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مقدمه

منظور ما از کتاب آموزشی چیست؟
از یك دیدگاه میتوان مجموعهی كتابهایی را كه هر سال چاپ و منتشر میشوند ،كتاب
آموزشی نامید؛ زیرا هر كتابی پیامی برای آموزش دارد؛ اما بهطور خاص كتابهای آموزشی
با هدف استفاده در آموزشهای رسمی و غیررسمی به رشتهی تحریر درمیآیند .كتابهای
آموزشی سه دستهاند:
الف) كتابهای درسی؛
ب) كتابهای كمكآموزشی؛
ج) كتابهای كمكدرسی.
ی درسی خاص و با هدف معینی
كتابهای درسی كتابهایی هستند كه بر اساس برنام ه 
از سوی مراجع ذیصالح در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیدهاند و در چارچوب
زمانی معین آموزشی و متناسب با پایه ،رشته ،شرایط ذهنی و سنی تدریس میشوند.
منظور ما از كتابهای آموزشی كتابهای كمكآموزشی و كمك درسی است .كتابهای
كمكآموزشی كتابهایی هستند كه به منظور ایجاد انگیزه ،توسعهی یادگیری ،افزایش
ت عملی ،رشد روابط اجتماعی و ارتقای یادگیرنده بر
دانش و سواد علمی ،پرورش مهار 
اساس هدفها و برنامههای خاصی تنظیم میشوند و لزوم ًا به برنامهی درسی دورهی
تحصیلی وابسته نیستند و شامل كتابهای دانشافزایی برای معلمان و دانشآموزان ،پرورش
مهارتهای فرایندی و عملی برای دانشآموزان و مهارتی و روشی برای معلمان هستند.
كتابهای كمكدرسی نیز كتابهایی هستند كه به منظور تسهیل ،تقویت ،تكمیل و تعمیق
یادگیری و فراهم كردن آموزش جبرانی بر اساس هدفها و برنامههای درسی دوره و پایهی
تحصیلی خاصی تهیه و تنظیم میشوند .این كتابها الزام ًا به هدفهای برنامهی درسی
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وابسته هستند كه شامل كتابهای كار و فعالیتهای یادگیری ،كتابهای تمرین ،كتابهای
سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و كتابهای فعالیتمحور هستند.
چرا باید دست به گزینش کتاب زد؟
با توجه به انتشار روزافزون كتابهای آموزشی و عدم تناسب بخش قابل توجهی از كتابها
با استانداردهای آموزشی و همچنین لزوم استفادهی بهینه از زمان برای به رهگیری از
خواندنیهای مناسب ،وزارت آموزش و پرورش ،به عنوان یك نهاد فرهنگی گسترده و مؤثر
مكلف شده است تا با سیاستگذاری ،استانداردسازی تولید كتابهای غیردرسی و اتخاذ
سیاستهای مناسب خصوص ًا سیاستهای تشویقی و حمایتی ،نقش عمدهای در هدایت
پدیدآورندگان كتابهای آموزشی مورد نیاز دانشآموزان و معلمان یعنی ناشران ،مؤلفان
و مترجمان کتابهای آموزشی ایفا كند .بیشک شناسایی و طبقهبندی كتابهای علمی
و آموزشی ،از گامهای مؤثر در توسعهی محیط آموزشی و تقویت فرایند یاددهی ـ یادگیری
است و ابزاری كارآمد در تقویت نظام آموزشی كشور به شمار میرود.
تشکیل دبیرخانهی ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی
اجرای «طرح سامانبخشی كتابهای آموزشی» در سال  1378با این هدف آغاز شد که
توان تولیدكنندگان کتابهای آموزشی ،به سوی نیازهای واقعی دانشآموزان و معلمان و
پركردن خألهای موجود هدایت شود و بازار آشفتهای را که در عرصهی تولید کتابهای
آموزشی به وجود آمده است ،سامان بخشد .خوشبختانه دامنهی این طرح با تصویب
آییننامهی «ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی (مواد و رسانهها)» توسط شورای عالی
آموزش و پرورش ،در دوم شهریور سال  1389از حوزهی کتاب آموزشی به همهی منابع و
رسانههای آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.
در مادهی  5این آییننامه ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی موظف شده است به
انحای گوناگون از جمله اعطای نشان استاندارد ،برگزاری جشنواره و نمایشگاه ،برقراری
ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط و تهیهی فهرستگان توصیفی مواد و رسانههای
آموزشی و تربیتی از تولید و عرضهی مواد و منابع استاندارد حمایت و پشتیبانی کند .در مادهی
 6نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید ،عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی
در واحدهای آموزشی ،صرف ًا از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.
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تهیهی فهرستگان توصیفى كتابهای آموزشى
با توجه به مادهی  6آییننامهی ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی ،خرید ،تبلیغ و عرضهی
هر گونه منبع آموزشی مجاز و استاندارد در آموزشگاهها و با توجه به نقش شناسایی و
طبقهبندی كتابهای علمی و آموزشی گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی ـ یادگیری و
نظام آموزشی ،معرفی كتابهای مناسب و استاندارد به عنوان یك ضرورت و راهكار اجرایی
آییننامهی ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی در دبیرخانهی ساماندهی پیگیری میشود.
لذا دبیرخانهی ساماندهی هر سال فهرستهایی را به تفکیک دورههای آموزشی کشور ،از
بین کتابهای رسیدهی مناسب آماده و منتشر میکند .این فهرست به صورت مکتوب (مانند
کتابنامه) و الکترونیکی (وب) منتشر میشود و در عین حال نسخهای از آن برای معرفی در
پایان کتابهای درسی ،در اختیار دفتر تألیف کتابهای درسی قرار میگیرد.
فرایند تولید كتابنامهی رشد
ی فهرست توصیفی کتابهای مناسب
«كتابنامهی رشد» چنانکه گفته شد با هدف ارائ ه 
و مرتبط با برنامهی درسی دورههای آموزشی آماده و منتشر میشود.
این فرایند با تفکیک کتابهای رسیده به دبیرخانه آغاز میشود .در نخستین مرحله ،که
مرحلهی غربالگری است ،تعداد محدودی از کتابهایی که موضوعشان ارتباطی با برنامهی
آموزشی کشور ندارد یا تاریخ انتشار آنها خارج از زمان اعالم شده است ،از چرخهی بررسی
کنار گذاشته میشوند .بقیهی کتابها ،بهتدریج در اختیار کارشناسان آشنا با برنامهی درسی و
معلمان ورزیده و مجرب قرار میگیرند .هر کارشناس دیدگاه خود را دربارهی کتاب بر اساس
شاخصها و معیارهای تعیین شده با امتیازی که به آن میدهد ،بیان میکند .هر کتاب برای
گذر از خان بررسیها ،باید بهطور میانگین ،حداقل  60درصد از كل امتیاز ممکن را به دست
آورده باشد .کارشناسان برای هر کتاب پرسشنامهای تکمیل میکنند که در آن بر اساس
شاخصها و معیارهای تعیین شده ،پرسشهای جزئی و دقیقی دربارهی ویژگیهای عمومی
و اختصاصی کتاب طرح شده است؛ اما بهطور کلی هر کارشناس باید به سه پرسش پاسخ
دهد :آیا در تدوین کتاب ،استانداردها و چهارچوبهای الزم یک کتاب آموزشی رعایت شده
است؟؛ آیا محتوای این کتاب با برنامهی درسی ما همسویی و هماهنگی دارد و میتواند
به عنوان یک مادهی آموزشی مناسب به کار گرفته شود؟ این کتاب برای کدام مخاطب
یا گروه مخاطب مناسب است؛ برای دانشآموزان ،هنرجویان ،معلمان ،هنرآموزان ،والدین،
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کارشناسان آموزش و پرورش ،مدیران یا دانشجویان تربیت معلم؟
ناگفته نماند که این کتابنامهها با توجه به محدودیت چاپ ،برای بخشی از آموزشگاههای
کشور فرستاده میشوند تا مدیران و معلمان مدارس ،در تجهیز کتابخانههای آموزشگاهی
و کالسی از آن بهره جویند .عالوه بر این ،فایل الکترونیکی این کتابنامهها در وبگاه
سامانکتاب به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir :قرار داده شده است
و همه عالقهمندان میتوانند آن را به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.
کتابنامهای که پیش رو دارید
همزمان با تغییر ساختار آموزشی و ایجاد پایهی ششم ،تغییر و تولید محتوای آموزشی نیز مد
نظر است .لذا دفتر انتشارات کمکآموزشی در بین كتابهای آموزشی چاپ شده در سالهای
 1386 - 90تعداد  380عنوان كتاب آموزشی مناسب و مرتبط با سرفصلهای كلی پایهی
ششم را انتخاب و منتشر كرده است.
در این کتابنامه با  380عنوان كتاب مناسب آشنا میشوید .بیشترین کتابهای مناسب
معرفی شده در این کتابنامه به ترتیب به انتشارات مدرسه با  62عنوان ،انتشارات محراب قلم
با  30عنوان و انتشارات كانون پرورش فكری كودكان با  17عنوان تعلق دارد.
در بین موضوعات درسی نیز موضوعات علوم تربیتی ،علوم تجربی و مطالعات اجتماعی به
ترتیب با  63 ،74و  58عنوان کتاب از بیشترین فراوانی برخوردارند.
جدول فراوانی موضوعات کتابنامه
ردیف

1

علوم تربیتی

موضوع

2

علوم تجربی

4

زبانآموزی

3

5

6
7

فراوانی
74

ردیف

8

63

9

35

11

مطالعات اجتماعی

58

كتابهای مرجع

35

تعلیم و تربیت دینی

27

مهارتهای زندگی

26

هنر

*

موضوع

تفكر و پژوهش

فراوانی
26

18

10

كار و فناوری

12

تربیت بدنی

7

جمع فراوانی

405

13

ریاضی

قرآن

* جمع فراوانی موضوعات بیش از کل کتابهاست؛ چون بعضی از كتابها به بیش از یك موضوع پرداختهاند.

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

شمارهی مدخل

نام خانوادگی و نام مؤلف

.270

شاو ،رون

نام و نام خانوادگی مترجم

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

حسن ساالري

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

تعداد صفحات

قطع

موضوع درسی

مناسب برای

 72ص.

رقعی

تفكر و پژوهش

معلم

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

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

برای بیان دیدگاههای خود دربارهی این کتابنامه یا فرستادن کتاب به این دبیرخانه ،به نشانی تهران ،خیابان
ایرانشهر شمالی ،ساختمان شمارهی  4آموزشوپرورش ،دفترانتشارات کمکآموزشی ،دبیرخانهی ساماندهی منابع
آموزشی و تربیتی مکاتبه یا با شمارهی تلفن  )021( 88306071تماس حاصل فرمایید.
وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی  http://samanketab.roshdmag.irآمادهی دریافت دیدگاههای شماست.
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فهرستتوصيفيكتابهايآموزشي
مناسب و مرتبط با برنامهی درسی
پایهی ششم ابتدایی (چاپ اول  90ـ )1386
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 .1ستار ،معصومه؛ هميار طبيعت :آبخيز و آبخيزداري؛ تهران :موج سبز 24 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :كار و فناوري
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :آبخيزداري /داستان آموزشي /حفظ محيطزيست /هميار طبيعت
چكي�ده :مخاطب��ان با مطالعهي اين كتاب ميتوانند اطالعاتي درب��ارهي آبخيز ،حوزهي آبخيز،
آبخي��زداري و چگونگي اج��راي عمليات آبخيزداري به دس��ت آورند .مطالب كتاب به ش��يوهي
داس��تاني روايت ميش��ود .پدر امير مهندس منابع طبيعي اس��ت .او به مدرس��ه دعوت ميش��ود
و درب��ارهي موض��وع مذك��ور به دانشآم��وزان اطالعاتي ميده��د .در پايان نيز به ه��ر كدام از
دانشآموزان يك كارت هميار طبيعت ميدهد و از آنها ميخواهد به كساني كه درصدد تخريب
طبيعت هستند ،تذكر بدهند .در پايان كتاب ،به عنوان مسابقه ،سؤاالتي در ارتباط با موضوع كتاب
درج و از دانشآموزان خواسته شده است پاسخهايشان را به آدرس مندرج در كتاب بفرستند.

 .2كوت��ه ،راينر؛ آتشفش�انها و نق�ش آنها در زندگي؛ مجيد عمي��ق؛ تهران :قدياني،
 48 ،1388ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :كودكان /آتشفشان /دايرةالمعارف /ادبيات نوجوانان
چكيده :آتشفش��انها يادآور نيروهاي قدرتمندي هس��تند كه در اعماق زمين آرميدهاند .فوران
آتشفش��انها بس��ياري از ش��هرها را زير تلي از خاكستر مدفون كرده اس��ت و هزاران نفر بر اثر
قرارگرفتن در معرض گازهاي سمي آن مردهاند .اين كتاب از مجموعهكتابهاي «چرا و چگونه»،
ب��ه پديدههاي مرتبط با نيروهاي اعماق زمين ميپردازد .ب��ه عالوه ،آخرين و تازهترين نظريهها
و دس��تاوردهاي محققان را شرح ميدهد و حوادث مربوط به مخربترين فورانهاي آتشفشاني
تاريخ كرهی زمين را باز ميگويد .حتي ما را با نحوهی بهرهبرداري از اين فورانها آشنا ميكند.
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 .3آرنولد ،نيك؛ علوم ترسناك :آزمايشهاي جورواجور با اعضاي بدن؛ محمود مزيناني؛
تهران :پيدايش 96 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :ادبيات نوجوانان /علوم /بدن انسان /آزمايش
چكيده :آيا دل و جرئتش را داريد كه از چگونگي عملكرد بدنتان سردربياوريد؟ پس دست به كار
شويد و اين آزمايشهاي خون منجمد كننده را انجام دهيد! اين كتاب حاوي بيش از  20آزمايش
دندانشكن است! با دكتر گريم گريو همراه شويد و آنچه را الزم است ،از وي بياموزيد تا ببينيد
بدنتان چگونه كار ميكند ،پوست عرق ريز چگونه است ،اين شكم بيهنر پيچ پيچ كارش چيست
و آزمايشهايي كه چشم را از حدقه بيرون ميپرانند ،كداماند.

 .4تان��ر ،هوارد /جونز ،س��ونيا؛ آزمون و ارزيابي؛ مهناز مهراب��يزاده هنرمند /علي قربانزاده؛
اهواز :رسش 124 ،1388 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :ارزيابي /آزمون /هنجار مرجعي /خودسنجي
چكيده :برخي شيوههاي ارزيابي به منظور قضاوت درخصوص عملكرد دانشآموزان در مقايسه
با دانشآموزان ديگر طراحي شدهاند .اين نوع شيوهها ،به شيوهي «هنجار مرجعي» شهرت دارند.
آزمونهاي ورودي رقابتي ،آزمونهاي هنجار مرجع هس��تند .كتاب حاضر حاوي اطالعاتي است
درباره��ي اهميت ارزياب��ي تكويني براي «يادگيري متقاعد» كه در ش��ش فصل با اين عنوانها
نگارش يافته اس��ت :ماهيت و اهداف امتحان و ارزيابي؛ نظام رس��مي ارزيابي و امتحان؛ ثبت و
گزارش؛ ارزيابي تكويني؛ پسخوراند و راهكارهاي نمرهدهي؛ خودسنجي و فراگيري آموختن.

پایهی ششم ابتدایی 15
 .5هي��ر ،توني؛ بچهها و حفظ محيط زيس��ت :آلودگي درياها؛ مهناز فاتحي؛ تهران :ش��ركت
انتشارات فني ايران 24 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :آاليندهها /زنجيرههاي غذايي /دريا /اقيانوس
چكيده :حدود  78درصد س��طح كرهي زمين را آب تش��كيل ميدهد .دريا دنيايي زنده است كه
براي زندگي روي خش��كي نيز اهميت حياتي دارد .اقيانوسها سرشار از منابع هستند و به تنظيم
دماي كرهي زمين نيز كمك ميكنند .بيش از نيمي از جمعيت جهان در س��واحل دريا يا نزديك
آن زندگ��ي ميكنند .صيد بيش از حد ماهي و وجود م��واد آلوده كننده ،ذخيرهي آبزيان را تهديد
ميكند .از س��وي ديگر آلودگي نفتي ،آلودگي ناشي از فلزات ،سموم شيميايي ،فاضالب ،ضايعات
كش��تيها و زباله ،موجب آلودگي اقيانوسها ميش��وند .در اين كت��اب ،نوجوانان با آاليندههاي
گوناگون و تأثير آنها بر زنجيرههاي غذايي درون دريا و نهايت ًا با جانوران ديگر آشنا ميشوند.

 .6گ��ودرزي ،ابوالفضل /رجبينژاد ،رويا؛ آمادگي جس�ماني به زبان س�اده؛ تهران :بامداد
كتاب 152 ،1387 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :تربيت بدني
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :تحرك /الگوي سالمتي /فعاليت بدني /آمادگي جسماني
چكيده :آمادگي جس��ماني به مجموعهاي از ويژگيها و خصوصياتي گفته ميش��ود كه افراد در
ارتباط با تواناييهاش��ان در انجام فعاليتهاي جس��ماني دارند يا به دست ميآورند .در اين كتاب
طي ش��ش فصل ،مباني آمادگي جس��ماني با زباني ساده براي مخاطبان بيان شده است .عناوين
فصلها از اين قرارند :آمادگي جس��ماني چيست؟ چرا بايد آمادگي جسماني بااليي داشته باشيم؟
چگونه ش��روع كنيم؟ عوامل آمادگي جسماني و حركتي كداماند؟ آمادگي جسماني خود را چگونه
اندازهگيري كنيم؟ آمادگي جسماني خود را چگونه توسعه دهيم؟
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 .7روني ،آن؛ آموزش  ICTبراي كودكان؛ محمود مزيناني؛ تهران :پيدايش 5 ،1389 ،ج.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :كار و فناوري
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :كار با رايانه /بهكارگيري فرمانها /يافتن اطالعات /ذخيره كردن اطالعات/
نگارش متن /بانك كلمه /تصوير /جدول /طبقهبندي اطالعات
چكي�ده :در اي��ن مجموعه كتاب ،خواننده به زبان س��اده ،با مفاهيم رايانهاي آش��نا ميش��ود و
میآم��وزد ضم��ن افزایش مهارت کار با رایان��ه ،از آن برای نگارش متنه��ای دلخواه خود بهره
بگیرد؛ از انواع تصاویر متحرک و ثابت ،صداها و مدلها برای تزیین نوشتههای خود استفاده کند؛
ج��دول ایج��اد کند و اطالعات خود را در قالب جدول تنظیم کن��د؛ و باالخره یاد میگیرد چگونه
با اس��تفاده از رايانهی خود به دنبال مطالب جديد بگردد و چگونه اطالعات را جمعآوري ،ذخيره
و جابهجا كند.

 .8دواي ،تاكهاو [...و دیگران]؛ آموزش به مثابه فرهنگ :بررس�ي فرهنگ آموزش در
ژاپن و مقايسهي آن با آمريكا؛ محمدرضا سركار آراني [...و دیگران]؛ تهران :منادي تربيت،
 188 ،1388ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :آموزش ابتدايي /ژاپن /آمريكا /آموزشوپرورش تطبيقي
چكي�ده :فرهنگ آموزش و يادگيري در ژاپن بيشتر بر همكاري ،مش��اركت و فعاليت گروهي
تأكيد دارد ،حال آنكه در آموزش آمريكايي ،رقابت و توانايي فردي بيشتر جلوه ميكند .ژاپنيها
كمتر دس��ت به جداسازي دانشآموزان بر اساس آزمونهاي هوش و پيشرفت تحصيلي ميزنند؛
ول��ي در آمريكا ،گروهبندي دانشآموزان بر اس��اس آزمونهاي متف��اوت تحصيلي ،فرهنگ رايج
آموزش و يادگيري است .در اين كتاب ،تصويري فرهنگي از نظام تربيتي ژاپن در مقايسه با آمريكا
كه مستقيم ًا از زبان ژاپني به فارسي ترجمه شده است ،به عالقهمندان ارائه ميشود .مطالب كتاب
در چه��ار فصل با اين عنوانها نگارش يافته اس��ت :بازانديش��ي در فرهنگ آموزش و يادگيري؛
كيفيت آموزشوپرورش ژاپن؛ الگويي برايبهسازيآموزشوپرورش جهان؛ آموزشوپرورش قلبها
و انديشهها و فرهنگ آموزش و يادگيري.
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 .9فيشر ،رابرت؛ آموزش تفكر؛ غالمعلي سرمد؛ تهران :بينالمللي گاج 224 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :انديشه /تفكر /فلسفه در دروهي ابتدايي /تبادل افكار
چكيده :در اين كتاب ،آخرين روشهاي آموزش تفكر ،شيوهي بحث ،استنتاج منطقي و هدايت
نظاممن��د ذهن دانشآم��وزان دورههاي ابتدايي و راهنمايي ارائه ش��دهاس��ت .مخاطبان كتاب،
مديران ،معلمان و اوليايي هس��تند كه به دنبال توس��عهي ذهن خالق كودكان و نوجوانان و نيز
ارتقاي كيفيت آموزش كودكان هس��تند .كتاب در هفت فصل با اين عناوين تدوين ش��ده است:
تفكر دربارهي تفكر؛ فلس��فه براي كودكان؛ گروه پژوهش��ي؛ داس��تانهايي براي تفكر؛ تدريس
جدي؛ فلسفه در كالس؛ فلسفه در برنامهیدرسي.

 .10حسينزاده ،محمد؛ آموزش خط تحريري؛ تهران :برگ نو 2 ،1387 ،ج.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :خط نستعليق /شخصيتشناسي خوشنويسي /آموزش خط
چكيده :هنر امري اس��ت كه از اعماق وجودي انسان و از صحيفهي دل سر ميكشد .امروزه در
علم روانشناس��ي بررسي خط براي پي بردن به ش��خصيت انسانها ،يكي از روشهاي متداول
اس��ت .در مجموع��هي دو جلدي حاض��ر ،خط تحريري آموزش دادهش��ده و در آغ��از هر جلد،
نكات مربوط به رعايت اصول خوشنويس��ي آمده است .همچنين ،سرمشقهايي داده ميشود تا
مخاطبان با تمرين آنها به هدف مورد نظر دستيابند.
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 .11كازران��ي ،مين��ا /مزيناني ،نونا؛ آموزش دورهي ابتدايي در كش�ورهاي پيش�رفته؛
اصفهان :نوشته 208 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربیتی
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :آموزش ابتدايي /تربيت معلم /اثربخشي /برنامهريزي درسي
چكيده :در اين كتاب س��عي شده اس��ت تا متوليان آموزشي در كش��ور ،با آخرين دستاوردهاي
آموزش دورهي ابتدايي در كش��ورهاي پيش��رفتهي دنيا آشنا ش��وند .در اين كتاب نحوهي اجراي
كار گروهي و چگونگي همكاري دانشآموزان در مدارس انگلس��تان نقد و ارزيابي ش��ده اس��ت.
همچنين ،چگونگي تقسيمبندي فضاي مدارس و كالسها براي انجام فعاليتهايي تدوين شده،
در قالب نظام آموزشي مدارس ابتدايي كشورهاي يشرفتهي جهان مورد بحث قرار ميگيرد .كتاب
ش��امل دهفصل اس��ت كه عناوين برخي از آنها عبارتاند از :طراحي فيزيكي مدرس��ه و محيط
آموزش��ي؛ چرا كودكان بايد در گروه كار كنن��د؟؛ انواع همكاري گروهي؛ انتخاب گروهها؛ ادارهي
گروهها؛ برنامهريزي درسي.

 .12حاجياس��حاق ،س��هيال؛ آموزش راهه�اي يادگي�ري؛ تهران :کورش چ��اپ،1390 ،
 274ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم /دانشجويان تربيت معلم
• كلم�ات كليدي :آموزشوپرورش ايران /علوم تربيتي /روش تدريس /روششناس��ي /روش
يادگيري
چكيده :براي هر كودك «يادگيري» تجربهاي طبيعي و لذتبخش اس��ت .چه ميشود كه اين
لذت با ورود او به مدرسه به يك «مسئله» تبديل ميشود و مرتب بايد براي حل آن چارهانديشي
كرد؟ در اين كتاب روشهاي يادگيري به زباني س��اده و روان توضيح داده شده است .كتاب ابتدا
با يك مقدمهی كلي به ويژگيهاي ياددهي و يادگيري در قرن بيس��ت و يكم ،نقش نظريههاي
يادگيري در نوع آموزش و چرا بايد به دنبال راههاي جديد يادگيري باش��يم ،ميپردازد .سپس در
چه��ار فصل نقش خانواده را در يادگيري ش��رح ميدهد .عنوانهاي فصلها از اين قرارند :فصل
اول :خانوادهی الگوهاي اجتماعي؛ فصل دوم :خانوادهی اطالعاتپردازي؛ فصل س��وم :خانوادهی
رفتاري؛ فصل چهارم :خانوادهی انفرادي .در پايان الگوي تركيبي تدريس تبيين شده است.
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 .13عباس��ي ،محمدعلي؛ آموزش كامپيوتر براي نوجوانان (مجموعه)؛ تهران :مدرسه،
 70 ،1388ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :كار و فناوري
• مخاطب :دانشآموز
• كلم�ات كلي�دي :گرافي��ك كامپيوتري /كورل دراو /نقاش��ي /فلش /متحركس��ازي /فايل
رايانهاي /انيميشن /اينترنت /سيستم عامل /ويندوز ايكس پي /فتوشاپ
چكيده :این مجموعه کتاب با هدف افزایش توانایيهای دانشآموزان برای کار با رایانه نوش��ته
ش��ده اس��ت .در این مجموعهی پنج جلدی ،آشنايي با اينترنت ،آش��نایی با سيستم عامل ويندوز
 ،XPآش��نایی با برنامهی فتوشاپ ،آشنایی با فلش و آشنایی با کورلدراو دنبال شده است .طبع ًا
خوانندگان در این سن ،باید عالقهمندی ویژهای به این برنامه و نرمافزارها داشته باشند تا بتوانند
از محتوای کتاب بهره بگیرند.

 .14مقصودي ،س��وده؛ آم�وزش كودكان الكترونيك�ي مطابق با آخرين اس�تاندارد
جهاني ICDL؛ كرمان :داركوب 2 ،1388 ،ج.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :كار و فناوري
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :رايانه /ويندوز /نقاشي /راهنماي آموزشي /word/تايپ /Excel /اينترنت/
E-mail
چكيده :در جلد نخست اين كتاب ،طي سه فصل ،مخاطبان به زبان ساده و به همراه تمرينهايي
مصور ،با مباني رايانه ،قس��متهاي س��ختافزاري و نرمافزاري ،اقدامات امنيتي ،سيس��تم عامل
ويندوز و نحوهي كار با آن ،و همچنين نقاش��يكردن در رايانه آش��نا ميش��وند .در جلد دوم نيز
مخاطبان ميتوانند با مطالعهي اين كتاب و با انجام تمرينهاي ساده و گامبهگام آن ،با برنامهي
 ،wordتاي��پ متن در قالبه��اي متفاوت ،انتخاب متن ،چاپ كردن مت��ن ،برنامهي ،Excel
اينترنت و چگونگي استفاده از آن ،و نيز ساختن  E-mailآشنا ميشوند .كتاب بر اساس آخرين
استاندارد  ICDLتدوين شده است.
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 .15حس��ينخانزاده فيروزجاه ،عباس��علي؛ آموزش مهارتهاي اجتماع�ي به كودكان و
نوجوانان؛ گرگان :رشد فرهنگ 282 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :معلم /والدين
• كلمات كليدي :روانشناسي /مهارت اجتماعي /نظريهها /آموزش /برنامهي درسي
چكي�ده :كتاب حاضر در زمينهي آموزش مهارتهاي اجتماع��ي به كودكان و نوجوانان تدوين
ش��ده و نگارنده كوش��يده اس��ت با مطالعهي نتايج آخرين پژوهشهاي صورت گرفته در حوزهي
مهارته��اي اجتماعي كودكان و نوجوانان ،زواياي متفاوت آم��وزش مهارتهاي اجتماعي را ،از
انتخاب نوع مهارت مناس��ب تا آخرين مراحل آموزش ،يعن��ي فراهم كردن زمينهاي براي انتقال
و تعميمده��ي مهارتهاي ياد داده ش��ده ،بررس��ي كند .بدين منظور كت��اب در پنج فصل با اين
مباحث تدوين ش��ده اس��ت :تحول قابليت اجتماع��ي در كودكان؛ نظري��ه و مدلهاي مربوط به
تح��ول اجتماعي؛ تعريف و توصيف مهارتهاي اجتماعي و قابليت اجتماعي؛ آموزش مهارتهاي
اجتماع��ي؛ معرفي برخي از مهمترين برنامههاي درس��ي مهارتهاي اجتماعي .مخاطبان كتاب،
والدين ،معلمان ،دانشجويان ،پژوهشگران و متخصصان عرصههاي فعاليتهاي باليني و ...هستند.

 .16جزاي��ري ،عليرضا؛ آم�وزش مهارتهاي زندگي (مجموعه)؛ ته��ران :دانژه،1387 ،
 10ج.
• قطع :پالتويي
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلم�ات كليدي :مهارتهاي زندگي /حل مس��ئله /خودآگاهي /تصميمگيري /ارزيابي نتايج/
مديريت هيجانات /تفكر انتقادي /سازگاري /تابآوري /فشارهاي رواني /روابط اجتماعي
چكي�ده :مجموع��هي «آموزش مهارته��اي زندگي» تواناي��ي رفتار س��ازگارانه و مثبت را به
مخاطب��ان خود آموزش ميدهد تا آنها بتوانند به ص��ورت مؤثر با نيازها و چالشهاي روزمرهي
خ��ود برخورد كنند .مطالعهي ای��ن مجموعه به مخاطبان کمک میکند ت��ا جمعبندي دقيقي از
ضعفها و قوتهاي خود بهدس��ت آورند و زندگي خوب و موفقي داشته باشند .عناوین ده جلدی
این مجموعه عبارتند از :راهنماي تابآوري ،راهنماي قاطعيتورزي ،مهارت ارتباط مؤثر ،مهارت
تصميمگيري ،مهارت تفكر انتقادي ،مهارت حل مسئله ،مهارت خودآگاهي ،مهارت كنترل خشم،
مهارت مديريت استرس و مهارت مديريت هيجانات.
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 .17ورنون ،آن؛ آموزش مهارتهاي زندگي :رش�د هيجاني ،اجتماعي ،ش�ناختي و
خود؛ مهرداد فيروز بخت؛ تهران :دانژه 312 ،1388 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :كودكان /رش��د /فعاليتهاي فوق برنامه /رشد هيجاني /رشد اجتماعي /رشد
شناختي /مهارتهاي زندگي
چكيده :جلد اول از مجموعهي س��ه جلدي «مهارتهاي زندگي» ،برنامهي درس��ي جامعي را
در اختي��ار مربيان و متخصصان س�لامت روان ميگذارد تا به كودكان دورهي دبس��تان ،مفاهيم
سالمت را ياد بدهند و به آنها بياموزند مسير زندگيشان را در ميان مشكالت وضعيتي و رشدي
پيدا كنند .كتاب حاوي  80فعاليت در حيطهي رش��د خود ،رش��د هيجاني ،رش��د اجتماعي و رشد
شناختي است.

 .18مورداك ،كت [...و دیگران]؛ آموزش و ارزشيابي مهارتهاي زندگي (مجموعه)؛
حسين دانشفر؛ تهران :فاطمي 5 ،1388 ،ج.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :راهنماي مهارتهاي زندگي /مهارتهاي اجتماعي /انعطافپذيري كودكان/
اعتم��اد بهنفس /برق��راري ارتباط /پرسش��گري /تفكر انتق��ادي /پرورش مه��ارت فكر كردن/
مهارتهاي اجتماعي /كار گروهي /راهنماي آموزشي /معلم
چكي�ده :در این مجموعه كتاب ،نویس��نده با ارائهي روشها و تمرينه��اي گوناگون ،به معلم
میگوی��د که چگونه از لحاظ عاطفي به ش��اگردان خود كمك كند تا متك��ي به خود بار بیایند و
از مهارتهای کافی برخودار باش��ند .انعطافپذيري ،برقراري ارتباط و مقابله با تعارض ،پرس��ش
ك��ردن ،فكرك��ردن و كار گروهي از مهارتهای بس��یار مهمی اس��ت که به نظر نویس��نده یک
دانشآموز باید از آن برخوردار باشد.
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 .19محس��نپور ،بهرام؛ آموزش و پرورش تطبيق�ي :مباني ،اصول و روشها؛ تهران:
سمت 104 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :دانشجويان تربيت معلم
• كلم�ات كلي�دي :آموزش و پرورش تطبيقي /تاريخ تحول /روشهاي تحقيق /علوم تربيتي/
تجارب آموزشي
چكيده :آموزش و پرورش تطبيقي ،يکي از زير مجموعههاي علوم تربيتي به ش��مار ميرود که
در آن کوش��ش ميش��ود با تحقيق در نظامهاي آموزش و پرورش و آموزش عالي ساير جوامع و
کش��ورها ،به بهبود و اعتالي فرايند تعليم و تربيت ،کمک ش��ود .در اين کتاب چند مبحث اصلي
در قلمروي آموزش و پرورش تطبيقي بررس��ي ش��ده اس��ت .مؤلف به جاي ارائهی اطالعات ،به
توصيف نظامهاي آموزش��ي ،مفاهيم کليدي آموزش و پ��رورش تطبيقي ،رويکردها و روشهاي
تحقيق پرداخته اس��ت ت��ا خوانندگان بتوانند ،با نحوهی پژوه��ش و ضوابط بهرهگيري از تجارب
آموزشي ساير کشورها آشنا شوند.

 .20نام��كا ،لين؛ آموزش هوش هيجاني به كودكان :پنجاه تمرين جالب براي خانوادهها،
آموزگاران و رواندرمانگران؛ نصرتاهلل يوسفي؛ تهران :بهتدبير 122 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :ه��وش هيجاني /اختالالت رفتاري هيجاني /مهارتهاي زندگي /برخورد با
احساسات
چكي�ده :در اين كتاب دربارهي اس��تفاده از هوشهيجاني و بهكارگي��ري هيجانات براي تبديل
ش��دن به فردي نيرومند در اس��تفادهي صحيح از احساسات ،بحث ش��ده است .با آموزش هوش
هيجاني به كودكان ،ميتوان به رفتار آنها نظم بخش��يد و موجب ش��د تا آنان بتوانند با تفسير و
بهكارگيري احساساتش��ان ،متناسب با ضرورتهاي موقعيت اجتماعي ،انديشه و عمل كنند؛ چون
براي موفقيت در روابط اجتماعي و زندگي ،داشتن هوش هيجاني ( )EQمهمتر از بهرهي هوشي
( )IQاس��ت .اگر س��ازوكار برخورد با احساس��ات را بهطور پايهاي بشناسيم ،آموزش مهارتهاي
ه��وش هيجاني كام ً
ال آس��ان خواهد بود .با آموزش اين مهارتها ،ك��ودك صاحب مهارتهايي
ارزشمند براي مديريت زندگي خود خواهد بود.
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 .21البه ،بريژيت؛ خودياري براي كودكان و نوجوانان :آنچه ميدانيم و آنچه نميدانيم؛
مهناز رهنمايان؛ تهران :رهنما 36 ،1388 ،ص.
• قطع :جيبي
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :پنجم /معلم /والدين /مشاور /دانشجويان تربيت معلم
• كلمات كليدي :دانستن /لذت يادگيري /انتخاب شغل /مهارتهاي زندگي
چكيده :چهطور ميتوانيم چيزي را كه نميشناس��يم انتخ��اب كنيم؟ اگر اين اتفاق به چند عدد
ش��يريني ختم ش��ود ،چندان اهميتي ندارد؛ اما در زندگي اين امر كمي پيچيدهتر اس��ت .چهطور
ميتوانيم بدون آگاهي بگوييم از ش��غلي خوش��مان ميآيد و آن را انتخاب كنيم؟ در اين كتاب ،از
مجموعهی كتابهاي «خودياري براي كودكان و نوجوانان» دربارهي اهميت دانستن ،يادگرفتن،
رس��يدن به آزادي از راه دانس��تن ،لذت يادگيري ،بهتر دانس��تن ،و ترس از ندانس��تن ،مطالب و
داستانيهايي به زبان ساده و روان به همراه تصوير آمده است.

 .22ش��ريفان ،احمد /ش��ريفان ،امين؛ آنچه هر معلم بايد بدان�د :آموزش مهارتهاي
پژوهش؛ تهران :زرباف اصل 142 ،1387 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :تحقيق /گزارشنويسي /مهارتهاي زندگي
چكيده :يادگيري پژوهش محور ،در زمرهي رويكردهايي است كه به جاي تأكيد بر دانشاندوزي،
به تمرين مهارتهايي كه براي زندگي الزم و ضروري هس��تند ،توجه دارد .معلمي كه بر اس��اس
اي��ن رويكرد به آموزش ميپ��ردازد ،فرصتهايي را براي دانشآموزانش فراهم ميكند تا هر يك
متناس��ب با عالقهها ،تواناييها و نيازهاي فردي خود ،به طور عملي به يادگيري بپردازند .در اين
كت��اب عالوه ب��ر توضيح مفهوم پژوهش و مهارتهاي الزم براي كاوش و بررس��يهاي علمي،
رهنمودهايي به منظور هدايت پژوهشهاي دانشآموزي ارائه ش��دهاست .كتاب شامل دو بخش
با اين موضوعات است :آموزش مهارتهاي علمي كاوش ،و آموزش مهارتهاي علمي بررسي.

 24فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .23لچ��ر ،دنيس بي [...و دیگران]؛ ارتباط با كودكان از طريق داس�تان؛ منيژه بهبودي/
سيد جليل ش��اهري لنگرودي؛ تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي216 ،1389 ،
ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم /والدين
• كلمات كليدي :روابط خانوادگي /فرزندخواندگي /قصه درماني
چكيده :كتاب حاضر به زباني س��اده و به روش��ي منس��جم ،به والدين نش��ان ميدهد چگونه
داس��تانهايي خلق كنند كه به كمك آنها كودك بتواند مفاهيم جديد را كش��ف كند .اين كتاب
با همكاري «مركز روابط عاطفي خانواده» در «مينهس��وتا» تهيه ش��ده اس��ت و به متخصصان و
ني��ز ب��ه والديني كه كودكاني را به فرزندي پذيرفتهاند يا سرپرس��تي آنه��ا را برعهده ميگيرند،
كم��ك ميكند .در اين كتاب در فصلهاي  1ت��ا  ،3ابتدا پايهي نظري كامل و اطالعاتي مفصل
دربارهي روشهاي درمان و چگونگي ارزيابي س��طح پيشرفت ارائه شده است .سپس مدل فعال
دروني كودك و چگونگي عملكرد داس��تانها و ايجاد رابطه ،درمان و آموزش ،به والدين معرفي
ش��ده اس��ت .به اين ترتيب والدين ميآموزند كه چگونه داس��تانهايي ش��فابخش از خود خلق
كنن��د تا با اس��تفاده از آنها ،رابط��هي عاطفي با كودكش��ان را ارتقا دهند و رفت��ار او را اصالح
كنند .نويس��ندگان طي فصلهاي  4تا  7به ش��رح چگونگي اس��تفاده از انواع داستانها ،از جمله
داستانهاي حقطلبانه ،كودك موفق و «روانتكان» ميپردازند.

 .24دالگليش ،ش��ارون؛ ارزش خاك؛ ش��هرزاد فتوحي؛ تهران :ش��ركت انتشارات فني ايران،
 24 ،1388ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :كار و فناوري
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :محيط زيست /حفاظت خاك /زندگي جانداران /آب و هوا
چكيده :حدود يك س��وم سطح زمين را خاك تشكيل ميدهد .انسانها بايد از اين بخش زمين
به طور مش��ترك با جانوران و گياهان اس��تفاده كنند .زمين تنوع جالبي از آب و هواهاي گوناگون
دارد .در اين كتاب ،نوجوانان با مناطق گوناگون زمين آش��نا ش��ده و راه بهتر اس��تفاده كردن از
آن را ف��را ميگيرند .آنها به ارزش حياتي زمين پ��ي ميبرند و ميآموزند كه نبايد آن را با انواع
آاليندهها آلوده كنند.
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 .25حس��ينيايرج ،جاللالدين؛ ارزشيابي براي يادگي�ري :نگاهي نو به ارزشيابي
كيفي ـ توصيفي؛ تهران :وراي دانش 199 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :ويژگيهاي عاطفي و اجتماعي دانشآموزان /ياددهي و يادگيري /ارزشيابي
كيفي ـ توصيفي
چكي�ده« :ياد دادن ب��راي ياد گرفتن» ،اصليترين كار معلم اس��ت .براي معل��م حرفهاي ،ياد
گرفتنهاي دانشآموزان دريچهاي باز و روش��ن اس��ت ك��ه از درون آن ميتواند توان و مهارت
حرفهاي خودش را آش��كارا ببيند ،بيازمايد و ارتقا بخش��د .در اين مجموعه تكنيكهايي به منظور
آش��نايي بيشت��ر معلمان با س��اختار و نحوهی ياددهي و يادگيري دانشآم��وزان در پنج فصل با
اين عنوانها آورده ش��ده اس��ت :گذري بر روند فعاليتهاي ياددهي و يادگيري؛ چرا ارزشيِابي
توصيف��ي؟؛ اه��داف و ويژگيه��اي ارزشيابي كيف��ي و توصيفي؛ انطباق روشه��اي ياددهي ـ
يادگيري با عملكرد مغز؛ مراحل اجراي ارزشيابي كيفي و توصيفي در كالس .همچنين در پايان
كتاب ش��ش پيوس��ت با عنوانهاي جدول مش��خصات دانشآموزان ،جدول غيبت دانشآموزان،
ج��دول ثبت نتيج��هی ارزشيابي دانشآموزان به تفكيك دروس ،ج��دول ويژگيهاي عاطفي و
اجتماعي دانشآموزان ارائه شده است.

 .26بروكهارت ،س��وزانام.؛ ارزشيابي توصيفي يعني بازخورد مؤثر؛ طاهره رس��تگار؛
تهران :منادي تربيت 128 ،1389 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :ارزشيابي توصيفي /ارتباط معلم با دانشآموزان /بازخورد مؤثر /روانشناسي
چكيده :زماني كه دانشآموز قرار اس��ت مس��يري پلكاني را طي كند ،قبل از همه بايد مشخص
ش��ود كه در زمان حال ،او روي كدام پله ايس��تاده است تا ابزار مناسب براي باال رفتن از پلههاي
بعد در اختيار وي قرار گيرد .در غير اين صورت ،اطالعات جمعآوري شده نقشي در بازخورد ندارند
و بازخورد مؤثر واقع نميش��ود .بازخورد بايد به پرسشهاي اساسي دانشآموز پاسخ دهد؛ اينكه
كجا ميروم؟ هدف چيست؟ چگونه ميرود؟ قدم بعدي چيست؟ در اين كتاب كوشش شده است،
به پرس��شهاي باال پاس��خ داده ش��ود و با تأكيد بر نقش بازخورد معلم به دانشآموز ،ويژگيها و
وجوه متفاوت آن را با ذكر مثالهايي از كالسهاي واقعي شرح دهد.
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 .27يارعلي ،جواد؛ ارزشيابي توصيفي :ابزار و روشها؛ اصفهان :نوش��ته171 ،1389 ،
ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :ارزشيابي توصيفي /ياددهي ـ يادگيري /تحوالت فراگيرندگان /علومتربيتي
چكي�ده :در ارزشياب��ي توصيفي ،معلم تغييرات و تحوالت فراگيرن��دگان را با روشها و فنون
متفاوتي بررس��ي ميكند و به صورت مش��روح و بر اس��اس شاخصهاي پيش��رفت یا اهداف از
پيشتعيين ش��ده ،به ش��كلي غيرنمرهاي به اطالع دانشآموزان و اولياي آنان ميرساند .در كتاب
حاض��ر طي س��ه فصل ابزاره��ا ،روشها و فنون مورد اس��تفاده در ارزشيابي توصيفي بررس��ي
ش��دهاند و يك راهنماي عملي براي استفاده از اين سازوكارها فراهم آمده است .كلياتي دربارهي
ارزشياب��ي و انواع آن ،اهميت و ضرورت ارزشيابي و مراحل و چگونگي آن ،موضوعهاي فصل
اول هس��تند .در فصل دوم به ابزارها و روشهاي ارزشيابي پرداخته ميش��ود .فصل س��وم به
توضيحات مربوط به نمونه برگهاي ارزشيابي توصيفي اختصاص دارد .در پايان كتاب پيوستها
و منابع گنجانده شده است.

 .28غروي ،اماننف��س؛ ارزشيابي كيفي (توصيفي) :اهداف ،انتظارات آموزش�ي و
فهرست ارزيابي؛ گرگان :مختومقلي فراغي 119 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :آموزشوپرورش /ارزشيابي /فهرست ارزيابي /آموزش معلم
چكي�ده :يك��ي از ابزارهاي ارزيابي پيشبيني ش��ده ب��راي ارزيابي در حين فراين��د يادگيري،
«فهرس��ت ارزيابي» يا «فهرس��ت عملكردي» اس��ت كه توس��ط معلم با در نظر گرفتن اهداف
درس ،شرايط محيطي و فعاليتهاي فراگيرندگان ،قبل از تدريس تهيه و در حين فعاليت درسي
توس��ط فراگيرنده تكميل ميشود .كتاب حاضر حاوي فهرس��ت ارزيابي براي درسهاي كالس
اول ابتدايي اس��ت و براي مطالعهي آموزگاران پايهي اول ،دانشجويان تربيت معلم و اوليا در سه
بحش كليات ،فهرست ارزيابي درسهاي اول ابتدايي و چند نمونه سؤال (يا تكليف) با جدولهاي
ارزيابي تدوين شده است.
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 .29مظفري ،عباسعلي؛ ارزشيابي گروهي :نگاهي دوباره به يادگيري؛ تهران :مدرسه،
 47 ،1389ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :ارزشيابي /فعاليت گروهي /رويكرد نوين تعليم و تربيت
چكيده :رويكرده��اي نوين تعليم و تربيت بر ارتقاي مهارت تفكر ،تقويت روحيهی جمعگرايي،
مهرورزي ،نوعدوس��تي ،اعتماد بهنفس و رش��د همه جانبهی دانشآموزان تأكيد دارند .حال بايد
ديد چگونه ميتوان با ش��يوههاي نوين رس��مي ،زمينههاي خالقيت و نوآوري را در دانشآموزان
فراهم كرد .يكي از اين روشها فعاليتهاي جمعي و گروهي اس��ت .گرايش به گروه همساالن،
از مهمترين ويژگيهاي دانشآموزان بهويژه در دورهی آموزش عمومي اس��ت .فرايند ياددهي ـ
يادگيري همبايد متناسب با اين نيازها و رغبتها هدايت شود كه در اين صورت ،دانشآموز درك
بهتر و عميقتري از مطالب آموزشي پيدا ميكند.

 .30تقيزاده ،هادي؛ اريگامي (كار با كاغذ)؛ قم :ابتكار دانش 72 ،1387 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :اريگامي /كاردستي با كاغذ /هنر تا زدن كاغذ /خالقيت
چكي�ده :اريگام��ي يا هم��ان هنر تا زدن كاغذ يكي از س��ادهترين و در عي��ن حال جذابترين
هنرهاس��ت كه منشأ آن را كشور ژاپن ذكر كردهاند .در اين هنر با استفاده از ايجاد تا روي كاغذ،
ميتوان س��ادهترين و پيچيدهترين اشكال هندس��ي را شبيهسازي كرد .اريگامي در عين سادگي،
مهارتهاي زيادي را براي ايجاد اش��كال در بردارد .ساختن ش��كلها به كودكان اعتماد بهنفس
ميدهد و قوهي ابتكار و خالقيت آنها را بهكار مياندازد.
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 .31آلم��ن ،تون��ي؛ الهام از طبيعت :از بال حش�ره تا روبات پرن�ده؛ مجيد عميق؛ تهران:
مدرسه 28 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :حشره /روبات پرنده /آموزش علوم /مهارتهاي پرواز
چكيده :بعضي از دانشمندان در انديشهی اختراع روباتهاي كوچك پرندهاي هستند كه بتوانند
مهارتهاي پرواز ش��بپرهها و مگسه��ا را به نمايش بگذارند .چني��ن روباتهايي ميتوانند در
س��طح س��يارهی مريخ به كاوش پردازند يا هنگام نبرد بر فراز نيروهاي دشمن به پرواز درآيند و
اطالعات جمعآوري كنند .مخاطبان در اين كتاب ضمن آشنايي با ساختمان بدن «مگس سركه»
و پژوهش دانشمندان براي توليد روباتهاي پرندهاي كه مانند حشرات پرواز كنند ،آشنا ميشوند.
در پايان كتاب واژهنامه و نمايه درج شده است.

 .32لولين ،كلر؛ از پرندهي دانا بپرس (مجموعه)؛ حس��ن س��االري؛ تهران :فاطمي،1389 ،
 5ج.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :علوم تجربي /مطالعات اجتماعي
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :جانوران /خزندگان /بيمهرگان /النهسازي /آب و هوا /تغييرفصلها /زمين/
جغرافياي طبيعي /پرسش و پاسخ /آموزش علوم
چكيده :كودكان وقتي كه پرسش��ي داش��ته باش��ند ،از بزرگترها ،مثل معلم يا پدر و مادرشان
ميخواهند كه به س��ؤال آنها جواب بدهد .جانوران جنگل هم به پرندهي دانا نامه مينويس��ند و
از او ميخواهند كه به سؤالشان پاسخ بدهد .پرندهي دانا نامهي آنها را ميخواند و با توضیحات
جال��ب و علم��ی و در عین حال س��ادهی خ��ود به خوبي آنه��ا را راهنمايي ميكن��د .گاهي نيز
پيشنهادهايي براي بهتر شدن زندگي آنها ارائه ميدهد .در هر یک از مجلدات این کتاب درباره
یک موضوع گفتوگو شده است :جانوران ،جانوران بيمهره ،خزندگان ،آب و هوا و سيارهي زمين
موضوعات مجلدات پنجگانهی این کتاب هستند.
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 .33بالرد ،كارول؛ از كاربردهاي علوم چه ميدانيم؟ (مجموعه)؛ شهرام رجبزاده؛ تهران:
ذكر 6 ،1389 ،ج.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :آهنربا /فنر /كش��ش و رانش /الكتريس��يته /باتري /رس��انا و نارس��انا /بدن
انسان /صدا /گوش /خواص ماده /آزمايش /انرژي /حركت /نيرو /نور /سايه
چكيده :این مجموعه کتاب چنانکه از عنوان آن پیداست ،درصدد آشنا کردن خوانندگان با کاربردهای
علوم است .در کتاب آهنربا و فنر ،دربارهی كاربرد آهنرباها ،مفهوم مغناطيس ،كاربرد فنرها و انواع فنرها
گفتوگو ميشود .در کتاب الكتريسيته ،از مفهوم انرژي ،منبع انرژي و تولید انرژی الكتريسيته و نقش آن
سخن میگوید .در کتاب صوت از صداهای گوناگون که هميشه در اطراف ما وجود دارند ،شدت صداها،
و چگونگی انتقال آنها سخن به میان میآید .تهیهی مواد گوناگون ،ويژگيهاي مواد و كاربرد آنها در
زندگي ما انس��انها و روشهایبازيافت آنها در کتاب مواد به بحث گذاش��ته میشود .در کتاب نيرو و
حرك��ت ،خوانندگان با مفهوم ،نقش و اهمیت حرکت در دنیای پیرامون ما ،مفهوم نیرو و مباحثي مانند
گرانش ،تعادل ،چرخش ،اندازهگيري نيروها ،اصطكاك ،سقوط ،شناوري و فشار آشنا ميشوند .و باالخره در
کتاب نور ،درصدد بیان منبع نور ،کاربرد آن و توضیح مفاهیم پیرامونی نور برمیآید .نویسنده کوشیده است
مباحث خود را به زبان ساده و روان و به همراه تصوير بیان کند و با انجام آزمايشهاي گوناگون و ساده
خواننده را به صورت عملی با مفاهیم آشنا سازد.

 .34مجدفر ،مرتضي؛ ازوپ در كالس درس :بازيها ،فعاليتها و پژوهشهاي خالقيتمحور
بر مبناي تمثيلها و افسانههاي ازوپ؛ تهران :امرود 96 ،1388 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :افسانه /داستان /خالقيت /تمرين
چكيده :در اين كتاب ،نگارنده با بهرهگيري از افسانهها ،تمثيلها و داستانهاي شناخته شدهي
ايران و جهان ،تعدادي بازي ،فعاليت ،تمرين و پژوهش خالقيتمحور ،با توجه به ذوق و عالقهي
كودكان مطرح ميكند كه ميتواند در بهبود س��واد خواندن آنها مؤثر باشد .از خوانندگان انتظار
ميرود پس ازپايان مطالعهي هر داس��تان ،اتفاقات ،رويدادها و حوادث آنها را دستهبندي كنند و
به پرسشهايي دربارهي قهرمانان داستان ،مكانها ،خط سير زماني و ابزارها و وسايل موجود در
داستان پاسخگويند .همچنين ،آنان بايد پيوستگي بين رويدادها و حوادث داستان را بازنمايي كنند
و كلماتي را كه براي نخستين بار در متن با آنها روبهرو شدهاند ،مشخص سازند و معناي آنها
را با كلمات ديگري كه ميشناسند ،نشان دهند.
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 .35گودرزنيا ،محدثه؛ چهرههاي درخشان :استاد فرشچيان؛ تهران :مدرسه 80 ،1389 ،ص.
• قطع :پالتويي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :نقاش��ان ايراني /زندگينامه /ادبيات نوجوانان /داس��تانهاي فارسي /محمود
فرشچيان /نقش فرش
چكيده :پدر محمود فرش��چيان كه نمايندهی فرش اصفهان بود ،با ديدن استعداد فرزندش ،وي
را به كارگاه نقاشي استاد حاج ميرزا آقا امامي برد .وي پس از آموزش نزد استاد امامي و بهادري
در مدرسهی هنرهاي زيباي اصفهان ،براي گذراندن دورهی هنرستان به اروپا سفر كرد .او پس از
بازگشت به ايران كار خود را در ادارهی كل هنرهاي زيباي تهران آغاز كرد و به مديريت ادارهی
مالي و اس��تادي دانش��كدهی هنرهاي زيباي دانشگاه تهران برگزيده ش��د .كتاب دربرگيرندهی
زندگينامهی اين اس��تاد بزرگ و مجموعهی آثار ايش��ان اس��ت .در پايان كتاب توضيح اعالم و
منابع آورده شده است.

 .36فارينگتن ،كارن؛ استخوانبندي انسان؛ سحر كاظمي؛ تهران :تولد 14 ،1387 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
مدل استخوانبندي /ماهيچه
• كلمات كليدي :اسكلت /استخوانبنديِ /
چكيده :كتاب حاضر ش��امل اطالعاتي مختصر و مفيد دربارهي استخوانها ،اسكلت ،ماهيچهها
و چگونه وصل ش��دن آنها به يكديگر اس��ت .تصاويري در اين زمينه ،نوجوانان را ياري ميكند
تا مطالب را بهتر ياد بگيرند .همچنين مدلي كامل از استخوانبندي بدن در كتاب آمده است كه
از مخاطبان خواسته شده آنها را بريده و با روشي كه ارائه ميشود كنار هم قرار دهند تا با طرز
استخوانبندي در بدن بيشتر و بهتر آشنا شده و حس خالقيت خود را پرورش دهند.
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 .37وارد ،برايان؛ اس�تخوانبندي و حركت؛ رامين كريميان؛ تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان /لوح بصر 52 ،1387 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :بدن انس��ان /اس��تخوانبندي /حركتشناس��ي /دس��تگاه عضالني /ساختار
استخوان
چكيده :دستگاه استخوانبندي و ماهيچهي بدن انسان محكم و انعطافپذير است و از اندامهاي
داخلي ما محافظت ميكنند .همچنين ما را قادر ميسازد كه آزادانه حركت كنيم .دانشآموزان در
اين كتاب با خواندن مطالب و مش��اهدهي تصاوير ،با ساختمان و عملكرد استخوانها ،ماهيچهها
و مفاصل آش��نا ميش��وند .برخي عناوين كتاب از اين قرارند :س��اختار اس��تخوان ،انواع مفصل،
ساختار ماهيچه ،دستگاه عضالني ،ستون مهرهها و تنه ،ماهيچههاي صورت ،پاها و ماهيچههاي
اندامهاي داخلي .در پايان كتاب توضيح واژگان اختصاصي آورده شده است.

 .38پورعباس��ي ،عطاءاهلل؛ اس�ترس از منظر دانشآموزان؛ تهران :براي فردا14 ،1389 ،
ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :مقابله با استرس /اضطراب /مهارتهاي زندگي /آموزش علوم
چكيده :استرس واكنش طبيعي افراد در هر سني است .استرس از غريزهي فرد در محافظت از
خويش در برابر فش��ار عاطفي يا جس��مي و مقابله با خطر نشئت ميگيرد .در واقع اندكي استرس
الزم اس��ت .بيشتر ما بدون احس��اس رقابت نميتوانيم در ورزش ،موسيقي ،كار و مدرسه موفق
ش��ويم و به كمال برس��يم .كتاب حاضر س��عي دارد دانشآموزان را با مفاهيم مربوط به استرس
و تأثير آن بر اعضا و دس��تگاههاي بدن آشنا س��ازد .برخي عنوانهاي مطالب كتاب عبارتاند از:
اس��ترس چه نشانههايي دارد؟ عوامل استرسزا كدامها هس��تند؟ چگونه اضطراب خود را كنترل
كنيم؟ چگونه عوامل استرسزا را شناسايي كنيم؟ راهكارهاي مقابله با استرس كداماند؟
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 .39عاب��دي كرجيبان ،زهره /كفاش ،حميدرضا؛ اس�تفاده از فيلم آموزش�ي در كالس
درس؛ تهران :محراب قلم 72 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :فيلم آموزشي در كالس درس /آموزش معلم
چكيده :كتاب حاضر براي اس��تفادهي معلمان نوشته شده و در آن روشهاي اصلي و كاربردي
اس��تفاده از فيلم آموزشي در كالس معرفي ميشود .نگارندگان ميكوشند طي شش فصل ارزش
واقعي فيلم آموزش را در افزايش مهارتها و تجربههاي يادگيري دانشآموزان و بسط و توسعهي
تجارب فرهنگي آنان به معلمان نش��ان دهند .طبقهبندي ديجيتالي بلوم ،استفاده از فيلم آموزشي
در كالس درس ،اصول اوليهي استفاده از فيلم آموزشي در كالس درس ،فيلم آموزشي به عنوان
ابزاري در فرآيند آموزش ،و تجزيه و تحليل فيلم ،عنوانهاي فصلهاي كتاب هس��تند .نمونهاي
از بهكارگيري فيلم كوتاه در فرايند يادگيري ،و واژهنامهي فارس��ي ـ انگليسي در صفحات پاياني
كتاب درج شدهاند.

 .40ياماس ،اندريو؛ اسرار آفرينش راهي به سوي خداشناسي؛ عليرضا عياري؛ تهران:
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 120 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :قرآن و علوم طبيعي /شگفتيهاي جهان /آفرينش
چكي�ده :تم��ام موجودات زنده ،داراي كم��ال كامل و از معجزات خلقت هس��تند .اين كمال در
س��اختار موجودات ذرهبيني و اتمها كه اجزاي س��ازندهي همهي موجودات هس��تند ،به چش��م
ميخورند .آس��مان با توازن و نظم شگفتانگيزي آفريده شده است .جهان ،بدن انسان ،گياهان،
خورش��يد ،گلها ،كوهس��تانها و درياها داراي ش��گفتيها و ويژگيهاي بيش��ماري هستند كه
همگي نش��اندهندهي هنر خداوند اس��ت .در اين كتاب مصور و رنگ��ي ،نوجوانان با نمونههايي
ش��گفتانگيز از نظام خلقت آش��نايي پيدا ميكنند؛ نمونههايي كه در كنار تمام آگاهيها ،آنها را
در ايمان به آفريدگار يكتا ياري ميكنند.
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 .41ماتين ،كارمه؛ اسم من ونسان ونگوگ است؛ مهران ابراهيمينژاد؛ تهران :تيمورزاده/
طبيب 64 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :نقاشان هلندي /آموزش هنر /ادبيات نوجوانان /زندگينامه
چكيده :ونس��ان متولد ش��هر «گ��روت زاندرت» در هلند ب��ود .او با س��ختگيري پدر كه يك
كش��يش پروتس��تان بود ،مهرباني مادر و عشق به طبيعت بزرگ ش��د .با وجود شخصيت ناپايدار
و پيچيدهاش ،طي زمان كوتاهي توانس��ت يكي از اصيلتري��ن و باارزشترين مجموعه آثار هنر
نقاش��ي در تمام اعصار را خلق كند .دلمشغوليها و تكنيكهاي هنرياش در نامهها و مكاتباتي
كه س��الها با برادر دلس��وزش (تئو) داشت ،منعكس شده اس��ت .او نور ،رنگ ،خط ،سوژهها ،آثار
محيطي ،اوهام و خيالهايش ،همهچيز را تا ابديت ثبت كرده است .كتاب دربارهی چهرهاي معتبر
و معروف از ش��اخهی هنر ،آن هم نقاش��ي ،به شيوهاي جذاب س��خن ميگويد .تصاوير فراوان و
گوناگوني كه از برهههاي تاريخي مربوط الهام گرفته شدهاند ،به ما كمك ميكنند تا هرچه بهتر
با زمان و فضاي اثر آشنا شويم.

 .42پيج ،جيس��ون؛ اطلس بچهه�ا؛ ناصر جعفرزاده /فاطمه محمدي؛ مش��هد :ضريح آفتاب،
 43 ،1390ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :نقشه /آموزش جغرافيا /اطلس /شناخت جهان
چكيده :اطلس کتاب نقشههاس��ت که قس��متهاي متفاوت جهان را نش��ان ميدهد .نقش��هها
شکلهاي کوچکي از مکانهاي بزرگ هستند که از نماي باال رسم شدهاند .کودکان با مطالعهي
اين کتاب و مش��اهدهي نقش��هها اطالعات زيادي دربارهي اطلس و نقش��ه ،نقشهخواني ،قطب
جنوب ،قطب ش��مال ،کانادا ،اياالت متح��دهي آمريکا ،مکزيک ،آمريکاي��ي مرکزي و کارائيب،
آمريکاي جنوبي ،اروپاي ش��مالي ،اروپاي جنوبي ،روس��يه و همس��ايگانش ،خاورميانه ،آفريقاي
شمالي و جنوبي ،آسيا ،استراليا و ...بهدست ميآورند.
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 .43گان��ري ،آنيتا؛ دايرةالمعارف مصور :اطلس جهان؛ زه��را رجبيزاده؛ تهران :پيام محراب،
 244 ،1388ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (جغرافيا) /كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :آموزش جغرافيا /دايرةالمعارف /اطالعات عمومي كشورها /آموزش كودكان
و نوجوانان
چكيده :اين كتاب جهاننما پر از اطالعات كاربردي است كه امكان سفري هيجانانگيز به دور
دني��ا را ب��راي مخاطبين خود فراهم ميكند .خوانندگان جوان ،به كمك عكسها و نقاش��يهاي
بيش��مار كتاب ميتوانند به همهچيز دربارهی يك كش��ور خاص و مردم آن پي ببرند .نقشههاي
سياسي و طبيعي آنها بر كرهی زمين ،وضعيت دقيق اين سرزمينها را نشان ميدهند .بستههاي
اطالعاتي واضح و آش��كار ،مهمترين اطالعات در مورد تعداد س��كنه ،پايتخت ،زبان ،پول رايج و
بسياري چيزهاي ديگر در مورد دانش بنيادي يك كشور را در يك نگاه در اختيار ما قرار ميهد.
اين جهاننما ،چشمهاي پايانناپذير براي دانش همهی افراد خانواده است.

 .44بخ��ش تحقيقات /مطالعات جغرافيايي مؤسس��هی س��حاب؛ اطلس عموم�ي ايران و
جهان؛ ويرايش فشرده؛ تهران :مؤسسه جغرافيايي و كارتوگرافي سحاب 168 ،1387 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (جغرافيا)
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :نقشهي جغرافيا /اطلس ايران و جهان /تقسيمات كشوري /نقشهي سياسي
چكي�ده :ويرايش جديد «اطلس ايران و جهان» تا پايان س��ال  2008ميالدي همراه با آخرين
دگرگونيهاي سياس��ي جهان تهيه و تدوين ش��دهاس��ت .اين كتاب ح��اوي اطالعاتي در مورد
نقش��ههاي عمومي استانهاي ايران (شامل زمينشناسي ايران ،تقسيمات اقليمي ،تراكم جمعيت
و ،)...نقش��ههاي طبيعي قارهها (ش��امل آب و هوا ،جريانهاي دريايي ،ميزان بارندگي س��االنه،
پوش��ش گياهي ). . .و نقشههاي سياسي قارهها (ش��امل ايران و خاورميانه ،شرق اروپا ،آمريكاي
ش��مالي و مركزي و )...اس��ت .در پايان كتاب جدول تقس��يمات كشوري به همراه آمار جمعيت و
نمايه آورده شدهاست.
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 .45گان��ري ،آنيت��ا؛ دايرةالمعارف من دربارهي كش��ورها :اطلس براي ك�ودكان؛ كوروش
اميرينيا /مهدي چوبينه؛ تهران :محراب قلم 128 ،1390 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (جغرافيا) /كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :دايرةالمعارف /نقشه /اطلس /آموزش جغرافيا
چكيده« :نقش��ه» ،ش��کلي از زمين است که نشان ميدهد ش��هرها ،رودها و ديگر مناظر مهم
زمين کجا قرار دارند .اطلس هم کتابي از نقش��ههاي گوناگون اس��ت .دايرةالمعارف حاضر شامل
اطالعاتي دربارهي کرهي زمين ،هفت قارهي جهان ،نقشهها و اطلسها ،انواع نقشهها ،راهنماي
نقشهها ،آبوهواي مناطق گوناگون زمين ،نوع پوشش گياهي و جانوران مکانها و موقعيتهاي
متف��اوت ،زندگ��ي مردمان و نوع فعاليتهاي آنها روي زمين ،و ...به همراه نقش��ههاي رنگي و
تصويرهاي متنوع است .در پايان کتاب پرچم کشورها و نمايه درج شده است.

 .46لودو ،واليري؛ اطلس كودكان؛ عباس برغاني؛ اصفهان :آميس 48 ،1388 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (جغرافيا) /كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :اطلس /قارهها /كشورها /زندگي مردم /آداب و رسوم
چكيده :اين كتاب به كودكان كمك ميكند جهان را بشناسند .آنها با مطالعهي صفحات رنگي
و متنهاي ساده و كوتاهآن ،با كشورهاي گوناگون و مردمان آنها آشنا ميشوند .همزمان نيز با
شناختن حيوانات گوناگون قارهها ،به سير و گشت ميپردازند.

 36فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .47بهمئ��ي ،ليال؛ الگوهاي نوين ياددهي و يادگيري :با تأكيد بر دورهي ابتدايي؛ تهران:
آراد كتاب /كهكشان دانش 248 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :تدريس اثربخش��ي /ياددهي ـ يادگي��ري /ويژگيهاي دانشآموزان ابتدايي/
علوم تربيتي
چكي�ده :كتاب حاضر به منظ��ور باالبردن دانش علمي و عملي معلم��ان در زمينهي مفاهيم و
اصول مرتبط با تدريس و ياددهي ،و نيز آگاهي دادن در زمينهي ويژگيهاي دانشآموزان ابتدايي
و چگونگي ارتباط با آنها و كيفيت تدريس در دورهي ابتدايي نگاش��ته ش��ده است .كتاب داراي
هفت فصل با اين عنوانهاس��ت :آموزش ،تدريس و يادگيري؛ مدارس و آموزش متناسب با رشد
ك��ودكان؛ ويژگيهاي آموزشوپرورش در دورهي ابتدايي؛ انگيزش و يادگيري؛ مهارتهاي الزم
براي تدريس؛ سازماندهي تكاليف درس؛ الگوهاي نوين ياددهي و يادگيري.

