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مقدمه

منظور ما از کتاب آموزشی چیست؟
از یك دیدگاه میتوان مجموعهی كتابهایی را كه هر سال چاپ و منتشر میشوند ،كتاب
آموزشی نامید؛ زیرا هر كتابی پیامی برای آموزش دارد؛ اما بهطور خاص كتابهای آموزشی
با هدف استفاده در آموزشهای رسمی و غیررسمی به رشتهی تحریر درمیآیند .كتابهای
آموزشی سه دستهاند:
الف) كتابهای درسی؛
ب) كتابهای كمكآموزشی؛
ج) كتابهای كمكدرسی.
ی درسی خاص و با هدف معینی
كتابهای درسی كتابهایی هستند كه بر اساس برنام ه 
از سوی مراجع ذیصالح در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیدهاند و در چارچوب
زمانی معین آموزشی و متناسب با پایه ،رشته ،شرایط ذهنی و سنی تدریس میشوند.
منظور ما از كتابهای آموزشی كتابهای كمكآموزشی و كمك درسی است .كتابهای
كمكآموزشی كتابهایی هستند كه به منظور ایجاد انگیزه ،توسعهی یادگیری ،افزایش
ت عملی ،رشد روابط اجتماعی و ارتقای یادگیرنده بر
دانش و سواد علمی ،پرورش مهار 
اساس هدفها و برنامههای خاصی تنظیم میشوند و لزوم ًا به برنامهی درسی دورهی
تحصیلی وابسته نیستند و شامل كتابهای دانشافزایی برای معلمان و دانشآموزان ،پرورش
مهارتهای فرایندی و عملی برای دانشآموزان و مهارتی و روشی برای معلمان هستند.
كتابهای كمكدرسی نیز كتابهایی هستند كه به منظور تسهیل ،تقویت ،تكمیل و تعمیق
یادگیری و فراهم كردن آموزش جبرانی بر اساس هدفها و برنامههای درسی دوره و پایهی
تحصیلی خاصی تهیه و تنظیم میشوند .این كتابها الزام ًا به هدفهای برنامهی درسی
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وابسته هستند كه شامل كتابهای كار و فعالیتهای یادگیری ،كتابهای تمرین ،كتابهای
سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و كتابهای فعالیتمحور هستند.
چرا باید دست به گزینش کتاب زد؟
با توجه به انتشار روزافزون كتابهای آموزشی و عدم تناسب بخش قابل توجهی از كتابها
با استانداردهای آموزشی و همچنین لزوم استفادهی بهینه از زمان برای به رهگیری از
خواندنیهای مناسب ،وزارت آموزش و پرورش ،به عنوان یك نهاد فرهنگی گسترده و مؤثر
مكلف شده است تا با سیاستگذاری ،استانداردسازی تولید كتابهای غیردرسی و اتخاذ
سیاستهای مناسب خصوص ًا سیاستهای تشویقی و حمایتی ،نقش عمدهای در هدایت
پدیدآورندگان كتابهای آموزشی مورد نیاز دانشآموزان و معلمان یعنی ناشران ،مؤلفان
و مترجمان کتابهای آموزشی ایفا كند .بیشک شناسایی و طبقهبندی كتابهای علمی
و آموزشی ،از گامهای مؤثر در توسعهی محیط آموزشی و تقویت فرایند یاددهی ـ یادگیری
است و ابزاری كارآمد در تقویت نظام آموزشی كشور به شمار میرود.
تشکیل دبیرخانهی ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی
اجرای «طرح سامانبخشی كتابهای آموزشی» در سال  1378با این هدف آغاز شد که
توان تولیدكنندگان کتابهای آموزشی ،به سوی نیازهای واقعی دانشآموزان و معلمان و
پركردن خألهای موجود هدایت شود و بازار آشفتهای را که در عرصهی تولید کتابهای
آموزشی به وجود آمده است ،سامان بخشد .خوشبختانه دامنهی این طرح با تصویب
آییننامهی «ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانهها)» توسط شورای عالی
آموزش و پرورش ،در دوم شهریور سال  1389از حوزهی کتاب آموزشی به همهی منابع و
رسانههای آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.
در مادهی  5این آییننامه ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی موظف شده است به
انحای گوناگون از جمله اعطای نشان استاندارد ،برگزاری جشنواره و نمایشگاه ،برقراری
ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط و تهیهی فهرستگان توصیفی مواد و رسانههای
آموزشی و تربیتی از تولید و عرضهی مواد و منابع استاندارد حمایت و پشتیبانی کند .در مادهی
 6نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید ،عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی
در واحدهای آموزشی ،صرف ًا از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.
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تهیهی فهرستگان توصیفى كتابهای آموزشى
با توجه به مادهی  6آییننامهی ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی ،خرید ،تبلیغ و عرضهی
هر گونه منبع آموزشی مجاز و استاندارد در آموزشگاهها و با توجه به نقش شناسایی و
طبقهبندی كتابهای علمی و آموزشی که گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی ـ یادگیری
و نظام آموزشی است ،معرفی كتابهای مناسب و استاندارد به عنوان یك ضرورت و راهكار
اجرایی آییننامهی ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی در دبیرخانهی ساماندهی پیگیری
میشود .لذا دبیرخانهی ساماندهی هر سال فهرستهایی را به تفکیک دورههای آموزشی
کشور ،از بین کتابهای رسیدهی مناسب آماده و منتشر میکند .این فهرست به صورت
مکتوب (مانند کتابنامه) و الکترونیکی (وب) منتشر میشود و در عین حال نسخهای از آن
برای معرفی در پایان کتابهای درسی ،در اختیار دفتر تألیف کتابهای درسی قرار میگیرد.
فرایند تولید كتابنامهی رشد
ی فهرست توصیفی کتابهای مناسب و
«كتابنامهی رشد» چنانکه گفته شد با هدف ارائ ه 
مرتبط با برنامهی درسی دورههای آموزشی آماده و منتشر میشود.
این فرایند با تفکیک کتابهای رسیده به دبیرخانه آغاز میشود .در نخستین مرحله ،که
مرحلهی غربالگری است ،تعداد محدودی از کتابهایی که موضوعشان ارتباطی با برنامهی
آموزشی کشور ندارد یا تاریخ انتشار آنها خارج از زمان اعالم شده است ،از چرخهی بررسی
کنار گذاشته میشوند .بقیهی کتابها ،بهتدریج در اختیار کارشناسان آشنا با برنامهی درسی و
معلمان ورزیده و مجرب قرار میگیرند .هر کارشناس دیدگاه خود را دربارهی کتاب بر اساس
شاخصها و معیارهای تعیین شده با امتیازی که به آن میدهد ،بیان میکند .هر کتاب برای
گذر از خان بررسیها ،باید بهطور میانگین ،حداقل  60درصد از كل امتیاز ممکن را به دست
آورده باشد .کارشناسان برای هر کتاب پرسشنامهای تکمیل میکنند که در آن بر اساس
شاخصها و معیارهای تعیین شده ،پرسشهای جزئی و دقیقی دربارهی ویژگیهای عمومی
و اختصاصی کتاب طرح شده است؛ اما بهطور کلی هر کارشناس باید به سه پرسش پاسخ
دهد :آیا در تدوین کتاب ،استانداردها و چهارچوبهای الزم یک کتاب آموزشی رعایت شده
است؟؛ آیا محتوای این کتاب با برنامهی درسی ما همسویی و هماهنگی دارد و میتواند به
عنوان یک مادهی آموزشی مناسب به کار گرفته شود؟؛ این کتاب برای کدام مخاطب یا گروه
مخاطب مناسب است؛ برای دانشآموزان ،هنرجویان ،معلمان ،هنرآموزان ،والدین ،کارشناسان
آموزش و پرورش ،مدیران یا دانشجویان تربیت معلم؟
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ناگفته نماند که این کتابنامهها با توجه به محدودیت چاپ ،برای بخشی از آموزشگاههای
کشور فرستاده میشوند تا مدیران و معلمان مدارس ،در تجهیز کتابخانههای آموزشگاهی
و کالسی از آن بهره جویند .عالوه بر این ،فایل الکترونیکی این کتابنامهها در وبگاه
سامانکتاب به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir :قرار داده شده است
و همهی عالقهمندان میتوانند آن را به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.
کتابنامهای که پیش رو دارید
همزمان با تغییر ساختار آموزشی و بازنگری در تولید محتوای آموزشی پایهی دوم ابتدایی،
دفتر انتشارات کمک آموزشی از بین كتابهای آموزشی چاپ شده در سالهای 1386 - 90
تعداد  328عنوان كتاب آموزشی مناسب و مرتبط با سرفصلهای كلی پایهی دوم را انتخاب
و منتشر كرده است.
در این کتابنامه با  328عنوان كتاب مناسب آشنا میشوید .بیشترین کتابهای مناسب
معرفی شده در این کتابنامه به ترتیب به انتشارات فنی ایران با  18عنوان ،انتشارات مدرسه
با  17عنوان و انتشارات قدیانی با  16عنوان تعلق دارد.
در بین موضوعات درسی نیز موضوعات علوم تربیتی ،مهارتهای زندگی و علوم تجربی به
ترتیب با  55 ،94و  50عنوان کتاب از بیشترین فراوانی برخوردارند.
جدول فراوانی موضوعات کتابنامه

*

ردیف

موضوع

1

علوم تربیتی

3

علوم تجربی

2
4

5
6

7

فراوانی
94

مهارتهای زندگی

55

تفكر و پژوهش

32

تعلیمات اجتماعی

تعلیم و تربیت دینی
كتابهای مرجع

50

21
17

15

ردیف

موضوع

8

هنر

10

زبانآموزی

12

قرآن

9

11
13

14

ریاضی

تربیت بدنی
رایانه

عمومی
جمع فراوانی

فراوانی
15
11

11
8
6

5

4

340

* جمع فراوانی موضوعات بیش از کل کتابهاست؛ چون بعضی از كتابها به بیش از یك موضوع پرداختهاند.
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شیوهی تنظیم اطالعات
در معرفی هر کتاب ،چکیدهای از محتوا و اطالعات کتابشناختی آن آورده شده است که
یافتن کتاب مناسب را برای خواننده آسان میکند .این اطالعات به ترتیب از این قرار هستند:
شمارهی کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه و عنوان کتاب؛ نام و نام خانوادگی
مترجم؛ محل نشر ،نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛ مخاطب کتاب؛ موضوع
درسی؛ کلمات کلیدی و چکیدهی کتاب.
نمایههایکتابنامه
در پایان هر کتابنامه ،چندین نمایه مانند نمایهی عنوان ،كلمات كلیدی ،نام پدیدآورندگان،
موضوع درسی ،مخاطب ،درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب و همچنین نشانی ناشران آورده
شده است تا معلمان ،مربیان ،كارشناسان ،والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود،
ب دست یابند .در متن ،به هر کتاب یک شماره داده شده است .نمایههای کتاب
به منابع مناس 
بر اساس این شمارهها مرتب شدهاند و ما را به این شمارهها ارجاع میدهند.
همکاران ما در این کتابنامه
در تولید و آمادهسازی این کتابنامه همکاران متعددی به ما یاری رساندهاند و خصوص ًا
در بررسی کتابها حوصله و دقت زیادی به کار بستهاند .کارشناسان و معلمانی که در
آمادهسازی این مجموعه از نظرات و همکاریهایشان بهره بردیم عبارتاند از:
كارشناسان معلم:
.1فاطمه آقایی  .2اسماعیل احمدی  .3نسیم اصغری  .4سید عالءالدین اعالیی  .5ناهید
بریری  .6اكرم بهرامیان  .7مرضیه پناهیانپور  .8سیدمرتضی ثابتی  .9عزتالسادات
حسینی .10علی رضایی  .11محمد زندهدل .12مرضیه سعیدی  .13علی شاهمحمدی .14
نویده عفاف  .15محمد فرخی  .16بتول فرنوش  .17زهرا گیتینژاد .18یاسین لطفی .19
مژگان موالئیراد  .20نرگس مهربانی  .21سمیهسادات میرمعینی  .22عالء نوری  .23خیام
وقار  .24ابراهیم هداوند میرزایی
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کارشناسان برنامهی درسی:
 .1حسن طاهری /کارشناس گروه ارزشیابی تحقیق و هماهنگی دورهی ابتدایی
 .2زهراسادات یاسینی /کارشناس گروه ارزشیابی تحقیق و هماهنگی دورهی ابتدایی
 .3معصومه رضوانفر /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تربیت بدنی
 .4افسانه سنه /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تربیت بدنی
 .5پرویز آزادی /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تعلیم وتربیت دینی
 .6سیدسجاد طباطبایینژاد /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تعلیم وتربیت دینی
 .7میترا دانشور /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تفكر و پژوهش
 .8محمود اوحدی /کارشناس گروه برنامهریزی درسی روانشناسی
 .9شهرزاد بخشعلیزاده /کارشناس گروه برنامهریزی درسی ریاضی
 .10عبدالرحمان صفارپور /کارشناس گروه برنامهریزی درسی زبانآموزی
 .11حسین قاسمپور مقدم /کارشناس گروه برنامهریزی درسی زبانآموزی
 .12بهنام علویمقدم /کارشناس گروه برنامهریزی درسی زبانآموزی
 .13مریم انصاری /کارشناس گروه برنامهریزی درسی علوم تجربی
 .14حسین الوندی /کارشناس گروه برنامهریزی درسی علوم تجربی
 .15رضا نباتی /کارشناس گروه برنامهریزی درسی قرآن
 .16منیر زارعزاده /کارشناس گروه برنامهریزی درسی كار و فناوری
 .17ویدا ممتحنی /کارشناس گروه برنامهریزی درسی كار و فناوری
 .18كوروش امیرینیا /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مطالعات اجتماعی (جغرافیا)
 .19مسعود جوادیان /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مطالعات اجتماعی (تاریخ)
 .20مهدی چوبینه /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مطالعات اجتماعی (جغرافیا)
 .21ناهید فالحیان /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مطالعات اجتماعی
 .22منصور ملك عباسی /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مطالعات اجتماعی
 .23محمدمهدی ناصری /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مطالعات اجتماعی
 .24سعید راصد /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهای زندگی
 .25محمود معافی /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهای زندگی
 .26محمدرضا مقدادی /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهای زندگی
 .27مینو آیتاللهی /کارشناس گروه برنامهریزی درسی هنر
 .28فاطمه رادپور /کارشناس گروه برنامهریزی درسی هنر
 .29فریبا شاپوریان /کارشناس گروه برنامهریزی درسی هنر
 .30رقیه ملكینیا /کارشناس گروه برنامهریزی درسی هنر
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راهنمای استفاده از این کتابنامه
در این راهنما ،اطالعات مربوط به یک کتاب ،به صورت نمونه نشان داده شده
است .این اطالعات ضمن معرفی کتاب ،به ما میگوید که کتاب چه محتوایی دارد و
برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.

شمارهی مدخل

نام خانوادگی و نام مؤلف

.229

شاو ،رون

نام و نام خانوادگی مترجم

عنوان مجموعه ،عنوان کتاب ،عنوان فرعی
فلسفه در كالس درس:
راهكاري براي پرورش دانشآموزان انديشمند

حسن ساالري

محل نشر :ناشر ،سال نشر
تهران :طراحان ايماژ1389 ،

تعداد صفحات

قطع

موضوع درسی

مناسب برای

 72ص.

رقعی

تفكر و پژوهش

معلم

کلمات کلیدی
تفكر /خالقيت /روش سقراط /پرسش و پاسخ

چکیده
سقراط يكي از فيلسوفان يوناني بود كه پرسيدن را به شيوههاي گوناگون در آموزش
ش��اگردانش بهكار ميبرد .او باور داش��ت كه پرس��شها ،سرچشمهي دانش هستند.
كتاب حاضر ش��امل  15درس عملي اس��ت كه به صورت گروهي اجرا ميشوند .هر
درس با يكي از داس��تانهاي كوتاه «ازوپ» آغاز ميش��ود و در پي آن ،چند دسته از
پرسشهاي بحثبرانگيز آمده است.....

برای بیان دیدگاههای خود دربارهی این کتابنامه یا فرستادن کتاب به این دبیرخانه ،به نشانی تهران ،خیابان
ایرانشهر شمالی ،ساختمان شمارهی  4آموزشوپرورش ،دفترانتشارات کمکآموزشی ،دبیرخانهی ساماندهی منابع
آموزشی و تربیتی مکاتبه یا با شمارهی تلفن  )021( 88306071تماس حاصل فرمایید.
وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی  http://samanketab.roshdmag.irآمادهی دریافت دیدگاههای شماست.
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پایهی دوم ابتدایی 13
 .1تان��ر ،هوارد /جونز ،س��ونيا؛ آزمون و ارزيابي؛ مهناز مهراب��يزاده هنرمند /علي قربانزاده؛
اهواز :رسش 124 ،1388 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :ارزيابي /آزمون /هنجار مرجعي /خودسنجي
چكيده :برخي شيوههاي ارزيابي به منظور قضاوت درخصوص عملكرد دانشآموزان در مقايسه
با دانشآموزان ديگر طراحي شدهاند .اين نوع شيوهها ،به شيوهي «هنجار مرجعي» شهرت دارند.
آزمونهاي ورودي رقابتي ،آزمونهاي هنجار مرجع هس��تند .كتاب حاضر حاوي اطالعاتي است
درب��ارهي اهميت ارزياب��ي تكويني براي «يادگيري متقاعد» كه در ش��ش فصل با اين عنوانها
نگارش يافته اس��ت :ماهيت و اهداف امتحان و ارزيابي؛ نظام رس��مي ارزيابي و امتحان؛ ثبت و
گزارش؛ ارزيابي تكويني؛ پسخوراند و راهكارهاي نمرهدهي؛ خودسنجي و فراگيري آموختن.

 .2آزمونهاي تعيين ضريب هوشي I.Q؛ نرگس محمودي؛ تهران :خيام آزمون،1390 ،
 80ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /مشاور
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :آزمون هوش /علوم تربيتي /هوشآزمايي كودكان
چكي�ده :در كت��اب حاضر ابتدا اطالعاتي دربارهي ضريب هوش��ي و اهمي��ت آن ،صحت نتايج
آزمونهاي هوش ،ضريب هوشي اقوام و ملل مختلف ،عوامل مؤثر در ضريب هوشي ،تأثير منفي
مهاجرت نخبگان و تأثير آن بر متوس��ط ضريب هوش��ي و ...آمده است .در ادامه ،ضريب هوشي
چندتن از نامآوران تاريخ معاصر جهان درج ش��ده و بعد از آن آزمون آدمك (گوديناف) به همراه
هفت آزمون ديگر به منظور سنجش هوش كودكان فراهم آمده است.
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 .3قرباني ،عليرضا [...و دیگران]؛ آزمونهاي روانشناختي كودكان :تعيين ضريب هوشي
كودكان I.Q؛ تعيين شخصيت كودكان؛ تهران :خيام آزمون /تيزهوشان برتر 80 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /مشاور /كارشناس
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :آزمونهاي هوش /هوشآزمايي كودكان /علوم تربيتي
چكي�ده :در كتاب حاضر ،عالوه بر بررس��ي ضريب هوش��ي افراد و جوام��ع ،چند آزمون تعيين
ضريب هوش��ي كودكان كه از اعتبار ويژهاي بين روانشناس��ان برخوردار اس��ت ،انتخاب و براي
مطالعهي مخاطبان ارائه شدهاند .تعريف هوش ،آزمونهاي گروهي هوش ،ضريب هوش اقوام و
ملل مختلف ،محاس��ن و محدويتهاي اس��تفاده از آزمونهاي هوش و آزمون آدمك عنوانهاي
برخي مباحث كتاب هستند.

 .4كريمي ،عبدالعظيم؛ آسيبشناسي آموزش خالقيت :چگونه خالقپروري نكنيم!؛
تهران :منادي تربيت 204 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم /مدير
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :پرورش خالقيت /آسيبشناسي /تعليم و تربيت /علوم تربيتي
چكي�ده :يكي از بزرگترين موان��ع پنهان اما نافذ در كاهش انگي��زهي خالقيت ،صورتبندي
عوامل خالقيت ،به قصد آموزش آن به افراد ديگر براي خالق ش��دن اس��ت .اين همان اقدامي
اس��ت كه اغلب متوليان بهكار گرفته ش��ده در آموزشوپرورش رسمي ،به منظور توسعه و تقويت
انديش��ههاي خالق ،در مراكز آموزش��ي و پرورشي در حال برنامهريزي و انجام آن هستند .كتاب
حاض��ر به زع��م نگارنده ،به قصد بازش��ناخت واگراي پديدهي خالقي��ت ،و بازپرداخت «آموزش
ناپذيري» آن به نگارش درآمده است تا در تعامل با آرا و انديشههاي مخالف و معارض خوانندگان
اهل نظر ،به نقد و بحث بيشتر كش��انده شود .كتاب شامل پنج فصل با اين عنوانهاست :مرگ
خالقيت در بس��تر تعليم و تربيت؛ فرضيههاي پديدآيي خالقيت؛ خالقيت در گس��ترهي روشها؛
نقل و نقد آموزش خالقيت؛ خالقيت به روايت خالقان بزرگ.
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 .5چيتس��از ،محمدعلي؛ آش�نايي با تدريس كتب هديههاي آس�مان؛ مش��هد :ضريح
آفتاب 144 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /دانشجويان تربيت معلم
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• کلم�ات کلي�دي :روش تدريس /راهنماي آموزش��ي /تعليمات ديني /هديههاي آس��ماني/
درونيسازي تربيت ديني
چكيده :كتاب حاضر براي مطالعهي دانشجويان دورههاي كارداني و كارشناسي رشتهي آموزش
ابتداي��ي تدوین و در آن راه حلهايي به منظور بهب��ود كيفيت تدريس تعليمات ديني (هديههاي
آس��ماني) ارائه شده است .اهميت و ضرورت تعليم و تربيت ديني در دورهي ابتدايي ،برنامهريزي
درس��ي تعليم و تربيت ديني ،اهداف كلي تعليم و تربيت ديني در دورهي ابتدايي ،اهميت رش��د و
تكامل درك ديني كودكان ،فرايند درونيسازي تربيت ديني ،روشها و الگوهاي تدريس و فرايند
ارزشيابي برخي مباحث كتاب حاضر هستند.

 .6هويت ،سالي؛ آغاز يادگيري علم براي كودكان :آشنايي با حواس پنجگانه؛ شيما
فتاحي؛ تهران :ذكر 120 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :حسهاي پنجگانه /آموزش علوم /اندامهاي بدن
چكيده :مجموعهي حاضر ش��امل پنج جلد کتاب دربارهي حسهاي پنجگانه (ش��نوايي ،بينايي،
چش��ايي ،المسه و بويايي) اس��ت که در يک مجلد چاپ شدهاند .کودکان با مطالعه و مشاهدهي
تصاوير آن ياد ميگيرند که حسهايشان چگونه کار ميکنند .بهعالوه ،با استفاده از آزمايشها و
توضيحات س��اده و روشن ،تشويق ميشوند تا دربارهي کارکرد اجزاي بدنشان فکر کنند و اينها
همه زماني اس��ت که نخس��تين گامهاي علميشان را برميدارند .آشنايي با امواج صوتي ،پردهي
گوش ،صداهاي زير و بم ،کارکرد چش��مها ،عينکزدن ،نابينايي ،نرمي و زبري ،احساسکنندهها،
هشدارهاي بودار ،گرفتگي بيني ،حس چشايي ،کشف مزهها و مزههاي جديد ،از جملهی مباحث
کتاب هستند.

 16فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .7گ��ودرزي ،ابوالفضل /رجبينژاد ،رويا؛ آمادگي جس�ماني به زبان س�اده؛ تهران :بامداد
كتاب 152 ،1387 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :تربيت بدني
• کلمات کليدي :تحرك /الگوي سالمتي /فعاليت بدني /آمادگي جسماني
چكيده« :آمادگي جس��ماني» به مجموعهاي از ويژگيها و خصوصياتي گفته ميش��ود كه افراد
در ارتباط با تواناييهاشان در انجام فعاليتهاي جسماني دارند يا به دست ميآورند .در اين كتاب
طي ش��ش فصل ،مباني آمادگي جس��ماني با زباني ساده براي مخاطبان بيان شده است .عناوين
فصلها از اين قرارند :آمادگي جس��ماني چيست؟ چرا بايد آمادگي جسماني بااليي داشته باشيم؟
چگونه ش��روع كنيم؟ عوامل آمادگي جسماني و حركتي كداماند؟ آمادگي جسماني خود را چگونه
اندازهگيري كنيم؟ آمادگي جسماني خود را چگونه توسعه دهيم؟

 .8رون��ي ،آن؛ آموزش  ICTبراي كودكان (مجموعه)؛ محمود مزيناني؛ تهران :پيدايش،
 5 ،1389ج.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :رايانه
• کلم�ات کليدي :كار ب��ا رايانه /بهكارگيري فرمانها /تايپ /يافت��ن اطالعات /ذخيره كردن
اطالعات /نگارش متن /بانك كلمه /تصوير /جدول /طبقهبندي اطالعات
چكي�ده :در اي��ن مجموعه كتاب ،خواننده به زبان س��اده ،با مفاهيم رايانهاي آش��نا ميش��ود و
ميآموزد ضمن افزايش مهارت کار با رايانه ،از آن براي نگارش متنهاي دلخواه خود بهره بگيرد؛
از ان��واع تصاوير متحرک و ثابت ،صداها و مدلها براي تزيين نوش��تههاي خود اس��تفاده جوید؛
جدول ايجاد کند و اطالعات خود را در قالب جدول تنظيم کند؛ و باالخره ياد ميگيرد با استفاده
از رايانهی خود بهدنبال مطالب جديد بگردد و اطالعات را جمعآوري ،ذخيره و جابهجا كند.
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 .9علويمقدم ،بهنام /عليزاده ،صغري؛ آموزش امال همراه با ش�يوههاي خالق و متنوع
و ارزشيابي توصيفي در امال؛ تهران :ابوعطا 104 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :زبانآموزي
• کلمات کليدي :امال /روششناسي /تدريس /اختالالت اماليي /ارزشيابي
چكي�ده :در اين كتاب ،راهكارهايي براي معلمان و اوليا ب��ه منظور تقويت امالي دانشآموزان
ابتدايي با اس��تفاده از بازيهاي متنوع و خالق ارائه ميشود .كتاب در چهار فصل تنظيم شده كه
فصل اول ش��امل كليات و طرح مس��ئلهي امال و نوشتن است .بررس��ي انواع امال در فصل دوم
آمده اس��ت .در فصل سوم ،اختالالت اماليي بررسي ميش��وند و فصل چهارم نيز به ارزشيابي
امال اختصاص دارد.

 .10نيازي،محس��ن /زارعي ،عباس؛ آموزش ب�ر پايهي تفكر خالق؛ تهران :ثامنالحجج،
 128 ،1389ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /دانشجويان تربيت معلم /كارشناس
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :پرورش خالقيت /روش تدريس /تفكر در تعليم و تربيت /اصول يادگيري
چكيده :كتاب حاضر دربارهي تفكر و تأمل در يادگيري است و در آن سعي شده ،طي  11فصل
ش��يوههاي تفكر و خالقيت در زمينهي تدريس براي استادان دانشگاه ارائه شود .در اين كتاب به
زعم نگارنده هدف اين بوده اس��ت كه پرسشهاي احتمالي اس��تادان مخاطب پيشبيني و مورد
بحث قرار گيرد .تفكر در تعليم و تربيت ،نقش تفكر در تعليم و تربيت ،شيوهي برانگيختن تفكر،
فوايد تفكر تحليلي ،تفكر ارزش��ي ،ش��يوههاي ارزشيابي يادگي��ري عنوانهاي برخي فصلهاي
كتاب هستند.

 18فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .11دواي ،تاك��هاو [...و ديگران]؛ آموزش به مثابه فرهنگ :بررس�ي فرهنگ آموزش
در ژاپن و مقايس�هي آن با آمريكا؛ محمدرضا س��ركار آراني [...و ديگران]؛ تهران :منادي
تربيت 188 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :آموزش ابتدايي /ژاپن /آمريكا /آموزشوپرورش تطبيقي
چكي�ده :فرهنگ آموزش و يادگيري در ژاپن بيشتر بر همكاري ،مش��اركت و فعاليت گروهي
تأكيد دارد؛ حال آنكه در آموزش آمريكايي ،رقابت و توانايي فردي بيشتر جلوه ميكند .ژاپنيها
كمتر دست به جداس��ازي دانشآموزان براساس آزمونهاي هوش و پيشرفت تحصيلي ميزنند،
ول��ي در آمريكا ،گروهبندي دانشآموزان بر اس��اس آزمونهاي متف��اوت تحصيلي ،فرهنگ رايج
آموزش و يادگيري است .در اين كتاب ،تصويري فرهنگي از نظام تربيتي ژاپن در مقايسه با آمريكا
كه مستقيم ًا از زبان ژاپني به فارسي ترجمه شده است ،به عالقهمندان ارائه ميشود .مطالب كتاب
در چه��ار فصل با اين عنوانها نگارش يافته اس��ت :بازانديش��ي در فرهنگ آموزش و يادگيري؛
كيفيت آموزشوپرورش ژاپن؛ الگويي برايبهسازيآموزشوپرورش جهان؛ آموزشوپرورش قلبها
و انديشهها و فرهنگ آموزش و يادگيري.

 .12فيشر ،رابرت؛ آموزش تفكر؛ غالمعلي سرمد؛ تهران :بينالمللي گاج 224 ،1388 ،ص.
• قطع : :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :انديشه /تفكر /فلسفه در دورهي ابتدايي /تبادل افكار
چكيده :در اين كتاب ،آخرين روشهاي آموزش تفكر ،شيوهي بحث ،استنتاج منطقي و هدايت
نظاممن��د ذهن دانشآم��وزان دورههاي ابتدايي و راهنمايي ارائه ش��ده اس��ت .مخاطبان كتاب،
مديران ،معلمان و اوليايي هس��تند كه به دنبال توس��عهي ذهن خالق كودكان و نوجوانان و نيز
ارتقاي كيفيت آموزش كودكان هس��تند .كتاب در هفت فصل با اين عناوين تدوين ش��ده است:
تفكر دربارهي تفكر؛ فلس��فه براي كودكان؛ گروه پژوهش��ي؛ داس��تانهايي براي تفكر؛ تدريس
جدي؛ فلسفه در كالس؛ فلسفه در برنامهی درسي.
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 .13كازران��ي ،مين��ا /مزيناني ،نونا؛ آموزش دورهي ابتدايي در كش�ورهاي پيش�رفته؛
اصفهان :نوشته 208 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :آموزش ابتدايي /تربيت معلم /اثربخشي /برنامهريزي درسي
چكيده :در اين كتاب س��عي شده اس��ت تا متوليان آموزشي در كش��ور ،با آخرين دستاوردهاي
آموزش دورهي ابتدايي در كش��ورهاي پيش��رفتهي دنيا آشنا ش��وند .در اين كتاب نحوهي اجراي
كار گروهي و چگونگي همكاري دانشآموزان در مدارس انگلس��تان نقد و ارزيابي ش��ده اس��ت.
همچنين ،چگونگي تقسيمبندي فضاي مدارس و كالسها براي انجام فعاليتهايي تدوين شده،
در قالب نظام آموزش��ي مدارس ابتدايي كش��ورهاي پيش��رفتهي جهان مورد بحث قرار ميگيرد.
كتاب ش��امل ده فصل اس��ت كه عناوين برخي از آنها عبارتاند از :طراحي فيزيكي مدرس��ه و
محيط آموزش��ي؛ چرا كودكان بايد در گروه كار كنند؟؛ ان��واع همكاري گروهي؛ انتخاب گروهها؛
ادارهي گروهها؛ برنامهريزي درسي.

 .14حاجياس��حاق ،س��هيال؛ آموزش راههاي يادگيري؛ تهران :كورش چاپ274 ،1390 ،
ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلم�ات کليدي :آموزشوپرورش ايران /علوم تربيتي /روش تدريس /روششناس��ي /روش
يادگيري
چكيده :براي هر كودك «يادگيري» تجربهاي طبيعي و لذتبخش اس��ت .چه ميشود كه اين
لذت با ورود او به مدرسه به يك «مسئله» تبديل ميشود و مرتب بايد براي حل آن چارهانديشي
كرد؟ در اين كتاب روشهاي يادگيري به زباني س��اده و روان توضيح داده شده است .كتاب ابتدا
با يك مقدمهي كلي به ويژگيهاي ياددهي و يادگيري در قرن بيس��ت و يكم ،نقش نظريههاي
يادگيري در نوع آموزش و چرا بايد به دنبال راههاي جديد يادگيري باش��يم ،ميپردازد .سپس در
چه��ار فصل نقش خانواده را در يادگيري ش��رح ميدهد .عنوانهاي فصلها از اين قرارند :فصل
اول :خانوادهي الگوهاي اجتماعي؛ فصل دوم :خانوادهي اطالعاتپردازي؛ فصل س��وم :خانوادهي
رفتاري؛ فصل چهارم :خانوادهي انفرادي .در پايان الگوي تركيبي تدريس تبيين شده است.

 20فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .15مقصودي ،س��وده؛ آم�وزش كودكان الكترونيك�ي مطابق با آخرين اس�تاندارد
جهاني ICDL؛ كرمان :داركوب 2 ،1388 ،ج.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :رايانه
• کلم�ات کلي�دي :رايان��ه /وين��دوز /word /تايپ /Excel /اينترنت /نقاش��ي ب��ا رایانه/
راهنمايآموزشي
چكيده :در جلد اول اين كتاب ،مخاطبان به زبان س��اده و به همراه تمرينهايي مصور ،با مباني
رايانه ،قس��متهاي س��ختافزاري و نرمافزاري ،اقدامات امنيتي ،سيستم عامل ويندوز و نحوهي
كار با آن ،و همچنين نقاش��يكردن در رايانه آش��نا ميش��وند .در جلد دوم نيز خوانندگان با انجام
تمرينهاي ساده و گامبهگام ،با برنامهي  ،wordتايپ متن در قالبهاي متفاوت ،انتخاب متن،
چاپ كردن متن ،برنامهي  ،Excelاينترنت و چگونگي اس��تفاده از آن ،و نيز س��اختن Email
آشنا ميشوند.

 .16وايت هاوس ،پاتريش��يا /پيت ،آن؛ آموزش مفاهيم عل�وم (مجموعه)؛ مريم پورثاني؛
تهران :پيدايش 3 ،1387 ،ج.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :روز /ش��ب /س��اعت /امروز /فردا /تقويم /اجس��ام ش��ناور /فرورفتن /ميزان
شناوري /حركت /آزمايش /غلتيدن
چكيده :زمان ،ش��ناور ش��دن و غلتيدن ،موضوع سه عنوان کتاب از مجموعهي آموزش مفاهيم
علوم است که کارشناسان پايهي دوم ابتدايي آن را براي دانشآموزان اين پايه مناسب تشخيص
دادهاند .در کتاب نخس��ت نگارنده س��عي ميكند با زبان س��اده و روان و تصاوير رنگي ،كودكان
را با مفاهيم روز ،ش��ب ،امروز ،فردا ،طول زمان ،روزهاي تعطيل ،س��اعت و تقويم آش��نا كند .در
كتاب دوم كودكان با مفهوم ش��ناور ش��دن اجسام در آب آشنا ميشوند و دربارهي ميزان شناوري
يا فرورفتگي برخي اجسام اطالعاتي به دست ميآورند .کتاب سوم هم ميکوشد با بهرهگيري از
تصاوير متنوع ،طراحي شاد و جالب ،كودكان را با مفهوم حركت ،غلتيدن و تفاوت برخي اشيا در
غلتيدن آشنا س��ازد .نويسندگان کوشيدهاند اين مجموعه به گونهاي طراحي شود كه هم سرگرم
كننده باش��د و هم عالقهي كودكان را به مطالعه و يادگيري بيشتر كند .کتاب واژهنامه و نمايه
نيز دارد.
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 .17حس��ينخانزاده فيروزجاه ،عباس��علي؛ آموزش مهارتهاي اجتماع�ي به كودكان و
نوجوانان؛ گرگان :رشد فرهنگ 282 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /والدين
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :روانشناسي /مهارت اجتماعي /نظريهها /آموزش /برنامهي درسي
چكي�ده :كتاب حاضر در زمينهي آموزش مهارتهاي اجتماع��ي به كودكان و نوجوانان تدوين
ش��ده و نگارنده كوش��يده اس��ت با مطالعهي نتايج آخرين پژوهشهاي صورت گرفته در حوزهي
مهارته��اي اجتماعي كودكان و نوجوانان ،زواياي متفاوت آم��وزش مهارتهاي اجتماعي را ،از
انتخاب نوع مهارت مناس��ب تا آخرين مراحل آموزش ،يعن��ي فراهم كردن زمينهاي براي انتقال
و تعميمده��ي مهارتهاي ياد داده ش��ده ،بررس��ي كند .بدين منظور كت��اب در پنج فصل با اين
مباحث تدوين ش��ده اس��ت :تحول قابليت اجتماع��ي در كودكان؛ نظري��ه و مدلهاي مربوط به
تح��ول اجتماعي؛ تعريف و توصيف مهارتهاي اجتماعي و قابليت اجتماعي؛ آموزش مهارتهاي
اجتماع��ي؛ معرفي برخي از مهمترين برنامههاي درس��ي مهارتهاي اجتماعي .مخاطبان كتاب،
والدين ،معلمان ،دانشجويان ،پژوهشگران و متخصصان عرصههاي فعاليتهاي باليني و ...هستند.

 .18جزاي��ري ،عليرضا؛ آم�وزش مهارتهاي زندگي (مجموعه)؛ ته��ران :دانژه،1387 ،
 10ج.
• قطع :پالتويي
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلم�ات کليدي :مهارتهاي زندگي /حل مس��ئله /خودآگاهي /تصميمگيري /ارزيابي نتايج/
مديريت هيجانات /تفكر انتقادي /سازگاري /تابآوري /فشارهاي رواني /روابط اجتماعي
چكي�ده :مجموع��هي «آموزش مهارته��اي زندگي» تواناي��ي رفتار س��ازگارانه و مثبت را به
مخاطب��ان خود آموزش ميدهد تا آنها بتوانند به ص��ورت مؤثر با نيازها و چالشهاي روزمرهي
خ��ود برخورد كنند .مطالعهي اي��ن مجموعه به مخاطبان کمک ميکند ت��ا جمعبندي دقيقي از
ضعفها و قوتهاي خود بهدس��ت آورند و زندگي خوب و موفقي داشته باشند .عناوين ده جلدي
اين مجموع��ه عبارتاند از :راهنماي ت��ابآوري ،راهنماي قاطعيتورزي ،مه��ارت ارتباط مؤثر،
مهارت تصميمگيري ،مهارت تفكر انتقادي ،مهارت حل مسئله ،مهارت خودآگاهي ،مهارت كنترل
خشم ،مهارت مديريت استرس و مهارت مديريت هيجانات.

 22فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .19ورنون ،آن؛ آموزش مهارتهاي زندگي :رش�د هيجاني ،اجتماعي ،ش�ناختي و
خود؛ مهرداد فيروزبخت؛ تهران :دانژه 312 ،1388 ،ص.
• قطع :رحلي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :كودكان /رش��د /فعاليتهاي فوق برنامه /رشد هيجاني /رشد اجتماعي /رشد
شناختي /مهارتهاي زندگي
چكيده :جلد اول از مجموعهي س��ه جلدي «مهارتهاي زندگي» ،برنامهي درس��ي جامعي را
در اختي��ار مربيان و متخصصان س�لامت روان ميگذارد تا به كودكان دورهي دبس��تان ،مفاهيم
سالمت را ياد بدهند و به آنها بياموزند مسير زندگيشان را در ميان مشكالت وضعيتي و رشدي
پيدا كنند .كتاب حاوي  80فعاليت در حيطهي رش��د خود ،رش��د هيجاني ،رش��د اجتماعي و رشد
شناختي است.

 .20مورداك ،كت [...و ديگران]؛ آموزش و ارزشيابي مهارتهاي زندگي (مجموعه)؛
حسين دانشفر؛ تهران :فاطمي 5 ،1388 ،ج.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :راهنماي مهارتهاي زندگي /مهارتهاي اجتماعي /انعطافپذيري كودكان/
اعتم��اد بهنفس /برق��راري ارتباط /پرسش��گري /تفكر انتق��ادي /پرورش مه��ارت فكر كردن/
مهارتهاي اجتماعي /كار گروهي /راهنماي آموزشي /معلم
چكي�ده :در اين مجموعه كتاب ،نويس��نده با ارائهي روشها و تمرينه��اي گوناگون ،به معلم
ميگوي��د که چگونه از لحاظ عاطفي به ش��اگردان خود كمك كند تا متك��ي به خود بار بيايند و
از مهارتهاي کافي برخودار باش��ند .انعطافپذيري ،برقراري ارتباط و مقابله با تعارض ،پرس��ش
كردن ،فكركردن و كار گروهي از مهارتهاي بس��يار مهمي هس��تند که به نظر نويس��نده يک
دانشآموز بايد از آنها برخوردار باشد.

پایهی دوم ابتدایی 23
 .21محس��نپور ،بهرام؛ آموزش و پرورش تطبيق�ي :مباني ،اصول و روشها؛ تهران:
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) 104 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلم�ات کلي�دي :آموزش و پرورش تطبيقي /تاريخ تحول /روشهاي تحقيق /علوم تربيتي/
تجارب آموزشي
چكيده :آموزش و پرورش تطبيقي ،يکي از زير مجموعههاي علوم تربيتي به ش��مار ميرود که
در آن کوش��ش ميش��ود با تحقيق در نظامهاي آموزش و پرورش و آموزش عالي ساير جوامع و
کش��ورها ،به بهبود و اعتالي فرايند تعليم و تربيت کمک ش��ود .در اين کتاب چند مبحث اصلي
ی اطالعات ،به
در قلمروي آموزش و پرورش تطبيقي بررس��ي ش��ده اس��ت .مؤلف به جاي ارائ ه 
توصيف نظامهاي آموزش��ي ،مفاهيم کليدي آموزش و پ��رورش تطبيقي ،رويکردها و روشهاي
تحقيق پرداخته اس��ت ت��ا خوانندگان بتوانند ،با نحوهي پژوه��ش و ضوابط بهرهگيري از تجارب
آموزشي ساير کشورها آشنا شوند.

 .22آتشپور ،سيد حميد /كاظمي ،احسان؛ آموزش هوش هيجاني به كودكان (راهنماي
والدين و مربيان)؛ تهران :ابوعطا 120 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم /والدين /مشاور
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :هوش هيجاني /روابط با ديگران /قدرت سازگاري /مقابله با استرس
چكيده :هوش هيجاني را توانايي شناسايي ،درك ،كنترل و نمايش صحيح هيجانات دانستهاند.
در واقع ،هوش هيجاني قدرت س��ازگاري صحيح با موقعيتهاي اجتماعي اس��ت .در اين كتاب
تالش شده است به مربيان و والدين آموزش داده شود كه چگونه به صورت گامبهگام و از طريق
روشهايي چون مش��اهده كردن ،آموزش مقابله با اس��ترس ،قصهگويي ،شعر ،نمايش ،موسيقي،
راهبردهاي رفتاري و تعامالت كالسي ،هوش هيجاني را در كودكان پرورش دهند.
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 .23نام��كا ،لين؛ آم�وزش هوش هيجاني به ك�ودكان :پنجاه تمري�ن جالب براي
خانوادهه�ا ،آموزگاران و رواندرمانگران؛ نصرتاهلل يوسفي؛ تهران :بهتدبير122 ،1388 ،
ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :ه��وش هيجاني /اختالالت رفتاري هيجاني /مهارتهاي زندگي /برخورد با
احساسات
چكيده :اين کتاب دربارهي اس��تفاده از هوشهيجاني و بهکارگيري هيجانات براي تبديل شدن
به فردي نيرومند در اس��تفادهي صحيح از احساسات ،بحث میکند .با آموزش هوش هيجاني به
کودکان ،ميتوان به رفتار آنها نظم بخش��يد و موجب ش��د تا آنان بتوانند با تفسير و بهکارگيري
احساساتش��ان ،متناس��ب با ضرورتهاي موقعيت اجتماعي ،انديش��ه و عمل کنن��د؛ چون براي
موفقي��ت در روابط اجتماعي و زندگي ،داش��تن هوش هيجاني ( )EQمهمتر از بهرهي هوش��ي
( )IQاس��ت .اگر س��ازوکار برخورد با احساس��ات را بهطور پايهاي بشناسيم ،آموزش مهارتهاي
ه��وش هيجاني کام ً
ال آس��ان خواهد بود .با آموزش اين مهارتها ،ک��ودک صاحب مهارتهايي
ارزشمند براي مديريت زندگي خود خواهد بود.

 .24فروتني ،علياكبر؛ آنچه بايد از سالمت دهان و دندان بدانيد؛ تهران :شايان نمودار،
 220 ،1390ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /والدين /مربي بهداشت
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :بهداشت دهان و دندان /سالمت /دندانپزشکي /آموزش علوم
چكيده :کتاب حاضر به منظور مطالعهي مربيان بهداش��ت مدارس و اولياي دانشآموزان تدوين
ش��ده و حاوي اطالعاتي به زبان س��اده به همراه تصوير در زمينهي اهميت مراقبت از دندانها،
مسواکزدن ،و جلوگيري از پوسيدگي و بيماريهاي دندان است .کتاب در  29فصل با عناويني از
اين دست نگارش يافته است :تغذيه ،رويش دندانها ،مسواک ،نخ دندان ،ارتودنسي ،عصبکشي،
دندان مصنوعي ،سفيدکردن دندان ،ايمپلنت ،و...
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 .25ش��ريفان ،احمد /ش��ريفان ،امين؛ آنچه هر معلم بايد بدان�د :آموزش مهارتهاي
پژوهش؛ تهران :زرباف اصل 142 ،1387 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :تحقيق /گزارشنويسي /مهارتهاي زندگي
چكيده :يادگيري پژوهشمحور در زمرهي رويكردهايي است كه به جاي تأكيد بر دانشاندوزي،
به تمرين مهارتهايي كه براي زندگي الزم و ضروري هس��تند ،توجه دارد .معلمي كه بر اس��اس
اي��ن رويكرد به آموزش ميپ��ردازد ،فرصتهايي را براي دانشآموزانش فراهم ميكند تا هر يك
متناس��ب با عالقهها ،تواناييها و نيازهاي فردي خود ،به طور عملي به يادگيري بپردازند .در اين
كت��اب عالوه ب��ر توضيح مفهوم پژوهش و مهارتهاي الزم براي كاوش و بررس��يهاي علمي،
رهنمودهايي به منظور هدايت پژوهشهاي دانشآموزي ارائه ش��ده است .كتاب شامل دو بخش
با اين موضوعات است :آموزش مهارتهاي علمي كاوش و آموزش مهارتهاي علمي بررسي.

 .26جعفري ،الله؛ قصههاي پيامبران :ابراهيم (ع) به دنيا آمد؛ تهران :افق 16 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :قرآن
• کلمات کليدي :نمرود /ابراهيم (ع) /آزر بتتراش /داستان قرآني
چكي�ده :در زمان نمرود س��تمگر ،کودکي ب��ه دنيا آمد به نام ابراهيم .عم��وي او آزر ،بتتراش
بود .با س��نگ و چوب بت ميساخت و به بتخانه ميسپرد .مردم به بتخانه ميرفتند و بتها را
ميپرس��تيدند .اما ابراهيم(ع) از کار آنها خوشش نميآمد و در اين فکر بود که براي مردم نادان
چارهاي بينديش��د .داس��تان آزر بتتراش و کودکي و نوجواني حض��رت ابراهيم(ع) در اين کتاب
به زبان س��اده و نثر روان براي کودکان بازنويس��ي شده اس��ت .دو کتاب ابراهیم(ع) در بتخانه و
ابراهیم(ع) در آتش این قصه را کامل میکنند.
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 .27جعفري ،الله؛ قصههاي پيامبران :ابراهيم(ع) در آتش؛ تهران :افق 12 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :قرآن
• کلمات کليدي :نمرود /حضرت ابراهيم(ع) /گلستان شدن آتش /داستان قرآني
چكيده :ناگهان آتش وحش��ي رام ش��د .شعلههايش آرام آرام سرد شدند و آتش به دستور خدا به
باغي س��بز تبديل ش��د .ابراهيم ،خوش��حال و خندان از باغ بيرون آمد .آدمها هاج و واج نگاهش
ميکردند .نمرود انگش��ت به دهان مانده بود :يعني چه؟! در اين کتاب ،کودکان با زباني س��اده و
روان با داس��تان حضرت ابراهيم(ع) و به آتش انداخته شدنش توسط نمرود و گلستان شدن آتش
بر اين پيامبر بزرگ خدا آشنا ميشوند.

 .28جعفري ،الله؛ قصههاي پيامبران :ابراهيم(ع) در بتخانه؛ تهران :افق 12 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :قرآن
• کلمات کليدي :ابراهيم(ع) /شکستن بتها /داستان قرآني
چكيده :حضرت ابراهيم(ع) بتها را ميش��کند و تبر را به دس��ت بت ب��زرگ ميدهد .مردم از
جشن برميگردند و بتها را شکسته ميبينند .ميفهمند که کار ابراهيم(ع) است .از او ميخواهند
عل��ت کارش را بي��ان کند .او در جواب ميگويد :چرا بتهايي را که هيچ کاري براي ش��ما انجام
نميدهند ،ميپرستيد؟ بتهايي که با دستان خودتان ميتراشيد .عدهاي مخالف او هستند ،عدهاي
او را ديوان��ه ميخوانن��د و ع��دهاي به فکر فرو ميرون��د و با خود ميگويند نکند ابراهيم راس��ت
ميگويد .در اين کتاب به زبان داس��تاني و با نثري س��اده و روان ،کودکان با داس��تان بتشکني
حضرت ابراهيم(ع) آشنا ميشوند .تصاويري متن را همراهي ميکنند.
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 .29راب��رت جي ،.مارزينو [...و ديگران]؛ ابعاد تفكر دربرنامهريزي درس�ي و تدريس؛
قدسي احقر؛ تهران :يسطرون 341 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /مدير /دانشجويان تربيت معلم /كارشناس
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :انديشه و تفكر /برنامهريزي درسي /روش تدريس /فراشناخت
چكيده :مخاطبان كتاب حاضر برنامهريزان درس��ي آموزشوپرورش هس��تند .در اين كتاب طي
هفت فصل ابعاد مختلف تفكر در برنامهريزي درس��ي مورد مطالعه قرار ميگيرد .تفكر به عنوان
اس��اس آموزش ،فراشناخت،تفكر انتقادي و خالق ،فرايندهاي تفكر ،مهارتهاي محوري تفكر،
رابط��هي دانش مربوط به حوزهه��اي درس با تفكر و كاربرد چارچ��وب عنوانها فصلهاي اين
كتاب هستند.

 .30هون��گ ،كالريس؛ احساس�ات كوچك (مجموعه)؛ ش��هرام رج��بزاده؛ تهران :ذكر،
 10 ،1388ج.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلم�ات کلي�دي :روابط عاطفي /احس��اس /آموزش كودكان /بيحوصلگي /ترس /حس��د/
خوشحالي /ناكامي /عصبانيت /غمگيني
چكيده :مجموعهي حاضر دربارهي رش��د عاطفي اس��ت و براي بچهها و كس��اني كه به آنها
اهميت ميدهند ،نگاشته شده است .كتاب شامل نقاشيهايي از كودكان دربارهي احساسات خوب
و بد آنها ،به همراه نوشتههايي كوتاه و ساده در اين زمينه است .كتاب حاضر در واقع به منظور
آشنايي کودکان با احساسات خود و رشد عاطفي آنها فراهم آمده است و به آنها كمك ميكند،
بهتر دربارهي احساسات خود حرف بزنند و آنها را ابراز كنند .عناوين اين مجموعه از اين قرارند:
احس��اس يعني چه؟ ،احس��اس بد يعني چه؟ ،بيحوصله يعني چه؟ ،ترس يعني چه؟ ،حسود يعني
چه؟ ،خوشحال يعني چه؟ ،دلسرد يعني چه؟ ،عصباني يعني چه؟ و غمگين يعني چه؟
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 .31م��ور ـ مالينوس ،جنيفر؛ اختلال در خواندن؛ مرجان حاجيباباي��ي؛ تهران :تيمورزاده/
طبيب 36 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز /معلم /والدين
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :داستان /اختالل در خواندن /خوانشپريشي
چكيده :مخاطبان در اين كتاب با دختر كوچكي به نام س��ارا آش��نا ميشوند كه به «اختالل در
خوان��دن» مبتالس��ت .اما او با تمرين و ب��ه كمك ديگران ميتواند خيلي بهتر بخواند و كش��ف
ميكند كه استعداد فوقالعادهاي دارد كه هرگز فرصتي براي بروز آن نداشته است.

 .32لچر ،دنيس بي [...و ديگران]؛ ارتباط با كودكان از طريق داستان :استفاده از داستان
براي آسانسازي برقراري ارتباط با كودكان؛ منيژه بهبودي /سيد جليل شاهري لنگرودي؛ تهران:
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 216 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /والدين
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :روابط خانوادگي /فرزندخواندگي /قصه درماني
چكيده :كتاب حاضر به زباني س��اده و به روش��ي منس��جم ،به والدين نش��ان ميدهد چگونه
داس��تانهايي خلق كنند كه به كمك آنها ،كودك بتواند مفاهيم جديد را كش��ف كند .اين كتاب
با همكاري «مركز روابط عاطفي خانواده» در «مينهس��وتا» تهيه ش��ده اس��ت و به متخصصان و
ني��ز ب��ه والديني كه كودكاني را به فرزندي پذيرفتهاند يا سرپرس��تي آنه��ا را برعهده ميگيرند،
كم��ك ميكند .در اين كتاب در فصلهاي  1ت��ا  ،3ابتدا پايهي نظري كامل و اطالعاتي مفصل
دربارهي روشهاي درمان و چگونگي ارزيابي س��طح پيشرفت ارائه شده است .سپس مدل فعال
دروني كودك و چگونگي عملكرد داس��تانها و ايجاد رابطه ،درمان و آموزش ،به والدين معرفي
ش��ده اس��ت .به اين ترتيب ،والدين ميآموزند كه چگونه داس��تانهايي ش��فابخش از خود خلق
كنن��د تا با اس��تفاده از آنها ،رابط��هي عاطفي با كودكش��ان را ارتقا دهند و رفت��ار او را اصالح
كنند .نويس��ندگان طي فصلهاي  4تا  7به ش��رح چگونگي اس��تفاده از انواع داستانها ،از جمله
داستانهاي حقطلبانه ،كودك موفق و «روانتكان» ميپردازند.
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 .33حس��ينيايرج ،جاللالدين؛ ارزشيابي براي يادگي�ري :نگاهي نو به ارزشيابي
كيفي ـ توصيفي؛ تهران :وراي دانش 198 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :ويژگيهاي عاطفي و اجتماعي دانشآموزان /ياددهي و يادگيري /ارزشيابي
كيفي توصيفي
چكي�ده« :ياد دادن ب��راي ياد گرفتن» ،اصليترين كار معلم اس��ت .براي معل��م حرفهاي ،ياد
گرفتنهاي دانشآموزان دريچهاي باز و روش��ن اس��ت ك��ه از درون آن ميتواند توان و مهارت
حرفهاي خودش را آش��كارا ببيند ،بيازمايد و ارتقا بخش��د .در اين مجموعه تكنيكهايي به منظور
آش��نايي بيشت��ر معلمان با س��اختار و نحوهي ياددهي و يادگيري دانشآم��وزان در پنج فصل با
اين عنوانها آورده ش��ده اس��ت :گذري بر روند فعاليتهاي ياددهي و يادگيري؛ چرا ارزشيِابي
توصيف��ي؟؛ اه��داف و ويژگيه��اي ارزشيابي كيف��ي و توصيفي؛ انطباق روشه��اي ياددهي ـ
يادگي��ري ب��ا عملكرد مغز؛ مراحل اج��راي ارزشيابي كيفي و توصيف��ي در كالس .همچنين در
پايان كتاب ش��ش مجموعه پيوس��ت با عنوانهاي جدول مشخصات دانشآموزان ،جدول غيبت
دانشآموزان ،جدول ثبت نتيجهي ارزشيابي دانشآموزان به تفكيك دروس ،جدول ويژگيهاي
عاطفي و اجتماعي دانشآموزان ارائه شده است.

 .34يوسفي ،حميدرضا؛ ارزشيابي توصيفي؛ تهران :كالج برتر 150 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :ارزشيابي توصيفي /هدفهاي آموزشي /پوشهي كار /خودسنجي
چكيده :نگارنده در اين مجموعه ابتدا لزوم داش��تن نگاه جديد به ارزشيابي را مورد بحث قرار
داده و سعي كرده است تا خواننده را با نگرش جديدي که نسبت به ارزشيابي دارد ،همراه سازد.
در ادامه ،چيستي ارزشيابي را با ارائهي تعاريف متعدد از ارزشيابي به بحث گذاشته و در نهايت
ابزارهاي ارزشيابي و چگونگي كاربرد آن را در فرايند ياددهي ـ يادگيري آورده اس��ت .در پايان
كتاب نمونهاي كامل از يك پوشهي كار با اهدافي چون خودسنجي و فراهم آوردن موقعيتهاي
مفيد يادگيري با پرورش نگرشهاي مثبت در فراگيرنده براي يكي از دروس طراحي شده است.
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 .35يارعلي ،جواد؛ ارزشيابي توصيفي :ابزار و روشها؛ اصفهان :نوش��ته171 ،1389 ،
ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :ارزشيابي توصيفي /ياددهي ـ يادگيري /تحوالت فراگيرندگان /علومتربيتي
چكي�ده :در ارزشياب��ي توصيفي ،معلم تغييرات و تحوالت فراگيرن��دگان را با روشها و فنون
متفاوتي بررس��ي ميكند و به صورت مش��روح و بر اس��اس شاخصهاي پيش��رفت يا اهداف از
پيشتعيين ش��ده ،به ش��كلي غيرنمرهاي به اطالع دانشآموزان و اولياي آنان ميرساند .در كتاب
حاض��ر طي س��ه فصل ابزاره��ا ،روشها و فنون مورد اس��تفاده در ارزشيابي توصيفي بررس��ي
ش��دهاند و يك راهنماي عملي براي استفاده از اين سازوكارها فراهم آمده است .كلياتي دربارهي
ارزشياب��ي و انواع آن ،اهميت و ضرورت ارزشيابي و مراحل و چگونگي آن ،موضوعهاي فصل
اول هس��تند .در فصل دوم به ابزارها و روشهاي ارزشيابي پرداخته ميش��ود .فصل س��وم به
توضيحات مربوط به نمونه برگهاي ارزشيابي توصيفي اختصاص دارد .در پايان كتاب پيوستها
و منابع گنجانده شده است.

