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مقدمه 
منظور ما از کتاب آموزشی چیست؟

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

آموزشی سه دسته اند:
 الف( کتاب های درسی؛

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

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

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

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

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

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

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

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

پایان کتاب های درسی، در اختیار دفتر تألیف کتاب های درسی قرار می گیرد.

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

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

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

کتاب نامه ای که پیش رو دارید
 هم زمان با تغییر ساختار آموزشی و ایجاد پایه ی ششم، تغییر و تولید محتوای آموزشی نیز مد 
نظر است. لذا دفتر انتشارات کمک آموزشی در بین کتاب های آموزشی چاپ شده در سال های 
90 - 1386 تعداد 380 عنوان کتاب آموزشی مناسب و مرتبط با سرفصل های کلی پایه ی 

ششم را انتخاب و  منتشر کرده است.
در این کتاب نامه با 380 عنوان کتاب مناسب آشنا می شوید. بیش ترین کتاب های مناسب 
معرفی شده در این کتاب نامه به ترتیب به انتشارات مدرسه با 62 عنوان، انتشارات محراب قلم 

با 30 عنوان و انتشارات کانون پرورش فكری کودکان با 17 عنوان تعلق دارد.
در بین موضوعات درسی نیز موضوعات علوم تربیتی، علوم تجربی و مطالعات اجتماعی به 

ترتیب با 74، 63 و 58 عنوان کتاب از بیش ترین فراوانی برخوردارند.

جدول فراوانی موضوعات کتاب نامه * 
فراوانیموضوعردیففراوانیموضوعردیف
26هنر748علوم تربیتی1
18تفكر و پژوهش639علوم تجربی2
21کار و فناوری5810مطالعات اجتماعی3
13ریاضی3511زبان آموزی4
7تربیت بدنی3512کتاب های مرجع5
2قرآن2713تعلیم و تربیت دینی6
405            جمع فراوانی26مهارت های زندگی7

* جمع فراوانی موضوعات بیش از کل کتاب هاست؛ چون بعضی از کتاب ها به بیش از یک موضوع پرداخته اند. 
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شیوه ی تنظیم اطالعات
در معرفی هر کتاب، چكیده ای از محتوا و اطالعات کتاب شناختی آن آورده شده است که 
یافتن کتاب مناسب را برای خواننده آسان می کند. این اطالعات به ترتیب از این قرار هستند: 
شماره ی کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه و عنوان کتاب؛ نام و نام خانوادگی 
مترجم؛ محل نشر، نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛ مخاطب کتاب؛ موضوع 

درسی؛ کلمات کلیدی و چكیده ی کتاب.

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

به منابع مناسب  دست یابند. 
گفتنی است در متن، به هر کتاب یک شماره داده شده است. نمایه های کتاب بر اساس این 

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

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

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

کارشناسان معلم:
1.فاطمه آقایی 2. اسماعیل احمدی 3. نسیم اصغری 4. سید عالءالدین اعالیی 5. ناهید 
ثابتی 9. عزت السادات  پناهیان پور 8. سیدمرتضی  اکرم بهرامیان  7. مرضیه  بریری  6. 
حسینی10. علی رضایی 11. محمد زنده دل 12.مرضیه سعیدی 13. علی شاه محمدی 14. 
نویده عفاف 15. محمد فرخی 16. بتول فرنوش 17. زهرا گیتی نژاد  18.یاسین لطفی 19. 
مژگان موالئی راد 2. نرگس مهربانی 21. سمیه سادات میرمعینی 22. عالء نوری 23. خیام 

وقار 24. ابراهیم هداوند میرزایی
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کارشناسان برنامه ی درسی:
1. معصومه رضوانفر/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تربیت بدنی

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

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

8. عبدالرحمان صفارپور/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی زبان آموزی
9.حسین قاسم پور مقدم/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی زبان آموزی

10. بهنام علوی مقدم/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی زبان آموزی
11. مریم انصاری/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربی
12. حسین الوندی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربی

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

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

19. ناهید فالحیان/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعی
20. منصور ملک عباسی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعی
21. محمد مهدی ناصری/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعی

22. محمود معافی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت های زندگی
23. محمدرضا مقدادی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت های زندگی

24. مینو آیت اللهی/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی هنر
25. فریبا شاپوریان/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی هنر
26. رقیه ملكی نیا/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی هنر
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راهنمای استفاده از این کتاب نامه
در این راهنما، اطالعات مربوط به یک کتاب، به صورت نمونه نشان داده شده 
است. این اطالعات ضمن معرفی کتاب، به ما می گوید که کتاب چه محتوایی دارد و 

برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.

 .270

شماره ی مدخل

شاو، رون

 نام خانوادگی و نام مؤلف

حسن ساالري

نام و نام خانوادگی مترجم

تهران: طراحان ایماژ، 1389 

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

فلسفه در کالس درس:
راهكاري براي پرورش دانش  آموزان اندیشمند

72 ص.

تعداد صفحات

 رقعی

 قطع

تفكر و پژوهش

موضوع درسی

معلم

مناسب برای

تفكر/ خالقیت/ روش سقراط/ پرسش و پاسخ

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

پرسش هاي بحث برانگیز آمده است.....

چكیده

برای بیان دیدگاه های خود درباره ی این کتاب نامه یا فرستادن کتاب به این دبیرخانه، به نشانی تهران، خیابان 
ایرانشهر شمالی، ساختمان شماره ی 4 آموزش وپرورش، دفترانتشارات کمک آموزشی، دبیرخانه ی سامان دهی منابع 

آموزشی و تربیتی مکاتبه یا با شماره ی تلفن 88306071 )021( تماس حاصل فرمایید. 
وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir آماده ی دریافت دیدگاه های شماست.
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  فهرست توصیفي کتاب هاي آموزشي
مناسب و مرتبط با برنامه ی درسی
 پایه ی ششم ابتدایی )چاپ اول 90 ـ 1386(
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1. ستار، معصومه؛ همیار طبیعت: آبخیز و آبخیزداري؛ تهران: موج سبز، 1388، 24 ص.
• قطع: خشتي

• موضوع درسي: کار و فناوري
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: آبخیزداري/ داستان آموزشي/ حفظ محیط  زیست/ همیار طبیعت

ــاره ي آبخیز، حوزه ي آبخیز،  ــان با مطالعه ي این کتاب مي توانند اطالعاتي درب چکیـده: مخاطب
ــیوه ي  ــت آورند. مطالب کتاب به ش ــراي عملیات آبخیزداري به دس ــزداري و چگونگي اج آبخی
ــود  ــه دعوت مي ش ــت. او به مدرس ــود. پدر امیر مهندس منابع طبیعي اس ــتاني روایت مي ش داس
ــر کدام از  ــد. در پایان نیز به ه ــوزان اطالعاتي مي ده ــور به دانش آم ــوع مذک ــاره ي موض و درب
دانش آموزان یک کارت همیار طبیعت مي دهد و از آن ها مي خواهد به کساني که درصدد تخریب 
طبیعت هستند، تذکر بدهند. در پایان کتاب، به عنوان مسابقه، سؤاالتي در ارتباط با موضوع کتاب 

درج و از دانش آموزان خواسته شده است پاسخ هایشان را به آدرس مندرج در کتاب بفرستند.

ــق؛ تهران: قدیاني،  ــه، راینر؛ آتش فشـان ها و نقـش آن ها در زندگي؛ مجید عمی 2. کوت
1388، 48 ص.
• قطع: رحلي

• موضوع درسي: علوم تجربي
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: کودکان/ آتش فشان/ دایرةالمعارف/ ادبیات نوجوانان

ــتند که در اعماق زمین آرمیده اند. فوران  ــان ها یادآور نیروهاي قدرتمندي هس چکیده: آتش فش
ــت و هزاران نفر بر اثر  ــهرها را زیر تلي از خاکستر مدفون کرده اس ــیاري از ش ــان ها بس آتش فش
قرارگرفتن در معرض گازهاي سمي آن مرده اند. این کتاب از مجموعه کتاب هاي »چرا و چگونه«، 
ــه عالوه، آخرین و تازه ترین نظریه ها  ــه پدیده هاي مرتبط با نیروهاي اعماق زمین مي پردازد. ب ب
ــتاوردهاي محققان را شرح مي دهد و حوادث مربوط به مخرب ترین فوران هاي آتش فشاني  و دس
تاریخ کره ی زمین را باز مي گوید. حتي ما را با نحوه ی بهره برداري از این فوران ها آشنا مي کند.
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3. آرنولد، نیک؛ علوم ترسناک: آزمایش هاي جورواجور با اعضاي بدن؛ محمود مزیناني؛ 
تهران: پیدایش، 1388، 96 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تجربي 

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: ادبیات نوجوانان/ علوم/ بدن انسان/ آزمایش 

چکیده: آیا دل و جرئتش را دارید که از چگونگي عملكرد بدنتان سردربیاورید؟ پس دست به کار 
شوید و این آزمایش هاي خون منجمد کننده را انجام دهید! این کتاب حاوي بیش از 20 آزمایش 
دندان شكن است! با دکتر گریم گریو همراه شوید و آن چه را الزم است، از وي بیاموزید تا ببینید 
بدنتان چگونه کار مي کند، پوست عرق ریز چگونه است، این شكم بي هنر پیچ پیچ کارش چیست 

و آزمایش هایي که چشم را از حدقه بیرون مي پرانند، کدام اند.

ــي زاده هنرمند/ علي قربان زاده؛  ــونیا؛ آزمون و ارزیابي؛ مهناز مهراب ــر، هوارد/ جونز، س 4. تان
اهواز: رسش، 1388، 124 ص.

• قطع: رقعي
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: ارزیابي/ آزمون/ هنجار مرجعي/ خودسنجي

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

گزارش؛ ارزیابي تكویني؛ پس خوراند و راهكارهاي نمره دهي؛ خودسنجي و فراگیري آموختن.
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ــرکت  ــت: آلودگي دریاها؛ مهناز فاتحي؛ تهران: ش ــر، توني؛ بچه ها و حفظ محیط زیس 5. هی
انتشارات فني ایران، 1388، 24 ص.

• قطع: خشتي 
• موضوع درسي: علوم تجربي 

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: آالینده ها/ زنجیره هاي غذایي/ دریا/ اقیانوس 

ــكیل مي دهد. دریا دنیایي زنده است که  ــطح کره ي زمین را آب تش چکیده: حدود 78 درصد س
ــكي نیز اهمیت حیاتي دارد. اقیانوس ها سرشار از منابع هستند و به تنظیم  براي زندگي روي خش
ــواحل دریا یا نزدیک  دماي کره ي زمین نیز کمک مي کنند. بیش از نیمي از جمعیت جهان در س
ــواد آلوده کننده، ذخیره ي آبزیان را تهدید  ــي مي کنند. صید بیش از حد ماهي و وجود م آن زندگ
ــوي دیگر آلودگي نفتي، آلودگي ناشي از فلزات، سموم شیمیایي، فاضالب، ضایعات  مي کند. از س
ــاب، نوجوانان با آالینده هاي  ــوند. در این کت ــتي ها و زباله، موجب آلودگي اقیانوس ها مي ش کش

گوناگون و تأثیر آن ها بر زنجیره هاي غذایي درون دریا و نهایتًا با جانوران دیگر آشنا مي شوند.

ــودرزي، ابوالفضل/ رجبي نژاد، رویا؛ آمادگي جسـماني به زبان سـاده؛ تهران: بامداد  6. گ
کتاب، 1387، 152 ص.

• قطع: رقعي 
• موضوع درسي: تربیت بدني 

• مخاطب: معلم 
• کلمات کلیدي: تحرک/ الگوي سالمتي/ فعالیت بدني/ آمادگي جسماني

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

اندازه گیري کنیم؟ آمادگي جسماني خود را چگونه توسعه دهیم؟
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7. روني، آن؛ آموزش ICT براي کودکان؛ محمود مزیناني؛ تهران: پیدایش، 1389، 5 ج.
• قطع: رحلي

• موضوع درسي: کار و فناوري
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: کار با رایانه/ به کارگیري فرمان ها/ یافتن اطالعات/ ذخیره کردن اطالعات/ 
نگارش متن/ بانک کلمه/ تصویر/ جدول/ طبقه بندي اطالعات

ــود و  ــنا مي ش ــاده، با مفاهیم رایانه اي آش ــن مجموعه کتاب، خواننده به زبان س چکیـده: در ای
ــای دلخواه خود بهره  ــه، از آن برای نگارش متن ه ــن افزایش مهارت کار با رایان ــوزد ضم می آم
بگیرد؛ از انواع تصاویر متحرک و ثابت، صداها و مدل ها برای تزیین نوشته های خود استفاده کند؛ 
ــد؛ و باالخره یاد می گیرد چگونه  ــاد کند و اطالعات خود را در قالب جدول تنظیم کن ــدول ایج ج
ــتفاده از رایانه ی خود به دنبال مطالب جدید بگردد و چگونه اطالعات را جمع آوري، ذخیره  با اس

و جابه جا کند. 

8. دواي، تاکه او ...]و دیگران[؛ آموزش به مثابه فرهنگ: بررسـي فرهنگ آموزش در 
ژاپن و مقایسه ي آن با آمریکا؛ محمدرضا سرکار آراني ...]و دیگران[؛ تهران: منادي تربیت، 

1388، 188 ص.
• قطع: وزیري

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• مخاطب: معلم

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

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

و اندیشه ها و فرهنگ آموزش و یادگیري.
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9. فیشر، رابرت؛ آموزش تفکر؛ غالمعلي سرمد؛ تهران: بین المللي گاج، 1388، 224 ص.
• قطع: وزیري 

• موضوع درسي: علوم تربیتي 
• مخاطب: معلم 

• کلمات کلیدي: اندیشه/ تفكر/ فلسفه در دروه ي ابتدایي/ تبادل افكار 

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

جدي؛ فلسفه در کالس؛ فلسفه در برنامه ی  درسي.

10. حسین زاده، محمد؛ آموزش خط تحریري؛ تهران: برگ نو، 1387، 2 ج.
• قطع: رقعي 

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

• کلمات کلیدي: خط نستعلیق/ شخصیت شناسي خوش نویسي/ آموزش خط 

ــت که از اعماق وجودي انسان و از صحیفه ي دل سر مي کشد. امروزه در  چکیده: هنر امري اس
ــخصیت انسان ها، یكي از روش هاي متداول  ــي بررسي خط براي پي بردن به ش علم روان شناس
ــاز هر جلد،  ــده و در آغ ــر، خط تحریري آموزش داده  ش ــه ي دو جلدي حاض ــت. در مجموع اس
ــي آمده است. هم چنین، سرمشق هایي داده مي شود تا  نكات مربوط به رعایت اصول خوش نویس

مخاطبان با تمرین آن ها به هدف مورد نظر دست  یابند.
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ــا/ مزیناني، نونا؛ آموزش دوره ي ابتدایي در کشـورهاي پیشـرفته؛  ــي، مین 11. کازران
اصفهان: نوشته، 1388، 208 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تربیتی 

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: آموزش ابتدایي/ تربیت معلم/ اثربخشي/ برنامه ریزي درسي

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

گروه ها؛ برنامه ریزي درسي.

ــاپ، 1390،  ــهیال؛ آموزش راه هـاي یادگیـري؛ تهران: کورش چ ــحاق، س 12. حاجي اس
274 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم/ دانشجویان تربیت معلم 
ــي/ روش  • کلمـات کلیدي: آموزش وپرورش ایران/ علوم تربیتي/ روش تدریس/ روش شناس

یادگیري 

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

رفتاري؛ فصل چهارم: خانواده ی انفرادي. در پایان الگوي ترکیبي تدریس تبیین شده است.
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ــي، محمدعلي؛ آموزش کامپیوتر براي نوجوانان )مجموعه(؛ تهران: مدرسه،  13. عباس
1388، 70 ص.
• قطع: خشتي 

• موضوع درسي: کار و فناوري
• مخاطب: دانش آموز

ــازي/ فایل  ــي/ فلش/ متحرک س ــک کامپیوتري/ کورل دراو/ نقاش • کلمـات کلیـدي: گرافی
رایانه اي/ انیمیشن/ اینترنت/ سیستم عامل/ ویندوز ایكس پي/ فتوشاپ 

ــته  چکیده: این مجموعه کتاب با هدف افزایش توانایي های دانش آموزان برای کار با رایانه نوش
ــنایی با سیستم عامل ویندوز  ــت. در این مجموعه ی پنج جلدی، آشنایي با اینترنت، آش ــده اس ش
ــنایی با برنامه ی فتوشاپ، آشنایی با فلش و آشنایی با کورل دراو دنبال شده است. طبعًا  XP، آش
خوانندگان در این سن، باید عالقه مندی ویژه ای به این برنامه و نرم افزارها داشته باشند تا بتوانند 

از محتوای کتاب بهره بگیرند. 

ــوده؛ آمـوزش کودکان الکترونیکـي مطابق با آخرین اسـتاندارد  14. مقصودي، س
جهاني ICDL؛ کرمان: دارکوب، 1388، 2 ج.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: کار و فناوري

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: رایانه/ ویندوز/ نقاشي/ راهنماي آموزشي/word/ تایپ/ Excel/ اینترنت/ 

E-mail

چکیده: در جلد نخست این کتاب، طي سه فصل، مخاطبان به زبان ساده و به همراه تمرین هایي 
ــتم عامل  ــخت افزاري و نرم افزاري، اقدامات امنیتي، سیس ــمت هاي س مصور، با مباني رایانه، قس
ــوند. در جلد دوم نیز  ــنا مي ش ــي کردن در رایانه آش ویندوز و نحوه ي کار با آن، و همچنین نقاش
مخاطبان مي توانند با مطالعه ي این کتاب و با انجام تمرین هاي ساده و گام به گام آن، با برنامه ي 
 ،Excel ــن، برنامه ي ــاي متفاوت، انتخاب متن، چاپ کردن مت ــپ متن در قالب ه word، تای
اینترنت و چگونگي استفاده از آن، و نیز ساختن E-mail آشنا مي شوند. کتاب بر اساس آخرین 

استاندارد ICDL تدوین شده است. 
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ــعلي؛ آموزش مهارت هاي اجتماعـي به کودکان و  ــین خانزاده  فیروزجاه، عباس 15. حس
نوجوانان؛ گرگان: رشد فرهنگ، 1389، 282 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 

• مخاطب: معلم/ والدین
• کلمات کلیدي: روان شناسي/ مهارت اجتماعي/ نظریه ها/ آموزش/ برنامه ي درسي

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

ــران: دانژه، 1387،  ــري، علیرضا؛ آمـوزش مهارت هاي زندگي )مجموعه(؛ ته 16. جزای
10 ج.

• قطع: پالتویي 
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 

• مخاطب: دانش آموز/ معلم
ــئله/ خودآگاهي/ تصمیم گیري/ ارزیابي نتایج/  • کلمـات کلیدي: مهارت هاي زندگي/ حل مس

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

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

مهارت مدیریت استرس و مهارت مدیریت هیجانات.
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17. ورنون، آن؛ آموزش مهارت هاي زندگي: رشـد هیجاني، اجتماعي، شـناختي و 
خود؛ مهرداد فیروز بخت؛ تهران: دانژه، 1388، 312 ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 

• مخاطب: معلم
ــد/ فعالیت هاي فوق برنامه/ رشد هیجاني/ رشد اجتماعي/ رشد  • کلمات کلیدي: کودکان/ رش

شناختي/ مهارت هاي زندگي

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

شناختي است. 

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

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

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

مهارت هاي اجتماعي/ کار گروهي/ راهنماي آموزشي/ معلم

ــاي گوناگون، به معلم  ــنده با ارائه ي روش ها و تمرین ه چکیـده: در این مجموعه کتاب، نویس
ــي به خود بار بیایند و  ــاگردان خود کمک کند تا متك ــد که چگونه از لحاظ عاطفي به ش می گوی
ــش  ــند. انعطاف پذیري، برقراري ارتباط و مقابله با تعارض، پرس از مهارت های کافی برخودار باش
ــنده یک  ــت که به نظر نویس ــیار مهمی اس ــردن و کار گروهي از مهارت های بس ــردن، فكرک ک

دانش آموز باید از آن برخوردار باشد. 
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ــن پور، بهرام؛ آموزش و پرورش تطبیقـي: مباني، اصول و روش ها؛ تهران:  19. محس
سمت، 1389، 104 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: دانشجویان تربیت معلم 
• کلمـات کلیـدي: آموزش و پرورش تطبیقي/ تاریخ تحول/ روش هاي تحقیق/ علوم تربیتي/ 

تجارب آموزشي 

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

آموزشي سایر کشورها آشنا شوند.

ــكا، لین؛ آموزش هوش هیجاني به کودکان: پنجاه تمرین جالب براي خانواده ها،  20. نام
آموزگاران و روان درمانگران؛ نصرت اهلل یوسفي؛ تهران: به تدبیر، 1388، 122 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: علوم تربیتي

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

احساسات

ــري هیجانات براي تبدیل  ــتفاده از هوش هیجاني و به کارگی چکیـده: در این کتاب درباره ي اس
ــده است. با آموزش هوش  ــتفاده ي صحیح از احساسات، بحث ش ــدن به فردي نیرومند در اس ش
ــد تا آنان بتوانند با تفسیر و  ــید و موجب ش هیجاني به کودکان، مي توان به رفتار آن ها نظم بخش
ــان، متناسب با ضرورت هاي موقعیت اجتماعي، اندیشه و عمل کنند؛ چون  به کارگیري احساساتش
براي موفقیت در روابط اجتماعي و زندگي، داشتن هوش هیجاني )EQ( مهم تر از بهره ي هوشي 
ــات را به طور پایه اي بشناسیم، آموزش مهارت هاي  ــازوکار برخورد با احساس ــت. اگر س )IQ( اس
ــودک صاحب مهارت هایي  ــان خواهد بود. با آموزش این مهارت ها، ک ــوش هیجاني کاماًل آس ه

ارزشمند براي مدیریت زندگي خود خواهد بود.
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21. البه، بریژیت؛ خودیاري براي کودکان و نوجوانان: آن چه مي دانیم و آن چه نمي دانیم؛ 
مهناز رهنمایان؛ تهران: رهنما، 1388، 36 ص.

• قطع: جیبي
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 

• مخاطب: پنجم/ معلم/ والدین/ مشاور/ دانشجویان تربیت معلم
• کلمات کلیدي: دانستن/ لذت یادگیري/ انتخاب شغل/ مهارت هاي زندگي

ــاب کنیم؟ اگر این اتفاق به چند عدد  ــیم انتخ چکیده: چه طور مي توانیم چیزي را که نمي شناس
ــت. چه طور  ــود، چندان اهمیتي ندارد؛ اما در زندگي این امر کمي پیچیده تر اس ــیریني ختم ش ش
ــمان مي آید و آن را انتخاب کنیم؟ در این کتاب، از  ــغلي خوش مي توانیم بدون آگاهي بگوییم از ش
مجموعه ی کتاب هاي »خودیاري براي کودکان و نوجوانان« درباره ي اهمیت دانستن، یادگرفتن، 
ــتن، مطالب و  ــتن، و ترس از ندانس ــتن، لذت یادگیري، بهتر دانس ــیدن به آزادي از راه دانس رس

داستاني هایي به زبان ساده و روان به همراه تصویر آمده است.

ــریفان، امین؛ آنچه هر معلم باید بدانـد: آموزش مهارت هاي  ــریفان، احمد/ ش 22. ش
پژوهش؛ تهران: زرباف اصل، 1387، 142 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تربیتي 

• مخاطب: معلم 
• کلمات کلیدي: تحقیق/ گزارش نویسي/ مهارت هاي زندگي 

چکیده: یادگیري پژوهش محور، در زمره ي رویكردهایي است که به جاي تأکید بر دانش اندوزي، 
ــاس  ــتند، توجه دارد. معلمي که بر اس به تمرین مهارت هایي که براي زندگي الزم و ضروري هس
ــردازد، فرصت  هایي را براي دانش آموزانش فراهم مي کند تا هر یک  ــن رویكرد به آموزش مي پ ای
ــب با عالقه ها، توانایي ها و نیازهاي فردي خود، به طور عملي به یادگیري بپردازند. در این  متناس
ــي هاي علمي،  ــر توضیح مفهوم پژوهش و مهارت هاي الزم براي کاوش و بررس ــاب عالوه ب کت
ــده  است. کتاب شامل دو بخش  رهنمودهایي به منظور هدایت پژوهش هاي دانش آموزي ارائه ش
با این موضوعات است: آموزش مهارت هاي علمي کاوش، و آموزش مهارت هاي علمي بررسي.
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ــر، دنیس بي ...]و دیگران[؛ ارتباط با کودکان از طریق داسـتان؛ منیژه بهبودي/  23. لچ
ــاهري لنگرودي؛ تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1389، 216  سید جلیل ش

ص.
• قطع: وزیري

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

• کلمات کلیدي: روابط خانوادگي/ فرزندخواندگي/ قصه درماني

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

داستان هاي حق طلبانه، کودک موفق و »روان تكان« مي پردازند.

ــرکت انتشارات فني ایران،  ــهرزاد فتوحي؛ تهران: ش ــارون؛ ارزش خاك؛ ش 24. دالگلیش، ش
1388، 24 ص.
• قطع: خشتي 

• موضوع درسي: کار و فناوري
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: محیط زیست/ حفاظت خاک/ زندگي جان داران/ آب و هوا 

ــوم سطح زمین را خاک تشكیل مي دهد. انسان ها باید از این بخش زمین  چکیده: حدود یک س
ــتفاده کنند. زمین تنوع جالبي از آب و هواهاي گوناگون  ــترک با جانوران و گیاهان اس به طور مش
ــتفاده کردن از  ــده و راه بهتر اس ــنا ش دارد. در این کتاب، نوجوانان با مناطق گوناگون زمین آش
ــي مي برند و مي آموزند که نباید آن را با انواع  ــرا مي گیرند. آن ها به ارزش حیاتي زمین پ آن را ف

آالینده ها آلوده کنند.
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ــیني ایرج، جالل الدین؛ ارزش یابي براي یادگیـري: نگاهي نو به ارزش یابي  25. حس
کیفي ـ توصیفي؛ تهران: وراي دانش، 1389، 199 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: ویژگي هاي عاطفي و اجتماعي دانش آموزان/ یاددهي و یادگیري/ ارزش یابي 

کیفي ـ توصیفي

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

اجتماعي دانش آموزان ارائه شده است.

ــتگار؛  ــوزان  ام.؛ ارزش یابي توصیفي یعني بازخورد مؤثر؛ طاهره رس 26. بروکهارت، س
تهران: منادي تربیت، 1389، 128 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: ارزش یابي توصیفي/ ارتباط معلم با دانش آموزان/ بازخورد مؤثر/ روان شناسي

ــیري پلكاني را طي کند، قبل از همه باید مشخص  ــت مس چکیده: زماني که دانش آموز قرار اس
ــتاده است تا ابزار مناسب براي باال رفتن از پله هاي  ــود که در زمان حال، او روي کدام پله ایس ش
بعد در اختیار وي قرار گیرد. در غیر این صورت، اطالعات جمع آوري شده نقشي در بازخورد ندارند 
ــود. بازخورد باید به پرسش هاي اساسي دانش آموز پاسخ دهد؛ این که  و بازخورد مؤثر واقع نمي ش
کجا مي روم؟ هدف چیست؟ چگونه مي رود؟ قدم بعدي چیست؟ در این کتاب کوشش شده است، 
ــود و با تأکید بر نقش بازخورد معلم به دانش آموز، ویژگي ها و  ــخ داده ش ــش هاي باال پاس به پرس

وجوه متفاوت آن را با ذکر مثال هایي از کالس هاي واقعي شرح دهد.
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ــته، 1389، 171  27. یارعلي، جواد؛ ارزش یابي توصیفي: ابزار و روش ها؛ اصفهان: نوش
ص.

• قطع: رقعي
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: ارزش یابي توصیفي/ یاددهي ـ یادگیري/ تحوالت فراگیرندگان/ علوم تربیتي

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

و منابع گنجانده شده است.

ــس؛ ارزش یابي کیفي )توصیفي(: اهداف، انتظارات آموزشـي و  28. غروي، امان نف
فهرست ارزیابي؛ گرگان: مختومقلي فراغي، 1389، 119 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: آموزش وپرورش/ ارزش یابي/ فهرست ارزیابي/ آموزش معلم

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

ارزیابي تدوین شده است.
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29. مظفري، عباسعلي؛ ارزش یابي گروهي: نگاهي دوباره به یادگیري؛ تهران: مدرسه، 
1389، 47 ص.
• قطع: وزیري

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• مخاطب: معلم

• کلمات کلیدي: ارزش یابي/ فعالیت گروهي/ رویكرد نوین تعلیم و تربیت

ــاي نوین تعلیم و تربیت بر ارتقاي مهارت تفكر، تقویت روحیه ی جمع گرایي،  چکیده: رویكرده
ــد همه جانبه ی دانش آموزان تأکید دارند. حال باید  ــتي، اعتماد به نفس و رش مهرورزي، نوع دوس
ــمي، زمینه هاي خالقیت و نوآوري را در دانش آموزان  ــیوه هاي نوین رس دید چگونه مي توان با ش
ــت. گرایش به گروه هم ساالن،  فراهم کرد. یكي از این روش ها فعالیت هاي جمعي و گروهي اس
ــت. فرایند یاددهي ـ  از مهم ترین ویژگي هاي دانش آموزان به ویژه در دوره ی آموزش عمومي اس
یادگیري هم  باید متناسب با این نیازها و رغبت ها هدایت شود که در این صورت، دانش آموز درک 

بهتر و عمیق تري از مطالب آموزشي پیدا مي کند.

30. تقي زاده، هادي؛ اریگامي )کار با کاغذ(؛ قم: ابتكار دانش، 1387، 72 ص.
• قطع: رقعي 

• موضوع درسي: هنر 
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: اریگامي/ کاردستي با کاغذ/ هنر تا زدن کاغذ/ خالقیت 

ــن حال جذاب ترین  ــاده ترین و در عی ــان هنر تا زدن کاغذ یكي از س ــي یا هم چکیـده: اریگام
ــت که منشأ آن را کشور ژاپن ذکر کرده اند. در این هنر با استفاده از ایجاد تا روي کاغذ،  هنرهاس
ــي را شبیه سازي کرد. اریگامي در عین سادگي،  ــاده ترین و پیچیده ترین اشكال هندس مي توان س
ــكل ها به کودکان اعتماد به نفس  ــكال در بردارد. ساختن ش مهارت هاي زیادي را براي ایجاد اش

مي دهد و قوه ي ابتكار و خالقیت آن ها را به کار مي اندازد.
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ــي؛ الهام از طبیعت: از بال حشـره تا روبات پرنـده؛ مجید عمیق؛ تهران:  ــن، تون 31. آلم
مدرسه، 1389، 28 ص.

• قطع: خشتي
• موضوع درسي: علوم تجربي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: حشره/ روبات پرنده/ آموزش علوم/ مهارت هاي پرواز

چکیده: بعضي از دانشمندان در اندیشه ی اختراع روبات هاي کوچک پرنده اي هستند که بتوانند 
ــن روبات هایي مي توانند در  ــا را به نمایش بگذارند. چنی ــب پره ها و مگس ه مهارت هاي پرواز ش
ــیاره ی مریخ به کاوش پردازند یا هنگام نبرد بر فراز نیروهاي دشمن به پرواز درآیند و  ــطح س س
اطالعات جمع آوري کنند. مخاطبان در این کتاب ضمن آشنایي با ساختمان بدن »مگس سرکه« 
و پژوهش دانشمندان براي تولید روبات هاي پرنده اي که مانند حشرات پرواز کنند، آشنا مي شوند. 

در پایان کتاب واژه نامه و نمایه درج شده است.

ــاالري؛ تهران: فاطمي، 1389،  ــن س 32. لولین، کلر؛ از پرنده ي دانا بپرس )مجموعه(؛ حس
5 ج.

• قطع: خشتي
• موضوع درسي: علوم تجربي/ مطالعات اجتماعي

• مخاطب: دانش آموز/ معلم
• کلمات کلیدي: جانوران/ خزندگان/ بي مهرگان/ النه سازي/ آب و هوا/ تغییرفصل ها/ زمین/ 

جغرافیاي طبیعي/ پرسش و پاسخ/ آموزش علوم

ــند، از بزرگ ترها، مثل معلم یا پدر و مادرشان  ــته باش ــي داش چکیده: کودکان وقتي که پرسش
ــند و  ــؤال آن ها جواب بدهد. جانوران جنگل هم به پرنده ي دانا نامه مي نویس مي خواهند که به س
از او مي خواهند که به سؤالشان پاسخ بدهد. پرنده ي دانا نامه ي آن ها را مي خواند و با توضیحات 
ــد. گاهي نیز  ــا را راهنمایي مي کن ــود به خوبي آن ه ــاده ی خ ــی و در عین حال س ــب و علم جال
پیشنهادهایي براي بهتر شدن زندگي آن ها ارائه مي دهد. در هر یک از مجلدات این کتاب درباره 
یک موضوع گفت وگو شده است: جانوران، جانوران بي مهره، خزندگان، آب و هوا و سیاره ي زمین 

موضوعات مجلدات پنج گانه ی این کتاب هستند.
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33. بالرد، کارول؛ از کاربرد هاي علوم چه مي دانیم؟ )مجموعه(؛ شهرام رجب زاده؛ تهران: 
ذکر، 1389، 6 ج.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: علوم تجربي

• مخاطب: دانش آموز/ معلم
ــانا/ بدن  ــانا و نارس ــیته/ باتري/ رس ــش و رانش/ الكتریس • کلمات کلیدي: آهن ربا/ فنر/ کش

انسان/ صدا/ گوش/ خواص ماده/ آزمایش/ انرژي/ حرکت/ نیرو/ نور/ سایه

چکیده: این مجموعه کتاب چنان که از عنوان آن پیداست، درصدد آشنا کردن خوانندگان با کاربردهای 
علوم است. در کتاب آهن ربا و فنر، درباره ی کاربرد آهن رباها، مفهوم مغناطیس، کاربرد فنرها و انواع فنرها 
گفت وگو مي شود. در کتاب الكتریسیته، از مفهوم انرژي، منبع انرژي و تولید انرژی الكتریسیته و نقش آن 
سخن می گوید. در کتاب صوت از صداهای گوناگون که همیشه در اطراف ما وجود دارند، شدت صداها، 
و چگونگی انتقال آن ها سخن به میان می آید. تهیه ی مواد گوناگون، ویژگي هاي مواد و کاربرد آن ها در 
ــته می شود. در کتاب نیرو و  ــان ها و روش های  بازیافت آن ها در کتاب مواد به بحث گذاش زندگي ما انس
ــت، خوانندگان با مفهوم، نقش و اهمیت حرکت در دنیای پیرامون ما، مفهوم نیرو و مباحثي مانند  حرک
گرانش، تعادل، چرخش، اندازه گیري نیروها، اصطكاک، سقوط، شناوري و فشار آشنا مي شوند. و باالخره در 
کتاب نور، درصدد بیان منبع نور، کاربرد آن و توضیح مفاهیم پیرامونی نور برمی آید. نویسنده کوشیده است 
مباحث خود را به زبان ساده و روان و به همراه تصویر بیان کند و با انجام آزمایش هاي گوناگون و ساده 

خواننده را به صورت عملی با مفاهیم آشنا سازد. 

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

• قطع: رقعي 
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: دانش آموز/ معلم 
• کلمات کلیدي: افسانه/ داستان/ خالقیت/ تمرین

چکیده: در این کتاب، نگارنده با بهره گیري از افسانه ها، تمثیل ها و داستان هاي شناخته شده ي 
ایران و جهان، تعدادي بازي، فعالیت، تمرین و پژوهش خالقیت محور، با توجه به ذوق و عالقه ي 
ــواد خواندن آن ها مؤثر باشد. از خوانندگان انتظار  کودکان مطرح مي کند که مي تواند در بهبود س
ــتان، اتفاقات، رویدادها و حوادث آن ها را دسته بندي کنند و  مي رود پس ازپایان مطالعه ي هر داس
به پرسش هایي درباره ي قهرمانان داستان، مكان ها، خط سیر زماني و ابزارها و وسایل موجود در 
داستان پاسخ گویند. همچنین، آنان باید پیوستگي بین رویدادها و حوادث داستان را بازنمایي کنند 
و کلماتي را که براي نخستین بار در متن با آن ها روبه رو شده اند، مشخص سازند و معناي آن ها 

را با کلمات دیگري که مي شناسند، نشان دهند.
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35. گودرزنیا، محدثه؛ چهره هاي درخشان: استاد فرشچیان؛ تهران: مدرسه، 1389، 80 ص.
• قطع: پالتویي 

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(
• مخاطب: دانش آموز

ــتان هاي فارسي/ محمود  ــان ایراني/ زندگي نامه/ ادبیات نوجوانان/ داس • کلمات کلیدي: نقاش
فرشچیان/ نقش فرش 

ــچیان که نماینده ی فرش اصفهان بود، با دیدن استعداد فرزندش، وي  چکیده: پدر محمود فرش
را به کارگاه نقاشي استاد حاج میرزا آقا امامي برد. وي پس از آموزش نزد استاد امامي و بهادري 
در مدرسه ی هنرهاي زیباي اصفهان، براي گذراندن دوره ی هنرستان به اروپا سفر کرد. او پس از 
بازگشت به ایران کار خود را در اداره ی کل هنرهاي زیباي تهران آغاز کرد و به مدیریت اداره ی 
ــد. کتاب دربرگیرنده ی  ــكده ی هنرهاي زیباي دانشگاه تهران برگزیده ش ــتادي دانش مالي و اس
ــت. در پایان کتاب توضیح اعالم و  ــان اس ــتاد بزرگ و مجموعه ی آثار ایش زندگي نامه ی این اس

منابع آورده شده است.

36. فارینگتن، کارن؛ استخوان بندي انسان؛ سحر کاظمي؛ تهران: تولد، 1387، 14 ص.
• قطع: رحلي 

• موضوع درسي: علوم تجربي 
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: اسكلت/ استخوان بندي/ مدِل استخوان بندي/ ماهیچه 

ــامل اطالعاتي مختصر و مفید درباره ي استخوان ها، اسكلت، ماهیچه ها  چکیده: کتاب حاضر ش
ــت. تصاویري در این زمینه، نوجوانان را یاري مي کند  ــدن آن ها به یكدیگر اس و چگونه وصل ش
تا مطالب را بهتر یاد بگیرند. هم چنین مدلي کامل از استخوان بندي بدن در کتاب آمده است که 
از مخاطبان خواسته شده آن ها را بریده و با روشي که ارائه مي شود کنار هم قرار دهند تا با طرز 

استخوان بندي در بدن بیش تر و بهتر آشنا شده و حس خالقیت خود را پرورش دهند.
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37. وارد، برایان؛ اسـتخوان بندي و حرکت؛ رامین کریمیان؛ تهران: کانون پرورش فكري 
کودکان و نوجوانان/ لوح بصر، 1387، 52 ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: علوم تجربي 

• مخاطب: دانش آموز
ــتگاه عضالني/ ساختار  ــي/ دس ــتخوان بندي/ حرکت شناس ــان/ اس • کلمات کلیدي: بدن انس

استخوان

چکیده: دستگاه استخوان بندي و ماهیچه ي بدن انسان محكم و انعطاف پذیر است و از اندام هاي 
داخلي ما محافظت مي کنند. هم چنین ما را قادر مي سازد که آزادانه حرکت کنیم. دانش آموزان در 
ــاهده ي تصاویر، با ساختمان و عملكرد استخوان ها، ماهیچه ها  این کتاب با خواندن مطالب و مش
ــتخوان، انواع مفصل،  ــاختار اس ــوند. برخي عناوین کتاب از این قرارند: س ــنا مي ش و مفاصل آش
ساختار ماهیچه، دستگاه عضالني، ستون مهره ها و تنه، ماهیچه هاي صورت، پاها و ماهیچه هاي 

اندام هاي داخلي. در پایان کتاب توضیح واژگان اختصاصي آورده شده است.

ــي، عطاءاهلل؛ اسـترس از منظر دانش آموزان؛ تهران: براي فردا، 1389، 14  38. پورعباس
ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: مقابله با استرس/ اضطراب/ مهارت هاي زندگي/ آموزش علوم

چکیده: استرس واکنش طبیعي افراد در هر سني است. استرس از غریزه ي فرد در محافظت از 
ــمي و مقابله با خطر نشئت مي گیرد. در واقع اندکي استرس  ــار عاطفي یا جس خویش در برابر فش
ــاس رقابت نمي توانیم در ورزش، موسیقي، کار و مدرسه موفق  ــت. بیش تر ما بدون احس الزم اس
ــعي دارد دانش آموزان را با مفاهیم مربوط به استرس  ــیم. کتاب حاضر س ــویم و به کمال برس ش
ــازد. برخي عنوان هاي مطالب کتاب عبارت اند از:  ــتگاه هاي بدن آشنا س و تأثیر آن بر اعضا و دس
ــتند؟ چگونه اضطراب خود را کنترل  ــترس چه نشانه هایي دارد؟ عوامل استرس زا کدام ها هس اس

کنیم؟ چگونه عوامل استرس زا را شناسایي کنیم؟ راهكارهاي مقابله با استرس کدام اند؟
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ــدي کرجي بان، زهره/ کفاش، حمیدرضا؛ اسـتفاده از فیلم آموزشـي در کالس  39. عاب
درس؛ تهران: محراب قلم، 1389، 72 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: فیلم آموزشي در کالس درس/ آموزش معلم

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

کتاب درج شده اند.

40. یاماس، اندریو؛ اسرار آفرینش راهي به سوي خداشناسي؛ علیرضا عیاري؛ تهران: 
کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1388، 120 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني 

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: قرآن و علوم طبیعي/ شگفتي هاي جهان/ آفرینش

ــتند. این کمال در  ــال کامل و از معجزات خلقت هس ــام موجودات زنده، داراي کم چکیـده: تم
ــم  ــتند، به چش ــازنده ي همه ي موجودات هس ــاختار موجودات ذره بیني و اتم ها که اجزاي س س
ــمان با توازن و نظم شگفت انگیزي آفریده شده است. جهان، بدن انسان، گیاهان،  مي خورند. آس
ــماري هستند که  ــگفتي ها و ویژگي هاي بي ش ــتان ها و دریاها داراي ش ــید، گل ها، کوهس خورش
ــي، نوجوانان با نمونه هایي  ــت. در این کتاب مصور و رنگ ــان دهنده ي هنر خداوند اس همگي نش
ــنایي پیدا مي کنند؛ نمونه هایي که در کنار تمام آگاهي ها، آن ها را  ــگفت انگیز از نظام خلقت آش ش

در ایمان به آفریدگار یكتا یاري مي کنند.
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41. ماتین، کارمه؛ اسم من ونسان ونگوگ است؛ مهران ابراهیمي نژاد؛ تهران: تیمورزاده/ 
طبیب، 1388، 64 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: هنر
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: نقاشان هلندي/ آموزش هنر/ ادبیات نوجوانان/ زندگي نامه

ــخت گیري پدر که یک  ــود. او با س ــروت زاندرت« در هلند ب ــهر »گ ــان متولد ش چکیده: ونس
ــد. با وجود شخصیت ناپایدار  ــتان بود، مهرباني مادر و عشق به طبیعت بزرگ ش ــیش پروتس کش
ــن و باارزش ترین مجموعه آثار هنر  ــت یكي از اصیل تری و پیچیده اش، طي زمان کوتاهي توانس
ــي در تمام اعصار را خلق کند. دل مشغولي ها و تكنیک هاي هنري اش در نامه ها و مكاتباتي  نقاش
ــت. او نور، رنگ، خط، سوژه ها، آثار  ــوزش )تئو( داشت، منعكس شده اس ــال ها با برادر دلس که س
محیطي، اوهام و خیال هایش، همه چیز را تا ابدیت ثبت کرده است. کتاب درباره ی چهره اي معتبر 
ــخن مي گوید. تصاویر فراوان و  ــي، به شیوه اي جذاب س ــاخه ی هنر، آن هم نقاش و معروف از ش
گوناگوني که از برهه هاي تاریخي مربوط الهام گرفته شده  اند، به ما کمک مي کنند تا هرچه بهتر 

با زمان و فضاي اثر آشنا شویم.

ــهد: ضریح آفتاب،  ــون؛ اطلس بچه هـا؛ ناصر جعفرزاده/ فاطمه محمدي؛ مش 42. پیج، جیس
1390، 43 ص.
• قطع: رحلي 

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: نقشه/ آموزش جغرافیا/ اطلس/ شناخت جهان 

ــه ها  ــان مي دهد. نقش ــمت هاي متفاوت جهان را نش ــت که قس چکیده: اطلس کتاب نقشه هاس
شكل هاي کوچكي از مكان هاي بزرگ هستند که از نماي باال رسم شده اند. کودکان با مطالعه ي 
ــه، نقشه خواني، قطب  ــه ها اطالعات زیادي درباره ي اطلس و نقش ــاهده ي نقش این کتاب و مش
ــي مرکزي و کارائیب،  ــده ي آمریكا، مكزیک، آمریكای ــمال، کانادا، ایاالت متح جنوب، قطب ش
ــایگانش، خاورمیانه، آفریقاي  ــیه و همس ــمالي، اروپاي جنوبي، روس آمریكاي جنوبي، اروپاي ش

شمالي و جنوبي، آسیا، استرالیا و... به دست مي آورند.
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ــرا رجبي زاده؛ تهران: پیام محراب،  ــري، آنیتا؛ دایرةالمعارف مصور: اطلس جهان؛ زه 43. گان
1388، 244 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )جغرافیا(/ کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: آموزش جغرافیا/ دایرةالمعارف/ اطالعات عمومي کشورها/ آموزش کودکان 

و نوجوانان

چکیده: این کتاب جهان نما پر از اطالعات کاربردي است که امكان سفري هیجان انگیز به دور 
ــي هاي  ــراي مخاطبین خود فراهم مي کند. خوانندگان جوان، به کمک عكس ها و نقاش ــا را ب دنی
ــور خاص و مردم آن پي ببرند. نقشه هاي  ــمار کتاب مي توانند به همه چیز درباره ی یک کش بي ش
سیاسي و طبیعي آن ها بر کره ی زمین، وضعیت دقیق این سرزمین ها را نشان مي دهند. بسته هاي 
ــكنه، پایتخت، زبان، پول رایج و  ــكار، مهم ترین اطالعات در مورد تعداد س اطالعاتي واضح و آش
بسیاري چیزهاي دیگر در مورد دانش بنیادي یک کشور را در یک نگاه در اختیار ما قرار مي هد. 

این جهان نما، چشمه اي پایان ناپذیر براي دانش همه ی افراد خانواده است.

ــحاب؛ اطلس عمومـي ایران و  ــه ی س ــش تحقیقات/ مطالعات جغرافیایي مؤسس 44. بخ
جهان؛ ویرایش فشرده؛ تهران: مؤسسه جغرافیایي و کارتوگرافي سحاب، 1387، 168 ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )جغرافیا(

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: نقشه ي جغرافیا/ اطلس ایران و جهان/ تقسیمات کشوري/ نقشه ي سیاسي 

ــال 2008 میالدي همراه با آخرین  چکیـده: ویرایش جدید »اطلس ایران و جهان« تا پایان س
ــاوي اطالعاتي در مورد  ــت. این کتاب ح ــده  اس ــي جهان تهیه و تدوین ش دگرگوني هاي سیاس
ــه هاي عمومي استان هاي ایران )شامل زمین شناسي ایران، تقسیمات اقلیمي، تراکم جمعیت  نقش
ــاالنه،  ــامل آب و هوا، جریان هاي دریایي، میزان بارندگي س ــه هاي طبیعي قاره ها )ش و...(، نقش
ــامل ایران و خاورمیانه، شرق اروپا، آمریكاي  ــش گیاهي. . .( و نقشه هاي سیاسي قاره ها )ش پوش
ــیمات کشوري به همراه آمار جمعیت و  ــت. در پایان کتاب جدول تقس ــمالي و مرکزي و...( اس ش

نمایه آورده شده  است.
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ــورها: اطلس براي کـودکان؛ کوروش  ــا؛ دایرةالمعارف من درباره ي کش ــري، آنیت 45. گان
امیري نیا/ مهدي چوبینه؛ تهران: محراب قلم، 1390، 128 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )جغرافیا(/ کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: دایرةالمعارف/ نقشه/ اطلس/ آموزش جغرافیا 

ــهرها، رودها و دیگر مناظر مهم  ــكلي از زمین است که نشان مي دهد ش ــه«، ش چکیده: »نقش
ــت. دایرةالمعارف حاضر شامل  ــه هاي گوناگون اس زمین کجا قرار دارند. اطلس هم کتابي از نقش
اطالعاتي درباره ي کره ي زمین، هفت قاره ي جهان، نقشه ها و اطلس ها، انواع نقشه ها، راهنماي 
نقشه ها، آب وهواي مناطق گوناگون زمین، نوع پوشش گیاهي و جانوران مكان ها و موقعیت هاي 
ــه هاي رنگي و  ــي مردمان و نوع فعالیت هاي آن ها روي زمین، و... به همراه نقش ــاوت، زندگ متف

تصویرهاي متنوع است. در پایان کتاب پرچم کشورها و نمایه درج شده است.

46. لودو، والیري؛ اطلس کودکان؛ عباس برغاني؛ اصفهان: آمیس، 1388، 48 ص.
• قطع: رحلي 

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )جغرافیا(/ کتاب هاي مرجع
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: اطلس/ قاره ها/ کشورها/ زندگي مردم/ آداب و رسوم

چکیده: این کتاب به کودکان کمک مي کند جهان را بشناسند. آن ها با مطالعه ي صفحات رنگي 
و متن هاي ساده و کوتاه  آن، با کشورهاي گوناگون و مردمان آن ها آشنا مي شوند. هم زمان نیز با 

شناختن حیوانات گوناگون قاره ها، به سیر و گشت مي پردازند. 
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ــي، لیال؛ الگوهاي نوین یاد دهي و یادگیري: با تأکید بر دوره ي ابتدایي؛ تهران:  47. بهمئ
آراد کتاب/ کهكشان دانش، 1389، 248 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم
ــري/ ویژگي هاي دانش آموزان ابتدایي/  ــي/ یاددهي ـ یادگی • کلمات کلیدي: تدریس اثربخش

علوم تربیتي

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

براي تدریس؛ سازمان دهي تكالیف درس؛ الگوهاي نوین یاددهي و یادگیري.

ــین؛ الگوي حضور )نگاهي به سیره ی شهید بهشتي در عرصه ی تعلیم و  ــري، حس 48. رودس
تربیت(؛ تهران: مدرسه، 1390، 360 ص.

• قطع: رقعي 
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(

• مخاطب: معلم 
• کلمات کلیدي: محمد بهشتي/ تعلیم و تربیت/ زندگي نامه/ تعلیم و تربیت دیني 

ــر و دوراندیش بود. این  ــش و مدیري مدب ــتي متفكري عمیق و ژرف اندی ــهید بهش چکیده: ش
ــاني چند بعدي ساخته بود. کتاب حاضر قصد دارد، ضمن بازشناسي اندیشه ها  ویژگي ها، از او انس
ــهید بهشتي در زمینه ی شناخت راهكارها و زمینه ی همكاري هاي جدي  و تجربه هاي تربیتي ش
ــوزه ارائه دهد. کتاب حاضر  ــرورش، الگویي کارامد براي آموزش وپرورش و ح ــوزه و آموزش وپ ح
ــمار حیات نوراني شهید بهشتي؛ زندگي نامه؛ ضرورت  ــامل 9 فصل با این عنوان هاست: روز ش ش
ــي؛ اقدامات  ــئولیت و نظارت روحانیت انقالبي و اصیل؛ ایده هاي جدید آموزش ــكیالت؛ مس و تش
فرهنگي و تبلیغي؛ مشارکت در تدوین و تألیف کتاب هاي درسي؛ آسیب هاي تعلیم و تربیت دیني 

از نگاه شهید بهشتي؛ ویژگي هاي فردي آیت  اهلل بهشتي.
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ــر، توني؛ المپیاد هاي ریاضي انگلسـتان ویژه ي نوجوان 11-15 سـاله؛  49. گاردین
تهران: مبتكران/ پیشروان، 1388، 144 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: ریاضي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: المپیاد/ ریاضي

ــي ولي پیكارجویانه براي نوجوانان  ــئله ی مقدمات چکیده: این مجموعه حاوي بیش از 160 مس
ــه به راهبردي  ــان ریاضي که بدون توج ــته از معلم ــت. آن دس ــنین 11 تا 15 اس ــتعداد س با اس
ــتعد خود نظر دارند، کتاب حاضر را مفید خواهند یافت.  خاص، به افزایش تعداد دانش آموزان مس
ــال 95- 1989  ــي، از س ــاب برگرفته از المپیادهاي ریاضي نوجوانان انگلیس ــائل کت بیش تر مس
هستند. هم چنین فصلي شامل 60 مسئله ی تكمیلي در آن گنجانده شده است. در این مجموعه، 
ــؤاالت هر سال به دو بخش »الف« و »ب« تقسیم شده اند. مسئله هاي بخش الف ساده ترند و  س
ــاده به دشوار مرتب شده اند. در ضمن راه حل هاي مسائل در دو بخش  ــئله هاي بخش ب از س مس

اجمالي و تشریحي ارائه شده اند.

50. کلهر، فریبا؛ با علي یا علي: امام زمان )عج(؛ مشهد: به نشر، 1388، 24 ص.
• قطع: خشتي

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

• کلمات کلیدي: شعر/ غیبت/ امام زمان )عج(/ تعلیم و تربیت دیني

ــي بن مریم  ــرق و غرب را فتح مي کند/ عیس چکیده: اما روزي/ روزي اما او ظهور مي کند/ ش
ــعار این کتاب  ــر او نماز مي خواند... مخاطبان با خواندن اش ــت س ــمان فرود مي آید/ و پش از آس
ــي فرامي گیرند.  ــي، غیبت امام زمان )عج( مطالب ــر آن درباره ي تولد، زندگ ــاهده ي تصاوی و مش

مي آموزند که او را فراموش نكنند، براي فرجش دعا کنند و منتظرش بمانند.
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ــن ساالري؛ تهران:  ــالد، کریس؛ انرژي در آینده )مجموعه(؛ حس 51. راوم، الیزابت/ آکس
مدرسه، 1388، 5 ج.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تجربي 

• مخاطب: دانش آموز
ــته اي/  • کلمات کلیدي: انرژي زمین گرمایي/ انرژي آب/ انرژي باد/ انرژي موج/ انرژي هس

سوخت هاي فسیلي/ انرژي زیست توده/ انرژي خورشیدي/ سلول هاي خورشیدي

چکیده: این مجموعه کتاب به منظور آشنایي نوجوانان با انرژي های گوناگون مانند انرژي آب، 
ــوخت هاي فسیلي و زیستي و انرژي هسته اي و چگونگی استفاده  ــید، س زمین گرمایی، باد، خورش
ــت. برای نمونه در کتاب انرژی خورشیدی  ــده اس ــته ش از آن ها و موارد بهره برداری از آن ها نوش
ــخ می دهد: انرژي خورشیدي چیست؟ چگونه آن را به دام بیندازیم و از آن  ــش ها پاس به این پرس
ــت؟ انرژي خورشیدي در گذر زمان چگونه و  ــتفاده کنیم؟ سود و زیان انرژي خورشیدي چیس اس

به چه شكل خواهد بود؟ 

52. عمیق، مجید؛ انسان و طبیعت )پدافند غیر عامل(؛ تهران: کانون پرورش فكري کودکان 
و نوجوانان، 1389، 64 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: علوم تجربي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: استتار/ علوم نظامي/ زیست شناسي/ پدافند/ آموزش علوم تجربي

ــده اند. در عرصه ي دفاع  ــري از جهان طبیعت الهام گرفته ش ــیاري از اختراعات بش چکیده: بس
غیرعامل یا همان پدافند غیرعامل نیز دانشمندان با الهام از دنیاي حیات وحش، شیوه هاي نویني 
ــكارچي و گروهي دیگر شكار هستند. اقداماتي  را ابداع مي کنند. در طبیعت گروهي از حیوانات ش
ــان ها به پدافند  ــكارچي در امان بماند، در دنیاي انس ــكار انجام مي دهد تا از خطر حیوان ش که ش
غیرعامل معروف است. از شش سامانه ي دفاعي در جهان حیوانات، پنج سامانه ي آن سامانه هاي 
ــتند؛ مانند: استتار یا پنهان سازي: هم رنگ شدن پلنگ، زرافه و آفتاب پرست  دفاعي غیرعامل هس
ــم هاي کاذب دارند؛  ــان چش ــا محیط اطراف خود؛ حیله و فریب: برخي پروانه ها روي بال هایش ب
ــیانه در صخره ها و الي  ــش حفاظتي الک پشت؛ مكان یابي: درست کردن آش ــازي: پوش مقاوم س
ــان را جابه جا مي کنند.  ــاس خطر نوزادش ــانان هنگام احس ــنگ ها؛ حرکت و جابه جایي: گربه س س

تصاویر متعدد و بسیار زیبا و شگفت انگیز از دنیاي حیوانات به زیبایي این اثر افزوده است.
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53. درایكورس، رودولف ...]و دیگران[؛ انضباط بدون اشـک: چگونه تعارضات را در کالس 
درس کاهش دهیم و فضایي توأم با همكاري ایجاد کنیم؟؛ حمید علیزاده/ علیرضا روحي؛ اهواز: 

 رسش، 1388، 180 ص.
• قطع: رقعي

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• مخاطب: معلم

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

ــان هدفمند  ــي فردي آلفرد آدلر عبارت اند از: 1. رفتار انس چکیده: اصول کلي و مهم روان شناس
است. 2. انسان موجودي نظام مند و اجتماعي است که اجزاي شخصیت او را نمي توان از هم مجزا 
و منفک دانست. 3. انسان موجودي ذهنیت گراست که رفتارش بر اساس ادراک ها و برداشت هاي 
او شكل مي گیرد. بنابراین، نظریه ي آدلر بیش از هر چیز، بر ارزش هاي انساني و اجتماعي تأکید 
ــي فردي او تدوین و تألیف شده و سعي شده  ــاس نظریه ي روان شناس میكند. کتاب حاضر بر اس
ــت رفتار معلم، دانش آموز و والدین، بر اساس اصول یادشده تحلیل و تبیین شود. کتاب شامل  اس
ــت. آموزش به شیوه ي آدلري، آموزش  ــت، نمایه و واژه نامه اس درامد، متن در 15 فصل، دو پیوس
ــیوه ي دموکراتیک، رقابت در مدرسه ي ابتدایي، استفاده از پیامدهاي منطقي به جاي تنبیه و  به ش

تجربه هاي کالسي، برخي مباحث کتاب حاضر هستند.