 .48رودس��ري ،حس��ين؛ الگوي حضور (نگاهي به سيرهی شهيد بهشتي در عرصهی تعليم و
تربيت)؛ تهران :مدرسه 360 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :محمد بهشتي /تعليم و تربيت /زندگينامه /تعليم و تربيت ديني
چكيده :ش��هيد بهش��تي متفكري عميق و ژرفاندي��ش و مديري مدب��ر و دورانديش بود .اين
ويژگيها ،از او انس��اني چند بعدي ساخته بود .كتاب حاضر قصد دارد ،ضمن بازشناسي انديشهها
و تجربههاي تربيتي ش��هيد بهشتي در زمينهی شناخت راهكارها و زمينهی همكاريهاي جدي
ح��وزه و آموزشوپ��رورش ،الگويي كارامد براي آموزشوپرورش و ح��وزه ارائه دهد .كتاب حاضر
ش��امل  9فصل با اين عنوانهاست :روز ش��مار حيات نوراني شهيد بهشتي؛ زندگينامه؛ ضرورت
و تش��كيالت؛ مس��ئوليت و نظارت روحانيت انقالبي و اصيل؛ ايدههاي جديد آموزش��ي؛ اقدامات
فرهنگي و تبليغي؛ مشاركت در تدوين و تأليف كتابهاي درسي؛ آسيبهاي تعليم و تربيت ديني
از نگاه شهيد بهشتي؛ ويژگيهاي فردي آيتاهلل بهشتي.
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 .49گاردين��ر ،توني؛ المپيادهاي رياضي انگلس�تان ويژهي نوجوان  15-11س�اله؛
تهران :مبتكران /پيشروان 144 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :رياضي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :المپياد /رياضي
چكيده :اين مجموعه حاوي بيش از  160مس��ئلهی مقدمات��ي ولي پيكارجويانه براي نوجوانان
با اس��تعداد س��نين  11تا  15اس��ت .آن دس��ته از معلم��ان رياضي كه بدون توج��ه به راهبردي
خاص ،به افزايش تعداد دانشآموزان مس��تعد خود نظر دارند ،كتاب حاضر را مفيد خواهند يافت.
بيشتر مس��ائل كت��اب برگرفته از المپيادهاي رياضي نوجوانان انگليس��ي ،از س��ال 1989 -95
هستند .همچنين فصلي شامل  60مسئلهی تكميلي در آن گنجانده شده است .در اين مجموعه،
س��ؤاالت هر سال به دو بخش «الف» و «ب» تقسيم شدهاند .مسئلههاي بخش الف سادهترند و
مس��ئلههاي بخش ب از س��اده به دشوار مرتب شدهاند .در ضمن راهحلهاي مسائل در دو بخش
اجمالي و تشريحي ارائه شدهاند.

 .50كلهر ،فريبا؛ با علي يا علي :امام زمان (عج)؛ مشهد :بهنشر 24 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :شعر /غيبت /امام زمان (عج) /تعليم و تربيت ديني
چكيده :اما روزي /روزي اما او ظهور ميكند /ش��رق و غرب را فتح ميكند /عيس��ي بن مريم
از آس��مان فرود ميآيد /و پش��ت س��ر او نماز ميخواند ...مخاطبان با خواندن اش��عار اين كتاب
و مش��اهدهي تصاوي��ر آن دربارهي تولد ،زندگ��ي ،غيبت امام زمان (عج) مطالب��ي فراميگيرند.
ميآموزند كه او را فراموش نكنند ،براي فرجش دعا كنند و منتظرش بمانند.
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 .51راوم ،اليزابت /آكس�لاد ،كريس؛ انرژي در آينده (مجموعه)؛ حس��ن ساالري؛ تهران:
مدرسه 5 ،1388 ،ج.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :انرژي زمين گرمايي /انرژي آب /انرژي باد /انرژي موج /انرژي هس��تهاي/
سوختهاي فسيلي /انرژي زيستتوده /انرژي خورشيدي /سلولهاي خورشيدي
چكيده :این مجموعه كتاب به منظور آشنايي نوجوانان با انرژيهای گوناگون مانند انرژي آب،
زمینگرمایی ،باد ،خورش��يد ،س��وختهاي فسيلي و زیستي و انرژي هستهاي و چگونگی استفاده
از آنها و موارد بهرهبرداری از آنها نوش��ته ش��ده اس��ت .برای نمونه در کتاب انرژی خورشیدی
به این پرس��شها پاس��خ میدهد :انرژي خورشيدي چيست؟ چگونه آن را به دام بيندازيم و از آن
اس��تفاده كنيم؟ سود و زيان انرژي خورشيدي چيس��ت؟ انرژي خورشيدي در گذر زمان چگونه و
به چه شكل خواهد بود؟

 .52عميق ،مجيد؛ انسان و طبيعت (پدافند غير عامل)؛ تهران :كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان 64 ،1389 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :استتار /علوم نظامي /زيستشناسي /پدافند /آموزش علوم تجربي
چكيده :بس��ياري از اختراعات بش��ري از جهان طبيعت الهام گرفته ش��دهاند .در عرصهي دفاع
غيرعامل يا همان پدافند غيرعامل نيز دانشمندان با الهام از دنياي حياتوحش ،شيوههاي نويني
را ابداع ميكنند .در طبيعت گروهي از حيوانات ش��كارچي و گروهي ديگر شكار هستند .اقداماتي
كه ش��كار انجام ميدهد تا از خطر حيوان ش��كارچي در امان بماند ،در دنياي انس��انها به پدافند
غيرعامل معروف است .از شش سامانهي دفاعي در جهان حيوانات ،پنج سامانهي آن سامانههاي
دفاعي غيرعامل هس��تند؛ مانند :استتار يا پنهانسازي :همرنگ شدن پلنگ ،زرافه و آفتابپرست
ب��ا محيط اطراف خود؛ حيله و فريب :برخي پروانهها روي بالهايش��ان چش��مهاي كاذب دارند؛
مقاومس��ازي :پوش��ش حفاظتي الكپشت؛ مكانيابي :درستكردن آش��يانه در صخرهها و الي
س��نگها؛ حركت و جابهجايي :گربهس��انان هنگام احس��اس خطر نوزادش��ان را جابهجا ميكنند.
تصاوير متعدد و بسيار زيبا و شگفتانگيز از دنياي حيوانات به زيبايي اين اثر افزوده است.
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 .53درايكورس ،رودولف [...و دیگران]؛ انضباط بدون اش�ك :چگونه تعارضات را در كالس
درس كاهش دهيم و فضايي توأم با همكاري ايجاد كنيم؟؛ حميد عليزاده /عليرضا روحي؛ اهواز:
رسش 180 ،1388 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :كالسداري /انضباط /رفتار با كودكان /آلفرد آدلر /روانشناسي فردي
چكيده :اصول كلي و مهم روانشناس��ي فردي آلفرد آدلر عبارتاند از .1 :رفتار انس��ان هدفمند
است .2 .انسان موجودي نظاممند و اجتماعي است كه اجزاي شخصيت او را نميتوان از هم مجزا
و منفك دانست .3 .انسان موجودي ذهنيتگراست كه رفتارش بر اساس ادراكها و برداشتهاي
او شكل ميگيرد .بنابراين ،نظريهي آدلر بيش از هر چيز ،بر ارزشهاي انساني و اجتماعي تأكيد
ميكند .كتاب حاضر بر اس��اس نظريهي روانشناس��ي فردي او تدوين و تأليف شده و سعي شده
اس��ت رفتار معلم ،دانشآموز و والدين ،بر اساس اصول يادشده تحليل و تبيين شود .كتاب شامل
درامد ،متن در  15فصل ،دو پيوس��ت ،نمايه و واژهنامه اس��ت .آموزش به شيوهي آدلري ،آموزش
به ش��يوهي دموكراتيك ،رقابت در مدرسهي ابتدايي ،استفاده از پيامدهاي منطقي بهجاي تنبيه و
تجربههاي كالسي ،برخي مباحث كتاب حاضر هستند.

 .54نلس��ن ،جين؛ انضباط مثبت در كالس درس :طرحي ب��راي پرورش دانشآموزان بر
مبناي مهارتهاي زندگي و هوش هيجاني؛ غالمرضا حاجيحس��يننژاد /مرتضي مجدفر؛ تهران:
امرود 256 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :مدرسه /انضباط /نشستهاي كالسي اثربخش /مهارتهاي ارتباطي
چكي�ده :اين كتاب ،با طرح مباحثي دربارهي نشس��تهاي كالس��ي و ديگر روشهاي انضباط
مثبت ،راهبردهاي ياددهي  -يادگيري و شيوههاي پرورشي اثرگذار و متعددي را پيشنهاد ميكند
كه راهگش��اي بسياري از مشكالت و مس��ائل رفتاري در مدرسهها و ارائهدهندهي الگوهاي رفتار
مثبت و برخورد مناس��ب با دانشآموزان خواهند بود .معلمان ،مديران ،معاونان ،مشاوران مدارس
و والدين ،مخاطبان كتاب هس��تند .مباحث در  12بخش تدوين ش��دهاند كه عنوان برخي از آنها
عبارت اس��ت از :انديش��هي ادارهي مثبت كالس؛ تقويت مهارتهاي ارتباطي؛ مهارتهاي حل
مسئلهي اثربخش؛ كنار هم گذاشتن تمام بخشهاي مع ّما؛ ابزارهاي مديريتي براي انضباط مثبت
در كالس درس.
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 .55معيني ،مهدي؛ او به همه چيز آگاه است؛ تهران :مدرسه 16 ،1387 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :خداوند /عليم /آگاه /دانا
چكي�ده« :ب��ه هر جاي پايي ،به صداي هر حركتي ،به صداي هر س��خني ،به تكان هر لبي ،به
ذرهاي ،به آهنگ آرام هر نفس��ي ،به جاي هر ميوهي درختي ،به
جاي هر جانداري ،به وزن هر ّ
افتادن هر برگي ،به چگونگي خلقت هر كودكي در ش��كم مادري ،آري ،خداوند بر همهي اينها
آگاه اس��ت » .كتاب حاضر ش��امل كلمات قصاري اس��ت كه از«نهجالبالغه» برگرفته شده و در
آنها ،از عليم و آگاه بودن خداوند از همهي موجودات عالم براي نوجوانان خبر داده شده است.

 .56ن��ادري ،ناص��ر؛ چه��ارده س��بد گل :او يك فرش�ته ب�ود :زندگينام�هی حضرت
فاطمه(س)؛ تهران :مدرسه 32 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :زندگينامه /حضرت فاطمه (س) /حج /آموزش ديني
چكيده« :وقتي پيامبر(ص) در مدينه بود ،هر روز چند بار به خانهي دخترش فاطمه(س) ميآمد.
يك بار كه پيامبر به س��فر رفته بود ،دلش براي فاطمه و نوههايش ،حس��ن و حسين ،خيلي تنگ
شده بود .پيامبر هر وقت به خانهي فاطمه ميآمد ،سالم ميكرد .پيشاني دخترش را ميبوسيد و
بعد نوههايش را بغل ميكرد »...در اين كتاب خاطرات دختر كوچكي به نام فاطمه درج شده كه
همراه پدر و مادرش به حج عمره رفتهاند .او در طول تعريف خاطراتش ،دربارهي والدت ،زندگي،
ازدواج ،تولد فرزندان و درگذشت حضرت فاطمه(س) سخن ميگويد.
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 .57ميكلتوي��ت ،لوس��ي؛ اولين كتاب هنر كودكان؛ فاطمه كاون��دي؛ تهران :نظر،1387 ،
 24ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :هنرمندان برجسته /شاهكار نقاشي /هنر /كودكان
چكيده :در اين كتاب ش��انزده ش��اهكار نقاشي براي به تصويركش��يدن فعاليتهاي روزانه يك
كودك آورده ش��ده است .تصاوير مربوط به هنرمندان برجستهاي است كه در موضوعات خواندن
و نوش��تن ،ساختن آهنگ ،سواركاري ،تاب خوردن ،ماهيگيري ،خوردن ،حمام كردن و خوابيدن
فراهم آمده اس��ت .از آن ميان ميتوان «پس��ران در حال خوردن» اثر موريل« ،كودك در حال
نوشتن» اثر رنوآر و «دختري در حال خوابيدن» اثر ميلس را نام برد.

 .58جواديان ،مسعود؛ ايران باستان؛ تهران :قدياني 72 ،1390 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :تاريخ ايران باستان /زردشت /هخامنشيان /اشكانيان /ايالميها
چكيده :كتاب حاضر كوش��يده اس��ت تصويري نس��بت ًا جامع و البته خالصه از ايران باس��تان به
مخاطبان ارائه دهد .دورهی باس��تان تاريخ ايران ،بس��يار طوالني اس��ت و بيش از  4000سال را
دربرميگيرد .در اين دوره فرمانروايان بسياري آمدند و رفتند ،خاندانهاي قدرتمندي به حكومت
رس��يدند و سلس��لههاي نوين را پي افكندند و جانشين خاندانهايي ش��دند كه اختالف ،رخوت،
فس��اد و بيعدالتي آنها را ضعيف كرده بود .اين كتاب به س��بكي نو ،گزيدهاي بس��يار مجمل از
اين سرگذش��تهاي طوالني را مورد بررس��ي قرار داده است .عنوانهاي برخي مطالب آن از اين
قرارند :ايالميها؛ زردشت؛ عصر ديااكو؛ كوروش بزرگ؛ عصر توسعهی امپراتور هخامنشي؛ ايران
و يونان؛ زندگي اجتماعي در عصر هخامنشيان؛ اشكانيان؛ عصر انوشيروان.
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 .59ك��م ،فيليپ؛ با هم فكر كردن :كندوكاو فلس�في براي كالس؛ مژگان رش��تچي/
فرزانه شهرتاش؛ تهران :شهرتاش 154 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :فلسفه براي كودكان /كندوكاو مشترك /ابزارهاي تفكر
چكيده :درون مايهي اصلي اين كتاب آن اس��ت كه ما ميتوانيم به مفيدترين شكل ،خوب فكر
كردن را در كالس از طريق تش��ويق كودكان به كندوكاو و اس��تدالل گروهي دربارهي مس��ائل
مهم تقويت كنيم .در كتاب حاضر طي سه قسمت و هفت فصل ،مهارتهاي تفكر به كودكان و
نوجوانان آموزش داده ميشود .در اين راستا ،نگارنده بيشترين تأكيد را روي داستان دارد ،چرا كه
معتقد است ادبيات كودكان منبع سرشاري از درونمايههاي فلسفي است .فراگيري شيوهي مؤثر
فكر كردن ،راهاندازي كندوكاو مش��ترك ،آمادهسازي طرح بحثها و ساير مطالب كمكآموزشي،
و ابزارهاي تفكر (ابزارهاي مفهومي و استداللي) از مباحث كتاب هستند.

 .60ون هيچ ،ماري آن؛ باغباني كنيد؛ مريم پورثاني؛ تهران :پيدايش 32 ،1386 ،ص.
• قطع :رحلی
• موضوع درسي :كار و فناوري
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :باغباني /محيطزيست /چهار فصل /فعاليتهاي جالب براي كودك
چكيده :در اين كتاب ،براي هر چهارفصل س��ال ،فعاليتهاي جالبي براي باغباني طراحي شده
اس��ت .براي انجام اين فعاليتها ،نيازي به حياط بزرگ ،باغچه و حوض وس��ط آن نيس��ت؛ بلكه
در خانههاي كوچك آپارتماني هم ميتوان آنها را انجام داد .اين فعاليتها بس��يار هيجانانگيز
و س��رگرمكنندهاند .متن اين كتاب بسيار س��اده و روان نوشته شده است و به كمك تصويرهاي
هر قس��مت ميتوان كار را مرحل��ه به مرحله انجام داد .تصويرهاي رنگ��ي كتاب بر جذابيت آن
افزودهاند.
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 .61فرانس��وا ،ميش��ل [...و دیگران]؛ باگامهاي كوچك؛ مهناز عس��گري؛ تهران :آفرينگان،
 8 ،1388ج.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تجربي /مطالعات اجتماعي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :انرژي/س��وخت فسيلي /انرژي تجديدشونده /منابع توليد انرژي /استفادهي
بهينه /خواص آب /آلودگي آتشفش��ان /خورشيد /دندان سالم /نگهداري دندانها /زباله /تفكيك
زباله /بازيافت /زندگي /شهر
چكيده :مجموعهی با گامهای کوچک ،در پي ایجاد ش��ناخت نسبت به آب ،آتشفشان ،انرژي
خورش��يد ،دندانها ،زباله و بازيافت ،زندگي و ش��هر در مخاطب کودک اس��ت .نویس��نده در هر
مجموعه پرس��شهایی را پیش میکشد و میکوش��د از ابعاد و زوایای گوناگون توجه خوانندگان
را به موضوع جلب کند.

 .62ش��وارتز ،ليندا؛ بچهه��ا و مهارتهاي زندگي  :18بچهها كمك كنيد!؛ ش��هرزاد فتوحي؛
تهران :شركت انتشارات فني ايران 72 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :مددكاري اجتماعي /كمك به ديگران /مهارتهاي زندگي
چكيده :باكمك به ديگران ،به خودمان هم كمك ميكنيم ،زيرا با افراد جديدي آشنا ميشويم،
احس��اس خوبي دربارهي خودمان پيدا ميكنيم و مهارت و آگاهي ما بيشتر ميش��ود .مخاطبان
ب��ا مطالعهي اين كتاب ي��اد ميگيرند كه چگونه ميتوانند به كودكان ،س��المندان ،افراد نيازمند،
حيوانات ،جامعه و محيط زيس��ت كمك كنند .در اين زمينه ،راهها و مهارتهاي زيادي از طريق
متن و تصوير ارائه شدهاند.

 44فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .63پندي ،زهره؛ بخشپذيري ،مقسومعليه و مضرب؛ تهران :مدرسه 112 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :رياضي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :آموزش رياضيات /راهنماي آموزش��ي /ضرب و تقس��يم /بخشپذيري /عدد
اول
چكيده :رياضيات علم درس��ت انديشيدن اس��ت و راه موفقيت در اين مسير ،فهم كامل مطالب
و انجام تمرين كافي براي تقويت مهارتها و افزايش دقت و تمركز اس��ت .در اين كتاب س��عي
ش��ده است موضوعات گوناگون رياضيات متناسب با دورهی راهنمايي عميقتر و دقيقتر بررسي
ش��ود .كتاب ش��امل  9فصل با اين عنوانهاس��ت :ضرب و تقس��يم اعداد طبيعي؛ ضرب ذهني؛
بخشپذيري؛ مقس��وم علي��ه و عدد اول؛ تجزي��هی عددها؛ همهی مقس��ومعليههاي يك عدد؛
ب.م.م؛ مضرب و ك.م.م؛ مسئلههاي تركيبي ،همراه با پاسخنامه.

 .64سالم ،سودابه؛ بخوان با من بساز با من؛ تهران :سوره مهر 118 ،1389 ،ص.
• قطع :بیاضي
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب .دانشآموز
• كلمات كليدي :آموزش موسيقي /هنر براي کودکان /هوش موسيقيايي
چكيده :مربي موس��يقي کودک ،به آگاهي از حيطهی متفاوت رش��د کودک ،رشد موسيقيايي و
نيز راههاي گس��ترش اطالعات موسيقايي کودک نياز دارد .زيرا کودک بايد اطالعات موسيقايي
خود را س��ازماندهي و پردازش کند تا در فعاليتهاي بعدي مورد اس��تفاده قرار دهد .رشد هوش
موس��يقايي ،مس��تقل از ديگر جنبههاي هوش نيس��ت؛ به همين س��بب آگاهي مربيان از نظرات
روانشناسان متخصص رشد و آموزش کودکان ضروري است.
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 .65والكر ،ريچارد؛ بدن شما (بدن چگونه يك روز را با بيماري ميگذراند؟)؛ فاطمه مظفرنژاد؛
مشهد :عروج انديشه 72 ،1389 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :بدن انسان /فيزيولوژي /بيماري /كالبدشناسي انسان /آموزش علوم
چكي�ده :مطالب مختصر و مفيد اين كتاب به هم��راه تصويرهاي رنگي آن به مخاطبان كمك
ميكن��د درب��ارهي عملكرد دس��تگاهها و بافتهاي بدن بيشتر بدانند .آش��نايي ب��ا ريز دوربين،
عطس��هكرن ،تخليهي ادرار ،بريدگي ،عرق كردن ،زنبورگزيدگي ،آس��م ،خفگي ،اس��تفراغ و ...از
جمله مباحث كتاب هستند.

 .66بيلي ،ژاك؛ بدن ش�ما چگونه كار ميكند؟ (مجموعه)؛ پريسا همايونروز؛ تهران :ذكر،
 6 ،1389ج.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :بدن انس��ان /علوم تجربي /حواس پنجگانه /دس��تگاه گردش خون /دستگاه
تنفس /دستگاه عضالني -اسكلتي /گوارش /رشد موجود زنده
چكيده :بدن انسان شبيه ماشين شگفتانگيزي است كه بهطور مداوم كار ميكند تا او را سالم
و س��رحال نگه دارد .هر يك از دس��تگاههاي بدن وظيفهی خاصي را بر عهده دارند .ما به كمك
ششهايمان تنفس ميكنيم .به کمک دستگاه گوارش انرژی مورد نیاز برای حرکت و زنده ماندن
بدن را فراهم میکنیم .قلب ما ميتپد تا خون را به سراسر بدن بفرستد .حواس ما اطالعاتي را به
مغزمان ميفرس��تند .بدون وجود حواس نميتوانستيم ببينيم ،بشنويم ،بو كنيم ،بچشيم ،يا چيزي
را حس كنيم .استخوانها و ماهیچهها هم حركت را برای ما امكانپذير ميسازند .این مجموعه
میکوشد به پرسشهای کودکان در زمینههای گوناگون پاسخ گوید .کتاب داراي نكات بهداشتي،
يافتههاي تحقيقاتي و آزمايشهاي جالبي است كه اطالعات فراواني را در اختيار ما قرار ميدهند.
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 .67وينستون ،رابرت؛ بدن من :من از چه چيزي ساخته شدهام؟؛ محسن ارجمند /آريا ارجمند؛
تهران :محراب قلم 96 ،1390 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :انسان /زيستشناسي /ادبيات نوجوان
چكيده :آيا تا به حال فكر كردهايد كه چرا چهرهي ش��ما با چهرهي افراد ديگر متفاوت اس��ت،
يا چرا گاهي دقيق ٌا ش��بيه والدينان هس��تيد؟ بدن و مغز به همراه ط��رز تفكر و كردار و رفتارتان،
همگي به هم مرتبطاند و س��بب ميش��وند كه شما با هر فرد ديگري تفاوت داشته باشيد .در اين
كتاب دربارهي تمام مواردي كه شما را منحصر بهفرد ميكند ،بحث شده است .ژنها ،شخصيت
و اس��تعدادهاي شما همگي بخشي از اين مواردند .اين كتاب سعي دارد هم شما را سرگرم كند و
هم به شما بفهماند كه چه چيزهايي شما را شما كرده است.

 .68گروه نويس��ندگان؛ نوجوانان و حفظ محيط زيست :برق براي نوجوانان؛ شادي حامدي
آزاد؛ تهران :شركت انتشارات فني ايران 32 ،1389 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :مصرف بهينهي انرژي برق /مهارتهاي زندگي /محيط زيست
چكيده :اهميت برق در زندگي ما به قدري زياد اس��ت كه گفته ميش��ود برق قطار تمدن را به
پيش ميراند؛ اما به چه قيمتي به دس��ت ميآيد؟ قس��مت عمدهي برق ما از سوزاندن گاز و ساير
مواد نفتي به دست ميآيد .پس مصرف بهينهي انرژي برق يعني آلودگي كمتر محيط زيست ما.
مخاطب��ان در اين كتاب با اهميت برق ،لزوم صرفهجوي��ي در مصرف آن و نكات ايمني مربوطه
آشنا ميشوند .مطالب كتاب در قالبهاي داستان ،مارپيچ جادويي ،جدول كلمات متقاطع و سؤال
و جواب تدوين شده است.
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 .69گروه نويس��ندگان؛ حفظ محيط زيس��ت :ب�رق و ايمني؛ هايده كروبي؛ تهران :ش��ركت
انتشارات فني ايران 16 ،1389 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :ايمني /اهميت برق /برقگيري /مهارتهاي زندگي /اجسام رسانا
چكيده :در كتاب حاضر ،مخاطبان با جمالت س��اده و روان و نيز نقاش��يهايي كه بايد خودشان
رنگ كنند و حل معماها ،با ارزش برق ،اجس��ام رسانا ،برقگيري ،خطرات لوازم برقي ،تيركها و
دكلها ،و وسايل كارمندان ادارهي برق آشنا ميشوند.

 .70ن��ادري ،ناصر؛ بركهي آفتاب :داس��تان غديرخم برای کودکان؛ تهران :مدرس��ه،1389 ،
 24ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :غدير خم /آموزش ديني /داستان آموزشي
چكي�ده« :غدير خم» آبگيري اس��ت كه مي��ان راه مدينه به مكه در نزديك��ي منطقهاي به نام
«جحفه» قرار دارد .در همين مكان بود كه فرش��تهي وحي بر پيامبر آيهاي نازل كرد و گوش��زد
نمود كه بايد آنچه را از خداوند به او رسيده است ،به مردم ابالغ كند و آن جانشيني امام علي(ع)
بعد از پيامبر(ص) بود .در اين كتاب به ش��كل داس��تاني دربارهي آخري��ن حج پيامبر و يارانش و
بازگشتن آنها از حج و ماجراي غديرخم سخن رفته است .همچنين برخي ياران پيامبر مختصراً
معرفي شدهاند .در کتاب توضيحي هم دربارهي اعمال حج داده ميشود.
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 .71ساداتيان ،اصغر؛ شناخت بيماريها و توصيههاي پزشكي :بلوغ جسمي و روحي رواني
در پسران؛ تهران :ما و شما 120 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :دانشآموز /معلم /والدين
• كلم�ات كلي�دي :بلوغ جس��مي /دورهي نوجواني /آم��وزش مهارتهاي زندگي /پس��ران/
روانشناسي
چكيده :در اين کتاب س��عي ش��ده است اصول کلي تغييرات ،خصوصيات و ويژگيهاي اصلي و
در عين حال طبيعي جسماني و روحي  -رواني دوران بلوغ شرح داده شود .با شناخت اين دوران
ميتوان به راهحلهاي صحيح و اصولي براي حل مش��کالت آن رس��يد و به گذراندن صحيح آن
کمک شاياني کرد .اين کتاب دو بخش و يازده فصل دارد .بخش اول که حاوي شش فصل است،
درب��ارهي بلوغ جس��مي نوجوانان مطالب جالب و مهمي دارد ،بخ��ش دوم نيز مربوط به تغييرات
روحي و رواني دوران بلوغ است و پنج فصل دارد.

 .72ساداتيان ،اصغر؛ شناخت بيماريها و توصيههاي پزشكي :بلوغ جسمي و روحي رواني
در دختران؛ تهران :ما و شما 144 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :دانشآموز /معلم /والدين
• كلمات كليدي :بلوغ /تغييرات فيزيکي /صفات جنس��ي /نوجواني /آموزش دختران /آموزش
مهارتهاي زندگي
چكيده :در کتاب حاضر س��عي شده اس��ت تغييرات و خصوصيات اساسي و مهم دوران بلوغ در
دختران و راهحلهاي مش��کالت شايع مربوط به آن به زبان بسيار ساده شرح داده شود و بيشتر
س��ؤاالت احتمالي در اين باره بيپاس��خ نمانند .اين کتاب ب��راي دانشآموزان دختر پايهي پنجم
ابتدايي به بعد ،مادرها و مادربزرگها ،و مربيان مدارس دخترانه قابل استفاده است.
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 .73جهانگيري ،مظفر؛ بوستان و گلستان سعدي؛ تهران :طاهر 148 ،1387 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :داستانهاي تربيتي /پند و اندرز /گلستان /بوستان /سعدي
چكي�ده :مجموعهي حاضر ش��امل  12داس��تان به نثر س��اده و روان اس��ت ك��ه از كتابهاي
«بوستان»و «گلستان» سعدي براي كودكان بازنويسي شده است .عنوانهاي داستان عبارتاند
از :دو برادر؛ قدر عافيت؛ گربهي پيرزن؛ خمرهي طال؛ االغ خاكستري؛ پادشاه عاقل؛ پهلوان نايب؛
پسر خوششانس؛ راست و دروغ؛ روباه بيدست و پا؛ شاهزادهي مغرور؛ وزير دورانديش.

 .74ژالي ،هنگامه؛ بويايي؛ تهران :عسل نشر 24 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :حس بويايي /اندامهاي حسي /بيني /بو
چكيده :يكي از حواسي كه در شناخت محيط اطراف به شما كمك زيادي ميكند ،حس بويايي
اس��ت .اندام اين حس «بيني» نام دارد .بوها ميتوانند ما را از وجود خطرات آگاه كنند .به منظور
آش��نايي مخاطب��ان با اندامهاي حس��ي و بهخصوص حس بويايي ،كت��اب حاضر اطالعاتي كلي
دربارهي اندامهاي حس��ي ،حس بويايي ،س��اختمان حس بويايي ،قدرت حس بويايي در س��نين
متفاوت ،و نيز حس بويايي در حيوانات ارائه ميدهد.
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 .75ناص��ري ،محم��د؛ چه��ارده آفتاب :بهتري�ن پرهي�زكاران :زندگينامهی امام س��جاد
عليهالسالم؛ تهران :مدرسه 128 ،1387 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :امام سجاد(ع) /زندگينامهی امام سجاد(ع) /زندگينامه
چكي�ده :امام س��جاد(ع) در براب��ر بديهاي مردم صبور ب��ود .روح آنها را گوه��ر گرانبهايي
ميدانس��ت كه در گِل افتاده باش��د .روزي از كنار مردمي ميگذش��ت كه به او ناسزا گفتند .امام
گفت« :اگر راست ميگوييد ،خدا از من بگذرد و اگر دروغ ميگوييد ،خدا از شما بگذرد!» نوجوانان
در اين كتاب با اخالق ،رفتار ،منش ،مناجات و نقش امام سجاد(ع) در ماجراهاي پس از حادثهي
كربال آشنا ميشوند .همچنين به خطبهها و سخناني كه آن امام هنگام اسارت براي مردم كوفه،
شام و مدينه ايراد كرده ،اشارهاي كوتاه شده است.

 .76مجدف��ر ،مرتض��ي؛ بيدپا در كالس درس :بازيه��ا ،فعاليتها و پژوهشهاي خالقيت
مح��ور بر مبن��اي تمثيلها و افس��انههاي كليله و دمنه براي توس��عهی س��واد خواندن در ميان
دانشآموزان دبستاني؛ تهران :امرود 112 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :دانشآموز /معلم /والدين
• كلمات كليدي :تمثيل /افسانه /آموزش خالقيت /كليله و دمنه /داستان آموزشي
چكيده :س��ومين شماره از مجموعهي «توسعهي سواد خواندن در ميان دانشآموزان دبستاني»،
ش��امل بازيه��ا ،فعاليته��ا و پرورشهاي خالقيتمح��ور بر مبن��اي تمثيلها و افس��انههاي
«كليله و دمنه» اس��ت .به زعم نگارنده ،هدف از تدوين اين مجموعه توس��عهي س��واد خواندن
بي��ن دانشآم��وزان دورهي ابتدايي و تقويت مطالعهي كتابهاي غيردرس��ي از راه آش��نا كردن
فراگيرندگان با نمونههاي برجستهي فولكلور ،فرهنگ و ادبيات تمامي ملل جهان است .در كتاب
از خوانن��دگان انتظار ميرود پس از مطالعهي هر داس��تان ،اتفاق��ات ،رويدادها و حوادث آنها را
دس��تهبندي كنند و به پرسشهاي خواسته شده پاسخ گويند .همچنين پيوستگي بين رويدادها و
حوادث داستان را بازنمايي كنند و كلماتي را كه براي نخستين بار در متن با آنها روبهرو شدهاند،
مشخص سازند و معناي آنها را با كلمات ديگري كه ميشناسند ،نشان دهند.
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 .77ژالي ،هنگامه؛ بينايي؛ تهران :عسل نشر 24 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :بينايي /ساختمان چشم /گيرندهي نوري /اعصاب /حدقه /خطاي بينايي
چكيده :هر گيرندهي حس��ي با محرك مخصوص خودش تحريك ميشود و پيام عصبي توليد
ميكند .پس گيرندههاي نوري فقط با نور تحريك ميش��وند .هر انس��اني دو چشم دارد .چشمها
كروي شكل هستند و در داخل حدقهي چشم قرار دارند .مخاطبان در اين كتاب با حس بينايي،
س��اختمان چشم ،س��لولهاي تش��كيل دهندهي آن ،عضالت ،اجزا ،چگونگي ديدن اشيا ،عمل
تطابق ،بيماريهاي چشمي ،خطاهاي بينايي و حس بينايي در جانوران ،به كمك تصويرهايي در
اين زمينه آشنا ميشوند .متن كتاب ساده و روان و مطالب مختصر و مفيد هستند.

 .78براون ،س��الي؛ پانصد نکته براي معلمان؛ س��عيد خاکسار؛ تهران :موزون176 ،1390 ،
ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلم�ات كلي�دي :مديريت كالس /تدري��س مؤث��ر /برنامهريزي و ارزشياب��ي /حمايت از
يادگيري /علوم تربيتي
چكي�ده :كت��اب حاضر حاوي نكات و راهنماييهايي اس��ت كه طي س��اليان متمادي توس��ط
آموزگاران مجرب جمعآوري ش��دهاند 52 .مجموعهي ده نكتهاي در كتاب وجود دارد كه هر يك
از آنها نس��بت ًا كامل اس��ت .اين مجموعهها تحت ش��ش عنوان اصلي آورده شدهاند :روشهاي
تدري��س مؤثر و مديريت كالس؛ برنامهريزي و ارزشيابي؛ اس��تفادهي درس��ت از منابع علمي و
آموزش��ي؛ حمايت از يادگي��ري دانشآموزان؛ ارائهي حمايتهاي ف��ردي و معنوي؛ همكار مفيد
بودن .دس��تهبندي مطالب به اين ترتيب به مخاطب��ان كمك ميكند كه هنگام ورق زدن كتاب،
جذابترين قسمتهاي آن را انتخاب و مطالعه كنند.

 52فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .79كرمپتن ،ويليامجي؛ پرچم؛ داريوش دلآرا؛ تهران :نغمه نو اندیش 64 ،1388 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ) /كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :شناخت پرچم /تاريخ پرچم /كاربردهاي پرچم
چكيده :اين كتاب مجموعهاي جذاب ،خواندني و آموزنده دربارهی تاريخ و پيشينهی پرچمهاي
جهان اس��ت .در اين مجموعه با طيف متنوعي از موضوعات ،از پرچم قاصدان گرفته تا داس��تان
پرچم ملل گوناگون دنيا آشنا ميشويد؛ از قبيل پرچمهاي دزدهاي دريايي چين ،بيرق شواليههاي
قرون وس��طا ،پرچم ژنرالهاي امروزي و پرچم  160كشور دنيا .همچنين دربارهی عالمت دادن
ب��ا پرچم ،روشهاي افراش��تن پرچم در كرهی م��اه و قطب جنوب ،ارتباط پرچم و مراس��مهاي
نظامي مطالبي ميآموزيم و كش��ف ميكنيم كه چرا به پرچم ژاپن طلوع خورش��يد ميگويند ،به
چه دليل پرچم كش��ورهاي جهان تغيير ميكند ،چه زمانهايي پرچم را نيمهافراش��ته ميكنند و
خيلي چيزهاي ديگر.

 .80اميني سميرمي ،شكراهلل؛ پرچم ايران؛ تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 92 ،1388ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :تاريخچه پرچم ايران /اولين درفش ايران
چكيده :پرچم نش��ان اصلي هر قوم ،ملت و دولت ،و گوياي عقايد مردم آن س��رزمين اس��ت.
اس��تفاده از پرچم از روزگاران قديم مرس��وم بوده اس��ت؛ اما معمو ًال فقط در جنگها آن را به كار
ميبرند .پرچم هر كشور تركيب خاصي از رنگهاي مختلف است یا عالمتي روي آن نقش بسته
اس��ت كه معني و مفهوم ويژهاي را بيان ميكند .پرچم كش��ور ما طي گذش��ت قرنها تغييراتي
كرده اس��ت كه نگارنده در اين مجموعه مخاطب را با تاريخچهی دگرگوني آن آشنا ميكند .اين
كتاب با تصاوير جالب و متن س��اده و روان براي كودكان گروههاي سني «ج» و «د» تهيه شده
اس��ت .معرفي اولين درفش ايران ،مغوالن ،صفويان ،زنديه ،پرچم مظفرالدين شاه قاجار ،و پرچم
جمهوري اسالمي ايران برخي مطالب كتاب هستند.
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 .81جنگين��ز ،بگيج��ي؛ پ�رورش معنويت در ك�ودكان ،نوجوانان و ك�ودك درون:
راهكارهاي س��اده و عملي؛ س��هيال محمودكاليه /مين��ا جهانگيري؛ تهران :نخس��تين،1390 ،
 200ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب .دانشآموز /معلم /والدين
• كلمات كليدي :آموزش كودكان /تعليمات ديني /پرورش معنويت
چكيده :در شرايطي كه كودكان و نوجوانان در معرض انواع ديدگاههاي مختلف و گاه متناقض
قرار دارند كه دانهي ترديد و بدگماني را در دل آنها ميكارد ،آموزش اصول معنوي به آنها به
ش��يوهي س��اده ،قابل درك و با اشياي قابل دسترس ،بسيار اهميت دارد .زيرا علف هرز ترديد و
بدگماني در مورد اين اصول را در آنها ريش��هكن ميكند و ياد ميگيرند با روش ساده و منطقي
از عقاي��د خود دفاع كنند .به عالوه ،ب��اور و ايمان به اين اصول ،باعث پايبندي و بالندگي آنها
ميش��ود و در پيچ و خمهاي زندگي همواره هدايتش��ان ميكند .در كتاب حاضر به كمك وسايل
س��اده و انجام فعاليتهاي��ي ،برخي اصول معنوي به كودكان آموزش داده ميش��ود .آموزهها در
سطح مبتدي ،متوسط و پيشرفته هستند.

 .82بهمن ،ش��هناز /مافيني ،هلن؛ پرورش هوش هيجاني كودكان؛ حس��ن رس��تگارپور؛
تهران :بينالمللي گاج 120 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :آموختن /روانشناسي /محيط كالس /هوش هيجاني
چكي�ده« :هوش هيجاني» انتخاب هوش��يارانهي تفكر ،احس��اس و عمل براي دس��تيابي به
بهترين نتيجه در ارتباط با خود و ديگران اس��ت .در اين كتاب چهار ركن اساس��ي هوش هيجاني
مورد بررس��ي قرار ميگيرد كه عبارتاند از :خودآگاهي؛ خود مديريتي؛ آگاهي از تعامالت انساني
و مديري��ت روابط با ديگ��ران .مخاطبان ميتوانند در اين كتاب ،با مطالعهي تاريخچهي نظري و
راهكاره��اي عملي ،به پياده كردن تكنيكهاي هوش هيجاني در كالس درس بپردازند و باعث
افزايش مهارتكودكان در اين زمينه شوند.

 54فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .83بريس��تو ـ بووي ،دارل؛ پنير تو را من جابهجا كردم؛ س��عيد خاكس��ار؛ تهران :موزون،
 124 ،1389ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :مدير
• كلمات كليدي :خودسازي /موفقيت /تحول /تغيير
چكيده :اين كتاب نه يك فكاهي ،بلكه يك طنز است :آن هم طنزي كه هر عبارتش كنايهاي
اس��ت؛ كنايهاي چند پهلو ،كنايهاي به شخصيتهاي سياسي ،فرهنگي و ضربالمثلهاي غربي؛
همچنين به گونهی طنز و لطيفه شامل پيامهايي است براي خودسازي.

 .84جانس��ون ،اسپنسر؛ پنير مرا كي جابهجا كرد؟؛ س��عيد خاكسار؛ تهران :موزون،1389 ،
 76ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :مدير
• كلمات كليدي :موفقيت /داستان آموزشي /كتاب دوزبانه /انطباق با تغيير
چكيده« :پنير مرا كي جابهجا كرد؟» داس��تان سادهاي است كه حقايقي عميق را دربارهي تغيير
آشكار ميكند .اين داستان جالب و شگفتانگيز در مورد چهار شخصيت است كه در «مارپيچي»
زندگي ميكنند و به دنبال «پنيري» ميگردند تا آنها را س��ير و ش��ادمان سازد .پنير استعارهاي
اس��ت براي هر آنچه در زندگي ميخواهيد :كار خوب ،رابطهاي عاشقانه ،پول ،دارايي ،سالمتي،
يا آرامش روحي .در اين داس��تان ،ش��خصيتها با تغيير غيرمترقبه و پيشبيني نش��دهاي روبهرو
ميش��وند .س��رانجام يكي از آنها با موفقيت با آن كنار ميآيد .متن كتاب به دو زبان انگليسي و
فارس��ي است و يك سيدي صوتي نيز دارد كه با صداي توني رابرتس است و مقدمهاي از دكتر
اسپنسر جانسون دارد.
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 .85خويي ،رويا؛ چراهاي شگفتانگيز :پوشاك ايراني؛ تهران :محراب قلم 32 ،1387 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :پوشاك /مد /چادر /كت و شلوار /خياطي
چكيده« :پوش��اك ايران��ي» كودكان و نوجوانان را با تاريخ پيدايش پوش��اك ،خياطي ،نقشدار
كردن پوش��اك ،و همچنين انواع پوش��اكهاي ايراني از آغاز تا ب ه حال آش��نا ميكند و به بعضي
س��ؤاالت آنها پاسخ ميدهد؛ سؤاالتي مثل :مد چيست؟ زنان از چه دورهاي چادر ب ه سر كردند؟
الگوي پوش��ش اروپايي از چه دورهاي در ايران رواج پيدا كرد؟ مردان از چه زماني كت و ش��لوار
به تن كردند؟

 .86ياماس ،آندريو؛ پیدایش (مجموعه)؛ رضا ناظميان /مصطفي گرگانبيك /نعمت جمشيدي؛
تهران :پنجره 6 ،1388 ،ج.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :ش��كلگيري جهان /انفجار بزرگ /موجودات زنده /طبيعت /زمين /خورشيد/
ستارگان /آب و هوا /رودها /حركت قارهها /ساختمان زمين /زلزله /آتشفشان /فصلها
چكيده :دانش��مندان معتقدند 20 ،تا  15ميليارد س��ال پيش ،همهي جهان و انرژي آن در يك
نقطهي بس��يار كوچك قرار داشته است كه حرارت آن به ميليونها درجهي سانتيگراد ميرسيد.
سپس یک انفجار بزرگ صورت گرفته و جهان از همه طرف ،گسترش يافته و بزرگ شده است.
رفته رفته س��تارگان شکل گرفتهاند و کهکش��انها پدید آمدهاند .نوجوانان با مطالعهي اين كتاب
و مش��اهدهي تصويرهاي رنگي و جذاب خواهند دانس��ت كه جهان چگونه به وجود آمده اس��ت،
ستارگان چگونه شكل گرفتهاند؛ منظومه شمسی چگونه رخ نموده است و خورشید ،زمین ،قارهها
و رودها چگونه کمکم و به تدریج آش��کار ش��دهاند و در ش��کل گرفتن جهان نقش ایفا کردهاند.
عناوین این مجموعه شش جلدی عبارت است از :پيدايش هستي؛ پيدايش ستارهها و كهكشانها؛
پيدايش زلزلهها و آتشفشانها؛ پيدايش رودخانهها؛ پيدايش آب و هوا؛ و پيدايش فصلها.

 56فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .87حيدري ابهري ،غالمرضا؛ پيامبر و قصههايش؛ قم :جمال 148 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :زندگي پيامبر اسالم /داستان مذهبي /آموزش ديني /حكايت اخالقي
چكيده :كتاب حاضر ،مجموعهي  70حكايت از زندگي رس��ول خدا(ص) است كه توسط مؤلف
اين مجموعه بازنويس��ي ش��ده است .كتاب داراي چند ويژگي با اين مشخصات است :در كنار هر
حكايت ،بخش��ي به نام «بيشتر بخوان ،بهتر ب��دان» وجود دارد كه مطالب خواندني و جالبي در
آن آمده اس��ت .در بازنويسي حكايات ،نويس��نده بيشتر تالش كرده است كه جنبههاي اخالقي
و تربيتي آنها را به خواننده نش��ان دهد .نويس��ندهي كتاب ،مجموعه را از كتاب «حكايتنامهي
موضوعي پيامبر اعظم(ص)» گزينش كرده است .سند تاريخي هر حكايت در كنار آن نوشته شده
است .كتاب داراي تصويرها و طراحيهاي گرافيكي است.

 .88مزاريجاللي ،عبدالرضا؛ پيلهها؛ تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،1388 ،
 76ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :كاردستي /پيلهي كرم ابريشم
چكيده :در اين كتاب ،به كودكان و نوجوانان آموزش داده ميش��ود كه پيلههاي كرم ابريش��م
را رنگ كنند ،برش دهند ،برشها را به هم بچس��بانند تا بتوانند ش��كلهاي متفاوتي از جانوران،
گلها ،پرندهها و ...بسازند.
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 .89كتل ،پاتري��ك /رائوم ،اليزابت؛ پيوند ديروز و امروز (مجموعه)؛ مجيد عميق؛ تهران:
محراب قلم 32 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلم�ات كليدي :دايرةالمعارف كودكان و نوجوانان /ادبيات نوجوانان /تمدن چين /اختراعات
چينيان
چكيده :جامعهی مدرن امروز مديون مردمان عهد باس��تان اس��ت .بسیاری از دستاوردهای بشر
امروز ریش��ه در گذش��ته دارد .این مجموعه با معرفی اجمالی تمدنهای قدیمی ،میکوشد با ذکر
نمونههای مش��خص نش��ان دهد که که ما چگونه از میراث گذش��تگانمان بهره میگیریم .طب
س��وزنی ،س��اخت بستنی ،چتر ،نمایش ،پس��ت ،س��اخت کاغذ و صدها چیز دیگر هست که ما از
پیش��ینیان خود آموختهایم .در هر ی��ک از کتابهای این مجموعه به یکی از مردمان کهن مانند
ایرانیان ،چينيان ،روميها ،مصريان ،وايكينگها و يونانيان باستان میپردازد.

 .90معيني ،مهدي؛ تا كاغذ داري ،همه چيز داري!؛ تهران :كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان 52 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :كاردستي با كاغذ /آموزش هنر
چكيده :كودكان با مش��اهدهي تصويرهاي اين كتاب ميتوانند به كمك كاغذ كاردس��تيهايي
به ش��كل س��يب ،گالبي ،روباه ،ماهي ،كش��تي ،درخت ،چراغ مطالعه ،گل ،پرنده ،پروانه ،گلدان،
هندوانه ،مسجد و ...بسازند.

 58فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .91گان��ري ،آنيتا؛ دايرةالمعارف مصور :تاريخ جهان؛ زهرا رجب��يزاده؛ تهران :پيام محراب،
 255 ،1388ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ) /كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :اطالعات عمومي /ادبيات كودكان و نوجوانان /دايرةالمعارف
چكي�ده :كت��اب مصور تاريخ ،جهان ما را به دنياي زندگي انس��انها دعوت ميكند؛ از رش��د و
تكام��ل انس��انهاي اوليه تا تمدن و فرهنگ عصر عتيق و زمان م��درن حاضر .اين كتاب همراه
با توضيحات و تصاوير روش��ن و دقيق به ش��رح و چگونگي زندگي انسانها ميپردازد .اين كتاب
دوران باس��تان ،قرون وسطا ،دوران اكتشافات ،دورهي نبردها و جنگها ،دنياي پيشرفته و تاريخ
ايران را در برميگيرد و براي آگاهي بيشتر خوانندگان ،بيش از  1000تصوير رنگي از رويدادهاي
مختلف تاريخي و سياسي ارائه كرده است.

 .92بيشور ،جرج [...و دیگران]؛ تاريخ علم براي نوجوانان؛ حسن ساالري؛ تهران :محراب
قلم 56 ،1387 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :علوم /تاریخ علم /كش��ورهاي اس�لامي /ايران باس��تان /چين /بينالنهرين/
روم /مصر باستان /يونان
چكيده :پیش��رفتهای خیره کنندهی عصر اتم ،مدیون کوش��ش دانش��مندانی از سراسر جهان
اس��ت ،که دانش امروزین ما را طی س��الیان دراز و با وسایل ساده با تحمل رنج و مشقت فراوان
اندک اندک فراهم آوردهاند و به ما رس��اندهاند .نویس��ندگان این مجموعه درصددند گوش��های از
کوششهای دانشمندان عهد باستان را به نوجوانان امروز نشان دهند .به این ترتیب ،در هر کتاب
نقش دانش��مندان یکی از حوزههای تمدنی جهان باستان مورد بررسی قرار میگیرد .کوششها و
زحمات مسلمانان در گسترش علم ،نقش ايرانیان ،مردمان بينالنهرين ،چينیان ،رومیان ،مصریان
و باالخره يونانیان باستان موضوع هر یک از کتابهای این مجموعهی هفت جلدی است .ناگفته
نماند که جلد هفتم توسط مترجم فارسی مجموعه تألیف شده است.

پایهی ششم ابتدایی 59
 .93بالس��تر ،كالوس؛ تجربيات حركتي در كودكان :اثرات كمبود آن ـ راهكارهاي
عمل�ي براي رفع آنها؛ مجيد جاللي فراهان��ي /فهيمه كاظمي؛ تهران :بامداد كتاب،1387 ،
 240ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :تربيت بدني
• مخاطب :معلم /والدين
• كلمات كليدي :تحرك /محركهاي عملي /راهكارهاي عملي /تجربيات حركتي
چكيده :رفتار غيرعادي ،هل دادن ديگر كودكان ،پرخاش��گري به آنان ،ناتواني در گرفتن توپ
پرتاب ش��ده و گوش��هگيري ،از جمله عوارض كمتحركي و غيرفعال بودن كودكان اس��ت كه از
نداش��تن اعتماد بهنفس و كمبود تجربيات حركتي حكايت دارد .كتاب حاضر كه براي مطالعهي
مربيان ،معلمان ورزش ،دانش��جويان رشتهي تربيت بدني بهخصوص دانشجويان رشتهي حركات
اصالحي و رفتار حركتي تهيه ش��ده ،ش��امل راهكارهايي به منظور ح��ل معضل كم تحركي در
كودكان اس��ت .مخاطبان با مطالعهي كتاب ،دربارهي اهميت تحرك و تجربيات حركتي در رشد
شخصيت و تواناييهاي جسمي ،رواني و اجتماعي كودكان ،اطالعاتي به دست ميآورند.

 .94پگاه راد ،بهمن؛ س��راي من ايران :تخت جمشيد؛ تهران :دفتر انتشارات كمك آموزشي،
 34 ،1388ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :هخامنشيان /تخت جمشيد /كتيبه /نقشبرجسته /داريوش /خشايارشا /تاريخ
ايران
چكيده :بناي اصلي «تختجمشيد» در زمان سلطنت داريوش و سپس خشايارشا ،پسر او ساخته
ش��د .اولين ويژگي اين بناي باستاني ،وجود پلههاي فراوان و پهن است كه تا ايوان آن ميرسند.
تعداد اين پلهها  120عدد است كه از دو طرف به باالي صفه منتهي ميشوند .مخاطبان در اين
كتاب ،ضمن خواندن داستاني ،با دورهي هخامنشيان ،معماري در آن دوره ،تختجمشيد ،چگونه
س��اخته شدن آن ،كتيبههاي تخت جمشيد ،دروازهي ملل و مفهوم نقشبرجستهها و تصاوير اين
بناي تاريخي آشنا ميشوند.

 60فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .95رضايي ،منيره؛ تربيت زيباييشناس�ي هنري :ب��ا تأكيد بر آراء برودي؛ تهران :منادي
تربيت 256 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :ادراك زيباييشناسي /تربيت زيباييشناسي /رويكرد دريافت هنري /برودي
چكيده :به باور برخي صاحبنظران ،هنر پايهي اصلي تربيت اس��ت ،اما كش��مكش و رويارويي
بين علم و هنر ،عمدت ًا به چيرگي علم منتهي ش��ده اس��ت .مهمترين عامل در ناديده گرفتن بعد
زيباييشناسي زندگي و انسان ،حاكميت بالمنازع علم بر حوزهي معرفت بوده است .تبيين ماهيت
معرفت و بعد زيباييشناس��ي تجربه و جايگاه آن در فلس��فهي آموزشوپ��رورش و نظام تربيتي،
موضوع كتاب حاضر اس��ت .اين كتاب به ويژه بر بررس��ي ديدگاه زيباييشناس��ي هري برودي ـ
فيلسوف معاصر آموزشوپرورش ـ تمركز و تأكيد دارد .در فصل اول ،كتاب ،مبادي فلسفي ايدهي
زيباييشناس��ي برودي مطرح شده و در فصل دوم به اركان ايدهي زيباييشناسي وي اشاره شده
است .عناصر و ابعاد تجربهي زيباييشناسي و رويكردهاي تربيت زيباييشناسي از مباحثي هستند
كه در فصلهاي س��وم و چهارم به آنها پرداخته ش��ده اس��ت .ماهيت دانش و شناخت در هنر و
زيباييشناس��ي ،دانش صنفي و تربيت زيباييشناسي ،مالكهاي اعتبار تجربهي زيباييشناسي،
ابعاد زيباييشناس��ي تجربهي ياددهي و يادگيري ،و داللتهاي نظريهي زيباييشناس��ي برودي
براي فرايند ياددهي و يادگيري ،عنوانهاي فصلهاي پنجم تا نهم هستند.

 .96نلس��ن ،جين؛ تربيت سالم در مدرسه؛ محمدجواد فرش��چي؛ تهران :سازوكار،1388 ،
 320ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :كالسداري /هوش هيجاني /مهارتهاي زندگي /نشس��ت كالسي /تربيت
سالم
چكي�ده :كت��اب حاضر حاوي برنامههايي اس��ت كه بچهه��ا را آماده ميكنند تا به ش��هروندي
وظيفهش��ناس تبديل ش��وند .اي��ن برنامهها ،ب��ر پرورش ه��وش هيجاني تأكيد دارند و كس��ب
مهارتهاي مهم زندگي و قدرت دريافت افراد توانمند را تشويق ميكنند .نگارنده در اين كتاب بر
اهميت نشس��تهاي كالسي تأكيد ميكند ،چرا كه نشستهاي كالسي ،مهارتهاي ضروري را
آموزش ميدهند و دانشآموزان را با نگرش مثبت براي موفقيت در تمام عرصههاي زندگي توانا
ميسازند .كتاب در  12فصل تدوين شدهاست و برخي عنوانهاي آن از اين قرارند :روياي تربيت
س��الم؛ تقويت مهارتهاي ارتباطي؛ مهارتهاي حل مس��ئلهي اثربخش؛ توس��عهي مهارتهاي
كالسي؛ ابزارهاي مديريت در كالسهاي تربيت سالم.
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 .97كوولي ،س��و؛ تش�ويق دانشآموزان به تفكر؛ ندا شجرات؛ اهواز :رسش244 ،1388 ،
ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :تفكر /مهارتهاي زندگي /يادگيري /حافظه
چكي�ده :تفك��ر هم در محيط آموزش��ي و هم در زندگي گس��تردهتر دانشآم��وزان در خارج از
مدرس��ه ،نقش مهمي در تأمين زندگي س��عادتمندانه براي آنان دارد .توانايي فكر كردن منطقي
و خالقانه ،براي داش��تن ش��يوهاي موفقيتآميز در زندگي ،ضروري و اساسي است .كتاب حاضر
ش��امل اطالعات ،ايدهها و شيوههاي گوناگون به منظور پرورش و تقويت مهارتهاي فكركردن
دانشآم��وزان به هم��راه راهكارهاي عملي براي پ��رورش اين مهارتهاس��ت؛ راهكارهايي كه
ميتوان بهطور مس��تقيم در كالس درس به كار برد .كتاب ش��امل هشت فصل با مباحثي از اين
قبيل است :مروري كوتاه بر مفهوم تفكر؛ تفكر و تمركز؛ رفتار و يادگيري ،برنامهريزي و آموزش
تفكر؛ حافظه ،تفكر انتقادي؛ تفكر خالق.

 .98كوولي ،س��و؛ تش�ويق دانشآموزان به خالقيت؛ ميعاد زارعي؛ اهواز :رسش،1389 ،
 176ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• مخاطب :معلم /والدين
• كلمات كليدي :خالقيت در مدرسه /تدريس خالقانه /انديشه و تفكر خالق
چكيده« :خالقيت» به اين معناست كه در همهي كارهايمان رويكردي خيالپردازانه و نوآورانه
داش��ته باشيم؛ يعني ،با اميد به ترقي كليت وجود انس��اني ،هر امري را فرصتي بدانيم براي خلق
آنچه پيش از اين وجود نداش��ته اس��ت .اگر هدف ما ترويج خالقيت در مدارس ،در هر مبحث يا
مهارت اس��ت ،بايد چنين نگرش��ي را به خالقيت بهوجود بياوريم .نگارنده در اين كتاب با استفاده
از ايدهها و تجربيات خالقانه س��عي ميكند ،عملكرد خالقيت را به مخاطبان نشان دهد و نكات،
راهبردها و پيش��نهادهاي زيادي دربارهي مس��ئلهي خالقيت و گسترش آن در مدارس در اختيار
مخاطبان قرار ميدهد .كتاب در هفت فصل با اين عنوانها نگارش يافته است :خالقيت؛ موضوع
چيس��ت؟؛ س��فر خالقيت؛ كودك خالق؛ معلم خالق؛ تدريس خالقان��ه؛ طرحي براي خالقيت؛
مدرسهي خالقيت.

 62فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .99كوولي ،س��و؛ تش�ويق كودكان به رفتار صحيح؛ زهرا اهوازيان؛ اهواز :رسش،1389 ،
 204ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم /والدين
• كلمات كليدي :مشكالت رفتاري كودكان /انضباط /رفتار والدين با كودك
چكي�ده :در كتاب حاضر توصيههاي قابل اجرايي بر اس��اس حقايق و واقعيتهاي زندگي ارائه
ميش��وند تا والدي��ن بتوانند براي مديريت رفتار فرزندان خود ،آنه��ا را بهكار گيرند .بهكارگيري
آنها توسط معلم نيز بسيار مفيد و مؤثر خواهد بود .همچنين نكات و راهكارهايي براي چگونگي
برخورد با مشكالت رفتاري كودكان ارائه ميشود؛ از نحوهي اعطاي حقوق و امتيازات بنيادي به
كودك ،تا چگونگي برخورد با مش��كالت جدي او .در كتاب بيشتر روش رفتار با كودكان از بدو
تولد تا  11س��الگي تحليل و بررسي ميشود .كتاب ش��امل  10فصل است كه عنوانهاي برخي
از آنها از اين قرارند :س��بك رفتار ش��ما؛ هفت كليد مؤثر؛ رفتار و دورههاي سني؛ اصول احترام؛
ارسال نشانه و پيام؛ تحسين مثبت و تنبيه مثبت؛ مدرسه و رفتار با كودك.

 .100مورگان ،س��الي؛ حفظ محيط زيست :تغييرات اقليمي (آب و هوا)؛ محمدرضا داهي؛
تهران :شركت انتشارات فني ايران 24 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :تغييرات آب و هوا /اقليمشناسي /حفظ محيط زيست /مطالعات اجتماعي
چكيده :ش��رايط متوس��ط و معمول هواي ه��ر ناحيه را طي زماني طوالن��ي «اقليم» آن ناحيه
ميگويند .بس��ياري از رخدادهاي طبيعي مانند انفجارهاي خورشيدي يا فوران آتشفشان ممکن
است ناشي از تغييرات اقليمي باشند .اما کارشناسان معتقدند که استفادهي بيرويه از زغالسنگ،
نفت و گاز توسط انسان ،علت اصلي اين تغييرات است .در نتيجهي تغييرات اقليمي ،در سالهاي
آينده ،زمين در معرض خطر روزافزون طوفانها ،خشکساليها ،سيالبها ،کمبود غذا ،و نابودي
زيس��تگاهها قرار خواهد گرفت .کودکان با مطالعهي کتاب حاضر ميآموزند که با انجام کارهاي
ساده ميتوان روند اين تغييرات و تأثيرات منفي آنها را کاهش داد.
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 .101مظاه��ري ،س��مانه؛ تفريح و فعاليتهاي علمي زيستشناس�ي؛ تهران :ش��ورا،
 44 ،1390ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :آموزش زيستشناسي /آزمايش /ادبيات نوجوانان /سرگرميهاي علمي
چكيده :روشهاي نوين آموزش��ي بر کس��ب تجربه و مهارت از طريق آزمايش مبتني هس��تند.
کت��اب حاضر با بهرهگيري از اي��ن روشها دانشآموزان را به س��وي مهارتهاي علمي هدايت
ميکند و زمينهس��از بروز خالقيت در آنها ميش��ود .کتاب داراي  17آزمايش تصويري و رنگي
جذاب به همراه توضيح مختصري دربارهی هر آزمايش است.

 .102آزادمهر ،آزاده؛ تفريح و فعاليتهاي علمي فيزيك؛ تهران :شورا 44 ،1390 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :آموزش فيزيک /آزمايش /ادبيات نوجوانان /سرگرميهاي علمي
چكي�ده :مجموعهی «تفريح و فعاليتهاي علمي فيزيک» امکان کس��ب تجربههاي ش��يرين
آموزشي را به شيوهاي فعال و پژوهشگرانه و در قالبي جذاب و علمي براي دانشآموزان عالقهمند
به کس��ب مهارت فراهم کرده اس��ت .اين فعاليتها به ترتيب از آسان به مشکل تنظيم شدهاند.
عالوه بر اين ،در پايان هر فعاليت چند نکتهی آموزش��ي در قس��مت «بيشتر بدانيد» مطرح شده
است.
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 .103آق��ازاده ،محرم؛ تكنولوژي آموزش�ي بر پايهی رويكرد س�اختگرايي؛ تهران:
آييژ 240 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم /مدير /دانشجويان تربيت معلم
• كلمات كليدي :فناوري آموزشي /رويكرد ساختگرايي /طراحي آموزشي
چكيده :فناوري آموزش��ي دانشي ميانرشتهاي اس��ت كه در ذات خود براي يادگيري زاده شده
اس��ت .مطالبي كه در كتاب حاضر گنجانده ش��دهاند ،آن دسته از مباحث مربوط به ديدگاه نظري
در فناوري آموزش��ي را تشكيل ميدهند كه در حوزهي طراحي آموزشي هستند .كتاب داراي 19
فصل اس��ت كه بعضي از س��رفصلهاي آن عبارتاند از :نظريههاي يادگيري و طراحي آموزشي؛
كاربرد نظريه يادگيري آموزشي و پرورشي در طراحي آموزشي؛ فرضهاي ساختگرايي و طراحي
آموزش��ي؛ نظريهي يادگيري انسانگرا و تكنولوژي آموزشي؛ الگوهاي طراحي آموزشي؛ بازنمايي
و دانش و مهارت.

 .104مرکز فرهنگي آس��يا /اقيانوسيه يونسكو؛ تكنولوژي آموزشي :راهنماي توليد مواد
آموزشي؛ محرم آقازاده؛ تهران :آييژ 152 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم /مدير /دانشجويان تربيت معلم
• كلمات كليدي :فناوري آموزشي /روش تدريس /توليد مواد آموزشي /علوم تربيتي
چكيده :كتاب پيشرو داراي س��ه فصل اس��ت :فصل اول با عنوان «چرا ،چه چيزي و براي چه
كس��ي؟» مسائل اساس��ي مربوط به توليد مواد آموزشي را بهصورت سؤال و جواب شرح ميدهد.
در فصل دوم با عنوان «ما ميتوانيم» ،فرايند تهيهی مواد آموزش��ي بر اس��اس الگويي هش��ت
مرحلهاي ارائه ميشود .اين الگو را در نقشهاي كه پشت جلد كتاب آمده است ،ميتوانيد مشاهده
كنيد .عالوه بر اين ،در فصل دوم نحوهی توليد برخي انواع مواد آموزشي ،نظير پوستر ،روزنامهی
ديواري ،و ...بيان ميش��ود .در فصل س��وم با عنوان «بيشتر بياموزيم» ،دانش عملي مربوط به
توليد مواد آموزش��ي مطرح شده است .در پايان كتاب ،اصطالحنامهاي آمده است كه مخاطبان را
با برخي مفاهيم و نهادها آشنا ميسازد.
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 .105نايلور ،استوارت [...و دیگران]؛ تلفيق آموزش و ارزشيابي :فكركردن ،يادگرفتن
و امتحان دادن در علوم تجربي؛ طاهره رستگار؛ تهران :علوم نوين 148 ،1388 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :راهنماي آموزشي /دورهی ابتدايي /تدريس اثر بخش /روش تدريس
چكيده :يادگيري ميتوانس��ت لذتبخش باشد ،اگر امتحاني در كار نبود .بسياري از معلمان نيز
صادقانه تأييد ميكنند كه خودشان هم دل خوشي از امتحان ندارند .راهحل چيست؟ رويكردي كه
اين كتاب به فرايند آموزش و ارزشيابي دارد ،باعث عدم وحشت دانشآموز از امتحان ميشود و
به اين سبب ،او لذت يادگيري را احساس ميكند .درمييابد كه چه ميآموزد ،چگونه ميآموزد و
بر اساس چه معياري سنجيده ميشود .بخش اول كتاب مبناي پژوهشي كار را بررسي كرده است
و نش��ان ميدهد كه با اس��تفاده از اين رويكرد ميتوان تفكر ،يادگيري و سنجش را با هم تلفيق
كرد تا روند يادگيري س��رعت گيرد .يادگيري س��نجش را امكانپذير سازد و سنجش خود موتور
محركهی يادگيري ش��ود .در بخش دوم كتاب ،فعاليتهاي مناسبي معرفي شدهاند كه ميتوانند
ابزار دست معلم در تحقق اهداف آموزشي باشند.

 .106خيرانديش ،عبدالرس��ول [...و دیگران]؛ تمدنهاي ب�زرگ جهان (مجموعه)؛ تهران:
مدرسه 5 ،1387 ،ج.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :تاريخ /تمدن /ايران باستان /تخت جمشيد /چين /هند /يونان /آسياي صغير
چكي�ده :در اي��ن مجموعه كتاب ،نوجوان��ان به اجمال ب��ا تاریخ تمدن ايران باس��تان ،تمدن
چين باس��تان ،تمدن هند ،تمدن يونان و تمدن آس��يای صغير آش��نا میش��وند .خوانندگان این
کتابها اطالعاتي از مردم و س��رزمینهای عهد ايران باستان ،از جمله آيينها ،جشنها ،اخالق،
آموزشهاي نظامي ،هنر و ادب و شهرهاي عهد باستان به دست ميآورند.
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 .107ش��اپيرو ،الرن��س؛ تمري�ن ايج�اد آرامش و كاه�ش فش�ارهاي رواني براي
كودكان؛ ليال شريفي؛ تهران :انديشه معاصر 158 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم /والدين /مشاور
• كلمات كليدي :آرامش /آسايش /فشار رواني /اضطراب /آموزش مهارتهاي زندگي
چكي�ده :کتاب حاضر حاوي بيش از  50فعالي��ت بهمنظور کمک به والدين و فرزندان در جهت
برانگيختن احساسات مثبت ،اعتماد به نفس ،آموزش آرامش بيشتر ،مديريت مشکالت عاطفي،
کاهش فشارهاي رواني و مبارزه با ترس و نگراني است .مطالب کتاب در نه بخش به همراه يک
ضميمه و نتيجهگيري فراهم آمده اس��ت .بازي فکري گروهي ،آرامسازي تمام بدن ،رنگينکمان
ش��فابخش ،خوردن باتوجه ،تنفس ،تمرکز ،باغ ماس��هاي ،عکسهاي خندهدار و شب جوکگويي
برخي از فعاليتهاي ذکر شده در کتاب هستند.

 .108الوندي ،حسين؛ كتابهاي دانش پايه :تنظيم اعمال حياتي بدن (دستگاه عصبي)؛
تهران :مدرسه 67 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :اعصاب /فيزيولوژي
چكيده« :دستگاه عصبي ،مركز برقراري همهي ارتباطات فرد با محيط اطراف است .بزرگترين
بخش اين دس��تگاه ،يعني مخ ،به ويژه در انسان ،مركز اراده ،تصميمگيري ،انديشه ،قضاوت ،درد
و رنج ،احس��اس خوش��ي و ...است ».مخاطبان در اين كتاب با ساختار و اعمال واحدهاي تشكيل
دهندهي دس��تگاه عصبي ،يعني س��لول عصبي (ن��ورون) ،مراكز عصب��ي (ارادي و غيرارادي) ،و
فعاليتهاي هر مركز آش��نا ميش��وند .بيماريهاي دستگاه عصبي و تأثيرات سوء آثار محيطي بر
اين دستگاه ،از جمله موارد ديگري است كه در اين كتاب به آنها پرداخته شده است.
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 .109مالمحمدي ،مجيد؛ تيمور لنگ؛ تهران :مدرسه 24 ،1387 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :تيمور گورگاني /داستان تاريخي /هرات
چكيده« :تيمورخان با سپاه بزرگش به سمت شرق ايران به راه افتاد و شهرهاي سر راه خود را
غارت كرد .وقتي به ش��هر زيباي هرات رس��يد ،بزرگان آنجا ،از ترس به استقبال او رفتند .تيمور
وارد شهر شد و از مردم هديهها و ماليات زيادي گرفت .مدتي بعد ،با جنگ و خونريزي شهرهاي
مازن��دران را غارت كرد .بعد س��بزوار را گرفت و »...كودكان با خواندن اين كتاب به ش��يوههاي
داس��تاني با زندگي تيمور گورگاني و حملهي او به ش��هرهاي ايران و غارتها و چپاولهاي وي
آشنا ميشوند.

