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■ مقدمه 
اين فهرستگان، حاوی گزيده ای از منابع آموزشی و تربيتی مناسب است كه در سال گذشته در دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی مورد 
بررسی قرار گرفته است. چنان كه ديده می شود، بخش قابل توجهی از اين منابع، شامل منابع مكتوب و به عبارت ديگر كتاب های آموزشی 
و تربيتی است. فهرست كامل كتاب های آموزشی مناسب سال، همانند گذشته در كتاب نامه های رشد دسته بندی و عرضه شده است كه 
نسخه های الكترونيكی اين كتاب نامه ها به صورت رايگان در وبگاه سامان كتاب قابل دستيابی و مطالعه است. برای ديدن اين كتاب نامه ها 

و منابع بيشتر، به وبگاه سامان كتاب )http://samanketab.roshdmag.ir( مراجعه كنيد.

■ چرا فهرستگان؟
طی 16 سال گذشته، يكی از اهداف دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی، امكان انتشار كتاب نامه رشد به تعداد آموزشگاه های كشور 
و ارسال يک نسخه رايگان برای تک تک آن ها بود كه تا به امروز محقق نشده بود. اكنون بحمدهلل اين خواسته، با انتشار منتخبی 
از منابع آموزشی و تربيتی مناسب، ميسر شده و اين فهرستگان در اختيار همه مدارس كشور قرار گرفته است. انتظار می رود با اين 
فهرست منتخب، يافتن منابع آموزشی مورد نياز خصوصاً برای معلمان آسان تر از پيش باشد و پيامدهای مثبت آن انشاءاهلل در آينده 

نزديک آشكار شود. 
اتفاق خوب ديگری كه در فهرستگان افتاد، اين بود كه برای نخستين بار منابع آموزشی مكتوب و غير مكتوب در يک جا و در كنار هم 
به مدارس معرفی شدند. با اين اتفاق، همكاران فرهنگی ما، فقط با استفاده از مأخذ واحد، می توانند به رفع نيازهای مختلف خود در حوزه 

منابع آموزشی و تربيتی مبادرت ورزند. 

■ آیا كتاب درسی كافی نيست؟ 
برخی استفاده از منابع آموزشی تكميلی را با وجود كتاب های درسی مفيد نمی دانند. اين تصور نادرست است. اين كار يک دليل ساده 
دارد؛ چون كتاب درسی معمواًل برای سطح متوسط دانش آموزان نوشته می شود و در يک كالس درس همواره دانش آموزانی هستند كه 
باالتر از سطح متوسط يا به داليلی پايين تر از آن قرار دارند. طبيعی است كه گروه دوم نياز به تمرين و تكرار بيش تری دارند؛ در حالی 
كه فرونشاندن تشنگی و عالقه گروه اول با معرفی منابعی باالتر از سطح كالس ميسر است و اين وظيفه يک معلم كاردان است كه 
شاگردانش را شناسايی و به هر يک منابع مناسب او را معرفی كند. منابع آموزشی و كمک درسی، كم و بيش، در همۀ كشورهای دنيا 

مورد استفاده قرار می گيرند!
نكته مهم ديگر اين است كه استفاده از منابع گوناگون و متنوع و خصوصاً قالب هايی مانند فيلم، انيميشن، نرم افزار و مجله به جای متن 

ِصرف، می تواند كيفيت يادگيری را افزايش دهد.
البته "جايگزين كردن كتاب های كمک درسی به جای كتاب درسی" قطعاً كاری نادرست است و از آن ناپسندتر، "اجباری" كردن استفاده 
از منابع آموزشی و تربيتی و تحميل هزينه های اضافی به خانواده هاست. هيچ گاه و در هيچ شرايطی نبايد اصل اختياری بودن استفاده از 

منابع آموزشی ناديده گرفته شود.
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■ مرجعی مطمئن برای معلم
با توجه به تنوع و فراوانی منابع از سويی و مشغله های زياد مربيان، 
وجود اين فهرستگان، كه در آن منابع آموزشی و تربيتی جديد بررسی و 
مناسب ترين آن ها معرفی شده، حقيقتاً غنيمتی بزرگ است. بيش از 200 
تن از معلمان با تجربه و مؤلفان و برنامه ريزان آشنا با برنامه های آموزشی 
اين منابع را از نظر گذرانده اند و با توجه به جميع جهات، آن ها را از بين 
بيش از 5000 منبع، برای دانش آموزان يا همكاران خود مناسب تشخيص 
داده اند. طبيعی است كه يک معلم هر قدر هم عالقه مند باشد، منابع بسيار 
كمتری را می تواند بررسی و با هم مقايسه كند. البته انتخاب نهايی از بين 
همين منابع معرفی شده نيز بر عهده معلم و شورای معلمان مدرسه است.

■ منابع آموزشی مناسب را از كجا تهيه كنيم؟ 
در معرفی هر يک از محصوالت نام ناشر يا سازنده محصول آموزشی 
آورده شده است. برای تهيه منابع می توان با مراجعه به انتهای فهرستگان، 

با ناشر يا توليدكنندگان آن ها تماس گرفت.
و  مديران  درخواستی  كتاب های  تهيه  عهده دار  نيز  مدرسه"  "پخش 
با پخش مدرسه  آموزشگاه هاست.  به  آن ها  ارسال  و  معلمان محترم 
می توانيد با شماره 88843950 )021( تماس بگيريد و منابع مورد نياز 

خود را سفارش دهيد. 

■ درباره این فهرستگان
در فهرستگانی كه پيش رو داريد، تعداد 139عنوان كتاب آموزشی و تربيتی و 8 عنوان منبع آموزشی غير مكتوب معرفی شده است. 
كتاب های معرفی شده برای نخستين بار در سال 1394 يا يک سال قبل از آن منتشر شده اند و از بين 1054 كتاب مناسب گزيده 

شده اند. همچنين از كتاب های معرفی شده، 75 عنوان كمک آموزشي، 29 عنوان كمک درسي و 35 عنوان تربيتي است. 

■ شيوه تنظيم اطالعات
منابع معرفی شده در اين فهرستگان، بر اساس موضوع، و به ترتيب حروف الفبا صورت گرفته است. در معرفی منابع، چكيده ای از 
محتوا يا اطالعاتی درباره آن ها داده شده است. در پايان هر فهرستگان نيز نمايه هايی تنظيم شده است كه يافتن منبع مورد نياز را برای 

خوانندگان آسان می كنند. شماره هايی كه در اين بخش آورده شده است، ناظر به شماره رديف منابع در فهرستگان است. 

■ همكاران ما در این فهرستگان
چنان كه گفته شد كارشناسان و ارزيابان زيادی در ارزيابی منابع آموزشی با ما همكاری می كنند. در اين بخش نام همكارانی كه در 

ارزيابی منابع اين فهرستگان ما را ياری داده اند، به تفكيک موضوع آورده شده است:

آشنایی با منابع بيشتر
فهرستگان منابع آموزشی و تربيتی

ساليانه منتشر می شود؛ اما منابع آموزشی و تربيتی 
در طول سال نيز به طور پيوسته ارزيابی و معرفی 

می شود.

برای ديدن منابع بيش تر و به روز به اين نشان ها 
مراجعه فرماييد:

وبگاه سامان كتاب:
http://samanketab.roshdmag.ir

سامانه كنترل كيفيت منابع مكتوب:
http://samanketab.roshd.ir

سامانه كنترل كيفيت منابع غير مكتوب:
http://standard.roshd.ir
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■ تربيت بدنی: علی شاه محمدی
■ تفكر و پژوهش: ميترا دانشور

■ داستان: ناصر نادری، حبيب يوسف زاده

■ ریاضيات: شهرناز بخشعلی زاده، خسرو داوودی، سميه سادات مير  معينی

■ شعر و نمایش نامه و نقد ادبی: حسين احمدی، محمد حسن حسينی

■ علوم تجربی: مريم انصاری، ناهيد بريری، معصومه خداياری، بتول فرنوش

■ فارسی: طاهره خردور، علی رضايی، عبدالرحمن صفارپور، گلزار فرهادی، معصومه نجفی پازوكی، ابراهيم هداوند ميرزايی
■ فلسفه: سعيد راصد، فخری ملكی

■ قرآن: غالمعباس سرشور خراسانی، رضا نباتی، مسعود وكيل
■ كاروفناوری: مريم زند، معصومه نوروزی، مريم واشقانی فراهانی

■ مطالعات اجتماعی: مسعود جواديان، منصور ملک عباسی

■ مهارت زندگی: سيد اميررون، محمود معافی

■ هدیه های آسمانی: پرويزآزادی، سيد محمد دلبری، ياسين شكرانی، سيد سجاد طباطبايی نژاد

■ هنر: مرضيه پناهيان پور، عالء الدين كيا

■ راهنمای استفاده از فهرستگان
در اين راهنما اطالعات مربوط به يک كتاب به صورت نمونه نشان داده شده است. اين اطالعات به ما می گويد كه كتاب چه 
محتوايی دارد و برای كدام گروه از مخاطبان مناسب است. در منابع غير مكتوب، به جای ناشر )توليد كننده( به جای سال نشر )سال 

ساخت( و به جای چكيده )معرفی( آورده شده است.

آشنا شدن كودكان با امامان، پيامبران و تعليمات قرآنی چراغ راه آيندۀ آنان خواهد شد. كتاب حاضر مجموعه ای است شامل قصه هايی 
دربارۀ پيامبران، آشنايی با 12 امام، احاديث اخالقی و تربيتی، آشنايی با اصول و فروع دين، و سوره های كوتاه قرآنی به همراه ترجمۀ 
فارسی و انگليسی. در سرتاسر كتاب، مخاطب تشويق می شود موارد اخالقی مثبت را رنگ آميزی كند و برای موارد منفی اخالقی 

چاره جويی كند. در انتهای كتاب نيز سخنی با بزرگ ترها و توصيه هايی به آنان آمده است. 

چكيده

 
صادقی بنده قرايی، محمد

مؤلف

 مشهد: ضريح آفتاب، 1393

 محل نشر: ناشر، سال نشر

با قصه و آموزش با هم 
تو راه بهشت

 نام كتاب

60ص.

مجموع صفحات 

خشتی

قطع كتاب

100

شمارة مدخل

دانش آموز

مخاطب

تعليمات دينی، اخالق 
اسالمی، امامان

كليدواژه

اول، دوم، سوم

پایه تحصيلی

نام مجموعه

مجموعه كتاب های 
طرح جواداالئمه عليه السالم
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تربيت بدنــی                                      

تفكر  وپژوهـش                                      

1. الريجانيان، سيدضيا الدين. آموزش تنيس روی ميز در سطح مبتدی با قوانين جدید به زبان 
ساده برای همه. تهران: آرادمهر، 1393. 44ص. رقعی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: پنجم، ششم

كلمات كليدی: ورزش، سالمتی، كودک و نوجوان
 

چكيده: مفاهيم، اصطالحات رايج و اصول و قواعد ورزش تنيس روی ميز، به عنوان پرتحرک ترين، سريع ترين و 
كم خطرترين ورزش، در اين كتاب شرح داده شده است. اين ورزش بدون هيچ گونه محدوديت سنی برای بازيكنان، 

باعث افزايش سرعت عمل و عكس العمل و نيز توانايی تجسم در ورزشكاران می شود. 

2. صداقتی خليل آباد، جعفر. ژیمناستيك در مدارس ابتدایی به همراه طرح درس یك دوره آموزشی، 
ویژه پایه دوم. مشهد: ضريح آفتاب، 1393. 136ص. وزيری 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدی: ورزش 

چكيده: آشنايی با رشته های ورزشی از دوران كودكی، فرزندان ما را قادر می سازد بهتر بتوانند برای پی گيری يک 
رشتۀ ورزشی اقدام كنند. كتاب حاضر ورزش ژيمناستيک را به مخاطبان كم سن معرفی می كند. سپس از طرح 
اين ورزش در دورۀ ابتدايی سخن می گويد. در مراحل بعد، الگوهای حركتی پايه را در ژيمناستيک نام می برد و 
در نهايت از ايمنی در ژيمناستيک كودكان، لباس و كفش مخصوص ژيمناستيک، تغذيۀ ورزشكاران اين رشته و 

ارزيابی در اين رشته سخن می گويد. 

3. اسپيدكار، محبوبه. گام به گام تا انديشه: بهانه هایی برای فكركردن. تهران: كانون پرورش فكری كودكان 
و نوجوانان، 1394. 232ص. وزيری 

مخاطب: والدين/ معلم 
كلمات كليدی: تفكر، مهارت های آموزشی، كودكان 

چكيده: كتاب حاضر به منظور استفاده مربيان و معلمان برگزاركننده كارگاه های پرورشی تفكر فلسفی تدوين 
شده است. هدف پرورش جنبه های مختلف تفكر در نوجوانان در دو مبحث »چگونه فكر كردن« و » به چه چيز 
فكر كردن« است تا بدين وسيله مخاطبان با هويت فكری خود آشنا شده و به خودشناسی بپردازند. در اين راستا 
فعاليت هايی پيشنهاد شده تا به اين ترتيب دستيابی به اهدافی مانند پرورش توانايی درک و يافتن ديدگاه منطقی 

و توانايی نقد حواس بيرونی ميسر شود. 

4. بهاری قره گوز، علی. مدیریت بر رفتار كودک بيش فعال با هفت گام: راهنمای عملی برای 
والدین. مربيان. تبريز: فروزش، 1394. 136ص. رقعی 

مخاطب: والدين/ معلم/ مشاور/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان 
كلمات كليدی: روان شناسی، اختالل های رفتاری، روش های روان درمانگری 

چكيده: اين كتاب برای والدين و مربيان كودكان با اختالل بيش فعالیـ  نقص توجه در گروه سنی 3 تا 12 سال، 
با هدف بهبود روابط و مديريت رفتار، با تكيه بر رويكردهای ارتباطی و رفتاری، در هفت گام، با ارائه مثال ها و 

تمرين های عملی طراحی شده است. 
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5. قاسمی، محمدحسين. كتابك دانستنی های دانش آموز. قم: كتابک، 1393. 30ص. جيبی 
مخاطب: والدين/ دانش آموز/ معلم 

پایه تحصيلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 
كلمات كليدی: خودآموزها، منابع اطالعاتی، وسايل آموزشی 

چكيده: دانش شبكه ای از واحدهای كوچک اطالعاتی است كه می تواند با مطالعه بيشتر گسترده تر شود. در اين 
كتاب اطالعات علمی و مختصری از علوم و رشته های مختلف برای دانش آموزان تدارک ديده شده است. محتوای 

گزارش ها بر اطالعات عمومی مخاطبان می افزايد. 

6. قاسمی، محمدحسين. كتابك معما و چيستان. قم: كتابک، 1393. 30ص. جيبی 
مخاطب: والدين/ دانش آموز/ معلم 

پایه تحصيلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 
كلمات كليدی: خودآموزها، سرگرمی ها، انواع ادبی 

چكيده: يكی از سرگرمی های سالم و آموزنده كه باعث تقويت هوش و قوه تفكر می شود، بيان پرسش در قالب 
معما است. در اين كتاب مجموعه سؤال هايی با موضوعات مختلف علمی، تاريخی، ادبی و... درج شده كه برای 

افزايش قدرت تمركز و تقويت دقت نظر مخاطبان می تواند مفيد باشد. 

7. گروه تأليف و برنامه ريزی كاگو. دروس امتحان: دروس امتحان پنجم دبستان. تهران: كاگو، 1393. 
220ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: پنجم 

كلمات كليدی: مواد درسی، آزمون ها، راهنمای آموزشی

چكيده: به منظور آشنايی دانش آموزان با شيوه آزمون های ماهانه، ميان نوبت و پايان نوبت اول و دوم مطابق با 
سرفصل وزارت آموزش و پرورش تمرين های متنوعی شامل سؤال های چند گزينه ای، جای خالی و... ارائه  شده 
است تا به اين طريق دانش آموزان بتوانند با داشتن منبعی از سؤال پيش از حضور در جلسه امتحان آموخته  های 

خود را تثبيت كنند. 

8. گروه تأليف و برنامه ريزی كاگو. دروس امتحان: دروس امتحان سوم دبستان. تهران: كاگو، 1393. 
200ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: سوم 

كلمات كليدی: مواد درسی، آزمون ها، راهنمای آموزشی، كودكان

چكيده: كتابی كه مطالعه می كنيد، شامل سؤاالتی متنوع در قالب های گوناگون به همراه پاسخ نامه تشريحی و 
نكات مهم و كليدی پاسخ هاست. از آنجا كه مطالب درسی مرور و تثبيت می شود، اعتماد به نفس در دانش آموزان 
افزايش می يابد. استفاده از اين سؤاالت ميزان پيشرفت دانش آموزان را ارزيابی و اشكاالت درسی رايج آن ها را 

رفع می كند. 

جنبـی  سرگرمی                                      

       چنــــد  موضوعی                                      
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9. قدری گراخک، سمانه. كتاب كار )كاربرگ( جامع سوم ابتدایی. مشهد: ضريح آفتاب، 1394. 128ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: سوم 
كلمات كليدی: تكاليف درسی، آزمون ها، تمرين ها

چكيده: مجموعه پيش رو شامل انواع سؤال های تستی، جای خالی، صحيح و غلط، كوتاه پاسخ، بلندپاسخ و... 
برای همه دروس پايه مورد نظر است. دانش آموزان می توانند در طی هفته و بعد از آموزش هر درس يا در پايان 
هفته تمرين های مرتبط با هر مبحث را انجام دهند. پرسش ها به تثبيت آموخته های دانش آموزان و مرور درس ها 

كمک می كند. 

10. رسولی، زهره ...]و ديگران[. مجموعه كتاب های جغد دانا: مسابقات علمی )آزمون های منظم ماهانه( 
دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دبستان. تهران: شباهنگ، 1394. 5ج. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 

كلمات كليدی: مسابقات علمی، امتحانات، آزمون ها، حل مسئله
 

چكيده: در مجموعه حاضر سعی شده پرسش هايی ارائه شود كه دانش آموزان به صورت اصولی و هدفمند بر 
دانش خود بيفزايند و نكته های درسی را در ذهن تثبيت گردانند. سؤال ها با الگوی چهارگزينه ای و در سطوح ساده 
تا دشوار تنظيم شده اند. در كنار هر سؤال نشانه ای در نظر گرفته شده كه ميزان پيچيدگی پرسش را نشان می دهد 

و در ادامه، پاسخ های تشريحی نيز درج گرديده است. 

11. فرهادی، گلزار/ فرهادی، فرزانه. فعاليت تابستانه: همراه با آفتاب دوم دبستان: یادآوری و دوره 
آموخته ها. تهران: دانش آفرين/ رشد انديشه، 1394. 80ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: دوم 

كلمات كليدی: تمرين ها، تكاليف درسی، پرسش ها 

چكيده: كتاب پيش رو زمينه ای را فراهم می آورد تا كودكان از آموخته های خود استفاده كنند و آن ها را در زندگی 
روزمره به كار گيرند. تمرين های كتاب به صورت تلفيقی از همه دروس طراحی شده است كه عالوه بر مرور و ارتقای 
سطح علمی دانش آموزان، نيروی تفكر خالق و قدرت درک و شناخت را در آن ها تقويت می كند. فعاليت های همه جانبه 

به پرورش اعتماد به  نفس و نيز غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در تعطيالت كمک می كند. 

12. جمعی از نويسندگان ترک. 111 قصه از دنيای حيوانات. داوود وفايی. تهران: قديانی، 1394. 88ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: دوم، سوم 
كلمات كليدی: كودكان، ادبيات خارجی 

چكيده: اين كتاب شامل 111 قصه با عنوان های مختلف، به قلم جمعی از نويسندگان ترک زبان است. 
تمامی شخصيت های داستان ها، حيوانات هستند و همين امر قدرت تحليل كودكان را افزايش می دهد. تصاوير 
كتاب، قدرت تصوير سازی ذهنی را در كودكان ايجاد كرده و كمک می كند تا آن ها ارتباط معنايی بهتری با 

متن برقرار كنند. 

داستــــان                                      

ـی
ــ

وع
وض

د  م
ــ

ــ
 چن
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13. زواريان، زهرا. قصه های دخترانه-3: اسيری و عروسی: فرازهایی از زندگی نرگس خاتون. تهران: 
قديانی، 1394. 64ص. رقعی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: پنجم، ششم 

كلمات كليدی: داستان های تاريخی، امامان، ادبيات نوجوانان 

چكيده: داستان گويی از جمله راه های غيرمستقيم آموزش تاريخ است. در اين كتاب سرگذشت نرگس خاتون )س(، 
مادر امام عصر )عج( با زبان ساده بازگو شده است. نگارنده رويدادهای مهم زندگی اين بانو و ماجرای ازدواج ايشان 

را با بهره گيری از منابع مستند و با زبانی ادبی روايت كرده است. 