ــراي پرورش دانش آموزان بر  ــن، جین؛ انضباط مثبت در کالس درس: طرحي ب 54. نلس
ــین نژاد/ مرتضي مجدفر؛ تهران:  مبناي مهارت هاي زندگي و هوش هیجاني؛ غالمرضا حاجي حس

امرود، 1388، 256 ص.
• قطع: وزیري 

• موضوع درسي: علوم تربیتي 
• مخاطب: معلم

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

ــي و دیگر روش هاي انضباط  ــت هاي کالس چکیـده: این کتاب، با طرح مباحثي درباره ي نشس
مثبت، راهبردهاي یاددهي - یادگیري و شیوه هاي پرورشي اثرگذار و متعددي را پیشنهاد مي کند 
ــائل رفتاري در مدرسه ها و ارائه دهنده ي الگوهاي رفتار  ــاي بسیاري از مشكالت و مس که راه گش
ــب با دانش آموزان خواهند بود. معلمان، مدیران، معاونان، مشاوران مدارس  مثبت و برخورد مناس
ــده اند که عنوان برخي از آن ها  ــتند. مباحث در 12 بخش تدوین ش و والدین، مخاطبان کتاب هس
ــه ي اداره ي مثبت کالس؛ تقویت مهارت هاي ارتباطي؛ مهارت هاي حل  ــت از: اندیش عبارت اس
مسئله ي اثربخش؛ کنار هم گذاشتن تمام بخش هاي معّما؛ ابزارهاي مدیریتي براي انضباط مثبت 

در کالس درس.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامهيدرسي 40

55. معیني، مهدي؛ او به همه چیز آگاه است؛ تهران: مدرسه، 1387، 16 ص.
• قطع: وزیري 

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

• کلمات کلیدي: خداوند/ علیم/ آگاه/ دانا 

ــخني، به تكان هر لبي، به  ــه هر جاي پایي، به صداي هر حرکتي، به صداي هر س چکیـده: »ب
ــي، به جاي هر میوه ي درختي، به  جاي هر جان داري، به وزن هر ذّره اي، به آهنگ آرام هر نفس
ــكم مادري، آري، خداوند بر همه ي این ها  افتادن هر برگي، به چگونگي خلقت هر کودکي در ش
ــت که از  »نهج البالغه « برگرفته شده و در  ــامل کلمات قصاري اس ــت. « کتاب حاضر ش آگاه اس
آن ها، از علیم و آگاه بودن خداوند از همه ي موجودات عالم براي نوجوانان خبر داده شده  است.

ــبد گل: او یک فرشـته بـود: زندگي نامـه ی حضرت  ــارده س ــر؛ چه ــادري، ناص 56. ن
فاطمه)س(؛ تهران: مدرسه، 1389، 32 ص.

• قطع: خشتي
• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: زندگي نامه/ حضرت فاطمه )س(/ حج/ آموزش دیني

چکیده: »وقتي پیامبر)ص( در مدینه بود، هر روز چند بار به خانه ي دخترش فاطمه)س( مي آمد. 
ــن و حسین، خیلي تنگ  ــفر رفته بود، دلش براي فاطمه و نوه هایش، حس یک بار که پیامبر به س
شده بود. پیامبر هر وقت به خانه ي فاطمه مي آمد، سالم مي کرد. پیشاني دخترش را مي بوسید و 
بعد نوه هایش را بغل مي کرد...« در این کتاب خاطرات دختر کوچكي به نام فاطمه درج شده که 
همراه پدر و مادرش به حج عمره رفته اند. او در طول تعریف خاطراتش، درباره ي والدت، زندگي، 

ازدواج، تولد فرزندان و درگذشت حضرت فاطمه)س( سخن مي گوید.
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ــدي؛ تهران: نظر، 1387،  ــي؛ اولین کتاب هنر کودکان؛ فاطمه کاون ــت، لوس 57. میكلت وی
24 ص.

• قطع: خشتي
• موضوع درسي: هنر
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: هنرمندان برجسته/ شاهكار نقاشي/ هنر/ کودکان

ــیدن فعالیت هاي روزانه یک  ــاهكار نقاشي براي به تصویرکش ــانزده ش چکیده: در این کتاب ش
ــده است. تصاویر مربوط به هنرمندان برجسته اي است که در موضوعات خواندن  کودک آورده ش
ــتن، ساختن آهنگ، سوارکاري، تاب خوردن، ماهي گیري، خوردن، حمام کردن و خوابیدن  و نوش
ــران در حال خوردن« اثر موریل، »کودک در حال  ــت. از آن میان مي توان »پس فراهم آمده اس

نوشتن« اثر رنوآر و »دختري در حال خوابیدن« اثر میلس را نام برد.

58. جوادیان، مسعود؛ ایران باستان؛ تهران: قدیاني، 1390، 72 ص.
• قطع: رحلي 

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(
• مخاطب: دانش آموز/ معلم 

• کلمات کلیدي: تاریخ ایران باستان/ زردشت/ هخامنشیان/ اشكانیان/ ایالمي ها 

ــتان به  ــبتًا جامع و البته خالصه از ایران باس ــت تصویري نس ــیده اس چکیده: کتاب حاضر کوش
ــت و بیش از 4000 سال را  ــیار طوالني اس ــتان تاریخ ایران، بس مخاطبان ارائه دهد. دوره ی باس
دربرمي گیرد. در این دوره فرمانروایان بسیاري آمدند و رفتند، خاندان هاي قدرتمندي به حكومت 
ــدند که اختالف، رخوت،  ــله هاي نوین را پي افكندند و جانشین خاندان هایي ش ــیدند و سلس رس
ــیار مجمل از  ــبكي نو، گزیده اي بس ــاد و بي عدالتي آن ها را ضعیف کرده بود. این کتاب به س فس
ــي قرار داده است. عنوان هاي برخي مطالب آن از این  ــت هاي طوالني را مورد بررس این سرگذش
قرارند: ایالمي ها؛ زردشت؛ عصر دیااکو؛ کوروش بزرگ؛ عصر توسعه ی امپراتور هخامنشي؛ ایران 

و یونان؛ زندگي اجتماعي در عصر هخامنشیان؛ اشكانیان؛ عصر انوشیروان.
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ــتچي/  ــم، فیلیپ؛ با هم فکر کردن: کندوکاو فلسـفي براي کالس؛ مژگان رش 59. ک
فرزانه شهرتاش؛ تهران: شهرتاش، 1389، 154 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: تفكر و پژوهش

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: فلسفه براي کودکان/ کندوکاو مشترک/ ابزارهاي تفكر

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

و ابزارهاي تفكر )ابزارهاي مفهومي و استداللي( از مباحث کتاب هستند.

60. ون هیچ، ماري آن؛ باغباني کنید؛ مریم پورثاني؛ تهران: پیدایش، 1386، 32 ص.
• قطع: رحلی

• موضوع درسي: کار و فناوري
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: باغباني/ محیط زیست/ چهار فصل/ فعالیت هاي جالب براي کودک

ــال، فعالیت هاي جالبي براي باغباني طراحي شده  چکیده: در این کتاب، براي هر چهارفصل س
ــت؛ بلكه  ــط آن نیس ــت. براي انجام این فعالیت ها، نیازي به حیاط بزرگ، باغچه و حوض وس اس
ــیار هیجان انگیز  در خانه هاي کوچک آپارتماني هم مي توان آن ها را انجام داد. این فعالیت ها بس
ــاده و روان نوشته شده است و به کمک تصویرهاي  ــرگرم کننده اند. متن این کتاب بسیار س و س
ــي کتاب بر جذابیت آن  ــه به مرحله انجام داد. تصویرهاي رنگ ــمت مي توان کار را مرحل هر قس

افزوده اند.



43پايهیششمابتدايی

ــگري؛ تهران: آفرینگان،  ــل ...]و دیگران[؛ باگام هاي کوچک؛ مهناز عس ــوا، میش 61. فرانس
1388، 8 ج.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تجربي/ مطالعات اجتماعي

• مخاطب: دانش آموز
ــوخت فسیلي/ انرژي تجدیدشونده/ منابع تولید انرژي/ استفاده ي  • کلمات کلیدي: انرژي/  س
ــان/ خورشید/ دندان سالم/ نگه داري دندان ها/ زباله/ تفكیک  بهینه/ خواص آب/ آلودگي آتش فش

زباله/ بازیافت/ زندگي/ شهر

ــناخت نسبت به آب، آتش فشان، انرژي  چکیده: مجموعه ی با گام های کوچک، در پي ایجاد ش
ــنده در هر  ــت. نویس ــهر در مخاطب کودک اس ــید، دندان ها، زباله و بازیافت، زندگي و ش خورش
ــد از ابعاد و زوایای گوناگون توجه خوانندگان  ــش هایی را پیش می کشد و می کوش مجموعه پرس

را به موضوع جلب کند. 

ــهرزاد فتوحي؛  ــا و مهارت هاي زندگي 18: بچه ها کمک کنید!؛ ش ــوارتز، لیندا؛ بچه ه 62. ش
تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1388، 72 ص.

• قطع: خشتي 
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: مددکاري اجتماعي/ کمک به دیگران/ مهارت هاي زندگي 

چکیده: باکمک به دیگران، به خودمان هم کمک مي کنیم، زیرا با افراد جدیدي آشنا مي شویم، 
ــود. مخاطبان  ــاس خوبي درباره ي خودمان پیدا مي کنیم و مهارت و آگاهي ما بیش تر مي ش احس
ــالمندان، افراد نیازمند،  ــاد مي گیرند که چگونه مي توانند به کودکان، س ــا مطالعه ي این کتاب ی ب
ــت کمک کنند. در این زمینه، راه ها و مهارت هاي زیادي از طریق  حیوانات، جامعه و محیط زیس

متن و تصویر ارائه شده اند.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامهيدرسي 44

63. پندي، زهره؛ بخش پذیري، مقسوم علیه و مضرب؛ تهران: مدرسه، 1389، 112 ص.
• قطع: وزیري 

• موضوع درسي: ریاضي
• مخاطب: دانش آموز

ــیم/ بخش پذیري/ عدد  ــي/ ضرب و تقس • کلمات کلیدي: آموزش ریاضیات/ راهنماي آموزش
اول 

ــت و راه موفقیت در این مسیر، فهم کامل مطالب  ــت اندیشیدن اس چکیده: ریاضیات علم درس
ــعي  ــت. در این کتاب س و انجام تمرین کافي براي تقویت مهارت ها و افزایش دقت و تمرکز اس
ــده است موضوعات گوناگون ریاضیات متناسب با دوره ی راهنمایي عمیق تر و دقیق تر بررسي  ش
ــیم اعداد طبیعي؛ ضرب ذهني؛  ــت: ضرب و تقس ــامل 9 فصل با این عنوان هاس ــود. کتاب ش ش
ــوم علیه هاي یک عدد؛  ــه ی عددها؛ همه ی مقس ــه و عدد اول؛ تجزی ــوم علی بخش پذیري؛ مقس

ب.م.م؛ مضرب و ک.م.م؛ مسئله هاي ترکیبي، همراه با پاسخ نامه.

64. سالم، سودابه؛ بخوان با من بساز با من؛ تهران: سوره مهر، 1389، 118 ص.
• قطع: بیاضي

• موضوع درسي: هنر
• مخاطب. دانش آموز

• کلمات کلیدي: آموزش موسیقي/ هنر براي کودکان/ هوش موسیقیایي 

ــد کودک، رشد موسیقیایي و  ــیقي کودک، به آگاهي از حیطه ی متفاوت رش چکیده: مربي موس
ــترش اطالعات موسیقایي کودک نیاز دارد. زیرا کودک باید اطالعات موسیقایي  نیز راه هاي گس
ــتفاده قرار دهد. رشد هوش  ــازمان دهي و پردازش کند تا در فعالیت هاي بعدي مورد اس خود را س
ــبب آگاهي مربیان از نظرات  ــت؛ به همین س ــتقل از دیگر جنبه هاي هوش نیس ــیقایي، مس موس

روان شناسان متخصص رشد و آموزش کودکان ضروري است.
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65. والكر، ریچارد؛ بدن شما )بدن چگونه یک روز را با بیماري مي گذراند؟(؛ فاطمه مظفرنژاد؛ 
مشهد: عروج اندیشه، 1389، 72 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: علوم تجربي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: بدن انسان/ فیزیولوژي/ بیماري/ کالبدشناسي انسان/ آموزش علوم

ــراه تصویرهاي رنگي آن به مخاطبان کمک  چکیـده: مطالب مختصر و مفید این کتاب به هم
ــا ریز دوربین،  ــنایي ب ــتگاه ها و بافت هاي بدن بیش تر بدانند. آش ــاره ي عملكرد دس ــد درب مي کن
ــتفراغ و... از  ــم، خفگي، اس ــه کرن، تخلیه ي ادرار، بریدگي، عرق کردن، زنبورگزیدگي، آس عطس

جمله مباحث کتاب هستند.

66. بیلي، ژاک؛ بدن شـما چگونه کار مي کند؟ )مجموعه(؛ پریسا همایون روز؛ تهران: ذکر، 
1389، 6 ج.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: علوم تجربي

• مخاطب: دانش آموز
ــتگاه گردش خون/ دستگاه  ــان/ علوم تجربي/ حواس پنج گانه/ دس • کلمات کلیدي: بدن انس

تنفس/ دستگاه عضالني- اسكلتي/ گوارش/ رشد موجود زنده

چکیده: بدن انسان شبیه ماشین شگفت انگیزي است که به طور مداوم کار مي کند تا او را سالم 
ــتگاه هاي بدن وظیفه ی خاصي را بر عهده دارند. ما به کمک  ــرحال نگه دارد. هر یک از دس و س
شش هایمان تنفس مي کنیم. به کمک دستگاه گوارش انرژی مورد نیاز برای حرکت و زنده ماندن 
بدن را فراهم می کنیم. قلب ما مي تپد تا خون را به سراسر بدن بفرستد. حواس ما اطالعاتي را به 
ــتند. بدون وجود حواس نمي توانستیم ببینیم، بشنویم، بو کنیم، بچشیم، یا چیزي  مغزمان مي فرس
را حس کنیم. استخوان ها و ماهیچه ها هم حرکت را برای ما امكان پذیر مي سازند. این مجموعه 
می کوشد به پرسش های کودکان در زمینه های گوناگون پاسخ گوید. کتاب داراي نكات بهداشتي، 
یافته هاي تحقیقاتي و آزمایش هاي جالبي است که اطالعات فراواني را در اختیار ما قرار مي دهند.
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67. وینستون، رابرت؛ بدن من: من از چه چیزي ساخته شده ام؟؛ محسن ارجمند/ آریا ارجمند؛ 
تهران: محراب قلم، 1390، 96 ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: علوم تجربي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: انسان/ زیست شناسي/ ادبیات نوجوان 

ــت،  ــما با چهره ي افراد دیگر متفاوت اس چکیده: آیا تا به حال فكر کرده اید که چرا چهره ي ش
ــرز تفكر و کردار و رفتارتان،  ــتید؟ بدن و مغز به همراه ط ــبیه والدینان هس یا چرا گاهي دقیقٌا ش
ــوند که شما با هر فرد دیگري تفاوت داشته باشید. در این  ــبب مي ش همگي به هم مرتبط اند و س
کتاب درباره ي تمام مواردي که شما را منحصر به فرد مي کند، بحث شده است. ژن ها، شخصیت 
ــتعدادهاي شما همگي بخشي از این مواردند. این کتاب سعي دارد هم شما را سرگرم کند و  و اس

هم به شما بفهماند که چه چیزهایي شما را شما کرده است.

ــندگان؛ نوجوانان و حفظ محیط زیست: برق براي نوجوانان؛ شادي حامدي  68. گروه نویس
آزاد؛ تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1389، 32 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: مصرف بهینه ي انرژي برق/ مهارت هاي زندگي/ محیط زیست

ــود برق قطار تمدن را به  ــت که گفته مي ش چکیده: اهمیت برق در زندگي ما به قدري زیاد اس
ــمت عمده ي برق ما از سوزاندن گاز و سایر  ــت مي آید؟ قس پیش مي راند؛ اما به چه قیمتي به دس
مواد نفتي به دست مي آید. پس مصرف بهینه ي انرژي برق یعني آلودگي کم تر محیط  زیست ما. 
ــي در مصرف آن و نكات ایمني مربوطه  ــان در این کتاب با اهمیت برق، لزوم صرفه جوی مخاطب
آشنا مي شوند. مطالب کتاب در قالب هاي داستان، مارپیچ جادویي، جدول کلمات متقاطع و سؤال 

و جواب تدوین شده است.
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ــرکت  ــت: بـرق و ایمني؛ هایده کروبي؛ تهران: ش ــندگان؛ حفظ محیط زیس 69. گروه نویس
انتشارات فني ایران، 1389، 16 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: ایمني/ اهمیت برق/ برق گیري/ مهارت هاي زندگي/ اجسام رسانا

ــي هایي که باید خودشان  ــاده و روان و نیز نقاش چکیده: در کتاب حاضر، مخاطبان با جمالت س
ــام رسانا، برق گیري، خطرات لوازم برقي، تیرک ها و  رنگ کنند و حل معماها، با ارزش برق، اجس

دکل ها، و وسایل کارمندان اداره ي برق آشنا مي شوند.

ــه، 1389،  ــتان غدیرخم برای کودکان؛ تهران: مدرس ــادري، ناصر؛ برکه ي آفتاب: داس 70. ن
24 ص.

• قطع: خشتي
• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: غدیر خم/ آموزش دیني/ داستان آموزشي

ــي منطقه اي به نام  ــان راه مدینه به مكه در نزدیك ــت که می چکیـده: »غدیر خم« آبگیري اس
ــزد  ــته ي وحي بر پیامبر آیه اي نازل کرد و گوش »جحفه« قرار دارد. در همین مكان بود که فرش
نمود که باید آن چه را از خداوند به او رسیده است، به مردم ابالغ کند و آن جانشیني امام علي)ع(

ــن حج پیامبر و یارانش و  ــتاني درباره ي آخری ــكل داس بعد از پیامبر)ص( بود. در این کتاب به ش
بازگشتن آن ها از حج و ماجراي غدیرخم سخن رفته است. هم چنین برخي یاران پیامبر مختصراً 

معرفي شده اند. در کتاب توضیحي هم درباره ي اعمال حج داده مي شود.
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71. ساداتیان، اصغر؛ شناخت بیماري ها و توصیه هاي پزشكي: بلوغ جسمي و روحي رواني 
در پسران؛ تهران: ما و شما، 1390، 120 ص.

• قطع: رقعي
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• مخاطب: دانش آموز/ معلم/ والدین 

ــران/  ــوزش مهارت هاي زندگي/ پس ــمي/ دوره ي نوجواني/ آم • کلمـات کلیـدي: بلوغ جس
روان شناسي 

ــده است اصول کلي تغییرات، خصوصیات و ویژگي هاي اصلي و  ــعي ش چکیده: در این کتاب س
در عین حال طبیعي جسماني و روحي - رواني دوران بلوغ شرح داده شود. با شناخت این دوران 
ــید و به گذراندن صحیح آن  ــكالت آن رس مي توان به راه حل هاي صحیح و اصولي براي حل مش
کمک شایاني کرد. این کتاب دو بخش و یازده فصل دارد. بخش اول که حاوي شش فصل است، 
ــش دوم نیز مربوط به تغییرات  ــمي نوجوانان مطالب جالب و مهمي دارد، بخ ــاره ي بلوغ جس درب

روحي و رواني دوران بلوغ است و پنج فصل دارد.

72. ساداتیان، اصغر؛ شناخت بیماري ها و توصیه هاي پزشكي: بلوغ جسمي و روحي رواني 
در دختران؛ تهران: ما و شما، 1390، 144 ص.

• قطع: رقعي
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• مخاطب: دانش آموز/ معلم/ والدین 

ــي/ نوجواني/ آموزش دختران/ آموزش  • کلمات کلیدي: بلوغ/ تغییرات فیزیكي/ صفات جنس
مهارت هاي زندگي 

ــت تغییرات و خصوصیات اساسي و مهم دوران بلوغ در  ــعي شده اس چکیده: در کتاب حاضر س
ــكالت شایع مربوط به آن به زبان بسیار ساده شرح داده شود و بیش تر  دختران و راه حل هاي مش
ــراي دانش آموزان دختر پایه ي پنجم  ــخ نمانند. این کتاب ب ــؤاالت احتمالي در این باره بي پاس س

ابتدایي به بعد، مادرها و مادربزرگ ها، و مربیان مدارس دخترانه قابل استفاده است. 
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73. جهانگیري، مظفر؛ بوستان و گلستان سعدي؛ تهران: طاهر، 1387، 148 ص.
• قطع: خشتي 

• موضوع درسي: زبان آموزي
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: داستان هاي تربیتي/ پند و اندرز/ گلستان/ بوستان/ سعدي

ــه از کتاب هاي  ــت ک ــاده و روان اس ــتان به نثر س ــامل 12 داس چکیـده: مجموعه ي حاضر ش
»بوستان«  و »گلستان« سعدي براي کودکان بازنویسي شده است. عنوان هاي داستان عبارت اند 
از: دو برادر؛ قدر عافیت؛ گربه ي پیرزن؛ خمره ي طال؛ االغ خاکستري؛ پادشاه عاقل؛ پهلوان نایب؛ 

پسر خوش شانس؛ راست و دروغ؛ روباه بي دست و پا؛ شاهزاده ي مغرور؛ وزیر دوراندیش.

74. ژالي، هنگامه؛ بویایي؛ تهران: عسل نشر، 1388، 24 ص.
• قطع: خشتي 

• موضوع درسي: علوم تجربي 
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: حس بویایي/ اندام هاي حسي/ بیني/ بو 

چکیده: یكي از حواسي که در شناخت محیط اطراف به شما کمک زیادي مي کند، حس بویایي 
ــت. اندام این حس »بیني« نام دارد. بوها مي توانند ما را از وجود خطرات آگاه کنند. به منظور  اس
ــاب حاضر اطالعاتي کلي  ــي و به خصوص حس بویایي، کت ــان با اندام هاي حس ــنایي مخاطب آش
ــنین  ــاختمان حس بویایي، قدرت حس بویایي در س ــي، حس بویایي، س درباره ي اندام هاي حس

متفاوت، و نیز حس بویایي در حیوانات ارائه مي دهد.
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ــجاد  ــارده آفتاب: بهتریـن پرهیـزکاران: زندگي نامه ی امام س ــد؛ چه ــري، محم 75. ناص
علیه السالم؛ تهران: مدرسه، 1387، 128 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني 

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: امام سجاد)ع(/ زندگي نامه ی امام سجاد)ع(/ زندگي نامه 

ــر گران بهایي  ــود. روح آن ها را گوه ــر بدي هاي مردم صبور ب ــجاد)ع( در براب چکیـده: امام س
ــت که به او ناسزا گفتند. امام  ــد. روزي از کنار مردمي مي گذش ــت که در ِگل افتاده باش مي دانس
گفت: »اگر راست مي گویید، خدا از من بگذرد و اگر دروغ مي گویید، خدا از شما بگذرد!« نوجوانان 
در این کتاب با اخالق، رفتار، منش، مناجات و نقش امام سجاد)ع( در ماجراهاي پس از حادثه ي 
کربال آشنا مي شوند. هم چنین به خطبه ها و سخناني که آن امام هنگام اسارت براي مردم کوفه، 

شام و مدینه ایراد کرده، اشاره اي کوتاه شده است.

ــا، فعالیت ها و پژوهش هاي خالقیت  ــي؛ بیدپا در کالس درس: بازي ه ــر، مرتض 76. مجدف
ــواد خواندن در میان  ــعه ی س ــانه هاي کلیله و دمنه براي توس ــاي تمثیل ها و افس ــور بر مبن مح

دانش آموزان دبستاني؛ تهران: امرود، 1390، 112 ص.
• قطع: رقعي 

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

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

ــومین شماره از مجموعه ي »توسعه ي سواد خواندن در میان دانش آموزان دبستاني«،  چکیده: س
ــانه هاي  ــاي تمثیل ها و افس ــور بر مبن ــا و پرورش هاي خالقیت مح ــا، فعالیت ه ــامل بازي ه ش
ــواد خواندن  ــعه ي س ــت. به زعم نگارنده، هدف از تدوین این مجموعه توس »کلیله و دمنه« اس
ــنا کردن  ــي از راه آش ــوزان دوره ي ابتدایي و تقویت مطالعه ي کتاب هاي غیردرس ــن دانش آم بی
فراگیرندگان با نمونه هاي برجسته ي فولكلور، فرهنگ و ادبیات تمامي ملل جهان است. در کتاب 
ــات، رویدادها و حوادث آن ها را  ــتان، اتفاق ــدگان انتظار مي رود پس از مطالعه ي هر داس از خوانن
ــته بندي کنند و به پرسش هاي خواسته شده پاسخ گویند. هم چنین پیوستگي بین رویدادها و  دس
حوادث داستان را بازنمایي کنند و کلماتي را که براي نخستین بار در متن با آن ها روبه رو شده اند، 

مشخص سازند و معناي آن ها را با کلمات دیگري که مي شناسند، نشان دهند.
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77. ژالي، هنگامه؛ بینایي؛ تهران: عسل نشر، 1388، 24 ص.
• قطع: خشتي 

• موضوع درسي: علوم تجربي 
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: بینایي/ ساختمان چشم/ گیرنده ي نوري/ اعصاب/ حدقه/ خطاي بینایي 

ــي با محرک مخصوص خودش تحریک مي شود و پیام عصبي تولید  چکیده: هر گیرنده ي حس
ــاني دو چشم دارد. چشم ها  ــوند. هر انس مي کند. پس گیرنده هاي نوري فقط با نور تحریک مي ش
کروي شكل هستند و در داخل حدقه ي چشم قرار دارند. مخاطبان در این کتاب با حس بینایي، 
ــكیل دهنده ي آن، عضالت، اجزا، چگونگي دیدن اشیا، عمل  ــلول هاي تش ــاختمان چشم، س س
تطابق، بیماري هاي چشمي، خطاهاي بینایي و حس بینایي در جانوران، به کمک تصویرهایي در 

این زمینه آشنا مي شوند. متن کتاب ساده و روان و مطالب مختصر و مفید هستند.

ــعید خاکسار؛ تهران: موزون، 1390، 176  ــالي؛ پانصد نکته براي معلمان؛ س 78. براون، س
ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم
ــي/ حمایت از  ــر/ برنامه ریزي و ارزش یاب ــس مؤث • کلمـات کلیـدي: مدیریت کالس/ تدری

یادگیري/ علوم تربیتي 

ــط  ــالیان متمادي توس ــت که طي س ــاب حاضر حاوي نكات و راهنمایي هایي اس چکیـده: کت
ــده اند. 52 مجموعه ي ده نكته اي در کتاب وجود دارد که هر یک  آموزگاران مجرب جمع آوري ش
ــش عنوان اصلي آورده شده اند: روش هاي  ــت. این مجموعه          ها تحت ش ــبتًا کامل اس از آن ها نس
ــت از منابع علمي و  ــتفاده ي درس ــس مؤثر و مدیریت کالس؛ برنامه ریزي و ارزش یابي؛ اس تدری
ــردي و معنوي؛ همكار مفید  ــري دانش آموزان؛ ارائه ي حمایت هاي ف ــي؛ حمایت از یادگی آموزش
ــان کمک مي کند که هنگام ورق زدن کتاب،  ــته بندي مطالب به این ترتیب به مخاطب بودن. دس

جذاب ترین قسمت هاي آن را انتخاب و مطالعه کنند.
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79. کرمپتن، ویلیامجي؛ پرچم؛ داریوش دل آرا؛ تهران: نغمه نو اندیش، 1388، 64 ص.
• قطع: رحلي

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(/ کتاب هاي مرجع
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: شناخت پرچم/ تاریخ پرچم/ کاربردهاي پرچم

چکیده: این کتاب مجموعه اي جذاب، خواندني و آموزنده درباره ی تاریخ و پیشینه ی پرچم هاي 
ــتان  ــت. در این مجموعه با طیف متنوعي از موضوعات، از پرچم قاصدان گرفته تا داس جهان اس
پرچم ملل گوناگون دنیا آشنا مي شوید؛ از قبیل پرچم هاي دزدهاي دریایي چین، بیرق شوالیه هاي 
ــطا، پرچم ژنرال هاي امروزي و پرچم 160 کشور دنیا. هم چنین درباره ی عالمت دادن  قرون وس
ــم هاي  ــاه و قطب جنوب، ارتباط پرچم و مراس ــتن پرچم در کره ی م ــا پرچم، روش هاي افراش ب
ــید مي گویند، به  ــف مي کنیم که چرا به پرچم ژاپن طلوع خورش نظامي مطالبي مي آموزیم و کش
ــته مي کنند و  ــورهاي جهان تغییر مي کند، چه زمان  هایي پرچم را نیمه افراش چه دلیل پرچم کش

خیلي چیزهاي دیگر.

80. امیني سمیرمي، شكراهلل؛ پرچم ایران؛ تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1388، 92 ص.
• قطع: خشتي

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: تاریخچه پرچم ایران/ اولین درفش ایران

ــت.  ــرزمین اس ــان اصلي هر قوم، ملت و دولت، و گویاي عقاید مردم آن س چکیده: پرچم نش
ــت؛ اما معمواًل فقط در جنگ ها آن را به کار  ــوم بوده اس ــتفاده از پرچم از روزگاران قدیم مرس اس
مي برند. پرچم هر کشور ترکیب خاصي از رنگ هاي مختلف است یا عالمتي روي آن نقش بسته 
ــت قرن ها تغییراتي  ــور ما طي گذش ــت که معني و مفهوم ویژه اي را بیان مي کند. پرچم کش اس
ــت که نگارنده در این مجموعه مخاطب را با تاریخچه ی دگرگوني آن آشنا مي کند. این  کرده اس
ــاده و روان براي کودکان گروه هاي سني »ج« و »د« تهیه شده  کتاب با تصاویر جالب و متن س
ــت. معرفي اولین درفش ایران، مغوالن، صفویان، زندیه، پرچم مظفرالدین شاه قاجار، و پرچم  اس

جمهوري اسالمي ایران برخي مطالب کتاب هستند.
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ــي؛ پـرورش معنویت در کـودکان، نوجوانان و کـودك درون :  ــز، بگي ج 81. جنگین
ــتین، 1390،  ــا جهانگیري؛ تهران: نخس ــهیال محمود کالیه/ مین ــاده و عملي؛ س راهكار هاي س

200 ص.
• قطع: رقعي 

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

• کلمات کلیدي: آموزش کودکان/ تعلیمات دیني/ پرورش معنویت 

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

سطح مبتدي، متوسط و پیشرفته هستند.

ــتگارپور؛  ــن رس ــهناز/ مافیني، هلن؛ پرورش هوش هیجاني کودکان؛ حس 82. بهمن، ش
تهران: بین المللي گاج، 1388، 120 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تربیتي 

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: آموختن/ روان شناسي/ محیط کالس/ هوش هیجاني

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

افزایش مهارت کودکان در این زمینه شوند.
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ــار؛ تهران: موزون،  ــعید خاکس ــتوـ  بووي، دارل؛ پنیر تو را من جا به جا کردم؛ س 83. بریس
1389، 124 ص.

• قطع: رقعي 
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: مدیر 
• کلمات کلیدي: خودسازي/ موفقیت/ تحول/ تغییر 

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

همچنین به گونه ی طنز و لطیفه شامل پیام هایي است براي خودسازي.

ــعید خاکسار؛ تهران: موزون، 1389،  ــون، اسپنسر؛ پنیر مرا کي جابه جا کرد؟؛ س 84. جانس
76 ص.

• قطع: رقعي 
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: مدیر 
• کلمات کلیدي: موفقیت/ داستان آموزشي/ کتاب دوزبانه/ انطباق با تغییر 

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

اسپنسر جانسون دارد.
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85. خویي، رویا؛ چراهاي شگفت انگیز: پوشاك ایراني؛ تهران: محراب قلم، 1387، 32 ص.
• قطع: رحلي 

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي 
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: پوشاک/ مد/ چادر/ کت و شلوار/ خیاطي 

ــاک، خیاطي، نقش دار  ــي« کودکان و نوجوانان را با تاریخ پیدایش پوش ــاک ایران چکیده: »پوش
ــنا مي کند و به بعضي  ــاک هاي ایراني از آغاز تا به  حال آش ــاک، و هم چنین انواع پوش کردن پوش
ــؤاالت آن ها پاسخ مي دهد؛ سؤاالتي مثل: مد چیست؟ زنان از چه دوره اي چادر به  سر کردند؟  س
ــلوار  ــش اروپایي از چه دوره اي در ایران رواج پیدا کرد؟ مردان از چه زماني کت و ش الگوي پوش

به تن کردند؟

86. یاماس، آندریو؛ پیدایش )مجموعه(؛ رضا ناظمیان/ مصطفي گرگان بیک/ نعمت جمشیدي؛ 
تهران: پنجره، 1388، 6 ج.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: علوم تجربي 

• مخاطب: دانش آموز
ــكل گیري جهان/ انفجار بزرگ/ موجودات زنده/ طبیعت/ زمین/ خورشید/  • کلمات کلیدي: ش

ستارگان/ آب و هوا/ رودها/ حرکت قاره ها/ ساختمان زمین/ زلزله/ آتش فشان/ فصل ها

ــال پیش، همه ي جهان و انرژي آن در یک  ــمندان معتقدند، 20 تا 15 میلیارد س چکیده: دانش
ــیار کوچک قرار داشته است که حرارت آن به میلیون ها درجه ي سانتي گراد مي رسید.  نقطه ي بس
سپس یک انفجار بزرگ صورت گرفته و جهان از همه طرف، گسترش یافته و بزرگ شده است. 
ــان ها پدید آمده اند. نوجوانان با مطالعه ي این کتاب  ــتارگان شكل گرفته اند و کهكش رفته رفته س
ــت،  ــت که جهان چگونه به وجود آمده اس ــاهده ي تصویرهاي رنگي و جذاب خواهند دانس و مش
ستارگان چگونه شكل گرفته اند؛ منظومه شمسی چگونه رخ نموده است و خورشید، زمین، قاره ها 
ــكل گرفتن جهان نقش ایفا کرده اند.  ــده اند و در ش ــكار ش و رودها چگونه کم کم و به تدریج آش
عناوین این مجموعه شش جلدی عبارت است از: پیدایش هستي؛ پیدایش ستاره ها و کهكشان ها؛ 

پیدایش زلزله ها و آتش فشان ها؛ پیدایش رودخانه ها؛ پیدایش آب و هوا؛ و پیدایش فصل ها. 
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87. حیدري ابهري، غالمرضا؛ پیامبر و قصه هایش؛ قم: جمال، 1390، 148 ص.
• قطع: خشتي

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

• کلمات کلیدي: زندگي پیامبر اسالم/ داستان مذهبي/ آموزش دیني/ حكایت اخالقي 

ــول خدا)ص( است که توسط مؤلف  چکیده: کتاب حاضر، مجموعه ي 70 حكایت از زندگي رس
ــده است. کتاب داراي چند ویژگي با این مشخصات است: در کنار هر  ــي ش این مجموعه بازنویس
ــدان« وجود دارد که مطالب خواندني و جالبي در  ــي به نام »بیش تر بخوان، بهتر ب حكایت، بخش
ــنده بیش تر تالش کرده است که جنبه هاي اخالقي  ــت. در بازنویسي حكایات، نویس آن آمده اس
ــنده ي کتاب، مجموعه را از کتاب »حكایت نامه ي  ــان دهد. نویس و تربیتي آن ها را به خواننده نش
موضوعي پیامبر اعظم)ص(« گزینش کرده است. سند تاریخي هر حكایت در کنار آن نوشته شده 

است. کتاب داراي تصویرها و طراحي هاي گرافیكي است.

88. مزاري جاللي، عبدالرضا؛ پیله  ها؛ تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1388، 
76 ص.

• قطع: خشتي
• موضوع درسي: هنر
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: کاردستي/ پیله ي کرم ابریشم

ــم  ــود که پیله هاي کرم ابریش چکیده: در این کتاب، به کودکان و نوجوانان آموزش داده مي ش
ــكل هاي متفاوتي از جانوران،  ــبانند تا بتوانند ش را رنگ کنند، برش دهند، برش ها را به هم بچس

گل ها، پرنده ها و... بسازند.
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ــک/ رائوم، الیزابت؛ پیوند دیروز و امروز )مجموعه(؛ مجید عمیق؛ تهران:  89. کتل، پاتری
محراب قلم، 1390، 32 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(

• مخاطب: دانش آموز/ معلم 
• کلمـات کلیدي: دایرة المعارف کودکان و نوجوانان/ ادبیات نوجوانان/ تمدن چین/ اختراعات 

چینیان 

ــت. بسیاری از دستاوردهای بشر  ــتان اس چکیده: جامعه ی مدرن امروز مدیون مردمان عهد باس
ــته دارد. این مجموعه با معرفی اجمالی تمدن های قدیمی، می کوشد با ذکر  ــه در گذش امروز ریش
ــتگانمان بهره می گیریم. طب  ــان دهد که که ما چگونه از میراث گذش ــخص نش نمونه های مش
ــاخت کاغذ و صدها چیز دیگر هست که ما از  ــت، س ــاخت بستنی، چتر، نمایش، پس ــوزنی، س س
ــک از کتاب های این مجموعه به یكی از مردمان کهن مانند  ــینیان خود آموخته ایم. در هر ی پیش

ایرانیان، چینیان، رومي ها، مصریان، وایكینگ ها و یونانیان باستان می پردازد.

90. معیني، مهدي؛ تا کاغذ داري، همه چیز داري!؛ تهران: کانون پرورش فكري کودکان 
و نوجوانان، 1388، 52 ص.

• قطع: خشتي
• موضوع درسي: هنر
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: کاردستي با کاغذ/ آموزش هنر

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

هندوانه، مسجد و... بسازند.
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ــي زاده؛ تهران: پیام محراب،  ــري، آنیتا؛ دایرةالمعارف مصور: تاریخ جهان؛ زهرا رجب 91. گان
1388، 255 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(/ کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: اطالعات عمومي/ ادبیات کودکان و نوجوانان/ دایرةالمعارف

ــد و  ــان ها دعوت مي کند؛ از رش ــاب مصور تاریخ، جهان ما را به دنیاي زندگي انس چکیـده: کت
ــدرن حاضر. این کتاب همراه  ــان هاي اولیه تا تمدن و فرهنگ عصر عتیق و زمان م ــل انس تكام
ــرح و چگونگي زندگي انسان ها مي پردازد. این کتاب  ــن و دقیق به ش با توضیحات و تصاویر روش
ــتان، قرون وسطا، دوران اکتشافات، دوره ي نبردها و جنگ ها، دنیاي پیشرفته و تاریخ  دوران باس
ایران را در برمي گیرد و براي آگاهي بیش تر خوانندگان، بیش از 1000 تصویر رنگي از رویدادهاي 

مختلف تاریخي و سیاسي ارائه کرده است.

92. بیشور، جرج ...]و دیگران[؛ تاریخ علم براي نوجوانان؛ حسن ساالري؛ تهران: محراب 
قلم، 1387، 56 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(

• مخاطب: دانش آموز
ــتان/ چین/ بین النهرین/  ــالمي/ ایران باس ــورهاي اس • کلمات کلیدي: علوم/ تاریخ علم/ کش

روم/ مصر باستان/ یونان

ــمندانی از سراسر جهان  ــش  دانش ــرفت های خیره کننده ی عصر اتم، مدیون کوش چکیده: پیش
ــالیان دراز و با وسایل ساده با تحمل رنج و مشقت فراوان  ــت، که دانش امروزین ما را طی س اس
ــه ای از  ــندگان این مجموعه درصددند گوش ــانده اند. نویس اندک اندک فراهم آورده اند و به ما رس
کوشش های دانشمندان عهد باستان را به نوجوانان امروز نشان دهند. به این ترتیب، در هر کتاب 
ــمندان یكی از حوزه های تمدنی جهان باستان مورد بررسی قرار می گیرد. کوشش ها و  نقش دانش
زحمات مسلمانان در گسترش علم، نقش ایرانیان، مردمان بین النهرین، چینیان، رومیان، مصریان 
و باالخره یونانیان باستان موضوع هر یک از کتاب های این مجموعه ی هفت جلدی است. ناگفته 

نماند که جلد هفتم توسط مترجم فارسی مجموعه تألیف شده است.
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ــتر، کالوس؛ تجربیات حرکتي در کودکان: اثرات کمبود آن ـ راهکارهاي  93. بالس
ــي/ فهیمه کاظمي؛ تهران: بامداد کتاب، 1387،  عملـي براي رفع آن ها؛ مجید جاللي فراهان

240 ص.
• قطع: رقعي

• موضوع درسي: تربیت بدني
• مخاطب: معلم/ والدین

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

ــگري به آنان، ناتواني در گرفتن توپ  چکیده: رفتار غیرعادي، هل دادن دیگر کودکان، پرخاش
ــت که از  ــه گیري، از جمله عوارض کم تحرکي و غیرفعال بودن کودکان اس ــده و گوش پرتاب ش
ــتن اعتماد به نفس و کمبود تجربیات حرکتي حكایت دارد. کتاب حاضر که براي مطالعه ي  نداش
ــجویان رشته ي تربیت بدني به خصوص دانشجویان رشته ي حرکات  مربیان، معلمان ورزش، دانش
ــل معضل کم تحرکي در  ــامل راهكارهایي به منظور ح ــده، ش اصالحي و رفتار حرکتي تهیه ش
ــت. مخاطبان با مطالعه ي کتاب، درباره ي اهمیت تحرک و تجربیات حرکتي در رشد  کودکان اس

شخصیت و توانایي هاي جسمي، رواني و اجتماعي کودکان، اطالعاتي به دست مي آورند.

ــراي من ایران: تخت جمشید؛ تهران: دفتر انتشارات کمک آموزشي،  94. پگاه راد، بهمن؛ س
1388، 34 ص.
• قطع: خشتي 

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: هخامنشیان/ تخت جمشید/ کتیبه/ نقش برجسته/ داریوش/ خشایارشا/ تاریخ 
ایران 

چکیده: بناي اصلي »تخت جمشید« در زمان سلطنت داریوش و سپس خشایارشا، پسر او ساخته 
ــد. اولین ویژگي این بناي باستاني، وجود پله هاي فراوان و پهن است که تا ایوان آن مي رسند.  ش
تعداد این پله ها 120 عدد است که از دو طرف به باالي صفه منتهي مي شوند. مخاطبان در این 
کتاب، ضمن خواندن داستاني، با دوره ي هخامنشیان، معماري در آن دوره، تخت جمشید، چگونه 
ــاخته شدن آن، کتیبه هاي تخت جمشید، دروازه ي ملل و مفهوم نقش برجسته ها و تصاویر این  س

بناي تاریخي آشنا مي شوند.
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ــا تأکید بر آراء برودي؛ تهران: منادي  95. رضایي، منیره؛ تربیت زیبایي شناسـي هنري: ب
تربیت، 1389، 256 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: ادراک زیبایي شناسي/ تربیت زیبایي شناسي/ رویكرد دریافت هنري/ برودي

ــمكش و رویارویي  ــت، اما کش چکیده: به باور برخي صاحب نظران، هنر پایه ي اصلي تربیت اس
ــت. مهم ترین عامل در نادیده گرفتن بعد  ــده اس بین علم و هنر، عمدتًا به چیرگي علم منتهي ش
زیبایي شناسي زندگي و انسان، حاکمیت بالمنازع علم بر حوزه ي معرفت بوده است. تبیین ماهیت 
ــرورش و نظام تربیتي،  ــفه ي آموزش وپ ــي تجربه و جایگاه آن در فلس معرفت و بعد زیبایي شناس
ــي هري بروديـ   ــي دیدگاه زیبایي شناس ــت. این کتاب به ویژه بر بررس موضوع کتاب حاضر اس
فیلسوف معاصر آموزش وپرورشـ  تمرکز و تأکید دارد. در فصل اول، کتاب، مبادي فلسفي ایده ي 
ــي برودي مطرح شده و در فصل دوم به ارکان ایده ي زیبایي شناسي وي اشاره شده  زیبایي شناس
است. عناصر و ابعاد تجربه ي زیبایي شناسي و رویكردهاي تربیت زیبایي شناسي از مباحثي هستند 
ــت. ماهیت دانش و شناخت در هنر و  ــده اس ــوم و چهارم به آن ها پرداخته ش که در فصل هاي س
ــي، دانش صنفي و تربیت زیبایي شناسي، مالک هاي اعتبار تجربه ي زیبایي شناسي،  زیبایي شناس
ــي برودي  ــي تجربه ي یاددهي و یادگیري، و داللت هاي نظریه ي زیبایي شناس ابعاد زیبایي شناس

براي فرایند یاددهي و یادگیري، عنوان هاي فصل هاي پنجم تا نهم هستند.

ــچي؛ تهران: سازوکار، 1388،  ــن، جین؛ تربیت سالم در مدرسه؛ محمدجواد فرش 96. نلس
320 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تربیتي 

• مخاطب: معلم 
ــت کالسي/ تربیت  • کلمات کلیدي: کالس داري/ هوش هیجاني/ مهارت هاي زندگي/ نشس

سالم 

ــهروندي  ــا را آماده مي کنند تا به ش ــت که بچه ه ــاب حاضر حاوي برنامه هایي اس چکیـده: کت
ــب  ــوش هیجاني تأکید دارند و کس ــر پرورش ه ــن برنامه ها، ب ــوند. ای ــناس تبدیل ش وظیفه ش
مهارت هاي مهم زندگي و قدرت دریافت افراد توانمند را تشویق مي کنند. نگارنده در این کتاب بر 
ــت هاي کالسي تأکید مي کند، چرا که نشست هاي کالسي، مهارت هاي ضروري را  اهمیت نشس
آموزش مي دهند و دانش آموزان را با نگرش مثبت براي موفقیت در تمام عرصه هاي زندگي توانا 
مي سازند. کتاب در 12 فصل تدوین شده  است و برخي عنوان هاي آن از این قرارند: رویاي تربیت 
ــعه ي مهارت هاي  ــئله ي اثربخش؛ توس ــالم؛ تقویت مهارت هاي ارتباطي؛ مهارت هاي حل مس س

کالسي؛ ابزارهاي مدیریت در کالس هاي تربیت سالم.
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ــو؛ تشـویق دانش آموزان به تفکر؛ ندا شجرات؛ اهواز: رسش، 1388، 244  97. کوولي، س
ص.

• قطع: رقعي
• موضوع درسي: تفكر و پژوهش

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: تفكر/ مهارت هاي زندگي/ یادگیري/ حافظه

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

تفكر؛ حافظه، تفكر انتقادي؛ تفكر خالق.

ــو؛ تشـویق دانش آموزان به خالقیت؛ میعاد زارعي؛ اهواز: رسش، 1389،  98. کوولي، س
176 ص.

• قطع: رقعي
• موضوع درسي: تفكر و پژوهش

• مخاطب: معلم/ والدین
• کلمات کلیدي: خالقیت در مدرسه/ تدریس خالقانه/ اندیشه و تفكر خالق

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

مدرسه ي خالقیت.
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ــو؛ تشـویق کودکان به رفتار صحیح؛ زهرا اهوازیان؛ اهواز: رسش، 1389،  99. کوولي، س
204 ص.

• قطع: رقعي
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم/ والدین
• کلمات کلیدي: مشكالت رفتاري کودکان/ انضباط/ رفتار والدین با کودک

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

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

ــالي؛ حفظ محیط زیست: تغییرات اقلیمي )آب و هوا(؛ محمدرضا داهي؛  100. مورگان، س
تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1390، 24 ص.

• قطع: خشتي
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: تغییرات آب و هوا/ اقلیم شناسي/ حفظ محیط زیست/ مطالعات اجتماعي 

ــي »اقلیم« آن ناحیه  ــر ناحیه را طي زماني طوالن ــط و معمول هواي ه ــرایط متوس چکیده: ش
ــیاري از رخدادهاي طبیعي مانند انفجارهاي خورشیدي یا فوران آتش فشان ممكن  مي گویند. بس
است ناشي از تغییرات اقلیمي باشند. اما کارشناسان معتقدند که استفاده ي بي رویه از زغال سنگ، 
نفت و گاز توسط انسان، علت اصلي این تغییرات است. در نتیجه ي تغییرات اقلیمي، در سال هاي 
آینده، زمین در معرض خطر روزافزون طوفان ها، خشک سالي ها، سیالب ها، کمبود غذا، و نابودي 
ــتگاه ها قرار خواهد گرفت. کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر مي  آموزند که با انجام کارهاي  زیس

ساده مي توان روند این تغییرات و تأثیرات منفي آن ها را کاهش داد.
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ــورا،  ــمانه؛ تفریح و فعالیت هاي علمي زیست شناسـي؛ تهران: ش ــري، س 101. مظاه
1390، 44 ص.
• قطع: رحلي 

• موضوع درسي: علوم تجربي
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: آموزش زیست شناسي/ آزمایش/ ادبیات نوجوانان/ سرگرمي هاي علمي 

ــتند.  ــب تجربه و مهارت از طریق آزمایش مبتني هس ــي بر کس چکیده: روش هاي نوین آموزش
ــوي مهارت هاي علمي هدایت  ــن روش ها دانش آموزان را به س ــاب حاضر با بهره گیري از ای کت
ــود. کتاب داراي 17 آزمایش تصویري و رنگي  ــاز بروز خالقیت در آن ها مي ش مي کند و زمینه س

جذاب به همراه توضیح مختصري درباره ی هر آزمایش است.

102. آزادمهر، آزاده؛ تفریح و فعالیت هاي علمي فیزیک؛ تهران: شورا، 1390، 44 ص.
• قطع: رحلي 

• موضوع درسي: علوم تجربي
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: آموزش فیزیک/ آزمایش/ ادبیات نوجوانان/ سرگرمي هاي علمي 

ــیرین  ــب تجربه هاي ش چکیـده: مجموعه ی »تفریح و فعالیت هاي علمي فیزیک« امكان کس
آموزشي را به شیوه اي فعال و پژوهشگرانه و در قالبي جذاب و علمي براي دانش آموزان عالقه مند 
ــت. این فعالیت ها به ترتیب از آسان به مشكل تنظیم شده اند.  ــب مهارت فراهم کرده اس به کس
ــمت »بیش تر بدانید« مطرح شده  ــي در قس عالوه بر این، در پایان هر فعالیت چند نكته ی آموزش

است.
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ــازاده، محرم؛ تکنولوژي آموزشـي بر پایه ی رویکرد سـاخت گرایي؛ تهران:  103. آق
آییژ، 1390، 240 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم/ مدیر/ دانشجویان تربیت معلم 
• کلمات کلیدي: فناوري آموزشي/ رویكرد ساخت گرایي/ طراحي آموزشي 

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

و دانش و مهارت.

ــیا/ اقیانوسیه یونسكو؛ تکنولوژي آموزشي: راهنماي تولید مواد  104. مرکز فرهنگي آس
آموزشي؛ محرم آقازاده؛ تهران: آییژ، 1390، 152 ص.

• قطع: رقعي 
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم/ مدیر/ دانشجویان تربیت معلم 
• کلمات کلیدي: فناوري آموزشي/ روش تدریس/ تولید مواد آموزشي/ علوم تربیتي 

ــت: فصل اول با عنوان »چرا، چه چیزي و براي چه  ــه فصل اس چکیده: کتاب پیش رو داراي س
ــي مربوط به تولید مواد آموزشي را به صورت سؤال و جواب شرح مي دهد.  ــي؟« مسائل اساس کس
ــت  ــاس الگویي هش ــي بر اس در فصل دوم با عنوان »ما مي توانیم«، فرایند تهیه ی مواد آموزش
مرحله اي ارائه مي شود. این الگو را در نقشه اي که پشت جلد کتاب آمده است، مي توانید مشاهده 
کنید. عالوه بر این، در فصل دوم نحوه ی تولید برخي انواع مواد آموزشي، نظیر پوستر، روزنامه ی 
ــوم با عنوان »بیش تر بیاموزیم«، دانش عملي مربوط به  ــود. در فصل س دیواري، و... بیان مي ش
ــي مطرح شده است. در پایان کتاب، اصطالح نامه اي آمده است که مخاطبان را  تولید مواد آموزش

با برخي مفاهیم و نهادها آشنا مي سازد.
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105. نایلور، استوارت ...]و دیگران[؛ تلفیق آموزش و ارزش یابي: فکرکردن، یادگرفتن 
و امتحان دادن در علوم تجربي؛ طاهره رستگار؛ تهران: علوم نوین، 1388، 148 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: علوم تجربي

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: راهنماي آموزشي/ دوره ی ابتدایي/ تدریس اثر بخش/ روش تدریس

ــت لذت بخش باشد، اگر امتحاني در کار نبود. بسیاري از معلمان نیز  چکیده: یادگیري مي توانس
صادقانه تأیید مي کنند که خودشان هم دل خوشي از امتحان ندارند. راه حل چیست؟ رویكردي که 
این کتاب به فرایند آموزش و ارزش یابي دارد، باعث عدم وحشت دانش آموز از امتحان مي شود و 
به این سبب، او لذت یادگیري را احساس مي کند. درمي یابد که چه مي آموزد، چگونه مي آموزد و 
بر اساس چه معیاري سنجیده مي شود. بخش اول کتاب مبناي پژوهشي کار را بررسي کرده است 
ــتفاده از این رویكرد مي توان تفكر، یادگیري و سنجش را با هم تلفیق  ــان  مي دهد که با اس و نش
ــنجش را امكان پذیر سازد و سنجش خود موتور  ــرعت گیرد. یادگیري س کرد تا روند یادگیري س
ــود. در بخش دوم کتاب، فعالیت هاي مناسبي معرفي شده اند که مي توانند  محرکه ی یادگیري ش

ابزار دست معلم در تحقق اهداف آموزشي باشند.

ــول ...]و دیگران[؛ تمدن هاي بـزرگ جهان )مجموعه(؛ تهران:  106. خیراندیش، عبدالرس
مدرسه، 1387، 5 ج.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: تاریخ/ تمدن/ ایران باستان/ تخت جمشید/ چین/ هند/ یونان/ آسیاي صغیر

ــتان، تمدن  ــا تاریخ  تمدن ایران باس ــان به اجمال ب ــن مجموعه کتاب، نوجوان چکیـده: در ای
ــوند. خوانندگان این  ــنا می ش ــیای صغیر آش ــتان، تمدن هند، تمدن یونان و تمدن آس چین باس
ــرزمین های عهد ایران باستان، از جمله آیین ها، جشن ها، اخالق،  کتاب ها اطالعاتي از مردم و س

آموزش هاي نظامي، هنر و ادب و شهرهاي عهد باستان به دست مي آورند. 
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ــس؛ تمریـن ایجـاد آرامش و کاهـش فشـارهاي رواني براي  ــاپیرو، الرن 107. ش
کودکان؛ لیال شریفي؛ تهران: اندیشه معاصر، 1390، 158 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم/ والدین/ مشاور 
• کلمات کلیدي: آرامش/ آسایش/ فشار رواني/ اضطراب/ آموزش مهارت هاي زندگي 

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

برخي از فعالیت هاي ذکر شده در کتاب هستند.

