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مقدمه 
منظور ما از کتاب آموزشی چیست؟

از یک دیدگاه می توان مجموعه  ی کتاب هایی را که هر سال چاپ و منتشر می شوند، کتاب 
آموزشی نامید؛ زیرا هر کتابی پیامی برای آموزش دارد؛ اما به طور خاص کتاب های آموزشی 
با هدف استفاده در آموزش های رسمی و غیررسمی به رشته ی تحریر درمی آیند. کتاب های 

آموزشی سه دسته اند: 
الف( کتاب های درسی؛

ب( کتاب های کمک آموزشی؛
 ج( کتاب های کمک درسی.

کتاب های درسی کتاب هایی هستند که بر اساس برنامه ی  درسی خاص و با هدف معینی 
از سوی مراجع ذی صالح در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده اند و در چارچوب 
پایه، رشته، شرایط ذهنی و سنی تدریس می شوند. با  آموزشی و متناسب   زمانی معین 

منظور ما از کتاب های آموزشی کتاب های کمک آموزشی و کمک درسی است. کتاب های 
کمک آموزشی کتاب هایی هستند که به منظور ایجاد انگیزه، توسعه ی یادگیری، افزایش 
دانش و سواد علمی، پرورش مهارت  عملی، رشد روابط اجتماعی و ارتقای یادگیرنده بر 
به برنامه ی درسی دوره ی  اساس هدف ها و برنامه های خاصی تنظیم می شوند و لزوماً 
تحصیلی وابسته نیستند و شامل کتاب های دانش افزایی برای معلمان و دانش آموزان، پرورش 
مهارت های فرایندی و عملی برای دانش آموزان  و مهارتی و روشی برای معلمان هستند. 
کتاب های کمک درسی نیز کتاب هایی هستند که به منظور تسهیل، تقویت، تكمیل و تعمیق 
یادگیری و فراهم کردن آموزش جبرانی بر اساس هدف ها و برنامه های درسی دوره و پایه ی 
تحصیلی خاصی تهیه و تنظیم می شوند. این کتاب ها الزاماً به هدف های برنامه ی درسی 
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وابسته هستند که شامل کتاب های کار و فعالیت های یادگیری، کتاب های تمرین، کتاب های 
سنجش و ارزش یابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و کتاب های فعالیت محور هستند.

چرا باید دست به گزینش کتاب زد؟
با توجه به انتشار روزافزون کتاب های آموزشی و عدم تناسب بخش قابل توجهی از کتاب ها 
از  بهر ه گیری  برای  زمان  از  بهینه  استفاده ی  لزوم  و همچنین  آموزشی  استانداردهای  با 
خواندنی های مناسب، وزارت آموزش و پرورش، به عنوان یک نهاد فرهنگی گسترده و مؤثر 
مكلف شده است تا با سیاست گذاری، استانداردسازی تولید کتاب های غیردرسی و اتخاذ 
سیاست های مناسب خصوصاً سیاست های تشویقی و حمایتی، نقش عمده ای در هدایت 
پدیدآورندگان کتاب های آموزشی مورد نیاز دانش آموزان و معلمان یعنی ناشران، مؤلفان 
و مترجمان کتاب های آموزشی ایفا کند. بی شک شناسایی و طبقه بندی کتاب های علمی 
و آموزشی، از گام های مؤثر در توسعه ی محیط آموزشی و تقویت فرایند یاددهیـ  یادگیری 

است و ابزاری کارآمد در تقویت نظام آموزشی کشور به شمار می رود.

تشکیل دبیرخانه ی سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی
اجرای »طرح سامان بخشی کتاب های آموزشی« در سال 1378 با این هدف آغاز شد که 
توان تولیدکنندگان کتاب های آموزشی، به سوی نیازهای واقعی دانش آموزان و معلمان و 
پرکردن خألهای موجود هدایت شود و بازار آشفته ای را که در عرصه ی تولید کتاب های 
با تصویب  این طرح  دامنه ی  بخشد. خوش بختانه  است، سامان  آمده  به وجود  آموزشی 
آیین نامه ی »سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی )مواد و رسانه ها(« توسط شورای عالی 
آموزش و پرورش، در دوم شهریور سال 1389 از حوزه ی کتاب آموزشی به همه ی منابع و 

رسانه های آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.
در ماده ی 5 این آیین نامه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی موظف شده است به 
انحای گوناگون از جمله اعطای نشان استاندارد، برگزاری جشنواره و نمایشگاه، برقراری 
ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط و تهیه ی فهرستگان توصیفی مواد و رسانه های 
آموزشی و تربیتی از تولید و عرضه ی مواد و منابع استاندارد حمایت و پشتیبانی کند. در ماده ی 
6 نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید، عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی 

در واحدهای آموزشی، صرفاً از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.
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تهیه ی فهرستگان توصیفی کتاب های آموزشی
با توجه به ماده ی 6 آیین نامه ی سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی، خرید، تبلیغ و عرضه ی 
هر گونه منبع آموزشی مجاز و استاندارد در آموزشگاه ها و با توجه به نقش شناسایی و 
طبقه بندی کتاب های علمی و آموزشی که گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی ـ یادگیری 
و نظام آموزشی است، معرفی کتاب های مناسب و استاندارد به عنوان یک ضرورت و راهكار 
اجرایی آیین نامه ی سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی در دبیرخانه ی سامان دهی پی گیری 
می شود. لذا دبیرخانه ی سامان دهی هر سال فهرست هایی را به تفكیک دوره های آموزشی 
کشور، از بین کتاب های رسیده ی مناسب آماده و منتشر می کند. این فهرست به صورت 
مكتوب )مانند کتاب نامه( و الكترونیكی )وب( منتشر می شود و در عین حال نسخه ای از آن 
برای معرفی در پایان کتاب های درسی، در اختیار دفتر تألیف کتاب های درسی قرار می گیرد.

فرایند تولید کتاب نامه ی رشد
»کتاب نامه ی رشد« چنان که گفته شد با هدف ارائه ی  فهرست توصیفی کتا ب های مناسب و 

مرتبط با برنامه ی درسی دوره های آموزشی آماده و منتشر می شود.
این فرایند با تفكیک کتاب های رسیده به دبیرخانه آغاز می شود. در نخستین مرحله، که 
مرحله ی غربالگری است، تعداد محدودی از کتاب هایی که موضوعشان ارتباطی با برنامه ی 
آموزشی کشور ندارد یا تاریخ انتشار آن ها خارج از زمان اعالم شده است، از چرخه ی بررسی 
کنار گذاشته می شوند. بقیه ی کتاب ها، به تدریج در اختیار  کارشناسان آشنا با برنامه ی درسی و 
معلمان ورزیده و مجرب قرار می گیرند. هر کارشناس دیدگاه خود را درباره ی کتاب بر اساس 
شاخص ها و معیار های تعیین شده با امتیازی که به آن می دهد، بیان می کند. هر کتاب برای 
گذر از خان بررسی ها، باید به طور میانگین، حداقل 60  درصد از کل امتیاز ممكن را به دست 
آورده باشد. کارشناسان برای هر کتاب پرسش نامه ای تكمیل می کنند که در آن بر اساس 
شاخص ها و معیارهای تعیین شده، پرسش های جزئی و دقیقی درباره ی ویژگی های عمومی 
و اختصاصی کتاب طرح شده است؛ اما به طور کلی هر کارشناس باید به سه پرسش پاسخ 
دهد: آیا در تدوین کتاب، استانداردها و چهارچوب های الزم یک کتاب آموزشی رعایت شده 
است؟؛ آیا محتوای این کتاب با برنامه ی درسی ما همسویی و هماهنگی دارد و می تواند به 
عنوان یک ماده ی آموزشی مناسب به کار گرفته شود؟؛ این کتاب برای کدام مخاطب یا گروه 
مخاطب مناسب است؛ برای دانش آموزان، هنرجویان، معلمان، هنرآموزان، والدین، کارشناسان 

آموزش و پرورش، مدیران یا دانشجویان تربیت معلم؟
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ناگفته نماند که این کتاب نامه ها با توجه به محدودیت چاپ، برای بخشی از آموزشگاه های 
کشور فرستاده می شوند تا مدیران و معلمان مدارس، در تجهیز کتابخانه های آموزشگاهی 
و کالسی از آن بهره جویند. عالوه بر این، فایل الكترونیكی این کتاب نامه ها در وبگاه 
سامان کتاب به نشانی: http://samanketab.roshdmag.ir  قرار داده شده است 

و همه ی عالقه مندان می توانند آن را به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.

کتاب نامه ای که پیش رو دارید
 هم زمان با تغییر ساختار آموزشی و بازنگری در تولید محتوای آموزشی پایه ی دوم ابتدایی، 
دفتر انتشارات کمک آموزشی از  بین کتاب های آموزشی چاپ شده در سال های 90 - 1386 
تعداد 3۲8 عنوان کتاب آموزشی مناسب و مرتبط با سرفصل های کلی پایه ی دوم را انتخاب 

و  منتشر کرده است.
در این کتاب نامه با 3۲8 عنوان کتاب مناسب آشنا می شوید. بیش ترین کتاب های مناسب 
معرفی شده در این کتاب نامه به ترتیب به انتشارات فنی ایران با 18 عنوان، انتشارات مدرسه 

با 17 عنوان و انتشارات قدیانی با 16 عنوان تعلق دارد.
در بین موضوعات درسی نیز موضوعات علوم تربیتی، مهارت های زندگی و علوم تجربی به 

ترتیب با 94، 55 و 50 عنوان کتاب از بیش ترین فراوانی برخوردارند.

جدول فراوانی موضوعات کتاب نامه*

فراوانیموضوعردیففراوانیموضوعردیف
15هنر948علوم تربیتی1
11ریاضی559مهارت های زندگی۲
11زبان آموزی5010علوم تجربی3
8تربیت بدنی3۲11تفكر و پژوهش4
6قرآن ۲11۲تعلیمات اجتماعی5
5رایانه1713تعلیم و تربیت دینی6
4عمومی1514کتاب های مرجع7

340جمع فراوانی 

* جمع فراوانی موضوعات بیش از کل کتاب هاست؛ چون بعضی از کتاب ها به بیش از یک موضوع پرداخته اند. 
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شیوه ی تنظیم اطالعات
در معرفی هر کتاب، چكیده ای از محتوا و اطالعات کتاب شناختی آن آورده شده است که 
یافتن کتاب مناسب را برای خواننده آسان می کند. این اطالعات به ترتیب از این قرار هستند: 
شماره ی 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 چكیده ی کتاب.

نمایه های کتاب نامه
در پایان هر کتاب نامه، چندین نمایه مانند نمایه ی عنوان، کلمات کلیدی، نام پدیدآورندگان، 
موضوع درسی، مخاطب، درهمكرد نام ناشر و عنوان کتاب و هم چنین نشانی ناشران آورده 
شده است تا معلمان، مربیان، کارشناسان، والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود، 
به منابع مناسب  دست یابند. در متن، به هر کتاب یک شماره داده شده است. نمایه های کتاب 

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

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

آماده سازی این مجموعه از نظرات و همكاری هایشان بهره بردیم عبارت اند از:

کارشناسان معلم:
1.فاطمه آقایی ۲. اسماعیل احمدی 3. نسیم اصغری 4. سید عالءالدین اعالیی 5. ناهید 
بریری  6. اکرم بهرامیان  7. مرضیه پناهیان پور 8. سیدمرتضی ثابتی 9. عزت السادات 
حسینی10. علی رضایی 11. محمد زنده دل 1۲.مرضیه سعیدی 13. علی شاه محمدی 14. 
نویده عفاف 15. محمد فرخی 16. بتول فرنوش 17. زهرا گیتی نژاد 18.یاسین لطفی 19. 
مژگان موالئی راد ۲0. نرگس مهربانی ۲1. سمیه سادات میرمعینی ۲۲. عالء نوری ۲3. خیام 

وقار ۲4. ابراهیم هداوند میرزایی
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کارشناسان برنامه ی درسی:
1. حسن طاهری/ کارشناس گروه ارزش یابی تحقیق و هماهنگی دوره ی ابتدایی

۲. زهراسادات یاسینی/ کارشناس گروه ارزش یابی تحقیق و هماهنگی دوره ی ابتدایی
3. معصومه رضوانفر/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تربیت بدنی

4. افسانه سنه/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تربیت بدنی
5. پرویز آزادی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تعلیم وتربیت دینی

6. سیدسجاد طباطبایی نژاد/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تعلیم وتربیت دینی
7. میترا دانشور/  کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تفكر و پژوهش
8. محمود اوحدی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی روان شناسی
9. شهرزاد بخشعلی زاده/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ریاضی

10. عبدالرحمان صفارپور/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی زبان آموزی
11. حسین قاسم پور مقدم/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی زبان آموزی

1۲. بهنام علوی مقدم/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی زبان آموزی
13. مریم انصاری/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربی
14. حسین الوندی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربی

15. رضا نباتی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی قرآن
16. منیر زارع زاده/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی کار و فناوری
17. ویدا ممتحنی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی کار و فناوری

18. کوروش امیری نیا/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعی )جغرافیا(
19. مسعود جوادیان/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعی )تاریخ(
۲0. مهدی چوبینه/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعی )جغرافیا(

۲1. ناهید فالحیان/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعی
۲۲. منصور ملک عباسی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعی
۲3. محمد مهدی ناصری/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعی

۲4. سعید راصد/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت های زندگی
۲5. محمود معافی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت های زندگی

۲6. محمدرضا مقدادی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت های زندگی
۲7. مینو آیت اللهی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی هنر
۲8. فاطمه رادپور/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی هنر 
۲9. فریبا شاپوریان/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی هنر
30. رقیه ملكی نیا/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی هنر
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برای بیان دیدگاه های خود درباره ی این کتاب نامه یا فرستادن کتاب به این دبیرخانه، به نشانی تهران، خیابان 
ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره ی 4 آموزش وپرورش، دفترانتشارات کمک آموزشی، دبیرخانه ی سامان دهی منابع 

آموزشی و تربیتی مکاتبه یا با شماره ی تلفن 88306071 )021( تماس حاصل فرمایید. 
وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir آماده ی دریافت دیدگاه های شماست.

 .۲۲9

شماره ی مدخل

شاو، رون

 نام خانوادگی و نام مؤلف

حسن ساالري

نام و نام خانوادگی مترجم

تهران: طراحان ایماژ، 1389 

محل نشر: ناشر، سال نشر عنوان مجموعه، عنوان کتاب، عنوان فرعی

فلسفه در کالس درس:
راهكاري براي پرورش دانش  آموزان اندیشمند

7۲ ص.

تعداد صفحات

 رقعی

 قطع

تفكر و پژوهش

موضوع درسی

معلم

مناسب برای

تفكر/ خالقیت/ روش سقراط/ پرسش و پاسخ

کلمات کلیدی
سقراط یكي از فیلسوفان یوناني بود که پرسیدن را به شیوه هاي گوناگون در آموزش 
ــش ها، سرچشمه ي دانش هستند.  ــت که پرس ــاگردانش به کار مي برد. او باور داش ش
ــت که به صورت گروهي اجرا مي شوند. هر  ــامل 15 درس عملي اس کتاب حاضر ش
ــود و در پي آن، چند دسته از  ــتان هاي کوتاه »ازوپ« آغاز مي ش درس با یكي از داس

پرسش هاي بحث برانگیز آمده است.....

چكیده

راهنمای استفاده از این کتاب نامه
در این راهنما، اطالعات مربوط به یک کتاب، به صورت نمونه نشان داده شده 
است. این اطالعات ضمن معرفی کتاب، به ما می گوید که کتاب چه محتوایی دارد و 

برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.
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  فهرست توصیفي کتاب هاي آموزشي
مناسب و مرتبط با برنامه ی درسی
 پایه ی دوم ابتدایی )چاپ اول 90 _ 1386(
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ــي زاده هنرمند/ علي قربان زاده؛  ــونیا؛ آزمون و ارزیابي؛ مهناز مهراب ــر، هوارد/ جونز، س 1. تان
اهواز: رسش، 1388، 1۲4 ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: ارزیابي/ آزمون/ هنجار مرجعي/ خودسنجي

چکیده: برخي شیوه هاي ارزیابي به منظور قضاوت درخصوص عملكرد دانش آموزان در مقایسه 
با دانش آموزان دیگر طراحي شده اند. این نوع شیوه ها، به شیوه ي »هنجار مرجعي« شهرت دارند. 
ــتند. کتاب حاضر حاوي اطالعاتي است  آزمون هاي ورودي رقابتي، آزمون هاي هنجار مرجع هس
ــش فصل با این عنوان ها  ــي تكویني براي »یادگیري متقاعد« که در ش ــاره ي اهمیت ارزیاب درب
ــمي ارزیابي و امتحان؛ ثبت و  ــت: ماهیت و اهداف امتحان و ارزیابي؛ نظام رس نگارش یافته اس

گزارش؛ ارزیابي تكویني؛ پس خوراند و راهكارهاي نمره دهي؛ خودسنجي و فراگیري آموختن.

2. آزمون هاي تعیین ضریب هوشي I.Q؛ نرگس محمودي؛ تهران: خیام آزمون، 1390، 
80 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم/ مشاور

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: آزمون هوش/ علوم تربیتي/ هوش آزمایي کودکان

ــت آن، صحت نتایج  ــي و اهمی ــاب حاضر ابتدا اطالعاتي درباره ي ضریب هوش چکی�ده: در کت
آزمون هاي هوش، ضریب هوشي اقوام و ملل مختلف، عوامل مؤثر در ضریب هوشي، تأثیر منفي 
ــي و... آمده است. در ادامه، ضریب هوشي  ــط ضریب هوش مهاجرت نخبگان و تأثیر آن بر متوس
ــده و بعد از آن آزمون آدمک )گودیناف( به همراه  چندتن از نام آوران تاریخ معاصر جهان درج ش

هفت آزمون دیگر به منظور سنجش هوش کودکان فراهم آمده است.
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3. قرباني،  علیرضا ...]و دیگران[؛ آزمون هاي روان شناختي کودکان: تعیین ضریب هوشي 
کودکان I.Q؛ تعیین شخصیت کودکان؛ تهران: خیام آزمون/ تیزهوشان برتر، 1390، 80 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم/ مشاور/ کارشناس

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: آزمون هاي هوش/ هوش آزمایي کودکان/ علوم تربیتي

ــع، چند آزمون تعیین  ــي افراد و جوام ــي ضریب هوش چکی�ده: در کتاب حاضر، عالوه بر بررس
ــت، انتخاب و براي  ــان برخوردار اس ــي کودکان که از اعتبار ویژه اي بین روان شناس ضریب هوش
مطالعه ي مخاطبان ارائه شده اند. تعریف هوش، آزمون هاي گروهي هوش، ضریب هوش اقوام و 
ــتفاده از آزمون هاي هوش و آزمون آدمک عنوان هاي  ــن و محدویت هاي اس ملل مختلف، محاس

برخي مباحث کتاب هستند.

4. کریمي، عبدالعظیم؛ آسیب شناسي آموزش خالقیت: چگونه خالق پروري نکنیم!؛ 
تهران: منادي تربیت، 1390، ۲04 ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: معلم/ مدیر

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: پرورش خالقیت/ آسیب شناسي/ تعلیم و تربیت/ علوم تربیتي

ــزه ي خالقیت، صورت بندي  ــع پنهان اما نافذ در کاهش انگی چکی�ده: یكي از بزرگ ترین موان
ــت. این همان اقدامي  ــدن اس عوامل خالقیت، به قصد آموزش آن به افراد دیگر براي خالق ش
ــده در آموزش وپرورش رسمي، به منظور توسعه و تقویت  ــت که اغلب متولیان به کار گرفته ش اس
ــي و پرورشي در حال برنامه ریزي و انجام آن هستند. کتاب  ــه هاي خالق، در مراکز آموزش اندیش
ــت، و بازپرداخت »آموزش  ــناخت واگراي پدیده ي خالقی ــم نگارنده، به قصد بازش ــر به زع حاض
ناپذیري« آن به نگارش درآمده است تا در تعامل با آرا و اندیشه هاي مخالف و معارض خوانندگان 
ــانده شود. کتاب شامل پنج فصل با این عنوان هاست: مرگ  اهل نظر، به نقد و بحث بیش تر کش
ــتره ي روش ها؛  ــتر تعلیم و تربیت؛ فرضیه هاي پدیدآیي خالقیت؛ خالقیت در گس خالقیت در بس

نقل و نقد آموزش خالقیت؛ خالقیت به روایت خالقان بزرگ.
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ــهد: ضریح  ــاز، محمدعلي؛ آش�نایي با تدریس کتب هدیه هاي آس�مان؛ مش 5. چیت س
آفتاب، 1389، 144 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم/ دانشجویان تربیت معلم 

• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني
ــماني/  ــي/ تعلیمات دیني/ هدیه هاي آس • کلم�ات کلی�دي: روش تدریس/ راهنماي آموزش

دروني سازي تربیت دیني 

چکیده: کتاب حاضر براي مطالعه ي دانشجویان دوره هاي کارداني و کارشناسي رشته ي آموزش 
ــود کیفیت تدریس تعلیمات دیني )هدیه هاي  ــي تدوین و در آن راه حل هایي به منظور بهب ابتدای
ــماني( ارائه شده است. اهمیت و ضرورت تعلیم و تربیت دیني در دوره ي ابتدایي، برنامه ریزي  آس
ــد و  ــي تعلیم و تربیت دیني، اهداف کلي تعلیم و تربیت دیني در دوره ي ابتدایي، اهمیت رش درس
تكامل درک دیني کودکان، فرایند دروني سازي تربیت دیني، روش ها و الگوهاي تدریس و فرایند 

ارزش یابي برخي مباحث کتاب حاضر هستند. 

6. هویت، سالي؛ آغاز یادگیري علم براي کودکان: آشنایي با حواس پنج گانه؛ شیما 
فتاحي؛ تهران: ذکر، 1389، 1۲0 ص.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي
• کلمات کلیدي: حس هاي پنج گانه/ آموزش علوم/ اندام هاي بدن

ــنوایي، بینایي،  ــامل پنج جلد کتاب درباره ي حس هاي پنج گانه )ش چکیده: مجموعه ي حاضر ش
ــت که در یک مجلد چاپ شده اند. کودکان با مطالعه و مشاهده ي  ــایي، المسه و بویایي( اس چش
تصاویر آن یاد مي گیرند که حس هایشان چگونه کار مي کنند. به عالوه، با استفاده از آزمایش ها و 
ــاده و روشن، تشویق مي شوند تا درباره ي کارکرد اجزاي بدنشان فكر کنند و این ها  توضیحات س
ــتین گام هاي علمي شان را برمي دارند. آشنایي با امواج صوتي، پرده ي  ــت که نخس همه زماني اس
ــم ها، عینک زدن، نابینایي، نرمي و زبري، احساس کننده ها،  گوش، صداهاي زیر و بم، کارکرد چش
هشدارهاي بودار، گرفتگي بیني، حس چشایي، کشف مزه ها و مزه هاي جدید، از جمله ی مباحث 

کتاب هستند.
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ــودرزي، ابوالفضل/ رجبي نژاد، رویا؛ آمادگي جس�ماني به زبان س�اده؛ تهران: بامداد  7. گ
کتاب، 1387، 15۲ ص.

• قطع: رقعي 
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: تربیت بدني 
• کلمات کلیدي: تحرک/ الگوي سالمتي/ فعالیت بدني/ آمادگي جسماني

ــود که افراد  ــماني« به مجموعه اي از ویژگي ها و خصوصیاتي گفته مي ش چکیده: »آمادگي جس
در ارتباط با توانایي هاشان در انجام فعالیت هاي جسماني دارند یا به دست مي آورند. در این کتاب 
ــماني با زباني ساده براي مخاطبان بیان شده است. عناوین  ــش فصل، مباني آمادگي جس طي ش
ــماني چیست؟ چرا باید آمادگي جسماني باالیي داشته باشیم؟  فصل ها از این قرارند: آمادگي جس
ــروع کنیم؟ عوامل آمادگي جسماني و حرکتي کدام اند؟ آمادگي جسماني خود را چگونه  چگونه ش

اندازه گیري کنیم؟ آمادگي جسماني خود را چگونه توسعه دهیم؟ 

ــي، آن؛ آموزش ICT براي کودکان )مجموعه(؛ محمود مزیناني؛ تهران: پیدایش،  8. رون
1389، 5 ج. 

• قطع: رحلي
• مخاطب: دانش آموز 

• موضوع درسي: رایانه
ــن اطالعات/ ذخیره کردن  ــا رایانه/ به کارگیري فرمان ها/ تایپ/ یافت • کلم�ات کلیدي: کار ب

اطالعات/ نگارش متن/ بانک کلمه/ تصویر/ جدول/ طبقه بندي اطالعات

ــود و  ــنا مي ش ــاده، با مفاهیم رایانه اي آش ــن مجموعه کتاب، خواننده به زبان س چکی�ده: در ای
مي آموزد ضمن افزایش مهارت کار با رایانه، از آن براي نگارش متن هاي دلخواه خود بهره بگیرد؛ 
ــتفاده جوید؛  ــته هاي خود اس ــواع تصاویر متحرک و ثابت، صداها و مدل ها براي تزیین نوش از ان
جدول ایجاد کند و اطالعات خود را در قالب جدول تنظیم کند؛ و باالخره یاد مي گیرد با استفاده 

از رایانه ی خود به دنبال مطالب جدید بگردد و اطالعات را جمع آوري، ذخیره و جابه جا کند. 
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9. علوي مقدم، بهنام/ علیزاده، صغري؛ آموزش امال همراه با ش�یوه هاي خالق و متنوع 
و ارزش یابي توصیفي در امال؛ تهران: ابوعطا، 1388، 104 ص.

• قطع: وزیري 
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: زبان آموزي 
• کلمات کلیدي: امال/ روش شناسي/ تدریس/ اختالالت امالیي/ ارزش یابي

ــه منظور تقویت امالي دانش آموزان  چکی�ده: در این کتاب، راهكارهایي براي معلمان و اولیا ب
ــتفاده از بازي هاي متنوع و خالق ارائه مي شود. کتاب در چهار فصل تنظیم شده که  ابتدایي با اس
ــي انواع امال در فصل دوم  ــئله ي امال و نوشتن است. بررس ــامل کلیات و طرح مس فصل اول ش
ــوند و فصل چهارم نیز به ارزش یابي  ــت. در فصل سوم، اختالالت امالیي بررسي مي ش آمده اس

امال اختصاص دارد. 

ــن/ زارعي، عباس؛ آموزش ب�ر پایه ي تفکر خالق؛ تهران: ثامن الحجج،  10. نیازي،  محس
1389، 1۲8 ص.
• قطع:  وزیري

• مخاطب: معلم/ دانشجویان تربیت معلم/ کارشناس
• موضوع درسي: تفكر و پژوهش

• کلمات کلیدي: پرورش خالقیت/ روش تدریس/ تفكر در تعلیم و تربیت/ اصول یادگیري

چکیده: کتاب حاضر درباره ي تفكر و تأمل در یادگیري است و در آن سعي شده، طي 11 فصل 
ــیوه هاي تفكر و خالقیت در زمینه ي تدریس براي استادان دانشگاه ارائه شود. در این کتاب به  ش
ــتادان مخاطب پیش بیني و مورد  ــت که پرسش هاي احتمالي اس زعم نگارنده هدف این بوده اس
بحث قرار گیرد. تفكر در تعلیم و تربیت، نقش تفكر در تعلیم و تربیت، شیوه ي برانگیختن تفكر، 
ــري عنوان هاي برخي فصل هاي  ــیوه هاي ارزش یابي یادگی ــي، ش فواید تفكر تحلیلي، تفكر ارزش

کتاب هستند.
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ــه او  ... ]و دیگران[؛ آموزش به مثابه فرهنگ: بررس�ي فرهنگ آموزش  11. دواي، تاک
ــرکار آراني ... ]و دیگران[؛ تهران: منادي  در ژاپن و مقایس�ه ي آن با آمریکا؛ محمدرضا س

تربیت، 1388، 188 ص.
• قطع:  وزیري

• مخاطب: معلم
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• کلمات کلیدي: آموزش ابتدایي/ ژاپن/ آمریكا/ آموزش وپرورش تطبیقي

ــارکت و فعالیت گروهي  چکی�ده: فرهنگ آموزش و یادگیري در ژاپن بیش تر بر همكاري، مش
تأکید دارد؛ حال آن که در آموزش آمریكایي، رقابت و توانایي فردي بیش تر جلوه مي کند. ژاپني ها 
ــازي دانش آموزان براساس آزمون هاي هوش و پیشرفت تحصیلي مي زنند،  کم تر دست به جداس
ــاوت تحصیلي، فرهنگ رایج  ــاس آزمون هاي متف ــي در آمریكا، گروه بندي دانش آموزان بر اس ول
آموزش و یادگیري است. در این کتاب، تصویري فرهنگي از نظام تربیتي ژاپن در مقایسه با آمریكا 
که مستقیمًا از زبان ژاپني به فارسي ترجمه شده است، به عالقه مندان ارائه مي شود. مطالب کتاب 
ــي در فرهنگ آموزش و یادگیري؛  ــت: بازاندیش ــار فصل با این عنوان ها نگارش یافته اس در چه
کیفیت آموزش وپرورش ژاپن؛ الگویي برایبهسازیآموزش وپرورش جهان؛ آموزش وپرورش قلب ها 

و اندیشه ها و فرهنگ آموزش و یادگیري.

12. فیشر، رابرت؛ آموزش تفکر؛ غالمعلي سرمد؛ تهران: بین المللي گاج، 1388، ۲۲4 ص.
• قطع: : وزیري 
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: تفكر و پژوهش
• کلمات کلیدي: اندیشه/ تفكر/ فلسفه در دوره ي ابتدایي/ تبادل افكار

چکیده: در این کتاب، آخرین روش هاي آموزش تفكر، شیوه ي بحث، استنتاج منطقي و هدایت 
ــت. مخاطبان کتاب،  ــده اس ــوزان دوره هاي ابتدایي و راهنمایي ارائه ش ــد ذهن دانش آم نظام من
ــعه ي ذهن خالق کودکان و نوجوانان و نیز  ــتند که به دنبال توس مدیران، معلمان و اولیایي هس
ــده است:  ــتند. کتاب در هفت فصل با این عناوین تدوین ش ارتقاي کیفیت آموزش کودکان هس
ــتان هایي براي تفكر؛ تدریس  ــي؛ داس ــفه براي کودکان؛ گروه پژوهش  تفكر درباره ي تفكر؛ فلس

جدي؛ فلسفه در کالس؛ فلسفه در برنامه ی درسي.
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ــا/ مزیناني، نونا؛ آموزش دوره ي ابتدایي در کش�ورهاي پیش�رفته؛  ــي، مین 13. کازران
اصفهان: نوشته، 1388، ۲08 ص.

• قطع:  وزیري 
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: آموزش ابتدایي/ تربیت معلم/ اثربخشي/ برنامه ریزي درسي

ــور، با آخرین دستاوردهاي  ــت تا متولیان آموزشي در کش ــعي شده اس چکیده: در این کتاب س
ــوند. در این کتاب نحوه ي اجراي  ــرفته ي دنیا آشنا ش ــورهاي پیش آموزش دوره ي ابتدایي در کش
ــت.  ــده اس ــتان نقد و ارزیابي ش کار گروهي و چگونگي همكاري دانش آموزان در مدارس انگلس
همچنین، چگونگي تقسیم بندي فضاي مدارس و کالس ها براي انجام فعالیت هایي تدوین شده، 
ــرفته ي جهان مورد بحث قرار مي گیرد.  ــورهاي پیش ــي مدارس ابتدایي کش در قالب نظام آموزش
ــه و  ــت که عناوین برخي از آن ها عبارت اند از: طراحي فیزیكي مدرس ــامل ده  فصل اس کتاب ش
ــواع همكاري گروهي؛ انتخاب گروه ها؛  ــي؛ چرا کودکان باید در گروه کار کنند؟؛ ان محیط آموزش

اداره ي گروه ها؛ برنامه ریزي درسي.

ــهیال؛ آموزش راه هاي یادگیري؛ تهران: کورش چاپ، 1390، ۲74  ــحاق، س 14. حاجي اس
ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي
ــي/ روش  • کلم�ات کلیدي: آموزش وپرورش ایران/ علوم تربیتي/ روش تدریس/ روش شناس

یادگیري

ــت. چه مي شود که این  چکیده: براي هر کودک »یادگیري« تجربه اي طبیعي و لذت بخش اس
لذت با ورود او به مدرسه به یک »مسئله« تبدیل مي شود و مرتب باید براي حل آن چاره اندیشي 
ــاده و روان توضیح داده شده است. کتاب ابتدا  کرد؟ در این کتاب روش هاي یادگیري به زباني س
ــت و یكم، نقش نظریه هاي  با یک مقدمه ي کلي به  ویژگي هاي یاددهي و یادگیري در قرن بیس
ــیم، مي پردازد. سپس در  یادگیري در نوع آموزش و چرا باید به دنبال راه هاي جدید یادگیري باش
ــرح مي دهد. عنوان هاي فصل ها از این قرارند: فصل  ــار فصل نقش خانواده را در یادگیري ش چه
ــوم: خانواده ي  اول: خانواده ي الگوهاي اجتماعي؛ فصل دوم: خانواده ي اطالعات پردازي؛ فصل س

رفتاري؛ فصل چهارم: خانواده ي انفرادي. در پایان الگوي ترکیبي تدریس تبیین شده است.
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ــوده؛ آم�وزش کودکان الکترونیک�ي مطابق با آخرین اس�تاندارد  15. مقصودي، س
جهاني ICDL؛ کرمان: دارکوب، 1388، ۲ ج.

• قطع: رحلي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: رایانه
ــا رایانه/  ــي ب ــدوز/ word/ تایپ/ Excel/ اینترنت/ نقاش ــه/ وین • کلم�ات کلی�دي: رایان

راهنماي آموزشي

ــاده و به همراه تمرین هایي مصور، با مباني  چکیده: در جلد اول این کتاب، مخاطبان به زبان س
ــخت افزاري و نرم افزاري، اقدامات امنیتي، سیستم عامل ویندوز و نحوه ي  ــمت هاي س رایانه، قس
ــوند. در جلد دوم نیز خوانندگان با انجام  ــنا مي ش ــي کردن در رایانه آش کار با آن ، و هم چنین نقاش
تمرین هاي ساده و گام به گام، با برنامه ي word، تایپ متن در قالب هاي متفاوت، انتخاب متن، 
 Email ــاختن ــتفاده از آن ، و نیز س چاپ کردن متن، برنامه ي Excel، اینترنت و چگونگي اس

آشنا مي شوند. 

ــیا/ پیت، آن؛ آموزش مفاهیم عل�وم )مجموعه(؛ مریم پورثاني؛  16. وایت هاوس، پاتریش
تهران: پیدایش، 1387، 3 ج.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي 
ــناور/ فرورفتن/ میزان  ــام ش ــاعت/ امروز/ فردا/ تقویم/ اجس ــب/ س • کلمات کلیدي: روز/ ش

شناوري/ حرکت/ آزمایش/ غلتیدن

ــدن و غلتیدن، موضوع سه عنوان کتاب از مجموعه ي آموزش مفاهیم  ــناور ش چکیده: زمان، ش
علوم است که کارشناسان پایه ي دوم ابتدایي آن را براي دانش آموزان این پایه مناسب تشخیص 
ــاده و روان و تصاویر رنگي، کودکان  ــعي مي کند با زبان س ــت نگارنده س داده اند. در کتاب نخس
ــنا کند. در  ــاعت و تقویم آش ــب، امروز، فردا، طول زمان، روزهاي تعطیل، س را با مفاهیم روز، ش
ــدن اجسام در آب آشنا مي شوند و درباره ي میزان شناوري  ــناور ش کتاب دوم کودکان با مفهوم ش
یا فرورفتگي برخي اجسام اطالعاتي به دست مي آورند. کتاب سوم هم مي کوشد با بهره گیري از 
تصاویر متنوع، طراحي شاد و جالب، کودکان را با مفهوم حرکت، غلتیدن و تفاوت برخي اشیا در 
ــازد. نویسندگان کوشیده اند این مجموعه به گونه اي طراحي شود که هم سرگرم  غلتیدن آشنا س
ــد و هم عالقه ي کودکان را به مطالعه و یادگیري بیش تر کند. کتاب واژه نامه و نمایه  کننده باش

نیز دارد. 
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ــعلي؛ آموزش مهارت هاي اجتماع�ي به کودکان و  ــین خانزاده  فیروزجاه، عباس 17. حس
نوجوانان؛ گرگان: رشد فرهنگ، 1389، ۲8۲ ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم/ والدین

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• کلمات کلیدي: روان شناسي/ مهارت اجتماعي/ نظریه ها/ آموزش/ برنامه ي درسي

ــي به کودکان و نوجوانان تدوین  چکی�ده: کتاب حاضر در زمینه ي آموزش مهارت هاي اجتماع
ــت با مطالعه ي نتایج آخرین پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه ي  ــیده اس ــده و نگارنده کوش ش
ــوزش مهارت هاي اجتماعي را، از  ــاي اجتماعي کودکان و نوجوانان، زوایاي متفاوت آم مهارت ه
ــي فراهم کردن زمینه اي براي انتقال  ــب تا آخرین مراحل آموزش، یعن انتخاب نوع مهارت مناس
ــاب در پنج فصل با این  ــي کند. بدین منظور کت ــده، بررس ــي مهارت هاي یاد داده ش و تعمیم ده
ــه و مدل هاي مربوط به  ــي در کودکان؛ نظری ــت: تحول قابلیت اجتماع ــده اس مباحث تدوین ش
ــول اجتماعي؛ تعریف و توصیف مهارت هاي اجتماعي و قابلیت اجتماعي؛ آموزش مهارت هاي  تح
ــي مهارت هاي اجتماعي. مخاطبان کتاب،  ــي؛ معرفي برخي از مهم ترین برنامه هاي درس اجتماع
والدین، معلمان، دانشجویان، پژوهشگران و متخصصان عرصه هاي فعالیت هاي بالیني و... هستند.

ــران: دانژه، 1387،  ــري، علیرضا؛ آم�وزش مهارت هاي زندگي )مجموعه(؛ ته 18. جزای
10 ج.

• قطع: پالتویي 
• مخاطب: دانش آموز/ معلم

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 
ــئله/ خودآگاهي/ تصمیم گیري/ ارزیابي نتایج/  • کلم�ات کلیدي: مهارت هاي زندگي/ حل مس

مدیریت هیجانات/ تفكر انتقادي/ سازگاري/ تاب آوري/ فشارهاي رواني/ روابط اجتماعي

ــازگارانه و مثبت را به  ــي رفتار س ــاي زندگي« توانای ــه ي »آموزش مهارت ه چکی�ده: مجموع
ــورت مؤثر با نیازها و چالش هاي روزمره ي  ــان خود آموزش مي دهد تا آن ها بتوانند به ص مخاطب
ــا جمع بندي دقیقي از  ــن مجموعه به مخاطبان کمک مي کند ت ــود برخورد کنند. مطالعه ي ای خ
ــت آورند و زندگي خوب و موفقي داشته باشند. عناوین ده جلدي  ضعف ها و قوت هاي خود به دس
ــارت ارتباط مؤثر،  ــاب آوري، راهنماي قاطعیت ورزي، مه ــه عبارت اند از: راهنماي ت این مجموع
مهارت تصمیم گیري، مهارت تفكر انتقادي، مهارت حل مسئله، مهارت خودآگاهي، مهارت کنترل 

خشم، مهارت مدیریت استرس و مهارت مدیریت هیجانات.
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19. ورنون، آن؛ آموزش مهارت هاي زندگي: رش�د هیجاني، اجتماعي، ش�ناختي و 
خود؛ مهرداد فیروزبخت؛ تهران: دانژه، 1388، 31۲ ص.

• قطع: رحلي 
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 
ــد/ فعالیت هاي فوق برنامه/ رشد هیجاني/ رشد اجتماعي/ رشد  • کلمات کلیدي: کودکان/ رش

شناختي/ مهارت هاي زندگي

ــي جامعي را  ــه جلدي »مهارت هاي زندگي«، برنامه ي درس چکیده: جلد اول از مجموعه ي س
ــتان، مفاهیم  ــالمت روان مي گذارد تا به کودکان دوره ي دبس ــار مربیان و متخصصان س در اختی
سالمت را یاد بدهند و به آن ها بیاموزند مسیر زندگي شان را در میان مشكالت وضعیتي و رشدي 
ــد اجتماعي و رشد  ــد هیجاني، رش ــد خود، رش پیدا کنند. کتاب حاوي 80 فعالیت در حیطه ي رش

شناختي است. 

20. مورداک، کت ... ]و دیگران[؛ آموزش و ارزش  یابي مهارت هاي زندگي )مجموعه(؛ 
حسین دانش فر؛ تهران: فاطمي، 1388، 5 ج.

• قطع: وزیري 
• مخاطب: معلم 

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 
• کلمات کلیدي: راهنماي مهارت هاي زندگي/ مهارت هاي اجتماعي/ انعطاف پذیري کودکان/ 
ــارت  فكر کردن/  ــادي/ پرورش مه ــگري/ تفكر انتق ــراري ارتباط/ پرسش ــاد به نفس/ برق اعتم

مهارت هاي اجتماعي/ کار گروهي/ راهنماي آموزشي/ معلم

ــاي گوناگون، به معلم  ــنده با ارائه ي روش ها و تمرین ه چکی�ده: در این مجموعه کتاب، نویس
ــي به خود بار بیایند و  ــاگردان خود کمک کند تا متك ــد که چگونه از لحاظ عاطفي به ش مي گوی
ــش  ــند. انعطاف پذیري، برقراري ارتباط و مقابله با تعارض، پرس از مهارت هاي کافي برخودار باش
ــنده یک  ــتند که به نظر نویس ــیار مهمي هس کردن، فكرکردن و کار گروهي از مهارت هاي بس

دانش آموز باید از آن ها برخوردار باشد. 
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ــن پور، بهرام؛ آموزش و پرورش تطبیق�ي: مباني، اصول و روش ها؛ تهران:  21. محس
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انساني دانشگاه ها )سمت(، 1389، 104 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلم�ات کلی�دي: آموزش و پرورش تطبیقي/ تاریخ تحول/ روش هاي تحقیق/ علوم تربیتي/ 

تجارب آموزشي

ــمار مي رود که  چکیده: آموزش و پرورش تطبیقي، یكي از زیر مجموعه هاي علوم تربیتي به ش
ــود با تحقیق در نظام هاي آموزش و پرورش و آموزش عالي سایر جوامع و  ــش مي ش در آن کوش
ــود. در این کتاب چند مبحث اصلي  ــورها، به بهبود و اعتالي فرایند تعلیم و تربیت کمک ش کش
ــت. مؤلف به جاي ارائه ی  اطالعات، به  ــده اس ــي ش در قلمروي آموزش و پرورش تطبیقي بررس
ــرورش تطبیقي، رویكردها و روش هاي  ــي، مفاهیم کلیدي آموزش و پ توصیف نظام هاي آموزش
ــش و ضوابط بهره گیري از تجارب  ــا خوانندگان بتوانند، با نحوه ي پژوه ــت ت تحقیق پرداخته اس

آموزشي سایر کشورها آشنا شوند.

22. آتش پور، سید حمید/ کاظمي، احسان؛ آموزش هوش هیجاني به کودکان )راهنماي 
والدین و مربیان(؛ تهران: ابوعطا، 1390، 1۲0 ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: معلم/ والدین/ مشاور
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• کلمات کلیدي: هوش هیجاني/ روابط با دیگران/ قدرت سازگاري/ مقابله با استرس

چکیده: هوش هیجاني را توانایي شناسایي، درک، کنترل و نمایش صحیح هیجانات دانسته اند. 
ــت. در این کتاب  ــازگاري صحیح با موقعیت هاي اجتماعي اس در واقع، هوش هیجاني قدرت س
تالش شده است به مربیان و والدین آموزش داده شود که چگونه به صورت گام به گام و از طریق 
ــترس، قصه گویي، شعر، نمایش، موسیقي،  ــاهده کردن، آموزش مقابله با اس روش هایي چون مش

راهبردهاي رفتاري و تعامالت کالسي، هوش هیجاني را در کودکان پرورش دهند.
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ــكا، لین؛ آم�وزش هوش هیجاني به ک�ودکان: پنجاه تمری�ن جالب براي  23. نام
خانواده ه�ا، آموزگاران و روان درمانگران؛ نصرت اهلل یوسفي؛ تهران: به تدبیر، 1388، 1۲۲ 

ص.
• قطع:  وزیري

• مخاطب: معلم
• موضوع درسي: علوم تربیتي

ــوش هیجاني/ اختالالت رفتاري هیجاني/ مهارت هاي زندگي/ برخورد با  • کلمات کلیدي: ه
احساسات

ــتفاده از هوش هیجاني و به کارگیري هیجانات براي تبدیل شدن  چکیده: این کتاب درباره ي اس
ــتفاده ي صحیح از احساسات، بحث می کند. با آموزش هوش هیجاني به  به فردي نیرومند در اس
ــد تا آنان بتوانند با تفسیر و به کارگیري  ــید و موجب ش کودکان، مي توان به رفتار آن ها نظم بخش
ــد؛ چون براي  ــه و عمل کنن ــب با ضرورت هاي موقعیت اجتماعي، اندیش ــان، متناس احساساتش
ــي  ــتن هوش هیجاني )EQ( مهم تر از بهره ي هوش ــت در روابط اجتماعي و زندگي، داش موفقی
ــات را به طور پایه اي بشناسیم، آموزش مهارت هاي  ــازوکار برخورد با احساس ــت. اگر س )IQ( اس
ــودک صاحب مهارت هایي  ــان خواهد بود. با آموزش این مهارت ها، ک ــوش هیجاني کاماًل آس ه

ارزشمند براي مدیریت زندگي خود خواهد بود.

24. فروتني، علي اکبر؛ آنچه باید از سالمت دهان و دندان بدانید؛ تهران: شایان نمودار، 
1390، ۲۲0 ص.
• قطع:  وزیري

• مخاطب: معلم/ والدین/ مربي بهداشت
• موضوع درسي: علوم تجربي

• کلمات کلیدي: بهداشت دهان و دندان/ سالمت/ دندان پزشكي/ آموزش علوم

ــت مدارس و اولیاي دانش آموزان تدوین  چکیده: کتاب حاضر به منظور مطالعه ي مربیان بهداش
ــاده به همراه تصویر در زمینه ي اهمیت مراقبت از دندان ها،  ــده و حاوي اطالعاتي به زبان س ش
مسواک زدن، و جلوگیري از پوسیدگي و بیماري هاي دندان است. کتاب در ۲9 فصل با عناویني از 
این دست نگارش یافته است: تغذیه، رویش دندان ها، مسواک، نخ دندان، ارتودنسي، عصب کشي، 

دندان مصنوعي، سفیدکردن دندان، ایمپلنت، و...
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ــریفان، امین؛ آنچه هر معلم باید بدان�د: آموزش مهارت هاي  ــریفان، احمد/ ش 25. ش
پژوهش؛ تهران: زرباف اصل، 1387، 14۲ ص.

• قطع:  وزیري 
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: تفكر و پژوهش
• کلمات کلیدي: تحقیق/ گزارش نویسي/ مهارت هاي زندگي

چکیده: یادگیري پژوهش محور در زمره ي رویكردهایي است که به جاي تأکید بر دانش اندوزي، 
ــاس  ــتند، توجه دارد. معلمي که بر اس به تمرین مهارت هایي که براي زندگي الزم و ضروري هس
ــردازد، فرصت  هایي را براي دانش آموزانش فراهم مي کند تا هر یک  ــن رویكرد به آموزش مي پ ای
ــب با عالقه ها، توانایي ها و نیازهاي فردي خود، به طور عملي به یادگیري بپردازند. در این  متناس
ــي هاي علمي،  ــر توضیح مفهوم پژوهش و مهارت هاي الزم براي کاوش و بررس ــاب عالوه ب کت
ــده است. کتاب شامل دو بخش  رهنمودهایي به منظور هدایت پژوهش هاي دانش آموزي ارائه ش
با این موضوعات است: آموزش مهارت هاي علمي کاوش و آموزش مهارت هاي علمي بررسي. 

26. جعفري، الله؛ قصه هاي پیامبران: ابراهیم )ع( به دنیا آمد؛ تهران: افق، 1389، 16 ص.
• قطع: خشتي

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: قرآن

• کلمات کلیدي: نمرود/ ابراهیم )ع(/ آزر بت تراش/ داستان قرآني

ــوي او آزر، بت تراش  ــه دنیا آمد به نام ابراهیم. عم ــتمگر، کودکي ب چکی�ده: در زمان نمرود س
ــنگ و چوب بت مي ساخت و به بت خانه مي سپرد. مردم به بت خانه مي رفتند و بت ها را  بود. با س
ــتیدند. اما ابراهیم)ع( از کار آن ها خوشش نمي آمد و در این فكر بود که براي مردم نادان  مي پرس
ــرت ابراهیم)ع( در این کتاب  ــتان آزر بت تراش و کودکي و نوجواني حض ــد. داس چاره اي بیندیش
ــت. دو کتاب ابراهیم)ع( در بتخانه و  ــي شده اس ــاده و نثر روان براي کودکان بازنویس به زبان س

ابراهیم)ع( در آتش این قصه را کامل می کنند.
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27. جعفري، الله؛ قصه هاي پیامبران: ابراهیم)ع( در آتش؛ تهران: افق، 1389، 1۲ ص.
• قطع: خشتي

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: قرآن

• کلمات کلیدي: نمرود/ حضرت ابراهیم)ع(/ گلستان شدن آتش/ داستان قرآني

ــد. شعله هایش آرام آرام سرد شدند و آتش به دستور خدا به  ــي رام ش چکیده: ناگهان آتش وحش
ــحال و خندان از باغ بیرون آمد. آدم ها هاج و واج نگاهش  ــد. ابراهیم، خوش ــبز تبدیل ش باغي س
ــاده و  ــت به دهان مانده بود: یعني چه؟! در این کتاب، کودکان با زباني س مي کردند. نمرود انگش
ــتان حضرت ابراهیم)ع( و به آتش انداخته شدنش توسط نمرود و گلستان شدن آتش  روان با داس

بر این پیامبر بزرگ خدا آشنا مي شوند.

28. جعفري، الله؛ قصه هاي پیامبران: ابراهیم)ع( در بتخانه؛ تهران: افق، 1389، 1۲ ص.
• قطع: خشتي

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: قرآن

• کلمات کلیدي: ابراهیم)ع(/ شكستن بت ها/ داستان قرآني

ــزرگ مي دهد. مردم از  ــت بت ب ــكند و تبر را به دس چکیده: حضرت ابراهیم)ع( بت ها را مي ش
جشن برمي گردند و بت ها را شكسته مي بینند. مي فهمند که کار ابراهیم)ع( است. از او مي خواهند 
ــما انجام  ــان کند. او در جواب مي گوید: چرا بت هایي را که هیچ کاري براي ش ــت کارش را بی عل
نمي دهند، مي پرستید؟ بت هایي که با دستان خودتان مي تراشید. عده اي مخالف او هستند، عده اي 
ــت  ــد و با خود مي گویند نكند ابراهیم راس ــده اي به فكر فرو مي رون ــد و ع ــه مي خوانن او را دیوان
ــتان بت شكني  ــاده و روان، کودکان با داس ــتاني و با نثري س مي گوید. در این کتاب به زبان داس

حضرت ابراهیم)ع( آشنا مي شوند. تصاویري متن را همراهي مي کنند.
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ــرت جي.، مارزینو ... ]و دیگران[؛ ابعاد تفکر دربرنامه ریزي درس�ي و تدریس؛  29. راب
قدسي احقر؛ تهران: یسطرون، 1389، 341 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم/ مدیر/ دانشجویان تربیت معلم/ کارشناس

• موضوع درسي: تفكر و پژوهش
• کلمات کلیدي: اندیشه و تفكر/ برنامه ریزي درسي/ روش تدریس/ فراشناخت

ــتند. در این کتاب طي  ــي آموزش وپرورش هس چکیده: مخاطبان کتاب حاضر برنامه ریزان درس
ــي مورد مطالعه قرار مي گیرد. تفكر به عنوان  هفت فصل ابعاد مختلف تفكر در برنامه ریزي درس
ــاس آموزش، فراشناخت،  تفكر انتقادي و خالق، فرایندهاي تفكر، مهارت هاي محوري تفكر،  اس
ــوب عنوان ها فصل هاي این  ــاي درس با تفكر و کاربرد چارچ ــه ي دانش مربوط به حوزه ه رابط

کتاب هستند.

ــب زاده؛ تهران: ذکر،  ــهرام رج ــگ، کالریس؛ احساس�ات کوچک )مجموعه(؛ ش 30. هون
1388، 10 ج.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 
ــد/  ــاس/ آموزش کودکان/ بي حوصلگي/ ترس/ حس • کلم�ات کلی�دي: روابط عاطفي/ احس

خوش حالي/ ناکامي/ عصبانیت/ غمگیني

ــاني که به آن ها  ــت و براي بچه ها و کس ــد عاطفي اس چکیده: مجموعه ي حاضر درباره ي رش
اهمیت مي دهند، نگاشته شده است. کتاب شامل نقاشي هایي از کودکان درباره ي احساسات خوب 
و بد آن ها، به همراه نوشته هایي کوتاه و ساده در این زمینه است. کتاب حاضر در واقع به منظور 
آشنایي کودکان با احساسات خود و رشد عاطفي آن ها فراهم آمده است و به آن ها کمک مي کند، 
بهتر درباره ي احساسات خود حرف بزنند و آن ها را ابراز کنند. عناوین این مجموعه از این قرارند: 
ــاس بد یعني چه؟، بي حوصله یعني چه؟، ترس یعني چه؟، حسود یعني  ــاس یعني چه؟، احس احس

چه؟، خوش حال یعني چه؟، دلسرد یعني چه؟، عصباني یعني چه؟ و غمگین یعني چه؟
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ــي؛ تهران: تیمورزاده/  ــور ـ مالینوس، جنیفر؛ اخت�الل در خواندن؛ مرجان حاجي بابای 31. م
طبیب، 1389، 36 ص.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز/ معلم/ والدین

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: داستان/ اختالل در خواندن/ خوانش پریشي

ــنا مي شوند که به »اختالل در  ــارا آش چکیده: مخاطبان در این کتاب با دختر کوچكي به نام س
ــف  ــه کمک دیگران مي تواند خیلي بهتر بخواند و کش ــت. اما او با تمرین و ب ــدن« مبتالس خوان

مي کند که استعداد فوق العاده اي دارد که هرگز فرصتي براي بروز آن نداشته است.

32. لچر، دنیس بي ... ]و دیگران[؛ ارتباط با کودکان از طریق داستان: استفاده از داستان 
براي آسان سازي برقراري ارتباط با کودکان؛ منیژه بهبودي/ سید جلیل شاهري لنگرودي؛ تهران: 

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1389، ۲16 ص.
• قطع: وزیري

• مخاطب: معلم/ والدین
• موضوع درسي: تفكر و پژوهش

• کلمات کلیدي: روابط خانوادگي/ فرزندخواندگي/ قصه درماني

ــان مي دهد چگونه  ــجم، به والدین نش ــي منس ــاده و به روش چکیده: کتاب حاضر به زباني س
ــف کند. این کتاب  ــتان هایي خلق کنند که به کمک آن ها، کودک بتواند مفاهیم جدید را کش داس
ــت و به متخصصان و  ــده اس ــوتا« تهیه ش با همكاري »مرکز روابط عاطفي خانواده« در »مینه س
ــا را برعهده مي گیرند،  ــتي آن ه ــه والدیني که کودکاني را به فرزندي پذیرفته اند یا سرپرس ــز ب نی
ــا 3، ابتدا پایه ي نظري کامل و اطالعاتي مفصل  ــک مي کند. در این کتاب در فصل هاي 1 ت کم
ــطح پیشرفت ارائه شده است. سپس مدل فعال  درباره ي روش هاي درمان و چگونگي ارزیابي س
ــتان ها و ایجاد رابطه، درمان و آموزش، به والدین معرفي  دروني کودک و چگونگي عملكرد داس
ــفابخش از خود خلق  ــتان هایي ش ــت. به این ترتیب، والدین مي آموزند که چگونه داس ــده اس ش
ــار او را اصالح  ــان را ارتقا دهند و رفت ــه ي عاطفي با کودکش ــتفاده از آن ها، رابط ــد تا با اس کنن
ــتفاده از انواع داستان ها، از جمله  ــرح چگونگي اس ــندگان طي فصل هاي 4 تا 7 به ش کنند. نویس

داستان هاي حق طلبانه، کودک موفق و »روان تكان« مي پردازند.
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ــیني ایرج، جالل الدین؛ ارزش یابي براي یادگی�ري: نگاهي نو به ارزش یابي  33. حس
کیفي � توصیفي؛ تهران: وراي دانش، 1389، 198 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: ویژگي هاي عاطفي و اجتماعي دانش آموزان/ یاددهي و یادگیري/ ارزش یابي 

کیفي توصیفي

ــم حرفه اي، یاد  ــت. براي معل ــراي یاد گرفتن«، اصلي ترین کار معلم اس چکی�ده: »یاد دادن ب
ــه از درون آن مي تواند توان و مهارت  ــت ک ــن اس گرفتن هاي دانش آموزان دریچه اي باز و روش
ــد. در این مجموعه تكنیک هایي به منظور  ــكارا ببیند، بیازماید و ارتقا بخش حرفه اي خودش را آش
ــوزان در پنج فصل با  ــاختار و نحوه ي یاددهي و یادگیري دانش آم ــر معلمان با س ــنایي بیش ت آش
ــت: گذري بر روند فعالیت هاي یاددهي و یادگیري؛ چرا ارزش یِابي  ــده اس این عنوان ها آورده ش
ــاي یاددهيـ   ــي و توصیفي؛ انطباق روش ه ــاي ارزش یابي کیف ــداف و ویژگي ه ــي؟؛ اه توصیف
ــي در کالس. هم چنین در  ــراي ارزش یابي کیفي و توصیف ــا عملكرد مغز؛ مراحل اج ــري ب یادگی
ــت با عنوان هاي جدول مشخصات دانش آموزان، جدول غیبت  ــش مجموعه پیوس پایان کتاب ش
دانش آموزان، جدول ثبت نتیجه ي ارزش یابي دانش آموزان به تفكیک دروس، جدول ویژگي هاي 

عاطفي و اجتماعي دانش آموزان ارائه شده است.

34. یوسفي، حمیدرضا؛ ارزش یابي توصیفي؛ تهران: کالج برتر، 1390، 150 ص.
• قطع: رقعي

• مخاطب: معلم
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• کلمات کلیدي: ارزش یابي توصیفي/ هدف هاي آموزشي/ پوشه ي کار/ خودسنجي

ــتن نگاه جدید به ارزش یابي را مورد بحث قرار  چکیده: نگارنده در این مجموعه ابتدا لزوم داش
داده و سعي کرده است تا خواننده را با نگرش جدیدي که نسبت به ارزش یابي دارد، همراه سازد. 
در ادامه، چیستي ارزش یابي را با ارائه ي تعاریف متعدد از ارزش یابي به بحث گذاشته و در نهایت 
ــت. در پایان  ابزارهاي ارزش یابي و چگونگي کاربرد آن را در فرایند یاددهي ـ یادگیري آورده اس
کتاب نمونه اي کامل از یک پوشه ي کار با اهدافي چون خودسنجي و فراهم آوردن موقعیت هاي 
مفید یادگیري با پرورش نگرش هاي مثبت در فراگیرنده براي یكي از دروس طراحي شده است.
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ــته، 1389، 171  35. یارعلي، جواد؛ ارزش یابي توصیفي: ابزار و روش ها؛ اصفهان: نوش
ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: ارزش یابي توصیفي/ یاددهي ـ یادگیري/ تحوالت فراگیرندگان/ علوم تربیتي

ــدگان را با روش ها و فنون  ــي توصیفي، معلم تغییرات و تحوالت فراگیرن چکی�ده: در ارزش یاب
ــرفت یا اهداف از  ــاس شاخص هاي پیش ــروح و بر اس ــي مي کند و به صورت مش متفاوتي بررس
ــكلي غیرنمره اي به اطالع دانش آموزان و اولیاي آنان مي رساند. در کتاب  ــده، به ش پیش تعیین ش
ــي  ــتفاده در ارزش یابي توصیفي بررس ــا، روش ها و فنون مورد اس ــه فصل ابزاره ــر طي س حاض
ــده اند و یک راهنماي عملي براي استفاده از این سازوکارها فراهم آمده است. کلیاتي درباره ي  ش
ــي و انواع آن، اهمیت و ضرورت ارزش یابي و مراحل و چگونگي آن، موضوع هاي فصل  ارزش یاب
ــوم به  ــود. فصل س ــتند. در فصل دوم به ابزارها و روش هاي ارزش یابي پرداخته مي ش اول هس
توضیحات مربوط به نمونه برگ هاي ارزش یابي توصیفي اختصاص دارد. در پایان کتاب پیوست ها 

و منابع گنجانده شده است.

ــس؛ ارزش یابي کیفي )توصیفي(: اهداف، انتظارات آموزش�ي و  36. غروي، امان نف
فهرست ارزیابي؛ گرگان: مختومقلي فراغي، 1389، 119 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم/ والدین/ دانشجویان تربیت معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: آموزش وپرورش/ ارزش یابي/ فهرست ارزیابي/ آموزش معلم

ــد یادگیري،  ــراي ارزیابي در حین فراین ــده ب ــي از ابزارهاي ارزیابي پیش بیني ش چکی�ده: یك
ــط معلم با در نظر گرفتن اهداف  ــت که توس ــت عملكردي« اس ــت ارزیابي« یا »فهرس »فهرس
درس، شرایط محیطي و فعالیت هاي فراگیرندگان، قبل از تدریس تهیه و در حین فعالیت درسي 
ــت ارزیابي براي درس هاي کالس  ــط فراگیرنده تكمیل مي شود. کتاب حاضر حاوي فهرس توس
ــت و براي مطالعه ي آموزگاران پایه ي اول، دانشجویان تربیت معلم و اولیا در سه  اول ابتدایي اس
بحش کلیات، فهرست ارزیابي درس هاي اول ابتدایي و چند نمونه سؤال )یا تكلیف( با جدول هاي 

ارزیابي تدوین شده است.
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37. مجدفر، مرتضي؛ ازوپ در کالس درس: بازي ها، فعالیت ها و پژوهش هاي خالقیت محور 
بر مبناي تمثیل ها و افسانه هاي ازوپ؛ تهران: امرود، 1388، 96 ص.

• قطع: رقعي 
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: تفكر و پژوهش
• کلمات کلیدي: افسانه/ داستان/ خالقیت/ تمرین

چکیده: در این کتاب، نگارنده با بهره گیري از افسانه ها، تمثیل ها و داستان هاي شناخته شده ي 
ــا توجه به ذوق و  ــن و پژوهش خالقیت محور، ب ــازي، فعالیت، تمری ــان، تعدادي ب ــران و جه ای
عالقه ي کودکان مطرح مي کند که مي تواند در بهبود سواد خواندن آن ها مؤثر باشد. از خوانندگان 
ــتان، اتفاقات، رویدادها و حوادث آن ها را دسته بندي  انتظار مي رود پس ازپایان مطالعه ي هر داس
ــتان، مكان ها، خط سیر زماني و ابزارها و وسایل  ــش هایي درباره ي قهرمانان داس کنند و به پرس
ــتگي بین رویدادها و حوادث داستان را  ــتان پاسخ گویند. همچنین، آنان باید پیوس موجود در داس
ــتین بار در متن با آن ها روبه رو شده اند، مشخص سازند  بازنمایي کنند و کلماتي را که براي نخس

و معناي آن ها را با کلمات دیگري که مي شناسند، نشان دهند.

