها، اسطوره ها، و موسیقي برخي موضوع هاي این دایرئالمعارف هستند.

180. گاف، جکي  و ]...دیگران[. دايرئالمعارف مصور تاريخ. فاطمه خدمتگذار و ]...دیگران[. 
مشهد: عروج اندیشه، 1390، 19۲ ص[

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي، کتاب هاي مرجع
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، پرسش، مصرباستان، روم باستان، قرون وسطي، یونان باستان، ما 

قبل تاریخ

چکيده: کودکان با مطالعة دایرئالمعارف حاضرطي شش فصل براي پرسش هاي خود دربارة مصر 
باستان، روم باستان، قرون وسطي، یونان باستان، کاشفان و جهان گردان و دوران ماقبل تاریخ جواب 
مي یابند. حاکمان مصر باستان، اجساد مومیایي شده، اهرام مصر، جشن هاي باشکوه، خط مصریان، 
حاکمان روم باستان، سربازان رومي، خدایان روم، شهروندان یوناني، هنرهاي دستي یونانیان، شوالیه ها، 

کلیساها و... موضوع هاي برخي سؤاالت هستند.
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سمیه  آتش افروز/  ریحانه  گياهان.  مصور  دايرئالمعارف  جکي.  آندروگاف،   چارمن،   .181
کریم دادیان. تهران: عروج اندیشه، 1390، 64 ص
موضوع درسي: علوم تجربي، کتاب هاي مرجع

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: اطالعات عمومي، دایرئالمعارف گیاهان، سؤال و جواب، حیوانات جنگلي

علت  آن ها،  رویش  محل  گیاهان،  دربارة  مصور،  دایرئالمعارف  این  مطالعة  با  کودکان  چکيده: 
برگ ریزي درختان، تغییر رنگ درختان، علت بلند شدن ریشة درختان، جنگل هاي آبي، علت شیرین و 
آب دار بودن میوه ها، قدیمي ترین گیاهان، ارزش گیاهان قدیمي، جنگل ها، درختان جنگلي، جنگل هاي 

باراني، پرندگان و حیوانات جنگلي، و... اطالعات مفید و سودمندي به دست مي آورند.

182. کاتبي رضواني، احسان. دايرئالمعارف ورزش. تهران: محراب قلم، 1391، 108 ص
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع، تربیت بدنی

قطع: رحلي
مخاطب: معلم، دانش آموز

كلمات كليدي: دایرئالمعارف ورزش، آموزش کودکان، تاریخچة بازي هاي المپیك

چکيده: در این کتاب کودکان با تعداد زیادي از رشته هاي ورزشي آشنا مي شوند و اطالعات جالبي 
دربارة اهمیت ورزش، علوم ورزشي، تاریخچة بازي هاي المپیك و ورزشکاران مشهور ایران کسب 
مي کنند. در کتاب بعد از درج کلیاتي دربارة ورزش، انواع ورزش هاي گروهي، انفرادي، تفریحي و محلي 
معرفي مي شوند. مطالب کتاب موجز بیان شده اند و تصویرهاي جذاب آن ها را همراهي مي کنند. در 

پایان کتاب نمایه گنجانده شده است.
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183. لوبوم، ژوئل. دايرئالمعارف وسيله ها چگونه كار ميکنند؟. مهدي ضرغامیان. تهران: 
محراب قلم، 1391، 156 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع، کار و فن آوری
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، ابزار و وسایل الکتریکي، وسایل زندگي

چکيده: مخاطبان در این دایرئالمعارف با طرز کار ۲50 دستگاه و ماشین، شامل رایانه، تلفن همراه، 
دزدگیر، اجاق مایکرو، جرثقیل، پله برقي، تله کابین، گوش پزشکي، ربوت جراحي،  کارت عابربانك، 
زودپز، هواپیما، شاتل فضایي و... آشنا مي شوند. در صفحه هاي سبز کتاب، به شرح و بسط اصول و 
قواعد علمي و تکنیکي هر موضوع آمده است. ابزار و وسایل برقي که در کتاب حاضر به آن ها پرداخته 
شده است، وسایلي هستند که در خانه، در شهر، در اوقات فراغت و براي حمل و نقل قابل استفاده اند و 

چهار بخش کتاب را به خود اختصاص مي دهند.

184. واندویل، آگنس النسیا، میشل. دايرئالمعارف كوچك من دربارۀ: دايناسورها. رویا 
خوئي. تهران: محراب قلم، 1390، 36 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع، علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: زندگي دایناسورها، آموزش علوم تجربي، دایرئالمعارف

چکيده: بیستمین جلد از مجموعة »دایرئالمعارف کوچك من« حاوي مطالب مختصر و مفیدي 
است که به زباني ساده به همراه تصویرهاي رنگي با این عنوان ها نگارش یافته است: جانوران پیش از 
دایناسورها؛ انواع دایناسورها؛ عصر دایناسورها؛ شکل ظاهري و اندام هاي دفاعي دایناسورها؛ نوع تغذیة 
دایناسورها؛ جانوران موجود در عصر دایناسورها؛ چگونگي انقراض دایناسورها. در پایان کتاب، بعضي 

دایناسورهاي داراي توانایي هاي ویژه معرفي شده اند.
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185. جاونا، جان. حفظ محیط زیست: در سياره ى ما چه خبر است؟. هایده کروبي. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 1390، ۲4 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: حفظ محیط زیست، آموزش جغرافیا، تخریب طبیعت، پدیدة گل خانه اي

چکيده: کودکان با مطالعة این کتاب با پدیدة گل خانه اي و گرمایش زمین، زباله و نقش آالیندگي آن، 
آلودگي هوا، تخریب منابع طبیعي توسط آالینده ها، انقراض جانوران، شکاف الیة اوزون و باران هاي 
اسیدي آشنا مي شوند. در ادامه چند آزمایش در راستاي مطالب کتاب انجام مي دهند و در ادامه یاد 
مي گیرند که چگونه در مدرسه، خانه و مکان هاي عمومي به بهداشت محیط و جلوگیري از تخریب 

طبیعت کمك کنند.

186. موریس، نیل. کتاب هاي سبز: در مصرف انرژي صرفه جويي كنيم. نگار عجایبي. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 1391، ۲4 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: مصرف انرژي، صرفه جویي، آموزش مهارت هاي زندگي، منابع انرژي

چکيده: امروزه ما بیشتر از پیش ذغال سنگ، نفت و گاز مصرف مي کنیم، اما روزي مي رسد که همة 
آن ها تمام مي شوند. کودکان با مطالعة کتاب حاضر با منبع اصلي انرژي در جهان که همان خورشید 
است، آشنا مي شوند و درمي یابند که انرژي براي زندگي بسیار پرارزش است. انرژي کاربردهاي فرواني 
دارد و سوخت هاي فسیلي در حال تمام شدن هستند. براي جلوگیري از هدر رفتن انرژي راه هاي 
بسیاري وجود دارند که مخاطبان با مطالعة این کتاب آن ها را مي آموزند در پایان کتاب فرهنگ 

توصیفي، نمایه و سخني با والدین و آموزگاران دربارة انرژي و صرفه جویي درج شده است.
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تهران:  فرهادیان.  سلیمان  ناهيد.  در آسمان: سياره  درخشان ترين  نانسي.  لوئین،   .187
مدرسه، 1391، ۲4 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: سیاره، ناهید، منظومة خورشیدي

چکيده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعه »آشنایي با منظومة خورشیدي« است که با 
ادبیاتي ویژة نوجوانان نگاشته شده است. در این شماره به سیارة ناهید، نزدیك ترین همسایة زمین و 
دلیل درخشش آن پرداخته شده و اطالعات کاملي در مورد ویژگي ها، ظاهر و مکان این سیاره بیان شده 
است. ساختار این کتاب بدین گونه است که پس از بیان هر نکته اي دربارة سیارة زهره، متن کوتاهي با 
عنوان دانستني هاي جالب دربارة این سیاره آمده است. در این کتاب مي خوانیم که سیارة ناهید نه تنها 
گرم ترین سیارة منظومة خورشیدي است، بلکه یکي از درخشان ترین، زیباترین و خیره کننده ترین اجسام 

در آسمان شب است.

بنوا. دایرئالمعارف کوچك من دربارة: دردها و بيماري ها. رویا خوئي. تهران:  188. دالالندر، 
محراب قلم، 1390، 36 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع، علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: درد، بیماري، درمان، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعة این دایرئالمعارف مصور به زباني ساده، دربارة سرماخوردگي و عوامل 
نیش زننده،  برخي حشرات  آن،  اسهال، خون ریزي و محتویات خون، خارش و علل  استفراغ،  آن، 
حساسیت هاي فصل، دندان درد و علل پوسیدگي دندان، مسواك زدن و فواید آن، دندان پزشك، ورزش 
و سالمتي، شکستگي استخوان، انواع درد، و... اطالعاتي به دست مي آورند. در پایان کتاب نیز علل برخي 

دردها به همراه راه درمان آن ها درج شده است.
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189. اورنگ، طوبا. دروغ  كوچولويي كه بزرگ شد . تهران: موسسه فرهنگي هنري اورنگ 
آفرین، 1390، 16 ص

موضوع درسي: علوم تربیتي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان آموزشي، راست گویي، دروغگویي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در کتاب حاضر، کودکان با پسري به نام نیما آشنا مي شوند. نیما براي این که بتوانند به 
مسافرت بروند، به پدرش مرتب دروغ مي گوید. همین دروغ گویي او در سفر براي آن ها مشکالت 
زیادي بار مي آورد و موجب مي شود پدر و عمویش از هم قهر کنند. همة این اتفاق ها زیر سر نیماست. 

تا این که او تصمیم مي  گیرد راست بگوید و به دلیل دروغ گویي هایش از عمویش معذرت خواهي کند.

190. کرو، مگان مگینلي. کتاب هاي سبز: دزد دريايي كوچولو و بازيافت. صبا رفیع. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 1391، ۲4 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان آموزشي، بازیافت زباله، ساختن کاردستي، حفظ محیط زیست

چکيده: کودکان در این کتاب داستاني را دربارة یك دزد دریایي مي خوانند. دزد دریایي یك مرغ 
دریایي را مي بیند که وسط زباله ها گیر افتاده است و به فکر مي افتد که زباله ها را از توي دریا جمع کند. 
دزد دریایي و دوستانش دنبال راه هایي مي گردند که به حفظ محیط زیست کمك کنند. در این کتاب 
مخاطبان با بعضي از روش هاي بازیافت زباله ها آشنا مي شوند و یاد مي گیرند که با وسایل به دردنخور 

کاردستي بسازند.
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191. آگاسي، مارتین. مهارت هاي اجتماعي در کودکان: دست ها براي زدن نيستند!. افسانه 
طباطبائي. تهران: چکه / شهر قلم، 1390، 36 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز، والدین
كلمات كليدي: کودکان، خشونت، روابط با دیگران، مهارت هاي اجتماعي

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر به همراه والدین خود، یاد مي  گیرند که دست ها ارزش و اهمیت 
زیادي دارند. آن ها مي توانند از دستانشان به منظور سالم دادن، ارتباط برقرار کردن، دست تکان دادن، 
پیام فرستادن، نقاشي کردن، انجام دادن کارهاي خوب و مفید، بازکردن، نواختن موسیقي، ساختن، و... 
استفاده مي کنند. اگر غمگین و یا ناراحت هستند، نباید از دستاهایشان براي زدن دیگران بهره بگیرند.

192. لوبلوآ- ژولین، رنه. دلفين پادشاه موج ها. تهران: نغمه نو اندیش، 1391، ۲8 ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: دلفین ها، عادات و رفتار، حیوانات دریایي، زندگي حیوانات

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر و مشاهدة تصویرهاي رنگي آن اطالعات مختصر و مفیدي 
دربارة ظاهر دلفین ها، چگونه نفس کشیدن این نوع حیوانات دریایي در آب، روش مقابله آن ها با 
دشمنان و دفاع از خود، چگونگي حرکت کردن دلفین ها در آب، روش شناسایي موانع توسط آن ها، 

دشمنان دلفین ها، چگونگي جفت یابي آن ها، انواع دلفین ها و... به دست مي آورند.
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193. گانزي، کریستین. چرا هاي شگفت انگیز: دلفين ها و نهنگ ها. رویا خوئي. تهران: محراب 
قلم ، 139۲، 3۲ ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، حیوانات دریایي، دلفین ها، نهنگ ها، پرسش و پاسخ

چکيده: مخاطبان در این کتاب با دلفین ها و نهنگ ها، و محل زندگي، شکل ظاهري، اجزاي بدن، 
اجداد نخستین آبزیان، گونه هاي متنوع این نوع حیوانات دریایي، رنگ و اندازه، چگونگي جهیدن آن ها 
از آب، نوع تغذیه و چگونگي شکار، نوع ارتباط این حیوانات با یکدیگر و محیط اطراف، نوع زاد و ولد و 
مهاجرتشان، خطراتي که آن ها را تهدید مي کند و رابطة انسان ها با این حیوانات آشنا مي شوند. در پایان 

کتاب، واژه نامه و نمایه درج شده است.

194. واندویل، اگنسالنسنیا، میشل. دایرئالمعارف کوچك من دربارة: دلفين ها و وال ها. رویا خوئي. 
تهران: محراب قلم، 1390، 36 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع، علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دلفین ها، وال ها، پستان داران دریا، آموزش علوم تجربي

چکيده: مخاطبان با مطالعة این کتاب به زبان ساده و آسان و به کمك تصاویر رنگي، با ساختمان 
بدن، شکل  دندان ها، چگونگي حرکت و تنفس، چگونگي زاد و ولد، نوع تغذیه و سفرهاي پستان داران 
دریایي، هم چون دلفین و وال آشنا مي شوند. در پایان کتاب، خطراتي که این نوع حیوانات را تهدید 
مي کنند، و برتري هایي که این حیوانات نسبت به دیگر حیوانات در برخي زمینه ها دارند، درج شده است.
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195. روشني یان، مینو. دلفيني به نام باسکار. تهران: آواي سورنا، 139۲، 1۲ ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، زندگي دلفین ها، داستان آموزشي

چکيده: کودکان در این کتاب با نحوه و شرایط زندگي، نوع غذا خوردن و خطراتي که دلفین ها را 
تهدید مي کنند. آشنا مي شوند. چگونگي کارکرد حس هاي پنج گانه در دلفین، رابطه شان با انسان ها، 
صداهایي که به منظور جهت یابي و ارتباط برقرار کردن از خودشان درمي آورند، و زندگي گروهي آن ها 
از دیگر مباحث کتاب هستند. در این کتاب، مخاطبان با دلفیني به نام باسکار آشنا مي شوند که در خلیج 
فارس با مادرش زندگي مي کند. او بعد از اینکه یك ساله مي شود، اجازه مي یابد روي سطح آب برود. 
باسکار به سطح آب مي آید و با دختري به نام تارا که لکنت زبان دارد، آشنا و دوست  مي شود. باسکار به 

تارا کمك مي کند که لکنت زبانش برطرف شود.

196. گانري، آنیتا و کریس، آکسلید. دایرئالمعارف من دربارة: دنياي شگفت انگيز. حسین دانشفر  
و ]...دیگران[.  تهران: محراب قلم، 1390، 164 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، خودآزمایي، فعالیت علمي، آموزش علوم، ادبیات کودکان

چکيده: کودکان با مطالعة دایرئالمعارف حاضر و مشاهدة تصویرهاي رنگي آن مي توانند اطالعات 
مختصر و مفیدي دربارة سیارة زمین، تاریخ گذشتگان، علم و فناوري، انرژي، بدن انسان، نواحي 
گوناگون جهان، دنیاي زنده، دایناسورها، درختان و جنگل ها، ستاره ها و کهکشان ها، صوت، کاوش هاي 
فضایي، لباس و مد، منابع معدني زمین، موسیقي و... به دست آورند. در هر 6 مبحث تعدادي خودآزمایي 
و فعالیت هاي علمي گنجانده شده اند. هم چنین مطالب مرتبط با هر مبحث به همراه شمارة صفحات 
آن ها داخل کادر دایره اي قرار گرفته اند. در پایان کتاب هم فهرست سایت هاي اینترنتي مربوطه و نمایه 

درج شده است.
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197. اسپیدکار، محبوبه. گام به گام تا اندیشه: دنيايي كه نمي شناسم. تهران: کانون پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان، 1391، 88 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: وزیري

مخاطب: معلم، دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش فلسفه، راهنماي آموزشي، پرورش تفکر خالق، فلسفه براي کودکان

چکيده: کتاب حاضر به منظور پرورش تفکر خالق، انتقادي، منطقي و شهودي در کودکان 10 تا 1۲ 
ساله نوشته شده است و در آن براي ۲۲ جلسه طرح هایي ارائه شده اند که مربیان مي توانند با به کار 
گرفتن آن ها، کودکان را در جهت تحقق اهداف آموزشي تربیت کنند. براي هر جلسه،   موضوع مورد 
بحث، مفاهیم، مهارت ها، اهداف، شیوة اجرا، وسایل مورد نیاز، فعالیت ها، مسائلي براي بحث پیرامون 
موضوع، توصیه هاي تکمیلي و مدت زمان پیشنهادي مشخص شده است. انسان و جهان، نقش و 
جایگه حواس باطني در ادراك جهان، بعضي مفاهیم مؤثر در قضاوت و شناخت حقیقت، پرورش حواس 
براي درك بهتر واقعیت، استفاده از تعقل براي کشف روابط علت و معلولي و ... برخي موضوعات درج 

شده در کتاب هستند.

198. لوئین، نانسي. دورترين از خورشيد: سياره نپتون. سلیمان فرهادیان. تهران: مدرسه، 
1391، ۲4 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: سیاره، نپتون، منظومة خورشیدي

چکيده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعه »آشنایي با منظومة خورشیدي« است که 
با ادبیاتي ویژة نوجوانان نگاشته شده است. در این شماره به سیارة نپتون، دورترین سیاره از خورشید 
پرداخته  شده و اطالعات کاملي در مورد ویژگي ها، ظاهر و مکان این سیاره بیان شده است. ساختار 
این کتاب بدین گونه است که پس از بیان هر نکته اي دربارة سیارة نپتون، متن کوتاهي با عنوان 
دانستني هاي جالب دربارة این سیاره آمده است. در این کتاب مي خوانیم که سیارة نپتون تنها سیاره اي 

است که بدون ابزار نمي توان آن را دید.
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199. اورنگ، طوبا. دهاني كه حرف بد مي زد. دهاني كه بوي بد مي داد.تهران: موسسه 
فرهنگي هنري اورنگ آفرین، 139۲، 1۲ ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، داستان تربیتي، ناسزاگویي، مسواك زدن

چکيده: کودکان در این کتاب داستاني را مي خوانند که در آن مغز، دهان، بیني، چشم و دست با هم 
سر ناسزاگویي و بدحرف زدن دهان و همچنین بوي بد دهان بگو مگو مي کنند. همة آن ها مي کوشند 

دهان را قانع کنند که دیگر حرف بد نزند و بعد از خوردن غذا، مسواك بزند.

200. فیض آبادي، ابوالقاسم. سفرهاي پور ماجراي داري و ناري: ديدار شگفت با ابوعلي سينا. 
تهران: نخستین، 139۲، 64 ص

موضوع درسي: فارسي
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: ادبیات کودکان، زندگي نامة دانشمندان، سفرهاي رویایي، ابوعلي سینا

چکيده: ابوعلي سینا، پزشك و فیلسوف نامدار، مسلط به تمام علوم و از مشاهیر پرافتخار دوران خود 
بود. او در سال 370 هجري در بخارا به دنیا آمد. در پنج سالگي آموختن قرآن و ادبیات را شروع کرد 
و تا 10 سالگي همة قرآن و بسیاري از مباحث ادبي را آموخته بود. کودکان در این کتاب با خواهر و 
برادري به نام ناري و داري آشنا مي شوند که در زیرزمین خانة مادربزرگشان صندوقچه اي چوبي پیدا 
مي کنند. درون صندوقچه کتابي مي یابند که شرح حال دانشمندان و مشاهیر ایران در آن نوشته شده 
است. آن ها کتاب را باز مي کنند و این بار با ابوعلي سینا آشنا مي شوند. با او گفت وگو مي کنند و سؤاالتي 

از زندگي او مي پرسند.
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201. فیض آبادي، ابوالقاسم. سفر هاي پرماجراي داري و ناري: ديداري شگفت با استاد اخالق 
بزرگمهر حکيم . تهران: نخستین، 139۲، 64 ص

موضوع درسي: فارسي
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، آشنایي با مشاهیر و دانشمندان، بزرگمهر حکیم

چکيده: در کتاب حاضر که از سلسله کتاب هاي »سفرهاي پرماجراي داري و ناري« است، کودکان با 
زندگي بزرگمهر حکیم »استاد اخالق« آشنا مي شوند. بزرگمهر وزیر خسرو انوشیروان، شاهنشاه ساساني 
بود. وي مشهورترین وزیر سرزمین ایران است. سیزده سال در دربار انوشیروان مقام وزیر اعظمي را 
داشت. به حکمت معروف بود و به تدبیر مشهور. بزرگمهر با اندیشه ها و کارهاي حکیمانه اش، نامي نیك 

از خود به جاي گذاشت، به طوري که سخنان و نکته هاي گهربارش زبانزد شد.

202. فیض آبادي، ابوالقاسم. سفر هاي پرماجراي داري و ناري: ديداري شگفت با استاد سفر 
ناصرخسرو . تهران: نخستین، 139۲، 64 ص

موضوع درسي: فارسي
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، آشنایي با دانشمندان و مشاهیر، ناصرخسرو، سفرنامه

و  از شاعران  قبادیاني،  ناصرخسرو  زندگي  داستان شرح  قالب  در  این کتاب کودکان  در  چکيده: 
اندیشمندان قرن چهارم را مي خوانند. ناري و داري خواهر و برادري هستند که طي سفر به روستاي 
آن  در  که  است  کتابي  صندوق  داخل  مي یابند  صندوقي  آن ها  خانة  زیرزمین  در  پدرشان  و  مادر 
زندگي نامه مشاهیر و دانشمندان نوشته شده است. آن ها کتاب را باز مي کنند و این بار با ناصرخسرو 
آشنا مي شوند. ناصرخسرو در سایة هوش سرشار و روح پژوهشگر خویش از علوم دوران خود مانند 
فلسفه، اخترشناسي، کیهان شناسي، پزشکي، کاني شناسي و... بهره مند شد. سفرنامة  ناصرخسرو گزارشي 
از یك سفر هفت ساله است که در سال 437 قمري از مرو آغاز شد و در سال 444 قمري با بازگشت 

به بلخ، پایان یافت.
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203. فیض آبادي، ابوالقاسم. سفرهاي پور ماجراي داري و ناري: ديداري شگفت با حکيم عمر 
خيام نيشابورى. تهران: نخستین، 139۲، 64 ص

موضوع درسي: فارسي
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: زندگي نامة دانشمندان، داستان آموزشي، حکیم عمر خیام، گاه نامة جاللي

چکيده: در این کتاب کودکان به شکل داستاني با زندگي، احوال و آثار حکیم عمر خیام آشنا مي شوند. 
داري و ناري پس از سفر خانوادگي به روستاي »ظریف آباد« و در پي کنجکاوي شان، در زیرزمین 
خانة مادربزرگ به یك صندوق چوبي بزرگ مي رسند که در آن با یك قفل بسته شده است. داري 
با چرخاندن کلید مخصوص توي قفل، صندوق را باز مي کند و داخل آن کتابي با عنوان »شرح حال 
اندیشمندان و مشاهیر ایران« پیدا مي کند. اینك در این کتاب آن ها با عمر خیام روبه رو مي شوند و 
از او سؤاالتي دربارة زندگي اش مي پرسند. حکیم عمر خیام شاعر و عالم پرآوازة ایران در سدة پنجم 
هجري در نیشابور به دنیا مي آید و خیلي زود با علوم زمان خود، همچون ستاره شناسي، فلسفه، طب و 
ریاضیات آشنا و معروف خاص و عام مي شود. تا جایي که در دوران جواني، ملکشاه سلجوقي به تدبیر 
وزیر ایراني اش، خواجه  نظام الملك، اصالح گاه نامه را بر عهدة او مي گذارد و او با چند ستاره شناس دیگر، 

یکي از بزرگ ترین شاهکارها، یعني »گاه نامة جاللي« را پدید مي آورند.

204. فیض آبادي، ابوالقاسم. سفرهاي پور ماجراي داري و ناري: ديداري شگفت با زكرياي 
رازى. تهران: نخستین، 139۲، 64 ص

موضوع درسي: فارسي
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: زندگي نامه، تاریخ علم، زکریاي رازي، آموزش زبان فارسي

چکيده: کودکان با خواندن این کتاب طي سفري رویایي به دیدار محمدبن زکریاي رازي، دانشمند 
قرن هاي دوم و چهارم مي روند، رازي دانشمندي مسلط به تمام علوم زمان خود بود. او عالوه بر طبابت، 
شیمي داني عالي مقام نیز بود. محمدبن زکریاي رازي کاشف الکل و جوهر گوگرد است. در این کتاب 
ناري و داري خواهر و برادر هستند که در زیرزمین مادربزرگشان در روستا، با صندوقي آشنا مي شوند. 
آن ها صندوق را مي گشایند و داخل آن کتابي دربارة احواالت و زندگي دانشمندان مي یابند. آن ها هر بار 

که کتاب را ورق مي زنند، با شرح حال، زندگي و کشفیات یکي از دانشمندان آشنا مي شوند.
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205. فیض آبادي، ابوالقاسم. سفرهاي پور ماجراي داري و ناري: ديداري شگفت با سلطان 
سخن ابوالقاسم فردوسى. تهران: نخستین، 139۲، 64 ص

موضوع درسي: فارسي
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: ادبیات کودکان، ابوالقاسم فردوسي، زندگي نامة دانشمندان، سفرهاي رویایي

چکيده: در کتاب حاضر، داري و ناري به دنبال سفري خانوادگي به روستاي »ظریف آباد« مي روند و در 
پي کنجکاوي شان در زیرزمین خانة مادربزرگ، به صندوق چوبي بزرگي مي رسند که در آن با یك قفل 
قدیمي بسته شده است. صندوق روکش چرمي دارد و با نوارهاي فلزي زرد و مسي رنگ تزئین شده 
است. آن ها صندوق را باز مي کنند و درون آن کتابي مي یابند که شرح حال اندیشمندان و مشاهیر ایران 
در آن نوشته شده است. در این کتاب آن ها با حکیم ابوالقاسم فردوسي، حماسه سراي بزرگ و یکي از 

شاعران بي همتا آشنا مي شوند و از او دربارة زندگي اش سؤاالتي مي پرسند.

206. فیض آبادي، ابوالقاسم. سفر هاي پرماجراي داري و ناري: ديداري شگفت با عارف شيرين 
سخن عطار نيشابورى. تهران: نخستین، 139۲، 64 ص

موضوع درسي: فارسي
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، آشنایي با مشاهیر و اندیشمندان، عطار نیشابوري، منطق و الطیر

چکيده: کودکان در کتاب حاضر که از سلسله کتاب هاي »سفرهاي پرماجراي داري و ناري« است، 
با زندگي عطار نیشابوري یکي از عارفان و شاعران قرن ششم آشنا مي شوند. داري و ناري برادر و 
خواهري هستند که با پدر و مادر به خانة  مادربزرگ در »ظریف آباد« مي روند و در زیرزمین خانة آن ها 
صندوقي مي یابند و درون صندوق کتابي که به شرح حال اندیشمندان و مشاهیر ایران اختصاص دارد. 
آن ها کتاب را ورق مي زنند و این بار با عطار نیشابوري دیدار مي کنند. عطار از شاعران و عارفان قرن 
ششم هجري قمري است. مهم ترین و مشهورترین کتاب وي »منطق الطیر« است که در آن 30 مرغ 

به راهنمایي ُهدُهد براي دیدن سیمرغ از هفت وادي مي  گذرند و سرانجام سیمرغ را مي یابند.
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موالنا  با  شگفت  ديداري  ناري:  و  داري  پرماجراي  سفر هاي  بوالقاسم.  فیض آبادي،   .207
جالل الدين )مولوى(. تهران: نخستین، 139۲، 64 ص

موضوع درسي: فارسي
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان، مشاهیر، مولوي، کمك آموزشي

چکيده: در کتاب حاضر که از سلسله کتاب هاي »سفرهاي پرماجراي داراي و ناري« است، مخاطبان 
با موالنا جالل الدین محمد مولوي، عارف بزرگ قرن هفتم، آشنا مي شوند داري و ناري در صندوقي در 
زیرزمین خانة مادربزرگشان کتاب »آشنایي با مشاهیر و دانشمندان« را یافته اند. آنان با ورق زدن این 
کتاب، به نام موالنا برمي خورند و شرح حال او را مي خوانند. موالنا در میان بزرگان اندیشه و شعر ایران 
مقام واالي دارد و به عنوان فیلسوف و انساني کامل شناخته شده است. نوشته ها و آثارش جهان گیر است 
و مثنوي از برجسته ترین آثارش محسوب مي شود. بعد از معرفي موالنا، داستان طوري پیش مي رود که 
خود شخصیت هاي داستان یعني ناري و داري با موالنا مالقات مي کنند و دربارة زندگي، اندیشه، افکار 

و موضوع داستان هاي مثنوي با او به صحبت مي نشینند.

208. موریس، نیل. کودکان سبز: ذخيرۀ انرژي. فرحناز حسیني طباطبایي. مشهد: به نشر، 1390، 
۲4 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: انرژي، ذخیره، مصرف، آینده نگري، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر به صورت ساده و آسان و مشاهدة تصویرهاي رنگي، اطالعات 
مختصر و مفیدي دربارة انرژي، منبع انرژي، ذخیرة انرژي، مصرف سوخت، انرژي برق، اهمیت خاموش 
کردن وسایل الکتریکي، انرژي خورشید، باد و آب، نیروي ماهیچه ها، عایق بندي به دست مي آورند. در 

پایان کتاب، واژه نامه، راهنماي موضوعي و یادداشتي براي والدین و معلمان درج شده است.
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داریوش هفت  تهران:  راز غول هاي دريا.  پژوهشگران کوچك:  داریوش.  209. هفت برادران، 
برادران، 1391، ۲4 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان، تحقیق، وال ها، موجودات دریایي، آموزش علوم

چکيده: »راز غول هاي دریا« که یکي از کتاب هاي مجموعة »پژوهشگران کوچك« است، پژوهشي 
است دربارة وال ها که سام و دوستانش که گروه تحقیق هستند، آن را انجام دادند. آن ها با تحقیقات خود 
دربافتند که وال ها در آب هاي عمیق اقیانوس زندگي مي کنند. تابستان مهاجرت مي کنند و به سمت 
اقیانوس هاي سرد قطب شمال و جنوب مي روند. زمستان هم به سمت آب هاي گرم مهاجرت مي کنند. 
وال ها چون شش دارند، براي نفس کشیدن به سطح آب مي آیند. آن ها خون گرم هستند و پستان دار. 
مخاطبان با مطالعة کتاب حاضر، ضمن آشنایي با زندگي وال ها، سطح خواندن، درك مطلب و تجزیه و 

تحلیل خود را باال مي برند و با اهمیت پژوهش و تحقیق گروهي آشنا مي شوند.

210. هاواك، دیوید، بمپتن، کلر. راز هاي موميايي )سه بعدي(. سپیده خلیلي. تهران: تولد، 
1390، 1۲ ص

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: مومیایي، مصر باستان، مقبره ها، گورها، تعلیمات اجتماعي

چکيده: کودکان با مطالعة این کتاب سه بعدي و مشاهدة تصویرهاي  آن، با تاریخ مومیایي کردن 
دیدگاه  به کار مي روند،  مردگان  مومیایي کردن  در  که  موادي  مومیایي کردن،  مردگان، علت هاي 
فرهنگ هاي مختلف دربارة مومیایي کردن مردگان، چگونگي قرار دادن مرده هاي مومیایي شده در 
مقبره ها، گورها و غارها، اتاقك هاي تدفین، آرامگاه هاي بیاباني، آیین ها و اعتقادات، خدایان و الهه هاي 

مصریان باستان آشنا مي شوند.
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211. نصراصفهاني، غالمرضا. راهنماي آموزش مديريت پول )ويژۀ كودكان و نوجوانان( 
. اصفهان: غالمرضا نصراصفهاني، 1390، ۲4 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: پول، درامد، پس انداز، اقتصاد، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: آشنا کردن کودکان با پول و شیوة خرج کردن آن، آموزش فرهنگ پس انداز کردن و کسب 
درآمد، از موضوع هاي مهمي است که خانواده ها باید به طور جدي به آموزش آن به فرزندان خود 
بپردازند. در کتاب حاضر به زبان ساده، اهمیت مدیریت پول و طرز استفادة صحیح و مناسب از پول، از 
راه تجربة عملي و لذت بخش به کودکان آموزش داده مي شود. آشنایي با اقتصاد، قانون پول توجیبي، 

هزینة واقعي، بودجه، پس انداز و کسب درآمد، برخي مباحث کتاب حاضر هستند.

212. یوسف زاده، ناهید. داستان های شاهنامة فردوسي: رخش و رستم . تهران: عروج اندیشه، 
1390، 16 ص

موضوع درسي: فارسي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: بازنویسي شاهنامه، داستان دو زبانه، ادبیات کودکان

چکيده: کتاب حاضر حاوي داستاني است که از شاهنامه براي کودکان به زبان فارسي و روسي 
بازنویسي شده است. کودکان با مطالعة کتاب حاضر با رستم پهلوان و اسبش رخش آشنا مي شوند. پدر 
رستم که زال است، پیر شده و رستم را به عنوان جانشین خود انتخاب مي کند. اینك رستم مأمور است 

که با رخش خود در برابر دشمنان ایران ایستادگي کند و با آن ها بجنگد.
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213. بغالني، مازیار. رستم و سهراب . تهران: برف، 1391، 1۲ ص
موضوع درسي: فارسي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: بازنویسي، داستان، رستم و سهراب، زبان آموزي، شاهنامه

چکيده: پنجمین جلد از مجموعة حاضر به داستان بازنویسی شدة »رستم و سهراب« از شاهنامه 
اختصاص دارد. کوکان با خواندن این کتاب با رستم، پهلوان ایراني آشنا مي شوند که بعد از رفتن به 
»سمنگان« با تهمینه، دختر پادشاه سمنگان ازدواج مي کند و فرزندي به نام سهراب از او به دنیا مي آید. 
در جنگ بین ایران و توران، پدر و پسر مقابل هم قرار مي گیرند و سهراب به دست پدر کشته مي شود.

214. یوسف زاده، ناهید. داستان هاي شاهنامة فردوسي: رستم و سهراب . تهران: عروج اندیشه، 
1390، 16 ص

موضوع درسي: فارسي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: بازنویسي شاهنامه، داستان دو زبانه، ادبیات کودکان، داستان رستم و سهراب

چکيده: کتاب حاضر حاوي داستان »رستم و سهراب« است که از شاهنامه اقتباس شده و به نثر براي 
کودکان به زبان هاي فارسي و روسي بازنویسي شده است. سهراب پسر رستم است که همچون پدرش 
پهلوان است؛ اما هیچ گاه پدرش را ندیده است. زماني که پدر و پسر در مقابل هم قرار مي گیرند، رستم 
سهراب را شکست مي دهد و مي کشد، اما بعد متوجه مي شود که سهراب پسرش بوده است. افسوس 

که دیگر خیلي دیر شده است و رستم نمي تواند سهراب را نجات دهد.
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215. ملکي، فاطمه. رفاقت با ساز هاي ايراني: سازشناسي براي کودکان . تهران: سوره مهر، 
1390، 9۲ ص

موضوع درسي: هنر
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: سازهاي ایراني، آموزش هنر، سازشناسي براي کودکان

چکيده: آموزش با لطافت و نرمي و تخیل بازده بیشتري دارد. پس بیایید با هم با سازها آشنا شویم، 
اما نه در یك مالقات خیلي رسمي، بلکه در دیداري ساده. در این کتاب، شکل دقیق سازها را مي بینیم 
و با آن ها آشنا مي شویم. پس از آن در لوح فشردة همراه کتاب، به سرزمین رویاها و تخیل مي رویم و با 
سازها حسابي رفیق مي شویم. کتاب حاضر اولین اثري است که به منظور آشنا ساختن کودکان ایراني 
با مجموعة عظیم سازهاي مناطق گوناگون سرزمین پهناور ایران نوشته شده و براي فهم عمیق تر، 
از نقش نیرومند تصویر و صدا نیز در آن استفاده شده است. از مطالب این کتاب براي دوره هاي 

پیش دبستاني و دبستاني هم مي توان استفاده کرد.

216. سالینجر، امیلي. حفظ محیط زیست: روز زمين پاك. آرام وحیدي. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 1390، ۲4 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: صرفه جویي، بازیافت، پاك نگه داشتن زمین، مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان با مطالعة این کتاب و مشاهدة تصویرهاي رنگي آن با دورا و دوستانش آشنا مي شوند. 
آن ها سعي مي کنند از راه هاي متفاوت به پاك ماندن زمین کمك کنند. مثاًل آب را هدر نمي دهند، 
وقتي که از اتاقشان بیرون مي آیند، چراغ ها را خاموش مي کنند، در مسافت هاي کوتاه، به جاي خودرو 

از دوچرخه استفاده مي کنند، در یخچال را به مدت طوالني باز نمي گذارند و...
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ابتدايي،  معلمان  راهنماي  ریاضي:  آموزش  در  مسئله  حل  رویکرد  ابراهیم.  حسیني،   .217
دانشجويان مراكز تربيت معلم و والدين . تهران: تیك، 1391، 1۲8 ص

موضوع درسي: ریاضي
قطع: وزیري

مخاطب: معلم، والدین، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، حل مسئله، آموزش ریاضي، روش شناسي

چکيده: کتاب حاضر به منظور آشنایي آموزگاران دورة ابتدایي، دبیران ریاضي، دانشجویان مراکز تربیت 
معلم و والدین با استانداردهاي جهاني آموزش ریاضي، مهارت هاي حل مسئله، استفاده از ابزار و وسایل 
محاسبات در پنج فصل با این عنوان ها نوشته شده است: مسئله سازي و مسئله نویسي؛ NCTM و 

استانداردهاي آن؛ حل مسئله و رویکرد آن؛ راهبردهاي حل مسئله؛ استفاده از ابزار در محاسبات.