 .110كوروساوا ،يوكيكو؛ جادوي كاغذ؛ محمد يعقوبيان؛ تهران :پيام آزادي 5 ،1390 ،ج.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :تازدن كاغذ /اريگامي /كاردستي /آموزشهنر
چكيده :هنر ژاپني تا زدن كاغذ ،افراد را در همهي س��نين شيفتهي خودكرده است .اگر آمادهي
كش��ف استعدادها و خالقيت خود هس��تيد ،ميتوانيد كاردستيهاي اين كتاب را با تا كردن كاغذ
بس��ازيد .در اين كت��اب ،مخاطبان با راهنماييهاي گامبهگام و بهطور س��اده ،در هر جلد ،با طرز
س��اختن چیزهایی آشنا میش��وند .در پايان كتاب ،هنر اس��تفاده از كاغذ مچاله شده و كاغذهاي
رنگي ،كالژ و رنگافشاني آموزش داده ميشود.
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 .111فرس��ايي ،داريوش؛ جعب�هي آم�وزش Word Microsoft 2007-2010
براي كودكان و نوجوانان؛ تهران :علوم و فنون /اسحاق 76 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :كار و فناوري
• مخاطب .دانشآموز
• كلمات كليدي :نرمافزار ورد /رايانه /راهنماي آموزش
چكي�ده :كتاب حاضر به منظور آش��نايي كودكان با نرماف��زار ورد  2007و  2010در  11درس
بهطور مختصر و مفيد به همراه ديويدي آماده شده است .آشنايي با محيط كار برنامه ،آشنايي
با صفحات س��ند در برنامهي ورد ،ايجاد متن در س��ندها ،انتخاب و ويرايش متن ،فرمت متن و
صفحات ،و ...عنوانهاي برخي از اين درسها هستند.

 .112فرسايي ،داريوش؛ جعبهي آموزش مفاهيم پايهی ويندوز  XPبراي كودكان و
نوجوانان؛ تهران :علوم و فنون /اسحاق 148 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :كار و فناوري
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :آموزش رايانه /ويندوز  /XPفيلم آموزشي /سيستم عامل
چكيده :در اين كتاب ،طي  14درس مفاهيم پايهی ويندوز  XPبه كودكان و نوجوانان آموزش
داده ميش��ود .ديويدي همراه كتاب ش��امل  46فيلم آموزش��ي اس��ت .مفاهيم پايه ،آشنايي با
سختافزار و نرمافزار رايانه ،آشنايي با شبكهها ،سيستمعامل ،بررسي درايوهاي سيستم ،تنظيمات
سطل بازيافت و نصب نرمافزارها از جمله مباحث كتاب هستند.
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 .113برگ��ر ،انزس /ماگنوس ،هانس؛ ج�ن اعداد :ماجراي رياضي؛ ملكدخت قاس��مي
نيكمنش؛ تهران :آييژ 256 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :رياضي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :آموزش رياضيات /سرگرمي و داستان تخيلي /اسرار اعداد
چكيده :كتاب حاضر اينگونه آغاز ميشود كه «جن اعداد» به خواب رابرت ،پسرك  12سالهاي
ميرود كه از رياضيات و معلم آن متنفر اس��ت .جن اعداد اس��رار هيجانانگيزي دربارهی مفاهيم
رياضي و اعدادي چون صفر ،يك ،سريهاي بينهايت ،اعداد غيرمنطقي ،اعداد اول و احتماالت
در رياضيات را به زبان قصه به رابرت ياد ميدهد.

 .114نباتي ،رضا؛ چراهاي شگفتانگيز قرآنكريم؛ تهران :محراب قلم 2 ،1389 ،ج.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :قرآن
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :آموزش قرآن /پرسش و پاسخ /شگفتيهاي قرآن
چكيده :قرآن چند اسم دارد؟ قرآن كريم چگونه كتابي است؟ اولين دستور قرآن چيست؟ اولين
چاپ قرآن كريم به وسيلهي مسلمانان در كجا و چه سالي بود؟ در قرآن كريم نام و سرگذشت چه
اقوامي ذكر شده است؟ نام چه مكانهايي در قرآن كريم آمده است؟  ...در جلد اول از مجموعهي
حاضر به سؤالهاي اساسي كودكان و نوجوانان دربارهي قرآن كريم و شگفتيهاي آن پاسخ داده
ش��ده اس��ت .كتاب نه تنها براي كودكان و نوجوانان مفيد خواهد بود ،بلكه ميتواند به بزرگترها
براي پاسخگويي به نيازهاي علمي كودكان كمك كند .در كنار هر موضوع ،تصويرهايي مرتبط با
آن در حد فهم مخاطبان گنجانده ش��ده و در پايان نیز یک واژهنما آورده ش��ده است .در جلد دوم
نیز به س��ؤاالت كودكان و نوجوانان دربارهي آفرينش انسان از خاك ،حركت زمين ،نقش كوهها،
مراحل آفرينش انس��ان ،زنده ش��دن مردگان در قيامت ،گروه فرش��تگان ،آيات معروف و مشهور
قرآن ،قس��مهاي قرآن و ...پاس��خ داده ميشود .در پاسخ به هر سؤال نام سوره و آيهي مورد نظر
آورده شده است.
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 .115خوئ��ي ،روي��ا؛ چراهاي ش�گفتانگيز لباسهاي محلي اق�وام ايراني؛ تهران:
محراب قلم 32 ،1389 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :اقوام ايراني /پوشاك محلي /مطالعات اجتماعي
چكيده :لباس محلي نماد فرهنگ اقوام گوناگون است .هر قوم ايراني ،بنابر موقعيت جغرافيايي،
اقتصادي و فرهنگي خود ،از پوش��اك خاصي استفاده ميكند .در اين كتاب به سؤالهاي اساسي
كودكان و نوجوانان دربارهي پوش��اك اقوام ايراني و شگفتيهاي آن پاسخ داده شده است .لباس
محلي بانوان كردستان چند تكه است؟ نيمتنه يا یل چيست؟ كومخ چه نوع كفشي است؟ كلنجه
چيست؟ گيوهی ملكي و چادرشب چيست؟ برخي از سؤاالت اين مجموعه هستند .مطالب كتاب
با تصاوير رنگي مرتبط با موضوع همراه است.

 .116آق��ازاده ،جميل��ه؛ چگونه با آرام�ش درس بخوانيم؟؛ تهران :مبتكران /پيش��روان،
 56 ،1388ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :برنامهريزي درسي /مشكالت عاطفي /موفقيت تحصيلي/اضطراب امتحان
چكي�ده :كس��ي كه ميخواهد در تحصيالت خود موفق ش��ود ،به ج��ز مهارتهاي يا دگيري و
مطالعه ،بايد بتواند روحيهي خود را بشناسد ،بهموقع خود را كنترل كند و با انگيزه و اميد بيشتري
راه خ��ود را ادامه دهد .كتاب حاضر به نوجوانان كمك ميكند تا با مهمترين مش��كالت عاطفي
همچون حواسپرتي ،كمرويي ،افس��ردگي ،خيالپردازي ،اضطراب امتحان ،ترس از شكست و...
آشنا شوند و با استفاده از روشهاي پيشنهادي ،به خود يا ديگران ياري رسانند.
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 .117محمدي روزبهاني ،كيانوش؛ چگونه بهتر ياد بگيريم؟؛ تهران :مبتكران /پيش��روان،
 64 ،1388ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :يادگيري بهتر /حافظه /مهارت تحصيلي /برنامهريزي تحصيلي
چكيده :در دنياي پيش��رفتهي آموزش ،داش��تن مهارتهاي تحصيلي (چگونه خواندن) موضوع
مهمي اس��ت .نويسنده در اين كتاب سعي كرده است با زباني ساده و كاربردي ،مهارتهاي الزم
براي يادگيري مطالب درس��ي را به دانشآموزان آموزش دهد .آش��نايي با س��بكهاي يادگيري،
تمرينهاي��ي براي افزايش قدرت حافظ��ه ،چگونگي يادگي��ري در كالس درس ،و مهارتهاي
شركت در امتحان ،از جمله مطالب كتاب حاضر هستند.

 .118پوستپرداز ،محمدجواد؛ چگونه عكس سه بعدي بگيريم و ببينيم؛ تهران :كانون
پرورش فكري كودكان و نوجوانان 32 ،1387 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :كار و فناوري
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :عكاسي /فن /راهنماي آموزشي /عكس سه بعدي /برجسته نما
چكيده :نوجوانان با مطالعهي كتاب حاضر خواهند دانست كه چرا اجسام را سه بعدي ميبينند،
و عالوه بر آن ،با ش��يوهي تهيهي عكسهاي س��ه بعدي آشنا ميشوند .همچنين ميتوانند يك
برجستهنما بسازند و با آن عكسهاي سه بعدي ببينند.
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 .119كليت ،مري؛ چگونه فراگيران را پژوهش�گر تربيت كنيم ؟ راهنماي گام به گام
آموزش فرايند پژوهش؛ عليرضا كيامنش /جاويد سرايي ؛ تهران :آييژ 208 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• مخاطب :معلم /دانشجويان تربيت معلم
• كلمات كليدي :آموزش فرايند پژوهش /راهنماي آموزشي /گردآوري دادهها /تحليل دادهها
چكيده :اين كتاب براي استفادهي فراگيرندگان  10تا  14سال طراحي شده و حاوي فعاليتهاي
متنوعي است كه معلمان را قادر ميسازد مطالب را با سطح فراگيرندگان خود وفق دهند .شيوهي
آموزش در هر فصل به صورتي كه قابل درك باش��د ،ارائه ش��ده اس��ت و پيچيدگيهاي فرايند
پژوهش براي خوانندگان مبتدي سادهس��ازي شدهاند .بنابراين فراگيرندگان توانمند و افراد سنين
باالت��ر ميتوانند با كتاب به عنوان يك كتاب درس��ي برخورد كنند .كت��اب به چهار فصل با اين
عنوانها تقس��يم ش��ده اس��ت :ماهيت پژوهش؛ گردآوري دادهها؛ تحليل دادهها؛ انتشار يافتهها.
هر فصل ش��امل خالصهاي از نتايج يادگيري ،زمان محتواي آموزش و يك فعاليت اصلي اس��ت
كه براي درونيكردن محتواي آموزش��ي و تعامل بيشت��ر دانشآموزان با اهداف اصلي يادگيري
طراحي شدهاند.

 .120محم��دي روزبهاني ،كيان��وش؛ چگونه فرزندانم�ان را در تحصيل ياري كنيم؟:
مهارتهاي پشتيباني تحصيلي ،ويژهي والدين؛ تهران :مبتكران /پيشروان 64 ،1387 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :والدين
• كلمات كليدي :مطالعه و فراگيري /خانواده /برنامهريزي /موفقيت تحصيلي /پرورش فرزندان
چكي�ده :خانواده منش��أ اوليهي بيشتر عادتها و عاطفههاي ماس��ت .دربارهي تحصيالت هم
همين گونه اس��ت .عالقهي ما به درس و مدرس��ه ،مهارتهاي ما در نوشتن ،حرف زدن ،مطالعه
و فكر كردن ،همه ابتدا در خانواده ش��كل ميگيرند .در حقيقت ،والدين در بيشتر رفتارها ،اولين
معلم فرزندان خود هس��تند .در اين كتاب ،به زبان س��اده و صريح كارهايي كه والدين ميتوانند
براي پش��تيباني از فرزن��دان خود در تحصيل انج��ام دهند ،در قالب توصيهه��اي كاربردي ارائه
ميش��وند .عنوان برخي مطالب كتاب از اين قرار اس��ت :وابس��تگي يا استقالل؛ تمايز و استقالل
فردي؛ محيط مناس��ب خان��ه؛ به تكليف بچهها رس��يدگي كنيد؛ چگونه تفك��ر را در فرزندانمان
پرورش دهيم؟؛ با مدرسه ارتباط داشته باشيد.
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 .121مالكي راد ،ش��اهين؛ چگونه ميتوان مخترع ش�د؟؛ زنج��ان :دانش زنجان،1388 ،
 104ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :كار و فناوري
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :اختراعات /ثبت اختراعات /تاريخ اختراعات
چكيده :كتاب حاضر براي آشنايي مخاطبان با مخترعان و اصول اختراع كردن نوشته شدهاست
و ميكوش��د گوشهاي از تاريخچهي بعضي اختراعات مانند تلويزيون ،انواع ساعت ،تلفن ،سرنگ
و كبريت را ارائه دهد .همچنين دربارهي اينكه چگونه اختراع را ثبت كنيم و ويژگيهاي قانوني
ثبت اختراع چيس��ت ،معاهدهي همكاري اختراع و ...در اين كتاب مطالبي ارائه شدهاست .عالوه
بر اين شما ميآموزيد كه هر اختراع بايد داراي چه ويژگيها و مزايايي باشد 10 .كشف و اختراع
برتر سال نيز در اين كتاب معرفي شدهاند.

 .122خداج��و ،فروزنده؛ دوس��تت دارم ايران :چهارمحال بختياري؛ تهران :دفتر انتش��ارات
كمك آموزشي 72 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (جغرافيا)
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :طبيعت ايران /كوهها /رودها /حيوانات /عش��اير /موس��يقي /آواز /چهارمحال
بختياري /استانهاي ايران
چكي�ده :مخاطبان اي��ن كتاب طي چهار بخش ب��ا عنوانهاي پنجرههاي زندگي ،ريش��هها و
برگه��ا ،ياد و يادگارها و تابلوي طبيعت ،با طبيعت اس��تان چهارمح��ال بختياري ،پيدايش قوم
بختياري و وضعيت آنها در دورههاي متفاوت حكومتي ،معماري ،آثار سنگي ،عشاير ،مكانهاي
مذهبي ،مش��اهير محلي ،موس��يقي ،جشنها ،آداب و رس��وم ،بازيها ،صنايعدستي ،محصوالت
كشاورزي و راههاي اين استان ،به همراه تصويرهاي طبيعي آشنا ميشوند.
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 .123فتح آبادي ،جواد؛ چيستان ،مثل ،معما براي دانشآموزان دورههاي ابتدايي و
راهنمايي؛ مشهد :صيانت 152 ،1387 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :چيستان /ضربالمثل /معما /ادبيات شفاهي
چكيده :يكي از بخشهاي اصلي ادبيات ش��فاهي و فرهنگ عامه را ضربالمثلها ،داس��تانها،
قصهها و ترانهها ،چيس��تانها ،مثلها و ش��وخيها تش��كيل ميدهند كه از پيش��ينيان ما به ارث
گذاش��ته ش��دهاند و به آيندگان خواهند رس��يد .در كتاب حاضر نويس��نده س��عي داشته است ،با
گ��ردآوري و تنظيم بخش كوچكي از مثلها و چيس��تانها ،مخاطبان را كه بيشتر دانشآموزان
دورههاي ابتدايي و راهنمايي هستند ،با گوشهاي از فرهنگ عظيم و ادبيات شفاهي ايرانيان آشنا
س��ازد .عناوين كتاب عبارتاند از :چيس��تانها و معماها؛ مثلها؛ ريش��ههاي داستاني چند مثل؛
پاسخنامهي چيستانها و معماها.

 .124فرخمهر ،حسين؛ حرفهايم را بشنويد؛ اصفهان :نوشته 60 ،1389 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم /والدين
• كلمات كليدي :رفتار با كودكان /دنياي كودكان /آموزش والدين
چكيده :ش��ناخت هرچ��ه بيشتر و دقيقتر دنياي ك��ودكان به رفتار بهتر و س��نجيدهتر با آنان
ميانجام��د .آگاهي از خصوصيات دورهي كودكي و درك نيازه��اي اين دورهي حياتي و بنيادي
سبب متناسبشدن رفتارها با روحيات كودكان ميشود و آنان را به سوي نيكبختي و ...رهنمون
ميس��ازد .كتاب حاضر حاوي حرفهاي كودكان دبس��تاني اس��ت براي پ��دران و مادران خود؛
حرفهايي كه با انديش��يدن دربارهي آنها ميتوان خصوصيات و نيازهايش��ان را ش��ناخت و با
بهكارگيري روشهاي تربيتي س��نجيده ،به پرورش و غنيس��ازي زندگي آن��ان اهتمام نمود .در
ادامهي اين حرفها ،اطالعاتي دربارهي رفتار با كودكان گوش��هگير ،فعال ،خجالتي ،پرخاش��گر،
ترس��و ،توجهطلب و ...درج ش��ده اس��ت و اهميت مطالعه ،بازي ،تفكر ،مدرسهي خوب و ...بيان
ميشود.
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 .125پيكمال ،ميشل؛ حكايتهاي فلسفي براي با هم بودن؛ مهدي ضرغاميان؛ تهران:
آفرينگان 142 ،1390 ،ص.
• قطع :پالتويي
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :داستانهاي آموزنده /افسانه و قصه /آموزش ادبيات فارسي
چكيده :مجموعهی حاضر حاوي  53حکايت و داستان کوتاه فلسفي از شرق و غرب عالم است.
نويسندهی کتاب که خود روزگاري معلم مدرسه بوده است ،ميکوشد به کمک حکايتها خواننده
خود را با انديش��هها و پرس��شهاي اساسي فلسفه آشنا کند .هر حکايت مفهوم يکي از کلمههاي
کليدي نظير آزادي ،رنج ،عش��ق ،شرمس��اري ،عدالت ،مجازات و خودپس��ندي را به زبان قصه و
افسانه براي نوجوانان شرح ميدهد.

 .126كرود ،رابين؛ علم در قرن  :21حمل و نقل؛ مجيد عميق؛ تهران :افق 40 ،1387 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :كار و فناوري
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :حملونقل /جاده /راهآهن /خودرو /قطار /پرواز /ترافيك و آلودگي /فضا
چكي�ده :با پيش��رفت علم ،ش��يوههاي حملونقل در جه��ان امروز هم به ش��كل اعجابآوري
دگرگون ش��ده اس��ت .اما ارائهي فناوريهاي نوين تا كجا و چگونه ادامه پيدا خواهد كرد؟ متن
س��اده و تصاوير رنگي و ديدني اين كتاب ،نوجوانان را با دانش و يافتههاي نوين ،در ش��يوههاي
حملونقل زميني ،هوايي و فضايي آشنا ميكند .برخي موضوعات كتاب از اين قرارند :ترافيك و
آلودگي؛ جاده؛ راهآهن؛ قطارهاي تندرو؛ حركت روي آب؛ عمود پرواز؛ سفر به فضا.
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 .127معيني ،مهدي؛ قطرهاي از نهج البالغه :خدا بر همه چيز آگاه است؛ تهران :مدرسه،
 24 ،1389ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :خدا /علم اليتناهي /نهجالبالغه /آموزش ديني
چكي�ده :خداوند از آيندهی هر انس��اني آگاه اس��ت .اين آگاهي و داناي��ي براي او رنج و زحمتي
نداش��ته اس��ت .او به رازهايي كه از يكديگر پنهان ميكنيم ،آگاه است .به سخنان آهستهاي كه
بر لب ميآوريم ،به كارهايي كه تصميم به انجامش��ان ميگيريم ،به چيزهايي كه زيرپوش��شها
هستند و ديده نميش��وند ،به همهچيز آگاه است« .قطرهاي از نهجالبالغه» پنجرهاي است براي
آشنايي با دنياي نهجالبالغه.

 .128كلهر ،فريبا؛ خداي من :حرفهاي من با خدا؛ تهران :مدرسه 104 ،1387 ،ص.
• قطع :خشتي كوچك
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :شعر فارسي /تاريخ معاصر /راز و نياز با خدا /عبادت /دعا
چكي�ده :در اي��ن كتاب با مجموعهاي از دعاهاي ش��عرگونه و دلنش��ين آش��نا ميش��ويم كه
گفتوگويي است بين بنده و معبود؛ براي مثال« :خداوندا! اي بخشندهي گناهان! اي كه به شمع
چش��م گريان دادي و به ش��قايق دل سوزان! اي كه به من دلي دادهاي كه همواره به ياد تو بتپد!
ياريام كن ،بر دلم لباس گناه نپوش��انم .اي بخشندهي سختترين گناهان! ياريام كن ،گناهانم
را كوچك و ناچيز نش��مارم و دل به لذتهاي زودگذر گناهان نسپارم ».خواندن اين شعرها براي
مخاطبان و دانشآموزانی كه با زباني بس��يار ساده و شيوا با خدا گفتوگو ميكنند ،خالي از لطف
نخواهد بود.
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 .129پوروهاب ،محمود؛ خسرو انوشيروان؛ تهران :مدرسه 24 ،1387 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :انوشيروان ساساني /شاه ايران /داستان تاريخي /آموزش كودكان
چكيده :انوش��يروان به دانش و هنر عالقه داش��ت و به دانش��مندان و هنرمن��دان كمك مالي
ميكرد .در زمان او ،دانشگاه «جندي شاپور» رونق بيشتري گرفت؛ طوري كه حتي دانشمندان
يوناني در آن درس ميدادند .كودكان در اين كتاب ،ضمن مطالعهي داستاني دربارهي آشپز جوان
انوش��يروان و چگونگي نجات وي از مرگ ،با زندگي بيست و يكمين پادشاه ساساني ،انوشيروان
و سياستهاي وي در دورهي حكومتش آشنا ميشوند.

 .130ورديك ،اليزابت؛ خش�مگين ميش�ويم! چه كنيم؟؛ حسن نصيرنيا؛ تهران :قدياني،
 112 ،1387ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :آموزش كودكان /مهار خشم /دفاع از خود
چكيده :خش��م يكي از مش��كالت پردردس��ر افرادي است كه خشمگين ميش��وند و در نتيجه،
به خود و ديگران آس��يب ميرسانند .خشم احساس��ي مختلط است كه با هيجانهاي ديگر مانند
اندوه ،سرخوردگي ،نگراني و ترس ارتباط نزديك دارد .هركسي گاهي خشمگين ميشود و خشم
بخش��ي از طبيعت آدمي است .از اينرو ،مانند شادي ،اندوه ،ترس يا رضايت خاطر ،امري طبيعي
تلقي ميش��ود .با اين كه خش��م ناخوشايند است؛ ميتواند مانند نيرويي مثبت و كارساز به بچهها
كمك كند تا اگر با موردي نامطلوب و ناعادالنه روبهرو شدند ،از خود دفاع كنند .هدف از نگارش
اي��ن كتاب ،دادن رهنمودهاي كاربردي به كودكان و نوجوانان اس��ت تا بتوانند خش��م خود را با
روشهاي س��الم و سودمند ،مهار كنند .مخاطبان اين كتاب ،كودكان دبستاني ،نوجوانان ،پدران،
مادران ،معلمان و كارشناسان تعليم و تربيت هستند.
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 .131چين��ي ،مارتا؛ خالقيت و بازي با خواندن و رياضي :س��رگرميهاي خالق ويژهي
دانشآموزان دورهي دبستان؛ مريم نوزرآدان؛ تهران :سرمشق 48 ،1389 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :رياضي /زبانآموزي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :آموزش رياضي /سرگرمي خالق /زبانآموزي /مهارت فكر كردن /تمرين
چكي�ده :فعاليتهاي كتاب ،اس��تعداد و قريحهي دانشآم��وزان دورهي ابتدايي را براي ارائهي
تفكر خالق و انتقادي پرورش خواهند داد .اين مهارتهاي منطقي و اس��تداللي به دانشآموزان
«چگون��ه فكر كردن» را ميآموزن��د .نگارنده در اين كتاب ،مهارتهاي فكري را با روش خاص،
ب��ا درسه��اي پايهاي مانند خواندن ،نوش��تن و رياضي آميخته و ارائه كرده اس��ت .در باالي هر
صفحه ،مهارت فكريمورد نظر ذكر ش��ده است .اس��تنتاج يا نتيجهگيري ،درك روابط يا ارتباط
منطقي ،ترتيب ،اس��تنباط يا برداشت و خالقيت ،نمونههايي از اين مهارتها هستند .كلمهسازي،
داستاننويس��ي ،وصل كردن داستانها به اشكال مربوطه ،كش��يدن نقاشي ،مرتبكردن كلمات
ب��ه هم ريخته ،جم��ع و تفريق با كلمات ،جور كردن كلمه با تصوير ،كش��يدن اش��كال رياضي،
جستوجوي اشكال ،و دنبال كردن نقطهها و متصلكردن آنها به هم ،برخي قالبهاي تمرينات
اين كتاب هستند.

 .132پورعباس��ي ،عط��اءاهلل؛ خواب مؤثر ،تحصيل اثربخش؛ ته��ران :براي فردا،1389 ،
 14ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :خواب مؤثر بر تحصيل /اختالالت خواب /آموزش علوم
چكي�ده :همهي ما خوابيدن را دوس��ت داري��م ،مخصوص ًا وقتي كه از يك خ��واب خوب بيدار
ميشويم .درگذشته پزشكان خوابيدن را ناديده ميانگاشتند .ولي امروزه با پيشرفت علم ،مشخص
شده كه خواب به اندازهي خوراك مهم است .ما در حدود يك سوم روز را ميخوابيم ،اما خيلي كم
در مورد خواب ميدانيم .در اين كتاب ،خواب مؤثر بر تحصيالت دانشآموزان بررسي شده است.
عنوانهاي برخي مطالب كتاب از اين قرارند :خواب چيست؟؛ چه چيز باعث خواب ميشود؟؛ فوايد
خواب چيس��ت؟؛ چهقدر خواب كافي اس��ت؟؛ چه عواملي خواب را مخدوش ميكنند؟؛ اختالالت
شايع خواب؛ بيخوابي؛ تغذيه و خواب چه ارتباطي دارند؟ در پايان كتاب توصيههايي براي خواب
بهتر ارائه شدهاند.
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 .133الون��دي ،عزتاهلل؛ قهرمانان انقالب :خوابي به رنگ فراموش�ي :روايتي داس��تاني از
زندگي شهيد محمد مفتح؛ تهران :سوره مهر 95 ،1388 ،ص.
• قطع :پالتويي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :تاريخ پهلوي /ش��هيد محمد مفتح /فرق��ان /قهرمان انقالب /تاريخ معاصر/
داستان تاريخي
چكيده« :قصهی مردمان انقالب» از وقتي آغاز ش��د كه مردم اين ديار عليه ظلم به پا خاستند.
آنان از هر كوي و برزن به ميدان مبارزه قدم گذاشتند و گوش به فرمان رهبري سپردند كه دور
از وطن بود .در اين كتاب قصهاي خواندني از ش��هيد مفتح نقل ش��ده است كه يكي از قهرمانان
انقالب بود و در اين راه به دست گروه فرقان شهيد شد.

 .134بابايي ،عليرضا؛ خودآموز خط تحريري؛ تهران :مبتكران 4 ،1390 ،ج.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :زبانآموزي /هنر
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلم�ات كليدي :خط نس��تعليق /خوشنويس��ي /آموزش خط /آموزش هن��ر /خودآموز خط
تحريري
چكيده :هنر خوشنويس��ي يکي از زيباترين هنرهاس��ت که هم��گان ميتوانند با تمرين از آن
بهرهمند ش��وند .خط فارس��ي انواع گوناگون دارد که يکي از آنها «خط نس��تعليق» اس��ت .در
مجموعهی چهار جلدي حاضر ،خط تحريري آموزش داده ش��ده و در آغاز هر جلد ،نکات مربوط
به رعايت اصول خوشنويسي مطرح شده است .مخاطبان با رعايت اصول نوشتن و با کمي صبر
و حوصله ميتوانند به هدف خود برسند.
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 .135يانگ ،جاني؛ خودآموز معلمان 120 :نكتهي مهم براي ادارهي كالس؛ مامك
بهادرزاده؛ تهران :آوين 200 ،1389 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :شيوهي تدريس /كالسدارس /آموزش معلمان
چكيده :كتاب حاضر در هفت فصل با اين عنوانها براي معلمان نگارش يافته اس��ت :ش��ناخت
دانشآموزان؛ چگونگي حفظ خونسردي در شرايط دشوار؛ هدايت كالس در مسير هدف؛ مقابله با
مشكالت مرسوم؛ اعالم تنبيهات و تشويقات؛ تصوير بزرگ و مديريت خويشتن؛  120راهكار مهم
در تدريس و كالسداري براي معلمان .مطالب اين كتاب در كالسهاي درسي آزموده شدهاند.

 .136رايش��هارت ،هانس؛ خودروها :پيشينه و س�ازوكار؛ كمال بهروزكيا؛ تهران :قدياني،
 48 ،1390ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :كار و فناوري
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :دايرةالمعارف كودكان /ادبيات نوجوانان /خودرو
چكيده :چرخ مهمترين اختراع انس��ان اس��ت و خودرو ماشيني اس��ت كه براي حركت به چرخ
متكي اس��ت .اين جلد از مجموعه كتابهاي «چرا و چگونه» ،به خودرو و سازوكار آن اختصاص
دارد .اين كتاب از اولين چرخي كه اجداد ما به كار ميبردند و از تكامل آن در جريان هزاران سال،
تا پيدايش خودروهاي ورزشي فرامدرن امروزي سخن ميگويد .كتاب حاضر اطالعات جامعي در
اختيار كساني قرار ميدهد كه مايلاند در آينده قهرمان مسابقات اتومبيلراني شوند.
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 .137البه ،بريژيت؛ خودياري براي ك�ودكان و نوجوانان(مجموعه)؛ مهناز رهنمايان؛
تهران :رهنما 10 ،89-1388 ،ج.
• قطع :جيبي
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :دانشآموز /مشاور /دانشجويان مراكز تربيت معلم
• كلم�ات كلي�دي :مهارتهاي زندگي /خودشناس��ي /رابطهي انس��ان و حيوان /شكس��ت و
پيروزي /عقل و ارادهي انس��ان /ارتباط جس��م و فكر /صلح و جن��گ /قانون /خاطرات /مرگ و
زندگی /ارزش موجودات /جهان هس��تي /آلودگي طبيعت /عدالت /حقوق انسان /حقوق و امنيت
كودكان
چكي�ده :چکیده :مجموعه كتابهاي «خودياري براي كودكان و نوجوانان» ،میکوش��د با نقل
داس��تانها و مطالبي خواندنی کودکان را در مس��یرهای گوناگون زندگی یاری دهد و راه عبور از
گردنههای زندگی را به آنها بیاموزد .افتخار و ش��رم ،انس��ان و حيوان ،پيروزي و شكست ،جسم
و فكر ،جنگ و صلح ،حافظه و فراموش��ي ،زنده يا مرده ،طبيعت و آلودگي ،عدالت و بيعدالتي و
كوچكترها و بزرگترها عناوین کتابهای این مجموعه هستند.

 .138غالمرضايي ،غالمرضا؛ داستان تولد تيبا؛ تهران :نسل نو انديش 48 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :كار و فناوري
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :طراحي و توليد خودرو /توليد تيبا
چكيده :آش��نايي با توليد علم و فناوري از طريق خواندن كتابهاي علمي و فني به زبان ساده،
بارقههاي توانمندي و اميد به آيندهاي روش��ن را در ذهن و انديش��هیكودكان و نوجوانان پديد
ميآورد .كتاب «داس��تان تول��د تيبا» قصد دارد مخاطبان خود را ب��ا مراحل طراحي و توليد يك
محصول داخلي و كام ً
ال ايراني آش��نا كند .همچنين در كنار توضيحات نس��بت ًا س��ادهی كتاب ،از
تصويرهاي جذاب مربوط به مراحل توليد خودروي «تيبا» نيز استفاده شده است.
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 .139مرادحاصل ،امير؛ داستان زندگي چهارده معصوم(ع)؛ تهران :وراي دانش،1389 ،
 14ج.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلم�ات كلي�دي :زندگينامه /آموزش ديني /تاريخ اس�لام /حض��رت محمد(ص) /حضرت
علي(ع) /حضرت فاطمه(س) /امام حسن(ع) /امام حسين(ع) /امام سجاد(ع) /امام محمدباقر(ع)/
امام موس��ي كاظم(ع) /امام رضا /امام جواد(ع) /امام هادي(ع) /امام حس��ن عس��گري(ع) /امام
زمان (عج)
چكيده :در هر مجلد از این مجموعه ،خواننده داس��تان زندگی یکی از معصومین علیهم السالم
را میخواند و با تولد ،خلق و خو ،دوران امامت و نحوهی شهادت معصوم(ع) ،به شيوهي داستاني
و با زبان ساده آشنا ميشود.

 .140وليزاده ،ماهان؛ داستانهاي روانشناختي (مجموعه)؛ تهران :بافرزندان،1389 ،
 16ص.
• قطع :پالتويي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :آموزش مهارتهاي زندگي /داس��تان آموزنده /قضاوت اجتماعي /بيهويتي/
کنترل خشونت /صلحطلبي /مدارا
چكيده :نویس��نده در این مجموعه کتاب میکوشد تا رفتارهای درست شهروندی را به کودکان
بیام��ورزد و آنها را از رفتارهای نادرس��ت پرهیز دهد .به این منظ��ور از قصه کمک میگیرد .در
اتوبوس ديوها ،مخاطبان با پسري آشنا ميشوند که رفتارهاي بدی را از یک ديو یاد گرفته است.
اما خود ديو معتقد اس��ت رفتار آدمها خيلي بدتر از ديوهاس��ت و از این رو ميخواهد از شهر آنها
بگريزد .موضوع کتاب اولين شكالت نارگيلي ميل به خشونت است که مهار شدني است .در این
کتاب گرايش به هنر و ادبيات بهعنوان راهي براي تضعيف قدرت «خش��ونتطلبي» معرفي شده
است .در کتاب جنابعالي كي هستيد؟ به زبان ساده قصهي بيهويتي و مسخشدگي روايت ميشود
و در کتاب جنگهاي خندهدار! خشونتطلبي و جنگافروزي قدرتمندان طرح شده است .آن روي
این سکه صلحطلبي و مداراست که در اين کتاب بر آن تأکيد شده است.
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 .141يوسفزاده ،ناهيد؛ داستانهاي ش�اهنامهي فردوسي (مجموعه)؛ مشهد :عروج
انديشه 13 ،1390 ،ج.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :بازنويس��ي ش��اهنامه /داس��تان دو زبانه /ادبيات کودکان /رستم و سهراب/
پهلوانان ایراني
چكيده :کتاب حاضر حاوي داستاني است که از شاهنامه براي کودکان به زبان فارسي و روسي
بازنويس��ي شده اس��ت .تا کنون کتابهای بوسهي شيطان ،درج اسرارآميز ،رخش و رستم ،رستم
و س��هراب ،روياي هولناك ،زال و س��يمرغ ،ش��هادت دروغين ،فرياد كاوه ،فريدون شجاع ،گياه
ش��گفتآور ،لنبك آبكش ،نبرد رستم و ديو ،نبرد هفت دالور از این مجموعه منتشر و به عنوان
کتاب مناسب معرفی شده است.

 .142بامداد ،بابك؛ داستانهاي كهن پارسي؛ تهران :واله 164 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :درس فارسي /داستانهاي كهن پارسي /زبانآموزي
چكيده :كتاب حاضر به منظور آشنايي دانشآموزان با ادبيات كهن سرزمين ايران فراهم شده و
قصه و افس��انهي خالصه ش��ده از متون كهن است .موسي و شبان ،گوشت و
دربردارندهي چهل ّ
گربه ،غالم دريا نديده ،فردوسي و شاهنامه ،پادشاهي جمشيد ،داستان زال و سيمرغ ،هفتخوان
رس��تم ،و به دنيا آمدن س��هراب ،برخي از اين داستانها هس��تند .در پايان هر داستان از مخاطب
خواس��ته ش��ده اس��ت به منظور باال بردن خالقيت خود ،تمرينهايي همچون تغيير دادن پايان
داستان ،كشيدن نقاشي ،بيان يك داستان كوتاه ،كامل كردن يك داستان و ...انجام دهد.
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 .143فيش��ر ،رابرت؛ داستانهايي براي ش�روع تفكر؛ ليال لطفيپور؛ اهواز :ترآوا،1389 ،
 152ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :داستان آموزشي /پرورش تفكر /خواندن /استنباط
چكيده :داس��تانهاي اين كتاب به منظور پرورش تفكر و مهارتهاي س��وادآموزي در كودكان
س��نين چهار تا هشت ساله در نظر گرفته شده و شامل سيداستان از فرهنگهاي متفاوت است.
بعد از درج داس��تان ،س��ؤاالت در دو بخش ارائه ميشوند و در پي آن ،بخشي به نام فعاليتهاي
بيشتر گنجانده ش��ده اس��ت .س��ؤاالت بخش اول به تفكر دربارهي داس��تان اختصاص دارند و
س��ؤاالت بخش دوم مربوط به تفكر فلس��في هس��تند .در بخش فعاليتهاي بيشتر ،از كودكان
خواس��ته ميش��ود كه فعاليتهايي همچون بازي با كلمات ،اجراي نمايش ،كشيدن نقاشي و ...را
در ارتباط با موضوع داستان خوانده شده ،اجرا كنند.

 .144فيش��ر ،رابرت؛ داستانهايي براي فكر كردن؛ سيد جليل شاهري لنگرودي؛ تهران:
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 182 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• مخاطب :معلم /والدين
• كلمات كليدي :آموختن /داستان آموزشي /رشد تفكر /شناخت در كودكان
چكيده :كتاب حاضر به منظور رش��د تفكر و يادگيري در كودكان  7تا  11س��اله نگارش يافته و
شامل  30داستان به همراه  30مضمون از فرهنگهاي متفاوت است .بعد از پايان هر داستان ،دو
مجموعه سؤال و يك مجموعه با عنوان فعاليتهاي ديگر وجود دارد .اولين مجموعهي سؤالها
دربارهي خود داس��تان و دومين مجموعه دربارهي مضمون داستاناس��ت .در قسمت فعاليتهاي
ديگر نيز از كودكان خواس��ته ميش��ود دربارهي داس��تان یا بعضي جنبهه��اي آن و نيز دربارهي
مضمون آن ،نقاش��ي و بحثكنند ،به اجراي نمايشنامه دست بزنند و ...خشم ،زيبايي ،زورگويي،
جرئت ،ترس و مرگ برخي از مضمونهاي مذكور هستند.
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 .145وايز ،جيم؛ دانش پيشينيان؛ حسن ساالري؛ تهران :مدرسه 228 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز
• كلم�ات كليدي :فعاليت محور /دانش در س��پيدهدم تاريخ /دانش در جمهوري و امپراتوري/
دانش در عصر طاليي
چكيده :اين كتاب به روش «فعاليت محور» براي دانشآموزان دورهي ابتدايي طراحي ش��ده و
در چارچوب فعاليتهاي سرگرم كننده ،اطالعاتي را دربارهي دانش تمدنها و فرهنگهاي كهن
در اختي��ار آنها ميگ��ذارد .خواننده با مطالعهي اين كتاب و انج��ام فعاليتهاي آن ،هم مفاهيم
بنيادي علوم و هم تاريخ علم را ميآموزد .برخي عناوين فصلهاي كتاب از اين قرارند :دانش در
س��پيدهدم تاريخ؛ دانش در كمان بارور؛ دانش در جمهوري و امپراتوري ،دانش در امريكاي كهن؛
دانش در سرزمين آزادگان؛ دانش در عصر طاليي.

 .146برني ،ديويد؛ دانشنامهي فشردهي بدن انسان؛ مجيد رضائي راد؛ تهران :مدرسه،
 240 ،1387ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :بدن انسان /دايرةالمعارف فيزيولوژي /كالبدشناسي انسان /دانشنامه
چكي�ده :دانشنامهي فش��ردهي بدن انس��ان مجموع��هي كام ً
ال موضوعي و مصور اس��ت كه
دريچهاي به اس��رار علوم بدن انسان ،ش��امل سلولهاي بدن انسان ،ش��شها ،چشمها ،كليهها
و ...ب��از ميكند .ويژگيهاي خ��اص دانشنامهي حاضر از اين قرارند :بيش از  2000مدخل دارد؛
تصاوير آن كام ً
ال رنگي و زنده اس��ت؛ تعاريف مختصري همراه با توضيح كاملتر براي س��ادهتر
ك��ردن درك علوم ارائه ميدهد .همينط��ور ،ترتيب موضوعي ،نمايهي كامل ،و ارجاعات متقابل
متناس��ب با نيازهاي آموزشي و درسي آن ،دانشآموزان را مجذوب خود ميكند .در بخش پاياني
كتاب ،واژهياب ،شرح اصطالحات ،و نمايهي تمامي واژهها با ارجاع به صفحات و مدخل مورد نظر
آمده است .همچنين ،يك واژهنامهي فارسي به انگليسي بسيار كارامد در انتهاي كتاب وجود دارد.

 86فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .147چنس��لر ،دبورا [...و دیگران]؛ دانشنامهي نوآموز :آن چه دانشآموز بايد بداند؛
حسن ساالري؛ تهران :افق 320 ،1388 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلم�ات كليدي :زمين /گياهان /جانوران /دايناس��ورها /مردمان /بدن انس��ان /علوم /فضا/
ماشينها
چكيده :در اين كتاب ،اطالعات فراوان و گستردهاي دربارهي زمين ،گياهان ،جانوران ،دايناسورها،
مردمان ،بدن انس��ان ،علوم ،فضا و ماشينها به همراه تصويرهايي رنگي و زيبا آورده شده است.
در كنار اطالعات ،بخشهاي ويژهاي همچون دانستنيهاي شگفتانگيز ،داستانكهاي دلپذير،
واژهنامههاي كوچك ،پرس��شهاي دش��وار با پاس��خهاي خيره كننده و كاردستيها و بازيهاي
س��رگرم كننده نيز درج ش��ده است .مطالب كتاب با زباني س��اده و روان در  10فصل ترتيب داده
شده و نشاني پايگاه اينترنتي هر موضوع در پايين صفحه آمده است.

 .148آدامز ،سيمون [...و دیگران]؛ دايرةالمعارف اينترنتي؛ منوچهر اكبرلو؛ تهران :محراب
قلم 440 ،1388 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :كار و فناوري /كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :فضا /زمين /دانش و فناوري /بدن انسان
چكيده :نوجوانان با مراجعه به «دايرةالمعارف اينترنتي» ميتوانند به پاس��خ سؤاالتش��ان در نه
حوزهي فضا ،زمين ،طبيعت ،بدن انسان ،دانش و فناوري ،مردم و مكانها ،جامعه و اعتقادات ،هنر
و س��رگرمي و تاريخ برسند .مشاهدهي تصاوير رنگي به اين امر كمك شاياني ميكند .مخاطبان
ميتوانند با اس��تفاده از س��ايت اينترنتي اختصاصي كه در كتاب درج ش��ده ،روي بيش از 1000
لينك ،كليك كنند و به مطالب مورد نياز دست يابند.
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 .149گري��ن ،جين؛ دايرةالمعارف بدن انس�ان ب�راي كودكان و نوجوانان؛ پريس��ا
همايون روز؛ تهران :پنجره 240 ،1388 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :توليدمثل /جنينشناسي /دستگاههاي بدن /ماهيچه /تنفس
چكيده :نوجوانان با مطالعهي اين دايرةالمعارف مصور و رنگي دربارهي س��لولها ،دستگاه توليد
مثل ،اس��كلت و استخوانها ،ماهيچهها ،دس��تگاه گردش خون ،دستگاه تنفس ،دستگاه گوارش،
مغز و حواس ،پوس��ت و ناخ��ن ،و برخي بيماريهاي بدن ،اطالعات مختصر و مفيدي بهدس��ت
ميآورند .در پايان كتاب نيز« ،واژهنامه» و «نمايه» درج شده است.

 .150بيلي ،ژاك؛ دايرةالمعارف بدن انسان براي نوجوانان؛ پريسا همايونروز؛ تهران:
ذكر 6 ،1389 ،ج.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :بدن انسان /ادبيات نوجوانان /علوم تجربي /دايرةالمعارف
چكيده :هنگامي كه براي اس��تراحت در گوشهاي مينش��ينيد يا دراز ميكشيد ،بدن شما آرام و
بيتحرك به نظر ميرس��د؛ اما زير پوس��تتان ،فعاليت زيادي برقرار اس��ت و قسمتهاي متفاوت
بدنتان در حال فعاليت هس��تند .قلب ش��ما ميتپد تا خون را به سرتاسر بدنتان برساند و ميليونها
سلول ريز تكثير ميشوند تا جايگزين قسمتهاي آسيبديده و فرسوده شوند .تمام اين فعاليتها
در زماني روي ميدهند كه در حال استراحت هستيد .حال تصور كنيد هنگامي كه با تمام سرعت
در حال دويدن هستيد ،بدنتان چهقدر فعال است! «دايرةالمعارف بدن انسان» تهيه و تدوين شده
اس��ت كه دانشآموزان عزيز را با بدن انسان و عملكردهاي آن آشنا كند .كتاب تمام ًا رنگي است
و داراي واژهنامه و فهرست راهنماست.
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 .151پاركر ،اس��تيو؛ دايرةالمعارف بدن انس�ان براي نوجوانان؛ عف��ت اميربيكزاده؛
مشهد :عروج انديشه 220 ،1389 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :دايرةالمعارف /بدن انسان /آموزش علوم
چكيده :بدن انس��ان ش��بيه ماشين ش��گفتانگيزي اس��ت كه به طور مداوم كار ميكند تا ما را
س��الم و س��رحال نگه دارد .هريك از دس��تگاههاي بدن وظيفهی خاصي را برعهده دارند .بدون
وجود دستگاه توليدمثل ،هيچ كدام از ما به دنيا نميآمديم و رشد نميكرديم .قلب ميتپد تا خون
را به سراس��ر نقاط بدن بفرس��تد .تپش قلب هرگز متوقف نميشود؛ بنابراين خون هميشه درون
رگها جاري اس��ت .دستگاه گوارش باعث ميش��ود غذايي كه ميخوريم ،به انرژي تبديل شود.
بدون غذا خوردن نميتوانيم رش��د كنيم ،نفس بكش��يم يا حركت كنيم .ما هر روز هزاران حركت
متفاوت انجام ميدهيم كه تمام آنها به خاطر وجود ماهيچهها امكانپذير ميش��وند .اين كتاب
داراي نكات بهداشتي و نتايج تحقيقها و آزمايشهاي جالبي است كه اطالعات بيشتري را در
اختيارتان قرار ميدهند .تصويرها و نمودارهاي جالب به ش��ما نش��ان ميدهند كه داخل و خارج
بدنتان چه شكلي دارد.

 .152دوگيبر ،فرانس��واز؛ دايرةالمعارف پاس�خ به چگونه ساخته شدههاي من؛ مهناز
عسگري؛ تهران :محراب قلم 148 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :اطالعات عمومي /پرسش و پاسخ /پرسشهاي كودكان
چكيده :پرس��شهايي در ذهن كودكان وجود دارند كه جواب آنها را نميدانند و خيلي وقتها،
بزرگترها هم قادر به پاسخگويي به آنها نيستند .آنها با مطالعهي اين كتاب ميتوانند به 242
پرس��ش دربارهي درست شدن مواد غذايي ،پوشاك ،اش��ياي اطراف ،خانه ،وسايل حملونقل ،و
همچني��ن زندگي روزمرهي مردم جواب مناس��ب بيابند .تصاوير رنگي در كنار متنهاي س��اده و
آسان ،باعث تشويق كودكان به مطالعه ميشود.
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 .153دالالندر ،بنوا؛ دايرةالمعارف جانوران؛ مهدي ضرغاميان؛ تهران :محراب قلم،1388 ،
 160ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :جانوران /پستانداران /خزندگان /حشرهها
چكي�ده :در اين دايرةالمع��ارف مصور و رنگي ،كودكان با بيش از  200گونه جانور پس��تاندار،
پرنده ،خزنده ،دوزيس��ت ،حش��ره ،ماهي و ...در قارههاي آفريقا ،آس��يا ،اس��تراليا ،اروپا ،آمريكا و
سرزمينهاي قطبي آشنا ميشوند.

 .154ش��ارمن ،آن��درو؛ چراهاي ش��گفتانگيز :دايرةالمع�ارف چراهاي ش�گفتانگيز:
جانداران؛ رويا خويي؛ تهران :محراب قلم 164 ،1388 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :گياهان /جانوران /حشرات /پرندگان
چكيده :دايرةالمعارف پنج جلدي حاضر كه در يك جلد گردآوري شده ،شامل اطالعات عمومي
درب��ارهي گياهان ،جانوران ،حش��رات ،خزندگان و پرندگان اس��ت كه به هم��راه تصاوير رنگي و
جذاب و متن س��اده و روان براي كودكان فراهم آمده اس��ت .مخاطبان با مطالعهي اين مجموعه
ميتوانند اطالعات مختصر و موجزي دربارهي رش��د ،نوع زندگي ،مكانهاي زيستي ،روش توليد
مثل ،وسيلهي دفاعي و نوع تغذيهي جانداران به دست آورند.
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 .155ش��ارمن ،آن��درو [...و دیگ��ران]؛ چراه��اي ش��گفتانگيز :دايرةالمع�ارف چراه�اي
شگفتانگيز :جانوران دنياي ما؛ رويا خويي؛ تهران :محراب قلم 32 ،1388 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :دايناسور /انقراض /زندگي جانوران دريا /نوزاد جانوران /جانوران دريا /اسب/
علوم
چكي�ده :به منظ��ور باال بردن اطالعات عمومي كودكان دربارهي دايناس��ورها ،انقراض نس��ل
جانوران ،زندگي جانورا ن ،نوزاد جانوران ،جانوران دريايي و اس��بها ،دايرةالمعارف ش��ش جلدي
حاضر در يك مجلد گرد آمده است .اين كتاب ،در بردارندهي سؤال و جوابهايي به زبان ساده و
با متن روان و آسان در ارتباط با جانوران مذكور است .عالوه بر پاسخ سؤالها ،در كنار هر تصوير
مطالبي مربوط به آن نيز درج شده است.

 .156ش��ارمن ،آن��درو [...و دیگ��ران]؛ چراهاي ش��گفت انگي��ز :دايرةالمع�ارف چراهاي
شگفتانگيز :جهان؛ رويا خويي؛ تهران :محراب قلم 132 ،1388 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :جهان /ماقبل تاريخ /آموزش علوم /سيارهي زمين /زمان /فصل
چكي�ده :دايرةالمعارف چهار جلدي حاضر كه در يك مجلد براي كودكان چاپ ش��ده ،ش��امل
اطالعاتي مختصر و موجز دربارهي جهان ،ماقبل تاريخ ،سيارهي زمين و زمان و فصلهاست .در
هر جلد از اين مجموعه 31 ،سؤال درج شده و مؤلفان كوشيدهاند ،به زباني ساده و آسان به آنها
پاس��خ دهند .عالوه بر سؤالها ،در كنار تصويرهاي رنگي مطالب ديگري در ارتباط با هر تصوير
آورده شدهاست .در پايان هر جلد نيز واژهنامه آمد ه است.
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 .157گف ،جكي /گانري ،آنيتا؛ چراهاي شگفتانگيز :دايرةالمعارف چراهاي شگفتانگيز:
زمين و آنچه در آن اس�ت؛ رويا خويي /امير صالح��ي طالقاني؛ تهران :محراب قلم،1388 ،
 196ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :كوهستان /غار /جنگل /دريا /اقيانوس /بيابان
چكيده :مجموعهي پنج جلدي حاضر كه در يك جلد چاپ شده است ،حاوي سؤالهاي زيادي
دربارهي كوهس��تان ،حيوانات كوهس��تاني ،گياهان كوهس��تاني ،بيابان ،تپههاي شني ،موجودات
بيابان��ي ،غارها ،غارهاي يخي ،حيوانات غاري ،جنگلها ،درخت��ان جنگلي ،فايدهي جنگل ،قطع
درختان ،درياها ،اقيانوسها ،ماهيها ،مرجانها و ...اس��ت .در هر جلد 31 ،سؤال مطرح شده و با
زبان س��اده و روان به آنها پاسخ داده ش��ده است .اين مجموعه مصور است و در پايان هر جلد،
واژهنما درج شده است .مخاطبان اصلي كتاب دانشآموزان هستند.

 .158ش��ارمن ،آن��درو [...و دیگ��ران]؛ چراه��اي ش��گفتانگيز :دايرةالمع�ارف چراه�اي
شگفتانگيز :علوم و فنون؛ رويا خويي؛ تهران :محراب قلم 164 ،1388 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :علم و تجربه /اختراعات /كارگاهها /ساختمانها /حملونقل
چكيده :مجموعهي پنج جلدي حاضر كه در يك جلد تدوين يافته ،ش��امل اطالعاتي به همراه
تصاوي��ر رنگي ب��راي كودكان در زمين��هي علم و تجرب��ه ،اختراعات ،كارگاهها و س��اختمانها،
حملونقل و ارتباطات است .كودكان ميتوانند پاسخ هر سؤالي را كه در اين زمينه داشته باشند با
مراجعه به كتاب و با خواندن مطالب ساده و آسان و مشاهدهي تصاوير پيدا كنند.
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 .159پارك��ر ،اس��تيو [...و دیگران]؛ دايرةالمع�ارف حقايق ش�گفتانگيز 500 :حقيقت
ش��گفتانگيز دربارهی كرهی زمين ،فضا ،اقيانوسها ،آبوهوا و علم؛ مس��عود س��لطاني /پريسا
همايونروز؛ تهران :ذكر 240 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :سيارهی زمين /فضا /اقيانوس /دايرةالمعارف /آب و هوا /علوم تجربي
چكي�ده :دايرةالمع��ارف حاضر مجموعهاي اس��ت پنج جل��دي كه در يك مجل��د فراهم آمده
اس��ت و شامل  500حقيقت دربارهی س��يارهی زمين ،اعماق اقيانوسها ،آب و هواهاي مختلف،
اعماق تاريكترين نقاط جهان هس��تي ،اس��رار ستارهها و س��يارهها ،مباني علوم و شگفتيهايي
درب��ارهی اينترنت و فن��اوري مدرن به هم��راه تصاوير رنگي و كارتون��ي ،آزمونها ،تحقيقها و
خودآزماييهاس��ت .مباحث بس��يار كوتاه و سادهاند و به ش��كل مختصر و موجز ،اطالعات جالبي
دربارهی موارد مذكور ارائه شده است .در پايان هر جلد نمايه درج شده است.

 .160آدامز ،سيمون [...و دیگران]؛ دايرةالمعارف دانستنيها براي كودكان و نوجوانان
(ج)1؛ سپيده ايزدي [...و دیگران]؛ مشهد :بهنشر 390 ،1390 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :كتابهاي مرجع
• مخاطب .دانشآموز
• كلمات كليدي :دايرةالمعارف /آب و هوا /بدن انسان /حيوانات /روم باستان
چكيده :جلد اول «دايرةالمعارف دانستنيها براي كودكان و نوجوانان» شامل اطالعاتي دربارهي
آبوهوا ،آتشفش��انها ،اس��بها ،بدن انسان ،جانوران منقرضش��ده و در معرض خطر انقراض،
حش��رات ،حيوانات شبزي ،حيوانات قطبي ،دايناس��ورها ،دزدان دريايي ،روم باستان ،شواليهها و
قلعههاس��ت .تصويرهاي رنگي و جذاب كتاب به فهم مطالب كمك ميكنند .در پايان هر بخش
نيز واژهنامه درج شده است.
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 .161پاركر ،اس��تيو؛ دايرةالمعارف دانش و سرگرمي :حيوانات؛ قاسم قاليباف؛ تهران:
پيام كتاب 4 ،1388 ،ج.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :حيوانات/پستانداران /پرندگان /خزندگان /حشرات
چكي�ده :دايرةالمعارف علمي -تفريحي حاضر با موضوع جانوران ،مجموعهاي اس��ت سرش��ار
از اطالع��ات ،تصاوير رنگارنگ و فعاليتهاي توأم با تفري��ح .در اين كتاب هر صفحه با موضوع
جديدي آغاز ميشود .اين ويژگي به مخاطب كمك ميكند اطالعات مورد نظر خود را به سرعت
و به آس��اني پيدا كند .كتاب از ش��ش مبحث كلي تش��كيل ش��ده و نوار رنگي باالي هر صفحه،
بيانگر موضوع مطرح شده در آن است .اين مباحث عبارتاند از :پرندگان؛ پستانداران؛ حشرات و
س��اير بيمهرگان؛ زيستگاههاي جانوري؛ خزندگان؛ دوزيستان و ماهيها؛ رفتارشناسي توليد مثل
و چرخهي حيات جانوران.

 .162هري��س ،نيك��والس [...و دیگ��ران]؛ دايرةالمع�ارف دانش و س�رگرمي :دنياي
پيرامون ما؛ زهرا محمدي /عبدالرضا شيخ /مهدي مسگر؛ تهران :پيام كتاب 4 ،1388 ،ج.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :قارهها /علوم /حيوانات /درياها /فصلها /دنياي پيرامون ما
چكيده :دايرةالمعارف حاضر به كمك تصوير و نقاش��ي اطالعاتي را دربارهي موضوعاتی بسيار
متن��وع ارائه ميده��د .برخي از اين موضوعات عبارتاند از :قارهها ،اقيانوسها ،زمين و آس��مان،
گياهان ،پرندگان ،قرون وس��طي ،امپراتورهاي ب��زرگ و اديان .در اين دايرةالمعارف ،هر موضوع
شامل اطالعات كلي دربارهي آن و نيز تصاوير و شكلهايي براي ارائهي اطالعات جزئيتر است.
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 .163برايان ،وارد؛ دايرةالمعارف دانش و س�رگرمي :علم؛ حس��ين ايرايي؛ تهران :پيام
كتاب 4 ،1388 ،ج.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلم�ات كليدي :آب /دايرةالمعارف/ارتباطات /بدن انس��ان /فضا /حيوانات دريايي /انرژي/
اقيانوسها /پرندگان
چكيده :دايرةالمعارف علمي حاضر كه به روش آموزشي و تفريحي تدوين شده ،شامل اطالعات،
تصاوير رنگي و تمرينهاي س��رگرم كننده دربارهي آب ،آهنرباها ،ارتباطات ،اقيانوسها ،انرژي،
بدن انس��ان ،پرندگان ،حمل و نقل ،حواس انس��ان ،زمان ،س��تارهها ،عكاس��ي ،قلمرو حيوانات،
حيوانات دريايي ،ميكروس��كوپ و ...اس��ت .موضوعات كتاب به ترتيب حروف الفبا آورده شدهاند.
به عالوه ،براي انتقال بهتر مفاهيم از ابزارهاي خاصي استفاده شده است؛ از جمله :در نوار رنگي
ب��االي صفحات ،عناوين مرتبط با موضوع آن صفحه آمده اس��ت؛ تصاوير و نقاش��يها ،كتاب را
خواندني كردهاند؛ در كادرهاي نارنجي ،مطالب خواندني طنز به ش��كل كارتون درج ش��ده است؛
واژههاي مهم در خانهي كلمات ش��رح داده شدهاند؛ قسمت كارهاي عملي ،در كادر مخصوص با
عنوان «خانههاي معما» درج شده است.

 .164واكر ،جين؛ دايرةالمعارف دانش و س�رگرمي :گوناگون؛ قاس��م قاليباف؛ تهران:
پيام كتاب 4 ،1388 ،ج.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :آبوهوا /انرژي /انسان /پستانداران /جنگلها /رنگها /حشرات
چكيده :كودكاني كه به كارهاي تحقيقي و پژوهشي عالقه دارند و ميخواهند دربارهي آبوهوا،
قارهها ،انرژي ،پرندهها ،پول ،جادهها ،جانوران ،جهان هس��تي ،دين و مذهب ،ستارهها ،صحراها،
عنكبوتها و ماش��ينها اطالعاتی به دس��ت آورند ،ميتوانند اين دايرةالمعارف را كه بر اس��اس
حروف الفبا و به همراه تصاوير و نقاشيهايي تدوين شده است ،مطالعه كنند .در هر صفحه ،ضمن
آوردن اطالعات كلي دربارهي موضوع مورد بحث ،در كنار تصاوير و نقاشيها مباحث جزئيتري
نيز آورده ش��ده اس��ت .همچنين در هر صفحه كادرهايي ديده ميشود :ش��امل واژهنامه ،بازي با
كلمه ،مطالب عجيب و خواندني و...
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 .165دالالن��در ،بن��وا؛ دايرةالمعارف درياه�ا و اقيانوسها؛ مه��دي ضرغاميان؛ تهران:
محراب قلم 160 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :جانداران دريايي /اقيانوس /درياي گرم /صخره
چكيده :دايرةالمعارف حاضر به منظور آش��نا ش��دن كودكان با چرخهي زندگي در دريا ،حركت
امواج ،س��احل ،س��احل صخرهاي و انواع آن ،درياهاي گرم و جانواران آن ،و فعاليتهاي انس��ان
در دريا تهيه ش��ده اس��ت .تصاوير رنگي آن در كنار مطالبي آسان ،و زباني ساده ،مخاطبان را به
مطالعه تشويق ميكند.

 .166چارم��ن ،اندي [...و دیگ��ران]؛ دايرةالمع�ارف علمي ميداني چرا؟ ()2؛ حس��ن
ساالري [...و دیگران]؛ تهران :مدرسه10 ،1389 ،ج.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :آموزش علوم /پرسش و پاسخ /دايرةالمعارف
چكيده :مجموعهي حاضر ش��امل  10جلد كتاب اس��ت كه در يك مجلد چاپ شدهاند و داراي
اطالعاتي به صورت پرس��ش و پاس��خ درب��ارهي گياهان ،غاره��ا ،كوهها ،كهكش��انها ،درياها،
خزن��دگان ،بيابان ،حواس پنجگانه و زمان و فصلهاس��ت .مطالب بس��يار س��اده و در عين حال
مختص��ر و مفيد كت��اب را تصاوير رنگي همراهي ميكنند .در پايان هر جلد نمايهاي چاپ ش��ده
است.
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 .167پاركر ،استيو؛ دايرةالمعارف علوم و اختراعات؛ سعيده عاقلتر؛ مشهد :عروج انديشه،
 160 ،1390ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب .دانشآموز
• كلمات كليدي :علوم /ادبيات نوجوان /اطالعات عمومي
چكيده :اين كتاب س��عي دارد به پرس��شهاي ش��ما دربارهي علوم ،اختراعات علوم ،شهرها و
ي نوش��ابه
س��اختمانها ،زمان و فصلها ،و راههاي برقراري ارتباط با افراد پاس��خ دهد .اولين ن 
چگونه اختراع ش��د؟ ماشينهاي اوليه چه شكلي بودند؟ اولين آسمانخراش چه موقع ساخته شد؟
چرا ش��كل ماه تغيير ميكند؟ در فضا چگونه ميتوان زمان را تشخيص داد؟ چرا ماهوارهها امواج
مخابره ميكنند؟ نمونههايي از اين پرس��شها هس��تند كه پاس��خ آنها در اين كتاب شرح داده
شده است.

 .168واالس ،هالي /پاركر ،استيو؛ دايرةالمعارف فرايندهاي حيات؛ مجيد عميق؛ تهران:
برجيس 6 ،1388 ،ج.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :حيات /چرخهي زندگي /موجود زنده /س��ازگاري /طبقهبندي /سلول /اندام/
بافت /دستگاه بدن /زنجيرهي غذايي /گياهان /جانوران /دايرةالمعارف
چكي�ده :چرخهی حيات ،مجموعهی دگرگونيهايي اس��ت ك��ه در دورههاي متفاوت حيات هر
موج��ود زنده روي ميدهد و مراحل توليد ،رش��د ،توليدمثل و مرگ را دربرميگيرد .دايرةالمعارف
حاضر ش��امل شش جلد كتاب دربارهی چرخهی حيات ،شيوهی بقا ،سلولها و دستگاههاي بدن،
سازگاري ،زنجيرهها و شبكههاي غذايي و طبقهبندي موجودات زنده است كه در يك مجلد چاپ
شده است .متن سليس و روان همراه با عكسهاي جذاب و ديدني و اطالعات تكميلي ارائه شده،
فهم مطالب اين مجموعه را آسان ميكند .در پايان هر جلد واژهنامه و واژهياب درج شده است.
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 .169بومون ،اميلي /گيئوره ،ماري رنه؛ دايرةالمعارف فضا؛ مهناز عسگري؛ تهران :محراب
قلم 124 ،1390 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :دايرةالمعارف /فضا /منظومهي شمسي /آموزش علوم تجربي
چكيده :دايرةالمعارف حاضر حاوي مطالبي مفيد و مختصر و در عين حال ساده و آسان به همراه
تصويرهاي رنگي براي کودکان دربارهي اين موارد اس��ت :ش��کلگيري کهکش��انها ،ستارهها،
سيارهها و منظومهي شمس��ي؛ چگونگي مشاهدهي ستارگان؛ مشاهدهي جهان؛ تلسکوپ هابل؛
اطالعاتي دربارهي س��يارههاي منظومهي شمس��ي؛ زمين و چگونگي ش��کلگيري آن؛ موقعيت
زمين در منظومهي شمس��ي؛ ماه و تغييرات آن؛ رابطهي ماه با خورش��يد؛ سفر به ماه ،ماهوارهها؛
ايستگاههاي فضايي .در پايان چند پرسش در خصوص مطالب کتاب درج شده است.

 .170حيدری ابهري ،غالمرضا؛ دايرةالمعارف قرآن؛ تهران :محراب قلم 136 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :قرآن /كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :قرآن /دايرةالمعارف /پرسش و پاسخ /معجزه /كاتبان وحي
چكيده :چرا به كتاب آس��ماني ما مس��لمانان «قرآن» ميگويند؟ چه فرش��تهاي قرآن را براي
پيامبر(ص) فروميآورد؟ كاتبان وحي چند نفر بودند؟ معجزه چيست؟ سوره به چه معناست؟ آيهي
«صلح» چيست؟ و  ...اين دايرةالمعارف  14فصل دارد و از طريق پرسش و پاسخ مخاطبان را با
اين موضوعات آش��نا ميسازد :تاريخ قرآن كريم؛ حفظ قرآن؛ قرائت قرآن؛ درسهاي زندگيساز
قرآن؛ رابطهي قرآن و اهل بيت (ع)؛ خداشناسي قرآني؛ احكام شرعي مرتبط با قرآن؛ و ...مطالب
كتاب را تصاوير رنگي مرتبط با موضوعات همراهي ميكنند.
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 .171الي��وت ،جين /كينگ ،كالين؛ دايرةالمعارف كوچك؛ مس��عود مادح خاكس��ار؛ تهران:
موزون 144 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :كتابهاي مرجع
• مخاطب .دانشآموز
• كلمات كليدي :دايرةالمعارف /اطالعات عمومي /سيارهي زمين /حيات وحش
چكيده:نويس��نده در دايرةالمعارف حاضر در زمينهي پنج موضوع س��يارهي زمين ،حياتوحش،
تاريخ ،مردم و علوم اطراف ما ،اطالعات مختصر و مفيدي با تصويرهاي رنگي و به زبان خودماني
و صميمي براي كودكان ارائه ميدهد .لكهها و زبانههاي خورش��يدي ،دماي خورشيد ،ستارههاي
دنبالهدار ،فسيلها ،به وجودآمدن چهارفصل ،شرايط اقليمي ،داستان كرهي زمين ،گل و گياهان،
حش��رات ،انسان غارنشين ،افسانهها ،اسطورهها ،و موسيقي برخي موضوعهاي اين دايرةالمعارف
هستند.

 .172گاف ،جكي؛ دايرةالمعارف مصور تاريخ؛ عفت اميربيكزاده [...و دیگران]؛ مش��هد:
عروج انديشه 192 ،1390 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :دايرةالمعارف /پرس��ش /مصرباس��تان /روم باس��تان /قرون وس��طي /يونان
باستان /ماقبل تاريخ
چكيده :كودكان با مطالعهي دايرةالمعارف حاضرطي شش فصل براي پرسشهاي خود دربارهي
مصر باس��تان ،روم باستان ،قرون وسطي ،يونان باس��تان ،كاشفان و جهانگردان و دوران ماقبل
تاريخ جواب مييابند .حاكمان مصر باستان ،اجساد موميايي شده ،اهرام مصر ،جشنهاي باشكوه،
خط مصريان ،حاكمان روم باس��تان ،س��ربازان رومي ،خدايان روم ،ش��هروندان يوناني ،هنرهاي
دستي يونانيان ،شواليهها ،كليساها و ...موضوعهاي برخي سؤاالت هستند.
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 .173بينگهام ،كارولين؛ دايرةالمعارف نجوم؛ تهران :محراب قلم 128 ،1389 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :نجوم /ادبيات نوجوانان /علوم تجربي /دايرةالمعارف
چكيده :در فضا اسرار زياد و پديدههاي عجيبي وجود دارد .در فضا مناطقي هست كه اگر انسان
بدون س��فينهی فضايي يا لباس مخصوص فضانوردي به آنها وارد ش��ود ،بدنش مانند ماكاروني
رشته رشته ميشود! همچنين جاهايي هست كه در آنها بدن آدميزاد به جوش ميآيد يا منجمد
ميشود .دايرةالمعارف نجوم حاوي تازهترين اطالعات بشر دربارهی فضا و دورترين نقاط آسمان
اس��ت .خوانندگان اين كتاب ،ضمن آگاهي از آخرين اطالعات و تفس��يرهاي جديد از منظومهی
شمس��ي و كهكش��انها ،با جديدترين ابزارهاي دانشمندان ،شامل تلس��كوپ و راديوتلسكوپها،
ايستگاههاي فضايي ،ماهوارهها و كاوشگرها آشنا ميشوند.