 .36غروي ،اماننف��س؛ ارزشيابي كيفي (توصيفي) :اهداف ،انتظارات آموزش�ي و
فهرست ارزيابي؛ گرگان :مختومقلي فراغي 119 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /والدين /دانشجويان تربيت معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :آموزشوپرورش /ارزشيابي /فهرست ارزيابي /آموزش معلم
چكي�ده :يك��ي از ابزارهاي ارزيابي پيشبيني ش��ده ب��راي ارزيابي در حين فراين��د يادگيري،
«فهرس��ت ارزيابي» يا «فهرس��ت عملكردي» اس��ت كه توس��ط معلم با در نظر گرفتن اهداف
درس ،شرايط محيطي و فعاليتهاي فراگيرندگان ،قبل از تدريس تهيه و در حين فعاليت درسي
توس��ط فراگيرنده تكميل ميشود .كتاب حاضر حاوي فهرس��ت ارزيابي براي درسهاي كالس
اول ابتدايي اس��ت و براي مطالعهي آموزگاران پايهي اول ،دانشجويان تربيت معلم و اوليا در سه
بحش كليات ،فهرست ارزيابي درسهاي اول ابتدايي و چند نمونه سؤال (يا تكليف) با جدولهاي
ارزيابي تدوين شده است.
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 .37مجدفر ،مرتضي؛ ازوپ در كالس درس :بازيها ،فعاليتها و پژوهشهاي خالقيتمحور
بر مبناي تمثيلها و افسانههاي ازوپ؛ تهران :امرود 96 ،1388 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :افسانه /داستان /خالقيت /تمرين
چكيده :در اين كتاب ،نگارنده با بهرهگيري از افسانهها ،تمثيلها و داستانهاي شناخته شدهي
اي��ران و جه��ان ،تعدادي ب��ازي ،فعاليت ،تمري��ن و پژوهش خالقيت محور ،ب��ا توجه به ذوق و
عالقهي كودكان مطرح ميكند كه ميتواند در بهبود سواد خواندن آنها مؤثر باشد .از خوانندگان
انتظار ميرود پس ازپايان مطالعهي هر داس��تان ،اتفاقات ،رويدادها و حوادث آنها را دسته بندي
كنند و به پرس��شهايي دربارهي قهرمانان داس��تان ،مكانها ،خط سير زماني و ابزارها و وسايل
موجود در داس��تان پاسخگويند .همچنين ،آنان بايد پيوس��تگي بين رويدادها و حوادث داستان را
بازنمايي كنند و كلماتي را كه براي نخس��تين بار در متن با آنها روبهرو شدهاند ،مشخص سازند
و معناي آنها را با كلمات ديگري كه ميشناسند ،نشان دهند.

 .38عاب��دي كرجيبان ،زهره /كفاش ،حميدرضا؛ اس�تفاده از فيلم آموزش�ي در كالس
درس؛ تهران :محراب قلم 72 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :فيلم آموزشي در كالس درس /آموزش معلم
چكيده :كتاب حاضر براي اس��تفادهي معلمان نوشته شده و در آن روشهاي اصلي و كاربردي
اس��تفاده از فيلم آموزشي در كالس معرفي ميشود .نگارندگان ميكوشند طي شش فصل ارزش
واقعي فيلم آموزش را در افزايش مهارتها و تجربههاي يادگيري دانشآموزان و بسط و توسعهي
تجارب فرهنگي آنان به معلمان نش��ان دهند .طبقهبندي ديجيتالي بلوم ،استفاده از فيلم آموزشي
در كالس درس ،اصول اوليهي استفاده از فيلم آموزشي در كالس درس ،فيلم آموزشي به عنوان
اب��زاري در فرايند آم��وزش ،و تجزيه و تحليل فيلم عنوان فصلهاي كتاب هس��تند .نمونهاي از
بهكارگيري فيلم كوتاه در فرايند يادگيري ،و واژهنامهي فارس��ي ـ انگليس��ي در صفحات پاياني
كتاب درج شدهاند.

 32فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .39روكا ،نوريا؛ اش�يا از چه ساخته شدهاند؟؛ س��اناز محمدپور؛ تهران :تيمورزاده /طبيب،
 36 ،1389ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :اشيا /ساختن /آموزش علوم
چكيده :كودكان با مطالعهي مطالب س��اده و آس��ان اين كتاب و مش��اهدهي تصويرهاي رنگي
آن ،با موادي آش��نا ميشوند كه در تركيب خوردنيها ،نوش��يدنيها ،پوشيدنيها ،وسايل زندگي،
وس��ايل مدرسه ،خانه ،پل ،ماش��ين و ...كاربرد دارند .در پايان كتاب فعاليتهايي براي كودكان و
نيز راهنمايي والدين در راستاي مطالب كتاب درج شدهاند.

 .40هاجكينز ،فران؛ اگر تو بچهي من بودي؛ نس��رين وكيلي؛ تهران :مدرس��ه32 ،1389 ،
ص.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :عادات و رفتار حيوانات /فرزندپروري حيوانات /علوم تجربي
چكي�ده« :اگ��ر تو بچ��ه اردك من ب��ودي ،جلوي ت��و در آب راه ميرفتم و ت��و را براي ديدن
ش��گفتيهاي درياچهها و آبگيرها راهنمايي ميكردم ».كودكان با خواندن متن س��اده و جمالت
كوتاه اين كتاب و مشاهدهي تصاوير بزرگ و رنگي آن ،با محل زندگي ،نوع رفتار و عادات بچهي
حيواناتي همچون سنجاب ،سمور ،خرس ،گرگ ،روباه ،گوزن ،اردك ،گاوميش و ...آشنا ميشوند.

پایهی دوم ابتدایی 33
 .41حاجبابايي ،مرتضي؛ االغ تارا كوچولو؛ تهران :ما و شما 12 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
• کلمات کليدي :داستان آموزشي /اجتماعي شدن /آموزش با شعر /آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :در اين کتاب به زبان شعر ،داستان االغي بيان ميشود که نميتواند خودش را با محيط
اطرافش و سروصداهاي آن وفق دهد .شب هنگام خوابيدن ،صداي جيرجيرکها ،واقواق سگها
و زوزهي گرگها او را اذيت ميکند .از اين رو مجبور ميش��ود از طويلهاش دور ش��ود و به جايي
بيسروصدا برود .صبح تارا دنبال االغش ميگردد و او را پشت درختي در باغ کوچه پيدا ميکند.

 .42بهمئي ،ليال؛ الگوهاي نوين ياددهي و يادگيري (با تأكيد بر دورهي ابتدايي)؛ تهران:
آراد كتاب /كهكشان دانش 248 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :تدريس اثربخش��ي /ياددهي ـ يادگي��ري /ويژگيهاي دانشآموزان ابتدايي/
علوم تربيتي
چكي�ده :كتاب حاضر به منظ��ور باالبردن دانش علمي و عملي معلم��ان در زمينهي مفاهيم و
اصول مرتبط با تدريس و ياددهي ،و نيز آگاهي دادن در زمينهي ويژگيهاي دانشآموزان ابتدايي
و چگونگي ارتباط با آنها و كيفيت تدريس در دورهي ابتدايي نگاش��ته ش��ده است .كتاب داراي
هفت فصل با اين عنوانهاس��ت :آموزش ،تدريس و يادگيري؛ مدارس و آموزش متناسب با رشد
ك��ودكان؛ ويژگيهاي آموزشوپرورش در دورهي ابتدايي؛ انگيزش و يادگيري؛ مهارتهاي الزم
براي تدريس؛ سازماندهي تكاليف درس؛ الگوهاي نوين ياددهي و يادگيري.

 34فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .43ليدي ،لورين؛ بچهها و حفظ محيط زيس��ت  :63امان از دس�ت زباله؛ نصرت مس��رور؛
تهران :شركت انتشارات فني ايران 32 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي /تعليمات اجتماعي
• کلمات کليدي :زباله /بازيافت /آلودگيمحيط زيست /داستان آموزشي
چكيده :كتاب حاضر ،داس��تان زندگي حيواناتي اس��ت كه شهر خود« ،حيوانستان» را پر از زباله
كردهاند و يك روز متوجه ميشوند يك جاي كارشان عيب دارد .اسب آبي كه شهردار حيوانستان
است ،ميفهمد كه زبالهها در همه جاي شهر پخش شدهاند .همهي همشهريان خود را به جشن
جمعآوري زباله دعوت ميكند و پس از آن اهالي حيوانستان تصميمهاي مهمي ميگيرند.

 .44رؤوف ،علي؛ انشا درس روييدن در خود؛ تهران :آييژ 208 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :زبانآموزي
• کلمات کليدي :آموزش زبان فارسي /تمرين انشا /راهنماي آموزش
چكي�ده :کت��اب حاضر به منظور آم��وزش بهتر انشانويس��ي به دانش آموزان ن��گارش يافته و
ش��امل راهکارهايي در زمينهي خوب ديدن ،خوب ش��نيدن ،تصويرخواني ،داس��تانگويي از روي
يک تصوير ،توصيف ديدنيهاي گوناگون ،مهارتهاي نوش��تاري س��اده ،داستاننويسي ،توصيف
موضوعي ،تمرين بارش مغزي ،تمرين پرورش تخيل و خالقيت ،نوشتن يک خاطره ،نامهنگاري
و ...است.
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 .45درايكورس ،رودولف [...و ديگران]؛ انضباط بدون اش�ك :چگونه تعارضات را در كالس
درس كاهش دهيم و فضايي توأم با همكاري ايجاد كنيم؟؛ حميد عليزاده /عليرضا روحي؛ اهواز:
رسش 180 ،1388 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :کالسداري /انضباط /رفتار با کودکان /آلفرد آدلر /روانشناسي فردي
چكيده :اصول کلي و مهم روانشناس��ي فردي آلفرد آدلر عبارتاند از .1 :رفتار انس��ان هدفمند
است .2 .انسان موجودي نظاممند و اجتماعي است که اجزاي شخصيت او را نميتوان از هم مجزا
و منفک دانست .3 .انسان موجودي ذهنيتگراست که رفتارش براساس ادراکها و برداشتهاي
او شکل ميگيرد .بنابراين ،نظريهي آدلر بيش از هر چيز ،بر ارزشهاي انساني و اجتماعي تأکيد
ميکند .کتاب حاضر براس��اس نظريهي روانشناس��ي فردي او تدوين و تأليف شده و سعي شده
اس��ت رفتار معلم ،دانشآموز و والدين ،براس��اس اصول يادشده تحليل و تبيين شود .کتاب شامل
درامد ،متن در  15فصل ،دو پيوس��ت ،نمايه و واژهنامه اس��ت .آموزش به شيوهي آدلري ،آموزش
به ش��يوهي دموکراتيک ،رقابت در مدرسهي ابتدايي ،استفاده از پيامدهاي منطقي بهجاي تنبيه و
تجربههاي کالسي ،برخي مباحث کتاب حاضر هستند.

 .46نلس��ن ،جين؛ انضباط مثبت در كالس درس :طرحي ب��راي پرورش دانشآموزان بر
مبناي مهارتهاي زندگي و هوش هيجاني؛ غالمرضا حاجيحس��يننژاد /مرتضي مجدفر؛ تهران:
امرود 256 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :مدرسه /انضباط /نشستهاي کالسي اثربخش /مهارتهاي ارتباطي
چكي�ده :اين کتاب ،با طرح مباحثي دربارهي نشس��تهاي کالس��ي و ديگر روشهاي انضباط
مثبت ،راهبردهاي ياددهي  -يادگيري و شيوههاي پرورشي اثرگذار و متعددي را پيشنهاد ميکند
که راهگش��اي بسياري از مشکالت و مس��ائل رفتاري در مدرسهها و ارائهدهندهي الگوهاي رفتار
مثبت و برخورد مناس��ب با دانشآموزان خواهند بود .معلمان ،مديران ،معاونان ،مشاوران مدارس
و والدين ،مخاطبان کتاب هس��تند .مباحث در  12بخش تدوين ش��دهاند که عنوان برخي از آنها
عبارت اس��ت از :انديش��هي ادارهي مثبت کالس؛ تقويت مهارتهاي ارتباطي؛ مهارتهاي حل
مسئلهي اثربخش؛ کنار هم گذاشتن تمام بخشهاي مع ّما؛ ابزارهاي مديريتي براي انضباط مثبت
در کالس درس.

 36فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .47ابراهيمي لوبه ،نس��رين؛ ايدههاي بزرگ براي بچههاي كوچك؛ تهران :ش��هرتاش،
 159 ،1390ص.
• قطع :رحلي
• مخاطب :معلم /كارشناس
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :آموزش فلسفه /آموزش اخالق /معرفتشناسي /فلسفه براي كودكان
چكيده :كتاب حاضر براي مطالعهي معلمان دورهي ابتدايي و پيشدبس��تاني و عالقهمندان به
آموزش فلسفه براي كودكان تدوين شده است .نگارنده كوشيده است طي چهار بخش و به كمك
داس��تانهاي مصور كودكان را به فلسفه آشنا كند .آموزش اخالق ،فلسفهي اجتماعي و سياسي،
آموزش متافيزيك ،آموزش فلس��فهي ذهن ،فلس��فهي محيطزيس��ت ،آموزش معرفتشناس��ي،
آموزش فلسفهي زبان و زيباييشناسي مطالبي است كه در اين كتاب به آنها پرداخته شده است.

 .48دوبونو ،ادوارد؛ ايدهي خالق؛ بنفشه آشناقاسمي؛ تهران :ايرانبان 180 ،1389 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم /دانشجويان تربيت معلم
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :بازي و تمرين /پرورش خالقيت /برانگيختن خالقيت /ايدهي خالق
چكيده :ادوارد دوبونو ،اس��تاد پيشگام در تكنيك ايدهي خالق ،در اين كتاب  62بازي و تمرين
متفاوت ارائه كرده اس��ت كه در آنها از كلماتي اتفاق��ي به عنوان محركهايي براي برانگيختن
خالقيت و تفكر موازي استفاده ميشود .كتاب بسيار ساده ،عملي و سرگرمكننده است و هر فردي
ميتواند به منظور خلق ايدههاي خارقالعاده از آن استفاده كند.
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 .49مين��رز ،چري؛ با هم ب�ودن را ياد بگيريم (مجموعه)؛ فرزانه كريمي؛ تهران :قدياني،
 10 ،1386ج.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلم�ات کليدي :مهارتهاي زندگي /مهارتهاي اجتماعي در كودكان /راه و رس��م زندگي/
مهربان��ي /ادب /گفتوگو /انديش��ه و تفكر /روابط با ديگ��ران /عواطف در كودكان /اضطراب در
كودكان /پشتكار /مهارت گوش دادن /مشاركتپذيري /بازيهاي كودكان /ترس در كودكان
چكيده :هدف اين مجموعه ،تش��ويق بچهها به همراهي و با هم بودن اس��ت و به اين منظور
ميکوش��د با زبان مخاطب ،به او بگويد که براي اين همراه��ي و همدلي چه کارهايي بايد کرد.
عناوين کتابهاي اين مجموعه از اين قرارند :با ادب و مهربان باشيم؛ با گفتوگو مشكل را حل
كني��م؛ با يكديگر همدلي كنيم؛ بكوش��يم و ادامه دهيم؛ گوش كني��م و ياد بگيريم؛ مراقب همه
چيز باش��يم؛ ميخواهي با هم بازي كنيم؟؛ نوبتي بازي كنيم؛ وقتي ميترسيم؛ همهجا مقررات را
رعايت كنيم .در انتهاي هر کتاب براي تقويت اين رفتارها در كودكان ،روشهايي را به بزرگترها
پيشنهاد ميدهد كه ميتوانند به کودک کمک کنند.

 .50كم ،فيليپ؛ با هم فكر كردن :كندوكاوهای فلسفي براي كالس؛ مژگان رشتچي/
فرزانه شهرتاش؛ تهران :شهرتاش 154 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :فلسفه براي كودكان /كندوكاو مشترك /ابزارهاي تفكر
چكيده :درونمايهي اصلي اين كتاب آن اس��ت كه ما ميتوانيم به مفيدترين شكل ،خوب فكر
كردن را در كالس از طريق تش��ويق كودكان به كندوكاو و اس��تدالل گروهي دربارهي مس��ائل
مهم تقويت كنيم .در كتاب حاضر طي سه قسمت و هفت فصل ،مهارتهاي تفكر به كودكان و
نوجوانان آموزش داده ميشود .در اين راستا ،نگارنده بيشترين تأكيد را روي داستان دارد؛ چرا كه
معتقد است ادبيات كودكان منبع سرشاري از درونمايههاي فلسفي است .فراگيري شيوهي مؤثر
فكر كردن ،راهاندازي كندوكاو مش��ترك ،آمادهسازي طرح بحثها و ساير مطالب كمكآموزشي،
و ابزارهاي تفكر (ابزارهاي مفهومي و استداللي) از مباحث كتاب هستند.

 38فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .51تبريزي ،نرگس؛ بازي با حرف و كلمه :تقويت مهارتهاي يادگيري؛ تهران :مبنا،
 80 ،1389ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• موضوع درسي :زبانآموزي
• کلم�ات کليدي :اختالالت يادگيري /مهارتهاي يادگيري /تواناييهاي ذهني /زبانآموزي/
پيشرفت تحصيلي
چكي�ده :بين  5تا  10درصد دانشآم��وزان دورهي ابتدايي به نوعي دچ��ار اختالالت يادگيري
هستند .آنهايي که اختالالت شديدتري دارند ،با وجود داشتن هوش کافي ،قادر به يادگيري يک
يا چند درس نيستند .آنهايي هم که داراي اختالالت خفيفتري هستند ،پيشرفت تحصيليشان
کمتر از ميزان هوش و استعدادش��ان اس��ت .در اين کتاب به منظور پ��رورش تواناييهاي ذهني
کودکان 180 ،تمرين متنوع به صورت بازي با کلمه و حرف ارائه شده است تا مخاطبان با انجام
آنها ،قدرت ابداع و خالقيت خود را باال ببرند .اس��تفاده از نقاش��يهاي گوناگون که رنگ کردن
آنها به عهدهي کودکان گذاش��ته ش��ده اس��ت ،درک آنها را باالتر ميبرد و موجب تشويقشان
ميشود .در پايان کتاب ،پاسخ تمرينها درج شده است.

 .52كاب ،ويك��ي؛ بازي با علم (مجموعه)؛ ش��هال انتظاريان؛ تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 3 ،1389 ،ج.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلم�ات کلي�دي :آزمايش /آم��وزش علوم /ني��روي جاذبه /انعكاس ن��ور /ويژگيهاي آب/
چسبندگي
چكيده :ميداني چه چيزي باعث افتادن اجس��ام ميش��ود؟ نيرويي که به آن جاذبه ميگويند .تا
وقتي که روي زمين هستيم ،نميتوانيم از دست اين نيرو فرار کنيم .نيروي جاذبه هميشه اجسام
را به طرف خودش ميکش��د ...اين بخش��ي از کتاب «به زمين ميخورم» از مجموعهي بازي با
علم اس��ت .دو کتاب ديگري که از اين مجموعه مناسب معرفي شده است ،عبارتاند از :خودم را
ميبينم و خيس ميش��وم .کتاب اول چنانکه ميتوان حدس زد دربارهي نور اس��ت و کتاب دوم
دربارهي آب .خواننده با آزمايش و بازي به خواص نور و آب پي ميبرد.

پایهی دوم ابتدایی 39
 .53افالطوني ،نازنين؛ بازيهاي دبستاني و ورزش؛ تهران :بامداد كتاب 126 ،1387 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :تربيت بدني
• کلمات کليدي :ورزش مدارس /ايران /راهنماي آموزشي /معلم نمونه /تربيت بدني
چكي�ده« :بازي كودكان» پديدهاي اس��ت كه در تمدن و فرهنگ جوام��ع گوناگون در همهي
دورانه��ا توجه افراد را به خود جلب كرده اس��ت .كودك تمايل زيادي به دويدن و جس��توخيز
ك��ردن دارد و اين امر همواره تأثير عميق��ي در زندگي او به جاي ميگذارد .مخاطب با مطالعهي
اي��ن كتاب ب��ا موضوعاتي همچون :مهمتري��ن خصوصيات و ويژگيهاي معل��م نمونه ،مديريت
كالسي ،بازي ،ورزش و تربيت بدني ،آثار تربيتي بازي در كودكان ،ارتباط ورزش با تربيت بدني،
و مقايسهي محيط كالسي باز و بسته (سنتي) آشنا ميشوند.

 .54علوي ،س��يد حسين [...و ديگران]؛ بازيهاي دبس�تاني ،پرورشي ،بومي و محلي؛
تهران :حفيظ 86 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :تربيت بدني
• کلمات کليدي :بازيهاي محلي /بازيهاي دبستاني /تئوري بازيها /مهارتهاي زندگي
چكيده :بازي كودك وسيلهاي اس��ت براي فراگيري سازگاريهاي اجتماعي ،رشد قوهي بيان،
همكاري با ديگران ،و در مجموع كسب مهارتهاي زندگي .كتاب حاضر در شش فصل به برخي
ويژگيه��ا ،نقطه نظرات و فرضيات در زمينهي بازيهاي ك��ودكان ميپردازد .تئوريهاي بازي،
اصول كالسداري ،تقسيمبندي بازي ،طبقهبندي بازيها ،بازيهاي دبستاني ،و بازيهاي بومي
عنوانهاي برخي فصلهاي كتاب هستند.

 40فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .55تاجيك پير ،عقيل؛ بازيهاي فراموش شده؛ تهران :پلك 27 ،1389 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :تربيت بدني
• کلمات کليدي :بازيهاي نمايشي /تربيتبدني /كودكان ايراني /مهارتهاي اجتماعي
چكيده :بازيها در پيش��برد انگيزهي همزيس��تي و همياري و ايجاد حس تعاون در انسان نقش
مهم��ي را ايفا ميكنند .بازيها در عين س��ادگي ميتوانن��د بهترين تأثير را در روح و روان و فكر
آدمي بگذارند .در كتاب حاضر 42 ،نوع بازي معرفي و نوع انجام آنها ش��رح داده ميشود .برخي
از اين بازيها عبارتاند از :آفتاب مهتاب؛ اتلمتل؛ برجك بازي؛ تاببازي؛ دوزبازي؛ زور زورك؛
كمربند بازي.

 .56پالمر ،دبورا ام.؛ بازيهاي كنترل خش�م براي ك�ودكان؛ امير جهانيان نجفآبادي/
حديث ايماني؛ اصفهان :كياراد 220 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :کنترل خشم /بهداشت رواني /بازي آموزشي /آموزش کودکان
چكيده :مهارت «کنترل خش��م» از جمله مهارتهاي زندگي اس��ت .نويسندهي کتاب حاضر به
منظور اينکه فرزندان از دوران کودکي با اين مهارت آش��نا شوند ،فنون کنترل خشم را از طريق
بازيه��اي متن��وع در کتاب ارائه ميده��د .کتاب در دو بخش فراهم آمده اس��ت :در بخش اول
مطالبي دربارهي کنترل خش��م ،درک خشم ،علل انجام بازيها براي کنترل خشم ،سازماندهي
محيط عاطفي و ...آمده است .در بخش دوم انواع بازيها و چگونگي انجام آنها بهمنظور کنترل
خشم معرفي ميشود.
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 .57ش��ر ،بارب��ارا؛ بازيهاي ه�وش 101 :بازي آس�ان براي افزاي�ش هوش؛ امير
جهانيان نجفآبادي /حديث ايماني؛ اصفهان :كياراد 272 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :دانشآموز /معلم /والدين /مشاور
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :بازي آموزشي /افزايش هوش /سرگرمي خانوادگي /علوم تربيتي
چكيده :نويس��نده در اين کتاب طي پنج فص��ل مهارتهاي بصري  -فضايي ،کالمي ،رياضي،
حس��ي ،حرکتي و ميانفردي را به وس��يلهي  101مهارت به ش��يوهي بازي به کودکان آموزش
ميده��د .يکي از ويژگيهاي کتاب اين اس��ت که عالوه بر طبقهبن��دي مهارتها ،هر مهارت را
نيز به س��ه قسمت زير شش سال ،باالي شش سال و تمامي سنين تقسيم کرده است تا آموزش
دهندگان بتوانند براس��اس دورههاي متفاوت ،مهارت مورد نظر را انتخاب و در خود تقويت کنند.
مخاطبان کتاب ،متخصصان روانشناسي کودک ،والدين و مربيان هستند.

 .58بورژوا ،پالت؛ باش�گاه س�ري فرانكلين؛ شهره هاش��مي؛ تهران :پيك دبيران،1388 ،
 28ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
• کلمات کليدي :بازيهاي گروهي/همانديشي/ارتباط گروهها
چكيده :فرانكلين الكپش��تي است كه به بازيهاي گروهي بسيار عالقه دارد .او براي خودش
يك مخفيگاه س��ري درس��ت كرده است و به همراه دوس��تانش -خرس ،خرگوش و حلزون -در
آنجا به بازي مش��غول ميش��وند .س��گ آبي دوس��ت دارد به گروه آنها بپيوندد؛ اما جاي آنها
كوچك اس��ت .الکپش��ت تصميم ميگيرد براي خودش باش��گاه ديگري درس��ت كند كه فقط
اعضاي گروه خودش اجازهي ورود به آن را داش��ته باش��ند .فرانكلين و دوس��تانش ،ميخواهند
كارهاي آنها را ببينند و در بازيهايش��ان ش��ريك ش��وند و ...كودكان با مطالعهي اين كتاب و
مش��اهدهي تصاوير آن ياد ميگيرند كه چگونه ميتوانند به همراه دوستانش��ان بازيهاي دسته
جمعي انجام دهند و ديگران را عضو گروه خود كنند.

 42فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .59جيحاني ،حميد؛ باغ قرآن؛ تهران :عروج انديشه 16 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• موضوع درسي :قرآن
• کلمات کليدي :آموزش قرآن /شعر /زبان قرآني /تربيت ديني
چكيده :در کتاب حاضر به زبان شعر و به همراه تصويرهاي رنگي ،کودکان با قرآن ،الفباي زبان
قرآني ،حرکات کوتاه ،صداهاي بلند ،س��کون ،تش��ديد و تنوين آش��نا ميشوند .در پايان ،سورهي
حمد و اخالص را ميخوانند.

 .60گلرس��ن ،روت؛ باهوشها (مجموعه)؛ مليحه ش��كوهي؛ تهران :نغمه نوانديش،1389 ،
 5ج.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :آزمايش /صدا /ضربه /محيط زيست /نور و سايه /آموزش علوم تجربي
چكيده :كودكان با مطالعهي مجموعهي حاضر و انجام آزمايشهاي سادهي آن با انواع صداها،
محیط پیرامون و تأثير نور روي اشيا آشنا ميشوند .نویسنده در هر کتاب به یک موضوع پرداخته
و وسايل مورد نياز هر آزمايش و طرز انجام كار را به دقت شرح داده است .برای نمونه در كتاب
«آزمايشهايي دربارهي نور و سايه» اطالعاتی مانند این آمده است :اهميت پوشيدن لباسهايي
با رنگ تيره يا روش��ن؛ اجس��امي كه نور را عبور ميدهند يا نميدهند؛ چگونگي تش��كيل سايه؛
چگونگي ايجاد انواع رنگها توس��ط اشعهي آفتاب؛ اهميت انرژي خورشيد؛ چشمان گربه و چراغ
ش��برنگ در تاريكي؛ چگونگي توليد رنگينكمان؛ ساعت آفتابي ،سرعت نور در اشيا؛ بازتاب نور؛
چش��مهاي ژلهاي .انتظار میرود كودكان با انجام آزمايشهاي سادهي اين كتاب مفاهيم مذكور
را بهتر درككنند.
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 .61ليك ،دايان /نان ،دانيل؛ ببين و مقايس�ه كن (مجموعهي هشت جلدي)؛ مجيد عميق؛
تهران :پنجره 128 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :حيوانات /اندامها /زيستشناسي /ساق /دم /گوش /دهان /شباهت و تفاوت
چكيده :مجموعهي هش��ت جلدي حاضر كه در يك مجلد چاپ ش��ده ،دربردارندهي تصاويري
طبيعي از پا ،س��اق پا ،دم ،دهان ،بيني ،بال ،چش��م و گوش انواع حيوانات است و به كمك متني
س��اده و روان ،مخاطبان را با ش��كل ،اندازه ،كاربرد ،ش��باهت و تفاوت اندام انواع حيوانات آش��نا
ميكند.

 .62واندويل ،اگنس /النسينا ،ميشل؛ دايرةالمعارف كوچك من دربارهي :بدن من؛ رويا خوئي؛
تهران :محراب قلم 36 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
• کلمات کليدي :اعضاي بدن /دستگاههاي بدن /تغييرات بدن /آموزش علوم تجربي
چكيده :دايرةالمعارف حاضر به منظور آشنايي كودكان با بدن انسان و تفاوتهاي بدني دختران
و پس��ران ،نقش پوست و مو ،ماهيچه و استخوان ،ريه و قلب ،فعاليت مغز و كنترل اعضاي بدن،
نق��ش اعضاي بدن ،فوايد تغذيه و خواب ،حالته��اي متفاوت بدن ،مراقبت از بدن به روشهاي
گوناگون ،علل برخي دردها ،بزرگ ش��دن و تغييرات بدن و ..به زبان ساده و با تصويرهاي رنگي
نگارش يافته است.
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 .63هويت ،سالي؛ براي سلامتي من خوب است (مجموعه)؛ اميتسا مسعودي؛ تهران:
پيدايش 4 ،1388 ،ج.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :س��بزيجات /مواد معدني /ش��ير /پروتئين /گوش��ت /ميوه /تغذيه /ويتامين/
آموزش علوم /ارزش غذايي
چكيده :سبزيجات سرشار از ويتامين و مواد معدني هستند .اعضاي بدن ما به ويتامينها و مواد
معدني نياز دارند تا بتوانند س��الم بمانند و با ميكروبها مبارزه كنند .ش��ير ،ماست و پنير پروتئين
دارند .پروتئين به ما انرژي ميدهد و كمك ميكند تا رشد كنيم .آنها همچنين سرشار از ويتامين
و مواد معدني هستند كه به سالمتي چشم ،پوست و موي ما ياري ميرسانند .گوشت و ماهي نيز
پر از پروتئين هستند .ميوهها هم سرشار از ويتامين و مواد معدنياند .بدن ما به ويتامينها و مواد
معدني نياز دارد تا سالم باشد .ميوه همچنين داراي فيبر و قند طبيعي است .اين مجموعه دربارهي
گروههاي غذايي مورد نياز بدن و اهميت و ارزش آنها با کودک صحبت ميکند .در پايان كتاب،
مخاطبان با نحوهي تهيهي چند غذاي ساده آشنا ميشوند.

 .64گ��روه نويس��ندگان؛ بچهها و حفظ محيط زيس��ت :برق براي ك�ودكان؛ هايده كروبي؛
تهران :شرکت انتشارات فني ايران 24 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :صرفهجويي /برق /انرژي
چكيده :انرژي برق به س��بب ويژگيهايي كه دارد ،از سودمندترين انرژيهاست .در ايران توليد
عمدهي برق از طريق س��وختهاي فس��يلي صورت ميگيرد .اين سوختها آلودهكنندهي محي 
ط
زيس��ت هس��تند و به زودي تمام ميش��وند .بنابراين بايد در مصرف برق دقت كرد .كودكان در
اين كتاب مصور به همراه متن س��اده ،نقاش��يو س��رگرميهاي متنوع با انرژي برق ،توليد برق،
صرفهجويي و راههاي درست مصرف آن ،و همچنين ديگر منابع توليد انرژي آشنا ميشوند.
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 .65بس ،گريم؛ بركهي آب؛ پريسا مثمري؛ تهران :مدرسه 32 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :رياضي /علوم تجربي
• کلمات کليدي :آموزش رياضي /آموزش علوم تجربي /داستان آموزشي
چكيده :كتاب حاضر به منظورآش��نايي كودكان با شمارش اعداد ،انواع حيوانات و خشكسالي
تدوين شده و شامل داستاني است كه در آن حيوانات مختلف به يك بركهي آب نزديك ميشوند
و آب ميخورند .اما كمكم آب تمام و بركه خشك ميشود و حيوانات از آنجا ميروند .تا اينكه
سرانجام باران ميبارد و حيوانات دوباره به آنجا برميگردند.

 .66م��ور ـ مالين��وس ،جنيف��ر؛ برنده ش�دن همه چيز نيس�ت!؛ الناز محمدپ��ور؛ تهران:
تيمورزاده /طبيب 36 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :مسابقه /روحيهي ورزشکاري /مهارتهاي زندگي
چكي�ده :مخاطبان با مطالعهي اين کتاب درمييابند که داش��تن روحيهي پهلواني و جوانمردي
در مس��ابقهها ،بهتر از اين اس��ت که آنها دس��ت به هرکاري برنند تا برنده شوند؛ چرا که زير پا
گذاش��تن قوانين بازي ميتواند صدماتي را براي بازيکنان به ارمغان بياورد که گاهي ممکن است
جبرانناش��دني باش��د .در داستان اين کتاب ،دو تيم در مسابقهي هاکي شرکت کردهاند و هر تيم
تالش ميکند که برنده ش��ود و جام قهرماني را به مدرس��هی خود بب��رد .آنها فکر ميکنند که
مهمترين وظيفهش��ان برنده شدن اس��ت .بنابراين فراموش ميکنند که با رعايت قوانين ،عادالنه
و جوانمردان��ه بازي کنند تا اينکه يک بازيکن صدمه ميبيند .در پايان کتاب ،فعاليتهايي براي
مخاطبان در نظر گرفته ش��ده است؛ همچون درست کردن يک پوستر تبليغاتي و مدال و طراحي
يک بازي.

 46فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .67عارفني��ا ،عليرضا؛ به نام خداوند رنگين كمان :مجموعه فعاليتهاي ياددهي؛
مشهد :ضريح آفتاب 16 ،1387 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :قرآن
• کلمات کليدي :قرآن /قرائت /فعاليت قرآني
چكي�ده :آنچه در اي��ن كتاب در اختيار مخاطبان قرار ميگيرد ،مجموعه فعاليتهايي در ارتباط
با آيهاي از قرآن اس��ت كه چند عنوان از فعاليتهاي اساس��ي از قبيل نقاشي ،شعر ،داستانگويي
خ�لاق ،نمايش خالق را در ب��ردارد .كتاب به منظور يادگيري پاي��دار و لذتبخش مفاهيم قرآن
كريم براي كودكان تهيه شده است.

 .68قرباني ،قربانعلي؛ به ياد داشته باشيم؛ تهران :دانش آفرين 208 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /والدين /مدير /كارشناس
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :كلمات قصار /تعليم و تربيت /آيات قرآن /روايات /سخنان بزرگان
چكيده :كتاب حاضر كه براي مطالعهي معلمان ،معاونان ،مديران مدارس ،والدين ،كارشناس��ان
و مس��ئوالن نظام تعليم و تربيت تدوين ش��ده ،حاوي كلمات قصار و جملههاي مختصر و مفيد
دربارهي تعليم و تربيت اس��ت .مطالب كتاب از آيات و روايات ،احاديث پيامبر اكرم(ص) و امامان
معصوم(ع) ،و نيز سخنان بزرگان ادب فارسي ،ضربالمثلها و ديگر نويسندگان مطرح در سطح
جهان گردآمده است.

پایهی دوم ابتدایی 47
 .69براز ،طيبه؛ بهترين مسافر؛ تهران :مدرسه 12 ،1387 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• کلمات کليدي :حضرت يونس(ع) /شعر /آموزش مذهبي /داستانهاي قرآني
چكيده :يك نهنگ غول اندام /يونس نبي را خورد /تا نبي به خود آيد /با خودش به سرعت برد/
در دل نهنگ او هي /با خدا نيايش كرد /توبه كرد از كارش /التماس و خواهش كرد .كودكان در
اين كتاب با داستان بلعيده شدن حضرت يونس(ع) به وسيلهي نهنگ ،پشيماني قومش وپذيرفته
شدن توبهي او توسط پروردگار به زبان شعر آشنا ميشوند.

 .70مجدفر ،مرتضي؛ بيدپا در كالس درس :بازيها،فعاليتها و پژوهشهاي خالقيتمحور
بر مبناي تمثيلها و افس��انههاي كليله و دمنه براي توسعهی سواد خواندن در ميان دانشآموزان
دبستاني؛ تهران :امرود 112 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :دانشآموز /معلم /والدين
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :تمثيل /افسانه /آموزش خالقيت /كليله و دمنه /داستان آموزشي
چكيده :س��ومين مجلد از مجموعهي «توسعهي سواد خواندن در ميان دانشآموزان دبستاني»،
ش��امل بازيها ،فعاليتها و پرورشهاي خالقيتمحور بر مبناي تمثيلها و افس��انههاي «كليله
و دمنه» اس��ت .هدف از تدوين اين مجموعه توس��عهي س��واد خواندن بين دانشآموزان دورهي
ابتداي��ي و تقويت مطالعهي كتابهاي غيردرس��ي از راه آش��نا كردن فراگيرن��دگان با نمونههاي
برجس��تهي فولكل��ور ،فرهنگ و ادبيات تمامي ملل جهان اس��ت .در كت��اب از خوانندگان انتظار
م��يرود پس از مطالعهي هر داس��تان ،اتفاق��ات ،رويدادها و حوادث آنها را دس��تهبندي كنند و
به پرس��شهاي خواسته شده پاس��خ گويند .همچنين پيوستگي بين رويدادها و حوادث داستان را
بازنمايي كنند و كلماتي را كه براي نخس��تين بار در متن با آنها روبهرو شدهاند ،مشخص سازند
و معناي آنها را با كلمات ديگري كه ميشناسند ،بیان کنند.

 48فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .71ش��ارپ ،آن مارگارت /اس��پليتر ،لورنس جوزف؛ بيمارستان عروسكها :همراه با كتاب
راهنماي معلم «با دنياي من آشنا شويد» :كندوكاوهاي فلسفي براي كودكان دورهي پيشدبستان
و سالهاي اول دورهي ابتدايي؛ فاطمه رنجبران /مانا پار؛ تهران :شهرتاش 120 ،1390 ،ص.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :راهنماي آموزش /تفکرات فلسفي /آموزش کودکان /علوم تربيتي
چكيده :کتاب «بيمارس��تان عروس��کها» به همراه کتاب راهنماي معل��م آن به نام «با دنياي
من آش��نا شويد» ،راهنمايي براي آشنايي کودکان دورهي پيش دبستاني و سالهاي اول دورهي
ابتدايي با تفکرات فلس��في است .معلمان با استفاده از طرح بحثها و تمرينها به کودکان کمک
ميکنند دربارهي دنياي اطراف خود عميقتر فکر کنند و مفاهيم وابسته به تجارب روزمرهي خود
را بکاوند :چه چيزي واقعي است؟ از کجا بدانيم رنگ چيست؟ «بهترين» دوست کيست؟ و...

 .72براون ،س��الي؛ پانصد نکته براي معلمان؛ س��عيد خاکسار؛ تهران :موزون176 ،1390 ،
ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلم�ات کلي�دي :مديريت كالس /تدري��س مؤث��ر /برنامهريزي و ارزشياب��ي /حمايت از
يادگيري /علوم تربيتي
چكي�ده :كت��اب حاضر حاوي نكات و راهنماييهايي اس��ت كه طي س��اليان متمادي توس��ط
آموزگاران مجرب جمعآوري ش��دهاند 52 .مجموعهي ده نكتهاي در كتاب وجود دارد كه هر يك
از آنها به خودي خود نسبت ًا كامل است .اين مجموعهها تحت شش عنوان اصلي آورده شدهاند:
روشهاي تدريس مؤثر و مديريت كالس؛ برنامهريزي و ارزشيابي؛ اس��تفادهي درس��ت از منابع
علمي و آموزش��ي؛ حمايت از يادگيري دانشآموزان؛ ارائهي حمايتهاي فردي و معنوي؛ همكار
مفي��د بودن .دس��تهبندي مطالب به اين ترتيب به مخاطبان كم��ك ميكند كه هنگام ورق زدن
كتاب ،جذابترين قسمتهاي آن را انتخاب و مطالعه كنند.
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 .73فابر ،آدل؛ پدر و مادر مرا بفهميد :چگونه به كودكمان گوش كنيم ،چگونه با او
صحبت كنيم؛ فاطمهسادات موسوي؛ تهران :ما و شما 294 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :والدين
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :روابط والدين و فرزندان /تعليم و تربيت /كنترل احساسات /خودكفايي فردي
چكي�ده :والدي��ن با مطالعهي راهكارهاي ارائه ش��ده در هفت فصل كت��اب حاضر ميتوانند به
كودكان خود بياموزند كه چگونه با احساساتش��ان كنار بيايند و آنها را تشويق كنند كه در كارها
همكاري داشته باشند .والدين ميتوانند روشهاي بهتري به جاي تنبيه برگزينند و كودكانشان را
تشويق كنند كه به خودكفايي برسند .به اين ترتيب ،كودك از نقش بازيكردن آسوده ميشود و
روابطي عالي بين والدين و فرزندان بهوجود ميآيد.

 .74كاويتسل ،جوواني؛ پرستار؛ مليحه اسماعيلي؛ تهران :تيمورزاده /طبيب 10 ،1389 ،ص.
• قطع :قالبی
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
• کلمات کليدي :پرستاري /كمكهاي اوليه /آموزش علوم
چكيده :در اين كتاب كه به شكل آدمك پرستار تهيه شده است ،مخاطبان ميتوانند با ورقزدن
و مطالعهي آن و مش��اهدهي تصويرهايش ،با ابزار كار پرستار ،لباس مخصوص او ،كار پرستاران
در بيمارستان ،پروندهي بيمار ،پرستار مدرسه ،مراقبت اورژانس و ...آشنا شوند.

 50فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .75حسيني ،افضلالسادات؛ پرورش خالقيت در كودكان ( 5-11ساله)؛ تهران :مهاجر،
 4 ،1390ج.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :خالقيت /نقاشي /استفاده از اشيا /آموزش كودكان /پرورش خالقيت کودک/
بازيافت /نگاه تازه به اشيا /فكرهاي تازه
چكيده :اين مجموعه در چهار جلد فراهم آمده اس��ت :نقاش��يهاي خالق؛ يك جور ديگر نگاه
كن؛ يك عالمه فكرهاي تازه ،يك عالمه كارهاي تازه؛ دنياي وارونه ،دنياي خيالي .در اولين جلد
از مجموعهي حاضر ،كودكان تشويق ميشوند با استفاده از خطهاي جورواجور يا تخمه ،كشمش،
خردهتراشهاي مداد و ...نقاش��ي بكشند .در دومين دفتر ،به كودكان آموزش داده ميشود كه به
اشياي اطراف خود طور ديگري نگاه كنند و از آنها استفادههاي جديدي بهعمل آورند .كودكان
با ساختن كاردستي از اشياي دورانداختني خالقيت خود را به تماشا ميگذارند .در كتاب سوم اين
بحث پيش کش��يده ميش��ود که «اگر دنيا وارونه شود ،چه اتفاقي ميافتد؟» اين پرسش بهانهاي
اس��ت تا بچهها بکوش��ند وارونه فكر كنند و نقاشيهايي بكش��ند که دنياي وارونهي آنها را به
ط دادن چيزهاي ظاهراً ناجور به هم ،قدرت
نماي��ش بگذارد .در چهارمين جلد نيز كودكان با رب�� 
خالقي��ت خود را باال ميبرند .گفتني اس��ت جدا از اين چهار کتاب ،يک کت��اب راهنما نيز براي
معلمان و والدين نگارش يافته است که در جاي ديگري معرفي شده است.

 .76كرفت ،آنا؛ پرورش خالقيت در كودكي؛ مهدي نوراني؛ اهواز :رسش 304 ،1388 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :خالقيت خرد /انديشه و تفکر خالق /آموزش خالقيت
چكيده« :خالقيت خرد» تنها يک برنامهي آموزش��ي نيست ،بلکه توانايي مسيريابي در زندگي،
انجام عمل و ارزيابي موارد مؤثر و کامکارانه اس��ت .تمام��ي کودکان توانايي «خالقيت خرد» را
دارا هس��تند و تمامي آموزگاران بايد بتوانند به گونهاي تدريس کنند که تجارب يادگيري پر معنا
و مهمي را که از ظرفيت خالقيت خرد برخوردارند ،در اختيار کودکان قرار دهند .در کتاب حاضر،
طي س��ه بخش و  12فصل مس��ئلهي خالقيت و گس��ترش دامنهي آن بررسي و تبيين ميشود.
برنامهي آموزش��ي دورهي مهد کودک و دبس��تان ،کاوش و ارزيابي خالقيت خرد و بهکارگيري
خالقيت خرد در آموزش دورهي ابتدايي ،ازجمله مباحث اين کتاب هستند.
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 .77مك گرگور ،سينتيا؛ پرورش كودك خالق از راه فعاليتهاي فكري ،بازيو بهكار
گيرياستعدادهاي ذهنهاي جوان؛ فرح اژدري /الهه رضوي؛ تهران :قطره120 ،1389 ،
ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم /والدين
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :پرورش خالقيت /بازي و سرگرمي /آموزش كودكان
چكيده :نيروي خالقيت نيز درست مثل ماهيچههاي بدن به ورزش ،تمرين و تقويت نياز دارد.
براي پرورش اندام و ماهيچهها هيچ راهي به جز پرداختن به فعاليتهاي س��خت جس��ماني كه
گاه طاقتفرس��ا و ناخوشايند اس��ت ،وجود ندارد .اما پرورش «ماهيچههاي خالقيت» نه تنها به
فعاليتهاي توانفرس��ا نياز ندارد ،بلكه بس��يار لذتبخش و نش��اطآور نيز هست .نويسنده در اين
كتاب با برانگيختن نيروي تفكر و گس��ترش اس��تعداد نويس��ندگي ،از طريق ارائهي دهها بازي و
سرگرمي به مخاطبان كمك ميكند تا خالقيت خود را باال ببرند.

 .78جنگين��ز ،بگيج��ي؛ پ�رورش معنويت در ك�ودكان ،نوجوانان و ك�ودك درون:
راهكارهاي ساده و عملي؛ س��هيال محمودكاليه /مينا جهانگيري؛ تهران :نخستين،1390 ،
 200ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم /والدين
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• کلمات کليدي :آموزش كودكان تعليمات ديني /پرورش معنويت
چكيده :در شرايطي كه كودكان و نوجوانان در معرض انواع ديدگاههاي مختلف و گاه متناقض
قرار دارند كه دانهي ترديد و بدگماني را در دل آنها ميكارد ،آموزش اصول معنوي به آنها به
ش��يوهي س��اده ،قابل درك و با اشياي قابل دسترس ،بسيار اهميت دارد .زيرا علف هرز ترديد و
بدگماني در مورد اين اصول را در آنها ريش��هكن ميكند و ياد ميگيرند با روش ساده و منطقي
از عقاي��د خود دفاع كنند .به عالوه ،ب��اور و ايمان به اين اصول ،باعث پايبندي و بالندگي آنها
ميش��ود و در پيچ و خمهاي زندگي همواره هدايتش��ان ميكند .در كتاب حاضر به كمك وسايل
س��اده و انجام فعاليتهاي��ي ،برخي اصول معنوي به كودكان آموزش داده ميش��ود .آموزهها در
سطح مبتدي ،متوسط و پيشرفته هستند.

 52فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .79بهمن ،ش��هناز /مافيني ،هلن؛ پرورش هوش هيجاني كودكان؛ حس��ن رس��تگارپور؛
تهران :بينالمللي گاج 120 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :آموختن /روانشناسي /محيط كالس /هوش هيجاني
چكي�ده« :هوش هيجاني» انتخاب هوش��يارانهي تفكر ،احس��اس و عمل براي دس��تيابي به
بهترين نتيجه در ارتباط با خود و ديگران اس��ت .در اين كتاب چهار ركن اساس��ي هوش هيجاني
مورد بررسي قرار ميگيرد ،كه عبارتاند از :خودآگاهي؛ خود مديريتي؛ آگاهي از تعامالت انساني
و مديري��ت روابط با ديگ��ران .مخاطبان ميتوانند در اين كتاب ،با مطالعهي تاريخچهي نظري و
راهكاره��اي عملي ،به پياده كردن تكنيكهاي هوش هيجاني در كالس درس بپردازند و باعث
باالرفتن مهارتكودكان در اين زمينه شوند.

 .80بريس��تو ،ب��ووي.دارل؛ پنير تو را من جابهجا كردم؛ س��عيد خاكس��ار؛ تهران :موزون،
 124 ،1389ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :مدير
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :خودسازي /موفقيت /تحول /تغيير
چكيده :اين كتاب نه يك فكاهي ،بلكه يك طنز است :آن هم طنزي كه هر عبارتش كنايهاي
اس��ت؛ كنايهاي چند پهلو ،كنايهاي به شخصيتهاي سياسي ،فرهنگي و ضربالمثلهاي غربي
همچنين به گونه طنز و لطيفه شامل پيامهايي است براي خودسازي.
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 .81جانس��ون ،اسپنسر؛ پنير مرا كي جابهجا كرد؟؛ س��عيد خاكسار؛ تهران :موزون،1389 ،
 76ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :مدير
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :موفقيت /داستان آموزشي /كتاب دوزبانه /انطباق با تغيير
چكيده« :پنير مرا کي جابهجا كرد؟» داس��تان سادهاي است كه حقايقي عميق را دربارهي تغيير
آشكار ميكند .اين داستان جالب و شگفتانگيز در مورد چهار شخصيت است كه در «مارپيچي»
زندگي ميكنند و به دنبال «پنيري» ميگردند تا آنها را س��ير و ش��ادمان سازد .پنير استعارهاي
اس��ت براي هر آنچه در زندگي ميخواهيد :كار خوب ،رابطهاي عاشقانه ،پول ،دارايي ،سالمتي،
يا آرامش روحي .در اين داس��تان ،ش��خصيتها با تغيير غيرمترقبه و پيشبيني نش��دهاي روبهرو
ميش��وند .س��رانجام يكي از آنها با موفقيت با آن كنار ميآيد .متن كتاب به دو زبان انگليسي و
فارس��ي است و يك سيدي صوتي نيز دارد كه با صداي توني رابرتس است و مقدمهاي از دكتر
اسپنسر جانسون دارد.

 .82نيكر ،دايان؛ آشنايي با اندازهها :پهن و باريك؛ مجيد عميق؛ تهران :رسالت قلم،1388 ،
 24ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :رياضي
• کلمات کليدي :باريك /پهن /اندازهگيري
چكيده« :وقتي فضاي بين دو طرف چيزي بيشتر است ،يعني آن چيز پهن است .اين پسر بچه
دستها و پاهايش را از هم باز كرده است و با اين كار ،فضاي بين دستها و پاهايش بيشتر شده
اس��ت ».كودكان با مطالعهي كتاب حاضر و مشاهدهي عكسهاي جذاب آن ،با مفاهيم «پهن»
و «باريك» آشنا ميشوند .در پايان كتاب چند سؤال ،لغتنامه و پاسخ سؤالها درج شده است.

 54فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .83مهاجراني ،محمد؛ پيامبر عزيز ما (مجموعه)؛ تهران :مدرسه 12 ،1387 ،ج.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• کلمات کليدي :شعر مذهبي /محمد(ص) /سيرهي نبوي
چكيده :در مجموعه پيامبر عزيز ما ،ش��اعر ،حکاياتهاي اخالقي رسيده از پيامبر اسالم(ص) را
در قالبي منظوم و با زباني س��اده و ش��يرين بيان ميکند .هر مجموعه به يکي از صفات اخالقي
پيامبر ميپردازد .براي نمونه اين ش��عر دربارهي مهرباني و بخشش پيامبر سروده شده است...« :
پيامبر مهربان /دختر ناز را تا ديد /به دخترك سالم داد /احوال او را پرسيد /انگشتري هم از جيب/
با خوشحالي درآورد /انگشتر طال را /به دخترك هديه كرد»...

 .84س��يدناصري ،فهيمه؛ پي�چ در پيچ :برای کودکان دبس�تانی ( 3و )4؛ تهران :ذكر،
 2 ،1389ج.
• قطع :وزيري
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :ماز /معماهاي آموزشي /علوم تربيتي /تقويت هوش /دقت و تمرکز
چكي�ده :کتاب حاضر به منظور تقوي��ت هوش ،تمرکز ،دقت و تإمل و نيز تقويت ادراک بصري
و تقويت هماهنگي چشم و دست کودکان فراهم آمده و شامل ماز یا هزارتوهاي گوناگون است.
انتظار میرود کودکان بتوانند با انجام اين تمرينها مهارتهاي زباني و رياضي کسب کنند.

پایهی دوم ابتدایی 55
 .85آيرونز ،كالوين ج.؛ پيش به سوي مهارتهاي اوليهي رياضي؛ الهه رشيدي؛ تهران:
پيك دبيران 72 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :رياضي
• کلمات کليدي :رياضيات/آموزش ابتدايي /عمليات محاسبه /پرورش خالقيت /تثبيت يافتهها
چكي�ده :كتاب حاضر به منظور ياري رس��اندن دانشآم��وزان در درك درس رياضي و عمليات
محاس��به نگارش يافته است .همچنين از وسايل بسيار سادهاي كه در اطراف دانشآموزان وجود
دارند ،اس��تفاده ش��ده تا در كار گروهي ،خود به مفاهيم الزم برس��ند .در اين كتاب از خالقيت و
ذوق دانشآموز ،داس��تانگويي و تجزيه و تحليل فردي و گروهي براي تثبيت يافتهها اس��تفاده
شده است.

 .86معيني،مهدي؛ تا كاغذ داري ،همه چيز داري!؛ تهران :كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان 52 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :هنر
• کلمات کليدي :كاردستي با كاغذ /آموزش هنر
چكيده :كودكان با مش��اهدهي تصويرهاي اين كتاب ميتوانند به كمك كاغذ كاردس��تيهايي
به ش��كل س��يب ،گالبي ،روباه ،ماهي ،كش��تي ،درخت ،چراغ مطالعه ،گل ،پرنده ،پروانه ،گلدان،
هندوانه ،مسجد و ...بسازند.

 56فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .87رضوي ،س��ميه /سلطاني ،اقدس؛ تابستانهي دوم ابتدايي؛ تهران :مبتكران /پيشروان،
 104 ،1390ص.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :عمومي
• کلمات کليدي :تمرين تابستان /مرور درسها /پايهي دوم دبستان
چكي�ده :کتاب حاضر براي مطالعهي دانشآموزان پايهي دوم ابتدايي در تابس��تان فراهم آمده
و ش��امل تمرينهايي از درسهاي دوم ابتدايي در قالبهاي متفاوت همچون رنگ کردني ،جور
کردني ،جدول ،ماز ،رمزيابي ،داس��تان و ...است .در اين مجموعه از کتابها روي موضوعاتي که
در سالهاي بعدي دانشآموز مطرح ميشوند ،بيشتر تمرکز شده است.

 .88بالس��تر ،كالوس؛ تجربيات حركتي در كودكان :اثرات كمبود آن ـ راهكارهاي
عمل�ي براي رفع آنها؛ مجيد جاللي فراهان��ي /فهيمه كاظمي؛ تهران :بامداد كتاب،1387 ،
 240ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تربيت بدني
• کلمات کليدي :تحرك /محركهاي عملي /راهكارهاي عملي /تجربيات حركتي
چكيده :رفتار غيرعادي ،هل دادن ديگر كودكان ،پرخاش��گري به آنان ،ناتواني در گرفتن توپ
پرت��اب ش��ده و گوش��هگيري ،از جمله عوارض كمتحرك��ي و غيرفعال بودن كودكان اس��ت كه
در صورت مش��اهده ،از نداش��تن اعتماد به نفس و كمبود تجربيات حركت��ي حكايت دارد .كتاب
حاضر كه براي مطالعهي مربيان ،معلمان ورزش��ي ،دانشجويان رشتهي تربيت بدني به خصوص
دانش��جويان رش��تهي حركات اصالحي و رفتار حركتي تهيه شده ،ش��امل راهكارهايي به منظور
حل معضل كم تحركي در كودكان است .مخاطبان با مطالعهي كتاب ،دربارهي اهميت تحرك و
تجربيات حركتي در رش��د شخصيت و تواناييهاي جسمي ،رواني و اجتماعي كودكان ،اطالعاتي
به دست ميآورند.
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 .89معتم��دي ،وحي��د؛ تحقي�ق و اس�تفاده از اينترنت و ش�بكه جهان�ي وب براي
دانشپژوهان؛ تهران :آواي نور 136 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :رايانه
• کلمات کليدي :اينترنت /شبكهي جهاني وب /وبسايتها /آموزش كار با رايانه
چكيده :هدف از نگارش كتاب حاضر آماده كردن مخاطبان براي استفاده از اينترنت و شبكهي
جهاني وب به منظور انجام پژوهش و مطالعه در زمينهي آموزشوپرورش و نشان دادن چگونگي
جايگزيني روشهاي فعال و مبتني بر اس��تفاده از فناوري به جاي روشهاي آموزش��ي س��نتي
اس��ت .كتاب  12فصل دارد و عنوان برخي فصلهاي آن از اين قرارند :اصول ش��بكهي جهاني
وب؛ اينترنت و ش��بكهي جهاني وب براي معلمان؛ منابع موزهها در اينترنت؛ چگونگي استفادهي
مدارس از شبكهي جهاني وب.

 .90آنتوني ،جوزف پاتريك؛ تخم گل قاصدك؛ نس��رين وكيلي؛ تهران :مدرس��ه32 ،1389 ،
ص.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :گل قاصدك /توليدمثل گياهان /داستان آموزشي /علومتجربي
چكيده :در اين كتاب ،ماجراي بذر گل قاصدكي ش��رح داده ش��ده است كه از ترس رويارويي با
دنيا ،حاضر به جدايي از گل نيس��ت .اما س��رانجام رها ميشود و طي سفر ،به كوچكي خويش در
برابر جهان پي ميبرد .در پايان س��فر ،بذر به زمين ميافتد ،در بهار س��بز ميشود و گل ميدهد.
حاال او چون مادري دلسوز ،دانههاي خويش را راهنمايي و تشويق ميكند كه در رويارويي با دنيا
جسارت داشته باشند ،از او جدا شوند و سفر خود را آغاز كنند.

 58فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .91ش��يوكومار ،كي؛ داس��تاني از كليله و دمنه :تدبير ش�ير؛ مهران محبوبي؛ تهران :آبش��ن،
 12 ،1390ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :زبانآموزي
• کلمات کليدي :داستان آموزشي /بازنويسي کليله و دمنه /ادبيات کودکان /صداقت و وفاداري
چكيده :کتاب حاضر حاوي داس��تاني اس��ت که از «کليله و دمنه» براي کودکان بازنويسي شده
اس��ت .کودکان در اين داس��تان با شيري آشنا ميشوند که براي خودش سه وزير انتخاب ميکند
تا در مواقع ضروري مراقبش باشند و در کارها به او کمک کنند .روباه ،پلنگ و الشخور سه وزير
او هستند که هر کدام ادعا ميکنند بهترين يار و ياور او خواهند بود؛ اما در عمل هر سه دروغگو
از آب درميآيند و تنها ش��تري که با نقش��هي آن س��ه وزير قرار بود غذاي شير شود ،صداقت و
وفادارياش را به شير ثابت ميکند و بهترين دوست شير ميشود.

 .92ادي��ب ،مريم؛ تربيت ديني ك�ودك و نوجوان :نكتهها و روشه�ا؛ تهران :منادي
تربيت 236 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• کلمات کليدي :تربيت ديني /قرآن مجيد /عبدالعظيم كريمي /جوادي آملي /شهيد مطهري
چكيده :كتاب حاضر براي مطالعهي والدين و مربيان نگارش يافته و شامل نكتهها و روشهايي
ب��ه منظور تربيت ديني كودكان و نوجوانان اس��ت .عنوانهاي برخي مطالب كتاب از اين قرارند:
اهمي��ت ارتباط با قرآن؛ مطلوبها و آس��يبها در رفتار مربي��ان؛ روشها و نكتهها در همراهي با
كودك؛ همراهي با نوجوان و نكتههايي از استاداني چون عبدالعظيم كريمي؛ استاد جوادي آملي؛
شهيد مطهري.