218. بغالني، مازیار. قصه هاي شاهنامه: زال و سيمرغ. تهران: برف، 1391، 1۲ ص
موضوع درسي: فارسي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: بازنویسي، داستان، زال و سیمرغ، زبان آموزي، شاهنامه

چکيده: دومین جلد از مجموعة حاضر، داستان بازنویسي شدة »زال و سیمرغ« از شاهنامه براي 
کودکان است. در این داستان کودکان با زال پسر سام نریمان آشنا مي شوند که او را بعد از تولد در کوه 
رها مي کنند و سیمرغ او را پرورش مي دهد. زال بعد از بزرگ شدن دوباره نزد پدر برمي گردد و با دختر 

شاه کابل ازدواج مي کند.
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219. میست ، رزالین. منظومه شمسي: زمين و مريخ. سپیده ایزي. مشهد: به نشر، 1391، ۲4 ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: زمین، مریخ، منظومة شمسي، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر با منظومة شمسي، سیارة زمین، )درون سیارة  زمین( روز و 
شب، فصل ها و مریخ، سطح مریخ، طوفان هاي مریخي و کاوش در مریخ آشنا مي شوند. در پایان کتاب، 

فهرست واژگان، فهرست راهنما و یادداشت هایي براي والدین درج شده است.

220. برگن، الر. زيستگاه خرس قطبي. هایده کروبي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 
139۲، ۲4 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: خرس قطبي، گرماي زمین، قطب

چکيده: کتاب مصور حاضر، داستاني از خرس هاست در مورد گرم شدن زمین که با زباني ساده و 
روان نگاشته شده است. در این داستان مي خوانیم: »پدر و فرزندي که در قطب زندگي مي کنند، به جاي 
سورتمه سواري روي برف مجبور مي شوند به قایق سواري بروند چون مقدار زیادي از یخ هاي قطب آب 
 شده اند. آن ها دو توله خرس قطبي مي بینند که تنها روي تکه اي یخ در آب شناورند. پسرك کنجکاو 

است که بداند مادر توله ها کجاست و از پدرش دربارة زندگي خرس هاي قطبي مي پرسد«.



125 ويژۀ پايۀ چهارم ابتدايي

221. جوواني، کاویتسل. ساختمان گر. ملیحه اسماعیلي. تهران: تیمورزاده/ طبیب، 1390، 1۲ ص
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي

قطع: عروسکي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: ساختمان سازي، ابزار و وسایل، آموزش فني کودکان

وسایل  و  ابزار  با  است،  شده  ارائه  آدمك  به شکل  که  حاضر  کتاب  مطالعة  با  کودکان  چکيده: 
ساختمان سازي و کارهاي یك ساختمان ساز آشنا مي شوند. این کتاب جرثقیل بزرگ، کامیون هاي 
بزرگ، فرغون، جرثقیل، ماشین حفاري بزرگ، چکش باري و جعبه ابزار را به کمك تصویر به کودکان 

معرفي مي کند.

222. کلمن، مارسي. سبز باشيد. آرام وحیدي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1390، ۲4 ص
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: بازیافت، حفظ محیط زیست، آموزش مهارت  هاي زندگي، داستان آموزشي

چکيده: در کتاب حاضر، داستاني دربارة بازیافت و حفظ محیط زیست درج شده است. خانم شهردار 
از هندي خواسته که شهر را براي جشن روز زمین پاك آماده کند. وقتي که همه براي یك روز بزرگ 
آماده مي شوند، هندي و دوستانش مسائل مهمي را در مورد بازکاهي )کاهش(، بازمصرف و بازیافت 

به آن ها مي آموزند.
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223. میرشمشیرگران، لیال. ستاره شناسي )گام پنجم( . اصفهان: پارس ا یلیا، 1391، 36 ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: نجوم، منظومة شمسي، ابزارهاي ستاره شناسي، فضا

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر و مشاهدة تصویرهاي آن با سیارات منظومة شمسي، قمرهاي 
آن ها، فاصلة سیاره ها با خورشید، خورشیدگرفتگي و ماه گرفتگي، سیارك ها، دنباله دارها، شهاب ها، و نیز 
انواع ابزارهاي ستاره شناسي، فضا، فضانوردان و زندگي در فضا آشنا مي شوند و حتي مي توانند تحقیقاتي 

نیز انجام دهند.

224. قادر، سیامك. سرگرمي هاي خالق 1؛ شامل 79 سرگرمي خالقانه. تهران: مبتکران، 
1390، 100 ص

موضوع درسي: ریاضي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: سرگرمي، خالقیت، هوش آزمایي، افزایش دقت

چکيده: در این کتاب 79 سرگرمي جذاب در قالب یافتن اشیاي پنهان در تصویرها و رنگ کردن آن ها، 
یافتن مسیر راه هاي پر پیچ و خم، حل معماهاي کاغذ و تا، حل معماهاي ریاضي و هوش، و... درج شده 

است. به زعم نگارنده، انجام این سرگرمي ها موجب رشد خالقیت و تقویت هوش کودکان مي شود.
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225. واثقي، بهروز. قصه هاي سرزمین من )تاریخ ایران باستان( : سرنوشت امپراتور خودخواه. 
تهران: ابوعطا، 1390، 3۲ ص

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: تمدن اکد، آموزش تاریخ، سارگون، سومریان، آگاده

چکيده: به دلیل عدم اتحاد سومریان، گروهي از آن ها تحت سلطة فردي به نام سارگون تمدن اکد 
را بنا نهادند. پایتخت آن ها شهر »آگاده« بود و حوزة حکومتشان از کرمانشاه امروزي تا شام و مدیترانه 
ادامه داشت. دومین جلد از مجموعة حاضر شامل داستاني است خیالي که مخاطبان ضمن مطالعة آن 
با تمدن اکد، رب النوع ها و نقش آن ها در اعتقادات مردم، اولین پادشاه اکد و نقش او در اتحاد قبایل، 
مراسم و جشن هاي مردمان این تمدن، پایان تمدن اکد و... آشنا مي شوند. یادگیري »فرصت سنجي و 

مقابله«، مهارتي است که در این کتاب بر آن تأکید مي شود.

226. مزیناني، محمدکاظم. داستان باستان: سفال. مشهد: به نشر، 1389، 3۲ ص
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: ایران باستان، آموزش  تاریخ، سفال، مفرغ، آهن، شیشه

چکيده: و خداوند انسان را از گل آفرید. اندیشه و خیال را آفرید و انسان نیز سفال را آفرید. در نخستین 
جلد از مجموعة حاضر، کودکان با چگونگي ساخت سفال، باورهاي مردم، شکل ها و نقش ها، تصاویر 
روي سفال ها و راز و رمزهاي آن  در ایران باستان، به زبان داستان و شعر آشنا مي شوند. در ادامه 
چگونگي پیدایش مفرغ، آهن و شیشه مي آید و این که چگونه سفال را از صحنه بیرون مي کنند و آن 

را به دل خاك مي فرستند.
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227. واثقي،  بهروز. قصه هاي سرزمین من )تاریخ ایران باستان( : سفر آريايي ها. تهران: ابوعطا، 
1390، ۲4 ص

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: اقوام آریایي، داستان تاریخي، مهارت هاي زندگي، تاریخ ایران باستان

چکيده: ژوسین و ژوپیکان دو مأمور فضایي هستند که با ماشین فضایي به روي زمین پرتاب مي شوند. 
آن ها در این سفر با قوم آریایي، سرزمین اولیة آن ها، باورها و اعتقاداتشان، نوع لباس پوشیدنشان، 
تقسیم بندي قوم آریایي به سه گروه پارس ها، پارت ها و مادها آشنا مي شوند و در ضمن داستان 

»فداکاري« را نیز مي آموزند.

228. هفت برادران، داریوش. پژوهشگران کوچك: سفر به اعماق بدن. تهران: داریوش هفت 
برادران، 1391، ۲4 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان هاي اجتماعي، کنجکاوي کودکان، آشنایي با قلب انسان، آموزش علوم

چکيده: چهارمین جلد از مجموعه کتاب هاي »پژوهشگران کوچك« دربارة سفر به اعماق بدن است. 
در این کتاب، سام به همراه دوستانش یك گروه پژوهش تشکیل داده اند. ماجراي پژوهش کتاب حاضر 
از این قرار است که گروه این بار به خانة کوشا، یکي از اعضاي گروه مي آیند و فیلمي ترسناك مي بینند. 
حال سپهر از دیدن فیلم ترسناك خراب مي شود و هر کدام از بچه ها سعي مي کنند کاري براي او انجام 
بدهند تا یواش یواش حال او بهتر مي شود. فرداي آن روز همه به خانة سپهر مي روند و کوشا به او تشر 
مي زند که: »چرا حالت بد شد؟ پس تو ترسو هستي!« اما سپهر جواب مي دهد که دست خودش نبوده 
است و او بچه ها را به خانة خودشان دعوت کرده تا دلیل بد شدن حالش را دریابند. این بار بچه ها 
تصمیم مي گیرند که دربارة بدن تحقیق کنند. بعد از پایان تحقیق و مرتب شدن آن، سام با صداي 
بلند گزارشي را براي گروه مي خواند. مجموعه کتاب هاي حاضر به منظور باال بردن سطح خواندن و 
درك مطلب کودکان دبستاني فراهم آمده اند. در پایان کتاب نیز سؤاالتي از متن آن درج شده است تا 

مخاطبان به آن ها جواب بدهند.
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229. واثقي، بهروز. قصه هاي سرزمین من )تاریخ ایران باستان( : سقوط بابل. تهران: ابوعطا، 
1390، ۲4 ص

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: تاریخ ایران باستان، کوروش، داستان تاریخي، آموزش تاریخ، مهارت هاي زندگي

چکيده: ششمین جلد از سلسله کتاب هاي »کاوشگر تاریخ« شامل داستاني است دربارة لشکرکشي 
کوروش به »هگمتانه« و شکست دادن دولت ماد، حکومت 30 ساله ي کوروش، خصوصیات اخالقي 
کوروش هم چون بخشندگي، پاس داشتن حقوق انسان ها، پایه گذاري نخستین امپراتوري چند ملیتي و 
بزرگ تاریخ زمین، آزاد کردن برده ها، تسخیر آسیاي صغیر توسط کوروش، شکست بابلیان از کوروش، 
تاج گذاري کوروش در بابل، و برگرداندن اسراي یهودي به سرزمین فلسطین. در این کتاب، کودکان 

عالوه بر آشنایي با تاریخ ایران باستان، پذیرش اشتباه و اصالح آن را نیز مي آموزند.

230. مزیناني، محمدکاظم. داستان باستان: سکه. مشهد: به نشر، 1389، 40 ص
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: آموزش تاریخ، ضرب سکه، لودیه، تاریخ ایران باستان

چکيده: ضرب سکه براي نخستین بار به دستور پادشاه کشور »لودیه« )کشوري در آسیاي صغیر( 
اتفاق افتاد؛ سکه هایي زیبا از نقره و طالي ناب در قرن هفتم پیش از میالد. در دومین جلد از مجموعة 
حاضر، کودکان با ضرب سکه و اهمیت آن و نیز سکه هاي ایران باستان به زبان داستان و شعر آشنا 
مي شوند و درکنار تصویر هر سکه اطالعات کوتاه و مختصري از زندگي پادشاهان ایران باستان و 

کارهاي آن ها درج شده است.
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هفت  داریوش  تهران:  آسمان.  سالطين  کوچك:  پژوهشگران  داریوش.  هفت برادران،   .231
برادران، 1391، ۲4 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان، پرندگان، آموزش علوم، کنجکاوي، پژوهش

چکيده: دومین جلد از مجموعه کتاب هاي »پژوهشگران کوچك« دربارة پرندگان است. در این 
کتاب سام جست وجوگر به همراه گروه پژوهش، یعني دوستانش کوشا، سپهر، بهرام، آرش و پدر سام 
مي خواهند دربارة پرندگان تحقیق کنند و بدانند که چرا برخي از پرندگان نمي توانند پرواز کنند. این سؤال 
آن ها را به تالش وامي دارد تا دربارة پرندگان اطالعاتي کسب کنند. یکي از بچه ها شروع به مطالعه 
مي کند، دو نفر به همراه پدر کوشا به موزة پرندگان مي روند و سپهر و کوشا نیز از نزدیك بال پرنده سپهر 

را اندازه مي گیرند. در نهایت گزارشي مختصر و مفید دربارة پرندگان ارائه مي شود.

232. واثقي،  بهروز. قصه هاي سرزمین من )ادبیات کهن پارسی( : سوپ طوطى. تهران: ابوعطا، 
1389، ۲4 ص

موضوع درسي: فارسي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان آموزنده، پرحرفي، مثنوي معنوي، مولوي، خودنمایي

چکيده: داستان کتاب حاضر بازآفریني داستان »طوطي و بازرگان« از »مثنوي معنوي« است. فري 
طوطي که در یکي از جنگل هاي هندوستان به همراه طوطیان دیگر زندگي مي کند، نسبت به دوستان 
دیگرش خیلي پر جنب و جوش است و سعي مي کند خیلي خودنمایي کند. همین خودنمایي او باعث 
مي شود که در دام شکارچي اسیر شود. بر اثر مشکالتي که برایش پیش مي آید، سرانجام نتیجه مي گیرد 
که براي نجات خودش باید کمتر خودنمایي کند و وقتي به این نتیجه مي رسد، به کمك دوستانش که از 
راه دور براي او پیغامي فرستاده اند، نجات مي یابد و از قفس آزاد مي شود. کودکان با مطالعة این داستان 

و مشاهدة تصویرهاي رنگي آن یاد مي گیرند که مراقب رفتار و گفتار خود باشند تا به دردسر نیفتند.
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233. ریچاردز، جولي. انرژي ها: سوخت هاي زيستي. فاطمه ابراهیم زاده. مشهد: به نشر، 1391، 
3۲ ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: انرژي، سوخت هاي زیستي، نیروگاه هاي سوخت زیستي، آموزش علوم تربیتي

چکيده: براي انجام کارها و به کارافتادن دستگاه ها »انرژي« الزم است. بسیاري از دستگاه ها با 
انرژي الکتریکي کار مي کنند. هرچه از دستگاه هاي بیشتري استفاده کنیم، انرژي الکتریکي یا برق 
بیشتري مصرف مي کنیم. در این کتاب مصور و رنگي، کودکان به زبان ساده و به صورت مختصر 
انرژي هاي قابل برگشت و غیرقابل برگشت،  انرژي، سوخت هاي فسیلي،  و مفید، دربارة چیستي 
انرژي پایدار، سوخت هاي زیستي همچون مواد گیاهي و جانوري، چگونگي تولید برق از سوخت هاي 
زیستي، نیروگاه هاي سوخت زیستي، هضم کننده هاي زیستي، کاربرد سوخت هاي زیستي، تولید انرژي 
از محصوالت کشاورزي، کاربرد سوخت هاي زیستي و... مطالبي مي آموزند. در پایان کتاب واژه نما و 

فهرست راهنما درج شده است.

234. ریچاردز، جولي. انرژي ها: سوخت هاي فسيلي. فاطمه ابراهیم زاده. مشهد: به نشر، 1391، 
141 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: انرژي، سوخت فسیلي، نفت و گاز، آموزش علوم تجربي

چکيده: در کتاب حاضر، کمك جمالت ساده و کوتاه اطالعات مختصر و مفیدي دربارة انرژي، انرژي 
قابل برگشت، سوخت فسیلي، کاربرد سوخت هاي فسیلي، آیندة سوخت هاي فسیلي و... درج شده است. 

واژه نامه و فهرست راهنما مطالب پایاني کتاب هستند.
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235. فتاحي، حسین. قصه هاي تصویري از شاهنامه: سوگ سياوش . تهران: قدیاني، 1390، 
1۲ ص

موضوع درسي: فارسي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: شاهنامه، بازنویسي داستان، آموزش ادبیات فارسي، ادبیات کودکان

چکيده: دوازدهمین جلد از مجموعة »قصه هاي تصویري از شاهنامه« به بازنویسي داستاني از شاهنامه 
به زبان ساده و به صورت مصور و رنگي اختصاص دارد. داستان دربارة سیاوش است که بعد از رفتن به 
توران، گرسیوز، برادر افراسیاب، به او حسادت مي کند. سیاوش در عین حال که داماد افراسیاب است، 
اما به دلیل نقشه هایي که گرسیوز برایش مي کشد، مورد سوءظن افراسیاب قرار مي گیرد و سرانجام 

به دست آن  ها کشته مي شود.

و  سياوش  سياوش/  سوگ  شاهنامه:  داستان هاي  دیگران[.   ...[ و  سیدرضا  تهامي،   .236
فرنگيس؛ قرباني حيله گري. تهران: فردین، 139۲، ۲8 ص

موضوع درسي: فارسي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: پایة چهارم ابتدایي، بازنویسي شاهنامه، سوگ سیاوش

چکيده: هفدهمین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« به بازنویسي داستان سیاوش از شاهنامه 
براي کودکان چهارم دبستان اختصاص دارد. در این کتاب کودکان مي خوانند که سیاوش به دعوت 
افراسیاب به توران زمین مي رود. سپس با دختر او، فرنگیس ازدواج مي کند و با هم جشني نیکو 
مي گیرند. سپس سیاوش براي خودش شهري زیبا مي سازد. گرسیوز به سیاوش حسادت مي کند و نزد 
افراسیاب از او بد مي گوید. گرسیوز مي کوشد سیاوش و افراسیاب را نسبت به هم بدبین کند. سرانجام 
افراسیاب فریب مي خورد و آمادة جنگ با سیاوش مي شود. کودکان مي توانند ادامة داستان را در کتاب 

بخوانند، تصویرهایي براي داستان ها بکشند و در مسابقة نقاشي شرکت کنند.
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237. روکا، نوریه. کتاب هاي سبز: سه اصل طاليي: باز مصرف، باز يافت و باز كاهي. هایده 
کروبي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1391، 36 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: بازیافت، تولید زباله، نماد مصرف، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در اصل طالیي براي مبارزه با آلودگي، بازمصرف، بازکاهي و بازیافت هستند. پاول در شهري 
زندگي مي کند که مردم خیلي زباله تولید مي کنند ولي در شهر جایي براي دفن زباله نمانده است. در 
این کتاب کودکان با روش هاي حفظ محیط زیست آشنا مي شوند و مي آموزند چگونه هم در مدرسه و 

هم در خانه با آلودگي مبارزه کنند.

238. میست ، رزالین. منظومه شمسي: سيارك ها، ستاره هاي دنباله دار و شهاب ها. سپیده 
ایزي. مشهد: به نشر، 1391، ۲4 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: منظومة شمسي، ستاره هاي دنباله دار، شهاب ها، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر با سیارك ها، ستاره هاي دنباله دار، ترکیبات آن ها، شهاب ها، 
باران هاي شهابي و کاوشگران فضایي آشنا مي شوند. در پایان این کتاب، فهرست واژگان، فهرست 

راهنما و یادداشت هایي براي والدین و معلمان درج شده است.
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239. اکسالد، کریس. چراهاي شگفت انگیز: سياره زمين: پاسخ به كنجکاوي هاي كودكان 
و نوجوانان. لیال حبیب زاده. تهران: نحل، 1391، 3۲ ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: سیارة زمین، پرسش و پاسخ، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب مصور »سیارة زمین« مطالب مختصر و مفیدي دربارة کرة زمین، علل 
ناهمواري هاي روي ماه، دلیل ایجاد شب و روز، علل زمین لرزه و آتشفشان، چگونگي تشکیل فسیل، 
چگونگي ایجاد کوه یخي، دریاچه و آبشار، علل حرکت ساحل ها، چگونگي شکل گیري علفزار، جنگل 

باراني، عوامل نابودکنندة کرة زمین و برخي ویژگي هاي سیارة زمین به دست مي آورند.

240. لوئین، نانسي. سياره سرخ: سياره بهرام. سلیمان فرهادیان. تهران: مدرسه، 1391، ۲4 ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: سیاره، مریخ، منظومة خورشیدي

چکيده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعة »آشنایي با منظومة خورشیدي« است که با 
ادبیاتي ویژة نوجوانان نگاشته شده است. در این شماره به سیارة مریخ، که ازنظر اندازه دومین سیاره 
کوچك منظومة خورشیدي است، پرداخته  شده و اطالعات کاملي در مورد ویژگي ها، ظاهر و مکان این 
سیاره بیان شده است. ساختار این کتاب بدین گونه است که پس از بیان هر نکته اي دربارة سیارة مریخ، 
متن کوتاهي با عنوان دانستني هاي جالب دربارة این سیاره آمده است. در این کتاب دربارة دره هاي 
سرد و کالهك هاي یخي و چیزهاي دیگري دربارة این سیاره و اینکه مریخ به دلیل رنگ سرخش نام 

جنگجویان افسانه اي را گرفته، بیان شده است.
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241. لوئین، نانسي. سياره هاي كوتوله: پلوتون، كرون، سيريز و اريس. سلیمان فرهادیان. 
تهران: مدرسه، 1391، ۲4 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: سیاره، پلوتون، کرون، سیریزواریس، منظومة خورشیدي

چکيده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعه »آشنایي با منظومة خورشیدي« است که با 
ادبیاتي ویژة نوجوانان نگاشته شده است. در این شماره به اجسام فضایي غیرعادي که سیاره هاي کوتوله 
نام دارند، پرداخته  شده و اطالعات کاملي در مورد ویژگي ها، ظاهر و مکان این سیاره ها بیان شده است. 
ساختار این کتاب بدین گونه است که پس از بیان هر نکته اي دربارة سیاره هاي کوتوله، متن کوتاهي با 
عنوان دانستني هاي جالب دربارة این سیاره ها آمده است. در این کتاب مي خوانیم که این سیاره ها مانند 
سیاره هاي واقعي به نظر مي رسند اما به طور کامل چنین نیست. آن ها به دور خورشید مي گردند. اما در 

مسیر خود، همه چیز را پاك سازي نمي کنند.

242. دلریو،  آلکسیا/ دومانتون،  سوفي. مجموعه اي براي ورود بچه ها به دنیاي بزرگ ها: سياست. 
رویا خوئي. تهران: محراب قلم، 1391، 60 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: سیاست، قانون، رئیس جمهور، وزیر، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: »سیاست« یعني حکومت کردن و وضع قانون براي اینکه مردم بتوانند با آسایش در کنار هم 
زندگي کنند. سیاستمداران به مشکالت مردم کشور خود و همة کشورهاي دیگر رسیدگي مي کنند. 
در این کتاب کودکان به زبان ساده اطالعات مختصر و مفیدي دربارة سیاست، سیاستمدار، وضعیت 
سیاست در زمان هاي دور، تاریخ سیاست، عملکرد سیاستمداران دربارة کودکان، چگونگي انتخاب 
سیاستمداران، چگونگي رأي دادن، کشورهایي که رأي گیري ندارند، چگونگي انتخاب رئیس جمهور، 
وظایف رئیس جمهور، حکومت جمهوري، شرط ورود به دنیاي سیاست و سیاستمدار شدن و... به دست 
مي آورند. در پایان کتاب بازي هایي گنجانده شده اند که مخاطبان با انجام آن ها مطالب کتاب را بهتر 

مي آموزند.
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243. بغالني، مازیار. قصه هاي شاهنامه: سياوش.  تهران: برف، 1391، 1۲ ص
موضوع درسي: فارسي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: بازنویسي داستان، سیاوش، زبان آموزي، شاهنامه

چکيده: در ششمین جلد از مجموعة حاضر »داستان سیاوش« از شاهنامه براي کودکان بازنویسي شده 
است. سیاوش پسر پاکدامن کیکاووس، پادشاه ایران به دست رستم تربیت شده است. سیاوش به جنگ 
 افراسیاب، شاه توران، مي رود و لشکر او را شکست مي دهد. آن گاه با دختر او، فرنگیس ازدواج مي کند 

و سرانجام به دلیل حسادت توسط برادران افراسیاب کشته مي شود.

244. شارپ، برایان. سي و سه روش براي كمك به شمارش اعداد. زهرا ایجادي/ سیدعباس 
خراشاهي/ حمید دارابي. تهران: دانش نگار، 1391، 138 ص

موضوع درسي: ریاضي
قطع: وزیري

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كليدي: آشنایي با اعداد، راهنماي آموزشي، آموزش شمارش

چکيده: نگارنده در کتاب حاضر روش ها و منابع کاربردي زیادي را در زمینة فراگیري ریاضي در اختیار 
معلمان و آموزشیاران قرار مي دهد تا بتوانند به دانش آموزاني که در فراگیري مهارت هاي پایه اي کار 
با اعداد مشکل دارند، کمك کنند. کتاب حاوي فعالیت ها و بازي هاي زیادي است که دانش آموزان را 
سرگرم و در کالس ایجاد انگیزه مي کند. انجام تمرین هاي ارائه شده به آماده سازي چنداني نیاز ندارد 
و وسایل کمك آموزشي مورد نیاز از قبل در اختیار کالس قرار مي گیرد. فعالیت ها با بهره گیري از 
روش هاي آموزشي مؤثر به منظور ایجاد اعتماد به نفس و عزت نفس در دانش آموزان، توسعة استدالل 
و تعمق دربارة شکل ظاهري اعداد، تشویق تبادل افکار در کالس و ارائه و بررسي عملي اعداد تدوین 

شده اند.
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245. توحیدي منش،  جواد/ زنگوئي، محمدحسن. شکوفه هاي احکام 1. قم: پدیده دانش، 1390، 
48 ص

موضوع درسي: هدیه هاي آسمان
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش احکام دیني، مستحب، مکروه، حرام

چکيده: دانش آموزان دورة ابتدایي در این کتاب با اهمیت احکام دیني، احترام به پدر و مادر، مفهوم 
محرم و نامحرم، پوشش مناسب، خوردني هاي حالل و حرام، آشامیدني هاي حالل و حرام، زشتي دروغ 

و ناسزاگویي، به زبان ساده آشنا مي شوند.

246. توحیدي منش، جواد/ زنگوئي، محمدحسن. شکوفه هاي احکام 2. قم: پدیده دانش، 1390، 
48 ص

موضوع درسي: هدیه هاي آسمان
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش احکام دیني، وضو، نماز، روزه

چکيده: در کتاب »شکوفه هاي احکام-۲« کودکان به کمك جدول، قصه، شعر، معما، و... با زبان ساده 
با احکام نظافت، نماز، انواع نماز، مبطالت نماز، واجبات نماز، احکام روزه و اهمیت قرآن آشنا مي شوند.
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247. آزاد، عباس/ توحید ي منش، جواد/ هرمز، حسن. شکوفه هاي آسماني 1. قم: عصر غیبت، 
1391، 48 ص

موضوع درسي: هدیه هاي آسمان
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: توحید، معاد، اصول دین، شیعه

چکيده: در کتاب »شکوفه هاي آسماني-1« دانش آموزان به کمك قصه، شعر، حدیث، آیات قرآني، 
دعا، جدول، رنگ آمیزي و... با توحید، یکتاپرستي و معاد آشنا مي شوند.

248. اودانل، لیام. شناخت برق: با همراهي پروفسور ماكس آكسيوم. محمدرضا بهاري. 
تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1390، 3۲ ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان آموزشي، تولید برق، انرژي الکتریکي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان با مطالعة این کتاب و مشاهدة تصویرهاي آن، اطالعات مختصر و مفیدي دربارة 
مراحل تولید برق در نیروگاه ها و همچنین چگونگي کارکرد باتري ها، انتقال برق، تبدیل انرژي به 

الکتریسیته، و الکتریسیته در حال حرکت به دست مي آورند.
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249. باراني فر، حبیب. شوخي بيجا. گرگان: نوروزي، 1391، 1۲ ص
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، داستان اخالقي، ماجراجویي، آداب معاشرت

چکيده: در کتاب »شوخي بیجا« کودکان با دو برادر به نام هاي سجاد و امیر آشنا مي شوند که در روستا 
زندگي مي کنند. در کنار آن ها پیرمردي مهربان به نام باباعلي هم زندگي مي کند. آن دو برادر به باباعلي 
خیلي کمك مي کنند، اما یك روز سجاد و امیر شیطنتي انجام مي دهند و موجب آزار باباعلي مي شوند، 

آن ها بعداً متوجه اشتباه خود مي شوند و در صدد جبران برمي آیند.

250. موریس، نیل. کودکان سبز: صرفه جويي در مصرف آب. سعیده عاقلتر. مشهد: به نشر، 
1390، ۲4 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: رحلي

مخاطب: والدین، دانش آموز
كلمات كليدي: آب آشامیدني، صرفه جویي، گردش آب، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر اطالعات مختصر و مفیدي دربارة منابع آب، اهمیت آب، 
چرخة آب، آب هاي آشامیدني، موارد گوناگون مصرف آب، جلوگیري از هدررفتن آب و آلودگي آب 
به دست مي آورند. در پایان کتاب واژه نامه، راهنماي موضوعي مطالب کتاب و یادداشتي براي والدین و 
معلمان درج شده است. در کتاب آزمایش هایي آمده اند که مخاطبان با انجام آن ها مطالب کتاب را بهتر 
مي آموزند. سه چهارم کرة زمین را آب فرا گرفته است. بیشتر آب ها شور هستند که به درد نوشیدن 
نمي خورند. موجودات زنده براي زنده ماندن نیازمند آب هستند. آب در طبیعت به صورت برف و باران 
گردش مي کند و دوباره به رودخانه ها و دریاها بازمي گردد. آب آشامیدني از چاه ها و چشمه ها به دست 

مي آید و براي اینکه قابل شرب شود، باید آن را تصفیه کرد.
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251. بینگام، کارولینمورگان، بن. دایرئالمعارف من دربارة: طبيعت. حسین الوندي. تهران: محراب 
قلم، 1390، 1۲8 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع، علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، طبیعت، زیستگاه جانداران، آموزش علوم تجربي

چکيده: جانوران و گیاهان در زیستگاه هاي متنوعي، از قطب جنوب تا جنگل هاي گرمسیري نزدیك 
استوا، زندگي مي کنند. جنگل هاي معتدل و باراني، مرتع ها، بیابان ها، کوهستان ها و غارها، آب هاي 
شیرین، اقیانوس ها و شهرها نیز زیستگاه موجودات گوناگون هستند. مخاطبان با مطالعة دایرئالمعارف 
حاضر و مشاهدة تصویرهاي رنگي مي توانند اطالعات مختصر و مفیدي به زبان ساده دربارة زیستگاه 
موجودات زنده و گیاهان و نیز خود این موجودات به دست آورند. مطالب مرتبط با هر مبحث به همراه 

شمارة صفحات آن ها داخل کادر دایره اي قرار گرفته اند. در پایان کتاب نیز نمایه درج شده است.

252. نوروزي، داریوش. طراحي بازي هاي رايانه اي آموزشى. تهران: گویش نو، 1391، 144 ص
موضوع درسي: کار و فن آوري

قطع: رقعي
مخاطب: معلم، دانش آموز

كلمات كليدي: رویکردهاي یادگیري، طراحي بازي رایانه اي، بازي آموزشي

چکيده: بازي هاي آموزشي براي کسب و یادگیري دانش و مهارت هاي جدید طراحي مي شوند و 
براي رسیدن به این هدف از روش هاي متفاوتي استفاده مي کنند. در بازي هاي آموزشي ضروري 
نیست که بازیکن به چگونگي یادگیري و کسب مهارت هاي جدید فکر کند، بلکه مثل بازي هاي 
تفریحي، به سادگي با شرایطي که با آن ها مواجه مي شود، پاسخ مي دهد. کتاب حاضر در چهار فصل 
تدوین شده است. در فصل اول آن، بعد از درج کلیاتي دربارة انواع بازي ها، اعم از جسماني، تقلیدي، 
نمایشي، نمادي و تخیلي، اثرات بازي هاي بررسي شده اند و تاریخچة بازي هاي رایانه اي و اثرات آن ها 
مطرح شده است. فصل دوم به رویکردهاي یادگیري و طراحي آموزشي را شرح مي دهد. فصل سوم 
به فرایند طراحي آموزشي اختصاص دارد. تحلیل و بررسي فرایند طراحي بازي  هاي آموزشي موضوع 

فصل چهارم کتاب است.
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253. واثقي،  بهروز. قصه هاي سرزمین من )ادبیات کهن پارسی( : طعمة شکارچى. تهران: ابوعطا، 
1390، ۲4 ص

موضوع درسي: فارسي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان آموزنده، بازآفریني، الهي نامه، عطار نیشابوري، نوع دوستي

پیرمرد سفیدپوش« شامل داستاني است  از سلسله کتاب هاي »نفرین  چکيده: چهارمین شماره 
بازآفریني شده از »الهي نامة« عطار نیشابوري. هدف از تألیف این نوع کتاب ها، شناساندن ادبیات کهن 
فارسي به کودکان و نوجوانان، آموزش مهارت هاي زندگي به آنان و بهبود سطح سواد خواندنشان است. 
کودکان با مطالعة داستان حاضر با گنجشك کوچکي آشنا مي شوند که در دام شکارچي گرفتار مي شود. 
شکارچي قصد دارد گنجشك را غذاي خود کند، اما گنجشك از شکارچي مي خواهد از خوردن او 
صرف نظر کند تا پندهایي به او بدهد. بعد از آن ماجراهایي پیش مي آید که شکارچي به گنجشك محتاج 

مي شود. سرانجام، هر دو به دلیل نیکي هایي که در حق هم کرده اند، از مشکالت رهایي مي یابند.

254. طالبي، محمد. طناب زني )ورزشي كامل براي همه(. یزد: تیك، 1391، 88 ص
موضوع درسي: تربیت بدني

قطع: رقعي
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدي: طناب بازي، آمادگي جسماني

چکيده: اهمیت و ضرورت ورزش در دنیاي کنوني بر هیچ کس پوشیده نیست، زیرا موجب گسترش 
روابط اجتماعي، تندرستي، زیبایي، تناسب اندام و سالمت روان مي شود. بنابراین، این کتاب به ورزشي 
مي پردازد که بسیار کم هزینه و قابل دسترسي براي همه در هر زمان و هر مکان است؛ ورزشي کامل 
که باعث بهبود عملکرد قلب و عروق، دستگاه تنفسي، استقامت عضالني، توان، قدرت، انعطاف پذیري 
و... مي شود. این کتاب براي کساني تهیه شده که در مراحل اولیة آموزش طناب زني قرار دارند و 
مشتمل بر چهار فصل به شرح زیر است: فصل اول تاریخچة طناب زني؛ فصل دوم اهمیت، امکانات 
و مقدمات طناب زني، فصل سوم آموزش مهارت هاي طناب زني و فصل چهارم مواد، قوانین و مقررات 
مسابقات طناب زني. نویسنده امیدوار است که با نگارش این کتاب گامي مؤثر در جهت سالمت جامعه 

برداشته باشد.
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255. ضیایي، محمدرفیع. عجب دوست نازنيني!. تهران: کتاب چرخ فلك، 1391، ۲00 ص
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: داستان کوتاه، طنز، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کتاب »عجب دوست نازنیني« حاوي ۲0 داستان کوتاه طنزآمیز است. یك شوخي کاماًل 
جدي، نجات به موقع، خواب هاي آشفتة درخت چنار، روز سوم، و بشقاب پرنده عنوان هاي برخي از 
داستان هاي کتاب هستند. داستان اول کتاب دربارة گربه اي است که نخ هاي بافتني مادربزرگ بازي 
مي کند و آن ها راهي دور خودش مي پیچد. پرنده اي که داخل قفس است، از کار گربه خوشش نمي آید 
و هي خودش را به جایي مي کشد که گربه را نبیند. تا اینکه یك روز صبح چشم گربه به سیمي مي افتد 
که از پایین قفس آویزان شده بود. گربه آن را مي گیرد و مي کشد و دور خودش مي پیچد و بدین وسیله 

پرنده آزاد مي شود. پرنده آن قدر در آسمان پرواز مي کند که گم مي شود!

256. کوالي،  جوي. سالمت رواني کودکان: عصبانيت. سعیده عاقلتر. تهران: عروج اندیشه، 1390، 
16 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، کنترل خشم، کتاب دو زبانه

چکيده: در کتاب حاضر به صورت دو زبانه )فارسي و انگلیسي( زبان حال کودکي در زمان  هاي 
عصبانیت آمده است. کودك بیان مي کند که هنگام عصبانیت چه حالت هایي دارد و چگونه توانسته 

 است آن را به کمك پدرش کنترل کند و دوباره به حالت طبیعي بازگردد.
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257. میست ، رزالین. منظومه شمسي: عطارد و زهره. سپیده ایزي. مشهد: به نشر، 1391، ۲4 ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: منظومة شمسي، عطارد، زهره، آموزش علوم تجربي

چکيده: کتاب حاضر حاوي اطالعات مختصر و مفیدي به همراه تصویرهاي رنگي دربارة منظومة 
شمسي، سیارة عطارد، سطح عطارد، چگونگي گردش آن به دور خورشید، سیارة زهره، چگونگي گذر آن 
از جلوي خورشید و آتش فشان  هاي آن است. در پایان فهرست واژگان، فهرست راهنما و یادداشت هایي 

براي والدین و معلمان درج شده است.

258. جاللي، مریم. دانش نامه  کودکان و نوجوانان: علم . تهران: مبتکران، 139۲، ۲0 ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، دایرئالمعارف، علوم، انرژي، نیرو، گرما

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر با انرژي، کاربرد انرژي، منابع انرژي، صورت هاي گوناگون 
انرژي، نور، چگونگي تشکیل سایه، اهمیت انعکاس نور، چگونگي تولید صدا، گرما و چگونگي انتقال 
آن، علت شناور شدن اجسام در آب، نیروي جاذبه، اهمیت نیروي جاذبه، آهن ربا و میدان مغناطیسي، 
چگونگي ایجاد الکتریسیته، حرکت مولکول ها، حالت هاي گوناگون ماده، فلزات و غیرفلزات، ساختمان 
اتم، عناصر، ترکیب مواد، دیگر مواد در محیط اطراف ما، انواع فناوري ها، شاخه هاي گوناگون علوم، و 
زندگي برخي دانشمندان به طور مختصر و مفید آشنا مي شوند. درون کادرهاي بنفش رنگ، زیر عنوان 
»آیا مي دانید؟« اطالعات بیشتري دربارة علوم، مواد، و مباحث مربوط به آن ها گنجانده شده است. در 

پایین صفحات نیز واژه هاي جدید داخل کادرهایي درج شده اند.
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259. الو، کري استامپ، کارولین مورگان، بن. دایرئالمعارف من دربارة: علوم. حسین الوندي/ احمد 
احمدي/ ثریا حق پرست فروحي. تهران: محراب قلم، 1390، 1۲8 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، آموزش علوم تجربي، زیست شناسي، علم مواد، علوم فیزیکي

چکيده: علم جست وجو براي یافتن حقیقت و دانش است. علم کلید فهم حیات، فضا و تقریباً همه چیز 
است! دانشمندان براي درك بهتر علوم، آن ها را به حوزه هاي متفاوتي تقسیم کرده اند. کودکان با مطالعه 
دایرئالمعارف حاضر و مشاهدة تصویرهاي آن به زبان ساده با انواع علوم زیستي، فیزیك، شیمي، زمین 
و فضا آشنا مي شوند. در کنار مطالب علمي، فعالیت هاي علمي نیز گنجانده شده اند و از مخاطبان خواسته 
شده است آن ها را انجام دهند. هم چنین به منظور فعالیت بیشتر مخاطبان، مباحثي باعنوان »کارشناس 

شوید« داخل دایره هاي رنگي عرضه شده است. در پایان کتاب واژه نامه و نمایه درج شده است.