 .174قرباني ،مه��دي؛ كتابهاي كوچك رياضي دورهي راهنماي��ي :دايره و زاويه؛ تهران:
مدرسه 112 ،1387 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :رياضي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :هندسه /راهنماي آموزشي /تمرينها
چكيده :در اين كتاب ،مفاهيم زاويه و دايره و ارتباط آنها با يكديگر با نگاهي وس��يعتر بررسي
ميش��ود .كتاب در س��ه فصل تدوين و در هر فصل به شيوهي آموزش فعال به مطالب و مفاهيم
پرداخته ش��ده است .نویسنده کوشیده اس��ت با استفاده از مفاهيم و مثالهاي كاربردي ،به ذهن
فراگيرندگان در كس��ب معلومات و تفكر خالق ،ياري رس��انده ش��ود .بعد از ط��رح هر موضوع،
تمرينها و پرس��شهايي مطرح ش��دهاند تا به تكامل يادگيري بينجامن��د .در پايان هر فصل نيز
تعدادي تمرين و سؤاالت چهارگزينهاي آمده است .از جمله بخشهاي جذاب اين كتاب «كارگاه
هندس��ه» است كه ميكوشد با ارائهي يك وسيلهي كمك آموزشي ساده ،به يادگيري مخاطبان
عمق بيشتري ببخشد.
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 .175رومين ،ترور؛ دچار اس�ترس مي شويم! چه كنيم؟؛ حسن نصيرنيا؛ تهران :قدياني،
 96 ،1387ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :فشار رواني (استرس) /كودكان /نوجوانان
چكيده :اس��ترس بچهها بيشتر وقتها پنهان ميماند .آنان ممكن اس��ت نش��انههاي فش��ار
رواني ،يعني س��ردرد ،دلدرد ،اختالل در خواب و كماش��تهايي را داشته باشند؛ اما چون نميدانند
اس��ترس چيست ،شايد فكر كنند كه در آستانهي بيمار شدن هستند .همينطور ،چون بسياري از
بزرگس��االن تصور نميكنند كه ممكن است بچهها دستخوش استرس شوند ،شايد اين نشانهها
را بهمنزلهي عالئم بيماري جس��مي تلقي كنند .كتاب حاضر براي مطالعهي كودكان ،نوجوانان،
پدران ،مادران و معلمان تدوين ش��ده اس��ت و ش��امل نكتههايي دربارهي ش��ناخت اس��ترس و
راهكارهايي به منظور كاهش آن است .كتاب دربردارندهي دهها نكتهي تجربي و كاربردي است
كه خوانندگان ميتوانند از آنها بهره ببرند .تصويرهاي كاريكاتور مانند و شوخطبعي نويسندگان
سبب شده است كه به خاطر سپردن اين نكتهها و عمل به آنها ،دلپذير و آسان شود.

 .176توراني ،حيدر؛ درآمدي بر :مديريت فرايندمدار در مدرسه؛ تهران :تزكيه،1390 ،
 216ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم /مدير /دانشجويان تربيت معلم
• كلمات كليدي :مدرسهها /مديريت و سازماندهي /كيفيت فراگير /مديريت
چكي�ده :اي��ن كتاب به منظور تغيي��ر رويكرد و نگرش ،و بهبود مه��ارت مديران مدارس تأليف
ش��ده و محتواي آن برگرفت��ه از نظريهي سيس��تمها ،نهضت مديريت كيفي��ت جامع ،مديريت
تغيير و مديريت توس��عه اس��ت .كتاب در نه فصل تدوين شده اس��ت :فصل اول به مباني نظري
آموزشوپ��رورش كيفي جامع به مثابه خط عزيمت مديري��ت فرايندمداري ميپردازد .فصل دوم
توضيح ميدهد كه مديريت فرايندمدار چيس��ت .فصل س��وم به ارتقاي مستمر كيفيت در مدرسه
ميپ��ردازد .فصل چهارم دو مورد كاوي براي ارتقاي كيفيت به روش بهس��ازي فرايند را ش��رح
ميدهد .مورد اول در ارتباط با روششناسي ارتقاي فرايند برنامهي درسي و مورد دوم دو مقالهي
علمي است .فصل پنجم به اصول و فنون تشخيص و حل مسائل ميپردازد و اينكه مشكل چه
تفاوتي با مس��ئله دارد .فصل ششم به مشاركتي همگاني در مدرسه و ضرورتهاي آن اختصاص
يافته اس��ت .فصل هفتم مديريت كيفيت جامع در مدرس��ه را بررسي كرده است .فصل هشتم به
 19راهبرد مديريت فرايندمدار در مدرسه پرداخته است .فصل نهم نيز اصول چهاردهگانهي بهبود
كيفيت در مديريت فرايندمدار را شرح داده است.
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 .177روكا ،نوريا؛ درخت خانوادگي شما :شجرهنامه؛ مرجان مشاري؛ تهران :تيمورزاده/
طبيب 36 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :شجرهنامه /تاريخ خانوادگي /اجداد /علوم اجتماعي
چكيده :اجداد ش��ما ،آن گروه از اعضاي خانوادهي ش��ما هستند كه سالها قبل از اين كه متولد
ش��ويد ،به دنيا آمده بودهاند؛ مانند پدربزرگ ،مادربزرگ ،و ...آنها براي ش��ما انسانهاي خاصي
هس��تند ،چون قس��متي از زندگي گذش��ته و تاريخ خانوادگيتان محسوب ميش��وند .كودكان با
مطالعهي اين كتاب و مش��اهدهي تصويرهاي آن با مفهوم ش��جرهنامه و نس��بتهاي خانوادگي
همچون پدربزرگ ،مادربزرگ ،عمو ،دايي ،خاله و  ...آش��نا ميشوند .در پايان كتاب ،فعاليتهايي
به منظور درك بيشتر موضوع توس��ط مخاطبان و همچنين ،مطالبي دربارهي ش��جرهنامه براي
مطالعهي والدين ارائه شده است.

 .178خرازي ،جعفر؛ دفتر انشاي من :آموزش و تمرين نگارش سال اول راهنمايي؛ تهران:
شورا 80 ،1390 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :آموزش ادبيات فارس��ي /انش��ا و نگارش /پايهي اول راهنمايي /دستور زبان
فارسي
چكيده :کتاب «دفتر انش��اي من» که بر اساس تمرينهاي نگارشي هفتگي تدوين شده است،
راه و روش آموختن و تمرين نگارش را متناسب با برنامه و مفاهيم کتاب درسي به دانشآموزان
ميآموزد .از ويژگيهاي اين کتابها ،مرحله به مرحله بودن تمرينها و جذاب بودن آنهاس��ت.
وج��ود مطالب خواندني م��ورد عالقهي مخاطبان و متناس��ب با محتواي تمرينه��ا و نيز وجود
برگههاي خودارزيابي براي دانشآموزان ،آنها را به سمت يادگيري بيشتر و بهتر سوق ميدهد.
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 .179اس��تيل ،فيليپ /هردمن ،شارلوت /تامس ،ريچارد؛ تاريخ مصور جهان :دنياي باستان؛
تبسم آتشينجان؛ تهران :ني 255 ،1388 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :تمدن باستان /مصر /روم /يونان /عصر حجر /امپراتوري روم /تاريخ
چكي�ده :كتاب حاضر كه به عنوان مرجعي براي آموزش موضوعات تاريخي به دانشآموزان در
نظر گرفته شده ،شامل مطالبي دربارهي چگونگي زندگي مردمان عصر حجر ،مصر باستان ،يونان
باس��تان و امپراتوري روم است .بيش از  800عكس ،تصوير و نقشهي رنگي از تمدنهاي مذكور
مخاطب��ان را ياري ميكند تا مطالب را بهتر درك كنند .همچنين ،مهارتها و حرفههاي قديمي
گامبهگام به دانشآموزان آموزش داده ميش��وند .كتاب در پنج بخش با اين عناوين شكل گرفته
است :تولد تمدن؛ عصر حجر؛ مصر باستان؛ يونان باستان؛ امپراتوري روم.

 .180آشتياني ،مهدي؛ دو كاروان؛ تهران :مدرسه 144 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :واقعهی كربال /داستان مذهبي /ادبيات فارسي /صحابه
چكي�ده :اگ��ر خوب بنگريم ،البهالي كتاب تاريخ ردپاهايي مييابي��م از افرادي كمنام و گمنام
ك��ه در مس��ير بياتفاق و آرام حيات خ��ود ،ناگهان در مقاطعي با طوف��ان اختالفات صدر جامعه
برخ��ورد كردهان��د و در اين مواجهه ،شمش��يريزدهاند و از حق دفاع كردهاند ،ي��ا دروغ گفتهاند
و مصلحتتراش��ي كردهان��د .خالصه جاي پايي به جا گذاش��تهاند كه همهی آنه��ا را تاريخ در
س��ينهی زخمي و رنجور خود تا امروز به امانت نگه داش��ته اس��ت .كتاب حاضر به بررسي وقايع
زندگي امامان حسن و حسين(ع) پرداخته و با مستندات محكم تاريخي براي هر واقعه ،به جواب
معماهاي س��الهاي  40تا  61هجري ميپردازد و ش��رح ميدهد كه چگونه دو امام ،دو خليفهی
خدا در زمين ،دو حجت او بين خاليق و دو آفتاب ،تا بدانجا غريب ميشوند كه پايان داستانشان
در دنيا ،جگر پارههايي در تشت ،تابوتي پر از تير ،سري بر نيزه و بدني پارهپاره به سينهی صحراي
كربالست.
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 .181برآبادي ،محمود؛ دوچرخهسواري ايمن؛ تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي /سازمان
حملونقل و ترافيك تهران 32 ،1389 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :تربيت بدني
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :دوچرخهسواري /تاريخچهي دوچرخه /ايمني /رفتار خطرآفرين
چكيده :كتاب حاضر به منظور آش��نايي مخاطبان ب��ا تاريخچهي دوچرخه ،انواع دوچرخه ،لوازم
دوچرخه ،اندازهي دوچرخه ،رفتارهاي خطرآفرين در دوچرخهسواري ،نكاتي براي دوچرخهسواري
بهتر ،آش��نايي ب��ا تابلوهاي راهنمايي مربوط ب��ه دوچرخه و ...به همراه آزموني به زبان س��اده و
تصويرهاي رنگي نگارش يافته است.

 .182اس��كولز ،كاترين؛ دوران صلح؛ عرفان س��تاري جاويد؛ تهران :نسل نو انديش،1389 ،
 40ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :صلح /آرامش /مهارتهاي زندگي /سعادت انسان /خوشبختي
چكي�ده :صلح چيس��ت و از كجا آمده اس��ت؟ چگون��ه ميتوان آن را ياف��ت و از آن محافظت
ك��رد؟ مخاطبان با مطالعهي كتاب حاضر و مش��اهدهي تصويرهاي آن اطالعاتي دربارهي صلح
و آرامش ،چگونگي بهدس��ت آوردن صلح و تأثير آن در رس��يدن انسانها به سعادت و خوشبختي
بهدست ميآورند.
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 .183ابراهي��م حقي اوغلو ،بلقيس؛ ده بهش�ت (مجموعه)؛ مه��دي نعلبندي؛ تهران :نحل،
 10 ،1388ج.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :پیامبران /زندگينامه /داستان مذهبي /قصههای قرآن
چكيده :مجموعه ده بهش��ت ،شامل ده مجلد اس��ت که نویسنده در هر جلد ،به قصهی زندگی
یکی از پیامبران خدا میپردازد و میکوشد با زبانی ساده زندگی او را بیان کند .در کتاب از تصاویر
رنگی استفاده شده است.

 .184تمپل��ر ،ريچارد؛ ديگه پنير نمي خوام از اين تله نجاتم بدين؛ س��عيد خاكس��ار؛
تهران :موزون 160 ،1389 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :مدير
• كلمات كليدي :موفقيت شغلي /خودسازي /علوم تربيتي
چكيده :در اين كتاب كه با موضوع موفقيت شغلي نگارش يافته ،تصريح شده است :پنير به هر
چيزي گفته ميشود كه شما را اسير تله ميكند؛ مثل شغل ،حقوق ،مستمري بازنشستگي ،ترس از
شكست ،مسئوليت و وظيفه .شما يك مرتبه زندگي ميكنيد و آن هم براي لذت ،تفريح ،تعليم و
تربيت شماست؛ چرا بايد آن را در راه پنير به هدر دهيد ،وقتي كه ميتوانيد فعال ،توانا و پرتحرك
باشيد؟ چرا همهی آن را براي پنير تلف كنيد وقتي كه ميتوانيد آزاد و شجاع باشيد؟ چرا با غلط
كنار بياييد ،وقتي كه ميتوانيد همهچيز را درس��ت كنيد؟ البته ممكن است شكست بخوريد ،ولي
ممكن اس��ت در پنير خوردن هم شكست بخوريد .آنها ممكن است تصميم بگيرند ديگر شما را
تغذيه نكنند ،آن وقت چه ميخواهيد بكنيد؟ پس بهتر اس��ت قبل از اينكه آنها خودشان پنير را
از شما بگيرند ،خودتان ديگر آن را نپذيريد.
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 .185س��الوي ،آندرو؛ دانس��تنيهاي علمي :راز بقا؛ مجيد عميق؛ تهران :محراب قلم،1389 ،
 272ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي /كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :راز بقا /تغذيه /س��ازگاري /جفتيابي /آموزش علوم /پرندگان /پستانداران/
خزندگان
چكيده« :س��ازگاري» بخش اصلي فرايند تكامل است .سازگاري شيوهاي است كه يك جاندار
از طريق آن تغييراتي پيدا ميكند تا بتواند در زيستگاه معيني به حيات خود ادامه دهد .پرندگان و
س��اير جانداران شخص ًا در انتخاب نوع سازگاري دخالتي ندارند .دو سازوكار يا عامل ،يعني تنوع
و انتخاب طبيعي ،موجب وقوع س��ازگاري ميش��وند .در اين كتاب دربارهی س��ازگاري جانوراني
همچ��ون پرن��دگان ،پس��تانداران ،خزندگان و ...با محيط زيس��ت بحث ميش��ود .در هر بخش
شيوههاي سازگاري گروههاي متنوع جانوران در زمينهی انتخاب نوع زيستگاه ،روشهاي دفاعي
و استتار ،شيوههاي يافتن غذا و ...تجزيه و تحليل ميشود.

 .186ميركياني ،محمد؛ راز مثلهاي فارسي براي نوجوانان :راز مثلهاي ما؛ تهران :محراب
قلم 304 ،1386 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :ضربالمثلهاي فارسي /آموزش ادبيات فارسي
چكيده :زبان ش��يرين فارس��ي پر از مثلهاي دلپذير و خواندني است .بعضي از مثلهاي فارسي
قصه دارند و بعضي از مثلها «راز» دارند .شايد قصهي بعضي از مثلها را خوانده يا شنيده باشيد،
ولي حتم ًا راز مثلها را كمتر ش��نيده يا خواندهايد ،يا ش��ايد هم تا به حال نش��نيدهايد .در كتاب
«راز مثلهاي ما» ،دانشآموزان راز صدها مثل فارس��ي را ميخوانند .اين رازها آنقدر ش��يرين و
خواندني هس��تند كه هرگز آنها را فراموش نخواهيد كرد .در اين كتاب با ناگفتههايي از زندگي،
تاريخ و آداب و رسوم مردم ايران بزرگ آشنا ميشويم.
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 .187برآب��ادي ،محمود؛ رانندهی اتوبوس ش�هري؛ تهران :دفت��ر پژوهشهاي فرهنگي،
 16 ،1388ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :شغليابي /ادبيات نوجوانان /رانندگي اتوبوس
چكي�ده :ما هر روز براي رفتن به مدرس��ه ،دانش��گاه ،اداره ،پارك ،بيمارس��تان و جاهاي ديگر
از وس��ايل نقليه اس��تفاده ميكنيم .بعضي از وس��ايل نقليه شخصي هس��تند و برخي عمومي .در
حال حاضر اتوبوسها س��هم زيادي از جابهجاييه��ا را برعهده دارند .در این مجلد از مجموعهی
«ميخواهي چه كاره بشوي؟» نویسنده قصد دارد شغل رانندگی اتوبوس شهري را به دانشآموزان
معرفي كند .همچنين ،تاريخچهی مختصري از اتوبوسراني در شهر تهران را نيز آورده است.

 .188هيلر ،رجينا [...و دیگران]؛ راهبردهاي يادگيري :برنامهريزي درسي براي موفقيت در
تحصيل؛ حميدرضا رضازاده [...و دیگران]؛ تهران :مهاجر 280 ،1388 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :علوم اجتماعي /برنامهريزي درسي /راهبردهاي يادگيري /پردازش اطالعات/
قدرت يادگيري
چكيده :در اين كتاب به مهارتهاي اساس��ي براي افزايش قدرت يادگيري اش��اره شده است تا
توانايي دانشآموزان و دانش��جويان در اين زمينه ارتق��ا يابد .راهبردهاي يادگيري مجموعهاي از
روشهاي مناس��ب براي برنامهريزي درس��ي و موفقيت در تحصيل هستند كه بارها مورد نقد و
بررس��ي قرار گرفتهاند .بدين ترتيب ،اگر دانشآموز يا دانش��جو از راهبردهاي يادگيري آگاه شود
و از آنها اس��تفاده كند ،بيشتر و بهتر قادر به درك مطلب و پردازش ،س��ازماندهي و يادآوري
اطالعات خواهد بود.
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 .189صالحي ،نصراهلل؛ راهكارهاي آموزش تاريخ؛ تهران :شورا 220 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :آموزش تاريخ /بازسازي گذشته /راهنماي آموزشي /داستان تاريخي
چكي�ده :ش��ناخت زندگي مردم��ان در زمانها و مكانهاي ديگر به ما كم��ك ميكند تا درك
درس��تي از هويت خودمان بهدس��ت آوريم .كسي كه به تاريخ ميپردازد ،مثل كارآگاهي است كه
با طرح پرس��ش ،جمعآوري اطالعات ،و بررس��ي شواهد و مدارك ،ميكوش��د تا گذشته را از نو
بازسازي كند .كتاب حاضر حاوي  18مقاله دربارهي آموزش تاريخ از نويسندگان گوناگون داخلي
و خارجي اس��ت .كتاب در پنج بخش با اين موضوعات تدوين ش��ده است :مباحث نظري آموزش
تاري��خ؛ آم��وزش تاريخ و مدارس؛ آموزش تاريخ؛ وس��ايل كمك آموزش��ي تاريخ؛ اهميت قصه و
داستان در آموزش تاريخ.

 .190حس��ني ،محمد؛ راهنماي اجراي ارزشيابي كيفي توصيفي در كالس درس؛
تهران :عابد 178 ،1387 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :ارزشيابي كيفي ـ توصيفي /آموزشوپرورش /موفقيت تحصيلي
چكي�ده :يك��ي از عوام��ل مهم در بهبود و يادگي��ري در كالس درس ،و ش��ايد يكي از عوامل
نتيجهبخش تمام��ي اصالحاتي كه با هدف بهبود و كيفيت آموزش صورت ميگيرند ،ارزشيابي
تحصيلي كالس��ي است .در نگاه نخست ،ارزشيابي آخرين حلقهی فعاليت معلم تلقي ميشود و
معلم در پايان فرايند ياددهي ـ يادگيري به بررسي ميزان تحقق اهداف يادگيري در دانشآموزان
ميپردازد ،اما ...اين كتاب ش��امل پنج بخش است .در بخش نخست ،كلياتي دربارهی ارزشيابي
تحصيل��ي بيان ميش��ود .بخش بعد ،تصويري اجمال��ي اما مهم و اساس��ي از الگوي ارزشيابي
كيفي ـ توصيفي ارائه ميدهد .در ادامهی آن ،پيشنيازها و زمينههاي اجراي ارزشيابي كيفي ـ
توصيفي مورد بحث قرار ميگيرد .در بخش س��وم ،كه محوريترين بخش كتاب است ،چگونگي
اجراي ارزشيابي كيفيـ توصيفي محور بحث قرار دارد .بخش چهارم به س��خن پاياني ،و بخش
پنجم به ارائهی برخي پيوستهاي ضروري اختصاص يافته است.
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 .191تبريزي ،رضا؛ راهنماي آموزش و تدريس مجموعه كتابهاي زيبا بنويس�يم
به ضميمهي آموزش تصويري آداب نشستن و نوشتن؛ تهران :قدياني 64 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :خط نستعليق /آموزش خوشنويسي /زيبانويسي /خط تحريري
چكي�ده :تنه��ا روش اصولي و علمي ب��راي تغيير و تقوي��ت نحوهي صحيح مهارت نوش��تن،
آموزش خط تحريري يا «آموزش زيبانويس��ي» است .در كتاب حاضر ،بعد از توضيحاتي دربارهي
زيبانويس��ي و نكات مربوط به آن ،شيوهي زيبانويسي به همراه توضيحاتي آموزش داده ميشود.
در پايان كتاب ،آداب نشستن و نوشتن نيز درج شده است .مخاطبان كتاب معلمان دورهي ابتدايي
و راهنمايي ،مدرسان و عالقهمندان خط تحريري هستند.

 .192تيلور ،پيتر؛ راهنماي برنامهريزي درسي مشاركتي؛ محرم آقازاده /رضا نوروززاده؛
تهران :آييژ 184 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم /مدير /دانشجويان تربيت معلم
• كلمات كليدي :برنامهريزي درسي /عمران روستايي /علوم تربيتي
چكيده :برنامهريزي درس��ي در دنياي امروز نقش بنياديني ايفا ميكند و از سازمانهاي كوچك
و ساده تا بزرگ و پيچيده به آن نياز دارند .تجربهی عيني نويسنده در تدارك برنامههاي درسي،
كت��اب او را ع��اري از پيچيدگيهاي نظري س��اخته و محتواي آن را به چش��م خواننده باورپذير
كرده اس��ت .اين كتاب در دو بخش تهيه و تنظيم ش��ده اس��ت :هر بخش با مثالها و نمونههاي
عيني همراه اس��ت .در اين كتاب ميتوان در برنامهريزي درس��ي درسهاي ترويج كش��اورزي،
پژوهشگري ،و آموزش ضمن خدمت معلمان در آموزشوپرورش بهره گرفت.
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 .193نوريان ،محمد؛ راهنماي تحليلي محتواي كتابهاي درس�ي دورهي ابتدايي؛
تهران :شورا 120 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربیتی
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :ارزشيابي /آموزش ابتدايي /كتاب درسي /تحليل محتوا
چكيده :كتاب حاضر به منظور آش��نايي دانش��جويان ،معلمان و مربيان با ساختار و ويژگيهاي
كتابهاي درس��ي دورهي ابتدايي و روش تحليل محتوا تدوين ش��ده است .در فصل اول ،كلياتي
دربارهي محتواي كتابهاي درسي و مباحثي چون نقش كتابهاي درسي و ساختار و ويژگيهاي
اين كتابها به صورت اجمالي مورد بحث قرار ميگيرد .در هر كدام از فصلهاي دوم تا هش��تم
كارب��رد مدلي از مدلهاي تحليل محتواي كتابهاي درس��ي ،با يك مثال معرفي ميش��ود .در
فصل نهم نيز ،بهعنوان جمعبندي ،هفت مدل تحليل محتواي مورد استفاده در فصلهاي قبلي،
بهصورت زبانشناختي و گرافيكي ارائه شده است.

 .194توراني ،حيدر؛ راهنماي عملي برنامهريزي راهبردي مدرسه؛ تهران :عابد،1389 ،
 136ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم /مدير /دانشجويان تربيت معلم
• كلمات كليدي :برنامهريزي مدرسهاي /مدل مفهومي
چكيده :كتاب حاضر ش��امل راهها ،روشها و فنوني در حوزهي «برنامهريزي مدرسهاي» است
كه در چهار فصل تنظيم ش��ده اس��ت .كلياتي دربارهي نگاه و رويكردي راهبردي كه انديش��ه و
انگيزهي ش��ما را در فرايند برنامهريزي و قبل از آن شكل داده ،موضوع بخش اول است .تعريف
برنامهريزي و جوانب آن به زبان ساده و كاربردي به بخش دوم اختصاص دارد .بخش سوم شامل
معرفي مدل مفهومي و نقش��هي راه برنامهريزي راهبردي مدرس��هاي است كه قسمت مهمي از
مطالب اين كتاب را تش��كيل ميدهد .بخش چهارم و پاياني ش��امل جمعبندي و چند توصيه و
پيشنهاد است.
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 .195فضليخاني ،منوچهر [...و دیگران]؛ راهنماي عملي پژوهش (روش تحقيق) ويژه
دانشآموزان پيش از دورهی راهنمايي و راهنمايي تحصيلي؛ تهران :ابوعطا،1390 ،
 104ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :پژوهش /مصاحبه /پرسشنامه /کنفرانس /ارزشيابي /روش تحقيق
چكي�ده :اين کت��اب دربارهی «پژوهش» و کاربردهاي آن اس��ت و نش��ان ميدهد که چگونه
ميتوان با اس��تفاده از اصول و روش علمي يک پژوهش را انجام داد .اينکه از کجا بايد ش��روع
کرد و چگونه ميتوان از روشهاي دانش��مندان براي يك فعاليت پژوهشي استفاده کرد ،مطالبي
هس��تند که در اين کتاب به آنها پاس��خ داده شده است .با مطالعهی اين کتاب ميتوان پژوهش
را به موضوعات درسي ربط و مراحل آن را بهطور صحيح انجام داد.

 .196گرامي ،محمدحس��ن؛ راهنماي عملي ش�ناخت و پ�رورش خالقيت و نوآوري
استعدادهاي درخشان؛ تهران :وراي دانش 128 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :پرورش خالقيت و نوآوري /هوش /تفكر
چكي�ده« :خالقيت» يعن��ي :ديدن به نوعي ديگ��ر ،رهايي از عادتهاي ذهن��ي ،درك فرايند
تغيي��ر ،و دي��دن چيزي كه وجود ندارد .خالقيت يعني نگاه به چيزهاي معمولي ،و ديدن چيزهاي
فوقالع��ادهي جديد و غيرعادي .كتاب حاضر ،به منظور آش��نايي با خالقيت و نوآوري و راههاي
گسترش آن بين دانشآموزان و دانشجويان ،در  12فصل نگارش يافته كه عنوان برخي از آنها
از اين قرار است :تبيين هوش و رابطهي آن با خالقيت و نوآوري؛ تفكر ،نيرو و جوهرهي خالقيت
و نوآوري؛ س��بكهاي ش��ناخت و خالقيت؛ قانونه��اي پرورش و تقويت خالقي��ت و نوآوري؛
شيوههاي پرورش و تقويت خالقيت و نوآوري..
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 .197كالوس ،پت��ر؛ چرا و چگونه  :46رايانه و روبات ،س�رعت ،دقت و كيفيت؛ كمال
بهروزكيا؛ تهران :قدياني 48 ،1390 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :دايرهالمعارف كودكان /رايانه /آموزش علوم تجربي /ادبيات نوجوانان /روبات
چكيده :عصر ما را «عصر رايانه» مينامند .مدتهاس��ت ك��ه رايانه نقش عظيمي در دنيا يافته
است و روي ميز همهی شركتها براي حسابرسي ،و مراكز تحقيقاتي براي پژوهش وجود دارد.
اينترنت اطالعات فراواني در اختيار انسان ميگذارد .پست الكترونيك ،ارسالنامه و پيام را بسيار
آسان كرده است .اين جلد از مجموعه كتابهاي «چرا و چگونه» نخستين نگاه به اين بخش از
فناوري اس��ت .رايانه از همه وسايلي كه انسان تاكنون ساخته ،نيرومندتر ،همهجانبهتر و فراگيرتر
اس��ت؛ گرچه هنوز مراحل آغازين تكامل خود را طي ميكند .اكنون مس��ئله اين است كه از اين
وسيله چگونه استفاده كنيم :به نفع انسانها يا به ضرر آنان؟

 .198رادمهر ،محمدرضا؛ ش��اهنامه :رخش رس�تم و اكوان ديو؛ تهران :طاهر24 ،1388 ،
ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :داستان /شاهنامه /اكوان ديو /كيخسرو
چكيده :در سالهاي بسيار دور پادشاه سرزمين ايران كيخسرو بود .يك روز كه پادشاه به خاطر
پيروزیهاي خود س��رگرم جشن و مهماني بود ،گلهدار اسبان پيش پادشاه آمد و با ناراحتي گفت:
گوري در گله پيدا ش��ده كه مانند ش��يري خشمگين اسبان را ميكشد .خطي سياه از يال تا دمش
دارد و همرنگ خورشيد است .كيخسرو كه پادشاهي دانا و جهانديده بود ،با شنيدن اين سخنان
به خوبي دريافت كه آن جانور گور نيس��ت؛ بلكه موجودي ش��يطاني اس��ت به نام «اكوان ديو».
كودكان در اين كتاب با يكي از داستانهاي شاهنامه به صورت بازنويسي شده آشنا ميشوند .نثر
ساده و روان و تصاوير مرتبط با متن به فهم داستان كمك شاياني ميكند.
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 .199ش��يخ ،محمود /طاهري ،مرتضي؛ رشد و تكامل حركتي و جسماني؛ تهران :بامداد
كتاب 224 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :تربيت بدني
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :رشد انساني /مهارتهاي حركتي /رشد /تكامل
چكيده :تغييرات كلي انس��ان ،همچون افزايش قد و وزن ،اكتساب تواناييها ،پيدايش عادتها
و مهارته��اي گوناگون و بهطور كل��ي ،تغيير در رفتار ،در طول زم��ان پديد ميآيد .مجموعهي
اي��ن تغيي��رات كمي و كيفي متعدد و متنوع را «رش��د و تكامل» مينامن��د .در اين كتاب تالش
ش��ده است همزمان با بررس��ي فرايند رش��د حركتي در دوران كودكي ،به عوامل مهم و كليدي
رش��د جس��ماني نيز پرداخته شود تا بررسي دقيقي از فرايندهاي رشدي انسان به عمل آيد .كتاب
در نه فصل تدوين ش��ده اس��ت كه برخي از عناوين آن عبارتاند از :مقدمهاي بر رش��د و تكامل
حركتي؛ واژهشناسي در رشد و تكامل؛ نظريههاي رشد؛ رفتارهاي حركتي در دوران كودكي؛ رشد
ادراكي -حركتي و روشهاي تقويت آن.

 .200ملكي ،فاطمه؛ رفاقت با س�ازهاي ايراني :سازشناس�ي براي كودكان؛ تهران:
سوره مهر 92 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :سازهاي ايراني /آموزش هنر /سازشناسي براي کودکان
چكيده :آموزش با لطافت و نرمي و تخيل بازده بيشتري دارد .پس بياييد با هم با س��ازها آشنا
شويم ،اما نه در يک مالقات خيلي رسمي ،بلکه در ديداري ساده .در اين کتاب ،شکل دقيق سازها
را ميبينيم و با آنها آشنا ميشويم .پس از آن در لوح فشردهی همراه کتاب ،به سرزمين روياها
و تخيل ميرويم و با س��ازها حسابي رفيق ميشويم .کتاب حاضر اولين اثري است که به منظور
آش��نا ساختن کودکان ايراني با مجموعهی عظيم سازهاي مناطق گوناگون سرزمين پهناور ايران
نوشته شده و براي فهم عميقتر ،از نقش نيرومند تصوير و صدا نيز در آن استفاده شده است .از
مطالب اين کتاب براي دورههاي پيشدبستاني و دبستاني هم ميتوان استفاده کرد.
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 .201س��ليقهدار ،ليال [...و دیگ��ران]؛ مجموعه كتابهاي پژوهش در مدرس��ه :رنگينكمان
پژوهش؛ تهران :مدرسه 92 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :تحقيق /راهنماي آموزشي /دانشاندوزي /فرضيهسازي
چكيده :دانشآموزان با مطالعهي اين كتاب با مفهوم پژوهش ،فرضيهسازي بر پايهي اطالعات،
جم��عآوري اطالع��ات ،آزمايش فرضي��ه و تجزيه و تحليل اطالعات ،و ارائ��هي گزارش به زبان
روايي ـ داستاني آشنا ميشوند .در اين اثر ،محتواي ديرهضم پژوهش با زباني نرم و آسان براي
مخاطبان آماده شده است.

 .202عاب��دي ،احمد /ق��وام ،علي؛ روانشناس�ي و آموزش كودكان ب�ا نقص توجه/
بيشفعالي؛ اصفهان :نوشته 82 ،1388 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :اختالل نقص توجه /بيش فعالي /كم توجهي در كودكان پر تحرك /درمان/
توانبخشي
چكي�ده :اخت�لال نقص توجه /بي��ش فعالي ( )ADHDيك��ي از رايجتري��ن و عموميترين
اختالله��اي رفتاري و مش��كالت روانش��ناختي كودكان اس��ت .اين اختالل تأثي��ر منفي قابل
توجهي برعملكرد تحصيلي ،ش��ناختي ،اجتماعي و هيجاني بس��ياري از دانشآموزان ميگذارد و
در بزرگس��الي هم مشكالتي در عملكرد شغلي و خانوادگي آنها ايجاد ميكند .در كتاب حاضر
روشهاي علمي تش��خيص و درم��ان براي والدين و معلمان درج ش��ده و تعريف اختالل نقص
توجه /بيش فعالي ،مش��كالت همراه اين اختالل ،علتشناس��ي ،روشهاي ارزيابي و تش��خيص
و مداخالت درماني به صورت عملياتي آمده اس��ت تا والدين و معلمان بتوانند در خانه و مدرس��ه
آنها را به آساني بهكار گيرند.

 114فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .203پاركر ،استيو؛ روباتها (مجموعه)؛ مجيد عميق؛ تهران :محراب قلم 4 ،1390 ،ج.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي /کار و فناوری
• مخاطب .دانشآموز
• كلمات كليدي :روباتها /روباتها در پزش��کي /نانو روبات /روباتهاي س��يار /حملونقل/
ايستگاه فضايي/
چكيده :علم روباتيک با بهرهگيري از ابزار مکانيکي ساده ،دوربينها ،ميکروفنها و پيشرفتهترين
دستاوردها در عرصهی الکترونيک و رايانه ،با شتاب روز افزون متحول ميشود .اين علم همچنين
وارد حيطهی هوش مصنوعي هم ش��ده است و دربارهی چگونگي کار مغز و ميزان تصميمگيري
روباته��ا در انجام کارهاي مربوط به انس��ان بح��ث ميکند .در این مجموع��هی چهار جلدی،
دربارهی مفهوم روبات ،چگونگي کار آنها و برقراري ارتباطش��ان با انس��ان مطالبي آورده ش��ده
اس��ت .همچنین از کاربردهاي متنوع روباتها مخصوص ًا در پزش��کي ،ورزش ،فضا ،حملونقل و
دیگر علوم و فنون بازگویی کرده اس��ت .عناوین چهار مجلد از این قرارند :در پزش��كي و علوم؛
روباتها در حملونقل؛ روباتها كاوشگران فضا و روباتها در خانهها و دنياي سرگرمي.

 .204بات��ل ،گيل؛ روش تدريس رياضي در دورهي ابتدايي؛ ش��هرناز بخش��عليزاده؛
تهران :سمت 224 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :رياضي /علوم تربیتی
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :تدريس اثربخش /آموزش ابتدايي /آموزش رياضي
چكي�ده :كت��اب حاضر ب��ه منظور مطالعهي دانش��جويان رش��تهي عل��وم تربيتي ب��ا گرايش
آموزشوپرورش دبس��تاني و پيشدبس��تاني در دورهي كارشناس��ي به عن��وان منبع اصلي درس
«روش تدري��س رياضي» تدوين ش��ده اس��ت و در آن طي هش��ت فصل ،يادده��ي و يادگيري
رياضيات در كودكان  3تا  11ساله بررسي ميشود .رياضيات به عنوان حوزهاي موضوعي ،ارتقاي
يادگيري رياضي در كودكان ،ياددهي و يادگيري رياضيات ،و س��ازماندهي و مديريت رياضيات،
عنوانهاي برخي فصلهاي كتاب هستند.
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 .205ج��وزي ،حس��ين؛ روشه�ا و فنون تدري�س هنر منطب�ق با اس�تانداردهاي
آموزشي؛ تهران :مدرسه 312 ،1387 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :هنر /فنون تدريس /الگوهاي جديد
چكيده« :هنر» مقولهاي اس��ت كه با احساس آدمي سروكار دارد؛ فعاليتي كه ذهن و مغز انسان
انج��ام ميده��د تا به يك موضوع صورت مادي و جهاني ببخش��د .فعاليتي كه موجب ميش��ود
بش��ر يك اثر هنري را توليد كند« ،تخيل» نام دارد .هنرمند با تخيل خود به احساس��اتش شكل
ميبخش��د و در مقابل پديدههاي جهان خارج واكنش نشان ميدهد .كتاب حاضر حاوي نيازهاي
علمي و آموزش��ي مدرس هنر اس��ت و محتوايي منطبق با اس��تانداردهاي آموزش هنر دارد .در
اي��ن مجموعه ،محتواي بخشها و فصله��اي كتاب و روشها و فنون تدريس هنر ،با تمركز بر
روشهاي تدريس خالق در هنر ،كاربست ابزارهاي آموزشي نوين ،و نيز تأكيد بر ارزشيابيهاي
كيفي و توصيفي تدوين ش��ده اس��ت .كتاب در  10فصل به همراه فرهنگ اصطالحات و واژگان
هنره��اي تجس��مي نگارش يافته ك��ه عناوين آنها از اي��ن قرارند :راهنام��هي هنر؛ هدفهاي
آموزش��ي؛ روشها و فنون تدريس هنر؛ مجموعه درسه��اي هنر؛ اجراي الگوهاي تدريس هنر؛
طرح درس هنر؛ الگوهاي جديد تدريس؛ ارزشيابي؛ اندازهگيري و كارنامههاي توصيفي.

 .206كرس��ول ،جاندبليو؛ روشهاي پژوهش تركيبي؛ عليرضا كيامنش /جاويد س��رايي؛
تهران :آييژ 336 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• مخاطب :معلم /دانشجويان تربيت معلم
• كلمات كليدي :علوم اجتماعي /تحقيق /روششناسي /ارزشيابي
چكيده :محتواي كتاب خواننده را در مس��ير طراحي و اجراي يك مطالعهی پژوهش��ي همراهي
ميكند .كتاب« ،طرح پژوهش» كرس��ول ،هر عنوان را با م��روري بر كاربردهاي آن موضوع در
پژوهش ك ّمي و كيفي شروع ميكند .سپس آن را از چشمانداز عمومي روشهاي پژوهش تركيبي
و بهط��ور خاص ،از جنب��هی هر يك از طرحهاي چهارگانهي روشه��اي تركيبي مطرح ميكند
آنگاه بر فرايندها و چالشهاي خاصي كه پژوهشگران در هر طرح با آن روبهرو ميشوند ،تمركز
ميكند و خطوط راهنما ،فهرس��تهاي وارس��ي و نقل قولهايي ارائه ميدهد تا به پژوهشگران
در طراحي و اجراي يك طرح دش��وار به روش تركيبي كمك كند .كتاب در پايان هر فصل يك
فهرست خالصه از فعاليتهاي پيشنهادي ارائه ميدهد تا خوانندگان را در مراحل گوناگون تكوين
و نگارش طرحي براي يك مطالعه به روشهاي تركيبي راهنمايي كند.
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 .207وان كلي��ف ،جانيس ب��رت؛ رياضي براي همهي بچهها :فعاليتهاي س�اده كه
يادگيري رياضي را س�رگرم كننده و شاد ميكند؛ محمد الزمان بديعي؛ تهران :مدرسه،
 191 ،1387ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :رياضي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :رياضي /سرگرمي /مهارتهاي رياضي /روش حل مسئله
چكي�ده :كت��اب حاضر ي��ك كتاب رياضي پايه اس��ت كه ب��راي آموختن اطالع��ات ،مفاهيم،
مهارتهاي محاس��باتي رياضي و روشهاي حل مسئله طراحي شده است .هدف مشخص شده
در ابت��داي ه��ر بخش ،بيانگر مفهوم آن بخش اس��ت .تعاريف و توضيح��ات مربوط به واژهها و
عالمتهاي اس��تفاده ش��ده ،قبل از هر مسئله آورده شده اس��ت .همچنين ،هر مسئله شامل يك
پرسش يا فعاليتي است كه به يك سلسله اطالعات نياز دارد .راهحل مسائل نيز مرحله به مرحله
همراه تصويرهاي واضح ارائه ش��ده اس��ت .يك تمرين با مس��ائل علمي در هر بخش فرصتي را
براي خواننده فراهم ميكند تا مهارتهاي خود را افزايش دهد .مس��ائل ابتدا آس��ان هستند ،ولي
رفته رفته مش��كلتر ميش��وند .فعاليت هر بخش ،خواننده را ترغيب ميكند كه مهارت آموخته
شده را براي حل مسئلهها در دنياي واقعي بهكار گيرد .در انتهاي هر فصل پاسخ تمرينها همراه
با راهحل آنها آورده ش��ده است عنوانهاي مطالب كتاب عبارتاند از :مفاهيم پايه؛ اندازهگيري؛
نمودارها و هندسه .مخاطبان كتاب همهي بچههايي هستند كه به رياضي عالقهمندند.

 .208هاول ،لورا [...و دیگران]؛ زمين و فضا؛ ناهيد برزوينيت؛ مشهد :عروج انديشه،1389 ،
 64ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :فضا /زمين /سيارات /خورشيد /آموزش علوم
سيارات ،ساختار زمين ،جو
چكيده :به منظور آش��نايي كودكان با جهان ،كهكش��انها ،خورشيدّ ،
زمي��ن ،درياها و اقيانوسها ،جمعيت جهان و ...كتاب حاضر ب��ه همراه تصويرهاي رنگي تدوين
ش��ده است .در آغاز كتاب ،وبس��ايتهاي مربوط به فضا معرفي شدهاند .پايان بخش كتاب هم
خودآزماي��ي ،معاني اصطالحات علمي و نمايه اس��ت .مش��خصهي اصلي اي��ن كتاب ،اطالعات
مختصر و مفيد و تصويرها و صفحات رنگي آن است.
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 .209بيسكوپ ،آگنيش��كا /اودانل ،ليام؛ زنجيرههاي غذايي ،زيستبومها و گرمايش
زمي�ن ،با همراهي پروفس�ور ماكس آكس�يوم (مجموعه)؛ محمدرض��ا داهي؛ تهران:
شركت انتشارات فني ايران 3 ،1389 ،ج.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلم�ات كلي�دي :آموزش علوم /گرم ش��دن زمين /اث��ر گلخان��هاي /زنجيرههاي غذايي/
شبكههاي غذايي /اكوسيستمها /بومشناسي /زندگي روي زمين
چكيده :در کتاب اول این مجموعه س��ه جلدی ،یعنی زنجیرهی غذایی ،نویس��نده توضيح داده
است كه انرژي موجود در مواد غذايي مورد مصرف ما ،چگونه و از كجا تأمين ميشود .همچنين
دربارهي اكوسيستمها ،شبكههاي غذايي ،هرمهاي انرژي و موضوعاتي ديگر مطالبي به خواننده
میآموزد .در کتاب بعدی با اس��تفاده از زبان س��اده و روان و تصوير ،مطالب بس��ياري را در مورد
زمي��ن و چگونگي زندگي در زمين ،جامعههاي روي زمين ،تأمین انرژي الزم براي كرهي زمين،
و زيس��ت بومه��اي جهان ،پيوندها و ارتباط��ات و اهميت آنها ،به مخاطب��ان نوجوان خود ارائه
ميدهد .در کتاب س��وم نیز خواننده را پيامده��اي خطرناك افزايش گرماي زمين ،که به ویژه بر
اثر افزایش كربن دياكس��يد در زمين رخ میدهد ،آگاه میس��ازد .مخاطب با مطالعهي كتاب و
مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن ،با اثر گلخانهاي اتمسفر زمين ،علت گرم شدن زمين و مضرات
آن ،تأثيراتي كه روي جهان ميگذارد و نيز راههاي غلبه بر اين مشكل آشنا ميشوند.

 .210آب��روي ،غالمرضا؛ چه��ارده آفتاب :زنداني بيحصار :زندگينامهی امام موس�ي
كاظم(ع)؛ تهران :مدرسه 100 ،1387 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :امام كاظم(ع) /امام هفتم /زندگينامه
چكيده :ابنهياج يكي از سرس��ختترين مخالفان امام كاظم(ع) بود .او يك نفر را واداش��ت در
كوچه افس��ار اس��ب امام را بگيرد و ادعا كند كه آن اس��ب مال اوس��ت .يك روز براي انجام اين
نقش��ه ،س��ر راه امام قرار گرفتند .يكي از آنها جلو رفت و دو دستي افسار اسب امام را چسبيد و
فرياد زد« :اين اس��ب مال من اس��ت! بايد آن را به من برگرداني ».در اين كتاب به زبان شيرين
و روان ،زندگان��ي امام موس��ي كاظم(ع) و اتفاقات زندگي اين بزرگوار به گونهي داس��تاني براي
نوجوانان روايت ميشود.
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 .211معركنژاد ،رس��ول؛ زيباييشناس�ي نقاش�ي كودكان :رون�د تكامل تصويري
نقاشي كودك؛ اصفهان :نوشته 120 ،1389 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :نقاش��ي كودكان /روند تكاملي نقاش��ي /روانشناس��ي ك��ودك /بيان فكر و
احساس
چكيده :روانشناس��ان از آنرو به هنر و نقاش��ي كودك روي آوردند كه آن را وس��يلهاي براي
مبادلهي افكار و احساس��ات دروني كودك دانس��تند .آنها در ميان خطها ،ش��كلها ،تصويرها و
رنگها ،روابط عاطفي ،ذهني و اجتماعي كودك را جستوجو كردند .اين روشهاي روانشناسانه
امكان نزديكتر ش��دن به كودك و پاس��خگويي به س��ؤالهايي را كه وي توانايي بيان آنها را
نداش��ت ،فراهم ميكرد .در كتاب حاضر س��عي بر آن بوده اس��ت كه ويژگيهاي زيباييشناسي
تصويري نقاشي كودكان بر اساس روند دورهاي و مراحل تكامل شكلگيري و تكامل فرم (شكل
و س��اختار) نقاشي كودكان ،از خطخطيهاي اوليه تا رس��م تصوير واقعگرا ،توضيح داده شود .در
این کتاب سير تكاملي در نقاشي كودك به تفصیل توضیح داده شده است.

 .212چيزم ،جين؛ زيستشناسي؛ سعيد مدرسيقزويني؛ قزوين :پرك 48 ،1389 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :زيستشناسي /ادبيات نوجوانان /آموزش علوم تجربي
چكيده :زيستشناسي چيست؟ زيستشناسي مطالعهی موجودات زنده است .اين علم شاخههاي
متفاوت زيادي دارد .اين كتاب با هدف آشنايي مخاطبان با علم زيستشناسي ،به موجودات زنده
اعم از گياهي و جانوري ،از موجودات ريز ميكروسكوپي گرفته تا انسان ،پرداخته است .همچنين،
موضوعات��ي مانند تغذيه ،تنفس ،توليدمثل ،ژنتيك و اكولوژي را نيز ش��رح داده اس��ت .كتاب با
تصويرهاي رنگي و آموزنده به خواننده انگيزهي مطالعه ميدهد و او را سرگرم ميكند.
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 .213تيموري ،قاسم؛ ساخت دستسازههاي رياضي براي دورهي ابتدايي «با طلق
و مقوا يا كاغذ و تا»؛ تهران :منادي تربيت 380 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :رياضي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :ابزار تدريس /آموزش رياضي /دستسازه /يادگيري
چكي�ده :از آنج��ا كه دانشآم��وزان دورهي ابتدايي هنوز به تفكر انتزاعي و مجرد نرس��يدهاند،
اس��تفاده از نمودارهاي مناس��ب ب��راي يادگيري بهتر آنه��ا ،بيش از دانشآم��وزان راهنمايي و
دبيرس��تان ضروري به نظر ميرسد .ساخت و بهكارگيري دستسازههاي رياضي هنگام تدريس،
س��بب باال رفتن سرعت و عمق يادگيري دانشآموزان ميشود .ساخت دستسازههاي رياضي با
طلق و مقوا يا كاغذ و تا بسيار ساده ،ارزان و سريع است .معلمان رياضي دورهي ابتدايي ميتوانند
با مطالعهي اين كتاب ،رياضي را با اس��تفاده از طلق و مقوا و كاغذ و تا به دانشآموزان آموزش
دهند.

 .214اصالني ،نويد؛ س�ازهها؛ تهران :كان��ون پرورش فكري كودكان و نوجوانان56 ،1389 ،
ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :كار و فناوري
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :سازه /كاردستي
چكيده« :س��ازه» مجموعهاي از مواد اس��ت كه با قرارگرفتن در كنار هم ،ش��كل و اس��تحكام
مش��خصي را ايجاد ميكنن��د .در هر مجموعهاي كه هدف ،تأمين اس��تحكام در مقابل نيروهاي
مختلف و حفظ ش��كل باشد ،سازه وجود دارد؛ مثل صندلي كه هم بايد شكل ثابتي داشته باشد و
هم بتواند وزن آدمها را تحمل كند .ما با كمي دقت به محيط پيرامون خودمان متوجه ميش��ويم
كه س��ازهها همهجا وجود دارند :جرثقيلهاي بزرگ ،برجهاي بلند ،پلها ،چرخ و فلك و ...هدف
از ساخت سازه چيست؟ بخشهاي اصلي سازه ،روش ساخت سازهی چرخ و فلك ،روش ساخت
ميز كوچك ،و كابلها و طنابها ،عنوانهاي برخي مطالب كتاب هستند.
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 .215كربي ،مانا؛ مش��اهير جهان :س�اموئل مورس؛ احمد قندهاري؛ تهران :مهاجر،1388 ،
 50ص.
• قطع :خشتي كوچك
• موضوع درسي :كار و فناوري
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :ادبيات نوجوانان /سرگذشتنامه /مخترعان /اياالت متحدهي آمريكا
چكي�ده :دانش��مندان ،مخترعان و محققان ،در پيش��رفت بش��ر براي زندگي بهت��ر ،گامهايي
برداش��تهاند .معرفي آنها ،هم نوعي س��پاسگذاري محسوب ميش��ود و هم فرصتي است براي
ديگران تا آنها را الگو قرار دهند .مجموعه كتابهاي مش��اهير جهان ميكوش��د سرگذشت اين
بزرگان را كه سرامد و شايستهي پيروي هستند ،مورد بررسي قرار دهد.

 .216نادريمزجين ،افشين؛ چهرههاي درخشان :سحاب؛ تهران :مدرسه 112 ،1389 ،ص.
• قطع :پالتويي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :ابوالقاسم سحاب /جغرافيدانان ايران /سرگذشتنامه /ادبيات نوجوانان
چكيده :ابوالقاسم سحاب در  19فروردين سال  1266در يك خانوادهی دهقاني در قريهی «فم
تفرش» متولد ش��د .در سه س��الگي به مكتبخانهی آخوند مالحسين شاهميري رفت و در مدت
كوتاهي دروس مقدماتي را فرا گرفت .س��پس در محضر ديگر علماي تفرش ش��ادروانان امامي
و س��يدعلياكبر س��جادي به فرا گرفتن فقه و اصول و زبانهاي عربي و فرانسه اهتمام كرد .صد
سال پيش ،وي با كمك رجال تفرش مدرسهی دخترانهاي در تفرش تأسيس كرد .بعد از مدتي به
تهران آمد و در «مدرسهی آليانس» به تحصيل پرداخت .بعد از اتمام تحصيالت ،در دانشسراي
عالي مشغول به كار شد .اين دوره از زندگاني استاد صرف مطالعه و تأليف آثار ارزشمندي شد .از
وي بيش از  72عنوان كتاب باقي مانده است .از جمله كارهاي بزرگ استاد ،تأسيس «مؤسسهی
جغرافيايي و كارتوگرافي سحاب» بود .در اين كتاب با سرگذشت اين استاد بزرگ آشنا ميشويم.
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 .217فقيري ،امين؛ سعدي؛ تهران :دفتر انتشارات كمك آموزشي 144 ،1386 ،ص.
• قطع :پالتويي
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :شعر و ادب /گزيدهي آثار سعدي /ادب پارسي
چكيده :سعدي ،از جمله شاعراني است كه هم در زمان حيات و هم بعد از وفات ،از شهرت كافي
برخوردار بوده است .دامنهي تأثير آثار سعدي بر همعصران خود و شاعران بعد ،تا به امروز كشيده
ش��ده اس��ت و تا ادبيات منثور و منظوم در جهان وجود دارد ،نوري كه از آثار س��عدي ميتراود،
روش��نيبخش فرهنگ جهان اس��ت .اين كتاب به زندگينامهي س��عدي ،تأثير او بر ادب پارسي،
گزيدهاي از آثارش و همچنين ،س��عدي از نگاه ديگران پرداخته و خواننده را با فراز و نش��يبهاي
زندگي اين شاعر بزرگ آشنا كرده است.

 .218جواليي ،ارغوان؛ سفر به مصر باستان؛ تهران :جويا 46 ،1387 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :مصر باستان /تاريخ /فراعنه /آداب و رسوم
چكيده :مردم مصر اعتقاد داشتند كه خداياني فراعنه را به زمين فرستادهاند تا بر آنها حكومت
كنند .فراعنه مانند خدايان مورد ستايش بودند و مردم آنها را حلقهي ارتباط با خدايان ميدانستند.
فراعنه در قصرهاي خود زندگي ميكردند و ثروت بيكراني داش��تند .آنها در طول سفر بر تخت
روانهاي مجلل مينشس��تند و غالمان اين تخ��ت را بر دوش خود حمل ميكردند .نوجوانان در
اين كتاب مصور با رسوم زندگي ،پوشاك ،نحوهي غذا خوردن ،تفريحات ،هنرها ،باورها و سنتها،
اختراعات و اكتشافات مصريان باستان آشنا ميشوند.
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 .219بحرالعلومي ،محمدحسين؛ سفر و آموزش سفرنامهنويسي؛ تهران :مدرسه،1387 ،
 92ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :سفر /مسافرت /سفرنامهنويسي /فوايد سفر
چكيده :سفر به انسان ميآموزد كه چگونه با مشكالت رودررو شود و از عهدهي آنها برآيد .زيرا
هر مسافري غالب ًا در طول مسير ،با سختيهايي روبهرو ميشود كه ناچار است با آنها مبارزه كند.
اين درگيري موقت با مشكالت ،تمرين مناسبي براي حضور فعاالنه در همهي عرصههاي زندگي
اس��ت .نوجوانان در فصل اول كتاب ،ابتدا با تعريف س��فر و فوايد آن و س��پس با گزارشنويسي،
خاطرهنويس��ي و زندگينامهنويسي آشنا ميشوند .در فصل دوم ،سفرنامه ،و روش سفرنامهنويسي
توضيح داده ميش��ود .در فصل سوم ،تعدادي از سفرنامههاي معروف همراه با توضيح مختصري
از زندگينامهي نويس��ندهي آنها درج ش��ده است و س��رانجام در فصل چهارم ،قسمتهايي از
سفرنامهي چين و مشاهدات خود نگارنده از چين ،براي مخاطبان بازگو ميشود.

 .220پوروهاب ،محمود؛ سكههايي به نام مح ّمد؛ مشهد :بهنشر 40 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :داستان آموزشي /امام محمدباقر(ع) /ضرب سکه /آموزش ديني
چكيده :امپراتور روم به س��ليمان بن عبدالملک ،خليفهي مس��لمانان نامهاي مينويس��د و از او
ميخواهد که اطراف کاغذهايي که وارد روم يا مصر ميشوند ،شعارهاي مسيحي بنويسند وگرنه
جنگ را شروع و به پيامبر اسالم(ص) توهين خواهد کرد .خليفه براي چارهانديشي به سراغ امام
محمدباقر(ص) ميرود .امام پيش��نهاد ميدهد که سکههاي اسالمي ضرب کنند و روي آنها نام
پيامبر(ص) و شعار اسالم را بنويسند.
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 .221بيروتي ،منيرالدين؛ فرزانگان :سلمان فارسي؛ تهران :مدرسه 80 ،1389 ،ص.
• قطع :پالتويي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :سلمان فارسي /صحابه /زندگينامه
چكيده :س��لمان فارس��ي كه نام اصلي او روزبه اس��ت ،در كازرون فارس ديده به جهان گشود.
كودكي خود را در ناحيهی جي در اصفهان گذراند و در آنجا بزرگ ش��د .پدرش فروخ بن مهيار،
يكي از روحانيون زرتشتي بود و كار هميشگياش هيزم نهادن بر شعلهی آتش .روزبه در كودكي
بر اثر از دست دادن مادر خود تحت سرپرستي عمهاش قرار گرفت .سال شمار زندگي ،زندگينامه،
و سلمان فارسي از نگاه ديگران عنوانهاي اصلي كتاب حاضر هستند.

 .222جانس��ون ،ديويد دبليو؛ س�نجش فراگيران در گروهها :ارتقا ،مس�ؤليتپذيري
گروهي و پاسخگويي فردي؛ عليرضا كيامنش /شعله بيگدلي؛ تهران :آييژ 216 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم /مدير /دانشجويان تربيت معلم
• كلمات كليدي :كار گروهي در آموزشوپرورش /علوم تربيتي /توانمندي گروه در ارزشيابي
چكيده :كار گروهي شرط الزم موفقيت در كالس درس است .موفقيتهاي شايان توجه در اكثر
موارد بيش از آنكه ناش��ي از كار فردي يا رقابت با يكديگر باش��د ،حاصل فعاليتهاي مشاركتي
آن��ان اس��ت .اين كتاب ب��راي درك توانمندي گروه ،نخس��ت به تعاريف س��نجش و ارزشيابي
ميپردازد .س��پس دربارهی توانمندي گروه در س��نجش و ارزشيابي ،شرايط الزم براي سنجش
(روايي و پايايي) ،موارد استفاده از فعاليت گروهي براي آموزش و سنجش و هشت مرحله سنجش
در گروه بحث ميكند.
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 .223آيراس��يان ،پيتر؛ س�نجش كالس�ي :مفاهيم و كاربردها؛ ه��ادي كرامتي؛ تهران:
بينالمللي گاج 448 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :سنجش و ارزيابي آموزشي /موفقيت آموزشي /مديريت كالس /تصميمگيري
چكيده« :س��نجش كالس��ي»فرايند جمعآوري ،تركيب و تفس��ير اطالع��ات در جهت كمك
به تصميمگيري اس��ت .در سراس��ر روز در مدرس��ه ،معلمان بهطور مس��تمر دادهها و اطالعاتي
را جم��عآوري و به منظور تصميمگيري براي مديريت كالس��ي ،آم��وزش ،يادگيري دانشآموز و
برنامهريزي ،از آنها استفاده ميكنند .در اين كتاب ،نقش كليدي سنجش در تمام جوانب فرايند
آموزش مورد بررس��ي قرار گرفته اس��ت؛ از جمله :س��اماندهي و ايجاد فرهنگ كالسي ،طراحي
درس ،دادن دس��تورالعمل و تكليف ،س��نجش اينكه فراگيرندگان چهطور تحت تأثير اين موارد
واقع ميش��وند .مخاطبان كتاب دانش��جويان ،معلمان و مديراني هستند كه ميخواهند رويكردها
و ابزار جديد سنجش كالس و نتايج حاصل از آن را در عمل و در راستاي ارتقاي سطح آموزش
تجربه كنند.

 .224س��اكي ،رضا؛ سواد پژوهش�ي معلم :راهنمايي براي ژرف انديشي دربارهي ياددهي-
يادگيري؛ تهران :دانشآفرين 260 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :آموزش و پرورش /پژوهش معلمان
چكيده :بر اساس مطالعات موجود ،مدارس براي اجراي كاركردهاي خود و نيل به اثربخشي بايد
فعاليته��اي فراواني را طراحي و به مرحلهي اجرا درآورند .اين مجموعه عمليات صرف ًا زماني به
نتيجهي مورد نظر خواهد رس��يد كه هوش��مندانه و برمحور دانايي و آگاهي سازمان يابد .پژوهش
در اين ميان مهمترين عامل براي نيل به اين دانايي و آگاهي در درون مدرس��ه بهش��مار ميآيد.
به عبارت ديگر ،فصل مش��ترك و بس��تر فعاليتهاي مدارس براي نيل به اثربخش��ي را پژوهش
تش��كيل ميدهد .عوامل و د س��تاندركاران مدرسه ،چه خود به انجام پژوهش اقدام كنند ،چه از
دس��تاوردهاي پژوهش��ي ديگران بهره بگيرند ،الزم اس��ت به پژوهش و استفاده از يافتههاي آن
براي ادارهي مؤثر مدرس��ه و كالس درس عالقهمند باشند .نگارنده در كتاب حاضر ميكوشد به
بيان و تحليل ابعاد و س��طوح پژوهش در آموزش و پرورش بپردازد .بدين منظور مطالب كتاب را
در هشت فصل تنظيم كرده است .عنوانهاي برخي از مطالب كتاب عبارتاند :پژوهش به عنوان
يك كاركرد انساني؛ پژوهش در آموزش و پرورش؛ مدرسه و پژوهش؛ پژوهش و حرفهي معلمي؛
روشهاي پژوهشي معلممحور.
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 .225گراهام ،يان؛ كاوش در فضا :س�يارات دور؛ مجيد عميق؛ تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 36 ،1388 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :فضا /اسرار جهان هستي /مأموريت فضايي /زحل /مشتري /اورانوس /نپتون
چكيده :كتاب حاضر ،از مجموعه كتابهاي «كاوش در فضا» اس��ت كه براي گروه س��ني «د»
و «هـ» تنظيم ش��ده اس��ت .اين مجموعه ش��امل تازهترين يافتهها دربارهی اسرار جهان هستي
و نيز روند چگونگي ش��ناخت ما از فضا ،طي قرنهاي متمادي ،از نخس��تين باورهاي اس��اطيري
گرفته تا جديدترين اطالعات مبتني بر كشفيات و تحقيقات علمي است .در اين كتاب ،تازهترين
توصيفات دربارهی ماهيت جهان هس��تي ،فرازهايي از مهمترين مأموريتهاي فضايي به زحل و
مشتري ،رويدادهاي تأثيرگذار در اكتشافات فضايي ،نكاتي كوتاه دربارهی سيارههاي «اورانوس»،
«نپت��ون» و تقويم وقايع رخ داده در فضا ،به همراه تصاويري جذاب و ديدني از فضا ،ارائه ش��ده
است.

 .226رابينز ،دري؛ شابلون و چاپ؛ محمود مزيناني؛ تهران :پيدايش 32 ،1387 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :هنر چاپ /شابلون /كليشه /آموزش هنر /كاغذ ابر و باد
چكيده :كتاب حاضر به منظور آش��نا كردن نوجوانان با هنر چاپ و ش��ابلون با ابتداييترين و در
دس��ترسترين مواد ،تدوين ش��ده و ش��امل آموزش گامبهگام هنر مذكور به مخاطبان به همراه
عكسهايي در اين زمينه اس��ت .چاپ وارونه ،چاپ با مقوا ،ساختن كليشه ،چاپ با مواد خوراكي،
تهيهي كاغذ ابر و باد ،تك چاپها ،و شابلونها از جمله مطالب كتاب حاضر هستند.
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 .227نصراللهي ،منيژه؛ تاريخ بخوانيم :شاپور دوم؛ تهران :مدرسه 77 ،1388 ،ص.
• قطع :پالتويي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :تاريخ /ساسانيان /داستانهاي تاريخي
چكيده :هرمزش��اه در بس��تر جان داد و به اين ترتيب ،هشتمين پادشاه سلسلهي ساساني از دنيا
رفت .پس از مرگ او ،بزرگان كش��ور نظير فرماندهان س��پاه ،رؤساي آتشكدهها ،و زنان و مردان
خانوادهي شاهي ،هر يك به نوعي در كارها دخالت ميكردند .اين دخالتها باعث نوعي بينظمي
و آشفتگي در كشور شد ...همه با شنيدن خبر بهدنيا آمدن پسر شاه شادمان شدند .آنان از اينكه
ميديدند تاج و تخت بيوارث نمانده است ،شادي ميكردند .نام نوزاد را شاپور گذاشتند و تاج را بر
سر گهوارهي او قرار دادند .به اين ترتيب ،نوزاد را به عنوان شاه مملكت انتخاب كردند .نوجوانان
در اين كتاب به زبان داستاني با زندگي شاپور ساساني دوم ـ شاه ايران ـ و وضعيت ايران در اين
دورهي تاريخي ،كشورداري و مبارزات وي با اعراب ،هونها و روميها آشنا ميشوند.

 .228ملكي ،حسن؛ شاخصهاي تربيت؛ تهران :آييژ 216 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم /مدير /مشاور /دانشجويان تربيت معلم
• كلمات كليدي :مفهوم تربيت /عوامل مؤثر بر تربيت /شاخص تربيت
چكيده :در كتاب حاضر س��عي ش��ده است ،ابتدا از «تربيت» مفهوم جديدي غير از آنچه كه در
ذهن اكثر خوانندگان وجود دارد،ارائه شود و سپس عوامل تأثيرگذار براي تربيت بهطور مبسوطي
معرفي شدهاند .كتاب داراي  12فصل با اين عنوانهاست :معني و مفهوم تربيت؛ مجموعه عوامل
مؤثر بر تربيت در رابطه با فراگيرندگان؛ مجموعه عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با خانواده؛ عوامل
مؤثر بر تربيت در رابطه با معلم؛ عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با مدرسه؛ به مجموعه عوامل مؤثر
بر تربيت در ارتباط با نظام تربيتي؛ مجموعه عوامل مؤثر بر ترببيت در رابطه با مسائل اجتماعي؛
مجموع��ه عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با اقتص��اد؛ مجموعه عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با
سياس��ت؛ مجموعه عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با جمعيت؛ مجموعه عوامل مؤثر بر تربيت در
رابطه با علم؛ مجموعه عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با همكاريهاي بينالمللي.
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 .229نجفي ،عبدالمجيد؛ شاه عباس؛ تهران :مدرسه 24 ،1387 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :شاه عباس صفوي /سرگذشتنامه /تاريخ ايران
چكيده...« :ميخواس��ت مثل هميشه ناشناخته و بيوقت به گرمابه برود .آنجا توي بخار حمام
چون ش��بحي مينشس��ت و به حرفهاي مردم گوش ميداد .مرد حمامي او را ميش��ناخت ،اما
ميدانس��ت كه بايد س��اكت بماند و الم تا كام حرفي نزند »...در اين كتاب به زباني ساده و نثري
س��ليس و روان به همراه تصاويري ،سرگذش��ت ش��اه عباس صفوي ،سياستهاي وي در دوران
حكومت��ش ،جنگه��ا و اتفاقات اين دوره و اخالق و كردار وي به ش��يوهي داس��تاني به تصوير
كشيده ميشود.

 .230معتمدي ،اسفنديار؛ ستارگان شرق :شبي با ابنسينا؛ تهران :مدرسه 132 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :ابنسينا /زندگينامه /آموزش تاريخ
چكي�ده :اي��ن كتاب ،دومي��ن كتاب از مجموعهی «س��تارگان ش��رق» به حس��اب ميآيد كه
گفتوش��نودي خيالي در خواب با ابنس��ينا در زمان حيات و پس از مرگ او دارد .در اين كتاب
جزئيات تمامي آثار و زندگي ابنس��ينا به زبان خودش توضيح داده ش��دهاند .حتي از حوادث بعد
از فوتش هم س��ؤاالتي پرسيده ش��ده است .براي مثال ،در قس��متي از كتاب ،ابنسينا در خواب
ميپرسد« .آيا بعد از مرگ ،نام من جاودانه ميشود؟» و پاسخ ميگيرد« :بعد از مرگ تو و بهوجود
آمدن صنعت چاپ ،كتاب قانون جزو كتابهايي اس��ت كه چاپ ميش��ود و بس��ياري از افراد و
پزش��كان از آن به صورت ويژهاي اس��تفاده ميكنند .دانش��گاههاي دنيا هميشه نام تو را بر زبان
خواهند راند و فرهنگ و نام تو جهاني ميشود».
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 .231علويمقدم ،بهنام /حس��يني ،علي؛ شرح حال شعراء ،نويسندگان و مشاهير (در
کتابهای فارسي تازه تألیف دورهی راهنمايي تحصيلي)؛ تهران :راه رشد 200 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ) /زبانآموزي
• مخاطب .دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :شاعران ايراني /زندگينامه /نويسندگان ايراني /ادبيات فارسي /آموزش تاريخ
چكيده :کتاب حاضر ش��رح حال ش��خصيتها و ش��اعران ،نويسندگان ،دانش��مندان و مشاهير
مطرح در کتابهاي فارس��ي تازه تأليف دورهی راهنمايي تحصيلي را ارائه کرده است .اين کتاب
که منبع معتبري براي مراجعهی دانشآموزان دورهی راهنمايي تحصيلي اس��ت ،ش��خصيتهاي
کتابه��اي ه��ر پايهی تحصيلي را به تفکيک و به ترتيب حروف الفبا معرفي کرده اس��ت .بدين
سبب دسترسي به آنها آسانتر شده است ،همچنين مطالعهی اين کتاب براي دبيران محترم و
والدين گرامي و نيز عموم مفيد است.