108. الوندي، حسین؛ کتاب هاي دانش پایه: تنظیم اعمال حیاتي بدن )دستگاه عصبي(؛ 
تهران: مدرسه، 1388، 67 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تجربي 

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: اعصاب/ فیزیولوژي

چکیده: »دستگاه عصبي، مرکز برقراري همه ي ارتباطات فرد با محیط اطراف است. بزرگ ترین 
ــتگاه، یعني مخ، به ویژه در انسان، مرکز اراده، تصمیم گیري، اندیشه، قضاوت، درد  بخش این دس
ــي و... است.« مخاطبان در این کتاب با ساختار و اعمال واحدهاي تشكیل  ــاس خوش و رنج، احس
ــي )ارادي و غیرارادي(، و  ــورون(، مراکز عصب ــلول عصبي )ن ــتگاه عصبي، یعني س دهنده ي دس
ــوند. بیماري هاي دستگاه عصبي و تأثیرات سوء آثار محیطي بر  ــنا مي ش فعالیت هاي هر مرکز آش

این دستگاه، از جمله موارد دیگري است که در این کتاب به آن ها پرداخته شده است. 
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109. مالمحمدي، مجید؛ تیمور لنگ؛ تهران: مدرسه، 1387، 24 ص.
• قطع: خشتي 

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ( 
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: تیمور گورگاني/ داستان تاریخي/ هرات

چکیده: »تیمورخان با سپاه بزرگش به سمت شرق ایران به راه افتاد و شهرهاي سر راه خود را 
ــید، بزرگان آن جا، از ترس به استقبال او رفتند. تیمور  ــهر زیباي هرات رس غارت کرد. وقتي به ش
وارد شهر شد و از مردم هدیه ها و مالیات زیادي گرفت. مدتي بعد، با جنگ و خون ریزي شهرهاي 
ــیوه هاي  ــبزوار را گرفت و...« کودکان با خواندن این کتاب به ش ــدران را غارت کرد. بعد س مازن
ــهرهاي ایران و غارت ها و چپاول هاي وي  ــتاني با زندگي تیمور گورگاني و حمله ي او به ش داس

آشنا مي شوند. 

110. کوروساوا، یوکیكو؛ جادوي کاغذ؛ محمد یعقوبیان؛ تهران: پیام آزادي، 1390، 5 ج.
• قطع: رحلي

• موضوع درسي: هنر
• مخاطب: دانش آموز 

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

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

رنگي،  کالژ و رنگ افشاني آموزش داده مي شود.
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 Word  Microsoft 2007-2010 ــایي، داریوش؛ جعبـه ي آمـوزش 111. فرس
براي کودکان و نوجوانان؛ تهران: علوم و فنون/ اسحاق، 1390، 76 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: کار و فناوري

• مخاطب. دانش آموز 
• کلمات کلیدي: نرم افزار ورد/ رایانه/ راهنماي آموزش 

ــزار ورد 2007 و 2010 در 11 درس  ــنایي کودکان با نرم اف چکیـده: کتاب حاضر به منظور آش
به طور مختصر و مفید به همراه دي وي دي آماده شده است. آشنایي با محیط کار برنامه، آشنایي 
ــندها، انتخاب و ویرایش متن، فرمت متن و  ــند در برنامه ي ورد، ایجاد متن در س با صفحات س

صفحات، و... عنوان هاي برخي از این درس ها هستند.

112. فرسایي، داریوش؛ جعبه ي آموزش مفاهیم پایه ی ویندوز XP براي کودکان و 
نوجوانان؛ تهران: علوم و فنون/ اسحاق، 1390، 148 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: کار و فناوري

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: آموزش رایانه/ ویندوز XP/ فیلم آموزشي/ سیستم عامل 

چکیده: در این کتاب، طي 14 درس مفاهیم پایه ی ویندوز XP به کودکان و نوجوانان آموزش 
ــت. مفاهیم پایه، آشنایي با  ــي اس ــامل 46 فیلم آموزش ــود. دي وي دي همراه کتاب ش داده مي ش
سخت افزار و نرم افزار رایانه، آشنایي با شبكه ها، سیستم عامل، بررسي درایوهاي سیستم، تنظیمات 

سطل بازیافت و نصب نرم افزارها از جمله مباحث کتاب هستند.
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ــمي  ــر، انزس/ ماگنوس، هانس؛ جـن اعداد: ماجراي ریاضي؛ ملک دخت قاس 113. برگ
نیک منش؛ تهران: آییژ، 1389، 256 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: ریاضي

• مخاطب: دانش آموز 
• کلمات کلیدي: آموزش ریاضیات/ سرگرمي و داستان تخیلي/ اسرار اعداد 

چکیده: کتاب حاضر این گونه آغاز مي شود که »جن اعداد« به خواب رابرت، پسرک 12 ساله اي 
ــرار هیجان انگیزي درباره ی مفاهیم  ــت. جن اعداد اس مي رود که از ریاضیات و معلم آن متنفر اس
ریاضي و اعدادي چون صفر، یک، سري هاي بي نهایت، اعداد غیرمنطقي، اعداد اول و احتماالت 

در ریاضیات را به زبان قصه به رابرت یاد مي دهد.

114. نباتي، رضا؛ چراهاي شگفت انگیز قرآن کریم؛ تهران: محراب قلم، 1389، 2 ج.
• قطع: رحلي

• موضوع درسي: قرآن
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: آموزش قرآن/ پرسش و پاسخ/ شگفتي هاي قرآن

چکیده: قرآن چند اسم دارد؟ قرآن کریم چگونه کتابي است؟ اولین دستور قرآن چیست؟ اولین 
چاپ قرآن کریم به وسیله ي مسلمانان در کجا و چه سالي بود؟ در قرآن کریم نام و سرگذشت چه 
اقوامي ذکر شده است؟ نام چه مكان هایي در قرآن کریم آمده است؟ ... در جلد اول از مجموعه ي 
حاضر به سؤال هاي اساسي کودکان و نوجوانان درباره ي قرآن کریم و شگفتي هاي آن پاسخ داده 
ــت. کتاب نه تنها براي کودکان و نوجوانان مفید خواهد بود، بلكه مي تواند به بزرگ ترها  ــده اس ش
براي پاسخ گویي به نیازهاي علمي کودکان کمک کند. در کنار هر موضوع، تصویرهایي مرتبط با 
ــده است. در جلد دوم  ــده و در پایان نیز یک واژه نما آورده ش آن در حد فهم مخاطبان گنجانده ش
ــؤاالت کودکان و نوجوانان درباره ي آفرینش انسان از خاک، حرکت زمین، نقش کوه ها،  نیز به س
ــتگان، آیات معروف و مشهور  ــدن مردگان در قیامت، گروه فرش ــان، زنده ش مراحل آفرینش انس
ــخ داده مي شود. در پاسخ به هر سؤال نام سوره و آیه ي مورد نظر  ــم هاي قرآن و... پاس قرآن، قس

آورده شده است.
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ــا؛ چرا هاي شـگفت انگیز لباس هاي محلي اقـوام ایراني؛ تهران:  ــي، روی 115. خوئ
محراب قلم، 1389، 32 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: اقوام ایراني/ پوشاک محلي/ مطالعات اجتماعي

چکیده: لباس محلي نماد فرهنگ اقوام گوناگون است. هر قوم ایراني، بنابر موقعیت جغرافیایي، 
ــاک خاصي استفاده مي کند. در این کتاب به سؤال هاي اساسي  اقتصادي و فرهنگي خود، از پوش
ــاک اقوام ایراني و شگفتي  هاي آن پاسخ داده شده است. لباس  کودکان و نوجوانان درباره ي پوش
محلي بانوان کردستان چند تكه است؟ نیم تنه یا یل چیست؟ کومخ چه نوع کفشي است؟ کلنجه 
چیست؟ گیوه ی ملكي و چادرشب چیست؟ برخي از سؤاالت این مجموعه هستند. مطالب کتاب 

با تصاویر رنگي مرتبط با موضوع همراه است.

ــروان،  ــه؛ چگونه با آرامـش درس بخوانیم؟؛ تهران: مبتكران/ پیش ــازاده، جمیل 116. آق
1388، 56 ص.
• قطع: وزیري 

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

• کلمات کلیدي: برنامه ریزي درسي/ مشكالت عاطفي/ موفقیت تحصیلي/  اضطراب امتحان 

ــز مهارت هاي یا دگیري و  ــود، به ج ــي که مي خواهد در تحصیالت خود موفق ش چکیـده: کس
مطالعه، باید بتواند روحیه ي خود را بشناسد، به موقع خود را کنترل کند و با انگیزه و امید بیش تري 
ــكالت عاطفي  ــود را ادامه دهد. کتاب حاضر به نوجوانان کمک مي کند تا با مهم ترین مش راه خ
ــردگي، خیال پردازي، اضطراب امتحان، ترس از شكست و...  هم چون حواس پرتي، کم رویي، افس

آشنا شوند و با استفاده از روش هاي پیشنهادي، به خود یا دیگران یاري رسانند.
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ــروان،  117. محمدي روزبهاني، کیانوش؛ چگونه بهتر یاد بگیریم؟؛ تهران: مبتكران/ پیش
1388، 64 ص.
• قطع: رقعي 

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

• کلمات کلیدي: یادگیري بهتر/ حافظه/ مهارت تحصیلي/ برنامه ریزي تحصیلي 

ــتن مهارت هاي تحصیلي )چگونه خواندن( موضوع  ــرفته ي آموزش، داش چکیده: در دنیاي پیش
ــت. نویسنده در این کتاب سعي کرده است با زباني ساده و کاربردي، مهارت هاي الزم  مهمي اس
ــبک هاي یادگیري،  ــنایي با س ــي را به دانش  آموزان آموزش دهد. آش براي یادگیري مطالب درس
ــري در کالس درس، و مهارت هاي  ــه، چگونگي یادگی ــي براي افزایش قدرت حافظ تمرین های

شرکت در امتحان، از جمله مطالب کتاب حاضر هستند.

118. پوست پرداز، محمدجواد؛ چگونه عکس سه بعدي بگیریم و ببینیم؛ تهران: کانون 
پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1387، 32 ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: کار و فناوري

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: عكاسي/ فن/ راهنماي آموزشي/ عكس سه بعدي/ برجسته نما 

چکیده: نوجوانان با مطالعه ي کتاب حاضر خواهند دانست که چرا اجسام را سه بعدي مي بینند، 
ــه بعدي آشنا مي شوند. هم چنین مي توانند یک  ــیوه ي تهیه ي عكس هاي س و عالوه بر آن، با ش

برجسته نما بسازند و با آن عكس هاي سه بعدي ببینند.
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119. کلیت، مري؛ چگونه فراگیران را پژوهشـگر تربیت کنیم ؟ راهنماي گام به گام 
آموزش فرایند پژوهش؛ علیرضا کیامنش/ جاوید سرایي ؛ تهران: آییژ، 1390، 208 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: تفكر و پژوهش

• مخاطب: معلم/ دانشجویان تربیت معلم 
• کلمات کلیدي: آموزش فرایند پژوهش/ راهنماي آموزشي/ گردآوري داده ها/ تحلیل داده ها 

چکیده: این کتاب براي استفاده ي فراگیرندگان 10 تا 14 سال طراحي شده و حاوي فعالیت هاي 
متنوعي است که معلمان را قادر مي سازد مطالب را با سطح فراگیرندگان خود وفق دهند. شیوه ي 
ــت و پیچیدگي هاي فرایند  ــده اس ــد، ارائه ش آموزش در هر فصل به صورتي که قابل درک باش
ــازي شده اند. بنابراین فراگیرندگان توانمند و افراد سنین  پژوهش براي خوانندگان مبتدي ساده س
ــاب به چهار فصل با این  ــي برخورد کنند. کت ــر مي توانند با کتاب به عنوان یک کتاب درس باالت
ــت: ماهیت پژوهش؛ گردآوري داده ها؛ تحلیل داده ها؛ انتشار یافته ها.  ــده اس ــیم ش عنوان ها تقس
ــت  ــامل خالصه اي از نتایج یادگیري، زمان محتواي آموزش و یک فعالیت اصلي اس هر فصل ش
ــر دانش آموزان با اهداف اصلي یادگیري  ــي و تعامل بیش ت که براي دروني کردن محتواي آموزش

طراحي شده اند.

ــوش؛ چگونه فرزندانمـان را در تحصیل یاري کنیم؟:  ــدي روزبهاني، کیان 120. محم
مهارت هاي پشتیباني تحصیلي، ویژه ي والدین؛ تهران: مبتكران/ پیشروان، 1387، 64 ص.

• قطع: رقعي 
• موضوع درسي: علوم تربیتي 

• مخاطب: والدین
• کلمات کلیدي: مطالعه و فراگیري/ خانواده/ برنامه ریزي/ موفقیت تحصیلي/ پرورش فرزندان

ــت. درباره ي تحصیالت هم  ــأ اولیه ي بیش تر عادت ها و عاطفه هاي ماس چکیـده: خانواده منش
ــه، مهارت هاي ما در نوشتن، حرف زدن، مطالعه  ــت. عالقه ي ما به درس و مدرس همین گونه اس
ــكل مي گیرند. در حقیقت، والدین در بیش تر رفتارها، اولین  و فكر کردن، همه ابتدا در خانواده ش
ــاده و صریح کارهایي که والدین مي توانند  ــتند. در این کتاب، به زبان س معلم فرزندان خود هس
ــاي کاربردي ارائه  ــام دهند، در قالب توصیه ه ــدان خود در تحصیل انج ــتیباني از فرزن براي پش
ــتگي یا استقالل؛ تمایز و استقالل  ــت: وابس ــوند. عنوان برخي مطالب کتاب از این قرار اس مي ش
ــر را در فرزندانمان  ــیدگي کنید؛ چگونه تفك ــه؛ به تكلیف بچه ها رس ــب خان فردي؛ محیط مناس

پرورش دهیم؟؛ با مدرسه ارتباط داشته باشید.
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ــان: دانش زنجان، 1388،  ــاهین؛ چگونه مي توان مخترع شـد؟؛ زنج 121. مالكي راد، ش
104 ص.

• قطع: رقعي 
• موضوع درسي: کار و فناوري

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: اختراعات/ ثبت اختراعات/ تاریخ اختراعات 

چکیده: کتاب حاضر براي آشنایي مخاطبان با مخترعان و اصول اختراع کردن نوشته شده  است 
ــد گوشه اي از تاریخچه ي بعضي اختراعات مانند تلویزیون، انواع ساعت، تلفن، سرنگ  و مي کوش
و کبریت را ارائه دهد. هم چنین درباره ي این که چگونه اختراع را ثبت کنیم و ویژگي هاي قانوني 
ــت، معاهده ي همكاري اختراع و... در این کتاب مطالبي ارائه شده  است. عالوه  ثبت اختراع چیس
بر این شما مي آموزید که هر اختراع باید داراي چه ویژگي ها و مزایایي باشد. 10 کشف و اختراع 

برتر سال نیز در این کتاب معرفي شده اند.

ــارات  ــتت دارم ایران: چهارمحال بختیاري؛ تهران: دفتر انتش ــو، فروزنده؛ دوس 122. خداج
کمک آموزشي، 1388، 72 ص.

• قطع: خشتي
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )جغرافیا(

• مخاطب: دانش آموز
ــیقي/ آواز/ چهارمحال  ــایر/ موس • کلمات کلیدي: طبیعت ایران/ کوه ها/ رودها/ حیوانات/ عش

بختیاري/ استان هاي ایران

ــه ها و  ــا عنوان هاي پنجره هاي زندگي، ریش ــن کتاب طي چهار بخش ب چکیـده: مخاطبان ای
ــال بختیاري، پیدایش قوم  ــتان چهارمح ــا، یاد و یادگارها و تابلوي طبیعت، با طبیعت اس برگ ه
بختیاري و وضعیت آن ها در دوره هاي متفاوت حكومتي، معماري، آثار سنگي، عشایر، مكان هاي 
ــوم، بازي ها، صنایع دستي، محصوالت  ــیقي، جشن ها، آداب و رس ــاهیر محلي، موس مذهبي، مش

کشاورزي و راه هاي این استان، به همراه تصویرهاي طبیعي آشنا مي شوند.
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123. فتح آبادي، جواد؛ چیستان، مثل، معما براي دانش آموزان دوره هاي ابتدایي و 
راهنمایي؛ مشهد: صیانت، 1387، 152 ص.

• قطع: رقعي 
• موضوع درسي: زبان آموزي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: چیستان/ ضرب المثل/ معما/ ادبیات شفاهي

ــتان ها،  ــفاهي و فرهنگ عامه را ضرب المثل ها، داس چکیده: یكي از بخش هاي اصلي ادبیات ش
ــینیان ما به ارث  ــكیل مي دهند که از پیش ــوخي ها تش ــتان ها، مثل ها و ش قصه ها و ترانه ها، چیس
ــعي داشته است، با  ــنده س ــید. در کتاب حاضر نویس ــده اند و به آیندگان خواهند رس ــته ش گذاش
ــتان ها، مخاطبان را که بیش تر دانش آموزان  ــردآوري و تنظیم بخش کوچكي از مثل ها و چیس گ
دوره هاي ابتدایي و راهنمایي هستند، با گوشه اي از فرهنگ عظیم و ادبیات شفاهي ایرانیان آشنا 
ــه هاي داستاني چند مثل؛  ــتان ها و معماها؛ مثل ها؛ ریش ــازد. عناوین کتاب عبارت اند از: چیس س

پاسخ نامه ي چیستان ها و معماها.

124. فرخ مهر، حسین؛ حرف هایم را بشنوید؛ اصفهان: نوشته، 1389، 60 ص.
• قطع: رقعي

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

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

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

مي شود.
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125. پیكمال، میشل؛ حکایت هاي فلسفي براي با هم بودن؛ مهدي ضرغامیان؛ تهران: 
آفرینگان، 1390، 142 ص.

• قطع: پالتویي 
• موضوع درسي: زبان آموزي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: داستان هاي آموزنده/ افسانه و قصه/ آموزش ادبیات فارسي 

چکیده: مجموعه ی حاضر حاوي 53 حكایت و داستان کوتاه فلسفي از شرق و غرب عالم است. 
نویسنده ی کتاب که خود روزگاري معلم مدرسه بوده است، مي کوشد به کمک حكایت ها خواننده 
ــش هاي اساسي فلسفه آشنا کند. هر حكایت مفهوم یكي از کلمه هاي  ــه ها و پرس خود را با اندیش
ــندي را به زبان قصه و  ــاري، عدالت، مجازات و خودپس ــق، شرمس کلیدي نظیر آزادي، رنج، عش

افسانه براي نوجوانان شرح مي دهد.

126. کرود، رابین؛ علم در قرن 21: حمل و نقل؛ مجید عمیق؛ تهران: افق، 1387، 40 ص.
• قطع: رحلي 

• موضوع درسي: کار و فناوري
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: حمل ونقل/ جاده/ راه آهن/ خودرو/ قطار/ پرواز/ ترافیک و آلودگي/ فضا 

ــكل اعجاب آوري  ــان امروز هم به ش ــیوه هاي حمل ونقل در جه ــرفت علم، ش چکیـده: با پیش
ــت. اما ارائه ي فناوري هاي نوین تا کجا و چگونه ادامه پیدا خواهد کرد؟ متن  ــده اس دگرگون ش
ــیوه هاي  ــاده و تصاویر رنگي و دیدني این کتاب، نوجوانان را با دانش و یافته هاي نوین، در ش س
حمل ونقل زمیني، هوایي و فضایي آشنا مي کند. برخي موضوعات کتاب از این قرارند: ترافیک و 

آلودگي؛ جاده؛ راه آهن؛ قطارهاي تندرو؛ حرکت روي آب؛ عمود پرواز؛ سفر به فضا.
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127. معیني، مهدي؛ قطره اي از نهج البالغه: خدا بر همه چیز آگاه است؛ تهران: مدرسه، 
1389، 24 ص.
• قطع: خشتي

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

• کلمات کلیدي: خدا/ علم الیتناهي/ نهج البالغه/ آموزش دیني

ــي براي او رنج و زحمتي  ــت. این آگاهي و دانای ــاني آگاه اس چکیـده: خداوند از آینده ی هر انس
ــت. او به رازهایي که از یكدیگر پنهان مي کنیم، آگاه است. به سخنان آهسته اي که  ــته اس نداش
ــش ها  ــان مي گیریم، به چیزهایي که زیرپوش بر لب مي آوریم، به کارهایي که تصمیم به انجامش
ــوند، به همه چیز آگاه است. »قطره اي از نهج البالغه« پنجره اي است براي  هستند و دیده نمي ش

آشنایي با دنیاي نهج البالغه.

128. کلهر، فریبا؛ خداي من: حرف هاي من با خدا؛ تهران: مدرسه، 1387، 104 ص.
• قطع: خشتي کوچک

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

• کلمات کلیدي: شعر فارسي/ تاریخ معاصر/ راز و نیاز با خدا/ عبادت/ دعا

ــویم که  ــنا مي ش ــین آش ــعرگونه و دل نش ــن کتاب با مجموعه اي از دعاهاي ش چکیـده: در ای
گفت وگویي است بین بنده و معبود؛ براي مثال: »خداوندا! اي بخشنده ي گناهان! اي که به شمع 
ــقایق دل سوزان! اي که به من دلي داده اي که همواره به یاد تو بتپد!  ــم گریان دادي و به ش چش
ــانم. اي بخشنده ي سخت ترین گناهان! یاري ام کن، گناهانم  یاري ام کن، بر دلم لباس گناه نپوش
ــمارم و دل به لذت هاي زودگذر گناهان نسپارم.« خواندن این شعرها براي  را کوچک و ناچیز نش
ــیار ساده و شیوا با خدا گفت وگو مي کنند، خالي از لطف  مخاطبان و دانش آموزانی که با زباني بس

نخواهد بود.
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129. پوروهاب، محمود؛ خسرو انوشیروان؛ تهران: مدرسه، 1387، 24 ص.
• قطع: خشتي 

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ( 
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: انوشیروان ساساني/ شاه ایران/ داستان تاریخي/ آموزش کودکان

ــدان کمک مالي  ــمندان و هنرمن ــت و به دانش ــیروان به دانش و هنر عالقه داش چکیده: انوش
مي کرد. در زمان او، دانشگاه »جندي شاپور« رونق بیش تري گرفت؛ طوري که حتي دانشمندان 
یوناني در آن درس مي دادند. کودکان در این کتاب، ضمن مطالعه ي داستاني درباره ي آشپز جوان 
ــیروان و چگونگي نجات وي از مرگ، با زندگي بیست و یكمین پادشاه ساساني، انوشیروان  انوش

و سیاست هاي وي در دوره ي حكومتش آشنا مي شوند.

130. وردیک، الیزابت؛ خشـمگین مي شـویم! چه کنیم؟؛ حسن نصیرنیا؛ تهران: قدیاني، 
1387، 112 ص.

• قطع: رقعي 
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي 

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: آموزش کودکان/ مهار خشم/ دفاع از خود 

ــوند و در نتیجه،  ــر افرادي است که خشمگین مي ش ــكالت پردردس ــم یكي از مش چکیده: خش
ــي مختلط است که با هیجان هاي دیگر مانند  ــیب مي رسانند. خشم احساس به خود و دیگران آس
اندوه، سرخوردگي، نگراني و ترس ارتباط نزدیک دارد. هرکسي گاهي خشمگین مي شود و خشم 
ــي از طبیعت آدمي است. از این رو، مانند شادي، اندوه، ترس یا رضایت خاطر، امري طبیعي  بخش
ــم ناخوشایند است؛ مي تواند مانند نیرویي مثبت و کارساز به بچه ها  ــود. با این که خش تلقي مي ش
کمک کند تا اگر با موردي نامطلوب و ناعادالنه روبه رو شدند، از خود دفاع کنند. هدف از نگارش 
ــم خود را با  ــت تا بتوانند خش ــن کتاب، دادن رهنمودهاي کاربردي به کودکان و نوجوانان اس ای
ــالم و سودمند، مهار کنند. مخاطبان این کتاب، کودکان دبستاني، نوجوانان، پدران،  روش هاي س

مادران، معلمان و کارشناسان تعلیم و تربیت هستند.
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ــرگرمي   هاي خالق ویژه ي  ــي، مارتا؛ خالقیت و بازي با خواندن و ریاضي : س 131. چین
دانش آموزان دوره ي دبستان؛ مریم نوزرآدان؛ تهران: سرمشق، 1389، 48 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: ریاضي/ زبان آموزي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: آموزش ریاضي/ سرگرمي خالق/ زبان آموزي/ مهارت فكر کردن/ تمرین

ــوزان دوره ي ابتدایي را براي ارائه ي  ــتعداد و قریحه ي دانش آم چکیـده: فعالیت هاي کتاب، اس
ــتداللي به دانش آموزان  تفكر خالق و انتقادي پرورش خواهند داد. این مهارت هاي منطقي و اس
ــد. نگارنده در این کتاب، مهارت هاي فكري را با روش خاص،  ــه فكر کردن« را مي آموزن »چگون
ــت. در باالي هر  ــتن و ریاضي آمیخته و ارائه کرده اس ــاي پایه اي مانند خواندن، نوش ــا درس ه ب
ــتنتاج یا نتیجه گیري، درک روابط یا ارتباط  ــده است. اس صفحه، مهارت فكري  مورد نظر ذکر ش
ــتنباط یا برداشت و خالقیت، نمونه هایي از این مهارت ها هستند. کلمه سازي،  منطقي، ترتیب، اس
ــیدن نقاشي، مرتب کردن کلمات  ــي، وصل کردن داستان ها به اشكال مربوطه، کش داستان نویس
ــكال ریاضي،  ــیدن اش ــع و تفریق با کلمات، جور کردن کلمه با تصویر، کش ــه هم ریخته، جم ب
جست وجوي اشكال، و دنبال کردن نقطه ها و متصل کردن آن ها به هم، برخي قالب هاي تمرینات 

این کتاب هستند.

ــران: براي فردا، 1389،  ــاءاهلل؛ خواب مؤثر، تحصیل اثربخش؛ ته ــي، عط 132. پورعباس
14 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: خواب مؤثر بر تحصیل/ اختالالت خواب/ آموزش علوم

ــواب خوب بیدار  ــم، مخصوصًا وقتي که از یک خ ــت داری چکیـده: همه ي ما خوابیدن را دوس
مي شویم. درگذشته پزشكان خوابیدن را نادیده مي انگاشتند. ولي امروزه با پیشرفت علم، مشخص 
شده که خواب به اندازه ي خوراک مهم است. ما در حدود یک سوم روز را مي خوابیم، اما خیلي کم 
در مورد خواب مي دانیم. در این کتاب، خواب مؤثر بر تحصیالت دانش آموزان بررسي شده است. 
عنوان هاي برخي مطالب کتاب از این قرارند: خواب چیست؟؛ چه چیز باعث خواب مي شود؟؛ فواید 
ــت؟؛ چه عواملي خواب را مخدوش مي کنند؟؛ اختالالت  ــت؟؛ چه قدر خواب کافي اس خواب چیس
شایع خواب؛ بي خوابي؛ تغذیه و خواب چه ارتباطي دارند؟ در پایان کتاب توصیه هایي براي خواب 

بهتر ارائه شده اند.
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ــتاني از  ــدي، عزت اهلل؛ قهرمانان انقالب: خوابي به رنگ فراموشـي: روایتي داس 133. الون
زندگي شهید محمد مفتح؛ تهران: سوره مهر، 1388، 95 ص.

• قطع: پالتویي
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(

• مخاطب: دانش آموز/ معلم
ــان/ قهرمان انقالب/ تاریخ معاصر/  ــهید محمد مفتح/ فرق • کلمات کلیدي: تاریخ پهلوي/ ش

داستان تاریخي

ــد که مردم این دیار علیه ظلم به پا خاستند.  چکیده: »قصه ی مردمان انقالب« از وقتي آغاز ش
آنان از هر کوي و برزن به میدان مبارزه قدم گذاشتند و گوش به فرمان رهبري سپردند که دور 
ــده است که یكي از قهرمانان  ــهید مفتح نقل ش از وطن بود. در این کتاب قصه اي خواندني از ش

انقالب بود و در این راه به دست گروه فرقان شهید شد.

134. بابایي، علیرضا؛ خودآموز خط تحریري؛ تهران: مبتكران، 1390، 4 ج.
• قطع: وزیري 

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

ــر/ خودآموز خط  ــي/ آموزش خط/ آموزش هن ــتعلیق/ خوش نویس • کلمـات کلیدي: خط نس
تحریري 

ــگان مي توانند با تمرین از آن  ــت که هم ــي یكي از زیباترین هنرهاس چکیده: هنر خوش نویس
ــت. در  ــتعلیق« اس ــي انواع گوناگون دارد که یكي از آن ها »خط نس ــوند. خط فارس بهره مند ش
ــده و در آغاز هر جلد، نكات مربوط  مجموعه ی چهار جلدي حاضر، خط تحریري آموزش داده ش
به رعایت اصول خوش نویسي مطرح شده است. مخاطبان با رعایت اصول نوشتن و با کمي صبر 

و حوصله مي توانند به هدف خود برسند.
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135. یانگ، جاني؛ خودآموز معلمان: 120 نکته ي مهم براي اداره ي کالس؛ مامک 
بهادرزاده؛ تهران: آوین، 1389، 200 ص.

• قطع: رقعي
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: شیوه ي تدریس/ کالس دارس/ آموزش معلمان

ــناخت  ــت: ش چکیده: کتاب حاضر در هفت فصل با این عنوان ها براي معلمان نگارش یافته اس
دانش آموزان؛ چگونگي حفظ خونسردي در شرایط دشوار؛ هدایت کالس در مسیر هدف؛ مقابله با 
مشكالت مرسوم؛ اعالم تنبیهات و تشویقات؛ تصویر بزرگ و مدیریت خویشتن؛ 120 راهكار مهم 
در تدریس و کالس داري براي معلمان. مطالب این کتاب در کالس هاي درسي آزموده شده اند.

ــهارت، هانس؛ خودروها: پیشینه و سـاز و کار؛ کمال بهروز کیا؛ تهران: قدیاني،  136. رایش
1390، 48 ص.
• قطع: رحلي 

• موضوع درسي: کار و فناوري
• مخاطب: دانش آموز/ معلم 

• کلمات کلیدي: دایرةالمعارف کودکان/ ادبیات نوجوانان/ خودرو 

ــت که براي حرکت به چرخ  ــت و خودرو ماشیني اس ــان اس چکیده: چرخ مهم ترین اختراع انس
ــت. این جلد از مجموعه کتاب هاي »چرا و چگونه«، به خودرو و سازوکار آن اختصاص  متكي اس
دارد. این کتاب از اولین چرخي که اجداد ما به کار مي بردند و از تكامل آن در جریان هزاران سال، 
تا پیدایش خودروهاي ورزشي فرامدرن امروزي سخن مي گوید. کتاب حاضر اطالعات جامعي در 

اختیار کساني قرار مي دهد که مایل اند در آینده قهرمان مسابقات اتومبیل راني شوند.
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137. البه، بریژیت؛ خودیاري براي کـودکان و نوجوانان)مجموعه(؛ مهناز رهنمایان؛ 
تهران: رهنما، 1388-89، 10 ج.

• قطع: جیبي
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 

• مخاطب: دانش آموز/ مشاور/ دانشجویان مراکز تربیت معلم
ــت و  ــان و حیوان/ شكس ــي/ رابطه ي انس • کلمـات کلیـدي: مهارت هاي زندگي/ خودشناس
ــگ/ قانون/ خاطرات/ مرگ و  ــم و فكر/ صلح و جن ــان/ ارتباط جس پیروزي/ عقل و اراده ي انس
ــتي/ آلودگي طبیعت/ عدالت/ حقوق انسان/ حقوق و امنیت  زندگی/ ارزش موجودات/ جهان هس

کودکان

ــد با نقل  چکیـده: چكیده: مجموعه کتاب هاي »خودیاري براي کودکان و نوجوانان«، می کوش
ــیرهای گوناگون زندگی یاری دهد و راه عبور از  ــتان ها و مطالبي خواندنی کودکان را در مس داس
ــان و حیوان، پیروزي و شكست، جسم  ــرم، انس گردنه های زندگی را به آن ها بیاموزد. افتخار و ش
ــي، زنده یا مرده، طبیعت و آلودگي، عدالت و بي عدالتي و  و فكر، جنگ و صلح، حافظه و فراموش

کوچک تر ها و بزرگ ترها عناوین کتاب های این مجموعه هستند.

138. غالمرضایي، غالمرضا؛ داستان تولد تیبا؛ تهران: نسل نو اندیش، 1389، 48 ص.
• قطع: خشتي

• موضوع درسي: کار و فناوري
• مخاطب: دانش آموز 

• کلمات کلیدي: طراحي و تولید خودرو/ تولید تیبا 

ــنایي با تولید علم و فناوري از طریق خواندن کتاب هاي علمي و فني به زبان ساده،  چکیده: آش
ــه ی  کودکان و نوجوانان پدید  ــن را در ذهن و اندیش بارقه هاي توانمندي و امید به آینده اي روش
ــا مراحل طراحي و تولید یک  ــد تیبا« قصد دارد مخاطبان خود را ب ــتان تول مي آورد. کتاب »داس
ــاده ی کتاب، از  ــبتًا س ــنا کند. هم چنین در کنار توضیحات نس محصول داخلي و کاماًل ایراني آش

تصویرهاي جذاب مربوط به مراحل تولید خودروي »تیبا« نیز استفاده شده است.
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139. مرادحاصل، امیر؛ داستان زندگي چهارده معصوم)ع(؛ تهران: وراي دانش، 1389، 
14 ج.

• قطع: رقعي
• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

• مخاطب: دانش آموز/ معلم
ــرت محمد)ص(/ حضرت  ــالم/ حض • کلمـات کلیـدي: زندگي نامه/ آموزش دیني/ تاریخ اس
علي )ع(/ حضرت فاطمه )س(/ امام حسن)ع(/ امام حسین)ع(/ امام سجاد)ع(/ امام محمدباقر)ع(/ 
ــگري)ع(/ امام  ــن عس ــي کاظم)ع(/ امام رضا/ امام جواد)ع(/ امام هادي)ع(/ امام حس امام موس

زمان )عج(

ــتان زندگی یكی از معصومین علیهم السالم  چکیده: در هر مجلد از این مجموعه، خواننده داس
را می خواند و با تولد، خلق و خو، دوران امامت و نحوه ی شهادت معصوم)ع(، به شیوه ي داستاني 

و با زبان ساده آشنا مي شود.

140. ولي زاده، ماهان؛ داستان هاي روان شناختي )مجموعه(؛ تهران: بافرزندان، 1389، 
16 ص.

• قطع: پالتویي 
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: دانش آموز 
ــتان آموزنده/ قضاوت اجتماعي/ بي هویتي/  • کلمات کلیدي: آموزش مهارت هاي زندگي/ داس

کنترل خشونت/ صلح طلبي/ مدارا

ــنده در این مجموعه کتاب می کوشد تا رفتارهای درست شهروندی را به کودکان  چکیده: نویس
ــور از قصه کمک می گیرد. در  ــت پرهیز دهد. به این منظ ــورزد و آن ها را از رفتارهای نادرس بیام
اتوبوس دیوها، مخاطبان با پسري آشنا مي شوند که رفتارهاي بدی را از یک دیو یاد گرفته است. 
ــت و از این رو مي خواهد از شهر آن  ها  ــت رفتار آدم ها خیلي بدتر از دیوهاس اما خود دیو معتقد اس
بگریزد. موضوع کتاب اولین شكالت نارگیلي میل به خشونت است که مهار شدني است. در این 
ــونت طلبي« معرفي شده  کتاب گرایش به هنر و ادبیات به عنوان راهي براي تضعیف قدرت »خش
است. در کتاب جنابعالي کي هستید؟ به زبان ساده قصه ي بي هویتي و مسخ شدگي روایت مي شود 
و در کتاب جنگ هاي خنده دار! خشونت طلبي و جنگ افروزي قدرتمندان طرح شده است. آن روي 

این سكه صلح طلبي و مداراست که در این کتاب بر آن تأکید شده است.
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141. یوسف زاده، ناهید؛ داستان هاي شـاهنامه ي فردوسي )مجموعه(؛ مشهد: عروج 
اندیشه، 1390، 13 ج.

• قطع: خشتي
• موضوع درسي: زبان آموزي

• مخاطب: دانش آموز 
ــتان دو زبانه/ ادبیات کودکان/ رستم و سهراب/  ــاهنامه/ داس ــي ش • کلمات کلیدي: بازنویس

پهلوانان ایراني

چکیده: کتاب حاضر حاوي داستاني است که از شاهنامه براي کودکان به زبان فارسي و روسي 
ــت. تا کنون کتاب های بوسه ي شیطان، درج اسرارآمیز، رخش و رستم، رستم  ــي شده اس بازنویس
ــهادت دروغین، فریاد کاوه، فریدون شجاع، گیاه  ــیمرغ، ش ــهراب، رویاي هولناک، زال و س و س
ــگفت آور، لنبک آب کش، نبرد رستم و دیو، نبرد هفت دالور از این مجموعه منتشر و به عنوان  ش

کتاب مناسب معرفی شده است. 

142. بامداد، بابک؛ داستان هاي کهن پارسي؛ تهران: واله، 1389، 164 ص.
• قطع: وزیري

• موضوع درسي: زبان آموزي
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: درس فارسي/ داستان هاي کهن پارسي/ زبان آموزي

چکیده: کتاب حاضر به منظور آشنایي دانش آموزان با ادبیات کهن سرزمین ایران فراهم شده و 
ــده از متون کهن است. موسي و شبان، گوشت و  ــانه ي خالصه ش دربردارنده ي چهل قّصه و افس
گربه، غالم دریا ندیده، فردوسي و شاهنامه، پادشاهي جمشید، داستان زال و سیمرغ، هفت خوان 
ــتند. در پایان هر داستان از مخاطب  ــهراب، برخي از این داستان ها هس ــتم، و به دنیا آمدن س رس
ــت به منظور باال بردن خالقیت خود، تمرین هایي هم چون تغییر دادن پایان  ــده اس ــته ش خواس

داستان، کشیدن نقاشي، بیان یک داستان کوتاه، کامل کردن یک داستان و... انجام دهد.
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ــر، رابرت؛ داستان هایي براي شـروع تفکر؛ لیال لطفي پور؛ اهواز: ترآوا، 1389،  143. فیش
152 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: تفكر و پژوهش

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: داستان آموزشي/ پرورش تفكر/ خواندن/ استنباط

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

در ارتباط با موضوع داستان خوانده شده، اجرا کنند.

ــر، رابرت؛ داستان هایي براي فکر کردن؛ سید جلیل شاهري لنگرودي؛ تهران:  144. فیش
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1389، 182 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: تفكر و پژوهش

• مخاطب: معلم/ والدین
• کلمات کلیدي: آموختن/ داستان آموزشي/ رشد تفكر/ شناخت در کودکان

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

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



85پايهیششمابتدايی

145. وایز، جیم؛ دانش پیشینیان؛ حسن ساالري؛ تهران: مدرسه، 1388، 228 ص.
• قطع: وزیري 

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(
• مخاطب: دانش آموز

ــپیده دم تاریخ/ دانش در جمهوري و امپراتوري/  • کلمـات کلیدي: فعالیت محور/ دانش در س
دانش در عصر طالیي 

ــده و  چکیده: این کتاب به روش »فعالیت محور« براي دانش آموزان دوره ي ابتدایي طراحي ش
در چارچوب فعالیت هاي سرگرم کننده، اطالعاتي را درباره ي دانش تمدن ها و فرهنگ هاي کهن 
ــام فعالیت هاي آن، هم مفاهیم  ــذارد. خواننده با مطالعه ي این کتاب و انج ــار آن ها مي گ در اختی
بنیادي علوم و هم تاریخ علم را مي آموزد. برخي عناوین فصل هاي کتاب از این قرارند: دانش در 
ــپیده دم تاریخ؛ دانش در کمان بارور؛ دانش در جمهوري و امپراتوري، دانش در امریكاي کهن؛  س

دانش در سرزمین آزادگان؛ دانش در عصر طالیي.

146. برني، دیوید؛ دانش نامه ي فشرده ي بدن انسان؛ مجید رضائي راد؛ تهران: مدرسه، 
1387، 240 ص.
• قطع: وزیري 

• موضوع درسي: علوم تجربي 
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: بدن انسان/ دایرةالمعارف فیزیولوژي/ کالبدشناسي انسان/ دانش نامه 

ــت که  ــه ي کاماًل موضوعي و مصور اس ــان مجموع ــرده ي بدن انس چکیـده: دانش نامه ي فش
ــش ها، چشم ها، کلیه ها  ــامل سلول هاي بدن انسان، ش ــرار علوم بدن انسان، ش دریچه اي به اس
ــاص دانش نامه ي حاضر از این قرارند: بیش از 2000 مدخل دارد؛  ــاز مي کند. ویژگي هاي خ و... ب
ــاده تر  ــت؛ تعاریف مختصري همراه با توضیح کامل تر براي س تصاویر آن کاماًل رنگي و زنده اس
ــور، ترتیب موضوعي، نمایه ي کامل، و ارجاعات متقابل  ــردن درک علوم ارائه مي دهد. همین ط ک
ــب با نیازهاي آموزشي و درسي آن، دانش آموزان را مجذوب خود مي کند. در بخش پایاني  متناس
کتاب، واژه یاب، شرح اصطالحات، و نمایه ي تمامي واژه ها با ارجاع به صفحات و مدخل مورد نظر 
آمده است. هم چنین، یک واژه نامه ي فارسي به انگلیسي بسیار کارامد در انتهاي کتاب وجود دارد.
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ــلر، دبورا ...]و دیگران[؛ دانش نامه ي نوآموز: آن چه دانش آموز باید بداند؛  147. چنس
حسن ساالري؛ تهران: افق، 1388، 320 ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
ــان/ علوم/ فضا/  ــورها/ مردمان/ بدن انس • کلمـات کلیدي: زمین/ گیاهان/ جانوران/ دایناس

ماشین ها

چکیده: در این کتاب، اطالعات فراوان و گسترده اي درباره ي زمین، گیاهان، جانوران، دایناسورها، 
ــان، علوم، فضا و ماشین ها به همراه تصویرهایي رنگي و زیبا آورده شده است.  مردمان، بدن انس
در کنار اطالعات، بخش هاي ویژه اي هم چون دانستني هاي شگفت انگیز، داستانک هاي دل پذیر، 
ــخ هاي خیره کننده و کاردستي ها و بازي هاي  ــوار با پاس ــش هاي دش واژه نامه هاي کوچک، پرس
ــاده و روان در 10 فصل ترتیب داده  ــده است. مطالب کتاب با زباني س ــرگرم کننده نیز درج ش س

شده و نشاني پایگاه اینترنتي هر موضوع در پایین صفحه آمده است. 

148. آدامز، سیمون ...]و دیگران[؛ دایرةالمعارف اینترنتي؛ منوچهر اکبرلو؛ تهران: محراب 
قلم، 1388، 440 ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: کار و فناوري/ کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: فضا/ زمین/ دانش و فناوري/ بدن انسان

ــان در نه  ــخ سؤاالتش چکیده: نوجوانان با مراجعه به »دایرةالمعارف اینترنتي« مي توانند به پاس
حوزه ي فضا، زمین، طبیعت، بدن انسان، دانش و فناوري، مردم و مكان ها، جامعه و اعتقادات، هنر 
ــرگرمي و تاریخ برسند. مشاهده ي تصاویر رنگي به این امر کمک شایاني مي کند. مخاطبان  و س
ــده، روي بیش از 1000  ــایت اینترنتي اختصاصي که در کتاب درج ش ــتفاده از س مي توانند با اس

لینک، کلیک کنند و به مطالب مورد نیاز دست یابند.
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ــا  ــن، جین؛ دایرةالمعارف بدن انسـان بـراي کودکان و نوجوانان؛ پریس 149. گری
همایون روز؛ تهران: پنجره، 1388، 240 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: تولیدمثل/ جنین شناسي/ دستگاه هاي بدن/ ماهیچه/ تنفس

ــلول ها، دستگاه تولید  چکیده: نوجوانان با مطالعه ي این دایرةالمعارف مصور و رنگي درباره ي س
ــتگاه گردش خون، دستگاه تنفس، دستگاه گوارش،  ــكلت و استخوان ها، ماهیچه ها، دس مثل، اس
ــت  ــن، و برخي بیماري هاي بدن، اطالعات مختصر و مفیدي به دس ــت و ناخ مغز و حواس، پوس

مي آورند. در پایان کتاب نیز، »واژه نامه« و »نمایه« درج شده است.

150. بیلي، ژاک؛ دایرةالمعارف بدن انسان براي نوجوانان؛ پریسا همایون روز؛ تهران: 
ذکر، 1389، 6 ج.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: بدن انسان/ ادبیات نوجوانان/ علوم تجربي/ دایرةالمعارف

ــینید یا دراز مي کشید، بدن شما آرام و  ــتراحت در گوشه اي مي نش چکیده: هنگامي که براي اس
ــت و قسمت هاي متفاوت  ــتتان، فعالیت زیادي برقرار اس ــد؛ اما زیر پوس بي تحرک به نظر مي رس
ــما مي تپد تا خون را به سرتاسر بدنتان برساند و میلیون ها  ــتند. قلب ش بدنتان در حال فعالیت هس
سلول ریز تكثیر مي شوند تا جاي گزین قسمت هاي آسیب دیده و فرسوده شوند. تمام این فعالیت ها 
در زماني روي مي دهند که در حال استراحت هستید. حال تصور کنید هنگامي که با تمام سرعت 
در حال دویدن هستید، بدنتان چه قدر فعال است! »دایرةالمعارف بدن انسان« تهیه و تدوین شده 
ــت که دانش آموزان عزیز را با بدن انسان و عملكردهاي آن آشنا کند. کتاب تمامًا رنگي است  اس

و داراي واژه نامه و فهرست راهنماست.
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ــت امیربیک زاده؛  ــتیو؛ دایرةالمعارف بدن انسـان براي نوجوانان؛ عف 151. پارکر، اس
مشهد: عروج اندیشه، 1389، 220 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: دایرةالمعارف/ بدن انسان/ آموزش علوم

ــت که به طور مداوم کار مي کند تا ما را  ــگفت انگیزي اس ــبیه ماشین ش ــان ش چکیده: بدن انس
ــتگاه هاي بدن وظیفه ی خاصي را برعهده دارند. بدون  ــرحال نگه دارد. هریک از دس ــالم و س س
وجود دستگاه تولیدمثل، هیچ کدام از ما به دنیا نمي آمدیم و رشد نمي کردیم. قلب مي تپد تا خون 
ــتد. تپش قلب هرگز متوقف نمي شود؛ بنابراین خون همیشه درون  ــر نقاط بدن بفرس را به سراس
ــود غذایي که مي خوریم، به انرژي تبدیل شود.  ــت. دستگاه گوارش باعث مي ش رگ ها جاري اس
ــیم یا حرکت کنیم. ما هر روز هزاران حرکت  ــد کنیم، نفس بكش بدون غذا خوردن نمي توانیم رش
ــوند. این کتاب  متفاوت انجام مي دهیم که تمام آن ها به خاطر وجود ماهیچه ها امكان پذیر مي ش
داراي نكات بهداشتي و نتایج تحقیق ها و آزمایش هاي جالبي است که اطالعات بیش تري را در 
ــان مي دهند که داخل و خارج  ــما نش اختیارتان قرار مي دهند. تصویرها و نمودارهاي جالب به ش

بدنتان چه شكلي دارد.

ــواز ؛ دایرةالمعارف پاسـخ به چگونه  ساخته  شده هاي من؛ مهناز  152. دوگیبر، فرانس
عسگري؛ تهران: محراب قلم، 1388، 148 ص.

• قطع: خشتي 
• موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: اطالعات عمومي/ پرسش و پاسخ/ پرسش هاي کودکان

ــش هایي در ذهن کودکان وجود دارند که جواب آن ها را نمي دانند و خیلي وقت ها،  چکیده: پرس
بزرگ ترها هم قادر به پاسخ گویي به آن ها نیستند. آن ها با مطالعه ي این کتاب مي توانند به 242 
ــیاي اطراف، خانه، وسایل حمل ونقل، و  ــش درباره ي درست شدن مواد غذایي، پوشاک، اش پرس
ــاده و  ــب بیابند. تصاویر رنگي در کنار متن هاي س ــن زندگي روزمره ي مردم جواب مناس همچنی

آسان، باعث تشویق کودکان به مطالعه مي شود. 
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153. دالالندر، بنوا؛ دایرةالمعارف جانوران؛ مهدي ضرغامیان؛ تهران: محراب قلم، 1388، 
160 ص.

• قطع: خشتي 
• موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: جانوران/ پستان داران/ خزندگان/ حشره ها

ــتان دار،  ــارف مصور و رنگي، کودکان با بیش از 200 گونه جانور پس چکیـده: در این دایرةالمع
ــترالیا، اروپا، آمریكا و  ــیا، اس ــره، ماهي و... در قاره هاي آفریقا، آس ــت، حش پرنده، خزنده، دوزیس

سرزمین هاي قطبي آشنا مي شوند. 

ــگفت انگیز: دایرةالمعـارف چراهاي شـگفت انگیز:  ــدرو؛ چراهاي ش ــارمن، آن 154. ش
جانداران؛ رویا خویي؛ تهران: محراب قلم، 1388، 164 ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: گیاهان/ جانوران/ حشرات/ پرندگان

چکیده: دایرةالمعارف پنج جلدي حاضر که در یک جلد گردآوري شده، شامل اطالعات عمومي 
ــراه تصاویر رنگي و  ــت که به هم ــرات، خزندگان و پرندگان اس ــاره ي گیاهان، جانوران، حش درب
ــت. مخاطبان با مطالعه ي این مجموعه  ــاده و روان براي کودکان فراهم آمده اس جذاب و متن س
ــد، نوع زندگي، مكان هاي زیستي، روش تولید  مي توانند اطالعات مختصر و موجزي درباره ي رش

مثل، وسیله ي دفاعي و نوع تغذیه ي جانداران به دست آورند. 
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ــگفت انگیز: دایرةالمعـارف چراهـاي  ــاي ش ــران[؛ چراه ــدرو ...]و دیگ ــارمن، آن 155. ش
شگفت انگیز: جانوران دنیاي ما؛ رویا خویي؛ تهران: محراب قلم، 1388، 32 ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: دایناسور/ انقراض/ زندگي جانوران دریا/ نوزاد جانوران/ جانوران دریا/ اسب/ 

علوم

ــل  ــورها، انقراض نس ــور باال بردن اطالعات عمومي کودکان درباره ي دایناس چکیـده: به منظ
ــش جلدي  ــب ها، دایرةالمعارف ش جانوران، زندگي جانورا ن، نوزاد جانوران، جانوران دریایي و اس
حاضر در یک مجلد گرد آمده است. این کتاب، در بردارنده ي سؤال و جواب هایي به زبان ساده و 
با متن روان و آسان در ارتباط با جانوران مذکور است. عالوه بر پاسخ سؤال ها، در کنار هر تصویر 

مطالبي مربوط به آن نیز درج شده است. 

ــز: دایرةالمعـارف چراهاي  ــگفت انگی ــران[؛ چراهاي ش ــدرو ...]و دیگ ــارمن، آن 156. ش
شگفت انگیز: جهان؛ رویا خویي؛ تهران: محراب قلم، 1388، 132 ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: جهان/ ماقبل تاریخ/ آموزش علوم/ سیاره ي زمین/ زمان/ فصل 

ــامل  ــده، ش چکیـده: دایرةالمعارف چهار جلدي حاضر که در یک مجلد براي کودکان چاپ ش
اطالعاتي مختصر و موجز درباره ي جهان، ماقبل تاریخ، سیاره ي زمین و زمان و فصل هاست. در 
هر جلد از این مجموعه، 31 سؤال درج شده و مؤلفان کوشیده اند، به زباني ساده و آسان به آن ها 
ــخ دهند. عالوه بر سؤال ها، در کنار تصویرهاي رنگي مطالب دیگري در ارتباط با هر تصویر  پاس

آورده شده  است. در پایان هر جلد نیز واژه نامه آمده  است.
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157. گف، جكي/ گانري، آنیتا؛ چراهاي شگفت انگیز: دایرةالمعارف چراهاي شگفت انگیز: 
ــي طالقاني؛ تهران: محراب قلم، 1388،  زمین و آنچه در آن اسـت؛ رویا خویي/ امیر صالح

196 ص.
• قطع: رحلي 

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

• کلمات کلیدي: کوهستان/ غار/ جنگل/ دریا/ اقیانوس/ بیابان

چکیده: مجموعه ي پنج جلدي حاضر که در یک جلد چاپ شده است، حاوي سؤال هاي زیادي 
ــتاني، بیابان، تپه هاي شني، موجودات  ــتاني، گیاهان کوهس ــتان، حیوانات کوهس درباره ي کوهس
ــان جنگلي، فایده ي جنگل، قطع  ــي، غارها، غارهاي یخي، حیوانات غاري، جنگل ها، درخت بیابان
ــت. در هر جلد، 31 سؤال مطرح شده و با  درختان، دریاها، اقیانوس ها، ماهي ها، مرجان ها و... اس
ــده است. این مجموعه مصور است و در پایان هر جلد،  ــاده و روان به آن ها پاسخ داده ش زبان س

واژه نما درج شده است. مخاطبان اصلي کتاب دانش آموزان هستند. 

ــگفت انگیز: دایرةالمعـارف چراهـاي  ــاي ش ــران[؛ چراه ــدرو ...]و دیگ ــارمن، آن 158. ش
شگفت انگیز: علوم و فنون؛ رویا خویي؛ تهران: محراب قلم، 1388، 164 ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: علم و تجربه/ اختراعات/ کارگاه ها/ ساختمان ها/ حمل ونقل

ــامل اطالعاتي به همراه  چکیده: مجموعه ي پنج جلدي حاضر که در یک جلد تدوین یافته، ش
ــاختمان ها،  ــه، اختراعات، کارگاه ها و س ــه ي علم و تجرب ــراي کودکان در زمین ــر رنگي ب تصاوی
حمل ونقل و ارتباطات است. کودکان مي توانند پاسخ هر سؤالي را که در این زمینه داشته باشند با 

مراجعه به کتاب و با خواندن مطالب ساده و آسان و مشاهده ي تصاویر پیدا کنند. 
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ــتیو ...]و دیگران[؛ دایرةالمعـارف حقایق شـگفت انگیز: 500 حقیقت  ــر، اس 159. پارک
ــلطاني/ پریسا  ــعود س ــگفت انگیز درباره ی کره ی زمین، فضا، اقیانوس ها، آب وهوا و علم؛ مس ش

همایون روز؛ تهران: ذکر، 1389، 240 ص.
• قطع: وزیري

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

• کلمات کلیدي: سیاره ی زمین/ فضا/ اقیانوس/ دایرةالمعارف/ آب و هوا/ علوم تجربي

ــد فراهم آمده  ــدي که در یک مجل ــت پنج جل ــارف حاضر مجموعه اي اس چکیـده: دایرةالمع
ــیاره ی زمین، اعماق اقیانوس ها، آب و هواهاي مختلف،  ــت و شامل 500 حقیقت درباره ی س اس
ــیاره ها، مباني علوم و شگفتي هایي  ــرار ستاره ها و س ــتي، اس اعماق تاریک ترین نقاط جهان هس
ــي، آزمون ها، تحقیق ها و  ــراه تصاویر رنگي و کارتون ــاوري مدرن به هم ــاره ی اینترنت و فن درب
ــكل مختصر و موجز، اطالعات جالبي  ــیار کوتاه و ساده اند و به ش ــت. مباحث بس خودآزمایي هاس

درباره ی موارد مذکور ارائه شده است. در پایان هر جلد نمایه درج شده است.

