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530. یورگنسن، روبین/ دال، شلی. آموزش رياضیات در دبستان. امیرحسین آشنا. تهران: 
بینش نو، 1393، 456 ص، وزیری

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، مواد و روش های آموزشی، روش تدریس

چكیده: آموزش ریاضی در سال های ابتدایی زندگی قدرت خالقیت و تفكر و توانایی استدالل 
را تقویت می کند، نظم فكری به وجود می آورد و زیبایی شناسی ذهن را رشد می دهد. کتاب حاضر 
به معرفی روش های جدید آموزش ریاضیات پایه برای دانش آموزان ابتدایی و متوسطه مقدماتی 
اختصاص دارد. در هر فصل، مواردی که ممكن است به یادگیری ریاضی کمك کند، به طور خالصه 

و با ذکر مثال توضیح داده شده است.

531. گالور، دیوید/ گالور، پنی. آموزش مفاهیم ساده براى كودكان. فرزاد رضایی. تهران: 
آبشن، 1392، 32 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: بازی های آموزشی، سرگرمی ها، نقاشی، ریاضی

چكیده: در این کتاب تمرین هایی مناسب نونهاالن تنظیم شده که توانایی آن ها در تشخیص 
مفاهیم کاربردی و شناختی را رشد می دهد. آموزش مفاهیم همراه با راهنمایی هایی برای والدین 
است که استفاده بهتر از کتاب را به دنبال دارد. تصاویر واضح و رنگ های شاد در کتاب، یادگیری 

را برای کودکان آسان تر می کند.

رياضی
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532. عسگری، ناهید. اسم من ...مثلث. تهران: کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان، 
1393، 36 ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى: بازی های آموزشی، بازی ها و سرگرمی های کودکان، نقاشی

چكیده: کتاب حاضر حاوی سرگرمی های آموزشی و بازی هایی است که به کودکان در درک و 
کاربرد رنگ ها، شناخت اشكال هندسی و بكاربردن آن ها در نقاشی کمك می کند. محتوای کتاب 
به نونهاالن این فرصت را می دهد تا دنیای پیرامون خود را بهتر درک کنند و نسبت به شكل ها و 

رنگ های اطراف خود حساس تر باشند.

533. عسگری، ناهید. اسم من.. مربع. تهران: کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان، 
1393، 36 ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى: نقاشی، هندسه، بازی ها و سرگرمی های کودکان

چكیده: کتاب پیش رو دربردارنده بازی هایی برای آموزش شكل هندسی مربع به کودکان است. 
در هر صفحه تصاویر و نقاشی هایی که این شكل را در خود دارند آمده است. در ادامه، بازی هایی در 

نظر گرفته شده تا طی آن ها کودک نقاشی های مرتبط را بیاموزد.

534. عسگری، ناهید. اسم من... دايره. تهران: کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان، 
1393، 36 ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى: نقاشی، هندسه، بازی ها و سرگرمی های کودکان

چكیده: کتاب حاضر حاوی شكل ها و نقاشی هایی رنگی است که به معرفی شكل هندسی دایره 
برای کودکان اختصاص دارد. طرح ها و عكس های کتاب کاربرد دایره در محیط اطراف، حیوانات و 

پدیده ها را به کودکان نشان می دهد.
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535. چوپانی نجف آبادی، مهری. بازى و هنر آموزش رياضی. نجف آباد: مهر زهرا )س(، 
1392، 48 ص، خشتی

مخاطب: معلم، والدین، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كلیدى: ریاضیات، بازی های آموزشی، بازی ها و سرگرمی های کودکان

چكیده: بازی الزمه دوره کودکی و زندگی است و می تواند آموزش دهنده مفاهیم اساسی به 
کودک باشد و او را از خودمحوری برهاند. این کتاب حاوی مجموعه فعالیت ها و بازی هایی است که 
درس های ریاضی پایه را به کودکان می آموزد. شمارش اعداد، یافتن مضرب ها، جدول ضرب و... از 

جمله مفاهیمی است که در کتاب آمده است.

536. موسی پور، منصوره. براى آزمون تیمز آماده شويم سؤال هاى هدفدار رياضی 
براى دانش آموزان دوره ابتدايی. رشت: بلور، 1393، 88 ص، رقعی

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: سوم تا پنجم

چكیده: مطالعه بین المللی ریاضی و علوم TIMSS یكی از گسترده ترین پژوهش های بین المللی 
است که به وسیله انجمن بین المللی ارزشیابی تحصیلی IEA انجام می گیرد. در این کتاب گلچینی 
از نمونه سوال های ریاضی تیمز سال های 2007 و 2011 فراهم آمده است. برای تثبیت یادگیری 

نمونه سوال هایی مشابه این آزمون نیز در نظر گرفته شده است.

537. اعتمادیان، زهره. جزيره رياضی )كتاب كار و تمرين رياضی دوم ابتدايی(. 
تهران: آرمان رشد، 1393، 112 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم

كلمات كلیدى: تمرین ها، بازی های آموزشی، حساب

چكیده: کارافزارها برای یادآوری مفاهیم کالس، تكرار و تمرین و ایجاد آمادگی برای کالس های 
آتی تدوین می شوند. اثر پیش رو شامل تمرین هایی برای درک مفاهیم اصلی حساب )جمع، تفریق 
و...( است که با هدف ایجاد عالقه به این درس طراحی شده است. کتاب عالوه بر تمرین های حل 
کردنی، دربردارنده سوال های چهارگزینه ای و پرسش هایی برای ساخت کاردستی های ریاضی است.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي200

538. مسعودی پور، حمید. چرتكه: رياضی سوم دبستان. تهران: دانش آفرین/  رشد اندیشه، 
1393، 166 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: در صورتی که مفاهیم درسی به شكلی ساده تر در حین آموزش ارائه گردند، بسیاری از 
مشكالت آموزشی دانش آموزان حل می شود. کتاب پیش رو حاوی توضیحات تكمیلی و قابل فهم 
برای موضوعات درسی کتاب است. همچنین آزمون هایی برای مرور مطالب هر فصل و ارزیابی 

نقاط قوت و ضعف دانش آموزان نیز در نظر گرفته شده است.

539. پندی، زهره. دو كلمه حرف ماشین حساب پنجم دبستان. تهران: فاطمی، 1393، 
96 ص، وزیری

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: پنجم

كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، ریاضیات، حساب، ابزارهای کمك آموزشی

چكیده: اگر ماشین حساب به عنوان یك ابزار آموزشی، و نه صرفاً وسیله ای برای کنترل محاسبات 
به کار رود، بیشترین فایده را برای دانش آموزان خواهد داشت. کتاب پیش رو معرفی جامعی از کاربرد 
ماشین حساب را ارائه می دهد. نگارنده بعد از شرح موقعیت های مناسب یادگیری ریاضی به واسطه 
ماشین حساب، طی فعالیت های عملی )همراه با شكل( طریقه انجام اعمال اصلی با ماشین حساب در 
حوزه اعداد طبیعی، کسری، اعشاری و نیز شكل نمایش رقم ها در صفحه ماشین حساب را شرح می دهد.

540. کشفی، اکبر. رياضی 4 ام دبستان )كتاب كار(. تهران: خیلی سبز، 1393، 144 ص، 
رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: درس، تمرین ها، آزمون ها

چكیده: الگوهایی که در مسئله های ریاضی با آن ها روبه رو می شویم به دو صورت اند: یا الگوهای 
عددی )ارتباط بین گروهی از اعداد(، یا الگوهای هندسی )ارتباط میان گروهی از اشكال(. در کتاب 
حاضر ضمن ارائه درس و راهبردهای حل مسئله، پرسش ها و تمرین هایی برای ارزیابی دانسته ها در 

قالب های گوناگون ارائه گردیده است.
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541. عبدی، فرشته. رياضی اول دبستان )كتاب كار(. تهران: خیلی سبز، 1393، 156 
ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: امروزه استفاده از کتب کمك آموزشی که با شیوه های نوین آموزشی منطبق باشند، برای 
تثبیت یادگیری و تمرین و تكرار ضروری است. در کتاب پیش رو مفاهیم ابتدایی و اصلی ریاضی 
با استفاده از شكل های کمك آموزشی و تمرین هایی با درجات گوناگون دشواری به دانش آموزان 
آموزش داده می شود. الگوی سؤاالت مختلف و به صورت جای خالی، پرکردنی، کوتاه پاسخ، حل 

کردنی و... است.

تهران:  و تمرين.  كار  اول دبستان: كتاب  رياضی  مریم.  ابوالخیری،  اسماعیلی   .542
سیاهرود، 1393، 254 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: تمرین ها، پرسش ها، درس نامه

چكیده: با پیشرفت علم و تكنولوژی فرصت های بیشتری برای ایجاد تغییر در روند آموزش پدید 
آمده است. در کتاب حاضر عالوه بر درس نامه ای که شامل توضیحات مختصر درباره نكته های 
کلیدی درس است، مجموعه ای از فعالیت های عملی و دست ورزی تدارک دیده شده تا فعالیت های 

کالسی نوآموزان صورت اکتشافی به خود گیرد.

543. علی رضا خضابی، مینا / مصدقی نیك، کبری. رياضی چهارم ابتدايی. کرج: گردوی 
دانش، 1393، 208 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، درس، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: تنوع در تمرین و توجه به بازنمایی های مختلف یك مفهوم باعث ارائه بهتر محتوای درس 
و بهبود فرایند یاددهی-یادگیری می گردد. در این کتاب سعی شده همه مباحث کتاب درسی به 
زبانی ساده به کودکان آموزش داده شود. سپس با ارائه تمرین های متعدد، برای مباحث درسی و 

چالش های فراروی دانش آموزان راه حل ها و مثال های مناسب ارائه گردیده است.
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544. معدنی، نادره. رياضی دوم ابتدايی. تهران: بین المللی گاج، 1393، 192 ص، رحلی
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم

كلمات كلیدى: درس، تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: ریاضی درسی مفهومی است و به همین دلیل کتاب های آموزشی این درس بایستی 
به گونه ای شیوا و جذاب برای دانش آموزان ارائه شود. کتاب حاضر حاوی تمرینات گوناگون همراه 
با بازی و سرگرمی است که بر اساس اهداف جزئی کتاب درسی تدوین شده است. نحوه طراحی 
تمرینات به گونه ای است که با در نظر گرفتن تنوع در ارائه مطالب، ذهن دانش آموزان برای فهم 

مباحث ریاضی فعال می گردد.

545. رئیسی، فریبا...]و دیگران[. رياضی دوم دبستان )كتاب كار(. تهران: خیلی سبز، 1393، 
225 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم

كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: ریاضیات دانشی است که پایه های تفكر منطقی و استدالل دانش آموزان در آن شكل 
می گیرد. این مجموعه که در بردارنده آموزش مفاهیم پایه و تمرینات طبقه بندی شده بر مبنای 
اهداف کتاب درسی است، به پرورش نظام فكری و درست اندیشیدن کودکان، ایجاد توانایی در 
انجام محاسبات ذهنی و توانایی حل مسئله کمك می کند. نیز نمونه هایی از آزمون خودسنجی و 

سنجش ماهانه نیز در پایان فصول تدارک دیده شده است.

546. قدیریان، الهه. رياضی دوم: كتاب آزمون. تهران: سیاهرود، 1393، 104 ص، رحلی
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم

كلمات كلیدى: آزمون ها، پرسش ها، تمرین ها

و  مرور محتوای درس  برای  مناسبی  ابزارهای  برنامه ریزی شده  و  آزمون های جامع  چكیده: 
بازخوانی مطالب مهم اند. کتاب پیش رو شامل چهار نوع آزمون است که برای پایه مورد نظر تدوین 
شده است. آزمونك های مختصر در پایان هر درس، آزمون های ماهانه و میان ترم در دو سطح، 
آزمون های پایانی نوبت اول و دوم و آزمون های چهارگزینه ای در سطح عالی، محتوای کتاب را 

تشكیل می دهند.
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547. رئیسی امجد، علیرضا / شمس، اعظم. رياضی سوم ابتدايی. تهران: بین المللی گاج، 
1393، 172 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: درس، تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: دانش ریاضی تفكر منطقی افراد را رشد می دهد و به آن ها قدرت استدالل و تجزیه و انتزاع 
می بخشد. این کتاب نوعی دفتر مشق و تمرین است و با آموزش های روان، به فراگیران کمك 
می کند ضمن سرعت بخشیدن به فرایند یادگیری- یاددهی، انگیزه تداوم آموزش را پیدا کنند. کتاب 
حاوی تمرین ها و فعالیت هایی است که طبق برنامه درسی تدوین شده اند و عالوه بر تثبیت یافته ها، 

فرصت ارزشیابی به وسیله آزمون های مستمر نیز در کتاب فرهم است.

548. ارژنگ، علی. رياضی سوم ابتدايی: كتاب كار و تمرين. تهران: سیاهرود، 1393، 
144 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: درس نامه، تمرین ها، آزمون ها

چكیده: ممارست و تمرین در جریان یادگیری روند آموزش را تسریع می بخشد و دانش آموزان 
را برای یادگیری های بیشتر و بهتر آماده می گرداند. کارافزار پیش رو حاوی درس نامه )دربردارنده 
محتوای فصل های کتاب( و تمرین ها و فعالیت های عملی و علمی است. مطالبی نیز با عنوان بیشتر 

بدانیم برای یادگیری بیشتر در نظر گرفته شده است.

549. موری بختیاری، پژمان. رياضی ششم فرهیختگان. اهواز: مهزیار، 1393، 255 ص، رحلی
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: ششم
كلمات كلیدى: آزمون ها، درس نامه، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: کتاب پیش رو حاوی درس نامه، تمرین های تكوینی و آزمون های پایانی و جامع است. 
محتوای درس نامه به گونه ای طراحی شده که آموزش مفاهیم با روش فعال و اغلب مبتنی بر 
یادگیری اکتشافی بوده و از هرگونه قاعده گویی و حافظه پروری خودداری شده است. در طراحی 
آزمون های پایانی و جامع هر فصل، سوال های متنوع و خارج از معمول نیز در نظر گرفته شده است.
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550. آکارافوجی، توشی/ ایایتاکا، شیگرو. رياضیات بین المللی 1. تهران: آبرنگ، 1393، 165 
ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: ریاضیات، تمرین ها، درس نامه

چكیده: کتاب حاضر ترجمه ای از بهترین و جدیدترین کتاب های آموزشی کشور ژاپن است. 
رویكرد آموزشی کتاب مفهوم سازی است. در هر مبحث، درس جدید همراه با شكل و نقاشی توضیح 

داده شده است و در پایان درس، تمرین های مختصری برای نونهاالن طراحی شده است.

551. رستگار، محمد. رياضیات جادويی: جذابیت بخشیدن به رياضیات در كلیه 
پايه ها. تبریز: نخبگان خالق، 1393، 280 ص، جیبی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى: سرگرمی های آموزشی، بازی و سرگرمی، معماها

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده بیش از 150 معما و سرگرمی ریاضی است که مهارت حل مسئله 
و تفكر منطقی را در نوجوانان و کودکان تقویت می کند. در پایان کتاب، جواب معماها همراه با 
توضیح و رسم شكل درج شده است. میزان دشواری هر معما و مخاطبان هر سؤال در کنار آن 

مشخص گردیده است.

552. یوسفی، سیدمهدی/ دارا، سپیده. رياضی دان كوچك پايه ى سوم ابتدايی. قم: المك، 
1393، 144 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: آموزش ریاضی، کمك آموزشی، سوم دبستان

چكیده: کتاب های کمك آموزشی متناسب با کتاب های درسی، به تمرین و آموختن بهتر مطلب 
کمك می کنند. درکتاب »ریاضی دان کوچك سوم دبستان« از مجموعه کتاب های »ریاضی دان 
کوچك«، مفاهیم و تمرینات به صورت تلفیقی طراحی شده  و با درس های علوم، فارسی، اجتماعی 
و ... آمیخته شده اند. کتاب هشت فصل دارد و هر فصل شامل »آزمون های تستی، آزمون های 
تشریحی و جدول انتظارات« است. محتوای کتاب به خط تحریری است و معماها، چیستان ها و 
لطیفه هایی در قالب زنگ تفریح در کتاب گنجانده شده اند تا دانش آموز خسته نشود. مفاهیم پیچیده 

نیز در قالب نكته توضیح داده شده اند تا مشكالت احتمالی دانش آموز برطرف شوند.
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553.  جعفری منفرد، نفیسه/ کریمیان فرد، علی. طرح درس حل مسئله رياضیات كانگورو 
پنجم دبستان. تهران: فاطمی، 1392، 68 ص، رقعی

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، ریاضیات، مسائل، روش شناسی

چكیده: مهم ترین مهارت در ریاضی مهارت حل مسئله و انتخاب راهبرد مناسب برای هر تمرین 
است. کتاب حاضر حاوی راهبردهای آموزشی برای حل مسائل ریاضی است. برای هر یك از 
مسابقه های  از  مسئله  تعدادی  ریاضی  درسی  کتاب های  در  شده  مطرح  هشتگانه  راهبردهای 

دوره های گذشته کانگورو گلچین و همراه توضیحات ارائه شده است.

554.  علی اکبری، محمدمصطفی. طرح درس حل مسئله رياضیات كانگورو چهارم 
دبستان. تهران: فاطمی، 1392، 60 ص، رقعی

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، ریاضیات، مسائل، روش شناسی

چكیده: خیلی اوقات مسئله ها راه حل هایی متفاوت از آنچه ما تاکنون با آن ها آشنا بوده ایم دارند و 
برای حل آن ها الزم است نگرش خود را تغییر دهیم. کتاب پیش رو حاوی راهبردهایی هشت گانه 
برای حل مسائل ریاضیات است. در هر درس بعد از آموزش مختصر هر راهبرد، تمرین های عملی 
برگرفته از مسابقات سال های گذشته برای تثبیت آموزش درج شده است. کتاب به تقویت تفكر 

خالق دانش آموزان کمك می کند.

555.  وزیری هامانه، مریم. طرح درس حل مسئله رياضیات كانگورو دوم دبستان. 
تهران: فاطمی، 1392، 64 ص، رقعی

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، ریاضیات، مسائل، روش شناسی

چكیده: الزمه کسب مهارت حل مسئله داشتن تفكر واگرا به معنی چندبعدی نگری به مسائل 
است. کتاب پیش رو دربردارنده راهبردهای علمی و آموزشی برای معلمان برای ارتقای دانش 
ریاضی فراگیران است. تمرین ها و فعالیت ها بعد از آموزش هر راهبرد طی هر جلسه آموزشی تشریح 
شده و تدوین گردیده اند. سؤاالت و مطالب می توانند راهكار مناسبی برای تقویت مهارت حل مسئله 

و تفكر خالق دانش آموزان باشد.
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556.  محمدطالبی، سمیه. طرح درس حل مسئله رياضیات كانگورو سوم دبستان. 
تهران: فاطمی، 1392، 60 ص، رقعی

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، ریاضیات، مسائل، روش شناسی

چكیده: بیشتر مسائلی که در ریاضی با آن ها برخورد می کنیم ممكن است راه حل های متفاوتی 
داشته باشند. کتاب پیش رو در بردانده روش های گوناگون حل مسائل ریاضی در پایه مورد نظر 
است. در هر بخش بعد از آموزش راهبرد ویژه، نكاتی برای معلمان درج گردیده و تمرین هایی برای 

تقویت دانش و تفكر خالق و تفكر واگرا  ارائه شده است.

557. اسدی گرمارودی، جعفر. طرح درس حل مسئله رياضیات كانگورو ششم دبستان. 
تهران: فاطمی، 1392، 60 ص، رقعی

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، ریاضیات، مسائل، روش شناسی

چكیده: انتخاب راهبرد مناسب برای حل مسئله مهم ترین مرحله در حل هر مسئله است. در این 
کتاب برای هر یك از راهبردهای هشت گانه مطرح شده در کتاب های درسی ریاضی، تعدادی 
مسئله از دوره های گذشته مسابقه کانگورو گلچین شده و همراه با توضیح برای معلم، به منظور 
استفاده در کالس ریاضی مدرسه ارائه شده است. راهبردها به تقویت مهارت حل مسئله و تفكر 

خالق کمك می کند.

558. علی محمدزاده، ثریا/ حبیبی، سحر. كار طاليی رياضی چهارم دبستان. تهران: کاگو، 
1393، 120 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: تمرین ها، آزمون ها، درس

چكیده: ریاضیات دانش فراگیری قواعد استدالل و تفكر منطقی است و تمرین های ریاضی به 
تقویت اندیشه استدالل گر کودکان می انجامد. کتاب پیش رو حاوی مجموعه تمرین های مختلف 
همراه با درس نامه ای مختصر است که به عنوان تكلیف تمرینی برای نونهاالن در نظر گرفته شده 

است. سطح سؤاالت گوناگون و مبتنی بر اهداف هر فصل است.
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559. ابراهیمی، معصومه/ علی محمدزاده، ثریا. كار طاليی رياضی دوم دبستان. تهران: 
کانون گسترش علوم، 1393، 184 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم

كلمات كلیدى: تمرین ها، راهنمای آموزشی، پرسش ها

چكیده: دنیایی که در آن زندگی می کنیم جهانی علمی است که در آن هر روز به کشفیات بشری 
اضافه می شود. انتقال این کشفیات به نسل های جدید از دغدغه های عمده هر نسل است. در کتاب 
پیش رو پرسش ها و فعالیت هایی مبتنی بر مفاهیم کتاب درسی تدوین شده است. ساختار پرسش ها 

گوناگون است و در ابتدای هر بخش درس نامه ای از نكات کلیدی آن بخش آمده است.

560. لشگری، معصومه/ قلیزاده، نسرین. كار طاليی رياضی سوم دبستان. تهران: کاگو، 
1393، 140 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: تمرین ها، راهنمای آموزشی، پرسش ها

فعالیت های  در جریان  آموخته ها  گرفتن  کار  به  یادگیری  از روش های مجرب  یكی  چكیده: 
کمك آموزشی است. کارافزار پیش رو حاوی درس نامه ای مختصر به همراه پرسش های کلیدی 
و فعالیت هایی برای تثبیت آموخته های کالسی است. در خالل فصل ها همچنین آزمون هایی برای 

ارزیابی آموخته ها تنظیم شده است.

561. موسوی، اکرم السادات. كار و راهنماى رياضیات اول ابتدايی. تهران: تیزهوشان، 
1392، 158 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: ریاضیات، آزمون ها، تمرین ها، کودکان تیزهوش

چكیده: اصطالح »تیزهوش« به آن دسته از کودکان که نسبت به گروه سنی خود توانایی بیشتری 
در درک مفاهیم درسی دارند اطالق می شود. این اثر که بر اساس مطالب و عناوین کتاب درسی 
تدوین گردیده، حاوی فعالیت های عملی و بازی های فكری برای تقویت دانش ریاضی پایه و بهبود 
مهارت شمارش، تفكیك اعداد، جمع و تفریق و... است. در کتاب، فعالیت هایی برای انجام در محیط 

خانه همراه با تصاویر و اشكال رنگی گنجانده شده است.
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562. اسدیان، انسیه. كاربرگ رياضی چهارم ابتدايی. تهران: مبتكران، 1393، 54 ص، رحلی
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم
كلمات كلیدى: پرسش ها، تمرین ها، آزمون ها

چكیده: حل تمرین و ممارست بعد از یادگیری کالسی رمز موفقیت دانش آموزان در دروس مدرسه 
است. کاربرگ پیش رو حاوی پرسش های کامل کردنی، درست و نادرست، کوتاه پاسخ، جورکردنی 
و... است که فرایند آموزشی کالس را تكمیل می کند. چینش سؤاالت بر اساس سطح دشواری بوده 

و مفاهیم اصلی هر سؤال محتوای درس را تداعی می کند.

563. رضوی طاهری، سمیه سادات. كاربرگ رياضی سوم ابتدايی. تهران: مبتكران، 1393، 
52 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: پرسش ها، تمرین ها، آزمون ها

رو،  این  از  دارند،  نیاز  مدرسه  از  بعد  بیشتری  تمرین  و  مرور  به  دانش آموزان  بعضی  چكیده: 
فعالیت های کاربرگ برای آن ها می تواند مفید باشد. کتاب حاضر حاوی پرسش های متنوع برای هر 
هفته آموزشی است که امكان ارزیابی بعد از آموزش را برای فراگیران فراهم می آورد. الگوی سؤاالت 

متنوع بوده و بر اساس مباحث کتاب درسی است.

564. برجی اصفهانی، محمد. كاربرگ رياضی ششم ابتدايی. تهران: مبتكران، 1393، 50 
ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: پرسش ها، تمرین ها، آزمون ها

چكیده: فعالیت های کاربرگ کمك می کند تا نقاط بهبود در فرایند یاددهی- یادگیری قابل 
بررسی و شناسایی باشد. این کتاب حاوی پرسش های متنوع از مطالب کتاب درسی است که 
با سطوح گوناگون دشواری و در قالب های متنوع تدوین شده اند. سؤاالت در موارد لزوم با اشكال 

کمك آموزشی همراه شده اند.
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565. قادری، زهرا/ رشیدی، ملیحه. كتاب جامع رياضی گراد پايه چهارم ابتدايی. تهران: 
گراد، 1393، 152 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: ریاضیات، تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: در این کتاب سعی شده با تاکید بر اصل حوصله، تمرین و تفكر، دانش آموزان با ماهیت 
ریاضی و اصول حاکم بر آن آشنا شوند. سوال های ارائه شده همراه با حل آن ها و آزمون های 

طبقه بندی شده، ضمن ارزیابی مناسب دانش آموزان، ریاضیات پایه آن ها را تقویت می کند.

566. صدیقی، محمدتقی. كتاب جامع رياضی گراد پايه ششم ابتدايی. مشهد: گراد، 
1393، 152 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: درس، پرسش ها، تمرین ها، آزمون ها

چكیده: یادگیری علم ریاضی موجب می شود انسان بر بخش بزرگی از مسائل زندگی خود فائق 
آید و مشكالت دشوار برای او آسان گردد. کتاب حاضر مجموعه ای از درس آزمون ها، نكات کلیدی، 
تمرین های متنوع درسی، سؤاالت تكمیلی و تستی است. در ابتدای هر بخش مفاهیم اصلی درس 

به صورت مختصر و کلیدی ارائه گردیده و در ادامه پرسش های تكمیلی آمده است.

567. خدایاری، مریم/ سعادت، ام کلثوم. كتاب كار )بدون پاسخ( رياضی چهارم ابتدايی. 
تهران: منتشران، 1393، 134 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: تمرین ها، درس نامه، آزمون ها

چكیده: آموزش اصولی دروس ابتدایی می بایست همراه با تكالیف متنوع و تكرارشونده باشد. 
اثر پیش رو شامل مفاهیم و نكته های اصلی کتاب درسی همراه با مثال های متنوع است. انواع 
پرسش های تستی، تكمیل کردنی، تشریحی و راهبردهای گوناگون حل مسئله، دانش آموزان را به 

شوق کشف و لذت بردن از حل مسئله رهنمون می کند.
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568. ترزقی، سیدجواد. كتاب كار رياضی چهارم دبستان. مشهد: امید مهر، 1393، 160 
ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: کتاب های تمرین این امكان را فراهم می آورند که دانش آموزان در فرایند حل مسئله درگیر 
شوند و هر از گاهی با چالش هایی روبه رو گردند. در این کتاب برای هر یك از درس ها تعدادی 
تمرین و فعالیت های هدفمند و کاربردی با عنوان »کار در خانه« ارائه شده و در کنار این تمرین ها 

نكته های کلیدی مورد نیاز دانش آموزان درج شده است.

569. رسولی، زهره/ علیزاده، مصطفی. كتاب كار رياضی چهارم دبستان رياضی دان 
كوچك. تهران: کانون فرهنگی آموزش، 1393، 108 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، پرسش ها، تمرین ها

چكیده: فعالیت های متنوع تمرینی فرایند یاددهی- یادگیری را تقویت می کند و به درک بهتر 
مفاهیم درسی می انجامد. در کارافزار پیش رو عالوه بر درس نامه مبتنی بر مفاهیم کتاب اصلی، 
مجموعه ای از فعالیت های متنوع، شامل انواع سوال های تستی، تشریحی، کوتاه پاسخ صحیح و 
غلط، حل کردنی و... تدوین و تألیف شده است. شكل های کمك آموزشی و جدول های هر بخش 

نیز به یادگیری بهتر می انجامد.

570. کریمی، فاطمه/  کریمی، اعظم. کتاب سبحان: كتاب كار رياضی دوم دبستان. اراک: 
اعظم کریمی، 1392، 132 ص، وزیری

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم

كلمات كلیدى: تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: بی شك کتاب های کمك آموزشی تأثیر بسزایی در رشد فكری و علمی دانش آموزان 
خواهند داشت. کتاب پیش رو مجموعه ای از هشت بخش است که برای هر دو بخش آزمونی 
مناسب طراحی و تألیف گردیده است. در هر بخش پرسش ها و فعالیت هایی همراه با بازی و 

سرگرمی تدوین شده است که محتوای کتاب درسی را برای فراگیران مرور می کند.
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571. سبحانی طهرانی، حسام. كتاب كار رياضی ششم. تهران: مبتكران/  پیشروان، 1393، 
196 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: تمرین ها، پرسش ها، پاسخ ها

قوه خالقیت  تقویت  که ضمن  است  تمرین هایی  مجموعه  حاوی  رو  پیش  کارافزار  چكیده: 
دانش آموزان، آن ها را در رفع نقاط ضعفشان یاری می رساند. هر فصل بر اساس موضوع بندی کتاب 
درسی تفكیك شده و شامل عبارت های درست و نادرست، پرسش های چهارگزینه ای، تشریحی، 

مبتكرانه و پاسخ تشریحی به سوال ها است.

572. عابدیان، حكیمه/ فرهوش، معصومه. كتاب كار رياضی ششم دبستان رياضی دان 
كوچك. تهران: کانون فرهنگی آموزش، 1393، 120 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: پرسش ها، تمرین ها، آزمون ها

چكیده: تعمیق فرایند آموزش، مجموعه ای از فعالیت های آموزشی و تمرین های جانبی را می طلبد. 
در کتاب حاضر سؤاالت حل کردنی و کوتاه پاسخ برای هر مبحث از درس مورد نظر طراحی شده 
است. هر سؤال در صورت لزوم با شكلی کمك آموزشی همراه شده است. جدول ها و نمودارها نیز 

به درک بهتر سوال ها کمك می کنند.

573. ضیغمی، ناهیدسادات. كتاب كار و تمرين رياضی چهارم ابتدايی. تهران: گل واژه، 
1393، 128 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: آزمون ها، تمرین ها، درس نامه

چكیده: یكی از اهداف آموختن، تثبیت یادگیری پس از تعمیق آموزش است. در هر بخش عالوه 
بر درس نامه ای مشتمل بر نكته های مهم کتاب، مجموعه تمرین ها و فعالیت هایی از آسان به دشوار 

در نظر گرفته شده و آزمون هایی برای ارزیابی دوره ای و جامع نیز در کتاب گنجانده شده است.
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574. ضیغمی، ناهیدسادات. كتاب كار و تمرين رياضی سوم ابتدايی. تهران: گل واژه، 
1393، 162 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: آزمون ها، تمرین ها، درس نامه

چكیده: کارافزار پیش رو دربردارنده خالصه مفاهیم مهم و کلیدی هر فصل از کتاب درسی به 
همراه سوال های طبقه بندی شده در قالب تمرین برای ارزیابی دانسته های نوآموزان است. در پایان 
هر فصل مجموعه پرسش هایی برای ارزیابی در نظر گرفته شده است. عالوه بر آن، آزمون هایی 

برای ارزشیابی میان دوره ای و ارزشیابی پایانی نیز در کتاب تدوین شده است.

تهران:  ابتدايی.  و تمرين رياضی ششم  كار  كتاب  دیگران[.  کیانی، سحر...]و   .575
گل واژه، 1393، 172 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: تمرین ها، آزمون ها، پرسش ها

چكیده: این کتاب به منظور ایجاد فرصت یادگیری بهتر برای دانش آموزان و عمق بخشی به 
آموخته های آن ها، به عنوان یك ابزار کمك آموزشی تألیف گردیده است. پس از آموزش مطالب 
درسی و نكته های مهم، پرسش های طبقه بندی شده درج شده و در ادامه، آزمون های چهارگزینه ای 

و تشریحی و میان دوره ای در نظر گرفته شده است.

576. فعال، اعظم/ آقاجانی، نیره. مفاهیم رياضی و خالقیت. تهران: فعال، 1393، 49 ص، رحلی
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: هوش، ریاضیات، خالقیت

چكیده: اثر حاضر حاوی تمرین هایی است که بر یادگیری مادام العمر مفاهیم ریاضی تكیه دارد. 
طراحی پرسش ها به صورتی بوده که اهداف دانشی )کسب اطالعات و مفاهیم ریاضی(، اهداف 
مهارتی )کسب راه های ضروری( و اهداف نگرشی )میل و عالقه به کسب علم( را در نونهاالن 

رشد می دهد.
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577. رئیسی، فریبا...]و دیگران[. میان وعده رياضی 4 ابتدايی. تهران: الگو، 1393، 100 
ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: آزمون ها، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: نظام های آموزشی نیازمند سیستم های سنجش و ارزیابی اند که برای دانش آموز بازخوردی 
صحیح و تكالیفی روشن ارائه دهند. در این کتاب سعی شده از برخی آزمون ها و بازخوردهای کتبی 
ارزشیابی توصیفی به شیوه متنوع استفاده شود. عالوه بر آزمون های درس به درس، آزمون های 

جامع ماهانه با هدف همسال سنجی و خودسنجی نیز تدارک دیده شده است.

578. حسنی، سكینه. هنر شطرنجی همگام با رياضی اول دبستان. تهران: رشد اندیشه/ 
دانش آفرین، 1393، 60 ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: فعالیت های فوق برنامه، نقاشی، ریاضیات

چكیده: ریاضیات دانشی است که می توان از لحاظ زیبایی شناسی و حقیقت نمایی نیز ارزش های 
نهفته آن را آشكار کرد. کتاب پیش رو حاوی طرح هایی در صفحه های شطرنجی است و نوآموزان 
انتقال این طرح ها و بازنگاری آن ها می توانند دقت نظر، قوه تجسم تصویری، قرینه نگری،  با 

جزئی نگری، ترکیب رنگ و... را در خود تقویت کنند.
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579. کشاورز، ناصر. اتل متل شعر پوتكا و پوتكا. تهران: چكه، 1391، 24 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول و دوم
كلمات كلیدى: شعر کودکان، ناصر کشاورز

چكیده: »پوتكا و پوتكا« از مجموعه »اتل  متل شعر«، حاوي شعرهایي کودکانه، با این عنوان هاست: 
»قور قور«، »پوتكا و پوتكا«، »چرخ دوچرخ«، »میو میو جیك«، »ویز ویز«، »بابا نوشتم!«، »چیك چیك 
بارون«، »شمع هاي روشن«، »بستني چوبي«، »نوشته: ُگل، برگ« که با هدف تقویت قوه تخیل 
کودکان نوشته شده اند. در قسمتي از شعر »ویز ویز« مي خوانیم:  »اتل متل، ویز ویز ویز زنبور نیشش: 

یه سوزن بال و پرش: تور... «

580. کشاورز، ناصر. اتل متل شعر هم چین و هم چین. تهران: چكه، 1391، 24 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول و دوم
كلمات كلیدى: شعر کودکان، ناصر کشاورز

چكیده: کتاب حاضر، از مجموعه »اتل متل شعر«، در بردارنده مجموعه کودکانه با عنوان هاي 
»چین چین«، »بزغاله«، »مو،مو، مومو«، »موِش باهوش«، »الک پشت آقا«، »الال، الال، ال«، 
»کالِه برفي«، »هم چین و هم چین«، »درها«، »ُگل، گل« و »درخت« از شاعر کودکان، ناصر 

کشاورز است که با هدف تقویت قوه تخیل کودکان تهیه شده است. 

شعر
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581. هاشمي، منیره. اسب حنايي، مجموعه شعر كودك. تهران: کانون پرورش فكري 
کودکان و نوجوانان، 1391، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا پنجم

كلمات كلیدى: شعر فارسي، شعر کودک، مضامین مختلف

چكیده: کتاب مصور حاضر، دربردارنده اشعاري براي کودکان است. این ترانه ها در قالب چهارپاره 
و با زباني ساده و روان و آهنگین سروده شده و طي آن مضامین و موضوعاتي چون: جهان، پدر و 

مادر، طبیعت، انسان ها و ... مطرح شده است.

582. محمدي، محمدهادي. افسانه درخت خرما و بزي. تهران: موسسه پژوهشي تاریخ 
ادبیات کودکان، 1392، 40 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى: افسانه ایراني باستان، بازنویسي، شعر

چكیده: »افسانه درخت خرما و بزي«، بازآفریني افسانه درخت آسوریك، کهن ترین متن ادبي 
ایرانیان باستان است که پیشینه آن به 2500 سال مي رسد. در کتاب حاضر  از  کودکان ایران 
بازنویسي این افسانه به زبان آهنگین و امروزي آورده شده است. در بخشي از افسانه مي خوانیم: 
»بزک بال خیال نكن همین است باز هم ببین، چنین است میان کاُکل من افشان مثل موي زن 

النه مرغ ماهي خوار گنجشك و طوطي و سار«

583. زرویي نصرآباد، ابوالفضل. اندر حكايت شیرين بیمه. تهران: بیمه مرکزي جمهوري 
اسالمي ایران، 1393، 48 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: شعر طنزآمیز، آموزش بیمه، ادبیات کودکان و نوجوانان

با  همراه  طنزآمیز  اشعاري  دربردارنده  همه«  براي  بیمه  »مجموعه  از  حاضر،  کتاب  چكیده: 
تصویرهاي کاریكاتوري و مطالبي درباره انواع بیمه، از قبیل بیمه شخص ثالث، بیمه عمر، بیمه 
مسئولیت، بیمه حوادث، بیمه تكمیلي، بیمه خودرو و... و کاربرد آن هاست. این مجموعه با هدف 
آشنا کردن مخاطب با انواع خدمات بیمه اي، حقوق بیمه اي و توسعه فرهنگ بیمه تهیه شده است.
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584. وثوقي، زهرا. اولین نماز من. تهران: ذکر، کتاب هاي قاصدک، 1393، 12 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى: شعر کودکانه، نماز، آموزش دختران، سن تكلیف

چكیده: کتاب »اولین نماز من« حاوي شعرهاي کودکانه اي است با موضوع »کودک و نیایش« 
و با عنوان هاي: »چادر نماز من«، »اولین نماز«، »جشن تكلیف«، »نماز من«، »غنچه پاک«، 
»گلستان نماز«. این مجموعه شعر، با هدف آشنایي دختران با فریضه مهم نماز و ایجاد آمادگي 

بیشتر آن ها براي رسیدن به سن تكلیف سروده شده است.

.

585. کسایي، مهشیدالسادات. قصه هاي کیمیا و ایلیا: اون چیه رو ديواره؟ ايلیا بي قراره. 
تهران: پیك دبیران، 1393، 20 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى: مهارت هاي زندگي، ترس از تاریكي، خیال پردازي  

چكیده: ترس از تاریكي مشكلي است که همه کودکان کم و بیش با آن درگیر مي شوند. کتاب 
»اون چیه رو دیواره؟ ایلیا بي قراره« از مجموعه » قصه هاي کیمیا و ایلیا«، در راستاي کمك به 
ارتقاي مهارت هاي رفتاري کودک، به موضوع ترس در کودکان مي پردازد و با بیان قصه اي در این 

باره، راه حلي نیز به خانواده ها پیشنهاد مي دهد.

586. کسایي، مهشیدالسادات. قصه هاي کیمیا و ایلیا: ايلیا غذا نخورده بازي كرده نبرده. 
تهران: پیك دبیران، 1393، 20 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى: شعر، مهارت هاي رفتاري کودکان، تغذیه

چكیده: کتاب حاضر یكي از کتاب هاي مجموعه »قصه هاي کیمیا و ایلیا« است. در این جلد در 
قالب شعر، ایلیا که به انواع بهانه ها از غذا خوردن امتناع مي کند، طي اتفاقاتي متوجه اهمیت تغذیه 

مي شود. این مجموعه با هدف کمك به ارتقاي مهارت هاي رفتاري کودکان تهیه شده است.
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587. موسویان، انسیه. با چتري از شكوفه. تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1392، 
28 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا پنجم

كلمات كلیدى: شعر کودکان، خداشناسي

چكیده: این کتاب حاوي شعري درباره خداشناسي است. به کمك این شعر کودکان با خداوند، 
مهرباني ها و نعمات او آشنا مي شوند. در بخشي از شعر مي خوانیم: »کي گفته که درختا سایه بَِدن به 

زمین؟ تابستونا بچینیم میوه هاي ترش و شیرین«

588. بكتاش،  غالمرضا. با دو چشمم مي چشم. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1391، 28 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى: شعر فارسي، شعر کودکان

چكیده: کتاب مصور حاضر دربردارند ه اشعاري از »غالمرضا بكتاش« است که براي کودکان 
سروده شده است. مضامین و موضوعات مندرج در این کتاب عبارتند از: وطن، دفتر نّقاشي، رفتگر، 
زنبور عسل، مداد، خوشنویسي و ... این اشعار با هدف باالبردن درک شعري کودکان و آموختن برخي 

از مفاهیم در قالب کالم منظوم به کودکان سروده شده است.

589. ابراهیمي خیبر، امیرحسین. بادبادك خیال من ... تهران: آبرون، 1393، 28 ص، وزیري 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا ششم
كلمات كلیدى: کتاب شعر کودکان، امیرحسین ابراهیمي خیبر، ادبیات کودکان و نوجوان

چكیده: کتاب حاضر به قلم شاعر و تصویرگر، امیرحسین ابراهیمي خیبر نوشته شده و دربردارنده 
اشعاري با موضوع خیال پردازي در کودکان است. در قسمتي از کتاب مي خوانیم: »فكر ساده ام شبیه 
بادبادک است فكر من... سیب کال و سبز و کوچك است! بادبادک خیاِل من، مي رود به سمت 

آسمان. در میان پنبه هاِي ابر، تا میان رنگ هاي روشِن کمان! ...«
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تهران:  ماهوتي.  مهري  حاجي میرزاجاني،  آرمین  بیني.  با  بو مي كنم  پاتریك.  جرج،   .590
نقش گستران سرمدي، 1393، 30 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى: حس بویایي، بیني، بوها

چكیده: بیني اندامي است که با آن بوها را تشخیص مي دهیم. کتاب »بو مي کنم با بیني« از 
مجموعه »حواس پنج گانه«، مخاطب را با انواع بوها و اندام تشخیص آن ها آشنا مي کند. با بیني 
بوهاي بد و خوب را حس مي کنیم، بوي گیاه و گل و علف را مي فهمیم، بوي تندي پیاز اشكمان را 

در مي آورد و بوي شكالت و شیر داغ وسوسه مان مي کند.

و  کودکان  فكري  پرورش  کانون  تهران:  منهاي يك.  تو  پاهاي  مجتبي.  احمدي،   .591
نوجوانان، 1392، 36 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى: شعر فارسي، شعر سپید، جنگ ایران و عراق

اشعار سپید، سروده »مجتبي احمدي« است.  از  چكیده: کتاب حاضر دربردارنده مجموعه اي 
موضوع محوري این اشعار، جنگ تحمیلي و هشت سال دفاع مقدس است. شهیدان، شهیدان 
گمنام، اسارت، جانبازان، جانبازان شیمیایي، جهاد و ... از مضامین مطرح شده در این اشعار است. 

کتاب با هدف آشنایي با مضامین جنگ و دفاع مقدس تدوین شده است.

592. مرداني،  مهدي. پشت سر پايیز. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1391، 36 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى: شعر فارسي، شعر نوجوان

چكیده: کتاب مصور حاضر، دربردارنده مجموعه شعرهایي از »مهدي مرداني« است که براي 
کودکان تدوین و سروده شده است. اشعار کتاب با تصاویري جّذاب و دل نشین همراه شده و 
مضامیني چون پروردگار، چهارده معصوم )ع(، بهار، شهر، شلوغي، طبیعت، روابط انساني و ... را 

شامل مي شود.
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593. رحماندوست، مصطفي. ترانه هاي عیدنوروز براي 3 تا 7 ساله ها. تهران: همشهري، 
1392، 24 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: عید نوروز، شعر

چكیده: عید نوروز از جمله عیدهاي شاد ما ایرانیان است. کتاب »ترانه هاي عید نوروز«، درباره 
مفاهیمي است که با نوروز مرتبط هستند. عنوان هاي این شعرها عبارتند از: »عید آمده عید، غصه ها 
پر، عید بچه ها، عید همه مبارک، دعاي عید، دید و بازدید، خانه تكاني، عید و بهار، حاجي فیروز و 

آرزوي شب عید«. کتاب حاضر با تصویر هاي جالبي همراه است.

594. خدادوست، احمد. تنها خدا فهمید. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1391، 32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى: شعر فارسي، شعر کودکان

چكیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده اشعاري از »احمد خدادوست« است که براي کودکان تدوین 
 شده است. اشعار کتاب با تصاویري جّذاب و دل نشین همراه شده و مضامیني چون کتاب، نماز، 

مدرسه، طبیعت، عاشورا، پدر، قرآن و ... را شامل مي شود.

595. علوي فرد، یحیي. تو میوه درختي. قم: مؤسسه علمي فرهنگي دار الحدیث، 1393، 
20 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى: شعر، درخت، میوه

چكیده: درخت یكي از اجزاي طبیعت است که در زندگي کاربردهاي فراوان دارد. کتاب »تو 
میوه درختي« مجموعه اي است شامل چندین شعر درباره درختان. هر شعر درباره ویژگي خاصي از 
درختان سروده شده است. عنوان هاي شعرهاي این کتاب عبارتند از: تمیز، هدیه، نهال، شادي، مو، 

رنگ، میوه، خودت بخواهي، یه جور دیگر و تو میوه درختي.
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596. زندي، مریم. تولدت مبارك!. قم: مؤسسه علمي فرهنگي دار الحدیث، 1392، 12 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول و دوم
كلمات كلیدى: شعر، امام زمان)عج(، مذهبي

چكیده: مسلمانان به امام زمان)عج(، به عنوان منجي بشر، اعتقاد راسخ دارند. کتاب »تولدت 
مبارک« مجموعه اي شامل چندین شعر درباره دوازدهمین امام شیعیان است. عنوان هاي شعرهاي 
این کتاب عبارتند از: گلدان من، مهمان، مثل پرستوها و تولدت مبارک. همه شعرهاي این کتاب 

حرف هاي کودکانه اي درباره امام زمان)عج( است.

597. تجلي، شایا. حجاب. روشا رمضاني. تهران: گوهر اندیشه، 1393، 12 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا ششم
كلمات كلیدى: شعر مذهبي، شعر تعلیمي، حجاب، ادبیات فارسي

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده اشعاري درباره حجاب است که به دو زبان فارسي و انگلیسي و با 
هدف آشنا کردن کودکان با موضوع و فلسفه حجاب تهیه شده است. در بخشي از شعر آمده است: 

»حجاب انتخابمه نه اجبار نه عادته واسه من پوشش من بهترین عبادته«

598. جرج، پاتریك. حس مي كنم با دستم. آرمین حاجي میرزاجاني، مهري ماهوتي. تهران: 
نقش گستران سرمدي، 1393، 30 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى: حس المسه، دست وپا، حواس پنج گانه

چكیده: دست ها و پاها اندام هایي هستند که در تشخیص جنس ها به ما کمك مي کنند. کتاب 
»حس مي کنم با دستم« از مجموعه »حواس پنج گانه«، مخاطب را با حس المسه و اندامي که این 
کار را انجام مي دهد، آشنا مي کند. با دست ها نرمي، خیسي و لیزي را حس مي کنیم، گرمي و سردي 

را مي فهمیم، تیغ بدن جوجه تیغي و درد نیش زنبور را متوجه مي شویم.
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599. سرامي، قدمعلي. حمومك رنگ ها. تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1393، 
24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى: شعر کودکان، رنگ ها

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده شعري درباره رنگ هاست. در این شعر کودکان با سه رنگ اصلي 
آبي، قرمز و زرد، و همچنین چگونگي ترکیب آن ها و ایجاد رنگ جدید آشنا مي شوند. در بخشي از 
این شعر مي خوانیم: »حمومك ما دیدنیه کاشیاي دیواراش قشنگ، آبي و سرخ، بنفش و زرد، سبز، 
نارنجي، رنگارنگ ما ِشش تا رنِگ خوب و ناز دیگه همیشه باهمیم؛ از همدیگه جدا بودیم، حاال 

دیگه یار و همدمیم.«

600. سراج، فریدون. خوش به حال من. تهران: به نشر، 1393، 28 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا پنجم
كلمات كلیدى: داستان ها، شعر فارسي، ادبیات کودکان

چكیده: کتاب پیش رو دربردارنده مجموعه اي از شعرهاي ساده براي کودکان است. موضوع شعرها 
پدیده ها و اتفاقاتي است که براي هر کودکي ممكن است تجربه اي شیرین باشد. اسكناس پاره، یك 

کشف شیرین، مانند ماهي و در حیاط خانه، عنوان بعضي از شعرهاست.

601. اسالمي، مریم. دامادي آقا كالغه. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1393، 28 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى: شعر فارسي،  ادبیات کودکان، ادبیات فارسي

چكیده: شعرخواني کودکان را سرگرم مي کند و عالوه بر آن نكته هاي بسیاري به آن ها مي آموزد. 
کتاب »دامادي آقا کالغه« مجموعه اي از چند شعر با موضوعاتي کودکانه است. عنوان هاي بعضي 
از شعرهاي این کتاب عبارتند از: قطار صفرها، غول باسواد، زیب بازي، سرزمین بوها، کفشدوزک 

و االن شما کجایي.
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602. کشاورز، ناصر. دلنگ و دلنگ. تهران: شهر قلم، 1391، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا چهارم
كلمات كلیدى: شعر کودکان، ناصر کشاورز، ادبیات کودکان و نوجوانان

چكیده: دلنگ دلنگ مجموعه سرودهایي از ناصر کشاورز براي کودکان با این عنوان هاست: 
»جیرینگ!«، »عروسي«، »قدم قدم بدو بدو«، »َدلنگ َدلنگ«، »بگیم، بخندیم«، »برفاي دون 
دون«، »خوابم، ولي نه«، »دست من و تو«، »بباف بباف«، »ریخته و واریخته«. در قسمتي از 

شعر َدلنگ و دلنگ مي خوانیم: »اتل متل، زنگ زنگ دبستان دلنگ دلنگ! رفت فصل تابستان«

603. شعباني، اسداهلل. راز دريا. تهران: مدرسه، 1391، 28 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول و دوم
كلمات كلیدى: شعر فارسي، شعر کودکان

چكیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده اشعاري مشتمل بر مضامیني چون حیوانات، پرندگان، 
طبیعت، دوستي و ... است. تصاویر زیبا و جذاب، توجه به ویژگي هاي بومي، زیبایي و رواني کلمات 

از ویژگي هاي اشعار این کتاب است.

604. کشاورز، ناصر. رفتم باال اومدم پایین: رفتم باال انار بود. تهران: شهر قلم، 1392، 24 ص، 
خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا چهارم

كلمات كلیدى: شعر مصور، شعر کودکان، ناصر کشاورز

چكیده: در این مجموعه کودکان در قالب شعر عالوه بر لذت بردن با دنیاهاي نو و مفاهیم جدید 
آشنا مي شوند. در بخشي از شعر انار بود مي خوانیم: »رفتم باال، انار بود رو شاخه اي سوار بود تاب تاب 
مي خورد مي خندید هیچ کس اونو نمي چید باد اومد و هلش داد از روي شاخه افتاد نه گریه کرد نه 

غرغر گفت منو بردار بخور ...«.
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605. کشاورز، ناصر. رفتم باال اومدم پایین: رفتم باال سیب بود. تهران: شهرقلم، چكه، 1392، 
24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا چهارم

كلمات كلیدى: شعر مصور، شعر کودکان، ادبیات کودک، ناصر کشاورز

چكیده: این کتاب عالوه بر تقویت قوه تخیل کودکان، آن ها را با مفاهیم و دنیاي نو آشنا مي کند. 
در بخشي از شعر سیب بود مي خوانیم: »رفتم باال، سیب بود سیبش خیلي عجیب بود چسبیده بود 

به شاخه دیدم تنش سوراخه سوراخ نبود، لونه بود لونه نبود، خونه بود...«

606. کشاورز، ناصر. رفتم باال اومدم پایین: رفتم باال مورچه بود. تهران: شهرقلم، چكه، 1392، 
24 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا چهارم

كلمات كلیدى: شعر مصور، شعر کودکان، آموزش ادبیات فارسي

چكیده: کتاب حاضر، از مجموعه »رفتم باال اومدم پایین«، با هدف تقویت قوه تخیل کودکان و 
ارائه مفاهیم و تجارب نو به کودکان تهیه شده است. »فیل بود«، »گیالس بود«، »کندو بود«، »ماه 
بود«، »مگس بود«، »مداد بود«، »نون بود«، »مورچه بود«، »بالل بود«، »نور بود« عنوان هاي 

شعرها هستند.

607. شعباني، اسداهلل. روزهايي كه ابري بود، حادثه هاش رنگي بود. تهران: بیمه مرکزي 
جمهوري اسالمي ایران، 1392، 28 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى: بیمه، شعر کودکان، ادبیات فارسي

چكیده: بیمه از موضوعاتي است که اگر کودکان از سنین پایین با آن آشنا شوند، در بزرگ سالي 
مي توانند از امكانات آن استفاده هاي بهینه اي بكنند. کتاب »روزهایي که ابري بود، حادثه هاش 
رنگي بود« از مجموعه »بیمه براي کودکان« حاوي چند شعر درباره بیمه است تا کودکان را با این 
موضوع بیشتر آشنا کند. شعرهاي این کتاب به فایده داشتن بیمه در مواردي مثل آتش سوزي و 

دزدي اشاره مي کند.
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608. شعبان نژاد، افسانه. زير شاخه درخت به. تهران: نشانه، 1393، 40 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: ششم
كلمات كلیدى: شعر سپید، ادبیات فارسي، بیان احساس

چكیده: کتاب حاضر، دربردارنده مجموعه اشعاري در قالب شعر سپید، با مضامین خیال، جدایي، 
طبیعت، دلتنگي، غم و شادي، و ... است. در »بوي به« مي خوانیم: »ایستاده اي پشت مه زیر شاخه 

درخت به خیسم از نگاه مه گرفته ات آرزوي دست من دست هاي بوي به گرفته است.«

609. مزیناني، کاظم. سفره خالي و بره خال خالي. تهران: بیمه مرکزي جمهوري اسالمي 
ایران، 1393، 28 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى: شعر کودکان، آموزش بیمه، ادبیات کودک و نوجوان

چكیده: این کتاب، از مجموعه »بیمه براي کودکان«، دربردارنده اشعاري درباره بیمه و تاریخچه 
 آن است. در این اشعار کودکان با تاریخچه بیمه، مزایاي بیمه، حقوق بیمه اي، انواع خدمات بیمه اي 

و... آشنا مي شوند.

610. سراج، فریدون. شب تاريك. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1393، 
28 ص، رقعي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى: شعر مصور، ادبیات کودک و نوجوان، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: کتاب حاضر در بردارنده مجموعه شعرهایي درباره مسائل مربوط به کودکان، از قبیل ترس 
از تاریكي، ارتباط با بزرگ ترها و دوستي، و شعرهایي درباره طبیعت، فصل ها و تغییر تحول آن هاست. 
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611. اسالمي، مریم. ما کودکان مسلمان: شعرهايي درباره ي امانت داري. تهران: قدیاني، 
1393، 16 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى: شعر فارسي، ادبیات کودکان، امانت داري، آموزش اخالق

چكیده: کتاب حاضر، جلد سوم از مجموعه »ما کودکان مسلمان«، دربردارنده متن و شعرهایي 
درباره »امانت داري« است. این جلد  با هدف آشنا کردن کودکان با مهارت هاي زندگي و با محوریت 

امانت داري تهیه شده است.

612. اسالمي، مریم. ما کودکان مسلمان: شعرهايي درباره ي پاكیزگي. تهران: قدیاني، 
1393، 16 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى: شعر، ادبیات کودکان، آموزش اخالق، پاکیزگي

چكیده: کتاب حاضر، جلد نهم از مجموعه »ما کودکان مسلمان«، دربردارنده متني درباره پاکیزگي 
و بهداشت و شعرهایي در این زمینه است. کتاب با هدف آشنا کردن کودکان با اهمیت پاکیزگي و 

رعایت بهداشت نوشته شده است.

613. اسالمي، مریم. ما کودکان مسلمان: شعرهايي درباره ي حق همسايه. تهران: قدیاني، 
1393، 16 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى: شعر، ادبیات کودکان، آموزش اخالق، حق همسایه

چكیده: جلد پنجم از مجموعه »ما کودکان مسلمان«، دربردارنده متني درباره رعایت »حق 
همسایه« در اسالم و اشعاري در این زمینه است. این جلد با هدف آشنا کردن کودکان با آداب و 

رسوم زندگي مسلمانان و با محوریت رعایت حقوق همسایه تهیه شده است.
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614. اسالمي، مریم. ما کودکان مسلمان: شعرهايي درباره ي خوش قولي. تهران: قدیاني، 
1393، 16 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى: شعر فارسي، ادبیات کودکان، آموزش اخالق، خوش قولي

چكیده: جلد دوازدهم از مجموعه »ما کودکان مسلمان« دربردارنده متني کوتاه درباره »خوش قولي« 
و اشعاري در این زمینه است. کتاب با هدف آشنا کردن کودکان با موضوع خوش قولي و اهمیت آن 

در زندگي نوشته شده است.

615. اسالمي، مریم. ما کودکان مسلمان: شعرهايي درباره ي رازداري. تهران: قدیاني، 
1393، 16 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى: شعرفارسي، ادبیات کودکان، آموزش اخالق، رازداري

چكیده: کتاب حاضر، جلد یازدهم از مجموعه »ما کودکان مسلمان«، دربردارنده متني کوتاه درباره 
رازداري و اشعاري در این زمینه است. کتاب با هدف آشنا کردن کودکان با اهمیت رازداري به عنوان 

یكي از مهارت هاي زندگي نوشته شده است.

616. اسالمي، مریم. ما کودکان مسلمان: شعرهايي درباره  ي راست گويي. تهران: قدیاني، 
1393، 16 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى: شعر فارسي، ادبیات کودکان، آموزش اخالق، راست گویي

چكیده: کتاب حاضر، جلد ششم از مجموعه »ما کودکان مسلمان«، دربردارنده متني کوتاه درباره 
»راست گویي« و شعرهایي در این زمینه است. این جلد با هدف آشنا کردن کودکان با راست گویي 

و نكوهش دروغ گویي نوشته شده است.
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617. اسالمي، مریم. ما کودکان مسلمان: شعرهايي درباره ي روزه. تهران: قدیاني، 1393، 
16 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى: شعر فارسي، ادبیات کودکان، روزه، آموزش دیني

چكیده: این کتاب جلد هشتم از مجموعه »ما کودکان مسلمان« درباره اهمیت روزه و شعرهایي 
در این زمینه است. مجموعه با هدف آشنا کردن کودکان با آداب و رسوم زندگي و در این جلد با 

محوریت روزه تهیه شده است.

618. اسالمي، مریم. ما کودکان مسلمان: شعرهايي درباره ي شكرگزاري. تهران: قدیاني، 
1393، 16 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى: شعر فارسي، ادبیات کودکان، آموزش اخالق، شكرگزاري

چكیده: جلد هفتم از مجموعه »ما کودکان مسلمان«، دربردارنده متني کوتاه درباره شكرگزاري 
و شعرهایي در این زمینه است. این جلد با هدف آشنا کردن با مهارت هاي زندگي و در این جلد با 

محوریت شكرگزاري تهیه شده است.

619. اسالمي، مریم. ما کودکان مسلمان: شعرهايي درباره ي قرآن. تهران: قدیاني، 1393، 
16 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى: شعر فارسي، ادبیات کودکان، قرآن کریم

چكیده: این کتاب جلد اول از مجموعه »ما کودکان مسلمان« دربردارنده متن و اشعاري درباره 
قرآن کریم و تالوت آن است. کتاب با هدف آشنا کردن کودکان با قرآن کریم و آداب و رسوم 

زندگي مسلمانان نگارش یافته است.
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620. اسالمي، مریم. ما کودکان مسلمان: شعرهايي درباره ي مراقبت از خود. تهران: 
قدیاني، 1393، 16 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى: شعر فارسي، ادبیات کودکان، مراقبت از خود، آموزش مهارت هاي زندگي

چكیده: جلد دهم از مجموعه »ما کودکان مسلمان«، دربردارنده متني کوتاه درباره »مراقبت از 
خود« و شعرهایي در این زمینه است. کتاب با هدف آشنا کردن کودکان با موضوع مراقبت از خود 

و آموزش هاي ایمني نوشته شده است.

621. اسالمي، مریم. ما کودکان مسلمان: شعرهايي درباره ي نماز. تهران: قدیاني، 1393، 
16 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى: شعر فارسي، ادبیات کودکان، نماز، آموزش دیني

چكیده: این کتاب جلد دوم از مجموعه »ما کودکان مسلمان« دربردارنده متني درباره اهمیت نماز 
و اشعاري درباره نماز، وضو و چگونگي خواندن نماز و فلسفه آن است. کتاب، با هدف آشنا کردن 

کودکان با نماز و وضو نوشته شده است. 

622. اسالمي، مریم. ما کودکان مسلمان: شعرهايي درباره ي نیكي به پدر و مادر. تهران: 
قدیاني، 1393، 16 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى: شعر فارسي، ادبیات کودکان، آموزش اخالق، نیكي به پدر و مادر

چكیده: این کتاب جلد چهارم از مجموعه »ما کودکان مسلمان« دربردارنده متن و شعرهایي درباره 
»نیكي به پدر و مادر« است. عنوان هاي شعرها عبارتند از: »بابا ستاره است« و »مادربزرگ«. این 
کتاب با هدف آشنا کردن کودکان با مهارت هاي زندگي و با محوریت نیكي به پدر و مادر تهیه 

شده است.
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623. اسالمي، مریم. صداي بال لك لك ها. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1393، 24 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا ششم
كلمات كلیدى: شعر کودکان، جنگ، شهیدان

چكیده: کتاب حاضر، دربردارنده اشعار ساده درباره جنگ براي کودکان است. »جنگ وقتي که 
مي رفت«، »فیلم جنگي«، »پشت شیشه«، »باباي ماماِن من«، »صداي بال لك لك ها«، »به جاي 

پدر«، »شاگرد بابا«، »ویلچر«، »ماشین جنگ« و »آن شب« عنوان  اشعاراست.

624. رهنما، شاهین. غم هاي قالبي. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1392، 
32 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى: شعر فارسي، شعر نوجوانان، موضوعات گوناگون

چكیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده اشعاري است که براي کودکان تدوین  شده است. شاعر 
تالش کرده تا نگاهي نو و خالقانه به موضوعات روزمره داشته باشد و بدین ترتیب، قوه تخیل و 
رؤیاپردازي را در کودکان و نوجوانان تقویت کند. به چالش کشیدن رفتارهاي آدمیان و بازگشت به 

فطرت انساني، از ویژگي هاي اشعار این دفتر است.

625. کشاورز، ناصر. قد سر سوزن. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1393، 
32 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى: شعرفارسي، ادبیات کودکان

چكیده: کودکان شعر را دوست دارند و از آن نكته هاي بسیاري مي آموزند. کتاب »قِد سِر سوزن« 
مجموعه اي از چند شعر با موضوعاتي کودکانه است. عنوان هاي بعضي از شعرهاي این کتاب 

عبارتند از:  »توپ و تور«، »زشت و زیبا«، »خانم پرتقال«، »بین دو دریاي آبي«.
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626. سرامي، قدمعلي. قلمكار. تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1393، 32 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم تا پنجم
كلمات كلیدى: شعر کودکان، فصل ها، حروف الفبا

چكیده: »قلمكار« حاوي دو قطعه شعر درباره فصل ها و حروف الفباست که همراه با تصویرهاي 
مرتبط براي کودکان تهیه شده است. در بخشي از شعر قلمكار مي خوانیم: »قلم، قلم، قلمكار! 
فصالي سال رو بشمار: اّولي شون »بهاره« که سبز آبشاره! السون و بلسون دِومي چي؟ تابستون 

گرمه و شعله واره دنباله بهاره ...«

627. هاشمي، منیره. كفشي به رنگ كفش دريا. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان، 1391، 48 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا ششم

كلمات كلیدى: شعر فارسي، شعر کودکان

چكیده: کتاب مصور حاضر، دربردارنده اشعاري براي کودکان است. این اشعار در قالب چهارپاره 
و با زباني ساده و روان و آهنگین سروده شده و طي آن مضامین و موضوعاتي چون: پدر، طبیعت، 

بادبادک، حیوانات و ... مطرح شده اند.

628. شهابي، طاهره. كالغ و عینك من. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1391، 28 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى: شعر فارسي، شعر کودک

چكیده: کتاب مصور حاضر، دربردارنده اشعاري از »طاهره شهابي« است که براي کودکان سروده 
شده است. این ترانه ها در قالب چهارپاره و با زباني ساده و روان و آهنگین سروده شده و طي آن 

مضامین و موضوعاتي چون: جهان، طبیعت، انسان ها، حیوانات و ... مطرح شده است.
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629. چندلر، سوزان. كي تو باغ وحشه؟. محمد علي گلناري آغ میوني، مهري ماهوتي. تهران: 
نقش گستران سرمدي، 1393، 29 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى: شناخت حیوانات، باغ وحش، شعر فارسي

چكیده: کودکان حیوانات را دوست دارند و همواره مي خواهند درباره آن ها بیشتر بدانند. کتاب 
»کي توي باغ وحشه!« مي کوشد در قالب شعر کودکان را با حیواناتي مثل ببر، پلنگ، خرس، زرافه، 
طوطي، فك، پاندا، مارمولك، شتر و شیر آشنا کند و بعضي ویژگي هاي آن ها را براي کودکان شرح 

دهد. حیوانات این کتاب در یك باغ وحش عجیب و غریب زندگي مي کنند.

630. کسایي، مهشیدالسادات. قصه هاي کیمیا و ایلیا: كیمیا، خیلي تیزه! اين قیچي كه رو 
میزه. تهران: پیك دبیران، 1393، 20 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى: شعر، مهارت هاي رفتاري کودکان، آموزش ایمني

چكیده: در این کتاب، با خواهر و برادري دوست داشتني آشنا مي شویم که با خطرات وسایل تیز 
و استفاده درست از این وسایل را مي آموزند. این مجموعه با هدف کمك به ارتقاي مهارت هاي 

رفتاري در کودکان تهیه شده است.

631. گلي، ایرج / نیك ذات، شهین. گل هاي شادي: مجموعه ترانه هاي كودكان، در 
تاريخ معاصر ايران همراه با نت ترانه ها. تهران: موسسه پژوهشي تاریخ ادبیات کودکان، 

1393، 320 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز، معلم

پايه تحصیلی: اول تا چهارم
كلمات كلیدى: نت موسیقي، شعر کودکانه، آموزش ادبیات فارسي

چكیده: موسیقي و شعر در بیان احساسات انسان جایگاهي ارزشمند دارد. کتاب »گل هاي شادي« 
مجموعه اي است از ترانه هاي کودکان در طول بخشي از تاریخ معاصر این سرزمین )1330 تا 
1350(. ترانه هاي این کتاب همه با نت همراه هستند و کودکاني که الفباي موسیقي را بدانند، 

مي توانند همراه با خواندن هر آواز، نت آن را هم تمرین کنند.
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632. دولت آبادي، پروین. مرغ سرخ پاكوتاه. تهران: موسسه پژوهشي تاریخ ادبیات کودکان، 
1393، 28 ص، رحلي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا ششم
كلمات كلیدى: شعر کودکان، تهیه نان، مطالعه و سرگرمي

چكیده: در کتاب حاضر در قالب شعر، روش کاشت و برداشت گندم، تهیه آرد، خمیر و نان، و ... 
براي کودکان شرح داده شده است. شخصیت اصلي کتاب مرغ سرخ پاست که به  تنهایي به کاشت و 

برداشت گندم و سپس تهیه نان مي پردازد و با جوجه هایش از دسترنج خود لذت مي برد.

633. جرج، پاتریك. من مي بینم با چشمم. آرمین حاجي میرزاجاني، مهري ماهوتي. تهران: 
نقش گستران سرمدي، 1393، 30 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى: حس بینایي، چشم، دیدن

چكیده: چشم یكي از پنج حس اصلي انسان است که در دیدن به ما کمك مي کند. کتاب »من 
مي بینم با این چشم« از مجموعه »حواس پنج گانه« مخاطب را با کارهایي که چشم ها انجام 
مي دهند آشنا مي کند؛ با چشم مي توانیم تاریكي و روشنایي را تشخیص دهیم، زشت و زیبا را ببینیم، 

دوري و نزدیكي را حس  کنیم و شكل ها را تشخیص دهیم.

634. جرج، پاتریك. من مي چشم با اين زبون. آرمین حاجي میرزاجاني، مهري ماهوتي. 
تهران: نقش گستران سرمدي، 1393، 30 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى: حس چشایي، زبان، مزه

چكیده: زبان یكي از پنج حس اصلي انسان است که در تشخیص مزه ها به ما کمك مي کند. کتاب 
»با این زبون من مي چشم« از مجموعه »حواس پنج گانه« مخاطب را با کارهایي که زبان انجام 
مي دهد و نیز با انواع مزه ها )شوري، شیریني، تلخي، تندي و ترشي( آشنا مي کند. کتاب به بهداشت 

دهان و دندان و مراقبت از آن ها نیز اشاره اي مي کند.
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635. جورج، پاتریك. من مي شنوم صداها را با گوشم. آرمین حاجي میرزاجاني، مهري 
ماهوتي. تهران: نقش گستران سرمدي، 1393، 30 ص، خشتي 

مخاطب: دانش آموز 
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى: حس شنوایي، گوش، صدا

چكیده: حس شنوایي یكي از پنج حس اصلي انسان است که در تشخیص و شنیدن صداها به 
ما کمك مي کند. در این کتاب مخاطب با انواع صداهایي که در طبیعت و محیط اطراف وجود دارد 
آشنا مي شود؛ صداهایي مثل ویز ویز زنبور، جیك جیك پرنده، غرش ابر، دادام دام طبل و جیغ 

جیغ ني ني.

636. ابراهیمي، جعفر. مي نويسم ابر باران مي شوم! )مجموعه شعر(. تهران: امیرکبیر، 
1391، 29 ص، رقعي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى: شعر نوجوانان، مفاهیم زندگي، طبیعت، ادبیات نوجوانان

نام خدا«،  به  این عنوان هاست: »مثل  با  چكیده: کتاب حاضر دربردارنده مجموعه شعرهایي 
»اردیبهشت«، »کوچه آشنا«و... . شعرها با مضامین طبیعت، آفریده هاي پروردگار، دوستي، انتظار، 
مادر، عشق و... است. در بخشي از شعر اردیبهشت مي خوانیم: »اردیبهشت آمد با یك بغل از عطر 

کوهستان من کوه ها را در خودم دیدم و حس گرمي، در دلم جا کرد دنیا هوایي تازه پیدا کرد...«.

637. وثوقي، زهرا. نقاشي خدا. تهران: ذکر، کتاب هاي قاصدک، 1393، 12 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى: شعر کودکان، ستایش خدا، ادبیات فارسي

چكیده: کتاب حاضر از مجموعه »کودک و نیایش« دربردارنده مجموعه شعرهاي کودکانه است.  
از طریق شعرهاي این مجموعه، کودکان با بخشي از الطاف و نعمت هاي بي نهایِت خداوند آشنا 

مي شوند و به صفات زیبا و بخشندگي و بزرگي او پي مي برند.
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638. تجلي، شایا. نماز. روشا رمضاني. تهران: گوهر اندیشه، 1393، 12 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا ششم
كلمات كلیدى: شعر مذهبي، شعر تعلیمي، ادبیات فارسي

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده شعري درباره »نماز« به دو زبان فارسي و انگلیسي، راهنماي 
آموزشي درباره نماز، و طریقه و فلسفه نماز خواندن کودکان است. در بخشي از شعر آمده است: 

»رومو به قبله مي کنم وقتي مي ایستم به نماز من با خدا حرف مي زنم نماز یعني راز و نیاز«.

639. رحماندوست، مصطفي. نوشتم دوستت دارم. تهران: مدرسه، 1391، 56 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول و دوم
كلمات كلیدى: شعر فارسي، شعر کودک

چكیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده اشعاري براي کودکان است. در این اثر، اشعار متنوعي از 
»مصطفي رحماندوست«، نویسنده و شاعر برجسته کودک و نوجوان آمده است. این اشعار همراه با 
تصاویر زیبا و جذاب تدوین شده است. رحماندوست در این کتاب شعرهایي لطیف و ماندگار براي 

کودکان ایراني فراهم کرده است.

640. تجلي، شایا. وضو. روشا رمضاني. تهران: گوهر اندیشه، 1393، 12 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا ششم
كلمات كلیدى: شعر مذهبي، شعر تعلیمي، وضو، ادبیات کودکان

چكیده: »وضو«، دربردارنده شعري درباره وضو و روش انجام و فلسفه آن است که به دو زبان 
فارسي و انگلیسي و با هدف آشنا کردن کودکان با موضوع وضو تهیه شده است. در بخشي از 

شعر مي خوانیم: »وقتي آهنگ اذون مي پیچه تو آسمون روبه هر چي خوبیه وا میشه پنجرمون«.
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641. هاشم پور، مریم. هم روزنامه هم كلوچه. تهران: امیرکبیر، 1392، 28 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى: شعر کودکان، عناصر طبیعي، خانواده

چكیده: این کتاب دربردارنده مجموعه شعرهایي کودکانه با عنوان هاي »چاله هاي آب«، »برف و 
بچه سوسك«، »لنگه کفش ني ني« و ... است با مضامین باران و برف، ابر و باد، مادر، عشق، خدا، 
خانواده و ... است. در شعر »چاله هاي آب« مي خوانیم: »مي چكد بر روي شهر چكه چكه آسمان باز 

خنده مي کنند چترهاي مهربان...«

642. شعباني،  اسداهلل. هواي نوبهاري. تهران: مدرسه، 1391، 24 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم تا پنجم
كلمات كلیدى: شهر کودکان، ادبیات و سرگرمي، آموزش زبان فارسي

چكیده: کتاب حاضر حاوي اشعاري براي کودکان با عنوان هاي موشك، پاییز، مادربزرگ، دشت، 
عید و جوانه زدن سبزه ها، حال و هواي بهار، الک پشت و خانه اش در رودخانه و ... است. توجه به 

ویژگي هاي بومي و رواني کلمات، از ویژگي هاي اشعار این کتاب است.

643. علیزاده قمصري، آناهیتا. هیوالي نامرئي. مشهد: سخن گستر، 1393، 12 ص، خشتي 
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: اول و دوم
كلمات كلیدى: منواکسید کربن، شعر کودکان، آموزش ایمني

چكیده: این کتاب دربردارنده شعرهایي ساده براي کودکان درباره گاز منواکسیدکربن، مسمومیت با 
گاز منواکسید کربن و چگونگي پیشگیري از مسمومیت و توصیه هاي ایمني است. در پایان کتاب نیز 
نكته هاي مهمي در پیشگیري از مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن براي مربیان و والدین گنجانده 

شده است. 
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644. داوري، زهرا. يك قاچ هندوانه. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1393، 
28 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى: شعر، کودکان

قاچ هندوانه«  نكته ها مي آموزند. کتاب »یك  آن  از  و  دارند  را دوست  چكیده: کودکان شعر 
مجموعه اي از چند شعر با موضوعاتي کودکانه است. عنوان هاي بعضي از شعرهاي این کتاب 
عبارتند از: عروسي خانم کالغ، کمي داروي شیرین، مارمولك، خانه تكاني، مترسك، کالغك 

بازیگوش و خانه تكاني.

645. هاشم پور، مریم. يك قوري پر از قور. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1393، 36 ص، وزیري 

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى: شعر، کودکان

چكیده: شعر خواني کودکان را سرگرم مي کند و عالوه بر آن نكته هاي بسیاري به آن ها مي آموزد. 
کتاب »یك قوري پر از قور« مجموعه اي از چند شعر با موضوعاتي کودکانه است. عنوان هاي بعضي 
از شعرهاي این کتاب عبارتند از: چراغ روشن، چتر و آنتن، خواب برفي، آشپزي بابا، خرس یخي، 

صداي گاو آمد، دعاي دکمه، خط خدا و مثل بال فرشته.
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646. کرومنرل، راینر. چرا و چگونه: آب و هوا منشأ، ويژگی ها و كاربردها. کمال بهروزنیا. 
تهران: قدیانی، 1393، 48 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى: آب، هوا، طبیعت

چكیده: »آب و هوا« پدیده های عادی و روزمره زندگی ما هستند که خوب است درباره آن ها بیشتر 
بدانیم. انسان بدون این عناصر حیاتی نمی تواند زنده بماند. کتاب »آب و هوا، منشأ، ویژگی ها و 
کاربردها« از مجموعه »چرا و چگونه«، اطالعاتی از کشف دانشمندان عصر جدید درباره این موضوع، 
در اختیار خواننده قرار می دهد، تأثیر آب و هوا را در حوزه های گوناگون نشان می دهد و دلیل نیاز 
ضروری ما به این دو ماده را شرح می دهد. روش های استفاده از آب و هوا در طبیعت و کوشش های 
الزم برای حفظ آن ها در آینده در این کتاب آمده اند. نمایه ای الفبایی نیز در انتهای کتاب وجود دارد.