14. بنتلی، پيتر. خنده دارهای رولد دال: اوهوی گربه ها. سيد نويد سيد علی اكبر. تهران: چكه، 1394. 28ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: دوم، سوم 
كلمات كليدی: ادبيات خارجی، داستان های علمی- تخيلی، كودكان 

چكيده: در اين كتاب در روايتی ماجراجويانه كه شخصيت های اصلی آن را گربه ها ايفا می كنند، آلفونسو، يكی 
از گربه ها متوجه می شود كه قايقی پر از ماهی به بندرگاه خواهد رسيد. آن ها شمشير به دست، نقشه ای شجاعانه 
طراحی می كنند تا شايد بتوانند ماهی ها را به چنگ آورند. آيا گربه هايی كه در نقش دزدان دريايی غارتگر هستند، 

موفق به اين كار می شوند؟ 

15. امينی، پرويز. داستان های زيبای مولوی: آینه/ جوان ابله و... . تهران: وزير، 1394. 23ج. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: چهارم، پنجم، ششم
كلمات كليدی: ادبيات كالسيک، شعر، داستان های عرفانی 

چكيده: : ظاهر و آنچه به چشم می آيد درواقع با حقيقت و باطن پديده ها يكی نيست و درک اين واقعيت نيازمند 
پشت سر گذاشتن مرحله ای از رشد درونی و شناخت است. مولوی در حكايت های مثنوی معنوی حقيقت هر 
چيزی را بيان می كند. اين مجموعه 23 جلد دارد و در بردارنده حكايت های بازنويسی شده از مثنوی معنوی 
است. هر يک از داستان ها نكات اخالقی _ عرفانی به همراه دارد و در پايان هر داستان بيت هايی از متن اصلی 

آورده شده است.

16. شفيعی، شهرام. بگو ما هم بخندیم. تهران: پيدايش، 1394. 84ص. رقعی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: سوم، چهارم، پنجم 
كلمات كليدی: لطيفه، سرگرمی ها، ادبيات عامه 

چكيده: در اين كتاب روايت های فكاهی بسيار كوتاه با زبانی ساده و با هدف سرگرمی و خنده درج شده است. 
در هر لطيفه سعی شده به تجربه های عادی انسان ها با نگاهی متفاوت نگريسته شود و هر تجربه با زبان طنزآميز 

بازگو شود. 

ان
ــ

ــ
ست

 دا
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17. نادين، جوئنا. پنی فاجعه آهن ربای بال و فاجعه است/ پنی فاجعه جنجال درست می كند و... . 
شهال انتظاريان. تهران: پيک ادبيات، 1394. 5ج. رقعی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 

كلمات كليدی: ادبيات ملل، داستان  كوتاه، طنز، كودكان 

چكيده: مجموعه پنج جلدی پنی فاجعه شامل كتاب هايي است با اين عناوين: "پنی فاجعه بد باليی است"، "پنی 
فاجعه آهن ربای بال و فاجعه است"، "پنی فاجعه بدجوری واگير دارد"، "پنی فاجعه جنجال درست می كند" و "پنی 
فاجعه آشوب به پا می كند". داستان های اين مجموعه شامل قصه های دختری است كه پدرش او را به اين نام صدا 

می كند، چون او هر روز ماجراهای جديدی را رقم می زند. 

18. ابراهيمی، نادر. پهلوان پهلوانان. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، 1394. 28ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 
كلمات كليدی: ادبيات تعليمی، داستان های حماسی، كودک و نوجوان 

چكيده: در اين داستان تصويری، زندگی پوريای ولی )محمد خوارزمی( پهلوان، صوفی و شاعر ايرانی )653 ــ 
722 ه. ق( به قلم تحرير درآمده است. پوريای ولی كشتی گيری بود كه پيشينه پوستين دوزی و كاله دوزی داشت. 

هدف از اين داستان جلب توجه مخاطبان به آيين جوانمردی است. 

پيراهن پولكی و 7 قصه  دیگر/ سوسك  ايرانی برای كودكان:  افسانه های  19. شمس، محمدرضا. 
دخترون و 8 قصه  دیگر و... . تهران: محراب قلم، 1394. 5ج. خشتی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: سوم، چهارم، پنجم 

كلمات كليدی: داستان كوتاه، فرهنگ عامه، ارزش های اخالقی 

"سوسک  قلمبه"،  و  "گرد  برای كودكان شامل كتاب های  ايرانی  افسانه های  پنج جلدی  چكيده: مجموعه 
دخترون"، "چرتان و پرتان"، "شش پا گنده" و "پيراهن پولكی" می شود. اين داستان ها از سراسر ايران انتخاب 
شده است. هر يک از اين كتاب ها شامل 7، 8 يا 9 قصه است كه از افسانه های ايرانی اقتباس شده و دربردارنده 

نكات اخالقی و آموزنده است. 

20. آرين، آرمان. شاهنامگ: پيروزی بر دیوها، هوشنگ شاه/ تهمورس دیوبند و... . تهران: چكه، 
1393. 6ج. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: دوم، سوم 

كلمات كليدی: ادبيات كالسيک، داستان های حماسی، كودكان 

چكيده: هوشنگ شاه بعد از راز و نياز به درگاه خداوند، سپاه ديو ها را دور می زند و از پشت آن ها را غافلگير می كند. 
كيومرس هم از طرف ديگر فرمان حمله می دهد و به اين ترتيب بيشتر سپاه ديو ها از بين می روند و بقيه هم فرار 
می كنند، ولی در اين نبرد كيومرس كشته می شود. هوشنگ از نوادۀ كيومرس و جانشين اوست. وی نام اين سلسلۀ 

پادشاهی را »پيشدادی« می گذارد و برای آبادانی زمين كارهای بسيار مهمی انجام می دهد. 

ان
ــ

ــ
ست

 دا
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21. باس، گای. بچه ديو: جشن تولد بچه دیو/ بچه دیو و شيطونك و... .محمود مزينانی. تهران: پيدايش، 
1394. 6ج. رقعی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: چهارم، پنجم، ششم 

ـ تخيلی، ادبيات بين الملل  كلمات كليدی: كودک و نوجوان، داستان های علمیـ 

چكيده: مجموعه شش جلدی بچه ديو شامل كتاب های "دردسر بچه ديو"، "بچه ديو پهلوان"، "بچه ديو كوچولو"، 
"رقابت بچه ديو"، "جشن تولد بچه ديو" و "بچه ديو و شيطونک" دربردارنده داستان های تخيلی و طنز است كه 
عالوه  بر سرگرمی، موجب افزايش قدرت تفكر و خالقيت كودكان می شود. »گورمی راكلز« بچه ديوی است 
كوچولو، آبی رنگ و پشمالو، با دمی بلند كه فقط يک دندان دارد. گورمی همراه مادرش »موگرا موسيخ كن« و 

پدرش » گرومبور لندهور« در خانه ای در تپه نخود زندگی می كند. 

22. مهاجرانی، سيد محمد. داستان های دوستی. تهران: قديانی، 1394. 144ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: دوم، سوم 
كلمات كليدی: كودكان، اخالقی 

چكيده: محور اصلی 10 داستان اين كتاب دوستی و ارتباط بچه هاست. بر پايه همين ارتباط، هدف، آموزش آداب 
اجتماعی و اخالقی مانند مردم آزاری نكردن، كمک به ديگران و... است. تصاوير به گونه ای است كه تمركز روی  

آن ها قدرت تصوير سازی را در كودكان افزايش می دهد. 

23. مير كيايی، مهدی. سرداران ايران زمين: زیر نگاه سلطان )عبدالرزاق سبزواری( / آب و آتش 
)امام قلی خان( و... . تهران: مؤسسه انتشارات اميركبير، 1394. 11ج. وزيری 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: چهارم، پنجم 

كلمات كليدی: تاريخ معاصر ايران، داستان كوتاه، جنگ ها 

چكيده:  مجموعه 11 جلدی سرداران ايران زمين شامل داستان هايی درباره افرادی چون عبدالرزاق سبزواری، 
پايه گذار گروه سربداران، ميرمهنا كه با انگليسی ها و هلندی ها جنگيد، عباس ميرزا فرمانده سربازان ايران در جنگ 
با روسيه، ميرزا كوچک خان جنگلی و دكتر مصطفی چمران است. هدف اين مجموعه، آشنايی هرچه بيشتر كودكان 

و نوجوانان با تاريخ ايران و سردارانی است كه شجاعانه برای آزادی اين مرز و بوم جان خود را فدا كردند. 

24. يزدانی، معصومه. ماجراهای سينا: سينا معلم می شود/ سينا كارآگاه می شود و... . تهران: چكه، 
1394. 3ج. رقعی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: چهارم، پنجم 

كلمات كليدی: كودكان، داستان های خانواده 

چكيده: داستان های كوتاه كتاب، به صورت دنباله دار و با ارتباط موضوعی، روايتگر رخدادهايی است كه برای 
پسر بچه ای به  نام سينا رخ می دهد. سينا به  دليل مسافرت پدر و مادرش به منزل دايی خود، به  نام بهروز می رود 
كه همسايه ای به نام حاج آقا غالمی دارد. شيطنت های سينا با ورود همسايه جديد، موجب می شود تا او به حقايقی 

دست بيابد كه روند قصه را تغيير می دهد. 

ان
ــ

ــ
ست

 دا
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25. كنيستر. شلی، گوسفند پشمالو. ماندانا رنجيها و حسام سبحانی طهرانی. تهران: مبتكران، 1394. 32ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: اول، دوم، سوم 
كلمات كليدی: دامپروری، توليدات دامی، ادبيات كودكان، داستان های مصور 

چكيده: فصل پشم چينی است، ولی هنوز نوبت شلی نرسيده است. او تا زمانی كه پشم هايش به اندازه كافی بلند 
شود، به گشت و گذار می رود. در طول سفر همه حيوانات از پشم های او تعريف می كنند و او بيشتر و بيشتر مغرور 
می شود. در نهايت حرف های جغد دانا نظر او را تغيير می دهد. در پايان كتاب نيز مراحل تبديل پشم به كاموا و نخ 

پشمی برای نونهاالن آموزش داده شده است. 

26. گريم، ويل  هلم/ گريم، ياكوب. قصه ها و افسانه های گريم: شنل قرمزی و داستان های دیگر/ زیبای 
خفته و داستان های دیگر و... .كمال بهروز كيا. تهران: محراب قلم، 1394. 5ج. وزيری 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: چهارم، پنجم، ششم 

كلمات كليدی: ادبيات ملل، داستان  كوتاه، فرهنگ عامه 

چكيده: مجموعه پنج جلدی قصه ها و افسانه های گريم شامل قصه هايی از مشهورترين افسانه های كودكان 
اروپايی است. نام اين كتاب ها، "پسری كه پدرخوانده اش مرگ بود"، "برادران سياه شيطان"، "سه كوتوله در 

جنگل"، "زيبای خفته" و "شنل قرمزی" است كه هر يک داستان های ديگری نيز به همراه دارد. 

27. گروگان، حميد. طوطی هند: برگرفته از كتاب مثنوی معنوی جالل الدین محمد بلخی. تهران: 
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، 1394. 40ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: دوم، سوم 

كلمات كليدی: ادبيات كالسيک، ادبيات فارسی، داستان های عرفانی 

چكيده: برای آشنايی با معانی ژرف اخالقی خواندن منابع اصيل فارسی بايسته است. داستان پيش رو برگرفته از 
يكی از داستان های دفتر اول مثنوی معنوی است كه به زبان ادبی امروزی و با نثری آهنگين نگارش يافته است. 
حكايت طوطی و بازرگان راز رهايی از بندها و آغاز زندگی حقيقی را بازگو می كند. صفحات كتاب با تصاوير رنگی 

آراسته شده و در بخش هايی، بيت هايی از اصل داستان آورده شده است. 

28. زواريان، زهرا. قصه های دخترانه-2: عروس و كاروانش: فرازهایی از زندگی حضرت خدیجه )س(. 
تهران: قديانی، 1394. 56ص. رقعی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: پنجم، ششم 

كلمات كليدی: داستان های تاريخی، تاريخ اسالم، رمان، پيامبران 

چكيده: آگاهی از رويدادهای صدر اسالم و زندگی حضرت محمد )ص( برای مسلمانان ضروری است. در اين كتاب 
داستان بلندی درج شده كه در آن شرح زندگی حضرت خديجه )س(، چگونگی آشنايی ايشان با پيامبر اسالم )ص( 

و شرايط اجتماعی مكه در آن دوره در قالب داستان با زبان ساده درج گرديده است. 

ان
ــ

ــ
ست

 دا
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29. خليلی، سپيده. قصه های مهربانی. تهران: به نشر، 1394. 40ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: اول، دوم 
كلمات كليدی: داستان كوتاه، ارزش های اخالقی، كودكان 

چكيده: شش داستان كتاب اين نكته را تبيين می كنند كه انسان هر چه مهربان تر باشد، می تواند دوستان بيشتری 
بيابد و روزهای شادتری را در زندگی اش تجربه كند. نويسندگان داستان ها توجه مخاطبان را به اين موضوع جلب 
می كنند كه دقيق نگريستن به رويدادها و اتفاقات در اطرافمان بسيار مهم است و فقط بايد آن ها را با آغوش باز 

بپذيريم. شايان ذكر است شخصيت تمامی داستان ها حيوانات هستند. 

30. شمس، محمد رضا/ حسينی، محمدحسن. گوساله لج باز. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، 
1394. 44ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: دوم، سوم 
كلمات كليدی: ادبيات كودكان، داستان های مصور، مهارت های ارتباطی 

چكيده: در اين كتاب داستانی تخيلی درج شده كه بی توجهی و لج بازی كودكان را نكوهش می كند. خاله فرفره و 
گوساله كوچولو به دليل لج بازی های گوساله در جنگل گم می شوند و گرفتار دزدها و گرگ ها می گردند. در نهايت 
گوساله كوچک متوجه می شود كه گوش نكردن به حرف بزرگ ترها از عادت های ناپسندی است كه باعث به وجود 

آمدن مشكالت می شود. 

31. ژوبرت، كلر. كتاب سحر: لينا لونا. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1394. 24ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: دوم، سوم 
كلمات كليدی: داستان  كوتاه، اعتقادات مذهبی، كودكان 

چكيده: آدم كوچولويی كه سوار پرنده است، با دختری دوست می شود و با او درددل می كند. آن ها رازهايی دارند 
كه برای هم بازگو می كنند. هدف نويسنده آشنايی كودكان با حجاب و ضرورت آن است. 

32. اسلوت، آلفرد. ماجرای سفر من به آلفا. رامک نيک طلب. تهران: محراب قلم، 1394. 80ص. وزيری 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: چهارم، پنجم، ششم 
كلمات كليدی: ادبيات ملل، داستان های بلند، كودكان 

با »ُوياُكد« توصيف می شود. كودكان داستانی  نام جک  به  چكيده: در رمان پيش رو سفر فضايی پسری 
سرگرم كننده را می خوانند و خود را در يک سفر فضايی كاماًل واقعی احساس می كنند، به گونه ای كه گويا سوار 
ماشين شده  و در فضا گردش می كنند. با مطالعه اين داستان قدرت تصوير سازی و خالقيت كودكان نيز تقويت 

می شود. همچنين با برخی از اصطالحات مطرح در علم فضا نوردی آشنا می شوند. 

ان
ــ

ــ
ست

 دا
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33. لوبه، ميرا. رمان كودک: مامانی روی درخت سيب. آرمين فاضل زاد. تهران: پيدايش، 1393. 168ص. پالتويی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: چهارم، پنجم، ششم 
كلمات كليدی: ادبيات ملل، ادبيات كودكان، رمان 

چكيده: كتاب حاضر، داستانی است كه با زبانی ساده و روان برای كودكان و نوجوانان نگاشته شده است. در داستان 
می خوانيم: »همه بچه ها مامان بزرگ داشتند. اما »اندی« غمگين است، چون حتی يک مامان بزرگ هم ندارد؛ اما 
ناگهان دو تا مامان بزرگ پيدا می كند.  مخفيگاه يكی از آن ها روی درخت سيب است؛ يک ماشين آبی آسمانی دارد 

و سوار يک ببر می شود و تا هندوستان سفر می كند. مامان بزرگ دوم هم هميشه از اندی مراقبت می كند«. 

34. آهو، مهرداد/ سليمی، بابک. مجموعه قصه ها، حكايت ها و داستان های ماندگار ايرانی: مثنوی معنوی/ 
مرزبان نامه و... . تهران: اروند، 1394. 3ج. وزيری 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 

كلمات كليدی: ادبيات كالسيک، داستان كوتاه، پند و اندرز 

چكيده: مجموعه چهار جلدی قصه های پند آموز شامل داستان هايی بازنويسی شده است كه نه تنها نكات اخالقی 
و اجتماعی را به كودكان آموزش می دهد، بلكه آن ها را با راه و رسم زندگی نيز آشنا می سازد. در بازآفرينی اين 
مجموعه، از كتاب های كليله و دمنه، جوامع الحكايات، بوستان و گلستان، مثنوی معنوی، قابوس نامه و منطق الطير 

استفاده شده است تا كودكان عالوه  بر پند آموزی با ميراث گران بهای گذشتگان خود نيز آشنا شوند. 

35. سليمانی، نقی. قصه های پيامبر و فرزندانش: مجموعه یكم/ مجموعه دوم و... . تهران: مؤسسه 
انتشارات اميركبير، 1394. 5ج. وزيری 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: سوم، چهارم 

كلمات كليدی: داستان كوتاه، پيامبران، امامان 

چكيده: مجموعه پنج جلدی قصه های پيامبر و فرزندانش شامل داستان هايی است كه در حقيقت از قرآن 
گرفته شده است و به زندگی و رفتار پيامبر و خانواده ايشان می پردازد. افرادی مانند حضرت فاطمه  )س( حضرت 
علی  )ع(، حضرت امام حسن  )ع( و امام حسين  )ع(. اين مجموعه شامل داستان هايی از جمله "پيراهن عروسی"، 

"قصه انگشتر"، "حق مردم"، "خواب يک آهو" و "اينجا خانه ماست"، می شود. 

36. ساجدی، علی/ فرزانه، منصوره. قصه های ديروز؛ برای بچه های امروز: مرزبان نامه. تهران: به نشر، 1394. 
80ص. وزيری 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 

كلمات كليدی: ادبيات كالسيک، داستان  كوتاه، پند و اندرز، كودكان 

چكيده: به زبانی ساده و روان، 16 داستان كوتاه از »مرزبان نامه«بازنويسی شده است. داستان ها از زبان حيوانات 
نقل می شود و پند و اندرز های اخالقی و اجتماعی را به مخاطبان منتقل می كند. 

ان
ــ
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37. ميركاظمی، سيدحسين. مرغ نوروزی و عيد نوروز، 28 قصه. تهران: قديانی، 1394. 160ص. وزيری 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 
كلمات كليدی: ادبيات عامه، ادبيات كالسيک، ادبيات كهن 

چكيده: اثر پيش رو مجموعه داستان های قديمی فارسی را در بر دارد كه به صورت سينه به سينه به نسل های بعد 
منتقل شده و حاوی محتوای تربيتی است. نويسنده در ابتدای كتاب نگاهی اجمالی به مفهوم پيرزن و عجوزه در 
داستان های كهن و عاميانه ايرانی و قصه های اين كتاب دارد. در حاشيه صفحات توضيحاتی درباره كلمات، داستان 

و اصطالحات كاربردی آمده است. 

38. خانی، فريبا. خاطره های خواندنی: من سوزن قورت دادم. تهران: پيدايش، 1394. 112ص. پالتويی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: پنجم، ششم
كلمات كليدی: ادبيات نوجوانان، داستان های اجتماعی 

چكيده: رويدادهای زندگی در گذر ايام تبديل به يادگارهايی تلخ يا شيرين می شوند كه يادآوری آن ها می تواند 
درس ها و تجربه های مهمی در بر داشته باشد. نگارنده در اين كتاب خاطرات خود را از زبان شخصيت های گوناگون 

بازگو كرده تا از اين طريق به خوانندگان خود بگويد كه اين اتفاق ها می تواند مربوط به زندگی هر كسی باشد. 