260. اکسالد،  کریس. چرا هاي شگفت : علوم: پاسخ به كنجکاوي هاي كودكان و نوجوانان. 
لیال حبیب زاده. تهران: نحل، 1391، 3۲ ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: امواج نامرئي، رایانه، آموزش علوم تجربي، پرسش و پاسخ

چکيده: نگارندة کتاب حاضر سعي کرده است به سؤال هاي کودکان دربارة اهرم ها، نیروهاي کشش 
و رانش، نیروي جاذبة زمین، چگونگي حرکت دماسنج، چگونگي تشکیل رنگین کمان، تولید الکتریسته 
و طرز کار مدار الکتریکي، امواج نامرئي و اشعة ایکس، طرز کار رایانه و اینترنت، بازیافت مواد، و 

جواب هاي مختصر و مفیدي بدهد.
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261. نادري، ناصر. غار حرا )داستان بعثت پيامبر اكرم( ص. تهران: مدرسه، 139۲، ۲4 ص
موضوع درسي: هدیه هاي آسمان

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: جبرئیل، پیامبر، بعثت

چکيده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعه »آشنایي با تاریخ اسالم« است که مي کوشد 
تا بابیاني زیبا و تصویري چشم نواز، مخاطبان را با این دورة مهم تاریخي بیشتر آشنا کند. این کتاب 
داستاني از بعثت پیامبر است که با زباني ساده و روان براي گروه هاي سني )ب( و )ج( نگاشته شده است. 
در داستان مي خوانیم: »محمدامین مثل همیشه براي راز و نیاز با خداوند به غار حرا رفت. اما این بار 
جبرئیل از طرف خدا نازل شد، و به او که بي سواد بود از طرف خدا فرمان داد که بخواند. محمد آیه اي 

که جبرئیل اشاره کرد را خواند، او به پیامبري مبعوث شد«.

262. کوالي،  جوي. سالمت رواني کودکان: غم و غصه. سعیده عاقلتر. تهران: عروج اندیشه، 1390، 
16 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: اندوه، آموزش مهارت هاي زندگي، داستان آموزشي

چکيده: در کتاب حاضر، کودکان در یك داستان دو زبانه )فارسي و انگلیسي( با مفهوم غم و اندوه 
آشنا مي شوند و یاد مي گیرند که چگونه اندوه خود را برطرف کنند. در کتاب زبان حال پسر کوچکي درج 
شده که هنگام مرگ جوجه اش و وقتي که در نمایش نامة مدرسه انتخاب نشده، غمگین شده است. اما 

بعد از مدتي غم و غصه اش به کمك برادرش برطرف شده است.
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263. لوئین، نانسي. غول حلقه دار: سياره كيوان. سلیمان فرهادیان. تهران: مدرسه، 1391، ۲4 ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: زحل، سیاره، منظومة خورشیدي

چکيده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعه »آشنایي با منظومة خورشیدي« است که با 
ادبیاتي ویژة نوجوانان نگاشته شده است. در این شماره به سیارة زحل پرداخته شده و اطالعات کاملي 
در مورد ویژگي ها، ظاهر و مکان این سیاره بیان شده است. ساختار این کتاب بدین گونه است که پس 
از بیان هر نکته اي دربارة سیارة زحل، متن کوتاهي با عنوان دانستني هاي جالب دربارة این سیاره آمده 
است. در این کتاب مي خوانیم که حلقه هاي سیارة کیوان سخت و یکپارچه به نظر مي رسند، اما از 
میلیاردها قطعه سنگ و یخ ساخته شده اند. برخي از این قطعه ها به اندازة یك خانه هستند. در این کتاب 

حلقه ها و ماه هاي کیوان و چیزهاي دیگري دربارة این سیاره بیان شده است.

264. هفت برادران، داریوش. پژوهشگران کوچك: غول هاي سياه. تهران: داریوش هفت برادران، 
1391، ۲4 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آلودگي هوا، کارخانه ها، داستان، تحقیق، آموزش علوم

چکيده: در کتاب »غول هاي سیاه«، سام به همراه دوستانش دربارة آلودگي  هوا و کارخانه هاي  سم 
و دود تحقیق مي کنند. آلودگي هوا باعث تعطیلي مدارس شده و این موضوع گروه سام را به این فکر 
انداخته است که این بار دربارة آلودگي هوا تحقیق کنند و بدانند که این مسئله چه مشکالتي را مي تواند 
براي انسان ها به بار بیاورد. آن ها دریافتند که کارخانه ها با سوزاندن ذغال سنگ و نفت باعث تولید 
دود دي اکسید کربن و گازهاي سمي مي شوند و هوا را آلوده مي کنند. این آلودگي ها به بیماران قلبي 

و افرادي که مشکل نفس کشیدن دارند، آسیب مي زنند و حتي ممکن است باعث مرگ آن ها شوند.
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غول هاي فراموش شده. تهران: داریوش  داریوش. پژوهشگران کوچك:  265. هفت برادران، 
هفت برادران، 1391، ۲4 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان، دایناسورها، تحقیق، آموزش علوم

چکيده: »غول هاي فراموش شده« یکي از کتاب هاي مجموعة »پژوهشگران کوچك« است که در 
آن سام و دوستانش که گروه پژوهشگران کوچ را تشکیل مي دهند، این بار دربارة دایناسورها تحقیق 
مي کنند. آن ها اطالعات خود را از طریق اینترنت، مطالعة کتاب ها و صحبت با بزرگ ترها دربارة این 
موجودات ماقبل تاریخ جمع آوري مي کنند. آن ها دریافته اند که دایناسورها خزندگان خون سردي بودند 
که حدود 165 میلیون سال بر زمین فرمانروایي کردند. دایناسورها انواع زیادي داشته اند و به صورت 
گروهي نیز زندگي مي کرده اند. بیشتر دایناسورها تخم مي گذاشته اند و بسیاري از آن ها پوست ضخیمي 

داشته اند.

266. واثقي،  بهروز. قصه هاي سرزمین من )ادبیات کهن پارسی( : فرار دسته جمعى. تهران: 
ابوعطا، 1390، ۲4 ص

موضوع درسي: فارسي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان آموزشي، بازنویسي کلیله و دمنه، ادبیات کودکان، تعلیمات اجتماعي

چکيده: داستان کتاب حاضر از باب چهارم »کلیله و دمنه« بازنویسي شده است. فري کبوتري است 
که به قفس کبوترها مي افتد و آن ها را تشویق مي کند که خودشان را از قفس نجات دهند تا زندگي 
آزادي داشته باشند. آن ها همین  کار را مي کنند، اما در جایي دیگر، صیادي براي آن ها دانه مي ریزد و 
دوباره گرفتار مي شوند. باز هم فري به آن ها کمك مي کند که دسته جمعي تور را از زمین بلند کنند و 

از دست صیاد نجات یابند.
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فرزانه  كودكان.  براي  فلسفه  آموزش  كالس هاي  ويژه  فردريك:  لیو.  لیوني،   .267
شهرتاش/ حسام سبحاني طهراني. تهران: شهر تاش، 1391، 3۲ ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: وزیري

مخاطب: معلم، دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش فلسفه براي کودکان، داستان آموزشي، تفکر فلسفي

چکيده: کتاب حاضر به منظور آموزش »تفکر فلسفي« به کودکان نوشته شده است. کودکان در این 
کتاب با پنج موشي آشنا مي شوند که در یك مزرعه براي زمستان خود آذوقه جمع مي کنند. اما فردریك 
که یکي از آن موش هاست، با دیگران تفاوت دارد و به جاي جمع آوري آذوقه، پرتوهاي خورشید، رنگ ها 
و کلمه ها را جمع آوري مي کند. وقتي که زمستان از راه مي رسد، موش ها همة خوراکي هایشان را آرام 
آرام مي خورند و براي هم قصه تعریف مي کنند. وقتي که آذوقة خوردني تمام مي شود، آن ها به سراغ 
آذوقه هایي مي روند که فردریك جمع کرده است. فردریك باالي سنگي مي رود و اشعه هاي خورشید را 
در روزهاي سرد زمستاني به طرف آن ها مي فرستد. از رنگ ها مي گوید و آن ها رنگ ها را کاماًل احساس 

مي کنند. از کلمه ها هم شعر مي سازد و براي دوستانش مي خواند.

268. هفت برادران، داریوش. پژوهشگران کوچك: فرمانروايان زمين. تهران: داریوش هفت 
برادران، 1391، ۲4 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان، ویژگي هاي حشرات، تحقیق، آموزش علوم

چکيده: »فرمان روایان زمین« کتاب دیگري است از »مجموعه کتاب هاي پژوهشگران کوچك«. در 
این کتاب سام به همراه گروه تحقیق این بار قرار است دربارة حشرات تحقیق کنند. بچه هاي گروه 
تحقیق با مطالعه و مشاهده درمي یابند که حشرات جزئي از چرخة حیات به حساب مي آیند. آن ها 
بسیار مفید هستند. مثاًل گیاهان و موجودات فاسد را تجزیه مي کنند و سمشان را از بین مي برند. اما در 
عین حال، ناقل بیماري ها نیز هستند. بدن حشرات از سه قسمت سر، سینه، شکم تشکیل شده است و 
مغز آن ها پیام ها را از طریق شاخك ها و گوش ها دریافت مي کند... کتاب حاضر سطح خواندن، درك 
مطلب، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیري مخاطبان را افزایش مي دهد. در پایان کتاب، سؤال هایي از متن 

درس مطرح شده اند که هدف هاي مذکور را ارتقا مي دهند.
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269. ضرغامیان، مهدي. فرهنگ اعالم كودك. تهران: محراب قلم، 1391، 144 ص
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

قطع: رحلي
مخاطب: والدین، دانش آموز

كلمات كليدي: دایرئالمعارف، واژه نامه، فرهنگ اعالم کودك، آموزش کودکان 9-7 ساله

چکيده: »فرهنگ اعالم« از جمله کتاب هایي است که میزان آگاهي ها و سطح دانش خوانندگان خود 
را در زمینه هاي ادبیات، علم،  جغرافیا،  فلسفه، دین و... افزایش مي دهد. در فرهنگ اعالم حاضر سعي 
شده است به زباني ساده دربارة حدود 400 واژه، اطالعات مختصر و مفیدي به کودکان 7 تا 9 ساله 
داده شود. نام انسان ها، کشورها، شهرهاي ایران، مهم ترین پدیده هاي جغرافیایي، شخصیت ها، قهرمان 
و برخي آثار ساختة دست بشر مدخل هاي این فرهنگ را تشکیل مي دهند. در ادامة اطالعات بعضي 
از مدخل هاي این فرهنگ که به سرزمین ها مربوط مي شوند، ضمیمه اي افسانه اي داده شده است که 

نمونه اي از افسانه هاي آن سرزمین به شمار مي رود.

270. برآبادي، محمود. فرهنگ ترافيك براي كودكان و نوجوانان. تهران: دفتر پژوهشهاي 
فرهنگي، 1389، 136 ص

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: فرهنگ ترافیك، اطالعات عمومي، حمل  و نقل

چکيده: »ترافیك« به زبان ساده یعني جابه جایي انسان و کاال از یك نقطه )مبدأ( به نقطه اي دیگر 
)مقصد(. کتاب حاضر دربرگیرندة مطالب گوناگوني دربارة حمل و نقل و ترافیك به زبان ساده به همراه 
تصویر براي کودکان و نوجوانان است که در هشت فصل با این عنوان ها نگارش یافته است: انواع حمل 
و نقل؛ حمل و نقل در ایران؛ عالئم و تابلوها؛ وسایل کنترل ترافیك؛ تسهیالت و تجهیزات ترافیك؛ 

قوانین و مقررات عبور و مرور؛ محیط زیست و ترافیك.
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271. بخشعلي زاده، شهرناز. فرهنگ رياضي مدرسه. تهران: محراب قلم، 1390، 1۲4 ص
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع، ریاضي

قطع: رحلي
مخاطب: معلم، دانش آموز

كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، آموزش ریاضي، فرهنگ ریاضي

چکيده: کتاب حاضر، یك کتاب مرجع است که اطالعات زیادي دربارة واژگان ریاضي در اختیار 
مخاطبان قرار مي دهد. در این فرهنگ، تعاریف، توضیحات و مثال هاي ریاضي به  صورت الفبایي تنظیم 
شده اند که به مخاطبان کمك مي کنند با سرعت بیش تري آن ها را بیایند. تقریبا تمام واژگان ریاضي 
با واژگان دیگر در این فرهنگ ارتباط دارند. اغلب واژگان این فرهنگ در ارتباط با موضوعاتي هستند 
که در دوره ي ابتدایي آموزش داده مي شوند و مي توانند به درك بیشتر مخاطبان از مفاهیم ریاضي 

کمك کنند.

272. باقري جبلي، علي رضا و ]...دیگران[. فرهنگ نامه طاليي نو آموز. تهران: طالیي، 1391، 
184 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: فرهنگ نامه، بدن انسان، تاریخ، جانوران، اطالعات عمومي

چکيده: فرهنگ نامة طالیي نوآموز در بردارندة اطالعات عمومي دربارة بدن انسان، تاریخ، جانوران، 
جغرافیا، دین، گیاهان، زمین، صنعت، فرهنگ و جامعه، علوم تجربي و فضاست. مطالب آن به صورت 
الفبایي تدوین شده اند. روي هر برگ با عالمتي مشخص شده است که مبحث مربوط به کدام بخش 
از بخش هاي مذکور است. در کنار بسیاري از تصویرها توضیحاتي نوشته شده و نکته هاي مهم داخل 
مستطیل هاي در پایین صفحات سمت چپ گنجانده شده اند. درون کادرهاي زرد رنگ که با عنوان 
»بیشتر بیابید« مشخص شده اند، شمارة صفحه هایي درج شده اند که مخاطبان مي توانند براي داشتن 

اطالعات بیشتر دربارة موضوع مورد بحث به آن صفحه ها رجوع کنند.
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273. واندویل، آگنس. دایرئالمعارف کوچك من دربارة: فصل ها. رویا خوئي. تهران: محراب قلم، 
1390، 36 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: گردش فصل ها، تغییرات آب و هوا، زندگي موجودات، آموزش جغرافیا

چکيده: مخاطبان در این کتاب به زبان ساده و با مشاهدة تصاویر رنگي آن، اطالعات مختصر و 
مفیدي دربارة گردش فصل ها، چگونگي فصل ها در مناطق گوناگون زمین، وضعیت آب و هوا در 
فصل هاي گوناگون در چمنزارهاي آفریقا، باران هاي سیل آسا در آسیا، وضعیت آب و هوا در قطب ها، 

نوع لباس هر فصل و جشن هاي مرسوم در کشورهاي مختلف در هر فصل به دست مي آورند.

274. اکسالد، کریس. فضا: پاسخ به كنجکاوي هاي كودكان و نوجوانان. خورشید مظاهري. 
تهران: نحل، 1391، 3۲ ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: فضا، خورشید، ماه، سیاره ها، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر مي توانند اطالعاتي مختصر و مفید دربارة خورشید، چگونگي 
تشکیل شب و روز، لکه هاي خورشیدي، سیارات منظومة شمسي و مواد تشکیل دهندة آن ها، الیه هاي 
زمین، چگونگي کامل شدن ماه، آتش فشان هاي مریخ، قمرهاي سیار است، طوفان هایي که در بعضي 
سیارات به وجود مي آیند، شهاب سنگ ها و علت درخشیدن آن ها از زمین، کهکشان راه شیري، شاتل ها و 
چگونه فرستاده شدن آن ها به فضا و... به دست آورند. در پایان کتاب سؤاالت کوتاهي دربارة موضوع هاي 

کتاب درج شده اند و پاسخ آن ها به صورت برعکس در پایین صفحه در سمت چپ آمده است.
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275. اینججیکیان، آزاد. فضاپيماها. حمیدرضا علیجاني. تهران: سایه گستر، 139۲، 16 ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: فضاپیما، اکتشاف فضا، شاتل فضایي، آموزش علوم تجربي

چکيده: چهارمین جلد از مجموعة »اکتشاف فضا« به »شاتل فضایي« اختصاص دارد. مخاطبان در 
این کتاب ضمن آشنا شدن با شاتل فضایي، بخش هاي مختلف آن، مأموریت موشك پرتابه در فضا، 
نام موشك هاي پرتابه از سال 1965 تا ۲014، مأموریت یك شاتل فضایي از زمان پرتاب تا فرود آن، 
و قطعات یك موشك پرتابه، مي توانند برچسب ها را از محل مخصوص خود جدا کنند و روي قطعات 

مناسب شاتل و موشك هاي پرتابه قرار دهند. مطالب کتاب بیشتر تصویر محورند.

276. بوالك، کاترین. فضانوردان. حمیدرضا علیجاني. تهران: سایه گستر، 139۲، 16 ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: فضانوردان، اکتشاف فضا، آموزش علوم تجربي

چکيده: نخستین جلد از مجموعة »اکتشاف فضا« به فضانوردان، ابزارها و لباس مخصوص فضانوردي، 
و مأموریت فضانوردان در فضا اختصاص دارد. کتاب بیشتر تصویرمحور است و مخاطبان مي توانند 
برچسب ها را از وسط کتاب جدا کنند و در محل هاي مخصوص خود بگذارند. توضیحات مختصر و مفید 

کتاب به مخاطبان کمك مي کند تا اطالعات جالبي دربارة فضانوردي و اکتشاف فضا به دست آورند.
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277. مهاجراني، سیدمحمد. مجموعه کتاب هاي خداي خوب من: فقط تو مي توانى. تهران: 
مدرسه، 139۲، 16 ص

موضوع درسي: هدیه هاي آسمان
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: خداشناسي، حیوانات، گیاهان، آموزش دیني

چکيده: در سومین جلد از مجموعة »خداي خوب من«، کودکان با خواندن متن هاي ساده و کوتاه 
درمي یابند که خدا توانایي دارد که به همة گل ها، گیاهان، سبزه ها و درختان آب بدهد. دنیا را روشن 
کند، برف ها را آب کند، بیماري ها را درمان کند و بدن حیوانات را گرم نگه دارد و از آن ها مراقبت کند.

278. استیل، فیلیپ. فکر مي كنيد چرا كشورها پرچم هايشان را برافراشته مي كنند و 
سؤال هاي ديگري در بارۀ مردم و مکان ها. سمیه کریم دادیان. مشهد: عروج اندیشه، 1390، 

3۲ ص
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: تعلیمات اجتماعي، مردم شناسي، فرهنگ ها

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر دربارة مفهوم  کشور، علت برافراشتن پرچم توسط کشورها، 
بزرگ ترین کشور جهان، پرجمعیت ترین کشور جهان، تعداد کشورهاي جهان، مکان ایجاد باغ ها و 
رودخانه ها، قدیمي ترین غذاها، مردماني که صدف، پروانه و کرم مي خورند، لباس هایي که بدون نخ و 
سوزن درست مي شوند، مکاني که روي درختان شکالت مي روید، مردماني که سوار ماشین برف پیما 

مي شوند و... اطالعاتي مختصر و مفید به دست مي آورند.
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279. آذر، احمدرضا. گفت و  گوهاي با کودکان: فکراي خوب براي بچه هاي خوب. تهران: سرو 
یاسین، 1390، ۲4 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: مثبت نگري، گفت وگو، اندیشه و تفکر، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در این کتاب گفت وگویي میان معلم و بچه ها صورت مي گیرد. هر کدام از دانش آموزان نظرات 
خود را دربارة فکرهاي بد و چگونگي نفوذ شیطان به ذهن انسان بیان مي کنند. در این میان معلم کمك 

مي کند که آن ها مثبت بیندیشند و به وسوسه هاي شیطان گوش نکنند.

280. ذبیحي، علي و ]...دیگران[. فلسفه براي كودكان. تهران: موسسه فرهنگي هنري بشیر علم 
و ادب، 1389، 106 ص

موضوع درسي: علوم تربیتي
قطع: وزیري

مخاطب: معلم، دانش آموز
كلمات كليدي: داستان آموزشي، آموزش فلسفه براي کودکان، تعلیم و تربیت

چکيده: مجموعة حاضر شامل 10 داستان است. به زعم نگارنده، این داستان ها نوعي کارگاه تفکر 
هستند که معلمان مي توانند با استفاده از آن ها دانش آموزان را به درك مفاهیم فلسفي عمیق توسط خود 
آنان سوق دهند. بعد از هر داستان، مفاهیم اصلي آن و سپس سؤال هایي مطرح شده اند. دانش آموزان با 

تفکر و اندیشیدن به جواب این سؤال ها مي توانند به درکي عمیق برسند.
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حمیدرضا  کاظم،  احسان  فناوري.  دربارة:  من  دایرئالمعارف  فرانسیس.  راجر  بریجمن،   .281
غالمرضایي. تهران: محراب قلم، 1390، 1۲4 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: فناوري، انرژي، موتورها، گازها، مایعات، آموزش علوم  تجربي

چکيده: دایرئالمعارف حاضر براي مطالعة کودکان فراهم آمده و شامل هشت مبحث دربارة فناوري، 
کار کردن با ماشین هاي ساده، موتورها، گازها و مایعات، انرژي، نور و صدا، رایانه و اختراعات بشري 
در آینده است. مطالب کتاب مختصر و مفید و به زبان ساده بیان شده اند و تصویرهاي رنگي آن ها را 
همراهي مي کنند. در این کتاب از مخاطبان خواسته مي شود برخي فعالیت هاي علمي را انجام دهند. 
خودشان را بیازمایند و یا مطالب مربوط به هر مبحث را در صفحات دیگر کتاب که صفحاتشان درج 
شده است، جست وجو کنند. در پایین صفحات سمت راست سؤال و در پایین صفحات سمت چپ پاسخ 

آن درج شده است.

282. گیبرت )دوگیبرت(، فرانسواز. دایرئالمعارف کوچك من دربارة: فوتبال. رویا خوئي. تهران: 
محراب قلم، 1390، 36 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع، تربیت بدني
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: فنون بازي، فوتبال، قوانین بازي فوتبال، ورزش، تربیت بدني

چکيده: کودکان و نوجوانان با مطالعة این کتاب و مشاهدة تصویرهاي رنگي آن، با بازي فوتبال، 
قوانین بازي، زمین بازي، مسابقة فوتبال، لباس فوتبال، نقش بازیکنان، پاس دادن و گرفتن، حیله هاي 
بازي و... آشنا مي شوند. در پایان کتاب قهرمانان فوتبال و تیم هاي قهرمان جهان به اختصار معرفي 

مي شوند.
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283. افشاري مقدم، علیرضا. آشنایي با معارف قرآني به شیوة سرگرمي: قرآن، كودك، سرگرمي 1. 
قم: جمال، 1391، 48 ص

موضوع درسي: قرآن
قطع: رقعي

مخاطب: معلم، دانش آموز
كلمات كليدي: آموزشي قرآن، سرگرمي، نکات قرآني، اخالق، پاداش هاي قرآني

چکيده: در نخستین جلد از مجموعة حاضر، 40 نکتة قرآني طي 40 سرگرمي به کودکان آموزش 
داده مي شود. آشنایي با مطالب اعتقادي و اخالقي، سیماي بهشتیان، مطالعة داستان پیامبران، دانستن 
نام سوره ها، آشنایي با پاداش هاي قرآني و... از اهداف کتاب حاضر است. سرگرمي ها در قالب هاي پیدا 
کردن کلمة درست یا نادرست در آیات، وصل کردن اعداد به هم، ارتباط دادن آیه ها به تصویرها، حل 
کردن مارپیچ ها و... تنظیم شده اند. در پایان کتاب نیز تحت عنوان »آیا مي دانید!« اطالعات مختصر و 

مفیدي دربارة قرآن سوره هاي قرآن، مفاهیم قرآن نام پیامبران، و... درج شده است.

284. افشاري مقدم، علیرضا. آشنایي با معارف قرآني به شیوة سرگرمي: قرآن، كودك، سرگرمي 2. 
قم: جمال، 1391، 48 ص

موضوع درسي: قرآن
قطع: رقعي

مخاطب: معلم، دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش قرآن، سرگرمي، نکات قرآني، خالق

چکيده: دومین جلد از مجموعة حاضر شامل آموزش 40 نکتة قرآني در قالب 40 سرگرمي است. 
سرگرمي ها به صورت وصل کردن نقطه ها به هم، طي کردن مارپیچ ها و یافتن بهترین راه، وصل کردن 
آیه ها به تصویرها، حل جدول، وصل کردن آیات به مفاهیم مربوطه و... تنظیم شده اند. دراین جلد، به 
داستان غدیر پیامبر، صفت رزاق خداوند، اهمیت چهارپایان هجرت پیامبر اسالم از مکه به مدینه، اسراف 

نکردن، وفاي به عهد، و... اشاره شده است.
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285. افشاري مقدم، علیرضا. آشنایي با معارف قرآني به شیوة سرگرمي: قرآن، كودك، سرگرمي 3. 
قم: جمال، 1391، 48 ص

موضوع درسي: قرآن
قطع: رقعي

مخاطب: معلم، دانش آموز
كلمات كليدي: قرآن، سرگرمي، یادگیري مفاهیم، نکات قرآني

چکيده: نگارنده در سومین جلد از مجموعة حاضر کوشیده است با استفاده از سرگرمي هایي در 
قالب هاي وصل کردن، شماره گذاري تصویرها، دنبال کردن خط هاي مارپیچي، پیدا کردن کلمه ها و 
جمله ها، حل کردن  مازها، انجام عملیات ریاضي، حل کردن جدول و ... مخاطبان را با 40 نکتة قرآني 
همچون صفات مشهور هر پیامبر، حیواناتي که در قرآن آمده اند، داستان زندگي حضرت محمد )ص(، 
صحیح نوشتن برخي آیات. سوره هاي مدني و مکي، داستان عبادت حضرت موسي )ع( در کوه طور 

و... آشنا کند.

286. واثقي، بهروز. قصه هاي سرزمین من )تاریخ ایران باستان( : قربانيان گودال خدايان. تهران: 
ابوعطا، 1390، 3۲ ص

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: تمدن سومر، آموزش تاریخ، زیگورات، تعلیمات اجتماعي

چکيده: مخاطبان با مطالعة این کتاب و مشاهدة تصویرهاي آن، طي داستاني تخیلي، ضمن آگاهي از 
تاریخ شکل گیري، آیین ها و قوانین، اختراعات، انواع رب النوع ها، زیگوارت ها، انواع پوشش و جنگ هاي 
تمدن سومر، مي آموزند که از فرهنگ و اشیاي باستاني کشورشان محافظت کنند و آن ها را به راحتي 

در اختیار بیگانگان قرار ندهند.
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287. شیخي،  مژگان. قصه هاي تصويري از بوستان. تهران: قدیاني، 1390، 7۲ ص
موضوع درسي: فارسي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: بوستان، بازنویسي داستان

چکيده: کتاب حاضر شامل شش داستان به زبان ساده به همراه تصویرهاي رنگي از بوستان سعدي 
است که براي کودکان بازنویسي شده است. روباه بي دست و پا، حاتم طایي و مأمور حاکم، پادشاه 
خرکش، خسیس و سکه هایش، دارا و ندار، و جوان بخشنده، عنوان هاي این داستان ها هستند. مخاطبان 
با خواندن داستان »روباه بي دست و پا« فرا مي گیرند که مدام کار و تالش کنند و بکوشند در عین 

برآوردن نیازهاي خودشان، به دیگر افراد نیازمند نیز یاري برسانند.

288. شیخي، مژگان. قصه هاي تصويري از گلستان. تهران: قدیاني، 1390، 7۲ ص
موضوع درسي: فارسي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: بازنویسي داستان، گلستان، سعدي، آموزش زبان فارسي

چکيده: کتاب حاضر شامل شش داستان بازنویسي شده به زبان ساده و به صورت تصویري از گلستان 
است که براي کودکان نوشته شده است. غالم دریا ندیده، شاهزاده کوتاه قد، نگهبان جوان، رویش 
طمع کار، گدایي که پادشاه شد، و سفر دور و دراز، عنوان هاي این داستان ها هستند. در داستان غالم 
دریا ندیده، مخاطبان با غالمي آشنا مي شوند که به همراه پادشاه به سفر دریایي مي رود. اما نگران غرق 
شدن است و بي تابي مي کند. تا این که پیرمرد کارداني از پادشاه اجازه مي گیرد که غالم را تحت نظر 

خود به دریا بیندازد تا ترسش فرو ریزد و با این تدبیر پیرمرد چاره اندیش، غالم آرام مي گیرد.
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289. ناصري، مسلم. قصه هاي شيرين از زندگي معصومين. مشهد: به نشر، 1390، 3۲۲ ص
موضوع درسي: هدیه هاي آسمان

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: داستان دیني، چهارده معصوم، آموزش مذهبي، سیرة بزرگان

چکيده: در این کتاب سعي شده است با قلمي ساده و روان، گوشه هایي از زندگي پیامبر، حضرت فاطمه 
زهرا )س( و امامان به صورت داستان هاي کوتاه براي کودکان نوشته شود. این داستان ها شخصیت، 
اخالق، بزرگواري، کرامت و سیرة آن بزرگواران را شرح مي دهد. قبل از نوشتن داستان ها، زیر عنوان 
»تصویري از بهار«، مختصري دربارة تولد، زندگي، رفتار و اخالق هر کدام از بزرگواران درج شده است. 
در ادامه نیز پنج داستان در ارتباط با هر کدام از چهارده معصوم گنجانده شده است. این داستان ها با 

قصه هایي از پیامبر شروع مي شوند و با قصه هایي از امام زمان )عج( به پایان مي رسند.

290. حق پرست، نورا. قصه هاي مسجد. مشهد: به نشر، 1390، ۲4 ص
موضوع درسي: هدیه هاي آسمان

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: داستان دیني، ، آموزش مذهبي، نماز
چکيده: در دومین جلد از مجموعة حاضر داستان هاي کوتاهي براي کودکان با محوریت مسجد و 
اهمیتي که نماز خواندن در مسجد دارد، گرد آمده است. چند کودك که براي خواندن نماز جماعت 
به مسجد مي روند و همین حضور در مسجد به آن ها کمك مي کند کارهاي مفیدي براي دیگران 

انجام دهند.
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291. واثقي،  بهروز. قصه هاي سرزمین من )تاریخ ایران باستان( : قلعه ي هفت ديوار. تهران: 
ابوعطا، 1390، ۲4 ص

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: تاریخ ایران باستان، تاریخ مادها، دیاکو، آموزش تاریخ، قضاوت صحیح

چکيده: دومین جلد از سلسله کتاب هاي »کاوشگر تاریخ« به داستاني اختصاص دارد دربارة سال هاي 
آغازین شکل گیري تاریخ مادها. ژوسین و ژوپیکان مأموران فضایي هستند که توسط سفینه ي زمان به 
دوره  ي مادها پرتاب مي شوند. آن ها در این سفر با دوران حکومت دیاکو، بنیان گذار نخستین پادشاهي 
آریایي تبار در ایران، اقتصاد، کشاورزي و رسم و رسوم مردم در دوره ي مادها، شهر هگمتانه، و نیز رفتار 
و منش پادشاه دیاکو آشنا مي شوند. مخاطبان در این کتاب، عالوه بر آشنایي با تاریخ باستان، شیوه ي 

صحیح قضاوت را نیز مي آموزند.

292. حکیمي، زاده. كاردستي هاي خالق. تهران: منادي تربیت، 1390، 80 ص
موضوع درسي: هنر

قطع: وزیري
مخاطب: معلم، والدین

كلمات كليدي: راهنماي آموزش، مواد باطله، بازیافت، کاردستي، آموزش خالقیت

چکيده: ساخت کاردستي باعث توانایي برنامه ریزي، گسترش میدان آگاهي، کسب مهارت هاي عملي، 
برطرف کردن نیازهاي شخصي، درك ارزش کار و زحمت دیگران و فراگیري نحوة حفظ و نگه داري 
اشیا مي شود. مربیان، معلمان و والدین مي توانند با مطالعة این کتاب و فراهم آوردن مواد مورد بازیافت، 
ساخت انواع کاردستي ها را به کودکان بیاموزند. در کتاب وسایل مورد نیاز معرفي شده اند و مراحل 

ساخت انواع کاردستي آموزش داده مي شود.
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293. وزیري، جالل. كاغذ بازي )دايرئالمعارف كاغذ و تا(. تهران: کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 139۲، 364 ص

موضوع درسي: هنر، کار و فن آوري
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدي: اوریگامي، کاردستي، کاغذ

 چکيده: »امروزه هنر کاغذ و تا را مي توان صرف نظر از کارآمدي و کارآیي در بسیاري از علوم، تمرین 
بسیار خوبي براي ایجاد خاّلقیت و ذوق مثبت و سازنده در تمام گروه هاي سني، از کودك تا بزرگ سال 
دانست.« کتاب حاضر مشتمل بر 370 الگوي کاغذ و تا است که براي مخاطبان عمومي تدوین شده 
است. این مجموعه در سه بخش سامان دهي شده است: کتاب، دي وي دي و کاغذ رنگی. در بخش 
کتاب، 370 الگوي برگزیده کاغذ و تا در 1۲ گروه طرح هاي ساده، گل ها و گیاهان، حیوانات، لباس و 
خوراکی و ... آمده است. دي وي دي، شامل راهنماي ساخت تمام طرح ها است و بخش کاغذ رنگي، 

دربردارندة الگوهاي منتخب زیبا بر روي کاغذهاي رنگي عالمت گذاری شده است. 

294. مارتین، جیمز. كاميون سبز. هایده کروبي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 139۲، 36 ص
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: محیط زیست، کامیون، سبز، زیست محیطي

چکيده: کتاب مصّور حاضر دربردارندة داستان تخّیلي با موضوع محیط زیست و حفاظت از آن 
است. در این کتاب، نکات زیست محیطي به صورت غیرمستقیم مطرح مي شود. در این داستان آمده: 
»کامرو«، کامیون حمل زباله بود. او خیلي زحمت مي کشید و در باد و باران و برف و شب و روز کار 
مي کرد. ولي موتورش خیلي دود مي کرد و براي همین کارش را از دست داد و غمگین و گریان راه 
افتاد و از شهري به شهر دیگر رفت تا کار پیدا کند. تا اینکه به شهر »سبزان« رسید و اتفاقات جدیدي 

برایش رخ داد.
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295. بغالني، مازیار. قصه هاي شاهنامه: كاوه آهنگر. تهران: برف، 1391، 1۲ ص
موضوع درسي: فارسي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

فارسي، ضحاك،  ادبیات  زبان آموزي،   داستان،  بازنویسي  شاهنامه،  داستان هاي  كليدي:  كلمات 
جمشید، کاوه آهنگر

چکيده: نخستین جلد از مجموعة »قصه هاي شاهنامه« حاوي متن بازنویسي شدة داستان »ضحاك 
ماردوش« از شاهنامه براي کودکان است. ضحاك بعد از کشتن جمشید به تخت مي نشیند و با ظلم و 
ستم بر مردم حکومت مي کند. تا اینکه فردي به نام کاوة آهنگر که پسرانش توسط سربازان ضحاك 
اسیر شده بود، به دادخواهي به حضور ضحاك مي رسد. اما ضحاك او را نمي پذیرد. بدین گونه کاوة 
آهنگر به کمك مردم ستمدیده و نیز جواناني که از شر ضحاك رهانده شده بودند، لشکري تشکیل 

مي دهد و ضحاك را شکست مي دهد.

296. مفیدي نسب، سعیده. كتاب كار نرم افزار ارائه مطلب. یزد: دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
یزد، 1391، 60 ص

موضوع درسي: کار و فن آوري
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، پاورپوینت، آموزش رایانه، نمایش اسالید

چکيده: کتاب کار حاضر شامل تمرین هایي به زبان ساده است تا کودکان با انجام آن ها بتوانند با 
نرم افزار پاورپوینت، معرفي اسالید، ایجاد و حذف اسالید، رسم اشکال آماده، نمایش اسالید و خروج 
از آن، جابه جا کردن اسالید و کپي کردن آن، ذخیرة فایل در حالت طراحي و در حالت نمایش، جلوة 
گرافیکي، جلوة تأکیدي و حرکتي و گذار اسالید آشنا شوند. کتاب شامل تمرینات دوره اي به همراه 

پاسخ نامه است.
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297. مفیدي نسب، سعیده. كتاب كار ورد و تند تايپ. یزد: دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد، 
1391، 84 ص

موضوع درسي: کار و فن آوري
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش کار با ورد، راهنماي آموزش، تمرین و آزمون، برنامة نقاشي

چکيده: تمرین هاي »کتاب کار ورد و تند تایپ« که در قالب هاي رنگ کردني، عالمت زدني، رساندني، 
کشیدن تصویر و... تنظیم شده اند، کودکان را با روشن و خاموش کردن رایانه، اجزاي رایانه، دستگاه 
هاي ورودي و خروجي، مرتب کردن آیکن ها، برنامة نقاشي، مفهوم ذخیره و باز کردن، برنامة ورد، تایپ 
حروف، نحوة کپي در ُورد، تغییر اندازه رنگ و فونت قلم، بریدن و چسباندن، ساخت پوشه و برنامة »مدیا 

پلیر« آشنا مي سازند. کتاب شامل نمونه سؤاالت ترمي است.