ــدي کرجي بان، زهره/ کفاش، حمیدرضا؛ اس�تفاده از فیلم آموزش�ي در کالس  38. عاب
درس؛ تهران: محراب قلم، 1389، 7۲ ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: فیلم آموزشي در کالس درس/ آموزش معلم

ــتفاده ي معلمان نوشته شده و در آن روش هاي اصلي و کاربردي  چکیده: کتاب حاضر براي اس
ــتفاده از فیلم آموزشي در کالس معرفي مي شود. نگارندگان مي کوشند طي شش فصل ارزش  اس
واقعي فیلم آموزش را در افزایش مهارت ها و تجربه هاي یادگیري دانش آموزان و بسط و توسعه ي 
ــان دهند. طبقه بندي دیجیتالي بلوم، استفاده از فیلم آموزشي  تجارب فرهنگي آنان به معلمان نش
در کالس درس، اصول اولیه ي استفاده از فیلم آموزشي در کالس درس، فیلم آموزشي به عنوان 
ــتند. نمونه اي از  ــوزش، و تجزیه و تحلیل فیلم عنوان فصل هاي کتاب هس ــزاري در فرایند آم اب
ــي در صفحات پایاني  ــي ـ انگلیس به کارگیري فیلم کوتاه در فرایند یادگیري، و واژه نامه ي فارس

کتاب درج شده اند.
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ــاناز محمدپور؛ تهران: تیمورزاده/ طبیب،  39. روکا، نوریا؛ اش�یا از چه ساخته شده اند؟؛ س
1389، 36 ص.
• قطع: خشتي

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: علوم تجربي

• کلمات کلیدي: اشیا/ ساختن/ آموزش علوم

ــاهده ي تصویرهاي رنگي  ــان این کتاب و مش ــاده و آس چکیده: کودکان با مطالعه ي مطالب س
ــیدني ها، پوشیدني ها، وسایل زندگي،  ــنا مي شوند که در ترکیب خوردني ها، نوش آن، با موادي آش
ــین و... کاربرد دارند. در پایان کتاب فعالیت هایي براي کودکان و  ــایل مدرسه، خانه، پل، ماش وس

نیز راهنمایي والدین در راستاي مطالب کتاب درج شده اند.

ــه، 1389، 3۲  ــرین وکیلي؛ تهران: مدرس 40. هاجكینز، فران؛ اگر تو بچه ي من بودي؛ نس
ص.

• قطع: رحلي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي
• کلمات کلیدي: عادات و رفتار حیوانات/ فرزندپروري حیوانات/ علوم تجربي

ــو را براي دیدن  ــو در آب راه مي رفتم و ت ــودي، جلوي ت ــه اردک من ب ــر تو بچ چکی�ده: »اگ
ــاده و جمالت  ــگفتي هاي دریاچه ها و آبگیرها راهنمایي مي کردم.« کودکان با خواندن متن س ش
کوتاه این کتاب و مشاهده ي تصاویر بزرگ و رنگي آن، با محل زندگي، نوع رفتار و عادات بچه ي 
حیواناتي هم چون سنجاب، سمور، خرس، گرگ، روباه، گوزن، اردک، گاومیش و... آشنا مي شوند.
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41. حاج بابایي، مرتضي؛ االغ تارا کوچولو؛ تهران: ما و شما، 1390، 1۲ ص.
• قطع: خشتي 

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

• کلمات کلیدي: داستان آموزشي/ اجتماعي شدن/ آموزش با شعر/ آموزش مهارت هاي زندگي

چکیده: در این کتاب به زبان شعر، داستان االغي بیان مي شود که نمي تواند خودش را با محیط 
اطرافش و سروصداهاي آن وفق دهد. شب هنگام خوابیدن، صداي جیرجیرک ها، واق واق سگ ها 
ــود و به جایي  ــود از طویله اش دور ش و زوزه ي گرگ ها او را اذیت مي کند. از این رو مجبور مي ش
بي سروصدا برود. صبح تارا دنبال االغش مي گردد و او را پشت درختي در باغ کوچه پیدا مي کند.

42. بهمئي، لیال؛ الگوهاي نوین یاد دهي و یادگیري )با تأکید بر دوره ي ابتدایي(؛ تهران: 
آراد کتاب/ کهكشان دانش، 1389، ۲48 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي
ــري/ ویژگي هاي دانش آموزان ابتدایي/  ــي/ یاددهي ـ یادگی • کلمات کلیدي: تدریس اثربخش

علوم تربیتي

ــان در زمینه ي مفاهیم و  ــور باالبردن دانش علمي و عملي معلم چکی�ده: کتاب حاضر به منظ
اصول مرتبط با تدریس و یاددهي، و نیز آگاهي دادن در زمینه ي ویژگي هاي دانش آموزان ابتدایي 
ــده است. کتاب داراي  ــته ش و چگونگي ارتباط با آن ها و کیفیت تدریس در دوره ي ابتدایي نگاش
ــت: آموزش، تدریس و یادگیري؛ مدارس و آموزش متناسب با رشد  هفت فصل با این عنوان هاس
ــودکان؛ ویژگي هاي آموزش وپرورش در دوره ي ابتدایي؛ انگیزش و یادگیري؛ مهارت هاي الزم  ک

براي تدریس؛ سازمان دهي تكالیف درس؛ الگوهاي نوین یاددهي و یادگیري.
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ــرور؛  ــت 63: امان از دس�ت زباله؛ نصرت مس 43. لیدي، لورین؛ بچه ها و حفظ محیط زیس
تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1388، 3۲ ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي/ تعلیمات اجتماعي 
• کلمات کلیدي: زباله/ بازیافت/ آلودگي محیط زیست/ داستان آموزشي

ــت که شهر خود، »حیوانستان« را پر از زباله  ــتان زندگي حیواناتي اس چکیده: کتاب حاضر، داس
کرده اند و یک روز متوجه مي شوند یک جاي کارشان عیب دارد. اسب آبي که شهردار حیوانستان 
است، مي فهمد که زباله ها در همه جاي شهر پخش شده اند. همه ي همشهریان خود را به جشن 

جمع آوري زباله دعوت مي کند و پس از آن اهالي حیوانستان تصمیم هاي مهمي مي گیرند. 

44. رؤوف،  علي؛ انشا درس روییدن در خود؛ تهران: آییژ، 1390، ۲08 ص.
• قطع: وزیري

• مخاطب: معلم
• موضوع درسي: زبان آموزي 

• کلمات کلیدي: آموزش زبان فارسي/ تمرین انشا/ راهنماي آموزش

ــگارش یافته و  ــي به دانش آموزان ن ــوزش بهتر انشانویس ــاب حاضر به منظور آم چکی�ده: کت
ــتان گویي از روي  ــنیدن، تصویرخواني، داس ــامل راهكارهایي در زمینه ي خوب دیدن، خوب ش ش
ــاده، داستان نویسي، توصیف  ــتاري س یک تصویر، توصیف دیدني هاي گوناگون، مهارت هاي نوش
موضوعي، تمرین بارش مغزي، تمرین پرورش تخیل و خالقیت، نوشتن یک خاطره، نامه نگاري 

و... است.
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45. درایكورس، رودولف ... ]و دیگران[؛ انضباط بدون اش�ک: چگونه تعارضات را در کالس 
درس کاهش دهیم و فضایي توأم با همكاري ایجاد کنیم؟؛ حمید علیزاده/ علیرضا روحي؛ اهواز: 

 رسش، 1388، 180 ص.
• قطع: رقعي

• مخاطب: معلم
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• کلمات کلیدي: کالس داري/ انضباط/ رفتار با کودکان/ آلفرد آدلر/ روان شناسي فردي

ــان هدفمند  ــي فردي آلفرد آدلر عبارت اند از: 1. رفتار انس چکیده: اصول کلي و مهم روان شناس
است. ۲. انسان موجودي نظام مند و اجتماعي است که اجزاي شخصیت او را نمي توان از هم مجزا 
و منفک دانست. 3. انسان موجودي ذهنیت گراست که رفتارش براساس ادراک ها و برداشت هاي 
او شكل مي گیرد. بنابراین، نظریه ي آدلر بیش از هر چیز، بر ارزش هاي انساني و اجتماعي تأکید 
ــي فردي او تدوین و تألیف شده و سعي شده  ــاس نظریه ي روان شناس مي کند. کتاب حاضر براس
ــاس اصول یادشده تحلیل و تبیین شود. کتاب شامل  ــت رفتار معلم، دانش آموز و والدین، براس اس
ــت. آموزش به شیوه ي آدلري، آموزش  ــت، نمایه و واژه نامه اس درامد، متن در 15 فصل، دو پیوس
ــیوه ي دموکراتیک، رقابت در مدرسه ي ابتدایي، استفاده از پیامدهاي منطقي به جاي تنبیه و  به ش

تجربه هاي کالسي، برخي مباحث کتاب حاضر هستند.

ــراي پرورش دانش آموزان بر  ــن، جین؛ انضباط مثبت در کالس درس: طرحي ب 46. نلس
ــین نژاد/ مرتضي مجدفر؛ تهران:  مبناي مهارت هاي زندگي و هوش هیجاني؛ غالمرضا حاجي حس

امرود، 1388، ۲56 ص.
• قطع: وزیري 

• مخاطب: معلم
• موضوع درسي: علوم تربیتي 

• کلمات کلیدي: مدرسه/ انضباط/ نشست هاي کالسي اثربخش/ مهارت هاي ارتباطي

ــي و دیگر روش هاي انضباط  ــت هاي کالس چکی�ده: این کتاب، با طرح مباحثي درباره ي نشس
مثبت، راهبردهاي یاددهي - یادگیري و شیوه هاي پرورشي اثرگذار و متعددي را پیشنهاد مي کند 
ــائل رفتاري در مدرسه ها و ارائه دهنده ي الگوهاي رفتار  ــاي بسیاري از مشكالت و مس که راه گش
ــب با دانش آموزان خواهند بود. معلمان، مدیران، معاونان، مشاوران مدارس  مثبت و برخورد مناس
ــده اند که عنوان برخي از آن ها  ــتند. مباحث در 1۲ بخش تدوین ش و والدین، مخاطبان کتاب هس
ــه ي اداره ي مثبت کالس؛ تقویت مهارت هاي ارتباطي؛ مهارت هاي حل  ــت از: اندیش عبارت اس
مسئله ي اثربخش؛ کنار هم گذاشتن تمام بخش هاي معّما؛ ابزارهاي مدیریتي براي انضباط مثبت 

در کالس درس.
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ــهرتاش،  ــرین؛ ایده هاي بزرگ براي بچه هاي کوچک؛ تهران: ش 47. ابراهیمي لوبه، نس
1390، 159 ص.

• قطع: رحلي 
• مخاطب: معلم/ کارشناس

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: آموزش فلسفه/ آموزش اخالق/ معرفت شناسي/ فلسفه براي کودکان

ــتاني و عالقه مندان به  چکیده: کتاب حاضر براي مطالعه ي معلمان دوره ي ابتدایي و پیش دبس
آموزش فلسفه براي کودکان تدوین شده است. نگارنده کوشیده است طي چهار بخش و به کمک 
ــتان هاي مصور کودکان را به فلسفه آشنا کند. آموزش اخالق، فلسفه ي اجتماعي و سیاسي،  داس
ــي،  ــت، آموزش معرفت شناس ــفه ي محیط زیس ــفه ي ذهن، فلس آموزش متافیزیک، آموزش فلس
آموزش فلسفه ي زبان و زیبایي شناسي مطالبي است که در این کتاب به آن ها پرداخته شده است.

48. دوبونو، ادوارد؛ ایده ي خالق؛ بنفشه آشناقاسمي؛ تهران: ایران بان، 1389، 180 ص.
• قطع: رقعي

• مخاطب: معلم/ دانشجویان تربیت معلم
• موضوع درسي: تفكر و پژوهش

• کلمات کلیدي: بازي و تمرین/ پرورش خالقیت/ برانگیختن خالقیت/ ایده ي خالق

ــتاد پیشگام در تكنیک ایده ي خالق، در این کتاب 6۲ بازي و تمرین  چکیده: ادوارد دوبونو، اس
ــي به عنوان محرک هایي براي برانگیختن  ــت که در آن ها از کلماتي اتفاق متفاوت ارائه کرده اس
خالقیت و تفكر موازي استفاده مي شود. کتاب بسیار ساده، عملي و سرگرم کننده است و هر فردي 

مي تواند به منظور خلق ایده هاي خارق العاده از آن استفاده کند.
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ــرز، چري؛ با هم ب�ودن را یاد بگیریم )مجموعه(؛ فرزانه کریمي؛ تهران: قدیاني،  49. مین
1386، 10 ج.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
ــم زندگي/  • کلم�ات کلیدي: مهارت هاي زندگي/ مهارت هاي اجتماعي در کودکان/ راه و رس
ــران/ عواطف در کودکان/ اضطراب در  ــه و تفكر/ روابط با دیگ ــي/ ادب/ گفت وگو/ اندیش مهربان

کودکان/ پشتكار/ مهارت گوش دادن/ مشارکت پذیري/ بازي هاي کودکان/ ترس در کودکان 

ــت و به این منظور  ــویق بچه ها به همراهي و با هم بودن اس چکیده: هدف این مجموعه، تش
ــي و همدلي چه کارهایي باید کرد.  ــد با زبان مخاطب، به او بگوید که براي این همراه مي کوش
عناوین کتاب هاي این مجموعه از این قرارند: با ادب و مهربان باشیم؛ با گفت وگو مشكل را حل 
ــم و یاد بگیریم؛ مراقب همه  ــیم و ادامه دهیم؛ گوش کنی ــم؛ با یكدیگر همدلي کنیم؛ بكوش کنی
ــیم؛ مي خواهي با هم بازي کنیم؟؛ نوبتي بازي کنیم؛ وقتي مي ترسیم؛ همه جا مقررات را  چیز باش
رعایت کنیم. در انتهاي هر کتاب براي تقویت این رفتارها در کودکان، روش هایي را به بزرگ ترها 

پیشنهاد مي دهد که مي توانند به کودک کمک کنند.

50. کم، فیلیپ؛ با هم فکر کردن: کندوکاوهای فلسفي براي کالس؛ مژگان رشتچي/ 
فرزانه شهرتاش؛ تهران: شهرتاش، 1389، 154 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: تفكر و پژوهش
• کلمات کلیدي: فلسفه براي کودکان/ کندوکاو مشترک/ ابزارهاي تفكر

ــت که ما مي توانیم به مفیدترین شكل، خوب فكر  چکیده: درون مایه ي اصلي این کتاب آن اس
ــائل  ــتدالل گروهي درباره ي مس ــویق کودکان به کندوکاو و اس کردن را در کالس از طریق تش
مهم تقویت کنیم. در کتاب حاضر طي سه قسمت و هفت فصل، مهارت هاي تفكر به کودکان و 
نوجوانان آموزش داده مي شود. در این راستا، نگارنده بیش ترین تأکید را روي داستان دارد؛ چرا که 
معتقد است ادبیات کودکان منبع سرشاري از درون مایه هاي فلسفي است. فراگیري شیوه ي مؤثر 
ــترک، آماده سازي طرح بحث ها و سایر مطالب کمک آموزشي،  فكر کردن، راه اندازي کندوکاو مش

و ابزارهاي تفكر )ابزارهاي مفهومي و استداللي( از مباحث کتاب هستند.
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51. تبریزي، نرگس؛ بازي با حرف و کلمه: تقویت مهارت هاي یادگیري؛ تهران: مبنا، 
1389، 80 ص.
• قطع: وزیري

• مخاطب: دانش آموز/ معلم
• موضوع درسي: زبان آموزي 

• کلم�ات کلیدي: اختالالت یادگیري/ مهارت هاي یادگیري/ توانایي هاي ذهني/ زبان آموزي/ 
پیشرفت تحصیلي

ــار اختالالت یادگیري  ــوزان دوره ي ابتدایي به نوعي دچ چکی�ده: بین 5 تا 10 درصد دانش آم
هستند. آن هایي که اختالالت شدیدتري دارند، با وجود داشتن هوش کافي، قادر به یادگیري یک 
یا چند درس نیستند. آن هایي هم که داراي اختالالت خفیف تري هستند، پیشرفت تحصیلي شان 
ــرورش توانایي هاي ذهني  ــت. در این کتاب به منظور پ ــان اس کم تر از میزان هوش و استعدادش
کودکان، 180 تمرین متنوع به صورت بازي با کلمه و حرف ارائه شده است تا مخاطبان با انجام 
ــي هاي گوناگون که رنگ کردن  ــتفاده از نقاش آن ها، قدرت ابداع و خالقیت خود را باال ببرند. اس
ــت، درک آن ها را باالتر مي برد و موجب تشویقشان  ــده اس ــته ش آن ها به عهده ي کودکان گذاش

مي شود. در پایان کتاب، پاسخ تمرین ها درج شده است.

ــهال انتظاریان؛ تهران: کانون پرورش فكري  ــي؛ بازي با علم )مجموعه(؛ ش 52. کاب، ویك
کودکان و نوجوانان، 1389، 3 ج.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي
ــور/ ویژگي هاي آب/  ــروي جاذبه/ انعكاس ن ــوزش علوم/ نی • کلم�ات کلی�دي: آزمایش/ آم

چسبندگي

ــود؟ نیرویي که به آن جاذبه مي گویند. تا  ــام مي ش چکیده: مي داني چه چیزي باعث افتادن اجس
وقتي که روي زمین هستیم، نمي توانیم از دست این نیرو فرار کنیم. نیروي جاذبه همیشه اجسام 
ــي از کتاب »به زمین مي خورم« از مجموعه ي بازي با  ــد... این بخش را به طرف خودش مي کش
ــت. دو کتاب دیگري که از این مجموعه مناسب معرفي شده است، عبارت اند از: خودم را  علم اس
ــت و کتاب دوم  ــوم. کتاب اول چنان که مي توان حدس زد درباره ي نور اس مي بینم و خیس مي ش

درباره ي آب. خواننده با آزمایش و بازي به خواص نور و آب پي مي برد.
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53. افالطوني، نازنین؛ بازي هاي دبستاني و ورزش؛ تهران: بامداد کتاب، 1387، 1۲6 ص.
• قطع: رقعي 

• مخاطب: معلم
• موضوع درسي: تربیت بدني 

• کلمات کلیدي: ورزش مدارس/ ایران/ راهنماي آموزشي/ معلم نمونه/ تربیت بدني

ــع گوناگون در همه ي  ــت که در تمدن و فرهنگ جوام چکی�ده: »بازي کودکان« پدیده اي اس
ــت وخیز  ــت. کودک تمایل زیادي به دویدن و جس ــا توجه افراد را به خود جلب کرده اس دوران ه
ــي در زندگي او به جاي مي گذارد. مخاطب با مطالعه ي  ــردن دارد و این امر همواره تأثیر عمیق ک
ــم نمونه، مدیریت  ــن خصوصیات و ویژگي هاي معل ــا موضوعاتي هم چون: مهم تری ــن کتاب ب ای
کالسي، بازي، ورزش و تربیت بدني، آثار تربیتي بازي در کودکان، ارتباط ورزش با تربیت بدني، 

و مقایسه ي محیط کالسي باز و بسته )سنتي( آشنا مي شوند. 

ــید حسین ... ]و دیگران[؛ بازي  هاي دبس�تاني، پرورشي، بومي و محلي؛  54. علوي، س
تهران: حفیظ، 1389، 86 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: تربیت بدني
• کلمات کلیدي: بازي هاي محلي/ بازي هاي دبستاني/ تئوري بازي ها/ مهارت هاي زندگي

ــت براي فراگیري سازگاري هاي اجتماعي، رشد قوه ي بیان،  چکیده: بازي کودک وسیله اي اس
همكاري با دیگران، و در مجموع کسب مهارت هاي زندگي. کتاب حاضر در شش فصل به برخي 
ــودکان مي پردازد. تئوري هاي بازي،  ــا، نقطه نظرات و فرضیات در زمینه ي بازي هاي ک ویژگي ه
اصول کالس داري، تقسیم بندي بازي، طبقه بندي بازي ها، بازي هاي دبستاني، و بازي هاي بومي 

عنوان هاي برخي فصل هاي کتاب هستند.
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55. تاجیک پیر، عقیل؛ بازي هاي فراموش شده؛ تهران: پلک، 1389، ۲7 ص.
• قطع: رقعي

• مخاطب: معلم
• موضوع درسي: تربیت بدني

• کلمات کلیدي: بازي هاي نمایشي/ تربیت بدني/ کودکان ایراني/ مهارت هاي اجتماعي

ــتي و هم یاري و ایجاد حس تعاون در انسان نقش  ــبرد انگیزه ي هم زیس چکیده: بازي ها در پیش
ــد بهترین تأثیر را در روح و روان و فكر  ــادگي مي توانن ــي را ایفا مي کنند. بازي ها در عین س مهم
ــرح داده مي شود. برخي  آدمي بگذارند. در کتاب حاضر، 4۲ نوع بازي معرفي و نوع انجام آن ها ش
از این بازي ها عبارت اند از: آفتاب مهتاب؛ اتل متل؛ برجک بازي؛ تاب بازي؛ دوزبازي؛ زور زورک؛ 

کمربند بازي.

56. پالمر، دبورا ام.؛ بازي هاي کنترل خش�م براي ک�ودکان؛ امیر جهانیان نجف آبادي/ 
حدیث ایماني؛ اصفهان: کیاراد، 1390، ۲۲0 ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: دانش آموز/ معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: کنترل خشم/ بهداشت رواني/ بازي آموزشي/ آموزش کودکان

ــت. نویسنده ي کتاب حاضر به  ــم« از جمله مهارت هاي زندگي اس چکیده: مهارت »کنترل خش
ــنا شوند، فنون کنترل خشم را از طریق  منظور این که فرزندان از دوران کودکي با این مهارت آش
ــت: در بخش اول  ــد. کتاب در دو بخش فراهم آمده اس ــوع در کتاب ارائه مي ده ــاي متن بازي ه
ــم، درک خشم، علل انجام بازي ها براي کنترل خشم، سازمان دهي  مطالبي درباره ي کنترل خش
محیط عاطفي و... آمده است. در بخش دوم انواع بازي ها و چگونگي انجام آن ها به منظور کنترل 

خشم معرفي مي شود.
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ــارا؛ بازي هاي ه�وش: 101 بازي آس�ان براي افزای�ش هوش؛ امیر  ــر، بارب 57. ش
جهانیان نجف آبادي/ حدیث ایماني؛ اصفهان: کیاراد، 1390، ۲7۲ ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: دانش آموز/ معلم/ والدین/ مشاور

• موضوع درسي: تفكر و پژوهش
• کلمات کلیدي: بازي آموزشي/ افزایش هوش/ سرگرمي خانوادگي/ علوم تربیتي

ــل مهارت هاي بصري - فضایي، کالمي، ریاضي،  ــنده در این کتاب طي پنج فص چکیده: نویس
ــیوه ي بازي به کودکان آموزش  ــیله ي 101 مهارت به ش ــي، حرکتي و میان فردي را به وس حس
ــدي مهارت ها، هر مهارت را  ــت که عالوه بر طبقه بن ــد. یكي از ویژگي هاي کتاب این اس مي ده
ــه قسمت زیر شش سال، باالي شش سال و تمامي سنین تقسیم کرده است تا آموزش  نیز به س
ــاس دوره هاي متفاوت، مهارت مورد نظر را انتخاب و در خود تقویت کنند.  دهندگان بتوانند براس

مخاطبان کتاب، متخصصان روان شناسي کودک، والدین و مربیان هستند.

ــمي؛ تهران: پیک دبیران، 1388،  58. بورژوا، پالت؛ باش�گاه س�ري فرانکلین؛ شهره هاش
۲8 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي 
• کلمات کلیدي: بازي هاي گروهي/  هم اندیشي/  ارتباط گروه ها

ــتي است که به بازي هاي گروهي بسیار عالقه دارد. او براي خودش  چکیده: فرانكلین الک پش
ــتانش- خرس، خرگوش و حلزون- در  ــت کرده است و به همراه دوس ــري درس یک مخفیگاه س
ــت دارد به گروه آن ها بپیوندد؛ اما جاي آن ها  ــگ آبي دوس ــوند. س ــغول مي ش آن جا به بازي مش
ــت کند که فقط  ــگاه دیگري درس ــت تصمیم مي گیرد براي خودش باش ــت. الک پش کوچک اس
ــتانش، مي خواهند  ــند. فرانكلین و دوس ــته باش اعضاي گروه خودش اجازه ي ورود به آن را داش
ــوند و... کودکان با مطالعه ي این کتاب و  ــریک ش ــان ش کارهاي آن ها را ببینند و در بازي هایش
ــان بازي هاي دسته  ــاهده ي تصاویر آن یاد مي گیرند که چگونه مي توانند به همراه دوستانش مش

جمعي انجام دهند و دیگران را عضو گروه خود کنند. 
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59. جیحاني، حمید؛ باغ قرآن؛ تهران: عروج اندیشه، 1390، 16 ص.
• قطع: خشتي 

• مخاطب: دانش آموز/ معلم
• موضوع درسي: قرآن

• کلمات کلیدي: آموزش قرآن/ شعر/ زبان قرآني/ تربیت دیني

چکیده: در کتاب حاضر به زبان شعر و به همراه تصویرهاي رنگي، کودکان با قرآن، الفباي زبان 
ــنا مي شوند. در پایان، سوره ي  ــدید و تنوین آش ــكون، تش قرآني، حرکات کوتاه، صداهاي بلند، س

حمد و اخالص را مي خوانند.

ــكوهي؛ تهران: نغمه نو اندیش، 1389،  ــن، روت؛ باهوش ها )مجموعه(؛ ملیحه ش 60. گلرس
5 ج.

• قطع: رحلي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي
• کلمات کلیدي: آزمایش/ صدا/ ضربه/ محیط  زیست/ نور و سایه/ آموزش علوم تجربي

چکیده: کودکان با مطالعه ي مجموعه ي حاضر و انجام آزمایش هاي ساده ي آن با انواع صداها، 
محیط پیرامون و تأثیر نور روي اشیا آشنا مي شوند. نویسنده در هر کتاب به یک موضوع پرداخته 
و وسایل مورد نیاز هر آزمایش و طرز انجام کار را به دقت شرح داده است. برای نمونه در کتاب 
»آزمایش هایي درباره ي نور و سایه« اطالعاتی مانند این آمده است: اهمیت پوشیدن لباس هایي 
ــكیل سایه؛  ــامي که نور را عبور مي دهند یا نمي دهند؛ چگونگي تش ــن؛ اجس با رنگ تیره یا روش
ــط اشعه ي آفتاب؛ اهمیت انرژي خورشید؛ چشمان گربه و چراغ  چگونگي ایجاد انواع رنگ ها توس
ــبرنگ در تاریكي؛ چگونگي تولید رنگین کمان؛ ساعت آفتابي، سرعت نور در اشیا؛ بازتاب نور؛  ش
ــم هاي ژله اي. انتظار می رود کودکان با انجام آزمایش هاي ساده ي این کتاب مفاهیم مذکور  چش

را بهتر درک  کنند.
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61. لیک، دایان/ نان، دانیل؛ ببین و مقایس�ه کن )مجموعه ي هشت جلدي(؛ مجید عمیق؛ 
تهران: پنجره، 1388، 1۲8 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي 
• کلمات کلیدي: حیوانات/ اندام ها/ زیست شناسي/ ساق/ دم/ گوش/ دهان/ شباهت و تفاوت

ــده، دربردارنده ي تصاویري  ــت جلدي حاضر که در یک مجلد چاپ ش چکیده: مجموعه ي هش
ــم و گوش انواع حیوانات است و به کمک متني  ــاق پا، دم، دهان، بیني، بال، چش طبیعي از پا، س
ــنا  ــباهت و تفاوت اندام انواع حیوانات آش ــكل، اندازه، کاربرد، ش ــاده و روان، مخاطبان را با ش س

مي کند. 

62. واندویل، اگنس/ النسینا، میشل؛ دایرةالمعارف کوچک من درباره ي: بدن من؛ رویا خوئي؛ 
تهران: محراب قلم، 1390، 36 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع
• کلمات کلیدي: اعضاي بدن/ دستگاه هاي بدن/ تغییرات بدن/ آموزش علوم تجربي

چکیده: دایرةالمعارف حاضر به منظور آشنایي کودکان با بدن انسان و تفاوت هاي بدني دختران 
ــران، نقش پوست و مو، ماهیچه و استخوان، ریه و قلب، فعالیت مغز و کنترل اعضاي بدن،  و پس
ــاي متفاوت بدن، مراقبت از بدن به روش هاي  ــش اعضاي بدن، فواید تغذیه و خواب، حالت ه نق
ــدن و تغییرات بدن و.. به زبان ساده و با تصویرهاي رنگي  گوناگون، علل برخي دردها، بزرگ ش

نگارش یافته است.
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63. هویت، سالي؛ براي س�المتي من خوب است )مجموعه(؛ امیتسا مسعودي؛ تهران: 
پیدایش، 1388، 4 ج.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي
ــت/ میوه/ تغذیه/ ویتامین/  ــیر/ پروتئین/ گوش ــبزیجات/ مواد معدني/ ش • کلمات کلیدي: س

آموزش علوم/ ارزش غذایي

چکیده: سبزیجات سرشار از ویتامین و مواد معدني هستند. اعضاي بدن ما به ویتامین ها و مواد 
ــیر، ماست و پنیر پروتئین  ــالم بمانند و با میكروب ها مبارزه کنند. ش معدني نیاز دارند تا بتوانند س
دارند. پروتئین به ما انرژي مي دهد و کمک مي کند تا رشد کنیم. آن ها هم چنین سرشار از ویتامین 
و مواد معدني هستند که به سالمتي چشم، پوست و موي ما یاري مي رسانند. گوشت و ماهي نیز 
پر از پروتئین هستند. میوه ها هم سرشار از ویتامین و مواد معدني اند. بدن ما به ویتامین ها و مواد 
معدني نیاز دارد تا سالم باشد. میوه هم چنین داراي فیبر و قند طبیعي است. این مجموعه درباره ي 
گروه هاي غذایي مورد نیاز بدن و اهمیت و ارزش آن ها با کودک صحبت مي کند. در پایان کتاب، 

مخاطبان با نحوه ي تهیه ي چند غذاي ساده آشنا مي شوند.

ــت: برق براي ک�ودکان؛ هایده کروبي؛  ــندگان؛ بچه ها و حفظ محیط زیس ــروه نویس 64. گ
تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1389، ۲4 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• کلمات کلیدي: صرفه جویي/ برق/ انرژي

ــبب ویژگي هایي که دارد، از سودمندترین انرژي هاست. در ایران تولید  چکیده: انرژي برق به س
ــیلي صورت مي گیرد. این سوخت ها آلوده کننده ي محیط   ــوخت هاي فس عمده ي برق از طریق س
ــوند. بنابراین باید در مصرف برق دقت کرد. کودکان در  ــتند و به زودي تمام مي ش ــت هس زیس
ــرگرمي هاي متنوع با انرژي برق، تولید برق،  ــي  و س ــاده، نقاش این کتاب مصور به همراه متن س

صرفه جویي و راه هاي درست مصرف آن، و هم چنین دیگر منابع تولید انرژي آشنا مي شوند.
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65. بس، گریم؛ برکه ي آب؛ پریسا مثمري؛ تهران: مدرسه، 1388، 3۲ ص.
• قطع: خشتي

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: ریاضي/ علوم تجربي

• کلمات کلیدي: آموزش ریاضي/ آموزش علوم تجربي/ داستان آموزشي

ــنایي کودکان با شمارش اعداد، انواع حیوانات و خشک سالي  چکیده: کتاب حاضر به منظور  آش
تدوین شده و شامل داستاني است که در آن حیوانات مختلف به یک برکه ي آب نزدیک مي شوند 
و آب مي خورند. اما کم کم آب تمام و برکه خشک مي شود و حیوانات از آن جا مي روند. تا این که 

سرانجام باران مي بارد و حیوانات دوباره به آن جا برمي گردند.

ــور؛ تهران:  ــر؛ برنده ش�دن همه چیز نیس�ت!؛ الناز محمد پ ــوس، جنیف ــور ـ مالین 66. م
تیمورزاده/ طبیب، 1389، 36 ص.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• کلمات کلیدي: مسابقه/ روحیه ي ورزشكاري/ مهارت هاي زندگي

ــتن روحیه ي پهلواني و جوانمردي  چکی�ده: مخاطبان با مطالعه ي این کتاب درمي یابند که داش
ــت به هرکاري برنند تا برنده شوند؛ چرا که زیر پا  ــت که آن ها دس ــابقه ها، بهتر از این اس در مس
ــتن قوانین بازي مي تواند صدماتي را براي بازیكنان به ارمغان بیاورد که گاهي ممكن است  گذاش
ــد. در داستان این کتاب، دو تیم در مسابقه ي هاکي شرکت کرده اند و هر تیم  ــدني باش جبران ناش
ــرد. آن ها فكر مي کنند که  ــه ی خود بب ــود و جام قهرماني را به مدرس تالش مي کند که برنده ش
ــت. بنابراین فراموش مي کنند که با رعایت قوانین، عادالنه  ــان برنده شدن اس مهم ترین وظیفه ش
ــه بازي کنند تا این که یک بازیكن صدمه مي بیند. در پایان کتاب، فعالیت هایي براي  و جوانمردان
ــده است؛ هم چون درست کردن یک پوستر تبلیغاتي و مدال و طراحي  مخاطبان در نظر گرفته ش

یک بازي.
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ــا، علي رضا؛ به نام خداوند رنگین کمان: مجموعه فعالیت هاي یاددهي؛  67. عارف نی
مشهد: ضریح آفتاب، 1387، 16 ص.

• قطع: وزیري 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: قرآن
• کلمات کلیدي: قرآن/ قرائت/ فعالیت قرآني

ــن کتاب در اختیار مخاطبان قرار مي گیرد، مجموعه فعالیت هایي در ارتباط  چکی�ده: آ ن چه در ای
ــي از قبیل نقاشي، شعر، داستان گویي  ــت که چند عنوان از فعالیت هاي اساس با آیه اي از قرآن اس
ــدار و لذت بخش مفاهیم قرآن  ــردارد. کتاب به منظور یادگیري پای ــالق، نمایش خالق را در ب خ

کریم براي کودکان تهیه شده است. 

68. قرباني، قربانعلي؛ به یاد داشته باشیم؛ تهران: دانش آفرین، 1390، ۲08 ص.
• قطع: وزیري

• مخاطب: معلم/ والدین/ مدیر/ کارشناس 
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• کلمات کلیدي: کلمات قصار/ تعلیم و تربیت/ آیات قرآن/ روایات/ سخنان بزرگان

ــان  چکیده: کتاب حاضر که براي مطالعه ي معلمان، معاونان، مدیران مدارس، والدین، کارشناس
ــده، حاوي کلمات قصار و جمله هاي مختصر و مفید  ــئوالن نظام تعلیم و تربیت تدوین ش و مس
ــت. مطالب کتاب از آیات و روایات، احادیث پیامبر اکرم)ص( و امامان  درباره ي تعلیم و تربیت اس
معصوم)ع(، و نیز سخنان بزرگان ادب فارسي، ضرب المثل ها و دیگر نویسندگان مطرح در سطح 

جهان گردآمده است.
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69. براز، طیبه؛ بهترین مسافر؛ تهران: مدرسه، 1387، 1۲ ص.
• قطع: خشتي 

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني 

• کلمات کلیدي: حضرت یونس)ع(/ شعر/ آموزش مذهبي/ داستان هاي قرآني

چکیده: یک نهنگ غول اندام/ یونس نبي را خورد/ تا نبي به خود آید/ با خودش به سرعت برد/ 
در دل نهنگ او هي/ با خدا نیایش کرد/ توبه کرد از کارش/ التماس و خواهش کرد. کودکان در 
این کتاب با داستان بلعیده شدن حضرت یونس)ع( به وسیله ي نهنگ، پشیماني قومش و  پذیرفته 

شدن توبه ي او توسط پروردگار به زبان شعر آشنا مي شوند. 

70. مجدفر، مرتضي؛ بیدپا در کالس درس: بازي ها،  فعالیت ها و پژوهش هاي خالقیت محور 
ــانه هاي کلیله و دمنه براي توسعه ی سواد خواندن در میان دانش آموزان  بر مبناي تمثیل ها و افس

دبستاني؛ تهران: امرود، 1390، 11۲ ص.
• قطع: رقعي

• مخاطب: دانش آموز/ معلم/ والدین
• موضوع درسي: تفكر و پژوهش

• کلمات کلیدي: تمثیل/ افسانه/ آموزش خالقیت/ کلیله و دمنه/ داستان آموزشي

ــومین مجلد از مجموعه ي »توسعه ي سواد خواندن در میان دانش آموزان دبستاني«،  چکیده: س
ــانه هاي »کلیله  ــامل بازي ها، فعالیت ها و پرورش هاي خالقیت محور بر مبناي تمثیل ها و افس ش
ــواد خواندن بین دانش آموزان دوره ي  ــعه ي س ــت. هدف از تدوین این مجموعه توس و دمنه« اس
ــدگان با نمونه هاي  ــنا کردن فراگیرن ــي از راه آش ــي و تقویت مطالعه ي کتاب هاي غیردرس ابتدای
ــاب از خوانندگان انتظار  ــت. در کت ــور، فرهنگ و ادبیات تمامي ملل جهان اس ــته ي فولكل برجس
ــته بندي کنند و  ــات، رویدادها و حوادث آن ها را دس ــتان، اتفاق ــي رود پس از مطالعه ي هر داس م
ــخ گویند. هم چنین پیوستگي بین رویدادها و حوادث داستان را  ــش هاي خواسته شده پاس به پرس
ــتین بار در متن با آن ها روبه رو شده اند، مشخص سازند  بازنمایي کنند و کلماتي را که براي نخس

و معناي آن ها را با کلمات دیگري که مي شناسند، بیان کنند.
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ــپلیتر، لورنس جوزف؛ بیمارستان عروسک ها: همراه با کتاب  ــارپ، آن مارگارت/ اس 71. ش
راهنماي معلم »با دنیاي من آشنا شوید«: کندوکاوهاي فلسفي براي کودکان دوره ي پیش دبستان 

و سال هاي اول دوره ي ابتدایي؛ فاطمه رنجبران/ مانا پار؛ تهران: شهرتاش، 1390، 1۲0 ص.
• قطع: رحلي 

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• کلمات کلیدي: راهنماي آموزش/ تفكرات فلسفي/ آموزش کودکان/ علوم تربیتي

ــم آن به نام »با دنیاي  ــک ها« به همراه کتاب راهنماي معل ــتان عروس چکیده: کتاب »بیمارس
ــنا شوید«، راهنمایي براي آشنایي کودکان دوره ي پیش دبستاني و سال هاي اول دوره ي  من آش
ــفي است. معلمان با استفاده از طرح بحث ها و تمرین ها به کودکان کمک  ابتدایي با تفكرات فلس
مي کنند درباره ي دنیاي اطراف خود عمیق تر فكر کنند و مفاهیم وابسته به تجارب روزمره ي خود 

را بكاوند: چه چیزي واقعي است؟ از کجا بدانیم رنگ چیست؟ »بهترین« دوست کیست؟ و...

ــعید خاکسار؛ تهران: موزون، 1390، 176  ــالي؛ پانصد نکته براي معلمان؛ س 72. براون، س
ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي
ــي/ حمایت از  ــر/ برنامه ریزي و ارزش یاب ــس مؤث • کلم�ات کلی�دي: مدیریت کالس/ تدری

یادگیري/ علوم تربیتي

ــط  ــالیان متمادي توس ــت که طي س ــاب حاضر حاوي نكات و راهنمایي هایي اس چکی�ده: کت
ــده اند. 5۲ مجموعه ي ده نكته اي در کتاب وجود دارد که هر یک  آموزگاران مجرب جمع آوري ش
از آن ها به خودي خود نسبتًا کامل است. این مجموعه          ها تحت شش عنوان اصلي آورده شده اند: 
ــت از منابع  ــتفاده ي درس روش هاي تدریس مؤثر و مدیریت کالس؛ برنامه ریزي و ارزش یابي؛ اس
ــي؛ حمایت از یادگیري دانش آموزان؛ ارائه ي حمایت هاي فردي و معنوي؛ همكار  علمي و آموزش
ــک مي کند که هنگام ورق زدن  ــته بندي مطالب به این ترتیب به مخاطبان کم ــد بودن. دس مفی

کتاب، جذاب ترین قسمت هاي آن را انتخاب و مطالعه کنند.
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73. فابر، آدل؛ پدر و مادر مرا بفهمید: چگونه به کودکمان گوش کنیم، چگونه با او 
صحبت کنیم؛ فاطمه سادات موسوي؛ تهران: ما و شما، 1390، ۲94 ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: والدین

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: روابط والدین و فرزندان/ تعلیم و تربیت/ کنترل احساسات/ خودکفایي فردي

ــاب حاضر مي توانند به  ــده در هفت فصل کت ــن با مطالعه ي راهكارهاي ارائه ش چکی�ده: والدی
ــان کنار بیایند و آن ها را تشویق کنند که در کارها  کودکان خود بیاموزند که چگونه با احساساتش
همكاري داشته باشند. والدین مي توانند روش هاي بهتري به جاي تنبیه برگزینند و کودکانشان را 
تشویق کنند که به خودکفایي برسند. به این ترتیب، کودک از نقش بازي کردن آسوده مي شود و 

روابطي عالي بین والدین و فرزندان به وجود مي آید.

74. کاویتسل، جوواني؛ پرستار؛ ملیحه اسماعیلي؛ تهران: تیمورزاده/ طبیب، 1389، 10 ص.
• قطع: قالبی

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

• کلمات کلیدي: پرستاري/ کمک هاي اولیه/ آموزش علوم

چکیده: در این کتاب که به شكل آدمک پرستار تهیه شده است، مخاطبان مي توانند با ورق زدن 
ــاهده ي تصویرهایش، با ابزار کار پرستار، لباس مخصوص او، کار پرستاران  و مطالعه ي آن و مش

در بیمارستان، پرونده ي بیمار، پرستار مدرسه، مراقبت اورژانس و... آشنا شوند.
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75. حسیني،  افضل السادات؛ پرورش خالقیت در کودکان )11-5 ساله(؛ تهران: مهاجر، 
1390، 4 ج.

• قطع: رحلي
• مخاطب: دانش آموز/ معلم

• موضوع درسي: تفكر و پژوهش
• کلمات کلیدي: خالقیت/ نقاشي/ استفاده از اشیا/ آموزش کودکان/ پرورش خالقیت کودک/ 

بازیافت/ نگاه تازه به اشیا/ فكرهاي تازه

ــي هاي خالق؛ یک جور دیگر نگاه  ــت: نقاش چکیده: این مجموعه در چهار جلد فراهم آمده اس
کن؛ یک عالمه فكر هاي تازه، یک عالمه کارهاي تازه؛ دنیاي وارونه، دنیاي خیالي. در اولین جلد 
از مجموعه ي حاضر، کودکان تشویق مي شوند با استفاده از خط هاي جورواجور یا تخمه، کشمش، 
ــي بكشند. در دومین دفتر، به کودکان آموزش داده مي شود که به  خرده تراش هاي مداد و... نقاش
اشیاي اطراف خود طور دیگري نگاه کنند و از آن ها استفاده هاي جدیدي به عمل آورند. کودکان 
با ساختن کاردستي از اشیاي دورانداختني خالقیت خود را به تماشا مي گذارند. در کتاب سوم این 
ــود که »اگر دنیا وارونه شود، چه اتفاقي مي افتد؟« این پرسش بهانه اي  ــیده مي ش بحث پیش کش
ــند که دنیاي وارونه ي آن ها را به  ــند وارونه فكر کنند و نقاشي هایي بكش ــت تا بچه ها بكوش اس
ــط  دادن چیزهاي ظاهراً ناجور به هم، قدرت  ــش بگذارد. در چهارمین جلد نیز کودکان با رب نمای
ــاب راهنما نیز براي  ــت جدا از این چهار کتاب، یک کت ــت خود را باال مي برند. گفتني اس خالقی

معلمان و والدین نگارش یافته است که در جاي دیگري معرفي شده است.

76. کرفت، آنا؛ پرورش خالقیت در کودکي؛ مهدي نوراني؛ اهواز: رسش، 1388، 304 ص.
• قطع: رقعي

• مخاطب: معلم
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• کلمات کلیدي: خالقیت خرد/ اندیشه و تفكر خالق/ آموزش خالقیت

ــي نیست، بلكه توانایي مسیریابي در زندگي،  چکیده: »خالقیت خرد« تنها یک برنامه ي آموزش
ــي کودکان توانایي »خالقیت خرد« را  ــت. تمام انجام عمل و ارزیابي موارد مؤثر و کامكارانه اس
ــتند و تمامي آموزگاران باید بتوانند به گونه اي تدریس کنند که تجارب یادگیري پر معنا  دارا هس
و مهمي را که از ظرفیت خالقیت خرد برخوردارند، در اختیار کودکان قرار دهند. در کتاب حاضر، 
ــترش دامنه ي آن بررسي و تبیین مي شود.  ــئله ي خالقیت و گس ــه بخش و 1۲ فصل مس طي س
ــتان، کاوش و ارزیابي خالقیت خرد و به کارگیري  ــي دوره ي مهد کودک و دبس برنامه ي آموزش

خالقیت خرد در آموزش دوره ي ابتدایي، ازجمله مباحث این کتاب هستند.
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77. مک گرگور، سینتیا؛ پرورش کودك خالق از راه فعالیت هاي فکري، بازي و به کار 
گیري  استعدادهاي ذهن هاي جوان؛ فرح اژدري/ الهه رضوي؛ تهران: قطره، 1389، 1۲0 

ص.
• قطع: رقعي

• مخاطب: معلم/ والدین
• موضوع درسي: تفكر و پژوهش

• کلمات کلیدي: پرورش خالقیت/ بازي و سرگرمي/ آموزش کودکان

چکیده: نیروي خالقیت نیز درست مثل ماهیچه هاي بدن به ورزش، تمرین و تقویت نیاز دارد. 
ــماني که  ــخت جس براي پرورش اندام و ماهیچه ها هیچ راهي به جز پرداختن به فعالیت هاي س
ــت، وجود ندارد. اما پرورش »ماهیچه هاي خالقیت« نه تنها به  ــا و ناخوشایند اس گاه طاقت فرس
ــاط آور نیز هست. نویسنده در این  ــیار لذت بخش و نش ــا نیاز ندارد، بلكه بس فعالیت هاي توان فرس
ــندگي، از طریق ارائه ي ده ها بازي و  ــتعداد نویس ــترش اس کتاب با برانگیختن نیروي تفكر و گس

سرگرمي به مخاطبان کمک مي کند تا خالقیت خود را باال ببرند.

ــي؛ پ�رورش معنویت در ک�ودکان، نوجوانان و ک�ودك درون :  ــز، بگي ج 78. جنگین
ــهیال محمود کالیه/ مینا جهانگیري؛ تهران: نخستین، 1390،  راهکار هاي ساده و عملي؛ س

۲00 ص.
• قطع: رقعي

• مخاطب: معلم/ والدین
• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

• کلمات کلیدي: آموزش کودکان تعلیمات دیني/ پرورش معنویت

چکیده: در شرایطي که کودکان و نوجوانان در معرض انواع دیدگاه هاي مختلف و گاه متناقض 
قرار دارند که دانه ي تردید و بدگماني را در دل آن ها مي کارد، آموزش اصول معنوي به آن ها به 
ــاده، قابل درک و با اشیاي قابل دست رس، بسیار اهمیت دارد. زیرا علف هرز تردید و  ــیوه ي س ش
ــه کن مي کند و یاد مي گیرند با روش ساده و منطقي  بدگماني در مورد این اصول را در آن ها ریش
ــاور و ایمان به این اصول، باعث پاي بندي و بالندگي آن ها  ــد خود دفاع کنند. به عالوه، ب از عقای
ــان مي کند. در کتاب حاضر به کمک وسایل  ــود و در پیچ و خم هاي زندگي همواره هدایتش مي ش
ــود. آموزه ها در  ــي، برخي اصول معنوي به کودکان آموزش داده مي ش ــاده و انجام فعالیت های س

سطح مبتدي، متوسط و پیشرفته هستند.
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ــتگارپور؛  ــن رس ــهناز/ مافیني، هلن؛ پرورش هوش هیجاني کودکان؛ حس 79. بهمن، ش
تهران: بین المللي گاج، 1388، 1۲0 ص.

• قطع: وزیري 
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي 
• کلمات کلیدي: آموختن/ روان شناسي/ محیط کالس/ هوش هیجاني

ــت یابي به  ــاس و عمل براي دس ــیارانه ي تفكر، احس چکی�ده: »هوش هیجاني« انتخاب هوش
ــي هوش هیجاني  ــت. در این کتاب چهار رکن اساس بهترین نتیجه در ارتباط با خود و دیگران اس
مورد بررسي قرار مي گیرد، که عبارت اند از: خودآگاهي؛ خود مدیریتي؛ آگاهي از تعامالت انساني 
ــران. مخاطبان مي توانند در این کتاب، با مطالعه ي تاریخچه ي نظري و  ــت روابط با دیگ و مدیری
ــاي عملي، به پیاده کردن تكنیک هاي هوش هیجاني در کالس درس بپردازند و باعث  راهكاره

باالرفتن مهارت کودکان در این زمینه شوند.

ــار؛ تهران: موزون،  ــعید خاکس ــووي.دارل؛ پنیر تو را من جابه جا کردم؛ س ــتو، ب 80. بریس
1389، 1۲4 ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: مدیر

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: خودسازي/ موفقیت/ تحول/ تغییر 

چکیده: این کتاب نه یک فكاهي، بلكه یک طنز است: آن هم طنزي که هر عبارتش کنایه اي 
ــت؛ کنایه اي چند پهلو، کنایه اي به شخصیت هاي سیاسي، فرهنگي و ضرب المثل هاي غربي  اس

همچنین به گونه طنز و لطیفه شامل پیام هایي است براي خودسازي.
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ــعید خاکسار؛ تهران: موزون، 1389،  ــون، اسپنسر؛ پنیر مرا کي جابه جا کرد؟؛ س 81. جانس
76 ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: مدیر

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: موفقیت/ داستان آموزشي/ کتاب دوزبانه/ انطباق با تغییر 

ــتان ساده اي است که حقایقي عمیق را درباره ي تغییر  چکیده: »پنیر مرا کي جابه جا کرد؟« داس
آشكار مي کند. این داستان جالب و شگفت انگیز در مورد چهار شخصیت است که در »مارپیچي« 
ــادمان سازد. پنیر استعاره اي  ــیر و ش زندگي مي کنند و به دنبال »پنیري« مي گردند تا آن ها را س
ــت براي هر آن چه در زندگي مي خواهید: کار خوب، رابطه اي عاشقانه، پول، دارایي، سالمتي،  اس
ــده اي روبه رو  ــخصیت ها با تغییر غیرمترقبه و پیش بیني نش ــتان، ش یا آرامش روحي. در این داس
ــرانجام یكي از آن ها با موفقیت با آن کنار مي آید. متن کتاب به دو زبان انگلیسي و  ــوند. س مي ش
ــي است و یک سي دي صوتي نیز دارد که با صداي توني رابرتس است و مقدمه اي از دکتر  فارس

اسپنسر جانسون دارد.

82. نیكر، دایان؛ آشنایي با اندازه ها: پهن و باریک؛ مجید عمیق؛ تهران: رسالت قلم، 1388، 
۲4 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: ریاضي
• کلمات کلیدي: باریک/ پهن/ اندازه گیري

چکیده: »وقتي فضاي بین دو طرف چیزي بیش تر است، یعني آن چیز پهن است. این پسر بچه 
دست ها و پاهایش را از هم باز کرده است و با این کار، فضاي بین دست ها و پاهایش بیش تر شده 
ــت.« کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر و مشاهده ي عكس هاي جذاب آن، با مفاهیم »پهن«  اس

و »باریک« آشنا مي شوند. در پایان کتاب چند سؤال، لغت نامه و پاسخ سؤال ها درج شده است.
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83. مهاجراني، محمد؛ پیامبر عزیز ما )مجموعه(؛ تهران: مدرسه، 1387، 1۲ ج.
• قطع: خشتي 

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني 

• کلمات کلیدي: شعر مذهبي/ محمد)ص(/ سیره ي نبوي

ــاعر، حكایات هاي اخالقي رسیده از پیامبر اسالم)ص( را  چکیده: در مجموعه پیامبر عزیز ما، ش
ــیرین بیان مي کند. هر مجموعه به یكي از صفات اخالقي  ــاده و ش در قالبي منظوم و با زباني س
ــعر درباره ي مهرباني و بخشش پیامبر سروده شده است: »... پیامبر مي پردازد. براي نمونه این ش
پیامبر مهربان/ دختر ناز را تا دید/ به دخترک سالم داد/ احوال او را پرسید/ انگشتري هم از جیب/ 

با خوش حالي درآورد/ انگشتر طال را/ به دخترک هدیه کرد...« 

ــیدناصري،  فهیمه؛ پی�چ در پیچ: برای کودکان دبس�تانی )3 و 4(؛ تهران: ذکر،  84. س
1389، ۲ ج.

• قطع: وزیري
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: ماز/ معماهاي آموزشي/ علوم تربیتي/ تقویت هوش/ دقت و تمرکز

ــت هوش، تمرکز، دقت و تإمل و نیز تقویت ادراک بصري  چکی�ده: کتاب حاضر به منظور تقوی
و تقویت هماهنگي چشم و دست کودکان فراهم آمده و شامل ماز یا هزارتوهاي گوناگون است. 

انتظار می رود کودکان بتوانند با انجام این تمرین ها مهارت هاي زباني و ریاضي کسب کنند. 
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85. آیرونز، کالوین ج.؛ پیش به سوي مهارت هاي اولیه ي ریاضي؛ الهه رشیدي؛ تهران: 
پیک دبیران، 1388، 7۲ ص.

• قطع: وزیري 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: ریاضي
• کلمات کلیدي: ریاضیات/  آموزش ابتدایي/ عملیات محاسبه/ پرورش خالقیت/ تثبیت یافته ها

ــوزان در درک درس ریاضي و عملیات  ــاندن دانش آم چکی�ده: کتاب حاضر به منظور یاري رس
ــبه نگارش یافته است. همچنین از وسایل بسیار ساده اي که در اطراف دانش آموزان وجود  محاس
ــند. در این کتاب از خالقیت و  ــده تا در کار گروهي، خود به مفاهیم الزم برس ــتفاده ش دارند، اس
ــتفاده  ــتان گویي و تجزیه و تحلیل فردي و گروهي براي تثبیت یافته ها اس ذوق دانش آموز، داس

شده است. 

86. معیني،  مهدي؛ تا کاغذ داري، همه چیز داري!؛ تهران: کانون پرورش فكري کودکان 
و نوجوانان، 1388، 5۲ ص.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: هنر
• کلمات کلیدي: کاردستي با کاغذ/ آموزش هنر

ــتي هایي  ــاهده ي تصویرهاي این کتاب مي توانند به کمک کاغذ کاردس چکیده: کودکان با مش
ــتي، درخت، چراغ مطالعه، گل، پرنده، پروانه، گلدان،  ــیب، گالبي، روباه، ماهي، کش ــكل س به ش

هندوانه، مسجد و... بسازند.
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ــمیه/ سلطاني، اقدس؛ تابستانه ي دوم ابتدایي؛ تهران: مبتكران/ پیشروان،  87. رضوي، س
1390، 104 ص.

• قطع: رحلي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: عمومي
• کلمات کلیدي: تمرین تابستان/ مرور درس ها/ پایه ي دوم دبستان

ــتان فراهم آمده  چکی�ده: کتاب حاضر براي مطالعه ي دانش آموزان پایه ي دوم ابتدایي در تابس
ــامل تمرین هایي از درس هاي دوم ابتدایي در قالب هاي متفاوت هم چون رنگ کردني، جور  و ش
ــتان و... است. در این مجموعه از کتاب ها روي موضوعاتي که  کردني، جدول، ماز، رمزیابي، داس

در سال هاي بعدي دانش آموز مطرح مي شوند، بیش تر تمرکز شده است.

ــتر، کالوس؛ تجربیات حرکتي در کودکان: اثرات کمبود آن � راهکارهاي  88. بالس
ــي/ فهیمه کاظمي؛ تهران: بامداد کتاب، 1387،  عمل�ي براي رفع آن ها؛ مجید جاللي فراهان

۲40 ص.
• قطع: رقعي

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: تربیت بدني

• کلمات کلیدي: تحرک/ محرک هاي عملي/ راهكارهاي عملي/ تجربیات حرکتي

ــگري به آنان، ناتواني در گرفتن توپ  چکیده: رفتار غیرعادي، هل دادن دیگر کودکان، پرخاش
ــت که  ــي و غیرفعال بودن کودکان اس ــه گیري، از جمله عوارض کم تحرک ــده و گوش ــاب ش پرت
ــي حكایت دارد. کتاب  ــتن اعتماد به نفس و کمبود تجربیات حرکت ــاهده، از نداش در صورت مش
ــي، دانشجویان رشته ي تربیت بدني به خصوص  حاضر که براي مطالعه ي مربیان، معلمان ورزش
ــامل راهكارهایي به منظور  ــته ي حرکات اصالحي و رفتار حرکتي تهیه شده، ش ــجویان رش دانش
حل معضل کم تحرکي در کودکان است. مخاطبان با مطالعه ي کتاب، درباره ي اهمیت تحرک و 
ــد شخصیت و توانایي هاي جسمي، رواني و اجتماعي کودکان، اطالعاتي  تجربیات حرکتي در رش

به دست مي آورند.
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ــد؛ تحقی�ق و اس�تفاده از اینترنت و ش�بکه جهان�ي وب براي  ــدي، وحی 89. معتم
دانش پژوهان؛ تهران: آواي نور، 1390، 136 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: رایانه
• کلمات کلیدي: اینترنت/ شبكه ي جهاني وب/ وب سایت ها/ آموزش کار با رایانه

چکیده: هدف از نگارش کتاب حاضر آماده کردن مخاطبان براي استفاده از اینترنت و شبكه ي 
جهاني وب به منظور انجام پژوهش و مطالعه در زمینه ي آموزش وپرورش و نشان دادن چگونگي 
ــنتي  ــي س ــتفاده از فناوري به جاي روش هاي آموزش جاي گزیني روش هاي فعال و مبتني بر اس
ــبكه ي جهاني  ــت. کتاب 1۲ فصل دارد و عنوان  برخي فصل هاي آن از این قرارند: اصول ش اس
ــبكه ي جهاني وب براي معلمان؛ منابع موزه ها در اینترنت؛ چگونگي استفاده ي  وب؛ اینترنت و ش

مدارس از شبكه ي جهاني وب.

ــه، 1389، 3۲  ــرین وکیلي؛ تهران: مدرس 90. آنتوني، جوزف پاتریک؛ تخم گل قاصدك؛ نس
ص.

• قطع: رحلي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي
• کلمات کلیدي: گل قاصدک/ تولیدمثل گیاهان/ داستان آموزشي/ علوم تجربي

ــده است که از ترس رویارویي با  ــرح داده ش چکیده: در این کتاب، ماجراي بذر گل قاصدکي ش
ــرانجام رها مي شود و طي سفر، به کوچكي خویش در  ــت. اما س دنیا، حاضر به جدایي از گل نیس
ــبز مي شود و گل مي دهد.  ــفر، بذر به زمین مي افتد، در بهار س برابر جهان پي مي برد. در پایان س
حاال او چون مادري دلسوز، دانه هاي خویش را راهنمایي و تشویق مي کند که در رویارویي با دنیا 

جسارت داشته باشند، از او جدا شوند و سفر خود را آغاز کنند.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامهیدرسي 58

ــن،  ــتاني از کلیله و دمنه: تدبیر ش�یر؛ مهران محبوبي؛ تهران: آبش ــیوکومار، کي؛ داس 91. ش
1390، 1۲ ص.
• قطع: خشتي 

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: زبان آموزي 

• کلمات کلیدي: داستان آموزشي/ بازنویسي کلیله و دمنه/ ادبیات کودکان/ صداقت و وفاداري

ــت که از »کلیله و دمنه« براي کودکان بازنویسي شده  ــتاني اس چکیده: کتاب حاضر حاوي داس
ــتان با شیري آشنا مي شوند که براي خودش سه وزیر انتخاب مي کند  ــت. کودکان در این داس اس
تا در مواقع ضروري مراقبش باشند و در کارها به او کمک کنند. روباه، پلنگ و الشخور سه وزیر 
او هستند که هر کدام ادعا مي کنند بهترین یار و یاور او خواهند بود؛ اما در عمل هر سه دروغ گو 
ــه وزیر قرار بود غذاي شیر شود، صداقت و  ــه ي آن س ــتري که با نقش از آب درمي آیند و تنها ش

وفاداري اش را به شیر ثابت مي کند و بهترین دوست شیر مي شود.

ــب، مریم؛ تربیت دیني ک�ودك و نوجوان: نکته ها و روش ه�ا؛ تهران: منادي  92. ادی
تربیت، 1390، ۲36 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني
• کلمات کلیدي: تربیت دیني/ قرآن مجید/ عبدالعظیم کریمي/ جوادي آملي/ شهید مطهري

چکیده: کتاب حاضر براي مطالعه ي والدین و مربیان نگارش یافته و شامل نكته ها و روش هایي 
ــت. عنوان هاي برخي مطالب کتاب از این قرارند:  ــه منظور تربیت دیني کودکان و نوجوانان اس ب
ــان؛ روش ها و نكته ها در همراهي با  ــیب ها در رفتار مربی ــت ارتباط با قرآن؛ مطلوب ها و آس اهمی
کودک؛ همراهي با نوجوان و نكته هایي از استاداني چون عبدالعظیم کریمي؛ استاد جوادي آملي؛ 

شهید مطهري.
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ــن، جین؛ تربیت سالم در مدرس�ه؛ محمد جواد فرشچي؛ تهران: سازوکار، 1388،  93. نلس
3۲0 ص.

• قطع: وزیري 
• مخاطب: معلم 

• موضوع درسي: علوم تربیتي 
ــت کالسي/ تربیت  • کلمات کلیدي: کالس داري/ هوش هیجاني/ مهارت هاي زندگي/ نشس

سالم 

ــهروندي  ــا را آماده مي کنند تا به ش ــت که بچه ه ــاب حاضر حاوي برنامه هایي اس چکی�ده: کت
ــب  ــوش هیجاني تأکید دارند و کس ــر پرورش ه ــن برنامه ها، ب ــوند. ای ــناس تبدیل ش وظیفه ش
مهارت هاي مهم زندگي و قدرت دریافت افراد توانمند را تشویق مي کنند. نگارنده در این کتاب بر 
ــت هاي کالسي تأکید مي کند، چرا که نشست هاي کالسي، مهارت هاي ضروري را  اهمیت نشس
آموزش مي دهند و دانش آموزان را با نگرش مثبت براي موفقیت در تمام عرصه هاي زندگي توانا 
مي سازند. کتاب در 1۲ فصل تدوین شده  است و برخي عنوان هاي آن از این قرارند: رویاي تربیت 
ــعه ي مهارت هاي  ــئله ي اثربخش؛ توس ــالم؛ تقویت مهارت هاي ارتباطي؛ مهارت هاي حل مس س

کالسي؛ ابزارهاي مدیریت در کالس هاي تربیت سالم.

ــتین؛ تش�ویق دانش آموزان به آموختن عل�وم تجربي؛ بهاءالدین  94. فارمري، کریس
رحماني؛ اهواز: رسش، 1388، ۲84 ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تجربي
• کلمات کلیدي: آموزش علوم/ انگیزه/ محیط یادگیري

ــت. معلم با توجه به چنین تعریفي  ــه ي علم در همه ي زمینه ها، فرایند فعالي اس چکی�ده: مطالع
ــه دربرگیرنده ي همه ي  ــترده اي از فعالیت هاي علمي مرتبط و جالب را ک ــد دامنه ي گس مي توان
ــوم و ارائه ي  ــل منطقي تدریس عل ــد. در این کتاب دالی ــایي کن ــت، شناس ــاي علوم اس جنبه ه
ــاي علمي در کالس درس در  ــراي درگیر کردن کودکان در فعالیت ها و کنكاش ه ــي ب روش های
ــط یادگیري، علوم و  ــبت به علوم، محی ــت. نگرش نس ــده اس هفت بخش و 18 فصل تبیین ش
موضوع هاي پایه، نیازهاي آموزشي ویژه، علوم و رفتار، و علوم و بزرگ ساالن از جمله عنوان هاي 

مباحث کتاب حاضر هستند.
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ــو؛ تش�ویق دانش آموزان به تفکر؛ ندا شجرات؛ اهواز: رسش، 1388، ۲44  95. کوولي، س
ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: تفكر/ مهارت هاي زندگي/ یادگیري/ حافظه

ــوزان در خارج از  ــترده تر دانش آم ــي و هم در زندگي گس ــر هم در محیط آموزش چکی�ده: تفك
ــعادتمندانه  براي آنان دارد. توانایي فكر کردن منطقي  ــه، نقش مهمي در تأمین زندگي س مدرس
ــیوه اي موفقیت آمیز در زندگي، ضروري و اساسي است. کتاب حاضر  ــتن ش و خالقانه، براي داش
ــامل اطالعات، ایده ها و شیوه هاي گوناگون به منظور پرورش و تقویت مهارت هاي فكرکردن  ش
ــت؛ راهكارهایي که  ــرورش این مهارت هاس ــراه راهكارهاي عملي براي پ ــوزان به هم دانش آم
ــامل هشت فصل با مباحثي از این  ــتقیم در کالس درس به کار برد. کتاب ش مي توان به طور مس
قبیل است: مروري کوتاه بر مفهوم تفكر؛ تفكر و تمرکز؛ رفتار و یادگیري، برنامه ریزي و آموزش 

تفكر؛ حافظه، تفكر انتقادي؛ تفكر خالق.