 .232ويليامز ،جولي؛ آنچه دختران با هوش بايد بدانند :ش�روع مدرسهی راهنمايي؛ گيتي
شهيدي؛ تهران :گام 84 ،1390 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :آموزش دختران /آموزش و پرورش /آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :آيا به زودي وارد مدرسهی راهنمايي ميشويد؟ هر سال دختران زيادي در نقاط گوناگون
کشور آماده ميشوند که وارد مدرسهی راهنمايي شوند .شروع مدرسهی راهنمايي ممکن است در
حال حاضر ترسناکترين اتفاق دنيا به نظر برسد؛ اما سعي کنيد به مدرسهی راهنمايي به عنوان
فرصتي ش��گفتانگيز نگاه کنيد .در اين کتاب ،مواردي را دربارهی کالسبندي ،تکاليف مدرسه،
معلمان و کالسهاي مدارس راهنمايي ميآموزيد .همچنين نکاتي دربارهی منظم ش��دن ،يافتن
دوستان جديد و فعاليتهاي بعد از مدرسه پيدا ميکنيد.
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 .233راد ،مسعود؛ شگفتيهاي آفرينش به بيان امام ششم(ع)؛ تهران :مدرسه،1387 ،
 3ج.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز
• كلم�ات كلي�دي :آفرينش انس��ان /آفرينش حيوان��ات /آفرينش طبيعت /خداشناس��ي /امام
صادق(ع)
چكي�ده :ش��گفتیهای آفرین��ش نام مجموعهای س��ه جلدی اس��ت که در آن از دی��دگاه امام
ص��ادق(ع) ،ب��ه آفرينش انس��ان ،حيوانات و طبيعت میپ��ردازد .مطالب کت��اب از توحید مفضل
بازنویسی شده است که یکی از شاگردان امام صادق(ع) به شمار میرود .متنوع بودن بخشهاي
كتاب ،مخاطبان نوجوان كتاب را بيشتر به انديشه واميدارد .در پايان از مخاطبان خواسته شده
است آزمايشهايي به منظور درك بهتر پديدهها انجام دهند.

 .234گوهري ،ملكجمش��يد؛ ش�گفتيهاي دانش؛ تهران :خيام آزمون  /تيزهوش��ان برتر،
 80 ،1390ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :اطالعات عمومي /تفكر /آزمايش��ات ساده /علوم /مايعات /فشار هوا /ادبيات
نوجوانان
چكيده :کتاب حاضر ش��امل پنجاه مطلب علمی به همراه تصوير اس��ت که امکان فکرکردن را
براي دانشآموزان با انجام آزمايشهای س��اده فراهم ميآورد .در پايان هر آزمايش چرايي علمي
و فيزيکي آن نيز درج ش��ده اس��ت که به درک و يادگيري بهتر کمک ميکند .نيروي فشار هوا؛
خطاي چش��م؛ شکست نور؛ تنفس مشمع؛ تصوير شکلها روي ش��بکيهی چشم؛ نيروي جريان
آب؛ شناور شدن تخممرغ پخته روي سطح آب و مايعات و کشش سطحي ،عنوان برخي مطالب
هستند.
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 .235پنتوس ،ار.؛ بهتر بدانيم :شما و سياست؛ كيان فروزش؛ تهران :دايره 69 ،1388 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :علوم سياسي /ادبيات نوجوانان /سياست
چكي�ده :سياس��ت يعني چه؟ آيا اين واژه ،معني پيچيده و مرم��وزي دارد؟ برخي ميگويند« :ما
از سياس��ت چيزي نميفهميم»« ،سياست كار ما نيست» یا «کار بزرگترهاست ».در اين كتاب
دانشآم��وزان با مفهوم سياس��ت و انواع آن ،نظامهاي گوناگون ،پايههاي دموكراس��ي ،پذيرفتن
مس��ئوليت و تعهد ،جمهوري و دموكراسي ،نظامهاي غير دموكراتيك ،شطرنج سياست (مرتجع،
فاشيس��ت ،محافظهكار ،اصالحطلب و انقالبي) و اينكه سياس��تمداران چه ويژگيهايي ،و زنان
براي رأي دادن چه آگاهيهايي بايد داشته باشند ،آشنا ميشوند.

 .236بارس��وتي ،الئو نورا؛ شناخت بدن ما؛ محمد كردس��تاني؛ تهران :ايرانبان40 ،1388 ،
ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :دستگاههاي بدن /فيزيولوژي /استخوانها /ماهيچهها /تولد
چكي�ده :نوجوان��ان ب��ا مطالعهي متن س��اده و روان و مش��اهدهي تصاوير ،ج��ذاب و رنگي با
فيزيولوژي انواع دس��تگاههاي بدن خود آشنا شده و در كنار آن ،دستگاههاي بدن برخي حيوانات
نيز ،به صورت ستوني در كنار بدن انسان شناسانده ميشود .برخي عناوين كتاب از اين قرار است:
اس��كلت؛ ماهيچهها؛ ناي و ششها؛ تغذيه؛ كليهها و مثانه؛ ش��نوايي و بينايي؛ چشايي و بويايي؛
بارداري؛ دستگاه لنفاوي؛ مراحل رشد.
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 .237گروه مؤلفان؛ شوراي معلمان :راهنماي عمل؛ تهران :مدرسه 64 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم /مدير
• كلمات كليدي :مديريت و سازماندهي آموزشي /مشاركت معلمان /شوراي معلمان /ادارهی
مدرسه
چكيده :ش��ورا و مش��اركت از جمله مباحث مهمي هس��تند كه در فرهنگ اسالمي مورد توجه
خاصي قرار گرفتهاند .ش��وراي معلمان جمعي اس��ت از ادارهكنندگان مدرسه كه به منظور بحث و
تبادلنظر و هماهنگي در امور آموزشوپرورش و ادارهی آموزش��گاه ،و تأمين مش��اركت معلمان
در جريان آموزشوپرورش و ادارهی مدرس��ه تشكيل ميش��ود .تغيير و تحول در محتوا و روش،
بدون مش��ورت و كمك متقابل معلمان با يكديگر امكانپذير نيس��ت .اين امر در شوراي معلمان
كه محيطي براي تبادل تجربههاست ،بهتر تحقق مييابد .كتاب حاضر در چهار فصل قصد دارد
مديريت و مشاركت معلمان را در امور مدرسه مورد بررسي قرار دهد .عنوان فصل اول «اصول و
مباني نظري ش��ورا» ،عنوان فصل دوم «فرايند برنامهريزي و برگزاري جلسات شوراي معلمان»،
عنوان فصل س��وم «الگو و نمون برگهاي پيشنهادي برنامهريزي و برگزاري جلسات» و عنوان
فصل چهارم «نمونهی مصاديق و الگوهاي موفق» است.

 .238اميريان ،داود؛ چلچراغ :شهيد بهنام محمدي؛ تهران :مدرسه 72 ،1389 ،ص.
• قطع :پالتويي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز
• كلم�ات كليدي :بهنام محمدي /دفاع مقدس /داس��تانهاي فارس��ي /جنگ ايران و عراق/
شهيدان خرمشهر
چكيده :بهنام محمدي ،نوجوان  12-13سالهاي بود كه در تمام روزهاي مقاومت ،از  31شهريور
تا  28مهر  1359در خرمش��هر ماند؛ ش��هري كه بيشتر بوي مرگ و خون ميداد تا بوي زندگي.
او ماند و از شهر و كشورش دفاع كرد و در همانجا هم شهيد شد .آن نوجوان  12-13ساله ،آن
روز به وظيفهاش عمل كرد .وظيفهاش بود كه درس و مدرسه را رها كند و از شهرش دفاع كند.
بياييد فكر كنيم و ببينيم امروز كه صلح و صفاس��ت و جنگي در كار نيس��ت ،وظيفهی ما چيست.
در كتاب حاضر با گوش��هاي از خاطرات اين ش��هيد بزرگوار كه توسط دوستان و فرماندهاش گفته
شده است آشنا ميشويم.
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 .239فكور ،اصغر؛ چلچراغ :شهيد خرازي؛ تهران :مدرسه 96 ،1389 ،ص.
• قطع :پالتويي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :حسين خرازي /تاريخ جنگ ايران و عراق /شهيدان دفاع مقدس
چكيده :اوضاع بدجوري گره خورده بود .ماشينهاي غذا را ميزدند و بچهها گرسنه مانده بودند.
گفته بود چند ديگ غذا بگذارند تو نفربر و ببرند خط .گفتند رانندهی نفربر آماده شده براي بردن
غ��ذا .گري��هاش گرفت و به همه گفت :از اين راننده ياد بگيريد .و همانجا بود كه خمپاره آمد .بر
خاك افتاده بود و گونههاي پيرمرد راننده ،هنوز گرمي بوس��ههايش را احس��اس ميكرد .حسين
خ��رازي متولد اصفهان بود .او در س��ال  1358به جبهههاي دفاع مقدس وارد ش��د و به ترتيب،
فرماندهي لش��كر امام حس��ين ،فرماندهي سپاه س��وم و همچنين فرماندهي تيپ امام حسين را
برعهده داش��ت .خرازي در تاريخ  1365در عمليات كربالي  5به درجهی رفيع شهادت نائل شد.
كتاب حاضر قصد دارد كه نوجوانان و جوانان وطن را با گوش��هاي از زندگي اين ش��هيدان بزرگ
آشنا كند.

 .240فكور ،اصغر؛ چهرههاي درخشان :شهيد دقايقي؛ تهران :مدرسه 96 ،1387 ،ص.
• قطع :پالتويي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :جنگ ايران و عراق /شهيد /زندگينامه /اسماعيل دقايقي /اتاق جنگ
چكيده :بعد از حملهي هواپيماهاي عراقي به ش��هرهاي ايران ،جنگ رس��م ًا آغاز شد .اسماعيل
به نمايندگي از س��پاه پاسداران ،در «اتاق جنگ لشكر  92زرهي اهواز» فعاليت ميكرد .عراقيها
با هدف تصرف ش��هرهاي مرزي ،حمالت گس��تردهاي انجام ميدادند .مردم با هر وس��يلهاي به
جنگ دش��من ميرفتند .عراقيها نيز با پيشرفتهترين سالحهاي دنيا ،به ميدان جنگ آمده بودند.
اس��ماعيل در دلش براي مظلوميت رزمندگان ميگريس��ت .نوجوانان در اي��ن كتاب با زندگي و
فعاليتهاي فرهنگي و مبارزات شهيد اسماعيل دقايقي ( . )1333-1365در جنگ ايران و عراق
به ش��يوهي داس��تاني آشنا ميشوند .همچنين در اين كتاب آثار ش��هيد دقايقي و ديدگاه ديگران
دربارهي وي درج ش��ده است .تصاويري از اين شهيد با خانواده و دوستانش زينتبخش صفحات
پاياني كتاب است.
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 .241بختياري دانشور ،داود؛ چلچراغ :ش�هيد صياد ش�يرازي؛ تهران :مدرسه88 ،1389 ،
ص.
• قطع :پالتويي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :علي صياد شيرازي /زندگينامه /سرداران ايران /ترور
چكيده :امير س��پهبد علي صياد ش��يرازي ،فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران
و عضو ش��وراي عالي دفاع بود .او در روس��تاي «كبود گنبد» ،يكي از شهرستانهاي درگز استان
خراس��ان رضوي به دنيا آمد .وي پس از  32س��ال خدمت در يگانه��اي متفاوت نيروي زميني
ارتش ،در تهران و جلوي در منزلش ،به دس��ت نيروهاي مسلح سازمان مجاهدين خلق ترور شد.
آنچه در اين كتاب آمده ،تنها بخشي از زندگي اين سردار شهيد ايران اسالمي است.

 .242روحافزا ،س��عيد؛ ش�ير من جاي تو در چاه نيس�ت!؛ تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 56 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :داستانهاي فارسي قرن چهاردهم /جاللالدين مولوي /مثنوي
چكيده :ش��اعر مشهور ،مولوي ،در مثنوي بلند خود قصهی شيري را روايت كرده است كه مثل
همهی شيرها در جنگل روزگار ميگذراند .مينشست ،ميخوابيد ،نعره ميكشيد و ميدويد .وقتي
گرس��نه ميشد ،به ش��كار ميرفت .به اين طرف و آن طرف سر ميكش��يد .اگر لقمهی مناسبي
ميديد ،حمله ميكرد .يا به شكار ميرسيد و آن را ميدريد؛ يا نميرسيد و با گرسنگي ميساخت.
اين داس��تان خوانندهاش را واميدارد كه نگاه دوبارهاي به دنيا ،به زندگي ،به خود و خدا بيندازد؛
به اين اميد كه حركتي نو آغاز شود.
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 .243كورن ـ مولر ،آندرئاس؛ ش�يمي جادويي :آزمايشهايي ب��راي نوجوانان؛ مينا مهرورز؛
تهران :مدرسه 48 ،1389 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :آموزش شيمي /آزمايشهاي شيمي
چكيده« :جادوي شيمي» مجموعهی نمايشهايي است كه در فضايي غيررسمي و دور از تنش
با هدف ايجاد ش��گفتي در حاضران ،به نش��ان دادن واكنشهاي ش��يميايي و نمايش پديدههاي
فيزيكي ميپردازد .در اين كتاب آزمايشهاي متنوعي را خواهيم يافت؛ ش��علههاي آتش ،بوهاي
نامطبوع ،انفجارهاي كوچك ،و رنگهايي كه با پرتو نور تغيير ميكنند .خالصه ،آزمايشهايي كه
ش��يميدانان واقعي انجام ميدهند .اين آزمايشها ساده هستند و با رعايت احتياط ،خطر چنداني
دربر ندارند .با اين همه ،شيميدان بزرگ كسي است كه هنگام انجام آزمايش ،جنبهی احتياط را
از دست ندهد .در اين كتاب مواد مصرفي چنان انتخاب شدهاند كه بتوان آنها را از فروشگاههاي
مواد شيميايي تهيه كرد .اجراي آزمايشها ،هم در منزل و هم در مدرسه ،امكانپذير است.

 .244ديناروند ،حس��ن؛ طراحي آموزشي براي اثربخشي تدريس؛ تهران :آييژ،1390 ،
 176ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم /دانشجويان تربيت معلم
• كلمات كليدي :نظامهاي آموزشي /برنامهريزي آموزشي /تدريس اثربخش /ساختنگرايي
چكيده :اين كتاب رهنمودي اس��ت عملي ب��راي آموزش و ارزشيابي اثربخش كه در ده فصل
نگارش يافته اس��ت :فصل اول با عنوان «تاريخچهی طراحي آموزش��ي» ،س��ير تاريخي طراحي
آموزش��ي را پي ميگي��رد .فصل دوم با عنوان «مقدمهاي بر طراحي آموزش��ي» ،تعاريف ،واژهها
و مفاهيم طراحي آموزش��ي را ش��رح ميدهد .فصل س��وم به ضرورت آموزش طراحي آموزش��ي
ميپردازد و فصل چهارم با عنوان «طراحي آموزش��ي و تعليم و تربيت» ،نقش طراحي آموزش��ي
در توس��عهی عوامل تعليم و تربيت را مورد بحث قرار ميدهد .فصل پنجم طراحي آموزش��ي و
نظريههاي يادگيري و فصل شش��م طبقهبندي الگوهاي طراحي آموزش��ي را بررسي ميكند .در
فصل هفتم الگوي طراحي آموزش��ي ديك وكري و الگوي مورس��يون و ديگران مطرح ميشود.
فصل هش��تم با عنوان «طراحي آموزشي مبتني بر ساختنگرايي» به بررسي داللتهاي پارادايم
س��اختنگرايي در فرايند طراحي آموزش��ي ميپردازد .موضوع فصل نهم ،الگوي طراحي آموزشي
س��اختنگرايي  R2D2است .عنوان فصل دهم «طراحي آموزش��ي از گذشته تا به حال» است.
مفاهيم اساس��ي و محوري در سراسر كتاب تكرار شدهاند تا اين مفاهيم به خوبي در ذهن فراگير
جاي خود را پيدا كنند.
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 .245بهمئي ،ليال /ملحاني ،پريوش؛ طراحي آموزشي :مفاهيم ،رويكردها و راهبردها؛
تهران :آراد كتاب /كهكشان دانش 230 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :طراحي آموزش��ي /برنامهريزي درسي /اهداف آموزشي /راهبردهاي ياددهي
و يادگيري
چكيده :پايه و اس��اس فرايند تدريس «طراحي» اس��ت و اجرا و ارزشيابي بر اساس آن تدوين
ميشود .هرچه طراحي آموزشي كاملتر و جامعتر باشد ،كيفيت اجرا و ارزشيابي بيشتر و وقوع
يادگيري سريعتر خواهد شد .طراحي آموزشي جرياني نظاممند است و زماني موفق خواهد بود كه
ب��ه تمام عناصر آن ،چگونگي تأثير آنها بر يكديگر ،اهداف و راههاي دس��تيابي به آنها توجه
و نگاهي علمي و دقيق ش��ود .كتاب حاضر در ده فصل ،در راس��تاي نياز معلمان و دانش��جويان
تهيه ش��ده است .مؤلفان آنكوشيدهاند با طراحي صحيح آموزشي ،به رشد و ارتقاي دانشآموزان
كمك كنند .برخي مباحث كتاب از اين قرارند :طراحي آموزشي و رويكردهاي آن؛ مراحل طراحي
آموزش��ي؛ گام اول نيازس��نجي؛ تعيين اهداف آموزش��ي؛ راهبردهاي ياددهي و يادگيري؛ تعيين
رسانهي آموزشي؛ مديريت كالس.

 .246احمدي ،پروين؛ طراحي و س�ازماندهي محتواي برنامهی درسي؛ تهران :آييژ،
 144 ،1390ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم /مدير /دانشجويان تربيت معلم
• كلمات كليدي :آموزشوپروش /رويكرد ميان رشتهاي برنامهی درسي /علوم تربيتي /طراحي
محتواي برنامهی درسي
چكيده :رشتهی برنامهی درسي رشتهاي جديد است و قدمت آن به كمتر از يك قرن ميرسد.
كتاب حاضر در پنج فصل به مباحث مربوط به تلفيق برنامهی درس��ي بهطور اعم و رويكرد بين
رش��تهاي بهطور اخص ميپردازد .فصلهاي اول تا س��وم مباني نظري برنامهی درسي تلفيقي و
رويكرد بين رش��تهاي را شرح ميدهند و فصلهاي چهارم و پنجم فرايند اجراي برنامهی درسي
بين رش��تهاي را مطرح ميس��ازند .مدرسان ،دانشجويان و كارشناس��ان حوزهی برنامهی درسي
ميتوانند از اين كتاب به عنوان يك منبع اطالعاتي و تخصصي استفاده كنند.
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 .247برادري ،احمد؛ طعمهي نيل؛ تهران :برادري 88 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :قصه /قرآن /موسي /فرعون /رود نيل
چكيده :فرصت تمام شد .آبها ناگهان به هم پيوستند و تمساحها براي بلعيدن طعمهها از هم
س��بقت گرفتند .آنها كه بيرون از رود نيل ايستاده بودند ،نقطههاي سياهي را ديدند كه در وسط
رود باال و پايين ميرفتند و طعمهی نيل ميشدند و نيل ،نهري از خون را با خود ميبرد .داستان
كتاب حاضر برگرفته از داس��تان حضرت موس��ي(ع) و فرعون در قرآن كريم و اقتباس از كتاب
عربي «فرعون و الطغيان السياس��ي في مصر» اثر «احمد بهجت» است كه به زبان ساده و روان
براي نوجوانان بازنويسي شده است.

 .248شفيعي ،مجيد؛ طنزهاي شيرين زهرالربيع؛ تهران :پيدايش 128 ،1387 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :حكايت /طنز /سيد جزايري /پيامبر اسالم
الربي��ع» به معناي « ُگل بهار» اس��ت .اين كتاب تأليف س��يد نعمتاهلل جزايري
چكي�دهَ « :ز ْه ُر ّ
معروف به «س��يد جزايري» اس��ت كه آن را در قرن  12هـ .ق به زبان عربي نوش��ت و نوهاش
در ق��رن  13هـ .ق به زبان فارس��ي ترجمه كرد .زهرالربي��ع داراي حكايتهايي در زمينهي طنز،
مسائل اخالقي و پندآموز ،موضوعات ديني ،عجايبالمخلوقات ،ضربالمثلهاي عربي با معاني و
توضيحات آنها و روايتهايي از پيامبر اسالم و امامان به صورت پراكنده است .در كتاب حاضر،
تعدادي از اين حكايتها با توجه به ويژگيهاي س��ني نوجوانان انتخاب ش��دهاند و به زباني ساده
و روان بازگو ميشوند.
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 .249ابراهيمي ،جعفر؛ قصههاي مثنوي :طوطي و بقال؛ تهران :مدرسه 24 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :مولوي /مثنوي معنوي /داستان آموزشي /طوطي و بقال
چكيده :در اين كتاب ،نويس��نده كوش��يده اس��ت قصهي طوطي و بقال «مثنوي معنوي» را با
پرداخت داس��تاني امروزي و با زباني س��اده ،براي كودكان دبس��تان بازگو كند .در اين داس��تان،
طوطي بقال ،در مغازهي بقالي تنها ميماند و ش��روع ميكند با س��ايهاش مس��ابقه دادن .او روي
شيشههاي سركه و روغن ميپرد و آنها را ميريزد .بقال كه به مغازه ميآيد ،ميبيند شيشههاي
روغن ريختهاند .با دس��تش محكم روي س��ر طوطي ميكوبد و او الل ميشود و ديگر نميتواند
حرف بزند...

 .250نقيه ،مجيد؛ ظرافتهاي معلمي 678 :نكتهي كاربردي براي معلمان ،دبيران
و اساتيد؛ تهران :بينالمللي گاج 112 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :معلمان /اخالق حرفهاي /روش تدريس /تمركز /بيانضباطي
چكي�ده :معلم��ان به عنوان نيروي خط مقدم و عامل اصلي تحقق اهداف نظام آموزش��ي تلقي
ميش��وند .آنها ميتوانند با وجود كمبود امكانات و فضاي آموزشي ،بستر الزم را براي يادگيري
و رش��د فراگيرندگان فراهم كنند و با بهكارگيري شيوهها و الگوهاي مناسب تدريس ،و برخوردها
و روابط انس��اني با فراگيرندگان ،موجب رش��د فكري ،اجتماعي ،عاطفي ،اخالقي و خالقيت آنان
ش��وند .در اين كت��اب  678نكتهي كاربردي ب��راي معلمان و دبيران درب��ارهي روشها و فنون
تدريس ،توجه فراگيرندگان به مطالب درسي ،عوامل مؤثر در تمركز آنان ،برخورد با فراگيرندگان
بيانضب��اط و مخل كالس ،باالبردن قدرت مديريت و رهبري معلمان ،ارتباط بيشتر و عميق با
فراگيرندگان ،باالبردن انگيزهي آنان و ...تدوين شده است.
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 .251گودرزنيا ،محدثه؛ چلچراغ :عالمه اميني؛ تهران :مدرسه 90 ،1388 ،ص.
• قطع :پالتويي
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :سرگذشتنامه /عالمه /الغدير
چكيده :ش��يخ عبدالحس��ين اميني تبريزي ،معروف به «عالمه اميني» ،در تبريز متولد شد .پس
از تحصي��ل ن��زد علماي تبريز به نجف رف��ت و به تكميل تحصيالت خود پرداخت تا س��رانجام
به درجهي اجتهاد رس��يد .عالمه اميني دانش��مندي مؤلف و پركار ب��ود« .مجموعهي الغدير» را
دربارهي حديث غدير و اثبات واليت حضرت علي اميرالمؤمنين(ع) نوشت كه بسيار شهرت يافت
و علماي اهل س��نت نيز آن را س��تودند .كتاب ديگر عالمه اميني «شهداء الفضيله» است كه در
معرفي پارهاي از بزرگان اسالم كه به شهادت رسيدهاند ،نوشته است .در اين كتاب با نثري روان
و ش��يرين و به شيوهي داس��تاني ،زندگاني عالمه اميني ( 1281-1349هـ  .ش) و آثارش براي
نوجوانان نمايانده ش��ده و نظر ديگران دربارهي اين مجتهد و عالم آمده اس��ت .توضيح اعالم و
فهرست منابع ،پايانبخش صفحات كتاب است.

 .252صاعلي ،شهناز؛ فرزانگان :عالمه حلي؛ تهران :مدرسه 88 ،1388 ،ص.
• قطع :پالتويي
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :مجتهد /عالم /فقه جعفري
چكيده :عالمه حلي ،اين دانش��مند بزرگ و از ش��خصيتهاي بزرگ جهان تش��يع ،در نش��ر و
گسترش «فقه جعفري» نقش فراواني داشت .او در دربار سلطان مغول ،اولجايتو محمد خدابنده،
داراي نف��وذي فوقالعاده بود و از همين طريق توانس��ت در ارائهي عقايد فقه تش��يع نقش قابل
مالحظهاي ايفا كند .در اين كتاب به صورت داس��تاني ،شرح زندگي و فعاليتهاي علمي و ديني
عالم��ه حل��ي ( 648-726هـ  .ق) را به هم��راه گزيدهاي از آثار اين مجتهد بزرگ ش��يعه براي
نوجوانان ميخوانيم و با نظر ديگران دربارهي او آش��نا ميش��ويم .صفحات پاياني كتاب ش��امل
توضيح اعالم و منابع است.
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 .253ك��رود ،رابين؛ علم در ق�رن ( 21مجموعهی  8جلدی)؛ مجيد عميق؛ تهران :افق،
 8 ،1387ج.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلم�ات كليدي :علوم /پزش��كي /صنع��ت /انرژي ژنتيك /الكتروني��ك /فضا /حمل و نقل/
ارتباطات
چكيده :در قرن بيس��ت و يكم از ش��گفتانگيزترين جنبههاي زندگي بش��ر« ،علم» اس��ت .در
قرن حاضر ،آگاهي از برخي علوم الزمهي زندگي اس��ت .مجموعهي هش��ت جلدي علم در قرن
 ،21اينك در يك جلد فراهم اس��ت .هر جلد اين مجموعهي مصور و رنگي حاوي اطالعاتي در
حوزههاي گوناگون علمي اس��ت .اين هش��ت جلد را چنين ميتوان معرفي كرد :جلد  .1پزشكي،
شامل ماشين زنده ،يورشگران بدن ،درمان تكميلي ،زندگي در لولهي آزمايش ،و ...جلد  .2صنعت
و انقالب صنعتي ،ش��امل مواد خام ،فلزهاي شگفتآور ،سراميك و شيشه ،سوختهاي آينده و...
جلد  .3نياز ما به انرژي كه ش��امل منابع انرژي ،توليد الكتريس��يته ،س��وختهاي فسيلي ،انرژي
هس��تهاي و ...جلد  .4ژنتيك ،ش��امل همه چيز دربارهي ژنتيك ،كروموزومها ،سلول ،دستكاري
دي ان اي ،ژنتيك گياهي و ...جلد :5الكترونيك ،ش��امل قطعههاي كنترلكننده ،حافظه ،طراحي
تراشه ،صفحهي مدار ،نمايشگرها و ...جلد  .6فضا ،شامل خورشيد ،ماه و زمين ،سيارهها ،كيهان،
تلس��كوپها در فضا ،فضاپيماها و ...جلد  .7حملونقل ،ش��امل ترافيك و آلودگي ،جاده ،راهآهن،
حركت روي آب ،ناوبري و ...جلد  .8ارتباطات ،شامل پيام ،سيم ،فيبر و آنتن ،شبكههاي رايانهاي،
وداع با س��يم ،ارتباطهاي ماهوارهاي و ...وجود «واژهنام��ه» و «نمايه» در پايان كتاب نيز امكان
درك بهتر و دسترسي آسانتر به مفاهيم كليدي را فراهم ميآورد.
 .254الو ،كري /اس��تامپ ،كارولين /مورگان ،بن؛ دايرةالمعارف من دربارهي :علوم؛ حس��ين
الوندي /احمد احمدي /ثريا حقپرست فروحي؛ تهران :محراب قلم 128 ،1390 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :دايرةالمعارف /آموزش علوم تجربي /زيستشناسي /علم مواد /علوم فيزيکي
چكيده :علم جس��توجو براي يافتن حقيقت و دانش اس��ت .علم کليد فهم حيات ،فضا و تقريب ًا
همه چيز اس��ت! دانشمندان براي درک بهتر علوم ،آنها را به حوزههاي متفاوتي تقسيم کردهاند.
کودکان با مطالعه دايرةالمعارف حاضر و مش��اهدهي تصويرهاي آن به زبان س��اده با انواع علوم
زيستي ،فيزيک ،شيمي ،زمين و فضا آشنا ميشوند .در کنار مطالب علمي ،فعاليتهاي علمي نيز
گنجانده شدهاند و از مخاطبان خواسته شده است آنها را انجام دهند .همچنين بهمنظور فعاليت
بيشتر مخاطبان ،مباحثي باعنوان «کارش��ناس شويد» داخل دايرههاي رنگي عرضه شده است.
در پايان کتاب واژهنامه و نمايه درج شده است.
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 .255بايرامي ،محمد؛ چهارده آفتاب :غروب خورش�يد در س�امرا :زندگينامهی امام
حسن عسگري (عليه السالم)؛ تهران :مدرسه 78 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :حسن بن علي(ع) /امام يازدهم /زندگينامه /سخنان قصار
چكيده :امام حس��ن عس��گري (عليهالسالم) در سال  232هـ .ق .در ش��هر مدينه به دنیا آمد و
در  13س��الگي به همراه پدر توس��ط معتز ،خليفهي عباسي به شهر سامرا تبعيد شد و سرانجام در
 22س��الگي به شهادت رس��يد .در اين كتاب زندگينامهي حضرت به همراه سال شمار زندگي و
همچنين چهل سخن از مكارم اخالقي و فضايل ايشان آورده شده است.

 .256حوريزاد ،بهمن؛ غنيس�ازي فرهنگ ارزشيابي :ارزشيابي براي يادگيري؛ تهران:
لوح زرين 120 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :ارزشيابي /يادگيري /روششناسي /آموزش و پرورش
چكيده :وقتي ارزشيابي در خدمت يادگيري و براي يادگيري باش��د و به دانستهها توجه داشته
باش��د ،اعتماد بهنفس دانشآموزان رشد بهتري خواهد داشت و بر يادگيريهاي بعدي آنها مؤثر
خواهد افتاد .با اين رويكرد ،تمام دانشآموزان كالس ،طعم موفقيت و پيشرفت را خواهند چشيد.
در قسمتي از متن كتاب آمدهاست كه مراد از غنيسازي فرهنگ ارزشيابي ،وارد كردن مفاهيم
و تأكيداتي براي يادگيري است كه تاكنون مورد غفلت قرار گرفتهاند .برخي مفاهيم كه در فرايند
غنيس��ازي ارزشيابي در كانون توجه قرار دارند ،عبارتاند از :ايجاد موقعيت مسئلهساز و دشوار؛
كاربرد ابزارهاي اندازهگيري؛ انديشيدن به راهحلهاي ديگر مسئله (تفكر واگرا)؛ تأكيد بر دامنهي
وسيع تكاليف با ديد جامعنگر؛ توصيف پيشرفت و ضعف؛ بازخورد شناختگرايانه؛ خود ارزشيابي؛
همساالن ارزشيابي؛ ارزشيابي اكتشافي؛ ارزشيابي مشاركتي؛ خالقيت.
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 .257پگاه راد ،بهمن؛ دوس��تت دارم ايران :فارس؛ تهران :دفتر انتش��ارات كمك آموزش��ي،
 68 ،1387ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (جغرافيا)
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :استان فارس /طبيعت /مفاخر /زبان /صنايعدستي
چكيده :س��رزمين فارس كنوني به وس��عت  133هزار كيلومتر مربع ،يكي از قديميترين مراكز
تمدن ايران و جهان محسوب ميشود .فارس در كتيبههاي هخامنشي به نام «پارسه» آمده است
و چون جايگاه حكومتهاي هخامنشيان و ساسانيان و نيز محل زندگي دو شاعر بلندپايه ،حافظ
و سعدي ،و بزرگاني چون مالصدرا است ،از شهرت جهاني برخوردار است .فارس مهمترين كانون
فرهنگي و ديني قبل از اسالم به حساب ميآيد .در اين مجموعه مصور و رنگي طي چهار فصل،
كودكان با جلوههاي طبيعي ،مفاخر ،امامزادهها ،فرهنگ و زبان ،صنايع دستي ،بازيهاي محلي،
غذاها و ...استان فارس آشنا ميشوند.

 .258حداد ،وادي؛ فرايند برنامهريزي :سياس�تگذاري در آموزش و پرورش ،يك
چهارچوب كاربردي؛ تهران :مدرسه 103 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :برنامهريزي آموزشي /سياستگذاري آموزشي /نمونه پژوهي /علوم تربيتي
چكيده :سياس��تگذاري آموزشي بهعنوان شالوده و اس��اس برنامهريزي آموزشي در نظر گرفته
ميشود .چارچوب تحليل سياستي و نمونههاي مطالعاتي ارائه شده در اين كتاب ،براي برنامهريزان
ي��ك راهنماي نظري و عملي عرضه ميكند تا زنجيرهه��ا و ارتباطات مهم فرايند برنامهريزي ـ
سياس��تگذاري در آموزش بهتر درك ش��ود .كتاب داراي چهار فصل با اين عنوانهاست .فصل
يكم :الگوي كلي تصميمگيري آموزش��ي با تأكيد بر نقش فرايند سياس��تگذاري آموزشي فصل
دوم :كاربرد تحليل سياس��تي در فعاليتهاي برنامهريزي آموزش��ي فصل سوم :درسهايي كه از
تجربيات ديگران ميآموزيم؛ فصل چهارم :نتيجهگيري براي برنامهريزان.
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 .259مزاريجالل��ي ،عبدالرضا؛ فرفرههاي س�نتي ايران؛ تهران :كان��ون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 60 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :فرفرههاي سنتي /بازيهاي ايراني /كاردستي /اسباببازي چرخشي
چكيده :اين كتاب دربارهی قديميترين اس��باببازي بچههاس��ت كه به آن «فرفره» ميگويند.
فرف��ره انواع متفاوتي دارد كه در طبيعت هم يافت ميش��ود .مانند تخم درختان افرا و كاج كه با
نس��يمي از روي درخت به طرف زمين حركت ميكنند و با چرخش خود انگار كه در هوا به پرواز
درآمدهاند .س��اخت فرفره از قديم در سراس��ر ايران رواج داشته اس��ت .در مناطق گوناگون كشور
پهناور ايران ،فرفرهها را به ش��كلهاي متنوع و از مواد متفاوت ميس��ازند .در اين كتاب ميتوان
با س��اخت انواع فرفرههاي سنتي ايران آشنا ش��د و طي انجام مراحلي كه در كتاب بهطور مصور
آورده شده است ،هر كدام از آنها را ساخت .مخاطب اين كتاب ،نوجوانان و جوانان عالقهمند به
كارهاي دستي و ساخت اسباببازيهاي چرخشي است.

 .260سركار آراني ،محمدرضا؛ فرهنگ آموزش و يادگيري :پژوهشي مردمنگارانه با
رويكردي تربيتي؛ تهران :مدرسه 218 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلم�ات كليدي :آموزشوپ��رورش /رويكرد يادگيري گروهي /رويك��رد فرهنگي /مطالعهی
تطبيقي آموزش
چكي�ده :اي��ن كتاب ب��ا رويكرد فرهنگي و تربيت��ي و مبتني بر روش پژوهش��ي مردمنگارانه و
ب��ا بهرهگي��ري از يافتههاي پژوهش��ي تطبيقي ،به ويژه مقايس��هی فرهنگ آم��وزش در ژاپن و
آمري��كا ،آموزش و يادگيري را در بس��تر زندگ��ي فرهنگي و اجتماعي تجزي��ه و تحليل ميكند.
«رويكرد فرهنگي» به آموزش ،رهيافتي تازه براي ترويج گفتمان انتقادي در علوم تربيتي ،بهويژه
روشهاي آموزشي و يادگيري ،مطالعات برنامهی درسي و پژوهشهاي نظري و عملي اين حوزه
از دانش بش��ري اس��ت .اين رويكرد با ارائهی چارچوب نظري براي تبيين فهم فرهنگي آموزش،
يادگيري و برنامههاي درس��ي ،به ترويج عيني انگارهی «آم��وزش به مثابه فرهنگ» ميپردازد.
مطالعهی اين كتاب به سياستگذاران ،برنامهريزان ،پژوهشگران آموزشي ،دانشجويان رشتههاي
علوم تربيتي و علوم اجتماعي ،كارشناس��ان آموزشي ،مديران ،اعضاي گروههاي آموزشي مناطق
گوناگون آموزش��ي و پرورشي كشور و بهويژه معلماني كه در جستوجوي چشماندازهاي تازهاي
براي نقش و فعاليتهاي آموزشي و تربيتي خود هستند ،مفيد خواهد بود.
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 .261برآب��ادي ،محم��ود؛ فرهنگ ترافي�ك براي ك�ودكان و نوجوان�ان؛ تهران :دفتر
پژوهشهاي فرهنگي 136 ،1389 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعی
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :اطالعات عمومي /حمل و نقل /ترافيك /مهارتهاي زندگي
چكيده :ترافيك و حركت خودروهاي ما داراي پيچيدگيهاي زيادي اس��ت كه بدون ش��ناخت
نوع روحيات رانندگان ،اصالح س��اختار آن غيرممكن است .كتاب حاضر مباحث ترافيك را براي
دانشآموزان و خوانندگان نوجوان ،با زباني علمي اما قابل فهم ،توضيح ميدهد .مطالب علمي و
آموزشي اين كتاب دربارهی حملونقل و ترافيك ميتواند براي كودكان و نوجوانان مفيد باشد.

 .262جنگين��ز ،تري [...و دیگ��ران]؛ فرهنگ دانش نوجوان :فرهن�گ علوم ،فرهنگ
رياض�ي ،فرهنگ فنآوري ،فرهنگ جغرافيايي؛ امير صالحي طالقاني؛ تهران :مدرس��ه،
 288 ،1388ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :علوم /رياضي /فناوري /جغرافيا /دايرةالمعارف
چكي�ده :نوجوانان در اين مجموعه ،که خود از به هم پیوس��تن چهار فرهنگ کوچکتر ،فراهم
آمده اس��ت ،با بيش از  300مدخل در حوزهي علوم ،رياضي ،جغرافيا و فناوري آش��نا ميش��وند.
زبان ساده و تصويرهاي رنگي بر گيرايي اين فرهنگ ميافزايد .همچنين ،واژهها دو زبانه تنظيم
شدهاند و در پايان هر فرهنگ ،واژهياب الفبايي نيز آمده است.
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 .263دانشف��ر ،حس��ين؛ فرهنگ عل�وم تجربي مدرس�ه؛ تهران :مح��راب قلم،1390 ،
 248ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :آموزش علوم /واژهنامه /فرهنگ علوم تجربي
چكيده :در اين کتاب مطالب به شيوهاي علمي تدوين و به زباني ساده و شفاف براي دانشآموزان
بيان ش��دهاند .همچنين در توضيح واژهها که بهصورت الفبايي مرتب ش��دهاند ،فقط نکات الزم و
اساسي آمدهاند .تصويرها ،عکسهاي فراوان رنگي و نمودارها ،درک مطلب را آسانتر ميکنند و
مطال��ب جالب و مرتبط با مفاهيم در کادرهاي مخصوص قرار گرفتهاند .کتاب  1200مدخل دارد
و در هر مدخل یکی از واژههای علمی را که در کتابهاي علوم س��ه سال راهنمايي و دبيرستان
آمد ه است ،توضيح داده است.

 .264ضرغامي��ان ،مهدي /عس��گري ،مهناز؛ فرهنگ فارس�ي بچههاي ام�روز؛ تهران:
محراب قلم 360 ،1386 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :زبان آموزي /كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :الفبا /فارسي /واژهنامه
چكيده :فرهنگ حاضر براي دانشآموزان س��الهای آخر دبستان طراحي شده است تا با معناي
اصلي بخش��ي از واژههاي پركاربرد فارسي آشنا ش��وند .هدف از اين كار ،ارائهيتوصيفي روشن
از معنا و كاربرد واژهها با زباني س��اده و صميمي اس��ت .اين فرهنگ با ارائهيتوصيف دس��توري
واژهها ،دانشآموزان را با مقولهي دس��توري واژهها ،آشنا ميكند .همچنين موجب تسلط بيشتر
بچهها به زبان خود و افزايش ميزان اعتماد بهنفس آنها ميش��ود .زيرا بهكارگيري مس��تمر اين
نوع منابع ،موجب تثبيت و تعميق آگاهيهاي خردسال و ارتقاي سطح دانش زباني آنها ميشود.
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 .265جمعي از نويس��ندگان؛ فرهنگنامهی حيات وحش اي�ران :مهرهداران؛ تهران:
طاليي 300 ،1388 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :حياتوحش /مهرهداران /دايرةالمعارف حيوانات /پستانداران /پرندگان
چكي�ده :در اين دايرةالمع��ارف مصور و رنگي ،نوجوانان با زندگي انواع پس��تانداران ،پرندگان
دوزيس��تان ،خزندگان و ماهيهای ایران آش��نا ميش��وند .در معرفي هر مهرهدار ،اين اطالعات
لحاظ شده است :نام فارسي ،نام انگليسي ،نام علمي ،خانواده ،جمعيت ،پراكنش ،زيستگاه ،اندازه،
ريختشناس��ي ،رژيم غذايي ،زادآوري ،وضعيت حفاظتي و نقشهي پراكندگي در ايران .همچنين
باور كهن مردم ،دربارهي برخي از مهره داران و كاربرد آن در شعر فارسي ،و ضربالمثلي مرتبط
با آن جاندار آورده شده است.

 .266ضرغاميان ،مهدي /عس��گري ،مهناز؛ فرهنگ فارس�ي مهتاب؛ تهران :محراب قلم،
 496 ،1389ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :زبان آموزي /كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :فرهنگ لغت فارسي /كتاب مرجع /زبانآموزي /ادبيات فارسي
چكيده :مجموعهي حاضر ،كتاب مرجعي است حاوي معناي بيش از هشت هزار واژهي فارسي
كه در آن توصيف دستوري ،مترادفها و متضادهاي بسياري از واژهها درج شده است .همچنين،
كاربرد برخي واژهها در جملههاي فارسي مشاهده ميشود .واژههاي اين فرهنگ بر پايهي ترتيب
حروف الفباي فارس��ي مرتب ش��دهاند .كتاب با بيش از  330تصوير و  40صفحه ضميمه ،شامل
اطلس قارهها و كشورها و شناسايي مناطق جغرافيايي كرهي زمين ،همراه است.

 146فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .267گراه��ام ،ج��ان [...و دیگران]؛ فعاليته�اي علمي (مجموعه)؛ پريس��ا همايونروز؛
تهران :رسالت قلم 39 ،1387 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلم�ات كلي�دي :آزمايش /علوم /آهنربا /برق /ماده /خواص /محلول /انبس��اط و انقباض/
انرژي /نيرو /گرانش /سرعت /حركت /شتاب /صوت /نور /شكست نور /آزمايش /انعكاس صدا
چكي�ده :كودكان با مطالعهي اين كتاب و انجام دهها آزمايش گوناگون ،با مواد ،الكتريس��يته و
آهنربا ،نیرو و حرکت ،صدا و نور و آش��نا ميشوند .آزمايشهاي قدمبهقدم و تصويرهاي جالب و
رنگي به اين امر كمك ميكنند.

 .268وانكلي��ف ،جانيس پرت؛ بازي ميكنم و ي��اد ميگيرم :فعاليتهاي علمي دربارهي
حشرهها؛ زهرا جعفري؛ تهران :مدرسه 126 ،1387 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :حشرهها /آزمايش /پرسش و پاسخ /آموزش كودكان
چكيده :كش��ف چيزهاي تازه توس��ط خود كودك ،حس دلپذيري در او ايجاد ميكند .بچهها
دوس��ت دارند خودشان آزمايش ،جستوجو و كشف كنند و تجربههاي دست اول بهدست آورند.
كودكان با مطالعهي اين كتاب و انجام آزمايشهاي آن ،ميتوانند با دنياي حش��رهها آشنا شده و
بدانند كه آنها چگونه دچار دگرگوني ميشوند ،حركت ميكنند ،با همديگر ارتباط ميگيرند ،غذا
ميخورند ،در مواقع الزم خود را مخفي ميكنند و تار ميتنند.
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 .269گف ،جكي [...و دیگران]؛ فكر ميكنيد چرا (مجموعه)؛ عاليه آزموني [...و دیگران]؛
مشهد :عروج انديشه 13 ،90-1387 ،ج.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي /مطالعات اجتماعي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :خزندگان /انسان /اختراع /اسب /ساختمانسازي /دايناسورها /رفتار حيوانات/
جانوران دريايي /زندگي حيوانات /بيابان /بارندگي /كوهها/پرچم /آتشفش��ان /طوفان /س��یل/
كاشفان /جهانگردان /فضانوردان /ارتباطات
چكيده :در هر کتاب  31پرسش دربارهی موضوع کتاب مطرح میکند و به آنها پاسخ میگوید.
این س��ؤالهای متنوع دربارهي انسانها ،اختراعات ،اسبها ،بيابانها ،بالیاي طبیعی ،خزندگان،
دايناس��ورها ،ش��یوههای برقراري ارتباط ،زندگي دريايي ،ساختمانس��ازي ،کش��ورها و پرچمها،
كاش��فان و جهانگردان و كوهستان هس��تند .مث ً
ال در كتاب «فکر میکنید چرا دايناسورها سنگ
ميخوردهاند و س��ؤالهاي ديگري دربارهي دايناسورها» به سؤاالتي از اين دست پاسخ داده شده
اس��ت :چه تعداد دايناسور وجود داش��ته اس��ت؟ بزرگترين و كوچكترين دايناسور كدام بوده و
چه نام داش��ته اس��ت؟ آيا دايناسورها قدرت پرواز و شنا داش��تهاند؟ دايناسورها چگونه خودنمايي
ميكردهاند؟ غذاي دايناسورها چه بوده است؟ رنگ دايناسورها چگونه بوده است؟

 .270ش��او ،رون؛ فلس�فه در كالس درس :راهكاري براي پ�رورش دانشآموزان
انديشمند؛ حسن ساالري؛ تهران :طراحان ايماژ 72 ،1389 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :تفكر /خالقيت /روش سقراط /پرسش و پاسخ
چكيده :س��قراط يكي از فيلس��وفان يوناني بود كه پرسيدن را به شيوههاي گوناگون در آموزش
ش��اگردانش بهكار ميبرد .او باور داش��ت كه پرسشها ،سرچش��مهي دانش هستند .كتاب حاضر
شامل  15درس عملي است كه به صورت گروهي اجرا ميشوند .هر درس با يكي از داستانهاي
كوتاه «ازوپ» آغاز ميشود و در پي آن ،چند دسته از پرسشهاي بحثبرانگيز آمده است .معلم
اين پرسشها را پيش ميكشد و پاسخ دادن به آنها را به دانشآموزان واگذار ميكند .او فقط با
اشاره به چيزهاي مهم يا مرتبط با موضوع مورد بحث ،يادگيرنده را راهنمايي ميكند .اين روش
كه به روش س��قراط ش��ناخته ميشود ،به دانشآموزان كمك ميكند انديشههاي خود را سازمان
بدهند و يادگيري خود را گامبهگام پيش ببرند .بعد از سؤالها ،چند مثل از ملتها و فرهنگهاي
گوناگون افزوده شده است تا انگيزهي بيشتري براي انديشيدن فراهم آيد.
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 .271بريجمن ،راجر فرانس��يس؛ دايرةالمعارف من دربارهي :فناوري؛ احسان كاظم /حميدرضا
غالمرضايي؛ تهران :محراب قلم 124 ،1390 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب .دانشآموز
• كلمات كليدي :فناوري /انرژي /موتورها /گازها /مايعات /آموزش علومتجربي
چكيده :دايرةالمعارف حاضر براي مطالعهي کودکان فراهم آمده و شامل هشت مبحث دربارهي
فناوري ،کار کردن با ماش��ينهاي س��اده ،موتورها ،گازها و مايعات ،ان��رژي ،نور و صدا ،رايانه و
اختراعات بش��ري در آينده اس��ت .مطالب کتاب مختصر و مفيد و به زبان س��اده بيان ش��دهاند و
تصويرهاي رنگي آنها را همراهي ميکنند .در اين کتاب از مخاطبان خواس��ته ميش��ود برخي
فعاليته��اي علم��ي را انجام دهند .خودش��ان را بيازمايند یا مطالب مربوط ب��ه هر مبحث را در
صفحات ديگر کتاب که صفحاتش��ان درج ش��ده است ،جستوجو کنند .در پايين صفحات سمت
راست سؤال و در پايين صفحات سمت چپ پاسخ آن درج شده است.

 .272مل��ك ،هما؛ فناوري اطالع�ات و ارتباطات براي معلمان؛ تهران :بينالمللي گاج،
 280 ،1388ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :كار و فناوري
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :فناوري /سيس��تم عامل /ش��بكهي رايانهاي /اينترنت /پس��ت الكترونيكي/
اطالعات و ارتباطات
چكيده :جامعهي صنعتي قرن بيس��تم ،جاي خود را به جامعهي اطالعاتي قرن بيس��ت و يكم
داده است .به همين دليل ،بهكارگيري فناوريهاي نوين ،از جمله علوم ارتباطات و اطالعات ،در
امر آموزش اجتنابناپذير ش��ده اس��ت .اما نبايد از نظر دور داشت كه اين فناوري بايد به شيوهاي
هدفمن��د ب��ه كار رود .هدف اين كتاب ،معرفي  14ش��يوه در اين زمينه اس��ت و مطالعهي آن را
به معلمان ،مديران و مش��اوراني توصيه ميكنيم كه قصد دارند علوم رايانه را به روش��ي جديد،
همراه با آخرين تغييرات در علوم و فناوري در راس��تاي س��ازماندهي آموزش��ي و مديريت فعال
ب��هكار گيرند .عنوانهاي برخي از مطال��ب كتاب عبارتاند از :مفاهيم پايهی علم رايانه؛ تايپ ده
انگش��تي؛ برنامهي نشر روميزي؛ شبكهي كامپيوتري ،پس��ت الكترونيكي؛ ويرايش فيلم و زبان
برنامهنويسي لوگو.
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 .273درايكورس ،رودولف [...و دیگران]؛ فنون مديريت كالس :رويكرد روانشناختي
به بهس�ازي آموزش و ارتباطات مدرس�ه؛ حميد عليزاده /عليرضا روحي؛ تهران :دانژه،
 496 ،1388ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلم�ات كليدي :مديري��ت كالس /ناتوانيهاي يادگيري /فقر فرهنگي /مش��كالت رفتاري
نوجوانان
چكي�ده :اين كت��اب به تفصيل دربارهی رش��د تواناييه��اي نهفتهی ك��ودك بحث ميكند و
روشه��اي كارآمد مديريت كالس ،جلب مش��اركت كودكان ،اهميت بح��ث گروهي و تكنيك
ادارهي بح��ث گروهي را با ذك��ر مثال توضيح ميدهد .در بخش ديگ��ري از كتاب ،ناتوانيهاي
يادگيري نظير مش��كالت خواندن ،كند ذهني و تأثير فقر فرهنگي مطرح ش��ده است .يك فصل
از كت��اب ب��ه فنون مقابله با مش��كالت نوجوانان ،از جمله :بزه��كاري ،در وغگويي و ...اختصاص
يافته و دست آخر ارتباط مدرسه و خانواده ،گفتوگوي والد -معلم ،جلسهی خانوادگي و آموزش
والدين مطرح ش��ده اس��ت .مطالعهی اين كتاب براي معلمان ،دبيران ،مديران مدارس و همهی
دستاندركاران تعليم و تربيت بسيار سودمند خواهد بود.

 .274پوروهاب ،محمود؛ قصههاي ايراني (مجموعه)؛ مشهد :عروج انديشه 10 ،1388 ،ج.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :داس��تان /بازنويسي /آموزش زبان فارس��ي /قصههاي آموزنده /مرزباننامه/
مرزبانبن رس��تم /گلستان س��عدي /س��نايي غزنوي /نظامي گنجوي /بهارستان /هفت اورنگ/
جامي /كشفاالسرار /ميبدي
چكيده :مجموعه کتاب «قصههاي ايراني» ش��امل قصهها و داستانهایی است که از آثار معتبر
زبان فارسی مانند گلستان ،مثنوی ،پنج گنج نظامی ،بهارستان و هفت اورنگ ،مرزباننامه ،کلیله
و دمنه ،کشفاالسرار ،لطایفالطوایف و مانند آن با قلمی ساده و روان بازنويسي شده است.
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 .275فتاحي ،حسين؛ قصههاي تصويري از شاهنامه؛ تهران :قدياني 3 ،1388 ،ج.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :ش��اهنامه /زبانآموزي /رس��تم /افراسياب /كيكاووس /ديو سفيد /گردآفريد/
سهراب /سیاوش
چكيده :در اين مجموعه کتاب ،داستانهای شاهنامه به زبان ساده و به همراه تصويرهاي رنگي
براي كودكان بازنويسي شده است .کتابهای «رستم و ديو سفيد»« ،سياوش» و «گردآفريد» از
کتابهایی هستند که از این مجموعه به عنوان کتاب مناسب معرفی شدهاند.

 .276مالمحمدي ،مجيد؛ قصههاي قرآن؛ تهران :نواي مدرسه 14 ،1387 ،ج؛ خشتي
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :داستان مذهبي /قرآنمجيد /حضرت محمد(ع) /امامان شيعه
چكيده :سورهي «انسان» به داستان بيماري امام حسن(ع) و امام حسين(ع) و روزهداري آنها و
پدر و مادرشان اشاره دارد .خداوند اين سوره را به خاطر اين خانوادهي آسماني بر پيامبر اكرم(ص)
نازل كرده اس��ت .مجموعهي14جلدي حاضر كه در يك مجلد فراهم آمده ،ش��امل داستانهايي
بر اس��اس برخي آيات قرآن دربارهي حضرت محمد(ص) و امامان ش��يعه به زبان س��اده و آسان
به همراه تصويرهايي براي كودكان اس��ت .در پايان هر داس��تان ،آيهاي كه داستان مذكور از آن
برگرفتهشده ،ذكر شده و اطالعات مختصري دربارهي سورهي آن آيه آمده است.
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 .277شفيعي ،شهرام؛ قصههاي قرآني راه و چاه؛ تهران :طاليي 200 ،1389 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :داستان آموزشي /قصههاي قرآني /آموزش ديني
چكي�ده :به منظور آش��نايي مخاطبان ب��ا قصههاي قرآني مجموعهی حاضر ش��امل بازآفريني
داستان پيامبران ،با نثري شيرين و روان به همراه تصويرهاي رنگي تدوين شده است .نگارنده در
نوشتن اين اثر عالوه بر بهرهگيري مستقيم از متن قرآن كريم ،از تفاسير و ساير قصص قرآن مدد
گرفته است .داستان آفرينش ،آدم و حوا ،هابيل و قابيل ،صالح ،ابراهيم ،شعيب ،داوود ،سليمان و
ذوالقرنين عنوانهاي برخي از قصههاي اين كتاب هستند.

 .278خليلي كس��مايي ،طاهره؛ قصههايي شيرين از كليله و دمنه؛ تهران :آبشن،1389 ،
 96ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :داستانهاي كليله و دمنه /زبانآموزي /داستانهاي آموزنده
چكيده :در داس��تان «ش��غال حيلهگر و االغ ساده» ،شغال و ش��يري با هم دوست بودند .وقتي
شير شكاري ميكرد ،شغال تهماندهي شكار او را ميخورد و به اين زندگي راضي بود .روزي شير
بيمار شد و شغال براي چاپلوسي به شير قول داد كه شكاري براي او مهيا خواهد كرد .او با وعده
و وعيد االغي را فريب داد و نزد ش��ير آورد؛ اما وقتي ش��ير حمله كرد ،االغ را فراري داد .ش��غال
براي بار دوم نزد االغ رفت ،اينبار نيز االغ فريب خورد و نزد شير آمد و شكار شد .شير كه براي
شستن دست و روي خود از شكار دور شد ،شغال شروع به خوردن گوشت االغ كرد و تهماندهي
آن را براي ش��ير گذاش��ت .سرانجام ،هم شير و هم االغ را به نداشتن هوش و مغز متهم كرد و از
آنجا دور شد .اين كتاب حاوي  13قصهي منتخب از حكايتهاي كليله و دمنه و براي كودكان
به نگارش درآمده است.
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 .279مالمحمدي ،مجيد؛ قصهي زندگي امام رضا عليهالسلام؛ مشهد :بهنشر،1390 ،
 2ج.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :امامرضا(ع) /داستان آموزشي /زندگينامه /آموزشي ديني
چكي�ده :کت��اب در دو جل��د نگارش یافته اس��ت؛ جلد اول :رضا جان خوش آم��دي و جلد دوم
مرغابيهاي مهمان .در این کتاب نویس��نده کوشیده است در قالب چندین داستان کوتاه به زبان
س��اده ،خوانندگان خود را با زندگي اما م رضا(ع) و اخالق و رفتار او آشنا سازد .چگونگي تولد امام
رضا(ع) ،خلق و خو و مهماننوازي او ،مسلمان شدن کودک مسيحي به دست وي ،شهادت امام
موسي کاظم(ع) ،هديههاي امامرضا(ع) و ماجرای سفر او به ایران از جمله موضوعات کتاب است.

 .280افضلي ،محمدرضا؛ قنات مظهر روشنايي؛ تهران :شركت انتشارات فني ايران،1389 ،
 32ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :كار و فناوري
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :داستان /قنات /تاريخ
چكيده :كاوه نوجواني است كه همراه پدرش ،براي ديدن پدربزرگ و مادربزرگ به «شمسآباد»
ميرود .در راه شمسآباد ،پدر كاوه راز سرسبزي و خرمي اين روستاي زيباي واقع در ميان بيابان
خشك و بيآب و علف را به او ميگويد و كاوه ،بين خواب و بيداري ،با قنات (كاريز) و چگونگي
كندن و به آب رساندن آن آشنا ميشود.
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 .281كرمي ،رمضان؛ كارآمدي فعاليتهاي مكمل و فوق برنامه بر يادگيري؛ تهران:
انجمن اوليا و مربيان 128 ،1388 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم /والدين
• كلم�ات كلي�دي :فعاليتهاي ف��وق برنامه /اختالالت يادگيري /مش��اركت والدين /رش��د
شخصيت
چكيده :نويسندهي اين كتاب ،ضمن معرفي فعاليتهاي مكمل و فوق برنامه و همچنين ،تبيين
ضرورت تعامل اوليا و مربيان در اين زمينه ،تالش كرده اس��ت كه تا ميزان كارايي اين فعاليتها
و تأثير آنها را در شناس��ايي ،شكوفايي و رشد و پرورش استعدادهاي دانشآموزان ،در  10فصل
ش��رح ده��د .عنوانهاي برخي مطالب كت��اب از اين قرارند :نگاهي ب��ه تاريخچهي فعاليتهاي
مكمل و فوق برنامه؛ ماهيت فلسفي فعاليتهاي مكمل و فوق برنامه؛ فعاليتهاي مكمل و فوق
برنامهي مبتني بر اصول يادگيري؛ تأثير فعاليتهاي مكمل و فوق برنامه بر اختالالت يادگيري؛
نقش فعاليتهاي مكمل و فوق برنامه بر رشد شخصيت.

 .282س��راجي ،فره��اد؛ كاربرد ابزاره�اي اينترنتي در آم�وزش و پژوهش :راهنماي
استفاده از اينترنت براي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و...؛ تهران :آييژ 160 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• مخاطب :معلم /مدير /دانشجويان تربيت معلم
• كلم�ات كليدي :اينترنت /وب /ابزارهاي جس��توجو /آموزش به كم��ك رايانه /برنامههاي
رايانهاي
چكي�ده :اين كتاب بر اس��اس تجارب مؤلف در تدريس دورههاي فن��اوري اطالعات و تعليم و
تربيت در پنج فصل تنظيم ش��ده اس��ت :در فصل اول دربارهی نحوهی تلفيق برنامهی درسي با
فناوريهاي اينترنتي بحث ش��ده اس��ت .در چهار فصل بعدي ابزاره��اي اينترنتي و كاربردهاي
آموزش��ي و پژوهش��ي آنها مطرح شده اس��ت .خواننده ميتواند بر اس��اس نياز خود هر يك از
اي��ن چهار فصل را بهطور جداگانه مطالعه كند .در واق��ع ،فصلهاي كتاب (به غير از فصل اول)
بهصورت مستمر تدوين شدهاند .به دليل مستقل بودن فصلها منابع مورد استفاده براي هر فصل
در انتهاي آن ارائه شده است.
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 .283چيت��ي ،آرنولد و پاتر ،رزماری لی؛ كاربرد تلويزيون در آموزش؛ محرم آقازاده /علي
رؤوف؛ تهران :آييژ 160 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم /دانشجويان تربيت معلم
• كلم�ات كلي�دي :تلويزيون و آموزشوپ��رورش /علوم تربيتي /فيلم آموزش��ي /مهارتهاي
يادگيري
چكيده :امروزه با گس��ترش فناوريهاي جديد و ورود اين فناوريها به عرصهی آموزش ،ديگر
توقعات و س��طح انتظارات معلمان و دانشآموزان از ش��رايط و موقعيتهاي ياددهي و يادگيري
مانند گذشته نيست .اكثر معلمان بر اين باورند كه با استفاده از چنين رسانههايي ميتوانند محيط
آموزش��ي خود را متنوع و جذاب كنند .اس��تفاده از فيلمهاي آموزشي هم دربردارندهی امتيازات و
فوايدي اس��ت .البته بهكارگيري فيلمهاي آموزشي مهارتهايي را ميطلبد و بهويژه كاربرد آنها
در كالس درس به آمادگي معلم و دانشآموزان نياز دارد .كتاب حاضر در چهار فصل تدوين شده
اس��ت ك��ه عنوانهاي آنها از اين قرارند :مهارت فكر كردن ،مه��ارت گوشدادن و بيان كردن؛
مهارت خواندن و نوشتن؛ مهارت درك علوم و رياضيات؛ مهارت درك علوم اجتماعي.

 .284مورگان ،س��الي /گالور ،دیوید /هارلو ،رزي؛ كاوش�گران جوان (مجموعه)؛ مهدي
رزاقي كاشاني؛ تهران :نواي مدرسه 32 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :علوم تجربي /آزمايش علمي /بدن انس��ان /دس��تگاهها /آب و هوا /حشرات/
بيمهرگان /گياهان /زنجيرهي غذايي /زباله /بازيافت /حفاظت از محيط زيست /صوت /نور
چكي�ده :در این مجموعه کت��اب خوانندگان نوجوان ،با انجام فعاليتها و آزمايشهاي گوناگون
اطالع��ات علم��ی مهمی را دربارهی موضوع مورد تحقیق خود میآموزند .در کتاب بدن انس��ان،
اطالعاتي دربارهي س��اختمان بدن ،اسكلت ،دندانها ،رژيم غذايي سالم ،گوارش ،قلب و گردش
خون ،دستگاه تنفس ،حواس ،وراثت و ...بهدست ميآورند .هوا و آب ،نيروي باد ،شناوري و نيروي
آب از مباحث كتاب در کتاب پرواز و ش��ناوري هس��تند .در کتاب پروانهها ،سوس��كها و كرمها،
مخاطب نوجوان مطالب بسياري دربارهي زندگي حشرات و بيمهرگان ميآموزد .درختان ،گلها
و ميوهها خوانندگان خود را با انواع گیاهان ،بخشهاي يك گياه ،غذاس��ازی آنها و نقششان در
زنجيرهی غذايي آش��نا میکند .در دو کتاب طبيعت در خطر و زباله و بازيافت چنانکه از نامشان
پیداس��ت ،به آسیبهای و آلودگیهای محیط زیس��ت ،خصوص ًا مشکل زباله و چگونگی بازيافت
آن میپردازد .در کتاب نور و صدا نیز مخاطب با تعريف نور و صدا آش��نا ميش��ود و درمييابد كه
چگونه از آنها براي شنيدن و ديدن بهره ميگيريم.
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 .285غبرايي ،طاهره؛ كاوش�ي نو در بازيهاي س�نتي :آش��نايي با ب��ازي يهقل دوقل و
مقايس��ه آن ب��ا بازي اوش��ينگ (اتداما) ژاپني و ديگر بازيهاي مش��ابه در جه��ان؛ تهران :دفتر
پژوهشهاي فرهنگي 84 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :تربيت بدني
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :بازي كودكان /يهقل دوقل /بازيهاي سنتي ايران
چكيده :كتاب حاضر پژوهش��ي اس��ت درب��ارهي بازي«يهقل دوقل» كه يك��ي از فراگيرترين
بازيهاي سنتي ايران محسوب ميشود .پژوهشگر كوشيده است با معرفي اين بازي گامي براي
احياي بازيهاي س��نتي ايران بردارد .وي همچنين جايگاه اين بازي را در جهان بررس��ي كرده و
ش��باهتها و تفاوتهاي انواع اين بازي را با بازيهاي مش��ابه در كشورهاي ديگر مقايسه كرده
است.

 .286قاسمي ،رضا؛ كتاب جامع امالي فارسي سال اول دورهي راهنمايي تحصيلي مطابق
ب��ا آخرين تغييرات كتاب درس��ي؛ قم :ابت��كار دانش /گنج عرفان /ياران قلم /خوش��نواز،1390 ،
 176ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :آموزش ادبيات فارسي /امال /کتاب درسي /آزمون و تمرين
چكي�ده :ارزشيابي درس ام�لا در دورهی راهنمايي تحصيلي ،ب��ه دو روش امالي تقريري و
فعاليت اماليي انجام ميگيرد .در کتاب حاضر به دو جنبه توجه شايان شده است .امالي تقريري
به پرورش حافظه ،تقويت قدرت ذهن در تداعي شکل صحيح واژهها ،افزايش دقت و سرعت در
نوشتن ،مأنوس شدن ذهن با معاني واژهها ،ظرافت و زيبايي در خط ،و ...کمک ميکند.
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 .287فلچر ،آلن؛ كتاب هنر براي كودكان؛ مريم چهرگان؛ تهران :نظر 80 ،1387 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :آموزش نقاشي /نقد و تفسير اثر هنري /نقاشان بزرگ /درك هنري كودكان
چكيده :در كتاب حاضر 29 ،نقاش��ي برجس��ته از هنرمندان مش��هور ،مانند جوزپه آركيمبولدو،
جكسون پوالك ،كريستو و ژان ـ كلود ،ادگار دوگا و ...مختصراً نقد و بررسي شده است .سرهاي
عجيب و غريب ،راز بيپاسخ ،تصاوير متحرك ،كشتي نوح ،پل بستهبندي شده ،نبرد ،تكچهرهها،
احساس��ات و ...از جمله موضوعهاي برخي از اين آثار هس��تند .مخاطبان با مش��اهدهي اين آثار
هنري با جزئيات و ظرافت آنها آشنا ميشوند و علت ماندگاريشان را درمييابند .در پايان كتاب
اطالعات مختصري دربارهي هر يك از آثار مذكور ،ش��امل نام اثر ،نام خالق ،محل خلق و محل
نگهداري آنان درج شده است.