39. راستی، مجيد. قصه های بی بی و بابا: مهمان های بی بی و بابا/ یك عروسی در راه است! و... . 
تهران: به نشر، 1394. 3ج. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: دوم، سوم 

كلمات كليدی: داستان كوتاه، ادبيات روستا، كودكان 

چكيده: در مجموعه سه جلدی" بی بی و بابا"، بی بی و بابا دوست دارند قصه هايشان را بچه هايی بشنوند كه خوب 
می خندند و بازی كردن را دوست دارند. "يک عروسی در راه است"، "روزی كه بابا بچه شد" و "مهمان های بی بی 

و بابا" است هر كدام شامل 9 داستان ديگر است. 

: آموزش سریع و جذاب  40. پاسبانی، حسين/ كريم زاده، مسلم. مريخ )مجموعه رياضيات خود خوان( 
ریاضی پایه اول دبستان كتاب مسئله.كرمان: خوشه علم، 1394. 60ص. خشتی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: اول 

كلمات كليدی: نقاشی، تمرين ها، سرگرمی های آموزشی 

چكيده: مسئله قلب تپنده رياضيات است و پيشرفت اين درس در گرو حل مسائل متعدد و كوشش برای يافتن 
راه حل های مناسب است. كتاب حاضر تالش كرده تا با ايجاد جذابيت و ارائه شهودی مسائل، كودكان را به حل 
مسائل رياضی عالقه مند سازد و انديشه و تفكر را در آن ها تقويت كند. مفاهيم اصلی در قالب بازی، چيستان و 

شناخت مفهوم عدد آموزش داده شده اند. 

ان
ــ

ــ
ست

 دا
 

ریاضـــی                                      
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41. شريف زاده، مريم/ صادقی، مرتضی. آموزش و ارزشيابی راهبرد های حل مسئله: ویژه ی آموزگاران 
و والدین دانش آموزان دوره ی ابتدایی. اصفهان: يار مانا، 1394. 116ص. رحلی 

مخاطب: والدين/ معلم/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان 
كلمات كليدی: آموزش والدين، راهنمای تدريس، روش های آموزش 

چكيده: تدريس موفق زمانی محقق می شود كه معلم به روش خود در ارائه مطالب آموزشی ديد علمی داشته 
باشد. در اين كتاب ابتدا سعی شده بينش خواننده درباره مسئله و حل آن ارتقا داده شود و در ادامه، ديدگاه هايی 
كه در اين زمينه وجود دارد بيان شده است. نگارنده ضمن معرفی و چگونگی آموزش و ارزيابی تكنيک هايی كه 
در كتاب درسی دوره ابتدايی آمده است، نمونه هايی از فعاليت ها و تكاليف هدفمند، پژوهش ها و پروژه ها و انواع 

آزمون های عملكردی را در كتاب ارائه كرده است. 

42. جعفری، الله. با عددها دوست می شوی؟. تهران: كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، 1394. 
24ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: اول 

كلمات كليدی: آموزش رياضی، داستان های علمی- تخيلی، كودكان 

چكيده: كودكان در يک روايت داستانی و با استفاده از تصاوير نقاشی  شده با اعداد 1 تا 9 آشنا می شوند. در اين 
داستان ها كه برای معرفی اعداد انتخاب شده اند، از محيط و رويدادهای طبيعی مرتبط با اعداد بهره گرفته شده 
است. تصاوير به گونه ای طراحی شده كه نه تنها يادگيری را برای كودكان جذاب می كند، بلكه قدرت خالقيت 

آ ن ها را بارور می سازد. 

43. پاوند، ليندا. تفكر و یادگيری ریاضی در سنين كودكی. سيدرضا نايينی. تهران: شركت انتشارات ويژه 
نشر، 1393. 160ص. رقعی 

مخاطب: والدين/ معلم/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان 
كلمات كليدی: راهنمای تدريس، روان شناسی يادگيری، راهنمای آموزشی

 
چكيده: مغز انسان اگرچه برای تخمين زدن و شناسايی الگوهای قابل تعميم توانمند است، اما برای رسيدن به 
جواب های دقيق خيلی خوب نيست. نگارنده در اين كتاب نشان می دهد كه چگونه می توان توانايی عددی هر كودک را از 
طريق ايجاد ارتباط رياضی با موقعيت های زندگی او تقويت و آن را به يک فعاليت سرگرم كننده و لذت بخش تبديل كرد. 

44. يزدانی، پريچهر/ صفاری، مهدخت. مجموعه كتاب های هميار با معلم، همراه با خانواده: راهنمای والدین 
برای آموزش بهتر كتاب درسی ریاضی اول دبستان.تهران: شورا/ مبتكران، 1393. 192ص. وزيری 

مخاطب: والدين 
پایه تحصيلی: اول 

كلمات كليدی: آموزش والدين، روش های آموزش، موضوع دروس 

چكيده: آشنايی والدين دانش آموزان با برنامه آموزشی مدارس در پيشرفت درسی كودكان مؤثر است و به درک و 
شناخت آن ها از اهداف هر درس كمک می كند. اين كتاب با هدف راهنمايی اوليا و آگاه كردن آنان از دورنما، برنامه 
و محتوای آموزشی هر يک از كتاب های درسی تدوين شده است. در هر بخش عالوه بر معرفی انواع فعاليت ها، 

جنبه های گوناگون يادگيری نيز يادآوری گرديده است. 

ـی
ــ

ــ
اض

ــ
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45. تاجيک، فاطمه. مجموعه كتاب های هميار با معلم، همراه با خانواده: راهنمای والدین برای آموزش 
بهتر كتاب درسی ریاضی چهارم دبستان. تهران: شورا/ مبتكران، 1394. 208ص. وزيری 

مخاطب: والدين/ معلم/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان 
كلمات كليدی: روش های آموزش، راهنمای تدريس، آموزش رياضی 

چكيده: ناآگاهی والدين از اهداف، محتوا، روش آموزش و شيوه برگزاری آزمون های كتاب درسی، باعث می شود 
آن ها نتوانند مشاركت فعالی در آموزش فرزندان خود داشته باشند. در كتابی كه پيش رو داريد، توضيحات كليدی 
هر درس، حاوی شرح آن، روش حل مسئله ها، فعاليت ها و اهداف آموزشی هر مبحث تشريح شده است. برای فهم 

بهتر، از شكل  ها و نمودارهای مرتبط نيز بهره گرفته شده است. 

46. تاجيک، فاطمه/ بختياری، فاطمه. مجموعه كتاب های هميار با معلم، همراه با خانواده: راهنمای والدین 
برای آموزش بهتر كتاب درسی ریاضی سوم دبستان. تهران: شورا/ مبتكران، 1394. 180ص. وزيری 

مخاطب: والدين 
كلمات كليدی: آموزش والدين، روش های آموزش، موضوع دروس 

چكيده: آگاهی از محتوای آموزشی كتاب های درسی از نيازهای والدين است و اين شناخت می تواند در تقويت 
سطح يادگيری دانش آموزان مؤثر باشد. اين اثر به منظور كمک به اوليا برای درک اهداف آموزشی دروس تدوين 

شده است. در توضيح هر فعاليت، مهارت هايی كه در كودک تقويت خواهد شد، معرفی گرديده است. 

47. حسينی، منيژه سادات/ عاصمی راد، زهرا. مدرسه غول ها: ریاضی 1 اول دبستان. تهران: الگو، 1394. 
224ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: اول 

كلمات كليدی: آزمون ها، تمرين ها، تكاليف درسی 

چكيده: آموزش و يادگيری در پايه اول دبستان به مثابه زيربنايی برای فعاليت های سال های بعد دانش آموزان 
است. در كتاب حاضر فعاليت هايی بر اساس مباحث كتاب درسی تدوين شده است كه به مرور مطالب و رفع 
اشكاالت يادگيری كمک می كند. همچنين 24 آزمون برای ارزشيابی و نيز فعاليت هايی با محتوای سرگرمی به 

همراه آموزش در نظر گرفته شده است. 

48. سليمانی اميد، فاطمه/ محمدی، فرشته. مدرسه غول ها: ریاضی 2 دوم دبستان. تهران: الگو، 1394. 
160ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: دوم 

كلمات كليدی: آزمون ها، تمرين ها، تكاليف درسی 

چكيده: در آموزش رياضيات ايجاد انگيزش نقش بسيار مهمی در فرايند آموزش دارد. در اثر پيش رو 
مجموعه تمرين های متنوعی مبتنی بر اهداف يادگيری كتاب اصلی تنظيم شده است. بعد از ارائه درس، 
آزمون های تلفيقی در نظر گرفته شده كه همراه با جدول انتظارات آموزشی، شرايط ارزشيابی توصيفی را برای 

آموزگاران فراهم می آورد. 

ـی
ــ
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49. طهماسبی، فائقه. ریاضی اول دبستان )كتاب كار مفهومی(. تهران: خيلی سبز، 1394. 208ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: اول 

كلمات كليدی: آموزش رياضی، تمرين ها، روش های آموزش 

چكيده: اگر در آموزش رياضی به كاربردهای آن در زندگی روزمره توجه شود، يادگيری روند موفق تری به خود 
خواهد گرفت. در اين كتاب مباحث درسی پايه مورد نظر با ديدی كاربردی به كودكان آموزش داده شده است. در 
ادامه، مجموعه پرسش ها و تمرين هايی ارائه گرديده كه محتوای درس را تكميل و آموخته های دانش  آموزان را 

مرور و بازيابی می كند. تصاوير رنگی و نقاشی های كودكانه فضای درس را نشاط آور كرده است. 

50. محمد شاهی، اعظم/ نادری نژاد، جعفر. كتاب جامع ریاضی گراد پایه پنجم ابتدایی. سبزوار: گراد، 
1394. 144ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: پنجم 
كلمات كليدی: آموزش رياضی، تمرين ها، پرسش ها 

چكيده: در جهان امروز و در دنيايی كه انسان امروزی در آن زندگی می كند، روزبه روز تحوالت جديدی رخ 
می نمايد كه منشأ آن علم رياضی است. در اين كتاب سعی شده نكته ها و دانستنی های مفيد در ابتدای هر مبحث 
آورده شود و در ادامه، تمرين هايی با ساختارهای متفاوت برای تثبيت آموخته ها ارائه گردد. در خالل مباحث، دو 

نمونه آزمون ارزشيابی برای سنجش دی ماه و خردادماه دانش آموزان نيز در نظر گرفته شده است. 

51. اسدی كيا، وحيد. مجموعه مرشد: مسابقات ریاضی پنجم دبستان. تهران: مبتكران/ پيشروان، 1394. 
212ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: پنجم 

كلمات كليدی: امتحانات، حل مسئله، تمرين ها 

چكيده: دانش آموزان برای شركت در رقابت های علمی و آزمون های ورودی مدارس خاص و تيزهوشان 
نيازمند تمرين هايی خاص اند. در اين كتاب پرسش هايی از امتحانات جديد مدارس نمونه و مسابقات داخلی 
و خارجی جمع آوری شده كه نكته های كليدی را در اختيار علم آموزان می گذارد و دانش آموزان را برای اين 

آزمون ها آماده می سازد. 

52. مهاجرانی، سيد محمد. امام رضای مهربان. قم: جمال، 1394. 12ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: اول، دوم 
كلمات كليدی: ترانه های كودكانه، ادبيات كودكان، ادبيات دينی 

چكيده: كتاب پيش رو دربردارنده شعرهايی با زبان ساده درباره منش و اخالق محبت آميز امام رضا  )ع( در مواجهه 
با مردم است. در هر قسمت از كتاب، داستان بسيار كوتاهی در قالب شعر بازگو شده است و هر داستان يكی از 
حكايت های معروف درباره زندگی آن حضرت را بازگو می كند. كودكان با خواندن كتاب با ارزش های اخالقی و 

آداب پسنديده اسالمی آشنا می شوند. 

شــــعر                                      
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53. غالمی، فاطمه. مداد سبز قد كوتاه. تهران: كتاب ابرار، 1394. 12ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: دوم، سوم 
كلمات كليدی: ادبيات كودكان، ترانه های كودكانه، ادبيات عامه 

چكيده: در اين كتاب داستانی درباره نقاشی با مدادهای رنگی با زبانی آهنگين روايت شده است. كودكان 
طی خواندن شعرها با نام رنگ ها و رنگ آميزی هر طرح آشنا می شوند. در هر صفحه تصاوير متنوع و شاد نيز 

درج شده است. 

54. شعبانی، اسداهلل/ فرهادی، پيوند. كودک و نوجوان: نژیله شكل تيله. تهران: دانش نگار، 1394. 24ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 
كلمات كليدی: ادبيات كودكان، ترانه های كودكانه، ادبيات عامه 

چكيده: شخصيت خيالی اين داستان به اندازه يک نخود است و به پدر و مادر خود كمک می كند تا حق خود را از 
پادشاه بگيرند. كتاب حاضر دربردارنده داستانی خيالی و عاميانه است. محتوای داستان بر مفهوم آزادگی تأكيد دارد 

و مبارزه با ستم را به كودكان می آموزد. زبان اثر عاميانه است و در قالب اشعار آهنگين تدوين شده است. 

55. اربابی فر، رقيه/ نيک فال آذر، معصومه. رشادت: آموزش و تمرین علوم سوم ابتدایی. تهران: مبتكران/
پيشروان، 1394. 100ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: سوم 

كلمات كليدی: تكاليف درسی، آفرينندگی، مواد درسی 

چكيده: فرايند آموزش برای كودكان بايد همراه با بازی و سرگرمی باشد تا عالقه به يادگيری را در آن ها به وجود 
آورد. در اين كتاب با طرح مسئله های متنوع در كنار سرگرمی، مفاهيم اصلی درس به نونهاالن آموزش داده شده 

است. فعاليت ها با هدف افزايش دانش، دست ورزی و تقويت حواس پنج گانه تدوين گرديده است. 

56. روكا، نورا. فصل ها: پایيز/ تابستان و... .سارا آرين مهر. تهران: طبيب/  تيمورزاده، 1394. 4ج. خشتی كوچک 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: اول، دوم 
كلمات كليدی: آب و هواشناسی، راهنمای آموزشی، كودكان 

چكيده: كودكان با مطالعه اين مجموعه چهار جلدی، درباره فصل ها، ميوه ها و چگونگی زندگی جانوران در اين 
فصل ها و همچنين تغييرات آب و هوايی آن، اطالعاتی كسب می كنند. تصاوير درج شده، تفكر خالق را در كودكان 

تقويت كرده و يادگيری را آسان تر می كند. 
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57. جانسون، جينی. چراهای شگفت انگيز: اسب ها و اسب چه ها. محمدرضا افضلی. تهران: محراب قلم، 
1394. 32ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز

پایه تحصيلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم
كلمات كليدی: اطالعات، راهنمای آموزشی، كودک و نوجوان

چكيده: هدف كتاب اين است كه كودكان و نوجوانان بتوانند اطالعات كاملی درباره جنبه های گوناگون زندگی 
اسب ها به دست آورند. تشريح ساختار بدنی اسب ها، محل زندگی، شرايط اسب های مسابقه، بيماری، طرز نگه داری 

و طول عمر اسب ها از مباحث مطرح شده است. 

58. دوالبدوير، كاميال. چراهای شگفت انگيز: آب سنگ های مرجانی. محمدرضا افضلی. تهران: محراب 
قلم، 1394. 32ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز
پایه تحصيلی: چهارم، پنجم، ششم

كلمات كليدی: اطالعات، حيوانات دريايی، كودک و نوجوان

چكيده: كودكان با مطالعه اين كتاب می توانند پاسخ پرسش های خود را درباره مراحل مختلف زندگی حيواناتی 
مانند اختاپوس، پوليپ های مرجانی، ماهی مركب، مارماهی، دلفين ها و صدف ها بيابند. ضمن آنكه تصاوير كتاب، 

يادگيری مطالب را آسان تر كرده است. 

59. جانسون، جينی. چراهای شگفت انگيز: بچه های جانوران و مادرانشان. علی ابراهيمی. تهران: 
محراب قلم، 1394. 32ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز
پایه تحصيلی: دوم، سوم، چهارم، پنجم

كلمات كليدی: اطالعات، حيوانات وحشی، كودک و نوجوان

چكيده: با طرح پرسش های ساده، اطالعات كودكان درباره نوزادان حيوانات مختلف مانند قورباغه ها، كانگوروها، 
گوركن ها، پانداها و تمساح ها افزايش می يابد. ضمن آنكه كودكان با نحوه توليد مثل اين حيوانات و نيز ساختار بدنی 

و شرايط زندگی بچه های آن ها آشنا می شوند. 

60. تايلور، باربارا. چراهای شگفت انگيز: پنگوئن ها. مجيد عميق. تهران: محراب قلم، 1394. 32ص. رحلی
مخاطب: دانش آموز

پایه تحصيلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم
كلمات كليدی: پرسش ها، كودک و نوجوان، اطالعات

چكيده: كودكان و نوجوانان به عنوان مخاطبان اصلی اين كتاب پس از مطالعه می توانند به پرسش های مطرح 
درخصوص دنيای پنگوئن ها، پرنده ای كه بيشتر عمرش را در اقيانوس می گذراند و در زير آب با سرعت 8 كيلومتر 

در ساعت غواصی می كند و همچنين شرايط زندگی آن ها پاسخ دهند. 
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61. تايلور، باربارا. چراهای شگفت انگيز: جانوران در معرض خطر. مجيد عميق. تهران: محراب قلم، 
1394. 32ص. رحلی
مخاطب: دانش آموز

پایه تحصيلی: چهارم، پنجم، ششم
كلمات كليدی: اطالعات، حيوانات وحشی، كودک و نوجوان

چكيده: در كتاب حاضر در قالب 39 پرسش مطرح شده و با ارائه تصاوير مرتبط، اطالعات عمومی كودكان 
درباره زندگی حيواناتی مانند دايناسورها، گراز دريايی، سمورها، كرگدن ها، گوريل های كوهستان گاو وحشی و...

افزايش می يابد. 

62. تايلور، باربارا. چراهای شگفت انگيز: خرس ها. پژمان واسعی. تهران: محراب قلم، 1394. 32ص. رحلی
مخاطب: دانش آموز

پایه تحصيلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم
كلمات كليدی: اطالعات، حيوانات وحشی، كودک و نوجوان

چكيده: نويسنده به مهم ترين پرسش های كودكان در خصوص زندگی خرس ها پاسخ داده است. همچنين 
كودكان شكل ظاهری انواع خرس ها را می بينند و با رنگ و عالمت های آن ها آشنا می شوند. 

63. دوالبدوير، كاميال. چراهای شگفت انگيز: شمپانزه ها. علی ابراهيمی. تهران: محراب قلم، 1394. 
32ص. رحلی

مخاطب: دانش آموز
پایه تحصيلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم

كلمات كليدی: اطالعات، حيوانات وحشی، كودک و نوجوان

چكيده: در كتاب پيش رو از نگاه كودكان، پرسش هايی درباره جنبه های گوناگون زندگی شمپانزه ها، مطرح شده و 
به آن ها پاسخ داده می شود. كسب اطالعات درباره گاالگوها، بونوبوها، ماكاک های بربری، مانگابی ها، تامارين های 

طاليی و... كودكان را با شگفتی های جهان وحش آشنا می كند. 

64. محمدی لويه، ايلناز. چه كسی سایه من را خورد؟. تهران: مارال، 1393. 24ص. رحلی 
مخاطب:  دانش آموز 

پایه تحصيلی: دوم، سوم 
كلمات كليدی: آفرينندگی، فعاليت های هنری، نقاشی 

چكيده: انديشيدن درباره سايه كودک را تشويق می كند تا با بهره گرفتن از حس كنجكاوی خود، شگفتی های 
جهان اطراف را كشف كند. كتاب حاضر در هر صفحه فعاليت هايی عملی در مواجهه با سايه دارد. اين اثر با 
هدف بازتاب و نمايش درک كودک از رابطه علت و معلول در تشكيل سايه ها و تطابق آن با نتايج منطقی تدوين 

گرديده است. 
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65. كانور، جو. پاسخ به پرسش های كودكان: چيست  ها/ چگونه ها و... . زرين مهديه، ليدا شريف زاده. تهران: 
موسسه انتشاراتی نوای مدرسه، 1394. 4ج. خشتی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: چهارم، پنجم، ششم 

كلمات كليدی: اطالعات، پرسش ها، كودكان 

چكيده: اين مجموعه چهار جلدی سعی كرده تا به پرسش های كودكان درباره رويدادهای مختلف به سادگی 
پاسخ دهد و به كودكان بياموزد كه چگونه به كشف نكات پيرامون خود بپردازند. اين مراحل در قالب پرسش و پاسخ 
مطرح شده و كودكان با دنبال كردن آن اطالعاتی درباره موضوعاتی مانند نخستين خودروها، نخستين فضانوردان، 

نخستين كاوشگران، اخترشناسی، عصر يخبندان، موميايی ها و... به دست می آورند. 