647. سیلور استاین، الوین...]و دیگران[. آيا اين راش است؟. محمدرضا کیان نژاد. تهران: 
تیمورزاده طبیب، 1393، 48 ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى: بهداشت، ادبیات کودکان، بیماری ها

چكیده: هر کسی ممكن است در زندگی اش به راش مبتال شود. راش ها نوعی عالمت خطرند و 
به شما هشدار می دهند که بدنتان در معرض خطر قرار دارد. این کتاب به کودکان کمك می کند تا 
درباره مشكالت کوچك مربوط به سالمت پوست خود بیشتر آگاه شوند. آن ها همچنین روش های 

نگهداری از پوست آسیب دیده و چگونگی حفاظت از آن را فرا می گیرند.
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648. جغام، حسن احمد. ارشمیدس: واضع رياضیات تطبیقی كاربردى. یوسف آموزگار. 
تهران: مهر آموز، 1393، 24 ص، رقعی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: سرگذشت، دانشمندان

چكیده: مطالعه زندگی نامه بزرگان علم فرصتی برای درک تالش ها و ریزبینی های آن ها است. 
کتاب پیش رو مختصری از زندگی و کشفیات مهم ارشمیدس را با زبانی ساده بازگو کرده است. در 
این اثر چگونگی کشف »اصل توازن اجسام و مایعات و فشار آن ها« و نیز روش های علمی که این 
دانشمند برای دفاع از شهر در برابر هجوم دشمنان با بهره گیری از علم ریاضیات و قدرت تخیل و 

خالقیت خود ابداع کرده و بكار برده، بازگو شده است.

649. کوته، راینر. از ذره بین تا میكروسكوپ هاى معمولی. کمال بهروزنیا. تهران: قدیانی، 
1393، 48 ص، رحلی
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: پنجم  و ششم 
كلمات كلیدى: معادن، میكروسكوپ، ذره بین، عدسی

چكیده: میكروسكوپ یا ذره بین قدرت بینایی را چند برابر و ما را با رازهای بیشتری از طبیعت 
آشنا می کند. ساختمان سلول ها در زیر میكروسكوپ به  خوبی مشخص می شود. میكروسكوپ در 
پزشكی و علوم بسیار تأثیر داشته است. کتاب »از ذره بین تا میكروسكوپ های امروزی« از مجموعه 
»چرا و چگونه«، درباره خرید میكروسكوپ نوری و شیوه کار با آن توضیح می دهد. روش های 
مشاهده دقیق جانوران و گیاهان با میكروسكوپ را شرح می دهد و پیشرفت های جدید در فناوری 

میكروسكوپی، میكروسكوپ الكترونی و میكروسكوپ تونلی را معرفی می کند.

650. کانر، جو. بخوانیم و بدانیم: بدن انسان. فرزاد رضایی. تهران: آبشن، 1393، 60 ص، خشتی
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا پنجم
كلمات كلیدى: بدن انسان، پرسش ها، کالبدشناسی انسان

چكیده: دنیای بدن انسان دنیایی پیچیده و شگفت آور است و شناخت آن در گرو شناخت کارکرد 
و جزئیات هر عضو است. کتاب حاضر دربردارنده مجموعه پرسش های علمی درباره کارکرد بدن و 
چرایی تغییرات بزرگ و کوچك جسم ما است. ذیل هر عنوان توضیحات مختصر و علمی با زبان 

ساده و تصاویر نقاشی شده آمده است.
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651. مظلوم شایان، مهدی. پرسش هاى چهارگزينه اى علوم ششم- تیزهوشان. 
تهران: خیلی سبز، 1393، 116 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: آزمون ها، پرسش ها، تمرین ها

چكیده: کتاب حاضر مجموعه ای از پرسش های مفهومی در راستای اهداف آموزشی و عمق بخشی 
به مفاهیم آموخته شده است. پرسش های چهارگزینه ای طبق فصل بندی موضوعی کتاب درسی 
تدوین شده اند و با هدف درک بهتر مفاهیم علمی و بررسی فراشناختی آموخته های دانش آموزان 

و آمادگی آن ها برای آزمون های ورودی مدارس نمونه و برتر استعداد درخشان تنظیم شده است.

652. بومون، امیلی. شگفتی های جهان: پروانه ها. مهناز عسگری. تهران: محراب قلم، 1393، 
28 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم و پنجم

كلمات كلیدى: پروانه ها، حشرات، جهان

چكیده: حشرات موجوداتی شگفت انگیزند. کتاب »پروانه ها« از مجموعه کتاب های »شگفتی های 
جهان«، درباره ساختمان بدن پروانه ها، انواع، محل زندگی، تخم ریزی، جفت گیری، الرو، دشمنان 
طبیعی، دگردیسی، مهاجرت، زمستان گذرانی، و دفاع پروانه ها، همراه تصویرهایی گویا، اطالعاتی 
به مخاطب کودک و نوجوان می دهد. در انتهای کتاب، تصاویری زیبا از انواع پروانه ها و نیز نمایه ای 

الفبایی از محتوای کتاب دیده می شود.

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

پايه تحصیلی: ششم
كلمات كلیدى: سرگذشتنامه ها، تاریخ

چكیده: مطالعه زندگی نامه دانشمندان همواره درس هایی ماندگار به همراه دارد. کتاب حاضر شرح 
مختصری از زندگی و اکتشافات این دانشمند معاصر را با زبانی ساده روایت کرده است. در این 
اثر چگونگی اختراع ماشین ها و ابزارهای الكترونیكی همچون »باتری«، »تكرارکننده خودکار«، 

»میكروفون«، »المپ رشته ای« و... و نیز سیر علم آموزی این نابغه قرن بازگو شده است.
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654. پارکر، استیو. خاطرات يك قورباغه. هایده کروبی. تهران: شرکت انتشارات فنی ایران، 
1393، 30 ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى: ادبیات نوجوانان، داستان های علمی، زیست شناسی حیوانات، دوزیستان

چكیده: بهره برداری از منابع طبیعی حد و مرز دارد و برای حفظ محیط زیست باید بدانیم اجزای 
تشكیل دهنده هر اقلیم چه وظایف و کارکردی دارند. در کتاب حاضر مراحل رشد و روش های 
تغذیه قورباغه در قالب یك داستان علمی تخیلی تشریح شده است. تغییرات آب وهوایی و تأثیر آن 
بر زندگی این موجود، گیاهان محیط و اقلیم شناسی محل زندگی این حیوان نیز از دیگر مباحث 

کتاب است.

655. بومون، امیلی. شگفتی های جهان: خورشید. مهنازعسگری. تهران: محراب قلم، 1393، 
28 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم و پنجم

كلمات كلیدى: ادبیات کودکان و نوجوانان، دایرئالمعارف ها، نجوم، ستاره شناسی، کیهان شناسی

چكیده: اثر حاضر حاوی آگاهی های اساسی درباره ستاره پرنور منظومه شمسی ماست. در این 
کتاب اطالعات تصویری و همه جانبه ای با زبان ساده و علمی آمده است که به نوجوانان کمك 
می کند تا درک بهتری از تغییرات آب و هوایی کره زمین، تأثیر خورشید بر زیست کره و موجودات 

زمینی داشته باشند.

656. کینیون، تئا. خورشید و سرزمین هايی كه خورشید در آن جا می درخشد. شیرین 
علیخانی. تهران: تیزهوشان برتر، 1393، 32 ص، بیاض

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم و پنجم

كلمات كلیدى: نجوم، آموزش، منظومه شمسی، ستاره  شناسي

چكیده: نور و گرمای خورشید یكی از عناصر اصلی پیدایش حیات بر کره زمین است. در کتاب 
پیش رو سیاره های منظومه شمسی معرفی شده اند و قمرهای هر سیاره همراه با ویژگی های هر یك 
تشریح شده است. هر جمله ای در کتاب به دو زبان فارسی و انگلیسی و با بیانی ساده و کودکانه آمده 

است. کتاب به منظور آموزش مفاهیم اولیه ستاره شناسی به کودکان و نوجوانان تدوین شده است.
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657. برنی، دیوید. شاهد عینی: دانشنامه قاتالن جنگل. زهرا زادفرج. تهران: ایده پردازان 
چكاد/ گوهر اندیشه، 1393، 72 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: حیوانات، دانشنامه ها، شكارچیان 

چكیده: درندگان از راه به دام انداختن و خوردن حیوانات دیگر به عنوان طعمه تغذیه مي کنند. 
دانشنامه حاضر به معرفي انواع درندگان در خشكي و دریا اختصاص دارد. همراه با توضیحات و 
معرفي هر جانور، تصاویر مربوط به محل زندگي، زیست بوم هاي مشترک، تغذیه و نوع شكار آنها 

نیز درج شده است.

658. دانش نامه كودك و نوجوان بدن انسان. هادی حدادمنش. تهران: مبتكران، 1393، 
20 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى: دانش نامه ها، بدن انسان، کودکان و نوجوانان

چكیده: انسان ساختار بدنی پیچیده ای دارد که آگاهی از آن برای کودکان و نوجوانان مفید و 
جذاب است. کتاب »بدن انسان« از مجموعه کتاب های »دانش نامه کودک و نوجوان«، مخاطب 
را با بدن انسان آشنا می کند. این کتاب در قالب دانش نامه، درباره مفاهیمی مانند واحدهای سازنده 
بدن، بافت ها و اندام ها، دیدن، بوییدن، شنیدن، چشیدن، لمس کردن، دندان ها و ناخن ها، قلب، و 
ماهیچه ها و حرکت کردن اطالعاتی به مخاطب می دهد. در هر صفحه، نكته هایی با عنوان »آیا 

می دانید« آمده و معنی واژه های جدید نیز داده شده است.

659. سیلور استاین، الوین...]و دیگران[.  دل درد. فریبا قربانی. تهران: تیمورزاده،/ طبیب، 1393، 
48 ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى: بهداشت، بیماری ها، پیشگیری، ادبیات نوجوانان

چكیده: دل درد اغلب زمانی اتفاق می افتد که در فرایند گوارش مشكلی ایجاد شده باشد، بنابراین 
پیش از دانستن علت ایجاد دل درد، دانستن نحوه عملكرد سیستم گوارش ضروری است. در این 
کتاب نوجوانان نحوه عملكرد سیستم گوارش، علت های ایجاد دل درد و روش های درمان و مراقبت 

از خود را با زبان ساده و علمی می آموزند.
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660. خزائی، سمیه. دنیاى عجیب نور و رنگ. همدان: روز اندیش، 1393، 48 ص، وزیری
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: پنجم و ششم
كلمات كلیدى: فیزیك عملی، زیست شناسی، آموزش

چكیده: محیط اطراف ما سرشار از رنگ های متنوع است که بدون نور امكان دیدن زیبایی های 
آن ها وجود ندارد. در این کتاب پدیده نور، رنگ و تأثیر آن در زندگی جانوران و گیاهان تشریح شده 
است. نوجوانان با بهره گیری از نثر ساده و روان کتاب و تصاویر کمك آموزشی، فرایند شكل گیری 
سایه، رنگین کمان، بازتاب نور، طیف نور، رنگ آسمان و... را فرا می گیرند. در پایان کتاب واژه نامه ای 

مختصر برای توضیح اصطالحات این مبحث نیز آمده است.

661. محبتی، ماهرخ/ پناه پور، راحله. راهنماى والدين براى آموزش بهتر كتاب درسی 
علوم تجربی اول دبستان. تهران: شورا/ مبتكران، 1393، 112 ص، وزیری

مخاطب: والدین
كلمات كلیدى: آموزش والدین، آموزش مربیان و معلمان، راهنمایی آموزشی

چكیده: همراهی و کمك والدین به دانش آموزان نقش مهمی در افزایش سواد علمی دانش آموزان 
دارد. در این کتاب توصیه های آموزشی برای انتخاب منابع آموزشی مناسب و هدفدار طی فرایند 
آموزش به اولیا ارائه شده است. خانواده ها با شناخت آزمون های علمی و شناسایی نقاط ضعف 
دانش آموزان و مهارت های مورد نیاز آن ها می توانند در غنی سازی یادگیری آن ها نقش داشته  باشند.

662. تاجیك، فاطمه/ فروغی، فتح اهلل. راهنماى والدين براى آموزش بهتر كتاب درسی 
علوم تجربی دوم دبستان. تهران: شورا/ مبتكران، 1393، 112 ص، وزیری

مخاطب: والدین
كلمات كلیدى: آموزش والدین، آموزش مربیان و معلمان، راهنمایی آموزشی

چكیده: تغییرات کتاب های درسی بر اساس نیازهای دانش آموزان و جامعه گاهی باعث بی اطالع 
ماندن والدین از اهداف آموزشی دروس و کتاب ها می گردد. در کتاب پیش رو هدف های آموزشی 
هر درس، مراحل جمع آوری اطالعات توسط دانش آموزان و وظایف والدین در هر فصل تشریح و 
تدوین شده است. توصیه های ارائه شده در کتاب به خانواده ها این امكان را می دهد که در فرایند 

علم آموزی فراگیران سهیم باشند.
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663. تاجیك، فاطمه/ فروغی، فتح اهلل. راهنماى والدين براى آموزش بهتر كتاب درسی 
علوم تجربی سوم دبستان. تهران: شورا/ مبتكران، 1393، 112 ص، وزیری

مخاطب: والدین
كلمات كلیدى: آموزش والدین، آموزش مربیان و معلمان، راهنمایی آموزشی

چكیده: بی اطالعی خانواده ها از اهداف درسی، محتوا و روش های تدریس کتاب های آموزشی 
می تواند موجب اختالل در روند یادگیری دانش آموزان شود. در کتاب پیش رو سعی شده اطالعات 
الزم مربوط به هر فصل از کتاب درسی مورد نظر در اختیار والدین قرار گیرد. مطالب ارائه شده به 
ایجاد هماهنگی بین معلمان و والدین در زمینه چگونگی روش تدریس، مهارت های الزم برای هر 

درس و اهداف هر درس می انجامد.

664. صادقی، مهرناز/  شعبان زاده، ریحانه. علوم 4 ام دبستان- كتاب كار. تهران: خیلی 
سبز، 1393، 128 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: درس، تمرین ها، پرسش ها، راهنمای آموزشی

چكیده: فعالیت های کمك درسی موقعیت های یادگیری جدیدی را فراهم می آورند تا دانش آموزان 
آموخته های خود را در میدان اندیشه و عمل تقویت کنند. در آغاز هر فصل از کتاب پیش رو تعاریف 
کلیدی و مفاهیم ضروری به صورت خالصه و طبقه بندی شده با زبانی ساده و علمی به همراه 
نكته های کامل کننده ارائه گردیده است. در بخش بعدی، پرسش های متنوع درج شده که به درک 

بهتر مفاهیم درسی کمك می کند.

665. نجاتی، فرحناز/ ملكی خرمی، راحله. علوم اول دبستان. شیراز: شیوارسا، الینا، 1392، 
112 ص، وزیری

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: کتاب های کمك درسی، سرگرمی های آموزشی، بازی های علمی

چكیده: از آنجا که درس علوم دانشی تجربی است، آزمون های عملكردی می توانند فرصتی برای 
طرح پرسش  باز فراهم آورده و رشد تفكر نقاد را افزایش دهند. کارافزار پیش رو دربردارنده مجموعه 
آزمون های عملی متنوعی چون آزمون های شناسایی )طبقه بندی(، شبیه سازی، نمونه واقعی کار 
)فعالیت و آزمایش با گیاهان و...( و آزمون های عملكرد کتبی )ثبت گزارش و ترسیم نمونه ها( برای 
ارتباط میان دانسته ها و دنیای واقعی است. همچنین افزایش گنجینه لغات و سواد بصری فراگیران 

در قالب بازی های جدید و تصاویر رنگی برنامه ریزی شده است.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي246

666. بالغ، عشرت/ نقی نژادیان، طاهره. علوم تجربی 2 )دوم دبستان(. تهران: کالغ سپید، 
1393، 100 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم

كلمات كلیدى: علوم تجربی، کتاب های کار، تمرین ها، دوم دبستان

چكیده: درس علوم می تواند فضای آموزشی شادی ایجاد کند و کودکان را به تفكر، فرضیه سازی 
و تصمیم گیری رهنمون شود. کتاب »کالغ سپید« از مجموعه »کتاب های کار«، حاوی تمرین ها 
و آزمایش های فراوانی است که دانش آموز می تواند با انجام دادن آن ها، هم سو با کتاب درسی 
علوم پیش برود. کتاب سؤاالتی با عنوان »خودسنجی« نیز دارد که مرور فصل های گذشته است. 

بخش های »بیشتر بدانیم« هم برای افزایش سطح آگاهی دانش آموزان مفیدند.

667. ایرانی، مریم. علوم تجربی اول دبستان: كتاب كار و تمرين. تهران: سیاهرود، 
1393، 112 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: تمرین ها، آزمون ها، درس نامه

چكیده: سوال ها و فعالیت های کمك آموزشی به رشد تفكر خالق و یادگیری مؤثر دانش آموزان 
کمك می کند. در اثر حاضر عالوه بر درس نامه ای از نكته های اصلی و کلیدی هر بخش، مجموعه 
سوال ها و تمرین هایی برای تثبیت محتوای درس و مرور و بازخوانی مطالب اصلی تدوین و تألیف 
شده است. برای افزایش نشاط نونهاالن در جریان آموزش، بازی های آموزشی و سرگرمی های 

پژوهشی نیز در کتاب گنجانده شده است.

668. جوادی پور امینجان... ]و دیگران[. علوم تجربی چهارم دبستان. کرج: گردوی دانش، 
1393، 107 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، درس، تمرین ها، آزمون ها

چكیده: آنچه در دنیای امروز سبب موفقیت است، عالوه بر وجود منابع و تالش زیاد، برخورداری از 
مهارت های الزم برای استفاده از آن منابع است. در کتاب پیش رو ضمن ارائه نكات مهم و کلیدی 
درس به صورت جمله های تاکیدی و خبری، خالصه مطالبی که فراگیران در مقطع قبلی در این 
درس فراگرفته اند، به صورت جزوه ارائه گردیده است. در هر بخش پرسش هایی برای ارزیابی و 

فعالیت هایی برای تقویت دانسته ها نیز فراهم آمده است.
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669. رمضان زاده، مهرناز/ صادقی، مهرناز. علوم دوم دبستان- كتاب كار. تهران: خیلی 
سبز، 1393، 88 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم

كلمات كلیدى: درس، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: علوم درس مشاهده و تجزبه و استفاده از حواس پنج گانه برای درک بهتر مفاهیم و 
پدیده های محیط است. کارافزار پیش رو خالصه ای از نكات کلیدی و مهم هر درس را در ابتدای 
هر فصل برای آموزش در بر دارد. در ادامه، تمرین های متنوعی همراه با شكل های رنگی و کودکانه 
در نظر گرفته شده است که به رشد و شكل گیری روحیه پرسشگر و کنجكاو در دانش آموز کمك 

می کند.

670. ویلیامز، بن. قلب ها و شش ها چگونه كار می كنند؟. مریم سادات موسوی. تهران: 
طالیی، 1393، 24 ص، رقعی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى: زیست شناسی، بدن انسان، ادبیات نوجوانان، علوم

چكیده: دنیای درون بدن انسان نیز همچون دنیای اطراف ما پرجنب وجوش است. در کتاب پیش 
رو فرایندهای زیستی سیستم خون رسانی و چگونگی کارکرد قلب انسان و نیز چگونگی عملكرد 

سیستم تنفسی به صورت مختصر و با زبانی ساده تشریح شده است.

671. حبیبی، سحر/ شامانیان، زهرا. كار طاليی علوم تجربی چهارم دبستان. تهران: 
کاگو، 1393، 112 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: تمرین ها، راهنمای آموزشی، پرسش ها، آزمون ها، درس

چكیده: برای تكمیل فرایند یادگیری- یاددهی میان آموخته های پیشین و یافته های جدید باید 
پلی برقرار کرد. کتاب پیش رو با ارائه تمرین های گوناگون به عملی کردن فرایند یادگیری و تثبیت 
آموخته های کالسی کمك می کند. در خالل مباحث آزمون هایی برای ارزیابی نیز در نظر گرفته 

شده و مطالب با اشكال کمك آموزشی همراه شده اند.
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672. علی محمدزاده، ثریا/ ابراهیمی، معصومه. كار طاليی علوم تجربی دوم دبستان. 
تهران: کانون گسترش علوم، 1393، 116 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم

كلمات كلیدى: درس، تمرین ها، پرسش ها، راهنمای آموزشی

چكیده: کتاب های کار در قدم اول تكمیل کننده مطالب کتاب درسی بوده و در قدم بعدی به 
شكوفایی خالقیت و استعداد دانش آموزان می انجامد. در کتاب حاضر نكات کلیدی و مهم به صورت 
مختصر در ابتدای هر فصل در قالب جزوه آموزشی تدوین شده است. در ادامه، پرسش های تشریحی 

و کوتاه پاسخ همراه با اشكال کمك آموزشی درج گردیده است.

673. حبیبی، سحر/ شامانیان، زهرا. كار طاليی علوم تجربی سوم دبستان. تهران: کاگو، 
1393، 125 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: تمرین ها، راهنمای آموزشی، پرسش ها، آزمون ها، درس

چكیده: کتاب های کمك آموزشی فرصتی برای یادگیری دوباره و ارزیابی بعد از فعالیت های 
ارائه مطالب کلیدی کتاب اصلی و پرسش های مرتبط،  کالسی اند. کارافزار پیش رو عالوه بر 
آزمون هایی برای ارزیابی میزان آموخته ها با الگوهای گوناگون در بر دارد. مطالب هر بخش در موارد 

الزم با شكل ها و جدول های کمك آموزشی همراه است.

674. صمدی، احمد. كار طاليی علوم تجربی ششم دبستان. تهران: کاگو، 1393، 108 
ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: تمرین ها، راهنمای آموزشی، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: برای تكمیل یادگیری کالسی می توان از حواس پنج گانه و مهارت های شناختی نیز به 
بهترین نحو استفاده کرد. در کتاب حاضر خالصه نكات مهم هر درس به تفكیك در هر بخش آمده 
و بعد از آن، پرسش های چندگزینه ای، درست یا نادرست، تشریحی و... نیز برای ارزیابی بهتر تدوین 

شده است. در خالل فصول آزمون هایی برای خودارزشیابی نیز در نظر گرفته شده است.
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675. رستگار، طاهره. كاربرگ علوم تجربی چهارم دبستان. تهران: مرآت دانش، 1393، 
52 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: آزمون ها، تمرین ها، آموزش مواد درسی

گروهی  و  فردی  یادگیری  جدید  موقعیت های  آن ها  از طریق  که  آموزشی  ابزارهای  چكیده: 
در کالس تقویت می گردد، جریان یادگیری را آسان تر می کنند. بسته آموزشی پیش رو حاوی 
پرسش هایی با الگوهای متنوع تشریحی، کوتاه پاسخ، چندگزینه ای، جای خالی و... است که مطالب 
کتاب درسی را در قالب فعالیت های عملی برای تقویت دقت نظر، تمرکز و به خاطرسپاری ارائه 
می دهد. همچنین سؤاالت به گونه ای طراحی شده اند که امكان خودارزشیابی دانش آموز را فراهم 

می آورد.

676. دپارتمان علمی مرآت. بسته مدیریت کالسی: كاربرگ علوم ششم دبستان. تهران: 
مرآت دانش، 1393، 52 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: علوم تجربی، کتاب های کار، تمرین ها، ششم دبستان

چكیده: هدف از آموزش علوم تجربی، کسب ایده های علمی است. کتاب »کاربرگ« علوم تجربی 
ششم دبستان، درباره میزان یادگیری دانش آموز از مفاهیم جدید درسی به او بازخورد می دهد و 
ابزاری برای مشارکت در فرایند یادگیری محسوب می شود. به معلم نیز کمك می کند طرح درس 
خود را پیاده سازی و وضعیت دانش آموز را در حین تدریس ارزیابی کند. این کتاب در 23 هفته 

آموزشی، منطبق با محتوای کتاب درسی پایه ششم، تنظیم شده است.

677. یونسلو، صادق. كتاب آموزشی آب و زندگی )2 و 3()كتاب كار(. تهران: صادق 
یونسلو، 1393، 33 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى: منابع طبیعی، صرفه جویی، بهره وری

آموزش و مشارکت  الگوی مصرف در کشور مستلزم  با بحران آب و اصالح  مقابله  چكیده: 
فرزندانمان است. در این اثر سعی شده با زبان ساده و کودکانه اهمیت آب و نقش آن در ادامه حیات 
موجودات به کودکان گوشزد شود. در ادامه، منابع تأمین آب و چرخه آب شیرین تشریح شده و 

همچنین راه هایی برای جلوگیری از هدررفت آب به نونهاالن آموزش داده شده است.
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آزمايش هاى ساده.  و  علمی  بازى هاى  بزرگ  كتاب  پرت.  جانیس  کلیو،  ون   .678
نورالهدی عالمی نیسی، فرشته امامی. تهران: امیرکبیر، کتاب های شكوفه، 1392، 220 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا پنجم

كلمات كلیدى: علوم تجربی، سرگرمی ها، بازی های آموزشی

چكیده: کودکانی که سن کمی دارند ممكن است با مفهوم شیمی و فیزیك و زیست شناسی 
آشنایی نداشته باشند، ولی می توانند با آزمایش های عملی ذهن خود را با این علوم آشنا کنند. در این 
کتاب بیش از 40 آزمایش ساده و عملی وجود دارد که پاسخ بسیاری از پرسش های ذهنی کودکان 
را به صورت عملی به آن ها ارائه می کند. در پایان کتاب نیز واژه نامه ای برای توضیح کلمه های ناآشنا 

درج شده است.

679. چاره، محمدرضا. كتاب كار علوم تجربی ششم دبستان. قم: بخشایش، 1393، 
108 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، تمرین ها، آزمون ها

چكیده: علوم، دانش مشاهدات است و مشاهده به معنای جمع آوری اطالعات به وسیله اندام های 
حسی و نه فقط چشم است. در مجموعه حاضر خالصه ای از مطالب مهم و کلیدی کتاب درسی 
به همراه مطالبی فراتر از کتاب برای آمادگی دانش آموزان متقاضی ورود به مدارس نمونه و برتر 
ارائه گردیده است. در پایان هر بخش نیز مجموعه مختصری از سؤاالت تشریحی و تستی برای 

ارزشیابی در نظر گرفته شده است.

680. ارشادی مقدم، سوده. كتاب كار علوم سوم دبستان دانشمند كوچك. تهران: کانون 
فرهنگی آموزش، 1392، 100 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: علوم تجربی، دانشمند کوچك، کتاب های کار، تمرین ها، سوم دبستان

چكیده: درس علوم تجربی یكی از کاربردی ترین درس ها محسوب می شود. »کتاب کار علوم« 
سوم دبستان، می تواند به عنوان کتاب کار در منزل استفاده شود. در هر درس، نكته های مهم هر 
فصل از کتاب درسی علوم با عنوان »دانستنی ها« ارائه شده است و پس از آن، سؤال های طبقه بندی 
شده هر مبحث، به همراه آزمون های فصلی آمده است. تمرین ها در قالب های جای خالی، صحیح 

غلط، کوتاه پاسخ و کامل پاسخ ارائه  شده اند.
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681. ساواالن پور، محسن. كتاب كار علوم ششم دبستان دانشمند كوچك. تهران: 
کانون فرهنگی آموزش، 1392، 104 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: علوم تجربی، دانشمند کوچك، کتاب های کار، تمرین ها، ششم دبستان

چكیده: درس علوم تجربی یكی از کاربردی ترین درس ها محسوب می شود. »کتاب کار علوم« ششم 
دبستان، می تواند به عنوان کتاب کار در منزل استفاده شود.  درس هایی با موضوعات: کاغذسازی، 
ورزش و نیرو، انرژی، در هر درس، ابتدا توضیح مختصر درس آمده و پس از آن، تمرین های متعددی 
در سه سطح طرح ریزی شده است. تمرین ها در قالب های جای خالی، صحیح غلط، چند گزینه ای، 
کوتاه پاسخ، کامل پاسخ، و مسئله ارائه شده اند. یك لوح فشرده 27 دوره از آزمون های قلم چی نیز 

همراه این کتاب عرضه می شود.

682. رستگار، طاهره. كتاب كار و تمرين علوم تجربی چهارم دبستان. تهران: مرآت 
دانش، 1393، 120 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: آزمون ها، درس، تمرین ها

چكیده: علوم تجربی آموزش روش حل مسئله و کشف علت پدیده ها است. کارافزار پیش رو 
با تكیه بر اهداف جزئی هر فصل از کتاب درسی و با ارائه تمرین ها و فعالیت های تشریحی و 
عملی، مهارت های پایه را در دانش آموزان مقطع مورد نظر تقویت می کند. پرسش ها در راستای 
بهبود توانایی تفسیر مشاهدات، برقراری ارتباط، پیش بینی، پاسخ و نتیجه گیری طی فرایند یادگیری 
تدوین شده اند. این اثر با هدف آماده کردن دانش آموزان برای موفقیت در سنجش عملكرد تدوین 

شده است.

683. رستگار، طاهره. بسته مدیریت کالسی: كتاب كار و تمرين علوم تجربی سوم 
دبستان. تهران: مرآت دانش، 1393، 104 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: علوم تجربی، کتاب های کار، تمرین ها، سوم ابتدایی

چكیده: آموزش علوم تجربی، آموزش روش حل مسئله و کشف علت پدیده هاست. کتاب »کار و 
تمرین علوم تجربی سوم دبستان« می کوشد در 22 هفته آموزشی، منطبق با محتوای کتاب درسی، 
با فراهم کردن فعالیت هایی در قالب تكلیف، تمرین و فعالیت، موقعیت های یادگیری را در خانه نیز 
ایجاد کند. در این کتاب، فعالیت ها در کنار تمرین ها قرارگرفته اند تا دانش آموز کار و تمرین را با هم 
تجربه کند. در واقع، کتاب کار و تمرین، کتاب تكلیف دانش آموز در خانه است. این کتاب می تواند 

ابزاری برای معلم نیز باشد تا فرایند یادگیری دانش آموز در خانه را کنترل کند.
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684. کاتبی، حورا. كتاب كار و تمرين علوم سوم ابتدايی. تهران: گل واژه، 1393، 148 
ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: درس نامه، تمرین ها، آزمون ها

چكیده: کتاب های کار و تمرین یكی از اجزای مهم در بسته کتاب های کمك آموزشی است. 
محتوای این کارافزار شامل خالصه مفاهیم اصلی کتاب، تمرین های طبقه بندی شده و آزمون های 
مستمر و پایانی است. استفاده از تمرین ها می تواند منبع مناسبی برای ارزیابی عملكرد دانش آموزان 

توسط اولیا و دبیران باشد.

685. رستگار، طاهره...]و دیگران[. كتاب كار و تمرين علوم ششم دبستان. تهران: مرآت 
دانش، 1393، 148 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: درس، تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: کتاب کار و تمرین از طریق ارائه تمرین های متنوع و متناسب با سطوح مختلف حیطه 
شناختی و محتوایی، به تعمیق یادگیری و تقویت آموخته ها در ذهن دانش آموز کمك می کند. 
کارافزار حاضر حاوی تمریناتی با الگوهای متنوع )چندگزینه ای، جای خالی، تشریحی، درست و 
نادرست و...( است که مهارت های مشاهده، شنیدن، لمس کردن و کسب اطالعات از محیط را در 

دانش آموزان تقویت می کند. در هر بخش همچنین حاشیه های آموزنده ای درج شده است.

686. کانر، جو. بخوانیم و بدانیم: كجا؟. فرزاد رضایی، پریسا جباری. تهران: آبشن، 1393، 60 
ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم و چهارم

كلمات كلیدى: ادبیات نوجوانان، پرسش ها، اطالعات عمومی

چكیده: جهانی که در آن زندگی می کنیم مجموعه ای از پدیده ها، ابزارها و آداب و رسوم گوناگون 
است. در این کتاب پرسش های علمی در زمینه تاریخ، زیست شناسی، علوم اجتماعی و مردم شناسی 
و... جمع آوری شده و در هر فصل، توضیحات علمی همراه با نقاشی برای هر سؤال آمده است. 

مطالب کتاب به اقناع حس کنجكاوی کودکان کمك می کند.
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687. کانر، جو. بخوانیم و بدانیم: كدام؟. فرزاد رضایی. تهران: آبشن، 1393، 60 ص، خشتی
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا پنجم
كلمات كلیدى: ادبیات نوجوانان، پرسش ها، اطالعات عمومی

چكیده: روی خشكی ها، زیر دریاها، باالی کوه ها و حتی در فضا پدیده های ناشناخته بسیاری 
وجود دارد که همیشه موضوع پرسش های ماست. در این کتاب 55 پرسش گوناگون درباره طبیعت، 
حیوان ها و ساکنان کشورهای مختلف جهان گردآوری شده و برای هر پرسش پاسخ های علمی و 

معتبر آمده و در کنار هر پاسخ تصاویر نقاشی شده نیز درج گردیده است.

688. ورینگ، جف. اولین کتاب علمی من: گربه كوچولوى سفید و پرنده. سارا سیدناصری. 
تهران: ذکر، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى: ادبیات کودکان، داستان های علمی، برق

چكیده: نیروی برق از داخل سیم های مسی جریان پیدا می کند تا به وسیله برقی برسد و آن را 
به کار بیندازد. کتاب پیش رو دربردانده داستانی علمی تخیلی است که مفهوم برق و الكتریسیته و 
کارکرد و فواید آن را به زبان ساده به کودکان می آموزد. در خالل داستان، کودکان با خطرهای 

احتمالی این نیرو، روش های ذخیره آن و راه های انتقال این نیرو آشنا می شوند.

گربه كوچولوى سفید و جیرجیرك. سارا  اولین کتاب علمی من:  689. ورینگ، جف. 
سیدناصری. تهران: ذکر، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى: ادبیات کودکان، داستان های علمی، حرکت

چكیده: هر شیئی برای حرکت به نیروی محرکه نیاز دارد و برای توقف آن نیز به نیروی دیگری 
نیاز است. کتاب پیش رو دربردارنده یك داستان علمی تخیلی است که در آن مفهوم حرکت و 
جنبش با زبان ساده و در قالب رویدادهای مختلف آموزش داده شده است. کودکان در این کتاب با 

مفهوم نیروهای محرک و نیروهای ایستاننده مختلف  آشنا مي شوند.
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690. ورینگ، جف. اولین کتاب علمی من: گربه كوچولوى سفید و حلزون. سارا سیدناصری. 
تهران: ذکر، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى: ادبیات کودکان، داستان های علمی، مواد

چكیده: انسان ها و جانوران برای ساخت آنچه که به آن نیاز دارند از مواد استفاده می کنند. کتاب 
پیش رو حاوی داستانی کودکانه است که به صورت غیرمستقیم ماهیت مواد طبیعی و مصنوعی 
را به کودکان می آموزد. روش های ترکیب مواد با یكدیگر و ساخت مواد جدید و تمرین هایی برای 

تقویت مطالب آموخته شده نیز در کتاب آمده است.

691. ورینگ، جف. اولین کتاب علمی من: گربه كوچولوى سفید و خفاش. سارا سیدناصری. 
تهران: ذکر، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى: ادبیات کودکان، داستان های علمی، صداها

چكیده: صداها انواع مختلف دارند و صدای هر چیز می تواند به ما کمك کند که ماهیت آن را بهتر 
بشناسیم. کتاب پیش رو دربردانده یك داستان علمی تخیلی است که صداهای مختلف موجودات 

و کارکرد انواع آوا را به کودکان می آموزد. داستان با تصاویر رنگی و کودکانه همراه شده است.

سارا  شاپرك.  و  سفید  كوچولوى  گربه  من:  علمی  کتاب  اولین  جف.  ورینگ،   .692
سیدناصری. تهران: ذکر، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى: ادبیات کودکان، داستان های علمی، فیزیك نور

چكیده: اگر جسمی جلوی تابش نور را بگیرد، سایه ایجاد می گردد. کتاب پیش رو حاوی داستانی 
علمی تخیلی است که مفهوم نور و روشنایی را برای کودکان توضیح می دهد. انرژی های حاصل از 

نور، علت تشكیل سایه و ماهیت تاریكی از دیگر مفاهیم توضیح داده شده در کتاب است.



693. ورینگ، جف. اولین کتاب علمی من: گربه كوچولوى سفید وقورباغه. سارا سیدناصری. 
تهران: ذکر، 1393، 24 ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى: ادبیات کودکان، داستان های علمی، مهارت های زندگی

از بهترین روش ها برای آموزش مفاهیم مهم زندگی، داستان خوانی و شناخت  چكیده: یكی 
سازوکارهای طبیعی روابط انسانی داستان است. کتاب پیش رو مفهوم رشد و بزرگ شدن را در قالب 
داستانی تخیلی برای کودکان بازآموزی می کند. نونهاالن در این کتاب می آموزند که مراحل رشد 

موجود زنده متفاوت است و طی رشد، تغییر شكل های اساسی در بدن به وجود می آید.

694. کوته، راینر. چرا و چگونه: معادن، گنج هاى زمین. کمال بهروزنیا. تهران: قدیانی، 1393، 
48 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى: معادن، نفت، ذغال سنگ

چكیده: ذخایر زمین عبارتند از فلزهای باارزش، سنگ های معدنی، نمك، شن، نفت و ذغال. 
مهم ترین گنجینه زمین نفت است. معادن زمین بارها مسیر تاریخ جهان را تعیین کرده اند؛ مثاًل 
انقالب صنعتی با اختراع ماشین بخار و راه آهن بر بنیاد زغال و آهن پی ریزی شد. کتاب »معادن، 
گنج های زمین« از مجموعه »چرا و چگونه« درباره تاریخ مهیج معدن و از خطرات فعالیت در این 
زمینه می گوید. مهم ترین معادن زمین را معرفی می کند، چگونگی به وجود آمدن معدن ها را شرح 
می دهد، و توضیح می دهد که فناوری معدن در طول هزاران سال چگونه پیشرفت کرده است. 

نمایه ای الفبایی نیز در انتهای این کتاب وجود دارد.

695. فعال، اعظم/آقاجانی، نیره. مفاهیم علوم و خالقیت )1(. تهران: فعال، 1393، 40 ص، 
رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: علوم تجربي، زیست، فیزیك

چكیده: اهمیت فراگیری مفاهیم علوم تجربی در اوایل کودکی این است که به کودک می آموزد 
عقاید و نظرهای صحیح آن هایی اند که مستدل و مستند باشند. این کتاب حاوی تمرین هایی است 
که دانش های ضروری شامل علوم بهداشتی )بدن انسان(، علوم زیستی )محیط زنده(، علوم فیزیك 
)ماده و انرژی( و علوم زمین )محیط غیرزنده( را به کودکان آموزش می دهد. این کتاب جلد اول از 

یك مجموعه دوجلدی است.
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696. فعال، اعظم/ آقاجانی، نیره. مفاهیم علوم و خالقیت )2(. تهران: فعال، 1393، 40 
ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: علوم، تمرین ها، خالقیت

چكیده: خواندن و درک مفاهیم علوم تجربی به کودکان می آموزد که هر عقیده و حكمی را باید 
مورد آزمایش و بررسی قرار داد. در این اثر تمرین هایی درج شده است که مهارت های ضروری 
شامل مهارت مشاهده )حواس(، برقراری ارتباط با افراد و نمودارها، اندازه گیری، کاربرد ابزار، استنباط 

و نتیجه گیری را تقویت می کند. این کتاب جلد دوم از یك مجموعه دوجلدی است.

697. مك کوری، کریستین. نگاه كن و به خاطر بسپار: سنجش قدرت حافظه. مجید 
عمیق. تهران: بافرزندان، 1393، 32 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى: حافظه، معماها، تمرین ها

چكیده: این کتاب حاوی فعالیت هایی است که قدرت حافظه را تقویت و سنجش می کند. کودکان 
باید با دقت به تصاویر نگاه کنند، سپس کتاب را ورق بزنند و آنچه دیدند را توصیف کنند. تصاویر 
زمین بازی، آزمایش های علمی، رنگ ها و... از جمله جزئیاتی است که در تمرین ها روی آن ها تاکید 

شده است.

698. مك کوری، کریستین. نگاه كن و تفاوت را بگو: شباهت ها و تفاوت ها. مجید 
عمیق. تهران: بافرزندان، 1393، 32 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا چهارم

كلمات كلیدى: معماها، خالقیت، تمرین ها

چكیده: این کتاب حاوی مجموعه تصاویری است که شباهت ها و تفاوت های پدیده ها و اشیا و 
موجودات مختلف را نشان می دهد. هر صفحه از کتاب چهار تصویر را در بر دارد که یكی از آن ها 
با بقیه از جنبه ای متفاوت است. فعالیت های کتاب نونهاالن را با شیوه های گوناگون دسته بندی اشیا 

آشنا می کند.
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699. مك کوری، کریستین. نگاه كن و حدس بزن: تشخیص تصاوير. مجید عمیق. 
تهران: بافرزندان، 1393، 32 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا پنجم

كلمات كلیدى: معماها، هوش بصری، تمرین ها

چكیده: در این اثر تصویر چیزهای گوناگون از نمای نزدیك نشان داده شده است. در هر صفحه 
چهار بخش مختلف یك تصویر از فاصله نزدیك وجود دارد که کودک باید آن ها را مثل قطعه های 

یك جورچین کنار هم بگذارد تا شكل کامل شود.

700. مك کوری، کریستین. نگاه كن و مقايسه كن: مقايسه و شباهت يابی. مجید 
عمیق. تهران: بافرزندان، 1393، 32 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى: معماها، هوش، تمرین ها

چكیده: سوال های این کتاب درباره پیداکردن نقاط مشترک و شباهت های چیزهای مختلف است. 
این فعالیت ها به نوآموزان کمك می کند تا پس از مقایسه تصویرها و پیداکردن ارتباط منطقی میان 

آن ها جواب درست سوال ها را حدس بزنند.

701. سیلور استاین، الوین...]و دیگران[. واكسیناسیون. محمدمهدی سالم. تهران: تیمورزاده، 
طبیب، 1393، 48 ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى: بهداشت، بیماری ها، پیشگیری، ادبیات نوجوانان

چكیده: واکسن زدن در زمان مقرر، از شما در برابر خطر ابتال به بیماری های خاص محافظت 
می کند. در این کتاب مطالب اصلی که هر نوجوان باید درباره بهداشت و سالمت بدن خود بداند، 
با زبان ساده و قابل فهم و علمی آمده است. فصل های کتاب به نوجوانان می آموزد هر یك از 

قسمت های بدن چگونه با یكدیگر همكاری می کنند تا حافظ سالمتی باشند.
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702. ابراهیمی، نادر/  مالطاهری، غالمرضا. من، زیر زمین زندگی می کنم: فرهنگ داستان گونه 
مواد معدنی ایران برای کودکان و نوجوانان 9 تا 14 سال: هستم اگر می روم گر نروم، نیستم )با 

مايعات معدنی آشنا شويم(. تهران: سیوا/ همگام با کودکان و نوجوانان، 1392، 32 ص، رحلی
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم وپنجم 
كلمات كلیدى: مواد معدنی، مایعات، زیر زمین، آب، نفت

چكیده: کتاب حاضر مخاطب را با مایعات معدني کشور ایران آشنا مي کند. »آب و آتش« مایعي 
که شاید کمتر از وجود آن مطلع باشید. »آب معدني« که در بیشتر شهرها و در چشمه هاي آبگرم 
کشورمان یافت مي شود. »نفت« که اهمیت آن را بیشتر از طال مي دانند و تاریخچه آن  و مواد 
گوناگوني که در آن وجود دارند، محتواي مطالب کتاب حاضر را تشكیل مي دهند. در انتهاي کتاب 

نیز یادداشتي درباره صنعت »پتروشیمي« آمده است.

703. الیور، کلر. 100 حقیقت درباره ي اقیانوس ها. تندکی، نازنین. قزوین: سایه گستر، 
1393، 48 ص، رحلی
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى: ادبیات کودکان و نوجوانان، دایرئالمعارف ها، اقیانوس های جهان، منابع آب، دریاها

چكیده: 97 درصد از آب های جهان در اقیانوس هاست و تنها بخش کوچكی از آب ها در دریاچه های 
آب شیرین و رودخانه ها وجود دارد. نوجوانان و کودکان با استفاده از این کتاب به اطالعات علمی 
در باب اقیانوس های جهان پی می برند. صد حقیقت، تصاویر مستند از محیط های زندگی جانوران 

آبزی، جوانب گوناگون حیات در اقیانوس ها را آشكار می کند.

704. کلی بورن، آنا. 100 حقیقت درباره ي نجات زمین. محمد آذربایجانی. قزوین: سایه 
گستر، 1392، 48 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى: کره زمین، دایرئالمعارف ها، محیط زیست

چكیده: موضوع این کتاب گرم شدن کره زمین و تأثیر آن بر حیات موجودات زمینی است. کودکان 
و نوجوانان با خواندن کتاب از تغییرات اقلیمی کره زمین آگاه می شوند و روش های حفاظت از محیط 

زیست و نجاِت حیوانات در معرض خطر را می آموزند.



705. جمعی از نویسندگان. 365 آزمايش علمی درباره ي ستاره شناسی، زيست شناسی، 
شیمی، زمین شناسی و جغرافیا، فیزيك، آب و هوا. مهرداد عرفانیان. تهران: ذکر: کتاب های 

قاصدک، 1393، 208 ص، وزیری
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى: علوم، آزمایش ها، فعالیت

چكیده: کتاب حاضر، مجموعه ای از آزمایش های علمی درباره موضوعاتی مانند ستاره شناسی، 
شیمی، زیست شناسی، فیزیك، آب وهوا است. در ابتدای هر بخش کادری برای یادداشت خالصه 
آزمایش وجود دارد. چگونگی یافتن اسرار علم از طریق آزمایش های علمی، کودکان را ضمن 
سرگرمی، به تفكر و تالش بیشتر برای تحقیقات و فعالیت های علمی تشویق می نماید و با تقویت 

قوه تفكر و تحقیق آن ها را با پدیده های جهان پیرامونشان آشناتر و عالقه مندتر می کند.
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درس:  كالس  در  مؤثر  آموزش  مستمر:  یادگیری  دیگران[.  سری بی...]و  دین،   .706
راهبردهاى پژوهش محور براى افزايش موفقیت دانش آموزان. انوشه ضرغام وگروه 

معلمان. تهران: منظومه خرد، 1393، 264 ص، رقعی
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

كلمات كلیدى: موفقیت تحصیلی، نظریه های یادگیری، پژوهش های آموزشی

چكیده: استراتژی های آموزشی پله هایی اند برای رسیدن به طراحی آموزشی؛ اما این راهبردها 
زمانی موثرند که یكدیگر را کامل کنند. پژوهش حاضر بر اساس مباحث تئوریك و تحقیقاتی که 
در دهه اخیر در مبحث آموزش صورت گرفته، نگارش یافته است. در فصل های کتاب هر یك از 
راهبردها با یك پیشنهاد عملی در کالس درس و مثال هایی کاربردی همراه شده اند. مطالب این اثر 

به چگونگی استفاده از هر استراتژی برای یادگیرندگان نسل امروز اشاره دارد.

مربیان  براى  )رهیافتی  طنز  بر  مبتنی  آموزش  امیر.  عظیمی،  فرشاد/  بزرگی،   .707
پیش دبستانی، دبستانی و متوسطه اول(. تهران: راشدین، 1393، 64 ص، وزیری

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى: بازی ها و سرگرمی های کودکان، راهنمای آموزشی، فعالیت های فوق برنامه، 

مدیریت کالس

چكیده: طنز به دلیل جاذبه شادمانه اش و بی پروایی از به هم ریختن تناسب ها، باعث ایجاد مسئله 
و انگیزه حل مسئله در اذهان می گردد. کتاب پیش رو بر پایه مطالعات تجربی و پژوهش های کیفی 
استوار است و بنا دارد با تمرکز بر »شالوده شكنی در محتوای درس« و جاذبه های عملیاتی »طنز 
گفتاری« و »طنز رفتاری« مربیان، رویكردی را به مخاطبان خود ارائه کند تا در روش های تدریس 
تأثیر نوین داشته باشد. نگارنده با تعریف موقعیت های گوناگون کالس، روش های تدریس مبتنی بر 

طنز را با مثال آموزش می دهد.
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معلمان،  براى  كودكان  به  مسئله  حل  مهارت هاى  آموزش  میرنا.  بی شور،   .708
مشاوران، روان شناسان و درمانگران ويژه كودكان دوره اول دبستان )اول تا سوم 

ابتدايی(. شكوهی یكتا، محسن. تهران: سپیدبرگ، 1393، 368 ص، وزیری
مخاطب: معلم، والدین

كلمات كلیدى: روان شناسی کودکان، روش های یادگیری، حل مسئله

چكیده: این کتاب جلد دوم از یك مجموعه سه جلدی است که به مربیان، معلمان، مشاوران 
و روان شناسان نشان می دهد چگونه به کودکان در یادگیری مهارت ها برای حل مشكل خود با 
دیگران کمك کنند. رویكرد به کارگرفته شده در کتاب حل مسئله شناختی میان فردی است و 

رویكردی عملی در یادگیری نحوه ارزیابی و برخورد با مشكالت را ارائه می دهد.

معلمان،  براى  كودكان  به  مسئله  حل  مهارت هاى  آموزش  میرنا.  بی شور،   .709
مشاوران، روان شناسان و درمانگران ويژه كودكان دوره دوم دبستان )چهارم تا 

ششم ابتدايی(. شكوهی یكتا، محسن. تهران: سپیدبرگ، 1393، 376 ص، وزیری
مخاطب: معلم، والدین

كلمات كلیدى: روان شناسی کودکان، روش های یادگیری، حل مسئله

چكیده: مهارت حل مسئله یكی از مهارت های اساسی برای حل مشكالت زندگی است. این 
کتاب دربردارنده راهكارهای علمی برای کمك به کودکان در یادگیری نحوه اندیشیدن است. 
روان شناسان، مربیان و درمانگران با این کتاب می آموزند که چطور روش های ارائه دیدگاه خود، بیان 

مشكالت و اندیشیدن به آن ها را به کودکان آموزش دهند.

آن چه يك كتابدار كودك بايد بداند!  قایینی، زهره/ طاهری قندهاری، فرزانه.   .710
چگونه يك كتابخانه پويا و فعال داشته باشیم؟. تهران: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات 

کودکان، 1393، 88 ص، رقعی
مخاطب: معلم، مدیر، مشاور، کتابدار، والدین

كلمات كلیدى: کتابخانه های کودکان، نظام های کتابداری و اطالع رسانی، مدیریت نیروی انسانی

چكیده: کتابخانه های کودک و نوجوان نهادی مدرن اند که پیشینه راه اندازی آن ها به دهه های 
آموزش  بر  عالوه  است  کوشیده  حاضر  کتاب  در  نگارنده  می گردد.  باز  بیستم  سده  نخست 
فهرست نویسی و سازمان دهی کتاب های کتاب خانه به زبان بسیار ساده و شناساندن اصطالحات 
مهم و الزم کتابداری، به عالقه مندان آموزش دهد که چگونه  می توانند کتابخانه ای پویا و فعال 
داشته باشند. در این دست نامه، کتابدار به طور گام به گام می آموزد که چگونه با نیازسنجی کودکان 

کتابخانه را فعال تر کند.
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711. رنجبر، کریم/ هوشمندسروستانی، جعفر. آنچه والدين پیش دبستانی ها و كالس 
اولی ها بايد بدانند. شیراز: تخت جمشید ، قشقایی، 1392، 224 ص، رقعی

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كلیدى: رابطه خانه و مدرسه، رابطه والدین و کودک

چكیده: والدین با آگاهی از ویژگی های رفتاری دوره کودکی بهتر می توانند فرزندانشان را همراهی 
و تربیت کنند. کتاب »آنچه والدین پیش دبستانی ها و کالس اولی ها باید بدانند« به والدین کمك 
می کند درباره دوره سرنوشت ساز پیش دبستانی و پایه اول دبستان بیشتر بدانند. کتاب شامل شش 
فصل است با موضوعات: رشد کودکان پیش دبستانی و کالس اولی؛ تفاوت های فردی؛ کمك به 

رشد کودک؛ مدرسه؛ چالش های خاص والدین؛ سالمت و بهداشت کودک.

712. طاهرآبادی، میثم. سبك زندگی )4(: احترام به والدين. قم: ندای ملكوت، 1392، 92 
ص، خشتی

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كلیدى: آموزش خانواده، اسالم، قرآن

چكیده: رکن و محور اصلی و اساسی هر خانواده ای والدین آن خانواده اند که سكان مدیریت و 
هدایت را در آن خانواده در دست گرفته اند و امور مربوط به خانه را رهبری می کنند. در این اثر ارزش 
و جایگاه والدین در باورهای اسالمی، شایسته ترین نوع رفتار با کودکان و والدین و لزوم احترام 

متقابل در خانواده با توجه به باورهای اسالمی بازگو شده است.

713. حمیدی، اشرف. انديشة نابـ  بررسی تطبیقی گزاره هاى اصلی تفكر انتقادى 
از نگاه صاحب نظران آن حوزه با ديدگاه امام علی علیه السالم. تهران: جهاد اندیشه، 

1393، 88 ص، رقعی
مخاطب: معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

كلمات كلیدى: امام علی ع، اندیشه، تفكر، تفكر انتقادی

چكیده: تفكر انتقادی در حقیقت فرایند فكری معقول و پیچیده در رویارویی با یك موقعیت است که 
هدف آن تجزیه، تحلیل و جستجوی دقیق موضوع برای رسیدن به شناخت و حقیقت است. نگارنده 
در این کتاب ضمن مرور پژوهش های موجود، با ارائه تعاریف تفكر و بیان انواع آن، تمرکز بر موضوع 
تفكر و ارتباط آن با مفاهیمی چون تعقل و تدبّر از نگاه قرآن، با تدقق در بخشی از فرموده های امام 
علی )ع( ویژگی ها، مؤلفه ها و گزاره های اصلی تفكر انتقادی را احصاء و با دیدگاه ایشان مورد مقایسه 
قرار داده و در انتها چارچوب مفهومی تفكر انتقادی از منظر امام علی )ع( را تبیین و پیشنهاد نموده است.
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714. مك فیت، سین. انگیزش و اعتماد به نفس )با تأكید بر جنبه هاى مديريتی(. 
علیرضا صالحی امین، زهرا پورعلی کویخی. رشت: علی رضا صالحی امین، زهرا پورعلی کویخی، 

1393، 112 ص، رقعی
مخاطب: معلم، مدیر، مشاور

كلمات كلیدى: کامیابی، اعتماد به نفس، مدیریت منابع انسانی

چكیده: انگیزش از جمله عمومی ترین مباحث و موضوعات پژوهشی در دنیای کسب و کار است. 
در این کتاب عوامل ایجاد انگیزه در خود و دیگران و چگونگی استفاده از فرصت ها برای دستیابی 
به موفقیت تشریح شده است. نگارنده با تكیه بر اصول مدیریت و ضرورت های این حوزه، روش ها 

و راهكارهای مؤثر در مسیر موفقیت های شخصی و گروهی را بیان کرده است.

715. برنامه ريزى استراتژيك در آموزش و پرورش. تهران: آبشامه، 1393، 42 ص، 
وزیری

مخاطب: مدیر، کارشناس
كلمات كلیدى: برنامه ریزی آموزشی، توسعه آموزش و پرورش، مدیریت

نیازمند  اثربخش  برنامه ریزی  و  است  برنامه ریزی  مدیریت،  بحران  از  گریز  راه  تنها  چكیده: 
سرمایه گذاری بخشی از وقت مدیر است. اثر پیش رو دربردارنده برنامه استراتژیك حوزه معاونت در 
آموزش و پرورش است. در این برنامه، مسیر واضح حرکت سازمان، اهداف استراتژیك و مسائل 

آن تبیین گردیده است.

716. اسالتری، پاتریك. برنامه ريزى درسی در عصر پست مدرن. صمد ایزدی، مصطفی 
قادری، فاطمه حسینی. تهران: آوای نور، 1393، 512 ص، وزیری

مخاطب: مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
كلمات كلیدى: مدیریت آموزشی، فلسفه آموزش و پرورش، برنامه ریزی آموزشی

چكیده: پست مدرنیسم مفهومی است که مباحث زیادی را در حوزه های سیاسی، اجتماعی، ادبی، 
هنری و آموزشی فراهم آورده است. در این جستار پیشینة رشتة برنامه ریزی درسی و تحوالت 
آن در هر دوره در گام اول بررسی شده است. در ادامه، تأثیر نوفهم گرایی در مطالعات این حوزه 
تبیین گردیده و گفتمان های عصر حاضر و دیدگاه های پست مدرن سده اخیر در حوزه های مدیریت 

آموزشی و برنامه ریزی درسی تشریح گردیده است.
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717. مجدفر، مرتضی. بسته آموزشی، برنامه درسی ويادگیرى اثربخش. تهران: مرآت، 
1393، 216 ص، وزیری

مخاطب: معلم، کارشناس
كلمات كلیدى: بسته آموزشی، برنامة درسی، نمونه های بسته های آموزشی، تكنولوژی آموزشی، 

نوآوری کالسداری

چكیده: در مبحث اجراي برنامه هاي درسي، به ابزارها و موادي نیاز است که بسته هاي آموزشي 
یكي از آن هاست. نویسنده کتاب حاضر از اولین کساني است که موضوع بسته هاي آموزشي را در 
ایران مطرح ساخته است. مخاطبان با مطالعه این کتاب، با چیستي بسته آموزشي، جایگاه آن در برنامه  
درسي، چگونگي بهره برداري از بسته هاي آموزشي و ... آشنا مي شوند. نكاتي درباره رابطه بین بسته 
آموزشي و خالقیت معلم در کتاب ذکر شده است که مي توان به تفاوت بسته آموزشي با کیت هاي رایج 

پي برد. در این کتاب، چند بسته آموزشي تولید شده در ایران و جهان نیز به تفصیل معرفي مي شوند.

718. یكتاه خواه، سرور...]و دیگران[. بیش فعالی از تعريف تا درمان. تهران: راشدین، 1393، 
170 ص، وزیری

مخاطب: معلم، والدین، مشاور
كلمات كلیدى: کم توجهی، اختالل ها، روان شناسی کودکان، کودکان پرتحرک

چكیده: اختالل بیش فعالی نوعی نقص در تكامل سیستم اعصاب است که خود را با الگویی از 
کاهش در تداوم توجه و تكانشگری بیش از حد سن و سطح تكامل کودک یا نوجوان نشان می دهد. 
کتاب پیش رو پژوهشی کاربردی و عملی در راستای شناسایی و تشخیص اختالل نقص توجه در 
کودکان است. در فصل های کتاب راهكارهای مؤثر و درمان های روانی - اجتماعی این اختالل 

تشریح شده است.

ـ  مستقل  يادگیرى  پرورش  لوئیس ای.  وولف،  چیكی  ویرجینیااسمیت/  هاروی،   .719
راهبردهاى كاربردى در مشاوره تحصیلی براى افزايش موفقیت دانش آموز. احمد 

عابدی، شیرین عظیمی فر. اصفهان: نوشته، 1393، 432 ص، وزیری
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، مشاور

كلمات كلیدى: یادگیری، روان شناسی، مطالعه

چكیده: اثر پیش رو با موضوع توجه به فرایند یادگیری و تأکید بر آموزش روش های آن نگارش 
یافته است. راهكارهای علمی و روان شناختی ارائه شده در کتاب به توانمندسازی دانش آموزان 
و رسیدن به سطح یادگیری مستقل کمك می کند. خود تنظیمی در یادگیری، آموزش چگونه 

یادگرفتن و آزمون دهی موفق از مباحث این کتاب است.
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720. رفیعی، حسن رضا. پلیس و آموزش و پرورش )رويكرد تعاملی براى ارتقاى 
فرهنگ ترافیك(. تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین و دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی، 

1392، 550 ص، وزیری
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

كلمات كلیدى: مسائل شهری، ترافیك، ایمنی حمل و نقل

چكیده: ناهنجاری های ترافیكی در دهه های اخیر موجب بروز تصادف ها و صدمه های مالی و 
جانی بسیاری شده است. کتاب پیش رو با موضوع ضرورت توجه به فرهنگ ترافیك و گنجاندن 
آن در برنامة آموزش و پرورش نگارش یافته است. نگارنده با تشریح پیشینة آموزش های ترافیكی 
در کشورهای پیشرفته و مقایسة آن با ایران، نظریه های مرتبط با تعامل پلیس و آموزش و پرورش، 

مشكالت این حیطه، دستاوردهای آن و نتایج را بررسی کرده است.

721. آیت الهی، مینو...]و دیگران[. تبیین رويكرد برنامه و محتواى كتاب هاى درسی 
و  هنر  اجتماعی،  مطالعات  فارسی،  )قرآن،  ابتدايی  چهارم  پايه  جديدالتألیف 

رياضی(. تهران: دانش آفرین، 1393، 88 ص، وزیری
مخاطب: معلم

كلمات كلیدى: برنامه ریزی آموزشی، محتوای درسی، روش تدریس، ارزشیابی آموزشی

چكیده: این کتاب به بررسی ویژگی های هر یك از کتاب های درسی و مولفه های کلیدی آن 
یعنی اهداف کلی، ساختار محتوا، راهبردهای یاددهی-یادگیری و... اختصاص دارد. شیوه ارزشیابی 
از آموخته های دانش آموزان و وظایف معلمان و مدیران در جریان آموزش هر کتاب نیز به شیوه ای 

نظام مند تبیین و تشریح شده است.

722. قبادی، زهرا. تكنیك هاى خالقیت و مديريت تفكر. تهران: اسحاق، 1393، 216 
ص، وزیری

مخاطب: معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
كلمات كلیدى: تفكر خالق، آفرینندگی، کارآفرینی

چكیده: یافته های جدید نشان می دهد که خالقیت یك مهارت است و می توان با تربیت و آموزش 
مناسب، نسلی باهوش تر و خالق تر تربیت کرد. این کتاب به شرح مفهوم و ماهیت خالقیت و 
ویژگی های آن اختصاص دارد. نگارنده پس از ذکر روش ها و تكنیك های نوآوری، آفرینندگی در 

عرصه های کارآفرینی، الكترونیك و محیط های آموزشی را بازگو می کند.
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723. اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان. توسعة مطالعات پژوهشی معلّمان 
)كاربردى كردن پژوهش( در آموزش و پرورش. اصفهان: آمیس، 1393، 280 ص، 

وزیری
مخاطب: معلم

كلمات كلیدى: تربیت معلم، تربیت استاد، آموزش نیروی انسانی

چكیده: توسعة پایدار و همه جانبه در هر کشوری به نحو قابل توجهی در گرو گسترش کمی و 
کیفی فعالیت های پژوهشی آن کشور است. کتاب پیش رو حاوی گزارش های توسعة مطالعات 
پژوهشی معلمان دورة متوسطه و ابتدایی نواحی مختلف تهران و بعضی نواحی ایران است. این اثر 

تالشی منسجم و نظام مند به منظور توسعة دانش موجود در این زمینه است.

724. کامل جهرمی، ایمان/ کمپانی واال، زهرا. چالش هوش سطح آسان )جلد اول(. تهران: 
شورآفرین، 1393، 112 ص، رقعی

مخاطب: معلم، ، والدین، مشاور، کارشناس
كلمات كلیدى: آزمون ها، هوش، روان شناسی تقویت فرایندهای ذهنی

چكیده: اثر پیش رو کتاب نخست از مجموعه سوال های هوش و شامل معماهای آسان برای افراد 
تازه کار است. این معماها با یك ستاره مشخص شده اند و به دلیل سادگی برای شروع و ورود به 
عرصه معما مناسب است. معماهای کتاب به هیچ وجه دشوار نیستند و پس از حل چند معما اعتماد 

به نفس باالیی برای حل در مخاطب ایجاد می شود.

725. کامل جهرمی، ایمان/ کمپانی واال، زهرا. چالش هوش سطح سخت )جلد سوم(. 
تهران: شورآفرین، 1393، 174 ص، رقعی
مخاطب: معلم، والدین، مشاور، کارشناس

كلمات كلیدى: آزمون ها، هوش، روان شناسی تقویت فرایندهای ذهنی

چكیده: تقویت هوش و استعداد افراد منحصر به محیط های آموزشی مثل مدرسه یا دانشگاه 
نیست، بلكه همگام با آن، راهنمایی و جهت دهی و تشویق معلمان و والدین می تواند به پرورش آنان 
یاری رساند. این کتاب سومین مجلد از مجموعه معماهای هوش برای افراد باهوش است و کسانی 

که بهره هوشی نسبتاً باالیی دارند می توانند به سوال های آن جواب دهند.
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726. کامل جهرمی، ایمان/ کمپانی واال، زهرا. چالش هوش سطح متوسط )جلد دوم(. 
تهران: شورآفرین، 1393، 140 ص، رقعی

مخاطب: معلم، والدین، مشاور، کارشناس 
كلمات كلیدى: آزمون ها، هوش، روان شناسی تقویت فرایندهای ذهنی

چكیده: کتاب حاضر مجلد دوم از مجموعه معماهای هوش برای افراد معمولی است و مخاطب را 
با جّو اکثر معماهای معمول آشنا می کند و نوعی دست گرمی برای کسانی که هوش متوسطی دارند، 
یا نوجوانانی که به این زمینه عالقه مند شده اند به حساب می آید. این سوال ها مخاطبان را برای 

مواجهه با معماهای سخت تر آماده می کند.

727. فریدنی اسفنجانی، جعفر. چشم انداز پرورشی مدرسه. تبریز: اختر، 1393، 160 ص، 
وزیری

مخاطب: معلم، مدیر 
كلمات كلیدى: برنامه های فرهنگی، راهنمای آموزشی، فعالیت های فوق برنامه

چكیده: فعالیت ها و برنامه های تربیتی و پرورشی باید در متن همه برنامه های درسی باشد و 
محدود به یك یا چند عنصر خاص نباشند. کتاب پیش رو شیوه نامه ای عملی برای برنامه ریزی 
ساعت پرورشی مدارس ارائه می دهد. نگارنده ضمن تعریف مفهوم پرورش و جایگاه امور تربیتی در 
مدارس، راهكارهای آموزشی در باب بهداشت روان و جسم، فعالیت های عملی و تجربی و مشاوره 

در مدارس را ارائه می دهد.

728. روچ، استیو. چگونه از فرزندانتان در مقابل خطرات اينترنت و تلفن همراه 
محافظت كنید. مریم مشایخ. تهران: پنجره، 1392، 104 ص، رقعی

مخاطب: معلم، والدین 
كلمات كلیدى: آموزش والدین، فناوری ارتباطات، آسیب شناسی

چكیده: گسترش اینترنت و رسانه های تصویری و صوتی و تلفن همراه لحظه به لحظه بسیاری 
از خانواده ها را در ارتباط با فرزندان با مشكالت جدی روبه رو کرده است. در اثر پیش رو آسیب های 
بالقوه فضاهای مجازی و فناوری های الكترونیكی و رفتارهای آسیب زا که امنیت روانی اشخاص را 

به هم می زند و تهدیدهای روانی برای آن ها ایجاد می کند معرفی و بررسی شده است.
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729. وهرا، آروین. چگونه فرزندانمان را در رياضی موفق كنیم. مریم مشایخ. تهران: 
پنجره، 1392، 168 ص، رقعی

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كلیدى: راهنمای تحصیلی، روان شناسی کودکان و نوجوانان، مشاوره تحصیلی

چكیده: دانش آموزان به خواندن ریاضی و فیزیك نیاز دارند تا استدالل منطقی و ریاضی خود را 
رشد دهند و توانایی های شناختی را در خود پدید آورند، نه اینكه ریاضی دان یا فیزیك دان شوند. در 
اثر پیش رو روش ها و راهكارهای علمی برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای یادگیری ریاضی و 

بهترین روش های آموزش این علم و جبران نقاط ضعف فراگیران تشریح شده است.

 .Whats holding you back= 730. هورن، سام. چه عاملی مانع موفقیت شماست؟
نوشین ری شهری. تهران: نگارینه، 1392، 398 ص، رقعی

مخاطب: معلم، مشاور
كلمات كلیدى: مهارت های زندگی، روان شناسی اجتماعی، خودآگاهی

چكیده: آنچه اطمینان و دلگرمی نامیده می شود، با مقام، ثروت یا موقعیت های دیگر به دست 
نمی آید، بلكه مهارتی است که حاصل خودسازی و عدم توجه به گذشته و آینده است. کتاب پیش 
رو حاوی توصیه ها و راهكارهای روان شناختی برای کسب شهامت در رفتار، اعتمادبه نفس و قدرت 
و بی توجهی به عوامل بازدارنده در مسیر زندگی است. مطالب کتاب در قالب تكلیف های عملی در 
سی روز تدوین شده و در هر روز نقشه عملی برای پیاده سازی موفقیت در موقعیت های گوناگون 

گنجانده شده است.

731. گراتزر، گئورگ. خوراك مغز براى مصرف يك سال. محسن نقشینه ارجمند. تهران: 
علوم ریاضی ره آورد )وابسته به موسسه فرهنگی فاطمی(، 1393، 206 ص، خشتی

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كلیدى: سرگرمی های آموزشی، بازی ها، چیستان

چكیده: هرچند پرداختن به یك مسئله ریاضی می تواند موجب رشد فكری بیشتری  شود تا 
پرداختن به یك معما، ولی معماها در مقایسه با مسائل ریاضی خوراک های سبك تری هستند. این 
اثر دربردارنده مجموعه معماهایی است که برای 52 هفته آموزشی تنظیم و تدوین شده اند. معماها 

به رشد تفكر منطقی و مهارت های حل مسئله می انجامد.
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732. کریمی، عبدالعظیم. خوش بختی، چه چیز نیست؟ )چگونه خوشبخت نشويم!(. 
تهران: منادی تربیت، 1392، 216 ص، رقعی

مخاطب: معلم، مشاور
كلمات كلیدى: مهارت های زندگی، کلمات قصار، اندرزنامه ها

چكیده: امیدواری، اعتمادبه نفس، صمیمیت و خودشكوفایی ناشی از مواجهه موفق و بالنده با 
بحران ها، ناکامی ها، تردیدها و تعارضات زندگی است. اثر پیش رو حاوی درس نكته هایی در باب 
تعریف خوشبختی است که در فصل های مختلف و ذیل عناوینی که مانعی برای درک نیك بختی 
است درج شده است. مطالب کتاب با بهره گیری از دستورات دینی و سخنان حكیمانه عرفا و 

دانشمندان ایرانی تدوین شده است.

733. ظفری نژاد، عادل. درس پژوهی. تهران: کورش چاپ، 1393، 336 ص، وزیری
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
كلمات كلیدى: آموزش معلمان، نوآوری، روش تدریس

چكیده: درس پژوهی الگویی ژاپنی و مبتنی بر پژوهش تدریس مشارکتی برای بهسازی توانایی 
حرفه ای معلمان و کالس درس است. این الگو به معلمان فرصت می دهد تا روابط خود با یكدیگر و 
با دانش آموزان را بهبود بخشند و به همكاری با پژوهشگران آموزشی، برای حمایت از تفكر انتقادی، 

بازبینی و بازاندیشی در اندیشه و عمل آموزشی برانگیخته شوند.

734. دبیری، عاطفه/ کاکویی، مرضیه. دروغگويی كودكان و روش هاى اصالح و درمان. 
تهران: طراحان ایماژ، 1392، 40 ص، رقعی

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كلیدى: دروغ گویی، روان شناسی، درمان

چكیده: کمبود آگاهی والدین درباره علت و انگیزه دروغ گویی در کودکان باعث می شود آن ها 
در برخورد با پدیده دروغگویی، واکنش درستی از خود نشان ندهند. کتاب »دروغ گویی کودکان« و 
روش های اصالح و درمان آن می کوشد، علت، آثار و نشانه ها، و هدف از دروغگویی را برای والدین 
شرح دهد و پس از آن روش هایی برای درمان و اصالح این رفتار ارائه دهد. همچنین درباره عواقب 
تنبیه کودکان در هنگام دروغ گفتن و نیز راه های ایجاد ارتباط صمیمی برای دادن احساس اعتماد 

به نفس به کودک، پیشنهاداتی به والدین داده است.
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735. بارتل، آلموت/ بوره، یولیا. دنیاى من و مادربزرگ: بازى هاى ساده و سرگرم كننده 
براى شادى نوه ها. لی ال لفظی. تهران: بافرزندان، 1393، 128 ص، رقعی

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كلیدى: آموزش خانواده، سالمندان، روان شناسی

چكیده: برجسته ترین امتیاز پدربزرگ ها و مادربزرگ ها صبر و حوصله و آرامش درونی آن هاست. 
در این اثر ایده ها و پیشنهادهایی وجود دارد که بازی ها و سرگرمی های ارزشمند برای کودکان 
را پیشنهاد می دهد. فعالیت های معرفی شده در کتاب را بدون صرف هزینه و وقت زیاد می توان 

عملی کرد.

736. ویلسون، گری. رازهاى موفقیت پسران. مینا سلیمی. تهران: پنجره، 1392، 160 
ص، رقعی

مخاطب: معلم، والدین، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كلیدى: آموزش والدین، روان شناسی کودکان و نوجوانان، کامیابی

چكیده: یكی از راه های مؤثر در ایجاد حس همدلی در پسران این است که به احساسات و عواطف 
آن ها عالقه بیشتری نشان دهیم تا رفتارشان. مطالب فصل های گوناگون کتاب به شرح و معرفی و 
شناسایی مهم ترین موانع کامیاب نبودن پسران اختصاص دارد. در خالل مباحث، راهكارهای کنترل 

و از میان برداشتن این موانع با بهره گیری از رویكردهای نوین روان شناسی نیز تشریح شده است.

737. صالح پور، معصومه )منیژه(. راه روشنـ  در مسیر آرامش خانواده، رشد و تعالی 
فرزندان. رشت: دهسرا، 1393، 256 ص، وزیری

مخاطب: معلم، ، مشاور
كلمات كلیدى: آموزش والدین، روان شناسی نوجوانان، آموزش خانواده

چكیده: به نظر متخصصان بزرگ تعلیم و تربیت عوامل محیطی در سرنوشت انسان بسیار 
تعیین کننده اند و حتی قادرند بعضی از آثار ژنتیكی را نیز تغییر دهند. در این نوشتار توصیه های 
روان شناختی و کاربردی برای تحكیم روابط میان والدین و فرزندان و توصیه هایی برای کنترل 

هیجانات منفی و کشمكش های درون خانواده ارائه شده است.
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738. خیابانی اصل، ناصر/ رحمی، ژاله. رشد اعتقادى دانش آموزان )رويكرد دينی در 
رشد اخالقی-اعتقادى(. مراغه: راه مشاور، 1392، 84 ص، وزیری

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى: مشاوران آموزشی، تعلیمات دینی، برنامه های فرهنگی

چكیده: پژوهش های روان شناختی نشان می دهد که زمینه های گرایش به دین و دینداری از 
نوجوانی آغاز و در جوانی استقرار می یابد. این نوشتار حاوی راهكارهایی برای تقویت رشد دینی 
نوجوانان و رفع موانع و ناخوشایندی های موجود در این حوزه است. نگارنده ضمن یادآوری اهمیت 
رشد دینی، عوامل آسیب زای این روند را تشریح کرده و توصیه هایی برای مواجهه و حذف این 

عوامل ارائه کرده است.

739. تبریزی، علیرضا. رفتار درمانی: روش هايی براى تغییر سريع رفتار كودكان 4-11 
ساله. تهران: فراروان، 1393، 152 ص، رقعی

مخاطب: ، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
كلمات كلیدى: آموزش و پروش، کودکان

چكیده: در زندگی ماشینی امروز همگام با تغییر روش های زندگی، والدین نیز می خواهند از 
روش های نو برای تربیت فرزندان خود استفاده کنند. کتاب حاضر دربردارنده راهكارهای عملی 
برای پرورش صحیح کودکان است. اصل کلی تربیتی در این اثر کاربرد تنبیه و تشویق بوده که 
برای کودکانی که در این مقطع سنی اند راهبردی مناسب است. در مباحث کتاب عادات نادرست و 
درست کودکان بررسی شده و توصیه های عملی و نظری بر اساس رویكرد رفتار درمانی به والدین 

ارائه شده است.