پایهی دوم ابتدایی 59
 .93نلس��ن ،جين؛ تربيت سالم در مدرس�ه؛ محمد جواد فرشچي؛ تهران :سازوكار،1388 ،
 320ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :كالسداري /هوش هيجاني /مهارتهاي زندگي /نشس��ت كالسي /تربيت
سالم
چكي�ده :كت��اب حاضر حاوي برنامههايي اس��ت كه بچهه��ا را آماده ميكنند تا به ش��هروندي
وظيفهش��ناس تبديل ش��وند .اي��ن برنامهها ،ب��ر پرورش ه��وش هيجاني تأكيد دارند و كس��ب
مهارتهاي مهم زندگي و قدرت دريافت افراد توانمند را تشويق ميكنند .نگارنده در اين كتاب بر
اهميت نشس��تهاي كالسي تأكيد ميكند ،چرا كه نشستهاي كالسي ،مهارتهاي ضروري را
آموزش ميدهند و دانشآموزان را با نگرش مثبت براي موفقيت در تمام عرصههاي زندگي توانا
ميسازند .كتاب در  12فصل تدوين شدهاست و برخي عنوانهاي آن از اين قرارند :روياي تربيت
س��الم؛ تقويت مهارتهاي ارتباطي؛ مهارتهاي حل مس��ئلهي اثربخش؛ توس��عهي مهارتهاي
كالسي؛ ابزارهاي مديريت در كالسهاي تربيت سالم.

 .94فارمري ،كريس��تين؛ تش�ويق دانشآموزان به آموختن عل�وم تجربي؛ بهاءالدين
رحماني؛ اهواز :رسش 284 ،1388 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :آموزش علوم /انگيزه /محيط يادگيري
چكي�ده :مطالع��هي علم در همهي زمينهها ،فرايند فعالي اس��ت .معلم با توجه به چنين تعريفي
ميتوان��د دامنهي گس��تردهاي از فعاليتهاي علمي مرتبط و جالب را ك��ه دربرگيرندهي همهي
جنبهه��اي علوم اس��ت ،شناس��ايي كن��د .در اين كتاب دالي��ل منطقي تدريس عل��وم و ارائهي
روشهاي��ي ب��راي درگير كردن كودكان در فعاليتها و كنكاشه��اي علمي در كالس درس در
هفت بخش و  18فصل تبيين ش��ده اس��ت .نگرش نس��بت به علوم ،محي��ط يادگيري ،علوم و
موضوعهاي پايه ،نيازهاي آموزشي ويژه ،علوم و رفتار ،و علوم و بزرگساالن از جمله عنوانهاي
مباحث كتاب حاضر هستند.

 60فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .95كوولي ،س��و؛ تش�ويق دانشآموزان به تفكر؛ ندا شجرات؛ اهواز :رسش244 ،1388 ،
ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :تفكر /مهارتهاي زندگي /يادگيري /حافظه
چكي�ده :تفك��ر هم در محيط آموزش��ي و هم در زندگي گس��تردهتر دانشآم��وزان در خارج از
مدرس��ه ،نقش مهمي در تأمين زندگي س��عادتمندانه براي آنان دارد .توانايي فكر كردن منطقي
و خالقانه ،براي داش��تن ش��يوهاي موفقيتآميز در زندگي ،ضروري و اساسي است .كتاب حاضر
ش��امل اطالعات ،ايدهها و شيوههاي گوناگون به منظور پرورش و تقويت مهارتهاي فكركردن
دانشآم��وزان به هم��راه راهكارهاي عملي براي پ��رورش اين مهارتهاس��ت؛ راهكارهايي كه
ميتوان بهطور مس��تقيم در كالس درس به كار برد .كتاب ش��امل هشت فصل با مباحثي از اين
قبيل است :مروري كوتاه بر مفهوم تفكر؛ تفكر و تمركز؛ رفتار و يادگيري ،برنامهريزي و آموزش
تفكر؛ حافظه ،تفكر انتقادي؛ تفكر خالق.

 .96كوولي ،س��و؛ تش�ويق دانشآموزان به خالقيت؛ ميعاد زارعي؛ اهواز :رسش،1389 ،
 176ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم /والدين
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :خالقيت در مدرسه /تدريس خالقانه /انديشه و تفکر خالق
چكيده« :خالقيت» به اين معناست که در همهي کارهايمان رويکردي خيالپردازانه و نوآورانه
داش��ته باشيم؛ يعني ،با اميد به ترقي کليت وجود انس��اني ،هر امري را فرصتي بدانيم براي خلق
آنچه پيش از اين وجود نداش��ته اس��ت .اگر هدف ما ترويج خالقيت در مدارس ،در هر مبحث يا
مهارت است ،ميبايد چنين نگرشي را به خالقيت بهوجود بياوريم .نگارنده در اين کتاب با استفاده
از ايدهها و تجربيات خالقانه س��عي ميکند ،عملکرد خالقيت را به مخاطبان نشان دهد و نکات،
راهبردها و پيش��نهادهاي زيادي دربارهي مس��ئلهي خالقيت و گسترش آن در مدارس در اختيار
مخاطبان قرار ميدهد .کتاب در هفت فصل با اين عنوانها نگارش يافته است :خالقيت؛موضوع
چيس��ت؟؛ س��فر خالقيت؛ کودک خالق؛ معلم خالق؛ تدريس خالقان��ه؛ طرحي براي خالقيت؛
مدرسهي خالقيت.
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 .97كوولي ،س��و؛ تش�ويق كودكان به رفتار صحيح؛ زهرا اهوازيان؛ اهواز :رسش،1389 ،
 204ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم /والدين
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :مشکالت رفتاري کودکان /انضباط /رفتار والدين با کودک
چكي�ده :در کتاب حاضر توصيههاي قابل اجرايي براس��اس حقاي��ق و واقعيتهاي زندگي ارائه
ميش��وند تا والدي��ن بتوانند براي مديريت رفتار فرزندان خود ،آنه��ا را بهکار گيرند .بهکارگيري
آنها توسط معلم نيز بسيار مفيد و مؤثر خواهد بود .همچنين نکات و راهکارهايي براي چگونگي
برخورد با مشکالت رفتاري کودکان ارائه ميشود؛ از نحوهي اعطاي حقوق و امتيازات بنيادي به
کودک ،تا چگونگي برخورد با مش��کالت جدي او .در کتاب بيشتر روش رفتار با کودکان از بدو
تولد تا  11س��الگي تحليل و بررسي ميشود .کتاب ش��امل  10فصل است که عنوانهاي برخي
از آنها از اين قرارند :س��بک رفتار ش��ما؛ هفت کليد مؤثر؛ رفتار و دورههاي سني؛ اصول احترام؛
ارسال نشانه و پيام؛ تحسين مثبت و تنبيه مثبت؛ مدرسه و رفتار با کودک.

 .98عاب��دي ،احمد [...و ديگران]؛ تکنیکهای افزایش هوش ،دقت ،توجه و حافظهی
کودکان و نوجوانان (مجموعه كارت)؛ اصفهان :برترين انديشه 3 ،1390 ،بسته
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :بس��تهي آموزش��ي /ادراک دي��داري /دقت ديداري /داس��تانهاي ديداري/
تشخيص تصوير /شباهت /تفاوت /سازماندهي ادراکي /اختالالت يادگيري /توجه /حافظه
چكيده :اين مجموعه ش��امل سه بستهي آموزش��ي است كه با هدف تقويت مهارتهاي توجه،
حافظه و ادراک ديداري کودکان پيشدبس��تاني و ابتدايي فراهم آمده اس��ت و هر بس��ته خود به
ت شناخت و يک
گروههاي جزئيتر تقس��يم ميش��ود .بستهي نخس��ت شامل چهار دس��ته کار 
عروس��ک اس��ت .مؤلفان مدعي هس��تند اين بس��تهي آموزش��ي روي کودکاني كه ناتوانيهاي
يادگيري داش��تهاند و کودکان بيشفعال بهکار گرفته ش��ده و اثربخشي آن به تأييد رسیده است.
دومين بس��ته از کارتهاي آموزشي ،شامل سه دسته کارت آموزشي براي کودکان پيشدبستاني
و ابتداي��ي اس��ت .بچهها به کمک والدين ي��ا مربي ،کارتها را مش��اهده ميكنند و تفاوتها و
شباهتها را تشخيص ميدهند .سومين بسته نيز شامل سه دسته کارت است كه والدين و مربيان
با کمک آنها ميتوانند به تقويت قوهي ادراک و دقت ديداري ،مهارتهاي زباني ،درک مطلب،
مفهومس��ازي کالمي ،افزايش قدرت توجه ،ادراک ديداري و تش��خيص بخشهاي مجزاي يک
شکل از هم ،در کودکان پيشدبستاني و ابتدايي خود بپردازند.

 62فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .99ميرش��فيعيلنگري ،داود؛ تكليف شب؟؟؟!!! در دورهي ابتدايي؛ تهران :رشد انديشه/
دانش آفرين 224 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /والدين
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :تكليف شب /مشاركت والدين /انواع تكليف /تعليم و تربيت /آموزش كودكان
چكي�ده :والدين ميتوانند با مطالعهي كتاب حاضر و راهكارهايي كه در آن ارائه ش��ده اس��ت،
اطالعات مفيدي دربارهي تكليف شب فرزندان خود بهدست آورند .سير تاريخي تكليف در جهان،
تكليف در ايران ،نقش تكليف در فرايند يادگيري ،انواع تكليف شب ،شكل منظم تكليف از ديدگاه
متخصصان ،ش��يوههاي جذاب كردن تكليف ،و انواع تكليف ش��ب ب��راي دروس متفاوت ،برخي
موضوعاتي هستند كه در اين كتاب به آنها پرداخته شده است.

 .100آقازده ،محرم؛ تكنولوژي آموزش�ي :بر پايه رويكرد ساختگرايي؛ تهران :آييژ،
 240 ،1390ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /مدير
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :فناوري آموزشي /رويكرد ساختگرايي /طراحي آموزشي
چكيده :فناوري آموزش��ي دانشي ميانرشتهاي اس��ت كه در ذات خود براي يادگيري زاده شده
اس��ت .مطالبي كه در كتاب حاضر گنجانده ش��دهاند ،آن دسته از مباحث مربوط به ديدگاه نظري
در فناوري آموزش��ي را تشكيل ميدهند كه در حوزهي طراحي آموزشي هستند .كتاب داراي 19
فصل اس��ت كه بعضي از س��رفصلهاي آن عبارتاند از :نظريههاي يادگيري و طراحي آموزشي؛
كاربرد نظريهی يادگيري آموزش��ي و پرورش��ي در طراحي آموزش��ي؛ فرضهاي ساختگرايي و
طراحي آموزشي؛ نظريهي يادگيري انس��انگرا و تكنولوژي آموزشي؛ الگوهاي طراحي آموزشي؛
بازنمايي و دانش و مهارت.
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 .101آقا زاده ،محرم؛ تكنولوژي آموزش�ي :راهنماي توليد مواد آموزشي؛ تهران :آييژ،
 152 ،1390ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم /مدير
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :فناوري آموزشي /روش تدريس /توليد مواد آموزشي /علوم تربيتي
چكيده :كتاب پيشرو داراي س��ه فصل اس��ت :فصل اول با عنوان «چرا ،چه چيزي و براي چه
كسي؟» مسائل اساسي مربوط به توليد مواد آموزشي را بهصورت سؤال و جواب شرح ميدهد .در
فصل دوم با عنوان «ما ميتوانيم» ،فرايند تهيهی مواد آموزشي براساس الگويي هشت مرحلهاي
ارائه ميش��ود .اين الگو را در نقش��هاي كه پشت جلد كتاب آمده اس��ت ،ميتوانيد مشاهده كنيد.
ع�لاوه بر اي��ن ،در فصل دوم نحوهی توليد برخي انواع مواد آموزش��ي ،نظير پوس��تر ،روزنامهی
ديواري ،و ...بيان ميشود .در فصل سوم با عنوان «بيشتر بياموزيم» ،دانش عملي مربوط به توليد
مواد آموزش��ي مطرح ش��ده اس��ت .در پايان كتاب ،اصطالحنامهاي آمده است كه مخاطبان را با
برخي مفاهيم و نهادها آشنا ميسازد.

 .102ش��اپيرو ،الرن��س؛ تمري�ن ايج�اد آرامش و كاه�ش فش�ارهاي رواني براي
كودكان؛ ليال شريفي؛ تهران :انديشه معاصر 158 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /والدين /مشاور
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :آرامش /آسايش /فشار رواني /اضطراب /آموزش مهارتهاي زندگي
چكي�ده :کتاب حاضر حاوي بيش از  50فعالي��ت بهمنظور کمک به والدين و فرزندان در جهت
برانگيختن احساس��ات مثبت ،اعتماد بهنفس ،آموزش آرامش بيشتر ،مديريت مشکالت عاطفي،
کاهش فشارهاي رواني و مبارزه با ترس و نگراني است .مطالب کتاب در نه بخش به همراه يک
ضميمه و نتيجهگيري فراهم آمده اس��ت .بازي فکري گروهي ،آرامسازي تمام بدن ،رنگينکمان
ش��فابخش ،خوردن با توجه ،تنفس ،تمرکز ،باغ ماسهاي ،عکسهاي خندهدار و شب جوکگويي
برخي از فعاليتهاي ذکر شده در کتاب هستند.

 64فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .103هرتن ،كرك؛ توان بخش�ي و آموزش و پرورش دانشآموزان آسيب ديدهي
بينايي در مدارس عادي؛ عباس ميكاني؛ تهران :آواي نور 160 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :روشهاي آموزش��ي /توانبخشي /برنامههاي آموزشي تلفيقي /نارساييهاي
بينايي
چكي�ده :مطالب كتاب حاضر ب��ه منظور كمك به معلمان آموزشوپرورش اس��تثنايي كودكان
آسيبديدهي بينايي كه در برنامههاي آموزشي تلفيقي كار كردهاند ،تهيه شده است و در آن طي
نه فصل ،انواع روشهاي آموزش��ي ،مسئوليتهاي معلمان ،نحوهي آموزش برنامههاي درسي به
همراه مهارتها ،تجهيزات و تداركات ،فعاليتهاي اصالحي و جبراني و ...گنجانده شده است.

 .104كوروس��اوا ،يوكيكو؛ جادوي كاغذ (مجموعه)؛ محم��د يعقوبيان؛ تهران :پيام آزادي،
 5 ،1390ج.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :هنر
• کلمات کليدي :تازدن كاغذ /اريگامي /كاردستي /آموزشهنر
چكيده :هنر ژاپني تا زدن كاغذ ،افراد را در همهي س��نين شيفتهي خودكرده است .اگر آمادهي
كش��ف استعدادها و خالقيت خود هس��تيد ،ميتوانيد كاردستيهاي اين كتاب را با تا كردن كاغذ
بس��ازيد .در اين كت��اب ،مخاطبان با راهنماييهاي گامبهگام و بهطور س��اده ،در هر جلد ،با طرز
س��اختن چیزهایی آشنا میش��وند .در پايان كتاب ،هنر اس��تفاده از كاغذ مچاله شده و كاغذهاي
رنگي و نيز كالژ و رنگ افشاني آموزش داده ميشود .هر جلد  24صفحه است.
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 .105گالور ،ديويد؛ كاوش��گران ج��وان :جامد و مايع؛ مهدي رزاقي كاش��اني؛ تهران :نواي
مدرسه 32 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :اشكال ماده /خواص ماده /آزمايشهاي علمي /علوم تجربي
چكيده :در اين كتاب ،مخاطب با مفاهيم جامد ،مايع و گاز آشنا ميشود و درمييابد كه همهي
مواد از آنها ساخته شدهاند .براي درك بهتر موضوع ،آزمايشهايي در هر بخش مطرح و پيشنهاد
شدهاند كه به آساني قابل انجام هستند و كودك را به تحقيق و پژوهش تشويق ميكنند.

 .106پارك��ر ،ويكتوريا؛ جانداران به چه چيزهاي�ي احتياج دارند؟ (مجموعه)؛ مجيد
عميق؛ تهران :رسالت قلم 6 ،1388 ،ج.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلم�ات کليدي :آب /نياز موجودات زنده به آب /خانه /حيوانات /عادات و رفتار /تغذيه /مواد
غذايي /نور /هوا /تنفس حيوانات /آموزش علوم /دورهي ابتدايي
چكي�ده :كودكان با مطالع��هي کتابهاي اين مجموعه با نيازهاي حياتي انس��انها ،گياهان و
حيوانات آشنا ميشوند .در اين مجموعه نيازهاي موجودات زنده به آب ،خانه ،غذا ،نور و هوا مورد
بررس��ي قرار گرفته است .تصويرهاي جذاب و رنگي به دريافت موضوع توسط خوانندهي کودک
ياري ميرسانند .در پايان كتاب ،واژهياب و لغتنامهاي نيز گنجانده شده است.
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 .107واندوي��ل ،آگنس؛ دايرةالمعارف كوچك من دربارهي :جانوران دنيا؛ رويا خوئي؛ تهران:
محراب قلم 36 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
• کلمات کليدي :زندگي حيوانات /زيستگاه حيوانات /چراگاه /آموزش علوم تجربي /جنگل
چكيده :در اين دايرةالمعارف كوچك و رنگي ،مطالبي دربارهي انواع جانوران ،نوع تغذيهي آنها،
ش��كل ظاهري هر يك ،مكانه��اي زندگي حيوانات ،چراگاه ،جانوران علفخوار و گوش��تخوار،
حيوانات آفريقايي ،آس��يايي ،آمريكايي و استراليايي ،قطب جنوب ،شكار كردن حيوانات ،مهاجرت
حيوانات و ...آمده است .در پايان كتاب نيز تواناييهاي ويژهي برخي حيوانات درج شده است.

 .108مورگان ،س��الي؛ كاوش��گران جوان :جانوران و دنياي آنها؛ مهدي رزاقي كاش��اني؛
تهران :نواي مدرسه 32 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :حواس حيوانات /فيزيولوژي /سازگاري با محيط
چكيده :جانوران با ديدن ،بو كشيدن ،لمسكردن ،شنيدن و حتي پيامهاي الكتريكي با يكديگر
رابط��ه برقرار ميكنند .آنها با فرس��تادن پيامهايي به جانوران ديگ��ر ميگويند كه منبع غذايي
جدي��دي يافتهاند و اگر احس��اس خطر كنند ،پيامهاي هش��دار ويژهاي ميفرس��تند .س��ازگاري
گونهه��اي متفاوت جانوران با محيطهاي مختل��ف ،چگونگي ارتباط برقرار كردن جانوران با هم،
اس��تفاده از انواع حواس براي فرار آنها از دست شكارچيان و غذايابي ،از جمله موضوعهاي اين
كتاب مص ّور است .به منظور يادگيري بهتر موضوع ،فعاليتهايي از مخاطبان خواسته شده است.
در پايان كتاب یک نمايه آورده شده است.
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 .109پناه��ي پروين؛ جريمهها كجا ميرن؟؛ تهران :خيام آزمون /تيزهوش��ان برتر،1390 ،
 12ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
• کلمات کليدي :آموزش با شعر /مسخره کردن ديگران /آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :در اين کتاب به زبان ش��عر ،کودکان با پسرکي به نام پوريا آشنا ميشوند که دوستانش
او را به علت ش��غل پدرش که پليس است ،مسخره ميکنند .پوريا از اين موضوع ناراحت است و
از پدرش ميخواهد که شغلش را کنار بگذارد؛ اما پدر از مزاياي شغل خودش ميگويد و ناراحتي
پوريا برطرف ميشود.

 .110واندويل،آگن��س؛ دايرةالمعارف كوچك م��ن دربارهي جنگل؛ رويا خوئي؛ تهران :محراب
قلم 36 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
• کلمات کليدي :جنگلها /حيوانات /ميوهها /دايرةالمعارف /آموزش علوم تجربي
چكي�ده :كتاب حاضر از جمله كتابهاي مرجع اس��ت كه كودكان را با انواع درختان ،پوش��ش
گياهي ،حش��رات ،جانوران و ميوههاي جنگلي ،و نيز تغيير فصلها در جنگل ،وضعيت جنگل در
ش��ب و فعاليت برخي حيوانات در تاريكي ش��ب ،جنگلهاي آبي و آفريقايي و حيوانات موجود در
آنها به همراه تصويرهاي رنگي آش��نا ميس��ازد .در پايان كتاب برخي از بزرگترين درختان و
حيوانات معرفي ميشوند.
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 .111حاجبابايي ،مرتضي؛ جوجهي زرد تينا؛ تهران :ما و شما 12 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
• کلمات کليدي :آموزش با ش��عر /داستان آموزشي /رش��د ذهني /طرح پرسش /مهارتهاي
زندگي
چكيده :روبهرو کردن کودکان با برخي از تناقضهاي س��ادهي ذهني ،عامل اصلي رش��د ذهني
آنان اس��ت .گفتوگ��و دربارهي اي��ن تناقضها در زمينهه��اي مورد عالقهي ک��ودکان و طرح
پرس��شهايي مش��ابه پرس��شهاي انتهايي اين کتاب ،به کودکان کمک ميکند به نتيجهگيري
از داس��تان و تعمي��م آن به ديگر زمينههاي مش��ابه برس��ند .در اين کتاب به ط��رح يكي از اين
تناقضهاي س��اده در زمينهي زيستمحيطي ،پرداخته شده است .در کتاب به شيوهي داستاني و
با زبان شعر ،کودکان با جوجهي تينا آشنا ميشوند که با مشاهدهي کرمي در باغچه ،سؤالهايي
برايش پيش ميآيد.

 .112حسيني ،مريم؛ جوري و رابي؛ تهران :نغمه نوانديش 32 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :شعر /داستان /ادبيات کودکان /آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :کتاب حاضر یک داستان منظوم است؛ داستان يک جفت جوراب که از مغازه خريداري
ش��ده و هديهاي براي يک پس��ربچه اس��ت .پس��ربچه جورابها را ميپوش��د و آنها از هم جدا
ميشوند؛ اما جداييشان موقتي است و دوباره در جاجورابي بههم ميرسند و ....در طول داستان،
جورابها خاطرات خود را براي هم تعريف ميکنند؛ اينکه چهطور اول پشم روي گوسفند بودند،
بعد از آن به نخ تبديل شدند و سپس به شکل جوراب درآمدند.
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 .113فيس��تر ،ماركوس؛ چارلي در باغ وحش؛ كالرا كرمي؛ تهران :نسل نو انديش،1388 ،
 40ص.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :عادات و رفتار /حيوانها /باغ وحش /آشنايي با حيوانات
چكي�ده :ك��ودكان در اين كتاب مصور رنگي با اردكي به نام چارلي آش��نا ميش��وند كه همراه
خانوادهاش به شنا ميرود .او ضمن بازي با حيواناتي هم چون قورباغه ،گاو و ...آشنا ميشود .گاو
دربارهي باغوحش با او حرف ميزند و چارلي را تشويق ميكند كه به باغ وحش برود و در آنجا
با حيوانات گوناگون آشنا شود .چارلي به آنجا ميرود و حيوانات زيادي را مشاهده ميكند .بعد از
آن به خانه برميگردد و دربارهي حيواناتي كه ديده است ،با خانوادهاش حرف ميزند.

 .114كل��ر ،لولين /گرين ،جن؛ چرا بايد...؟ (مجموعه)؛ مرجان حاجي بابايي [...و ديگران]؛
تهران :تيمورزاده /طبيب 8 ،1386 ،ج.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلم�ات کليدي :داس��تانهاي تربيتي /دوس��تي /مهارتهاي اجتماع��ي /كمك كردن /غذا
خ��وردن /گ��وشدادن /انرژي /انواع /صرفهجوي��ي /تصفيه آب /مص��رف آب /زبالهها /بازيافت/
شيوهي بازيافت مواد /طبيعت /حيوانات
چكيده :اين مجموعه از زمره مجموعههايي است که با هدف کسب مهارتهاي زندگي توسط
کودکان نوش��ته ش��ده اس��ت .كتاب ،با تصويرهاي جالب و متن س��اده و روان ،موضوع را براي
مخاطب توضيح ميدهد .بخش پاياني هر كتاب نيز ،شامل نكتههايي به منظور استفادهي والدين
و معلمهاس��ت كه در بهرهگيري بهتر از مطالب كتاب ،به آنها كمك ميكند .عناوين کتابهاي
اين مجموعه از اين قرارند :چرا بايد با دوس��تانم س��هيم باشم؟؛ چرا بايد به ديگران كمك كنم؟؛
چ��را بايد خوب غذا بخورم؟؛ چرا بايد خوب گوش كن��م؟؛ چرا بايد در مصرف انرژي صرفهجويي
كن��م؟؛ چ��را بايد در مصرف آب صرفهجوي��ي كنم؟؛ چرا بايد زباله ه��ا را بازيافت كنم؟؛ چرا بايد
مواظب طبيعت باشم؟
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 .115فضلي ،رخسار؛ چرا بچهها مدرسه را دوست ندارند؟؛ تهران :كورش چاپ،1389 ،
 170ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /مشاور /كارشناس
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :نظام آموزشي /کيفيت /ارزيابي /علوم تربيتي
چكي�ده :مخاطب��ان کتاب حاضر برنامهريزان ،کارشناس��ان تعليم و تربي��ت ،مديران ،معلمان و
دانش��جويان رش��تههاي مرتبط با آموزش و پرورش هس��تند .در اين کتاب کوش��ش ش��ده طي
پن��ج فصل عوامل مؤثر بر ماندگاري نظامهاي آموزش��ي و اثربخش��ي و کاراي��ي آنها در قالب
کيفيت آموزش��ي تبيين ش��ود .کيفيت آموزش و عوامل مؤثر بر آن ،اجزاي کيفيت ،شاخصهاي
کيفيت آموزش ،تجارب ملي و بينالمللي در راس��تاي ارتقاي کيفيت ،و چه بايد کرد؟ عنوانهاي
فصلهاي کتاب هستند.

 .116وب��ر ،بليندا؛ فكر ميكنيد چرا :چرا جانوران بازي ميكنند و س�ؤالهاي ديگري
دربارهي چرخههاي زندگي؛ فاطمه مظفرنژاد؛ مشهد :عروج انديشه 32 ،1387 ،ص.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :جانورشناسي /رفتار حيوانات /آموزش از طريق بازي
چكيده :بچههاي جانوران از طريق بازي كردن آموزش ميبينند .هنگامي كه بچه شيرها سعي
ميكنند دم متحرك مادرش��ان را بگيرند ،مهارتهاي الزم براي ش��كاركردن را ميآموزند .آنها
با آهس��ته حركت ك��ردن در ميان علفهاي بلند ،ياد ميگيرند كه چگونه بيس��روصدا به طعمه
نزديك ش��وند .مخاطبان با مطالعهي اين كتاب و مش��اهدهي تصويرهاي رنگي آن ميتوانند به
پاس��خ سؤالهايي از اين دست برس��ند :چرخهي زندگي چيست؟ چرا جانداران دو والد دارند؟ چرا
بذرها پراكنده ميشوند؟ چرا پرندگان تخم ميگذارند؟ چرا كرم شبتاب ميدرخشد؟ آيا ماهيها
تخم ميگذارند؟ كدام تخمها ميلرزند؟ چرا ُدرناها ميرقصند؟
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 .117والپول ،برندا؛ فكر ميكنيد چرا :چرا خورشيد طلوع ميكند و سؤالهاي ديگري
دربارهي زمان و فصلها؛ سعيده عاقلتر؛ مشهد :عروج انديشه 32 ،1387 ،ص.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :خورشيد /منظومهي شمسي /فصلها /تقويم
چكيده :در واقع خورش��يد اص ً
الطلوع نميكند! اين زمين است كه ميچرخد و باعث ميشود كه
هر روز صبح طلوع خورش��يد را ببينيد .زمين ش��بيه توپ در حال چرخش است .هر جا كه باشيد،
قس��مت مربوط به ش��ما در روي كرهي زمين ،وقتي به مقابل خورشيد ميرسد ،آسمان به تدريج
روشن و صبح آغاز ميشود .در اين كتاب مصور و رنگي ،نويسنده به سؤاالت مخاطبان دربارهي
منظومهي شمسي ،چگونگي تشكيل شب و روز ،علت بهوجود آمدن فصلها ،اختراع تقويم ،علت
تغيير شكل ماه ،چگونگي تشخيص زمان و ...جواب ميدهد.

 .118تايزش ،س��اندرا؛ چگونه با كودك خود بازي كنيم؟؛ س��يامك رضامهجور؛ ش��يراز:
ساسان 144 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :والدين
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :بازيهاي كودكان /فعاليتهاي فكري /بازي و سرگرمي /وسايل آموزشي
چكي�ده :در اي��ن كتاب ان��واع فعاليتها و بازيهايي مطرح ميش��وند كه به كودك در رش��د
مهارتهاي��ش و درك مفاهيم كمك ميكنند .كتاب در پنج فصل فراهم آمده اس��ت .فصل اول
براي رش��د تش��خيص و درك كودكان از خود و دنياي اطرافشان تنظيم شده و حاوي طرحهاي
عملي س��اده اس��ت .چهار فصل بعدي انواع بازيها و فعاليتها ،مثل بازيهاي مخصوص روي
ميز ،بازيهاي جسماني ،فعاليتهاي مربوط به اعداد و ساختن كاردستي را كه از ساده به مشكل
تنظيم شدهاند ،معرفي ميكنند .كارهاي ويژه و مشكل در تمام فصلها با عالمت ستاره مشخص
شدهاند.
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 .119روكا ،نوريا؛ چگونه به اطراف حركت ميكنيم؟؛ مرجان مشاري؛ تهران :تيمورزاده/
طبيب 36 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :حركت حيوانات /سرگرمي /حركت حشرات /آموزش علوم
چكيده :كودكان با مطالعهي اين كتاب به زبان س��اده و آسان و با مشاهدهي تصويرهاي رنگي
از حيوان��ات ،با ش��يوهي حركت حيوانات چهارپا و دوپ��ا ،مارها ،هزارپاه��ا ،صدپاها ،عنكبوتها،
كفشدوزك ،زنبورعسل ،مورچهها ،ككها و ...آشنا ميشوند .در پايان كتاب فعاليتها و بازيهايي
براي كودكان و نيز مطالبي در راستاي مطالب اين كتاب براي مطالعهي والدين آمده است.

 .120براون ،لوري كراس��ني /براون ،مارك؛ بهتر زندگي كنيم  :4چگونه به س�فر برويم؟؛
ويدا لشگري؛ تهران :قدياني 36 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :مسافرت /قطار /هواپيما /كشتي /وسيلهي نقليه
چكيده :كودكان با مطالعهي كتاب حاضر و مشاهدهي تصاوير رنگي آن اطالعاتي دربارهي سفر
به دس��ت ميآورند؛ اينكه :قبل از سفر چه كارهايي بايد انجام بدهند؛ كدام وسايل ضروري را با
خود ببرند؛ سفر چه اهميتي دارد ،با چه وسيلهي نقليهاي ميتوانند مسافرت كنند؛ و هر وسيلهي
نقليه چه تفاوتهايي با بقيه دارد.
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 .121براون ،لوري كراس��ني؛ بهتر زندگي كنيم  :6چگونه زندگي و مرگ را بشناس�يم؟؛
ويدا لشگري؛ تهران :قدياني 36 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• کلمات کليدي :زندگي /تشييع جنازه /علل مرگ
چكيده :هر موجود زندهاي در اين دنيا كمكم بزرگ ميش��ود ،زندگي ميكند و بعد از چند سال
هم باالخره عمرش به پايان ميرس��د و ميميرد .مرگ ميتواند علتهاي گوناگوني داشته باشد،
مث��ل بيماري ،تصادف ،فقر و نداري ،خودكش��ي و پيري .در اين كتاب مصور ،كودكان با مفاهيم
زندگي ،مرگ ،علل مرگ ،انواع مرگ ،تش��ييع جنازه ،برگزاري مراسم براي مردهها ،و راههاي به
خاطر داشتن عزيز از دست رفته آشنا ميشوند..

 .122ب��راون ،لوري كراس��ني؛ بهتر زندگي كنيم  :7چگونه س�يارهي خ�ود را پاك نگه
داريم؟؛ ويدا لشگري؛ تهران :قدياني 36 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي /تعليمات اجتماعي
• کلمات کليدي :حفاظت /محيط زيست /منابع طبيعي
چكي�ده :زمين به ما هواي تازه ،آب تميز و خاك حاصلخيز ميدهد كه به اين هديهها« ،منابع
طبيعي» ميگويند .اگر از اين منابع درست استفاده نكنيم ،خيلي زود تمام ميشوند .به اين دليل،
همه بايد به كمك هم از س��يارهی خود مراقبت كنيم .در اين كتاب كودكان ميتوانند با اس��تفاده
از تصاوير رنگي و متن س��اده ،با منابع طبيعي آش��نا ش��وند و براي جلوگيري از به هدر رفتن اين
منابع ،راههاي فراواني را ياد بگيرند.

 74فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .123كلي��ت ،مري؛ چگونه فراگيران را پژوهش�گر تربي�ت كنيم؟ راهنماي گام به
گام آموزش فرايند پژوهش؛ تهران :آييژ 208 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :آموزش فرايند پژوهش /راهنماي آموزشي /گردآوري دادهها /تحليل دادهها
چكيده :اين كتاب حاوي فعاليتهاي متنوعي اس��ت كه معلمان را قادر ميس��ازد ،مطالب را با
س��طح فراگيرندگان خود وفق دهند .ش��يوهي آموزش در هر فصل به صورتي ارائه ش��ده اس��ت
ك��ه قابل درك باش��د .به عبارت دیگ��ر پيچيدگيهاي فرايند پژوهش ب��راي خوانندگان مبتدي
سادهس��ازي شد ه اس��ت؛ بنابراين فراگيرندگان توانمند و افراد س��نين باالتر ميتوانند با كتاب به
عنوان يك كتاب درس��ي برخورد كنند .كتاب به چهار فصل با اين عنوانها تقس��يم ش��ده است:
ماهيت پژوهش؛ گردآوري دادهها؛ تحليل دادهها؛ انتش��ار يافتهها .هر فصل ش��امل خالصهاي از
نتايج يادگيري ،زمان محتواي آموزش و يك فعاليت اصلي اس��ت كه براي درونيكردن محتواي
آموزشي و تعامل بيشتر دانشآموزان با اهداف اصلي يادگيري طراحي شدهاند.

 .124محم��دي روزبهاني ،كيان��وش؛ چگونه فرزندانم�ان را در تحصيل ياري كنیم؟؛
تهران :مبتكران /پيشروان 64 ،1387 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :والدين
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :مطالعه و فراگيري /خانواده /برنامهريزي /موفقيت تحصيلي /پرورش فرزندان
چكي�ده :خانواده منش��أ اوليهي بيشتر عادتها و عاطفههاي ماس��ت .دربارهي تحصيالت هم
همينگونه اس��ت .عالقهي ما به درس و مدرس��ه ،مهارتهاي ما در نوشتن ،حرف زدن ،مطالعه
و فکر کردن ،همه ابتدا در خانواده ش��کل ميگيرند .در حقيقت ،والدين در بيشتر رفتارها ،اولين
معل��م فرزن��دان خود هس��تند .در اين کتاب ،به زبان س��اده کارهايي که والدي��ن ميتوانند براي
پش��تيباني از فرزندان خود در تحصيل انجام دهند ،در قالب توصيههاي کاربردي ارائه ميش��وند.
عنوان برخي مطالب کتاب از اين قرار است :وابستگي يا استقالل؛ تمايز و استقالل فردي؛ محيط
مناس��ب خانه؛ به تکليف بچهها رس��يدگي کنيد؛ چگونه تفکر را در فرزندانمان پرورش دهيم؟؛ با
مدرسه ارتباط داشته باشيد.

پایهی دوم ابتدایی 75
 .125براون ،مارك تولن /كرنس��كي ،اس��تيون؛ بهتر زندگي كني��م  :2چگونه مواظب خود
باشيم؟؛ ويدا لشگري؛ تهران :قدياني 36 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :زندگي بهتر /آموزش ايمني /آموزش كودكان /مهارتهاي زندگي
چكيده :خطرهاي زيادي كودكان را در حياط خانه ،هنگام غذا خوردن ،هنگام آتشس��وزي ،در
ارتباط با حيوانات ،هنگام اس��تفاده از وس��ائط نقليه ،در زمين بازي ،در اردو يا ساحل دريا ،هنگام
سفر ،در هواي سرد و شب تهديد ميكند .در اين كتاب ،با استفاده از تصاوير خندهدار و متن روان
و س��اده ،به مخاطب آموزش داده ميش��ود كه هنگام خطر چه عكسالعملي از خود نشان دهد و
چگونه خود را در برابر خطرات حفظ كند.

 .126خانجان��ي ،علي؛ حرفآباد؛ تهران :كانون پرورش فكري ك��ودكان و نوجوانان،1389 ،
 40ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :زبانآموزي
• کلمات کليدي :داستان آموزشي /حرف و نقطه /زبانآموزي /كلمهسازي
چكيده :كودكان با مطالعهي كتاب حاضر و مش��اهدهي تصويرهاي آن با شهري آشنا ميشوند
كه همهي اجزايش از نقطه و حرف درس��ت شدهاند .يك روز مأموران قصد داشتند ،يك كلمه را
كه خوانده نميش��د ،از ش��هر بيرون كنند؛ اما نقطهها به كمك آن كلمه ميشتابند و با هم كلمه
را معنادار ميكنند .بدين روش مأموران كلمه را كه اينك خوانده ش��ده اس��ت ،رها ميكنند و به
دنبال كار خود ميروند .بعد نقطهها در مكانهاي متفاوت كلمه قرار ميگيرند و كلمات متعددي
همچون سبز ،سپر ،شير ،شتر و ...ميسازند.

 76فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .127فرخمهر ،حسين؛ حرفهايم را بشنويد؛ اصفهان :نوشته 60 ،1389 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم /والدين
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :رفتار با كودكان /دنياي كودكان /آموزش والدين
چكيده :ش��ناخت هرچ��ه بيشتر و دقيقتر دنياي ك��ودكان به رفتار بهتر و س��نجيدهتر با آنان
ميانجام��د .آگاهي از خصوصيات دورهي كودكي و درك نيازه��اي اين دورهي حياتي و بنيادي
سبب متناسبشدن رفتارها با روحيات كودكان ميشود و آنان را به سوي نيكبختي و ...رهنمون
ميس��ازد .كتاب حاضر حاوي حرفهاي كودكان دبس��تاني اس��ت براي پ��دران و مادران خود؛
حرفهايي كه با انديش��يدن دربارهي آنها ميتوان خصوصيات و نيازهايش��ان را ش��ناخت و با
بهكارگيري روشهاي تربيتي س��نجيده ،به پرورش و غنيس��ازي زندگي آنان اهتمام ورزید .در
ادامهي اين حرفها ،اطالعاتي دربارهي رفتار با كودكان گوش��هگير ،فعال ،خجالتي ،پرخاش��گر،
ترس��و ،توجهطلب و ...درج ش��ده اس��ت و اهميت مطالعه ،بازي ،تفكر ،مدرسهي خوب و ...بيان
ميشود.

 .128دوگيب��رت ،فرانس��واز؛ دايرةالمع��ارف كوچك م��ن دربارهي :حش�رات و موجودات
ريزجثه؛ رويا خوئي؛ تهران :محراب قلم 36 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
• کلمات کليدي :زندگي حشرات /دايرةالمعارف /آموزش علوم تجربي
چكيده :كودكان با مطالعهي اين كتاب و مش��اهدهي تصويرهاي رنگي آن با انواع حش��رات و
موجودات ريز ،قسمتهاي متفاوت بدن آنها و نيز مراحل رشد و مسئوليت آنها آشنا ميشوند.
اين حشرات عبارتاند از :كفشدوزك ،شته ،پروانه ،زنبور ،مورچه ،عنكبوت ،حلزون ،مگس و ...در
پايان كتاب توانايي خاص برخي حشرات درج شده است.
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 .129هويت ،س��الي؛ حواس پنجگانه (مجموعه)؛ في��روزه معراج؛ تهران :پيدايش،1388 ،
 5ج.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :حس بويايي /حس شنوايي /حس المسه /پوست بدن انسان /حس چشايي/
حس بينايي /آموزش علوم
چكي�ده :كودكان با مطالعهي اين مجموعه و مش��اهدهي تصاوير رنگ��ي آن ،دربارهي حواس
پنجگانهي بينايي ،ش��نوايي ،بويايي ،چش��ايي و المس��ه مطالبي ميآموزند .هر جلد کتاب که 24
صفحه حجم دارد به يکي از حواس پنجگانه اختصاص داده ش��ده اس��ت .براي آش��نايي بيشتر
خواننده با موضوع ،فعاليتهايي نيز در هر کتاب ترتيب داده شده است .در پايان كتاب نيز واژهنامه
و نكاتي براي والدين و معلمان درج ش��ده اس��ت .عناوين اين پنج جلد از اين قرار است :بو كنيد؛
گوش كن؛ لمس كن؛ مزه كن و نگاه كن.

 .130ب��و ،آندره؛ حيوانات از همه رنگ (مجموعه)؛ فرزانه كريمي؛ تهران :قدياني،1388 ،
 10ج.
• قطع :خشتي كوچك
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلم�ات کلي�دي :عادات و رفت��ار حيوانات /رنگ پوس��ت /تغذيه /حيوان��ات قرمز /حيوانات
رنگارنگ /حيوانات س��بز /حيوانات زرد /حيوانات خاکس��تري /حيوانات قهوهاي /حيوانات س��ياه/
حيوانات حنايي /حيوانات سياه و سفيد /حيوانات آبي
چكيده :در اين مجموعه کتاب نويس��نده حيوانات را بر اس��اس رنگ ظاهري آنها دستهبندي
و درب��ارهي محل زندگي ،ن��وع تغذيه ،توليد مثل و خصوصيات رفتاري هر دس��ته در یک کتاب
گفتوگو کرده است .در اين ده جلد کتاب که هر کدام بيش از  12صفحه حجم ندارند ،خوانندگان
با حيوانات آبي ،حنايي ،خاكستري ،زرد ،سبز ،سياه ،سياه و سفيد ،قرمز ،قهوهاي و رنگارنگ آشنا
ميشوند .براي نمونه در کتاب «آشنا شويم با حيوانات سبز» ميخوانيم« :پروانهي بال شيشهاي
خيلي قش��نگ اس��ت و بالهايش مثل شيشه ش��فافاند .براي همين به راحتي ديده نميشود و
دش��منانش نميتوانند او را شکار کنند .پروانهي بال شيشهاي در منطقهي استوا زندگي ميکند و
هميشه نزديک سطح زمين به پرواز درميآيد».

 78فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .131دوگيبرت ،فرانس��واز؛ دايرةالمعارف كوچك من دربارهي :حيوانات مزرعه؛ رويا خوئي؛
تهران :محراب قلم 36 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
• کلمات کليدي :حيوانات مزرعه /گاو /گوسفند /بز /بوقلمون /آموزش علوم تجربي
چكي�ده :كودكان ب��ا مطالعهي اين كتاب و مش��اهدهي تصاوير رنگي آن ،ب��ا حيوانات مزرعه
همچون گاو ،گوس��فند ،اس��ب ،م��رغ ،بوقلمون و ...و ني��ز با رفتاره��ا و ارزشو اهميت اين نوع
حيوانات آشنا ميشوند.

 .132هیئت تحریریهی نشر براق؛ حيوانات وحشي؛ تهران :چكه /شهر قلم 16 ،1390 ،ص.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :حيوانات /سرگرمي /بومشناسي /آموزش علومتجربي
چكيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر به همراه والدين خود ،مطالبي دربارهي حيواناتوحشي
و مکان زندگي آنها بهدس��ت ميآورند .برچسبهاي موجود در کتاب به کودکان کمک ميکنند
مهارت ديدن خود را باال ببرند.
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 .133سلحش��ور ،ماندانا؛ خانواده ،كودك و مدرس�ه؛ تهران :انجمن اوليا و مربيان،1387 ،
 252ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم /والدين
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :تعامل با ش��اگردان /رشد كودكان /روانشناسي /آموزش معلمان /ناسازگاري
رفتاري
چكي�ده :افزاي��ش آگاهيه��اي والدين و مربيان از مراحل رش��د و تحول ك��ودكان و نوجوانان
موجب ارتقاي روشهاي پرورش��ي آنان ميش��ود .اگر خانه و مدرسه بتوانند دركنار هم و همگام
با هم ،دانستههاي علمي و عملي خود را دربارهي ناسازگاريهاي رفتاري ،تعارضهاي تربيتي و
نابهسامانيهاي اخالقي كودكان و نوجوانان گسترش دهند .ميتوانند از شيوههاي تعامل و ارتباط
با بچهها بهتر اس��تفاده كنند .كتاب حاضر ،با هدف آموزش نكات كاربردي و عملي به و الدين و
مربيان فراهم آمده و با زباني س��اده ،ش��يوا و روان دربارهي مسائل مهمي كه در زندگي كودكان،
چه در خانواده و چه در مدرس��ه وجود دارد ،راهكارهايي ارائه ميدهد .برخي از موضوعاتي كه در
اين كتاب دربارهي آنها س��خن ميرود از اين قرارند :آموزشهاي مقدماتي كودكان در خانواده؛
دانشآموزان و روز اول مدرسه؛ كودكان و آموزش زبان دوم؛ درس رياضي و دانشآموزان؛ اصول
بهداشت رواني در مدرسه؛ تواناسازي دختران؛ خانواده و تغذيهي كودكان.

 .134برنش��تاين ،اس��تن وجن؛ خانوادهي خرسها (مجموعه)؛ س��عيد خاكس��ار؛ تهران:
موزون 36 ،1390 ،ج.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :داستان آموزش��ي /آموزش مهارتهاي زندگي /ادبيات کودکان /ادب /رفتار
مناس��ب /عادات بد /حفظ س�لامتي /حفظ محيط زيست /قهر و آش��تي /فرزند جديد /کمک به
نيازمندان /نظم /ورزش /همسايهها
چكيده :خانوادهي خرسها يك مجموعهی نس��بت ًا كام��ل دربارهي آموزش مهارتهاي زندگي
به كودكان اس��ت .در هر جلد از اين مجموعه كه  32صفحه حجم دارد ،طي يك قصهي جذاب
يك مهارت به كودك آموخته ميشود .موضوع هر كتاب را تقريب ًا از عنوان آن ميتوان حدس زد.
عناوين اين مجموعه از اين قرارند :اتاق به هم ريخته؛ اردو؛ ا ّولين روز مدرس��ه؛ بيادبي؛ پرس��تار
بچ��ه؛ پرندهها ،زنبورها ،و خان��وادهي خرسها؛ ترس از تاريكي؛ تلويزيون ممنوع؛ تيم بيس��بال؛
ّ
خطر آلودگي؛ خود نمايي در جمع؛ در دندانپزشكي؛ در فكر نيازمندان؛ در مطب دكتر؛ درد سر با
دوستان؛ دردسر با بزرگ ترها؛ دروغگويي؛ دعوا؛ دوري از غريبهها؛ روز اسبابكشي؛ سؤال بزرگ؛
ش��بح جنگل؛ شغل جديد مامان؛ شكر نعمتهاي خدا؛ عادت بد؛ فرار از ورزش؛ فرزند جديد؛ قهر
مقصر اونه؛ ولخرجي؛ هله هوله؛
و آش��تي؛ كمك به ديگران؛ ماجراي تكاليف؛ مشكل در مدرسه؛ ّ
همسايههاي جديد؛ يك هفته پيش مامان بزرگ
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 .135شعباني ،اسداهلل؛ خدا خداي مهربان؛ مشهد :بهنشر 24 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• کلمات کليدي :شعر /دعا /نماز /خدا /آموزش ديني
چكيده :من يه قاصدك /در كوچه ديدم /برداش��تم آن را /فوري دويدم /رو كف دس��تم /آن را
نش��وندم /به زير گوش��ش /يه دعا خوندم ... /كودكان با خواندن اش��عار اين كتاب و مش��اهدهي
تصاوير رنگي آن ياد ميگيرند كه با خدا حرف بزنند ،براي مش��كالت خودش��ان دعا كنند و از او
كمك بخواهند ،نماز بخوانند ،و بدانند كه خداوند خالق زيباييهاس��ت .او همهجا حضور دارد و به
هيچكس محتاج نيست.

 .136حيدري ابهري ،غالمرضا؛ خدا شناس�ي قرآني كودكان :پاس�خ به  40پرسش
كودكان و نوجوانان دربارهی خدا؛ قم :جمال 140 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• کلمات کليدي :سؤال و جواب /خداشناسي /آموزش ديني
چكيده :پرسشهاي مربوط به خدا ،از مهمترين ،اصليترين و مطرحترين پرسشهاي کودکان
و نوجوانان اس��ت .نويسندهي اين کتاب با اس��تناد به آيات قرآني و نيز ادبيات ويژهي کودکان و
نوجوانان ،به  40سوال دربارهي خداوند پاسخ گفته است .آشنايي با خداوند ،رنگ خدا ،جاي خدا،
بخشش خداوند ،بزرگي خدا ،دعاهاي انجام نشده ،شناخت خدا ،آفرينش جنها ،مو و ابروي خدا،
هدف از آفرينش ماو ...موضوعهاي سوالهاي کتاب حاضر هستند.
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 .137دوگيبرت ،فرانس��واز؛ دايرةالمعارف كوچك م��ن دربارهي :خرسها؛ رويا خوئي؛ تهران:
محراب قلم 36 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :كتابهاي مرجع
• کلمات کليدي :زندگي خرسها /دايرةالمعارف /زيستشناسي /داستان کودکان
چكيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر ،به زبان س��اده و مش��اهدهي تصويرهاي آن با انواع
خرسها ،محل زندگي آنها ،شکل ظاهري ،نوع و چگونگي تغذيه ،چگونگي بچهزايي و مراقبت
از تول��ه خرسها ،چگونگي رام کردن خرسها ،خطرهايي که خرسها را تهديد ميکنند ،جايگاه
خرسها در داستان کودکان و ...آشنا ميشوند .در پايان کتاب برخي توانمنديهاي خرسها درج
شده است.

 .138بگل��ي ،اليزاب��ت؛ خرگوش كوچولو و زمزمهي گلولههاي برفي؛ تهران :نس��ل نو
انديش 28 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
• کلمات کليدي :خانواده /خواهر و برادر /داستان آموزشي/آموزش كودكان
چكيده :كودكان با مطالعهي اين كتاب ،با خرگوش كوچولويي آش��نا ميش��وند كه از بودن در
كن��ار خواهر و برادرهايش كه ج��اي او را هنگام خواب تنگ كردهاند ،ناراحت اس��ت .او تصميم
ميگيرد از النه بيرون برود و جاي بهتري پيدا كند .با مرغ دريايي آش��نا ميش��ود .مرغ دريايي او
را به س��رزمين برفي ميبرد .خرگوش كوچولو در آن جا حس��ابي بازي ميكند و براي خود يك
النهي برفي ميس��ازد و به خواب ميرود .وقتي از خواب بيدار ميشود ،بسيار سردش شده است.
او آرزو ميكن��د كه نزد خواهر و برادرهايش در النه باش��د .م��رغ دريايي به او كمك ميكند و او
را به النه برميگرداند.
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 .139تبرايي ،اعظم؛ آفرين پسر گلم :40خطر در خانه؛ تهران :نواي مدرسه 12 ،1387 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :داستان تربيتي /آموزش كودكان/حوادث خانگي /پيشگيري
چكيده :براي كودكان ،در خانه خطرهاي بس��يار متنوعي وجود دارد و بهتر است آنها را از اين
خطرها آگاهسازيم .در اين كتاب ،كودكان با خطرهايي كه در خانه آنها را تهديد ميكند ،به زباني
ساده ،و داستاني به همراه تصوير آشنا ميشوند و ياد ميگيرند كه چگونه از آنها دوري كنند.

 .140تبراي��ي ،اعظم؛ آفرين دختر گلم  :35خطر در زلزله؛ تهران :نواي مدرس��ه12 ،1387 ،
ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :زلزله /پيشبينيهاي ايمني /داستان اجتماعي /بالي طبيعي
چكيده :زلزله باليي طبيعي اس��ت .در بيشتر نقاط دنيا اتفاق ميافتد و هيچ نيرويي جلودار آن
نيس��ت .شايد خاطر لطيف كودكان با ش��نيدن نام زلزله يا با ديدن صحنههاي دلخراش ناشي از
زلزله از رس��انهها ،آزرده ش��ود و ترس و وحشت وجودشان را پر كند و اين احساس در وجودشان
رخن��ه كند كه آنها در برابر چنين حادثهاي بيدفاع و بيپناه هس��تند .در اين كتاب ،تواناييها و
مهارتهاي الزم هنگام وقوع زلزله در مكانهايي مانند خيابان ،مدرس��ه ،خانه ،فروش��گاه ،پارك
و ...به كودكان آموزش داده ميشود.
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 .141هم��راز ،زه��ره؛ خالقيت (آموزش خالق ـ تفكر خلاق)؛ تهران :آزاد مهر،1389 ،
 96ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /دانشجويان تربيت معلم
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :پرورش خالقيت /يادگيري /آموزش كودكان /تفكر خالق
چكيده :خالقيت از ديدگاه عصبشناس��ي ،ارتباط با محيطزيست ،جامعه و سرنوشت بشر است.
به زندگي معنا ميبخش��د و با مس��ئوليت آميخته اس��ت .دفع بيتفاوت��ي و مبتني بر ژرفنگري
اس��ت .احس��اس مسئوليت اس��ت ،به اين معني كه همهچيز به من مربوط ميشود .در اين كتاب
طي  13فصل به يادگيري و ارزش و اهميت خالقيت پرداخته ش��ده اس��ت .يادگيري و آموزش
خالق ،تعريف كلي خالقيت ،خالقيت به مثابهي يك روند ،موانع رشد خالقيت و عوامل مؤثر بر
خالقيت ،عنوانهاي برخي فصلهاي كتاب هستند.

 .142ميكاني ،عباس؛ خالقيت و تفكر (روانشناس�ي و آموزش و پرورش كودكان
تيزهوش و خالق)؛ تهران :آواي نور 256 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :كودكان تيزهوش /تفكر خالق /روانشناسي /تعليم و تربيت
چكي�ده :رابطهي خالقيت و ه��وش از مدتها قبل مورد تحقيق روانشناس��ان و متخصصان
تعليم و تربيت قرار گرفته است ،اما اغلب روانشناسان بخش اعظم خالقيت را محصول تالش،
پش��تكار ،استقامت و تحمل ميدانند .آنها هوش را امري ذاتي و ارثي محسوب ميدارند ،گرچه
ش��كوفايي آن به غناي محيط برميگردد و محصول تعامل با محيط است .نگارنده در اين كتاب
هوش و خالقيت را از ديدگاههاي روانشناس��ان جديد همانند استرنبرگ بررسي كرده و رابطهي
آن را ب��ا معان��ي هوش ،خرد و خالقيت در متون فلس��في همچون آيات ،رواي��ات و آثار بزرگان
ادب فارس��ي نظير مثنوي ،ش��اهنامه و آثار نظامي و سعدي مقايسه كرده و به معاني جديد دست
يافته اس��ت .كتاب براي مطالعهي مربيان ،معلمان ،اولياي دانشآموزان و دانش��جويان رش��تهي
روانشناس��ي و مراكز تربيت معلم به منظور آشنا كردن آنها با دانشآموزان تيزهوش و پرورش
بهتر آنها تهيه شده است.
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 .143گروه مؤلفين؛ خواندن و فهميدن :كتاب كار براي پايهي اول و دوم دبستان؛
مريم نوزرآدان؛ تهران :طراحان ايماژ 48 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :زبانآموزي
• کلمات کليدي :خواندن /درك مطلب /خالصه كردن /آموزش ابتدايي /تمرين
چكيده :دانشآموزان كالسهاي اول و دوم ابتدايي با مطالعهي اين كتاب كار ميتوانند توانايي
خود را در درك متن ،خواندن ،خالصه كردن و ...باال ببرند .كتاب شامل تمرينهايي در زمينهي
خوان��دن و مرتبك��ردن جمالت ب��ه ترتيب زماني ،مطابق��ت با تصوير ،پرك��ردن جاهاي خالي،
چيس��تان ،جواب دادن به پرسشها ،يافتن كلمات خواسته شده در جدول ،وصلكردن ،نامگذاري
تصاوير ،حل جدول و ...است.

 .144فيش��ر ،رابرت؛ داستانهايي براي ش�روع تفكر؛ ليال لطفيپور؛ اهواز :ترآوا،1389 ،
 152ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :داستان آموزشي /پرورش تفكر /خواندن /استنباط
چكيده :داس��تانهاي اين كتاب به منظور پرورش تفكر و مهارتهاي س��وادآموزي در كودكان
س��نين چهار تا هشت ساله در نظر گرفته شده و شامل سيداستان از فرهنگهاي متفاوت است.
بعد از درج داس��تان ،س��ؤاالت در دو بخش ارائه ميشوند و در پي آن ،بخشي به نام فعاليتهاي
بيشتر گنجانده ش��ده اس��ت .س��ؤاالت بخش اول به تفكر دربارهي داس��تان اختصاص دارند و
س��ؤاالت بخش دوم مربوط به تفكر فلس��في هس��تند .در بخش فعاليتهاي بيشتر ،از كودكان
خواس��ته ميش��ود كه فعاليتهايي همچون بازي با كلمات ،اجراي نمايش ،كشيدن نقاشي و ...را
در ارتباط با موضوع داستان خوانده شده ،اجرا كنند.
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 .145فيش��ر ،رابرت؛ داستانهايي براي فكر كردن؛ سيد جليل شاهري لنگرودي؛ تهران:
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 182 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /والدين
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :آموختن /داستان آموزشي /رشد تفكر /شناخت در كودكان
چكيده :كتاب حاضر به منظور رش��د تفكر و يادگيري در كودكان  7تا  11س��اله نگارش يافته و
شامل  30داستان به همراه  30مضمون از فرهنگهاي متفاوت است .بعد از پايان هر داستان ،دو
مجموعه سؤال و يك مجموعه با عنوان فعاليتهاي ديگر وجود دارد .اولين مجموعهي سؤالها
دربارهي خود داس��تان و دومين مجموعه دربارهي مضمون داستان است .در قسمت فعاليتهاي
ديگر نيز از كودكان خواس��ته ميش��ود دربارهي داس��تان يا بعضي جنبهه��اي آن و نيز دربارهي
مضمون آن ،نقاشي و بحث كنند ،به اجراي نمايشنامه دست بزنند و ...خشم ،زيبايي ،زورگويي،
جرئت ،ترس و مرگ برخي از مضمونهاي مذكور هستند.