298. آذربایجاني، علیرضا. كرم هاي باغچه ما. تهران: سرو یاسین، 139۲، ۲8 ص
موضوع درسي: علوم تجربي، مهارت هاي زندگي

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، داستان هاي علمي، کرم خاکي، کرم باغچه

چکيده: کرم هاي خاکي براي گیاهان و گل ها مفید هستند. آن ها با حرکت خودشان درون خاك، 
سوراخ ها و حفره هاي باریکي ایجاد مي کنند که باعث مي شود هوا، آب و مواد غذایي بهتر به ریشة 
گیاهان برسد. همچنین با تولید کود از مواد پوسیدة گیاهي که روي سطح خاك مي ریزند، خاك را 
حاصل خیز و غني مي کنند. کتاب حاضر نحوة زندگي کرم هاي خاکي و فواید آن ها را براي گیاهان، 
محیط زیست و انسان ها به زباني ساده و به شکل داستاني براي کودکان و نوجوانان بیان کرده است.
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299. مارش، جیمز. حفظ محیط زیست: كرۀ زمين در خطر است. نیلوفر مهدیان. تهران: شرکت 
انتشارات فني ایران، 1390، 3۲ ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: محیط زیست، حفاظت از زمین، انقراض، باران اسیدي، الیة ازون

چکيده: زمین در خطر است. تغییرات اقلیمي روز به روز بیشتر مي شوند و مسئلة گرم شدن زمین 
جدي تر مي شود. هر روز اخباري دربارة شکاف الیة ازون، باران هاي اسیدي، تمام شدن منابع انرژي، 
مشکل زباله، از میان رفتن جنگل هاي باراني، آلودگي دریا، خاك، و در معرض انقراض قرار گرفتن 
گونه هایي از موجودات زنده مي شنویم. مخاطبان با مطالعة  کتاب حاضر با عواملي که کرة زمین را 

به خطر مي اندازند و راه هایي براي مبارزه با آن ها آشنا مي شوند.

300. دلریو،  آلکسیا/ دومانتون،  سوفي. كسب و كار. رویا خوئي. تهران: محراب قلم، 1391، 60 ص
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: کسب وکار، بنگاه اقتصادي، آموزش مهارت هاي زندگي، تولید کارخانه اي

چکيده: »بنگاه اقتصادي« جایي است که زن ها و مردها در آن در کنار هم کار مي کنند تا کاالهایي را 
تولید کنند و بفروشند. در این محل ها که شامل شرکت ها و کارخانه ها هم مي شوند، پوشاك، کتاب، مواد 
غذایي، خودرو، ماشین لباس شویي و... تولید مي شود. به منظور آشنایي کودکان با بنگاه هاي اقتصادي، 
تولیدان بنگاه هاي اقتصادي، شرکت هاي خدماتي، اندازة بنگا ه هاي اقتصادي، اهمیت مشتري در بنگاه 
اقتصادي، رئیس یا مدیرعامل و نقش وي در کارخانه ها، شرکت هاي خصوصي، علت ورشکست شدن 
شرکت یا کارخانه ها، دفتر کار در شرکت ها، شغل ها و تخصص هاي گوناگون در شرکت و ... کتاب 

حاضر اطالعات مختصر و مفیدي گردآوري و ارائه کرده است.
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301. شاو، رن )رون(. زندگي مثبت: كالس آموزش فلسفه: بهبود مهارت هاي تفکر و 
انگيزۀ يادگيري. احسان کاظمي و ]...دیگران[. تهران: ابوعطا، 1390، 11۲ ص

موضوع درسي: علوم تربیتي
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش فلسفه، پرورش مهارت هاي فکري، ضرب المثل، علوم تربیتي

چکيده: کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي »زندگي مثبت«، شامل آموزش فلسفه براي کودکان و 
نوجوانان است. در کتاب با استفاده از حکایت هاي کوتاه، شیرین و خواندني، آموزه هاي مهم زندگي به 
کودکان منتقل مي شود و در ادامه با استفاده از پرسش هاي کلیدي و ضرب المثل هایي از فرهنگ هاي 
ملل گوناگون، ذهن کودکان فعال و به چالش کشیده مي شود. مربیان، معلمان و اولیا نیز مخاطبان 

این کتاب هستند.

302. وردریك، الیزابت. مهارت هاي اجتماعي در کودکان: كلمه ها براي اذيت كردن نيستند!. 
افسانه طباطبائي. تهران: چکه / شهر قلم، 1390، 36 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: مهارت هاي اجتماعي، ارتباط با دیگران، واژه آموزي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در این کتاب کودکان با ارزش و اهمیت کلمات و جمله ها آشنا مي شوند و در مي یابند که براي 
داشتن ارتباط خوب و موفق الزم است از کلمات و جمله هاي خوب استفاده کنند و کلمه هایي را که 

موجب آزار دیگران مي شوند، به کار نبرند.
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303. دایي زاده، مهناز. كوروش مؤسس حقوق بشر. تهران: نسل نو اندیش، 1390، ۲4 ص
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: کوروش، داستان تاریخي، هخامنشیان، حقوق بشر، آموزش تاریخ

چکيده: کتاب مصور حاضر، به منظور آشنایي کودکان با کوروش- مؤسس سلسلة هخامنشیان- قوم 
پارس، تولد و زندگي کوروش، رفتار کوروش با بزرگان و مغلوب شدگان، احترام کوروش به ادیان 
مختلف، و منشور حقوق بشر که توسط کوروش نوشته شده، نگارش یافته است. مطالب به شیوة 

داستاني و به صورت مختصر و موجز ارائه شده اند.

304. راستي، مجید. ت مثل تاریخ: كوه سنگي و داريوش بزرگ. تهران: مدرسه، 1390، ۲4 ص
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: داریوش اول، کوه سنگي، بردیاي دروغین، سلسلة هخامنشیان

چکيده: پدر داریوش، ویشتاسب، در زمان کوروش والي سرزمین پارس و در زمان کمبوجیه، والي پارت 
)خراسان( بود. داریوش پس از این که به دستور کمبوجیه، پادشاه دروغین به نام گئومات ُمغ را از بین برد، 
در سال 5۲۲ پیش از میالد به پادشاهي رسید. او در طول 36 سال پادشاهي، کارهاي بسیاري انجام 
داد. در کتاب حاضر به زبان ساده و داستاني چگونگي به پادشاهي رسیدن داریوش اول، کشتن بردیاي 
دروغین، آرام کردن شورش ها توسط داریوش، تسخیر بابل و کارهاي دیگر این پادشاه هخامنشي به 
تصویر کشیده شده است. گفتني است سخنان این پادشاه توسط کنده کاران با قلم هاي آهنین در کوه 

سنگي نقش بسته است.
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305. دوگیبرت، فرانسواز. دایرئالمعارف کوچك من دربارة: كوهستان. رویا خوئي. تهران: محراب 
قلم، 1390، 36 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: کوه ها، درختان کوهستان، کوه نوردي، حیوانات کوهستان، آب و هواي کوهستان

چکيده: کودکان با مطالعة این دایرئالمعارف کوچك و مشاهدة تصویرهاي رنگي آن اطالعاتي 
دربارة کوه ها، درختان کوهستاني، حیوانات کوهستاني، هواي کوهستان در فصل هاي گوناگون سال، 
بازي هایي که روي برف هاي کوهستان انجام مي شوند، کوه هاي جهان و... به دست مي آورند. در پایان 

کتاب توانایي باالي برخي حیوانات نسبت به حیوانات دیگر ذکر شده است.

306. پیترسون، دوگ. كي  بود كي بود من نبودم: دربارۀ به گردن گرفتن تقصير. فراز 
پندار. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1391، 3۲ ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، داستان آموزشي، مسئولیت پذیري، درستکاري

چکيده: کودکان با مطالعة داستان کتاب حاضر یاد مي گیرند که مسئولیت کارهایي را که انجام داده اند، 
به عهده بگیرند و دیگران را مقصر ندانند. در این داستان، گوجه فرنگي گل گلي و خیار گل به سر دو 
کارگاه ضد خرابکاري هستند که با تلفن شاتوت خانم، به خانة او مي روند. سه تا نخود سبز که به شاتوت 
خانم سپرده شده اند، در طبقة باال خرابکاري کرده و حسابي اتاق را به هم ریخته اند. آن ها پایة میز را 
شکسته و آن را به گردن هویج انداخته اند، اما با بررسي هایي که صورت مي گیرد، نخودسبزها تقصیر را 

به گردن مي گیرند و به اشتباه خود اعتراف مي کنند.
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307. فتاحي، حسین. قصه هاي تصویري از شاهنامه: كيخسرو. تهران: قدیاني، 1390، 1۲ ص
موضوع درسي: فارسي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: شاهنامه، بازنویسي داستان، آموزش ادبیات فارسي، ادبیات کودکان

چکيده: یازدهمین جلد از مجموعة »قصه هاي تصویري از شاهنامه« به بازنویسي داستاني از شاهنامه 
به زبان ساده به صورت مصور و رنگي براي کودکان اختصاص دارد. دربارة کیخسرو، فرزند سیاوش 
است که بعد از کشته شدن سیاوش، توسط چوپاني بزرگ مي شود. کیخسرو بعد از مدتي نزد مادرش 

فرنگیس برمي گردد و به کمك پیران، جانشین افراسیاب مي شود.

308. ثاني، سعید، اسماعیلي، ژاله. گام به گام با آوا. تهران: پروهان، 139۲، 64 ص
موضوع درسي: هنر

قطع: بیاضی
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: موسیقي، نت، آهنگ، آوا

چکيده: این کتاب به زبان ساده کودکان را با موسیقي آشنا مي کند. راوي کتاب دختري به نام آواست 
که به کودکان کمك مي کند تا موسیقي را بهتر بشناسد و آهنگ هایي را بسازند و بخوانند. از جمله 
مطالب کتاب عبارت اند از: خط حامل، کلید ُسل، میزان و خط میزان، نت هاي زیر پنج خط حامل و ... 

در جاهاي مختلف کتاب از کودك خواسته مي شود با توجه به نت هایي که 
یاد گرفته آهنگ هایي را بنوازد.
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309. تهامي، سیدرضا و ]...دیگران[. داستان هاي شاهنامه: گذر از آتش و تاج/ بزرگ شدن 
سياوش نزد رستم- ماجراي سودابه. تهران: فردین، 139۲، ۲8 ص

موضوع درسي: فارسي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، بازنویسي شاهنامه، پایة چهارم ابتدایي، داستان سیاوش

چکيده: شانزدهمین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« به بازنویسي داستان سیاوش، گذر وي 
از آتش و به دست آوردن تاج و تخت توسط او اختصاص دارد. بعد از اینکه سیاوش به دنیا مي آید، 
کي کاووس او را به رستم مي سپرد تا راه و رسم جوانمردي و پهلواني را به وي بیاموزد. رستم همین 
کار را مي کند و سیاوش را پرورش مي دهد. بعد سیاوش نزد پدرش برمي گردد. پدر سعي مي کند براي 
او همسري انتخاب کند سودابه، زن دیگر کي کاووس، براي سیاوش نقشه اي مي کشد و به او تهمتي 
مي زند. سیاوش براي اثبات بي گناهي اش باید از آتش رد شود. آتش سیاوش را نمي سوزاند، براي اینکه 
او بي گناه است. کتاب حاضر براي مطالعة دانش آموزان چهارم دبستان آماده شده و در آن واژه هاي 
دشوار معني شده اند. در ضمن از کودکان خواسته شده است، براي هر داستان تصویري در داخل کادر 

مربوطه بکشند و در مسابقه تصویرگري داستان هاي شاهنامه شرکت کنند.

310. صفاري، زهرا. گرامى. تهران: نسل نو اندیش، 1389، ۲8 ص
موضوع درسي: فارسي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: شاهنامه، بازنویسي داستان

چکيده: کتاب حاضر به بازنویسي داستاني از شاهنامة فردوسي براي کودکان به زبان ساده، به همراه 
تصویرهاي رنگي اختصاص دارد. نبردي که در این کتاب به تصویر کشیده، مربوط به زمان پادشاهي 
گشتاسب است. در این زمان که ایرانیان به دین زرتشت تمایل پیدا کرده و آن را به عنوان دین رسمي 
خود پذیرفته بودند، دو پهلوان از سوي پادشاه توران نزد ایرانیان مي آیند و از آن ها مي خواهند که به 
دستور شاه، دست از آیین خود بردارند. ایرانیان مقاومت مي کنند و نبردي سخت بین ایرانیان و تورانیان 
در مي گیرد و چند تن از پهلوانان ایراني، از جمله گرامي- فرزند جاماسپ وزیر- نیز کشته مي شود، اما 

سرانجام ایرانیان در این نبرد به پیروزي مي رسند.
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311. هریسون، پل. گربه سانان بزرگ )سه بعدي(. عباس زارعي. تهران: سایه گستر، 139۲، 
16 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: گربه سانان، آموزش علوم تجربي، دورة ابتدایي، زندگي حیوانات

چکيده: شیر، ببر، پلنگ و یوزپلنگ، شیرکوهي و جگوار در رأس گربه سانان قرار دارند. همة آن ها، از 
گربة خانگي گرفته تا شیر بزرگ، ویژگي هاي مشترکي دارند: از حس بویایي و بینایي قوي برخوردارند 
و دوست دارند خود را تمیز نگه دارند. همه گوشت خوارند و هرچه جثة آن ها بزرگ تر باشد، به غذاي 
بیشتري نیز نیاز دارند. در این کتاب که با عینك سه بعدي همراه است، کودکان ضم مشاهدة تصویرهاي 
سه بعدي و مهیج با گربه سانان، اندام ها، نوع تغذیه، محل زندگي، چگونگي زاد و ولد، خطراتي که این 

نوع حیوانات آشنا مي شوند.

312. واندویل، آگنس. دایرئالمعارف کوچك من دربارة: گرگ ها. رویا خوئي. تهران: محراب قلم، 
1390، 36 ص

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع، علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، زندگي، گرگ ها، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعة این کتاب و مشاهدة تصویرهاي رنگي آن با رفتارها، اندام ها، نحوة تغذیه، 
محل زندگي، چگونگي شکار، تولیدمثل، تشکیل خانواده، انواع و خویشاوندان گرگ ها آشنا مي شوند. 

در پایان کتاب اطالعات مختصري دربارة سگ ها و نیز برخي توانایي هاي گرگ ها درج شده است.
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313. دانشمند، مرتضي. گنجي پشت ديوار )عدل شناسي براي كودكان(. تهران: مدرسه، 
139۲، ۲4 ص

موضوع درسي: هدیه هاي آسمان
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: عدل، اصول دین، داستان آموزشي، آموزش دیني

چکيده: کتاب »گنجي پشت دیوار« حاوي داستان هایي است که به سؤال کودکان دربارة عدالت 
خداوند جواب مي دهند. یکي از داستان ها، همان داستان قرآني خضر و حضرت موسي )ع( است. 
حضرت موسي )ع( با خضر نبي همراه مي شود و خضر نبي کارهایي انجام مي دهد که حضرت موسي 
)ع( از آن ها سردرنمي آورد. سرانجام حضرت خضر علت کارهایش را به حضرت موسي توضیح مي دهد 
و او را از حیرت نجات مي دهد. یا اینکه در یکي از داستان هاي به این سؤال پاسخ داده شده که: »اگر 
خداوند عادل است، چرا مرگ را قرار داده است؟« نویسنده سعي مي کند با استدالل و درون قصه اي 
این موضوع را به کودك توضیح دهد تا خود او پي ببرد که مسئلة مرگ منافاتي با عدل خداوند ندارد.

314. سیلورستاین، الوین و ]..دیگران[. سالمت من: گوش درد. روزبه بخیت. تهران: تیمورزاده/ 
طبیب، 139۲، 48 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، گوش درد، عفونت گوش، آموزش ابتدایي

چکيده: کودکان با مطالعة  کتاب حاضر و مشاهدة  تصویرهاي رنگي آن با گوش درد و علل آن، 
ساختمان گوش، عفونت گوش، علل مبتال شدن کودکان به عفونت گوش، گوش شناگران و مشکالتي 
که آن ها را تهدید مي کند، درمان گوش درد و پیشگیري از آن آشنا مي شوند. در پایان کتاب لغت نامه 

و واژه یاب درج شده است.
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315. فرزاد، حمیدرضا. لك لك دانا و نقشه مسافرت: آموزش جهت يابي بدون قطب نما. 
کاشان: مرسل، 1390، 16 ص

موضوع درسي: فارسي، مطالعات اجتماعي
قطع: بیاضي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان آموزشي، رسم نقشه، مسیریابي، آموزش جغرافیا

چکيده: کودکان با مطالعة داستان کتاب حاضر با گروهي از حیوانات، همچون سنجاب کوچولو، 
خرگوش، موشي، خرسي و الك پشت آشنا مي شوند که تصمیم دارند به مسافرت بروند، اما مي ترسند 
گم بشوند؛ چون هیچ نقشه اي در اختیار ندارند. لك لك دانا که عمري از او گذشته است، آن ها را 
راهنمایي مي کند. موشي سوار گردن لك لك مي شود و با او به آسمان پرواز مي کند و مي کوشد از 
آن باال نقشة مسیري را که قرار است مسافرت کنند، نقاشي مي کند. پس از آن همگي سعي مي کنند 
به جاي نقاشي،  نمادهایي را براي کوه،  دریا، رودخانه در نظر بگیرند تا نقشه کمي خلوت بشود. بدین 
صورت لك لك دانا آن ها را با جهت هاي جغرافیایي و چگونگي مسیریابي به شیوه هاي متفاوت آشنا 
مي کند. داستان این کتاب کودکان را با چگونگي رسم نقشه هاي جغرافیایي و شیوه هاي جهت یابي 

جغرافیایي به زبان داستان آشنا مي کند.

316. راعي، پیمان/ جاوري، ایران. لي لي حوضك )پژوهشي در بازي هاي بومي محلي 
قمشه( شهر ضا. اصفهان: آمیس، 1390، 13۲ ص

موضوع درسي: تربیت بدني
قطع: رقعي

مخاطب: معلم، دانش آموز
كلمات كليدي: فرهنگ عامه، بازي هاي محلي، موزش تربیت بدني

بازي هاي بومي و محلي قمشه )شهرضا( آشنا  با برخي  را  چکيده: کتاب »لي لي حوضك« شما 
مي سازد. در این کتاب بعد از درج نام بازي و آوانگاري آن، نوع بازي، گروه سني، جنس و تعداد 
بازیکنان، محل اجرا و نام بازي درگیر مناطق و نحوة اجراي آن شرح داده مي شود. »آزاد و آزادي«، 
»اتل متل«، »چش بندي«، »خروس جنگي«، »دوزبازي« و »دوني بازي« نام هاي بعضي از بازي هاي 

درج شده در کتاب هستند.
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317. هفت برادران، داریوش. پژوهشگران کوچك: ما انسان ها. تهران: داریوش هفت برادران، 
1391، ۲4 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: تفاوت انسان ها، داستان، روابط اجتماعي

چکيده: کتاب حاضر از سلسله کتاب هاي »پژوهشگران کوچك« دربارة تفاوت انسان هاست. در این 
کتاب سام به همراه دوستانش این بار مي خواهند دربارة تفاوت انسان ها بیشتر بدانند. پس به سراغ 
تحقیق دربارة تفاوت هاي انسان ها مي روند، پژوهش مي کنند و در پایان اطالعاتشان را با صداي بلند 
براي اعضاي گروه مي خوانند. این مجموعه کتاب ها به منظور باالي بردن سطح سواد خواندن کودکان 
و نیز درك مطلبشان تهیه شده اند. همچنین آن ها با خواندن این نوع داستان ها به فکر پژوهش مي افتند 

و سطح کنجکاوي خود را ارتقا مي دهند.

318. نادري، ناصر. اصول دین براي کودکان: ماجراي يك باغ )معادشناسي براي كودكان(.  
تهران:مدرسه، 1391، 16 ص

موضوع درسي: هدیه هاي آسمان
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: اصول دین، معاد، مرگ

چکيده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعة پنج جلدي »اصول دین براي کودکان« است 
که مخاطبان را با هر یك اصول دین اسالم، جایگاه، ویژگي ها و اهمیت آن ها آشنا مي سازد. در این 
کتاب مثال هاي زیادي براي اثبات لزوم وجود معاد آمده است، مانند گذر فصل ها و مرگ و رویش دوبارة 
گیاهان از زمین، اشاره به مراحل زندگي انسان ها. همچنین داستان پیامبر عزیز که همراه با حیوانش 

در بیابان به خواب مي رود و نمونه اي از زنده کردن مردگان را مي بیند، در این کتاب بیان شده است.
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319. نادري، ناصر. مانند خورشيد مي درخشيد )زندگي حضرت محمد صل اهلل عليه و آله و 
سلم(. تهران: مدرسه، 1391، ۲8 ص

موضوع درسي: هدیه هاي آسمان
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: حضرت محمد )ص(، زندگي نامه، آموزش تاریخ، دورة ابتدایي

چکيده: کودکان در این کتاب به زبان داستاني با زندگي پیامبر از کودکي تا وفات آشنا مي شوند. زبان 
کتاب بسیار ساده و موجز و فشرده است و در آن به تولد، دوران کودکي، امانت داري، ازدواج، غار حرا 
و عبادت هاي پیامبر در آن مکان، نزول وحي، آزار و اذیت هاي کافران علیه پیامبران، جنگ هاي پیامبر 

و... اشاره مي شود.

320. اینججیکیان، آزاد. مأموريت هاي فضايي. حمیدرضا علیجاني. تهران: سایه گستر، 139۲، 
16 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: اکتشاف فضا، مأموریت فضایي، آموزش علوم تجربي، دورة ابتدایي

چکيده: سومین جلد از مجموعة »اکتشاف فضا«، به »مأموریت فضایي« فضانوردها اختصاص دارد. 
کودکان با مطالعة کتاب که با متن هاي ساده و جمالت کوتاه نوشته است، و نیز مشاهدة تصویرها و 
چسباندن برچسب هایي که در وسط کتاب آمده اند، با تاریخ فرستادن اولین فضانوردها به فضا، عملیات 
آن ها، مأموریت هاي فضانوردها روي سیاره هاي دیگر و اطالعاتي که به زمین مي فرستند، فرود آمدن 

فضانوردها روي ماه و نماي نزدیك ستارگان و کهکشان ها آشنا مي شوند.
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321. لوئین، نانسي. مجموعه آشنايي با منظومه خورشيدي: تير، ناهيد، زمين، بهرام، 
برجيس، كيوان، اورانوس.  حسن ساالري. تهران: مدرسه، 1391، ۲16 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: منظومة خورشیدي، سیاره، فضا

چکيده: کتاب حاضر، مجموعه اي از معرفي و بیان سیاره هاي منظومة خورشیدي است که با ادبیات 
ویژة نوجوانان نگاشته شده است. در این کتاب ویژگي هاي هشت سیارة منظومة خورشیدي )تیر، ناهید، 
زمین، مریخ، مشتري، زحل، اورانوس، نپتون( ارائه مي شود. هم چنین بیان مي شود که ستاره شناسان 
چگونه به رازهاي این سیاره ها و دیگر اجرام فضایي مانند سیارك ها و دنباله دارها پي بردند. در معرفي 
سیارة تیر در این کتاب آمده است که سیارة تیر کوچك ترین سیاره اما بزرگ ترین دهانه هاي برخوردي، 

بیشترین تغییر دما و بزرگ ترین طلوع خورشید را در میان سیاره هاي منظومة خورشیدي دارد.

322. مهاجراني، سیدمحمد. مجموعه كتاب هاي خداي خوب من!. تهران: مدرسه، 139۲، 
60 ص

موضوع درسي: هدیه هاي آسمان
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: توحید، صفات خداوند، زندگي حیوانات، تربیت دیني

چکيده: این مجموعة شش جلدي که در یك جلد چاپ شده، شامل نوشته هاي ساده و کوتاهي است 
که کودکان با خواندن آن ها مي توانند به مهرباني، توانایي، رزاق بودن خداوند، و حضور او در همه جا پي 
ببرند. مثاًل کودکان با خواندن کتاب درمي یابند که خداوند کمك مي کند که مادر بره کوچولو از افتادن 
او توي گودال آگاه شود، یا اینکه خداوند است که راه لك لك را به آن ها توي آسمان نشان مي دهد و...
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323. سالوي، اندرو. محيط زيست به روايت نمودار. بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 1391، 3۲ ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي، مطالعات اجتماعي
قطع: وزیري

مخاطب: معلم، والدین، دانش آموز
كلمات كليدي: حفظ محیط زیست، آلودگي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: نویسنده در کتاب حاضر به کمك آمار و نمودار کودکان را با مشکالت زیست محیطي 
اطرافشان آشنا مي کند و راه حل هاي کارامدي براي رفع آن ها ارائه مي دهد. نمودارها و منحني ها، فهم 

داده هاي کتاب را آسان تر مي کنند.

324. هفت برادران، داریوش. پژوهشگران کوچك: مخزن هاي اسرارآميز. تهران: داریوش هفت 
برادران، 1391، ۲4 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان، کنجکاوي، مواد غذایي، نیاز به غذا، بدن انسان، آموزش علوم

چکيده: کتاب حاضر که از سلسله کتاب هاي »پژوهشگران کوچك« است، دربارة ارزش و اهمیت مواد 
غذایي و نیاز بدن به این نوع مواد را شرح مي دهد. در این کتاب، سام به همراه دوستانش که یك گروه 
تحقیق را تشکیل مي دهند، این بار دربارة ارزش ویتامین ها، کربوهیدرات ها و پروتئین ها تحقیق مي کنند. 
آن ها درمي یابند که موادغذایي که ما مي خوریم، براي سالم ماندن بدن الزم و ضروري هستند. در این 
داستان، آرش که یکي از بچه هاي گروه تحقیق است، در زمین بازي پایش پیچ مي خورد و استخوانش 
مي شکند. دکتر به او توصیه مي کند که روزانه دو تا سه لیوان شیر بخورد تا استخوان هاي محکمي 
داشته باشد. همین توصیه گروه را به فکر تحقیق دربارة مواد غذایي ضروري براي بدن مي اندازد. در 
پایان کتاب سؤال هایي درج شده اند که به مخاطبان در درك مطلب، خواندن متن و... کمك مي کنند.
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325. مال محمدي، مجید. قصه ي زندگي امام رضا علیه السالم: مرغابي هاي مهمان. مشهد: 
به نشر، 1390، 55 ص

موضوع درسي: هدیه هاي آسمان
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: امام رضا )ع(، زندگي نامه، تاریخ نیشابور، آموزش دیني

چکيده: این کتاب در قالب 18 داستان زندگي امام رضا )ع(، سیره و روش آن حضرت، و نیز نحوة 
برخورد مأمون و مأموران او را با آن امام بزرگوار شرح مي دهد. در داستان »آفتاب نیشابور«، کاروان 
امام رضا )ع( از شهر نیشابور مي گذرد و مردمان زیادي به استقبال آن حضرت مي آیند. در این میان، 
رازي و ابن اسلم طوسي- دو دانشمند بزرگ شهر نیشابور- نیز به دیدن امام که در داخل کجاوه بودند 
مي آیند و از او مي خواهند که خودش را به آن ها نشان دهد. امام پرده  کجاوه را کنار زده و به خواسته  
آن ها پاسخ مثبت مي دهد و حدیث زیبایی را از پیامبر براي آن ها نقل مي کند که در خصوص ضرورت 

اطاعت از امامان است.

326. کوالي، جودي. سالمت رواني کودکان: مشکالت. سعیده عاقلتر. تهران: عروج اندیشه، 1390، 
16 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: قهر و آشتي، آموزش مهارت هاي زندگي، حل مسئله

چکيده: کودکان در کتاب حاضر با خواهر و برادري آشنا مي شوند که با هم دعوا کرده و قهرند و هر 
کدام از آن ها دیگري را مقصر مي داند. اما خواهر بزرگ ترشان آن دو را با هم آشتي مي دهد. در پایان 
که خواهر بزرگ آن ها با دوستش اختالف نظر پیدا مي کند، آن دو او را تشویق مي کنند که با دوستش 

حرف بزند.
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327. گلنن، میچل واي. حفظ محیط زیست: معلم سبز: سبز بودن چه آسون. آرام وحیدي. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 1390، 3۲ ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: بازیافت، داستان آموزشي، داستان آموزشي، حفظ محیط زیست، آموزش علوم تجربي

چکيده: خانم معلم سبز و بزرگ کالس دربارة بازیافت صحبت مي کند. او از جك مي خواهد تا 
بازیافت را معني کند. جك همین کار را مي کند، اما جمله اي کامل نیست. لي لي پاي تخته مي رود و 
نام چیزهایي را که مي توان بازیافت کرد، روي آن مي نویسد. خانم معلم از دامن سبزش کلي وسایل 
بازیافتي توي کالس مي ریزد و آن ها را روي میز مي چیند. بدین ترتیب، بچه ها با اهمیت و ارزش 
بازیافت آشنا مي شوند و یاد مي  گیرند که مواد را بازیافت کنند. در پایان کتاب از مخاطبان خواسته شده 

است فعالیت هایي در جهت بازیافت انجام دهند.

328. قرباني، علیرضا/ نصیري،  کریم. معما هاي چوب كبريتى. تهران: تیزهوشان برتر / علوم 
پارسي، 1391، 64 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: جیبي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: پرورش مهارت هاي فکري، آزمون هوش، معماهاي چوب کبریتي

چکيده: کتاب حاضر به منظور تقویت هوش کودکان آماده شده است. طبق آموزش هایي کتاب، 
مخاطبان مي توانند با چند چوب کبریت شکل هاي متفاوت پدید آورند و معماهاي بسیاري را حل کنند. 

در پایان کتاب جواب معماهاي خواسته شده، درج گردیده است.



179 ويژۀ پايۀ چهارم ابتدايي

329. واثقي، بهروز. خانة اسرارآمیز )8( : مالقات با ضحاك ماردوش. تهران: ابوعطا، 1391، 
3۲ ص

موضوع درسي: فارسي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: مرزبان نامه، ضحاك ماردوش، مبارزه با ظلم، آموزش زبان فارسي

چکيده: در این کتاب قصة ضحاك ماردوش از »مرزبان نامه« براي کودکان بازنویسي شده است. 
کیانا و کیارش، خواهر و برادري هستند که همراه خانواده براي تعطیالت به کلبه اي قدیمي در اعماق 
جنگل مي روند. آن خانة اسرارآمیز آن ها را به گذشته ها مي برد. آن ها در این قسمت با داستان ضحاك 
آشنا مي شوند. هنبو زن شجاعي است که مقابل ضحاك مي ایستد و از او مي خواهد برادرش را آزاد کند.

330. نادري، ناصر. من به مسافرت مي روم )امام شناسي براي كودكان(. تهران: مدرسه، 
1391، ۲4 ص

موضوع درسي: هدیه هاي آسمان
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: اصول دین، امامت، جانشین

چکيده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعه پنج جلدي »اصول دین براي کودکان« است 
که مخاطبان را با هر یك اصول دین اسالم، جایگاه، ویژگي ها و اهمیت آن ها آشنا مي سازد. مثال هاي 
زیادي براي اثبات لزوم امامت بیان  شده است، مانند معلمي که وقتي مي خواهد به مسافرت برود براي 
خودش جانشیني انتخاب مي کند. در داستان مي خوانیم: »خیلي از مردم به همراه پیامبر به زیارت  خانة 
خدا رفته بودند. در راه برگشت. از طرف خدا به پیامبر دستور داده شد که جانشینش را تعیین کند. پس 

مردم را درجایي جمع کرد و در برابر همه علي )ع( را به عنوان جانشین معرفي کرد«. 
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و  كم توجه  كودكان  راهنماي  بيش فعالم:  من  سبز:  کتاب هاي  جین آر.  کراوس،   .331
بيش فعال. فراز پندار. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1391، 3۲ ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: وزیري

مخاطب: والدین، دانش آموز
كلمات كليدي: داستان آموزشي، کم توجهي، بیش فعالي، آموزش مهارت  هاي زندگي

چکيده: اختالل »کمبود توجه- بیش فعالي« شایع ترین اختالل در مراجعان سرپایي درمانگاه هاي 
روان پزشکي کودکان است. این کودکان اگر به موقع و به طور مناسب تحت درمان قرار نگیرند، ممکن 
است سرانجام ناخوشایند در انتظارشان باشد. در کتاب حاضر، اطالعاتي به زبان ساده و قابل فهم براي 

خانواده ها دربارة کودکان بیش فعال ارائه شده است.

332. سیریت، دان. حفظ محیط زیست: من دنيا را دوست دارم. آرام وحیدي. تهران: شرکت 
انتشارات فني ایران، 1390، ۲4 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: بازیافت، حفظ محیط زیست، پرورش خالقیت، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در کتاب حاضر به زبان ساده و به همراه تصویرهاي رنگي به کودکان آموزش داده مي شود 
که به وسیلة کاشت گیاه و یا بازیافت مواد، از محیط زیست محافظت کنند. بازیافت صحیح مواد به رشد 

خالقیت کودکان کمك مي کند و موجب نجات محیط زیست مي شود.
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333. اورنگ، طوبا. من و آينة زشت. تهران: موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین، 1389، 16 ص
موضوع درسي: علوم تربیتي

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: داستان آموزشي، اعتماد به نفس، دوست یابي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در این کتاب کودکان با دختري آشنا مي شوند که به نظر خودش بسیار زشت است و به این 
دلیل نمي تواند با کسي ارتباط برقرار کند. او از این وضع بسیار ناراحت است. تا این که دختري زشت تر 
از او به مدرسه مي آید که خیلي خوش اخالق است و رفتار بسیار خوبي دارد. این موضوع او را به فکر 
مي اندازد تا بیشتر دربارة خودش فکر کند. سرانجام آرام با دوست شدن با آن شاگرد تازه وارد، اعتماد 

به نفسش باال مي رود.

334. نقوي، سیده جواهر. من و رايانه ام. تهران: آوین، 139۲، 7۲ ص
موضوع درسي: کار و فن آوري

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: آموزش کار با رایانه، راهنماي آموزشي، اجزاي رایانه، نقاشي، تایپ متن

چکيده: نویسندة کتاب »من و رایانه ام« کوشیده است قسمت هاي متفاوت رایانه و کاربرد آن را به 
زباني ساده و داستاني به کودکان آموزش دهد. آشنایي با اجزاي گوناگون رایانه، شناخت وسایل ورودي 
و خروجي، تایپ متن و چاپ آن، و رسم نقاشي از جمله مطالب آموزشي کتاب هستند. صفحات کتاب 

تمام رنگي اند و تمرین ها همراه با شکل ارائه شده اند.
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335. اینججیکیان، آزاد. منظومه شمسي. حمیدرضا علیجاني. تهران: سایه گستر، 139۲، 16 ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: آموزش نجوم، منظومة شمسي، کاوشگر فضایي، اکتشاف فضایي

چکيده: مخاطبان در دومین جلد از مجموعة »اکتشاف فضا«، به کمك تصویرها و برچسب ها و در 
قالب جمالت ساده و کوتاه، سیارة زمین، سیارات منظومة شمسي، سیاره هاي کوتوله و قمرهایشان، 
سیارك ها، ستارگان، دنباله دارها، ترتیب قرار گرفتن سیارات در منظومة شمسي، چگونگي عکس برداري 

یك کاوشگر فضایي از سیاره ها و قمرهاي آن ها در منظومة شمسي آشنا مي شوند.

336. رامشیني، فرشته. داستان هاي پروین اعتصامي: مورچه و حضرت سليمان. تهران: آبشن، 
1390، 1۲ ص

موضوع درسي: فارسي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان آموزشي، بازنویسي شعر، پروین اعتصامي

چکيده: کتاب حاضر حاوي داستاني است که از یکي از شعرهاي پروین اعتصامي اقتباس شده و به 
نثر و به زبان ساده براي کودکان نگارش یافته است. کودکان در این داستان با مورچه اي آشنا مي شوند 
که بسیار زحمت کش است و در زمان حضرت سلیمان )ع( زندگي مي کند. وقتي که مورچه با حضرت 
سلیمان مالقات مي کند، حضرت از او مي خواهد این همه زحمت نکشد، چرا که در زمان پادشاهي او 
همه در آسایش به سر مي برند. اما مورچه در جواب مي گوید که ترجیح مي دهد خودش بکوشد و به 

دارایي خودش قناعت کند.
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337. همتیان،  فریبا. کتاب هاي سبز: موش. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1391، ۲4 ص
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

قطع: وزیري
مخاطب: والدین، دانش آموز

كلمات كليدي: محیط زیست، آموزش مهارت هاي زندگي، حیوانات موذي، بیماري هاي موش ها

چکيده: امروزه موش ها به مشکل بزرگي در شهرها تبدیل شده اند. آن ها عالوه بر اینکه به مزارع 
آسیب مي رسانند، ناقل بیماري هم هستند. چرا موش ها که سال هاي سال بخشي از طبیعت بوده اند، به 
جانوران موذي تبدیل شده اند؟ مخاطبان با مطالعة کتاب حاضر با عادات و رفتار موش ها، انواع موش ها 
همچون موش خانگي، موش سیاه و موش نروژي، ضرر و زیان موش ها، انواع بیماري هایي که از 
طریق موش ها ایجاد و منتقل مي شوند، چگونگي شناسایي موش ها، چگونگي از بین بردن موش ها 

و... آشنا مي شوند.

338. اصالني، ابراهیم. موفقيت در درس خواندن با ريبا: ربات يادگيري و برنامه ريزي 
آموزشى. تهران: پیشگامان پژوهش مدار، 1390، 56 ص

موضوع درسي: علوم تربیتي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، مطالعه و فراگیري، برنامه ریزي درسي، علوم تربیتي

چکيده: کتاب  حاضر شامل نکته ها و اطالعاتي است که به کودکان کمك مي کند مطالب درسي خود 
را بهتر یاد بگیرند. در این کتاب ریبا رباتي است که با شخصیت هاي کتاب وارد گفت وگو مي شود و 

نکات الزم در مطالعه را به شکل خیلي ساده و جذاب براي آن ها شرح مي دهد.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامة درسي 184

و  انزوا  گوشه گيري،  كودكان(  )براي  زندگي  مهارت هاي  سیداصغر.  ساداتیان،   .339
تنهايي انتخاب دوست. تهران: ما و شما، 1390، 136 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: رقعي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: احساسات، رفتارهاي اجتماعي، کم رویي، اختالالت رفتاري، رشد کودکان

چکيده: یکي از مهم ترین اجزاي رشد و تکامل کودکان، رشد عاطفي و اجتماعي آن هاست؛ این که 
کودك دریابد چگونه با دیگران رابطة دوستي برقرار کند، چگونه نظر و احساس خود را به درستي ابراز 
کند، چگونه دیگران را بفهمد و چگونه از حق و حقوق خود دفاع کند و به حق و حقوق و حریم دیگران 
تجاوز نکند. در کتاب حاضر به زبان ساده سعي شده است، راهکارهایي عملي به منظور اصالح کم رویي 
و گوشه گیري ارائه شود. ماهیت احساسات و عواطف، تفاوت کم رویي با خجالت، شرم، حیا و...، عوامل 
و موقعیت هاي به وجود آورنده یا برانگیزانندة خجالت و شرم، نحوة برخورد با کم رویي، خجالت و...، 
ویژگي هاي تکاملي کودکان 6 تا 1۲ ساله، و فنون و راهبردهاي اصلي در آموزش مهارت هاي اجتماعي 

از جمله مباحث کتاب حاضر هستند.