ــو؛ تش�ویق دانش آموزان به خالقیت؛ میعاد زارعي؛ اهواز: رسش، 1389،  96. کوولي، س
176 ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: معلم/ والدین

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: خالقیت در مدرسه/ تدریس خالقانه/ اندیشه و تفكر خالق

چکیده: »خالقیت« به این معناست که در همه ي کارهایمان رویكردي خیال پردازانه و نوآورانه 
ــاني، هر امري را فرصتي بدانیم براي خلق  ــته باشیم؛ یعني، با امید به ترقي کلیت وجود انس داش
ــت. اگر هدف ما ترویج خالقیت در مدارس، در هر مبحث یا  ــته اس آن چه پیش از این وجود نداش
مهارت است، مي باید چنین نگرشي را به خالقیت به وجود بیاوریم. نگارنده در این کتاب با استفاده 
ــعي مي کند، عملكرد خالقیت را به مخاطبان نشان دهد و نكات،  از ایده ها و تجربیات خالقانه س
ــئله ي خالقیت و گسترش آن در مدارس در اختیار  ــنهادهاي زیادي درباره ي مس راهبردها و پیش
مخاطبان قرار مي دهد. کتاب در هفت فصل با این عنوان ها نگارش یافته است: خالقیت؛  موضوع 
ــه؛ طرحي براي خالقیت؛  ــفر خالقیت؛ کودک خالق؛ معلم خالق؛ تدریس خالقان ــت؟؛ س چیس

مدرسه ي خالقیت.
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ــو؛ تش�ویق کودکان به رفتار صحیح؛ زهرا اهوازیان؛ اهواز: رسش، 1389،  97. کوولي، س
۲04 ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: معلم/ والدین

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: مشكالت رفتاري کودکان/ انضباط/ رفتار والدین با کودک

ــق و واقعیت هاي زندگي ارائه  ــاس حقای چکی�ده: در کتاب حاضر توصیه هاي قابل اجرایي براس
ــا را به کار گیرند. به کارگیري  ــن بتوانند براي مدیریت رفتار فرزندان خود، آن ه ــوند تا والدی مي ش
آن ها توسط معلم نیز بسیار مفید و مؤثر خواهد بود. هم چنین نكات و راهكارهایي براي چگونگي 
برخورد با مشكالت رفتاري کودکان ارائه مي شود؛ از نحوه ي اعطاي حقوق و امتیازات بنیادي به 
ــكالت جدي او. در کتاب بیش تر روش رفتار با کودکان از بدو  کودک، تا چگونگي برخورد با مش
ــامل 10 فصل است که عنوان هاي برخي  ــالگي تحلیل و بررسي مي شود. کتاب ش تولد تا 11 س
ــما؛ هفت کلید مؤثر؛ رفتار و دوره هاي سني؛ اصول احترام؛  ــبک رفتار ش از آن ها از این قرارند: س

ارسال نشانه و پیام؛ تحسین مثبت و تنبیه مثبت؛ مدرسه و رفتار با کودک.

ــدي، احمد ... ]و دیگران[؛ تکنیک های افزایش هوش، دقت، توجه و حافظه ی  98. عاب
کودکان و نوجوانان )مجموعه کارت(؛ اصفهان: برترین اندیشه، 1390، 3 بسته

• مخاطب: دانش آموز/ معلم
• موضوع درسي: علوم تربیتي

ــتان هاي دیداري/  ــداري/ دقت دیداري/ داس ــي/ ادراک دی ــته ي آموزش • کلمات کلیدي: بس
تشخیص تصویر/ شباهت/ تفاوت/ سازمان دهي ادراکي/ اختالالت یادگیري/ توجه/ حافظه 

ــي است که با هدف تقویت مهارت هاي توجه،  ــامل سه بسته ي آموزش چکیده: این مجموعه ش
ــته خود به  ــت و هر بس ــتاني و ابتدایي فراهم آمده اس حافظه و ادراک دیداري کودکان پیش دبس
ــته کارت  شناخت و یک  ــت شامل چهار دس ــود. بسته ي نخس ــیم مي ش گروه هاي جزئي تر تقس
ــي روي کودکاني که ناتواني هاي  ــته ي آموزش ــتند این بس ــت. مؤلفان مدعي هس ــک اس عروس
ــده و اثربخشي آن به تأیید رسیده است.  ــته اند و کودکان بیش فعال به کار گرفته ش یادگیري داش
ــته از کارت هاي آموزشي، شامل سه دسته کارت آموزشي براي کودکان پیش دبستاني  دومین بس
ــاهده  مي کنند و تفاوت ها و  ــا مربي، کارت ها را مش ــت. بچه ها  به کمک والدین ی ــي اس و ابتدای
شباهت ها را تشخیص مي دهند. سومین بسته  نیز شامل سه دسته کارت است که والدین و مربیان 
با کمک آن ها مي توانند به تقویت قوه ي ادراک و دقت دیداري، مهارت هاي زباني، درک مطلب، 
ــخیص بخش هاي مجزاي یک  ــازي کالمي، افزایش قدرت توجه، ادراک دیداري و تش مفهوم س

شكل از هم، در کودکان پیش دبستاني و ابتدایي خود بپردازند.
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ــفیعي لنگري، داود؛ تکلیف شب؟؟؟!!! در دوره ي ابتدایي؛ تهران: رشد اندیشه/  99. میرش
دانش آفرین، 1390، ۲۲4 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم/ والدین

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: تكلیف شب/ مشارکت والدین/ انواع تكلیف/ تعلیم و تربیت/ آموزش کودکان

ــت،  ــده اس چکی�ده: والدین مي توانند با مطالعه ي کتاب حاضر و راهكارهایي که در آن ارائه ش
اطالعات مفیدي درباره ي تكلیف شب فرزندان خود به دست آورند. سیر تاریخي تكلیف در جهان، 
تكلیف در ایران، نقش تكلیف در فرایند یادگیري، انواع تكلیف شب، شكل منظم تكلیف از دیدگاه 
ــراي دروس متفاوت، برخي  ــب ب ــیوه هاي جذاب کردن تكلیف، و انواع تكلیف ش متخصصان، ش

موضوعاتي هستند که در این کتاب به آن ها پرداخته شده است.

100. آقازده، محرم؛ تکنولوژي آموزش�ي: بر پایه رویکرد ساخت گرایي؛ تهران: آییژ، 
1390، ۲40 ص.
• قطع: وزیري

• مخاطب: معلم/ مدیر
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• کلمات کلیدي: فناوري آموزشي/ رویكرد ساخت گرایي/ طراحي آموزشي 

ــت که در ذات خود براي یادگیري زاده شده  ــي دانشي میان رشته اي اس چکیده: فناوري آموزش
ــده اند، آن دسته از مباحث مربوط به دیدگاه نظري  ــت. مطالبي که در کتاب حاضر گنجانده ش اس
ــي را تشكیل مي دهند که در حوزه ي طراحي آموزشي هستند. کتاب داراي 19  در فناوري آموزش
ــرفصل هاي آن عبارت اند از: نظریه هاي یادگیري و طراحي آموزشي؛  ــت که بعضي از س فصل اس
ــي؛ فرض هاي ساخت گرایي و  ــي در طراحي آموزش ــي و پرورش کاربرد نظریه ی یادگیري آموزش
ــان گرا و تكنولوژي آموزشي؛ الگوهاي طراحي آموزشي؛  طراحي آموزشي؛ نظریه ي یادگیري انس

بازنمایي و دانش و مهارت.
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101. آقا زاده، محرم؛ تکنولوژي آموزش�ي: راهنماي تولید مواد آموزشي؛ تهران: آییژ، 
1390، 15۲ ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: معلم/ مدیر

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: فناوري آموزشي/ روش تدریس/ تولید مواد آموزشي/ علوم تربیتي 

ــت: فصل اول با عنوان »چرا، چه چیزي و براي چه  ــه فصل اس چکیده: کتاب پیش رو داراي س
کسي؟« مسائل اساسي مربوط به تولید مواد آموزشي را به صورت سؤال و جواب شرح مي دهد. در 
فصل دوم با عنوان »ما مي توانیم«، فرایند تهیه ی مواد آموزشي براساس الگویي هشت مرحله اي 
ــت، مي توانید مشاهده کنید.  ــه اي که پشت جلد کتاب آمده اس ــود. این الگو را در نقش ارائه مي ش
ــتر، روزنامه ی  ــي، نظیر پوس ــن، در فصل دوم نحوه ی تولید برخي انواع مواد آموزش ــالوه بر ای ع
دیواري، و... بیان مي شود. در فصل سوم با عنوان »بیشتر بیاموزیم«، دانش عملي مربوط به تولید 
ــت. در پایان کتاب، اصطالح نامه اي آمده است که مخاطبان را با  ــده اس ــي مطرح ش مواد آموزش

برخي مفاهیم و نهادها آشنا مي سازد.

ــس؛ تمری�ن ایج�اد آرامش و کاه�ش فش�ارهاي رواني براي  ــاپیرو، الرن 102. ش
کودکان؛ لیال شریفي؛ تهران: اندیشه معاصر، 1390، 158 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم/ والدین/ مشاور
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• کلمات کلیدي: آرامش/ آسایش/ فشار رواني/ اضطراب/ آموزش مهارت هاي زندگي

ــت به منظور کمک به والدین و فرزندان در جهت  چکی�ده: کتاب حاضر حاوي بیش از 50 فعالی
ــات مثبت، اعتماد به نفس، آموزش آرامش بیش تر، مدیریت مشكالت عاطفي،  برانگیختن احساس
کاهش فشارهاي رواني و مبارزه با ترس و نگراني است. مطالب کتاب در نه بخش به همراه یک 
ــت. بازي فكري گروهي، آرام سازي تمام بدن، رنگین کمان  ضمیمه و نتیجه گیري فراهم آمده اس
ــفابخش، خوردن با توجه، تنفس، تمرکز، باغ ماسه اي، عكس هاي خنده دار و شب جوک گویي  ش

برخي از فعالیت هاي ذکر شده در کتاب هستند.
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103. هرتن، کرک؛ توان بخش�ي و آموزش و پرورش دانش آموزان آسیب دیده ي 
بینایي در مدارس عادي؛ عباس میكاني؛ تهران: آواي نور، 1389، 160 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي
ــي/ توان بخشي/ برنامه هاي آموزشي تلفیقي/ نارسایي هاي  • کلمات کلیدي: روش هاي آموزش

بینایي

ــتثنایي کودکان  ــه منظور کمک به معلمان آموزش وپرورش اس چکی�ده: مطالب کتاب حاضر ب
آسیب دیده ي بینایي که در برنامه هاي آموزشي تلفیقي کار کرده اند، تهیه شده است و در آن طي 
ــي، مسئولیت هاي معلمان، نحوه ي آموزش برنامه هاي درسي به  نه فصل، انواع روش هاي آموزش

همراه مهارت ها، تجهیزات و تدارکات، فعالیت هاي اصالحي و جبراني و... گنجانده شده است.

ــد یعقوبیان؛ تهران: پیام آزادي،  ــاوا، یوکیكو؛ جادوي کاغذ )مجموعه(؛ محم 104. کوروس
1390، 5 ج.

• قطع: رحلي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: هنر
• کلمات کلیدي: تازدن کاغذ/ اریگامي/ کاردستي/ آموزش هنر 

ــنین شیفته ي خودکرده است. اگر آماده ي  چکیده: هنر ژاپني تا زدن کاغذ، افراد را در همه ي س
ــتید، مي توانید کاردستي هاي این کتاب را با تا کردن کاغذ  ــف استعدادها و خالقیت خود هس کش
ــاده، در هر جلد، با طرز  ــاب، مخاطبان با راهنمایي هاي گام به گام و به طور س ــازید. در این کت بس
ــتفاده از کاغذ مچاله شده و کاغذهاي  ــوند. در پایان کتاب، هنر اس ــاختن چیزهایی آشنا می ش س

رنگي و نیز کالژ و رنگ افشاني آموزش داده مي شود. هر جلد ۲4 صفحه است.
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ــاني؛ تهران: نواي  ــوان: جامد و مایع؛ مهدي رزاقي کاش ــگران ج 105. گالور، دیوید؛ کاوش
مدرسه، 1388، 3۲ ص.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي
• کلمات کلیدي: اشكال ماده/ خواص ماده/ آزمایش هاي علمي/ علوم تجربي

چکیده: در این کتاب، مخاطب با مفاهیم جامد، مایع و گاز آشنا مي شود و درمي یابد که همه ي 
مواد از آن ها ساخته شده اند. براي درک بهتر موضوع، آزمایش هایي در هر بخش مطرح و پیشنهاد 

شده اند که به آساني قابل انجام هستند و کودک را به تحقیق و پژوهش تشویق مي کنند.

ــر، ویكتوریا؛ جان داران به چه چیزهای�ي احتیاج دارند؟ )مجموعه(؛ مجید  106. پارک
عمیق؛ تهران: رسالت قلم، 1388، 6 ج.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي 
• کلم�ات کلیدي: آب/ نیاز موجودات زنده به آب/ خانه/ حیوانات/ عادات و رفتار/ تغذیه/ مواد 

غذایي/ نور/ هوا/ تنفس حیوانات/ آموزش علوم/ دوره ي ابتدایي

ــان ها، گیاهان و  ــه ي کتاب هاي این مجموعه با نیازهاي حیاتي انس چکی�ده: کودکان با مطالع
حیوانات آشنا مي شوند. در این مجموعه نیازهاي موجودات زنده به آب، خانه، غذا، نور و هوا مورد 
ــي قرار گرفته است. تصویرهاي جذاب و رنگي به دریافت موضوع توسط خواننده ي کودک  بررس

یاري مي رسانند. در پایان کتاب، واژه یاب و لغت نامه اي نیز گنجانده شده است. 
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ــل، آگنس؛ دایرةالمعارف کوچک من درباره ي: جانوران دنیا؛ رویا خوئي؛ تهران:  107. واندوی
محراب قلم، 1390، 36 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع
• کلمات کلیدي: زندگي حیوانات/ زیستگاه حیوانات/ چراگاه/ آموزش علوم تجربي/ جنگل

چکیده: در این دایرةالمعارف کوچک و رنگي، مطالبي درباره ي انواع جانوران، نوع تغذیه ي آن ها، 
ــت خوار،  ــاي زندگي حیوانات، چراگاه، جانوران علف خوار و گوش ــكل ظاهري هر یک، مكان ه ش
ــیایي، آمریكایي و استرالیایي، قطب جنوب، شكار کردن حیوانات، مهاجرت  حیوانات آفریقایي، آس

حیوانات و... آمده است. در پایان کتاب نیز توانایي هاي ویژه ي برخي حیوانات درج شده است.

ــاني؛  ــگران جوان: جانوران و دنیاي آن ها؛ مهدي رزاقي کاش ــالي؛ کاوش 108. مورگان، س
تهران: نواي مدرسه، 1388، 3۲ ص.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي
• کلمات کلیدي: حواس حیوانات/ فیزیولوژي/ سازگاري با محیط

چکیده: جانوران با دیدن، بو کشیدن، لمس کردن، شنیدن و حتي پیام هاي الكتریكي با یكدیگر 
ــر مي گویند که منبع غذایي  ــتادن پیام هایي به جانوران دیگ ــه برقرار مي کنند. آن ها با فرس رابط
ــازگاري  ــتند. س ــدار ویژه اي مي فرس ــاس خطر کنند، پیام هاي هش ــدي یافته اند و اگر احس جدی
ــف، چگونگي ارتباط برقرار کردن جانوران با هم،  ــاي متفاوت جانوران با محیط  هاي مختل گونه ه
ــتفاده از انواع حواس براي فرار آن ها از دست شكارچیان و غذایابي، از جمله موضوع هاي این  اس
کتاب مصّور است. به منظور یادگیري بهتر موضوع، فعالیت هایي از مخاطبان خواسته شده است. 

در پایان کتاب یک نمایه آورده شده است.
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ــان برتر، 1390،  ــي پروین؛ جریمه ها کجا میرن؟؛ تهران: خیام آزمون/ تیزهوش 109. پناه
1۲ ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
• کلمات کلیدي: آموزش با شعر/ مسخره کردن دیگران/ آموزش مهارت هاي زندگي

ــعر، کودکان با پسرکي به نام پوریا آشنا مي شوند که دوستانش  چکیده: در این کتاب به زبان ش
ــغل پدرش که پلیس است، مسخره مي کنند. پوریا از این موضوع ناراحت است و  او را به علت ش
از پدرش مي خواهد که شغلش را کنار بگذارد؛ اما پدر از مزایاي شغل خودش مي گوید و ناراحتي 

پوریا برطرف مي شود.

ــن درباره ي جنگل؛ رویا خوئي؛ تهران: محراب  ــس؛ دایرةالمعارف کوچک م 110. واندویل،آگن
قلم، 1390، 36 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع
• کلمات کلیدي: جنگل ها/ حیوانات/ میوه ها/ دایرةالمعارف/ آموزش علوم تجربي

ــش  ــت که کودکان را با انواع درختان، پوش چکی�ده: کتاب حاضر از جمله کتاب هاي مرجع اس
ــرات، جانوران و میوه هاي جنگلي، و نیز تغییر فصل ها در جنگل، وضعیت جنگل در  گیاهي، حش
ــب، جنگل هاي آبي و آفریقایي و حیوانات موجود در  ــب و فعالیت برخي حیوانات در تاریكي ش ش
ــازد. در پایان کتاب برخي از بزرگ ترین درختان و  ــنا مي س آن ها به همراه تصویرهاي رنگي آش

حیوانات معرفي مي شوند.
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111. حاج بابایي، مرتضي؛ جوجه ي زرد تینا؛ تهران: ما و شما، 1390، 1۲ ص.
• قطع: خشتي 

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

ــد ذهني/ طرح پرسش/ مهارت هاي  ــعر/ داستان آموزشي/ رش • کلمات کلیدي: آموزش با ش
زندگي

ــد ذهني  ــاده ي ذهني، عامل اصلي رش چکیده: روبه رو کردن کودکان با برخي از تناقض هاي س
ــودکان و طرح  ــاي مورد عالقه ي ک ــن تناقض ها در زمینه ه ــو درباره ي ای ــت. گفت وگ آنان اس
ــش هاي انتهایي این کتاب، به کودکان کمک مي کند به نتیجه گیري  ــابه پرس ــش هایي مش پرس
ــرح یكي از این  ــند. در این کتاب به ط ــابه برس ــم آن به دیگر زمینه هاي مش ــتان و تعمی از داس
ــاده در زمینه ي زیست محیطي، پرداخته شده است. در کتاب به شیوه ي داستاني و  تناقض هاي س
با زبان شعر، کودکان با جوجه ي تینا آشنا مي شوند که با مشاهده ي کرمي در باغچه، سؤال هایي 

برایش پیش مي آید.

112. حسیني، مریم؛ جوري و رابي؛ تهران: نغمه نو اندیش، 1390، 3۲ ص.
• قطع: رقعي

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

• کلمات کلیدي: شعر/ داستان/ ادبیات کودکان/ آموزش مهارت هاي زندگي

چکیده: کتاب حاضر یک داستان منظوم است؛ داستان یک جفت جوراب که از مغازه خریداري 
ــد و آن ها از هم جدا  ــربچه جوراب ها را مي پوش ــت. پس ــربچه اس ــده و هدیه اي براي یک پس ش
مي شوند؛ اما جدایي شان موقتي است و دوباره در جاجورابي به هم مي رسند و.... در طول داستان، 
جوراب ها خاطرات خود را براي هم تعریف مي کنند؛ این که چه طور اول پشم روي گوسفند بودند، 

بعد از آن به نخ تبدیل شدند و سپس به شكل جوراب درآمدند.
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ــتر، مارکوس؛ چارلي در باغ وحش؛ کالرا کرمي؛ تهران: نسل نو اندیش، 1388،  113. فیس
40 ص.

• قطع: رحلي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي 
• کلمات کلیدي: عادات و رفتار/ حیوان ها/ باغ وحش/ آشنایي با حیوانات

ــوند که همراه  ــنا مي ش ــودکان در این کتاب مصور رنگي با اردکي به نام چارلي آش چکی�ده: ک
خانواده اش به شنا مي رود. او ضمن بازي با حیواناتي هم چون قورباغه، گاو و... آشنا مي شود. گاو 
درباره ي باغ وحش با او حرف مي زند و چارلي را تشویق مي کند که به باغ وحش برود و در آن جا 
با حیوانات گوناگون آشنا شود. چارلي به آن جا مي رود و حیوانات زیادي را مشاهده مي کند. بعد از 

آن به خانه برمي گردد و درباره ي حیواناتي که دیده است، با خانواده اش حرف مي زند. 

ــر، لولین/ گرین، جن؛ چرا باید...؟ )مجموعه(؛ مرجان حاجي بابایي ... ]و دیگران[؛  114. کل
تهران: تیمورزاده/ طبیب، 1386، 8 ج.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
ــي/ کمک کردن/ غذا  ــتي/ مهارت هاي اجتماع ــتان هاي تربیتي/ دوس • کلم�ات کلیدي: داس
ــرف آب/ زباله ها/ بازیافت/  ــي/ تصفیه آب/ مص ــوش دادن/ انرژي/ انواع/ صرفه جوی ــوردن/ گ خ

شیوه ي بازیافت مواد/ طبیعت/ حیوانات

چکیده: این مجموعه از زمره مجموعه هایي است که با هدف کسب مهارت هاي زندگي توسط 
ــاده و روان، موضوع را براي  ــت. کتاب، با تصویرهاي جالب و متن س ــده اس ــته ش کودکان نوش
مخاطب توضیح مي دهد. بخش پایاني هر کتاب نیز، شامل نكته هایي به منظور استفاده ي والدین 
ــت که در بهره گیري بهتر از مطالب کتاب، به آن ها کمک مي کند. عناوین کتاب هاي  و معلم هاس
ــهیم باشم؟؛ چرا باید به دیگران کمک کنم؟؛  ــتانم س این مجموعه از این قرارند: چرا باید با دوس
ــم؟؛ چرا باید در مصرف انرژي صرفه جویي  ــرا باید خوب غذا بخورم؟؛ چرا باید خوب گوش کن چ
ــا را بازیافت کنم؟؛ چرا باید  ــي کنم؟؛ چرا باید زباله ه ــرا باید در مصرف آب صرفه جوی ــم؟؛ چ کن

مواظب طبیعت باشم؟
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115. فضلي، رخسار؛ چرا بچه ها مدرسه  را دوست ندارند؟؛ تهران: کورش چاپ، 1389، 
170 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم/ مشاور/ کارشناس

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: نظام آموزشي/ کیفیت/ ارزیابي/ علوم تربیتي

ــت، مدیران، معلمان و  ــان تعلیم و تربی ــان کتاب حاضر برنامه ریزان، کارشناس چکی�ده: مخاطب
ــده طي  ــش ش ــتند. در این کتاب کوش ــته هاي مرتبط با آموزش و پرورش هس ــجویان رش دانش
ــي آن ها در قالب  ــي و کارای ــي و اثربخش ــج فصل عوامل مؤثر بر ماندگاري نظام هاي آموزش پن
ــود. کیفیت آموزش و عوامل مؤثر بر آن، اجزاي کیفیت، شاخص هاي  ــي تبیین ش کیفیت آموزش
ــتاي ارتقاي کیفیت، و چه باید کرد؟ عنوان هاي  کیفیت آموزش، تجارب ملي و بین المللي در راس

فصل هاي کتاب هستند.

ــر، بلیندا؛ فكر مي کنید چرا: چرا جانوران بازي مي کنند و س�ؤال هاي دیگري  116. وب
درباره ي چرخه هاي زندگي؛ فاطمه مظفر نژاد؛ مشهد: عروج اندیشه، 1387، 3۲ ص.

• قطع: رحلي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي 
• کلمات کلیدي: جانورشناسي/ رفتار حیوانات/ آموزش از طریق بازي

چکیده: بچه هاي جانوران از طریق بازي کردن آموزش مي بینند. هنگامي که بچه شیرها سعي 
ــكارکردن را مي آموزند. آن ها  ــان را بگیرند، مهارت هاي الزم براي ش مي کنند دم متحرک مادرش
ــروصدا به طعمه  ــردن در میان علف هاي بلند، یاد مي گیرند که چگونه بي س ــته حرکت ک با آهس
ــاهده ي تصویرهاي رنگي آن مي توانند به  ــوند. مخاطبان با مطالعه ي این کتاب و مش نزدیک ش
ــند: چرخه ي زندگي چیست؟ چرا جانداران دو والد دارند؟ چرا  ــخ سؤال هایي از این دست برس پاس
بذرها پراکنده مي شوند؟ چرا پرندگان تخم مي گذارند؟ چرا کرم شب تاب مي درخشد؟ آیا ماهي ها 

تخم مي گذارند؟ کدام تخم ها مي لرزند؟ چرا ُدرناها مي رقصند؟ 
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117. والپول، برندا؛ فكر مي کنید چرا: چرا خورشید طلوع مي کند و سؤال هاي دیگري 
درباره ي زمان و فصل ها؛ سعیده عاقل تر؛ مشهد: عروج اندیشه، 1387، 3۲ ص.

• قطع: رحلي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي 
• کلمات کلیدي: خورشید/ منظومه ي شمسي/ فصل ها/ تقویم

ــید اصالً طلوع نمي کند! این زمین است که مي چرخد و باعث مي شود که  چکیده: در واقع خورش
ــبیه توپ در حال چرخش است. هر جا که باشید،  ــید را ببینید. زمین ش هر روز صبح طلوع خورش
ــما در روي کره ي زمین، وقتي به مقابل خورشید مي رسد، آسمان به تدریج  ــمت مربوط به ش قس
روشن و صبح آغاز مي شود. در این کتاب مصور و رنگي، نویسنده به سؤاالت مخاطبان درباره ي 
منظومه ي شمسي، چگونگي تشكیل شب و روز، علت به وجود آمدن فصل ها، اختراع تقویم، علت 

تغییر شكل ماه، چگونگي تشخیص زمان و... جواب مي دهد. 

ــیراز:  ــیامک رضا مهجور؛ ش ــاندرا؛ چگونه با کودك خود بازي کنیم؟؛ س 118. تایزش، س
ساسان، 1388، 144 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: والدین

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: بازي هاي کودکان/ فعالیت هاي فكري/ بازي و سرگرمي/ وسایل آموزشي

ــد  ــوند که به کودک در رش ــواع فعالیت ها و بازي هایي مطرح مي ش ــن کتاب ان چکی�ده: در ای
ــت. فصل اول  ــش و درک مفاهیم کمک مي کنند. کتاب در پنج فصل فراهم آمده اس مهارت های
ــخیص و درک کودکان از خود و دنیاي اطرافشان تنظیم شده و حاوي طرح هاي  ــد تش براي رش
ــت. چهار فصل بعدي انواع بازي ها و فعالیت ها، مثل بازي هاي مخصوص روي  ــاده اس عملي س
میز، بازي هاي جسماني، فعالیت هاي مربوط به اعداد و ساختن کاردستي را که از ساده به مشكل 
تنظیم شده اند، معرفي مي کنند. کارهاي ویژه و مشكل در تمام فصل ها با عالمت ستاره مشخص 

شده اند.
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119. روکا، نوریا؛ چگونه به اطراف حرکت مي کنیم؟؛ مرجان مشاري؛ تهران: تیمورزاده/ 
طبیب، 1389، 36 ص.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي
• کلمات کلیدي: حرکت حیوانات/ سرگرمي/ حرکت حشرات/ آموزش علوم

ــاده و آسان و با مشاهده ي تصویرهاي رنگي  چکیده: کودکان با مطالعه ي این کتاب به زبان س
ــا، صدپاها، عنكبوت ها،  ــا، مارها، هزارپاه ــیوه ي حرکت حیوانات چهارپا و دوپ ــات، با ش از حیوان
کفشدوزک، زنبورعسل، مورچه ها، کک ها و... آشنا مي شوند. در پایان کتاب فعالیت ها و بازي هایي 

براي کودکان و نیز مطالبي در راستاي مطالب این کتاب براي مطالعه ي والدین آمده است.

ــني/ براون، مارک؛ بهتر زندگي کنیم 4: چگونه به س�فر برویم؟؛  120. براون، لوري کراس
ویدا لشگري؛ تهران: قدیاني، 1388، 36 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 
• کلمات کلیدي: مسافرت/ قطار/ هواپیما/ کشتي/ وسیله ي نقلیه

چکیده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر و مشاهده ي تصاویر رنگي آن اطالعاتي درباره ي سفر 
ــت مي آورند؛ این که: قبل از سفر چه کارهایي باید انجام بدهند؛ کدام وسایل ضروري را با  به دس
خود ببرند؛ سفر چه اهمیتي دارد، با چه وسیله ي نقلیه اي مي توانند مسافرت کنند؛ و هر وسیله ي 

نقلیه چه تفاوت هایي با بقیه دارد.
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ــني؛ بهتر زندگي کنیم 6: چگونه زندگي و مرگ را بشناس�یم؟؛  121. براون، لوري کراس
ویدا لشگري؛ تهران: قدیاني، 1388، 36 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني 
• کلمات کلیدي: زندگي/ تشییع جنازه/ علل مرگ

ــود، زندگي مي کند و بعد از چند سال  چکیده: هر موجود زنده اي در این دنیا کم کم بزرگ مي ش
ــد و مي میرد. مرگ مي تواند علت هاي گوناگوني داشته باشد،  هم باالخره عمرش به پایان مي رس
ــي و پیري. در این کتاب مصور، کودکان با مفاهیم  ــل بیماري، تصادف، فقر و نداري، خودکش مث
ــییع جنازه، برگزاري مراسم براي مرده ها، و راه هاي به  زندگي، مرگ، علل مرگ، انواع مرگ، تش

خاطر داشتن عزیز از دست رفته آشنا مي شوند.. 

ــني؛ بهتر زندگي کنیم 7: چگونه س�یاره ي خ�ود را پاك نگه  ــراون، لوري کراس 122. ب
داریم؟؛ ویدا لشگري؛ تهران: قدیاني، 1388، 36 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي/ تعلیمات اجتماعي 
• کلمات کلیدي: حفاظت/ محیط زیست/ منابع طبیعي

چکی�ده: زمین به ما هواي تازه، آب تمیز و خاک حاصل خیز مي دهد که به این هدیه ها، »منابع 
طبیعي« مي گویند. اگر از این منابع درست استفاده نكنیم، خیلي زود تمام مي شوند. به این دلیل، 
ــتفاده  ــیاره ی خود مراقبت کنیم. در این کتاب کودکان مي توانند با اس همه باید به کمک هم از س
ــوند و براي جلوگیري از به هدر رفتن این  ــنا ش ــاده، با منابع طبیعي آش از تصاویر رنگي و متن س

منابع، راه هاي فراواني را یاد بگیرند. 
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ــت، مري؛ چگونه فراگیران را پژوهش�گر تربی�ت کنیم؟ راهنماي گام به  123. کلی
گام آموزش فرایند پژوهش؛ تهران: آییژ، 1390، ۲08 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: تفكر و پژوهش
• کلمات کلیدي: آموزش فرایند پژوهش/ راهنماي آموزشي/ گردآوري داده ها/ تحلیل داده ها 

ــازد، مطالب را با  ــت که معلمان را قادر مي س چکیده: این کتاب حاوي فعالیت هاي متنوعي اس
ــت  ــده اس ــیوه ي آموزش در هر فصل به صورتي ارائه ش ــطح فراگیرندگان خود وفق دهند. ش س
ــراي خوانندگان مبتدي  ــر پیچیدگي هاي فرایند پژوهش ب ــد. به عبارت دیگ ــه قابل درک باش ک
ــنین باالتر مي توانند با کتاب به  ــت؛ بنابراین فراگیرندگان توانمند و افراد س ــازي شده  اس ساده س
ــده است:  ــیم ش ــي برخورد کنند. کتاب به چهار فصل با این عنوان ها تقس عنوان یک کتاب درس
ــامل خالصه اي از  ــار یافته ها. هر فصل ش ماهیت پژوهش؛ گردآوري داده ها؛ تحلیل داده ها؛ انتش
ــت که براي دروني کردن محتواي  نتایج یادگیري، زمان محتواي آموزش و یک فعالیت اصلي اس

آموزشي و تعامل بیش تر دانش آموزان با اهداف اصلي یادگیري طراحي شده اند.

ــوش؛ چگونه فرزندانم�ان را در تحصیل یاري کنیم؟؛  ــدي روزبهاني، کیان 124. محم
تهران: مبتكران/ پیشروان، 1387، 64 ص.

• قطع: رقعي 
• مخاطب: والدین

• موضوع درسي: علوم تربیتي 
• کلمات کلیدي: مطالعه و فراگیري/ خانواده/ برنامه ریزي/ موفقیت تحصیلي/ پرورش فرزندان

ــت. درباره ي تحصیالت هم  ــأ اولیه ي بیش تر عادت ها و عاطفه هاي ماس چکی�ده: خانواده منش
ــه، مهارت هاي ما در نوشتن، حرف زدن، مطالعه  ــت. عالقه ي ما به درس و مدرس همین گونه اس
ــكل مي گیرند. در حقیقت، والدین در بیش تر رفتارها، اولین  و فكر کردن، همه ابتدا در خانواده ش
ــن مي توانند براي  ــاده کارهایي که والدی ــتند. در این کتاب، به زبان س ــدان خود هس ــم فرزن معل
ــوند.  ــتیباني از فرزندان خود در تحصیل انجام دهند، در قالب توصیه هاي کاربردي ارائه مي ش پش
عنوان برخي مطالب کتاب از این قرار است: وابستگي یا استقالل؛ تمایز و استقالل فردي؛ محیط 
ــیدگي کنید؛ چگونه تفكر را در فرزندانمان پرورش دهیم؟؛ با  ــب خانه؛ به تكلیف بچه ها رس مناس

مدرسه ارتباط داشته باشید.
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ــم ۲: چگونه مواظب خود  ــتیون؛ بهتر زندگي کنی ــكي، اس 125. براون، مارک تولن/ کرنس
باشیم؟؛ ویدا لشگري؛ تهران: قدیاني، 1388، 36 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 
• کلمات کلیدي: زندگي بهتر/ آموزش ایمني/ آموزش کودکان/ مهارت هاي زندگي

ــوزي، در  چکیده: خطرهاي زیادي کودکان را در حیاط خانه، هنگام غذا خوردن، هنگام آتش س
ــائط نقلیه، در زمین بازي، در اردو یا ساحل دریا، هنگام  ــتفاده از وس ارتباط با حیوانات، هنگام اس
سفر، در هواي سرد و شب تهدید مي کند. در این کتاب، با استفاده از تصاویر خنده دار و متن روان 
ــود که هنگام خطر چه عكس العملي از خود نشان دهد و  ــاده، به مخاطب آموزش داده مي ش و س

چگونه خود را در برابر خطرات حفظ کند.

ــودکان و نوجوانان، 1389،  ــي، علي؛ حرف آباد؛ تهران: کانون پرورش فكري ک 126. خانجان
40 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: زبان آموزي 
• کلمات کلیدي: داستان آموزشي/ حرف و نقطه/ زبان آموزي/ کلمه سازي

ــاهده ي تصویرهاي آن با شهري آشنا مي شوند  چکیده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر و مش
ــت شده اند. یک روز مأموران قصد داشتند، یک کلمه را  که همه ي اجزایش از نقطه و حرف درس
ــهر بیرون کنند؛ اما نقطه ها به کمک آن کلمه مي شتابند و با هم کلمه  ــد، از ش که خوانده نمي ش
ــت، رها مي کنند و به  ــده اس را معنادار مي کنند. بدین روش مأموران کلمه را که اینک خوانده ش
دنبال کار خود مي روند. بعد نقطه ها در مكان هاي متفاوت کلمه قرار مي گیرند و کلمات متعددي 

هم چون سبز، سپر، شیر، شتر و... مي سازند.
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127. فرخ مهر، حسین؛ حرف هایم را بشنوید؛ اصفهان: نوشته، 1389، 60 ص.
• قطع: رقعي

• مخاطب: معلم/ والدین
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• کلمات کلیدي: رفتار با کودکان/ دنیاي کودکان/ آموزش والدین

ــنجیده تر با آنان  ــودکان به رفتار بهتر و س ــه بیش تر و دقیق تر دنیاي ک ــناخت هرچ چکیده: ش
ــاي این دوره ي حیاتي و بنیادي  ــد. آگاهي از خصوصیات دوره ي کودکي و درک نیازه مي انجام
سبب متناسب شدن رفتارها با روحیات کودکان مي شود و آنان را به سوي نیک بختي و... رهنمون 
ــدران و مادران خود؛  ــت براي پ ــتاني اس ــازد. کتاب حاضر حاوي حرف هاي کودکان دبس مي س
ــناخت و با  ــان را ش ــیدن درباره ي آن ها مي توان خصوصیات و نیازهایش حرف هایي که با اندیش
ــازي زندگي آنان اهتمام ورزید. در  ــنجیده، به پرورش و غني س به کارگیري روش هاي تربیتي س
ــگر،  ــه گیر، فعال، خجالتي، پرخاش ادامه ي این حرف ها، اطالعاتي درباره ي رفتار با کودکان گوش
ــت و اهمیت مطالعه، بازي، تفكر، مدرسه ي خوب و... بیان  ــده اس ــو، توجه طلب و... درج ش ترس

مي شود.

ــن درباره ي: حش�رات و موجودات  ــارف کوچک م ــواز؛ دایرةالمع ــرت، فرانس 128. دوگیب
ریزجثه؛ رویا خوئي؛ تهران: محراب قلم، 1390، 36 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع
• کلمات کلیدي: زندگي حشرات/ دایرةالمعارف/ آموزش علوم تجربي

ــرات و  ــاهده ي تصویرهاي رنگي آن با انواع حش چکیده: کودکان با مطالعه ي این کتاب و مش
موجودات ریز، قسمت هاي متفاوت بدن آن ها و نیز مراحل رشد و مسئولیت آن ها آشنا مي شوند. 
این حشرات عبارت اند از: کفشدوزک، شته، پروانه، زنبور، مورچه، عنكبوت، حلزون، مگس و... در 

پایان کتاب توانایي خاص برخي حشرات درج شده است.
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ــروزه معراج؛ تهران: پیدایش، 1388،  ــالي؛ حواس پنج گانه )مجموعه(؛ فی 129. هویت، س
5 ج.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي
• کلمات کلیدي: حس بویایي/ حس شنوایي/ حس المسه/ پوست بدن انسان/ حس چشایي/ 

حس بینایي/ آموزش علوم

ــي آن، درباره ي حواس  ــاهده ي تصاویر رنگ چکی�ده: کودکان با مطالعه ي این مجموعه و مش
ــه مطالبي مي آموزند. هر جلد کتاب که ۲4  ــایي و المس ــنوایي، بویایي، چش پنج گانه ي بینایي، ش
ــنایي بیش تر  ــت. براي آش ــده اس صفحه حجم دارد به یكي از حواس پنج گانه اختصاص داده ش
خواننده با موضوع، فعالیت هایي نیز در هر کتاب ترتیب داده شده است. در پایان کتاب نیز واژه نامه 
ــت. عناوین این پنج جلد از این قرار است: بو کنید؛  ــده اس و نكاتي براي والدین و معلمان درج ش

گوش کن؛ لمس کن؛ مزه کن و نگاه کن.

ــو، آندره؛ حیوانات از همه رنگ )مجموعه(؛ فرزانه کریمي؛ تهران: قدیاني، 1388،  130. ب
10 ج.

• قطع: خشتي کوچک 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي 
ــات قرمز/ حیوانات  ــت/ تغذیه/ حیوان ــار حیوانات/ رنگ پوس • کلم�ات کلی�دي: عادات و رفت
ــیاه/  ــتري/ حیوانات قهوه اي/ حیوانات س ــبز/ حیوانات زرد/ حیوانات خاکس رنگارنگ/ حیوانات س

حیوانات حنایي/ حیوانات سیاه و سفید/ حیوانات آبي

ــاس رنگ ظاهري آن ها دسته بندي  ــنده حیوانات را بر اس چکیده: در این مجموعه کتاب نویس
ــته در یک کتاب  ــوع تغذیه، تولید مثل و خصوصیات رفتاري هر دس ــاره ي محل زندگي، ن و درب
گفت وگو کرده است. در این ده جلد کتاب که هر کدام بیش از 1۲ صفحه حجم ندارند، خوانندگان 
با حیوانات آبي، حنایي، خاکستري، زرد، سبز، سیاه، سیاه و سفید، قرمز، قهوه اي و رنگارنگ آشنا 
مي شوند. براي نمونه در کتاب »آشنا شویم با حیوانات سبز« مي خوانیم: »پروانه ي بال شیشه اي 
ــفاف اند. براي همین به راحتي دیده نمي شود و  ــت و بال هایش مثل شیشه ش ــنگ اس خیلي قش
ــمنانش نمي توانند او را شكار کنند. پروانه ي بال شیشه اي در منطقه ي استوا زندگي مي کند و  دش

همیشه نزدیک سطح زمین به پرواز درمي آید.«
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ــواز؛ دایرةالمعارف کوچک من درباره ي: حیوانات مزرعه؛ رویا خوئي؛  131. دوگیبرت، فرانس
تهران: محراب قلم، 1390، 36 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع
• کلمات کلیدي: حیوانات مزرعه/ گاو/ گوسفند/ بز/ بوقلمون/ آموزش علوم تجربي

ــا حیوانات مزرعه  ــاهده ي تصاویر رنگي آن، ب ــا مطالعه ي این کتاب و مش چکی�ده: کودکان ب
ــا و ارزش  و اهمیت این نوع  ــز با رفتاره ــرغ، بوقلمون و... و نی ــب، م ــفند، اس هم چون گاو، گوس

حیوانات آشنا مي شوند.

132. هیئت تحریریه ی نشر براق؛ حیوانات وحشي؛ تهران: چكه/ شهر قلم، 1390، 16 ص.
• قطع: رحلي 

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: علوم تجربي

• کلمات کلیدي: حیوانات/ سرگرمي/ بوم شناسي/ آموزش علوم تجربي

چکیده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر به همراه والدین خود، مطالبي درباره ي حیوانات وحشي 
ــت مي آورند. برچسب هاي موجود در کتاب به کودکان کمک مي کنند  و مكان زندگي آن ها به دس

مهارت دیدن خود را باال ببرند.
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ــور، ماندانا؛ خانواده، کودك و مدرس�ه؛ تهران: انجمن اولیا و مربیان، 1387،  133. سلحش
۲5۲ ص.

• قطع: رقعي 
• مخاطب: معلم/ والدین

• موضوع درسي: علوم تربیتي 
ــاگردان/ رشد کودکان/ روان شناسي/ آموزش معلمان/ ناسازگاري  • کلمات کلیدي: تعامل با ش

رفتاري

ــودکان و نوجوانان  ــد و تحول ک ــاي والدین و مربیان از مراحل رش ــش آگاهي ه چکی�ده: افزای
ــود. اگر خانه و مدرسه بتوانند درکنار هم و هم گام  ــي آنان مي ش موجب ارتقاي روش هاي پرورش
با هم، دانسته هاي علمي و عملي خود را درباره ي ناسازگاري هاي رفتاري، تعارض هاي تربیتي و 
نا به ساماني هاي اخالقي کودکان و نوجوانان گسترش دهند. مي توانند از شیوه هاي تعامل و ارتباط 
ــتفاده کنند. کتاب حاضر، با هدف آموزش نكات کاربردي و عملي به و الدین و  با بچه ها بهتر اس
ــیوا و روان درباره ي مسائل مهمي که در زندگي کودکان،  ــاده، ش مربیان فراهم آمده و با زباني س
ــه وجود دارد، راهكارهایي ارائه مي دهد. برخي از موضوعاتي که در  چه در خانواده و چه در مدرس
ــخن مي رود از این قرارند: آموزش هاي مقدماتي کودکان در خانواده؛  این کتاب درباره ي آن ها س
دانش آموزان و روز اول مدرسه؛ کودکان و آموزش زبان دوم؛ درس ریاضي و دانش آموزان؛ اصول 

بهداشت رواني در مدرسه؛ تواناسازي دختران؛ خانواده و تغذیه ي کودکان.

ــار؛ تهران:  ــعید خاکس ــتن وجن؛ خانواده ي خرس ها )مجموعه(؛ س ــتاین، اس 134. برنش
موزون، 1390، 36 ج.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
ــي/ آموزش مهارت هاي زندگي/ ادبیات کودکان/ ادب/ رفتار  • کلمات کلیدي: داستان آموزش
ــتي/ فرزند جدید/ کمک به  ــالمتي/ حفظ محیط زیست/ قهر و آش ــب/ عادات بد/ حفظ س مناس

نیازمندان/ نظم/ ورزش/ همسایه ها

ــل درباره ي آموزش مهارت هاي زندگي  ــبتًا کام چکیده: خانواده ي خرس ها یک مجموعه ی نس
ــت. در هر جلد از این مجموعه که 3۲ صفحه حجم دارد، طي یک قصه ي جذاب  به کودکان اس
یک مهارت به کودک آموخته مي شود. موضوع هر کتاب را تقریبًا از عنوان آن مي توان حدس زد. 
ــتار  ــه؛ بي ادبي؛ پرس عناوین این مجموعه از این قرارند: اتاق به هم ریخته؛ اردو؛ اّولین روز مدرس
ــبال؛  ــواده ي خرس ها؛ ترس از تاریكي؛ تلویزیون ممنوع؛ تیم بیس ــه؛ پرنده ها، زنبور ها، و خان بّچ
خطر آلودگي؛ خود نمایي در جمع؛ در دندان پزشكي؛ در فكر نیازمندان؛ در مطب دکتر؛ درد سر با 
دوستان؛ دردسر با بزرگ ترها؛ دروغ گویي؛ دعوا؛ دوري از غریبه ها؛ روز اسباب کشي؛ سؤال بزرگ؛ 
ــبح جنگل؛ شغل جدید ما ما ن؛ شكر نعمت هاي خدا؛ عادت بد؛ فرار از ورزش؛ فرزند جدید؛ قهر  ش
ــتي؛ کمک به دیگران؛ ماجراي تكالیف؛ مشكل در مدرسه؛ مقّصر اونه؛ ولخرجي؛ هله هوله؛  و آش

همسایه هاي جدید؛ یک هفته پیش مامان بزرگ
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135. شعباني،  اسداهلل؛ خدا خداي مهربان؛ مشهد: به نشر، 1388، ۲4 ص.
• قطع: خشتي

• مخاطب: دانش آموز/ معلم
• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

• کلمات کلیدي: شعر/ دعا/ نماز/ خدا/ آموزش دیني

ــتم/ آن را  ــتم آن را/ فوري دویدم/ رو کف دس چکیده: من یه قاصدک/ در کوچه دیدم/ برداش
ــاهده ي  ــعار این کتاب و مش ــش/ یه دعا خوندم/ ... کودکان با خواندن اش ــوندم/ به زیر گوش نش
ــان دعا کنند و از او  ــكالت خودش تصاویر رنگي آن یاد مي گیرند که با خدا حرف بزنند، براي مش
ــت. او همه جا حضور دارد و به  کمک بخواهند، نماز بخوانند، و بدانند که خداوند خالق زیبایي هاس

هیچ کس محتاج نیست.

136. حیدري ابهري، غالمرضا؛ خدا شناس�ي قرآني کودکان: پاس�خ به 40 پرسش 
کودکان و نوجوانان درباره ی خدا؛ قم: جمال، 1390، 140 ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: دانش آموز/ معلم

• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني
• کلمات کلیدي: سؤال و جواب/ خداشناسي/ آموزش دیني

چکیده: پرسش هاي مربوط به خدا، از مهم ترین، اصلي ترین و مطرح ترین پرسش هاي کودکان 
ــتناد به آیات قرآني و نیز ادبیات ویژه ي کودکان و  ــت. نویسنده ي این کتاب با اس و نوجوانان اس
نوجوانان، به 40 سوال درباره ي خداوند پاسخ گفته است. آشنایي با خداوند، رنگ خدا، جاي خدا، 
بخشش خداوند، بزرگي خدا، دعاهاي انجام نشده، شناخت خدا، آفرینش جن ها، مو و ابروي خدا، 

هدف از آفرینش ماو... موضوع هاي سوال هاي کتاب حاضر هستند.
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ــن درباره ي: خرس ها؛ رویا خوئي؛ تهران:  ــواز؛ دایرةالمعارف کوچک م 137. دوگیبرت، فرانس
محراب قلم، 1390، 36 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
• کلمات کلیدي: زندگي خرس ها/ دایرةالمعارف/ زیست شناسي/ داستان کودکان

ــاهده ي تصویرهاي آن با انواع  ــاده و مش چکیده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر، به زبان س
خرس  ها، محل زندگي آن ها، شكل ظاهري، نوع و چگونگي تغذیه، چگونگي بچه زایي و مراقبت 
ــه خرس ها، چگونگي رام کردن خرس ها، خطرهایي که خرس ها را تهدید مي کنند، جایگاه  از تول
خرس ها در داستان کودکان و... آشنا مي شوند. در پایان کتاب برخي توانمندي هاي خرس ها درج 

شده است.

ــل نو  ــت؛ خرگوش کوچولو و زمزمه ي گلوله هاي برفي؛ تهران: نس ــي، الیزاب 138. بگل
اندیش، 1388، ۲8 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي 
• کلمات کلیدي: خانواده/ خواهر و برادر/ داستان آموزشي/  آموزش کودکان

ــوند که از بودن در  ــنا مي ش چکیده: کودکان با مطالعه ي این کتاب، با خرگوش کوچولویي آش
ــت. او تصمیم  ــاي او را هنگام خواب تنگ کرده اند، ناراحت اس ــار خواهر و برادرهایش که ج کن
ــود. مرغ دریایي او  ــنا مي ش مي گیرد از النه بیرون برود و جاي بهتري پیدا کند. با مرغ دریایي آش
ــابي بازي مي کند و براي خود یک  ــرزمین برفي مي برد. خرگوش کوچولو در آن جا حس را به س
ــازد و به خواب مي رود. وقتي از خواب بیدار مي شود، بسیار سردش شده است.  النه ي برفي مي س
ــرغ دریایي به او کمک مي کند و او  ــد. م ــد که نزد خواهر و برادرهایش در النه باش او آرزو مي کن

را به النه برمي گرداند. 
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139. تبرایي، اعظم؛ آفرین پسر گلم40: خطر در خانه؛ تهران: نواي مدرسه، 1387، 1۲ ص.
• قطع: خشتي 

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 

• کلمات کلیدي: داستان تربیتي/ آموزش کودکان/  حوادث خانگي/ پیش گیري

ــیار متنوعي وجود دارد و بهتر است آن ها را از این  چکیده: براي کودکان، در خانه خطرهاي بس
خطرها آگاه سازیم. در این کتاب، کودکان با خطرهایي که در خانه آن ها را تهدید مي کند، به زباني 

ساده، و داستاني به همراه تصویر آشنا مي شوند و یاد مي گیرند که چگونه از آن ها دوري کنند. 

ــه، 1387، 1۲  ــي، اعظم؛ آفرین دختر گلم 35: خطر در زلزله؛ تهران: نواي مدرس 140. تبرای
ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 
• کلمات کلیدي: زلزله/ پیش بیني هاي ایمني/ داستان اجتماعي/ بالي طبیعي

ــت. در بیش تر نقاط دنیا اتفاق مي افتد و هیچ نیرویي جلودار آن  چکیده: زلزله بالیي طبیعي اس
ــنیدن نام زلزله یا با دیدن صحنه هاي دلخراش ناشي از  ــت. شاید خاطر لطیف کودکان با ش نیس
ــود و ترس و وحشت وجودشان را پر کند و این احساس در وجودشان  ــانه ها، آزرده ش زلزله از رس
ــتند. در این کتاب، توانایي ها و  ــه کند که آن ها در برابر چنین حادثه اي بي دفاع و بي پناه هس رخن
ــگاه، پارک  ــه، خانه، فروش مهارت هاي الزم هنگام وقوع زلزله در مكان هایي مانند خیابان، مدرس

و... به کودکان آموزش داده مي شود. 
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ــره؛ خالقیت )آموزش خالق � تفکر خ�الق(؛ تهران: آزاد مهر، 1389،  ــراز،  زه 141. هم
96 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم/ دانشجویان تربیت معلم

• موضوع درسي: تفكر و پژوهش
• کلمات کلیدي: پرورش خالقیت/ یادگیري/ آموزش کودکان/ تفكر خالق

ــي، ارتباط با محیط زیست، جامعه و سرنوشت بشر است.  چکیده: خالقیت از دیدگاه عصب شناس
ــي و مبتني بر ژرف نگري  ــت. دفع بي تفاوت ــئولیت آمیخته اس ــد و با مس به زندگي معنا مي بخش
ــت، به این معني که همه چیز به من مربوط مي شود. در این کتاب  ــاس مسئولیت اس ــت. احس اس
ــت. یادگیري و آموزش  ــده اس طي 13 فصل به یادگیري و ارزش و اهمیت خالقیت پرداخته ش
خالق، تعریف کلي خالقیت، خالقیت به مثابه ي یک روند، موانع رشد خالقیت و عوامل مؤثر بر 

خالقیت، عنوان هاي برخي فصل هاي کتاب هستند.

142. میكاني، عباس؛ خالقیت و تفکر )روان شناس�ي و آموزش و پرورش کودکان 
تیزهوش و خالق(؛ تهران: آواي نور، 1389، ۲56 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: کودکان تیزهوش/ تفكر خالق/ روان شناسي/ تعلیم و تربیت

ــان و متخصصان  ــوش از مدت ها قبل مورد تحقیق روان شناس چکی�ده: رابطه ي خالقیت و ه
تعلیم و تربیت قرار گرفته است، اما اغلب روان شناسان بخش اعظم خالقیت را محصول تالش، 
ــتكار، استقامت و تحمل مي دانند. آن ها هوش را امري ذاتي و ارثي محسوب مي دارند، گرچه  پش
ــكوفایي آن به غناي محیط برمي گردد و محصول تعامل با محیط است. نگارنده در این کتاب  ش
ــان جدید همانند استرنبرگ بررسي کرده و رابطه ي  هوش و خالقیت را از دیدگاه هاي روان شناس
ــات و آثار بزرگان  ــفي هم چون آیات، روای ــي هوش، خرد و خالقیت در متون فلس ــا معان آن را ب
ــاهنامه و آثار نظامي و سعدي مقایسه کرده و به معاني جدید دست  ــي نظیر مثنوي، ش ادب فارس
ــته ي  ــجویان رش ــت. کتاب براي مطالعه ي مربیان، معلمان، اولیاي دانش آموزان و دانش یافته اس
ــي و مراکز تربیت معلم به منظور آشنا کردن آن ها با دانش آموزان تیزهوش و پرورش  روان شناس

بهتر آن ها تهیه شده است.
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143. گروه مؤلفین؛ خواندن و فهمیدن: کتاب کار براي پایه ي اول و دوم دبستان؛ 
مریم نوزرآدان؛ تهران: طراحان ایماژ، 1390، 48 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: زبان آموزي 
• کلمات کلیدي: خواندن/ درک مطلب/ خالصه کردن/ آموزش ابتدایي/ تمرین

چکیده: دانش آموزان کالس هاي اول و دوم ابتدایي با مطالعه ي این کتاب کار مي توانند توانایي 
خود را در درک متن، خواندن، خالصه کردن و... باال ببرند. کتاب شامل تمرین هایي در زمینه ي 
ــردن جاهاي خالي،  ــت با تصویر، پرک ــه ترتیب زماني، مطابق ــردن جمالت ب ــدن و مرتب ک خوان
ــتان، جواب دادن به پرسش ها، یافتن کلمات خواسته شده در جدول، وصل کردن، نام گذاري  چیس

تصاویر، حل جدول و... است.

ــر، رابرت؛ داستان هایي براي ش�روع تفکر؛ لیال لطفي پور؛ اهواز: ترآوا، 1389،  144. فیش
15۲ ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: دانش آموز/ معلم

• موضوع درسي: تفكر و پژوهش
• کلمات کلیدي: داستان آموزشي/ پرورش تفكر/ خواندن/ استنباط

ــوادآموزي در کودکان  ــتان هاي این کتاب به منظور پرورش تفكر و مهارت هاي س چکیده: داس
ــنین چهار تا هشت ساله در نظر گرفته شده و شامل سي داستان از فرهنگ هاي متفاوت است.  س
ــؤاالت در دو بخش ارائه مي شوند و در پي آن، بخشي به نام فعالیت هاي  ــتان، س بعد از درج داس
ــتان اختصاص دارند و  ــؤاالت بخش اول به تفكر درباره ي داس ــت. س ــده اس بیش تر گنجانده ش
ــتند. در بخش فعالیت هاي بیش تر، از کودکان  ــفي هس ــؤاالت بخش دوم مربوط به تفكر فلس س
ــود که فعالیت هایي هم چون بازي با کلمات، اجراي نمایش، کشیدن نقاشي و... را  ــته مي ش خواس

در ارتباط با موضوع داستان خوانده شده، اجرا کنند.
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ــر، رابرت؛ داستان هایي براي فکر کردن؛ سید جلیل شاهري لنگرودي؛ تهران:  145. فیش
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1389، 18۲ ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم/ والدین

• موضوع درسي: تفكر و پژوهش
• کلمات کلیدي: آموختن/ داستان آموزشي/ رشد تفكر/ شناخت در کودکان

ــاله نگارش یافته و  ــد تفكر و یادگیري در کودکان 7 تا 11 س چکیده: کتاب حاضر به منظور رش
شامل 30 داستان به همراه 30 مضمون از فرهنگ هاي متفاوت است. بعد از پایان هر داستان، دو 
مجموعه سؤال و یک مجموعه با عنوان فعالیت هاي دیگر وجود دارد. اولین مجموعه ي سؤال ها 
ــتان و دومین مجموعه درباره ي مضمون داستان است. در قسمت فعالیت هاي  درباره ي خود داس
ــاي آن و نیز درباره ي  ــتان یا بعضي جنبه ه ــود درباره ي داس ــته مي ش دیگر نیز از کودکان خواس
مضمون آن، نقاشي و بحث  کنند، به اجراي نمایش نامه دست بزنند و... خشم، زیبایي، زورگویي، 

جرئت، ترس و مرگ برخي از مضمون هاي مذکور هستند.

146. تیلور، هلن؛ دانستني هاي شگفت انگیز )مجموعه(؛ محمود هوسي؛ مشهد: به نشر، 
1387، 5 ج.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي 
ــا/ رنگین کمان/ رنگ دانه/ زمان/ فصل ها/  • کلم�ات کلیدي: حواس/ حواس پنج گانه/ رنگ ه

ساعت زیستي/ شب و روز/ مهاجرت/ خواب زمستاني/ گیاهان/ گرده افشاني/ درختان

چکیده: در این مجموعه کتاب نویسنده درصدد است با بیان موضوعات جذاب و شگفت انگیزي 
که جک و جو در یک سفر تحقیقاتي، به آن دست پیدا مي کنند، با خواننده ي کتاب ارتباط برقرار 
کند. خواننده در هر کتاب که 3۲ صفحه حجم دارد، اطالعات مختصر و مفیدي درباره ي موضوع 
به دست مي آورد که انتظار مي رود این دانستني ها براي او شگفت انگیز باشند. او مي تواند با انجام 
آزمایش ها و فعالیت هاي خواسته شده به اطالعاتي که درباره ي حواس، رنگ ها، زمان، فصل ها و 

گیاهان به دست مي آورد، عمق بخشد.
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147. وبر، بلیندا؛ دانس�تني هایي درباره ي حیوانات شب زي؛ ناهید بروزي نیت؛ مشهد: 
به نشر، 1388، 3۲ ص.

• قطع: رحلي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي 
• کلمات کلیدي: حیوان هاي شب رو/ عادات و رفتار حیوانات

چکیده: در تاریكي شب، بیش تر حیوانات به النه هاي امن خود پناه مي برند، یا محل دنجي براي 
خوابیدن پیدا مي کنند. اما حیواناتي که به آن ها »شب زي« مي گوییم، بیدار مي شوند و فعالیت خود 
را آغاز مي کنند. ممكن است آن ها براي بقا به دماي خنک شب نیاز داشته باشند. یا ترجیح دهند 
در تاریكي پنهان شوند و از دست جانوران شكارچي در امان بمانند. کتاب حاضر شامل اطالعاتي 
است درباره ي خصوصیات ظاهري، نحوه و محل زندگي و عادات و رفتار حیوان هاي شب زي در 
مكان هاي گوناگون از جمله جنگل، بیابان، بیشه زارها، دریاها، مرداب ها، بوته زارها و... تصویرهاي 

رنگي کتاب درک مطلب مخاطبان را باالتر مي برد. 

148. گانزي، کریستین؛ دانس�تني هایي درباره ي گرگ هاو سگ هاي وحشي؛ مهتاب 
ابراهیمي؛ مشهد: به نشر، 1388، 3۲ ص.

• قطع: رحلي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي 
• کلمات کلیدي: گرگ/ سگ/ روباه/ زندگي حیوانات/ علوم

چکیده: مخاطبان در این کتاب با مشاهده ي تصویرهایي از گرگ ها، سگ ها و روباه ها، با مراحل 
رشد و نمو، تغذیه، برقراري ارتباط، مقابله با خطر، اندام هاي بدن، وزن و طول بدن، رنگ پوست، 

و دیگر خصوصیات این حیوانات آشنا مي شوند. 
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ــتین؛ دانستني هایي درباره ي مارها؛ فاطمه خدمتگزار؛ مشهد: به نشر،  149. گانزي، کریس
1388، 3۲ ص.
• قطع: رحلي 

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: علوم تجربي 

• کلمات کلیدي: مارها/ تولیدمثل/ شكار/ استتار

ــور و رنگي اطالعاتي درباره ي چگونگي حرکت،  چکی�ده: مخاطبان با مطالعه ي این کتاب مص
تولید مثل، شكار و تغذیه، عالئم هشدار دهنده، رنگ و نحوه ي استتار مارها به دست مي آورند و با 
انواع ماهي هاي پرقدرت، مارهاي اقیانوسي، مارهاي پرنده، و عوامل تهدید کننده ي زندگي مارها 

آشنا مي شوند. در پایان کتاب واژه نامه  درج شده است. 

ــگري؛ تهران: محراب قلم،  ــیل؛ دایرةالمعارف خردس�االن؛ مهناز عس 150. ژوگال، سس
1390، 184 ص.
• قطع: خشتي 

• مخاطب: دانش آموز/ معلم
• موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

• کلمات کلیدي: دایرةالمعارف/ بدن انسان/ خانه و محل زندگي جانوران/ ادبیات کودکان

ــاده و تصویرهاي واضح، جذاب و  ــامل مطالبي است به زبان س چکیده: دایرةالمعارف حاضر ش
ــوران و گیاهان، تاریخ، زمین،  ــهر، جان ــان، خانه و محل زندگي، ش رنگي در زمینه هاي بدن انس
ــاالن. در کتاب سؤال هایي نیز در ارتباط با برخي مباحث  ــورهاي جهان براي خردس قاره ها و کش
ــده اند و بالفاصله به آن ها جواب داده شده است. در پایان کتاب نیز نمایه گنجانده شده  مطرح ش

است.
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ــن  ــران[؛ دایرةالمع�ارف علمي مي داني چرا؟ )2(؛ حس ــن، اندي ... ]و دیگ 151. چارم
ساالري ... ]و دیگران[؛ تهران: مدرسه، 1389، 10ج ص.

• قطع: رحلي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع
• کلمات کلیدي: آموزش علوم/ پرسش و پاسخ/ دایرةالمعارف

ــت که در یک مجلد چاپ شده اند و داراي  ــامل 10 جلد کتاب اس چکیده: مجموعه ي حاضر ش
ــان ها، دریاها،  ــا، کوه ها، کهكش ــاره ي گیاهان، غاره ــخ درب ــش و پاس اطالعاتي به صورت پرس
ــاده و در عین حال  ــیار س ــت. مطالب بس ــدگان، بیابان، حواس پنج گانه و زمان و فصل هاس خزن
ــده  ــاب را تصاویر رنگي همراهي مي کنند. در پایان هر جلد نمایه اي چاپ ش ــر و مفید کت مختص

است.