 .146تيلور ،هلن؛ دانستنيهاي شگفتانگيز (مجموعه)؛ محمود هوسي؛ مشهد :بهنشر،
 5 ،1387ج.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلم�ات کليدي :حواس /حواس پنجگانه /رنگه��ا /رنگينكمان /رنگدانه /زمان /فصلها/
ساعت زيستي /شب و روز /مهاجرت /خواب زمستاني /گياهان /گرده افشاني /درختان
چكيده :در اين مجموعه کتاب نويسنده درصدد است با بيان موضوعات جذاب و شگفتانگيزي
که جك و جو در يك سفر تحقيقاتي ،به آن دست پيدا ميکنند ،با خوانندهي کتاب ارتباط برقرار
کند .خواننده در هر کتاب که  32صفحه حجم دارد ،اطالعات مختصر و مفيدي دربارهي موضوع
به دست ميآورد که انتظار ميرود اين دانستنيها براي او شگفتانگيز باشند .او ميتواند با انجام
آزمايشها و فعاليتهاي خواسته شده به اطالعاتي که دربارهي حواس ،رنگها ،زمان ،فصلها و
گياهان به دست ميآورد ،عمق بخشد.
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 .147وبر ،بليندا؛ دانس�تنيهايي دربارهي حيوانات شب زي؛ ناهيد بروزي نيت؛ مشهد:
بهنشر 32 ،1388 ،ص.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :حيوانهاي شبرو /عادات و رفتار حيوانات
چكيده :در تاريكي شب ،بيشتر حيوانات به النههاي امن خود پناه ميبرند ،يا محل دنجي براي
خوابيدن پيدا ميكنند .اما حيواناتي كه به آنها «شبزي» ميگوييم ،بيدار ميشوند و فعاليت خود
را آغاز ميكنند .ممكن است آنها براي بقا به دماي خنك شب نياز داشتهباشند .يا ترجيح دهند
در تاريكي پنهان شوند و از دست جانوران شكارچي در امان بمانند .كتاب حاضر شامل اطالعاتي
است دربارهي خصوصيات ظاهري ،نحوه و محل زندگي و عادات و رفتار حيوانهاي شبزي در
مكانهاي گوناگون از جمله جنگل ،بيابان ،بيشهزارها ،درياها ،مردابها ،بوتهزارها و ...تصويرهاي
رنگي كتاب درك مطلب مخاطبان را باالتر ميبرد.

 .148گانزي ،كريستين؛ دانس�تنيهايي دربارهي گرگهاو سگهاي وحشي؛ مهتاب
ابراهيمي؛ مشهد :بهنشر 32 ،1388 ،ص.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :گرگ /سگ /روباه /زندگي حيوانات /علوم
چكيده :مخاطبان در اين كتاب با مشاهدهي تصويرهايي از گرگها ،سگها و روباهها ،با مراحل
رشد و نمو ،تغذيه ،برقراري ارتباط ،مقابله با خطر ،اندامهاي بدن ،وزن و طول بدن ،رنگ پوست،
و ديگر خصوصيات اين حيوانات آشنا ميشوند.
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 .149گانزي ،كريس��تين؛ دانستنيهايي دربارهي مارها؛ فاطمه خدمتگزار؛ مشهد :بهنشر،
 32 ،1388ص.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :مارها /توليدمثل /شكار /استتار
چكي�ده :مخاطبان با مطالعهي اين كتاب مص��ور و رنگي اطالعاتي دربارهي چگونگي حركت،
توليد مثل ،شكار و تغذيه ،عالئم هشدار دهنده ،رنگ و نحوهي استتار مارها به دستميآورند و با
انواع ماهيهاي پرقدرت ،مارهاي اقيانوسي ،مارهاي پرنده ،و عوامل تهديد كنندهي زندگي مارها
آشنا ميشوند .در پايان كتاب واژهنامهدرج شده است.

 .150ژوگال ،سس��يل؛ دايرةالمعارف خردس�االن؛ مهناز عس��گري؛ تهران :محراب قلم،
 184 ،1390ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• موضوع درسي :كتابهاي مرجع
• کلمات کليدي :دايرةالمعارف /بدن انسان /خانه و محل زندگي جانوران /ادبيات كودكان
چكيده :دايرةالمعارف حاضر ش��امل مطالبي است به زبان س��اده و تصويرهاي واضح ،جذاب و
رنگي در زمينههاي بدن انس��ان ،خانه و محل زندگي ،ش��هر ،جان��وران و گياهان ،تاريخ ،زمين،
قارهها و كش��ورهاي جهان براي خردس��االن .در كتاب سؤالهايي نيز در ارتباط با برخي مباحث
مطرح ش��دهاند و بالفاصله به آنها جواب داده شده است .در پايان كتاب نيز نمايه گنجانده شده
است.
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 .151چارم��ن ،اندي [...و ديگ��ران]؛ دايرةالمع�ارف علمي ميداني چرا؟ ()2؛ حس��ن
ساالري [...و ديگران]؛ تهران :مدرسه10 ،1389 ،ج ص.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
• کلمات کليدي :آموزش علوم /پرسش و پاسخ /دايرةالمعارف
چكيده :مجموعهي حاضر ش��امل  10جلد كتاب اس��ت كه در يك مجلد چاپ شدهاند و داراي
اطالعاتي به صورت پرس��ش و پاس��خ درب��ارهي گياهان ،غاره��ا ،كوهها ،كهكش��انها ،درياها،
خزن��دگان ،بيابان ،حواس پنجگانه و زمان و فصلهاس��ت .مطالب بس��يار س��اده و در عين حال
مختص��ر و مفيد كت��اب را تصاوير رنگي همراهي ميكنند .در پايان هر جلد نمايهاي چاپ ش��ده
است.

 .152تبرايي ،اعظم؛ آفرين دختر گلم  :37در خانه؛ تهران :نواي مدرسه 12 ،1387 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :داستان آموزشي /مسئوليتپذيري /شكلگيري شخصيت /بطالت
چكيده« :كودكان غالب ًا روزهايش��ان را در خانه به بيهودگي ميگذرانند .بيبرنامگي و به بطالت
گذشتن سالهاي كودكي ،به شكلگيري شخصيت آنها در سالهاي بعد از اين دوران ،ضربهي
بزرگي ميزند ».كودكان با خواندن اين كتاب ياد ميگيرند كه مس��ئوليتپذير باشند و درمييابند
ك��ه اگ��ر در كارهاي خانه به بزرگترها كمك كنند ،مفيد و محبوب ميش��وند .در اين كتاب ،به
كارهايي اشاره شده است كه كودكان از عهدهي انجام آنها برميآيند.
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 .153لولي��ن ،كل��ر؛ مراقب باش :در خيابان؛ فاطمه حس��ينزاده؛ ته��ران :تيمورزاده /طبيب،
 36 ،1389ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :ترافيک /راهنمايي و رانندگي /وسيلهي نقليه /کمربند ايمني
چكي�ده :ک��ودکان خردس��ال بايد راهه��اي گوناگ��ون مراقبت از خ��ود را در خياب��ان ،هنگام
دوچرخهس��واري يا س��وار ش��دن به اتوب��وس و خودروهای س��واری بياموزند .در اي��ن کتاب با
تصويرهاي رنگي و متني س��اده ،به کودکان آموزش داده ميشود که چگونه از خيابان عبور کنند
و در شرايط متفاوت چه چارهاي براي ايمن ماندن بينديشند .آشنايي با انواع وسائط نقليه ،چگونه
رد ش��دن در شرايط گوناگون از خيابان ،آشنايي با کمربند ايمني و ...از جمله مطالب کتاب است.
در پايان مطالبي براي راهنمايي والدين و معلمها آمده و نيز چند نکتهي پيشنهادي دربارهي اين
سلسله از کتابها به مخاطبان ارائه شده است.

 .154تبرايي ،اعظم؛ آفرين پس��ر گلم :در ش�ب و تاريكي؛ تهران :نواي مدرسه12 ،1389 ،
ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :ترس /تاريكي /شجاعت /مهارتهاي زندگي
چكيده« :اگرچه ترس و ترسيدن يك واكنش دفاعي در برابر خطرات است،اما ترسيدن كودك
از چيزي كه خطري در پس آن نيس��ت ،نتيجهي رفتار ناصحيح ما بزرگترهاست؛ مانند ترس از
سوس��ك ،گرب��ه ،تاريكي و ...گاه ما بزرگترها براي تنبي��ه كودكمان ،او را به قرار دادن در اتاقي
تاريك تهديد ميكنيم و عم ً
ال به او ميآموزيم :بايد از مكان تاريك بترس��ي و وحش��ت داش��ته
باشي ».در اين كتاب ،مخاطبان با پسركي به نام سامان آشنا ميشوند كه بسيار شجاع است و از
تاريكي ،گربه ،رعد و برق ،فيلمهاي ترسناك و ...نميترسد .كودكان از سامان ميآموزند كه مثل
او باشند .از او الگو ميگيرند و آرام آرام ميآموزند كه برخي چيزها ترس ندارند.
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 .155تبرايي ،اعظم؛ آفرين دختر گلم :در ش�ب و تاريكي؛ تهران :نواي مدرسه12 ،1389 ،
ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :كودكان /تاريكي /شجاعت /مهارتهاي زندگي
چكيده :اگر كودك ش��ما از اتاق تاريك ميترسد ،بهتر است دست او را بگيريد و با آرامش وارد
اتاق شويد .گوشه و كنار اتاق را به او نشان دهيد و حتي لحظهاي در اتاق تاريك با او بازي كنيد؛
بازيهايي مانند شكلك ساختن با سايهي انگشتان دست و ...در اين كتاب ،دنياي كودكي تصوير
ميش��ود كه بس��يار شجاع است .از تاريكي ،از رعد و برق ،و ...نميترسد .كودكان با آشنا شدن با
اين ش��خصيت به او انس ميگيرند ،عالقهمند ميشوند و از او الگو ميپذیرند ،آرامآرام خود را در
قالب او قرار ميدهند و تمرين ميكنند كه نترس��ند و مانند او ش��جاع باشند .متن كتاب همراه با
تصاوير رنگي جذاب است.

 .156تبرايي ،اعظم؛ آفرين دختر گلم  :34در فصل پاييز؛ تهران :نواي مدرس��ه12 ،1387 ،
ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :پاييز /نكات بهداشتي /داستان اجتماعي
چكيده :به زعم نگارنده ،كتاب عالوه بر آشنا كردن كودكان با نكات بهداشتي ،گشودن چشمان
احس��اس آنها بر روي زيباييهاي فصل پاييز اس��ت .كودك شما با تغيير و تحوالت فصل پاييز
آش��نا ميش��ود و ميآموزد در هر ش��رايط چگونه بايد رفتار كند تا دچار مشكل نشود و چگونه از
زيباييهاي اين فصل لذت ببرد.
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 .157تبرايي ،اعظم؛ آفرين پس��ر گلم  :38در مصرف برق؛ تهران :نواي مدرس��ه12 ،1387 ،
ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :برق /استفادهي بهينه /داستان آموزشي /مصرف
چكيده« :س��امان براي روش��ن كردن خانه هيچ وقت از لوستر اس��تفاده نميكند؛ چون ميداند
لوستر ،المپهاي زيادي دارد و اگر آن را روشن كند ،برق خيلي زيادي هدر ميرود ».كودكان با
مطالعهي اين كتاب كه دربارهي پسركي به نام سامان است ،با راههاي درست مصرف برق آشنا
ميشوند و ياد ميگيرند كه چگونه جلوي هدر رفتن آن را بگيرند .آنها به ارزش برق پيميبرند
و با مزاياي آن آشنا ميشوند.

 .158تبرايي ،اعظم؛ آفرين پس��ر گلم  :41در مصرف گاز؛ تهران :نواي مدرس��ه16 ،1388 ،
ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :گاز /پيشبينيهاي ايمني /مهارتهاي زندگي /ابزار و وسايل گازسوز
چكيده :در اين كتاب ،مخاطبان با پسري به نام سامان آشنا ميشوند كه تمامي نكات پيشگيري
از هدر رفتن گاز را رعايت ميكند و به نكات ايمني گاز توجه دارد .آنها با خواندن اين كتاب به
اهميت اس��تفادهي درست از گاز پي خواهند برد .تصويرهاي مرتبط با موضوع ،متن ساده و روان
كتاب را همراهي ميكنند.
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 .159گلي يوري ،دبي؛ در هر شرايطي دوستت دارم؛ منا خاطري؛ تهران :نسل نو انديش،
 30 ،1388ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
• کلمات کليدي :عشق /دوست داشتن
چكيده :روباه كوچولو نگران اس��ت كه آيا مادرش او را در همهي ش��رايط دوست خواهد داشت.
مادرش هم جواب ميدهد كه روباه كوچولو را در همهي شرايط ،چه آن زمان كه عصباني است،
چه وقتي كه دائم بهانه ميگيرد ،و ...دوس��ت خواهد داش��ت .كودكان در اين كتاب با مشاهدهي
تصاوير رنگي و مطالعهي داس��تان «روباه كوچولو» با موضوع عشق و عالقهي مادر به فرزندش
در همهي شرايط آشنا ميشوند.

 .160توران��ي ،حيدر؛ درآمدي بر مديريت فرايندمدار در مدرس�ه؛ تهران :تزكيه،90 ،
 216ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /مدير /دانشجويان تربيت معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :مدرسهها /مديريت و سازماندهي /كيفيت فراگير /مديريت
چكي�ده :اي��ن كتاب به منظور تغيير رويك��رد و نگرش و بهبود مهارت مدي��ران مدارس تأليف
ش��ده و محتواي آن برگرفته از نظريهي سيستمها ،نهضت مديريت كيفيت جامع ،مديريت تغيير
و مديريت توس��عه اس��ت .كتاب در نه فصل تدوين ش��ده اس��ت .در فصل اول به مباني نظري
آموزشوپ��رورش كيفي جامع به مثابه خط عزيمت مديري��ت فرايندمداري ميپردازد .فصل دوم
توضيح ميدهد كه مديريت فرايندمدار چيس��ت .فصل س��وم به ارتقاي مستمر كيفيت در مدرسه
ميپ��ردازد .فصل چهارم دو مورد كاوي براي ارتقاي كيفيت به روش بهس��ازي فرايند را ش��رح
ميدهد .مورد اول در ارتباط با روششناسي ارتقاي فرايند برنامهي درسي و مورد دوم دو مقالهي
علمي است .فصل پنجم به اصول و فنون تشخيص و حل مسائل ميپردازد و اينكه مشكل چه
تفاوتي با مس��ئله دارد .فصل ششم به مشاركتي همگاني در مدرسه و ضرورتهاي آن اختصاص
يافته اس��ت .فصل هفتم مديريت كيفيت جامع در مدرس��ه را بررسي كرده است .فصل هشتم به
 19راهبرد مديريت فرايندمدار در مدرسه پرداخته است .فصل نهم نيز اصول چهاردهگانهي بهبود
كيفيت در مديريت فرايندمدار را شرح داده است.
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 .161اورنگ ،طوبا؛ دروغ كوچولويي كه بزرگ شد؛ تهران :موسسه فرهنگي هنري اورنگ
آفرين 16 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :داستان آموزشي /راستگويي /دروغگويي /آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :در کتاب حاضر ،کودکان با پسري به نام نيما آشنا ميشوند .نيما براي اينکه بتوانند به
مسافرت بروند ،به پدرش مرتب دروغ ميگويد .همين دروغگويي او در سفر براي آنها مشکالت
زي��ادي بار ميآورد و موجب ميش��ود پ��در و عمويش از هم قهر کنند .هم��هي اين اتفاقها زير
س��ر نيماس��ت .تا اينکه او تصميم ميگيرد راس��ت بگويد و بهدليل دروغگوييهايش از عمويش
معذرت خواهي کند.

 .162كريستيني ،ارمانو /پوريچلي ،لويجي؛ دنبالم بيا!؛ معين مهدوي؛ تهران :سازوكار،1388 ،
 24ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :محيط جنگل /حيوانات /آموزش علوم
چكي�ده :تصويره��اي كتاب حاضر به منظور آش��نايي كودكان با حيوانات ،گياهان ،حش��رات و
گلهاي موجود در جنگل تهيه شدهاند .كودكان به دنبال پروانهاي كوچك به يك گردش تخيلي
در جنگل واقعي ميروند و با كش��ف كردن و اس��مگذاری روی چيزها ،ش��ناخت كاملي از محيط
طبيعي جنگل پيدا ميكنند.
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 .163واندوي��ل ،آگنس؛ دايرةالمعارف كوچك من دربارهي :دنياي ش�ب؛ رويا خوئي؛ تهران:
محراب قلم 36 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
• کلمات کليدي :شبهاي مهم /فعاليتهاي شبانه /خواب /آموزش علوم تجربي
المعارف كوچك من ،حاوي مطالبي است به زبان
چكيده :ش��انزدهمين جلد از مجموعهي دايرة
س��اده ،به همراه تصويرهاي رنگي دربارهي اين موضوعها :ش��ب؛ علت شب شدن؛ مهتاب؛ علت
طوالني بودن ش��بهاي زمستان؛ فعاليت انسانها؛ حيوانات؛ حشرات و گياهان در شب؛ حيوانات
فعال در ش��ب؛ خواب و كارهاي قبل از خواب ،رويا و كابوس و ....در پايان كتاب برخي شبهاي
مهم و با اهميت نزد مردم معرفي شدهاند.

 .164ماهوتي ،مهري؛ قصههاي زينب  :5دو ستاره :قصههايي دربارهي حجاب؛ تهران:
مدرسه 24 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• کلمات کليدي :داستانهاي اجتماعي /حجاب
چكيده :مادر زينب او را نزد دکتر ميبرد .دکتر گوشهاي او را س��وراخ ميکند .مادربزرگ براي
زينب يکجفت گوش��واره ميخرد و به او هديه ميدهد .زينب ميداند که نه س��اله ش��ده است و
نبايد گوشواره ،گردنبند و چيزهاي زينتياش را به نامحرم نشان دهد .در اين کتاب شش داستان
مذهب��ي با محوريت حجاب به زبان س��اده و روان به همراه تصاويري براي کودکان ارائه ش��ده
اس��ت .عنوانهاي داستانها از اين قرارند :دو س��تاره؛ حواس پرت؛ گلخانه؛ دختر ماه؛ کولرساز؛
هديهي بابا.
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 .165ايماس ،جناين؛ دوستان خوب (مجموعه)؛ مهروش طهوري؛ تهران :قدياني،1388 ،
 5ج.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلم�ات کليدي :آداب معاش��رت /مهارته��اي زندگي /رفتار /ارتباط بين اش��خاص /روابط
اجتماعي كودكان /مشاركت /پشتكار /مشکلگشايي /داستان آموزشي
چكيده :هر يک از کتابهاي  32صفحهاي مجموعهي دوس��تان خوب ش��امل دو داستان است
که کودک با خواندن آنها با موضوع کتاب آشنا ميشود .موضوع کلي اين مجموعه مهارتهاي
زندگي اس��ت .اين حرف را نزن؛ اين مال من اس��ت؛ اينطوري نميش��ود؛ و برو پي کارت چهار
عنوان از کتابهاي اين مجموعه اس��ت که کارشناس��ان براي دانشآموزان پايهي دوم دبس��تان
نيز مناس��ب ش��مردهاند .در قصهی اول خواننده ميآموزد كه اگر نتوانست كاري را درست انجام
دهد ،نبايد نااميد ش��ود و حرف نامناس��بي به زبان بياورد .بايد كار را از نو شروع كند و به نتيجهي
مطلوب برس��د .در کتاب دوم کودک با مفهوم مش��اركت آش��نا ميش��ود و ياد ميگيرد چگونه با
دوستانش از وسايل و اشيايي كه متعلق به همه است ،استفاده كند .در کتاب سوم هم ياد ميگيرد
كه با پش��تكار ميتوان به هدف رس��يد و کتاب چهارم به او ميگويد در حل مشکالت ميتواند از
بزرگترها کمک بگيرد.

 .166اس��تير ،دوگالد؛ دوس�تت دارم موش كوچولو؛ منا خاطري؛ تهران :نسل نو انديش،
 24 ،1388ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
• کلمات کليدي :حيوانات /دوست داشتن /داستان آموزشي
چكيده :موش كوچولو معناي عش��ق را نميداند .او از مادر بزرگش س��ؤال ميكند كه عش��ق
چيست؟ مادر بزرگ دست او را ميگيرد و با هم در جنگل به راه ميافتند .آنها در سر راه پرندهاي
را ميبينند كه به جوجههايش پرواز ياد ميداد ،مامان خرگوشي كه مراقب بچه خرگوش مريضش
بود و اردكي كه حواسش به همهي جوجه اردكها بود و موش كوچولو سرانجام معناي عشق را
ميفهمد و با مادربزرگ به خانه برميگردند.
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 .167ابراهيم حقي اوغلو ،بلكيس؛ ده بهش�ت (مجموع�ه)؛ مهدي نعلبندي؛ تهران :نحل،
 10 ،1388ج.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• کلم�ات کلي�دي :پيامب��ران /زندگينامه /داس��تان مذهب��ي /قصههاي ق��رآن /ابراهيم(ع)/
ايوب(ع) /آدم(ع) /س��ليمان(ع) /عيس��ي(ع) /پيامبر اس�لام /محمد(ص) /موس��ي(ع) /نوح(ع)/
يونس(ع) /يوسف(ع)
چكيده :مجموعهی ده بهشت ،شامل ده مجلد است که نويسنده در هر جلد ،به قصهی زندگي
يکي از پيامبران خدا ميپردازد و ميکوشد با زباني ساده زندگي او را بيان کند .در کتاب از تصاوير
رنگي اس��تفاده شده اس��ت .آدم ،ابراهيم ،ايوب ،سليمان ،عيس��ي ،محمد ،موسي ،نوح ،يوسف و
يونس عليهم السالم پيامبراني هستند که نويسنده قصهي آنها را روايت کرده است.

 .168تمپل��ر ،ريچ��ارد؛ ديگه پنير نميخوام از اين تله نجاتم بدين؛ س��عيد خاكس��ار؛
تهران :موزون 160 ،1389 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :مدير
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :موفقيت شغلي /خودسازي /علوم تربيتي
چكيده :در اين كتاب كه با موضوع موفقيت شغلي نگارش يافته ،تصريح شده است :پنير به هر
چيزي گفته ميشود كه شما را اسير تله ميكند؛ مثل شغل ،حقوق ،مستمري بازنشستگي ،ترس از
شكست ،مسئوليت و وظيفه .شما يك مرتبه زندگي ميكنيد و آن هم براي لذت ،تفريح ،تعليم و
تربيت شماست .چرا بايد آن را در راه پنير به هدر دهيد ،وقتي كه ميتوانيد فعال ،توانا و پرتحرك
باشيد؟ چرا همهی آن را براي پنير تلف كنيد وقتي كه ميتوانيد آزاد و شجاع باشيد؟ چرا با غلط
كنار بياييد ،وقتي كه ميتوانيد همهچيز را درس��ت كنيد؟ البته ممكن است شكست بخوريد ،ولي
ممكن اس��ت در پنير خوردن هم شكست بخوريد .آنها ممكن است تصميم بگيرند ديگر شما را
تغذيه نكنند ،آن وقت چه ميخواهيد بكنيد؟ پس بهتر اس��ت قبل از اينكه آنها خودشان پنير را
از شما بگيرند ،خودتان ديگر آن را نپذيريد.
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 .169هيل��ر ،رجين��ا [...و ديگران]؛ راهبرده�اي يادگيري ،برنامهريزي درس�ي براي
موفقيت در تحصيل؛ حميدرضا رضازاده [...و ديگران]؛ تهران :مهاجر 280 ،1388 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :علوم اجتماعي /برنامهريزي درسي /راهبردهاي يادگيري /پردازش اطالعات/
قدرت يادگيري
چكيده :در اين كتاب به مهارتهاي اساس��ي براي افزايش قدرت يادگيري اش��اره شد ه است تا
توانايي دانشآموزان و دانش��جويان در اين زمينه ارتق��ا يابد .راهبردهاي يادگيري مجموعهاي از
روشهاي مناس��ب براي برنامهريزي درس��ي و موفقيت در تحصيل هستند كه بارها مورد نقد و
بررس��ي قرار گرفتهاند .بدين ترتيب ،اگر دانشآموز يا دانش��جو از راهبردهاي يادگيري آگاه شود
و از آنها اس��تفاده كند ،بيشتر و بهتر قادر به درك مطلب و پردازش ،س��ازماندهي و يادآوري
اطالعات خواهد بود.

 .170واعظي ،منوچهر /قائمي ،فرنگيس؛ راهكار ش�ناخت فرزند تيزهوش؛ تهران :آواي
دانش گستر 64 ،1390 ،ص.
• قطع :پالتويي
• مخاطب :معلم /والدين /مشاور /مدير
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :كودكان تيزهوش /راههاي شناسايي خالقيت /علوم تربيتي
چكي�ده :ك��ودك تيزهوش بهط��ور عمومي به كودكي گفته ميش��ود ك��ه تواناييهاي ويژه و
برجس��تهاي دارد كه او را از س��اير كودكان همسن خود متمايز ميكند .بنابر شناخت نيز ،كودكي
تيزهوش اس��ت كه در يك يا چند زمينه از اين موضوعه��ا تواناييهاي متمايز از ديگران از خود
نش��ان دهد :توانايي هوش كلي؛ اس��تعدادهاي درس��ي ويژه؛ توانايي فكري آفريننده ،ابتكاري و
مول��د؛ توانايي رهبري؛ ذوق و اس��تعداد هنري؛ توانايي حركت ش��گفتانگيز و توانايي بازيهاي
فكري .مخاطبان با مطالعهي اين كتاب در سه فصل با هوش و كودكان تيزهوش ،انواع كودكان
تيزهوش ،و چگونگي شناس��ايي كودكان تيزهوش آش��نا ميش��وند .در فصل چهارم پرسشها و
پاس��خهايي در زمينهي آزمون هوش براي دانشآموزان دورهي ابتدايي و راهنمايي و دبيرس��تان
درج شده است.
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 .171بهمنزياري ،فرهاد [...و ديگران]؛ راهكارهاي صحيح كمك به كودكان دبستاني؛
تهران :كتاب مير 112 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :والدين
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :راهنماي آموزشي /مشاركت والدين /آموزش ابتدايي
چكي�ده :والدي��ن با مطالعهي اين كتاب از بس��ياري از راهكارهاي صحي��ح به منظور كمك به
ك��ودكان دبس��تاني خود در زمينهي يادگي��ري و چگونگي ارتباط و تعامل با آموزش��گاه يا محل
تحصيل فرزن��دان خودآگاهي مييابند .آگاهي مخاطبان از برنامههاي جديد آموزش��ي و اهميت
پش��تيباني از عملكرد مدرس��ه و ارائهي راهكارهايي در راس��تاي اين موض��وع ،تأكيد بر اهميت
يادگيري كودكان در دورهي ابتدايي و نشان دادن روشهايي به منظور كمك به فرزندان در خانه
و مدرسه و مراحل گوناگون آموزش ،از اهداف كتاب حاضر است.

 .172تبريزي ،رضا؛ راهنماي آموزش و تدريس مجموعه كتابهاي زيبا بنويسيم؛
تهران :قدياني 64 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :هنر
• کلمات کليدي :خط نستعليق /آموزش خوشنويسي /زيبانويسي /خط تحريري
چكي�ده :تنه��ا روش اصولي و علمي ب��راي تغيير و تقوي��ت نحوهي صحيح مهارت نوش��تن،
آموزش خط تحريري يا «آموزش زيبانويس��ي» است .در كتاب حاضر ،بعد از توضيحاتي دربارهي
زيبانويس��ي و نكات مربوط به آن ،شيوهي زيبانويسي به همراه توضيحاتي آموزش داده ميشود.
در پايان كتاب ،آداب نشستن و نوشتن نيز درج شده است .مخاطبان كتاب معلمان دورهي ابتدايي
و راهنمايي ،مدرسان و عالقهمندان خط تحريري هستند.
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 .173تيلور ،پيتر؛ راهنماي برنامهريزي درسي مشاركتي؛ محرم آقا زاده /رضا نوروززاده؛
تهران :آييژ 184 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /مدير
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :برنامهريزي درسي /عمران روستايي /علوم تربيتي
چكيده :برنامهريزي درس��ي در دنياي امروز نقش بنياديني ايفا ميكند و از سازمانهاي كوچك
و ساده تا بزرگ و پيچيده به آن نياز دارند .تجربهی عيني نويسنده در تدارك برنامههاي درسي،
كت��اب او را ع��اري از پيچيدگيهاي نظري س��اخته و محتواي آن را به چش��م خواننده باورپذير
كرده اس��ت .اين كتاب در دو بخش تهيه و تنظيم ش��ده اس��ت :هر بخش با مثالها و نمونههاي
عيني همراه اس��ت .در اين كتاب ميتوان در برنامهريزي درس��ي درسهاي ترويج كش��اورزي،
پژوهشگري ،و آموزش ضمن خدمت معلمان در آموزشوپرورش بهره گرفت.

 .174حس��يني ،افضلالس��ادات؛ راهنماي پرورش خالقيت در كودكان؛ تهران :مهاجر،
 16 ،1390ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /والدين
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :پرورش خالقيت /طرحهاي تازه و ابتكار /آموزش كودكان
چكيده :در اين مجموعه كه براي مطالعهي والدين و مربيان تهيه شده ،با توجه به مباني نظري
و عمل��ي يادگيري خالق ،طرحهاي تازهاي بر اس��اس بازي ،فعالي��ت تركيبي ،تخيل ،قصهگويي
و ...به منظور برانگيختن خالقيت در كودكان فراهم آمده اس��ت .اين فعاليتها س��يالن فكري،
انعطافپذيري و ابتكار را در كودكان افزايش ميدهد و آنها را قادر به ش��ناخت نظريههاي بديع
و تدارك تدابير جالب و تازه هنگام مواجهه با مسائل ميكند.
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 .175نوريان ،محمد؛ راهنماي تحليلي محتواي كتابهاي درس�ي دورهي ابتدايي؛
تهران :شورا 120 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :ارزشيابي /آموزش ابتدايي /كتاب درسي /تحليل محتوا
چكيده :كتاب حاضر به منظور آش��نايي دانش��جويان ،معلمان و مربيان با ساختار و ويژگيهاي
كتابهاي درس��ي دورهي ابتدايي و روش تحليل محتوا تدوين ش��ده است .در فصل اول ،كلياتي
دربارهي محتواي كتابهاي درسي و مباحثي چون نقش كتابهاي درسي و ساختار و ويژگيهاي
اين كتابها به صورت اجمالي مورد بحث قرار ميگيرد .در هر كدام از فصلهاي دوم تا هش��تم
كارب��رد مدلي از مدلهاي تحليل محتواي كتابهاي درس��ي ،با يك مثال معرفي ميش��ود .در
فصل نهم نيز ،بهعنوان جمعبندي ،هفت مدل تحليل محتواي مورد استفاده در فصلهاي قبلي،
بهصورت زبانشناختي و گرافيكي ،ارائه شده است.

 .176توراني ،حيدر؛ راهنماي عملي برنامهريزي راهبردي مدرسه؛ تهران :عابد،1389 ،
 136ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :مدير
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :برنامهريزي مدرسهاي /مدل مفهومي
چكيده :كتاب حاضر ش��امل راهها ،روشها و فنوني در حوزهي «برنامهريزي مدرسهاي» است
كه در چهار فصل تنظيم شده .كلياتي دربارهي نگاه و رويكردي راهبردي كه انديشه و انگيزهي
شما را در فرايند برنامهريزي و قبل از آن شكل داده ،موضوع بخش اول است .تعريف برنامهريزي
و جوانب آن به زبان س��اده و كاربردي به بخش دوم اختصاص دارد .بخش س��وم ش��امل معرفي
مدل مفهومي و نقشهي راه برنامهريزي راهبردي مدرسهاي است كه قسمت مهمي از مطالب اين
كتاب را تشكيل ميدهد .بخش چهارم و پاياني شامل جمعبندي و چند توصيه و پيشنهاد است.
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 .177گرامي ،محمدحس��ن؛ راهنماي عملي ش�ناخت و پ�رورش خالقيت و نوآوري
استعدادهاي درخشان والدين؛ تهران :وراي دانش 128 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /دانشجويان تربيت معلم
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :پرورش خالقيت و نوآوري /هوش /تفكر
چكي�ده« :خالقيت» يعن��ي :ديدن به نوعي ديگ��ر ،رهايي از عادتهاي ذهن��ي ،درك فرايند
تغيي��ر ،و دي��دن چيزي كه وجود ندارد .خالقيت يعني نگاه به چيزهاي معمولي ،و ديدن چيزهاي
فوقالع��ادهي جديد و غيرعادي .كتاب حاضر ،به منظور آش��نايي با خالقيت و نوآوري و راههاي
گسترش آن بين دانشآموزان و دانشجويان ،در  12فصل نگارش يافته كه عنوان برخي از آنها
از اين قرار است :تبيين هوش و رابطهي آن با خالقيت و نوآوري؛ تفكر ،نيرو و جوهرهي خالقيت
و نوآوري؛ س��بكهاي ش��ناخت و خالقيت؛ قانونه��اي پرورش و تقويت خالقي��ت و نوآوري؛
شيوههاي پرورش و تقويت خالقيت و نوآوري.

 .178قورچي��ان ،نادرقل��ي [...و ديگران]؛ راهنم�اي عملي طراحي آموزش�ي به همراه
نمونههاي�ي از طراحي آموزش�ي در دورهه�اي تحصيلي؛ تهران :دانش آفرين /رش��د
انديشه 288 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :الگوي طراحي آموزشي /اهداف آموزشي /علوم تربيتي
چكي�ده :هدف از تأليف کتاب حاضر ،آش��نايي بيشتر مخاطبان با تاريخچ��ه ،تعاريف ،اصول،
مفاهيم و مراحل تهيه و تنظيم طراحي آموزش��ي اس��ت .کتاب در چهار فصل با اين مش��خصات
تنظيم شده است :فصل اول ،تعريف و پيشينهي طراحي آموزش ،نقش و جايگاه طراحي آموزش
در تعلي��م و تربي��ت ،الگوه��اي طراحي آموزش��ي و...؛ فصل دوم ،مراحل هش��تگانهي طراحي
آموزش��ي؛ فصل سوم چهار نمونه طراحي آموزشي مبتني بر :هشت گام در دورهي پيشدبستاني،
درس هن��ر پاي��هي اول ابتدايي ،درس رياضيات پاي��هي چهارم ابتداي��ي و جغرافيا پايهي پنجم
ابتدايي؛ فصل چهارم ،نقد و بررسي طراحي آموزشي در سه دورهي تحصيلي.
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 .179گرامي ،محمدحسن؛ راهنمايي و مشاورهي كودك ،كاربرد راهنمايي و مشاوره
در دورهي پيشدبستان و دبستان؛ تهران :وراي دانش 229 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /والدين /مشاور
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :رواندرماني /راهنمايي و مشاورهي كودكان /اختالالت يادگيري
چكيده :هدف از تأليف كتاب حاضر گس��ترش مفهوم راهنمايي و مشاورهي كودكان بين اقشار
گوناگون جامعه ،بهويژه كس��اني است كه به صورت رس��مي در فرايند تعليم و تربيت در پي حل
مش��كالت دانشآموزان هستند .ويژگي اصلي كتاب ،بيان مباحث راهنمايي و مشاورهي كودكان
به زبان كاربردي و در عين حال ساده است و مخاطبان ميتوانند آن را در راستاي «پيشگيري»،
«شناخت» و «درمان» مسائل كودكان بهكار ببرند .كتاب داراي  11فصل است و مباحثي از اين
قبيل را پوش��ش ميدهد :اهميت و ضرورت راهنمايي و مشاورهي كودك در عصر حاضر؛ اصول
راهنمايي و مش��اورهي كودك؛ اخالق حرفهاي در مش��اوره با كودكان؛ فنون مشاوره با كودكان؛
اختالالت رفتاري كودكان؛ اختالالت يادگيري.

 .180آردلي ،نيل؛ كتاب علوم من :رشد؛ حبيباهلل جديدي؛ تهران :مدرسه 27 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :رشد گياهان /دانه /رشد مارپيچي /قلمه زدن /نيروي ريشه
چكيده« :رش��د به معناي بزرگ شدن است .همهي جانداران با غذا خوردن رشد ميكنند .شما
هم رشد ميكنيد ،چون جاندار هستيد و غذا ميخوريد .غذايي كه ميخوريد از گياهان يا گوشت
جانوران گياهخوار به دس��تميآيد .اما گياهان چگونه غذا ميخورند؟!» كودكان با مطالعهي اين
كتاب و انجام آزمايشهاي آن ،با مراحل رش��د گياهان گوناگون آش��نا ميش��وند .برخي مطالب
كتاب عبارتاند از :رشد چيست؟ نيازهاي دانه؛ رشد در تاريكي؛ اثر سرمايي رشد؛ رشد مارپيچي؛
قلمه زدن؛ نيروي ريشه.
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 .181ش��يخ ،محمود /طاهري ،مرتضي؛ رشد و تكامل حركتي و جسماني؛ تهران :بامداد
كتاب 224 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :تربيت بدني
• کلمات کليدي :رشد انساني /مهارتهاي حركتي /رشد /تكامل
چكيده :تغييرات كلي انس��ان ،همچون افزايش قد و وزن ،اكتساب تواناييها ،پيدايش عادتها
و مهارته��اي گوناگ��ون و به طور كلي ،تغيير در رفتار ،در طول زم��ان پديد ميآيد .مجموعهي
اي��ن تغيي��رات كمي و كيفي متعدد و متنوع را «رش��د و تكامل» مينامن��د .در اين كتاب تالش
ش��ده اس��ت ،همزمان با بررسي فرايند رش��د حركتي در دوران كودكي ،به عوامل مهم و كليدي
رش��د جس��ماني نيز پرداخته شود تا بررسي دقيقي از فرايندهاي رشدي انسان به عمل آيد .كتاب
در نه فصل تدوين ش��ده اس��ت كه برخي از عناوين آن عبارتاند از :مقدمهاي بر رش��د و تكامل
حركتي؛ واژهشناسي در رشد و تكامل؛ نظريههاي رشد؛ رفتارهاي حركتي در دوران كودكي؛ رشد
ادراكي -حركتي و روشهاي تقويت آن.

 .182ايم��اس ،جناي��ن؛ رفتارهاي خ�وب (مجموعه)؛ مهروش طهوري؛ ته��ران :قدياني،
 6 ،1388ج.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :آداب معاش��رت /ادب /رفتار دوس��تانه /رفتار خوب /س�لام /خواهش كردن/
مشاركت /قدر شناسي /تشكر كردن /نه گفتن
چكيده :هدف اين مجموعهی شش جلدي آموزش رفتارهاي خوب به کودکان است؛ چيزي که
اصطالح ًا ما به آن ادب ميگوييم .نويس��نده در هر يک از کتابهاي  32صفحهاي اين مجموعه
س��ه داس��تان تعريف ميکند تا خواننده به خوبي مفهوم مورد نظر نويس��نده و طرز عمل به اين
رفتارهاي خوب را بياموزد .عناوين اين مجموعه به ترتيب عبارتاند از :سالم؛ متشكرم؛ خواهش
ميكنم؛ اول ش��ما؛ معذرت ميخواهم و نه ،ممنونم .براي نمونه کتاب خواهش ميکنم با چنين
جمالتي آغاز ميشود :بيشتر مردم دوست دارند به ما كمك كنند؛ به شرطي كه از آنها خواهش
كنيم؛ اما دوست ندارند كه كسي به آنها دستور بدهد و گاهي تو بايد صبر كني تا ديگران آماده
ش��وند و كمكت كنند .اگ��ر چيزي ميخواهي يا به كمكي ني��از داري ،فراموش نكن كه بگويي:
«خواهش ميكنم».
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 .183رابينس��ون ،رابرت؛ رفتن به دندانپزشكي؛ ش��قايق خوشنشين؛ تهران :چكه /شهر
قلم 24 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :داستان /دندانپزشكي /آموزش علوم تجربي /ادبيات كودكان
چكيده :در اين كتاب ،كودكان طي داس��تاني با دندانپزش��ك ،وس��ايل دندانپزش��كي ،دندان
ش��يري ،جرمگيري دندان ،پر كردن دندان ،اهميت مس��واك زدن و نيز غذاهاي پراهميت براي
سالم ماندن دندانها آشنا ميشوند.

 .184س��ليقهدار ،لي�لا [...و ديگران]؛ مجموعه كتابهاي پژوهش در مدرس��ه :رنگين كمان
پژوهش؛ تهران :مدرسه 92 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
• کلمات کليدي :تحقيق /راهنماي آموزشي /دانشاندوزي /فرضيهسازي
چكيده :دانشآموزان با مطالعهي اين كتاب با مفهوم پژوهش ،فرضيهسازي بر پايهي اطالعات،
جم��عآوري اطالع��ات ،آزمايش فرضيه و تجزي��ه و تحليل اطالعات و ارائ��هي گزارش به زبان
روايي ـ داستاني آشنا ميشوند .در اين اثر ،محتواي ديرهضم پژوهش با زباني نرم و آسان براي
مخاطبان آماده شده است.
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 .185عاب��دي ،احمد /ق��وام ،علي؛ روانشناس�ي و آموزش كودكان ب�ا نقص توجه/
بیشفعالی؛ اصفهان :نوشته 82 ،1388 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :اختالل نقص توجه /بيش فعالي /كم توجهي در كودكان پر تحرك /درمان/
توان بخشي
چكي�ده :اخت�لال نقص توجه /بي��ش فعالي ( )ADHDيك��ي از رايجتري��ن و عموميترين
اختاللهاي رفتاري و مش��كالت روان ش��ناختي كودكان اس��ت .اين اخت�لال تأثير منفي قابل
توجهي برعملكرد تحصيلي ،ش��ناختي ،اجتماعي و هيجاني بس��ياري از دانشآموزان ميگذارد و
در بزرگس��الي هم مشكالتي در عملكرد شغلي و خانوادگي آنها ايجاد ميكند .در كتاب حاضر
روشهاي علمي تش��خيص و درم��ان براي والدين و معلمان درج ش��ده و تعريف اختالل نقص
توجه /بيش فعالي ،مش��كالت همراه اين اختالل ،علت شناس��ي ،روشهاي ارزيابي و تشخيص
و مداخالت درماني به صورت عملياتي آمده اس��ت تا والدين و معلمان بتوانند در خانه و مدرس��ه
آنها را به آساني بهکار گيرند.

 .186س��الينجر ،اميلي؛ حفظ محيط زيس��ت :روز زمين پاك؛ آرام وحيدي؛ تهران :ش��رکت
انتشارات فني ايران 24 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :صرفهجويي /بازيافت /پاك نگه داشتن زمين /مهارتهاي زندگي
چكيده :كودكان با مطالعهي اين كتاب و مش��اهدهي تصويرهاي رنگي آن با دورا و دوس��تانش
آش��نا ميشوند .آنها سعي ميكنند از راههاي متفاوت به پاك ماندن زمين كمك كنند .مث ً
ال آب
را هدر نميدهند؛ وقتي كه از اتاقشان بيرون ميآيند ،چراغها را خاموش ميكنند؛ در مسافتهاي
كوتاه ،به جاي خودرو از دوچرخه استفاده ميكنند؛ در يخچال را به مدت طوالني باز نميگذارند
و...

 106فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .187بات��ل ،گيل؛ روش تدريس رياضي در دورهي ابتدايي؛ ش��هرناز بخش��عليزاده؛
تهران :سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) 224 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /دانشجويان تربيت معلم
• موضوع درسي :رياضي
• کلمات کليدي :تدريس اثربخش /آموزش ابتدايي /آموزش رياضي
چكي�ده :كت��اب حاضر ب��ه منظور مطالعهي دانش��جويان رش��تهي عل��وم تربيتي ب��ا گرايش
آموزشوپرورش دبس��تاني و پيشدبس��تاني در دورهي كارشناس��ي به عن��وان منبع اصلي درس
«روش تدري��س رياضي» تدوين ش��ده اس��ت و در آن طي هش��ت فصل ،يادده��ي و يادگيري
رياضيات در كودكان  3تا  11ساله بررسي ميشود .رياضيات به عنوان حوزهاي موضوعي ،ارتقاي
يادگيري رياضي در كودكان ،ياددهي و يادگيري رياضيات ،و س��ازماندهي و مديريت رياضيات،
عنوانهاي برخي فصلهاي كتاب هستند.

 .188ج��وزي ،حس��ين؛ روشه�ا و فن�ون تدريس هن�ر :منطبق با اس�تانداردهاي
آموزشي؛ تهران :مدرسه 312 ،1387 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :هنر
• کلمات کليدي :هنر /فنون تدريس /الگوهاي جديد
چكيده« :هنر» مقولهاي اس��ت كه با احساس آدمي سروكار دارد؛ فعاليتي كه ذهن و مغز انسان
انج��ام ميده��د تا به يك موضوع صورت مادي و جهاني ببخش��د .فعاليتي كه موجب ميش��ود
بش��ر يك اثر هنري را توليد كند« ،تخيل» نام دارد .هنرمند با تخيل خود به احساس��اتش شكل
ميبخش��د و در مقابل پديدههاي جهان خارج واكنش نشان ميدهد .كتاب حاضر حاوي نيازهاي
علمي و آموزش��ي مدرس هنر اس��ت و محتوايي منطبق با اس��تانداردهاي آموزش هنر دارد .در
اي��ن مجموعه ،محتواي بخشها و فصله��اي كتاب و روشها و فنون تدريس هنر ،با تمركز بر
روشهاي تدريس خالق در هنر ،كاربست ابزارهاي آموزشي نوين و نيز تأكيد بر ارزشيابيهاي
كيفي و توصيفي تدوين ش��ده اس��ت .كتاب در  10فصل به همراه فرهنگ اصطالحات و واژگان
هنره��اي تجس��مي نگارش يافته ك��ه عناوين آنها از اي��ن قرارند :راهنام��هي هنر؛ هدفهاي
آموزش��ي؛ روشها و فنون تدريس هن��ر؛ مجموعهی درسهاي هنر؛ اج��راي الگوهاي تدريس
هنر؛ طرح درس هنر؛ الگوهاي جديد تدريس؛ ارزشيابي؛ اندازهگيري و كارنامههاي توصيفي.
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 .189كرسول ،جاندبليو؛ روشهاي پژوهش تركيبي؛ تهران :آييژ 336 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :علوم اجتماعي /تحقيق /روششناسي /ارزشيابي
چكيده :محتواي كتاب خواننده را در مس��ير طراحي و اجراي يك مطالعهی پژوهش��ي همراهي
ميكند .كتاب« ،طرح پژوهش» كرس��ول ،هر عنوان را با م��روري بر كاربردهاي آن موضوع در
پژوهش ك ّمي و كيفي شروع ميكند .سپس آن را از چشمانداز عمومي روشهاي پژوهش تركيبي
و بهط��ور خاص ،از جنب��هی هر يك از طرحهاي چهارگانهي روشه��اي تركيبي مطرح ميكند
آنگاه بر فرايندها و چالشهاي خاصي كه پژوهشگران در هر طرح با آن روبهرو ميشوند ،تمركز
ميكند و خطوط راهنما ،فهرس��تهاي وارس��ي و نقل قولهايي ارائه ميدهد تا به پژوهشگران
در طراحي و اجراي يك طرح دش��وار به روش تركيبي كمك كند .كتاب در پايان هر فصل يك
فهرست خالصه از فعاليتهاي پيشنهادي ارائه ميدهد تا خوانندگان را در مراحل گوناگون تكوين
و نگارش طرحي براي يك مطالعه به روشهاي تركيبي راهنمايي كند.

 .190رياضيات كانگورو 1و 2؛ برديا حسام؛ تهران :فاطمي 71 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :رياضي
• کلمات کليدي :آموزش رياضي /مسابقهي كانگورو /آزمون و تمرين /رياضي دورهي ابتدايي
چكي�ده :در اواي��ل دههي  1980يكي از معلمان رياضي اس��تراليا روش نويني را براي تصحيح
پرس��شنامهي چند گزين��هاي رايانه ابداع كرد .ابداع اين روش موفقيت بزرگي براي مس��ابقهي
ملي رياضي اس��تراليا بود و امكان شركت همزمان دانشآموزان را در اين مسابقه فراهم ميآورد.
در س��ال  ،1991دو معلم فرانس��وي به پاس خدمات دوس��تان استرالياييشان ،مسابقهي رياضي
كانگورو را در فرانس��ه بنياد نهادند .از س��ال  1997به بعد ،هر س��ال در ماه اكتبر يا نوامبر مجمع
عمومي اين مس��ابقه در يكي از كش��ورهاي اروپايي تش��كيل جلسه ميدهد و سؤاالت مربوط به
مس��ابقهي س��ال بعد را انتخاب ميكند .از س��ال  2009ايران نيز به عضويت اين مسابقه درآمده
است .در اين كتاب دانشآموزان سالهاي اول دورهي ابتدايي و معلمان رياضي با اين مسابقه و
خصوص ًا سؤاالت ساده ،زيبا و جذاب و راه حلهاي بديع و خالقانهي آنها آشنا ميشوند.
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 .191تس��تا ،فولويو؛ بچهها و حفظ محيط زيست :زباله ،زباله؛ نصرت مسرور؛ تهران :شركت
انتشارات فني ايران 16 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي /تعليمات اجتماعي
• کلمات کليدي :آلودگي /زباله /محيط زيست /داستان آموزشي
چكيده :توني و بيل هنگامي كه آش��غالهاي خانهشان را بيرون ميگذارند ،ميبينند كه زبالهها
در همه جاي شهر پراكندهاند؛ حتي روي شاخهي درختان .آنها همچنان كه نگاه ميكنند و همه
جا زبالهها را مش��اهده ميكنند ،به كوهي از زباله برميخورند و در بين زبالهها يك گل ميبينند.
دلش��ان ميخواه��د مق��دار زبالهها كمتر و تعداد گلها بيشتر ش��ود .آنها اي��ن كار را وظيفهي
خودش��ان ميدانند و دست به كار ميشوند .در اين كتاب ،كودكان به زبان داستاني و مشاهدهي
تصاوي��ر در مييابن��د كه زبالهها همه جا وجود دارند و محيط زيس��ت را آلوده ميكنند .پس بايد
محيط زيست را از وجود آنها پاك كرد.

 .192ب��ري ،جوي؛ بچهي خوب ميگه  :26زياده روي؟ ن�ه!؛ امير صالحي طالقاني؛ تهران:
نواي مدرسه 12 ،1387 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :ميانهروي /داستان تربيتي /مهارتهاي زندگي /زياده روي
چكي�ده« :ميداني لني چه رفتارهايي ميكند كه همه ب��ه او ميگويند زيادهروي ميكند؟ لني
بي��ش از ح��د ،تند غذا ميخورد:او در تند غذا خوردن زيادهروي ميكند .لني بيش از حد ميخورد
و ميآشامد ،طوري كه دل درد ميگيرد .يعني در خوردن ،زيادهروي ميكند ».كودكان با خواندن
اي��ن كتاب و مش��اهدهي تصويره��اي آن ،با كودكي به نام لني آش��نا ميش��وند كه در همهي
كارهايش زيادهروي ميكند؛ به طوري كه اين كار ،او را آزار ميدهد .او س��رانجام يادميگيرد كه
زيادهروي را كنار بگذارد و ميانهرو باشد.
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 .193ميرشاهي ،آفرين؛ زير سايهي خدا؛ مشهد :عروج انديشه 16 ،1387 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• کلمات کليدي :كودكان بيمار /خداشناسي /هديه /شكرگزاري
چكيده :خدايا! نميتوانم دنبال ش��اپركهاي دشت بدوم؛ ولي خوشحالم كه به من چشمهايي
دادي تا بتوانم بالهاي زيبايشان را تماشا كنم! در اين كتاب مصور و رنگي ،مخاطبان با كودكاني
آش��نا ميش��وند كه نقص عضو دارند؛ اما با اين حال ،به خاطر اعضاي ديگر بدنشان كه به كمك
آنها ميتوانند زيباييهاي زندگي را احساس كنند ،از خداوند تشكر ميكنند .فرشتهاي حرفهاي
آنه��ا را جمع ميكند روي بالهايش ميگذارد و به س��مت خدا ميب��رد .متن كتاب به دو زبان
فارسي و انگليسي است.

 .194تيموري ،قاسم؛ ساخت دستسازههاي رياضي براي دورهي ابتدايي «با طلق
و مقوا يا كاغذ و تا»؛ تهران :منادي تربيت 380 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :رياضي
• کلمات کليدي :ابزار تدريس /آموزش رياضي /دستسازه /يادگيري
چكي�ده :از آنج��ا که دانشآم��وزان دورهي ابتدايي هنوز به تفکر انتزاعي و مجرد نرس��يدهاند،
اس��تفاده از نمودارهاي مناس��ب ب��راي يادگيري بهتر آنه��ا ،بيش از دانشآم��وزان راهنمايي و
دبيرس��تان ضروري به نظر ميرسد .ساخت و به کارگيري دستسازههاي رياضي هنگام تدريس،
س��بب باال رفتن سرعت و عمق يادگيري دانشآموزان ميشود .ساخت دستسازههاي رياضي با
طلق و مقوا يا کاغذ و تا بسيار ساده ،ارزان و سريع است .معلمان رياضي دورهي ابتدايي ميتوانند
با مطالعهي اين کتاب ،رياضي را با اس��تفاده از طلق و مقوا و کاغذ و تا به دانشآموزان آموزش
دهند.
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 .195جوواني ،كاويتس��ل؛ س�اختمانگر؛ مليحه اسماعيلي؛ تهران :تيمورزاده /طبيب،1390 ،
 12ص.
• قطع :قالبی
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
• کلمات کليدي :ساختمانسازي /ابزار و وسايل /آموزش فني کودکان
چكيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر که به ش��کل آدمک ارائه شده است ،با ابزار و وسايل
ساختمانسازي و کارهاي يک ساختمانساز آشنا ميشوند .اين کتاب جرثقيل بزرگ ،کاميونهاي
بزرگ ،فرغون ،جرثقيل ،ماش��ين حفاري ب��زرگ ،چکش باري و جعبه ابزار را به کمک تصوير به
کودکان معرفي ميکند.

 .196كلمن ،مارس��ي؛ سبز باش�يد؛ آرام وحيدي؛ تهران :شرکت انتشارات فني ايران،1390 ،
 24ص.
• قطع :خشتی
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :بازيافت /حفظ محيط زيست /آموزش مهارتهاي زندگي /داستان آموزشي
چكيده :در کتاب حاضر ،داس��تاني دربارهي بازيافت و حفظ محيط زيست درج شده است .خانم
ش��هردار از هندي خواس��ته که شهر را براي جشن روز زمين پاک آماده کند .وقتي که همه براي
يک روز بزرگ آماده ميش��وند ،هندي و دوس��تانش مسائل مهمي را در مورد بازکاهي (کاهش)،
بازمصرف و بازيافت به آنها ميآموزند.
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 .197قادر ،سيامك؛ سرگرميهاي خالق؛ تهران :مبتكران 4 ،1390 ،ج.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :رياضي /تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :سرگرمي /خالقيت /هوشآزمايي /افزايش دقت /تمركز/
چكيده :در هر جلد از مجموعه ،چند سرگرمي جذاب در قالبهايي مانند :يافتن اشياي پنهان در
تصويرها و رنگ كردن آنها ،هزارتو ،حل معماهاي كاغذ و تا ،حل معماهاي رياضي و هوش درج
ش��ده است .به زعم نگارنده ،انجام اين سرگرميها موجب رشد خالقيت و تقويت هوش كودكان
ميشود .در پايان هر كتاب جواب معماها آمده است.

 .198اكرم ،حميدرضا؛ كتابهاي كوچك :سرگرميهاي ساده (مجموعه)؛ تهران :منادي
تربيت 8 ،1389 ،ج.
• قطع :خشتي كوچك
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :هنر
• کلمات کليدي :آموزش هنر /ارتباط تصويري /درك تصويري /توان داستانپردازي
چكي�ده :اي��ن مجموعه با ه��دف آموزش کار هنري به کودکان و س��رگرم ک��ردن آنها آماده
ش��ده اس��ت و در هر مجلد يک گونه کار هنري را با اش��يا را به کودک ياد ميدهد .هر کتاب 24
صفحه حجم دارد و شامل تعدادي تصوير مرتبط با هم و متني كوتاه است .كودك ضمن ارتباط
دادن تصويرها به يكديگر ،داس��تان را كش��ف ميكند .اين تالش موجب درك تصويري بيشتر
و همچني��ن ،افزايش توان داس��تانپردازي مخاطب ميش��ود .در اين کتابنام��ه  8مجلد از اين
مجموعه براي کودکان پايهي دوم دبس��تان معرفی شده اس��ت که از اين قرارند« :خميربازي»،
س��اختن اشکال گوناگون و ساده با خمير؛ «مجس��مههاي گلي» ،ساختن صورتها و چهرههاي
ساده با گل؛ «باغوحش كوچك» ،نقاشيهاي ساده از حيوانات؛ «برگها» ،ساختن شکل حيوانات
با برگ و نقاش��ي روي برگها؛ «قندها» ،رنگآميزي روي قندها و ساختن اشكال ساده با آنها؛
«آقا و خانم قاشق چوبي» ،نقاشي روي قاشقهاي چوبي؛ «صدفها» ساختن شکل با صدفها و
مرجانهاست و «نقاشي روي گل» ،نقاشي شكلهاي سادهي حيوانات بر روي گل.
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 .199كوالي ،جوي؛ سلامت اجتماعي كودكان (مجموعه)؛ سعيده عاقلتر؛ تهران :عروج
انديشه 7 ،1390 ،ج.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليمات اجتماعي /مهارتهاي زندگي
• کلم�ات کليدي :آموزش مهارتهاي زندگي /آموزش ک��ودکان /تعليمات اجتماعي /احترام/
تکري��م /نظ��م و ترتيب /راه و رس��م زندگ��ي /روابط اجتماعي /دوس��تيابي /زندگي ش��هري/
شهروندان /ياريگري /همکاري در خانواده /رفتار در مدرسه /انضباط
چكيده :اين مجموعه کتاب که به صورت دوزبانه (فارس��ي  -انگليس��ي) به چاپ رسيده است،
درصدد آموزش مهارتهاي زندگي به کودکان است .انتظار ميرود با مطالعهي متن اين کتابها
ک��ودکان بياموزند چگونه ب��ه بزرگترها احترام بگذارند؛ بدون اجازهي ديگران به وس��ايل آنها
دست نزنند؛ اتاقشان را مرتب کنند؛ بتوانند براي خودشان دوستاني پيدا کنند؛ شهرشان را پاکيزه
نگه دارند و برخوردي خوب و مؤدبانه با همس��ايهها داشته باش��ند؛ در کارهاي خانواده مشارکت
و همکاري بجویند؛ و باالخره نظم و انضباط را در مدرس��ه رعايت کنند و به بچههاي ديگر آزار
نرس��انند .در پايان کتاب معني کلمات انگليسي متن درج شده است .عناوين اين مجموعه از اين
قرارند :احترام به ديگران؛ توني ش��لخته؛ دوس��تي؛ ش��هر ما؛ رفتارهاي خوب؛ كمك به ديگران؛
مدرسهي ما.