66. كاتبی  رضوانی، احسان. دایرئالمعارف  تاریخ علم در ایران. تهران: محراب قلم، 1394. 152ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: چهارم، پنجم، ششم 
كلمات كليدی: اطالعات، راهنمای آموزشی، كودكان، تمدن 

چكيده: كتاب حاضر در نگاهی كلی به بررسی تاريخ علم در ايران، در دو دوره پيش از تاريخ و پس از آن )تا زمان 
قاجار( می پردازد. اين بررسی به روايت تصوير صورت گرفته است و همين امر درک مطلب را آسان تر كرده است. 
دستيابی به گام های بلند تمدن اسالمی در زمينه  های پزشكی، ستاره شناسی، مكانيک، زيست شناسی از دستاوردهای 

مهم اين كتاب است. 

67. بالغ، عشرت/ نقی نژاديان، طاهره. كتاب كار: علوم 3 سوم دبستان. تهران: كالغ سپيد، 1394. 128ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: سوم 
كلمات كليدی: علوم زيستی، تمرين ها، آزمايش ها 

چكيده: در اين اثر عالوه بر تمرين های متنوع )جای خالی، تشريحی و كوتاه پاسخ(، فعاليت های عملی طراحی و 
ارائه شده كه موجب تنوع و درک بهتر مطالب درسی می شود. در بخش ديگری از كتاب، مطالب آموزشی تدوين 
گرديده كه سطح آگاهی دانش آموزان از مباحث را ارتقا می بخشد. برای نشاط بيشتر، صفحات كتاب حاوی تصاوير 

رنگی و نقاشی های كودكانه است. 

68. رمضان زاده، مهرناز/ صادقی، مهرناز. علوم اول دبستان- كتاب كار. تهران: خيلی سبز، 1394. 88ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: اول 

كلمات كليدی: تكاليف درسی، آفرينندگی، حل مسأله، مواد درسی 

چكيده: پايه های يادگيری در سال های آغازين تحصيل گذاشته می شود و به همين دليل توجه به آموزش 
ابتدايی از ضرورت هاست. مهارت هايی چون نحوه فكر كردن، خوب ديدن، دسته بندی پديده ها و جست وجو 
برای يافتن، در اين كتاب آمده است. محتوای پرسش ها با توجه به برنامه درسی و اهداف آموزشی كتاب اصلی 

تعيين گرديده است. 
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69. شامانيان، زهرا ...]و ديگران[. علوم تجربی پنجم ابتدایی. تهران: گل واژه، 1394. 132ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: پنجم 
كلمات كليدی: مواد درسی، آزمون ها، فناوری و علوم تجربی 

چكيده: اين اثر برای برای يادگيری بهتر دانش آموزان و عمق بخشی به آموخته های آن ها، منطبق با ساختار 
كتاب درسی مربوطه، تدوين شده است. هدف كتاب از ارائه تمرين های مختلف اين است كه راه رسيدن به 
پرورش كودكانی متفكر و جست وجوگر را تسهيل كند. از ويژگی های بارز اين كتاب، ارائه سؤال هايی است، برای 

آزمون های نوبت اول و دوم كه معلمان و والدين می توانند برای ارزشيابی از آن ها استفاده كنند. 

70. راک ول، ليزی. غذای سالم و كافی بخورید. ندا رضوان. تهران: تيمورزاده/ طبيب، 1394. 36ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: چهارم، پنجم، ششم 
كلمات كليدی: خوردنی ها و آشاميدنی ها، آموزش تغذيه، خودآموزها 

چكيده: بدن انسان برای سالم ماندن، روزانه به سهم مشخصی از مواد مغذی، ويتامين ها، پروتئين ها، ميوه ها و 
سبزيجات نياز دارد. در اين كتاب با زبان ساده و علمی نيازهای بدن انسان تشريح شده است. در بخشی از كتاب 
دستگاه گوارش انسان به صورت مختصر معرفی شده و در ادامه، كاركرد انواع ويتامين ها و مفاهيمی چون كالری 

تشريح گرديده است. 

71. هيوز، كاترين دی. فرهنگ تصویری حيوانات برای كودكان. مجيد عميق. تهران: مؤسسه فرهنگی 
مدرسه برهان، 1394. 132ص. خشتی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: دوم، سوم 

كلمات كليدی: دانشنامه، حيوانات وحشی، راهنمای آموزشی
 

چكيده: اين اثر به معرفی و ارائه اطالعاتی درباره زندگی برخی از حيواناتی كه در نقاط مختلف زندگی می كنند، 
می پردازد. تصاوير حيوانات می تواند كودكان را در يادگيری بهتر كمک كند. همچنين در معرفی، بخشی با عنوان 

»اطالعات تكميلی« آمده است كه توضيحاتی درباره محل زندگی، نوع صدا و تغذيه آن ها داده است. 

72. رستگار، طاهره. بسته مديريت كالسی: كتاب كار و تمرین علوم تجربی اول دبستان. تهران: مرآت، 
1394. 124ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: اول 

كلمات كليدی: تكاليف درسی، آموزش انفرادی، تمرين ها 

چكيده: اين كتاب محتوايی متنوع و حداكثری در بر دارد كه در قالب تمرين، تكليف و فعاليت، فرايند يادگيری 
دانش آموز در بيرون از كالس درس را عمق و توسعه می بخشد. پرسش ها سطوح مختلف يادگيری دانش آموزان 

را تقويت می كند و آن ها را برای كسب دانش جديد آماده می گرداند. 
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73. اشكان، ساناز. انضباط در مدارس و رفتارهای انضباطی- اجتماعی دانش آموزان. تهران: كمال 
انديشه، 1393. 164ص. رقعی 
مخاطب: معلم/ مدير/ مشاور 

كلمات كليدی: روان شناسی آموزش و پرورش، اقتدار مدرسه، مدارس 

چكيده: برای دستيابی به نظم مطلوب در محيط های آموزشی به ابزاری نياز داريم. نگارنده در اين پژوهش ضمن 
ارائه تعاريف و مقدمات بحث و لزوم توجه به اين مفهوم، روش های برقرار كردن نظم در محيط  مدارس و در ميان 

دانش آموزان، مشكالت معمول انضباطی و بهترين راهكار برای رفع آن ها را بررسی كرده است. 

74. اسميت، كرايس. آموزش به كودكان تيزهوش و سرآمد در مدارس عادی )راهنمای عملی 
برای دوره ی ابتدایی( . ساالر فرامرزی/ زهرا دادمحمدی. اصفهان: يار مانا، 1394. 168ص. رقعی 

مخاطب: والدين/ معلم/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان 
كلمات كليدی: روان شناسی فرايندهای ذهنی، نظام های آموزشی، مدارس 

چكيده: بی توجهی به آموزش كودكان تيزهوش در مدارس عادی می تواند مشكالت زيادی برای معلمان و حتی 
كودكان ايجاد كند. اين كتاب در شش فصل تدوين شده است و قصد دارد ضمن آشناسازی معلمان با ويژگی ها 
و مبانی آموزش تيزهوشان، آن ها را با روش ها و راهبردهای آموزش تيزهوشان در مدارس عادی آشنا كند و به 

صورت كاربردی و قدم به قدم به آن ها كمک كند. 

75. عزيزی، ندا. تجربه های خالق در آموزش: روش های آموزش مبتنی بر بازی و به كارگيری 
حواس. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1394. 58ص. وزيری 

مخاطب: معلم/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان 
كلمات كليدی: راهنمای آموزشی، روش تدريس، تربيت معلم 

چكيده: كتاب، روش های تدريس خالِق مبتنی بر بازی و روش آموزشی خالق را با به كارگيری حواس مختلف 
و به منظور تسهيل هرچه بيشتر فرايند آموزشی مورد بررسی قرار داده است. اين روش ها موجب رشد خالقيت 
در دانش آموزان می شود كه الزمه زندگی فردی و اجتماعی است. روش های معرفی شده، حاصل يک دهه كار 

آموزشی بر روی يكی از آسيب  پذيرترين اقشار جامعه، يعنی كودكان كار و خيابان و زنان مهاجر است. 

76. راغب، حجت اله. راهنمای آزمون پيشرفت تحصيلی نوشتن: پایه اول ابتدایی )ساخت و 
هنجاریابی(. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1394. 108ص. وزيری 

مخاطب: معلم/ دانشجويان دانشگاه  فرهنگيان 
كلمات كليدی: مواد درسی، امالی فارسی، راهنمای آموزشی 

چكيده: كتاب حاضر شامل نتايج تحقيق پژوهشی است در موضوع آزمون پيشرفت تحصيلی نوشتن پايه اول 
ابتدايی با استفاده از جدول مشخصات آزمون يا جدول دو  بعدی و گويه های شش خرده آزمون از كتاب فارسی. در 
اين بررسی مباحثی مانند مراحل معيارسازی، روش انتخاب نمونه و نمرات هنجاری مطالعه شده و دفترچه ثبت 

پاسخ ها و نمره گذاری گويه های آزمون پيشرفت تحصيلی نوشتن نيز ضميمه كتاب است. 

علـوم تربيتــی                                      
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77. آقازاده، محرم. مجموعه كتاب های دانش افزايی: راهنمای سنجش و ارزشيابی آغازین )ابزارهای 
كّمی و كيفی(. تهران: مرآت، 1394. 168ص. رحلی 

مخاطب: معلم/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان 
كلمات كليدی: ارزشيابی آموزشی، روان شناسی يادگيری، سنجش آموزش و پرورش 

چكيده: سنجش آغازين ابزار شناخت ميزان تسلط دانش اندوزان بر مهارت ها و محتوای آموزشی است و از آن برای 
شناسايی داليل ناموفق بودن دانش آموزان در تسلط بر بازده ها و نتايج يادگيری استفاده می شود. در اين كتاب شش 
رويكرد مهم برای اين نوع ارزشيابی معرفی گرديده و در باب كاربردها، ابزارهای كمی و كيفی هر يک بحث شده است. 
همچنين بحث مفصلی درباره پيش آموخته های دانش آموزان و نقش آن ها در يادگيری های جديد مطرح شده است. 

78. حمزه بيگی، طيبه ...]و ديگران[. راهنمای معلم در ارزشيابی توصيفی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه 
برهان، 1394. 296ص. رحلی 

مخاطب: معلم/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان 
كلمات كليدی: راهنمايی آموزشی، تربيت معلم، مواد درسی 

ـ تربيتی، يعنی  چكيده: كتاب حاضر به منظور آشنايی كامل معلمان ابتدايی با يكی از شيوه های ارزشيابی تحصيلیـ 
ارزشيابی توصيفی تدوين شده است. در اين راستا ابزارها و روش های مناسب اين شيوه، مانند كار پوشه، آزمون ها )با 
ـ يادگيری و... معرفی و درباره هر يک از آن  ها  تأكيد بر آزمون های عملكردی( و مشاهدات در طول فرايند ياددهیـ 
توضيح داده شده است. در پايان كتاب اهداف برنامه های درسی و سطوح عملكردی پايه های اول تا ششم آمده است. 

79. جانه، مژده ...]و ديگران[. رشد و پژوهشگری )آموزش پژوهشگری به كودكان و نوجوانان با 
رویكرد رشد محور(. تهران: جاجرمی، 1393. 280ص. وزيری 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدی: روان شناسی يادگيری، روان شناسی تحولی، روش های آموزش 

چكيده: كودكان و نوجوانان پيوسته به دنيای پيرامون خود، از زير ذره بين ذهن و فكر خود می نگرند و به بازانديشی 
می پردازند، و به دنبال يافتن پاسخ پرسش های خود می روند. اين كتاب تالشی برای آشنايی با روان شناسی رشد و 

پرورش كودكان پرسشگر در راستای توانمندی های تحولی و رشدی آن ها است. 

80. قره داغی، بهمن. صفر تا بيست ارزشيابی برای یادگيری: راهنمای اجرای ارزشيابی كيفی-
توصيفی در دبستان. تهران: زنده انديشان، 1394. 528ص. وزيری 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدی: تعليم و تربيت، كودكان، روان شناسی 

چكيده: اين كتاب بازتاب بخشی از مطالعات و پژوهش های مختلف در زمينه كاربست آسان ارزشيابی كيفی و 
توصيفی در دبستان است. استفاده از ابزارهای اين نوع از ارزشيابی به عنوان جزء جدايی ناپذير فرايندآموزش، نه تنها 
موجب افزايش قدرت كشف مجهوالت در دانش آموزان می شود، بلكه در چارچوب های شناختی، عاطفی و روانی 

ــ حركتی نيز به نياز های آنان توجه می كند. 
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81. خاكپور مروستی، طاهره. كاهش مشكالت رفتاری دانش آموزان: گزیده تجارب و خاطرات 
سی سال خدمت. تهران: جاجرمی، 1393. 88ص. رقعی 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدی: مراحل رشد و تحول، روان شناسی كودک 

چكيده: اختالل های رفتاری بر طيف گسترده ای از مشكالت گوناگون همچون اضطراب، افسردگی، پرخاشگری، 
ضعف تمركز و همانند آن داللت می كند. اين كتاب دربردارندۀ مجموعه اطالعاتی است كه بر اساس تجربه های 
شخصی و ارتباط مستقيم با كودكان دارای اختالل به دست آمده و راهكارهای عملی برای بهترين برخورد با 

موقعيت های مرتبط را ارائه می كند. 

82. زارعی  شهرک، عصمت. كتاب اولياء. تبريز: هنر اول، 1394. 100ص. رقعی 
مخاطب: والدين 

كلمات كليدی: آموزش والدين، رفتار گرايی، روان شناسی كودک 

چكيده: نويسنده با تكيه بر رويكرد مبتنی بر رفتار، به عنوان يک مكتب علمی كاربردی، به بررسی برخی 
از مشكالت اخالقی و رفتاری كودكان و روش درمانی آن، با توجه به رويكرد مذكور می پردازد. تحليل 
رفتارهای متقابل با تشخيص اينكه فرد با كدام حالت خود با ديگران رفتار می كند، می تواند به والدين كمک 
كند كه رفتارهای بعدی كودک خود را پيش بينی كنند و به اين ترتيب می توانند كيفيت ارتباطات خود را 

بهبود  بخشند. 

83. خاكپور مروستی، طاهره. مدیریت رفتارهای كودكان. تهران: جاجرمی، 1394. 96ص. رقعی 
مخاطب: معلم 

كلمات كليدی: اختالل های رفتاری، مراحل رشد و تحول، روان شناسی كودک 

چكيده: آموزش و تربيت نونهاالن دورۀ ابتدايی از حساسيت خاصی برخوردار است، زيرا با ورود كودک به مدرسه، 
دورۀ جديدی از تربيت آغاز می گردد كه رشد و شكوفايی استعدادها و خالقيت و اجتماعی شدن آن ها را به همراه 
دارد. راهبردهای ارائه  شده در اين كتاب بر پايۀ تجارب و خاطرات نگارنده تنظيم شده و مهارت های كاربردی برای 

واكنش در برابر مشكالت رفتاری كودكان را ارائه می دهد. 

84. ايشی كاوا، يوشی تاكا. مجموعه كتاب های دانش افزايی: معلم ژاپنی به مثابه رهبر. علی رضا رضايی. 
تهران: مرآت، 1394. 192ص. وزيری 

مخاطب: معلم/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان 
كلمات كليدی: نظام های آموزشی، آموزش وپرورش تطبيقی، تربيت معلم 

چكيده: درس پژوهی الگويی اثربخش  برای بهبود آموزش، نظريه ای برای بهسازی عمل و به عبارت 
ديگر، ساختن تئوری در متن عمل است. كتاب پيش رو تجربۀ زيستۀ يكی از معلمان ژاپنی است كه با 
هدف معرفی سيستم آموزشی ژاپن و آشنايی با فرهنگ و جّو حاكم بر كالس های درس اين كشور نگارش 

يافته است. 
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85. سليمانی، شهناز/ سلمانی، مهرانگيز. مجموعه رشادت: آموزش و تمرین فارسی اول ابتدایی. تهران: 
مبتكران/ پيشروان، 1394. 228ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: اول 

كلمات كليدی: تمرين ها، پرسش ها، بازی های فكری 

چكيده: در صورتی كه فرايند آموزش الفبا و شيوه درست خوانی و درست نويسی به نوآموزان موفقيت آميز باشد، 
بسياری از مشكالت يادگيری مربوط به دروس ديگر نيز رفع می گردد. در اين كتاب فعاليت های آموزشی در نظر 
گرفته شده است كه مهارت های چهارگانه زبان )خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت كردن( را در دانش آموزان 

تقويت می كند. پرسش های هر بخش با بازی های  آموزشی همراه شده است. 

86. آزادمهر، فاطمه. مجموعه كتاب های تدريس يار دوره ابتدايی: تدریس   یار فارسی سوم دبستان. 
تهران: دانش آفرين، 1394. 168ص. وزيری 

مخاطب: والدين/ معلم/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان 
كلمات كليدی: آموزگاران، راهنمای تدريس، امالی فارسی 

چكيده: تدريس فرايندی هدفمند است كه در جريان ارتباط دوجانبه معلم و دانش آموز تحقق می يابد. كتاب پيش 
رو دربردارنده نكته هايی است كه در طول تدريس بايد به آن ها توجه كرد. ابزار های تدريس، روش های ارزشيابی، 

انواع تكليف و روش های ايجاد انگيزه در دانش آموزان از جمله مواردی است كه برای هر درس ذكر شده است. 

87. نجفی پازوكی، معصومه. سواد خواندن چيست؟ و برای تقویت آن در فرزندتان چه كرده اید؟. 
تهران: ابوعطا، 1394. 72ص. رقعی 

مخاطب: والدين/ معلم/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان 
كلمات كليدی: مهارت های آموزشی، خواندن، مطالعه 

چكيده: نويسنده تالش دارد سواد خواندن را كه يكی از مهم ترين مهارت های زبانی است و دانش آموزان آن را در 
سال های اول دبستان كسب می كنند، تعريف كرده و راه های تقويت آن را شرح دهد. مطالب اين كتاب با راهنمايی 
آموزگاران و والدين باعث می شود تا رشد عقالنی، اجتماعی و عاطفی كودكان تقويت شود. هدف از ارائه كتاب 

نه تنها كسب مهارت خواندن، بلكه ايجاد توانايی استدالل در دانش آموزان است. 

88. صفارپور، عبدالرحمان. كتاب راهبردی آموزش امالی فارسی ویژه دانش آموزان سال پنجم 
ابتدایی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1394. 104ص. رحلی 

مخاطب: والدين/ معلم/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان 
پایه تحصيلی: پنجم 

كلمات كليدی: يادگيری، راهنمای آموزشی، نوشتن 

چكيده: به منظور تقويت صحيح خواندن و صحيح  نوشتن كلمه ها و تركيب ها، تمرين هايی با هدف آشنايی 
دانش آموزان با شكل نوشتاری و نيز تلفظ درست واژه ها ارائه شده است. همچنين برای درک عميق درس امال، 

جدولی ويژه طراحی شده است. 
فــارســی                                      
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89. صفارپور، عبدالرحمان. كتاب راهبردی آموزش امالی فارسی ویژه دانش آموزان سال چهارم 
ابتدایی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1394. 108ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: چهارم 

كلمات كليدی: نوشتن، مواد درسی، امالی فارسی 

چكيده: اين خودآموز امالی كلمات، شامل 15 درس در مقطع مربوطه است كه استفاده از راهكارهای 
آن و نيز انجام تمرين های مربوط به هر درس می تواند مخاطب را در درست نويسی كلمه ها توانمند سازد. 
در اين آموزش كلمه هايی از هر درس كه ارزش اماليی دارند، با اعراب گذاری الزم مشخص شده است. 
شايان ذكر است تمرين های اماليی بايد در طول مدتی كه آموزگار از يک درس به درس ديگر می پردازد، 

انجام شود. 