740. سینیسكالكو، ماریا  ترزا /  آئوریات، نادیا. روش هاى كمی تحقیق در برنامه ريزى 
آموزشی. مظفرالدین واعظی...]ودیگران[ . تهران: آوای نور، 1393، 104 ص، وزیری

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
كلمات كلیدى: برنامه ریزی آموزشی، روش تحقیق، پژوهش

چكیده: یك پرسش نامه استاندارد، ابزار سنجشی است که برای جمع آوری داده ها از افراد یا یك 
واحد اجتماعی استفاده می شود. این کتاب راهنمایی برای طراحی پرسش نامه های استانداردی است 
که در سیستم های آموزشی روی دانش آموزان، معلمان و مدیران اجرا می شود. مخاطب بعد از 
آشنایی با کتاب قادر به طراحی پرسشنامه های پیمایشی با کیفیت باال برای بررسی مسائل پژوهشی 

خواهد بود.
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741. روش هاى نوين ارزشیابی در دوره ابتدايی. محرم آقازاده. تهران: مرآت، 1393، 
100 ص، رحلی
مخاطب: معلم

كلمات كلیدى: ارزشیابی آموزشی، مدیریت، نظارت

چكیده: کتابی که پیش رو دارید به موضوع ارزشیابی اثربخش اختصاص دارد. در این اثر، گونه ای 
از ارزشیابی یادگیری مورد توجه است که می توان آن را »ارزشیابی همه جانبه« نام نهاد. مجموعه 
روش هایی که همراه با مثال های تجربی در این نوشتار ارائه شده است، می تواند راهنمایی برای 

درک نحوه ارزشیابی اثربخش باشد.

742. می، رولو. شجاعت خالقیت. حسین کیانی. تهران: دانژه، 1392، 158 ص، وزیری
مخاطب: معلم، مدیر

كلمات كلیدى: آفرینندگی، روان شناسی هنر، روان کاوی، نظریه ها

چكیده: شجاعت، فضیلت یا ارزشی در میان دیگر ارزش ها نیست، بلكه اساس و زیربنای همه 
فضیلت ها است و به بیانی، پیام ضروری هستی است. کتاب پیش رو دربردارنده درس گفتارهایی 
درباره مفهوم شجاعت، ماهیت خالقیت و ارتباط این دو مفهوم با آفرینش هنری و ضمیر هنرمند 
است. مباحث کتاب با محور روان شناسی وجودگرا و آرای فیلسوفان و روان کاوان این حوزه تدوین 

شده است.

743. نوریس، ریك. شوق هستی ـ روش هايی براى ايجاد تغییر مثبت در زندگی. 
پریچهر هیرادفر. تهران: صورتگر، 1393، 168 ص، رقعی

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كلیدى: مثبت نگری، مهارت های زندگی، خودآگاهی، خودسازی

چكیده: کتاب حاضر حاوی توصیه ها و راهبردهای یاری دهنده و راهنمایی های آسان و کاربردی 
برای درک مشكالت زندگی و شناخت راه حل های کلیدی با تكیه بر توانایی های درونی است. 
راهكارهای کتاب به مخاطب فرصت افزایش اعتمادبه نفس و بازیابی تندرستی و روحیة متعالی 

را می بخشد.
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744. موسسه فرهنگی تربیتی توحید. طرح پرورشی: پايه اول. قم: موسسه بوستان کتاب 
)مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه(، 1393، 88 ص، رقعی

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى: تعلیمات دینی، علوم قرآنی، توحید

چكیده: اثر پیش رو دربردارنده مجموعه فعالیت های پرورشی با محوریت تاکید بر مفاهیم دینی و 
پرورش فضایل اخالقی است. برای هر هفته آموزشی داستان ها، حكایت ها، بازی ها و موضوعاتی 

برای بحث های گروهی، فعالیت های جمعی و فعالیت های کالسی در نظر گرفته شده است.

745. موسسه فرهنگی تربیتی توحید. طرح پرورشی: پايه پنجم. قم: موسسه بوستان کتاب 
)مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه(، 1393، 40 ص، رقعی

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى: تعلیمات دینی، علوم قرآنی، توحید

چكیده: مجموعه حاضر دربردارنده واحدهای کار پرورشی است که برای کالس های گروهی، 
بحث های جمعی و فعالیت های کالسی تدوین و نگارش یافته است. در هر بخش عالوه بر اهداف 

شناختی هر فعالیت، بازی ها و سرگرمی های آموزشی نیز در نظر گرفته شده است.

746. موسسه فرهنگی تربیتی توحید. طرح پرورشی: پايه چهارم. قم: موسسه بوستان کتاب 
)مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه(، 1393، 104 ص، رقعی

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى: تعلیمات دینی، علوم قرآنی، توحید

چكیده: در این اثر مجموعه فعالیت ها و بازی هایی با محوریت مفاهیم دینی و فضایل اخالقی 
تدوین شده است. در کنار فعالیت ها و سرگرمی های کتاب، داستان ها و حكایت های کوتاهی آمده 
است که بر مفاهیم اخالقی و لزوم پرورش صفات نیك در جریان فعالیت های زندگی تاکید می کند.
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747. موسسه فرهنگی تربیتی توحید. طرح پرورشی: پايه دوم. قم: موسسه بوستان کتاب 
)مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه(، 1393، 96 ص، رقعی

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى: تعلیمات دینی، علوم قرآنی، توحید

چكیده: اثر حاضر دربردارنده مجموعه فعالیت هایی برای کالس پرورشی است که مربی می تواند 
آن ها را در هفته های آموزشی پی در پی و در جریان بحث های گروهی، فعالیت های جمعی و 
بازی های کالسی همراه با نوآموزان انجام دهد. همچنین در کتاب داستان ها و حكایت های دینی 

نیز درج شده است.

748. موسسه فرهنگی تربیتی توحید. طرح پرورشی: پايه سوم. قم: موسسه بوستان کتاب 
)مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه(، 1393، 128 ص، رقعی

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى: تعلیمات دینی، علوم قرآنی، توحید

چكیده: در منابع دینی و متون اسالمی برای مرحله به مرحله رشد و تعالی انسان راهكارها و خط 
مشی هایی توصیه شده است. در این کتاب این راهكارها در قالب فعالیت های کالسی و بحث های 
داستان ها و  داده می شود. کتاب همچنین حاوی  آموزش  به کودکان  پرورشی  گروهی کالس 

حكایت های کوتاهی است که به درک بهتر مفاهیم کمك می کند.

749. سازمان مطالعات و انسان شناسی هومرو. فكر می كنی مطالعه بلدى؟!. پرویزمظفری  
مال امیری. تهران: آرمان رشد، 1393، 70 ص، خشتی کوچك

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى: مطالعه، تقویت حافظه، انتقال اطالعات

چكیده: دانشمندان در تحقیقات جدید ثابت کرده اند که هر فردی سبك خاص خودش را در مطالعه 
دارد و زمان و مكان مطالعه باید با ویژگی های هر فرد متناسب باشد. اثر پیش رو نوشتار مختصری 
است که روش های جدید و مؤثر مطالعه را بر اساس مطالعات انسان شناختی و روان شناختی آموزش 
می دهد. در کتاب عواملی که موجب مطالعه ناموفق می شود و مشكالت پنهانی در روند مطالعه نیز 

شرح داده شده است.
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750. آقازاده، محرم. كاربرد هوش هاى چندگانه در كالس درس. تهران: مرآت، 1393، 
240 ص، وزیری

مخاطب: معلم، کارشناس
كلمات كلیدى: نظریه های یادگیری، برنامه ریزی درسی، راهنمای تدریس

چكیده: نظریه هوش های چندگانه به آموزگاران فرصت می دهد اندیشه های خود درباره موفقیت های 
کالسی را گسترش دهند و بدین ترتیب، هر چه بهتر جوابگوی نیازهای یادگیری بچه ها در کالس 
درس باشند. در کتاب حاضر تالش بر آن بوده است که با تبیین نظری هوش های چندگانه، چگونگی 
هم گام شدن تدریس بر پایه انواعی از قابلیت های یادگیرندگان نشان داده شود. بدین منظور برای هر 
یك از انواع هوش چندگانه، طرح درسی متفاوت در نظر گرفته شده است. در هر بخش چگونگی 

ارائه محتوا از طریق هر یك از هوش ها به صورت عینی و عملی معرفی می شود.

751. ام پالمر، دبورا. كمك به كودكان براى بهبود مهارت هاى ارتباطی. فهیمه آرین، 
حمداهلل عبدالملكی. تهران: آوای نور، 1393، 192 ص، وزیری

مخاطب: معلم، والدین، مشاور،
كلمات كلیدى: گفتار درمانی، روان شناسی کودکان، بازی درمانی

و  مهارت ها  ما می توانیم  از  و هر یك  است  پیچیده ای  بسیار  فرایند  ارتباط  برقراری  چكیده: 
توانایی های الزم برای ایجاد تعامالت اجتماعی موفق را بیاموزیم. این کتاب برای کمك به ایجاد 
ارتباط کودکان و در نتیجه، تقویت بهزیستی احساسی و اجتماعی و نیز تاب آوری آنان، مجموعه ای 

از ایده ها را برای بازی ها و فعالیت های آنان پیشنهاد می دهد.

752. کال، نیكوال. كودك متفكر. آرزو غالمی...]و دیگران[. تهران: دانژه، 1392، 248 ص، 
وزیری

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كلیدى: یادگیری هوش محور، تفكر، هوش هیجانی

چكیده: خوب است حالت های یادگیری به صورت هوش محور باشد و از سال های اولیه زندگی با 
کودکان تمرین شود. کتاب »کودک متفكر« مخاطب را در این زمینه راهنمایی می کند. کتاب ابتدا 
درباره مغز کودک و نیازهای جسمی کودک نكاتی مطرح می کند و پس از آن به نقش همكاری 
والدین و مراقبان در کمك به رشد تكنیك های هوش محور می پردازد. آخرین بخش کتاب هم 
به آموزش هوش محور اختصاص دارد که در آن گام های آموزش خالقانه برای یادگیری بهتر و 

پرورش کار گروهی شرح داده شده است.
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753. جاناسن، دیوید/ لند، سوزان. مبانی نظرى محیط هاى يادگیرى. مینا آذرنوش، حسین 
زنگنه. تهران: آوای نور، 1393، 534 ص، وزیری

مخاطب: معلم، ، کارشناس
كلمات كلیدى: روان شناسی یادگیری، علوم تربیتی، تكنولوژی آموزشی

چكیده: محیط یادگیری مكان یا فضایی است که یادگیرندگان با استفاده از ابزارها و منابع مختلف 
تعبیه شده در آن در راستای دستیابی به اهداف آموزشی می کوشند. نویسنده در کتاب حاضر بعد 
انواع محیط های یادگیری، الگوهای مدرن و رویكردهای  از تشریح دیدگاه های نظری معرفی 

روان شناختی تأثیرگذار در این حوزه را به تفصیل شرح می دهد.

754. جمشیدی، علی عسكر...]و دیگران[. مجموعه رهنمودهايی براى مديران و معاونان 
مدارس. فارس: آموزش و پرورش استان فارس، 1393، 152 ص، وزیری

مخاطب: معلم، مدیر
كلمات كلیدى: مدیریت آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، راهبردها

چكیده: اگر افراد ندانند کجا هستند و به کجا باید برسند، برای رفتن از وضع موجود به وضع 
مطلوب مشارکت و تالشی نخواهند کرد. در این اثر راهبردهای استراتژیك مدیریت مراکز آموزشی 
با تكیه بر یافته های نظری و تجربی بررسی و تشریح شده است. همچنین ویژگی های کارمند خوب، 
بهترین روش ها برای ارتباط مؤثر با والدین و شیوه های ارزشیابی کیفی- توصیفی دانش آموزان نیز 

بیان گردیده است.

755. جمشیدی، علی عسكر...]و دیگران[. مجموعه رهنمودهايی براى معلمین دوره دوم 
ابتدايی. فارس: آموزش و پرورش استان فارس، 1393، 212 ص، وزیری

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى: آموزش ابتدایی، مدیریت آموزشی، آموزش معلمان

چكیده: ایجاد تحول در برنامه های مدون آموزش و پرورش نیازمند نگاهی جامع، منسجم و 
هماهنگ به همه ارکان تعلیم و تربیت است. سند حاضر دربردارنده سیاست گذاری های الزم در 
جهت ایجاد تغییر در جنبه های گوناگون آموزش و پرورش است. عناصر اصلی این تحول شامل 

ایمان و باور مبتنی بر تفكر، تعقل، علم و معرفت، آگاهی، عمل به آموخته ها و اخالق است.
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756. خیابانی اصل، ناصر/ رحمی، ژاله. مدرسه بانشاط. مراغه: راه مشاور، 1392، 92 ص، 
وزیری

مخاطب: معلم 
كلمات كلیدى: برنامه های فرهنگی، آموزش معلمان و مربیان، مشاوران آموزشی

چكیده: یكی از اهداف نظام آموزش و پرورش ایجاد روحیه نشاط و شادابی در نوجوانان است تا 
تعلیم وتربیت گسترده تر به بار نشیند. کتاب حاضر حاوی توصیه ها و اصولی کاربردی برای متخصصان 
تعلیم وتربیت، برنامه ریزان، مدیران و مربیان مدارس است تا فضای آموزشی و روانی مدرسه را آرام 
و بانشاط گردانند. توصیه های ارائه شده در راستای راهنمایی و هدایت نیروهای تربیتی مدارس بوده 

و مبانی و اصول مدیریت بهتر مدرسه را بازگو می کند.

757. انصاری فرد، بهناز/ لسانی، مهدی. مديران موفق درمدارس. تهران: آوای نور، 1393، 
128 ص، وزیری
مخاطب: مدیر

كلمات كلیدى: مدیریت مدارس، مدیریت آموزش و پرورش، برنامه ریزی آموزشی

چكیده: دنیای امروز را می توان دنیای مدیران آگاه دانست، چرا که هرگونه تغییر و تحولی در هر 
جایی، نیازمند مدیریت و نظارت مدیران کاردان و آگاه است. در اثر پیش رو بعد از بررسی مبانی و 
مقدمات مفهوم مدیریت، ویژگی های مدیران موفق در مدارس و وظایف مدیر آموزشی با توجه به 

دیدگاه ها و نظریه های گوناگون بیان گردیده است.

758. خاکپور، عباس. مديريت دانش سازمانی. تهران: آثار فكر، 1393، 196 ص، وزیری
مخاطب: مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

كلمات كلیدى: مدیریت، توسعه مدیریت، برنامه ریزی راهبردی، سیاست توسعه

چكیده: دانش مفهومی بسیار پیچیده است و وجه تمایز جوامع انسانی از جوامع حیوانی قلمداد 
می شود. در این نوشتار تعاریف و مبانی نظری مدیریت دانش و عوامل موثر در این نوع مدیریت 
در گام اول تبیین و تشریح شده است. در ادامه، مدل های موفق این نوع مدیریت و مشاهیر و 

دانشمندان این حوزه که به ویژه در نیم قرن اخیر فعال بوده اند، معرفی شده اند.
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759. انصاری مهر، مسعود/ کریمی، زهره. مديريت مبتنی بر تفكر شطرنجی. اصفهان: 
نوشته، 1393، 128 ص، رقعی

مخاطب: مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كلیدى: مدیریت، راهبردهای توسعه، برنامه ریزی

چكیده: مدیریت مبتنی بر تفكر شطرنجی عالوه بر الگوبرداری از روش بازی شطرنج و اهداف 
آن، یك الگوی یكپارچه از سبك های مدیریت رهبری است. در این جستار، بعد از ذکر پیشینه و 
معرفی این الگو، نكته های مهم در کاربرد این الگو در سازمان و ارتباط آن با مدیریت اجزای سازمان 

بررسی و تشریح شده است.

760. نجفی، محمد...]و دیگران[. مديريت و رهبرى در سازمان هاى آموزشی. اصفهان: 
آموخته، 1392، 280 ص، وزیری

مخاطب: مدیر
كلمات كلیدى: مدیریت آموزشی، آموزش عالی، سازمان ها و نهادها

چكیده: در اثر حاضر اصلی ترین نظریه های مدیریت آموزشی ارائه گردیده و به خط مشی ها و 
رفتارهای اجتماعی معاصر ارتباط داده شده است. نگارنده بعد از شرح مفهوم رهبری به عنوان معیار 
اصلی برای متمایز کردن الگوها، مدل ها و نظریه های مختلف آموزشی و کاربردشان در زمینه های 

بین المللی )شامل کشورهای توسعه  یافته و درحال توسعه( را شرح می دهد.

761. امینی مقدم، اشرف. مربی، نوجوان، خردورزى »راهنماى مربی«. مشهد: تجلی 
کوثر، 1393، 148 ص، وزیری

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى: مهارت های زندگی، تربیت معلم، فعالیت های فوق برنامه

چكیده: الزمة پرورش نسلی دانا و مسئولیت پذیر، استفاده صحیح از ساعات درسی و آموزش 
مهارت های الزم است. در این مجموعه با تأکید بر آیات قرآن و مفاهیم اسالمی، روش های نوین 
تدریس مانند بارش فكری، نوآفرینی، پرسش وپاسخ، ایفای نقش و ... ارائه می گردد. دانش آموزان 
و  را تجربه کرده  متفاوتی  یادگیری  پرورشی  و گروهی در کالس  فعالیت های فردی  انجام  با 

مهارت هایی چون تفكر و تعقل را تمرین می کنند.
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762. منصوریان، فرخنده. معلم 92. تهران: راه معلم، 1393، 101 ص، رقعی
مخاطب: دانش آموز، معلم 

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى: تربیت معلم، فداکاری، علوم تربیتی، معلم مریوانی، کودکان بیمار

چكیده: آدمی در طول زندگی، هر روز با بسیاری از موضوعات و مفاهیم ارزشمند و گران سنگ 
روبه رو می شود و هر روز هزاران کالم و سخن بر زبان می راند که هر کدام معنا و مفهوم خاصی را 
نشانگرند. معلم یكی از همان مفاهیم پرمعنا و بی نهایت گران قدر و پرمغز است که همتا و همانند 
ندارد. این کتاب عمل به یاد ماندنی و تكرار نشدنی معلم مریوانی را توصیف می کند که چگونه با 
فداکاری و همدردی با شاگرد بیمارش، شكوفة زندگی و امید را در دل او دوباره کاشت و با یاری 
دیگر دانش آموزان بیمار در مریوان، اقدام به تشكیل »انجمن دانش آموزان بیمار صعب العالج« کرد.

763. فیضی، اکبر. معلمی براى تمام فصول ويژگی هاى معلم موفق )با تأكید بر 
ارتباطات انسانی(. تهران: رامان سخن، 1393، 130 ص، وزیری

مخاطب: معلم، 
كلمات كلیدى: تربیت معلم، آموزش نیروی انسانی

چكیده: برای تربیت نسلی که برای توسعه، تعالی و آبادانی جامعه قدم بردارند، باید آموزش به 
معلمان را سرلوحه برنامه های آموزشی قرار داد. نوشتار حاضر دربردارنده توصیه ها و راهبردهایی 
برای معلمان است که آن ها را در مدیریت هر چه بهتر کالس درس و بهبود ارتباط اجتماعی میان 
معلم و شاگرد راهنمایی می کند. در کتاب نكته های کوچك و مهمی که در روابط معلم و دانش آموز 

می تواند تأثیرگذار باشد، به اختصار بررسی شده است.

764. جفرز، سوزان/ گرادستین، دونا. من از عهده اش برمی آيم. گیتی شهیدی. تهران: نسل 
نو اندیش، 1393، 144 ص، رقعی

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كلیدى: روان شناسی کودکان، اعتماد به نفس، اضطراب

چكیده: موضوع کتاب پیش رو راهنمایی هایی برای تقویت و ایجاد اعتماد به نفس در کودکان 
است که برای والدین و معلمان تدوین شده است. این اثر داستان هایی غیرواقعی را دربردارد که بر 
اساس تجربه ها و مصاحبه های حقیقی با کودکان در باب مواردی که باعث اضطراب  آنها می شود 

نگارش یافته است.
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765. کرنی، کریستوفر. موردپژوهی در اختالالت رفتارى كودكان. علی نیلوفری. تهران: 
کتاب ارجمند، 1392، 344 ص، رقعی

مخاطب: معلم، کارشناس
كلمات كلیدى: آسیب شناسی روانی، پژوهش های روان شناختی، اختالل های عاطفی، ناتوانی های 

یادگیری

چكیده: بخشی از اختالالت رفتاری کودکان ریشه در خانواده های آنان دارد، به طوری که آشفتگی 
هر روزه این کودکان نمایش وضعیت خانوادگی آن هاست. نگارنده ضمن تشریح الگوی رشد کودک، 
نحوه بروز هر اختالل و ماهیت آن اختالل را بیان می کند. وی همچنین با بیان ویژگی ها و 
نشانه های هر اختالل، امكان ارزیابی و تشخیص هر آسیب را فراهم می آورد. در انتهای کتاب نیز 

سؤاالتی با هدف تجزیه و تحلیل بهتر مطالب آورده شده است.

766. داوسن، پگ/ گویر، ریچارد. مهارت هاى اجرايی در كودكان و نوجوانان، راهنماى 
عملی براى سنجش و مداخله. محمود تلخابی. تهران: کورش چاپ، 1393، 282 ص، وزیری

مخاطب: معلم، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كلیدى: روان شناسی کودک، مراحل رشد و تحول، مرحله کودکی

چكیده: این کتاب اهمیت فرایندهای شناختی را بیان خواهد کرد تا والدین و معلمان بتوانند بهتر 
به کودکان در جریان آموزش یاری رسانند و در نتیجه آن ها در بلندمدت به استقالل که هدف غایی 
دوره کودکی است، دست یابند. مباحث مندرج در کتاب، درک ما از نقش مهارت های اجرایی در 

موفقیت تحصیلی و اجتماعی کودکان را بهبود می بخشد.

767. شاهسواری، زهرا/ علیزاده لداری، مهدی. مهارت هاى زندگی. تهران: راشدین، 1393، 
168 ص، وزیری

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كلیدى: اخالق اجتماعی، روان شناسی، خودآگاهی

چكیده: برای زندگی بهتر الزم است توانایی هایی در وجود انسان پرورش یابد که شخص را برای 
روبه رو شدن با مسائل زندگی، افزایش توانایی های روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده کند. در این اثر، 
پس از تعریف مفهوم مورد نظر، اجزای خودآگاهی و روش های رشد آن و تمرین های عملی برای 

تقویت مهارت های زندگی بیان شده است.
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768. موسسه فرهنگی تربیتی توحید. نسیم توحیدى: پايه اول. قم: موسسه بوستان کتاب 
)مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه(، 1393، 40 ص، رقعی

مخاطب: معلم، دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: تعلیمات دینی، علوم قرآنی، توحید

چكیده: این کتاب دربردارنده مجموعه شعرهای کودکانه، داستان های بسیار ساده و فعالیت های 
گروهی و فردی برای کالس پرورشی است که با محوریت مفاهیم دینی و تقویت مفاهیم اخالقی 

تدوین و نگارش یافته است.

769. موسسه فرهنگی تربیتی توحید. نسیم توحیدى: پايه پنجم. قم: موسسه بوستان کتاب 
)مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه(، 1393، 76 ص، رقعی

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: پنجم

كلمات كلیدى: تعلیمات دینی، علوم قرآنی، توحید

چكیده: کتاب پیش رو حاوی مجموعه فعالیت های پرورشی است که با تكیه بر تقویت و آموزش 
مفاهیم دینی و پرورش فضایل اخالقی تدوین شده است. در هر بخش عالوه بر اهداف کلی، 
مجموعه حكایت های دینی، داستان های کوتاه، فعالیت های گروهی و موضوعاتی برای بحث های 

کالسی در نظر گرفته شده است.

770. موسسه فرهنگی تربیتی توحید. نسیم توحیدى: پايه چهارم. رقعی: موسسه بوستان 
کتاب )مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه(، 1393، 72 ص، رقعی

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: تعلیمات دینی، علوم قرآنی، توحید

چكیده: در جریان هفته های آموزشی، تاکید بر جنبه های پرورشی و فعالیت های دینی نیز برای 
کودکان ضروری است. این کتاب حاوی مجموعه فعالیت ها و داستان های دینی است که برای 
ساعت های پرورشی و تعلیمات دینی دانش آموزان تدارک دیده شده و مفاهیم مذهبی را طی 

هفته های آموزشی پی در پی ارائه می کند.
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771. موسسه فرهنگی تربیتی توحید. نسیم توحیدى: پايه دوم. قم: موسسه بوستان کتاب 
)مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه(، 1393، 52 ص، رقعی

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: دوم

كلمات كلیدى: تعلیمات دینی، علوم قرآنی، توحید

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده حكایت های کوتاه، بازی ها و فعالیت هایی است که با محوریت 
موضوعات دینی و اخالق اسالمی تدوین و تألیف شده است. در هر بخش تمرین هایی در نظر گرفته 

شده تا مهارت های نگارشی، به خاطرسپاری و جمله سازی کودکان تقویت شود.

772. موسسه فرهنگی تربیتی توحید. نسیم توحیدى: پايه سوم. قم: موسسه بوستان کتاب 
)مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه(، 1393، 52 ص، رقعی

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: تعلیمات دینی، علوم قرآنی، توحید

چكیده: اثر پیش رو دربردارنده مجموعه فعالیت هایی برای بحث های گروهی، موضوعاتی برای کار 
درکالس پرورشی و داستان ها و حكایت هایی با محوریت تاکید بر مفاهیم دینی و آموزه های اخالقی 

است که برای درس پرورشی کودکان در نظر گرفته شده است.

773. ایپچیان مقدم، عباس. نقش مشاركت و شوراها در نظام آموزشی و تربیتی 
مدارس. کرج: گردوی دانش، 1393، 176 ص، رحلی

مخاطب: مدیر
كلمات كلیدى: مدیریت مدارس، آموزش والدین، آموزش معلمان

چكیده: مشارکت، ایجاد نوعی احساس هم بستگی و تعلق و تالش دسته جمعی میان افراد یك 
جامعه به منظور نیل به یك نظام عادالنة اجتماعی است. نوشتار پیش رو به بررسی روش های 
مشارکت والدین در نظام برنامه ریزی مراکز آموزشی اختصاص دارد. نگارنده با ارائه راهكارها و 
روش های نوین و مؤثر در باب همكاری در فرایندهای آموزشی و تربیتی دانش آموزان، سعی در 
برطرف کردن شكاف های موجود در این زمینه و شناسایی و از میان برداشتن عوامل بازدارنده دارد.
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774. کرمانی، میرجواد. نقشه ذهنی و سازمان دهنده هاى گرافیكی. تبریز: درویش/
شایسته، 1393، 52 ص، رحلی

مخاطب: معلم، والدین، کارشناس
كلمات كلیدى: هوش، آفرینندگی، مطالعه

چكیده: هنگام مطالعه دانش آموز و نیز موقع تدریس معلمان، نیمكره چپ مغز فراگیران بیشتر 
فعال است. نقشه های ذهنی و سازمان دهنده های گرافیكی ارائه شده در کتاب با به کارگیری رنگ 
و شكل و طرح و تصویر، نیمكره راست مغز را نیز درگیر فرایند آموزش می کنند. ایجاد این تعادل 
در مغز به دانش آموزان در مطالعه و یادگیری سریع و خالق کمك می کند. مراحل طراحی و ترسیم 

نقشه ذهنی، اصول و قوانین نقشه ذهنی و قدرت آن در این کتاب معرفی و شرح داده شده است.

775. بنی سی، پریناز...]و دیگران[. نگاهی  نو به برنامه ريزى آموزشی و درسی در هزاره 
سوم. تهران: آوای نور، 1393، 418 ص، رقعی

مخاطب: دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
كلمات كلیدى: مدیریت آموزشی، برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی

چكیده: برنامه ریزی آموزشی در معنای وسیع کلمه عبارت  از فرایند اتخاذ مجموعه ای از تصمیم ها 
برای انجام اقدامات مربوط به امور آموزشی در آینده است. نگارنده در این کتاب با نگاهی موشكافانه 
ابعاد گوناگون و مؤلفه های برنامه ریزی آموزشی را تحلیل و تشریح می کند. بعد از بیان مقدمات و 
مبانی این عرصه، شیوه های اصالح برنامه ها، یافته های عصر جدید در این حوزه و نكته هایی که 

باید مورد توجه قرار گیرند، بررسی شده است.

776. پورشافعی، هادی/ خدری خان آبادی، عبدالرضا. نگرشی به مديريت اسالمی. تهران: 
آوای نور، 1393، 367 ص، وزیری

مخاطب: معلم، ، مدیر
كلمات كلیدى: مدیریت و برنامه ریزی، اسالم، نهج البالغه

چكیده: مدیریت در اسالم هنر کشف استعدادها و فرایند تجهیز، تعلیم و هدایت نیروها در جهت 
اهداف سازمانی است که به تعالی انسان منجر می شود. در این کتاب اهمیت مدیریت در اسالم 
و تعاریف آن تشریح شده است. نگارنده ضمن مقایسه میان مدیریت اسالمی و دیگر سبك های 
مدیریت، وجوه تمایز آن را بیان کرده و در ادامه، با ذکر فراگردها و وظایف )اصول( مدیریتی، نگاهی 

به نمونه ها و الگوهای مدیریتی در اسالم داشته است.
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777. افقه، سوسن. بزرگان روان شناسی و تعلیم و تربیت )27(: هانس يورگن آيزنك. تهران: 
دانژه، 1393، 180 ص، پالتویی

مخاطب: معلم، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كلیدى: سرگذشت نامه ها، روان شناسی جنایی، مجرم درمانی

چكیده: مطالعه دیدگاه بزرگان علم، به ویژه علوم رفتاری و تعلیم و تربیت، هم دلپذیر است و هم 
چالش برانگیز. نوشتار حاضر به معرفی مختصر یكی از تأثیرگذاران عرصة روان کاوی و روان درمانی 
اختصاص دارد. نگارنده ضمن شرح زندگی و شرایط خانوادگی و تحصیلی این روان شناس آلمانی، 
دیدگاه وی را درباره وجوه مختلف شخصیت و روان رنجوری و انواع تیپ ها و مزاج ها بررسی کرده 
است. همچنین نكته هایی در باب علل ارتكاب جرم، وجدان و رفتار مجرمانه نیز در کتاب آمده است.

778. کاوی، شون. هفت عادت كودكان شاد. نازنین نیكوسرشت. تهران: امیرکبیر: کتاب های 
شكوفه، 1392، 92 ص، رحلی

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كلیدى: مهارت های زندگی، داستان ها، روان شناسی کودکان

چكیده: اولین نشانه بزرگی، شخصیت و دیگر نشانه های آن محبوبیت، شهرت و موفقیت است. 
این کتاب قدرت زندگی بر اساس اصول را به کودکان آموزش می دهد. هفت داستان در کتاب 
گنجانده شده است که هر قصه یك عادت اخالقی منفی را شرح می دهد. در پایان هر داستان 
یادداشتی برای والدین و معلمان در نظر گرفته شده است که پیشنهادهایی برای چگونگی فهم آن 

عادت در رفتار کودک با توجه به داستان ارائه می دهد.

779. کلمن، ران. 547 روش براى مديريت برتر. حسین احمدی رضایی. قزوین: سایه 
گستر، 1393، 208 ص، وزیری

مخاطب: معلم، ، مدیر
كلمات كلیدى: مدیریت، توسعه مدیریت، برنامه ریزی راهبردی، سیاست توسعه

چكیده: مدیریت اثربخش و کارا نیازمند کسب مهارت ها و ویژگی ها و به کارگیری تاکتیك های 
خاصی است. نگارنده در این کتاب، دوازده حوزه کلیدی مدیریت را بررسی و تبیین کرده است. هر 
بخش به صورت برنامه ریزی شده، تعهدات شخصی مدیر موفق را با ذکر مثال های عملی بازگو 

می کند.
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780. درویشیان، مریم/ نصراهلل، مهناز. آدينه ها اول ابتدايی. کرج: گردوی دانش، 1393، 
108 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: آزمون ها، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: در این کتاب 26 مجموعه تكلیف برای 26 هفته آموزشی در نظر گرفته شده که نونهاالن 
در هر آدینه می توانند فعالیت های مربوط به دروس ریاضی، علوم و فارسی را در این کتاب مرور کنند 
و انجام دهند. همه فعالیت ها بر اساس ارزشیابی توصیفی طراحی شده و به همین منظور یك جدول 

ارزشیابی توصیفی در پایان تكلیف هر آدینه وجود دارد.

دانش،  گردوی  کرج:  ابتدايی.  آدينه ها چهارم  دیگران[.  نوشین...]و  مسلمان یزدی،   .781
1393، 120 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: آزمون ها، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: تكالیفی که از طرف معلم به دانش آموزان داده می شود باید به نوعی باشد که در آنان شوق 
و رغبت برای انجام فعالیت ها را ایجاد کند. در کتاب حاضر 26 تكلیف آخر هفته برای 26 هفته 
آموزشی دانش آموزان در نظر گرفته شده است. سؤاالت در هر بخش به چهار درس علوم، ریاضی، 

فارسی و اجتماعی بخش بندی شده اند.

 عمومی 
) چند موضوعی (
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782. درویشیان، مریم...]و دیگران[. آدينه ها دوم ابتدايی. کرج: گردوی دانش، 1393، 104 
ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم

كلمات كلیدى: آزمون ها، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: کتاب پیش رو تكالیف پایان هفته برای همه دروس پایه مورد نظر دانش آموزان را در 
بردارد که به تقویت مهارت های شناختی و افزایش سرعت عمل در انجام کارها، پرورش حس 

مسئولیت پذیری، تقویت قوه تخیل و خالقیت و ارزشیابی پایان هر درس کمك می کند.

783. احمدی، محمدرضا. باز هم می توانم: ویژه دانش آموزان سال ششم دبستان )تلفیقی از 
کتاب های درسی پایه ششم در راستای کاربست یافته های طرح تحقیقاتی تیمز و پرلز و تحقق 
اهداف برنامه EFA آموزش برای همه. تهران: رشد اندیشه/ دانش آفرین، 1393، 80 ص، وزیری

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: بازی های آموزشی، آزمون ها، تمرین ها

چكیده: اثر پیش رو حاوی مجموعه فعالیت هایی است که به کودکان اجازه می دهد با استفاده از 
توانایی های ذهنی خود، آموخته هایشان را در شرایط جدید بكار برند تا قادر به تعمیم دانش خود در 
زندگی روزمره باشند. در این کتاب دانش آموزان به نوعی خودارزیابی دست می زنند که نتیجه آن 
می تواند به اعتماد به نفس و بررسی دوباره خود و شناخت توانایی ها و کاستی های احتمالی خود 

منجر شود.

784. کشاورز محمدی، حمیده/ الیاس پور، مژگان. پیك آدينه پايه اول ابتدايی. تهران: 
مؤسسه پیام مهر بهنام، 1393، 116 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: تمرین ها، آزمون ها، پرسش ها

چكیده: الزمه تثبیت آموخته های کالسی و تقویت فرایند یادگیری، مرور و بازخوانی مطالب 
درسی در پایان هفته آموزشی است. کتاب حاضر با در برداشتن فعالیت های درسی و پرسش های 
جامع فرصتی فراهم آورده تا نوآموزان در پایان هر هفته آموزشی دانسته ها و آموخته های خود را 

دوباره خوانی و ارزیابی کنند.
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785. رحمانی، نكیسا. پیك آدينه پايه چهارم ابتدايی. تهران: مؤسسه پیام مهر بهنام، 1393، 
132 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: تمرین ها، آزمون ها، پرسش ها

تعطیل  روزهای  و  فراغت  اوقات  برای  شده  برنامه ریزی  و  منظم  تكالیفی  پیك ها  چكیده: 
دانش آموزان اند. اثر پیش رو دربردارنده مجموعه پرسش های گوناگون برای مرور و بازیابی محتوای 
کتاب درسی است که در قالب سرگرمی و بازی، آموخته های کالسی را برای دانش آموزان تكرار 

می کند.

786. رادفر، مجید. پیك آدينه پايه دوم ابتدايی. تهران: مؤسسه پیام مهر بهنام، 1393، 
132 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم

كلمات كلیدى: تمرین ها، آزمون ها، پرسش ها

چكیده: کتاب پیش رو در بردارنده مجموعه فعالیت های درسی برای کتاب های مهم پایه مورد نظر 
است. برای هر درس چند سؤال اصلی با الگوی تشریحی یا چندگزینه ای یا جای خالی در نظر گرفته 
شده است. مطالب کتاب به دانش آموزان کمك می کند در طول روزهای تعطیل از مطالب درسی 

مهم فاصله نگیرند و به طور پیوسته آن ها را مرور کنند.

787. محمودی، مژگان/ رحمانی، نكیسا. پیك آدينه پايه سوم ابتدايی. تهران: مؤسسه پیام 
مهر بهنام، 1393، 132 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: تمرین ها، آزمون ها، پرسش ها

چكیده: برای جلوگیری از فراموشی درس و از بین رفتن آموخته ها، الزم است فراگیران، دروس و 
مطالب مهم را در طول روزهای تعطیل مرور و بازخوانی کنند. کتاب حاضر فرصتی فراهم آورده تا 
در کنار سرگرمی ها و بازی های آموزشی، محتوای درس های اصلی پایه مورد نظر در روزهای تعطیل 

مرور شود. پرسش ها برای روز آدینه هر هفته آموزشی تدوین و برنامه ریزی شده است.
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788. بحری، شیال. پیك آدينه پايه ششم ابتدايی. تهران: مؤسسه پیام مهر بهنام، 1393، 
132 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: تمرین ها، آزمون ها، پرسش ها

را  چكیده: تكلیف یك فرایند تكرار شونده است که طی هفته های آموزشی محتوای درس 
برای دانش آموزان بازآموزی می کند. کتاب پیش رو از مجموعه کتاب های تمرینی است که برای 

تعطیالت پایان هفته در نظر گرفته شده و مطالب دروس پایه را برای فراگیران مرور می کند.

789. گروه برنامه ریزی و تألیف. پیك آدينه چهارم دبستان. تهران: کاگو، 1393، 128 ص، 
رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: تكالیف روزهای تعطیل باید هدف های مشخصی را دنبال کنند تا زمینه ساز پیشرفت و 
یادگیری بهتر گردند. پیك پیش رو حاوی تمرین های متنوع برای دروس ریاضی، علوم و فارسی 
است که برای روزهای تعطیل دانش آموزان تدوین شده است. پرسش ها در قالب 27 هفته آموزشی 

تدوین شده و به شناخت نقاط ضعف و تقویت آموخته های کالسی کمك می کند.

790. شامانیان، زهرا/ حبیبی، سحر. پیك آدينه دوم دبستان. تهران: کاگو، 1393، 124 
ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم

كلمات كلیدى: تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: اهمیت تكالیف در روزهای پایانی هفته بیشتر از دیگر روزهای هفته است. چرا که تمرین 
در این زمان سبب تثبیت آموخته های طول هفته می گردد. در این کتاب با توجه به تقسیم بندی 
مطالب درسی در کتب اصلی، 27 پیك هفتگی گنجانده شده و سوال ها و تمرین های متنوعی برای 
دروس ریاضی، علوم و فارسی در نظر گرفته شده است. پرسش ها در تقویت دقت نظر و انضباط در 

یادگیری و شناخت نقاط ضعف دانش آموزان موثرند.
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791. گروه برنامه ریزی و تألیف. پیك آدينه سوم دبستان. تهران: کاگو، 1393، 128 ص، 
رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: تمرین ها، آزمون ها، پرسش ها

مراحل  دیگر  تكمیل کننده  بنابراین  و  است  یادگیری  در  پیشرفت  زمینه ساز  تكلیف  چكیده: 
یادگیری به شمار می رود. کتاب پیش رو حاوی مجموعه تمرین های گوناگون برای مرور دروس 
و سرفصل های درسی است و فرصتی برای تقویت دقت نظر، اقناع حس کنجكاوی و پرسش و 

تحقیق و جمع بندی عناوین درسی هفتگی به شمار می رود.

792. عالیی، آرش. پیك آدينه ششم دبستان. تهران: کاگو، 1393، 128 ص، رحلی
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: ششم
كلمات كلیدى: تمرین ها، فعالیت های فوق برنامه، مرور و بازخوانی

چكیده: تكلیف فعالیتی هدفدار و تكنیكی در خدمت یادگیری و به عبارتی، مكمل یادگیری است. 
در این کتاب با توجه به برنامه ریزی کتب ابتدایی، 28 پیك هفتگی شامل فعالیت ها و تمرین های 
متنوع برای درس های ریاضی، علوم، فارسی، اجتماعی و هدیه های آسمان تدوین شده است. 
هفته های آموزشی در 9 ماه تحصیلی و تعطیالت نوروز دانش آموزان را در یادآوری و مرور مطالب 

یاری می رساند.

793. نجیبی، زهرا. تیزهوشان فارسی ششم ابتدايی 1000 سؤال. تهران: آبرنگ، 
1393، 144 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: آزمون ها، درس نامه، پاسخ ها، پرسش ها

چكیده: فارسی درسی است که یادگیرندگان باید مواد آموزشی آن را به طور مفهومی فراگیرند. 
کتاب حاضر شامل 1000 سؤال چهارگزینه ای به همراه پاسخ تشریحی است که دانش آموزان را 
برای آزمون ورودی دبیرستان های تیزهوشان آماده می کند. نكات دستوری، قالب های شعری و 

آرایه های ادبی از بخش های کتاب است.
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794. کیانی دوست، کیان. تیزهوشان ويژه 31 استان ششم ابتدايی. تهران: آبرنگ، 
1393، 280 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: آزمون ها، پرسش ها، پاسخ ها

چكیده: اثر پیش رو مجموعه سوال هایی در بر دارد برای آمادگی دانش آموزان برای شرکت در 
آزمون های ورودی مدارس برتر. این کتاب شامل 17 آزمون است که 10 آزمون اول تألیفی و 
آزمون های بعد مجموعه ای از آزمون های تیزهوشان سال های گذشته است. 7 آزمون به مرور 
سؤاالت طرح شده تا به امروز و 10 آزمون مربوط به نمونه سواالتی است که در آینده طرح خواهد 

شد.

795. گروه مولفان. درس آزمون )1( چهارم ابتدايی. تهران: مبتكران، 1393، 136 ص، 
رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: تمرین ها، راهنمای آموزشی، پرسش ها، آزمون ها، درس

چكیده: تالش در پاسخ گویی به پرسش های بعد از درس و مطالعه و تسلط بر محتوای آموزشی، 
دانش آموزان را برای عملكرد بهتر در آزمون های دوره ای آماده می کند. کتاب پیش رو حاوی 
درس نامه ای از نكات کلیدی و اصلی و نیز پرسش های کلیدی تكمیلی بعد از درس است که به 

صورت تشریحی و کوتاه پاسخ تدوین شده است.

796. گروه مولفان. درس آزمون )1( سوم ابتدايی. تهران: مبتكران، 1393، 120 ص، رحلی
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم
كلمات كلیدى: تمرین ها، راهنمای آموزشی، پرسش ها، آزمون ها، درس

چكیده: درس آزمون می تواند فرصتی را فراهم آورد تا دانش آموز به صورت منبع محور به یادگیری 
در خارج از مدرسه ادامه دهد. مجموعه پیش رو حاوی خالصه ای از نكات مهم کتاب درسی به 
همراه پرسش های تكمیلی با الگوهای گوناگون است. مجموعه سؤاالت به تعمیق فرایند یادگیری 

و تقویت مهارت حل مسئله کمك می کند.
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797. گروه مولفان. درس آزمون )2( سوم ابتدايی. تهران: مبتكران، 1393، 132 ص، رحلی
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم
كلمات كلیدى: تمرین ها، راهنمای آموزشی، پرسش ها، آزمون ها، درس

چكیده: درس آزمون یك تكلیف امتدادی است که ادامه یادگیری در خارج از مدرسه و در منزل 
را برای دانش آموزان امكان پذیر می کند. کتاب پیش رو حاوی خالصه ای از دروس کتاب درسی 
به همراه پرسش های متنوع برای تسلط بر آموخته ها است که در قالب 24 هفته آموزشی تدوین 

شده است.

تیزهوشان ششم  براى  عمومی  درس هاى  الهه.  رضایی ملك،  حامد/  دورانی،   .798
دبستان. تهران: کانون فرهنگی آموزش، 1393، 256 ص، رقعی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: آزمون ها، پاسخ ها، تمرین ها

چكیده: لذتی که در دانستن یك مطلب، کشف یك حقیقت و حل یك مسئله هست، با کمتر 
لذتی قابل مقایسه است. نگارنده این کتاب کوشیده است با ارائه پاسخ های تشریحی برای سوال های 
آزمون های ورودی تیزهوشان و درج نكته های آموزشی در هر بخش، فرصتی را پدید آورد تا امكان 
رقابت مساوی برای دانش آموزان به وجود آید. مطالب به صورت درس به درس طبقه بندی شده است.

799. گروه برنامه ریزی و تألیف. كار دروس اول دبستان. تهران: کاگو، 1393، 288 ص، 
خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: تمرین ها، پرسش ها، علوم، ریاضی، فارسی

چكیده: گام اول در یادگیری و به خاطرسپاری مفاهیم درسی تمرین و ممارست و مرور به موقع 
درس ها است. کتاب پیش رو حاوی مجموعه فعالیت های فوق برنامه برای نونهاالن است و محتوای 
درس را برای آنان مرور می کند. طی سوال ها، دیگر مهارت های یادگیری کودکان در درس های 
گوناگون )تقویت دانش ریاضی و مفاهیم اولیه آن، واژه خوانی و واژه نگاری، دانش تجربی و زیستی( 

تقویت می گردد.
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800. گروه برنامه ریزی و تألیف. كار دروس چهارم دبستان. تهران: کاگو، 1393، 342 
ص، وزیری

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، پرسش ها، تمرین ها

چكیده: الزمه حرکت به سوی موفقیت، ممارست در یادگیری و صرف وقت و انرژی است. کتاب 
پیش رو حاوی نكات کلیدی و پرسش های مهم با الگوهای متفاوت )چهارگزینه ای، کوتاه پاسخ، 
تشریحی و...( از دروس ریاضی، علوم، فارسی، اجتماعی و قرآن است. بعد از نكات کلیدی هر درس، 
سؤاالت مربوط به آن در کتاب درج شده است. یك لوح فشرده آموزشی نیز به کتاب ضمیمه است.

801. گروه برنامه ریزی و تألیف. كار دروس دوم دبستان. تهران: کاگو، 1393، 248 ص، 
وزیری

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم

كلمات كلیدى: تمرین ها، پرسش ها، علوم، ریاضی، فارسی، قرآن

چكیده: بهره گیری از پرسش های درس به درس به فراگیری گام به گام محتوای درس و پایایی 
بیشتر مطالب کمك می کند. در کتاب پیش رو تمرین های متعدد با ساختارهای گوناگون برای 
سرفصل های درسی پایه مورد نظر گنجانده شده است. عالوه بر محتوای درس، مطالبی فراتر از 
درس نیز در بخش های کتاب گنجانده شده است. کتاب همچنین دربردارنده مجموعه آزمون هایی 

برای خودارزیابی دانش آموزان است.

802. گروه برنامه ریزی و تألیف. كار دروس سوم دبستان. تهران: کاگو، 1393، 310 ص، 
وزیری

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: تمرین ها، پرسش ها، علوم، ریاضی، فارسی، اجتماعی، قرآن

کتاب های  از  بهره گیری  با  خودارزیابی  درس ها،  کامل  یادگیری  از  اطمینان  برای  چكیده: 
کمك آموزشی می تواند راهگشا باشد. کارافزار پیش رو حاوی مجموعه فعالیت ها و تمرین های 
گوناگون برای همه سرفصل های پایه مورد نظر است. در خالل هر بخش آزمون هایی نیز برای 
خودسنجی و مرور کلی مطالب گنجانده شده است. هر بخش عالوه بر محتوای درس، مطالبی فراتر 

از کتاب درسی را نیز در بخش »بیشتر بدانیم« دربردارد.
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803. گروه برنامه ریزی و تألیف. كار دروس ششم دبستان. تهران: کاگو، 1393، 342 ص، 
وزیری

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، پرسش ها، تمرین ها

چكیده: برای دستیابی به دانش و افكار جدید باید هر چه بیشتر یاد گرفت و بر دانش خود افزود. 
کتاب پیش رو خالصه ای از نكات مهم هر درس از مقطع مورد نظر )علوم، ریاضی، فارسی، اجتماعی، 
قرآن( را به همراه پرسش هایی با ساختارهای متنوع در بر دارد. الگوی سؤاالت چهارگزینه ای، 

کوتاه پاسخ، تشریحی و... است و یك لوح فشرده آموزشی نیز به کتاب ضمیمه شده است.

804. علیشاهی، مریم...]و دیگران[. كتاب- آزمون )ششم دبستان(. مشهد: امید مهر، 
1393، 108 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: آزمون ها، پرسش ها، ریاضیات، علوم تجربی، ادبیات فارسی

چكیده: آزمون های دوره ای به تقویت و تثبیت یادداشته ها و دانسته های دانش آموزان می انجامد. اثر 
پیش رو مشتمل بر مجموعه سوال هایی برای ارزیابی دانش آموز و مرور درس ها است که با الگوهای 

چهارجوابی، جای خالی، تشریحی و حل کردنی تدوین شده است.

805. امیری، معصومه/ بیات، پریسا. كتاب آدينه ششم دبستان. تهران: کتاب یار مهربان، 
1393، 128 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: تمرین ها، آزمون ها، پرسش ها

چكیده: دوره ابتدایی یكی از مهم ترین و حساس ترین سال ها برای کسب اطالعات و یادگیری 
مهارت های مختلف است. کتاب حاضر مجموعه تكلیف های هفتگی برای دانش آموزان ششم است 
که درس های علوم، فارسی و ریاضی را پشتیبانی می کند. در هر بخش عالوه بر خالصه های درس 

و نكته های مهم، تمرین های مختصر تشریحی و کوتاه پاسخ و تستی آمده است.
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اول  شده  طبقه بندى  كاربرگ هاى  مجموعه  آدينه:  كتاب  مریم.  سرشكی،   .806
دبستان. تهران: رشد اندیشه/ دانش آفرین، 1393، 112 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: یادگیری مفاهیم جدید آموزشی از راه تجربه و در سایه تمرین و فعالیت میسر می گردد. 
بسته آموزشی پیش رو حاوی مجموعه ای از فعالیت های آموزشی مبتنی بر اهداف کتاب درسی است 
که مهارت حل مسئله و دیگر مهارت های ابتدایی دانش آموزان را تقویت می کند. سؤاالت در موارد 

لزوم با شكل ها و جدول های کمك آموزشی همراه شده است.

807. خارستانی، محمدصادق/  قفلگری، نیما. كتاب جامع تیزهوشان 6 ام )6*6(. تهران: 
خیلی سبز، 1393، 343 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: تمرین فعالیتی هدفدار و تكنیكی در خدمت یادگیری بهتر است. کتاب پیش رو شامل شش 
فصل عمده برای دروس ریاضی، علوم، فارسی، قرآن، مطالعات اجتماعی و تفكر و پژوهش است. در 
هر بخش پرسش های چهارگزینه ای مشابه سوال های آزمون تیزهوشان آماده و تألیف شده است. 

همچنین بخشی حاوی پاسخ تشریحی سؤاالت به کتاب ضمیمه است.

808. سبحانی طهرانی، حسام...]و دیگران[. كتاب جامع تیزهوشان ششم. تهران: مبتكران/ 
پیشروان، 1393، 400 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: آزمون ها، پاسخ ها، تمرین ها

چكیده: ورود به مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی یكی از دغدغه های دانش آموزان در پایان مقطع 
ابتدایی است. مجموعه پیش رو مشتمل بر پرسش های دو دوره آزمون های برگزارشده در سطح 
کشور است که به صورت مرحله ای طراحی گردیده و بعد از هر آزمون پاسخ های تشریحی درج 
شده است. همچنین در کتاب سه آزمون دوره ای برای تثبیت یادگیری و سه آزمون جامع نیز در 

نظر گرفته شده است.
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809. کاشفی، محبوبه. كتاب كار تابستانه سوم. مشهد: امید مهر، 1393، 90 ص، رحلی
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم
كلمات كلیدى: تمرین ها، فعالیت های فوق برنامه، بازی های آموزشی

چكیده: فراموش نكردن آموخته های قبلی و آمادگی علمی برای ورود به مقطع باالتر از ضروریات 
روند آموزش است. محتوای آموزشی این کتاب شامل مرور مهم ترین نكته های درسی پایه سوم 
و تمرین و تكرار مباحثی است که عموماً دانش آموزان در آن ضعیف اند. فعالیت ها و تمرین ها در 

موضوع های مختلف درسی )ریاضی، علوم، فارسی و...( است.

810. قدری گراخك، سمانه. كتاب كار جامع دوم ابتدايی. مشهد: ضریح آفتاب، 1393، 
148 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم

كلمات كلیدى: ادبیات فارسی، ریاضیات، علوم، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: مجموعه پیش رو درس نامه، پرسش ها و تمرین هایی برای همه مواد درسی پایه دوم 
ابتدایی است. بعد از هر مجموعه تمرین سوال هایی برای ارزشیابی در نظر گرفته شده که سطح 

آن ها مطابق با آموخته های قبلی و جدید دانش آموزان است.

811. دپارتمان علمی مرآت. بسته مدیریت کالسی: كتاب معلم فارسی، رياضی، علوم 
تجربی اول دبستان. تهران: مرآت، 1393، 240 ص، وزیری

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى: پاسخ ها، راهنمای آموزشی، آموزش معلمان

چكیده: تاکید صرف بر آموزش انفرادی در تضاد با اهداف آموزشی کالس درس است و سبب 
ایجاد چندبرنامگی در فرایند آموزش می گردد. اثر حاضر دربردارنده پاسخ پرسش های کتاب کار و 
تمرین، کاربرگ و پرسش های کتاب درسی است که با هدف پربار کردن بسته آموزشی مدیریت 
کالس تدوین شده است. کتاب حاوی محتوای درس های پایه است و اهداف آموزشی هر فصل 

در ابتدای آن تشریح شده است.
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تجربی  علوم  رياضی،  فارسی،  معلم  كتاب  دیگران[.  مهین دخت...]و  برازش،   .812
چهارم دبستان. تهران: مرآت، 1393، 320 ص، وزیری

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى: پاسخ ها، راهنمای آموزشی، آموزش معلمان

چكیده: تدریس موفق نیازمند توجه همه جانبه به عناصر مختلف دخیل در فرایند آموزش و نیز 
دانش افزایی مستمر است. اثر حاضر حاوی پاسخ پرسش ها و راه حل های پیشنهادی برای مسئله های 
کاربرگ و کتاب کار و تمرین است که طی هفته های آموزشی به فرایند تدریس معلم یاری 

می رساند.

813. دپارتمان علمی مرآت. بسته مدیریت کالسی: كتاب معلم فارسی، رياضی، علوم 
تجربی دوم دبستان. تهران: مرآت، 1393، 328 ص، وزیری

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى: پاسخ ها، راهنمای آموزشی، آموزش معلمان

چكیده: یادگیری فرایندی بی انتها و پایان ناپذیر است و عالوه بر دانش آموزان، دبیران نیز به تقویت 
دانسته های خود نیازمندند. اثر پیش رو ابزاری است که معلم با کمك آن قادر خواهد بود فرایند 
تمرین و یادگیری و بازآموزی دانش آموز را در جریان کالس درس و فعالیت های منزل مدیریت 

کند. هر بخش حاوی پاسخ های پرسش های کاربرگ، کتاب کار و تمرین و کتاب درسی است.

814. دپارتمان علمی مرآت. بسته مدیریت کالسی: كتاب معلم فارسی، رياضی، علوم 
تجربی سوم دبستان. تهران: مرآت، 1393، 312 ص، وزیری

مخاطب: معلم
كلمات كلیدي: پاسخ ها، راهنمای آموزشی، آموزش معلمان

 چكیده: کتاب معلم بسته پشتیبان مدیریت کالسی محسوب می شود که پیوند دهنده فعالیت های 
کالسی معلم و تمرین های کار در منزل دانش آموزان است. اثر پیش رو حاوی پاسخ پرسش های 
کتاب کاربرگ، کتاب کار و تمرین و کتاب درسی است. در ابتدای هر بخش اهداف آموزشی هر 

فصل و دانستنی هایی برای معلمان درج شده است.
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815. دپارتمان علمی مرآت. بسته مدیریت کالسی: كتاب معلم فارسی، رياضی، علوم 
تجربی ششم دبستان. تهران: مرآت، 1393، 376 ص، وزیری

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى: پاسخ ها، راهنمای آموزشی، آموزش معلمان

چكیده: کتاب معلم بسته پشتیبان مدیریت کالسی محسوب می شود که پیوند دهنده فعالیت های 
کالسی معلم و تمرین های کار در منزل دانش آموزان است. اثر پیش رو حاوی پاسخ پرسش های 
کتاب کاربرگ، کتاب کار و تمرین و کتاب درسی است. در ابتدای هر بخش اهداف آموزشی هر 

فصل و دانستنی هایی برای معلمان درج شده است.

816. شرف زاده، مریم/ ابطحی، رؤیا. مجموعه آزمون ها و فعالیت هاى عملكردى پايه 
سوم ابتدايی. اصفهان: یار مانا، 1393، 108 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، فارسی، اجتماعی، قرآن، ریاضیات، تمرین ها

چكیده: در این کتاب بر اساس یافته های آزمون پرلز )پیشرفت سطح سواد خواندن( سعی شده 
است فعالیت هایی طراحی گردد تا آموزگاران بتوانند الیه های عمیق تر یادگیری خواندن مانند درک 

مطلب، استنباط، استنتاج و قضاوت ارزیابی را پرورش دهند.

817. موسوی، اکرم السادات. 1300 نكته، درس و پرسش اول ابتدايی. تهران: تیزهوشان، 
1393، 270 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، تمرین ها، درس

چكیده: از موارد مهمی که امروزه در سیستم های نوین آموزشی دنیا در نظر گرفته می شود، توجه 
به رشد تفكر خالق و تفكر نقاد در کودکان است. کتاب پیش رو که برای دانش آموزان تیزهوش 
تدوین شده است، دربردارنده نكته های مهم سه درس ریاضی، فارسی و علوم است. در هر بخش 
پرسش های متنوع با الگوهای مختلف سطح معلومات دانش آموزان را می آزماید و محتوای علمی 

کتاب را در قالب فعالیت هایی به دانش آموزان منتقل می کند. 
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818. عامری، پروانه/ حسینی، حسین. 20 آزمون تیزهوشان ششم دبستان همراه با 
سؤاالت درس تفكر و پژوهش. تهران: دانش آفرین/ رشد اندیشه، 1393، 224 ص، وزیری

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: آزمون ها، پرسش ها، تمرین ها

چكیده: کتاب حاضر با هدف باال بردن توانایی های دانش آموزان پایه ششم ابتدایی تدوین شده و 
شامل 20 مرحله آزمون از دروس مختلف و یك آزمون از کتاب تفكر و پژوهش بر اساس شكل 
و ساختار آزمون های تیزهوشان و ورودی مدارس نمونه دولتی و المپیادهای علمی است. یك لوح 

فشرده نیز به کتاب ضمیمه است.

819. گروه مولفان کالغ سپید. 7 كتاب چهارم دبستان. تهران: کالغ سپید، 1393، 472 
ص، وزیری

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: تمرین ها، آزمون ها، آموزش ابتدایی

چكیده: تمرین و ممارست بعد از درس به تثبیت هر چه بیشتر یافته های آموزشی طی کالس درس 
می انجامد. کتاب پیش رو حاوی درس نامه ای جامع از همه دروس مقطع مورد نظر است. عالوه 
بر درس نكته ها و خالصه مطالب مهم هر کتاب، پرسش ها و فعالیت هایی برای تثبیت و ارزیابی 
بعد از درس نیز تدوین شده است. در کتاب همچنین پاسخ فعالیت های کتاب درسی و تمرین های 

کالسی نیز درج شده است.
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820. هاشمی، اشرف/ روشنی، محمود. آسان بخوان زيبا بنويس تقويت مهارت خواندن 
و درك مطلب ويژه دانش آموزان پايه اول ابتدايی. مشهد: صیانت، 1393، 80 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: روخوانی و امال، الفبای فارسی، ادبیات فارسی

چكیده: امروزه خواندن به عنوان یك مهارت کلیدی برای آموختن همه مواد درسی و غیردرسی 
یك نیاز اساسی محسوب می شود. در این اثر متن هایی کوتاه و کاربردی حاوی کلمه هایی که دیكته 
مهمی دارند، تدوین شده است. کودکان پس از خواندن متن ها با ساختار جمله سازی، تلفظ صحیح 

کلمه ها و نشانه های نگارشی آشنا می شوند.

821. برادران، محمد. آموزش امال در دبستان. مشهد: ضریح آفتاب، 1393، 72 ص، وزیری
مخاطب: معلم

كلمات كلیدى: الفبا، امال و نگارش، خط نستعلیق، خوشنویسی

چكیده: زبان یك نظام است و کار اصلی آن ایجاد ارتباط میان انسان هاست. کتاب پیش رو حاوی 
فعالیت هایی است که امالی واژگان و عبارت ها را به دانش آموزان آموزش می دهد. بعد از هر فعالیت، 

متن های نگارشی برای ارزیابی دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

فارسی
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822. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: اتو. تهران: افق، 1392، 32 ص، 
خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: فارسی آموزی، الفبا، اول ابتدایی

چكیده: ترویج خواندن، ایجاد عادت به مطالعه و مهارت در آن از ضروریات تعلیم و تربیت در 
دوره ابتدایی است. کتاب »اتو« از مجموعه کتاب های »خودم می خوانم«، به همین منظور و برای 
ترویج کتاب خوانی دانش آموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است. نوآموز فارسی زبان، در این کتاب 
با کلماتی که صدای »اُ« دارند آشنا می شود و این صدا یا نشانه را در کلماتی مثل مراد، شتر، امید 
و سرود تمرین می کند. محتوای کتاب در قالب متن هایی کوتاه، شعر، بازی و قصه خوانی تنظیم 

شده است.

823. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: اثر انگشت. تهران: افق، 1393، 
36 ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: الفبا، فارسی، روخوانی، امال

چكیده: ترویج خواندن، ایجاد عادت به مطالعه و مهارت در آن از ضروریات تعلیم و تربیت در دوره 
ابتدایی است. کتاب پیش رو حاوی جمله های کوتاه برای تمرین خواندن و نوشتن حرف »ث« برای 
نوآموزان است. در هر صفحه چند جمله ساده با نقاشی کودکانه برای به خاطرسپاری دیكته واژگان 

دربردانده این حرف گنجانده شده است.

824. جنتیان، عالیه. ادبیات تیزهوشان. مشهد: شایسته گستر، 1392، 268 ص، رحلی
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم تا ششم
كلمات كلیدى: درس، راهنمای آموزشی، آزمون ها، تمرین ها

چكیده: فعالیت های آموزشی در کنار کتاب درسی باعث درک بهتر مطالب کتاب اصلی و کسب 
تجربه برای آزمون های جامع می گردد. در کتاب پیش رو نكات اصلی و کلیدی در قالب جزوه 
در ابتدای هر فصل ارائه گردیده و در ادامه، پرسش های چهارگزینه ای طبق ساختار آزمون های 

تیزهوشان تألیف و تدوین گردیده است.



303 دوره آموزش ابتدايي 17/ فارسی

825. نجیب، معصومه. امال را 20 بگیريم سوم ابتدايی. مشهد: صیانت، 1393، 103 ص، 
رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: امال و نگارش، الفبای فارسی، ادبیات فارسی

چكیده: امالی صحیح یكی از مهم ترین مهارت های یادگیری زبان فارسی است که در دوره 
ابتدایی به طور ویژه ای باید به آن توجه کرد. این کتاب حاوی تمرین های دوره ای برای یادگیری 
امالی درست واژگان دشوار است. هر درس به یك حرف از الفبا اختصاص دارد و در پایان هر بخش 

شعر یا حكایتی از آثار بزرگان درج شده است.

826. اکتفایی، فاطمه. امال سوم دبستان. شیراز: شیوارسا/ الینا، 1393، 56 ص، رحلی
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم
كلمات كلیدى: آموزش مواد درسی، ادبیات، امال و نگارش

چكیده: امال برخالف دیدگاه سنتی، چیزی بیش از مهارت روانی حرکتی است که فقط از طریق 
حفظ لغات و تمرین ها میسر شود. کتاب پیش رو حاوی فعالیت های گسترده و متنوعی برای تقویت 
امالی دانش آموزان است. تمرین های کتاب با هدف تقویت خالقیت، دقت، تمرکز و حافظه در کنار 
سرگرمی تدوین شده اند. عالوه بر جدول کلمات متقاطع و جای خالی حروف، بخش هایی برای 

همسال سنجی و والدین سنجی امال نیز در نظر گرفته شده است.

827. محمدی، لعیا/ وهاب زاده، علی رضا. امالى پايه اول دبستان. تهران: ابوعطا، 1393، 
112 ص، وزیری

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: امال و نگارش، پرسش ها، تمرین ها، درس

چكیده: مهارت امالنویسی توانایی جانشین کردن صورت صحیح نوشتاری حروف و جمله ها به 
جای صورت آوایی آن ها است که در آن خوانانویسی، زیبانویسی و درک صحیح کلمه مورد توجه 
قرار می گیرد. کتاب پیش رو در پنج بخش طراحی شده است. طی بخش های کتاب، نشانه های 
نوشتاری و کاربرد آن ها معرفی می شوند و سپس لغات کاربردی در هر حرف، تمریناتی برای 

یادگیری بهتر و تثبیت درس و نیز جدولی برای ارزشیابی در پایان تمرینات ارائه شده است.
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828. شیرازی، حمیرا/ تاجیك، زهرا. امالى خالق اول دبستان: نوآورى در آموزش و 
تمرين امال با شیوه هاى خالق و متنوع. تهران: رشد اندیشه/ دانش آفرین، 1393، 108 

ص، رحلی
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: امال و نگارش، راهنمای آموزشی، تمرین ها

چكیده: ایجاد تنوع در امال یكی از روش های ایجاد خالقیت و نشاط در نوآموزان پایه اول است. 
این اثر حاوی فعالیت هایی است که مربیان و دانش آموزان را نه تنها با شیوه های نوین و صحیح 
امالنویسی آشنا می کند، بلكه روش های رفع اشكال در امال را نیز بررسی و تشریح می کند. در 
بخش های گوناگون، تصاویر کودکانه همراه با فعالیت های جمله سازی، متن نویسی و واژه نگاری 

تنظیم شده است.

829. صالح پور، حبیب ا... امالى فارسی پايه اول ابتدايی. مشهد: صیانت، 1393، 100 ص، 
رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: امال و نگارش، الفبای فارسی، ادبیات فارسی

چكیده: گام اول برای موفقیت در درس امال، خوب شنیدن و گوش کردن به صداها و حروف 
است. در این کتاب درس های عملی همراه با بازی های آموزشی برای تقویت مهارت نگارش 
کودکان تدوین شده است. هر درس به یك حرف از الفبا اختصاص دارد و جلد حاضر دربردارنده 

حروف »الف« تا »ظ« است.

830. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: بادام شیرين. تهران: افق، 1392، 
32 ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: فارسی آموزی، الفبا، اول ابتدایی

چكیده: ترویج خواندن، ایجاد عادت به مطالعه ومهارت در آن از ضروریات تعلیم و تربیت در دوره 
ابتدایی است. کتاب »باداِم شیرین« شانزدهمین جلد از مجموعه کتاب های »خودم می خوانم«، به 
همین منظور و برای ترویج کتاب خوانی دانش آموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است. نوآموز فارسی 
زبان، در این کتاب با کلماتی که صدا ونشانه » اِ « دارند آشنا می شود و این صدا و نشانه را در کلماتی 
که به هم اضافه می شوند، مثل »دنداِن من، دامِن زرِد من، زیر باران، اناِر ترش و سرزمیِن ما« تمرین 

می کند. محتوای کتاب در قالب متن هایی کوتاه، شعر، بازی و قصه خوانی تنظیم شده است.
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831. ژیانپور، مژگان/ شجاعی اصل، زهرا. بازى هاى اماليی. مشهد: امید مهر، 1393، 128 
ص، وزیری

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى: رسم الخط و امال، بازی های آموزشی، ادبیات فارسی، امال و نگارش

چكیده: روان شناسان، بازی را احساسی ترین نیاز برای رشد کودک می دانند. این اثر حاوی 85 
بازی و فعالیت آموزشی است که عمدتاً تكیه بر مهارت های چهارگانه زبان )گوش دادن، سخن گفتن، 
خواندن، نوشتن( در دانش آموزان پایه اول دارد. اهداف هر فعالیت، وسایل الزم و شیوه سازمان دهی 
و اجرای بازی به معلمان و دانش آموزان در درک بهتر مهارت های خواندن و نوشتن کمك می کند.

832. امینی، فریده. باغ الفبا. اصفهان: حوض نقاشی/ آمیس، 1392، 36 ص، خشتی
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: الفبای فارسی، ادبیات کودکان، ادبیات فارسی، بازی های آموزشی

چكیده: آموزش الفبا و درس های دوره دبستان با بازی و سرگرمی شیرین تر و جذاب تر خواهد شد. 
در کتاب پیش رو هر یك از حروف الفبا همراه با شعری کودکانه که کلمه هایی با همان حرف را 

دارد، به کودکان آموزش داده شده است.

833. عاطفی، سوره. بخوانیم و بنويسیم دوم دبستان. تهران: نسیم دانش کهن، 1390، 
160 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم

كلمات كلیدى: فارسی، خواندن، تمرین

چكیده: هر درسی برای پایدارشدن به تمرین احتیاج دارد. کتاب »بخوانیم و بنویسیم؛ فارسی دوم 
دبستان« از مجموعه »نسیم دانش«، شامل سؤاالت طبقه بندی شده درس های فارسی دوم دبستان 
است. در این کتاب، تمرین های متعددی مبتنی بر کتاب درسی فارسی و به صورت درس به درس 
ارائه شده اند که دانش آموز می تواند برای تمرین بیشتر فارسی، به آن ها پاسخ دهد. این کتاب فضای 
کافی برای پاسخ گفتن به تمرین ها را داراست و کاماًل می توان از آن به عنوان کتاب کار استفاده کرد.
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834. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: پروانه. تهران: افق، 1392، 36 
ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: فارسی آموزی، الفبا، اول ابتدایی

چكیده: ترویج خواندن، ایجاد عادت به مطالعه ومهارت در آن از ضروریات تعلیم و تربیت در دوره 
ابتدایی است. کتاب »پروانه« بیست و یكمین جلد از مجموعه کتاب های »خودم می خوانم«، به 
همین منظور و برای ترویج کتاب خوانی دانش آموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است. نوآموز فارسی 
زبان در این کتاب با حرف و صدای »پ« آشنا می شود و آن را در کلماتی مثل »پاییز، پیر، پرید، 
پرستو، توپ و پدر« تمرین می کند. محتوای کتاب در قالب متن هایی کوتاه، قصه خوانی، شعر و 

بازی تنظیم شده است.

835. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: جیرجیرك. تهران: افق، 1392، 
36 ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: فارسی آموزی، الفبای فارسی، اول ابتدایی

چكیده: نوسوادان پایه اول دبستان، به تدریج که خواندن را می آموزند و با شكل حروف و صداها 
و کلمه ها آشنا می شوند، می توانند نوشته های ساده غیر درسی را هم بدون کمك گرفتن از دیگران 
بخوانند. کتاب »جیرجیرک« سی امین جلد از مجموعه کتاب های »خودم می خوانم«، به همین منظور 
و برای ترویج کتاب خوانی در دانش آموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است. مخاطب در این کتاب 
حرف و صدای »ج« را با خواندن کلماتی مثل »جنگل، جادو، تجارت، تاجر، برج، جوجه، گنج و تاج« در 
متن هایی کوتاه، تكرار و تمرین می کند. محتوای کتاب در قالب متن، قصه و جدول تنظیم شده است.

836. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: چتر. تهران: افق، 1392، 36 ص، 
خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: فارسی آموزی، الفبای فارسی، اول ابتدایی

چكیده: نوسوادان پایه اول دبستان، به تدریج که خواندن را می آموزند و با شكل حروف و صداها 
و کلمه ها آشنا می شوند، می توانند نوشته های ساده غیر درسی را هم بدون کمك گرفتن از دیگران 
بخوانند. کتاب »چتر« سی امین جلد از مجموعه کتاب های »خودم می خوانم«، به همین منظور و 
برای ترویج کتاب خوانی در دانش آموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است. مخاطب در این کتاب 
حرف و صدای »چ« را با خواندن کلماتی مثل »چهل، چتر، چپ، چنار، چنگال و مورچه« در 
متن هایی کوتاه، تكرار و تمرین می کند. محتوای کتاب در قالب متن، قصه و شعر تنظیم شده است.



837. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: حلزون. تهران: افق، 1393، 36 
ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: الفبا، فارسی، روخوانی، امال

از مطالعه لذت می برند و مطالعه، کلید  چكیده: هرگاه کودکان در خواندن مهارت پیدا کنند 
ابتدایی و شعرهای  راهگشای کارهای آنان خواهد شد. کتاب حاضر حاوی جمله های کوتاه و 
کودکانه برای روخوانی و تشخیص حرف »ح« در کلمه ها و عبارت ها است. مطالب کتاب برای 
کودکانی که به تازگی الفبا را آموخته اند مناسب است و شكل های کودکانه هر بخش به یادگیری 

بهتر و بانشاط تر آن ها کمك می کند.

838. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: خرس. تهران: افق، 1392، 36 
ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: فارسی آموزی، الفبای فارسی، اول ابتدایی

چكیده: نوسوادان کالس اول دبستان، به تدریج که خواندن را می آموزند و با شكل حروف، صداها 
و کلمه ها آشنا می شوند، خواهند توانست نوشته های ساده غیر درسی را هم بدون کمك گرفتن از 
دیگران بخوانند. کتاب »خرس« بیست و چهارمین جلد از مجموعه کتاب های »خودم می خوانم«، 
به همین منظور و برای ترویج کتاب خوانی دانش آموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است. مخاطب 
در این کتاب حرف و صدای »خ« را با خواندن کلماتی مثل »خرگوش، خیار، یخ، انداخت، خرید، 

خدا و تخت« در متن هایی کوتاه، تكرار و تمرین می کند. 

839. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: خواستگارى. تهران: افق، 1393، 
36 ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: الفبا، فارسی، روخوانی، امال

چكیده: در دنیای امروز، مطالعه خواندنی های گوناگون الزمه پیشرفت است و خواندن، ابزار اصلی 
انتقال به شمار می رود. اثر حاضر حاوی جمله ها و عبارت هایی است که حرف ترکیبی »خوا« را 
در بافت جمله ها و شعرها برای کودکان بازآموزی می کند. عبارت ها و شعرهای کتاب به نونهاالن 

کمك می کند تا تشخیص دیكته کلمه ها و خواندن آن ها قوی تر گردد.
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840. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: درياى آبی. تهران: افق، 1392، 
36 ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: فارسی آموزی، الفبا، اول ابتدایی

چكیده: ترویج خواندن، ایجاد عادت به مطالعه ومهارت در آن از ضروریات تعلیم و تربیت در دوره 
ابتدایی است. کتاب »دریای آبی« هفدهمین جلد از مجموعه کتاب های »خودم می خوانم«، به 
همین منظور و برای ترویج کتاب خوانی دانش آموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است. نوآموز فارسی 
زبان، در این کتاب با کلماتی که صدا و نشانه »ی« دارند آشنا می شود  مثل »دریای آبی، سبزه ای،  

بابای من«. محتوای کتاب در قالب متن و شعر تنظیم شده است.

841. هفت برادران، داریوش. ديكته شب دوم دبستان براساس معیارهاى ارزش يابی 
كیفی توصیفی. تهران: فرای علم، 1393، 88 ص، وزیری

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم

كلمات كلیدى: رسم الخط، امال و نگارش، تمرین ها

چكیده: در شیوه جدید امالنویسی، عالوه بر درست نویسی، تاکید بر نوشتن خالق نیز از جمله 
مسائلی است که مورد توجه قرار می گیرد. در این کتاب عالوه بر توجه به مطالب و روش های 
امالنویسی، آموزش درک مطلب و مهارت های خواندن نیز مد نظر بوده است. در هر بخش عالوه 
بر متن امال، سوال هایی برای ارزیابی میزان درک مطلب نیز ارائه گردیده است. همچنین بعد از هر 

درس مجموعه ای از واژگان برای افزایش دانش واژگانی آن ها تدوین شده است.

842. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: ذره بین. تهران: افق، 1393، 36 
ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: الفبا، فارسی، روخوانی، امال

چكیده: نوسوادان کالس اول به تدریج که خواندن را می آموزند، خواهند توانست با استفاده از شكل 
حروف، صداها و واژه های کتاب درسی را درک کنند و متن های ساده را بخوانند. اثر حاضر حاوی 
مجموعه جمله های ساده و شعرهای کودکانه است که کاربرد و تشخیص حرف »ذ« را در واژه ها 
و عبارت ها به کودکان می آموزد. در هر صفحه شكل ها و نقاشی های کودکانه برای بانشاط کردن 

روخوانی ها گنجانده شده است.
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843. هاشمی، کبری. راهكارهاى كاربردى رفع مشكالت اماليی كالس اولی ها. 
تهران: رشد اندیشه/ دانش آفرین، 1393، 52 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، رسم الخط و امال، تمرین ها، آزمون ها

چكیده: امال بخشی از مهارت نوشتن است و دانش آموز برای کسب این مهارت ضمن آموزش، 
باید مراحل دیگری را نیز طی کند تا بتواند امالی کلمه را درست بنویسد. در این اثر سعی شده 
اشكاالت تكرارشونده همگام و هماهنگ با نشانه های فارسی اول دبستان بررسی گردد و با زبانی 
روان بیان شود. در ادامه، راهكارهایی در قالب سرگرمی و بازی برای رفع مشكل ها نیز آمده است.