340. توزنده  جاني، جعفر. ت مثل تاریخ: مهرداد اول. تهران: مدرسه، 1390، 36 ص
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: مهرداد اول، پارت ها، تاریخ ایران باستان، آموزش تاریخ

چکيده: کار بزرگ مهرداد این بود که توانست حکومتي کوچك را به یك امپراتوري بزرگ تبدیل 
کند و بار دیگر خاطرة شاهان هخامنشي را که بر بخش بزرگي از دنیا حکومت مي کردند، زنده سازد. 
مخاطبان در کتاب حاضر به شکل داستاني در قسمت اول با دختر مهرداد اول و ازدواج او با دمتریوس، 
پادشاه سلوکي و در بخش دوم، با زندگي مهرداد اول یکي از پادشاهان پارتی و تالش ها، لشکرکشي ها 

و جنگ هاي وي به منظور منسجم کردن ایران آشنا مي شوند.
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341. کتاب هاي عروسکي: مهندس ساختمان. محسن شیرمحمدي. قزوین: سایه گستر، 139۲، 
10 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: شکلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: ساختمان سازي، مهندس راه و ساختمان، آموزش علوم تجربي، دورة ابتدایي

چکيده: در این کتاب که به شکل آدمك تهیه شده، کودکان با مهندس ساختمان، نوع پوشش، 
مسئولیت ها، آماده سازي کار ساختمان سازي، اندازه گیري مساحت زمین، نظرها و دیدگاه هاي مهندس 
ساختمان در ساخت ساختمان، و مشکالت و فشار کاري این شغل آشنا مي شوند. کتاب مصور و داراي 

متني بسیار ساده است.

342. رحیمي نژاد،  ویدا. مي خواهم بنويسم از جمله به پاراگراف. تهران: رهنما، 1390، 108 ص
موضوع درسي: فارسي

قطع: وزیري
مخاطب: معلم، دانش آموز

كلمات كليدي: فن نگارش، انشا، آموزش ادبیات فارسي، بسط پاراگراف

چکيده: نگارنده در کتاب حاضر سعي دارد دانش آموزان و دانشجویان را ابتدا با اجزاي متفاوت یك 
پاراگراف آشنا کد و سپس نحوة نگارش انواع پاراگراف و چگونگي بسط پاراگراف را به یك انشا یا مقالة 
طوالني آموزش دهد. پاراگراف، فهرست بندي، انواع پاراگراف، شیوه هاي بسط پاراگراف، و از پاراگراف 

تا مقاله، عنوان هاي پنج فصل کتاب هستند.
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343. تیلور، باربارا. مي داني چرا زيپ دندانه دارد؟ و پرسش هاي ديگر در باره اختراع ها. 
مرتضي حاجعلي فرد. تهران: مدرسه، 1391، 3۲ ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: پرسش و پاسخ، اختراع، اطالعات

چکيده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعة »مي داني چرا؟« است که با ادبیاتي ویژة 
نوجوانان نگاشته شده است. این مجموعه کتاب ها بهترین پاسخ براي پرسش ها دربارة آنچه در دنیاي 
اطراف مي بینیم و مي شنویم. این کتاب نوجوانان را با جهان پیرامونشان آشنا مي کند، از دریاها گرفته تا 
جنگل ها، بیابان ها، کوه ها و جانوران و گیاهاني که در آنجا زندگي مي کنند. این مجموعه با ارائة روشي 
نو در بیان و شرح واقعیت هاي دنیاي پیرامون نوجوانان بر آن است تا ذهن آن ها را به فعالیت وادارد و 
عالوه بر دادن اطالعات مفید و فراوان به آنان، قوة خالقیتشان را بیدار مي کند و استعدادهاي نهفتة 
آنان را بیش  از پیش بپروراند. اختراع قفل، اختراع باراني، رایانه هاي بزرگ، نخستین خودرو، بازي هاي 

رایانه اي، کهن ترین چشم مصنوعي برخي از پرسش هاي مطرح شده در این کتاب هستند.

فرزانه  كودكان.  براي  فلسفه  آموزش  كالس هاي  ويژه  نافل باني:  مو.  ویلمن،    .344
شهرتاش/ حسام سبحاني طهراني. تهران: شهر تاش، 1391، 36 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان آموزشي، فلسفه براي کودکان، زبان باز کردن،  اولین کلمات کودك

چکيده: در این کتاب کودکان داستان تریسکي را مي خوانند. او به همراه پدرش به مغازة لباس شویي 
مي روند. پدر لباس ها را در دستگاه لباس شویي مي اندازد. تریسکي هم کمکش مي کند و سکه را در جا 
سکه اي مي اندازد. تریسکي مشغول بازي با لباس ها مي شود و عروسکش را توي سبد لباس ها مي گذارد. 
پدر متوجه نمي شود و عروسك تریسکي را هم داخل لباس شویي مي اندازد. وقتي آن ها مي خواهند 
برگردند، تریسکي چون هنوز زبان باز نکرده است، به شیوه هاي متفاوت با گفتن کلمات ناهماهنگ 
تالش مي کند، منظورش را به پدرش بفهماند. پدر متوجه نمي شود و تریسکي را کشان کشان به خانه 
برمي گرداند. تا این که مادر از پدر مي پرسد عروسك تریسکي که اسمش »نافل باني« است، کجاست. 
پدر تازه متوجه علت تقالهاي تریسکي مي شود. اعضاي خانواده، مغازة لباس شویي عمومي مي روند و 
سرانجام پدر نافل باني را در دستگاه لباس شویي پیدا مي کند. تریسکي با صداي بلند نام »نافل باني« را 

تکرار مي کند. این ها اولین کلماتي بودند که تریسکي توانست به زبان بیاورد.
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345. واثقي، بهروز. قصه هاي سرزمین من )تاریخ ایران باستان( : نجات كوروش. تهران: ابوعطا، 
1390، ۲4 ص

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: کودکي کوروش، داستان تاریخي، توانمندي هخامنشیان

چکيده: پنجمین شماره از سلسله کتاب هاي »کاوشگر تاریخ« به شرح زندگي کوروش مؤسس سلسلة 
هخامنشی اختصاص دارد. کودکان ضمن مطالعة داستان کتاب حاضر، در کنار آشنا شدن با زندگي 
کوروش، پدر و مادرش، و رویاهایي که پدربزرگش دیده است، توانایي خواندن خود را باال مي برند و 
یاد مي گیرند که به توانایي هاي خود و دیگران توجه کنند. چرا که همین توانایي ها مي توانند آن ها را در 

برخي موارد بحراني نجات دهند.

346. لوئین، نانسي. نزديك ترين سياره به خورشيد: سياره تير. تهران: مدرسه، 1391، ۲4 ص
موضوع درسي: علوم تجربي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: سیاره، تیر، منظومة خورشیدي

چکيده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعه »آشنایي با منظومة خورشیدي« است که 
با ادبیاتي ویژة نوجوانان نگاشته شده است. در این شماره به سیارة تیر، نزدیك ترین سیار به خورشید 
پرداخته شده و اطالعات کاملي در مورد ویژگي ها، ظاهر و مکان این سیاره بیان شده است. ساختار 
با عنوان  از بیان هر نکته اي دربارة سیارة تیر، متن کوتاهي  این کتاب بدین گونه است که پس 
دانستني هاي جالب دربارة این سیاره آمده است. در این کتاب مي خوانیم که سیارة تیر کوچك ترین 
سیاره اما بزرگ ترین دهانه هاي برخوردي، بیشترین تغییر دما و بزرگ ترین طلوع خورشید را در میان 

سیاره هاي منظومة خورشیدي دارد.
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347. کشاورز، محمدعلي. نقاشي با شابلن: همراه با شابلن اشکال مختلف. تهران: مدرسه، 
1391، 16 ص

موضوع درسي: هنر
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: خالقیت، آموزش نقاشي، اشکال هندسي، شابلن

چکيده: کتاب حاضر، باهدف ایجاد مهارت و خالقیت و ارتقاي آن ها در کودکان و نوجوانان با موضوع 
آموزش نقاشي با استفاده از اشکال هندسي مانند دایره، مربع و آشنا شدن کودکان با قرینه سازي و 
ساخت اشکال براي گروه هاي سني )ب( و )ج( نگاشته شده است. شناساندن ویژگي و کارایي اشکال 
هندسي، آشنا ساختن کودکان و نوجوانان با ترسیم و شناخت اشکال هندسي و دیگر شکل ها، کسب 
مهارت در رنگ آمیزي و کنار هم چیدن مناسب رنگ ها، تمرین برنامه ریزي و سنجش ابعاد و اندازه هاي 
اشکال و ترکیب بندي آن ها از محورهاي مورد نظر در این کتاب هستند. همچنین همراه این کتاب 
شابلني پالستیکي عرضه شده است که با این شابلن و به کمك قوة تخیل مي توان شکل ها و طرح هاي 

بي شماري تهیه کرد.

348. حسیني،  افضل السادات. پرورش خالقیت در کودکان )11-5( ج 1: نقاشي هاي خالق. 
تهران: مهاجر، 1390، ۲8 ص

موضوع درسي: هنر
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: خالقیت، نقاشي، استفاده از اشیا، آموزش کودکان

چکيده: در اولین جلد از مجموعة حاضر، کودکان با شخصیتي به نام جرقه آشنا مي شوند که با استفاده 
از خط هاي ساده، گرد، سه گوش، چهارگوش، جورواجور، تخمه، کشمش، خرده تراش هاي مداد و... 
نقاشي هاي قشنگ و جالبي مي کشد. آن ها با مشاهدة نقاشي ها مي توانند از جرقه الگوبرداري کنند و 

نقاشي هاي دیگري بکشند.
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مکس  با  همراه  تجديدپذير  انرژي هاي  به  دلچسب  نگاهي  کاترین.  کرون،   .349
آكسيوم ابردانشمند. شهرام رجب زاده. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 139۲، 3۲ ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي، علوم تجربي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: چرخه، انرژي، داستان، علوم

چکيده: کتاب مصور حاضر، داستاني فکاهي با موضوع انرژي هاي پایان ناپذیر است که با ادبیات ویژة 
نوجوانان نگاشته شده است. شخصیت اصلي داستان »مکس آکسیوم« است که با استفاده از نیروهایي 
که در تصادفي عجیب به دست آورده است، علوم را به روشي کاماًل متفاوت با مدرسه آموزش مي دهد. 
»مکس« دست به هر کاري مي زند تا علوم را شیرین تر کند، چه با کوچك شدن براي کشف اتم و 
چه با سوارشدن بر امواج صوتي. در این داستان به انرژي هایي که روزمره استفاده مي شود مانند: گاز، 
برق، نفت و بنزین اشاره مي شود و همچنین به سؤاالتي مانند چگونگي تجدید پذیري انرژي ها، منشأ 

انرژي ها، چگونگي به دست آوردن انرژي تجدید پذیر پاسخ داده مي شود.

350. مهراني، پریوش؛ و هيچکس رنگ كودكي مرا نديد. تهران: کمیل تهران، 1391، ۲4 ص
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

قطع: رقعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: خاطرات، داستان هاي کوتاه، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان

چکيده: کتاب حاضر حاوي خاطرات و داستان هاي کوتاه است. نگارنده در این نوشته ها بیشتر به 
خاطرات دوران کودکي، بازي هاي کودکي اش، جشن تولد، مراسم عید نوروز، شب یلدا، اشتباهاتي که 
کودکان در دوران کودکي انجام مي دهند و... اشاره مي کند. براي نمونه، در یکي از خاطرات به زماني 
اشاره مي کند که تابستان است و خانواده در کنار کولرگازي خوابیده اند. راوي داستان به سراغ درختچة 
انگور مي رود و زیر سایه آن مي نشیند. شیر آب را باز مي کند و براي خودش رودخانه اي به راه مي اندازد 

و در عالم خیال به سیر و سفر مي رود.
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351. مفیدي نسب، سعیده. ورد و تند تايپ 1. یزد: دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد، 1391، 36 ص
موضوع درسي: کار و فن آوري

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، آموزش کار با ورد، ماوس، برنامة نقاشي

چکيده: در این کتاب کودکان به زبان ساده و به همراه تصویرهاي رنگي و جذاب با روشن و خاموش 
کردن رایانه، اجزاي رایانه، عملکردهاي ماوس، مرتب کردن آیکن ها، برنامه نقاشي، برنامة ورد، تایپ 
حروف، ساختن پوشه، سخت افزار و نرم افزار، پخش موسیقي و نمایش فیلم، دکمه هاي برنامة مدیاپلیر 

و... آشنا مي شوند.

352. الول، پتي. وروجك. فراز پندار. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1391، 36 ص
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

قطع: خشتي )کوچك(
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: اعتمادبه نفس، داستان آموزشي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کتاب حاضر به منظور تقویت و باالبردن اعتمادبه نفس کودکان تدوین شد و شامل داستاني 
است دربارة دختربچه اي قدکوتاه و بدقیافه. دندان هاي او مثل دندان هاي گراز است و صدایش هم 
شبیه صداي قورباغه. او به این چیزها اهمیت نمي دهد. براي اینکه مادربزرگش به او گفته است که 
هنگام راه رفتن سرش را باال بگیرد، با تمام وجود لبخند بزند، با صداي بلند آواز بخواند و از حرف هاي 
دیگران نرنجد. اما مدتي بعد مجبور مي شود به مدرسة جدیدي برود. روز اول دانش آموز قلدري به او زور 

مي گوید،  اما وروجك خوب مي داند که چگونه او را سرجایش بنشاند.
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353. مهاجراني، سیدمحمد. مجموعه کتاب هاي خداي خوب من: هر چي كه دارم از توست. 
تهران: مدرسه، 139۲، 16 ص

موضوع درسي: هدیه هاي آسمان
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: خداشناسي، نعمت ها، آموزش دیني

چکيده: چهارمین جلد از مجموعة »خداي خوب من« به نعمت هاي گوناگون خداوند و هدایاي او به 
بندگانش اختصاص دارد. کودکان با مطالعة کتاب حاضر که با جمالت کوتاه و ساده نوشته شده است، 
درمي یابند که خداوند به ما نعمت هایي همچون گندم، گاو و گوسفند، درختان، گل و بلبل، و شکوفه 
بخشیده است. ما مي توانیم از گندم کیك و کلوچه، از گاو شیر و پنیر، از گوسفند پشم، و از درختان قلم 

و کاغذ به دست بیاوریم و از بهار که در آن همه جا سبز و پر از گل و بلبل مي شود، لذت ببریم.

354. بغالني، مازیار. قصه هاي شاهنامه: هفت خوان رستم. تهران: برف، 1391، 1۲ ص
موضوع درسي: فارسي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: بازنویسي داستان، هفت خوان رستم، زبان آموزي، شاهنامه

چکيده: سومین جلد از مجموعة حاضر به بازنویسي داستان »هفت خوان رستم« از شاهنامه اختصاص 
به مازندران لشکر  نام کیکاووس آشنا مي شوند که  به  ایران  پادشاه  با  این کتاب، ودکان  دارد. در 
مي کشد، اما دیو سفید او و پهلوانان دیگر را در غاري زنداني مي کند. رستم به کمك آن ها مي شتابد. او 
از هفت خوان که خطراتي برایش دارند، عبور مي کند و سرانجام به مازندران مي رسد و آن ها را نجات 

مي دهد.
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355. جهان بخش، زهرا. بازي هاي تقویت خالقیت کودکان: همه مي تونن خالق باشن 3. 
مشهد: به نشر، 1389، 36 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: پرورش، خالقیت، بازي و فعالیت، بازي آموزشي، علوم تربیتي

چکيده: هدف از تألیف کتاب حاضر آموزش تفکر خالق، داستان سرایي، همکاري و دولتي، تجزیه 
و تحلیل مشکل و جست وجوي راه حل، خیال پردازي و خلق موقعیت هاي تازه و... است که به شکل 
بازي هاي زمان دار براي کودکان، با توجه به نیازها و عالقه هایشان تهیه شده است تا به همراه والدین 
آن ها را انجام دهند و به خالقیت دست یابند. مرغابي ها و الك پشت، شیر مغرور و خرگوش باهوش، 

اتاق به هم ریخته، صورتك ها و... عنوان هاي برخي بازي هاي این کتاب هستند.

356. جهان بخش، زهرا. بازي هاي تقویت خالقیت کودکان: همه مي تونن خالق باشن 4. 
مشهد: به نشر، 1389، 36 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: پرورش خالقیت، بازي و فعالیت، بازي آموزشي، علوم تربیتي

چکيده: در این جلد از مجموعه حاضر که به منظور پرورش خالقیت کودکان تدوین شده است، 
مخاطب مي تواند به کمك والدین خود بازي کند و در پایان جایزه بگیرد. بازي ها و فعالیت ها زمان دار 
هستند و سبب مي شوند کودك به ایده پردازي بدیهه گویي، داستان سرایي، خیال پردازي، تجزیه و تحلیل 

مشکل، مدیریت زمان و... دست بزند.
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357. جهان بخش، زهرا. بازي هاي تقویت خالقیت کودکان: همه مي تونن خالق باشن 5. 
مشهد: به نشر، 1389، 36 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: فعالیت و بازي، پرورش خالقیت، علوم تربیتي

و  بازي ها  یافته، شامل  نگارش  کودکان  در  پرورش خالقیت  به منظور  که  کتاب حاضر  چکيده: 
فعالیت هایي است که به مخاطبان کمك مي کند. خالقیت خود را پرورش دهند. در طراحي تمرین ها 
که مبتني بر عالقه ها و انگیزه هاي کودکان هستند، نیازهاي آن ها نیز در نظر گرفته شده اند. کودکان 
با انجام این بازي هاي زمان دار به همراه والدین، یاد مي گیرند که ایده هاي نو بدهند، بین اجزا و اشیاي 
غیرمربوط، ارتباط ایجاد کنند، جزئیات را به موضوع اضافه و آن را کامل کنند، با شوخ طبعي، موقعیت 

طنزآمیز به وجود آورند، و در نهایت بتوانند خالق باشند. 

358. جهان بخش، زهرا. بازي هاي تقویت خالقیت کودکان: همه مي تونن خالق باشن 6. 
مشهد: به نشر، 1389، 36 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: بازي هاي آموزشي، پرورش خالقیت، فعالیت و بازي، علوم تربیتي

چکيده: ششمین جلد از مجموعه حاضر دربردارنده ي بازي ها و فعالیت هایي است که به همراه جدول 
زماني ارائه شده اند. کودکان با انجام این فعالیت ها به همراه والدین خود به اهدافي از این دست نائل 

مي شوند: تفکر منطقي، خودآگاهي، همدلي، درك متقابل، تمرکز، درك آزادي و ...
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359. کتلناتو، پیتر. هنر اميلي: ويژه كالس هاي آموزش فلسفه براي كودكان. فرزانه 
شهرتاش/ حسام سبحاني طهراني. تهران: شهر تاش، 1391، 3۲ ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان آموزشي، فلسفه براي کودکان، راهنماي آموزشي

چکيده: در داستان کتاب حاضر، خانم فر، معلم دانش آموزان، از آن ها دربارة رقابت سؤال مي کند و 
گفت وگویي بین آن ها در برمی گیرد. تا این که خانم معلم از آن ها مي خواهد که هر کدام یك نقاشي 
براي روز مسابقه آماده کنند. رامیلي دختر بسیار با احساسي است و به نقاشي عالقه دارد. او نقاشي 
سگش را مي کشد. داور مسابقه آن را برمي گزینند، ون فکر مي کند آن خرگوش بسیار قشنگي است. 
اما امیلي اعتراف مي کند که آن یك سگ است. خانم داور با صداي بلند مي گوید: من از سگ ها بدم 
مي آید، چون یکي از آن ها به من حمله کرد. امیلي از این حرف دلش مي گیرد و ... بد نیست ادامة 

داستان را در کتاب بخوانید.

360. هریسون،  پل. هيوالهاي دريايي )سه بعدي(. عباس زارعي. تهران: سایه گستر، 139۲، 
16 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: ماهي ها، حیوانات دریایي، آموزش زیست شناسي، زندگي در اعماق دریا

چکيده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر و مشاهدة تصویرهاي سه بعدي آن، اطالعات مختصر و 
مفیدي دربارة افسانة هیوالهاي دریایي، داستان هاي ترسناکي که دربارة این موجودات ساخته شده اند، 
به دست مي آورند. به عالوه، با هیوالهاي دریایي باستاني و توانایي فوق العادة آن ها، محل زندگي برخي 
از این حیوانات عظیم الجثة دریایي، اختاپوس غول پیکر، ماهي مرکب غول پیکر، اندازه و توانایي هاي 

آن ها، شکل ظاهري، چگونگي تغذیه و فریب دادن طعمه، و هیوالهاي اعماق دریا آشنا مي شوند.
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361. هفت برادران، داریوش. پژوهشگران کوچك: هيوالهاي سبز. تهران: داریوش هفت برادران، 
1391، ۲4 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: داستان، ویژگي هاي گیاهان تحقیق، آموزش علوم

چکيده: در »هیوالي سبز« که یکي از کتاب هاي »مجموعه کتاب هاي پژوهشگران کوچك« است، 
سام به همراه دوستانش دربارة درختان و گیاهان تحقیق مي کند. آن ها به منظور کامل کردن تحقیق 
خودشان تقسیم مي شوند و هر کدام به کاري مي پردازند. مثاًل یکي مطالعه مي کند، دیگري موضوع را 
از نزدیك مشاهده مي کند، و سومي در صورت نیاز به آزمایش دست مي زند. سرانجام اطالعات به دست 
آمده را بعد از خالصه کردن و دسته بندي بررسي و جمع بندي مي کنند و یکي از اعضاي گروه آن را با 
صداي بلند براي اعضاي دیگر مي خواند. آن ها با مطالعه درمي یابند که گیاهان غذاسازان بزرگي هستند 
و بدون آن ها زندگي روي زمین امکان ندارد. بیشتر غذا و لباس هاي انسان ها را گیاهان تأمین مي کنند. 
آن ها درمي یابند که دانشمندان بیش از 300 هزار گونة مختلف گیاهان را کشف کرده اند که در نواحي 
مختلف زمین رشد مي کنند. مطالب کتاب حاضر که به شکل داستاني نوشته شده است، به باال بردن 
سطح خواندن، درك مطلب، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیري مخاطبان کمك مي کند و آن ها را با شیوة 

تحقیق گروهي آشنا مي سازد.

362. اینچز، آلیسون. کتاب هاي سبز: هيوالي سبز دنيا را نجات مي دهد. صبا رفیع. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 1390، ۲4 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: خشتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: بازیافت، داستان آموزشي، آلودگي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: داستان کتاب حاضر دربارة هیوالي کوچکي به نام »هانا« است. هانا از وسایل اطرافش 
درست استفاده نمي کند و اسباب بازي هاي کهنه اش را به کسي نمي دهد و بسیار آلودگي ایجاد مي کند. 
یك بار برق مي رود و این موضوع پاي هانا را به بیرون از خانه مي کشاند. او متوجه مي شود که آلودگي 
خوب نیست و از آن پس مي کوشد با رعایت نظافت، دنیاي بسیار زیبایي براي خودش درست کند و 

زمین را از آلودگي نجات دهد.
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363. شایپرو، الرنس. ياد بگيريم بشنويم ياد بگيريم توجه كنيم. لیال شریفي. تهران: اندیشه 
معاصر، 1390، 14۲ ص

موضوع درسي: علوم تربیتي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: همدلي، راهنماي آموزشي، خویشتن داري، فعالیت هاي فوق برنامه

چکيده: در این کتاب 39 فعالیت جالب و ساده براي کمك به کودکان در جهت کنترل رفتار، همدلي با 
دیگران، درك اهمیت مشارکت در کارها و رشد کنترل عاطفي درج شده است. والدین مي توانند مطالب 
را مطالعه کنند و کودکان را با مهارت هاي عاطفي، اجتماعي و رفتاري آشنا سازند. شنیدن حرف هاي 
دیگران، درك زبان بدن، درك احساسات دیگران، کمك به دیگران، تعیین اهداف مثبت، مزیت صبر، 

سازگار شدن، تبعیت از قوانین و... برخي از فعالیت هاي درج شده در کتاب هستند.

364. نجات تیموري، عباس. ياوران انرژى. تهران: عباس نجات تیموري، 1390، 60 ص
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

قطع: وزیري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: داستان آموزشي، برق، مصرف بهینه، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کتاب حاضر به منظور تبیین چگونگي بهره گیري درست از انرژي نوشته شده است. کودکان 
با مسافر کوچولویي در یك سیارة دیگر آشنا مي شوند که مردمانش به دلیل استفاده هاي نادرست از 
امکانات آن، از بین رفته اند. او هر روز با تلسکوپي به زمین نگاه مي کند و متوجه مي شود که اگر مردم 
سیارة زمین جلوي نادرست مصرف کردن انرژي را نگیرند، زمین نیز از بین خواهد رفت. به همین دلیل 

تصمیم مي گیرد به زمین بیاید و مردم را آگاه کند.
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365. حسیني،  افضل السادات. پرورش خالقیت در کودکان )11-5( ج ۲: يك جور ديگر نگاه كن. 
تهران: مهاجر، 1390، ۲4 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: پرورش خالقیت، استفاده از اشیا، بازیافت، آموزش کودکان، نگاه تازه به اشیا

چکيده: در دومین جلد از مجموعة حاضر، کودکان با ساختن کاردستي از اشیا، استفاده از اشیا در 
کارهاي دیگر، استفاده از اشیاي دورانداختني و ساختن چیزهاي دیگر، دادن راهکارهاي جدید به منظور 
استفاده از اشیاي دورریختني، نقاشي کردن و... خالقیت خود را باال مي برند. در این کتاب به کودکان 
آموزش داده مي شود که به اشیاي اطراف خود طور دیگري نگاه کنند و از آن ها استفاده هاي جدیدي 

به عمل آورند.

366. حسیني،  افضل السادات. پرورش خالقیت در کودکان )11-5( ج 4: يك عالمه فکر هاي 
تازه، یك عالمه کارهاي تازه . تهران: مهاجر، 1390، ۲8 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: رحلي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: پرورش خالقیت، فکرهاي تازه، آموزش کودکان

چکيده: در چهارمین جلد از مجموعة حاضر، کودکان با کمك ربط دادن وسایل و اشیا به هم، یافتن 
خانة جدید براي گل ها، یافتن گل هاي باغچه روي لباس ها، راه انداختن یك جشنواره از وسایل 
چندکاره، کشیدن نقاشي از وسایل چندکاره، فکر کردن و نوشتن چیزهایي که در اطراف خود مي بینند، 
درست کردن لباس از پوست میوه ها، اختراع خط رمزي، کامل کردن نقاشي ها، نوشتن قصه و... 

خالقیت خود را باال مي برند.
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367. آرچر، شارون. 100 نکته آموزشي براي تدريس علوم. مهشید عراقچي. تهران: قدیاني، 
1390، 19۲ ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: رقعي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: نکتة آموزشي، تدریس علوم، فعالیت و سرگرمي، آزمایش

نکتة  و حاوي 100  آمده  فراهم  در 16 بخش  علوم  معلمان  مطالعة  براي  کتاب حاضر  چکيده: 
آموزشي در زمینة تدریس علوم است. نظرات کلي در زمینة ایجاد و محیط آموزشي جالب و سالم 
و نیز توصیه هایي دربارة تهیه و کاربرد بعضي از منابع الهام بخش براي دانش آموزان در بخش اول 
آمده است. تعدادي از فعالیت هاي جالب براي شروع کالس در بخش دوم معرفي شده اند. نکته هایي 
براي معلمان و دانش آموزان به منظور ایجاد بحث هاي مؤثر مربوط به بخش سوم است. در بخش 
چهارم، راهکارهایي به منظور کم کردن تنش دانش آموزان در بخش عملي علوم ارائه شده اند. معرفي و 
انجام آزمایش هایي به منظور مهیج شدن علوم در بخش پنجم آمده است. سه بخش بعدي این کتاب 
دربردارندة فعالیت هایي در زمینة زیست شناسي، شیمي و فیزیك است. تحقیقات علمي، فعالیت هاي 
عمومي، فعالیت هاي جالب به عنوان تکلیف منزل، روش هاي مرور، استفاده از ICT، کم کردن بار 
تصحیح و نمره گذاري برگه ها، علوم در دنیاي بیرون و آزمایش هاي عجیب، موضوع هاي بخش هاي 

دیگر کتاب هستند.

368. بوکت، استیون. 100 نکته آموزشي براي تدريس مهارت هاي تفکر. محمود معافي. 
تهران: قدیاني، 1390، 19۲ ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: رقعي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: مهارت هاي تفکر، آموزش مهارت هاي زندگي، توانایي درك و فهم

چکيده: جوهرة رویکرد مهارت هاي تفکر د ر آموزش و پرورش در این است که ما توانایي هاي 
فراگیرندگان را به گونه اي افزایش دهیم که آن ها بتوانند به درك و فهم و کار بیشتر و مؤثرتر، در ارتباط 
با آنچه در درون مغز ما روي مي دهد، توجه بیشتري از خود نشان دهند. تفکر با همة ابعادش در صورتي 
مي تواند رشد بیشتري پیدا کند که دانش آموزان با جعبه ابزار ذهني شگفت انگیز خود آشنا شوند و آن 
را راحت تر به کار گیرند. کتاب حاضر شامل یك سلسله پیشنهادها، فنون و راهبردهایي است که به 

مخاطبان کمك مي کند در بهره گیري از مهارت هاي فکري، توانایي بیشتري کسب کنند.
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369. بارتل، آلیسون. 101 بازي فکري و 65 معما براي كودكان 6 تا 10 سال. امیر 
جهانیان نجف آبادي. اصفهان: کیاراد/ بصائر/ شهید حسین فهمیده، 1389، 176 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: رقعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: بازي، سرگرمي، معما، آموزش کودکان

دو طرف  آرامش  و موجب  است  لذت بخش  کاري  با کودکان  بزرگ ساالن  بازي کردن  چکيده: 
آنان  به  از طریق آن موجب رشد فکري کودکان شد و  از روش هایي که مي توان  مي شود. یکي 
آموزش هاي اثربخش داد، بازي و تمرین است. در این کتاب 101 بازي و معما آمده است که باعث 
باال رفتن صمیمیت بین کودکان و تقویت فکر آنان مي شوند. مخاطبان کتاب والدین، مربیان، معلمان، 

متخصصان و دانشجویان روان شناسي هستند.

370. فتاحي، حسین. 10 قصه تصويري از هزار و يك شب. تهران: قدیاني، 1391، 1۲8 ص
موضوع درسي: فارسي

قطع: رحلي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: قصه، بازنویسي هزار و یك شب، زبان آموزي

چکيده: مجموعة حاضر شامل 10 قصة بازنویسي شده از هزار و یك شب به زبان ساده و روان به 
همراه تصویر براي کودکان است. قصه هاي مندرج در این مجله، به صورت جداگانه در 10 جلد نیز 
منتشر شده اند. »ماهي گیر و دیو«، »حکیم رویان و ملك یونان«، »شاهین و پادشاه«، »عالءالدین و 

چراغ جادو« و »جزیره اي که نهنگ بود«، عنوان هاي برخي از قصه هاي این کتاب هستند.
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371. آلرتن،  مایك. 1۲۲ نکته آموزشي براي تدريس رياضيات. شهرناز بخشعلي زاده. تهران: 
قدیاني، 1390، 19۲ ص

موضوع درسي: ریاضي
قطع: رقعي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، نکته هاي آموزشي، معماي عددي

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعة معلمان و دانشجویان ریاضي تدوین شده و شامل 1۲۲ نکتة 
آموزشي براي تدریس ریاضي است که در هفت بخش با این عنوان ها نگارش یافته است: چند معماي 
عددي؛ چند معما براي درگیرکردن دانش آموزان با اعداد، جبر و نمودارها؛ چند معما براي ورزیده شدن 
و شکل گرفتن دانش آموزان؛ چند معما براي سنجش دانش آموزان شما؛ تعدادي کف پوش و کلي قوة 

تخیل؛ چند ایدة غول آسا براي کالس درس؛ چند نکته براي شکوفایي داده پردازان.

372. لیدر، اندي. 90 نکته آموزشي براي تدريس جغرافي. آزیتا ارشادي. تهران: قدیاني، 
1390، 136 ص

موضوع درسي: جغرافیا
قطع: رقعي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: آموزش جغرافیا، راهنماي آموزشي، تعلیمات اجتماعي، نکته ي آموزشي

چکيده: به منظور یادگیري بهتر درس جغرافیا، این کتاب با 90 نکته ي آموزشي در 11 بخش نگارش 
یافته است. مخاطبان کتاب، معلمان دپارتمان هاي جغرافیا و یا علوم اجتماعي در مدارس و حتي 
دانشگاه ها هستند. عنوان هاي برخي نکات کتاب از این قرارند: به روز شدن معلمان و والدین در ارتباط 
با جغرافیا؛ جغرافیا در رویدادهاي بحث برانگیز؛ نمایش درس به کمك اسالید؛ تصویرهاي کارتوني؛ 
پازل؛ ترتیب بندي با نمودارهاي آب و هوایي؛ استفاده از نقشه هاي ذهني؛ گزارش هاي کتبي به سبك 

روزنامه اي؛ استفاده از نقشه هاي جغرافیایي؛ کمك گرفتن از شرکت هاي تجاري؛ سفرهاي علمي.
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373. شیخي، مژگان. 10 قصه تصويري از كليله و دمنه. تهران: قدیاني، 1390، 1۲0 ص
موضوع درسي: فارسي

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدي: بازنویسي، کلیله و دمنه، داستان آموزنده، ادبیات کودکان، آموزش زبان فارسي

چکيده: مجموعة حاضر شامل 10 قصة بازنویسي شدة کلیله و دمنه به زبان ساده و آسان به همراه 
تصویرهاي رنگي براي کودکان است. قصه هاي این کتاب در جلدهاي جداگانه نیز منتشر شده اند. 
»خانم کالغه و مار سیاه«، »درختي که حرف مي زد«، »چشمه اي که مال ماه بود«، »موشي که دختر 
شد« و »مرد جهانگرد، مار خط خطي« عنوان هاي برخي داستان هاي این کتاب هستند. در داستان خانم 
کالغه و مار سیاه، کودکان با کالغي آشنا مي شوند که ماري جوجه هاي تازه از تخم درآمدة او را طعمة 

خود قرار مي دهد. کالغ به کمك دوستش شغال مي تواند آخرین جوجه اش را نجات دهد.

374. مورفي، جولیا. 100 نکته آموزشي براي تدريس تاريخ. نازیال بهمني. تهران: قدیاني، 
1390، 160 ص

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
قطع: رقعي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: نکته هاي آموزشي، تدریس تاریخ، علوم تربیتي

چکيده: این کتاب حاوي 100 نکتة آموزشي براي تدریس تاریخ است و در 13 بخش نگارش یافته 
است. عنوان هاي برخي بخش هاي کتاب از این قرارند: ارتباط تاریخ با زندگي روزمره؛ فعالیت هاي 
آغازگر درس؛ درك توالي زمان؛ فعالیت هاي مکتوب؛ فعالیت هاي نمایش؛ استفاده از فناوري اطالعات 
و ارتباطات؛ استفاده از منابع آغازگر؛ خالق بودن؛ بازي هاي تاریخي؛ فعالیت ،گردش در پیرامون و خارج 

از مدرسه.
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375. بید گرابر، برند. 101 بازي براي آموزش مهارت هاي زندگي مخصوص كودكان 
براي كودكان رده سني 9 تا 15 سال. امیر جهانیان نجف آبادي. اصفهان: کیاراد، 1390، ۲16 ص

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
قطع: رقعي

مخاطب: معلم
كلمات كليدي: بازي، مهارت هاي زندگي، خالقیت، سرگرمي، آموزش کودکان

چکيده: فعالیتي که به خاطر خودش - یا جذابیت آن - انجام شود، »بازي« نامیده مي شود. بازي 
لذت بردن از انجام یك فعالیت است. در انجام بازي، به دست آوردن روحیة مبارزه براي بقا در وهلة دوم 
مورد بررسي قرار مي گیرد. در کتاب حاضر، 101 بازي معرفي و وسایل مورد نیاز، اهداف و چگونگي 

انجام آن ها ارائه شده است تا به کودکان 15 - 9 ساله برخي مهارت هاي زندگي آموزش داده شود.

376. شر، باربارا. )از تولد تا 1۲ سالگی( 101 بازي براي تقويت تمركز، توجه، رشد ذهني 
وهوش كودكان. الهه حج فروش، محمد بهشتیان. تهران: بهشتیان،1390، 1۲0 ص

موضوع درسي: علوم تربیتي
قطع: رقعي

مخاطب: والدین، دانش آموز
كلمات كليدي: تمرکز، افزایش هوش و خالقیت، بازي آموزشي، رشد ذهني

چکيده: کتاب حاضر حاوي 101 بازي براي تقویت تمرکز، توجه، رشد ذهني و هوش کودکان از تولد 
تا 1۲ سالگي است. کتاب در چهار بخش، بازي هاي ویژة کودکان زیر یك  سال؛ یك تا سه سال؛ سه 
تا شش سال و شش تا دوازده سال را شرح مي دهد. به زعم نگارنده، انجام این بازي ها باعث افزایش 
اعتمادبه نفس کودکان مي شود، چرا که به آن ها نشان مي دهد از توانایي تمرکز و توجه برخوردارند. 
همچنین این بازي ها کودکاني را که تمرکز محدودي دارند، آموزش مي دهد تا بتوانند نسبت به همة 

چیزهاي اطراف خود توجه و تمرکزي آزاد داشته باشند.
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377. وات، فیونا. 365 شيوه خالق در هنر و كاردستي با دور ريختني ها: نقاشي، چاپ، 
تکه چسباني، اشکال برجسته و جعبه، صورتك و آدمك، كارت پستال و شابلون. 