90. صفارپور، عبدالرحمان. كتاب راهبردی آموزش امالی فارسی ویژه دانش آموزان سال سوم 
ابتدایی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1394. 104ص. رحلی 

مخاطب: والدين/ دانش آموز/ معلم/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان 
پایه تحصيلی: سوم 

كلمات كليدی: نوشتن، مواد درسی، امالی فارسی 

چكيده: اين خودآموز امالی كلمات و تركيب های كتاب فارسی است. استفاده درست از اين كلمات شما را از ياری 
گرفتن از ديگران برای صحيح خواندن و صحيح نوشتن كلمه های درس بی نياز می كند. 16 متن درسی هر بخش 

نشان يا نمادی دارد كه نشان دهنده دستور كاری است كه دانش آموز بايد انجام دهد. 

91. صفارپور، عبدالرحمان. كتاب راهبردی آموزش امالی فارسی ویژه دانش آموزان سال ششم 
ابتدایی. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 1394. 104ص. رحلی 

مخاطب: والدين/ دانش آموز/ معلم/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان 
پایه تحصيلی: ششم 

كلمات كليدی: نوشتن، مواد درسی، امالی فارسی 

چكيده: اين خودآموز كاربردی، در 15 درس تالش كرده تا توانمندی صحيح نوشتن كلمات را در دانش آموزان 
تقويت كند. در تمرين های ارائه شده از قالب هايی، مانند جا انداختن كلمات، جدول امال و تشخيص اشكاالت 
اماليی استفاده شده است. در بخشی با عنوان خود ارزشيابی، دانش آموزان می توانند ميزان يادگيری خود را مورد 

سنجش قراردهند. 

92. عليزاده، فاطمه صغری. كتاب كار فارسی چهارم دبستان. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان، 
1393. 164ص. رحلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: چهارم 
كلمات كليدی: مواد درسی، راهنمای آموزشی، نوشتن، كودكان 

چكيده: كتاب حاضر، تالشی برای تقويت مهارت نوشتن است. در اين راستا تمرين هايی متناسب، با هدف 
سنجش و ارزشيابی آموخته ها و نيز تثبيت يادگيری امال، واژه آموزی و دانش زبانی ارائه شده است. كتاب می كوشد 

فرصت مناسبی را برای مشاركت دانش آموزان در فعاليت های كالس فراهم  سازد. 
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93. صابری، منصوره. من خواندن را دوست دارم )مجموعه شش جلدی(. تهران: شركت تعاونی 
خدمات نشر سرمشق، 1394. 144ص. خشتی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: اول 

كلمات كليدی: قرائت فارسی، الفبا، آمادگی برای خواندن 

چكيده: كتاب پيش رو دربردارنده متن های بسيار ساده و كوتاه است كه شكل نگارش كلمات را به نوآموزان 
می آموزد. مخاطب با خواندن متن ها عالوه بر تقويت مهارت روان خوانی، بر صورت نوشتاری واژه ها تسلط می يابد. 
نمونه هايی از هر يک از حروف و وضعيت قرار گرفتن آن ها در آغاز، وسط و پايان كلمه آمده است. اين اثر با هدف 

تشويق كودكان برای ساختن جمله و به كار بردن خالقيت در اين زمينه است. 

به  قادر  كودكان  آیا  نوجوانان:  و  كودكان  برای  فلسفه  مربی  آموزش  مهرنوش.  هدايتی،   .94
فلسفه ورزی هستند؟. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394. 170ص. رقعی 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدی: فلسفه، آموزش 

چكيده: اگر می خواهيم فرزندانمان در آينده بتوانند درست تصميم بگيرند، الزم است از كودكی روش های درست 
انديشيدن را به آن ها بياموزيم. كتاب حاضر از مجموعه ای چند جلدی است كه به موضوع برنامۀ »فلسفه برای كودكان« 
می پردازد و در واقع كتابی آموزشی است برای پرورش مربی فلسفه برای كودک و نوجوان. اين جلد به اين موضوع 
اختصاص يافته است كه بررسی كند آيا كودكان قادر به فلسفه ورزی هستند؟ در فصل اول، مبانی و پشتوانه های 
روان شناسی رشد شناختی در برنامه را برمی شمارد. در اين راستا، روان شناسی رشد شناختی را تعريف می كند و نظرات 

انديشمندان بزرگ اين حوزه را شرح می دهد. در فصل آخر نيز امكان فلسفه ورزی در كودكان را بررسی می كند. 

95. صفايی پور، حامد/ يوسفی، الهام. آموزش مربی فلسفه برای كودكان و نوجوانان: تيز فكری: 
مهارت فهم و سنجش استدالل. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394. 298ص. رقعی

مخاطب: معلم
كلمات كليدی: فلسفه، انديشه و تفكر

چكيده: كتاب حاضر از مجموعه ای چند جلدی است كه به موضوع برنامۀ »فلسفه برای كودكان« می پردازد و 
در واقع كتابی آموزشی است برای پرورش مربی فلسفه برای كودک و نوجوان. اين جلد به موضوع»تيز فكری« و 
مهارت فهم و سنجش استدالل اختصاص دارد. در اين اثر درباره مفهوم، تشخيص، بازسازی، ارزيابی استدالل و 

هر آنچه به استدالل مربوط باشد، بحث شده است. 

96. كريمی، روح اهلل. آموزش مربی فلسفه برای كودكان و نوجوانان: كند وكاو اخالقی: تربيت اخالقی 
در برنامه فلسفه برای كودكان. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394. 216ص. رقعی 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدی: فلسفه، آموزش 

چكيده: اگر می خواهيم فرزندانمان در آينده بتوانند درست تصميم بگيرند، الزم است از كودكی روش های درست 
انديشيدن را به آن ها بياموزيم. كتاب حاضر از مجموعه ای چند جلدی است كه به موضوع برنامۀ »فلسفه برای 
كودكان« می پردازد و در واقع كتابی آموزشی است برای پرورش مربی فلسفه برای كودک و نوجوان. اين جلد 
به »تبيين چهار رويكرد اصلی در تربيت اخالقی و نسبت آن ها با فلسفه برای كودكان« اختصاص يافته است. در 
فصل های دوم و سوم نيز »تربيت اخالقی در حلقۀ كند وكاو اخالقی« و » كند وكاو اخالقی در عمل« بررسی شده اند. 

فلسفه برای  كودكـان                                      

ـی
ــ

ــ
ــ

سـ
ـآر

 فـ
  



فهرستگانمنابعآموزشيوتربیتیمنتخب30

97. ياری دهنوی، مراد. آموزش مربی فلسفه برای كودكان و نوجوانان: درآمدی بر برنامه فلسفه برای 
كودكان. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394. 107ص. رقعی 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدی: فلسفه، آموزش 

چكيده: همۀ والدين دوست دارند فرزندانشان روش درست انديشيدن را بياموزند تا بتوانند در آينده به طور 
مستقل، تصميم های  صحيح بگيرند. كتاب حاضر از مجموعه ای چند جلدی است كه به موضوع برنامۀ »فلسفه 
برای كودكان« می پردازد و در واقع كتابی آموزشی است برای پرورش مربی فلسفه برای كودک و نوجوان. اين 
جلد به معرفی برنامۀ فلسفه برای كودكان اختصاص دارد. در فصل دوم كتاب نيز رويكردها و ديدگاه ها در اين 
برنامه معرفی شده اند. در فصل های بعد، برای آشنايی بيشتر مخاطب، مبانی و رگه های فلسفی برنامه و نيز برخی 

مؤسسه ها و سايت های فعال در اين حوزه معرفی شده اند. 

98. شيخ رضايی، حسين. آموزش مربی فلسفه برای كودكان و نوجوانان: علم ورزی در حلقه كند وكاو. تهران: 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394. 222ص. رقعی 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدی: فلسفه، آموزش 

چكيده: گسترش روزافزون برنامۀ فلسفه برای كودكان نياز به منابع مكتوب آموزشی در اين زمينه را نيز بيشتر 
می كند. كتاب حاضر از منابع تكميلی اين موضوع محسوب می شود و به موضوع »علم ورزی در حلقۀكند وكاو« 
اختصاص دارد. در فصل اول كتاب، موضوع تفكر در حلقه كند وكاو و تبديل كالس به اين حلقه و نيز مراحل تشكيل 
آن توضيح داده شده اند. موضوعات بعضی ديگر از فصل های اين كتاب عبارت اند از: نگاهی به تاريخچه و رويكردهای 

آموزش علوم، ساخت گرايی و آموزش علوم، فراورده های علم و حلقۀ كند و كاو، نهاد اجتماعی و حلقۀ كند وكاو. 

99. باقری، خسرو. آموزش مربی فلسفه برای كودكان و نوجوانان: فبك در ترازو: نگاهی انتقادی از منظر 
فلسفه تعليم و تربيت اسالمی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394. 118ص. رقعی 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدی: فلسفه، آموزش 

چكيده: گسترش روزافزون برنامۀ فلسفه برای كودكان نياز به منابع مكتوب آموزشی در اين زمينه را نيز بيشتر 
می كند. كتاب حاضر می كوشد موضوع فلسفه برای كودكان را از منظر فلسفه تعليم و تربيت اسالمی مورد نقد و 
بررسی قرار دهد. در فصل اول كتاب، اين موضوع بررسی می شود كه فبک شغل است يا انديشه ورزی. در فصل 
دوم، چيستی فبک، در فصل سوم مفروضات فلسفی فبک و در فصل چهارم، فبک از منظر فلسفۀ تعليم و تربيت 

اسالمی و در فصل آخر نيز چشم انداز اين برنامه بررسی می شود. 

100. صادقی  بنده قرايی، محمد. مجموعه كتاب های طرح جواداالئمه عليه السالم: با قصه و آموزش با هم 
تو راه بهشت. مشهد: ضريح آفتاب، 1393. 60ص. خشتی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: اول، دوم، سوم 

كلمات كليدی: تعليمات دينی، اخالق اسالمی، امامان 

چكيده: آشنا شدن كودكان با امامان، پيامبران و تعليمات قرآنی چراغ راه آيندۀ آنان خواهد شد. كتاب حاضر 
مجموعه ای است شامل قصه هايی دربارۀ پيامبران، آشنايی با 12 امام، احاديث اخالقی و تربيتی، آشنايی با اصول و 
فروع دين، و سوره های كوتاه قرآنی به همراه ترجمۀ فارسی و انگليسی. در سرتاسر كتاب، مخاطب تشويق می شود 
موارد اخالقی مثبت را رنگ آميزی كند و برای موارد منفی اخالقی چاره جويی كند. در انتهای كتاب نيز سخنی با 

بزرگ ترها و توصيه هايی به آنان آمده است. 
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101. قاسمی، محمدحسين. كتابك آداب نيكی به والدین. قم: كتابک، 1394. 30ص. شكلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 
كلمات كليدی: آداب و رسوم مذهبی 

چكيده: آداب زندگی از دانستنی هايی است كه الزم است كودكان بدانند. در كتاب حاضر آداب نيكی به والدين 
به مخاطب آموخته می شود. در دين اسالم نيكی به پدر و مادر توصيه شده است كه در اين كتاب با برخی از 
اشكال اين نيكی آشنا می شويم؛ مثل: اطاعت از پدر و مادر، نماز فرزند برای پدر و مادر و... . در صفحه های 
پايانی كتاب نيز جمله ها، ضرب المثل ها، شعرها، و گفته ها و توصيه ها و حتی پيامک هايی دربارۀ پدر و مادر آورده 

شده است. 

102. شرعيات، حسن. كتابك آموزش نماز. قم: كتابک، 1393. 30ص. شكلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 
كلمات كليدی: نماز، آداب و رسوم مذهبی 

چكيده: آداب نماز خواندن از دانستنی هايی است كه الزم است كودكان بدانند. كتاب حاضر آداب نماز را به طور 
كامل به مخاطب می آموزد. واجبات نماز، اركان نماز، نمازهای واجب و مستحب، نمازهای روزانه، مكان و لباس 
نمازگزار از جمله مواردی هستند كه در اين كتاب آمده اند. آداب وضو، تيمم، آموزش اذان، آموزش اقامه، نماز 

جماعت و كارهايی كه نماز را باطل می كنند نيز در اين كتاب كاماًل شرح داده شده اند. 

103. شرعيات، حسن. كتابك مدرسه آداب. قم: كتابک، 1394. 30ص. شكلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 
كلمات كليدی: ادب، احكام شرعی 

چكيده: در كتاب حاضر سبک زندگی بهتر در آموزه های دينی به مخاطب آموخته می شود. در دين اسالم هر 
عملی آدابی دارد؛ از جمله: آداب روزه، مسجد، لباس پوشيدن، خوابيدن، رفتار با معلم، درس خواندن، نظافت و 
آراستگی. بعضی از آداب سخن گفتن عبارت اند از: با همه مؤدبانه سخن بگوييم؛ نرم و ماليم سخن بگوييم؛ تا 

سخن گفتن الزم نباشد سكوت كنيم؛ در سخن گفتن مردم را به  سوی خدا دعوت كنيم. 

104. نباتی، رضا. گنجينه نور 1: حفظ 313 پيام قرآنی در هفت سطح به تفكيك پایه های 
درسی دوره ابتدایی و آموزگاران محترم و اوليای گرامی. تهران: ندای آسمانی، 1394. 64ص. وزيری 

مخاطب: والدين/ دانش آموز/ معلم 
پایه تحصيلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 

كلمات كليدی: حفظ قرآن، روش های آموزش، تعليمات دينی 

چكيده: حفظ اجمالی شيوه ای سريع و آسان از انواع روش های حفظ قرآن كريم است كه به كمک معلم ارائه 
می شود. در كتاب پيش رو آيات قرآن به جمالت و عبارات كوتاه تقطيع شده است. در گام نخست، موضوع آيات 
هر فصل به صورت فهرست وار معرفی گرديده و در ادامه، قرائت عبارات و معنای هر يک آموزش داده شده است. 

در پايان كتاب نيز معنای فارسی كلمات درج شده است. 
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105. نباتی، رضا. گنجينه نور 2: حفظ 313 حدیث نورانی در هفت سطح. تهران: ندای آسمانی، 
1394. 80ص. وزيری 

مخاطب: والدين/ دانش آموز/ معلم 
پایه تحصيلی: اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم

كلمات كليدی: اسالم، امامان، احاديث 

چكيده: 313 حديث از ائمه معصومين )ع( در اين كتاب جمع آوری و موضوعاتی مانند نماز، انس با قرآن، 
علم آموزی، ظلم ستيزی و مسائل اخالقی و اجتماعی در هفت سطح به تفكيک پايه های درسی دوره ابتدايی و 
منطبق با رسم الخط آسان و به شيوه عالمت گذاری تنظيم و ارائه شده است. اين حديث ها طوري انتخاب شده 

است كه زمينه مناسبی برای تفكر در كودكان فراهم آيد. 

106. اكبری، نرگس. آزمایشگاه كنترل حركت مقدماتی )2( . تهران: شورا، 1394. 72ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: سوم 
كلمات كليدی: فناوری و علوم تجربی، كودكان 

چكيده: كتاب با زبانی ساده مفاهيم اوليه حركت )جهت ها، حركت خطی، قسمت های ثابت و متحرک و...( 
را توضيح داده است. تصاوير به همراه بازی های حركتی به درک بهتر مفاهيم كمک می كند. ضمن آنكه 
اين تصاوير قدرت مشاهده و ترسيم كودكان را افزايش می دهد. لوح فشرده آموزشی همراه كتاب نيز حاوی 

پوشه های فيلم و انيميشن و... است. 

107. ميركمانداری، الدن. آموزش كامپيوتر كودكان: كودكان الكترونيكی. كرمان: خدمات فرهنگی 
كرمان، 1393. 92ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 

كلمات كليدی: نرم افزار رايانه ای، علم رايانه، مواد و روش های آموزشی 

چكيده: رايانه ماشينی برای انجام محاسبات ساده و پيچيده رياضی، ارتباط با ديگران، آموزش و سرگرمی است. 
در اين كتاب مبانی ساده برای آشنايی با رايانه، سيستم عامل ويندوز و برنامه های كاربردی آن آموزش داده شده 

است. در پايان هر درس فعاليت هايی به منظور مرور مطالب همان بخش در نظر گرفته شده است. 

108. لطفی، مينا. مجموعه كتاب های تدريس يار دوره ابتدايی: تدریس یار كار و فناوری ششم دبستان. 
تهران: دانش آفرين، 1394. 208ص. وزيری 

مخاطب: معلم 
پایه تحصيلی: ششم 

كلمات كليدی: راهنمای تدريس، تربيت معلم، روش های آموزش 

چكيده: آموزگاران برای آنكه فرايند آموزش را با موفقيت بيشتر پشت سر بگذارند، الزم است بر مطالب درسی 
اشراف كافی داشته باشند. در اين راهنما، برای هر يک از درس های كتاب اصلی نقشه مفهومی، اهداف رفتاری، 
پيش دانسته های دانش آموزان حول موضوع مورد بحث و ابزارها و مواد آموزشی برای يادگيری مبحث به صورت 
مختصر تشريح شده است. در ادامه، روش تدريس و پيشنهادهايی برای افزايش بهره وری كالس ارائه گرديده است. 

كار و فنـاوری                                      
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109. عزيزی، ژيال. فرصت های طالیی در گذر زمان. تهران: سادس، 1394. 124ص. رقعی 
مخاطب: معلم/ مدير 

كلمات كليدی: روان شناسی دين، اوقات فراغت، كودكان 

چكيده: گذراندن مناسب اوقات فراغت راهی شايسته برای پرورش استعدادها و توانايی های همه جانبه افراد، 
به ويژه كودكان و نيز عاملی اثرگذار برای پيشگيری از انحرافات و آسيب های اجتماعی است. در اين كتاب با 
ـ علمی، نقش و ارتباط فعاليت های فراغتی در جوامع گوناگون با پرورش هوش، رشد تفكر، رشد  رويكردی دينیـ 

شناختی، رشد اجتماعی و... بررسی شده است. 

110. مفيدی نسب، سعيده. نرم افزار فتوشاپ: پيشرفته. يزد: روشنگران راه فردا، 1394. 60ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: پنجم، ششم 
كلمات كليدی: نرم افزار رايانه ای، راهنمای آموزشی 

چكيده: كتاب حاضر با ارائۀ مجموعه ای درسی دربارۀ فتوشاپ و پس از آن تمرين هايی برای تثبيت و تكميل 
يادگيری، می كوشد نحوۀ استفادۀ پيشرفته از اين نرم افزار را به مخاطب بياموزد. نويسنده كوشيده است سؤال ها 
را در سه سطح آسان، متوسط و سخت و به شيوه ای خالقانه طراحی كند تا دانش آموزان از موضوع لذت ببرند. 
عنوان های بعضی از موضوعات كتاب عبارت اند از: متحرک سازی در فتوشاپ، طراحی كارت ويزيت، ساختن 
عكس تكه تكه، و خودكار كردن كارها با استفاده از اكشن ها. كتاب شامل چندين پروژه به منظور تمرين و تسلط 

بر نرم افزار است. 

111. مفيدی نسب، سعيده. بسته آموزش رايانه به كودكان: نرم افزار واژه پرداز ورد 2010/ كتاب كار 
واژه پرداز ورد 2010 و... . يزد: روشنگران راه فردا، 1394. 6ج. خشتی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: پنجم، ششم 

كلمات كليدی: يادگيری، راهنمای آموزشی، نرم افزار رايانه ای 

چكيده:  اين مجموعه شش جلدی با هدف آموختن آسان كار با نرم افزارهای خانواده آفيس برای مخاطبان كودک 
طراحی شده است و پرسش ها و تمرين هايی در راستای تثبيت يادگيری مطالب ارائه شده دربردارد.

112. مفيدی نسب، سعيده. بسته آموزش رايانه به كودكان: نرم افزار واژه پرداز ورد 2013/ كتاب كار 
واژه پرداز ورد 2013 و... . يزد: روشنگران راه فردا، 1394. 6ج. خشتی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: پنجم، ششم 

كلمات كليدی: يادگيری، راهنمای آموزشی، نرم افزار رايانه ای 

چكيده: در اين مجموعه شش جلدی، نويسنده به زبانی ساده و به صورت گام به گام، اصول كار با نرم افزار های 
گوناگون را، با طرح تمرين های مناسب و شرح جزئيات آموزش داده است. مطالعه اين كتاب ها به دانش آموزان 
10 تا 13 سال پيشنهاد می شود. همچنين اين مطالب، دانش آموزان را برای شركت در آزمون های نظری و عملی 

آماده می كند.
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113. شورای كتاب كودک. فرهنگنامه كودكان و نوجوانان: جلد شانزدهم. تهران: شركت تهيه و نشر 
فرهنگ نامه كودكان و نوجوانان، 1394. 350ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: چهارم، پنجم، ششم 

كلمات كليدی: دايرة المعارف ها، راهنمای آموزشی، كودكان 

چكيده: اين فرهنگ نامه دربرگيرنده بخش دوم و پايانی مقاله های حرف »ز«، حرف »ژ« و حرف »س« است. 
در اين كتاب 29 نقشه و 65 جدول و نمودار وجود دارد و حدود يک سوم مقاله ها به كشور ايران اختصاص دارد. 
ساسانيان، ژيمناستيک، ستاره و سلول از جمله موضوعاتی هستند كه در مقاله های كتاب به آن ها پرداخته شده است. 