844. کریمی، اشرف. راهنماى نگارش و انشا براساس فارسی چهارم دبستان. 
تهران: قدیانی، 1393، 112 ص، وزیری

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، مهارت نگارش، تمرین درس

چكیده: مهارت های خواندن و نوشتن ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و دانش آموزانی که خوب 
می نویسند، همان هایی هستندکه خوب می خوانند. نگارنده در کتاب حاضر تالش کرده است به 
موازات درس های کتاب، با ایجاد فرصت های متنوع به بسط توانایی دانش آموزان در استفاده از 
الگوی نگارشی دست یابد. دانش آموزان می توانند با نگارش رویدادهای روزانه خود و نیز با نوشتن 

حول موضوعات ارائه شده در کتاب، مهارت نوشتاری خود را تقویت کنند.

845. کریمی، اشرف. راهنماى نگارش و انشا براساس فارسی سوم دبستان. تهران: 
قدیانی، 1393، 56 ص، وزیری

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: نگارش و امال، ادبیات فارسی، بندنویسی

به  توجه  با  کتاب  این  در  اندیشیدن.  مهارت  با  دارد  مستقیم  ارتباط  نوشتن  مهارت  چكیده: 
ویژگی های شناختی و خزانه واژگانی کودکان، تمرین هایی برای تقویت توانایی تفكر، تداعی کلمات 
و جمله نویسی، بكاربردن فعل مناسب، تشخیص جمله از عبارت های غیرجمله ای و رعایت عالئم 

سجاوندی تدارک دیده شده است.
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846. کریمی، اشرف. راهنماى نگارش و انشا براساس فارسی ششم دبستان. تهران: 
قدیانی، 1393، 112 ص، وزیری

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: نگارش و امال، ادبیات فارسی، بندنویسی

چكیده: برای درست و زیبا نوشتن، هیچ راهی جز مطالعه متون مختلف و کاربرد آموخته هایمان 
در دستور زبان و نگارش نداریم. مطالب اثر حاضر در قالب هفده تمرین و تقریباً متناظر با مطالب 
بخش های یادآوری، نگارش و کارگاه نویسندگی در کتاب فارسی ارائه شده اند. بخشی از مطالب و 

تمرین های کتاب نیز مربوط به زیبا نوشتن است.

847. صفاری نظری، مهدخت/ یزدانی، پریچهر. راهنماى والدين براى آموزش بهتر 
كتاب درسی فارسی اول دبستان )مهارت هاى خواندارى(. تهران: شورا /  مبتكران، 

1393، 164 ص، وزیری
مخاطب: والدین

كلمات كلیدى: فارسی، اول ابتدایی، راهنمای والدین

چكیده: مجموعه کتاب های »راهنمای والدین«، با ارائه راهنمایی هایی مبتنی بر کتاب های درسی، 
می کوشد در زمینه چگونگی روش تدریس کتاب های درسی و تحقق اهداف آن ها، بین والدین و 
معلمان هماهنگی ایجاد کند. کتاب »فارسی اول دبستان« از این مجموعه، خودآموزی است برای 
عالقه مندان به همراهی دانش آموز در درس فارسی اول دبستان. نویسندگان این کتاب، خواننده را 
با هدف های هر فعالیت کتاب درسی فارسی اول دبستان آشنا می کنند تا آن ها بتوانند دانش آموز را 

در فهم بهتر نكات کتاب فارسی درسی یاری کنند.

848. فروغی، فتح اهلل/ تاجیك، فاطمه. راهنماى والدين براى آموزش بهتر كتاب درسی 
فارسی دوم دبستان )مهارت هاى خواندارى(. تهران: شورا /  مبتكران، 1393، 120 ص، وزیری

مخاطب: والدین
كلمات كلیدى: فارسی، دوم ابتدایی، راهنمای والدین

آگاهی  منظور  به  با خانواده« می کوشد،  معلم، همراه  با  چكیده: مجموعه کتاب های »همیار 
خانواده ها از اهداف، محتوا، چگونگی آموزش و آزمون کتاب های درسی فارسی، علوم و ریاضی، 
با ارائه راهنمایی هایی مبتنی بر کتاب های درسی، بین آنان با معلمان هماهنگی برقرار کند. کتاب 
»فارسی دوم دبستان« از این مجموعه، خودآموزی است برای عالقه مندان به همراهی دانش آموز 
در درس فارسی دوم دبستان. خواننده این کتاب، هدف از هر فعالیت کتاب درسی فارسی را درمی یابد 

و در انجام آن به دانش آموز کمك می کند.
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849. فروغی، فتح اهلل/ سلطانی، اقدس. راهنماى والدين براى آموزش بهتر كتاب درسی 
فارسی سوم دبستان )مهارت هاى خواندارى(. تهران: شورا /  مبتكران، 1393، 116 ص، وزیری

مخاطب: والدین
كلمات كلیدى: فارسی، سوم ابتدایی، راهنمای والدین

چكیده: پدران و مادران با آگاهی از اهداف و روش های تدریس کتاب های درسی، می توانند 
در زمینه مسائل تحصیلی فرزندشان نقش هدایتگری بهتری داشته باشند. مجموعه کتاب های 
در  را  والدین  کتاب های درسی، می کوشد  بر  مبتنی  راهنمایی هایی  ارائه  با  والدین«  »راهنمای 
هدایت فرزندشان کمك کند. کتاب »فارسی سوم دبستان« از این مجموعه، خودآموزی است برای 
عالقه مندان به همراهی دانش آموز در درس فارسی سوم دبستان. خواننده این کتاب، هدف از هر 

فعالیت کتاب درسی فارسی را درمی یابد و در انجام آن ها به دانش آموز کمك می کند.

850. فراهانی، مینا...]و دیگران[. روان خوانی فارسی اول ابتدايی. تهران: وانیا، 1392، 56 
ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، آموزش مواد درسی، ادبیات فارسی، مهارت روخوانی

چكیده: کتاب های کمك آموزشی برای تقویت مهارت خواندن کاربردی اند و در بهبود فرایند 
یاددهی- یادگیری و افزایش توانایی دانش آموزان در تشخیص کلمات به کار می آیند. در مجموعه 
حاضر واژگان ملموس و برگرفته از محیط اطراف دانش آموز در متون سرگرم کننده و روان، با درج 
نشانه های حرکتی و مصوت ها تدوین شده اند. توالی دروس و شیوه آموزش حروف و کلمات که بر 

اساس برنامه درسی کتاب چینش شده اند، برای تقویت متن خوانی مفید خواهند بود.

851. میرشفیعی لنگری، داود. روش هاى تقويت امال در دوره ابتدايی بارويكرد كمی و 
كیفی ارزشیابی توصیفی. تهران: رشد اندیشه/ دانش آفرین، 1393، 208 ص، وزیری

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى: آموزش والدین و معلمان، راهنمایی آموزشی، امال و نگارش

چكیده: بروز هرگونه اشكال و اختالل در خواندن یا نوشتن موجب عقب ماندگی یا مشكل در درک 
مفاهیم دیگر حوزه های یادگیری از قبیل علوم، ریاضی، اجتماعی و... می شود. کتاب پیش رو حاوی 
نكات و توصیه هایی برای معلمان است تا درس امال و نگارش را بهتر از پیش در کالس پیاده کنند. 
روش های پیشنهادی در این کتاب موجب می شود دانش آموزانی که مشكل نوشتاری دارند، بهتر و 

زودتر بتوانند خود را بازیابند و در کالس رشد قابل قبولی داشته باشند.
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852. جلیلی، مهین. داستان های شاهنامه به زبان کودکان: زال و سیمرغ. تهران: کورش چاپ، 
1393، 16 ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم و پنجم 

كلمات كلیدى: شاهنامه، زال، سیمرغ، داستان های حماسی

چكیده: نام زال، پسر سام و پدر رستم، برای کودکان ایرانی آشناست. در کتاب »زال و سیمرغ« از 
مجموعه »داستان های شاهنامه به زبان کودکان«، داستان تولد زال و زنده ماندنش به وسیله سیمرغ 
را می خوانید. محتوای کتاب به زبان ساده کودکانه بیان شده است تا در روان خوانی کودکان دوره 
ابتدایی به آنان کمك کند. دانش آموزان می توانند تصویرهای بی رنگ آن را به دلخواه رنگ آمیزی 

کنند و در پایان هم خالصه داستان را در انتهای کتاب بنویسند.

853. فعال، اعظم/ آقاجانی، نیره. زبان آموزى و خالقیت )1(. تهران: فعال، 1393، 44 ص، 
رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: امال، فارسی، الفبای فارسی، خالقیت

چكیده: کودکان با تصور کردن پدیده ها و نیز با نشانه سازی و استفاده از نشانه ها زبان را می آموزند. 
در این کتاب با استفاده از نشانه های تصویری و مطابقت واژه و تصویر، کلمه های جدید و امالی 

آن ها آموزش داده شده است. این کتاب جلد اول از یك مجموعه دوجلدی است.

854. فعال، اعظم/ آقاجانی، نیره. زبان آموزى و خالقیت )2(. تهران: فعال، 1393، 44 ص، رحلی
مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: امال، فارسی، الفبای فارسی، خالقیت

چكیده: این اثر حاوی فعالیت هایی است که بر پایه تفكر شهودی کودکان تدوین شده است. در هر 
تمرین با ایجاد رابطه صورت و معنا امكان گسترده شدن دایره واژگانی کودکان فراهم آمده است. 
فعالیت های کتاب برای آموزش آواها، نشانه ها و واژگان پایه مفید است و این کتاب مجلد دوم از 

یك مجموعه دو جلدی است.



313 دوره آموزش ابتدايي 17/ فارسی

855. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: ژاكت. تهران: افق، 1392، 32 
ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: فارسی آموزی، الفبا، اول ابتدایی

چكیده: ترویج خواندن، ایجاد عادت به مطالعه و مهارت در آن از ضروریات تعلیم و تربیت در 
دوره ابتدایی است. کتاب »ژاکت« سی ویكمین شماره از مجموعه کتاب های »خودم می خوانم«، به 
همین منظور و برای ترویج کتاب خوانی دانش آموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است. نوآموز فارسی 
زبان، در این کتاب با کلماتی که صدای »ژ« دارند آشنا می شود و این صدا و حرف را در کلماتی 
مثل رژه، بیژن، ژیمناسیك، ویراژ، اورژانس و مژده تمرین می کند. محتوای کتاب در قالب متن هایی 

کوتاه، شعر، بازی و قصه خوانی تنظیم شده است.

856. تهامی، سیدرضا. سواد خواندن اول دبستان- داستان های کوتاه همراه با پرسش 
براساس حیطه بندی آزمون بین المللی پرلز، کلیله ودمنه. تهران: فردین، 1393، 80 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: درک مطلب، علوم، ادبیات فارسی، ریاضیات، ادبیات کودکان

به  توانایی تحلیل و تفسیر متن، پردازش اطالعات آن و دستیابی  باید  چكیده: دانش آموزان 
استنتاج های معین را در طول سال های تحصیل کسب کنند. در این کتاب متن های بسیار ساده ای 
از متون کهن فارسی همراه با تصاویری برای درک واژگان ناآشنا و تقویت مهارت تصویرخوانی 

فراهم آمده است.

857. تهامی، سیدرضا/ عقابی، آرزو. سواد خواندن پنجم دبستان- داستان های کوتاه همراه 
با پرسش براساس حیطه بندی آزمون بین المللی پرلز، مثنوی معنوی. تهران: فردین، 1393، 64 

ص، رحلی
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: پنجم
كلمات كلیدى: درک مطلب، علوم، ادبیات فارسی، ریاضیات، ادبیات کودکان

چكیده: صحیح خواندن و فهمیدن اولین مرحله از یادگیری است که تعبیر دیگری از درک مطلب 
می تواند باشد. کتاب حاضر حاوی مجموعه متن های داستانی کوتاه است که برای عمق بخشیدن 
به مطالب درسی تنظیم و آماده شده اند. محور اصلی کتاب حاضر 18 داستان از مثنوی موالنا و 2 

داستان از کلیله و دمنه است که طبق موضوع درس های علوم و ریاضی انتخاب شده است.
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858. تهامی، سیدرضا/ عقابی، آرزو. سوادخواندن چهارم دبستان- داستان های کوتاه همراه 
با پرسش براساس حیطه بندی آزمون بین المللی پرلز، کلیات سعدی. تهران: فردین، 1393، 56 ص، 

رحلی
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم
كلمات كلیدى: درک مطلب، علوم، ادبیات فارسی، ریاضیات، ادبیات کودکان

چكیده: توانایی درک مطلب یكی از مهم ترین آموخته هایی است که دانش آموز در طول یادگیری 
درس ها کسب می کند و در رشد عقلی، اجتماعی و عاطفی او تأثیر دارد. اثر حاضر مشتمل بر 
حكایت های کوتاهی به زبان ساده است که برای تقویت دانش شناختی و درک متن برای کودکان 
تدوین شده است. در این کتاب 19 داستان از کلیات سعدی و یك داستان از کلیله و دمنه انتخاب 

شده که کودکان را برای فهم بهتر ریاضی، علوم و فارسی آماده می کند.

859. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: صندلی. تهران: افق، 1393، 36 
ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: الفبا، فارسی، روخوانی، امال

چكیده: منظور از خواندن، درک متن، شناخت مفهوم واژه ها، جمله ها، عبارت ها و دریافت پیام 
نویسنده و اندیشیدن درباره آن ها است. کتاب حاضر برای نونهاالنی که به تازگی الفبا را فراگرفته اند 
تنظیم شده و مهارت روخوانی و تشخیص صورت امالیی کلمه ها را برای آن ها تقویت می کند. این 
اثر به حرف »ص« اختصاص دارد و صورت های جدا و پیوسته این حرف را در جمله ها و کلمه های 

گوناگون به کودکان می آموزد.

860. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: طوطی. تهران: افق، 1393، 36 
ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

چكیده: شناسایی شكل حروف و درست نویسی واژگان در سال های اول آموزش خواندن در 
کودکان ایجاد می گردد. در این کتاب واژگانی که حرف »ط« را در امالی خود دارند، در متن های 
خیلی کوتاه داستانی و شعرهای کودکانه گنجانده شده و ارائه گردیده اند تا کودکان در تشخیص 

صورت امالیی کلمه ها مهارت یابند.
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861. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: ظرف. تهران: افق، 1393، 36 
ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: الفبای فارسی، امال، ادبیات کودکان

چكیده: کودکان با کسب مهارت کافی در خواندن قادر خواهند بود درست بنویسند و در تشخیص 
امالی واژگان مهارت کسب کنند. در این کتاب کاربرد حرف »ظ« و واژگانی که این حرف را 
دربردارند در قالب شعر و داستان های خیلی کوتاه به کودکان آموزش داده شده است. در هر واژه، 

این حرف با رنگ قرمز متمایز شده است.

862. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: عروسك. تهران: افق، 1393، 
36 ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: الفبا، فارسی، روخوانی، امال

چكیده: آموزش خواندن از جمله مهم ترین مهارت های اساسی است که کودکان در مدرسه آن را 
می آموزند. در کتاب پیش رو کاربرد حرف »ع« در حالت جدا و پیوسته به دیگر حروف الفبا برای 
نونهاالن بازآموزی گردیده است. کتاب حاوی جمله ها و عبارت ها و شعرهای ساده کودکانه است و 

در هر جمله، حرف مورد نظر با رنگ قرمز از دیگر حروف مشخص شده است.

863. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: غول. تهران: افق، 1393، 36 ص، 
خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: الفبای فارسی، امال، ادبیات کودکان

چكیده: اثر پیش رو دربردارنده شعرهای کوتاه و متن های کودکانه است که کاربرد حرف »غ« را 
در واژگان و جمله ها به کودکان آموزش می دهد. در خالل متن ها، بازی ها و فعالیت هایی برای ایجاد 

نشاط در طول آموزش فراهم گردیده است.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي316

864. فرهادی، گلزار/ ده حقی، مرجان. فارسی 4 ام دبستان )كتاب كار(. تهران: خیلی سبز، 
1393، 104 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، آموزش مواد درسی، تمرین ها، ادبیات

باورها و  اندیشه ها،  به وسیله آن می توان  زبانی است که  از مهارت های  چكیده: نوشتن یكی 
احساسات خود را به نوشتار درآورد. نگارنده در این مجموعه، در قالب تمرینات متنوع سعی در 
تقویت چهار مهارت زبانی و تقویت تفكر داشته است. تمرین های کتاب عالوه بر مفاهیم اصلی 
و کلیدی هر درس، حول محور تثبیت یادگیری امال، واژه آموزی، خوش نویسی، جدول و بازی با 
کلمات و... تدوین شده است. عالوه بر آن، در پایان هر فصل یك آزمون چهارگزینه ای انتخاب شده 

تا دانش آموز آنچه را آموخته ارزیابی کند.

865. عاملیان، سیدعلی/ امیر حائری، مصطفی. فارسی 6 ام دبستان )كتاب كار(. تهران: 
خیلی سبز، 1393، 120 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، درس، تمرین ها، ادبیات

چكیده: تنوع سؤاالت و ممارست با کتاب های کمك درسی سبب افزایش نیرو برای ادامه یادگیری 
ضمن تثبیت آموخته های کالسی می گردد. کتاب تمرین  پیش رو عالوه بر شرح نكات کلیدی هر 
درس تحت عنوان »در این درس می آموزیم که...«، تمرین هایی با موضوع واژه شناسی، معنای 
واژگان، هم خانواده، جمع ومفرد و... را دربردارد. همچنین طی فعالیت های جانبی، مهارت درک مطلب 

و معنا و مفهوم عبارت و جمله ها و بیت ها، امال و نگارش نیز تقویت می گردد.

866. درویشی الموتی، اعظم. فارسی اول دبستان. تهران: اعظم درویشی الموتی، 1392، 
148 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: درس نامه، تمرین ها، پرسش ها

چكیده: فهمیدن و درک دقیق و عمیق درس فارسی، پایه و زمینه ساز فهم دروس دیگری چون 
ریاضی و علوم است. در این کتاب مجموعه تمرین ها و سوال هایی برای تقویت زبان فارسی و امالی 

واژگان در کنار توضیحات درس و جمله سازی فراهم آمده است.
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867. نیكفال آذر، معصومه/ اربابی فر، معصومه. فارسی اول دبستان )كتاب كار(. تهران: 
خیلی سبز، 1393، 220 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، آزمون ها، تمرین ها، ادبیات

چكیده: سال های ابتدایی فراگیری در مدرسه می تواند از پربازده ترین سال ها باشد، در صورتی که 
مهارت های زبان آموزی و علوم پایه با تمرین و ممارست تقویت گردد. کارافزار پیش رو با استفاده 
از روش های تلفیقی، مفاهیم درس های قرآن، ریاضی و علوم را در قالب سؤاالت و فعالیت های 
آموزشی به دانش آموزان منتقل می کند. انواع تمرین هایی که باعث تقویت مهارت های خواندن، 
نوشتن، شنیدن و سخن گفتن می گردد، شامل تكرار مفاهیم، وصل کردن اشكال، کلمه سازی و 

جمله سازی، نقاشی و... در کتاب گنجانده شده است.

868. معبودی، فرحناز. فارسی چهارم: كتاب كار و آزمون. تهران: سیاهرود، 1393، 128 
ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: تمرین ها، آزمون ها، پرسش ها

چكیده: فعالیت ها و سرگرمی های کمك آموزشی به پرورش دانش آموزان محقق و پژوهشگر و 
کنجكاو می انجامد. کارافزار حاضر حاوی مجموعه تمرین ها و فعالیت هایی است که مهارت های 
زبانی )خواندن، نوشتن، درک متن( را در دانش آموزان تقویت می کند. در خالل مباحث، فعالیت هایی 
با محتوای سرگرمی یا بیشتر بدانیم برای کار گروهی و پژوهشی دانش آموزان نیز در نظر گرفته 

شده است.

869. میالنی، ناهید. فارسی دوم دبستان )كتاب كار(. تهران: خیلی سبز، 1393، 128 
ص، رحلي

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم

كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، درس، تمرین ها، ادبیات

چكیده: تمرین و ممارست بعد از آموخته های کالسی فرصتی برای تقویت دانش فراگرفته در 
کالس و عمیق کردن دانسته هاست. کارافزار حاضر با ارائه تمریناتی با الگوهای متنوع مانند جای 
خالی، ارتباط اشكال، واژه سازی، واژه گزینی و... مهارت واژگانی کودکان و دانش کاربرد آن ها را 
تقویت می کند. در هر بخش در کنار تصاویر رنگی، بازی ها و سرگرمی های آموزشی برای بهتر 

کردن نگارش و امال و خواندن دانش آموزان درج شده است.
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870. سنجری باف، سودابه/ جوانمیری، روژین. فارسی دوم دبستان: كتاب كار و آزمون. 
تهران: سیاهرود، 1393، 104 ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم

كلمات كلیدى: تمرین ها، آزمون ها، پرسش ها

چكیده: هدف از تمرین امال و نگارش یادگیری امالی صحیح کلمات، خوب شنیدن، خوب دیدن 
و ورود به عرصه نوشتار است. کتاب پیش رو مجموعه تمرین هایی را در قالب سرگرمی و بازی 
آموزشی به کودکان ارائه کرده است که مهارت های زبانی را برای آنان تقویت می کند. تمرین ها و 

فعالیت ها به پرورش مهارت خوب دیدن، خوب شنیدن و دقت نظر می انجامد.

871. حاجیان، فردوس. فارسی سبز چهارم دبستان. تهران: راه اندیشه، 1393، 96 ص، وزیری
مخاطب: دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم
كلمات كلیدى: تمرین ها، آزمون ها، پرسش ها

چكیده: هدف کلي کتاب تقویت مهارت خواندن، انشا و درک مطلب است. این کتاب مطابق با 
تغییر گام به گام کتاب درسي بوده و فعالیت هایي را در بر دارد که به پیشرفت فن بیان، رشد خالقیت 

تصویري و مهارت درک صحیح عنوان هاي درسي مي انجامد.

872. آزادمهر، فاطمه. فارسی سوم ابتدايی: كتاب كار و آزمون. تهران: سیاهرود، 1393، 
104 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: تمرین ها، آزمون ها، پرسش ها

چكیده: فعالیت های مربوط به خواندن، اهدافی از قبیل تمرکز و دقت در نوشتن، درک نوشته و 
دریافت پیام آن را در پی دارد. مجموعه پیش رو حاوی فعالیت هایی برای تقویت نگارش و امال، 
درک متن و دستور زبان است. در خالل مباحث آزمون هایی برای پایان ترم و مجموعه سؤاالت 

چهارگزینه ای نیز در نظر گرفته شده است.
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873. ساعدی خلوص، عادل. فارسی ششم دبستان: كتاب كار و آزمون. تهران: سیاهرود، 
1393، 128 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، تمرین ها، آزمون ها

چكیده: تمرین و ممارست فرصت بسط و گسترش مطالبی که به دلیل محدودیت کتب درسی،  
پرداختن به آن ها مقدور نیست را فراهم می آورد. در کتاب پیش رو عالوه بر درس نكته ها و مفاهیم 
کلیدی و پرسش های متنوع، فعالیت هایی برای کار گروهی در کالس و بحث و گفت وگو با دوستان، 
ارائه نظرات خود و شنیدن نظرات دیگران برای ارتقای توانایی در بحث گروهی تدوین شده است.

874. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: فرفره. تهران: افق، 1392، 36 
ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: فارسی آموزی، الفبای فارسی، اول ابتدایی

چكیده: نو سوادان کالس اول دبستان، به تدریج که خواندن را می آموزند و با شكل حروف و صداها 
و کلمه ها آشنا می شوند، خواهند توانست نوشته های ساده غیر درسی را هم بدون کمك گرفتن از 
دیگران بخوانند. کتاب »فرفره« بیست و سومین جلد از مجموعه کتاب های »خودم می خوانم«، به 
همین منظور و برای ترویج کتاب خوانی دانش آموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است. مخاطب در 
این کتاب حرف و صدای »ف« را با خواندن کلماتی مثل »برف، بنفش، کف، سفید، فروش و کیف« 

تمرین می کند. محتوای کتاب در قالب متن هایی کوتاه، قصه خوانی و بازی تنظیم شده است.

875. جلیلی، مهین. داستان های شاهنامه به زبان کودکان: فرود و بهرام. تهران: کورش چاپ، 
1393، 10 ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم و پنجم 

كلمات كلیدى: شاهنامه، فرود و بهرام، داستان های حماسی

چكیده: داستان های کهن ایرانی، از جمله قصه های شاهنامه، از بهترین منابع برای روان خوانی 
فارسی محسوب می شوند. محتوای کتاب »فرود و بهرام« از مجموعه »داستان های شاهنامه به 
زبان کودکان«، ماجرای دو جنگاور معروف به نام های فرود و بهرام است که در میدان جنگ 
همدیگر را مالقات می کنند. کتاب حاضر برای تقویت روان خوانی دانش آموزان دوره  ابتدایی پیشنهاد 
شده است. تصویرهای کتاب بی رنگ اند. نویسنده به این ترتیب خواسته است که دانش آموزان آن ها 
را رنگ آمیزی کنند. در صفحه انتهایی کتاب هم بخشی برای نوشتن خالصه داستان از طرف 

دانش آموزان، در نظر گرفته شده است.
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876. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: فضانورد. تهران: افق، 1393، 36 
ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: الفبا، فارسی، روخوانی، امال

چكیده: یكی از بهترین مهارت هایی که می توان در کودکان پروش داد، مهارت خواندن است که 
به ترویج کتاب خوانی و افزایش لذت خواندن و ایجاد عادت مطالعه در کودکان می انجامد. کتاب پیش 
رو حاوی جمله های کوتاه و ساده است که کاربرد حرف »ض« در حالت جدا و پیوسته در کلمه ها 
و عبارت ها را برای نوآموزان مرور و بازآموزی می کند. شعرها و جمله های ساده مهارت روخوانی 

و امالی کودکان را تقویت می کند و آن ها را در تشخیص شكل نگارشی هر واژه یاری می رساند.

877. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: قلك. نهران: افق، 1393، 36 ص، 
خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: الفبا، فارسی، روخوانی، امال

چكیده: هنگامی که کودکان آموخته های خود را در عمل به کار می گیرند، از مطالعه لذت می برند و 
به همین علت به مرور برای مطالعه آزاد آماده می شوند. کتاب حاضر دربردارنده جمله ها و شعرهای 
ساده و ابتدایی است که کاربرد نشانه تشدید و خواندن آن را به کودکان می آموزد. در البه الی 
بخش ها سوال هایی همراه با نقاشی های رنگی گنجانده شده تا دریافت های نونهاالن آزموده شود.

878. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: قورى. تهران: افق، 1392، 36 
ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: فارسی آموزی، الفبای فارسی، اول ابتدایی

چكیده: نوسوادان کالس اول دبستان، به تدریج که خواندن را می آموزند و با شكل حروف و صداها 
و کلمه ها آشنا می شوند، خواهند توانست نوشته های ساده غیر درسی را هم بدون کمك گرفتن از 
دیگران بخوانند. کتاب »قوری« بیست و پنجمین جلد از مجموعه کتاب های »خودم می خوانم«، 
به همین منظور و برای ترویج کتاب خوانی دانش آموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است. مخاطب 
در این کتاب حرف و صدای »ق« را با خواندن کلماتی مثل »بوق، آقا، مشق، وقت، قربانی، قیمه و 
قندان« در متن هایی کوتاه، تكرار و تمرین می کند. محتوای کتاب در قالب متن خوانی، قصه خوانی، 

جدول نویسی و بازی تنظیم شده است.
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879. قلیزاده، نسرین/ لشگری، معصومه. كار طاليی فارسی )بخوانیم، بنويسیم( دوم 
دبستان. تهران: کانون گسترش علوم، 1393، 156 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم

كلمات كلیدى: آزمون ها، تمرین ها، فعالیت های فوق برنامه

چكیده: در دنیای امروز هر روز به گنجینه علم و دانش بشر افزوده می شود و انسان ها هر ساعت 
دنیای جدیدی از ناشناخته ها را کشف می کنند. مجموعه پیش رو عالوه بر ارائه درس نكته ها و 
چكیده مطالب مهم از کتاب درسی، تمرین ها و فعالیت های متنوعی برای برطرف کردن نقاط ضعف 
و تقویت دانسته ها در بر دارد. در هر بخش، مطالب درسی با نقاشی ها و تصاویر رنگی و جدول های 

آموزشی برای فهم بهتر همراه شده است.

880. قلیزاده، نسرین/ لشگری، معصومه. كار طاليی فارسی اول دبستان. تهران: کاگو، 
1393، 116 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدى: درس، تمرین ها، آزمون ها

چكیده: زبان مهم ترین بخش نظام اندیشه است که توانمندی ها و استعدادهای وابسته به آن در 
سال های اولیه تحصیل نیاز به تقویت دارد. در این کتاب نشانه های نگارشی و واژگان مهم در هر 
درس برای نوآموزان آموزش داده شده و در ادامه، فعالیت ها و تمرین هایی برای تثبیت درس درج 
گردیده است. الگوی سؤاالت گوناگون است و نوآموزان با کمك مربی یا والدین می توانند آن ها 

را انجام دهند.

881. ابراهیمی، معصومه/ علی محمدزاده، ثریا. كار طاليی فارسی چهارم دبستان. تهران: 
کاگو، 1393، 116 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم 

كلمات كلیدى: درس، تمرین ها، آزمون ها

چكیده: برای تقویت دانش زبانی و گسترده کردن دایره واژگان الزم است هر درس از کتاب 
درسی را با تمرین و پرسش های متعدد دوباره خوانی کرد. در این مجموعه نكات کلیدی و پراهمیت 
هر درس در ابتدای هر بخش به صورت درس نامه و جزوه آموزشی مختصری آمده است. در ادامه، 
تمرین های متنوع )تشریحی و چندگزینه ای و جای خالی و...( برای تثبیت درس نیز درج شده است.
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882. علی محمدزاده، ثریا/ اخوان، زهرا. كار طاليی فارسی سوم دبستان. تهران: کاگو، 
1393، 108 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: درس، تمرین ها، آزمون ها

چكیده: برای یادگیری بهتر مفاهیم زبانی در سال های ابتدایی تحصیل، تمرین و ممارست جایگاه 
ویژه ای دارد. در کارافزار پیش رو عالوه بر خالصه درس نكته ها و مطالب مهم هر بخش، سؤاالت 
و تمرین هایی با ساختار تشریحی یا کوتاه پاسخ تدوین شده است که دانش آموزان را برای درک بهتر 

مطالب درسی آماده می کند.

883. ابراهیمی، معصومه/ علی محمدزاده، ثریا. كار طاليی فارسی ششم دبستان. تهران: 
کاگو، 1393، 104 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: درس، تمرین ها، آزمون ها

چكیده: زبان مادری هویت ملی و نشانه فرهنگی ماست و برای حفظ آن باید حداکثر توان خود 
را به کار گیریم. کارافزار پیش رو حاوی مختصری از محتوای هر درس از کتاب به همراه تمرین ها 
و فعالیت های جانبی برای تعمیق یافته ها و تثبیت آموخته های کالسی است. فعالیت ها و سؤاالت با 

الگوهای گوناگون تدوین شده اند و هر سؤال محتوای اصلی درس را مرور می کند.

884. دپارتمان علمی مرآت. بسته مدیریت کالسی: كاربرگ فارسی اول دبستان )بخش 
دوم: نشانه ها(. تهران: مرآت دانش، 1393، 56 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: آزمون ها، تمرین ها، مهارت روخوانی

چكیده: بسته های آموزشی مجموعه هایی همسو برای تحقق یادگیری مستمر در کالس و بیرون 
از کالس محسوب می شوند. کاربرگ پیش رو حاوی مجموعه پرسش های گوناگون )جای خالی، 
تشریحی، چندگزینه ای و...( است که آموخته های کالس درس را وارد مرحله عملی و تثبیت 
شناختی می کند. در هر فعالیت ضمن بهبود مهارت خواندن و نوشتن، امكان ارزشیابی آموخته ها و 

تقویت دانش واژگانی فراهم می گردد.
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885. شاهاندشتی، الهام سادات. كاربرگ فارسی چهارم ابتدايی. تهران: مبتكران، 1393، 
34 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: تمرین ها، آزمون ها، پرسش ها

چكیده: برای تقویت آموخته های کالسی و تعمیق دانسته ها، ممارست و تمرین امری بایسته است. 
کتاب حاضر حاوی پرسش ها و تمرین هایی بر اساس برنامه کتاب درسی و با الگوهای متفاوت 
)چهارگزینه ای، تشریحی، کوتاه پاسخ و...( است. سطح دشواری سؤاالت متوسط و ساده بوده و برای 

خودارزیابی فراگیران بعد از آموزش کالسی مؤثر است.

886. رستم زاده، فاطمه. كاربرگ فارسی سوم ابتدايی. تهران: مبتكران، 1393، 36 ص، 
رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: تمرین ها، آزمون ها، پرسش ها

چكیده: کاربرگ ها در عملی کردن اهداف آموزشی کاربرد دارند و ابزاری برای بازخوردگیری از 
فعالیت های معلم در کالس اند. کتاب پیش رو حاوی مجموعه ای از پرسش های متنوع برای تقویت 
آموخته های دانش آموزان است. سؤاالت در قالب پرسش های تشریحی، چندگزینه ای، کوتاه پاسخ و... 

تدوین شده اند و به دانش آموزان کمك می کنند سطح معلومات خود را ارزیابی کنند.

887. دپارتمان علمی مرآت. بسته مدیریت کالسی: كاربرگ فارسی سوم دبستان. تهران: 
مرآت دانش، 1393، 44 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: آزمون ها، تمرین ها، ادبیات

چكیده: کاربرگ با هدف تسهیل اجرای اهداف آموزشی در جریان تدریس معلم طراحی و تدوین 
شده است. در هر بخش بر مبنای اهداف جزئی کتاب درسی تمرینات گوناگون همراه با تصاویر 
رنگی برای تقویت دانش زبانی و نیز مهارت درک مطلب و جمله خوانی تدوین شده است. الگوی 

سؤاالت متنوع است و امكان ارزشیابی بعد از آموزش به وسیله تمرینات میسر خواهد بود.
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888. منصوری وحید، فائزه. كاربرگ فارسی ششم ابتدايی. تهران: مبتكران، 1393، 42 
ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

چكیده: فایده مهم کتب کمك آموزشی این است که دانش آموزان به سطح معینی از دانش و اهداف 
آموزشی دست یابند این اثر با دربرداشتن پرسش های ساده و متوسط از مطالب آموزش داده شده در 
هر هفته به تقویت دانش پایه دانش آموزان توجه دارد. الگوی سؤاالت گوناگون است و بر اساس نیاز 

آموزشی شامل کامل کردنی، کوتاه پاسخ، درست و نادرست، بازپاسخ و جورکردنی است.

889. هفت برادران، داریوش. كارت هاى تصويرى نشانه 1 و 2 )هم آغاز و هم پايان(. 
تهران: فرای علم، 1393، 378 ص، جیبی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: الفبای فارسی، ابزارهای کمك آموزشی، بازی ها

چكیده: ابزارهای کمك آموزشی راهی برای تسهیل در روند یادگیری مفاهیم درسی اند. بسته 
آموزشی حاضر حاوی کارت هایی با تصاویر رنگارنگ است که بر اساس حروف الفبا، واژه ها را به 

کودکان آموزش می دهد. کودکان باید نوشته روی کارت را به تصویر مورد نظر ربط دهند.

890. هفت برادران، داریوش. كارت هاى تصويرى نگاره )به همراه روش تدريس(. 
تهران: فرای علم، 1393، 122 ص، جیبی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: ابزارهای کمك آموزشی، بازی ها، الفبا فارسی

رو حاوی  پیش  بسته  است.  به جزء  آموزش کل  رویكرد  با  مبحثی  نگاره ها  آموزش  چكیده: 
کارت هایی است که کلمه ها را همراه با شكل آن ها به کودکان آموزش می دهد. ویژگی کاربردی این 
بسته آموزشی تطبیق همزمان کلمه درج شده در پشت کارت با تصویر روی کارت و پرسش هایی 

برای آسان کردن تدریس واژگان است.
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891. کیانی، حببیب. كتاب آموزش و كار فارسی )فارسی و مهارت هاى نوشتارى( 
پايه ششم ابتدايی. قم: بخشایش، 1393، 248 ص، وزیری

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: درس، پرسش ها، تمرین ها، آزمون ها

چكیده: درس فارسی از جمله دروس پرنكته و فّرار است که نیاز به مرور و جمع بندی و مطالعه 
جزءبه جزء در آن بیشتر احساس می شود. در کتاب پیش رو مباحث واژگانی و دستور کتاب های 
فارسی پایه چهارم و پنجم یادآوری شده و سپس، ضمن معرفی و توضیح درس ها، مطالب هر دو 
کتاب فارسی و مهارت های نوشتاری همراه با تمرین های الزم درج گردیده است. برای شرکت در 

آزمون های خاص نیز نمونه آزمون های آزمایشی در نظر گرفته شده است.

892. پالیزی، رؤیا. كتاب تفريح شب )جلد چهارم(. دزفول: اهورا قلم/ پرنده آبی، 1393، 
40 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: آموزش، امال و نگارش، تمرین ها

چكیده: برای حفظ روان خوانی و ارتقای مهارت نگارش، تمرین در درس امال می تواند برای 
خردساالن مفید باشد. در کتاب حاضر فعالیت هایی در نظر گرفته شده تا قدرت به خاطرسپاری لغات 
و جمله سازی با دیكته صحیح واژگان برای کودکان تقویت گردد. برای هر درس از کتاب درسی دو 
یا سه تكلیف روزانه برای کار در خانه در نظر گرفته شده است. هر تمرین با تصاویر و جدول های 

آموزشی همراه است و این کتاب جلد چهارم از این مجموعه است.

893. پالیزی، رؤیا. كتاب تفريح شب )جلد دوم(. دزفول: اهورا قلم/ پرنده آبی، 1393، 28 
ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: آموزش، امال و نگارش، تمرین ها

چكیده: تقویت امال در کودکان سبب افزایش دقت نظر و قدرت توجه و مهارت دیداری و شنیداری 
آن ها می گردد. کارافزار پیش رو به عنوان تكلیف روزانه دانش آموزان در خانه تدوین شده است. هر 
صدا و حرفی از حروف الفبا که آموزش داده می شود، طبق آن درس و لغات مربوط به آن، دو یا سه 
روز تكلیف امال در نظر گرفته شده است. با تمرینات و فعالیت های ارائه شده در کتاب، دانش آموزان 
می توانند حتی فراتر از پایه تحصیلی خود نگارش و امال را تجربه کنند. کتاب حاضر جلد دوم از 

این مجموعه است
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894. پالیزی، رؤیا. كتاب تفريح شب )جلد سوم(. دزفول: اهورا قلم/ پرنده آبی، 1393، 
26 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: آموزش، امال و نگارش، تمرین ها

چكیده: برای غلبه بر نقاط ضعف در دانش واژگانی و طریقه صحیح جمله سازی، تمرین در درس 
امال مؤثر و کاربردی است. در کتاب پیش رو بر اساس هر درس و کلمات مهم آن، فعالیت های 
گوناگون امال، ساخت واژه، جمله سازی و... تدارک دیده شده است. این اثر که جلد سوم این مجموعه 
است، با ترکیب تمرین های درسی همراه با سرگرمی، سعی در تقویت مهارت نگارش و واژه خوانی 

کودکان دارد.

895. هاشمی، کبری. كتاب كار جامع فارسی و امال و انشا چهارم دبستان. تهران: رشد 
اندیشه/ دانش آفرین، 1393، 136 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: تمرین ها، امال و انشا، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: کسب مهارت های زبانی به دانش آموز کمك می کند تا ذهن و حواس پنج گانه خود را 
تقویت کند. در این کتاب تمرین ها و فعالیت هایی همسو و هم جهت با کتاب درسی به صورت مجزا 
در سه بخش فارسی، امال و نگارش ارائه گردیده است. مجموعه فعالیت ها به رفع کمبودها و نواقص 

و مشكالت دانش آموزان در بخش مهارت های زبانی کمك می کند.

896. عابدیان، حكیمه/ فرهوش، معصومه. كتاب كار فارسی ششم دبستان نويسنده 
كوچك. تهران: کانون فرهنگی آموزش، 1392، 72 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، درس، تمرین ها

چكیده: تمرین و تكرار بعد از آموخته های کالسی باعث تثبیت آموخته ها و تقویت فرایند یادگیری- 
یاددهی می گردد. اثر حاضر با تكیه بر مباحث کلیدی و پراهمیت کتاب درسی، پرسش های متنوعی 
برای تقویت حافظه، افزایش دایره لغات، افزایش تمرکز و دقت نظر ارائه می دهد. در ابتدای هر بخش 
مختصری از درس نكته ها و مطالب کلیدی کتاب درسی تدوین شده و در ادامه پرسش های تشریحی، 

جای خالی، کوتاه پاسخ و... گنجانده شده است. یك سی دی آموزشی نیز به کتاب ضمیمه است.
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897. ایرانی، مریم. كتاب كار و تمرين فارسی اول دبستان. تهران: سیاهرود، 1393، 
200 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: پرسش ها، تمرین ها، الفبا

چكیده: آزموش زبان، به ویژه در اولین سال تحصیلی فراگیران، به دلیل آغاز آموزش های زبانی 
بسیار مهم و تخصصی است. کارافزار پیش رو حاوی فعالیت ها و تمرین های منظم برای تقویت 
روخوانی و امالی کلمات، تشخیص نشانه های الفبایی و توانایی ترکیب حروف برای ساخت واژگان 
است. مطالب در سه بخش اصلی تدوین شده و با تصاویر کودکانه و بازی ها وسرگرمی های مختلف 

همراه شده است.

898. برازش، مهین دخت. بسته مدیریت کالسی: كتاب كار و تمرين فارسی اول دبستان. 
تهران: مرآت دانش، 1393، 92 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: آزمون ها، درس، تمرین ها، ادبیات

چكیده: ممارست تدریجی بعد از فعالیت های کالسی امكان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموز 
در فواصل زمانی مشخص را فراهم می آورد. در بسته آموزشی پیش رو آموزش حروف و نشانه های 
نگارش در قالب متون روان و ساده ارائه شده است. پس از خواندن متن، تصاویر کوچكی قرار گرفته 
تا دانش آموز در ابتدا با کامل کردن و سپس با نوشتن نام تصویر، تمرین نوشتن انجام دهد. کلمات 
جدید در قسمت هایی با خط تحریری و رنگ آبی درج شده تا دانش آموز با پررنگ کردن آن ها با 

خط تحریری آشنا گردد.

899. طاهری رفیق، محسن/ اسدی، فاطمه. كتاب كار و تمرين فارسی چهارم ابتدايی. 
تهران: گل واژه، 1393، 151 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: بازی های آموزشی، تمرین ها، آزمون ها

چكیده: زبان فارسی نه تنها عامل تفكر و برقراری ارتباط مؤثر با دیگران است، بلكه گذرگاهی برای 
ورود به دنیای آموزش دیگر علوم محسوب می شود. کارافزار حاضر عالوه بر تقویت مهارت های 
چهارگانه زبان فارسی )خواندن، نوشتن، سخن گفتن، گوش کردن(، مهارت های فرازبانی تفكر، 

تحلیل و نقد، قدرت تخیل و خالقیت ذهنی را در دانش آموزان ارتقا می بخشد.



900. برازش، مهین دخت. كتاب كار و تمرين فارسی چهارم دبستان. تهران: مرآت 
دانش، 1393، 152 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: آزمون ها، درس، تمرین ها، ادبیات

چكیده: یكی از اهداف اصلی دوره دبستان »زبان آموزی« است و دانش آموزان برای بهبود یادگیری 
در این زمینه نیاز به تمرین متن خوانی و فعالیت های عملی دارند. فعالیت های بسته آموزشی حاضر 
در نوزده هفته آزمایشی تنظیم شده است. مطالب هر هفته با متن »خواندن« آغاز می شود که بر 
پایه واژگان مهم )امالیی و معنایی( کتاب درسی تدوین شده است. واژگان مهم با عنوان »واژگان 
طالیی« در حاشیه این بخش درج شده و سواالتی نیز برای تقویت درک مطلب و نگارش نیز در 

کتاب گنجانده شده است.

901. سیفی، مونا/ برازش، مهین دخت. كتاب كار و تمرين فارسی سوم دبستان. تهران: 
مرآت دانش، 1393، 144 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: فارسی، کتاب های کار، تمرین ها، سوم ابتدایی

چكیده: یكی از هدف های دوره دبستان زبان آموزی است و کتاب فارسی می کوشد این هدف را 
تحقق بخشد. محتوای ابن کتاب عبارت است از: واژگان طالیی )شامل واژه های مهم امالیی و 
معنایی(؛ سؤاالتی با عنوان فكرکردن و جستن که دانش آموز را به جست وجوی کلمات با امالی 
صحیح وامی دارد؛ فعالیت نوشتن که نوشتن جمالت با ساختار درست را آموزش می دهد؛ پرسش 
و جست وجو که روش های تحقیق را یاد می دهد؛ جدول خودارزیابی )برای ارزیابی دانش آموز از 

خودش(. این کتاب می تواند نمونه خوبی برای تكلیف خانه دانش آموزان باشد.

902. صادق پور، آذر. كتاب كار همیار دبستان فارسی )پايه اول(. اردبیل: نگین سبالن، 
1393، 155 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: آزمون ها، تمرین ها، آموزش خواندن و نوشتن

چكیده: با توجه به تفاوت های فردی کودکان، نیاز به تمرین و تكرار بیشتر برای تثبیت و تداوم 
و  پرسش ها  دربردارنده  حاضر  کتاب  می شود.  احساس  یاددهی  یادگیری-  فرایند  در  یادگیری 
فعالیت هایی برای تقویت نگارش و افزایش قدرت شناسایی نشانه های نگارش و حروف است. در 
هر بخش عالوه بر تصاویر و سرگرمی، فعالیت هایی برای تقویت مهارت جمله سازی، واژه نگاری، 

حرکت گذاری و تشخیص شناختی مفاهیم گنجانده شده است.

فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيوتربیتیمناسبومرتبطبابرنامهدرسي328
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903. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: كشتی. تهران: افق، 1392، 36 
ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: فارسی آموزی، الفبا، اول ابتدایی

چكیده: ترویج خواندن، ایجاد عادت به مطالعه و مهارت در آن از ضروریات تعلیم و تربیت در دوره 
ابتدایی است. کتاب »کشتی« نوزدهمین جلد از مجموعه کتاب های »خودم می خوانم«، به همین 
منظور و برای ترویج کتاب خوانی دانش آموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است. نوآموز فارسی زبان، 
در این کتاب با کلماتی که صدای »ک« دارند آشنا می شود و این صدا را در کلماتی مثل »کوزه، 
ترسناک، کم، تشك، کامیون و نمك« تمرین می کند. محتوای کتاب در قالب متن هایی کوتاه، 

قصه خوانی، بازی و جمله خوانی تنظیم شده است.

904. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: گاو. تهران: افق، 1393، 36 ص، 
خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: فارسی آموزی، الفبا، اول ابتدایی

چكیده:ترویج خواندن، ایجاد عادت به مطالعه و مهارت در آن از ضروریات تعلیم و تربیت در دوره 
ابتدایي است. کتاب »گاو« بیست و دومین جلد از مجموعه کتاب هاي »خودم مي خوانم«، براي 
ترویج کتاب خواني دانش آموزان پایه اول ابتدایي تهیه شده است. نوآموز فارسي زبان در این کتاب 
با حرف و صداي »گ« آشنا مي شود و آن را در کلماتي مثل »گردو، گوشه، گشت، رنگ، گاز و 
گرگ« تمرین مي کند. محتواي کتاب در قالب متن هایي کوتاه، قصه خواني، جدول خواني و شعر 

تنظیم شده است.

905. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: لك لك. تهران: افق، 1392، 36 
ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: فارسی آموزی، الفبای فارسی، اول ابتدایی

چكیده: نوسوادان کالس اول دبستان، به تدریج که خواندن را می آموزند و با شكل حروف و صداها 
و کلمه ها آشنا می شوند، خواهند توانست نوشته های ساده غیر درسی را هم بدون کمك گرفتن از 
دیگران بخوانند. کتاب »لك لك« بیست و ششمین جلد از مجموعه کتاب های »خودم می خوانم«، 
به همین منظور و برای ترویج کتاب خوانی دانش آموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است. مخاطب 
در این کتاب حرف و صدای »ل« را با خواندن کلماتی مثل »شال، قلقلی، نیلی، کلم، قابلمه، بلند و 
قبول« در متن هایی کوتاه، تكرار و تمرین می کند. محتوای کتاب در قالب متن خوانی، قصه خوانی، 

جدول نویسی و بازی تنظیم شده است.



906. حسنی، رفعت. مجموعه شعرها و قصه هاى آزاده و امین. تهران: رزقی، 1393، 57 
ص، وزیری

مخاطب: معلم
كلمات كلیدى: راهنمای تدریس، الفبا، سرگرمی های آموزشی

چكیده: برای آموزش خواندن و نوشتن می بایست شكل و صدای حروف الفبا در ذهن دانش آموز 
تثبیت و پایدار گردد. در کتاب پیش رو الفبای فارسی در قالب شعرهای کودکانه با محتوای طبیعت، 
میوه ها، خوراکی ها و در قالب داستان آموزش داده شده است. این روش به کودکان کمك می کند 

تا بر مشكالت جابه جایی و تعویض حروف غلبه کنند و لحظاتی شادتر را در کالس تجربه کنند.

907. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: موز. تهران: افق، 1392، 36 ص، 
خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: فارسی آموزی، الفبای فارسی، اول ابتدایی

چكیده: نو سوادان کالس اول دبستان، به تدریج که خواندن را می آموزند و با شكل حروف و 
صداها و کلمه ها آشنا می شوند، می توانند نوشته های ساده غیر درسی را هم بدون کمك گرفتن 
از دیگران بخوانند. کتاب »موز« بیست و هشتمین جلد از مجموعه کتاب های »خودم می خوانم«، 
به همین منظور و برای ترویج کتاب خوانی دانش آموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است. مخاطب 
در این کتاب نشانه و صدای » او « را با خواندن کلماتی مثل »مانتو، فوری، خوش رنگ، پالتو، 
کارتون و خوش آواز« در متن هایی کوتاه، تكرار و تمرین می کند. محتوای کتاب در قالب متن خوانی، 

قصه خوانی، سرگرمی و بازی تنظیم شده است.

908. آشنامهر، اشرف/ آقایی، مسعود. نكات دستور زبان درس فارسی )مهارت هاى 
نوشتن( اول دبستان. تهران: زمامدار، 1393، 58 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: راهنمای آموزشی، امالی فارسی، تمرین ها

یا تحریری، مشق نویسی و دست ورزی و تمرین  از خط نوشتاری  چكیده: مبنای بهره گیری 
عملی دانش آموزان است و این کار با الگوپذیری از روی کتاب و تمرین میسر می گردد. کتابی 
که پیش رو دارید به آموزش نكات دستوری از قبیل روش تدریس صامت ها و مصوت ها و دیگر 
نكات چون آموزش حروف استثنا و واژگان دخیل از عربی به فارسی اختصاص دارد. همچنین 
مهارت های نوشتن بر اساس کتاب درسی به صورت تكلیف هفتگی طبق ارزشیابی کیفی برای اولیا 

و دانش آموزان تدوین شده است.
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909. دارابی، مهرانگیز. نويسنده ي كوچك كتاب كار امال و انشا )جمله سازى( سوم 
دبستان. تهران: کانون فرهنگی آموزش، 1392، 128 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: آموزش مواد درسی، راهنمای آموزشی، تمرین ها، درس

چكیده: سواد دیداری، شنیداری، گفتاری یا بیانی در درس انشا می تواند پرورش یابد و تقویت گردد. 
مجموعه پیش رو با تكیه بر واژگان کتاب درسی و ترکیبات و عبارات جدید هر درس، تمریناتی 
برای بهبود توانایی نگارش و امالی فارسی ارائه می دهد. فعالیت ها در دو بخش کلی قابل تفكیك 
است؛ بخش اول برای تثبیت مهارت امال نویسی و جمله سازی و بخش دوم نگارش امال با محوریت 

موضوعاتی درباره مهارت های زندگی، داستان نویسی، روابط اجتماعی و... است.

انشا  و  امال  كار  كتاب  كوچك  نويسنده  مهوش.  طوفان،  مهرانگیز/  دارابی،   .910
)جمله سازى( چهارم دبستان. تهران: کانون فرهنگی آموزش، 1393، 160 ص، رحلی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: درس، تمرین ها، امال و نگارش

چكیده: تقویت درس امال و نگارش به تقویت پایه ای ترین اصول تفكر و نظم زبانی ذهن مرتبط 
است. کتاب حاضر در دو بخش تدوین شده که به تقویت مهارت امال و جمله سازی و انشانویسی 
در کودکان توجه دارد. تمرین های دو بخش به موازات مفاهیم تدریس شده و به صورت هدفدار و 
متناسب با رشد شناختی- مهارتی دانش آموز نوشته شده است. فعالیت های کتاب به رشد تفكر خالق 

و نگاه کودکان کمك می کند.

911. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: ورزش. تهران: افق، 1392، 36 
ص، خشتی

مخاطب: دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: فارسی آموزی، الفبا، اول ابتدایی

چكیده: ترویج خواندن، ایجاد عادت به مطالعه ومهارت در آن از ضروریات تعلیم و تربیت در دوره 
ابتدایی است. کتاب »ورزش« بیستمین جلد از مجموعه کتاب های »خودم می خوانم«، به همین 
منظور و برای ترویج کتاب خوانی دانش آموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است. نوآموز فارسی زبان، 
در این کتاب با صدای »و« آشنا می شود و آن را در کلماتی مثل »مروارید، نارون، سوار، کیوان 
و نوشته« تمرین می کند. در این کتاب از صدای »او« حرفی به میان نمی آید و فقط »و« تمرین 
می شود. محتوای کتاب در قالب متن هایی کوتاه، قصه خوانی، شعر و جمله خوانی تنظیم شده است.



912. قاسم نیا، شكوه/ صفارپور، عبدالرحمان. خودم می خوانم: هندوانه. تهران: افق، 1392، 36 
ص، خشتی

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: اول

كلمات كلیدى: فارسی آموزی، الفبای فارسی، اول ابتدایی

چكیده: نو سوادان کالس اول دبستان، به تدریج که خواندن را می آموزند و با شكل حروف و 
صداها و کلمه ها آشنا می شوند، می توانند نوشته های ساده غیر درسی را هم بدون کمك گرفتن از 
دیگران بخوانند. کتاب »هندوانه« بیست و نهمین جلد از مجموعه کتاب های »خودم می خوانم«، 
به همین منظور و برای ترویج کتاب خوانی دانش آموزان پایه اول ابتدایی تهیه شده است. حرف 
»ه« یكی از حروف الفبای فارسی است که معمواًل نوآموزان در ابتدای یادگیری کلمات، باید آن 
را بیشتر تمرین کنند. در این کتاب، انواع نگارش حرف »ه« آموزش و تمرین می شود. مخاطب 
این کتاب می تواند اشكال متفاوت نشانه و حرف »ه« را با خواندن کلماتی مثل »پیراهن، دکمه، 
مهربان، چهارگوش، ماه و هفته« بیاموزد. محتوای کتاب در قالب متن خوانی، قصه خوانی، سرگرمی 

و بازی تنظیم شده است.
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ويژه  مقدماتي  كريم  قرآن  روان خواني  آموزش  عدنان.  سید  رابطي،  موسوي   .913
قرآن آموزان دوره ابتدايي و راهنمايي. تهران: کتاب قدسیان، 1391، 136 ص، وزیري 

مخاطب:  معلم
كلمات كلیدى: تالوت قرآن، روخواني، قرآن، برگزیده ها

چكیده: کتاب حاضر مشتمل بر درس هاي آموزش روان خواني قرآن است. در هر بخش ابتدا 
کلمه هاي دشوار که بیشتر قرآن آموزان در تلفظ آنها دچار مشكل مي شوند، درج و براي خواندن و 
تمرین فراهم آمده است. در ادامه،  اقوال و سخنان ارزشمند ائمه معصوم )ع( در باب فضایل اخالقي 

ذکر شده است.

914. علي محمدي، علي. ایرانیان و قرآن: ابوعبداهلل زنجاني و تاريخ قرآن. تهران: خانه 
کتاب، 1391، 200 ص، رقعي 

مخاطب:  معلم
كلمات كلیدى: علوم قرآني، قرآن، تاریخ اسالم

چكیده: کتاب حاضر به معرفي ابوعبداهلل زنجاني که یكي از قرآن پژوهان و تاریخ نگاران فرهنگ 
اسالمي است اختصاص دارد. نگارنده در بخش نخست کتاب، زندگي نامه این شخصیت، سیر تعلم 
و قرآن ورزي وي و آثار و دستاوردهاي دیني و قرآني او را شرح داده و معرفي کرده است. در بخش 

دوم، ترجمه کتاب تاریخ قرآن همراه با جدول ها و پانویس هاي مرتبط آمده است.
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915. کامرانیان، عباسعلي. ارزش هاي جاويدان. قم: نور قرآن و اهل بیت)ع(، 1393، 205 
ص، رقعي 

مخاطب:  معلم
كلمات كلیدى: قرآن، گزیده ها، ترجمه ها

چكیده: این اثر دربردارنده گزیده ای از آیات قرآن مجید است که محتوای آنها مورد تأیید همه 
انسان هاست. بعد از متن عربی هر آیه و ترجمه فارسی آن، به جای روش رایج شرح و توصیف و 

تفسیر، برای هر آیه یك عكس انتخاب شده تا بینندگان فهمی جدید از مفهوم آیه بدست آورند.

916. سرشور خراساني، غالم عباس. اولین و مهم تريم گام آموزش قرآن. تهران: مرکز 
طبع و نشر قرآن کریم: شوراي عالي قرآن، 1393، 117 ص، وزیري 

مخاطب:  معلم
كلمات كلیدى: قرآن، تجوید، علوم قرآنی

چكیده: در مقوله آموزش مهارت های علمی و عملی تالوت کالم الهی و انتقال صحیح و علمی 
مطالب به عالقه مندان قرآن باید ضمن استفاده از همة ظرفیت ها و مهارت های شیوه سنتی آموزش، 
به دانش نظری و کاربردی جدید در تكنولوژی آموزشی مجهز شد و روش ها و نظریه های جدید 
یادگیری را مد نظر قرار داد. کتاب پیش رو راهكارهای مهم برای آموزش قرآن کریم را در اختیار 

معلمان قرار می دهد.

917. شیخ االسالمي، جعفر. باغي پر از ستاره. تهران: رایكا، 1393، 48 ص، خشتي 
مخاطب:  دانش آموز

پايه تحصیلی: اول تا چهارم
كلمات كلیدى: قرآن، برگزیده ها، ترجمه  ها

چكیده: فعالیت هاي مربوط به خواندن، اهدافي از قبیل تمرکز و دقت در نوشتن، درک نوشته و 
دریافت پیام آن را در پي دارد. مجموعه پیش رو حاوي فعالیت هایي براي تقویت نگارش و امال، 
درک متن و دستور زبان است. در خالل مباحث آزمون هایي براي پایان ترم و مجموعه سؤاالت 

چهارگزینه اي نیز در نظر گرفته شده است.



بچه ها  راستگو.  والمسلمین  یاسین، حجت االسالم   پژوهش موسسه فرهنگي  معاونت   .918
سالم: آشنايي با آداب سالم. قم: مؤسسه فرهنگي هنري یاسین امین، 1393، 24 ص، رحلي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى: فضایل اخالقي، اسالم، تعلیم و تربیت

چكیده: کتاب حاضر دربردارنده مجموعه فعالیت هایي است که اهمیت سالم دادن را در فرهنگ و 
تربیت به کودکان مي آموزد. در بخش هاي گوناگون کتاب درباره انواع سالم ها، سالم به بزرگ ترها، 

سالم به دوستان و... همراه با شكل و داستان هاي دیني توضیح داده شده است.

919. فرشیدنیا، فاطمه. جشن نماز: آموزش كامل نماز. تهران: آبرنگ، 1393، 20 ص، رحلي 
مخاطب:  دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم تا چهارم
كلمات كلیدى: اصول دین، نماز، فعالیت هاي دیني

چكیده: کودکان در سال هاي ابتدایي آموزش نیاز دارند تا تعالیم دیني خود را نیز پرورش دهند. در 
این کتاب آموزش کامل آمادگي براي نماز و خواندن آن، شامل وضو، تیمم، عبارت هاي نماز و معني 
آنها، اذان و اقامه با شكل و شعر توضیح داده شده است. این کتاب براي همه افرادي که توانایي 

خواندن و نوشتن دارند، مي تواند مفید باشد.

920. شاهسوني، علي رضا. حفظ آسان قرآن. قم: فجر قرآن، 1393، 120 ص، رقعي 
مخاطب:  معلم

كلمات كلیدى: حفظ قرآن، علوم قرآني، قرآن 

چكیده: حفظ قرآن کریم موضوعی است که از زمان صدر اسالم مورد توجه ویژه مسلمانان بوده 
است. آنچه پیش رو دارید کتابي در زمینه حفظ قرآن کریم است. نگارنده طي فصل هاي پنج گانه 

کتاب، هدف و انگیزه ، روش حفظ،  روش کالسداري و ... را شرح و آموزش داده است.
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921. ابراهیمي، محمدحسین. حفظ قرآن؛ اولويت هاي حفظ برخي از سوره ها و آيات 
قرآن. قم: تأمین، 1392، 278 ص، رقعي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى: حافظان قرآن، علوم قرآني، ترجمه ها، گزیده ها

چكیده: افراد کم حافظه یا مسن نمي توانند همه قرآن را حفظ کنند، اما توانایي حفظ برخي از 
سوره ها یا آیات را دارند. در این کتاب آیه ها و سوره هایي که حفظ آنها براي مبلغان دیني و معلمان 

قرآن داراي اولویت است، شناسایي شده و به ترتیب همراه با ترجمه هر سوره تدوین شده است.

امام شناسي قرآني )جلد اول(؛  922. وکیلي،  محمدحسن/ صادقي، شیخ علیرضا. درس نامه 
طرحي نو در تبیین مقام امامت براساس نگرشي عقلي به جهان شناسي و انسان شناسي 

قرآن. مشهد: مؤسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسالم، 1393، 304 ص، رقعي 
مخاطب:  معلم

كلمات كلیدى: علوم قرآني، تفسیرها، امامت، شیعیان

چكیده: آنچه در پیش رو دارید، کوششي در راستاي شناخت اصول جهان بیني قرآني و انسان شناسي 
و امام شناسي است. این مجموعه یك دوره جهان بیني را با تمرکز بر مباحث امامت که ستون فقرات 
و پراهمیت ترین بخش معارف است، با تبییني نو بررسي مي کند. ذیل هر مبحث شواهدي از آیات 

قرآن همراه با ترجمه و تفسیر آمده است.

923. نورالدین، محمد. درس هايي از قرآن كريم: قرآن مصور براي نوجوانان و جوانان 
جزء بیست ونهم. محمدصادق محدث، رضا شیرازي. تهران: پیام کتاب، 1393، 172 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى: قرآن، ترجمه ها، عربي

چكیده: کتاب آسماني ما سرشار از رهنمون هاي ارزشمندي است که براي بهره مندي از آنها الزم 
است ترجمه و شرح آیات خوانده شود. این اثر حاوي ترجمه و تفسیر آیات جزء 29 قرآن به زباني ساده 

و به صورت خالصه است. هر آیه با تصویري رنگي همراه شده و زبان اثر ساده و قابل فهم است.



و  نوجوانان  براي  قرآن مصور  كريم:  قرآن  از  درس هايي  محمد.  نورالدین،   .924
جوانان جزء سي ام. رضا شیرازي. تهران: پیام کتاب، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى: قرآن، جزء سي، ترجمه ها، عربي

چكیده: قرآن کتاب هدایت و تكامل انسان ها است و تالوت آیات آن اگر همراه با عمل به 
دستورات این کتاب باشد، سعادت ابدي را در پي دارد. این کتاب برگزیده  اي از جزء سي ام قرآن کریم 
است که با قلمي شیوا براي نوجوانان و جوانان بازنگاري شده است. همراه با آیات و داستان هاي 

قرآني، نقاشي هایي نیز درج شده که کمك شایاني به آموزش و بهره گیري بیشتر مخاطبان دارد.

925. شفیعي، شهرام. راه و چاه: قصه هاي قرآني. تهران: طالیي، 1393، 162 ص، وزیري 
مخاطب:  دانش آموز

پايه تحصیلی: پنجم تا ششم
كلمات كلیدى: پیامبران، سرگذشتنامه،قرآن، قصه ها

چكیده: کتاب مصور حاضر، به بیان سرگذشت و داستان هاي قرآني با زباني ساده و روان براي 
کودکان و نوجوانان پرداخته است. در داستان »آدم و حوا« مي خوانیم: »خدا خواست تا آدم را خلق 
کند. پس به فرشتگان گفت: به زودي موجود تازه اي مي آفرینم. او در زمین، جانشین من خواهد بود. 

926. خردمندي، علیرضا. شگفتي هاي علمي و زبان رياضي قرآن. بابل: اکسیر قلم، 1393، 
188 ص، رقعي 
مخاطب:  معلم

كلمات كلیدى: علوم قراني، تفسیرها، قرآن، اعجاز قرآن

چكیده: نگارنده این کتاب سعي دارد با بیان معجزه هاي علمي که در قرآن آمده و نیز با استناد به 
پاره اي از نظم هاي ریاضي موجود در آیات، ضرورت مراجعه و بهره گیري از این کتاب الهي را یادآور 
گردد. پیش بیني هاي تاریخي قرآن، اعجاز آیات درباره عنصر آهن، طبقه هاي زمین، حس هاي انسان 

و... از جمله موضوعات این کتاب است.
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927. حیدري ابهري، غالمرضا. کتاب مرجع دین: فرهنگ نامه سوره هاي قرآن به زبان 
ساده. تهران: قدیاني، 1393، 360 ص، رحلي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: قرآن کریم، معارف قرآن، سوره ها و آیه ها

چكیده: مهم ترین وظیفه مسلمانان در برابر قرآن، ارتباط با معنا و محتواي آن و دریافت پیام هاي 
آن است. کتاب »فرهنگ نامه سوره هاي قرآن« براي آشنایي کودکان و نوجوانان با معارف قرآن 
کریم نوشته شده است و در واقع یك دوره فشرده معارف قرآن محسوب مي شود. کتاب 114 بخش 

دارد و هر بخش یك سوره را معرفي مي کند.

928. ابراهیمي، ملیحه. قرآن  براي  بچه ها. مشهد: جامعه قاریان قرآن مشهد، 1392، 50 
ص، رحلي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا سوم

كلمات كلیدى: قرآن، برگزیده ها، علوم قرآني

چكیده: این کتاب حاوي آموزش سوره هاي کوتاه جزء سي قرآن کریم است. در هر بخش عالوه 
بر آیاتي که با حرکت گذاري براي خواندن ساده شده اند، تفسیرهایي به زبان کودکان و ترجمه ساده 

آیه درج شده است. براي درک بهتر مفاهیم، نقاشي هایي نیز با آیات همراه شده است.

929. قرآن كريم جزء سي ام به انضمام: آیئ الكرسي، آمن الرسول، آيات نماز 
غفیله، انسان )آيه 5 تا 9(، جمعه )آيه 9 تا آخر(، آل عمران )آيه 189 تا 194(. 

تهران: نداي آسماني، 1392، 32 ص، رحلي 
مخاطب:  دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم تا ششم
كلمات كلیدى: قرآن، برگزیده ها، علوم قرآني

چكیده: براي اینكه کودکان در خواندن آیه هاي قرآن مهارت یابند، نیاز دارند متوني از قرآن را بخوانند 
که ساده ترند و با حرکت گذاري هاي بیشتر آسان شده اند. کتاب پیش رو حاوي جزء سي ام قرآن کریم، 

آیاتي از سوره هاي انسان، جمعه، آل عمران، آیات نماز غفیله، آیه الكرسي و آمن الرسول است.



930. کامرانیان، عباسعلي. نكته هاي قرآني درباره رستگاران. قم: نور قرآن و اهل بیت)ع(، 
1393، 88 ص، رقعي 

مخاطب:  معلم
كلمات كلیدى: قرآن، فضایل اخالقی، علوم قرآنی، تفسیرها

چكیده: نگارنده این کتاب با تفحص در آیات قرآن و استفاده از احادیث و روایت های ائمه اطهار 
)ع( مهلكه های تضعیف ایمان را شناسایی کرده و سعی در بازشناسی راه های رستگاری در زندگی 

دنیایی داشته است. در هر بخش آیه هایی از قرآن مباحث را مستند کرده است.

931. کامرانیان، عباسعلي. نكته هاي قرآني درباره شكر و تشكر. قم: نور قرآن و اهل بیت)ع(، 
1393، 79 ص، رقعي 

مخاطب:  معلم
كلمات كلیدى: قرآن، علوم قرآنی، تفسیرها، احادیث

چكیده: شكر خدا در لغت به معنای تشكر و سپاس و تقدیر و قدردانی انسان ها به صورت زبانی و 
قلبی است. در این کتاب مفهوم شكرگزاری در قرآن و آثار و فواید آن با ذکر آیه های مرتبط و ترجمه 

و تفسیر آنها شرح داده شده است.

932. کامرانیان، عباسعلي. نكته  هاي قرآني درباره مال حالل و حرام. قم: نور قرآن و 
اهل بیت)ع(، 1393، 112 ص، رقعي 

مخاطب:  معلم
كلمات كلیدى: قرآن، تغذیه، علوم قرآنی، تفسیرها

چكیده: نگارنده در این کتاب کوشیده تا اهمیت و آثار خوراک حالل و تفاوت آن با غذای غیرحالل 
را بازگو کند. در هر فصل عالوه بر تعریف هر مفهوم و حكم فقهی آن، شواهد و مستنداتی از آیات 

قرآن و احادیث و روایات اسالمی ضمیمه شده است.
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و  قرآن  نور  قم:  الهي.  قرآني درباره وعده هايي  نكته هاي  عباسعلي.  کامرانیان،   .933
اهل بیت)ع(، 1393، 88 ص، رقعي 

مخاطب:  معلم
كلمات كلیدى: علوم قرآنی، قرآن، تفسیرها

چكیده: بعضی از وعده های الهی نشانگر راه هایی است که انسان را به موفقیت و پیروزی دنیوی 
می رسانند و رعایت عده ای از این وعده ها نیز بشر را از گرفتاری های روزمره نجات می دهد. در این 

کتاب انواع وعده های الهی در موقعیت های متفاوت تفسیر و بازشناسی شده است.

934. کامرانیان، عباسعلي. نكته هاي قرآني درباره همكاران و همسايگان. قم: نور قرآن 
و اهل بیت)ع(، 1393، 69 ص، رقعي 

مخاطب:  معلم
كلمات كلیدى: قرآن، فضایل احادیث، هماهنگی، همزیستی، علوم قرآنی، تفسیرها

چكیده: رعایت حقوق همسایه در هر شرایطی الزم و ضروری است و نمی توان به بهانه های 
مختلف و با توجیهات بی اساس حریم همكار و همسایه را شكست. در این کتاب حقوق همكاران 
در محیط کار و همسایگان در محیط محله بازگو شده است و وظایف هر یك در قبال دیگری 

تشریح گردیده است.

935. نخاولي، مهدي. نگرشي ديگر به قرآن. مشهد: مؤسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف 
اسالم، 1393، 486 ص، وزیري 

مخاطب:  معلم
كلمات كلیدى: تفسیرها، قرآن، علوم قرآنی

چكیده: هر نوشته ای هدف، مسیر، روش و نقاط محوری و اصلی دارد که برای بهره مندی از 
نوشته باید آن را آن گونه که هست مطالعه کرد. کتابی که پیش رو دارید، درس نامه ای برای آشنایی 
با جنبه های گوناگون کالم اهلل مجید است. مباحث کتاب تفسیرهای آیه های قرآن حول موضوعات 

پربحث را ارائه و شرح می دهد.



936. مفیدي نسب، سعیده. اينترنت )به همراه كتاب كار(. یزد: روشنگران راه فردا، 1393، 
60 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى: علوم رایانه، شبكه هاي ارتباطي، رسانه ها

چكیده: شبكه جهاني اینترنت این امكان را فراهم مي آورد که در صورت دسترسي به رایانه، بتوان 
به همه رایانه هاي متصل به شبكه وصل شد. در کتاب پیش رو آشنایي و استفاده از قابلیت ها و 
بخش هاي گوناگون شبكه جهاني اینترنت به کودکان و نوجوانان آموزش داده شده است. روش 
استفاده از مرورگر internet explorer، روش به اشتراک گذاري اطالعات در شبكه و طرز 

استفاده از موتورهاي جستجو نیز تشریح شده است.

937. چاوشي، روح اهلل. با فرزندان مان در دنیاي مجازي. قم: دانشگاه قم، 1392، 80 
ص، رقعي 

مخاطب: معلم، والدین
 کلمات کلیدي: اینترنت، رسانه های گروهی، رایانه، روان شناسی کودک

چكیده: آنچه در این کتاب آمده است، برخی اطالعات مهم درباره  دنیای مجازی و فعالیت های 
کودکان در این محیط است. در خالل مباحث، به برخی مالحظات روان شناختی و تربیتی نیز اشاره 

شده است که البته نمی تواند جایگزین مطالعات جدی رضایت بخش برای والدین باشد.
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938. چاوشي، روح اهلل. به دنیاي مجازي خوش آمديد. قم: دانشگاه قم، 1392، 80 ص، 
رقعي 

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كلیدي: اینترنت، رسانه های گروهی، رایانه

چكیده: زندگی بشر تحوالت بزرگی را تجربه کرده است، اما بی تردید یكی از مهم ترین آنها ظهور 
و توسعه  فناوری های اطالعات و ارتباطات است. در این کتاب مجموعه تجربه هایی از فعالیت  در 
محیط مجازی و اتفاقات آن )خوب و بد( به بحث گذاشته می شود. مطالب کتاب با هدف آموزش 
مباحثی چون حق مالكیت معنوی، حریم خصوصی، گمنامی، بازی های رایانه ای و... تدوین شده 

است.

939. مفیدي نسب، سعیده. كتاب كار اينترنت )به همراه كتاب اينترنت(. یزد: روشنگران 
راه فردا، 1393، 48 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدي: اینترنت، رسانه های گروهی، رایانه

چكیده: کتاب پیش رو حاوي فعالیت هاي عملي و نظري )جاي خالي، تشریحي، چندگزینه اي(براي 
تثبیت آموزش کار با اینترنت است که براي کودکان و نوجوانان 10 تا 13 سال تدوین شده است. 
مطالب و فعالیت ها به عنوان مكملي براي کتاب درس در نظر گرفته شده اند و به صورت مرحله به 

مرحله، محتواي درس را مرور مي کنند.

940. مفیدي نسب، سعیده. كتاب كار مباني و ويندوز 1 )به همراه كتاب مباني و ويندوز 1(. 
یزد: روشنگران راه فردا، 1393، 60 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا پنجم

كلمات كلیدى: علوم رایانه، شبكه هاي ارتباطي، رسانه ها

چكیده: براي دستیابي به نتایج عملي در آموزش مباني رایانه، نونهاالن و نوآموزان باید بتوانند 
به فعالیت ها و سوال هاي کاربردي در فرصت هاي عملي پاسخ دهند. در کتاب پیش رو مجموعه 
پرسش ها و تمرین هاي تئوري و عملي براي ارزیابي محتواي درس ارائه شده در کتاب اصلي »مباني 

و ویندوز 1« درج شده است.



941. مفیدي نسب، سعیده. كتاب كار مباني و ويندوز 2 )به همراه كتاب مباني و ويندوز 2(. 
یزد: روشنگران راه فردا، 1393، 60 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا پنجم

كلمات كلیدى: تمرین ها، نرم افزارها، آموزش رایانه، سیستم عامل

چكیده: کتاب پیش رو حاوي مجموعه پرسش هاي تئوري )جاي خالي، چهارگزینه اي، تشریحي 
و...( و فعالیت هاي عملي براي کودکان 10 تا 13 سال است. مطالب کتاب به عنوان مكملي براي 
کتاب اصلي در نظر گرفته شده است که دانش و آموزه هاي کتاب اصلي را به صورت عملي و 

کاربردي براي نوآموزان مرور مي کند.

)Power point( 2007 942. مفیدي نسب، سعیده. كتاب كار نرم افزار ارائه مطلب
به همراه كتاب نرم افزار ارائه مطلب Power point( 2007(. یزد: روشنگران راه فردا، 

1393، 60 ص، خشتي 
مخاطب:  دانش آموز

پايه تحصیلی: سوم تا ششم
كلمات كلیدى: تمرین ها، نرم افزارها، آموزش رایانه

چكیده: یادگیري علوم رایانه اي در سنین کودکي باعث مي شود سواد کاربردي کودکان در مراحل 
ابتدایي آموزش آسان تر و به شكلي تثبیت شونده شكل گیرد. کتاب پیش رو که حاوي فعالیت هاي 
عملي براي کاربردي کردن آموزش نرم افزار مذکور است، به عنوان مكمل کتاب آموزش نرم افزار 
مذکور تنظیم گردیده و نوجوانان 10 تا 13 سال را براي کاربردي کردن یافته هایشان یاري مي رساند.