160. آدامز، سیمون ...]و دیگران[؛ دایرةالمعارف دانستني ها براي کودکان و نوجوانان 
)ج1(؛ سپیده ایزدي ...]و دیگران[؛ مشهد: به نشر، 1390، 390 ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

• مخاطب. دانش آموز
• کلمات کلیدي: دایرةالمعارف/ آب و هوا/ بدن انسان/ حیوانات/ روم باستان 

چکیده: جلد اول »دایرة المعارف دانستني ها براي کودکان و نوجوانان« شامل اطالعاتي درباره ي 
ــده و در معرض خطر انقراض،  ــب ها، بدن انسان، جانوران منقرض ش ــان ها، اس آب وهوا، آتش فش
ــورها، دزدان دریایي، روم باستان، شوالیه ها و  ــرات، حیوانات شب زي، حیوانات قطبي، دایناس حش
ــت. تصویرهاي رنگي و جذاب کتاب به فهم مطالب کمک مي کنند. در پایان هر بخش  قلعه هاس

نیز واژه نامه درج شده است.
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ــتیو؛ دایرةالمعارف دانش و سرگرمي: حیوانات؛ قاسم قالیباف؛ تهران:  161. پارکر، اس
پیام کتاب، 1388، 4 ج.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: حیوانات/  پستان داران/ پرندگان/ خزندگان/ حشرات

ــار  ــت سرش چکیـده: دایرةالمعارف علمي- تفریحي حاضر با موضوع جانوران، مجموعه اي اس
ــح. در این کتاب هر صفحه با موضوع  ــات، تصاویر رنگارنگ و فعالیت هاي توأم با تفری از اطالع
جدیدي آغاز مي شود. این ویژگي به مخاطب کمک مي کند اطالعات مورد نظر خود را به سرعت 
ــده و نوار رنگي باالي هر صفحه،  ــكیل ش ــش مبحث کلي تش ــاني پیدا کند. کتاب از ش و به آس
بیانگر موضوع مطرح شده در آن است. این مباحث عبارت اند از: پرندگان؛ پستان داران؛ حشرات و 
ــایر بي مهرگان؛ زیستگاه هاي جانوري؛ خزندگان؛ دوزیستان و ماهي ها؛ رفتارشناسي تولید مثل  س

و چرخه ي حیات جانوران. 

ــران[؛ دایرةالمعـارف دانش و سـرگرمي: دنیاي  ــوالس ...]و دیگ ــس، نیك 162. هری
پیرامون ما؛ زهرا محمدي/ عبدالرضا شیخ/ مهدي مسگر؛ تهران: پیام کتاب، 1388، 4 ج.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: قاره ها/ علوم/ حیوانات/ دریاها/ فصل ها/ دنیاي پیرامون ما

ــي اطالعاتي را درباره ي موضوعاتی بسیار  چکیده: دایرةالمعارف حاضر به کمک تصویر و نقاش
ــمان،  ــد. برخي از این موضوعات عبارت اند از: قاره ها، اقیانوس ها، زمین و آس ــوع ارائه مي ده متن
ــزرگ و ادیان. در این دایرةالمعارف، هر موضوع  ــطي، امپراتورهاي ب گیاهان، پرندگان، قرون وس
شامل اطالعات کلي درباره ي آن و نیز تصاویر و شكل هایي براي ارائه ي اطالعات جزئي تر است. 
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ــین ایرایي؛ تهران: پیام  163. برایان، وارد؛ دایرةالمعارف دانش و سـرگرمي: علم؛ حس
کتاب، 1388، 4 ج.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
ــان/ فضا/ حیوانات دریایي/ انرژي/  • کلمـات کلیدي: آب/ دایرةالمعارف/  ارتباطات/ بدن انس

اقیانوس ها/ پرندگان

چکیده: دایرةالمعارف علمي حاضر که به روش آموزشي و تفریحي تدوین شده، شامل اطالعات، 
ــرگرم کننده درباره ي آب، آهن رباها، ارتباطات، اقیانوس ها، انرژي،  تصاویر رنگي و تمرین هاي س
ــي، قلمرو حیوانات،  ــتاره ها، عكاس ــان، زمان، س ــان، پرندگان، حمل و نقل، حواس انس بدن انس
ــت. موضوعات کتاب به ترتیب حروف الفبا آورده شده اند.  ــكوپ و... اس حیوانات دریایي، میكروس
به عالوه، براي انتقال بهتر مفاهیم از ابزارهاي خاصي استفاده شده است؛ از جمله: در نوار رنگي 
ــي ها، کتاب را  ــت؛ تصاویر و نقاش ــاالي صفحات، عناوین مرتبط با موضوع آن صفحه آمده اس ب
ــده است؛  ــكل کارتون درج ش خواندني کرده اند؛ در کادرهاي نارنجي، مطالب خواندني طنز به ش
ــرح داده شده اند؛ قسمت کارهاي عملي، در کادر مخصوص با  واژه هاي مهم در خانه ي کلمات ش

عنوان »خانه هاي معما« درج شده است.

ــم قالیباف؛ تهران:  164. واکر، جین؛ دایرةالمعارف دانش و سـرگرمي: گوناگون؛ قاس
پیام کتاب، 1388، 4 ج.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: آب وهوا/ انرژي/ انسان/ پستان داران/ جنگل ها/ رنگ ها/ حشرات

چکیده: کودکاني که به کارهاي تحقیقي و پژوهشي عالقه دارند و مي خواهند درباره ي آب وهوا، 
ــتي، دین و مذهب، ستاره ها، صحراها،  قاره ها، انرژي، پرنده ها، پول، جاده ها، جانوران، جهان هس
ــاس  ــت آورند، مي توانند این دایرةالمعارف را که بر اس ــین ها اطالعاتی به دس عنكبوت ها و ماش
حروف الفبا و به همراه تصاویر و نقاشي هایي تدوین شده است، مطالعه کنند. در هر صفحه، ضمن 
آوردن اطالعات کلي درباره ي موضوع مورد بحث، در کنار تصاویر و نقاشي ها مباحث جزئي تري 
ــامل واژه نامه، بازي با  ــت. همچنین در هر صفحه کادرهایي دیده مي شود: ش ــده اس نیز آورده ش

کلمه، مطالب عجیب و خواندني و... 
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ــدي ضرغامیان؛ تهران:  ــوا؛ دایرةالمعارف دریاهـا و اقیانوس ها؛ مه ــدر، بن 165. دالالن
محراب قلم، 1388، 160 ص.

• قطع: خشتي 
• موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: جان داران دریایي/ اقیانوس/ دریاي گرم/ صخره

ــدن کودکان با چرخه ي زندگي در دریا، حرکت  ــنا ش چکیده: دایرةالمعارف حاضر به منظور آش
ــان  ــاحل صخره اي و انواع آن، دریاهاي گرم و جانواران آن، و فعالیت هاي انس ــاحل، س امواج، س
ــت. تصاویر رنگي آن در کنار مطالبي آسان، و زباني ساده، مخاطبان را به  ــده اس در دریا تهیه ش

مطالعه تشویق مي کند. 

ــن  ــران[؛ دایرةالمعـارف علمي مي داني چرا؟ )2(؛ حس ــن، اندي ...]و دیگ 166. چارم
ساالري ...]و دیگران[؛ تهران: مدرسه، 1389، 10ج.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: آموزش علوم/ پرسش و پاسخ/ دایرةالمعارف

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

است.
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167. پارکر، استیو؛ دایرة المعارف علوم و اختراعات؛ سعیده عاقلتر؛ مشهد: عروج اندیشه، 
1390، 160 ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: علوم تجربي

• مخاطب. دانش آموز
• کلمات کلیدي: علوم/ ادبیات نوجوان/ اطالعات عمومي 

ــما درباره ي علوم، اختراعات علوم، شهرها و  ــش هاي ش ــعي دارد به پرس چکیده: این کتاب س
ــابه  ــخ دهد. اولین ني  نوش ــاختمان ها، زمان و فصل ها، و راه هاي برقراري ارتباط با افراد پاس س
ــد؟ ماشین هاي اولیه چه شكلي بودند؟ اولین آسمانخراش چه موقع  ساخته شد؟  چگونه اختراع ش
ــكل ماه تغییر مي کند؟ در فضا چگونه مي توان زمان را تشخیص داد؟ چرا ماهواره ها امواج  چرا ش
ــخ آن ها در این کتاب شرح داده  ــتند که پاس ــش ها هس مخابره مي کنند؟ نمونه هایي از این پرس

شده است.

168. واالس، هالي/ پارکر، استیو؛ دایرةالمعارف فرایندهاي حیات؛ مجید عمیق؛ تهران: 
برجیس، 1388، 6 ج.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
ــازگاري/ طبقه بندي/ سلول/ اندام/  • کلمات کلیدي: حیات/ چرخه ي زندگي/ موجود زنده/ س

بافت / دستگاه بدن/ زنجیره ي غذایي/ گیاهان/ جانوران/ دایرةالمعارف 

ــه در دوره هاي متفاوت حیات هر  ــت ک چکیـده: چرخه ی حیات، مجموعه ی دگرگوني هایي اس
ــد، تولیدمثل و مرگ را دربرمي گیرد. دایرةالمعارف  ــود زنده روي مي دهد و مراحل تولید، رش موج
ــامل شش جلد کتاب درباره ی چرخه ی حیات، شیوه ی بقا، سلول ها و دستگاه هاي بدن،  حاضر ش
سازگاري، زنجیره ها و شبكه هاي غذایي و طبقه بندي موجودات زنده است که در یک مجلد چاپ 
شده است. متن سلیس و روان همراه با عكس هاي جذاب و دیدني و اطالعات تكمیلي ارائه شده، 
فهم مطالب این مجموعه را آسان مي کند. در پایان هر جلد واژه نامه  و واژه یاب درج شده است.
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169. بومون، امیلي/ گیئوره، ماري رنه؛ دایرةالمعارف فضا؛ مهناز عسگري؛ تهران: محراب 
قلم، 1390، 124 ص.

• قطع: خشتي
• موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: دایرةالمعارف/ فضا/ منظومه ي شمسي/ آموزش علوم تجربي 

چکیده: دایرةالمعارف حاضر حاوي مطالبي مفید و مختصر و در عین حال ساده و آسان به همراه 
ــان ها، ستاره ها،  ــكل گیري کهكش ــت: ش تصویرهاي رنگي براي کودکان درباره ي این موارد اس
ــي؛ چگونگي مشاهده ي ستارگان؛ مشاهده ي جهان؛ تلسكوپ هابل؛  سیاره ها و منظومه ي شمس
ــكل گیري آن؛ موقعیت  ــي؛ زمین و چگونگي ش ــیاره هاي منظومه ي شمس اطالعاتي درباره ي س
ــید؛ سفر به ماه، ماهواره ها؛  ــي؛ ماه و تغییرات آن؛ رابطه ي ماه با خورش زمین در منظومه ي شمس

ایستگاه هاي فضایي. در پایان چند پرسش در خصوص مطالب کتاب درج شده است.

170. حیدری ابهري، غالمرضا؛ دایرةالمعارف قرآن؛ تهران: محراب قلم، 1389، 136 ص.
• قطع: خشتي

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

• کلمات کلیدي: قرآن/ دایرةالمعارف/ پرسش و پاسخ/ معجزه/ کاتبان وحي

ــته اي قرآن را براي  ــلمانان »قرآن« مي گویند؟ چه فرش ــماني ما مس چکیده: چرا به کتاب آس
پیامبر)ص( فرومي آورد؟ کاتبان وحي چند نفر بودند؟ معجزه چیست؟ سوره به چه معناست؟ آیه ي 
»صلح« چیست؟ و ... این دایرةالمعارف 14 فصل دارد و از طریق پرسش و پاسخ مخاطبان را با 
ــنا مي سازد: تاریخ قرآن کریم؛ حفظ قرآن؛ قرائت قرآن؛ درس هاي زندگي ساز  این موضوعات آش
قرآن؛ رابطه ي قرآن و اهل بیت )ع(؛ خداشناسي قرآني؛ احكام شرعي مرتبط با قرآن؛ و... مطالب 

کتاب را تصاویر رنگي مرتبط با موضوعات همراهي مي کنند.
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ــار؛ تهران:  ــعود مادح خاکس ــوت، جین/ کینگ، کالین؛ دایرةالمعارف کوچک؛ مس 171. الی
موزون، 1390، 144 ص.

• قطع: رقعي 
• موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

• مخاطب. دانش آموز
• کلمات کلیدي: دایرةالمعارف/ اطالعات عمومي/ سیاره ي زمین/ حیات وحش 

ــیاره ي زمین، حیات وحش،  ــنده در دایرةالمعارف حاضر در زمینه ي پنج موضوع س چکیده:  نویس
تاریخ، مردم و علوم اطراف ما، اطالعات مختصر و مفیدي با تصویرهاي رنگي و به زبان خودماني 
ــیدي، دماي خورشید، ستاره هاي  و صمیمي براي کودکان ارائه مي دهد. لكه ها و زبانه هاي خورش
دنباله دار، فسیل ها، به وجودآمدن چهارفصل، شرایط اقلیمي، داستان کره ي زمین، گل و گیاهان، 
ــرات، انسان غارنشین، افسانه ها، اسطوره ها، و موسیقي برخي موضوع هاي این دایرةالمعارف  حش

هستند.

ــهد:  172. گاف، جكي؛ دایرةالمعارف مصور تاریخ؛ عفت امیر بیک زاده ...]و دیگران[؛ مش
عروج اندیشه، 1390، 192 ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(

• مخاطب: دانش آموز 
ــطي/ یونان  ــتان/ قرون وس ــتان/ روم باس ــش/ مصرباس • کلمات کلیدي: دایرةالمعارف/ پرس

باستان/ ماقبل تاریخ 

چکیده: کودکان با مطالعه ي دایرة المعارف حاضرطي شش فصل براي پرسش هاي خود درباره ي 
ــتان، کاشفان و جهان گردان و دوران ماقبل  ــتان، روم باستان، قرون وسطي، یونان باس مصر باس
تاریخ جواب مي یابند. حاکمان مصر باستان، اجساد مومیایي شده، اهرام مصر، جشن هاي باشكوه، 
ــهروندان یوناني، هنرهاي  ــربازان رومي، خدایان روم، ش ــتان، س خط مصریان، حاکمان روم باس

دستي یونانیان، شوالیه ها، کلیساها و... موضوع هاي برخي سؤاالت هستند.
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173. بینگ هام، کارولین؛ دایرةالمعارف نجوم؛ تهران: محراب قلم، 1389، 128 ص.
• قطع: رحلي

• موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: نجوم/ ادبیات نوجوانان/ علوم تجربي/ دایرةالمعارف

چکیده: در فضا اسرار زیاد و پدیده هاي عجیبي وجود دارد. در فضا مناطقي هست که اگر انسان 
ــود، بدنش مانند ماکاروني  ــفینه ی فضایي یا لباس مخصوص فضانوردي به آن ها وارد ش بدون س
رشته رشته مي شود! هم چنین جاهایي هست که در آن ها بدن آدمیزاد به جوش مي آید یا منجمد 
مي شود. دایرةالمعارف نجوم حاوي تازه ترین اطالعات بشر درباره ی فضا و دورترین نقاط آسمان 
ــیرهاي جدید از منظومه ی  ــت. خوانندگان این کتاب، ضمن آگاهي از آخرین اطالعات و تفس اس
ــكوپ و رادیوتلسكوپ ها،  ــان ها، با جدید ترین ابزارهاي دانشمندان، شامل تلس ــي و کهكش شمس

ایستگاه هاي فضایي، ماهواره ها و کاوشگرها آشنا مي شوند.

ــي: دایره و زاویه؛ تهران:  ــدي؛ کتاب هاي کوچک ریاضي دوره ي راهنمای 174. قرباني، مه
مدرسه، 1387، 112 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: ریاضي 

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: هندسه/ راهنماي آموزشي/ تمرین ها 

ــیع تر بررسي  چکیده: در این کتاب، مفاهیم زاویه و دایره و ارتباط آن ها با یكدیگر با نگاهي وس
ــه فصل تدوین و در هر فصل به شیوه ي آموزش فعال به مطالب و مفاهیم  ــود. کتاب در س مي ش
ــت  با استفاده از مفاهیم و مثال هاي کاربردي، به ذهن  ــده است. نویسنده کوشیده اس پرداخته ش
ــرح هر موضوع،  ــود. بعد از ط ــانده ش ــب معلومات و تفكر خالق، یاري رس فراگیرندگان در کس
ــد. در پایان هر فصل نیز  ــده اند تا به تكامل یادگیري بینجامن ــش هایي مطرح ش تمرین ها و پرس
تعدادي تمرین و سؤاالت چهارگزینه اي آمده است. از جمله بخش هاي جذاب این کتاب »کارگاه 
ــه« است که مي کوشد با ارائه ي یک وسیله ي کمک آموزشي ساده، به یادگیري مخاطبان  هندس

عمق بیش تري ببخشد.
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175. رومین، ترور؛ دچار اسـترس مي شویم! چه کنیم؟؛ حسن نصیرنیا؛ تهران: قدیاني، 
1387، 96 ص.
• قطع: رقعي 

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي 
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: فشار رواني )استرس(/ کودکان/ نوجوانان 

ــار  ــانه هاي فش ــت نش ــترس بچه ها بیش تر وقت ها پنهان مي ماند. آنان ممكن اس چکیده: اس
ــتهایي را داشته باشند؛ اما چون نمي دانند  ــردرد، دل درد، اختالل در خواب و کم اش رواني، یعني س
ــترس چیست، شاید فكر کنند که در آستانه ي بیمار شدن هستند. همین طور، چون بسیاري از  اس
ــاالن تصور نمي کنند که ممكن است بچه ها دستخوش استرس شوند، شاید این نشانه ها  بزرگ س
ــمي تلقي کنند. کتاب حاضر براي مطالعه ي کودکان، نوجوانان،  را به منزله ي عالئم بیماري جس
ــترس و  ــناخت اس ــامل نكته هایي درباره ي ش ــت و ش ــده اس پدران، مادران و معلمان تدوین ش
راهكارهایي به منظور کاهش آن است. کتاب دربردارنده ي ده ها نكته ي تجربي و کاربردي است 
که خوانندگان مي توانند از آن ها بهره ببرند. تصویرهاي کاریكاتور مانند و شوخ طبعي نویسندگان 

سبب شده است که به خاطر سپردن این نكته ها و عمل به آن ها، دل پذیر و آسان شود.

176. توراني، حیدر؛ درآمدي بر: مدیریت فرایندمدار در مدرسه؛ تهران: تزکیه، 1390، 
216 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم/ مدیر/ دانشجویان تربیت معلم 
• کلمات کلیدي: مدرسه ها/ مدیریت و سازمان دهي/ کیفیت فراگیر/ مدیریت 

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

کیفیت در مدیریت فرایندمدار را شرح داده است.
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177. روکا، نوریا؛ درخت خانوادگي شما: شجره نامه؛ مرجان مشاري؛ تهران: تیمورزاده/ 
طبیب، 1389، 36 ص.

• قطع: خشتي
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: شجره نامه/ تاریخ خانوادگي/ اجداد/ علوم اجتماعي

ــما هستند که سال ها قبل از این که متولد  ــما، آن گروه از اعضاي خانواده ي ش چکیده: اجداد ش
ــما انسان هاي خاصي  ــوید، به دنیا آمده بوده اند؛ مانند پدربزرگ، مادربزرگ، و... آن ها براي ش ش
ــوند. کودکان با  ــته و تاریخ خانوادگي تان محسوب مي ش ــمتي از زندگي گذش ــتند، چون قس هس
ــبت هاي خانوادگي  ــجره نامه و نس ــاهده ي تصویرهاي آن با مفهوم ش مطالعه ي این کتاب و مش
ــنا مي شوند. در پایان کتاب، فعالیت هایي  هم چون پدربزرگ، مادربزرگ، عمو، دایي، خاله و ... آش
ــجره نامه براي  ــط مخاطبان و هم چنین، مطالبي درباره ي ش به منظور درک بیش تر موضوع توس

مطالعه ي والدین ارائه شده است.

178. خرازي، جعفر؛ دفتر انشاي من:  آموزش و تمرین نگارش سال اول راهنمایي؛ تهران: 
شورا، 1390، 80 ص.

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

ــا و نگارش/ پایه ي اول راهنمایي/ دستور زبان  ــي/ انش • کلمات کلیدي: آموزش ادبیات فارس
فارسي 

ــاي من« که بر اساس تمرین هاي نگارشي هفتگي تدوین شده است،  چکیده: کتاب »دفتر انش
راه و روش آموختن و تمرین نگارش را متناسب با برنامه و مفاهیم کتاب درسي به دانش آموزان 
ــت.  مي آموزد. از ویژگي هاي این کتاب ها، مرحله به مرحله بودن تمرین ها و جذاب بودن آن هاس
ــا و نیز وجود  ــب با محتواي تمرین ه ــورد عالقه ي مخاطبان و متناس ــود مطالب خواندني م وج
برگه هاي خودارزیابي براي دانش آموزان، آن ها را به سمت یادگیري بیش تر و بهتر سوق مي دهد.
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ــتیل، فیلیپ/ هردمن، شارلوت/ تامس، ریچارد؛ تاریخ مصور جهان: دنیاي باستان؛  179. اس
تبسم آتشین جان؛ تهران: ني، 1388، 255 ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: تمدن باستان/ مصر/ روم/ یونان/ عصر حجر/ امپراتوري روم/ تاریخ 

چکیـده: کتاب حاضر که به عنوان مرجعي براي آموزش موضوعات تاریخي به دانش آموزان در 
نظر گرفته شده، شامل مطالبي درباره ي چگونگي زندگي مردمان عصر حجر، مصر باستان، یونان 
ــتان و امپراتوري روم است. بیش از 800 عكس، تصویر و نقشه ي رنگي از تمدن هاي مذکور  باس
ــان را یاري مي کند تا مطالب را بهتر درک کنند. هم چنین، مهارت ها و حرفه هاي قدیمي  مخاطب
ــوند. کتاب در پنج بخش با این عناوین شكل گرفته  گام به گام به دانش آموزان آموزش داده مي ش

است: تولد تمدن؛ عصر حجر؛ مصر باستان؛ یونان باستان؛ امپراتوري روم.

180. آشتیاني، مهدي؛ دو کاروان؛ تهران: مدرسه، 1389، 144 ص.
• قطع: وزیري 

• موضوع درسي: زبان آموزي
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: واقعه ی کربال/ داستان مذهبي/ ادبیات فارسي/ صحابه 

ــم از افرادي کم نام و گم نام  ــر خوب بنگریم، البه الي کتاب تاریخ ردپاهایي مي یابی چکیـده: اگ
ــان اختالفات صدر جامعه  ــود، ناگهان در مقاطعي با طوف ــیر بي اتفاق و آرام حیات خ ــه در مس ک
ــا دروغ گفته اند  ــیري  زده اند و از حق دفاع کرده اند، ی ــد و در این مواجهه، شمش ــورد کرده ان برخ
ــا را تاریخ در  ــته اند که همه ی آ ن ه ــد. خالصه جاي پایي به جا گذاش ــي کرده ان و مصلحت تراش
ــت. کتاب حاضر به بررسي وقایع  ــته اس ــینه ی زخمي و رنجور خود تا امروز به امانت نگه داش س
زندگي امامان حسن و حسین)ع( پرداخته و با مستندات محكم تاریخي براي هر واقعه، به جواب 
ــرح مي دهد که چگونه دو امام، دو خلیفه ی  ــال هاي 40 تا 61 هجري مي پردازد و ش معماهاي س
خدا در زمین، دو حجت او بین خالیق و دو آفتاب، تا بدان جا غریب مي شوند که پایان داستانشان 
در دنیا، جگر پاره هایي در تشت، تابوتي پر از تیر، سري بر نیزه و بدني پاره پاره به سینه ی صحراي 

کربالست.
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181. برآبادي، محمود؛ دوچرخه سواري ایمن؛ تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي/ سازمان 
حمل ونقل و ترافیک تهران، 1389، 32 ص.

• قطع: رقعي
• موضوع درسي: تربیت بدني

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: دوچرخه سواري/ تاریخچه ي دوچرخه/ ایمني/ رفتار خطرآفرین

ــا تاریخچه ي دوچرخه، انواع دوچرخه، لوازم  ــنایي مخاطبان ب چکیده: کتاب حاضر به منظور آش
دوچرخه، اندازه ي دوچرخه، رفتارهاي خطرآفرین در دوچرخه سواري، نكاتي براي دوچرخه سواري 
ــاده و  ــه دوچرخه و... به همراه آزموني به زبان س ــا تابلوهاي راهنمایي مربوط ب ــنایي ب بهتر، آش

تصویرهاي رنگي نگارش یافته است.

ــتاري جاوید؛ تهران: نسل نو اندیش، 1389،  ــكولز، کاترین؛ دوران صلح؛ عرفان س 182. اس
40 ص.

• قطع: خشتي
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

• مخاطب: دانش آموز/ معلم 
• کلمات کلیدي: صلح/ آرامش/ مهارت هاي زندگي/ سعادت انسان/ خوش بختي 

ــت و از آن محافظت  ــه مي توان آن را یاف ــت؟ چگون ــت و از کجا آمده اس چکیـده: صلح چیس
ــاهده ي تصویرهاي آن اطالعاتي درباره ي صلح  ــرد؟ مخاطبان با مطالعه ي کتاب حاضر و مش ک
ــیدن انسان ها به سعادت و خوشبختي  ــت آوردن صلح و تأثیر آن در رس و آرامش، چگونگي به دس

به دست مي آورند.
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ــدي نعلبندي؛ تهران: نحل،  ــم حقي اوغلو، بلقیس؛ ده بهشـت )مجموعه(؛ مه 183. ابراهی
1388، 10 ج.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني 

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: پیامبران/ زندگي نامه/ داستان مذهبي/ قصه های قرآن

ــت که نویسنده در هر جلد، به قصه ی زندگی  ــت، شامل ده مجلد اس چکیده: مجموعه ده بهش
یكی از پیامبران خدا می پردازد و می کوشد با زبانی ساده زندگی او را بیان کند. در کتاب از تصاویر 

رنگی استفاده شده است. 

ــار؛  ــعید خاکس ــر، ریچارد؛ دیگه پنیر نمي خوام از این تله نجاتم بدین؛ س 184. تمپل
تهران: موزون، 1389، 160 ص.

• قطع: رقعي 
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: مدیر 
• کلمات کلیدي: موفقیت شغلي/ خودسازي/ علوم تربیتي 

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

از شما بگیرند، خودتان دیگر آن را نپذیرید.
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ــتني هاي علمي: راز بقا؛ مجید عمیق؛ تهران: محراب قلم، 1389،  ــالوي، آندرو؛ دانس 185. س
272 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: علوم تجربي/ کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
ــازگاري/ جفت یابي/ آموزش علوم/ پرندگان/ پستان داران/  • کلمات کلیدي: راز بقا/ تغذیه/ س

خزندگان

ــازگاري« بخش اصلي فرایند تكامل است. سازگاري شیوه اي است که یک جان دار  چکیده: »س
از طریق آن تغییراتي پیدا مي کند تا بتواند در زیستگاه معیني به حیات خود ادامه دهد. پرندگان و 
ــایر جان داران شخصًا در انتخاب نوع سازگاري دخالتي ندارند. دو سازوکار یا عامل، یعني تنوع  س
ــازگاري جانوراني  ــوند. در این کتاب درباره ی س ــازگاري مي ش و انتخاب طبیعي، موجب وقوع س
ــود. در هر بخش  ــت بحث مي ش ــتان داران، خزندگان و... با محیط زیس ــدگان، پس ــون پرن هم چ
شیوه هاي سازگاري گروه هاي متنوع جانوران در زمینه ی انتخاب نوع زیستگاه، روش هاي دفاعي 

و استتار، شیوه هاي یافتن غذا و... تجزیه و تحلیل مي شود.

186. میرکیاني، محمد؛ راز مثل هاي فارسي براي نوجوانان: راز مثل هاي ما؛ تهران: محراب 
قلم، 1386، 304 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: زبان آموزي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: ضرب المثل هاي فارسي/ آموزش ادبیات فارسي

ــي پر از مثل هاي دلپذیر و خواندني است. بعضي از مثل هاي فارسي  ــیرین فارس چکیده: زبان ش
قصه دارند و بعضي از مثل ها »راز« دارند. شاید قصه ي بعضي از مثل ها را خوانده یا شنیده باشید، 
ــنیده اید. در کتاب  ــاید هم تا به حال نش ــنیده یا خوانده اید، یا ش ولي حتمًا راز مثل ها را کم تر ش
ــیرین و  ــي را مي خوانند. این رازها آن قدر ش »راز مثل هاي ما«، دانش آموزان راز صدها مثل فارس
ــتند که هرگز آن ها را فراموش نخواهید کرد. در این کتاب با ناگفته هایي از زندگي،  خواندني هس

تاریخ و آداب و رسوم مردم ایران بزرگ آشنا مي شویم.
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ــر پژوهش هاي فرهنگي،  ــادي، محمود؛ راننده ی اتوبوس شـهري؛ تهران: دفت 187. برآب
1388، 16 ص.
• قطع: رحلي

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: شغل یابي/ ادبیات نوجوانان/ رانندگي اتوبوس

ــتان و جاهاي دیگر  ــگاه، اداره، پارک، بیمارس ــه، دانش چکیـده: ما هر روز براي رفتن به مدرس
ــتند و برخي عمومي. در  ــایل نقلیه شخصي هس ــتفاده مي کنیم. بعضي از وس ــایل نقلیه اس از وس
ــا را برعهده دارند. در این مجلد از مجموعه ی   ــهم زیادي از جابه جایي ه حال حاضر اتوبوس ها س
»مي خواهي چه کاره بشوي؟« نویسنده قصد دارد شغل رانند گی اتوبوس شهري را به دانش آموزان 

معرفي کند. هم چنین، تاریخچه ی مختصري از اتوبوس راني در شهر تهران را نیز آورده است.

188. هیلر، رجینا ...]و دیگران[؛ راهبردهاي یادگیري: برنامه ریزي درسي براي موفقیت در 
تحصیل؛ حمیدرضا رضازاده ...]و دیگران[؛ تهران: مهاجر، 1388، 280 ص.

• قطع: رقعي 
• موضوع درسي: علوم تربیتي 

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: علوم اجتماعي/ برنامه ریزي درسي/ راهبردهاي یادگیري/ پردازش اطالعات/ 

قدرت یادگیري 

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

اطالعات خواهد بود.
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189. صالحي، نصراهلل؛ راهکارهاي آموزش تاریخ؛ تهران: شورا، 1388، 220 ص.
• قطع: وزیري 

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ( 
• مخاطب: معلم

• کلمات کلیدي: آموزش تاریخ/ بازسازي گذشته/ راهنماي آموزشي/ داستان تاریخي

ــک مي کند تا درک  ــان در زمان ها و مكان هاي دیگر به ما کم ــناخت زندگي مردم چکیـده: ش
ــت آوریم. کسي که به تاریخ  مي پردازد، مثل کارآگاهي است که  ــتي از هویت خودمان به دس درس
ــد تا گذشته را از نو  ــي شواهد و مدارک، مي کوش ــش، جمع آوري اطالعات، و بررس با طرح پرس
بازسازي کند. کتاب حاضر حاوي 18 مقاله درباره ي آموزش تاریخ از نویسندگان گوناگون داخلي 
ــده است: مباحث نظري آموزش  ــت. کتاب در پنج بخش با این موضوعات تدوین ش و خارجي اس
ــي تاریخ؛ اهمیت قصه و  ــایل کمک آموزش ــوزش تاریخ و مدارس؛ آموزش تاریخ؛ وس ــخ؛ آم تاری

داستان در آموزش تاریخ.

ــني، محمد؛ راهنماي اجراي ارزش یابي کیفي توصیفي در کالس درس؛  190. حس
تهران: عابد، 1387، 178 ص.

• قطع: رقعي
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: ارزش یابي کیفي ـ توصیفي/ آموزش وپرورش/ موفقیت تحصیلي

ــاید یكي از عوامل  ــري در کالس درس، و ش ــل مهم در بهبود و یادگی ــي از عوام چکیـده: یك
ــي اصالحاتي که با هدف بهبود و کیفیت آموزش صورت مي گیرند، ارزش یابي  نتیجه بخش تمام
ــي است. در نگاه نخست، ارزش یابي آخرین حلقه ی فعالیت معلم تلقي مي شود و  تحصیلي کالس
معلم در پایان فرایند یاددهي ـ یادگیري به بررسي میزان تحقق اهداف یادگیري در دانش آموزان 
ــامل پنج بخش است. در بخش نخست، کلیاتي درباره ی ارزش یابي  مي پردازد، اما... این کتاب ش
ــي از الگوي ارزش یابي  ــي اما مهم و اساس ــود. بخش بعد، تصویري اجمال ــي بیان مي ش تحصیل
کیفي ـ توصیفي ارائه مي دهد. در ادامه ی آن، پیش نیازها و زمینه هاي اجراي ارزش یابي کیفي ـ 
ــوم، که محوري ترین بخش کتاب است، چگونگي  توصیفي مورد بحث قرار مي گیرد. در بخش س
ــخن پایاني، و بخش  اجراي ارزش یابي کیفي ـ توصیفي محور بحث قرار دارد. بخش چهارم به س

پنجم به ارائه ی برخي پیوست هاي ضروري اختصاص یافته است.
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191. تبریزي، رضا؛ راهنماي آموزش و تدریس مجموعه کتاب هاي زیبا بنویسـیم 
به ضمیمه ي آموزش تصویري آداب نشستن و نوشتن؛ تهران: قدیاني، 1389، 64 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: هنر

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: خط نستعلیق/ آموزش خوش نویسي/ زیبانویسي/ خط تحریري

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

و راهنمایي، مدرسان و عالقه مندان خط تحریري هستند.

192. تیلور، پیتر؛ راهنماي برنامه ریزي درسي مشارکتي؛ محرم آقازاده/ رضا نوروز زاده؛ 
تهران: آییژ، 1390، 184 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم/ مدیر/ دانشجویان تربیت معلم 
• کلمات کلیدي: برنامه ریزي درسي/ عمران روستایي/ علوم تربیتي 

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

پژوهشگري، و آموزش ضمن خدمت معلمان در آموزش وپرورش بهره گرفت.
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193. نوریان، محمد؛ راهنماي تحلیلي محتواي کتاب هاي درسـي دوره ي ابتدایي؛ 
تهران: شورا، 1388، 120 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تربیتی 

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: ارزش یابي/ آموزش ابتدایي/ کتاب درسي/ تحلیل محتوا

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

به صورت زبان شناختي و گرافیكي ارائه شده است. 

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

• قطع: رقعي
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم/ مدیر/ دانشجویان تربیت معلم 
• کلمات کلیدي: برنامه ریزي مدرسه اي/ مدل مفهومي

ــامل راه ها، روش ها و فنوني در حوزه ي »برنامه ریزي مدرسه اي« است  چکیده: کتاب حاضر ش
ــه و  ــت. کلیاتي درباره ي نگاه و رویكردي راهبردي که اندیش ــده اس که در چهار فصل تنظیم ش
ــما را در فرایند برنامه ریزي و قبل از آن شكل داده، موضوع بخش اول است. تعریف  انگیزه ي ش
برنامه ریزي و جوانب آن به زبان ساده و کاربردي به بخش دوم اختصاص دارد. بخش سوم شامل 
ــه اي است که قسمت مهمي از  ــه ي راه برنامه ریزي راهبردي مدرس معرفي مدل مفهومي و نقش
ــامل جمع بندي و چند توصیه و  ــكیل مي دهد. بخش چهارم و پایاني ش مطالب این کتاب را تش

پیشنهاد است.
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195. فضلي خاني، منوچهر ...]و دیگران[؛ راهنماي عملي پژوهش )روش تحقیق( ویژه 
دانش آموزان پیش از دوره ی راهنمایي و راهنمایي تحصیلي؛ تهران: ابوعطا، 1390، 

104 ص.
• قطع: وزیري 

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

• کلمات کلیدي: پژوهش/ مصاحبه/ پرسش نامه/ کنفرانس/ ارزش یابي/ روش تحقیق 

ــان مي دهد که چگونه  ــت و نش ــاب درباره ی »پژوهش« و کاربردهاي آن اس چکیـده: این کت
ــروع  ــتفاده از اصول و روش علمي یک پژوهش را انجام داد. این که از کجا باید ش مي توان با اس
ــمندان براي یک فعالیت پژوهشي استفاده کرد، مطالبي  کرد و چگونه مي توان از روش هاي دانش
ــخ داده شده است. با مطالعه ی این کتاب مي توان پژوهش  ــتند که در این کتاب به آن ها پاس هس

را به موضوعات درسي ربط و مراحل آن را به طور صحیح انجام داد.

ــن؛ راهنماي عملي شـناخت و پـرورش خالقیت و نوآوري  196. گرامي، محمدحس
استعدادهاي درخشان؛ تهران: وراي دانش، 1388، 128 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: پرورش خالقیت و نوآوري/ هوش/ تفكر

ــي، درک فرایند  ــر، رهایي از عادت هاي ذهن ــي: دیدن به نوعي دیگ چکیـده: »خالقیت« یعن
ــدن چیزي که وجود ندارد. خالقیت یعني نگاه به چیزهاي معمولي، و دیدن چیزهاي  ــر، و دی تغیی
ــنایي با خالقیت و نوآوري و راه هاي  ــاده ي جدید و غیرعادي. کتاب حاضر، به منظور آش فوق الع
گسترش آن بین دانش آموزان و دانشجویان، در 12 فصل نگارش یافته که عنوان برخي از آن ها 
از این قرار است: تبیین هوش و رابطه ي آن با خالقیت و نوآوري؛ تفكر، نیرو و جوهره ي خالقیت 
ــت و نوآوري؛  ــاي پرورش و تقویت خالقی ــناخت و خالقیت؛ قانون ه ــبک هاي ش و نوآوري؛ س

شیوه هاي پرورش و تقویت خالقیت و نوآوري..
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ــر؛ چرا و چگونه 46: رایانه و روبات، سـرعت، دقت و کیفیت؛ کمال  197. کالوس، پت
بهروزکیا؛ تهران: قدیاني، 1390، 48 ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: علوم تجربي

• مخاطب: دانش آموز/ معلم 
• کلمات کلیدي: دایره المعارف کودکان/ رایانه/ آموزش علوم تجربي/ ادبیات نوجوانان/ روبات 

ــه رایانه نقش عظیمي در دنیا یافته  ــت ک چکیده: عصر ما را »عصر رایانه« مي نامند. مدت هاس
است و روي میز همه ی شرکت ها براي حساب رسي، و مراکز تحقیقاتي براي پژوهش وجود دارد. 
اینترنت اطالعات فراواني در اختیار انسان مي گذارد. پست الكترونیک، ارسال نامه و پیام را بسیار 
آسان کرده است. این جلد از مجموعه کتاب هاي »چرا و چگونه« نخستین نگاه به این بخش از 
ــت. رایانه از همه وسایلي که انسان تاکنون ساخته، نیرومندتر، همه جانبه تر و فراگیرتر  فناوري اس
ــئله این است که از این  ــت؛ گرچه هنوز مراحل آغازین تكامل خود را طي مي کند. اکنون مس اس

وسیله چگونه استفاده کنیم: به نفع انسان ها یا به ضرر آنان؟

ــاهنامه: رخش رسـتم و اکوان دیو؛ تهران: طاهر، 1388، 24  198. رادمهر، محمدرضا؛ ش
ص.

• قطع: خشتي 
• موضوع درسي: زبان آموزي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: داستان/ شاهنامه/ اکوان دیو/ کیخسرو

چکیده: در سال هاي بسیار دور پادشاه سرزمین ایران کیخسرو بود. یک روز که پادشاه به خاطر 
ــرگرم جشن و مهماني بود، گله دار اسبان پیش پادشاه آمد و با ناراحتي گفت:  پیروز ی هاي خود س
ــیري خشمگین اسبان را مي کشد. خطي سیاه از یال تا دمش  ــده که مانند ش گوري در گله پیدا ش
دارد و هم رنگ خورشید است. کیخسرو که پادشاهي دانا و جهان دیده بود، با شنیدن این سخنان 
ــت به نام »اکوان دیو«.  ــیطاني اس ــت؛ بلكه موجودي ش به خوبي دریافت که آن جانور گور نیس
کودکان در این کتاب با یكي از داستان هاي شاهنامه به صورت بازنویسي شده آشنا مي شوند. نثر 

ساده و روان و تصاویر مرتبط با متن به فهم داستان کمک شایاني مي کند.
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ــیخ، محمود/ طاهري، مرتضي؛ رشد و تکامل حرکتي و جسماني؛ تهران: بامداد  199. ش
کتاب، 1388، 224 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: تربیت بدني 

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: رشد انساني/ مهارت هاي حرکتي/ رشد/ تكامل

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

ادراکي- حرکتي و روش هاي تقویت آن.

200. ملكي، فاطمه؛ رفاقت با سـاز هاي ایراني: سازشناسـي براي کودکان؛ تهران: 
سوره مهر، 1390، 92 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: هنر
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: سازهاي ایراني/ آموزش هنر/ سازشناسي براي کودکان 

ــازها آشنا  چکیده: آموزش با لطافت و نرمي و تخیل بازده بیش تري دارد. پس بیایید با هم با س
شویم، اما نه در یک مالقات خیلي رسمي، بلكه در دیداري ساده. در این کتاب، شكل دقیق سازها 
را مي بینیم و با آن ها آشنا مي شویم. پس از آن در لوح فشرده ی همراه کتاب، به سرزمین رویاها 
ــازها حسابي رفیق مي شویم. کتاب حاضر اولین اثري است که به منظور  و تخیل مي رویم و با س
ــنا ساختن کودکان ایراني با مجموعه ی عظیم سازهاي مناطق گوناگون سرزمین پهناور ایران  آش
نوشته شده و براي فهم عمیق تر، از نقش نیرومند تصویر و صدا نیز در آن استفاده شده است. از 

مطالب این کتاب براي دوره هاي پیش دبستاني و دبستاني هم مي توان استفاده کرد.
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ــه: رنگین کمان  ــران[؛ مجموعه کتاب هاي پژوهش در مدرس ــلیقه دار، لیال ...]و دیگ 201. س
پژوهش؛ تهران: مدرسه، 1389، 92 ص.

• قطع: خشتي
• موضوع درسي: تفكر و پژوهش

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: تحقیق/ راهنماي آموزشي/ دانش اندوزي/ فرضیه سازي

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

مخاطبان آماده شده است.

ــوام، علي؛ روان شناسـي و آموزش کودکان بـا نقص توجه/  ــدي، احمد/ ق 202. عاب
بیش فعالي؛ اصفهان: نوشته، 1388، 82 ص.

• قطع: رقعي 
• موضوع درسي: علوم تربیتي 

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: اختالل نقص توجه/ بیش فعالي/ کم توجهي در کودکان پر تحرک/ درمان/ 

توان بخشي

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

آن ها را به آساني به کار گیرند. 
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203. پارکر، استیو؛ روبات ها )مجموعه(؛ مجید عمیق؛ تهران: محراب قلم، 1390، 4 ج.
• قطع: رحلي

• موضوع درسي: علوم تجربي/ کار و فناوری
• مخاطب. دانش آموز

ــیار/ حمل ونقل/  ــكي/ نانو روبات/ روبات هاي س • کلمات کلیدي: روبات ها/ روبات ها در پزش
ایستگاه فضایي/ 

چکیده: علم روباتیک با بهره گیري از ابزار مكانیكي ساده، دوربین ها، میكروفن ها و پیشرفته ترین 
دستاوردها در عرصه ی الكترونیک و رایانه، با شتاب روز افزون متحول مي شود. این علم هم چنین 
ــده است و درباره ی چگونگي کار مغز و میزان تصمیم گیري  وارد حیطه ی هوش مصنوعي هم ش
ــه ی چهار جلدی،  ــث مي کند. در این مجموع ــان بح ــا در انجام کارهاي مربوط به انس روبات ه
ــده  ــان مطالبي آورده ش ــان با انس درباره ی مفهوم روبات، چگونگي کار آن ها و برقراري ارتباطش
ــكي، ورزش، فضا، حمل ونقل و  ــت. همچنین از کاربردهاي متنوع روبات ها مخصوصًا در پزش اس
ــكي و علوم؛  ــت. عناوین چهار مجلد از این قرارند: در پزش دیگر علوم و فنون بازگویی کرده اس

روبات ها در حمل ونقل؛ روبات ها کاوشگران فضا و روبات ها در خانه  ها و دنیاي سرگرمي.

ــعلي زاده؛  ــهرناز بخش ــل، گیل؛ روش تدریس ریاضي در دوره ي ابتدایي؛ ش 204. بات
تهران: سمت، 1389، 224 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: ریاضي/ علوم تربیتی

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: تدریس اثربخش/ آموزش ابتدایي/ آموزش ریاضي

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

عنوان هاي برخي فصل هاي کتاب هستند.
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ــین؛ روش هـا و فنون تدریـس هنر منطبـق با اسـتانداردهاي  ــوزي، حس 205. ج
آموزشي؛ تهران: مدرسه، 1387، 312 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تربیتي 

• مخاطب: معلم 
• کلمات کلیدي: هنر/ فنون تدریس/ الگوهاي جدید 

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

طرح درس هنر؛ الگوهاي جدید تدریس؛ ارزش یابي؛ اندازه گیري و کارنامه هاي توصیفي.

ــرایي؛  ــول، جان دبلیو؛ روش هاي پژوهش ترکیبي؛ علیرضا کیامنش/ جاوید س 206. کرس
تهران: آییژ، 1390، 336 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: تفكر و پژوهش

• مخاطب: معلم/ دانشجویان تربیت معلم 
• کلمات کلیدي: علوم اجتماعي/ تحقیق/ روش شناسي/ ارزش یابي 

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

و نگارش طرحي براي یک مطالعه به روش هاي ترکیبي راهنمایي کند.
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ــرت؛ ریاضي براي همه ي بچه ها: فعالیت هاي سـاده که  ــف، جانیس ب 207. وان کلی
یادگیري ریاضي را سـرگرم کننده و شاد مي کند؛ محمد الزمان بدیعي؛ تهران: مدرسه، 

1387، 191 ص.
• قطع: وزیري 

• موضوع درسي: ریاضي 
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: ریاضي/ سرگرمي/ مهارت هاي ریاضي/ روش حل مسئله 

ــات، مفاهیم،  ــراي آموختن اطالع ــت که ب ــک کتاب ریاضي پایه اس ــاب حاضر ی چکیـده: کت
ــباتي ریاضي و روش هاي حل مسئله طراحي شده است. هدف مشخص شده  مهارت هاي محاس
ــات مربوط به واژه ها و  ــت. تعاریف و توضیح ــر بخش، بیانگر مفهوم آن بخش اس ــداي ه در ابت
ــت. هم چنین، هر مسئله شامل یک  ــده، قبل از هر مسئله آورده شده اس ــتفاده ش عالمت هاي اس
پرسش یا فعالیتي است که به یک سلسله اطالعات نیاز دارد. راه حل مسائل نیز مرحله به مرحله 
ــائل علمي در هر بخش فرصتي را  ــت. یک تمرین با مس ــده اس همراه تصویرهاي واضح ارائه ش
ــان هستند، ولي  ــائل ابتدا آس براي خواننده فراهم مي کند تا مهارت هاي خود را افزایش دهد. مس
ــوند. فعالیت هر بخش، خواننده را ترغیب مي کند که مهارت آموخته  ــكل تر مي ش رفته رفته مش
شده را براي حل مسئله ها در دنیاي واقعي به کار گیرد. در انتهاي هر فصل پاسخ تمرین ها همراه 
ــده است عنوان هاي مطالب کتاب عبارت اند از: مفاهیم پایه؛ اندازه گیري؛  با راه حل آن ها آورده ش

نمودارها و هندسه. مخاطبان کتاب همه ي بچه هایي هستند که به ریاضي عالقه مندند.

208. هاول، لورا ...]و دیگران[؛ زمین و فضا؛ ناهید برزوي نیت؛ مشهد: عروج اندیشه، 1389، 
64 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: علوم تجربي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: فضا/ زمین/ سیارات/ خورشید/ آموزش علوم

ــان ها، خورشید، سّیارات، ساختار زمین، جو  ــنایي کودکان با جهان، کهكش چکیده: به منظور آش
ــه همراه تصویرهاي رنگي تدوین  ــن، دریاها و اقیانوس ها، جمعیت جهان و... کتاب حاضر ب زمی
ــایت هاي مربوط به فضا معرفي شده اند. پایان بخش کتاب هم  ــده است. در آغاز کتاب، وب س ش
ــن کتاب، اطالعات  ــخصه ي اصلي ای ــت. مش ــي، معاني اصطالحات علمي و نمایه اس خودآزمای

مختصر و مفید و تصویرها و صفحات رنگي آن است.
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ــكا/ اودانل، لیام؛ زنجیره هاي غذایي، زیست بوم ها و گرمایش  209. بیسكوپ، آگنیش
ــا داهي؛ تهران:  زمیـن، با همراهي پروفسـور ماکس آکسـیوم )مجموعه(؛ محمدرض

شرکت انتشارات فني ایران، 1389، 3 ج.
• قطع: وزیري

• موضوع درسي: علوم تجربي
• مخاطب: دانش آموز

ــه اي/ زنجیره هاي غذایي/  ــر گل خان ــدن زمین/ اث • کلمـات کلیـدي: آموزش علوم/ گرم ش
شبكه هاي غذایي/ اکوسیستم ها/ بوم شناسي/ زندگي روي زمین

ــنده توضیح داده  ــه جلدی، یعنی زنجیره ی غذایی، نویس چکیده: در کتاب اول این مجموعه س
است که انرژي موجود در مواد غذایي مورد مصرف ما، چگونه و از کجا تأمین مي شود. هم چنین 
درباره ي اکوسیستم ها، شبكه هاي غذایي، هرم هاي انرژي و موضوعاتي دیگر مطالبي به خواننده 
ــیاري را در مورد  ــاده و روان و تصویر، مطالب بس ــتفاده از زبان س می آموزد. در کتاب بعدی با اس
ــن و چگونگي زندگي در زمین، جامعه هاي روي زمین، تأمین انرژي الزم براي کره ي زمین،  زمی
ــان نوجوان خود ارائه  ــات و اهمیت آن ها، به مخاطب ــاي جهان، پیوندها و ارتباط ــت بوم ه و زیس
ــاي خطرناک افزایش گرماي زمین، که به ویژه بر  ــوم نیز خواننده را پیامده مي دهد. در کتاب س
ــازد. مخاطب با مطالعه ي کتاب و  ــید در زمین رخ می دهد، آگاه می س اثر افزایش کربن دي اکس
مشاهده ي تصویرهاي رنگي آن، با اثر گل خانه اي اتمسفر زمین، علت گرم شدن زمین و مضرات 

آن، تأثیراتي که روي جهان مي گذارد و نیز راه هاي غلبه بر این مشكل آشنا مي شوند. 

ــارده آفتاب: زنداني بي حصار: زندگي نامه ی امام موسـي  ــروي، غالمرضا؛ چه 210. آب
کاظم)ع(؛ تهران: مدرسه، 1387، 100 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني 

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: امام کاظم)ع(/ امام هفتم/ زندگي نامه 

ــت در  ــخت ترین مخالفان امام کاظم)ع( بود. او یک نفر را واداش چکیده: ابن هیاج یكي از سرس
ــت. یک روز براي انجام این  ــب مال اوس ــب امام را بگیرد و ادعا کند که آن اس ــار اس کوچه افس
ــر راه امام قرار گرفتند. یكي از آن ها جلو رفت و دو دستي افسار اسب امام را چسبید و  ــه، س نقش
ــت! باید آن را به من برگرداني.« در این کتاب به زبان شیرین  ــب مال من اس فریاد زد: »این اس
ــتاني براي  ــي کاظم)ع( و اتفاقات زندگي این بزرگوار به گونه ي داس ــي امام موس و روان، زندگان

نوجوانان روایت مي شود.
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ــول؛ زیبایي شناسـي نقاشـي کودکان: رونـد تکامل تصویري  211. معرک نژاد، رس
نقاشي کودك؛ اصفهان: نوشته، 1389، 120 ص.

• قطع: رقعي
• موضوع درسي: هنر

• مخاطب: معلم
ــودک/ بیان فكر و  ــي ک ــي/ روان شناس ــي کودکان/ روند تكاملي نقاش • کلمات کلیدي: نقاش

احساس

ــیله اي براي  ــي کودک روي آوردند که آن را وس ــان از آن رو به هنر و نقاش چکیده: روان شناس
ــكل ها، تصویرها و  ــتند. آن ها در میان خط ها، ش ــات دروني کودک دانس مبادله ي افكار و احساس
رنگ ها، روابط عاطفي، ذهني و اجتماعي کودک را جست وجو کردند. این روش هاي روان شناسانه 
ــؤال هایي را که وي توانایي بیان آن ها را  ــخ گویي به س ــدن به کودک و پاس امكان نزدیک تر ش
ــت که ویژگي هاي زیبایي شناسي  ــعي بر آن بوده اس ــت، فراهم مي کرد. در کتاب حاضر س نداش
تصویري نقاشي کودکان بر اساس روند دوره اي و مراحل تكامل شكل گیري و تكامل فرم )شكل 
ــم تصویر واقع گرا، توضیح داده شود. در  ــاختار( نقاشي کودکان، از خط خطي هاي اولیه تا رس و س

این کتاب سیر تكاملي در نقاشي کودک به تفصیل توضیح داده شده است.

212. چیزم، جین؛ زیست شناسي؛ سعید مدرسي قزویني؛ قزوین: پرک، 1389، 48 ص.
• قطع: رحلي

• موضوع درسي: علوم تجربي
• مخاطب: دانش آموز 

• کلمات کلیدي: زیست شناسي/ ادبیات نوجوانان/ آموزش علوم تجربي 

چکیده: زیست شناسي چیست؟ زیست شناسي مطالعه ی موجودات زنده است. این علم شاخه هاي 
متفاوت زیادي دارد. این کتاب با هدف آشنایي مخاطبان با علم زیست شناسي، به موجودات زنده 
اعم از گیاهي و جانوري، از موجودات ریز میكروسكوپي گرفته تا انسان، پرداخته است. هم چنین، 
ــت. کتاب با  ــرح داده اس ــي مانند تغذیه، تنفس، تولیدمثل، ژنتیک و اکولوژي را نیز ش موضوعات

تصویرهاي رنگي و آموزنده به خواننده انگیزه ي مطالعه مي دهد و او را سرگرم مي کند.
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213. تیموري، قاسم؛ ساخت دست سازه هاي ریاضي براي دوره ي ابتدایي »با طلق 
و مقوا یا کاغذ و تا«؛ تهران: منادي تربیت، 1388، 380 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: ریاضي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: ابزار تدریس/ آموزش ریاضي/ دست سازه/ یادگیري

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

دهند. 

ــون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1389، 56  214. اصالني، نوید؛ سـازه ها؛ تهران: کان
ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: کار و فناوري

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: سازه/ کاردستي

ــتحكام  ــكل و اس ــت که با قرارگرفتن در کنار هم، ش ــازه« مجموعه اي از مواد اس چکیده: »س
ــتحكام در مقابل نیروهاي  ــد. در هر مجموعه اي که هدف، تأمین اس ــخصي را ایجاد مي کنن مش
ــكل باشد، سازه وجود دارد؛ مثل صندلي که هم باید شكل ثابتي داشته باشد و  مختلف و حفظ ش
ــویم  هم بتواند وزن آدم ها را تحمل کند. ما با کمي دقت به محیط پیرامون خودمان متوجه مي ش
ــازه ها همه جا وجود دارند: جرثقیل هاي بزرگ، برج هاي بلند، پل ها، چرخ و فلک و... هدف  که س
از ساخت سازه چیست؟ بخش هاي اصلي سازه، روش ساخت سازه ی چرخ و فلک، روش ساخت 

میز کوچک، و کابل ها و طناب ها، عنوان هاي برخي مطالب کتاب هستند.
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ــاهیر جهان: سـاموئل مورس؛ احمد قندهاري؛ تهران: مهاجر، 1388،  215. کربي، مانا؛ مش
50 ص.

• قطع: خشتي کوچک 
• موضوع درسي: کار و فناوري

• مخاطب: دانش آموز/ معلم
• کلمات کلیدي: ادبیات نوجوانان/ سرگذشت نامه/ مخترعان/ ایاالت متحده ي آمریكا 

ــر، گام هایي  ــر براي زندگي بهت ــرفت بش ــمندان، مخترعان و محققان، در پیش چکیـده: دانش
ــود و هم فرصتي است براي  ــپاس گذاري محسوب مي ش ــته اند. معرفي آن ها، هم نوعي س برداش
ــد سرگذشت این  ــاهیر جهان مي کوش دیگران تا آن ها را الگو قرار دهند. مجموعه کتاب هاي مش

بزرگان را که سرامد و شایسته ي پیروي هستند، مورد بررسي قرار دهد.