152. تبرایي، اعظم؛ آفرین دختر گلم 37: در خانه؛ تهران: نواي مدرسه، 1387، 1۲ ص.
• قطع: خشتي 

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 

• کلمات کلیدي: داستان آموزشي/ مسئولیت پذیري/ شكل گیري شخصیت/ بطالت

ــان را در خانه به بیهودگي مي گذرانند. بي برنامگي و به بطالت  چکیده: »کودکان غالبًا روزهایش
گذشتن سال هاي کودکي، به شكل گیري شخصیت آن ها در سال هاي بعد از این دوران، ضربه  ي 
ــئولیت پذیر باشند و درمي یابند  بزرگي مي زند.« کودکان با خواندن این کتاب یاد مي گیرند که مس
ــوند. در این کتاب، به  ــر در کارهاي خانه به بزرگ ترها کمک کنند، مفید و محبوب مي ش ــه اگ ک

کارهایي اشاره شده است که کودکان از عهده ي انجام آن ها برمي آیند. 
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ــران: تیمورزاده/ طبیب،  ــین زاده؛ ته ــر؛ مراقب باش: در خیابان؛ فاطمه حس ــن، کل 153. لولی
1389، 36 ص.
• قطع: خشتي

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

• کلمات کلیدي: ترافیک/ راهنمایي و رانندگي/ وسیله  ي نقلیه/ کمربند ایمني

ــان، هنگام  ــود را در خیاب ــون مراقبت از خ ــاي گوناگ ــال باید راه ه ــودکان خردس چکی�ده: ک
ــن کتاب با  ــواری بیاموزند. در ای ــوس و خودروهای س ــدن به اتوب ــوار ش ــواري یا س دوچرخه س
ــاده، به کودکان آموزش داده مي شود که چگونه از خیابان عبور کنند  تصویرهاي رنگي و متني س
و در شرایط متفاوت چه چاره اي براي ایمن ماندن بیندیشند. آشنایي با انواع وسائط نقلیه، چگونه 
ــدن در شرایط گوناگون از خیابان، آشنایي با کمربند ایمني و... از جمله مطالب کتاب است.  رد ش
در پایان مطالبي براي راهنمایي والدین و معلم ها آمده و نیز چند نكته ي پیشنهادي درباره ي این 

سلسله از کتاب ها به مخاطبان ارائه شده است.

ــر گلم: در ش�ب و تاریکي؛ تهران: نواي مدرسه، 1389، 1۲  154. تبرایي، اعظم؛ آفرین پس
ص.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• کلمات کلیدي: ترس/ تاریكي/ شجاعت/ مهارت هاي زندگي

چکیده: »اگرچه ترس و ترسیدن یک واکنش دفاعي در برابر خطرات است،  اما ترسیدن کودک 
ــت، نتیجه ي رفتار ناصحیح ما بزرگ ترهاست؛ مانند ترس از  از چیزي که خطري در پس آن نیس
ــه کودکمان، او را به قرار دادن در اتاقي  ــه، تاریكي و... گاه ما بزرگ ترها براي تنبی ــک، گرب سوس
ــته  ــت داش ــي و وحش تاریک تهدید مي کنیم و عماًل به او مي آموزیم: باید از مكان تاریک بترس
باشي.« در این کتاب، مخاطبان با پسرکي به نام سامان آشنا مي شوند که بسیار شجاع است و از 
تاریكي، گربه، رعد و برق، فیلم هاي ترسناک و... نمي ترسد. کودکان از سامان مي آموزند که مثل 

او باشند. از او الگو مي گیرند و آرام آرام مي آموزند که برخي چیزها ترس ندارند.
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155. تبرایي، اعظم؛ آفرین دختر گلم: در ش�ب و تاریکي؛ تهران: نواي مدرسه، 1389، 1۲ 
ص.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• کلمات کلیدي: کودکان/ تاریكي/ شجاعت/ مهارت هاي زندگي

ــما از اتاق تاریک مي ترسد، بهتر است دست او را بگیرید و با آرامش وارد  چکیده: اگر کودک ش
اتاق شوید. گوشه و کنار اتاق را به او نشان دهید و حتي لحظه اي در اتاق تاریک با او بازي کنید؛ 
بازي هایي مانند شكلک ساختن با سایه ي انگشتان دست و... در این کتاب، دنیاي کودکي تصویر 
ــیار شجاع است. از تاریكي، از رعد و برق، و... نمي ترسد. کودکان با آشنا شدن با  ــود که بس مي ش
ــخصیت به او انس مي گیرند، عالقه مند مي شوند و از او الگو مي پذیرند، آرام آرام خود را در  این ش
ــجاع باشند. متن کتاب همراه با  ــند و مانند او ش قالب او قرار مي دهند و تمرین مي کنند که نترس

تصاویر رنگي جذاب است.

ــه، 1387، 1۲  156. تبرایي، اعظم؛ آفرین دختر گلم 34: در فصل پاییز؛ تهران: نواي مدرس
ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 
• کلمات کلیدي: پاییز/ نكات بهداشتي/ داستان اجتماعي

چکیده: به زعم نگارنده، کتاب عالوه بر آشنا کردن کودکان با نكات بهداشتي، گشودن چشمان 
ــت. کودک شما با تغییر و تحوالت فصل پاییز  ــاس آن ها بر روي زیبایي هاي فصل پاییز اس احس
ــرایط چگونه باید رفتار کند تا دچار مشكل نشود و چگونه از  ــود و مي آموزد در هر ش ــنا مي ش آش

زیبایي هاي این فصل لذت ببرد. 
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ــه، 1387، 1۲  ــر گلم 38: در مصرف برق؛ تهران: نواي مدرس 157. تبرایي، اعظم؛ آفرین پس
ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 
• کلمات کلیدي: برق/ استفاده ي بهینه/ داستان آموزشي/ مصرف

ــتفاده نمي کند؛ چون مي داند  ــن کردن خانه هیچ وقت از لوستر اس ــامان براي روش چکیده: »س
لوستر، المپ هاي زیادي دارد و اگر آن را روشن کند، برق خیلي زیادي هدر مي رود.« کودکان با 
مطالعه ي این کتاب که درباره ي پسرکي به نام سامان است، با راه هاي درست مصرف برق آشنا 
مي شوند و یاد مي گیرند که چگونه جلوي هدر رفتن آن را بگیرند. آن ها به ارزش برق پي مي برند 

و با مزایاي آن آشنا مي شوند. 

ــه، 1388، 16  ــر گلم 41: در مصرف گاز؛ تهران: نواي مدرس 158. تبرایي، اعظم؛ آفرین پس
ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 
• کلمات کلیدي: گاز/ پیش بیني هاي ایمني/ مهارت هاي زندگي/ ابزار و وسایل گازسوز

چکیده: در این کتاب، مخاطبان با پسري به نام سامان آشنا مي شوند که تمامي نكات پیش گیري 
از هدر رفتن گاز را رعایت مي کند و به نكات ایمني گاز توجه دارد. آن ها با خواندن این کتاب به 
ــتفاده ي درست از گاز پي خواهند برد. تصویرهاي مرتبط با موضوع، متن ساده و روان  اهمیت اس

کتاب را همراهي مي کنند. 
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159. گلي یوري، دبي؛ در هر شرایطي دوستت دارم؛ منا خاطري؛ تهران: نسل نو اندیش، 
1388، 30 ص.
• قطع: رقعي 

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي 

• کلمات کلیدي: عشق/ دوست داشتن

ــرایط دوست خواهد داشت.  ــت که آیا مادرش او را در همه ي ش چکیده: روباه کوچولو نگران اس
مادرش هم جواب مي دهد که روباه کوچولو را در همه ي شرایط، چه آن زمان که عصباني است، 
ــت. کودکان در این کتاب با مشاهده ي  ــت خواهد داش چه وقتي که دائم بهانه مي گیرد، و... دوس
ــتان »روباه کوچولو« با موضوع عشق و عالقه ي مادر به فرزندش  تصاویر رنگي و مطالعه ي داس

در همه ي شرایط آشنا مي شوند. 

ــي، حیدر؛ درآمدي بر مدیریت فرایندمدار در مدرس�ه؛ تهران: تزکیه، 90،  160. توران
۲16 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم/ مدیر/ دانشجویان تربیت معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: مدرسه ها/ مدیریت و سازمان دهي/ کیفیت فراگیر/ مدیریت

ــران مدارس تألیف  ــرد و نگرش و بهبود مهارت مدی ــن کتاب به منظور تغییر رویك چکی�ده: ای
ــده و محتواي آن برگرفته از نظریه ي سیستم ها، نهضت مدیریت کیفیت جامع، مدیریت تغییر  ش
ــت. در فصل اول به مباني نظري  ــده اس ــت. کتاب در نه فصل تدوین ش ــعه اس و مدیریت توس
ــت فرایندمداري مي پردازد. فصل دوم  ــرورش کیفي جامع به مثابه خط عزیمت مدیری آموزش وپ
ــوم به ارتقاي مستمر کیفیت در مدرسه  ــت. فصل س توضیح مي دهد که مدیریت فرایندمدار چیس
ــرح  ــازي فرایند را ش ــردازد. فصل چهارم دو مورد کاوي براي ارتقاي کیفیت به روش بهس مي پ
مي دهد. مورد اول در ارتباط با روش شناسي ارتقاي فرایند برنامه ي درسي و مورد دوم دو مقاله ي 
علمي است. فصل پنجم به اصول و فنون تشخیص و حل مسائل مي پردازد و این که مشكل چه 
ــئله دارد. فصل ششم به مشارکتي همگاني در مدرسه و ضرورت هاي آن اختصاص  تفاوتي با مس
ــه را بررسي کرده است. فصل هشتم به  ــت. فصل هفتم مدیریت کیفیت جامع در مدرس یافته اس
19 راهبرد مدیریت فرایندمدار در مدرسه پرداخته است. فصل نهم نیز اصول چهارده گانه ي بهبود 

کیفیت در مدیریت فرایندمدار را شرح داده است.
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161. اورنگ، طوبا؛ دروغ  کوچولویي که بزرگ شد؛ تهران: موسسه فرهنگي هنري اورنگ 
آفرین، 1390، 16 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: داستان آموزشي/ راست گویي/ دروغ گویي/ آموزش مهارت هاي زندگي

چکیده: در کتاب حاضر، کودکان با پسري به نام نیما آشنا مي شوند. نیما براي این که بتوانند به 
مسافرت بروند، به پدرش مرتب دروغ مي گوید. همین دروغ گویي او در سفر براي آن ها مشكالت 
ــه ي این اتفاق ها زیر  ــدر و عمویش از هم قهر کنند. هم ــود پ ــادي بار مي آورد و موجب مي ش زی
ــت بگوید و به دلیل دروغ گویي هایش از عمویش  ــت. تا این که او تصمیم مي  گیرد راس ــر نیماس س

معذرت خواهي کند.

162. کریستیني، ارمانو/ پوریچلي، لویجي؛ دنبالم بیا!؛ معین مهدوي؛ تهران: سازوکار، 1388، 
۲4 ص.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي
• کلمات کلیدي: محیط جنگل/ حیوانات/ آموزش علوم

ــرات و  ــنایي کودکان با حیوانات، گیاهان، حش ــاي کتاب حاضر به منظور آش چکی�ده: تصویره
گل هاي موجود در جنگل تهیه شده اند. کودکان به دنبال پروانه اي کوچک به یک گردش تخیلي 
ــناخت کاملي از محیط  ــم گذاری روی چیزها، ش ــف کردن و اس در جنگل واقعي مي روند و با کش

طبیعي جنگل پیدا مي کنند.
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ــل، آگنس؛ دایرةالمعارف کوچک من درباره ي: دنیاي ش�ب؛ رویا خوئي؛ تهران:  163. واندوی
محراب قلم، 1390، 36 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع
• کلمات کلیدي: شب هاي مهم/ فعالیت هاي شبانه/ خواب/ آموزش علوم تجربي

ــانزدهمین جلد از مجموعه ي دایرةالمعارف کوچک من، حاوي مطالبي است به زبان  چکیده: ش
ــب؛ علت شب شدن؛ مهتاب؛ علت  ــاده، به همراه تصویرهاي رنگي درباره ي این موضوع ها: ش س
ــب هاي زمستان؛ فعالیت انسان ها؛ حیوانات؛ حشرات و گیاهان در شب؛ حیوانات  طوالني بودن ش
ــب؛ خواب و کارهاي قبل از خواب، رویا و کابوس و.... در پایان کتاب برخي شب هاي  فعال در ش

مهم و با اهمیت نزد مردم معرفي شده اند.

164. ماهوتي، مهري؛ قصه هاي زینب 5: دو ستاره: قصه هایي درباره ي حجاب؛ تهران: 
مدرسه، 1388، ۲4 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني 
• کلمات کلیدي: داستان هاي اجتماعي/ حجاب

ــوراخ مي کند. مادربزرگ براي  چکیده: مادر زینب او را نزد دکتر مي برد. دکتر گوش هاي او را س
ــده است و  ــاله ش ــواره مي خرد و به او هدیه مي دهد. زینب مي داند که نه س زینب یک جفت گوش
نباید گوشواره، گردن بند و چیزهاي زینتي اش را به نامحرم نشان دهد. در این کتاب شش داستان 
ــده  ــاده و روان به همراه تصاویري براي کودکان ارائه ش ــي با محوریت حجاب به زبان س مذهب
ــتاره؛ حواس پرت؛ گل خانه؛ دختر ماه؛ کولرساز؛  ــت. عنوان هاي داستان ها از این قرارند: دو س اس

هدیه ي بابا.
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165. ایماس، جناین؛ دوستان خوب )مجموعه(؛ مهروش طهوري؛ تهران: قدیاني، 1388، 
5 ج.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 
ــخاص/ روابط  ــاي زندگي/ رفتار/ ارتباط بین اش ــرت/ مهارت ه • کلم�ات کلیدي: آداب معاش

اجتماعي کودکان/ مشارکت/ پشتكار/ مشكل گشایي/ داستان آموزشي

ــامل دو داستان است  ــتان خوب ش چکیده: هر یک از کتاب هاي 3۲ صفحه اي مجموعه ي دوس
که کودک با خواندن آن ها با موضوع کتاب آشنا مي شود. موضوع کلي این مجموعه مهارت هاي 
ــود؛ و برو پي کارت چهار  ــت؛ این طوري نمي ش ــت. این حرف را نزن؛ این مال من اس زندگي اس
ــتان  ــان براي دانش آموزان پایه ي دوم دبس ــت که کارشناس عنوان از کتاب هاي این مجموعه اس
ــمرده اند. در قصه ی اول خواننده مي آموزد که اگر نتوانست کاري را درست انجام  ــب ش نیز مناس
ــبي به زبان بیاورد. باید کار را از نو شروع کند و به نتیجه ي  ــود و حرف نامناس دهد، نباید ناامید ش
ــود و یاد مي گیرد چگونه با  ــنا مي ش ــارکت آش ــد. در کتاب دوم کودک با مفهوم مش مطلوب برس
دوستانش از وسایل و اشیایي که متعلق به همه است، استفاده کند. در کتاب سوم هم یاد مي گیرد 
ــید و کتاب چهارم به او مي گوید در حل مشكالت مي تواند از  ــتكار مي توان به هدف رس که با پش

بزرگ ترها کمک بگیرد.

ــتیر، دوگالد؛ دوس�تت دارم موش کوچولو؛ منا خاطري؛ تهران: نسل نو اندیش،  166. اس
1388، ۲4 ص.
• قطع: خشتي 

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي 

• کلمات کلیدي: حیوانات/ دوست داشتن/ داستان آموزشي

ــق  ــؤال مي کند که عش ــق را نمي داند. او از مادر بزرگش س چکیده: موش کوچولو معناي عش
چیست؟ مادر بزرگ دست او را مي گیرد و با هم در جنگل به راه مي افتند. آن ها در سر راه پرنده اي 
را مي بینند که به جوجه هایش پرواز یاد مي داد، مامان خرگوشي که مراقب بچه خرگوش مریضش 
بود و اردکي که حواسش به همه ي جوجه اردک ها بود و موش کوچولو سرانجام معناي عشق را 

مي فهمد و با مادربزرگ به خانه برمي گردند. 
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167. ابراهیم حقي اوغلو، بلكیس؛ ده بهش�ت )مجموع�ه(؛ مهدي نعلبندي؛ تهران: نحل، 
1388، 10 ج.

• قطع: رحلي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني 
ــرآن/ ابراهیم)ع(/  ــي/ قصه هاي ق ــتان مذهب ــران/ زندگي نامه/ داس • کلم�ات کلی�دي: پیامب
ــي)ع(/ نوح)ع(/  ــالم/ محمد)ص(/ موس ــي)ع(/ پیامبر اس ــلیمان)ع(/ عیس ایوب)ع(/ آدم)ع(/ س

یونس)ع(/ یوسف)ع(

چکیده: مجموعه ی ده بهشت، شامل ده مجلد است که نویسنده در هر جلد، به قصه ی زندگي 
یكي از پیامبران خدا مي پردازد و مي کوشد با زباني ساده زندگي او را بیان کند. در کتاب از تصاویر 
ــي، محمد، موسي، نوح، یوسف و  ــت. آدم، ابراهیم، ایوب، سلیمان، عیس ــتفاده شده اس رنگي اس

یونس علیهم السالم پیامبراني هستند که نویسنده قصه ي آن ها را روایت کرده است.

ــار؛  ــعید خاکس ــارد؛ دیگه پنیر نمي خوام از این تله نجاتم بدین؛ س ــر، ریچ 168. تمپل
تهران: موزون، 1389، 160 ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: مدیر

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: موفقیت شغلي/ خودسازي/ علوم تربیتي 

چکیده: در این کتاب که با موضوع موفقیت شغلي نگارش یافته، تصریح شده است: پنیر به هر 
چیزي گفته مي شود که شما را اسیر تله مي کند؛ مثل شغل، حقوق، مستمري بازنشستگي، ترس از 
شكست، مسئولیت و وظیفه. شما یک مرتبه زندگي مي کنید و آن هم براي لذت، تفریح، تعلیم و 
تربیت شماست. چرا باید آن را در راه پنیر به هدر دهید، وقتي که مي توانید فعال، توانا و پرتحرک 
باشید؟ چرا همه ی آن را براي پنیر تلف کنید وقتي که مي توانید آزاد و شجاع باشید؟ چرا با غلط 
ــت کنید؟ البته ممكن است شكست بخورید، ولي  کنار بیایید، وقتي که مي توانید همه چیز را درس
ــت در پنیر خوردن هم شكست بخورید. آن ها ممكن است تصمیم بگیرند دیگر شما را  ممكن اس
ــت قبل از این که آن ها خودشان پنیر را  تغذیه نكنند، آن وقت چه مي خواهید بكنید؟ پس بهتر اس

از شما بگیرند، خودتان دیگر آن را نپذیرید.



97پايهیدومابتدايی

ــا ... ]و دیگران[؛ راهبرده�اي یادگیري، برنامه ریزي درس�ي براي  ــر، رجین 169. هیل
موفقیت در تحصیل؛ حمیدرضا رضازاده ... ]و دیگران[؛ تهران: مهاجر، 1388، ۲80 ص.

• قطع: رقعي 
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي 
• کلمات کلیدي: علوم اجتماعي/ برنامه ریزي درسي/ راهبردهاي یادگیري/ پردازش اطالعات/ 

قدرت یادگیري 

ــاره شده  است تا  ــي براي افزایش قدرت یادگیري اش چکیده: در این کتاب به مهارت هاي اساس
ــا یابد. راهبردهاي یادگیري مجموعه اي از  ــجویان در این زمینه ارتق توانایي دانش آموزان و دانش
ــي و موفقیت در تحصیل هستند که بارها مورد نقد و  ــب براي برنامه ریزي درس روش هاي مناس
ــجو از راهبردهاي یادگیري آگاه شود  ــي قرار گرفته اند. بدین ترتیب، اگر دانش آموز یا دانش بررس
ــازمان دهي و یادآوري  ــتفاده کند، بیش تر و بهتر قادر به درک مطلب و پردازش، س و از آن ها اس

اطالعات خواهد بود.

170. واعظي، منوچهر/ قائمي، فرنگیس؛ راهکار ش�ناخت فرزند تیزهوش؛ تهران: آواي 
دانش گستر، 1390، 64 ص.

• قطع: پالتویي
• مخاطب: معلم/ والدین/ مشاور/ مدیر

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: کودکان تیزهوش/ راه هاي شناسایي خالقیت/ علوم تربیتي

ــه توانایي هاي ویژه و  ــود ک ــور عمومي به کودکي گفته مي ش ــودک تیزهوش به ط چکی�ده: ک
ــایر کودکان همسن خود متمایز مي کند. بنابر شناخت نیز، کودکي  ــته اي دارد که او را از س برجس
ــا توانایي هاي متمایز از دیگران از خود  ــت که در یک یا چند زمینه از این موضوع ه تیزهوش اس
ــي ویژه؛ توانایي فكري آفریننده، ابتكاري و  ــتعدادهاي درس ــان دهد: توانایي هوش کلي؛ اس نش
ــگفت انگیز و توانایي بازي هاي  ــتعداد هنري؛ توانایي حرکت ش ــد؛ توانایي رهبري؛ ذوق و اس مول
فكري. مخاطبان با مطالعه ي این کتاب در سه فصل با هوش و کودکان تیزهوش، انواع کودکان 
ــوند. در فصل چهارم پرسش ها و  ــنا مي ش ــایي کودکان تیزهوش آش تیزهوش، و چگونگي شناس
ــتان  ــخ هایي در زمینه ي آزمون هوش براي دانش آموزان دوره ي ابتدایي و راهنمایي و دبیرس پاس

درج شده است.
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171. بهمن زیاري، فرهاد ... ]و دیگران[؛ راهکار هاي صحیح کمک به کودکان دبستاني؛ 
تهران: کتاب میر، 1390، 11۲ ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: والدین

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: راهنماي آموزشي/ مشارکت والدین/ آموزش ابتدایي

ــح به منظور کمک به  ــیاري از راهكارهاي صحی ــن با مطالعه ي این کتاب از بس چکی�ده: والدی
ــگاه یا محل  ــري و چگونگي ارتباط و تعامل با آموزش ــتاني خود در زمینه ي یادگی ــودکان دبس ک
ــي و اهمیت  ــدان خودآگاهي مي یابند. آگاهي مخاطبان از برنامه هاي جدید آموزش تحصیل فرزن
ــوع، تأکید بر اهمیت  ــتاي این موض ــه و ارائه ي راهكارهایي در راس ــتیباني از عملكرد مدرس پش
یادگیري کودکان در دوره ي ابتدایي و نشان دادن روش هایي به منظور کمک به فرزندان در خانه 

و مدرسه و مراحل گوناگون آموزش، از اهداف کتاب حاضر است.

172. تبریزي، رضا؛ راهنماي آموزش و تدریس مجموعه کتاب هاي زیبا بنویسیم؛ 
تهران: قدیاني، 1389، 64 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: هنر
• کلمات کلیدي: خط نستعلیق/ آموزش خوش نویسي/ زیبانویسي/ خط تحریري

ــتن،  ــت نحوه ي صحیح مهارت نوش ــراي تغییر و تقوی ــا روش اصولي و علمي ب چکی�ده: تنه
ــي« است. در کتاب حاضر، بعد از توضیحاتي درباره ي  آموزش خط تحریري یا »آموزش زیبانویس
ــي و نكات مربوط به آن، شیوه ي زیبانویسي به همراه توضیحاتي آموزش داده مي شود.  زیبانویس
در پایان کتاب، آداب نشستن و نوشتن نیز درج شده است. مخاطبان کتاب معلمان دوره ي ابتدایي 

و راهنمایي، مدرسان و عالقه مندان خط تحریري هستند.
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173. تیلور،  پیتر؛ راهنماي برنامه ریزي درسي مشارکتي؛ محرم آقا زاده/ رضا نوروز زاده؛ 
تهران: آییژ، 1390، 184 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم/ مدیر

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: برنامه ریزي درسي/ عمران روستایي/ علوم تربیتي 

ــي در دنیاي امروز نقش بنیادیني ایفا مي کند و از سازمان هاي کوچک  چکیده: برنامه ریزي درس
و ساده تا بزرگ و پیچیده به آن نیاز دارند. تجربه ی عیني نویسنده در تدارک برنامه هاي درسي، 
ــم خواننده باورپذیر  ــاخته و محتواي آن را به چش ــاري از پیچیدگي هاي نظري س ــاب  او را ع کت
ــت: هر بخش با مثال ها و نمونه هاي  ــده اس ــت. این کتاب در دو بخش تهیه و تنظیم ش کرده اس
ــاورزي،  ــي درس هاي ترویج کش ــت. در این کتاب مي توان در برنامه ریزي درس عیني همراه اس

پژوهشگري، و آموزش ضمن خدمت معلمان در آموزش وپرورش بهره گرفت.

ــادات؛ راهنماي پرورش خالقیت در کودکان؛ تهران: مهاجر،  ــیني،  افضل الس 174. حس
1390، 16 ص.

• قطع: وزیري 
• مخاطب: معلم/ والدین 

• موضوع درسي: تفكر و پژوهش
• کلمات کلیدي: پرورش خالقیت/ طرح هاي تازه و ابتكار/ آموزش کودکان 

چکیده: در این مجموعه که براي مطالعه ي والدین و مربیان تهیه شده، با توجه به مباني نظري 
ــت ترکیبي، تخیل، قصه گویي  ــاس بازي، فعالی ــي یادگیري خالق، طرح هاي تازه اي بر اس و عمل
ــیالن فكري،  ــت. این فعالیت ها س و... به منظور برانگیختن خالقیت در کودکان فراهم آمده اس
ــناخت نظریه هاي بدیع  انعطاف پذیري و ابتكار را در کودکان افزایش مي دهد و آن ها را قادر به ش

و تدارک تدابیر جالب و تازه هنگام مواجهه با مسائل مي کند. 
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175. نوریان، محمد؛ راهنماي تحلیلي محتواي کتاب هاي درس�ي دوره ي ابتدایي؛ 
تهران: شورا، 1388، 1۲0 ص.

• قطع: وزیري 
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: ارزش یابي/ آموزش ابتدایي/ کتاب درسي/ تحلیل محتوا

ــجویان، معلمان و مربیان با ساختار و ویژگي هاي  ــنایي دانش چکیده: کتاب حاضر به منظور آش
ــده است. در فصل اول، کلیاتي  ــي دوره ي ابتدایي و روش تحلیل محتوا تدوین ش کتاب هاي درس
درباره ي محتواي کتاب هاي درسي و مباحثي چون نقش کتاب هاي درسي و ساختار و ویژگي هاي 
ــتم  این کتاب ها به صورت اجمالي مورد بحث قرار مي گیرد. در هر کدام از فصل هاي دوم تا هش
ــود. در  ــي، با یک مثال معرفي مي ش ــرد مدلي از مدل هاي تحلیل محتواي کتاب هاي درس کارب
فصل نهم نیز، به عنوان جمع بندي، هفت مدل تحلیل محتواي مورد استفاده در فصل هاي قبلي، 

به صورت زبان شناختي و گرافیكي، ارائه شده است. 

176. توراني، حیدر؛ راهنماي عملي برنامه ریزي راهبردي مدرسه؛ تهران: عابد، 1389، 
136 ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: مدیر

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: برنامه ریزي مدرسه اي/ مدل مفهومي

ــامل راه ها، روش ها و فنوني در حوزه ي »برنامه ریزي مدرسه اي« است  چکیده: کتاب حاضر ش
که در چهار فصل تنظیم شده. کلیاتي درباره ي نگاه و رویكردي راهبردي که اندیشه و انگیزه ي 
شما را در فرایند برنامه ریزي و قبل از آن شكل داده، موضوع بخش اول است. تعریف برنامه ریزي 
ــامل معرفي  ــوم ش ــاده و کاربردي به بخش دوم اختصاص دارد. بخش س و جوانب آن به زبان س
مدل مفهومي و نقشه ي راه برنامه ریزي راهبردي مدرسه اي است که قسمت مهمي از مطالب این 
کتاب را تشكیل مي دهد. بخش چهارم و پایاني شامل جمع بندي و چند توصیه و پیشنهاد است.
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ــن؛ راهنماي عملي ش�ناخت و پ�رورش خالقیت و نوآوري  177. گرامي، محمدحس
استعدادهاي درخشان والدین؛ تهران: وراي دانش، 1388، 1۲8 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم/ دانشجویان تربیت معلم

• موضوع درسي: تفكر و پژوهش
• کلمات کلیدي: پرورش خالقیت و نوآوري/ هوش/ تفكر

ــي، درک فرایند  ــر، رهایي از عادت هاي ذهن ــي: دیدن به نوعي دیگ چکی�ده: »خالقیت« یعن
ــدن چیزي که وجود ندارد. خالقیت یعني نگاه به چیزهاي معمولي، و دیدن چیزهاي  ــر، و دی تغیی
ــنایي با خالقیت و نوآوري و راه هاي  ــاده ي جدید و غیرعادي. کتاب حاضر، به منظور آش فوق الع
گسترش آن بین دانش آموزان و دانشجویان، در 1۲ فصل نگارش یافته که عنوان برخي از آن ها 
از این قرار است: تبیین هوش و رابطه ي آن با خالقیت و نوآوري؛ تفكر، نیرو و جوهره ي خالقیت 
ــت و نوآوري؛  ــاي پرورش و تقویت خالقی ــناخت و خالقیت؛ قانون ه ــبک هاي ش و نوآوري؛ س

شیوه هاي پرورش و تقویت خالقیت و نوآوري.

ــي ... ]و دیگران[؛ راهنم�اي عملي طراحي آموزش�ي به همراه  ــان، نادرقل 178. قورچی
ــد  نمونه های�ي از طراحي آموزش�ي در دوره ه�اي تحصیلي؛ تهران: دانش آفرین/ رش

اندیشه، 1389، ۲88 ص.
• قطع: وزیري

• مخاطب: معلم
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• کلمات کلیدي: الگوي طراحي آموزشي/ اهداف آموزشي/ علوم تربیتي

ــه، تعاریف، اصول،  ــنایي بیش تر مخاطبان با تاریخچ چکی�ده: هدف از تألیف کتاب حاضر، آش
ــخصات  ــت. کتاب در چهار فصل با این مش ــي اس مفاهیم و مراحل تهیه و تنظیم طراحي آموزش
تنظیم شده است: فصل اول، تعریف و پیشینه  ي طراحي آموزش، نقش و جایگاه طراحي آموزش 
ــت گانه ي طراحي  ــي و...؛ فصل دوم، مراحل هش ــاي طراحي آموزش ــت، الگوه ــم و تربی در تعلی
ــي؛ فصل سوم چهار نمونه طراحي آموزشي مبتني بر: هشت گام در دوره ي پیش دبستاني،  آموزش
ــي و جغرافیا پایه ي پنجم  ــه ي چهارم ابتدای ــه ي اول ابتدایي، درس ریاضیات پای ــر پای درس هن

ابتدایي؛ فصل چهارم، نقد و بررسي طراحي آموزشي در سه دوره ي تحصیلي.
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179. گرامي، محمدحسن؛ راهنمایي و مشاوره ي کودك، کاربرد راهنمایي و مشاوره 
در دوره ي پیش دبستان و دبستان؛ تهران: وراي دانش، 1388، ۲۲9 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم/ والدین/ مشاور
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• کلمات کلیدي: روان درماني/ راهنمایي و مشاوره ي کودکان/ اختالالت یادگیري

ــترش مفهوم راهنمایي و مشاوره ي کودکان بین اقشار  چکیده: هدف از تألیف کتاب حاضر گس
ــمي در فرایند تعلیم و تربیت در پي حل  ــاني است که به صورت رس گوناگون جامعه، به ویژه کس
ــكالت دانش آموزان هستند. ویژگي اصلي کتاب، بیان مباحث راهنمایي و مشاوره ي کودکان  مش
به زبان کاربردي و در عین حال ساده است و مخاطبان مي توانند آن را در راستاي »پیش گیري «، 
»شناخت« و »درمان« مسائل کودکان به کار ببرند. کتاب داراي 11 فصل است و مباحثي از این 
ــش مي دهد: اهمیت و ضرورت راهنمایي و مشاوره ي کودک در عصر حاضر؛ اصول  قبیل را پوش
ــاوره با کودکان؛ فنون مشاوره با کودکان؛  ــاوره ي کودک؛ اخالق حرفه اي در مش راهنمایي و مش

اختالالت رفتاري کودکان؛ اختالالت یادگیري.

180. آردلي، نیل؛ کتاب علوم من: رشد؛ حبیب اهلل جدیدي؛ تهران: مدرسه، 1388، ۲7 ص.
• قطع: خشتي 

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: علوم تجربي 

• کلمات کلیدي: رشد گیاهان/ دانه/ رشد مارپیچي/ قلمه زدن/ نیروي ریشه

ــد به معناي بزرگ شدن است. همه ي جان داران با غذا خوردن رشد مي کنند. شما  چکیده: »رش
هم رشد مي کنید، چون جان دار هستید و غذا مي خورید. غذایي که مي خورید از گیاهان یا گوشت 
ــت مي آید. اما گیاهان چگونه غذا مي خورند؟!« کودکان با مطالعه ي این  جانوران گیاه خوار به دس
ــوند. برخي مطالب  ــنا مي ش ــد گیاهان گوناگون آش کتاب و انجام آزمایش هاي آن، با مراحل رش
کتاب عبارت اند از: رشد چیست؟ نیازهاي دانه؛ رشد در تاریكي؛ اثر سرمایي رشد؛ رشد مارپیچي؛ 

قلمه زدن؛ نیروي ریشه.



103پايهیدومابتدايی

ــیخ، محمود/ طاهري، مرتضي؛ رشد و تکامل حرکتي و جسماني؛ تهران: بامداد  181. ش
کتاب، 1388، ۲۲4 ص.

• قطع: وزیري 
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: تربیت بدني 
• کلمات کلیدي: رشد انساني/ مهارت هاي حرکتي/ رشد/ تكامل

ــان، هم چون افزایش قد و وزن، اکتساب توانایي ها، پیدایش عادت ها  چکیده: تغییرات کلي انس
ــان پدید مي آید. مجموعه ي  ــون و به طور کلي، تغییر در رفتار، در طول زم ــاي گوناگ و مهارت ه
ــد. در این کتاب تالش  ــد و تكامل« مي نامن ــرات کمي و کیفي متعدد و متنوع را »رش ــن تغیی ای
ــد حرکتي در دوران کودکي، به عوامل مهم و کلیدي  ــت، هم زمان با بررسي فرایند رش ــده اس ش
ــماني نیز پرداخته شود تا بررسي دقیقي از فرایندهاي رشدي انسان به عمل آید. کتاب  ــد جس رش
ــد و تكامل  ــت که برخي از عناوین آن عبارت اند از: مقدمه اي بر رش ــده اس در نه فصل تدوین ش
حرکتي؛ واژه شناسي در رشد و تكامل؛ نظریه هاي رشد؛ رفتارهاي حرکتي در دوران کودکي؛ رشد 

ادراکي- حرکتي و روش هاي تقویت آن.

ــران: قدیاني،  ــن؛ رفتارهاي خ�وب )مجموعه(؛ مهروش طهوري؛ ته ــاس، جنای 182. ایم
1388، 6 ج.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 
ــالم/ خواهش کردن/  ــتانه/ رفتار خوب/ س ــرت/ ادب/ رفتار دوس • کلمات کلیدي: آداب معاش

مشارکت/ قدر شناسي/ تشكر کردن/ نه گفتن

چکیده: هدف این مجموعه ی شش جلدي آموزش رفتارهاي خوب به کودکان است؛ چیزي که 
ــنده در هر یک از کتاب هاي 3۲ صفحه اي این مجموعه  اصطالحًا ما به آن ادب مي گوییم. نویس
ــنده و طرز عمل به این  ــتان تعریف مي کند تا خواننده به خوبي مفهوم مورد نظر نویس ــه داس س
رفتارهاي خوب را بیاموزد. عناوین این مجموعه به ترتیب عبارت اند از: سالم؛ متشكرم؛ خواهش 
ــما؛ معذرت مي خواهم و نه، ممنونم. براي نمونه کتاب خواهش مي کنم با چنین  مي کنم؛ اول ش
جمالتي آغاز مي شود: بیش تر مردم دوست دارند به ما کمک کنند؛ به شرطي که از آن ها خواهش 
کنیم؛ اما دوست ندارند که کسي به آن ها دستور بدهد و گاهي تو باید صبر کني تا دیگران آماده 
ــاز داري، فراموش نكن که بگویي:  ــر چیزي مي خواهي یا به کمكي نی ــوند و کمكت کنند. اگ ش

»خواهش مي کنم.« 



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامهیدرسي 104

ــقایق خوش نشین؛ تهران: چكه/ شهر  ــون، رابرت؛ رفتن به دندان پزشکي؛ ش 183. رابینس
قلم، 1390، ۲4 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي
• کلمات کلیدي: داستان/ دندان پزشكي/ آموزش علوم تجربي/ ادبیات کودکان

ــكي، دندان  ــایل دندان پزش ــک، وس ــتاني با دندان پزش چکیده: در این کتاب، کودکان طي داس
ــواک زدن و نیز غذاهاي پراهمیت براي  ــیري، جرم گیري دندان، پر کردن دندان، اهمیت مس ش

سالم ماندن دندان ها آشنا مي شوند.

ــه: رنگین کمان  ــال ... ]و دیگران[؛ مجموعه کتاب هاي پژوهش در مدرس ــلیقه دار، لی 184. س
پژوهش؛ تهران: مدرسه، 1389، 9۲ ص.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
• کلمات کلیدي: تحقیق/ راهنماي آموزشي/ دانش اندوزي/ فرضیه سازي

چکیده: دانش آموزان با مطالعه ي این کتاب با مفهوم پژوهش، فرضیه سازي بر پایه ي اطالعات، 
ــه ي گزارش به زبان  ــه و تحلیل اطالعات و ارائ ــات، آزمایش فرضیه و تجزی ــع آوري اطالع جم
روایي ـ داستاني آشنا مي شوند. در این اثر، محتواي دیرهضم پژوهش با زباني نرم و آسان براي 

مخاطبان آماده شده است.
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ــوام، علي؛ روان شناس�ي و آموزش کودکان ب�ا نقص توجه/  ــدي، احمد/ ق 185. عاب
بیش فعالی؛ اصفهان: نوشته، 1388، 8۲ ص.

• قطع: رقعي 
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي 
• کلمات کلیدي: اختالل نقص توجه/ بیش فعالي/ کم توجهي در کودکان پر تحرک/ درمان/ 

توان بخشي

ــن و عمومي ترین  ــي از رایج تری ــش فعالي )ADHD( یك ــالل نقص توجه/ بی چکی�ده: اخت
ــالل تأثیر منفي قابل  ــت. این اخت ــناختي کودکان اس ــكالت روان ش اختال ل هاي رفتاري و مش
ــیاري از دانش آموزان مي گذارد و  ــناختي، اجتماعي و هیجاني بس توجهي برعملكرد تحصیلي، ش
ــالي هم مشكالتي در عملكرد شغلي و خانوادگي آن ها ایجاد مي کند. در کتاب حاضر  در بزرگ س
ــده و تعریف اختالل نقص  ــان براي والدین و معلمان درج ش ــخیص و درم روش هاي علمي تش
ــي، روش هاي ارزیابي و تشخیص  ــكالت همراه این اختالل، علت شناس توجه/ بیش فعالي، مش
ــه  ــت تا والدین و معلمان بتوانند در خانه و مدرس و مداخالت درماني به صورت عملیاتي آمده اس

آن ها را به آساني به  کار گیرند. 

ــرکت  ــت: روز زمین پاك؛ آرام وحیدي؛ تهران: ش ــالینجر، امیلي؛ حفظ محیط زیس 186. س
انتشارات فني ایران، 1390، ۲4 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• کلمات کلیدي: صرفه جویي/ بازیافت/ پاک نگه داشتن زمین/ مهارت هاي زندگي

ــتانش  ــاهده ي تصویرهاي رنگي آن با دورا و دوس چکیده: کودکان با مطالعه ي این کتاب و مش
ــنا مي شوند. آن ها سعي مي کنند از راه هاي متفاوت به پاک ماندن زمین کمک کنند. مثاًل آب  آش
را هدر نمي دهند؛ وقتي که از اتاقشان بیرون مي آیند، چراغ ها را خاموش مي کنند؛ در مسافت هاي 
کوتاه، به جاي خودرو از دوچرخه استفاده مي کنند؛ در یخچال را به مدت طوالني باز نمي گذارند 

و...
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ــعلي زاده؛  ــهرناز بخش ــل، گیل؛ روش تدریس ریاضي در دوره ي ابتدایي؛ ش 187. بات
تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انساني دانشگاه ها )سمت(، 1389، ۲۲4 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم/ دانشجویان تربیت معلم

• موضوع درسي: ریاضي
• کلمات کلیدي: تدریس اثربخش/ آموزش ابتدایي/ آموزش ریاضي

ــا گرایش  ــوم تربیتي ب ــته ي عل ــجویان رش ــه منظور مطالعه ي دانش ــاب حاضر ب چکی�ده: کت
ــوان منبع اصلي درس  ــي به عن ــتاني در دوره ي کارشناس ــتاني و پیش دبس آموزش وپرورش دبس
ــي و یادگیري  ــت فصل، یادده ــت و در آن طي هش ــده اس ــس ریاضي« تدوین ش »روش تدری
ریاضیات در کودکان 3 تا 11 ساله بررسي مي شود. ریاضیات به عنوان حوزه اي موضوعي، ارتقاي 
ــازمان دهي و مدیریت ریاضیات،  یادگیري ریاضي در کودکان، یاددهي و یادگیري ریاضیات، و س

عنوان هاي برخي فصل هاي کتاب هستند.

ــین؛ روش ه�ا و فن�ون تدریس هن�ر: منطبق با اس�تانداردهاي  ــوزي، حس 188. ج
آموزشي؛ تهران: مدرسه، 1387، 31۲ ص.

• قطع: وزیري 
• مخاطب: معلم 

• موضوع درسي: هنر
• کلمات کلیدي: هنر/ فنون تدریس/ الگوهاي جدید 

ــت که با احساس آدمي سروکار دارد؛ فعالیتي که ذهن و مغز انسان  چکیده: »هنر« مقوله اي اس
ــود  ــد. فعالیتي که موجب مي ش ــد تا به یک موضوع صورت مادي و جهاني ببخش ــام مي ده انج
ــاتش شكل  ــر یک اثر هنري را تولید کند، »تخیل« نام دارد. هنرمند با تخیل خود به احساس بش
ــد و در مقابل پدیده هاي جهان خارج واکنش نشان مي دهد. کتاب حاضر حاوي نیازهاي  مي بخش
ــتانداردهاي آموزش هنر دارد. در  ــت و محتوایي منطبق با اس ــي مدرس هنر اس علمي و آموزش
ــاي کتاب و روش ها و فنون تدریس هنر، با تمرکز بر  ــن مجموعه، محتواي بخش ها و فصل ه ای
روش هاي تدریس خالق در هنر، کاربست ابزارهاي آموزشي نوین و نیز تأکید بر ارزش یابي هاي 
ــت. کتاب در 10 فصل به همراه فرهنگ اصطالحات و واژگان  ــده اس کیفي و توصیفي تدوین ش
ــه ي هنر؛ هدف هاي  ــن قرارند: راهنام ــه عناوین آن ها از ای ــمي نگارش یافته ک ــاي تجس هنره
ــراي الگوهاي تدریس  ــر؛ مجموعه ی درس هاي هنر؛ اج ــي؛ روش ها و فنون تدریس هن آموزش

هنر؛ طرح درس هنر؛ الگوهاي جدید تدریس؛ ارزش یابي؛ اندازه گیري و کارنامه هاي توصیفي.
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189. کرسول،  جان دبلیو؛ روش هاي پژوهش ترکیبي؛ تهران: آییژ، 1390، 336 ص.
• قطع: وزیري

• مخاطب: معلم
• موضوع درسي: تفكر و پژوهش

• کلمات کلیدي: علوم اجتماعي/ تحقیق/ روش شناسي/ ارزش یابي 

ــي همراهي  ــیر طراحي و اجراي یک مطالعه ی پژوهش چکیده: محتواي کتاب خواننده را در مس
ــروري بر کاربردهاي آن موضوع در  ــول، هر عنوان را با م مي کند. کتاب، »طرح پژوهش« کرس
پژوهش کّمي و کیفي شروع مي کند. سپس آن را از چشم انداز عمومي روش هاي پژوهش ترکیبي 
ــاي ترکیبي مطرح مي کند  ــه ی هر یک از طرح هاي چهارگانه ي روش ه ــور خاص، از جنب و به ط
آن گاه بر فرایندها و چالش هاي خاصي که پژوهشگران در هر طرح با آن روبه رو مي شوند، تمرکز 
ــي و نقل قول هایي ارائه مي دهد تا به پژوهشگران  ــت هاي وارس مي کند و خطوط راهنما، فهرس
ــوار به روش ترکیبي کمک کند. کتاب در پایان هر فصل یک  در طراحي و اجراي یک طرح دش
فهرست خالصه از فعالیت هاي پیشنهادي ارائه مي دهد تا خوانندگان را در مراحل گوناگون تكوین 

و نگارش طرحي براي یک مطالعه به روش هاي ترکیبي راهنمایي کند.

190. ریاضیات کانگورو 1و 2؛ بردیا حسام؛ تهران: فاطمي، 1390، 71 ص.
• قطع: رقعي

• مخاطب: معلم
• موضوع درسي: ریاضي

• کلمات کلیدي: آموزش ریاضي/ مسابقه ي کانگورو/ آزمون و تمرین/ ریاضي دوره ي ابتدایي

ــترالیا روش نویني را براي تصحیح  ــل دهه ي 1980 یكي از معلمان ریاضي اس چکی�ده: در اوای
ــابقه ي  ــه اي رایانه ابداع کرد. ابداع این روش موفقیت بزرگي براي مس ــش نامه ي چند گزین پرس
ــترالیا بود و امكان شرکت هم زمان دانش آموزان را در این مسابقه فراهم مي آورد.  ملي ریاضي اس
ــتان استرالیایي شان، مسابقه ي ریاضي  ــوي به پاس خدمات دوس ــال 1991، دو معلم فرانس در س
ــال در ماه اکتبر یا نوامبر مجمع  ــال 1997 به بعد، هر س ــه بنیاد نهادند. از س کانگورو را در فرانس
ــكیل جلسه مي دهد و سؤاالت مربوط به  ــورهاي اروپایي تش ــابقه در یكي از کش عمومي این مس
ــال ۲009 ایران نیز به عضویت این مسابقه درآمده  ــال بعد را انتخاب مي کند. از س ــابقه ي س مس
است. در این کتاب دانش آموزان سال هاي اول دوره ي ابتدایي و معلمان ریاضي با این مسابقه و 

خصوصًا سؤاالت ساده، زیبا و جذاب و راه حل هاي بدیع و خالقانه ي آن ها آشنا مي شوند.
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ــتا، فولویو؛ بچه ها و حفظ محیط زیست: زباله، زباله؛ نصرت مسرور؛ تهران: شرکت  191. تس
انتشارات فني ایران، 1388، 16 ص.

• قطع: وزیري 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي/ تعلیمات اجتماعي 
• کلمات کلیدي: آلودگي/ زباله/ محیط زیست/ داستان آموزشي

ــغال هاي خانه شان را بیرون مي گذارند، مي بینند که زباله ها  چکیده: توني و بیل هنگامي که آش
در همه جاي شهر پراکنده اند؛ حتي روي شاخه ي درختان. آن ها هم چنان که نگاه مي کنند و همه 
ــاهده مي کنند، به کوهي از زباله برمي خورند و در بین زباله ها یک گل مي بینند.  جا زباله ها را مش
ــن کار را وظیفه ي  ــود. آن ها ای ــدار زباله ها کم تر و تعداد گل ها بیش تر ش ــد مق ــان مي خواه دلش
ــان مي دانند و دست به کار مي شوند. در این کتاب، کودکان به زبان داستاني و مشاهده ي  خودش
ــت را آلوده مي کنند. پس باید  ــد که زباله ها همه جا وجود دارند و محیط زیس ــر در مي یابن تصاوی

محیط زیست را از وجود آن ها پاک کرد.

ــري، جوي؛ بچه ي خوب مي گه ۲6: زیاده روي؟ ن�ه!؛ امیر صالحي طالقاني؛ تهران:  192. ب
نواي مدرسه، 1387، 1۲ ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 
• کلمات کلیدي: میانه روي/ داستان تربیتي/ مهارت هاي زندگي/ زیاده روي

ــه او مي گویند زیاده روي مي کند؟ لني  چکی�ده: »مي داني لني چه رفتارهایي مي کند که همه ب
ــد، تند غذا مي خورد:  او در تند غذا خوردن زیاده روي مي کند. لني بیش از حد مي خورد  ــش از ح بی
و مي آشامد، طوري که دل درد مي گیرد. یعني در خوردن، زیاده روي مي کند.« کودکان با خواندن 
ــوند که در همه ي  ــنا مي ش ــاي آن، با کودکي به نام لني آش ــاهده ي تصویره ــن کتاب و مش ای
ــرانجام یاد مي گیرد که  کارهایش زیاده روي مي کند؛ به طوري که این کار، او را آزار مي دهد. او س

زیاده روي را کنار بگذارد و میانه رو باشد.
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193. میرشاهي، آفرین؛ زیر سایه ي خدا؛ مشهد: عروج اندیشه، 1387، 16 ص.
• قطع: خشتي 

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني 

• کلمات کلیدي: کودکان بیمار/ خداشناسي/ هدیه/ شكرگزاري

ــاپرک هاي دشت بدوم؛ ولي خوش حالم که به من چشم هایي  چکیده: خدایا! نمي توانم دنبال ش
دادي تا بتوانم بال هاي زیبایشان را تماشا کنم! در این کتاب مصور و رنگي، مخاطبان با کودکاني 
ــوند که نقص عضو دارند؛ اما با این حال، به خاطر اعضاي دیگر بدنشان که به کمک  ــنا مي ش آش
آن ها مي توانند زیبایي هاي زندگي را احساس کنند، از خداوند تشكر مي کنند. فرشته اي حرف هاي 
ــرد. متن کتاب به دو زبان  ــمت خدا مي ب ــا را جمع مي کند روي بال هایش مي گذارد و به س آن ه

فارسي و انگلیسي است. 

194. تیموري، قاسم؛ ساخت دست سازه هاي ریاضي براي دوره ي ابتدایي »با طلق 
و مقوا یا کاغذ و تا«؛ تهران: منادي تربیت، 1388، 380 ص.

• قطع: وزیري 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: ریاضي
• کلمات کلیدي: ابزار تدریس/ آموزش ریاضي/ دست سازه/ یادگیري

ــیده اند،  ــوزان دوره ي ابتدایي هنوز به تفكر انتزاعي و مجرد نرس ــا که دانش آم چکی�ده: از آن ج
ــوزان راهنمایي و  ــا، بیش از دانش آم ــراي یادگیري بهتر آن ه ــب ب ــتفاده از نمودارهاي مناس اس
ــتان ضروري به نظر مي رسد. ساخت و به کارگیري دست سازه هاي ریاضي هنگام تدریس،  دبیرس
ــبب باال رفتن سرعت و عمق یادگیري دانش آموزان مي شود. ساخت دست سازه هاي ریاضي با  س
طلق و مقوا یا کاغذ و تا بسیار ساده، ارزان و سریع است. معلمان ریاضي دوره ي ابتدایي مي توانند 
ــتفاده از طلق و مقوا و کاغذ و تا به دانش آموزان آموزش  با مطالعه ي این کتاب، ریاضي را با اس

دهند. 
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ــل؛ س�اختمان گر؛ ملیحه اسماعیلي؛ تهران: تیمورزاده/ طبیب، 1390،  195. جوواني، کاویتس
1۲ ص.

• قطع: قالبی
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
• کلمات کلیدي: ساختمان سازي/ ابزار و وسایل/ آموزش فني کودکان

ــكل آدمک ارائه شده است، با ابزار و وسایل  چکیده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر که به ش
ساختمان سازي و کارهاي یک ساختمان ساز آشنا مي شوند. این کتاب جرثقیل بزرگ، کامیون هاي 
ــزرگ، چكش باري و جعبه ابزار را به کمک تصویر به  ــین حفاري ب بزرگ، فرغون، جرثقیل، ماش

کودکان معرفي مي کند.

ــي؛ سبز باش�ید؛ آرام وحیدي؛ تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1390،  196. کلمن، مارس
۲4 ص.

• قطع: خشتی
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• کلمات کلیدي: بازیافت/ حفظ محیط زیست/ آموزش مهارت  هاي زندگي/ داستان آموزشي

ــتاني درباره ي بازیافت و حفظ محیط زیست درج شده است. خانم  چکیده: در کتاب حاضر، داس
ــته که شهر را براي جشن روز زمین پاک آماده کند. وقتي که همه براي  ــهردار از هندي خواس ش
ــتانش مسائل مهمي را در مورد بازکاهي )کاهش(،  ــوند، هندي و دوس یک روز بزرگ آماده مي ش

بازمصرف و بازیافت به آن ها مي آموزند.
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197. قادر، سیامک؛ سرگرمي هاي خالق؛ تهران: مبتكران، 1390، 4 ج.
• قطع: خشتي 

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: ریاضي/ تفكر و پژوهش

• کلمات کلیدي: سرگرمي/ خالقیت/ هوش آزمایي/ افزایش دقت/ تمرکز/ 

چکیده: در هر جلد از مجموعه، چند سرگرمي جذاب در قالب هایي مانند: یافتن اشیاي پنهان در 
تصویرها و رنگ کردن آن ها، هزارتو، حل معماهاي کاغذ و تا، حل معماهاي ریاضي و هوش درج 
ــده است. به زعم نگارنده، انجام این سرگرمي ها موجب رشد خالقیت و تقویت هوش کودکان  ش

مي شود. در پایان هر کتاب جواب معماها آمده است.

198. اکرم، حمیدرضا؛ کتاب هاي کوچک: سرگرمي هاي ساده )مجموعه(؛ تهران: منادي 
تربیت، 1389، 8 ج.

• قطع: خشتي کوچک
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: هنر
• کلمات کلیدي: آموزش هنر/ ارتباط تصویري/ درک تصویري/ توان داستان پردازي

ــردن آن ها آماده  ــرگرم ک ــدف آموزش کار هنري به کودکان و س ــن مجموعه با ه چکی�ده: ای
ــیا را به کودک یاد مي دهد. هر کتاب ۲4  ــت و در هر مجلد یک گونه کار هنري را با اش ــده اس ش
صفحه حجم دارد و شامل تعدادي تصویر مرتبط با هم و متني کوتاه است. کودک ضمن ارتباط 
ــف مي کند. این تالش موجب درک تصویري بیش تر  ــتان را کش دادن تصویرها به یكدیگر، داس
ــه 8 مجلد از این  ــود. در این کتاب نام ــتان پردازي مخاطب مي ش ــن، افزایش توان داس و هم چنی
ــت که از این قرارند: »خمیربازي«،  ــتان معرفی شده اس مجموعه براي کودکان پایه ي دوم دبس
ــمه هاي گلي«، ساختن صورت ها و چهره هاي  ــاختن اشكال گوناگون و ساده با خمیر؛ »مجس س
ساده با گل؛ »باغ وحش کوچک«، نقاشي هاي ساده از حیوانات؛ »برگ ها«، ساختن شكل حیوانات 
ــي روي برگ ها؛ »قندها«، رنگ آمیزي روي قندها و ساختن اشكال ساده با آن ها؛  با برگ و نقاش
»آقا و خانم قاشق چوبي«، نقاشي روي قاشق هاي چوبي؛ »صدف ها« ساختن شكل با صدف ها و 

مرجان هاست و »نقاشي روي گل«، نقاشي شكل هاي ساده ي حیوانات بر روي گل.
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199. کوالي، جوي؛ س�المت اجتماعي کودکان )مجموعه(؛ سعیده عاقلتر؛ تهران: عروج 
اندیشه، 1390، 7 ج.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي/ مهارت هاي زندگي 
ــودکان/ تعلیمات اجتماعي/ احترام/  • کلم�ات کلیدي: آموزش مهارت هاي زندگي/ آموزش ک
ــهري/  ــت یابي/ زندگي ش ــي/ روابط اجتماعي/ دوس ــم زندگ ــم و ترتیب/ راه و رس ــم/ نظ تكری

شهروندان/ یاریگري/ همكاري در خانواده/ رفتار در مدرسه/ انضباط

ــي( به چاپ رسیده است،  ــي - انگلیس چکیده: این مجموعه کتاب  که به صورت دوزبانه  )فارس
درصدد آموزش مهارت هاي زندگي به کودکان است. انتظار مي رود با مطالعه ي متن این کتاب ها 
ــایل آن ها  ــه بزرگ ترها احترام بگذارند؛ بدون اجازه ي دیگران به وس ــودکان بیاموزند چگونه ب ک
دست نزنند؛ اتاقشان را مرتب کنند؛ بتوانند براي خودشان دوستاني پیدا کنند؛ شهرشان را پاکیزه 
ــند؛ در کارهاي خانواده مشارکت  ــایه ها داشته باش نگه دارند و برخوردي خوب و مؤدبانه با همس
ــه رعایت کنند و به بچه هاي دیگر آزار  و همكاري بجویند؛ و باالخره نظم و انضباط را در مدرس
ــانند. در پایان کتاب معني کلمات انگلیسي متن درج شده است. عناوین این مجموعه از این  نرس
ــهر ما؛ رفتار هاي خوب؛ کمک به دیگران؛  ــتي؛ ش ــلخته؛ دوس قرارند: احترام به دیگران؛ توني ش

مدرسه ي ما.

200. کوالي،  جوي؛ س�المت جس�مي کودکان )مجموعه(؛ سعیده عاقلتر؛ مشهد: عروج 
اندیشه، 1390، 8 ج. 

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي/ علوم تجربي
ــالمتي کودکان/ کتاب دوزبانه/ منحصر به فرد بودن/  ــتان آموزشي/ س • کلمات کلیدي: داس
چشم ها/ گوش ها/ آموزش مهارت هاي زندگي/ بدن انسان/ علوم تجربي/ بهداشت دهان و دندان

ــي( و تماشاي  ــي و انگلیس چکیده: کودکان با مطالعه ي متن دوزبانه ي مجموعه ی حاضر )فارس
تصویرهاي آن، با کارکرد اعضاي بدن خود آشنا مي شوند و یاد مي گیرند که از اعضاي بدن خود 
ــینند؛ در نور کافي  ــوب مراقبت کنند. براي نمونه مي آموزند که خیلي نزدیک به تلویزیون ننش خ
مطالعه کنند؛ گوش خود را پاک نگه دارند؛ به طور مرتب نزد پزشک بروند؛ در آفتاب عینک آفتابي 
ــي درج شده است.  ــي کلمات انگلیس ــند. در پایان معاني فارس بزنند و مراقب دندان هاي خود باش
ــم ها و گوش ها؛ خواب؛ دندان؛ سالم  ــت من؛ چش عناوین این مجموعه عبارت اند از: بگو نه؛ پوس

بمانیم؛ غذا؛ من منحصر به فردم.
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ــهد: عروج  ــعیده عاقلتر؛ مش 201. کوالي،  جوي؛ س�المت رواني کودکان )مجموعه(؛ س
اندیشه، 1390، 8 ج ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• کلم�ات کلیدي: آموزش مهارت هاي زندگي/ آموزش کودکان/ عواطف/ مثبت نگري/ کنترل 
ــتان  ــئله/ خانواده/ تعلیمات اجتماعي/ کتاب دو زبانه/ داس ــتي/ حل مس ــم/ اندوه/ قهر و آش خش

آموزشي

چکیده: کتاب هاي دوزبانه )فارسي و انگلیسي( مجموعه ي حاضر، با هدف حفظ سالمت رواني 
ــته شده است. این مجموعه در کنار دو مجموعه ي دیگر که یكي با دغدغه ي حفظ  کودک نگاش
ــمي کودک و دیگري با دغدغه ي سالمت اجتماعي او نوشته شده است، زنجیره اي  سالمت جس
ــخت کوش؛ زیبایي؛ عصبانیت؛ غم و غصه؛  ــبتًا کامل مي سازند. پسري پشت پنجره؛ دختر س نس
مشكالت؛ من خانواده ام را دوست دارم؛ و من مي ترسم عناوین این مجموعه را تشكیل مي دهند. 

ــیل؛ س�نجش اس�تعداد کودکان؛ مهران زنده بودي؛ تهران:  202. دوبو، آلن/ دروئن، سس
آوین، 1389، ۲16 ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: والدین/ مشاور

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: کودکان تیزهوش/ سنجش استعداد/ آموزش والدین

ــود. البته در اصل چیزي یا چیزهایي در  ــبه یا یک ماهه پدیدار نمي ش ــتعداد، یک ش چکیده: اس
ــت  ــت که کنجكاوي والدین را تحریک مي کند؛ اما این فقط دانه ي نهالي اس وجود کودک هس
ــد کند. تنومند گشتن نهال شكننده ی استعداد کودکان نیز به مراقبت و نگه داري نیاز  که باید رش
ــامل آزمون هایي است به زبان ساده که به والدین امكان مي دهند استعداد و  دارد. کتاب حاضر ش
توانایي هاي کودکان خود را کشف کنند و در راستاي پرورش آن بكوشند. آزمون هایي در زمینه ي 
ــف اراده، عالقه به محیط اطراف، مهارت هاي دستي، قوه ي تخیل، روابط اجتماعي، استعداد  کش

موسیقي و... در این کتاب ارائه شده اند.
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ــون، دیوید دبلیو؛ س�نجش فراگیران در گروه ها : ارتقاء مسؤلیت پذیري  203. جانس
گروهي و پاسخ گویي فردي؛ تهران: آییژ، 1390، ۲16 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم/ مدیر

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: کار گروهي در آموزش وپرورش/ علوم تربیتي/ توانمندي گروه در ارزش یابي 

چکیده: کار گروهي شرط الزم موفقیت در کالس درس است. موفقیت هاي شایان توجه در اکثر 
ــد، حاصل فعالیت هاي مشارکتي  ــي از کار فردي یا رقابت با یكدیگر باش موارد بیش از آن که ناش
ــنجش و ارزش یابي  ــت به تعاریف س ــراي درک توانمندي گروه، نخس ــت. این کتاب ب ــان اس آن
ــنجش و ارزش یابي، شرایط الزم براي سنجش  ــپس درباره ی توانمندي گروه در س مي پردازد. س
)روایي و پایایي(، موارد استفاده از فعالیت  گروهي براي آموزش  و سنجش و هشت مرحله سنجش 

در گروه بحث مي کند.

ــادي کرامتي؛ تهران:  ــیان، پیتر؛ س�نجش کالس�ي: مفاهیم و کاربردها؛ ه 204. آیراس
بین المللي گاج، 1388، 448 ص.

• قطع: وزیري 
• مخاطب: معلم 

• موضوع درسي: علوم تربیتي 
• کلمات کلیدي: سنجش و ارزیابي آموزشي/ موفقیت آموزشي/ مدیریت کالس/ تصمیم گیري 

ــات در جهت کمک  ــیر اطالع ــي«  فرایند جمع آوري، ترکیب و تفس ــنجش کالس چکیده: »س
ــتمر داده ها و اطالعاتي  ــه،  معلمان به طور مس ــر روز در مدرس ــت. در سراس به تصمیم گیري اس
ــوزش، یادگیري دانش آموز و  ــي، آم ــع آوري و به منظور تصمیم گیري براي مدیریت کالس را جم
ــتفاده مي کنند. در این کتاب،  نقش کلیدي سنجش در تمام جوانب فرایند  برنامه ریزي از آن ها اس
ــامان دهي و ایجاد فرهنگ کالسي، طراحي  ــت؛ از جمله: س ــي قرار گرفته اس آموزش مورد بررس
ــنجش این  که فراگیرندگان چه طور تحت تأثیر این موارد  ــتورالعمل و تكلیف، س درس، دادن دس
ــجویان، معلمان و مدیراني هستند که مي خواهند رویكردها  ــوند. مخاطبان کتاب دانش واقع مي ش
و ابزار جدید سنجش کالس و نتایج حاصل از آن را در عمل و در راستاي ارتقاي سطح آموزش 

تجربه کنند.
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ــاکي، رضا؛ س�واد پژوهش�ي معلم: راهنمایي براي ژرف اندیشي درباره ي  205. س
یاددهي � یادگیري؛ تهران: دانش آفرین، 1388، ۲60 ص.