 .288مودودي ،محمدناصر؛ كره االغ شكمو؛ تهران :منادي تربيت 16 ،1389 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :نمايشنامهي كودكان /نمايشنامهي منظوم /عبرتآموزي /آموزش هنر
چكيده« :كره االغ شكمو» نمايشنامهي منظومي است براي كودكان و نوجوانان .زيبايي و شاد
بودن و در عين حال ،مفاهيم بس��يار ارزش��مندي كه با اجراي اين نمايشنامه به مخاطب منتقل
ميشود ،آن را از ارزش ويژهاي برخوردار كرده است .اهميت خيرانديشي و تذكر به خاطر رفتار و
عملكرد نادرس��ت ،احساساتي بودن و مشكالت آن ،آسيبهاي بيتوجهي به آينده ،عبرتآموزي
و عاقبتانديش��ي ،و ...مفاهيم زيبايي هس��تند كه با اجراي اي��ن نمايشنامه به مخاطبان منتقل
ميشوند.
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 .289م��ارش ،جيمز؛ حفظ محيط زيس��ت :ك�رهي زمين در خطر اس�ت؛ نيلوفر مهديان؛
تهران :شركت انتشارات فني ايران 32 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :محيط زيست /حفاظت از زمين /انقراض /باران اسيدي /اليهي ازون
چكيده :زمين در خطر اس��ت .تغييرات اقليمي روزبهروز بيشتر ميش��وند و مسئلهي گرم شدن
زمين جديتر ميش��ود .هر روز اخباري دربارهي ش��کاف اليهي ازون ،بارانهاي اس��يدي ،تمام
شدن منابع انرژي ،مشکل زباله ،از ميان رفتن جنگلهاي باراني ،آلودگي دريا ،خاک ،و در معرض
انق��راض قرار گرفتن گونههايي از موجودات زنده ميش��نويم .مخاطبان با مطالعهيکتاب حاضر
با عواملي که کرهی زمين را بهخطر مياندازند و راههايي براي مبارزه با آنها آشنا ميشوند.

 .290دال ،كريس��تين؛ كش�ف كن! همهي ما رياضيدان هس�تيم!؛ مينا مهروز؛ تهران:
مدرسه 88 ،1389 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :رياضي
• مخاطب .دانشآموز
• كلمات كليدي :آموزش رياضيات /ادبيات نوجوانان /سرگرمي /نظريههاي رياضي
چكيده :رياضيات چيس��ت؟ وقتي اين س��ؤال مطرح ميشود ،بالفاصله به فكر عددها و عمليات
رياضي ميافتيم .اما فقط اين نيست .در حقيقت ميتوان گفت همهی ما كمي رياضيدان هستيم.
اين كتاب با بررس��ي س��اده به ما كمك ميكند تا زبان رياضي را بفهميم و همچنين به ما نشان
ميدهد كه رياضيات ابزاري مفيد براي درك علوم ديگر است .كتاب حاضر از موضوعاتي قديمي
و ش��ناخته ش��ده ،همچون قضيهی فيثاغورس ،تا نظريههاي جديد مانند فراكتالها را ،در مس��ير
تاريخ��ي ـ توصيف��ي چنان جذاب طي ميكند كه همهی مطالب قدم به قدم روش��ن ميش��وند.
همچنين نش��ان ميدهد كه چگونه ميتوان الگوها را مش��خص كرد و به كش��ف استداللهاي
س��ازنده و پاس��خهاي بديع نائل آمد .به عالوه ،كتاب بازيها و تجربيات س��رگرمكنندهاي ارائه
ميدهد.
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 .291فرخمهر ،حس��ين؛ كالس انشا (براي دانشآموزان دورهي راهنمايي)؛ اصفهان:
نوشته182 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي /انشا و تمرين /راهنماي آموزشي /ادبيات فارسي
چكيده :درست و زيبا نوشتن خواستهي دانشآموزان ،والدين و معلمان است .معلمان عالقهمند
همواره براي جذابس��ازي «درس انش��ا» تالشه��ا كردهاند و اوليا به دنب��ال يافتن كتابهايي
هس��تند كه فرزندانشان را با شيوههاي انشانويسي آشنا كنند .كتاب حاضر در زمينهي درس انشا
در  9فصل با اين عنوانها نگارش يافته است :چگونه بايد شروع كرد؛ سرنخها كداماند؛ قالبها؛
زيبانويسي؛ ديدن ،شنيدن و انديشيدن؛ واژهها؛ جملهنويسي؛ و...

 .292بول ،جين /شپرد ،نلي؛ كالس هنر؛ زهره طائب؛ تهران :پيدايش 48 ،1389 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :كاردستي /آموزش هنر /سرگرمي
چكي�ده :ك��ودكان با مطالعهي اي��ن كتاب و مش��اهدهي تصاوير آن ميتوانند كاردس��تيهاي
گوناگوني بس��ازند .وسايل ساخت كاردستي معرفي و مراحل آماده كردن آن قدم به قدم آموزش
داده ميشود .قابل ذكر است كه كار آمادهسازي كاردستيها بايد با كمك بزرگترها انجام شود.
در کتاب «حیوانات من» ،ساختن جانوران آموزش داده شده است .در دو کتاب دیگر کاردستیها
را بر حسب شرایط آب و هوایی و امکان حضور خواننده در بیرون از منزل به دو دستهی «در روز
آفتابی» و «در روز بارانی» تقسیم کرده است.
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 .293آلمن ،بارب��ارا [...و دیگران]؛ كليدهاي تربيت كودكان و نوجوانان؛ فرناز فرود [...و
دیگران]؛ تهران :صابرين 6 ،1389 ،ج.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم /والدين
• كلمات كليدي :تربيت فرزندان /نيازهاي كودكان /راهنماي والدين /پرورش حافظه /اختالل
يادگيري /مهارتهاي اجتماعي /پرورش تفكر /هوش اخالقي /آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :كتاب حاضر بر اس��اس نيازها و خواس��تههاي كودكان  9تا  13س��اله و براي مطالعهي
والدين نگارش يافته اس��ت و هدف نهایی نویس��نده آشنایی خواننده با شگردها و شیوههای یک
تربیت مناس��ب و همهجانبه است .عناوین شش جلد این مجموعه عبارتند از :تربيت بدون فرياد؛
پاس��خ به رايجترين پرس��شهاي والدين بچههای ده تا سيزده س��اله؛ فعاليتهايي براي پرورش
حافظ��هي دانشآموزان دورهي ابتدايي؛ كليدهاي آموختن آداب اجتماعي به كودكان و نوجوانان؛
كليدهاي پ��رورش تفكر در كودكان و نوجوانان؛ كليدهاي پرورش رفتار و ارزشهاي اخالقي در
كودكان و نوجوانان.

 .294ناجي ،س��عيد؛ كندوكاو فلس�في براي كودكان و نوجوان�ان :جلد اول گفتوگو با
پيش��گامان انقالبي نو در تعليم و تربيت؛ تهران :پژوهش��گاه علوم انس��اني و مطالعات فرهنگي،
 252 ،1389ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :فلسفه براي كودكان و نوجوانان /پيشگامان فلسفه /آموزش انديشهورزي
چكيده :اگر نظام آموزش��ي ما از حالت انفعال خارج ش��ود ،از عهدهی تربيت واقعي دانشآموزان
برآيد ،تصوير روش��ني از خود و واقعيتهاي اطرافش��ان به آنها بدهد ،و همچنين نحوهی انتقاد،
ارزيابي و قضاوت درس��ت و س��الم را به آنها بياموزد ،وقتي آنها وارد جامعه ش��دند ،به تدريج
خواهند توانست به قدرت انتقاد از خود و ديگران برسند و رفتار خود و جامعهی خويش را تصحيح
كنند .كتاب حاضر ش��امل  11گفتوگو با پيشگامان برنامهی «فلسفه براي كودكان و نوجوانان»
اس��ت .اين افراد از كشورهايي همچون استراليا ،فرانسه ،انگلستان ،اياالت متحده و نروژ ،انتخاب
ش��دهاند .چيستي فلس��فه براي كودكان و نوجوانان ،عقل و عقالنيت در جامعهی معاصر ،جايگاه
فلسفه براي كودكان در آموزشوپرورش استراليا ،بازيهاي فلسفي و آموزش مهارتهاي فكري
و فلس��فهورزي ك��ودكان در كانادا ،از مباحث مطرح ش��ده در كتاب هس��تند .در بخش ضمائم،
داستانهايي از فلسفه براي مخاطبان به همراه راهنما و تحليل آنها آمده است.
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 .295ناجي ،سعيد؛ كودك فيلسوف ليال؛ تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،
 178 ،1389ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :آموزش فلسفه /قضاوت اخالقي /داستانهاي كودكان /مهارتهاي زندگي
چكيده :ليال نام قهرمان اصلي داستانی است که محتوای اصلی این کتاب را تشکیل میدهد .او
در مدرسه به همراه دوستان و برخي معلمانشان ،كندوكاوهاي فلسفي را شكل ميدهند و تالش
ميكنند به مكاش��فاتي فلسفي دست يابند .از جمله ويژگيهاي اين داستان ،ارائهی كندوكاوهاي
اخالقي اس��ت كه ش��خصيتهاي داستان عموم ًا با آن درگيرند و با هدف دستيابي به حقيقت يا
پرتوهايي از آن ش��روع ميشود .مس��ائلي كه در اين كتاب طرح ميشوند ،عموم ًا مسائلي هستند
كه در دورهی س��ني  14-16س��الگي براي افراد مطرح ميش��وند؛ مانند حقوق حيوانات ،حقوق
انسانها و كودكان و اين سؤال كه« :آيا انسان ميتواند بهخاطر تفريح ،حيوانات ديگر را هر قدر
كه بخواهد ،شكار كند؟» همچنين مهارتهاي قضاوت اخالقي و برخي قواعد منطقي مربوط به
آن در البهالي وقايع داستان مطرح شدهاند.

 .296همت��ي ،اس��ماعيل؛ ك�ودك و قص�ه :روشه�اي آفرينش قصه با ك�ودكان و
نوجوانان؛ تهران :مدرسه 120 ،1389 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :آموزش هنر /قصهپردازي /رشد ذهني كودكان /آموزش قصهنويسي
چكيده :مؤلف اين كتاب در پرداختن به هنر «قصه» دو هدف داش��ته اس��ت :اول ،شناس��اندن
قص��ه و ويژگيه��ا و روشه��اي آفرينش آن به ك��ودكان و نوجوان��ان ،و دوم ،در كنار آموزش،
س��رگرمي و تمرين آفرينش��گري ،افزايش رش��د ذهني مخاطبان به كمك قصه .شناخت قصه،
س��اختار چندگانهي يك قصه ،روشهاي آفرينش قصه و ...مباحثي هس��تند كه در اين كتاب به
زبان ساده به آنها پرداخته شده است.
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 .297ملك ،هما؛ كودكان الكترونيكي؛ تهران :بينالمللي گاج 160 ،1387 ،ص 2 ،.ج.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :كار و فناوري
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :رايانه /آموزش /ويندوز /ورد
چكي�ده :كت��اب حاضر ش��امل مفاهيم پايهي فن��اوري اطالعات و ارتباط��ات مطابق با آخرين
س��رفصل ارائه شده توسط بنياد بينالمللي  ICDLايران است كه به عنوان منبع آموزشي براي
كودكان و نوجوانان در نظر گرفته ش��ده است .موضوعات جلد اول از اين قرارند :آموزش مفاهيم
پاي��هي فنآوري اطالعات و ارتباطات ،سيس��ت م عامل ويندوز و واژهپ��رداز ورد .آموزش برنامهي
صفحه گس��تردهي اكسل ،برنامهي نقاش��ي ،اينترنت و پست الكترونيكي نیز موضوعات جلد دوم
این کتاب را تشکیل میدهند.

 .298برنيفيه ،اس��كار؛ كودكان فيلس�وف (مجموعه)؛ آرزو نيراحمدي؛ تهران :شهرتاش،
 9 ،1388ج.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :دانشآموز /والدین /معلم /مشاور /دانشجويان تربيت معلم
• كلمات كليدي :فلس��فه براي كودكان /انديش��هورزي /زندگي و مرگ /شناخت /احساسات/
آزادي /روابط اجتماعي /خوشبختي /خير و شر /فلسفهي هنر /زيبايي/شخصيت/
چكيده :كودكان از خود س��ؤالهاي گوناگوني ميپرس��ند كه بيشتر آنها مهماند .نویسنده در
مجموعهی کودکان فیلس��وف میکوش��د تعدادی از این پرسشهای مهم را دربارهی موضوعاتی
مانند آزادي ،احساس��ات انس��انی ،مرگ و زندگی ،زندگی گروهی ،مفه��وم خوبی و بدی ،مفهوم
خوشبختی ،زيبايي و هنر ،ش��ناخت جهان و محیط و ش��ناخت خود مطرح و پاسخهایی کوتاه و
تأمل برانگیز به آنها بدهد و س��پس از کودک بخواهد به پاس��خهای دیگر و بهتری بیندیشد .در
هر کتاب ش��ش س��ؤال پرسیده و پاسخهایی پیشنهاد شده اس��ت .حضور والدین یا معلم در کنار
کودک ،کمک بس��یاری به او میکند .نویسنده معتقد اس��ت اين كتاب فلسفهورزي و تفکر را در
كودكان تقویت میکند.
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 .299ك��رك ،س��ميوءل الگزاندر؛ ك�ودكان مبتال ب�ه اختاللهاي يادگي�ري؛ خدابخش
حيدري؛ اصفهان :نوشته 64 ،1387 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلم�ات كليدي :اختالله��اي يادگي��ري /عقبماندگي تحصيلي /آموخت��ن/اختالالت در
كودكان /درمان
چكيده :تعداد قابل توجهي از كودكان در يادگيري تكلم ،اس��تفادهي درس��ت و صحيح از زبان،
تكامل بهنجار ادراكات بينايي و ش��نوايي ،خواندن ،نوش��تن ،هجي كردن و محاسبه كردن دچار
تأخير هس��تند .اختاللهاي اين گروه از كودكان تحتعنوان «اختاللهاي يادگيري خاص» قرار
ميگيرن��د .امروزه بزرگترين گروه كودكان اس��تثنايي را كودكان مبتال به اختاللهاي يادگيري
تشكيل ميدهند .كتاب حاضر ترجمهي فصل ششم كتاب «آموزش و پرورش كودكان استثنايي»
نوشته ساموئل اي ،كرك ،جيمز جي ،گاالگر و نيكالس جي و آنا ستازيو است كه شامل عناويني
از قبيل تعريف ،طبقهبندي ،شناس��ايي و تش��خيص دانشآموزان مبتال به اختاللهاي يادگيري
و رويكرده��اي عمده ب��راي آموزش آنها ميش��ود .مطالعهي اين كتاب را ب��ه والدين ،مربيان
كودكستان ،معلمان عادي و استثنايي ،مشاوران و روانشناسان توصيه ميكنيم.

 .300دمي؛ گاندي؛ ش��هرام اقب��ال زاده؛ تهران :كانون پرورش فكري ك��ودكان و نوجوانان،
 36 ،1387ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :گاندي /رهبر هند /شخصيتهاي تاريخي
چكيده :شناس��اندن شخصيتهاي بزرگ تاريخي ،سياس��ي ،فرهنگي ،مذهبي ،اجتماعي و ...به
كودكان ،يكي از راههاي آموزش غيرمس��تقيم به نسل جوان جامعه است .كودكان عالوه بر آشنا
شدن با فردي تأثيرگذار در تاريخ ،از نقاط قوت و ضعف او درس ميگيرند .كتاب حاضر به بحث
پيرام��ون زندگي ،ش��خصيت ،فعاليتها و مبارزات مهاتما گاندي ،رهبر كش��ور هند ميپردازد .از
دوران طفوليت وي آغاز ميكند و تا زمان كشتهشدنش ،وقايع را شرح ميدهد .وي بهخاطر فراز
و نشيبهاي فراوان زندگياش ،يكي از خارقالعادهترين شخصيتهاي جهان است.
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 .301ويليام��ز ،مري ال.؛ گربههاي خونس�رد ،بچههاي آرام؛ مهرداد فيروزبخت؛ تهران:
دانژه 32 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :كنترل رفتار /آرامش و آسايش /مديريت استرس /علوم تربيتي
چكيده :راز پنجم گربهها باال نگه داشتن سر است .گربهها موقع راه رفتن ،سر و دم خود را باال
ميگيرند .آنها با اين رفتار ميخواهند بگويند« :خودم را دوست دارم و مشكلم را حل ميكنم».
سگ خندهدار همسايه باشد!) كتاب حاضر با هدف آموزش مديريت استرس
(حتي اگر آن مشكلِ ،
و آرميدگي به كودكان نوش��ته ش��ده اس��ت و نويس��نده با الهام گرفتن از حركات گربهها ،فنون
مديريت استرس را به زباني ساده به كودكان ياد ميدهد .اين كتاب به عنوان ابزار كتاب درماني
به مش��اوران ،درمانگ��ران و همچنين خانوادهها كمك خواهد كرد از اس��ترس كودكان بكاهند و
رابطهاي عميق با فرزندان خود ايجاد كنند.

 .302زيگلر ،ژان؛ گفتوگو با پس�رم دربارهي گرسنگي در جهان؛ مهدي ضرغاميان؛
تهران :آفرينگان 84 ،1389 ،ص.
• قطع :پالتويي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :گرسنگي /فقر /قرن بيستم /توزيع ثروت /شركتهاي چندمليتي
چكيده :نويس��نده در اين كتاب در گفتوگو با پسرش ،به پرسشهاي او دربارهی علل پيدايش
فق��ر و گرس��نگي در قرن حاضر ،و م��واردي چون جنگه��ا ،توزيع نابرابر ثروت ،ش��ركتهاي
چند مليتي ،دولتهاي مس��تبد ،عوامل آبوهوايي ،گرس��نگي س��اختاري ،توزيع عادالنهی غذا و
پناهندگان زيستمحيطي پاسخ ميدهد.
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 .303معيني ،مهدي؛ گلي از بوس�تان نهجالبالغه (مجموعه)؛ تهران :مدرس��ه،1387 ،
 5ج.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :خداشناس��ي /آفرينش /نهجالبالغه /خفاش /ملخ /طاووس /مورچه /عادات و
رفتار پرندگان /رفتار حيوانات
چكيده :مجموعهی گلی از بوستان نهجالبالغه ،همانطور که از نامش پیداست برگرفته از کتاب
ارجمند نهجالبالغه است .نویسنده کوشیده است شگفتیهایی را که امیر مؤمنان علی علیهالسالم
دبارهی جانوران در س��خنان خود آورده اس��ت ،در این کتابها به زبانی ساده نقل کند .به مورچه
ن��گاه كن ،به خفاش نگاه كن ،ب��ه ملخ نگاه كن ،به پرندگان نگاه كن و به طاووس نگاه كن نام
کتابهای این مجموعه هس��تند .برای نمونه در كتاب آخ��ر ميخوانيم« :كمتر رنگي را ميتوان
يافت كه طاووس آن را نداش��ته باش��د و كمتر تركيب رنگي ميتوان ديد كه درخشش و زيبايي
رنگآميزي طاووس را داش��ته باش��د .اين تاج گل زيبا را ،باران بهار و تابش آفتاب پرورش نداده؛
بلكه نقاش آفرينش ،آن را اين چنين آفريده اس��ت ».کتاب برای رس��اندن پیام خود ،از تصاویر
متعدد بهره گرفته است.

.304؛ گنج دانش :دانستنيهايي براي دانشمندان كوچك؛ عليرضا كريم داديان [...و
دیگران]؛ مشهد :عروج انديشه 160 ،1389 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :كتابهاي مرجع
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :طبيعت/جغرافي /علوم /تاريخ
چكي�ده :مخاطبان با مطالعهي اين كتاب و مش��اهدهي تصويرهاي رنگ��ي آن ،ميتوانند براي
س��ؤالهايي دربارهي جنگلهاي باراني ،پرندگان دريايي ،قارهها ،رودخانهها ،منظومهي شمسي،
نخستين پرواز ،مصر باستان ،ش��واليهها ،المپيكهاي تابستاني ،علوم و اختراعات ،و ...پاسخهاي
مناس��ب بيابند .مخاطبان ابتدا س��ؤالهايي را كه در حاش��یهی صفحات میخوانند و س��پس در
صفحاتبعدي پاس��خ آنها را مييابند .قابل ذكر است ،ش��مارهي سؤالها با دايرههاي رنگي در
داخل كادرهاي پاس��خ ذكر شده اس��ت تا مخاطبان جواب را از كادري كه شمارهي سؤال در آن
درج شده است ،جستوجو كنند و بيابند .در پايان كتاب پاسخ همهي سؤالها ذكر شده است.
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 .305مجدف��ر ،مرتض��ي؛ الفونت�ن در كالس درس :بازيه��ا ،فعاليته��ا و پژوهشهاي
خالقيتمحور بر مبناي تمثيلها و افسانههاي الفونتن؛ تهران :امرود 116 ،1389 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :آثار ادبي /سواد خواندن /داستان آموزشي /پرسش واگرا
چكيده :خواندن آثار ادبي ،نوعي ورزش اس��ت؛ ورزش��ي كه الزم اس��ت از نخس��تين سالهاي
كودكي براي آن وقت گذاش��ت .البته انتخاب كتابهاي متناس��ب با سن و تحصيالت مخاطب،
از ش��رطهاي اساسي تقويت توانايي خواندن اس��ت .كتاب حاضر به منظور باال بردن سطح سواد
خواندن مخاطبان آماده ش��ده و ش��امل داس��تانهايي اس��ت كه در پايان هر ي��ك از آنها ،به
منظ��ور درك عميق محتواي مطالعه ش��ده و به يادس��پاري اثربخ��ش آن ،فعاليتها ،تكاليف و
پرس��شهاي گوناگوني ارائه ش��دهاند .اين پرس��شهاي واگرا و فعاليتهاي خالقانه ،به پرورش
قدرت خالقيت دانشآموزان كمك ميكنند .آموزگاران ميتوانند از اين پرس��شها ،براي سامان
دادن به فعاليتهاي پژوهشي خود در كالس درس استفاده كنند .كتابهاي مفيد براي مطالعهي
دانشآموزان در صفحاتي از كتاب معرفي شدهاند.

 .306ژالي ،هنگامه؛ المسه؛ تهران :عسل نشر 24 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :المسه /ساختمان پوست /گيرندههاي درد /آموزش كودكان /علوم
چكيده :يكي از كارهاي بسيار مهم و حساس پوست بدن ،جلوگيري از ورود ميكروبها به داخل
بدن اس��ت .به همين علت ،زماني كه قس��متي از پوست شما دچار آسيب يا بريدگي ميشود ،بايد
حتم ًا مورد توجه قرار گيرد .در اين كتاب ،مخاطبان با حس المس��ه ،س��اختمان پوس��ت ،عملكرد
س��لولهاي پوستي ،اعصاب و ماهيچهها و غدد آن ،همچنين دربارهي گيرندههاي درد ،اطالعات
مختصر و مفيدي به زبان ساده و روان به همراه تصاويري دريافت ميكنند.
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 .307رحيم��ي تهران��ي ،نيلوفر؛ لذت امال :بي��ش از  70روش طاليي يادگيري و آموزش امال
با اس��تفاده از روشهاي فعال و با تأكيد بر ابع��اد چندگانهي هوش و پرورش خالقيت؛ اصفهان:
نوشته 105 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :فارس��ي /امال /راهنماي آموزشي /حافظه /نارسانويسي /هوشهاي چندگانه/
يادگيري همراه با بازي
چكيده :امال يكي از مواد درس��ي مهم در برنامهيآموزش��ي رس��مي كش��ور و از اركان مهم
زبانآم��وزي در دورهي عمومي ،بهخصوص ابتدايي اس��ت .مهمترين هدف امال ،آموزش صحيح
نوشتاري كلمهها و جملههاست .در اين كتاب ،راهكارهاي تقويت امال از طريق تقويت حافظهي
ديداري و شنيداري ،دقت و توانايي در تميز ديداري ،هماهنگي چشم و دست ،درمان نارسانويسي،
تقويت توالي ديداري و شنيداري با تأكيد بر هوشهاي چندگانه ،و يادگيري همراه با بازي براي
دانشآم��وزان دورههاي ابتدايي و دانشآموزان اس��تثنايي ،در اختيار معلمان و اوليا قرار ميگيرد.
مؤلف كوشيده است ،با توجه به تفاوتهاي فردي فراگيرندگان ،از روشهاي متفاوت با تأكيد بر
كار گروهي استفاده كند.

 .308مودودي ،محمدناصر؛ لوبياهاي سحرآميز؛ تهران :منادي تربيت 32 ،1389 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :نمايشنامهي كودكان /حفظ محيطزيست /آموزش هنر
چكيده :نمايشنامهي «لوبياهاي س��حرآميز» ،نمايش��ي اس��ت براي كودكان و نوجوانان كه از
متني س��اده و روان و در عين حال پرجاذبه و آموزنده برخوردار اس��ت .در اين نمايشنامه ،ضمن
ارزشگذاري به كار تحقيق ،پژوهش ،مطالعه ،همفكري ،كار ،تالش ،نظم ،دقت نظر و ...بر لفظ
محيطزيس��ت ،سالمس��ازي منابع آبي و خاكي ،و تالش براي بهرهبرداري مناسب از آنها تأكيد
شده است .اين نمايشنامه را ميتوان با حداقل امكانات در مدرسه اجرا كرد.
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 .309اوكانر ،باربارا؛ مش��اهير جهان :لوئيز بريل؛ احم��د قندهاري؛ تهران :مهاجر60 ،1388 ،
ص.
• قطع :خشتي كوچك
• موضوع درسي :كار و فناوري
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :دانشمند /نابينا /حروف برجسته /زندگينامه /خط بريل /رافيگرافي
چكيده« :در س��ال 1839م .لويي براي اين مس��ئله راهحلي پيدا كرد و آن ابداع جديدي بود كه
نقطهها را به شكل حروف برجسته درآورد تا افراد نابينا هم بهراحتي بتوانند از آن استفاده كنند .او
اين روش را رافيگرافي ناميد » ...در اين كتاب نوجوانان با زندگي ،تالشها ،تواناييها ،ابداعات
و آثار لوئيز بريل ( 1809-1852م ).و نيز ويژگيهاي خط بريل كه شيوهي نگارش كتاب نابينايان
است ،آشنا ميشوند.

 .310ابراهيمي ،جعفر؛ چهارده آفتاب :ماه خورش�يد كاله :زندگينامهی امام زمان عجل اهلل
فرجه شريف؛ تهران :مدرسه 140 ،1387 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :امام زمان(عج) /زندگينامهي امام دوازدهم /غيبت كبري /انتظار
چكيده :انتظار بزرگ ،انتظار زمين و آس��مان ،ماه و خورش��يد ،پرندگان ،س��نگها و ...آغاز شد.
انتظ��ار تولد آن نوزاد مبارك و عزيز؛ مهدي موعود(ع) .انتظاري ش��يرين ،همراه با بيم و هراس.
قلب زمين و آس��مان در انتظار تولد اين نوزاد فرخنده نام ،بيتابانه ميتپيد ...« :روز س��وم والدت
پس��رم مهدي ،مهماني كوچكي خواهيم داش��ت و فقط دوستداران اهل بيت رسول خدا را براي
شركت در اين مهماني دعوت خواهيم كرد ».در اين كتاب ،سرگذشت نرجس خاتون و چگونگی
آمدن��ش ب��ه بغداد و وصلت او با امام حس��ن عس��كري(ع) آمده اس��ت .همچني��ن تولد حضرت
مهدي(عج) ،زندگي و اتفاقات آن دوره و غيبتهاي آن حضرت به زبان داس��تاني شيرين و روان
براي نوجوانان روايت شده است.
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 .311بندر ،ليونل؛ ماهيان تا خزندگان؛ س��يمين معزي متين؛ تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان /لوح بصر 36 ،1387 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :ماهيان /سوسمارها /مارها /الكپشتها /خزندگان
چكيده :كتاب حاضر دربارهي س��ه گروه عمدهي جانوران ،يعني ماهيان ،دوزيستان و خزندگان
نوش��ته شده است .در هر بخش��ي از كتاب ،يك گروه از جانوران شرح داده ميشود .هر بخش با
يك مدخل و تصوير بزرگ از بارزترين نمونههاي آن گروه آغاز ميش��ود .صفحات كتاب حاوي
ش��كلهاي رنگي و نمودارهايي هستند كه نكات مهمي را به وضوح نشان ميدهند .نمودارهايي
كه در سراسر متن گنجانده شدهاند ،مقايسهي شكل و اندازهي نمونههاي جانوران هر گروه خاص
را امكانپذير ميسازند .تمام تصويرهاي كتاب برحسب اندازههاي نسبي ترسيم شدهاند.

 .312رفيعي فرد ،الهام؛ مباني علمي انشاي فارسي؛ تهران :وراي دانش 104 ،1388 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :فن نگارش /ادبيات فارسي /انشا و تمرين
چكيده :نوش��تن نوعي آفريدن اس��ت؛ آفريدن مكت��وب با مفاهيمي كه پيشت��ر در ذهن خود
آفريدهاي��م و اين��ك آنها را به نگارش در آوردهايم .اگر اين آفرينش با تخيل درآميزد و از زيبايي
بهره بگيرد ،به انش��ا ميرس��د .كتاب «مباني علمي انشاي فارسي» س��عي دارد انواع روشهاي
علمي و سادهي انشانويسي ،روشهاي علمي تدريس انشا ،روشهاي نوين آموزش انشا ،و انواع
روشهاي فردي يا گروهي انشانويسي را آموزشدهد.
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 .313كچاني حصاري ،حجت؛ مباني علمي خواندن فارس�ي؛ تهران :وراي دانش،1388 ،
 70ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :خواندن /نظام آموزشي ايران /امال /انشا
چكيده :نهادينه كردن و ترويج آموزش زبان و ادبيات ،يكي از اصليترين وظايف نظام آموزشي
ايران اس��ت .آموزگاران ،به عن��وان يكي از اركان فرايند يادده��ي -يادگيري ،نقش مهمي را در
انتقال زبان و ادبيات فارسي به نسلهاي بعد خواهند داشت .اين كتاب در سه محور خواندن ،امال
و انش��ا تهيه ش��ده كه هر يك از اين بخشها مبتني بر كار گروهي مجزاس��ت .همچنين در اين
كتاب با مباحثي مثل آسيبشناسي خواندن ،آمادگي الزم در آموزش خواندن ،ارزشيابي خواندن
و ...آشنا ميشويم.

 .314كواشي ،فاطمه؛ متّمم را بهتر بشناسيم؛ تهران/قم :فرتاب /ظفر 144 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب .دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي /حروف اضافه /دستور زبان /ادبيات فارسي
چكيده :آموزههاي اين كتاب ،متناس��ب با معلومات دورهی راهنمايي تهيه و تدوين ش��دهاند و
ضمن افزايش شناخت و جهات در تشخيص «حرف اضافه و متمم» در متون نظم و نثر ،و ايجاد
انگيزه در اين گروه س��ني ،آنها را با نام برخي از نامآوران عرصهی ش��عر ،بهويژه ش��عر نو آشنا
ميكن��د .كت��اب داراي  19نكته دربارهی «حروف اضافه و متم��م» و همچنين تمرينهاي كافي
است.
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 .315ق��ادر ،س��يامك [ ...و دیگران]؛ مجموعه س�ؤاالت مس�ابقات رياضي كانگورو؛
تهران :مبتكران /پيشروان 160 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :رياضي
• مخاطب :دانشآموز
• كلم�ات كليدي :آم��وزش رياضيات /مس��ئله و تمرين /پنجم ابتداي��ي و دورهي راهنمايي/
مسابقات رياضي كانگورو
چكيده :كتاب «مجموعه س��ؤاالت مس��ابقات رياضي كانگورو» حاوي  270پرس��ش مفهومي
رياضي با راهحل تش��ريحي است كه ميكوشد دانشآموزان سرامد را براي شركت در آزمونهاي
ورودي مدارس برتر و اس��تعدادهاي درخش��ان آماده كند .هدف اين كتاب كه حاوي س��ؤاالت و
پاس��خ تش��ريحي  9سال اخير اين مسابقات اس��ت ،آش��نايي بيشتر دانشآموزان سالهای آخر
دورهي ابتدایی و دورهی راهنمايي و دبيران رياضي با اين مسابقه است تا دانشآموزان مستعد و
عالقهمند در رقابتي سالم استعداد خود را محك بزنند.

 .316آكس�لاد ،كريس؛ مجموعهی علم شيمي؛ مجيد عميق؛ تهران :مدرسه288 ،1388 ،
ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :اتمها /عنصرها /فلزها /تغييرات مواد /واكنشهاي شيميايي
چكيده« :شيمي» دانش بسيار گستردهاي است كه هم شناخت ما را از جهان اطرافمان افزايش
ميدهد و هم مواد گوناگوني مانند پارچههاي مصنوعي ،داروهاي ش��يميايي ،رنگها ،ش��ويندهها
و كودهاي ش��يميايي را به ارمغان آورده اس��ت .از دانش ش��يمي در آزمايشگاهها و در كارخانهها
اس��تفاده ميشود .مجموعهي حاضر ،با نگاهي به هر دو بخش ،دانشآموزان را با دانش شيمي و
كاربردهاي آن آش��نا ميكند .همچنين ،آزمايشها و فعاليتهايي به مخاطبان پيش��نهاد ميشوند
تا با انجام آنها ،همچون ش��يميدانان به پژوه��ش بپردازند .مجموعهي حاضر كتابهاي زير را
دربرميگي��رد كه در يك مجلد به چاپ رس��يدهاند :اتمها؛ عنصرها و تركيبها؛ فلزها؛ حالتهاي
ماده؛ تغييرات مواد و واكنشهاي شيميايي؛ اسيدها و بازها.
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 .317في��روزي ،رحمت /بهمنآزاد ،مرتضي؛ مجموعه مهارتهاي موفقيت درمدرس�ه:
نگ��رش مثب��ت يا مثبت نگري ،احترام متقابل ،پيروزي در مدرس��ه و...؛ تهران :مدرس��ه،1388 ،
 112ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :مثبتانديشي /خودباوري /خويشتنداري /مهارتهاي تحصيلي
چكي�ده :كتاب حاضر كه براي مطالعهي دانشآموزان دورههاي راهنمايي و دبيرس��تان تدوين
شده است ،شامل مجموعه مطالبي براي موفقيت و پيشرفت در زندگي ،و بهخصوص فعاليتهاي
تحصيلي اس��ت .مطالب س��اده و جذاب كتاب ،عالوه بر تقويت نگرشهاي مثبت ،مخاطبان را با
روشها و مهارتهاي انجام موفقيتآميز كارها آش��نا ميكند .كتاب در پنج بخش با اين عناوين
تدوين ش��ده اس��ت :نگرش مثبت يا مثبتنگري؛ احترام متقابل؛ مهارتهاي تحصيلي و تنظيم
وقت؛ تقلب در مدرسه؛ ارزشها.

 .318آقاحس��يني ،تقي؛ مدرس�هي هوش�مند :كاربرد هوشهاي چندگانهي س��ازماني در
مديريت مدارس؛ اصفهان :نوشته 178 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم /مدير
• كلم�ات كليدي :تدري��س /مديريت دان��ش /هوشهاي چندگانه /كالسداري /مدرس��هي
هوشمند
چكيده :مدرس��هي هوش��مند نهادي اس��ت كه در آن ياددادن و يادگيري در سه سطح فردي،
گروهي و س��ازماني به صورت منسجم و يكپارچه صورت ميگيرد .در چنين سازمانهايي ،مدير،
معلمان و كاركنان همواره به توليد دانش ميپردازند ،مهارتهاي حرفهاي خود را تقويت ميكنند،
ب��ا هم��كاري و انتقال تجارب به يكديگر ،تجربهي س��ازماني را افزايش ميدهند و ارزش افزوده
به وجود ميآورند .هدف از تأليف اين كتاب ،شناس��ايي مؤلفههاي سازمانهاي آموزشي هوشمند
و ارائهي راهكارهاي عملي براي هوش��مندتر کردن آنها با اس��تفاده از دانش س��ازماني موجود
اس��ت .كتاب در هفت فصل ش��كل گرفته كه عنوانهاي برخي مباحث آن از اين قرارند :تحليل
تئوريك مدارس؛ ماهيت سازماني مدارس؛ نظريهي هوش سازماني؛ مفهوم هوشهاي چندگانهي
سازماني؛ تأملي بر مفاهيم بهبود و اثربخشي در مدارس.

 172فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .319كاش��ف ،ميرمحمد؛ مديريت اوقات فراغت و تفريحات س�الم؛ تهران :مبتكران/
پيشروان 176 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم /والدين
• كلم�ات كلي�دي :اوقات فراغ��ت /تفريحات س��الم /ورزش /بازي /جوانان /بزرگس��االن/
سالمندان /معلوالن
چكيده :اين کتاب داراي ده فصل اس��ت .مؤلف آن به مقولهی اوقات فراغت و ايام و س��اعات
بيکاري انس��انها که با توس��عهی صنعت و پيش��رفتهاي فناورانه روزبهروز افزايش يافته است،
ميپ��ردازد و میکوش��د با بررس��ي اهمي��ت و ضرورت اوقات فراغت در ش��کلگيري متناس��ب
سبکهاي زندگي افراد جامعه ،ابعاد گوناگون مديريت و برنامهريزي فعاليتهاي فراغتي ،ورزشي
و تفريحات س��الم را مورد بحث و بررس��ي قرار دهد و زواياي مختلف آن را تا جايي که ميس��ر
اس��ت متناسب با سرفصلهاي پيشبيني شده براي اين مقوله در حيطهی مديريت تربيتبدني و
علوم ورزشي بشکافد.

 .320هارتني ،اليزابت؛ مديريت فش�ا ر عصبي معلمان؛ پريچهر هيرادفر؛ تهران :صورتگر،
 214 ،1390ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم /دانشجويان تربيت معلم
• كلمات كليدي :فشار رواني معلمان /علوم تربيتي /فشار رواني كار /شيوهی آموزش
چكيده :امروزه ش��يوههاي آموزشي در كشورهاي مختلف با يكديگر تفاوت فاحش دارند .رايانه
و ابزارهاي مدرن آموزش��ي از راههاي دور و نزديك نقش��ي مهم و اساس��ي در امر آموزش ايفا
ميكنند .بهتحقيق ثابت ش��ده اس��ت كه نقش معلم و حاالت جسمي و رواني او در كالس درس
در امر فراگيري و پيشرفت علمي و رواني دانشآموزان تأثيري بسزا دارد .در كتاب حاضر ،تعريف
بنيادي��ن ،جامع و علمي «فش��ار عصبي» و چگونگي ايج��اد آن در معلمان و راهكارهاي مؤثر به
منظور كاهش اين فشار و هدايت انرژي معلم به سوي مسيرهاي درست ،منطقي و سازنده بيان
شده است.
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 .321ناكامورا ،ريموند ام.؛ مديريت كالس درس س�الم :انگيزش ،ارتباط و انضباط؛
حيدر محمدي باغماليي؛ تهران :طلوع دانش 332 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلم�ات كلي�دي :معلمان /روابط با ش��اگردان /كالس س��الم /مديري��ت كالس /آموزش و
پرورش /فعاليتهاي فوقبرنامه
چكي�ده :اي��ن كتاب به معلمان كمك ميكند تا راهبرده��ا و مهارتهاي الزم را براي مديريت
يك كالس درس س��الم كس��ب كنند تا به اين وس��يله دانشآموزاني پ��رورش دهند كه زندگي
ش��اد ،سالم و مؤثري را در كالس درس داشتهباش��ند .كتاب حاضر كه مطالبي دربارهي مواجهه
با دش��واريهاي آموزش��ي در دنياي جديد دارد ،معلمان را قادر ميس��ازد با دانشآموزان خود به
ش��يوههايي ارتباط برقرار كنند تا برانگيخته ش��وند و خصوصيات شخصي خودشان را در مدرسه
رش��د دهند .همچنين كتاب حاوي ش��يوههاي قابل درك و قابل استفاده براي تدريس بينظير و
مديريت كارامد نوجوانان اس��ت .عنوانهاي برخي مطالب كتاب عبارتاند از :بنياد كالس درس
سالم؛ ايجاد انگيزه در دانشآموزان كالس سالم؛ ارتباط در كالس سالم؛ انظباط در كالس سالم.

 .322عبداللهي ،حوريه؛ مرواريدي در صدف كوير :ش�هر من كاش�ان؛ تهران :منادي
تربيت 148 ،1389 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :ايران /كاشان /آثار تاريخي /آموزش تاريخ
چكيده :ش��هر كاش��ان ،مركز شهرستان كاش��ان است كه تمدني  7000س��اله دارد .كاشان در
فاصلهی  270كيلومتري از جنوب تهران قرار دارد .وجود چش��مهی «فين» در دو كيلومتري اين
ناحيه ،باعث جذب انس��ان به اين منطقه ش��ده كه در شكلگيري و پيشرفت تمدن نقش اساسي
ايفا كرده اس��ت .آثار تاريخي و ديدني فراواني در اين ش��هر وجود دارد؛ از جمله آتشكدهی نياسر
موسوم به آتشكدهی اردشير متعلق به دورهی ساساني ،باغ فين از اوايل دورهی صفوي ،چشمهی
سليمانيه و تپههاي سيلك .اين كتاب شهر كاشان را در سه بخش به اين شرح معرفي كرده است:
آثار تاريخي شهر كاشان؛ مشاهير؛ آشنايي با هنر و هنرمندان.
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.323؛ مس�ابقهي رياضي كانگورو ( 2002 - 2010دورهي ابتدايي)؛ زهره پندي؛
تهران :فاطمي 184 ،1389 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :رياضي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :مسابقهي كانگورو /آموزش رياضي /كاربرد رياضي /اعتماد بهنفس
چكيده :مس��ابقهي كانگورو بدون برنده اس��ت .به عبارت ديگر ،به همهي ش��ركتكنندگان به
عنوان برنده نگريس��ته ميش��ود .در بعضي كش��ورها به همهي ش��ركت كنندگان جوايزي اهدا
ميش��ود و برنامههاي س��رگرمكنندهاي در آن روز براي آنان ترتيب ميدهند .كساني كه بهترين
نتايج را ميآورند ،بعداً جوايزي را دريافت ميكنند .كشور ما نيز از سال  2009با نمايندگي باشگاه
دانشپژوهان جوان به عضويت در اين مسابقه پذيرفته شده است .هدف اصلي اين مسابقه ارتقاي
درك رياضي دانشآموزان و رشد توانمندي آنان براي لذتبردن از فعاليتهاي هوشمندانه است.
همچنين ،نشان دادن اهميت آموزش رياضي در تمام دنيا ،تقويت اعتماد بهنفس دانشآموزان در
يادگيري رياضي ،و كمك به آنان در درك كاربرد رياضي در فعاليتهاي روزانه و قوانين طبيعي،
جزو اهداف اين مسابقه است.

 .324كواشي ،فاطمه؛ مسند را بهتر بشناسيم؛ تهران :فرتاب /ظفر 144 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي /مسند /دستور زبان /ادبيات فارسي
چكيده :كتاب حاضر با نگاه و روش��ي متفاوت سعي دارد نكات دستوري زبان فارسي را آموزش
دهد؛ آموزشهايي كه ميتوانند راهگش��اي مش��كالت يادگيري دانشآموزان دورهی راهنمايي و
فراتر از آن باش��ند .در اين كتاب ،ضمن بحثهاي كليدي دربارهی «افعال اسنادي» و «مسند»،
مثالهاي��ي ارائه ش��دهاند كه هم گوياي مطالباند و هم حس خوش��ايندي در م��ورد ادبيات در
مخاطب ايجاد ميكنند .مثالها عمدت ًا از بين اش��عار شاعران معاصر گزينش شدهاند .كتاب داراي
 12نكتهی كليدي و تمرينهاي كافي است.
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 .325بال ،جكي [...و دیگران]؛ مفاهيم پايه در علوم تجربي(مجموعه)؛ حسين دانشفر
[...و دیگران]؛ تهران :فاطمي 26 ،89-1387 ،ج.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلم�ات كليدي :الكتريس��يته /انرژي اتم��ي /امواج /دما /نيروي مغناطيس��ي /نور /جاذبهي
گراني /آغازيان /باكتريها /بدن انسان /سلول /محيط زيست /بهداشت /گياهان /جانوران /فضا/
آب و هوا /آتشفش��ان /زلزله /زمينشناسي /سنگها /مواد معدني /كيهان /ستارگان /منظومهي
شمسي /شيمي /ماده
چكيده :در این مجموعه کتاب ،هدف آشنایی خوانندگان با مفاهیم اصلی و پایهای علوم تجربی
بوده است .موضوعات کتاب در چهار بخش کلی دنياي زنده ،ماده و تغييرات آن ،انرژي و زندگي
و زمين زيس��تگاه ما دس��تهبندی شده است .نویسنده یا نویس��ندگان ،هر کتاب را به صورت یک
جنگ بسیار متنوع فراهم آوردهاند و مطالب را به شکلهای گوناگون به خواننده عرضه کردهاند.
حجم هر کتاب  32صفحه اس��ت و این مجموعهی نس��بت ًا بزرگ ش��امل این عناوین میش��ود:
آبوهوا؛ آتشفش��انها؛ آغازيان و قارچها؛ اكتش��افهاي فضايي؛ الكتريس��يته؛ انرژي هستهاي؛
باكتريها؛ بدن انس��ان؛ بومشناس��ي؛ تغيير گونهها؛ زمينلرزه؛ س��الم زيس��تن؛ سرگذشت زمين؛
س��لول؛ س��نگها و كانيها؛ ش��يمي؛ صوت؛ كيهان؛ گرما؛ گياهان؛ ماده؛ مغناطيس؛ منظومهي
شمسي؛ نقشه برداري از زمين؛ نور؛ نيروها و گرانش

 .326پندي ،زهره؛ دانش پايهي رياضي :مقس�ومعليه و مضرب؛ تهران :مدرس��ه،1388 ،
 100ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :رياضي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :آموزش /رياضي /مقسومعليه /مضرب
چكي�ده :كت��اب حاض��ر در  12فصل ن��گارش يافته و نويس��نده س��عي كرده اس��ت ،مفاهيم
«مقس��ومعليه» و «مض��رب» را به صورت عميقتر و با مثاله��ا و فعاليتهاي متنوع ارائه دهد.
مخاطب��ان كتاب معلمان دورهي ابتدايي ،دبيران رياضي دورهي راهنمايي ،دانشآموزان مس��تعد
دورهي راهنمايي ،دانشآموزان اول دبيرس��تان و دانش��جويان مراكز تربيت معلم هستند .عناوين
فصلها از اين قرارند :ضرب و تقسيم اعداد طبيعي؛ بخشپذيري؛ عدد اول؛ تجزيهي اعداد؛ يافتن
مقسومعليههاي يك عدد و تعداد آنها؛ ب.م.م؛ مضربهاي يك عدد؛ ك.م.م؛ حساب پيمانهاي؛
حل مسئله در اعداد طبيعي؛ الگوهايي در اعداد طبيعي.

 176فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
 .327مورـ مالينوس ،جنيفر؛ من ناش�نوا هس�تم؛ الهام اس��دي؛ ته��ران :تيمورزاده /طبيب،
 36 ،1388ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :ناشنوايي /زبان ايما و اشاره /معلوليت
چكيده :در اين كتاب ،الهام دختري ده س��اله و ناشنواس��ت كه خيلي از كارهاي شخصياش را
خودش انجام ميدهد .او عضو تيم واليبال مدرسه است و خواندن را هم خيلي دوست دارد .الهام
در مدرس��ه براي اينكه مطالب را بهتر بش��نود ،از سمعك اس��تفاده ميكند .زنگ تفريح ،الهام و
دوس��تانش دور هم جمع ميشوند و به زبان اشاره با هم صحبت ميكنند .هدف از نگارش كتاب
حاضر ،آشنايي مخاطبان با پديدهي ناشنوايي و دنياي ناشنوايان است .در پايان كتاب فعاليتهايي
براي كودكان و اطالعاتي دربارهي ناشنوايي براي بزرگساالن درج شده است.

 .328لوت ،سارا [...و دیگران]؛ منابع انرژي (مجموعهی  8جلدی)؛ رضا كريمي؛ تهران:
قدياني 254 ،1388 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :منابع انرژي /اس��تخراج نفت /ان��رژي آب /چرخهي آب /نيروگاه آبي /زغال
سنگ /انرژي باد /توربينهاي بادي /استخراج گاز طبيعي /انرژي خورشيد /سلولهاي خورشيدي/
بحران انرژي /سوختهاي فسيلي /انرژي هستهاي /انرژي آبها /انرژي پاك
چكيده :در این مجموعه نویسندگان درصددند تا منابع مختلف انرژی را با زبانی ساده به خواننده
کودک و نوجوان معرفی کنند .این کتاب عالوه بر مجموعهی هشت جلدی ،به صورت مجزا نیز
به چاپ رس��یده است .انرژي هس��تهای ،نفت ،انرژي آبي ،زغال سنگ ،انرژي بادي ،گاز ،انرژي
خورشيدي و انرژي در دنياي فردا عناوین هر یک از کتابهای این مجموعه هستند.
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 .329بالرد ،كرول /اكس��ليد ،كريس؛ م�واد و كاربردهاي آنها (مجموعه)؛ رضا كريمي؛
تهران :قدياني 5 ،1388 ،ج.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :مواد /کاربرد مواد /ابریشم /خاك /فلزات /آلياژ /كاغذ /الستيك
چكي�ده :در مجموع��هی مواد و كاربردهاي آنها چنانکه از عنوان برمیآید ،با خواص و کاربرد
موادی مانند ابریش��م ،خاک ،فلز ،کاغذ و الستیک آشنا میش��ویم .مخاطبان اصلي اين كتابها
دانشآموزان س��الهاي پاياني دبستان هستند .در کتاب ابريشم ،به چنین پرسشهایی پاسخ داده
میش��ود« :ابريش��م از كجا ميآيد؟ كرم ابريشم چگونه ابريشم ميسازد؟ ابريشم چه كاربردهايي
دارد؟ و چاپ ابريشمي چيست؟» خوانندگان ميتوانند پاسخ پرسشهای خود را با خواندن مطالب
س��اده و روان اين كتاب و مش��اهدهي تصاوير رنگي ،به دس��ت آورند .در پايان كتاب وب سايت
مربوط به موضوع معرفي شده و واژهنامه و نمايه نيز آوردمده است.

 .330گيليان ،ولف؛ موشكافي در هنر؛ هادي تقوي؛ تهران :نظر 48 ،1387 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :تابلوي نقاشي /آثار هنري /تاريخ هنر /نگاه كردن
چكيده :هر تابلوي نقاش��ي يا اثر هنري داس��تاني دارد .با كش��ف قصهها و مضامين دروني هر
اث��ر ،دنياي��ي در پيش روي ما قرار ميگي��رد كه نگاه ما را به زندگ��ي و اطرافمان تغيير ميدهد.
دستيابي به دانش درك آثار هنري ،با تجزيه و تحليل آثار مهم در تاريخ هنر و نگاه كردن مداوم
به آثار هنري ممكن ميش��ود .گفتوگو دربارهي آثار هنري و ش��ناخت اهميت آن ،اگر از هنگام
كودكي براي ما آغاز ش��ود ،با درك وس��يعتري از جهان همراه ميشود .نگارنده در كتاب حاضر
به مخاطبان ،به خصوص كودكان و نوجوانان ،روش درس��ت و خوب نگاه كردن را ميآموزد ،به
گونهاي كه نگاه آنها نس��بت به آثار هنري تغيير يابد .موضوعات كتاب عبارتاند از :به باال نگاه
كن ،به پايين نگاه كن ،به بيرون نگاه كن ،به داخل نگاه كن ،به پشت نگاه كن ،از نزديك نگاه
كن ،به اطراف نگاه كن ،دوباره نگاه كن ،خيره شو و نگاه كن و ...نويسنده ،بر اساس هر موضوع
يكي از آثار هنري دنيا را تحليل كرده است.
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 .331شاماني ،محمدعلي؛ مهارت نوشتن؛ تهران :نسيما 72 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :نويسندگي /راهنماي آموزشي /انشانويسي /مقاله /گزارش
چكيده :در اين كتاب نوش��تن انشا ،داستان ،خاطره ،مقاله ،گزارش و ...به همراه تمرينهايي به
نوجوانان آموزش داده ميش��ود و نمونهی نوش��تههايي از افراد متعدد براي نمونه آورده ش��ده تا
دانشآموزان با مطالعهي نوشتهها ،دست به قلم ببرند و از نوشتن نهراسند.

 .332عاب��دي ،احم��د /جهاني��ان نجفآب��ادي ،امير؛ مهارته�اي اجرايي در مدرس�ه:
برنامهريزي ،س��ازماندهي ،مديريتزمان ،توجه ،حافظه و فراش��ناخت در انجام تكاليف درس��ي؛
اصفهان :برترين انديشه 186 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم /والدين
• كلم�ات كلي�دي :مهارته��اي اجرايي /علومتربيت��ي /تواناييهاي ش��ناختي /برنامهريزي/
فراشناخت
چكي�ده:«مهارتهاي اجرايي» ،از جمله تواناييهايي هس��تند كه كودكان براي يادگيريهاي
مدرس��هاي ب��ه آنها نيازمندن��د .اين مهارته��ا ،مجموع��هاي از تواناييهاي عالي ش��ناختي و
فراش��ناختي هس��تند ،ش��امل خودگرداني ،خودآغازگري ،برنامهريزي ،انعطافشناختي ،حافظهي
كاري ،س��ازماندهي ،ادراك پويا از زمان ،پيشبيني آينده و حل مسئله كه در فعاليتهاي روزانه
و تكاليف يادگيري و مدرس��هاي به دانشآموزان كمك ميكنن��د .كتاب حاضر به منظور معرفي
مهارتهاي اجرايي به زبان س��اده در هفت فصل فراهم آمده كه برخي مباحث آن از اين قرارند:
م��روري بر مهارته��اي اجرايي؛ ارتباط بين ارزيابي و مداخ�لات مهارتهاي اجرايي؛ مداخالت
روانش��ناختي ـ آموزش��ي كودكان داراي نقص در مهارتهاي اجراي��ي؛ مهارتهاي اجرايي در
كودكان و نوجوانان داراي نيازهاي خاص.
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 .333دهستاني ،منصور؛ مهارتهاي زندگي؛ تهران :جيحون 4 ،1387 ،ج.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :مهارتهاي زندگي /مهارتهاي اجتماعي /هدف /تصميمگيري /برنامهريزي/
راه و رسم زندگي /اعتماد بهنفس /عزت نفس /خويشتنداري /ارتباط /عشقورزي
چكيده« :مدل  4اچ» يكي از مدلهاي جامع آموزش مهارتهاي زندگي است كه هدف اصلي
آن تغيي��ر آگاه��ي ،نگرش و عملكرد نس��بت به زندگي و تقويت مهارته��ا و تواناييهايي براي
زندگي موفقتر در عرصههاي فردي و اجتماعي اس��ت .چهار مجلد این مجموعه بر اس��اس این
مدل نوش��ته شده است .نویسنده در نخستین مجلد هدفگذاري در زندگي و چگونگي دستيابي
به آن ،حل مسئله ،تصميمگيري مؤثر ،برنامهريزي و سازماندهي ،تفكر نقادانه ،تابآوري و عزت
نفس ،اس��تفادهي خردمندانه از منابع ،مشاهده ،ثبت و نگهداري اطالعات و بسترسازي يادگيري
را م��ورد بحث قرار داده اس��ت .در جلد دوم مباحثی مانن��د خودانگيزي ،كار گروهي ،مهارتهاي
كسبوكار ،رهبري ،مسئوليتپذيری و مشاركت در امور خيريه مورد گفتوگو قرار گرفته است .در
جلد سوم که بر مهارتهاي فردي متمركز است ،نويسنده کوشیده با رعايت الگوها و هنجارهاي
زندگي اجتماعي ايرانيان ،اس��تفادهی درس��ت از مهارتهایی مانند عزت نفس ،مسئوليتپذيري
فردي ،خودآگاهي ،مديريت احساس ،خودنظمي ،سالمت فردي و الگوي زندگي سالم ،رویارویی
با استرس و پيشگيري از بيماريها را بیان کند .در جلد چهارم نیز با تمرکز بر مهارتهاي ارتباط
فردي و اجتماعي ،درصدد برآمده است رعايت الگوها و هنجارهاي زندگي اجتماعي ،راهكارهاي
عملي و كاربردي مبتني بر اين مهارتها را در زندگي فردي و اجتماعي به بحث بگذارد.

 .334ش��فيعي ،الهام؛ مهارتهاي غلبه بر خش�م ،افس�ردگي و اضطراب امتحان؛
تهران :فائق /مبتكران 80 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :خش��م /افس��ردگي /ترس از امتحان /بهداش��ت رواني /آموزش مهارتهاي
زندگي
چكيده :انسان امروزي بسيار بيشتر از انسانهاي دهههاي پيشين با مسائل و مشكالتي چون
افس��ردگي ،اضطراب ،پرخاشگري و انواع بيماريهاي جس��ماني و رواني دست به گريبان است.
زندگي در جهان امروزي به قدري پيچيده است كه هر انساني را دچار سردرگمي ميكند .در واقع،
موفقي��ت در زندگي آگاهي و مهارتهاي ظريفتري را ميطلبد كه با مطالعه و تجربه بهدس��ت
ميآيند .اين كتاب از جمله كتابهاي كاربردي اس��ت كه به روش��ني و قدمبهقدم مهارتهايي را
آموزش ميدهد كه ش��ما را قادر خواهد ساخت ،به بهترين شيوه برخي از مشكالت و چالشهاي
زندگي را از پيشرو برداريد.
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 .335برآب��ادي ،محمود؛ مهندس ترافيك؛ تهران :دفت��ر پژوهشهاي فرهنگي16 ،1388 ،
ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :شغليابي /مهندسي ترافيك /ادبيات نوجوانان /مهارتهاي زندگي
چكيده :انسان براي برآوردن بيشتر احتياجهاي خود ،به جابهجايي و رفتوآمد نياز دارد .امروزه
جابهجايي انس��ان غالب ًا با وس��يلهی نقليهی موتوري انجام ميگيرد .وسايل نقليه براي حركت به
راه احتياج دارند .براي راحتتر و ايمنتر شدن رفتوآمد و سفرها ،انسان ناگزير است برنامهريزي
كند ،راهها را با علم مهندس��ي طراحي كند و بهطور كل آمدوش��د و تردد را در ش��هرها و جادهها
مديريت كند .مهندس��ي ترافيك علمي اس��ت كه به كمك آن انسان ميتواند ايمنتر ،راحتتر و
ارزانتر رفتوآمد كند.

 .336مبيني ،ش��يوا؛ ميخواهم با همه دوس�ت باشم؛ تهران :نسل نو انديش24 ،1389 ،
ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :برقراري ارتباط /دوستيابي /روابط اجتماعي
چكيده :برقرار كردن رابطهي صميمي و س��الم با ديگران كه بيش��ك موفقيتهايي را نيز به
همراه دارد ،چندان آسان نيست و نيازمند دانستن راهكارها و رعايت نكاتي است؛ نكاتي همچون:
هنر گوش دادن ،آراس��ته ب��ودن ،درك متقابل ،مهربان بودن ،نش��ان دادن تمايل براي برقراري
رابطه و  ...در اين كتاب به زبان س��اده راههاي برقراري ارتباط ،ويژگيهاي دوس��ت خوب و نيز
نحوهي دوس��تيابي درج ش��ده است .تكرار و تمرين نكات ذكر ش��ده در كتاب ،به يادگيري اين
اصول كمك ميكند.
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 .337جواديان ،مسعود؛ ميراث فرهنگي؛ تهران :محراب قلم 28 ،1389 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :آثار تاريخي /باستانشناسي /جيرفت /ايالم /شهر سوخته /آموزش تاريخ
چكيده :بس��ياري از آثار تمدن «جيرفت» ،در یک گورس��تان يافته ش��دهاند .مردمان باس��تان
دربارهي مرگ داراي انديشهها و عقايد عجيبي بودند .آنان به معاد اعتقاد داشتند ،اما ميپنداشتند
كه مردگان در زير خاك به غذا و وس��ايل شخصي خود نياز خواهند داشت .بنابراين وسايل مورد
نيازش��ان را در كنار اجس��اد آنها در گور مينهادند .مخاطبان با مطالعهي اين كتاب و مشاهدهي
تصويرهاي رنگي آن ،با آثار و اشياي باستاني در جيرفت ،ايالم ،سيلك كاشان ،تپهحصار دامغان
و شهر س��وختهي سيستان آشنا ميش��وند و درمييابند كه باستانشناسان چه تالشهايي براي
احياي اين آثار باارزش انجام ميدهند.

 .338پري��رخ ،زه��ره؛ ميراث فرهنگي ايرانيان به روايت م�وزهی ملي ايران؛ تهران:
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 234 ،1387 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :موزهي ملي ايران /آثار تاريخي /موزهي ايران باستان
چكيده :موزهي ملي ايران دو موزهي جداگانه دارد :يكي «موزهي ايران باس��تان» كه آثار پيش
از اس�لام در آن نگهداري ميش��ود و ديگري «موزهي دوران اس�لامي» كه آثار دوران اسالمي
ايران در آن به نمايش گذاش��ته ش��ده است .نوجوانان با مطالعهي اين كتاب با آثار تاريخي ايران
باس��تان ،همچنين آثار دوران اس�لامي در موزهي ملي ايران آش��نا ميشوند و مختصر اطالعاتي
دربارهي تاريخ ،فرهنگ ،هنر ،و شيوهي زندگي مردماني به دست ميآورند كه قرنها در سرزمين
اي��ران زندگي كردهاند .همچنين كت��اب بخشها و واحدهاي علمي ،هن��ري و فرهنگي موزهي
مل��ي همچون بخش مرمت ،بخش پژوهشهاي پارينه س��نگي ،بخش كتيبه و ...را براي اطالع
مخاطبان معرفي ميكند.
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 .339گيويان ،عصمت؛ چهرههاي درخش��ان :ميرزا كوچكخان؛ تهران :مدرسه96 ،1387 ،
ص.
• قطع :پالتويي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :ميرزا كوچكخان /نهضت جنگل
چكيده :آسايش عموم و نجات طبقات زحمتكش ممكن نيست ،مگر به تحصيل آزادي حقيقي
و تس��اوي افراد انس��اني ،بدون تفاوت در نژاد و مذهب آنان .هدفهاي ما اصول زندگي س��الم و
حاكميت آن به واسطهي منتخبان ملت ،اخراج نيروهاي بيگانه ،برقراري امنيت و رفع بيعدالتي،
و مبارزه با خودكامگي و اس��تبداد اس��ت .ميرزا مراقب بود هدف اصلي را كه حفظ كش��ور است،
هميش��ه در نظر داش��ته باش��د .وقتي او نهضت جنگل را ش��روع كرد ،مثل حاال حزب و گروه و
آگاهيهاي سياسي نبود .بيشتر مردم سرگرم زندگي معمولی خود بودند ...شايد بهترين استادش
امام حس��ين(ع) بود كه به ايش��ان خيلي عالقهمند بود و راه و رس��م مبارزه را هم از ميان همان
روضهه��ا پيدا ك��رده بود .نوجوانان در اين كتاب با زندگي و تالشهاي ميرزا كوچكخان جنگلي
( 1298-1340هـ  .ق) و اهداف وي دربارهي راهاندازي نهضت جنگل به شيوهي روايت داستاني
آشنا ميشوند.

 .340اسپنسر ،مارتين؛ ميني بسكتبال؛ محمد پورمقدم؛ اصفهان :نوشته 165 ،1387 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :تربيت بدني
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :ميني بسكتبال /مربيگري /آموزش
چكيده« :ميني بس��كتبال» به عنوان يك بازي رس��مي ،اساس�� ًا صورت تعديل ش��دهي بازي
بس��كتبال بزرگساالن اس��ت تا نيازهاي كودكان را تأمين كند .فلسفهي اين بازي كام ً
ال روشن
و س��اده اس��ت .نبايد كودكان را به نوعي بازي مجبور كرد كه با ش��رايط جسماني و ذهني آنان
متناسب نيست .بلكه بايد بازي بزرگساالن را با كودكان و شرايط آنان سازگار و منطبق ساخت.
در اي��ن كتاب مربيان مهدكودكها ،و دبس��تانها و مدارس با قواني��ن و مهارتهاي بازي ميني
بسكتبال آشنا ميشوند .مخاطبان ميتوانند بر اساس نياز خود و گروهي كه در آن كار ميكند ،به
بخش مورد نظر خود در كتاب مراجعه كنند و قوانين مربوطه را فرابگيرند.
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 .341پارسينژاد ،كامران [...و دیگران]؛ نامآوران ايران (مجموعه)؛ مشهد :بهنشر،1387 ،
 5ج.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :زندگينامه /مولوي /شيخ بهايي /ناصرخسرو /سعدي /محمدتقی بهار
چكي�ده :مجموع��هی ن��امآوران ایران ،خوانندهی ک��ودک و نوجوان را با سرگذش��ت و زندگی
چهرههای نامآش��نای کش��ور ایران و زبان فارس��ی آش��نا میکن��د .از این کتابه��ا میتوان به
جااللالدین محمد مولوي ،شيخ بهايي ،ناصر خسرو قبادياني ،سعدي ،محمد تقي بهار اشاره کرد.

 .342كاوياني ،زينب؛ نسبت و تناسب؛ تهران :مدرسه 92 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :رياضي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :نسبت و تناسب /آموزش رياضي /آزمون و تمرين
چكيده :معلمان گاهي براي در آغاز مبحث جديد نگراناند که نتوانند موضوع را به دانشآموزان
بفهمانن��د؛ يا بهعكس ،گاهي دانشآموزان از روبهرو ش��دن با مبح��ث جديد ترس دارند .يكي از
راهحلهاي اين دو مشكل آن است كه دانشآموزان از موضوع درس آگاهي نداشته باشند .معلم
ابت��دا با يك فعالي��ت يا بازي ذهن آنان را درگير كند و پ��س از آن ،وقتي دانشآموزان به خوبي
آن فعاليت يا بازي را درك كردند ،اعالم كند كه اين درس جديدمان بوده اس��ت .كتاب حاضر با
معرفي چند فعاليت ميخواهد به دانشآموز درك بهتري از «نسبت و تناسب» بدهد.
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 .343بوشان ،جورج؛ نظريهی برنامهی درسي؛ محرم آقازاده؛ تهران :آييژ 200 ،1390 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم /مدير /دانشجويان تربيت معلم
• كلمات كليدي :نظريهپردازي /طرح برنامهي درسي /انديشهورزي /برنامهی درسي
چكيده :كتاب نظريهي برنامهي درس��ي ،خواننده را در نه فصل به انديشيدن دربارهي برنامهي
درس��ي دعوت ميكند .در فصل اول :نظريهي برنامهي درس��ي به مثابه مسئلهاي آموزشي مورد
بح��ث قرار ميگيرد .فصلهاي دوم تا پنجم كتاب ب��ه نظريهپردازي ،نظريهي آموزشوپرورش،
نظري��هي برنامهي درس��ي و ارزش در نظريهي برنامه درس��ي ميپردازد .در فصل شش��م طرح
برنامهي درس��ي و در فصل هفتم مهندسي برنامهي درسي به بحث گذاشته شده است .به دنبال
اين مباحث ،دو دغدغهي اصلي كه امروز هم اعتبار انديش��هورزي دارند ،يعني برنامهي درسي به
مثابه يك رشتهي مطالعاتي و تدوين يك نظريهي برنامهي درسي پيشرو نهاده شدهاند.

 .344اسكندري ،اعظم؛ نغمهی قلم :شيوهاي نوين در آموزش خط نستعليق؛ تهران:
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 60 ،1389 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :خط نستعليق /راهنماي آموزشي /خوشنويسي
چكيده :در اين كتاب هنرجو به صورت گامبهگام با خوشنويسي آشنا ميشود .آموزش با حروف
الفبا و مفردات آغاز ميش��ود و پس از آموزش اتصاالت و ش��كلها ،با سطرنويسي و متننويسي
خاتمه مييابد .خوشنويس��ي هنري س��نتي اس��ت و آموزش آن ،تنها از طريق ارائهیمش��ق و
اشكالگيري توسط استاد صورت ميپذيرد .در اين كتاب سعي شده است با اجتناب از آموزشهاي
سرمشقي و تك بعدي و ابداع شيوهاي جديد در امر آموزش ،تمامي اتصاالت ،شكلها ،دندانهها،
كش��يدهها و ...بهصورتي طبقهبندي ش��ود تا هنرجو بتواند با شناختي نسبت ًا كامل از خط نستعليق
در دورهاي كوتاه از خطي زيبا برخوردار شود.
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 .345فتحي ،س��پيده؛ نقاش�ي روي س�فال با مداد رنگي؛ تهران :منادي تربيت،1389 ،
 84ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :رنگآميزي سفال /آموزش هنر /تركيب رنگ
چكيده :كتاب حاضر ،به منظور آش��نايي مخاطبان با نقاش��ي روي س��فال تهيه شده است .ابتدا
مطالبي درب��ارهي رنگ ،تجزيهي نور و توليد رنگهاي متف��اوت ،تركيبرنگها ،چرخهي رنگ
و رنگهاي مكمل آمده و س��پس چگونگي نقاش��يكردن روي س��فال و مواد الزم براي اين كار
ش��رح داده ش��ده است .در ادامه تصاوير متعددی از س��فالهاي رنگ شده در کتاب نقش بسته و
در كنار هر اثر نام صاحبان آن درج ش��ده اس��ت .مخاطبان اين كتاب دانشآموزان ،دانشجويان و
مربيان هنري هستند.