216. نادري مزجین، افشین؛ چهره هاي درخشان: سحاب؛ تهران: مدرسه، 1389، 112 ص.
• قطع: پالتویي

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: ابوالقاسم سحاب/ جغرافي دانان ایران/ سرگذشت نامه/ ادبیات نوجوانان

چکیده: ابوالقاسم سحاب در 19 فروردین سال 1266 در یک خانواده ی دهقاني در قریه ی »فم 
ــالگي به مكتب خانه ی آخوند مالحسین شاهمیري رفت و در مدت  ــد. در سه س تفرش« متولد ش
ــادروانان امامي  ــپس در محضر دیگر علماي تفرش ش کوتاهي دروس مقدماتي را فرا گرفت. س
ــجادي به فرا گرفتن فقه و اصول و زبان هاي عربي و فرانسه اهتمام کرد. صد  ــیدعلي اکبر س و س
سال پیش، وي با کمک رجال تفرش مدرسه ی دخترانه اي در تفرش تأسیس کرد. بعد از مدتي به 
تهران آمد و در »مدرسه ی آلیانس« به تحصیل پرداخت. بعد از اتمام تحصیالت، در دانش سراي 
عالي مشغول به کار شد. این دوره از زندگاني استاد صرف مطالعه و تألیف آثار ارزشمندي شد. از 
وي بیش از 72 عنوان کتاب باقي مانده است. از جمله کارهاي بزرگ استاد، تأسیس »مؤسسه ی 
جغرافیایي و کارتوگرافي سحاب« بود. در این کتاب با سرگذشت این استاد بزرگ آشنا مي شویم.



121پايهیششمابتدايی

217. فقیري، امین؛ سعدي؛ تهران: دفتر انتشارات کمک آموزشي، 1386، 144 ص.
• قطع: پالتویي

• موضوع درسي: زبان آموزي
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: شعر و ادب/ گزیده ي آثار سعدي/ ادب پارسي

چکیده: سعدي، از جمله شاعراني است که هم در زمان حیات و هم بعد از وفات، از شهرت کافي 
برخوردار بوده است. دامنه ي تأثیر آثار سعدي بر هم عصران خود و شاعران بعد، تا به امروز کشیده 
ــعدي مي تراود،  ــت و تا ادبیات منثور و منظوم در جهان وجود دارد، نوري که از آثار س ــده اس ش
ــعدي، تأثیر او بر ادب پارسي،  ــت. این کتاب به زندگي نامه  ي س ــني بخش فرهنگ جهان اس روش
ــیب هاي  ــعدي از نگاه دیگران پرداخته و خواننده را با فراز و نش گزیده اي از آثارش و هم چنین، س

زندگي این شاعر بزرگ آشنا کرده است. 

218. جوالیي، ارغوان؛ سفر به مصر باستان؛ تهران: جویا، 1387، 46 ص.
• قطع: رحلي 

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: مصر باستان/ تاریخ/ فراعنه/ آداب و رسوم

چکیده: مردم مصر اعتقاد داشتند که خدایاني فراعنه را به زمین فرستاده اند تا بر آن ها حكومت 
کنند. فراعنه مانند خدایان مورد ستایش بودند و مردم آن ها را حلقه ي ارتباط با خدایان مي دانستند. 
ــتند. آن ها در طول سفر بر تخت  فراعنه در قصرهاي خود زندگي مي کردند و ثروت بیكراني داش
ــت را بر دوش خود حمل مي کردند. نوجوانان در  ــتند و غالمان این تخ روان هاي مجلل مي نشس
این کتاب مصور با رسوم زندگي، پوشاک، نحوه ي غذا خوردن، تفریحات، هنرها، باورها و سنت ها، 

اختراعات و اکتشافات مصریان باستان آشنا مي شوند.
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219. بحرالعلومي، محمدحسین؛ سفر و آموزش سفرنامه نویسي؛ تهران: مدرسه، 1387، 
92 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: زبان آموزي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: سفر/ مسافرت/ سفرنامه نویسي/ فواید سفر 

چکیده: سفر به انسان مي آموزد که چگونه با مشكالت رودررو شود و از عهده ي آن ها برآید. زیرا 
هر مسافري غالبًا در طول مسیر، با سختي هایي روبه رو مي شود که ناچار است با آن ها مبارزه کند. 
این درگیري موقت با مشكالت، تمرین مناسبي براي حضور فعاالنه در همه ي عرصه هاي زندگي 
ــپس با گزارش نویسي،  ــفر و فواید آن و س ــت. نوجوانان در فصل اول کتاب، ابتدا با تعریف س اس
ــي و زندگي نامه نویسي آشنا مي شوند. در فصل دوم، سفرنامه، و روش سفرنامه نویسي  خاطره نویس
ــود. در فصل سوم، تعدادي از سفرنامه هاي معروف همراه با توضیح مختصري  توضیح داده مي ش
ــرانجام در فصل چهارم، قسمت هایي از  ــده است و س ــنده ي آن ها درج ش از زندگي نامه ي نویس

سفرنامه ي چین و مشاهدات خود نگارنده از چین، براي مخاطبان بازگو مي شود.

220. پوروهاب، محمود؛ سکه هایي به نام محّمد؛ مشهد: به نشر، 1390، 40 ص.
• قطع: وزیري 

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

• کلمات کلیدي: داستان آموزشي/ امام محمدباقر)ع(/ ضرب سكه/ آموزش دیني 

ــد و از او  ــلمانان نامه اي مي نویس ــلیمان بن عبدالملک، خلیفه ي مس چکیده: امپراتور روم به س
مي خواهد که اطراف کاغذهایي که وارد روم یا مصر مي شوند، شعارهاي مسیحي بنویسند وگرنه 
جنگ را شروع و به پیامبر اسالم)ص( توهین خواهد کرد. خلیفه براي چاره اندیشي به سراغ امام 
ــنهاد مي دهد که سكه هاي اسالمي ضرب کنند و روي آن ها نام  محمدباقر)ص( مي رود. امام پیش

پیامبر)ص( و شعار اسالم را بنویسند.
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221. بیروتي، منیرالدین؛ فرزانگان: سلمان فارسي؛ تهران: مدرسه، 1389، 80 ص.
• قطع: پالتویي

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(
• مخاطب: دانش آموز/ معلم

• کلمات کلیدي: سلمان فارسي/ صحابه/ زندگي نامه

ــت، در کازرون فارس دیده به جهان گشود.  ــي که نام اصلي او روزبه اس ــلمان فارس چکیده: س
ــد. پدرش فروخ بن مهیار،  کودکي خود را در ناحیه ی جي در اصفهان گذراند و در آن جا بزرگ ش
یكي از روحانیون زرتشتي بود و کار همیشگي اش هیزم نهادن بر شعله ی آتش. روزبه در کودکي 
بر اثر از دست دادن مادر خود تحت سرپرستي عمه اش قرار گرفت. سال شمار زندگي، زندگي نامه، 

و سلمان فارسي از نگاه دیگران عنوان هاي اصلي کتاب حاضر هستند.

ــون، دیوید دبلیو؛ سـنجش فراگیران در گروه ها : ارتقا، مسـؤلیت پذیري  222. جانس
گروهي و پاسخ گویي فردي؛ علیرضا کیامنش/ شعله بیگدلي؛ تهران: آییژ، 1390، 216 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم/ مدیر/ دانشجویان تربیت معلم 
• کلمات کلیدي: کار گروهي در آموزش وپرورش/ علوم تربیتي/ توانمندي گروه در ارزش یابي 

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

در گروه بحث مي کند.
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ــادي کرامتي؛ تهران:  ــیان، پیتر؛ سـنجش کالسـي: مفاهیم و کاربردها؛ ه 223. آیراس
بین المللي گاج، 1388، 448 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تربیتي 

• مخاطب: معلم 
• کلمات کلیدي: سنجش و ارزیابي آموزشي/ موفقیت آموزشي/ مدیریت کالس/ تصمیم گیري 

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

تجربه کنند.

ــاکي، رضا؛ سواد پژوهشـي معلم: راهنمایي براي ژرف اندیشي درباره ي یاددهي-  224. س
یادگیري؛ تهران: دانش آفرین، 1388، 260 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: تفكر و پژوهش

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: آموزش و پرورش/ پژوهش معلمان

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

روش هاي پژوهشي معلم محور.
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225. گراهام، یان؛ کاوش در فضا: سـیارات دور؛ مجید عمیق؛ تهران: کانون پرورش فكري 
کودکان و نوجوانان، 1388، 36 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: علوم تجربي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: فضا/ اسرار جهان هستي/ مأموریت فضایي/ زحل/ مشتري/ اورانوس/ نپتون

ــني »د«  ــت که براي گروه س چکیده: کتاب حاضر، از مجموعه کتاب هاي »کاوش در فضا« اس
ــامل تازه ترین یافته ها درباره ی اسرار جهان هستي  ــت. این مجموعه ش ــده اس و »هـ« تنظیم ش
ــاطیري  ــتین باورهاي اس ــناخت ما از فضا، طي قرن هاي متمادي، از نخس و نیز روند چگونگي ش
گرفته تا جدیدترین اطالعات مبتني بر کشفیات و تحقیقات علمي است. در این کتاب، تازه ترین 
ــتي، فرازهایي از مهم ترین مأموریت هاي فضایي به زحل و  توصیفات درباره ی ماهیت جهان هس
مشتري، رویدادهاي تأثیرگذار در اکتشافات فضایي، نكاتي کوتاه درباره ی سیاره هاي »اورانوس«، 
ــده  ــون« و تقویم وقایع رخ داده در فضا، به همراه تصاویري جذاب و دیدني از فضا، ارائه ش »نپت

است.

226. رابینز، دري؛ شابلون و چاپ؛ محمود مزیناني؛ تهران: پیدایش، 1387، 32 ص.
• قطع: رحلي 

• موضوع درسي: هنر 
• مخاطب: معلم

• کلمات کلیدي: هنر چاپ/ شابلون/ کلیشه/ آموزش هنر/ کاغذ ابر و باد 

ــابلون با ابتدایي ترین و در  ــنا کردن نوجوانان با هنر چاپ و ش چکیده: کتاب حاضر به منظور آش
ــامل آموزش گام به گام هنر مذکور به مخاطبان به همراه  ــده و ش ــت رس ترین مواد، تدوین ش دس
ــت. چاپ وارونه، چاپ با مقوا، ساختن کلیشه، چاپ با مواد خوراکي،  عكس هایي در این زمینه اس

تهیه ي کاغذ ابر و باد، تک چاپ ها، و شابلون ها از جمله مطالب کتاب حاضر هستند.
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227. نصراللهي، منیژه؛ تاریخ بخوانیم: شاپور دوم؛ تهران: مدرسه، 1388، 77 ص.
• قطع: پالتویي 

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: تاریخ/ ساسانیان/ داستان هاي تاریخي 

ــتر جان داد و به این ترتیب، هشتمین پادشاه سلسله ي ساساني از دنیا  ــاه در بس چکیده: هرمزش
ــپاه، رؤساي آتشكده ها، و زنان و مردان  ــور نظیر فرماندهان س رفت. پس از مرگ او، بزرگان کش
خانواده ي شاهي، هر یک به نوعي در کارها دخالت مي کردند. این دخالت ها باعث نوعي بي نظمي 
و آشفتگي در کشور شد... همه با شنیدن خبر به دنیا آمدن پسر شاه شادمان شدند. آنان از این که 
مي دیدند تاج و تخت بي وارث نمانده است، شادي مي کردند. نام نوزاد را شاپور گذاشتند و تاج را بر 
سر گهواره ي او قرار دادند. به این ترتیب، نوزاد را به عنوان شاه مملكت انتخاب کردند. نوجوانان 
در این کتاب به زبان داستاني با زندگي شاپور ساساني دوم ـ شاه ایران ـ و وضعیت ایران در این 

دوره ي تاریخي، کشورداري و مبارزات وي با اعراب، هون ها و رومي ها آشنا مي شوند.

228. ملكي، حسن؛ شاخص هاي تربیت؛ تهران: آییژ، 1390، 216 ص.
• قطع: وزیري 

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

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

ــده است، ابتدا از »تربیت« مفهوم جدیدي غیر از آن چه که در  ــعي ش چکیده: در کتاب حاضر س
ذهن اکثر خوانندگان وجود دارد،  ارائه شود و سپس عوامل تأثیرگذار براي تربیت به طور مبسوطي 
معرفي شده اند. کتاب داراي 12 فصل با این عنوان هاست: معني و مفهوم تربیت؛ مجموعه عوامل 
مؤثر بر تربیت در رابطه با فراگیرندگان؛ مجموعه عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با خانواده؛ عوامل 
مؤثر بر تربیت در رابطه با معلم؛ عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با مدرسه؛ به مجموعه عوامل مؤثر 
بر تربیت در ارتباط با نظام تربیتي؛ مجموعه عوامل مؤثر بر ترببیت در رابطه با مسائل اجتماعي؛ 
ــاد؛ مجموعه عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با  ــه عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با اقتص مجموع
ــت؛ مجموعه عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با جمعیت؛ مجموعه عوامل مؤثر بر تربیت در  سیاس

رابطه با علم؛ مجموعه عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با همكاري هاي بین المللي.
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229. نجفي، عبدالمجید؛ شاه عباس؛ تهران: مدرسه، 1387، 24 ص.
• قطع: خشتي 

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ( 
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: شاه عباس صفوي/ سرگذشت نامه/ تاریخ ایران

ــت مثل همیشه ناشناخته و بي وقت به گرمابه برود. آن جا توي بخار حمام  چکیده: »...مي خواس
ــناخت، اما  ــت و به حرف هاي مردم گوش مي داد. مرد حمامي او را مي ش ــبحي مي نشس چون ش
ــاکت بماند و الم تا کام حرفي نزند...« در این کتاب به زباني ساده و نثري  ــت که باید س مي دانس
ــاه عباس صفوي، سیاست هاي وي در دوران  ــت ش ــلیس و روان به همراه تصاویري، سرگذش س
ــتاني به تصویر  ــیوه ي داس ــا و اتفاقات این دوره و اخالق و کردار وي به ش ــش، جنگ ه حكومت

کشیده مي شود. 

230. معتمدي، اسفندیار؛ ستارگان شرق: شبي با ابن سینا؛ تهران: مدرسه، 1389، 132 ص.
• قطع: وزیري

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: ابن سینا/ زندگي نامه/ آموزش تاریخ

ــاب مي آید که  ــرق« به حس ــتارگان ش ــن کتاب از مجموعه ی »س ــن کتاب، دومی چکیـده: ای
ــینا در زمان حیات و پس از مرگ او دارد. در این کتاب  ــنودي خیالي در خواب با ابن س گفت وش
ــده اند. حتي از حوادث بعد  ــینا به زبان خودش توضیح داده ش جزئیات تمامي آثار و زندگي ابن س
ــمتي از کتاب، ابن سینا در خواب  ــده است. براي مثال، در قس ــؤاالتي پرسیده ش از فوتش هم س
مي پرسد. »آیا بعد از مرگ، نام من جاودانه مي شود؟« و پاسخ مي گیرد: »بعد از مرگ تو و به وجود 
ــیاري از افراد و  ــود و بس ــت که چاپ مي ش آمدن صنعت چاپ، کتاب قانون جزو کتاب هایي اس
ــگاه هاي دنیا همیشه نام تو را بر زبان  ــتفاده مي کنند. دانش ــكان از آن به صورت ویژه اي اس پزش

خواهند راند و فرهنگ و نام تو جهاني مي شود.«
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ــیني، علي؛ شرح حال شعراء، نویسندگان و مشاهیر )در  231. علوي مقدم، بهنام/ حس
کتاب های فارسي تازه تألیف دوره ی راهنمایي تحصیلي(؛ تهران: راه رشد، 1390، 200 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(/ زبان آموزي

• مخاطب. دانش آموز/ معلم 
• کلمات کلیدي: شاعران ایراني/ زندگي نامه/ نویسندگان ایراني/ ادبیات فارسي/ آموزش تاریخ 

ــمندان و مشاهیر  ــاعران، نویسندگان، دانش ــخصیت ها و ش ــرح حال ش چکیده: کتاب حاضر ش
ــي تازه تألیف دوره ی راهنمایي تحصیلي را ارائه کرده است. این کتاب  مطرح در کتاب هاي فارس
ــخصیت هاي  ــت، ش که منبع معتبري براي مراجعه ی دانش آموزان دوره ی راهنمایي تحصیلي اس
ــت. بدین  ــر پایه ی تحصیلي را به تفكیک و به ترتیب حروف الفبا معرفي کرده اس ــاي ه کتاب ه
سبب دست رسي به آن ها آسان تر شده است، هم چنین مطالعه ی این کتاب براي دبیران محترم و 

والدین گرامي و نیز عموم مفید است.

232. ویلیامز، جولي؛ آنچه دختران با هوش باید بدانند: شـروع مدرسه ی راهنمایي؛ گیتي 
شهیدي؛ تهران: گام، 1390، 84 ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: آموزش دختران/ آموزش و پرورش/ آموزش مهارت هاي زندگي 

چکیده: آیا به زودي وارد مدرسه ی راهنمایي مي شوید؟ هر سال دختران زیادي در نقاط گوناگون 
کشور آماده مي شوند که وار د مدرسه ی راهنمایي شوند. شروع مدرسه ی راهنمایي ممكن است در 
حال حاضر ترسناک ترین اتفاق دنیا به نظر برسد؛ اما سعي کنید به مدرسه ی راهنمایي به عنوان 
ــگفت انگیز نگاه کنید. در این کتاب، مواردي را درباره ی کالس بندي، تكالیف مدرسه،  فرصتي ش
ــدن، یافتن  معلمان و کالس هاي مدارس راهنمایي مي آموزید. هم چنین نكاتي درباره ی منظم ش

دوستان جدید و فعالیت هاي بعد از مدرسه پیدا مي کنید.
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233. راد، مسعود؛ شگفتي هاي آفرینش به بیان امام ششم)ع(؛ تهران: مدرسه، 1387، 
3 ج.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني 

• مخاطب: دانش آموز
ــي/ امام  ــات/ آفرینش طبیعت/ خداشناس ــان/ آفرینش حیوان • کلمـات کلیـدي: آفرینش انس

صادق)ع( 

ــدگاه امام  ــت که در آن از دی ــه جلدی اس ــش نام مجموعه ای س ــگفتی های آفرین چکیـده: ش
ــاب از توحید مفضل  ــردازد. مطالب کت ــان، حیوانات و طبیعت می پ ــه آفرینش انس ــادق)ع(، ب ص
بازنویسی شده است که یكی از شاگردان امام صادق)ع( به شمار می رود. متنوع بودن بخش هاي 
کتاب، مخاطبان نوجوان کتاب را بیش تر به اندیشه وامي دارد. در پایان از مخاطبان خواسته شده 

است آزمایش هایي به منظور درک بهتر پدیده ها انجام دهند. 

ــان برتر،  ــید؛ شـگفتي ها ي دانش؛ تهران: خیام آزمون / تیزهوش 234. گوهري، ملک جمش
1390، 80 ص.
• قطع: رقعي 

• موضوع درسي: علوم تجربي
• مخاطب: دانش آموز

ــات ساده/ علوم/ مایعات/ فشار هوا/ ادبیات  • کلمات کلیدي: اطالعات عمومي/ تفكر/ آزمایش
نوجوانان 

ــت که امكان فكر کردن را  ــامل پنجاه مطلب علمی به همراه تصویر اس چکیده: کتاب حاضر ش
ــاده فراهم مي آورد. در پایان هر آزمایش چرایي علمي  براي دانش آموزان با انجام آزمایش های س
ــت که به درک و یادگیري بهتر کمک مي کند. نیروي فشار هوا؛  ــده اس و فیزیكي آن نیز درج ش
ــبكیه ی چشم؛ نیروي جریان  ــم؛ شكست نور؛ تنفس مشمع؛ تصویر شكل ها روي ش خطاي چش
آب؛ شناور شدن تخم مرغ پخته روي سطح آب و مایعات و کشش سطحي، عنوان برخي مطالب 

هستند.
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235. پنتوس، ار.؛ بهتر بدانیم: شما و سیاست؛ کیان فروزش؛ تهران: دایره، 1388، 69 ص.
• قطع: رقعي

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: علوم سیاسي/ ادبیات نوجوانان/ سیاست

ــوزي دارد؟ برخي مي گویند: »ما  ــت یعني چه؟ آیا این واژه، معني پیچیده و مرم چکیـده: سیاس
ــت چیزي نمي فهمیم«، »سیاست کار ما نیست« یا »کار بزرگ ترهاست.« در این کتاب  از سیاس
ــي، پذیرفتن  ــت و انواع آن، نظام هاي گوناگون، پایه هاي دموکراس ــوزان با مفهوم سیاس دانش آم
ــئولیت و تعهد، جمهوري و دموکراسي، نظام هاي غیر دموکراتیک، شطرنج سیاست )مرتجع،  مس
ــتمداران چه ویژگي هایي، و زنان  ــت، محافظه کار، اصالح طلب و انقالبي( و این که سیاس فاشیس

براي رأي دادن چه آگاهي هایي باید داشته باشند، آشنا مي شوند.

ــتاني؛ تهران: ایران بان، 1388، 40  ــوتي، الئو نورا؛ شناخت بدن ما؛ محمد کردس 236. بارس
ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: علوم تجربي 

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: دستگاه هاي بدن/ فیزیولوژي/ استخوان ها/ ماهیچه ها/ تولد 

ــذاب و رنگي با  ــاهده ي تصاویر، ج ــاده  و روان و مش ــا مطالعه ي متن س ــان ب چکیـده: نوجوان
ــتگاه هاي بدن خود آشنا شده و در کنار آن، دستگاه هاي بدن برخي حیوانات  فیزیولوژي انواع دس
نیز، به صورت ستوني در کنار بدن انسان شناسانده مي شود. برخي عناوین کتاب از این قرار است: 
ــنوایي و بینایي؛ چشایي و بویایي؛  ــكلت؛ ماهیچه ها؛ ناي و شش ها؛ تغذیه؛ کلیه ها و مثانه؛ ش اس

بارداري؛ دستگاه لنفاوي؛ مراحل رشد.
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237. گروه مؤلفان؛ شوراي معلمان: راهنماي عمل؛ تهران: مدرسه، 1389، 64 ص.
• قطع: وزیري

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

• کلمات کلیدي: مدیریت و سازمان دهي آموزشي/ مشارکت معلمان/ شوراي معلمان/ اداره ی 
مدرسه

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

فصل چهارم »نمونه ی مصادیق و الگوهاي موفق« است.

238. امیریان، داود؛ چلچراغ: شهید بهنام محمدي؛ تهران: مدرسه، 1389، 72 ص.
• قطع: پالتویي 

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(
• مخاطب: دانش آموز

ــي/ جنگ ایران و عراق/  ــتان هاي فارس • کلمـات کلیدي: بهنام محمدي/ دفاع مقدس/ داس
شهیدان خرمشهر 

چکیده: بهنام محمدي، نوجوان 13-12 ساله اي بود که در تمام روزهاي مقاومت، از 31 شهریور 
ــهري که بیش تر بوي مرگ و خون مي داد تا بوي زندگي.  ــهر ماند؛ ش تا 28 مهر 1359 در خرمش
او ماند و از شهر و کشورش دفاع کرد و در همان جا هم شهید شد. آن نوجوان 13-12 ساله، آن 
روز به وظیفه اش عمل کرد. وظیفه اش بود که درس و مدرسه را رها کند و از شهرش دفاع کند. 
ــت، وظیفه ی ما چیست.  ــت و جنگي در کار نیس بیایید فكر کنیم و ببینیم امروز که صلح و صفاس
ــهید بزرگوار که توسط دوستان و فرمانده اش گفته  ــه اي از خاطرات این ش در کتاب حاضر با گوش

شده است آشنا مي شویم.
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239. فكور، اصغر؛ چلچراغ: شهید خرازي؛ تهران: مدرسه، 1389، 96 ص.
• قطع: پالتویي 

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: حسین خرازي/ تاریخ جنگ ایران و عراق/ شهیدان دفاع مقدس 

چکیده: اوضاع بدجوري گره خورده بود. ماشین  هاي غذا را مي زدند و بچه ها گرسنه مانده بودند. 
گفته بود چند دیگ غذا بگذارند تو نفربر و ببرند خط. گفتند راننده ی نفربر آماده شده براي بردن 
ــه اش گرفت و به همه گفت: از این راننده یاد بگیرید. و همان جا بود که خمپاره آمد. بر  ــذا. گری غ
ــاس مي کرد. حسین  ــه هایش را احس خاک افتاده بود و گونه هاي پیرمرد راننده، هنوز گرمي بوس
ــد و به ترتیب،  ــال 1358 به جبهه هاي دفاع مقدس وارد ش ــرازي متولد اصفهان بود. او در س خ
ــوم و هم چنین فرماندهي تیپ امام حسین را  ــین، فرماندهي سپاه س ــكر امام حس فرماندهي لش
ــت. خرازي در تاریخ 1365 در عملیات کربالي 5 به درجه ی رفیع شهادت نائل شد.  برعهده داش
ــهیدان بزرگ  ــه اي از زندگي این ش کتاب حاضر قصد دارد که نوجوانان و جوانان وطن را با گوش

آشنا کند.

240. فكور، اصغر؛ چهره هاي درخشان: شهید دقایقي؛ تهران: مدرسه، 1387، 96 ص.
• قطع: پالتویي 

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(
• مخاطب: دانش آموز/ معلم 

• کلمات کلیدي: جنگ ایران و عراق/ شهید/ زندگي نامه/ اسماعیل دقایقي/ اتاق جنگ 

ــمًا آغاز شد. اسماعیل  ــهرهاي ایران، جنگ رس چکیده: بعد از حمله ي هواپیماهاي عراقي به ش
ــپاه پاسداران، در »اتاق جنگ لشكر 92 زرهي اهواز« فعالیت مي کرد. عراقي ها  به نمایندگي از س
ــیله اي به  ــترده اي انجام مي دادند. مردم با هر وس ــهرهاي مرزي، حمالت گس با هدف تصرف ش
ــمن مي رفتند. عراقي ها نیز با پیشرفته ترین سالح هاي دنیا، به میدان جنگ آمده بودند.  جنگ دش
ــن کتاب با زندگي و  ــت. نوجوانان در ای ــماعیل در دلش براي مظلومیت رزمندگان مي گریس اس
فعالیت هاي فرهنگي و مبارزات شهید اسماعیل دقایقي )1365-1333( . در جنگ ایران و عراق 
ــهید دقایقي و دیدگاه دیگران  ــتاني آشنا مي شوند. همچنین در این کتاب آثار ش ــیوه ي داس به ش
ــده است. تصاویري از این شهید با خانواده و دوستانش زینت بخش صفحات  درباره ي وي درج ش

پایاني کتاب است.
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241. بختیاري دانش ور، داود؛ چلچراغ: شـهید صیاد شـیرازي؛ تهران: مدرسه، 1389، 88 
ص.

• قطع: پالتویي
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: علي صیاد شیرازي/ زندگي نامه/ سرداران ایران/ ترور

ــیرازي، فرمانده نیروي زمیني ارتش جمهوري اسالمي ایران  ــپهبد علي صیاد ش چکیده: امیر س
ــتاي »کبود گنبد«، یكي از شهرستان هاي درگز استان  ــوراي عالي دفاع بود. او در روس و عضو ش
ــاي متفاوت نیروي زمیني  ــال خدمت در یگان ه ــان رضوي به دنیا آمد. وي پس از 32 س خراس
ــت نیروهاي مسلح سازمان مجاهدین خلق ترور شد.  ارتش، در تهران و جلوي در منزلش، به دس

آن چه در این کتاب آمده، تنها بخشي از زندگي این سردار شهید ایران اسالمي است.

ــعید؛ شـیر من جاي تو در چاه نیسـت!؛ تهران: کانون پرورش فكري  242. روح افزا، س
کودکان و نوجوانان، 1388، 56 ص.

• قطع: خشتي
• موضوع درسي: زبان آموزي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: داستان هاي فارسي قرن چهاردهم/ جالل الدین مولوي/ مثنوي

ــاعر مشهور، مولوي، در مثنوي بلند خود قصه ی شیري را روایت کرده است که مثل  چکیده: ش
همه ی شیرها در جنگل روزگار مي گذراند. مي نشست، مي خوابید، نعره مي کشید و مي دوید. وقتي 
ــید. اگر لقمه ی مناسبي  ــكار مي رفت. به این طرف و آن طرف سر مي کش ــنه مي شد، به ش گرس
مي دید، حمله مي کرد. یا به شكار مي رسید و آن را مي درید؛ یا نمي رسید و با گرسنگي مي ساخت. 
ــتان خواننده اش را وامي دارد که نگاه دوباره اي به دنیا، به زندگي، به خود و خدا بیندازد؛  این داس

به این امید که حرکتي نو آغاز شود.
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ــراي نوجوانان؛ مینا مهرورز؛  243. کورن ـ مولر، آندرئاس؛ شـیمي جادویي: آزمایش هایي ب
تهران: مدرسه، 1389، 48 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: علوم تجربي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: آموزش شیمي/ آزمایش هاي شیمي

چکیده: »جادوي شیمي« مجموعه ی نمایش هایي است که در فضایي غیررسمي و دور از تنش 
ــیمیایي و نمایش پدیده هاي  ــان دادن واکنش هاي ش ــگفتي در حاضران، به نش با هدف ایجاد ش
ــعله هاي آتش، بوهاي  فیزیكي مي پردازد. در این کتاب آزمایش هاي متنوعي را خواهیم یافت؛ ش
نامطبوع، انفجارهاي کوچک، و رنگ هایي که با پرتو نور تغییر مي کنند. خالصه، آزمایش هایي که 
ــیمي دانان واقعي انجام مي دهند. این آزمایش ها ساده هستند و با رعایت احتیاط، خطر چنداني  ش
دربر ندارند. با این همه، شیمي دان بزرگ کسي است که هنگام انجام آزمایش، جنبه ی احتیاط را 
از دست ندهد. در این کتاب مواد مصرفي چنان انتخاب شده اند که بتوان آن ها را از فروشگاه هاي 

مواد شیمیایي تهیه کرد. اجراي آزمایش ها، هم در منزل و هم در مدرسه، امكان پذیر است.

ــن؛ طراحي آموزشي براي اثربخشي تدریس؛ تهران: آییژ، 1390،  244. دیناروند، حس
176 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم/ دانشجویان تربیت معلم 
• کلمات کلیدي: نظام هاي آموزشي/ برنامه ریزي آموزشي/ تدریس اثربخش/ ساختن گرایي 

ــراي آموزش و ارزش یابي اثربخش که در ده فصل  ــت عملي ب چکیده: این کتاب رهنمودي اس
ــیر تاریخي طراحي  ــي«، س ــت: فصل اول با عنوان »تاریخچه ی طراحي آموزش نگارش یافته اس
ــي«، تعاریف، واژه ها  ــرد. فصل دوم با عنوان »مقدمه اي بر طراحي آموزش ــي را پي مي گی آموزش
ــي  ــوم به ضرورت آموزش طراحي آموزش ــرح مي دهد. فصل س ــي را ش و مفاهیم طراحي آموزش
ــي  ــي و تعلیم و تربیت«، نقش طراحي آموزش مي پردازد و فصل چهارم با عنوان »طراحي آموزش
ــي و  ــعه ی عوامل تعلیم و تربیت را مورد بحث قرار مي دهد. فصل پنجم طراحي آموزش در توس
ــي را بررسي مي کند. در  ــم طبقه بندي الگوهاي طراحي آموزش نظریه هاي یادگیري و فصل شش
ــیون و دیگران مطرح مي شود.  ــي دیک وکري و الگوي مورس فصل هفتم الگوي طراحي آموزش
ــتم با عنوان »طراحي آموزشي مبتني بر ساختن گرایي« به بررسي داللت هاي پارادایم  فصل هش
ــي مي پردازد. موضوع فصل نهم، الگوي طراحي آموزشي  ــاختن گرایي در فرایند طراحي آموزش س
ــي از گذشته تا به حال« است.  ــاختن گرایي R2D2 است. عنوان فصل دهم »طراحي آموزش س
ــي و محوري در سراسر کتاب تكرار شده اند تا این مفاهیم به خوبي در ذهن فراگیر  مفاهیم اساس

جاي خود را پیدا کنند.
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245. بهمئي، لیال/ ملحاني، پریوش؛ طراحي آموزشي: مفاهیم، رویکردها و راهبردها؛ 
تهران: آراد کتاب/ کهكشان دانش، 1389، 230 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم
ــي/ برنامه ریزي درسي/ اهداف آموزشي/ راهبردهاي یاددهي  • کلمات کلیدي: طراحي آموزش

و یادگیري

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

رسانه ي آموزشي؛ مدیریت کالس.

246. احمدي، پروین؛ طراحي و سـازمان دهي محتواي برنامه ی درسي؛ تهران: آییژ، 
1390، 144 ص.
• قطع: وزیري 

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

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

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

مي توانند از این کتاب به عنوان یک منبع اطالعاتي و تخصصي استفاده کنند.
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247. برادري، احمد؛ طعمه ي نیل؛ تهران: برادري، 1388، 88 ص.
• قطع: وزیري

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

• کلمات کلیدي: قصه/ قرآن/ موسي/ فرعون/ رود نیل

چکیده: فرصت تمام شد. آب ها ناگهان به هم پیوستند و تمساح ها براي بلعیدن طعمه ها از هم 
ــبقت گرفتند. آن ها که بیرون از رود نیل ایستاده بودند، نقطه هاي سیاهي را دیدند که در وسط  س
رود باال و پایین مي رفتند و طعمه ی نیل مي شدند و نیل، نهري از خون را با خود مي برد. داستان 
ــي)ع( و فرعون در قرآن کریم و اقتباس از کتاب  ــتان حضرت موس کتاب حاضر برگرفته از داس
ــي في مصر« اثر »احمد بهجت« است که به زبان ساده و روان  عربي »فرعون و الطغیان السیاس

براي نوجوانان بازنویسي شده است.

248. شفیعي، مجید؛ طنزهاي شیرین زهرالربیع؛ تهران: پیدایش، 1387، 128 ص.
• قطع: وزیري 

• موضوع درسي: زبان آموزي
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: حكایت/ طنز/ سید جزایري/ پیامبر اسالم 

ــید نعمت اهلل جزایري  ــت. این کتاب تألیف س ــع« به معناي »ُگل بهار« اس چکیـده: »َزْهُرالّربی
ــت و نوه اش  ــت که آن را در قرن 12 هـ. ق به زبان عربي نوش ــید جزایري« اس معروف به »س
ــع داراي حكایت هایي در زمینه ي طنز،  ــي ترجمه کرد. زهرالربی ــرن 13 هـ. ق به زبان فارس در ق
مسائل اخالقي و پندآموز، موضوعات دیني، عجایب المخلوقات، ضرب المثل هاي عربي با معاني و 
توضیحات آن ها و روایت هایي از پیامبر اسالم و امامان به صورت پراکنده است. در کتاب حاضر، 
ــده اند و به زباني ساده  ــني نوجوانان انتخاب ش تعدادي از این حكایت ها با توجه به ویژگي هاي س

و روان بازگو مي شوند.
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249. ابراهیمي، جعفر؛ قصه هاي مثنوي: طوطي و بقال؛ تهران: مدرسه، 1388، 24 ص.
• قطع: خشتي 

• موضوع درسي: زبان آموزي
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: مولوي/ مثنوي معنوي/ داستان آموزشي/ طوطي و بقال

ــت قصه ي طوطي و بقال »مثنوي معنوي« را با  ــیده اس ــنده کوش چکیده: در این کتاب، نویس
ــتان،  ــتان بازگو کند. در این داس ــاده، براي کودکان دبس ــتاني امروزي و با زباني س پرداخت داس
ــابقه دادن. او روي  ــایه اش مس ــروع مي کند با س طوطي بقال، در مغازه ي بقالي تنها مي ماند و ش
شیشه هاي سرکه و روغن مي پرد و آن ها را مي ریزد. بقال که به مغازه مي آید، مي بیند شیشه هاي 
ــر طوطي مي کوبد و او الل مي شود و دیگر نمي تواند  ــتش محكم روي س روغن ریخته اند. با دس

حرف بزند... 

250. نقیه، مجید؛ ظرافت هاي معلمي: 678 نکته ي کاربردي براي معلمان، دبیران 
و اساتید؛ تهران: بین المللي گاج، 1388، 112 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تربیتي 

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: معلمان/ اخالق حرفه اي/ روش تدریس/ تمرکز/ بي انضباطي

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

فراگیرندگان، باالبردن انگیزه ي آنان و... تدوین شده است. 
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251. گودرزنیا، محدثه؛ چلچراغ: عالمه امیني؛ تهران: مدرسه، 1388، 90 ص.
• قطع: پالتویي 

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

• کلمات کلیدي: سرگذشت نامه/ عالمه/ الغدیر 

ــین امیني تبریزي، معروف به »عالمه امیني«، در تبریز متولد شد. پس  ــیخ عبدالحس چکیده: ش
ــرانجام  ــت و به تكمیل تحصیالت خود پرداخت تا س ــزد علماي تبریز به نجف رف ــل ن از تحصی
ــود. »مجموعه ي الغدیر« را  ــمندي مؤلف و پرکار ب ــید. عالمه امیني دانش به درجه ي اجتهاد رس
درباره ي حدیث غدیر و اثبات والیت حضرت علي امیرالمؤمنین)ع( نوشت که بسیار شهرت یافت 
ــتودند. کتاب دیگر عالمه امیني »شهداء الفضیله« است که در  ــنت نیز آن را س و علماي اهل س
معرفي پاره اي از بزرگان اسالم که به شهادت رسیده اند، نوشته است. در این کتاب با نثري روان 
ــتاني، زندگاني عالمه امیني )1349-1281 هـ . ش( و آثارش براي  ــیرین و به شیوه ي داس و ش
ــت. توضیح اعالم و  ــده و نظر دیگران درباره ي این مجتهد و عالم آمده اس نوجوانان نمایانده ش

فهرست منابع، پایان بخش صفحات کتاب است.

252. صاعلي، شهناز؛ فرزانگان: عالمه حلي؛ تهران: مدرسه، 1388، 88 ص.
• قطع: پالتویي 

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

• کلمات کلیدي: مجتهد/ عالم/ فقه جعفري 

ــر و  ــیع، در نش ــخصیت هاي بزرگ جهان تش ــمند بزرگ و از ش چکیده: عالمه حلي، این دانش
گسترش »فقه جعفري« نقش فراواني داشت. او در دربار سلطان مغول، اولجایتو محمد خدابنده، 
ــیع نقش قابل  ــت در ارائه ي عقاید فقه تش ــوذي فوق العاده بود و از همین طریق توانس داراي نف
ــتاني، شرح زندگي و فعالیت هاي علمي و دیني  مالحظه اي ایفا کند. در این کتاب به صورت داس
ــیعه براي  ــراه گزیده اي از آثار این مجتهد بزرگ ش ــي )726-648 هـ . ق( را به هم ــه حل عالم
ــامل  ــویم. صفحات پایاني کتاب ش ــنا مي ش نوجوانان مي خوانیم و با نظر دیگران درباره ي او آش

توضیح اعالم و منابع است.



139پايهیششمابتدايی

ــرود، رابین؛ علم در قـرن 21 )مجموعه ی 8 جلدی(؛ مجید عمیق؛ تهران: افق،  253. ک
1387، 8 ج.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: علوم تجربي 

• مخاطب: دانش آموز
ــک/ فضا/ حمل و نقل/  ــت/ انرژي ژنتیک/ الكترونی ــكي/ صنع • کلمـات کلیدي: علوم/ پزش

ارتباطات 

ــت. در  ــر، »علم« اس ــگفت انگیزترین جنبه هاي زندگي بش ــت  و یكم از ش چکیده: در قرن بیس
ــت جلدي علم در قرن  ــت. مجموعه ي هش قرن حاضر، آگاهي از برخي علوم الزمه ي زندگي اس
ــت. هر جلد این مجموعه ي مصور و رنگي حاوي اطالعاتي در  21، اینک در یک جلد فراهم اس
ــت جلد را چنین مي توان معرفي کرد: جلد 1. پزشكي،  ــت. این هش حوزه هاي گوناگون علمي اس
شامل ماشین زنده، یورشگران بدن، درمان تكمیلي، زندگي در لوله ي آزمایش، و... جلد 2. صنعت 
ــامل مواد خام، فلزهاي شگفت آور، سرامیک و شیشه، سوخت هاي آینده و...  و انقالب صنعتي، ش
ــوخت هاي فسیلي، انرژي  ــیته، س ــامل منابع انرژي، تولید الكتریس جلد 3. نیاز ما به انرژي که ش
ــامل همه چیز درباره ي ژنتیک، کروموزوم ها، سلول، دستكاري  ــته اي و... جلد 4. ژنتیک، ش هس
ــامل قطعه هاي کنترل کننده، حافظه، طراحي  دي ان اي، ژنتیک گیاهي و... جلد5: الكترونیک، ش
تراشه، صفحه ي مدار، نمایشگرها و... جلد 6. فضا، شامل خورشید، ماه و زمین، سیاره ها، کیهان، 
ــامل ترافیک و آلودگي، جاده، راه آهن،  ــكوپ ها در فضا، فضاپیماها و... جلد 7. حمل ونقل، ش تلس
حرکت روي آب، ناوبري و... جلد 8. ارتباطات، شامل پیام، سیم، فیبر و آنتن، شبكه هاي رایانه اي، 
ــه« و »نمایه« در پایان کتاب نیز امكان  ــیم، ارتباط هاي ماهواره اي و... وجود »واژه نام وداع با س

درک بهتر و دست رسي آسان تر به مفاهیم کلیدي را فراهم مي آورد.

ــین  ــتامپ، کارولین/ مورگان، بن؛ دایرةالمعارف من درباره ي: علوم؛ حس 254. الو، کري/ اس
الوندي/ احمد احمدي/ ثریا حق پرست فروحي؛ تهران: محراب قلم، 1390، 128 ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: علوم تجربي

• مخاطب: دانش آموز 
• کلمات کلیدي: دایرةالمعارف/ آموزش علوم تجربي/ زیست شناسي/ علم مواد/ علوم فیزیكي 

ــت. علم کلید فهم حیات، فضا و تقریبًا  ــت وجو براي یافتن حقیقت و دانش اس چکیده: علم جس
ــت! دانشمندان براي درک بهتر علوم، آن ها را به حوزه هاي متفاوتي تقسیم کرده اند.  همه چیز اس
ــاده با انواع علوم  ــاهده ي تصویرهاي آن به زبان س کودکان با مطالعه دایرةالمعارف حاضر و مش
زیستي، فیزیک، شیمي، زمین و فضا آشنا مي شوند. در کنار مطالب علمي، فعالیت هاي علمي نیز 
گنجانده شده اند و از مخاطبان خواسته شده است آن ها را انجام دهند. هم چنین به منظور فعالیت 
ــناس شوید« داخل دایره هاي رنگي عرضه شده است.  بیش تر مخاطبان، مباحثي باعنوان »کارش

در پایان کتاب واژه نامه و نمایه درج شده است.
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255. بایرامي، محمد؛ چهارده آفتاب: غروب خورشـید در سـامرا: زندگي نامه ی امام 
حسن عسگري )علیه السالم(؛ تهران: مدرسه، 1388، 78 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني 

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: حسن بن علي)ع(/ امام یازدهم/ زندگي نامه/ سخنان قصار 

ــهر مدینه به دنیا آمد و  ــگري )علیه السالم( در سال 232 هـ. ق. در ش ــن عس چکیده: امام حس
ــط معتز، خلیفه ي عباسي به شهر سامرا تبعید شد و سرانجام در  ــالگي به همراه پدر توس در 13 س
ــید. در این کتاب زندگي نامه ي حضرت به همراه سال شمار زندگي و  ــالگي به شهادت رس 22 س

هم چنین چهل سخن از مكارم اخالقي و فضایل ایشان آورده شده است.

256. حوریزاد، بهمن؛ غني سـازي فرهنگ ارزش یابي: ارزش یابي براي یادگیري؛ تهران: 
لوح زرین، 1388، 120 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تربیتي 

• مخاطب: معلم 
• کلمات کلیدي: ارزش یابي/ یادگیري/ روش شناسي/ آموزش و پرورش 

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

هم ساالن ارزش یابي؛ ارزش یابي اکتشافي؛ ارزش یابي مشارکتي؛ خالقیت.
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ــي،  ــارات کمک آموزش ــتت دارم ایران: فارس؛ تهران: دفتر انتش 257. پگاه راد، بهمن؛ دوس
1387، 68 ص.
• قطع: خشتي 

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )جغرافیا( 
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: استان فارس/ طبیعت/ مفاخر/ زبان/ صنایع دستي

ــعت 133 هزار کیلومتر مربع، یكي از قدیمي ترین مراکز  ــرزمین فارس کنوني به وس چکیده: س
تمدن ایران و جهان محسوب مي شود. فارس در کتیبه هاي هخامنشي به نام »پارسه« آمده است 
و چون جایگاه حكومت هاي هخامنشیان و ساسانیان و نیز محل زندگي دو شاعر بلندپایه، حافظ 
و سعدي، و بزرگاني چون مالصدرا است، از شهرت جهاني برخوردار است. فارس مهم ترین کانون 
فرهنگي و دیني قبل از اسالم به حساب مي آید. در این مجموعه مصور و رنگي طي چهار فصل، 
کودکان با جلوه هاي طبیعي، مفاخر، امام زاده ها، فرهنگ و زبان، صنایع دستي، بازي هاي محلي، 

غذاها و... استان فارس آشنا مي شوند.

258. حداد، وادي؛ فرایند برنامه ریزي: سیاسـت گذاري در آموزش و پرورش، یک 
چهارچوب کاربردي؛ تهران: مدرسه، 1388، 103 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: برنامه ریزي آموزشي/ سیاست گذاري آموزشي/ نمونه پژوهي/ علوم تربیتي

ــاس برنامه ریزي آموزشي در نظر گرفته  ــت گذاري آموزشي به عنوان شالوده و اس چکیده: سیاس
مي شود. چارچوب تحلیل سیاستي و نمونه هاي مطالعاتي ارائه شده در این کتاب، براي برنامه ریزان 
ــا و ارتباطات مهم فرایند برنامه ریزي ـ  ــک راهنماي نظري و عملي عرضه مي کند تا زنجیره ه ی
ــود. کتاب داراي چهار فصل با این عنوان هاست. فصل  ــت گذاري در آموزش بهتر درک ش سیاس
ــت گذاري آموزشي فصل  ــي با تأکید بر نقش فرایند سیاس یكم: الگوي کلي تصمیم گیري آموزش
ــي فصل سوم: درس هایي که از  ــتي در فعالیت هاي برنامه ریزي آموزش دوم: کاربرد تحلیل سیاس

تجربیات دیگران مي آموزیم؛ فصل چهارم: نتیجه گیري براي برنامه ریزان.
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ــون پرورش فكري  ــي، عبدالرضا؛ فرفره هاي سـنتي ایران؛ تهران: کان 259. مزاري جالل
کودکان و نوجوانان، 1389، 60 ص.

• قطع: خشتي
• موضوع درسي: هنر
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: فرفره هاي سنتي/ بازي هاي ایراني/ کاردستي/ اسباب بازي چرخشي

ــت که به آن »فرفره« مي گویند.  ــباب بازي بچه هاس چکیده: این کتاب درباره ی قدیمي ترین اس
ــود. مانند تخم درختان افرا و کاج که با  ــره انواع متفاوتي دارد که در طبیعت هم یافت مي ش فرف
ــیمي از روي درخت به طرف زمین حرکت مي کنند و با چرخش خود انگار که در هوا به پرواز  نس
ــت. در مناطق گوناگون کشور  ــر ایران رواج داشته اس ــاخت فرفره از قدیم در سراس درآمده اند. س
ــازند. در این کتاب مي توان  ــكل هاي متنوع و از مواد متفاوت مي س پهناور ایران، فرفره ها را به ش
ــد و طي انجام مراحلي که در کتاب به طور مصور  ــاخت انواع فرفره هاي سنتي ایران آشنا ش با س
آورده شده است، هر کدام از آن ها را ساخت. مخاطب این کتاب، نوجوانان و جوانان عالقه مند به 

کارهاي دستي و ساخت اسباب بازي هاي چرخشي است.

260. سرکار آراني، محمدرضا؛ فرهنگ آموزش و یادگیري: پژوهشي مردم نگارانه با 
رویکردي تربیتي؛ تهران: مدرسه، 1389، 218 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم
ــرد فرهنگي/ مطالعه ی  ــرورش/ رویكرد یادگیري گروهي/ رویك • کلمـات کلیدي: آموزش وپ

تطبیقي آموزش

ــي مردم نگارانه و  ــي و مبتني بر روش پژوهش ــا رویكرد فرهنگي و تربیت ــن کتاب ب چکیـده: ای
ــوزش در ژاپن و  ــه ی فرهنگ آم ــي تطبیقي، به ویژه مقایس ــري از یافته هاي پژوهش ــا بهره گی ب
ــه و تحلیل مي کند.  ــي فرهنگي و اجتماعي تجزی ــتر زندگ ــكا، آموزش و یادگیري را در بس آمری
»رویكرد فرهنگي« به آموزش، رهیافتي تازه براي ترویج گفتمان انتقادي در علوم تربیتي، به ویژه 
روش هاي آموزشي و یادگیري، مطالعات برنامه ی درسي و پژوهش هاي نظري و عملي این حوزه 
ــت. این رویكرد با ارائه ی چارچوب نظري براي تبیین فهم فرهنگي آموزش،  ــري اس از دانش بش
ــوزش به مثابه فرهنگ« مي پردازد.  ــي، به ترویج عیني انگاره ی »آم یادگیري و برنامه هاي درس
مطالعه ی این کتاب به سیاست گذاران، برنامه ریزان، پژوهشگران آموزشي، دانشجویان رشته هاي 
ــان آموزشي، مدیران، اعضاي گروه هاي آموزشي مناطق  علوم تربیتي و علوم اجتماعي، کارشناس
ــي و پرورشي کشور و به ویژه معلماني که در جست وجوي چشم اندازهاي تازه اي  گوناگون آموزش

براي نقش و فعالیت هاي آموزشي و تربیتي خود هستند، مفید خواهد بود.
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ــود؛ فرهنگ ترافیـک براي کـودکان و نوجوانـان؛ تهران: دفتر  ــادي، محم 261. برآب
پژوهش هاي فرهنگي، 1389، 136 ص.

• قطع: رقعي
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعی

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: اطالعات عمومي/ حمل و نقل/ ترافیک/ مهارت هاي زندگي

ــناخت  ــت که بدون ش چکیده: ترافیک و حرکت خودروهاي ما داراي پیچیدگي هاي زیادي اس
ــاختار آن غیرممكن است. کتاب حاضر مباحث ترافیک را براي  نوع روحیات رانندگان، اصالح س
دانش آموزان و خوانندگان نوجوان، با زباني علمي اما قابل فهم، توضیح مي دهد. مطالب علمي و 

آموزشي این کتاب درباره ی حمل ونقل و ترافیک مي تواند براي کودکان و نوجوانان مفید باشد.

ــران[؛ فرهنگ دانش نوجوان: فرهنـگ علوم، فرهنگ  ــز، تري ...]و دیگ 262. جنگین
ــه،  ریاضـي، فرهنگ فن آوري، فرهنگ جغرافیایي؛ امیر صالحي طالقاني؛ تهران: مدرس

1388، 288 ص.
• قطع: رحلي 

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

• کلمات کلیدي: علوم/ ریاضي/ فناوري/ جغرافیا/ دایرةالمعارف 

ــتن چهار فرهنگ کوچک تر، فراهم  چکیـده: نوجوانان در این مجموعه، که خود از به هم پیوس
ــوند.  ــنا مي ش ــت، با بیش از 300 مدخل در حوزه ي علوم، ریاضي، جغرافیا و فناوري آش آمده اس
زبان ساده و تصویرهاي رنگي بر گیرایي این فرهنگ مي افزاید. هم چنین، واژه ها دو زبانه تنظیم 

شده اند و در پایان هر فرهنگ، واژه یاب الفبایي نیز آمده است.
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ــراب قلم، 1390،  ــین؛ فرهنگ علـوم تجربي مدرسـه؛ تهران: مح ــر، حس 263. دانش ف
248 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تجربي

• مخاطب: دانش آموز/ معلم 
• کلمات کلیدي: آموزش علوم/ واژه نامه/ فرهنگ علوم تجربي

چکیده: در این کتاب مطالب به شیوه اي علمي تدوین و به زباني ساده و شفاف براي دانش آموزان 
ــده اند، فقط نكات الزم و  ــده اند. هم چنین در توضیح واژه ها که به صورت الفبایي مرتب ش بیان ش
اساسي آمده اند. تصویرها، عكس هاي فراوان رنگي و نمودارها، درک مطلب را آسان تر مي کنند و 
ــب جالب و مرتبط با مفاهیم در کادرهاي مخصوص قرار گرفته اند. کتاب 1200 مدخل دارد  مطال
ــه سال راهنمایي و دبیرستان  و در هر مدخل یكی از واژه های علمی را که در کتاب هاي علوم س

آمده  است، توضیح داده است. 

ــگري، مهناز؛ فرهنگ فارسـي بچه هاي امـروز؛ تهران:  ــان، مهدي/ عس 264. ضرغامی
محراب قلم، 1386، 360 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: زبان آموزي/ کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: الفبا/ فارسي/ واژه نامه

ــال های آخر دبستان طراحي شده است تا با معناي  چکیده: فرهنگ حاضر براي دانش آموزان س
ــوند. هدف از این کار، ارائه ي توصیفي روشن  ــي از واژه هاي پرکاربرد فارسي آشنا ش اصلي بخش
ــتوري  ــت. این فرهنگ با ارائه ي توصیف دس ــاده و صمیمي اس از معنا و کاربرد واژه ها با زباني س
ــتوري واژه ها، آشنا مي کند. هم چنین موجب تسلط بیش تر  واژه ها، دانش آموزان را با مقوله ي دس
ــتمر این  ــود. زیرا به کارگیري مس بچه ها به زبان خود و افزایش میزان اعتماد به نفس آن ها مي ش
نوع منابع، موجب تثبیت و تعمیق آگاهي هاي خردسال و ارتقاي سطح دانش زباني آن ها مي شود.
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ــندگان؛ فرهنگ نامه ی حیات وحش ایـران: مهره داران؛ تهران:  265. جمعي از نویس
طالیي، 1388، 300 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: علوم تجربي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: حیات وحش/ مهره داران/ دایرةالمعارف حیوانات/ پستان داران/ پرندگان

ــتان داران، پرندگان  ــارف مصور و رنگي، نوجوانان با زندگي انواع پس چکیـده: در این دایرةالمع
ــوند. در معرفي هر مهره دار، این اطالعات  ــنا مي ش ــتان، خزندگان و ماهي های ایران آش دوزیس
لحاظ شده است: نام فارسي، نام انگلیسي، نام علمي، خانواده، جمعیت، پراکنش، زیستگاه، اندازه، 
ــي، رژیم غذایي، زادآوري، وضعیت حفاظتي و نقشه ي پراکندگي در ایران. هم چنین  ریخت شناس
باور کهن مردم، درباره ي برخي از مهره د اران و کاربرد آن در شعر فارسي، و ضرب المثلي مرتبط 

با آن جان دار آورده شده است.

ــگري، مهناز؛ فرهنگ فارسـي مهتاب؛ تهران: محراب قلم،  266. ضرغامیان، مهدي/ عس
1389، 496 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: زبان آموزي/ کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: فرهنگ لغت فارسي/ کتاب مرجع/ زبان آموزي/ ادبیات فارسي

چکیده: مجموعه ي حاضر، کتاب مرجعي است حاوي معناي بیش از هشت هزار واژه ي فارسي 
که در آن توصیف دستوري، مترادف ها و متضادهاي بسیاري از واژه ها درج شده است. هم چنین، 
کاربرد برخي واژه ها در جمله هاي فارسي مشاهده مي شود. واژه هاي این فرهنگ بر پایه ي ترتیب 
ــده اند. کتاب با بیش از 330 تصویر و 40 صفحه ضمیمه، شامل  ــي مرتب ش حروف الفباي فارس

اطلس قاره ها و کشورها و شناسایي مناطق جغرافیایي کره ي زمین، همراه است.
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ــا همایون روز؛  ــان ...]و دیگران[؛ فعالیت هـاي علمي )مجموعه(؛ پریس ــام، ج 267. گراه
تهران: رسالت قلم، 1387، 39 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: علوم تجربي 

• مخاطب: دانش آموز
ــاط و انقباض/  • کلمـات کلیـدي: آزمایش/ علوم/ آهن ربا/ برق/ ماده/ خواص/ محلول/ انبس
انرژي/ نیرو/ گرانش/ سرعت/ حرکت/ شتاب/ صوت/ نور/ شكست نور/ آزمایش/ انعكاس صدا

ــیته و  چکیـده: کودکان با مطالعه ي این کتاب و انجام ده ها آزمایش گوناگون، با مواد، الكتریس
ــنا مي شوند. آزمایش هاي قدم به قدم و تصویرهاي جالب و  آهن ربا، نیرو و حرکت، صدا و نور و آش

رنگي به این امر کمک مي کنند. 