نازنین نجفیان. تهران: قدیاني، 139۲، 136 ص
موضوع درسي: هنر

قطع: خشتي
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

كلمات كليدي: کاردستي، رنگ ها، آموزش هنر، پرورش خالقیقت، راهنماي آموزشي

چکيده: کتاب حاضر در چهار فصل تدوین شده و در آن نویسنده کوشیده است، عالوه بر آشناسازي 
مخاطبان با ویژگي هاي هنر کودکان، با ارائة یك سلسله فعالیت هاي ساده و با ابزاري که به سهولت 
مي توان در اختیار کودك قرار داد، تجربة هنري کودکان را لذت بخش کند. در فصل اول اهمیت فعالیت 
هنري بررسي شده و نویسنده شرح داده است که چگونه هنر مي تواند باعث رشد و توسعة قوة ادراك، 
رشد عاطفي و اجتماعي، و مهارت هاي چندحسي کودکان شود. در فصل دوم به روش هایي براي 
پرورش ذوق هنري کودکان اشاره مي شود و دربارة موقعیت هایي سخن مي رود که باعث پرورش هنر 
در کودکان مي شود. در فصل سوم انواع نقاشي با ابزار گوناگون، مهارت هاي عملي در نقاشي با ابزار 
گوناگون، انواع کاردستي، مهارت هاي عملي در کالژ و عروسك سازي، و... آموزش داده مي شود. در 
فصل چهارم مخاطبان با رنگ هاي اصلي و ثانویه، ترکیب مثلثي رنگ ها و تضاد رنگ ها آشنا مي شوند.

براي  جغرافيا  و  شناسي  زمين  درباره  علمي  آزمايش   57 مهرداد.  عرفانیان،   .378
دبستاني ها. تهران: ذکر، 139۲، 40 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آزمایش، جغرافیا، زمین شناس، سرگرمي

چکيده: کتاب مصور حاضر، جلد چهارم از مجموعه کتاب هاي »آزمایش هاي دانشمندان کوچك« 
و مشتمل بر 57 آزمایش علمي دربارة زمین شناسي و جغرافیا است که براي افراد زیر 1۲ سال تدارك 
دیده شده است. این آزمایش هاي به ظاهر تفریحي مي توانند زمینه را براي کارهاي علمي کودکان 
و نوجوانان در آینده فراهم کند و با تحریك قوة تصور و جست وجو، آن ها را به پدیده هاي جهان 
پیرامونشان عالقه مند کند. این آزمایش ها به گونه اي طراحي شده که با وسایل ساده و قابل دسترسي 
در منزل بتواند انجام شود. »سنگ هاي مغناطیسي«، »محلول کریستال«، »تأثیر زمین لرزه بر سطح 
زمین«، »استحکام بخشیدن به مواد«، »چگونگي فرسایش خاك«، »سفر به مرکز زمین« برخي از 

آزمایش هاي موردنظر در این کتاب هستند.
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379. عرفانیان، مهرداد. 59 آزمايش درباره شيمي براي دبستاني ها. تهران: ذکر، 139۲، 
40 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آزمایش، شیمي، تبدیل مواد

چکيده: کتاب مصور حاضر، جلد سوم از مجموعه کتاب هاي »آزمایش هاي دانشمندان کوچك« و 
مشتمل بر 59 آزمایش علمي دربارة شیمي است که براي افراد زیر 1۲ سال تدارك دیده شده است. این 
آزمایش هاي به ظاهر تفریحي مي توانند زمینه را براي کارهاي علمي کودکان و نوجوانان در آینده فراهم 
کند و با تحریك قوة تصور و جست وجو، آن ها را به پدیده هاي جهان پیرامونشان عالقه مند کند. این 
آزمایش ها به گونه اي طراحي شده که با وسایل ساده و قابل دسترسي در منزل بتواند انجام شود. »مرکب 
نامرئي«، »یخ شور«، »رنگ هاي مارپیچ«، »کشمکش شناور«، »نگهداري از غذاها«، »رده بندي کردن 

مواد«، »تبدیل گاز به مایع« برخي از آزمایش هاي موردنظر در این کتاب هستند.

380. عرفانیان، مهرداد. 59 آزمايش علمي درباره زيست شناسي براي دبستاني ها. 
تهران: ذکر، 139۲، 40 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آزمایش، زیست شناس، گیاهان، حیوانات

چکيده: کتاب مصور حاضر، جلد دوم از مجموعه کتاب هاي »آزمایش هاي دانشمندان کوچك« و 
مشتمل بر 59 آزمایش علمي دربارة زیست شناسي است که براي افراد زیر 1۲ سال تدارك دیده شده 
است. این آزمایش هاي به ظاهر تفریحي مي توانند زمینه را براي کارهاي علمي کودکان و نوجوانان در 
آینده فراهم کند و با تحریك قوة تصور و جست وجو، آن ها را به پدیده هاي جهان پیرامونشان عالقه مند 
کند. این آزمایش ها به گونه اي طراحي شده که با وسایل ساده و قابل دسترسي در منزل بتواند انجام شود. 
»قلمه زدن«، »ساختن النة مورچه ها«، »گیاهان و آب«، »ظرف غذاي پرندگان«، »ساختن یك حشرة 

جدید«، »کرم خاکي گیاه خوار« برخي از آزمایش هاي موردنظر در این کتاب هستند.
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381. عرفانیان، مهرداد. 62 آزمايش علمي درباره ستاره شناسي براي دبستاني ها. تهران: 
ذکر، 139۲، 40 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آزمایش، ستاره شناس، سرگرمي

چکيده: کتاب مصور حاضر، جلد اول از مجموعه کتاب هاي »آزمایش هاي دانشمندان کوچك« و 
مشتمل بر 6۲ آزمایش علمي دربارة ستاره شناسي است که براي افراد زیر 1۲ سال تدارك دیده شده 
است. این آزمایش هاي به ظاهر تفریحي مي توانند زمینه را براي کارهاي علمي کودکان و نوجوانان در 
آینده فراهم کند و با تحریك قوة تصور و جست وجو، آن ها را به پدیده هاي جهان پیرامونشان عالقه مند 
کند. این آزمایش ها به گونه اي طراحي شده که با وسایل ساده و قابل دسترسي در منزل بتواند انجام شود. 
»ایجاد جاذبه«، »نیروي جاذبه«، »نظاره کردن ستارگان«، »سیاه چاله ها«، »تلسکوپ هاي شکستي«، 

»تجزیة نور« برخي از آزمایش هاي موردنظر در این کتاب هستند.

382. عرفانیان، مهرداد. 63 آزمايش علمي براي آب و هوا براي دبستاني ها. تهران: ذکر، 
139۲، 40 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آزمایش، آب و هوا، سرگرمي

چکيده: کتاب مصور حاضر، جلد ششم از مجموعه کتاب هاي »آزمایش هاي دانشمندان کوچك« و 
مشتمل بر 63 آزمایش علمي دربارة آب وهوا است که براي افراد زیر 1۲ سال تدارك دیده شده است. 
این آزمایش هاي به ظاهر تفریحي مي توانند زمینه را براي کارهاي علمي کودکان و نوجوانان در آینده 
فراهم کند و با تحریك قوة تصور و جست وجو، آن ها را به پدیده هاي جهان پیرامونشان عالقه مند 
کند. این آزمایش ها به گونه اي طراحي شده که با وسایل ساده و قابل دسترسي در منزل بتواند انجام 
شود. »سنجش میزان سنگیني هوا«، »تأثیر گلخانه اي«، »گودال دست ساز«، »ابر در خانه«، »ایجاد 
فشار هوا«، »گردباد در بطري«، »ساختن قطره چکان«، »قطرات رنگین کمان« برخي از آزمایش هاي 

موردنظر در این کتاب هستند.
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383. عرفانیان، مهرداد. 65 آزمايش درباره فيزيك براي دبستاني ها. تهران: ذکر، 139۲، 
40 ص

موضوع درسي: علوم تجربي
قطع: وزیري

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدي: آزمایش، فیزیك، نیروها، سرگرمي

چکيده: کتاب مصور حاضر، جلد پنجم از مجموعه کتاب هاي »آزمایش هاي دانشمندان کوچك« و 
مشتمل بر 65 آزمایش علمي دربارة فیزیك است که براي افراد زیر 1۲ سال تدارك دیده شده است. این 
آزمایش هاي به ظاهر تفریحي مي توانند زمینه را براي کارهاي علمي کودکان و نوجوانان در آینده فراهم 
کند و با تحریك قوة تصور و جست وجو، آن ها را به پدیده هاي جهان پیرامونشان عالقه مند کند. این 
آزمایش ها به گونه اي طراحي شده که با وسایل ساده و قابل دسترسي در منزل بتواند انجام شود. »قطب 
نماي شیشه اي«، »چگونگي ساخت پمپ آب«، »حرکت گریز از مرکز«، »اشیاي شناور سحرآمیز«، 

»بال هاي هواپیما«، »ذوب یخ از دور« برخي از آزمایش هاي موردنظر در این کتاب هستند.
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عنوان
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آرش 006
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آزمایش هایي درباره ضربه ها و صدا ها 010
آزمایش هایي درباره ي نور و سایه 011
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اصول آموزش ریاضي در دوره ي ابتدایی 036

اصول شاداب سازي در مدارس 037
افسانه هاي عامیانه 038

امام رضا )ع( 039
انرژي آبی 040

انرژي بادی 041
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انرژي در آینده: انرژي خورشیدي، انرژي باد، انرژي آب و انرژي 
زمین گرمایي، سوخت هاي فسیلي و سوخت هاي زیستي، انرژي 

هسته ای 043
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حشرات: پاسخ به کنجکاوي هاي کودکان و نوجوانان 14۲
حشرات: کامل ترین مجموعه درباره ي مخلوقات خداوند مهربان 

143
حمله سارگون خونخوار 144

حیات بر روي زمین 145
حیات وحش ایران 146

حیوانات، براي کودکان 147
خاطرات یك بطري پالستیکی 148

خاطرات یك قوطي آلومینیمی 149
خانه ما: سیاره زمین 150

و  به 40 پرسش کودکان  پاسخ  قرآني کودکان:  خدا شناسي 
نوجوانان در باره خدا 151

خرس قطبي دانا: ماجراهاي خرس دانا براي مبارزه  کردن با گرم 
شدن زمین 15۲

خزندگان )سه بعدی( 153
خطرها 154

خاّلق باش )آموزش عملي خاّلقیت( 155
خورشید و ماه 156

آوردن  توران-  به  رستم  لشکرکشي  خون خواهي سیاوش 1/ 
فرنگیس و کي خسرو- آغاز پادشاهي کي خسرو 157

خون خواهي سیاوش ۲/ پادشاهي کي خسرو- ادامه ي جنگ با 
توران- فرود 158

خون خواهي سیاوش 3/ ادامه ي جنگ هاي ایران و توران 159
داستان پیامبران در قرآن 160

داستان مداد رنگي ها 161
و  کودکان  براي  ایران  اسالمي  انقالب  تاریخ  دانستني هاي 
انقالب  مفاهیم  و  حوادث  شخصیت ها،  با  آشنایي  نوجوانان 

اسالمی 16۲
دانستني هایي درباره بدن انسان 163

دانستني هایي درباره ي جانوران منقرض شده و در معرض خطر 
انقراض 164

دانستني هایي درباره ي حشرات 165
دانستني هایي درباره ي فضاپیماها 166

دانستني هایي درباره ي کوسه ها 167
دانستني هایي درباره ي ماه 168

دانشمندان سبز 169
دایرئالمعارف تاریخ اسالم 170
دایرئالمعارف تاریخ ایران 171

دایرئالمعارف جنگل 17۲
دایرئالمعارف حمل و نقل 173

دایرئالمعارف خردسال 174
دایرئالمعارف دانستني ها براي کودکان و نوجوانان )ج 1( 175
دایرئالمعارف دانستني ها براي کودکان و نوجوانان )ج ۲( 176

دایرئالمعارف علوم زمین 177
دایرئالمعارف فضا 178

دایرئالمعارف کوچك 179
دایرئالمعارف مصور تاریخ 180

دایرئالمعارف مصور گیاهان 181
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دایرئ المعارف ورزش 18۲
دایرئ المعارف وسیله ها چگونه کار میکنند؟ 183

دایناسورها 184
در سیاره ي ما چه خبر است؟ 185

در مصرف انرژي صرفه جویي کنیم 186
درخشان ترین در آسمان: سیاره ناهید 187

دردها و بیماري ها 188
دروغ  کوچولویي که بزرگ شد 189
دزد دریایي کوچولو و بازیافت 190

دست ها براي زدن نیستند! 191
دلفین پادشاه موج ها 19۲
دلفین ها و نهنگ ها 193

دلفین ها و وال ها 194
دلفیني به نام باسکار 195
دنیاي شگفت انگیز 196

دنیایي که نمي شناسم 197
دورترین از خورشید: سیاره نپتون 198

دهاني که حرف بد مي زد. دهاني که بوي بد مي داد 199
دیدار شگفت با ابوعلي سینا ۲00

دیداري شگفت با استاد اخالق بزرگمهر حکیم ۲01
دیداري شگفت با استاد سفر ناصرخسرو ۲0۲

دیداري شگفت با حکیم عمر خیام نیشابوری ۲03
دیداري شگفت با زکریاي رازی ۲04

دیداري شگفت با سلطان سخن ابوالقاسم فردوسی ۲05
دیداري شگفت با عارف شیرین سخن عطار نیشابوری ۲06

دیداري شگفت با موالنا جالل الدین )مولوی( ۲07
ذخیره ي انرژی ۲08

راز غول هاي دریا ۲09
راز هاي مومیایي )سه بعدی( ۲10

نوجوانان(  و  )ویژه ي کودکان  پول  آموزش مدیریت  راهنماي 
۲11

رخش و رستم ۲1۲
رستم و سهراب ۲13
رستم و سهراب ۲14

رفاقت با ساز هاي ایراني: سازشناسي براي کودکان ۲15
روز زمین پاك ۲16

رویکرد حل مسئله در آموزش ریاضي: راهنماي معلمان ابتدایي، 
دانشجویان مراکز تربیت معلم و والدین ۲17

زال و سیمرغ ۲18
زمین و مریخ ۲19

زیستگاه خرس قطبی ۲۲0
ساختمان گر ۲۲1
سبز باشید ۲۲۲

ستاره شناسي )گام پنجم( ۲۲3
سرگرمي هاي خالق 1؛ شامل 79 سرگرمي خالقانه ۲۲4

سرنوشت امپراتور خودخواه ۲۲5
سفال ۲۲6

سفر آریایي ها ۲۲7
سفر به اعماق بدن ۲۲8

سقوط بابل ۲۲9
سکه ۲30

سالطین آسمان ۲31
سوپ طوطي ۲3۲

سوخت هاي زیستی ۲33
سوخت هاي فسیلی ۲34

سوگ سیاوش ۲35
سوگ سیاوش/ سیاوش و فرنگیس؛ قرباني حیله گری ۲36

سه اصل طالیي: باز مصرف، باز یافت و بازکاهی ۲37
سیارك ها، ستاره هاي دنباله دار و شهاب ها ۲38

سیاره زمین: پاسخ به کنجکاوي هاي کودکان و نوجوانان ۲39
سیاره سرخ: سیاره بهرام ۲40

سیاره هاي کوتوله: پلوتون، کرون، سیریز و اریس ۲41
سیاست ۲4۲
سیاوش ۲43

سي و سه روش براي کمك به شمارش اعداد ۲44
شکوفه هاي احکام1  ۲45
شکوفه هاي احکام۲  ۲46

شکوفه هاي آسمانی1  ۲47
شناخت برق: با همراهي پروفسور ماکس آکسیوم ۲48

شوخي بیجا ۲49
صرفه جویي در مصرف آب ۲50

طبیعت ۲51
طراحي بازي هاي رایانه اي آموزشی ۲5۲

طعمه ي شکارچی ۲53
طناب زني )ورزشي کامل براي همه( ۲54

عجب دوست نازنیني! ۲55
عصبانیت ۲56

عطارد و زهره ۲57
علم ۲58
علوم ۲59
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علوم: پاسخ به کنجکاوي هاي کودکان و نوجوانان ۲60
غار حرا )داستان بعثت پیامبر اکرم( ص ۲61

غم و غصه ۲6۲
غول حلقه دار: سیاره کیوان ۲63

غول هاي سیاه ۲64
غول هاي فراموش شده ۲65

فرار دسته جمعی ۲66
فردریك: ویژه کالس هاي آموزش فلسفه براي کودکان ۲67

فرمانروایان زمین ۲68
فرهنگ اعالم کودك ۲69

فرهنگ ترافیك براي کودکان و نوجوانان ۲70
فرهنگ ریاضي مدرسه ۲71

فرهنگ نامه طالیي نوآموز ۲7۲
فصل ها ۲73

فضا: پاسخ به کنجکاوي هاي کودکان و نوجوانان ۲74
فضاپیماها ۲75
فضانوردان ۲76

فقط تو مي توانی ۲77
فکر مي کنید چرا کشورها پرچم هایشان را برافراشته مي کنند 

وسؤال هاي دیگري در باره ي مردم و مکان ها ۲78
فکراي خوب براي بچه هاي خوب ۲79

فلسفه براي کودکان ۲80
فناوری ۲81
فوتبال ۲8۲

قرآن، کودك، سرگرمي1  ۲83
قرآن، کودك، سرگرمي۲  ۲84
قرآن، کودك، سرگرمي3  ۲85

قربانیان گودال خدایان ۲86
قصه هاي تصویري از بوستان ۲87
قصه هاي تصویري از گلستان ۲88

قصه هاي شیرین از زندگي معصومین ۲89
قصه هاي مسجد ۲90

قلعه ي هفت دیوار ۲91
کاردستي هاي خالق ۲9۲

کاغذ بازي )دایرئالمعارف کاغذ و تا( ۲93
کامیون سبز ۲94
کاوه آهنگر ۲95

کتاب کار نرم افزار ارائه مطلب ۲96
کتاب کار ورد و تند تایپ ۲97

کرم هاي باغچه ما ۲98

کره ي زمین در خطر است ۲99
کسب و کار 300

انگیزه ي  و  تفکر  مهارت هاي  بهبود  فلسفه:  آموزش  کالس 
یادگیری 301

کلمه ها براي اذیت کردن نیستند! 30۲
کوروش مؤسس حقوق بشر 303
کوه سنگي و داریوش بزرگ 304

کوهستان 305
کي  بود کي بود من نبودم: درباره ي به گردن گرفتن تقصیر 306

کیخسرو 307
گام به گام با آوا 308

گذر از آتش و تاج/ بزرگ شدن سیاوش نزد رستم- ماجراي 
سودابه 309
گرامي 310

گربه سانان بزرگ )سه بعدی( 311
گرگ ها 31۲

گنجي پشت دیوار )عدل شناسي براي کودکان( 313
گوش درد 314

لك لك دانا و نقشه مسافرت: آموزش جهت یابي بدون قطب نما 
315

قمشه(  محلي  بومي  بازي هاي  در  )پژوهشي  حوضك  لي لي 
شهرضا 316

ما انسان ها 317
ماجراي یك باغ )معادشناسي براي کودکان( 318

محمد  صل اهلل   حضرت  )زندگي  مي درخشید  خورشید  مانند 
علیه  و آله  و سلم( 319

مأموریت هاي فضایی 3۲0
مجموعه آشنایي با منظومه خورشیدي: تیر، ناهید، زمین، بهرام، 

برجیس، کیوان، اورانوس...3۲1
مجموعه کتاب هاي خداي خوب من! 3۲۲

محیط زیست به روایت نمودار 3۲3
مخزن هاي اسرارآمیز 3۲4
مرغابي هاي مهمان 3۲5

مشکالت 3۲6
معلم سبز: سبز بودن چه آسون 3۲7

معما هاي چوب کبریتی 3۲8
مالقات با ضحاك ماردوش 3۲9

من به مسافرت مي روم )امام شناسي براي کودکان( 330
من بیش فعالم: راهنماي کودکان کم توجه و بیش فعال 331

من دنیا را دوست دارم 33۲
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من و آینه ي زشت 333
من و رایانه ام 334

منظومه شمسی 335
مورچه و حضرت سلیمان 336

موش 337
موفقیت در درس خواندن با ریبا: ربات یادگیري و برنامه ریزي 

آموزشی 338
مهارت هاي زندگي )براي کودکان( گوشه گیري، انزوا و تنهایي 

انتخاب دوست ...339
مهرداد اول 340

مهندس ساختمان 341
مي خواهم بنویسم از جمله به پاراگراف 34۲

باره  در  دیگر  پرسش هاي  و  دارد؟  دندانه  زیپ  چرا  مي داني 
اختراع ها 343

نافل باني: ویژه کالس هاي آموزش فلسفه براي کودکان 344
نجات کوروش 345

نزدیك ترین سیاره به خورشید: سیاره تیر 346
نقاشي با شابلن: همراه با شابلن اشکال مختلف 347

نقاشي هاي خالق 348
مکس  با  همراه  تجدیدپذیر  انرژي هاي  به  دلچسب  نگاهي 

آکسیوم ابردانشمند 349
و هیچکس رنگ کودکي مرا ندید 350

ورد و تند تایپ 1351
وروجك 35۲

هر چي که دارم از توست 353
هفت خوان رستم 354

همه مي تونن خالق باشن3   355
همه مي تونن خالق باشن4   356
همه مي تونن خالق باشن5   535 
همه مي تونن خالق باشن6   358

هنر امیلي: ویژه کالس هاي آموزش فلسفه براي کودکان 359
هیوالهاي دریایي )سه بعدی( 360

هیوالهاي سبز 361
هیوالي سبز دنیا را نجات مي دهد 36۲

یاد بگیریم بشنویم یاد بگیریم توجه کنیم 363
یاوران انرژی 364

یك جور دیگر نگاه کن 365
یك عالمه فکر هاي تازه، یك عالمه کارهاي تازه 366

100 نکته آموزشي براي تدریس علوم 367
100 نکته آموزشي براي تدریس مهارت هاي تفکر 368

101 بازی فکري و 65 معما براي کودکان 6 تا 10 سال 369
10 قصه تصویري از هزار و یك شب 370

1۲۲ نکته آموزشي براي تدریس ریاضیات 371
90 نکته آموزشي براي تدریس جغرافی 37۲

10 قصه تصویري از کلیله و دمنه 373
100 نکته آموزشي براي تدریس تاریخ 374

101 بازی براي آموزش مهارت هاي زندگي مخصوص کودکان 
براي کودکان رده سني 9 تا 15 سال 375

)از تولد تا 1۲ سالگی( 101 بازی براي تقویت تمرکز، توجه، رشد 
ذهني و هوش کودکان 376

365 شیوه خالق در هنر و کاردستي با دور ریختني ها: نقاشي، 
چاپ، تکه چسباني، اشکال برجسته و جعبه، صورتك و آدمك، 

کارت پستال و شابلون 377
براي  جغرافیا  و  شناسي  زمین  درباره  علمي  آزمایش   57

دبستاني ها 378
59 آزمایش درباره شیمي براي دبستاني ها 379

59 آزمایش علمي درباره زیست شناسي براي دبستاني ها 380
6۲ آزمایش علمي درباره ستاره شناسي براي دبستاني ها 381

63 آزمایش علمي براي آب و هوا براي دبستاني ها 38۲
65 آزمایش درباره فیزیك براي دبستاني ها 383
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پدیدآورندگان )مولف و مترجم(
آتش افروز، ریحانه 181 

آدامز، سیمون  175
آذر، احمدرضا 060، ۲79

آذربایجاني، علیرضا 00۲، ۲98
آرچر، شارون 367
آرلون،  پنلوپ 1۲3

آزاد، عباس ۲47
آگاسي، مارتین 191

آلرتن،  مایك 371
ابراهیم زاده، فاطمه 045، 163، ۲33، ۲34

ابراهیمي، ایلناز 109، 110
ابوکاظمي، محمدابراهیم 044

احمدي، احمد ۲59
ادیب، مریم 115

ارشادي، آزیتا 37۲
ازگلي، مرضیه 038

اسپیدکار، محبوبه 0۲7، 197
استیل، فیلیپ ۲78

اسدي کیا، حمید 089
اسماعیلي طاهري، حسن 139

اسماعیلي، ژاله 308
اسماعیلي، ملیحه ۲۲1

اسمالمن، کلر 068
اسمیت، پني 066

اسندن، رابرت 169

اصالني، ابراهیم 338
افجه اي، گلی 031

افشاري مقدم، علیرضا ۲83، ۲84، ۲85
اکسالد، کریس 001، 043، 067، ۲39، ۲60، ۲74

الوندي، حسین 066، 1۲3، ۲51، ۲59
الهه حج فروش، الهه 376 

الیوت، جین 179
امیرزادگان، مهری 068

اودانل، لیام ۲48
اورم، هلن 031

اورنگ، طوبا 005، 140، 155، 161، 189، 199، 333
اوکیموتو، جین دیویس 15۲

اوالس، فرانسوا 177
ایجادي، زهرا ۲44

ایزي، سپیده 040، 041، 04۲، 046، 156، 168، 175، 176، 
۲57 ،۲38 ،۲19

ایماني، حدیث 056
اینججیکیان، آزاد ۲75، 3۲0، 335

اینچز، آلیسون 148، 149، 36۲
باراني فر، حبیب ۲49
بارتل، آلیسون 369

باقري جبلي، علي رضا ۲4۲
باوفا، کریم 061

بخشعلي زاده، شهرناز  ۲71، 371
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بخیت، روزبه 314
بدخش، نزهت 019

برآبادي، محمود 035، ۲70
براون، پیتر 057
برگن، الر ۲۲0

بروزوویچ، ریچارد 078
بریجمن، راجر فرانسیس ۲81

بغالني، مازیار  007، 109، 110، ۲13، ۲18، ۲43، ۲95، 354
بمپتن، کلر ۲10

بوکت، استیون 368
بول، میشائیل اس 088

بوالك، کاترین ۲76
بومون، امیلي 0۲9، 173، 17

بهاري، محمدرضا ۲48
بهزادي، نازنین 074

بهشتیان، 376 
بهلول، عفت 017، 018

بهمني، نازیال 374
بید گرابر، برند 375
بیداریان، همتا 0۲1

بینگام، کار ۲51
پالمر، دبورا 056

پندار، فراز 306، 331، 35۲
پورقنبري قاضیاني، لیال 037

پیترسون، دوگ  306
پیمون، ماري- رنه 17۲
تاجیك پیر، عقیل 055

توحیدي منش،  جواد ۲45، ۲46، ۲47
توزنده  جاني، جعفر 340

تهامي، سیدرضا 157، 158، 159، ۲36، 309
تیلور،  باربارا 163، 343

تیلور، هلن 059
ثاني، سعید 308

جاوري، ایران 316
جاونا، جان 185

جباري، پریسا 063، 064، 065
جاللي، مریم ۲58

جوادیان،  مسعود 171
جوواني، کاویتسل ۲۲1

جهان بخش، زهرا 355، 356، 357، 358
جهانیان نجف آبادي، 056، 369، 375

چارمن، آندروگاف،  جکي 181
چیت ساز، محمدعلي 015
حاجعلي فرد، مرتضی 343

حاجي باقري امیري، عارفه 133
حبیب زاده، لیال 001، 093، 14۲، ۲39، ۲60

حسن بیگي، ابراهیم  016
حسیني طباطبایي، فرحناز ۲08

حسیني، ابراهیم ۲17 
حسیني،  افضل السادات 348، 365، 366

حق پرست فروحي، ثریا ۲59
حق پرست، نورا ۲90
حکیمي،  آزاده ۲9۲

حلواجي زاده، دلناز 073
حیدري ابهري، غالمرضا 030، 101، 10۲، 103، 104، 105، 

151
خاکسار، مسعود 179

خدایي، علي 138
خدمتگذار، فاطمه  180
خراشاهي، عباس ۲44

خلیلي، سپیده ۲10
رویا 003، 058، 069، 11۲، 1۲4، 1۲5، 1۲7، 1۲9،  خوئي، 
 ،300 ،۲8۲ ،۲73 ،۲4۲ ،194 ،193 ،188 ،184 ،154 ،141

31۲ ،305
خیمنس،  نوریا 076
دارابي، حمید ۲44

داس،  باني 09۲
دافعي، حمید 036

داالیي، حمیده 137
دانشفر، حسین 196

دانشمند، مرتضي 313
داهي، محمدرضا 047
دایي زاده، مهناز 303

دفتر ارتباطات توسعه دفتر مدارس امن و عاري از مواد مخدر 
وزارت آموزش و پرورش ایاالت متحده آمریکا 08۲

دفتر امور بین دولتي و نمایندگي هاي وزارت آموزش و پرورش 
ایاالت متحده آمریکا 080، 081، 083

دال بدویر،  کامیال 093
دالالندر، بنوا  188
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دلریو،  آلکسیا 11۲، 154، ۲4۲، 300
دوگیبرت، فرانسواز 003 ، 058، 1۲5، 141،  305

دومانتون،  سوفي 11۲، 154، ۲4۲، 300
دیواني، امیر 088

ذبیحي، علي  ۲80
راستي، مجید 304

راشدي، سعید  143
راشدي، لطیف  143

راعي، پیمان 316
راکول ، آن اف 075

رامشیني، فرشته 108، 336
رجب زاده، شهرام 349
رحیمي نژاد،  ویدا 34۲

رستگار مقدم، محمدضا 165
رضایي کهریز، بهروز  ۲7۲
رفیع، صبا 09۲، 190، 36۲

روحاني، مژده 019
روشني یان، مینو 195
روکا، نوریه 131، ۲37

رهگذر، رضا 079
ریچاردز، جولي 040، 041، 04۲، 045، ۲33، ۲34

زارعي، عباس 1۲8، 153، 311، 360
زنگوئي، محمدحسن ۲45، ۲46

ژوگال، سسیل 174
ساداتیان،  سیداصغر 339

ساالري، حسن 014، 043، 3۲1
سالم، سودابه 06۲
سالوي، اندرو 3۲3

سالینجر، امیلي ۲16
سبحاني طهراني، حسام  ۲67، 344، 359

سعادت، هستی 113، 131
سعیدي، علي 090

سلیماني، عادله 0۲3، 0۲4
سهیلي پور، محمد 095، 096، 097، 098، 099

سیدناصري،  فهیمه 106، 107
سیریت، دان 33۲

سیلورستاین، الوین 117، 314
سیلورمن، برفي 044
شادان، منوچهر 111
شادمهر، مائده 167

شارپ، برایان ۲44
شاو، رن)رون( 301

شایپرو، الرنس 363
شر، باربارا 376

شرکت توسعه صنعت اوراق بهادار وابسته به کمسیون اوراق 
بهادار مالزي 0۲۲

شریفي، لیال 078، 363
شهرتاش، فرزانه   ۲67، 344، 359

شیخي،  مژگان  ۲87، ۲88، 373
شیرمحمدي، محسن 091، 341

شیوکومار، کي 114
صالحي طالقاني، امیر 067

صفاري، زهرا 310
ضرغامیان، مهدی 0۲9، 177، 183، ۲69

ضیایي، محمدرفیع ۲55
طالبیان بروجني، حجت اله 0۲0

طباطبائي، افسانه 191، 30۲
طالبي ، محمد ۲54

عاقلتر، سعیده 05۲، 094، 166، ۲50، ۲56، ۲6۲، 3۲6
عبدالحسین زاده، هایده 057

عجایبي، نگار 049، 186
عراقچي، مهشید 367

عرفانیان، مهرداد 378، 379، 380، 381، 38۲، 383
عزیزي بدرباني، ژیال 0۲5

عسگري، مهناز 17۲، 173، 174، 178
علیجاني، حمیدرضا ۲75، ۲76، 3۲0، 335

غازیاني، میترا 134، 135، 136
غالمرضایي، حمیدرضا ۲81

فتاحي، حسین ۲35، 307، 370
فرزاد، حمیدرضا 315

فروتني، علي اکبر 0۲6
فروزش، فاطمه 033

فرهادیان، سلیمان 07۲، 077، 150، 187، 198، ۲40، ۲41، 
۲63

فضلي، رخسار 13۲
فیض آبادي، ابوالقاسم 006، ۲00، ۲01، ۲0۲، ۲03، ۲04، ۲05،  

۲07 ،۲06
فیکس، الگزاندرا 048، 049، 050

قادر، سیامك ۲۲4 
قاسمي،  مسلم 160
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قبولي درافشان، فاطمه 164
قرباني،  علیرضا 01۲، 3۲8

کاتبي رضواني، احسان 170، 18۲
کارولین مورگان، بن ۲59
کاظم، احسان ۲81، 301
کانر، جو 063، 064، 065

کتلناتو، پیتر 359
کراوس، جین آر 331

کرو، مگان مگینلي 190
کروبي، هایده 048، 050، 053، 054، 070، 075، 076، 130، 

۲94 ،۲37 ،۲۲0 ،185 ،15۲ ،149 ،148
کرون، کاترین 349

کریس، آکسلید 196
کریم دادیان، سمیه 181، ۲78

کریمي، عبدالعظیم 013
کشاورز، محمدعلي 347

کلمن، مارسي ۲۲۲
کلهر، فریبا 039
کلي، میج 03۲

کوالي،  جوي 094، ۲56، ۲6۲، 3۲6 
کوروساوا، یوکیکو 118، 119، 1۲0، 1۲1، 1۲۲

کینگ، کالین 179
گاف، جکي  180

گاالگر،  بیلیندا 14۲
گانري، آنیتا  196

گانزي، کریستین 164، 193
گراهام، ایان  176

گراهام، ایان 166، 168
گروه کودك و نوجوان گاج 146

گروه نویسندگان 070، 071، 113
گرین، جن 133، 134، 135، 136

گلداسمیت، مایك  053
گلرسن، روت 008، 009، 010، 011

گلشني، نوا 019
گلنن، میچل واي  3۲7

گیبرت)دوگیبرت(، فرانسواز ۲8۲
گیوي، شهرام  0۲0

النسیا، میشل  069، 1۲9،184، 194
الو، کري استامپ ۲59

الول، پتي 35۲

لوئین، نانسي 07۲، 077، 150، 187، 198، ۲40، ۲41، ۲63، 
346 ،3۲1

لوبلوآ- ژولین، رنه 19۲
لوبوم، ژوئل 183

لولین، کلر 165، 167
لیدر، اندي 37۲

لینمورگان، بن ۲51
لیوني، لیو ۲67

مارتین، جیمز ۲94، ۲99
مجدفر، مرتضي 086
محبوبي، مهران 114
محلوجي، شیرانا 073
مرادحاصل، امیر 100

مزیناني، محمدکاظم 004، ۲۲6، ۲30
مسرور، نصرت 03۲

مظاهري، خورشید ۲74
معافي، محمود 368

معلمي، بهرام 169، 3۲3
مفیدي نسب ، سعیده ۲96، ۲97، 351

مال محمدي، مجید 3۲5
ملکي، فاطمه ۲15

ملیحه شکوهي، ملیحه 008
مورفي، جولیا 374

مورگان، سالي 047
موریس ، نیل05۲، 186،  ۲08، ۲50

موسسه خط ممتد اندیشه 080، 081، 08۲، 083
مهاجراني، سیدمحمد ۲77، 3۲۲، 353

مهدیان، نیلوفر ۲99
مهراني، پریوش 350

میر، جوان 054
میرشمشیرگران، لیال ۲۲3

میست  ، رزالین 046، 156، ۲19، ۲38، ۲57
میالرد، آن 111

مینادر، جکي 014
میندن، سیسیلیا 054

نادري، ناصر 16۲، ۲61، 318، 319، 330
ناصري، مسلم ۲89

نایت، مري جین 130
نجات تیموري، عباس 364

نجفیان، نازنین 377
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نصراصفهاني، غالمرضا ۲11
نصیري،  کریم 3۲8

نقوي، سیده جواهر 334
نوروزي، داریوش ۲5۲

وات، فیونا 377
واثقي، بهروز 087، 116، 1۲6، 144، ۲۲5، ۲۲7، ۲۲9، ۲3۲، 

345 ،3۲9 ،۲91 ،۲86 ،۲66 ،۲53
واعظ  نیا، پانته آ 034

واندویل، آگنس  069، 1۲4، 1۲7، 1۲9، 184، 194، ۲73، 31۲
وحیدي، آرام ۲16، ۲۲۲، 3۲7، 33۲

وردریك، الیزابت 30۲
وزیري، جالل ۲93

ولي زاده، ماهان 0۲8

وناگس، پاتریشیا 111
ون کلیوز، جنیس 051

ویلمن،  مو ۲1۲، ۲14، 344
هاشمي مقدم، عاطفه 117

هاواك، دیوید ۲10
هرمز، حسن ۲47

هریسون، پل 1۲8، 153، 311، 360
هفت برادران، داریوش 145، ۲09، ۲۲8، ۲31، ۲64، ۲65، ۲68، 

361 ،3۲4 ،317
همتیان،  فریبا 337

هنرمند، میترا 084، 085
هوسي، محمود 059

یعقوبیان، محمد 118، 119، 1۲0، 1۲1، 1۲۲
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درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب
آبشن

063 بخوانیم. بدانیم...چرا؟، 064 بخوانیم. بدانیم...چگونه؟، 065 
بخوانیم. بدانیم...چه کسي؟، 108 پیرمرد فقیر، 109 تاریخ ایران 
براي بچه هاي ایران- ساسانیان- انوشیروان دادگر، 110 تاریخ 
ایران- ساسانیان- سورنا سردار شجاع،  براي بچه هاي  ایران 

114 تدبیر شیر، 336 مورچه و حضرت سلیمان

آتي نگر
0۲1 آموزش کامپیوتر براي کودکان

آراد كتاب
137 چگونه از محیط زیست خود محافظت کنیم

آميس
316 لي لي حوضك )پژوهشي در بازي هاي بومي محلي قمشه 

)شهر ضا(

آواي سورنا
195 دلفیني به نام باسکار

آوين
334 من و رایانه ام

ابوعطا
087 پایان یك رویا، 116 تصمیم بزرگ، 1۲6 جنگ بي پایان، 

144 حمله سارگون خونخوار، ۲۲5 سرنوشت امپراتور خودخواه، 
۲۲7 سفر آریایي ها، ۲۲9 سقوط بابل، ۲3۲ سوپ طوطي، ۲53 
طعمه ي شکارچي، ۲66 فرار دسته جمعي، ۲86 قربانیان گودال 
خدایان، ۲91 قلعه ي هفت دیوار، 301 کالس آموزش فلسفه: 
بهبود مهارت هاي تفکر و انگیزه ي یادگیري، 3۲9 مالقات با 

ضحاك ماردوش، 345 نجات کوروش

احرار
061 بخشندگي )در قرآن و حدیث(

امرود
086 بید پا در کالس درس: بازي ها ، فعالیت ها و پژوهش هاي 

خالقیت محور بر مبناي تمثیل ها و افسانه هاي 

انديشه معاصر
078 به خجالت بگو خدانگهدار: کتاب تمریني براي کمك 
به کودکان،  در غلبه بر کمرویي، 363 یاد بگیریم بشنویم یاد 

بگیریم توجه کنیم

بافرزندان
0۲8 اتوبوس دیوها

برترين انديشه
قدم  به  قدم  آموزش  کودك، 0۲0  سودوکوي  آموزش   019

پروژه هاي علمي دانش آموزان )دوره ابتدایي(
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برف
007 آرش کمانگیر، ۲13 رستم و سهراب، ۲18 زال و سیمرغ، 

۲43 سیاوش، ۲95 کاوه آهنگر، 354 هفت خوان رستم

بصائر
369 101بازي فکري و 65 معما براي کودکان 6تا10 سال

به نشر
انرژي   040 )ع(،  رضا  امام   039 آرایه ها،  و  آذین ها   004
آبي، 041 انرژي بادي، 04۲ انرژي خورشیدي، 045 انرژي 
هسته اي، 046 اورانوس و نپتون و سیاره هاي کوتوله، 05۲ 
ماه،  اما...، 156 خورشید و  نیست  باور کردني  باز یافت، 059 
دانستني هایي   164 انسان،  بدن  درباره  دانستني هایي   163
درباره ي جانوران منقرض شده و در معرض خطر انقراض، 
دانستني هایي   166 حشرات،  درباره ي  دانستني هایي   165
کوسه ها،  درباره ي  دانستني هایي   167 فضاپیماها،  درباره ي 
168 دانستني هایي درباره ي ماه، 175 دایرئالمعارف دانستني ها 
براي کودکان و نوجوانان )ج1(، 176 دایرئالمعارف دانستني ها 
براي کودکان و نوجوانان )ج۲(، ۲08 ذخیره ي انرژي، ۲19 
سوخت هاي   ۲33 سکه،   ۲30 سفال،   ۲۲6 مریخ،  و  زمین 
زیستي، ۲34 سوخت هاي فسیلي، ۲38 سیارك ها، ستاره هاي 
دنباله دار و شهاب ها، ۲50 صرفه جویي در مصرف آب، ۲57 
عطارد و زهره، ۲89 قصه هاي شیرین از زندگي معصومین، 
۲90 قصه هاي مسجد، 3۲5 مرغابي هاي مهمان، 355 همه 
مي تونن خالق باشن 3، 356 همه مي تونن خالق باشن 4، 
357 همه مي تونن خالق باشن 5، 358 همه مي تونن خالق 

باشن 6

بهجت
111 تاریخ جهان براي کودکان و نوجوانان

بهشتيان
376 )از تولد تا 1۲ سالگي(101بازي براي تقویت تمرکز، توجه، 

رشد ذهني وهوش کودکان

بين المللي گاج
146 حیات وحش ایران

پارس ا يليا
۲۲3 ستاره شناسي )گام پنجم(

پديده دانش
۲45 شکوفه هاي احکام 1، ۲46 شکوفه هاي احکام ۲

پروهان
308 گام به گام با آوا

پلك
055 بازي هاي فراموش شده

پيام آزادي
 1۲0 ،۲ جلد  کاغذ  جادوي   119 ،1 جلد  کاغذ  جادوي   118
جادوي کاغذ جلد 3، 1۲1 جادوي کاغذ جلد 4، 1۲۲ جادوي 

کاغذ جلد 5

پيشگامان پژوهش مدار
و  یادگیري  ربات  ریبا:  با  خواندن  درس  در  موفقیت   338

برنامه ریزي آموزشي

تولد
۲10 راز هاي مومیایي )سه بعدي(

تيزهوشان برتر
01۲ آزمون هاي روانشناختي کودکان- تعیین ضریب هوشي 
کودکان I.Q تعیین شخصییت کودکان، 3۲8 معما هاي چوب 

کبریتي

تيك
۲17 رویکرد حل مسئله در آموزش ریاضي: راهنماي معلمان 
ابتدایي، دانشجویان مراکز تربیت معلم و والدین، ۲54 طناب زني 

)ورزشي کامل براي همه(

تيمورزاده
117 تناسب اندام، ۲۲1 ساختمان گر، 314 گوش درد

جمال
101 پیامبر و قصه هایش ج 1، 10۲ پیامبر و قصه هایش ج ۲، 103 
پیامبر و قصه هایش ج 3، 104 پیامبر و قصه هایش ج 4، 105 پیامبر 
و قصه هایش ج 5، 151 خدا شناسي قرآني کودکان: پاسخ به 40 
پرسش کودکان ونوجوانان در باره خدا، ۲83 قرآن، کودك، سرگرمي 
1، ۲84 قرآن، کودك، سرگرمي ۲، ۲85 قرآن، کودك، سرگرمي 3
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چکه
191 دست ها براي زدن نیستند!، 30۲ کلمه ها براي اذیت کردن 

نیستند!