114. راجرز، كريستين/ الرج، ثوری. كتاب مرجع كودک و نوجوان 7: نخستين واژه نامه ی ریاضی من. 
عزيزه رحمانی. تهران: قديانی، 1394. 136ص. رحلی 

مخاطب: والدين/ دانش آموز/ معلم/ دانشجويان دانشگاه فرهنگيان 
پایه تحصيلی: چهارم، پنجم، ششم

كلمات كليدی: دايرة المعارف ها، خودآموزها، حساب، هندسه 

چكيده: رياضيات مطالعۀ عددها، مقادير و شكل هاست. در اين دانشنامه، در پنج بخش اصلی مباحث مرتبط به 
اندازه گيری و نظريۀ اعداد و حجم های هندسی معرفی و شرح داده شده است. در هر فصل توضيحات كليدی همراه 

با مثال با زبانی ساده و به طور مختصر درج گرديده است. 

115. ميركيايی، مهدی. كاروان دانایی: سرگذشت كتاب در ایران پس از اسالم. تهران: كانون 
پرورش فكری كودكان و نوجوانان، 1394. 40ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: چهارم، پنجم، ششم 

كلمات كليدی: فرهنگ اسالمی، داستان های تاريخی، كودكان 

چكيده: در روايتی داستانی گوشه هايی از فرهنگ و تمدن مردم ايران، پس از ورود اسالم به تصوير كشيده شده 
است. اين داستان از دوران انوشيروان، شاهنشاه ساسانی آغاز می شود و با پرداختن به حكومت عباسيان ادامه 

می يابد و با معرفی كتابخانه ها و نحوه ورود صنعت چاپ در دوره ناصرالدين شاه قاجار پايان می پذيرد. 

116. سيلور استاين، الوين ...]و ديگران[. سالمت من: اختالل كاهش توجه. محمدرضا كيان نژاد. تهران: 
تيمورزاده، طبيب، 1394. 48ص. خشتی 

مخاطب: والدين/ دانش آموز/ معلم 
پایه تحصيلی: ششم 

كلمات كليدی: بهداشت، روان شناسی كودک 

چكيده: سالمتی بزر گ ترين نعمت است و برای همۀ ما اهميت فراوانی دارد. در اين كتاب اطالعات كاربردی 
و مفيد دربارۀ اختالل نقص يا كاهش توجه در كودكان با زبان علمی ارائه شده است. همچنين، مهم ترين 

عالمت های اين اختالل، علت ابتال به آن و روش های درمانی نيز شرح داده شده است. 

مرجــــع                                      

مطالعات  اجتماعـی                                      

مهارت های زندگـی                                      
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117. مشتاق، مژگان/ واثقی، بهروز. مجموعه كتاب های سيمرغ )كودک و مهارت های زندگی( : اشتباه بزرگ.
تهران: ابوعطا، 1394. 24ص. خشتی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: اول، دوم، سوم 

كلمات كليدی: حل مسئله، روابط اجتماعی، ادبيات كودكان 

چكيده: حل مسئله به تعريف ساده، از ميان برداشتن مانعی است كه شخص را از رسيدن به هدف محروم 
می كند. كتاب پيش رو حاوی داستانی است كه راه های اصلی از بين بردن مشكالت و يافتن راه حل را به صورت 

غيرمستقيم به مخاطب می آموزد. در پايان كتاب اطالعات مختصری درباره موضوع داستان درج شده است. 

118. آموزش مراحل سفر با هواپيما. فرزانه كريمی. تهران: قديانی، 1394. 12ص. شكلی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: سوم، چهارم، پنجم، ششم 
كلمات كليدی: مسافرت، وسايل حمل ونقل هوايی، ادبيات كودكان 

چكيده: سفر با هواپيما قوانين و مراحل خود را دارد و برای اينكه به مشكل بر نخوريم، الزم است پيش از سوار 
شدن به هواپيما قوانين آن را بدانيم. در اين كتاب مراحل مختلف يک سفر هوايی با زبانی ساده و قابل فهم برای 
كودكان بازگو شده است. نونهاالن طی خواندن كتاب می آموزند كه چه كارهايی در جريان يک سفر هوايی الزم 

است در فرودگاه انجام گيرد. 

119. مشتاق، مژگان/ واثقی، بهروز. مجموعه كتاب های سيمرغ )كودک و مهارت های زندگی( : پر طاووس و 
خرس های طمع كار. تهران: ابوعطا، 1394. 24ص. خشتی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: اول، دوم، سوم 

كلمات كليدی: فضايل اخالقی، روابط بين فردی، ادبيات كودكان 

چكيده: همدلی به معنای توانايی قرار دادن خود در موقعيت فرد ديگر است و اين مهارت را در دوره رشد می توان 
در افراد تقويت كرد. كتابی كه پيش رو داريد، داستانی در بر دارد كه با هدف ارتقای اين توانايی در مخاطب نگاشته 
شده است. در پايان كتاب نيز چند پرسش كوتاه درج شده كه عالوه بر مرور محتوای داستان، به درک بهتر پيام 

متن كمک می كند. 

120. داير، وين دبليو. تو شگفت انگيزی. حميده شرزه يی. تهران: خانه تحول، 1394. 36ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: دوم، سوم 
كلمات كليدی: داستان كوتاه، روان شناسی كودک، مهارت های اجتماعی 

چكيده: در روايتی داستانی، 10 روش شرح داده شده است تا كودكان با استفاده از آن ها بتوانند زندگی شادی را 
برای خود رقم بزنند. تكيه به خداوند، بهره گيری از استعدادها، تالش ذهنی و عملی و تفكر مثبت از جمله راه هايی 
هستند كه كودكان را به موفقيت می رساند. در پايان كتاب سؤاالتی آورده شده كه كودكان می توانند با توجه به 

ايده های مطرح شده، پاسخ گوی آن ها باشند و باور كنند كه چقدر شگفت انگيزند. 
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121. داير، وين دبليو. دارائی های تو. حميده شرزه يی. تهران: خانه تحول، 1394. 36ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: دوم، سوم، چهارم 
كلمات كليدی: داستان كوتاه، مهارت های اجتماعی، روان شناسی كودک 

چكيده: نويسنده در داستان ارائه شده، با بيان اين نكته كه افكاری كه در ذهن كودكان شكل می گيرند، ماندگار 
می شوند؛ نگاهی متفاوت به موضوع پول و نعمت ها دارد. كودكان می آموزند كه خوشبختی و نعمت های حقيقی 

قابل خريدن نيستند. 

122. بی نياز، سعيد/ قادری، طيبه. مهارت های زندگی برای دانش آموزان دبستان )برای پنجمی ها(. 
تهران: شركت تعاونی خدمات نشر سرمشق، 1394. 76ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: پنجم 

كلمات كليدی: بازی ها و سرگرمی های كودكان، روابط بين فردی، خودآگاهی 

چكيده: فراگيری مهارت های كنترل هيجان در كودكی، باعث می شود آن ها در بزرگسالی افراد موفق تر و 
سالم تری  شوند. اين اثر حاوی فعاليت هايی است كه توانايی هايی چون خودآگاهی، همدلی، ارتباط مؤثر، روابط 

بين فردی، مقابله با استرس، تفكر خالق، تفكر انتقادی، حل مسئله و... را در دانش آموزان تقويت می كند. 

123. بی نياز، سعيد/ قادری، طيبه. مهارت های  زندگی برای دانش آموزان دبستان )برای چهارمی ها(. 
تهران: شركت تعاونی خدمات نشر سرمشق، 1394. 80ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: چهارم 

كلمات كليدی: روابط بين فردی، آموزش گروهی، روابط اجتماعی 

چكيده: اگر كودكان در دوران اوليه زندگی مهارت های ارتباطی و فردی را بياموزند در بزرگسالی نيز می توانند در 
مواجهه با مشكالت بهترين تصميم گيری را داشته باشند. در اين كتاب فعاليت هايی در نظر گرفته شده كه طی آن، 
مخاطبان می آموزند در هر يک از موقعيت های اجتماعی چطور احساسات و هيجانات را مديريت كنند. فعاليت ها به 

صورت فردی و گروهی تنظيم شده اند. 

124. بی نياز، سعيد/ قادری، طيبه. مهارت های زندگی برای دانش آموزان دبستان )برای ششمی ها(. 
تهران: شركت تعاونی خدمات نشر سرمشق، 1394. 76ص. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: ششم 

كلمات كليدی: روابط بين فردی، روابط اجتماعی، فعاليت های اجتماعی 

چكيده: بهترين زمان برای آموزش های فردی و رشد شخصيت، دوره كودكی است. در اين كتاب مجموعه 
فعاليت های گروهی و فردی ارائه شده كه توانايی های ارتباطی و مديريت عواطف را در دانش آموزان تقويت می كند. 
برای هر مهارت يک بازی، يک تمرين و يک داستان طراحی شده تا هم آموزش برای نوآموزان لذت بخش باشد 

و هم آن ها را درگير يادگيری كند. 
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125. داير، وين دبليو. هميشه كنارت هستم. حميده شرزه يی. تهران: خانه تحول، 1394. 36ص. خشتی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: دوم، سوم 
كلمات كليدی: داستان كوتاه، خدا شناسی، كودكان 

چكيده: كتاب در قالب داستان و با بهره مندی از تصاوير مرتبط، پيامی ساده، اما عميق را به كودكان می رساند. 
بی ترديد دانستن اين نكته كه عشق و قدرت الهی همواره حامی ماست، می تواند در رشد و بالندگی كودكان كمک 
مؤثری باشد. بخشی نيز در پايان كتاب وجود دارد كه به آنان كمک می كند تا از كلمات مهم »هميشه« و »هستم« 

برای رسيدن به خوشبختی در زندگيشان بهره ببرند. 

126. نجفی پازوكی، معصومه. چگونه بنویسيم: از خواندن تا نوشتن. تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه 
برهان، 1394. 76ص. رقعی 

مخاطب: معلم 
كلمات كليدی: ادبيات فارسی، نوشتن 

چكيده: نوشتن يكی از مهارت های زبانی است كه ظرايف و ويژگی های خاص خود را دارد. امروزه برای آموزش 
نگارش خالق معموال" از روش هايی مانند »بديعه پردازی« استفاده می شود. اين روش با استفاده از يک سری 
قياس ها به پردازش ذهن نويسنده و خالقيت كمک می كند. در روش بديعه پردازی با حركت از جزء به كل ابتدا 
واژه ها و عبارت ها توليد می شوند و سپس جمله ها و پاراگراف ها شكل می گيرند. كتاب حاضر به آموزش نوشتن 

اختصاص يافته كه رويكرد جزء به كل در آن رعايت شده است. 

127. ناصربخت، محمد حسين. نمايش  نامه نوجوان امروز: آرش و كوهستان. تهران: كانون پرورش فكری 
كودكان و نوجوانان، 1394. 32ص. وزيری 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: ششم

كلمات كليدی: انواع ادبی، نمايشنامه ها، كودک و نوجوان 

چكيده: اين نمايشنامه درباره دوره جديدی از زندگی يک نوجوان است. او به واسطه اتفاق هايی كه در جشن 
تيرماه برايش رخ می دهد، زندگی اش با داستان »آرش كمانگير« گره می خورد. اين نمايشنامه تلفيقی از نقل و 

آيين های نمايشی است و به بررسی و مطرح كردن اسطوره ها و آيين  آن ها می پردازد. 

128. شير ژيان، فريده. نمايش نامه نوجوان امروز: ما، همان جمع پراكنده. تهران: كانون پرورش فكری 
كودكان و نوجوانان، 1394. 64ص. وزيری 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: ششم

كلمات كليدی: انواع ادبی، نمايشنامه ها، كودک و نوجوان 

چكيده: اين نمايشنامه درام است و بر اساس هم انديشی و گفت وگوی سازنده به موضوع هايی مانند ارتباط مقابل 
انسان و جامعه، قانون و قانون گذاری، مشاركت در فعاليت های اجتماعی، مسئوليت های اجتماعی و سبک های 

ارتباطی می پردازد. 

نقــد    ادبـــی                                      

نمایـش نـامـه                                      
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129. كالهدوز، مهدی ...]و ديگران[. داستان پيامبران: حضرت ابراهيم عليه السالم/ حضرت داوود 
عليه السالم و... . تهران: نغمه نوانديش، 1394. 8ج. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: چهارم، پنجم، ششم

كلمات كليدی: داستان های مذهبی، پيامبران 

چكيده: قصه و داستان شيوه ای جذاب برای بيان رفتار و اخالق پيامبران است. اين مجموعه هشت جلدی شرح 
داستان زندگی پيامبران است و از جمله درمجلداتی از آن پيامبران اولوالعزم را به مخاطب معرفی می كند و دربارۀ 

زندگی آنان و چگونگی دعوت به خدا پرستی آن ها اطالعاتی می دهد. 

130. يعقوبی، زهرا/ بختياری، فاطمه. زندگانی معصومين: حضرت جواد )ع( و حضرت هادی )ع(/ 
حضرت حسن عسگری )ع( و حضرت مهدی )عج( و... . قم: براق، 1394. 7ج. بياضی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: چهارم، پنجم، ششم

كلمات كليدی: زندگی نامه ها، امامان 

چكيده: كودكان و نوجوانان به دانستن زندگی امامان عالقۀ فراوانی نشان می دهند. اين كتاب هفت جلدی نيز 
در همين راستا مخاطب را با شرح مختصر زندگی معصومين آشنا می كند. طراحی قالب و فرم كتاب كمی متفاوت 
است. در واقع، پشت و روی كتاب هر دو روی جلد محسوب می شوند و چنانچه مخاطب از هر طرف كتاب را در 

دست بگيرد، می تواند داستان يكی از دو بزرگوار را بخواند. 

131. حيدری ابهری، غالم رضا. به من بگو خدا كيست: خدا بسيار داناست/ خدا در همه جا هست و... . 
قم: جمال، 1394. 11ج. خشتی كوچک 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: اول، دوم 

كلمات كليدی: خدا شناسی، صفات خدا، كودكان 

چكيده: در اين مجموعه 11 جلدی نويسنده با نثری روان و تصاويری مرتبط با متن، شناخت آدمی از علم و 
حكمت خداوند را با توجه به نظم حاكم در جهان و تفكر در شگفتی های آن بررسی كرده است. اين مجموعه 

فرصتی را فراهم می آورد تا كودكان به درستی، انديشيدن درباره مخلوقات خدا را تجربه كنند. 

132. خوش، طاهر. خواندنی هایی از زندگی علما، دانشمندان و شاعران مسلمان. قم: براق، 1394. 
40ص. بياضی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: ششم

كلمات كليدی: حكايت، زندگی نامه ها 

چكيده: دانستن سرگذشت و زندگانی بزرگان مسلمان برای كودكان و نوجوانان امروز درس  آموز است. كتاب حاضر 
می كوشد خواندنی هايی را از زندگی علما، دانشمندان و شاعران مسلمان به مخاطبان ارائه كند. در اين كتاب دربارۀ 
موضوع »صبر در برابر بی ادبی« از آيت اهلل شيخ جعفر كاشف الغطا حكايتی می خوانيم. همچنين در كتاب حكايت های 

ديگری دربارۀ بزرگان مسلمان آمده است؛ از جمله دربارۀ آيت اهلل بهلول گنابادی با عنوان »هرگز دروغ نگفتم«. 

هدیه های آسمـان                                      



39 دورهآموزشابتدايی)1(

133. خوش، طاهر. خواندنی هایی از كودكان و نوجوانان كربال. قم: براق، 1394. 40ص. بياضی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: ششم
كلمات كليدی: زندگی نامه ها، عاشورا، كودكان 

چكيده: دانستن سرگذشت و زندگانی كودكان و نوجوانان كربال برای كودكان و نوجوانان امروز درس آموز است. 
كتاب حاضر خالصه ای است از كتابی 15 جلدی كه می كوشد مخاطب را با سرگذشت كودكان حاضر در واقعۀ 
عاشورا آشنا كند. در كتاب حاضر دربارۀ حضرت رقيه، حضرت سكينه، حضرت علی اصغر، حضرت محسن، عون و 
محمد )فرزندان حضرت زينب(، عبداهلل و محمداكبر )فرزندان مسلم بن عقيل( و كودكان ديگری كه در اين واقعه 

حضور داشتند، آشنا می شويم. 

134. تبريزی، رضا. زیبا بنویسيم -5: فارسی پنجم دبستان آموزش خط تحریری. تهران: قديانی، 
1394. 180ص. خشتی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: پنجم 

كلمات كليدی: خوشنويسی، هنر و فرهنگ، خط 

چكيده: داشتن خط خوش نشان از دقت نظر و ظرافت طبع نگارنده دارد و اين هنر جز با ممارست و مشق نويسی 
حاصل نخواهد شد. در اين كتاب سرمشق هايی برای اجرای حروف و اتصاالت مطابق با اصول خط نستعليق ارائه 
شده است. جمله ها بر اساس متن كتاب درسی و به نحوی انتخاب شده اند كه تكليف رو نويسی و خوشنويسی 

تلفيق گردد. 

135. ميرمحمدی، نيلوفر. آشپزی با گل: شيرینی ها. تهران: پيدايش، 1393. 16ص. بياضی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: اول، دوم، سوم 
كلمات كليدی: نقاشی، سفالگری، كاردستی 

چكيده: بازی با خاک از اولين قدم های تقويت آفرينندگی و آرامش است و در رشد قوای خالق كودكان تأثير دارد. 
در اين كتاب روش ساختن انواع شكل های ِگلی به صورت شيرينی  و رنگ آميزی آن ها به كودكان آموزش داده 

شده است. در هر بخش عالوه بر توضيحات عملی، تصوير و مواد مورد نياز نيز درج شده است. 

136. ميرمحمدی، نيلوفر. آشپزی با گل: كباب ها و كتلت ها. تهران: پيدايش، 1393. 16ص. بياضی 
مخاطب: دانش آموز 

پایه تحصيلی: اول، دوم، سوم 
كلمات كليدی: نقاشی، سفالگری، كاردستی 

چكيده: خاک ماده ای طبيعی است كه می توان با آن اشيا و شكل های گوناگونی درست كرد. در اين اثر روش 
ساخت و رنگ آميزی كباب  و خوراكی های ِگلی با زبانی ساده به كودكان آموزش داده شده است. 

هنــــــر                                      
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137. مكليل، جيمز. بازيگوشی در طراحی: كتاب كوچك طرح و رنگ-3. رضا تبريزی. تهران: قديانی، 
1394. 132ص. خشتی كوچک 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم 

كلمات كليدی: نقاشی، طراحی، هنرهای تجسمی، بازی ها و سرگرمی های كودكان 

چكيده: خط خطی كردن نوعی طرح زدن بازيگوشانه و خالقانه است كه بدون نياز به فكر كردن و به  صورت 
ناخودآگاه ايجاد می شود. در اين كتاب فعاليت هايی در نظر گرفته شده كه بر اساس نقاشی بداهه و بدون نقشه، 
آفرينندگی در كار هنری را به نونهاالن می آموزد. اين كتاب به عالقه مندان كمک می كند تا آزادی در طراحی را 

تجربه كنند. 

138. قدردان، نجات اله ...]و ديگران[. نقاشی آسان و شماره ها. تهران: نجات اله قدردان، 1394. 12ص. 
خشتی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: اول، دوم 

كلمات كليدی: آموزش رياضی، نقاشی، سرگرمی های آموزشی 

چكيده: بازی با اسباب بازی حيوانات، داستان گويی و نقاشی كشيدن از جمله فعاليت های كودكان است كه 
می تواند محتوای آموزشی به خود بگيرد. در اين كتاب تمرين هايی در نظر گرفته شده است كه با استفاده از نقاشی، 
اعداد 0 تا 9 را به نوآموزان ياد می دهد. شيوه به تصوير در آوردن حيوانات با استفاده از اشكال بسيار ساده هندسی 

و توجه به شكل اعداد رياضی آموزش داده شده است. 