• قطع: وزیري 
• مخاطب: معلم 

• موضوع درسي: تفكر و پژوهش
• کلمات کلیدي: آموزش و پرورش/ پژوهش معلمان 

ــي  ــاس مطالعات موجود، مدارس براي اجراي کارکردهاي خود و نیل به اثربخش چکیده: بر اس
باید فعالیت هاي فراواني را طراحي و به مرحله ي اجرا درآورند. این مجموعه عملیات صرفًا زماني 
به نتیجه ي موردنظر خواهد رسید که هوشمندانه و برمحور دانایي و آگاهي سازمان یابد. پژوهش 
ــمار مي آید.  ــه به ش در این میان مهم ترین عامل براي نیل به این دانایي و آگاهي در درون مدرس
ــي را پژوهش  ــتر فعالیت هاي مدارس براي نیل به اثربخش ــترک و بس به عبارت دیگر، فصل مش
ــت اندرکاران مدرسه، چه خود به انجام پژوهش اقدام کنند، چه از  ــكیل مي دهد. عوامل و د س تش
ــت به پژوهش و استفاده از یافته هاي آن  ــي دیگران بهره بگیرند، الزم اس ــتاوردهاي پژوهش دس
ــه و کالس درس عالقه مند باشند. نگارنده در کتاب حاضر مي کوشد به  براي اداره ي مؤثر مدرس
ــطوح پژوهش در آموزش و پرورش بپردازد. بدین منظور مطالب کتاب را  بیان و تحلیل ابعاد و س
ــت فصل تنظیم کرده است. عنوان هاي برخي از مطالب کتاب عبارتند: پژوهش به عنوان  در هش
یک کارکرد انساني؛ پژوهش در آموزش و پرورش؛ مدرسه و پژوهش؛ پژوهش و حرفه ي معلمي؛ 

روش هاي پژوهشي معلم محور.

206. ملكي،  حسن؛ شاخص هاي تربیت؛ تهران: آییژ، 1390، ۲16 ص.
• قطع: وزیري

• مخاطب: معلم/ مدیر/ مشاور
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• کلمات کلیدي: مفهوم تربیت/ عوامل مؤثر بر تربیت/ شاخص تربیت 

ــده است، ابتدا از »تربیت« مفهوم جدیدي غیر از آن چه که در  ــعي ش چکیده: در کتاب حاضر س
ذهن اکثر خوانندگان وجود دارد،  ارائه شود و سپس عوامل تأثیرگذار براي تربیت به طور مبسوطي 
ــت: معني و مفهوم تربیت؛ مجموعه  ــده اند. کتاب داراي دوازده فصل با این عنوان هاس معرفي ش
عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با فراگیرندگان؛ مجموعه عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با خانواده؛ 
عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با معلم؛ عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با مدرسه؛ مجموعه عوامل 
ــائل  ــي؛ مجموعه عوامل مؤثر بر ترببیت در رابطه با مس ــر تربیت در ارتباط با نظام تربیت ــر ب مؤث
ــه عوامل مؤثر بر تربیت  ــل مؤثر بر تربیت در رابطه با اقتصاد؛ مجموع ــي؛ مجموعه عوام اجتماع
ــت؛ مجموعه عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با جمعیت؛ مجموعه عوامل مؤثر  در رابطه با سیاس

بر تربیت در رابطه با علم؛ مجموعه عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با همكاري هاي بین المللي.
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ــروه مولفان؛ ش�وراي معلمان: راهنم�اي عمل )ویژه ي مدی�ران مدارس(؛  207. گ
تهران: مدرسه، 1389، 64 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم/ مدیر

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: مدیریت و سازمان دهي آموزشي/ مشارکت معلمان/ شوراي معلمان/ اداره ي 

مدرسه

ــتند که در فرهنگ اسالمي مورد توجه  ــارکت از جمله مباحث مهمي هس ــورا و مش چکیده: ش
ــت از اداره کنندگان مدرسه که به منظور بحث و  ــوراي معلمان جمعي اس خاصي قرار گرفته اند. ش
ــارکت معلمان  ــگاه، و تأمین مش تبادل نظر و هماهنگي در امور آموزش وپرورش و اداره ي آموزش
ــورت و کمک  ــود. تغییر و تحول در محتوا و روش، بدون مش ــكیل مي ش ــه تش در اداره ي مدرس
ــت. این امر در شوراي معلمان که محیطي براي تبادل  متقابل معلمان با یكدیگر امكان پذیر نیس
ــارکت  ــق مي یابد. کتاب حاضر در چهار فصل قصد دارد مدیریت و مش ــت، بهتر تحق تجربه هاس
معلمان را در امور مدرسه مورد بررسي قرار دهد. عنوان فصل اول »اصول و مباني نظري شورا«، 
ــوراي معلمان«، عنوان فصل سوم  ــات ش عنوان فصل دوم »فرایند برنامه ریزي و برگزاري جلس
»الگو و نمون برگ هاي پیشنهادي برنامه ریزي و برگزاري جلسات« و عنوان فصل چهارم »نمونه 

مصادیق و الگوهاي موفق« است.

ــالت قلم،  ــا همایون روز؛ تهران: رس 208. چالونز، جک؛ فعالیت هاي علمي: صدا و نور؛ پریس
1387، 39 ص.
• قطع: رحلي 

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: علوم تجربي 

• کلمات کلیدي: صوت/ نور/ شكست نور/ آزمایش/ انعكاس صدا/ علوم

چکیده: »نور و صدا باعث مي شوند که ما از دنیاي اطرافمان لذت ببریم و آن را بهتر درک کنیم. 
ــتند؟« کودکان با مطالعه ي این کتاب و  آیا هرگز به این فكر کرده اید که نور و صدا واقعًا چه هس
انجام آزمایش هایي ساده و با وسایل در دست رس در خانه یا مدرسه، مي توانند با نور و صدا آشنا 
ــي و جالب به این موضوع کمک  ــت آن ها در زندگي پي ببرند. تصویرهاي رنگ ــوند و به اهمی ش
ــاب از این قرارند: منابع صدا؛ منابع نور؛ انواع متفاوت صدا؛ نور  ــد. عنوان  برخي مطالب کت مي کنن
سفید؛ انعكاس صدا؛ شكست نور؛ در پایان کتاب »واژه نامه« و »فهرست اعالم« درج شده است.
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209. بهمئي، لیال/ ملحاني ، پریوش؛ طراحي آموزشي )مفاهیم، رویکردها و راهبردها(؛ 
تهران: آراد کتاب/ کهكشان دانش، 1389، ۲30 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي
ــي/ برنامه ریزي درسي/ اهداف آموزشي/ راهبردهاي یاددهي  • کلمات کلیدي: طراحي آموزش

و یادگیري

ــت و اجرا و ارزش یابي براساس آن تدوین  ــاس فرایند تدریس »طراحي« اس چکیده: پایه و اس
مي شود. هرچه طراحي آموزشي کامل تر و جامع تر باشد، کیفیت اجرا و ارزش یابي بیش تر و وقوع 
یادگیري سریع تر خواهد شد. طراحي آموزشي جریاني نظام مند است و زماني موفق خواهد بود که 
ــت یابي به آن ها توجه  ــه تمام عناصر آن، چگونگي تأثیر آن ها بر یكدیگر، اهداف و راه هاي دس ب
ــجویان  ــتاي نیاز معلمان و دانش ــود. کتاب حاضر در 10 فصل، در راس و نگاهي علمي و دقیق ش
ــده است. مؤلفان آن کوشیده اند با طراحي صحیح آموزشي، به رشد و ارتقاي دانش آموزان  تهیه ش
کمک کنند. برخي مباحث کتاب از این قرارند: طراحي آموزشي و رویكردهاي آن؛ مراحل طراحي 
ــي؛ راهبردهاي یاددهي و یادگیري؛ تعیین  ــنجي؛ تعیین اهداف آموزش ــي؛ گام اول نیازس آموزش

رسانه ي آموزشي؛ مدیریت کالس.

ــن؛ طراحي آموزشي براي اثربخشي تدریس؛ تهران: آییژ، 1390،  210. دیناروند،  حس
176 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي
ــي/ برنامه ریزي درسي/ اهداف آموزشي/ راهبردهاي یاددهي  • کلمات کلیدي: طراحي آموزش

و یادگیري

ــت و اجرا و ارزش یابي براساس آن تدوین  ــاس فرایند تدریس »طراحي« اس چکیده: پایه و اس
مي شود. هرچه طراحي آموزشي کامل تر و جامع تر باشد، کیفیت اجرا و ارزش یابي بیش تر و وقوع 
یادگیري سریع تر خواهد شد. طراحي آموزشي جریاني نظام مند است و زماني موفق خواهد بود که 
ــت یابي به آن ها توجه  ــه تمام عناصر آن، چگونگي تأثیر آن ها بر یكدیگر، اهداف و راه هاي دس ب
ــجویان  ــتاي نیاز معلمان و دانش ــود. کتاب حاضر در 10 فصل، در راس و نگاهي علمي و دقیق ش
ــده است. مؤلفان آن کوشیده اند با طراحي صحیح آموزشي، به رشد و ارتقاي دانش آموزان  تهیه ش
کمک کنند. برخي مباحث کتاب از این قرارند: طراحي آموزشي و رویكردهاي آن؛ مراحل طراحي 
ــي؛ راهبردهاي یاددهي و یادگیري؛ تعیین  ــنجي؛ تعیین اهداف آموزش ــي؛ گام اول نیازس آموزش

رسانه ي آموزشي؛ مدیریت کالس.
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211. احمدي، پروین؛ طراحي و س�ازمان دهي محتواي برنامه ی درسي؛ تهران: آییژ، 
1390، 144 ص.
• قطع: وزیري

• مخاطب: معلم/ مدیر
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• کلمات کلیدي: آموزش وپروش/ رویكرد میان رشته اي برنامه ی درسي/ علوم تربیتي/ طراحي 
محتواي برنامه ی درسي 

چکیده: رشته ی برنامه ی درسي رشته اي جدید است و قدمت آن به کم تر از یک قرن مي رسد. 
ــي به طور اعم و رویكرد بین  کتاب حاضر در پنج فصل به مباحث مربوط به تلفیق برنامه ی درس
ــوم مباني نظري برنامه ی درسي تلفیقي و  ــته اي به طور اخص مي پردازد. فصل هاي اول تا س رش
ــته اي را شرح مي دهند و فصل هاي چهارم و پنجم فرایند اجراي برنامه ی درسي  رویكرد بین رش
ــان حوزه ی برنامه ی درسي  ــازند. مدرسان، دانشجویان و کارشناس ــته اي را مطرح مي س بین رش

مي توانند از این کتاب به عنوان یک منبع اطالعاتي و تخصصي استفاده کنند.

212. نقیه، مجید؛ ظرافت هاي معلمي: 678 نکته ي کاربردي براي معلمان، دبیران 
و اساتید؛ تهران: بین المللي گاج، 1388، 11۲ ص.

• قطع: وزیري 
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي 
• کلمات کلیدي: معلمان/ اخالق حرفه اي/ روش تدریس/ تمرکز/ بي انضباطي

ــي تلقي  ــان به عنوان نیروي خط مقدم و عامل اصلي تحقق اهداف نظام آموزش چکی�ده: معلم
ــوند. آن ها مي توانند با وجود کمبود امكانات و فضاي آموزشي، بستر الزم را براي یادگیري  مي ش
و رشد فراگیرندگان فراهم کنند و با به کارگیري شیوه ها و الگوهاي مناسب تدریس، و برخوردها 
ــد فكري، اجتماعي، عاطفي، اخالقي و خالقیت آنان  ــاني با فراگیرندگان، موجب رش و روابط انس
ــاره ي روش ها و فنون  ــراي معلمان و دبیران درب ــاب 678 نكته ي کاربردي ب ــوند. در این کت ش
تدریس، توجه فراگیرندگان به مطالب درسي، عوامل مؤثر در تمرکز آنان، برخورد با فراگیرندگان 
ــاط و مخل کالس، باالبردن قدرت مدیریت و رهبري معلمان، ارتباط بیش تر و عمیق با  بي انضب

فراگیرندگان، باالبردن انگیزه ي آنان و... تدوین شده است.
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213. راو، جولیان/ پرهام، مالي؛ علوم تجربي )مجموعه(؛ محمود مزیناني؛ تهران: پیدایش، 
1387، 5 ج. 

• قطع: وزیري 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي 
ــدن/ قایق/ کشتي/  ــناور ش ــیدن/ ش ــار/ بلند کردن/ کش • کلمات کلیدي: پرواز/ حرکت/ فش

زیردریایي/ صداها/ امواج صوتي/ لمس کردن

ــک مي کند که دریابند، علم  ــاي واضح و زیباي این مجموعه به کودکان کم چکی�ده: تصویره
ــان است. خوانندگان این کتاب با انجام فعالیت هاي علمي، با مفهوم  ــمتي از زندگي هرروزه ش قس
ــناور ماندن  ــتي ها و زیردریایي ها، و ش ــدن و فرورفتن کش ــناور ش ــار، نیرو، ش پرواز، حرکت، فش
ــام در هوا، نحوه ي تولید صدا، و لمس کردن آشنا مي شوند. عناوین این مجموعه شامل این  اجس

کتاب هاست: پرواز کردن؛ حرکت دادن؛ شناور شدن؛ صداها؛ لمس کردن. 

214. حوریزاد، بهمن؛ غني س�ازي فرهنگ ارزش یابي )ارزش یابي براي یادگیري(؛ 
تهران: لوح زرین، 1388، 1۲0 ص.

• قطع: وزیري 
• مخاطب: معلم 

• موضوع درسي: علوم تربیتي 
• کلمات کلیدي: ارزش یابي/ یادگیري/ روش شناسي/ آموزش و پرورش 

ــد و به دانسته ها توجه داشته  چکیده: وقتي ارزش یابي در خدمت یادگیري و براي یادگیري باش
ــد، اعتماد به نفس دانش آموزان رشد بهتري خواهد داشت و بر یادگیري هاي بعدي آن ها مؤثر  باش
خواهد افتاد. با این رویكرد، تمام دانش آموزان کالس، طعم موفقیت و پیشرفت را خواهند چشید. 
در قسمتي از متن کتاب آمده  است که مراد از غني سازي فرهنگ ارزش یابي، وارد کردن مفاهیم 
و تأکیداتي براي یادگیري است که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته اند. برخي مفاهیم که در فرایند 
ــازي ارزش یابي در کانون توجه قرار دارند، عبارت اند از: ایجاد موقعیت مسئله ساز و دشوار؛  غني س
کاربرد ابزارهاي اندازه گیري؛ اندیشیدن به راه حل هاي دیگر مسئله )تفكر واگرا(؛ تأکید بر دامنه ي 
وسیع تكالیف با دید جامع نگر؛ توصیف پیشرفت و ضعف؛ بازخورد شناخت گرایانه؛ خود ارزش یابي؛ 

هم ساالن ارزش یابي؛ ارزش یابي اکتشافي؛ ارزش یابي مشارکتي؛ خالقیت.
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ــري، جوي؛ بچه ي خوب مي گه ۲5: غیبت کردن؟ نه!؛ امیر صالحي طالقاني؛ تهران:  215. ب
نواي مدرسه، 1387، 1۲ ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 
• کلمات کلیدي: آزار دیگران/ غیبت/ داستان تربیتي/ مهارت هاي زندگي

چکیده: »مي داني لورا چه کار مي کند که همه مي گویند او غیبت مي کند؟ لورا درباره ي کسي که 
حضور ندارد، با دیگران صحبت مي کند. مثاًل لورا پشت سر کتي زیاد صحبت مي کند. او درباره ي 
طرز لباس پوشیدن کتي، طرز صحبت کردن او، رفتارها و اخالق هاي او یا حتي درباره ي رازهاي 
ــان با دخترکي  ــاده و آس او با دیگران صحبت مي کند.« کودکان با خواندن این کتاب، به زباني س
به نام لورا آشنا مي شوند که مدام پشت سر دیگران غیبت مي کند و موجب آزار دیگران مي شود.

216. بورژوا، پالت؛ فرانکلین و دوستانش به موزه مي روند؛ شهره هاشمي؛ تهران: پیک 
دبیران، 1388، ۲8 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي 
• کلمات کلیدي: داستان آموزشي/ دایناسور/ موزه/ اتاق باستان شناسي

چکیده: فرانكلین یک الک پشت است که به همراه دوستان مدرسه و معلمشان به موزه مي روند 
و در آن جا با دایناسورها، خفاش ها و مومیایي ها آشنا مي شوند. در اتاق باستان شناسي نیز اسكلت 
ــكل داستاني، به همراه  ــاهده مي کنند. نویسنده در این کتاب به ش ــورها را از نزدیک مش دایناس
تصاویري، کودکان را با موزه ي باستان شناسي آشنا مي کند و اشیایي را که در آن در معرض دید 

بازدیدکنندگان قرار مي گیرد، به مخاطبان مي شناساند. 
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ــمي؛ تهران: پیک دبیران، 1388،  ــهره هاش 217. بورژوا، پالت؛ فرانکلین و رعد و برق؛ ش
۲8 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي 
• کلمات کلیدي: داستان آموزشي/  رعد و برق/ طوفان

ــت که از طوفان مي ترسد. او نمي داند که آسمان چرا رعد  ــت اس چکیده: فرانكلین یک الک پش
ــنا  ــتانش به او کمک مي کنند که او با مفاهیم رعد و برق و رنگین کمان آش و برق مي زند. دوس
ــتان جذاب و خیال انگیز و مشاهده ي تصاویر با این پدیده  ــود. کودکان نیز با خواندن این داس ش

آشنا مي شوند. 

218. مهدي ضرغامیان/ مهناز عسگري؛ فرهنگ فارسي بچه هاي امروز؛ تهران: محراب 
قلم، 1386، 360 ص.

• قطع: رحلي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: زبان آموزي/ کتاب هاي مرجع
• کلمات کلیدي: الفبا/ فارسي/ واژه نامه

ــوم تا پنجم دبستان طراحي شده است تا با  ــتاني س چکیده: فرهنگ حاضر براي بچه هاي دبس
ــوند. هدف از این کار، ارائه ي توصیفي  ــي از واژه هاي پرکاربرد فارسي آشنا ش معناي اصلي بخش
ــگ با ارائه ي توصیف  ــت. این فرهن ــاده و صمیمي اس ــن از معنا و کاربرد واژه ها با زباني س روش
دستوري واژه ها، دانش آموزان را با مقوله ي دستوري واژه ها، آشنا مي کند. هم چنین موجب تسلط 
بیش تر بچه ها به زبان خود و افزایش میزان اعتماد به نفس آن ها مي شود؛ زیرا به کارگیري مستمر 
ــطح دانش زباني آن ها  ــال و ارتقاي س این نوع منابع، موجب تثبیت و تعمیق آگاهي هاي خردس

مي شود.
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ــدره؛ فرهنگ مصور جان�وران: 250 جانور از همه ج�اي جهان؛ فرزانه  ــو، آن 219. ب
کریمي؛ تهران: قدیاني، 1388، 36 ص.

• قطع: رحلي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع
• کلمات کلیدي: حیوانات/ رنگ ها/ دایرةالمعارف/ حشرات/ پرندگان/ پستان داران

ــر جهان در رنگ هاي گوناگون، ریز و  چکیده: در این دایرةالمعارف، بیش از ۲50 جانور از سراس
درشت، پرنده، چرنده، خزنده، پستان دار و... به کمک متني ساده معرفي مي شوند. در پایان کتاب، 
واژه نامه اي گنجانده شده که شامل توضیحات مختصري درباره ي تک تک حیوانات معرفي شده 
در کتاب است.»زنبور پشمالو بي سروصدا مشغول خوردن است. قناري آواز مي خواند. جوجه اردک 
ــک گوگردي گرده ي گل ها را  ــل روي گل ها مي پرد. سوس ــت. زنبور عس توي النه اش منتظر اس

مي خورد. ولي سوسک سیب زمیني نقش هاي راه راه تنش را به بقیه نشان مي دهد.«

ــرز، چري ج.؛ مهارت هاي زندگي: فري کوچولو توهر کار س�عي مي کنه هزار  220. مین
بار؛ سروش خاوري؛ تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1389، 3۲ ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• کلمات کلیدي: پشتكار/ شعر کودکان/ مهارت هاي زندگي

ــتكار را به کودکان آموزش  ــعر و همراه با تصویر، پش ــنده ي این کتاب به زبان ش چکیده: نویس
ــجاعت، صبر و قاطعیت پیدا مي کنند  مي دهد؛ خصلتي که به کمک آن بچه ها اعتماد به نفس، ش
ــختي نشان دهند. در پایان کتاب ایده هایي  ــتقامت و سرس و یاد مي گیرند که در کارها از خود اس
براي تمرین و باالبردن پشتكار در کودکان درج شده است که والدین و مربیان مي توانند آن ها را 

بخوانند و به کودکان کمک کنند.
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ــت: فري کوچولو دریافت�ه کار مهم بازیافته؛  ــرز، چري ج.؛ حفظ محیط زیس 221. مین
سروش خاوري؛ تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1389، 3۲ ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
ــئولیت پذیري/  • کلم�ات کلیدي: کودکان/ مهارت هاي زندگي/ احترام به حقوق دیگران/ مس

بازیافت

ــه حقوق دیگران،  ــتن ب ــعر و تصویر، احترام گذاش چکی�ده: نگارنده در کتاب حاضر به زبان ش
ــایل را به کودکان آموزش مي دهد و آن ها را از لزوم توجه به  ــئولیت پذیري، و مراقبت از وس مس
ــت و بازیافت آگاه مي کند. کتاب شامل بخش ویژه اي براي بزرگ ساالن است که در  محیط زیس

آن، پرسش ها، بازي ها و فعالیت هایي براي آموزش این مهارت ها پیشنهاد شده است.

ــروش  222. مینرز، چري ج.؛ مهارت هاي زندگي: فري کوچولو راضیه تو نوبت بازیه؛ س
خاوري؛ تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1389، 3۲ ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• کلمات کلیدي: مشارکت پذیري/ مهارت هاي زندگي/ خالقیت

ــعر و به کمک تصویرهاي رنگي کودکان را با اصول  ــنده در این کتاب با زبان ش چکیده: نویس
ــازد و به آن ها مي آموزد که مي توانند عالوه بر وسایل، از  ــنا مي س ــارکت و روش هاي آن آش مش
معلومات، خالقیت و وقت خود به صورت مشترک و همراه دیگران استفاده کنند. در پایان کتاب 
بخشي شامل پرسش ها، بازي ها و فعالیت هایي براي بزرگ ساالن آمده است تا مهارت هاي مذکور 

را به کودکان آموزش دهند.
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223. واندویل، آگنس؛ دایرةالمعارف کوچک من درباره ي: فصل ها؛ رویا خوئي؛ تهران: محراب 
قلم، 1390، 36 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
• کلمات کلیدي: گردش فصل ها/ تغییرات آب و هوا/ زندگي موجودات/ آموزش جغرافیا

چکیده: مخاطبان در این کتاب به زبان ساده و با مشاهده ي تصاویر رنگي آن، اطالعات مختصر 
ــي فصل ها در مناطق گوناگون زمین، وضعیت آب و  ــدي درباره ي گردش فصل ها، چگونگ و مفی
ــا در آسیا، وضعیت آب و هوا  هوا در فصل هاي گوناگون در چمنزارهاي آفریقا، باران هاي سیل آس
ــن هاي مرسوم در کشورهاي مختلف در هر فصل به دست  در قطب ها، نوع لباس هر فصل و جش

مي آورند.

ــف اهلل؛ تهران: پیدایش،  ــري، پائول؛ فصل ها و نش�انه ها )مجموعه(؛ داود لط 224. هامف
1389، 4 ج.

• قطع: رحلي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي
ــرما/  ــتان/ طبیعت/ تغییرات/ گرما و س ــتان/ پاییز/ زمس • کلمات کلیدي: فصل ها/ بهار/ تابس

علوم تجربي

چکی�ده: »در فصل بهار مي تواني به آواز پرنده ها که در حیاط مي خوانند گوش بدهي، در پارک 
ــتكاني  ــمان رنگین کمان را ببیني. در بهار گل هاي نرگس و اس بازي کني و بیش تر وقت ها در آس
ــي از معرفي کتاب فصل بهار از مجموعه فصل ها و نشانه هاست. در هر  ــوند.« این بخش باز مي ش
یک از این کتاب هاي ۲4 صفحه اي این مجموعه کودکان با مشاهده ي تصاویر جذاب و رنگي و 

خواندن جمالت ساده و آسان، مي توانند نشانه هاي یک فصل سال را ببینند و بشناسند. 
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225. وایت  هاوس، پاتریشیا؛ فعالیت هاي حیوانات )مجموعه ي 6 جلدي(؛ مجید عمیق؛ 
تهران: قدیاني، 1390، 144 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي
• کلمات کلیدي: زندگي حیوان ها/ شنا کردن/ پریدن/ دویدن/ آموزش علوم تجربي

ــش جلدي حاضر که در یک مجلد چاپ شده است،  چکیده: کودکان با مطالعه ي مجموعه ي ش
ــان و نیز با مشاهده ي تصویرهاي رنگي و جذاب مي توانند اطالعات مختصر  ــاده و آس به زبان س
ــاختن و چگونگي انجام این اعمال  ــنا کردن، دویدن، پریدن، حفر کردن، س و مفیدي درباره ي ش
توسط موجودات مختلف و نیز اندام هاي حرکتي آن ها آشنا شوند. در پایان هر مبحث پرسش هاي 

کوتاه، لغت نامه، نمایه و جواب پرسش ها آمده است.

ــیر علم و ادب، 1389،  226. ذبیحي، علي ... ]و دیگران[؛ فلس�فه براي کودکان؛ تهران: بش
106 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: تفكر و پژوهش
• کلمات کلیدي: داستان آموزشي/ آموزش فلسفه براي کودکان/ تعلیم و تربیت

چکیده: مجموعه ي حاضر شامل 10 داستان است. به زعم نگارنده، این داستان ها نوعي کارگاه 
تفكر مستند است که معلمان مي توانند با استفاده از آن ها دانش آموزان را به درک مفاهیم فلسفي 
عمیق توسط خود آنان سوق دهند. بعد از هر داستان، مفاهیم اصلي آن و سپس سؤال هایي مطرح 
شده اند. دانش آموزان با تفكر و اندیشیدن به جواب این سؤال ها مي توانند به درکي عمیق برسند.
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ــواخي ... ]و دیگران[؛ اصفهان:  ــر، نل؛ فلس�فه ی تعلی�م و تربیت؛ علیرضا ش 227. نودینگ
نوشته، 1390، 394 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم/ کارشناس

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: اندیشه و آراي فلسفي/ استدالل فلسفي/ تفلسف/ تعلیم و تربیت

ــي اندیشه ها و آراي فلسفي مرتبط با تعلیم و تربیت  ــنده به بررس چکیده: در کتاب حاضر، نویس
ــي تعلیم و تربیت را با روشي فلسفي مطالعه و بررسي مي کند و  ــت. وي مسائل اساس پرداخته اس
ــنا مي سازد. همچنین با توجه به تمامي  ــف در این حوزه آش مخاطب را با چرایي و چگونگي تفلس
ــائل، قلمرو تعلیم و تربیت جز هنر و  ــفي در مس ــفي، روش استدالل فلس ــاخه هاي اصلي فلس ش
معنویت را بر خوانندگان آشكار مي سازد. محتواي هر بخش به شیوه اي دقیق و عمیق خواننده را 
ــتر تاریخي مسائل تعلیم و تربیت وارد مي کند و وي را به متن آن ها سوق مي  دهد  به زمینه و بس
و جهت گیري هاي فلسفي تربیتي را روشن مي سازد. این کتاب براي کارشناسان تعلیم و تربیت و 

دانشجویان علوم تربیتي به ویژه تكنولوژي آموزشي کاربرد دارد.

228. شاو، رون؛ فلسفه در کالس درس: پرورش مهارت هاي فكري دانش آموزان و ایجاد 
ــزه در آنان براي یادگیري؛ مراد یاري دهنوي/ روح اهلل حیدري؛ تهران: آواي نور، 1389، 96  انگی

ص.
• قطع: وزیري

• مخاطب: معلم
• موضوع درسي: تفكر و پژوهش

• کلمات کلیدي: پرورش مهارت هاي فكري/ آموزش فلسفه/ ضرب المثل/ علوم تربیتي

ــفه به کودکان فراهم آمده است. کتاب متضمن 15  چکیده: کتاب حاضر به منظور آموزش فلس
ــادي، مهرباني، قدرت، همكاري و... همراه با داستان هاي  موضوع یا مضمون کلیدي، از جمله ش
ــتان،  ــت. پس از هر داس ــفي اس ــاه اخالقي و پندآموز به عنوان مبنایي براي بحث هاي فلس کوت
ــت که بحث و گفت وگو  ــده اس ــتان درج ش ــؤال هایي تأمل برانگیز درباره ي موضوع آن داس س
ــود و از طرف  ــاره ي آن ها، از یک طرف باعث پرورش مهارت هاي فكري دانش آموزان مي ش درب
ــتان نیز ضرب المثل هایي  دیگر، یک حكمت اخالقي ـ عملي به آنان مي آموزد. در پایان هر داس
ــاط دارند. درباره ي هر  ــتان ارتب ــاوت آمده اند که به نوعي با موضوع هر داس ــاي متف از فرهنگ ه

ضرب المثل هم تعدادي سؤال مطرح شده است.
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ــاو، رون؛ فلس�فه در کالس درس: راهکاري براي پ�رورش دانش  آموزان  229. ش
اندیشمند؛ حسن ساالري؛ تهران: طراحان ایماژ، 1389، 7۲ ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: تفكر/ خالقیت/ روش سقراط/ پرسش و پاسخ

ــوفان یوناني بود که پرسیدن را به شیوه هاي گوناگون در آموزش  ــقراط یكي از فیلس چکیده: س
ــمه ي دانش هستند. کتاب حاضر  ــت که پرسش ها، سرچش ــاگردانش به کار مي برد. او باور داش ش
شامل 15 درس عملي است که به صورت گروهي اجرا مي شوند. هر درس با یكي از داستان هاي 
کوتاه »ازوپ« آغاز مي شود و در پي آن، چند دسته از پرسش هاي بحث برانگیز آمده است. معلم 
ــخ دادن به آن ها را به دانش آموزان واگذار مي کند. او فقط  ــش ها را پیش مي کشد و پاس این پرس
ــده را راهنمایي مي کند. این  ــا مرتبط با موضوع مورد بحث، یادگیرن ــاره به چیزهاي مهم ی با اش
ــود، به دانش آموزان کمک مي کند اندیشه هاي خود را  ــناخته مي ش ــقراط ش روش که به روش س
ــؤال ها، چند مثل از ملت ها و  ــازمان بدهند و یادگیري خود را گام به گام به پیش ببرند. بعد از س س

فرهنگ هاي گوناگون افزوده شده است تا انگیزه ي بیش تري براي اندیشیدن فراهم آید.

230. ملک، هما؛ فناوري اطالعات و ارتباطات براي معلمان )ICT معلمان(؛ تهران: 
بین المللي گاج، 1388، ۲80 ص.

• قطع: وزیري 
• مخاطب: معلم 

• موضوع درسي: رایانه
ــت الكترونیكي/  ــبكه ي رایانه اي/ اینترنت/ پس ــتم عامل/ ش • کلمات کلیدي: فناوري/ سیس

اطالعات و ارتباطات 

ــت و یكم  ــتم، جاي خود را به جامعه ي اطالعاتي قرن بیس چکیده: جامعه ي صنعتي قرن بیس
داده است. به همین دلیل، به کارگیري فناوري هاي نوین، از جمله علوم ارتباطات و اطالعات، در 
ــت. اما نباید از نظر دور داشت که این فناوري باید به شیوه اي  ــده اس امر آموزش اجتناب ناپذیر ش
ــت و مطالعه ي آن را  ــیوه در این زمینه اس ــه کار رود. هدف این کتاب، معرفي 14 ش ــد ب هدفمن
ــي جدید،  ــاوراني توصیه مي کنیم که قصد دارند علوم رایانه را به روش به معلمان، مدیران و مش
ــي و مدیریت فعال  ــازمان دهي آموزش ــتاي س همراه با آخرین تغییرات در علوم و فناوري در راس
ــب کتاب عبارت اند از: مفاهیم پایه ي علم رایانه؛ تایپ ده  ــه کار گیرند. عنوان هاي برخي از مطال ب
ــت الكترونیكي؛ ویرایش فیلم و زبان  ــتي؛ برنامه ي نشر رومیزي؛ شبكه ي کامپیوتري؛، پس انگش

برنامه نویسي لوگو.
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231. درایكورس،  رودولف ... ]و دیگران[؛ فنون مدیریت کالس »رویکرد روان شناختي 
به به س�ازي آموزش و ارتباطات مدرس�ه«؛ حمید علیزاده/ علیرضا روحي؛ تهران: دانژه، 

1388، 496 ص.
• قطع: وزیري

• مخاطب: معلم
• موضوع درسي: علوم تربیتي

ــكالت رفتاري  ــت کالس/ ناتواني هاي یادگیري/ فقر فرهنگي/ مش • کلم�ات کلیدي: مدیری
نوجوانان

ــودک بحث مي کند و  ــاي نهفته ي ک ــد توانایي ه ــاب به تفصیل درباره ي رش چکی�ده: این کت
ــث گروهي و تكنیک  ــارکت کودکان، اهمیت بح ــاي کارآمد مدیریت کالس، جلب مش روش ه
ــري از کتاب، ناتواني هاي  ــر مثال توضیح مي دهد. در بخش دیگ ــث گروهي را با ذک اداره ي بح
ــده است. یک فصل  ــكالت خواندن،  کند ذهني و تأثیر فقر فرهنگي مطرح ش یادگیري نظیر مش
از کتاب به فنون مقابله با مشكالت نوجوانان، از جمله بزهكاري، درو غ گویي و... اختصاص یافته 
ــه ي خانوادگي و آموزش  ــوي والد- معلم، جلس ــه و خانواده،  گفت وگ ــت آخر ارتباط مدرس و دس
ــت. مطالعه ي این کتاب براي معلمان،  دبیران، مدیران مدارس و همه ي  ــده اس والدین مطرح ش

دست اندرکاران تعلیم و تربیت سودمند به نظر می رسد.

232. بهجت، احمد؛ قصه ي حیوانات در قرآن براي کودکان: فیل ابرهه؛ تهران: ذکر، 1390، 
1۲ ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني
• کلمات کلیدي: ابرهه/ داستان قرآني/ تربیت دیني

ــت. کودکان در این کتاب مي خوانند که  ــده اس ــتان کتاب حاضر از قرآن گرفته ش چکیده: داس
ــط پرندگان از پاي  ــد؛ اما لشكریانش توس ــه، به خانه ي کعبه لشكر مي کش ــاه حبش ابرهه، پادش

درمي آیند و شكست مي خورند.
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ــه فرهنگي هنري اورنگ  ــد زاده عطاري، هما؛ قّصه ي باغ س�اعت؛ تهران: م ؤسس 233. اس
آفرین، 1390، 1۲ ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: ریاضي
• کلمات کلیدي: داستان آموزشي/ آموزش مفهوم ساعت/ آموزش مهارت هاي زندگي

چکیده: در این کتاب کودکان به شیوه ي داستاني با مفهوم ساعت، عقربه ها، نیم ساعت، یک ربع، 
دقیقه، ثانیه و چگونگي تبدیل ساعت به دقیقه و دقیقه به ثانیه آشنا مي شوند.

ــل نو  ــیم 1: قصه هاي تصویري؛ تهران: نس ــیرین؛ بیا با هم قصه بنویس ــیخي، ش 234. ش
اندیش، 1388، 30 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: زبان آموزي 
• کلمات کلیدي: داستان/ تصویر/ خالقیت/ قصه نویسي

ــت، دو بخش دارد:  ــده اس ــته ش چکیده: کتاب که با هدف پرورش توان قصه گویی کودک نوش
ــت که هر کدام از قصه ها در  ــده اس ــت چند قصه ی تصویری به کودک عرضه ش در بخش نخس
چهار تصویر روایت می شوند. نویسنده از کودک می خواهد این قصه ها را از زبان خود روایت کند. 
ــاس آن تصویر،  ــود و از او می خواهد بر اس در بخش دوم فقط یک تصویر به مخاطب ارائه مي ش
ــند. تصاویر کتاب با استفاده از خمیر  ــازد و آن را در چند سطر بنویس ــتاني را از ذهن خود بس داس
ــده اند و به پرورش زیبایي شناسي کودک کمک مي کند. برخي از موضوعات بخش اول  آفریده ش
عبارت اند از: کتاب خواني، حمام، نیكوکاري، اهداي خون، آفتاب و عكس، گنجشک برفي، آبتني 

و... 
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ــهد:  ــلم؛ قصه هاي ش�یرین از زندگي معصومین )مجموعه(؛ مش ــري، مس 235. ناص
به نشر، 1387، 14 ج.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني 
ــیعه/ پیامبر خدا/ محمد)ص(/ فاطمه زهرا)س(/  • کلمات کلیدي: قصه هاي مذهبي/ امامان ش

زندگي امامان/ غیبت/ انتظار

ــنده در هر جلد از کتاب های این مجموعه، پنج قصه از زندگي یكي از معصومین  چکیده: نویس
ــت. عناوین کتاب هاي این  ــاده و روان اس ــالم را روایت مي کند. زبان این قصه ها س علیهم الس
مجموعه از این قرارند: نوبت به نوبت: قصه هایي از زندگي پیامبر)ص(؛ هدیه ي شیرین: قصه هایي 
ــته هاي  ــي)ع(؛ عروس مهربان: قصه هایي از زندگي حضرت فاطمه)س(؛ فرش ــي امام عل از زندگ
ــن)ع(؛ مهمان کوچک: قصه هایي از زندگي امام حسین)ع(؛  خندان: قصه هایي از زندگي امام حس
آهو و شكارچي: قصه هایي از زندگي امام سجاد)ع(؛ فرشته ا ي در بیابان: قصه هایي از زندگي امام 
ــبد آرزو: قصه هایي از زندگي امام صادق)ع(؛ خوشبخت ترین مرد دنیا: قصه هایي  باقر)ع(؛ سبد س
ــوغاتي: قصه هایي  ــک: قصه هایي از زندگي امام رضا)ع(؛ س از زندگي امام کاظم)ع(؛ مار و گنجش
ــته: قصه هایي از زندگي امام هادی)ع(؛ دوستي پنهان:  ــب سرد و فرش از زندگي امام جواد)ع(؛ ش
قصه هایي از زندگي امام حسن عسگري)ع( و پرنده ي آرزو: قصه هایي از زندگي امام زمان)عج(.

236. مالمحمدي، مجید؛ قصه هاي قرآن؛ تهران: نواي مدرسه، 1387، 168 ص.•
 قطع: خشتي

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

• کلمات کلیدي: داستان مذهبي/ قرآن مجید/ حضرت محمد)ع(/ امامان شیعه

ــین )ع( و روزه داري  ــتان بیماري امام حسن )ع( و امام حس ــوره ي »انسان« به داس چکیده: س
ــاره دارد. خداوند این سوره را به خاطر این خانواده ي آسماني بر پیامبر  ــان اش آن ها و پدر و مادرش
ــامل  ــت. مجموعه ي14 جلدي حاضر که در یک مجلد فراهم آمده ، ش ــرم)ص( نازل کرده اس اک
ــیعه به زبان  ــاس برخي آیات قرآن درباره ي حضرت محمد)ص( و امامان ش ــتان هایي بر اس داس
ــان به همراه تصویر هایي براي کودکان است. در پایان هر داستان، آیه اي که داستان  ــاده و آس س
مذکور از آن برگرفته شده، ذکر شده و اطالعات مختصري درباره ي سوره ي آن آیه آمده است.
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237. کرمي، رمضان؛ کارآمدي فعالیت هاي مکمل و فوق برنامه بر یادگیري؛ تهران: 
انجمن اولیا و مربیان، 1388، 1۲8 ص.

• قطع: رقعي 
• مخاطب: معلم/ والدین

• موضوع درسي: علوم تربیتي 
ــد  ــارکت والدین/ رش ــوق برنامه/ اختالالت یادگیري/ مش • کلم�ات کلی�دي: فعالیت هاي ف

شخصیت

چکیده: نویسنده ي این کتاب، ضمن معرفي فعالیت هاي مكمل و فوق برنامه و همچنین تبیین 
ــت که تا میزان کارایي این فعالیت ها  ضرورت تعامل اولیا و مربیان در این زمینه، تالش کرده اس
ــایي، شكوفایي و رشد و پرورش استعدادهاي دانش آموزان، در 10 فصل  و تأثیر آن ها را در شناس
ــه تاریخچه ي فعالیت هاي  ــاب از این قرارند: نگاهي ب ــد. عنوان هاي برخي مطالب کت ــرح ده ش
مكمل و فوق برنامه؛ ماهیت فلسفي فعالیت هاي مكمل و فوق برنامه؛ فعالیت هاي مكمل و فوق 
برنامه ي مبتني بر اصول یادگیري؛ تأثیر فعالیت هاي مكمل و فوق برنامه بر اختالالت یادگیري؛ 

نقش فعالیت هاي مكمل و فوق برنامه بر رشد شخصیت.

ــاد؛ کاربرد ابزار ه�اي اینترنتي در آم�وزش و پژوهش: راهنماي  ــراجي، فره 238. س
استفاده از اینترنت براي اعضاي هیئت علمي دانشگاه ها و...؛ تهران: آییژ، 1390، 160 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم/ مدیر

• موضوع درسي: تفكر و پژوهش
ــک رایانه/ برنامه هاي  ــت وجو/ آموزش به کم • کلم�ات کلیدي: اینترنت/ وب/ ابزارهاي جس

رایانه اي 

ــاوري اطالعات و تعلیم و  ــاس تجارب مؤلف در تدریس دوره هاي فن چکی�ده: این کتاب بر اس
ــت: در فصل اول درباره ی نحوه ی تلفیق برنامه ی درسي با  ــده اس تربیت در پنج فصل تنظیم ش
ــاي اینترنتي و کاربردهاي  ــت. در چهار فصل بعدي ابزاره ــده اس فناوري هاي اینترنتي بحث ش
ــاس نیاز خود هر یک از  ــت. خواننده مي تواند براس ــده اس ــي آن ها مطرح ش ــي و پژوهش آموزش
ــع، فصل هاي کتاب )به غیر از فصل اول(  ــن چهار فصل را به طور جداگانه مطالعه کند. در واق ای
به صورت مستمر تدوین شده اند. به دلیل مستقل بودن فصل ها منابع مورد استفاده براي هر فصل 

در انتهاي آن ارائه شده است.
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ــي،  آرنولد و پاتر، رزماری لی؛ کاربرد تلویزیون در آموزش؛ محرم آقازاده/ علي  239. چیت
رؤوف؛ تهران: آییژ، 1390، 160 ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي
ــي/ مهارت هاي  ــرورش/ علوم تربیتي/ فیلم آموزش • کلم�ات کلی�دي: تلویزیون و آموزش وپ

یادگیري 

ــترش فناوري هاي جدید و ورود این فناوري ها به عرصه ی آموزش، دیگر  چکیده: امروزه با گس
ــرایط و موقعیت هاي یاددهي و یادگیري  ــطح انتظارات معلمان و دانش آموزان از ش توقعات و س
مانند گذشته نیست. اکثر معلمان بر این باورند که با استفاده از چنین رسانه هایي مي توانند محیط 
ــتفاده از فیلم هاي آموزشي هم دربردارنده ی امتیازات و  ــي خود را متنوع و جذاب کنند. اس آموزش
ــت. البته به کارگیري فیلم هاي آموزشي مهارت هایي را مي طلبد و به ویژه کاربرد آن ها  فوایدي اس
در کالس درس به آمادگي معلم و دانش آموزان نیاز دارد. کتاب حاضر در چهار فصل تدوین شده 
ــارت گوش دادن و بیان کردن؛  ــه عنوان هاي آن ها از این قرارند: مهارت فكر کردن، مه ــت ک اس

مهارت خواندن و نوشتن؛ مهارت درک علوم و ریاضیات؛ مهارت درک علوم اجتماعي.

240. حكیمي،  آزاده؛ کاردستي هاي خالق؛ تهران: منادي تربیت، 1390، 80 ص.
• قطع: وزیري

• مخاطب: معلم/ والدین
• موضوع درسي: هنر

• کلمات کلیدي: راهنماي آموزش/ مواد باطله/ بازیافت/ کاردستي/ آموزش خالقیت

چکیده: ساخت کاردستي باعث توانایي برنامه ریزي، گسترش میدان آگاهي، کسب مهارت هاي 
ــخصي، درک ارزش کار و زحمت دیگران و فراگیري نحوه ي  ــي، برطرف کردن نیازهاي ش عمل
حفظ و نگه داري اشیا مي شود. مربیان، معلمان و والدین مي توانند با مطالعه ي این کتاب و فراهم 
آوردن مواد مورد بازیافت، ساخت انواع کاردستي ها را به کودکان بیاموزند. در کتاب وسایل مورد 

نیاز معرفي و مراحل ساخت انواع کاردستي آموزش داده مي شود.
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241. ایماني مایوان، نسیبه؛ مجموعه ي با هم بسازیم: کاموا ها؛ مشهد: به نشر، 1389، 1۲ ص.
• قطع: خشتي

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: هنر

• کلمات کلیدي: کاموا/ کاردستي/ سرگرمي/ آموزش هنر

ــان  ــازیم«، نگارنده به مخاطبان کودک نش چکیده: در پنجمین مجلد از مجموعه ي »با هم بس
ــفند، پروانه، هزارپا،  ــب و کامواهاي رنگي، چگونه مي توانند گوس مي دهد که به کمک مقوا، چس

ماهي، جوجه تیغي، جوجه، جغد، حلزون، شتر، طوطي و گل بسازند.

ــازي یه قل دو قل و  ــنایي با ب 242. غبرایي، طاهره؛ کاوش�ي نو در بازي هاي س�نتي: آش
ــابه در جهان؛ تهران: دفتر  ــینگ )اتداما( ژاپني و دیگر بازي هاي مش ــه ی آن با بازي اوش مقایس

پژوهش هاي فرهنگي، 1389، 84 ص.
• قطع: خشتي

• مخاطب: معلم
• موضوع درسي: تربیت بدني

• کلمات کلیدي: بازي کودکان/ یه قل دوقل/ بازي هاي سنتي ایران

ــي از فراگیرترین  ــازي  »یه قل دوقل« که یك ــت درباره ي ب ــي اس چکیده: کتاب حاضر پژوهش
بازي هاي سنتي ایران محسوب مي شود. پژوهشگر کوشیده است با معرفي این بازي گامي براي 
ــي کرده و  ــنتي ایران بردارد. وي هم چنین جایگاه این بازي را در جهان بررس احیاي بازي هاي س
ــابه در کشورهاي دیگر مقایسه کرده  ــباهت ها و تفاوت هاي انواع این بازي را با بازي هاي مش ش

است.
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243. عاشورخاني، اکبر؛ کتاب آموزش و کار کودك 2؛ قم: عاشورخاني، 1387، 56 ص.
• قطع: خشتي 

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: قرآن

• کلمات کلیدي: آموزش قرآن/ قرائت/ تجوید/ سرگرمي

چکیده: نویسنده در این کتاب، کوشیده با استفاده از قصه، شعر، نقاشي، رنگ آمیزي و... روخواني 
ــه، تنوین، حروف نوراني،  ــد. آموزش حرکات، حروف، کلم ــد را به مخاطبان آموزش ده و تجوی

تشدید، از جمله مطالب کتاب هستند. 

ــي، جواد؛ کتاب ج�دول دوم دبس�تان؛ تهران: کانون  ــكري، معصومه/ داروغك 244. لش
فرهنگي آموزش، 1390، 68 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: عمومي
• کلمات کلیدي: آموزش ابتدایي/ آزمون و تمرین/ جدول تمرین/ ارزش یابي توصیفي

ــامل  ــده و ش ــته ش چکیده: این کتاب جدول تمرین، براي دانش آموزان پایه ي دوم ابتدایي نوش
ــت که باید در قالب جدول هاي  ــیم اس تمرین هایي از درس هاي ریاضي، علوم و بخوانیم و بنویس
ــه دانش آموزان فرصت  ــاب، جدول هاي آن ب ــوند. به زعم نگارندگان کت ــخ داده ش متفاوت پاس
ــي بپردازند و با توجه به  ــئله لذت ببرند و به تجزیه و تحلیل مطالب درس مي دهند که از حل مس

رویكرد جدید ارزش یابي توصیفي، خود به ارزیابي عملكرد خویش بنشینند.
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ــن براي پرورش خالقیت کودکان؛ تهران:  245. رضانیا، مریم؛ کتاب کار نقاش�ي: 40 تمری
منادي تربیت، 1389، 100 ص.

• قطع: رحلي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: هنر
• کلمات کلیدي: پرورش خالقیت/ نقاشي/ کتاب کار/ آموزش هنر

چکیده: کتاب کار دوزبانه ي )فارسي- انگلیسي( حاضر به منظور پرورش خالقیت کودکان تهیه 
ــت. در هر تمرین موضوع، تاریخ و هدف مشخص شده و در  ــده و داراي 40 تمرین نقاشي اس ش
ــي مورد نظر را داخل کادر موجود  ــت که نقاش پایین صفحه، مؤلف مخاطب را راهنمایي کرده اس
ــد. اهدافي که در این نقاشي ها دنبال مي شوند عبارت اند از: پرورش قدرت تجسم و نوآوري،  بكش
ایجاد دقت، آشنایي با اشكال هندسي، پرورش ذهن، آموزش رنگ ها، آشنایي با خانه هاي قدیمي 

و آداب و رسوم سنتي و....

ــاو، رون؛ زندگي مثبت: کالس آموزش فلس�فه: بهب�ود مهارت هاي تفکر و  246. ش
انگیزه ي یادگیري؛ احسان کاظمي ... ]و دیگران[؛ تهران: ابوعطا، 1390، 11۲ ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: تفكر و پژوهش
• کلمات کلیدي: آموزش فلسفه/ پرورش مهارت هاي فكري/ ضرب المثل/ علوم تربیتي

چکیده: کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي »زندگي مثبت«، شامل آموزش فلسفه براي کودکان 
ــتفاده از حكایت هاي کوتاه، شیرین و خواندني، آموزه هاي مهم  ــت. در کتاب با اس و نوجوانان اس
زندگي به کودکان منتقل مي شود و در ادامه با استفاده از پرسش هاي کلیدي و ضرب المثل هایي 
از فرهنگ هاي ملل گوناگون، ذهن کودکان فعال و به چالش کشیده مي شود. مربیان، معلمان و 

اولیا نیز مخاطبان این کتاب هستند.
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ــپرد، نلي؛ کالس هنر )مجموعه(؛ زهره طائب؛ تهران: پیدایش، 1389،  247. بول، جین/ ش
3 ج.

• قطع: رحلي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: هنر
• کلمات کلیدي: کاردستي/ آموزش هنر/ سرگرمي

ــتي هاي  ــاهده ي تصاویر آن مي توانند کاردس ــن کتاب و مش ــودکان با مطالعه ي ای چکی�ده: ک
ــازند. وسایل ساخت کاردستي معرفي و مراحل آماده کردن آن قدم به قدم آموزش  گوناگوني بس
داده مي شود. قابل ذکر است که کار آماده سازي کاردستي ها باید با کمک بزرگ ترها انجام شود. 
ــاختن جانوران آموزش داده شده است. در دو کتاب دیگر کاردستي ها را  در کتاب حیوانات من، س
ــرایط آب و هوایي و امكان حضور خواننده در بیرون از منزل به دو دسته ی »در روز  ــب ش بر حس

آفتابي« و »در روز باراني« تقسیم کرده است. 

ــل؛ کلیدهاي پ�رورش رفت�ار و ارزش هاي اخالق�ي در کودکان و  ــا، میش 248. برب
نوجوانان؛ فرناز فرود؛ تهران: صابرین، 1388، ۲80 ص.

• قطع: رقعي 
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي 
• کلمات کلیدي: رشد اخالقي/ تقوا/ تربیت اخالقي/ آموزش کودکان/ والدین

ــنده در این کتاب به هفت فضیلت اساسي: همدلي، وجدان، خویشتن داري، احترام  چکیده: نویس
به دیگران، مهرباني، بردباري و انصاف اشاره مي کند که پایه هاي اخالقیات و انسانیت هستند. او 
نقش خانواده را در پرورش فرزندان بر اساس این فضایل بسیار مهم مي داند و معتقد است اولین 
ــتند. نویسنده با استفاده از آخرین یافته هاي روان شناختي در قلمرو  الگوهاي کودکان والدین هس
ــت تا هر یک از خصوصیات هفت گانه ي رشد اخالقي را از بدو تولد تا  ــد کودک، کوشیده اس رش

پایان دوره ي نوجواني مطابق با مراحل تحول رواني تبیین کند. 
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ــارا ... ]و دیگران[؛ کلید هاي تربیت ک�ودکان و نوجوانان )مجموعه(؛  ــن، بارب 249. آلم
فرناز فرود ...]و دیگران[؛ تهران: صابرین، 1389، 6 ج.

• قطع: رقعي
• مخاطب: معلم/ والدین

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: تربیت فرزندان/ نیازهاي کودکان/ راهنماي والدین/ پرورش حافظه/ اختالل 

یادگیري/ مهارت هاي اجتماعي/ پرورش تفكر/ هوش اخالقي/ آموزش مهارت هاي زندگي

ــته هاي کودکان و براي مطالعه ي والدین نگارش  ــاس نیازها و خواس چکیده: کتاب حاضر بر اس
ــت و هدف نهایي نویسنده آشنایي خواننده با شگردها و شیوه هاي یک تربیت مناسب و  یافته اس
ــت. عناوین شش جلد این مجموعه عبارت اند از: تربیت بدون فریاد؛ راهنماي کامل  همه جانبه اس
ــش هاي والدین کودکان ده تا سیزده  ساله؛ فعالیت هایي براي  ــخ به رایج ترین پرس والدین 3: پاس
ــاي آموختن آداب اجتماعي به کودکان و  ــرورش حافظه ي دانش  آموزان دوره ي ابتدایي؛ کلید ه پ
ــان؛ کلید هاي پرورش رفتار و ارزش هاي  ــان؛ کلید هاي پرورش تفكر در کودکان و نوجوان نوجوان

اخالقي در کودکان و نوجوانان.

ــواز؛ دایرةالمعارف کوچک من درباره ي: کنار دریا؛ رویا خوئي؛ تهران:  250. دوگیبرت، فرانس
محراب قلم، 1390، 36 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
• کلمات کلیدي: ساحل دریا/ جانوران دریایي/ ایجاد موج/ دریانوردي/ آموزش جغرافیا

ــاهده ي تصاویر رنگي آن،  ــاده و با مش ــن کتاب به زبان س ــان با مطالعه ي ای چکی�ده: مخاطب
ــواج، موجودات دریایي،  ــزر و مد دریا، ایجاد ام ــاحل، ج ــات مختصر و مفیدي درباره ي س اطالع
ــه اي،  ــور، تپه هاي ماس ــي موجودات دریایي، حوضچه هاي کوچک آب ش ــاختماني بدني برخ س
ــتي ها، فانوس هاي دریایي و... به دست مي آورند. در پایان کتاب،  ــاحلي، دریانوردان، کش چمن س

برتري هاي برخي از موجودات دریایي نسبت به دیگر موجودات درج شده است.
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ــعید؛ کندوکاو فلس�في براي کودکان و نوجوانان )ج. اول(: گفت وگو  251. ناجي، س
ــاني و مطالعات  ــگاه علوم انس با پیش�گامان انقالب نو در تعلیم و تربیت؛ تهران: پژوهش

فرهنگي، 1389، ۲5۲ ص.
• قطع: وزیري

• مخاطب: معلم
• موضوع درسي: تفكر و پژوهش

• کلمات کلیدي: فلسفه براي کودکان و نوجوانان/ پیشگامان فلسفه/ آموزش اندیشه ورزي

ــي ما از حالت انفعال بیرون آید، از عهده ي تربیت واقعي دانش آموزان  چکیده: اگر نظام آموزش
ــان به آ ن ها بدهد، و هم چنین نحوه ي انتقاد،  ــني از خود و واقعیت هاي اطرافش برآید، تصویر روش
ــدند، به تدریج  ــالم را به آن ها بیاموزد، وقتي آن ها وارد جامعه ش ــت و س ارزیابي و قضاوت درس
خواهند توانست به قدرت انتقاد از خود و دیگران برسند و رفتار خود و جامعه ي خویش را تصحیح 
ــامل 11 گفت وگو با پیشگامان برنامه ي »فلسفه براي کودکان و نوجوانان«  کنند. کتاب حاضر ش
ــورهایي هم چون استرالیا، فرانسه، انگلستان، ایاالت متحده، نروژ، انتخاب  ــت. این افراد از کش اس
ــفه براي کودکان و نوجوانان، عقل و عقالنیت در جامعه ي معاصر، جایگاه  ــده اند. چیستي فلس ش
فلسفه براي کودکان در آموزش وپرورش استرالیا، بازي هاي فلسفي و آموزش مهارت هاي فكري 
ــتند. در بخش ضمائم،  ــده در کتاب هس ــودکان در کانادا، از مباحث مطرح ش ــفه ورزي ک و فلس

داستان هایي از فلسفه براي مخاطبان به همراه راهنما و تحلیل آن ها آمده است.

252. مور- مالینوس، جنیفر؛ کودك بودن سخت است!؛ سارا کیان پور؛ تهران: تیمورزاده/ 
طبیب، 1389، 36 ص.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• کلمات کلیدي: دوران کودکي/ قوانین/ افكار کودکان/ مهارت هاي زندگي

ــارا دختر کوچولویي است که فكر مي کند کودک بودن خیلي سخت  ــتان، س چکیده: در این داس
ــه این طورها که او فكر  ــت کند. اما در ادامه در مي یابد ک ــت قوانیني را رعای ــت. او مجبور اس اس
ــت و این تنها کودکان نیستند که باید قوانیني را  ــت. دوران کودکي بسیار شیرین اس مي کند نیس
ــن براي آدم ها خیلي  ــتند. ای ــان پاي بند هس ــت کنند، بزرگ ترها نیز به قوانیني در زندگي ش رعای
ــت غذا، جدول کارهاي روزانه و  ــت. در پایان کتاب فعالیت هایي هم چون تهیه ي فهرس خوب اس
تزیین سبزي ها براي مخاطبان گنجانده شده است. هم چنین، مطالبي درباره ي برخي واقعیت هاي 

کودکي براي والدین در نظر گرفته شده است.
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253. مور- مالینوس، جنیفر؛ کودك جدید در محله؛ محمدحسین مرادي؛ تهران: تیمورزاده/ 
طبیب، 1389، 36 ص.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• کلمات کلیدي: مهاجرت/ روابط اجتماعي/ مهارت هاي زندگي

ــت؛  ــد براي تمام افراد خانواده اس ــه ي جدید یک تجربه ي جدی ــي به محل چکی�ده: اسباب کش
ــس هیجان و  ــاس ترس و هم چنین ح ــرات مي تواند احس ــودکان. این تغیی ــًا براي ک مخصوص
ــرح احساسات  ــتان یک کودک و خانواده اش و ش ماجراجویي را به وجود بیاورد. کتاب حاضر، داس
ــه مي کنند. اگرچه خداحافظي با خانه اي که به  ــت که آن ها در محله ي جدید تجرب پیچیده اي اس
آن عادت کرده اند ابتدا نگران کننده به نظر مي رسد، ولي مي تواند ماجراجویانه نیز باشد. آریا خیلي 
زود دوستان جدیدي مي یابد، در حالي که رابطه ي خود را با دوستان قدیمي اش نیز حفظ مي کند. 
او تشخیص مي دهد که خیلي زود همه چیز درست خواهد شد. در پایان کتاب، فعالیت هایي براي 
ــت؛ هم چون ساختن تاس تصمیم گیري، پیدا کردن نشاني یک  ــده اس مخاطبان در نظر گرفته ش

دوست، درست کردن کارت پستال و مطالبي براي والدین درباره ي مهاجرت.

254. ملک، هما؛ کودکان الکترونیکي؛ تهران: بین المللي گاج، 1387، ۲ ج.
• قطع: رحلي

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: رایانه

• کلمات کلیدي: رایانه/ آموزش/ ویندوز/ ورد/ اینترنت/ اکسل/ نقاشي/ پست الكترونیكي

ــات مطابق با آخرین  ــاوري اطالعات و ارتباط ــامل مفاهیم پایه ي فن ــاب حاضر ش چکی�ده: کت
سرفصل ارائه شده توسط بنیاد بین المللي ICDL  ایران، با عنوان کودکان الكترونیكي است که 
به عنوان منبع آموزشي براي کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است. موضوعات جلد اول از 
این قرارند: آموزش مفاهیم پایه ي فناوري اطالعات و ارتباطات، سیستم  عامل ویندوز و واژه پرداز 
ــل، برنامه ي  ــترده ي اکس ورد. موضوعات جلد دوم نیز از این قرارند: آموزش برنامه ي صفحه گس

نقاشي، اینترنت و پست الكترونیكي.
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ــواز؛ دایرةالمعارف کوچک من درباره ي: کوهستان؛ رویا خوئي؛ تهران:  255. دوگیبرت، فرانس
محراب قلم، 1390، 36 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
ــتان/ آب و هواي  ــتان/ کوه نوردي/ حیوانات کوهس • کلم�ات کلیدي: کوه ها/ درختان کوهس

کوهستان

ــاهده ي تصویرهاي رنگي آن  ــن دایرة المعارف کوچک و مش ــا مطالعه ي ای چکی�ده: کودکان ب
ــتان در  ــتاني، هواي کوهس ــتاني، حیوانات کوهس ــا، درختان کوهس ــاره ي کوه ه ــي درب اطالعات
فصل هاي گوناگون سال، بازي هایي که روي برف هاي کوهستان انجام مي شوند، کوه هاي جهان 
ــبت به حیوانات دیگر ذکر  ــت مي آورند. در پایان کتاب توانایي باالي برخي حیوانات نس و... به دس

شده است.

256. دولوبیه، ماتیو ... ]و دیگران[؛ گاس�تون پسر کنجکاو )مجموعه(؛ فخرالدین نجاتي/ 
حمیده موسوي؛ اصفهان: نوشته، 1387، 1۲ ج.

• قطع: خشتي کوچک 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي/ مهارت هاي زندگي 
ــرت/ پدر/ تولد/ ترس و کودکان/  • کلمات کلیدي: عدالت/ مهارت هاي اجتماعي/ آداب معاش
ــتي/ دعوا کردن/ خیر و شر/ آدم هاي خوب و بد/ مدرسه/ یادگرفتن/ خانه/  آفرینش/ صلح/ دوس

افراد بي خانمان/ تفاوت هاي فردي/ هویت/ مرگ 

ــت که درباره ي برخي موضوعات کنجكاوي بیش از حد  ــری کنجكاو اس ــتون پس چکیده: گاس
ــتون جواب  ــش هاي بچه هایي مانند گاس ــد. این مجموعه در واقع به پرس ــان مي ده معمول نش
ــفي هستند. مثاًل  ــش ها قدري عمیق و تأمل انگیزند و به اصطالح اندکي فلس مي دهد. این پرس
ــش از چرایي آفرینش جهان و وجود مرگ و زندگي و  ــر یا پرس مفاهیمي مانند عدالت یا خیر و ش
توانایي هاي محدود آدمي و چرایي تفاوت  بین انسان ها از مقوله هایي نیست که توسط هر کودکي 
ــت!؛ باباي من؛ پیش از به دنیا  ــود. عناوین این مجموعه عبارت اند از: این عادالنه نیس پیگیري ش
ــت؟؛ جهان چگونه به وجود آمد؟؛ چرا آدم ها با هم دعوا مي کنند؟؛  آمدن کجا بودم؟؛ ترس چیس
ــروم؟؛ چرا بعضي از مردم خانه ندارند؟؛  ــه ب چرا آدم هاي بدجنس وجود دارند؟؛ چرا باید به مدرس
ــتند؟ و مرگ  چرا نمي  توانم هر کاري دلم مي خواهد انجام بدهم؟؛ چرا همه ي آدم ها مثل هم نیس
ــت؟ در این مجموعه معمواًل بزرگ ترها وارد میدان مي شوند و به گاستون کمک مي کنند تا  چیس

موضوع را درک کند. 
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ــي/ مرضیه شاکري؛ تهران:  ــبنم طوس 257. باس، مانجوال؛ گام به گام ببین و بس�از؛ ش
نخستین، 1387،  ۲ ج.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: هنر
• کلمات کلیدي: کاردستي/ سرگرمي/ انواع چاپ/ ساخت وساز

ــت هاي تواناي آن ها براي  ــتي و به کارگیري دس ــنا کردن کودکان با کارهاي دس چکیده: آش
ــان را با مواد گوناگون، اعم از مواد نرم و سخت مي گشاید و ذهن  ــاز، باب آشنایي ش ــاخت و س س
آن ها را براي آینده آماده مي سازد. مطالعه ی این کتاب به کودکان مي آموزد تا بتوانند با استفاده از 
ــیب زمیني و...  کاغذ، مقوا، جعبه هاي مقوایي، مدادرنگي، آب رنگ، ِگل رس، برخي صیفي جات، س
انواع کاردستي ها هم چون گل هاي کاغذي، حاشیه هاي زینتي، وسایل آکواریوم، پروانه ي در حال 

پرواز، و... را بسازند و به انواع چاپ و برجسته کاري روي گل رس بپردازند. 