 .346دنيلسون ،شارلوت؛ نقش رهبري معلم در ساختار آموزش؛ وحيد معتمدي؛ تهران:
بينالمللي گاج 112 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :معلمان /روابط حرفهاي /رهبري آموزشي /مشاركت در مديريت
چكيده :كتاب حاضر براي معلمان و مديراني طراحي ش��ده اس��ت كه ميخواهند نقش��ي فراتر
از تدريس داش��ته باش��ند و تغييري س��ازنده در ساختار مدرس��هي خود ايجاد كنند .كتاب در سه
بخش با اين عناوين تدوين ش��ده اس��ت :رهبري معلم :حوزهي بسيار جديد؛ چگونه رهبري معلم
به منصهي ظهور ميرس��د؟ و ترفيع و توس��عهي رهبري معلم .در پايان پيوست و فهرست منابع
آورده شده است.
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 .347مودودي ،محمدناصر؛ نقشههاي حسن كچل؛ تهران :منادي تربيت 28 ،1389 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :نمايشنامهي كودكان /احترام به بزرگترها /وفاي به عهد /صبر
چكيده« :نقش��ههاي حس��ن كچل» عنوان نمايشنامهاي اس��ت كه براي كودكان و نوجوانان
تدوين ش��ده و در مدرس��ه به راحتي قابل اجراس��ت .پرهيز از ش��تابزدگي بيم��ورد ،احترام به
بزرگترها ،نهي افكار نامناس��ب براي ضربهزدن به ديگران ،احترام به پدر و مادر ،وفاي به عهد،
عاقبتانديش��ي ،صبر و تحمل ،و ...برخي از پيامها و مفاهيمي است كه در اين نمايشنامه نهفته
شدهاند.

 .348پورعباس��ي ،عطاءاهلل؛ نكتههاي�ي پيرامون تغذيه و تحصيل؛ ته��ران :براي فردا،
 14 ،1389ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :والدين
• كلمات كليدي :شاگردان /تغذيه /تحصيل اثربخش /آموزش علوم
چكيده« :طب تحصيلي» حيطهاي از دانش طب اس��ت كه تالش ميكند بس��تري مناس��ب از
سالمت جسم و روان براي دانشآموزان فراهم كند ،تا ايشان بتوانند تحصيلي اثربخش را تجربه
كنن��د .در اين كتاب اطالعات مختصر و مفيدي دربارهي تغذي��هي دانشآموزان ،تغذيه و تأمين
انرژي ،مواد غذايي اصلي ،برنامهي غذايي ،هرم غذايي ،طراحي وعدههاي غذايي ،رابطهي تغذيه
و خستگي و رابطهي تغذيه و خواب آورده شده است.
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 .349گيليان ،ولف /ميكلتويت ،لوس��ي؛ نگاه کن؛ توكا ملكي /فاطمه كاوندي؛ تهران :نظر،
 7 ،1387ج.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :درك هنري كودكان /زيبايي /نور در نقاشی /رنگ در نقاشی /آثار برجستهی
نقاشي /نقاشان بزرگ /آموزش هنر /آموزش الفبا /آموزش اعداد
چكي�ده :مجموع��هی نگاه کن ،به دنب��ال چلب توجه ک��ودکان و نوجوانان ب��ه هنر ،خصوص ًا
نقاشیهای هنری است .ناشر و نویسنده این مجموعه را با این هدف فراهم آوردهاند که مخاطب
کودک در وهلهی اول با فعالیتهای بس��یار س��اده و ابتدایی ،به تماش��ای نسبت ًا دقیق تابلوهای
هنری و ارزش��مند عادت کند .در وهلهی دوم خواننده میتواند در مس��یر فعالیت خود ،چیزهای
دیگری هم بیاموزد .مث ً
ال در کتاب نور در هنر ،خواننده با دیدن آثار هنری متعدد میآموزد چگونه
از نور در نقاش��ی خود بهره بگیرد .حیوانات در هنر آنها را با برخی جانوران آش��نا میسازد .الفبا
در هنر ،تمرینی برای آموختن حروف انگلیس��ی اس��ت و اعداد در هنر ب��ه آموختن عددها یاری
میرساند .در کنار این فعالیت جالب ،کودکان عالقهمند میتوانند اطالعات شناسنامهای هر تابلو
از جمله نام آفرییندهی اثر ،سال آفرینش و محل نگهداری آن را نیز بدانند.

 .350اكبرل��و ،منوچه��ر /مش��هدي عب��اس ،امي��ر؛ مجموع��ه نمايشنامهه��اي دانشآموزي:
نمايشنامهي مهمانهاي ناخوانده؛ تهران :مدرسه 96 ،1389 ،ص.
• قطع :پالتويي
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :نمايشنامهي دانشآموزي /كار گروهي /آموزش هنر
چكيده :مجموعهي حاضر ش��امل س��ه نمايشنامه براي اجراي در مدارس به ش��كل كارگاهي
و گروهي اس��ت تا بدين وس��يله خالقيته��اي فردي دانشآموزان در كاره��اي جمعي باال رود.
برايندهاي متفاوتي كه اين كارهاي نمايش��ي ميتوانند داشته باش��ند ،عبارتاند از :تقويت حس
همكاري و دوس��تي ميان دانشآموزان؛ تقويت نظم و انضباط فردي و گروهي؛ رش��د و توسعهي
اعتم��اد بهنف��س در كودكان و نوجوان��ان؛ و« ...مهمانهاي ناخوانده»« ،آخري��ن بازي تعزيه» و
«بچههاي عاشورا» عنوانهاي نمايشنامههاي اين كتاب هستند.
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 .351مجدف��ر ،مرتضي /آقاجاني ،زري؛ نوآوري در يادگيري با تكاليف درس�ي خالق،
راهنمايي براي آموزگاران ،پدران و مادران؛ تهران :امرود 84 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم /والدين
• كلمات كليدي :تكاليف درسي /راهنماي آموزشي
چكيده :این کتاب كه براي مطالعهي آموزگاران ،پدران و مادران فراهم آمده ،ش��امل راهكارها
و نكاتي به منظور انجام تكاليف درس��ي دانشآموزان و غلبه بر مشكالت در اين زمينه به همراه
آش��نايي با  18راهبرد مؤثر در زمينهي انجام تكاليف درس��ي است .قابل ذكر است ترجمهي اين
كتاب با ويژگيهاي نظام آموزش��ي ايران تطبيق داده ش��ده و مؤلف سعي كرده با در نظر داشتن
مطالب اصلي كتاب كه به قلم نانس��ي پائولو نگاش��ته شده است ،تحولي در كتاب حاضر به وجود
آورد كه راهكارهاي آن براي مخاطبان ايراني نيز ناآشنا نباشند.

 .352لوئيس ،باربارا؛ نوجوانان قهرمان؛ ناهيد صفائي؛ تهران :ش��ركت انتشارات فني ايران،
 136 ،1389ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :قهرمانان /ادبيات نوجوانان /زندگينامه /مهارتهاي زندگي
چكيده :هرگز در آينه به خود نگاه كردهايد يا تصوير صورتتان را در بركه يا درياچه ديدهايد؟ اين
تصوير ،خود واقعي ش��ما نيست؛ اما با مطالعهی آن ميتوانيد به خيلي چيزها در مورد خودتان پي
ببريد .ماجراهاي اين كتاب مانند بازتاب چهرهی شما در آينه و آب است .در اين كتاب نوجوانان
با كساني آشنا ميشوند كه مشكلي مشابه آنها داشته و از پس آنها برآمدهاند؛ مشكالتي مانند
آلودگي ،حقوق كودكان ،خالفكاري یا حالتهای اضطراري .بيشك اگر با دقت جستوجو كنند،
ميتوانند كس��اني را پيدا كنند كه در حل مشكالتش��ان الهامبخش باشند .اين كتاب داراي چهار
بخش اصلي با اين عنوانهاس��ت :نوجواناني كه با خالفكاري مب��ارزه ميكنند؛ نوجواناني كه در
فعاليتهاي اجتماعي مش��اركت دارند؛ نوجواناني كه كارهاي قهرمانانه و دليرانه انجام ميدهند؛
نوجواناني كه به دنبال نجات محيط زيستاند .هر بخش با مقدمهاي كوتاه آغاز ميشود و در هر
بخش نكتههايي هست كه نوجوانان ميتوانند هرچه بيشتر از آنها بياموزند.
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 .353گروه نويس��ندگان؛ نوجوانان و مهارتهاي زندگي :بهداش�ت روان نوجوانان
(مجموعه)؛ ش��ادي حامدي آزاد /ش��هرزاد فتوحي؛ تهران :شركت انتشارات فني ايران،1388 ،
 3ج.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :بهداش��ت روان /مثبتانديشي /اعتماد بهنفس /خودباوري /مسئوليتپذيري/
مهارتهاي زندگي /زندگي صلحآميز /مقابله با خشونت
چكيده :نگارنده در این مجموعهی سه جلدی ،با استفاده از عناصر و شیوههای گوناگون از جمله
سرگرمي و تمرين ،نوجوانان را با موضوع بهداشت روحی و روانی آشنا میکند .موضوع کتاب اول
«خودباوری» اس��ت .خودباوري موجب ميشود شاد باشيم ،احساس خوشبختي بيشتري كنيم
و دوس��تان زيادي داشته باش��يم .محور کتاب دوم ،موضوع مسئوليتپذيري است .مسئوليتپذير
ب��ودن ،يعني م��ا ارزش كارهاي خودمان را بدانيم و در انجام كارها ،تقصير خود را بپذيريم .وقتي
ما مس��ئوليتپذير باش��يم ،ديگران ميتوانند روي ما حساب كنند .موضوع کتاب گفتمان به جاي
زدوخورد ،نیز آشنایی با انواع خشونت و راههاي مقابله با آنهاست.

 .354محبوبي ،اعظم؛ ايران من :نوروز؛ تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي 40 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :نوروز /آيينهاي نوروزي /تحويل سال /سيزده بهدر
چكي�ده :آيينه��اي نورزي ،از خانه تكاني تا س��بزه س��بز ك��ردن ،از نمايشه��اي گوناگون تا
آتشافروزي ،از مهماني رفتن تا عيدي گرفتن ،از گراميداش��ت طبيعت در روز سيزده بهدر ،همه
و همه رمز زيبايي و ماندگاري اين عيد ملي هس��تند .در اين كتاب ،ابتدا نوروز و پيش��ينهي آن
معرفي ش��ده و اطالعاتي دربارهي گردش س��ال روي حيوانات درج ميشود .در ادامه ،آيينهاي
نوروزي ،مراس��م تحويل س��ال ،آداب بعد از آن و سيزده بهدر بيان ميشود .در پايان قصهي عمو
نوروز به صورت ناتمام آمده و از مخاطبان خواسته شده است كه قصه را به ميل خود پايان دهند.
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 .355آكس�لاد ،كريس /اس��پيلزبري ،ريچارد؛ نيروهاي ش�گفتانگيز (مجموعه)؛ مجيد
عميق؛ تهران :نيكراد 3 ،1388 ،ج.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :س��رعت /ش��تاب /انرژي /اصطكاك /نيروي مقاومت /نيروي جاذبه /سقوط
اجسام /وزن /جزر و مد
چكيده :نوجوانان با مطالعهي اين مجموعه ،اطالعاتی را درباره نيروي جاذبه ،نيروي اصطكاك
و مقاومت و سرعت و شتاب به دست میآورند .در پايان هر كتاب خواننده با تعدادی از دانشمندان
فعال در همان عرصه آشنا میشود.

 .356طاقديس ،سوسن؛ و خدا پاسخ داد؛ تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 28 ،1388ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :محمد پيامبر اسالم /زندگينامه /منافقان /جنبههاي قرآني /داستان
چكيده :زيد احساس تنهايي و دل شكستگي ميكرد .دلش ميخواست كودك ميبود به سوي
پيامب��ر ميدوي��د و در آغوش او پناه ميگرفت .چرا پيامبر از او حماي��ت نميكرد؟! مگر او پيامبر
نبود؟ مگر حرف او را باور نكرده بود؟ پس چرا تا اين حد خونس��رد رفتار ميكرد؟ شكس��تههاي
دل زيد ،س��ينهاش را ميخراش��يد .خدايا! ...خدايا! . ...زيد در بيابان به راه افتاد ،خدا را صدا كرد و
خدا پاسخ داد.
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 .357زيباكالم ،فاطمه؛ وايتهد و تعليم و تربيت؛ تهران :حفيظ 136 ،1388 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :آموزشوپرورش /وايتهد /هدفها /نقشها /فيلسوف
چكي�ده :در دي��دگاه فلس��في وايتهد ( ،)1861-1947فيلس��وف انگليس��ي ،پويايي ذهن امري
آش��كار و مش��هود است و همين نكته را ميتوان در بررس��ي زمينههاي انديشهي وايتهد در نظر
گرفت؛ بهطوري كه ابعاد و وجوه متنوع و گوناگون علمي و فلس��في ،بستر مناسبي را براي ظهور
دي��دگاه وايته��د فراهم آوردن��د .در اين كتاب زمينههاي انديش��ههاي وايته��د و آراي او در باب
آموزشوپرورش بررس��ي و تحليل شده اس��ت .همچنين ،با توجه به آراي اين متفكر و فيلسوف،
آموزش دروس��ي همچون هنر ،ادبيات و رياضيات مطرح ش��ده و سپس با در نظر گرفتن مسائل
تعليم و تربيت در ايران ،آموزش در اين عرصهها تبيين ش��ده اس��ت .زمينههاي انديشهي وايتهد،
گرايش به تعليم و تربيت ليبرال ،تأثير از انديشههاي اسپنر ،واقعيت به مثابهي فرايند ،شناخت به
مثابهي تحول ،مراحل تعليم و تربيت ،اصول تعليم و تربيت از ديدگاه وايتهد ،اهميت كليتگرايي
و ...از جمله مباحث كتاب حاضر هستند.

 .358كاواش��يما ،ريوتا؛ ورزش ذهن :به همين سادگي؛ ارشاد عظيمي؛ تهران :بينالمللي
گاج 184 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• مخاطب .دانشآموز /والدين /مدير /مشاور /دانشجويان تربيت معلم
• كلم�ات كلي�دي :تمرين ذهن /ورزش /تقويت كاركرد مغز /پ��رورش خالقيت /مهارتهاي
حافظه
چكيده :مغز نيز مانند ديگر اندامها فعاليت دارد و به وس��يلهي مويرگها از خون تغذيه ميكند.
پس ورزش منظم ذهني در بهبود فعاليت و خونرساني بهتر به آن مؤثر است .كتاب حاضر براي
مطالعهي كس��اني نوشته ش��ده اس��ت كه ميخواهند خالقيت ،مهارتهاي حافظه ،مهارتهاي
اجتماع��ي و برق��راري ارتباط خود را باال ببرند واز كاهش تواناييهاي ذهن در اثر باالرفتن س��ن
جلوگي��ري كنند .در كتاب تمرينهايي درج ش��ده كه مخاطب��ان ميتوانند آنها را طي  60روز و
12هفته انجام دهند و به اهداف مذكور دست يابند .به زعم نگارنده فقط با روزي چند دقيقه وقت
گذاشتن و انجام ورزشهاي ذكر شده در كتاب ميتوان به نتايج مطلوب رسيد.
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 .359طهماسبي ،ش��هرزاد /شهبازي ،مهدي؛ ورزش ،نشاط كودكي راهنماي والدين و
مربيان؛ تهران :بامداد كتاب 176 ،1388 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :تربيت بدني
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :ورزش /كودكان /آمادگي جسماني /بازي
چكيده« :بازي و ورزش يكي از عوامل مؤثر در رشد جسماني ،اجتماعي ،ذهني و عاطفي كودك
اس��ت .تقويت عضالت ،استحكام استخوانها و بهبود حواس مختلف در مقولهي رشد جسماني،
س��ازگاري با اطرافيان و احس��اس مس��ئوليت در مقولهي رش��د اجتماعي ،امكان تجربه و تعامل
مستقيم با محيط و پرورش خالقيت كودك در مقولهي رشد ذهني و شناسايي نقاط قوت و ضعف
در مواجهه با ترس ،ش��جاعت ،خجالت و ...در مقولهي رشد عاطفي كودكان جاي ميگيرند ».در
كتاب حاضر ،س��عي ش��ده اس��ت به نكات حائز اهميت در بازي و ورزش دوران كودكي و عوامل
تأثيرگذار بر كودكان طي هفت فصل با اين عناوين پرداخته ش��ود :ويژگيهاي جس��ماني ،رواني
و اجتماع��ي كودك ،يادگيري مهارتهاي حركتي و عوامل مؤثر برآن؛ يادگيري متفاوت دختران
و پس��ران؛ آموزش مهارتهاي حركتي برپايهي حواس مختلف؛ توس��عهي مهارتهاي بنيادي با
حركات ورزشي؛ نقش بازي در رشد كودك؛ سنجش آمادگي جسماني كودكان.

 .360واس ،لويس اس .ار.؛ وزير دانا؛ ويدا رحيمينژاد؛ تهران :مدرسه 88 ،1389 ،ص.
• قطع :پالتويي
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :افسانهها و قصههاي آموزشي /تاريخ هندوستان /آموزش ادبيات فارسي
چكيده :اين كتاب شامل مجموعهاي از داستانهاي بيربال ،وزير داناي اكبرشاه ،پادشاه مسلمان
و مقتدر هند اس��ت .هر داستان به دو قس��مت تقسيم شده است .در قسمت اول مسئلهاي مطرح
ميش��ود و به دنبال آن ،راهحل بيربال ميآيد .در آخر هر داس��تان ،درس اخالقي آن به تفصيل
بيان شده است .اين داستانهاي آموزنده به گونهاي نگارش يافتهاند كه قدرت خالقهی نهفتهی
فرد را فعال و تقويت ميكنند.
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 .361نيكلسون ،سو؛ هديههاي هنري؛ محمود مزيناني؛ تهران :پيدايش 32 ،1387 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :هنر /كاردستي /تمدنهاي جهان
چكي�ده :مخاطبان با مطالعهي اين كتاب و مش��اهدهي تصاوي��ر آن ،با آثار هنري فرهنگهاي
مناط��ق گوناگون جهان ،همچون آفريقا ،مصر ،يونان ،روم ،هند ،چين ،ژاپن ،اندونزي ،و ...آش��نا
ميش��وند و ميتوانند با اجراي تكنيكهاي قيد ش��ده ،به صورت گامب��هگام ،به خلق آثار هنري
همچون نمونههاي درج ش��ده دركتاب ،دس��ت بزنند .در كتاب نحوهي ساخت ماسك آفريقايي،
طلس��م مصري ،گلدان يونان��ي ،موزاييك روم��ي و ...آموزش داده ميش��ود .در پايان كتاب نيز
واژهنامه درج شده است.

 .362آبيار ،نرگس؛ هزار و يك شب؛ تهران :پيدايش 2 ،1389 ،ج.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :داستانهاي فارسي /شهرزاد قصهگو /هزار و يك شب /ادبيات نوجوانان
چكيده :كس��ي نميداند خالق شخصيت افسانهاي شهرزاد قصهگو كيست؛ ختري زيبا و مهربان
كه به خود مأموريت داد تا زنان ديارش را نجات دهد .او از پدرش كه وزير ش��هريار بود ،خواست
ت��ا او را به عقد ش��هريار درآورد تا بتواند ش��هریار خونخ��وار را درمان کند . .پ��در ابتدا مخالفت
كرد؛ اما پيروز نهايي ش��هرزاد بود .ش��هرزاد با ش��هريار ازدواج كرد و از همان شب اول ،برنامهی
«قصهدرماني» خود را آغاز كرد .در كتاب حاضر برخي از زيباترين داس��تانهاي اين مجموعهی
بزرگ انتخاب شده و با زباني مناسب نوجوانان آورده شدهاند.
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 .363مهاجراني ،محمد؛ همراه با بهار :حكايتهايي از س�فر امام رضا عليهالسلام
از مدينه تا مرو؛ مشهد :عروج انديشه 44 ،1389 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :امام رضا(ع) /مأمون /آموزش ديني /سفر از مدينه به توس
چكيده :مأمون همچون ديگر خليفههاي ستمگر اُموي و عباسي ،زبانش زبان زور بود .او نامهاي
به امام رضا(ع) نوش��ت و آن را همراه مأموران نزد امام فرس��تاد و از او خواست از مدينه به سمت
توس حركت كند .امام رضا(ع) در اين سفر از شهرهايي چون ،مكه ،قادسيه ،اهواز ،يزد ،نيشابور،
رباط سعد ،سرخس و ...گذر كردند و در هر يك از اين مكانها ،ماجراهايي براي ايشان پيش آمد
كه براي مخاطبان بسيار خواندني است .نثر كتابساده و روان و به همراه تصويرهاي رنگي است.

 .364فرخ مهر ،حسين؛ همگامي ارزشيابي توصيفي با ياددهي  -يادگيري؛ اصفهان:
نوشته 80 ،1388 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :ارزشيابي /شاگردان /ايران
چكي�ده :در ارزشيابي س��نتي ،ياددهي و يادگيري از هم جدا بودن��د و به حافظه پروري دامن
ميزدند؛ اما ارزشيابي توصيفي زمينهاي است براي تبديل شدن ياددهي و يادگيري به فرايندي
كه يادگيري پايدار را به ارمغان ميآورد .نگارنده در اين كتاب كوش��يده است ،ارزشيابي در نظام
س��نتي و كاس��تيهاي آن را نشان دهد و تفاوت آن را با ارزشيابي توصيفي تبيين كند .در ادامه،
ارزشه��اي ارزشيابي توصيفي را ش��رح ميدهد ،عملكرد و مراحل كار در اين ش��يوه را مطرح
ميس��ازد ،فوايد و ويژگيهاي آن را برميشمارد و راهكارهاي اجراي آن را ذكر ميكند .در پايان
نيز مقياسها و نمونههايي ارائه ميدهد.
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 .365داودآباديفراهان��ي ،فاطمه؛ همه چيز با يك تا؛ تهران :كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان 24 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :هنر
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :كاردستي با كاغذ /ارگامي /سرگرمي /آموزش هنر
چكيده :از امروز هيچ كاغذي را دور نريزيد .از يك تكهی كوچك گرفته تا صفحههاي روزنامه
ي��ا كاغذهاي باطله ،همه را نگه داريد .ش��ما ميتوانيد با اين كاغذها ،كاردس��تي درس��ت كنيد؛
گلدان ،جامدادي ،قاب عكس و هزاران چيز ديگر ،آنهم فقط با يك الگوي تا .كتاب حاضر طرز
استفادهی بهينه از كاغذهاي باطله را با روشهاي اریگامي آموزش ميدهد.

 .366بريس��ون ،بي��ل؛ همه چيز دربارهی علم و سرگذش�ت آن؛ ته��ران :محراب قلم،
 172 ،1390ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :علوم تجربي
• مخاطب .دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :تاريخ علم /آموزش علوم تجربي /دورهی آموزش راهنمايي
چكيده :در اين کتاب مطالبي را مييابيد که تشنهی دانستن آنها هستيد .شناخت جهان هستي
و فرايند پيدايش آن ،اسرار کرهی زمين و حوادث گذشته بر آن تا به امروز ،دنياي مرموز اتمها و
مولکولها ،انواع جانداراني که از ميليونها س��ال پيش روي زمين زيستهاند ،خطراتي که از فضا
جهان ما را تهديد ميکنند ،و ماجراهاي پرفراز و نش��يب دانشمندان و تالشها و جانفشانيهاي
آنان براي يافتن پاسخ بسياري از پرسشهايي که اکنون پاسخ آنها را ميدانيم ،فقط بخشهايي
از موضوعات اين کتاب را تش��کيل ميدهند .متن روان و گوياي کتاب ،تصويرهاي جذاب و سير
منطقي و منظم مطالب آن ،خواننده را در فهم هر چه بهتر موضوعات کمک خواهند کرد.
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 .367جهانبخ��ش؛ زهرا؛ بازيهاي تقويت خالقيت كودكان :همه ميتونن خالق باش�ن
7؛ مشهد :بهنشر 36 ،1389 ،ص.
• قطع :خشتي
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• مخاطب :دانشآموز /معلم /والدين
• كلمات كليدي :خالقيت /بازي و سرگرمي /پرورش استعداد /علوم تربيتي
چكي�ده :در هفتمين جل��د از مجموعهي حاضر ،بازيهايي به هم��راه جدول زماني و چگونگي
اجراي آنها مطرح ش��دهاند که به کودکان کم��ک ميکنند خالقيت کالمي ،هوش زباني ،درک
هنري ،تفکر نقاد ،هوش فضايي ،زيبابيني ،درک متقابل و درک ارزشهاي انس��اني از آنها باال
برود .بهزعم نگارنده ،مخاطبان با اجراي اين بازيها و فعاليتها اعتماد بهنفس بيشتري کس��ب
خواهن��د ک��رد ،دقت و تمرک��ز آنها باال خواهد رف��ت ،چند بازي گروهي ي��اد خواهند گرفت ،و
مهارتهاي ارتباطي بهدست خواهند آورد.

 .368گلنن ،ويل؛ هوش هيجاني :راههايي براي افزايش هوش هيجاني پس�ران؛
منصوره نيكوگفتار؛ تهران :دانژه 192 ،1388 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :هوشهيجاني /مهار هيجان /سالمت رواني /بهبود روابط اجتماعي /موفقيت
تحصيلي و شغلي
چكيده :مطالب اين كتاب دربارهی چگونگي تش��خيص احساس��ات و هيجانات خود و ديگران
است و اينكه چگونه ميتوان هيجانات را ابراز كرد و هيجانات ديگران را پاسخ داد؛ بهطوري كه
موجب مهار هيجان و موفقيت ش��ود .هوش هيجاني ،آموختني اس��ت و اين كتاب تالش ميكند
پس از ارائهی راههاي تقويت آن ،تأثير اين تقويت را در سالمت روان ،رضايت از زندگي ،كيفيت
روابط بينفردي و موفقيتهاي تحصيلي و ش��غلي توصيف كند .كتاب حاضر براي روانشناسان،
مربيان ،والدين ،جوانان و همهی كس��اني كه عالقهمند به بهبود روابط خود با ديگران هس��تند و
ميخواهند در زندگيشادمان باشند ،مفيد است.
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 .369كانون انديشه جوان؛ هيچ كس جز او؛ تهران :كانون انديشه جوان 32 ،1389 ،ص.
• قطع :جيبي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز
• كلم�ات كليدي :روحاهلل خميني /رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اس�لامي ايران /تاريخ
انقالب اسالمي /مبارزهی سياسي
چكيده« :لبهی باغچه روبهروي در دانشكده نشستهام .چشم ميگردانم و روي زمين مورچههايي
را ميبينم كه يك خط مس��تقيم را دو س��ه متر ميروند تا زير بيد مجنون وس��ط حياط دانشكده.
نميدانم آنها هم ميتوانند مرا ببينند؟ آيا ميتوانند با ديدنم بفهمند كه چهام شده؟» كتاب حاضر
به بررسي زندگينامهيآيتاهلل روحاهلل خميني ،رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران
پس از انقالب ميپردازد و ما را با وقايع سالهاي  1342تا پايان زندگي امام آشنا ميسازد.

 .370هوبارد ،ران؛ ياد بگير که چطور ياد بگيري؛ تینا فالحتي نوين /سعيد صيادلو؛ تهران:
ايرانبان 224 ،1389 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :تفكر و پژوهش
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :فناوري مطالعه /موانع يادگيري /اصول يادگيري/آموزش كودكان
چكيده :در كتاب حاضر اصول اساس��ي فناوري مطالعه در س��طح درك كودكان ارائه ميش��ود.
مفاهيم مندرج در كتاب منطبق با تحقيقات نويسنده در زمينهي آموزش و يافتههاي او درخصوص
پديدههاي رواني مانع يادگيري ،نمودهاي فيزيولوژيك ناش��ي از اين موانع و راهحلهاي ويژهاي
براي هر يك از آنهاست .كتاب در شش فصل فراهم آمده و در پايان كتاب ،توضيحاتي دربارهي
هر فصل و اهدافي كه در آن دنبال ميشود ،ارائه شده است.
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 .371قرهداغي ،اكبر؛ ياد شعرهاي شيرين دبستان؛ تهران :بهجت 192 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :زبانآموزي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :شعرهاي دبستان /باور و ارزش /خاطره /زبانآموزي
چكيده :به يادآوردن يك شعر از كتابهاي درسي دبستان و خاطرات دستهجمعي خواندن شعرها
هم��راه با آموزگار ،با آن آهنگ پرطنين و كش��دار ،براي هر مدرس��ه رفت��هاي از لذتبخشترين
خاطرات كودكي اس��ت .اين اش��عار حاوي مضامين خداپرس��تي ،مردم دوستي ،سعي و تالش و
احترام به پدر و مادر بود .ش��عرهاي دبس��تاني ،اس��تخوانبندي و خميرمايهي شخصيت اوليهي
دانشآموز را ش��كل ميداد و باورها و ارزشها با كلمات س��اده ،ش��يرين و صميمي به او انتقال
مييافت .مجموعهي حاضر ش��امل اش��عار فارس��ي كتابهاي درسي دبس��تان از سال  1300تا
1389ه.ش است .وطندوستي ،جانوران ،بهار ،خروس ،فريدون ،مادر ،گل كاغذي ،موسي و شبان
و رنج و گنج ،عنوانهاي برخي اشعار اين مجموعه هستند.

 .372عابدي ،احمد؛ يادگيري چگونه يادگرفتن :مهارتهاي شناختي و فراشناختي
يادگيري؛ اصفهان :برترين انديشه 120 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :آموختن /روانشناس��ي /فراش��ناخت /مهارتهاي شناختي /يادگيري چگونه
ياد گرفتن /علومتربيتي
چكيده :در كتاب حاضر سعي شده است ،چگونه ياد گرفتن يا مهارتهاي شناختي و فراشناختي
يادگيري و مطالعه ،به زباني س��اده بيان و طي ش��ش فصل ،جديدترين راهبردها و مهارتهاي
عملي ـ ش��ناختي و فراش��ناختي براي معلمان ،والدي��ن و دانشآموزان ارائه ش��ود .عناوين اين
فصلها عبارتاند از :راهبردهاي يادگيري؛ راهبردهاي شناختي يادگيري؛ راهبردهاي فراشناختي
يادگي��ري؛ ارزيابي و س��نجش؛ آموزش و يادگيري عملي مهارتهاي ش��ناختي و فراش��ناختي؛
نظامهاي مطالعهي شناختي و فراشناختي.

پایهی ششم ابتدایی 199
 .373حس��يني ،افضل الس��ادات؛ يادگيري خالق ،كالس خالق :ش�يوههاي عملي در
پرورش خالقيت؛ تهران :مدرسه 200 ،1387 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :خالقيت /كالس درس /نوآوري /آموزش كودكان /كارگاه آموزشي /تجربه
چكيده :معلمان به سبب ارتباط وسيعي كه با دانشآموزان دارند ،بيش از ساير عوامل ميتوانند
نقش��ي مؤثر در رش��د خالقيت دانشآموزان داشته باش��ند .بهعبارت ديگر ،معلمان نقش كليدي
در تجربهه��اي خالق دانشآموزان ايفا ميكنند .اما آي��ا معلمان ما اهميت نقش خويش را درك
كردهان��د؟ آيا معلمان ما توانس��تهاند خالقيت دانشآموزان را برانگيزانن��د؟ در اين كتاب ،نگارنده
تجارب خود را در زمينهي آموزش خالقيت كه به صورت كارگاههاي آموزش��ي  60س��اعته اجرا
ميكرده است ،در اختيار معلمان و دانشجويان رشتههاي روانشناسي و علوم تربيتي قرارميدهد
تا آنها بتوانند ،با بهرهگيري از روشهاي مؤثر و خالق ،به رشد و توسعهي تواناييهاي كودكان
كمك كنند .كتاب شامل سه بخش با اين عنوانهاست:خالقيت:موانع ،عوامل و مفاهيم كليدي؛
زنگ خالقيت و كالس خالق؛ دانشآموز خالق.

 .374آذريزدي ،مهدي /مس��رت ،حس��ين؛ س��رزمين من ايران :يزد؛ تهران :مدرس��ه،1389 ،
 144ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :تاريخ يزد /زندگي مردم ايران /عروس كوير /جغرافياي يزد
چكيده :اس��تان يزد در مركز ايران ،بين رش��تههاي «شيركوه» و «خرائق» و در درههاي وسيع
قرار گرفته اس��ت؛ شهري كه آن را «مرواريد كوير»« ،عروس كوير» و «نگين كوير» خواندهاند.
چرا يزد را بدين نامها ميخوانند؟ براي پاس��خ به اين پرس��ش ،نخست بايد كوير را شناخت .يزد
ش��هري اس��ت با طبيعت زيبا و اسرارآميز ،با مردمان سختكوش و شرافتمند ،و با فرهنگي غني.
كتاب حاضر كه داراي تصاويري بس��يار زيبا از طبيعت اس��تان يزد اس��ت ،در چهار بخش با اين
عنوانها نگارش يافته است :سيماي طبيعت؛ سفري در تاريخ؛ فرهنگ و آداب و رسوم؛ و گذرگاه
زندگي.
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 .375ارغوان جواليي؛ يكصد دانشمند بزرگ جهان؛ تهران :جويا 48 ،1387 ،ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :مطالعات اجتماعي (تاريخ)
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :مخترعان /كاش��فان /دانش��مندان /زندگينامه /كهكشان راه شيري /قانون
هابل /جهان
چكيده :ادوين هابل (1889-1953م ).ستارهشناس��ي مش��هور بود كه ثابت كرد جهان در حال
گس��تردگي به هرسوس��ت .هابل در سال 1924م .اعالم كرد ،س��حابيهايي كه قب ً
ال كشف شده
بودند ،جزو كهكش��ان ما نيستند؛ بلكه به كهكش��انهاي خارج از راه شيري تعلق دارند .او بعدها
قان��ون هابل را ارائه كرد كه طبق آن ،فاصلهي ميان كهكش��انها بهطور مداوم در حال افزايش
اس��ت و اين نش��ان ميدهد كه جهان در حال انبس��اط اس��ت .نوجوانان در اين مجموعه بهطور
خالص��ه ،با زندگي ،كش��فيات ،اختراعات ،محل تولد ،زندگي و مرگ  100دانش��مند در زمينهي
فيزيك ،شيمي ،رياضي ،نجوم و پزشكي ،به همراه تصاوير آنها آشنا ميشوند.

 .376خان ،ثاني اثنين؛ يوس�ف عليهالسلام؛ امير صالحي طالقاني؛ تهران :قدياني،1389 ،
 48ص.
• قطع :رحلي
• موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
• مخاطب :دانشآموز
• كلمات كليدي :يوسف پيامبر /داستان قرآني /ادبيات نوجوانان /تعليمات ديني
چكيده :قرآن در  12س��وره به داس��تان زندگي يوس��ف پيامبر پرداخته است .داستان زندگي آن
حضرت نشانهي قدرت عشق ،ترحم ،توانايي انسان و كمك خداوند به انسان براي پيدا كردن راه
حق ،عليرغم همهي مشكالت و رنجهاست .اين كتاب ،زندگي و عصر حضرت يوسف را از زمان
تولد ،و كودكي و نوجواني وي ،يعني هنگامي كه برادرانش او را به چاه انداختند ،تا زمان مأموريت
يافتنش از طرف خداوند براي رس��الت ،بازگو ميكند .خداوند چگونه يوس��ف را از دل چاه تاريك
نج��ات داد؟ او چگونه در مقابل س��ختيها و آزمايشهاي الهي صبر كرد؟ چگونه به مقام وزارت
كشور پهناور مصر رسيد و چگونه مردم مصر و سرزمينهاي اطراف را از قحطي نجات داد؟
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 .377برچ ،جوآن جوهانس��ن؛ مش��اهير جه��ان :يوهان گوتمبرك؛ احم��د قندهاري؛ تهران:
مهاجر 68 ،1388 ،ص.
• قطع :خشتي كوچك
• موضوع درسي :كار و فناوري
• مخاطب :دانشآموز /معلم
• كلمات كليدي :ادبيات نوجوانان /سرگذشتنامه /مخترعان /چاپ /تاريخ
چكيده :مجموعهكتابهاي مش��اهير جهان ،زندگينامههاي مخترعان ،دانش��مندان و محققاني
از جه��ان را در بردارد كه بر جامعه و جهان تأثير مهمي داش��تهاند .هر كدام از اين دانش��مندان،
در پيش��رفت بش��ر براي زندگي بهتر ،گامهايي برداشتهاند .معرفي آنها ،هم نوعي سپاسگذاري
محسوب ميشود ،هم فرصتي است براي انسانها تا افراد نمونه و برجسته را الگو قرار دهند كه
يوهان گوتنبرگ ،مخترع دستگاه چاپ ،يكي از آنهاست.

 .378بي��د گرابر ،برن��د؛  101بازي براي آم�وزش مهارته�اي زندگي مخصوص
ك�ودكان براي كودكان رده س�ني  9تا  15س�ال؛ امير جهاني��ان نجفآبادي؛ اصفهان:
كياراد 216 ،1390 ،ص.
• قطع :رقعي
• موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
• مخاطب :دانشآموز /معلم /والدين
• كلمات كليدي :بازي /مهارتهاي زندگي /خالقيت /سرگرمي /آموزش کودکان
چكيده :فعاليتي که به خاطر خودش  -يا جذابيت آن  -انجام ش��ود« ،بازي» ناميده ميش��ود.
بازي لذتبردن از انجام يک فعاليت اس��ت .در انجام بازي ،به دست آوردن روحيهي مبارزه براي
بقا در وهلهي دوم مورد بررس��ي قرار ميگيرد .در کتاب حاضر 101 ،بازي معرفي و وس��ايل مورد
نياز ،اهداف و چگونگي انجام آنها ارائه شده است تا به کودکان  9 - 15ساله برخي مهارتهاي
زندگي آموزش داده شود.
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 .379نامال كين ،رنيت [...و دیگران]؛  12اصل ياددهي ـ يادگيري در عمل؛ اصغر نوري
امامزادهاي؛ اصفهان :نوشته 368 ،1389 ،ص.
• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :آموختن /مغز انسان /روانشناسي /ياددهي ـ يادگيري /علوم تربيتي
چكيده :كتاب حاضر بر اس��اس س��ه مؤلفهي اساس��ي و يادگيري معنيدار و  12اصل يادگيري
مغ��ز /ذهن ،و در قالب  16فصل تنظيم ش��ده اس��ت .در هر بخش كتاب يك��ي از مؤلفهها مورد
بررس��ي قرار گرفته اس��ت و هر ي��ك از فصلهاي آن نيز با يكي از اص��ول يادگيري مغز /ذهن
شروع ميشود كه پژوهشها و درك كنوني درخصوص يادگيري را بهطور خالصه ارائه ميدهد.
وضعيت ذهني مناسب براي يادگيري؛ درگير شدن فراگيرندگان در تجارب پيچيدهي يادگيري ،و
پردازش فعاالنهي تجربه توس��ط فراگيرندگان ،سه مؤلفهي اساسي يادگيري معنيدار هستند كه
در اين كتاب دربارهي آنها سخن ميرود .مقدمهاي به هوشياري توأم با آرامش ،چگونگي كمك
محيط اجتماعي به ايجاد هوش��ياري توأم با آرام��ش ،عواطف و طرحيابي ،ديدن اجزا و تجزيهي
كل ،و نقش فيزيولوژي در يادگيري ،عنوانهاي برخي فصلهاي كتاب هستند.

 .380رمزي ،رابرت دي؛  501نكته براي معلمان؛ مرتضي مجدفر؛ تهران :قدياني،1387 ،
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• قطع :وزيري
• موضوع درسي :علوم تربيتي
• مخاطب :معلم
• كلمات كليدي :نكته /تدريس معلم /آموزش كودكان
چكي�ده :اجازه بدهيد ايمان به تدريس و ياد دادن ،اعمال ش��ما را هدايت كند .به دانشآموزان
خود نش��ان دهيد كه معتقديد همهي بچهها ميتوانند ياد بگيرند .در كالس معلم حرفهاي ،هيچ
دانشآم��وزي زيادي نيس��ت .در اين كتاب 501 ،نكته درب��ارهي راهبردهاي ياددهي -يادگيري،
نكتههاي مرتبط با كالس درس ،ارتباطات آموزش��ي -پرورشي با دانشآموزان ،مديريت كالس
درس ،كار با والدين ،توس��عهي مهارتهاي اختصاصي دانشآموزان ،انگيزش ،و ...در پنج فصل
ارائه شده است.

نمـــــایهها
عنوان
كلماتكليدي
پديد آورندگان
موضوع درسی
مخاطب
درهمكرد نام ناشر و عنوان کتاب
نام و نشانی ناشران
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تصميمگيري 333 ،223 ،16
تصوير 7
تعليم و تربيت 48
تعليم و تربيت ديني 50 ،48
تعليمات ديني 376
تغذيه 348 ،185
تغيير 83
تغييرات آب و هوا 100
تغييرات فيزيکي 72
تغييرات مواد 316
تغيير فصلها 32
تفريحات سالم 319
تفكر 270 ،234 ،196 ،97 ،9
تفكر انتقادي 18 ،16
تفكيك زباله 61
تقسيمات كشوري 44
تقويت كاركرد مغز 358
تكاليف درسي 351
تكامل 199
تلويزيون و آموزشوپرورش 283
تمثيل 76
تمدن 106
تمدن باستان 179
تمدن چين 89
تمدنهاي جهان 361
تمركز 250
تمرين 131 ،34
تمرين ذهن 358

تمرينها 174
تنفس 149
تواناييهاي شناختي 332
توانبخشي 202
توانمندي گروه در ارزشيابي 222
توربينهاي بادي 328
توزيع ثروت 302
تولد 236
توليد تيبا 138
توليد مواد آموزشي 104
توليدمثل 149
تيمور گورگاني 109
ثبت اختراعات 121
جاده 126
جاذبهي گراني 325
جامي 274
جانداران دريايي 165
جانوران 325 ،168 ،154 ،153 ،147 ،32
جانوران دريا 269 ،155
جدول 7
جزر و مد 355
جغرافي 304 ،262
جغرافياي طبيعي 32
جغرافياي يزد 374
جغرافيدانان ايران 216
جفتيابي 185
جاللالدين مولوي 242
جنبههاي قرآني 356
جنگ ايران و عراق 240 ،238
جنگل 164 ،157
جنينشناسي 149
جوانان 319
جهان 375 ،156
جهان هستي 137
جهانگرد 269
جيرفت 337
چاپ 377
چادر 85
چرخهي آب 328
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چرخهي زندگي 168
چهار فصل 60
چهارمحال بختياري 122
چيستان 123
چين 106 ،92
حافظه 307 ،117 ،97
حج 56
حدقه 77
حركت 267 ،33
حركت قارهها 86
حركتشناسي 37
حروف اضافه 314
حروف برجسته 309
حس بويايي 74
حسن بن علي(ع) 255
حسين خرازي 239
حشرهها 284 ،268 ،164 ،161 ،154 ،153 ،31
حضرت علي(ع) 139
حضرت فاطمه(س) 139 ،56
حضرت محمد(ص) 276 ،139
حفاظت از زمين 289
حفاظت خاك 24
حفظ محيطزيست 308 ،284 ،100 ،1
حقوق انسان 137
حقوق و امنيت كودكان 137
حكايت 248
حكايت اخالقي 87
حل مسئله 16
حمايت از يادگيري 78
حمل و نقل 126 ،261 ،253 ،203 ،158
حواس پنجگانه 66
حيات 168
حيات وحش 265 ،171
حيوانات 162 ،161 ،160 ،122
حيوانات دريايي 163
خاطرات 137
خاطره 371
خاك 329
خانواده 120

خدا 127
خداشناسي 303 ،233
خداوند 55
خزندگان 311 ،269 ،185 ،161 ،153 ،32
خشايارشا 94
خشم 334
خط بريل 309
خط تحريري 191
خط نستعليق 344 ،191 ،134 ،10
خطاي بينايي 77
خفاش 303
خالقيت 378 ،373 ،367 ،270 ،34 ،30
خالقيت در مدرسه 98
خواب مؤثر بر تحصيل 132
خواص 267
خواص آب 61
خواص ماده 33
خواندن 313 ،143
خودآگاهي 16
خودآموز خط تحريري 134
خودباوري 353 ،317
خودرو 136 ،126
خودسازي 184 ،83
خودسنجي 4
خودشناسي 137
خورشيد 208 ،86 ،61
خوشبختي 298 ،182
خوشنويسي 344 ،134
خويشتنداري 333 ،317
خياطي 85
خير و شر 298
داريوش 94
داستان 356 ،280 ،274 ،198 ،34
داستان آموزشي ،220 ،144 ،143 ،140 ،84 ،76 ،70 ،1
305 ،279 ،277 ،249
داستان تاريخي 227 ،189 ،133 ،129 ،109
داستان دو زبانه 141
داستان قرآني 376
داستان مذهبي 276 ،183 ،180 ،87
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داستانهاي آموزنده 278 ،125
داستانهاي تربيتي 73
داستانهاي فارسي 362 ،242 ،238 ،35
داستانهاي كليله و دمنه 278
داستانهاي كودكان 295
داستانهاي كهن پارسي 142
دانا 55
دانستن 21
دانش در جمهوري و امپراتوري 145
دانش در سپيدهدم تاريخ 145
دانش در عصر طاليي 145
دانش و فناوري 148
دانشاندوزي 201
دانشمند 375 ،309
دانشنامه 146
دايرةالمعارف ،160 ،159 ،151 ،150 ،91 ،45 ،43 ،2
 166 ،163ـ 262 ،254 ،173
دايرةالمعارف حيوانات 265
دايرةالمعارف فيزيولوژي 146
دايرةالمعارف كودكان 197 ،136
دايرةالمعارف كودكان و نوجوانان 89
دايناسورها 269 ،155 ،147
درس فارسي 142
درك هنري كودكان 349 ،287
درمان 299 ،202
دريا 162 ،157 ،5
درياي گرم 165
دستسازه 213
دستگاه بدن 168
دستگاه تنفس 66
دستگاه عضالني 37
دستگاه عضالني -اسكلتي 66
دستگاه گردش خون 66
دستگاهها 284
دستگاههاي بدن 236 ،149
دستور زبان 324 ،314
دستور زبان فارسي 178
دعا 128
دفاع از خود 130

دفاع مقدس 238
دما 325
دندان سالم 61
دنياي پيرامون ما 162
دنياي كودكان 124
دوچرخهسواري 181
دورهی ابتدايي 105
دورهي نوجواني 71
دوستيابي 336
ديو سفيد 275
ذخيره كردن اطالعات 7
رابطهي انسان و حيوان 137
راز بقا 185
راز و نياز با خدا 128
رافيگرافي 309
رانندگي اتوبوس 187
راه و رسم زندگي 333
راهآهن 126
راهبردهاي ياددهي و يادگيري 245
راهبردهاي يادگيري 188
راهكارهاي عملي 93
راهنماي آموزش 111
راهنماي آموزشي ،174 ،119 ،118 ،105 ،63 ،18 ،14
351 ،344 ،331 ،307 ،291 ،201 ،189
راهنماي مهارتهاي زندگي 18
راهنماي والدين 293
رايانه 297 ،197 ،111 ،14
رسانا و نارسانا 33
رستم 275
رستم و سهراب 141
رشد 199 ،17
رشد اجتماعي 17
رشد انساني 199
رشد تفكر 144
رشد ذهني كودكان 296
رشد شخصيت 281
رشد شناختي 17
رشد موجود زنده 66
رشد هيجاني 17

پایهی ششم ابتدایی 219

رفتار با كودكان 124 ،53
رفتار حيوانات 303 ،269
رفتار خطرآفرين 181
رفتار والدين با كودك 99
رنگ در نقاشی 349
رنگآميزي سفال 345
رنگها 164
روابط اجتماعي 336 ،298 ،16
روابط با شاگردان 321
روابط حرفهاي 346
روابط خانوادگي 23
روانشناسي 379 ،372 ،82 ،71 ،26 ،15
روانشناسي فردي 53
روانشناسي كودك 211
روبات 197
روبات پرنده 31
روباتها 203
روباتها در پزشکي 203
روباتهاي سيار 203
روحاهلل خميني 369
رود نيل 247
رودها 122 ،86
روش تحقيق 195
روش تدريس 250 ،105 ،104 ،12
روش حل مسئله 207
روش سقراط 270
روش يادگيري 12
روششناسي 256 ،206 ،12
روشهاي تحقيق 19
روم 179 ،172 ،160 ،92
روند تكاملي نقاشي 211
رويكرد دريافت هنري 95
رويكرد ساختگرايي 103
رويكرد فرهنگي 260
رويكرد ميان رشتهاي برنامهی درسي 246
رويكرد نوين تعليم و تربيت 29
رويكرد يادگيري گروهي 260
رهبر انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران 369
رهبر هند 300

رهبري آموزشي 346
رياضي 326 ،262 ،207 ،49
زباله 284 ،61
زبان 257
زبان ايما و اشاره 327
زبانآموزي 371 ،278 ،275 ،266 ،142 ،131
زحل 225
زردشت 58
زغال سنگ 328
زلزله 325 ،86
زمان 156
زمين 208 ،148 ،147 ،86 ،32
زمينشناسي 325
زنجيرهي غذايي 284 ،209 ،168 ،5
زندگي 61
زندگي پيامبر اسالم 87
زندگي جانداران 24
زندگي جانوران دريا 155
زندگي حيوانات 269
زندگي روي زمين 209
زندگي صلحآميز 353
زندگي مردم 46
زندگي مردم ايران 374
زندگي و مرگ 298
زندگينامه ،210 ،183 ،139 ،75 ،56 ،48 ،41 ،35
،341 ،309 ،279 ،255 ،241 ،240 ،231 ،230 ،221
375 ،356 ،352
زندگينامه امام سجاد(ع) 75
زندگينامهي امام دوازدهم 310
زيبانويسي 191
زيبايي 349 ،298
زيستشناسي 254 ،212 ،67 ،52
ژاپن 8
ساختار استخوان 37
ساختمان پوست 306
ساختمان چشم 77
ساختمان زمين 86
ساختمانسازي 269
ساختمانها 158
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ساختنگرايي 244
سازشناسي براي کودکان 200
سازگاري 185 ،168 ،16
سازه 214
سازهاي ايراني 200
ساسانيان 227
سالمندان 319
سايه 33
ستارگان 325 ،86
سخنان قصار 255
سرداران ايران 241
سرعت 355 ،267
سرگذشتنامه 377 ،251 ،229 ،216 ،215
سرگرمي 378 ،365 ،292 ،290 ،207
سرگرمي خالق 131
سرگرمي و داستان تخيلي 113
سرگرميهاي علمي 102 ،101
سعادت انسان 182
سعدي 341 ،73
سفر 219
سفر از مدينه به توس 363
سفرنامهنويسي 219
سقوط اجسام 355
سالمت رواني 368
سلمان فارسي 221
سلول 325 ،168
سلولهاي خورشيدي 328 ،51
سنايي غزنوي 274
سنجش و ارزيابي آموزشي 223
سنگها 325
سواد خواندن 305
سوخت فسيلي 61
سوختهاي فسيلي 328 ،51
سوسمارها 311
سهراب 275
سيارات 208
سيارهی زمين 171 ،156 ،159
سياست 235
سياستگذاري آموزشي 258

سیاوش 275
سيد جزايري 248
سيزده بهدر 354
سيستم عامل 272 ،112 ،13
سیل 269
شابلون 226
شاخص تربيت 228
شاعران ايراني 231
شاگردان 364 ،348
شاهان ايران 129
شاه عباس صفوي 229
شاهكار نقاشي 57
شاهنامه 275 ،198
شبكههاي غذايي 209
شبكهي رايانهاي 272
شتاب 355 ،267
شجرهنامه 177
شخصيت 298
شخصيت شناسي خوشنويسي 10
شخصيتهاي تاريخي 300
شركتهاي چندمليتي 302
شعر 50
شعر فارسي 128
شعر و ادب 217
شعرهاي دبستان 371
شغليابي 335 ،187
شكست و پيروزي 137
شكلگيري جهان 86
شگفتيهاي جهان 40
شگفتيهاي قرآن 114
شناخت 298
شناخت پرچم 79
شناخت جهان 42
شناخت در كودكان 144
شوراي معلمان 237
شهر 61
شهر سوخته 337
شهرزاد قصهگو 362
شهيد 240
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شهيد محمد مفتح 133
شهيدان خرمشهر 238
شهيدان دفاع مقدس 239
شيخ بهايي 341
شيمي 325
شيوهی آموزش 320
شيوهي تدريس 135
صبر 347
صحابه 221 ،180
صخره 165
صدا 33
صفات جنسي 72
صلح 182
صلح و جنگ 137
صلحطلبي 140
صنايعدستي 257
صنعت 253
صوت 284 ،267
ضرب سکه 220
ضرب و تقسيم 63
ضربالمثل 123
ضربالمثلهاي فارسي 186
طاووس 303
طبقهبندي 168
طبقهبندي اطالعات 7
طبيعت 304 ،257 ،86
طبيعت ايران 122
طراحي آموزشي 245 ،103
طراحي محتواي برنامهی درسي 246
طراحي و توليد خودرو 138
طرح برنامهي درسي 343
طنز 248
طوطي و بقال 249
طوفان 269
عادات و رفتار پرندگان 303
عالم 252
عبادت 128
عبرتآموزي 288
عدالت 137

عدد اول 63
عروس كوير 374
عزت نفس 333
عشاير 122
عشقورزي 333
عصر حجر 179
عقبماندگي تحصيلي 299
عقل و ارادهي انسان 137
عكاسي 118
عكس سه بعدي 118
عالمه 251
علم اليتناهي 127
علم مواد 254
علم و تجربه 158
علوم ،262 ،253 ،234 ،167 ،162 ،155 ،147 ،92 ،3
306 ،304 ،267
علوم اجتماعي 206 ،188 ،177
علوم تجربي 284 ،173 ،159 ،150 ،66
علوم تربيتي ،192 ،184 ،104 ،78 ،47 ،27 ،19 ،12
،372 ،367 ،332 ،320 ،301 ،283 ،258 ،246 ،222
379
علوم سياسي 235
علوم فيزيکي 254
علوم نظامي 52
علي صياد شيرازي 241
عليم 55
عمران روستايي 192
عنصرها 316
عوامل مؤثر بر تربيت 228
غار 157
غدير خم 70
غيبت 50
غيبت كبري 310
فارسي 307 ،264
فايل رايانهاي 13
فتوشاپ 13
فراشناخت 372 ،332
فراعنه 218
فرزندخواندگي 23
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فرضيهسازي 201
فرعون 247
فرفرههاي سنتي 259
فرقان 133
فرهنگ علوم تجربي 263
فرهنگ لغت فارسي 266
فشار رواني 175 ،107
فشار رواني كار 320
فشار رواني معلمان 320
فشار هوا 234
فشارهاي رواني 16
فصل 156
فصلها 162 ،86
فضا ،225 ،208 ،169 ،163 ،159 ،148 ،147 ،126
325 ،253
فضانوردان 269
فعاليت بدني 6
فعاليت گروهي 29
فعاليتمحور 145
فعاليتهاي جالب براي كودك 60
فعاليتهاي فوق برنامه 321 ،281 ،17
فقر 302
فقر فرهنگي 273
فقه جعفري 252
فلزات 329
فلزها 316
فلسفه براي كودكان 298 ،59
فلسفه براي كودكان و نوجوانان 294
فلسفه در دروهي ابتدايي 9
فلسفهي هنر 298
فلش 13
فن 118
فن نگارش 312
فناوري 272 ،271 ،262
فناوري آموزشي 104 ،103
فناوري مطالعه 370
فنر 33
فنون تدريس 205
فوايد سفر 219

فهرست ارزيابي 28
فيزيولوژي 236 ،108 ،65
فيلسوف 357
فيلم آموزشي 283 ،112
فيلم آموزشي در كالس درس 39
قارهها 162 ،46
قانون 137
قانون هابل 375
قدرت يادگيري 188
قرآن 276 ،247 ،170
قرآن و علوم طبيعي 40
قرن بيستم 302
قرون وسطي 172
قصه 247
قصه درماني 23
قصهپردازي 296
قصههاي آموزنده 274
قصههای قرآن 277 ،183
قضاوت اجتماعي 140
قضاوت اخالقي 295
قطار 126
قنات 280
قهرمان انقالب 133
قهرمانان 352
کاربرد مواد 329
کتاب درسي 286
کنترل خشونت 140
کنفرانس 195
كاتبان وحي 170
كار با رايانه 7
كار گروهي 350 ،18
كار گروهي در آموزشوپرورش 222
كاربرد رياضي 323
كاربردهاي پرچم 79
كاردستي 361 ،292 ،259 ،214 ،110 ،88
كاردستي با كاغذ 365 ،90 ،30
كارگاه آموزشي 373
كارگاهها 158
كاشان 322

پایهی ششم ابتدایی 223

كاشفان 375
كاغذ 329
كاغذ ابر و باد 226
كالبدشناسي انسان 146 ،65
كت و شلوار 85
كتاب درسي 193
كتاب دوزبانه 84
كتاب مرجع 266
كتيبه 94
كشش و رانش 33
كشفاالسرار 274
كشورها 46
كشورهاي اسالمي 92
كالس درس 373 ،135
كالس سالم 321
كالسداري 318 ،135 ،96 ،53
كليشه 226
كليله و دمنه 76
كم توجهي در كودكان پر تحرك 202
كمك به ديگران 62
كنترل رفتار 301
كندوكاو مشترك 59
كودكان 359 ،175 ،57 ،17 ،2
كورل دراو 13
كوهستان 157
كوهها 269 ،122
كهكشان راه شيري 375
كيخسرو 198
كيفيت فراگير 176
كيكاووس 275
كيهان 325
گازها 271
گاندي 300
گرافيك كامپيوتري 13
گرانش 267
گردآفريد 275
گردآوري دادهها 119
گرسنگي 302
گرم شدن زمين 209

گزارش 331
گزارشنويسي 22
گزيدهي آثار سعدي 217
گلستان 73
گلستان سعدي 274
گوارش 66
گوش 33
گياهان 325 ،284 ،168 ،154 ،147
گيرندههاي درد 306
گيرندهي نوري 77
الستيك 329
الكپشتها 311
المسه 306
النهسازي 32
اليهي ازون 289
لذت يادگيري 21
ماده 325 ،267
مارها 311
ماشينها 147
ماقبل تاريخ 172 ،156
مأموريت فضايي 225
مأمون 363
ماهيان 311
ماهيچه 236 ،149 ،36
مايعات 271 ،234
مبارزهی سياسي 369
متحركسازي 13
مثبتانديشي 353 ،317
مثنوي 242
مثنوي معنوي 249
مجتهد 252
محركهاي عملي 93
محلول 267
محمد بهشتي 48
محمد(ص) 356
محمدتقی بهار 341
محمود فرشچيان 35
محيط زيست 325 ،289 ،68 ،60 ،24
محيط كالس 82
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مخترعان 377 ،375 ،215
مد 85
مدارا 140
مددكاري اجتماعي 62
مدرسه 54
مدرسهها 176
مدرسهي هوشمند 318
مدل استخوانبندي 36
ِ
مدل مفهومي 194
مديريت 176
مديريت استرس 301
مديريت دانش 318
مديريت كالس 321 ،273 ،223 ،78
مديريت و سازماندهي 176
مديريت و سازماندهي آموزشي 237
مديريت هيجانات 16
مربيگري 340
مردمان 147
مرزبانبن رستم 274
مرزباننامه 274
مرگ و زندگی 137
مسئله و تمرين 315
مسئوليتپذيري 353
مسابقات رياضي كانگورو 323 ،315
مسافرت 219
مسند 324
مشاركت در مديريت 346
مشاركت معلمان 237
مشاركت والدين 281
مشتري 225
مشكالت رفتاري كودكان 99
مشكالت رفتاري نوجوانان 273
مشكالت عاطفي 116
مصاحبه 195
مصر 179
مصر باستان 218 ،172 ،92
مصرف بهينهي انرژي برق 68
مضرب 326
مطالعات اجتماعي 115 ،100

مطالعه و فراگيري 120
مطالعهی تطبيقي آموزش 260
معجزه 170
معلم 18
معلمان 346 ،321 ،250
معلوالن 319
معلوليت 327
معما 123
مغز انسان 379
مفاخر 257
مفهوم تربيت 228
مقابله با استرس 38
مقابله با خشونت 353
مقاله 331
مقسومعليه 326
ملخ 303
منابع انرژي 328
منابع توليد انرژي 61
منافقان 356
منظومهي شمسي 325 ،169
مواد 329
مواد معدني 325
موانع يادگيري 370
موتورها 271
موجود زنده 168
موجودات زنده 86
مورچه 303
موزهي ايران باستان 338
موزهي ملي ايران 338
موسي(ع) 247
موسيقي 122
موفقيت 84 ،83
موفقيت آموزشي 223
موفقيت تحصيلي 190 ،120 ،116
موفقيت تحصيلي و شغلي 368
موفقيت شغلي 184
مولوي 341 ،249
مهار خشم 130
مهار هيجان 368
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مهارت اجتماعي 15
مهارت تحصيلي 117
مهارت فكر كردن 131
مهارتهاي اجتماعي 333 ،293 ،18
مهارتهاي اجرايي 332
مهارتهاي ارتباطي 54
مهارتهاي پرواز 31
مهارتهاي تحصيلي 317
مهارتهاي حافظه 358
مهارتهاي حركتي 199
مهارتهاي رياضي 207
مهارتهاي زندگي ،68 ،62 ،38 ،22 ،21 ،20 ،17 ،16
،352 ،335 ،333 ،295 ،261 ،182 ،137 ،97 ،96 ،69
378 ،353
مهارتهاي شناختي 372
مهارتهاي يادگيري 283
مهرهداران 265
مهندسي ترافيك 335
ميبدي 274
ميرزا كوچكخان 339
ميني بسكتبال 340
نابينا 309
ناتوانيهاي يادگيري 273
نارسانويسي 307
ناشنوايي 327
ناصرخسرو 341
نانو روبات 203
نپتون 225
نجوم 173
نرمافزار ورد 297 ،111
نسبت و تناسب 342
نشست كالسي 96
نشستهاي كالسي اثربخش 54
نظام آموزشي ايران 313
نظامهاي آموزشي 244
نظامي گنجوي 274
نظريهپردازي 343
نظريهها 15

نظريههاي رياضي 290
نقاشان ايراني 35
نقاشان بزرگ 349 ،287
نقاشان هلندي 41
نقاشي 14 ،13
نقاشي كودكان 211
نقد و تفسير اثر هنري 287
نقش فرش 35
نقشبرجسته 94
نقشه 45 ،42
نقشها 357
نقشهي جغرافيا 44
نقشهي سياسي 44
نكته 380
نگارش متن 7
نگاه كردن 330
نگهداري دندانها 61
نمايشنامهي دانشآموزي 350
نمايشنامهي كودكان 347 ،308 ،288
نمايشنامهي منظوم 288
نمونهپژوهي 258
نوآوري 373
نوجوانان 175
نوجواني 72
نور 325 ،284 ،267 ،33
نور در نقاشی 349
نوروز 354
نوزاد جانوران 155
نويسندگان ايراني 231
نويسندگي 331
نهجالبالغه 303 ،127
نهضت جنگل 339
نيازهاي كودكان 293
نيرو 267 ،33
نيروگاه آبي 328
نيروي جاذبه 355
نيروي مغناطيسي 325
نيروي مقاومت 355
واژهنامه 264 ،263
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واقعهی كربال 180
واكنشهاي شيميايي 316
وايتهد 357
وب 282
ورزش 359 ،358 ،319
وزن 355
وفاي به عهد 347
ويژگيهاي دانشآموزان ابتدايي 47
ويژگيهاي عاطفي و اجتماعي دانشآموزان 25
ويندوز 297 ،112 ،14
ويندوز ايكس پي 13
هخامنشيان 94 ،58
هدف 333
هدفها 357
هرات 109
هزار و يك شب 362
هفت اورنگ 274
هميار طبيعت 1
هنجار مرجعي 4
هند 106
هندسه 174
هنر 361 ،205 ،57
هنر براي کودکان 64
هنر تا زدن كاغذ 30
هنر چاپ 226
هنرمندان برجسته 57
هوش 196
هوش اخالقي 293
هوش موسيقيايي 64
هوش هيجاني 368 ،96 ،82 ،20
هوشهاي چندگانه 318 ،307
ياددهي ـ يادگيري 379 ،47 ،27 ،25
يادگيري 256 ،213 ،97
يادگيري بهتر 117
يادگيري چگونه ياد گرفتن 372
يادگيري همراه با بازي 307
يافتن اطالعات 7
يوسف(ع) 376
يونان 179 ،106 ،92

يونان باستان 172
يه قل دوقل 285
14 Email
14 Excel
297 ،111 ،14 word
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پديدآورندگان
آبروي ،غالمرضا 210
آبيار ،نرگس 362
آتشينجان ،تبسم 179
آدامز ،سيمون 160 ،148
آذريزدي ،مهدي 374
آرنولد ،نيك 3
آزادمهر ،آزاده 102
آزموني ،عاليه 269
آشتياني ،مهدي 180
آقاجاني ،زري 351
آقاحسيني ،تقي 318
آقازاده ،محرم 343
آقازاده ،جميله 116
آقازاده ،محرم 283 ،192 ،104 ،103
آكسالد ،كريس 355 ،329 ،316 ،51
آلمن ،باربارا 293
آلمن ،توني 31
آيراسيان ،پيتر 223
ابراهيم حقي اوغلو ،بلقيس 183
ابراهيمي ،جعفر 310 ،249
ابراهيمينژاد ،مهران 41
احمدي ،احمد 254

احمدي ،پروين 246
ارجمند ،آريا 67
ارجمند ،محسن 67
جواليي ،ارغوان 375
اسپنسر ،مارتين 340
اسپيلزبري ،ريچارد 355
استامپ ،كارولين 254
استيل ،فيليپ 179
اسدي ،الهام 327
اسكندري ،اعظم 344
اسكولز ،كاترين 182
اصالني ،نويد 214
افضلي ،محمدرضا 280
اقبالزاده ،شهرام 300
اكبرلو ،منوچهر 350 ،148
الوندي ،حسين 254 ،108
الوندي ،عزتاهلل 133
اليوت ،جين 171
اميربيكزاده ،عفت 172 ،151
اميريان ،داود 238
اميرينيا ،كوروش 45
اميني سميرمي ،شكراهلل 80

اودانل ،ليام 209
اوكانر ،باربارا 309
اهوازيان ،زهرا 99
ايرايي ،حسين 163
ايزدي ،سپيده 160
بابايي ،عليرضا 134
باتل ،گيل 204
بارسوتي ،الئو نورا 236
بال ،جكي 325
بالستر ،كالوس 93
بامداد ،بابك 142
بايرامي ،محمد 255
بحرالعلومي ،محمدحسين 219
بختياري دانشور ،داود 241
بخش تحقيقات و مطالعات جغرافیایی
مؤسسهی سحاب 44
بخشعليزاده ،شهرناز 204
بديعي ،محمدالزمان 207
برآبادي ،محمود ،261 ،187 ،181
335
برادري ،احمد 247
براون ،سالي 78
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برايان ،وارد 163
برچ ،جوآن جوهانسن 377
برزوينيت ،ناهيد 208
برغاني ،عباس 46
برگر ،انزس 113
برني ،ديويد 146
برنيفيه ،اسكار 298
بروكهارت ،سوزانام26 .
بريجمن ،راجر فرانسيس 271
بريستو ـ بووي ،دارل 83
بريسون ،بيل 366
بالرد ،كارول 329 ،33
بندر ،ليونل 311
بوشان ،جورج 343
بول ،جین 292
بومون ،اميلي 169
بهادرزاده ،مامك 135
بهبودي ،منيژه 23
بهروزكيا ،كمال 197 ،136
بهمئي ،ليال 245 ،47
بهمن ،شهناز 82
بهمنآزاد ،مرتضي 317
بيد گرابر ،برند 378
بيروتي ،منيرالدين 221
بيسكوپ ،آگنيشكا 209
بيشور ،جرج 92
بيگدلي ،شعله 222
بيلي ،ژاك 150 ،66
بينگهام ،كارولين 173
پارسينژاد ،كامران 341
پاركر ،استيو ،167 ،161 ،159 ،151
203 ،168
پريرخ ،زهره 338
پگاه راد ،بهمن 257 ،94
پنتوس ،ار235 .
پندي ،زهره 326 ،323 ،63
پورثاني ،مريم 60
پورعباسي ،عطاءاهلل 348 ،132 ،38
پورمقدم ،محمد 340