خيام آزمون
01۲ آزمون هاي روانشناختي کودکان- تعیین ضریب هوشي 

کودکان I.Q تعیین شخصییت کودکان

داريوش هفت برادران
145 حیات بر روي زمین، ۲09 راز غول هاي دریا، ۲۲8 
سفر به اعماق بدن، ۲31 سالطین آسمان، ۲64 غول هاي 
فرمانروایان   ۲68 فراموش شده،  غول هاي   ۲65 سیاه، 
زمین، 317 ما انسان ها، 3۲4 مخزن هاي اسرارآمیز، 361 

هیوالهاي سبز

دانش زنجان
036 اصول آموزش ریاضي در دوره ي ابتدایي

دانش نگار
۲44 سي و سه روش براي کمك به شمارش اعداد

دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد
۲96 کتاب کار نرم افزار ارائه مطلب، ۲97 کتاب کار ورد و تند 

تایپ، 351 ورد و تند تایپ 1

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
۲70 فرهنگ ترافیك براي کودکان و نوجوانان

ذكر
هوش،  تقویت  جهت  آموزشي  مازهاي   :3 پیچ  در  پیچ   106
: مازهاي آموزشي جهت تقویت هوش،  107 پیچ در پیچ 4 
براي  جغرافیا  و  زمین شناسي  درباره  علمي  378 57آزمایش 
دبستاني ها،  براي  شیمي  درباره  59آزمایش  دبستاني ها، 379 
380 59آزمایش علمي درباره زیست شناسي براي دبستاني ها، 
381 6۲آزمایش علمي درباره ستاره شناسي براي دبستاني ها، 
38۲ 63آزمایش علمي براي آب و هوا براي دبستاني ها، 383 

65آزمایش درباره فیزیك براي دبستاني ها

رهنما
34۲ مي خواهم بنویسم از جمله به پاراگراف

سايه گستر
088 پرسش و پاسخ هایي در باره خورشید، ماه و ستارگان، 091 
پزشك، 1۲8 جنگل )سه بعدي(، 153 خزندگان )سه بعدي(، 
۲75 فضاپیماها، ۲76 فضانوردان، 311 گربه سانان بزرگ )سه 
بعدي(، 3۲0 مأموریت هاي فضایي، 335 منظومه شمسي، 341 

مهندس ساختمان، 360 هیوالهاي دریایي )سه بعدي(

سپينود
به شیوه عربي )ضرب خواني(، 018  قرآن  زبان  آموزش   017

آموزش زبان قرآن به لهجه عربي )ضرب خواني(

سرو ياسين
00۲ آب، خاك، هوا نعمت هاي بزرگ خدا، 060 بچه خوش 
قول و امانتدار، ۲79 فکراي خوب براي بچه هاي خوب، ۲98 

کرم هاي باغچه ما

سوره مهر
06۲ بخوان با من بساز با من )1 و ۲(، ۲15 رفاقت با ساز هاي 

ایراني: سازشناسي براي کودکان

شايان نمودار
0۲6 آنچه باید از سالمت دهان و دندان بدانید

شباهنگ
068 بدن تو چه طور کار مي کند؟

شركت انتشارات فني ايران
031 از پسماند تا بازیافت، 03۲ از همه بدم مي آید، 044 انرژي 
 048 اسیدي،  باران   047 آزمایش،  روایت  به  صرفه جویي  و 
بازمصرف، بازیافت، بازکاهي در مصرف انرژي، 049 بازمصرف، 
بازمصرف،   050 پالستیك،  مصرف  در  بازکاهي  بازیافت، 
بازیافت، بازکاهي در مصرف کاغذ، 053 بازیافت چیست؟،054 
بازیافت در مغازه بابا بزرگ،  057 باغچه پسرك، 070 برق براي 
کودکان: کتاب سرگرمي و رنگ آمیزي، 071 برق و ایمني براي 
کودکان، 075 بنزین: صرفه جویي و محیط زیست، 076 بوي 
زباله! پیف )زمین ما(، 09۲ پس من چي؟: )درباره ي طالق(، 
113 تپلي باسواد مي شود، 130 چرا بازیافت؟، 131 چرا بترسم، 
148 خاطرات یك بطري پالستیکي، 149 خاطرات یك قوطي 
آلومینیمي، 15۲ خرس قطبي دانا: ماجراهاي خرس دانا براي 
مبارزه  کردن با گرم شدن زمین، 169 دانشمندان سبز،185 در 
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سیاره ي ما چه خبر است؟،  186 در مصرف انرژي صرفه جویي 
کنیم، 190 دزد دریایي کوچولو و بازیافت،۲16 روز زمین پاك، 
۲۲0 زیستگاه خرس قطبي، ۲37 سه اصل طالیي: باز مصرف، 
پروفسور  با همراهي  برق:  باز کاهي، ۲48 شناخت  و  باز یافت 
ماکس آکسیوم، ۲94 کامیون سبز،۲99 کره ي زمین در خطر 
است، 306 کي  بود کي بود من نبودم: درباره ي به گردن گرفتن 
تقصیر، 3۲3 محیط زیست به روایت نمودار،  3۲7 معلم سبز: 
سبز بودن چه آسون، 331 من بیش فعالم: راهنماي کودکان 
کم توجه و بیش فعال، 33۲ من دنیا را دوست دارم 337 موش، 
349 نگاهي دلچسب به انرژي هاي تجدیدپذیر همراه با مکس 
آکسیوم ابردانشمند، 35۲ وروجك، 36۲ هیوالي سبز دنیا را 

نجات مي دهد

به  وابسته  بهادار  اوراق  صنعت  توسعه  شركت 
كمسيون اوراق بهادار

0۲۲ آموزش گام به گام پس  انداز و سرمایه گذاري به کودکان

شهر تاش
۲67 فردریك: ویژه کالس هاي آموزش فلسفه براي کودکان، 
344 نافل باني: ویژه کالس هاي آموزش فلسفه براي کودکان، 
359 هنر امیلي: ویژه کالس هاي آموزش فلسفه براي کودکان

شهر قلم
191 دست ها براي زدن نیستند!، 30۲ کلمه ها براي اذیت کردن 

نیستند!

شهيد حسين فهميده
369 101بازي فکري و 65 معما براي کودکان 6تا10 سال

ضريح آفتاب
015 آشنایي با تدریس کتب هدیه هاي آسمان

طاهر
033 اسب چوبي

طبيب
117 تناسب اندام، ۲۲1 ساختمان گر، 314 گوش درد

طاليي
۲7۲ فرهنگ نامه طالیي نو آموز

عابد
034 استتار با رنگ آمیزي

عباس نجات تيموري
364 یاوران انرژي

عروج انديشه
094 پسري پشت پنجره، 180 دایرئالمعارف مصور تاریخ، 181 
دایرئالمعارف مصور گیاهان، ۲1۲ رخش و رستم، ۲14 رستم و 
سهراب، ۲56 عصبانیت، ۲6۲ غم و غصه، ۲78 فکر مي کنید 
چرا کشورها پرچم هایشان را برافراشته مي کنند وسؤال هاي 

دیگري در باره ي مردم و مکان، 3۲6 مشکالت

عصر غيبت
۲47 شکوفه هاي آسماني1

علوم پارسي
3۲8 معما هاي چوب کبریتي

غالمرضا نصراصفهاني
۲11 راهنماي آموزش مدیریت پول )ویژه ي کودکان و نوجوانان(

فردين
توران-  به  رستم  لشکرکشي   /1 سیاوش  خون خواهي   157
آوردن فرنگیس و کي خسرو- آغاز پادشاهي کي خسرو، 158 
خون خواهي سیاوش ۲/ پادشاهي کي خسرو- ادامه ي جنگ با 
توران- فرود، 159 خون خواهي سیاوش 3/ ادامه ي جنگ هاي 
ایران و توران، ۲36 سوگ سیاوش/ سیاوش و فرنگیس؛ قرباني 
حیله گري، 309 گذر از آتش و تاج/ بزرگ شدن سیاوش نزد 

رستم- ماجراي سودابه

فرزين
084 بیاین با هم بازي کنیم: شطرنج جلد دوم، 085 بیاین با هم 

بازي کنیم: شطرنج جلداول

قاطع البرهان
037 اصول شاداب سازي در مدارس

قدياني
مرگ  مفهوم  زیباي  تفسیر  خونه؛  اون  به  خونه  این  از   030
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براي بچه ها با نگاهي به دین و روانشناسي، 051 بازي کن 
و بیاموز )طرح هاي علمي و فعالیت آسان براي بچه ها(، 147 
حیوانات، براي کودکان، ۲35 سوگ سیاوش، ۲87 قصه هاي 
گلستان،  از  تصویري  قصه هاي   ۲88 بوستان،  از  تصویري 
براي تدریس علوم،  آموزشي  307 کیخسرو، 367 100نکته 
368 100نکته آموزشي براي تدریس مهارت هاي تفکر، 370 
10قصه تصویري از هزار و یك شب، 371 1۲۲نکته آموزشي 
براي تدریس ریاضیات، 37۲ 90نکته آموزشي براي تدریس 
جغرافي، 373 10قصه تصویري از کلیله و دمنه، 374 100نکته 
آموزشي براي تدریس تاریخ، 377 365شیوه خالق در هنر و 
کاردستي با دور ریختني ها: نقاشي، چاپ، تکه چسباني، اشکال 

برجسته و جعبه،

كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان
 16۲ قیچي،  و  قاشق  چي چي،   138 حواس،  آیینه   0۲7
و  کودکان  براي  ایران  اسالمي  انقالب  تاریخ  دانستني هاي 
نوجوانان آشنایي با شخصیت ها، حوادث و مفاه، 197 دنیایي که 

نمي شناسم، ۲93 کاغذ بازي )دایرئ المعارف کاغذ و تا(

كتاب چرخ فلك
۲55 عجب دوست نازنیني!

كميل تهران
350 و هیچکس رنگ کودکي مرا ندید

كياراد
101بازي   369 کودکان،  براي  خشم  کنترل  بازي هاي   056
فکري و 65 معما براي کودکان 6تا10 سال، 375 101بازي 
براي  کودکان  مخصوص  زندگي  مهارت هاي  آموزش  براي 

کودکان رده سني 9 تا 15 سال

گويش نو
۲5۲ طراحي بازي هاي رایانه اي آموزشي

لوح زرين
090 پرورش خالقیت در کودکان

ما و شما
و  انزوا  کودکان(گوشه گیري،  )براي  زندگي  مهارت هاي   339

تنهایي انتخاب دوست ...

مبتکران
089 پرندگان، ۲۲4 "سرگرمي هاي خالق 1؛شامل 79 سرگرمي 

خالقانه"، ۲58 علم

محراب قلم
003 آداب معاشرت، 038 افسانه هاي عامیانه، 0۲9 اختراعات، 
058 باغ وحش، 066 بدن انسان، 069 بدن من، 11۲ تبلیغات، 
1۲3 جانوران، 1۲4 جانوران دنیا، 1۲5 جانوران قطبي، 1۲7 
جنگل، 1۲9 جهان، 141 حشرات و موجودات ریزجثه، 154 
دایرئالمعارف  اسالم، 171  تاریخ  دایرئالمعارف  خطرها، 170 
دایرئالمعارف   173 جنگل،  دایرئالمعارف   17۲ ایران،  تاریخ 
حمل و نقل، 174 دایرئالمعارف خردسال، 178 دایرئالمعارف 
دایرئالمعارف   183 ورزش،  دایرئالمعارف   18۲ فضا، 
وسیله ها چگونه کار میکنند؟، 184 دایناسورها، 188 دردها و 
بیماري ها،193 دلفین ها و نهنگ ها 194 دلفین ها و وال ها، 196 
دنیاي شگفت انگیز، ۲4۲ سیاست، ۲51 طبیعت، ۲59 علوم، 
۲69 فرهنگ اعالم کودك، ۲71 فرهنگ ریاضي مدرسه، ۲73 
فصل ها، ۲81 فناوري، ۲8۲ فوتبال، 300 کسب و کار، 305 

کوهستان، 31۲ گرگ ها

مدرسه
نامه ي حضرت محمد صلي اهلل  زندگي  آفتاب مهرباني:   016
علیه و آله و سلم، 035 اسکندر مقدوني، 043 انرژي در آینده: 
انرژي خورشیدي، انرژي باد، انرژي آب و انرژي زمین گرمایي، 
سیاره  سیاره:  بزرگترین  سوخت، 07۲  و  فسیلي  سوخت هاي 
پیامبر  اورانوس، 100  سیاره  خوابیده:  پهلو  به  برجیس، 077 
خوبي ها، 150 خانه ما: سیاره زمین، 177 دایرئالمعارف علوم 
زمین، 187 درخشان ترین در آسمان: سیاره ناهید، 198 دورترین 
از خورشید: سیاره نپتون، ۲40 سیاره سرخ: سیاره بهرام، ۲41 
سیاره هاي کوتوله: پلوتون، کرون، سیریز و اریس، ۲61 غار حرا 
)داستان بعثت پیامبر اکرم)ص(، ۲63 غول حلقه دار: سیاره کیوان، 
۲77 فقط تو مي تواني، 304 کوه سنگي و داریوش بزرگ، 313 
گنجي پشت دیوار )عدل شناسي براي کودکان(، 318 ماجراي 
خورشید  مانند   319 کودکان(،  براي  )معادشناسي  باغ  یك 
مي درخشید )زندگي حضرت محمد صل اهلل علیه و آله و سلم(، 3۲1 
مجموعه آشنایي با منظومه خورشیدي: تیر، ناهید، زمین، بهرام، 
اورانوس...، 3۲۲ مجموعه کتاب هاي خداي  برجیس، کیوان، 
براي  )امام شناسي  مي روم  مسافرت  به  من  من!، 330  خوب 
کودکان(، 340 مهرداد اول، 343 مي داني چرا زیپ دندانه دارد؟ 
و پرسش هاي دیگر در باره اختراع ها، 346 نزدیك ترین سیاره به 
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خورشید: سیاره تیر، 347 نقاشي با شابلن: همراه با شابلن اشکال 
مختلف، 353 هر چي که دارم از توست

مرسل
139 چیستا مارها را دوست نداشت، 315 لك لك دانا و نقشه 

مسافرت: آموزش جهت یابي بدون قطب نما

مشق نيکو
0۲3 آموزش و تمرین خط تحریري پایه چهارم دبستان، 0۲4 

آموزش و تمرین خط تحریري تمام رده هاي سني

منادي تربيت
خالق پروري  چگونه  خالقیت:  آموزش  آسیب شناسي   013
و  کودك  دیني  تربیت  کن، 115  نگاه  شتر  به  نکنیم!، 079 
نوجوان: نکته ها و روش ها، 143 حشرات: کامل ترین مجموعه 

درباره ي مخلوقات خداوند مهربان، ۲9۲ کاردستي هاي خالق

موزون
179 دایرئالمعارف کوچك

موسسه انتشارات كورش چاپ
13۲ چرا بچه ها مدرسه  را دوست ندارند؟

موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
005 آرزوي بي بي سنجاقك، 140 حسود هرگز نیاسود، 155 
خاّلق باش )آموزش عملي خاّلقیت(، 161 داستان مداد رنگي ها، 
189 دروغ  کوچولویي که بزرگ شد، 199 دهاني که حرف بد 

مي زد. دهاني که بوي بد مي داد، 333 من و آینه ي زشت

موسسه فرهنگي هنري بشير علم و ادب
۲80 فلسفه براي کودکان

موسسه مناديان توسعه پايدار
073 بسته آموزشي کارآفرینان جوان )روکا(پاسخ فعالیت ها، 074 

بسته آموزشي کارآفرینان جوان )روکا( کتاب راهنما

مهاجر
348 نقاشي هاي خالق، 365 یك جور دیگر نگاه کن، 366 یك 

عالمه فکر هاي تازه، یك عالمه کارهاي تازه

مهر ميترا
از طبیعت محافظت کنیم؟، 134 چرا مهمه  133 چرا مهمه 
بازیافت کنیم؟، 135 چرا مهمه در مصرف انرژي صرفه جویي 

کنیم؟، 136 چرا مهمه در مصرف آب صرفه جویي کنیم؟

نحل
001 آب و هوا: پاسخ به کنجکاوي هاي کودکان و نوجوانان، 
و  کودکان  کنجکاوي هاي  به  پاسخ  انسان:  بدن   067
نوجوانان، 093 پستانداران: پاسخ به کنجکاوي هاي کودکان 
و نوجوانان، 14۲ حشرات: پاسخ به کنجکاوي هاي کودکان و 
نوجوانان، ۲39 سیاره زمین: پاسخ به کنجکاوي هاي کودکان 
کودکان  کنجکاوي هاي  به  پاسخ  علوم:  نوجوانان، ۲60  و 
و نوجوانان، ۲74 فضا: پاسخ به کنجکاوي هاي کودکان و 

نوجوانان

نخستين
دیداري   ۲01 ابوعلي سینا،  با  شگفت  دیدار   ۲00 آرش،   006
شگفت با استاد اخالق بزرگمهر حکیم، ۲0۲ دیداري شگفت با 
استاد سفر ناصرخسرو، ۲03 دیداري شگفت با حکیم عمر خیام 
نیشابوري، ۲04 دیداري شگفت با زکریاي رازي، ۲05 دیداري 
دیداري   ۲06 فردوسي،  ابوالقاسم  سخن  سلطان  با  شگفت 
شگفت با عارف شیرین سخن عطار نیشابوري، ۲07 دیداري 

شگفت با موالنا جالل الدین )مولوي(

نسل نو انديش
303 کوروش مؤسس حقوق بشر، 310 گرامي

نغمه نو انديش
008 آزمایش هایي درباره تکنولوژي، 009 آزمایش هایي درباره 
 011 صدا ها،  و  ضربه ها  درباره  آزمایش هایي   010 رنگ ها، 

آزمایش هایي درباره ي نور و سایه، 19۲ دلفین پادشاه موج ها

نگاه امروز
0۲5 آموزش هنر و پرورش تفکر: اولین کتاب تخصصي پرورش 

تفکر و توسعه هوش هاي چندگانه با عبور از جاده هنر

نواي مدرسه
014 آشنایي با بدن انسان براي کو دکان، 160 داستان پیامبران 

در قرآن
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نوروزي
۲49 شوخي بیجا

نوشته
095 پنجره اي به روشني: گامي نو در جهت حفظ و شناخت قرآن 
براي دبستاني ها، 096 پنجره اي به روشني: گامي نو در جهت 
حفظ و شناخت قرآن براي دبستاني ها، 097 پنجره اي به روشني: 

گامي نو در جهت حفظ و شناخت قرآن براي دبستاني ها، 098 
پنجره  اي به روشني: گامي نو در جهت حفظ و شناخت قرآن 
براي دبستاني ها، 099 پنجره اي به روشني: گامي نو در جهت 
حفظ و شناخت قرآن براي دبستاني ها080 به کودك خود کمك 
کنیم تاریخ بیاموزد، 081 به کودك خود کمك کنیم ریاضیات 
بیاموزد، 08۲ به کودك خود کمك کنیم شهروند مسئولیت پذیر 

باشد، 083 به کودك خود کمك کنیم علم بیاموزد
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موضوع درسي
تربيت بدني

316 ،۲8۲ ،۲54 ،085 ،084 ،055 ،037

رياضي
371 ،۲71 ،۲44 ،۲۲4 ،۲17 ،081 ،036 ،019

علوم تجربي
 ،041 ،040 ،0۲6 ،0۲0 ،014 ،011 ،010 ،009 ،008 ،001
 ،068 ،067 ،066 ،059 ،047 ،046 ،045 ،044 ،043 ،04۲
 ،1۲3 ،117 ،093 ،091 ،089 ،088 ،083 ،077 ،07۲ ،069
 ،153 ،150 ،145 ،14۲ ،141 ،139 ،137 ،1۲8 ،1۲7 ،1۲4
 ،177 ،17۲ ،169 ،168 ،167 ،166 ،165 ،164 ،163 ،156
 ،198 ،195 ،194 ،193 ،19۲ ،188 ،187 ،185 ،184 ،181
 ،۲38 ،۲34 ،۲33 ،۲31 ،۲۲8 ،۲۲3 ،۲۲0 ،۲19 ،۲09 ،۲08
 ،۲64 ،۲63 ،۲60 ،۲59 ،۲58 ،۲57 ،۲51 ،۲41 ،۲40 ،۲39
 ،314 ،31۲ ،311 ،۲98 ،۲81 ،۲76 ،۲75 ،۲74 ،۲68 ،۲65
 ،360 ،349 ،346 ،343 ،341 ،335 ،3۲4 ،3۲1 ،3۲0 ،317

383 ،38۲ ،381 ،380 ،379 ،378 ،367 ،361

علوم تربيتي
 ،13۲ ،107 ،106 ،090 ،086 ،078 ،056 ،0۲8 ،013 ،01۲

376 ،363 ،338 ،333 ،301 ،۲80 ،189 ،140

عمومي
065 ،064 ،063 ،051

فارسي
 ،159  ،158  ،157  ،116  ،114  ،108  ،033  ،007  ،006
 ،۲1۲  ،۲07  ،۲06  ،۲05  ،۲04  ،۲03  ،۲0۲  ،۲01  ،۲00
 ،۲66  ،۲53  ،۲43  ،۲36  ،۲35  ،۲3۲  ،۲18  ،۲14  ،۲13
 ،336  ،3۲9  ،310  ،309  ،315  ،307  ،۲95  ،۲88  ،۲87

373 ،370 ،354 ،34۲

قرآن
۲85 ،۲84 ،۲83 ،099 ،098 ،097 ،096 ،095 ،018 ،017

كار و فن آوري
 ،334 ،۲97 ،۲96 ،۲93 ،۲5۲ ،183 ،138 ،074 ،073 ،0۲1

351

كتاب هاي مرجع
 ،1۲7 ،1۲5 ،1۲4 ،1۲3 ،069 ،066 ،058 ،038 ،0۲9 ،003
 ،176 ،175 ،174 ،173 ،17۲ ،171 ،146 ،143 ،141 ،1۲9
 ،194 ،188 ،184 ،183 ،18۲ ،181 ،180 ،179 ،178 ،177

31۲ ،305 ،۲8۲ ،۲73 ،۲7۲ ،۲71 ،۲69 ،۲51 ،196

مطالعات اجتماعي
 ،137 ،1۲6 ،111 ،110 ،109 ،087 ،080 ،035 ،004 ،001
 ،۲30 ،۲۲9 ،۲۲7 ،۲۲6 ،۲۲5 ،۲۲1 ،۲10 ،180 ،16۲ ،144
 ،345 ،340 ،3۲3 ،315 ،304 ،303 ،۲91 ،۲86 ،۲78 ،۲70

374 ،37۲
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مهارت هاي زندگي
 ،048 ،034 ،03۲ ،031 ،0۲7 ،0۲5 ،0۲۲ ،005 ،003 ،00۲
 ،075 ،071 ،070 ،060 ،057 ،054 ،053 ،05۲ ،050 ،049
 ،133 ،131 ،130 ،113 ،11۲ ،094 ،09۲ ،090 ،08۲ ،076
 ،186 ،161 ،155 ،154 ،15۲ ،149 ،148 ،136 ،135 ،134
 ،۲48 ،۲4۲ ،۲37 ،۲۲۲ ،۲16 ،۲11 ،199 ،197 ،191 ،190
 ،۲99 ،۲98 ،۲94 ،۲79 ،۲67 ،۲6۲ ،۲56 ،۲55 ،۲50 ،۲49
 ،337 ،33۲ ،331 ،3۲8 ،3۲7 ،3۲6 ،3۲3 ،306 ،30۲ ،300
 ،359 ،358 ،357 ،356 ،355 ،35۲ ،350،  349 ،344 ،339

  369 ،375 ،366 ،365 ،368 ،364 ،36۲

هديه هاي آسماني
 ،104 ،103 ،10۲ ،101 ،079،100 ،061 ،030،039 ،016 ،015
 ،۲89 ،۲77 ،۲47،۲61 ،۲46 ،۲45 ،160،170 ،151 ،115 ،105

353 ،3۲5،330 ،3۲۲ ،319 ،318 ،۲90،313

هنر
 ،138 ،1۲۲ ،1۲1 ،1۲0 ،119 ،118 ،06۲ ،0۲5 ،0۲4 ،0۲3

377 ،348 ،347 ،308 ،۲93 ،۲9۲ ،۲15 ،147
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کلمات کلیدي
آب آشامیدني ۲50

آب و هوا 001، 059، 175، 38۲
آب و هواي کوهستان 305

آداب معاشرت 003، ۲49
آذین 004

 ،051  ،011  ،010  ،009  ،008 آزمایش 
383 ،38۲ ،381 ،380 ،379 ،378 ،367

آزمون و تمرین 001
آزمون هوش 01۲، 3۲8

آسیب شناسي 013
آشنایي با اعداد ۲44

آشنایي با حیوانات ایران 146
آشنایي با خطرها 154

آشنایي با دانشمندان و مشاهیر ۲0۲
آشنایي با قلب انسان ۲۲8

آشنایي با مشاهیر و دانشمندان ۲01، ۲06
آگاده ۲۲5

آگاه سازي کودکان 030
آگهي هاي تبلیغاتي 11۲
آلودگي 047، 3۲3، 36۲

آلودگي هوا ۲64
آلومینیوم 149

آمادگي جسماني 117، ۲54
 ،103  ،10۲  ،101  ،090 ابتدایي  آموزش 

314 ،134 ،133 ،104
آموزش احکام دیني ۲45، ۲46

آموزش اخالقي 061
آموزش ادبیات فارسي ۲35، 307، 34۲

آموزش اقتصاد 054
 ،110  ،109  ،087  ،080 تاریخ  آموزش 
 ،۲91 ،۲86 ،۲30 ،۲۲9 ،۲۲5 ،171 ،144

340 ،319 ،303
 آموزش تربیت بدني 316

جغرافیا 1۲8، 185، ۲73، 315،  آموزش 
37۲

آموزش خالقیت 086، ۲9۲
آموزش خوش نویسي 0۲3

 ،۲77  ،151  ،105  ،100 دیني  آموزش 
353 ،3۲5 ،313

آموزش رایانه 0۲1،۲96
ریاضي 019، 036، 081، ۲17،  آموزش 

371 ،۲71
 ،۲01  ،159  ،158 فارسي  زبان  آموزش 

373 ،3۲9 ،309 ،۲88 ،۲06 ،۲04 ،۲0۲
آموزش زیست شناسي 360
آموزش شطرنج 084، 085

آموزش شمارش ۲44
آموزش علوم 0۲6، 051، 079، 1۲9، 145، 

 ،۲68 ،۲65 ،۲64 ،۲31 ،۲۲8 ،۲09 ،196
361 ،3۲4

آموزش علوم اجتماعي 168
 ،011  ،009  ،008 تجربي  علوم  آموزش 
 ،044 ،04۲ ،041 ،040 ،0۲9 ،0۲0 ،014
 ،068 ،067 ،066 ،053 ،047 ،046 ،045
 ،1۲4 ،1۲3 ،117 ،093 ،089 ،083 ،069
 ،143 ،14۲ ،141 ،139 ،137 ،1۲7 ،1۲5
 ،167 ،166 ،165 ،164 ،163 ،156 ،153
 ،194 ،193 ،188 ،184 ،178 ،۲60 ،17۲
 ،۲51 ،۲39 ،۲38 ،۲34 ،۲19 ،۲08 ،195
 ،۲81 ،۲76 ،۲75 ،۲74 ،۲59 ،۲58 ،۲57
341 ،3۲7 ،3۲0 ،314 ،31۲ ،311  ،۲98

آموزش علوم تربیتي ۲33
آموزش فلسفه  197، 301

 ،0۲7 کودکان  براي  فلسفه  آموزش 
۲67،۲80

آموزش فني کودکان ۲۲1
 ،097  ،095  ،018  ،017 قرآن  آموزش 

۲84 ،160 ،099 ،098
آموزش کار با ورد ۲97، 351

آموزش کودکان 0۲۲، 056، 063، 064، 
 ،366 ،365 ،348 ،18۲ ،154 ،131 ،065

375 ،369
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آموزش کودکان 9-7 ساله ۲69
آموزش کار با رایانه 334

آموزش مذهبي 061، ۲89، ۲90
آموزش موسیقي 06۲

آموزش مهارت هاي زندگي  00۲، 005، 
 ،070 ،053 ،05۲ ،03۲ ،030 ،0۲8 ،0۲۲
 ،113 ،094 ،09۲ ،090 ،078 ،074 ،073
 ،149 ،140 ،136 ،135 ،134 ،133 ،131
 ،۲11 ،199 ،189 ،186 ،161 ،155 ،154
 ،۲56 ،۲55 ،۲50 ،۲49 ،۲48 ،۲4۲ ،۲37
 ،3۲6 ،3۲3 ،306 ،30۲ ،300 ،۲79 ،۲6۲
 ،364 ،36۲ ،35۲ ،350 ،337 ،333 ،33۲

368
آموزش نجوم 088، 335

آموزش نقاشي 347
آموزش و تمرین 078

آموزش هنر 0۲4، 0۲5، 119، 1۲0، 1۲1، 
377 ،۲15 ،147

آموزش تاریخ ۲۲6
آموزش هنر 118، 1۲۲

آموزشي قرآن ۲83
آموزنده  057

آهن ۲۲6
آینده نگري ۲08

ابزار و وسایل ۲۲1
ابزار و وسایل الکتریکي 183
ابزارهاي ستاره شناسي ۲۲3

ابوالقاسم فردوسي ۲05
ابوعلي سینا ۲00

اتحاد 161
اجتماعي 057

اجزاي رایانه 334
احساسات 339

اختراع 173، 343
اختراعات 0۲9

اختالالت رفتاري 339
اخالق ۲83، ۲84

ادب 03۲
ادبیات فارسي ۲95

 ،10۲  ،101  ،005،033 کودك  ادبیات 

 ،۲00 ،136 ،114 ،108 ،105 ،104 ،103
 ،350 ،307 ،۲66 ،۲35 ،۲14 ،۲1۲ ،۲05

373
ادبیات کودکان 1۲3، 174، 196

ادبیات نوجوان 169
ارتباط با دیگران 30۲

ارتباط چشمي 078
ارزیابي 13۲
ارسطو 035

اریگامي 118، 119، 1۲0، 1۲1، 1۲۲
استانداردهاي آموزش 083

استتار 034
استفاده از اشیا 348، 365

اسکندر مقدوني 035
اسالم در ایران 171

اشکانیان 110
اشکال هندسي 347

اصول دین ۲47، 313، 318، 330
اصول علم تاریخ 080

اطالعات 343
اطالعات عمومي 063، 064، 065، 146، 

۲7۲ ،۲70 ،181 ،179 ،177
اعتماد به نفس 333،35۲

اعضاي بدن 069
افزایش دقت ۲۲4

افزایش هوش و خالقیت 376
افسانه 086

افسانه هاي عامه 033
اقتصاد ۲11

اقوام آریایي ۲۲7
اکتشاف فضا ۲75، ۲76، 3۲0

اکتشاف فضایي 335
الکتریسیته 059

الهي نامه ۲53
امام رضا )ع( 039،3۲5

امامت 330
امانت داري 060

امواج نامرئي ۲60
اموي 170
اندوه ۲6۲

اندیشه و تفکر ۲79
انرژي 04۲، 043، 048، 135، ۲08، ۲33، 

349 ،۲81 ،۲58 ،۲34
انرژي آبي 040

انرژي الکتریکي ۲48
انرژي باد 041

انرژي خورشیدي 04۲، 070
انرژي فسیلي 075

انرژي موج 040
انرژي هسته اي 045

انزان 144
انشا 34۲

انقراض ۲99
انقالب  اسالمي 16۲

انوشیروان 109
اوان 144

اورانوس 046، 077
 اولین کلمات کودك 344

اهمیت مارها 139
ایران 16۲

ایران باستان 004، 171، ۲۲6
ایستگاه فضایي 088

اینترنت 0۲1
باد 001

باران اسیدي 047،۲99
بازآفریني ۲53
بازکاهي 049

بازمصرف 049، 050
بازنویسي 006، 007، ۲13، ۲18، 373

بازنویسي داستان 116، ۲35، ۲43، ۲87، 
354 ،310 ،307 ،۲95 ،۲88

بازنویسي شاهنامه 157، 158، 159، ۲1۲، 
309 ،۲36 ،۲14

بازنویسي شعر 336
بازنویسي کلیله و دمنه 114، ۲66

بازنویسي هزار و یك شب 370
بازي 019، 369، 375

بازي آموزشي ۲5۲، 355، 356، 376
بازي رایانه اي 154

بازي و فعالیت 355، 356
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بازي آموزشي 056
 ،054  ،053  ،05۲  ،049  ،048 بازیافت 
 ،۲۲۲ ،۲16 ،149 ،148 ،134 ،130 ،076