258. حاج بابایي، مرتضي؛ گربه ي آرش تپلو؛ تهران: ما و شما، 1390، 1۲ ص.
• قطع: خشتي 

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

ــي/ آموزش  ــتان آموزش ــد و نمو/ داس ــالم/ رش ــعر/ تغذیه ي س • کلمات کلیدي: آموزش با ش
مهارت هاي زندگي

ــد و نمو  ــالم در رش ــتان اهمیت و ارزش تغذیه ي س ــعر و داس چکیده: در این کتاب به زبان ش
کودکان بررسي مي شود. آن ها با گربه ي آرش آشنا مي شوند که بسیار سالم است و سعي مي کند 

غذاهاي سالم و مقوي بخورد.
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259. واندویل، آگنس؛ دایرةالمعارف کوچک من درباره ي: گرگ ها؛ رویا خوئي؛ تهران: محراب 
قلم، 1390، 36 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع
• کلمات کلیدي: دایرةالمعارف/ زندگي/ گرگ ها/ آموزش علوم تجربي

ــاهده ي تصویرهاي رنگي آن با رفتارها، اندام ها،  چکی�ده: کودکان با مطالعه ي این کتاب و مش
ــاوندان  ــكیل خانواده، انواع و خویش ــكار، تولیدمثل، تش نحوه ي تغذیه، محل زندگي، چگونگي ش
ــگ ها و نیز برخي  ــري درباره ي س ــاب اطالعات مختص ــوند. در پایان کت ــنا مي ش ــا آش گرگ ه

توانایي هاي گرگ ها درج شده است.

260. پور حسیني، سیدعلي؛ قصه هاي حیوانات قراني: گوسفندها و باغ انگور؛ تهران: عروج 
اندیشه، 1390، 1۲ ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني
• کلمات کلیدي: داستان قرآني/ تربیت دیني/ حضرت داود)ع(

چکیده: داستان کتاب حاضر از قرآن گرفته شده است. کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر با گله ي 
ــان، در طویله را مي شكنند،  ــوند که یک روز به دلیل بیمار شدن چوپانش ــفنداني آشنا مي ش گوس
ــفندان را به باد  ــوند و درختان انگور را خراب مي کنند. صاحب باغ گوس به باغ انگوري وارد مي ش
کتک مي گیرد و آن ها شكایت خود را نزد حضرت داوود)ع( مي برند که اینک حاکم شهر است....
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261. دمیترویچ، سلین ... ]و دیگران[؛ مهارت هاي زندگي: الکي دوست پیدا مي کند؛ هستي 
سعادت؛ تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1389، ۲4 ص.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• کلمات کلیدي: دوستي/ داستان/ مهارت هاي زندگي

ــنا مي شوند که وقتي پدر و مادرش با او  ــته آش چکیده: در این کتاب، مخاطبان با الکي الک پش
نیستند، احساس تنهایي مي کند. مادربزرگش به او پیشنهاد مي کند که بیرون برود و براي خودش 
ــت، هاپ هاپو سگ کوچولو و گوگولي که  ــتاني پیدا کند. او بیرون مي رود و با خاري خارپش دوس
یک جوجه است، دوست مي شود. حاال دیگر او تنها نیست و از این موضوع بسیار خوش حال است.

262. دمیترویچ، سلین ... ]و دیگران[؛ مهارت هاي زندگي: الکي نوبتي بازي مي کند؛ هستي 
سعادت؛ تهران: شكت انتشارات فني ایران، 1389، ۲4 ص.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• کلمات کلیدي: داستان آموزشي/ تولد/ مهارت هاي زندگي

چکیده: در این کتاب، کودکان با الک پشت کوچكي آشنا مي شوند که در روز تولدش، پدر و مادر 
ــتانش را به جشن تولدش دعوت  ــه تا از دوس به او یک چهار چرخه ي قرمز هدیه مي دهند. او س
ــد و چهارتایي به نوبت با چهار چرخه ي الکي بازي مي کنند. به همه ي آن ها خیلي خوش  مي کن

مي گذرد. در پایان الک پشت کوچولو احساس بسیار خوشایندي دارد.
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ــش از 70 روش طالیي یادگیري و آموزش امال  ــي، نیلوفر؛ لذت امال: بی ــي تهران 263. رحیم
ــاد چندگانه ي هوش و پرورش خالقیت؛ اصفهان:  ــتفاده از روش هاي فعال و با تأکید بر ابع با اس

نوشته، 1388، 105 ص.
• قطع: وزیري

• مخاطب: معلم
• موضوع درسي: زبان آموزي 

ــي/ امال/ راهنماي آموزشي/ حافظه/ نارسا نویسي/ هوش هاي چندگانه/  • کلمات کلیدي: فارس
یادگیري همراه با بازي

ــور و از ارکان مهم  ــمي کش ــي رس ــي مهم در برنامه ي  آموزش چکیده: امال یكي از مواد درس
ــت. مهم ترین هدف امال، آموزش صحیح  ــوزي در دوره ي عمومي،  به خصوص ابتدایي اس زبان آم
نوشتاري کلمه ها و جمله هاست. در این کتاب، راهكارهاي تقویت امال از طریق تقویت حافظه ي 
دیداري و شنیداري، دقت و توانایي در تمیز دیداري، هماهنگي چشم و دست،  درمان نارسانویسي، 
تقویت توالي دیداري و شنیداري با تأکید بر هوش هاي چندگانه،  و یادگیري همراه با بازي براي 
ــتثنایي، در اختیار معلمان و اولیا قرار مي گیرد.  ــوزان دوره هاي ابتدایي و دانش آموزان اس دانش آم
مؤلف کوشیده است، با توجه به تفاوت هاي فردي فراگیرندگان، از روش هاي متفاوت با تأکید بر 

کار گروهي استفاده کند.

264؛ م�ا بچه ه�اي ای�ران: مجموع�ه ي رنگ آمی�زي ب�راي پس�ران و دختران 
)مجموعه(؛ مشهد: به نشر، 1389، 5 ج.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
• کلمات کلیدي: رنگ آمیزي/ لباس محلي پسران/ لباس محلي دختران/ اقوام ایراني

ــود،  ــیم مي ش ــران تقس چکیده: این مجموعه ی پنج جلدي که به دو گروه ویژه ي دختران و پس
کودکان را به زبان نظم و نثر، با اقوام و اهالي مناطق گوناگون کشور آشنا مي کند. در این کتاب ها 
ــوند و بچه ها مي توانند آن ها  ــان معرفي مي ش ــران و دختران، با لباس محلي منطقه ی خودش پس
ــم من کژال  ــد. براي نمونه یک دختر کرد خود را این طور معرفي مي کند: اس ــزي کنن را رنگ آمی
ــتان درغرب ایران قرار دارد و از  ــتان زندگي مي کنم. کردس ــت؛ به معني زیبارو. من در کردس اس
ــاه مي رسد. ما به لهجه ي  ــمال به آذربایجان غربي و از جنوب به کرمانش ــرق به همدان، از ش ش
ــیرین است. و یک دختر ترکمن این طور: دختر بندرم من/ از  کردي صحبت مي کنیم که خیلي ش
ــام رو ببین/ رو صورتم نقابه/ تو دریامون پرآبه/  ــه بهترم من/ صندل پام رو ببین/ مهر و صف هم

ماهي گیرم ماهي گیر/ خیلي نترس و دلیر.
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ــوتر؛ ما و اطراف م�ا: آموزش علوم از راه س�رگرمي )به روش  ــیمن، رزي س 265. س
ــن نصیرنیا؛ تهران: مدرسه، 1387، 60  ــفه اي( ویژه ی کودکان، معلمان، اولیا و مربیان؛ حس مكاش

ص.
• قطع: رحلي 

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: علوم تجربي 

• کلمات کلیدي: علوم/ راهنماي آموزشي/ روش مكاشفه اي/ آموزش قبل از مدرسه/ آزمایش/ 
مهارت هاي زندگي

چکیده: »روش مكاشفه اي« به شیوه اي از تدریس و یادگیري گفته مي شود که کودک بر اساس 
ــي مي کند و  ــئله اي را به طور انفرادي مطالعه و بررس راهنمایي خاص معلم یا مربي، مفهوم یا مس
ــت آمده نتیجه مي گیرد و مي کوشد به یک  ــپس از اطالعات به دس مورد آزمایش قرار مي دهد. س
ــامل 38 فعالیت علمی درباره ي موجودات جان دار و بي جان،  ــتنباط کلي برسد. کتاب حاضر ش اس
فصل هاي سال، خورشید، ماه و... و کاربرگ کودک است که به مخاطبان کمک مي کند، به طریق 
ــفه، درکي بنیادي از مفاهیم علمي اطراف خود به دست آورند. تنوع فعالیت ها باعث پرورش  مكاش
ــم«، »مهارت هاي زباني« و  ــت- چش »مهارت کنترل حرکتي«، »مهارت  هماهنگي حرکات دس
»مهارت هاي شناختي« مي شود. در بخش »راهنماي معلم، مربي، پدر و مادر«، درباره ي مفاهیم 

و شیوه ي تدریس هر موضوع بحث مي شود. 

ــوتر؛ ما و س�المت ما: آموزش علوم از راه سرگرمي )به روش  ــیمن، رزي س 266. س
ــن نصیرنیا؛ تهران: مدرسه، 1387، 64  ــفه اي( ویژه ی کودکان، معلمان، اولیا و مربیان؛ حس مكاش

ص.
• قطع: رحلي 

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: علوم تجربي 

ــت- • کلم�ات کلیدي: فعالیت معني دار/ اندام هاي بدن/ مهارت هاي اجتماعي/ هماهنگي دس
چشم/ مهارت  شناختي/ کنترل حرکات ظریف

ــه نقطه«، »تصویرهاي  ــامل 38 فعالیت، با عنوان هایي نظیر »نقطه ب چکی�ده: کتاب حاضر ش
ــتاني یاري مي رساند. این  ــت و به کودکان پیش دبستاني و دبس ــبان« اس پنهان«، و»ببر و بچس
فعالیت ها که به گونه اي معنادار و هدایت کننده اند، در کاربرگ هاي کودک ارائه مي شود. به کمک 
ــود و چگونگي کار آن ها به  ــبت به اندام هاي بدن خ ــناخت بیش تري نس فعالیت هاي معنادار، ش
ــت مي آورند. به زعم نگارنده، انجام این فعالیت ها باعث مي شود، »مهارت  هماهنگي حرکات  دس
دست-چشم«، »مهارت  کنترل حرکات ظریف«، »مهارت هاي اجتماعي«، »مهارت هاي زباني« 

و »مهارت  شناختي« کودکان پرورش یابد.
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267. کیملن، لسلي؛ بچه ها و مهارت هاي زندگي: مامانم همیشه دوستم دارد!؛ فراز پندار؛ 
تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1389، 1۲4 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي/ ریاضي
• کلمات کلیدي: آموزش اعداد/ داستان آموزشي/ عشق مادر و فرزند/ تعلیمات اجتماعي

ــرکت یک بچه سوسمار و  ــتاني کوتاه و محبت آمیز، با ش چکیده: در کتاب حاضر به کمک داس
ــت را مي آموزند. مثال ً مادر بّچه سوسمار با شمردن حالت هاي  مادرش، کودکان اعداد یک تا بیس
ــت دارد و بدین  ــود که در چه روزهایي و در چه حالت هایي او را دوس بچه اش به او یادآور مي ش

گونه کودکان با اعداد  آشنا مي شوند.

268. فیروزي، رحمت/ بهمن آزاد، مرتضي؛ مجموعه مهارت هاي موفقیت در مدرس�ه؛ 
تهران: مدرسه، 1388، 11۲ ص.

• قطع: رقعي 
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي 
• کلمات کلیدي: مثبت اندیشي/ خودباوري/ خویشتن داري/ مهارت هاي تحصیلي 

چکیده: کتاب حاضر شامل مجموعه مطالبي براي موفقیت و پیشرفت در زندگي، و به خصوص 
ــر تقویت نگرش هاي مثبت،  ــاده و جذاب کتاب، عالوه ب ــت. مطالب س فعالیت هاي تحصیلي اس
مخاطبان را با روش ها و مهارت هاي انجام موفقیت آمیز کارها آشنا مي کند. کتاب در پنج بخش با 
ــده است: نگرش مثبت یا مثبت نگري؛ احترام متقابل؛ مهارت هاي تحصیلي  این عناوین تدوین ش

و تنظیم وقت؛ تقلب در مدرسه؛ ارزش ها.
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269. هیدن، مري؛ مدارس بین الملل: رشد و گسترش؛ مجتبي مقصودي؛ تهران: عابد، 
1390، 144 ص.
• قطع: وزیري

• مخاطب: معلم/ والدین/ مدیر/ کارشناس
• موضوع درسي: علوم تربیتي

ــي/ برنامه ریزي  ــت آموزش ــي/ مدیری ــوم تربیت ــل/ عل ــدارس بین المل • کلم�ات کلی�دي: م
آموزش وپرورش

ــاني  ــراي مطالعه ي مدیران، برنامه ریزان آموزش و پرورش و همه ي کس چکی�ده: کتاب حاضر ب
ــت فصل با این  ــتند، در هف ــات آموزش و پرورش عالقه مند هس ــه به نحوي به موضوع ــت ک اس
ــت:  خاستگاه مدارس بین الملل و مروري بر تاریخچه ي آن ها؛ برنامه ي  عنوان ها نگارش یافته اس
ــي؛ معرفي برنامه هاي درسي  IB وIPC؛ دانش آموزان،  معلمان و مدیران؛ مدیریت؛ رهبري  درس

آموزشي و اداره ي مدارس؛ آینده ي مدارس بین الملل.

ــازماني در  ــیني، تقي؛ مدرس�ه ي هوش�مند: کاربرد هوش هاي چند گانه ي س 270. آقاحس
مدیریت مدارس؛ اصفهان: نوشته، 1389، 178 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم/ مدیر

• موضوع درسي: علوم تربیتي
ــه ي  ــش/ هوش هاي چندگانه/ کالس داري/ مدرس ــس/ مدیریت دان • کلم�ات کلیدي: تدری

هوشمند

ــت که در آن یاددادن و یادگیري در سه سطح فردي،  ــمند نهادي اس ــه ي هوش چکیده: مدرس
ــازمان هایي،  ــورت مي گیرد. در چنین س ــجم و یكپارچه ص ــازماني به صورت منس ــي و س گروه
ــاي حرفه اي خود را  ــد دانش مي پردازند، مهارت ه ــان و کارکنان همواره به تولی ــت، معلم مدیری
ــازماني را افزایش مي دهند  ــت مي کنند، با همكاري و انتقال تجارب به یكدیگر، تجربه ي س تقوی
ــازمان هاي  ــایي مؤلفه هاي س و ارزش افزوده به وجود مي آورند. هدف از تألیف این کتاب، شناس
ــمندتر کردن آن ها با استفاده از دانش  ــي هوشمند و ارائه ي راهكارهاي عملي براي هوش آموزش
ــكل گرفته که عنوان هاي برخي مباحث آن از  ــت. کتاب در هفت فصل ش ــازماني موجود اس س
ــازماني؛ مفهوم  ــازماني مدارس؛ نظریه ي هوش س این قرارند: تحلیل تئوریک مدارس؛ ماهیت س

هوش هاي چندگانه ي سازماني؛ تأملي بر مفاهیم بهبود و اثربخشي در مدارس.
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ــف،  میرمحمد؛ مدیریت اوقات فراغت و تفریحات س�الم؛ تهران: مبتكران/  271. کاش
پیشروان، 1390، 176 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم/ والدین

• موضوع درسي: علوم تربیتي
ــاالن/  ــالم/ ورزش/ بازي/ جوانان/ بزرگ س ــت/ تفریحات س • کلم�ات کلی�دي: اوقات فراغ

سالمندان/ معلوالن 

ــاعات  ــت. مؤلف آن به مقوله ی اوقات فراغت و ایام و س چکیده: این کتاب داراي ده فصل اس
ــعه ی صنعت و پیشرفت هاي فناورانه روز به روز افزایش یافته است،  ــان ها که با توس بیكاري انس
ــكل گیري  ــي اهمیت و ضرورت اوقات فراغت در ش ــنده تالش دارد تا با بررس ــردازد. نویس مي پ
متناسب سبک هاي زندگي افراد جامعه، ابعاد گوناگون مدیریت و برنامه ریزي فعالیت هاي فراغتي، 
ــف آن را تا جایي  ــرار دهد و زوایاي مختل ــي ق ــالم را مورد بحث و بررس ــي و تفریحات س ورزش
ــده براي این مقوله در حیطه ی مدیریت  ــرفصل هاي پیش بیني ش ــر است متناسب با س که میس

تربیت بدني و علوم ورزشي بشكافد.

272. هارتني، الیزابت؛ مدیریت فش�ار عصبي معلمان؛ پریچهر هیرادفر؛ تهران: صورتگر، 
1390، ۲14 ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: فشار رواني معلمان/ علوم تربیتي/ فشار رواني کار/ شیوه ی آموزش 

ــیوه هاي آموزشي در کشورهاي مختلف با یكدیگر تفاوت فاحش دارند. رایانه  چکیده: امروزه ش
ــي در امر آموزش ایفا  ــي مهم و اساس ــي از راه هاي دور و نزدیک نقش و ابزارهاي مدرن آموزش
ــمي و رواني او در کالس  ــت که نقش معلم و حاالت جس ــده اس مي کنند. اما به تحقیق ثابت ش
ــرفت علمي و رواني دانش آموزان تأثیري بسزا دارد. در کتاب حاضر،  درس در امر فراگیري و پیش
تعریف بنیادین، جامع و علمي »فشار عصبي« و چگونگي ایجاد آن در معلمان و راهكارهاي مؤثر 
ــوي مسیرهاي درست، منطقي و سازنده  ــار و هدایت انرژي معلم به س به منظور کاهش این فش

بیان شده است.
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273. ناکامورا، ریموند ام.؛ مدیریت کالس درس س�الم: انگیزش، ارتباط و انضباط؛ 
حیدر محمدي باغمالیي؛ تهران: طلوع دانش، 1388، 33۲ ص.

• قطع: وزیري 
• مخاطب: معلم 

• موضوع درسي: علوم تربیتي 
ــت کالس/ آموزش و  ــالم/ مدیری ــاگردان/ کالس س • کلم�ات کلی�دي: معلمان/ روابط با ش

پرورش/ فعالیت هاي فوق  برنامه 

ــا و مهارت هاي الزم را براي مدیریت  ــن کتاب به معلمان کمک مي کند تا راهبرده چکی�ده: ای
ــرورش دهند که زندگي  ــیله دانش آموزاني پ ــب کنند تا به این وس ــالم کس یک کالس درس س
ــند. کتاب حاضر که مطالبي درباره ي مواجهه  ــاد، سالم و مؤثري را در کالس درس داشته  باش ش
ــازد با دانش آموزان خود به  ــي در دنیاي جدید دارد، معلمان را قادر مي س ــواري هاي آموزش  با دش
ــوند و خصوصیات شخصي خودشان را در مدرسه  ــیوه هایي ارتباط برقرار کنند تا برانگیخته ش ش
ــیوه هاي قابل درک و قابل استفاده براي تدریس بي نظیر و  ــد دهند. هم چنین کتاب حاوي ش رش
ــت. عنوان هاي برخي مطالب کتاب عبارت اند از: بنیاد کالس درس  مدیریت کارامد نوجوانان اس
سالم؛ ایجاد انگیزه در دانش آموزان کالس سالم؛ ارتباط در کالس سالم؛ انظباط در کالس سالم.

ــین؛ مدیریت مراکز شبانه روزي؛ تهران: مدرسه، 1389،  274. حیدري تفرشي،  غالمحس
114 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: مدیر

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: مدرسه ي شبانه روزي/ آموزش وپرورش ایران/ تعلیم و تربیت/ نیروي انساني

ــران، منوط به  ــالمي ای ــه ي تعلیم و تربیت در نظام جمهوري اس ــد پایدار در زمین چکی�ده: رش
ــت و تردیدي نیست که مناطق محروم و روستایي  ایجاد فرصت هاي آموزش براي آحاد ملت اس
ــتایي و  ــخت جغرافیایي حاکم بر مناطق روس ــرایط س ــایري جایگاهي خاص دارند. زیرا ش و عش
عشایري و مناطق محروم و کمبود نیروي انساني و متخصص، از عوامل عمده ي تأسیس مدارس 
ــبانه روزي را در چهار فصل با این عنوان ها  ــت. کتاب حاضر، مدیریت مدارس ش ــبانه روزي اس ش
ــي مي کند: 1. فضا و ساختمان؛ ۲. نیروي انساني؛ 3. ویژگي هاي دانش آموزان؛ 4. بهداشت  بررس

در مدارس شبانه روزي و خوابگاه هاي دانشجویي.
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ــرکت  ــتیو؛ بچه ها و مهارت هاي زندگي: مرا مس�خره نکن!؛ تهران: ش ــكین، اس 275. سس
انتشارات فني ایران، 1388، ۲4 ص.

• قطع: بیاضی 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 
• کلمات کلیدي: مهارت هاي زندگي/ اخالق اجتماعي/ مسخره کردن

ــیار پیچیده است. بنابراین براي زندگي سالم و موفق، کسب  چکیده: محیط زندگي امروز ما بس
ــتن بچه ها در رویایي با مشكالت، ناهنجاري هاي  آموزش هاي اجتماعي ضرورت دارد. تنها گذاش
ــاینده  ــایي ها براي کودکان و نوجوانان فرس رواني و اجتماعي زیان آوري به دنبال دارد. این نارس
ــاني  ــت. مخاطبان با مطالعه ي این کتاب مي آموزند که هر انس ــیار پر هزینه اس و براي جامعه بس
ــود که دیگران او را مسخره کنند و به او  ــتن این مشكالت نباید باعث ش ــكالتي دارد و داش مش

بخندند. همچنین مي آموزند که نباید اجازه دهند، مورد تمسخر دیگران واقع شوند. 

276. لولین، کلر؛ مراقب باش ! در خانه؛ ساناز محمدپور؛ تهران: تیمورزاده/ طبیب، 1390، 
36 ص.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز/ معلم

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• کلمات کلیدي: حوادث خانگي/ پیش گیري/ آموزش مهارت هاي زندگي/ ایمني

چکیده: در کتاب حاضر به وسایل خطرناک خانه همچون چاقو، پریزهاي برق، کبریت و وسایل 
ــاره شده است و پرسش هایي درباره ي پیامد بازي با این ابزار خطرناک مطرح  ــپزي و برقي اش آش

مي شود. کودکان با مطالعه ي کتاب با نكات ایمني آشنا مي شوند.



151پايهیدومابتدايی

277. بري، جوي؛ بچه ي خوب مي گه ۲4: مزاحمت؟ نه!؛ امیر صالحي طالقاني؛ تهران: نواي 
مدرسه، 1387، 1۲ ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 
• کلمات کلیدي: مزاحمت/ داستان تربیتي/ ارتباط با دیگران/ مهارت هاي زندگي/ اخالق

ــد که دیگران  ــود. او کاري مي کن ــز دیگران مي ش ــث به هم خوردن تمرک ــر باع چکی�ده: »پیت
ــان را ادامه دهند. او با افرادي که در حال فكرکردن و انجام دادن کاري هستند،  نمي توانند کارش
ــر و صدا راه مي اندازد.« مخاطبان با خواندن این کتاب با مفهوم »مزاحمت«  صحبت مي کند و س
ــوند و یاد  مي گیرند که این رفتار بسیار زشت است. کتاب داراي تصویرهاي مرتبط با  ــنا مي ش آش

موضوع است. 

278؛ .؛ مس�ابقه ي ریاضي کانگورو 2010-2002 )دوره ي ابتدایي(؛ زهره پندي؛ 
تهران: فاطمي، 1389، 184 ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: ریاضي
• کلمات کلیدي: مسابقه ي کانگورو/ آموزش ریاضي/ کاربرد ریاضي/ اعتماد به نفس

ــرکت کنندگان به  ــت. به عبارت دیگر، به همه ي ش ــابقه ي کانگورو بدون برنده اس چکیده: مس
ــرکت کنندگان جوایزي اهدا  ــورها به همه ي ش ــود. در بعضي کش ــته مي ش عنوان برنده نگریس
ــرگرم کننده اي در آن روز براي آنان ترتیب مي دهند. کساني که بهترین  ــود و برنامه هاي س مي ش
نتایج را مي آورند، بعداً جوایزي را دریافت مي کنند. کشور ما نیز از سال ۲009 با نمایندگي باشگاه 
دانش پژوهان جوان به عضویت در این مسابقه پذیرفته شده است. هدف اصلي این مسابقه ارتقاي 
درک ریاضي دانش آموزان و رشد توانمندي آنان براي لذت بردن از فعالیت هاي هوشمندانه است. 
هم چنین، نشان دادن اهمیت آموزش ریاضي در تمام دنیا، تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان در 
یادگیري ریاضي، و کمک به آنان در درک کاربرد ریاضي در فعالیت هاي روزانه و قوانین طبیعي، 

جزو اهداف این مسابقه است.
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ــه،  ــات قراني: مگس دانا؛ تهران: عروج اندیش ــیدعلي؛ قصه هاي حیوان ــیني،  س 279. پورحس
1390، 1۲ ص.
• قطع: خشتي 

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

• کلمات کلیدي: داستان قرآني/ اتحاد/ تربیت دیني

ــنا  ــي آش ــن جلد از مجموعه قصه هاي »حیوانات قرآني«، کودکان با مگس چکی�ده: در چهارمی
مي شوند که دوستانش را به اتحاد دعوت مي کند. وقتي که آن ها با هم متحد مي شوند، مي توانند 

شیر، روباه و پلنگ را که در جنگل براي خودشان حكومتي تشكیل داده اند، شكست بدهند .

ــت: من دنیا را دوس�ت دارم؛ آرام وحیدي؛ تهران:  ــیریت، دان؛ حفظ محیط زیس 280. س
شرکت انتشارات فني ایران، 1390، ۲4 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• کلمات کلیدي: بازیافت/ حفظ محیط زیست/ پرورش خالقیت/ آموزش مهارت هاي زندگي

ــاي رنگي به کودکان آموزش داده  ــاده و به همراه تصویره چکی�ده: در کتاب حاضر به زبان س
ــت محافظت کنند. بازیافت  ــت گیاه یا بازیافت مواد، از محیط زیس ــود که به وسیله ي کاش مي ش

صحیح مواد به رشد خالقیت کودکان کمک مي کند و موجب نجات محیط زیست مي شود.
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281. پاالتیني، مارجي؛ بچه ها و مهارت هاي زندگي: من نبودم، دندونم بود: توضیح دندان 
شیري براي بچه ها؛ فرزاد پندار؛ تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1388، 34 ص.

• قطع: وزیري 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: علوم تجربي/ مهارت هاي زندگي 
• کلمات کلیدي: داستان آموزشي/ دندان شیري

ــرکي به نام استوارت آشنا مي شوند که یک دندان بهانه گیر  چکیده: کودکان در این کتاب با پس
دارد. دهان استوارت اصاًل خجالت نمي کشد و خواسته هاي خود را با صداي بلند مي گوید. دندان 
ــتوارت تصمیم مي گیرد، با هویج به جنگ دندان  ــر همه جا او را اذیت مي کند. باالخره اس بهانه گی

برود. در پایان، دندان لق از جایش در مي آید و استوارت راحت مي شود. 

282. نادري، ناصر؛ من نماز را دوست دارم: آموزش شیرین نماز به کودکان؛ تهران: ذکر، 
1390، 3۲ ص.
• قطع: خشتي 

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

• کلمات کلیدي: نماز/ وضو/ راهنماي آموزش/ آموزش دیني

ــان به نماز، چگونگي  ــودکان با علت نماز خواندن، نیاز انس چکی�ده: با خواندن کتاب حاضر، ک
ــن، نحوه ي تیمم کردن، لباس و مكان نمازگزار و در ادامه، با اذان و اقامه و متن نماز  ــو گرفت وض

آشنا مي شوند.
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ــتان هاي پروین اعتصامي: مورچه و فیل؛ تهران: آبشن، 1390،  ــیني، فرشته؛ داس 283. رامش
1۲ ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: زبان آموزي 
• کلمات کلیدي: داستان آموزشي/ بازنویسي شعر/ پروین اعتصامي/ غرور

ــعار پروین اعتصامي اقتباس شده و به زبان ساده  ــتاني است که از اش چکیده: کتاب حاضر داس
ــي شده است. مخاطبان در این داستان با مورچه اي آشنا مي شوند  و به نثر براي کودکان بازنویس
ــخت کار مي کند و عرق مي ریزد. تا این که روزي فیلي را مي بیند که با غرور راه مي رود و  که س
به مورچه اي که زیر پاي اوست، اصاًل توجهي نمي کند. از آن روز به بعد، مورچه تصمیم مي گیرد 
ــدن زیر  ــود و مثل آن ها با غرور راه برود و... اما این تصمیم او خطر له ش ــین ش با بزرگان هم نش
ــتانش به کمكش مي آیند و او را نجات  ــاي فیل را برایش به ارمغان مي آورد. خوش بختانه دوس پ

مي دهند.

284. جفرز، اولیور؛ موشک کاغذي )داستاني درباره ي ارزش درخت(؛ هستي سعادت؛ تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 1389، 3۲ ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
• کلمات کلیدي: حفظ محیط زیست/ جنگل داري/ مهارت هاي زندگي

ــود. آن ها  ــاخه ي درختان بریده مي ش ــوند که ش چکیده: حیوانات جنگل یک روز متوجه مي ش
آن قدر مراقبت مي کنند تا باالخره متهم اصلي را که یک خرس است، پیدا مي کنند. خرس براي 
این که بتواند در مسابقه ي موشک پراني برنده شود، مدام شاخه ي درختان را مي بریده است. قاضي 
ــرم خرس از او مي خواهد به تعداد درختاني که بریده، درخت جدید بكارد. کتاب حاضر  در ازاي ج

به منظور آگاه کردن کودکان از ارزش و اهمیت درخت نگارش یافته است.
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ــپلمن، کورنلیا؛ مهارت هاي زندگي: موشي و دردسرهایش؛ هایده کروبي؛ تهران:  285. اس
شرکت انتشارات فني ایران، 1389، ۲4 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• کلمات کلیدي: اندوه/ عواطف کودکان/ داستان

چکیده: کودکان در این کتاب با موش کوچولویي آشنا مي شوند که به دالیلي غمگین مي شود. 
ــاد باشد. البته او مي داند که این احساس  ــت ندارد و دلش مي خواهد ش او این حالت را اصاًل دوس
ــش، دوباره خوش حالي به  ــت و بعد از مدتي گریه کردن یا حرف زدن درباره ي احساس پایدار نیس
ــتانش  ــراغ او خواهد آمد. در حالت خوش حالي، او مي خواهد تاب بازي کند، پارک برود، با دوس س

بازي کند یا نقاشي بكشد.

ــپلمن، کورنلیا؛ مهارت هاي زندگي: موشي و دلتنگي؛ هایده کروبي؛ تهران: شرکت  286. اس
انتشارات فني ایران، 1389، ۲4 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• کلمات کلیدي: تنهایي/ داستان/ آموزش کودکان

ــي به خاطر نبودن  ــوند که گاه ــنا مي ش چکی�ده: در این کتاب، مخاطبان با موش کوچكي آش
ــت ندارد. هم چنین  ــود و او این حالت را دوس پدر یا مادرش در خانه، دلش براي آن ها تنگ مي ش
ــود. او زماني که دلش تنگ  ــس، گاهي دلش براي کس دیگري تنگ مي ش ــد که هرک او مي دان
ــد و کارهاي دیگري انجام دهد تا سرانجام  ــود، سعي مي کند کتاب ورق بزند، نقاشي بكش مي ش
ــن مي رود و موش کوچک  ــتن پدر و مادرش دلتنگي او از بی ــود. با برگش دلتنگي اش برطرف ش

دوباره خوش حال مي شود.
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ــادي، امیر؛ مهارت ه�اي اجرایي در مدرس�ه:  ــان نجف آب ــد/ جهانی ــدي، احم 287. عاب
ــي؛  ــناخت در انجام تكالیف درس ــازمان دهي، مدیریت زمان، توجه، حافظه و فرا ش برنامه ریزي، س

اصفهان: برترین اندیشه، 1389، 186 ص.
• قطع: وزیري

• مخاطب: معلم/ والدین
• موضوع درسي: علوم تربیتي

ــناختي/ برنامه ریزي/  ــي/ توانایي هاي ش ــاي اجرایي/ علوم تربیت • کلم�ات کلی�دي: مهارت ه
فراشناخت

ــودکان براي یادگیري هاي  ــتند که ک چکی�ده: »مهارت هاي اجرایي، از جمله توانایي هایي هس
ــناختي و  ــه اي از توانایي هاي عالي ش ــا، مجموع ــد. این مهارت ه ــه آن ها نیازمندن ــه اي ب مدرس
ــامل: خودگرداني، خودآغازگري، برنامه ریزي، انعطاف شناختي، حافظه ي  ــتند، ش فراشناختي هس
ــازمان دهي، ادراک پویا از زمان، پیش بیني آینده و حل مسئله که در فعالیت هاي روزانه  کاري، س
ــد. کتاب حاضر به منظور معرفي  ــه اي به دانش آموزان کمک مي کنن و تكالیف یادگیري و مدرس
ــاده در هفت فصل فراهم آمده که برخي مباحث آن از این قرارند:  مهارت هاي اجرایي به زبان س
ــالت مهارت هاي اجرایي؛ مداخالت  ــاي اجرایي؛ ارتباط بین ارزیابي و مداخ ــروري بر مهارت ه م
ــي؛ مهارت هاي اجرایي در  ــي کودکان داراي نقص در مهارت هاي اجرای ــناختي ـ آموزش روان ش

کودکان و نوجوانان داراي نیازهاي خاص. «

288. دهستاني، منصور؛ مهارت هاي زندگي؛ تهران: جیحون، 1387، 4 ج.
• قطع: رقعي 

• مخاطب: معلم
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 

• کلمات کلیدي: مهارت هاي زندگي/ مهارت هاي اجتماعي/ هدف/ تصمیم گیري/ برنامه ریزي/ 
راه و رسم زندگي/ اعتماد به نفس/ عزت نفس/ خویشتن داري/ ارتباط/ عشق ورزي

چکیده: »مدل 4H« یكي از مدل هاي جامع آموزش مهارت هاي زندگي است که هدف اصلي 
ــي و تقویت مهارت ها و توانایي هایي براي  ــبت به زندگ آن از تغییر آگاهي، نگرش و عملكرد نس
ــاس این  ــت. چهار مجلد این مجموعه بر اس زندگي موفق تر در عرصه هاي فردي و اجتماعي اس
ــته شده است. نویسنده در نخستین مجلد هدف گذاري در زندگي و چگونگي دست یابي  مدل نوش
ــر نقادانه، تاب آوري و  ــازمان دهي، تفك ــئله، تصمیم گیري مؤثر، برنامه ریزي و س به آن، حل مس
ــازي  ــاهده، ثبت و نگه داري اطالعات و بسترس ــتفاده ي خردمندانه از منابع، مش عزت نفس، اس
ــزي، کار گروهي،  ــد دوم مباحثي مانند خودانگی ــت. در جل ــري را مورد بحث قرار داده اس یادگی
ــئولیت پذیري و مشارکت در امور خیریه مورد گفت وگو قرار  ــب و کار، رهبري، مس مهارت هاي کس
گرفته است. در جلد سوم کتاب که بر مهارت هاي فردي متمرکز است، نویسنده کوشیده با رعایت 
الگوها و هنجارهاي زندگي اجتماعي ایرانیان، استفاده ی درست از مهارت هایي مانند عزت نفس، 
مسئولیت پذیري فردي، خودآگاهي، مدیریت احساس، خودنظمي، سالمت فردي و الگوي زندگي 
ــد چهارم نیز با تمرکز  ــترس و پیش گیري از بیماري ها را بیان کند. در جل ــالم، رویارویي با اس س
ــت رعایت الگوها و هنجارهاي زندگي  بر مهارت هاي ارتباط فردي و اجتماعي درصدد برآمده اس
ــر این مهارت ها را در زندگي فردي و اجتماعي  ــي، راهكارهاي عملي و کاربردي مبتني ب اجتماع

را به بحث بگذارد.
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289. ساداتیان،  سیداصغر؛ مهارت هاي زندگي )براي کودکان(: پس من چی؟؛ تهران: 
ما و شما، 1390، 136 ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: معلم/ والدین/ مشاور

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• کلمات کلیدي: احساسات/ رفتارهاي اجتماعي/ کم رویي/ اختالالت رفتاري/ رشد کودکان

ــت؛  ــد عاطفي و اجتماعي آن هاس ــد و تكامل کودکان، رش چکیده: یكي از مهم ترین اجزاي رش
این که کودک دریابد چگونه با دیگران رابطه ي دوستي برقرار کند، چگونه نظر و احساس خود را 
به درستي ابراز کند، چگونه دیگران را بفهمد و چگونه از حق و حقوق خود دفاع کند و به حق و 
ــعي شده است، راهكارهایي  ــاده س حقوق و حریم دیگران تجاوز نكند. در کتاب حاضر به زبان س
ــود. ماهیت احساسات و عواطف، تفاوت  ــه گیري ارائه ش عملي به منظور اصالح کم رویي و گوش
کم رویي با خجالت، شرم، حیا و...، عوامل و موقعیت هاي به وجود آورنده یا برانگیزاننده ي خجالت 
ــاله، و  ــرم، نحوه ي برخورد با کم رویي، خجالت و...، ویژگي هاي تكاملي کودکان 6 تا 1۲ س و ش
فنون و راهبردهاي اصلي در آموزش مهارت هاي اجتماعي از جمله مباحث کتاب حاضر هستند.

290. فرماني، زهرا؛ مهارت هاي زندگي براي کودکان )مجموعه(؛ تهران: پیک ادبیات، 
1388، 6 ج.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 
ــارکت/  ــت حرف زدن/ مش ــخاص/ درس • کلمات کلیدي: مهارت هاي زندگي/ روابط بین اش

تفاوت هاي فردي/ مسئولیت پذیري/ نه گفتن/ دوست یابي

ــت در پي  چکی�ده: مجموعه ي »مهارت هاي زندگي براي کودکان« چنان که از عنوانش پیداس
ــت. در هر یک از مجلدات 16 صفحه اي این مجموعه،  آموزش مهارت هاي الزم به کودکان اس
ــود که نظر خود را  ــته مي ش ــود و در پایان از خواننده خواس ــته مي ش یک موضوع به بحث گذاش
ــش گانه ي این مجموعه عبارت اند از: ما با هم  درباره ي موضوع مورد بحث بیان کند. عناوین ش
ــویم؛ ما با هم فرق داریم؛ ما مسئول هستیم؛ ما  ــریک مي ش ــت حرف مي زنیم؛ ما با هم ش درس

مي توانیم بگوییم نه؛ ما یک دوست تازه پیدا کردیم.
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ــعید/ صالحي اصفهاني، سهیال؛ میان برهاي تربیتي )ویژه ي پدران و  291. عزیزیان، س
مادران(؛ تهران: کالج برتر، 1390، 108 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: والدین

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: رفتار والدین/ خواسته هاي فرزندان/ روان شناسي/ تعلیم و تربیت

ــي و انگلیسي تدوین شده و شامل  چکیده: کتاب حاضر براي مطالعه ي والدین به دو زبان فارس
نیازها و خواسته هاي کودکان از والدینشان است. جمالت به صورت کوتاه و موجز نوشته شده اند و 
مؤلفان کوشیده اند در این کتاب احساسات کودکان انعكاس یابد. براي نمونه در کتاب مي خوانیم: 
»خدا کند مامان و بابا بیش از حد نگران من نباشند تا با آرامش بیش تري تكلیفم را انجام دهم... 
خدا کند مامان و بابا مرا به خاطر خودم دوست داشته باشند، نه به خاطر نمره ام! ... خدا کند مامان 

و بابا از من چیزي غیر از آن چه که هستم، نسازند!«

292. رحیمي نژاد،  ویدا؛ مي خواهم بنویسم: از جمله به پاراگراف؛ تهران: رهنما، 1390، 
108 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: زبان آموزي 
• کلمات کلیدي: فن نگارش/ انشا/ آموزش ادبیات فارسي/ بسط پاراگراف

ــعي دارد دانش آموزان و دانشجویان را ابتدا با اجزاي متفاوت  چکیده: نگارنده در کتاب حاضر س
ــپس نحوه ي نگارش انواع پاراگراف و چگونگي بسط پاراگراف را به  ــنا کد و س یک پاراگراف آش
ــیوه هاي  ــت بندي، انواع پاراگراف، ش ــا یا مقاله ي طوالني آموزش دهد. پاراگراف، فهرس یک انش

بسط پاراگراف، و از پاراگراف تا مقاله، عنوان هاي پنج فصل کتاب هستند.
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293. اسپنسر، مارتین؛ میني بسکتبال؛ محمد پورمقدم؛ اصفهان: نوشته، 1387، 165 ص.
• قطع: وزیري 

• مخاطب: معلم 
• موضوع درسي: تربیت بدني 

• کلمات کلیدي: میني بسكتبال/ مربیگري/ آموزش 

ــده ي بازي  ــًا صورت تعدیل ش ــمي، اساس ــكتبال« به عنوان یک بازي رس چکیده: »میني بس
ــت تا نیازهاي کودکان را تأمین کند. فلسفه ي این بازي کاماًل روشن  ــكتبال بزرگ ساالن اس بس
ــرایط جسماني و ذهني آنان  ــت. نباید کودکان را به نوعي بازي مجبور کرد که با ش ــاده اس و س
متناسب نیست. بلكه باید بازي بزرگ ساالن را با کودکان و شرایط آنان سازگار و منطبق ساخت. 
ــن و مهارت هاي بازي میني  ــتان ها و مدارس با قوانی ــن کتاب مربیان مهدکودک ها، و دبس در ای
ــكتبال آشنا مي شوند. مخاطبان مي توانند بر اساس نیاز خود و گروهي که در آن کار مي کنند،  بس

به بخش مورد نظر خود در کتاب مراجعه کنند و قوانین مربوطه را فرابگیرند.

294. بوشان، جورج؛ نظریه ی برنامه درسي؛ محرم آقازاده؛ تهران: آییژ، 1390، ۲00 ص.
• قطع: وزیري

• مخاطب: معلم/ مدیر
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• کلمات کلیدي: نظریه پردازي/ طرح برنامه ي درسي/ اندیشه ورزي/ برنامه درسي 

ــي، خواننده را در نه فصل به اندیشیدن درباره ي برنامه ي  چکیده: کتاب نظریه ي برنامه ي درس
ــي به مثابه مسئله اي آموزشي مورد  ــي دعوت مي کند. در فصل اول: نظریه ي برنامه ي درس درس
ــه نظریه پردازي؛ نظریه ي آموزش وپرورش؛  ــث قرار مي گیرد. فصل هاي دوم تا پنجم کتاب ب بح
ــم طرح  ــي مي پردازد. در فصل شش ــي و ارزش در نظریه ي برنامه ی درس نظریه ي برنامه ي درس
برنامه ي درسي؛ و در فصل هفتم مهندسي برنامه ي درسي به بحث گذاشته شده است. به دنبال 
ــه ورزي دارند، یعني برنامه ي درسي به  این مباحث، دو دغدغه ي اصلي که امروز هم اعتبار اندیش

مثابه یک رشته ي مطالعاتي و تدوین یک نظریه ي برنامه ي درسي پیش رو نهاده شده اند.
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295. منوچهري، محمد؛ نقاشي با کاغذ رنگي سنا؛ درگز: محمد منوچهري، 1389، ۲ ج.
• قطع: خشتي

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: هنر

• کلمات کلیدي: نقاشي/ کاردستي/ هنر قطاعي/ آموزش هنر

ــت و مغز، تجزیه  ــم، ارتباط دس چکیده: هنر قطاعي )کالژ(، براي باالبردن قدرت تخیل و تجس
ــاد به نفس، و به طور کلي،  ــدرت دید، تقویت روحیه ي خودباوري و اعتم ــل موضوعات، ق و تحلی
ــت. در جلد اول کتاب، یعنی  ــتعدادهاي کودکان و نوجوانان، مفید اس ــد و شكوفایي سایر اس رش
منظره سازي، پس از بیان ارزش و اهمیت هنر قطاعي و معرفي وسایل کار الزم، این هنر مرحله 
ــود. در این کتاب مخاطبان فرامي گیرند که منظره هاي  به مرحله به مخاطبان آموزش داده مي ش
ــاخت حیوانات اختصاص  متفاوتي را طراحي و اجرا کنند. در دومین جلد از این مجموعه که به س
ــت، سگ، گاو،  دارد، کودکان به کمک کاغذهاي رنگي، مي توانند مرحله به مرحله ماهي، خارپش

دلفین و... را طراحي و اجرا کنند.

ــپیده؛ نقاش�ي روي س�فال با مداد رنگي؛ تهران: منادي تربیت، 1389،  296. فتحي، س
84 ص.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: هنر
• کلمات کلیدي: رنگ آمیزي سفال/ آموزش هنر/ ترکیب رنگ

ــفال تهیه شده است. ابتدا  ــي روي س ــنایي مخاطب با نقاش چکیده: کتاب حاضر، به منظور آش
ــاره ي رنگ، تجزیه ي نور و تولید رنگ هاي متفاوت، ترکیب رنگ ها، چرخه ي رنگ و  مطالبي درب
رنگ هاي مكمل آمده و سپس چگونگي نقاشي کردن روي سفال و مواد الزم براي این کار شرح 
ــده گنجانده شده است و در کنار  ــت. در ادامه تصاویر متعدد از سفال هاي رنگ ش ــده اس داده ش
ــت. مخاطبان این کتاب دانش آموزان، دانشجویان و مربیان  ــده اس هر اثر نام صاحبان آن درج ش

هنري هستند.
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ــاورز، محمدعلي؛ نقاشي قدم به قدم براي کودکان )2 و 3(؛ تهران: مدرسه،  297. کش
1388، ۲ ج.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: هنر
ــي/ شناخت شكل و فرم/ آموزش هنر/  • کلمات کلیدي: آموزش رنگ آمیزي/ راهنماي آموزش

نقاشي/ شكل/ اشیا/ طبیعت/ حیوانات

ــكل ها به کودکان و آموزش رنگ آمیزي به  ــاندن انواع ش چکیده: کتاب حاضر به منظور شناس
ــت. آن ها با انجام تمرین ها، عالوه بر شناختن شكل هاي هندسي و شكل ها  ــده اس آن ها تهیه ش
ــنا مي شوند. آمادگي الزم را براي درک و فهم  ــیا، طبیعت و حیوانات آش و فرم هاي متفاوت، با اش
ــي از مهارت کافي برخوردار مي شوند. در هر  دروس خود پیدا مي کنند و براي انجام تكالیف درس
صفحه ي کتاب، در باالي صفحه شكل هاي رنگي آمده اند و زیر آن ها، همان شكل ها بدون رنگ، 
ــت آن ها را همانند شكل هاي رنگ شده در  ــده اند و از مخاطبان خواسته شده اس  بزرگ تر درج ش

کتاب، رنگ آمیزي کنند.

ــد اندیشه، 1387، 36  298. جالل نژاد، جمال؛ نقاش�ي و خالقیت؛ تهران: دانش آفرین/ رش
ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: هنر
• کلمات کلیدي: نقاشي/ راهنماي آموزشي/ هوش/ خالقیت/ دوره ي ابتدایي

ــتن خویش و نظام هستي درکي واقع بینانه دارد و رابطه اي درست بین  چکیده: هنرمند از خویش
خود و نظام هستي ایجاد مي کند. او وقتي انسان را در بهترین وجه و نظام هستي را در اوج زیبایي 
ــا ن هاي دیگر را در مسیر عبودیت حق هدایت  ــد در قالب فعالیت هاي هنري، انس یافت، مي کوش
ــي در دوره ي ابتدایي است. نگارنده، با  کند. کتاب حاضر راهنماي تدریس هنر براي فعالیت نقاش
ــي، ابزار و پرورش هوش کودکان، به منظور پرورش حس خالقیت آن ها، از  معرفي اهداف نقاش
آن ها مي خواهد متفاوت نقاشي بكشند؛ هم چون: پیدا کردن تصویر از میان مجموعه اي خط خطي 

و رنگین، کشیدن نقاشي بعد از خواندن قصه، کامل کردن نقاشي ناتمام و...
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299. جالل نژاد، جمال؛ نقاش�ي هاي زیبا براي قصه هاي ش�یرین: مخصوص پایه هاي 
اول، دوم و سوم ابتدایي؛ تهران: دانش آفرین/ رشد اندیشه، 1387، 34 ص.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: هنر
• کلمات کلیدي: داستان/ رنگ آمیزي/ آموزش هنر/ دوره ي ابتدایي

ــنجاب ها از  ــید. س ــتاره ها رس ــید تا به س چکیده: » آن درخت مهربان خودش را آن قدر باال کش
ــتفاده کردند و ستاره را نقاشي کردند. سپس رنگي زدند که براي همیشه شاد و روشن  فرصت اس
ــتان کوتاه براي کودکان روایت و از آن ها خواسته شده است پس  ــد.« در این کتاب، 10 داس باش
ــتان ها از این قرارند: حیوانات جنگل؛  ــتان، آن را نقاشي کنند. عنوان هاي داس از خواندن هر داس
یک فكر خوب؛ ستاره؛ دوستان خوب؛ درخت مهربان؛ پروانه ي زیبا؛ خورشید و ماهي ها؛ یک چیز 

عجیب!؛ از مورچه ها یاد بگیر؛ و من مي توانم!

300. دنیلسون، شارلوت؛ نقش رهبري معلم در ساختار آموزش؛ وحید معتمدي؛ تهران: 
بین المللي گاج، 1388، 11۲ ص.

• قطع: وزیري 
• مخاطب: معلم 

• موضوع درسي: علوم تربیتي 
• کلمات کلیدي: معلمان/ روابط حرفه اي/ رهبري آموزشي/ مشارکت در مدیریت

ــي فراتر  ــت که مي خواهند نقش ــده اس چکیده: کتاب حاضر براي معلمان و مدیراني طراحي ش
ــه ي خود ایجاد کنند. کتاب در سه  ــازنده در ساختار مدرس ــند و تغییري س ــته باش از تدریس داش
ــت: رهبري معلم: حوزه ي بسیار جدید؛ چگونه رهبري معلم  ــده اس بخش با این عناوین تدوین ش
ــعه ي رهبري معلم. در پایان پیوست و فهرست منابع  ــد؟ و ترفیع و توس به منصه ي ظهور مي رس

نیز درج شده است.
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301. رینولدز، پیتر؛ نقطه؛ مینا اسماعیلي؛ تهران: نسل نو اندیش، 1388، 3۲ ص.
• قطع: خشتي 

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 

• کلمات کلیدي: نقاشي/ نقطه/ نمایشگاه

چکیده: کالس نقاشي تمام شده، اما ورق وشتي هنوز خالي است. معلم به کاغذ او نگاه مي کند 
ــیده  ــتي که چیزي روي کاغذ نكش و مي گوید »واي! یه خرس قطبي توي برف و کوالک« وش
است، از حرف معلم تعجب مي کند. معلم از او مي خواهد که یک نقطه روي کاغذش بكشد و... در 
ــتان »نقاشي کردن وشتي« و مشاهده ي تصاویر، یاد مي گیرند  این کتاب، کودکان با خواندن داس
که نقاشي کشیدن کار سختي نیست و مي توانند قلم، کاغذ و مداد رنگي بردارند و نقاشي بكشند. 

این کتاب مي کوشد اعتماد به نفس کودکان را تقویت کند. 

ــر، مرتضي/ آقاجاني، زري؛ نوآوري در یادگیري با تکالیف درس�ي خالق،  302. مجدف
راهنمایي براي آموزگاران، پدران و مادران؛ تهران: امرود، 1389، 84 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: معلم/ والدین

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: تكالیف درسي/ راهنماي آموزشي

ــي دانش آموزان و غلبه بر  ــامل راهكارها و نكاتي به منظور انجام تكالیف درس چکیده: کتاب ش
ــي  ــنایي با 18 راهبرد مؤثر در زمینه ي انجام تكالیف درس ــكالت در این زمینه به همراه آش مش
ــت. قابل ذکر است ترجمه ي این کتاب با ویژگي هاي نظام آموزشي ایران تطبیق داده شده و  اس
مؤلف سعي کرده با در نظر داشتن مطالب اصلي کتاب که به قلم نانسي پائولو نگاشته شده است، 
تحولي در کتاب حاضر به وجود آورد که راهكارهاي آن براي مخاطبان ایراني نیز ناآشنا نباشند.
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303. زیباکالم، فاطمه؛ وایتهد و تعلیم و تربیت؛ تهران: حفیظ، 1388، 136 ص.
• قطع: وزیري

• مخاطب: معلم/ دانشجویان تربیت معلم
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• کلمات کلیدي: آموزش وپرورش/ وایتهد/ هدف ها/ نقش ها/ فیلسوف

ــي، پویایي ذهن امري  ــوف انگلیس ــفي وایتهد )1947-1861(، فیلس ــدگاه فلس چکی�ده: در دی
ــي زمینه هاي اندیشه ي وایتهد در نظر  ــهود است و همین نكته را مي توان در بررس ــكار و مش آش
ــفي، بستر مناسبي را براي ظهور  گرفت؛ به طوري که ابعاد و وجوه متنوع و گوناگون علمي و فلس
ــد و آراي او در باب  ــه هاي وایته ــد. در این کتاب زمینه هاي اندیش ــد فراهم آوردن ــدگاه وایته دی
ــت. هم چنین، با توجه به آراي این متفكر و فیلسوف،  ــي و تحلیل شده اس آموزش وپرورش بررس
ــده و سپس با در نظر گرفتن مسائل  ــي هم چون هنر، ادبیات و ریاضیات مطرح ش آموزش دروس
ــت. زمینه هاي اندیشه ي وایتهد،  ــده اس تعلیم و تربیت در ایران، آموزش در این عرصه ها تبیین ش
 گرایش به تعلیم و تربیت لیبرال، تأثیر از اندیشه هاي اسپنر، واقعیت به مثابه ي فرایند، شناخت به 
مثابه ي تحول، مراحل تعلیم و تربیت، اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه وایتهد، اهمیت کلیت گرایي 

و… از جمله مباحث کتاب حاضر هستند.

ــیما، ریوتا؛ ورزش ذهن به همین س�ادگي؛ ارشاد عظیمي؛ تهران: بین المللي  304. کاواش
گاج، 1390، 184 ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: دانش آموز/ معلم/ والدین/ مشاور/ مدیر

• موضوع درسي: تفكر و پژوهش
ــز/ پرورش خالقیت/ مهارت هاي  ــن/ ورزش/ تقویت کارکرد مغ • کلم�ات کلیدي: تمرین ذه

حافظه 

ــیله ي مویرگ ها از خون تغذیه مي کند.  چکیده: مغز نیز مانند دیگر اندام ها فعالیت دارد و به وس
پس ورزش منظم ذهني در بهبود فعالیت و خون رساني بهتر به آن مؤثر است. کتاب حاضر براي 
ــت که مي خواهند خالقیت، مهارت هاي حافظه، مهارت هاي  ــده اس ــاني نوشته ش مطالعه ي کس
ــن  ــي و برقراري ارتباط خود را باال ببرند و از کاهش توانایي هاي ذهن در اثر باال رفتن س اجتماع
ــان مي توانند آن ها را طي 60 روز و  ــده که مخاطب ــري کنند. در کتاب تمرین هایي درج ش جلوگی
1۲هفته انجام دهند و به اهداف مذکور دست یابند. به زعم نگارنده فقط با روزي چند دقیقه وقت 

گذاشتن و انجام ورزش هاي ذکر شده در کتاب مي توان به نتایج مطلوب رسید.
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ــهرزاد/ شهبازي، مهدي؛ ورزش، نشاط کودکي راهنماي والدین و  305. طهماسبي، ش
مربیان؛ تهران: بامداد کتاب، 1388، 176 ص.

• قطع: رقعي 
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: تربیت بدني 
• کلمات کلیدي: ورزش/ کودکان/ آمادگي جسماني/ بازي

چکیده: »بازي و ورزش یكي از عوامل مؤثر در رشد جسماني، اجتماعي، ذهني و عاطفي کودک 
ــت. تقویت عضالت، استحكام استخوان ها و بهبود حواس مختلف در مقوله ي رشد جسماني،  اس
ــد اجتماعي، امكان تجربه و تعامل  ــئولیت در مقوله ي رش ــاس مس ــازگاري با اطرافیان و احس س
مستقیم با محیط و پرورش خالقیت کودک در مقوله ي رشد ذهني و شناسایي نقاط قوت و ضعف 
ــجاعت، خجالت و... در مقوله ي رشد عاطفي کودکان جاي مي گیرند.« در  در مواجهه با ترس، ش
ــت به نكات حائز اهمیت در بازي و ورزش دوران کودکي و عوامل  ــده اس ــعي ش کتاب حاضر، س
ــماني، رواني  ــود: ویژگي هاي جس تأثیرگذار بر کودکان طي هفت فصل با این عناوین پرداخته ش
و اجتماعي کودک، یادگیري مهارت هاي حرکتي و عوامل مؤثر بر آن؛ یادگیري متفاوت دختران 
ــعه ي مهارت هاي بنیادي با  ــران؛ آموزش مهارت هاي حرکتي برپایه ي حواس مختلف؛ توس و پس

حرکات ورزشي؛ نقش بازي در رشد کودک؛ سنجش آمادگي جسماني کودکان.

ــران: منادي تربیت،  ــعود محمودیان؛ ته ــن، کلر؛ وقتي که با هم هس�تیم؛ مس 306. فریدم
1389، ۲8 ص.
• قطع: خشتي

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

• کلمات کلیدي: ارتباط اجتماعي/ حرف زدن/ گوش کردن/ خندیدن

ــت مي توان در میان  ــتن رازي که فقط با صمیمي ترین دوس چکیده: »با هم بودن« یعني داش
گذاشت. یعني حرف زدن، گوش کردن و خندیدن با هم در حالي که مي داني با این کارها رفاقتت با 
دوستانت هیچ وقت تمام نمي شود. کتاب مصور حاضر نكاتي درباره ي ارزش بخشیدن به لحظات 

با هم بودن در کنار خانواده و دوستان دارد.
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ــلین ... ]و دیگران[؛ مهارت هاي زندگي: وقتي الکي عصباني مي ش�ود؛  307. دمیترویچ، س
هستي سعادت؛ تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1389،  ۲4 ص.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• کلمات کلیدي: کنترل خشم/ داستان/ مهارت هاي زندگي

ــته آشنا مي شوند که وقتي عصباني مي شود، سر  چکیده: کودکان در این کتاب با الکي الک پش
ــي به او کمک مي کند که پیش الک پشت دانا برود و از  ــتانش داد مي کشد. خانم معلم پیش دوس
ــت دانا به الکي مي گوید زماني که عصباني است، به داخل الکش  او راهنمایي بخواهد. الک پش
برود و سه کار انجام دهد. او وقتي که این سه کار را انجام مي دهد، عصبانیتش برطرف مي شود.

308. فرخ مهر، حسین؛ همگامي ارزش یابي توصیفي با یاددهي - یادگیري؛ اصفهان: 
نوشته، 1388، 80 ص.

• قطع: رقعي 
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي 
• کلمات کلیدي: ارزش یابي/ شاگردان/ ایران

ــه حافظه پروري دامن  ــي و یادگیري از هم جدا بودند و ب ــنتي، یادده چکی�ده: در ارزش یابي س
مي زدند؛ اما ارزش یابي توصیفي زمینه اي است براي تبدیل شدن یاددهي و یادگیري به فرایندي 
ــیده است ارزش یابي در نظام  که یادگیري پایدار را به ارمغان مي آورد. نگارنده در این کتاب کوش
ــتي هاي آن را نشان دهد و تفاوت آن را با ارزش یابي توصیفي تبیین کند. در ادامه،  ــنتي و کاس س
ــیوه را مطرح  ــرح مي دهد، عملكرد و مراحل کار در این ش ــاي ارزش یابي توصیفي را ش ارزش ه
ــازد، فواید و ویژگي هاي آن را برمي شمارد و راهكارهاي اجراي آن را ذکر مي کند. در پایان  مي س

نیز مقیاس ها و نمونه هایي ارائه مي دهد. 
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ــاري؛ تهران: تیمورزاده/  309. مورـ  مالینوس، جنیفر؛ همه چیز روبه راه اس�ت؛ مرجان مش
طبیب، 1389، 36 ص.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• کلمات کلیدي: کودک معلول/ برخورد با مشكل/ پشتكار/ اراده

ــتكار و اراده را در انجام کارهاي سخت آموزش مي دهد.  ــتن پش چکیده: متن کتاب حاضر، داش
ــتند که با وجود مشكالت زیاد، به موفقیت ما کمک مي کنند. همه ي  ــتكار و اراده عواملي هس پش
ــاني نشان نمي دهند. بعضي از آن ها در  ــدن با مشكل، واکنش هاي یكس بچه ها هنگام روبه رو ش
ــویق، حمایت و  ــت برخي دیگر به تش ــتقل عمل مي کنند، در حالي که ممكن اس این مواقع مس
پشتیباني اطرافیان نیاز داشته باشند. در این کتاب پسربچه اي معلول که نمي تواند راه برود و روي 
ــت دارد، یاد بگیرد. مثاًل او به  ــت، تالش مي کند کارهایي را که دوس ــته اس صندلي چرخ دار نشس
ــش را مي کند تا سرانجام بسكتبال بازي کند. در پایان  ــكتبال عالقه دارد و نهایت تالش بازي بس
کتاب فعالیت هایي براي مخاطبان آمده تا آن ها خود را در موقعیت کساني قرار دهند که نمي توانند 
ــت و  ــده اس خیلي از کارها را انجام دهند. در ادامه نیز مطالبي براي مطالعه ي والدین گنجانده ش

برخي کتاب هاي مناسب معرفي شده اند.

ــش، زهرا؛ بازي هاي تقویت خالقیت کودکان: همه مي تونن خالق باش�ن  310. جهان بخ
1؛ مشهد: به نشر، 1389، 36 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز/ معلم

• موضوع درسي: تفكر و پژوهش
• کلمات کلیدي: پرورش خالقیت/ بازي و فعالیت/ بازي آموزشي/ علوم تربیتي

چکیده: کتاب حاضر به منظور پرورش اعتماد به نفس و خالقیت، تقویت ارتباط بین فردي، ایجاد 
خودآگاهي و تأمین آزادي عمل تدوین شده و شامل بازي هایي زمان دار است. مخاطبان مي توانند 
با انجام این بازي ها به همراه والدین، به اهداف مذکور دست یابند. نوشتن ادامه ي داستان، کامل 
ــي، ترکیب اجزا و عناصر،  ــي، درج راه حل هاي احتمال ــردن جمله هاي ناقص، رنگ آمیزي نقاش ک
پیشنهاد راه هاي جدید، تجسم دروني یا قابلیت تجسم اجزاي داخلي اشیا و درون پدیده ها، نقاشي 

کردن حدسیات و... از فعالیت هاي این کتاب محسوب مي شوند.
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ــش، زهرا؛ بازي هاي تقویت خالقیت کودکان: همه مي تو نن خالق باش�ن  311. جهان بخ
2؛ مشهد: به نشر، 1390، 36 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: دانش آموز/ معلم/ والدین
• موضوع درسي: تفكر و پژوهش

ــم/ خوب  ــرگرمي کودکان/ راهنماي آموزش/ کنترل خش • کلمات کلیدي: بازي/ خالقیت/ س
دیدن

ــم،  چکیده: در این کتاب به منظور باال بردن خالقیت، برقراري ارتباط میان فردي، کنترل خش
ــام گرفتن از طبیعت و...  ــادي، خوب دیدن، اله ــیدن به خودآگاهي، بازي و ش ــل، رس درک متقاب

بازي هایي ارائه شده اند و با تعیین زمان از کودکان خواسته شده است آن ها را انجام دهند.