943. مفیدي نسب، سعیده. كتاب كار نرم افزار صفحه گسترده )اكسل 2007(به همراه 
كتاب نرم افزار صفحه گسترده )اكسل 2007(. یزد: روشنگران راه فردا، 1393، 60 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى: تمرین ها، نرم افزارها، آموزش رایانه، جدول ها

چكیده: بعد از آموزش کاربردي رایانه، نیاز به خودسنجي و عملي کردن آموخته ها در قالب انجام 
فعالیت ها و پاسخ به پرسش ها وجود دارد. کتاب پیش رو حاوي مجموعه پرسش هاي تئوري 
)چهارگزینه اي، تشریحي، چهارگزینه اي( و عملي براي ارزیابي دروس ارائه شده در کتاب اصلي 

است. این اثر به عنوان مكملي عملي براي کتاب اصلي در نظر گرفته شده است.
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كتاب  همراه  )Paint(به  نقاشي  نرم افزار  كار  كتاب  سعیده.  نسب،  مفیدي   .944
نرم افزار نقاشي )Paint(. یزد: روشنگران راه فردا، 1393، 60 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا پنجم

كلمات كلیدى: تمرین ها، نرم افزارها، آموزش رایانه، نقاشي

چكیده: کتاب پیش رو مكمل کتاب درس »نرم افزار نقاشي« است و براي دانش آموزان رده 
سني 7 تا 9 سال تدوین شده است. فعالیت ها و تمرین ها براي همه عنوان هاي آشنایي با محیط، 
ایجاد و ویرایش خط ها و شكل ها، نوشتن، پاک کردن و... تدوین شده است و همراه با آموزش 

مرحله  به مرحله و تصاویر رنگي در کتاب گنجانده شده است.

945. مفیدي نسب، سعیده. كتاب كار واژه  پرداز )ورد 2007(به همراه كتاب نرم افزار 
واژه پرداز )ورد 2007(. یزد: روشنگران راه فردا، 1393، 60 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى: تمرین ها، آموزش رایانه، واژه پرداز، نرم افزارها

با توجه  باید بر اساس استانداردهاي آموزشي و  چكیده: آموزش سرفصل هاي علوم رایانه اي 
به نیازها و توانایي هاي دانش آموزان باشد.کتاب پیش رو حاوي فعالیت هاي عملي و تمرین هاي 
کاربردي براي درک بهتر نرم افزار واژه پرداز 2007 است. در هر بخش سوال هایي از دانش آموزان 
پرسیده شده که فعالیت هاي عملي آنها در محیط wordرا مي طلبد. تصاویر رنگي نیز به درک بهتر 

فعالیت ها کمك مي کند.

946. چاوشي، روح اهلل. ماجراي علي و رايني. قم: دانشگاه قم، 1392، 72 ص، رقعي 
مخاطب:  دانش آموز

كلمات كلیدي: اینترنت، رسانه های گروهی، رایانه، بازی ها و سرگرمی های آموزشی، داستان ها

چكیده: در این اثر مجموعه مباحثی که در اخالق فناوری باید مورد توجه قرار گیرد در قالب داستان 
به کودکان و نوجوانان آموزش داده شده  است. مباحثی از قبیل مالكیت معنوی، حریم خصوصی، 
گمنامی، بازی های رایانه ای و... از جمله موضوعات مورد توجه نویسنده بوده است. یك سی دی 

آموزشی نیز به کتاب ضمیمه است.



947. مفیدي نسب، سعیده. مباني و ويندوز 1 )به همراه كتاب كار(. یزد: روشنگران راه 
فردا، 1393، 60 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا پنجم

كلمات كلیدى: سخت افزارها، آموزش رایانه، سیستم عامل

چكیده: ما در زندگي روزانه از وسایل زیادي استفاده مي کنیم که رایانه مي تواند به جاي بعضي از 
آنها بكار رود. در این اثر اجزاي مختلف سخت افزاري رایانه، کاربرد هر یك و به  طور کلي، کاربرد 
رایانه در زندگي انسان ها به زبان ساده و در قالب داستان براي کودکان شرح داده مي شود. در هر 

صفحه، اشكال و تصاویر رنگي و کودکانه براي آموزش بهتر گنجانده شده است.

948. مفیدي نسب، سعیده. مباني و ويندوز 2 )به همراه كتاب كار(. یزد: روشنگران راه 
فردا، 1393، 60 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا پنجم

كلمات كلیدى: نرم افزارها، آموزش رایانه، سیستم عامل

چكیده: کودکان براي کار با رایانه نیاز دارند در گام اول این دستگاه و فایده ها و ضررهاي آن را 
بشناسند و نیز طریقه عملكرد سیستم عامل را درک کنند. در کتاب پیش رو مفاهیم ابتدایي براي 
آشنایي با رایانه، کاربردهاي آن و اولین گام هاي کار با سیستم عامل به زبان ساده براي کودکان و 
نوجوانان شرح داده شده است. در هر بخش عالوه بر تصاویر رنگي، مطالب به صورت گام به گام 

با شكل و فعالیت هاي عملي آموزش داده شده اند.

949. مفیدي نسب، سعیده. نرم افزار ارائه مطلب Power point( 2007( به همراه كتاب 
كار. یزد: روشنگران راه فردا، 1393، 48 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى: نرم افزارها، آموزش رایانه

چكیده: نرم افزار ارائه مطلب عالوه بر متن و تصویر مي تواند جلوه بهتري به سمینارها و سخنراني ها 
بدهد. این کتاب حاوي 30 ساعت مطالب آموزشي براي دانش آموزان رده سني 10 تا 13 سال است 
که با شكل ها و تصاویر گام به گام همراه شده است. عنوان هاي اصلي شامل نماهاي ارائه مطلب، 

اسالیدها، کار با متن، قالب بندي، نمودار، شكل ها و... است.
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950. مفیدي نسب، سعیده. نرم افزار صفحه گسترده )اكسل 2007( به همراه كتاب 
كار. یزد: روشنگران راه فردا، 1393، 60 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى: نرم افزارها، آموزش رایانه، جدول ها

چكیده: برنامه صفحه گسترده برنامه اي است که اطالعات حرفي و عددي را در جدول هاي آن 
مي توان وارد و نگهداري کرد. کتاب حاضر دربردانده آموزش عملي و گام به گام نرم افزار مذکور 
به کودکان 10 تا 13 سال است. در هر بخش روش هاي گوناگون انجام عملیات همراه با شكل 
به صورت عملي و نیز نكته ها و ظرافت هایي که باید در طول کار به آنها توجه کرد به کودکان 

یادآوري شده است.

951. مفیدي نسب، سعیده. نرم افزار فتوشاپ CS5. یزد: روشنگران راه فردا، 1393، 60 
ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى: نرم افزارها، آموزش رایانه، تصاویر

چكیده: برنامه فتوشاپ یك نرم افزار طراحي و گرافیكي است که مي توان در آن تصاویر را طراحي 
کرد، عكس هاي قدیمي را اصالح یا چند عكس را با هم ترکیب کرد. اثر پیش رو حاوي آموزش 
گام به گام و عملي این نرم افزار براي کودکان گروه سني 10 تا 13 سال است. نوآموزان بعد از آشنایي 
اولیه با محیط نرم افزار، کاربردهاي گوناگون و ترفندهاي مختلف را با شكل ها و تصاویر آموزش 

مي بینند.

952. مفیدي نسب، سعیده. نرم افزار نقاشي )Paint(به همراه كتاب كار. یزد: روشنگران 
راه فردا، 1393، 60 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: اول تا پنجم

كلمات كلیدى: تمرین ها، نرم افزارها، آموزش رایانه، نقاشي

چكیده: با استفاده از این نرم افزار مي توان در رایانه نقاشي کشید یا نقاشي و عكس هایي که از قبل 
در رایانه موجود است را تغییر داد. کتاب پیش رو حاوي آموزش گام به گام این نرم افزار براي کودکان 
رده سني 7 تا 9 سال است. در هر بخش محتواي درس با تصاویر رنگي به صورت مرحله به مرحله 

همراه با فعالیت هاي عملي گنجانده شده است.



953. مفیدي نسب، سعیده. نرم افزار واژه پرداز )ورد 2007( به همراه كتاب كار. یزد: 
روشنگران راه فردا، 1393، 48 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا ششم

كلمات كلیدى: آموزش رایانه، واژه پرداز، نرم افزارها

چكیده: یادگیري و تسلط بر نرم افزارهاي پرکاربرد مي تواند مفید و راهگشا باشد. کتاب پیش رو 
به صورت گام به گام و با زباني بسیار ساده کاربرد و استفاده از بخش هاي مختلف نرم افزار واژه پرداز 
2007 را با رسم شكل به کودکان آموزش داده است. در موارد لزوم نیز توضیحات با رنگ قرمز براي 

به خاطرسپاري بهتر درج گردیده اند.
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محمدرضا  راشدي،  لطیف  مردم جهان.  كودكان  مصور  اطلس  جوزف.  منصور،   .954
راشدي. تهران: پیام کتاب، 1393، 48 ص، رحلي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى: انسان شناسي، دایرئالمعارف ها، اطلس

چكیده: اطلس ها به دلیل ماهیت و ساختار خود حاوي اطالعات جامع و مختصر در باب عناوین 
و موضوعات مختلف علمي اند. اثر پیش رو دربردارنده اطالعات مردم شناسانه در باب قاره هاي 
گوناگون زمین و مردم هر کشور است که با زباني ساده و شكل هاي کودکانه براي کودکان و 

نوجوانان طراحي و تدوین شده است.

955. ضرغامیان، مهدي. دايرئالمعارف پول و زندگي. تهران: محراب قلم، 1393، 156 
ص، رحلي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى: دانش نامه ها، ادبیات کودکان و نوجوانان، نظام هاي پولي

چكیده: پول واسطه خرید کاالها و خدمات است، اما پیدایش و گستردگي آن بر دانش ریاضي 
استوار است. کتاب پیش رو حاوي اطالعات تاریخي، اجتماعي و اقتصادي درباره پول و ارتباط آن با 
زندگي انسان است. در بخش هاي کتاب چگونگي پیدایش شبكه پولي در طول تاریخ، خصوصیات 
پول و نقش آن در زندگي روزمره انسان بحث شده و از چگونگي قدرت بخشیدن آن به انسان 

سخن به میان آمده است.
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956. محمدي، اعظم. كاربرگ مطالعات اجتماعي چهارم ابتدايي. تهران: مبتكران، 
1393، 48 ص، رحلي 
مخاطب:  دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم ابتدایي
كلمات كلیدى: تمرین ها، آزمون ها، پرسش ها

چكیده: کاربرگ با ایجاد انضباط ذهني در دانش آموزان، نظم و ترتیب معناداري در فعالیت هاي 
اثر پیش رو حاوي پرسش ها و تمرین هایي براي خودارزیابي  کالسي و خانه به وجود مي آورد. 
دانش آموزان بعد از آموزش کالسي و تقویت و تثبیت پیش دانسته ها است. مجموعه سواالت در 22 

هفته آموزشي تدوین شده است.

957. قاهري، حوري. كاربرگ مطالعات اجتماعي چهارم دبستان. تهران: مرآت دانش، 
1393، 52 ص، رحلي 
مخاطب:  دانش آموز

پايه تحصیلی: چهارم ابتدایي
كلمات كلیدى: تمرین ها، آزمون ها، پرسش ها

چكیده: کاربرگ ها به عنوان ابزاري سنجیده که شامل پرسش هاي مناسب براي رسیدن به اهداف 
یادگیري اند، در فرایند آموزش ادغام مي شوند. مجموعه حاضر حاوي پرسش هایي براي تقویت 
توانایي اظهارنظر، استدالل و قضاوت در اختیار دانش آموزان قرار داده است. الگوي پرسش ها متنوع 

است و برنامه مرور درس ها را در 22 هفته آموزشي دنبال مي کند.
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958. طباطبایي، نسرین. كاربرگ مطالعات اجتماعي سوم ابتدايي. تهران: مبتكران، 
1393، 50 ص، رحلي 
مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: کاربرگ همان طرح درس عملیاتي معلم است که به صورت برگه هاي جداگانه در اختیار 
دانش آموزان قرار مي گیرد. در کاربرگ پیش رو سواالت متنوع )درست و نادرست، کامل کردني، 
جورکردني و...( همراه با شكل هاي کودکانه تدوین شده است. سواالت و فعالیت ها به تقویت قوه 

تشخیص و تمیز دادن پاسخ هاي درست و مهارت به خاطرسپاري کمك مي کند.

ابتدايي. تهران: مبتكران،  كاربرگ مطالعات اجتماعي ششم  959. فروزان، منصوره. 
1393، 52 ص، رحلي 
مخاطب:  دانش آموز

پايه تحصیلی: ششم
كلمات كلیدى: تمرین ها، پرسش ها، آزمون ها

چكیده: معلم با استفاده از کاربرگ ذهن دانش آموزان را در رویارویي با مطالب تازه آماده مي کند و 
به فعالیت هاي آنها نظم مي بخشد این اثر حاوي تمرین هاي گوناگوني است که در قالب 24 هفته 
آموزشي تنظیم شده است. ساختار تمرین ها از تشریح، تستي و کوتاه پاسخ تا بازپاسخ و کامل کردني 

متغیر است.

960. قاهري، حوري. بسته مدیریت کالسي: كاربرگ مطالعات اجتماعي ششم دبستان. 
تهران: مرآت دانش، 1393، 56 ص، رحلي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: آزمون ها، تمرین ها، جامعه شناسي

چكیده: فرایند یادگیري تنها زماني کامل مي گردد که دانسته ها به فعالیت هاي کالسي وابسته 
نباشند و امكان ارزیابي به کمك فعالیت هاي کمك آموزشي فراهم گردد. بسته آموزشي پیش رو 
با طرح پرسش ها و موقعیت هاي جدید آموزشي و تمرینات متنوع، دانش آموزان را در موقعیتي قرار 
مي دهد که آموخته هایشان را ارزیابي کنند. مهارت هایي چون تفكر کل نگر، قدرت استدالل، توانایي 

اظهار نظر، نقشه خواني و استفاده از کره جغرافیایي طي پرسش هاي این کتاب تقویت مي گردد.



961. گیتي نژاد، زهرا. كتاب كار و تمرين مطالعات اجتماعي چهارم ابتدايي. تهران: 
گل واژه، 1393، 91 ص، رحلي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم ابتدایي

كلمات كلیدى: درس نامه، آزمون ها، تمرین ها

چكیده: مطالعات اجتماعي یك حوزه مهم یادگیري است که درباره انسان و تعامل او با محیط هاي 
گوناگون، طي زمان هاي مختلف )گذشته، حال، آینده( بحث مي کند. در این کتاب بعد از آموزش 
مفاهیم هر فصل با استفاده از ابزارهاي کمك آموزشي، فعالیت ها و تمرین هایي از آسان به مشكل 

تدوین شده است که دانش آموز را براي پذیرش بهتر درس آماده مي کند.
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962. کروبي، سیدرضا. آموزش بازيافت )بچسبان و بیاموز(. تهران: شرکت انتشارات فني 
ایران، 1393، 24 ص، خشتي 

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

كلمات كلیدى: بهره وري، بازیافت، زباله

چكیده: آموزش در قالب سرگرمي بسیار دلپذیرتر از آموزش مستقیم و خودآگاه است. مجموعه 
حاضر حاوي نكته ها و توصیه هاي کوچك اما راهگشا براي حفظ محیط زیست است که با بیاني 
ساده و کودکانه ارائه شده است. در هر صفحه یك نكته زیست محیطي آمده و کودکان با استفاده از 

برچسب ها مي توانند پیام صفحه را کامل کنند.

963. احدي ارومیه، مریم. آموزش مهارت هاي زندگي كتاب كار ويژه دانش آموزان. 
زنجان: نیكان کتاب، 1393، 100 ص، وزیري 

مخاطب:  دانش آموز، معلم، والدین
پايه تحصیلی: پنجم و ششم 

كلمات كلیدى: راهنماي آموزشي، دست نامه

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

با طرح سواالتي، مهارت هاي فراگیر به صورت غیر مستقیم به چالش کشیده مي شود.
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964. سیلور استاین، الوین... ]ودیگران[ از خطر ايمن باشیم!. محمدرضا کیان نژاد. تهران: 
تیمورزاده/ طبیب، 1393، 48 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا پنجم

كلمات كلیدى: ایمني، خطر، سالمتي

چكیده: همه ما معمواًل با خطرهاي زیادي مواجهیم، اما اگر خطرها را بشناسیم و بدانیم چگونه 
با آن ها روبه رو  شویم، مي توانیم جلوي آن ها را بگیریم و بیشتر ایمن بمانیم. این کتاب به کودکان 
مي آموزد براي حفظ ایمني در خانه، هنگام بازي، در خیابان و جاده، مدرسه، برخورد با مردم و 
وضعیت هاي اضطراري، چگونه رفتار کنند. کتاب دو فعالیت براي درک بهتر موضوع دارد. نمایه اي 

الفبایي نیز در انتهاي کتاب آمده است.

965. ریسنر، مالي. باب اسفنجي سبز مي شود. هایده کروبي. تهران: شرکت انتشارات فني 
ایران، 1392، 32 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا چهارم

كلمات كلیدى: داستان ها، ادبیات کودکان، بازیافت، منابع طبیعي

چكیده: آموزش غیرمستقیم همراه با بازي براي کودکان بسیار موثرتر از آموزش مستقیم است. در 
این کتاب مشكالت زیست محیطي حاصل از تجمع زباله ها و هدررفت منابع طبیعي در قالب داستان 
بازگو مي شود. در ابتداي کتاب درباره فواید بازیافت نكته هایي به بزرگ ترها یادآوري شده تا بتوانند 

بهتر به پرسش هاي کودکان پاسخ دهند.

966. فیكس، الكساندرا. حفظ محیط زیست: باز مصرف، بازيافت، بازكاهي در مصرف 
فلزات. الدن مقیمي اسكویي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1393، 36 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى: بازیافت، صنایع فلزي، بهره وري

چكیده: این کتاب با زبان ساده به کودکان مي آموزد که فلزات از کجا استخراج مي شوند، چطور 
تولید و مصرف مي شوند و پسماندهاي فلزي چه تاثیري بر محیط زیست دارند. همچنین روش هاي 

بازکاهي و بازیافت این ماده و چگونگي کاهش پسماندها به آنها یادآوري مي گردد.



967. فیكس، الكساندرا. حفظ محیط زیست: باز مصرف، بازيافت، بازكاهي در مصرف 
مواد غذايي. الدن مقیمي اسكویي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1393، 36 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى: بازیافت، صنایع غذایي، خوراکي

چكیده: در خانه یا در مدرسه مي توان مواد غذایي کمتري هدر داد؛ فقط کافي است به حد الزم 
غذا بكشیم و غذا را کامل بخوریم. کتاب حاضر دربردارنده راهكارهاي عملي براي ارتقاي فرهنگ 
مصرف خوراکي ها و جلوگیري از هدررفت مواد غذایي است. نگارنده با زباني ساده آثار زیانبار 
پسماندها، راه هاي بازمصرف مواد خوراکي و تفاوت منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر را بازگو مي کند. 

968. فیكس، اکساندرا. حفظ محیط زیست: باز مصرف، بازيافت، بازكاهي درمصرف آب. 
مینا سلیمي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1393، 36 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى: بازیافت، منابع زمیني، آلودگي ها

چكیده: مجموعه حاضر با زبان ساده اهمیت آب در زندگي موجودات زنده را به کودکان یادآوري 
مي کند. این اثر به کودکان مي آموزد که آب چگونه از رودخانه ها و دریاچه ها وارد خانه هاي ما مي شود 
و پس از راهافتن به فاضالب، چه سرنوشتي را انتظار مي کشد. کودکان همچنین از عواقب هدر دادن 

آب و راه هاي کاهش هدر رفت آب مطلع مي گردند.

969. موریس، نیل. بازيافت. هایده کروبي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 24 
ص، وزیري 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى: ادبیات کودکان، بهره وري، زباله

چكیده: فرهنگ مصرف صحیح انرژي ها و تالش براي دستیابي به انرژي هاي جایگزین از 
سنین کودکي باید به نوآموزان آموخته شود. کتاب پیش رو دربردارنده واقعیت هایي درباره بازکاهي، 
بازمصرف و بازیافت زباله هاست که با زبان ساده و قابل فهم نگارش یافته است. مطالب آموزنده در 

قالب فعالیت ، سرگرمي و واژه نامه توصیفي از دیگر بخش هاي کتاب است.
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970. شوارتز، لیندا. بچه ها مواظب باشید. هایده کروبي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 
1393، 116 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا پنجم

كلمات كلیدى: ایمني، ادبیات کودکان، حوادث

چكیده: این کتاب شامل راهنماي ایمني کودکان و آشنایي با موقعیت هاي خطرناک در محیط 
خانه، مدرسه، خیابان و در خودرو است. ذیل هر عنوان، هم به روش هاي پیشگیري و هم به راه 
حل هاي مشكالت مزبور اشاره شده است. آموزش رعایت نكته هاي کوچك هنگام لیزخوردن در 

حمام، شكسته شدن لیوان، زلزله، آتش سوزي و... از جمله مطالب کتاب است.

971. دراموند، آلن. جزيره ي انرژي. هایده کروبي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1393، 
36 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم تا ششم

كلمات كلیدى: مصرف انرژي، انرژي هاي تجدیدپذیر، محیط زیست

چكیده: حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از انرژي هاي روي زمین، از موضوعات مطرح دنیاي 
کنوني است. کتاب »جزیره انرژي« درباره مردم جزیره اي در دانمارک است که با تدبیر شخصي به 
نام سورن هرمانسن، توانستند نیروي باد را مهار کنند و حتي در تولید انرژي خودکفا شوند. محتواي 
کتاب به صورت داستاني تنظیم شده است، اما در بخش هایي از کتاب، اطالعاتي درباره انرژ ي هاي 
تجدید پذیرو تجدید ناپذیر، انرژي باد، گرمایش زمین و صرفه جویي در مصرف انرژي نیز به مخاطب 

داده مي شود.

972. لولین، کلر. چرا بايد با دوستانم سهیم باشم؟. مرجان حاجي بابایي. تهران: تیمورزاده/ 
طبیب، 1393، 36 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى: سهیم شدن، تقسیم کردن، کارگروهي

چكیده: »سیهم بودن و تقسیم کردن« عملي است که معمواًل براي کودکان سخت است. کتاب 
پیش رو  با تصاویر جالب و متن ساده، موقعیت هایي را به تصویر مي کشد که کودکان بیاموزند، 
شریك شدن نوعي بخشش است و به این ترتیب مي توان با دیگران دوستي کرد. در صفحات 
پایاني، نكته هایي به والدین و معلمان پیشنهاد مي شوند که در استفاده هر چه بهتر از کتاب به آن ها 
کمك مي کند. فعالیت هایي نیز پیشنهاد مي شود تا بچه ها با انجام دادن آ ن ها، به صورت عملي، 

همراهي و کار گروهي را بیاموزند.



973. لولین، کلر. چرا بايد به ديگران كمك كنم؟. مرجان حاجي بابایي. تهران: تیمورزاده/ 
طبیب، 1393، 36 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا چهارم

كلمات كلیدى: کمك کردن، روابط اجتماعي، کار گروهي، مسئولیت پذیري

چكیده: کمك کردن به دیگران یكي از راه هاي برقراري ارتباط بین انسان هاست. این  کتاب 
اهمیت کمك کردن به دیگران را توضیح مي دهد. بر عهده گرفتن نقشي در خانواده، کودکان را 
براي فعالیت در جامعه آماده مي کند. در صفحات پایاني کتاب، والدین و معلمان با پیشنهادهایي 
براي همراهي بچه ها در خواندن متن آن روبه رو مي شوند. فعالیت هایي نیز پیشنهاد مي شود تا 
بچه ها با انجام دادن آ ن ها به صورت عملي، فایده کمك کردن به دیگران و کمك گرفتن از آن ها 

را درک کنند.

974. لولین، کلر. چرا بايد خوب غذا بخورم؟. مرجان حاجي بابایي. تهران: تیمورزاده، طبیب، 
1393، 36 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا پنجم

كلمات كلیدى: غذاخوردن، مواد غذایي، سالمتي

چكیده: کتاب پیش رو با تصاویر جالب و متن ساده، اهمیت داشتن رژیم غذایي سالم را در کنار 
لذت بردن از غذاهاي خوب و متنوع، به کودک مي آموزد. در صفحات پایاني، نكته هایي به والدین 
و معلمان پیشنهاد مي شود که در استفاده هر چه بهتر از کتاب به آن ها کمك مي کند. فعالیت هاي 
عملي متنوع مثل تهیه فهرست مواد غذایي غذاهاي خانه و رستوران، نوشتن و تهیه برنامه غذایي 

مناسب توسط خود بچه ها، از جمله ویژگي هاي مثبت کتاب هستند.

975. لولین، کلر. چرا بايد خوب گوش كنم؟. مرجان حاجي بابایي. تهران: تیمورزاده، طبیب، 
1393، 36 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا پنجم

كلمات كلیدى: گوش کردن، روابط اجتماعي، مهارت هاي اجتماعي

چكیده: »خوب گوش کردن« مهارتي است که به کودکان کمك مي کند در برقراري رابطه با 
دیگران و محیط اطراف بهتر عمل کنند. کتاب  حاضر  با تصاویر جالب و متن ساده، موقعیت هایي 
را به تصویر مي کشد تا کودکان تأثیر خوب گوش کردن را در زندگي حس کنند. در صفحات پایاني، 

نكته هایي به والدین و معلمان پیشنهاد مي شود. 
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آرین مهر. تهران:  چرا بايد در مصرف آب صرفه جويي كنم؟. سارا  976. گرین، جن. 
تیمورزاده/ طبیب، 1393، 36 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا چهارم

كلمات كلیدى: صرفه جویي، آب، محیط زیست

چكیده: آب یكي از منابع با ارزش انرژي است و صرفه جویي در مصرف آن، براي حفظ محیط 
زیست الزم است. این کتاب با تصاویر جالب و متن ساده، اهمیت صرفه جویي در مصرف آب را به 
کودکان نشان مي دهد. در صفحات پایاني کتاب، نكته هایي به والدین و معلمان پیشنهاد مي شود. 
فعالیت هایي نیز پیشنهاد مي شود تا بچه ها با انجام دادن آ ن ها به صورت عملي در مصرف آب 

صرفه جویي کنند.

977. گرین، جن. چرا بايد در مصرف انرژي صرفه جويي كنم؟. مرجان حاجي بابایي. 
تهران: تیمورزاده/ طبیب، 1393، 36 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا پنجم

كلمات كلیدى: انرژي، صرفه جویي، محیط زیست

چكیده: »انرژي« و چگونگي مصرف آن، یكي از نكاتي است که براي حفظ محیط زیست باید به 
آن توجه شود. کتاب پیش رو با تصاویر جالب و متن ساده، نكاتي را درباره منابع انرژي مثل زغال 
سنگ، نفت، گاز طبیعي و سوخت هاي فسیلي به مخاطبان مي آموزد. کودکان با راهنمایي این کتاب 
مي توانند وسایلي را که با انرژي کار مي کنند، به خوبي بشناسند، درباره تبدیل انرژي بیشتر بدانند. 
در صفحات پایاني، نكته هایي به والدین و معلمان پیشنهاد مي شود که در استفاده هر چه بهتر از 

کتاب به آن ها کمك مي کند.

978. گرین، جان. چرا بايد زباله ها را بازيافت كنم؟. مرجان حاجي بابایي. تهران: تیمورزاده/ 
طبیب، 1393، 36 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا چهارم

كلمات كلیدى: بهره وري، بازیافت، ادبیات کودکان

چكیده: بخشي از مراحل پیشرفت علمي کودکان، پرسیدن سوال و آموزش مطالبي درباره خودشان 
است. این کتاب با تصاویر جالب و متن ساده و روان اهمیت بازیافت زباله هایي مثل کاغذ، پالستیك 
و شیشه را نشان مي دهد. در هر صفحه از کتاب کودکان نحوه بازتولید مواد دیگر از باقي مانده 

زباله ها را مي آموزند.



979. گرین، جن. چرا بايد مواظب طبیعت باشم؟. ملیحه اسماعیلي. تهران: تیمورزاده/  
طبیب، 1393، 36 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا پنجم

كلمات كلیدى: طبیعت، آلودگي، حفاظت

چكیده: موجودات زنده براي زندگي به طبیعت سالم احتیاج دارند؛ هواي پاک، آب تمیز و فضاي 
سالم. مخاطب با خواندن این کتاب مي آموزد که حتي زباله هاي خانگي و شهري نیز طبیعت، هوا، 
آب و خاک را آلوده مي کنند. کودکان با راهنمایي این کتاب مي توانند به صورت عملي با یادگیري 
مواردي درباره طبیعت، به حفظ و سالمت آن کمك کنند. در صفحات پایاني کتاب، نكته هایي به 

والدین و معلمان پیشنهاد مي شود که در استفاده هر چه بهتر از کتاب به آن ها کمك مي کند.

980. استانگل، جین. چي باعث مي شود كه تو سرفه كني،عطسه كني،سكسكه 
كني، آروغ بزني، چشمك بزني، خمیازه بكشي، عرق كني و بلرزي؟. شیما خلف بیگي. 

تهران: تیمورزاده/ طبیب، 1393، 48 ص، خشتي 
مخاطب:  دانش آموز

پايه تحصیلی: دوم تا ششم
كلمات كلیدى: سالمتي، عطسه و سرفه، عرق کردن

چكیده: وقتي سرما مي خوریم، یا یكي از اعضاي بدن ما درد مي کند، متوجه اهمیت سالمتي و تأثیر 
خوب آن در زندگي مي شویم. کتاب  حاضر کمك مي کند با دانستن بیشتر درباره علت  بعضي بیماري ها و 
راه هاي پیشگیري از آن ها، مراقب سالمت خود باشیم. مخاطب این کتاب درباره اعمال غیر ارادي بدن مثل 
سرفه کردن، خمیازه کشیدن، عرق کردن و لرزیدن، نكات جالبي مي آموزد. فعالیت هایي نیز پیشنهاد شده  تا 

کودک با انجام دادن آن ها مطالب را بهتر درک کند.

981. آغاسي، مارتینه. دست براي زدن نیست. نگار عجایبي. تهران: شرکت انتشارات فني 
ایران، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى: مهارت هاي اجتماعي، ادبیات کودکان، مهارت هاي حرکتي

چكیده: یكي از مهم ترین و تاثیرگذارترین آموزش هاي اخالقي به کودکان، تعهد به انجام کارهاي 
صلح آمیز و پرهیز از خشونت است. کتاب حاضر حاوي پیام هایي از عشق، مهرباني، درک متقابل، 
مسئولیت پذیري، شكیبایي، شجاعت و پایداري است که کودکان را در تنظیم رفتار اجتماعي شان 

یاري مي رساند و به آنها روش هاي ارتباط دوستانه و پرهیز از خشونت را مي آموزد.
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982. بارکر، دن. راهنماي آزادانديشي. شهرزاد فتوحي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 
1392، 59 ص، وزیري 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: پنجم و ششم 

كلمات كلیدى: ادبیات نوجوانان، حقوق بشر، داستان هاي کوتاه

چكیده: احترام به حقوق انسان ها از جمله آدابي است که در سنین پایین باید آموخته شود. کتاب 
حاضر با تصاویر شاد و بیان داستاني، نوجوانان را در زمینه اصول احترام متقابل و رفتار اخالق مدار 
به تفكر وا مي دارد. داستان این کتاب به گونه اي نگاشته شده که بر توانایي اندیشیدن نوجوانان، 

جست وجوي اطالعات و اهمیت استدالل و پرسش تاکید دارد.

983. گودستاین، فیلیس کافمن/ وردیك، الیزابت. رفیق از زورگوها نترس! شجاع باش. 
ژاله نویني. تهران: ایران بان، 1393، 120 ص، رقعي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: مقابله با زورگویي، آموزش مهارت هاي زندگي، شجاعت

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

پیشگیري و مقابله با زورگویي تهیه شده است.

الیزابت. رفیق... استرس نداشته باش! آروم باش. ژاله  984. رومین، ترور/ وردیك، 
نویني. تهران: ایران بان، 1393، 104 ص، رقعي 

مخاطب:  دانش آموز، معلم، والدین
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: مهارت هاي زندگي، روان شناسي کودک، خودآگاهي

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

آرام به کودکان و نوجوانان ارائه مي گردد.



985. اسپلند، پامال/ وردیك، الیزابت. رفیق... بي ادب نباش! با نزاكت باش. ژاله نویني. 
تهران: ایران بان، 1392، 120 ص، رقعي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

کلمات کلیدي: آداب معاشرت، فرهنگ و ادب،  مهارت های زندگی
چكیده: آداب معاشرت از مهارت های اصلی مورد نیاز برای ورود به اجتماع است و آگاهی از آن 
برای مورد قبول بودن در اجتماع بسیار ضروری است. این کتاب حاوی تمرین ها و فعالیت ها و 
داستان هایی است که رفتار مودبانه و صحیح در زمان صحبت کردن، خمیازه کشیدن، رفتن به 

دستشویی، غذاخوردن و... را به کودکان می آموزد.

986. وردیك، الیزابت/ لیزوسكیس، مارجوري. رفیق... عصباني نباش! خونسرد باش. ژاله 
نویني. تهران: ایران بان، 1393، 112 ص، رقعي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: مهارت هاي زندگي، روان شناسي کودک، خودآگاهي

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

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

987. اسپلند، پالما/ وردیك، الیزابت. رفیق...دقیقه نودي نباش! منظم باش. ژاله نویني. 
تهران: ایران بان، 1392، 104 ص، رقعي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدي: نظم، مهارت های زندگی، رفتار اجتماعی

چكیده: داشتن انگیزه و نظم در انجام کارها اولین گام برای موفقیت است. این کتاب حاوی 20 
روش کاربردی برای ترک عادت دقیقه نودی بودن و ایجاد انگیزه های روانی برای رفتن به سوی 
تنظیم زمانی در انجام امور است. در کتاب 12 دلیل عمده برای عقب انداختن کارها و 12 راهكار 

برای غلبه بر این عوامل آمده است.
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988. فاکس، جانت اس. رفیق...شلخته نباش! مرتب باش. ژاله نویني. تهران: ایران بان، 
1392، 108 ص، رقعي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدي: مهارت های زندگی، داستان ها، روان شناسی کودک

چكیده: این کتاب حاوی تمرین ها و راهكارهایی است که به کودکان کمك می کند میز، کمد و 
کوله پشتی مرتب و منظمی داشته باشند. مهارت های آموزش  داده شده برای تقویت دقت، آموزش 

بهتر، تمرکز، یادداشت برداری و مدیریت زمان تدوین شده است.

989. وردیك، الیزابت. رفیق...مثل غارنشین ها نباش! با كالس باش. ژاله نویني. تهران: 
ایران بان، 1392، 128 ص، رقعي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدي: مهارت های زندگی، رفتار اجتماعی، آداب معاشرت

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

شده است.

990. گالیه، رکسان ماري. زمین بیمار ما. صبا رفیع. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 
24 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم و سوم

كلمات كلیدى: ادبیات کودکان، طبیعت، شعر

چكیده: نگارنده در کتاب پیش رو با زباني شاعرانه و تصاویر خیال انگیز کودکان را با مشكالتي 
که انسان ها براي طبیعت و سیاره زمین به وجود آورده اند آشنا مي کند. محتواي شعرها کودکان را به 

تالش براي نجات وضعیت ناگوار زمین و رفع آلودگي هاي مختلف تشویق مي کند.



991. روزنبري، ویرا. مهارت هاي زندگي: سارا به دندانپزشكي مي رود. هایده کروبي. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 1393، 32 ص، بیاض 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا چهارم

كلمات كلیدى: روان شناسي کودک، داستان ها، بهداشت دهان و دندان

چكیده: تنها گذاشتن بچه ها در رویارویي با مشكالت، ناهنجاري هاي رواني و اجتماعي زیان آوري 
به دنبال دارد. در این کتاب داستان کوتاه و کودکانه اي با موضوع مراجعه به دندانپزشك آمده که 

طي آن کودک نحوه صحیح رفتار در محیط هاي درماني را مي آموزد.

992. کتاب هاي سبز: صرفه جويي در مصرف انرژي. هایده کروبي. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 1392، 24 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: پنجم و ششم 

كلمات كلیدى: بهره وري، ادبیات کودکان، انرژي

چكیده: کتاب حاضر حاوي بهترین راهكارها براي کنترل انرژي و بهینه مصرف کردن آن است. 
در بخش اول درباره مصرف انرژي و مشكالت ناشي از مصرف سوخت هاي فسیلي بحث شده 
است. موضوع بحث در فصل هاي بعدي، مصرف انرژي در خانه و چگونگي صرفه جویي در آن است.

993. كتاب تمرين بیمه اي نیما. ملیحه منصوري. تهران: بیمه مرکزي جمهوري اسالمي 
ایران، 1392، 20 ص، رحلي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا پنجم

كلمات كلیدى: ادبیات کودکان، بیمه، بازي ها و سرگرمي ها

چكیده: آشنایي با سازوکارها و تعهدات و قوانین اجتماعي در سال هاي کودکي مي تواند به نونهاالن 
بینش اجتماعي ویژه اي ببخشد. در این اثر در قالب داستان و با زباني بسیار ساده، ماهیت انواع بیمه 
و علت وجود خدمات بیمه براي کودکان شرح داده شده است. همچنین فعالیت ها و بازي هایي نیز 

براي ایجاد نشاط در آموزش در نظر گرفته شده است.
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994. شوارتز، لیندا. مارمولك و بازيافت. حمیدرضا بلوچ. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 
1392، 36 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى: ادبیات کودکان،زباله، بهره وري

چكیده: براي داشتن زندگي سالم باید محیط زیستي سالم داشته باشیم و براي داشتن محیطي 
سالم باید از انباشت زباله بپرهیزیم. در این کتاب کودکان با مواد قابل بازیافت در طبیعت و روش هاي 
بهره گیري از مواد بازیافت شده آشنا مي شوند. آنها همچنین مي آموزند که با تفكیك زباله، استفاده از 

اجناس با بسته بندي کمتر و صرفه جویي در مصرف، در حفظ طبیعت موثر باشند.

تهران: شرکت  بازيافت. شهرام رجب زاده.  از سرزمین  مايكل كرافت  الي.  بتل،   .995
انتشارات فني ایران، 1393، 32 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا چهارم

كلمات كلیدى: ادبیات کودکان، زباله، بهره وري

چكیده: در این کتاب مشكالت محیط زیست و روش هاي بازیافت زباله ها در قالب شعر و داستان 
خیال انگیز براي کودکان بازگو مي شود. در خالل داستان، نوآموزان با خطرهاي مواد شیمیایي و 
زباله ها و تأثیر منفي آنها بر طبیعت و محیط زیست آشنا مي شوند و روش هاي کنترل روند تولید 

زباله را مي آموزند.

996. فعال، اعظم/  آقاجاني، نیره. مفاهیم اجتماعي و خالقیت. تهران: فعال، 1393، 40 
ص، رحلي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: اول 

كلمات كلیدى: مهارت هاي زندگي، شهروندان، روان شناسي کودک، نقاشي

چكیده: هر کودک داراي فردیتي مختص به خود است و باید مورد تكریم و احترام قرار گیرد. در 
این کتاب عالوه بر تصویرسازي تجربه هاي کودک و تعامل او با محیط، مفاهیمي ارائه شده اند که 
تفكر منطقي را در او رشد مي دهد و راه صحیح حل مسئله را با توجه به حرکت از مفاهیم عیني به 

ذهني و ساده به دشوار به کودک آموزش مي دهد.
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997. گودرزوند، چگیني. منابع طبیعي، سرچشمه ي حیات. قزوین: سایه گستر، 1392، 
40 ص، رقعي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: پنجم و ششم 

كلمات كلیدى: منابع طبیعي، نهضت سوادآموزي، حفاظت محیط زیست

چكیده: کتاب پیش رو حاوي متن هاي کوتاهي به زبان ساده و قابل فهم براي سوادآموزان است 
که با محوریت تاکید بر حفظ جنگل ها و نگهداري از طبیعت نگارش و تدوین شده است. در پایان 

کتاب چند سخن از بزرگان دین و ائمه اطهار درج شده است.

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

پايه تحصیلی: پنجم و ششم
كلمات كلیدى: روان شناسي، برنامه ریزي درسي، مطالعه

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

حافظه و شناخت عادت هاي مطالعه از مطالب کتاب است.

999. اسالویچ، استیو. نگهبانان طبیعت. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1393، 48 ص، 
وزیري

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: اول و دوم

كلمات كلیدى: سرگرمي ها، بازي هاي آموزشي، نقاشي

چكیده: کتاب پیش رو حاوي مجموعه اي از سرگرمي ها و بازي هاي آموزشي است که محتواي 
شناخت طبیعت و جانوران را در بر دارد. در هر صفحه عالوه بر یك یا دو سرگرمي، تصاویري براي 

رنگ آمیزي و تمرین نقاشي کودکان نیز گنجانده شده است.

367 دورهآموزشابتدايي17/مهارتهایزندگی



1000. مك لكلن، پاتریشیا. همه مرا دوست دارند. نصرت مسرور. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 1392، 32 ص، وزیري 

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

كلمات كلیدى: ادبیات کودکان، خودآگاهي، داستان هاي کوتاه، اعتمادبه نفس

چكیده: یكي از اصول سالمت روان این است که افراد به نقاط ضعف و قابلیت هاي خود واقف 
باشند. در این کتاب سعي شده مفهوم دوست داشته شدن توسط دیگران در قالب داستان به کودکان 
آموزش داده شود. نگارنده در قالب جمله هاي کوتاه داستاني این مفهوم را منتقل مي کند که انسان ها 

در عین داشتن نقص ها و کاستي هایشان دوست داشتني اند.

فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيوتربیتیمناسبومرتبطبابرنامهدرسي368



 
1001. ساهر، حمید. آتش در دل تاريكي. تهران: دنیاي نو، 1393، 484 ص، وزیري 

مخاطب:  معلم
كلمات كلیدى: آفرینش هنري، روان شناسي کودکان، آفرینندگي

چكیده: اثر حاضر پژوهشي بالیني در باب آفرینش هاي خالقانه کودکان در جریان بازي ها و 
سرگرمي ها است. این اثر حاصل گزارش زنده کالس ها، گفتگو ها، ویژگي هاي آثار هنرجویان و 
مصاحبه ها است. در جاي جاي کتاب نمونه نقاشي هاي کودکان به صورت رنگي همراه با پژوهش 

بالیني مرتبط و تحلیل هاي روان کاوي هر پژوهش آمده است.

1002. تبریزي، رضا. آموزش خط تحريري فارسي چهارم دبستان. تهران: قدیاني، 
1393، 144 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: الفبا، امال و نگارش، خط نستعلیق، خوشنویسي

چكیده: مبناي آموزشي این مجموعه روش الگوبرداري و کاربرد صحیح خط تحریري است. در 
این اثر اجراي حروف و اتصاالت واژگان مطابق با اصول و قواعد نستعلیق آموزش داده شده است. 

کودکان بعد از فراگیري هر درس مي توانند دوبار آن درس را تكرار و تمرین کنند.
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1003. روکا، نوریا. تئاتر. مهناز نوروزي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شكوفه، 1392، 36 ص، 
خشتي 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى: نمایش، هنرهاي دیداري، دایرئالمعارف ها

چكیده: این کتاب کودکان را با دنیاي تئاتر، انواع مختلف آن، کارهاي الزم براي اجراي نمایش و 
دکور صحنه و لباس و... آشنا مي کند. مطالب کتاب همچنین مي تواند راهنمایي براي والدین باشد 

تا به کودکان براي اجراي نمایش هاي خانگي و کوچك کمك کنند.

1004. بابایي، فرزانه. خاطرات چوبي. تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1392، 
32 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: مواد و روش هاي آموزشي، کاردستي، هنر

چكیده: پوست درخت بسیار نرم است و مي توان آن را با قیچي نه چندان تیز برش زد، یا حتي 
اشكال طبیعي روي آن یافت و از دیگر شكل ها آن را جدا کرد. در کتاب حاضر کاردستي هاي 
گوناگوني که با پوست یا چوب درختان و الیاف طبیعي مي توان درست کرد معرفي شده است. در 
هر صفحه یك شكل متفاوت بدون توضیح آمده و کودکان با الهام گیري از تصاویر ساده مي توانند 

شكل مورد نظر را بسازند. کتاب با هدف تقویت استعدادهاي هنري کودکان تدوین شده است.

1005. حسین پور، ربابه. زيبا، سرخط آموزش خط تحريري كتاب كار فارسي چهارم 
دبستان )خوانداري(. تهران: پویانما، 1393، 136 ص، رحلي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: چهارم

كلمات كلیدى: خوشنویسي و امال، خط فارسي، تمرین ها

چكیده: اولین قدم در یادگیري خوشنویسي داشتن عالقه، صبوري، تكرار و تمرین است. کتاب 
حاضر کوششي است براي آموزش هنر نگارش خط تحریري نستعلیق که با شیوه اي آسان و 
کاربردي تدوین گردیده است. هنرآموزان در گام نخست اجراي حروف و اتصاالت را مي آموزند و در 

ادامه، بازنویسي درس هاي کتاب خوانداري به خط تحریري را تمرین مي کنند.



1006. حسین پور، ربابه. زيبا، سرخط آموزش خط تحريري كتاب كار فارسي سوم 
دبستان )خوانداري(. تهران: پویانما، 1393، 112 ص، رحلي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم

كلمات كلیدى: خوشنویسي و امال، خط فارسي، تمرین ها

چكیده: میراث دانش و فرهنگ چندهزار ساله بشر به مدد خط انتقال یافته و به ما رسیده است. اثر 
پیش رو به آموزش قواعد خط نستعلیق به کودکان اختصاص دارد. کتاب حاوي تمرین هایي براي 
اتصال حروف و کلمات و جمله نویسي است. در حاشیه هاي کتاب نیز توضیح هاي کاربردي براي 

نگارش بهتر کلمه ها درج شده است.

1007. حسین پور، ربابه. زيبا، سرخط آموزش خط تحريري كتاب كار فارسي دوم 
دبستان )خوانداري(. تهران: پویانما، 1393، 88 ص، رحلي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم

كلمات كلیدى: خوشنویسي و امال، خط فارسي، تمرین ها

چكیده: خط بزرگ ترین اختراع تمدن بشري است و هر چه زمان بر آن مي گذرد، ارزش و اهمیت 
آن افزون تر مي شود. اثر پیش رو حاوي تمرین هایي براي آشنایي دانش آموزان با اصول و قواعد خط 
تحریري و نستعلیق است. این کتاب در دو بخش تنظیم گردیده؛ بخش نخست اجراي حروف و 
اتصاالت و بخش دوم بازنویسي درس هاي کتاب فارسي خوانداري است که تمرین و توجه به متن 

را در دانش آموزان تقویت مي کند.

1008. صلواتیان، محمدحسین. راز نقاشي هاي قشنگ: سرزمین اول: آشنايي. مشهد: به نشر: 
کتاب هاي پروانه، 1393، 24 ص، وزیري 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى: آموزش نقاشي، هنرهاي تجسمي، آفرینندگي، ادبیات نوجوانان

چكیده: اثر حاضر به طرح مباني سواد بصري با استفاده از ادبیات کودک و نوجوان و آموزش 
تكنیك ها و شیوه هاي کاربردي نقاشي اختصاص دارد و با بهره گیري از عكس و تصویر، فرایند 
یادگیري را ساده و روان کرده است. این اثر براي دانش آموزان 9 تا 15 سال مفید است و به طرح 

مباني مقدماتي و شناخت نقاشي اختصاص دارد.
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1009. صلواتیان، محمد حسین. راز نقاشي هاي قشنگ: سرزمین بیستم: نقاشي خالق. 
مشهد: به نشر: کتاب هاي پروانه، 1393، 24 ص، وزیري 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى: آموزش نقاشي، هنر هاي تجسمي، آفرینندگي، ادبیات نوجوانان

چكیده: هنگامي که مهارت در انجام کاري با نوآوري همراه شود، اثر جدیدي پدید مي آید که به 
آن اثر خالق مي گویند. کتاب پیش رو دربردارنده آموزش تكنیك هاي کاربردي نقاشي با بهره گیري 
از عكس و شكل است که با زبان ساده و با بیاني مختصر براي نوجوانان 9 تا 15 سال نگارش 

یافته است.

1010. صلواتیان، محمد حسین. راز نقاشي هاي قشنگ: سرزمین پانزدهم: ماژيك تینري. 
مشهد: به نشر: کتاب هاي پروانه، 1393، 24 ص، وزیري 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى: آموزش نقاشي، هنرهاي تجسمي، آفرینندگي، ادبیات نوجوانان

چكیده: مهم ترین ویژگي ماژیك هاي تینري این است که رنگي تخت و یكنواخت ایجاد مي کنند 
و پاک نمي شوند. در این اثر روش هاي گوناگون آفرینش تصاویر رنگي بر روي سطوح با بافت یا 
ساده و نیز تكنیك هاي رنگ آمیزي و خلق تصاویر ترکیبي با زبان ساده و جمله هاي کوتاه همراه با 

شكل هاي رنگي آموزش داده شده است.

1011. صلواتیان، محمد حسین. راز نقاشي هاي قشنگ: سرزمین پنجم: مداد شمعي. مشهد: 
به نشر: کتاب هاي پروانه، 1393، 24 ص، وزیري 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى: آموزش نقاشي، هنرهاي تجسمي، آفرینندگي، ادبیات نوجوانان

چكیده: یكي از ویژگي هاي مدادشمعي این است که با آن سریع تر از وسایل دیگر مي توان نقاشي 
کرد. در این کتاب تكنیك هاي گوناگون رنگ آمیزي با مدادشمعي روي کاغذ یا سطوح مختلف 
آموزش داده شده است. همچنین روش هاي خلق تصاویر و اشكال و پدیده هاي گوناگون با استفاده 

از این ابزار نقاشي نیز تشریح شده است.



1012. صلواتیان، محمد حسین. راز نقاشي هاي قشنگ: سرزمین چهاردهم: چاپ 2. مشهد: 
به نشر: کتاب هاي پروانه، 1393، 24 ص، وزیري 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى: آموزش نقاشي، هنرهاي تجسمي، آفرینندگي، ادبیات نوجوانان

چكیده: اگر کاغذ نقاشي را به چیزي که به رنگ آغشته شده است، بچسبانیم و اثر آن را روي 
کاغذ ایجاد کنیم، نوعي چاپ صورت گرفته است. در این کتاب ابزارهاي گوناگوني که به وسیله آنها 
مي توان رنگ را روي کاغذ آورد و اثر هنري خلق کرد معرفي شده است و روش آفرینش نقاشي با 
هر ابزار نیز توضیح داده شده است. همچنین تكنیك هاي خلق تصاویر ترکیبي، طراحي با شیشه یا 

پالستیك یا دیگر ابزارها نیز تشریح شده است.

1013. صلواتیان، محمدحسین. راز نقاشي هاي قشنگ: سرزمین چهارم: پنجره نقاشي. 
مشهد: به نشر: کتاب هاي پروانه، 1393، 24 ص، وزیري 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى: آموزش نقاشي، هنرهاي تجسمي، آفرینندگي، ادبیات نوجوانان

چكیده: در هر نقاشي بسته به موضوع آن یا سلیقه نقاش، کادربندي مي تواند تغییر کند و کادر 
انتخابي تاثیر زیادي در نقاشي دارد. اثر پیش رو حاوي تكنیك هایي است که فضاسازي، پرسپكتیو، 
زاویه دید و کادربندي را به نوآموزان با زباني ساده آموزش مي دهد. هر نكته به صورت مختصر و 

همراه تصاویر رنگي آموزش داده شده است.

1014. صلواتیان، محمد حسین. راز نقاشي هاي قشنگ: سرزمین دوازدهم: وايتكس. مشهد: 
به نشر: کتاب هاي پروانه، 1393، 24 ص، وزیري 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى: آموزش نقاشي، هنرهاي تجسمي، آفرینندگي، ادبیات نوجوانان

چكیده: بسیاري از تصورات ما مي تواند خارج از چارچوب هاي دست وپاگیر دنیاي واقعي باشد. 
دنیاي خیال موضوع مناسبي براي نقاشي است. اثر پیش رو روش هاي استفاده از وایتكس براي 
خلق نقاشي را به کودکان 9 تا 15 سال آموزش مي دهد. در بخش هاي کتاب ابزارهاي مورد استفاده 

و کاغذ مورد نیاز و طریقه استفاده از هر یك همراه با یادآوري نكته هاي ایمني تشریح شده است.
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1015. صلواتیان، محمدحسین. راز نقاشي هاي قشنگ: سرزمین دوم: مداد رنگي. مشهد: به 
نشر: کتاب هاي پروانه، 1393، 24 ص، وزیري 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى: آموزش نقاشي، هنرهاي تجسمي، آفرینندگي، ادبیات نوجوانان

چكیده: کودکان از نقاشي به عنوان وسیله اي قدرتمند براي بیان عواطف و احساسات خود کمك 
مي گیرند. اثر حاضر دربردارنده تكنیك هاي گوناگون نقاشي و رنگ آمیزي با مدادرنگي است که 
با زبان ساده براي نوجوانان و کودکان 9 تا 15 سال نگارش یافته است. طرز رنگ آمیزي اشیا و 

پدیده ها، تكنیك هاي خالق و برطرف کردن اشتباه ها از جمله  محتواي کتاب است.

تكه  يا  كوالژ  دهم:  سرزمین  قشنگ:  نقاشي هاي  راز  محمد حسین.  صلواتیان،   .1016
چسباني. مشهد: به نشر: کتاب هاي پروانه، 1393، 24 ص، وزیري 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى: آموزش نقاشي، هنرهاي تجسمي، آفرینندگي، ادبیات نوجوانان

چكیده: هر چیزي که بتوان آن را روي نقاشي چسباند، در شیوه تكه چسباني قابل استفاده است. 
کتاب حاضر به معرفي تكنیك تكه چسباني در خلق نقاشي و چگونگي کاربرد مواد قابل استفاده در 
این زمینه اختصاص دارد. در کتاب همچنین اشتباهات رایج در کاربرد وسایل و روش هاي صحیح 

خلق نقاشي نیز تشریح شده است.

و  كودكان  براي  ساز شناسي  سازها،  سرزمین  نگار.  پدرام،  هومن/  بابك،   .1017
نوجوانان. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شكوفه، 1392، 88 ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: ششم

كلمات كلیدى: آموزش موسیقي، سازها، هنر و فرهنگ

چكیده: بسیاري از کودکان در سني ساز خود را برمي گزینند که دیدگاه درستي درباره فیزیك، 
شیوه نواختن و حتي صداي ساز ندارند. کتاب حاضر با زبان ساده، برخي از سازهاي ایراني و ارکستر 
را براي کودکان معرفي مي کند. هدف این کتاب پایه ریزي ساختار ذهني کودک درباره سازها و 

شكل آنها بوده است.



1018. صلواتیان، محمدحسین. راز نقاشي هاي قشنگ: سرزمین سوم: ماژيك. مشهد: به 
نشر: کتاب هاي پروانه، 1393، 24 ص، وزیري 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى: آموزش نقاشي، هنر هاي تجسمي، آفرینندگي، ادبیات نوجوانان

چكیده: نقاشي با ابزارهاي گوناگون به تقویت حس دقت و حوصله کودکان در رنگ آمیزي کمك 
مي کند. اثر پیش رو دربردارنده آموزش نكته هاي مهم و روش هاي جدید نقاشي با ماژیك هاي 

گوناگون است. هر نكته با زباني ساده و همراه با تصویر درج شده است.

1019. صلواتیان، محمد حسین. راز نقاشي هاي قشنگ: سرزمین سیزدهم: واكس. مشهد: 
به نشر: کتاب هاي پروانه، 1393، 24 ص، وزیري 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى: آموزش نقاشي، هنرهاي تجسمي، آفرینندگي، ادبیات نوجوانان

چكیده: در بسیاري از مواقع، رنگ ها نقش نمادین دارند و ما با استفاده از رنگ ها مي توانیم به 
صورت گسترده تر و ساده تر مفاهیم را منتقل کنیم. در اثر حاضر روش هاي آفرینش نقاشي با استفاده 
از واکس، ابزارهاي پیاده سازي تكنیك و صفحه ها و ورق هاي مختلف براي خلق این نوع نقاشي با 

کمك تصاویر و با ادبیاتي ساده و روان آموزش داده شده است.

1020. صلواتیان، محمد حسین. راز نقاشي هاي قشنگ: سرزمین شانزدهم: خط و كپي. 
مشهد: به نشر: کتاب هاي پروانه، 1393، 24 ص، وزیري 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى: آموزش نقاشي، هنرهاي تجسمي، آفرینندگي، ادبیات نوجوانان

چكیده: یكي از عوامل موثر در زیبایي یك تصویر، خط است. دانش آموزان 9 تا 15 سال در این 
اثر روش هاي کاربردي و تكنیك هاي برتر استفاده از خطوط موازي، صاف، مورب و شكسته در 
نقاشي را مي آموزند. همچنین روش هاي خلق اثر هنري با بهره گیري از دستگاه کپي یا پرینت و 

تلفیق نقاشي ها نیز تشریح شده است.
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1021. صلواتیان، محمدحسین. راز نقاشي هاي قشنگ: سرزمین ششم: دنیاي زيباي 
رنگ ها. مشهد: به نشر: کتاب هاي پروانه، 1393، 24 ص، وزیري 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى: آموزش نقاشي، هنرهاي تجسمي، آفرینندگي، ادبیات نوجوانان

چكیده: دالیل مختلفي وجود دارد که مي تواند نقاشي را جذاب و دلنشین کند و یكي از مهم ترین 
دلیل ها رنگ است. در کتاب پیش رو ماهیت رنگ هاي اصلي در دنیاي نقاشي و دنیاي نور معرفي 
شده و رنگ هاي حاصل از ترکیب آنها نیز معرفي گردیده است. تضادهاي فام، مكمل، تیره و روشن 

و رنگ هاي خنثي از دیگر مباحث کتاب است.

1022. صلواتیان، محمد حسین. راز نقاشي هاي قشنگ: سرزمین نوزدهم: نقاشي ديواري. 
مشهد: به نشر: کتاب هاي پروانه، 1393، 24 ص، وزیري 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى: آموزش نقاشي، هنرهاي تجسمي، آفرینندگي، ادبیات نوجوانان

چكیده: نقاشي دیواري از جمله آثار هنري جذاب و باارزشي است که مي تواند از چارچوب دفتر 
نقاشي و محیط خانه بیرون برود و تزئین کننده خیابان و معابر عمومي باشد. در اثر حاضر مراحل 
تشكیل گروه هاي نقاشي، تقسیم کار و تهیه وسایل و شروع نقاشي توضیح داده شده است. همچنین 

نكته هاي اصلي و تكنیك هاي اساسي آن نیز با زباني ساده شرح داده شده است.

1023. صلواتیان، محمد حسین. راز نقاشي هاي قشنگ: سرزمین نهم: اكولین. مشهد: به نشر: 
کتاب هاي پروانه، 1393، 24 ص، وزیري 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى: آموزش نقاشي، هنرهاي تجسمي، آفرینندگي، ادبیات نوجوانان

چكیده: اکولین جوهر رنگي شفافي است که به آساني با آب ترکیب مي شود و وسیله مناسبي براي 
نقاشي است. اثر حاضر دربردارنده آموزش شیوه نقاشي با اکولین و بكارگیري تكنیك هاي کاربردي 
و ساده در خلق آثار نقاشي با این نوع جوهر است. در کتاب همچنین خطاهاي رایج در کاربرد این 

تكنیك و راهنماي حذف این خطاها آمده است.



1024. صلواتیان، محمد حسین. راز نقاشي هاي قشنگ: سرزمین هجدهم: نقاشي پازل. 
مشهد: به نشر: کتاب هاي پروانه، 1393، 24 ص، وزیري 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى: آموزش نقاشي، هنرهاي تجسمي، آفرینندگي، ادبیات نوجوانان

چكیده: نقاشي گروهي یك فعالیت هنري باارزش است و به کودکان کمك مي کند تا با دوستان 
خود ارتباط بهتري برقرار کنند. اثر حاضر حاوي آموزش روش هاي خالق براي آفرینش گروهي 
نقاشي تكه اي )پازل( است که با زباني ساده و بیاني مختصر براي نوجوانان و کودکان 9 تا 15 سال 
تدوین شده است. در بخش هاي گوناگون مراحل تقسیم کار، تهیه وسایل مورد نیاز و روش انجام 

کار تشریح شده است.

1025. صلواتیان، محمد حسین. راز نقاشي هاي قشنگ: سرزمین هشتم: آبرنگ. مشهد: به 
نشر: کتاب هاي پروانه، 1393، 24 ص، وزیري 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى: آموزش نقاشي، هنرهاي تجسمي، آفرینندگي، ادبیات نوجوانان

چكیده: آبرنگ از وسایل معروف نقاشي است و خیلي از نقاشان در سراسر دنیا از آن استفاده 
در  تلفیقي  تكنیك هاي  دیگر  و  آبرنگ  نقاشي  چهارگانه  شیوه هاي  حاضر  کتاب  در  مي کنند. 
رنگ آمیزي با این ابزار با زباني کودکانه و جمله هاي کوتاه تشریح شده است. در ابتداي کتاب نیز 

وسایل مورد نیاز براي این نوع نقاشي معرفي شده است.

1026. صلواتیان، محمدحسین. راز نقاشي هاي قشنگ: سرزمین هفتم: گواش. مشهد: به 
نشر: کتاب هاي پروانه، 1393، 24 ص، وزیري 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى: نقاشي، آفرینندگي، طراحي

چكیده: گواش ماده رنگي خوبي براي خلق آثار زیباي نقاشي است. در این اثر کودکان و نوجوانان 
راه هاي استفاده از گواش در رنگ آمیزي انواع نقاشي را مي آموزند. تكنیك هاي کاربردي براي 

استفاده از گواش، ترکیب رنگ ها، استفاده از آب و... نیز در این اثر توضیح داده شده است.
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1027. صلواتیان، محمد حسین. راز نقاشي هاي قشنگ: سرزمین هفدهم: نقاشي گروهي. 
مشهد: به نشر: کتاب هاي پروانه، 1393، 24 ص، وزیري 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى: آموزش نقاشي، هنرهاي تجسمي، آفرینندگي، ادبیات نوجوانان

چكیده: نقاشي گروهي نیاز به هم فكري، همكاري، صمیمیت و گذشت همه افراد گروه دارد، 
در غیر این صورت نتیجه مطلوب نخواهد بود. این اثر با تكیه بر سواد بصري کودکان، شیوه هاي 
کاربردي براي خلق نقاشي در گروه همساالن را با بهره گیري از تصاویر رنگي و ادبیاتي قابل فهم 

آموزش مي دهد. مطالب کتاب براي دانش آموزان 9 تا 15 سال مفید است.

1028. صلواتیان، محمد حسین. راز نقاشي هاي قشنگ: سرزمین يازدهم: چاپ 1. مشهد: به 
نشر: کتاب هاي پروانه، 1393، 24 ص، وزیري 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: پنجم و ششم

كلمات كلیدى: آموزش نقاشي، هنرهاي تجسمي، آفرینندگي، ادبیات نوجوانان

احساس  یا  اتفاق  یك  از  تجربه هاي شخصي  حاصل  نقاشي  موضوع هاي  از  بعضي  چكیده: 
است که بهره گیري از تكنیك ها در انتقال آن حس ها تاثیري غیرقابل انكار دارد. کتاب پیش رو 
روش بكارگیري ابزارهاي ساده و طبیعي براي ایجاد رنگ روي کاغذ و خلق نقاشي چاپي را با زبان 

ساده و تصاویر رنگي آموزش داده است.

1029. روکا، نوریا. سینما. مهناز نوروزي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شكوفه، 1392، 36 ص، 
خشتي 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: سوم تا ششم

كلمات كلیدى: دایرئالمعارف ها، هنر و فرهنگ، فیلم سازي

چكیده: در کتاب حاضر به زبان ساده و کودکانه مراحل مختلف ساخت، تدوین و مونتاژ فیلم 
توضیح داده شده است. عالوه بر شكل هاي رنگي، در جاي جاي کتاب فعالیت ها و سرگرمي هاي 

عملي براي درک بهتر روند فیلم سازي براي کودکان در نظر گرفته شده است.



1030. عظیمي، هدي. عروسك هاي انگشتي، راهي به سوي قصه گويي، بازي و 
خالقیت. تهران: موسسه پژوهشي تاریخ ادبیات کودکان، 1393، 80 ص، وزیري 

مخاطب:  معلم
كلمات كلیدى: نمایش عروسكي، عروسك هاي انگشتي، قصه گویي

چكیده: همراه کردن کتاب خواني با فعالیت هاي نمایشي، براي کودکان جالب و سرگرم کننده 
است؛ خصوصاً وقتي نمایش عروسكي باشد. این کتاب ساختن عروسك هاي انگشتي را به مربیان 
وکودکان مي آموزد. آن ها مي توانند نمایش هاي پیشنهادي را نیز با بچه ها اجرا کنند، عروسك ها را 

به نمایش درآورند و مفاهیم مورد نظرشان را به کودکان بیاموزند.

1031. سیش، ویكتوریا. كاردستي با بادكنك ها. مهناز نوروزي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي 
شكوفه، 1392، 32 ص، رحلي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا پنجم

كلمات كلیدى: کاردستي، بازي ها و سرگرمي ها، بازي هاي آموزشي

چكیده: بادکنك ها نه تنها وسیله اي براي بازي و تزیین جشن هاي کودکان اند، بلكه ابزاري براي 
ساخت کارهاي دستي نیز مي توانند باشد. این کتاب به کودکان کمك مي کند تا بیاموزند چگونه 
از بادکنك ها، چه باد شده یا باد نشده، سالم یا بریده شده، خالي یا پر شده از چیزي، کاردستي هاي 

خالقانه بسازند.

1032. سیش، ویكتوریا. كاردستي با جعبه هاي مقوايي. مهناز نوروزي. تهران: امیرکبیر: 
کتاب هاي شكوفه، 1392، 32 ص، رحلي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: سوم تا پنجم

كلمات كلیدى: کاردستي، بازي ها و سرگرمي ها، بازي هاي آموزشي

چكیده: روزانه ما کاالهاي زیادي را با بسته بندي ها و جعبه ها در شكل ها و اندازه هاي مختلف 
مي خریم. با کمي قوه تخیل مي توان از این اشیاء چیزهاي تزییني زیبایي ساخت. در این کتاب 
توضیحاتي مفصل درباره چگونگي ساخت 12 کاردستي با جعبه داده شده است و براي هر کاردستي 

نمونه هاي مشابهي ارائه گردیده است.
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1033. روکا، نوریا. موسیقي. مهناز نوروزي. تهران: امیرکبیر: کتاب هاي شكوفه، 1392، 36 
ص، خشتي 

مخاطب:  دانش آموز، معلم
پايه تحصیلی: اول تا پنجم

كلمات كلیدى: سازها، آموزش موسیقي، نت ها، نواها

چكیده: موسیقي زبان شگفت انگیزي است که با کمك آن بدون کالم مي توان درباره بسیاري 
چیزها سخن گفت. در این کتاب مفاهیم مقدماتي و مباني موسیقي، انواع تم هاي غمناک و شاد و 
علت به وجود آمدن حس هاي گوناگون از هر موسیقي تشریح شده است. همچنین گونه هاي مختلف 

ساز موسیقي در دنیا و انواع نت نیز معرفي و بررسي شده است.

1034. نقاشي هاي عجیب و غريب از جانوران: ساعت ها سرگرمي با خالقیت، طراحي، 
رنگ آمیزي. پریسا همایون روز. تهران: قدیاني، 1393، 256 ص، رحلي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا پنجم

كلمات كلیدى: آموزش نقاشي، هنر هاي تجسمي، آفرینندگي

چكیده: تمرین و ممارست در نقاشي باعث تقویت قوه خالق و استعدادهاي دیداري کودکان 
مي گردد. مجموعه حاضر دربردارنده تمرین هایي براي طراحي و نقاشي با موضوع هاي متعدد است. 
در هر بخش تصاویري در نظر گرفته شده که رنگ آمیزي خالقانه یا تغییر در سبك نقاشي را از 
کودکان مي طلبد. هر تمرین با هدف تقویت قوه خالقیت و آفرینش طرح هاي جدید تنظیم شده 

است.

1035. نقاشي هاي عجیب و غريب ازآدم ها: ساعت ها سرگرمي با خالقیت، طراحي، 
رنگ آمیزي. پریسا همایون روز. تهران: قدیاني، 1393، 256 ص، رحلي 

مخاطب:  دانش آموز
پايه تحصیلی: دوم تا پنجم

كلمات كلیدى: طراحي، آفرینش هنري، آموزش نقاشي، تمرین ها

چكیده: خالقیت یكي از نشانه هاي انسان هاي هنرمند است. این کتاب پر از طراحي هایي است 
که به صورت عملي و هنرمندانه هنرآموزان و نونهاالن را با نقاشي خالقانه آشنا مي کند. تمرین هاي 
درج شده در کتاب کودکان را عماًل به دنیاي خیال انگیز وارد مي کند و تكنیك هاي آفرینش هنري 

را به آنها مي آموزد.