 .200كوالي ،جوي؛ سلامت جس�مي كودكان (مجموعه)؛ سعيده عاقلتر؛ مشهد :عروج
انديشه 8 ،1390 ،ج.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي /علوم تجربي
• کلمات کليدي :داس��تان آموزشي /س�لامتي کودکان /کتاب دوزبانه /منحصر به فرد بودن/
چشمها /گوشها /آموزش مهارتهاي زندگي /بدن انسان /علوم تجربي /بهداشت دهان و دندان
چكيده :کودکان با مطالعهي متن دوزبانهي مجموعهی حاضر (فارس��ي و انگليس��ي) و تماشاي
تصويرهاي آن ،با کارکرد اعضاي بدن خود آشنا ميشوند و ياد ميگيرند که از اعضاي بدن خود
خ��وب مراقبت کنند .براي نمونه ميآموزند كه خيلي نزديك به تلويزيون ننش��ينند؛ در نور کافي
مطالعه کنند؛ گوش خود را پاک نگه دارند؛ بهطور مرتب نزد پزشک بروند؛ در آفتاب عينک آفتابي
بزنند و مراقب دندانهاي خود باش��ند .در پايان معاني فارس��ي کلمات انگليس��ي درج شده است.
عناوين اين مجموعه عبارتاند از :بگو نه؛ پوس��ت من؛ چش��مها و گوشها؛ خواب؛ دندان؛ سالم
بمانيم؛ غذا؛ من منحصر بهفردم.
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 .201كوالي ،جوي؛ سلامت رواني كودكان (مجموعه)؛ س��عيده عاقلتر؛ مش��هد :عروج
انديشه 8 ،1390 ،ج ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلم�ات کليدي :آموزش مهارتهاي زندگي /آموزش کودکان /عواطف /مثبتنگري /کنترل
خش��م /اندوه /قهر و آش��تي /حل مس��ئله /خانواده /تعليمات اجتماعي /کتاب دو زبانه /داس��تان
آموزشي
چكيده :كتابهاي دوزبانه (فارسي و انگليسي) مجموعهي حاضر ،با هدف حفظ سالمت رواني
كودك نگاش��ته شده است .اين مجموعه در كنار دو مجموعهي ديگر كه يكي با دغدغهي حفظ
سالمت جس��مي كودك و ديگري با دغدغهي سالمت اجتماعي او نوشته شده است ،زنجيرهاي
نس��بت ًا كامل ميسازند .پسري پشت پنجره؛ دختر س��ختکوش؛ زيبايي؛ عصبانيت؛ غم و غصه؛
مشكالت؛ من خانواده ام را دوست دارم؛ و من ميترسم عناوين اين مجموعه را تشكيل ميدهند.

 .202دوبو ،آلن /دروئن ،سس��يل؛ س�نجش اس�تعداد كودكان؛ مهران زندهبودي؛ تهران:
آوين 216 ،1389 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :والدين /مشاور
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :كودكان تيزهوش /سنجش استعداد /آموزش والدين
چكيده :اس��تعداد ،يك ش��به يا يك ماهه پديدار نميش��ود .البته در اصل چيزي يا چيزهايي در
وجود كودك هس��ت كه كنجكاوي والدين را تحريك ميكند؛ اما اين فقط دانهي نهالي اس��ت
كه بايد رش��د كند .تنومند گشتن نهال شكنندهی استعداد كودكان نيز به مراقبت و نگهداري نياز
دارد .كتاب حاضر ش��امل آزمونهايي است به زبان ساده كه به والدين امكان ميدهند استعداد و
تواناييهاي كودكان خود را كشف كنند و در راستاي پرورش آن بكوشند .آزمونهايي در زمينهي
كش��ف اراده ،عالقه به محيط اطراف ،مهارتهاي دستي ،قوهي تخيل ،روابط اجتماعي ،استعداد
موسيقي و ...در اين كتاب ارائه شدهاند.
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 .203جانس��ون ،ديويد دبليو؛ س�نجش فراگيران در گروهها :ارتقاء مسؤليتپذيري
گروهي و پاسخگويي فردي؛ تهران :آييژ 216 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /مدير
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :كار گروهي در آموزشوپرورش /علوم تربيتي /توانمندي گروه در ارزشيابي
چكيده :كار گروهي شرط الزم موفقيت در كالس درس است .موفقيتهاي شايان توجه در اكثر
موارد بيش از آنكه ناش��ي از كار فردي يا رقابت با يكديگر باش��د ،حاصل فعاليتهاي مشاركتي
آن��ان اس��ت .اين كتاب ب��راي درك توانمندي گروه ،نخس��ت به تعاريف س��نجش و ارزشيابي
ميپردازد .س��پس دربارهی توانمندي گروه در س��نجش و ارزشيابي ،شرايط الزم براي سنجش
(روايي و پايايي) ،موارد استفاده از فعاليت گروهي براي آموزش و سنجش و هشت مرحله سنجش
در گروه بحث ميكند.

 .204آيراس��يان ،پيتر؛ س�نجش كالس�ي :مفاهيم و كاربردها؛ ه��ادي كرامتي؛ تهران:
بينالمللي گاج 448 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :سنجش و ارزيابي آموزشي /موفقيت آموزشي /مديريت كالس /تصميمگيري
چكيده« :س��نجش كالس��ي»فرايند جمعآوري ،تركيب و تفس��ير اطالع��ات در جهت كمك
به تصميمگيري اس��ت .در سراس��ر روز در مدرس��ه،معلمان بهطور مس��تمر دادهها و اطالعاتي
را جم��عآوري و به منظور تصميمگيري براي مديريت كالس��ي ،آم��وزش ،يادگيري دانشآموز و
برنامهريزي از آنها اس��تفاده ميكنند .در اين كتاب،نقش كليدي سنجش در تمام جوانب فرايند
آموزش مورد بررس��ي قرار گرفته اس��ت؛ از جمله :س��اماندهي و ايجاد فرهنگ كالسي ،طراحي
درس ،دادن دس��تورالعمل و تكليف ،س��نجش اينكه فراگيرندگان چهطور تحت تأثير اين موارد
واقع ميش��وند .مخاطبان كتاب دانش��جويان ،معلمان و مديراني هستند كه ميخواهند رويكردها
و ابزار جديد سنجش كالس و نتايج حاصل از آن را در عمل و در راستاي ارتقاي سطح آموزش
تجربه كنند.
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 .205س��اكي ،رضا؛ س�واد پژوهش�ي معلم :راهنمايي براي ژرف انديشي دربارهي
ياددهي ـ يادگيري؛ تهران :دانشآفرين 260 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :آموزش و پرورش /پژوهش معلمان
چكيده :بر اس��اس مطالعات موجود ،مدارس براي اجراي كاركردهاي خود و نيل به اثربخش��ي
بايد فعاليتهاي فراواني را طراحي و به مرحلهي اجرا درآورند .اين مجموعه عمليات صرف ًا زماني
به نتيجهي موردنظر خواهد رسيد كه هوشمندانه و برمحور دانايي و آگاهي سازمان يابد .پژوهش
در اين ميان مهمترين عامل براي نيل به اين دانايي و آگاهي در درون مدرس��ه بهش��مار ميآيد.
به عبارت ديگر ،فصل مش��ترك و بس��تر فعاليتهاي مدارس براي نيل به اثربخش��ي را پژوهش
تش��كيل ميدهد .عوامل و د س��تاندركاران مدرسه ،چه خود به انجام پژوهش اقدام كنند ،چه از
دس��تاوردهاي پژوهش��ي ديگران بهره بگيرند ،الزم اس��ت به پژوهش و استفاده از يافتههاي آن
براي ادارهي مؤثر مدرس��ه و كالس درس عالقهمند باشند .نگارنده در كتاب حاضر ميكوشد به
بيان و تحليل ابعاد و س��طوح پژوهش در آموزش و پرورش بپردازد .بدين منظور مطالب كتاب را
در هش��ت فصل تنظيم كرده است .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتند :پژوهش به عنوان
يك كاركرد انساني؛ پژوهش در آموزش و پرورش؛ مدرسه و پژوهش؛ پژوهش و حرفهي معلمي؛
روشهاي پژوهشي معلممحور.

 .206ملكي ،حسن؛ شاخصهاي تربيت؛ تهران :آييژ 216 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /مدير /مشاور
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :مفهوم تربيت /عوامل مؤثر بر تربيت /شاخص تربيت
چكيده :در كتاب حاضر س��عي ش��ده است ،ابتدا از «تربيت» مفهوم جديدي غير از آنچه كه در
ذهن اكثر خوانندگان وجود دارد،ارائه شود و سپس عوامل تأثيرگذار براي تربيت بهطور مبسوطي
معرفي ش��دهاند .كتاب داراي دوازده فصل با اين عنوانهاس��ت :معني و مفهوم تربيت؛ مجموعه
عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با فراگيرندگان؛ مجموعه عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با خانواده؛
عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با معلم؛ عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با مدرسه؛ مجموعه عوامل
مؤث��ر ب��ر تربيت در ارتباط با نظام تربيت��ي؛ مجموعه عوامل مؤثر بر ترببيت در رابطه با مس��ائل
اجتماع��ي؛ مجموعه عوام��ل مؤثر بر تربيت در رابطه با اقتصاد؛ مجموع��ه عوامل مؤثر بر تربيت
در رابطه با سياس��ت؛ مجموعه عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با جمعيت؛ مجموعه عوامل مؤثر
بر تربيت در رابطه با علم؛ مجموعه عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با همكاريهاي بينالمللي.
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 .207گ��روه مولفان؛ ش�وراي معلمان :راهنم�اي عمل (ويژهي مدي�ران مدارس)؛
تهران :مدرسه 64 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /مدير
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :مديريت و سازماندهي آموزشي /مشاركت معلمان /شوراي معلمان /ادارهي
مدرسه
چكيده :ش��ورا و مش��اركت از جمله مباحث مهمي هس��تند كه در فرهنگ اسالمي مورد توجه
خاصي قرار گرفتهاند .ش��وراي معلمان جمعي اس��ت از ادارهكنندگان مدرسه كه به منظور بحث و
تبادلنظر و هماهنگي در امور آموزشوپرورش و ادارهي آموزش��گاه ،و تأمين مش��اركت معلمان
در ادارهي مدرس��ه تش��كيل ميش��ود .تغيير و تحول در محتوا و روش ،بدون مش��ورت و كمك
متقابل معلمان با يكديگر امكانپذير نيس��ت .اين امر در شوراي معلمان كه محيطي براي تبادل
تجربههاس��ت ،بهتر تحق��ق مييابد .كتاب حاضر در چهار فصل قصد دارد مديريت و مش��اركت
معلمان را در امور مدرسه مورد بررسي قرار دهد .عنوان فصل اول «اصول و مباني نظري شورا»،
عنوان فصل دوم «فرايند برنامهريزي و برگزاري جلس��ات ش��وراي معلمان» ،عنوان فصل سوم
«الگو و نمون برگهاي پيشنهادي برنامهريزي و برگزاري جلسات» و عنوان فصل چهارم «نمونه
مصاديق و الگوهاي موفق» است.

 .208چالونز ،جك؛ فعاليتهاي علمي :صدا و نور؛ پريس��ا همايونروز؛ تهران :رس��الت قلم،
 39 ،1387ص.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :صوت /نور /شكست نور /آزمايش /انعكاس صدا /علوم
چكيده« :نور و صدا باعث ميشوند كه ما از دنياي اطرافمان لذت ببريم و آن را بهتر درك كنيم.
آيا هرگز به اين فكر كردهايد كه نور و صدا واقع ًا چه هس��تند؟» كودكان با مطالعهي اين كتاب و
انجام آزمايشهايي ساده و با وسايل در دسترس در خانه يا مدرسه ،ميتوانند با نور و صدا آشنا
ش��وند و به اهمي��ت آنها در زندگي پي ببرند .تصويرهاي رنگ��ي و جالب به اين موضوع كمك
ميكنن��د .عنوان برخي مطالب كت��اب از اين قرارند :منابع صدا؛ منابع نور؛ انواع متفاوت صدا؛ نور
سفيد؛ انعكاس صدا؛ شكست نور؛ در پايان كتاب «واژهنامه» و «فهرست اعالم» درج شده است.
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 .209بهمئي ،ليال /ملحاني ،پريوش؛ طراحي آموزشي (مفاهيم ،رويكردها و راهبردها)؛
تهران :آراد كتاب /كهكشان دانش 230 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :طراحي آموزش��ي /برنامهريزي درسي /اهداف آموزشي /راهبردهاي ياددهي
و يادگيري
چكيده :پايه و اس��اس فرايند تدريس «طراحي» اس��ت و اجرا و ارزشيابي براساس آن تدوين
ميشود .هرچه طراحي آموزشي كاملتر و جامعتر باشد ،كيفيت اجرا و ارزشيابي بيشتر و وقوع
يادگيري سريعتر خواهد شد .طراحي آموزشي جرياني نظاممند است و زماني موفق خواهد بود كه
ب��ه تمام عناصر آن ،چگونگي تأثير آنها بر يكديگر ،اهداف و راههاي دس��تيابي به آنها توجه
و نگاهي علمي و دقيق ش��ود .كتاب حاضر در  10فصل ،در راس��تاي نياز معلمان و دانش��جويان
تهيه ش��ده است .مؤلفان آنكوشيدهاند با طراحي صحيح آموزشي ،به رشد و ارتقاي دانشآموزان
كمك كنند .برخي مباحث كتاب از اين قرارند :طراحي آموزشي و رويكردهاي آن؛ مراحل طراحي
آموزش��ي؛ گام اول نيازس��نجي؛ تعيين اهداف آموزش��ي؛ راهبردهاي ياددهي و يادگيري؛ تعيين
رسانهي آموزشي؛ مديريت كالس.

 .210ديناروند ،حس��ن؛ طراحي آموزشي براي اثربخشي تدريس؛ تهران :آييژ،1390 ،
 176ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :طراحي آموزش��ي /برنامهريزي درسي /اهداف آموزشي /راهبردهاي ياددهي
و يادگيري
چكيده :پايه و اس��اس فرايند تدريس «طراحي» اس��ت و اجرا و ارزشيابي براساس آن تدوين
ميشود .هرچه طراحي آموزشي كاملتر و جامعتر باشد ،كيفيت اجرا و ارزشيابي بيشتر و وقوع
يادگيري سريعتر خواهد شد .طراحي آموزشي جرياني نظاممند است و زماني موفق خواهد بود كه
ب��ه تمام عناصر آن ،چگونگي تأثير آنها بر يكديگر ،اهداف و راههاي دس��تيابي به آنها توجه
و نگاهي علمي و دقيق ش��ود .كتاب حاضر در  10فصل ،در راس��تاي نياز معلمان و دانش��جويان
تهيه ش��ده است .مؤلفان آنكوشيدهاند با طراحي صحيح آموزشي ،به رشد و ارتقاي دانشآموزان
كمك كنند .برخي مباحث كتاب از اين قرارند :طراحي آموزشي و رويكردهاي آن؛ مراحل طراحي
آموزش��ي؛ گام اول نيازس��نجي؛ تعيين اهداف آموزش��ي؛ راهبردهاي ياددهي و يادگيري؛ تعيين
رسانهي آموزشي؛ مديريت كالس.
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 .211احمدي ،پروين؛ طراحي و س�ازماندهي محتواي برنامهی درسي؛ تهران :آييژ،
 144 ،1390ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /مدير
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :آموزشوپروش /رويكرد ميان رشتهاي برنامهی درسي /علوم تربيتي /طراحي
محتواي برنامهی درسي
چكيده :رشتهی برنامهی درسي رشتهاي جديد است و قدمت آن به كمتر از يك قرن ميرسد.
كتاب حاضر در پنج فصل به مباحث مربوط به تلفيق برنامهی درس��ي بهطور اعم و رويكرد بين
رش��تهاي بهطور اخص ميپردازد .فصلهاي اول تا س��وم مباني نظري برنامهی درسي تلفيقي و
رويكرد بين رش��تهاي را شرح ميدهند و فصلهاي چهارم و پنجم فرايند اجراي برنامهی درسي
بين رش��تهاي را مطرح ميس��ازند .مدرسان ،دانشجويان و كارشناس��ان حوزهی برنامهی درسي
ميتوانند از اين كتاب به عنوان يك منبع اطالعاتي و تخصصي استفاده كنند.

 .212نقيه ،مجيد؛ ظرافتهاي معلمي 678 :نكتهي كاربردي براي معلمان ،دبيران
و اساتيد؛ تهران :بينالمللي گاج 112 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :معلمان /اخالق حرفهاي /روش تدريس /تمركز /بيانضباطي
چكي�ده :معلم��ان به عنوان نيروي خط مقدم و عامل اصلي تحقق اهداف نظام آموزش��ي تلقي
ميش��وند .آنها ميتوانند با وجود كمبود امكانات و فضاي آموزشي ،بستر الزم را براي يادگيري
و رشد فراگيرندگان فراهم كنند و با به كارگيري شيوهها و الگوهاي مناسب تدريس ،و برخوردها
و روابط انس��اني با فراگيرندگان ،موجب رش��د فكري ،اجتماعي ،عاطفي ،اخالقي و خالقيت آنان
ش��وند .در اين كت��اب  678نكتهي كاربردي ب��راي معلمان و دبيران درب��ارهي روشها و فنون
تدريس ،توجه فراگيرندگان به مطالب درسي ،عوامل مؤثر در تمركز آنان ،برخورد با فراگيرندگان
بيانضب��اط و مخل كالس ،باالبردن قدرت مديريت و رهبري معلمان ،ارتباط بيشتر و عميق با
فراگيرندگان ،باالبردن انگيزهي آنان و ...تدوين شده است.
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 .213راو ،جوليان /پرهام ،مالي؛ علوم تجربي (مجموعه)؛ محمود مزيناني؛ تهران :پيدايش،
 5 ،1387ج.
• قطع :وزيري
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :پرواز /حركت /فش��ار /بلند كردن /كش��يدن /ش��ناور ش��دن /قايق /كشتي/
زيردريايي /صداها /امواج صوتي /لمس كردن
چكي�ده :تصويره��اي واضح و زيباي اين مجموعه به كودكان كم��ك ميكند كه دريابند ،علم
قس��متي از زندگي هرروزهش��ان است .خوانندگان اين کتاب با انجام فعاليتهاي علمي ،با مفهوم
پرواز ،حركت ،فش��ار ،نيرو ،ش��ناور ش��دن و فرورفتن كش��تيها و زيردرياييها ،و ش��ناور ماندن
اجس��ام در هوا ،نحوهي توليد صدا ،و لمس كردن آشنا ميشوند .عناوين اين مجموعه شامل اين
کتابهاست :پرواز كردن؛ حركت دادن؛ شناور شدن؛ صداها؛ لمس كردن.

 .214حوريزاد ،بهمن؛ غنيس�ازي فرهنگ ارزشيابي (ارزشيابي براي يادگيري)؛
تهران :لوح زرين 120 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :ارزشيابي /يادگيري /روششناسي /آموزش و پرورش
چكيده :وقتي ارزشيابي در خدمت يادگيري و براي يادگيري باش��د و به دانستهها توجه داشته
باش��د ،اعتماد بهنفس دانشآموزان رشد بهتري خواهد داشت و بر يادگيريهاي بعدي آنها مؤثر
خواهد افتاد .با اين رويكرد ،تمام دانشآموزان كالس ،طعم موفقيت و پيشرفت را خواهند چشيد.
در قسمتي از متن كتاب آمدهاست كه مراد از غنيسازي فرهنگ ارزشيابي ،وارد كردن مفاهيم
و تأكيداتي براي يادگيري است كه تاكنون مورد غفلت قرار گرفتهاند .برخي مفاهيم كه در فرايند
غنيس��ازي ارزشيابي در كانون توجه قرار دارند ،عبارتاند از :ايجاد موقعيت مسئلهساز و دشوار؛
كاربرد ابزارهاي اندازهگيري؛ انديشيدن به راهحلهاي ديگر مسئله (تفكر واگرا)؛ تأكيد بر دامنهي
وسيع تكاليف با ديد جامعنگر؛ توصيف پيشرفت و ضعف؛ بازخورد شناختگرايانه؛ خود ارزشيابي؛
همساالن ارزشيابي؛ ارزشيابي اكتشافي؛ ارزشيابي مشاركتي؛ خالقيت.
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 .215ب��ري ،جوي؛ بچهي خوب ميگه  :25غيبت كردن؟ نه!؛ امير صالحي طالقاني؛ تهران:
نواي مدرسه 12 ،1387 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :آزار ديگران /غيبت /داستان تربيتي /مهارتهاي زندگي
چكيده« :ميداني لورا چه كار ميكند كه همه ميگويند او غيبت ميكند؟ لورا دربارهي كسي كه
حضور ندارد ،با ديگران صحبت ميكند .مث ً
ال لورا پشت سر كتي زياد صحبت ميكند .او دربارهي
طرز لباس پوشيدن كتي ،طرز صحبت كردن او ،رفتارها و اخالقهاي او يا حتي دربارهي رازهاي
او با ديگران صحبت ميكند ».كودكان با خواندن اين كتاب ،به زباني س��اده و آس��ان با دختركي
به نام لورا آشنا ميشوند كه مدام پشت سر ديگران غيبت ميكند و موجب آزار ديگران ميشود.

 .216بورژوا ،پالت؛ فرانكلين و دوستانش به موزه ميروند؛ شهره هاشمي؛ تهران :پيك
دبيران 28 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
• کلمات کليدي :داستان آموزشي /دايناسور /موزه /اتاق باستانشناسي
چكيده :فرانكلين يك الكپشت است كه به همراه دوستان مدرسه و معلمشان به موزه ميروند
و در آنجا با دايناسورها ،خفاشها و مومياييها آشنا ميشوند .در اتاق باستانشناسي نيز اسكلت
دايناس��ورها را از نزديك مش��اهده ميكنند .نويسنده در اين كتاب به ش��كل داستاني ،به همراه
تصاويري ،كودكان را با موزهي باستانشناسي آشنا ميكند و اشيايي را كه در آن در معرض ديد
بازديدكنندگان قرار ميگيرد ،به مخاطبان ميشناساند.
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 .217بورژوا ،پالت؛ فرانكلين و رعد و برق؛ ش��هره هاش��مي؛ تهران :پيك دبيران،1388 ،
 28ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
• کلمات کليدي :داستان آموزشي/رعد و برق /طوفان
چكيده :فرانكلين يك الكپش��ت اس��ت كه از طوفان ميترسد .او نميداند كه آسمان چرا رعد
و برق ميزند .دوس��تانش به او كمك ميكنند كه او با مفاهيم رعد و برق و رنگينكمان آش��نا
ش��ود .كودكان نيز با خواندن اين داس��تان جذاب و خيال انگيز و مشاهدهي تصاوير با اين پديده
آشنا ميشوند.

 .218مهدي ضرغاميان /مهناز عسگري؛ فرهنگ فارسي بچههاي امروز؛ تهران :محراب
قلم 360 ،1386 ،ص.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :زبانآموزي /كتابهاي مرجع
• کلمات کليدي :الفبا /فارسي /واژهنامه
چكيده :فرهنگ حاضر براي بچههاي دبس��تاني س��وم تا پنجم دبستان طراحي شده است تا با
معناي اصلي بخش��ي از واژههاي پركاربرد فارسي آشنا ش��وند .هدف از اين كار ،ارائهيتوصيفي
روش��ن از معنا و كاربرد واژهها با زباني س��اده و صميمي اس��ت .اين فرهن��گ با ارائهيتوصيف
دستوري واژهها ،دانشآموزان را با مقولهي دستوري واژهها ،آشنا ميكند .همچنين موجب تسلط
بيشتر بچهها به زبان خود و افزايش ميزان اعتماد بهنفس آنها ميشود؛ زيرا بهكارگيري مستمر
اين نوع منابع ،موجب تثبيت و تعميق آگاهيهاي خردس��ال و ارتقاي س��طح دانش زباني آنها
ميشود.
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 .219ب��و ،آن��دره؛ فرهنگ مصور جان�وران 250 :جانور از همه ج�اي جهان؛ فرزانه
كريمي؛ تهران :قدياني 36 ،1388 ،ص.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
• کلمات کليدي :حيوانات /رنگها /دايرةالمعارف /حشرات /پرندگان /پستانداران
چكيده :در اين دايرةالمعارف ،بيش از  250جانور از سراس��ر جهان در رنگهاي گوناگون ،ريز و
درشت ،پرنده ،چرنده ،خزنده ،پستاندار و ...به کمک متني ساده معرفي ميشوند .در پايان کتاب،
واژهنامهاي گنجانده شده که شامل توضيحات مختصري دربارهي تک تک حيوانات معرفي شده
در کتاب است«.زنبور پشمالو بيسروصدا مشغول خوردن است .قناري آواز ميخواند .جوجه اردک
توي النهاش منتظر اس��ت .زنبور عس��ل روي گلها ميپرد .سوس��ک گوگردي گردهي گلها را
ميخورد .ولي سوسک سيبزميني نقشهاي راه راه تنش را به بقيه نشان ميدهد».

 .220مين��رز ،چري ج.؛ مهارتهاي زندگي :فري كوچولو توهر كار س�عي ميكنه هزار
بار؛ سروش خاوري؛ تهران :شرکت انتشارات فني ايران 32 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :پشتكار /شعر كودكان /مهارتهاي زندگي
چكيده :نويس��ندهي اين كتاب به زبان ش��عر و همراه با تصوير ،پش��تكار را به كودكان آموزش
ميدهد؛ خصلتي كه به كمك آن بچهها اعتماد بهنفس ،ش��جاعت ،صبر و قاطعيت پيدا ميكنند
و ياد ميگيرند كه در كارها از خود اس��تقامت و سرس��ختي نشان دهند .در پايان كتاب ايدههايي
براي تمرين و باالبردن پشتكار در كودكان درج شده است كه والدين و مربيان ميتوانند آنها را
بخوانند و به كودكان كمك كنند.
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 .221مين��رز ،چري ج.؛ حفظ محيط زيس��ت :فري كوچولو دريافت�ه كار مهم بازيافته؛
سروش خاوري؛ تهران :شرکت انتشارات فني ايران 32 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلم�ات کليدي :كودكان /مهارتهاي زندگي /احترام به حقوق ديگران /مس��ئوليتپذيري/
بازيافت
چكي�ده :نگارنده در كتاب حاضر به زبان ش��عر و تصوير ،احترام گذاش��تن ب��ه حقوق ديگران،
مس��ئوليتپذيري ،و مراقبت از وس��ايل را به كودكان آموزشميدهد و آنها را از لزوم توجه به
محيط زيس��ت و بازيافت آگاه ميكند .كتاب شامل بخش ويژهاي براي بزرگساالن است كه در
آن ،پرسشها ،بازيها و فعاليتهايي براي آموزش اين مهارتها پيشنهاد شده است.

 .222مينرز ،چري ج.؛ مهارتهاي زندگي :فري كوچولو راضيه تو نوبت بازيه؛ س��روش
خاوري؛ تهران :شرکت انتشارات فني ايران 32 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :مشاركتپذيري /مهارتهاي زندگي /خالقيت
چكيده :نويس��نده در اين كتاب با زبان ش��عر و به كمك تصويرهاي رنگي كودكان را با اصول
مش��اركت و روشهاي آن آش��نا ميس��ازد و به آنها ميآموزد كه ميتوانند عالوه بر وسايل ،از
معلومات ،خالقيت و وقت خود به صورت مشترك و همراه ديگران استفاده كنند .در پايان كتاب
بخشي شامل پرسشها ،بازيها و فعاليتهايي براي بزرگساالن آمده است تا مهارتهاي مذكور
را به كودكان آموزش دهند.
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 .223واندويل ،آگنس؛ دايرةالمعارف كوچك من دربارهي :فصلها؛ رويا خوئي؛ تهران :محراب
قلم 36 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :كتابهاي مرجع
• کلمات کليدي :گردش فصلها /تغييرات آب و هوا /زندگي موجودات /آموزش جغرافيا
چكيده :مخاطبان در اين كتاب به زبان ساده و با مشاهدهي تصاوير رنگي آن ،اطالعات مختصر
و مفي��دي دربارهي گردش فصلها ،چگونگ��ي فصلها در مناطق گوناگون زمين ،وضعيت آب و
هوا در فصلهاي گوناگون در چمنزارهاي آفريقا ،بارانهاي سيلآس��ا در آسيا ،وضعيت آب و هوا
در قطبها ،نوع لباس هر فصل و جش��نهاي مرسوم در كشورهاي مختلف در هر فصل بهدست
ميآورند.

 .224هامف��ري ،پائول؛ فصلها و نش�انهها (مجموعه)؛ داود لط��فاهلل؛ تهران :پيدايش،
 4 ،1389ج.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :فصلها /بهار /تابس��تان /پاييز /زمس��تان /طبيعت /تغييرات /گرما و س��رما/
علوم تجربي
چكي�ده« :در فصل بهار ميتواني به آواز پرندهها كه در حياط ميخوانند گوش بدهي ،در پارك
بازي كني و بيشتر وقتها در آس��مان رنگينكمان را ببيني .در بهار گلهاي نرگس و اس��تكاني
باز ميش��وند ».اين بخش��ي از معرفي کتاب فصل بهار از مجموعه فصلها و نشانههاست .در هر
يک از اين کتابهاي  24صفحهاي اين مجموعه كودكان با مشاهدهي تصاوير جذاب و رنگي و
خواندن جمالت ساده و آسان ،ميتوانند نشانههاي يک فصل سال را ببينند و بشناسند.

پایهی دوم ابتدایی 125
 .225وايت هاوس ،پاتريشيا؛ فعاليتهاي حيوانات (مجموعهي  6جلدي)؛ مجيد عميق؛
تهران :قدياني 144 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :زندگي حيوانها /شنا کردن /پريدن /دويدن /آموزش علوم تجربي
چكيده :کودکان با مطالعهي مجموعهي ش��ش جلدي حاضر که در يک مجلد چاپ شده است،
به زبان س��اده و آس��ان و نيز با مشاهدهي تصويرهاي رنگي و جذاب ميتوانند اطالعات مختصر
و مفيدي دربارهي ش��نا کردن ،دويدن ،پريدن ،حفر کردن ،س��اختن و چگونگي انجام اين اعمال
توسط موجودات مختلف و نيز اندامهاي حرکتي آنها آشنا شوند .در پايان هر مبحث پرسشهاي
کوتاه ،لغتنامه ،نمايه و جواب پرسشها آمده است.

 .226ذبيحي ،علي [...و ديگران]؛ فلس�فه براي كودكان؛ تهران :بش��یر علم و ادب،1389 ،
 106ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :داستان آموزشي /آموزش فلسفه براي كودكان /تعليم و تربيت
چكيده :مجموعهي حاضر شامل  10داستان است .به زعم نگارنده ،اين داستانها نوعي كارگاه
تفكر مستند است كه معلمان ميتوانند با استفاده از آنها دانشآموزان را به درك مفاهيم فلسفي
عميق توسط خود آنان سوق دهند .بعد از هر داستان ،مفاهيم اصلي آن و سپس سؤالهايي مطرح
شدهاند .دانشآموزان با تفكر و انديشيدن به جواب اين سؤالها ميتوانند به دركي عميق برسند.
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 .227نودينگ��ر ،نل؛ فلس�فهی تعلي�م و تربيت؛ عليرضا ش��واخي [...و ديگران]؛ اصفهان:
نوشته 394 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /كارشناس
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :انديشه و آراي فلسفي /استدالل فلسفي /تفلسف /تعليم و تربيت
چكيده :در کتاب حاضر ،نويس��نده به بررس��ي انديشهها و آراي فلسفي مرتبط با تعليم و تربيت
پرداخته اس��ت .وي مسائل اساس��ي تعليم و تربيت را با روشي فلسفي مطالعه و بررسي ميکند و
مخاطب را با چرايي و چگونگي تفلس��ف در اين حوزه آش��نا ميسازد .همچنين با توجه به تمامي
ش��اخههاي اصلي فلس��في ،روش استدالل فلس��في در مس��ائل ،قلمرو تعليم و تربيت جز هنر و
معنويت را بر خوانندگان آشکار ميسازد .محتواي هر بخش به شيوهاي دقيق و عميق خواننده را
به زمينه و بس��تر تاريخي مسائل تعليم و تربيت وارد ميكند و وي را به متن آنها سوق ميدهد
و جهتگيريهاي فلسفي تربيتي را روشن ميسازد .اين کتاب براي كارشناسان تعليم و تربيت و
دانشجويان علوم تربيتي بهويژه تکنولوژي آموزشي كاربرد دارد.

 .228شاو ،رون؛ فلسفه در كالس درس :پرورش مهارتهاي فكري دانشآموزان و ايجاد
انگي��زه در آنان براي يادگيري؛ مراد ياري دهنوي /روحاهلل حيدري؛ تهران :آواي نور96 ،1389 ،
ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :پرورش مهارتهاي فكري /آموزش فلسفه /ضربالمثل /علوم تربيتي
چكيده :كتاب حاضر به منظور آموزش فلس��فه به كودكان فراهم آمده است .كتاب متضمن 15
موضوع يا مضمون كليدي ،از جمله ش��ادي ،مهرباني ،قدرت ،همكاري و ...همراه با داستانهاي
كوت��اه اخالقي و پندآموز به عنوان مبنايي براي بحثهاي فلس��في اس��ت .پس از هر داس��تان،
س��ؤالهايي تأمل برانگيز دربارهي موضوع آن داس��تان درج ش��ده اس��ت كه بحث و گفتوگو
درب��ارهي آنها ،از يك طرف باعث پرورش مهارتهاي فكري دانشآموزان ميش��ود و از طرف
ديگر ،يك حكمت اخالقي ـ عملي به آنان ميآموزد .در پايان هر داس��تان نيز ضربالمثلهايي
از فرهنگه��اي متف��اوت آمدهاند كه به نوعي با موضوع هر داس��تان ارتب��اط دارند .دربارهي هر
ضربالمثل هم تعدادي سؤال مطرح شده است.
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 .229ش��او ،رون؛ فلس�فه در كالس درس :راهكاري براي پ�رورش دانشآموزان
انديشمند؛ حسن ساالري؛ تهران :طراحان ايماژ 72 ،1389 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :تفكر /خالقيت /روش سقراط /پرسش و پاسخ
چكيده :س��قراط يكي از فيلس��وفان يوناني بود كه پرسيدن را به شيوههاي گوناگون در آموزش
ش��اگردانش بهكار ميبرد .او باور داش��ت كه پرسشها ،سرچش��مهي دانش هستند .كتاب حاضر
شامل  15درس عملي است كه به صورت گروهي اجرا ميشوند .هر درس با يكي از داستانهاي
كوتاه «ازوپ» آغاز ميشود و در پي آن ،چند دسته از پرسشهاي بحثبرانگيز آمده است .معلم
اين پرس��شها را پيش ميكشد و پاس��خ دادن به آنها را به دانشآموزان واگذار ميكند .او فقط
با اش��اره به چيزهاي مهم ي��ا مرتبط با موضوع مورد بحث ،يادگيرن��ده را راهنمايي ميكند .اين
روش كه به روش س��قراط ش��ناخته ميش��ود ،به دانشآموزان كمك ميكند انديشههاي خود را
س��ازمان بدهند و يادگيري خود را گامبهگام به پيش ببرند .بعد از س��ؤالها ،چند مثل از ملتها و
فرهنگهاي گوناگون افزوده شده است تا انگيزهي بيشتري براي انديشيدن فراهم آيد.

 .230ملك ،هما؛ فناوري اطالعات و ارتباطات براي معلمان ( ICTمعلمان)؛ تهران:
بينالمللي گاج 280 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :رايانه
• کلمات کليدي :فناوري /سيس��تم عامل /ش��بكهي رايانهاي /اينترنت /پس��ت الكترونيكي/
اطالعات و ارتباطات
چكيده :جامعهي صنعتي قرن بيس��تم ،جاي خود را به جامعهي اطالعاتي قرن بيس��ت و يكم
داده است .به همين دليل ،بهكارگيري فناوريهاي نوين ،از جمله علوم ارتباطات و اطالعات ،در
امر آموزش اجتنابناپذير ش��ده اس��ت .اما نبايد از نظر دور داشت كه اين فناوري بايد به شيوهاي
هدفمن��د ب��ه كار رود .هدف اين كتاب ،معرفي  14ش��يوه در اين زمينه اس��ت و مطالعهي آن را
به معلمان ،مديران و مش��اوراني توصيه ميكنيم كه قصد دارند علوم رايانه را به روش��ي جديد،
همراه با آخرين تغييرات در علوم و فناوري در راس��تاي س��ازماندهي آموزش��ي و مديريت فعال
ب��هكار گيرند .عنوانهاي برخي از مطال��ب كتاب عبارتاند از :مفاهيم پايهي علم رايانه؛ تايپ ده
انگش��تي؛ برنامهي نشر روميزي؛ شبكهي كامپيوتري؛ ،پس��ت الكترونيكي؛ ويرايش فيلم و زبان
برنامهنويسي لوگو.
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 .231درايكورس ،رودولف [...و ديگران]؛ فنون مديريت كالس «رويكرد روانشناختي
به بهس�ازي آموزش و ارتباطات مدرس�ه»؛ حميد عليزاده /عليرضا روحي؛ تهران :دانژه،
 496 ،1388ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلم�ات کليدي :مديري��ت كالس /ناتوانيهاي يادگيري /فقر فرهنگي /مش��كالت رفتاري
نوجوانان
چكي�ده :اين كت��اب به تفصيل دربارهي رش��د تواناييه��اي نهفتهي ك��ودك بحث ميكند و
روشه��اي كارآمد مديريت كالس ،جلب مش��اركت كودكان ،اهميت بح��ث گروهي و تكنيك
ادارهي بح��ث گروهي را با ذك��ر مثال توضيح ميدهد .در بخش ديگ��ري از كتاب ،ناتوانيهاي
يادگيري نظير مش��كالت خواندن ،كند ذهني و تأثير فقر فرهنگي مطرح ش��ده است .يك فصل
از كتاب به فنون مقابله با مشكالت نوجوانان ،از جمله بزهكاري ،در وغگويي و ...اختصاص يافته
و دس��ت آخر ارتباط مدرس��ه و خانواده،گفتوگ��وي والد -معلم ،جلس��هي خانوادگي و آموزش
والدين مطرح ش��ده اس��ت .مطالعهي اين كتاب براي معلمان،دبيران ،مديران مدارس و همهي
دستاندركاران تعليم و تربيت سودمند بهنظر میرسد.

 .232بهجت ،احمد؛ قصهي حيوانات در قرآن براي كودكان :فيل ابرهه؛ تهران :ذكر،1390 ،
 12ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• کلمات کليدي :ابرهه /داستان قرآني /تربيت ديني
چكيده :داس��تان کتاب حاضر از قرآن گرفته ش��ده اس��ت .کودکان در اين کتاب ميخوانند که
ابرهه ،پادش��اه حبش��ه ،به خانهي کعبه لشکر ميکش��د؛ اما لشکريانش توس��ط پرندگان از پاي
درميآيند و شکست ميخورند.
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قصهي باغ س�اعت؛ تهران :مؤسس��ه فرهنگي هنري اورنگ
 .233اس��دزاده عطاري ،هما؛ ّ
آفرين 12 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :رياضي
• کلمات کليدي :داستان آموزشي /آموزش مفهوم ساعت /آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :در اين کتاب کودکان به شيوهي داستاني با مفهوم ساعت ،عقربهها ،نيمساعت ،يکربع،
دقيقه ،ثانيه و چگونگي تبديل ساعت به دقيقه و دقيقه به ثانيه آشنا ميشوند.

 .234ش��يخي ،ش��يرين؛ بيا با هم قصه بنويس��يم  :1قصههاي تصويري؛ تهران :نس��ل نو
انديش 30 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :زبانآموزي
• کلمات کليدي :داستان /تصوير /خالقيت /قصهنويسي
چكيده :كتاب که با هدف پرورش توان قصهگویی کودک نوش��ته ش��ده اس��ت ،دو بخش دارد:
در بخش نخس��ت چند قصهی تصویری به کودک عرضه ش��ده اس��ت که هر کدام از قصهها در
چهار تصویر روایت میشوند .نویسنده از کودک میخواهد این قصهها را از زبان خود روایت کند.
در بخش دوم فقط یک تصویر به مخاطب ارائه ميش��ود و از او میخواهد بر اس��اس آن تصوير،
داس��تاني را از ذهن خود بس��ازد و آن را در چند سطر بنويس��ند .تصاوير كتاب با استفاده از خمیر
آفریده ش��دهاند و به پرورش زيباييشناسي كودك كمك ميكند .برخي از موضوعات بخش اول
عبارتاند از :كتابخواني ،حمام ،نيكوكاري ،اهداي خون ،آفتاب و عكس ،گنجشك برفي ،آبتني
و...
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 .235ناص��ري ،مس��لم؛ قصههاي ش�يرين از زندگي معصومين (مجموعه)؛ مش��هد:
بهنشر 14 ،1387 ،ج.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• کلمات کليدي :قصههاي مذهبي /امامان ش��يعه /پيامبر خدا /محمد(ص) /فاطمه زهرا(س)/
زندگي امامان /غيبت /انتظار
چكيده :نويس��نده در هر جلد از کتابهای اين مجموعه ،پنج قصه از زندگي يکي از معصومين
عليهم الس�لام را روايت ميکند .زبان اين قصهها س��اده و روان اس��ت .عناوين کتابهاي اين
مجموعه از اين قرارند :نوبت به نوبت :قصههايي از زندگي پيامبر(ص)؛ هديهي شيرين :قصههايي
از زندگ��ي امام عل��ي(ع)؛ عروس مهربان :قصههايي از زندگي حضرت فاطمه(س)؛ فرش��تههاي
خندان :قصههايي از زندگي امام حس��ن(ع)؛ مهمان كوچك :قصههايي از زندگي امام حسين(ع)؛
آهو و شكارچي :قصههايي از زندگي امام سجاد(ع)؛ فرشتهاي در بيابان :قصههايي از زندگي امام
باقر(ع)؛ سبد س��بد آرزو :قصههايي از زندگي امام صادق(ع)؛ خوشبختترين مرد دنيا :قصههايي
از زندگي امام کاظم(ع)؛ مار و گنجش��ک :قصههايي از زندگي امام رضا(ع)؛ س��وغاتي :قصههايي
از زندگي امام جواد(ع)؛ ش��ب سرد و فرش��ته :قصههايي از زندگي امام هادی(ع)؛ دوستي پنهان:
قصههايي از زندگي امام حسن عسگري(ع) و پرندهي آرزو :قصههايي از زندگي امام زمان(عج).

 .236مالمحمدي ،مجيد؛ قصههاي قرآن؛ تهران :نواي مدرسه 168 ،1387 ،ص•.
قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• کلمات کليدي :داستان مذهبي /قرآنمجيد /حضرت محمد(ع) /امامان شيعه
چكيده :س��ورهي «انسان» به داس��تان بيماري امام حسن (ع) و امام حس��ين (ع) و روزهداري
آنها و پدر و مادرش��ان اش��اره دارد .خداوند اين سوره را به خاطر اين خانوادهي آسماني بر پيامبر
اك��رم(ص) نازل كرده اس��ت .مجموعهي 14جلدي حاضر كه در يك مجلد فراهم آمده ،ش��امل
داس��تانهايي بر اس��اس برخي آيات قرآن دربارهي حضرت محمد(ص) و امامان ش��يعه به زبان
س��اده و آس��ان به همراه تصويرهايي براي كودكان است .در پايان هر داستان ،آيهاي كه داستان
مذكور از آن برگرفته شده ،ذكر شده و اطالعات مختصري دربارهي سورهي آن آيه آمده است.
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 .237كرمي ،رمضان؛ كارآمدي فعاليتهاي مكمل و فوق برنامه بر يادگيري؛ تهران:
انجمن اوليا و مربيان 128 ،1388 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم /والدين
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلم�ات کلي�دي :فعاليتهاي ف��وق برنامه /اختالالت يادگيري /مش��اركت والدين /رش��د
شخصيت
چكيده :نويسندهي اين كتاب ،ضمن معرفي فعاليتهاي مكمل و فوق برنامه و همچنين تبيين
ضرورت تعامل اوليا و مربيان در اين زمينه ،تالش كرده اس��ت كه تا ميزان كارايي اين فعاليتها
و تأثير آنها را در شناس��ايي ،شكوفايي و رشد و پرورش استعدادهاي دانشآموزان ،در  10فصل
ش��رح ده��د .عنوانهاي برخي مطالب كت��اب از اين قرارند :نگاهي ب��ه تاريخچهي فعاليتهاي
مكمل و فوق برنامه؛ ماهيت فلسفي فعاليتهاي مكمل و فوق برنامه؛ فعاليتهاي مكمل و فوق
برنامهي مبتني بر اصول يادگيري؛ تأثير فعاليتهاي مكمل و فوق برنامه بر اختالالت يادگيري؛
نقش فعاليتهاي مكمل و فوق برنامه بر رشد شخصيت.

 .238س��راجي ،فره��اد؛ كاربرد ابزاره�اي اينترنتي در آم�وزش و پژوهش :راهنماي
استفاده از اينترنت براي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و...؛ تهران :آييژ 160 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /مدير
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلم�ات کليدي :اينترنت /وب /ابزارهاي جس��توجو /آموزش به كم��ك رايانه /برنامههاي
رايانهاي
چكي�ده :اين كتاب بر اس��اس تجارب مؤلف در تدريس دورههاي فن��اوري اطالعات و تعليم و
تربيت در پنج فصل تنظيم ش��ده اس��ت :در فصل اول دربارهی نحوهی تلفيق برنامهی درسي با
فناوريهاي اينترنتي بحث ش��ده اس��ت .در چهار فصل بعدي ابزاره��اي اينترنتي و كاربردهاي
آموزش��ي و پژوهش��ي آنها مطرح ش��ده اس��ت .خواننده ميتواند براس��اس نياز خود هر يك از
اي��ن چهار فصل را بهطور جداگانه مطالعه كند .در واق��ع ،فصلهاي كتاب (به غير از فصل اول)
بهصورت مستمر تدوين شدهاند .به دليل مستقل بودن فصلها منابع مورد استفاده براي هر فصل
در انتهاي آن ارائه شده است.
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 .239چيت��ي ،آرنولد و پاتر ،رزماری لی؛ كاربرد تلويزيون در آموزش؛ محرم آقازاده /علي
رؤوف؛ تهران :آييژ 160 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلم�ات کلي�دي :تلويزيون و آموزشوپ��رورش /علوم تربيتي /فيلم آموزش��ي /مهارتهاي
يادگيري
چكيده :امروزه با گس��ترش فناوريهاي جديد و ورود اين فناوريها به عرصهی آموزش ،ديگر
توقعات و س��طح انتظارات معلمان و دانشآموزان از ش��رايط و موقعيتهاي ياددهي و يادگيري
مانند گذشته نيست .اكثر معلمان بر اين باورند كه با استفاده از چنين رسانههايي ميتوانند محيط
آموزش��ي خود را متنوع و جذاب كنند .اس��تفاده از فيلمهاي آموزشي هم دربردارندهی امتيازات و
فوايدي اس��ت .البته بهكارگيري فيلمهاي آموزشي مهارتهايي را ميطلبد و بهويژه كاربرد آنها
در كالس درس به آمادگي معلم و دانشآموزان نياز دارد .كتاب حاضر در چهار فصل تدوين شده
اس��ت ك��ه عنوانهاي آنها از اين قرارند :مهارت فكر كردن ،مه��ارت گوشدادن و بيان كردن؛
مهارت خواندن و نوشتن؛ مهارت درك علوم و رياضيات؛ مهارت درك علوم اجتماعي.

 .240حكيمي،آزاده؛ كاردستيهاي خالق؛ تهران :منادي تربيت 80 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /والدين
• موضوع درسي :هنر
• کلمات کليدي :راهنماي آموزش /مواد باطله /بازيافت /كاردستي /آموزش خالقيت
چكيده :ساخت كاردستي باعث توانايي برنامهريزي ،گسترش ميدان آگاهي ،كسب مهارتهاي
عمل��ي ،برطرف كردن نيازهاي ش��خصي ،درك ارزش كار و زحمت ديگران و فراگيري نحوهي
حفظ و نگهداري اشيا ميشود .مربيان ،معلمان و والدين ميتوانند با مطالعهي اين كتاب و فراهم
آوردن مواد مورد بازيافت ،ساخت انواع كاردستيها را به كودكان بياموزند .در كتاب وسايل مورد
نياز معرفي و مراحل ساخت انواع كاردستي آموزش داده ميشود.
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 .241ايماني مايوان ،نسيبه؛ مجموعهي با هم بسازيم :كامواها؛ مشهد :بهنشر 12 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :هنر
• کلمات کليدي :كاموا /كاردستي /سرگرمي /آموزش هنر
چكيده :در پنجمين مجلد از مجموعهي «با هم بس��ازيم» ،نگارنده به مخاطبان كودك نش��ان
ميدهد كه به كمك مقوا ،چس��ب و كامواهاي رنگي ،چگونه ميتوانند گوس��فند ،پروانه ،هزارپا،
ماهي ،جوجهتيغي ،جوجه ،جغد ،حلزون ،شتر ،طوطي و گل بسازند.

 .242غبرايي ،طاهره؛ كاوش�ي نو در بازيهاي س�نتي :آش��نايي با ب��ازي يهقل دوقل و
مقايس��هی آن با بازي اوش��ينگ (اتداما) ژاپني و ديگر بازيهاي مش��ابه در جهان؛ تهران :دفتر
پژوهشهاي فرهنگي 84 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :تربيت بدني
• کلمات کليدي :بازي كودكان /يهقل دوقل /بازيهاي سنتي ايران
چكيده :كتاب حاضر پژوهش��ي اس��ت دربارهي ب��ازي«يهقل دوقل» كه يك��ي از فراگيرترين
بازيهاي سنتي ايران محسوب ميشود .پژوهشگر كوشيده است با معرفي اين بازي گامي براي
احياي بازيهاي س��نتي ايران بردارد .وي همچنين جايگاه اين بازي را در جهان بررس��ي كرده و
ش��باهتها و تفاوتهاي انواع اين بازي را با بازيهاي مش��ابه در كشورهاي ديگر مقايسه كرده
است.
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 .243عاشورخاني ،اكبر؛ كتاب آموزش و كار كودك 2؛ قم :عاشورخاني 56 ،1387 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :قرآن
• کلمات کليدي :آموزش قرآن /قرائت /تجويد /سرگرمي
چكيده :نويسنده در اين كتاب ،كوشيده با استفاده از قصه ،شعر ،نقاشي ،رنگآميزي و ...روخواني
و تجوي��د را به مخاطبان آموزش ده��د .آموزش حركات ،حروف ،كلم��ه ،تنوين ،حروف نوراني،
تشديد ،از جمله مطالب كتاب هستند.

 .244لش��كري ،معصومه /داروغك��ي ،جواد؛ كتاب ج�دول دوم دبس�تان؛ تهران :كانون
فرهنگي آموزش 68 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :عمومي
• کلمات کليدي :آموزش ابتدايي /آزمون و تمرين /جدول تمرين /ارزشيابي توصيفي
چكيده :اين کتاب جدول تمرين ،براي دانشآموزان پايهي دوم ابتدايي نوش��ته ش��ده و ش��امل
تمرينهايي از درسهاي رياضي ،علوم و بخوانيم و بنويس��يم اس��ت که بايد در قالب جدولهاي
متفاوت پاس��خ داده ش��وند .به زعم نگارندگان کت��اب ،جدولهاي آن ب��ه دانشآموزان فرصت
ميدهند که از حل مس��ئله لذت ببرند و به تجزيه و تحليل مطالب درس��ي بپردازند و با توجه به
رويکرد جديد ارزشيابي توصيفي ،خود به ارزيابي عملکرد خويش بنشينند.
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 .245رضانيا ،مريم؛ كتاب كار نقاش�ي 40 :تمري��ن براي پرورش خالقيت كودكان؛ تهران:
منادي تربيت 100 ،1389 ،ص.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :هنر
• کلمات کليدي :پرورش خالقيت /نقاشي /کتاب کار /آموزش هنر
چكيده :کتاب کار دوزبانهي (فارسي -انگليسي) حاضر بهمنظور پرورش خالقيت کودکان تهيه
ش��ده و داراي  40تمرين نقاشي اس��ت .در هر تمرين موضوع ،تاريخ و هدف مشخص شده و در
پايين صفحه ،مؤلف مخاطب را راهنمايي کرده اس��ت که نقاش��ي مورد نظر را داخل کادر موجود
بکش��د .اهدافي که در اين نقاشيها دنبال ميشوند عبارتاند از :پرورش قدرت تجسم و نوآوري،
ايجاد دقت ،آشنايي با اشکال هندسي ،پرورش ذهن ،آموزش رنگها ،آشنايي با خانههاي قديمي
و آداب و رسوم سنتي و....

 .246ش��او ،رون؛ زندگي مثبت :كالس آموزش فلس�فه :بهب�ود مهارتهاي تفكر و
انگيزهي يادگيري؛ احسان كاظمي [...و ديگران]؛ تهران :ابوعطا 112 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :آموزش فلسفه /پرورش مهارتهاي فكري /ضربالمثل /علوم تربيتي
چكيده :كتاب حاضر از مجموعه كتابهاي «زندگي مثبت» ،شامل آموزش فلسفه براي كودكان
و نوجوانان اس��ت .در كتاب با اس��تفاده از حكايتهاي كوتاه ،شيرين و خواندني ،آموزههاي مهم
زندگي به كودكان منتقل ميشود و در ادامه با استفاده از پرسشهاي كليدي و ضربالمثلهايي
از فرهنگهاي ملل گوناگون ،ذهن كودكان فعال و به چالش كشيده ميشود .مربيان ،معلمان و
اوليا نيز مخاطبان اين كتاب هستند.
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 .247بول ،جين /ش��پرد ،نلي؛ كالس هنر (مجموعه)؛ زهره طائب؛ تهران :پيدايش،1389 ،
 3ج.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :هنر
• کلمات کليدي :كاردستي /آموزش هنر /سرگرمي
چكي�ده :ك��ودكان با مطالعهي اي��ن كتاب و مش��اهدهي تصاوير آن ميتوانند كاردس��تيهاي
گوناگوني بس��ازند .وسايل ساخت كاردستي معرفي و مراحل آماده كردن آن قدم به قدم آموزش
داده ميشود .قابل ذكر است كه كار آمادهسازي كاردستيها بايد با كمك بزرگترها انجام شود.
در کتاب حيوانات من ،س��اختن جانوران آموزش داده شده است .در دو کتاب ديگر کاردستيها را
بر حس��ب ش��رايط آب و هوايي و امکان حضور خواننده در بيرون از منزل به دو دستهی «در روز
آفتابي» و «در روز باراني» تقسيم کرده است.

 .248برب��ا ،ميش��ل؛ كليدهاي پ�رورش رفت�ار و ارزشهاي اخالق�ي در كودكان و
نوجوانان؛ فرناز فرود؛ تهران :صابرين 280 ،1388 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :رشد اخالقي /تقوا /تربيت اخالقي /آموزش كودكان /والدين
چكيده :نويس��نده در اين كتاب به هفت فضيلت اساسي :همدلي ،وجدان ،خويشتنداري ،احترام
به ديگران ،مهرباني ،بردباري و انصاف اشاره ميكند كه پايههاي اخالقيات و انسانيت هستند .او
نقش خانواده را در پرورش فرزندان بر اساس اين فضايل بسيار مهم ميداند و معتقد است اولين
الگوهاي كودكان والدين هس��تند .نويسنده با استفاده از آخرين يافتههاي روانشناختي در قلمرو
رش��د كودك ،كوشيده اس��ت تا هر يك از خصوصيات هفتگانهي رشد اخالقي را از بدو تولد تا
پايان دورهي نوجواني مطابق با مراحل تحول رواني تبيين كند.
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 .249آلم��ن ،بارب��ارا [...و ديگران]؛ كليدهاي تربيت ك�ودكان و نوجوانان (مجموعه)؛
فرناز فرود [...و ديگران]؛ تهران :صابرين 6 ،1389 ،ج.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم /والدين
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :تربيت فرزندان /نيازهاي كودكان /راهنماي والدين /پرورش حافظه /اختالل
يادگيري /مهارتهاي اجتماعي /پرورش تفكر /هوش اخالقي /آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :كتاب حاضر بر اس��اس نيازها و خواس��تههاي كودكان و براي مطالعهي والدين نگارش
يافته اس��ت و هدف نهايي نويسنده آشنايي خواننده با شگردها و شيوههاي يک تربيت مناسب و
همهجانبه اس��ت .عناوين شش جلد اين مجموعه عبارتاند از :تربيت بدون فرياد؛ راهنماي كامل
والدين  :3پاس��خ به رايجترين پرس��شهاي والدين کودکان ده تا سيزده ساله؛ فعاليتهايي براي
پ��رورش حافظهي دانشآموزان دورهي ابتدايي؛ كليده��اي آموختن آداب اجتماعي به كودكان و
نوجوان��ان؛ كليدهاي پرورش تفكر در كودكان و نوجوان��ان؛ كليدهاي پرورش رفتار و ارزشهاي
اخالقي در كودكان و نوجوانان.

 .250دوگيبرت ،فرانس��واز؛ دايرةالمعارف كوچك من دربارهي :كنار دريا؛ رويا خوئي؛ تهران:
محراب قلم 36 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :كتابهاي مرجع
• کلمات کليدي :ساحل دريا /جانوران دريايي /ايجاد موج /دريانوردي /آموزش جغرافيا
چكي�ده :مخاطب��ان با مطالعهي اي��ن كتاب به زبان س��اده و با مش��اهدهي تصاوير رنگي آن،
اطالع��ات مختصر و مفيدي دربارهي س��احل ،ج��زر و مد دريا ،ايجاد ام��واج ،موجودات دريايي،
س��اختماني بدني برخ��ي موجودات دريايي ،حوضچههاي كوچك آب ش��ور ،تپههاي ماس��هاي،
چمن س��احلي ،دريانوردان ،كش��تيها ،فانوسهاي دريايي و ...بهدست ميآورند .در پايان كتاب،
برتريهاي برخي از موجودات دريايي نسبت به ديگر موجودات درج شده است.
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 .251ناجي ،س��عيد؛ كندوكاو فلس�في براي كودكان و نوجوانان (ج .اول) :گفتوگو
با پيش�گامان انقالب نو در تعليم و تربيت؛ تهران :پژوهش��گاه علوم انس��اني و مطالعات
فرهنگي 252 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :فلسفه براي كودكان و نوجوانان /پيشگامان فلسفه /آموزش انديشهورزي
چكيده :اگر نظام آموزش��ي ما از حالت انفعال بيرون آيد ،از عهدهي تربيت واقعي دانشآموزان
برآيد ،تصوير روش��ني از خود و واقعيتهاي اطرافش��ان به آنها بدهد ،و همچنين نحوهي انتقاد،
ارزيابي و قضاوت درس��ت و س��الم را به آنها بياموزد ،وقتي آنها وارد جامعه ش��دند ،به تدريج
خواهند توانست به قدرت انتقاد از خود و ديگران برسند و رفتار خود و جامعهي خويش را تصحيح
كنند .كتاب حاضر ش��امل  11گفتوگو با پيشگامان برنامهي «فلسفه براي كودكان و نوجوانان»
اس��ت .اين افراد از كش��ورهايي همچون استراليا ،فرانسه ،انگلستان ،اياالت متحده ،نروژ ،انتخاب
ش��دهاند .چيستي فلس��فه براي كودكان و نوجوانان ،عقل و عقالنيت در جامعهي معاصر ،جايگاه
فلسفه براي كودكان در آموزشوپرورش استراليا ،بازيهاي فلسفي و آموزش مهارتهاي فكري
و فلس��فهورزي ك��ودكان در كانادا ،از مباحث مطرح ش��ده در كتاب هس��تند .در بخش ضمائم،
داستانهايي از فلسفه براي مخاطبان به همراه راهنما و تحليل آنها آمده است.