312. هوبارد، ران؛ یاد بگیر  که   چطور  یاد بگیري؛ تینا فالحتي نوین/ سعید صیادلو؛ تهران: 
ایران بان، 89، ۲۲4 ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: تفكر و پژوهش
• کلمات کلیدي: فناوري مطالعه/ موانع یادگیري/ اصول یادگیري/  آموزش کودکان

ــود.  ــطح درک کودکان ارائه مي ش ــي فناوري مطالعه در س چکیده: در کتاب حاضر اصول اساس
مفاهیم مندرج در کتاب منطبق با تحقیقات نویسنده در زمینه ي آموزش و یافته هاي او درخصوص 
ــي از این موانع و راه حل هاي ویژه اي  پدیده هاي رواني مانع یادگیري، نمودهاي فیزیولوژیک ناش
براي هر یک از آن هاست. کتاب در شش فصل فراهم آمده و در پایان کتاب، توضیحاتي درباره ي 

هر فصل و اهدافي که در آن ها دنبال مي شود، ارائه شده است.
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313. شایپرو، الرنس؛ یاد بگیریم بشنویم یاد بگیریم توجه کنیم؛ لیال شریفي؛ تهران: 
اندیشه معاصر، 1390، 14۲ ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم/ والدین

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: همدلي/ راهنماي آموزشي/ خویشتن داري/ فعالیت هاي فوق برنامه

ــاده براي کمک به کودکان در جهت کنترل رفتار،  چکیده: در این کتاب 39 فعالیت جالب و س
همدلي با دیگران، درک اهمیت مشارکت در کارها و رشد کنترل عاطفي درج شده است. والدین 
ــنا  ــه کنند و کودکان را با مهارت هاي عاطفي، اجتماعي و رفتاري آش ــد مطالب را مطالع مي توانن
ــنیدن حرف هاي دیگران، درک زبان بدن، درک احساسات دیگران، کمک به دیگران،  ــازند. ش س
ــدن، تبعیت از قوانین و... برخي از فعالیت هاي درج  ــازگار ش تعیین اهداف مثبت، مزیت صبر، س

شده در کتاب هستند.

ــناختي  ــناختي و فراش ــدي، احمد؛ یادگی�ري چگونه یادگرفتن )مهارت هاي ش 314. عاب
یادگیري(؛ اصفهان: برترین اندیشه، 1389، 1۲0 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي
ــناخت/ مهارت هاي شناختي/ یادگیري چگونه  ــي/ فراش • کلمات کلیدي: آموختن/ روان شناس

یاد گرفتن/ علوم تربیتي

چکیده: در کتاب حاضر سعي شده است، چگونه یاد گرفتن یا مهارت هاي شناختي و فراشناختي 
یادگیري و مطالعه، به زباني ساده بیان شود و طي شش فصل، جدیدترین راهبردها و مهارت هاي 
ــناختي و فراشناختي براي معلمان، والدین و دانش آموزان ارائه شده است. عناوین این  عملي ـ ش
فصل ها عبارت اند از: راهبردهاي یادگیري؛ راهبردهاي شناختي یادگیري؛ راهبردهاي فراشناختي 
ــناختي؛  ــناختي و فراش ــنجش؛ آموزش و یادگیري عملي مهارت هاي ش ــري؛ ارزیابي و س یادگی

نظام هاي مطالعه ي شناختي و فراشناختي.
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ــادات؛ یادگیري خالق، کالس خالق: ش�یوه هاي عملي در  ــیني، افضل الس 315. حس
پرورش خالقیت؛ تهران: مدرسه، 1387، ۲00 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: تفكر و پژوهش
• کلمات کلیدي: خالقیت/ کالس درس/ نوآوري/ آموزش کودکان/ کارگاه آموزشي/ تجربه

چکیده: معلمان به سبب ارتباط وسیعي که با دانش آموزان دارند، بیش از سایر عوامل مي توانند 
ــند. به عبارت دیگر، معلمان نقش کلیدي  ــد خالقیت دانش آموزان داشته باش ــي مؤثر در رش نقش
ــا معلمان ما اهمیت نقش خویش را درک  ــاي خالق دانش آموزان ایفا مي کنند. اما آی در تجربه ه
ــد؟ در این کتاب، نگارنده  ــته اند خالقیت دانش  آموزان را برانگیزانن ــد؟ آیا معلمان ما توانس کرده ان
ــاعته اجرا  ــي 60 س تجارب خود را در زمینه ي آموزش خالقیت که به صورت کارگاه هاي آموزش
مي کرده است، در اختیار معلمان و دانشجویان رشته هاي روان شناسي و علوم تربیتي قرار  مي دهد 
تا آن ها بتوانند، با بهره گیري از روش هاي مؤثر و خالق، به رشد و توسعه ي توانایي هاي کودکان 
کمک کنند. کتاب شامل سه بخش با این عنوان هاست:  خالقیت:  موانع،  عوامل و مفاهیم کلیدي؛ 

زنگ خالقیت و کالس خالق؛ دانش آموز خالق.

ــفیعي لنگري، داود؛ یک موقعیت خاص به نام چندپایه: شیوه ي آموزش در  316.  میر ش
کالس چندپایه در دوره ي ابتدایي؛ تهران: دانش آفرین/ رشد اندیشه، 1388، 144 ص.

• قطع: وزیري 
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي 
• کلمات کلیدي: تدریس چند پایه/ آموزش ابتدایي/ شیوه ي آموزش/ تلفیق

ــه ي چند پایه بر خالف مدارس عادي ابتدایي، حداقل دو پایه ي تحصیلي در  چکیده: در مدرس
یک کالس درس حضور دارند که به وسیله ي یک معلم اداره مي شود. بر اساس آمار دانش آموزان 
ــه فصل، شیوه ي آموزش  ــه اي، تعداد معلمان آن تغییر مي کند. در این کتاب، طي س چنین مدرس
ــود. معرفي چند پایه، روش آموزش  ــي و تبیین مي ش در کالس چند پایه در دوره ي ابتدایي بررس
در کالس چند پایه، مشكالت استفاده از تلفیق، پرسش هاي معلمان چند پایه، و طراحي آموزشي 

)طرح درس( در کالس چند پایه، از جمله موضوعات کتاب هستند. 
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ــري، الله؛ قصه هاي پیامبران: یونس)ع( در ش�کم نهنگ؛ تهران: افق، 1389،  317. جعف
1۲ ص.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: قرآن
• کلمات کلیدي: حضرت یونس)ع(/ شكم ماهي/ نینوا/ داستان قرآني

چکی�ده: حضرت یونس)ع( از مردم نینوا دعوت مي کند که به خداي یكتا ایمان بیاورند و بت ها 
ــود. کشتی به  ــتي مي ش ــوار کش ــهر بیرون می رود و س را رها کنند؛ اما آن ها نمي پذیرند. او از ش
ــنه برخورد می کند. قرعه کشی می کنند و قرعه به نام یونس)ع(مي افتد. او را به دریا  نهنگی گرس
ــر کشتی بردارد. ماهي او را مي بلعد و حضرت یونس)ع(  ــت از س مي اندازند تا نهنگ بخورد و دس
ــتایش مي کند و از او مي خواهد که نجاتش دهد. سرانجام نجات  ــكم ماهي خدا را س روزها در ش

مي یابد و به نینوا برمي گردد.

ــماعیلي؛ تهران: نسل نو اندیش، 1388، 3۲  318. رینولدز، پیتر؛ یه چیزي ش�بیه...؛ مینا اس
ص.

• قطع: خشتي
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 
• کلمات کلیدي: نقاشي/ داستان

چکیده: ریمون عاشق نقاشي کردن است، وقت و بي وقت نقاشي مي کشد. برادر بزرگ ترش به 
ــود. نقاشي را مچاله  ــخره اش مي کند. ریمون عصباني مي ش یكي از نقاش هاي او مي خندد و مس
ــده را برمي دارد و فرار  ــي مچاله ش و روي زمین پرت مي کند. خواهرش به اتاق او مي آید، نقاش
ــي هایي را که او مچاله کرده  مي کند. ریمون دنبال او مي رود و مي بیند که خواهرش همه ي نقاش
ــتان ریمون و  ــت... کودکان با مطالعه ي داس ــبانده اس و روي زمین انداخته، به دیوار اتاقش چس
ــي کردن بپردازند؛ حتي اگر آن چه که  ــند و به نقاش ــاهده ي تصویرها یاد مي گیرند که نترس مش
مي کشند، شبیه مدل اصلي نباشد. آن ها یاد مي گیرند که احساساتشان را نیز روي کاغذ بكشند.
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ــید عراقچي؛  ــارون؛ 100 نکته ي آموزش�ي براي تدریس علوم؛ مهش ــر، ش 319. آرچ
تهران: قاصد سحر، 1390، 19۲ ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تجربي
• کلمات کلیدي: نكته ي آموزشي/ تدریس علوم/ فعالیت و سرگرمي/ آزمایش

چکیده: کتاب حاضر براي مطالعه ي معلمان علوم در 16 بخش فراهم آمده و حاوي 100 نكته ي 
ــت. نظرات کلي در زمینه ي ایجاد و محیط آموزشي جالب  ــي در زمینه ي تدریس علوم اس آموزش
ــي از منابع الهام بخش براي دانش آموزان  ــالم و نیز توصیه هایي درباره ي تهیه و کاربرد بعض و س
ــت. تعدادي از فعالیت هاي جالب براي شروع کالس در بخش دوم معرفي  در بخش اول آمده اس
ــده اند. نكته هایي براي معلمان و دانش آموزان به منظور ایجاد بحث هاي مؤثر مربوط به بخش  ش
ــت. در بخش چهارم، راهكارهایي به منظور کم کردن تنش دانش آموزان در بخش عملي  سوم اس
ــده اند. معرفي و انجام آزمایش هایي به منظور مهیج شدن علوم در بخش پنجم آمده  علوم ارائه ش
ــه بخش بعدي این کتاب دربردارنده ي فعالیت هایي در زمینه ي زیست شناسي، شیمي و  است. س
ــاي جالب به عنوان تكلیف منزل،  ــت. تحقیقات علمي، فعالیت هاي عمومي، فعالیت ه فیزیک اس
ــح و نمره گذاري برگه ها، علوم در دنیاي  ــتفاده از ICT، کم کردن بار تصحی روش هاي مرور، اس

بیرون و آزمایش هاي عجیب، موضوع هاي بخش هاي دیگر کتاب هستند.

320. بوکت، استیون؛ 100 نکته ي آموزشي براي تدریس مهارت هاي تفکر؛ محمود 
معافي؛ تهران: قدیاني، 1390، 19۲ ص.

• قطع: رقعي 
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• کلمات کلیدي: مهارت هاي تفكر/ آموزش مهارت هاي زندگي/ توانایي درک و فهم

چکیده: جوهره ي رویكرد مهارت هاي تفكر د ر آموزش و پرورش در این است که ما توانایي هاي 
ــدگان را به گونه اي افزایش دهیم که آن ها بتوانند به درک و فهم و کار بیش تر و مؤثرتر،  فراگیرن
ــان دهند. تفكر  ــه بیش تري از خود نش ــز ما روي مي دهد، توج ــا آنچه در درون مغ ــاط ب در ارتب
ــا »جعبه ابزار  ــدا کند که دانش آموزان ب ــد بیش تر پی ــا همه ي ابعادش در صورتي مي تواند رش ب
ذهني« شگفت انگیز خود آشنا شوند و آن را راحت تر به کار گیرند. کتاب حاضر شامل یک سلسله 
پیشنهادها، فنون و راهبردهایي است که به مخاطبان کمک مي کند در بهره گیري از مهارت هاي 

فكري، توانایي بیش تري کسب کنند.
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ــون؛ 101 بازي فکري و 65 معما براي کودکان 6-10 سال؛ امیر  321. بارتل، آلیس
جهانیان نجف آبادي؛ اصفهان: کیاراد/ بصائر/ شهید حسین فهمیده، 1389، 176 ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: دانش آموز/ معلم/ والدین/ مشاور

• موضوع درسي: تفكر و پژوهش
• کلمات کلیدي: بازي/ سرگرمي/ معما/ آموزش کودکان

ــت و موجب آرامش دو طرف  ــاالن با کودکان کاري لذت بخش اس چکیده: بازي کردن بزرگ س
ــد فكري کودکان شد و به آنان  ــود. یكي از روش هایي که مي توان از طریق آن موجب رش مي ش
ــت که  ــت. در این کتاب 101 بازي و معما آمده اس آموزش هاي اثربخش داد، بازي و تمرین اس
ــوند. مخاطبان کتاب والدین،  ــودکان و تقویت فكر آنان مي ش ــث باال رفتن صمیمیت بین ک باع

مربیان، معلمان، متخصصان و دانشجویان روان شناسي هستند.

ــال کین، رنیت ... ]و دیگران[؛ 12 اصل یادده�ي- یادگیري در عمل )راهنماي  322. نام
ــته،  ــان(؛ اصغر نوري امام زاده اي؛ اصفهان: نوش ــي براي ایجاد پیوند بین تدریس و مغز انس عمل

1389، 368 ص.
• قطع: وزیري

• مخاطب: معلم
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• کلمات کلیدي: آموختن/ مغز انسان/ روان شناسي/ یاددهي ـ یادگیري/ علوم تربیتي

ــي و یادگیري معني دار و 1۲ اصل یادگیري  ــه مؤلفه ي اساس ــاس س چکیده: کتاب حاضر بر اس
ــي از مؤلفه ها مورد  ــت. در هر بخش کتاب یك ــده اس ــز/ ذهن، و در قالب 16 فصل تنظیم ش مغ
ــول یادگیري مغز/ ذهن  ــک از فصل هاي آن نیز با یكي از اص ــت و هر ی ــي قرار گرفته اس بررس
شروع مي شود که پژوهش ها و درک کنوني درخصوص یادگیري را به طور خالصه ارائه مي دهد. 
وضعیت ذهني مناسب براي یادگیري، درگیر شدن فراگیرندگان در تجارب پیچیده ي یادگیري، و 
ــط فراگیرندگان، سه مؤلفه ي اساسي یادگیري معني دار هستند که  پردازش فعاالنه ي تجربه توس
در این کتاب درباره ي آن ها سخن مي رود. مقدمه اي به هوشیاري توأم با آرامش، چگونگي کمک 
ــش، عواطف و طرح یابي، دیدن اجزا و تجزیه ي  ــیاري توأم با آرام محیط اجتماعي به ایجاد هوش

کل، و نقش فیزیولوژي در یادگیري، عنوان هاي برخي فصل هاي کتاب هستند.
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ــي؛ خودآموز معلمان: 120 نکته ي مهم ب�راي اداره ي کالس؛ مامک  ــگ، جان 323. یان
بهادرزاده؛ تهران: آوین، 1389، ۲00 ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• کلمات کلیدي: شیوه ي تدریس/ کالس داری/ آموزش معلمان

ــناخت  ــت: ش چکیده: کتاب حاضر در هفت فصل با این عنوان ها براي معلمان نگارش یافته اس
ــردي در شرایط دشوار؛ هدایت کالس در مسیر هدف؛ مقابله  دانش آموزان؛ چگونگي حفظ خونس
ــكالت مرسوم؛ اعالم تنبیهات و تشویقات؛ تصویر بزرگ و مدیریت خویشتن؛ 1۲0 راهكار  با مش
ــن کتاب در کالس هاي  ــود. مطالب ای ــس و کالس داري براي معلمان ارائه مي ش ــم در تدری مه

درسي آزموده شده اند.

ــهرناز  ــک؛ 122 نکت�ه ي آموزش�ي ب�راي تدری�س ریاضیات؛ ش ــن،  مای 324. آلرت
بخشعلي زاده؛ تهران: قدیاني، 1390، 19۲ ص.

• قطع: رقعي
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: ریاضي
• کلمات کلیدي: آموزش ریاضیات/ نكته هاي آموزشي/ معماي عددي

ــده و شامل 1۲۲  ــجویان ریاضي تدوین ش چکیده: کتاب حاضر براي مطالعه ي معلمان و دانش
ــن عنوان ها نگارش یافته  ــت که در هفت بخش با ای ــي براي تدریس ریاضي اس نكته ي آموزش
است: چند معماي عددي؛ چند معما براي درگیرکردن دانش آموزان با اعداد، جبر و نمودارها؛ چند 
معما براي ورزیده شدن و شكل گرفتن دانش آموزان؛ چند معما براي سنجش دانش آموزان شما؛ 
ــا براي کالس درس؛ چند نكته براي  تعدادي کف پوش و کلي قوه ي تخیل؛ چند ایده ي غول آس

شكوفایي داده پردازان.
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ــر،  مرتضي ... ]و دیگران[؛ 222 نکته ب�راي پدران و مادران: راهنمایي براي  325. مجدف
یادگیري اثربخش، آموزش و آزمون هاي فرزندان؛ تهران: امرود، 1389، 108 ص.

• قطع: خشتي 
• مخاطب: والدین

• موضوع درسي: علوم تربیتي
ــي/ پیشرفت  ــي/ یادگیري اثربخش/ امتحانات/ تكلیف درس • کلمات کلیدي: راهنماي آموزش

تحصیلي

ــان در  ــا و همراه خوبي براي فرزندانش ــن کمک مي کند راهنم ــاب حاضر به والدی چکی�ده: کت
ــنایي با  ــند. آن ها با مطالعه ي این کتاب، ضمن آش ــرفت تحصیلي باش یادگیري اثربخش و پیش
ــه باید انجام دهند،  ــت و واقع بینانه از آن چ ــائل تحصیلي، به درکي درس جنبه هاي گوناگون مس
ــت: اصول، مباني  ــكل گرفته اس ــاب در 1۲ فصل با مباحثي از این قبیل ش ــد. کت ــت مي یابن دس
ــائلي درباره ي مدیریت زمان و  ــي و مس و جنبه هاي کلي راهنمایي فرزندان؛ انجام تكالیف درس
ــتان؛  برنامه ریزي؛ نكاتي درباره ي امتحانات؛ تغذیه ي دانش آموزان؛ نكته هایي درباره ي ایام تابس

یافته هاي پژوهشي.

326. چارنیک، تیم؛ 365 روز سرگرمي؛ شیما فتاحي؛ تهران: قدیاني، 1388، 376 ص.
• قطع: وزیري 

• مخاطب: دانش آموز
• موضوع درسي: عمومي 

• کلمات کلیدي: سرگرمي/ معما/ اوقات فراغت/ رنگ آمیزي/ هوش آزمایي

چکیده: روان شناسان بر این باورند که وقتي آموزش همراه با بازي و معما و روش هاي سرگرم 
ــد، کودکان اشتیاق بیش تري براي یادگیري از خود نشان مي دهند. به منظور پر کردن  کننده باش
ــتن و باال بردن  ــوق خواندن و نوش اوقات فراغت کودکان و باال بردن قدرت یادگیري، تقویت ش
استعداد حل مسائل ریاضي در آن ها، در این کتاب 365 معما، بازي و سرگرمي فراهم آمده و در 

پایان جواب همه ي سرگرمي ها و مسئله ها ارائه شده است. 
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327.  365 فعالیت و سرگرمي براي دبستاني ها؛ فائزه شكري؛ تهران: قدیاني، 1390، 
368 ص.

• قطع: وزیري
• مخاطب: دانش آموز

• موضوع درسي: عمومي
• کلمات کلیدي: معما/ رنگ آمیزي/ سرگرمي/ مسئله/ یادگیري

ــا، رنگ آمیزي، جدول و  ــوزش همراه با معم ــر این باورند که وقتي آم ــان ب چکیده: روان شناس
ــتیاق بیش تري براي یادگیري از خود نشان مي دهند.  ــرگرم کننده باشد، کودکان اش روش هاي س
ــامل 365 معما، تصویر براي رنگ آمیزي، نقطه چین و جدول، مخصوص کودکان  کتاب حاضر ش
دبستاني است. براي این که کودکان از درستي جواب معماها اطمینان حاصل کنند، در پایان کتاب 

جواب همه ي سرگرمي ها، معماها و مسئله ها آمده است.

328. رمزي، رابرت دي.؛ 501 نکته براي معلمان؛ مرتضي مجدفر؛ تهران: قدیاني، 1387، 
1۲0 ص.

• قطع: وزیري 
• مخاطب: معلم

• موضوع درسي: علوم تربیتي 
• کلمات کلیدي: نكته/ تدریس معلم/ آموزش کودکان

ــما را هدایت کند. به دانش آموزان  ــازه بدهید ایمان به تدریس و یاددادن، اعمال ش چکی�ده: اج
ــا مي توانند یادبگیرند. در کالس معلم حرفه اي، هیچ  ــان دهید که معتقدید همه ي بچه ه خود نش
ــاره ي راهبردهاي یاددهي- یادگیري،  ــت. در این کتاب، 501 نكته درب ــوزي زیادي نیس دانش آم
ــي- پرورشي با دانش آموزان، مدیریت کالس  نكته هاي مرتبط با کالس درس، ارتباطات آموزش
ــعه ي مهارت هاي اختصاصي دانش آموزان، انگیزش، و... در پنج فصل  درس، کار با والدین، توس

ارائه شده است.



عنوان
کلمات کلیدي
پدید آورندگان
موضوع درسی
مخاطب
درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب
نام و نشانی ناشران

نم�����ایه ها
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عنوان
آزمون و ارزیابي  1

آزمون هاي تعیین ضریب هوشي  ۲
آزمون هاي روان شناختي کودکان: تعیین ضریب هوشي 

کودکان؛ تعیین شخصیت کودکان  3
آسیب شناسي آموزش خالقیت  4

آشنایي با تدریس کتب هدیه هاي آسمان  5
آغاز یادگیري علم براي کودکان: آشنایي با حواس پنج گانه  6

آمادگي جسماني به زبان ساده  7
آموزش ICT براي کودکان )مجموعه(  8

آموزش امال همراه با شیوه هاي خالق و متنوع و ارزش یابي 
توصیفي در امال  9

آموزش بر پایه ي تفكر خالق  10
آموزش به مثابه فرهنگ: بررسي فرهنگ آموزش در ژاپن و 

مقایسه ي آن با آمریكا  11
آموزش تفكر  1۲

آموزش دوره ي ابتدایي در کشورهاي پیشرفته  13
آموزش راه هاي یادگیري  14

آموزش کودکان الكترونیكي مطابق با آخرین استاندارد جهاني 
15   ICDL

آموزش مفاهیم علوم  16
آموزش مهارت هاي اجتماعي به کودکان و نوجوانان  17

آموزش مهارت هاي زندگي )مجموعه(  18
آموزش مهارت هاي زندگي: رشد هیجاني، اجتماعي، شناختي 

و خود  19
آموزش و ارزش  یابي مهارت هاي زندگي )مجموعه(  ۲0

آموزش و پرورش تطبیقي: مباني، اصول و روش ها  ۲1
آموزش هوش هیجاني به کودکان )راهنماي والدین و مربیان(  

۲۲
آموزش هوش هیجاني به کودکان: پنجاه تمرین جالب براي 

خانواده ها، آموزگاران و روان درمانگران  ۲3
آنچه باید از سالمت دهان و دندان بدانید  ۲4

آنچه هر معلم باید بداند: آموزش مهارت هاي پژوهش  ۲5
ابراهیم )ع( به دنیا آمد  ۲6

ابراهیم )ع( در آتش  ۲7
ابراهیم )ع( در بتخانه  ۲8

ابعاد تفكر دربرنامه ریزي درسي و تدریس  ۲9
احساسات کوچک )مجموعه(  30

اختالل در خواندن  31
ارتباط با کودکان از طریق داستان 3۲

ارزش یابي براي یادگیري: نگاهي نو به ارزش یابي کیفيـ  
توصیفي  33

ارزش یابي توصیفي  34
ارزش یابي توصیفي: ابزار و روش ها  35

ارزش یابي کیفي )توصیفي(: اهداف، انتظارات آموزشي و 
فهرست ارزیابي  36

ازوپ در کالس درس  37
استفاده از فیلم آموزشي در کالس درس  38

اشیا از چه ساخته شده اند؟  39
اگر تو بچه ي من بودي  40

االغ تارا کوچولو  41
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الگوهاي نوین یاد دهي و یادگیري  4۲
امان از دست زباله  43

انشا، درس روییدن در خود  44
انضباط بدون اشک  45

انضباط مثبت در کالس درس  46
ایده هاي بزرگ براي بچه هاي کوچک  47

ایده ي خالق  48
با هم بودن را یاد بگیریم )مجموعه(  49

با هم فكر کردن: کندوکاو فلسفي براي کالس  50
بازي با حرف و کلمه: تقویت مهارت هاي یادگیري  51

بازي با علم )مجموعه(  5۲
بازي هاي دبستاني و ورزش  53

بازي  هاي دبستاني، پرورشي، بومي و محلي  54
بازي هاي فراموش شده  55

بازي هاي کنترل خشم براي کودکان  56
بازي هاي هوش: 101 بازي آسان براي افزایش هوش  57

باشگاه سري فرانكلین  58
باغ قرآن  59

باهوش ها )مجموعه(  60
ببین و مقایسه کن  61

بدن من )از مجموعه ی دایرة المعارف کوچک من(  6۲
براي سالمتي من خوب است )مجموعه(  63

برق براي کودکان )از مجموعه ی بچه ها و حفظ محیط 
زیست(  64

برکه ي آب  65
برنده شدن همه چیز نیست!  66

به نام خداوند رنگین کمان: مجموعه فعالیت هاي یاددهي  67
به یاد داشته باشیم  68

بهترین مسافر  69
بیدپا در کالس درس  70

بیمارستان عروسک ها: کندوکاوهاي فلسفي براي کودکان 
دوره ي پیش دبستان و سال هاي اول دوره ي ابتدایي  71

پانصد نكته براي معلمان  7۲
پدر و مادر مرا بفهمید: چگونه به کودکمان گوش کنیم، چگونه 

با او صحبت کنیم  73
پرستار  74

پرورش خالقیت در کودکان )11-5 ساله(  75
پرورش خالقیت در کودکي  76

پرورش کودک خالق از راه فعالیت هاي فكري، بازي  و 

به کارگیري  استعدادهاي ذهن هاي جوان  77
پرورش معنویت در کودکان، نوجوانان و کودک درون   78

پرورش هوش هیجاني کودکان  79
پنیر تو را من جابه جا کردم  80
پنیر مرا کي جابه جا کرد؟  81

پهن و باریک )آشنایي با اندازه ها(  8۲
پیامبر عزیز ما )مجموعه(  83

پیچ در پیچ )3 و 4(  84
پیش به سوي مهارت هاي اولیه ي ریاضي  85

تا کاغذ داري، همه چیز داري!  86
تابستانه ي دوم ابتدایي  87

تجربیات حرکتي در کودکان: اثرات کمبود آنـ  راهكارهاي 
عملي براي رفع آن ها  88

تحقیق و استفاده از اینترنت و شبكه ي جهاني وب براي 
دانش پژوهان  89

تخم گل قاصدک  90
تدبیر شیر  91

تربیت دیني کودک و نوجوان: نكته ها و روش ها  9۲
تربیت سالم در مدرسه   93

تشویق دانش آموزان به آموختن علوم تجربي  94
تشویق دانش آموزان به تفكر  95

تشویق دانش آموزان به خالقیت  96
تشویق کودکان به رفتار صحیح  97

تكنیک های افزایش هوش، دقت، توجه و حافظه کودکان و 
نوجوانان )مجموعه کارت(  98

تكلیف شب؟؟؟!!! در دوره ي ابتدایي  99
تكنولوژي آموزشي: بر پایه ي رویكرد ساخت گرایي  100

تكنولوژي آموزشي: راهنماي تولید مواد آموزشي  101
تمرین ایجاد آرامش وکاهش فشارهاي رواني براي کودکان  

10۲
توان بخشي و آموزش و پرورش دانش آموزان آسیب دیده ي 

بینایي در مدارس عادي  103
جادوي کاغذ   104

جامد و مایع )از مجموعه ی کاوشگران جوان(  105
جان داران به چه چیزهایي احتیاج دارند؟ )مجموعه(  106

جانوران دنیا )از مجموعه ی دایرة المعارف کوچک من(  107
جانوران و دنیاي آن ها )از مجموعه ی کاوشگران جوان(  108

جریمه ها کجا میرن؟  109
جنگل )از مجموعه ی دایرة المعارف کوچک من(  110

نمايهها
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جوجه ي زرد تینا  111
جوري و رابي  11۲

چارلي در باغ وحش  113
چرا باید...؟ )مجموعه(  114

چرا بچه ها مدرسه  را دوست ندارند؟  115
چرا جانوران بازي مي کنند و سؤال هاي دیگري درباره ي 

چرخه هاي زندگي  116
چرا خورشید طلوع مي کند و سؤال هاي دیگري درباره ي زمان 

و فصل ها   117
چگونه با کودک خود بازي کنیم؟  118

چگونه به اطراف حرکت مي کنیم؟  119
چگونه به سفر برویم؟  1۲0

چگونه زندگي و مرگ را بشناسیم؟  1۲1
چگونه سیاره ي خود را پاک نگه داریم؟  1۲۲

چگونه فراگیران را پژوهشگر تربیت کنیم؟   1۲3
چگونه فرزندانمان را در تحصیل یاري کینم؟  1۲4

چگونه مواظب خود باشیم؟  1۲5
حرف آباد  1۲6

حرف هایم را بشنوید  1۲7
حشرات و موجودات ریزجثه )از مجموعه ی دایرة المعارف 

کوچک من(  1۲8
حواس پنج گانه )مجموعه(  1۲9

حیوانات از همه رنگ )مجموعه(  130
حیوانات مزرعه )از مجموعه ی دایرة المعارف کوچک من(  

131
حیوانات وحشي  13۲

خانواده، کودک و مدرسه  133
خانواده ي خرس ها )مجموعه(  134

خدا خداي مهربان  135
خداشناسي قرآني کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان و 

نوجوانان درباره ی خدا  136
خرس ها )از مجموعه ی دایرةالمعارف کوچک من(  137

خرگوش کوچولو و زمزمه ي گلوله هاي برفي سپیده   138
خطر در خانه   139
خطر در زلزله   140

خالقیت )آموزش خالقـ  تفكر خالق(  141
خالقیت و تفكر )روان شناسي و آموزش و پرورش کودکان 

تیزهوش و خالق(  14۲
خواندن و فهمیدن: کتاب کار براي پایه ي اول و دوم دبستان  

143
داستان هایي براي شروع تفكر  144
داستان هایي براي فكر کردن  145

دانستني هاي شگفت انگیز )مجموعه(  146
دانستني هایي درباره ي حیوانات شب زي  147

دانستني هایي درباره ي گرگ هاو سگ هاي وحشي  148
دانستني هایي درباره ي مارها  149

دایرةالمعارف خردساالن  150
دایرةالمعارف علمي مي داني چرا؟ )۲(  151

در خانه )از مجموعه ی آفرین دختر گلم(  15۲
در خیابان  153

در شب و تاریكي )از مجموعه ی  آفرین پسر گلم(  154
در شب و تاریكي )از مجموعه ی  آفرین دختر گلم(  155

در فصل پاییز )از مجموعه ی آفرین دختر گلم(  156
در مصرف برق )از مجموعه ی آفرین پسر گلم(  157
در مصرف گاز )از مجموعه ی آفرین پسر گلم(  158

در هر شرایطي دوستت دارم  159
درآمدي بر مدیریت فرایندمدار در مدرسه  160

دروغ  کوچولویي که بزرگ شد  161
دنبالم بیا!  16۲

دنیاي شب )از مجموعه ی دایرة المعارف کوچک من(  163
دو ستاره: قصه هایي درباره ي حجاب  164

دوستان خوب )مجموعه(  165
دوستت دارم، موش کوچولو  166

ده بهشت )مجموعه(  167
دیگه پنیر نمي خوام از این تله نجاتم بدین  168

راهبردهاي یادگیري، برنامه ریزي درسي براي موفقیت در 
تحصیل   169

راهكار شناخت فرزند تیزهوش  170
راهكار هاي صحیح کمک به کودکان دبستاني  171

راهنماي آموزش و تدریس مجموعه کتاب هاي زیبا بنویسیم  
17۲

راهنماي برنامه ریزي درسي مشارکتي  173
راهنماي پرورش خالقیت در کودکان  174

راهنماي تحلیلي محتواي کتاب هاي درسي دوره ي ابتدایي  
175

راهنماي عملي برنامه ریزي راهبردي مدرسه  176
راهنماي عملي شناخت و پرورش خالقیت و نوآوري 

استعدادهاي درخشان والدین  177
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راهنماي عملي طراحي آموزشي به همراه نمونه هایي از 
طراحي آموزشي در دوره هاي تحصیلي  178

راهنمایي و مشاوره ي کودک، کاربرد راهنمایي و مشاوره در 
دوره ي پیش دبستان و دبستان  179

رشد )از مجموعه ی کتاب علوم من(  180
رشد و تكامل حرکتي و جسماني  181

رفتارهاي خوب )مجموعه(  18۲
رفتن به دندان پزشكي  183
رنگین کمان پژوهش  184

روان شناسي و آموزش کودکان با نقص توجه/ بیش فعالی  
185

روز زمین پاک  186
روش تدریس ریاضي در دوره ي ابتدایي  187

روش ها و فنون تدریس هنر  188
روش هاي پژوهش ترکیبي  189

ریاضیات کانگورو 1و ۲  190
زباله، زباله  191

زیاده روي؟ نه! )از مجموعه ی بچه ي خوب مي گه(  19۲
زیر سایه ي خدا  193

ساخت دست سازه هاي ریاضي براي دوره ي ابتدایي »با طلق و 
مقوا یا کاغذ و تا«  194

ساختمان گر  195
سبز باشید  196

سرگرمي هاي خالق  197
سرگرمي هاي ساده )مجموعه(  198

سالمت اجتماعي کودکان )مجموعه(  199
سالمت جسمي کودکان )مجموعه(  ۲00
سالمت رواني کودکان )مجموعه(  ۲01

سنجش استعداد کودکان  ۲0۲
سنجش فراگیران در گروه ها : ارتقاء مسئولیت پذیري گروهي و 

پاسخ گویي فردي  ۲03
سنجش کالسي )مفاهیم و کاربردها(   ۲04

سواد پژوهشي معلم: راهنمایي براي ژرف اندیشي درباره ي 
یاددهيـ  یادگیري  ۲05
شاخص هاي تربیت  ۲06

شوراي معلمان: راهنماي عمل )ویژه ي مدیران مدارس(  ۲07
صدا و نور )از مجموعه ی فعالیت هاي علمي(  ۲08

طراحي آموزشي: مفاهیم، رویكردها و راهبردها  ۲09
طراحي آموزشي براي اثربخشي تدریس  ۲10

طراحي و سازمان دهي محتواي برنامه ی درسي  ۲11
ظرافت هاي معلمي: 678 نكته ي کاربردي براي معلمان، 

دبیران و اساتید  ۲1۲
علوم تجربي )مجموعه(  ۲13

غني سازي فرهنگ ارزش یابي )ارزشیابي براي یادگیري(   
۲14

غیبت کردن؟ نه! )از مجموعه ی بچه ي خوب مي گه(  ۲15
فرانكلین و دوستانش به موزه مي روند  ۲16

فرانكلین و رعد و برق  ۲17
فرهنگ فارسي بچه هاي امروز  ۲18

فرهنگ مصور جانوران: ۲50 جانور از همه جاي جهان  ۲19
فري کوچولو تو هر کار سعي مي کنه هزار بار )از مجموعه ی 

مهارت هاي زندگي(  ۲۲0
فري کوچولو دریافته کار مهم بازیافته )از مجموعه ی حفظ 

محیط زیست(  ۲۲1
فري کوچولو راضیه تو نوبت بازیه )از مجموعه ی مهارت هاي 

زندگي(  ۲۲۲
فصل ها )از مجموعه ی دایرة المعارف کوچک من(  ۲۲3

فصل ها و نشانه ها )مجموعه(  ۲۲4
فعالیت هاي حیوانات  ۲۲5
فلسفه براي کودکان  ۲۲6
فلسفه تعلیم و تربیت  ۲۲7

فلسفه در کالس درس: پرورش مهارت هاي فكري 
دانش آموزان و ایجاد انگیزه در آنان براي یادگیري  ۲۲8

فلسفه در کالس درس: راهكاري براي پرورش دانش  آموزان 
اندیشمند  ۲۲9

فناوري اطالعات و ارتباطات براي معلمان   ۲30
فنون مدیریت کالس »رویكرد روان شناختي به بهسازي 

آموزش و ارتباطات مدرسه«  ۲31
فیل ابرهه )از مجموعه ی قصه ي حیوانات در قرآن براي 

کودکان(  ۲3۲
قصه ي باغ ساعت  ۲33

قصه هاي تصویري )بیا با هم قصه بنویسیم 1(  ۲34
قصه هاي شیرین از زندگي معصومین )مجموعه(  ۲35

قصه هاي قرآن  ۲36
کارآمدي فعالیت هاي مكمل و فوق برنامه بر یادگیري  ۲37

کاربرد ابزار هاي اینترنتي در آموزش و پژوهش  ۲38
کاربرد تلویزیون در آموزش  ۲39

کاردستي هاي خالق  ۲40

نمايهها
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کاموا ها  ۲41
کاوشي نو در بازي هاي سنتي: آشنایي با بازي یه قل دو قل و 
مقایسه آن با بازي اوشینگ )اتداما( ژاپني و دیگر بازي هاي 

مشابه در جهان  ۲4۲
کتاب آموزش و کار کودک ۲   ۲43

کتاب جدول دوم دبستان  ۲44
کتاب کار نقاشي: 40 تمرین براي پرورش خالقیت کودکان  

۲45
کالس آموزش فلسفه: بهبود مهارت هاي تفكر و انگیزه ي 

یادگیري  ۲46
کالس هنر )مجموعه(  ۲47

کلیدهاي پرورش رفتار و ارزش هاي اخالقي در کودکان و 
نوجوانان  ۲48

کلید هاي تربیت کودکان و نوجوانان )مجموعه(  ۲49
کنار دریا )از مجموعه ی دایرة المعارف کوچک من(  ۲50

کندوکاو فلسفي براي کودکان و نوجوانان: گفت وگو با 
پیشگامان انقالب نو در تعلیم و تربیت  ۲51

کودک بودن سخت است  ۲5۲
کودک جدید در محله  ۲53

کودکان الكترونیكي  ۲54
کوهستان )از مجموعه ی دایرة المعارف کوچک من(  ۲55

گاستون پسر کنجكاو )مجموعه(  ۲56
گام به گام ببین و بساز   ۲57

گربه ي آرش تپلو  ۲58
گرگ ها )از مجموعه ی دایرة المعارف کوچک من(  ۲59

گوسفند ها و باغ انگور )از مجموعه ی قصه هاي حیوانات 
قراني(  ۲60

الکي دوست پیدا مي کند )از مجموعه ی مهارت هاي زندگي(  
۲61

الکي نوبتي بازي مي کند )از مجموعه ی مهارت هاي زندگي(  
۲6۲

لذت امال: بیش از 70 روش طالیي یادگیري و آموزش امال  
۲63

ما بچه هاي ایران: مجموعه ي رنگ آمیزي براي پسران و 
دختران )مجموعه(  ۲64

ما و اطراف ما: آموزش علوم از راه سرگرمي  ۲65
ما و سالمت ما: آموزش علوم از راه سرگرمي  ۲66
مامانم همیشه دوستم دارد! )از مجموعه ی بچه ها و 

مهارت هاي زندگي(  ۲67

مجموعه مهارت هاي موفقیت در مدرسه  ۲68
مدارس بین الملل: رشد و گسترش  ۲69

مدرسه ي هوشمند: کاربرد هوش هاي چند گانه ي سازماني در 
مدیریت مدارس  ۲70

مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم  ۲71
مدیریت فشار عصبي معلمان  ۲7۲

مدیریت کالس درس سالم: انگیزش، ارتباط، و انضباط   ۲73
مدیریت مراکز شبانه روزي  ۲74

مرا مسخره نكن! )از مجموعه ی بچه ها و مهارت هاي زندگي(  
۲75

مراقب باش ! در خانه  ۲76
مزاحمت؟ نه! )از مجموعه ی بچه ي خوب مي گه(  ۲77

مسابقه ي ریاضي کانگورو ۲010 - ۲00۲ )دوره ي ابتدایي(  
۲78

مگس دانا )از مجموعه ی قصه هاي حیوانات قراني(  ۲79
من دنیا را دوست دارم )از مجموعه ی حفظ محیط زیست(  

۲80
من نبودم، دندونم بود: توضیح دندان شیري براي بچه ها  ۲81
من نماز را دوست دارم: آموزش شیرین نماز به کودکان  ۲8۲

مورچه و فیل  ۲83
موشک کاغذي )داستاني درباره ي ارزش درخت(  ۲84

موشي و دردسرهایش )از مجموعه ی مهارت هاي زندگي(  
۲85

موشي و دلتنگي )از مجموعه ی مهارت هاي زندگي(  ۲86
مهارت هاي اجرایي در مدرسه: برنامه ریزي، سازمان دهي، 

مدیریت زمان، توجه، حافظه و فراشناخت در انجام تكالیف 
درسي  ۲87

مهارت هاي زندگي  ۲88
مهارت هاي زندگي )براي کودکان(: پس من چی؟  ۲89

مهارت هاي زندگي براي کودکان )مجموعه(  ۲90
میان برهاي تربیتي )ویژه ي پدران و مادران(  ۲91

مي خواهم بنویسم: از جمله به پاراگراف  ۲9۲
میني بسكتبال   ۲93

نظریه ی برنامه درسي  ۲94
نقاشي با کاغذ رنگي سنا  ۲95

نقاشي روي سفال با مداد رنگي  ۲96
نقاشي قدم به قدم براي کودکان )۲ و 3(  ۲97

نقاشي و خالقیت  ۲98
نقاشي هاي زیبا براي قصه هاي شیرین  ۲99
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نقش رهبري معلم در ساختار آموزش  300
نقطه  301

نوآوري در یادگیري با تكالیف درسي خالق: راهنمایي براي 
آموزگاران، پدران و مادران  30۲

وایتهد و تعلیم و تربیت  303
ورزش ذهن: به همین سادگي  304

ورزش، نشاط کودکي راهنماي والدین و مربیان  305
وقتي که با هم هستیم  306

وقتي الکي عصباني مي شود )از مجموعه ی مهارت هاي 
زندگي(  307

همگامي ارزش یابي توصیفي با یاددهي - یادگیري  308
همه چیز روبه راه است  309

همه مي تونن خالق باشن 1  310
همه مي تو نن خالق باشن ۲  311
یاد بگیر  که   چطور  یاد بگیري  31۲

یاد بگیریم بشنویم، یاد بگیریم توجه کنیم  313
یادگیري چگونه یادگرفتن )مهارت هاي شناختي و فراشناختي 

یادگیري(  314
یادگیري خالق، کالس خالق: شیوه هاي عملي در پرورش 

خالقیت  315
یک موقعیت خاص به نام چندپایه: شیوه ي آموزش در کالس 

چندپایه در دوره ي ابتدایي  316
یونس)ع( در شكم نهنگ  317

یه چیزي شبیه...  318
100 نكته ي آموزشي براي تدریس علوم  319

100 نكته ي آموزشي براي تدریس مهارت هاي تفكر  3۲0
101 بازي فكري و 65 معما براي کودکان 6-10 سال  3۲1

1۲ اصل یاددهي- یادگیري در عمل  3۲۲
1۲0 نكته ي مهم براي اداره ي کالس  3۲3

1۲۲ نكته ي آموزشي براي تدریس ریاضیات  3۲4
۲۲۲ نكته براي پدران و مادران: راهنمایي براي یادگیري 

اثربخش، آموزش و آزمون هاي فرزندان  3۲5
365 روز سرگرمي  3۲6

365 فعالیت و سرگرمي براي دبستاني ها  3۲7
501 نكته براي معلمان  3۲8

نمايهها
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کلمات کلیدی
آموزش  17، ۲54، ۲93

آموزش ابتدایي  11، 13، 85، 143، 
316 ،۲44 ،187 ،175 ،171

آموزش اخالق  47
آموزش ادبیات فارسي  ۲9۲
آموزش از طریق بازي  116

آموزش اعداد  ۲67
آموزش اندیشه ورزي  ۲51

آموزش ایمني  1۲5
آموزش با شعر  41، 109، 111، ۲58

آموزش به کمک رایانه  ۲38
آموزش جغرافیا  ۲۲3، ۲50

آموزش خالقیت  70، 76، ۲40
آموزش خوش نویسي  17۲

آموزش دیني  135، 136، ۲8۲
آموزش رنگ آمیزي  ۲97

آموزش ریاضي  65، 187، 190، 194، 
3۲4 ،۲78

آموزش زبان فارسي  44
آموزش علوم  6، ۲4، 39، 5۲، 63، 

16۲ ،151 ،1۲9 ،119 ،106 ،94 ،74
آموزش علوم تجربي  60، 6۲، 65، 
 ،163 ،13۲ ،131 ،1۲8 ،110 ،107

۲59 ،۲۲5 ،183
آموزش فرایند پژوهش  1۲3

آموزش فلسفه  47، ۲۲8، ۲46
آموزش فلسفه براي کودکان  ۲۲6

آموزش قبل از مدرسه  ۲65
آموزش قرآن  59، ۲43
آموزش کار با رایانه  89

آموزش کودکان  30، 56، 71، 75، 
 ،141 ،139 ،138 ،1۲5 ،99 ،78 ،77
 ،315 ،31۲ ،۲86 ،۲48 ،۲01 ،199

174 ،3۲8 ،3۲1
آموزش مذهبي  69

آموزش معلم  36، 38
آموزش معلمان  133، 3۲3
آموزش مفهوم ساعت  ۲33

آموزش مهارت هاي زندگي  41، 
 ،196 ،161 ،134 ،11۲ ،109 ،10۲
 ،۲58 ،۲49 ،۲33 ،۲01 ،۲00 ،199

3۲0 ،۲80 ،۲76
آموزش والدین  1۲7، ۲0۲

آموزش هنر  86، 198، ۲41، ۲45، 
104 ،۲99 ،۲97 ،۲96 ،۲95 ،۲47
آموزش وپرورش  36، ۲05، ۲11، 

303 ،۲14 ،۲73
آموزش وپرورش ایران  14، ۲74

آموزش وپرورش تطبیقي  11، ۲1
آیات قرآن  68

آب  106
آب و هواي کوهستان  ۲55

آداب معاشرت  165
آدم)ع(  167

آدم هاي خوب و بد  ۲56
آرامش  10۲

آزار دیگران  ۲15
آزر بت تراش  ۲6

آزمایش  16، 5۲، 60، ۲08، ۲65، 
319

آزمایش هاي علمي  105
آزمون  1

آزمون و تمرین  190، ۲44
آزمون هوش  ۲

آزمون هاي هوش  3
آسایش  10۲

آسیب شناسي  4
آشنایي با حیوانات  113

آفرینش  ۲56
آلفرد آدلر  45
آلودگي  191

آلودگي محیط زیست  43
آمادگي جسماني  7، 305

آمریكا  11
آموختن  79، 145، 314، 3۲۲
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ابراهیم )ع(  ۲6، ۲8، 167
ابرهه  ۲3۲

ابزار تدریس  194
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سنجش استعداد  ۲0۲

سنجش و ارزیابي آموزشي  ۲04

سیره ي نبوي  83
سیستم عامل  ۲30

شاخص تربیت   ۲06
شاگردان  308

شب  16
شب و روز  146

شباهت  98
شباهت و تفاوت  61

شبكه ي جهاني وب  89
شبكه ي رایانه اي  ۲30

شب هاي مهم  163
شجاعت  154، 155

شعر  59، 69، 11۲، 135
شعر کودکان  ۲۲0

شعر مذهبي  83
شكار  149

شكرگزاري  193
شكست نور  ۲08

شكستن بت ها  ۲8
شكل  ۲97

شكل گیري شخصیت  15۲
شكم ماهي  317
شنا کردن  ۲۲5

شناخت در کودکان  145
شناخت شكل و فرم  ۲97

شناور شدن  ۲13
شوراي معلمان  ۲07

شهروندان  199
شهید مطهري  9۲

شیر  63
شیوه ی آموزش  ۲7۲، 316
شیوه ي بازیافت مواد  114

شیوه ي تدریس  3۲3
صدا  60

صداقت و وفاداري  91
صداها  ۲13

صرفه جویي  64، 114، 186
صلح  ۲56

صوت  ۲08

نمايهها
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ضرب المثل  ۲۲8، ۲46
ضربه  60

طبقه بندي اطالعات  8
طبیعت  114، ۲۲4، ۲97

طراحي آموزشي  ۲09، ۲10، 100
طراحي محتواي برنامه ی درسي  ۲11

طرح برنامه ي درسي  ۲94
طرح پرسش  111

طرح هاي تازه و ابتكار  174
طوفان  ۲17

عادات بد  134
عادات و رفتار  106، 113

عادات و رفتار حیوانات  40، 130، 147
عبدالعظیم کریمي  9۲

عدالت  ۲56
عزت نفس  ۲88

عشق  159
عشق مادر و فرزند  ۲67

عشق ورزي  ۲88
عصبانیت  30

علل مرگ  1۲1
علوم  148، ۲08، ۲65

علوم اجتماعي  169، 189
علوم تجربي  40، 90، 105، ۲00، 

۲۲4
علوم تربیتي  ۲، 3، 4، 14، ۲1، 4۲، 
 ،178 ،170 ،115 ،84 ،7۲ ،71 ،57
 ،۲69 ،۲46 ،۲39 ،۲۲8 ،۲11 ،۲03
 ،168 ،101 ،35 ،3۲۲ ،310 ،۲7۲

314 ،۲87 ،173
عمران روستایي  173
عملیات محاسبه  85

عواطف  ۲01
عواطف کودکان  49، ۲85
عوامل مؤثر بر تربیت  ۲06

غذا خوردن  114
غرور  ۲83

غلتیدن  16
غمگیني  30

غیبت  ۲15، ۲35
فارسي  ۲18، ۲63

فاطمه زهرا)س(  ۲35
فراشناخت  ۲9، ۲87، 314

فردا  16
فرزند جدید  134

فرزندپروري حیوانات  40
فرزندخواندگي  3۲
فرضیه سازي  184

فرورفتن  16
فشار  ۲13

فشار رواني  10۲
فشار رواني کار  ۲7۲

فشار رواني معلمان  ۲7۲
فشارهاي رواني  18

فصل ها  117، 146، ۲۲4
فعالیت بدني  7

فعالیت قرآني  67
فعالیت معني دار  ۲66

فعالیت و سرگرمي  319
فعالیت هاي شبانه  163

فعالیت هاي فكري  118
فعالیت هاي فوق برنامه  19، ۲37، 

۲73 ،313
فقر فرهنگي  ۲31
فكرهاي تازه  75

فلسفه براي کودکان  47، 50
فلسفه براي کودکان و نوجوانان  ۲51

فلسفه در دوره ي ابتدایي  1۲
فن نگارش  ۲9۲

فناوري  ۲30
فناوري آموزشي  100، 101

فناوري مطالعه  31۲
فنون تدریس  188

فهرست ارزیابي  36
فیزیولوژي  108

فیلسوف  303
فیلم آموزشي  ۲39

فیلم آموزشي در کالس درس  38

قایق  ۲13
قدرشناسي  18۲

قدرت سازگاري  ۲۲
قدرت یادگیري   169

قرآن  67، 9۲، ۲36
قرائت  67، ۲43
قصه درماني  3۲

قصه نویسي  ۲34
قصه هاي قرآن  167

قصه هاي مذهبي  ۲35
قطار  1۲0

قلمه زدن  180
قوانین  ۲5۲

قهر و آشتي  134، ۲01
کار با رایانه  8

کار گروهي  ۲0
کار گروهي در آموزش وپرورش  ۲03

کاربرد ریاضي  ۲78
کاردستي  104، ۲40، ۲41، ۲47، 

۲95 ،۲57
کاردستي با کاغذ  86
کارگاه آموزشي  315

کاموا  ۲41
کتاب درسي  175

کتاب دوزبانه  81، ۲00، ۲01
کتاب کار  ۲45

کشتي  1۲0، ۲13
کشیدن  ۲13

کالس درس  315
کالس سالم  ۲73

کالس داري  45، 93، ۲70، 3۲3
کلمات قصار  68
کلمه سازي  1۲6
کلیله و دمنه  70

کم توجهي در کودکان پر تحرک  185
کمربند ایمني  153

کم رویي  ۲89
کمک به نیازمندان  134

کمک کردن  114
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کمک هاي اولیه  74
کنترل احساسات  73

کنترل حرکات ظریف  ۲66
کنترل خشم  56، ۲01، 307، 311

کند و کاو مشترک  50
کودک معلول  309

کودکان  19، 155، ۲۲1، 305
کودکان ایراني  55
کودکان بیمار  193

کودکان تیزهوش  14۲، 170، ۲0۲
کوه نوردي  ۲55

کوه ها  ۲55
کیفیت  115

کیفیت فراگیر  160
گاز  158
گاو  131

گردآوري داده ها  1۲3
گردش فصل ها  ۲۲3

گرده افشاني  146
گرگ  148

گرگ ها  ۲59
گرما و سرما  ۲۲4
گزارش نویسي  ۲5

گفت وگو  49
گل قاصدک  90

گلستان شدن آتش  ۲7
گوسفند  131

گوش  61
گوش دادن  114

گوش کردن  306
گوشت  63

گوش ها  ۲00
گیاهان  146

لباس محلي پسران  ۲64
لباس محلي دختران  ۲64

لمس کردن  ۲13
مارها  149

ماز  84
مثبت اندیشي  ۲68

مثبت نگري  ۲01
محرک هاي عملي  88

محیط جنگل  16۲
محیط  زیست  60، 1۲۲، 191

محیط کالس  79
محیط یادگیري  94

مدارس بین الملل  ۲69
مدرسه  46، 

مدرسه ها  160
مدرسه ي شبانه روزي  ۲74

مدرسه ي هوشمند  ۲70
مدل مفهومي  176

مدیریت  160
مدیریت آموزشي  ۲69

مدیریت دانش  ۲70
مدیریت کالس  7۲، ۲04، ۲31، 

۲73
مدیریت و سازمان دهي  160

مدیریت و سازمان دهي آموزشي  ۲07
مدیریت هیجانات  18

مربیگري  ۲93
مرگ   ۲56

مرور درس ها  87
مزاحمت  ۲77

مسئله  3۲7
مسئولیت پذیري  15۲، ۲۲1، ۲90

مسابقه  66
مسابقه ي کانگورو  190، ۲78

مسافرت  1۲0
مسخره کردن دیگران  109، ۲75

مشارکت  165، 18۲، ۲90
مشارکت در مدیریت  300

مشارکت معلمان  ۲07
مشارکت والدین  99، 171، ۲37

مشارکت پذیري  49، ۲۲۲
مشكالت رفتاري کودکان  97

مشكالت رفتاري نوجوانان  ۲31
مشكل گشایي  165

مصرف  157

مصرف آب  114
مطالعه و فراگیري  1۲4

معرفت شناسي  47
معلم  ۲0

معلم نمونه  53
معلمان  ۲1۲، ۲73، 300

معلوالن  ۲71
معما  3۲1، 3۲6، 3۲7
معماهاي آموزشي  84

معماي عددي  3۲4
مغز انسان  3۲۲

مفهوم تربیت  ۲06
مقابله با استرس  ۲۲

منابع طبیعي  1۲۲
منحصر به فرد بودن  ۲00
منظومه ي شمسي  117

مواد باطله  ۲40
مواد غذایي  106
مواد معدني  63

موانع یادگیري  31۲
موزه  ۲16

موفقیت  80، 81
موفقیت آموزشي  ۲04
موفقیت تحصیلي  1۲4

موفقیت شغلي  168
مهاجرت  146، ۲53

مهارت گوش دادن  49
مهارت هاي اجتماعي  ۲0، ۲0، 55، 

۲88 ،۲66 ،۲56 ،۲49 ،114
مهارت هاي اجتماعي در کودکان  17، 

49
مهارت هاي اجرایي  ۲87
مهارت هاي ارتباطي  46

مهارت هاي تحصیلي   ۲68
مهارت هاي تفكر  3۲0

مهارت هاي حافظه  304
مهارت هاي حرکتي  181

مهارت هاي زندگي  18، 19، ۲3، ۲5، 
 ،1۲5 ،111 ،95 ،93 ،66 ،54 ،49

نمايهها
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 ،19۲ ،186 ،165 ،158 ،155 ،154
 ،۲53 ،۲5۲ ،۲۲۲ ،۲۲1 ،۲۲0 ،۲15
 ،۲84 ،۲77 ،۲75 ،۲65 ،۲6۲ ،۲61

307 ،۲90 ،۲88
مهارت هاي شناختي  ۲66، 314
مهارت هاي یادگیري  51، ۲39

مهرباني  49
میانه روي  19۲

میزان شناوري  16
میني بسكتبال  ۲93

میوه  63
میوه ها  110

ناتواني هاي یادگیري  ۲31
نارسا نویسي  ۲63

نارسایي هاي بینایي  103
ناسازگاري رفتاري  133

ناکامي  30
نشست کالسي  93

نشست هاي کالسي اثربخش  46
نظام آموزشي  115
نظریه پردازي  ۲94

نظریه ها  17
نظم  134

نظم و ترتیب  199
نقاشي  75، ۲45، ۲54، ۲95، ۲97، 

318 ،301 ،۲98
نقش ها  303

نقطه  301
نكات بهداشتي  156

نكته  3۲8
نكته هاي آموزشي  3۲4، 319

نگارش متن  8
نگاه تازه به اشیا  75

نماز  135، ۲8۲
نمایشگاه  301
نمرود  ۲6، ۲7
نوآوري  315

نور  106، ۲08
نور و سایه  60

نه گفتن  18۲، ۲90
نیاز موجودات زنده به آب  106

نیازهاي کودکان  ۲49
نیروي انساني  ۲74

نیروي جاذبه  5۲
نیروي ریشه  180

نینوا  317
واژه نامه  ۲18
والدین  ۲48
وایتهد  303

وب  ۲38
وب سایت ها  89

۲54 ،15  )Word( ورد
ورزش  134، ۲71، 304، 305

ورزش مدارس  53
وسایل آموزشي  118

وسیله ي نقلیه  1۲0، 153
وضو  ۲8۲

ویتامین  63
ویژگي هاي آب  5۲

ویژگي هاي دانش آموزان ابتدایي  4۲
ویژگي هاي عاطفي و اجتماعي 

دانش آموزان  33
ویندوز  15، ۲54

هدف  ۲88
هدف ها  303

هدف هاي آموزشي  34
هدیه  193

هدیه هاي آسماني  5
 هم اندیشي  58

هماهنگي دست-چشم  ۲66
همدلي  313

همسایه ها  134
همكاري در خانواده  199

هنجار مرجعي  1
هنر  188

هنر قطاعي  ۲95
هوا  106

هواپیما  1۲0

هوش  177، ۲98
هوش اخالقي  ۲49

هوش هیجاني  ۲۲، ۲3، 79، 93
هوش آزمایي  197، 3۲6

هوش آزمایي کودکان  ۲، 3
هوش هاي چندگانه  ۲63، ۲70

هویت  ۲56
یاد گرفتن  ۲56

یاددهي ـ یادگیري  33، 35، 4۲، 3۲۲
یادگیري  95، 141، 194، ۲14، 3۲7

یادگیري اثربخش  3۲5
یادگیري چگونه یاد گرفتن  314

یادگیري همراه با بازي  ۲63
یاریگري  199

یافتن اطالعات  8
یه قل دوقل  ۲4۲
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پدیدآورندگان

اسد زاده عطاري، هما  ۲33
اسماعیلي، ملیحه  74، 195
اسماعیلي، مینا  301، 318

افالطوني، نازنین  53
اکرم، حمیدرضا  198
انتظاریان، شهال  5۲

اورنگ، طوبا  161
اهوازیان، زهرا  97

ایماس، جناین  165، 18۲
ایماني مایوان، نسیبه  ۲41

ایماني، حدیث  56، 57
باتل، گیل  187

بارتل، آلیسون  3۲1
باس، مانجوال  ۲57

بالستر، کالوس   88
بخشعلي زاده، شهرناز  187، 3۲4

براز، طیبه  69
براون، سالي  7۲

براون، لوري کراسني  1۲0، 1۲1، 1۲۲
براون، مارک تولن  1۲0
براون، مارک تولن  1۲5

بربا، میشل  ۲48
برنشتاین، استن وجن  134

بروزي نیت، ناهید  147

بري، جوي  19۲، ۲15، ۲77
بریستو، بووي ـ دارل  80

بس، گریم  65
بگلي، الیزابت  138

بو، آندره  130، ۲19
بورژوا، پالت  58، ۲16، ۲17

بوشان، جورج  ۲94
بوکت، استیون  3۲0

بول، جین  ۲47
بهادرزاده، مامک  3۲3

بهبودي، منیژه  3۲
بهجت، احمد  ۲3۲

بهمئي، لیال  4۲، ۲09
بهمن زیاري، فرهاد  171

بهمن، شهناز  79
بهمن آزاد، مرتضي  ۲68

پاتر، رزماری لی  ۲39
پار، مانا  71

پارکر، ویكتوریا  106
پاالتیني، مارجي  ۲81

پرهام، مالي  ۲13
پالمر، دبورا  56

پناهي پروین  109
پندار، فراز  ۲67، ۲81

آتش پور، سیدحمید  ۲۲
آرچر، شارون  319

آردلي، نیل  180
آشناقاسمي، بنفشه  48

آقاجاني، زري  30۲
آقاحسیني، تقي  ۲70

آقازاده، محرم  100، 101، 173، ۲39، 
۲94

آلرتن، مایک  3۲4
آلمن، باربارا  ۲49

آنتوني، جوزف پاتریک  90
آیراسیان، پیتر  ۲04

آیرونز، کالوین ج.   85
ابراهیم حقي اوغلو، بلكیس  167

ابراهیمي لوبه، نسرین  47
ابراهیمي، مهتاب  148

احقر، قدسي  ۲9
احمدي، پروین  ۲11

ادیب، مریم  9۲
اژدري، فرح  77

اسپلمن، کورنلیا  ۲85، ۲86
اسپلیتر، لورنس جوزف  71

اسپنسر، مارتین  ۲93
استیر، دوگالد  166
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پندي، زهره  ۲78
پورثاني، مریم  16

پور حسیني، سیدعلي  ۲60، ۲79
پورمقدم، محمد  ۲93

پوریچلي، لویجي  16۲
پیت، آن  16

تاجیک پیر، عقیل  55
تانر، هوارد  1

تایزش، ساندرا  118
تبرایي، اعظم  139، 140، 15۲، 154، 

158 ،157 ،156 ،155
تبریزي، رضا  17۲

تبریزي، نرگس  51
تستا، فولویو  191

تمپلر، ریچارد  168
توراني، حیدر  160، 176

تیلور، پیتر  173
تیلور، هلن  146

تیموري، قاسم  194
جانسون، اسپنسر  81

جانسون، دیوید دبلیو  ۲03
جدیدي، حبیب اهلل  180

جزایري، علیرضا  18
جعفري، الله  ۲6، ۲7، ۲8، 317

جفرز، اولیور  ۲84
جالل نژاد، جمال  ۲98، ۲99

جاللي فراهاني، مجید  88
جنگینز، بگي جي  78
جوزي، حسین  188

جونز، سونیا  1
جوواني، کاویتسل  195

جهان بخش، زهرا  310، 311
جهانگیري، مینا  78

جهانیان نجف آبادي، امیر  56، 57، 
3۲1 ،۲87

جیحاني، حمید  59
چارمن، اندي  151
چارنیک، تیم  3۲6
چالونز، جک  ۲08

چیت ساز، محمدعلي  5
چیتي، آرنولد  ۲39

حاج بابایي، مرتضي  41، 111، ۲58
حاجي اسحاق، سهیال  14

حاجي بابایي، مرجان  31، 114
حاجي حسین نژاد، غالمرضا  46

حسام، بردیا  190
حسین خانزاده  فیروزجاه، عباسعلي  17

حسین زاده، فاطمه  153
حسیني ایرج، جالل الدین  33

حسیني، افضل السادات   315، 75، 
174

حسیني، مریم  11۲
حكیمي، آزاده  ۲40

حوریزاد، بهمن  ۲14
حیدري ابهري، غالمرضا  136

حیدري تفرشي، غالمحسین  ۲74
حیدري، روح اهلل  ۲۲8

خاطري، منا  159، 166
خاکسار، سعید  7۲، 80، 81، 134، 

168
خانجاني، علي  1۲6

خاوري، سروش  ۲۲0، ۲۲1، ۲۲۲
خدمتگزار، فاطمه  149

خوئي، رویا  6۲، 107، 110، 1۲8، 
 ،۲55 ،۲50 ،۲۲3 ،163 ،137 ،131

۲59
خوش نشین، شقایق  183

داروغكي، جواد  ۲44
دانش فر، حسین  ۲0

درایكورس، رودولف  45، ۲31
دروئن، سسیل  ۲0۲

دمیترویچ، سلین  ۲61، ۲6۲، 307
دنیلسون، شارلوت  300

دواي، تاکه او  11
دوبو، آلن  ۲0۲

دوبونو، ادوارد  48
دوگیبرت، فرانسواز  1۲8، 131، 137، 

۲55 ،۲50

دولوبیه، ماتیو  ۲56
دهستاني، منصور  ۲88

دیناروند، حسن  ۲10
ذبیحي، علي  ۲۲6

رؤوف، علي  44، ۲39
رابرت جي، مارزینو  ۲9
رابینسون، رابرت  183
رامشیني، فرشته  ۲83