139. سيدناصری، فهيمه. نقطه، عدد، رنگ آميزی: نقطه به نقطه وصل كن بعد شكل ها را رنگ كن 
جلد 3، 4، 5، 6. تهران: ذكر، 1394. 4ج. رحلی 

مخاطب: دانش آموز 
پایه تحصيلی: اول، دوم، سوم، چهارم 

كلمات كليدی: روان شناسی كودک، مهارت های آموزشی، رياضيات 

چكيده: اين مجموعه چهار جلدی با هدف تقويت اولين پايه های تفكر استدالل رياضی شكل گرفته و با استفاده از 
تصاوير و نقاشی ها سعی شده است تا دانش آموزان شمارش اعداد را بياموزند و قوانين اعداد يک رقمی و سه رقمی 

را درک كنند و شكل های معنادار و مخفی را در تصاوير بيابند و ارتباط آن ها را با تصوير كشف كنند. 
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140. شركت مأوای انديشه ها و انگيزه ها. بستة آموزش ریاضي. 1394
مخاطب: دانش آموزان 

معرفی: مفاهيم رياضي كتاب هاي درسي جديد به گونه اي تنظيم شده اند كه سبک هاي گوناگون يادگيري را 
پوشش مي دهند. الزمه اين پوشش كامل، فراهم بودن ابزار آموزشي ساده اي است كه همراه با كتاب، به تفهيم 
مطالب به مخاطب كمک مي كنند. بسته حاضر شامل اجزا و ابزاري است كه در كنار كتاب، به دانش آموزان امكان 
مي دهند مفاهيم آموزشي را دست ورزي كنند و با تجربه ملموس و واقعي، بهتر بياموزند. دفترچه راهنمايي نيز در 
بسته موجود است و به معلمان و اوليا امكان مي دهد بتوانند ابزار مورد نياز هر موضوع را انتخاب و فعاليت مربوطه 

را براي دانش آموز تعريف كنند. محتواي هر بسته مناسب يک پايه تحصيلي تهيه شده است.

141. شركت لكو )لذت الكترونيک ايرانيان(. بسته آموزشی پژوهشی لكو مس. 1394.
مخاطب: دانش آموز 

معرفی: بسته هاي آموزشي راهكاري جديد و جذاب براي پرورش خالقيت كودكان محسوب مي شوند. بسته 
آموزشي لكومس مختص آموزش محاسبات ذهني و حساب چرتكه اي طراحي شده است. محتويات اين بسته 
عبارت اند از: كتاب آموزشي لكومس، دفتر ديداري، دفتر شنيداري، چرتكه، فلش كارت، كيف و مداد. مخاطب با 

استفاده از اين محصوالت محاسبه ذهني با چرتكه را مي آموزد.

.1394 .)aloaction( 142. شركت هوشمندافزار صنعت پويا. ربات اَلواكشن
مخاطب: دانش آموز

معرفی: نرم افزارهاي آموزشي مي توانند مفاهيم علمي را ملموس تر آموزش دهند. مجموعه كمک آموزشي حاضر 
مي كوشد خالقيت و توانايي هاي مهارتي و پرورشي كودكان را افزايش و رشد دهد. اين بسته با كتاب آموزشي 
همراه است و مخاطب ضمن بازي و سرگرمي به طور غيرمستقيم از روش حل مسئله در هنگام ساخت ربات، با 

مفاهيم علوم تجربي، تكنولوژي، اصول مكانيک و رياضيات آشنا مي شود.

143. شركت فناوری پيشرفته كاوشگر نياز فردا. ربات منجنيق مهارت افزا. 1394.
مخاطب: دانش آموزان 

معرفی: سرگرمي هاي آموزشي كمک خوبي هستند براي درک مفاهيم علمي. سرگرمي حاضر در راستاي افزايش 
سطح توانايي علمي و عملي كودكان، مي كوشد مفاهيم فيزيک را به آنان بياموزد؛ از جمله: انرژي پتانسيل كشساني، 
انرژي جنبشي، قانون هاي اول نيوتن و دوم اينرسي، مهارت پرتاب و نشانه گيري، و كاربرد منجنيق. از آنجا كه 
قطعات و صفحات برش خورده درون اين بسته بايد به صورت يک منجنيق سرهم شوند، مخاطب را با اجزا و علوم 

حوزه طراحي آشنا و به طور عملي درگير مي سازند.

منابع آموزشی و تربيتی منتخب  غير مكتوب



144. درستيان، نسرين. ساعت دیواری. 1394.
مخاطب: دانش آموز

معرفی: كودكان در پايه هاي دوم و سوم ابتدايي خواندن ساعت را فرا مي گيرند. ابزار آموزشي حاضر نيز يک 
ساعت آموزشي است كه سه مجموعه اعداد فارسي، انگليسي و يوناني دارد و مخاطب مي تواند مطابق آموزش 
مربوطه و به صالحديد خود يا معلم، هر مجموعه از اين اعداد يا دو يا هر سه را هم زمان يا به طور جداگانه استفاده 
كند و خواندن ساعت را بياموزد. استفادۀ عملي از ساعت و امكان جابه جايي عقربه ها و تنظيم ساعت در زمان 

دلخواه، استفادۀ آن را براي آموزش آسان و ميسر مي كند.

145. ضيايي دوستان، رضا. مجموعه فيلم هاي آموزشي علوم چهارم ابتدایي. شركت كارامد نورنگار. 
.1394

مخاطب: دانش آموز 

معرفی: فيلم و به خصوص فيلم آموزشي براي درک بهتر مفاهيم آموزشي كمک شاياني محسوب مي شود. 
مجموعۀ حاضر شامل حدود 13 فيلم آموزشي 10 تا 12 دقيقه اي است كه براساس درس هاي كتاب علوم سال 
چهارم ابتدايي و در قالب انيميشن تهيه شده اند. فيلم ها كوشيده اند با زباني كودک پسند، مفاهيم كتاب درسي علوم 
را براي كودكان قابل درک كنند. مثال ها و نمونه ها از زندگي واقعي اقتباس و در جهت برآوردن اهداف برنامه 
درسي تنظيم شده اند. موضوعات فيلم ها عبارت اند از: زنگ علوم، مخلوط ها در زندگي، انرژي نياز هر روز ما، 
انرژي الكتريكي، گرما و مواد، سنگ ها، آهن ربا در زندگي، آسمان در شب، بدن ما )1 و 2(، بي مهره ها، گوناگوني 

گياهان، و زيستگاه.

146. مؤسسه بين المللي نوآوران چندرسانه اي ايرانيان. نرم افزار آموزشي زبل و زرنگ. 1394.
مخاطب: دانش آموز 

معرفی: نرم افزارهاي آموزشي به كمک كتاب هاي درسي مي آيند تا آموزشي بهتر و عميق تر را ممكن سازند. 
نرم افزار حاضر نيز به آموزش درس هاي پايه اول دبستان اختصاص دارد و مطابق با آخرين تغييرات كتاب  درسي 
تنظيم شده است. اين نرم افزار چند رسانه اي شامل موارد تدريس و تمرين درس ها، آزمون، ديكته گو، بازي و 
انيميشن است و با عنايت به سبک زندگي ايراني تهيه شده است. قابليت تعاملي بودن نرم افزار حاضر به مخاطب 

انگيزه و شوق بيشتري براي يادگيري مي دهد.

147. شركت داده پردازان ايده پارسيان. نرم افزار آموزشي ميشا و كوشا. 1394.
مخاطب: دانش آموز

 
معرفی: نرم افزارهاي آموزشي راهكارها و شيوه هايي متفاوت از كتاب براي آموزش دربردارند. نرم افزار آموزشي 
حاضر مي كوشد مطابق با سرفصل هاي كتاب هاي درسي پايه هاي اول تا چهارم دبستان، به كودكان كمک 
كند با انجام بازي هاي آموزشي و تماشاي فيلم آموزشي، درس ها را بهتر بياموزند. براي هر پايه لوح فشرده 
)سي دي( جداگانه اي تنظيم شده است. هر لوح شامل بازي، فيلم، آزمايشگاه مجازي، بخش ديكته گويي، ارزشيابي 
و بخش هاي متنوع و سرگرم كننده اي است كه در عين حال كاماًل آموزشي و مطابق كتاب هاي درسي تنظيم 

شده اند. نرم افزار حاضر نياز به نصب ندارد و اجراي آن آسان است.
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آب و آتش )امام قلی خان( 23
آرش و كوهستان 127

آزمايشگاه كنترل حركت مقدماتی )2( 106
آسوده اش نگذاريد )دكتر مصطفی چمران( 23

آغاز داستان ها، كيومرس شاه 20
آموزش به كودكان تيزهوش و سرآمد در مدارس عادی 

)راهنمای عملی برای دوره ی ابتدايی( 74
آموزش تنيس روی ميز در سطح مبتدی با قوانين جديد به 

زبان ساده برای همه 1
آموزش سريع و جذاب رياضی پايه اول دبستان كتاب مسئله 40

آموزش كامپيوتر كودكان: كودكان الكترونيكی 107
آموزش مراحل سفر با هواپيما 118

ويژه ی  مسأله:  حل  راهبرد های  ارزشيابی  و  آموزش 
آموزگاران و والدين دانش آموزان دوره ی ابتدايی 41

آموزش و تمرين علوم سوم ابتدايی 55
آموزش و تمرين فارسی اول ابتدايی 85

آيا كودكان قادر به فلسفه ورزی هستند؟ 94
آينه 15

اختالل كاهش توجه 116
اسيری و عروسی: فرازهايی از زندگی نرگس خاتون 13

اشتباه بزرگ 117
امام رضای مهربان 52

انضباط در مدارس و رفتارهای انضباطی-اجتماعی دانش 
آموزان 73

انگور و عنب 15
اوهوی گربه ها 14

با خدا سخن بگو 131
با عددها دوست می شوی؟ 42

با قصه و آموزش با هم تو راه بهشت 100
باز پادشاه و پيرزن 15

بچه ديو پهلوان 21
بچه ديو كوچولو 21

بچه ديو و شيطونک 21
برادران سياه شيطان و داستان های ديگر 26

بسته آموزش رياضي 140
بسته آموزشی پژوهشی لكو مس 141

بگو ما هم بخنديم 16
بهار 56

بهانه هايی برای فكركردن 3
پاييز 56

پر طاووس و خرس های طمع كار 119
پسری كه پدر خوانده اش مرگ بود و داستان های ديگر 26

پشه و باد 15
پنی فاجعه آشوب به پا می كند 17

پنی فاجعه آهن ربای بال و فاجعه است 17
پنی فاجعه بد جوری واگير دارد 17

پنی فاجعه بد باليی است 17
پنی فاجعه جنجال درست می كند 17

پهلوان پهلوانان 18
پيراهن پولكی و 7 قصه  ديگر 19

پيروزی بر ديوها، هوشنگ شاه 20
تابستان 56

تجربه های خالق در آموزش: روش های آموزش مبتنی بر 
بازی و بكارگيری حواس 75

تدريس   يار فارسی سوم دبستان 86
تدريس يار كار و فناوری ششم دبستان 108
تفكر و يادگيری رياضی در سنين كودكی 43

تو شگفت انگيزی 120
تهمورس ديوبند 20

تيز فكری: مهارت فهم و سنجش استدالل 95
جشن تولد بچه ديو 21

جوان ابله 15
جوان ترين سردار )مير مهنا( 23

جهان يک خدا دارد 131
چراها 65

چراهای شگفت انگيز اسب ها و اسب چه ها 57
چراهای شگفت انگيز آب سنگ های مرجانی 58

چراهای شگفت انگيز بچه های جانوران و مادرانشان 59
چراهای شگفت انگيز پنگوئن ها 60

چراهای شگفت انگيز جانوران در معرض خطر 61
چراهای شگفت انگيز خرس ها 62

چراهای شگفت انگيز شمپانزه ها 63
چرتان و پرتان و 8 قصه  ديگر 19

چگونه بنويسيم: از خواندن تا نوشتن 126
چگونه ها 65

چه كسی سايه من را خورد؟ 64
چيست  ها 65

حضرت ابراهيم عليه السالم 129
حضرت جواد)ع( و حضرت هادی)ع( 130

حضرت حسن عسگری )ع(و حضرت مهدی )عج( 130
حضرت حسين شهيد )ع( و حضرت زين العابدين )ع( 130

حضرت داوود عليه السالم 129
حضرت صالح عليه السالم 129

حضرت عيسی مسيح عليه السالم 129
حضرت فاطمه زهرا )س( و حضرت حسن مجتبی)ع( 130

حضرت محمد )ص( و حضرت علی مرتضی )ع( 130
حضرت محمد باقر )ع( و حضرت جعفر صادق )ع( 130

حضرت موسی عليه السالم 2 129

حضرت موسی عليه السالم1 129
حضرت موسی عليه السالم3 129

حضرت موسی كاظم )ع( و حضرت علی بن موسی الرضا 
)ع( 130

حضرت نوح عليه السالم 129
حلقه كندوكاو اخالقی: تربيت اخالقی در برنامه فلسفه 

برای كودكان 96
حيله شاگردان 15

خدا بسيار داناست 131
خدا در همه جا هست 131

خدا دوستت دارد 131
خدا رنگ ندارد 131

خدا غذا می دهد 131
خدا هرگز نمی ميرد 131
خدای من تويی تو 131

خدايا اجازه! 131
خر برفت و خر برفت 15

شاعران  و  دانشمندان  علما،  زندگی  از  خواندنی هايی 
مسلمان 132

خواندنی هايی از كودكان و نوجوانان كربال 133
دارايی های تو 121

داستان مارها، اسطوره 5، ضحاک ماردوش 20
داستان های دوستی 22

دامی برای صياد )رئيس علی دلواری( 23
دايرة المعارف تاريخ علم 66

درآمدی بر برنامه فلسفه برای كودكان 97
درخت سالمتی 15
دردسر بچه ديو 21

دروس امتحان پنجم دبستان 7
دروس امتحان سوم دبستان 8

دزد دهل زن 15
دزد قوچ 15

اول  پايه  نوشتن:  تحصيلی  پيشرفت  آزمون  راهنمای 
ابتدايی )ساخت و هنجاريابی( 76

راهنمای سنجش و ارزشيابی آغازين )ابزارهای كّمی و 
كيفی( 77

راهنمای معلم در ارزشيابی توصيفی 78
راهنمای والدين برای آموزش بهتر كتاب درسی رياضی 

اول دبستان 44
راهنمای والدين برای آموزش بهتر كتاب درسی رياضی 

چهارم دبستان 45
راهنمای والدين برای آموزش بهتر كتاب درسی رياضی 

سوم دبستان 46
142 )aloaction( ربات اَلواكشن

نمایــه   عنــوان
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ربات منجنيق مهارت افزا 143
رشد و پژوهشگری )آموزش پژوهشگری به كودكان و نوجوانان 

با رويكرد رشد محور( 79
رقابت بچه ديو 21

روزی كه بابا بچه شد! 39
رياضی 1 اول دبستان 47
رياضی 2 دوم دبستان 48

رياضی اول دبستان )كتاب كار مفهومی( 49
زاغ و لک لک 15
زشت و زيبا 15

زمستان 56
خط  آموزش  دبستان  پنجم  فارسی   :5- بنويسيم  زيبا 

تحريری 134
زيبای خفته و داستان های ديگر 26

زير نگاه سلطان )عبدالرزاق سبزواری( 23
ژيمناستيک در مدارس ابتدايی به همراه طرح درس يک 

دوره آموزشی: ويژه پايه دوم 2
ساعت ديواری 144

ستمگر می آيد، جشميد شاه 20
سردار سبز )ميرزا كوچک خان جنگلی( 23

سواد خواندن چيست؟ و برای تقويت آن در فرزندتان چه 
كرده ايد؟ 87

سوسک دخترون و 8 قصه  ديگر 19
سه كوتوله در جنگل و داستان های ديگر 26

سينا كارآگاه می شود 24
سينا گنج ياب می شود 24

سينا معلم می شود 24
شش تا پا گنده و 6 قصه  ديگر 19

شلی، گوسفند پشمالو 25
شنل قرمزی و داستان های ديگر 26

شير و خرگوش 15
شير و گاو روستايی 15

شيرينی ها 135
صدای نفس های دشمن )ابراهيم همت( 23

صفر تا بيست ارزشيابی برای يادگيری: راهنمای اجرای 
ارزشيابی كيفی-توصيفی در دبستان 80

طوطی و بازرگان 15
طوطی و بقال 15

طوطی هند: برگرفته از كتاب مثنوی معنوی جالل الدين 
محمد بلخی 27

حضرت  زندگی  از  فرازهايی  كاروانش:  و  عروس 
خديجه)س( 28

علم ورزی در حلقه كند وكاو 98
علوم 3 سوم دبستان 67

علوم اول دبستان - كتاب كار 68
علوم تجربی پنجم ابتدايی 69

غذای سالم و كافی بخوريد 70
انتقادی از منظر فلسفه تعليم و  فبک در ترازو: نگاهی 

تربيت اسالمی 99
فرصت های طاليی در گذر زمان 109

فرهنگ تصويری حيوانات برای كودكان 71

فرهنگنامه كودكان و نوجوانان جلد 16 113
فقط يک نفر )باقرخان تنگستانی( 23

فيل در تاريكی 15
قصه های مهربانی 29

كاروان دانايی: سرگذشت كتاب در ايران پس از اسالم 
115

كاروانسرای پريان )اهلل وردی خان( 23
كاهش مشكالت رفتاری دانش آموزان: گزيده تجارب و 

خاطرات سی سال خدمت 81
كباب ها و كتلت ها 136

كتاب اولياء 82
كتاب جامع رياضی گراد پايه پنجم ابتدايی 50

كتاب راهبردی آموزش امالی فارسی ويژه دانش آموزان 
سال پنجم ابتدايی 88

كتاب راهبردی آموزش امالی فارسی ويژه دانش آموزان 
سال چهارم ابتدايی 89

كتاب راهبردی آموزش امالی فارسی ويژه دانش آموزان 
سال سوم ابتدايی 90

كتاب راهبردی آموزش امالی فارسی ويژه دانش آموزان 
سال ششم ابتدايی 91

كتاب كار )كاربرگ( جامع سوم ابتدايی 9
كتاب كار فارسی چهارم دبستان 92

كتاب كار و تمرين علوم تجربی اول دبستان 72
كتاب كوچک طرح و رنگ-3 137
كتابک آداب نيكی به والدين 101

كتابک آموزش نماز 102
كتابک دانستنی های دانش آموز 5

كتابک مدرسه آداب 103
كتابک معما و چيستان 6

كليله و دمنه 34
كمين )عباس ميرزا( 23

كيست ها 65
گرد و قلمبه و 8 قصه ديگر 19

گنجينه نور 1: حفظ 313 پيام قرآنی در هفت سطح به 
تفكيک پايه های درسی دوره ابتدايی و آموزگاران محترم 

و اوليای گرامی 104
گنجينه نور 2: حفظ 313 حديث نورانی در هفت سطح 

105
گوساله لج باز 30

لينا لونا 31
ما، همان جمع پراكنده 128
ماجرای سفر من به آلفا 32
مار در دهان مرد خفته 15

مامانی روی درخت سيب 33
مثنوی معنوی 34
مجموعه پنجم 35
مجموعه چهارم 35

مجموعه دوم 35
مجموعه سوم 35

مجموعه فيلم هاي آموزشي علوم چهارم ابتدايي 145
مجموعه يكم 35

مداد سبز قد كوتاه 53
مديريت بر رفتار كودک بيش فعال با هفت گام: راهنمای 

عملی برای والدين مربيان 4
مديريت رفتارهای كودكان 83

مرد مفلس 15
مرد ناشنوا 15

مرزبان نامه 34
مرزبان نامه 36

مرغ نوروزی و عيد نوروز، 28 قصه 37
مسابقات رياضی پنجم دبستان 51

مسابقات علمی )آزمون های منظم ماهانه( دوم، سوم، 
چهارم، پنجم و ششم دبستان 10

معلم ژاپنی به مثابه رهبر 84
من خواندن را دوست دارم مجموعه شش جلدی 93

من سوزن قورت دادم 38
موسی و شبان 15

)برای  دبستان  دانش آموزان  برای  زندگی  مهارت های 
پنجمی ها( 122

)برای  دبستان  دانش آموزان  برای  مهارت های  زندگی 
چهارمی ها( 123

)برای  دبستان  دانش آموزان  برای  زندگی  مهارت های 
ششمی ها( 124

مهمان های بی بی و بابا 39
ميهمان شرمسار 15

نبرد در تاريكی )حسن خان ساری اصالن( 23
نخستين انقالب تاريخ، آفريدون 20
نخستين واژه نامه ی رياضی من 114
نرم افزار آموزشي زبل و زرنگ 146
نرم افزار آموزشي ميشا و كوشا 147