365 ،36۲ ،33۲ ،3۲7 ،۲9۲ ،۲37
بازیافت زباله 031، 190
بازي هاي آموزشي 358

بازي هاي محلي 316
بازي هاي نمایشي 055

باغچه 057
بخشندگي 061

بدن 068
بدن انسان 014، 051، 066، 067، 163، 

3۲4 ،۲7۲ ،175 ،174
بردیاي دروغین 304
برق 043، 071، 364

برنامه ریزي درسي 338
برنامه هاي بهبود آموزش 037

برنامه  نقاشي ۲97، 351
بزرگمهر 109

بزرگمهر حکیم ۲01
بسط پاراگراف  34۲

بعثت ۲61
بندپایان 165

بنگاه اقتصادي 300
بوستان ۲87

بهداشت دهان و دندان 0۲6
بهداشت رواني 056

بهرام گور 038
بیش فعالي 331

بیماري 188
بیماري هاي موش ها 337

پاداش هاي قرآني ۲83
پادشاهي داریوش 087

پادشاهي کي خسرو 158
پارت ها 340

پازل 146
پاك نگه داشتن زمین ۲16

پاورپوینت ۲96
پایة چهارم ابتدایي 0۲3، 157، 158، 159، 

309 ،۲36

پدافند غیرعامل 034
پدیده ي گل خانه اي 185

پرحرفي ۲3۲
پرستار 091
پرسش 180

پاسخ 001، 063، 064، 065،  و  پرسش 
 ،۲60 ،۲39 ،193 ،14۲ ،093 ،088 ،067

343
پرندگان 058، 089، ۲31

پروانه 14۲
پرورش 355

پرورش تفکر 0۲5
پرورش تفکر خالق 197

پرورش خالقیت 013، 084، 155، 33۲، 
377 ،366 ،365 ،358 ،357 ،356

پرورش مهارت هاي فکري 301، 3۲8
پروین اعتصامي 108، 336

پزشك 091
پژوهش ۲31

پس انداز 0۲۲، ۲11
پستانداران 093

پستان داران دریا 194
پسماند 031، 049، 050

پالستیك 049، 148
پلوتون ۲41

پول ۲11
پیامبر 100، ۲61
پیامبر اسالم 170

پیامبر اکرم)ص( 105
تا کردن کاغذ 118

تاریخ 038، 16۲، ۲7۲
تاریخ اسالم 100

تاریخ ایران 109، 110، 171
تاریخ ایران باستان 035، 1۲6، ۲۲7، ۲۲9، 

340 ،۲91 ،۲30
تاریخ جهان 111

تاریخ علم 0۲9، 173، ۲04
تاریخ مادها ۲91

تاریخ نیشابور 3۲5
تاریخچة بازي هاي المپیك 18۲

تازدن کاغذ 119، 1۲1، 1۲۲
تاکردن کاغذ  1۲0

تایپ متن 334
تأثیر تبلیغات 11۲
تبدیل مواد 379

تثبیت یادگیري 084
تحقیق ۲09، ۲64، ۲65، ۲68

تخریب جنگل 137
تخریب ساختمان ها 047

تخریب طبیعت 185
تخیل 148

تدریس تاریخ 374
تدریس علوم 367
تربیت دیني 115

تربیت بدني  035، 055، ۲8۲، 3۲۲    
تسخیر ایران 035
تشکیل ماه  168

تعلیم و تربیت 013، ۲80
تعلیمات اجتماعي ۲10، ۲66، ۲78، ۲86، 

37۲
تعلیمات دیني 015، 103، 104

تغذیة خزندگان 153
تغییرات آب و هوا ۲73

تغییرات بدن 069
تفاوت انسان ها 317

تفکر خالق 0۲7، 1۲6
تفکر فلسفي 0۲7، ۲67

تفکیك زباله 134
تقویت هوش 106، 107

تمثیل 086
تمدن اکد ۲۲5

تمدن سومر ۲86
تمدن عیالم 144

تمدن ماد 1۲6
تمدن ها 111
تمرکز 376

تمرین خوش نویسي 0۲4
تمرین و آزمون ۲97

تناسب اندام 117
توانایي درك و فهم 368
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توانمندي هخامنشیان 345
توحید ۲47، 3۲۲

توربین هاي بادي 041
تولید برق 045، 070، ۲48

تولید بنزین 075
تولید زباله ۲37

تولید کارخانه اي 300
تیر 346

جانشین 330
جانوران 1۲3، ۲7۲
جانوران قطبي 1۲5

جبرئیل ۲61
جدول 019، 098

جدول آموزشي 096
جدول سودوکو 095، 097، 099

جغرافیا 378
جمشید 038، ۲95

جنگ بدر 100
جنگل 1۲4، 17۲

جنگل شناسي 1۲8
جنگل ها 1۲7

جوادي آملي 115
جهان آفرینش 143
جهان باستان  111

چراگاه 1۲4
چرخه 349

چهارده معصوم ۲89
حرام ۲45

حرکت ها و عالمت ها 018
حروف الفبا 017

حسادت 140
حشرات 051، 14۲، 165

حضرت محمد)ص( 016، 319
حفاظت از زمین ۲99

حفاظت از محیط زیست 169
 ،053  ،05۲  ،031 زیست  محیط  حفظ 
 ،۲۲۲ ،190 ،185 ،137 ،133 ،130 ،076

33۲ ،3۲7 ،3۲3
حقوق بشر 303

حکایت هاي پیامبر اکرم )ص( 103،104

حکیم عمر خیام ۲03
حل مسئله 036، 146، ۲17، 3۲6

حمل  و نقل ۲70
حواس 059

حیات روي زمین 145
حیات وحش  179

 ،۲77  ،176  ،175  ،15۲  ،1۲7 حیوانات 
380

حیوانات جنگلي1۲8، 181
حیوانات دریایي 19۲، 193، 360

حیوانات کوهستان 305
حیوانات منقرض شده 164

حیوانات موذي 337
حیوانان در حال انقراض  164

خاطرات 350
خانه و محل زندگي جانوران 174

خجالت کودکان 078
خداشناسي 151، ۲77، 353

خدمات بهداشتي 091
خرس قطبي ۲۲0

خشونت 191
خط تحریري 0۲3، 0۲4

خطر 071
خالفت 170

 ،348  ،347  ،۲۲4  ،177  ،090 خالقیت 
375 ،355

خودآزمایي 196
خودنمایي ۲3۲

خورشید 043، 1۲9، 156، ۲74
خوش قولي 060

خون خواهي سیاوش 157
خویشتن داري 363
داریوش اول 304

داستان 005، 145، 148، 15۲، ۲07، ۲09، 
 ،317 ،۲68 ،۲65 ،۲64 ،۲31 ،۲18 ،۲13

361 ،349 ،3۲4
داستان آرش کمانگیر 006، 007

داستان آموزشي 014، 03۲، 034، 039، 
 ،139 ،114 ،113 ،100 ،09۲ ،086 ،054
 ،۲03 ،195 ،190 ،189 ،161 ،149 ،140

 ،306 ،۲80 ،۲67 ،۲66 ،۲6۲ ،۲48 ،۲۲۲
 ،336 ،333 ،331 ،3۲7 ،3۲7 ،315 ،313

364 ،36۲ ،359 ،35۲ ،344
 ،۲53  ،۲3۲  ،108  ،0۲8 آموزنده  داستان 

373
داستان اخالقي ۲49

تاریخي 087، 1۲6، ۲۲7، ۲۲9،  داستان 
345 ،303

داستان تخیلي 033
داستان تربیتي 199

داستان دو زبانه ۲1۲، ۲14
داستان دیني 016، 079، 101، 10۲، 160، 

۲90 ،۲89
داستان رستم و سهراب ۲14

داستان سیاوش 309
داستان کوتاه ۲55

داستان هاي اجتماعي ۲۲8
داستان هاي شاهنامه ۲95

داستان هاي علمي ۲98
داستان هاي کوتاه 350

دایرئالمعارف حمل و نقل 173
دایرئالمعارف گیاهان 181

 ،066  ،059  ،0۲9  ،003 دایرئالمعارف 
 ،171 ،143 ،141 ،1۲7 ،1۲5 ،1۲3 ،089
 ،180 ،179 ،178 ،176 ،175 ،174 ،17۲
 ،۲69 ،۲59 ،۲58 ،۲51 ،196 ،184 ،183

31۲
دایرئالمعارف ورزش 18۲

دایناسورها ۲65
درامد ۲11

درختان کوهستان 305
درد 188

درستکاري 306
درمان 188

دروغگویي 189
دروني سازي تربیت دیني 015

دستگاه هاي بدن 069، 163
دفاع از غیرنظامیان 034

دفاع ملي 034
دقت و تمرکز 106
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دلفین ها 19۲، 193، 194
دندان پزشکي 0۲6
دنیاي وحش 058
دوران معاصر 171

دورة ابتدایي 03۲، 135، 147، 153، 166، 
341 ،3۲0 ،319 ،17۲،311 ،168

دوست یابي 333
دیااکو ۲91
ذخیره ۲08

رئیس جمهور ۲4۲
راست گویي 189

راه آهن 057
راهکارها 08۲

راهنماي آموزش ۲9۲، ۲97
راهنماي آموزشي 015، 0۲0، 0۲1، 0۲7، 
 ،۲71 ،۲44 ،۲17 ،197 ،083 ،081 ،036
 ،37۲ ،363 ،359 ،351 ،338 ،334 ،۲96

377
رایانه ۲60

رستم و سهراب ۲13
رسم نقشه 315
رشد ذهني 376

رشد شخصیت 08۲
رشد کودکان 339
رعایت قوانین 003

رفتارهاي اجتماعي 339
رنگ آمیزي 071

رنگ ها 009، 059، 377
رنگین کمان 001

روابط اجتماعي 317
روابط با دیگران 191

روان شناسي 037
روزه ۲46

روش تدریس 015
روش شناسي ۲17

روش هاي تدریس 036
روم باستان 175، 180

رویکردهاي یادگیري ۲5۲
زال و سیمرغ ۲18

زباله 076، 130

زباله زدایي 05۲ 
زبان آموزي ۲43

زبان باز کردن 344
زبان بدن 078

زبان آموزي 006، 007، 116، ۲13، ۲18،  
370 ،354 ،۲95 ،۲43

زحل ۲63
زکریاي رازي ۲04

زمین 150، 177، ۲19
زمین شناس 378
زنبورعسل 14۲

زندگي 31۲
زندگي با طبیعت 133

زندگي پیامبر)ص( 101، 10۲
زندگي پیامبران 160
زندگي جانوران 1۲3

زندگي حشرات 141، 143
 ،167  ،1۲5  ،1۲4 حیوانات058،  زندگي 

 3۲۲ ،311 ،19۲
زندگي خزندگان 153

زندگي دایناسورها 184
زندگي در اعماق دریا 360

زندگي دلفین ها 195
زندگي شتر 079

زندگي مردم 004
زندگي موجودات ۲73

زندگي نامه 3۲5
زندگي نامة دانشمندان ۲00، ۲03، ۲05

زندگي نامه 016، ۲04، 319
زهره ۲57

زیست شناسي 165، ۲59، 380
زیستگاه جان داران ۲51
زیستگاه حیوانات 1۲4

زیست محیطي ۲94
زیگورات ۲86
زیورآالت 004

سؤال و جواب 151، 181
ساختمان سازي ۲۲1، 341

ساختن کاردستي 190
سارگون ۲۲5

سازشناسي براي کودکان ۲15
سازهاي ایراني ۲15

ساسانیان 109
سبز ۲94

سبزه 057
ستاره شناس 381

ستاره ها 1۲9
ستاره هاي دنباله دار ۲38

 ،۲۲4  ،099  ،098  ،095  ،071 سرگرمي 
 ،381 ،378 ،375 ،369 ،۲85 ،۲84 ،۲83

383 ،38۲
سرگرمي علمي 008، 011، 096، 097

سرگرمي کودکان 084، 085
سرگرمي و یادگیري 081

سرگرمي هاي علمي 009، 010
سرمایه گذاري 0۲۲

سعدي ۲88
سفال ۲۲6

سفر حیوانات 005
سفرنامه ۲0۲

سفرهاي رویایي ۲00، ۲05
سالمت 0۲6
سالمتي 117

سلسله ي هخامنشیان 035، 304
سمك عیار 038

سنگ ها 176
سوادآموزي 113

سوخت هاي زیستي ۲33
سوخت هاي فسیلي 044، ۲34

سودوکو 019، 098
سورنا 110

سوگ سیاوش ۲36
سومریان ۲۲5

سیاره 07۲، 077، 150، 187، 198، ۲40، 
346 ،3۲1 ،۲63 ،۲41

سیاره ها 1۲9، ۲74
سیاره ي زمین 179، ۲39

سیاست ۲4۲
سیاوش ۲43

سیرة بزرگان ۲89
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سیریزواریس ۲41
شابلن 347

شاتل فضایي ۲75
شاتل هاي فضایي 166

شاداب سازي 037
شادي 037

شاه عباس 038
 ،۲18  ،۲13  ،116  ،007  ،006 شاهنامه 

354 ،310 ،307 ،۲43 ،۲35
شب و روز 1۲9

شعرهاي کودکانه 017
شناخت قرآن 096

شوش 144
شهاب ها ۲38

شهید مطهري 115
شیشه ۲۲6 

شیعه ۲47
شیمي 379
صاعقه 001

صدا 010
صداقت و وفاداري 114

صرفه جویي 00۲، 044، 048، 075، 135، 
۲50 ،۲16 ،186

صرفه جویي در آب 134، 136
صفات خداوند 108، 3۲۲

صفویان 171
ضحاك ۲95

ضحاك ماردوش 3۲9
ضرب سکه ۲30
ضرب المثل  301

ضربه 010
طبیعت 051، ۲51

طبیعت 169
طراحي بازي رایانه اي ۲5۲

طالق 09۲
طناب بازي ۲54

طنز ۲55
عادات و رفتار 19۲

عباسیان 170
عبدالعظیم کریمي 115

عدل 313
عطار نیشابوري ۲06، ۲53

عطارد ۲57
عفونت گوش 314

علم مواد ۲59
علوم ۲58، 349

علوم تجربي 070
علوم تربیتي 01۲، 013، 106، 107، 13۲، 

374 ،358 ،357 ،356 ،338 ،301 ،140
علوم فیزیکي ۲59

علوم تربیتي 355
عمیر بن وهب 100

عواطف 094
غلبه بر ترس 131

فرهنگ اعالم کودك ۲69
فرهنگ ترافیك ۲70
فرهنگ ریاضي ۲71

فرهنگ عامه ۲7۲، 316
فرهنگ ها ۲78

فسیل ها 176
فصل ها 059

فضا 178، ۲۲3، ۲74، 3۲1
فضاپیما 166، ۲75

فضانوردان ۲76
فضانوردي 166

فعالیت علمي 196
فعالیت و بازي 357، 358

فعالیت و سرگرمي 367
فعالیت هاي آموزشي 0۲5

فعالیت هاي فوق برنامه 363
فکرهاي تازه 366

فلسفه براي کودکان 197، 344، 359
فن نگارش 34۲

فناوري 008، ۲81
فنون بازي ۲8۲

فوتبال ۲8۲
فیزیك 383

فیزیولوژي 014، 068، 163
فیل ها 058
قانون ۲4۲

قباد 109
قرآن ۲85

قرآن مجید115
قرآن و احادیث 061

قرن بیستم 111
قرون وسطا 111

قرون وسطي 180
قصه 105، 370

قضاوت اجتماعي 0۲8
قضاوت صحیح ۲91

قطب ۲۲0
قوانین بازي فوتبال ۲8۲

قهر و آشتي 3۲6
قهرمان ها 038

کار دستي  147
کارآفریني نوجوانان 073

کارآفریني نوجوانان و جوانان 074
کارخانه ها ۲64
کاردستي 377

کارکرد اندام ها 068
کالبدشناسي انسان 066

کاوه آهنگر ۲95
کتاب خواندن 113
کتاب دو زبانه ۲56

 ،0۲0  ،018  ،017 کمك آموزشي  کتاب 
147 ،137

کراسوس 110
کرم باغچه ۲98
کرم خاکي ۲98

کرون ۲41
کسب مهارت علمي 083

کسب و کار 073، 074،300
کلیله و دمنه 373

کم توجهي 331
کنترل خشم 056، ۲56

کنجکاوي 145، ۲31، 3۲4
کنجکاوي کودکان ۲۲8

کودك 08۲
کودکان 145، 191
کوروش ۲۲9، 303
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کوسه ها 167
کیفیت 13۲

 ،1۲۲  ،1۲1  ،1۲0  ،119  ،118 کاردستي 
۲9۲

کاغذ 050 
کامیون ۲94
کاني ها 176

کاوشگر فضایي 335
کلیله و دمنه 086

کم رویي 339
کمك آموزشي ۲07
کودکان ایراني 055

کودکي کوروش 345
کوه سنگي 304
کوه نوردي 305

کوه ها 305
کیهان شناسي 088

گازها ۲81
گاه نامة جاللي ۲03

گرافیك 0۲1
گربه سانان 058، 311

گردش آب ۲50
گردش فصل ها ۲73

گرگ ها 31۲
گرما ۲58

گرماي زمین ۲۲0
گرمایش جهاني 15۲

گفت وگو ۲79
گلستان ۲88
گورها ۲10

گوش درد 314
گیاهان ۲77، 380

گیاهان جنگلي 1۲8
النه سازي 089 

الیه ي ازون ۲99
لودیه ۲30 

ما قبل تاریخ 180
ماجراجویي ۲49

ماز 106، 107
ماشین ها 176

ماوس 351
ماه 156، ۲74
ماه نوردي 168

ماهواره 088
ماهي ها 360
مایعات ۲81

مأموریت فضایي 3۲0
مبارزه با ظلم 3۲9

مثبت نگري 094، ۲79
مثنوي معنوي ۲3۲

محیط زیست 050، 075، ۲94، ۲99، 337
محیط زیست شناسان 169

مدیریت مدرسه 037
مردم شناسي ۲78
مرزبان نامه 3۲9

مرگ 318
مرگ کوروش 087

مریخ ۲19، ۲40
مزرعه هاي خورشیدي 04۲

مسئولیت پذیري 306
مستحب ۲45

مسواك زدن199
مسیریابي 315

مشاهیر ۲07
مشتري 07۲

مشکالت زباله ها 031
مصرباستان 80 ،۲10

مصرف ۲08
مصرف آب 00۲

مصرف انرژي 044، 186
مصرف بهینه364

مطالعه و فراگیري 338
معاد ۲47، 318

معبد چغازنبیل 144
معما 369

معماهاي آموزشي 106
معماهاي چوب کبریتي 3۲8

معماي آموزشي 107
معماي عددي 371

مفرغ ۲۲6

مفهوم مرگ 030
مقبره ها ۲10
مکروه ۲45
مکه  170

منابع انرژي186
منابع اینترنتي تاریخ 080

منابع تاریخ 080
منطق و الطیر ۲06

منظومة خورشیدي ۲40
منظومة شمسي 046، 156، 178،  ۲19، 

335 ،۲57 ،۲38 ،۲۲3
منظومه خورشیدي 07۲، 077، 150، 187، 

346 ،3۲1 ،۲63 ،۲41 ،198
مواد باطله ۲9۲

مواد غذایي 3۲4
موتورها ۲81

موجودات دریایي ۲09
موسیقي و نقاشي085

مولوي ۲07، ۲3۲
مومیایي ۲10 
مهارت ها 08۲

مهارت هاي اجتماعي 055، 191، 30۲
مهارت هاي تفکر368

مهارت هاي ریاضي 081
مهارت هاي زندگي 003، 054، 087، 130، 

375 ،۲۲9 ،۲۲7 ،۲16
مهرداد اول 340

مهندس راه و ساختمان 341
میکروتوربین 040

میمون ها 058
میوه ها1۲7

نابودي زیستگاه ها 164
ناسزاگویي 199
ناصرخسرو ۲0۲

ناهید 187
نپتون 046، 198

نجوم ۲۲3
نستعلیق 0۲3، 0۲4
نظام آموزشي 13۲

نعمت ها 353
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نفت و گاز ۲34
نقاشي 334، 348

نکات قرآني ۲83، ۲84، ۲85
نکته هاي آموزشي 367، 371، 37۲، 374

نگاه تازه به اشیا 365
نماد مصرف ۲37

نماز ۲46، ۲90
نمایش اسالید ۲96

نور و سایه 011
نوع دوستي ۲53
نویسندگي 090

نهنگ ها 193
نیاز به غذا 3۲4

نیرو ۲58

نیروگاه 070
نیروگاه هاي سوخت زیستي ۲33

نیروها 383
واژه آموزي 30۲

واژه نامه ۲69
وال ها 194، ۲09

ورزش ۲8۲
وزیر ۲4۲

وسایل زندگي 183
وسایل نقلیه 173

وضو ۲46
ویژگي هاي حشرات ۲68

ویژگي هاي گیاهان تحقیق 361
هخامنشیان303

هدیه هاي آسماني 015
هفت خوان رستم 354

همدلي 363
همکاري 161

هنر براي کودکان 06۲
هوا 047

هوخشتره 1۲6
هوش آزمایي کودکان 01۲

هوش موسیقیایي 06۲
هوش آزمایي ۲۲4

هوش هاي چندگانه0۲5
یادگیري مفاهیم ۲85

یونان باستان 180
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نام و نشاني ناشران
آبشن

پستي:  کد  اول  ط.   ،114 پ.  جنوبي،  جمالزاده  خ.  تهران: 
1313845461 تلفن: 66967606

آتي نگر
تلفن:  اول  واحد 1، ط.  تهران: خ. جمالزاده جنوبي، پ. 144 

66565336

آراد كتاب
تهران: خ. کارگر جنوبی، ابتدای خ. روانمهر بن بست دولتشاهی 

پ. 1 کدپستی 1314615474 تلفن: 6648۲۲۲6

آميس
اصفهان: خ. چهارباغ عباسي، نبش خ. آمادگاه، مجتمع تجاري 
تلفن:   8144915318 پستي:  کد   5 واحد  اول،  ط.  چهارباغ، 

۲۲۲57063 ،3۲۲35063

آواي سورنا
تهران: خ. فخر رازي، ك. فاتحي داریان، پ. 14، ط. ۲، واحد 3 

تلفن: 66977964-7

آوين
خ.  آزادگان،  بلوار  بهایي،  شیخ  خ.  انتهاي  ونك،  تهران: 
تلفن: 88007083،  بیست و یکم غربي,  پ. 33، زنگ سوم 

880۲0815  ،88013600

ابوعطا
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ساختمان ناشران، ط. 
چهارم صندوق پستي: 13145-981 کد پستي: 1314733445 

تلفن: 40-66485937

احرار
تبریز: خ. دارایي، مقابل مسجد شهید مطهري، ك. مجتهدلر، 
بازارچه امیریه، ط. همکف، پ. 50  کد پستي: 5134934614 

تلفن : 0411-5۲3۲874

امرود
تهران: صندوق پستي: 16765-3496، کدپستي75814-16818    

تلفن:7789۲95۲           

انديشه معاصر
تهران: کیلومتر هفده جاده مخصوص کرج، خ. داروپخش، ك. 

ششم، پ. 17، ط. دوم تلفن: 44988670، 4498469۲

بافرزندان
تهران: خ. انقالب، مقابل تربیت بدني دانشگاه تهران، ساختمان 

1348، ط. ششم تلفن: 66950877

برترين انديشه
دشتستان  بین  پروین،  خ.  جي،  خ.  احمدآباد،  فلکه  اصفهان: 
تلفن:36۲69060،   39 پ.  نهم،  و  بیست  ك.  صباحي،  و 

09139033868 ،3۲۲94944
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برف
انقالب، خ. دوازده فروردین، نرسیده به جمهوري،  تهران: خ. 
ك. مینا، پ. ۲4 کد پستي: 1314953583 تلفن : 66490345، 

66951058

بصائر 
 اصفهان: خ. طالقاني، خ. نارون، پ. 13 تلفن:  09131184790

به نشر
مشهد: بلوار سجاد، ابتداي جانباز جنوبي، صندوق پستي: 157/ 
91735 تلفن: 4- 76۲5001-0511  تهران: خ. کارگر شمالي 
تلفن:  از چهارراه نصرت کوي شهید طاهري، پ. 16  باالتر 

889606۲0 ،88951739

بهجت
بین خ. ۲0 و ۲۲، پ. 16۲، ط.  تهران: خ. میرزاي شیرازي، 

زیرهمکف  تلفن: 88899907

بهشتيان
تهران: جنت آباد، خ. چهارباغ شرقي، 15 متري اول جنوبي، ك. قماشي، 

پ. 40، واحد 9  کدپستي:1473847461 تلفن : 44487591

بين المللي گاج
تهران: خ. انقالب، بین چهارراه ولی عصر و فلسطین، پ. 919 

تلفن: 6434۲705 ، 6419، 64۲0

پارس ايليا
اصفهان: خ. هشت بهشت غربی، حد فاصل گلزار و بزرگمهر، 
تلفن:    8154865773 پستی:  کد   8 واحد  آفاق،  ساختمان 

0937099۲380 ،3۲669331-3

پديده دانش
قم: بلوار. 45 متری صدوق، صدوقی 34، فلکه دوم، ك. گل 
تلفن: ۲901767،  پستی: 48953-37168  کد  سرخ، پ. 81 

 0۲51-7835169

پروهان
تهران: خ. ناصرخسرو، ك. حاج نایب، پاساژ مجیدي، پ.1/۲ 

تلفن:33963۲57 

پلك
تهران: خ. انقالب اسالمي، خ. وصال شیرازي، پ. 17، ط. 4 ، 

واحد 5 تلفن: 66481065

پيام آزادي
تهران: خ. جمهوری، ك. مظفری،  بن بست یکم پالك ۲ 

کدپستی 1175784551 تلفن: 33905515

پيشگامان پژوهش مدار
تهران: خ. کریم خان زند، خ. ماهشهر، نبش خ. یگانه، پ. 3 واحد 

1۲ تلفن: 88345۲1۲

تولد
تهران: تهرانپارس، خ. جشنواره، خ. امین، بیست متري عالمه 

طباطبایي، پ. ۲6 تلفن:  77330437

تيزهوشان برتر 
تهران: خ. انقالب، خ. سپاه، ك. شهید غفوري، پ. 17، واحد 3 

تلفن: 7751۲049، 0919۲6599۲9

تيك
پستي:  کد   64 پ.  ولي عصر،  ك.  مدني،  شهید  خ.  یزد: 

8919754414 تلفن : 8۲38196- 0351

تيمورزاده
تهران: خ. کریم خان زند، نبش میرزاي شیرازي، شماره 111، ط. سوم 

شرقي کد پستي: 1597985735  تلفن: 88809090، 8895111۲

جمال
کد   4۲۲ پ.  نهم،  فرعي  نه،  و  بیست  ك.  معلم،  خ.  قم: 
 ،0۲51-774۲5۲8،7746353 تلفن:   3715797744 پستي: 

091۲۲5۲0۲50 ،091۲8179808

چکه 
تهران: خ. شهید بهشتي، بعد از چهارراه سهروردي، خ. کاوسي فر، 
تلفن: 88547۲95، 88547۲96،  اول  ط.  پ. 3،  نکیسا،  ك. 

88547۲97

خيام آزمون 
تهران: خ. شریعتي، باالتر از سیدخندان، ك. خیام، پ. 4 تلفن: 

66466113

داريوش هفت برادران
تهران: خ. انقالب، خ. دانشگاه، بین لبافي نژاد و جمهوري، ك. 
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خاص، پ. 14 تلفن: 66494040

دانش زنجان
زنجان: خ. سعدي وسط، جنب بانك ملي شعبه سعدي، پ. ۲97 

تلفن: 3۲۲67۲۲، 3۲3۲۲99

دانش نگار
تهران: خ. انقالب، خ. منیري جاوید، خ. وحید نظري، پ. 14۲، 

ط. 3 صندوق پستي: 13145-634 کد پستي: 1314683174
تلفن: 66416676 ، 66400144 ، 66400۲۲0

دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد
یزد: خ.مطهري، پارك علم و فناوري، سالن موسسات، راهروي 

AC1، پ. 4  تلفن:  7۲60134

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
تهران: خ. انقالب، خ. 1۲ فروردین، نبش خ. وحید نظري، پ. 

۲55 تلفن: 888۲1۲64، 8830۲488

ذكر
خیابان انقالب. خ فلسطین جنوبی. ك. محتشم. پ. ۲0T طبقه 

اول غربی تلفن:  66468۲63

رهنما
دوازده  خ.  بین  ژاندارمري،  شهداي  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
فروردین و خ. فخررازي، پ. 110 و 11۲ تلفن: 664009۲7، 

6648166۲ ،66416604

سايه گستر
قزوین: چهارراه نادري، مقابل بیمارستان بوعلي، جنب داروخانه 

قانون، پ. 310  تلفن: ۲۲35305، ۲۲38033

سپينود
تلفن:   144 پ.  دوم،  ك.  مدرس،  متري  پنج  و  چهل  قم: 

091۲797167۲ ،36616735

سرو ياسين
تهران: شهرك ولیعصر، خ. حیدري، خ. بهرامي، جنب بانك مسکن، 
پ. ۲۲0، ط. اول تلفن: 66۲40040، 66۲16349، 091۲108885۲

سوره مهر
تهران: خ. حافظ، خ. رشت، پ. 3 تلفن:4 66477001-، 66460993

شايان نمودار
تهران: خ. انقالب، مقابل دانشگاه تهران، پ. 133۲، ط. فوقاني 
امیرکبیر کدپستي: 1431663981 تلفن: 66478761، 66478764

شباهنگ
کد   49 پ.  ژاندارمري،  شهداي  خ.  خ.انقالب،  تهران: 

پستي:1314755611

شركت انتشارات فني ايران
تهران: خ. شهید مطهری، خ. میرعماد، نبش کوچه یازده، پ. ۲4 
صندوق پستی: 3911-11365 کد پستی: 1587736511 تلفن: 

88750447 ،88505055

به  وابسته  بهادار  اوراق  صنعت  توسعه  شركت 
كميسيون اوراق بهادار

تهران: م. ونك، خ. مالصدرا، شماره 13، سازمان بورس و اوراق 
بهادار، ط. همکف  تلفن: 88679540-41

شهر تاش
تهران: خ. شهید لواسانی، خ. فربین، ك. حاتم خانی، پ. 6 کد 

پستی: 1576845716 تلفن: 88759906، ۲۲۲97367

شهر قلم
تهران: خ. سیدجمال الدین اسدآبادي، خ. جهان آرا، ك. 1/14، پ. 
1/4۲، ط. اول تلفن:  77181547، 880۲۲178، 77181545-6

شهيد حسين فهميده
 اصفهان: خ. فروغي، کوي بهارستان، بن بست شریعتي، شماره 

69، ط. اول تلفن: 33364747، 339008۲-3

ضريح آفتاب
مشهد: خ. امام خمینی، جنب اداره کل آموزش و پرورش تلفن: 

۲۲10045 ،۲۲3۲675

طاهر
تهران: م. ونك، خ. ونك، نبش بزرگراه کردستان، ساختمان آینه 
ونك، ط. چهارم، واحد 407 کد پستي: 1991954115 تلفن : 

 88786679-80

طبيب
تهران: بلوار کشاورز، خ. شانزده آذر، پ. 68  تلفن: 6690919۲، 

8895111۲
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طاليي
ك.   جنوبی،  سرپرست  خ.  طالقانی،  خ.  فلسطین،  م.  تهران: 

پارس، پ. 11، واحد۲، تلفن: 66483066

عابد
تهران: خ. کارگر شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، خ. قدر، پ. 
تلفن: 665133۲1، 66515۲49، 665676۲6-7،  واحد 1   ،4

091۲5148471

عباس نجات تيموري
)عج(،  ولیعصر  خ.  فردوس،  بلوار  صادقیه،  دوم  فلکه  تهران: 

خ.شهید ظرافتي، پ. 47، ط. سومف تلفن: 440386۲8

عروج انديشه
 مشهد: چهارراه شهدا، پاساژ فیروزه، ط. منهاي یك، پ. 6 تلفن: 

۲۲4۲۲48  ،۲۲۲4۲99 ،۲۲81877

عصر غيبت
قم: زنبیل آباد، سی متری قائم، ك.  پنجم، فرعی اول سمت 

راست، پ. 3۲ تلفن: 091۲65115۲1

علوم پارسي 
تهران: خ. مصطفي خمیني، روبروي بیمارستان دکتر سپیر، ك. 

بانکي، پ. 4، واحد 1۲ تلفن: 33956640

غالمرضا نصراصفهاني
اصفهان: خ. جي، خ. تاالر، بعد از بانك صادرات، ك. کوشان، پ. 

11 تلفن: 0913107۲939

فردين
تهران: تهرانپارس، خ. استخر، بوستان 1۲ شرقي، مجتمع کاج، 

بلوك E4، ط. 3 کد پستي: 1655684563تلفن: 77057301

فرزين
خ.  فخررازي،  خ.  و  دانشگاه  خ.  بین  انقالب،  خ.  تهران: 
پستي:  واحد ۲ کد  ژاندارمري، پ. 130، ط. چهارم،  شهداي 

1314754845 تلفن : 6646۲406، 66484190

قاطع البرهان
تهران: م. خراسان، خ. خاوران، ك. شهید فهیمی، پ. 8، ط. 
1 کد پستی: 1775814771تلفن: 337۲7۲35، 33034838، 

091۲۲۲40۲89

قدياني
تهران: خ. انقالب، مقابل دانشگاه، خ. فخررازی، خ. شهدای ژاندارمری 

غربی، پ. 90 کد پستی: 1314733861 تلفن: 66404410

كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان
تهران: خ. شهید بهشتی، خ. خالد اسالمبولی، جنب سینما کانون، 
 ،88715545 تلفن:   1511647416 کد پستی:   ۲4 و   ۲۲ پ. 

88710661 ،8896۲971

كتاب چرخ و  فلك
خ. انقالب، خ. ابوریحان، خ. روانمهر غربی کوچه بهار، پ. 3 

کدپستی 1315653171 تلفن: 66493348

كميل تهران
تلفن:  مفتح، پ. 73، ط. 1  خ.  میدان قدس،  دماوند،  تهران: 

091۲443981۲ ،763۲7116

كياراد
اصفهان: خ. مسجد سید، ك. خلیقي پور، پ. 11 تلفن:336۲699

گويش نو
انقالب، خ. فخررازی، خ. شهید وحید نظری، پ.  تهران: خ. 
61، واحد B1۲ کد پستی: 1314765143 تلفن: 66956050، 

66484534

لوح زرين
تهران: خ. کارگرجنوبي، خ. روان مهر، ك. دولت شاهي، پ. 1، 

واحد. 10 تلفن:66961۲57

ما و شما
تهران: خ. گیشا، خ. بیست و سوم، ط. همکف، پ. 16 تلفن: 

88۲70791 ،091۲5106156

مبتکران 
نظری،  وحید  شهید  خ.  فخررازی،  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
پستی:   کد   1596-13145 پستی:  صندوق   4 واحد   ،59 پ. 

1314764961 تلفن: 66954390-۲، 610941۲3

محراب قلم
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهداي ژاندارمري، پ. 
104 صندوق پستي: 13145-568  کد پستي: 1314733663 

تلفن: 66490879-80، ، 091۲1۲7۲۲43
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مدرسه
تهران:  نرسیده به پل کریم خان زند، ك. شهید حقیقت طلب، پ. 
8 صندوق پستي:  14155-1949 کد پستي: 1598857911 

تلفن: 889۲4750، 889۲475۲، 888003۲4-9

مرسل
کاشان: خ. شهید رجایي، خ. آیت اهلل مدني، ك. فرخ ۲، پ. 37 

کد پستي: 8713743993  تلفن : 4454513

مشق نيکو
پستي: 9314745686  کد  و7   5 پ.  17شهریور،  خ. 

تلفن 3357310:

منادي تربيت
پستي:  کد   ۲6 پ.  بیمه،  ك.  نجات اللهي،  استاد  خ.  تهران: 

1599813813تلفن: 88809787

موزون
تهران: م. توحید، خ. نصرت غربي، ك. ناصر حسیني، پ. 7، ط. 

اول تلفن:  66438۲56

موسسه انتشارات كورش چاپ
انتهاي خ. ترکمنستان، نبش ك.  تهران: خ. شهید مطهري، 
پستي 1566968861:  کد   14 واحد  پنجم،  ط.   ،۲ پ.  سرو، 

تلفن:  8845941۲، 88438396

موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
تهران: خ. سهروردي، چهارراه کیهان، ساختمان اورنگ، ط. اول، 
پ. 31۲، واحد 3 کد پستي: 1577665147 تلفن : 4430۲319، 

091۲۲۲11861 ،885333۲6

موسسه فرهنگي هنري بشير علم و ادب 
تهران: ضلع جنوبي م. فردوسي، پ. 78۲ ط. 3 تلفن:66737166

موسسه مناديان توسعه پايدار
تهران: م. توحید، خ. ستارخان، نبش کوثر سوم، ط. 3 ف واحد 

1۲ تلفن: 661۲0374

مهاجر
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، ك. نیکپور، پ. 5، ط. سوم  
کد پستي: 1314753665  تلفن: 66410036، 6695۲199 ، 

6695۲۲00

مهرميترا
تهران: خ. سهروردي شمالي، خ. اندیشه سوم، پ. 53، واحد 4 

تلفن: 88444485

نحل
تهران: خ. انقالب، پل چوبي، خ. حقوقي، پ. 41، واحد 3 تلفن: 

88944088

نخستين
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، نبش خ. روانمهر، پ. 
تلفن: 66418979،  پستي: 1314713115  کد  اول  ۲۲7، ط. 

66498148

نسل نو انديش
تهران: م. ولیعصر، ابتداي خ. کریم خان زند، پ. 308، ساختمان 

کیمیا، ط. اول، واحد 14 تلفن: 8894۲۲47-9

نغمه نو انديش
تهران: م. رسالت، خ. شهید سلمان طرقي، ك. 16۲غربي، پ. 18، 
ط. همکف صندوق پستي: 15745-1354 تلفن: ۲۲535464، 

091۲304۲4۲1 ،77۲11116 ،77۲770۲0

نگاه امروز
 تهران: م. انقالب، خ. کارگر جنوبي، خ. لبافي نژاد، پ. 174، واحد 

یك تلفن: 66497300

نواي مدرسه
تهران: خ. ایرانشهر شمالي، نرسیده به خ. طالقاني، پ. 140، 
ط. دوم، واحد 5 کد پستي: 1583617618 تلفن: 888۲0583، 

091۲30۲۲698 ،888۲۲845

نوروزي
تلفن:  همکف  ط.  رضا،  پاساژ  بهشتي،  شهید  خ.  گرگان: 

09113719115 ،۲۲4۲۲58

نوشته
کد  نوشته  نشر  نوید،  ساختمان  فلسطین،  خ.  اصفهان: 
 ،  3۲۲08610  ،3۲۲۲6445 تلفن:    8143984117 پستي: 

0913316۲070