راو، جولیان  ۲13
رجب زاده، شهرام  30

رجبي نژاد، رویا  7
رحماني، بهاءالدین  94

رحیمي تهراني، نیلوفر   ۲63
رحیمي نژاد، ویدا  ۲9۲

رزاقي کاشاني، مهدي  105، 108
رستگارپور، حسن  79
رشتچي، مژگان  50

رشیدي، الهه  85
رضازاده، حمیدرضا  169

رضا مهجور، سیامک  118
رضانیا، مریم  ۲45

رضوي، الهه  77
رضوي، سمیه  87

رمزي، رابرت دي.  3۲8
رنجبران، فاطمه  71

روحي، علیرضا  45، ۲31
روکا، نوریا  39، 119

روني، آن  8
رینولدز، پیتر  301، 318

زارعي، عباس  10
زارعي، میعاد  96

زنده بودي، مهران  ۲0۲
زیباکالم، فاطمه  303

ژوگال، سسیل  150
ساداتیان، سیداصغر  ۲89

ساکي، رضا  ۲05
ساالري، حسن  151، ۲۲9

سالینجر، امیلي  186
سراجي، فرهاد  ۲38

نمايهها
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سرکارآراني، محمدرضا  11
سرمد، غالمعلي  1۲
سسكین، استیو  ۲75

سعادت، هستي  ۲61، ۲6۲، ۲84، 307
سلحشور، ماندانا  133

سلطاني، اقدس  87
سلیقه دار، لیال   184

سیدناصري، فهیمه  84
سیریت، دان  ۲80

سیمن، رزي سوتر  ۲65، ۲66
شاپیرو، الرنس  10۲

شارپ، آن مارگارت  71
شاکري، مرضیه  ۲57

شاو، رون  ۲۲8، ۲۲9، ۲46
شاهري لنگرودي، سید جلیل  3۲، 

145
شایپرو، الرنس  313

شپرد، نلي  ۲47
شجرات، ندا  95

شر، باربارا  57
شریفان، احمد  ۲5
شریفان، امین  ۲5

شریفي، لیال  10۲، 313
شعباني، اسداهلل  135

شكري، فائزه  3۲7
شكوهي، ملیحه  60

شواخي، علیرضا  ۲۲7
شهبازي، مهدي  305
شهرتاش، فرزانه  50

شیخ، محمود  181
شیخي، شیرین  ۲34

شیوکومار، کي  91
صالحي طالقاني، امیر  19۲، ۲15، ۲77

صالحي اصفهاني، سهیال  ۲91
صیادلو، سعید  31۲
طائب، زهره  ۲47

طاهري، مرتضي  181
طوسي، شبنم  ۲57

طهماسبي، شهرزاد  305

طهوري، مهروش  165، 18۲
عابدي کرجي بان، زهره  38

عابدي، احمد  98، 185، ۲87، 314
عارف نیا، علي رضا  67
عاشورخاني، اکبر  ۲43

عاقلتر، سعیده  117، 199، ۲00، ۲01
عراقچي، مهشید  319

عزیزیان، سعید  ۲91
عسگري، مهناز  150، ۲18

عظیمي، ارشاد  304
علوي، سید حسین  54

علوي مقدم، بهنام  9
علیزاده، حمید  45، ۲31

علیزاده، صغري  9
عمیق، مجید  61، 8۲، 106، ۲۲5

غبرایي، طاهره  ۲4۲
غروي، امان نفس  36

فابر، آدل  73
فارمري، کریستین  94
فتاحي، شیما  6، 3۲6

فتحي، سپیده  ۲96
فرخ مهر، حسین  1۲7، 308

فرشچي، محمدجواد  93 
فرماني، زهرا  ۲90

فروتني، علي اکبر  ۲4
فرود، فرناز  ۲48، ۲49

فریدمن، کلر  306
فضلي، رخسار  115

فالحتي  نوین، تینا  31۲
فیروزبخت، مهرداد  19
فیروزي، رحمت  ۲68
فیستر، مارکوس  113

فیشر، رابرت  1۲، 144، 145
قائمي، فرنگیس  170

قادر، سیامک  197
قربان زاده، علي  1
قرباني، علیرضا  3

قرباني، قربانعلي  68
قوام، علي  185

قورچیان، نادرقلي  178
کاب، ویكي  5۲

کازراني، مینا  13
کاشف، میرمحمد  ۲71

کاظمي، احسان  ۲۲، ۲46
کاظمي، فهیمه  88

کاواشیما، ریوتا  304
کاویتسل، جوواني  74
کرامتي، هادي  ۲04

کرسول، جان دبلیو  189
کرفت، آنا  76

کرمي، رمضان  ۲37
کرمي، کالرا  113

کرنسكي، استیون  1۲5
کروبي، هایده  64، ۲85، ۲86

کریستیني، ارمانو  16۲
کریمي، عبدالعظیم  4

کریمي، فرزانه  49، 130، ۲19
کشاورز، محمدعلي  ۲97

کفاش، حمیدرضا  38
کلر، لولین  114

کلمن، مارسي  196
کلیت، مري  1۲3

کم، فیلیپ  50
کوالي، جوي  199، ۲00، ۲01

کوروساوا، یوکیكو  104
کوولي، سو  95، 96، 97

کیان پور، سارا  ۲5۲
کیملن، لسلي  ۲67

گانزي، کریستین  148، 149
گرامي، محمدحسن  177، 179

گروه نویسندگان  64، 143، ۲07
گرین، جن   114

گالور، دیوید  105
گلرسن، روت  60

گلي یوري، دبي  159
گودرزي، ابوالفضل  7

النسینا، میشل  6۲
لچر، دنیس بي.  3۲
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لشكري، معصومه  ۲44
لشگري، ویدا  1۲0، 1۲1، 1۲۲، 1۲5

لطف اهلل، داود  ۲۲4
لطفي پور، لیال  144

لولین، کلر  153، ۲76
لیدي، لورین  43
لیک، دایان  61

مافیني، هلن  79
ماهوتي، مهري  164

مثمري، پریسا  65
مجدفر، مرتضي  37، 46، 70، 30۲، 

3۲8 ،3۲5
محبوبي، مهران  91

محسن پور، بهرام  ۲1
محمد پور، الناز  66

محمدپور، ساناز  39، ۲76
محمدي باغمالیي، حیدر  ۲73

محمدي روزبهاني، کیانوش  1۲4
محمود کالیه، سهیال  78

محمودي، نرگس  ۲
محمودیان، مسعود  306

مرادي، محمدحسین  ۲53
مزیناني، محمود  8، ۲13

مزیناني، نونا  13
مسرور، نصرت  43، 191

مسعودي، امیتسا  63
مشاري، مرجان  119، 309

مظفر نژاد، فاطمه  116
معافي، محمود  3۲0

معتمدي، وحید  89، 300
معراج، فیروزه  1۲9
معیني، مهدي  86

مقصودي، سوده  15
مقصودي، مجتبي  ۲69
مک گرگور، سینتیا  77

مال محمدي، مجید   ۲36
ملحاني، پریوش  ۲09
ملک، هما  ۲30، ۲54

ملكي، حسن  ۲06

منوچهري، محمد  ۲95
مور- الینوس، جنیفر  31، 66، ۲5۲، 

309 ،۲53
مورداک، کت  ۲0

مورگان، سالي  108
موسوي، حمیده  ۲56

موسوي، فاطمه سادات  73
مهاجراني، محمد  83
مهدوي، معین  16۲

مهدي ضرغامیان  ۲18
مهرابي زاده هنرمند، مهناز  1

میرشاهي، آفرین  193
میرشفیعي لنگري، داود  99، 316

میكاني، عباس  103، 14۲
مینرز، چري ج.  49، ۲۲0، ۲۲1، ۲۲۲

ناجي، سعید  ۲51
نادري، ناصر  ۲8۲

ناصري، مسلم  ۲35
ناکامورا، ریموند ام.  ۲73

نامكا، لین  ۲3
نامال کین، رنیت  3۲۲

نان، دانیل  61
نجاتي، فخرالدین  ۲56

نصیرنیا، حسن  ۲65، ۲66
نعلبندي، مهدي  167

نقیه، مجید  ۲1۲
نلسن، جین  46، 93

نودینگر، نل  ۲۲7
نوراني، مهدي  76

نوروز زاده، رضا  173
نوري امام زاده اي، اصغر  3۲۲

نوریان، محمد  175
نوزرآدان، مریم  143
نیازي، محسن   10

نیكر، دایان  8۲
واعظي، منوچهر  170

والپول، برندا  117
واندویل، اگنس  6۲، 107، 110، 163، 

۲59 ،۲۲3

وایت هاوس، پاتریشیا  16، ۲۲5
وبر، بلیندا  116، 147

وحیدي، آرام  186، 196، ۲80
ورنون، آن  19

وکیلي، نسرین  40، 90
هاجكینز، فران  40

هارتني، الیزابت  ۲7۲
هاشمي، شهره  58، ۲16، ۲17

هامفري، پائول  ۲۲4
هرتن، کرک  103

همایون روز، پریسا  ۲08
همراز، زهره  141
هوبارد، ران  31۲

هوسي، محمود  146
هونگ، کالریس  30

هویت، سالي  6، 63، 1۲9
هیدن، مري  ۲69

هیرادفر، پریچهر  ۲7۲
هیلر، رجینا  169

هیئت تحریریه نشر براق  13۲
یارعلي، جواد  35

یاري دهنوي، مراد  ۲۲8
یانگ، جاني  3۲3

یعقوبیان، محمد  104
یوسفي، حمیدرضا  34
یوسفي، نصرت اهلل  ۲3

نمايهها



199پايهیدومابتدايی

موضوع درسی

تربیت بدني
305 ،۲93 ،۲4۲ ،181 ،88 ،55 ،54 ،53 ،7

تعلیم و تربیت دیني
 ،193 ،167 ،164 ،136 ،135 ،1۲1 ،9۲ ،83 ،78 ،69 ،5

۲8۲ ،۲79 ،۲60 ،۲36 ،۲35 ،۲3۲

تعلیمات اجتماعي
 ،166 ،159 ،138 ،1۲۲ ،111 ،109 ،74 ،58 ،43 ،41
 ،۲67 ،۲64 ،۲56 ،۲17 ،۲16 ،199 ،195 ،191 ،184

306 ،۲84

تفکر و پژوهش
 ،77 ،75 ،70 ،57 ،50 ،48 ،37 ،3۲ ،۲9 ،۲5 ،1۲ ،10
 ،۲05 ،197 ،189 ،177 ،174 ،145 ،144 ،141 ،1۲3
 ،31۲ ،311 ،310 ،304 ،۲51 ،۲46 ،۲38 ،۲۲8 ،۲۲6

3۲1 ،315

رایانه
۲54 ،۲30 ،89 ،15 ،8

ریاضي
 ،۲78 ،۲67 ،۲33 ،197 ،194 ،190 ،187 ،85 ،8۲ ،65

3۲4

زبان آموزي
۲9۲ ،۲83 ،۲63 ،۲34 ،۲18 ،143 ،1۲6 ،91 ،51 ،44 ،9

علوم تجربي
 ،90 ،65 ،63 ،6۲ ،61 ،60 ،5۲ ،43 ،40 ،39 ،۲4 ،16 ،6

 ،119 ،117 ،116 ،113 ،110 ،108 ،107 ،106 ،105 ،94
 ،148 ،147 ،146 ،13۲ ،131 ،130 ،1۲9 ،1۲8 ،1۲۲
 ،۲08 ،۲00 ،191 ،183 ،180 ،163 ،16۲ ،151 ،149
319 ،۲81 ،۲66 ،۲65 ،۲59 ،۲۲5 ،۲۲4 ،۲19 ،۲13

علوم تربیتي
 ،35 ،34 ،33 ،31 ،۲3 ،۲۲ ،۲1 ،14 ،13 ،11 ،4 ،3 ،۲ ،1

 ،79 ،76 ،73 ،7۲ ،71 ،68 ،56 ،47 ،46 ،45 ،4۲ ،38 ،36
 ،10۲ ،101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،93 ،84 ،81 ،80

 ،161 ،160 ،14۲ ،133 ،1۲7 ،1۲4 ،118 ،115 ،103
 ،179 ،178 ،176 ،175 ،173 ،171 ،170 ،169 ،168
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 ،۲11 ،۲10 ،۲09 ،۲07 ،۲06 ،۲04 ،۲03 ،۲0۲ ،185
 ،۲49 ،۲48 ،۲39 ،۲37 ،۲31 ،۲۲9 ،۲۲7 ،۲14 ،۲1۲
 ،۲91 ،۲87 ،۲74 ،۲73 ،۲7۲ ،۲71 ،۲70 ،۲69 ،۲68
 ،3۲۲ ،316 ،314 ،313 ،308 ،303 ،30۲ ،300 ،۲94

3۲8 ،3۲5 ،3۲3

عمومي
3۲7 ،3۲6 ،۲44 ،87

قرآن
317 ،۲43 ،67 ،59 ،۲8 ،۲7 ،۲6

کتاب هاي مرجع
 ،163 ،151 ،150 ،137 ،131 ،1۲8 ،110 ،107 ،6۲

۲59 ،۲55 ،۲50 ،۲۲3 ،۲19 ،۲18

مهارت هاي زندگي
 ،1۲0 ،114 ،11۲ ،66 ،64 ،49 ،30 ،۲0 ،19 ،18 ،17
 ،156 ،155 ،154 ،153 ،15۲ ،140 ،139 ،134 ،1۲5
 ،۲00 ،199 ،196 ،19۲ ،186 ،18۲ ،165 ،158 ،157
 ،۲58 ،۲56 ،۲53 ،۲5۲ ،۲۲۲ ،۲۲1 ،۲۲0 ،۲15 ،۲01
 ،۲86 ،۲85 ،۲81 ،۲80 ،۲77 ،۲76 ،۲75 ،۲6۲ ،۲61

3۲0 ،318 ،309 ،307 ،301 ،۲90 ،۲89 ،۲88

هنر
 ،۲47 ،۲45 ،۲41 ،۲40 ،198 ،188 ،17۲ ،104 ،86

۲99 ،۲98 ،۲97 ،۲96 ،۲95 ،۲57

نمايهها
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مخاطب
دانش آموز

 ،49  ،43 31، 39ـ41،   ،30  ،۲8 ۲6ـ   ،18  ،16  ،15  ،8  ،6
 ،91  ،90  ،88 8۲ـ   ،75  ،74  ،71 69ـ   ،67 56ـ   ،5۲  ،51
98، 104ـ 114، 116، 117، 119ـ 1۲۲، 1۲5، 1۲6، 1۲8ـ 
13۲، 134ـ140، 143، 144، 146ـ 159، 161ـ 167، 180، 
 ،۲۲5 ۲15ـ   ،۲13  ،۲08  ،۲01 191ـ   ،186  ،184 18۲ـ 
 ،۲6۲ ۲5۲ـ   ،۲50  ،۲47  ،۲45 ۲43ـ   ،۲41  ،۲36 ۲3۲ـ 
 ،۲99 ۲95ـ   ،۲90  ،۲86 ۲79ـ   ،۲77 ۲75ـ   ،۲67 ۲64ـ 
301، 304، 306، 307، 309ـ 311، 317، 318، 3۲1، 3۲6، 

3۲7

دانشجویان مراکز تربیت معلم
303 ،187 ،177 ،160 ،141 ،48 ،36 ،۲9 ،10 ،5

کارشناس
۲69 ،۲۲7 ،115 ،68 ،47 ،۲9 ،10 ،3

مدیر
 ،173 ،170 ،168 ،160 ،101 ،100 ،81 ،80 ،68 ،۲9 ،4
 ،۲94 ،۲74 ،۲70 ،۲69 ،۲38 ،۲11 ،۲07 ،۲06 ،۲03 ،176

304

مربي بهداشت
۲4

مشاور
 ،۲89 ،۲06 ،۲0۲ ،179 ،170 ،115 ،10۲ ،57 ،۲۲ ،3 ،۲

3۲1 ،304

معلم
1ـ 5، 7، 9ـ 14، 17ـ ۲5، ۲9، 31ـ 38، 4۲، 44ـ 48، 50، 
51، 53ـ 57، 59، 68، 70، 7۲، 75ـ 79، 89، 9۲ـ 103، 
 ،145 ،144 ،14۲ ،141 ،136 ،135 ،133 ،1۲7 ،1۲3 ،115
150، 160، 169، 170، 17۲ـ 175، 177ـ 179، 181، 185، 
 ،۲31 ۲۲6ـ   ،۲14  ،۲1۲ ۲09ـ   ،۲07 ۲03ـ  187ـ190، 
۲68ـ   ،۲63  ،۲51  ،۲49  ،۲48  ،۲46  ،۲4۲  ،۲40 ۲37ـ 
30۲ـ   ،300  ،۲94 ۲9۲ـ   ،۲89 ۲87ـ   ،۲78  ،۲76  ،۲73

305، 308، 310ـ 316، 319ـ 3۲4، 3۲8

والدین
 ،96 ،78 ،77 ،73 ،70 ،68 ،57 ،36 ،3۲ ،31 ،۲4 ،۲۲ ،17
 ،171 ،170 ،145 ،133 ،1۲7 ،1۲4 ،118 ،10۲ ،99 ،97
 ،۲89 ،۲87 ،۲71 ،۲69 ،۲49 ،۲40 ،۲37 ،۲0۲ ،179 ،174

3۲5 ،3۲1 ،313 ،311 ،304 ،30۲ ،۲91
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درهمكرد نام ناشر و عنوان کتاب
آییژ

44. انشا درس روییدن در خود؛ 100. تكنولوژي آموزشي: بر 
پایه رویكرد ساخت گرایي؛ 101. تكنولوژي آموزشي: راهنماي 
پژوهشگر  را  فراگیران  چگونه   .1۲3 آموزشي؛  مواد  تولید 
تربیت کنیم؟ راهنماي گام به گام آموزش فرایند پژوهش؛ 
173. راهنماي برنامه ریزي درسي مشارکتي؛ 189. روش هاي 
گروه ها :  در  فراگیران  سنجش   .۲03 ترکیبي؛  پژوهش 
 .۲06 فردي؛  پاسخگویي  و  گروهي  مسؤلیت پذیري  ارتقاء 
شاخص هاي تربیت؛ ۲10. طراحي آموزشي براي اثربخشي 
تدریس؛ ۲11. طراحي و سازماندهي محتواي برنامه درسي؛ 
۲38. کاربرد ابزار هاي اینترنتي در آموزش و پژوهش: راهنماي 
استفاده از اینترنت براي اعضاي هیات علمي دانشگاه ها و...؛ 

۲39. کاربرد تلویزیون در آموزش؛ ۲94. نظریه برنامه درسي

ابوعطا
9. آموزش امال همراه با شیوه هاي خالق و متنوع و ارزش یابي 
کودکان  به  هیجاني  آموزش هوش  امال؛ ۲۲.  در  توصیفي 
فلسفه:  آموزش  مربیان(؛ ۲46. کالس  و  والدین  )راهنماي 

بهبود مهارت هاي تفكر و انگیزه ي یادگیري

افق
۲6. ابراهیم )ع( به دنیا آمد؛ ۲7. ابراهیم )ع( در آتش؛ ۲8. 

ابراهیم )ع( در بتخانه؛ 317. یونس)ع( در شكم نهنگ

آبشن
91. تدبیر شیر؛ ۲83. مورچه و فیل

آراد کتاب
دوره ي  بر  تأکید  )با  یادگیري  و  یاد دهي  نوین  الگوهاي   .4۲
ابتدایي(؛ ۲09. طراحي آموزشي )مفاهیم، رویكردها و راهبردها(

آزاد مهر
141. خالقیت )آموزش خالقـ  تفكر خالق(

آواي دانش گستر
170. راهكار شناخت فرزند تیزهوش

آواي نور
89. تحقیق و استفاده از اینترنت و شبكه جهاني وب براي دانش 
پژوهان؛ 103. توان بخشي و آموزش و پرورش دانش آموزان 
آسیب دیده ي بینایي در مدارس عادي؛ 14۲. خالقیت و تفكر 
)روان شناسي و آموزش و پرورش کودکان تیزهوش و خالق(؛ 
فكري  مهارت هاي  پرورش  درس:  کالس  در  فلسفه   .۲۲8

دانش آموزان و ایجاد انگیزه در آنان براي یادگیري

آوین
۲0۲. سنجش استعداد کودکان؛ 3۲3. 1۲0 نكته ي مهم براي 

اداره ي کالس
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امرود
37. ازوپ در کالس درس: بازي ها، فعالیت ها و پژوهش هاي 
ازوپ؛  افسانه هاي  و  تمثیل ها  مبناي  بر  خالقیت محور 
پرورش  براي  طرحي  درس:  کالس  در  مثبت  انضباط   .46
دانش آموزان بر مبناي مهارت هاي زندگي و هوش هیجاني؛ 
70. بیدپا در کالس درس: بازي ها،  فعالیت ها و پژوهش هاي 
خالقیت محور بر مبناي تمثیل ها و افسانه هاي کلیله و دمنه 
براي توسعه ی سواد خواندن در میان دانش آموزان دبستاني؛ 
30۲. نوآوري در یادگیري با تكالیف درسي خالق، راهنمایي 
براي آموزگاران، پدران و مادران؛ 3۲5. ۲۲۲ نكته براي پدران و 
مادران: راهنمایي براي یادگیري اثربخش، آموزش و آزمون هاي 

فرزندان

انجمن اولیا و مربیان
133. خانواده، کودک و مدرسه؛ ۲37. کارآمدي فعالیت هاي 

مكمل و فوق برنامه بر یادگیري

اندیشه معاصر
براي  رواني  فشارهاي  وکاهش  آرامش  ایجاد  تمرین   .10۲

کودکان؛ 313. یاد بگیریم بشنویم یاد بگیریم توجه کنیم

ایران بان
48. ایده ي خالق؛ 31۲. یاد بگیر  که   چطور  یاد بگیري

بامداد کتاب
7. آمادگي جسماني به زبان ساده؛ 53. بازي هاي دبستاني و 
ورزش؛ 88. تجربیات حرکتي در کودکان: اثرات کمبود آن ـ 
راهكارهاي عملي براي رفع آن ها؛ 181. رشد و تكامل حرکتي 
و  والدین  راهنماي  کودکي  نشاط  ورزش،  و جسماني؛ 305. 

مربیان

برترین اندیشه
98. تكنیک های افزایش هوش، دقت، توجه و حافظه کودکان 
در  اجرایي  مهارت هاي   .۲87 کارت(؛  )مجموعه  نوجوانان  و 
مدرسه: برنامه ریزي، سازماندهي، مدیریت زمان، توجه، حافظه 
و فرا شناخت در انجام تكالیف درسي؛ 314. یادگیري چگونه 

یادگرفتن )مهارت هاي شناختي و فراشناختي یادگیري(

بشیر علم و ادب 
 ۲۲6. فلسفه براي کودکان

بصائر
3۲1. 101 بازي فكري و 65 معما براي کودکان 6-10 سال

به تدبیر
۲3. آموزش هوش هیجاني به کودکان: پنجاه تمرین جالب 

براي خانواده ها، آموزگاران و روان درمانگران

به نشر
شگفت انگیز  دانستني هاي   .146 مهربان؛  خداي  خدا   .135
زي؛  حیوانات شب  درباره ي  دانستني هایي  )مجموعه(؛ 147. 
148. دانستني هایي درباره ي گرگ هاو سگ هاي وحشي؛ 149. 
دانستني هایي درباره ي مارها؛ ۲35. قصه هاي شیرین از زندگي 
معصومین )مجموعه(؛ ۲41. کاموا ها؛ ۲64. ما بچه هاي ایران: 
مجموعه ي رنگ آمیزي براي پسران و دختران )مجموعه(؛ 310. 
همه مي تونن خالق باشن 1؛ 311. همه مي تو نن خالق باشن ۲

بین المللي گاج
1۲. آموزش تفكر؛ 79. پرورش هوش هیجاني کودکان؛ ۲04. 
سنجش کالسي: مفاهیم و کاربردها؛ ۲1۲. ظرافت هاي معلمي: 
اساتید؛ ۲30.  دبیران و  براي معلمان،  نكته ي کاربردي   678
معلمان(؛   ICT( معلمان  براي  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري 
۲54. کودکان الكترونیكي؛ 300. نقش رهبري معلم در ساختار 

آموزش؛ 304. ورزش ذهن به همین سادگي

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
3۲. ارتباط با کودکان از طریق داستان: استفاده از داستان براي 
آسان سازي برقراري ارتباط با کودکان؛ 145. داستان هایي براي 
فكر کردن؛ ۲51. کندوکاو فلسفي براي کودکان و نوجوانان )ج. 

اول(: گفت وگو با پیشگامان انقالب نو در تعلیم و تربیت

پلک
55. بازي هاي فراموش شده

پنجره
61. ببین و مقایسه کن )مجموعه ي هشت جلدي(

نمايهها
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پیام آزادي
104. جادوي کاغذ )مجموعه(

پیدایش
8. آموزش ICT براي کودکان )مجموعه(؛ 16. آموزش مفاهیم 
)مجموعه(؛ 1۲9.  است  من خوب  براي سالمتي  علوم؛ 63. 
حواس پنج گانه )مجموعه(؛ ۲13. علوم تجربي )مجموعه(؛ ۲۲4. 

فصل ها و نشانه ها )مجموعه(؛ ۲47. کالس هنر )مجموعه(

پیشروان
در  را  فرزندانمان  چگونه   .1۲4 ابتدایي؛  دوم  تابستانه ي   .87
تحصیل یاري کنیم؟؛ ۲71. مدیریت اوقات فراغت و تفریحات 

سالم

پیک ادبیات
۲90. مهارت هاي زندگي براي کودکان )مجموعه(

پیک دبیران
58. باشگاه سري فرانكلین؛ 85. پیش به سوي مهارت هاي 
اولیه ي ریاضي؛ ۲16. فرانكلین و دوستانش به موزه مي روند؛ 

۲17. فرانكلین و رعد و برق

ترآوا
144. داستان هایي براي شروع تفكر

تزکیه
160. درآمدي بر مدیریت فرایندمدار در مدرسه

تیز هوشان برتر
هوشي  ضریب  تعیین  کودکان:  روان شناختي  آزمون هاي   .3
کودکان I.Q؛ تعیین شخصیت کودکان؛ 109. جریمه ها کجا 

میرن؟

تیمورزاده
31. اختالل در خواندن؛ 39. اشیا از چه ساخته شده اند؟؛ 66. 
باید...؟  برنده شدن همه چیز نیست!؛ 74. پرستار؛ 114. چرا 
)مجموعه(؛ 119. چگونه به اطراف حرکت مي کنیم؟؛ 153. در 
خیابان؛ 195. ساختمان گر؛ ۲5۲. کودک بودن سخت است؛ 
۲53. کودک جدید در محله؛ ۲76. مراقب باش ! در خانه؛ 309. 

همه چیز روبه راه است

ثامن الحجج
10. آموزش بر پایه ي تفكر خالق

جمال
136. خدا شناسي قرآني کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان 

و نوجوانان درباره ی خدا

جیحون
۲88. مهارت هاي زندگي

چکه
13۲. حیوانات وحشي؛ 183. رفتن به دندان پزشكي

حفیظ
54. بازي  هاي دبستاني، پرورشي، بومي و محلي؛ 303. وایتهد 

و تعلیم و تربیت

خیام آزمون
آزمون هاي   .3 I.Q؛  هوشي  ضریب  تعیین  آزمون هاي   .۲
IQ؛  کودکان  هوشي  ضریب  تعیین  کودکان:  روان شناختي 

تعیین شخصیت کودکان؛ 109. جریمه ها کجا میرن؟

دارکوب
استاندارد  با آخرین  الكترونیكي مطابق  15. آموزش کودکان 

ICDL جهاني

دانژه
آموزش   .19 )مجموعه(؛  زندگي  مهارت هاي  آموزش   .18
مهارت هاي زندگي: رشد هیجاني، اجتماعي، شناختي و خود؛ 
۲31. فنون مدیریت کالس »رویكرد روان شناختي به به سازي 

آموزش و ارتباطات مدرسه«

دانش آفرین
68. به یاد داشته باشیم؛ 99. تكلیف شب؟؟؟!!! در دوره ي ابتدایي؛ 
178. راهنماي عملي طراحي آموزشي به همراه نمونه هایي از 
طراحي آموزشي در دوره هاي تحصیلي؛ ۲05. سواد پژوهشي 
معلم: راهنمایي براي ژرف اندیشي درباره ي یاددهيـ  یادگیري؛ 
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۲98. نقاشي و خالقیت؛ ۲99. نقاشي هاي زیبا براي قصه هاي 
ابتدایي؛ 316.  اول، دوم و سوم  پایه هاي  شیرین: مخصوص 
یک موقعیت خاص به نام چندپایه: شیوه ي آموزش در کالس 

چندپایه در دوره ي ابتدایي

دفتر پژوهش هاي فرهنگي
۲4۲. کاوشي نو در بازي هاي سنتي: آشنایي با بازي یه قل دو قل 
و مقایسه آن با بازي اوشینگ )اتداما( ژاپني و دیگر بازي هاي 

مشابه در جهان

ذکر
6. آغاز یادگیري علم براي کودکان: آشنایي با حواس پنج گانه؛ 
برای  پیچ  در  پیچ   .84 )مجموعه(؛  کوچک  احساسات   .30
کودکان دبستانی )3 و 4(؛ ۲3۲. فیل ابرهه؛ ۲8۲. من نماز را 

دوست دارم: آموزش شیرین نماز به کودکان

رسالت قلم
احتیاج  به چه چیزهایي  باریک؛ 106. جان داران  8۲. پهن و 

دارند؟ )مجموعه(؛ ۲08. صدا و نور

رسش
1. آزمون و ارزیابي؛ 45. انضباط بدون اشک: چگونه تعارضات 
را در کالس درس کاهش دهیم و فضایي توأم با همكاري 
پرورش خالقیت در کودکي؛ 94. تشویق  ایجاد کنیم؟؛ 76. 
دانش آموزان به آموختن علوم تجربي؛ 95. تشویق دانش آموزان 
به خالقیت؛ 97. تشویق  به تفكر؛ 96. تشویق دانش آموزان 

کودکان به رفتار صحیح

رشد اندیشه
99. تكلیف شب؟؟؟!!! در دوره ي ابتدایي؛ 178. راهنماي عملي 
طراحي آموزشي به همراه نمونه هایي از طراحي آموزشي در 
دوره هاي تحصیلي؛ ۲98. نقاشي و خالقیت؛ ۲99. نقاشي هاي 
زیبا براي قصه هاي شیرین: مخصوص پایه هاي اول، دوم و 
سوم ابتدایي؛ 316. یک موقعیت خاص به نام چندپایه: شیوه ي 

آموزش در کالس چندپایه در دوره ي ابتدایي

رشد فرهنگ
17. آموزش مهارت هاي اجتماعي به کودکان و نوجوانان

رهنما
۲9۲. مي خواهم بنویسم: از جمله به پاراگراف

زرباف اصل
۲5. آنچه هر معلم باید بداند: آموزش مهارت هاي پژوهش

انساني  علوم  کتب  تدوین  و  مطالعه  سازمان 
دانشگاه ها  )سمت(

۲1. آموزش و پرورش تطبیقي: مباني، اصول و روش ها؛ 187. 
روش تدریس ریاضي در دوره ي ابتدایي

سازوکار
93. تربیت سالم در مدرسه؛ 16۲. دنبالم بیا!

ساسان
118. چگونه با کودک خود بازي کنیم؟

شایان نمودار
۲4. آنچه باید از سالمت دهان و دندان بدانید

شرکت انتشارات فني ایران
روز  کودکان؛ 186.  براي  برق  زباله؛ 64.  دست  از  امان   .43
فري  باشید؛ ۲۲0.  سبز  زباله؛ 196.  زباله،  پاک؛ 191.  زمین 
کوچولو توهر کار سعي مي کنه هزار بار؛ ۲۲1. فري کوچولو 
دریافته کار مهم بازیافته؛ ۲۲۲. فري کوچولو راضیه تو نوبت 
بازیه؛ ۲61. الکي دوست پیدا مي کند؛ ۲6۲. الکي نوبتي بازي 
مي کند؛ ۲67. مامانم همیشه دوستم دارد!؛ ۲75. مرا مسخره 
نكن!؛ ۲80. من دنیا را دوست دارم؛ ۲81. من نبودم، دندونم 
بود: توضیح دندان شیري براي بچه ها؛ ۲84. موشک کاغذي 
)داستاني درباره ي ارزش درخت(؛ ۲85. موشي و دردسرهایش؛ 

۲86. موشي و دلتنگي؛ 307. وقتي الکي عصباني مي شود

شورا
دوره ي  درسي  کتاب هاي  محتواي  تحلیلي  راهنماي   .175

ابتدایي

شهر قلم
13۲. حیوانات وحشي؛ 183. رفتن به دندان پزشكي

نمايهها
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شهرتاش
هم  با   .50 کوچک؛  بچه هاي  براي  بزرگ  ایده هاي   .47
بیمارستان   .71 کالس؛  براي  فلسفي  کندوکاو  کردن:  فكر 
عروسک ها: همراه با کتاب راهنماي معلم »با دنیاي من آشنا 
شوید«: کندوکاوهاي فلسفي براي کودکان دوره ي پیش دبستان 

و سال هاي اول دوره ي ابتدایي

شهید حسین فهمیده
3۲1. 101 بازي فكري و 65 معما براي کودکان 6-10 سال

صابرین
۲48. کلیدهاي پرورش رفتار و ارزش هاي اخالقي در کودکان و 
نوجوانان؛ ۲49. کلید هاي تربیت کودکان و نوجوانان )مجموعه(

صورتگر
۲7۲. مدیریت فشار عصبي معلمان

ضریح آفتاب
5. آشنایي با تدریس کتب هدیه هاي آسمان؛ 67. به نام خداوند 

رنگین کمان: مجموعه فعالیت هاي یاددهي

طبیب
31. اختالل در خواندن؛ 39. اشیا از چه ساخته شده اند؟؛ 66. 
باید...؟  برنده شدن همه چیز نیست!؛ 74. پرستار؛ 114. چرا 
)مجموعه(؛ 119. چگونه به اطراف حرکت مي کنیم؟؛ 153. در 
خیابان؛ 195. ساختمان گر؛ ۲5۲. کودک بودن سخت است؛ 
۲53. کودک جدید در محله؛ ۲76. مراقب باش ! در خانه؛ 309. 

همه چیز روبه راه است

طراحان ایماژ
143. خواندن و فهمیدن: کتاب کار براي پایه ي اول و دوم 
دبستان؛ ۲۲9. فلسفه در کالس درس: راهكاري براي پرورش 

دانش  آموزان اندیشمند

طلوع دانش
۲73. مدیریت کالس درس سالم: انگیزش، ارتباط، و انضباط

عابد
 .۲69 مدرسه؛  راهبردي  برنامه ریزي  عملي  راهنماي   .176

مدارس بین الملل: رشد و گسترش

عاشورخاني
۲43. کتاب آموزش و کار کودک ۲

عروج اندیشه
59. باغ قرآن؛ 116. چرا جانوران بازي مي کنند و سؤال هاي 
دیگري درباره ي چرخه هاي زندگي؛ 117. چرا خورشید طلوع 
مي کند و سؤال هاي دیگري درباره ي زمان و فصل ها؛ 193. 
زیر سایه ي خدا؛ 199. سالمت اجتماعي کودکان )مجموعه(؛ 
۲00. سالمت جسمي کودکان )مجموعه(؛ ۲01. سالمت رواني 
کودکان )مجموعه(؛ ۲60. گوسفند ها و باغ انگور؛ ۲79. مگس 

دانا

فاطمي
۲0. آموزش و ارزش  یابي مهارت هاي زندگي )مجموعه(؛ 190. 
کانگورو  ریاضي  مسابقه ي   .۲78 ۲؛  1و  کانگورو  ریاضیات 

۲010-۲00۲ )دوره ي ابتدایي(

قاصدسحر
319. 100 نكته ي آموزشي براي تدریس علوم

قدیاني
49. با هم بودن را یاد بگیریم )مجموعه(؛ 1۲0. چگونه به سفر 
برویم؟؛ 1۲1. چگونه زندگي و مرگ را بشناسیم؟؛ 1۲۲. چگونه 
سیاره ي خود را پاک نگه داریم؟؛ 1۲5. چگونه مواظب خود 
باشیم؟؛ 130. حیوانات از همه رنگ )مجموعه(؛ 165. دوستان 
خوب )مجموعه(؛ 17۲. راهنماي آموزش و تدریس مجموعه 
کتاب هاي زیبا بنویسیم؛ 18۲. رفتارهاي خوب )مجموعه(؛ ۲19. 
فرهنگ مصور جانوران: ۲50 جانور از همه جاي جهان؛ ۲۲5. 
فعالیت هاي حیوانات )مجموعه ي 6 جلدي(؛ 3۲0. 100 نكته ي 
آموزشي براي تدریس مهارت هاي تفكر؛ 3۲4. 1۲۲ نكته ي 
آموزشي براي تدریس ریاضیات؛ 3۲6. 365 روز سرگرمي؛ 3۲7. 
365 فعالیت و سرگرمي براي دبستاني ها؛ 3۲8. 501 نكته براي 

معلمان
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قطره
بازي و  فعالیت هاي فكري،  راه  از  پرورش کودک خالق   .77

به کار گیري  استعدادهاي ذهن هاي جوان

کالج برتر
)ویژه ي  تربیتي  میان برهاي   .۲91 توصیفي؛  ارزش یابي   .34

پدران و مادران(

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
5۲. بازي با علم )مجموعه(؛ 86. تا کاغذ داري، همه چیز داري!؛ 

1۲6. حرف آباد

کانون فرهنگي آموزش
۲44. کتاب جدول دوم دبستان

کتاب میر
171. راهكار هاي صحیح کمک به کودکان دبستاني

کورش چاپ
را  مدرسه   بچه ها  چرا   .115 یادگیري؛  راه هاي  آموزش   .14

دوست ندارند؟

کهکشان دانش
دوره ي  بر  تأکید  )با  یادگیري  و  یاد دهي  نوین  الگوهاي   .4۲
ابتدایي(؛ ۲09. طراحي آموزشي )مفاهیم، رویكردها و راهبردها(

کیاراد
بازي هاي   .57 کودکان؛  براي  خشم  کنترل  بازي هاي   .56
هوش: 101 بازي آسان براي افزایش هوش؛ 3۲1. 101 بازي 

فكري و 65 معما براي کودکان 6-10 سال

لوح زرین
۲14. غني سازي فرهنگ ارزشیابي )ارزشیابي براي یادگیري(

ما و شما
41. االغ تارا کوچولو؛ 73. پدر و مادر مرا بفهمید: چگونه به 
کودکمان گوش کنیم، چگونه با او صحبت کنیم؛ 111. جوجه ي 
زندگي  مهارت هاي  تپلو؛ ۲89.  آرش  گربه ي  تینا؛ ۲58.  زرد 

)براي کودکان(: پس من چی؟

مبتکران
در  را  فرزندانمان  چگونه  ابتدایي؛ 1۲4.  دوم  تابستانه ي   .87
تحصیل یاري کنیم؟؛ 197. سرگرمي هاي خالق؛ ۲71. مدیریت 

اوقات فراغت و تفریحات سالم

مبنا
51. بازي با حرف و کلمه: تقویت مهارت هاي یادگیري

محراب قلم
38. استفاده از فیلم آموزشي در کالس درس؛ 6۲. بدن من؛ 
107. جانوران دنیا؛ 110. جنگل؛ 1۲8. حشرات و موجودات 
 .150 خرس ها؛   .137 مزرعه؛  حیوانات   .131 ریزجثه؛ 
فرهنگ   .۲18 شب؛  دنیاي   .163 خردساالن؛  دایرةالمعارف 
فارسي بچه هاي امروز؛ ۲۲3. فصل ها؛ ۲50. کنار دریا؛ ۲55. 

کوهستان؛ ۲59. گرگ ها

محمد منوچهري
۲95. نقاشي با کاغذ رنگي سنا

مختومقلي فراغي
36. ارزش یابي کیفي )توصیفي(: اهداف، انتظارات آموزشي و 

فهرست ارزیابي

مدرسه
تو بچه ي من بودي؛ 65. برکه ي آب؛ 69. بهترین  اگر   .40
مسافر؛ 83. پیامبر عزیز ما )مجموعه(؛ 90. تخم گل قاصدک؛ 
151. دایرةالمعارف علمي مي داني چرا؟ )۲(؛ 164. دو ستاره: 
رنگین کمان   .184 رشد؛   .180 حجاب؛  درباره ي  قصه هایي 
با  منطبق  هنر:  تدریس  فنون  و  روش ها   .188 پژوهش؛ 
استانداردهاي آموزشي؛ ۲07. شوراي معلمان: راهنماي عمل 
)ویژه ي مدیران مدارس(؛ ۲65. ما و اطراف ما: آموزش علوم از 
راه سرگرمي )به روش مكاشفه اي( ویژه کودکان، معلمان، اولیا 
و مربیان؛ ۲66. ما و سالمت ما: آموزش علوم از راه سرگرمي 
)به روش مكاشفه اي( ویژه کودکان، معلمان، اولیا و مربیان؛ 
۲68. مجموعه مهارت هاي موفقیت در مدرسه؛ ۲74. مدیریت 
مراکز شبانه روزي؛ ۲97. نقاشي قدم به قدم براي کودکان ۲ و 

نمايهها
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3؛ 315. یادگیري خالق، کالس خالق: شیوه هاي عملي در 
پرورش خالقیت

منادي تربیت
4. آسیب شناسي آموزش خالقیت: چگونه خالق پروري نكنیم!؛ 
11. آموزش به مثابه فرهنگ: بررسي فرهنگ آموزش در ژاپن 
و مقایسه ي آن با آمریكا؛ 9۲. تربیت دیني کودک و نوجوان: 
ریاضي  دست سازه هاي  ساخت   .194 روش ها؛  و  نكته ها 
تا«؛ 198.  و  کاغذ  یا  مقوا  و  طلق  »با  ابتدایي  دوره ي  براي 
خالق؛  کاردستي هاي   .۲40 )مجموعه(؛  ساده  سرگرمي هاي 
خالقیت  پرورش  براي  تمرین   40 نقاشي:  کار  کتاب   .۲45
کودکان؛ ۲96. نقاشي روي سفال با مداد رنگي؛ 306. وقتي 

که با هم هستیم

موزون
جابه جا  من  را  تو  پنیر   .80 معلمان؛  براي  نكته  پانصد   .7۲
کردم؛ 81. پنیر مرا کي جابه جا کرد؟؛ 134. خانواده ي خرس ها 

)مجموعه(؛ 168. دیگه پنیر نمي خوام از این تله نجاتم بدین

موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین
161. دروغ  کوچولویي که بزرگ شد؛ ۲33. قصه ي باغ ساعت

مهاجر
 .169 ساله(؛   5-11( کودکان  در  خالقیت  پرورش   .75
در  موفقیت  براي  درسي  برنامه ریزي  یادگیري،  راهبردهاي 

تحصیل؛ 174. راهنماي پرورش خالقیت در کودکان

نحل
167. ده بهشت )مجموعه(

نخستین
درون :  و کودک  نوجوانان  کودکان،  در  معنویت  پرورش   .78

راهكار هاي ساده و عملي؛ ۲57. گام به گام ببین و بساز

نسل نو اندیش
113. چارلي در باغ وحش؛ 138. خرگوش کوچولو و زمزمه ي 
گلوله هاي برفي سپیده؛ 159. در هر شرایطي دوستت دارم؛ 
166. دوستت دارم موش کوچولو؛ ۲34. قصه هاي تصویري؛ 

301. نقطه؛ 318. یه چیزي شبیه...

نغمه نو اندیش
60. باهوش ها )مجموعه(؛ 11۲. جوري و رابي

نواي مدرسه
105. جامد و مایع؛ 108. جانوران و دنیاي آن ها؛ 139. خطر 
در خانه؛ 140. خطر در زلزله؛ 15۲. در خانه؛ 154. در شب و 
تاریكي؛ 155. در شب و تاریكي؛ 156. در فصل پاییز؛ 157. در 
مصرف برق؛ 158. در مصرف گاز؛ 19۲. زیاده روي؟ نه!؛ ۲15. 

غیبت کردن؟ نه!؛ ۲36. قصه هاي قرآن؛ ۲77. مزاحمت؟ نه!

نوشته
 .35 پیشرفته؛  کشورهاي  در  ابتدایي  دوره ي  آموزش   .13
را  حرف هایم   .1۲7 روش ها(؛  و  )ابزار  توصیفي  ارزش یابي 
بشنوید؛ 185. روان شناسي و آموزش کودکان با نقص توجه/ 
بیش فعالی؛ ۲۲7. فلسفه ی تعلیم و تربیت؛ ۲56. گاستون پسر 
کنجكاو )مجموعه(؛ ۲63. لذت امال: بیش از 70 روش طالیي 
یادگیري و آموزش امال با استفاده از روش هاي فعال و با تأکید 
بر ابعاد چندگانه ي هوش و پرورش خالقیت؛ ۲70. مدرسه ي 
هوشمند: کاربرد هوش هاي چند گانه ي سازماني در مدیریت 
ارزش یابي  همگامي   .308 بسكتبال؛  میني   .۲93 مدارس؛ 
ـ  یاددهي  اصل   1۲  .3۲۲ یادگیري؛   - یاددهي  با  توصیفي 
یادگیري در عمل )راهنماي عملي براي ایجاد پیوند بین تدریس 

و مغز انسان(

وراي دانش
33. ارزش یابي براي یادگیري: نگاهي نو به ارزش یابي کیفي 
ـ توصیفي؛ 177. راهنماي عملي شناخت و پرورش خالقیت 
و  راهنمایي   .179 والدین؛  درخشان  استعدادهاي  نوآوري  و 
دوره ي  در  مشاوره  و  راهنمایي  کاربرد  کودک،  مشاوره ي 

پیش دبستان و دبستان

یسطرون
۲9. ابعاد تفكر در برنامه ریزي درسي و تدریس
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نام و نشانی ناشران
خواننده ي محترم. در این صفحات نام و نشاني ناشران کتاب هاي معرفي شده، در اختیار شما قرار داده 

شده است. لطفاً براي خرید کتا ب هاي مورد نظر خود، با ناشر کتاب تماس حاصل فرمایید.

آبشن
تهران: م. انقالب اسالمی، خ. جمالزاده جنوبی، پ. 114، 
ط.  همكف، کدپستی: 1314845461 ـ تلفن: 66967606

آراد کتاب
خ.  ابتدای  کارگرجنوبی،  خ.  اسالمی،  انقالب  م.  تهران: 
تلفن:  ـ   14 واحد   ،1 پ.  دولتشاهی،  بن بست  روان مهر، 

66975۲85 و 6648۲۲۲6

آزادمهر
تهران، خ. انقالب، خ. اردیبهشت، بن بست شهرزاد، پ. 6، 

زنگ4 ـ تلفن: 66966918

آوای دانش گستر
تهران،  دانشگاه  روبه روی  اسالمی،  انقالب  خ.  تهران،  
ساختمان ظروفچی، ط. دوم،  واحد 5 ـ تلفن: 66483030

آوای نور
تهران، خ. انقالب، خ.1۲فروردین، خ. شهید وحید نظری، 

پ. 99 ـ تلفن: 6-66967355 و 091۲1083731

آوین
خ.  آزادگان،  بلوار  جنوبی،  بهایی  شیخ  خ.  ونک،  تهران: 
تلفن:  14376553811ـ  کدپستی:   33 پ.  غربی،   ۲1

88013600
آییژ

لبافی نژاد غربی، پ. ۲15ـ  اسالمی، خ.  انقالب  م.  تهران: 
تلفن: 664۲3416

ابوعطا
ساختمان  فروردین،   1۲ خ.  اسالمی،  انقالب  خ.  تهران: 
ـ   40 تلفن:  ـ   1314733445 کدپستی:  ـ   4 ط.  ناشران، 

66485937

افق
شهید  خ.  فروردین،   1۲ خ.  اسالمی،  انقالب  خ.  تهران: 
کدپستی:  ـ   3 ط.   ،۲ پ.  جاوید،  بست  بن  غربی،  نظری 

1314675451 ـ تلفن: 66413367

امرود
تهران: صندوق پستی: 3496ـ16765 ـ تلفن: 7789۲95۲ 
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انجمن اولیا و مربیان
تهران: خ. شهید قرنی، نبش خ. سمیه، ساختمان عالقه مندان 

ـ تلفن: 8۲۲81111

اندیشه معاصر
تهران: کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج، خ. داروپخش، ک. 

ششم، پ. 17، ط. دوم ـ تلفن: 4498469۲ و 44988670

ایران بان
تهران: م. فردوسی، خ. ایرانشهر جنوبی، پ. 5، ط. دوم، واحد 

3 ـ کدپستی: 1581633317 ـ تلفن: 88301453

بامداد کتاب
وحید  خ.  ابتدای  فروردین،   1۲ خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
کدپستی:   ،3 واحد  دوم،  ط.   ،100 پالک  شرقی،  نظری 

1314713913ـ تلفن: 66975697 و 66481۲4۲

برترین اندیشه
 اصفهان: خ. پروین، ک. ۲9 )شهید آقاجانی( پ. 39 ـ تلفن: 

8-0311۲۲94947 و  09139033868

بشیر و علم و ادب
تهران: خ. انقالب اسالمی، چهارراه ولی عصر، ضلع شرقی 
 : تلفن  ـ  ابتدای کامبیز، پ. ۲6  رازی،  دانشجو،  خ.  پارک 

66713507 ,667۲1470

بصائر
پایانه   روبه روی  خ.کاوه،  ابتدای  شهدا،  م.  اصفهان: 
ـ  شفا  حكیم  داروخانه  جنب  شفا،  حكیم  ک.  باب الدشت، 

تلفن: 0311339008۲

به تدبیر
3/1ـ  استقالل، پ.  روبه روی هتل  بزرگراه چمران،  تهران: 

تلفن: ۲۲665093

به نشر )آستان قدس رضوی(
مشهد: بلوار سجاد، سجاد 3، خ. میالد، سمت راست، قطعه ی 

ـ  پستی 913754969  قدس رضوی، صندوق  آستان  دوم، 
تلفن: 7 ـ 0511581146

بین المللی گاج
انقالب اسالمی، نبش 1۲ فروردین، پ. 130۲،  تهران: خ. 
ساختمان گاج، کدپستی: 1314863561ـ  تلفن: 64۲06419

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  فرهنگی
کدپستی  غربی،   64 خ.  نبش  کردستان،  بزرگراه  تهران: 

14374 ـ تلفن: 3 ـ 88046891

پلک 
تهران، خ. انقالب،  خ. وصال شیرازی، پ.17، ط.4، واحد 5 

ـ تلفن: 66481065

پنجره
تقاطع  از  بعد  ابوریحان،  خ.  اسالمی،  انقالب  خ.  تهران: 

لبافی نژاد، ک. رازی، پ. 3۲ ـ تلفن: 664169۲7

پیام آزادی
بهارستان،  م.  به  نرسیده  اسالمی،  جمهوری  خ.  تهران: 
روبه روی سینما اروپا، ک. شهید محسن مظفری، بن بست 

اول، پ. ۲ـ تلفن: 33935761

پیدایش
شهدای  خ.  رازی،  فخر  خ.  اسالمی،  انقالب  خ.  تهران: 
ژاندارمری غربی، پ. 86 ـ تلفن: 66401514 و 66970۲70

پیشروان
رازی، خ. شهید وحید  اسالمی، خ. فخر  انقالب  تهران: خ. 

نظری، پ. 59، واحد 4 ـ تلفن: 66954391

پیک ادبیات
ادیبی،  خ. شهید  باغ صبا،  شریعتی،  علی  دکتر  خ.  تهران:   

کوچه نسرین، پ. 38 ـ تلفن 884۲3667 و 88409941

نمايهها
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ترآوا
تلفن:  ـ   1۲8 پ.   ،۲ فاز  غربی،  نهم  خ.  کیانپارس،  اهواز: 

06113383734

تزکیه
تقاطع  از  بعد  شمالی،  جمالزاده  اسالمی،  انقالب  م.  تهران: 
فرصت، ک. زند، پ. 6، ط. 4، واحد 10 ـ تلفن: 66574779

تیزهوشان برتر 
تهران: خ. انقالب اسالمی، خ. دانشگاه، نرسیده به جمهوری 

اسالمی، ک. بهار، پ. 3، واحد 3 ـ تلفن: 7751۲049

تیمورزاده
تهران: خ. کریم خان زند، نبش میرزای شیرازی، شماره 111، 

ط. سوم شرقی ـ تلفن: 88809090

ثامن الحجج
انقالب اسالمی، خ. کارگر جنوبی، اول روانمهر،  تهران، م. 

پ. ۲53 ـ تلفن: 6646۲74۲-66950441

جمال
تلفن:  ـ   4۲۲ پ.   ،9 ک.   ،۲7 معلم  ک.  معلم،  خ.  قم: 

0۲517746353

جیحون
تهران: خ. انقالب اسالمی، بین 1۲ فروردین و فخر رازی، 

روبه روی دانشگاه، پ. 1۲90 ـ تلفن: 66480870

چکه
سهروردی،  چهارراه  از  بعد  بهشتی،  شهید  خ.  تهران،  
تلفن:  ـ  همكف  ط.  پ.3،  نكیسا،  ک.  کاووسی فر،  خ. 

88547۲95-8

حفیظ
تهران: خ. انقالب اسالمی، بعد از پارک دانشجو، ساختمان 

1034، واحد 11 ـ تلفن: 667۲۲181

خیام آزمون
تهران: خ. شریعتی، باالتر از سید خندان، ک. خیام، پ. 4 

ـ تلفن: 66466113

دارکوب
تلفن:  ـ  انارکی4  ک.   ،8 ک.  بهشتی،  شهید  خ.  کرمان: 

0341588084

دانژه
تهران: خ. مطهری، خ. سلیمان خاطر )امیر اتابک سابق(، 

ک. اسالمی، تقاطع بانه، پ. 4/۲ ـ تلفن: 8881۲083

دانش آفرین
تهران: خ. جمالزاده شمالی، ک. شهید صدوقی شرقی، پ. 

41 ـ تلفن: 88995181

دفتر پژوهش های فرهنگی
نبش ک.  شمالی،  ایرانشهر  خ.  زند،  کریم خان  پل  تهران: 

یگانه، پ. ۲۲9، ط. اول ـ تلفن: 8830۲485

ذکر
ک.  جنوبی،  فلسطین  خ.  اسالمی،  انقالب  خ.  تهران: 

محتشم، پ. ۲0، ط. اول غربی ـ تلفن: 66468۲63

رسالت قلم
تهران: خ. انقالب اسالمی، خ. روانمهر، بین فخر رازی و خ. 

دانشگاه پ. 89، ط. اول ـ تلفن: 66403101

رسش
ساختمان  نادری،  خ.  و  سیروس  خ.  بین  حافظ،  خ.  اهواز: 

کتاب فروشی رشد، ط.  سوم ـ تلفن: ۲۲16375

رشد اندیشه
تهران: خ. جمالزاده شمالی، ک. شهید صدوقی شرقی، پ. 

41 ـ تلفن: 88995181
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رشد فرهنگ
تهران: صندوق پستی: 369 ـ 13475 ـ تلفن: 66377570 

و 091۲4900۲74

رهنما
تهران: خ. انقالب اسالمی، خ. شهدای ژاندارمری، بین 1۲ 
1845ـ  پستی:  صندوق   ،11۲ پ.  رازی،  فخر  و  فروردین 

13145 ـ تلفن: 66416604

زرباف اصل 
تهران: خ. نبرد، پایین تر از چهارراه فرزانه، ک. شیردم، پ. 

144 ـ تلفن: 333۲7۲41

سمت
تهران: بزرگراه جالل آل احمد، غرب پل یادگار امام )ره(، 
روبه روی پمپ گاز، کدپستی 14636ـ  تلفن: 3718714798

سازوکار
شهدای  خ.  1۲فروردین،  خ.  اسالمی،  انقالب  خ.  تهران: 
ژاندارمری غربی، بن بست گرانفر، پ. 1ـ  تلفن: 66461۲30

ساسان
تلفن:  ـ  مسعود  پاساژ  خیام،  خ.  روبه روی  زند،   خ.  شیراز: 

۲35۲161 و ۲350۲01

شایان نمودار 
بوعلی سینای شرقی،  خ.  فاطمی، خ. چهلستون،  م.  تهران: 

پ.37، بلوک B، ط. همكف ـ تلفن: 8895146۲

شرکت انتشارات فنی ایران
۲4ـ  پ.   ،11 نبش ک.  میرعماد،  خ.  مطهری،  خ.  تهران: 

تلفن: 88750447

شورا
تهران: خ. انقالب اسالمی، خ. 1۲ فروردین، ک. مینا، پ. 

۲9 ـ تلفن: 669549۲1

شهرتاش
تهران: خ. شهید لواسانی، خ. فربین، ک. حاتم خانی، پ. 6، 

کدپستی 15611ـ 19538 ـ تلفن: ۲۲۲97367

شهید حسین فهمیده
پایانه  روبه روی  خ.کاوه،  ابتدای  شهدا،  م.  اصفهان: 
ـ  شفا  داروخانه حكیم  جنب  شفا،   باب الدشت، ک. حكیم 

تلفن: 0311339008۲

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

تلفن: 88977۲03

صورتگر
تهران: سعادت آباد، سرو غربی، انتهای خ. صدف، خ. داوود 
تلفن:  ـ  همكف  ط.   ،45 پ.  بهار4،  بهاران،  ک.  حسینی، 

۲۲368801

ضریح آفتاب
مشهد: خ. امام خمینی، جنب اداره کل آموزش و پرورش ـ 

تلفن: ۲۲۲10045

طبیب
شماره  شیرازی،  میرزای  نبش  زند،  کریم خان  خ.  تهران: 

111، ط. سوم شرقی ـ تلفن: 88809090

طراحان ایماژ
تهران: خ. انقالب اسالمی، خ. دانشگاه، نبش کوچه ماستری 
فراهانی، پ. 68، واحد 6ـ  تلفن: 66951963 و 88838163

طلوع دانش
تهران: ضلع جنوبی م. هفت تیر، ابتدای خ. مفتح، کوچه جار، 

پ. 1۲ ـ تلفن: 8834568۲

عابد
تهران: خ. کارگر شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، خ. قدر، 

پ. 4، واحد 1 ـ تلفن: 66513۲۲1

نمايهها
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عاشورخانی
اراک، خ. ادب جو، نرسیده به تقاطع انوری، مهد قرآن کریم 

– تلفن: 08613۲53668

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

0511۲۲81878

فاطمی
تهران: م. فاطمی، خ. جویبار، ک. میرهادی شرقی، پ. 14 

ـ تلفن: 8894406۲

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

ـ  تلفن: 03116۲49193 گل 

قدیانی
تهران: خ. انقالب اسالمی، مقابل دانشگاه، خ. فخر رازی، 

خ. شهدای ژاندارمری غربی، پ. 90 ـ تلفن: 66404410

کالج برتر 
تهران، خ انقالب اسالمی، خ 1۲فروردین، ساختمان ناشران، 

ط اول ـ تلفن: 3- 6697۲9۲۲

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تهران: خ. شهید بهشتی، خ. خالد اسالمبولی، جنب سینما 

کانون، پ. ۲۲ و ۲4 ـ تلفن: 8896۲971

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

6696۲500 و 6696۲400

کتاب میر
تلفن:  ـ  واحد3  پ.3،  قدس،  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 

66966585

کوروش چاپ
تهران: جمال زاده جنوبی، نبش خ. کلهر، پالک 130، واحد 

5 ـ تلفن: 61900۲3۲

کهکشان دانش
تبریز: اشرفی الله، خ. الهیجانی، هشت متری نیک، پ. ۲5، 

ط. اول ـ تلفن: 0914315۲933 و 04114760451

کیاراد
اصفهان، خ. مسجد سید، کوی خلیقی پور، الک 11 ـ تلفن: 

0311336۲699

لوح زرین
تهران، خ. کارگر شمالی، بین فرصت و نصرت، ک. بهروزی، 

پ. 1، واحد ۲ ـ تلفن: 664۲7053

ما و شما
تلفن:  ـ  همكف  ط.   ،16 پ.   ،۲3 خ.  گیشا،  خ.  تهران، 

88۲43647

مبتکران
تهران: خ. انقالب اسالمی، خ. فخر رازی، خ. شهید وحید 

نظری، پ. 59، واحد 4 ـ تلفن: ۲ ـ 66954390

مبنا 
تهران:  شهرک قدس، فاز سوم، خ. شهید حسن سیف، ک. 
بیست و چهارم، شماره  1۲، زنگ چهارمـ  تلفن: 88081657 

محراب قلم
شهدای  خ.  فروردین،   1۲ خ.  اسالمی،  انقالب  خ.  تهران: 

ژاندارمری، پ. 104 ـ تلفن: 80 – 66490879

محمد منوچهری
مرکزی  اداره  پاسداران،  چهارراه  خمینی،  امام  خ.  بندرگز:  
تلفن:  ـ  سنا  گام  زرین  شرکت  فوقانی،  طبقه  پست، 

017337400۲ و 017337۲77598
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مختومقلی فراغی
روبه روی   ،17 بهشت  ک.  بهشتی،  شهید  خ.  گرگان: 
پستی:  کد  ـ  اعظم  امام  مسجد  جنب  دزیانی،  بیمارستان 
4913833913ـ تلفن: 0171۲۲43550 و 09113713580

مدرسه
تهران: خ. سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریم خان زند، ک. 

شهید حقیقت طلب، پ. 8 ـ تلفن: 8 ـ 888003۲4

منادی تربیت
تهران: خ. استاد نجات اللهی، بین چهارراه سمیه و طالقانی، 

ک. بیمه، پ. ۲6 ـ تلفن: 88809787

موزون
تهران: م. توحید، خ. نصرت غربی، ک. ناصر حسینی، پ. 7، 

ط. اول ـ تلفن: 66438۲56

مهاجر
تهران: خ. انقالب اسالمی، خ. فخر رازی، ک. نیكپور، پ. 

5، ط. اول ـ تلفن: 6695۲199

مؤسسه فرهنگی هنری اورنگ آفرین
پ.  کیهان،  چهارراه  نبش  شمالی،  سهروردی  خ.  تهران:  

31۲، ط. اول، واحد3 ـ تلفن: 885333۲6

نحل
تهران: خ. سپهبد قرنی، خ. شهید صارمی، پ. 1۲، واحد 4 

ـ تلفن: 88937089

نخستین
تهران: خ. انقالب اسالمی، خ. 1۲ فروردین، نبش روانمهر، 

پ. ۲۲7، ط. اول ـ تلفن: 66498148

نسل نو اندیش
زند، شماره 308،  کریم خان  خ.  ابتدای  ولیعصر،  م.  تهران: 

ساختمان کیمیا، ط. 1 ـ تلفن: 9 ـ 8894۲۲47

نغمه نو اندیش
تهران: م. رسالت، خ. شهید سلمان طرقی، ک. 16۲ غربی، 

پ. 18، ط. 1 ـ تلفن: 77۲۲5066

نوای مدرسه
تهران: خ. ایرانشهر شمالی، نرسیده به خ. طالقانی، پ. 140، 

ط. ۲، واحد 5 ـ تلفن: 888۲0583

نوشته
تلفن:  ـ  نوید  ساختمان  فلسطین،  خ.  اصفهان: 

0311۲۲۲6445و 0311۲۲08610

ورای دانش
تهران: م. انقالب اسالمی، خ. 1۲ فروردین، ک. نوروز، پ. 

۲8، ط. ۲ ـ تلفن: 33314788

یسطرون 
تهران، خ. انقالب، خ. لبافی نژاد، بین دانشگاه و فخررازی، 

شماره  186 ـ تلفن: 6641500۲ و 6650409

نمايهها