نرم افزار ارائه مطلب پاورپوينت 2010  111
نرم افزار ارائه مطلب پاورپوينت 2013  112
نرم افزار صفحه گسترده اكسل 2010  111

نرم افزار فتوشاپ پيشرفته 110
نرم افزار واژه پرداز ورد 2010  111
نرم افزار واژه پرداز ورد 2013  112

نرم افزارصفحه گسترده اكسل 2013  112
نژيله شكل تيله 54

نقاشی آسان و شماره ها 138
نقطه به نقطه وصل كن بعد شكل ها را رنگ كن جلد 

139 3
نقطه به نقطه وصل كن بعد شكل ها را رنگ كن جلد 

139 4
نقطه به نقطه وصل كن بعد شكل ها را رنگ كن جلد 

139 5
نقطه به نقطه وصل كن بعد شكل ها را رنگ كن جلد 

139 6
وفای خرس 15

همراه با آفتاب دوم دبستان: يادآوری و دوره آموخته ها 11
هميشه كنارت هستم 125

يک عروسی در راه است! 39
111قصه از دنيای حيوانات 12
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آجرلو، زهرا 138
آرين، آرمان 20

آرين مهر، سارا 56
آزادمهر، فاطمه 86
آقازاده، محرم 77

آهو، مهرداد 34
ابراهيمی قوام، صغری 79

ابراهيمی، علی 59، 63
ابراهيمی، نادر 18
احمدی، آمنه 78
اربابی فر، رقيه 55

اسپيدكار، محبوبه 3
اسدی كيا، وحيد 51

اسلوت، آلفرد 32
اسميت، كرايس 74

اشكان، ساناز 73
افضلی، محمدرضا 57، 58

اكبری قورتانی، داود 10
اكبری، نرگس 106

امينی، پرويز 15
انتظاريان، شهال 17

ايشی كاوا، يوشی تاكا 84
باس، گای 21

باقری، خسرو 99
بالغ، عشرت 67

بختياری، فاطمه 46، 130
بنتلی، پيتر 14

بهاری قره گوز، علی 4
بهروزكيا، كمال 26

بی نياز، سعيد 122، 123، 124
پاسبانی، حسين 40

پاوند، ليندا 43
تاجيک، فاطمه 45، 46

تايلور، باربارا 60، 61، 62
تبريزی، رضا 134، 137

ترقی جاه، علی 129
جانسون، جينی 57، 59

جانه، عليرضا 79
جانه، مژده 79

جعفری، الله 42
جمعی از نويسندگان ترک 12

حسينی، محمدحسن 30
حسينی، منيژه سادات 47

حمزه بيگی، طيبه 78
حيدری ابهری، غالم رضا 131

خاكپور مروستی، طاهره 81، 83
خانی، فريبا 38

خديوی، حسين 138
خليلی، سپيده 29

خوش، طاهر 132، 133
دادمحمدی، زهرا 74

داير، وين دبليو 120، 121، 125
درستيان، نسرين 144

دوالبدوير، كاميال 58، 63
راجرز، كريستين 114

راستی، مجيد 39
راغب، حجت اله 76
راک ول، ليزی 70

رحمانی، عزيزه 114
رستگار، طاهره 72
رسولی، زهره 10

رضايی، علی رضا 84
رضوان، ندا 70

رمضان زاده، مهرناز 68
روكا، نورا 56

زارعی شهرک، عصمت 82
زواريان، زهرا 13، 28

ژوبرت، كلر 31
ساجدی، علی 36

سبحانی طهرانی، حسام 25
سلمانی، مهرانگيز 85

سليمانی اميد، فاطمه 48
سليمانی، شهناز 85

سليمانی، نقی 35
سليمی، بابک 34

سيد نويد، سيد علی اكبر 14
سيدناصری، فهيمه 139

سيلور استاين، الوين 116

سيلور استاين، لورا 116
سيلور استاين، ويرجينيا 116

شامانيان، زهرا 69
شايانی، ليال 10

شرزه يی، حميده 120، 121، 125
شرعيات، حسن 102، 103

شريف زاده، ليدا 65
شريف زاده، مريم 41

شركت داده پردازان ايدۀ پارسيان 147
شركت فناوری پيشرفته كاوشگر نياز فردا 143

شركت لكو )لذت الكترونيک ايرانيان( 141
شركت مأوای انديشه ها و انگيزه ها 140

شركت هوشمندافزار صنعت پويا 142
شعبانی، اسداهلل 54
شفيعی، شهرام 16

شمس، محمدرضا 19، 30
شورای كتاب كودک 113

شيخ رضايی، حسين 98
شير ژيان، فريده 128
صابری، منصوره 93

صادقی  بنده قرايی، محمد 100
صادقی، مرتضی 41
صادقی، مهرناز 68

صداقتی خليل آباد، جعفر 2
صفارپور، عبدالرحمان  88، 89، 90، 91

صفاری، مهدخت 44
صفايی فخری، غالمرضا 129

صفايی پور، حامد 95
ضيايي دوستان، رضا 145

طاهری، حسن 78
طهماسبی، فائقه 49
عاصمی راد، زهرا 47

عزيزی، ژيال 109
عزيزی، ندا 75

عسگرزاده، مجيد 69
عليزاده، فاطمه صغری 92
عميق، مجيد 60، 61، 71

غالمی، فاطمه 53
فاضل زاد، آرمين 33

نمایه   پدیدآورندگان
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فرامرزی، ساالر 74
فرزانه، منصوره 36

فروز بخش، فيروزه 78
فرهادی، پيوند 54
فرهادی، فرزانه 11
فرهادی، گلزار 11

فهيمی اميد، فرناز 69
قادری، طيبه 122، 123، 124

قاسمی، محمدحسين 5، 6، 101
قدردان، نجات اله 138

قدری گراخک، سمانه 9
قره داغی، بهمن 80

كاتبی  رضوانی، احسان 66
كانور، جو 65

كريم زاده، مسلم 40
كريمی، روح اهلل 96
كريمی، فرزانه 118

كالهدوز، مهدی 129
كنيستر 25

كيان نژاد، محمدرضا 116
كيانی دوست، كيان 10

گروگان، حميد 27

گروه تاليف و برنامه ريزی كاگو 7، 8
گريم، ويل هلم 26
گريم، ياكوب 26
الرج، ثوری 114

الريجانيان، سيدضيا الدين 1
لطفی، مينا 108

لوبه، ميرا 33
محمد شاهی، اعظم 50
محمدی لويه، ايلناز 64

محمدی، فرشته 48
مزينانی، محمود 21

مشتاق، مژگان 117، 119
مفيدی نسب، سعيده 110، 111، 112

مكليل، جيمز 137
مواسات، ليال 10

مؤسسه بين المللي نوآوران چندرسانه اي ايرانيان 146
مؤمنی، محمد صادق 129

مهاجرانی، سيد محمد 22، 52
مهديه، زرين 65

مير كيايی، مهدی 23، 115
ميركاظمی، سيدحسين 37
ميركمانداری، الدن 107

ميرمحمدی، نيلوفر 135، 136
نادری نژاد، جعفر 50

نادين، جوئنا 17
نارنجيها، ماندا 25

ناصربخت، محمد حسين 127
نايينی، سيدرضا 43

نباتی، رضا 104، 105
نجفی پازوكی، معصومه 87، 126

نقی نژاديان، طاهره 67
نيک طلب، رامک 32

نيک فال آذر، معصومه 55
واثقی، بهروز 117، 119

واسعی، پژمان 62
وفايی، داوود 12

هدايتی، مهرنوش 94
هيوز، كاترين دی 71

ياری دهنوی، مراد 97
ياسينی، زهراسادات 78

يزدانی، پريچهر 44
يزدانی، معصومه 24

يعقوبی، زهرا 130
يوسفی، الهام 95

      

نام و نشانی ناشران و توليدكنندگان

فرهنگی  مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه 
99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94

بين  كريمخان،  پل  زير  تير،  هفت  م.  تهران: 
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  قرنی،  و  ايرانشهر  خ. 
مطالعات فرهنگی، پ. 176. تلفن: 02188317191 

02188317192،

پيدایش 16، 21، 33، 38، 135، 136
شهداي  خ.  فخررازي،  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 

ژاندارمري غربي، پ. 86. تلفن: 02166970270

پيشروان 51، 55، 85
تهران: خ. انقالب، خ. وحيد نظری، پ. 59. تلفن: 

آرادمهر 1
خ.  كاشانک،  ابتداي  نياوران،  م.  نياوران،  تهران: 
نصيرآبادی، ک. مهماندوست، پ. 11، واحد 9. تلفن: 

02122801897

ابوعطا 87، 117، 119
ساختمان  فروردين،   12 خ.  انقالب،  خ.  تهران: 

ناشران، ط. چهارم. تلفن: 02166485940

اروند 34
لبافي  خ.  فروردين،   12 خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
تلفن:   .216 پ.  ارديبهشت،  خ.  به  نرسيده  نژاد، 

02166485482

الگو 47، 48
تهران: م. فاطمی، خ. بيستون، ک. دوم الف، پ. 9، 

انتشارات الگو. تلفن: 02188993030

براق 130، 132، 133
قم: خ. معلم، معلم 10، ک. شماره 8، ساختمان براق. 

تلفن: 02537848262

به نشر 29، 36، 39
تهران: م. انقالب خ. كارگر شمالی باالتر از چهارراه 

نصرت، ک. طاهری، پ. 16، ط. سوم. 
تلفن: 02188951740
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02161094311

پيك ادبيات 17
تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردين، بعد از شهدای 
تلفن:   .3 واحد  همكف،  ط.   ،294 پ.  ژاندارمری، 

02166475195

تيمورزاده 56، 70، 116
پ.  زند،  كريمخان  خ.  تير،  هفت  م.  تهران: 
تلفن:  تيمورزاده.  انتشارات  شرقی،  سوم  ط.   ،111

02188809090

جاجرمی 79، 81، 83
تهران: خ. انقالب، خ. ابوريحان، خ. وحيد نظری، ط. 

همكف، پ. 30. تلفن: 02166974502

جمال 52، 131
قم: خ. معلم، معلم 21، ک. نهم، پ. 422. تلفن: 

02537742528

چكه 14، 20، 24
تهران: خ. شهيد بهشتی، بعد از تقاطع سهروردی 
تلفن:   .3 پ  نكيسا،  ک.  كاووسی فر،  خ.  شمالی، 

02188547295

خانه تحول 120، 121، 125
تهران: خ. اقدسيه، بلوار ارتش، بلوار شهيد مژدی، خ. 
شهيد شفيعی، پ. 54، واحد 4. تلفن: 02122196442

خدمات فرهنگی كرمان 107
كرمان: خ. شريعتی، بعد از چهارراه كاظمی، بعد از 
بانک صادرات مركزی، كتاب فروشی فرهنگ. تلفن: 

03432224608

خوشه علم 40
تلفن:   .91 پ.   ،14 ک.  حمزه،  بلوار  كرمان: 

03432455505

خيلی سبز 49، 68
خ.  رازی،  فخر  خ.  اسالمی،  انقالب  خ.  تهران: 
تلفن:  سوم.  واحد   ،71 شماره  شرقی،  روانمهر 

4-02166486790

دانش آفرین 11، 86، 108
جمالزاده  ابتدای  آزادی،  ابتدای  انقالب،  م.  تهران: 
تلفن:  واحد2.   ،2 پ.  دانشور،  ک.  جنوبی، 

02166912121

دانش نگار 54
تهران: خ. انقالب، خ. منيری جاويد، خ. وحيد نظری، 
نبش وحيد نظری، پ. 142. تلفن: 02166400220

دفتر نشر فرهنگ اسالمی 31
خ.  وفامنش،  خ.  هروی،  م.  پاسداران،  خ.  تهران: 
تلفن:   .23 پ.  مريم،  ک.  افتخاريان،  خ.  آزادی، 

02122940054

درستيان، نسرین 144
خ.  فردوس  م.  از  باالتر  فاز 4  فرديس،  البرز:كرج، 
تلفن:  بلوک 10، پ. 20.  بهشت 9 مجتمع گلها، 

02176282290

ذكر 139
تهران: خ. انقالب، خ. فلسطين جنوبی، خ. محتشم، 

پ. 20، ط. اول غربی. تلفن: 02166410041

رشد اندیشه 11
جمالزاده  ابتدای  آزادی،  ابتدای  انقالب،  م.  تهران: 
تلفن:   .2 واحد  پ.2،  دانشور،  ک.  جنوبی، 

02188995181

روشنگران راه فردا 110، 111، 112
راهروی  فناوری،  و  علم  پارک  مطهری،  خ.  يزد: 

AC، 1، پ. 4. تلفن: 03537260134

زنده اندیشان 80
تهران: انديشه، فاز 1، خ. گلنوش، پ. 18.1، واحد 3.  

تلفن: 02165518223

سادس 109
تهران: خ. انقالب، خ. دانشگاه، خ. وحيد نظری، پ. 

61، واحد آ 32. تلفن: 02166402580

شباهنگ 10
شهدای  خ.  دانشگاه،  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
 ،7 زنگ   ،58 پ.  ايرانيان،  ساختمان  ژاندارمری، 

انتشارات شباهنگ.  تلفن: 02166484186

شركت انتشارات ویژه نشر 43
تهران: خ. انقالب، خ. شهيد نجات اللهی )ويال(، ک. 

هواپيمايی، پ. 1. تلفن: 02188910091

شركت تعاونی خدمات نشر سرمشق 93، 
124 ،123 ،122

تهران: م. انقالب، ابتدای كارگر جنوبی، روبروی تاالر 
باختر، بن بست گشتاسب، پ. 6، واحد 5 و7. تلفن: 

02166979095

شركت تهيه و نشر فرهنگ نامه كودكان و 
نوجوانان 113

تهران: خ. انقالب، خ. ابوريحان، ک. عنصری، شماره 
24، زنگ 1. تلفن: 02166404383

شركت داده پردازان ایدة پارسيان 147
تهران: بزرگراه رسالت، ابتدای خ. استاد حسن بنا، 

واحد 1، پ. 443. تلفن: 9-02126314588

شركت فناوری پيشرفته كاوشگر نياز فردا 143
صنعتی  دانشگاه  شمال  درب  روی  به  رو  تهران: 
تلفن:   .2 پ.  شهرام،  ک.  تيموری،  ک.  شريف، 

02166089640

شركت كارامد نورنگار 145
تهران: خ. سهروردی شمالی، خ. هويزه شرقی، پ. 

15، واحد 5، ط. 3. تلفن: 7-88536496

شركت لكو )لذت الكترونيك ایرانيان( 141
تهران: نياوران، خ. پور ابتهاج، م. دارآباد، خ. سبكرو، 

بن بست قيدی، پ. 3. تلفن: 02126323611

شركت مأوای اندیشه ها و انگيزه ها 140
تهران: م. شهدا، خ. مجاهدين اسالم، خ. زرين خامه، 

ک. تهرانی 2، پ. 30، ط. 3. تلفن: 77607268
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شركت هوشمندافزار صنعت پویا 142
پ.  ونک،  م.  از  تر  پايين  وليعصر،  تهران: 
تلفن:   .8 واحد   ،3 ط.  خورشيد،  ساختمان   ،2540

02188654299

شورا 44، 45، 46، 106
تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردين، ک. مينا، پ. 29.  

تلفن: 02166490402

ضریح آفتاب 2، 9، 100
موسسه  مركزی  دفتر   ،8 خمينی  امام  مشهد: 
فرهنگی _ هنری و انتشاراتی ضريح آفتاب. تلفن: 

05132280166

طبيب 56، 70، 116
تهران: بلوار كشاورز، خ. 16 آذر، شماره 68.  تلفن: 

02183383

فروزش 4
تبريز: خ. امام خمينی، نرسيده به چهارراه آبرسان، 
تلفن:  فروزش.  انتشارات  بزرگمهر،  ک.  نبش 

04133369525

قدیانی 12، 13، 22، 28، 37، 114، 118، 134، 
137

شهدای  خ.  فروردين،   12 خ.  انقالب،  تهران: 
ژاندارمری شرقی، پ.90. تلفن: 02166404410

كاگو 7، 8
الوندی،  ک.  فروردين،   12 خ.  انقالب،  خ.  تهران: 

ساختمان انتشارات كاگو.  تلفن: 02166483427

كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 3، 
128 ،127 ،115 ،42 ،30 ،27 ،18

تهران: خ. بهشتی، خ. خالد اسالمبولی، شماره 22، 
24.  تلفن: 02188715545

كتاب ابرار 53
تهران: م. آزادی، خ. آزادی، نرسيده به بزرگراه يادگار 
امام، خ. شهيدان، ضلع شرقی م. دكتر هوشيار، پ. 5، 

واحد 3. تلفن: 02166157339

كتابك 5، 6، 101، 102، 103
قم: خ. شهيد فاطمی، ک. 18، فرعی 21، پ. 11.

تلفن: 02537837483

كالغ سپيد 67
تهران: خ. انقالب، بين برادران مظفر و فلسطين، پ. 

919 . تلفن: 02164343131

كمال اندیشه 73
خ.  ابتداي  كارگرجنوبي،  خ.  انقالب،  م.  تهران: 
روانمهر، بن بست دولتشاهي، پ. 1، واحد6. تلفن: 

5-02166973663

گراد 50
سبزوار: صندوق پستی 447.  تلفن: 05144229217

گل واژه 69
تهران: خ. انقالب، خ. لبافی نژاد، بين دانشگاه و فخر 

رازی، پ. 184. تلفن: 02166462820

مارال 64
تهران: پرند، خ. آسمان، خ. نرگس، ک. نرگس9، پ. 

13، ط. اول. تلفن: 02156727158

مبتكران 25، 45، 51، 55، 85
تهران: م. انقالب، خ. فخر رازی، خ. وحيد نظری. 

تلفن: 02161094311

محراب قلم 19، 26، 32، 57، 58، 59، 60، 61، 
66 ،63 ،62

شهدای  خ.  فروردين،   12 خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
ژاندارمری، پ. 104. تلفن: 02166490879

مرآت 72، 77، 84
تهران: خ. كريمخان زند، ابتدای خردمند شمالی، پ. 

80، ط. چهارم.  تلفن: 02188821500

مؤسسه انتشاراتی نوای مدرسه 65
شمالی،  ايرانشهر  خ.  زند،  خان  كريم  خ.  تهران: 
نرسيده به طالقانی، روبه روی سازمان ترافيک، شماره 

140، ط. دوم، واحد 5. تلفن: 02188820583

مؤسسه انتشارات امير كبير 23، 35
تهران: خ. جمهوری، م. استقالل )چهارراه مخبرالدوله 

سابق(، ضلع جنوب شرقی ساختمان 

انتشارات اميركبير، ط. سوم، كتاب های شكوفه. 
تلفن: 02133926622

چندرسانه اي  نوآوران  بين المللي  مؤسسه 
ایرانيان 146

تهران: خ. شريعتی، بلوار صبا، نبش خ. فاطميه، ک. 
شهيد دهقانی )مهر8(، پ.40، ط. اول، واحد يک. 

تلفن: 02122678206

مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان 71، 75، 76، 
126 ،92 ،91 ،90، 89 ،88 ،78

تهران: خ. سپهبد قرنی، نرسيده به پل كريمخان زند، ک. 
شهيد حقيقت طلب، شماره 8.  تلفن: 02188800324

نجات اله قدردان 138

ندای آسمانی 104، 105
تهران: لويزان، خ. فرشادی، خ. جعفريان، ک. علی اكبر 

رضاييان، پ. 6، واحد 11.  تلفن: 02122973966

نغمه نواندیش 129
سرای  دوست  گلشن،  خ.  مدنی،  شهيد  خ.  تهران: 

تسليحات.  تلفن: 02122535464

وزیر 15 
تهران: خ. خوش جنوبی. نرسيده به كلهر. ک. دكتر 

صفوی، پ. 15، واحد 4. 
تلفن: 02166932639 

هنر اول 82
تبريز: گلكار، خ. نصر، ک. سينا، پ. 139.

تلفن: 04133284738

یار مانا 41، 74
اصفهان: خ. مهرآباد، ک. 19، پ. 46.

تلفن: 03132616360
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