 .252مور -مالينوس ،جنيفر؛ كودك بودن سخت است!؛ سارا كيانپور؛ تهران :تيمورزاده/
طبيب 36 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :دوران کودکي /قوانين /افکار کودکان /مهارتهاي زندگي
چكيده :در اين داس��تان ،س��ارا دختر کوچولويي است که فکر ميکند کودک بودن خيلي سخت
اس��ت .او مجبور اس��ت قوانيني را رعاي��ت کند .اما در ادامه در مييابد ک��ه اينطورها که او فکر
ميکند نيس��ت .دوران کودکي بسيار شيرين اس��ت و اين تنها کودکان نيستند که بايد قوانيني را
رعاي��ت کنند ،بزرگترها نيز به قوانيني در زندگيش��ان پايبند هس��تند .اي��ن براي آدمها خيلي
خوب اس��ت .در پايان کتاب فعاليتهايي همچون تهيهي فهرس��ت غذا ،جدول کارهاي روزانه و
تزيين سبزيها براي مخاطبان گنجانده شده است .همچنين ،مطالبي دربارهي برخي واقعيتهاي
کودکي براي والدين در نظر گرفته شده است.
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 .253مور -مالينوس ،جنيفر؛ كودك جديد در محله؛ محمدحسين مرادي؛ تهران :تيمورزاده/
طبيب 36 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :مهاجرت /روابط اجتماعي /مهارتهاي زندگي
چكي�ده :اسبابکش��ي به محل��هي جديد يک تجربهي جدي��د براي تمام افراد خانواده اس��ت؛
مخصوص�� ًا براي ک��ودکان .اين تغيي��رات ميتواند احس��اس ترس و همچنين ح��س هيجان و
ماجراجويي را به وجود بياورد .کتاب حاضر ،داس��تان يک کودک و خانوادهاش و ش��رح احساسات
پيچيدهاي اس��ت که آنها در محلهي جديد تجرب��ه ميکنند .اگرچه خداحافظي با خانهاي که به
آن عادت کردهاند ابتدا نگران کننده بهنظر ميرسد ،ولي ميتواند ماجراجويانه نيز باشد .آريا خيلي
زود دوستان جديدي مييابد ،در حاليکه رابطهي خود را با دوستان قديمياش نيز حفظ ميکند.
او تشخيص ميدهد که خيلي زود همه چيز درست خواهد شد .در پايان کتاب ،فعاليتهايي براي
مخاطبان در نظر گرفته ش��ده اس��ت؛ همچون ساختن تاس تصميمگيري ،پيدا کردن نشاني يک
دوست ،درست کردن کارت پستال و مطالبي براي والدين دربارهي مهاجرت.

 .254ملك ،هما؛ كودكان الكترونيكي؛ تهران :بينالمللي گاج 2 ،1387 ،ج.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :رايانه
• کلمات کليدي :رايانه /آموزش /ويندوز /ورد /اينترنت /اكسل /نقاشي /پست الكترونيكي
چكي�ده :كت��اب حاضر ش��امل مفاهيم پايهي فن��اوري اطالعات و ارتباط��ات مطابق با آخرين
سرفصل ارائه شده توسط بنياد بينالمللي  ICDLايران ،با عنوان كودكان الكترونيكي است كه
به عنوان منبع آموزشي براي كودكان و نوجوانان در نظر گرفته شده است .موضوعات جلد اول از
اين قرارند :آموزش مفاهيم پايهي فناوري اطالعات و ارتباطات ،سيستم عامل ويندوز و واژهپرداز
ورد .موضوعات جلد دوم نیز از اين قرارند :آموزش برنامهي صفحه گس��تردهي اكس��ل ،برنامهي
نقاشي ،اينترنت و پست الكترونيكي.
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 .255دوگيبرت ،فرانس��واز؛ دايرةالمعارف كوچك من دربارهي :كوهستان؛ رويا خوئي؛ تهران:
محراب قلم 36 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :كتابهاي مرجع
• کلم�ات کليدي :كوهها /درختان كوهس��تان /كوهنوردي /حيوانات كوهس��تان /آب و هواي
كوهستان
چكي�ده :كودكان ب��ا مطالعهي اي��ن دايرةالمعارف كوچك و مش��اهدهي تصويرهاي رنگي آن
اطالعات��ي درب��ارهي كوهه��ا ،درختان كوهس��تاني ،حيوانات كوهس��تاني ،هواي كوهس��تان در
فصلهاي گوناگون سال ،بازيهايي كه روي برفهاي كوهستان انجام ميشوند ،كوههاي جهان
و ...بهدس��ت ميآورند .در پايان كتاب توانايي باالي برخي حيوانات نس��بت به حيوانات ديگر ذكر
شده است.

 .256دولوبيه ،ماتيو [...و ديگران]؛ گاس�تون پسر كنجكاو (مجموعه)؛ فخرالدين نجاتي/
حميده موسوي؛ اصفهان :نوشته 12 ،1387 ،ج.
• قطع :خشتي كوچك
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليمات اجتماعي /مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :عدالت /مهارتهاي اجتماعي /آداب معاش��رت /پدر /تولد /ترس و كودكان/
آفرينش /صلح /دوس��تي /دعوا كردن /خير و شر /آدمهاي خوب و بد /مدرسه /يادگرفتن /خانه/
افراد بيخانمان /تفاوتهاي فردي /هويت /مرگ
چكيده :گاس��تون پس��ری کنجکاو اس��ت که دربارهي برخي موضوعات کنجکاوي بيش از حد
معمول نش��ان ميده��د .اين مجموعه در واقع به پرس��شهاي بچههايي مانند گاس��تون جواب
ميدهد .اين پرس��شها قدري عميق و تأمل انگيزند و به اصطالح اندکي فلس��في هستند .مث ً
ال
مفاهيمي مانند عدالت يا خير و ش��ر يا پرس��ش از چرايي آفرينش جهان و وجود مرگ و زندگي و
تواناييهاي محدود آدمي و چرايي تفاوت بين انسانها از مقولههايي نيست که توسط هر کودکي
پيگيري ش��ود .عناوين اين مجموعه عبارتاند از :اين عادالنه نيس��ت!؛ باباي من؛ پيش از به دنيا
آمدن كجا بودم؟؛ ترس چيس��ت؟؛ جهان چگونه به وجود آمد؟؛ چرا آدمها با هم دعوا ميكنند؟؛
چرا آدمهاي بدجنس وجود دارند؟؛ چرا بايد به مدرس��ه ب��روم؟؛ چرا بعضي از مردم خانه ندارند؟؛
چرا نميتوانم هر كاري دلم ميخواهد انجام بدهم؟؛ چرا همهي آدمها مثل هم نيس��تند؟ و مرگ
چيس��ت؟ در اين مجموعه معمو ًال بزرگترها وارد ميدان ميشوند و به گاستون کمک ميکنند تا
موضوع را درک کند.
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 .257باس ،مانجوال؛ گام به گام ببين و بس�از؛ ش��بنم طوس��ي /مرضيه شاكري؛ تهران:
نخستين 2 ،1387 ،ج.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :هنر
• کلمات کليدي :كاردستي /سرگرمي /انواع چاپ /ساختوساز
چكيده :آش��نا كردن كودكان با كارهاي دس��تي و به كارگيري دس��تهاي تواناي آنها براي
س��اخت و س��از ،باب آشناييش��ان را با مواد گوناگون ،اعم از مواد نرم و سخت ميگشايد و ذهن
آنها را براي آينده آماده ميسازد .مطالعهی اين کتاب به کودکان ميآموزد تا بتوانند با استفاده از
كاغذ ،مقوا ،جعبههاي مقوايي ،مدادرنگي ،آبرنگ ،گِل رس ،برخي صيفيجات ،س��يبزميني و...
انواع كاردستيها همچون گلهاي كاغذي ،حاشيههاي زينتي ،وسايل آكواريوم ،پروانهي در حال
پرواز ،و ...را بسازند و به انواع چاپ و برجستهكاري روي گل رس بپردازند.

 .258حاجبابايي ،مرتضي؛ گربهي آرش تپلو؛ تهران :ما و شما 12 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :آموزش با ش��عر /تغذيهي س��الم /رش��د و نمو /داس��تان آموزش��ي /آموزش
مهارتهاي زندگي
چكيده :در اين کتاب به زبان ش��عر و داس��تان اهميت و ارزش تغذيهي س��الم در رش��د و نمو
کودکان بررسي ميشود .آنها با گربهي آرش آشنا ميشوند که بسيار سالم است و سعي ميکند
غذاهاي سالم و مقوي بخورد.
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 .259واندويل ،آگنس؛ دايرةالمعارف كوچك من دربارهي :گرگها؛ رويا خوئي؛ تهران :محراب
قلم 36 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
• کلمات کليدي :دايرةالمعارف /زندگي /گرگها /آموزش علوم تجربي
چكي�ده :كودكان با مطالعهي اين كتاب و مش��اهدهي تصويرهاي رنگي آن با رفتارها ،اندامها،
نحوهي تغذيه ،محل زندگي ،چگونگي ش��كار ،توليدمثل ،تش��كيل خانواده ،انواع و خويش��اوندان
گرگه��ا آش��نا ميش��وند .در پايان كت��اب اطالعات مختص��ري دربارهي س��گها و نيز برخي
تواناييهاي گرگها درج شده است.

 .260پورحسيني ،سيدعلي؛ قصههاي حيوانات قراني :گوسفندها و باغ انگور؛ تهران :عروج
انديشه 12 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• کلمات کليدي :داستان قرآني /تربيت ديني /حضرت داود(ع)
چكيده :داستان کتاب حاضر از قرآن گرفته شده است .کودکان با مطالعهي کتاب حاضر با گلهي
گوس��فنداني آشنا ميش��وند که يک روز به دليل بيمار شدن چوپانش��ان ،در طويله را ميشکنند،
به باغ انگوري وارد ميش��وند و درختان انگور را خراب ميکنند .صاحب باغ گوس��فندان را به باد
کتک ميگيرد و آنها شکايت خود را نزد حضرت داوود(ع) ميبرند که اينک حاکم شهر است....
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 .261دميترويچ ،سلين [...و ديگران]؛ مهارتهاي زندگي :الكي دوست پيدا ميكند؛ هستي
سعادت؛ تهران :شرکت انتشارات فني ايران 24 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :دوستي /داستان /مهارتهاي زندگي
چكيده :در اين كتاب ،مخاطبان با الكي الكپش��ته آش��نا ميشوند كه وقتي پدر و مادرش با او
نيستند ،احساس تنهايي ميكند .مادربزرگش به او پيشنهاد ميكند كه بيرون برود و براي خودش
دوس��تاني پيدا كند .او بيرون ميرود و با خاري خارپش��ت ،هاپهاپو سگ كوچولو و گوگولي كه
يك جوجه است ،دوست ميشود .حاال ديگر او تنها نيست و از اين موضوع بسيار خوشحال است.

 .262دميترويچ ،سلين [...و ديگران]؛ مهارتهاي زندگي :الكي نوبتي بازي ميكند؛ هستي
سعادت؛ تهران :شکت انتشارات فني ايران 24 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :داستان آموزشي /تولد /مهارتهاي زندگي
چكيده :در اين كتاب ،كودكان با الكپشت كوچكي آشنا ميشوند كه در روز تولدش ،پدر و مادر
به او يك چهار چرخهي قرمز هديه ميدهند .او س��ه تا از دوس��تانش را به جشن تولدش دعوت
ميكن��د و چهارتايي به نوبت با چهار چرخهي الكي بازي ميكنند .به همهي آنها خيلي خوش
ميگذرد .در پايان الكپشت كوچولو احساس بسيار خوشايندي دارد.
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 .263رحيم��ي تهران��ي ،نيلوفر؛ لذت امال :بي��ش از  70روش طاليي يادگيري و آموزش امال
با اس��تفاده از روشهاي فعال و با تأكيد بر ابع��اد چندگانهي هوش و پرورش خالقيت؛ اصفهان:
نوشته 105 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :زبانآموزي
• کلمات کليدي :فارس��ي /امال /راهنماي آموزشي /حافظه /نارسانويسي /هوشهاي چندگانه/
يادگيري همراه با بازي
چكيده :امال يكي از مواد درس��ي مهم در برنامهيآموزش��ي رس��مي كش��ور و از اركان مهم
زبانآم��وزي در دورهي عمومي،بهخصوص ابتدايي اس��ت .مهمترين هدف امال ،آموزش صحيح
نوشتاري كلمهها و جملههاست .در اين كتاب ،راهكارهاي تقويت امال از طريق تقويت حافظهي
ديداري و شنيداري ،دقت و توانايي در تميز ديداري ،هماهنگي چشم و دست،درمان نارسانويسي،
تقويت توالي ديداري و شنيداري با تأكيد بر هوشهاي چندگانه،و يادگيري همراه با بازي براي
دانشآم��وزان دورههاي ابتدايي و دانشآموزان اس��تثنايي ،در اختيار معلمان و اوليا قرار ميگيرد.
مؤلف كوشيده است ،با توجه به تفاوتهاي فردي فراگيرندگان ،از روشهاي متفاوت با تأكيد بر
كار گروهي استفاده كند.

264؛ م�ا بچهه�اي اي�ران :مجموع�هي رنگآمي�زي ب�راي پس�ران و دختران
(مجموعه)؛ مشهد :بهنشر 5 ،1389 ،ج.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
• کلمات کليدي :رنگآميزي /لباس محلي پسران /لباس محلي دختران /اقوام ايراني
چكيده :اين مجموعهی پنج جلدي که به دو گروه ويژهي دختران و پس��ران تقس��يم ميش��ود،
كودكان را به زبان نظم و نثر ،با اقوام و اهالي مناطق گوناگون کشور آشنا ميکند .در اين کتابها
پس��ران و دختران ،با لباس محلي منطقهی خودش��ان معرفي ميش��وند و بچهها ميتوانند آنها
را رنگآمي��زي کنن��د .براي نمونه يک دختر کرد خود را اينطور معرفي ميکند :اس��م من كژال
اس��ت؛ به معني زيبارو .من در كردس��تان زندگي ميكنم .كردس��تان درغرب ايران قرار دارد و از
ش��رق به همدان ،از ش��مال به آذربايجان غربي و از جنوب به كرمانش��اه ميرسد .ما به لهجهي
كردي صحبت ميكنيم كه خيلي ش��يرين است .و يک دختر ترکمن اينطور :دختر بندرم من /از
هم��ه بهترم من /صندل پام رو ببين /مهر و صف��ام رو ببين /رو صورتم نقابه /تو دريامون پرآبه/
ماهيگيرم ماهيگير /خيلي نترس و دلير.
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 .265س��يمن ،رزي س��وتر؛ ما و اطراف م�ا :آموزش علوم از راه س�رگرمي (به روش
مكاش��فهاي) ويژهی كودكان ،معلمان ،اوليا و مربيان؛ حس��ن نصيرنيا؛ تهران :مدرسه60 ،1387 ،
ص.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :علوم /راهنماي آموزشي /روش مكاشفهاي /آموزش قبل از مدرسه /آزمايش/
مهارتهاي زندگي
چكيده« :روشمكاشفهاي» به شيوهاي از تدريس و يادگيري گفتهميشود كه كودك بر اساس
راهنمايي خاص معلم يا مربي ،مفهوم يا مس��ئلهاي را بهطور انفرادي مطالعه و بررس��ي ميكند و
مورد آزمايش قرار ميدهد .س��پس از اطالعات بهدس��ت آمده نتيجه ميگيرد و ميكوشد به يك
اس��تنباط كلي برسد .كتابحاضر ش��امل  38فعاليت علمی دربارهي موجودات جاندار و بيجان،
فصلهاي سال ،خورشيد ،ماه و ...و كاربرگ كودك است كه به مخاطبان كمك ميكند ،به طريق
مكاش��فه ،دركي بنيادي از مفاهيم علمي اطراف خود بهدست آورند .تنوع فعاليتها باعث پرورش
«مهارتكنترل حركتي»« ،مهارت هماهنگي حركات دس��ت -چش��م»« ،مهارتهاي زباني» و
«مهارتهاي شناختي» ميشود .در بخش «راهنماي معلم ،مربي ،پدر و مادر» ،دربارهي مفاهيم
و شيوهي تدريس هر موضوع بحث ميشود.

 .266س��يمن ،رزي س��وتر؛ ما و سلامت ما :آموزش علوم از راه سرگرمي (به روش
مكاش��فهاي) ويژهی كودكان ،معلمان ،اوليا و مربيان؛ حس��ن نصيرنيا؛ تهران :مدرسه64 ،1387 ،
ص.
• قطع :رحلي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلم�ات کليدي :فعاليت معنيدار /اندامهاي بدن /مهارتهاي اجتماعي /هماهنگي دس��ت-
ت شناختي /کنترل حرکات ظريف
چشم /مهار 
چكي�ده :کتاب حاضر ش��امل  38فعاليت ،با عنوانهايي نظير «نقطه ب��ه نقطه»« ،تصويرهاي
پنهان» ،و«ببر و بچس��بان» اس��ت و به کودکان پيش دبستاني و دبس��تاني ياري ميرساند .اين
فعاليتها که به گونهاي معنادار و هدايت کنندهاند ،در کاربرگهاي کودک ارائه ميشود .به کمک
فعاليتهاي معنادار ،ش��ناخت بيشتري نس��بت به اندامهاي بدن خ��ود و چگونگي کار آنها به
دس��ت ميآورند .به زعم نگارنده ،انجام اين فعاليتها باعث ميشود« ،مهارت هماهنگي حرکات
دست-چشم»« ،مهارت کنترل حرکات ظريف»« ،مهارتهاي اجتماعي»« ،مهارتهاي زباني»
و «مهارت شناختي» کودکان پرورش يابد.
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 .267كيملن ،لسلي؛ بچهها و مهارتهاي زندگي :مامانم هميشه دوستم دارد!؛ فراز پندار؛
تهران :شرکت انتشارات فني ايران 124 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليمات اجتماعي /رياضي
• کلمات کليدي :آموزش اعداد /داستان آموزشي /عشق مادر و فرزند /تعليمات اجتماعي
چكيده :در کتاب حاضر به کمک داس��تاني کوتاه و محبتآميز ،با ش��رکت يک بچه سوسمار و
بچه سوسمار با شمردن حالتهاي
مادرش ،کودکان اعداد يک تا بيس��ت را ميآموزند .مثالًمادر ّ
بچهاش به او يادآور ميش��ود که در چه روزهايي و در چه حالتهايي او را دوس��ت دارد و بدين
گونه کودکان با اعدادآشنا ميشوند.

 .268فيروزي ،رحمت /بهمنآزاد ،مرتضي؛ مجموعه مهارتهاي موفقيت در مدرس�ه؛
تهران :مدرسه 112 ،1388 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :مثبتانديشي /خودباوري /خويشتنداري /مهارتهاي تحصيلي
چكيده :كتاب حاضر شامل مجموعه مطالبي براي موفقيت و پيشرفت در زندگي ،و بهخصوص
فعاليتهاي تحصيلي اس��ت .مطالب س��اده و جذاب كتاب ،عالوه ب��ر تقويت نگرشهاي مثبت،
مخاطبان را با روشها و مهارتهاي انجام موفقيتآميز كارها آشنا ميكند .كتاب در پنج بخش با
اين عناوين تدوين ش��ده است :نگرش مثبت يا مثبتنگري؛ احترام متقابل؛ مهارتهاي تحصيلي
و تنظيم وقت؛ تقلب در مدرسه؛ ارزشها.
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 .269هيدن ،مري؛ مدارس بينالملل :رشد و گسترش؛ مجتبي مقصودي؛ تهران :عابد،
 144 ،1390ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /والدين /مدير /كارشناس
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلم�ات کلي�دي :م��دارس بينالمل��ل /عل��وم تربيت��ي /مديري��ت آموزش��ي /برنامهريزي
آموزشوپرورش
چكي�ده :كتاب حاضر ب��راي مطالعهي مديران ،برنامهريزان آموزشوپرورش و همهي كس��اني
اس��ت ك��ه به نحوي به موضوع��ات آموزشوپرورش عالقهمند هس��تند ،در هف��ت فصل با اين
عنوانها نگارش يافته اس��ت :خاستگاه مدارس بينالملل و مروري بر تاريخچهي آنها؛ برنامهي
درس��ي؛ معرفي برنامههاي درسي IBوIPC؛ دانشآموزان ،معلمان و مديران؛ مديريت؛ رهبري
آموزشي و ادارهي مدارس؛ آيندهي مدارس بينالملل.

 .270آقاحس��يني ،تقي؛ مدرس�هي هوش�مند :كاربرد هوشهاي چند گانهي س��ازماني در
مديريت مدارس؛ اصفهان :نوشته 178 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /مدير
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلم�ات کليدي :تدري��س /مديريت دان��ش /هوشهاي چندگانه /كالسداري /مدرس��هي
هوشمند
چكيده :مدرس��هي هوش��مند نهادي اس��ت كه در آن ياددادن و يادگيري در سه سطح فردي،
گروه��ي و س��ازماني به صورت منس��جم و يكپارچه ص��ورت ميگيرد .در چنين س��ازمانهايي،
مديري��ت ،معلم��ان و كاركنان همواره به تولي��د دانش ميپردازند ،مهارته��اي حرفهاي خود را
تقوي��ت ميكنند ،با همكاري و انتقال تجارب به يكديگر ،تجربهي س��ازماني را افزايش ميدهند
و ارزش افزوده به وجود ميآورند .هدف از تأليف اين كتاب ،شناس��ايي مؤلفههاي س��ازمانهاي
آموزش��ي هوشمند و ارائهي راهكارهاي عملي براي هوش��مندتر کردن آنها با استفاده از دانش
س��ازماني موجود اس��ت .كتاب در هفت فصل ش��كل گرفته كه عنوانهاي برخي مباحث آن از
اين قرارند :تحليل تئوريك مدارس؛ ماهيت س��ازماني مدارس؛ نظريهي هوش س��ازماني؛ مفهوم
هوشهاي چندگانهي سازماني؛ تأملي بر مفاهيم بهبود و اثربخشي در مدارس.
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 .271كاش��ف ،ميرمحمد؛ مديريت اوقات فراغت و تفريحات س�الم؛ تهران :مبتكران/
پيشروان 176 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /والدين
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلم�ات کلي�دي :اوقات فراغ��ت /تفريحات س��الم /ورزش /بازي /جوانان /بزرگس��االن/
سالمندان /معلوالن
چكيده :اين کتاب داراي ده فصل اس��ت .مؤلف آن به مقولهی اوقات فراغت و ايام و س��اعات
بيکاري انس��انها که با توس��عهی صنعت و پيشرفتهاي فناورانه روز به روز افزايش يافته است،
ميپ��ردازد .نويس��نده تالش دارد تا با بررس��ي اهميت و ضرورت اوقات فراغت در ش��کلگيري
متناسب سبکهاي زندگي افراد جامعه ،ابعاد گوناگون مديريت و برنامهريزي فعاليتهاي فراغتي،
ورزش��ي و تفريحات س��الم را مورد بحث و بررس��ي ق��رار دهد و زواياي مختل��ف آن را تا جايي
که ميس��ر است متناسب با س��رفصلهاي پيشبيني ش��ده براي اين مقوله در حيطهی مديريت
تربيتبدني و علوم ورزشي بشکافد.

 .272هارتني ،اليزابت؛ مديريت فش�ار عصبي معلمان؛ پريچهر هيرادفر؛ تهران :صورتگر،
 214 ،1390ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :فشار رواني معلمان /علوم تربيتي /فشار رواني كار /شيوهی آموزش
چكيده :امروزه ش��يوههاي آموزشي در كشورهاي مختلف با يكديگر تفاوت فاحش دارند .رايانه
و ابزارهاي مدرن آموزش��ي از راههاي دور و نزديك نقش��ي مهم و اساس��ي در امر آموزش ايفا
ميكنند .اما به تحقيق ثابت ش��ده اس��ت كه نقش معلم و حاالت جس��مي و رواني او در كالس
درس در امر فراگيري و پيش��رفت علمي و رواني دانشآموزان تأثيري بسزا دارد .در كتاب حاضر،
تعريف بنيادين ،جامع و علمي «فشار عصبي» و چگونگي ايجاد آن در معلمان و راهكارهاي مؤثر
به منظور كاهش اين فش��ار و هدايت انرژي معلم به س��وي مسيرهاي درست ،منطقي و سازنده
بيان شده است.
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 .273ناكامورا ،ريموند ام.؛ مديريت كالس درس س�الم :انگيزش ،ارتباط و انضباط؛
حيدر محمدي باغماليي؛ تهران :طلوع دانش 332 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلم�ات کلي�دي :معلمان /روابط با ش��اگردان /كالس س��الم /مديري��ت كالس /آموزش و
پرورش /فعاليتهاي فوقبرنامه
چكي�ده :اي��ن كتاب به معلمان كمك ميكند تا راهبرده��ا و مهارتهاي الزم را براي مديريت
يك كالس درس س��الم كس��ب كنند تا به اين وس��يله دانشآموزاني پ��رورش دهند كه زندگي
ش��اد ،سالم و مؤثري را در كالس درس داشتهباش��ند .كتاب حاضر كه مطالبي دربارهي مواجهه
با دش��واريهاي آموزش��ي در دنياي جديد دارد ،معلمان را قادر ميس��ازد با دانشآموزان خود به
ش��يوههايي ارتباط برقرار كنند تا برانگيخته ش��وند و خصوصيات شخصي خودشان را در مدرسه
رش��د دهند .همچنين كتاب حاوي ش��يوههاي قابل درك و قابل استفاده براي تدريس بينظير و
مديريت كارامد نوجوانان اس��ت .عنوانهاي برخي مطالب كتاب عبارتاند از :بنياد كالس درس
سالم؛ ايجاد انگيزه در دانشآموزان كالس سالم؛ ارتباط در كالس سالم؛ انظباط در كالس سالم.

 .274حيدري تفرشي ،غالمحس��ين؛ مديريت مراكز شبانهروزي؛ تهران :مدرسه،1389 ،
 114ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :مدير
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :مدرسهي شبانهروزي /آموزشوپرورش ايران /تعليم و تربيت /نيروي انساني
چكي�ده :رش��د پايدار در زمين��هي تعليم و تربيت در نظام جمهوري اس�لامي اي��ران ،منوط به
ايجاد فرصتهاي آموزش براي آحاد ملت اس��ت و ترديدي نيست كه مناطق محروم و روستايي
و عش��ايري جايگاهي خاص دارند .زيرا ش��رايط س��خت جغرافيايي حاكم بر مناطق روس��تايي و
عشايري و مناطق محروم و كمبود نيروي انساني و متخصص ،از عوامل عمدهي تأسيس مدارس
ش��بانهروزي اس��ت .كتاب حاضر ،مديريت مدارس ش��بانهروزي را در چهار فصل با اين عنوانها
بررس��ي ميكند .1 :فضا و ساختمان؛  .2نيروي انساني؛  .3ويژگيهاي دانشآموزان؛  .4بهداشت
در مدارس شبانهروزي و خوابگاههاي دانشجويي.

 150فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .275سس��كين ،اس��تيو؛ بچهها و مهارتهاي زندگي :مرا مس�خره نكن!؛ تهران :ش��ركت
انتشارات فني ايران 24 ،1388 ،ص.
• قطع :بیاضی
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :مهارتهاي زندگي /اخالق اجتماعي /مسخرهكردن
چكيده :محيط زندگي امروز ما بس��يار پيچيده است .بنابراين براي زندگي سالم و موفق ،كسب
آموزشهاي اجتماعي ضرورت دارد .تنها گذاش��تن بچهها در رويايي با مشكالت ،ناهنجاريهاي
رواني و اجتماعي زيانآوري به دنبال دارد .اين نارس��اييها براي كودكان و نوجوانان فرس��اينده
و براي جامعه بس��يار پر هزينه اس��ت .مخاطبان با مطالعهي اين كتاب ميآموزند كه هر انس��اني
مش��كالتي دارد و داش��تن اين مشكالت نبايد باعث ش��ود كه ديگران او را مسخره كنند و به او
بخندند .همچنين ميآموزند كه نبايد اجازه دهند ،مورد تمسخر ديگران واقع شوند.

 .276لولين ،كلر؛ مراقب باش! در خانه؛ ساناز محمدپور؛ تهران :تيمورزاده /طبيب،1390 ،
 36ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :حوادث خانگي /پيشگيري /آموزش مهارتهاي زندگي /ايمني
چكيده :در کتاب حاضر به وسايل خطرناک خانه همچون چاقو ،پريزهاي برق ،کبريت و وسايل
آش��پزي و برقي اش��اره شده است و پرسشهايي دربارهي پيامد بازي با اين ابزار خطرناک مطرح
ميشود .کودکان با مطالعهي کتاب با نکات ايمني آشنا ميشوند.
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 .277بري ،جوي؛ بچهي خوب ميگه  :24مزاحمت؟ نه!؛ امير صالحي طالقاني؛ تهران :نواي
مدرسه 12 ،1387 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :مزاحمت /داستان تربيتي /ارتباط با ديگران /مهارتهاي زندگي /اخالق
چكي�ده« :پيت��ر باع��ث بههم خوردن تمرك��ز ديگران ميش��ود .او كاري ميكن��د كه ديگران
نميتوانند كارش��ان را ادامه دهند .او با افرادي كه در حال فكركردن و انجام دادن كاري هستند،
صحبت ميكند و س�� روصدا راه مياندازد ».مخاطبان با خواندن اين كتاب با مفهوم «مزاحمت»
آش��نا ميش��وند و يادميگيرند كه اين رفتار بسيار زشت است .كتاب داراي تصويرهاي مرتبط با
موضوع است.

278؛ .؛ مس�ابقهي رياضي كانگورو ( 2002-2010دورهي ابتدايي)؛ زهره پندي؛
تهران :فاطمي 184 ،1389 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :رياضي
• کلمات کليدي :مسابقهي كانگورو /آموزش رياضي /كاربرد رياضي /اعتماد بهنفس
چكيده :مس��ابقهي كانگورو بدون برنده اس��ت .به عبارت ديگر ،به همهي ش��ركتكنندگان به
عنوان برنده نگريس��ته ميش��ود .در بعضي كش��ورها به همهي ش��ركت كنندگان جوايزي اهدا
ميش��ود و برنامههاي س��رگرمكنندهاي در آن روز براي آنان ترتيب ميدهند .كساني كه بهترين
نتايج را ميآورند ،بعداً جوايزي را دريافت ميكنند .كشور ما نيز از سال  2009با نمايندگي باشگاه
دانشپژوهان جوان به عضويت در اين مسابقه پذيرفته شده است .هدف اصلي اين مسابقه ارتقاي
درك رياضي دانشآموزان و رشد توانمندي آنان براي لذت بردن از فعاليتهاي هوشمندانه است.
همچنين ،نشان دادن اهميت آموزش رياضي در تمام دنيا ،تقويت اعتماد بهنفس دانشآموزان در
يادگيري رياضي ،و كمك به آنان در درك كاربرد رياضي در فعاليتهاي روزانه و قوانين طبيعي،
جزو اهداف اين مسابقه است.

 152فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .279پورحس��يني ،س��يدعلي؛ قصههاي حيوان��ات قراني :مگس دانا؛ تهران :عروج انديش��ه،
 12 ،1390ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• کلمات کليدي :داستان قرآني /اتحاد /تربيت ديني
چكي�ده :در چهارمي��ن جلد از مجموعه قصههاي «حيوانات قرآني» ،کودکان با مگس��ي آش��نا
ميشوند که دوستانش را به اتحاد دعوت ميکند .وقتي که آنها با هم متحد ميشوند ،ميتوانند
شير ،روباه و پلنگ را که در جنگل براي خودشان حکومتي تشکيل دادهاند ،شکست بدهند.

 .280س��يريت ،دان؛ حفظ محيط زيس��ت :من دنيا را دوس�ت دارم؛ آرام وحيدي؛ تهران:
شرکت انتشارات فني ايران 24 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :بازيافت /حفظ محيط زيست /پرورش خالقيت /آموزش مهارتهاي زندگي
چكي�ده :در کتاب حاضر به زبان س��اده و به همراه تصويره��اي رنگي به کودکان آموزش داده
ميش��ود که بهوسيلهي کاش��ت گياه يا بازيافت مواد ،از محيط زيس��ت محافظت کنند .بازيافت
صحيح مواد به رشد خالقيت کودکان کمک ميکند و موجب نجات محيط زيست ميشود.
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 .281پاالتيني ،مارجي؛ بچهها و مهارتهاي زندگي :من نبودم ،دندونم بود :توضيح دندان
شيري براي بچهها؛ فرزاد پندار؛ تهران :شركت انتشارات فني ايران 34 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :علوم تجربي /مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :داستان آموزشي /دندان شيري
چكيده :كودكان در اين كتاب با پس��ركي به نام استوارت آشنا ميشوند كه يك دندان بهانهگير
دارد .دهان استوارت اص ً
ال خجالت نميكشد و خواستههاي خود را با صداي بلند ميگويد .دندان
بهانهگي��ر همهجا او را اذيت ميكند .باالخره اس��توارت تصميم ميگيرد ،با هويج به جنگ دندان
برود .در پايان ،دندان لق از جايش در ميآيد و استوارت راحت ميشود.

 .282نادري ،ناصر؛ من نماز را دوست دارم :آموزش شيرين نماز به كودكان؛ تهران :ذكر،
 32 ،1390ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• کلمات کليدي :نماز /وضو /راهنماي آموزش /آموزش ديني
چكي�ده :با خواندن کتاب حاضر ،ک��ودکان با علت نماز خواندن ،نياز انس��ان به نماز ،چگونگي
وض��و گرفت��ن ،نحوهي تيمم کردن ،لباس و مکان نمازگزار و در ادامه ،با اذان و اقامه و متن نماز
آشنا ميشوند.

 154فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .283رامش��يني ،فرشته؛ داس��تانهاي پروين اعتصامي :مورچه و فيل؛ تهران :آبشن،1390 ،
 12ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :زبانآموزي
• کلمات کليدي :داستان آموزشي /بازنويسي شعر /پروين اعتصامي /غرور
چكيده :کتاب حاضر داس��تاني است که از اش��عار پروين اعتصامي اقتباس شده و به زبان ساده
و به نثر براي کودکان بازنويس��ي شده است .مخاطبان در اين داستان با مورچهاي آشنا ميشوند
که س��خت کار ميکند و عرق ميريزد .تا اين که روزي فيلي را ميبيند که با غرور راه ميرود و
به مورچهاي که زير پاي اوست ،اص ً
ال توجهي نميکند .از آن روز به بعد ،مورچه تصميم ميگيرد
با بزرگان همنش��ين ش��ود و مثل آنها با غرور راه برود و ...اما اين تصميم او خطر له ش��دن زير
پ��اي فيل را برايش به ارمغان ميآورد .خوشبختانه دوس��تانش به کمکش ميآيند و او را نجات
ميدهند.

 .284جفرز ،اوليور؛ موشك كاغذي (داستاني دربارهي ارزش درخت)؛ هستي سعادت؛ تهران:
شرکت انتشارات فني ايران 32 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
• کلمات کليدي :حفظ محيطزيست /جنگلداري /مهارتهاي زندگي
چكيده :حيوانات جنگل يك روز متوجه ميش��وند كه ش��اخهي درختان بريده ميش��ود .آنها
آنقدر مراقبت ميكنند تا باالخره متهم اصلي را كه يك خرس است ،پيدا ميكنند .خرس براي
اينكه بتواند در مسابقهي موشكپراني برنده شود ،مدام شاخهي درختان را ميبريده است .قاضي
در ازاي ج��رم خرس از او ميخواهد به تعداد درختاني كه بريده ،درخت جديد بكارد .كتاب حاضر
به منظور آگاهكردن كودكان از ارزش و اهميت درخت نگارش يافته است.
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 .285اس��پلمن ،كورنليا؛ مهارتهاي زندگي :موشي و دردسرهايش؛ هايده كروبي؛ تهران:
شرکت انتشارات فني ايران 24 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :اندوه /عواطف كودكان /داستان
چكيده :كودكان در اين كتاب با موش كوچولويي آشنا ميشوند كه به داليلي غمگين ميشود.
او اين حالت را اص ً
ال دوس��ت ندارد و دلش ميخواهد ش��اد باشد .البته او ميداند كه اين احساس
پايدار نيس��ت و بعد از مدتي گريه كردن يا حرف زدن دربارهي احساس��ش ،دوباره خوشحالي به
س��راغ او خواهد آمد .در حالت خوشحالي ،او ميخواهد تاببازي كند ،پارك برود ،با دوس��تانش
بازي كند یا نقاشي بكشد.

 .286اس��پلمن ،كورنليا؛ مهارتهاي زندگي :موشي و دلتنگي؛ هايده كروبي؛ تهران :شرکت
انتشارات فني ايران 24 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :تنهايي /داستان /آموزش كودكان
چكي�ده :در اين كتاب ،مخاطبان با موش كوچكي آش��نا ميش��وند كه گاه��ي به خاطر نبودن
پدر يا مادرش در خانه ،دلش براي آنها تنگ ميش��ود و او اين حالت را دوس��ت ندارد .همچنين
او ميدان��د كه هرك��س ،گاهي دلش براي كس ديگري تنگ ميش��ود .او زماني كه دلش تنگ
ميش��ود ،سعي ميكند كتاب ورق بزند ،نقاشي بكش��د و كارهاي ديگري انجام دهد تا سرانجام
دلتنگياش برطرف ش��ود .با برگش��تن پدر و مادرش دلتنگي او از بي��ن ميرود و موش كوچك
دوباره خوشحال ميشود.
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 .287عاب��دي ،احم��د /جهاني��ان نجفآب��ادي ،امير؛ مهارته�اي اجرايي در مدرس�ه:
برنامهريزي،س��ازماندهي ،مديريتزمان ،توجه ،حافظه و فرا ش��ناخت در انجام تكاليف درس��ي؛
اصفهان :برترين انديشه 186 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /والدين
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلم�ات کلي�دي :مهارته��اي اجرايي /علومتربيت��ي /تواناييهاي ش��ناختي /برنامهريزي/
فراشناخت
چكي�ده« :مهارتهاي اجرايي ،از جمله تواناييهايي هس��تند كه ك��ودكان براي يادگيريهاي
مدرس��هاي ب��ه آنها نيازمندن��د .اين مهارته��ا ،مجموع��هاي از تواناييهاي عالي ش��ناختي و
فراشناختي هس��تند ،ش��امل :خودگرداني ،خودآغازگري ،برنامهريزي ،انعطافشناختي ،حافظهي
كاري ،س��ازماندهي ،ادراك پويا از زمان ،پيشبيني آينده و حل مسئله كه در فعاليتهاي روزانه
و تكاليف يادگيري و مدرس��هاي به دانشآموزان كمك ميكنن��د .كتاب حاضر به منظور معرفي
مهارتهاي اجرايي به زبان س��اده در هفت فصل فراهم آمده كه برخي مباحث آن از اين قرارند:
م��روري بر مهارته��اي اجرايي؛ ارتباط بين ارزيابي و مداخ�لات مهارتهاي اجرايي؛ مداخالت
روانش��ناختي ـ آموزش��ي كودكان داراي نقص در مهارتهاي اجراي��ي؛ مهارتهاي اجرايي در
كودكان و نوجوانان داراي نيازهاي خاص.»
 .288دهستاني ،منصور؛ مهارتهاي زندگي؛ تهران :جيحون 4 ،1387 ،ج.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :مهارتهاي زندگي /مهارتهاي اجتماعي /هدف /تصميمگيري /برنامهريزي/
راه و رسم زندگي /اعتماد بهنفس /عزت نفس /خويشتنداري /ارتباط /عشقورزي
چكيده« :مدل  »4Hيكي از مدلهاي جامع آموزش مهارتهاي زندگي است كه هدف اصلي
آن از تغيير آگاهي ،نگرش و عملكرد نس��بت به زندگ��ي و تقويت مهارتها و تواناييهايي براي
زندگي موفقتر در عرصههاي فردي و اجتماعي اس��ت .چهار مجلد اين مجموعه بر اس��اس اين
مدل نوش��ته شده است .نويسنده در نخستين مجلد هدفگذاري در زندگي و چگونگي دستيابي
به آن ،حل مس��ئله ،تصميمگيري مؤثر ،برنامهريزي و س��ازماندهي ،تفك��ر نقادانه ،تابآوري و
عزت نفس ،اس��تفادهي خردمندانه از منابع ،مش��اهده ،ثبت و نگهداري اطالعات و بسترس��ازي
يادگي��ري را مورد بحث قرار داده اس��ت .در جل��د دوم مباحثي مانند خودانگي��زي ،كار گروهي،
مهارتهاي كس��بوكار ،رهبري ،مس��ئوليتپذيري و مشاركت در امور خيريه مورد گفتوگو قرار
گرفته است .در جلد سوم کتاب که بر مهارتهاي فردي متمركز است ،نويسنده کوشيده با رعايت
الگوها و هنجارهاي زندگي اجتماعي ايرانيان ،استفادهی درست از مهارتهايي مانند عزت نفس،
مسئوليتپذيري فردي ،خودآگاهي ،مديريت احساس ،خودنظمي ،سالمت فردي و الگوي زندگي
س��الم ،رويارويي با اس��ترس و پيشگيري از بيماريها را بيان کند .در جل��د چهارم نيز با تمرکز
بر مهارتهاي ارتباط فردي و اجتماعي درصدد برآمده اس��ت رعايت الگوها و هنجارهاي زندگي
اجتماع��ي ،راهكارهاي عملي و كاربردي مبتني ب��ر اين مهارتها را در زندگي فردي و اجتماعي
را به بحث بگذارد.
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 .289ساداتيان،سيداصغر؛ مهارتهاي زندگي (براي كودكان) :پس من چی؟؛ تهران:
ما و شما 136 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم /والدين /مشاور
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :احساسات /رفتارهاي اجتماعي /كمرويي /اختالالت رفتاري /رشد كودكان
چكيده :يكي از مهمترين اجزاي رش��د و تكامل كودكان ،رش��د عاطفي و اجتماعي آنهاس��ت؛
اينكه كودك دريابد چگونه با ديگران رابطهي دوستي برقرار كند ،چگونه نظر و احساس خود را
به درستي ابراز كند ،چگونه ديگران را بفهمد و چگونه از حق و حقوق خود دفاع كند و به حق و
حقوق و حريم ديگران تجاوز نكند .در كتاب حاضر به زبان س��اده س��عي شده است ،راهكارهايي
عملي به منظور اصالح كمرويي و گوش��هگيري ارائه ش��ود .ماهيت احساسات و عواطف ،تفاوت
كمرويي با خجالت ،شرم ،حيا و ،...عوامل و موقعيتهاي بهوجود آورنده يا برانگيزانندهي خجالت
و ش��رم ،نحوهي برخورد با كمرويي ،خجالت و ،...ويژگيهاي تكاملي كودكان  6تا  12س��اله ،و
فنون و راهبردهاي اصلي در آموزش مهارتهاي اجتماعي از جمله مباحث كتاب حاضر هستند.

 .290فرماني ،زهرا؛ مهارتهاي زندگي براي كودكان (مجموعه)؛ تهران :پيك ادبيات،
 6 ،1388ج.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :مهارتهاي زندگي /روابط بين اش��خاص /درس��ت حرف زدن /مش��اركت/
تفاوتهاي فردي /مسئوليتپذيري /نه گفتن /دوستيابي
چكي�ده :مجموعهي «مهارتهاي زندگي براي كودكان» چنانکه از عنوانش پيداس��ت در پي
آموزش مهارتهاي الزم به کودکان اس��ت .در هر يک از مجلدات  16صفحهاي اين مجموعه،
يک موضوع به بحث گذاش��ته ميش��ود و در پايان از خواننده خواس��ته ميش��ود كه نظر خود را
دربارهي موضوع مورد بحث بيان کند .عناوين ش��ش گانهي اين مجموعه عبارتاند از :ما با هم
درس��ت حرف ميزنيم؛ ما با هم ش��ريك ميش��ويم؛ ما با هم فرق داريم؛ ما مسئول هستيم؛ ما
ميتوانيم بگوييم نه؛ ما يك دوست تازه پيدا كرديم.
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 .291عزيزيان ،س��عيد /صالحي اصفهاني ،سهيال؛ ميانبرهاي تربيتي (ويژهي پدران و
مادران)؛ تهران :كالج برتر 108 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :والدين
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :رفتار والدين /خواستههاي فرزندان /روانشناسي /تعليم و تربيت
چكيده :كتاب حاضر براي مطالعهي والدين به دو زبان فارس��ي و انگليسي تدوين شده و شامل
نيازها و خواستههاي كودكان از والدينشان است .جمالت به صورت كوتاه و موجز نوشته شدهاند و
مؤلفان كوشيدهاند در اين كتاب احساسات كودكان انعكاس يابد .براي نمونه در كتاب ميخوانيم:
«خدا كند مامان و بابا بيش از حد نگران من نباشند تا با آرامش بيشتري تكليفم را انجام دهم...
خدا كند مامان و بابا مرا به خاطر خودم دوست داشته باشند ،نه به خاطر نمرهام!  ...خدا كند مامان
و بابا از من چيزي غير از آنچه كه هستم ،نسازند!»

 .292رحيمينژاد ،ويدا؛ ميخواهم بنويسم :از جمله به پاراگراف؛ تهران :رهنما،1390 ،
 108ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :زبانآموزي
• کلمات کليدي :فن نگارش /انشا /آموزش ادبيات فارسي /بسط پاراگراف
چكيده :نگارنده در کتاب حاضر س��عي دارد دانشآموزان و دانشجويان را ابتدا با اجزاي متفاوت
يک پاراگراف آش��نا کد و س��پس نحوهي نگارش انواع پاراگراف و چگونگي بسط پاراگراف را به
يک انش��ا يا مقالهي طوالني آموزش دهد .پاراگراف ،فهرس��تبندي ،انواع پاراگراف ،ش��يوههاي
بسط پاراگراف ،و از پاراگراف تا مقاله ،عنوانهاي پنج فصل کتاب هستند.
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 .293اسپنسر ،مارتين؛ ميني بسكتبال؛ محمد پورمقدم؛ اصفهان :نوشته 165 ،1387 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :تربيت بدني
• کلمات کليدي :ميني بسكتبال /مربيگري /آموزش
چكيده« :ميني بس��كتبال» به عنوان يك بازي رس��مي ،اساس�� ًا صورت تعديل ش��دهي بازي
بس��كتبال بزرگساالن اس��ت تا نيازهاي كودكان را تأمين كند .فلسفهي اين بازي كام ً
ال روشن
و س��اده اس��ت .نبايد كودكان را به نوعي بازي مجبور كرد كه با ش��رايط جسماني و ذهني آنان
متناسب نيست .بلكه بايد بازي بزرگساالن را با كودكان و شرايط آنان سازگار و منطبق ساخت.
در اي��ن كتاب مربيان مهدكودكها ،و دبس��تانها و مدارس با قواني��ن و مهارتهاي بازي ميني
بس��کتبال آشنا ميشوند .مخاطبان ميتوانند بر اساس نياز خود و گروهي كه در آن كار ميكنند،
به بخش مورد نظر خود در كتاب مراجعه كنند و قوانين مربوطه را فرابگيرند.

 .294بوشان ،جورج؛ نظريهی برنامه درسي؛ محرم آقازاده؛ تهران :آييژ 200 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /مدير
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :نظريهپردازي /طرح برنامهي درسي /انديشهورزي /برنامه درسي
چكيده :كتاب نظريهي برنامهي درس��ي ،خواننده را در نه فصل به انديشيدن دربارهي برنامهي
درس��ي دعوت ميكند .در فصل اول :نظريهي برنامهي درس��ي به مثابه مسئلهاي آموزشي مورد
بح��ث قرار ميگيرد .فصلهاي دوم تا پنجم كتاب ب��ه نظريهپردازي؛ نظريهي آموزشوپرورش؛
نظريهي برنامهي درس��ي و ارزش در نظريهي برنامهی درس��ي ميپردازد .در فصل شش��م طرح
برنامهي درسي؛ و در فصل هفتم مهندسي برنامهي درسي به بحث گذاشته شده است .به دنبال
اين مباحث ،دو دغدغهي اصلي كه امروز هم اعتبار انديش��هورزي دارند ،يعني برنامهي درسي به
مثابه يك رشتهي مطالعاتي و تدوين يك نظريهي برنامهي درسي پيشرو نهاده شدهاند.
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 .295منوچهري ،محمد؛ نقاشي با كاغذ رنگي سنا؛ درگز :محمد منوچهري 2 ،1389 ،ج.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :هنر
• کلمات کليدي :نقاشي /كاردستي /هنر قطاعي /آموزش هنر
چكيده :هنر قطاعي (كالژ) ،براي باالبردن قدرت تخيل و تجس��م ،ارتباط دس��ت و مغز ،تجزيه
و تحلي��ل موضوعات ،ق��درت ديد ،تقويت روحيهي خودباوري و اعتم��اد به نفس ،و بهطور كلي،
رش��د و شكوفايي ساير اس��تعدادهاي كودكان و نوجوانان ،مفيد اس��ت .در جلد اول كتاب ،یعنی
منظرهسازي ،پس از بيان ارزش و اهميت هنر قطاعي و معرفي وسايل كار الزم ،اين هنر مرحله
به مرحله به مخاطبان آموزش داده ميش��ود .در این كتاب مخاطبان فراميگيرند كه منظرههاي
متفاوتي را طراحي و اجرا كنند .در دومين جلد از این مجموعه که به س��اخت حيوانات اختصاص
دارد ،كودكان به كمك كاغذهاي رنگي ،ميتوانند مرحله به مرحله ماهي ،خارپش��ت ،سگ ،گاو،
دلفين و ...را طراحي و اجرا كنند.

 .296فتحي ،س��پيده؛ نقاش�ي روي س�فال با مداد رنگي؛ تهران :منادي تربيت،1389 ،
 84ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :هنر
• کلمات کليدي :رنگآميزي سفال /آموزش هنر /تركيب رنگ
چكيده :كتاب حاضر ،به منظور آش��نايي مخاطب با نقاش��ي روي س��فال تهيه شده است .ابتدا
مطالبي درب��ارهي رنگ ،تجزيهي نور و توليد رنگهاي متفاوت ،تركيبرنگها ،چرخهي رنگ و
رنگهاي مكمل آمده و سپس چگونگي نقاشيكردن روي سفال و مواد الزم براي اين كار شرح
داده ش��ده اس��ت .در ادامه تصاوير متعدد از سفالهاي رنگ ش��ده گنجانده شده است و در كنار
هر اثر نام صاحبان آن درج ش��ده اس��ت .مخاطبان اين كتاب دانشآموزان ،دانشجويان و مربيان
هنري هستند.
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 .297كش��اورز ،محمدعلي؛ نقاشي قدم به قدم براي كودكان ( 2و )3؛ تهران :مدرسه،
 2 ،1388ج.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :هنر
• کلمات کليدي :آموزش رنگآميزي /راهنماي آموزش��ي /شناخت شكل و فرم /آموزش هنر/
نقاشي /شکل /اشيا /طبيعت /حيوانات
چكيده :كتاب حاضر به منظور شناس��اندن انواع ش��كلها به كودكان و آموزش رنگآميزي به
آنها تهيه ش��ده اس��ت .آنها با انجام تمرينها ،عالوه بر شناختن شكلهاي هندسي و شكلها
و فرمهاي متفاوت ،با اش��يا ،طبيعت و حيوانات آش��نا ميشوند .آمادگي الزم را براي درك و فهم
دروس خود پيدا ميكنند و براي انجام تكاليف درس��ي از مهارت كافي برخوردار ميشوند .در هر
صفحهي كتاب ،در باالي صفحه شكلهاي رنگي آمدهاند و زير آنها ،همان شكلها بدون رنگ،
بزرگتر درج ش��دهاند و از مخاطبان خواسته شده اس��ت آنها را همانند شكلهاي رنگشده در
كتاب ،رنگآميزي كنند.

 .298جاللنژاد ،جمال؛ نقاش�ي و خالقيت؛ تهران :دانشآفرين /رش��د انديشه36 ،1387 ،
ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :هنر
• کلمات کليدي :نقاشي /راهنماي آموزشي /هوش /خالقيت /دورهي ابتدايي
چكيده :هنرمند از خويش��تن خويش و نظام هستي دركي واقعبينانه دارد و رابطهاي درست بين
خود و نظام هستي ايجاد ميكند .او وقتي انسان را در بهترين وجه و نظام هستي را در اوج زيبايي
يافت ،ميكوش��د در قالب فعاليتهاي هنري ،انس��انهاي ديگر را در مسير عبوديت حق هدايت
كند .كتاب حاضر راهنماي تدريس هنر براي فعاليت نقاش��ي در دورهي ابتدايي است .نگارنده ،با
معرفي اهداف نقاش��ي ،ابزار و پرورش هوش كودكان ،به منظور پرورش حس خالقيت آنها ،از
آنها ميخواهد متفاوت نقاشي بكشند؛ همچون :پيدا كردن تصوير از ميان مجموعهاي خطخطي
و رنگين ،كشيدن نقاشي بعد از خواندن قصه ،كامل كردن نقاشي ناتمام و...
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 .299جاللنژاد ،جمال؛ نقاش�يهاي زيبا براي قصههاي ش�يرين :مخصوص پايههاي
اول ،دوم و سوم ابتدايي؛ تهران :دانشآفرين /رشد انديشه 34 ،1387 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :هنر
• کلمات کليدي :داستان /رنگآميزي /آموزش هنر /دورهي ابتدايي
چكيده« :آن درخت مهربان خودش را آنقدر باال كش��يد تا به س��تارهها رس��يد .س��نجابها از
فرصت اس��تفاده كردند و ستاره را نقاشي كردند .سپس رنگي زدند كه براي هميشه شاد و روشن
باش��د ».در اين كتاب 10 ،داس��تان كوتاه براي كودكان روايت و از آنها خواسته شده است پس
از خواندن هر داس��تان ،آن را نقاشي كنند .عنوانهاي داس��تانها از اين قرارند :حيوانات جنگل؛
يك فكر خوب؛ ستاره؛ دوستان خوب؛ درخت مهربان؛ پروانهي زيبا؛ خورشيد و ماهيها؛ يك چيز
عجيب!؛ از مورچهها ياد بگير؛ و من ميتوانم!

 .300دنيلسون ،شارلوت؛ نقش رهبري معلم در ساختار آموزش؛ وحيد معتمدي؛ تهران:
بينالمللي گاج 112 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :معلمان /روابط حرفهاي /رهبري آموزشي /مشاركت در مديريت
چكيده :كتاب حاضر براي معلمان و مديراني طراحي ش��ده اس��ت كه ميخواهند نقش��ي فراتر
از تدريس داش��ته باش��ند و تغييري س��ازنده در ساختار مدرس��هي خود ايجاد كنند .كتاب در سه
بخش با اين عناوين تدوين ش��ده اس��ت :رهبري معلم :حوزهي بسيار جديد؛ چگونه رهبري معلم
به منصهي ظهور ميرس��د؟ و ترفيع و توس��عهي رهبري معلم .در پايان پيوست و فهرست منابع
نيز درج شده است.
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 .301رينولدز ،پيتر؛ نقطه؛ مينا اسماعيلي؛ تهران :نسل نو انديش 32 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :نقاشي /نقطه /نمايشگاه
چكيده :كالس نقاشي تمام شده ،اما ورق وشتي هنوز خالي است .معلم به كاغذ او نگاه ميكند
و ميگويد «واي! يه خرس قطبي توي برف و كوالك» وش��تي كه چيزي روي كاغذ نكش��يده
است ،از حرف معلم تعجب ميكند .معلم از او ميخواهد كه يك نقطه روي كاغذش بكشد و ...در
اين كتاب ،كودكان با خواندن داس��تان «نقاشي كردن وشتي» و مشاهدهي تصاوير ،ياد ميگيرند
كه نقاشي كشيدن كار سختي نيست و ميتوانند قلم ،كاغذ و مداد رنگي بردارند و نقاشي بكشند.
اين كتاب ميكوشد اعتماد بهنفس كودكان را تقويت كند.

 .302مجدف��ر ،مرتضي /آقاجاني ،زري؛ نوآوري در يادگيري با تكاليف درس�ي خالق،
راهنمايي براي آموزگاران ،پدران و مادران؛ تهران :امرود 84 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :معلم /والدين
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :تكاليف درسي /راهنماي آموزشي
چكيده :کتاب ش��امل راهكارها و نكاتي به منظور انجام تكاليف درس��ي دانشآموزان و غلبه بر
مش��كالت در اين زمينه به همراه آش��نايي با  18راهبرد مؤثر در زمينهي انجام تكاليف درس��ي
اس��ت .قابل ذكر است ترجمهي اين كتاب با ويژگيهاي نظام آموزشي ايران تطبيق داده شده و
مؤلف سعي كرده با در نظر داشتن مطالب اصلي كتاب كه به قلم نانسي پائولو نگاشته شده است،
تحولي در كتاب حاضر به وجود آورد كه راهكارهاي آن براي مخاطبان ايراني نيز ناآشنا نباشند.
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 .303زيباكالم ،فاطمه؛ وايتهد و تعليم و تربيت؛ تهران :حفيظ 136 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /دانشجويان تربيت معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :آموزشوپرورش /وايتهد /هدفها /نقشها /فيلسوف
چكي�ده :در دي��دگاه فلس��في وايتهد ( ،)1861-1947فيلس��وف انگليس��ي ،پويايي ذهن امري
آش��كار و مش��هود است و همين نكته را ميتوان در بررس��ي زمينههاي انديشهي وايتهد در نظر
گرفت؛ بهطوري كه ابعاد و وجوه متنوع و گوناگون علمي و فلس��في ،بستر مناسبي را براي ظهور
دي��دگاه وايته��د فراهم آوردن��د .در اين كتاب زمينههاي انديش��ههاي وايته��د و آراي او در باب
آموزشوپرورش بررس��ي و تحليل شده اس��ت .همچنين ،با توجه به آراي اين متفكر و فيلسوف،
آموزش دروس��ي همچون هنر ،ادبيات و رياضيات مطرح ش��ده و سپس با در نظر گرفتن مسائل
تعليم و تربيت در ايران ،آموزش در اين عرصهها تبيين ش��ده اس��ت .زمينههاي انديشهي وايتهد،
گرايش به تعليم و تربيت ليبرال ،تأثير از انديشههاي اسپنر ،واقعيت به مثابهي فرايند ،شناخت به
مثابهي تحول ،مراحل تعليم و تربيت ،اصول تعليم و تربيت از ديدگاه وايتهد ،اهميت كليتگرايي
و… از جمله مباحث كتاب حاضر هستند.