1036. کیس، کارولین/ دیلي، تسا. هنر درماني كودكان. حمیرا سلیمي. تهران: دنیاي نو، 
1393، 432 ص، رقعي 

مخاطب:  معلم، مشاور، والدین
كلمات كلیدى: روان شناسي کودکان و نوجوانان، هنر، آموزش والدین

چكیده: هنردرماني روش مؤثر در تعریف و شناسایي مراحل رشد کودک با توجه به تأثیر بكارگیري 
خالقیت و استفاده از عناصر هنري است. طي مباحث کتاب تجربه هاي بالیني و عملي این حوزه از 
روان شناسي بازگو گردیده و هر یك به تفصیل بررسي شده است. توصیف هاي بالیني به شناخت 
بهتر ارتباط والدین و کودک مي انجامد و اختالف نسل ها در پرورش کودکان و روند درمان و 

پیشگیري از آسیب ها را شرح مي دهد.
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عنوان كتاب
پديد آورندگان
پايه تحصیلي 
موضوع
مخاطب
كلمات كلیدي 
نام ناشر
درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب 
نام و نشاني ناشران 
 

نمـــــايه ها

383 دورهآموزشابتدايي17/نمايهها



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي 384

آب آرام و دوستانش016
آب و هوا منشأ، ویژگي ها و کاربردها646

آتش در خانه خرگوش017
آتش در دل تاریكي1001
آتش سوزي در جنگل018

آتش نشان مي شوم019
آخرین سفارش020

آدم کوچك و خواب هاي بزرگ021
آدم کوچولوي گرسنه022

آدمك زنجبیلي023
آدینه ها اول ابتدایي780

آدینه ها چهارم ابتدایي781
آدینه ها دوم ابتدایي782

آرزوي پرواز024
آسان بخوان زیبا بنویس تقویت مهارت خواندن و درک مطلب    

ویژه دانش آموزان پایه اول ابتدایي820
آفتاب  پرست غمگین025

آقاي سه چرخه اي026
آلوچه و سنگ027

آمبوالنس مي رانم028
آموزش امال در دبستان821

آموزش بازیافت )بچسبان و بیاموز(962
آموزش خط تحریري فارسي چهارم دبستان1002

آموزش روان خواني قرآن کریم مقدماتي ویژه قرآن آموزان دوره 
ابتدایي و راهنمایي913

آموزش ریاضیات در دبستان530
آموزش مؤثر در کالس درس: راهبردهاي پژوهش محور براي 

افزایش موفقیت دانش آموزان706
پیش دبستاني،  مربیان  براي  )رهیافتي  بر طنز  مبتني  آموزش 

دبستاني و متوسطه اول(707
آموزش مفاهیم ساده براي کوکان531

معلمان،  براي  کودکان  به  مسئله  حل  مهارت هاي  آموزش 
اول  دوره  کودکان  ویژه  درمانگران  و  روان شناسان  مشاوران، 

دبستان )اول تا سوم ابتدایي(708
معلمان،  براي  کودکان  به  مسئله  حل  مهارت هاي  آموزش 
دوم  دوره  کودکان  ویژه  درمانگران  و  روان شناسان  مشاوران، 

دبستان )چهارم تا ششم ابتدایي(709
آموزش مهارت هاي زندگي کتاب کار ویژه دانش آموزان963

آموس در سرزمین تاریكي029
آن چه یك کتابدار کودک باید بداند! چگونه یك کتابخانه پویا و 

فعال داشته باشیم؟710
آنچه والدین پیش دبستاني ها و کالس اولي ها باید بدانند711

آواز دایره030
آواز کالغ031

آیا این راش است؟647
آینه هاي سورنا032

ابوعبداهلل زنجاني و تاریخ قرآن914
ابي آشتي مي کند033

ابي بهترین دوستش را پیدا مي کند034
ابي پرستار بچه مي شود035

عنوان کتاب
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 ابیگیل پري نسیم036
 اتل متل شعر پوتكا و پوتكا579

 اتل متل شعر هم چین و هم چین580
 اتو822

 اثر انگشت823
 احترام به دیگران037
 احترام به والدین712

 ادبیات تیزهوشان824
 اردک و روباه038

 ارزش هاي جاویدان915
 ارشمیدس: واضع ریاضیات تطبیقي کاربردي648

 اریك039
 از خطر ایمن باشیم!964

 از ذره بین تا میكروسكوپ هاي معمولي649
 از کجا  معلوم؟040

 از ماهي قلدره نترس041
 ازدواج فامیلي و دو داستان دیگر042

 اسب حنایي، مجموعه شعر کودک581
 استورم پري رعد وبرق043

 استیلث ،پلنگ شبح گونه044
 اسم من ...مثلث532
 اسم من.. مربع533
 اسم من... دایره534

 اطلس مصور کودکان مردم جهان954
 افسانه ابیانه045

 افسانه درخت خرما و بزي582
 افسانه فلك االفالک046

 افسانه هاي ملي هندوستان047
 اکوینوس، اسب شبح گونه048

 اگر اسب بودي...049
 اگر دلفین بودي...050
 اگر گرگ بودي...051

 اال در مدرسه052
 االغ سخنگو053

 الفباي موتور سیكلت سواري به زبان ساده054
 امام به من لبخند نزد055

 امان از دست کالسهاي فوق برنامه056
 امدادگر مي شوم057

 امشب بزغاله ها خوابشان نمي آید058
 امال را 20 بگیریم سوم ابتدایي825

امال سوم دبستان826
امالي پایه اول دبستان827

امالي خالق اول دبستان: نوآوري در آموزش و تمرین امال با 
شیوه هاي خالق و متنوع828

امالي فارسي پایه اول ابتدایي829
انار و قاصدک059

اندر حكایت شیرین بیمه583
اندیشة نابـ  بررسي تطبیقي گزاره هاي اصلي تفكر انتقادي از 
نگاه صاحب نظران آن حوزه با دیدگاه امام  علي علیه السالم713

انشاي قاتل060
انگیزش و اعتماد به نفس )با تأکید بر جنبه هاي مدیریتي(714

اوضاع قاراشمیش مي شود061
اولین نماز من584

اولین و مهم تریم گام آموزش قرآن916
اون چیه رو دیواره؟ ایلیا بي قراره585

ایرج062
ایستگاه063

ایلیا غذا نخورده بازي کرده نبرده586
این نامه براي شماست؟064

اینترنت )به همراه کتاب کار(936
نه،  بود!  اینطوري  اینطوري!  نه،  اینطوري!  نه،  بود!  اینطوري 

اینطوري! نه، اینطوري!065
ایوي پري مه066

با چتري از شكوفه587
با خواهرم موتور مي رانیم067

با دو چشمم مي چشم588
با فرزندان مان در دنیاي مجازي937

و  زباله  درباره  داستاني  مي شود:  کار  به  دست  اسفنجي  باب 
بازیافت068

باب اسفنجي سبز مي شود965
بادام شیرین830

بادبادک ها069
بادبادک خیال من ...589

بادکنك زبولون070
بادهاي پاییزي، بادهاي بهاري و دو کبوتر071

باز مصرف، بازیافت، بازکاهي در مصرف فلزات966
باز مصرف، بازیافت، بازکاهي در مصرف مواد غذایي967

باز مصرف، بازیافت، بازکاهي درمصرف آب968
باز هم مي توانم: ویژه دانش آموزان سال ششم دبستان )تلفیقي از 
کتاب هاي درسي پایه ششم در راستاي کاربست یافته هاي طرح 
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تحقیقاتي تیمز و پرلز و تحقق اهداف برنامه EFA آموزش 
براي همه783

بازوي ستاره دریایي072
بازي جدید نادي073

بازي کنیم، شاد باشیم074
بازي و هنر آموزش ریاضي535

بازیافت969
بازي هاي المپیك حشرات075

بازي هاي امالیي831
بازي هاي روز چهارشنبه010

باغ الفبا832
باغ بي انتها076

باغبان و فرشته آه077
باغي پر از ستاره917
بال هاي فرشته078
باني خرگوشه079

بپر باال080
بچه دار شدن مامان خرسه081

بچه ها سالم: آشنایي با آداب سالم918
بچه ها مواظب باشید970

بچه هاي سرزمین گربه082
بخوانیم و بنویسیم دوم دبستان833

بدن انسان650
برادر عقاب، خواهر آسمان083

براي آزمون تیمز آماده شویم سؤال هاي هدفدار ریاضي براي 
دانش آموزان دوره ابتدایي536

برسد به دست معلم عزیزم084
برنامه ریزي استراتژیك در آموزش و پرورش715

برنامه ریزي  درسي  در عصر پست مدرن716
بزي که بود و بزي که نبود085

بسته آموزشي، برنامه درسي ویادگیري اثربخش717
بفرمایید پیراشكي شیمپالو!086

بگذار بروم مدرسه، شیمپالو!087
بگومگوي نخ و سوزن088

بلبل089
بلوطي که برگ هایش را قورت داد090

بلیز، اژدهاي یخ091
بو مي کنم با بیني590

بوس بابا بزرگ092
به دنیاي مجازي خوش آمدید938

به سوي رویاها093
به شیریني قند094

به ماه دست بزن095
بهار چشمان تو096

بیدار شو کرم کوچولو097
بیش فعالي از تعریف تا درمان718

پادشاه خوب098
پادشاهي که کشورش را گم کرد099

پازل هاي کن کن: تمرینات مداد، کاغذي هدفمند011
پالي پري سرگرمي100

پاهاي تو منهاي یك591
پایاني براي یك داستان و دو داستان دیگر101

پرستوهاي زیبا102
پرسش هاي چهارگزینه اي علوم ششم- تیزهوشان651

پرل پري ابر103
پرنده قرمز104

پروانه834
پروانه ها652

پرورش تفكر منطقي کودکان )تمرینات عملي(003
مشاوره  در  کاربردي  راهبردهاي  ـ  مستقل  یادگیري  پرورش 

تحصیلي براي افزایش موفقیت دانش آموز719
پریزادان درخت سیب105

پسر پرانرژي106
پسري که غول را کشت107

پشت سر پاییز592
پلیس مي شوم108

پلیس و آموزش و پرورش )رویكرد تعاملي براي ارتقاي فرهنگ 
ترافیك(720

پنبه شاهزاده خانم موش ها109
پنج انگشتي و مدادرنگي ها110

پولك هاي چوبي111
پیتر پنگوئن قهرمان112

پیراهن یادگاري113
پیري که جوان شد114

پیغام بادبادک115
پیغام گرگ به سگ گله116

پیك آدینه پایه اول ابتدایي784
پیك آدینه پایه چهارم ابتدایي785

پیك آدینه پایه دوم ابتدایي786
پیك آدینه پایه سوم ابتدایي787
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 پیك آدینه پایه ششم ابتدایي788
 پیك آدینه چهارم دبستان789

 پیك آدینه دوم دبستان790
 پیك آدینه سوم دبستان791

 پیك آدینه ششم دبستان792
 پیمان شكني117

 تئاتر1003
 تا سه  نشه بازي  نشه118

 تاالپ... سیب افتاد119
 تام بندانگشتي120

 تأثیر بد121
 تبیین رویكرد برنامه و محتواي کتاب هاي درسي جدید التألیف 
پایه چهارم ابتدایي )قرآن، فارسي، مطالعات اجتماعي، هنر و 

ریاضي(721
 تدي جادویي من122

 تراکتور مي رانم123
 ترانه هاي عیدنوروز براي 3 تا 7 ساله ها593
 تكنیك هاي خالقیت و مدیریت تفكر722

 تلخ و شیرین124
 تنها خدا فهمید594

 تو سرماي زمستون سوسكي و راز پنهون125
 تو کي هستي؟!126

 تو کي هستي اسب راه راهي127
 تو میوه درختي595

 توتو، مرغ ممتاز شماره یك128
 توسعة مطالعات پژوهشي معلّمان )کاربردي کردن پژوهش(در 

آموزش و پرورش723
 تولد بابا بزرگ129

 تولدت مبارک خانم خرسه!130
 تولدت مبارک!596

 توماس ادیسون653
 توي شكم این گرگ چه خبر است؟131

 تیزهوشان فارسي ششم ابتدایي 1000 سوال793
 تیزهوشان ویژه 31 استان ششم ابتدایي794

 جام شیشه اي و معجزه132
 جانوران این جا و آن جا133

 جایي که وحشي ها هستند134
 جدال در محله135

 جزمین پري هدیه136
 جزیره آبي137

 جزیره ریاضي )کتاب کار و تمرین ریاضي دوم ابتدایي(537
 جزیره ي انرژي971

 جزیره ي بي تربیت ها )جلد 3(138
 جزیره ي بي تربیت ها )جلد2(139
 جشن آتش، علي پسر بویه140

 جشن نماز: آموزش کامل نماز919
 جغد دانا و الک پشت141

 جك و لوبیاي سحرآمیز142
 جمشید143

 جنجال بزرگ در زمستان سرد144
 جنگ طال145

 جوانمردان صحرا یعقوب لیث146
 جوجه خروس نادان147

 جیرجیرک و عاقبت تنبلي148
 جیرجیرک835

 چالش هوش سطح آسان)جلد اول(724
 چالش هوش سطح سخت)جلد سوم(725
 چالش هوش سطح متوسط)جلد دوم(726

 چتر836
 چرا باید با دوستانم سهیم باشم؟972
 چرا باید به دیگران کمك کنم؟973

 چرا باید خوب غذا بخورم؟974
 چرا باید خوب گوش کنم؟975

 چرا باید در مصرف آب صرفه جویي کنم؟976
 چرا باید در مصرف انرژي صرفه جویي کنم؟977

 چرا باید زباله ها را بازیافت کنم؟978
 چرا باید مواظب طبیعت باشم؟979

 چرا پرنده ها صبح به صبح آواز مي خوانند؟149
 چرتكه: ریاضي سوم دبستان538

 چري پري کیك150
 چشم  به راه151
 چشم گرگ152

 چشم انداز پرورشي مدرسه727
 چگونه از فرزندانتان در مقابل خطرات اینترنت و تلفن همراه 

محافظت کنید728
 چگونه به دانش آموزان کمك کنیم فكر کنند؟004

 چگونه فرزندانمان را در ریاضي موفق کنیم729
 چوپان خواب،  گرگ بیدار153

 چوپان دروغگو154
 چه بویي داشت جوراب شیمپالو!155



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي388

 Whats holding= موفقیت شماست؟ مانع   چه عاملي 
you back730

 چهل  و  چهار داستان از کشكول شیخ بهایي156
تو سرفه کني،عطسه کني،سكسكه  باعث مي شود که   چي 
کني، آروغ بزني، چشمك بزني، خمیازه بكشي، عرق کني و 

بلرزي؟980
 چي به چیه؟ کي به کیه؟157

 حاجي فیروز من158
 حجاب597

 حس مي کنم با دستم598
 حسني و هفت سیب سرخ159

 حفظ آسان قرآن920
 حفظ قرآن؛ اولویت هاي حفظ برخي از سوره ها و آیات قرآن921

 حلزون837
 حمومك رنگ ها599
 حیوان هاي باوفا160

 خار پشت و الک پشت161
 خاطرات چوبي1004

 خاطرات یك قورباغه654
 خاله پیره و خاله پیرتره162

 خاله سوسكه کجا مي ري؟163
 خاله شمسي کجاست، شیمپالو!164

 خانم جوجه تیغي165
 خانه اي در بهشت166

 خانه ي خاله پیرزن دور نیست167
 خانه ي خدا در کوچه ماست168

 خدا تو را به ما داد169
 خدایا دوستت دارم که به من بابا دادي!170

 خدایا دوستت دارم که به من مامان دادي!171
 خرچنگ نادان و پلیكان172

 خرس کوچولو و درخت آرزوها173
 خرس838

 خرسُك پیدا کنیم174
 خرسي و حسودي175

 خرگوش باهوش و شیر نادان177
 خرگوش باهوش176
 خرگوش دهمي178

 خرگوش کوچولو خرس را بیدار نكني!179
 خرگوش مي ره مدرسه، عاشق کالس و درسه180

 خرگوش ها181

 خرگوش هاي بازیگوش182
 خطر! جادوگران مشغول کارند!183

 خنده چشم بسته184
 خنده هاي تربچه اي185

 خواب اژدها186
 خوابش نمي بره187

 خواب هاي پرقویي188
 خواستگاري839

 خواننده نسل جوان، شیمپالو!189
 خوب ، بد کدام یك؟190

 خوراک  مغز براي  مصرف  یك  سال731
 خورشید و سرزمین هایي که خورشید در آن جا مي درخشد656

 خورشید655
 خوش به حال من600

 خوشبختانه شیر191
 خوش بختي، چه چیز نیست؟ )چگونه خوشبخت نشویم!(732

 خیاط و موش ها192
 داد از ته گلو193

 داستان دوستي194
 داستانك  هاي خرگوش حكیم195

 داستانك هاي نخودي196
و  کودکان  براي  مذهبي  و  تاریخي  افسانه هاي  و  داستان ها   

نوجوانان197
 داستان هاي فكري براي کودکان ایراني )1(005

 داستان هاي فكري براي کودکان ایراني )10(006
 داستان هاي فكري براي کودکان ایراني )2(007
 داستان هاي فكري براي کودکان ایراني )3(008
 داستان هاي فكري براي کودکان ایراني )9(009

 دامادي آقا کالغه601
 دانشنامه قاتالن جنگل657

 دانش نامه کودک و نوجوان بدن انسان658
 دایرئالمعارف پول و زندگي955

 دختر بندانگشتي198
 دختر روشني: زندگي نامه حضرت فاطمه زهرا )س(199

 دختر کوچولو، فرمانده سبیلو200
 دخترک کبریت فروش201
 دختري دارم، شاه نداره202

 دختري که هیچ وقت اشتباه نمي کرد203
 در پي شباویز204

 در جست و جوي مقبره205
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 درخت بیسكویت و چند داستان دیگر206
 درخت سحرآمیز و دو داستان دیگر207

 درخت سخنگو208
 درختي که دلش براي زمستان تنگ شد209

 دردسر هاي شاهنشاه210
 درس آزمون )1(چهارم ابتدایي795
 درس آزمون )1(سوم ابتدایي796
 درس آزمون )2(سوم ابتدایي797

 درس پژوهي733
 درس نامه امام شناسي قرآني )جلد اول(؛ طرحي نو در تبیین مقام 
امامت براساس نگرشي عقلي به جهان شناسي و انسان شناسي 

قرآن922
 درس هاي عمومي براي تیزهوشان ششم دبستان798

 درس هایي از قرآن کریم: قرآن مصور براي نوجوانان و جوانان 
جزء بیست ونهم923

 درس هایي از قرآن کریم: قرآن مصور براي نوجوانان و جوانان 
جزء سي ام924

 درسي که لك لك به روباه داد211
 دروغگویي کودکان و روش هاي اصالح و درمان734

 دریاي آبي840
 دست براي زدن نیست981

 دفترچه خاطرات یك کالغ212
 دکتر پارکینگ213

 دل درد659
 دلنگ و دلنگ602

 دمت را کوتاه کنم؟214
 دندان215

 دندان هاي کوسه ماهي216
 دنیاي عجیب نور و رنگ660

 دنیاي من و مادربزرگ: بازي هاي ساده و سرگرم کننده براي 
شادي نوه ها735

 دو ببر شجاع، زیر نور ماه217
 دو پرنده218

 دو کلمه حرف ماشین حساب پنجم دبستان539
 دوالپا219

 دوچرخه جادویي و چند داستان دیگر220
 دور از خانه221
 دوراندیش222

 دوست خدا223
 دوستان باوفا224

 دوستي مورچه و کبوتر225
 دوستي موش و کالغ226

 دهقاني که زبان حیوانات را مي فهمید و دو داستان دیگر227
 دیداري شگفت با ابوریحان بیروني228

 دیداري شگفت با استاد سخن سعدي شیرازي229
 دیداري شگفت با شیخ بهایي230

 دیداري شگفت با محمدبن موسي خوارزمي231
 دیكته شب دوم دبستان براساس معیارهاي ارزش یابي کیفي 

توصیفي841
 ذره بین842
 راپونزل232

 راز دره ي فانوس ها233
 راز دریا603
 راز مینا234

 رازهاي موفقیت پسران736
 راشوک، غول غار235

 راه روشنـ  در مسیر آرامش خانواده، رشد و تعالي فرزندان737
 راه و چاه: قصه هاي قرآني925

 راه و سنگ236
 راه و سنگ237

 راهكارهاي کاربردي رفع مشكالت امالیي کالس اولي ها843
 راهنماي آزاداندیشي982

 راهنماي نگارش و انشا براساس فارسي چهارم دبستان844
 راهنماي نگارش و انشا براساس فارسي سوم دبستان845

 راهنماي نگارش و انشا براساس فارسي ششم دبستان846
 راهنماي والدین براي آموزش بهتر کتاب درسي علوم تجربي 

اول دبستان661
 راهنماي والدین براي آموزش بهتر کتاب درسي علوم تجربي 

دوم دبستان662
 راهنماي والدین براي آموزش بهتر کتاب درسي علوم تجربي 

سوم دبستان663
 راهنماي والدین براي آموزش بهتر کتاب درسي فارسي اول 

دبستان )مهارت هاي خوانداري(847
 راهنماي والدین براي آموزش بهتر کتاب درسي فارسي دوم 

دبستان )مهارت هاي خوانداري(848
 راهنماي والدین براي آموزش بهتر کتاب درسي فارسي سوم 

دبستان )مهارت هاي خوانداري(849
 ربات238

 رشد اعتقادي دانش آموزان )رویكرد دیني در رشد اخالقي-
اعتقادي(738
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 رفتار درماني: روش هایي براي تغییر سریع رفتار کودکان4-
11ساله739

 رفتم باال انار بود604
 رفتم باال سیب بود605

 رفتم باال مورچه بود606
 رفیق از زورگوها نترس! شجاع باش983

 رفیق... استرس نداشته باش! آروم باش984
 رفیق... بي ادب نباش! با نزاکت باش985
 رفیق... عصباني نباش! خونسرد باش986
 رفیق...دقیقه نودي نباش! منظم باش987

 رفیق...شلخته نباش! مرتب باش988
 رفیق...مثل غارنشین ها نباش! با کالس باش989

 رقص درناها239
 رنگ و ...240

 روان خواني فارسي اول ابتدایي850
 روباه تشنه و انگورهاي شیرین241

 روباه دم بریده242
 روباه و زاغ و ده قصه دیگر243

 روز شكار244
 روزهاي بیماري245

 روزهایي که ابري بود، حادثه هاش رنگي بود607
 روزي که چشم هاي گربه ام رنگي شد246

 روش هاي تقویت امال در دوره ابتدایي بارویكرد کمي و کیفي 
ارزشیابي توصیفي851

 روش هاي کمي تحقیق در برنامه ریزي آموزشي740
 روش هاي نوین ارزشیابي در دوره ابتدایي741

 رویاي درخت ها و دو داستان دیگر247
 رویاي قطره248

 ریاضي 4ام دبستان )کتاب کار(540
 ریاضي اول دبستان )کتاب کار(541

 ریاضي اول دبستان: کتاب کار و تمرین542
 ریاضي چهارم ابتدایي543

 ریاضي دوم ابتدایي544
 ریاضي دوم دبستان )کتاب کار(545

 ریاضي دوم: کتاب آزمون546
 ریاضي سوم ابتدایي: کتاب کار و تمرین548

 ریاضي سوم ابتدایي547
 ریاضي ششم فرهیختگان549

 ریاضیات بین المللي 1550
کلیه  در  ریاضیات  به  بخشیدن  جذابیت  جادویي:  ریاضیات   

پایه ها551
 ریاضي دان کوچك پایه ي سوم ابتدایي552

 زال و سیمرغ852
 زباله جمع مي کنم249

 زبان آموزي و خالقیت )1(853
 زبان  آموزي و خالقیت )2(854
 زردآلو طالیي و زردآلو زرده250

 زمین بیمار ما990
 زندگي نامه اهل بیت )علیهم السالم(251

 زندگي نامه چهارده معصوم )علیهم  السالم(252
 زیبا، سرخط آموزش خط تحریري کتاب کار فارسي چهارم 

دبستان )خوانداري(1005
سوم  فارسي  کار  کتاب  تحریري  خط  آموزش  سرخط  زیبا،   

دبستان )خوانداري(1006
 زیبا،سرخط آموزش خط تحریري کتاب کار فارسي دوم دبستان 

)خوانداري(1007
 زیباترین سرزمین دنیا253

 زیر شاخه درخت به608
 ژاکت855

 ژینژانبر مرغ نوروزي254
 سارا به دندانپزشكي مي رود991

 سایه اي که سر نداشت، دم نداشت، تن نداشت255
 سبیل عمو256

 سحرخیزان تنها: خاطراتي از روزه گرفتن نوجوانها257
 سردار سرکش بهرام چوبین258

 سرزمین اول: آشنایي1008
 سرزمین بیستم: نقاشي خالق1009

 سرزمین پانزدهم: ماژیك تینري1010
 سرزمین پنجم: مداد شمعي1011
 سرزمین چهاردهم: چاپ 21012

 سرزمین چهارم: پنجره نقاشي1013
 سرزمین دوازدهم: وایتكس1014

 سرزمین دوم: مداد رنگي1015
 سرزمین دهم: کوالژ یا تكه چسباني1016

 سرزمین سازها، ساز شناسي براي کودکان و نوجوانان1017
 سرزمین سوم: ماژیك1018

 سرزمین سیزدهم: واکس1019
 سرزمین شانزدهم: خط و کپي1020

 سرزمین ششم: دنیاي زیباي رنگ ها1021
 سرزمین نوزدهم: نقاشي دیواري1022
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 سرزمین نهم: اکولین1023
 سرزمین هجدهم: نقاشي پازل1024

 سرزمین هشتم: آبرنگ1025
 سرزمین هفتم: گواش1026

 سرزمین هفدهم: نقاشي گروهي1027
 سرزمین یازدهم: چاپ 11028
 سفر به خیر قطره کوچولو259

 سفره خالي و بره خال خالي609
 سفید برفي و هفت کوتوله260

 سقوط مدرسه کجكي261
 سلول بنیادین داستان262

 سنجاب خاکستري263
 سنجاب گستاخ264

 سنجاب هاي آتش   پاره به جنوب مي روند265
 سنجاب هاي آتش پاره و گربه ي همسایه266

 سنجاب هاي آتش پاره!267
 سواد خواندن اول دبستان- داستان هاي کوتاه همراه با پرسش 

براساس حیطه بندي آزمون بین المللي پرلز، کلیله ودمنه856
 سواد خواندن پنجم دبستان- داستان هاي کوتاه همراه با پرسش 

براساس حیطه بندي آزمون بین المللي پرلز، مثنوي معنوي857
 سواد خواندن چهارم دبستان- داستان هاي کوتاه همراه با پرسش 

براساس حیطه بندي آزمون بین المللي پرلز، کلیات سعدي858
 سوار بر اسب باد268

 سوسكچه و برق برقي269
 سوسكي خانم باغچه مي خواد اطاق با طاقچه مي خواد270

 سوسكي خانم پر داره اگر چه شوهر داره271
 سوسكي داره یه بچه تو بقچه، روي طاقچه272
 سوسكي و سیل و بارون موشي توي بارون273

 سه پرسش براساس داستاني از لئو تولستوي274
 سیب و درخت و دختر275

 سیب و کرم کوچولو276
 سیب هاي گاززده277

 سیري در سرویراستاري278
 سینما1029

 شازده کوچولو279
 شاهزاده خانم و نخود280

 شاهزاده ي قورباغه281
 شایعه پراکني282
 شب تاریك610

 شب شده الال کنیم283

 شب مثل بهشت284
 شبح سر هربرت سنگ سیاهچال285

 شبي که تو به دنیا آمدي286
 شبیه پرنده287

 شتري از دل کوه288
 شجاعت خالقّیت742

 شخص شخیص ثالث بزرگ )بیمه شخص ثالث با تكیه بر 
خودروهاي سنگین(289

 ششمي ها290
 شعرهایي درباره ي امانت داري611

 شعرهایي درباره ي پاکیزگي612
 شعرهایي درباره ي حق همسایه613
 شعرهایي درباره ي خوش قولي614

 شعرهایي درباره ي رازداري615
 شعرهایي درباره ي راست گویي616

 شعرهایي درباره ي روزه617
 شعرهایي درباره ي شكرگزاري618

 شعرهایي درباره ي قرآن619
 شعرهایي درباره ي مراقبت از خود620

 شعرهایي درباره ي نماز621
 شعرهایي درباره ي نیكي به پدر و مادر622

 شكارچي اژدها291
 شكالتي، خرمالویي292

 شگفتي هاي علمي و زبان ریاضي قرآن926
 شنل قرمزي293

 شوق هستيـ  روش هایي براي ایجاد تغییر مثبت در زندگي743
 صداي بال لك لك ها623

 صداي ساز سهراب294
 صرفه جویي در مصرف انرژي992

 صندلي859
 صندوقچه امید295

 صیاد و سه ماهي296
 صیاد و موش زرنگ297

 طرح پرورشي: پایه اول744
 طرح پرورشي: پایه پنجم745
 طرح پرورشي: پایه چهارم746

 طرح پرورشي: پایه دوم747
 طرح پرورشي: پایه سوم748

 طرح درس حل مسئله ریاضیات کانگورو پنجم دبستان554
 طرح درس حل مسئله ریاضیات کانگورو چهارم دبستان555
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 طرح درس حل مسئله ریاضیات کانگورو دوم دبستان556
 طرح درس حل مسئله ریاضیات کانگورو سوم دبستان557

 طرح درس حل مسئله553
 طلسم بیشه298

 طوطي و دزدان299
 طوطي860
 ظرف861

 عروسك862
و  بازي  قصه گویي،  سوي  به  راهي  انگشتي،  عروسك هاي   

خالقیت1030
 عصاي جادویي و چند داستان دیگر300

 عصایي که مار شد301
 علوم 4ام دبستان- کتاب کار664

 علوم اول دبستان665
 علوم تجربي 2 )دوم دبستان(666

 علوم تجربي اول دبستان: کتاب کار و تمرین667
 علوم تجربي چهارم دبستان668

 علوم دوم دبستان- کتاب کار669
 عمر کي طوالني تره؟302
 عملیات نجات در فضا303

 عید شما مبارک، شیمپالو!304
 غذایي خوشمزه براي شیمپالو!305

 غریبه آشنا306
 غم هاي قالبي624

 غول863
 فارسي 4ام دبستان )کتاب کار(864
 فارسي 6ام دبستان )کتاب کار(865
 فارسي اول دبستان )کتاب کار(867

 فارسي اول دبستان866
 فارسي چهارم: کتاب کار و آزمون868

 فارسي دوم دبستان )کتاب کار(869
 فارسي دوم دبستان: کتاب کار و آزمون870

 فارسي سبز چهارم دبستان871
 فارسي سوم ابتدایي کتاب کار و آزمون872

 فارسي ششم دبستان کتاب کار و آزمون873
 فاصله اي که پیر شد307

 فالوده شیرازي براي دختر تهراني308
 فانوس لین  یي309

 فرشته ماهي و کاهوي دریایي310
 فرشته اي که زمین را دوست داشت، آسمان را نه!311

 فرشته هاي خیاط312
 فرفره874

 فرن پري سبز313
 فرود و بهرام875

 فرهنگ نامه سوره هاي قرآن به زبان ساده927
 فضانورد876

 فكر بكر احمقانه314
 فكر مي کني مطالعه بلدي؟!749

 فلیكس به کشف کره ي زمین مي رود: همراه با شش نامه از 
فلیكس و نقشه ي جهان315

 فلیكس و ماجراي چمدان پرنده316
 فیبي پري لباس317

 فیل بزرگ و موش زرنگ318
 فیل هاي رنگي319

 قاضي عادل و دو داستان دیگر: )چتر آفتابگیر- تله موش(320
 قالي بپر، ما را ببر به تهران321

 قایق راني مي کنم322
 قد سر سوزن625

 قرآن  براي  بچه ها928
 قرآن کریم جزء سي ام به انضمام: آیه الكرسي، آمن الرسول، آیات 
نماز غفیله، انسان )آیه 5 تا 9(، جمعه )آیه 9 تا آخر(، آل عمران 

)آیه 189 تا 194(929
 قرض عبداهلل323

 قشنگ ترین قصه ها براي کودکان324
خانم  خروس  و  خدایي  آقاي  خروس  صلح:  و  جنگ  قصه   

خیریه325
 قصه طوطي خانم و آقاي بازرگان326

 قصه ماشین ممدعلي327
 قصه گویي در کالس درس328

 قصه هاي الكي پلكي 3331
 قصه هاي الكي پلكي329
 قصه هاي الكي پلكي330

 قصه هاي امثال و حكم دهخدا )1(332
 قصه هاي پري ها333

 قصه هاي حیله و حیله گري334
از  برگزیده  براي بچه هاي خوب: قصه هاي   قصه هاي خوب 

گلستان و ملستان335
 قصه هاي خوراکي ها و شكموها336

 قصه هاي خورشید و ماه337
 قصه هاي سروته338
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 گنبد طال، دوستان ناقال393
 گنجشك و خانم کبوتر394
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 هدیه اي براي تیمي کوچولو495

 هرکسي غیر از خودم496
آشنا  معدني  مایعات  )با  نیستم  نروم،  گر  مي روم  اگر   هستم 

شویم(702
 هفت رویاي کالغ497

 هفت عادت کودکان شاد778
 هم روزنامه هم کلوچه641

 همبازي؛ تمرینات دقت، تمرکز و توجه ویژه کودکان 5 الي 12 
ساله و کودکان با تشخیص اختالالت یادگیري، بیش فعالي و 

نقص توجه002
 همسایه مردم آزار498

 همسایه میز به میز499
 همه با هم500

 همه سوار کشتي شوید501
 همه مرا دوست دارند1000

 همیشه ي همیشه دوستت دارم502
 هندوانه912

 هنر درماني کودکان1036
 هنر شطرنجي همگام با ریاضي اول دبستان578

 هواي نوبهاري642
 هوشا در جست و جوي راز زیست گنبد503

 هیوالي گرشن504
 هیوالي نامرئي643

 یان و یولیا اسباب کشي مي کنند505
 یان و یولیا باغچه دارند506

 یان و یولیا به مدرسه مي روند507
 یان و یولیا به مسافرت مي روند508

 یان و یولیا تنها هستند509
 یان و یولیا جشن تولد مي گیرند510

 یان و یولیا در مهد کودک511
 یان و یولیا گم مي شوند512

 یان و یولیا مریض مي شوند513
 یخي که عاشق خورشید شد514

 یزد و تابستون با بچه هاي شیطون515
 یك پرس موش516
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 یك بار دیگر قورباغه517
 یك پرش و دو پرش و سه پرش518

 یك تكه آسمان519
 یك درس تازه520

 یك روز پرماجرا521
 یك شهر دو برادر522
 یك قاچ هندوانه644

 یك قوري پر از قور645
 یك مشكل پنگوئني523

 یك موجود خیلي عجیب524
دوستي  یك  داستان  کریسوال  جست وجوي  در  یوالنته 

بي پایان525
بازي بریدم و دویدم001

100 حقیقت درباره اقیانوس ها703
100 حقیقت درباره نجات زمین704

101 بازي و سرگرمي خالقانه آموزشي اول ابتدایي012

 101 بازي و سرگرمي خالقانه آموزشي دوم ابتدایي013
 101 بازي و سرگرمي خالقانه آموزشي سوم ابتدایي014

 12 قصه از امام علي)ع( و یارانش با نگاهي به نهج البالغه526
130 بازي گروهي و 130 بازي انفرادي براي کودکان015

1300 نكته، درس و پرسش اول ابتدایي817
20 آزمون تیزهوشان ششم دبستان همراه با سؤاالت درس تفكر 

و پژوهش818
 31 IIIustrated اردیبهشت=  براي  تصویري  قصه   31

Stories for Ordibehesht for children527
زیست شناسي،  ستاره شناسي،  درباره ي  علمي  آزمایش   365

شیمي، زمین شناسي و جغرافیا، فیزیك، آب و هوا705
 366 قصه تصویري براي روزهاي سال528

 547 روش براي مدیریت برتر779
 6 قصه از اسكاروایلد براي بچه ها529

 7 کتاب چهارم دبستان819
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پدید آورندگان )مولف و مترجم(
نمایه نام پدیدآورندگان )نویسنده و مترجم(

آذر شهاب، آذرمیدخت 052
آذربایجاني، محمد 704

آذریزدي، مهدي 335، 340، 346، 348
آذرنوش، مینا 753
آرمیتج، روندا 524
آرین، فهیمه 751

آرین مهر، سارا 976
آزادمهر، سحر 069

آزادمهر، فاطمه  872
آشنامهر، اشرف 908
آغاسي، مارتینه 981

آقاجاني، نیره 576، 695، 696، 853، 854، 996
آقازاده، محرم 741،750

آقایي، مسعود 908
آکارافوجي، توشي 550

آلموند، دیوید 388
آئوریات، نادیا 740  
اباذري، حمید 503

ابراهیمي، جعفر 092، 129، 636
ابراهیمي، محمدحسین 921

ابراهیمي، معصومه 559، 672، 881، 883
ابراهیمي، ملیحه 928

ابراهیمي، نادر 702
ابراهیمي خیبر، امیرحسن 589

ابطحي، رویا 816
احدي ارومیه، مریم 963

احمدي، احمدرضا 071، 435
احمدي، مجتبي 591

احمدي، محمدرضا 783
احمدي رضایي، حسین 779

اخوان، زهرا 882
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 723

اربابي فر، معصومه 867
ارژنگ، علي 548

ارشادي مقدم، سوده 680
ارمانو، لیبنزي 401

اسپرینگر، استفاني  نانسي 247
اسپلمن، کرنلیا ماد 175
اسپلند، پامال 985، 987

استاد حسن معمار، اصغر 096
استانگل، جین 980
استن، برنستین 353

استیمسون، جون 434
اسدي گرمارودي، جعفر 553

اسدي، فاطمه 899
اسدیان، انسیه 562

اسكیدمور، استیو 145، 205، 386
اسالتري، پاتریك 716

اسالمي، مریم 601، 611، 612، 613، 614، 615، 616، 617، 
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623 ،622 ،621 ،620 ،619 ،618
اسالویچ، استیو 999

اسماعیل پور، نازنین 097
اسماعیلي ابو الخیري، مریم 542

اسماعیلي، ملیحه 979
اسمالن، استیو 179

اسمیت، کریس 522
اعتمادیان، زهره 537

افقه، سوسن 777
اقبال پور، امیرهوشنگ 243

اکتفایي، فاطمه 826
اگزوپري، آنتوان دور 279

الیاس پور، مژگان 784
الیور، کلر 703

ام پالمر، دبورا 751
امامي، سهیال 302

امامي، غالمرضا 176
امامي، فرشته 678
امت، جاناتان 502

امیر حائري، مصطفي 865
امیرخاني، آمنه 073، 130، 466، 467، 468، 469، 470، 471، 

474 ،473 ،472
امیري، معصومه 805

امیني مقدم، اشرف 761
امیني، فریده 832

انتظاریان، شهال 388
اندرسن، هانس کریستین 089، 201 

انصاري فرد، بهناز 757
انصاریان، معصومه 479، 523

انصاري مهر، مسعود 759
اورنگ، سهیال 381

اورنگ، طوبا 041، 461
اوژن 075

اونز، لیزا 402
ایایتاکا، شیگرو 550

ایبد، طاهره 061، 162
ایپچیان مقدم، عباس 773

ایراني، مریم 667، 897
ایزدي، صمد 716

ایزدي، علي اصغر 237

ایزدي، علي اصغر 001، 236
اینچز، آلیسون 068

باباجاني، علي 017، 415
باباخاني، خسرو 117
بابازاده، طاهره 003

بابایي، فرزانه 1004، 111
بابك، هومن 1017

باتلر، م.کریستینا 217
باتو، اریك 218، 452

بارتل، آلموت 735
باردویچ، کت 004

بارکر، دن 982
بارلو، استیو 145، 205، 291، 303، 386

باقري، مهناز 287
باقري، نرگس 269
باکستر، نیكوال 232

بالغ، عشرت 666
بت، تانیاروباین 494

بتل، الي 995
بحري، شیال 788
بدفورد، دیوید 489

بدیعیان، راضیه 006، 007، 008، 009
برادران، محمد 821

برازش، مهین دخت 812، 898، 900، 901
برازنده، پریسا 045، 046

براون، پیتر 076
برجي اصفهاني، محمد 564

برقاني، سونیا 527
برقاني، کیمیا 527

برگرن، لیزا تاون 169
برندا، ویلیامز 309

برنستین، استن 056، 081، 121، 224، 245، 282
برنشتاین، جان 037، 081، 121، 224، 245، 282

برنشتاین، مایك 037
برني، دیوید 657

بریته، آن 010
بري یر هاکه، آلیس 070

بزرگي، اعظم 090
بزرگي، فرشاد 707

بكتاش،  غالمرضا 588
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بالیتون، انید 073، 130، 206، 220، 300، 365، 466، 467، 
485 ،474 ،473 ،472 ،471 ،470 ،469 ،468

بلوچ، حمیدرضا 994
بلید، آدام 044، 048، 091، 235، 399، 483

بني سي، پریناز 775
بوره، یولیا 735

بومون، امیلي 019، 028، 057، 067، 108، 123، 249، 322، 
655 ،652 ،454 ،416 ،397 ،356 ،351

بهجت، شهربانو 030، 246
بهروز نیا، کمال 646، 649، 694

بیات، پریسا 805
بي شور، میرنا 708، 709

بیگدلو، غزاله 428
پاتر، هلن بیت ریكس  038، 079، 165، 182، 192، 263، 264، 

460 ،459 ،458 ،384 ،354
پارکر، استیو 654

پارکر، امي 170، 171
پاروال، تیمو 052

پالیزي، روي 892، 893، 894
پدرام، نگار 1017

پرایسس،  کیتي 403
پروانه پور، مجید  308، 321، 393، 419، 515

پروین علي پور، پروین  093
پریچهر هیرادفر، پریچهر 743

پریرخ، زهره  178
پناک، دانیل 060، 152، 314، 355

پناه پور، راحله 661
پندي، زهره  539

پورشافعي، هادي 776
پورشعبان، آرش  455

پورعلي کویخي، زهرا 714
پورمحمد، محمدرضا 488

پوریا، سرور 163، 240، 248، 396، 499، 519
پیگناتارو، آنا  418
تاجیك، زهرا 828

تاجیك، فاطمه 662، 663، 848
تامپسون، کالین 093

تان، شان 039
تبریزي، رضا 1002

تبریزي، علیرضا 739

تبریزي، نرگس 015
تجلي، شایا 597، 638، 640

ترزقي، سیدجواد 568
ترکمان، مرضیه 343، 344

تلخابي، محمود 766
توزنده جاني 234

توکلي، حمیدرضا 209، 517
تهامي، سیدرضا 856، 857، 858

تهرانیان راد، مهرداد 210
تیلمن، نانسي 286

ثریا، حبیبي، سحر 558
جام شیر، منصور 187، 463

جاناسن، دیوید 753
جباري، ریسا 686

جرج، پاتریك 590، 598، 633، 634
جعفري منفرد، نفیسه 554

جغام، حسن احمد 648، 653
جفرز، سوزان 083،764

جلیلي، مهین 852، 875
جمشیدي، علي عسكر 754، 755

جمشیدي، نازنین 289
جمعي از نویسندگان 705

جنتیان، عالیه 824
جوادي پور امینجان، ملیحه 668

جوانمیري، روژین 870
جورج، پاتریك 635
جوزداني، اعظم 409

جونز، تري 095، 149
جهازي، ناهید 072، 216، 310

جیمز،  سایمن 084
جین، مري آن دیدیه 280

چاره، محمدرضا 679
چاوشي، روح اهلل 937، 938، 946

چندلر، سوزان 629
چوپاني نجف آبادي، مهري 535

چیكي  وولف، لوئیس اي 719
حاجیان، فردوس 871

حاجي بابایي، مرجان 972، 973، 974، 975، 977، 978
حاجي میرزاجاني، آرمین 590، 598، 633، 634، 635

حبیبي، حامد 042، 101، 227، 421
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حبیبي، سحر 671، 673، 790
حجت االسالم  والمسلمین راستگو 913

حجواني، مهدي 278
حجه فروش، وحیده 011

حداد عادل، غالمعلي 257
حدادمنش، هادي 658

حدادي، تهمینه 275
حسن زاده، فرهاد 087، 189

حسن بیگي، ابراهیم 251، 252
حسن زاده، فرهاد 086، 155، 164، 304، 305، 326، 350، 363

حسني، رفعت 906
حسني، سكینه 578

حسین آشنا، امیر 530
حسین پور، ربابه 1005، 1006، 1007

حسیني، حسین 818
 حسیني، فاطمه 716

حق پرست، نورا 078، 094، 475
حقیقت، امیر مهدي 095، 149

حمیدي، اشرف 713
حیدري ابهري، غالمرضا 441، 442، 443، 444، 445، 446، 

927 ،448 ،447
حیدري شاهي سرایي، آسیه 152

خارستاني، محمدصادق 807
خاکپور، عباس 758
خاني، مهدي 462

خداجو، فروزنده 082، 528
خدادوست، احمد 594
خداوندي، نگین 194
خدایاري، مریم 567

خدري  خان آبادي، عبدالرضا 776
خردمندي، علیرضا 926

خردور، طاهره 027، 059، 161، 250، 276، 358، 408
خزائي، سمیه 660

خسرونژاد، مرتضي 325
خلف بیگي، شیما 980

خلیفي، عادله 040
خوئي، رویا133، 333، 334، 336، 337، 339، 341، 347، 349

خونساري، فاطمه 382
خیاباني اصل، ناصر 738

خیاباني، ناصر 756

خیرآبادي، رضا 018، 102، 137، 495
دارا، سپیده 552

دارابي، مرجان 112
دارابي، مهرانگیز 909، 910

دال، شلي 530
دالي، آدري 023

دانشمند، شادي 206، 220، 300، 365، 485
داوري، زهرا 644
داوسن، پگ 766

دبیري، شادي 036، 043، 066، 100، 103، 136، 150، 313، 
493 ،491 ،490 ،439 ،391 ،387 ،360 ،317

دبیري، عاطفه 734     
دپارتمان علمي مرآت 676، 811، 813، 814، 815، 884، 887

دراموند، آلن 971
درخشنده، مجید 406

درخشي، علي 054
درفش کاویاني، ندا 424

درویشي الموتي، اعظم 866
درویشیان، مریم 780، 782

دلي، پیر 022
دني، مادلن 049، 050، 051

دوراني، حامد 798
دولت آبادي، پروین 632

ده حقي، مرجان 864
دیلي، تسا 1036

دین، سري بي 706
دیویس، آلیسون 328

رئیسي، فریبا 545، 577
رئیسي امجد، علیرضا 547

رابین، آدام 265، 266، 267
رادفر، مجید786

راستاني، ژاله 031، 053، 147، 148، 154، 211، 225، 241، 
477 ،457 ،436 ،432

راستي، مجید 099، 426، 451
راشدي، لطیف 954

راشدي، محمدرضا 954
راضیه خوئیني، راضیه 019، 028، 057، 067، 108، 123، 249، 

454 ،416 ،397 ،356 ،351 ،322
رتیچ، مارگارت 505، 506، 507، 508، 509، 510، 511، 512، 

513
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رجب زاده، شهرام 995
رجبي، مهدي 398

رحماندوست، مصطفي 593، 639
رحماني، فرزانه 064

رحماني، نكیسا 785، 787
رحمي، ژاله 738، 756

رستگار، طاهره 675، 682، 683، 685
رستگار، محمد 551
رستگار، ملیحه 014

رستم زاده، فاطمه 886
رسولي، زهره 569

رشیدي، ملیحه 565
رضایي کهریز، بهروز 107، 114، 166، 221، 223، 268، 288، 

501 ،481 ،431 ،430 ،301
رضایي، فرزاد 531، 650، 686، 687

رضایي ملك، الهه 798
رضوي طاهري563

رفیع، صبا 990
رفیعي، حسن رضا 720  
رمضان زاده، مهرناز 669
رمضان نیا، فاطمه 311

رمضاني، روشا 597، 638، 640
رنجبر، کریم 711

رنجیها، ماندانا  525
روبارد، جدا 450
روچ، استیو 728

روزنبري، ویرا 991
روشني، محمود 820

روکا، نوریا 1003، 1029، 1033
رومین، ترور 984

رهنما، شاهین 624
ریز، لزلي 074، 174، 283، 380، 413

ریسنر، مالي 965
ریشهري، نوشین 730

زادفرج، زهرا 657
زرویي نصرآباد، ابوالفضل 583

زعفرانلو، شهرام 480
زندي، مریم 596

زندیان، سعیدا 145 ، 205، 291، 303، 386، 529
زنگنه، حسین 753

زنگیان، فرزانه 115
ژوبرت، کلر 022، 075

ژیانپور، مژگان 831
سادات، سمیه 563

سازمان مطالعات  و انسان شناسي هومرو 749
ساعدي خلوص، عادل 873

ساکر، لوئیس 409، 410، 411، 412
سالم، محمدمهدي 701

ساواالن پور، محسن 681
ساوتگیت، ویرا 120، 142، 260، 281، 293، 379

ساهر، حمید 1001
سبحاني طهراني، حسام 525، 571، 808

سپهر، رکسانا 010، 070، 218، 259، 452
سراج، فریدون 600، 610

سرامي، قدمعلي 599، 626
سرشار، محمدرضا 197، 262، 423

سرشكي، مریم 806
سرشور خراساني، غالم عباس 916

سریواستاو، سیگران 440
سعادت، ام کلثوم 567
سكاکي، مهدي 047

سكر، لوییس 261
سلحشور، ماندانا 998
سلطاني، اقدس 849

سلطاني، کتایون 324، 405
سلیمي، اسمیرا 207، 247 

سلیمي، حمیرا 1036
سلیمي، مینا 328، 736، 968

سمیعي، معصومه 207، 247، 290
سمیعیان، شبنم 033، 034، 035

سنجري باف، سودابه 870
سنداک، موریس 134

سید آبادي، علي اصغر 058، 167، 417
سیدعلي اکبر، سیدنوید 105

سید ناصري، سارا 688 ، 689، 690، 691، 692، 693
سیش، ویكتوریا 1031، 1032

سیفي، مونا 901
سیلور استاین، الوین 647، 649، 701، 964

سینیسكالكو، ماریا ترسا740
شامانیان، زهرا 671، 673،790
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شامي، آیلین 126، 345
شاهاندشتي، الهام سادات 885

شاهسواري، زهرا 767 
شاهسوني، علي رضا 920
شجاعي اصل، زهرا 831

شرر، کاترین 065
شرف زاده، مریم 816

شریفي، شیما 025، 080، 179
شعبان زاده، ریحانه 664

شعبان نژاد، افسانه 119، 414، 492، 608
شعباني، اسداهلل 327، 603، 607، 642

شفلر، اورسل 382
شفیعي، شهرام 138، 139، 925

شمس، اعظم 547
شمس، محمدرضا 256، 307، 338

شوارتز، لیندا 970، 994
شهابي، طاهره 628
شهیدي، گیتي 764

شیخ االسالمي، جعفر 917
شیخي، مژگان 024، 088، 113، 116، 127، 153، 212، 242، 
 ،437 ،429 ،427 ،422 ،404 ،394 ،323 ،306 ،299 ،277

526 ،520 ،478 ،456 ،453
شیرازي، حمیرا 828

شیرازي، رضا 332، 923، 924
صابري، منصوره 110، 319

صادق پور، آذر 902
صادقي، شیخ علیرضا 922
صادقي، مهرناز 664، 669

صالح پور، معصومه )منیژه( 737
صالح پور، حبیب ا... 829

صالحي، آتوسا 062، 143، 383، 524
صالحي امین، علیرضا 714
صباغ زاده، مریم 294، 392

صدیقي، محمدتقي 566
صفارپور، عبدالرحمان 822، 823، 830، 834، 835، 836، 837، 
 ،863 ،862 ،861 ،860 ،859 ،855 ،842 ،840 ،839 ،838

912 ،911 ،907 ،905 ،904 ،903 ،878 ،877 ،876 ،874
صفاري نظري، مهدخت 847
صفایي مولوي، شیرین 076

صفري، فاطمه 320، 390

محمدحسین 124، 184، 186، 193، 222، 298،  صلواتیان، 
 ،1014  ،1013  ،1012  ،1011  ،1010  ،1009  ،1008  ،476
 ،1023 ،1022 ،1021 ،1020 ،1019 ،1018 ،1016 ،1015

1028 ،1027 ،1026 ،1025 ،1024
صمدي، احمد 674

صوفي لو، معصومه 013
ضرغام، انوشه 706

ضرغامیان، مهدي 955
ضیایي، محمدرفیع 361

ضیغمي، ناهیدسادات 573، 574
طائرپور، فرشته 407

طاقدیس، سوسن 125، 157، 202، 255، 270، 271، 273، 
484 ،272

طاهرآبادي، میثم 712
طاهري قندهاري، فرزانه 710

طاهري، رضا 279
طاهري رفیق، محسن 899

طباطبایي، نسرین 958
طوفان، مهوش 910

ظفري نژاد، عادل 733
عابدي، احمد 719

عابدیان، حكیمه 572، 896
عاطفي، سوره 833

عالمي نیسي، نورالهدي 678
عامري، پروانه 818

عاملیان، سیدعلي 865
عباسي، شهاب الدین 016، 089، 134، 201، 204، 274، 309، 

522 ،504 ،494
عبدالملكي، حمداهلل 751

عبدي، زهرا 253
عبدي، فرشته 541

عبیدي آشتیاني، کیوان 496
عجایبي، نگار 981

عرفانیان، مهرداد 705
عسگري، مهناز 652، 655

عسگري، ناهید 532، 533، 534
عظیمي، امیر 707

عظیمي، هدي 1030
عظیمي فر، شیرین 719
عقابي، آرزو 857، 858
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عالیي، آرش 792
علوي فرد، یحیي 595

علي محمدزاده، ثریا 558، 559، 672، 881، 882، 883
علي اکبر، نوید 362

علي اکبري، محمدمصطفي 555
علیخاني، شیرین 656

علي رضا خضابي، مینا 543
علیزاده قمصري، آناهیتا 643

علیزاده  لداري، مهدي 767
علیزاده، مصطفي569
علیشاهي، مریم 804 

علي محمدي، علي 914
عمیق، مجید 697، 698، 699، 700

غالمي، آرزو 752
فاطمه زماني، فاطمه  247

فاکس، جانت اس 988
فتاحي، حسین 403

فتوحي، شهرزاد 982
فراهاني، مینا 850

فرشیدنیا، فاطمه 919
فروتن اصفهاني، فاطمه 312

فروتن، فاطمه 026
فروزان، منصوره 959

فروغي، فتح اهلل 662، 663، 848، 849
فروغي، فتح اهلل 849
فرهادي، گلزار 864

فرهوش، معصومه 572، 896
فریدني اسفنجاني، جعفر 727

فریكام، نیكو 109
فصیحي، ارسالن 385

فعال، اعظم  576، 695، 696، 853، 854، 996
فقیهي، سعادت 760

فكور، هانیه 173، 180، 217
فلمینگ، کندیس 487
فوالدوند، مرجان 254

فونكه، کورنلیا کارولینه 324
فیض آبادي، ابوالقاسم 228، 229، 230، 231

فیض آبادي، زهره 141، 160، 172، 177، 208، 226، 296، 
433 ،364 ،357 ،318 ،297

فیضي، اکبر 763

فیكس، الكساندرا 966، 967، 968
قادري، زهرا 565

قادري، مصطفي 716
قاسم نیا، شكوه  085، 329، 330، 331، 822، 823، 830، 834، 
 ،860 ،859 ،855 ،842 ،840 ،839 ،838 ،837 ،836 ،835
 ،905 ،904 ،903 ،878 ،877 ،876 ،874 ،863 ،862 ،861

912 ،911 ،907
قاسمي، مسلم 290

قاهري، حوري 957، 960
قاییني، زهره 104، 710  

قبادي، زهرا 722
قدري گراخك، سمانه 810
قدیر محسني، عباس 131

قدیریان، الهه 546
قرباني برزي، سارا 486

قرباني، رضا 038، 079، 165، 192، 263، 264، 354، 384، 
460 ،459 ،458

قرباني، فریبا 659
قصاع، محمد 044، 048، 091، 235، 399، 483

قفلگري، نیما 807
قلیزاده، نسرین560، 879، 880

قنادپور، لیال 402
قندهاري، شقایق 407

قندهاري، مریم 505، 506، 507، 508، 509، 510، 511، 512، 
513

قهرماني، رضا 182
قیومي، سمیرا 185

کاتب، فیروزه 169، 170، 171، 215، 489
کاتبي، حورا 684

کاشفي خوانساري سیدعلي 280
کاشفي خوانساري، علي 023، 120، 198، 295، 232، 434، 

465
کاشفي، محبوبه 809

کاظمي، الهام 128
کاظمي، علي 065
کاظمي، ناهید 118

کاکویي، مرضیه 734
کال، نیكوال 752

کامرانیان، عباسعلي 915، 930، 931، 932، 933، 934
کامل جهرمي، ایمان 724، 725، 726
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کانر، جو 650، 686، 687
کاوي، شون 778

کتبي، سرور 292، 527
کراس، جین 106

کرماني، میرجواد 774
کرني، کریستوفر 765
کروبي، سیدرضا 962

کروبي، هایده 056، 068، 081، 175، 654، 965، 969، 970، 
653 ،992648 ،991

کروزا، آن 259
کرولیك، ننسي 496
کرومنرل، راینر 646

کریمي، اشرف 844، 845، 846
کریمي، اعظم 570
کریمي، زهره 759

کریمي، عبدالعظیم 732
کریمي، فاطمه 570

کریمیان فرد، علي 554
کسایي، مهشیدالسادات 585، 586، 630

کشاورز محمدي، حمیده 784
کشاورز، ناصر 579، 580، 602، 604، 605، 606، 625

کشاورزي آزاد، مرجان 214، 244
کشفي، اکبر 540
کلمن، ران 779

کلهر، فریبا 518، 527 
کلهر، مژگان 395، 420

کلي بورن، آنا 704
کمالي، سمیرا 286

کمپاني واال، زهرا 724، 725، 726
کمیل، اریك 504

کوپه، بنویت 018، 102، 137، 495
کوتلو، مصطفي 385

کوته، راینر 649، 694
کوخنویس، جین 198

کورت، ژانیك 029
کورته، آن 029
کومار، شیو 342

کیان نژاد، محمدرضا 647، 964
کیاني، حببیب 891
کیاني، حسین 742

کیاني، سحر 575
کیاني دوست، کیان 794

کیس، کارولین 1036
کینگ، درن 112
کینیون، تئا 656

گالیه، رکسان ماري 990
گراتزر، گئورگ 731
گرادستین، دونا  764

گرویت، امیلي 025
گري روبینستاین، مارک پت 203
گرین، جان 976، 977،978، 979

گالور، پني 531
گالور، دیوید 531

گلمیرزایي، متین 418
گلناري آغ میوني، محمدعلي 629

گلي، ایرج 631
گلي، محمد 158

گودرزوندچگیني، هاشم 997
گودستاین، فیلیس کافمن 983

گویر، ریچارد 766
گیتي نژاد، زهرا 961

ناهید 366، 367، 369، 370، 371، 372، 373، 374،  گیگا، 
378 ،377 ،376 ،375

گیمن، نیل 191
الندا، نوربرت 173

لزیگ، تئو 215
لس، سباستین 525
لساني، مهدي 757

لشگري، معصومه 560، 879، 880
لطفعلي، مریم 156

لفظي، لي ال 735
لند، سوزان 753

لنگن، آنت 315، 316
لوري، لوئیس 395

لولین، کلر 972، 973، 974، 975
لیتل، جسي 122، 359، 479، 523

لیزوسكیس، مارجوري 986
لیندگرن، آسترید 104

ماث، جان ج 016
مادح خاکسار، سعید037، 121، 224، 245، 282، 353، 527
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مارسدن، جان 181
مازر، آن 033، 034، 035

ماستري، مریم 238
ماهوتي، مهري 151، 590، 598، 629، 633، 634، 635

مجدفر، مرتضي 717
محبتي، ماهرخ 661

محبوبي، مجید 199، 389
محدث، محمدصادق923
محمدطالبي، سمیه 557

محمدي، اعظم 956
محمدي، لعیا 827   

محمدي، محمدهادي 021، 195، 196، 497، 582
محمودي، مژگان 787

مدوز، دیزي 036، 043، 066، 100، 103، 136، 150، 313، 
493 ،491 ،490 ،439 ،391 ،387 ،360 ،317

مرداني،  مهدي 592
مرزوقي، محمدرضا 188، 239، 352، 464

مزارعي، الهام 200
مزیناني، کاظم 609

مسرور، نصرت 1000
مسعودي پور، حمید 538

مسلمان یزدي، نوشین781
مشایخ، مریم 728، 729

مشتاق، مژگان 144 
مشهدي رستم، فاطمه 077، 284

مصدقي نیك، کبري 543
مظفري مال امیري، پرویز 749

مظلوم شایان، مهدي 651
معاونت پژوهش موسسه فرهنگي یاسین 918

معبودي، فرحناز 868
معدني، نادره 544

معیني، مهدي 400
مفیدي نسب، سعیده 936، 939، 940، 941، 942، 943، 944، 

953 ،952 ،951 ،950 ،949 ،948 ،947 ،945
مقیمي اسكویي، الدن 966، 967

مك  فیت، سین 714
مك کوري، کریستین 697، 698، 699، 700

مك لكلن، پاتریشیا 1000
مك موالن، کیت 183، 285، 368

مال محمدي، مجید 020، 055، 132، 135، ، 438، 449، 498

مالطاهري، غالمرضا 702
ملك شامران، یوسف 500
ملكي خرمي، راحله 665

ملكي، مژگان 190
ملك  یاري، مسعود 039، 181

منجزي، فرمهر 261
منصور، جوزف 954

منصوري، ملیحه 993
منصوریان، فرخنده 762

منصوري وحید، فائزه 888
موث، جان جي 274
موروني، تریسي 180

موري بختیاري، پژمان 549
موریس، نیل 969
موزوني، رضا 514

موسسه فرهنگي تربیتي توحید 744، 745، 746، 747، 748، 
772 ،771 ،770 ،769 ،768

موسوي رابطي، سید عدنان 913
موسوي، اکرم السادات 012، 561، 817

موسوي، مریم سادات 670
موسویان، انسیه 587

موسوي زاده، سعید 516
موسي پور، منصوره 536

مهاجراني، سید محمد 168
مهري، فرزانه 183، 285، 368

مي، رولو 742
میرشفیعي  لنگري، داود 851

میرکیایي، مهدي 032، 140، 146، 258، 482
میالني، ناهید 869

ناسیمبني، باربارا 063
نامجو، بیژن 142، 260، 293

نجاتي، فرحناز 665
نجف خاني، محبوبه 084، 265، 266، 267، 315، 316

نجفي، عبدالمجید 233
نجیب، معصومه 825

نجیبي، زهرا 793
نخاولي، مهدي 935
نصراهلل، مهناز 780
نظري، خسرو 004
نظیري، فواد 083



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي408

نقشینه  ارجمند، محسن 731
نقي نژادیان، طاهره 666

نورالدین، محمد 923، 924
نوروزي، رضاعلي  005، 006، 007، 008، 009

نوروزي، سمیه 401
نوروزي، مهناز 1003، 1029، 1031، 1032، 1033

نوري برجي، مرجانه  002
نوریس، ریك 743

نوستلینگر، کریستینه 405
نویني، ژاله 450، 983، 984، 985، 986، 987، 988، 989

نیري، پري ناز 191
نیك ذات، شهین 631

نیكفال آذر، معصومه 867
نیكوسرشت، نازنین 778

نیلوفري، علي 765
واثقي، بهروز 144، 425، 521

واعظي، مظفرالدین 740
وایبرو، این 080

وایلد، اسكار 207، 529
وثوقي، زهرا 584، 637

وردیك، الیزابت 983، 984، 985، 986،987، 989
ورینگ، جف 688، 689، 690، 691، 692، 693

وظیفه شناس، شراره 502
وکیلي،  محمدحسن  922 
ون کلیو، جانیس پرت 678

وهاب زاده، علي رضا 827
وهرا، آروین729

ویلسون، جني 004
ویلسون، گري 736

ویلیامز، بن 670
هاروي، ویرجینیااسمیت 719

هاشم پور، مریم 641، 645
هاشمي، اشرف 820

هاشمي، کبري 843، 895
هاشمي، منیره 581، 627

هانتر، نورمن 210
هفت برادران، داریوش 841، 889، 890

هلمور، جیم 127، 427، 453
همایون روز، پریسا 1034، 1035

همداني، مینو 487
هورن، سام 730

هوشمندسروستاني، جعفر 711
هولتسینگ، هربرت 424

هولر، فرانتس 213
یزداني، پریچهر 847

 یكتا، شكوهي 708، 709
یكتاه خواه، سرور 718   
یورگنسن، روبین 530 
یوسف، عبدالتواب 176

یوسفي، سیدمهدي  552 
یوسفي، محمدرضا 159، 219

یوسفي، ملیحه 074، 174، 283، 380، 413
یولن،  جین 204

یونسلو، صادق 677
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پایه تحصیلي
اول

 ،180 ،175 ،171 ،161 ،157 ،119 ،063 ،059 ،027 ،012
 ،506 ،505 ،492 ،451 ،408 ،373 ،358 ،292 ،276 ،250
 ،542 ،541 ،531 ،513 ،512 ،511 ،510 ،509 ،508 ،507
 ،768 ،696 ،695 ،667 ،665 ،593 ،578 ،576 ،561 ،550
 ،828 ،827 ،823 ،822 ،820 ،817 ،806 ،799 ،784 ،780
 ،840 ،839 ،838 ،837 ،836 ،835 ،834 ،832 ،830 ،829
 ،861 ،860 ،859 ،856 ،855 ،854 ،853 ،850 ،843 ،842
 ،884 ،880 ،878 ،877 ،876 ،874 ،867 ،866 ،863 ،862
 ،904 ،903 ،902 ،898 ،897 ،894 ،893 ،892 ،890 ،889

996 ،912 ،911 ،908 ،907 ،905

اول تا پنجم
 ،288 ،268 ،223 ،221 ،166 ،142 ،114 ،107 ،021 ،015
 ،952 ،947 ،944 ،940 ،581 ،501 ،481 ،431 ،430 ،301

1033

اول تا چهارم
 ،282 ،272 ،264 ،263 ،259 ،192 ،182 ،165 ،079 ،038
 ،605 ،604 ،602 ،460 ،459 ،458 ،426 ،384 ،354 ،337

917 ،631 ،606

اول تا سوم
 ،087 ،086 ،067 ،057 ،031 ،029 ،028 ،022 ،010 ،003

 ،164 ،155 ،154 ،148 ،144 ،125 ،123 ،121 ،109 ،108
 ،270 ،266 ،249 ،248 ،245 ،241 ،224 ،203 ،189 ،187
 ،338 ،331 ،327 ،325 ،305 ،304 ،287 ،281 ،273 ،271
 ،440 ،425 ،416 ،415 ،403 ،397 ،381 ،363 ،356 ،351

928 ،918 ،630 ،629 ،586 ،525 ،521 ،502 ،484 ،454

اول تا ششم
 ،196 ،195 ،176 ،147 ،120 ،097 ،093 ،084 ،053 ،023
 ،260 ،252 ،251 ،243 ،237 ،232 ،225 ،216 ،211 ،198
 ،400 ،394 ،392 ،379 ،324 ،310 ،294 ،293 ،280 ،265
 ،514 ،499 ،477 ،464 ،457 ،442 ،436 ،434 ،432 ،418
 ،614 ،613 ،612 ،611 ،609 ،597 ،594 ،589 ،528 ،527
 ،627 ،623 ،622 ،621 ،620 ،619 ،618 ،617 ،616 ،615

640 ،638 ،632

اول و دوم
 ،072 ،070 ،065 ،064 ،058 ،037 ،025 ،019 ،017
 ،129 ،127 ،099 ،092 ،085 ،081 ،080 ،074 ،073
 ،179 ،174 ،173 ،170 ،169 ،167 ،163 ،162 ،130
 ،256 ،255 ،218 ،217 ،215 ،214 ،202 ،199 ،190
 ،372 ،371 ،370 ،369 ،367 ،366 ،350 ،286 ،283
 ،417 ،414 ،413 ،380 ،378 ،377 ،376 ،375 ،374
 ،469 ،468 ،467 ،466 ،461 ،453 ،452 ،450 ،427
 ،532 ،518 ،516 ،489 ،474 ،473 ،472 ،471 ،470



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي410

 ،598 ،596 ،595 ،590 ،585 ،580 ،579 ،534 ،533
 ،643 ،639 ،635 ،634 ،633 ،625 ،607 ،603 ،601
 ،700 ،693 ،692 ،691 ،690 ،689 ،688 ،645 ،644

1000 ،999 ،962

پنجم
 ،992 ،982 ،963 ،875 ،857 ،852 ،769 ،702 ،649 ،539

997

پنجم و ششم
 ،233 ،227 ،188 ،096 ،095 ،083 ،069 ،060 ،054 ،042
 ،660 ،647 ،529 ،488 ،398 ،389 ،388 ،314 ،289 ،285
 ،1013 ،1012 ،1011 ،1010 ،1009 ،1008 ،925 ،701
 ،1022 ،1021 ،1020 ،1019 ،1018 ،1016 ،1015 ،1014

1028 ،1027 ،1026 ،1025 ،1024 ،1023

چهارم
 ،577 ،573 ،569 ،568 ،567 ،565 ،562 ،558 ،543 ،540
 ،789 ،785 ،781 ،770 ،702 ،682 ،675 ،671 ،668 ،664
 ،875 ،871 ،868 ،864 ،858 ،852 ،844 ،819 ،800 ،795
 ،1002 ،961 ،957 ،956 ،910 ،900 ،899 ،895 ،885 ،881

1005

چهارم تا ششم
 ،117 ،113 ،082 ،066 ،062 ،061 ،055 ،047 ،020 ،001
 ،205 ،200 ،191 ،152 ،151 ،145 ،143 ،135 ،132 ،131
 ،279 ،277 ،275 ،274 ،239 ،230 ،228 ،220 ،210 ،206
 ،352 ،335 ،329 ،323 ،320 ،307 ،306 ،303 ،300 ،291
 ،405 ،402 ،396 ،395 ،391 ،390 ،387 ،365 ،359 ،355
 ،610 ،520 ،498 ،485 ،479 ،478 ،463 ،438 ،437 ،411
 ،762 ،705 ،704 ،703 ،694 ،670 ،659 ،658 ،646 ،628
 ،955 ،954 ،950 ،943 ،939 ،936 ،924 ،923 ،921 ،824

971 ،969 ،968 ،967 ،966

چهارم و پنجم
656 ،655 ،652 ،482 ،258 ،231 ،229 ،146 ،140 ،032

دوم
 ،666 ،570 ،559 ،546 ،545 ،544 ،537 ،269 ،1007 ،013

 ،841 ،833 ،810 ،801 ،790 ،786 ،782 ،771 ،672 ،669
879 ،870 ،869

دوم تا پنجم
 ،975 ،974 ،964 ،948 ،941 ،699 ،642 ،626 ،247 ،102

1035 ،1034 ،979 ،977

دوم تا چهارم
 ،978 ،976 ،973 ،965 ،919 ،698 ،519 ،407 ،253 ،026

995 ،991

دوم تا ششم
 ،137 ،134 ،133 ،116 ،103 ،094 ،078 ،018 ،011
 ،361 ،344 ،334 ،316 ،315 ،313 ،222 ،201 ،193
 ،490 ،476 ،475 ،465 ،462 ،439 ،429 ،412 ،410
 ،945 ،929 ،697 ،582 ،551 ،524 ،497 ،496 ،493

980 ،953 ،951

دوم و سوم
 ،177 ،172 ،160 ،158 ،141 ،126 ،115 ،090 ،076 ،041
 ،345 ،318 ،297 ،296 ،246 ،236 ،226 ،208 ،194 ،185
 ،972 ،677 ،486 ،455 ،433 ،428 ،364 ،362 ،357 ،353

990 ،981

سوم
 ،680 ،673 ،574 ،563 ،560 ،552 ،548 ،547 ،538 ،014
 ،816 ،809 ،802 ،797 ،796 ،791 ،787 ،772 ،684 ،683
 ،958 ،909 ،901 ،887 ،886 ،882 ،872 ،845 ،826 ،825

1006

سوم تا پنجم
 ،587 ،536 ،526 ،523 ،517 ،449 ،122 ،105 ،071 ،049

1032 ،1031 ،993 ،970 ،687 ،678 ،650 ،600

سوم تا ششم
 ،044 ،043 ،039 ،036 ،035 ،034 ،033 ،030 ،024 ،016
 ،077 ،075 ،068 ،056 ،052 ،051 ،050 ،048 ،046 ،045
 ،106 ،104 ،1029 ،101 ،100 ،098 ،091 ،089 ،088
 ،150 ،139 ،138 ،136 ،128 ،124 ،118 ،112 ،111 ،110



411 دورهآموزشابتدایي17/نمایهها

 ،207 ،204 ،186 ،184 ،183 ،181 ،178 ،168 ،156 ،153
 ،244 ،242 ،240 ،238 ،235 ،234 ،219 ،213 ،212 ،209
 ،302 ،299 ،298 ،295 ،290 ،284 ،267 ،261 ،257 ،254
 ،332 ،330 ،326 ،321 ،319 ،317 ،312 ،311 ،309 ،308
 ،368 ،360 ،349 ،347 ،343 ،342 ،341 ،339 ،336 ،333
 ،409 ،406 ،404 ،401 ،399 ،393 ،386 ،385 ،383 ،382
 ،447 ،446 ،445 ،444 ،443 ،441 ،424 ،422 ،420 ،419
 ،515 ،504 ،500 ،495 ،494 ،491 ،483 ،480 ،456 ،448
 ،637 ،636 ،624 ،599 ،592 ،591 ،588 ،584  ،522

1003 ،994 ،949 ،942 ،654 ،641

سوم و چهارم
686 ،487 ،159

ششم
 ،566 ،564 ،549 ،503 ،435 ،421 ،348 ،346 ،340 ،149 ،40
 ،674 ،657 ،653 ،651 ،649 ،648 ،608 ،575 ،572 ،571
 ،794 ،793 ،792 ،788 ،783 ،713 ،685 ،681 ،679 ،676
 ،873 ،865 ،846 ،818 ،808 ،807 ،805 ،804 ،803 ،798
 ،983 ،982 ،963 ،960 ،959 ،927 ،896 ،891 ،888 ،883

1017 ،1004 ،997 ،992 ،989 ،988 ،987 ،986 ،985 ،984
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موضوع
تربیت بدني

002 ،001

تفكر و پژوهش
009 ،008 ،007 ،006 ،005 ،004 ،003

جنبي و سرگرمي
015 ،014 ،013 ،012 ،011 ،010

داستان
 ،026 ،025 ،024 ،023 ،022 ،021 ،020 ،019 ،018 ،017 ،016
 ،037 ،036 ،035 ،034 ،033 ،032 ،031 ،030 ،029 ،028 ،027
 ،048 ،047 ،046 ،045 ،044 ،043 ،042 ،041 ،040 ،039 ،038
 ،059 ،058 ،057 ،056 ،055 ،054 ،053 ،052 ،051 ،050 ،049
 ،070 ،069 ،068 ،067 ،066 ،065 ،064 ،063 ،062 ،061 ،060
 ،081 ،080 ،079 ،078 ،077 ،076 ،075 ،074 ،073 ،072 ،071
 ،092 ،091 ،090 ،089 ،088 ،087 ،086 ،085 ،084 ،083 ،082
 ،103 ،102 ،101 ،100 ،099 ،098 ،097 ،096 ،095 ،094 ،093
 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107 ،106 ،105 ،104
 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118 ،117 ،116 ،115
 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،130 ،129 ،128 ،127 ،126
 ،147 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142 ،141 ،140 ،139 ،138 ،137
 ،158 ،157 ،156 ،155 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149 ،148
 ،170 ،169 ،168 ،167 ،165 ،164 ،163 ،162 ،161 ،160 ،159
 ،181 ،180 ،179 ،178 ،177 ،176 ،175 ،174 ،173 ،172 ،171
 ،192 ،191 ،190 ،189 ،188 ،187 ،186 ،185 ،184 ،183 ،182

 ،203 ،202 ،201 ،200 ،199 ،198 ،197 ،196 ،195 ،194 ،193
 ،214 ،213 ،212 ،211 ،210 ،209 ،208 ،207 ،206 ،205 ،204
 ،225 ،224 ،223 ،222 ،221 ،220 ،219 ،218 ،217 ،216 ،215
 ،236 ،235 ،234 ،233 ،232 ،231 ،230 ،229 ،228 ،227 ،226
 ،247 ،246 ،245 ،244 ،243 ،242 ،241 ،240 ،239 ،238 ،237
 ،258 ،257 ،256 ،255 ،254 ،253 ،252 ،251 ،250 ،249 ،248
 ،269 ،268 ،267 ،266 ،265 ،264 ،263 ،262 ،261 ،260 ،259
 ،280 ،279 ،278 ،277 ،276 ،275 ،274 ،273 ،272 ،271 ،270
 ،291 ،290 ،289 ،288 ،287 ،286 ،285 ،284 ،283 ،282 ،281
 ،302 ،301 ،300 ،299 ،298 ،297 ،296 ،295 ،294 ،293 ،292
 ،313 ،312 ،311 ،310 ،309 ،308 ،307 ،306 ،305 ،304 ،303
 ،324 ،323 ،322 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،316 ،315 ،314
 ،335 ،334 ،333 ،332 ،331 ،330 ،329 ،328 ،327 ،326 ،325
 ،346 ،345 ،344 ،343 ،342 ،341 ،340 ،339 ،338 ،337 ،336
 ،357 ،356 ،355 ،354 ،353 ،352 ،351 ،350 ،349 ،348 ،347
 ،368 ،367 ،366 ،365 ،364 ،363 ،362 ،361 ،360 ،359 ،358
 ،379 ،378 ،377 ،376 ،375 ،374 ،373 ،372 ،371 ،370 ،369
 ،390 ،389 ،388 ،387 ،386 ،385 ،384 ،383 ،382 ،381 ،380
 ،401 ،400 ،399 ،398 ،397 ،396 ،395 ،394 ،393 ،392 ،391
 ،412 ،411 ،410 ،409 ،408 ،407 ،406 ،405 ،404 ،403 ،402
 ،423 ،422 ،421 ،420 ،419 ،418 ،417 ،416 ،415 ،414 ،413
 ،434 ،433 ،432 ،431 ،430 ،429 ،428 ،427 ،426 ،425 ،424
 ،445 ،444 ،443 ،442 ،441 ،440 ،439 ،438 ،437 ،436 ،435
 ،456 ،455 ،454 ،453 ،452 ،451 ،450 ،449 ،448 ،447 ،446
 ،467 ،466 ،465 ،464 ،463 ،462 ،461 ،460 ،459 ،458 ،457
 ،478 ،477 ،476 ،475 ،474 ،473 ،472 ،471 ،470 ،469 ،468



413 دورهآموزشابتدایي17/نمایهها

 ،489 ،488 ،487 ،486 ،485 ،484 ،483 ،482 ،481 ،480 ،479
 ،500 ،499 ،498 ،497 ،496 ،495 ،494 ،493 ،492 ،491 ،490
 ،511 ،510 ،509 ،508 ،507 ،506 ،505 ،504 ،503 ،502 ،501
 ،522 ،521 ،520 ،519 ،518 ،517 ،516 ،515 ،514 ،513 ،512

529 ،528 ،527 ،526 ،525 ،524 ،523

رياضي
 ،539 ،538 ،537 ،536 ،535 ،534 ،533 ،532 ،531 ،530
 ،549 ،548 ،547 ،546 ،545 ،544 ،543 ،542 ،541 ،540
 ،559 ،558 ،557 ،556 ،555 ،554 ،553 ،552 ،551 ،550
 ،569 ،568 ،567 ،566 ،565 ،564 ،563 ،562 ،561 ،560

578 ،577 ،576 ،575 ،574 ،573 ،572 ،571 ،570

شعر
 ،588 ،587 ،586 ،585 ،584 ،583 ،582 ،581 ،580 ،579
 ،598 ،597 ،596 ،595 ،594 ،593 ،592 ،591 ،590 ،589
 ،608 ،607 ،606 ،605 ،604 ،603 ،602 ،601 ،600 ،599
 ،618 ،617 ،616 ،615 ،614 ،613 ،612 ،611 ،610 ،609
 ،628 ،627 ،626 ،625 ،624 ،623 ،622 ،621 ،620 ،619
 ،638 ،637 ،636 ،635 ،634 ،633 ،632 ،631 ،630 ،629

645 ،644 ،643 ،642 ،641 ،640 ،639

علوم تجربي
 ،655 ،654 ،653 ،652 ،651 ،650 ،649 ،648 ،647 ،646
 ،665 ،664 ،663 ،662 ،661 ،660 ،659 ،658 ،657 ،656
 ،675 ،674 ،673 ،672 ،671 ،670 ،669 ،668 ،667 ،666
 ،685 ،684 ،683 ،682 ،681 ،680 ،679 ،678 ،677 ،676
 ،695 ،694 ،693 ،692 ،691 ،690 ،689 ،688 ،687 ،686

705 ،704 ،703 ،702 ،701 ،700 ،699 ،698 ،697 ،696

علوم تربیتي
 ،715 ،714 ،713 ،712 ،711 ،710 ،709 ،708 ،707 ،706
 ،726 ،725 ،724 ،723 ،722 ،721 ،720 ،719 ،718 ،717 ،716
 ،737 ،736 ،735 ،734 ،733 ،732 ،731 ،730 ،729 ،728 ،727
 ،748 ،747 ،746 ،745 ،744 ،743 ،742 ،741 ،740 ،739 ،738
 ،759 ،758 ،757 ،756 ،755 ،754 ،753 ،752 ،751 ،750 ،749
 ،770 ،769 ،768 ،767 ،766 ،765 ،764 ،763 ،762 ،761 ،760

779 ،778 ،777 ،776 ،775 ،774 ،773 ،772 ،771

عمومي )چند موضوعي(
 ،789 ،788 ،787 ،786 ،785 ،784 ،783 ،782 ،781 ،780
 ،799 ،798 ،797 ،796 ،795 ،794 ،793 ،792 ،791 ،790

 ،809 ،808 ،807 ،806 ،805 ،804 ،803 ،802 ،801 ،800
819 ،818 ،817 ،816 ،815 ،814 ،813 ،812 ،811 ،810

فارسي
 ،829 ،828 ،827 ،826 ،825 ،824 ،823 ،822 ،821 ،820
 ،840 ،839 ،838 ،837 ،836 ،835 ،834 ،833 ،832 ،831 ،830
 ،851 ،850 ،849 ،848 ،847 ،846 ،845 ،844 ،843 ،842 ،841
 ،862 ،861 ،860 ،859 ،858 ،857 ،856 ،855 ،854 ،853 ،852
 ،873 ،872 ،871 ،870 ،869 ،868 ،867 ،866 ،865 ،864 ،863
 ،884 ،883 ،882 ،881 ،880 ،879 ،878 ،877 ،876 ،875 ،874
 ،895 ،894 ،893 ،892 ،891 ،890 ،889 ،888 ،887 ،886 ،885
 ،906 ،905 ،904 ،903 ،902 ،901 ،900 ،899 ،898 ،897 ،896

912 ،911 ،910 ،909 ،908 ،907

قرآن
 ،922 ،921 ،920 ،919 ،918 ،917 ،916 ،915 ،914 ،913
 ،932 ،931 ،930 ،929 ،928 ،927 ،926 ،925 ،924 ،923

935 ،934 ،933

كار و فناوري
 ،945 ،944 ،943 ،942 ،941 ،940 ،939 ،938 ،937 ،936

953 ،952 ،951 ،950 ،949 ،948 ،947 ،946

كتاب هاي مرجع
955 ،954

مطالعات اجتماعي
961 ،960 ،959 ،958 ،957 ،956

مهارت هاي زندگي
 ،970 ،969 ،968 ،967 ،966 ،965 ،964 ،963 ،962 ،1000
 ،980 ،979 ،978 ،977 ،976 ،975 ،974 ،973 ،972 ،971
 ،990 ،989 ،988 ،987 ،986 ،985 ،984 ،983 ،982 ،981

 999 ،998 ،997 ،996 ،995 ،994 ،993 ،992 ،991

هنر
 ،1008 ،1007 ،1006 ،1005 ،1004 ،1003 ،1002 ،1001
 ،1016 ،1015 ،1014 ،1013 ،1012 ،1011 ،1010 ،1009
 ،1024 ،1023 ،1022 ،1021 ،1020 ،1019 ،1018 ،1017
 ،1032 ،1031 ،1030 ،1029 ،1028 ،1027 ،1026 ،1025