ــاد مي گیرم: فعالیت هاي علمي درباره ي  ــف، جانیس پرت؛ بازي مي کنم و ی 268. وان کلی
حشره ها؛ زهرا جعفري؛ تهران: مدرسه، 1387، 126 ص.

• قطع: خشتي 
• موضوع درسي: علوم تجربي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: حشره ها/ آزمایش/ پرسش و پاسخ/ آموزش کودکان

ــط خود کودک، حس دل پذیري در او ایجاد مي کند. بچه ها  ــف چیزهاي تازه توس چکیده: کش
ــت دارند خودشان آزمایش، جست و جو و کشف کنند و تجربه هاي دست اول به دست آورند.  دوس
ــره ها آشنا شده و  کودکان با مطالعه ي این کتاب و انجام آزمایش هاي آن، مي توانند با دنیاي حش
بدانند که آن ها چگونه دچار دگرگوني مي شوند، حرکت مي کنند، با هم دیگر ارتباط مي گیرند، غذا 

مي خورند، در مواقع الزم خود را مخفي مي کنند و تار مي تنند.
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269. گف، جكي ...]و دیگران[؛ فکر مي کنید چرا )مجموعه(؛ عالیه آزموني ...]و دیگران[؛ 
مشهد: عروج اندیشه، 1387-90، 13 ج.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: علوم تجربي/ مطالعات اجتماعي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: خزندگان/ انسان/ اختراع/ اسب/ ساختمان سازي/ دایناسورها/ رفتار حیوانات/ 
ــیل/  ــان/ طوفان/ س جانوران دریایي/ زندگي حیوانات/ بیابان/ بارندگي/ کوه ها/  پرچم/ آتش فش

کاشفان/ جهان گردان/ فضانوردان/ ارتباطات

چکیده: در هر کتاب 31 پرسش درباره ی موضوع کتاب مطرح می کند و به آن ها پاسخ می گوید. 
ــؤال های متنوع درباره ي انسان ها، اختراعات، اسب ها، بیابان ها، بالیاي طبیعی، خزندگان،  این س
ــورها و پرچم ها،  ــازي، کش ــیوه های برقراري ارتباط، زندگي دریایي، ساختمان س ــورها، ش دایناس
ــتند. مثاًل در کتاب »فكر می کنید چرا دایناسورها سنگ  ــفان و جهانگردان و کوهستان هس کاش
ــؤال هاي دیگري درباره ي دایناسورها« به سؤاالتي از این دست پاسخ داده شده  مي خورده اند و س
ــت؟ بزرگ ترین و کوچک ترین دایناسور کدام بوده و  ــته اس ــت: چه تعداد دایناسور وجود داش اس
ــته اند؟ دایناسورها چگونه خودنمایي  ــت؟ آیا دایناسورها قدرت پرواز و شنا داش ــته اس چه نام داش

مي کرده اند؟ غذاي دایناسورها چه بوده است؟ رنگ دایناسورها چگونه بوده است؟

ــاو، رون؛ فلسـفه در کالس درس: راهکاري براي پـرورش دانش  آموزان  270. ش
اندیشمند؛ حسن ساالري؛ تهران: طراحان ایماژ، 1389، 72 ص.

• قطع: رقعي
• موضوع درسي: تفكر و پژوهش

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: تفكر/ خالقیت/ روش سقراط/ پرسش و پاسخ

ــوفان یوناني بود که پرسیدن را به شیوه هاي گوناگون در آموزش  ــقراط یكي از فیلس چکیده: س
ــمه ي دانش هستند. کتاب حاضر  ــت که پرسش ها، سرچش ــاگردانش به کار مي برد. او باور داش ش
شامل 15 درس عملي است که به صورت گروهي اجرا مي شوند. هر درس با یكي از داستان هاي 
کوتاه »ازوپ« آغاز مي شود و در پي آن، چند دسته از پرسش هاي بحث برانگیز آمده است. معلم 
این پرسش ها را پیش مي کشد و پاسخ دادن به آن ها را به دانش آموزان واگذار مي کند. او فقط با 
اشاره به چیزهاي مهم یا مرتبط با موضوع مورد بحث، یادگیرنده را راهنمایي مي کند. این روش 
ــناخته مي شود، به دانش آموزان کمک مي کند اندیشه هاي خود را سازمان  ــقراط ش که به روش س
بدهند و یادگیري خود را گام به گام پیش ببرند. بعد از سؤال ها، چند مثل از ملت ها و فرهنگ هاي 

گوناگون افزوده شده است تا انگیزه ي بیش تري براي اندیشیدن فراهم آید.
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ــیس؛ دایرةالمعارف من درباره ي: فناوري؛ احسان کاظم/ حمیدرضا  271. بریجمن، راجر فرانس
غالمرضایي؛ تهران: محراب قلم، 1390، 124 ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: علوم تجربي

• مخاطب. دانش آموز
• کلمات کلیدي: فناوري/ انرژي/ موتورها/ گازها/ مایعات/ آموزش علوم تجربي 

چکیده: دایرةالمعارف حاضر براي مطالعه ي کودکان فراهم آمده و شامل هشت مبحث درباره ي 
ــرژي، نور و صدا، رایانه و  ــاده، موتورها، گازها و مایعات، ان ــین هاي س فناوري، کار کردن با ماش
ــده اند و  ــاده بیان ش ــت. مطالب کتاب مختصر و مفید و به زبان س ــري در آینده اس اختراعات بش
ــود برخي  ــته مي ش تصویرهاي رنگي آن ها را همراهي مي کنند. در این کتاب از مخاطبان خواس
ــه هر مبحث را در  ــان را بیازمایند یا مطالب مربوط ب ــي را انجام دهند. خودش ــاي علم فعالیت ه
ــده است، جست وجو کنند. در پایین صفحات سمت  ــان درج ش صفحات دیگر کتاب که صفحاتش

راست سؤال و در پایین صفحات سمت چپ پاسخ آن درج شده است.

ــک، هما؛ فناوري اطالعـات و ارتباطات براي معلمان؛ تهران: بین المللي گاج،  272. مل
1388، 280 ص.
• قطع: وزیري 

• موضوع درسي: کار و فناوري
• مخاطب: معلم 

ــت الكترونیكي/  ــبكه ي رایانه اي/ اینترنت/ پس ــتم عامل/ ش • کلمات کلیدي: فناوري/ سیس
اطالعات و ارتباطات 

ــت و یكم  ــتم، جاي خود را به جامعه ي اطالعاتي قرن بیس چکیده: جامعه ي صنعتي قرن بیس
داده است. به همین دلیل، به کارگیري فناوري هاي نوین، از جمله علوم ارتباطات و اطالعات، در 
ــت. اما نباید از نظر دور داشت که این فناوري باید به شیوه اي  ــده اس امر آموزش اجتناب ناپذیر ش
ــت و مطالعه ي آن را  ــیوه در این زمینه اس ــه کار رود. هدف این کتاب، معرفي 14 ش ــد ب هدفمن
ــي جدید،  ــاوراني توصیه مي کنیم که قصد دارند علوم رایانه را به روش به معلمان، مدیران و مش
ــي و مدیریت فعال  ــازمان دهي آموزش ــتاي س همراه با آخرین تغییرات در علوم و فناوري در راس
ــب کتاب عبارت اند از: مفاهیم پایه ی علم رایانه؛ تایپ ده  ــه کار گیرند. عنوان هاي برخي از مطال ب
ــت الكترونیكي؛ ویرایش فیلم و زبان  ــتي؛ برنامه ي نشر رومیزي؛ شبكه ي کامپیوتري، پس انگش

برنامه نویسي لوگو.
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273. درایكورس، رودولف ...]و دیگران[؛ فنون مدیریت کالس: رویکرد روان شناختي 
به بهسـازي آموزش و ارتباطات مدرسـه؛ حمید علیزاده/ علي رضا روحي؛ تهران: دانژه، 

1388، 496 ص.
• قطع: وزیري

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• مخاطب: معلم

ــكالت رفتاري  ــت کالس/ ناتواني هاي یادگیري/ فقر فرهنگي/ مش • کلمـات کلیدي: مدیری
نوجوانان

ــودک بحث مي کند و  ــاي نهفته ی ک ــد توانایي ه ــاب به تفصیل درباره ی رش چکیـده: این کت
ــث گروهي و تكنیک  ــارکت کودکان، اهمیت بح ــاي کارآمد مدیریت کالس، جلب مش روش ه
ــري از کتاب، ناتواني هاي  ــر مثال توضیح مي دهد. در بخش دیگ ــث گروهي را با ذک اداره ي بح
ــده است. یک فصل  ــكالت خواندن، کند ذهني و تأثیر فقر فرهنگي مطرح ش یادگیري نظیر مش
ــكاري، درو غ گویي و... اختصاص  ــكالت نوجوانان، از جمله: بزه ــه فنون مقابله با مش ــاب ب از کت
یافته و دست آخر ارتباط مدرسه و خانواده، گفت وگوي والد- معلم، جلسه ی خانوادگي و آموزش 
ــت. مطالعه ی این کتاب براي معلمان، دبیران، مدیران مدارس و همه ی  ــده اس والدین مطرح ش

دست اندرکاران تعلیم و تربیت بسیار سودمند خواهد بود.

274. پوروهاب، محمود؛ قصه هاي ایراني )مجموعه(؛ مشهد: عروج اندیشه، 1388، 10 ج.
• قطع: خشتي

• موضوع درسي: زبان آموزي
• مخاطب: دانش آموز

ــي/ قصه هاي آموزنده/ مرزبان نامه/  ــتان/ بازنویسي/ آموزش زبان فارس • کلمات کلیدي: داس
ــنایي غزنوي/ نظامي گنجوي/ بهارستان/ هفت اورنگ/  ــعدي/ س ــتم/ گلستان س مرزبان بن رس

جامي/ کشف االسرار/ میبدي

ــامل قصه ها و داستان هایی است که از آثار معتبر  چکیده: مجموعه کتاب »قصه هاي ایراني« ش
زبان فارسی مانند گلستان، مثنوی، پنج گنج نظامی، بهارستان و هفت اورنگ، مرزبان نامه، کلیله 

و دمنه، کشف االسرار، لطایف الطوایف و مانند آن با قلمی ساده و روان بازنویسي شده است. 
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275. فتاحي، حسین؛ قصه هاي تصویري از شاهنامه؛ تهران: قدیاني، 1388، 3 ج.
• قطع: خشتي

• موضوع درسي: زبان آموزي
• مخاطب: دانش آموز

ــتم/ افراسیاب/ کیكاووس/ دیو سفید/ گردآفرید/  ــاهنامه/ زبان آموزي/ رس • کلمات کلیدي: ش
سهراب/ سیاوش

چکیده: در این مجموعه کتاب، داستان های شاهنامه به زبان ساده و به همراه تصویرهاي رنگي 
براي کودکان بازنویسي شده است. کتاب های »رستم و دیو سفید«، »سیاوش« و »گردآفرید« از 

کتاب هایی هستند که از این مجموعه به عنوان کتاب مناسب معرفی شده اند. 

276. مالمحمدي، مجید؛ قصه هاي قرآن؛ تهران: نواي مدرسه، 1387، 14 ج؛ خشتي
• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: داستان مذهبي/ قرآن مجید/ حضرت محمد)ع(/ امامان شیعه

چکیده: سوره ي »انسان« به داستان بیماري امام حسن)ع( و امام حسین)ع( و روزه داري آن ها و 
پدر و مادرشان اشاره دارد. خداوند این سوره را به خاطر این خانواده ي آسماني بر پیامبر اکرم)ص(

ــامل داستان هایي  ــت. مجموعه ي14جلدي حاضر که در یک مجلد فراهم آمده، ش نازل کرده اس
ــاده و آسان  ــیعه به زبان س ــاس برخي آیات قرآن درباره ي حضرت محمد)ص( و امامان ش بر اس
ــتان، آیه اي که داستان مذکور از آن  ــت. در پایان هر داس به همراه تصویر هایي براي کودکان اس

برگرفته شده، ذکر شده و اطالعات مختصري درباره ي سوره ي آن آیه آمده است.
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277. شفیعي، شهرام؛ قصه هاي قرآني راه و چاه؛ تهران: طالیي، 1389، 200 ص.
• قطع: رحلي

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

• کلمات کلیدي: داستان آموزشي/ قصه هاي قرآني/ آموزش دیني

ــامل بازآفریني  ــا قصه هاي قرآني مجموعه ی حاضر ش ــنایي مخاطبان ب چکیـده: به منظور آش
داستان پیامبران، با نثري شیرین و روان به همراه تصویرهاي رنگي تدوین شده است. نگارنده در 
نوشتن این اثر عالوه بر بهره گیري مستقیم از متن قرآن کریم، از تفاسیر و سایر قصص قرآن مدد 
گرفته است. داستان آفرینش، آدم و حوا، هابیل و قابیل، صالح، ابراهیم، شعیب، داوود، سلیمان و 

ذوالقرنین عنوان هاي برخي از قصه هاي این کتاب هستند.

ــمایي، طاهره؛ قصه هایي شیرین از کلیله و دمنه؛ تهران: آبشن، 1389،  278. خلیلي کس
96 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: زبان آموزي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: داستان هاي کلیله و دمنه/ زبان آموزي/ داستان هاي آموزنده

ــیري با هم دوست بودند. وقتي  ــغال حیله گر و االغ ساده«، شغال و ش ــتان »ش چکیده: در داس
شیر شكاري مي کرد، شغال ته مانده ي شكار او را مي خورد و به این زندگي راضي بود. روزي شیر 
بیمار شد و شغال براي چاپلوسي به شیر قول داد که شكاري براي او مهیا خواهد کرد. او با وعده 
ــغال  ــیر حمله کرد، االغ را فراري داد. ش ــیر آورد؛ اما وقتي ش و وعید االغي را فریب داد و نزد ش
براي بار دوم نزد االغ رفت، این بار نیز االغ فریب خورد و نزد شیر آمد و شكار شد. شیر که براي 
شستن دست و روي خود از شكار دور شد، شغال شروع به خوردن گوشت االغ کرد و ته مانده ي 
ــت. سرانجام، هم شیر و هم االغ را به نداشتن هوش و مغز متهم کرد و از  ــیر گذاش آن را براي ش
آن جا دور شد. این کتاب حاوي 13 قصه ي منتخب از حكایت هاي کلیله و دمنه و براي کودکان 

به نگارش درآمده است.
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279. مال محمدي، مجید؛ قصه ي زندگي امام رضا علیه السـالم؛ مشهد: به نشر، 1390، 
2 ج.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

• مخاطب: دانش آموز 
• کلمات کلیدي: امام رضا)ع(/ داستان آموزشي/ زندگي نامه/ آموزشي دیني 

ــدي و جلد دوم  ــت؛ جلد اول: رضا جان خوش  آم ــد نگارش یافته اس ــاب در دو جل چکیـده: کت
ــنده کوشیده است در قالب چندین داستان کوتاه به زبان  مرغابي هاي مهمان. در این کتاب نویس
ــاده، خوانندگان خود را با زندگي امام  رضا)ع( و اخالق و رفتار او آشنا سازد. چگونگي تولد امام  س
رضا)ع(، خلق و خو و مهمان نوازي او، مسلمان شدن کودک مسیحي به دست وي، شهادت امام 
موسي کاظم)ع(، هدیه هاي امام رضا)ع( و ماجرای سفر او به ایران از جمله موضوعات کتاب است.

280. افضلي، محمدرضا؛ قنات مظهر روشنایي؛ تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1389، 
32 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: کار و فناوري

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: داستان/ قنات/ تاریخ

چکیده: کاوه نوجواني است که همراه پدرش، براي دیدن پدربزرگ و مادربزرگ به »شمس آباد« 
مي رود. در راه شمس آباد، پدر کاوه راز سرسبزي و خرمي این روستاي زیباي واقع در میان بیابان 
خشک و بي آب و علف را به او مي گوید و کاوه، بین خواب و بیداري، با قنات )کاریز( و چگونگي 

کندن و به آب رساندن آن آشنا مي شود.
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281. کرمي، رمضان؛ کارآمدي فعالیت هاي مکمل و فوق برنامه بر یادگیري؛ تهران: 
انجمن اولیا و مربیان، 1388، 128 ص.

• قطع: رقعي 
• موضوع درسي: علوم تربیتي 

• مخاطب: معلم/ والدین 
ــد  ــارکت والدین/ رش ــوق برنامه/ اختالالت یادگیري/ مش • کلمـات کلیـدي: فعالیت هاي ف

شخصیت

چکیده: نویسنده ي این کتاب، ضمن معرفي فعالیت هاي مكمل و فوق برنامه و همچنین، تبیین 
ــت که تا میزان کارایي این فعالیت ها  ضرورت تعامل اولیا و مربیان در این زمینه، تالش کرده اس
ــایي، شكوفایي و رشد و پرورش استعدادهاي دانش آموزان، در 10 فصل  و تأثیر آن ها را در شناس
ــه تاریخچه ي فعالیت هاي  ــاب از این قرارند: نگاهي ب ــد. عنوان هاي برخي مطالب کت ــرح ده ش
مكمل و فوق برنامه؛ ماهیت فلسفي فعالیت هاي مكمل و فوق برنامه؛ فعالیت هاي مكمل و فوق 
برنامه ي مبتني بر اصول یادگیري؛ تأثیر فعالیت هاي مكمل و فوق برنامه بر اختالالت یادگیري؛ 

نقش فعالیت هاي مكمل و فوق برنامه بر رشد شخصیت.

ــاد؛ کاربرد ابزار هـاي اینترنتي در آمـوزش و پژوهش: راهنماي  ــراجي، فره 282. س
استفاده از اینترنت براي اعضاي هیئت علمي دانشگاه ها و...؛ تهران: آییژ، 1390، 160 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: تفكر و پژوهش

• مخاطب: معلم/ مدیر/ دانشجویان تربیت معلم 
ــک رایانه/ برنامه هاي  ــت وجو/ آموزش به کم • کلمـات کلیدي: اینترنت/ وب/ ابزارهاي جس

رایانه اي 

ــاوري اطالعات و تعلیم و  ــاس تجارب مؤلف در تدریس دوره هاي فن چکیـده: این کتاب بر اس
ــت: در فصل اول درباره ی نحوه ی تلفیق برنامه ی درسي با  ــده اس تربیت در پنج فصل تنظیم ش
ــاي اینترنتي و کاربردهاي  ــت. در چهار فصل بعدي ابزاره ــده اس فناوري هاي اینترنتي بحث ش
ــاس نیاز خود هر یک از  ــت. خواننده مي تواند بر اس ــي آن ها مطرح شده اس ــي و پژوهش آموزش
ــع، فصل هاي کتاب )به غیر از فصل اول(  ــن چهار فصل را به طور جداگانه مطالعه کند. در واق ای
به صورت مستمر تدوین شده اند. به دلیل مستقل بودن فصل ها منابع مورد استفاده براي هر فصل 

در انتهاي آن ارائه شده است.
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ــي،  آرنولد و پاتر، رزماری لی؛ کاربرد تلویزیون در آموزش؛ محرم آقازاده/ علي  283. چیت
رؤوف؛ تهران: آییژ، 1390، 160 ص.

• قطع: رقعي
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم/ دانشجویان تربیت معلم 
ــي/ مهارت هاي  ــرورش/ علوم تربیتي/ فیلم آموزش • کلمـات کلیـدي: تلویزیون و آموزش وپ

یادگیري 

ــترش فناوري هاي جدید و ورود این فناوري ها به عرصه ی آموزش، دیگر  چکیده: امروزه با گس
ــرایط و موقعیت هاي یاددهي و یادگیري  ــطح انتظارات معلمان و دانش آموزان از ش توقعات و س
مانند گذشته نیست. اکثر معلمان بر این باورند که با استفاده از چنین رسانه هایي مي توانند محیط 
ــتفاده از فیلم هاي آموزشي هم دربردارنده ی امتیازات و  ــي خود را متنوع و جذاب کنند. اس آموزش
ــت. البته به کارگیري فیلم هاي آموزشي مهارت هایي را مي طلبد و به ویژه کاربرد آن ها  فوایدي اس
در کالس درس به آمادگي معلم و دانش آموزان نیاز دارد. کتاب حاضر در چهار فصل تدوین شده 
ــارت گوش دادن و بیان کردن؛  ــه عنوان هاي آن ها از این قرارند: مهارت فكر کردن، مه ــت ک اس

مهارت خواندن و نوشتن؛ مهارت درک علوم و ریاضیات؛ مهارت درک علوم اجتماعي.

ــالي/ گالور، دیوید/ هارلو، رزي؛ کاوشـگران جوان )مجموعه(؛ مهدي  284. مورگان، س
رزاقي کاشاني؛ تهران: نواي مدرسه، 1388، 32 ص.

• قطع: خشتي
• موضوع درسي: علوم تجربي

• مخاطب: دانش آموز
ــتگاه ها/ آب و هوا/ حشرات/  ــان/ دس • کلمات کلیدي: علوم تجربي/ آزمایش علمي/ بدن انس

بي مهرگان/ گیاهان/ زنجیره ي غذایي/ زباله/ بازیافت/ حفاظت از محیط زیست/ صوت/ نور

ــاب خوانندگان نوجوان، با انجام فعالیت ها و آزمایش هاي گوناگون  چکیـده: در این مجموعه کت
ــان،  ــی مهمی را درباره ی موضوع مورد تحقیق خود می آموزند. در کتاب بدن انس ــات علم اطالع
ــاختمان بدن، اسكلت، دندان ها، رژیم غذایي سالم، گوارش، قلب و گردش  اطالعاتي درباره ي س
خون، دستگاه تنفس، حواس، وراثت و... به دست مي آورند. هوا و آب، نیروي باد، شناوري و نیروي 
ــک ها و کرم ها،  ــتند. در کتاب پروانه ها، سوس ــناوري هس آب از مباحث کتاب در کتاب پرواز و ش
مخاطب نوجوان مطالب بسیاري درباره ي زندگي حشرات و بي مهرگان مي آموزد. درختان، گل ها 
ــازی آ ن ها و نقششان در  و میوه ها خوانندگان خود را با انواع گیاهان، بخش هاي یک گیاه، غذاس
ــنا می کند. در دو کتاب طبیعت در خطر و زباله و بازیافت چنان که از نامشان  زنجیره ی غذایي آش
ــت، خصوصًا مشكل زباله و چگونگی بازیافت  ــت، به آسیب های و آلودگی های محیط زیس پیداس
ــود و درمي یابد که  ــنا مي ش آن می پردازد. در کتاب نور و صدا نیز مخاطب با تعریف نور و صدا آش

چگونه از آن ها براي شنیدن و دیدن بهره مي  گیریم. 
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ــازي یه قل دو قل و  ــنایي با ب 285. غبرایي، طاهره؛ کاوشـي نو در بازي هاي سـنتي: آش
ــان؛ تهران: دفتر  ــابه در جه ــینگ )اتداما( ژاپني و دیگر بازي هاي مش ــا بازي اوش ــه آن ب مقایس

پژوهش هاي فرهنگي، 1389، 84 ص.
• قطع: خشتي

• موضوع درسي: تربیت بدني
• مخاطب: معلم

• کلمات کلیدي: بازي کودکان/ یه قل دوقل/ بازي هاي سنتي ایران

ــي از فراگیرترین  ــاره ي بازي »یه قل دوقل« که یك ــت درب ــي اس چکیده: کتاب حاضر پژوهش
بازي هاي سنتي ایران محسوب مي شود. پژوهشگر کوشیده است با معرفي این بازي گامي براي 
ــي کرده و  ــنتي ایران بردارد. وي هم چنین جایگاه این بازي را در جهان بررس احیاي بازي هاي س
ــابه در کشورهاي دیگر مقایسه کرده  ــباهت ها و تفاوت هاي انواع این بازي را با بازي هاي مش ش

است.

286. قاسمي، رضا؛ کتاب جامع امالي فارسي سال اول دوره ي راهنمایي تحصیلي مطابق 
ــنواز، 1390،  ــكار دانش/ گنج عرفان/ یاران قلم/ خوش ــي؛ قم: ابت ــا آخرین تغییرات کتاب درس ب

176 ص.
• قطع: وزیري 

• موضوع درسي: زبان آموزي
• مخاطب: معلم 

• کلمات کلیدي: آموزش ادبیات فارسي/ امال/ کتاب درسي/ آزمون و تمرین 

ــه دو روش امالي تقریري و  ــال در دوره ی راهنمایي تحصیلي، ب چکیـده: ارزش یابي درس ام
فعالیت امالیي انجام مي گیرد. در کتاب حاضر به دو جنبه توجه شایان شده است. امالي تقریري 
به پرورش حافظه، تقویت قدرت ذهن در تداعي شكل صحیح واژه ها، افزایش دقت و سرعت در 

نوشتن، مأنوس شدن ذهن با معاني واژه ها، ظرافت و زیبایي در خط، و... کمک مي کند.
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287. فلچر، آلن؛ کتاب هنر براي کودکان؛ مریم چهرگان؛ تهران: نظر، 1387، 80 ص.
• قطع: رحلي

• موضوع درسي: هنر
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: آموزش نقاشي/ نقد و تفسیر اثر هنري/ نقاشان بزرگ/ درک هنري کودکان

ــهور، مانند جوزپه آرکیمبولدو،  ــته از هنرمندان مش ــي برجس چکیده: در کتاب حاضر، 29 نقاش
جكسون پوالک، کریستو و ژان ـ کلود، ادگار دوگا و... مختصراً نقد و بررسي شده است. سرهاي 
عجیب و غریب، راز بي پاسخ، تصاویر متحرک، کشتي نوح، پل بسته بندي شده، نبرد، تک چهره ها، 
ــاهده ي این آثار  ــتند. مخاطبان با مش ــات و... از جمله موضوع هاي برخي از این آثار هس احساس
هنري با جزئیات و ظرافت آن ها آشنا مي شوند و علت ماندگاري شان را درمي یابند. در پایان کتاب 
ــامل نام اثر، نام خالق، محل خلق و محل  اطالعات مختصري درباره ي هر یک از آثار مذکور، ش

نگه داري آنان درج شده است.

288. مودودي، محمدناصر؛ کره االغ شکمو؛ تهران: منادي تربیت، 1389، 16 ص.
• قطع: رقعي

• موضوع درسي: هنر
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: نمایش نامه ي کودکان/ نمایش نامه ي منظوم/ عبرت آموزي/ آموزش هنر

چکیده: »کره االغ شكمو« نمایش نامه ي منظومي است براي کودکان و نوجوانان. زیبایي و شاد 
ــمندي که با اجراي این نمایش نامه به مخاطب منتقل  ــیار ارزش بودن و در عین حال، مفاهیم بس
مي شود، آن را از ارزش ویژه اي برخوردار کرده است. اهمیت خیراندیشي و تذکر به خاطر رفتار و 
ــت، احساساتي بودن و مشكالت آن، آسیب هاي بي توجهي به آینده، عبرت آموزي  عملكرد نادرس
ــن نمایش نامه به مخاطبان منتقل  ــتند که با اجراي ای ــي، و... مفاهیم زیبایي هس و عاقبت اندیش

مي شوند.
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ــت: کـره ي زمین در خطر اسـت؛ نیلوفر مهدیان؛  ــارش، جیمز؛ حفظ محیط زیس 289. م
تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1390، 32 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: محیط زیست/ حفاظت از زمین/ انقراض/ باران اسیدي/ الیه ي ازون 

ــوند و مسئله ي گرم شدن  ــت. تغییرات اقلیمي روزبه روز بیش تر مي ش چکیده: زمین در خطر اس
ــیدي، تمام  ــكاف الیه ي ازون، باران هاي اس ــود. هر روز اخباري درباره ي ش زمین جدي تر مي ش
شدن منابع انرژي، مشكل زباله، از میان رفتن جنگل هاي باراني، آلودگي دریا، خاک، و در معرض 
ــنویم. مخاطبان با مطالعه ي کتاب حاضر  ــراض قرار گرفتن گونه هایي از موجودات زنده مي ش انق

با عواملي که کره ی زمین را به خطر مي اندازند و راه هایي براي مبارزه با آن ها آشنا مي شوند.

ــتین؛ کشـف کن! همه ي ما ریاضي دان هسـتیم!؛ مینا مهروز؛ تهران:  290. دال، کریس
مدرسه، 1389، 88 ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: ریاضي

• مخاطب. دانش آموز 
• کلمات کلیدي: آموزش ریاضیات/ ادبیات نوجوانان/ سرگرمي/ نظریه هاي ریاضي 

ــؤال مطرح مي شود، بالفاصله به فكر عددها و عملیات  ــت؟ وقتي این س چکیده: ریاضیات چیس
ریاضي مي افتیم. اما فقط این نیست. در حقیقت مي توان گفت همه ی ما کمي ریاضي دان هستیم. 
ــاده به ما کمک مي کند تا زبان ریاضي را بفهمیم و هم چنین به ما نشان  ــي س این کتاب با بررس
مي دهد که ریاضیات ابزاري مفید براي درک علوم دیگر است. کتاب حاضر از موضوعاتي قدیمي 
ــیر  ــده، هم چون قضیه ی فیثاغورس، تا نظریه هاي جدید مانند فراکتال ها را، در مس ــناخته ش و ش
ــوند.  ــن مي ش ــي چنان جذاب طي مي کند که همه ی مطالب قدم به قدم روش ــيـ  توصیف تاریخ
ــف استدالل هاي  ــخص کرد و به کش ــان مي دهد که چگونه مي توان الگوها را مش هم چنین نش
ــرگرم کننده اي ارائه  ــخ هاي بدیع نائل آمد. به عالوه، کتاب بازي ها و تجربیات س ــازنده و پاس س

مي دهد.
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ــین؛ کالس انشا )براي دانش آموزان دوره ي راهنمایي(؛ اصفهان:  291. فرخ مهر، حس
نوشته، 1390، 182ص.

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

• کلمات کلیدي: آموزش زبان فارسي/ انشا و تمرین/ راهنماي آموزشي/ ادبیات فارسي 

چکیده: درست و زیبا نوشتن خواسته ي دانش آموزان، والدین و معلمان است. معلمان عالقه مند 
ــال یافتن کتاب هایي  ــا کرده اند و اولیا به دنب ــا« تالش ه ــازي »درس انش همواره براي جذاب س
ــتند که فرزندانشان را با شیوه هاي انشانویسي آشنا کنند. کتاب حاضر در زمینه ي درس انشا  هس
در 9 فصل با این عنوان ها نگارش یافته است: چگونه باید شروع کرد؛ سرنخ ها کدام اند؛ قالب ها؛ 

زیبانویسي؛ دیدن، شنیدن و اندیشیدن؛ واژه ها؛ جمله نویسي؛ و...

292. بول، جین/ شپرد، نلي؛ کالس هنر؛ زهره طائب؛ تهران: پیدایش، 1389، 48 ص.
• قطع: رحلي

• موضوع درسي: هنر
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: کاردستي/ آموزش هنر/ سرگرمي

ــتي هاي  ــاهده ي تصاویر آن مي توانند کاردس ــن کتاب و مش ــودکان با مطالعه ي ای چکیـده: ک
ــازند. وسایل ساخت کاردستي معرفي و مراحل آماده کردن آن قدم به قدم آموزش  گوناگوني بس
داده مي شود. قابل ذکر است که کار آماده سازي کاردستي ها باید با کمک بزرگ ترها انجام شود. 
در کتاب »حیوانات من«، ساختن جانوران آموزش داده شده است. در دو کتاب دیگر کاردستی ها 
را بر حسب شرایط آب و هوایی و امكان حضور خواننده در بیرون از منزل به دو دسته ی »در روز 

آفتابی« و »در روز بارانی« تقسیم کرده است. 
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ــارا ...]و دیگران[؛ کلید هاي تربیت کودکان و نوجوانان؛ فرناز فرود ...]و  293. آلمن، بارب
دیگران[؛ تهران: صابرین، 1389، 6 ج.

• قطع: رقعي
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم/ والدین
• کلمات کلیدي: تربیت فرزندان/ نیازهاي کودکان/ راهنماي والدین/ پرورش حافظه/ اختالل 

یادگیري/ مهارت هاي اجتماعي/ پرورش تفكر/ هوش اخالقي/ آموزش مهارت هاي زندگي

ــاله و براي مطالعه ي  ــته هاي کودکان 9 تا 13 س ــاس نیازها و خواس چکیده: کتاب حاضر بر اس
ــنده آشنایی خواننده با شگردها و شیوه های یک  ــت و هدف نهایی نویس والدین نگارش یافته اس
ــب و همه جانبه است. عناوین شش جلد این مجموعه عبارتند از: تربیت بدون فریاد؛  تربیت مناس
ــاله؛ فعالیت هایي براي پرورش  ــش هاي والدین بچه های ده تا سیزده  س ــخ به رایج ترین پرس پاس
ــه ي دانش  آموزان دوره ي ابتدایي؛ کلید هاي آموختن آداب اجتماعي به کودکان و نوجوانان؛  حافظ
ــرورش تفكر در کودکان و نوجوانان؛ کلید هاي پرورش رفتار و ارزش هاي اخالقي در  کلید هاي پ

کودکان و نوجوانان.

ــعید؛ کندوکاو فلسـفي براي کودکان و نوجوانـان: جلد اول گفت وگو با  294. ناجي، س
ــاني و مطالعات فرهنگي،  ــگاه علوم انس ــگامان انقالبي نو در تعلیم و تربیت؛ تهران: پژوهش پیش

1389، 252 ص.
• قطع: وزیري

• موضوع درسي: تفكر و پژوهش
• مخاطب: معلم

• کلمات کلیدي: فلسفه براي کودکان و نوجوانان/ پیشگامان فلسفه/ آموزش اندیشه ورزي

ــود، از عهده ی تربیت واقعي دانش آموزان  ــي ما از حالت انفعال خارج ش چکیده: اگر نظام آموزش
ــان به آ ن ها بدهد، و هم چنین نحوه ی انتقاد،  ــني از خود و واقعیت هاي اطرافش برآید، تصویر روش
ــدند، به تدریج  ــالم را به آن ها بیاموزد، وقتي آن ها وارد جامعه ش ــت و س ارزیابي و قضاوت درس
خواهند توانست به قدرت انتقاد از خود و دیگران برسند و رفتار خود و جامعه ی خویش را تصحیح 
ــامل 11 گفت وگو با پیشگامان برنامه ی »فلسفه براي کودکان و نوجوانان«  کنند. کتاب حاضر ش
ــت. این افراد از کشورهایي هم چون استرالیا، فرانسه، انگلستان، ایاالت متحده و نروژ، انتخاب  اس
ــفه براي کودکان و نوجوانان، عقل و عقالنیت در جامعه ی معاصر، جایگاه  ــده اند. چیستي فلس ش
فلسفه براي کودکان در آموزش وپرورش استرالیا، بازي هاي فلسفي و آموزش مهارت هاي فكري 
ــتند. در بخش ضمائم،  ــده در کتاب هس ــودکان در کانادا، از مباحث مطرح ش ــفه ورزي ک و فلس

داستان هایي از فلسفه براي مخاطبان به همراه راهنما و تحلیل آن ها آمده است.
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295. ناجي، سعید؛ کودك فیلسوف لیال؛ تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 
1389، 178 ص.
• قطع: وزیري

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

• کلمات کلیدي: آموزش فلسفه/ قضاوت اخالقي/ داستان هاي کودکان/ مهارت هاي زندگي

چکیده: لیال نام قهرمان اصلي داستانی است که محتوای اصلی این کتاب را تشكیل می دهد. او 
در مدرسه به همراه دوستان و برخي معلمانشان، کندوکاوهاي فلسفي را شكل مي دهند و تالش 
ــفاتي فلسفي دست یابند. از جمله ویژگي هاي این داستان، ارائه ی کندوکاوهاي  مي کنند به مكاش
ــخصیت هاي داستان عمومًا با آن درگیرند و با هدف دست یابي به حقیقت یا  ــت که ش اخالقي اس
ــائلي که در این کتاب طرح مي شوند، عمومًا مسائلي هستند  ــروع مي شود. مس پرتوهایي از آن ش
ــوند؛ مانند حقوق حیوانات، حقوق  ــالگي براي افراد مطرح مي ش ــني 16-14 س که در دوره ی س
انسان ها و کودکان و این سؤال که: »آیا انسان مي تواند به خاطر تفریح، حیوانات دیگر را هر قدر 
که بخواهد، شكار کند؟« هم چنین مهارت هاي قضاوت اخالقي و برخي قواعد منطقي مربوط به 

آن در البه الي وقایع داستان مطرح شده اند.

ــماعیل؛ کـودك و قصـه: روش هـاي آفرینش قصه با کـودکان و  ــي، اس 296. همت
نوجوانان؛ تهران: مدرسه، 1389، 120 ص.

• قطع: رقعي
• موضوع درسي: هنر

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: آموزش هنر/ قصه پردازي/ رشد ذهني کودکان/ آموزش قصه نویسي

ــاندن  ــت: اول، شناس ــته اس چکیده: مؤلف این کتاب در پرداختن به هنر »قصه« دو هدف داش
ــان، و دوم، در کنار آموزش،  ــودکان و نوجوان ــاي آفرینش آن به ک ــا و روش ه ــه و ویژگي ه قص
ــد ذهني مخاطبان به کمک قصه. شناخت قصه،  ــگري، افزایش رش ــرگرمي و تمرین آفرینش س
ــتند که در این کتاب به  ــاختار چندگانه ي یک قصه، روش هاي آفرینش قصه و... مباحثي هس س

زبان ساده به آن ها پرداخته شده است.
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297. ملک، هما؛ کودکان الکترونیکي؛ تهران: بین المللي گاج، 1387، 160 ص.، 2 ج.
• قطع: رحلي

• موضوع درسي: کار و فناوري
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: رایانه/ آموزش/ ویندوز/ ورد

ــات مطابق با آخرین  ــاوري اطالعات و ارتباط ــامل مفاهیم پایه ي فن ــاب حاضر ش چکیـده: کت
ــرفصل ارائه شده توسط بنیاد بین المللي ICDL ایران است که به عنوان منبع آموزشي براي  س
ــده است. موضوعات جلد اول از این قرارند: آموزش مفاهیم  کودکان و نوجوانان در نظر گرفته ش
ــرداز ورد. آموزش برنامه ي  ــتم  عامل ویندوز و واژه پ ــه ي فنآوري اطالعات و ارتباطات، سیس پای
ــي، اینترنت و پست الكترونیكي نیز موضوعات جلد دوم  ــترده ي اکسل، برنامه ي نقاش صفحه گس

این کتاب را تشكیل می دهند.

ــكار؛ کودکان فیلسـوف )مجموعه(؛ آرزو نیراحمدي؛ تهران: شهرتاش،  298. برني فیه، اس
1388، 9 ج.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 

• مخاطب: دانش آموز/ والدین/ معلم/ مشاور/ دانشجویان تربیت معلم
ــه ورزي/ زندگي و مرگ/ شناخت/ احساسات/  ــفه براي کودکان/ اندیش • کلمات کلیدي: فلس

آزادي/ روابط اجتماعي/ خوش بختي/ خیر و شر/ فلسفه ي هنر/ زیبایي/شخصیت/ 

ــند که بیش تر آن ها مهم اند. نویسنده در  ــؤال هاي گوناگوني مي پرس چکیده: کودکان از خود س
ــد تعدادی از این پرسش های مهم را درباره ی موضوعاتی  ــوف می کوش مجموعه ی کودکان فیلس
ــوم خوبی و بدی، مفهوم  ــانی، مرگ و زندگی، زندگی گروهی، مفه ــات انس مانند آزادي، احساس
ــناخت خود مطرح و پاسخ هایی کوتاه و  ــناخت جهان و محیط و ش خوش بختی، زیبایي و هنر، ش
ــخ های دیگر و بهتری بیندیشد. در  ــپس از کودک بخواهد به پاس تأمل برانگیز به آن ها بدهد و س
ــت. حضور والدین یا معلم در کنار  ــؤال پرسیده و پاسخ هایی پیشنهاد شده اس ــش س هر کتاب ش
ــت این کتاب فلسفه ورزي و تفكر را در  ــیاری به او می کند. نویسنده معتقد اس کودک، کمک بس

کودکان تقویت می کند.
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ــمیوءل الگزاندر؛ کـودکان مبتال بـه اختالل هاي یادگیـري؛ خدابخش  ــرک، س 299. ک
حیدري؛ اصفهان: نوشته، 1387، 64 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تربیتي 

• مخاطب: معلم
ــن/  اختالالت در  ــري/ عقب ماندگي تحصیلي/ آموخت ــاي یادگی • کلمـات کلیدي: اختالل  ه

کودکان/ درمان

ــت و صحیح از زبان،  ــتفاده ي درس چکیده: تعداد قابل توجهي از کودکان در یادگیري تكلم، اس
ــتن، هجي کردن و محاسبه کردن دچار  ــنوایي، خواندن، نوش تكامل بهنجار ادراکات بینایي و ش
ــتند. اختالل هاي این گروه از کودکان تحت عنوان »اختالل هاي یادگیري خاص« قرار  تأخیر هس
ــتثنایي را کودکان مبتال به اختالل هاي یادگیري  ــد. امروزه بزرگ ترین گروه کودکان اس مي گیرن
تشكیل مي دهند. کتاب حاضر ترجمه ي فصل ششم کتاب »آموزش و پرورش کودکان استثنایي« 
نوشته ساموئل اي، کرک، جیمز جي، گاالگر و نیكالس جي و آنا ستازیو است که شامل عناویني 
ــخیص دانش آموزان مبتال به اختالل هاي یادگیري  ــایي و تش از قبیل تعریف، طبقه بندي، شناس
ــه والدین، مربیان  ــود. مطالعه ي این کتاب را ب ــراي آموزش آن ها مي ش ــاي عمده ب و رویكرده

کودکستان، معلمان عادي و استثنایي، مشاوران و روان شناسان توصیه مي کنیم. 

ــودکان و نوجوانان،  ــال زاده؛ تهران: کانون پرورش فكري ک ــهرام اقب 300. دمي؛ گاندي؛ ش
1387، 36 ص.
• قطع: خشتي 

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: گاندي/ رهبر هند/ شخصیت هاي تاریخي 

ــي، فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و... به  ــاندن شخصیت هاي بزرگ تاریخي، سیاس چکیده: شناس
ــتقیم به نسل جوان جامعه است. کودکان عالوه بر آشنا  کودکان، یكي از راه هاي آموزش غیرمس
شدن با فردي تأثیرگذار در تاریخ، از نقاط قوت و ضعف او درس مي گیرند. کتاب حاضر به بحث 
ــور هند مي پردازد. از  ــخصیت، فعالیت ها و مبارزات مهاتما گاندي، رهبر کش ــون زندگي، ش پیرام
دوران طفولیت وي آغاز مي کند و تا زمان کشته شدنش، وقایع را شرح مي دهد. وي به خاطر فراز 

و نشیب هاي فراوان زندگي اش، یكي از خارق العاده ترین شخصیت هاي جهان است.
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ــز، مري  ال.؛ گربه هاي خونسـرد، بچه هاي آرام؛ مهرداد فیروزبخت؛ تهران:  301. ویلیام
دانژه، 1388، 32 ص.

• قطع: خشتي
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: کنترل رفتار/ آرامش و آسایش/ مدیریت استرس/ علوم تربیتي

چکیده: راز پنجم گربه ها باال نگه داشتن سر است. گربه ها موقع راه رفتن، سر و دم خود را باال 
مي گیرند. آن ها با این رفتار مي خواهند بگویند: »خودم را دوست دارم و مشكلم را حل مي کنم.« 
)حتي اگر آن مشكل، سِگ خنده دار همسایه باشد!( کتاب حاضر با هدف آموزش مدیریت استرس 
ــنده با الهام گرفتن از حرکات گربه ها، فنون  ــت و نویس ــده اس ــته ش و آرمیدگي به کودکان نوش
مدیریت استرس را به زباني ساده به کودکان یاد مي دهد. این کتاب به عنوان ابزار کتاب درماني 
ــترس کودکان بكاهند و  ــران و هم چنین خانواده ها کمک خواهد کرد از اس ــاوران، درمانگ به مش

رابطه اي عمیق با فرزندان خود ایجاد کنند.

302. زیگلر، ژان؛ گفت وگو با پسـرم درباره ي گرسنگي در جهان؛ مهدي ضرغامیان؛ 
تهران: آفرینگان، 1389، 84 ص.

• قطع: پالتویي
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي 

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: گرسنگي/ فقر/ قرن بیستم/ توزیع ثروت/ شرکت هاي چندملیتي

ــنده در این کتاب در گفت وگو با پسرش، به پرسش هاي او درباره ی علل پیدایش  چکیده: نویس
ــرکت هاي  ــا، توزیع نابرابر ثروت، ش ــواردي چون جنگ ه ــنگي در قرن حاضر، و م ــر و گرس فق
ــاختاري، توزیع عادالنه ی غذا و  ــنگي س ــتبد، عوامل آب وهوایي، گرس چند ملیتي، دولت هاي مس

پناهندگان زیست محیطي پاسخ مي دهد.
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ــه، 1387،  303. معیني، مهدي؛ گلي از بوسـتان نهج البالغه )مجموعه(؛ تهران: مدرس
5 ج.

• قطع: خشتي 
• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني 

• مخاطب: دانش آموز
ــي/ آفرینش/ نهج البالغه/ خفاش/ ملخ/ طاووس/ مورچه/ عادات و  • کلمات کلیدي: خداشناس

رفتار پرندگان/ رفتار حیوانات

چکیده: مجموعه ی گلی از بوستان نهج البالغه، همان طور که از نامش پیداست برگرفته از کتاب 
ارجمند نهج البالغه است. نویسنده کوشیده است شگفتی هایی را که امیر مؤمنان علی علیه السالم 
ــت، در این کتاب ها به زبانی ساده نقل کند. به مورچه  ــخنان خود آورده اس دباره ی جانوران در س
ــه ملخ نگاه کن، به پرندگان نگاه کن و به طاووس نگاه کن نام  ــگاه کن، به خفاش نگاه کن، ب ن
ــر مي خوانیم: »کم تر رنگي را مي توان  ــتند. برای نمونه در کتاب آخ کتاب های این مجموعه هس
ــد و کم تر ترکیب رنگي مي توان دید که درخشش و زیبایي  ــته باش یافت که طاووس آن را نداش
ــد. این تاج گل زیبا را، باران بهار و تابش آفتاب پرورش نداده؛  ــته باش رنگ آمیزي طاووس را داش
ــاندن پیام خود، از تصاویر  ــت.« کتاب برای رس بلكه نقاش آفرینش، آن را این چنین آفریده اس

متعدد بهره گرفته است.

304.؛ گنج دانش: دانستني هایي براي دانشمندان کوچک؛ علیرضا کریم دادیان ...]و 
دیگران[؛ مشهد: عروج اندیشه، 1389، 160 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: طبیعت/جغرافي/ علوم/ تاریخ

ــي آن، مي توانند براي  ــاهده ي تصویرهاي رنگ چکیـده: مخاطبان با مطالعه ي این کتاب و مش
ــؤال هایي درباره ي جنگل هاي باراني، پرندگان دریایي، قاره ها، رودخانه ها، منظومه ي شمسي،  س
ــوالیه ها، المپیک هاي تابستاني، علوم و اختراعات، و... پاسخ هاي  نخستین پرواز، مصر باستان، ش
ــپس در  ــیه ی صفحات می خوانند و س ــؤال هایي را که در حاش ــب بیابند. مخاطبان ابتدا س مناس
ــماره ي سؤال ها با دایره هاي رنگي در  ــخ آن ها را مي یابند. قابل ذکر است، ش صفحات بعدي پاس
ــت تا مخاطبان جواب را از کادري که شماره ي سؤال در آن  ــخ ذکر شده اس داخل کادرهاي پاس

درج شده است، جست وجو کنند و بیابند. در پایان کتاب پاسخ همه ي سؤال ها ذکر شده است.
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ــا و پژوهش هاي  ــا، فعالیت ه ــي؛ الفونتـن در کالس درس: بازي ه ــر، مرتض 305. مجدف
خالقیت محور بر مبناي تمثیل ها و افسانه هاي الفونتن؛ تهران: امرود، 1389، 116 ص.

• قطع: رقعي
• موضوع درسي: تفكر و پژوهش

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: آثار ادبي/ سواد خواندن/ داستان آموزشي/ پرسش واگرا

ــتین سال هاي  ــت از نخس ــي که الزم اس ــت؛ ورزش چکیده: خواندن آثار ادبي، نوعي ورزش اس
ــب با سن و تحصیالت مخاطب،  ــت. البته انتخاب کتاب هاي متناس کودکي براي آن وقت گذاش
ــت. کتاب حاضر به منظور باال بردن سطح سواد  ــرط  هاي اساسي تقویت توانایي خواندن اس از ش
ــک از آن ها، به  ــت که در پایان هر ی ــتان هایي اس ــامل داس ــده و ش خواندن مخاطبان آماده ش
ــش آن، فعالیت ها، تكالیف و  ــپاري اثربخ ــده و به یادس ــور درک عمیق محتواي مطالعه ش منظ
ــش هاي واگرا و فعالیت هاي خالقانه، به پرورش  ــده اند. این پرس ــش هاي گوناگوني ارائه ش پرس
ــش ها، براي سامان  قدرت خالقیت دانش آموزان کمک مي کنند. آموزگاران مي توانند از این پرس
دادن به فعالیت هاي پژوهشي خود در کالس درس استفاده کنند. کتاب هاي مفید براي مطالعه ي 

دانش آموزان در صفحاتي از کتاب معرفي شده اند.

306. ژالي، هنگامه؛ المسه؛ تهران: عسل نشر، 1388، 24 ص.
• قطع: خشتي 

• موضوع درسي: علوم تجربي 
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: المسه/ ساختمان پوست/ گیرنده هاي درد/ آموزش کودکان/ علوم 

چکیده: یكي از کارهاي بسیار مهم و حساس پوست بدن، جلوگیري از ورود میكروب ها به داخل 
ــمتي از پوست شما دچار آسیب یا بریدگي مي شود، باید  ــت. به همین علت، زماني که قس بدن اس
ــت، عملكرد  ــاختمان پوس ــه، س حتمًا مورد توجه قرار گیرد. در این کتاب، مخاطبان با حس المس
ــلول هاي پوستي، اعصاب و ماهیچه ها و غدد آ ن، هم چنین درباره ي گیرنده هاي درد، اطالعات  س

مختصر و مفیدي به زبان ساده و روان به همراه تصاویري دریافت مي کنند.
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ــش از 70 روش طالیي یادگیري و آموزش امال  ــي، نیلوفر؛ لذت امال: بی ــي تهران 307. رحیم
ــاد چندگانه ي هوش و پرورش خالقیت؛ اصفهان:  ــتفاده از روش هاي فعال و با تأکید بر ابع با اس

نوشته، 1388، 105 ص.
• قطع: وزیري

• موضوع درسي: زبان آموزي
• مخاطب: معلم

ــي/ امال/ راهنماي آموزشي/ حافظه/ نارسا نویسي/ هوش هاي چندگانه/  • کلمات کلیدي: فارس
یادگیري همراه با بازي

ــور و از ارکان مهم  ــمي کش ــي رس ــي مهم در برنامه ي  آموزش چکیده: امال یكي از مواد درس
ــت. مهم ترین هدف امال، آموزش صحیح  ــوزي در دوره ي عمومي، به خصوص ابتدایي اس زبان آم
نوشتاري کلمه ها و جمله هاست. در این کتاب، راهكارهاي تقویت امال از طریق تقویت حافظه ي 
دیداري و شنیداري، دقت و توانایي در تمیز دیداري، هماهنگي چشم و دست، درمان نارسانویسي، 
تقویت توالي دیداري و شنیداري با تأکید بر هوش هاي چندگانه، و یادگیري همراه با بازي براي 
ــتثنایي، در اختیار معلمان و اولیا قرار مي گیرد.  ــوزان دوره هاي ابتدایي و دانش آموزان اس دانش آم
مؤلف کوشیده است، با توجه به تفاوت هاي فردي فراگیرندگان، از روش هاي متفاوت با تأکید بر 

کار گروهي استفاده کند.

308. مودودي، محمدناصر؛ لوبیا هاي سحرآمیز؛ تهران: منادي تربیت، 1389، 32 ص.
• قطع: رقعي

• موضوع درسي: هنر
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: نمایش نامه ي کودکان/ حفظ محیط زیست/ آموزش هنر

ــت براي کودکان و نوجوانان که از  ــي اس ــحرآمیز«، نمایش چکیده: نمایش نامه ي »لوبیاهاي س
ــت. در این نمایش نامه، ضمن  ــاده و روان و در عین حال پرجاذبه و آموزنده برخوردار اس متني س
ارزش گذاري به کار تحقیق، پژوهش، مطالعه، هم فكري، کار، تالش، نظم، دقت نظر و... بر لفظ 
ــازي منابع آبي و خاکي، و تالش براي بهره برداري مناسب از آن ها تأکید  ــت، سالم س محیط  زیس

شده است. این نمایش نامه را مي توان با حداقل امكانات در مدرسه اجرا کرد.
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ــد قندهاري؛ تهران: مهاجر، 1388، 60  ــاهیر جهان: لوئیز بریل؛ احم 309. اوکانر، باربارا؛ مش
ص.

• قطع: خشتي کوچک 
• موضوع درسي: کار و فناوري

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: دانشمند/ نابینا/ حروف برجسته/ زندگي نامه/ خط بریل/ رافي گرافي 

ــئله راه حلي پیدا کرد و آن ابداع جدیدي بود که  ــال 1839م. لویي براي این مس چکیده: »در س
نقطه ها را به شكل حروف برجسته درآورد تا افراد نابینا هم به راحتي بتوانند از آن استفاده کنند. او 
این روش را رافي گرافي نامید... « در این کتاب نوجوانان با زندگي، تالش ها، توانایي ها، ابداعات 
و آثار لوئیز بریل )1852-1809 م.( و نیز ویژگي هاي خط بریل که شیوه ي نگارش کتاب نابینایان 

است، آشنا مي شوند.

310. ابراهیمي، جعفر؛ چهارده آفتاب: ماه خورشـید کاله: زندگي نامه ی امام زمان عجل اهلل 
فرجه شریف؛ تهران: مدرسه، 1387، 140 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني 

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: امام زمان)عج(/ زندگي نامه ي امام دوازدهم/ غیبت کبري/ انتظار 

ــنگ ها و... آغاز شد.  ــید، پرندگان، س ــمان، ماه و خورش چکیده: انتظار بزرگ، انتظار زمین و آس
ــیرین، همراه با بیم و هراس.  ــار تولد آن نوزاد مبارک و عزیز؛ مهدي موعود)ع(. انتظاري ش انتظ
ــوم والدت  ــمان در انتظار تولد این نوزاد فرخنده نام، بي تابانه مي تپید: »... روز س قلب زمین و آس
ــت و فقط دوست داران اهل بیت رسول خدا را براي  ــرم مهدي، مهماني کوچكي خواهیم داش پس
شرکت در این مهماني دعوت خواهیم کرد.« در این کتاب، سرگذشت نرجس خاتون و چگونگی 
ــن تولد حضرت  ــت. هم چنی ــكري)ع( آمده اس ــن عس ــه بغداد و وصلت او با امام حس ــش ب آمدن
ــتاني شیرین و روان  مهدي)عج(، زندگي و اتفاقات آن دوره و غیبت هاي آن حضرت به زبان داس

براي نوجوانان روایت شده است.
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ــیمین معزي متین؛ تهران: کانون پرورش فكري  311. بندر، لیونل؛ ماهیان تا خزندگان؛ س
کودکان و نوجوانان/ لوح بصر، 1387، 36 ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: علوم تجربي 

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: ماهیان/ سوسمارها/ مارها/ الک پشت ها/ خزندگان 

ــه گروه عمده ي جانوران، یعني ماهیان، دوزیستان و خزندگان  چکیده: کتاب حاضر درباره ي س
ــي از کتاب، یک گروه از جانوران شرح داده مي شود. هر بخش با  ــته شده است. در هر بخش نوش
ــود. صفحات کتاب حاوي  یک مدخل و تصویر بزرگ از بارزترین نمونه هاي آن گروه آغاز مي ش
ــكل هاي رنگي و نمودارهایي هستند که نكات مهمي را به وضوح نشان مي دهند. نمودارهایي  ش
که در سراسر متن گنجانده شده اند، مقایسه ي شكل و اندازه ي نمونه هاي جانوران هر گروه خاص 

را امكان پذیر مي سازند. تمام تصویرهاي کتاب برحسب اندازه هاي نسبي ترسیم شده اند.