پوروهاب ،محمود 274 ،220 ،129
پوستپرداز ،محمدجواد 118
پيج ،جيسون 42
پيكمال ،ميشل 125
تامس ،ريچارد 179
تانر ،هوارد 4
تبريزي ،رضا 191
تقوي ،هادي 330
تقيزاده ،هادي 30
تمپلر ،ريچارد 184
توراني ،حيدر 194 ،176
تيلور ،پيتر 192
تيموري ،قاسم 213
جانسون ،اسپنسر 84
جانسون ،ديويد دبليو 222
جزايري ،عليرضا 16
جعفرزاده ،ناصر 42
جعفري ،زهرا 268
جاللي فراهاني ،مجيد 93
جمشيدي ،نعمت 86
جمعي از نويسندگان 265
جنگينز ،بگيجي 81
جنگينز ،تري 262
جواديان ،مسعود 337 ،58
جوزي ،حسين 205
جواليي ،ارغوان 218
جونز ،سونيا 4
جهانبخش؛ زهرا 367
جهانگيري ،مينا 81
جهانگيري ،مظفر 73
جهانيان نجفآبادي ،امير 378 ،332
چارمن ،اندي 166
چنسلر ،دبورا 147
چوبينه ،مهدي 45
چهرگان ،مريم 287
چيزم ،جين 212
چيني ،آرنولد 283
چيني ،مارتا 131
حاجياسحاق ،سهيال 12

حاجيحسيننژاد ،غالمرضا 54
حامدي آزاد ،شادي 353 ،68
حداد ،وادي 258
حسني ،محمد 190
حسين خانزاده فيروزجاه ،عباسعلي 15
حسينزاده ،محمد 10
حسيني ،افضلالسادات 373
حسيني ،علي 231
حسيني ايرج ،جاللالدين 25
حقپرست فروحي ،ثريا 254
حوريزاد ،بهمن 256
حيدري ابهري ،غالمرضا 170 ،87
حيدري ،خدابخش 299
خاكسار ،سعيد 184 ،78 ،84 ،83
خان ،ثانياثنين 376
خداجو ،فروزنده 122
خرازي ،جعفر 178
خليلي كسمايي ،طاهره 278
خويي ،رويا 154 ،115 ،85ـ 158
خيرانديش ،عبدالرسول 106
دال ،كريستين 290
دالگليش ،شارون 24
دانشفر ،حسين 325 ،263 ،18
داودآباديفراهاني ،فاطمه 365
داهي ،محمدرضا 209 ،100
درايكورس ،رودولف 273 ،53
دلآرا ،داريوش 79
دالالندر ،بنوا 165 ،153
دمي 300
دنيلسون ،شارلوت 346
دواي ،تاكهاو 8
دو گيبرت ،فرانسواز 152
دهستاني ،منصور 333
ديناروند ،حسن 244
رائوم ،اليزابت 89 ،51
رابينز ،دري 226
راد ،مسعود 233
رادمهر ،محمدرضا 198
رايشهارت ،هانس 136
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رجبزاده ،شهرام 33
رجبيزاده ،زهرا 91 ،43
رجبينژاد ،رويا 6
رحيمي تهراني ،نيلوفر 307
رحيمينژاد ،ويدا 360
رزاقي كاشاني ،مهدي 284
رستگار ،طاهره 105 ،26
رستگارپور ،حسن 82
رشتچي ،مژگان 59
رضائي راد ،مجيد 146
رضازاده ،حميدرضا 188
رضايي ،منيره 95
رفيعي فرد ،الهام 312
رمزي ،رابرت دي 380.
روحافزا ،سعيد 242
روحي ،عليرضا 273 ،53
رودسري ،حسين 48
روكا ،نوريا 177
رومين ،ترور 175
روني ،آن 7
رؤوف ،علي 283
رهنمايان ،مهناز 137 ،21
زارعي ،ميعاد 98
زيباكالم ،فاطمه 357
زيگلر ،ژان 302
ژالي ،هنگامه 306 ،77 ،74
ساداتيان ،اصغر 72 ،71
ساكي ،رضا 224
ساالري ،حسن ،145 ،92 ،51 ،32
270 ،166 ،147
سالم ،سودابه 64
سالوي ،آندرو 185
ستار ،معصومه 1
ستاري جاويد ،عرفان 182
سراجي ،فرهاد 282
سرايي ،جاويد 206 ،119
سركار آراني ،محمدرضا 260 ،8
سرمد ،غالمعلي 9
سلطاني ،مسعود 159

سليقهدار ،ليال 201
علويمقدم ،بهنام 231
شاپيرو ،الرنس 107
عليزاده ،حميد 273 ،53
شارمن ،آندرو  158 ،156 ،155 ،154عميق ،مجيد ،126 ،89 ،52 ،31 ،2
شاماني ،محمدعلي 331
،316 ،253 ،225 ،203 ،185 ،168
شاو ،رون 270
355
شاهري لنگرودي ،جليل 144 ،23
عياري ،عليرضا 40
شپرد ،نلي 292
غبرايي ،طاهره 285
شجرات ،ندا 97
غروي ،امان نفس 28
شريفان ،احمد 22
غالمرضايي ،حميدرضا 271
شريفان ،امين 22
غالمرضايي ،غالمرضا 138
شريفي ،ليال 107
فاتحي ،مهناز 5
شفيعي ،الهام 334
فارينگتن ،كارن 36
شفيعي ،شهرام 277
فتاحي ،حسين 275
شفيعي ،مجيد 248
فتح آبادي ،جواد 123
شوارتز ،ليندا 62
فتحي ،سپيده 345
شهبازي ،مهدي 359
فتوحي ،شهرزاد 353 ،62 ،24
شهرتاش ،فرزانه 59
فرانسوا ،ميشل 61
شهيدي ،گيتي 232
فرخمهر ،حسين 364 ،291 ،124
شيخ ،عبدالرضا 162
فرسايي ،داريوش 112 ،111
شيخ ،محمود 199
فرشچي ،محمدجواد 96
صاعلي ،شهناز 252
فرود ،فرناز 293
صالحي طالقاني ،امير  376 ،262 ،157فروزش ،كيان 235
صالحي ،نصراهلل 189
فضليخاني ،منوچهر 195
صفائي ،ناهيد 352
فقيري ،امين 217
صيادلو ،سعيد 370
فكور ،اصغر 240 ،239
ضرغاميان ،مهدي ،165 ،153 ،125
فالحتي نوين ،تینا 370
302 ،266 ،264
فلچر ،آلن 287
طائب ،زهره 292
فيروزبخت ،مهرداد 301 ،17
طاقديس ،سوسن 356
فيروزي ،رحمت 317
طاهري ،مرتضي 199
فيشر ،رابرت 144 ،143 ،9
طهماسبي ،شهرزاد 359
قادر ،سيامك 315
عابدي ،احمد 372 ،332 ،202
قاسمي ،رضا 286
عابدي كرجيبان ،زهره 39
قاسمي نيكمنش ،ملكدخت 113
عاقلتر ،سعيده 167
قاليباف ،قاسم 164 ،161
عباسي ،محمدعلي 13
قربانزاده ،علي 4
عبدالهي ،حوريه 322
قرباني ،مهدي 174
عسگري ،مهناز  ،264 ،169 ،152 ،61قرهداغي ،اكبر 371
266
قندهاري ،احمد 377 ،309 ،215
عظيمي ،ارشاد 358
قوام ،علي 202
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كازراني ،مينا 11
كاشف ،ميرمحمد 319
كاظم ،احسان 271
كاظمي ،سحر 36
كاظمي ،فهيمه 93
كانون انديشه جوان 369
كاواشيما ،ريوتا 358
كاوندي ،فاطمه 349 ،57
كاوياني ،زينب 342
كتل ،پاتريك 89
كچاني حصاري ،حجت 313
كرامتي ،هادي 223
كربي ،مانا 215
كردستاني ،محمد 236
كرسول ،جاندبليو 206
كرك ،سميوئل الگزاندر 299
كرمپتن ،ويليامجي 79
كرمي ،رمضان 281
كروبي ،هايده 69
كرود ،رابين 253 ،126
كريمداديان ،عليرضا 304
كريمي ،رضا 329 ،328
كريميان ،رامين 37
كفاش ،حميدرضا 39
كالوس ،پتر 197
كلهر ،فريبا 128 ،50
كليت ،مري 119
كم ،فيليپ 59
كواشي ،فاطمه 324 ،314
كوته ،راينر 2
كورن ـ مولر ،آندرئاس 243
كوروساوا ،يوكيكو 110
كوولي ،سو  97ـ 99
كيامنش ،عليرضا 222 ،206 ،119
كينگ ،كالين 171
گاردينر ،توني 49
گاف ،جكي 269 ،172 ،157
گانري ،آنيتا 157 ،91 ،45 ،43
گرامي ،محمدحسن 196

گراهام ،يان 267 ،225
گرگانبيك ،مصطفي 86
گرين ،جين 149
گالور ،دیوید 284
گلنن ،ويل 368
گودرزنيا ،محدثه 251 ،35
گودرزي ،ابوالفضل 6
گوهري ،ملكجمشيد 234
گيئوره ،ماري رنه 169
گيليان ،ولف 349 ،330
گيويان ،عصمت 339
البه ،بريژيت 137 ،21
الو ،كري 254
لچر ،دنيس بي 23
لطفيپور ،ليال 143
لوئيس ،باربارا 352
لوت ،سارا 328
لودو ،واليري 46
لولين ،كلر 32
ماتين ،كارمه 41
مادح خاكسار ،مسعود 171
مارش ،جيمز 289
مافيني ،هلن 82
ماگنوس ،هانس 113
مالكي راد ،شاهين 121
مبيني ،شيوا 336
مجدفر ،مرتضي ،305 ،76 ،54 ،34
380 ،351
محبوبي ،اعظم 354
محسنپور ،بهرام 19
محمدي باغماليي ،حيدر 321
محمدي روزبهاني ،كيانوش ،117
120
محمدي ،فاطمه 42
محمدي ،زهرا 162
محمودكاليه ،سهيال 81
مدرسي قزويني ،سعيد 212
مرادحاصل ،امير 139
مرکز فرهنگي آسيا /اقیانوسیه یونسکو

104
مزاريجاللي ،عبدالرضا 259 ،88
مزيناني ،محمود 361 ،226 ،7 ،3
مزيناني ،نونا 11
مسرت ،حسين 374
مسگر ،مهدي 162
مشاري ،مرجان 177
مشهدي عباس ،امير 350
مظاهري ،سمانه 101
مظفرنژاد ،فاطمه 65
مظفري ،عباسعلي 29
معتمدي ،اسفنديار 230
معتمدي ،وحيد 346
معركنژاد ،رسول 211
معزي متين ،سيمين 311
معيني ،مهدي 303 ،127 ،90 ،55
مقصودي ،سوده 14
مالمحمدي ،مجيد 279 ،276 ،109
ملحاني ،پريوش 245
ملك ،هما 297 ،272
ملكي ،توكا 349
ملكي ،حسن 228
ملكي ،فاطمه 200
مودودي ،محمدناصر 347 ،308 ،288
مورـ مالينوس ،جنيفر 327
مورداك ،كت 18
مورگان ،بن 254
مورگان ،سالي 284 ،100
مهاجراني ،محمد 363
مهديان ،نيلوفر 289
مهرابيزاده هنرمند ،مهناز 4
مهرورز ،مينا 290 ،243
ميركياني ،محمد 186
ميكلتويت ،لوسي 349 ،57
ناجي ،سعيد 295 ،294
نادري ،ناصر 70 ،56
نادري مزجين ،افشين 216
ناصري ،محمد 75
ناظميان ،رضا 86
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ناكامورا ،ريموند ام321 .
نامكا ،لين 20
نامال كين ،رنيت 379
نايلور ،استوارت 105
نباتي ،رضا 114
نجفي ،عبدالمجيد 229
نصراللهي ،منيژه 227
نصيرنيا ،حسن 175 ،130
نعلبندي ،مهدي 183
نقيه ،مجيد 250
نلسن ،جين 96 ،54
نوروززاده ،رضا 192
نوري امامزادهاي ،اصغر 379
نوريان ،محمد 193
نوزرآدان ،مريم 131
نيراحمدي ،آرزو 298
نيكلسون ،سو 361
نيكوگفتار ،منصوره 368
وارد ،برايان 37
واس ،لويس اس .ار360 .
واكر ،جين 164
واالس ،هالي 168
والكر ،ريچارد 65
وان كليف ،جانيس پرت 268 ،207
وايز ،جيم 145
ورديك ،اليزابت 130
ورنون ،آن 17
وليزاده ،ماهان 140
ونهيچ ،ماري آن 60
ويليامز ،جولي 232
ويليامز ،مري ال301 .
وينستون ،رابرت 67
هارتني ،اليزابت 320
هارلو ،رزي 284
هاول ،لورا 208
هردمن ،شارلوت 179
هريس ،نيكوالس 162
همايونروز ،پريسا ،150 ،149 ،66
267 ،159

همتي ،اسماعيل 296
هوبارد ،ران 370
هير ،توني 5
هيرادفر ،پريچهر 320
هيلر ،رجينا 188
يارعلي ،جواد 27
ياماس ،آندريو 86،40
يانگ ،جاني 135
يعقوبيان ،محمد 110
يوسفزاده ،ناهيد 141
يوسفي ،نصرتاهلل 20
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موضوع درسی
تربيت بدني
359 ،340 ،285 ،199 ،181 ،93 ،6
تعليم و تربيت ديني
،87 ،81 ،75 ،70 ،56 ،55 ،50 ،40
،220 ،210 ،183 ،139 ،128 ،127
،276 ،255 ،252 ،251 ،247 ،233
،363 ،356 ،310 ،303 ،279 ،277
376
تفكر و پژوهش
،195 ،144 ،143 ،119 ،98 ،97 ،59
،294 ،282 ،270 ،224 ،206 ،201
370 ،367 ،358 ،305 ،295
رياضي
،207 ،204 ،174 ،131 ،113 ،63 ،49
342 ،326 ،323 ،315 ،290 ،213

زبانآموزي
،141 ،134 ،131 ،125 ،123 ،73
،217 ،198 ،186 ،180 ،178 ،142
،261 ،249 ،248 ،242 ،231 ،219
،286 ،278 ،275 ،274 ،266 ،264
312 ،307 ،291ـ ،331 ،324 ،314
371 ،362 ،360 ،341
علوم تجربي
،51 ،37 ،36 ،33 ،32 ،31 ،5 ،3 ،2
،86 ،77 ،74 ،67 ،66 ،65 ،61 ،52
،149 ،146 ،108 ،105 ،102 ،101
،161 ،155 ،154 ،153 ،151 ،150
،173 ،168 ،167 ،166 ،165 ،163
،212 ،209 ،208 ،203 ،197 ،185
،254 ،253 ،243 ،236 ،234 ،225
،271 ،269 ،268 ،267 ،265 ،263
،328 ،325 ،316 ،311 ،306 ،284
366 ،355 ،348 ،329

علوم تربيتي
،23 ،22 ،20 ،19 ،12 ،11 ،9 ،8 ،4
،47 ،39 ،34 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25
،95 ،84 ،83 ،82 ،78 ،76 ،54 ،53
،124 ،120 ،107 ،104 ،103 ،99 ،96
،190 ،188 ،184 ،176 ،140 ،135
،205 ،202 ،196 ،194 ،193 ،192
،245 ،244 ،237 ،228 ،223 ،222
،273 ،260 ،258 ،256 ،250 ،246
،317 ،301 ،299 ،293 ،283 ،281
،343 ،332 ،321 ،320 ،319 ،318
،373 ،372 ،364 ،357 ،351 ،346
380 ،379
قرآن 170 ،114
كار و فناوري
،111 ،91 ،79 ،60 ،24 ،14 ،13 ،7 ،1
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،138 ،136 ،126 ،121 ،118 ،112
،280 ،272 ،215 ،214 ،203 ،148
377 ،309 ،297
كتابهاي مرجع
،148 ،147 ،91 ،79 ،46 ،45 ،43
،155 ،154 ،153 ،151 ،150 ،149
،162 ،160 ،159 ،158 ،157 ،156
،264 ،262 ،171 ،170 ،169 ،164
304 ،266
مطالعات اجتماعي
،130 ،115 ،100 ،85 ،61 ،42 ،32
،302 ،269 ،235 ،187 ،177 ،175
368 ،354 ،337 ،335
مطالعات اجتماعي (تاريخ)
،92 ،91 ،89 ،80 ،79 ،58 ،48 ،35
،145 ،133 ،129 ،109 ،106 ،94
،221 ،218 ،216 ،189 ،179 ،172
،239 ،238 ،231 ،230 ،229 ،227
،339 ،338 ،322 ،300 ،241 ،240
375 ،374 ،369
مطالعات اجتماعي (جغرافيا)
257 ،122 ،46 ،45 ،44 ،43
مهارتهاي زندگي
،68 ،62 ،38 ،21 ،18 ،17 ،16 ،15
،137 ،132 ،117 ،116 ،72 ،71 ،69
،333 ،327 ،298 ،289 ،232 ،182

378 ،353 ،352 ،336 ،334
هنر
،110 ،90 ،88 ،64 ،57 ،41 ،30 ،10
،259 ،226 ،211 ،200 ،191 ،134
،330 ،308 ،296 ،292 ،288 ،287
،361 ،350 ،349 ،347 ،345 ،344
365
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مخاطب
دانشآموز پايهي ششم ،13 ،10 ،7 ،5 ،3 ،2 ،1
30 ،24 ،21 ،16 ،14ـ 40 ،38ـ 49 ،46ـ 55 ،52ـ ،58
60ـ 79 ،77ـ85 ،81ـ 100 ،94ـ 109 ،106 ،102ـ ،118
121ـ 125 ،123ـ 136 ،134ـ 145 ،143ـ 177 ،175ـ
185 ،183ـ ،203 ،201 ،200 ،198 ،197 ،195 ،188
207ـ 212 ،210ـ 229 ،227 ،225 ،221ـ 238 ،236ـ
247 ،243ـ 251 ،249ـ 261 ،259 ،257 ،255ـ ،269
274 ،271ـ 287 ،284 ،280ـ ،298 ،297 ،295 ،292
300ـ 308 ،306 ،304ـ 314 ،311ـ ،324 ،322 ،316
327 ،325ـ 335 ،331ـ ،345 ،344 ،342 ،341 ،339
352 ،350 ،349 ،347ـ 360 ،358 ،356ـ 365 ،363ـ
374 ،370ـ 378
دانشجويان تربيت معلم ،104 ،103 ،21 ،19 ،12
،244 ،228 ،222 ،206 ،194 ،192 ،176 ،137 ،119
358 ،343 ،320 ،298 ،283 ،282 ،246
مدير ،222 ،194 ،192 ،184 ،176 ،104 ،103 ،84 ،83
358 ،343 ،318 ،282 ،246 ،237 ،228

مشاور 358 ،298 ،228 ،137 ،107 ،21
معلم 9 ،8 ،6 ،4ـ 15 ،12ـ 20 ،18ـ 25 ،23ـ 32 ،29ـ
،81 ،78 ،76 ،72 ،71 ،59 ،58 ،54 ،53 ،48 ،47 ،39 ،34
95 ،93 ،89 ،82ـ 103 ،99ـ ،124 ،119 ،108 ،107 ،105
133ـ 189 ،182 ،178 ،176 ،144 ،139 ،136ـ ،197
204 ،202 ،199ـ 221 ،215 ،211 ،206ـ ،226 ،224
244 ،240 ،237 ،231 ،228ـ ،256 ،251 ،250 ،246
،283 ،282 ،281 ،273 ،272 ،270 ،263 ،260 ،258
،305 ،299 ،298 ،296 ،294 ،293 ،291 ،286 ،285
312 ،307ـ 317 ،314ـ 332 ،326 ،324 ،323 ،321ـ
،359 ،357 ،351 ،350 ،346 ،343 ،340 ،339 ،334
370 ،367 ،366 ،364ـ 377 ،373ـ380
والدین ،99 ،98 ،93 ،81 ،76 ،72 ،71 ،23 ،21 ،15
،351 ،348 ،332 ،319 ،293 ،144 ،124 ،120 ،107
298 ،281 ،378 ،367 ،358
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درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب
آبشن
 .278قصههايي شيرين از كليله و دمنه
آراد كتاب
 .47الگوهاي نوي��ن ياددهي و يادگيري :با تأكيد بر دورهي
ابتداي��ي؛  .245طراح��ي آموزش��ي :مفاهي��م ،رويكردها و
راهبردها
آفرينگان
 .61باگامهاي كوچك؛  .125حكايتهاي فلس��في براي با
هم بودن؛  .302گفتوگو با پس��رم دربارهي گرس��نگي در
جهان
آميس
 .46اطلس كودكان

پژوهشگر تربيت كنيم ؟ راهنماي گام به گام آموزش فرايند
پژوهش؛  .192راهنماي برنامهريزي درسي مشاركتي؛ .206
روشه��اي پژوه��ش تركيبي؛  .222س��نجش فراگيران در
گروهها :ارتقا ،مسئوليتپذيري گروهي و پاسخگويي فردي؛
 .228ش��اخصهاي تربي��ت؛  .244طراحي آموزش��ي براي
اثربخش��ي تدريس؛  .246طراحي و س��ازماندهي محتواي
برنامه درس��ي؛  .282كاربرد ابزاره��اي اينترنتي در آموزش
و پژوهش راهنماي اس��تفاده از اينترنت براي اعضاي هيات
علمي دانش��گاهها و...؛  .283كارب��رد تلويزيون در آموزش؛
 .343نظريه برنامه درسي
ابتكار دانش
 .30اريگامي (كار با كاغذ)؛  .286كتاب جامع امالي فارسي
س��ال اول دورهي راهنماي��ي تحصيل��ي مطاب��ق با آخرين
تغييرات كتاب درسي

آوين
 .135خودآم��وز معلم��ان 120 :نكتهي مهم ب��راي ادارهي
كالس

ابوعطا
 .195راهنم��اي عمل��ي پژوه��ش (روش تحقي��ق) ويژهي
دانشآموزان پيش از دورهي راهنمايي و راهنمايي تحصيلي

آييژ
 .103تكنولوژي آموزش��ي ب��ر پايه رويكرد س��اختگرايي؛
 .104تكنول��وژي آموزش��ي :راهنماي توليد مواد آموزش��ي؛
 .113ج��ن اعداد :ماجراي رياضي؛  .119چگونه فراگيران را

اسحاق
 .111جعب��هي آم��وزش  2010( Word Microsoftـ
 ) 2007ب��راي كودكان و نوجوان��ان؛  .112جعبهي آموزش
مفاهيم پايه ويندوز  XPبراي كودكان و نوجوانان
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اف�ق؛  .126حمل و نقل؛  .147دانشنامهي نوآموز :آن چه
دانشآموز بايد بداند؛  .253علم در قرن ( 21مجموعه)
امرود
 .34ازوپ در كالس درس :بازيها ،فعاليتها و پژوهشهاي
خالقيت محور بر مبناي تمثيلها و افس��انههاي ازوپ؛ .54
انضب��اط مثب��ت در كالس درس :طرح��ي ب��راي پرورش
دانشآموزان بر مبناي مهارتهاي زندگي و هوش هيجاني؛
 .76بيدپا در كالس درس :بازيها ،فعاليتها و پژوهشهاي
خالقيت محور بر مبناي تمثيلها و افسانههاي كليه و دمنه
براي توسعه س��واد خواندن در ميان دانشآموزان دبستاني؛
 .305الفونت��ن در كالس درس :بازيه��ا ،فعاليته��ا و
پژوهشهاي خالقيتمحور بر مبناي تمثيلها و افسانههاي
الفونتن؛  .351نوآوري در يادگيري با تكاليف درسي خالق،
راهنمايي براي آموزگاران ،پدران و مادران
انجمن اوليا و مربيان
 .281كارآمدي فعاليتهاي مكمل و فوق برنامه بر يادگيري
انديشه معاصر
 .107تمرين ايجاد آرامش و كاهش فش��ارهاي رواني براي
كودكان

براي فردا
 .38اس��ترس از منظ��ر دانشآم��وزان؛  .132خ��واب مؤثر،
تحصيل اثربخش؛  .348نكتههايي پيرامون تغذيه و تحصيل
برترين انديشه
 .332مهارته��اي اجراي��ي در مدرس��ه :برنامهري��زي،
س��ازماندهي ،مديريتزمان ،توجه ،حافظه و فراشناخت در
انج��ام تكاليف درس��ي؛  .372يادگيري چگون��ه يادگرفتن:
مهارتهاي شناختي و فراشناختي يادگيري
برجيس
 .168دايرةالمعارف فرايندهاي حيات
برگ نو
 .10آموزش خط تحريري
بهتدبير
 .20آموزش هوش هيجاني به كودكان :پنجاه تمرين جالب
براي خانوادهها ،آموزگاران و رواندرمانگران
بهجت
 .371ياد شعرهاي شيرين دبستان

ايرانبان
 .236شناخت بدن ما؛  .370ياد بگير که چطور ياد بگيري

بهنشر
 .50امام زمان (عج)؛  .160دايرةالمعارف دانس��تنيها براي
ك��ودكان و نوجوانان (ج)1؛  .220س��كههايي به نام مح ّمد؛
 .279قص��هي زندگي امام رض��ا عليهالس�لام؛  .367همه
ميتونن خالق باشن 7؛  .341نامآوران ايران (مجموعه)

بامداد كتاب
 .6آمادگي جس��ماني به زبان س��اده؛  .93تجربيات حركتي
در ك��ودكان :اثرات كمبود آن ـ راهكارهاي عملي براي رفع
آنها؛  .199رشد و تكامل حركتي و جسماني؛  .359ورزش،
نشاط كودكي راهنماي والدين و مربيان

بينالمللي گاج
 .9آموزش تفكر؛  .82پرورش هوش هيجاني كودكان؛ .223
س��نجش كالس��ي :مفاهيم و كاربردها؛  .250ظرافتهاي
معلم��ي 678 :نكت��هي كارب��ردي براي معلم��ان ،دبيران و
اس��اتيد؛  .272فناوري اطالع��ات و ارتباطات براي معلمان؛
 .297ك��ودكان الكترونيك��ي؛  .358ورزش ذه��ن به همين
سادگي؛  .346نقش رهبري معلم در ساختار آموزش

بافرزندان
 .140داستانهاي روانشناختي (مجموعه)

برادري
 .247طعمهي نيل

پرك
 .212زيستشناسي
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پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 .23ارتباط با كودكان از طريق داس��تان؛  .144داستانهايي
براي فكر ك��ردن؛  .294كندوكاو فلس��في براي كودكان و
نوجوانان :جلد اول گفتوگو با پيشگامان انقالبي نو در تعليم
و تربيت؛  .295كودك فيلسوف ليال
پنجره
 .86پیدای��ش (مجموعه)؛  .149دايرةالمعارف بدن انس��ان
براي كودكان و نوجوانان
پيام آزادي
 .110جادوي كاغذ

تزكيه
 .176درآمدي بر :مديريت فرايندمدار در مدرسه
تولد
 .36استخوانبندي انسان
تيزهوشان برتر
 .234شگفتيهاي دانش
تيمورزاده
 .41اسم من ونس��ان ونگوگ است؛  .177درخت خانوادگي
شما :شجرهنامه؛  .327من ناشنوا هستم
جمال
 .87پيامبر و قصههايش

پيام كتاب
 .161دايرةالمع��ارف دان��ش و س��رگرمي :حيوان��ات؛ .162
دايرةالمعارف دانش و س��رگرمي :دني��اي پيرامون ما؛ .163
دايرةالمعارف دانش و س��رگرمي :عل��م؛  .164دايرةالمعارف
دانش و سرگرمي :گوناگون

جويا
 .218س��فر به مصر باس��تان؛  .375يكصد دانش��مند بزرگ
جهان

پيام محراب
 .43اطلس جهان؛  .91تاريخ جهان

جيحون
 .333مهارتهاي زندگي

پيدايش
 .3آزمايشهاي جورواجور با اعضاي بدن؛  .7آموزش ICT
ب��راي ك��ودكان؛  .60باغباني كنيد؛  .226ش��ابلون و چاپ؛
 .248طنزهاي ش��يرين زهرالربيع؛  .292كالس هنر؛ .361
هديههاي هنري؛  .362هزار و يك شب

حفيظ
 .357وايتهد و تعليم و تربيت

پيشروان
 .49المپيادهاي رياضي انگلس��تان ويژهي نوجوان 15-11
س��اله؛  .315مجموعه سؤاالت مس��ابقات رياضي كانگورو؛
 .319مديريت اوقات فراغت و تفريحات سالم؛  .116چگونه
با آرامش درس بخواني��م؟؛  .117چگونه بهتر ياد بگيريم؟؛
 .120چگون��ه فرزندانم��ان را در تحصي��ل ي��اري كني��م؟:
مهارتهاي پشتيباني تحصيلي ،ويژهي والدين
ترآوا
 .143داستانهايي براي شروع تفكر

خوشنواز
 .286كتاب جامع امالي فارسي سال اول دورهي راهنمايي
تحصيلي مطابق با آخرين تغييرات كتاب درسي
خيام آزمون
 .234شگفتيهاي دانش
داركوب
 .14آموزش كودكان الكترونيكي مطابق با آخرين استاندارد
جهاني ICDL
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دانژه
 .16آم��وزش مهارتهاي زندگي (مجموع��ه)؛  .17آموزش
مهارته��اي زندگي :رش��د هيجاني ،اجتماعي ،ش��ناختي و
خود؛  .273فن��ون مديريت كالس :رويكرد روانش��ناختي
به بهس��ازي آم��وزش و ارتباطات مدرس��ه؛  .301گربههاي
خونسرد ،بچههاي آرام؛  .368هوش هيجاني :راههايي براي
افزايش هوش هيجاني پسران
دانش زنجان
 .121چگونه ميتوان مخترع شد؟
دانشآفرين
 .224س��واد پژوهش��ي معلم :راهنمايي براي ژرف انديشي
دربارهي ياددهي -يادگيري
دايره
 .235شما و سياست
دفتر انتشارات كمك آموزشي
 .94تخت جمشيد؛  .122چهارمحال بختياري؛  .217سعدي؛
 .257فارس
دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 .181دوچرخهس��واري ايمن؛  .187راننده اتوبوس شهري؛
 .261فرهن��گ ترافيك ب��راي ك��ودكان و نوجوانان؛ .285
كاوشي نو در بازيهاي سنتي :آشنايي با بازي يهقل دوقل و
مقايسه آن با بازي اوشينگ (اتداما) ژاپني و ديگر بازيهاي
مشابه در جهان؛  .335مهندس ترافيك؛  .354نوروز
ذكر
 .33از كاربرده��اي علوم چه ميدانيم؟ (مجموعه)؛  .66بدن
ش��ما چگونه كار ميكند؟ (مجموع��ه)؛  .150دايرةالمعارف
بدن انس��ان براي نوجوان��ان؛  .159دايرةالمع��ارف حقايق
ش��گفتانگيز 500 :حقيقت ش��گفتانگيز درب��ارهی كرهی
زمين ،فضا ،اقيانوسها ،آب و هوا و علم
راه رشد
 .231ش��رح حال ش��عراء ،نويس��ندگان و مش��اهير (فارسي
دورهراهنمايي تحصيلي در سه پايهي )...

رسالت قلم
 .267فعاليتهاي علمي
رسش
 .4آزم��ون و ارزياب��ي؛  .53انضب��اط بدون اش��ك :چگونه
تعارض��ات را در كالس درس كاه��ش دهيم و فضايي توأم
با همكاري ايجاد كنيم؟؛  .97تشويق دانشآموزان به تفكر؛
 .98تش��ويق دانشآموزان به خالقيت؛  .99تشويق كودكان
به رفتار صحيح
رشد فرهنگ
 .15آموزش مهارتهاي اجتماعي به كودكان و نوجوانان
رهنما
 .21آنچه ميدانيم و آنچه نميدانيم؛  .137خودياري براي
كودكان و نوجوانان
زرباف اصل
 .22آنچه هر معلم بايد بداند :آموزش مهارتهاي پژوهش
سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران
 .181دوچرخهسواري ايمن
سازوكار
 .96تربيت سالم در مدرسه
سرمشق
 .131خالقي��ت و بازي با خواندن و رياضي :س��رگرميهاي
خالق ويژهي دانشآموزان دورهي دبستان
سمت
 .19آم��وزش و پرورش تطبيقي :مبان��ي ،اصول و روشها؛
 .204روش تدريس رياضي در دورهي ابتدايي
سوره مهر
 .64بخوان با من بساز با من؛  .133خوابي به رنگ فراموشي:
روايتي داستاني از زندگي شهيد محمد مفتح؛  .200رفاقت با
سازهاي ايراني :سازشناسي براي كودكان

پایهی ششم ابتدایی 241

شركت انتشارات فني ايران
 .5آلودگي درياها؛  .24ارزش خاك؛  .62بچهها كمك كنيد!؛
 .68برق براي نوجوان��ان؛  .69برق و ايمني؛  .100تغييرات
اقليمي (آب و هوا)؛  .209زنجيرههاي غذايي ،زيس��تبومها
و گرماي��ش زمين ،با همراهي پروفس��ور ماكس آكس��يوم
(مجموعه)؛  .280قنات مظهر روش��نايي؛  .289كرهي زمين
در خطر اس��ت؛  .352نوجوانان قهرم��ان؛  .353نوجوانان و
مهارتهاي زندگي :بهداشت روان نوجوانان (مجموعه)
شورا
 .101تفري��ح و فعاليته��اي علمي زيستشناس��ي؛ .102
تفري��ح و فعاليته��اي علم��ي فيزيك؛  .178دفتر انش��اي
م��ن آموزش و تمري��ن نگارش س��ال اول راهنمايي؛ .189
راهكارهاي آموزش تاريخ؛  .193راهنماي تحليلي محتواي
كتابهاي درسي دورهي ابتدايي
شهرتاش
 .59با هم فكر كردن :كندوكاو فلس��في براي كالس؛ .298
كودكان فيلسوف (مجموعه)
صابرين
 .293كليدهاي تربيت كودكان و نوجوانان
صورتگر
 .320مديريت فشار عصبي معلمان
صيانت
 .123چيس��تان ،مثل ،معم��ا براي دانشآم��وزان دورههاي
ابتدايي و راهنمايي
ضريح آفتاب
 .42اطلس بچهها
طاهر
 .73بوستان و گلس��تان سعدي؛  .198رخش رستم و اكوان
ديو

طبيب
 .41اسم من ونس��ان ونگوگ است؛  .177درخت خانوادگي
شما :شجرهنامه؛  .327من ناشنوا هستم
طراحان ايماژ
 .270فلس��فه در كالس درس :راه��كاري ب��راي پ��رورش
دانشآموزان انديشمند
طاليي
 .265فرهنگنامهی حي��ات وحش ايران :مهرهداران؛ .277
قصههاي قرآني راه و چاه
طلوع دانش
 .321مديري��ت كالس درس س��الم :انگي��زش ،ارتب��اط ،و
انضباط
ظفر
 .314م ّتمم را بهتر بشناسيم؛  .324مسند را بهتر بشناسيم
عاب�د؛  .190راهنماي اجراي ارزشيابي كيفي توصيفي در
كالس درس؛  .194راهنم��اي عملي برنامهريزي راهبردي
مدرسه
عروج انديشه
 .65بدن شما (بدن چگونه يك روز را با بيماري ميگذراند؟)؛
 .141داس��تانهاي شاهنامهي فردوس��ي (مجموعه)؛ .151
دايرةالمعارف بدن انسان براي نوجوانان؛  .167دايرةالمعارف
عل��وم و اختراعات؛  .172دايرةالمع��ارف مصور تاريخ؛ .208
زمي��ن و فضا؛  .269فك��ر ميكنيد چ��را (مجموعه)؛ .274
قصههاي ايراني (مجموعه)؛  .304گنج دانش :دانستنيهايي
براي دانش��مندان كوچك؛  .363همراه با بهار :حكايتهايي
از سفر امام رضا عليه السالم از مدينه تا مرو
عسل نشر
 .74بويايي؛  .77بينايي؛  .306المسه
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علوم نوين
 .105تلفي��ق آموزش و ارزشياب��ي :فكركردن ،يادگرفتن و
امتحان دادن در علوم تجربي
علوم و فنون
 .111جعب��هي آم��وزش  2010( Word Microsoftـ
 )2007ب��راي كودكان و نوجوان��ان؛  .112جعبهي آموزش
مفاهيم پايه ويندوز  XPبراي كودكان و نوجوانان
فائق
 .334مهارته��اي غلبه بر خش��م ،افس��ردگي و اضطراب
امتحان
فاطمي
 .18آم��وزش و ارزشيابي مهارته��اي زندگي (مجموعه)؛
 .32از پرن��دهي دان��ا بپ��رس (مجموعه)؛  .323مس��ابقهي
رياض��ي كانگ��ورو ( 2002 - 2010دورهي ابتدايي)؛ .325
مفاهيم پايه در علوم تجربي
فرتاب
 .314م ّتمم را بهتر بشناسيم؛  .324مسند را بهتر بشناسيم

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 .37اس��تخوانبندي و حركت؛  .40اس��رار آفرينش راهي به
س��وي خداشناسي؛  .52انسان و طبيعت (پدافند غير عامل)؛
 .80پرچم ايران؛  .88پيلهه��ا؛  .90تا كاغذ داري ،همه چيز
داري!؛  .118چگونه عكس سه بعدي بگيريم و ببينيم؛ .214
س��ازهها؛  .225س��يارات دور؛  .242شير من جاي تو در چاه
نيست!؛  .259فرفرههاي س��نتي ايران؛  .300گاندي؛ .311
ماهيان تا خزندگان؛  .338ميراث فرهنگي ايرانيان به روايت
موزه ملي ايران؛  .344نغمه قلم :ش��يوهاي نوين در آموزش
خط نس��تعليق؛  .356و خ��دا پاس��خ داد؛  .365همه چيز با
يك تا
كهكشان دانش
 .47الگوهاي نوي��ن ياددهي و يادگيري :با تأكيد بر دورهي
ابتداي��ي؛  .245طراح��ي آموزش��ي :مفاهي��م ،رويكردها و
راهبردها
كياراد
 101 .378ب��ازي ب��راي آم��وزش مهارته��اي زندگ��ي
مخصوص كودكان
گام
 .232شروع مدرسه راهنمايي

قدياني
 .2آتشفشانها و نقش آنها در زندگي؛  .58ايران باستان؛
 .130خش��مگين ميش��ويم! چ��ه كني��م؟؛  .136خودروها:
پيشينه و سازوكار؛  .175دچار استرس مي شويم! چه كنيم؟؛
 .191راهنماي آم��وزش و تدريس مجموعه كتابهاي زيبا
بنويس��يم ب��ه ضميمهي آم��وزش تصويري آداب نشس��تن
و نوش��تن؛  .197رايان��ه و روبات ،س��رعت ،دقت و كيفيت؛
 .275قصهه��اي تصويري از ش��اهنامه؛  .328منابع انرژي؛
 .329م��واد و كاربرده��اي آنها (مجموعه)؛  .376يوس��ف
عليهالسالم؛  501 .380نكته براي معلمان

لوح زرين
 .256غنيس��ازي فرهن��گ ارزشياب��ي :ارزشياب��ي براي
يادگيري

کورش چاپ
 .12آموزش راههاي يادگيري

مؤسسه جغرافيايي و كارتوگرافي سحاب
 .44اطلس عمومي ايران و جهان؛ ويرايش فشرده

كانون انديشه جوان
 .369هيچ كس جز او

گنج عرفان
 .286كتاب جامع امالي فارسي سال اول دورهي راهنمايي
تحصيلي مطابق با آخرين تغييرات كتاب درسي
لوح بصر
 .37استخوانبندي و حركت؛  .311ماهيان تا خزندگان
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ما و شما
 .71بلوغ جسمي و روحي رواني در پسران؛  .72بلوغ جسمي
و روحي رواني در دختران
مبتكران
 .49المپيادهاي رياضي انگلس��تان ويژهي نوجوان 15-11
ساله؛  .134خودآموز خط تحريري؛  .315مجموعه سؤاالت
مس��ابقات رياضي كانگ��ورو؛  .319مديريت اوقات فراغت و
تفريح��ات س��الم؛  .116چگونه با آرام��ش درس بخوانيم؟؛
 .117چگون��ه بهتر ياد بگيري��م؟؛  .120چگونه فرزندانمان
را در تحصيل ياري كنيم؟ :مهارتهاي پشتيباني تحصيلي،
ويژهي والدين؛  .334مهارتهاي غلبه بر خش��م ،افسردگي
و اضطراب امتحان
محراب قلم
 .39اس��تفاده از فيلم آموزشي در كالس درس؛  .45اطلس
براي كودكان؛  .67بدن من :من از چه چيزي ساخته شدهام؟؛
 .85پوشاك ايراني؛  .89پيوند ديروز و امروز؛  .92تاريخ علم
ب��راي نوجوان��ان؛  .114چراهاي ش��گفتانگيز قرآنكريم؛
 .115چراهاي ش��گفتانگيز لباسهاي محلي اقوام ايراني؛
 .148دايرةالمعارف اينترنتي؛  .152دايرةالمعارف پاس��خ به
چگونه ساخته ش��دههاي من؛  .153دايرةالمعارف جانوران؛
 .154دايرةالمعارف چراهاي ش��گفتانگيز :جانداران؛ .155
دايرةالمع��ارف چراهاي ش��گفتانگيز :جان��وران دنياي ما؛
 .156دايرةالمع��ارف چراه��اي ش��گفتانگيز :جهان؛ .157
دايرةالمعارف چراهاي ش��گفتانگيز :زمي��ن و آنچه در آن
اس��ت؛  .158دايرةالمع��ارف چراه��اي ش��گفتانگيز :علوم
و فن��ون؛  .165دايرةالمع��ارف درياه��ا و اقيانوسها؛ .169
دايرةالمع��ارف فض��ا؛  .170دايرةالمع��ارف ق��رآن؛ .173
دايرةالمع��ارف نجوم؛  .185راز بق��ا؛  .186راز مثلهاي ما؛
 .203روباته��ا (مجموعه)؛  .254علوم؛  .263فرهنگ علوم
تجرب��ي مدرس��ه؛  .264فرهنگ فارس��ي بچهه��اي امروز؛
 .266فرهنگ فارس��ي مهتاب؛  .271فناوري؛  .337ميراث
فرهنگي؛  .366همه چيز دربارهی علم و سرگذشت آن
مختومقلي فراغي
 .28ارزشيابي كيفي (توصيفي) :اهداف ،انتظارات آموزشي
و فهرست ارزيابي

مدرسه
 .13آم��وزش كامپيوت��ر ب��راي نوجوان��ان (مجموعه)؛ .29
ارزشيابي گروهي :نگاهي دوب��اره به يادگيري؛  .31از بال
حش��ره تا روبات پرنده؛  .35اس��تاد فرش��چيان؛  .48الگوي
حضور (نگاهي به س��يره ش��هيد بهش��تي در عرصه تعليم و
تربي��ت)؛  .51ان��رژي در آينده (مجموع��ه)؛  .55او به همه
چيز آگاه اس��ت؛  .56او يك فرشته بود :زندگينامه حضرت
فاطمه(س)؛  .63بخشپذيري ،مقس��ومعليه و مضرب؛ .70
بركهي آفتاب :داس��تان غديرخم؛  .75بهترين پرهيزكاران:
زندگينام��ه امام س��جاد علي��ه الس�لام؛  .106تمدنهاي
بزرگ جه��ان (مجموعه)؛  .108تنظي��م اعمال حياتي بدن
(دس��تگاه عصبي)؛  .109تيمور لنگ؛  .127خدا بر همه چيز
آگاه اس��ت؛  .128خداي من :حرفهاي م��ن با خدا؛ .129
خسرو انوشيروان؛  .145دانش پيشينيان؛  .146دانشنامهي
فش��ردهي بدن انس��ان؛  .166دايرةالمعارف علمي ميداني
چ��را؟ ()2؛  .174داي��ره و زاوي��ه؛  .180دو كاروان؛ .201
رنگينكم��ان پژوهش؛  .205روشه��ا و فنون تدريس هنر
منطب��ق ب��ا اس��تانداردهاي آموزش��ي؛  .207رياضي براي
هم��هي بچهه��ا :فعاليتهاي س��اده كه يادگي��ري رياضي
را س��رگرم كننده و ش��اد ميكند؛  .210زندان��ي بيحصار:
زندگينام��ه امام موس��ي كاظ��م(ع)؛  .216س��حاب؛ .219
س��فر و آموزش س��فرنامه نويس��ي؛  .221س��لمان فارسي؛
 .227ش��اپور دوم؛  .229شاه عباس؛  .230شبي با ابنسينا؛
 .233شگفتيهاي آفرينش به بيان امام ششم(ع) مجموعه؛
 .237ش��وراي معلمان :راهنماي عمل؛  .238ش��هيد بهنام
محمدي؛  .239ش��هيد خرازي؛  .240ش��هيد دقايقي؛ .241
ش��هيد صياد شيرازي؛  .243ش��يمي جادويي :آزمايشهايي
ب��راي نوجوانان؛  .249طوطي و بق��ال؛  .251عالمه اميني؛
 .252عالمه حلي؛  .255غروب خورش��يد در سامرا :زندگي
نامهی امام حس��ن عس��کري (عليه الس�لام)؛  .258فرايند
برنامهري��زي :سياس��تگذاري در آم��وزش و پرورش ،يك
چهارچ��وب كارب��ردي؛  .260فرهنگ آم��وزش و يادگيري:
پژوهش��ي مردمنگارانه با رويك��ردي تربيتي؛  .262فرهنگ
دان��ش نوجوان :فرهن��گ علوم ،فرهن��گ رياضي ،فرهنگ
ف��نآوري ،فرهن��گ جغرافياي��ي؛  .268فعاليتهاي علمي
دربارهي حشرهها؛  .290كش��ف كن! همهي ما رياضيدان
هس��تيم!؛  .296ك��ودك و قصه :روشه��اي آفرينش قصه
با ك��ودكان و نوجوانان؛  .303گلي از بوس��تان نهجالبالغه
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(مجموعه)؛  .310ماه خورش��يد كاله :زندگينامه امام زمان
عجل اهلل فرجه ش��ريف؛  .316مجموعه علم شيمي؛ .317
مجموع��ه مهارتهاي موفقيت درمدرس��ه :نگرش مثبت يا
مثبت نگري ،احترام متقابل ،پيروزي در مدرس��ه و...؛ .326
مقسومعليه و مضرب؛  .339ميرزا كوچك خان؛  .342نسبت
و تناس��ب؛  .350نمايشنامهي مهمانهاي ناخوانده؛ .360
وزير دانا؛  .373يادگيري خالق ،كالس خالق :ش��يوههاي
عملي در پرورش خالقيت؛  .374يزد
منادي تربيت
 .8آموزش ب��ه مثابه فرهنگ :بررس��ي فرهنگ آموزش در
ژاپ��ن و مقايس��هي آن با آمري��كا؛  .26ارزشيابي توصيفي
يعن��ي بازخورد مؤث��ر؛  .95تربيت زيباييشناس��ي هنري :با
تأكيد بر آراء برودي؛  .213س��اخت دستسازههاي رياضي
ب��راي دورهي ابتدايي «با طل��ق و مقوا يا كاغذ و تا»؛ .288
كره االغ شكمو؛  .308لوبياهاي سحرآميز؛  .322مرواريدي
در صدف كوير :شهر من كاشان؛  .345نقاشي روي سفال با
مداد رنگي؛  .347نقشههاي حسن كچل
موج سبز
 .1آبخي��ز و آبخيزداري؛  .78پانصد نکته براي معلمان؛ .83
پني��ر تو را من جابهجا كردم؛  .84پنير مرا كي جابهجا كرد؟؛
 .171دايرةالمعارف كوچ��ك؛  .184ديگه پنير نمي خوام از
اين تله نجاتم بدين
مهاجر
 .215س��اموئل م��ورس؛  .188راهبرده��اي يادگي��ري،
برنامهريزي درس��ي براي موفقي��ت در تحصيل؛  .309لوئيز
بريل؛  .377يوهان گوتمبرك
نحل
 .183ده بهشت (مجموعه)
نخستين
 .81پ��رورش معنويت در كودكان ،نوجوانان و كودك درون:
راهكارهاي ساده و عملي
نسل نو انديش
 .138داس��تان تولد تيبا؛  .182دوران صلح؛  .336ميخواهم

با همه دوست باشم
نسيما
 .331مهارت نوشتن
نظر
 .57اولي��ن كتاب هن��ر ك��ودكان؛  .287كت��اب هنر براي
كودكان؛  .330موشكافي در هنر؛  .349نگاه کن
نغمه نو اندیش
 .79پرچم
نواي مدرسه
 .276قصههاي قرآن؛  .284كاوشگران جوان (مجموعه)
نوشته
 .11آموزش دورهي ابتدايي در كش��ورهاي پيش��رفته؛ .27
ارزشياب��ي توصيف��ي :ابزار و روشه��ا؛  .124حرفهايم را
بش��نويد؛  .202روانشناس��ي و آموزش ك��ودكان با نقص
توجه /بيشفعالي؛  .211زيباييشناسي نقاشي كودكان :روند
تكامل تصويري نقاش��ي كودك؛  .291كالس انش��ا (براي
دانشآم��وزان دورهي راهنماي��ي)؛  .299ك��ودكان مبتال به
اختالله��اي يادگيري؛  .307لذت ام�لا :بيش از  70روش
طاليي يادگيري و آموزش امال با استفاده از روشهاي فعال
و ب��ا تأكيد بر ابع��اد چندگانهي هوش و پ��رورش خالقيت؛
 .318مدرس��هي هوش��مند :كاربرد هوشه��اي چندگانهي
س��ازماني در مديري��ت مدارس؛  12 .379اص��ل ياددهي ـ
يادگي��ري در عمل؛  .340ميني بس��كتبال؛  .364همگامي
ارزشيابي توصيفي با ياددهي  -يادگيري
ني
 .179دنياي باستان
نيكراد
 .355نيروهاي شگفتانگيز (مجموعه)
واله
 .142داستانهاي كهن پارسي
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وراي دانش
 .25ارزشياب��ي ب��راي يادگيري :نگاهي نو ب��ه ارزشيابي
كيفي ـ توصيفي؛  .139داس��تان زندگي چهارده معصوم(ع)؛
 .196راهنماي عملي ش��ناخت و پرورش خالقيت و نوآوري
اس��تعدادهاي درخش��ان والدين؛  .312مباني علمي انشاي
فارسي؛  .313مباني علمي خواندن فارسي
ياران قلم
 .286كتاب جامع امالي فارسي سال اول دورهي راهنمايي
تحصيلي مطابق با آخرين تغييرات كتاب درسي

 246فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهي درسي
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نام و نشانی ناشران
خوانندهي محترم .در اين صفحات نام و نشاني ناشران كتابهاي معرفي شده ،در اختيار شما قرار داده
شده است .لطفاً براي خريد كت ابهاي مورد نظر خود ،با ناشر كتاب تماس حاصل فرماييد.

آبشن

تهران :م .انقالب اسالمی ،خ .جمالزاده جنوبی ،پ ،114 .ط.

همکف ـ تلفن66967606 :
آراد كتاب

تهران :م .انقالب اسالمی ،خ .كارگرجنوبی ،ابتدای خ .روانمهر،
بنبست دولتشاهی ،پ ،1 .واحد  14ـ تلفن66975285 :

آفرینگان

آوین

تهران :ونك ،خ .شیخ بهایی جنوبی ،بلوار آزادگان ،خ 21 .غربی،
پ 33 .ـ تلفن88013600 :

آییژ

تهران :م .انقالب اسالمی ،خ .لبافینژاد غربی ،پ215 .ـ تلفن:

66423416

ابتکار دانش

تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ .اردیبهشت ،بنبست مبین ،پ4 .

قم :خ .صفائیه ،کوی بیگدلی ،کوی جاللزاده ،کوی شریفی،

آمیس

ابوعطا

ـ تلفن 66460099 :و 09126161028

اصفهان :خ .بزرگمهر ،خ .بالل شرقی ،ک .شهید امینی،
بنبست شهید شفیعی ،پ 81 .ـ تلفن09133054553 :

پ 69 .ـ تلفن02517836420 :

تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ 12 .فروردین ،ساختمان ناشران،
ط 4 .ـ تلفن 40 :ـ 66485937
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اسحاق

برادری

تهران :م .انقالب اسالمی ،خ .اردیبهشت ،پ ،73 .ط 4 .ـ تلفن:

تهران :م .شهدا ،خ .شهيد قادری ،پ ،9 .ط .چهارم ـ تلفن:

افق

برای فردا

66492443

66952641

تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ 12 .فروردین ،خ .شهید نظری

تهران :خ .انقالب ،خ .کارگر جنوبی ،خ .لبافینژاد شرقی ،پ.

امرود

برترین اندیشه

غربی ،بن بست جاوید ،پ ،2 .ط 3 .ـ تلفن66413367 :

 ،197واحد  7ـ تلفن66952641 :

تهران :خ .سپهبد قرنی ،ک .خسرو غربی ،پ ،30 .ط .اول ،ـ

اصفهان :فلكه احمدآباد ،خ .جی ،خ .پروین ،ک( 29 .شهید

انجمن اولیا و مربیان

برجیس

تلفن88345217 :

آقاجانی) ،پ 39 .ـ تلفن 09131015875 :و 03116269060

تهران :خ .شهید قرنی ،نبش خ .سمیه ،ساختمان عالقهمندان ـ

تهران :خ .هفده شهریور ،خ .شهید عجبگل (جهانپناه) ،ک.

اندیشه معاصر

برگ نو

تلفن82281111 :

شهید سعیدی ،بنبست یاس ،پ 2 .ـ تلفن33018953 :

تهران :کیلومتر  17جاده مخصوص کرج ،خ .داروپخش ،ک.

تهران :خ .انقالب اسالمی ،بین فخر رازی و خ .فروردین ،خ.

ایرانبان

بهجت

ششم ،پ ،17 .ط .دوم ـ تلفن 44984692 :و 44988670

شهید وحید نظری ،پ 89 .ـ تلفن66956177 :

تهران :م .فردوسی ،خ .ایرانشهر جنوبی ،پ ،5 .ط .دوم ،واحد 3

تهران :خ .میزای شیرازی ،بین خ 20 .و  ،22پ ،162 .ط .زیر

بافرزندان

بهتدبیر

ـ تلفن88301453 :

همکف ـ تلفن88899907 :

تهران :م .انقالب اسالمی ،ابتدای خ .انقالب اسالمی ،ساختمان

تهران :بزرگراه چمران ،روبهروی هتل استقالل ،پ3/1 .ـ تلفن:

بامداد كتاب

بهنشر (آستان قدس رضوی)

 ،1348ط 6 .ـ تلفن66406513 :

تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،ابتدای خ .وحید نظری

شرقی ،پالك  ،100ط .دوم ،واحد  3ـ تلفن 66975697 :و

66481242

22665093

مشهد :بلوار سجاد ،سجاد  ،3خ .میالد ،سمت راست ،قطعهی

دوم،آستان قدس رضوی ـ تلفن 7 :ـ 0511581146
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بینالمللی گاج

پیشروان

تهران :خ .انقالب اسالمی ،نبش  12فروردین ،پ،1302 .

تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ .فخر رازی ،خ .شهید وحید

پرک

ترآوا

ساختمان گاج ـ تلفن64206419 :

قزوین :چهارراه فلسطین ،روبهروی دبیرستان عالمه

امینی ،خیابان جمهور ،بنبست یگانه ،پ 132 .ـ تلفن:

 02813662350و 09127864386

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تهران :بزرگراه كردستان ،نبش خ 64 .غربی ـ تلفن 3 :ـ

88046891
پنجره

تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ .ابوریحان ،بعد از تقاطع لبافینژاد،

ک .رازی ،پ 32 .ـ تلفن66416927 :
پیام آزادی

نظری ،پ ،59 .واحد  4ـ تلفن66954391 :

اهواز :كیانپارس ،خ .نهم غربی ،فاز  ،2پ 128/1 .ـ تلفن:

06113383734
تزكیه

تهران :م .انقالب اسالمی ،جمالزاده شمالی ،بعد از تقاطع

فرصت ،ک .زند ،پ ،6 .ط ،4 .واحد  10ـ تلفن66574779 :

تولد

تهران :تهرانپارس ،خ .جشنواره ،خ .امین ،بیست متری عالمه

طباطبایی ،پ26 .ـ تلفن77330437 :
تیزهوشان برتر

تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ .دانشگاه ،نرسیده به جمهوری

تهران :خ .جمهوری اسالمی ،نرسیده به م .بهارستان ،روبهروی

اسالمی ،ک .بهار ،پ ،3 .واحد  3ـ تلفن77512049 :

تلفن33935761 :

تیمورزاده

پیام کتاب

سوم شرقی ـ تلفن88809090 :

سینما اروپا ،ک .شهید محسن مظفری ،بن بست اول ،پ2 .ـ

تهران :خ .جمهوری اسالمی ،ک .شهید محسن مظفری ،بن

تهران :خ .کریمخان زند ،نبش میرزای شیرازی ،شماره  ،111ط.

بست اول ،پ2 .ـ تلفن33905515 :

جمال

پیام محراب

02517746353

تهران :خ .جمهوری اسالمی ،خ .ظهیراالسالم ،خ .شهید

مصباح ،خ .خانقاه ،ک .یوسفخان حكیم ،پ 23 .ـ تلفن:

 33994573و 33912808
پیدایش

تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ .فخر رازی ،خ .شهدای ژاندارمری

غربی ،پ 86 .ـ تلفن 66401514 :و 66970270

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

جویا

تهران :خ .تجریش ،خ .دزاشیب ،مقابل بانك صادرات ،پ 90 .ـ
تلفن22738828 :

 250نمایهها

جیحون

دایره

تهران :خ .انقالب اسالمی ،بین  12فروردین و فخر رازی،

تهران :خ .خالد اسالمبولی ،خ .سوم ،پ ،25 .واحد  3تلفن:

حفیظ

دفتر پژوهشهای فرهنگی

روبهروی دانشگاه ،پ 1290 .ـ تلفن66480870 :



88700251

تهران :خ .انقالب اسالمی ،بعد از پارك دانشجو ،ساختمان

تهران :پل كریمخان زند ،خ .ایرانشهر شمالی ،نبش ک .یگانه،

خوشنواز

ذكر

 ،1034واحد  11ـ تلفن66722181 :

پ ،229 .ط .اول ـ تلفن88302485 :

اصفهان ... :ـ تلفن09131186993 :

تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ .فلسطین جنوبی ،ک .محتشم ،پ.

تهران :خ .شریعتی ،باالتر از سید خندان ،ک .خیام ،پ 4 .ـ

راه رشد

خیام آزمون

تلفن66466113 :
دارکوب

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

0341588084
دانژه

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

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

زنجان :خ .سعدی وسط ،جنب بانك ملی شعبه سعدی ،پ.

 297ـ تلفن  5 :ـ  02413231794و  02413232299و

02413226722

 ،20ط .اول غربی ـ تلفن66468263 :

تهران :م .انقالب اسالمی ،روبهروی سینما بهمن ،بازارچه کتاب
ـ تلفن66496299 :

رسالت قلم

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

رسش

اهواز :خ .حافظ ،بين خ .سيروس و خ .نادري ،ساختمان
كتابفروشی رشد ،ط. سوم ـ تلفن06112216375 :

تهران :یوسفآباد ،خ .ابن سینا ،نبش خ ،19/1 .پ ،4 .ط .اول،
واحد  3ـ تلفن 4 :ـ 88481862



رشد فرهنگ

تهران :خ .مرتضوی ،بعدد از تقاطع جیحون ،نرسیده به خ.

صاحب الرحمان ،پ ،706 .ط .چهارم ـ تلفن 66377570 :و
09124900274

رهنما

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

پایهی ششم ابتدایی 251

زرباف اصل

صابرین

تهران :خ .نبرد ،پایینتر از چهارراه فرزانه ،ک .شیردم ،پ.

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

سازوكار

صورتگر

 144ـ تلفن33327241 :

تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ12 .فروردین ،خ .شهدای

ژاندارمری غربی ،بنبست گرانفر ،پ 1 .ـ تلفن66461230 :

سرمشق

88977203

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

تهران :م .انقالب اسالمی ،ابتدای کارگر جنوبی ،بنبست

صیانت

66970231

0915552323

گشتاسب ،پ ،6 .واحد  5ـ تلفن 66491865 :و 2ـ

سمت

تهران :م .انقالب اسالمی ،خ .ابوریحان ،فروشگاه شمارهی 2

سمت ،ـ تلفن66405678 :
سوره مهر

تهران :خ .حافظ ،خ .رشت ،ساختمان سوره مهر  ،پ3 .ـ

تلفن66477007 :

شرکتانتشارات فنی ایران

تهران :خ .مطهری ،خ .میرعماد ،نبش ک ،11 .پ24 .ـ تلفن:
88750447

شورا

تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ 12 .فروردین ،ک .مینا ،پ29 .
ـ تلفن66954921 :

شهرتاش

تهران :خ .شهید لواسانی ،خ .فربین ،ک .حاتمخانی ،پ 6 .ـ
تلفن22297367 :

مشهد :خ .سعدی ،پاساژ مهتاب ،ط .منهای دو ـ تلفن:

ضریح آفتاب

مشهد :خ .امام خمینی ،جنب اداره کل آموزش و پرورش ـ
تلفن22210045 :
طاهر

تهران :م .ونك ،خ .ونك ،نبش بزرگراه كردستان ،ساختمان
آينه ونك ،ط .چهارم ،واحد  407ـ تلفن88786494 :

طبیب

تهران :خ .کریمخان زند ،نبش میرزای شیرازی ،شماره ،111

ط .سوم شرقی ـ تلفن88809090 :
طراحان ایماژ

تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ .دانشگاه ،نبش كوچه ماستری
فراهانی ،پ ،68 .واحد  6ـ تلفن66951963 :

طالیی

تهران :ابتدای خ .ایرانشهر شمالی ،ک .یگانه ،پ ،13 .واحد 1

ـ تلفن88838163 :
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طلوع دانش

فائق

تهران :ضلع جنوبي م .هفت تير ،ابتداي خ .مفتح ،كوچه جار،

تهران :خ .خالد اسالمبولی ،خ ،16 .پ 4 .ـ تلفن- 4 :

ظفر

فرتاب

پ 12 .ـ تلفن88345682 :

88726600

قم :خ .امام خميني ،م .سعيدی ،خ .فرهنگ ،كوچه سوم ،پ. .

تهران :تهرانپارس ،خ .ناهيدی ،خ .زهدی ،باالتر از م .والفجر،

عابد

قدیانی

 ،35ط .همكف ـ تلفن02516634414 :



پ 151 .ـ تلفن 77781734 :و 09121896422

تهران :خ .كارگر شمالی ،نرسیده به بلوار كشاورز ،خ .قدر ،پ.

تهران :خ .انقالب اسالمی ،مقابل دانشگاه ،خ .فخر رازی ،خ.

عروج اندیشه

کانون اندیشه جوان

 ،4واحد  1ـ تلفن66513221 :

شهدای ژاندارمری غربی ،پ 90 .ـ تلفن66404410 :

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

تهران :بلوار کشاورز ،خ .وصال شیرازی ،ک .بهنام ،پ 19 .ـ

عسل نشر

كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان

05112281878

تلفن88960536 :

تهران :نرسیده به م .آزادی ،بلوار عزیزی ،پ 7 .ـ تلفن:

تهران :خ .شهید بهشتی ،خ .خالد اسالمبولی ،جنب سینما

علوم نوین

کوروش چاپ

66084550

كانون ،پ 22 .و  24ـ تلفن88962971 :

تهران :م .انقالب ،خ .كارگر جنوبی ،خ .شهدای ژاندارمری ،پ.

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

علوم و فنون

كهكشان دانش

 ،117ط .اول ـ تلفن66401356 :

تلفن61900232 :

تهران :فلکه دوم شهران ،خ .شهید عسگری ،نبش ک .ششم،

تبريز :اشرفی الله ،خ .الهيجانی ،هشتمتري نيك ،پ ،25 .ط.

فاطمی

کیاراد

پ ،22 .مجتمع گلها ،واحد  11ـ تلفن44331498 :

تهران :م .فاطمی ،خ .جویبار ،ک .میرهادی شرقی ،پ 14 .ـ
تلفن88944062 :

اول ـ تلفن 09143152933 :و 04114760451

اصفهان ،خ .مسجد سيد ،كوی خليقیپور ،الک  11ـ تلفن:
03113362699
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گام

تهران :م .هفت تیر ،خ .بهارمستیان ،پ ،15 .واحد  11ـ تلفن:

88494091

گنج عرفان

قم :صفائيه ،بين كوچه نوزده و كوچه بيست و يك ،جنب
سازمان كامپيوتر نور ـ تلفن02517716237 :

لوح بصر

مدرسه

تهران :خ .سپهبد قرنی ،نرسیده به پل كریمخان زند ،ک .شهید

حقیقت طلب ،پ 8 .ـ تلفن 8 :ـ 88800324
منادی تربیت

تهران :خ .استاد نجاتاللهی ،بین چهارراه سمیه و طالقانی ،ک.
بیمه ،پ 26 .ـ تلفن88809787 :

موج سبز

تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ 12 .فروردین ،خ .شهدای

تهران :م .انقالب اسالمی ،ابتدای خ .آزادی ،خ .كاوه ،پ،32 .

لوح زرین

موزون

ژاندارمری ،پ 104 .ـ تلفن09121326375 :



ط .چهارم ،واحد  12ـ تلفن66915923 :

تهران ،خ .كارگر شمالی ،بین فرصت و نصرت ،ک .بهروزی ،پ.

تهران :م .توحید ،خ .نصرت غربی ،ک .ناصر حسينی ،پ ،7 .ط.

ما و شما

مهاجر

 ،1واحد  2ـ تلفن66427053 :

اول ـ تلفن66438256 :

تهران ،خ .گیشا ،خ ،23 .پ ،16 .ط .همکف ـ تلفن88243647 :

تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ .فخر رازی ،ک .نیکپور ،پ ،5 .ط.

تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ .فخر رازی ،خ .شهید وحید نظری،

مؤسسه جغرافیایی و كارتوگرافی سحاب

مبتكران

پ ،59 .واحد  4ـ تلفن 2 :ـ 66954390

محراب قلم

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

مختومقلی فراغی

اول ـ تلفن66952199 :

تهران :خ .سمیه ،بین خ .بهار و خ .شریعتی ،جنب كمیته امداد،
پ 30 .ـ تلفن77535907 :
نحل

تهران :خ .سپهبد قرنی ،خ .شهید صارمی ،پ ،12 .واحد  4ـ
تلفن88937089 :

گرگان :خ .شهید بهشتی ،ک .بهشت  ،17روبهروی بیمارستان

نخستین

09113713580

 ،227ط .اول ـ تلفن66498148 :

دزیانی ،جنب مسجد امام اعظم ـ تلفن 01712243550 :و

تهران :خ .انقالب اسالمی ،خ 12 .فروردین ،نبش روانمهر ،پ.

 254نمایهها

نسل نو اندیش

واله

تهران :م .ولیعصر ،ابتدای خ .کریمخان زند ،شماره ،308

تهران :بین فلكه اول و دوم صادقیه ،خ .سازمان آب ،خ .نهم

نسیما

ورای دانش

ساختمان کیمیا ،ط 1 .ـ تلفن 9 :ـ 88942247

شمالی ،پ ، 5 .واحد  ،8ط .چهارم ـ تلفن44260137 :

تهران :م .امام حسین(ع) ،خ 17 .شهریور ،خ .صفای غربی ،ک.

تهران :م .انقالب اسالمی ،خ 12 .فروردین ،ک .نوروز ،پ،28 .

نظر

یاران قلم

سلیمانی ،ک .سلیمانی  ،2پ 1 .ـ تلفن33790324 :

تهران :م .فردوسی ،خ .ایرانشهر جنوبی ،ک .شریف ،پ ،2 .ط.
همكف ـ تلفن88843294 :

نغمه نو اندیش

تهران :م .رسالت ،خ .شهید سلمان طرقی ،ک 162 .غربی ،پ.
 ،18ط 1 .ـ تلفن77225066 :

نوای مدرسه

تهران :خ .ایرانشهر شمالی ،نرسیده به خ .طالقانی ،پ ،140 .ط.
 ،2واحد  5ـ تلفن88820583 :

نوشته

اصفهان :خ .فلسطین ،ساختمان نوید ـ تلفن03112226445 :و

03112208610
نی

تهران :خ .کریمخان زند ،نبش میرزای شیرازی ،شماره  ،111ط.

دوم شرقی ـ تلفن2 :ـ 88913701
نیکراد

تهران :خ .آزادی ،خ .یادگار امام ،خ .طوس ،پ 732 .ـ تلفن:

66020224

ط 2 .ـ تلفن33314788 :

قم :بلوار شهيد روحانی ،كوچه  ،2جنب پ 28 .ـ تلفن  9 :ـ

 02517601758و 09122523595