 .304كاواش��يما ،ريوتا؛ ورزش ذهن به همين س�ادگي؛ ارشاد عظيمي؛ تهران :بينالمللي
گاج 184 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :دانشآموز /معلم /والدين /مشاور /مدير
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلم�ات کليدي :تمرين ذه��ن /ورزش /تقويت كاركرد مغ��ز /پرورشخالقيت /مهارتهاي
حافظه
چكيده :مغز نيز مانند ديگر اندامها فعاليت دارد و به وس��يلهي مويرگها از خون تغذيه ميكند.
پس ورزش منظم ذهني در بهبود فعاليت و خونرساني بهتر به آن مؤثر است .كتاب حاضر براي
مطالعهي كس��اني نوشته ش��ده اس��ت كه ميخواهند خالقيت ،مهارتهاي حافظه ،مهارتهاي
اجتماع��ي و برقراري ارتباط خود را باال ببرند و از كاهش تواناييهاي ذهن در اثر باالرفتن س��ن
جلوگي��ري كنند .در كتاب تمرينهايي درج ش��ده كه مخاطب��ان ميتوانند آنها را طي  60روز و
12هفته انجام دهند و به اهداف مذكور دست يابند .به زعم نگارنده فقط با روزي چند دقيقه وقت
گذاشتن و انجام ورزشهاي ذكر شده در كتاب ميتوان به نتايج مطلوب رسيد.
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 .305طهماسبي ،ش��هرزاد /شهبازي ،مهدي؛ ورزش ،نشاط كودكي راهنماي والدين و
مربيان؛ تهران :بامداد كتاب 176 ،1388 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :تربيت بدني
• کلمات کليدي :ورزش /كودكان /آمادگي جسماني /بازي
چكيده« :بازي و ورزش يكي از عوامل مؤثر در رشد جسماني ،اجتماعي ،ذهني و عاطفي كودك
اس��ت .تقويت عضالت ،استحكام استخوانها و بهبود حواس مختلف در مقولهي رشد جسماني،
س��ازگاري با اطرافيان و احس��اس مس��ئوليت در مقولهي رش��د اجتماعي ،امكان تجربه و تعامل
مستقيم با محيط و پرورش خالقيت كودك در مقولهي رشد ذهني و شناسايي نقاط قوت و ضعف
در مواجهه با ترس ،ش��جاعت ،خجالت و ...در مقولهي رشد عاطفي كودكان جاي ميگيرند ».در
كتاب حاضر ،س��عي ش��ده اس��ت به نكات حائز اهميت در بازي و ورزش دوران كودكي و عوامل
تأثيرگذار بر كودكان طي هفت فصل با اين عناوين پرداخته ش��ود :ويژگيهاي جس��ماني ،رواني
و اجتماعي كودك ،يادگيري مهارتهاي حركتي و عوامل مؤثر بر آن؛ يادگيري متفاوت دختران
و پس��ران؛ آموزش مهارتهاي حركتي برپايهي حواس مختلف؛ توس��عهي مهارتهاي بنيادي با
حركات ورزشي؛ نقش بازي در رشد كودك؛ سنجش آمادگي جسماني كودكان.

 .306فريدم��ن ،كلر؛ وقتي كه با هم هس�تيم؛ مس��عود محموديان؛ ته��ران :منادي تربيت،
 28 ،1389ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
• کلمات کليدي :ارتباط اجتماعي /حرفزدن /گوشكردن /خنديدن
چكيده« :با هم بودن» يعني داش��تن رازي كه فقط با صميميترين دوس��ت ميتوان در ميان
گذاشت .يعني حرفزدن ،گوشكردن و خنديدن با هم در حاليكه ميداني با اين كارها رفاقتت با
دوستانت هيچوقت تمام نميشود .كتاب مصور حاضر نكاتي دربارهي ارزش بخشيدن به لحظات
با هم بودن در كنار خانواده و دوستان دارد.
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 .307دميترويچ ،س��لين [...و ديگران]؛ مهارتهاي زندگي :وقتي الكي عصباني ميش�ود؛
هستي سعادت؛ تهران :شرکت انتشارات فني ايران 24،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :كنترل خشم /داستان /مهارتهاي زندگي
چكيده :كودكان در اين كتاب با الكي الكپش��ته آشنا ميشوند كه وقتي عصباني ميشود ،سر
دوس��تانش داد ميكشد .خانم معلم پيش��ي به او كمك ميكند كه پيش الكپشت دانا برود و از
او راهنمايي بخواهد .الكپش��ت دانا به الكي ميگويد زماني كه عصباني است ،به داخل الكش
برود و سه كار انجام دهد .او وقتي كه اين سه كار را انجام ميدهد ،عصبانيتش برطرف ميشود.

 .308فرخ مهر ،حسين؛ همگامي ارزشيابي توصيفي با ياددهي  -يادگيري؛ اصفهان:
نوشته 80 ،1388 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :ارزشيابي /شاگردان /ايران
چكي�ده :در ارزشيابي س��نتي ،يادده��ي و يادگيري از هم جدا بودند و ب��ه حافظهپروري دامن
ميزدند؛ اما ارزشيابي توصيفي زمينهاي است براي تبديل شدن ياددهي و يادگيري به فرايندي
که يادگيري پايدار را به ارمغان ميآورد .نگارنده در اين کتاب کوش��يده است ارزشيابي در نظام
س��نتي و کاس��تيهاي آن را نشان دهد و تفاوت آن را با ارزشيابي توصيفي تبيين کند .در ادامه،
ارزشه��اي ارزشيابي توصيفي را ش��رح ميدهد ،عملکرد و مراحل کار در اين ش��يوه را مطرح
ميس��ازد ،فوايد و ويژگيهاي آن را برميشمارد و راهکارهاي اجراي آن را ذکر ميکند .در پايان
نيز مقياسها و نمونههايي ارائه ميدهد.
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 .309مورـمالينوس ،جنيفر؛ همه چيز روبهراه اس�ت؛ مرجان مش��اري؛ تهران :تيمورزاده/
طبيب 36 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :کودک معلول /برخورد با مشکل /پشتکار /اراده
چكيده :متن کتاب حاضر ،داش��تن پش��تکار و اراده را در انجام کارهاي سخت آموزش ميدهد.
پش��تکار و اراده عواملي هس��تند که با وجود مشکالت زياد ،به موفقيت ما کمک ميکنند .همهي
بچهها هنگام روبهرو ش��دن با مشکل ،واکنشهاي يکس��اني نشان نميدهند .بعضي از آنها در
اين مواقع مس��تقل عمل ميکنند ،در حاليکه ممکن اس��ت برخي ديگر به تش��ويق ،حمايت و
پشتيباني اطرافيان نياز داشته باشند .در اين کتاب پسربچهاي معلول که نميتواند راه برود و روي
صندلي چرخدار نشس��ته اس��ت ،تالشميکند کارهايي را که دوس��ت دارد ،ياد بگيرد .مث ً
ال او به
بازي بس��کتبال عالقه دارد و نهايت تالش��ش را ميکند تا سرانجام بسکتبال بازي کند .در پايان
کتاب فعاليتهايي براي مخاطبان آمده تا آنها خود را در موقعيت کساني قرار دهند که نميتوانند
خيلي از کارها را انجام دهند .در ادامه نيز مطالبي براي مطالعهي والدين گنجانده ش��ده اس��ت و
برخي کتابهاي مناسب معرفي شدهاند.

 .310جهانبخ��ش ،زهرا؛ بازيهاي تقويت خالقيت كودكان :همه ميتونن خالق باش�ن
1؛ مشهد :بهنشر 36 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :پرورش خالقيت /بازي و فعاليت /بازي آموزشي /علوم تربيتي
چكيده :کتاب حاضر بهمنظور پرورش اعتماد بهنفس و خالقيت ،تقويت ارتباط بين فردي ،ايجاد
خودآگاهي و تأمين آزادي عمل تدوين شده و شامل بازيهايي زماندار است .مخاطبان ميتوانند
با انجام اين بازيها به همراه والدين ،به اهداف مذکور دست يابند .نوشتن ادامهي داستان ،کامل
ک��ردن جملههاي ناقص ،رنگآميزي نقاش��ي ،درج راهحلهاي احتمال��ي ،ترکيب اجزا و عناصر،
پيشنهاد راههاي جديد ،تجسم دروني يا قابليتتجسم اجزاي داخلي اشيا و درون پديدهها ،نقاشي
کردن حدسيات و ...از فعاليتهاي اين کتاب محسوب ميشوند.
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 .311جهانبخ��ش ،زهرا؛ بازيهاي تقويت خالقيت كودكان :همه ميتونن خالق باش�ن
2؛ مشهد :بهنشر 36 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز /معلم /والدين
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :بازي /خالقيت /س��رگرمي کودکان /راهنماي آموزش /کنترل خش��م /خوب
ديدن
چكيده :در اين کتاب به منظور باال بردن خالقيت ،برقراري ارتباط ميان فردي ،کنترل خش��م،
درک متقاب��ل ،رس��يدن به خودآگاهي ،بازي و ش��ادي ،خوب ديدن ،اله��ام گرفتن از طبيعت و...
بازيهايي ارائه شدهاند و با تعيين زمان از کودکان خواسته شده است آنها را انجام دهند.

 .312هوبارد ،ران؛ ياد بگير كه چطور ياد بگيري؛ تينا فالحتينوين /سعيد صيادلو؛ تهران:
ايرانبان 224 ،89 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :فناوري مطالعه /موانع يادگيري /اصول يادگيري/آموزش كودكان
چكيده :در كتاب حاضر اصول اساس��ي فناوري مطالعه در س��طح درك كودكان ارائه ميش��ود.
مفاهيم مندرج در كتاب منطبق با تحقيقات نويسنده در زمينهي آموزش و يافتههاي او درخصوص
پديدههاي رواني مانع يادگيري ،نمودهاي فيزيولوژيك ناش��ي از اين موانع و راهحلهاي ويژهاي
براي هر يك از آنهاست .كتاب در شش فصل فراهم آمده و در پايان كتاب ،توضيحاتي دربارهي
هر فصل و اهدافي كه در آنها دنبال ميشود ،ارائه شده است.
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 .313شايپرو ،الرنس؛ ياد بگيريم بشنويم ياد بگيريم توجه كنيم؛ ليال شريفي؛ تهران:
انديشه معاصر 142 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم /والدين
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :همدلي /راهنماي آموزشي /خويشتنداري /فعاليتهاي فوق برنامه
چكيده :در اين کتاب  39فعاليت جالب و س��اده براي کمک به کودکان در جهت کنترل رفتار،
همدلي با ديگران ،درک اهميت مشارکت در کارها و رشد کنترل عاطفي درج شده است .والدين
ميتوانن��د مطالب را مطالع��ه کنند و کودکان را با مهارتهاي عاطفي ،اجتماعي و رفتاري آش��نا
س��ازند .ش��نيدن حرفهاي ديگران ،درک زبان بدن ،درک احساسات ديگران ،کمک به ديگران،
تعيين اهداف مثبت ،مزيت صبر ،س��ازگار ش��دن ،تبعيت از قوانين و ...برخي از فعاليتهاي درج
شده در کتاب هستند.

 .314عاب��دي ،احمد؛ يادگي�ري چگونه يادگرفتن (مهارتهاي ش��ناختي و فراش��ناختي
يادگيري)؛ اصفهان :برترين انديشه 120 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :آموختن /روانشناس��ي /فراش��ناخت /مهارتهاي شناختي /يادگيري چگونه
ياد گرفتن /علومتربيتي
چكيده :در كتاب حاضر سعي شده است ،چگونه ياد گرفتن يا مهارتهاي شناختي و فراشناختي
يادگيري و مطالعه ،به زباني ساده بيان شود و طي شش فصل ،جديدترين راهبردها و مهارتهاي
عملي ـ ش��ناختي و فراشناختي براي معلمان ،والدين و دانشآموزان ارائه شده است .عناوين اين
فصلها عبارتاند از :راهبردهاي يادگيري؛ راهبردهاي شناختي يادگيري؛ راهبردهاي فراشناختي
يادگي��ري؛ ارزيابي و س��نجش؛ آموزش و يادگيري عملي مهارتهاي ش��ناختي و فراش��ناختي؛
نظامهاي مطالعهي شناختي و فراشناختي.

 170فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .315حس��يني ،افضل الس��ادات؛ يادگيري خالق ،كالس خالق :ش�يوههاي عملي در
پرورش خالقيت؛ تهران :مدرسه 200 ،1387 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :خالقيت /كالس درس /نوآوري /آموزش كودكان /كارگاه آموزشي /تجربه
چكيده :معلمان به سبب ارتباط وسيعي كه با دانشآموزان دارند ،بيش از ساير عوامل ميتوانند
نقش��ي مؤثر در رش��د خالقيت دانشآموزان داشته باش��ند .بهعبارت ديگر ،معلمان نقش كليدي
در تجربهه��اي خالق دانشآموزان ايفا ميكنند .اما آي��ا معلمان ما اهميت نقش خويش را درك
كردهان��د؟ آيا معلمان ما توانس��تهاند خالقيت دانشآموزان را برانگيزانن��د؟ در اين كتاب ،نگارنده
تجارب خود را در زمينهي آموزش خالقيت كه به صورت كارگاههاي آموزش��ي  60س��اعته اجرا
ميكرده است ،در اختيار معلمان و دانشجويان رشتههاي روانشناسي و علوم تربيتي قرارميدهد
تا آنها بتوانند ،با بهرهگيري از روشهاي مؤثر و خالق ،به رشد و توسعهي تواناييهاي كودكان
كمك كنند .كتاب شامل سه بخش با اين عنوانهاست:خالقيت:موانع،عوامل و مفاهيم كليدي؛
زنگ خالقيت و كالس خالق؛ دانشآموز خالق.

.316ميرش��فيعي لنگري ،داود؛ يك موقعيت خاص به نام چندپايه :شيوهي آموزش در
كالس چندپايه در دورهي ابتدايي؛ تهران :دانشآفرين /رشد انديشه 144 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :تدريس چند پايه /آموزش ابتدايي /شيوهي آموزش /تلفيق
چكيده :در مدرس��هي چند پايه بر خالف مدارس عادي ابتدايي ،حداقل دو پايهي تحصيلي در
يك كالس درس حضور دارند كه به وسيلهي يك معلم اداره ميشود .بر اساس آمار دانشآموزان
چنين مدرس��هاي ،تعداد معلمان آن تغيير ميكند .در اين كتاب ،طي س��ه فصل ،شيوهي آموزش
در كالس چند پايه در دورهي ابتدايي بررس��ي و تبيين ميش��ود .معرفي چند پايه ،روش آموزش
در كالس چند پايه ،مشكالت استفاده از تلفيق ،پرسشهاي معلمان چند پايه ،و طراحي آموزشي
(طرح درس) در كالس چند پايه ،از جمله موضوعات كتاب هستند.
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 .317جعف��ري ،الله؛ قصههاي پيامبران :يونس(ع) در ش�كم نهنگ؛ تهران :افق،1389 ،
 12ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :قرآن
• کلمات کليدي :حضرت يونس(ع) /شکم ماهي /نينوا /داستان قرآني
چكي�ده :حضرت يونس(ع) از مردم نينوا دعوت ميکند که به خداي يکتا ايمان بياورند و بتها
را رها کنند؛ اما آنها نميپذيرند .او از ش��هر بیرون میرود و س��وار کش��تي ميش��ود .کشتی به
نهنگی گرس��نه برخورد میکند .قرعهکشی میکنند و قرعه به نام يونس(ع)ميافتد .او را به دريا
مياندازند تا نهنگ بخورد و دس��ت از س��ر کشتی بردارد .ماهي او را ميبلعد و حضرت يونس(ع)
روزها در ش��کم ماهي خدا را س��تايش ميکند و از او ميخواهد که نجاتش دهد .سرانجام نجات
مييابد و به نينوا برميگردد.

 .318رينولدز ،پيتر؛ يه چيزي ش�بيه...؛ مينا اس��ماعيلي؛ تهران :نسل نو انديش32 ،1388 ،
ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :نقاشي /داستان
چكيده :ريمون عاشق نقاشي كردن است ،وقت و بيوقت نقاشي ميكشد .برادر بزرگترش به
يكي از نقاشهاي او ميخندد و مس��خرهاش ميكند .ريمون عصباني ميش��ود .نقاشي را مچاله
و روي زمين پرت ميكند .خواهرش به اتاق او ميآيد ،نقاش��ي مچاله ش��ده را برميدارد و فرار
ميكند .ريمون دنبال او ميرود و ميبيند كه خواهرش همهي نقاش��يهايي را كه او مچاله كرده
و روي زمين انداخته ،به ديوار اتاقش چس��بانده اس��ت ...كودكان با مطالعهي داس��تان ريمون و
مش��اهدهي تصويرها ياد ميگيرند كه نترس��ند و به نقاش��ي كردن بپردازند؛ حتي اگر آنچه كه
ميكشند ،شبيه مدل اصلي نباشد .آنها ياد ميگيرند كه احساساتشان را نيز روي كاغذ بكشند.

 172فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 .319آرچ��ر ،ش��ارون؛  100نكتهي آموزش�ي براي تدريس علوم؛ مهش��يد عراقچي؛
تهران :قاصد سحر 192 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تجربي
• کلمات کليدي :نکتهي آموزشي /تدريس علوم /فعاليت و سرگرمي /آزمايش
چكيده :کتاب حاضر براي مطالعهي معلمان علوم در  16بخش فراهم آمده و حاوي  100نکتهي
آموزش��ي در زمينهي تدريس علوم اس��ت .نظرات کلي در زمينهي ايجاد و محيط آموزشي جالب
و س��الم و نيز توصيههايي دربارهي تهيه و کاربرد بعض��ي از منابع الهامبخش براي دانشآموزان
در بخش اول آمده اس��ت .تعدادي از فعاليتهاي جالب براي شروع کالس در بخش دوم معرفي
ش��دهاند .نکتههايي براي معلمان و دانشآموزان بهمنظور ايجاد بحثهاي مؤثر مربوط به بخش
سوم اس��ت .در بخش چهارم ،راهکارهايي بهمنظور کمکردن تنش دانشآموزان در بخش عملي
علوم ارائه ش��دهاند .معرفي و انجام آزمايشهايي بهمنظور مهيج شدن علوم در بخش پنجم آمده
است .س��ه بخش بعدي اين کتاب دربردارندهي فعاليتهايي در زمينهي زيستشناسي ،شيمي و
فيزيک اس��ت .تحقيقات علمي ،فعاليتهاي عمومي ،فعاليته��اي جالب بهعنوان تکليف منزل،
روشهاي مرور ،اس��تفاده از  ،ICTکمکردن بار تصحي��ح و نمرهگذاري برگهها ،علوم در دنياي
بيرون و آزمايشهاي عجيب ،موضوعهاي بخشهاي ديگر کتاب هستند.

 .320بوكت ،استيون؛  100نكتهي آموزشي براي تدريس مهارتهاي تفكر؛ محمود
معافي؛ تهران :قدياني 192 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• کلمات کليدي :مهارتهاي تفکر /آموزش مهارتهاي زندگي /توانايي درک و فهم
چكيده :جوهرهي رويکرد مهارتهاي تفکر در آموزش و پرورش در اين است که ما تواناييهاي
فراگيرن��دگان را بهگونهاي افزايش دهيم که آنها بتوانند به درک و فهم و کار بيشتر و مؤثرتر،
در ارتب��اط ب��ا آنچه در درون مغ��ز ما روي ميدهد ،توج��ه بيشتري از خود نش��ان دهند .تفکر
ب��ا همهي ابعادش در صورتي ميتواند رش��د بيشتر پي��دا کند که دانشآموزان ب��ا «جعبه ابزار
ذهني» شگفتانگيز خود آشنا شوند و آن را راحتتر بهکار گيرند .کتاب حاضر شامل يک سلسله
پيشنهادها ،فنون و راهبردهايي است که به مخاطبان کمک ميکند در بهرهگيري از مهارتهاي
فکري ،توانايي بيشتري کسب کنند.
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 .321بارتل ،آليس��ون؛  101بازي فكري و  65معما براي كودكان  10-6سال؛ امير
جهانيان نجفآبادي؛ اصفهان :كياراد /بصائر /شهيد حسين فهميده 176 ،1389 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :دانشآموز /معلم /والدين /مشاور
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• کلمات کليدي :بازي /سرگرمي /معما /آموزش کودکان
چكيده :بازي کردن بزرگس��االن با کودکان کاري لذتبخش اس��ت و موجب آرامش دو طرف
ميش��ود .يکي از روشهايي که ميتوان از طريق آن موجب رش��د فکري کودکان شد و به آنان
آموزشهاي اثربخش داد ،بازي و تمرين اس��ت .در اين کتاب  101بازي و معما آمده اس��ت که
باع��ث باال رفتن صميميت بين ک��ودکان و تقويت فکر آنان ميش��وند .مخاطبان کتاب والدين،
مربيان ،معلمان ،متخصصان و دانشجويان روانشناسي هستند.

 .322نام�لا كين ،رنيت [...و ديگران]؛  12اصل يادده�ي -يادگيري در عمل (راهنماي
عمل��ي براي ايجاد پيوند بين تدريس و مغز انس��ان)؛ اصغر نوري امامزادهاي؛ اصفهان :نوش��ته،
 368 ،1389ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :آموختن /مغز انسان /روانشناسي /ياددهي ـ يادگيري /علوم تربيتي
چكيده :كتاب حاضر بر اس��اس س��ه مؤلفهي اساس��ي و يادگيري معنيدار و  12اصل يادگيري
مغ��ز /ذهن ،و در قالب  16فصل تنظيم ش��ده اس��ت .در هر بخش كتاب يك��ي از مؤلفهها مورد
بررس��ي قرار گرفته اس��ت و هر ي��ك از فصلهاي آن نيز با يكي از اص��ول يادگيري مغز /ذهن
شروع ميشود كه پژوهشها و درك كنوني درخصوص يادگيري را بهطور خالصه ارائه ميدهد.
وضعيت ذهني مناسب براي يادگيري ،درگير شدن فراگيرندگان در تجارب پيچيدهي يادگيري ،و
پردازش فعاالنهي تجربه توس��ط فراگيرندگان ،سه مؤلفهي اساسي يادگيري معنيدار هستند كه
در اين كتاب دربارهي آنها سخن ميرود .مقدمهاي به هوشياري توأم با آرامش ،چگونگي كمك
محيط اجتماعي به ايجاد هوش��ياري توأم با آرام��ش ،عواطف و طرحيابي ،ديدن اجزا و تجزيهي
كل ،و نقش فيزيولوژي در يادگيري ،عنوانهاي برخي فصلهاي كتاب هستند.
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 .323يان��گ ،جان��ي؛ خودآموز معلمان 120 :نكتهي مهم ب�راي ادارهي كالس؛ مامك
بهادرزاده؛ تهران :آوين 200 ،1389 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :شيوهي تدريس /كالسداری /آموزش معلمان
چكيده :كتاب حاضر در هفت فصل با اين عنوانها براي معلمان نگارش يافته اس��ت :ش��ناخت
دانشآموزان؛ چگونگي حفظ خونس��ردي در شرايط دشوار؛ هدايت كالس در مسير هدف؛ مقابله
با مش��كالت مرسوم؛ اعالم تنبيهات و تشويقات؛ تصوير بزرگ و مديريت خويشتن؛  120راهكار
مه��م در تدري��س و كالسداري براي معلمان ارائه ميش��ود .مطالب اي��ن كتاب در كالسهاي
درسي آزموده شدهاند.

 .324آلرت��ن ،ماي��ك؛  122نكت�هي آموزش�ي ب�راي تدري�س رياضيات؛ ش��هرناز
بخشعليزاده؛ تهران :قدياني 192 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :رياضي
• کلمات کليدي :آموزش رياضيات /نكتههاي آموزشي /معماي عددي
چكيده :كتاب حاضر براي مطالعهي معلمان و دانش��جويان رياضي تدوين ش��ده و شامل 122
نكتهي آموزش��ي براي تدريس رياضي اس��ت كه در هفت بخش با اي��ن عنوانها نگارش يافته
است :چند معماي عددي؛ چند معما براي درگيركردن دانشآموزان با اعداد ،جبر و نمودارها؛ چند
معما براي ورزيده شدن و شكل گرفتن دانشآموزان؛ چند معما براي سنجش دانشآموزان شما؛
تعدادي كفپوش و كلي قوهي تخيل؛ چند ايدهي غولآس��ا براي كالس درس؛ چند نكته براي
شكوفايي دادهپردازان.
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 .325مجدف��ر ،مرتضي [...و ديگران]؛  222نكته ب�راي پدران و مادران :راهنمايي براي
يادگيري اثربخش ،آموزش و آزمونهاي فرزندان؛ تهران :امرود 108 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• مخاطب :والدين
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :راهنماي آموزش��ي /يادگيري اثربخش /امتحانات /تكليف درس��ي /پيشرفت
تحصيلي
چكي�ده :كت��اب حاضر به والدي��ن كمك ميكند راهنم��ا و همراه خوبي براي فرزندانش��ان در
يادگيري اثربخش و پيش��رفت تحصيلي باش��ند .آنها با مطالعهي اين كتاب ،ضمن آش��نايي با
جنبههاي گوناگون مس��ائل تحصيلي ،به دركي درس��ت و واقعبينانه از آنچ��ه بايد انجام دهند،
دس��ت مييابن��د .كت��اب در  12فصل با مباحثي از اين قبيل ش��كل گرفته اس��ت :اصول ،مباني
و جنبههاي كلي راهنمايي فرزندان؛ انجام تكاليف درس��ي و مس��ائلي دربارهي مديريت زمان و
برنامهريزي؛ نكاتي دربارهي امتحانات؛ تغذيهي دانشآموزان؛ نكتههايي دربارهي ايام تابس��تان؛
يافتههاي پژوهشي.

 .326چارنيك ،تيم؛  365روز سرگرمي؛ شيما فتاحي؛ تهران :قدياني 376 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :عمومي
• کلمات کليدي :سرگرمي /معما /اوقات فراغت /رنگآميزي /هوشآزمايي
چكيده :روانشناسان بر اين باورند كه وقتي آموزش همراه با بازي و معما و روشهاي سرگرم
كننده باش��د ،كودكان اشتياق بيشتري براي يادگيري از خود نشان ميدهند .به منظور پر كردن
اوقات فراغت كودكان و باال بردن قدرت يادگيري ،تقويت ش��وق خواندن و نوش��تن و باال بردن
استعداد حل مسائل رياضي در آنها ،در اين كتاب  365معما ،بازي و سرگرمي فراهم آمده و در
پايان جواب همهي سرگرميها و مسئلهها ارائه شده است.
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 365 .327فعاليت و سرگرمي براي دبستانيها؛ فائزه شكري؛ تهران :قدياني،1390 ،
 368ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :دانشآموز
• موضوع درسي :عمومي
• کلمات کليدي :معما /رنگآميزي /سرگرمي /مسئله /يادگيري
چكيده :روانشناس��ان ب��ر اين باورند كه وقتي آم��وزش همراه با معم��ا ،رنگآميزي ،جدول و
روشهاي س��رگرمكننده باشد ،كودكان اش��تياق بيشتري براي يادگيري از خود نشان ميدهند.
كتاب حاضر ش��امل  365معما ،تصوير براي رنگآميزي ،نقطهچين و جدول ،مخصوص كودكان
دبستاني است .براي اينكه كودكان از درستي جواب معماها اطمينان حاصل كنند ،در پايان كتاب
جواب همهي سرگرميها ،معماها و مسئلهها آمده است.

 .328رمزي ،رابرت دي.؛  501نكته براي معلمان؛ مرتضي مجدفر؛ تهران :قدياني،1387 ،
 120ص.
• قطع :وزيري
• مخاطب :معلم
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• کلمات کليدي :نكته /تدريس معلم /آموزش كودكان
چكي�ده :اج��ازه بدهيد ايمان به تدريس و ياددادن ،اعمال ش��ما را هدايت كند .به دانشآموزان
خود نش��ان دهيد كه معتقديد همهي بچهه��ا ميتوانند يادبگيرند .در كالس معلم حرفهاي ،هيچ
دانشآم��وزي زيادي نيس��ت .در اين كتاب 501 ،نكته درب��ارهي راهبردهاي ياددهي -يادگيري،
نكتههاي مرتبط با كالس درس ،ارتباطات آموزش��ي -پرورشي با دانشآموزان ،مديريت كالس
درس ،كار با والدين ،توس��عهي مهارتهاي اختصاصي دانشآموزان ،انگيزش ،و ...در پنج فصل
ارائه شده است.

نمـــــایهها
عنوان
كلماتكليدي
پديد آورندگان
موضوع درسی
مخاطب
درهمكرد نام ناشر و عنوان کتاب
نام و نشانی ناشران
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محيط زيست) 221
فري كوچولو راضيه تو نوبت بازيه (از مجموعهی مهارتهاي
زندگي) 222
فصلها (از مجموعهی دايرةالمعارف كوچك من) 223
فصلها و نشانهها (مجموعه) 224
فعاليتهاي حيوانات 225
فلسفه براي كودكان 226
فلسفه تعليم و تربيت 227
فلسفه در كالس درس :پرورش مهارتهاي فكري
دانشآموزان و ايجاد انگيزه در آنان براي يادگيري 228
فلسفه در كالس درس :راهكاري براي پرورش دانشآموزان
انديشمند 229
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آموزش و ارتباطات مدرسه» 231
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كودكان) 232
قصهي باغ ساعت 233
قصههاي تصويري (بيا با هم قصه بنويسيم 234 )1
قصههاي شيرين از زندگي معصومين (مجموعه) 235
قصههاي قرآن 236
كارآمدي فعاليتهاي مكمل و فوق برنامه بر يادگيري 237
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مقايسه آن با بازي اوشينگ (اتداما) ژاپني و ديگر بازيهاي
مشابه در جهان 242
كتاب آموزش و كار كودك 243 2
كتاب جدول دوم دبستان 244
كتاب كار نقاشي 40 :تمرين براي پرورش خالقيت كودكان
245
كالس آموزش فلسفه :بهبود مهارتهاي تفكر و انگيزهي
يادگيري 246
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261
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262
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263
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ما و سالمت ما :آموزش علوم از راه سرگرمي 266
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مهارتهاي زندگي) 267

مجموعه مهارتهاي موفقيت در مدرسه 268
مدارس بينالملل :رشد و گسترش 269
مدرسهي هوشمند :كاربرد هوشهاي چند گانهي سازماني در
مديريت مدارس 270
مديريت اوقات فراغت و تفريحات سالم 271
مديريت فشار عصبي معلمان 272
مديريت كالس درس سالم :انگيزش ،ارتباط ،و انضباط 273
مديريت مراكز شبانهروزي 274
مرا مسخره نكن! (از مجموعهی بچهها و مهارتهاي زندگي)
275
مراقب باش! در خانه 276
مزاحمت؟ نه! (از مجموعهی بچهي خوب ميگه) 277
مسابقهي رياضي كانگورو ( 2002 - 2010دورهي ابتدايي)
278
مگس دانا (از مجموعهی قصههاي حيوانات قراني) 279
من دنيا را دوست دارم (از مجموعهی حفظ محيط زيست)
280
من نبودم ،دندونم بود :توضيح دندان شيري براي بچهها 281
من نماز را دوست دارم :آموزش شيرين نماز به كودكان 282
مورچه و فيل 283
موشك كاغذي (داستاني دربارهي ارزش درخت) 284
موشي و دردسرهايش (از مجموعهی مهارتهاي زندگي)
285
موشي و دلتنگي (از مجموعهی مهارتهاي زندگي) 286
مهارتهاي اجرايي در مدرسه :برنامهريزي،سازماندهي،
مديريتزمان ،توجه ،حافظه و فراشناخت در انجام تكاليف
درسي 287
مهارتهاي زندگي 288
مهارتهاي زندگي (براي كودكان) :پس من چی؟ 289
مهارتهاي زندگي براي كودكان (مجموعه) 290
ميانبرهاي تربيتي (ويژهي پدران و مادران) 291
ميخواهم بنويسم :از جمله به پاراگراف 292
ميني بسكتبال 293
نظريهی برنامه درسي 294
نقاشي با كاغذ رنگي سنا 295
نقاشي روي سفال با مداد رنگي 296
نقاشي قدم به قدم براي كودكان ( 2و 297 )3
نقاشي و خالقيت 298
نقاشيهاي زيبا براي قصههاي شيرين 299
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نقش رهبري معلم در ساختار آموزش 300
نقطه 301
نوآوري در يادگيري با تكاليف درسي خالق :راهنمايي براي
آموزگاران ،پدران و مادران 302
وايتهد و تعليم و تربيت 303
ورزش ذهن :به همين سادگي 304
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وقتي كه با هم هستيم 306
وقتي الكي عصباني ميشود (از مجموعهی مهارتهاي
زندگي) 307
همگامي ارزشيابي توصيفي با ياددهي  -يادگيري 308
همه چيز روبهراه است 309
همه ميتونن خالق باشن 310 1
همه ميتونن خالق باشن 311 2
كه چطور ياد بگيري 312
ياد بگي ر 
ياد بگيريم بشنويم ،ياد بگيريم توجه كنيم 313
يادگيري چگونه يادگرفتن (مهارتهاي شناختي و فراشناختي
يادگيري) 314
يادگيري خالق ،كالس خالق :شيوههاي عملي در پرورش
خالقيت 315
يك موقعيت خاص به نام چندپايه :شيوهي آموزش در كالس
چندپايه در دورهي ابتدايي 316
يونس(ع) در شكم نهنگ 317
يه چيزي شبيه318 ...
 100نكتهي آموزشي براي تدريس علوم 319
 100نكتهي آموزشي براي تدريس مهارتهاي تفكر 320
 101بازي فكري و  65معما براي كودكان  10-6سال 321
 12اصل ياددهي -يادگيري در عمل 322
 120نكتهي مهم براي ادارهي كالس 323
 122نكتهي آموزشي براي تدريس رياضيات 324
 222نكته براي پدران و مادران :راهنمايي براي يادگيري
اثربخش ،آموزش و آزمونهاي فرزندان 325
 365روز سرگرمي 326
 365فعاليت و سرگرمي براي دبستانيها 327
 501نكته براي معلمان 328
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انعطافپذيري كودكان 20
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انواع تكليف 99
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ايران 308 ،53
ايمني 276
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بانك كلمه 8
بدن انسان 200 ،150
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برخورد با مشكل 309
برق 157 ،64
برقراري ارتباط 20
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برنامهريزي آموزشوپرورش 269
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برنامهي درسي 294 ،17
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بزرگساالن 271
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بالي طبيعي 140
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بومشناسي 132
بهار 224
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بهداشت رواني 56
بهكارگيري فرمانها 8
بيانضباطي 212
بيحوصلگي 30
بيش فعالي 185
پاك نگه داشتن زمين 186
پايهي دوم دبستان 87
پاييز 224 ،156
پدر 256
پردازش اطالعات 169
پرستاري 74

پرسش و پاسخ 229 ،151
پرسشگري 20
پرندگان 219
پرواز 213
پروتئين 63
پرورش تفكر 249 ،144
پرورش حافظه 249
پرورش خالقيت ،85 ،77 ،48 ،10 ،4
310 ،304 ،280 ،245 ،174 ،141
پرورش خالقيت كودك 75
پرورش خالقيت و نوآوري 177
پرورش فرزندان 124
پرورش معنويت 78
پرورش مهارت فكر كردن 20
پرورش مهارتهاي فكري 246 ،228
پروين اعتصامي 283
پريدن 225
پژوهش معلمان 205
پست الكترونيكي 254 ،230
پستانداران 219
پشتكار 309 ،220 ،165 ،49
پوست بدن انسان 129
پوشهي كار 34
پهن 82
پيامبر اسالم 167
پيامبر خدا 235
پيامبران 167
پيشبينيهاي ايمني 158 ،140
پيشرفت تحصيلي 325 ،51
پيشگامان فلسفه 251
پيشگيري 276 ،139
تئوري بازيها 54
تا زدن كاغذ 104
تابآوري 18
تابستان 224
تاريخ تحول 21
تاريكي 155 ،154
تايپ 15 ،8
تبادل افكار 12

تثبيت يافتهها 85
تجارب آموزشي 21
تجربه 315
تجربيات حركتي 88
تجويد 243
تحرك 88 ،7
تحقيق 189 ،184 ،25
تحليل دادهها 123
تحليل محتوا 175
تحول 80
تحوالت فراگيرندگان 35
تدريس 270 ،9
تدريس اثربخش 187 ،42
تدريس چند پايه 316
تدريس خالقانه 96
تدريس علوم 319
تدريس مؤثر 72
تدريس معلم 328
ترافيك 153
تربيت اخالقي 248
تربيت بدني 55 ،53
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تربيت سالم 93
تربيت فرزندان 249
تربيت معلم 13
ترس 154 ،30
ترس در كودكان 49
ترس و كودكان 256
تركيب رنگ 296
تشخيص تصوير 98
تشكر كردن 182
تشييع جنازه 121
تصفيهي آب 114
تصميمگيري 204 ،288 ،18
تصوير 234 ،8
تعامل با شاگردان 133
تعليم و تربيت ،142 ،99 ،73 ،68 ،4
291 ،274 ،227 ،226
تعليمات اجتماعي 267 ،201 ،199
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تغذيهي سالم 258
تغيير 80
تغييرات 224
تغييرات آب و هوا 223
تغييرات بدن 62
تفاوت 98
تفاوتهاي فردي 290 ،256
تفريحات سالم 271
تفكر 229 ،177 ،95 ،12
تفكر انتقادي 20 ،18
تفكر خالق 142 ،141
تفكر در تعليم و تربيت 10
تفكرات فلسفي 71
تفلسف 227
تقوا 248
تقويت كاركرد مغز 304
تقويت هوش 84
تقويم 117 ،16
تكاليف درسي 302
تكامل 181
تكريم 199
تكليف درسي 325
تكليف شب 99
تلفيق 316
تلويزيون و آموزشوپرورش 239
تمثيل 70
تمركز 212 ،197
تمرين 143 ،37
تمرين انشا 44
تمرين تابستان 87
تمرين ذهن 304
تنفس حيوانات 106
تنهايي 286
توان داستانپردازي 198
توانايي درك و فهم 320
تواناييهاي ذهني 51
تواناييهاي شناختي 287

توانبخشي 185 ،103
توانمندي گروه در ارزشيابي 203
توجه 98
تولد 262 ،256
توليد مواد آموزشي 101
توليدمثل 149
توليدمثل گياهان 90
جانوران دريايي 250
جانورشناسي 116
جدول 8
جدول تمرين 244
جنگل 107
جنگلداري 284
جنگلها 110
جوادي آملي 92
جوانان 271
چراگاه 107
چسبندگي 52
چشمها 200
حافظه 263 ،98 ،95
حجاب 164
حرف زدن 306
حرف و نقطه 126
حركت 213 ،16
حركت حشرات 119
حركت حيوانات 119
حس بويايي 129
حس بينايي 129
حس چشايي 129
حس شنوايي 129
حس المسه 129
حسد 30
حسهاي پنجگانه 6
حشرات 219
حضرت ابراهيم(ع) 27
حضرت داود(ع) 260
حضرت سليمان(ع) 167
حضرت عيسي(ع) 167
حضرت محمد(ص) ،235 ،167 ،83

236
حضرت موسي(ع) 167
حضرت نوح(ع) 167
حضرت يوسف(ع) 167
حضرت يونس(ع) 317 ،167 ،69
حفاظت 122
حفظ سالمتي 134
حفظ محيط زيست ،280 ،196 ،134
284
حل مسئله 201 ،18
حمايت از يادگيري 72
حوادث خانگي 276 ،139
حواس 146
حواس پنجگانه 146
حواس حيوانات 108
حيوانات ،114 ،113 ،110 ،106 ،61
297 ،219 ،166 ،162 ،132
حيوانات آبي 130
حيوانات حنايي 130
حيوانات خاكستري 130
حيوانات رنگارنگ 130
حيوانات زرد 130
حيوانات سبز 130
حيوانات سياه 130
حيوانات سياه و سفيد 130
حيوانات قرمز 130
حيوانات قهوهاي 130
حيوانات كوهستان 255
حيوانات مزرعه 131
حيوانهاي شبرو 147
خانواده 201 ،138 ،124
خانه 256 ،106
خانه و محل زندگي جانوران 150
خدا 135
خداشناسي 193 ،136
خط تحريري 172
خط نستعليق 172
خالصه كردن 143
خالقيت ،229 ،222 ،197 ،75 ،37
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داستانهاي قرآني 69
315 ،311 ،298 ،234
دانشاندوزي 184
خالقيت خرد 76
دانه 180
خالقيت در مدرسه 96
دايرةالمعارف ،150 ،137 ،128 ،110
خنديدن 306
259 ،219 ،151
خواب 163
دايناسور 216
خواب زمستاني 146
درختان 146
خواستههاي فرزندان 291
درختان كوهستان 255
خواص ماده 105
درست حرف زدن 290
خواندن 144 ،143
درك تصويري 198
خوانشپريشي 31
درك مطلب 143
خواهر و برادر 138
درمان 185
خواهش كردن 182
دروغگويي 161
خوب ديدن 311
درونيسازي تربيت ديني 5
خودآگاهي 18
دريانوردي 250
خودباوري 268
دستسازه 194
خودسازي 168 ،80
دستگاههاي بدن 62
خودسنجي 34 ،1
دعا 135
خودكفايي فردي 73
دعوا كردن 256
خورشيد 117
دقت ديداري 98
خوشحالي 30
دقت و تمركز 84
خويشتنداري 313 ،288 ،268
دم 61
خير و شر 256
دندان شيري 281
داستان ،234 ،183 ،112 ،37 ،31
دندانپزشكي 183 ،24
318 ،307 ،299 ،286 ،285 ،261
دنياي كودكان 127
داستان آموزشي ،70 ،65 ،43 ،41
دوران كودكي 252
،138 ،134 ،126 ،111 ،91 ،90 ،81
دورهي ابتدايي 299 ،298 ،106
،165 ،161 ،157 ،152 ،145 ،144
دوست داشتن 166 ،159
،216 ،201 ،200 ،196 ،191 ،166
دوستي 261 ،256 ،114
،267 ،262 ،258 ،233 ،226 ،217
دوستيابي 290 ،199
283 ،281
دويدن 225
داستان اجتماعي 156 ،140
دهان 61
داستان تربيتي 277 ،215 ،192 ،139
ذخيره كردن اطالعات 8
داستان قرآني ،232 ،28 ،27 ،26
راستگويي 161
317 ،279 ،260
راه و رسم زندگي 288 ،199 ،49
داستان كودكان 137
راهبردهاي ياددهي و يادگيري ،209
داستان مذهبي 236 ،167
210
داستانهاي اجتماعي 164
راهبردهاي يادگيري 169
داستانهاي تربيتي 114
راهكارهاي عملي 88
داستانهاي ديداري 98

راهنماي آموزش ،282 ،240 ،71 ،44
311
راهنماي آموزشي ،53 ،20 ،15 ،5
،297 ،265 ،263 ،184 ،171 ،123
325 ،313 ،302 ،298
راهنماي مهارتهاي زندگي 20
راهنماي والدين 249
راهنمايي و رانندگي 153
راهنمايي و مشاورهي كودكان 179
راههاي شناسايي خالقيت 170
رايانه 254 ،15
رشد 181 ،19
رشد اجتماعي 19
رشد اخالقي 248
رشد انساني 181
رشد تفكر 145
رشد ذهني 111
رشد شخصيت 237
رشد شناختي 19
رشد كودكان 289 ،133
رشد گياهان 180
رشد مارپيچي 180
رشد و نمو 258
رشد هيجاني 19
رعد و برق 217
رفتار 165
رفتار با كودكان 127 ،45
رفتار حيوانات 116
رفتار خوب 182
رفتار در مدرسه 199
رفتار دوستانه 182
رفتار مناسب 134
رفتار والدين 291
رفتار والدين با كودك 97
رفتارهاي اجتماعي 289
رنگ پوست 130
رنگآميزي 327 ،326 ،299 ،264
رنگآميزي سفال 296
رنگدانه 146
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رنگها 219 ،146
رنگينكمان 146
روابط اجتماعي 253 ،199 ،18
روابط اجتماعي كودكان 165
روابط با ديگران 49 ،22
روابط با شاگردان 273
روابط بين اشخاص 290
روابط حرفهاي 300
روابط خانوادگي 32
روابط عاطفي 30
روابط والدين و فرزندان 73
رواندرماني 179
روانشناسي ،142 ،133 ،79 ،17
322 ،314 ،291
روانشناسي فردي 45
روايات 68
روباه 148
روحيهي ورزشكاري 66
روز 16
روش تدريس ،101 ،29 ،14 ،10 ،5
212
روش سقراط 229
روش مكاشفهاي 265
روش يادگيري 14
روششناسي 214 ،189 ،14 ،9
روشهاي آموزشي 103
روشهاي تحقيق 21
رويكرد ساختگرايي 100
رويكرد ميان رشتهاي برنامهی درسي
211
رهبري آموزشي 300
رياضي دورهي ابتدايي 190
رياضيات 85
زباله 191 ،43
زبالهها 114
زبان قرآني 59
زبانآموزي 126 ،51
زلزله 140
زمان 146

زمستان 224
زندگي 259 ،121
زندگي امامان 235
زندگي بهتر 125
زندگي حشرات 128
زندگي حيوانات 225 ،148 ،107
زندگي خرسها 137
زندگي شهري 199
زندگي موجودات 223
زندگينامه 167
زيادهروي 192
زيبانويسي 172
زيردريايي 213
زيستشناسي 137 ،61
زيستگاه حيوانات 107
ژاپن 11
سؤال و جواب 136
ساحل دريا 250
ساختن 39
ساختوساز 257
سازگاري 18
سازگاري با محيط 108
سازماندهي ادراكي 98
ساعت 16
ساعت زيستي 146
ساق 61
سالمندان 271
سبزيجات 63
سخنان بزرگان 68
سرگرمي ،241 ،197 ،132 ،119
327 ،326 ،321 ،257 ،247 ،243
سرگرمي خانوادگي 57
سرگرمي كودكان 311
سگ 148
سالم 182
سالمت 24
سالمتي كودكان 200
سنجش استعداد 202
سنجش و ارزيابي آموزشي 204

سيرهي نبوي 83
سيستم عامل 230
شاخص تربيت 206
شاگردان 308
شب 16
شب و روز 146
شباهت 98
شباهت و تفاوت 61
شبكهي جهاني وب 89
شبكهي رايانهاي 230
شبهاي مهم 163
شجاعت 155 ،154
شعر 135 ،112 ،69 ،59
شعر كودكان 220
شعر مذهبي 83
شكار 149
شكرگزاري 193
شكست نور 208
شكستن بتها 28
شكل 297
شكلگيري شخصيت 152
شكم ماهي 317
شنا كردن 225
شناخت در كودكان 145
شناخت شكل و فرم 297
شناور شدن 213
شوراي معلمان 207
شهروندان 199
شهيد مطهري 92
شير 63
شيوهی آموزش 316 ،272
شيوهي بازيافت مواد 114
شيوهي تدريس 323
صدا 60
صداقت و وفاداري 91
صداها 213
صرفهجويي 186 ،114 ،64
صلح 256
صوت 208
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ضربالمثل 246 ،228
غيبت 235 ،215
ضربه 60
فارسي 263 ،218
طبقهبندي اطالعات 8
فاطمه زهرا(س) 235
طبيعت 297 ،224 ،114
فراشناخت 314 ،287 ،29
طراحي آموزشي 100 ،210 ،209
فردا 16
طراحي محتواي برنامهی درسي  211فرزند جديد 134
طرح برنامهي درسي 294
فرزندپروري حيوانات 40
طرح پرسش 111
فرزندخواندگي 32
طرحهاي تازه و ابتكار 174
فرضيهسازي 184
طوفان 217
فرورفتن 16
عادات بد 134
فشار 213
عادات و رفتار 113 ،106
فشار رواني 102
عادات و رفتار حيوانات  147 ،130 ،40فشار رواني كار 272
عبدالعظيم كريمي 92
فشار رواني معلمان 272
عدالت 256
فشارهاي رواني 18
عزت نفس 288
فصلها 224 ،146 ،117
عشق 159
فعاليت بدني 7
عشق مادر و فرزند 267
فعاليت قرآني 67
عشقورزي 288
فعاليت معنيدار 266
عصبانيت 30
فعاليت و سرگرمي 319
علل مرگ 121
فعاليتهاي شبانه 163
علوم 265 ،208 ،148
فعاليتهاي فكري 118
علوم اجتماعي 189 ،169
فعاليتهاي فوق برنامه ،237 ،19
علوم تجربي ،200 ،105 ،90 ،40
273 ،313
224
فقر فرهنگي 231
علوم تربيتي ،42 ،21 ،14 ،4 ،3 ،2
فكرهاي تازه 75
،178 ،170 ،115 ،84 ،72 ،71 ،57
فلسفه براي كودكان 50 ،47
،269 ،246 ،239 ،228 ،211 ،203
فلسفه براي كودكان و نوجوانان 251
،168 ،101 ،35 ،322 ،310 ،272
فلسفه در دورهي ابتدايي 12
314 ،287 ،173
فن نگارش 292
عمران روستايي 173
فناوري 230
عمليات محاسبه 85
فناوري آموزشي 101 ،100
عواطف 201
فناوري مطالعه 312
عواطف كودكان 285 ،49
فنون تدريس 188
عوامل مؤثر بر تربيت 206
فهرست ارزيابي 36
غذا خوردن 114
فيزيولوژي 108
غرور 283
فيلسوف 303
غلتيدن 16
فيلم آموزشي 239
غمگيني 30
فيلم آموزشي در كالس درس 38

قايق 213
قدرشناسي 182
قدرت سازگاري 22
قدرت يادگيري 169
قرآن 236 ،92 ،67
قرائت 243 ،67
قصهدرماني 32
قصهنويسي 234
قصههاي قرآن 167
قصههاي مذهبي 235
قطار 120
قلمه زدن 180
قوانين 252
قهر و آشتي 201 ،134
كار با رايانه 8
كار گروهي 20
كار گروهي در آموزشوپرورش 203
كاربرد رياضي 278
كاردستي ،247 ،241 ،240 ،104
295 ،257
كاردستي با كاغذ 86
كارگاه آموزشي 315
كاموا 241
كتاب درسي 175
كتاب دوزبانه 201 ،200 ،81
كتاب كار 245
كشتي 213 ،120
كشيدن 213
كالس درس 315
كالس سالم 273
كالسداري 323 ،270 ،93 ،45
كلمات قصار 68
كلمهسازي 126
كليله و دمنه 70
كم توجهي در كودكان پر تحرك 185
كمربند ايمني 153
كمرويي 289
كمك به نيازمندان 134
كمك كردن 114
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كمكهاي اوليه 74
كنترل احساسات 73
كنترل حركات ظريف 266
كنترل خشم 311 ،307 ،201 ،56
كند و كاو مشترك 50
كودك معلول 309
كودكان 305 ،221 ،155 ،19
كودكان ايراني 55
كودكان بيمار 193
كودكان تيزهوش 202 ،170 ،142
كوهنوردي 255
كوهها 255
كيفيت 115
كيفيت فراگير 160
گاز 158
گاو 131
گردآوري دادهها 123
گردش فصلها 223
گرده افشاني 146
گرگ 148
گرگها 259
گرما و سرما 224
گزارشنويسي 25
گفتوگو 49
گل قاصدك 90
گلستان شدن آتش 27
گوسفند 131
گوش 61
گوش دادن 114
گوش كردن 306
گوشت 63
گوشها 200
گياهان 146
لباس محلي پسران 264
لباس محلي دختران 264
لمس كردن 213
مارها 149
ماز 84
مثبتانديشي 268

مثبتنگري 201
محركهاي عملي 88
محيط جنگل 162
ط زيست 191 ،122 ،60
محي 
محيط كالس 79
محيط يادگيري 94
مدارس بينالملل 269
مدرسه ،46
مدرسهها 160
مدرسهي شبانهروزي 274
مدرسهي هوشمند 270
مدل مفهومي 176
مديريت 160
مديريت آموزشي 269
مديريت دانش 270
مديريت كالس ،231 ،204 ،72
273
مديريت و سازماندهي 160
مديريت و سازماندهي آموزشي 207
مديريت هيجانات 18
مربيگري 293
مرگ 256
مرور درسها 87
مزاحمت 277
مسئله 327
مسئوليتپذيري 290 ،221 ،152
مسابقه 66
مسابقهي كانگورو 278 ،190
مسافرت 120
مسخره كردن ديگران 275 ،109
مشاركت 290 ،182 ،165
مشاركت در مديريت 300
مشاركت معلمان 207
مشاركت والدين 237 ،171 ،99
مشاركتپذيري 222 ،49
مشكالت رفتاري كودكان 97
مشكالت رفتاري نوجوانان 231
مشكلگشايي 165
مصرف 157

مصرف آب 114
مطالعه و فراگيري 124
معرفتشناسي 47
معلم 20
معلم نمونه 53
معلمان 300 ،273 ،212
معلوالن 271
معما 327 ،326 ،321
معماهاي آموزشي 84
معماي عددي 324
مغز انسان 322
مفهوم تربيت 206
مقابله با استرس 22
منابع طبيعي 122
منحصر بهفرد بودن 200
منظومهي شمسي 117
مواد باطله 240
مواد غذايي 106
مواد معدني 63
موانع يادگيري 312
موزه 216
موفقيت 81 ،80
موفقيت آموزشي 204
موفقيت تحصيلي 124
موفقيت شغلي 168
مهاجرت 253 ،146
مهارت گوش دادن 49
مهارتهاي اجتماعي ،55 ،20 ،20
288 ،266 ،256 ،249 ،114
مهارتهاي اجتماعي در كودكان ،17
49
مهارتهاي اجرايي 287
مهارتهاي ارتباطي 46
مهارتهاي تحصيلي 268
مهارتهاي تفكر 320
مهارتهاي حافظه 304
مهارتهاي حركتي 181
مهارتهاي زندگي ،25 ،23 ،19 ،18
،125 ،111 ،95 ،93 ،66 ،54 ،49
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،192 ،186 ،165 ،158 ،155 ،154
،253 ،252 ،222 ،221 ،220 ،215
،284 ،277 ،275 ،265 ،262 ،261
307 ،290 ،288
مهارتهاي شناختي 314 ،266
مهارتهاي يادگيري 239 ،51
مهرباني 49
ميانهروي 192
ميزان شناوري 16
ميني بسكتبال 293
ميوه 63
ميوهها 110
ناتوانيهاي يادگيري 231
نارسانويسي 263
نارساييهاي بينايي 103
ناسازگاري رفتاري 133
ناكامي 30
نشست كالسي 93
نشستهاي كالسي اثربخش 46
نظام آموزشي 115
نظريهپردازي 294
نظريهها 17
نظم 134
نظم و ترتيب 199
نقاشي ،297 ،295 ،254 ،245 ،75
318 ،301 ،298
نقشها 303
نقطه 301
نكات بهداشتي 156
نكته 328
نكتههاي آموزشي 319 ،324
نگارش متن 8
نگاه تازه به اشيا 75
نماز 282 ،135
نمايشگاه 301
نمرود 27 ،26
نوآوري 315
نور 208 ،106
نور و سايه 60

نه گفتن 290 ،182
نياز موجودات زنده به آب 106
نيازهاي كودكان 249
نيروي انساني 274
نيروي جاذبه 52
نيروي ريشه 180
نينوا 317
واژهنامه 218
والدين 248
وايتهد 303
وب 238
وبسايتها 89
ورد (254 ،15 )Word
ورزش 305 ،304 ،271 ،134
ورزش مدارس 53
وسايل آموزشي 118
وسيلهي نقليه 153 ،120
وضو 282
ويتامين 63
ويژگيهاي آب 52
ويژگيهاي دانشآموزان ابتدايي 42
ويژگيهاي عاطفي و اجتماعي
دانشآموزان 33
ويندوز 254 ،15
هدف 288
هدفها 303
هدفهاي آموزشي 34
هديه 193
هديههاي آسماني 5
همانديشي 58
هماهنگي دست-چشم 266
همدلي 313
همسايهها 134
همكاري در خانواده 199
هنجار مرجعي 1
هنر 188
هنر قطاعي 295
هوا 106
هواپيما 120

هوش 298 ،177
هوش اخالقي 249
هوش هيجاني 93 ،79 ،23 ،22
هوشآزمايي 326 ،197
هوشآزمايي كودكان 3 ،2
هوشهاي چندگانه 270 ،263
هويت 256
ياد گرفتن 256
ياددهي ـ يادگيري 322 ،42 ،35 ،33
يادگيري 327 ،214 ،194 ،141 ،95
يادگيري اثربخش 325
يادگيري چگونه ياد گرفتن 314
يادگيري همراه با بازي 263
ياريگري 199
يافتن اطالعات 8
يه قل دوقل 242
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پديدآورندگان
آتشپور ،سيدحميد 22
آرچر ،شارون 319
آردلي ،نيل 180
آشناقاسمي ،بنفشه 48
آقاجاني ،زري 302
آقاحسيني ،تقي 270
آقازاده ،محرم ،239 ،173 ،101 ،100
294
آلرتن ،مايك 324
آلمن ،باربارا 249
آنتوني ،جوزف پاتريك 90
آيراسيان ،پيتر 204
آيرونز ،كالوين ج85 .
ابراهيم حقي اوغلو ،بلكيس 167
ابراهيمي لوبه ،نسرين 47
ابراهيمي ،مهتاب 148
احقر ،قدسي 29
احمدي ،پروين 211
اديب ،مريم 92
اژدري ،فرح 77
اسپلمن ،كورنليا 286 ،285
اسپليتر ،لورنس جوزف 71
اسپنسر ،مارتين 293
استير ،دوگالد 166

بري ،جوي 277 ،215 ،192
اسدزاده عطاري ،هما 233
بريستو ،بووي ـ دارل 80
اسماعيلي ،مليحه 195 ،74
بس ،گريم 65
اسماعيلي ،مينا 318 ،301
بگلي ،اليزابت 138
افالطوني ،نازنين 53
بو ،آندره 219 ،130
اكرم ،حميدرضا 198
بورژوا ،پالت 217 ،216 ،58
انتظاريان ،شهال 52
بوشان ،جورج 294
اورنگ ،طوبا 161
بوكت ،استيون 320
اهوازيان ،زهرا 97
بول ،جين 247
ايماس ،جناين 182 ،165
بهادرزاده ،مامك 323
ايماني مايوان ،نسيبه 241
بهبودي ،منيژه 32
ايماني ،حديث 57 ،56
بهجت ،احمد 232
باتل ،گيل 187
بهمئي ،ليال 209 ،42
بارتل ،آليسون 321
بهمن زياري ،فرهاد 171
باس ،مانجوال 257
بهمن ،شهناز 79
بالستر ،كالوس 88
بهمنآزاد ،مرتضي 268
بخشعليزاده ،شهرناز 324 ،187
پاتر ،رزماری لی 239
براز ،طيبه 69
پار ،مانا 71
براون ،سالي 72
براون ،لوري كراسني  122 ،121 ،120پاركر ،ويكتوريا 106
پاالتيني ،مارجي 281
براون ،مارك تولن 120
پرهام ،مالي 213
براون ،مارك تولن 125
پالمر ،دبورا 56
بربا ،ميشل 248
پناهي پروين 109
برنشتاين ،استن وجن 134
پندار ،فراز 281 ،267
بروزينيت ،ناهيد 147
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پندي ،زهره 278
پورثاني ،مريم 16
پورحسيني ،سيدعلي 279 ،260
پورمقدم ،محمد 293
پوريچلي ،لويجي 162
پيت ،آن 16
تاجيك پير ،عقيل 55
تانر ،هوارد 1
تايزش ،ساندرا 118
تبرايي ،اعظم ،154 ،152 ،140 ،139
158 ،157 ،156 ،155
تبريزي ،رضا 172
تبريزي ،نرگس 51
تستا ،فولويو 191
تمپلر ،ريچارد 168
توراني ،حيدر 176 ،160
تيلور ،پيتر 173
تيلور ،هلن 146
تيموري ،قاسم 194
جانسون ،اسپنسر 81
جانسون ،ديويد دبليو 203
جديدي ،حبيباهلل 180
جزايري ،عليرضا 18
جعفري ،الله 317 ،28 ،27 ،26
جفرز ،اوليور 284
جاللنژاد ،جمال 299 ،298
جاللي فراهاني ،مجيد 88
جنگينز ،بگيجي 78
جوزي ،حسين 188
جونز ،سونيا 1
جوواني ،كاويتسل 195
جهانبخش ،زهرا 311 ،310
جهانگيري ،مينا 78
جهانيان نجفآبادي ،امير ،57 ،56
321 ،287
جيحاني ،حميد 59
چارمن ،اندي 151
چارنيك ،تيم 326
چالونز ،جك 208