1036 ،1035 ،1034 ،1033



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي414

مخاطب
استعدادهاي درخشان

336

دانش آموز
 ،018 ،017 ،016 ،015 ،014 ،013 ،012 ،011 ،010 ،001
 ،029 ،028 ،027 ،026 ،025 ،024 ،023 ،022 ،021 ،020 ،019
 ،040 ،039 ،038 ،037 ،036 ،035 ،034 ،033 ،032 ،031 ،030
 ،051 ،050 ،049 ،048 ،047 ،046 ،045 ،044 ،043 ،042 ،041
 ،062 ،061 ،060 ،059 ،058 ،057 ،056 ،055 ،054 ،053 ،052
 ،073 ،072 ،071 ،070 ،069 ،068 ،067 ،066 ،065 ،064 ،063
 ،084 ،083 ،082 ،081 ،080 ،079 ،078 ،077 ،076 ،075 ،074
 ،095 ،094 ،093 ،092 ،091 ،090 ،089 ،088 ،087 ،086 ،085
 ،107 ،106 ،105 ،104 ، ،1000 ،100 ،099 ،098 ،097 ،096
 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108
 ،129 ،128 ،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119
 ،140 ،139 ،138 ،137 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،130
 ،151 ،150 ،149 ،148 ،147 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142 ،141
 ،162 ،161 ،160 ،159 ،158 ،157 ،156 ،155 ،154 ،153 ،152
 ،173 ،172 ،171 ،170 ،169 ،168 ،167 ،166 ،165 ،164 ،163
 ،184 ،183 ،182 ،181 ،180 ،179 ،178 ،177 ،176 ،175 ،174
 ،195 ،194 ،193 ،192 ،191 ،190 ،189 ،188 ،187 ،186 ،185
 ،207 ،206 ،205 ،204 ،203 ،202 ،201 ،200 ،199 ،198 ،196
 ،218 ،217 ،216 ،215 ،214 ،213 ،212 ،211 ،210 ،209 ،208
 ،229 ،228 ،227 ،226 ،225 ،224 ،223 ،222 ،221 ،220 ،219

 ،240 ،239 ،238 ،237 ،236 ،235 ،234 ،233 ،232 ،231 ،230
 ،251 ،250 ،249 ،248 ،247 ،246 ،245 ،244 ،243 ،242 ،241
 ،263 ،261 ،260 ،259 ،258 ،257 ،256 ،255 ،254 ،253 ،252
 ،274 ،273 ،272 ،271 ،270 ،269 ،268 ،267 ،266 ،265 ،264
 ،286 ،285 ،284 ،283 ،282 ،281 ،280 ،279 ،277 ،276 ،275
 ،297 ،296 ،295 ،294 ،293 ،292 ،291 ،290 ،289 ،288 ،287
 ،308 ،307 ،306 ،305 ،304 ،303 ،302 ،301 ،300 ،299 ،298
 ،319 ،318 ،317 ،316 ،315 ،314 ،313 ،312 ،311 ،310 ،309
 ،331 ،330 ،329 ،327 ،326 ،325 ،324 ،323 ،322 ،321 ،320
 ،342 ،341 ،340 ،339 ،338 ،337 ،336 ،335 ،334 ،333 ،332
 ،353 ،352 ،351 ،350 ،349 ،348 ،347 ،346 ،345 ،344 ،343
 ،364 ،363 ،362 ،361 ،360 ،359 ،358 ،357 ،356 ،355 ،354
 ،375 ،374 ،373 ،372 ،371 ،370 ،369 ،368 ،367 ،366 ،365
 ،386 ،385 ،384 ،383 ،382 ،381 ،380 ،379 ،378 ،377 ،376
 ،397 ،396 ،395 ،394 ،393 ،392 ،391 ،390 ،389 ،388 ،387
 ،408 ،407 ،406 ،405 ،404 ،403 ،402 ،401 ،400 ،399 ،398
 ،419 ،418 ،417 ،416 ،415 ،414 ،413 ،412 ،411 ،410 ،409
 ،431 ،430 ،429 ،428 ،427 ،426 ،425 ،424 ،422 ،421 ،420
 ،442 ،441 ،440 ،439 ،438 ،437 ،436 ،435 ،434 ،433 ،432
 ،453 ،452 ،451 ،450 ،449 ،448 ،447 ،446 ،445 ،444 ،443
 ،464 ،463 ،462 ،461 ،460 ،459 ،458 ،457 ،456 ،455 ،454
 ،475 ،474 ،473 ،472 ،471 ،470 ،469 ،468 ،467 ،466 ،465
 ،486 ،485 ،484 ،483 ،482 ،481 ،480 ،479 ،478 ،477 ،476
 ،497 ،496 ،495 ،494 ،493 ،492 ،491 ،490 ،489 ،488 ،487



415 دورهآموزشابتدایي17/نمایهها

 ،508 ،507 ،506 ،505 ،504 ،503 ،502 ،501 ،500 ،499 ،498
 ،519 ،518 ،517 ،516 ،515 ،514 ،513 ،512 ،511 ،510 ،509
 ،531 ،529 ،528 ،527 ،526 ،525 ،524 ،523 ،522 ،521 ،520
 ،543 ،542 ،541 ،540 ،539 ،538 ،537 ،536 ،534 ،533 ،532
 ،559 ،558 ،552 ،551 ،550 ،549 ،548 ،547 ،546 ،545 ،544
 ،570 ،569 ،568 ،567 ،566 ،565 ،564 ،563 ،562 ،561 ،560
 ،581 ،580 ،579 ،578 ،577 ،576 ،575 ،574 ،573 ،572 ،571
 ،592 ،591 ،590 ،589 ،588 ،587 ،586 ،585 ،584 ،583 ،582
 ،603 ،602 ،601 ،600 ،599 ،598 ،597 ،596 ،595 ،594 ،593
 ،614 ،613 ،612 ،611 ،610 ،609 ،608 ،607 ،606 ،605 ،604
 ،625 ،624 ،623 ،622 ،621 ،620 ،619 ،618 ،617 ،616 ،615
 ،636 ،635 ،634 ،633 ،632 ،631 ،630 ،629 ،628 ،627 ،626
 ،647 ،646 ،645 ،644 ،643 ،642 ،641 ،640 ،639 ،638 ،637
 ،658 ،657 ،656 ،655 ،654 ،653 ،652 ،651 ،650 ،649 ،648
 ،672 ،671 ،670 ،669 ،668 ،667 ،666 ،665 ،664 ،660 ،659
 ،683 ،682 ،681 ،680 ،679 ،678 ،677 ،676 ،675 ،674 ،673
 ،694 ،693 ،692 ،691 ،690 ،689 ،688 ،687 ،686 ،685 ،684
 ،705 ،704 ،703 ،702 ،701 ،700 ،699 ،698 ،697 ،696 ،695
 ،781 ،780 ،772 ،771 ،770 ،769 ،768 ،762 ،720 ،713 ،712
 ،792 ،791 ،790 ،789 ،788 ،787 ،786 ،785 ،784 ،783 ،782
 ،803 ،802 ،801 ،800 ،799 ،798 ،797 ،796 ،795 ،794 ،793
 ،819 ،818 ،817 ،816 ،810 ،809 ،808 ،807 ،806 ،805 ،804
 ،832 ،830 ،829 ،828 ،827 ،826 ،825 ،824 ،823 ،822 ،820
 ،843 ،842 ،841 ،840 ،839 ،838 ،837 ،836 ،835 ،834 ،833
 ،858 ،857 ،856 ،855 ،854 ،853 ،852 ،850 ،846 ،845 ،844
 ،869 ،868 ،867 ،866 ،865 ،864 ،863 ،862 ،861 ،860 ،859
 ،879 ،878 ،877 ،876 ،875 ،874 ،873 ،872 ،871 ،870
 ،889 ،888 ،887 ،886 ،885 ،884 ،883 ،882 ،881 ،880
 ،899 ،898 ،897 ،896 ،895 ،894 ،893 ،892 ،891 ،890
 ،910 ،909 ،908 ،907 ،905 ،904 ،903 ،902 ،901 ،900
 ،927 ،925 ،924 ،923 ،921 ،919 ،918 ،917 ،912 ،911
 ،945 ،944 ،943 ،942 ،941 ،940 ،939 ،936 ،929 ،928
 ،955 ،954 ،953 ،952 ،951 ،950 ،949 ،948 ،947 ،946
 ،965 ،964 ،963 ،962 ،961 ،960 ،959 ،958 ،957 ،956
 ،975 ،974 ،973 ،972 ،971 ،970 ،969 ،968 ،967 ،966
 ،985 ،984 ،983 ،982 ،981 ،980 ،979 ،978 ،977 ،976
 ،995 ،994 ،993 ،992 ،991 ،990 ،989 ،988 ،987 ،986
 ،1006 ،1005 ،1004 ،1003 ،1002 ،999 ،998 ،997 ،996
 ،1013  ،1012  ،1011  ،1010  ،101  ،1009  ،1008  ،1007

 ،1020  ،102  ،1019  ،1018  ،1017  ،1016  ،1015  ،1014
 ،1028 ،1027 ،1026 ،1025 ،1024 ،1023 ،1022 ،1021

1035 ،1034 ،1033 ،1032 ،1031 ،103 ،1029

دانشجويان دانشگاه فرهنگیان
 ،740 ،739 ،736 ،733 ،722 ،719 ،716 ،713 ،706 ،535 ،530

775 ،777 ،766 ،759 ،758

كارشناس
 ،739 ،733 ،726 ،725 ،724 ،722 ،717 ،716 ،715 ،713 ،003

775 ،774 ،765 ،758 ،753 ،750 ،740

كتابدار
710

مدير
 ،758 ،757 ،754 ،742 ،727 ،722 ،716 ،715 ،714 ،713 ،710

779 ،776 ،773 ،760 ،759

مشاور
 ،730 ،726 ،725 ،724 ،722 ،719 ،718 ،714 ،713 ،710 ،002

1036 ،777 ،766 ،751 ،739 ،737 ،732

معلم
 ،084 ،069 ،042 ،009 ،008 ،007 ،006 ،005 ،004 ،003 ،002
 ،462 ،423 ،421 ،406 ،328 ،278 ،262 ،252 ،243 ،227 ،197
 ،707 ،706 ،631 ،557 ،556 ،555 ،554 ،553 ،536 ،535 ،530
 ،720 ،719 ،718 ،717 ،714 ،713 ،712 ،711 ،710 ،709 ،708
 ،731 ،730 ،729 ،728 ،727 ،726 ،725 ،724 ،723 ،722 ،721
 ،743 ،742 ،741 ،740 ،738 ،737 ،736 ،735 ،734 ،733 ،732
 ،754 ،753 ،752 ،751 ،750 ،749 ،748 ،747 ،746 ،745 ،744
 ،769 ،768 ،767 ،766 ،765 ،764 ،763 ،762 ،761 ،756 ،755
 ،813 ،812 ،811 ،779 ،778 ،777 ،776 ،774 ،772 ،771 ،770
 ،916 ،915 ،914 ،913 ،906 ،851 ،831 ،821 ،816 ،815 ،814
 ،963 ،962 ،935 ،934 ،933 ،932 ،931 ،930 ،926 ،922 ،920
 ،1008 ،1004 ،1003 ،1001 ،1000 ،998 ،986 ،984 ،967
 ،1016 ،1015 ،1014 ،1013 ،1012 ،1011 ،1010 ،101 ،1009
 ،1024  ،1023  ،1022  ،1021  ،1020  ،1019  ،1018  ،1017

 1036 ،1033 ،1030 ،1029 ،1028 ،1027 ،1026 ،1025
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کلمات کلیدي
آب

976 ،702 ،646
آزمایش ها

705
آزمون ها

،553 ،549 ،548 ،547 ،546 ،544 ،540 
،565 ،564 ،563 ،562 ،561 ،560 ،558 
،574 ،573 ،572 ،570 ،568 ،567 ،566 
،673 ،671 ،668 ،667 ،651 ،577 ،575 
،724 ،685 ،684 ،682 ،679 ،675 ،674 
،784 ،783 ،782 ،781 ،780 ،726 ،725 
،791 ،790 ،789 ،788 ،787 ،786 ،785 
،804 ،798 ،797 ،796 ،795 ،794 ،793 
،824 ،819 ،818 ،808 ،807 ،806 ،805 
،879 ،873 ،872 ،870 ،868 ،867 ،843 
،886 ،885 ،884 ،883 ،882 ،881 ،880 
،902 ،900 ،899 ،898 ،895 ،891 ،887 

961 ،960 ،959 ،958 ،957 ،956
آسیب شناسي

765 ،728
آفرینش هنري
1035 ،1001

آفرینندگي
،1009 ،1008 ، 1001 ،774 ،742 ،722 

،1014  ،1013  ،1012  ،1011  ،1010 
،1020  ،1019  ،1018  ،1016  ،1015 
،1025  ،1024  ،1023  ،1022  ،1021 

1034 ،1028 ،1027 ،1026
 آلودگي

979 ،968 
آموزش

894 ،893 ،892 ،660 ،656
آموزش ابتدایي

819
آموزش بیمه

583
آموزش خانواده

737 ،735 ،712
آموزش خواندن و نوشتن

902
آموزش رایانه

،947 ،945 ،944 ،943 ،942 ،941 ،940 
953 ،952 ،951 ،950 ،949 ،948

آموزش ریاضي
552

آموزش عالي
760

آموزش مربیان و معلمان

،811 ،773 ،756 ،733 ،663 ،662 ،661 
815 ،813 ،812

آموزش مهارت هاي زندگي
983 ،983

آموزش مواد درسي
909 ،864 ،850 ،826 ،675

آموزش موسیقي
1033 ،1017
آموزش نقاشي

،1012  ،1011  ،1010  ،1009  ،1008 
،1018  ،1016  ،1015  ،1014  ،1013 
،1023  ،1022  ،1021  ،1020  ،1019 
،1034  ،1028  ،1027  ،1025  ،1024 

1035
آموزش نیروي انساني

763 ،723
آموزش و پروش

739
آموزش والدین

،773 ،737 ،736 ،728 ،663 ،662 ،661 
1036

آموزش والدین و معلمان
851

ابزارهاي کمك آموزشي
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889 ،890 ، 539،
اجتماعي

816 ،802
اختالل ها

718
اختالل هاي عاطفي

765
اخالق اجتماعي

767
ادبیات

،898 ،887 ،869 ،867 ،865 ،864 ،826 
900

ادبیات کودکان
،692 ،691 ،690 ،689 ،688 ،655 ،647 
،861 ،858 ،857 ،856 ،832 ،703 ،693 
،981 ،978 ،970 ،969 ،965 ،955 ،863 
،994 ،993 ،992 ،990 ،986 ،984 ،983 

995
ادبیات فارسي

،832 ،831 ،829 ،825 ،820 ،810 ،804 
858 ،857 ،856 ،850 ،846 ،845

ادبیات نوجوانان
،982 ،701 ،687 ،686 ،670 ،659 ،654 
،1012  ،1011  ،1010  ،1009  ،1008 
،1018  ،1016  ،1015  ،1014  ،1013 
،1023  ،1022  ،1021  ،1020  ،1019 

1028 ،1027 ،1025 ،1024
ارزشیابي آموزشي

721
اسالم

918 ،776 ،712
اصول دین

919
اضطراب

764
اطالعات عمومي

687 ،686
اطلس
954

اعتماد به نفس

1000 ،764 ،714
اقیانوس هاي جهان

703
الفبا

،839 ،837 ،834 ،830 ،823 ،822 ،821 
،877 ،876 ،862 ،859 ،855 ،842 ،840 

1002 ،911 ،906 ،904 ،903 ،897
الفباي فارسي

،838 ،836 ،835 ،832 ،829 ،825 ،820 
،889 ،878 ،874 ،863 ،861 ،854 ،853 

912 ،907 ،905 ،890
 امامت
922

امام علي ع
713
امال

،859 ،854 ،853 ،842 ،839 ،837 ،823    
908 ،877 ،876 ،863 ،862 ،861

امال و انشا
895

امال و نگارش
،831 ،829 ،828 ،827 ،826 ،825 ،821 
1002 ،910 ،894 ،893 ،892 ،851 ،841

انتقال اطالعات
749

اندرزنامه ها
732

اندیشه
713

انرژي
992 ،977

انرژي هاي تجدیدپذیر
971

انسان شناسي
954

اول ابتدایي
،840 ،838 ،836 ،835 ،834 ،830 ،822 
،905 ،904 ،903 ،878 ،874 ،855 ،847 

912 ،911 ،907
ایمني

970 ،964
ایمني حمل و نقل

720
بازي درماني

751
بازي ها

890 ،889 ،731 ،416 ،326 ،014 ،001
بازي ها و سرگرمي ها

،1031 ،993 ،707 ،535 ،534 ،533 ،532 
1032

بازي هاي آموزشي
،809 ،783 ،678 ،537 ،535 ،532 ،531 

1032 ،1031 ،999 ،899 ،832 ،831
بازي هاي علمي

665
بازیافت

978 ،968 ،967 ،966 ،965 ،962
باغ وحش

629
بدن انسان

670 ،658 ،650
برق
688

برنامه درسي
717

برنامه ریزي
759

برنامه ریزي آموزشي
757 ،754 ،740 ،721 ،716 ،715

برنامه ریزي درسي
998 ،775 ،750

برنامه ریزي راهبردي
779 ،758

برنامه هاي فرهنگي
756 ،738 ،727

بسته آموزشي
717

بندنویسي
846 ،845

بهداشت
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701 ،659 ،647
بهداشت دهان و دندان

991
بهره وري

،994 ،992 ،978 ،969 ،966 ،962 ،677 
995

بیماري ها
701 ،659 ،647

بیمه
993

 پژوهش
765 ،740 ،706

پاسخ ها
،811 ،808 ،798 ،794 ،793 ،571 ،553 

815 ،813 ،812
پاکیزگي

612
پرسش ها

،546 ،545 ،544 ،543 ،542 ،541 ،538 
،564 ،563 ،562 ،560 ،559 ،549 ،547 
،572 ،571 ،570 ،569 ،568 ،566 ،565 
،671 ،669 ،664 ،651 ،650 ،577 ،575 
،780 ،687 ،686 ،685 ،674 ،673 ،672 
،788 ،787 ،786 ،785 ،784 ،782 ،781 
،796 ،795 ،794 ،793 ،791 ،790 ،789 
،804 ،803 ،802 ،801 ،800 ،799 ،797 
،866 ،827 ،818 ،810 ،807 ،806 ،805 
،895 ،891 ،886 ،885 ،872 ،870 ،868 

959 ،958 ،957 ،956 ،897
پیامبران

925
پیشگیري
701 ،659

تكنولوژي آموزشي
753
تاریخ

914 ،653
ترافیك

720
تربیت استاد

723
تربیت معلم

763 ،762 ،761 ،723
تصاویر

951
تعلیمات دیني

،768 ،748 ،747 ،746 ،745 ،744 ،738 
772 ،771 ،770 ،769

تفكر خالق
722

تفسیر
922

تفكر منطقي
752 ،713 ،003

تقسیم کردن
972

تقویت حافظه
749

تكنولوژي آموزشي
717

 تمرین
،544 ،543 ،542 ،541 ،540 ،538 ،537 
،558 ،550 ،549 ،548 ،547 ،546 ،545 
،565 ،564 ،563 ،562 ،561 ،560 ،559 
،572 ،571 ،570 ،569 ،568 ،567 ،566 
،666 ،664 ،651 ،577 ،575 ،574 ،573 
،674 ،673 ،672 ،671 ،669 ،668 ،667 
،683 ،682 ،681 ،680 ،679 ،676 ،675 
،700 ،699 ،698 ،697 ،696 ،685 ،684 
،786 ،785 ،784 ،783 ،782 ،781 ،780 
،795 ،792 ،791 ،790 ،789 ،788 ،787 
،802 ،801 ،800 ،799 ،798 ،797 ،796 
،810 ،809 ،808 ،807 ،806 ،805 ،803 
،828 ،827 ،824 ،819 ،818 ،817 ،816 
،866 ،865 ،864 ،844 ،843 ،841 ،833 
،879 ،873 ،872 ،870 ،869 ،868 ،867 
،886 ،885 ،884 ،883 ،882 ،881 ،880 
،896 ،895 ،894 ،893 ،892 ،891 ،887 
،908 ،902 ،901 ،900 ،899 ،898 ،897 
،944 ،943 ،942 ،941 ،940 ،910 ،909 

،960 ،959 ،958 ،957 ،956 ،952 ،945 
1035 ،1007 ،1006 ،1005 ،961

توحید
،769 ،768 ،748 ،747 ،746 ،745 ،744 

772 ،771 ،770
توسعه مدیریت

779 ،758
توسعه آموزش و پرورش

715
جامعه شناسي

960
جدول ها

950 ،943
جهان
652

چیستان
731

حافظه
697

حرکت
689

حساب
539 ،537

حشرات
652

حفاظت
979

حفظ محیط زیست
997

حقوق بشر
982

حل مسئله
709 ،708 ،553

حوادث
970

خط فارسي
1007 ،1006 ،1005

خط نستعلیق
1002 ،821

خطر
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964
خالقیت

854 ،853 ،698 ،696 ،576
خواندن

833
خودآگاهي

1000 ،986 ،984 ،767 ،743 ،730
خودسازي

743
خوراکي

967
خوشنویسي

821
داستان هاي علمي

693 ،692 ،691 ،690 ،689 ،688 ،654
دانش نامه ها

658
دانشمند کوچك

681 ،680
دانشمندان

648
دانشنامه ها

955
دایرئالمعارف ها

1029 ،1003 ،954 ،704 ،703 ،655
درک مطلب

858 ،857 ،856
درخت

595
درس

،566 ،560 ،558 ،547 ،544 ،543 ،540 
،682 ،673 ،672 ،671 ،669 ،668 ،664 
،827 ،824 ،817 ،797 ،796 ،795 ،685 
،883 ،882 ،881 ،880 ،869 ،865 ،844 

910 ،909 ،900 ،898 ،896 ،891
درس نامه

،574 ،573 ،567 ،550 ،549 ،548 ،542 
961 ،866 ،793 ،684 ،667

درمان
734

دروغ گویي
734

دریاها
703

دست نامه
963

دوزیستان
654

دوم دبستان
848 ،666

ذره بین
649

ذغال سنگ
694

رابطه خانه و مدرسه
711

راهبردها
754

راهبردهاي توسعه
759

راهنماي آموزشي
،554 ،545 ،543 ،541 ،539 ،538 ،530 
،661 ،569 ،560 ،559 ،557 ،556 ،555 
،673 ،672 ،671 ،668 ،664 ،663 ،662 
،797 ،796 ،795 ،727 ،707 ،679 ،674 
،816 ،815 ،813 ،812 ،811 ،803 ،800 
،851 ،850 ،844 ،843 ،828 ،824 ،817 
،908 ،896 ،873 ،869 ،867 ،865 ،864 

963 ،909
راهنماي تحصیلي

729
راهنماي تدریس

906 ،750
راهنماي والدین
849 ،848 ،847

رسانه ها
936

 رسم الخط
843 ،841 ،831

رنگ ها

599 ،392
روابط اجتماعي

975 ،973
روان کاوي

742
 روان شناسي

،709 ،708 ،996 ،991 ،986 ،984 ،766 
،730 ،729 ،726 ،725 ،724 ،718 ،719 
،753 ،751 ،742 ،737 ،736 ،735 ،734 
،1001  ،998  ،778  ،777  ،767  ،764 

1036 
روخواني

،862 ،859 ،842 ،839 ،837 ،820،823 
877 ،876

روش تحقیق
740

روش تدریس
733 ،721 ،530

روش شناسي
557 ،556 ،555 ،554

روش هاي یادگیري
709 ،708

ریاضي 
،555 ،554 ،550 ،539 ،535 ،531 ،011 
،799 ،578 ،576 ،565 ،561 ،557 ،556 
،857 ،856 ،816 ،810 ،804 ،802 ،801 

858
زال

852
زباله

995 ،994 ،969 ،962
زیر زمین

702
زیست شناسي

670 ،660 ،654
سازمان ها و نهادها

760
سازها

1033 ،1017
سالمندان



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامه درسي420

735
ستاره شناسي

655
ستاره ها

656 ،655
سخت افزارها

947
سرگذشت

777 ،653 ،648
سرگرمي

،665 ،551 ،531 ،014 ،013 ،012 ،010 
999 ،906 ،731 ،678

سالمتي
980 ،974 ،964

سهیم شدن
972

سوم ابتدایي
 901 ،849 ،683 ،680 ،552

سیاست توسعه
779 ،758

سیستم عامل
948 ،947 ،941 ،940

سیمرغ
852

شاهنامه
875 ،852

شبكه هاي ارتباطي
936

شجاعت
983

ششم دبستان
681 ،676
شهروندان

996
شیعیان

922
صداها
691

صرفه جویي
977 ،976 ،677

صنایع غذایي
967

صنایع فلزي
966

طبیعت
990 ،979

طراحي
1035 ،1026

عرق کردن
980

عروسك هاي انگشتي
1030

عطسه و سرفه
980
  علوم

،683 ،681 ،680 ،678 ،676 ،666،670 
،810 ،804 ،802 ،801 ،799 ،705 ،696 

858 ،857 ،856
علوم تربیتي

775 ،762 ،753
علوم رایانه

936
علوم قرآني

،769 ،768 ،748 ،747 ،746 ،745 ،744 
922 ،914 ،772 ،771 ،770

عناصر طبیعي
641

غذاخوردن
974

فارسي
،830 ،823 ،822 ،816 ،802 ،801 ،799 
،842 ،840 ،839 ،837 ،835 ،834 ،833 
،859 ،855 ،854 ،853 ،849 ،848 ،847 
،903 ،901 ،878 ،877 ،876 ،874 ،862 

912 ،911 ،907 ،905 ،904
فداکاري

762
فرود و بهرام

875
فضایل اخالقي

918
فعالیت

705
فعالیت هاي دیني

919
فعالیت هاي فوق برنامه

879 ،809 ،792 ،761 ،727 ،707 ،578
فلسفه آموزش و پرورش

716
فناوري ارتباطات

728
فیزیك عملي

660
فیزیك نور

692
فیلم سازي

1029
قرآن

،917 ،914 ،816 ،802 ،801 ،712 ، 619 
929 ،928 ،927 ،924 ،923

قصه گویي
1030

کارگروهي
973 ،972

کالبد شناسي انسان
650

کتاب هاي کار
901

کره زمین
704

کمك کردن
973

کمك آموزشي
552

کودکان و نوجوانان
658

کارآفریني
722

کاردستي
1032 ،1031 ،1004
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کامیابي
736 ،714

کتاب هاي کار
683 ،681 ،680 ،676 ،666

کتاب هاي کمك درسي
665

کتاب خانه هاي کودکان
710

کلمات قصار
732

کم توجهي
718

کودکان
739

کودکان پرتحرک
718

کودکان بیمار
762

کودکان تیزهوش
561

گفتار درماني
751

گوش کردن
975

مایعات
702

مثبت نگري
743

مجرم درماني
777

محتواي درسي
721

محیط زیست
977 ،976 ،971 ،704

مدیریت
779 ،759 ،758 ،741 ،715

 مدیریت
،760 ،757 ،754 ،716 ،714 ،710 ،707 

776 ،775 ،773
مراحل رشد و تحول

766
مرحله کودکي

766
مرور و بازخواني

792
مسئولیت پذیري

973
مسائل

557 ،556 ،555 ،554
مسائل شهري

720
مشاوران آموزشي

756 ،738
مشاوره تحصیلي

729
مصرف انرژي

971
مضامین گوناگون

639
مضامین مختلف
628 ،627 ،603

مطالعه
998 ،774 ،749 ،719

معادن
694 ،649

معلم مریواني
762

معماها
700 ،699 ،698 ،697 ،551

مفاهیم زندگي
636

مقابله با زورگویي
983

منابع آب
703

منابع زمیني
968

منابع طبیعي
997 ،965 ،677
منظومه شمسي

656
مهارت روخواني

884 ،850
مهارت هاي اجتماعي

981 ،975 ،474
مهارت هاي حرکتي

981
مهارت هاي رفتاري کودکان

630 ،586
مهارت هاي زندگي

،986 ،984 ،778 ،761 ،743 ،732 ،730 
996
مواد
690

مواد غذایي
974

مواد معدني
702

مواد و روش هاي آموزشي
1004 

موفقیت تحصیلي
706

میكروسكوپ
649

نگارش و امال
846 ،845

ناتواني هاي یادگیري
765
نت ها
1033
نجوم

656 ،655
نرم افزارها

،949 ،948 ،945 ،944 ،943 ،942 ،941 
953 ،952 ،951 ،950

نظارت
741

نظام هاي پولي
955

نظام هاي کتابداري و اطالع رساني
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710
نظریه ها

742
نظریه هاي یادگیري

750 ،706
نفت

702 ،694
نقاشي

،952 ،944 ،578 ،534 ،533 ،532 ،531 
1026 ،999 ،996

نماز
919

نمایش
1003

نمایش عروسكي
1030

نمونه هاي بسته هاي آموزشي
717

نهج البالغه
776

نهضت سوادآموزي
997

نوآوري
733

نوآوري کالسداري
717
نواها

1033
هندسه

534 ،533
هنر

1036 ،1029 ،1017 ،1004 ،1003
هنرهاي تجسمي

،1012  ،1011  ،1010  ،1009  ،1008 
،1018  ،1016  ،1015  ،1014  ،1013 
،1023  ،1022  ،1021  ،1020  ،1019 

1034 ،1028 ،1027 ،1025 ،1024
هوا

646
هوش

774 ،726 ،725 ،724 ،700 ،576
هوش بصري

699
هوش هیجاني

752
واژه پرداز

953 ،945
یادگیري

719
یادگیري هوش محور

752
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نام ناشر
آبرنگ

 ،264 ،263 ،243 ،192 ،182 ،165 ،097 ،079 ،065 ،038
 ،509 ،508 ،507 ،506 ،505 ،460 ،459 ،458 ،384 ،354

919 ،794 ،793 ،550 ،513 ،512 ،511 ،510
آبرون
589

آبشامه
715
آبشن

687 ،686 ،650 ،531
آثار فكر

758
آرمان رشد

749 ،537 ،237 ،236 ،001
آفرینگان

405 ،388 ،385 ،368 ،324 ،285 ،183 ،181 ،084 ،039
آموخته

760 ،009 ،008 ،007 ،006 ،005 ،003
آموزش و پرورش استان فارس

755 ،754
آمیس

832 ،723
آواي قلم

519 ،499 ،462 ،396 ،248 ،240

آواي نور
776 ،775 ،757 ،753 ،751 ،740 ،716

اکسیر قلم
926

ابر و باد
001

ابوعطا
827 ،521 ،425 ،144

اختر
727

اسحاق
722

اعظم درویشي الموتي
866

اعظم کریمي
570
افق

 ،835 ،834 ،830 ،823 ،822 ،383 ،200 ،191 ،143 ،105 ،062
 ،862 ،861 ،860 ،859 ،855 ،842 ،840 ،839 ،838 ،837 ،836
912 ،911 ،907 ،905 ،904 ،903 ،878 ،877 ،876 ،874 ،863

الگو
577
الینا

826 ،665
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امید مهر
831 ،809 ،804 ،568

امیرکبیر
 ،178 ،176 ،146 ،140 ،131 ،075 ،051 ،050 ،049 ،032
 ،335 ،325 ،302 ،287 ،275 ،258 ،239 ،234 ،219 ،188
 ،488 ،482 ،465 ،464 ،440 ،382 ،352 ،346 ،348 ،340
 ،1031 ،1029 ،1017 ،1003 ،778 ،678 ،641 ،636 ،503

1033 ،1032
اهورا قلم

894 ،893 ،892
ایده پردازان چكاد

657
ایران بان

989 ،988 ،987 ،986 ،985 ،984 ،983
باد

424
بافرزندان

735 ،700 ،699 ،698 ،697
بخشایش

891 ،679
برف

 ،357 ،318 ،297 ،296 ،226 ،208 ،177 ،172 ،160 ،141
433 ،364

بصیرت
517 ،209

بلور
536

به نشر
 ،1010 ،1009 ،1008 ،600 ،475 ،128 ،094 ،082 ،078 ،026
 ،1019 ،1018 ،1016 ،1015 ،1014 ،1013 ،1012 ،1011
 ،1027 ،1026 ،1025 ،1024 ،1023 ،1022 ،1021 ،1020

1028
بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران

 ،415 ،327 ،310 ،295 ،289 ،216 ،118 ،072 ،054 ،017
993 ،609 ،607 ،583

بین المللي گاج
547 ،544

بینش نو
530

پرنده آبي

894 ،893 ،892
پنجره

 ،729 ،728 ،412 ،411 ،410 ،409 ،395 ،035 ،034 ،033
736

پویانما
1007 ،1006 ،1005

پیام کتاب
954 ،924 ،923 ،344 ،343

پیام محراب
332

پیدایش
 ،162 ،161 ،157 ،129 ،119 ،099 ،092 ،085 ،059 ،027
 ،331 ،330 ،329 ،307 ،292 ،276 ،256 ،255 ،250 ،214

518 ،492 ،451 ،414 ،408 ،358 ،350
پیشروان

808 ،571
پیك دبیران

630 ،586 ،585
تأمین
921

تجلي کوثر
761

تخت جمشید
711

تسلیمي
495 ،137 ،102 ،018

تیز هوشان
817 ،561 ،014 ،013 ،012

تیزهوشان برتر
656

تیمورزاده
 ،977 ،976 ،975 ،974 ،973 ،972 ،964 ،701 ،659 ،647

980 ،979 ،978
جامعه قاریان قرآن مشهد

928
جان جهان

 ،376 ،375 ،374 ،373 ،372 ،371 ،370 ،369 ،367 ،366
378 ،377

جمال
448 ،447 ،446 ،445 ،444 ،443 ،442 ،441
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جهاد اندیشه
713
چكه

 ،155 ،152 ،149 ،112 ،101 ،095 ،087 ،086 ،042 ،040
 ،421 ،398 ،363 ،359 ،355 ،305 ،304 ،227 ،189 ،164

606 ،605 ،580 ،579 ،523 ،479
حوا

210
حوض نقاشي

832
خانه کتاب

914
خانیران

248
خیلي سبز

 ،867 ،865 ،864 ،807 ،669 ،664 ،651 ،545 ،541 ،540
869
دانژه

777 ،752 ،742 ،106
دانش آفرین

895 ،851 ،843 ،828 ،818 ،806 ،783 ،721 ،578 ،538
دانش نگار

426 ،159 ،117
دانشگاه علوم انتظامي امین و دفتر تحقیقات کاربردي فرماندهي

720
دانشگاه قم

946 ،938 ،937
درویش

774
دنیاي نو

1036 ،1001
دهسرا

737
ذکر031، 053، 125، 127، 147، 148، 154، 211، 212، 225، 
 ،432 ،427 ،404 ،403 ،342 ،273 ،272 ،271 ،270 ،241
 ،690 ،689 ،688 ،637 ،584 ،484 ،477 ،457 ،453 ،436

705 ،693 ،692 ،691
راشدین

767 ،718 ،707
رامان سخن

763
راه مشاور

756 ،738
راه معلم

762
راه اندیشه

871
رایكا
917
رزقي
906

رشد اندیشه
895 ،851 ،843 ،828 ،818 ،806 ،783 ،578 ،538

روز اندیش
660

روشنگران راه فردا
 ،948 ،947 ،945 ،944 ،943 ،942 ،941 ،940 ،939 ،936

953 ،952 ،951 ،950 ،949
زعفران

 ،266 ،265 ،261 ،150 ،136 ،103 ،100 ،066 ،043 ،036
 ،490 ،439 ،391 ،387 ،360 ،317 ،316 ،315 ،313 ،267

493 ،491
زمامدار

908
زهرا پورعلي کویخي

714
زیتون
361

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انساني دانشگاه ها )سمت(
328

سپیدبرگ
709 ،708

سازوکار
515 ،419 ،400 ،393 ،392 ،321 ،308 ،294 ،109

سایه گستر
997 ،779 ،704 ،703

سخن گستر
643

سرمشق
194
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سیاهرود
897 ،873 ،872 ،870 ،868 ،667 ،548 ،546 ،542

سیوا
702

شایسته
774

شایسته گستر
824

شباویز
244

شرکت انتشارات علمي و فرهنگي
 ،246 ،185 ،179 ،158 ،115 ،090 ،076 ،069 ،064 ،025

626 ،599 ،587 ،516 ،487 ،486 ،455 ،428 ،362
شرکت انتشارات فني ایران

 ،965 ،962 ،654 ،203 ،175 ،1000 ،083 ،081 ،068 ،056
 ،991 ،990 ،982 ،981 ،971 ،970 ،969 ،968 ،967 ،966

999 ،995 ،994 ،992
شهر قلم

 ،602 ،523 ،479 ،398 ،359 ،355 ،314 ،122 ،060 ،052
 606 ،605 ،604

شورآفرین
726 ،725 ،724

شورا
849 ،848 ،847 ،663 ،662 ،661

شیوارسا
826 ،665

صادق یونسلو
677

صورتگر
743

صیانت
829 ،825 ،820

ضریح آفتاب
821 ،810

طبیب
 ،977 ،976 ،975 ،974 ،973 ،972 ،964 ،701 ،659 ،647

980 ،979 ،978
طراحان ایماژ

734
طالیي

 ،431 ،430 ،301 ،288 ،268 ،223 ،221 ،166 ،114 ،107
925 ،670 ،501 ،481

علوم ریاضي ره آورد 
731

علي رضا صالحي امین
714

فاطمي
557 ،556 ،555 ،554 ،553 ،539

فجر قرآن
920

فراروان
998 ،739 ،015 ،011

فراي علم
890 ،889 ،841 ،390 ،320 ،247 ،207

فردین
858 ،857 ،856

فرشتگان
163
فعال

996 ،854 ،853 ،696 ،695 ،576
قدیاني

 ،067 ،057 ،055 ،048 ،044 ،028 ،024 ،023 ،020 ،019
 ،142 ،135 ،132 ،123 ،120 ،116 ،113 ،108 ،091 ،088
 ،260 ،249 ،242 ،235 ،233 ،232 ،205 ،198 ،153 ،145
 ،323 ،322 ،306 ،303 ،299 ،293 ،291 ،281 ،280 ،277
 ،429 ،422 ،416 ،399 ،397 ،394 ،386 ،379 ،356 ،351
 ،526 ،520 ،498 ،483 ،478 ،456 ،454 ،438 ،437 ،434
 ،617 ،616 ،615 ،614 ،613 ،612 ،611 ،529 ،528 ،527
 ،845 ،844 ،694 ،649 ،646 ،622 ،621 ،620 ،619 ،618

1035 ،1034 ،1002 ،927 ،846
قشقایي

711
کاگو

 ،799 ،792 ،791 ،790 ،789 ،674 ،673 ،671 ،560 ،558
883 ،882 ،881 ،880 ،803 ،802 ،801 ،800

کالج برتر
002

کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان
 ،338 ،278 ،254 ،202 ،139 ،138 ،111 ،1004 ،071 ،022
 ،534 ،532،533 ،524 ،514 ،502 ،500 ،480 ،435 ،420 ،407
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 ،625 ،624 ،623 ،610 ،601 ،594 ،592 ،591 ،588 ،581
645 ،644 ،628 ،627
کانون گسترش علوم

879 ،672 ،559
کانون اندیشه جوان

423 ،262 ،197
کانون فرهنگي آموزش

910 ،909 ،896 ،798 ،681 ،680 ،572 ،569
کتاب ابرار

096
کتاب ارجمند

765
کتاب قدسیان

913
کتاب یار مهربان

805
کالغ سپید
819 ،666

کورش چاپ
875 ،852 ،766 ،733

گراد
566 ،565

گردوي دانش
782 ،781 ،780 ،773 ،668 ،543

گل واژه
961 ،899 ،684 ،575 ،574 ،573

گوهر اندیشه
657 ،640 ،638 ،597 ،156

المك
552

مبتكران
 ،571 ،564 ،563 ،562 ،525 ،452 ،259 ،218 ،070 ،010
 ،848 ،847 ،808 ،797 ،796 ،795 ،663 ،662 ،661 ،658

959 ،958 ،956 ،888 ،886 ،885 ،849
محراب قلم

 ،652 ،349 ،347 ،341 ،339 ،337 ،336 ،334 ،333 ،133
955 ،655

مدرسه
642 ،639 ،603 ،290 ،257 ،252 ،251 ،190 ،151 ،093

مرکز طبع و نشر قرآن کریم: شوراي عالي قرآن

916
مرآت

750 ،815 ،814 ،813 ،811 ،750 ،741 ،717
مرآت دانش

 ،812 ،811 ،750 ،741 ،717 ،685 ،683 ،682 ،676 ،675
960 ،957 ،901 ،900 ،898 ،887 ،884 ،815 ،814 ،813

منادي تربیت
 ،186 ،184 ،124 ،110 ،098 ،077 ،046 ،045 ،030 ،004

732 ،476 ،319 ،311 ،298 ،284 ،222 ،193
منتشران

567
منظومه خرد

706 ،417 ،402 ،167 ،058
موسسه بوستان کتاب ) مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمي 

حوزه(
772 ،771 ،770 ،769 ،768 ،748 ،747 ،746 ،745 ،744

موسسه  پژوهشي تاریخ ادبیات کودکان
710 ،632 ،631 ،582 ،497 ،196 ،195 ،104 ،1030 ،021

موسسه پیام مهر بهنام
788 ،787 ،786 ،785 ،784

موسسه علمي فرهنگي دار الحدیث
596 ،595 ،389 ،253 ،199 ،168

موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین
461 ،381 ،041

موسسه فرهنگي هنري رایحه هنر پارس
312

موسسه فرهنگي هنري یاسین امین
918

موسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسالم
935 ،922

مهاجر
522 ،504 ،494 ،309 ،274 ،204 ،201 ،134 ،089 ،016

مهر آموز
653 ،648

مهر زهرا)س(
535

مهرگان دانش
047

مهزیار
549
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موزون
 353 ،282 ،245 ،224 ،121 ،037

نگارینه
730 ،463 ،406 ،187

نگین سبالن
902
ناریا

413 ،380 ،283 ،174 ،074
نخبگان خالق

551
نخستین

279 ،231 ،230 ،229 ،228
نداي آسماني

929
نداي ملكوت

712
نسل نو اندیش

764
نسیم دانش کهن

833
نشانه
608

نقش شمسه 
515 ،419 ،400 ،393 ،392 ،321 ،308 ،109 

نقش گستران سرمدي

 ،418 ،286 ،217 ،215 ،180 ،173 ،171 ،170 ،169 ،080 ،063
635 ،634 ،633 ،629 ،598 ،590 ،489 ،450

نواي مدرسه
449

نور قرآن و اهل بیت)ع(
934 ،933 ،932 ،931 ،930 ،915

نوشته
 ،470 ،469 ،468 ،467 ،466 ،365 ،300 ،220 ،206 ،130 ،073

759 ،719 ،485 ،474 ،473 ،472 ،471
نیستان

238 ،213 ،029
نیكان کتاب

963
وانیا
850

همشهري
593 ،401 ،326 ،061

همگام با کودکان و نوجوانان
702

هنر آبي
345 ،269 ،126

هیرمند
496

یار مانا
816
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درهمكرد نام ناشر و عنوان کتاب
آبرنگ

نه،  اینطوري!  نه،  بود!  اینطوري   : روباه، 065  و  اردک   :  038
اینطوري! اینطوري بود! نه، اینطوري! نه، اینطوري!، 079 : باني 
خرگوشه، 097 : بیدار شو کرم کوچولو، 165 : خانم جوجه تیغي، 
: خیاط و موش ها، 243  بازیگوش، 192  : خرگوش هاي   182
: روباه و زاغ و ده قصه دیگر، 263 : سنجاب خاکستري، 264 
گربه هاي   : ماهیگیر، 384  قورباغه   : گستاخ، 354  سنجاب   :
 : : موش شهري، 460  : موش درختي، 459  بازیگوش، 458 
موش هاي ناقال، 505 : یان و یولیا اسباب کشي مي کنند، 506 : 
یان و یولیا باغچه دارند، 507 : یان و یولیا به مدرسه مي روند، 508 
: یان و یولیا به مسافرت مي روند، 509 : یان و یولیا تنها هستند، 
510 : یان و یولیا جشن تولد مي گیرند، 511 : یان و یولیا در مهد 
کودک، 512 : یان و یولیا گم مي شوند، 513 : یان و یولیا مریض 
مي شوند، 550 : ریاضیات بین المللي 1، 793 : تیزهوشان فارسي 
استان  تیزهوشان ویژه 31   : ابتدایي 1000 سوال، 794  ششم 

ششم ابتدایي، 919 : جشن نماز: آموزش کامل نماز

آبرون
589 : بادبادک خیال من ...

آبشامه
715 : برنامه ریزي استراتژیك در آموزش و پرورش

آبشن
531 : آموزش مفاهیم ساده براي کوکان، 650 : بدن انسان، 

686 : کجا؟، 687 : کدام؟

آثار فكر
758 : مدیریت دانش سازماني

آرمان رشد
001 : بازي بریدم و دویدم، 236 : راه و سنگ، 237 : راه و 
سنگ، 537 : جزیره ریاضي )کتاب کار و تمرین ریاضي دوم 

ابتدایي(، 749 : فكر مي کني مطالعه بلدي؟!

آفرينگان
 :  181 عزیزم،  معلم  دست  به  برسد   :  084 اریك،   :  039
خرگوش ها، 183 : خطر! جادوگران مشغول کارند!، 285 : شبح 
سر هربرت سنگ سیاهچال، 324 : قشنگ ترین قصه ها براي 
کودکان، 368 : کمك! پدر و مادرها به مدرسه مي آیند، 385 : 

گرد ستاره، 388 : گل، 405 : ماجراهاي فرانتس کوچولو

آموخته
003 : پرورش تفكر منطقي کودکان )تمرینات عملي(، 005 : 
داستان هاي فكري براي کودکان ایراني )1(، 006 : داستان هاي 
ایراني )10(، 007 : داستان هاي فكري  فكري براي کودکان 
براي  فكري  داستان هاي   :  008  ،)2( ایراني  کودکان  براي 
کودکان ایراني )3(، 009 : داستان هاي فكري براي کودکان 

ایراني )9(، 760 : مدیریت و رهبري در سازمان هاي آموزشي
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آموزش و پرورش استان فارس
754 : مجموعه رهنمودهایي براي مدیران و معاونان مدارس، 

755 : مجموعه رهنمودهایي براي معلمین دوره دوم ابتدایي

آمیس
کردن  )کاربردي  معلّمان  پژوهشي  مطالعات  توسعة   :  723

پژوهش(در آموزش و پرورش، 832 : باغ الفبا

آواي قلم
240 : رنگ و ...، 248 : رویاي قطره، 396 : لحظه پرواز، 462 : 
مهار هیوالي 20 میلیون تني، 499 : همسایه میز به میز، 519 

: یك تكه آسمان

آواي نور
716 : برنامه ریزي  درسي  در عصر پست مدرن، 740 : روش هاي 
کمي تحقیق در برنامه ریزي آموزشي، 751 : کمك به کودکان 
براي بهبود مهارت هاي ارتباطي، 753 : مباني نظري محیط 
هاي یادگیري، 757 : مدیران موفق درمدارس، 775 : نگاهي نو 
به  برنامه ریزي آموزشي و درسي در هزاره سوم، 776 : نگرشي 

 به  مدیریت اسالمي

اكسیر قلم
926 : شگفتي هاي علمي و زبان ریاضي قرآن

ابر و باد
001 : بازي بریدم و دویدم، 236 : راه و سنگ

ابوعطا
144 : جنجال بزرگ در زمستان سرد، 425 : مجسمه دوستي، 

521 : یك روز پرماجرا، 827 : امالي پایه اول دبستان

اختر
727 : چشم انداز پرورشي مدرسه

اسحاق
722 : تكنیك هاي خالقیت و مدیریت تفكر

اعظم درويشي الموتي
866 : فارسي اول دبستان

اعظم كريمي
570 : کتاب کار ریاضي دوم دبستان

افق
062 : ایرج، 105 : پریزادان درخت سیب، 143 : جمشید، 191 
: خوشبختانه شیر، 200 : دختر کوچولو، فرمانده سبیلو، 383 : 
کیخسرو، 822 : اتو، 823 : اثر انگشت، 830 : بادام شیرین، 834 
: پروانه، 835 : جیرجیرک، 836 : چتر، 837 : حلزون، 838 : 
خرس، 839 : خواستگاري، 840 : دریاي آبي، 842 : ذره بین، 
855 : ژاکت، 859 : صندلي، 860 : طوطي، 861 : ظرف، 862 
: عروسك، 863 : غول، 874 : فرفره، 876 : فضانورد، 877 : 
قلك، 878 : قوري، 903 : کشتي، 904 : گاو، 905 : لك لك، 

907 : موز، 911 : ورزش، 912 : هندوانه

الگو
577 : میان وعده ریاضي 4 ابتدایي

الینا
665 : علوم اول دبستان، 826 : امال سوم دبستان

امید مهر
568 : کتاب کار ریاضي چهارم دبستان، 804 : کتاب- آزمون 
)ششم دبستان(، 809 : کتاب کار تابستانه سوم، 831 : بازي هاي 

امالیي

امیركبیر
اگر   : بودي...، 050  اسب  اگر   : آینه هاي سورنا، 049   :  032
بازي هاي   :  075 بودي...،  گرگ  اگر   :  051 بودي...،  دلفین 
سازها،  سرزمین   :  1017 تئاتر،   :  1003 حشرات،  المپیك 
ساز شناسي براي کودکان و نوجوانان، 1029 : سینما، 1031 : 
کاردستي با بادکنك ها، 1032 : کاردستي با جعبه هاي مقوایي، 
1033 : موسیقي، 131 : توي شكم این گرگ چه خبر است؟، 
140 : جشن آتش، علي پسر بویه، 146 : جوانمردان صحرا 
یعقوب لیث، 176 : خرگوش باهوش، 178 : خرگوش دهمي، 
188 : خواب هاي پرقویي، 219 : دوالپا، 234 : راز مینا، 239 
 :  275 چوبین،  بهرام  سرکش  سردار   :  258 درناها،  رقص   :
: عمر کي  پرنده، 302  : شبیه  سیب و درخت و دختر، 287 
طوالني تره؟، 325 : قصه جنگ و صلح: خروس آقاي خدایي 
و خروس خانم خیریه، 335 : قصه هاي خوب براي بچه هاي 
خوب: قصه هاي برگزیده از گلستان و ملستان، 340 : قصه هاي 
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سندباد نامه و قابوسنامه، 346 : قصه هاي کلیله و دمنه، 348 : 
قصه هاي مرزبان نامه، 352 : قطب نما کوچولو، 382 : کي هنوز 
نخوابیده؟، 440 : من از تو بهترم، 464 : مهمان صورتي، 465 
: مهمان کوچك، 482 : نیرنگ، آریوبرزن، 488 : وکیل خدا، 
503 : هوشا در جست و جوي راز زیست گنبد، 636 : مي نویسم 
ابر باران مي شوم! )مجموعه شعر(، 641 : هم روزنامه هم کلوچه، 
678 : کتاب بزرگ بازي هاي علمي و آزمایش هاي ساده، 778 : 

هفت عادت کودکان شاد

اهورا قلم
892 : کتاب تفریح شب )جلد چهارم(، 893 : کتاب تفریح شب 

)جلد دوم(، 894 : کتاب تفریح شب )جلد سوم(

ايده پردازان چكاد
657 : دانشنامه قاتالن جنگل

ايران بان
رفیق...   : باش، 984  نترس! شجاع  زورگوها  از  رفیق   :  983
استرس نداشته باش! آروم باش، 985 : رفیق... بي ادب نباش! 
با نزاکت باش، 986 : رفیق... عصباني نباش! خونسرد باش، 
987 : رفیق...دقیقه نودي نباش! منظم باش، 988 : رفیق...
شلخته نباش! مرتب باش، 989 : رفیق...مثل غارنشین ها نباش! 

با کالس باش

باد
424 : مترسك توماس

بافرزندان
697 : نگاه کن و به خاطر بسپار: سنجش قدرت حافظه، 698 : 
نگاه کن و تفاوت را بگو: شباهت ها و تفاوت ها، 699 : نگاه کن 
و حدس بزن: تشخیص تصاویر، 700 : نگاه کن و مقایسه کن: 
مقایسه و شباهت یابي، 735 : دنیاي من و مادربزرگ: بازي هاي 

ساده و سرگرم کننده براي شادي نوه ها

بخشايش
کتاب   : دبستان، 891  تجربي ششم  علوم  کار  کتاب   :  679
آموزش و کار فارسي )فارسي و مهارت هاي نوشتاري(پایه ششم 

ابتدایي
برف

141 : جغد دانا و الک پشت، 160 : حیوان هاي باوفا، 172 : 

خرچنگ نادان و پلیكان، 177 : خرگوش باهوش و شیر نادان، 
208 : درخت سخنگو، 226 : دوستي موش و کالغ، 296 : صیاد 
و سه ماهي، 297 : صیاد و موش زرنگ، 318 : فیل بزرگ و 
موش زرنگ، 357 : کبوتر لجباز، 364 : کالغ دانا و شغال، 433 

: مرغابي ها و گل زیبا

بصیرت
209 : درختي که دلش براي زمستان تنگ شد، 517 : یك بار 

دیگر قورباغه

بلور
536 : براي آزمون تیمز آماده شویم سؤال هاي هدفدار ریاضي 

براي دانش آموزان دوره ابتدایي

به نشر
 :  082 فرشته،  بال هاي   :  078 چرخه اي،  سه  آقاي   :  026
بچه هاي سرزمین گربه، 094 : به شیریني قند، 128 : توتو، مرغ 
ممتاز شماره یك، 475 : نامه، 600 : خوش به حال من، 1008 
: سرزمین اول: آشنایي، 1009 : سرزمین بیستم: نقاشي خالق، 
سرزمین   : تینري، 1011  ماژیك  پانزدهم:  سرزمین   :  1010
پنجم: مداد شمعي، 1012 : سرزمین چهاردهم: چاپ 2، 1013 
دوازدهم:  : سرزمین  نقاشي، 1014  پنجره  : سرزمین چهارم: 
وایتكس، 1015 : سرزمین دوم: مداد رنگي، 1016 : سرزمین 
دهم: کوالژ یا تكه چسباني، 1018 : سرزمین سوم: ماژیك، 
1019 : سرزمین سیزدهم: واکس، 1020 : سرزمین شانزدهم: 
خط و کپي، 1021 : سرزمین ششم: دنیاي زیباي رنگ ها، 1022 
: سرزمین نوزدهم: نقاشي دیواري، 1023 : سرزمین نهم: اکولین، 
1024 : سرزمین هجدهم: نقاشي پازل، 1025 : سرزمین هشتم: 
آبرنگ، 1026 : سرزمین هفتم: گواش، 1027 : سرزمین هفدهم: 

نقاشي گروهي، 1028 : سرزمین یازدهم: چاپ 1

بیمه مركزي جمهوري اسالمي ايران
017 : آتش در خانه خرگوش، 054 : الفباي موتور سیكلت سواري 
به زبان ساده، 072 : بازوي ستاره دریایي، 118 : تا سه  نشه بازي  
نشه، 216 : دندان هاي کوسه ماهي، 289 : شخص شخیص 
ثالث بزرگ )بیمه شخص ثالث با تكیه بر خودروهاي سنگین(، 
295 : صندوقچه امید، 310 : فرشته ماهي و کاهوي دریایي، 
327 : قصه ماشین ممدعلي، 415 : ماشین هویجي اوف شده، 
583 : اندر حكایت شیرین بیمه، 607 : روزهایي که ابري بود، 
حادثه هاش رنگي بود، 609 : سفره خالي و بره خال خالي، 993 : 
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کتاب تمرین بیمه اي نیما

بین المللي گاج
544 : ریاضي دوم ابتدایي، 547 : ریاضي سوم ابتدایي

بینش نو
530 : آموزش ریاضیات در دبستان

پرنده آبي
892 : کتاب تفریح شب )جلد چهارم(، 893 : کتاب تفریح شب 

)جلد دوم(، 894 : کتاب تفریح شب )جلد سوم(

پنجره
033 : ابي آشتي مي کند، 034 : ابي بهترین دوستش را پیدا 
مي کند، 035 : ابي پرستار بچه مي شود، 395 : گوني برد و جشن 
: ماروین  : ماروین مو سرخه و بچه دزدها، 410  مدرسه، 409 
مو سرخه و قلدرهاي کالس، 411 : ماروین مو سرخه و کیك 
تولد پرنده، 412 : ماروین مو سرخه و نپه مرگبار، 728 : چگونه 
از فرزندانتان در مقابل خطرات اینترنت و تلفن همراه محافظت 
کنید، 729 : چگونه فرزندانمان را در ریاضي موفق کنیم، 736 : 

رازهاي موفقیت پسران

پويانما
1005 : زیبا، سرخط آموزش خط تحریري کتاب کار فارسي چهارم 
دبستان )خوانداري(، 1006 : زیبا، سرخط آموزش خط تحریري 
کتاب کار فارسي سوم دبستان )خوانداري(، 1007 : زیبا،سرخط 
آموزش خط تحریري کتاب کار فارسي دوم دبستان )خوانداري(

پیام كتاب
 :  923 طالیي،  قصه هاي   :  344 طالیي،  قصه هاي   :  343
درس هایي از قرآن کریم: قرآن مصور براي نوجوانان و جوانان 
جزء بیست ونهم، 924 : درس هایي از قرآن کریم: قرآن مصور 
براي نوجوانان و جوانان جزء سي ام، 954 : اطلس مصور کودکان 

مردم جهان

پیام محراب
332 : قصه هاي امثال و حكم دهخدا )1(

پیدايش
027 : آلوچه و سنگ، 059 : انار و قاصدک، 085 : بزي که 

بود و بزي که نبود، 092 : بوس بابا بزرگ، 099 : پادشاهي 
که کشورش را گم کرد، 119 : تاالپ... سیب افتاد، 129 : تولد 
بابا بزرگ، 157 : چي به چیه؟ کي به کیه؟، 161 : خار پشت و 
الک پشت، 162 : خاله پیره و خاله پیرتره، 214 : دمت را کوتاه 
کنم؟، 250 : زردآلو طالیي و زردآلو زرده، 255 : سایه اي که سر 
نداشت، دم نداشت، تن نداشت، 256 : سبیل عمو، 276 : سیب 
و کرم کوچولو، 292 : شكالتي، خرمالویي، 307 : فاصله اي که 
پیر شد، 329 : قصه هاي الكي پلكي، 330 : قصه هاي الكي پلكي، 
331 : قصه هاي الكي پلكي 3، 350 : قصه ي درختي که خوابش 
مي آمد، 358 : کرم و درخت توت، 408 : مارمولك و ُدمش، 414 
: ماست شیرین، 451 : من و فیل من، 492 : هپلي هپو خواب  

بود، 518 : یك پرش و دو پرش و سه پرش

پیشروان
571 : کتاب کار ریاضي ششم، 808 : کتاب جامع تیزهوشان 

ششم

پیك دبیران
585 : اون چیه رو دیواره؟ ایلیا بي قراره، 586 : ایلیا غذا نخورده 
بازي کرده نبرده، 630 : کیمیا، خیلي تیزه! این قیچي که رو میزه

تأمین
921 : حفظ قرآن؛ اولویت هاي حفظ برخي از سوره ها و آیات 

قرآن

تجلي كوثر
761 : مربي، نوجوان، خردورزي »راهنماي مربي«

تخت جمشید
711 : آنچه والدین پیش دبستاني ها و کالس اولي ها باید بدانند

تسلیمي
 : زیبا، 137  : پرستوهاي  : آتش سوزي در جنگل، 102   018

جزیره آبي، 495 : هدیه اي براي تیمي کوچولو

تیز هوشان
012 : 101 بازي و سرگرمي خالقانه آموزشي اول ابتدایي، 013 
: 101 بازي و سرگرمي خالقانه آموزشي دوم ابتدایي، 014 : 
101 بازي و سرگرمي خالقانه آموزشي سوم ابتدایي، 561 : کار 
و راهنماي ریاضیات اول ابتدایي، 817 : 1300 نكته، درس و 
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پرسش اول ابتدایي

تیزهوشان برتر
656 : خورشید و سرزمین هایي که خورشید در آن جا مي درخشد

تیمورزاده
647 : آیا این راش است؟، 659 : دل درد، 701 : واکسیناسیون، 
964 : از خطر ایمن باشیم!، 972 : چرا باید با دوستانم سهیم 
باشم؟، 973 : چرا باید به دیگران کمك کنم؟، 974 : چرا باید 
خوب غذا بخورم؟، 975 : چرا باید خوب گوش کنم؟، 976 : چرا 
باید در مصرف آب صرفه جویي کنم؟، 977 : چرا باید در مصرف 
بازیافت  را  زباله ها  باید  چرا   : کنم؟، 978  انرژي صرفه جویي 
کنم؟، 979 : چرا باید مواظب طبیعت باشم؟، 980 : چي باعث 
مي شود که تو سرفه کني،عطسه کني،سكسكه کني، آروغ بزني، 

چشمك بزني، خمیازه بكشي، عرق کني

جامعه قاريان قرآن مشهد
928 : قرآن  براي  بچه ها

جان جهان
366 : کمك! آي سوختم!، 367 : کمك! پاي ملخك شكسته!، 
369 : کمك! پیشي کوچولو نفت خورده!، 370 : کمك! توي 
پاي آقاموش میخ رفته!، 371 : کمك! جوجه خال خالي داره 
غرق مي شه!، 372 : کمك! خانم گنجشك بیهوش شده!، 373 
: کمك! دستم را بریدم!، 374 : کمك! زنبور فرفري را نیش زد!، 
375 : کمك! سرآقاموش خون آمده!، 376 : کمك! شاخ بلند 
یخ زده!، 377 : کمك! گوساله کوچولو داره خفه مي شه!، 378 : 

کمك! من گرمازده شده ام!

جمال
441 : من امام حسن عسگري )ع(را دوست دارم، 442 : من 
امام حسن)ع(را دوست دارم، 443 : من امام حسین )ع(را دوست 
دارم، 444 : من امام زمان)ع(را دوست دارم، 445 : من امام 
صادق )ع(را دوست دارم، 446 : من امام علي)ع(را دوست دارم، 
447 : من حضرت زهرا )س(را دوست دارم، 448 : من حضرت 

محمد )ص(را دوست دارم

جهاد انديشه
ناب ـ بررسي تطبیقي گزاره هاي اصلي تفكر  اندیشة   :  713

انتقادي از نگاه صاحب نظران آن حوزه با دیدگاه اما

چكه
040 : از کجا  معلوم؟، 042 : ازدواج فامیلي و دو داستان دیگر، 
086 : بفرمایید پیراشكي شیمپالو!، 087 : بگذار بروم مدرسه، 
براي یك  پایاني   : بزن، 101  ماه دست  به   : شیمپالو!، 095 
داستان و دو داستان دیگر، 112 : پیتر پنگوئن قهرمان، 149 
: چرا پرنده ها صبح به صبح آواز مي خوانند؟، 152 : چشم گرگ، 
155 : چه بویي داشت جوراب شیمپالو!، 164 : خاله شمسي 
کجاست، شیمپالو!، 189 : خواننده نسل جوان، شیمپالو!، 227 : 
دهقاني که زبان حیوانات را مي فهمید و دو داستان دیگر، 304 : 
عید شما مبارک، شیمپالو!، 305 : غذایي خوشمزه براي شیمپالو!، 
355 : کامو و موسسه ي بابل، 359 : کروک ناقال، 398 : لولو 
شب ها گریه  مي کند، 363 : کالغ بي نمك نخور، شیمپالو!، 421 
نمایش   : دیگر479  داستان  و یك  و غول خمره  ماهي گیر   :
بزرگ، 523 : یك مشكل پنگوئني، 579: اتل متل شعر پوتكا و 
پوتكا، 580 : اتل متل شعر هم چین و هم چین، 605 : رفتم باال 

سیب بود، 606 : رفتم باال مورچه بود

حوا
210 : دردسر هاي شاهنشاه

حوض نقاشي
832 : باغ الفبا

خانه كتاب
914 : ابوعبداهلل زنجاني و تاریخ قرآن

خانیران
248 : رویاي قطره

خیلي سبز
540 : ریاضي 4ام دبستان )کتاب کار(، 541 : ریاضي اول دبستان 
 :  651 کار(،  )کتاب  دبستان  دوم  ریاضي   :  545 کار(،  )کتاب 
پرسش هاي چهارگزینه اي علوم ششم- تیزهوشان، 664 : علوم 
4ام دبستان- کتاب کار، 669 : علوم دوم دبستان- کتاب کار، 807 
: کتاب جامع تیزهوشان 6ام )6*6(، 864 : فارسي 4ام دبستان 
)کتاب کار(، 865 : فارسي 6ام دبستان )کتاب کار(، 867 : فارسي 

اول دبستان )کتاب کار(، 869 : فارسي دوم دبستان )کتاب کار(

دانژه
106 : پسر پرانرژي، 742 : شجاعت خالقّیت، 752 : کودک 
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متفكر، 777 : هانس یورگن آیزنك

دانش آفرين
538 : چرتكه: ریاضي سوم دبستان، 578 : هنر شطرنجي همگام 
برنامه و محتواي  تبیین رویكرد   : اول دبستان، 721  با ریاضي 
کتاب هاي درسي جدید التألیف پایه چهارم ابتدایي )قرآن، فارسي، 
مطا، 783 : باز هم مي توانم: ویژه دانش آموزان سال ششم دبستان 
)تلفیقي از کتاب هاي درسي پایه ششم در راستاي، 806 : کتاب 
آدینه: مجموعه کاربرگ هاي طبقه بندي شده اول دبستان، 818 : 
20 آزمون تیزهوشان ششم دبستان همراه با سؤاالت درس تفكر 
و پژوهش، 828 : امالي خالق اول دبستان: نوآوري در آموزش و 
تمرین امال با شیوه هاي خالق و متنوع، 843 : راهكارهاي کاربردي 
رفع مشكالت امالیي کالس اولي ها، 851 : روش هاي تقویت امال 
در دوره ابتدایي بارویكرد کمي و کیفي ارزشیابي توصیفي، 895 : 

کتاب کار جامع فارسي و امال و انشا چهارم دبستان

دانش نگار
117 : پیمان شكني، 159 : حسني و هفت سیب سرخ، 426 : 

مجموعه داستانك ها

دانشگاه علوم انتظامي امین و دفتر تحقیقات كاربردي 
فرماندهي

720 : پلیس و آموزش و پرورش )رویكرد تعاملي براي ارتقاي 
فرهنگ ترافیك(

دانشگاه قم
937 : با فرزندان مان در دنیاي مجازي، 938 : به دنیاي مجازي 

خوش آمدید، 946 : ماجراي علي و رایني

درويش
774 : نقشه ذهني و سازمان دهنده هاي گرافیكي

دنیاي نو
1001 : آتش در دل تاریكي، 1036 : هنر درماني کودکان

دهسرا
737 : راه روشنـ  در مسیر آرامش خانواده، رشد و تعالي فرزندان

ذكر 
031 : آواز کالغ، 053 : االغ سخنگو، 125 : تو سرماي زمستون 

سوسكي و راز پنهون، 127 : تو کي هستي اسب راه راهي، 147 
: جوجه خروس نادان، 148 : جیرجیرک و عاقبت تنبلي، 154 : 
چوپان دروغگو، 211 : درسي که لك لك به روباه داد، 212 : 
دفترچه خاطرات یك کالغ، 225 : دوستي مورچه و کبوتر، 241 
: روباه تشنه و انگورهاي شیرین،270 : سوسكي خانم باغچه 
مي خواد اطاق با طاقچه مي خواد، 271 : سوسكي خانم پر داره 
اگر چه شوهر داره، 272 : سوسكي داره یه بچه تو بقچه، روي 
طاقچه، 273 : سوسكي و سیل و بارون موشي توي بارون، 
342 : قصه هاي شیرین و دلنشین: 27 قصه کوتاه و آموزنده از 
پنجه تنتره )کلیله ودمنه(،  403 : ماجراهاي پري دریایي، 404 : 
ماجراهاي پسرک فضایي، 427 : محكم نگه دار اسب راه راهي، 
432 : مرغ تخم طال و کشاورز طمعكار، 436 : مسابقه خرگوش 
و الک پشت، 453 : مواظب باش اسب راه راهي، 457 : موش 
دانا، 477 : نصیحت خرس، 484 : واي واي یه تله موش آقا 
موشه افتاده توش، 584 : اولین نماز من، 688 : گربه کوچولوي 
سفید و پرنده، 637 : نقاشي خدا، 689 : گربه کوچولوي سفید 
 : : گربه کوچولوي سفید و حلزون، 691  و جیرجیرک، 690 
گربه کوچولوي سفید و خفاش، 692 : گربه کوچولوي سفید 
و شاپرک، 693 : گربه کوچولوي سفید وقورباغه، 705: 365 
آزمایش علمي درباره ي ستاره شناسي، زیست شناسي، شیمي، 

زمین شناسي و جغرافیا، فیزیك، آب و هوا

راشدين
707 : آموزش مبتني بر طنز )رهیافتي براي مربیان پیش دبستاني، 
دبستاني و متوسطه اول(، 718 : بیش فعالي از تعریف تا درمان، 

767 : مهارت هاي زندگي

رامان سخن
763 : معلمي براي تمام فصول ویژگي هاي معلم موفق )با تأکید 

بر ارتباطات انساني(

راه مشاور
رشد  در  دیني  )رویكرد  دانش آموزان  اعتقادي  رشد   :  738

اخالقي-اعتقادي(، 756 : مدرسه بانشاط

راه معلم
762 : معلم 92

راه انديشه
871 : فارسي سبز چهارم دبستان
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رايكا
917 : باغي پر از ستاره

رزقي
906 : مجموعه شعرها و قصه هاي آزاده و امین

رشد انديشه
538 : چرتكه: ریاضي سوم دبستان، 578 : هنر شطرنجي 
مي توانم:  هم  باز   :  783 دبستان،  اول  ریاضي  با  همگام 
ویژه دانش آموزان سال ششم دبستان )تلفیقي از کتاب هاي 
درسي پایه ششم در راستاي، 806 : کتاب آدینه: مجموعه 
کاربرگ هاي طبقه بندي شده اول دبستان، 818 : 20 آزمون 
تفكر  درس  سؤاالت  با  همراه  دبستان  ششم  تیزهوشان 
در  نوآوري  دبستان:  اول  خالق  امالي   : پژوهش، 828  و 
آموزش و تمرین امال با شیوه هاي خالق و متنوع، 843 : 
راهكارهاي کاربردي رفع مشكالت امالیي کالس اولي ها، 
851 : روش هاي تقویت امال در دوره ابتدایي بارویكرد کمي 
و کیفي ارزشیابي توصیفي، 895 : کتاب کار جامع فارسي و 

امال و انشا چهارم دبستان

روز انديش
660 : دنیاي عجیب نور و رنگ

روشنگران راه فردا
936 : اینترنت )به همراه کتاب کار(، 939 : کتاب کار اینترنت 
)به همراه کتاب اینترنت(، 940 : کتاب کار مباني و ویندوز 1 
)به همراه کتاب مباني و ویندوز 1(، 941 : کتاب کار مباني 
و ویندوز 2 )به همراه کتاب مباني و ویندوز 2(، 942 : کتاب 
کار نرم افزار ارائه مطلب Power(Point 2007( به همراه 
کار  کتاب   :  943 ،Po( مطلب 2007  ارائه  نرم افزار  کتاب 
نرم افزار صفحه گسترده )اکسل 2007(به همراه کتاب نرم 
افزار صفحه گسترده )اکسل 2007(، 944 : کتاب کار نرم افزار 
 ،)Paint( به همراه کتاب نرم افزار نقاشي )Paint( نقاشي
945 : کتاب کار واژه  پرداز )ورد 2007(به همراه کتاب نرم افزار 
واژه پرداز )ورد 2007(، 947 : مباني و ویندوز 1 )به همراه 
کتاب کار(، 948 : مباني و ویندوز 2 )به همراه کتاب کار(، 949 
: نرم افزار ارائه مطلب Power point( 2007( به همراه 
)اکسل 2007( نرم افزار صفحه گسترده   : کار، 950  کتاب 
 : 952 ،CS5 به همراه کتاب کار، 951 : نرم افزار فتوشاپ
نرم افزار نقاشي )Paint( به همراه کتاب کار، 953 : نرم افزار 

واژه پرداز )ورد 2007( به همراه کتاب کار

زعفران
036 : ابیگیل پري نسیم، 043 : استورم پري رعد وبرق، 066 
: ایوي پري مه، 100 : پالي پري سرگرمي، 103 : پرل پري 
ابر، 136 : جزمین پري هدیه، 150 : چري پري کیك، 261 : 
سقوط مدرسه کجكي، 265 : سنجاب هاي آتش   پاره به جنوب 
مي روند، 266 : سنجاب هاي آتش پاره و گربه ي همسایه، 267 
: سنجاب هاي آتش پاره!، 313 : فرن پري سبز، 315 : فلیكس 
به کشف کره ي زمین مي رود: همراه با شش نامه از فلیكس و 
نقشه ي جهان، 316 : فلیكس و ماجراي چمدان پرنده، 317 : 
فیبي پري لباس، 360 : کریستال پري برف، 387 : گریس پري 
تزیینات، 391 : گلدي پري آفتاب، 439 : ملودي پري موسیقي، 
490 : هاني پري آب نبات، 491 : هایلي پري باران، 493 : هدر 

پري بنفش

زمامدار
: نكات دستور زبان درس فارسي )مهارت هاي نوشتن(  908

اول دبستان

زهرا پورعلي كويخي
714 : انگیزش و اعتماد به نفس )با تأکید بر جنبه هاي مدیریتي(

زيتون
361 : کسي نیست براي این بچه یك چند تا کتاب بخره؟!