312. رفیعي فرد، الهام؛ مباني علمي انشاي فارسي؛ تهران: وراي دانش، 1388، 104 ص.
• قطع: رقعي 

• موضوع درسي: زبان آموزي
• مخاطب: معلم

• کلمات کلیدي: فن نگارش/ ادبیات فارسي/ انشا و تمرین 

ــر در ذهن خود  ــوب با مفاهیمي که پیش ت ــت؛ آفریدن مكت ــتن نوعي آفریدن اس چکیده: نوش
ــک آن ها را به نگارش در آورده ایم. اگر این آفرینش با تخیل درآمیزد و از زیبایي  ــم و این آفریده ای
ــعي دارد انواع روش هاي  ــد. کتاب »مباني علمي انشاي فارسي« س ــا مي رس بهره بگیرد، به انش
علمي و ساده ي انشانویسي، روش هاي علمي تدریس انشا، روش هاي نوین آموزش انشا، و انواع 

روش هاي فردي یا گروهي انشانویسي را آموزش  دهد.
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313. کچاني حصاري، حجت؛ مباني علمي خواندن فارسـي؛ تهران: وراي دانش، 1388، 
70 ص.

• قطع: رقعي 
• موضوع درسي: زبان آموزي

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: خواندن/ نظام آموزشي ایران/ امال/ انشا 

چکیده: نهادینه کردن و ترویج آموزش زبان و ادبیات، یكي از اصلي ترین وظایف نظام آموزشي 
ــي- یادگیري، نقش مهمي را در  ــوان یكي از ارکان فرایند یادده ــت. آموزگاران، به عن ایران اس
انتقال زبان و ادبیات فارسي به نسل هاي بعد خواهند داشت. این کتاب در سه محور خواندن، امال 
ــت. هم چنین در این  ــده که هر یک از این بخش ها مبتني بر کار گروهي مجزاس ــا تهیه ش و انش
کتاب با مباحثي مثل آسیب شناسي خواندن، آمادگي الزم در آموزش خواندن، ارزش یابي خواندن 

و... آشنا مي شویم.

314. کواشي، فاطمه؛ متّمم را بهتر بشناسیم؛ تهران/قم: فرتاب/ ظفر، 1390، 144 ص.
• قطع: رقعي 

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

• کلمات کلیدي: آموزش زبان فارسي/ حروف اضافه/ دستور زبان/ ادبیات فارسي 

ــده اند و  ــب با معلومات دوره ی راهنمایي تهیه و تدوین ش چکیده: آموزه هاي این کتاب، متناس
ضمن افزایش شناخت و جهات در تشخیص »حرف اضافه و متمم« در متون نظم و نثر، و ایجاد 
ــعر نو آشنا  ــعر، به ویژه ش ــني، آن ها را با نام برخي از نام آوران عرصه ی ش انگیزه در این گروه س
ــم« و هم چنین تمرین هاي کافي  ــاب داراي 19 نكته درباره ی »حروف اضافه و متم ــد. کت مي کن

است.
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ــیامک ... ]و دیگران[؛ مجموعه سـؤاالت مسـابقات ریاضي کانگورو؛  ــادر، س 315. ق
تهران: مبتكران/ پیشروان، 1390، 160 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: ریاضي

• مخاطب: دانش آموز
ــي و دوره ي راهنمایي/  ــئله و تمرین/ پنجم ابتدای ــوزش ریاضیات/ مس • کلمـات کلیدي: آم

مسابقات ریاضي کانگورو 

ــش مفهومي  ــابقات ریاضي کانگورو« حاوي 270 پرس ــؤاالت مس چکیده: کتاب »مجموعه س
ــریحي است که مي کوشد دانش آموزان سرامد را براي شرکت در آزمون هاي  ریاضي با راه حل تش
ــؤاالت و  ــان آماده کند. هدف این کتاب که حاوي س ــتعدادهاي درخش ورودي مدارس برتر و اس
ــنایي بیش تر دانش آموزان سال های آخر  ــت، آش ــریحي 9 سال اخیر این مسابقات اس ــخ تش پاس
دوره ي ابتدایی و دوره ی راهنمایي و دبیران ریاضي با این مسابقه است تا دانش آموزان مستعد و 

عالقه مند در رقابتي سالم استعداد خود را محک بزنند.

ــالد، کریس؛ مجموعه ی علم شیمي؛ مجید عمیق؛ تهران: مدرسه، 1388، 288  316. آکس
ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: علوم تجربي 

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: اتم ها/ عنصرها/ فلزها/ تغییرات مواد/ واکنش هاي شیمیایي

چکیده: »شیمي« دانش بسیار گسترده اي است که هم شناخت ما را از جهان اطرافمان افزایش 
ــوینده ها  ــیمیایي، رنگ ها، ش مي دهد و هم مواد گوناگوني مانند پارچه هاي مصنوعي، داروهاي ش
ــیمي در آزمایشگاه ها و در کارخانه ها  ــت. از دانش ش ــیمیایي را به ارمغان آورده اس و کودهاي ش
ــتفاده مي شود. مجموعه ي حاضر، با نگاهي به هر دو بخش، دانش آموزان را با دانش شیمي و  اس
ــنهاد مي شوند  ــنا مي کند. هم چنین، آزمایش ها و فعالیت هایي به مخاطبان پیش کاربردهاي آن آش
ــش بپردازند. مجموعه ي حاضر کتاب هاي زیر را  ــیمي دانان به پژوه تا با انجام آن ها، هم چون ش
ــیده اند: اتم ها؛ عنصرها و ترکیب ها؛ فلزها؛ حالت هاي  ــرد که در یک مجلد به چاپ رس دربرمي گی

ماده؛ تغییرات مواد و واکنش هاي شیمیایي؛ اسیدها و بازها.
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ــروزي، رحمت/ بهمن آزاد، مرتضي؛ مجموعه مهارت هاي موفقیت درمدرسـه:  317. فی
ــه، 1388،  ــه و...؛ تهران: مدرس ــت یا مثبت نگري، احترام متقابل، پیروزي در مدرس ــرش مثب نگ

112 ص.
• قطع: رقعي 

• موضوع درسي: علوم تربیتي 
• مخاطب: معلم

• کلمات کلیدي: مثبت اندیشي/ خودباوري/ خویشتن داري/ مهارت هاي تحصیلي 

ــتان تدوین  چکیـده: کتاب حاضر که براي مطالعه ي دانش آموزان دوره هاي راهنمایي و دبیرس
شده است، شامل مجموعه مطالبي براي موفقیت و پیشرفت در زندگي، و به خصوص فعالیت هاي 
ــاده و جذاب کتاب، عالوه بر تقویت نگرش هاي مثبت، مخاطبان را با  ــت. مطالب س تحصیلي اس
ــنا مي کند. کتاب در پنج بخش با این عناوین  روش ها و مهارت هاي انجام موفقیت آمیز کارها آش
ــت: نگرش مثبت یا مثبت نگري؛ احترام متقابل؛ مهارت هاي تحصیلي و تنظیم  ــده اس تدوین ش

وقت؛ تقلب در مدرسه؛ ارزش ها.

ــازماني در  ــیني، تقي؛ مدرسـه ي هوشـمند: کاربرد هوش هاي چندگانه ي س 318. آقاحس
مدیریت مدارس؛ اصفهان: نوشته، 1389، 178 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم/ مدیر
ــه ي  ــش/ هوش هاي چندگانه/ کالس داري/ مدرس ــس/ مدیریت دان • کلمـات کلیدي: تدری

هوشمند

ــت که در آن یاددادن و یادگیري در سه سطح فردي،  ــمند نهادي اس ــه ي هوش چکیده: مدرس
ــازماني به صورت منسجم و یكپارچه صورت مي گیرد. در چنین سازمان هایي، مدیر،  گروهي و س
معلمان و کارکنان همواره به تولید دانش مي پردازند، مهارت هاي حرفه اي خود را تقویت مي کنند، 
ــازماني را افزایش مي دهند و ارزش افزوده  ــكاري و انتقال تجارب به یكدیگر، تجربه ي س ــا هم ب
ــایي مؤلفه هاي سازمان هاي آموزشي هوشمند  به وجود مي آورند. هدف از تألیف این کتاب، شناس
ــازماني موجود  ــتفاده از دانش س ــمندتر کردن آن ها با اس و ارائه ي راهكارهاي عملي براي هوش
ــكل گرفته که عنوان هاي برخي مباحث آن از این قرارند: تحلیل  ــت. کتاب در هفت فصل ش اس
تئوریک مدارس؛ ماهیت سازماني مدارس؛ نظریه ي هوش سازماني؛ مفهوم هوش هاي چندگانه ي 

سازماني؛ تأملي بر مفاهیم بهبود و اثربخشي در مدارس.
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ــف، میرمحمد؛ مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سـالم؛ تهران: مبتكران/  319. کاش
پیشروان، 1390، 176 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم/ والدین 
ــاالن/  ــالم/ ورزش/ بازي/ جوانان/ بزرگ س ــت/ تفریحات س • کلمـات کلیـدي: اوقات فراغ

سالمندان/ معلوالن 

ــاعات  ــت. مؤلف آن به مقوله ی اوقات فراغت و ایام و س چکیده: این کتاب داراي ده فصل اس
ــرفت هاي فناورانه روزبه روز افزایش یافته است،  ــعه ی صنعت و پیش ــان ها که با توس بیكاري انس
ــب  ــكل گیري متناس ــت و ضرورت اوقات فراغت در ش ــي اهمی ــد با بررس ــردازد و می کوش مي پ
سبک هاي زندگي افراد جامعه، ابعاد گوناگون مدیریت و برنامه ریزي فعالیت هاي فراغتي، ورزشي 
ــر  ــي قرار دهد و زوایاي مختلف آن را تا جایي که میس ــالم را مورد بحث و بررس و تفریحات س
ــت متناسب با سرفصل هاي پیش بیني شده براي این مقوله در حیطه ی مدیریت تربیت بدني و  اس

علوم ورزشي بشكافد.

320. هارتني، الیزابت؛ مدیریت فشـار  عصبي معلمان؛ پریچهر هیرادفر؛ تهران: صورتگر، 
1390، 214 ص.

• قطع: رقعي 
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم/ دانشجویان تربیت معلم 
• کلمات کلیدي: فشار رواني معلمان/ علوم تربیتي/ فشار رواني کار/ شیوه ی آموزش 

ــیوه هاي آموزشي در کشورهاي مختلف با یكدیگر تفاوت فاحش دارند. رایانه  چکیده: امروزه ش
ــي در امر آموزش ایفا  ــي مهم و اساس ــي از راه هاي دور و نزدیک نقش و ابزارهاي مدرن آموزش
ــت که نقش معلم و حاالت جسمي و رواني او در کالس درس  ــده اس مي کنند. به تحقیق ثابت ش
در امر فراگیري و پیشرفت علمي و رواني دانش آموزان تأثیري بسزا دارد. در کتاب حاضر، تعریف 
ــاد آن در معلمان و راهكارهاي مؤثر به  ــار عصبي« و چگونگي ایج ــن، جامع و علمي »فش بنیادی
منظور کاهش این فشار و هدایت انرژي معلم به سوي مسیرهاي درست، منطقي و سازنده بیان 

شده است.



173پايهیششمابتدايی

321. ناکامورا، ریموند ام.؛ مدیریت کالس درس سـالم: انگیزش، ارتباط و انضباط؛ 
حیدر محمدي باغمالیي؛ تهران: طلوع دانش، 1388، 332 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تربیتي 

• مخاطب: معلم 
ــت کالس/ آموزش و  ــالم/ مدیری ــاگردان/ کالس س • کلمـات کلیـدي: معلمان/ روابط با ش

پرورش/ فعالیت هاي فوق  برنامه 

ــا و مهارت هاي الزم را براي مدیریت  ــن کتاب به معلمان کمک مي کند تا راهبرده چکیـده: ای
ــرورش دهند که زندگي  ــیله دانش آموزاني پ ــب کنند تا به این وس ــالم کس یک کالس درس س
ــند. کتاب حاضر که مطالبي درباره ي مواجهه  ــاد، سالم و مؤثري را در کالس درس داشته  باش ش
ــازد با دانش آموزان خود به  ــي در دنیاي جدید دارد، معلمان را قادر مي س ــواري هاي آموزش  با دش
ــوند و خصوصیات شخصي خودشان را در مدرسه  ــیوه هایي ارتباط برقرار کنند تا برانگیخته ش ش
ــیوه هاي قابل درک و قابل استفاده براي تدریس بي نظیر و  ــد دهند. هم چنین کتاب حاوي ش رش
ــت. عنوان هاي برخي مطالب کتاب عبارت اند از: بنیاد کالس درس  مدیریت کارامد نوجوانان اس
سالم؛ ایجاد انگیزه در دانش آموزان کالس سالم؛ ارتباط در کالس سالم؛ انظباط در کالس سالم.

322. عبداللهي، حوریه؛ مرواریدي در صدف کویر: شـهر من کاشـان؛ تهران: منادي 
تربیت، 1389، 148 ص.

• قطع: رقعي
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: ایران/ کاشان/ آثار تاریخي/ آموزش تاریخ

ــاله دارد. کاشان در  ــان است که تمدني 7000 س ــان، مرکز شهرستان کاش ــهر کاش چکیده: ش
ــمه ی »فین« در دو کیلومتري این  فاصله ی 270 کیلومتري از جنوب تهران قرار دارد. وجود چش
ــده که در شكل گیري و پیشرفت تمدن نقش اساسي  ــان به این منطقه ش ناحیه، باعث جذب انس
ــهر وجود دارد؛ از جمله آتشكده ی نیاسر  ــت. آثار تاریخي و دیدني فراواني در این ش ایفا کرده اس
موسوم به آتشكده ی اردشیر متعلق به دوره ی ساساني، باغ فین از اوایل دوره ی صفوي، چشمه ی 
سلیمانیه و تپه هاي سیلک. این کتاب شهر کاشان را در سه بخش به این شرح معرفي کرده است: 

آثار تاریخي شهر کاشان؛ مشاهیر؛ آشنایي با هنر و هنرمندان.
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323.؛ مسـابقه ي ریاضي کانگورو 2010 - 2002 )دوره ي ابتدایي(؛ زهره پندي؛ 
تهران: فاطمي، 1389، 184 ص.

• قطع: رقعي
• موضوع درسي: ریاضي

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: مسابقه ي کانگورو/ آموزش ریاضي/ کاربرد ریاضي/ اعتماد به نفس

ــرکت کنندگان به  ــت. به عبارت دیگر، به همه ي ش ــابقه ي کانگورو بدون برنده اس چکیده: مس
ــرکت کنندگان جوایزي اهدا  ــورها به همه ي ش ــود. در بعضي کش ــته مي ش عنوان برنده نگریس
ــرگرم کننده اي در آن روز براي آنان ترتیب مي دهند. کساني که بهترین  ــود و برنامه هاي س مي ش
نتایج را مي آورند، بعداً جوایزي را دریافت مي کنند. کشور ما نیز از سال 2009 با نمایندگي باشگاه 
دانش پژوهان جوان به عضویت در این مسابقه پذیرفته شده است. هدف اصلي این مسابقه ارتقاي 
درک ریاضي دانش آموزان و رشد توانمندي آنان براي لذت بردن از فعالیت هاي هوشمندانه است. 
هم چنین، نشان دادن اهمیت آموزش ریاضي در تمام دنیا، تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان در 
یادگیري ریاضي، و کمک به آنان در درک کاربرد ریاضي در فعالیت هاي روزانه و قوانین طبیعي، 

جزو اهداف این مسابقه است.

324. کواشي، فاطمه؛ مسند را بهتر بشناسیم؛ تهران: فرتاب/ ظفر، 1390، 144 ص.
• قطع: رقعي 

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

• کلمات کلیدي: آموزش زبان فارسي/ مسند/ دستور زبان/ ادبیات فارسي 

ــي متفاوت سعي دارد نكات دستوري زبان فارسي را آموزش  چکیده: کتاب حاضر با نگاه و روش
ــكالت یادگیري دانش آموزان دوره ی راهنمایي و  ــاي مش دهد؛ آموزش هایي که مي توانند راه گش
ــند. در این کتاب، ضمن بحث هاي کلیدي درباره ی »افعال اسنادي« و »مسند«،  فراتر از آن باش
ــورد ادبیات در  ــایندي در م ــده اند که هم گویاي مطالب اند و هم حس خوش ــي ارائه ش مثال های
ــعار شاعران معاصر گزینش شده اند. کتاب داراي  مخاطب ایجاد مي کنند. مثال ها عمدتًا از بین اش

12 نكته ی کلیدي و تمرین هاي کافي است.
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325. بال، جكي ...]و دیگران[؛ مفاهیم پایه در علوم تجربي)مجموعه(؛ حسین دانش فر 
...]و دیگران[؛ تهران: فاطمي، 1387-89، 26 ج.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: علوم تجربي

• مخاطب: دانش آموز
ــي/ نور/ جاذبه ي  ــي/ امواج/ دما/ نیروي مغناطیس ــیته/ انرژي اتم • کلمـات کلیدي: الكتریس
گراني/ آغازیان/ باکتري ها/ بدن انسان/ سلول/ محیط زیست/ بهداشت/ گیاهان/ جانوران/ فضا/ 
ــان/ زلزله/ زمین شناسي/ سنگ ها/ مواد معدني/ کیهان/ ستارگان/ منظومه ي  آب و هوا/ آتش فش

شمسي/ شیمي/ ماده

چکیده: در این مجموعه کتاب، هدف آشنایی خوانندگان با مفاهیم اصلی و پایه ای علوم تجربی 
بوده است. موضوعات کتاب در چهار بخش کلی دنیاي زنده، ماده و تغییرات آن، انرژي و زندگي 
ــندگان، هر کتاب را به صورت یک  ــته بندی شده است. نویسنده یا نویس ــتگاه ما دس و زمین زیس
جنگ بسیار متنوع فراهم آورده اند و مطالب را به شكل های گونا گون به خواننده عرضه کرده اند. 
ــود:  ــامل این عناوین می ش ــبتًا بزرگ ش ــت و این مجموعه  ی نس حجم هر کتاب 32 صفحه اس
ــیته؛ انرژي هسته اي؛  ــاف هاي فضایي؛ الكتریس ــان ها؛ آغازیان و قارچ ها؛ اکتش آب وهوا؛ آتش فش
ــتن؛ سرگذشت زمین؛  ــالم زیس ــي؛ تغییر گونه ها؛ زمین لرزه؛ س ــان؛ بوم شناس باکتري ها؛ بدن انس
ــیمي؛ صوت؛ کیهان؛ گرما؛ گیاهان؛ ماده؛ مغناطیس؛ منظومه ي  ــنگ ها و کاني ها؛ ش ــلول؛ س س

شمسي؛ نقشه برداري از زمین؛ نور؛ نیرو ها و گرانش
 

ــه، 1388،  326. پندي، زهره؛ دانش پایه ي ریاضي: مقسـوم علیه و مضرب؛ تهران: مدرس
100 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: ریاضي

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: آموزش/ ریاضي/ مقسوم علیه/ مضرب

ــت، مفاهیم  ــعي کرده اس ــنده س ــگارش یافته و نویس ــر در 12 فصل ن ــاب حاض چکیـده: کت
ــا و فعالیت هاي متنوع ارائه دهد.  ــرب« را به صورت عمیق تر و با مثال ه ــوم علیه« و »مض »مقس
ــتعد  ــان کتاب معلمان دوره ي ابتدایي، دبیران ریاضي دوره ي راهنمایي، دانش آموزان مس مخاطب
ــجویان مراکز تربیت معلم هستند. عناوین  ــتان و دانش دوره ي راهنمایي، دانش آموزان اول دبیرس
فصل ها از این قرارند: ضرب و تقسیم اعداد طبیعي؛ بخش پذیري؛ عدد اول؛ تجزیه ي اعداد؛ یافتن 
مقسوم علیه هاي یک عدد و تعداد آن ها؛ ب.م.م؛ مضرب هاي یک عدد؛ ک.م.م؛ حساب پیمانه اي؛ 

حل مسئله در اعداد طبیعي؛ الگوهایي در اعداد طبیعي.
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ــران: تیمورزاده/ طبیب،  ــدي؛ ته 327. مورـ مالینوس، جنیفر؛ من ناشـنوا هسـتم؛ الهام اس
1388، 36 ص.
• قطع: خشتي

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

• کلمات کلیدي: ناشنوایي/ زبان ایما و اشاره/ معلولیت

ــت که خیلي از کارهاي شخصي اش را  ــاله و ناشنواس چکیده: در این کتاب، الهام دختري ده س
خودش انجام مي دهد. او عضو تیم والیبال مدرسه است و خواندن را هم خیلي دوست دارد. الهام 
ــتفاده مي کند. زنگ تفریح، الهام و  ــنود، از سمعک اس ــه براي این که مطالب را بهتر بش در مدرس
ــتانش دور هم جمع مي شوند و به زبان اشاره با هم صحبت مي کنند. هدف از نگارش کتاب  دوس
حاضر، آشنایي مخاطبان با پدیده ي ناشنوایي و دنیاي ناشنوایان است. در پایان کتاب فعالیت هایي 

براي کودکان و اطالعاتي درباره ي ناشنوایي براي بزرگ ساالن درج شده است.

328. لوت، سارا ...]و دیگران[؛ منابع انرژي )مجموعه ی 8 جلدی(؛ رضا کریمي؛ تهران: 
قدیاني، 1388، 254 ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: علوم تجربي 

• مخاطب: دانش آموز
ــرژي آب/ چرخه ي آب/ نیروگاه آبي/ زغال  ــتخراج نفت/ ان • کلمات کلیدي: منابع انرژي/ اس
سنگ/ انرژي باد/ توربین هاي بادي/ استخراج گاز طبیعي/ انرژي خورشید/ سلول هاي خورشیدي/ 

بحران انرژي/ سوخت هاي فسیلي/ انرژي هسته اي/ انرژي آب ها/ انرژي پاک 

چکیده: در این مجموعه نویسندگان درصددند تا منابع مختلف انرژی را با زبانی ساده به خواننده 
کودک و نوجوان معرفی کنند. این کتاب عالوه بر مجموعه ی هشت جلدی، به صورت مجزا نیز 
ــته ای، نفت، انرژي آبي، زغال سنگ، انرژي بادي، گاز، انرژي  ــیده است. انرژي هس به چاپ رس

خورشیدي و انرژي در دنیاي فردا عناوین هر یک از کتاب های این مجموعه هستند. 
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ــلید، کریس؛ مـواد و کاربردهاي آن ها )مجموعه(؛ رضا کریمي؛  329. بالرد، کرول/ اکس
تهران: قدیاني، 1388، 5 ج.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: علوم تجربي 

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: مواد/ کاربرد مواد/ ابریشم/ خاک/ فلزات/ آلیاژ/ کاغذ/ الستیک

ــه ی مواد و کاربردهاي آن ها چنان که از عنوان برمی آید، با خواص و کاربرد  چکیـده: در مجموع
ــویم. مخاطبان اصلي این کتاب ها  ــم، خاک، فلز، کاغذ و الستیک آشنا می ش موادی مانند ابریش
ــال هاي پایاني دبستان هستند. در کتاب ابریشم، به چنین پرسش هایی پاسخ داده  دانش آموزان س
ــم از کجا مي آید؟ کرم ابریشم چگونه ابریشم مي سازد؟ ابریشم چه کاربردهایي  ــود: »ابریش می ش
دارد؟ و چاپ ابریشمي چیست؟« خوانندگان مي توانند پاسخ پرسش های خود را با خواندن مطالب 
ــت آورند. در پایان کتاب وب سایت  ــاهده ي تصاویر رنگي، به دس ــاده و روان این کتاب و مش س

مربوط به موضوع معرفي شده و واژه نامه و نمایه نیز آوردمده است. 

330. گیلیان، ولف؛ موشکافي در هنر؛ هادي تقوي؛ تهران: نظر، 1387، 48 ص.
• قطع: رحلي

• موضوع درسي: هنر
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: تابلوي نقاشي/ آثار هنري/ تاریخ هنر/ نگاه کردن

ــف قصه ها و مضامین دروني هر  ــتاني دارد. با کش ــي یا اثر هنري داس چکیده: هر تابلوي نقاش
ــي و اطرافمان تغییر مي دهد.  ــرد که نگاه ما را به زندگ ــي در پیش روي ما قرار مي گی ــر، دنیای اث
دست یابي به دانش درک آثار هنري، با تجزیه و تحلیل آثار مهم در تاریخ هنر و نگاه کردن مداوم 
ــناخت اهمیت آن، اگر از هنگام  ــود. گفت وگو درباره ي آثار هنري و ش به آثار هنري ممكن مي ش
ــیع تري از جهان همراه مي شود. نگارنده در کتاب حاضر  ــود، با درک وس کودکي براي ما آغاز ش
ــت و خوب نگاه کردن را مي آموزد، به  به مخاطبان، به خصوص کودکان و نوجوانان، روش درس
ــبت به آثار هنري تغییر یابد. موضوعات کتاب عبارت اند از: به باال نگاه  گونه اي که نگاه آن ها نس
کن، به پایین نگاه کن، به بیرون نگاه کن، به داخل نگاه کن، به پشت نگاه کن، از نزدیک نگاه 
کن، به اطراف نگاه کن، دوباره نگاه کن، خیره شو و نگاه کن و... نویسنده، بر اساس هر موضوع 

یكي از آثار هنري دنیا را تحلیل کرده است.
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331. شاماني، محمدعلي؛ مهارت نوشتن؛ تهران: نسیما، 1388، 72 ص.
• قطع: وزیري

• موضوع درسي: زبان آموزي
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: نویسندگي/ راهنماي آموزشي/ انشانویسي/ مقاله/ گزارش

ــتن انشا، داستان، خاطره، مقاله، گزارش و... به همراه تمرین هایي به  چکیده: در این کتاب نوش
ــده تا  ــته هایي از افراد متعدد براي نمونه آورده ش ــود و نمونه ی نوش نوجوانان آموزش داده مي ش

دانش آموزان با مطالعه ي نوشته ها، دست به قلم ببرند و از نوشتن نهراسند.

ــادي، امیر؛ مهارت هـاي اجرایي در مدرسـه:  ــان نجف آب ــد/ جهانی ــدي، احم 332. عاب
ــي؛  ــناخت در انجام تكالیف درس ــازمان دهي، مدیریت زمان، توجه، حافظه و فراش برنامه ریزي، س

اصفهان: برترین اندیشه، 1389، 186 ص.
• قطع: وزیري

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

ــناختي/ برنامه ریزي/  ــي/ توانایي هاي ش ــاي اجرایي/ علوم تربیت • کلمـات کلیـدي: مهارت ه
فراشناخت

ــتند که کودکان براي یادگیري هاي  چکیـده:  »مهارت هاي اجرایي«، از جمله توانایي هایي هس
ــناختي و  ــه اي از توانایي هاي عالي ش ــا، مجموع ــد. این مهارت ه ــه آن ها نیازمندن ــه اي ب مدرس
ــامل خودگرداني، خودآغازگري، برنامه ریزي، انعطاف شناختي، حافظه ي  ــتند، ش ــناختي هس فراش
ــازمان دهي، ادراک پویا از زمان، پیش بیني آینده و حل مسئله که در فعالیت هاي روزانه  کاري، س
ــد. کتاب حاضر به منظور معرفي  ــه اي به دانش آموزان کمک مي کنن و تكالیف یادگیري و مدرس
ــاده در هفت فصل فراهم آمده که برخي مباحث آن از این قرارند:  مهارت هاي اجرایي به زبان س
ــالت مهارت هاي اجرایي؛ مداخالت  ــاي اجرایي؛ ارتباط بین ارزیابي و مداخ ــروري بر مهارت ه م
ــي؛ مهارت هاي اجرایي در  ــي کودکان داراي نقص در مهارت هاي اجرای ــناختي ـ آموزش روان ش

کودکان و نوجوانان داراي نیازهاي خاص. 



179پايهیششمابتدايی

333. دهستاني، منصور؛ مهارت هاي زندگي؛ تهران: جیحون، 1387، 4 ج.
• قطع: رقعي 

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 
• مخاطب: معلم

• کلمات کلیدي: مهارت هاي زندگي/ مهارت هاي اجتماعي/ هدف/ تصمیم گیري/ برنامه ریزي/ 
راه و رسم زندگي/ اعتماد به نفس/ عزت نفس/ خویشتن داري/ ارتباط/ عشق ورزي

چکیده: »مدل 4 اچ« یكي از مدل هاي جامع آموزش مهارت هاي زندگي است که هدف اصلي 
ــا و توانایي هایي براي  ــبت به زندگي و تقویت مهارت ه ــي، نگرش و عملكرد نس ــر آگاه آن تغیی
ــاس این  ــت. چهار مجلد این مجموعه بر اس زندگي موفق تر در عرصه هاي فردي و اجتماعي اس
ــته شده است. نویسنده در نخستین مجلد هدف گذاري در زندگي و چگونگي دست یابي  مدل نوش
به آن، حل مسئله، تصمیم گیري مؤثر، برنامه ریزي و سازمان دهي، تفكر نقادانه، تاب آوري و عزت 
ــتفاده ي خردمندانه از منابع، مشاهده، ثبت و نگه داري اطالعات و بسترسازي یادگیري  نفس، اس
ــد خودانگیزي، کار گروهي، مهارت هاي  ــت. در جلد دوم مباحثی مانن ــورد بحث قرار داده اس را م
کسب وکار، رهبري، مسئولیت پذیری و مشارکت در امور خیریه مورد گفت وگو قرار گرفته است. در 
جلد سوم که بر مهارت هاي فردي متمرکز است، نویسنده کوشیده با رعایت الگوها و هنجارهاي 
ــت از مهارت هایی مانند عزت نفس، مسئولیت پذیري  ــتفاده ی درس زندگي اجتماعي ایرانیان، اس
فردي، خودآگاهي، مدیریت احساس، خودنظمي، سالمت فردي و الگوي زندگي سالم، رویارویی 
با استرس و پیش گیري از بیماري ها را بیان کند. در جلد چهارم نیز با تمرکز بر مهارت هاي ارتباط 
فردي و اجتماعي، درصدد برآمده است رعایت الگوها و هنجارهاي زندگي اجتماعي، راهكارهاي 

عملي و کاربردي مبتني بر این مهارت ها را در زندگي فردي و اجتماعي به بحث بگذارد.

ــفیعي، الهام؛ مهارت هاي غلبه بر خشـم، افسـردگي و اضطراب امتحان؛  334. ش
تهران: فائق/ مبتكران، 1390، 80 ص.

• قطع: رقعي 
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

• مخاطب: معلم 
ــت رواني/ آموزش مهارت هاي  ــردگي/ ترس از امتحان/ بهداش ــم/ افس • کلمات کلیدي: خش

زندگي 

چکیده: انسان امروزي بسیار بیش تر از انسان هاي دهه هاي پیشین با مسائل و مشكالتي چون 
ــماني و رواني دست به گریبان است.  ــردگي، اضطراب، پرخاشگري و انواع بیماري هاي جس افس
زندگي در جهان امروزي به قدري پیچیده است که هر انساني را دچار سردرگمي مي کند. در واقع، 
ــت  ــت در زندگي آگاهي و مهارت هاي ظریف تري را مي طلبد که با مطالعه و تجربه به دس موفقی
ــني و قدم به قدم مهارت هایي را  ــت که به روش مي آیند. این کتاب از جمله کتاب هاي کاربردي اس
ــما را قادر خواهد ساخت، به بهترین شیوه برخي از مشكالت و چالش هاي  آموزش مي دهد که ش

زندگي را از پیش رو بردارید.
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ــر پژوهش هاي فرهنگي، 1388، 16  ــادي، محمود؛ مهندس ترافیک؛ تهران: دفت 335. برآب
ص.

• قطع: رقعي
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي 

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: شغل یابي/ مهندسي ترافیک/ ادبیات نوجوانان/ مهارت هاي زندگي

چکیده: انسان براي برآوردن بیش تر احتیاج هاي خود، به جابه جایي و رفت وآمد نیاز دارد. امروزه 
ــیله ی نقلیه ی موتوري انجام مي گیرد. وسایل نقلیه براي حرکت به  ــان غالبًا با وس جابه جایي انس
راه احتیاج دارند. براي راحت تر و ایمن تر شدن رفت وآمد و سفرها، انسان ناگزیر است برنامه ریزي 
ــهرها و جاده ها  ــد و تردد را در ش ــي طراحي کند و به طور کل آمدوش کند، راه ها را با علم مهندس
ــت که به کمک آن انسان مي تواند ایمن تر، راحت تر و  ــي ترافیک علمي اس مدیریت کند. مهندس

ارزان تر رفت وآمد کند.

ــیوا؛ مي خواهم با همه دوسـت باشم؛ تهران: نسل نو اندیش، 1389، 24  336. مبیني، ش
ص.

• قطع: خشتي
• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: برقراري ارتباط/ دوست یابي/ روابط اجتماعي

ــک موفقیت هایي را نیز به  ــالم با دیگران که بي ش چکیده: برقرار کردن رابطه ي صمیمي و س
همراه دارد، چندان آسان نیست و نیازمند دانستن راهكارها و رعایت نكاتي است؛ نكاتي هم چون: 
ــان دادن تمایل براي برقراري  ــودن، درک متقابل، مهربان بودن، نش ــته ب هنر گوش دادن، آراس
ــت خوب و نیز  ــاده راه هاي برقراري ارتباط، ویژگي هاي دوس رابطه و ... در این کتاب به زبان س
ــده در کتاب، به یادگیري این  ــده است. تكرار و تمرین نكات ذکر ش ــت یابي درج ش نحوه ي دوس

اصول کمک مي کند.
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337. جوادیان، مسعود؛ میراث فرهنگي؛ تهران: محراب قلم، 1389، 28 ص.
• قطع: رحلي

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: آثار تاریخي/ باستان شناسي/ جیرفت/ ایالم/ شهر سوخته/ آموزش تاریخ

ــتان  ــده اند. مردمان باس ــتان یافته ش ــیاري از آثار تمدن »جیرفت«، در یک گورس چکیده: بس
درباره ي مرگ داراي اندیشه ها و عقاید عجیبي بودند. آنان به معاد اعتقاد داشتند، اما مي پنداشتند 
ــایل شخصي خود نیاز خواهند داشت. بنابراین وسایل مورد  که مردگان در زیر خاک به غذا و وس
ــاد آن ها در گور مي نهادند. مخاطبان با مطالعه ي این کتاب و مشاهده ي  ــان را در کنار اجس نیازش
تصویرهاي رنگي آن، با آثار و اشیاي باستاني در جیرفت، ایالم، سیلک کاشان، تپه حصار دامغان 
ــوند و درمي یابند که باستان شناسان چه تالش هایي براي  ــوخته ي سیستان آشنا مي ش و شهر س

احیاي این آثار باارزش انجام مي دهند.

ــره؛ میراث فرهنگي ایرانیان به روایت مـوزه ی ملي ایران؛ تهران:  ــرخ، زه 338. پری
کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1387، 234 ص.

• قطع: خشتي
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: موزه ي ملي ایران/ آثار تاریخي/ موزه ي ایران باستان

ــتان« که آثار پیش  چکیده: موزه ي ملي ایران دو موزه ي جداگانه دارد: یكي »موزه ي ایران باس
ــالمي« که آثار دوران اسالمي  ــود و دیگري »موزه ي دوران اس ــالم در آن نگه داري مي ش از اس
ــده است. نوجوانان با مطالعه ي این کتاب با آثار تاریخي ایران  ــته ش ایران در آن به نمایش گذاش
ــنا مي شوند و مختصر اطالعاتي  ــالمي در موزه ي ملي ایران آش ــتان، هم چنین آثار دوران اس باس
درباره ي تاریخ، فرهنگ، هنر، و شیوه ي زندگي مردماني به دست مي آورند که قرن ها در سرزمین 
ــري و فرهنگي موزه ي  ــاب بخش ها و واحدهاي علمي، هن ــران زندگي کرده اند. هم چنین کت ای
ــنگي، بخش کتیبه و... را براي اطالع  ــي هم چون بخش مرمت، بخش پژوهش هاي پارینه س مل

مخاطبان معرفي مي کند.
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ــان: میرزا کوچک خان؛ تهران: مدرسه، 1387، 96  339. گیویان، عصمت؛ چهره هاي درخش
ص.

• قطع: پالتویي 
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(

• مخاطب: دانش آموز/ معلم 
• کلمات کلیدي: میرزا کوچک خان/ نهضت جنگل 

چکیده: آسایش عموم و نجات طبقات زحمتكش ممكن نیست، مگر به تحصیل آزادي حقیقي 
ــالم و  ــاني، بدون تفاوت در نژاد و مذهب آنان. هدف هاي ما اصول زندگي س ــاوي افراد انس و تس
حاکمیت آن به واسطه ي منتخبان ملت، اخراج نیروهاي بیگانه، برقراري امنیت و رفع بي عدالتي، 
ــور است،  ــت. میرزا مراقب بود هدف اصلي را که حفظ کش ــتبداد اس و مبارزه با خودکامگي و اس
ــروع کرد، مثل حاال حزب و گروه و  ــد. وقتي او نهضت جنگل را ش ــته باش ــه در نظر داش همیش
آگاهي هاي سیاسي نبود. بیش تر مردم سرگرم زندگي معمولی خود بودند... شاید بهترین استادش 
ــم مبارزه را هم از میان همان  ــان خیلي عالقه مند بود و راه و رس ــین )ع( بود که به ایش امام حس
ــرده بود. نوجوانان در این کتاب با زندگي و تالش هاي میرزا کوچک خان جنگلي  ــا پیدا ک روضه ه
)1340-1298 هـ . ق( و اهداف وي درباره ي راه اندازي نهضت جنگل به شیوه ي روایت داستاني 

آشنا مي شوند.

340. اسپنسر، مارتین؛ میني بسکتبال؛ محمد پورمقدم؛ اصفهان: نوشته، 1387، 165 ص.
• قطع: وزیري 

• موضوع درسي: تربیت بدني 
• مخاطب: معلم

• کلمات کلیدي: میني بسكتبال/ مربیگري/ آموزش

ــده ي بازي  ــًا صورت تعدیل ش ــمي، اساس ــكتبال« به عنوان یک بازي رس چکیده: »میني بس
ــت تا نیازهاي کودکان را تأمین کند. فلسفه ي این بازي کاماًل روشن  ــكتبال بزرگ ساالن اس بس
ــرایط جسماني و ذهني آنان  ــت. نباید کودکان را به نوعي بازي مجبور کرد که با ش ــاده اس و س
متناسب نیست. بلكه باید بازي بزرگ ساالن را با کودکان و شرایط آنان سازگار و منطبق ساخت. 
ــن و مهارت هاي بازي میني  ــتان ها و مدارس با قوانی ــن کتاب مربیان مهدکودک ها، و دبس در ای
بسكتبال آشنا مي شوند. مخاطبان مي توانند بر اساس نیاز خود و گروهي که در آن کار مي کند، به 

بخش مورد نظر خود در کتاب مراجعه کنند و قوانین مربوطه را فرابگیرند. 
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341. پارسي نژاد، کامران ...]و دیگران[؛ نام آوران ایران )مجموعه(؛ مشهد: به نشر، 1387، 
5 ج.

• قطع: خشتي 
• موضوع درسي: زبان آموزي

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: زندگي نامه/ مولوي/ شیخ بهایي/ ناصرخسرو/ سعدي/ محمدتقی بهار

ــت و زندگی  ــودک و نوجوان را با سرگذش ــام آوران ایران، خواننده ی ک ــه ی ن چکیـده: مجموع
ــا می توان به  ــد. از این کتاب ه ــنا می کن ــی آش ــور ایران و زبان فارس ــنای کش چهره های نام آش
جاالل الدین محمد مولوي، شیخ بهایي، ناصر خسرو قبادیاني، سعدي، محمد تقي بهار اشاره کرد. 

342. کاویاني، زینب؛ نسبت و تناسب؛ تهران: مدرسه، 1389، 92 ص.
• قطع: وزیري

• موضوع درسي: ریاضي
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: نسبت و تناسب/ آموزش ریاضي/ آزمون و تمرین

چکیده: معلمان گاهي براي در آغاز مبحث جدید نگران اند که نتوانند موضوع را به دانش آموزان 
ــث جدید ترس دارند. یكي از  ــدن با مبح ــد؛ یا به عكس، گاهي دانش آموزان از روبه رو ش بفهمانن
راه حل هاي این دو مشكل آن است که دانش آموزان از موضوع درس آگاهي نداشته باشند. معلم 
ــس از آن، وقتي دانش آموزان به خوبي  ــت یا بازي ذهن آنان را درگیر کند و پ ــدا با یک فعالی ابت
ــت. کتاب حاضر با  آن فعالیت یا بازي را درک کردند، اعالم کند که این درس جدیدمان بوده اس

معرفي چند فعالیت مي خواهد به دانش آموز درک بهتري از »نسبت و تناسب« بدهد.
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343. بوشان، جورج؛ نظریه ی برنامه ی درسي؛ محرم آقازاده؛ تهران: آییژ، 1390، 200 ص.
• قطع: وزیري 

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

• کلمات کلیدي: نظریه پردازي/ طرح برنامه ي درسي/ اندیشه ورزي/ برنامه ی درسي 

ــي، خواننده را در نه فصل به اندیشیدن درباره ي برنامه ي  چکیده: کتاب نظریه ي برنامه ي درس
ــي به مثابه مسئله اي آموزشي مورد  ــي دعوت مي کند. در فصل اول: نظریه ي برنامه ي درس درس
ــه نظریه پردازي،  نظریه ي آموزش وپرورش،  ــث قرار مي گیرد. فصل هاي دوم تا پنجم کتاب ب بح
ــم طرح  ــي مي پردازد. در فصل شش ــي و ارزش در نظریه ي برنامه درس ــه ي برنامه ي درس نظری
ــي و در فصل هفتم مهندسي برنامه ي درسي به بحث گذاشته شده است. به دنبال  برنامه ي درس
ــه ورزي دارند، یعني برنامه ي درسي به  این مباحث، دو دغدغه ي اصلي که امروز هم اعتبار اندیش

مثابه یک رشته ي مطالعاتي و تدوین یک نظریه ي برنامه ي درسي پیش رو نهاده شده اند.

344. اسكندري، اعظم؛ نغمه ی قلم: شیوه اي نوین در آموزش خط نستعلیق؛ تهران: 
کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 1389، 60 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: هنر
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: خط نستعلیق/ راهنماي آموزشي/ خوش نویسي

چکیده: در این کتاب هنرجو به صورت گام به گام با خوش نویسي آشنا مي شود. آموزش با حروف 
ــكل ها، با سطرنویسي و متن نویسي  ــود و پس از آموزش اتصاالت و ش الفبا و مفردات آغاز مي ش
ــق و  ــت و آموزش آن، تنها از طریق ارائه ی  مش ــنتي اس ــي هنري س خاتمه مي یابد. خوش نویس
اشكال گیري توسط استاد صورت مي پذیرد. در این کتاب سعي شده است با اجتناب از آموزش هاي 
سرمشقي و تک بعدي و ابداع شیوه اي جدید در امر آموزش، تمامي اتصاالت، شكل ها، دندانه ها، 
ــود تا هنرجو بتواند با شناختي نسبتًا کامل از خط نستعلیق  ــیده ها و... به صورتي طبقه بندي ش کش

در دوره اي کوتاه از خطي زیبا برخوردار شود.
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ــپیده؛ نقاشـي روي سـفال با مداد رنگي؛ تهران: منادي تربیت، 1389،  345. فتحي، س
84 ص.

• قطع: خشتي
• موضوع درسي: هنر
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: رنگ آمیزي سفال/ آموزش هنر/ ترکیب رنگ

ــفال تهیه شده است. ابتدا  ــي روي س ــنایي مخاطبان با نقاش چکیده: کتاب حاضر، به منظور آش
ــاوت، ترکیب رنگ ها، چرخه ي رنگ  ــاره ي رنگ، تجزیه ي نور و تولید رنگ هاي متف مطالبي درب
ــفال و مواد الزم براي این کار  ــي کردن روي س ــپس چگونگي نقاش و رنگ هاي مكمل آمده و س
ــفال هاي رنگ شده در کتاب نقش بسته و  ــده است. در ادامه تصاویر متعددی از س ــرح داده ش ش
ــت. مخاطبان این کتاب دانش آموزان، دانشجویان و  ــده اس در کنار هر اثر نام صاحبان آن درج ش

مربیان هنري هستند.

346. دنیلسون، شارلوت؛ نقش رهبري معلم در ساختار آموزش؛ وحید معتمدي؛ تهران: 
بین المللي گاج، 1388، 112 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: معلمان/ روابط حرفه اي/ رهبري آموزشي/ مشارکت در مدیریت

ــي فراتر  ــت که مي خواهند نقش ــده اس چکیده: کتاب حاضر براي معلمان و مدیراني طراحي ش
ــه ي خود ایجاد کنند. کتاب در سه  ــازنده در ساختار مدرس ــند و تغییري س ــته باش از تدریس داش
ــت: رهبري معلم: حوزه ي بسیار جدید؛ چگونه رهبري معلم  ــده اس بخش با این عناوین تدوین ش
ــعه ي رهبري معلم. در پایان پیوست و فهرست منابع  ــد؟ و ترفیع و توس به منصه ي ظهور مي رس

آورده شده است.
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347. مودودي، محمدناصر؛ نقشه هاي حسن کچل؛ تهران: منادي تربیت، 1389، 28 ص.
• قطع: رقعي

• موضوع درسي: هنر
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: نمایش نامه ي کودکان/ احترام به بزرگ ترها/ وفاي به عهد/ صبر

ــت که براي کودکان و نوجوانان  ــن کچل« عنوان نمایش نامه اي اس ــه هاي حس چکیده: »نقش
ــورد، احترام به  ــتاب زدگي بي م ــت. پرهیز از ش ــه به راحتي قابل اجراس ــده و در مدرس تدوین ش
ــب براي ضربه زدن به دیگران، احترام به پدر و مادر، وفاي به عهد،  بزرگ ترها، نهي افكار نامناس
ــي، صبر و تحمل، و... برخي از پیام ها و مفاهیمي است که در این نمایش نامه نهفته  عاقبت اندیش

شده اند.

ــران: براي فردا،  ــي، عطاءاهلل؛ نکته هایـي پیرامون تغذیه و تحصیل؛ ته 348. پورعباس
1389، 14 ص.
• قطع: وزیري

• موضوع درسي: علوم تجربي
• مخاطب: والدین

• کلمات کلیدي: شاگردان/ تغذیه/ تحصیل اثربخش/ آموزش علوم

ــب از  ــتري مناس ــت که تالش مي کند بس چکیده: »طب تحصیلي« حیطه اي از دانش طب اس
سالمت جسم و روان براي دانش آموزان فراهم کند، تا ایشان بتوانند تحصیلي اثربخش را تجربه 
ــه ي دانش آموزان، تغذیه و تأمین  ــد. در این کتاب اطالعات مختصر و مفیدي درباره ي تغذی کنن
انرژي، مواد غذایي اصلي، برنامه ي غذایي، هرم غذایي، طراحي وعده هاي غذایي، رابطه ي تغذیه 

و خستگي و رابطه ي تغذیه و خواب آورده شده است.
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ــي؛ نگاه کن؛ توکا ملكي/ فاطمه کاوندي؛ تهران: نظر،  349. گیلیان، ولف/ میكلت ویت، لوس
1387، 7 ج.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: هنر
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: درک هنري کودکان/ زیبایي / نور در نقاشی/ رنگ در نقاشی/ آثار برجسته ی 
نقاشي/ نقاشان بزرگ/ آموزش هنر/ آموزش الفبا/ آموزش اعداد

ــه هنر، خصوصًا  ــودکان و نوجوانان ب ــال چلب توجه ک ــه ی نگاه کن، به دنب چکیـده: مجموع
نقاشی های هنری است. ناشر و نویسنده  این مجموعه را با این هدف فراهم آورده اند که مخاطب 
ــای نسبتًا دقیق تابلوهای  ــاده و ابتدایی، به تماش ــیار س کودک در وهله ی اول با فعالیت های بس
ــیر فعالیت خود، چیزهای  ــمند عادت کند. در وهله ی دوم خواننده می تواند در مس هنری و ارزش
دیگری هم بیاموزد. مثاًل در کتاب نور در هنر، خواننده با دیدن آثار هنری متعدد می آموزد چگونه 
ــنا می سازد. الفبا  ــی خود بهره بگیرد. حیوانات در هنر آن ها را با برخی جانوران آش از نور در نقاش
ــه آموختن عددها یاری  ــت و اعداد در هنر ب ــی اس در هنر، تمرینی برای آموختن حروف انگلیس
می رساند. در کنار این فعالیت جالب، کودکان عالقه مند می توانند اطالعات شناسنامه ای هر تابلو 

از جمله نام آفریینده ی اثر، سال آفرینش و محل نگه داری آن را نیز بدانند. 

ــاي دانش آموزي:  ــه نمایش نامه ه ــر؛ مجموع ــاس، امی ــهدي عب ــر/ مش ــو، منوچه 350. اکبرل
نمایش نامه ي مهمان هاي ناخوانده؛ تهران: مدرسه، 1389، 96 ص.

• قطع: پالتویي
• موضوع درسي: هنر

• مخاطب: دانش آموز/ معلم
• کلمات کلیدي: نمایش نامه ي دانش آموزي/ کار گروهي/ آموزش هنر

ــكل کارگاهي  ــه نمایش نامه براي اجراي در مدارس به ش ــامل س چکیده: مجموعه ي حاضر ش
ــاي جمعي باال رود.  ــاي فردي دانش آموزان در کاره ــیله خالقیت ه ــت تا بدین وس و گروهي اس
ــند، عبارت اند از: تقویت حس  ــي مي توانند داشته باش برایندهاي متفاوتي که این کارهاي نمایش
ــد و توسعه ي  ــتي میان دانش آموزان؛ تقویت نظم و انضباط فردي و گروهي؛ رش همكاري و دوس
ــن بازي تعزیه« و  ــان؛ و... »مهمان هاي ناخوانده«، »آخری ــس در کودکان و نوجوان ــاد به نف اعتم

»بچه هاي عاشورا« عنوان هاي نمایش نامه هاي این کتاب هستند.
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ــر، مرتضي/ آقاجاني، زري؛ نوآوري در یادگیري با تکالیف درسـي خالق،  351. مجدف
راهنمایي براي آموزگاران، پدران و مادران؛ تهران: امرود، 1389، 84 ص.

• قطع: خشتي
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم/ والدین 
• کلمات کلیدي: تكالیف درسي/ راهنماي آموزشي 

ــامل راهكارها  چکیده: این کتاب که براي مطالعه ي آموزگاران، پدران و مادران فراهم آمده، ش
ــي دانش آموزان و غلبه بر مشكالت در این زمینه به همراه  و نكاتي به منظور انجام تكالیف درس
ــي است. قابل ذکر است ترجمه ي این  ــنایي با 18 راهبرد مؤثر در زمینه ي انجام تكالیف درس آش
ــده و مؤلف سعي کرده با در نظر داشتن  ــي ایران تطبیق داده ش کتاب با ویژگي هاي نظام آموزش
ــته شده است، تحولي در کتاب حاضر به وجود  ــي پائولو نگاش مطالب اصلي کتاب که به قلم نانس

آورد که راهكارهاي آن براي مخاطبان ایراني نیز ناآشنا نباشند.

ــرکت انتشارات فني ایران،  352. لوئیس، باربارا؛ نوجوانان قهرمان؛ ناهید صفائي؛ تهران: ش
1389، 136 ص.
• قطع: وزیري

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

• کلمات کلیدي: قهرمانان/ ادبیات نوجوانان/ زندگي نامه/ مهارت هاي زندگي

چکیده: هرگز در آینه به خود نگاه کرده اید یا تصویر صورتتان را در برکه یا دریاچه دیده اید؟ این 
ــما نیست؛ اما با مطالعه ی آن مي توانید به خیلي چیزها در مورد خودتان پي  تصویر، خود واقعي ش
ببرید. ماجراهاي این کتاب مانند بازتاب چهره ی شما در آینه و آب است. در این کتاب نوجوانان 
با کساني آشنا مي شوند که مشكلي مشابه آن ها داشته و از پس آن ها برآمده اند؛ مشكالتي مانند 
آلودگي، حقوق کودکان، خالفكاري یا حالت های اضطراري. بي شک اگر با دقت جست وجو کنند، 
ــان الهام بخش باشند. این کتاب داراي چهار  ــاني را پیدا کنند که در حل مشكالتش مي توانند کس
ــارزه مي کنند؛ نوجواناني که در  ــت: نوجواناني که با خالفكاري مب بخش اصلي با این عنوان هاس
ــارکت دارند؛ نوجواناني که کارهاي قهرمانانه و دلیرانه انجام مي دهند؛  فعالیت هاي اجتماعي مش
نوجواناني که به دنبال نجات محیط زیست اند. هر بخش با مقدمه اي کوتاه آغاز مي شود و در هر 

بخش نكته هایي هست که نوجوانان مي توانند هرچه بیش تر از آن ها بیاموزند.
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ــندگان؛ نوجوانان و مهارت هاي زندگي: بهداشـت روان نوجوانان  353. گروه نویس
ــهرزاد فتوحي؛ تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1388،  ــادي حامدي آزاد/ ش )مجموعه(؛ ش

3 ج.
• قطع: رحلي 

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

ــت روان/ مثبت اندیشي/ اعتماد به نفس/ خودباوري/ مسئولیت پذیري/  • کلمات کلیدي: بهداش
مهارت هاي زندگي/ زندگي صلح آمیز/ مقابله با خشونت 

چکیده: نگارنده در این مجموعه ی سه جلدی، با استفاده از عناصر و شیوه های گوناگون از جمله 
سرگرمي و تمرین، نوجوانان را با موضوع بهداشت روحی و روانی آشنا می کند. موضوع کتاب اول 
ــت. خودباوري موجب مي شود شاد باشیم، احساس خوش بختي بیش تري کنیم  »خودباوری« اس
ــیم. محور کتاب دوم، موضوع مسئولیت پذیري است. مسئولیت پذیر  ــتان زیادي داشته باش و دوس
ــا ارزش کارهاي خودمان را بدانیم و در انجام کارها، تقصیر خود را بپذیریم. وقتي  ــودن، یعني م ب
ــیم، دیگران مي توانند روي ما حساب کنند. موضوع کتاب گفتمان به جاي  ــئولیت پذیر باش ما مس

زدوخورد، نیز آشنایی با انواع خشونت و راه هاي مقابله با آن هاست. 

354. محبوبي، اعظم؛ ایران من: نوروز؛ تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1388، 40 ص.
• قطع: خشتي 

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي 
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: نوروز/ آیین هاي نوروزي/ تحویل سال/ سیزده به در

ــاي گوناگون تا  ــردن، از نمایش ه ــبز ک ــبزه س ــاي نورزي، از خانه تكاني تا س چکیـده: آیین ه
ــت طبیعت در روز سیزده به در، همه  آتش افروزي، از مهماني رفتن تا عیدي گرفتن، از گرامي داش
ــینه ي آن  ــتند. در این کتاب، ابتدا نوروز و پیش و همه رمز زیبایي و ماندگاري این عید ملي هس
ــال روي حیوانات درج مي شود. در ادامه، آیین هاي  ــده و اطالعاتي درباره ي گردش س معرفي ش
ــال، آداب بعد از آن و سیزده به در بیان مي شود. در پایان قصه ي عمو  ــم تحویل س نوروزي، مراس
نوروز به صورت ناتمام آمده و از مخاطبان خواسته شده است که قصه را به میل خود پایان دهند. 
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ــپیلزبري، ریچارد؛ نیروهاي شـگفت انگیز )مجموعه(؛ مجید  ــالد، کریس/ اس 355. آکس
عمیق؛ تهران: نیكراد، 1388، 3 ج.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: علوم تجربي 

• مخاطب: دانش آموز
ــتاب/ انرژي/ اصطكاک/ نیروي مقاومت/ نیروي جاذبه/ سقوط  ــرعت/ ش • کلمات کلیدي: س

اجسام/ وزن/ جزر و مد 

چکیده: نوجوانان با مطالعه ي این مجموعه، اطالعاتی را درباره نیروي جاذبه، نیروي اصطكاک 
و مقاومت و سرعت و شتاب به دست می آورند. در پایان هر کتاب خواننده با تعدادی از دانشمندان 

فعال در همان عرصه آشنا می شود. 