چيتساز ،محمدعلي 5
چيتي ،آرنولد 239
حاجبابايي ،مرتضي 258 ،111 ،41
حاجياسحاق ،سهيال 14
حاجيبابايي ،مرجان 114 ،31
حاجيحسيننژاد ،غالمرضا 46
حسام ،برديا 190
حسينخانزاد ه فيروزجاه ،عباسعلي 17
حسينزاده ،فاطمه 153
حسيني ايرج ،جاللالدين 33
حسيني ،افضل السادات ،75 ،315
174
حسيني ،مريم 112
حكيمي ،آزاده 240
حوريزاد ،بهمن 214
حيدري ابهري ،غالمرضا 136
حيدري تفرشي ،غالمحسين 274
حيدري ،روحاهلل 228
خاطري ،منا 166 ،159
خاکسار ،سعيد ،134 ،81 ،80 ،72
168
خانجاني ،علي 126
خاوري ،سروش 222 ،221 ،220
خدمتگزار ،فاطمه 149
خوئي ،رويا ،128 ،110 ،107 ،62
،255 ،250 ،223 ،163 ،137 ،131
259
خوشنشين ،شقايق 183
داروغكي ،جواد 244
دانشفر ،حسين 20
درايكورس ،رودولف 231 ،45
دروئن ،سسيل 202
دميترويچ ،سلين 307 ،262 ،261
دنيلسون ،شارلوت 300
دواي ،تاكهاو 11
دوبو ،آلن 202
دوبونو ،ادوارد 48
دوگيبرت ،فرانسواز ،137 ،131 ،128
255 ،250

دولوبيه ،ماتيو 256
دهستاني ،منصور 288
ديناروند ،حسن 210
ذبيحي ،علي 226
رؤوف ،علي 239 ،44
رابرتجي ،مارزينو 29
رابينسون ،رابرت 183
رامشيني ،فرشته 283
راو ،جوليان 213
رجبزاده ،شهرام 30
رجبينژاد ،رويا 7
رحماني ،بهاءالدين 94
رحيمي تهراني ،نيلوفر 263
رحيمينژاد ،ويدا 292
رزاقي كاشاني ،مهدي 108 ،105
رستگارپور ،حسن 79
رشتچي ،مژگان 50
رشيدي ،الهه 85
رضازاده ،حميدرضا 169
رضامهجور ،سيامك 118
رضانيا ،مريم 245
رضوي ،الهه 77
رضوي ،سميه 87
رمزي ،رابرت دي328 .
رنجبران ،فاطمه 71
روحي ،عليرضا 231 ،45
روكا ،نوريا 119 ،39
روني ،آن 8
رينولدز ،پيتر 318 ،301
زارعي ،عباس 10
زارعي ،ميعاد 96
زندهبودي ،مهران 202
زيباكالم ،فاطمه 303
ژوگال ،سسيل 150
ساداتيان ،سيداصغر 289
ساكي ،رضا 205
ساالري ،حسن 229 ،151
سالينجر ،اميلي 186
سراجي ،فرهاد 238
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سركارآراني ،محمدرضا 11
طهوري ،مهروش 182 ،165
سرمد ،غالمعلي 12
عابدي كرجي بان ،زهره 38
سسكين ،استيو 275
عابدي ،احمد 314 ،287 ،185 ،98
سعادت ،هستي  307 ،284 ،262 ،261عارفنيا ،عليرضا 67
سلحشور ،ماندانا 133
عاشورخاني ،اكبر 243
سلطاني ،اقدس 87
عاقلتر ،سعيده 201 ،200 ،199 ،117
سليقهدار ،ليال 184
عراقچي ،مهشيد 319
سيدناصري ،فهيمه 84
عزيزيان ،سعيد 291
سيريت ،دان 280
عسگري ،مهناز 218 ،150
سيمن ،رزي سوتر 266 ،265
عظيمي ،ارشاد 304
شاپيرو ،الرنس 102
علوي ،سيد حسين 54
شارپ ،آن مارگارت 71
علويمقدم ،بهنام 9
شاكري ،مرضيه 257
عليزاده ،حميد 231 ،45
شاو ،رون 246 ،229 ،228
عليزاده ،صغري 9
شاهري لنگرودي ،سيد جليل ،32
عميق ،مجيد 225 ،106 ،82 ،61
145
غبرايي ،طاهره 242
شايپرو ،الرنس 313
غروي ،امان نفس 36
شپرد ،نلي 247
فابر ،آدل 73
شجرات ،ندا 95
فارمري ،كريستين 94
شر ،باربارا 57
فتاحي ،شيما 326 ،6
شريفان ،احمد 25
فتحي ،سپيده 296
شريفان ،امين 25
فرخمهر ،حسين 308 ،127
شريفي ،ليال 313 ،102
فرشچي ،محمدجواد 93
شعباني ،اسداهلل 135
فرماني ،زهرا 290
شكري ،فائزه 327
فروتني ،علياكبر 24
شكوهي ،مليحه 60
فرود ،فرناز 249 ،248
شواخي ،عليرضا 227
فريدمن ،كلر 306
شهبازي ،مهدي 305
فضلي ،رخسار 115
شهرتاش ،فرزانه 50
فالحتينوين ،تينا 312
شيخ ،محمود 181
فيروزبخت ،مهرداد 19
شيخي ،شيرين 234
فيروزي ،رحمت 268
شيوكومار ،كي 91
فيستر ،ماركوس 113
صالحي طالقاني ،امير  277 ،215 ،192فيشر ،رابرت 145 ،144 ،12
صالحي اصفهاني ،سهيال 291
قائمي ،فرنگيس 170
صيادلو ،سعيد 312
قادر ،سيامك 197
طائب ،زهره 247
قربانزاده ،علي 1
طاهري ،مرتضي 181
قرباني ،عليرضا 3
طوسي ،شبنم 257
قرباني ،قربانعلي 68
طهماسبي ،شهرزاد 305
قوام ،علي 185

قورچيان ،نادرقلي 178
كاب ،ويكي 52
كازراني ،مينا 13
كاشف ،ميرمحمد 271
كاظمي ،احسان 246 ،22
كاظمي ،فهيمه 88
كاواشيما ،ريوتا 304
كاويتسل ،جوواني 74
كرامتي ،هادي 204
كرسول ،جان دبليو 189
كرفت ،آنا 76
كرمي ،رمضان 237
كرمي ،كالرا 113
كرنسكي ،استيون 125
كروبي ،هايده 286 ،285 ،64
كريستيني ،ارمانو 162
كريمي ،عبدالعظيم 4
كريمي ،فرزانه 219 ،130 ،49
كشاورز ،محمدعلي 297
كفاش ،حميدرضا 38
كلر ،لولين 114
كلمن ،مارسي 196
كليت ،مري 123
كم ،فيليپ 50
كوالي ،جوي 201 ،200 ،199
كوروساوا ،يوكيكو 104
كوولي ،سو 97 ،96 ،95
كيانپور ،سارا 252
كيملن ،لسلي 267
گانزي ،كريستين 149 ،148
گرامي ،محمدحسن 179 ،177
گروه نويسندگان 207 ،143 ،64
گرين ،جن 114
گالور ،ديويد 105
گلرسن ،روت 60
گلي يوري ،دبي 159
گودرزي ،ابوالفضل 7
النسينا ،ميشل 62
لچر ،دنيس بي32 .
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لشكري ،معصومه 244
لشگري ،ويدا 125 ،122 ،121 ،120
لطفاهلل ،داود 224
لطفيپور ،ليال 144
لولين ،كلر 276 ،153
ليدي ،لورين 43
ليك ،دايان 61
مافيني ،هلن 79
ماهوتي ،مهري 164
مثمري ،پريسا 65
مجدفر ،مرتضي ،302 ،70 ،46 ،37
328 ،325
محبوبي ،مهران 91
محسنپور ،بهرام 21
محمدپور ،الناز 66
محمدپور ،ساناز 276 ،39
محمدي باغماليي ،حيدر 273
محمدي روزبهاني ،كيانوش 124
محمودكاليه ،سهيال 78
محمودي ،نرگس 2
محموديان ،مسعود 306
مرادي ،محمدحسين 253
مزيناني ،محمود 213 ،8
مزيناني ،نونا 13
مسرور ،نصرت 191 ،43
مسعودي ،اميتسا 63
مشاري ،مرجان 309 ،119
مظفرنژاد ،فاطمه 116
معافي ،محمود 320
معتمدي ،وحيد 300 ،89
معراج ،فيروزه 129
معيني ،مهدي 86
مقصودي ،سوده 15
مقصودي ،مجتبي 269
مك گرگور ،سينتيا 77
مال محمدي ،مجيد 236
ملحاني ،پريوش 209
ملك ،هما 254 ،230
ملكي ،حسن 206

منوچهري ،محمد 295
مور -الينوس ،جنيفر ،252 ،66 ،31
309 ،253
مورداك ،كت 20
مورگان ،سالي 108
موسوي ،حميده 256
موسوي ،فاطمهسادات 73
مهاجراني ،محمد 83
مهدوي ،معين 162
مهدي ضرغاميان 218
مهرابيزاده هنرمند ،مهناز 1
ميرشاهي ،آفرين 193
ميرشفيعي لنگري ،داود 316 ،99
ميكاني ،عباس 142 ،103
مينرز ،چري ج222 ،221 ،220 ،49 .
ناجي ،سعيد 251
نادري ،ناصر 282
ناصري ،مسلم 235
ناكامورا ،ريموند ام273 .
نامكا ،لين 23
نامال كين ،رنيت 322
نان ،دانيل 61
نجاتي ،فخرالدين 256
نصيرنيا ،حسن 266 ،265
نعلبندي ،مهدي 167
نقيه ،مجيد 212
نلسن ،جين 93 ،46
نودينگر ،نل 227
نوراني ،مهدي 76
نوروززاده ،رضا 173
نوري امامزادهاي ،اصغر 322
نوريان ،محمد 175
نوزرآدان ،مريم 143
نيازي ،محسن 10
نيكر ،دايان 82
واعظي ،منوچهر 170
والپول ،برندا 117
واندويل ،اگنس ،163 ،110 ،107 ،62
259 ،223

وايت هاوس ،پاتريشيا 225 ،16
وبر ،بليندا 147 ،116
وحيدي ،آرام 280 ،196 ،186
ورنون ،آن 19
وكيلي ،نسرين 90 ،40
هاجكينز ،فران 40
هارتني ،اليزابت 272
هاشمي ،شهره 217 ،216 ،58
هامفري ،پائول 224
هرتن ،كرك 103
همايونروز ،پريسا 208
همراز ،زهره 141
هوبارد ،ران 312
هوسي ،محمود 146
هونگ ،كالريس 30
هويت ،سالي 129 ،63 ،6
هيدن ،مري 269
هيرادفر ،پريچهر 272
هيلر ،رجينا 169
هیئت تحریریه نشر براق 132
يارعلي ،جواد 35
ياري دهنوي ،مراد 228
يانگ ،جاني 323
يعقوبيان ،محمد 104
يوسفي ،حميدرضا 34
يوسفي ،نصرتاهلل 23
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موضوع درسی
تربيت بدني
305 ،293 ،242 ،181 ،88 ،55 ،54 ،53 ،7
تعليم و تربيت ديني
،193 ،167 ،164 ،136 ،135 ،121 ،92 ،83 ،78 ،69 ،5
282 ،279 ،260 ،236 ،235 ،232
تعليمات اجتماعي
،166 ،159 ،138 ،122 ،111 ،109 ،74 ،58 ،43 ،41
،267 ،264 ،256 ،217 ،216 ،199 ،195 ،191 ،184
306 ،284
تفكر و پژوهش
،77 ،75 ،70 ،57 ،50 ،48 ،37 ،32 ،29 ،25 ،12 ،10
،205 ،197 ،189 ،177 ،174 ،145 ،144 ،141 ،123
،312 ،311 ،310 ،304 ،251 ،246 ،238 ،228 ،226
321 ،315
رايانه
254 ،230 ،89 ،15 ،8

رياضي
،278 ،267 ،233 ،197 ،194 ،190 ،187 ،85 ،82 ،65
324
زبانآموزي
292 ،283 ،263 ،234 ،218 ،143 ،126 ،91 ،51 ،44 ،9
علوم تجربي
،90 ،65 ،63 ،62 ،61 ،60 ،52 ،43 ،40 ،39 ،24 ،16 ،6
،119 ،117 ،116 ،113 ،110 ،108 ،107 ،106 ،105 ،94
،148 ،147 ،146 ،132 ،131 ،130 ،129 ،128 ،122
،208 ،200 ،191 ،183 ،180 ،163 ،162 ،151 ،149
319 ،281 ،266 ،265 ،259 ،225 ،224 ،219 ،213
علوم تربيتي
،35 ،34 ،33 ،31 ،23 ،22 ،21 ،14 ،13 ،11 ،4 ،3 ،2 ،1
،79 ،76 ،73 ،72 ،71 ،68 ،56 ،47 ،46 ،45 ،42 ،38 ،36
،102 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،93 ،84 ،81 ،80
،161 ،160 ،142 ،133 ،127 ،124 ،118 ،115 ،103
،179 ،178 ،176 ،175 ،173 ،171 ،170 ،169 ،168
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،211 ،210 ،209 ،207 ،206 ،204 ،203 ،202 ،185
،249 ،248 ،239 ،237 ،231 ،229 ،227 ،214 ،212
،291 ،287 ،274 ،273 ،272 ،271 ،270 ،269 ،268
،322 ،316 ،314 ،313 ،308 ،303 ،302 ،300 ،294
328 ،325 ،323
عمومي
327 ،326 ،244 ،87
قرآن
317 ،243 ،67 ،59 ،28 ،27 ،26
كتابهاي مرجع
،163 ،151 ،150 ،137 ،131 ،128 ،110 ،107 ،62
259 ،255 ،250 ،223 ،219 ،218
مهارتهاي زندگي
،120 ،114 ،112 ،66 ،64 ،49 ،30 ،20 ،19 ،18 ،17
،156 ،155 ،154 ،153 ،152 ،140 ،139 ،134 ،125
،200 ،199 ،196 ،192 ،186 ،182 ،165 ،158 ،157
،258 ،256 ،253 ،252 ،222 ،221 ،220 ،215 ،201
،286 ،285 ،281 ،280 ،277 ،276 ،275 ،262 ،261
320 ،318 ،309 ،307 ،301 ،290 ،289 ،288
هنر
،247 ،245 ،241 ،240 ،198 ،188 ،172 ،104 ،86
299 ،298 ،297 ،296 ،295 ،257
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مخاطب
دانشآموز
26 ،18 ،16 ،15 ،8 ،6ـ 39 ،31 ،30 ،28ـ،49 ،43 ،41
56 ،52 ،51ـ 69 ،67ـ 82 ،75 ،74 ،71ـ ،91 ،90 ،88
104 ،98ـ 119 ،117 ،116 ،114ـ 128 ،126 ،125 ،122ـ
134 ،132ـ146 ،144 ،143 ،140ـ 161 ،159ـ ،180 ،167
182ـ 191 ،186 ،184ـ 215 ،213 ،208 ،201ـ ،225
232ـ 243 ،241 ،236ـ 252 ،250 ،247 ،245ـ ،262
264ـ 275 ،267ـ 279 ،277ـ 295 ،290 ،286ـ ،299
309 ،307 ،306 ،304 ،301ـ ،326 ،321 ،318 ،317 ،311
327
دانشجويان مراكز تربيت معلم
303 ،187 ،177 ،160 ،141 ،48 ،36 ،29 ،10 ،5
كارشناس
269 ،227 ،115 ،68 ،47 ،29 ،10 ،3
مدير
،173 ،170 ،168 ،160 ،101 ،100 ،81 ،80 ،68 ،29 ،4
،294 ،274 ،270 ،269 ،238 ،211 ،207 ،206 ،203 ،176
304
مربي بهداشت
24

مشاور
،289 ،206 ،202 ،179 ،170 ،115 ،102 ،57 ،22 ،3 ،2
321 ،304
معلم
1ـ 9 ،7 ،5ـ 17 ،14ـ 31 ،29 ،25ـ 44 ،42 ،38ـ ،50 ،48
53 ،51ـ 75 ،72 ،70 ،68 ،59 ،57ـ 92 ،89 ،79ـ ،103
،145 ،144 ،142 ،141 ،136 ،135 ،133 ،127 ،123 ،115
172 ،170 ،169 ،160 ،150ـ 177 ،175ـ ،185 ،181 ،179
187ـ203 ،190ـ 209 ،207ـ 226 ،214 ،212ـ ،231
237ـ 268 ،263 ،251 ،249 ،248 ،246 ،242 ،240ـ
287 ،278 ،276 ،273ـ 292 ،289ـ 302 ،300 ،294ـ
310 ،308 ،305ـ 319 ،316ـ 328 ،324
والدين
،96 ،78 ،77 ،73 ،70 ،68 ،57 ،36 ،32 ،31 ،24 ،22 ،17
،171 ،170 ،145 ،133 ،127 ،124 ،118 ،102 ،99 ،97
،289 ،287 ،271 ،269 ،249 ،240 ،237 ،202 ،179 ،174
325 ،321 ،313 ،311 ،304 ،302 ،291
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درهمکرد نام ناشر و عنوان كتاب
آبشن
 .91تدبير شير؛  .283مورچه و فيل
آراد كتاب
 .42الگوهاي نوين ياددهي و يادگيري (با تأكيد بر دورهي
ابتدايي)؛  .209طراحي آموزشي (مفاهيم ،رويكردها و راهبردها)
آزاد مهر
 .141خالقيت (آموزش خالق ـ تفكر خالق)
آواي دانش گستر
 .170راهكار شناخت فرزند تيزهوش
آواي نور
 .89تحقيق و استفاده از اينترنت و شبكه جهاني وب براي دانش
پژوهان؛  .103توان بخشي و آموزش و پرورش دانشآموزان
آسيب ديدهي بينايي در مدارس عادي؛  .142خالقيت و تفكر
(روانشناسي و آموزش و پرورش كودكان تيزهوش و خالق)؛
 .228فلسفه در كالس درس :پرورش مهارتهاي فكري
دانشآموزان و ايجاد انگيزه در آنان براي يادگيري
آوين
 .202سنجش استعداد كودكان؛  120 .323نكتهي مهم براي
ادارهي كالس

آييژ
 .44انشا درس روييدن در خود؛  .100تكنولوژي آموزشي :بر
پايه رويكرد ساختگرايي؛  .101تكنولوژي آموزشي :راهنماي
توليد مواد آموزشي؛  .123چگونه فراگيران را پژوهشگر
تربيت كنيم؟ راهنماي گام به گام آموزش فرايند پژوهش؛
 .173راهنماي برنامهريزي درسي مشاركتي؛  .189روشهاي
پژوهش تركيبي؛  .203سنجش فراگيران در گروهها:
ارتقاء مسؤليتپذيري گروهي و پاسخگويي فردي؛ .206
شاخصهاي تربيت؛  .210طراحي آموزشي براي اثربخشي
تدريس؛  .211طراحي و سازماندهي محتواي برنامه درسي؛
 .238كاربرد ابزارهاي اينترنتي در آموزش و پژوهش :راهنماي
استفاده از اينترنت براي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و...؛
 .239كاربرد تلويزيون در آموزش؛  .294نظريه برنامه درسي
ابوعطا
 .9آموزش امال همراه با شيوههاي خالق و متنوع و ارزشيابي
توصيفي در امال؛  .22آموزش هوش هيجاني به كودكان
(راهنماي والدين و مربيان)؛  .246كالس آموزش فلسفه:
بهبود مهارتهاي تفكر و انگيزهي يادگيري
افق
 .26ابراهيم (ع) به دنيا آمد؛  .27ابراهيم (ع) در آتش؛ .28
ابراهيم (ع) در بتخانه؛  .317يونس(ع) در شكم نهنگ
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امرود
 .37ازوپ در كالس درس :بازيها ،فعاليتها و پژوهشهاي
خالقيتمحور بر مبناي تمثيلها و افسانههاي ازوپ؛
 .46انضباط مثبت در كالس درس :طرحي براي پرورش
دانشآموزان بر مبناي مهارتهاي زندگي و هوش هيجاني؛
 .70بيدپا در كالس درس :بازيها،فعاليتها و پژوهشهاي
خالقيت محور بر مبناي تمثيلها و افسانههاي كليله و دمنه
براي توسعهی سواد خواندن در ميان دانشآموزان دبستاني؛
 .302نوآوري در يادگيري با تكاليف درسي خالق ،راهنمايي
براي آموزگاران ،پدران و مادران؛  222 .325نكته براي پدران و
مادران :راهنمايي براي يادگيري اثربخش ،آموزش و آزمونهاي
فرزندان
انجمن اوليا و مربيان
 .133خانواده ،كودك و مدرسه؛  .237كارآمدي فعاليتهاي
مكمل و فوق برنامه بر يادگيري
انديشه معاصر
 .102تمرين ايجاد آرامش وكاهش فشارهاي رواني براي
كودكان؛  .313ياد بگيريم بشنويم ياد بگيريم توجه كنيم
ايرانبان
كه چطور ياد بگيري
 .48ايدهي خالق؛  .312ياد بگي ر 
بامداد كتاب
 .7آمادگي جسماني به زبان ساده؛  .53بازيهاي دبستاني و
ورزش؛  .88تجربيات حركتي در كودكان :اثرات كمبود آن ـ
راهكارهاي عملي براي رفع آنها؛  .181رشد و تكامل حركتي
و جسماني؛  .305ورزش ،نشاط كودكي راهنماي والدين و
مربيان
برترين انديشه
 .98تکنیکهای افزایش هوش ،دقت ،توجه و حافظه کودکان
و نوجوانان (مجموعه كارت)؛  .287مهارتهاي اجرايي در
مدرسه :برنامهريزي،سازماندهي ،مديريتزمان ،توجه ،حافظه
و فرا شناخت در انجام تكاليف درسي؛  .314يادگيري چگونه
يادگرفتن (مهارتهاي شناختي و فراشناختي يادگيري)

بشیر علم و ادب
 .226فلسفه براي كودكان
بصائر
 101 .321بازي فكري و  65معما براي كودكان  10-6سال
بهتدبير
 .23آموزش هوش هيجاني به كودكان :پنجاه تمرين جالب
براي خانوادهها ،آموزگاران و رواندرمانگران
بهنشر
 .135خدا خداي مهربان؛  .146دانستنيهاي شگفتانگيز
(مجموعه)؛  .147دانستنيهايي دربارهي حيوانات شب زي؛
 .148دانستنيهايي دربارهي گرگهاو سگهاي وحشي؛ .149
دانستنيهايي دربارهي مارها؛  .235قصههاي شيرين از زندگي
معصومين (مجموعه)؛  .241كامواها؛  .264ما بچههاي ايران:
مجموعهي رنگآميزي براي پسران و دختران (مجموعه)؛ .310
همه ميتونن خالق باشن 1؛  .311همه ميتونن خالق باشن 2
بين المللي گاج
 .12آموزش تفكر؛  .79پرورش هوش هيجاني كودكان؛ .204
سنجش كالسي :مفاهيم و كاربردها؛  .212ظرافتهاي معلمي:
 678نكتهي كاربردي براي معلمان ،دبيران و اساتيد؛ .230
فناوري اطالعات و ارتباطات براي معلمان ( ICTمعلمان)؛
 .254كودكان الكترونيكي؛  .300نقش رهبري معلم در ساختار
آموزش؛  .304ورزش ذهن به همين سادگي
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 .32ارتباط با كودكان از طريق داستان :استفاده از داستان براي
آسانسازي برقراري ارتباط با كودكان؛  .145داستانهايي براي
فكر كردن؛  .251كندوكاو فلسفي براي كودكان و نوجوانان (ج.
اول) :گفتوگو با پيشگامان انقالب نو در تعليم و تربيت
پلك
 .55بازيهاي فراموش شده
پنجره
 .61ببين و مقايسه كن (مجموعهي هشت جلدي)
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پيام آزادي
 .104جادوي كاغذ (مجموعه)
پيدايش
 .8آموزش  ICTبراي كودكان (مجموعه)؛  .16آموزش مفاهيم
علوم؛  .63براي سالمتي من خوب است (مجموعه)؛ .129
حواس پنجگانه (مجموعه)؛  .213علوم تجربي (مجموعه)؛ .224
فصلها و نشانهها (مجموعه)؛  .247كالس هنر (مجموعه)
پيشروان
 .87تابستانهي دوم ابتدايي؛  .124چگونه فرزندانمان را در
تحصيل ياري كنیم؟؛  .271مديريت اوقات فراغت و تفريحات
سالم
پيك ادبيات
 .290مهارتهاي زندگي براي كودكان (مجموعه)
پيك دبيران
 .58باشگاه سري فرانكلين؛  .85پيش به سوي مهارتهاي
اوليهي رياضي؛  .216فرانكلين و دوستانش به موزه ميروند؛
 .217فرانكلين و رعد و برق
ترآوا
 .144داستانهايي براي شروع تفكر
تزكيه
 .160درآمدي بر مديريت فرايندمدار در مدرسه
تيز هوشان برتر
 .3آزمونهاي روانشناختي كودكان :تعيين ضريب هوشي
كودكان I.Q؛ تعيين شخصيت كودكان؛  .109جريمهها كجا
ميرن؟
تيمورزاده
 .31اختالل در خواندن؛  .39اشيا از چه ساخته شدهاند؟؛ .66
برنده شدن همه چيز نيست!؛  .74پرستار؛  .114چرا بايد...؟
(مجموعه)؛  .119چگونه به اطراف حركت ميكنيم؟؛  .153در
خيابان؛  .195ساختمانگر؛  .252كودك بودن سخت است؛
 .253كودك جديد در محله؛  .276مراقب باش! در خانه؛ .309

همه چيز روبهراه است
ثامنالحجج
 .10آموزش بر پايهي تفكر خالق
جمال
 .136خدا شناسي قرآني كودكان :پاسخ به  40پرسش كودكان
و نوجوانان دربارهی خدا
جيحون
 .288مهارتهاي زندگي
چكه
 .132حيوانات وحشي؛  .183رفتن به دندان پزشكي
حفيظ
 .54بازيهاي دبستاني ،پرورشي ،بومي و محلي؛  .303وايتهد
و تعليم و تربيت
خيام آزمون
 .2آزمونهاي تعيين ضريب هوشي I.Q؛  .3آزمونهاي
روانشناختي كودكان :تعيين ضريب هوشي كودكان IQ؛
تعيين شخصيت كودكان؛  .109جريمهها كجا ميرن؟
داركوب
 .15آموزش كودكان الكترونيكي مطابق با آخرين استاندارد
جهاني ICDL
دانژه
 .18آموزش مهارتهاي زندگي (مجموعه)؛  .19آموزش
مهارتهاي زندگي :رشد هيجاني ،اجتماعي ،شناختي و خود؛
 .231فنون مديريت كالس «رويكرد روانشناختي به بهسازي
آموزش و ارتباطات مدرسه»
دانش آفرين
 .68به ياد داشته باشيم؛  .99تكليف شب؟؟؟!!! در دورهي ابتدايي؛
 .178راهنماي عملي طراحي آموزشي به همراه نمونههايي از
طراحي آموزشي در دورههاي تحصيلي؛  .205سواد پژوهشي
معلم :راهنمايي براي ژرف انديشي دربارهي ياددهي ـ يادگيري؛
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 .298نقاشي و خالقيت؛  .299نقاشيهاي زيبا براي قصههاي
شيرين :مخصوص پايههاي اول ،دوم و سوم ابتدايي؛ .316
يك موقعيت خاص به نام چندپايه :شيوهي آموزش در كالس
چندپايه در دورهي ابتدايي
دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 .242كاوشي نو در بازيهاي سنتي :آشنايي با بازي يهقل دوقل
و مقايسه آن با بازي اوشينگ (اتداما) ژاپني و ديگر بازيهاي
مشابه در جهان
ذكر
 .6آغاز يادگيري علم براي كودكان :آشنايي با حواس پنجگانه؛
 .30احساسات كوچك (مجموعه)؛  .84پيچ در پيچ برای
کودکان دبستانی ( 3و )4؛  .232فيل ابرهه؛  .282من نماز را
دوست دارم :آموزش شيرين نماز به كودكان
رسالت قلم
 .82پهن و باريك؛  .106جانداران به چه چيزهايي احتياج
دارند؟ (مجموعه)؛  .208صدا و نور
رسش
 .1آزمون و ارزيابي؛  .45انضباط بدون اشك :چگونه تعارضات
را در كالس درس كاهش دهيم و فضايي توأم با همكاري
ايجاد كنيم؟؛  .76پرورش خالقيت در كودكي؛  .94تشويق
دانشآموزان به آموختن علوم تجربي؛  .95تشويق دانشآموزان
به تفكر؛  .96تشويق دانشآموزان به خالقيت؛  .97تشويق
كودكان به رفتار صحيح
رشد انديشه
 .99تكليف شب؟؟؟!!! در دورهي ابتدايي؛  .178راهنماي عملي
طراحي آموزشي به همراه نمونههايي از طراحي آموزشي در
دورههاي تحصيلي؛  .298نقاشي و خالقيت؛  .299نقاشيهاي
زيبا براي قصههاي شيرين :مخصوص پايههاي اول ،دوم و
سوم ابتدايي؛  .316يك موقعيت خاص به نام چندپايه :شيوهي
آموزش در كالس چندپايه در دورهي ابتدايي
رشد فرهنگ
 .17آموزش مهارتهاي اجتماعي به كودكان و نوجوانان

رهنما
 .292ميخواهم بنويسم :از جمله به پاراگراف
زرباف اصل
 .25آنچه هر معلم بايد بداند :آموزش مهارتهاي پژوهش
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني
دانشگاهها (سمت)
 .21آموزش و پرورش تطبيقي :مباني ،اصول و روشها؛ .187
روش تدريس رياضي در دورهي ابتدايي
سازوكار
 .93تربيت سالم در مدرسه؛  .162دنبالم بيا!
ساسان
 .118چگونه با كودك خود بازي كنيم؟
شايان نمودار
 .24آنچه بايد از سالمت دهان و دندان بدانيد
شركت انتشارات فني ايران
 .43امان از دست زباله؛  .64برق براي كودكان؛  .186روز
زمين پاك؛  .191زباله ،زباله؛  .196سبز باشيد؛  .220فري
كوچولو توهر كار سعي ميكنه هزار بار؛  .221فري كوچولو
دريافته كار مهم بازيافته؛  .222فري كوچولو راضيه تو نوبت
بازيه؛  .261الكي دوست پيدا ميكند؛  .262الكي نوبتي بازي
ميكند؛  .267مامانم هميشه دوستم دارد!؛  .275مرا مسخره
نكن!؛  .280من دنيا را دوست دارم؛  .281من نبودم ،دندونم
بود :توضيح دندان شيري براي بچهها؛  .284موشك كاغذي
(داستاني دربارهي ارزش درخت)؛  .285موشي و دردسرهايش؛
 .286موشي و دلتنگي؛  .307وقتي الكي عصباني ميشود
شورا
 .175راهنماي تحليلي محتواي كتابهاي درسي دورهي
ابتدايي

شهر قلم

 .132حيوانات وحشي؛  .183رفتن به دندان پزشكي
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شهرتاش
 .47ايدههاي بزرگ براي بچههاي كوچك؛  .50با هم
فكر كردن :كندوكاو فلسفي براي كالس؛  .71بيمارستان
عروسكها :همراه با كتاب راهنماي معلم «با دنياي من آشنا
شويد» :كندوكاوهاي فلسفي براي كودكان دورهي پيشدبستان
و سالهاي اول دورهي ابتدايي
شهيد حسين فهميده
 101 .321بازي فكري و  65معما براي كودكان  10-6سال
صابرين
 .248كليدهاي پرورش رفتار و ارزشهاي اخالقي در كودكان و
نوجوانان؛  .249كليدهاي تربيت كودكان و نوجوانان (مجموعه)
صورتگر
 .272مديريت فشار عصبي معلمان
ضريح آفتاب
 .5آشنايي با تدريس كتب هديههاي آسمان؛  .67به نام خداوند
رنگين كمان :مجموعه فعاليتهاي ياددهي
طبيب
 .31اختالل در خواندن؛  .39اشيا از چه ساخته شدهاند؟؛ .66
برنده شدن همه چيز نيست!؛  .74پرستار؛  .114چرا بايد...؟
(مجموعه)؛  .119چگونه به اطراف حركت ميكنيم؟؛  .153در
خيابان؛  .195ساختمانگر؛  .252كودك بودن سخت است؛
 .253كودك جديد در محله؛  .276مراقب باش! در خانه؛ .309
همه چيز روبهراه است
طراحان ايماژ
 .143خواندن و فهميدن :كتاب كار براي پايهي اول و دوم
دبستان؛  .229فلسفه در كالس درس :راهكاري براي پرورش
دانشآموزان انديشمند
طلوع دانش
 .273مديريت كالس درس سالم :انگيزش ،ارتباط ،و انضباط

عابد
 .176راهنماي عملي برنامهريزي راهبردي مدرسه؛ .269
مدارس بينالملل :رشد و گسترش
عاشورخاني
 .243كتاب آموزش و كار كودك 2
عروج انديشه
 .59باغ قرآن؛  .116چرا جانوران بازي ميكنند و سؤالهاي
ديگري دربارهي چرخههاي زندگي؛  .117چرا خورشيد طلوع
ميكند و سؤالهاي ديگري دربارهي زمان و فصلها؛ .193
زير سايهي خدا؛  .199سالمت اجتماعي كودكان (مجموعه)؛
 .200سالمت جسمي كودكان (مجموعه)؛  .201سالمت رواني
كودكان (مجموعه)؛  .260گوسفند ها و باغ انگور؛  .279مگس
دانا
فاطمي
 .20آموزش و ارزشيابي مهارتهاي زندگي (مجموعه)؛ .190
رياضيات كانگورو 1و 2؛  .278مسابقهي رياضي كانگورو
( 2002-2010دورهي ابتدايي)
قاصدسحر
 100 .319نكتهي آموزشي براي تدريس علوم
قدياني
 .49با هم بودن را ياد بگيريم (مجموعه)؛  .120چگونه به سفر
برويم؟؛  .121چگونه زندگي و مرگ را بشناسيم؟؛  .122چگونه
سيارهي خود را پاك نگه داريم؟؛  .125چگونه مواظب خود
باشيم؟؛  .130حيوانات از همه رنگ (مجموعه)؛  .165دوستان
خوب (مجموعه)؛  .172راهنماي آموزش و تدريس مجموعه
كتابهاي زيبا بنويسيم؛  .182رفتارهاي خوب (مجموعه)؛ .219
فرهنگ مصور جانوران 250 :جانور از همه جاي جهان؛ .225
فعاليتهاي حيوانات (مجموعهي  6جلدي)؛  100 .320نكتهي
آموزشي براي تدريس مهارتهاي تفكر؛  122 .324نكتهي
آموزشي براي تدريس رياضيات؛  365 .326روز سرگرمي؛ .327
 365فعاليت و سرگرمي براي دبستانيها؛  501 .328نكته براي
معلمان
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قطره
 .77پرورش كودك خالق از راه فعاليتهاي فكري ،بازيو
بهكار گيرياستعدادهاي ذهنهاي جوان
كالج برتر
 .34ارزشيابي توصيفي؛  .291ميانبرهاي تربيتي (ويژهي
پدران و مادران)
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 .52بازي با علم (مجموعه)؛  .86تا كاغذ داري ،همه چيز داري!؛
 .126حرفآباد
كانون فرهنگي آموزش
 .244كتاب جدول دوم دبستان
كتاب مير
 .171راهكارهاي صحيح كمك به كودكان دبستاني
كورش چاپ
 .14آموزش راههاي يادگيري؛  .115چرا بچهها مدرس ه را
دوست ندارند؟

كهكشان دانش

 .42الگوهاي نوين ياددهي و يادگيري (با تأكيد بر دورهي
ابتدايي)؛  .209طراحي آموزشي (مفاهيم ،رويكردها و راهبردها)
كياراد
 .56بازيهاي كنترل خشم براي كودكان؛  .57بازيهاي
هوش 101 :بازي آسان براي افزايش هوش؛  101 .321بازي
فكري و  65معما براي كودكان  10-6سال
لوح زرين
 .214غني سازي فرهنگ ارزشيابي (ارزشيابي براي يادگيري)
ما و شما
 .41االغ تارا كوچولو؛  .73پدر و مادر مرا بفهميد :چگونه به
كودكمان گوش كنيم ،چگونه با او صحبت كنيم؛  .111جوجهي
زرد تينا؛  .258گربهي آرش تپلو؛  .289مهارتهاي زندگي

(براي كودكان) :پس من چی؟
مبتكران
 .87تابستانهي دوم ابتدايي؛  .124چگونه فرزندانمان را در
تحصيل ياري كنیم؟؛  .197سرگرميهاي خالق؛  .271مديريت
اوقات فراغت و تفريحات سالم
مبنا
 .51بازي با حرف و كلمه :تقويت مهارتهاي يادگيري
محراب قلم
 .38استفاده از فيلم آموزشي در كالس درس؛  .62بدن من؛
 .107جانوران دنيا؛  .110جنگل؛  .128حشرات و موجودات
ريزجثه؛  .131حيوانات مزرعه؛  .137خرسها؛ .150
دايرةالمعارف خردساالن؛  .163دنياي شب؛  .218فرهنگ
فارسي بچههاي امروز؛  .223فصلها؛  .250كنار دريا؛ .255
كوهستان؛  .259گرگها
محمد منوچهري
 .295نقاشي با كاغذ رنگي سنا
مختومقليفراغي
 .36ارزشيابي كيفي (توصيفي) :اهداف ،انتظارات آموزشي و
فهرست ارزيابي
مدرسه
 .40اگر تو بچهي من بودي؛  .65بركهي آب؛  .69بهترين
مسافر؛  .83پيامبر عزيز ما (مجموعه)؛  .90تخم گل قاصدك؛
 .151دايرةالمعارف علمي ميداني چرا؟ ()2؛  .164دو ستاره:
قصههايي دربارهي حجاب؛  .180رشد؛  .184رنگينكمان
پژوهش؛  .188روشها و فنون تدريس هنر :منطبق با
استانداردهاي آموزشي؛  .207شوراي معلمان :راهنماي عمل
(ويژهي مديران مدارس)؛  .265ما و اطراف ما :آموزش علوم از
راه سرگرمي (به روش مكاشفهاي) ويژه كودكان ،معلمان ،اوليا
و مربيان؛  .266ما و سالمت ما :آموزش علوم از راه سرگرمي
(به روش مكاشفهاي) ويژه كودكان ،معلمان ،اوليا و مربيان؛
 .268مجموعه مهارتهاي موفقيت در مدرسه؛  .274مديريت
مراكز شبانهروزي؛  .297نقاشي قدم به قدم براي كودكان  2و
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3؛  .315يادگيري خالق ،كالس خالق :شيوههاي عملي در
پرورش خالقيت
منادي تربيت
 .4آسيبشناسي آموزش خالقيت :چگونه خالقپروري نكنيم!؛
 .11آموزش به مثابه فرهنگ :بررسي فرهنگ آموزش در ژاپن
و مقايسهي آن با آمريكا؛  .92تربيت ديني كودك و نوجوان:
نكتهها و روشها؛  .194ساخت دستسازههاي رياضي
براي دورهي ابتدايي «با طلق و مقوا يا كاغذ و تا»؛ .198
سرگرميهاي ساده (مجموعه)؛  .240كاردستيهاي خالق؛
 .245كتاب كار نقاشي 40 :تمرين براي پرورش خالقيت
كودكان؛  .296نقاشي روي سفال با مداد رنگي؛  .306وقتي
كه با هم هستيم
موزون
 .72پانصد نکته براي معلمان؛  .80پنير تو را من جابهجا
كردم؛  .81پنير مرا كي جابهجا كرد؟؛  .134خانوادهي خرسها
(مجموعه)؛  .168ديگه پنير نميخوام از اين تله نجاتم بدين
موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
 .161درو غ كوچولويي كه بزرگ شد؛  .233قصهي باغ ساعت
مهاجر
 .75پرورش خالقيت در كودكان ( 5-11ساله)؛ .169
راهبردهاي يادگيري ،برنامهريزي درسي براي موفقيت در
تحصيل؛  .174راهنماي پرورش خالقيت در كودكان
نحل
 .167ده بهشت (مجموعه)
نخستين
 .78پرورش معنويت در كودكان ،نوجوانان و كودك درون:
راهكارهاي ساده و عملي؛  .257گام به گام ببين و بساز
نسل نو انديش
 .113چارلي در باغ وحش؛  .138خرگوش كوچولو و زمزمهي
گلولههاي برفي سپيده؛  .159در هر شرايطي دوستت دارم؛
 .166دوستت دارم موش كوچولو؛  .234قصههاي تصويري؛

 .301نقطه؛  .318يه چيزي شبيه...
نغمه نوانديش
 .60باهوشها (مجموعه)؛  .112جوري و رابي
نواي مدرسه
 .105جامد و مايع؛  .108جانوران و دنياي آنها؛  .139خطر
در خانه؛  .140خطر در زلزله؛  .152در خانه؛  .154در شب و
تاريكي؛  .155در شب و تاريكي؛  .156در فصل پاييز؛  .157در
مصرف برق؛  .158در مصرف گاز؛  .192زياده روي؟ نه!؛ .215
غيبت كردن؟ نه!؛  .236قصههاي قرآن؛  .277مزاحمت؟ نه!
نوشته
 .13آموزش دورهي ابتدايي در كشورهاي پيشرفته؛ .35
ارزشيابي توصيفي (ابزار و روشها)؛  .127حرفهايم را
بشنويد؛  .185روانشناسي و آموزش كودكان با نقص توجه/
بیشفعالی؛  .227فلسفهی تعليم و تربيت؛  .256گاستون پسر
كنجكاو (مجموعه)؛  .263لذت امال :بيش از  70روش طاليي
يادگيري و آموزش امال با استفاده از روشهاي فعال و با تأكيد
بر ابعاد چندگانهي هوش و پرورش خالقيت؛  .270مدرسهي
هوشمند :كاربرد هوشهاي چند گانهي سازماني در مديريت
مدارس؛  .293ميني بسكتبال؛  .308همگامي ارزشيابي
توصيفي با ياددهي  -يادگيري؛  12 .322اصل ياددهي ـ
يادگيري در عمل (راهنماي عملي براي ايجاد پيوند بين تدريس
و مغز انسان)
وراي دانش
 .33ارزشيابي براي يادگيري :نگاهي نو به ارزشيابي كيفي
ـ توصيفي؛  .177راهنماي عملي شناخت و پرورش خالقيت
و نوآوري استعدادهاي درخشان والدين؛  .179راهنمايي و
مشاورهي كودك ،كاربرد راهنمايي و مشاوره در دورهي
پيشدبستان و دبستان
يسطرون
 .29ابعاد تفكر در برنامهريزي درسي و تدريس
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نام و نشانی ناشران
خوانندهي محترم .در اين صفحات نام و نشاني ناشران كتابهاي معرفي شده ،در اختيار شما قرار داده
شده است .لطفاً براي خريد كتابهاي مورد نظر خود ،با ناشر كتاب تماس حاصل فرماييد.

آبشن
تهران :م .انقالب اسالمی ،خ .جمالزاده جنوبی ،پ،114 .
ط .همکف ،کدپستی 1314845461 :ـ تلفن66967606 :
آراد كتاب
تهران :م .انقالب اسالمی ،خ .كارگرجنوبی ،ابتدای خ.
روانمهر ،بنبست دولتشاهی ،پ ،1 .واحد  14ـ تلفن:
 66975285و 66482226
آزادمهر
تهران ،خ .انقالب ،خ .اردیبهشت ،بنبست شهرزاد ،پ،6 .
زنگ 4ـ تلفن66966918 :
آوای دانشگستر
تهران ،خ .انقالب اسالمی ،روبهروی دانشگاه تهران،
ساختمان ظروفچی ،ط .دوم ،واحد  5ـ تلفن66483030 :
آوای نور
تهران ،خ .انقالب ،خ12.فروردین ،خ .شهید وحید نظری،
پ 99 .ـ تلفن 66967355-6 :و 09121083731

آوین
تهران :ونك ،خ .شیخ بهایی جنوبی ،بلوار آزادگان ،خ.
 21غربی ،پ 33 .کدپستی14376553811 :ـ تلفن:
88013600
آییژ
تهران :م .انقالب اسالمی ،خ .لبافینژاد غربی ،پ215 .ـ
تلفن66423416 :
ابوعطا
تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ 12 .فروردین ،ساختمان
ناشران ،ط 4 .ـ کدپستی 1314733445 :ـ تلفن 40 :ـ
66485937
افق
تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ 12 .فروردین ،خ .شهید
نظری غربی ،بن بست جاوید ،پ ،2 .ط 3 .ـ کدپستی:
 1314675451ـ تلفن66413367 :
امرود
تهران :صندوق پستی3496 :ـ 16765ـ تلفن77892952 :
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انجمن اولیا و مربیان
تهران :خ .شهید قرنی ،نبش خ .سمیه ،ساختمان عالقهمندان
ـ تلفن82281111 :
اندیشه معاصر
تهران :کیلومتر  17جاده مخصوص کرج ،خ .داروپخش ،ک.
ششم ،پ ،17 .ط .دوم ـ تلفن 44984692 :و 44988670
ایرانبان
تهران :م .فردوسی ،خ .ایرانشهر جنوبی ،پ ،5 .ط .دوم ،واحد
 3ـ کدپستی 1581633317 :ـ تلفن88301453 :
بامداد كتاب
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،ابتدای خ .وحید
نظری شرقی ،پالك  ،100ط .دوم ،واحد  ،3کدپستی:
1314713913ـ تلفن 66975697 :و 66481242
برترین اندیشه
اصفهان :خ .پروین ،ك( 29 .شهید آقاجانی) پ 39 .ـ تلفن:
 03112294947-8و 09139033868
بشیر و علم و ادب
تهران :خ .انقالب اسالمی ،چهارراه ولی عصر ،ضلع شرقی
پارك دانشجو ،خ .رازی ،ابتدای كامبیز ،پ 26 .ـ تلفن :
۶۶۷۱۳۵۰۷ ,۶۶۷۲۱۴۷۰
بصائر
اصفهان :م .شهدا ،ابتدای خ.كاوه ،روبهروی پایان ه
بابالدشت ،ك .حكیم شفا ،جنب داروخانه حكیم شفا ـ
تلفن03113390082 :
بهتدبیر
تهران :بزرگراه چمران ،روبهروی هتل استقالل ،پ3/1 .ـ
تلفن22665093 :
بهنشر (آستان قدس رضوی)
مشهد :بلوار سجاد ،سجاد  ،3خ .میالد ،سمت راست ،قطعهی

دوم ،آستان قدس رضوی ،صندوق پستی  913754969ـ
تلفن 7 :ـ 0511581146
بینالمللی گاج
تهران :خ .انقالب اسالمی ،نبش  12فروردین ،پ،1302 .
ساختمان گاج ،کدپستی 1314863561 :ـ تلفن64206419 :
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تهران :بزرگراه كردستان ،نبش خ 64 .غربی ،كدپستی
 14374ـ تلفن 3 :ـ 88046891
پلک
تهران ،خ .انقالب ،خ .وصال شیرازی ،پ ،17.ط ،4.واحد 5
ـ تلفن66481065 :
پنجره
تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ .ابوریحان ،بعد از تقاطع
لبافینژاد ،ک .رازی ،پ 32 .ـ تلفن66416927 :
پیام آزادی
تهران :خ .جمهوری اسالمی ،نرسیده به م .بهارستان،
روبهروی سینما اروپا ،ک .شهید محسن مظفری ،بن بست
اول ،پ2 .ـ تلفن33935761 :
پیدایش
تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ .فخر رازی ،خ .شهدای
ژاندارمری غربی ،پ 86 .ـ تلفن 66401514 :و 66970270
پیشروان
تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ .فخر رازی ،خ .شهید وحید
نظری ،پ ،59 .واحد  4ـ تلفن66954391 :
پیک ادبیات
تهران :خ .دكتر علی شریعتی ،باغ صبا ،خ .شهید ادیبی،
كوچه نسرین ،پ 38 .ـ تلفن  88423667و 88409941
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ترآوا
اهواز :كیانپارس ،خ .نهم غربی ،فاز  ،2پ 128 .ـ تلفن:
06113383734

خیام آزمون
تهران :خ .شریعتی ،باالتر از سید خندان ،ک .خیام ،پ4 .
ـ تلفن66466113 :

تزكیه
تهران :م .انقالب اسالمی ،جمالزاده شمالی ،بعد از تقاطع
فرصت ،ک .زند ،پ ،6 .ط ،4 .واحد  10ـ تلفن66574779 :

دارکوب
کرمان :خ .شهید بهشتی ،ک ،8 .ک .انارکی 4ـ تلفن:
0341588084

تیزهوشان برتر
تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ .دانشگاه ،نرسیده به جمهوری
اسالمی ،ک .بهار ،پ ،3 .واحد  3ـ تلفن77512049 :

دانژه
تهران :خ .مطهری ،خ .سلیمان خاطر (امیر اتابك سابق)،
ک .اسالمی ،تقاطع بانه ،پ 4/2 .ـ تلفن88812083 :

تیمورزاده
تهران :خ .کریمخان زند ،نبش میرزای شیرازی ،شماره ،111
ط .سوم شرقی ـ تلفن88809090 :

دانشآفرین
تهران :خ .جمالزاده شمالی ،ک .شهید صدوقی شرقی ،پ.
 41ـ تلفن88995181 :

ثامن الحجج
تهران ،م .انقالب اسالمی ،خ .كارگر جنوبی ،اول روانمهر،
پ 253 .ـ تلفن66462742-66950441 :

دفتر پژوهشهای فرهنگی
تهران :پل كریمخان زند ،خ .ایرانشهر شمالی ،نبش ک.
یگانه ،پ ،229 .ط .اول ـ تلفن88302485 :

جمال
قم :خ .معلم ،ک .معلم  ،27ک ،9 .پ 422 .ـ تلفن:
02517746353

ذكر
تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ .فلسطین جنوبی ،ک.
محتشم ،پ ،20 .ط .اول غربی ـ تلفن66468263 :

جیحون
تهران :خ .انقالب اسالمی ،بین  12فروردین و فخر رازی،
روبهروی دانشگاه ،پ 1290 .ـ تلفن66480870 :

رسالت قلم
تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ .روانمهر ،بین فخر رازی و خ.
دانشگاه پ ،89 .ط .اول ـ تلفن66403101 :

چکه
تهران ،خ .شهید بهشتی ،بعد از چهارراه سهروردی،
خ .كاووسیفر ،ك .نكیسا ،پ ،3.ط .همكف ـ تلفن:
88547295-8

رسش
اهواز :خ .حافظ ،بین خ .سیروس و خ .نادری ،ساختمان
كتابفروشی رشد ،ط .سوم ـ تلفن2216375 :

حفیظ
تهران :خ .انقالب اسالمی ،بعد از پارك دانشجو ،ساختمان
 ،1034واحد  11ـ تلفن66722181 :

رشد اندیشه
تهران :خ .جمالزاده شمالی ،ک .شهید صدوقی شرقی ،پ.
 41ـ تلفن88995181 :
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رشد فرهنگ
تهران :صندوق پستی 369 :ـ  13475ـ تلفن66377570 :
و 09124900274

شهرتاش
تهران :خ .شهید لواسانی ،خ .فربین ،ک .حاتمخانی ،پ،6 .
كدپستی 15611ـ  19538ـ تلفن22297367 :

رهنما
تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ .شهدای ژاندارمری ،بین 12
فروردین و فخر رازی ،پ ،112 .صندوق پستی1845 :ـ
 13145ـ تلفن66416604 :

شهید حسین فهمیده
اصفهان :م .شهدا ،ابتدای خ.كاوه ،روبهروی پایانه
بابالدشت ،ك .حكیم شفا ،جنب داروخانه حكیم شفا ـ
تلفن03113390082 :

زرباف اصل
تهران :خ .نبرد ،پایینتر از چهارراه فرزانه ،ک .شیردم ،پ.
 144ـ تلفن33327241 :

صابرین
تهران :خ .دکتر فاطمی ،خ .پنجم ،ک .مرجان ،پ 1 .ـ
تلفن88977203 :

سمت
تهران :بزرگراه جالل آل احمد ،غرب پل یادگار امام (ره)،
روبهروی پمپ گاز ،كدپستی  14636ـ تلفن3718714798 :

صورتگر
تهران :سعادت آباد ،سرو غربی ،انتهای خ .صدف ،خ .داوود
حسینی ،ک .بهاران ،بهار ،4پ ،45 .ط .همکف ـ تلفن:
22368801

سازوكار
تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ12 .فروردین ،خ .شهدای
ژاندارمری غربی ،بنبست گرانفر ،پ 1 .ـ تلفن66461230 :
ساسان
شیراز :خ .زند ،روبهروی خ .خیام ،پاساژ مسعود ـ تلفن:
 2352161و 2350201
شایان نمودار
تهران :م .فاطمی ،خ .چهلستون ،خ .بوعلیسینای شرقی،
پ ،37.بلوك  ،Bط .همكف ـ تلفن88951462 :
شرکت انتشارات فنی ایران
تهران :خ .مطهری ،خ .میرعماد ،نبش ک ،11 .پ24 .ـ
تلفن88750447 :
شورا
تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ 12 .فروردین ،ک .مینا ،پ.
 29ـ تلفن66954921 :

ضریح آفتاب
مشهد :خ .امام خمینی ،جنب اداره کل آموزش و پرورش ـ
تلفن22210045 :
طبیب
تهران :خ .کریمخان زند ،نبش میرزای شیرازی ،شماره
 ،111ط .سوم شرقی ـ تلفن88809090 :
طراحان ایماژ
تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ .دانشگاه ،نبش كوچه ماستری
فراهانی ،پ ،68 .واحد  6ـ تلفن 66951963 :و 88838163
طلوع دانش
تهران :ضلع جنوبی م .هفت تیر ،ابتدای خ .مفتح ،كوچه جار،
پ 12 .ـ تلفن88345682 :
عابد
تهران :خ .كارگر شمالی ،نرسیده به بلوار كشاورز ،خ .قدر،
پ ،4 .واحد  1ـ تلفن66513221 :
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عاشورخانی
اراک ،خ .ادبجو ،نرسیده به تقاطع انوری ،مهد قرآن کریم
– تلفن08613253668 :

کوروش چاپ
تهران :جمالزاده جنوبی ،نبش خ .کلهر ،پالك  ،130واحد
 5ـ تلفن61900232 :

عروج اندیشه
مشهد :چهارراه شهدا ،پاساژ فیروزه ،ط .منهای یک ـ تلفن:
05112281878

کهكشان دانش
تبریز :اشرفی الله ،خ .الهیجانی ،هشتمتری نیك ،پ،25 .
ط .اول ـ تلفن 09143152933 :و 04114760451

فاطمی
تهران :م .فاطمی ،خ .جویبار ،ک .میرهادی شرقی ،پ14 .
ـ تلفن88944062 :

کیاراد
اصفهان ،خ .مسجد سید ،كوی خلیقیپور ،الک  11ـ تلفن:
03113362699

قاصد سحر
اصفهان :بوستان سعدی ،ساختمان صد و سی ،جنب غرفه
گل ـ تلفن03116249193 :

لوح زرین
تهران ،خ .كارگر شمالی ،بین فرصت و نصرت ،ک .بهروزی،
پ ،1 .واحد  2ـ تلفن66427053 :

قدیانی
تهران :خ .انقالب اسالمی ،مقابل دانشگاه ،خ .فخر رازی،
خ .شهدای ژاندارمری غربی ،پ 90 .ـ تلفن66404410 :

ما و شما
تهران ،خ .گیشا ،خ ،23 .پ ،16 .ط .همکف ـ تلفن:
88243647

کالج برتر
تهران ،خ انقالب اسالمی ،خ 12فروردین ،ساختمان ناشران،
ط اول ـ تلفن66972922 -3 :

مبتكران
تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ .فخر رازی ،خ .شهید وحید
نظری ،پ ،59 .واحد  4ـ تلفن 2 :ـ 66954390

کانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان
تهران :خ .شهید بهشتی ،خ .خالد اسالمبولی ،جنب سینما
كانون ،پ 22 .و  24ـ تلفن88962971 :

مبنا
تهران :شهرك قدس ،فاز سوم ،خ .شهید حسن سیف ،ك.
بیست و چهارم ،شماره  ،12زنگ چهارم ـ تلفن88081657 :

کانون فرهنگی آموزش
تهران :خ .انقالب اسالمی ،بین صبا و فلسطین ـ تلفن:
 66962500و 66962400

محراب قلم
تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ 12 .فروردین ،خ .شهدای
ژاندارمری ،پ 104 .ـ تلفن66490879 – 80 :

کتاب میر
تهران :خ .انقالب ،خ .قدس ،پ ،3.واحد 3ـ تلفن:
66966585

محمد منوچهری
بندرگز :خ .امام خمینی ،چهارراه پاسداران ،اداره مرکزی
پست ،طبقه فوقانی ،شرکت زرین گام سنا ـ تلفن:
 0173374002و 017337277598
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مختومقلی فراغی
گرگان :خ .شهید بهشتی ،ک .بهشت  ،17روبهروی
بیمارستان دزیانی ،جنب مسجد امام اعظم ـ كد پستی:
4913833913ـ تلفن 01712243550 :و 09113713580
مدرسه
تهران :خ .سپهبد قرنی ،نرسیده به پل كریمخان زند ،ک.
شهید حقیقتطلب ،پ 8 .ـ تلفن 8 :ـ 88800324
منادی تربیت
تهران :خ .استاد نجاتاللهی ،بین چهارراه سمیه و طالقانی،
ک .بیمه ،پ 26 .ـ تلفن88809787 :
موزون
تهران :م .توحید ،خ .نصرت غربی ،ک .ناصر حسینی ،پ،7 .
ط .اول ـ تلفن66438256 :
مهاجر
تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ .فخر رازی ،ک .نیکپور ،پ.
 ،5ط .اول ـ تلفن66952199 :
مؤسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین
تهران :خ .سهروردی شمالی ،نبش چهارراه كیهان ،پ.
 ،312ط .اول ،واحد 3ـ تلفن88533326 :
نحل
تهران :خ .سپهبد قرنی ،خ .شهید صارمی ،پ ،12 .واحد 4
ـ تلفن88937089 :
نخستین
تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ 12 .فروردین ،نبش روانمهر،
پ ،227 .ط .اول ـ تلفن66498148 :
نسل نو اندیش
تهران :م .ولیعصر ،ابتدای خ .کریمخان زند ،شماره ،308
ساختمان کیمیا ،ط 1 .ـ تلفن 9 :ـ 88942247

نغمه نو اندیش
تهران :م .رسالت ،خ .شهید سلمان طرقی ،ک 162 .غربی،
پ ،18 .ط 1 .ـ تلفن77225066 :
نوای مدرسه
تهران :خ .ایرانشهر شمالی ،نرسیده به خ .طالقانی ،پ،140 .
ط ،2 .واحد  5ـ تلفن88820583 :
نوشته
اصفهان :خ .فلسطین ،ساختمان نوید ـ تلفن:
03112226445و 03112208610
ورای دانش
تهران :م .انقالب اسالمی ،خ 12 .فروردین ،ک .نوروز ،پ.
 ،28ط 2 .ـ تلفن33314788 :
یسطرون
تهران ،خ .انقالب ،خ .لبافینژاد ،بین دانشگاه و فخررازی،
شمار ه  186ـ تلفن 66415002 :و 6650409