سازمان مطالعه و تدوين علوم انسانی و دانشگاهی)سمت(
325

سازوكار
109 : پنبه شاهزاده خانم موش ها، 294 : صداي ساز سهراب، 
308 : فالوده شیرازي براي دختر تهراني، 321 : قالي بپر، ما را ببر 
به تهران، 392 : گلوله بزرگ نخ، 393 : گنبد طال، دوستان ناقال، 
419 : ماهي سیاه کوچولوي اصفهاني، 515 : یزد و تابستون با 

بچه هاي شیطون

سايه گستر
703 : 100 حقیقت درباره اقیانوس ها، 704 : 100 حقیقت درباره 
نجات زمین، 779 : 547 روش براي مدیریت برتر، 997 : منابع 

طبیعي، سرچشمه ي حیات
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سپیدبرگ
708 : آموزش مهارت هاي حل مسئله به کودکان براي معلمان، 
 709 د،  کودکان  ویژه  درمانگران  و  روان شناسان  مشاوران، 
معلمان،  براي  کودکان  به  مسئله  مهارت هاي حل  آموزش   :

مشاوران، روان شناسان و درمانگران ویژه کودکان
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(،

328 : قصه گویي در کالس درس

سخن گستر
643 : هیوالي نامرئي

سرمشق
194 : داستان دوستي

سیاهرود
542 : ریاضي اول دبستان: کتاب کار و تمرین، 546 : ریاضي 
و  کار  کتاب  ابتدایي:  ریاضي سوم   : آزمون، 548  کتاب  دوم: 
تمرین، 667 : علوم تجربي اول دبستان: کتاب کار و تمرین، 
868 : فارسي چهارم: کتاب کار و آزمون، 870 : فارسي دوم 
دبستان: کتاب کار و آزمون، 872 : فارسي سوم ابتدایي کتاب 
کار و آزمون، 873 : فارسي ششم دبستان کتاب کار و آزمون، 

897 : کتاب کار و تمرین فارسي اول دبستان

سیوا
702 : هستم اگر مي روم گر نروم، نیستم )با مایعات معدني 

آشنا شویم(

شايسته
774 : نقشه ذهني و سازمان دهنده هاي گرافیكي

شايسته گستر
824 : ادبیات تیزهوشان

شباويز
244 : روز شكار

شركت انتشارات علمي و فرهنگي
025 : آفتاب  پرست غمگین، 064 : این نامه براي شماست؟، 069 
: بادبادک ها، 076 : باغ بي انتها، 090 : بلوطي که برگ هایش 
بادبادک، 158 : حاجي فیروز من،  پیغام   : را قورت داد، 115 

179 : خرگوش کوچولو خرس را بیدار نكني!، 185 : خنده هاي 
تربچه اي، 246 : روزي که چشم هاي گربه ام رنگي شد، 362 
: کشتي هاي غرق شده، 428 : مداد بنفش، 455 : مورچه و 
درخت سیب، 486 : وقتي برکه دلش گرفت، 487 : وقتي سارا 
کواک کواک مي کند، 516 : یك پرس موش، 587 : با چتري از 

شكوفه، 599 : حمومك رنگ ها، 626 : قلمكار

شركت انتشارات فني ايران
056 : امان از دست کالسهاي فوق برنامه، 068 : باب اسفنجي 
دست به کار مي شود: داستاني درباره زباله و بازیافت، 081 : 
بچه دار شدن مامان خرسه، 083 : برادر عقاب، خواهر آسمان، 
1000 : همه مرا دوست دارند، 175 : خرسي و حسودي، 203 
: دختري که هیچ وقت اشتباه نمي کرد، 654 : خاطرات یك 
قورباغه، 962 : آموزش بازیافت )بچسبان و بیاموز(، 965 : باب 
اسفنجي سبز مي شود، 966 : باز مصرف، بازیافت، بازکاهي در 
مصرف فلزات، 967 : باز مصرف، بازیافت، بازکاهي در مصرف 
مواد غذایي، 968 : باز مصرف، بازیافت، بازکاهي درمصرف آب، 
969 : بازیافت، 970 : بچه ها مواظب باشید، 971 : جزیره ي 
راهنماي   :  982 نیست،  زدن  براي  دست   :  981 انرژي، 
آزاداندیشي، 990 : زمین بیمار ما، 991 : سارا به دندانپزشكي 
مي رود، 992 : صرفه جویي در مصرف انرژي، 994 : مارمولك 
 : بازیافت، 999  از سرزمین  : مایكل کرافت  بازیافت، 995  و 

نگهبانان طبیعت
 

شهر قلم
انشاي قاتل، 122 : تدي جادویي   : : اال در مدرسه، 060   052
من، 314 : فكر بكر احمقانه، 355 : کامو و موسسه ي بابل، 359 : 
کروک ناقال، 398 : لولو شب ها گریه  مي کند، 479 : نمایش بزرگ، 
523 : یك مشكل پنگوئني،602 : دلنگ و دلنگ، 604 : رفتم 
باال انار بود، 605 : رفتم باال سیب بود، 606 : رفتم باال مورچه بود

شورآفرين
724 : چالش هوش سطح آسان)جلد اول(، 725 : چالش هوش 
سطح سخت)جلد سوم(، 726 : چالش هوش سطح متوسط)جلد 

دوم(

شورا
661 : راهنماي والدین براي آموزش بهتر کتاب درسي علوم 
تجربي اول دبستان، 662 : راهنماي والدین براي آموزش 
بهتر کتاب درسي علوم تجربي دوم دبستان، 663 : راهنماي 
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والدین براي آموزش بهتر کتاب درسي علوم تجربي سوم 
کتاب  بهتر  آموزش  براي  والدین  راهنماي   : دبستان، 847 
درسي فارسي اول دبستان )مهارت هاي خوانداري(، 848 : 
راهنماي والدین براي آموزش بهتر کتاب درسي فارسي دوم 
دبستان )مهارت هاي خوانداري(، 849 : راهنماي والدین براي 
آموزش بهتر کتاب درسي فارسي سوم دبستان )مهارت هاي 

خوانداري(

شیوارسا
665 : علوم اول دبستان، 826 : امال سوم دبستان

صادق يونسلو
677 : کتاب آموزشي آب و زندگي )2و3()کتاب کار(

صورتگر
743 : شوق هستي ـ روش هایي براي ایجاد تغییر مثبت در 

زندگي

صیانت
820 : آسان بخوان زیبا بنویس تقویت مهارت خواندن و درک 
مطلب ویژه دانش آموزان پایه اول ابتدایي، 825 : امال را 20 

بگیریم سوم ابتدایي، 829 : امالي فارسي پایه اول ابتدایي

ضريح آفتاب
در  امال  آموزش   : ابتدایي، 821  دوم  جامع  کار  کتاب   :  810

دبستان

طبیب
647 : آیا این راش است؟، 659 : دل درد، 701 : واکسیناسیون، 
964 : از خطر ایمن باشیم!، 972 : چرا باید با دوستانم سهیم 
باشم؟، 973 : چرا باید به دیگران کمك کنم؟، 974 : چرا باید 
خوب غذا بخورم؟، 975 : چرا باید خوب گوش کنم؟، 976 : چرا 
باید در مصرف آب صرفه جویي کنم؟، 977 : چرا باید در مصرف 
بازیافت  را  زباله ها  باید  چرا   : کنم؟، 978  انرژي صرفه جویي 
کنم؟، 979 : چرا باید مواظب طبیعت باشم؟، 980 : چي باعث 
مي شود که تو سرفه کني،عطسه کني،سكسكه کني، آروغ بزني، 

چشمك بزني، خمیازه بكشي، عرق کني

طراحان ايماژ
734 : دروغگویي کودکان و روش هاي اصالح و درمان

طاليي
107 : پسري که غول را کشت، 114 : پیري که جوان شد، 166 
: خانه اي در بهشت، 221 : دور از خانه، 223 : دوست خدا، 268 
: سوار بر اسب باد، 288 : شتري از دل کوه، 301 : عصایي که 
مار شد، 430 : مردي در آتش، 431 : مردي در شكم نهنگ، 
481 : نوزادي که حرف زد، 501 : همه سوار کشتي شوید، 
670 : قلب ها و شش ها چگونه کار مي کنند؟، 925 : راه و چاه: 

قصه هاي قرآني

علوم رياضي ره آورد )وابسته به موسسه فرهنگي فاطمي(
731 : خوراک  مغز براي  مصرف  یك  سال

علي رضا صالحي امین
714 : انگیزش و اعتماد به نفس )با تأکید بر جنبه هاي مدیریتي(

فاطمي
539 : دو کلمه حرف ماشین حساب پنجم دبستان، 553 : طرح 
درس حل مسئله، 554 : طرح درس حل مسئله ریاضیات کانگورو 
پنجم دبستان، 555 : طرح درس حل مسئله ریاضیات کانگورو 
چهارم دبستان، 556 : طرح درس حل مسئله ریاضیات کانگورو 
دوم دبستان، 557 : طرح درس حل مسئله ریاضیات کانگورو 

سوم دبستان

فجر قرآن
920 : حفظ آسان قرآن

فراروان
011 : پازل هاي کن کن: تمرینات مداد، کاغذي هدفمند، 015 
: 130 بازي گروهي و 130 بازي انفرادي براي کودکان، 739 
: رفتار درماني: روش هایي براي تغییر سریع رفتار کودکان4-

11ساله، 998 : مهارت هاي درس خواندن

فراي علم
رویاي   :  247 دیگر،  داستان  دو  و  سحرآمیز  درخت   :  207
درخت ها و دو داستان دیگر، 320 : قاضي عادل و دو داستان 
دیگر: )چتر آفتابگیر- تله موش(، 390 : گلدان خالي و دو داستان 
دیگر: )ترس- دو قرص نان(، 841 : دیكته شب دوم دبستان 
براساس معیارهاي ارزش یابي کیفي توصیفي، 889 : کارت هاي 
تصویري نشانه 1و2 )هم آغاز و هم پایان(، 890 : کارت هاي 

تصویري نگاره )به همراه روش تدریس(
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فردين
کوتاه همراه  داستان هاي  دبستان-  اول  خواندن  : سواد   856
با پرسش براساس حیطه بندي آزمون بین المللي پرلز،، 857 : 
سواد خواندن پنجم دبستان- داستان هاي کوتاه همراه با پرسش 
براساس حیطه بندي آزمون بین المللي پر، 858 : سواد خواندن 
چهارم دبستان- داستان هاي کوتاه همراه با پرسش براساس 

حیطه بندي آزمون بین المللي پ

فرشتگان
163 : خاله سوسكه کجا مي ري؟

فعال
576 : مفاهیم ریاضي و خالقیت، 695 : مفاهیم علوم و خالقیت 
)1(، 696 : مفاهیم علوم و خالقیت )2(، 853 : زبان آموزي و 
خالقیت )1(، 854 : زبان  آموزي و خالقیت )2(، 996 : مفاهیم 

اجتماعي و خالقیت

قدياني
019 : آتش نشان مي شوم، 020 : آخرین سفارش، 023 : آدمك 
زنجبیلي، 024 : آرزوي پرواز، 028 : آمبوالنس مي رانم، 044 
: استیلث ،پلنگ شبح گونه، 048 : اکوینوس، اسب شبح گونه، 
امدادگر مي شوم، 067   : نزد، 057  لبخند  به من  امام   :  055
سوزن،  و  نخ  بگومگوي   : مي رانیم، 088  موتور  خواهرم  با   :
091 : بلیز، اژدهاي یخ، 1002 : آموزش خط تحریري فارسي 
چهارم دبستان، 1034 : نقاشي هاي عجیب و غریب از جانوران: 
ساعت ها سرگرمي با خالقیت، طراحي، رنگ آمیزي، 1035 : 
با  سرگرمي  ساعت ها  ازآدم ها:  غریب  و  عجیب  نقاشي هاي 
خالقیت، طراحي، رنگ آمیزي، 108 : پلیس مي شوم، 113 : 
پیراهن یادگاري، 116 : پیغام گرگ به سگ گله، 120 : تام 
و  شیشه اي  جام   : مي رانم، 132  تراکتور   : بندانگشتي، 123 
معجزه، 135 : جدال در محله، 142 : جك و لوبیاي سحرآمیز، 
145 : جنگ طال، 153 : چوپان خواب،  گرگ بیدار، 198 : دختر 
بندانگشتي، 205 : در جست و جوي مقبره، 232 : راپونزل، 233 
: راز دره ي فانوس ها، 235 : راشوک، غول غار، 242 : روباه 
دم بریده، 249 : زباله جمع مي کنم، 260 : سفید برفي و هفت 
کوتوله، 277 : سیب هاي گاززده، 280 : شاهزاده خانم و نخود، 
281 : شاهزاده ي قورباغه، 291 : شكارچي اژدها، 293 : شنل 
قرمزي، 299 : طوطي و دزدان، 303 : عملیات نجات در فضا، 
306 : غریبه آشنا، 322 : قایق راني مي کنم، 323 : قرض عبداهلل، 
351 : قطار مي رانم، 356 : کامیون مي رانم، 379 : کوتوله ها و 

کفاش، 386 : گروه ضربت، 394 : گنجشك و خانم کبوتر، 397 
: لودر مي رانم، 399 : لونا، گرگ ماه نما، 416 : ماشین بازي، 422 
: ماهي ها و ماهي خوار، 429 : مرد فقیر و سكه هاي طال، 434 
: مرغك قرمزي و روباه ناقال، 437 : مسافران مدینه، 438 : 
مگسي که از خلیفه نمي ترسید، 454 : موتور سواري مي کنم، 
456 : مورچه اي که مي خواست فیل باشد، 478 : نماز باران، 
483 : نیكسا، زن مرگ آور، 498 : همسایه مردم آزار، 520 : یك 
درس تازه، 526 : 12 قصه از امام علي)ع(و یارانش با نگاهي 
به نهج البالغه، 527 : 31 قصه تصویري براي اردیبهشت = 
 31 IIIustrated Stories for Ordibehesht for
children ، 528 : 366 قصه تصویري براي روزهاي سال، 
شعرهایي   : بچه ها، 611  براي  اسكاروایلد  از  قصه   6 :  529
درباره ي امانت داري، 612 : شعرهایي درباره ي پاکیزگي، 613 
: شعرهایي درباره ي حق همسایه، 614 : شعرهایي درباره ي 
خوش قولي، 615 : شعرهایي درباره ي رازداري، 616 : شعرهایي 
 : روزه، 618  درباره ي  : شعرهایي  راست گویي، 617  درباره ي 
شعرهایي درباره ي شكرگزاري، 619 : شعرهایي درباره ي قرآن، 
شعرهایي   : خود، 621  از  مراقبت  درباره ي  شعرهایي   :  620
درباره ي نماز، 622 : شعرهایي درباره ي نیكي به پدر و مادر، 
646 : آب و هوا منشأ، ویژگي ها و کاربردها، 649 : از ذره بین تا 
میكروسكوپ هاي معمولي، 694 : معادن، گنج هاي زمین، 844 
: راهنماي نگارش و انشا براساس فارسي چهارم دبستان، 845 
: راهنماي نگارش و انشا براساس فارسي سوم دبستان، 846 : 
راهنماي نگارش و انشا براساس فارسي ششم دبستان، 927 : 

فرهنگ نامه سوره هاي قرآن به زبان ساده

قشقايي
711 : آنچه والدین پیش دبستاني ها و کالس اولي ها باید بدانند

كاگو
558 : کار طالیي ریاضي چهارم دبستان، 560 : کار طالیي 
ریاضي سوم دبستان، 671 : کار طالیي علوم تجربي چهارم 
دبستان، 673 : کار طالیي علوم تجربي سوم دبستان، 674 : 
کار طالیي علوم تجربي ششم دبستان، 789 : پیك آدینه چهارم 
دبستان، 790 : پیك آدینه دوم دبستان، 791 : پیك آدینه سوم 
دبستان، 792 : پیك آدینه ششم دبستان، 799 : کار دروس اول 
دبستان، 800 : کار دروس چهارم دبستان، 801 : کار دروس 
دوم دبستان، 802 : کار دروس سوم دبستان، 803 : کار دروس 
ششم دبستان، 880 : کار طالیي فارسي اول دبستان، 881 : کار 
طالیي فارسي چهارم دبستان، 882 : کار طالیي فارسي سوم 
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دبستان، 883 : کار طالیي فارسي ششم دبستان

كالج برتر
002 : همبازي؛ تمرینات دقت، تمرکز و توجه ویژه کودکان 5 

الي 12 ساله و کودکان با تشخیص اختالالت یادگیري
کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
022 : آدم کوچولوي گرسنه، 071 : بادهاي پاییزي، بادهاي 
بهاري و دو کبوتر، 1004 : خاطرات چوبي، 111 : پولك هاي 
چوبي، 138 : جزیره ي بي تربیت ها )جلد 3(، 139 : جزیره ي 
 :  254 نداره،  شاه  دارم،  دختري   :  202 )جلد2(،  بي تربیت ها 
ژینژانبر مرغ نوروزي، 278 : سیري در سرویراستاري، 338 : 
 The story=قصه هاي سروته، 407 : ماجراي احمد و ساعت
of Ahmad and the clock، 420 : ماهي گیر و بهار، 
: نوري در روشنایي  آفتابگردان، 480  : مزرعه گل  هاي   435
تحلیلي بر نقاشي هاي کودکان و نوجوانان از حرم امام رضا)ع(، 
500 : همه با هم، 502 : همیشه ي همیشه دوستت دارم، 514 
: یخي که عاشق خورشید شد، 524 : یك موجود خیلي عجیب، 
532 : اسم من ...مثلث، 533 : اسم من.. مربع، 534 : اسم من... 
دایره، 581 : اسب حنایي، مجموعه شعر کودک، 588 : با دو 
چشمم مي چشم، 591 : پاهاي تو منهاي یك، 592 : پشت 
سر پاییز، 594 : تنها خدا فهمید، 601 : دامادي آقا کالغه، 610 
: غم هاي  بال لك لك ها، 624  : صداي  تاریك، 623  : شب 
قالبي، 625 : قد سر سوزن، 627 : کفشي به رنگ کفش دریا، 
628 : کالغ و عینك من، 644 : یك قاچ هندوانه، 645 : یك 

قوري پر از قور

كانون گسترش علوم
طالیي  کار   : دبستان، 672  دوم  ریاضي  طالیي  کار   :  559
علوم تجربي دوم دبستان، 879 : کار طالیي فارسي )بخوانیم، 

بنویسیم(دوم دبستان

كانون انديشه جوان
197 : داستان ها و افسانه هاي تاریخي و مذهبي براي کودکان 
و نوجوانان، 262 : سلول بنیادین داستان، 423 : مباني ادبیات 

کودک و نوجوان

كانون فرهنگي آموزش
569 : کتاب کار ریاضي چهارم دبستان ریاضي دان کوچك، 

572 : کتاب کار ریاضي ششم دبستان ریاضي دان کوچك، 680 
: کتاب کار علوم سوم دبستان دانشمند کوچك، 681 : کتاب کار 
علوم ششم دبستان دانشمند کوچك، 798 : درس هاي عمومي 
براي تیزهوشان ششم دبستان، 896 : کتاب کار فارسي ششم 
دبستان نویسنده کوچك، 909 : نویسنده کوچك کتاب کار امال 
کوچك  نویسنده ي   : دبستان، 910  )جمله سازي(سوم  انشا  و 

کتاب کار امال و انشا )جمله سازي(چهارم دبستان

كتاب ابرار
096 : بهار چشمان تو

كتاب ارجمند
765 : مورد پژوهي در اختالالت رفتاري کودکان

كتاب قدسیان
913 : آموزش روان خواني قرآن کریم مقدماتي ویژه قرآن آموزان 

دوره ابتدایي و راهنمایي

كتاب يار مهربان
805 : کتاب آدینه ششم دبستان

كالغ سپید
666 : علوم تجربي 2 )دوم دبستان(، 819 : 7 کتاب چهارم 

دبستان

كورش چاپ
733 : درس پژوهي، 766 : مهارت هاي اجرایي در کودکان و 
نوجوانان، راهنماي عملي براي سنجش و مداخله، 852 : زال و 

سیمرغ، 875 : فرود و بهرام

گراد
565 : کتاب جامع ریاضي گراد پایه چهارم ابتدایي، 566 : کتاب 

جامع ریاضي گراد پایه ششم ابتدایي

گردوي دانش
چهارم  تجربي  علوم   :  668 ابتدایي،  چهارم  ریاضي   :  543
دبستان، 773 : نقش مشارکت و شوراها در نظام آموزشي و 
تربیتي مدارس، 780 : آدینه ها اول ابتدایي، 781 : آدینه ها چهارم 

ابتدایي، 782 : آدینه ها دوم ابتدایي
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گل واژه
573 : کتاب کار و تمرین ریاضي چهارم ابتدایي، 574 : کتاب 
کار و تمرین ریاضي سوم ابتدایي، 575 : کتاب کار و تمرین 
: کتاب کار و تمرین علوم سوم  ابتدایي، 684  ریاضي ششم 
ابتدایي، 899 : کتاب کار و تمرین فارسي چهارم ابتدایي، 961 : 

کتاب کار و تمرین مطالعات اجتماعي چهارم ابتدایي

گوهر انديشه
 : بهایي، 597  از کشكول شیخ  : چهل  و  چهار داستان   156
حجاب، 638 : نماز، 640 : وضو، 657 : دانشنامه قاتالن جنگل

المك
552 : ریاضي دان کوچك پایه ي سوم ابتدایي

مبتكران
010 : بازي هاي روز چهارشنبه، 070 : بادکنك زبولون، 218 
: دو پرنده، 259 : سفر به خیر قطره کوچولو، 452 : من یك 
نخودفرنگي متفاوتم، 525 : یوالنته در جست وجوي کریسوال 
چهارم  ریاضي  کاربرگ   : بي پایان، 562  دوستي  یك  داستان 
: کاربرگ  ابتدایي، 564  : کاربرگ ریاضي سوم  ابتدایي، 563 
ریاضي ششم ابتدایي، 571 : کتاب کار ریاضي ششم، 658 : 
دانش نامه کودک و نوجوان بدن انسان، 661 : راهنماي والدین 
براي آموزش بهتر کتاب درسي علوم تجربي اول دبستان، 662 : 
راهنماي والدین براي آموزش بهتر کتاب درسي علوم تجربي دوم 
دبستان، 663 : راهنماي والدین براي آموزش بهتر کتاب درسي 
علوم تجربي سوم دبستان، 795 : درس آزمون )1(چهارم ابتدایي، 
796 : درس آزمون )1(سوم ابتدایي، 797 : درس آزمون )2(سوم 
ابتدایي، 808 : کتاب جامع تیزهوشان ششم، 847 : راهنماي 
دبستان  اول  فارسي  درسي  کتاب  بهتر  آموزش  براي  والدین 
)مهارت هاي خوانداري(، 848 : راهنماي والدین براي آموزش 
بهتر کتاب درسي فارسي دوم دبستان )مهارت هاي خوانداري(، 
849 : راهنماي والدین براي آموزش بهتر کتاب درسي فارسي 
فارسي  : کاربرگ  )مهارت هاي خوانداري(، 885  سوم دبستان 
 :  888 ابتدایي،  سوم  فارسي  کاربرگ   :  886 ابتدایي،  چهارم 
کاربرگ فارسي ششم ابتدایي، 956 : کاربرگ مطالعات اجتماعي 
چهارم ابتدایي، 958 : کاربرگ مطالعات اجتماعي سوم ابتدایي، 

959 : کاربرگ مطالعات اجتماعي ششم ابتدایي
محراب قلم 

133 : جانوران این جا و آن جا، 333 : قصه هاي پري ها، 334 
: قصه هاي حیله و حیله گري، 336 : قصه هاي خوراکي ها و 

قصه هاي   : ماه، 339  و  خورشید  قصه هاي   : شكموها، 337 
سفرهاي خیالي، 341 : قصه هاي شاهزاده و شاهزاده خانم، 347 
: قصه هاي گیاهان و میوه ها، 349 : قصه هاي مهر و دوستي، 
652 :پروانه ها، 655 : خورشید، 955 : دایرئالمعارف پول و زندگي

مدرسه
093 : به سوي رویاها، 151 : چشم  به راه، 190 : خوب ، بد 
کدام یك؟، 251 : زندگي نامه اهل بیت )علیهم السالم(، 252 : 
زندگي نامه چهارده معصوم )علیهم  السالم(، 257 : سحرخیزان 
تنها: خاطراتي از روزه گرفتن نوجوانها، 290 : ششمي ها، 603 : 

راز دریا، 639 : نوشتم دوستت دارم، 642 : هواي نوبهاري

مركز طبع و نشر قرآن كريم: شوراي عالي قرآن
 916 : اولین و مهم تریم گام آموزش قرآن

مرآت
717 : بسته آموزشي، برنامه درسي ویادگیري اثربخش، 741 
کاربرد   :  750 ابتدایي،  دوره  در  ارزشیابي  نوین  روش هاي   :
هوش هاي چندگانه در کالس درس، 811 : کتاب معلم فارسي، 
ریاضي، علوم تجربي اول دبستان، 813 : کتاب معلم فارسي، 
ریاضي، علوم تجربي دوم دبستان، 814 : کتاب معلم فارسي، 
ریاضي، علوم تجربي سوم دبستان، 815 : کتاب معلم فارسي، 

ریاضي، علوم تجربي ششم دبستان

مرآت دانش
675 : کاربرگ علوم تجربي چهارم دبستان، 676 : کاربرگ علوم 
ششم دبستان، 682 : کتاب کار و تمرین علوم تجربي چهارم 
دبستان، 683 : کتاب کار و تمرین علوم تجربي سوم دبستان، 
685 : کتاب کار و تمرین علوم ششم دبستان، 812 : کتاب معلم 
فارسي، ریاضي، علوم تجربي چهارم دبستان، 884 : کاربرگ 
فارسي اول دبستان )بخش دوم: نشانه ها(، 887 : کاربرگ فارسي 
سوم دبستان، 898 : کتاب کار و تمرین فارسي اول دبستان، 900 
: کتاب کار و تمرین فارسي چهارم دبستان، 901 : کتاب کار و 
تمرین فارسي سوم دبستان، 957 : کاربرگ مطالعات اجتماعي 
چهارم دبستان، 960 : کاربرگ مطالعات اجتماعي ششم دبستان

منادي تربیت
004 : چگونه به دانش آموزان کمك کنیم فكر کنند؟، 030 : آواز 
دایره، 045 : افسانه ابیانه، 046 : افسانه فلك االفالک، 077 : 
باغبان و فرشته آه، 098 : پادشاه خوب، 110 : پنج انگشتي و 
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مدادرنگي ها، 124 : تلخ و شیرین، 184 : خنده چشم بسته، 186 
: خواب اژدها، 193 : داد از ته گلو، 222 : دوراندیش، 284 : 
شب مثل بهشت، 298 : طلسم بیشه، 311 : فرشته اي که زمین 
: فیل هاي رنگي، 476  نه!، 319  را  را دوست داشت، آسمان 
: نردبان آسمان، 732 : خوش بختي، چه چیز نیست؟ )چگونه 

خوشبخت نشویم!(

منتشران
567 : کتاب کار )بدون پاسخ(ریاضي چهارم ابتدایي

منظومه خرد
058 : امشب بزغاله ها خوابشان نمي آید، 167 : خانه ي خاله 
استوارت هورتن: کارگاه  : ماجراهاي  پیرزن دور نیست، 402 
جادو، 417 : مامان بزي پشت در است، 706 : آموزش مؤثر در 
کالس درس: راهبردهاي پژوهش محور براي افزایش موفقیت 

دانش آموزان

موسسه بوستان كتاب ) مركز چاپ و نشر دفتر تبلیغات 
اسالمي حوزه

744 : طرح پرورشي: پایه اول، 745 : طرح پرورشي: پایه پنجم، 
746 : طرح پرورشي: پایه چهارم، 747 : طرح پرورشي: پایه دوم، 
748 : طرح پرورشي: پایه سوم، 768 : نسیم توحیدي: پایه اول، 
769 : نسیم توحیدي: پایه پنجم، 770 : نسیم توحیدي: پایه 
چهارم، 771 : نسیم توحیدي: پایه دوم، 772 : نسیم توحیدي: 

پایه سوم

موسسه پژوهشي تاريخ ادبیات كودكان
021 : آدم کوچك و خواب هاي بزرگ، 1030 : عروسك هاي 
انگشتي، راهي به سوي قصه گویي، بازي و خالقیت، 104 : 
 :  196 حكیم،  خرگوش  داستانك  هاي   :  195 قرمز،  پرنده 
داستانك هاي نخودي، 497 : هفت رویاي کالغ، 582 : افسانه 
درخت خرما و بزي، 631 : گل هاي شادي: مجموعه ترانه هاي 
کودکان، در تاریخ معاصر ایران همراه با نت ترانه ها، 632 : مرغ 
سرخ پاکوتاه، 710 : آن چه یك کتابدار کودک باید بداند! چگونه 

یك کتابخانه پویا و فعال داشته باشیم؟

موسسه پیام مهر بهنام
784 : پیك آدینه پایه اول ابتدایي، 785 : پیك آدینه پایه چهارم 
ابتدایي، 786 : پیك آدینه پایه دوم ابتدایي، 787 : پیك آدینه 

پایه سوم ابتدایي، 788 : پیك آدینه پایه ششم ابتداییژ

موسسه علمي فرهنگي دار الحديث
روشني:  دختر   :  199 ماست،  کوچه  در  خدا  خانه ي   :  168
زندگي نامه حضرت فاطمه زهرا )س(، 253 : زیباترین سرزمین 
دنیا، 389 : گل همیشه بهار: زندگي نامه امام حسین، 595 : تو 

میوه درختي، 596 : تولدت مبارک!

موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
041 : از ماهي قلدره نترس، 381 : کي دوست داره نویسنده بشه؟ 
)آموزش داستان نویسي براي کودکان(، 461 : موشي که تنها بود

موسسه فرهنگي هنري رايحه هنر پارس
312 : فرشته هاي خیاط

موسسه فرهنگي هنري ياسین امین
918 : بچه ها سالم: آشنایي با آداب سالم

موسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسالم
نو در  اول(؛ طرحي  امام شناسي قرآني )جلد  : درس نامه   922
تبیین مقام امامت براساس نگرشي عقلي به جهان شنا، 935 : 

نگرشي دیگر به قرآن

مهاجر
که  جایي   : بلبل، 134   : دوستانش، 089  و  آرام  آب   :  016
وحشي ها هستند، 201 : دخترک کبریت فروش، 204 : در پي 
شباویز، 274 : سه پرسش براساس داستاني از لئو تولستوي، 309 
: فانوس لین  یي، 494 : هدیه پري، 504 : هیوالي گرشن، 522 

: یك شهر دو برادر

مهر آموز
 : کاربردي، 653  تطبیقي  ریاضیات  واضع  ارشمیدس:   :  648

توماس ادیسون

مهر زهرا)س(
535 : بازي و هنر آموزش ریاضي

مهرگان دانش
047 : افسانه هاي ملي هندوستان

مهزيار
549 : ریاضي ششم فرهیختگان
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موزون
037 : احترام به دیگران، 121 : تأثیر بد، 224 : دوستان باوفا، 

245 : روزهاي بیماري، 282 : شایعه پراکني، 353 : قلدر

نگارينه
 :  463 مدرسه،  ماجراهاي   :  406 نمي بره،  خوابش   :  187
 Whats= مهرباني ها، 730 : چه عاملي مانع موفقیت شماست؟

holding you back

نگین سبالن
902 : کتاب کار همیار دبستان فارسي )پایه اول(

ناريا
074 : بازي کنیم، شاد باشیم، 174 : خرسُك پیدا کنیم، 283 : 
شب شده الال کنیم، 380 : کوچه ي هاپوها 4 جلد در 1 جلد، 

413 : ماره مارو خنك کرد

نخبگان خالق
551 : ریاضیات جادویي: جذابیت بخشیدن به ریاضیات در کلیه 

پایه ها

نخستین
دیداري   :  229 بیروني،  ابوریحان  با  شگفت  دیداري   :  228
شگفت با استاد سخن سعدي شیرازي، 230 : دیداري شگفت با 
شیخ بهایي، 231 : دیداري شگفت با محمدبن موسي خوارزمي، 

279 : شازده کوچولو

نداي آسماني
929 : قرآن کریم جزء سي ام به انضمام: آیه الكرسي، آمن الرسول، 

آیات نماز غفیله، انسان )آیه 5 تا 9(، جم

نداي ملكوت
712 : احترام به والدین

نسل نو انديش
764 : من از عهده اش برمي آیم

نسیم دانش كهن
833 : بخوانیم و بنویسیم دوم دبستان

نشانه
608 : زیر شاخه درخت به

نقش شمسه
109 : پنبه شاهزاده خانم موش ها، 308 : فالوده شیرازي براي 
دختر تهراني، 321 : قالي بپر، ما را ببر به تهران، 392 : گلوله 
بزرگ نخ، 393 : گنبد طال، دوستان ناقال، 400 : لونه بره کدوم  
و  یزد   :  515 اصفهاني،  کوچولوي  سیاه  ماهي   :  419 وره؟، 

تابستون با بچه هاي شیطون

نقش گستران سرمدي
063 : ایستگاه، 080 : بپر باال، 169 : خدا تو را به ما داد، 170 
: خدایا دوستت دارم که به من بابا دادي!، 171 : خدایا دوستت 
دارم که به من مامان دادي!، 173 : خرس کوچولو و درخت 
آرزوها، 180 : خرگوش مي ره مدرسه، عاشق کالس و درسه، 
215 : دندان، 217 : دو ببر شجاع، زیر نور ماه، 286 : شبي که 
تو به دنیا آمدي، 418 : مامان چقدر دوستم داري؟، 450 : من و 
بابابزرگ دوست داشتني ام، 489 : هاپولي شنا یاد مي گیره، 590 
: بو مي کنم با بیني، 598 : حس مي کنم با دستم، 629 : کي تو 
باغ وحشه؟، 633 : من مي بینم با چشمم، 634 : من مي چشم با 

این زبون، 635 : من مي شنوم صداها را با گوشم

نواي مدرسه
449 : من عید قربان هستم

نور قرآن و اهل بیت)ع(
درباره  قرآني  نكته هاي   :  930 جاویدان،  ارزش هاي   :  915
رستگاران، 931 : نكته هاي قرآني درباره شكر و تشكر، 932 : 
نكته  هاي قرآني درباره مال حالل و حرام، 933 : نكته هاي قرآني 
درباره وعده هایي الهي، 934 : نكته هاي قرآني درباره همكاران 

و همسایگان

نوشته
073 : بازي جدید نادي، 130 : تولدت مبارک خانم خرسه!، 
206 : درخت بیسكویت و چند داستان دیگر، 220 : دوچرخه 
و چند  جادویي  : عصاي  دیگر، 300  داستان  چند  و  جادویي 
داستان دیگر، 365 : کاله جادویي و چند داستان دیگر، 466 : 
نادي اسباب کشي مي کند، 467 : نادي سر به هوا، 468 : نادي 
سكه طال پیدا مي کند، 469 : نادي و تاکسي جدید، 470 : نادي 
و رنگین کمان، 471 : نادي و زمان سنج جادویي، 472 : نادي و 
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قرعه کشي بزرگ، 473 : نادي و نمایش اسباب بازي ها، 474 : 
نادي و ني انبان سحرآمیز، 485 : وردهاي جادویي و چند داستان 
دیگ، 719 : پرورش یادگیري مستقل ـ راهبردهاي کاربردي 
در مشاوره تحصیلي براي افزایش موفقیت دانش آموز، 759 : 

مدیریت مبتني بر تفكر شطرنجي

نیستان
029 : آموس در سرزمین تاریكي، 213 : دکتر پارکینگ، 238 

: ربات

نیكان كتاب
963 : آموزش مهارت هاي زندگي کتاب کار ویژه دانش آموزان

وانیا
850 : روان خواني فارسي اول ابتدایي

همشهري
061 : اوضاع قاراشمیش مي شود، 326 : قصه طوطي خانم و 

آقاي بازرگان، 401 : ماجراجویي در سرزمین گاوچران ها، 593 : 
ترانه هاي عیدنوروز براي 3 تا 7 ساله ها

همگام با كودكان و نوجوانان
702 : هستم اگر مي روم گر نروم، نیستم )با مایعات معدني 

آشنا شویم(

هنر آبي
126 : تو کي هستي؟!، 269 : سوسكچه و برق برقي، 345 : 

قصه هاي کودکي

هیرمند
496 : هرکسي غیر از خودم

يار مانا
816 : مجموعه آزمون ها و فعالیت هاي عملكردي پایه سوم 

ابتدایي
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آبرنگ
تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردین، پایین تر از روانمهر، پ. 
همراه:   66407575 تلفن:    1314843593 کد پستي:   207

09111353135  دورنگار: 66419800

آبرون
تهران: خ. مفتح، بعد از سمیه، ک. ثاقب، پ. 35، واحد 6   تلفن:  

88839238  تلفن همراه:09128432310 

آبشامه
شیراز: خ. تحویلي، ک. 3، پ. 34  کد پستي:  7163657415   
دورنگار:   09129173709 همراه:  تلفن    38212455 تلفن: 

38219177

آبشن
کد پستي:    144. جنوبي، پ  جمالزاده  خ.  انقالب،  م.  تهران: 
همراه:   66452606  ،66565622 تلفن:   13138454636

09121758017

آثار فكر
تهران: م. انقالب، خ. 12 فروردین، خ. شهید وحید نظري، پ. 
99، ط. 2  کد پستي: 1314675577 تلفن:  66967355  تلفن 

همراه: 09122004557  دورنگار: 66480882

نام و نشاني ناشران
آرمان رشد

تهران: خ. انقالب، بین خ. دانشگاه و ابوریحان، روبروي سینما 
کد پستي:   38 واحد  فروردین،  ساختمان   ،1182 پ.  سپیده، 
تلفن: 66486013  همراه: 09127965245    1315693567

دورنگار: 66486011

آفرينگان
پ.4  مبین،  بست  بن  اردیبهشت،  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
تلفن:  کد پستي: 1314666413  صندوق پستي: 756-13145 
 09126161028 همراه:  تلفن   66460099  ،66413667

دورنگار: 66413939

آموخته
پ46    ،19 کوي  مهرآباد،  خ  دوم،  مشتاق  خیابان  اصفهان: 
  2612352  ،32616360 تلفن:    8158938131 کد پستي: 

همراه: 09134010400 دورنگار: 32603501

آموزش و پرورش استان فارس
شیراز: خ .معدل، اداره کل آموزش پرورش استان فارس  تلفن:  

32345842 همراه:09177185704  دورنگار:32335831 

آمیس
اصفهان: خ. چهارباغ عباسي، نبش خ. آمادگاه، مجتمع تجاري 
تلفن:    8144915318 کد پستي:   5 واحد  اول،  ط.  چهارباغ، 
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 09133054553 همراه:   تلفن    32225706  ،  32235063
دورنگار: 32235063

آواي قلم
ابتداي خ. نصرت، کوچه  تهران: م.انقالب، خ. کارگر شمالي، 
باغ نو، ک.داود آباد شرقي، پ. 4، زنگ 2 تلفن: 66591504 

دورنگار: 66591505

آواي نور
تهران:خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهید نظري غربي، 
پ. 99 صندوق پستي: 68513145 کد پستي: 1314675619 
تلفن: 66967355، 66967356 تلفن همراه: 09121083731 

دورنگار: 66480882

اكسیر قلم
بابل: خ. مدرس، ک.ماکان )رسولي 24( کد پستي: 4714619787  
دورنگار:   09112170850 همراه:  تلفن   32325949 تلفن: 

32325949

ابر و باد
تهران: نارمك، چهار راه سرسبز،   55، ک. الهي، پ. 8، واحد 
همراه:  تلفن  تلفن: 77890053  کد پستي: 1648787415   3

09122034889

ابوعطا
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ساختمان ناشران، ط. 
 1314733445 کد پستي:   98113145 صندوق پستي:  چهارم 
دورنگار:   09121380479 همراه:  تلفن   66485937 تلفن: 

40-66485937

اختر
کد پستي:  مصلی  روبروی  طالقاني،  خ.  ابتداي  تبریز: 
5137783779 تلفن: 35555393 تلفن همراه: 09141166897 

دورنگار: 35555137

اسحاق
 8 واحد   ،73 پ.  اردیبهشت،  خ.  انقالب،  م.  تهران: 
صندوق پستي: 993-13145 کد پستي: 1314663161 تلفن: 
 09124549541 همراه:  تلفن   66492139  ،66492443

دورنگار: 89789026

اعظم درويشي الموتي
تلفن همراه: 09198641316

اعظم كريمي
اراک: شهرک صنایع، خ. سیاوش امیري، جنب اداره حراست، 
 ،09188636103 همراه:  تلفن  تلفن:33289699   9983 کد 

09352475107

افق
تهران: خ. انقالب ، خ.12 فروردین، خ. شهید نظري غربي، ک. 
صندوق پستي:   1314675351 کد پستي:   2 پالک   ،1 جاوید 

13145-1135 تلفن: 66413367 دورنگار: 66414285

الگو
 9 پ.  الف،  دوم  ک.  بیستون،  خ.  فاطمي،  م.  تهران: 
همراه:  تلفن  تلفن:88993030  کد پستي:1431653781 

09121576523 دورنگار:88993030

الینا
تلفن   37746771 تلفن:  پ.22   ،16 سمیه  خ.  قم: 

همراه:09121532566  دورنگار: 37831041

امید مهر
پ. 68تلفن:  خمیني 82،   امام  خ.  خمیني،  امام  بلوار  مشهد: 
38559315  تلفن همراه:09151710360 دورنگار:38559378 

امیركبیر
-4191 پ:  ص  مخبرالدوله  راه  چهار  جمهوري،  خ.  تهران: 

11365 ک پ: 1143817818 تلفن: 33112118-9

اهورا قلم
دزفول: خ. خیمه گاه، بین خ. میرداماد و خ. قاضي، ک. بنفشه، 
تلفن:09376415864،   6461764339 کد پستي:   194 پ. 

42249124 تلفن همراه:9166415894 دورنگار:42249124

ايده پردازان چكاد
تهران: خ. ایرانشهر جنوبي، خ. کامل، بن بست گل، پ. 2، واحد 
تلفن  تلفن: 88840632، 88840794، 88840801  6، ط. 4 
 ،88840632،88840794 دورنگار:   09124221810 همراه: 

88840801
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ايران بان
آموزشگاه  جنب  جنوبي،  ایرانشهر  خ.  فردوسي،  تهران: 
واحد 3 صندوق پستي: 158153159  دوم،  آفرین، پ. 5، ط. 
 ،88315350 تلفن:88301453،  کد پستي:1581633317 
88315849  تلفن همراه: 09122183185  دورنگار:88301453

باد
ساختمان  ابوریحان  و  دانشگاه  خ.  بین  انقالب،  خ.  تهران: 
تلفن:   1315693567 کد پستي:   38 واحد   ،10 ط.  فروردین، 
66955441 تلفن همراه: 09123333068 دورنگار: 66955441

بافرزندان 
تهران: خ. انقالب، مابین خ. فروردین و اردیبهشت، ساختمان 1348، 
13145463کد پستي:1314664195  صندوق پستي:  دوم   ط. 
تلفن: 66950877 همراه:09126024558 دورنگار: 66965796

بخشايش
قم: خ. صفائیه، ک. بیگدلي، پ. 143. صندوق پستي:37135-1134 
کد پستي: 3715634969 تلفن: 37737583، 37749699 همراه: 

09121515293 دورنگار: 37737583

برف
انقالب، خ. دوازده فروردین، نرسیده به جمهوري،  تهران: خ. 
ک. مینا، پ. 24 کد پستي: 1314953583 تلفن:66490345 ، 

66951058 همراه:09121001723 دورنگار:6695105

بصیرت
کد پستي:   94 پ.  ابوریحان،  ابتداي  انقالب،  خ.  تهران: 

1315694164 تلفن: 66461292 دورنگار: 66406505

بلور
پ.  مسجد،  جنب  آفخرا،  کوي  )ره(،  خمیني  امام  خ.  رشت: 
80 کد پستي: 4139643311 تلفن: 33245575، 33262232 

همراه: 09121975123 دورنگار: 33254617

به نشر
مشهد: خ. سجاد، ابتداي خ. جانباز صندوق پستي: 4969-91375 
کد پستي: 1417983181 تلفن: 05137669114 تلفن همراه: 

09155145002 دورنگار: 88960466

بیمه مركزي جمهوري اسالمي ايران
برج  مریم، شماره 2،  خیابان  نبش  ماندال،  نلسون  خ.  تهران: 
بیمه، ط. 11، اداره کل روابط عمومي کد پستي:1915713119 
 24551303  ،  26214802  ، تلفن:24551290 

همراه:09127146032 دورنگار:22055081

بین المللي گاج
تهران: خ. انقالب، بین خ. برادران مظفر و فلسطین، پ. 919. 
صندوق پستي:377/13145 کد پستي:1416935911 تلفن:6420، 

6419 تلفن همراه:09125154350 دورنگار: 66966875

بینش نو
تهران: خ. پاسداران، خ. کوکب، پ.12، واحد 33 تلفن:22890817 

، 22891315 همراه:09121057802 دورنگار:22890904

پرنده آبي
دزفول: خ. خیمه گاه، بین خ. میرداماد و خ. قاضي، ک. بنفشه، 
تلفن:09376415864،   6461764339 کد پستي:   194 پ. 

42249124 تلفن همراه:9166415894 دورنگار:42249124

پنجره
لبافي نژاد،  تقاطع  از  بعد  فروردین،  خ.12  انقالب،  تهران: 
ک.مینا، واحد  1 کد پستي:1315913473 تلفن: 66416927 

همراه:09121204579 دورنگار:66403562

پويانما
شماره  دوم،  ک.  نیلوفر،  خ.  شمالي،  سهروردي  خ.  تهران: 
  88404190 تلفن:  کد پستي:1533853871   1 واحد.   ،3

همراه:09121169006 دورنگار: 88543432

پیام كتاب
تهران: خ. جمهوري اسالمي، ک. شهید مظفري، بن بست اول، 
پ. 5 کد پستي: 1146813415 تلفن: 33905515، 33114275، 

33935703 همراه:09121224810 دورنگار: 33935761

پیام محراب
خانقاه،  خ.  مصباح،  شهید  خ.  ظهیراالسالم،  خ.  تهران: 
 1146895114 کد پستي:   23 پ.  حكیم،  یوسف خان  ک. 

تلفن:33994573 همراه:09121243291 دورنگار:33994573
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پیدايش
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. شهداي ژاندارمري غربي، 
مقابل جهاد دانشگاهي، پ. 86 کد پستي:1314733961 تلفن: 
66401514، 66970270، 66970270 همراه:09125443418 

دورنگار:66401514

پیشروان
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. شهید وحید نظري، پ. 59 
کد پستي: 1314764961 تلفن: 61094000 دورنگار: 61094155

پیك دبیران
تهران: خ. شریعتي، مقابل پارک شریعتي، ک. اتوبانك، پ. 6، ط. 
همكف صندوق پستي: 19395-4986 کد پستي: 1661738773 
همراه:09126269470   09124854819  ،22844934 تلفن: 

دورنگار:22882380

تأمین
  26 پ.   8 ک.  رسالت،  فلكه  از  بعد  بسیج،  بلوار  قم: 

تلفن:37749205  تلفن همراه: 09122511227

تجلي كوثر
مشهد: بلوارطبرسي شمالي، طبرسي شمالي 17، خداشناس14، 
پ. 15 کد پستي: 9156813139 تلفن:32190310، 32133265 

همراه:09155025451 دورنگار:3680303

تخت جمشید
اول  ط.  تجارت،  بانك  جنب  )پیروزي(،  نمازي  خ.  شیراز: 
کد پستي:7137673996 تلفن: 32245401 همراه: 09171118580 

دورنگار: 32245401 

تسلیمي
تهران: خ. کارگر جنوبي، خ. آذربایجان، بین گلشن و باستان، ک. 
جوانبخش، پ. 34 کد پستي:1318895981 تلفن: 66943699، 

66431701 همراه:09123585351 دورنگار:66943699

تیز هوشان
تهران: خ. انقالب، خ. کارگر جنوبي، بن بست سرود، پ. 8 ، زنگ 
کد پستي:1314983491   165314155 صندوق پستي:  تكي 
همراه:   66972854  ،66974712 تلفن:66960175، 

09125676640 دورنگار: 66972854

تیزهوشان برتر
واحد  غفوري، پ 17،  سپاه، ک شهید  انقالب، خ  خ  تهران: 
دورنگار:  همراه: 09127957955  تلفن  تلفن: 77512049   5

77512049

تیمورزاده
تهران: خ. کریم خان زند، نبش میرزاي شیرازي، شماره 111، ط. سوم 
کد پستي:1597985735  صندوق پستي:13185-1311  شرقي 
تلفن: 88809090 همراه: 09121120456 دورنگار: 88809898

جامعه قاريان قرآن مشهد
مشهد: بزرگراه امام علي، م. امام علي، خ. ادیب جنوبي، 1/7 
همراه:  تلفن   36625990 تلفن:   9189634154 کد پستي: 

09153245779 دورنگار: 36625990-4

جان جهان
تهران: خ.انقالب، ابتداي خ.آزادي، خ. ولیعصر، بن بست علیخاني، 
 09125675707 همراه:  تلفن:66595290  ط.همكف   ،9 پ. 

دورنگار:66595290

جمال
قم: خ. فاطمی، ک. 18، فرعی اول سمت چپ، ک. شهید زاهدی، 
پ. 39 کد پستي: 3715644811 تلفن:37742528 ، 37746353 

، 66487118 همراه:09122520250 دورنگار:37837074

جهاد انديشه
تهران: خ. دکتر شریعتي، خ. آمل، خ. مقدم، بن بست نراقي، پ. 

8، واحد 7. تلفن: 77526091

چكه
تهران: خ. شهید بهشتي، بعد از چهارراه سهروردي، خ. کاوسي فر، 
 1577816614 کد پستي:  همكف  ط.   ،3 پ.  نكیسا،  ک. 

تلفن:88547295 همراه:09121157872 دورنگار:88547299

حوا
ط.  مطهري، پ. 262.  تقاطع  شمالي،  خ. سهروردي  تهران: 
 88512890  ، تلفن:88505037  کد پستي:1576935779   3
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همراه:09192120510 دورنگار: 88505037

حوض نقاشي
اصفهان: چهار راه فلسطین، ساختمان نوید، دفتر نشر نوشته 

تلفن همراه: 09133368411

خانه كتاب
تهران: خ. انقالب، بین صبا و فلسطین جنوبي، موسسه خانه 
 09126025412 همراه:   66414950 تلفن:  ایران   کتاب 

دورنگار: 66414360

خانیران
خ.  ابتداي  شمالي،  کارگر  خ.  انقالب،  م.  تهران: 
نصرت)شهیدمیرخاني(، ک. باغ نو، ک. داودآباد شرقي، پ. 4 
 ،  66965405  ، تلفن:66965396  کد پستي:14188863751 

66950772 همراه:09121999120 دورنگار: 66591505

خیلي سبز
تهران: م. انقالب، خ. روانمهر ، بین خ. فخر رازي و خ. دانشگاه ، 
پالک 71، واحد 3  کد پستي: 1314784664 تلفن: 66974026، 

66465213 دورنگار: 66486797

دانژه
تهران: خ. مطهري، خ. سلیمان خاطر )امیراتابك سابق(، ک. 
بانه، پ. 4/2 صندوق پستي: 4146-14155  تقاطع  اسالمي، 
 ،66957461  ،66476389 تلفن:   1578635811 کد پستي: 
66476375 تلفن همراه: 09123805033 دورنگار: 88842543

دانش آفرين
تهران: میدان انقالب، خ. آزادي، خ. جمالزاده جنوبي، ک. دانش 
ور، پ. 2، واحد2 کد پستي: 1313973413 تلفن: 88995181، 

88995182، 66912120، 66912121 دورنگار: 66912120

دانش نگار
تهران: خ. انقالب، خ. منیري جاوید، خ. وحید نظري، پ. 142، 
ط. 3 کد پستي:1314683174 تلفن: 66416676، 66400144، 

66400220 دورنگار: 66400144

دانشگاه علوم انتظامي امین و دفتر تحقیقات كاربردي 
فرماندهي

تهران: انتهاي اتوبان شهید همت غرب، دانشگاه علوم امتظامي 
امین تلفن: 48931293

دانشگاه قم
تلفن:  دانشگاه قم کد پستي: 3716146611  الغدیر،  بلوار  قم، 
 09122529022 همراه:  تلفن   32103346  ،32103344

دورنگار: 32103345

درويش
تلفن:   b زیرزمین  ابریشم،  برج  منصور،  راه  چهار  تبریز: 
35544767 تلفن همراه: 09147777466 دورنگار: 35561699

دنیاي نو
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، پ. 300، ط. همكف، 
سمت چپ صندوق پستي: 1345169 کد پستي: 1314665535 

تلفن: 66402571، 66970473 تلفن همراه: 09121958002

دهسرا
رشت: خ. الکاني، مجتمع کاسپین کد پستي: 4143775763 
تلفن: 33240055، 33230971، تلفن همراه: 09111315011  

دورنگار: 33241971

ذكر 
تهران: خ. انقالب، خ. فلسطین جنوبي، ک. محتشم، پ. 20، 
 ،66410041 تلفن:   1315853493 کد پستي:  غربي  اول  ط. 
66468263 تلفن همراه: 09121083473 دورنگار: 66468263

راشدين
تهران: کارگر جنوبي، بعد از خ.وحید نظري، بن بست گشتاسب، 

پ. 4، واحد 6 کد پستي: 66961531 تلفن: 66961531

رامان سخن
تهران: خ.انقالب، خ.ابوریحان، پ.92 کد پستي: 1315694164 

تلفن: 09365956068 تلفن همراه: 09149813927

راه مشاور
مراغه: کوره خانه، روبروي فرمانداري، مجتمع مهر 2، آموزشگاه 
 37255265 تلفن:   5513666684 کد پستي:  سنجش  مرات 

تلفن همراه: 09149220986 دورنگار: 37255265



449 دورهآموزشابتدایي17/نمایهها

راه معلم
تهران: خ. نواب، خ. بریانك شرقي، ک. بنیادي منش، پ. 2، 

واحد 10 کد پستي: 1331973677 تلفن: 55411859

راه انديشه
جمشید،  ک.  جنوبي،  جمالزاده  خ.  نبش  آزادي،  خ.  تهران: 
 1313884471 14183483کد پستي:  صندوق پستي:   7 پ. 
همراه:  تلفن   66421549  ،  66916284  ،66421542 تلفن: 

09121219668 دورنگار: 66924517

رايكا
تهران: خ. دولت، خ. نعمتي، ک. شهید الداني، پ. 15، واحد 7 

کد پستي: 1939715381  تلفن همراه: 09122992532

رزقي
ساختمان   ،2 مدرس  نبش  مدرس،  ابتداي  ابوذر،  م.  بیرجند: 
 09151613862 همراه:  تلفن   3222221 تلفن:  خوارزمي 

دورنگار: 32222672

رشد انديشه
تهران: م.انقالب، خ. آزادي، جمالزاده جنوبي،  ک. دانش ور، پ. 2 
واحد 2 کد پستي: 1313973413 تلفن: 88995181، 88995182، 
66912121 تلفن همراه: 09126868055 دورنگار: 66912120

روز انديش
باشگاه  جنب  عشقي،  میرزاده  خ.  ابتداي  خ.شریعتي،  همدان: 
 ،  38252439 تلفن:   6516736146 کد پستي:  معلمان 
38250072 تلفن همراه: 09181111876 دورنگار: 8252439

روشنگران راه فردا
کد پستي:  آوري  فن  و  علم  پارک  مطهري،  شهید  خ.  یزد: 
تلفن همراه:  تلفن: 37260134، 37258150   8917697998

09132592363 دورنگار: 37258150

زعفران
صندوق پستي:  واحد 9   ،5 ط.  پ. 215،  لواساني،  خ.  تهران: 
19395-1395 کد پستي: 1936614686 تلفن: 22719850، ، 
22753404 تلفن همراه: 09121471849 دورنگار: 22719852

زمامدار
تهران: نارمك، خ. دماوند، خ. فراهاني، بن بست منوچهري، پ. 
همراه:  تلفن  تلفن: 77917230  کد پستي: 1647963591   5

09124075068 دورنگار: 77952335

زهرا پورعلي كويخي
رشت: کمربندي خرمشهر، بعد از پمت گیل یارف ابتداي کوچه 
حافظ، شرکت تعاوني و تولیدي قیام رشت تلفن: 33836660 

همراه:  09113382786 دورنگار: 33837141

زيتون
تلفن: 36676149، 36676148

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها 
)سمت(

تهران: بزرگراه جالل آل احمد، غرب پل یادگار امام، سازمان 
کد پستي:   141556381 صندوق پستي:  )سمت(  مطالعه 

1463645851 تلفن:  44246260 دورنگار: 44246121

سازوكار 
تهران:  خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهداي ژاندارمري 
کد پستي: 1314665764  گرانفر، پ. 1 ط.2  بن بست  غربي، 
تلفن: 66461900 ، 66970152 تلفن همراه: 09125441813 

دورنگار: 426964577

سايه گستر
قزوین: چهارراه نادري، مقابل بیمارستان بوعلي، جنب داروخانه 
قانون، پ. 310 کد پستي: 3413673699 تلفن: 33235305 ، 
33238033  تلفن همراه: 09121816803 دورنگار: 33238033

سپیدبرگ
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، ک. فاتحي داریان، ساختمان 
کد پستي:   13 واحد  اول،  ط.   ،2 پ.  رازی،  فخر  ناشران 

1314734848 تلفن: 66954458 همراه: 09125080255

سخن گستر
مشهد:  خ. ابن سینا، مقابل ابن سیناي 12، پ. 191 کد پستي: 
9183774499 تلفن: 38439955 ، 38449537 تلفن همراه: 

09339095014 دورنگار: 38458107
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سرمشق
تهران: انقالب، خ. کارگر جنوبي، بن بست گشتاسب، پ. 6، واحد 
7 صندوق پستي: 13145678 کد پستي: 1314614446 تلفن: 
66979095 تلفن همراه: 09109490704 دورنگار: 66979095

سیاهرود
پ.  رشتچي،  ک.  کارگرجنوبي،  ابتداي  انقالب،  خ.  تهران: 
همراه:  تلفن   66906786  ،  66906749 تلفن:   8 واحد   ،7

09128026770 دورنگار: 66906749

سیوا
 B43 تهران:  خ. انقالب، خ. دانشگاه، خیابان.61، ط. 4، واحد
 ،66988693  ،66988702 تلفن:    1314765133 کد پستي: 
77608482 تلفن همراه: 09122113847 دورنگار: 66988693

شايسته
تبریز:  خ. امام، مقابل مصلي، پ. 91 کد پستي: 5133886647  
تلفن: 35563382، 35565405 تلفن همراه: 09141148933 

دورنگار: 35563382

شايسته گستر
مشهد: بلوار تلویزیون، ساختمان آستان قدس، واحد 8، پ. 134 
 38452648  ،  38451913 تلفن:    9176855151 کد پستي: 

تلفن همراه: 09153153576 دورنگار: 38403152

شباويز
تهران: خ. جمهوري اسالمي، بین خ. باستان و خ. گلشن، ک. 
نوري، پ. 4 جدید کد پستي: 1318645163 تلفن: 66427539 ، 
66423995 ، 66427858 تلفن همراه: 09124845824 دورنگار: 

66427858

شركت انتشارات علمي و فرهنگي
تهران: خ. آفریقا، ضلع جنوبي چهار راه جهان کودک، ک. کمان، 
شماره 25، ط هفتم کد پستي:  1518736313 صندوق پستي: 

8877456970

شركت انتشارات فني ايران
یازده، پ.  نبش ک.  میرعماد،  تهران: خ. شهید مطهري، خ. 
 1587736511 کد پستي:  صندوق پستي:391111365   24
تلفن: 88505055، 88750447 تلفن همراه: 09123340611 

دورنگار: 88532136

شهر قلم
تهران:  خ. وزرا، خ. سي و دوم، پ. 1، ط. هفت، واحد 704. 
تلفن:  کد پستي:1516714777  صندوق پستي:158751819 
77181545، 77181547، 88881392 همراه:09124074073 

دورنگار: 77181547

شورآفرين
تهران: خ. افشاري، ک. ندا، مجتمع ساحل، بلوک c، واحد 112، تلفن: 
88430499 تلفن همراه:09126788443 دورنگار:88430499

شورا
 29 پ.  مینا،  ک.  فروردین،  دوازده  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
 66967766،  66490400 تلفن:    1314945171 کد پستي: 

دورنگار: 66490400

شیوارسا
تلفن:  شیراز:  خ. منوچهري، پ. 125 کد پستي: 7195716771 
32334286، 32339642  تلفن همراه: 0936501399132348420 

دورنگار: 23475583

صادق يونسلو
تهران: بلوار مرزداران، خ ناهید، یگانه شرقي، پ 42، واحد 7 

کد پستي: 1461835179 تلفن همراه: 09125166301

صورتگر
داود  خ.  صدف،  خ.  انتهاي  غربي،  سرو  سعادت آباد،  تهران: 
همكف،  ط.   ،1 پ.  شرقي،  چهار  بهار  بهاران،  ک.  حسیني، 
تلفن: 22096949،  کد پستي: 1998773415  یاس  ساختمان 
22368801 تلفن همراه: 09192123213 دورنگار: 22368801

صیانت
 ،21 شیرودي  خ.  شیرودي،  بلوار  شهریور،  هفده  خ.  مشهد: 
همراه:  تلفن  تلفن: 33413765  جعفر 1، پ. 11  بن  موسي 

09155053325 دورنگار: 33413765

ضريح آفتاب
مشهد: خ. امام خمیني هشت، جنب اداره کل آموزش و پرورش 
کد پستي: 9133714165 تلفن: 32280166 دورنگار: 32212224
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طبیب
صندوق پستي:   68 پ.  آذر،  شانزده  خ.  کشاورز،  بلوار  تهران:  
113311185 کد پستي:1417994671 تلفن:83383 ، 88951112

طراحان ايماژ
ماستري،  ک.  نبش  فروردین،  دوازده  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
تلفن:   1314813711 کد پستي:   6 واحد  دوم،  ط.   ،37 پ. 
66969696 تلفن همراه: 09123099203 دورنگار: 66488656

طاليي
تهران: خ.طالقاني، نرسیده به فلسطین، خ. سرپرست جنوبي، 
ک. پارس، پ. 11، واحد 2 کد پستي: 1416893571  تلفن: 
66483066 تلفن همراه: 09126016419 دورنگار: 66415233

علوم رياضي ره آورد ) فاطمی(
تهران: م. دکتر فاطمي، خ. جویبار، خ میر هادي، شماره 14 

کد پستي: 1415884741 تلفن: 88945545

علي رضا صالحي امین
رشت: کمربندي خرمشهر، بعد از پمت گیل یارف ابتداي کوچه 
حافظ، شرکت تعاوني و تولیدي قیام رشت تلفن: 33836660 

همراه:  09113382786 دورنگار: 33837141

فاطمي
تهران: م. دکترفاطمي، خ. جویبار، خ. میرهادي شرقي، پ. 14 
کد پستي: 1415884741 تلفن: 88945545، 66961728، تلفن 

همراه: 0912436895666973478 دورنگار: 88944051

فجر قرآن
قم: بلوار سمیه، خ شهیدین، پ 37 تلفن: 37732944 تلفن 

همراه: 09121512734 دورنگار: 37732944

فراروان
پ.  نصرت،  چهارراه  باالتراز  شمالي،  جمالزاده  خ.  تهران:  
 ،66437753 تلفن:   1418853756 کد پستي:   4 واحد   ،311
66921378 تلفن همراه: 09121344765 دورنگار: 66900299

فراي علم
پ.  دیلمان،  نبش  جنوبي،  جمالزاده  خ.  انقالب  م.  تهران: 
 ،66494040 تلفن:   1315616373 کد پستي:   2 واحد.   ،96

66482466،  66943481 دورنگار: 66943481

فردين
کد پستي:   6 واحد   ،33 پ  سربداران،  مطهري،  خ.  تهران: 
1595953117 تلفن: 88916354 تلفن همراه: 09121324147

فرشتگان
تهران: م. انقالب، خ. نوفالح، ک. نوري، پ. 11، واحد. 1 کد 
پستي: 1313765814 تلفن : 88961922، 66922712، تلفن 

همراه: 09123465720 دورنگار : 66922712

فعال
تهران: خ. انقالب، چهار راه ولیعصر، نبش خ رازي، ساختمان 1134، 
واحد 18، ط 3  تلفن همراه: 09125956877، 09123149208 

قدياني
انقالب، مقابل دانشگاه، خ. فخررازي، خ. شهداي  تهران: خ. 
تلفن:   1314733861 کد پستي:   90 پ.  غربي،  ژاندارمري 
 09121143973 همراه:  تلفن   66975789  ،  66404410

دورنگار: 66403264

قشقايي
اول  ط.  تجارت،  بانك  جنب  پیروزي،  خ.  شیراز:  
تلفن: 32245401، 09173013871  کد پستي:7137673996 

همراه: 09171118580 دورنگار:32245401

كاگو
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ک. الوندي، پ. 12، ط. 
دومصندوق پستي: 51413145کد پستي: 1314833664 تلفن: 

66483427، 66414342، 66483428 دورنگار: 66483427

كالج برتر
تهران: خ. 12 فروردین، خ ژاندارمري، روبروي اداره پست، پ. 
126 کد پستي: 1314733473 تلفن:  66972922 تلفن همراه: 

09125111995 دورنگار: 66972923

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
تهران: خ. شهید بهشتي، خ. خالد اسالمبولي، جنب سینما کانون، 
 88729284 تلفن:    1511647416 کد پستي:   24 و   22 پ. 

دورنگار: 88715545
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كانون گسترش علوم )كاگو(
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ک. الوندي، پ. 12، ط. 
دوم صندوق پستي: 13145514 کد پستي: 1314833664 تلفن: 

66483427، 66414342، 66483428 دورنگار: 66483427

كانون انديشه جوان
شهید  خ  و  مدرس  بزرگراه  تقاطع  بهشتي،  شهید  خ.  تهران: 
صندوق پستي:   1531616417 کد پستي:   56 پ  بهشتي، 
158758784 تلفن: 88503341 تلفن همراه: 09124272734 

دورنگار: 88730446 داخلي 8

کانون فرهنگي آموزش
 923 پ.  فلسطین،  خ.  و  صبا  خ.  بین  انقالب،  خ.  تهران: 
تلفن:   1416936111 کد پستي:   16315114 صندوق پستي: 

66962500، 66962400، 6463 دورنگار: 66484564

كتاب ابرار
تهران: خ. آزادي، خ. شهیدان، ضلع شرقي خ. شهیدان، نبش 
ک. هاشمي زاده، پ. 5، واحد 2 کد پستي: 1358753195 تلفن: 
 09121593173 همراه:  تلفن   09128987106  ،66157338

دورنگار: 89775204

كتاب ارجمند
تهران: بلوار کشاورز، بین خ. کارگر و خ. شانزده آذر، پ. 292 
کد پستي: 1417994443 تلفن: 88977002 ، 88982040 تلفن 

همراه: 09123504753 دورنگار: 88964380

كتاب قدسیان
تلفن:   21 واحد   ،5 پ  پورموسي،  ک  انقالب،  خ.  تهران: 

09121531389 تلفن همراه: 09121531389

كتاب يار مهربان
تهران: م. انقالب، کارگر جنوبي، خ روانمهر، بن بست دولت 
شاهي، پ 1، واحد 29 کد پستي: 1314415493 صندوق پستي: 
همراه:  تلفن   66490713  ،66490747 تلفن:   131451734

09123700843 دورنگار:66976242

كالغ سپید
کد پستي:  پ. 215  جم،  روبروي  مطهري،  شهید  خ.  تهران: 
 09121079931 همراه:  تلفن   64630 تلفن:   13145411

دورنگار: 66975154

كورش چاپ
تهران: خ. ملك، نرسیده به شریعتي، بن بست میرمجتهدي، پ 
4، واحد2، ط اول کد پستي: 1565845116 تلفن: 77649047 

تلفن همراه: 09121438115

گراد
 7 پ.   ،  3 چمران  کوي  چمران،  دکتر  شهید  بلوار  سبزوار: 
صندوق پستي: 447 کد پستي: 9619614658 تلفن: 44229217 

تلفن همراه: 09151707953 دورنگار: 44221465

گردوي دانش
کرج: سه راه رجایي شهر، ضلع شمالي پل، ساختمان ققنوس 
همراه:  تلفن  تلفن:34456810   3145713454 کد پستي: 

09122641352 دورنگار: 34492254

گل واژه
تهران: خ. جمهوري، خ. دانشگاه، خ. لبافي نژاد، نرسیده به خ. 
فخررازي، پ. 184، ط. 1 صندوق پستي: 13145866 کد پستي: 
1314883664 تلفن: 66462820، 66418372، 66976008، 

6150 تلفن همراه: 09125024929 دورنگار: 66465223

گوهر انديشه
و  فروردین   12 خ.  بین  نژاد،  لبافي  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
کد پستي:  اول  ط.  نیك،  ساختمان   ،214 پ.  اردیبهشت، 
تلفن همراه:  تلفن: 66466521، 66479006   1314944141

09122933024 دورنگار: 66479011

المك
قم: خ. ارم، پاساژ قدس، پ. 65  تلفن: 37744697 تلفن همراه: 

09122513006 دورنگار: 37837473

مبتكران
انقالب، خ. فخررازي، خ. شهید وحید نظري، پ.  تهران: خ. 
59،ط2، واحد 4 کد پستي: 1314764961 تلفن: 61094117، 

61094137 دورنگار: 66406362

محراب قلم
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهداي ژاندارمري، 
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پ. 104 صندوق پستي: 131145568 کد پستي: 1314733663 
تلفن: 66490879 ، 66465201 دورنگار: 66465201

مدرسه
تهران:  نرسیده به پل کریم خان زند، ک. شهید حقیقت طلب، 
پ. 8 صندوق پستي: 141551949 کد پستي: 1598857911 
همراه:  تلفن   88800324  ،  88924752  ،88924750 تلفن: 

09121170068 دورنگار: 77903809

مركز طبع و نشر قرآن كريم: شوراي عالي قرآن
تهران: بزرگراه رسالت، مجتمع امام خمیني )ره(، ساختمان 14 

تلفن: 88810400

مرآت
تهران:  خ. کریم خان زند، خ. دی، پ. 7، تلفن: 88813520

 
مرآت دانش

تهران:  خ. کریم خان زند، خ. خردمند شمالي، پ. 80، ط. چهارم 
تلفن:   1585814386 کد پستي:  صندوق پستي:37615855 

88813520، 66475100، 664751101 دورنگار: 8881351

منادي تربیت
کد پستي:   26 پ.  بیمه،  ک.  نجات اللهي،  استاد  خ.  تهران: 
1599813813 تلفن: 88809787 ، 88894294 ، 88894293 

تلفن همراه: 09126908169 دورنگار: 88894290

منتشران
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، پاساژ کتاب فروردین، پ. 
83، ط. زیرین کد پستي: 131474369 تلفن: 66964723 تلفن 

همراه: 09123106578 دورنگار: 66469571

منظومه خرد
تلفن:   622 پ.  ششم،  ط.  ناشران،  مجتمع  معلم،  بلوار  قم: 
37746546 تلفن همراه: 09122752029 دورنگار: 37838053

موسسه بوستان كتاب ) مركز چاپ و نشر دفتر تبلیغات 
اسالمي حوزه(

کد پستي:   17 پ   ،14 معلم  معلم،  خ  مشهد،  راه  چهار  قم: 
3715799717 تلفن:  37742155 تلفن همراه: 09121514906 

دورنگار: 37742154

موسسه پژوهشي تاريخ ادبیات كودكان
خ.  سوم،  و  بیست  خ.  اسدآبادي،  سیدجمال الدین  خ.  تهران: 
شایان، پ. 26، درب سمت چپ کد پستي: 1433834373 تلفن: 

88716954، 88718757 دورنگار: 88553528

موسسه پیام مهر بهنام
تهران: خ. ستارخان، بهبودي، بعد از درمانگاه عمار، نبش ک. 
سلطانزاده، پ. 350، واحد 1 کد پستي: 1481817375 تلفن: 
66557433 تلفن همراه: 09124857334 دورنگار: 66553185

موسسه علمي فرهنگي دار الحديث
قم: م. شهدا، خ معلم، نبش ک 12 کد پستي: 3715616385 
همراه:   37740545  ،37740571  ،37740523 تلفن: 

09127539471

موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
تهران: خ. سهروردي، چهارراه کیهان، ساختمان اورنگ، ط. اول، 
پ. 312، واحد 3 کد پستي: 1577665147 تلفن: 44302319، 
88533326 تلفن همراه: 09122211861 دورنگار: 44302319

موسسه فرهنگي هنري رايحه هنر پارس
حكیمي،  و  هدایت  بین  سابق،  باغشاه  فلسطین،  خ.  شیراز:  
 ،32340461 تلفن:   7134733519 کد پستي:   3 ک.  نبش 
 09171093687 همراه:  تلفن   32344987  ،32340760

دورنگار: 32340461

موسسه فرهنگي هنري ياسین امین
 3715697654 کد پستي:   150 پ   9 ک.  انقالب.  خ.  قم: 
همراه:  تلفن   37747979 تلفن:   399/37185 صندوق پستي: 

09121124186 دورنگار: 37834143

موسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسالم
مشهد: بین چهار راه حجت و چهار راه مقدم طالب، خ کاشاني، 
کاشاني 25 ، شماره 4، 490 تلفن: 32285800 دورنگار: 32285805

مهاجر
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، ک. نیكپور، پ. 5، ط. سوم 
 ،66952199 تلفن:66410036،  کد پستي:1314753665 

66952200 همراه: دورنگار: 66952199 09123711558
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مهر آموز
تهران: خ. نبرد جنوبي، خ. زمزم، مجتمع مسكوني گلها، یاس 3، 
بلوک 8، واحد 4 کد پستي: 1777973714 تلفن: 33730036 

تلفن همراه: 09121055316 دورنگار: 33730036

مهر زهرا)س(
کد پستي:   8 پ  جنوبي،  خرداد   15 ابتداي  آباد:  نجف 
8518658868 تلفن: 42618871 تلفن همراه: 09133334919 

دورنگار: 42618872

مهرگان دانش
قزوین: چهار راه نادري، جنب دارخانه قانون، پ 310، ط 2، واحد 
3 تلفن: 33229588  تلفن همراه: 09122816452 دورنگار: 

33229588

مهزيار
اهواز: خ. شریعتي، خ. وکیلي، پ. 134 کد پستي: 6194974994 
تلفن: 32223225، 32216333  تلفن همراه: 09166195200 

دورنگار: 32216333

موزون
تهران: انقالب، خ. 12 فروردین، ک. بهشت آیین، پ. 19، ط. 
پایین کد پستي: 1314994713 تلفن: 66410696 تلفن همراه: 

09121504569 دورنگار: 66410696

نگارينه
کوي  تیر،  هفت  م  هفت تیر،  م.  شرقي  شمال  ضلع  تهران: 
نظامي، شماره 25 کد پستي: 1575635911 تلفن: 88310071، 
 09121232394 همراه:  تلفن   88828788  ،88315051

دورنگار: 88307278

نگین سبالن
اردبیل: خ. سی متری، روبروی تاالر نگین، جنب جراحی سینا. 
کد پستي: 5614634314 تلفن: 33335344، 33356625 تلفن 

همراه: 09141543936 دورنگار: 33356625

ناريا
تهران: خ. پیروزي، خ. شكوفه، ک. فرداسدي، پ 68 کد پستي: 

1717735786 تلفن: 33789620 همراه: 09126049294

نخبگان خالق
تبریز: خ. ارگ جدید، روبروي داروخانه افخم، ساختمان انتشارات، 
پ 25 ، ط 5  تلفن: 35530192  تلفن همراه: 09146130914 

دورنگار: 35537616

نخستین
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، نبش خ. روانمهر، پ. 
 ،66418979 تلفن:   1314713115 کد پستي:  اول  ط.   ،227
66498148 تلفن همراه: 09123067797 دورنگار: 66418979

نداي آسماني
تهران: لویزان، خ فرشادي، خ جعفریان، ک شهید رضاییان، پ 
6 ، واحد 11 کد پستي: 1678647161 تلفن: 22973966 تلفن 

همراه: 09122333023 دورنگار: 22973879

نداي ملكوت
تهران: م. هفت تیر، خ. مفتح جنوبي، خ. ورکش، پ. 7 قم، شهرک 
پردیسان، مجتمع آیت اهلل سیستاني تلفن: 0253809403 تلفن 

همراه:09366848056

نسل نو انديش
 ،308 پ.  زند،  کریم خان  خ.  ابتداي  ولیعصر،  خ.  تهران: 
ساختمان کیمیا ط اول صندوق پستي: 193956931 کد پستي: 
1593854745 تلفن: 88942247 تلفن همراه: 09121267592 

دورنگار: 88942247

نسیم دانش كهن
تهران: تهرانپارس، خ توحید، شهرکد پستیارس، نگار 8ام، بلوک 
27، واحد 1 تلفن: 77381868 تلفن همراه: 09122942987 

دورنگار: 77381868

نشانه
ک.  خاطر،  سلیمان  خ.  شیراز،  بهار  خ.  تیر،  م.هفت  تهران: 
تلفن:   1575634818 کد پستي:   5 واحد   ،8 پ.  آیرملویي، 
88835767 تلفن همراه: 09125030860 دورنگار: 88895767

نقش شمسه
تهران: خ. انقالب، خ 12 فروردین، خ شهداي ژاندارمري، بن 

بست گرانفر، پ 1، ط 2 تلفن: 66461900، 66461893 
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نقش گستران سرمدي
ایستگاه یي ار تي، پ  روبه روي  انقالب، پل چوبي،  تهران: خ. 
 77684405 تلفن:   1611998411 پستي:  کد  واحد1   ،203

همراه: 09121490387

نواي مدرسه
تهران: خ. ایرانشهر شمالي، نرسیده به خ. طالقاني، پ. 140، 
ط. دوم، واحد 5 کد پستي: 1583617618 تلفن: 88820583، 
88319750 تلفن همراه: 09123022698 دورنگار: 88822845

  
نور قرآن و اهل بیت)ع(

قم: فلكه قائم، خ. ولیعصر تلفن: 02155059113 تلفن همراه: 
09196259676 ،09125407815

نوشته
اصفهان:  خ. فلسطین، ساختمان نوید کد پستي: 8143984136 
تلفن: 32226445، 32208610 تلفن همراه: 09133162070 

دورنگار: 32208610

نیستان
دستور  خ.  شریعتي،  پل  بعداز  صدر،  آیت اهلل  بزرگراه  تهران: 
جنوبي، نبش ک. ششم، پ. 2، ط. اول  تلفن: 22612443، 
22610786 تلفن همراه: دورنگار: 22612443 09121326373

نیكان كتاب
زنجان: خ. سعدي وسط، ک. شهید باقري ، ساختمان سپهر، ط. 
اول، واحد 4 کد پستي: 4514697967 تلفن: 33335541 تلفن 

همراه: 09122419347 دورنگار: 33335542

وانیا
تهران: ابتداي جمالزاده شمالي، ک شهید بزمه، پ 11، واحد 1 کد پستي: 
1418933513 تلفن: 66915311 تلفن همراه: 09121866558

همشهري
تهران: خ. ولیعصر)عج(، نرسیده به پارک وی، ک. تورج، شماره 
14، ط. دوم غربی کد پستي: 1966653381 تلفن: 23023271، 
23023273 تلفن همراه: 09376687076 دورنگار: 23023298

همگام با كودكان و نوجوانان
تهران: خ. کارگر شمالي، خ. نادر ابراهیمي )17(، شماره 7 ، زنگ 
دوم کد پستي: 1438874813 تلفن: 88002579 تلفن همراه: 

09329255413

هنر آبي
تهران: بزرگراه همت، خ. شاهین شمالي، خ. بلوار کبیري طامه، 
امید، پ.7 کد پستي:  بن بست  امام حسین شمالي،  بهار، خ.  خ. 
1476917771 تلفن: 44610929، 44610843 ، 09122269135 

تلفن همراه: 09121986415 دورنگار: 44610557

هیرمند
تهران: خ. انقالب، خ. لبافي نژاد، بین خ. دوازده فروردین و خ. 
تلفن:  فخررازي، پ. 204، ط. دوم کد پستي: 1314833365 
66409787 تلفن همراه: 09388792290 دورنگار: 66953074

يار مانا
بلوار مهرآباد، کوي 19،  شماره 46  اصفهان: خ. مشتاق دوم، 

تلفن:32616360 تلفن همراه: 09134010400