356. طاقدیس، سوسن؛ و خدا پاسخ داد؛ تهران: کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، 
1388، 28 ص.
• قطع: رحلي 

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

• کلمات کلیدي: محمد پیامبر اسالم/ زندگي نامه/ منافقان/ جنبه هاي قرآني/ داستان 

چکیده: زید احساس تنهایي و دل شكستگي مي کرد. دلش مي خواست کودک مي بود به سوي 
ــت نمي کرد؟! مگر او پیامبر  ــد و در آغوش او پناه مي گرفت. چرا پیامبر از او حمای ــر مي دوی پیامب
ــته هاي  ــرد رفتار مي کرد؟ شكس نبود؟ مگر حرف او را باور نكرده  بود؟ پس چرا تا این حد خونس
ــید. خدایا!... خدایا!... . زید در بیابان به راه افتاد، خدا را صدا کرد و  ــینه اش را مي خراش دل زید، س

خدا پاسخ داد.
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357. زیباکالم، فاطمه؛ وایتهد و تعلیم و تربیت؛ تهران: حفیظ، 1388، 136 ص.
• قطع: وزیري

• موضوع درسي: علوم تربیتي
• مخاطب: معلم

• کلمات کلیدي: آموزش وپرورش/ وایتهد/ هدف ها/ نقش ها/ فیلسوف

ــي، پویایي ذهن امري  ــوف انگلیس ــفي وایتهد )1947-1861(، فیلس ــدگاه فلس چکیـده: در دی
ــي زمینه هاي اندیشه ي وایتهد در نظر  ــهود است و همین نكته را مي توان در بررس ــكار و مش آش
ــفي، بستر مناسبي را براي ظهور  گرفت؛ به طوري که ابعاد و وجوه متنوع و گوناگون علمي و فلس
ــد و آراي او در باب  ــه هاي وایته ــد. در این کتاب زمینه هاي اندیش ــد فراهم آوردن ــدگاه وایته دی
ــت. هم چنین، با توجه به آراي این متفكر و فیلسوف،  ــي و تحلیل شده اس آموزش وپرورش بررس
ــده و سپس با در نظر گرفتن مسائل  ــي هم چون هنر، ادبیات و ریاضیات مطرح ش آموزش دروس
ــت. زمینه هاي اندیشه ي وایتهد،  ــده اس تعلیم و تربیت در ایران، آموزش در این عرصه ها تبیین ش
گرایش به تعلیم و تربیت لیبرال، تأثیر از اندیشه هاي اسپنر، واقعیت به مثابه ي فرایند، شناخت به 
مثابه ي تحول، مراحل تعلیم و تربیت، اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه وایتهد، اهمیت کلیت گرایي 

و... از جمله مباحث کتاب حاضر هستند.

ــیما، ریوتا؛ ورزش ذهن: به همین سادگي؛ ارشاد عظیمي؛ تهران: بین المللي  358. کاواش
گاج، 1390، 184 ص.

• قطع: رقعي 
• موضوع درسي: تفكر و پژوهش

• مخاطب. دانش آموز/ والدین/ مدیر/ مشاور/ دانشجویان تربیت معلم 
ــرورش خالقیت/ مهارت هاي  • کلمـات کلیـدي: تمرین ذهن/ ورزش/ تقویت کارکرد مغز/ پ

حافظه 

ــیله ي مویرگ ها از خون تغذیه مي کند.  چکیده: مغز نیز مانند دیگر اندام ها فعالیت دارد و به وس
پس ورزش منظم ذهني در بهبود فعالیت و خون رساني بهتر به آن مؤثر است. کتاب حاضر براي 
ــت که مي خواهند خالقیت، مهارت هاي حافظه، مهارت هاي  ــده اس ــاني نوشته ش مطالعه ي کس
ــن  ــراري ارتباط خود را باال ببرند واز کاهش توانایي هاي ذهن در اثر باال رفتن س ــي و برق اجتماع
ــان مي توانند آن ها را طي 60 روز و  ــده که مخاطب ــري کنند. در کتاب تمرین هایي درج ش جلوگی
12هفته انجام دهند و به اهداف مذکور دست یابند. به زعم نگارنده فقط با روزي چند دقیقه وقت 

گذاشتن و انجام ورزش هاي ذکر شده در کتاب مي توان به نتایج مطلوب رسید.
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ــهرزاد/ شهبازي، مهدي؛ ورزش، نشاط کودکي راهنماي والدین و  359. طهماسبي، ش
مربیان؛ تهران: بامداد کتاب، 1388، 176 ص.

• قطع: رقعي 
• موضوع درسي: تربیت بدني 

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: ورزش/ کودکان/ آمادگي جسماني/ بازي

چکیده: »بازي و ورزش یكي از عوامل مؤثر در رشد جسماني، اجتماعي، ذهني و عاطفي کودک 
ــت. تقویت عضالت، استحكام استخوان ها و بهبود حواس مختلف در مقوله ي رشد جسماني،  اس
ــد اجتماعي، امكان تجربه و تعامل  ــئولیت در مقوله ي رش ــاس مس ــازگاري با اطرافیان و احس س
مستقیم با محیط و پرورش خالقیت کودک در مقوله ي رشد ذهني و شناسایي نقاط قوت و ضعف 
ــجاعت، خجالت و... در مقوله ي رشد عاطفي کودکان جاي مي گیرند.« در  در مواجهه با ترس، ش
ــت به نكات حائز اهمیت در بازي و ورزش دوران کودکي و عوامل  ــده اس ــعي ش کتاب حاضر، س
ــماني، رواني  ــود: ویژگي هاي جس تأثیرگذار بر کودکان طي هفت فصل با این عناوین پرداخته ش
ــي کودک، یادگیري مهارت هاي حرکتي و عوامل مؤثر برآن؛ یادگیري متفاوت دختران  و اجتماع
ــعه ي مهارت هاي بنیادي با  ــران؛ آموزش مهارت هاي حرکتي برپایه ي حواس مختلف؛ توس و پس

حرکات ورزشي؛ نقش بازي در رشد کودک؛ سنجش آمادگي جسماني کودکان.

360. واس، لویس اس. ار.؛ وزیر دانا؛ ویدا رحیمي نژاد؛ تهران: مدرسه، 1389، 88 ص.
• قطع: پالتویي

• موضوع درسي: زبان آموزي
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: افسانه ها و قصه هاي آموزشي/ تاریخ هندوستان/ آموزش ادبیات فارسي

چکیده: این کتاب شامل مجموعه اي از داستان هاي بیربال، وزیر داناي اکبرشاه، پادشاه مسلمان 
ــمت تقسیم شده است. در قسمت اول مسئله اي مطرح  ــت. هر داستان به دو قس و مقتدر هند اس
ــتان، درس اخالقي آن به تفصیل  ــود و به دنبال آن، راه حل بیربال مي آید. در آخر هر داس مي ش
بیان شده است. این داستان هاي آموزنده به گونه اي نگارش یافته اند که قدرت خالقه ی نهفته ی 

فرد را فعال و تقویت مي کنند.
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361. نیكلسون، سو؛ هدیه هاي هنري؛ محمود مزیناني؛ تهران: پیدایش، 1387، 32 ص.
• قطع: رحلي 

• موضوع درسي: هنر
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: هنر/ کاردستي/ تمدن هاي جهان

ــر آن، با آثار هنري فرهنگ هاي  ــاهده ي تصاوی چکیـده: مخاطبان با مطالعه ي این کتاب و مش
ــنا  ــق گوناگون جهان، هم چون آفریقا، مصر، یونان، روم، هند، چین، ژاپن، اندونزي، و... آش مناط
ــه گام، به خلق آثار هنري  ــده، به صورت گام ب ــوند و مي توانند با اجراي تكنیک هاي قید ش مي ش
ــت بزنند. در کتاب نحوه ي ساخت ماسک آفریقایي،  ــده درکتاب، دس هم چون نمونه هاي درج ش
ــود. در پایان کتاب نیز  ــي و... آموزش داده مي ش ــي، موزاییک روم ــم مصري، گلدان یونان طلس

واژه نامه درج شده است. 

362. آبیار، نرگس؛ هزار و یک شب؛ تهران: پیدایش، 1389، 2 ج.
• قطع: خشتي

• موضوع درسي: زبان آموزي
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: داستان هاي فارسي/ شهرزاد قصه گو/ هزار و یک شب/ ادبیات نوجوانان

ــي نمي داند خالق شخصیت افسانه اي شهرزاد قصه گو کیست؛ ختري زیبا و مهربان  چکیده: کس
ــهریار بود، خواست  که به خود مأموریت داد تا زنان دیارش را نجات دهد. او از پدرش که وزیر ش
ــدر ابتدا مخالفت  ــوار را درمان کند. . پ ــهریار خون خ ــهریار درآورد تا بتواند ش ــا او را به عقد ش ت
ــهریار ازدواج کرد و از همان شب اول، برنامه ی  ــهرزاد با ش ــهرزاد بود. ش کرد؛ اما پیروز نهایي ش
ــتان هاي این مجموعه ی  »قصه درماني « خود را آغاز کرد. در کتاب حاضر برخي از زیباترین داس

بزرگ انتخاب شده و با زباني مناسب نوجوانان آورده شده اند.
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363. مهاجراني، محمد؛ همراه با بهار: حکایت هایي از سـفر امام رضا علیه السـالم 
از مدینه تا مرو؛ مشهد: عروج اندیشه، 1389، 44 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: امام رضا)ع(/ مأمون/ آموزش دیني/ سفر از مدینه به توس

چکیده: مأمون هم چون دیگر خلیفه هاي ستمگر اُموي و عباسي، زبانش زبان زور بود. او نامه اي 
ــتاد و از او خواست از مدینه به سمت  ــت و آن را همراه مأموران نزد امام فرس به امام رضا)ع( نوش
توس حرکت کند. امام رضا)ع( در این سفر از شهرهایي چون، مكه، قادسیه، اهواز، یزد، نیشابور، 
رباط سعد، سرخس و... گذر کردند و در هر یک از این مكان ها، ماجراهایي براي ایشان پیش آمد 
که براي مخاطبان بسیار خواندني است. نثر کتاب ساده و روان و به همراه تصویرهاي رنگي است.

364. فرخ مهر، حسین؛ همگامي ارزش یابي توصیفي با یاددهي - یادگیري؛ اصفهان: 
نوشته، 1388، 80 ص.

• قطع: رقعي 
• موضوع درسي: علوم تربیتي 

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: ارزش یابي/ شاگردان/ ایران

ــد و به حافظه پروري دامن  ــنتي، یاددهي و یادگیري از هم جدا بودن چکیـده: در ارزش یابي س
مي زدند؛ اما ارزش یابي توصیفي زمینه اي است براي تبدیل شدن یاددهي و یادگیري به فرایندي 
ــیده است، ارزش یابي در نظام  که یادگیري پایدار را به ارمغان مي آورد. نگارنده در این کتاب کوش
ــتي هاي آن را نشان دهد و تفاوت آن را با ارزش یابي توصیفي تبیین کند. در ادامه،  ــنتي و کاس س
ــیوه را مطرح  ــرح مي دهد، عملكرد و مراحل کار در این ش ــاي ارزش یابي توصیفي را ش ارزش ه
ــازد، فواید و ویژگي هاي آن را برمي شمارد و راهكارهاي اجراي آن را ذکر مي کند. در پایان  مي س

نیز مقیاس ها و نمونه هایي ارائه مي دهد. 
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ــي، فاطمه؛ همه چیز با یک تا؛ تهران: کانون پرورش فكري کودکان  365. داود آبادي فراهان
و نوجوانان، 1388، 24 ص.

• قطع: خشتي
• موضوع درسي: هنر
• مخاطب: دانش آموز

• کلمات کلیدي: کاردستي با کاغذ/ ارگامي/ سرگرمي/ آموزش هنر

چکیده: از امروز هیچ کاغذي را دور نریزید. از یک تكه ی کوچک گرفته تا صفحه هاي روزنامه 
ــت کنید؛  ــتي درس ــما مي توانید با این کاغذها، کاردس ــا کاغذهاي باطله، همه را نگه دارید. ش ی
گلدان، جامدادي، قاب عكس و هزاران چیز دیگر، آن هم فقط با یک الگوي تا. کتاب حاضر طرز 

استفاده ی بهینه از کاغذهاي باطله را با روش هاي اریگامي آموزش مي دهد.

ــران: محراب قلم،  ــل؛ همه چیز درباره ی علم و سرگذشـت آن؛ ته ــون، بی 366. بریس
1390، 172 ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: علوم تجربي

• مخاطب. دانش آموز/ معلم 
• کلمات کلیدي: تاریخ علم/ آموزش علوم تجربي/ دوره ی آموزش راهنمایي 

چکیده: در این کتاب مطالبي را مي یابید که تشنه ی دانستن آن ها هستید. شناخت جهان هستي 
و فرایند پیدایش آن، اسرار کره ی زمین و حوادث گذشته بر آن تا به امروز، دنیاي مرموز اتم ها و 
ــال پیش روي زمین زیسته اند، خطراتي که از فضا  مولكول ها، انواع جان داراني که از میلیون ها س
ــیب دانشمندان و تالش ها و جان فشاني هاي  جهان ما را تهدید مي کنند، و ماجراهاي پرفراز و نش
آنان براي یافتن پاسخ بسیاري از پرسش هایي که اکنون پاسخ آن ها را مي دانیم، فقط بخش هایي 
ــكیل مي دهند. متن روان و گویاي کتاب، تصویرهاي جذاب و سیر  از موضوعات این کتاب را تش

منطقي و منظم مطالب آن، خواننده را در فهم هر چه بهتر موضوعات کمک خواهند کرد.
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ــش؛ زهرا؛ بازي هاي تقویت خالقیت کودکان: همه مي تونن خالق باشـن  367. جهان بخ
7؛ مشهد: به نشر، 1389، 36 ص.

• قطع: خشتي
• موضوع درسي: تفكر و پژوهش

• مخاطب: دانش آموز/ معلم/ والدین 
• کلمات کلیدي: خالقیت/ بازي و سرگرمي/ پرورش استعداد/ علوم تربیتي 

ــراه جدول زماني و چگونگي  ــد از مجموعه ي حاضر، بازي هایي به هم چکیـده: در هفتمین جل
ــک مي کنند خالقیت کالمي، هوش زباني، درک  ــده اند که به کودکان کم اجراي آن ها مطرح ش
ــاني از آن ها باال  هنري، تفكر نقاد، هوش فضایي، زیبابیني، درک متقابل و درک ارزش هاي انس
ــب  برود. به زعم نگارنده، مخاطبان با اجراي این بازي ها و فعالیت ها اعتماد به نفس بیش تري کس
ــاد خواهند گرفت، و  ــت، چند بازي گروهي ی ــز آن ها باال خواهد رف ــرد، دقت و تمرک ــد ک خواهن

مهارت هاي ارتباطي به دست خواهند آورد.

368. گلنن، ویل؛ هوش هیجاني: راه هایي براي افزایش هوش هیجاني پسـران؛ 
منصوره نیكوگفتار؛ تهران: دانژه، 1388، 192 ص.

• قطع: رقعي
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي 

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: هوش هیجاني/ مهار هیجان/ سالمت رواني/ بهبود روابط اجتماعي/ موفقیت 

تحصیلي و شغلي

ــات و هیجانات خود و دیگران  ــخیص احساس چکیده: مطالب این کتاب درباره ی چگونگي تش
است و این که چگونه مي توان هیجانات را ابراز کرد و هیجانات دیگران را پاسخ داد؛ به طوري که 
ــت و این کتاب تالش مي کند  ــود. هوش هیجاني، آموختني اس موجب مهار هیجان و موفقیت ش
پس از ارائه ی راه هاي تقویت آن، تأثیر این تقویت را در سالمت روان، رضایت از زندگي، کیفیت 
ــغلي توصیف کند. کتاب حاضر براي روان شناسان،  روابط بین فردي و موفقیت هاي تحصیلي و ش
ــتند و  ــاني که عالقه مند به بهبود روابط خود با دیگران هس مربیان، والدین، جوانان و همه ی کس

مي خواهند در زندگي شادمان باشند، مفید است.
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369. کانون اندیشه جوان؛ هیچ کس جز او؛ تهران: کانون اندیشه جوان، 1389، 32 ص.
• قطع: جیبي 

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(
• مخاطب: دانش آموز 

ــالمي ایران/ تاریخ  • کلمـات کلیدي: روح اهلل خمیني/ رهبر انقالب و بنیان گذار جمهوري اس
انقالب اسالمي/ مبارزه ی سیاسي 

چکیده: »لبه ی باغچه روبه روي در دانشكده نشسته ام. چشم مي گردانم و روي زمین مورچه هایي 
ــط حیاط دانشكده.  ــه متر مي روند تا زیر بید مجنون وس ــتقیم را دو س را مي بینم که یک خط مس
نمي دانم آن ها هم مي توانند مرا ببینند؟ آیا مي توانند با دیدنم بفهمند که چه ام شده؟« کتاب حاضر 
به بررسي زندگي نامه ي  آیت اهلل روح اهلل خمیني، رهبر انقالب و بنیان گذار جمهوري اسالمي ایران 

پس از انقالب مي پردازد و ما را با وقایع سال هاي 1342 تا پایان زندگي امام آشنا مي سازد.

370. هوبارد، ران؛ یاد بگیر که چطور یاد بگیري؛ تینا فالحتي نوین/ سعید صیادلو؛ تهران: 
ایران بان، 1389، 224 ص.

• قطع: رقعي
• موضوع درسي: تفكر و پژوهش

• مخاطب: دانش آموز/ معلم
• کلمات کلیدي: فناوري مطالعه/ موانع یادگیري/ اصول یادگیري/  آموزش کودکان 

ــود.  ــطح درک کودکان ارائه مي ش ــي فناوري مطالعه در س چکیده: در کتاب حاضر اصول اساس
مفاهیم مندرج در کتاب منطبق با تحقیقات نویسنده در زمینه ي آموزش و یافته هاي او درخصوص 
ــي از این موانع و راه حل هاي ویژه اي  پدیده هاي رواني مانع یادگیري، نمودهاي فیزیولوژیک ناش
براي هر یک از آن هاست. کتاب در شش فصل فراهم آمده و در پایان کتاب، توضیحاتي درباره ي 

هر فصل  و اهدافي که در آن  دنبال مي شود، ارائه شده است.
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371. قره داغي، اکبر؛ یاد شعر هاي شیرین دبستان؛ تهران: بهجت، 1389، 192 ص.
• قطع: وزیري

• موضوع درسي: زبان آموزي
• مخاطب: معلم

• کلمات کلیدي: شعرهاي دبستان/ باور و ارزش/ خاطره/ زبان آموزي

چکیده: به یادآوردن یک شعر از کتاب هاي درسي دبستان و خاطرات دسته جمعي خواندن شعرها 
ــه اي از لذت بخش ترین  ــه رفت ــدار، براي هر مدرس ــراه با آموزگار، با آن آهنگ پرطنین و کش هم
ــتي، مردم دوستي، سعي و تالش و  ــعار حاوي مضامین خداپرس ــت. این اش خاطرات کودکي اس
ــتخوان بندي و خمیرمایه ي شخصیت اولیه ي  ــتاني، اس ــعرهاي دبس احترام به پدر و مادر بود. ش
ــیرین و صمیمي به او انتقال  ــاده، ش ــكل مي داد و باورها و ارزش ها با کلمات س دانش آموز را ش
ــتان از سال 1300 تا  ــي کتاب هاي درسي دبس ــعار فارس ــامل اش مي یافت. مجموعه ي حاضر ش
1389ه.ش است. وطن دوستي، جانوران، بهار، خروس، فریدون، مادر، گل کاغذي، موسي و شبان 

و رنج و گنج، عنوان هاي برخي اشعار این مجموعه هستند.

372. عابدي، احمد؛ یادگیري چگونه یادگرفتن: مهارت هاي شناختي و فراشناختي 
یادگیري؛ اصفهان: برترین اندیشه، 1389، 120 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم
ــناخت/ مهارت هاي شناختي/ یادگیري چگونه  ــي/ فراش • کلمات کلیدي: آموختن/ روان شناس

یاد گرفتن/ علوم تربیتي

چکیده: در کتاب حاضر سعي شده است، چگونه یاد گرفتن یا مهارت هاي شناختي و فراشناختي 
ــش فصل، جدیدترین راهبردها و مهارت هاي  ــاده بیان و طي ش یادگیري و مطالعه، به زباني س
ــود. عناوین این  ــن و دانش آموزان ارائه ش ــناختي براي معلمان، والدی ــناختي و فراش عملي ـ ش
فصل ها عبارت اند از: راهبردهاي یادگیري؛ راهبردهاي شناختي یادگیري؛ راهبردهاي فراشناختي 
ــناختي؛  ــناختي و فراش ــنجش؛ آموزش و یادگیري عملي مهارت هاي ش ــري؛ ارزیابي و س یادگی

نظام هاي مطالعه ي شناختي و فراشناختي.
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ــادات؛ یادگیري خالق، کالس خالق: شـیوه هاي عملي در  ــیني، افضل الس 373. حس
پرورش خالقیت؛ تهران: مدرسه، 1387، 200 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: خالقیت/ کالس درس/ نوآوري/ آموزش کودکان/ کارگاه آموزشي/ تجربه

چکیده: معلمان به سبب ارتباط وسیعي که با دانش آموزان دارند، بیش از سایر عوامل مي توانند 
ــند. به عبارت دیگر، معلمان نقش کلیدي  ــد خالقیت دانش آموزان داشته باش ــي مؤثر در رش نقش
ــا معلمان ما اهمیت نقش خویش را درک  ــاي خالق دانش آموزان ایفا مي کنند. اما آی در تجربه ه
ــد؟ در این کتاب، نگارنده  ــته اند خالقیت دانش  آموزان را برانگیزانن ــد؟ آیا معلمان ما توانس کرده ان
ــاعته اجرا  ــي 60 س تجارب خود را در زمینه ي آموزش خالقیت که به صورت کارگاه هاي آموزش
مي کرده است، در اختیار معلمان و دانشجویان رشته هاي روان شناسي و علوم تربیتي قرار  مي دهد 
تا آن ها بتوانند، با بهره گیري از روش هاي مؤثر و خالق، به رشد و توسعه ي توانایي هاي کودکان 
کمک کنند. کتاب شامل سه بخش با این عنوان هاست:  خالقیت:  موانع، عوامل و مفاهیم کلیدي؛ 

زنگ خالقیت و کالس خالق؛ دانش آموز خالق.

ــه، 1389،  ــرزمین من ایران: یزد؛ تهران: مدرس ــین؛ س ــرت، حس 374. آذریزدي، مهدي/ مس
144 ص.

• قطع: رحلي 
• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: تاریخ یزد/ زندگي مردم ایران/ عروس کویر/ جغرافیاي یزد 

ــته هاي »شیرکوه« و »خرائق« و در دره هاي وسیع  ــتان یزد در مرکز ایران، بین رش چکیده: اس
ــت؛ شهري که آن را »مروارید کویر«، »عروس کویر« و »نگین کویر« خوانده اند.  قرار گرفته اس
ــش، نخست باید کویر را شناخت. یزد  ــخ به این پرس چرا یزد را بدین نام ها مي خوانند؟ براي پاس
ــت با طبیعت زیبا و اسرارآمیز، با مردمان سخت کوش و شرافتمند، و با فرهنگي غني.  ــهري اس ش
ــت، در چهار بخش با این  ــتان یزد اس ــیار زیبا از طبیعت اس کتاب حاضر که داراي تصاویري بس
عنوان ها نگارش یافته است: سیماي طبیعت؛ سفري در تاریخ؛ فرهنگ و آداب و رسوم؛ و گذرگاه 

زندگي.
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375. ارغوان جوالیي؛ یکصد دانشمند بزرگ جهان؛ تهران: جویا، 1387، 48 ص.
• قطع: رحلي 

• موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاریخ(
• مخاطب: دانش آموز

ــمندان/ زندگي نامه/ کهكشان راه شیري/ قانون  ــفان/ دانش • کلمات کلیدي: مخترعان/ کاش
هابل/ جهان

ــهور بود که ثابت کرد جهان در حال  ــي مش چکیده: ادوین هابل )1953-1889م.( ستاره شناس
ــحابي هایي که قباًل کشف شده  ــت. هابل در سال 1924م. اعالم کرد، س ــتردگي به هرسوس گس
ــان هاي خارج از راه شیري تعلق دارند. او بعدها  ــان ما نیستند؛ بلكه به کهكش بودند، جزو کهكش
ــان ها به طور مداوم در حال افزایش  ــون هابل را ارائه کرد که طبق آن، فاصله ي میان کهكش قان
ــت. نوجوانان در این مجموعه به طور  ــاط اس ــان مي دهد که جهان در حال انبس ــت و این نش اس
ــمند در زمینه ي  ــفیات، اختراعات، محل تولد، زندگي و مرگ 100 دانش ــه، با زندگي، کش خالص

فیزیک، شیمي، ریاضي، نجوم و پزشكي، به همراه تصاویر آن ها آشنا مي شوند.

376. خان، ثاني اثنین ؛ یوسـف علیه  السـالم؛ امیر صالحي طالقاني؛ تهران: قدیاني، 1389، 
48 ص.

• قطع: رحلي
• موضوع درسي: تعلیم و تربیت دیني

• مخاطب: دانش آموز
• کلمات کلیدي: یوسف پیامبر/ داستان قرآني/ ادبیات نوجوانان/ تعلیمات دیني

ــف پیامبر پرداخته است. داستان زندگي آن  ــتان زندگي یوس ــوره به داس چکیده: قرآن در 12 س
حضرت نشانه ي قدرت عشق، ترحم، توانایي انسان و کمک خداوند به انسان براي پیدا کردن راه 
حق، علي رغم همه ي مشكالت و رنج هاست. این کتاب، زندگي و عصر حضرت یوسف را از زمان 
تولد، و کودکي و نوجواني وي، یعني هنگامي که برادرانش او را به چاه انداختند، تا زمان مأموریت 
ــف را از دل چاه تاریک  ــالت، بازگو مي کند. خداوند چگونه یوس یافتنش از طرف خداوند براي رس
ــختي ها و آزمایش هاي الهي صبر کرد؟ چگونه به مقام وزارت  ــات داد؟ او چگونه در مقابل س نج

کشور پهناور مصر رسید و چگونه مردم مصر و سرزمین هاي اطراف را از قحطي نجات داد؟
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ــد قندهاري؛ تهران:  ــان: یوهان گوتمبرك؛ احم ــاهیر جه ــن؛ مش 377. برچ، جوآن جوهانس
مهاجر، 1388، 68 ص.

• قطع: خشتي کوچک 
• موضوع درسي: کار و فناوري

• مخاطب: دانش آموز/ معلم
• کلمات کلیدي: ادبیات نوجوانان/ سرگذشت نامه/ مخترعان/ چاپ/ تاریخ 

ــمندان و محققاني  ــاهیر جهان، زندگي نامه هاي مخترعان، دانش چکیده: مجموعه کتاب هاي مش
ــمندان،  ــته اند. هر کدام از این دانش ــان را در بردارد که بر جامعه و جهان تأثیر مهمي داش از جه
ــر براي زندگي بهتر، گام هایي برداشته اند. معرفي آن ها، هم نوعي سپاس گذاري  ــرفت بش در پیش
محسوب مي شود، هم فرصتي است براي انسان ها تا افراد نمونه و برجسته را الگو قرار دهند که 

یوهان گوتنبرگ، مخترع دستگاه چاپ، یكي از آن هاست.

ــد؛ 101 بازي براي آمـوزش مهارت هـاي زندگي مخصوص  ــد گرابر، برن 378. بی
ــان نجف آبادي؛ اصفهان:  کـودکان براي کودکان رده سـني 9 تا 15 سـال؛ امیر جهانی

کیاراد، 1390، 216 ص.
• قطع: رقعي 

• موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
• مخاطب: دانش آموز/ معلم/ والدین 

• کلمات کلیدي: بازي/ مهارت هاي زندگي/ خالقیت/ سرگرمي/ آموزش کودکان 

ــود.  ــود، »بازي« نامیده مي ش چکیده: فعالیتي که به خاطر خودش - یا جذابیت آن - انجام ش
ــت. در انجام بازي، به دست آوردن روحیه ي مبارزه براي  بازي لذت بردن از انجام یک فعالیت اس
ــایل مورد  ــي قرار مي گیرد. در کتاب حاضر، 101 بازي معرفي و وس بقا در وهله ي دوم مورد بررس
نیاز، اهداف و چگونگي انجام آن ها ارائه شده است تا به کودکان 15 - 9 ساله برخي مهارت هاي 

زندگي آموزش داده شود.
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379. نامال کین، رنیت ...]و دیگران[؛ 12 اصل یاددهي ـ یادگیري در عمل؛ اصغر نوري 
امام زاده اي؛ اصفهان: نوشته، 1389، 368 ص.

• قطع: وزیري
• موضوع درسي: علوم تربیتي

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: آموختن/ مغز انسان/ روان شناسي/ یاددهي ـ یادگیري/ علوم تربیتي

ــي و یادگیري معني دار و 12 اصل یادگیري  ــه مؤلفه ي اساس ــاس س چکیده: کتاب حاضر بر اس
ــي از مؤلفه ها مورد  ــت. در هر بخش کتاب یك ــده اس ــز/ ذهن، و در قالب 16 فصل تنظیم ش مغ
ــول یادگیري مغز/ ذهن  ــک از فصل هاي آن نیز با یكي از اص ــت و هر ی ــي قرار گرفته اس بررس
شروع مي شود که پژوهش ها و درک کنوني درخصوص یادگیري را به طور خالصه ارائه مي دهد. 
وضعیت ذهني مناسب براي یادگیري؛ درگیر شدن فراگیرندگان در تجارب پیچیده ي یادگیري، و 
ــط فراگیرندگان، سه مؤلفه ي اساسي یادگیري معني دار هستند که  پردازش فعاالنه ي تجربه توس
در این کتاب درباره ي آن ها سخن مي رود. مقدمه اي به هوشیاري توأم با آرامش، چگونگي کمک 
ــش، عواطف و طرح یابي، دیدن اجزا و تجزیه ي  ــیاري توأم با آرام محیط اجتماعي به ایجاد هوش

کل، و نقش فیزیولوژي در یادگیري، عنوان هاي برخي فصل هاي کتاب هستند.

380. رمزي، رابرت دي؛ 501 نکته براي معلمان؛ مرتضي مجدفر؛ تهران: قدیاني، 1387، 
120 ص.

• قطع: وزیري 
• موضوع درسي: علوم تربیتي 

• مخاطب: معلم
• کلمات کلیدي: نكته/ تدریس معلم/ آموزش کودکان

ــما را هدایت کند. به دانش آموزان  چکیـده: اجازه بدهید ایمان به تدریس و یاد دادن، اعمال ش
ــان دهید که معتقدید همه ي بچه ها مي توانند یاد بگیرند. در کالس معلم حرفه اي، هیچ  خود نش
ــاره ي راهبردهاي یاددهي- یادگیري،  ــت. در این کتاب، 501 نكته درب ــوزي زیادي نیس دانش آم
ــي- پرورشي با دانش آموزان، مدیریت کالس  نكته هاي مرتبط با کالس درس، ارتباطات آموزش
ــعه ي مهارت هاي اختصاصي دانش آموزان، انگیزش، و... در پنج فصل  درس، کار با والدین، توس

ارائه شده است. 



عنوان
کلمات کلیدي
پدید آورندگان
موضوع درسی
مخاطب
درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب
نام و نشانی ناشران

نمـــــایه ها
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اطلس براي کودکان )دایرةالمعارف من درباره ي کشورها(  45
اطلس کودکان  46

الگوهاي نوین یاد دهي و یادگیري: با تأکید بر دوره ي ابتدایي  
47

الگوي حضور: نگاهي به سیره ی شهید بهشتي در عرصه ی 
تعلیم و تربیت   48

المپیاد هاي ریاضي انگلستان ویژه ي نوجوان 11- 15 ساله  
49

امام زمان )عج(  50
انرژي در آینده )مجموعه(  51

انسان و طبیعت )پدافند غیر عامل(  52
انضباط بدون اشک  53

انضباط مثبت در کالس درس  54
او به همه چیز آگاه است  55

او یک فرشته بود: زندگي نامه حضرت فاطمه)س(  56
اولین کتاب هنر کودکان  57

ایران باستان   58
با هم فكر کردن: کندوکاو فلسفي براي کالس  59

باغباني کنید  60
باگام هاي کوچک )مجموعه(  61

بچه ها کمک کنید! )از مجموعه ی بچه ها و مهارت هاي 
زندگی(  62

بخش پذیري، مقسوم علیه و مضرب  63
بخوان با من، بساز با من  64

بدن شما )بدن چگونه یک روز را با بیماري مي گذراند؟(  65
بدن شما چگونه کار مي کند؟ )مجموعه(  66

بدن من: من از چه چیزي ساخته شده ام؟   67
برق براي نوجوانان )از مجموعه ی نوجوانان و حفظ محیط 

زیست(  68
برق و ایمني )از مجموعه ی حفظ محیط زیست(  69

برکه ي آفتاب: داستان غدیرخم  70
بلوغ جسمي و روحي رواني در پسران  71
بلوغ جسمي و روحي رواني در دختران  72

بوستان و گلستان سعدي   73
بویایي  74

بهترین پرهیزکاران: زندگي نامه امام سجاد علیه السالم  75
بیدپا در کالس درس  76

بینایي  77
پانصد نكته براي معلمان  78

پرچم  79
پرچم ایران  80

پرورش معنویت در کودکان، نوجوانان و کودک درون    81
پرورش هوش هیجاني کودکان  82

پنیر تو را من جا به جا کردم  83
پنیر مرا کي جابه جا کرد؟  84

پوشاک ایراني  85
پیدایش )مجموعه(  86

پیامبر و قصه هایش   87
پیله  ها  88

پیوند دیروز و امروز  89
تا کاغذ داري، همه چیز داري!  90

تاریخ جهان  91
تاریخ علم براي نوجوانان  92

تجربیات حرکتي در کودکان: اثرات کمبود آنـ  راهكارهاي 
عملي براي رفع آن ها  93

تخت جمشید  94
تربیت زیبایي شناسي هنري: با تأکید بر آراء برودي  95

تربیت سالم در مدرسه   96
تشویق دانش آموزان به تفكر  97

تشویق دانش آموزان به خالقیت  98
تشویق کودکان به رفتار صحیح  99

تغییرات اقلیمي )آب و هوا(  )از مجموعه ی حفظ محیط 
زیست(  100

تفریح و فعالیت هاي علمي زیست شناسي   101
تفریح و فعالیت هاي علمي فیزیک   102

تكنولوژي آموزشي بر پایه ی رویكرد ساخت گرایي  103
تكنولوژي آموزشي: راهنماي تولید مواد آموزشي   104

تلفیق آموزش و ارزش یابي: فكرکردن، یادگرفتن و امتحان 
دادن در علوم تجربي  105

تمدن هاي بزرگ جهان )مجموعه(  106
تمرین ایجاد آرامش و کاهش فشارهاي رواني براي کودکان   

107
تنظیم اعمال حیاتي بدن )دستگاه عصبي(  108

تیمور لنگ  109
جادوي کاغذ  110

  2010- 2007 Microsoft Word جعبه ي آموزش
براي کودکان و نوجوانان   111

جعبه ي آموزش مفاهیم پایه ویندوز XP براي کودکان و 
نوجوانان   112

جن اعداد: ماجراي ریاضي  113
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چراهاي شگفت انگیز قرآن کریم  114
چرا هاي شگفت انگیز لباس هاي محلي اقوام ایراني  115

چگونه با آرامش درس بخوانیم؟  116
چگونه بهتر یاد بگیریم؟  117

چگونه عكس سه بعدي بگیریم و ببینیم  118
چگونه فراگیران را پژوهشگر تربیت کنیم؟ راهنماي گام به گام 

آموزش فرایند پژوهش   119
چگونه فرزندانمان را در تحصیل یاري کینم؟: مهارت هاي 

پشتیباني تحصیلي، ویژه ي والدین  120
چگونه مي توان مخترع شد؟  121

چهارمحال بختیاري )از مجموعه ی دوستت دارم ایران(  122
چیستان، مثل، معما براي دانش آموزان دوره هاي ابتدایي و 

راهنمایي  123
حرف هایم را بشنوید  124

حكایت هاي فلسفي براي با هم بودن   125
حمل ونقل )از مجموعه ی علم در قرن 21(  126

خدا بر همه چیز آگاه است )قطره اي از نهج البالغه(  127
خداي من: حرف هاي من با خدا  128

خسرو انوشیروان  129
خشمگین مي شویم! چه کنیم؟  130

خالقیت و بازي با خواندن و ریاضي   131
خواب مؤثر، تحصیل اثربخش  132

خوابي به رنگ فراموشي: روایتي داستاني از زندگي شهید 
محمد مفتح  133

خودآموز خط تحریري  134
خودآموز معلمان: 120 نكته ي مهم براي اداره ي کالس  135

خودروها: پیشینه و ساز و کار   136
خودیاري براي کودکان و نوجوانان  137

داستان تولد تیبا   138
داستان زندگي چهارده معصوم)ع(  139

داستان هاي روان شناختي )مجموعه(  140
داستان هاي شاهنامه ي فردوسي )مجموعه(  141

داستان هاي کهن پارسي  142
داستان هایي براي شروع تفكر  143
داستان هایي براي فكر کردن  144

دانش پیشینیان   145
دانش نامه ي فشرده ي بدن انسان  146

دانش نامه ي نوآموز: آن چه دانش آموز باید بداند  147
دایرةالمعارف اینترنتي   148

دایرةالمعارف بدن انسان براي کودکان و نوجوانان   149
دایرة المعارف بدن انسان براي نوجوانان  150

دایرةالمعارف بدن انسان براي نوجوانان  151
دایرةالمعارف پاسخ به چگونه  ساخته  شده هاي من  152

دایرةالمعارف جانوران  153
دایرةالمعارف چراهاي شگفت انگیز: جانداران  154

دایرةالمعارف چراهاي شگفت انگیز: جانوران دنیاي ما  155
دایرةالمعارف چراهاي شگفت انگیز: جهان  156

دایرةالمعارف چراهاي شگفت انگیز: زمین و آنچه در آن است  
157

دایرةالمعارف چراهاي شگفت انگیز: علوم و فنون  158
دایرةالمعارف حقایق شگفت انگیز: 500 حقیقت شگفت انگیز 

درباره ی کره ی زمین، فضا، اقیانوس ها، آب و هوا و علم  159
دایرةالمعارف دانستني ها براي کودکان و نوجوانان )ج1(   160

دایرةالمعارف دانش و سرگرمي: حیوانات  161
دایرةالمعارف دانش و سرگرمي: دنیاي پیرامون ما  162

دایرةالمعارف دانش و سرگرمي: علم  163
دایرةالمعارف دانش و سرگرمي: گوناگون  164

دایرةالمعارف دریاها و اقیانوس ها  165
دایرةالمعارف علمي مي داني چرا؟ )2(  166

دایرةالمعارف علوم و اختراعات   167
دایرةالمعارف فرایندهاي حیات )مجموعه(  168

دایرةالمعارف فضا   169
دایرةالمعارف قرآن  170

دایرةالمعارف کوچک  171
دایرةالمعارف مصور تاریخ   172

دایرةالمعارف نجوم  173
دایره و زاویه  174

دچار استرس مي شویم! چه کنیم؟  175
درآمدي بر: مدیریت فرایندمدار در مدرسه   176

درخت خانوادگي شما: شجره نامه  177
دفتر انشاي من آموزش و تمرین نگارش سال اول راهنمایي   

178
دنیاي باستان )تاریخ مصور جهان(  179

دو کاروان  180
دوچرخه سواري ایمن  181

دوران صلح  182
ده بهشت )مجموعه(  183

دیگه پنیر نمي خوام از این تله نجاتم بدین  184
راز بقا  185

راز مثل هاي ما  186
راننده ی اتوبوس شهري  187

راهبردهاي یادگیري، برنامه ریزي درسي براي موفقیت در 
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تحصیل   188
راهكارهاي آموزش تاریخ  189

راهنماي اجراي ارزش یابي کیفي توصیفي در کالس درس  
190

راهنماي آموزش و تدریس مجموعه کتاب هاي زیبا بنویسیم  
191

راهنماي برنامه ریزي درسي مشارکتي   192
راهنماي تحلیلي محتواي کتاب هاي درسي دوره ي ابتدایي  

193
راهنماي عملي برنامه ریزي راهبردي مدرسه  194

راهنماي عملي پژوهش )روش تحقیق( ویژه دانش آموزان 
پیش از دوره ی راهنمایي و راهنمایي تحصیلي   195
راهنماي عملي شناخت و پرورش خالقیت و نوآوري 

استعدادهاي درخشان والدین  196
رایانه و روبات: سرعت، دقت و کیفیت   197

رخش رستم و اکوان دیو  198
رشد و تكامل حرکتي و جسماني  199

رفاقت با ساز هاي ایراني: سازشناسي براي کودکان   200
رنگین کمان پژوهش  201

روان شناسي و آموزش کودکان با نقص توجه/ بیش فعالي  
202

روبات ها )مجموعه(  203
روش تدریس ریاضي در دوره ي ابتدایي  204

روش ها و فنون تدریس هنر منطبق با استانداردهاي آموزشي  
205

روش هاي پژوهش ترکیبي   206
ریاضي براي همه ي بچه ها  207

زمین و فضا  208
زنجیره هاي غذایي، زیست بوم ها و گرمایش زمین، با همراهي 

پروفسور ماکس آکسیوم )مجموعه(  209
زنداني بي حصار: زندگي نامه امام موسي کاظم)ع(  210

زیبایي شناسي نقاشي کودکان: روند تكامل تصویري نقاشي 
کودک  211

زیست شناسي  212
ساخت دست سازه هاي ریاضي براي دوره ي ابتدایي »با طلق و 

مقوا یا کاغذ و تا«  213
سازه ها  214

ساموئل مورس  215
سحاب  216
سعدي  217

سفر به مصر باستان  218

سفر و آموزش سفرنامه نویسي  219
سكه هایي به نام مّحمد  220

سلمان فارسي  221
سنجش فراگیران در گروه ها : ارتقا، مسئولیت پذیري گروهي و 

پاسخ گویي فردي   222
سنجش کالسي: مفاهیم و کاربردها  223

سواد پژوهشي معلم: راهنمایي براي ژرف اندیشي درباره ي 
یاددهي- یادگیري  224

سیارات دور  225
شابلون و چاپ  226

شاپور دوم  227
شاخص هاي تربیت   228

شاه عباس  229
شبي با ابن سینا  230

شرح حال شعراء، نویسندگان و مشاهیر )فارسي دوره ی 
راهنمایي تحصیلي در سه پایه(   231

شروع مدرسه راهنمایي: آنچه دختران با هوش باید بدانند  
232

شگفتي هاي آفرینش به بیان امام ششم)ع( )مجموعه(  233
شگفتي ها ي دانش   234

شما و سیاست  235
شناخت بدن ما   236

شوراي معلمان: راهنماي عمل  237
شهید بهنام محمدي  238

شهید خرازي  239
شهید دقایقي  240

شهید صیاد شیرازي  241
شیر من جاي تو در چاه نیست!  242

شیمي جادویي: آزمایش هایي براي نوجوانان  243
طراحي آموزشي براي اثربخشي تدریس   244

طراحي آموزشي: مفاهیم، رویكردها و راهبردها  245
طراحي و سازمان دهي محتواي برنامه ی درسي   246

طعمه ي نیل  247
طنزهاي شیرین زهرالربیع   248

طوطي و بقال )از مجموعه ی قصه هاي مثنوي(  249
ظرافت هاي معلمي: 678 نكته ي کاربردي براي معلمان، 

دبیران و اساتید  250
عالمه امیني  251
عالمه حلي  252

علم در قرن 21 )مجموعه(  253
علوم  )از مجموعه ی دایرةالمعارف من(  254

نمايهها
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غروب خورشید در سامرا: زندگي نامه امام حسن عسكري 
)علیه السالم(  255

غني سازي فرهنگ ارزش یابي: ارزش یابي براي یادگیري  256
فارس )از مجموعه ی دوستت دارم ایران(  257

فرآیند برنامه ریزي: سیاست گذاري در آموزش و پرورش، یک 
چهارچوب کاربردي  258

فرفره هاي سنتي ایران  259
فرهنگ آموزش و یادگیري: پژوهشي مردم نگارانه با رویكردي 

تربیتي  260
فرهنگ ترافیک براي کودکان و نوجوانان  261

فرهنگ دانش نوجوان  262
فرهنگ علوم تجربي مدرسه   263

فرهنگ فارسي بچه هاي امروز  264
فرهنگ نامه ی حیات وحش ایران: مهره داران  265

فرهنگ فارسي مهتاب  266
فعالیت هاي علمي  267

فعالیت هاي علمي درباره ي حشره ها  268
فكر مي کنید چرا )مجموعه(  269

فلسفه در کالس درس: راهكاري براي پرورش دانش  آموزان 
اندیشمند  270

فناوري  )از مجموعه ی دایرةالمعارف من(  271
فناوري اطالعات و ارتباطات براي معلمان  272

فنون مدیریت کالس: رویكرد روان شناختي به بهسازي 
آموزش و ارتباطات مدرسه  273
قصه هاي ایراني )مجموعه(  274

قصه هاي تصویري از شاهنامه  275
قصه هاي قرآن  276

قصه هاي قرآني راه و چاه  277
قصه هایي شیرین از کلیله و دمنه  278

قصه ي زندگي امام رضا علیه السالم   279
قنات مظهر روشنایي  280

کارآمدي فعالیت هاي مكمل و فوق برنامه بر یادگیري  281
کاربرد ابزار هاي اینترنتي در آموزش و پژوهش  282

کاربرد تلویزیون در آموزش   283
کاوشگران جوان )مجموعه(  284

کاوشي نو در بازي هاي سنتي: آشنایي با بازي یه قل دو قل و 
مقایسه آن با بازي اوشینگ )اتداما( ژاپني و دیگر بازي هاي 

مشابه در جهان  285
کتاب جامع امالي فارسي سال اول دوره ي راهنمایي تحصیلي   

286
کتاب هنر براي کودکان  287

کره االغ شكمو  288
کره ي زمین در خطر است )از مجموعه ی حفظ محیط زیست(  

289
کشف کن! همه ي ما ریاضي دان هستیم!  290

کالس انشا )براي دانش آموزان دوره ي راهنمایي(   291
کالس هنر  292

کلید هاي تربیت کودکان و نوجوانان  293
کندوکاو فلسفي براي کودکان و نوجوانان: جلد اول گفت وگو با 

پیشگامان انقالبي نو در تعلیم و تربیت  294
کودک فیلسوف لیال  295

کودک و قصه: روش هاي آفرینش قصه با کودکان و نوجوانان  
296

کودکان الكترونیكي  297
کودکان فیلسوف )مجموعه(  298

کودکان مبتال به اختالل هاي یادگیري  299
گاندي  300

گربه هاي خونسرد، بچه هاي آرام  301
گفت وگو با پسرم درباره ي گرسنگي در جهان  302

گلي از بوستان نهج البالغه )مجموعه(  303
گنج دانش: دانستني هایي براي دانشمندان کوچک  304

الفونتن در کالس درس  305
المسه  306

لذت امال: بیش از 70 روش طالیي یادگیري و آموزش امال  
307

لوبیا هاي سحرآمیز  308
لوئیز بریل  309

ماه خورشید کاله: زندگي نامه امام زمان )عجل اهلل فرجه 
شریف(  310

ماهیان تا خزندگان  311
مباني علمي انشاي فارسي  312

مباني علمي خواندن فارسي   313
متمم را بهتر بشناسیم   314

مجموعه سؤاالت مسابقات ریاضي کانگورو  315
مجموعه علم شیمي   316

مجموعه مهارت هاي موفقیت در مدرسه   317
مدرسه ي هوشمند: کاربرد هوش هاي چندگانه ي سازماني در 

مدیریت مدارس  318
مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم   319

مدیریت فشار  عصبي معلمان   320
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حمایت از یادگیري  78
حمل و نقل  158، 203، 253، 261، 126

حواس پنجگانه  66
حیات  168

حیات وحش  171، 265
حیوانات  122، 160، 161، 162

حیوانات دریایي  163
خاطرات  137

خاطره  371
خاک  329

خانواده  120

خدا  127
خداشناسي  233، 303

خداوند  55
خزندگان  32، 153، 161، 185، 269، 311

خشایارشا  94
خشم  334

خط بریل  309
خط تحریري  191

خط نستعلیق  10، 134، 191، 344
خطاي بینایي  77

خفاش  303
خالقیت  30، 34، 270، 367، 373، 378

خالقیت در مدرسه  98
خواب مؤثر بر تحصیل  132

خواص  267
خواص آب  61

خواص ماده  33
خواندن  143، 313

خودآگاهي  16
خودآموز خط تحریري  134

خودباوري  317، 353
خودرو  126، 136

خودسازي  83، 184
خودسنجي  4

خودشناسي  137
خورشید  61، 86، 208
خوش بختي  182، 298

خوش نویسي  134، 344
خویشتن داري  317، 333

خیاطي  85
خیر و شر  298

داریوش  94
داستان  34، 198، 274، 280، 356

داستان آموزشي  1، 70، 76، 84، 140، 143، 144، 220، 
305 ،279 ،277 ،249

داستان تاریخي  109، 129، 133، 189، 227
داستان دو زبانه  141

داستان قرآني  376
داستان مذهبي  87، 180، 183، 276
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داستان هاي آموزنده  125، 278
داستان هاي تربیتي  73

داستان هاي فارسي  35، 238، 242، 362
داستان هاي کلیله و دمنه  278

داستان هاي کودکان  295
داستان هاي کهن پارسي  142

دانا  55
دانستن  21

دانش در جمهوري و امپراتوري  145
دانش در سپیده دم تاریخ  145

دانش در عصر طالیي  145
دانش و فناوري  148

دانش اندوزي  201
دانشمند  309، 375

دانش نامه  146
دایرةالمعارف  2، 43، 45، 91، 150، 151، 159، 160، 

163، 166 ـ 173، 254، 262
دایرةالمعارف حیوانات  265

دایرةالمعارف فیزیولوژي  146
دایرةالمعارف کودکان  136، 197

دایرةالمعارف کودکان و نوجوانان  89
دایناسورها  147، 155، 269

درس فارسي  142
درک هنري کودکان  287، 349

درمان  202، 299
دریا  5، 157، 162

دریاي گرم  165
دست سازه  213

دستگاه بدن  168
دستگاه تنفس  66

دستگاه عضالني  37
دستگاه عضالني- اسكلتي  66

دستگاه گردش خون  66
دستگاه ها  284

دستگاه هاي بدن  149، 236
دستور زبان  314، 324

دستور زبان فارسي  178
دعا  128

دفاع از خود  130

دفاع مقدس  238
دما  325

دندان سالم  61
دنیاي پیرامون ما  162

دنیاي کودکان  124
دوچرخه سواري  181
دوره ی ابتدایي  105
دوره ي نوجواني  71

دوست یابي  336
دیو سفید  275

ذخیره کردن اطالعات  7
رابطه ي انسان و حیوان  137

راز بقا  185
راز و نیاز با خدا  128

رافي گرافي  309
رانندگي اتوبوس  187

راه و رسم زندگي  333
راه آهن  126

راهبردهاي یاددهي و یادگیري  245
راهبردهاي یادگیري  188

راهكارهاي عملي  93
راهنماي آموزش  111

راهنماي آموزشي  14، 18، 63، 105، 118، 119، 174، 
351 ،344 ،331 ،307 ،291 ،201 ،189

راهنماي مهارت هاي زندگي  18
راهنماي والدین  293

رایانه  14، 111، 197، 297
رسانا و نارسانا  33

رستم  275
رستم و سهراب  141

رشد  17، 199
رشد اجتماعي  17
رشد انساني  199

رشد تفكر  144
رشد ذهني کودکان  296

رشد شخصیت  281
رشد شناختي  17

رشد موجود زنده  66
رشد هیجاني  17

نمايهها
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رفتار با کودکان  53، 124
رفتار حیوانات  269، 303

رفتار خطرآفرین  181
رفتار والدین با کودک  99

رنگ در نقاشی  349
رنگ آمیزي سفال  345

رنگ ها  164
روابط اجتماعي  16، 298، 336

روابط با شاگردان  321
روابط حرفه اي  346
روابط خانوادگي  23

روان شناسي  15، 26، 71، 82، 372، 379
روان شناسي فردي  53

روان شناسي کودک  211
روبات  197

روبات پرنده  31
روبات ها  203

روبات ها در پزشكي  203
روبات هاي سیار  203
روح اهلل خمیني  369

رود نیل  247
رودها  86، 122

روش تحقیق  195
روش تدریس  12، 104، 105، 250

روش حل مسئله  207
روش سقراط  270
روش یادگیري  12

روش شناسي  12، 206، 256
روش هاي تحقیق  19

روم  92، 160، 172، 179
روند تكاملي نقاشي  211

رویكرد دریافت هنري  95
رویكرد ساخت گرایي  103

رویكرد فرهنگي  260
رویكرد میان رشته اي برنامه ی درسي  246

رویكرد نوین تعلیم و تربیت  29
رویكرد یادگیري گروهي  260

رهبر انقالب و بنیان گذار جمهوري اسالمي ایران  369
رهبر هند  300

رهبري آموزشي  346
ریاضي  49، 207، 262، 326

زباله  61، 284
زبان  257

زبان ایما و اشاره  327
زبان آموزي  131، 142، 266، 275، 278، 371

زحل  225
زردشت  58

زغال سنگ  328
زلزله  86، 325

زمان  156
زمین  32، 86، 147، 148، 208

زمین شناسي  325
زنجیره ي غذایي  5، 168، 209، 284

زندگي  61
زندگي پیامبر اسالم  87

زندگي جان داران  24
زندگي جانوران دریا  155

زندگي حیوانات  269
زندگي روي زمین  209

زندگي صلح آمیز  353
زندگي مردم  46

زندگي مردم ایران  374
زندگي و مرگ  298

زندگي نامه  35، 41، 48، 56، 75، 139، 183، 210، 
 ،341 ،309 ،279 ،255 ،241 ،240 ،231 ،230 ،221

375 ،356 ،352
زندگي نامه امام سجاد)ع(  75

زندگي نامه ي امام دوازدهم  310
زیبانویسي  191

زیبایي  298، 349
زیست شناسي  52، 67، 212، 254

ژاپن  8
ساختار استخوان  37

ساختمان پوست  306
ساختمان چشم  77
ساختمان زمین  86

ساختمان سازي  269
ساختمان ها  158
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ساختن گرایي  244
سازشناسي براي کودکان  200

سازگاري  16، 168، 185
سازه  214

سازهاي ایراني  200
ساسانیان  227
سالمندان  319

سایه  33
ستارگان  86، 325
سخنان قصار  255

سرداران ایران  241
سرعت  267، 355

سرگذشت نامه  215، 216، 229، 251، 377
سرگرمي  207، 290، 292، 365، 378

سرگرمي خالق  131
سرگرمي و داستان تخیلي  113
سرگرمي هاي علمي  101، 102

سعادت انسان  182
سعدي  73، 341

سفر  219
سفر از مدینه به توس  363

سفرنامه نویسي  219
سقوط اجسام  355
سالمت رواني  368
سلمان فارسي  221

سلول  168، 325
سلول هاي خورشیدي  51، 328

سنایي غزنوي  274
سنجش و ارزیابي آموزشي  223

سنگ ها  325
سواد خواندن  305
 سوخت فسیلي  61

سوخت هاي فسیلي  51، 328
سوسمارها  311

سهراب  275
سیارات  208

سیاره ی زمین  159، 156، 171
سیاست  235

سیاست گذاري آموزشي  258

سیاوش  275
سید جزایري  248
سیزده به در  354

سیستم عامل  13، 112، 272
سیل  269

شابلون  226
شاخص تربیت  228
شاعران ایراني  231
شاگردان  348، 364

شاهان ایران  129
شاه عباس صفوي  229

شاهكار نقاشي  57
شاهنامه  198، 275

شبكه هاي غذایي  209
شبكه ي رایانه اي  272

شتاب  267، 355
شجره نامه  177
شخصیت  298

شخصیت شناسي خوش نویسي  10
شخصیت هاي تاریخي  300
شرکت هاي چندملیتي  302

شعر  50
شعر فارسي  128
شعر و ادب  217

شعرهاي دبستان  371
شغل یابي  187، 335

شكست و پیروزي  137
شكل گیري جهان  86
شگفتي هاي جهان  40
شگفتي هاي قرآن  114

شناخت  298
شناخت پرچم  79
شناخت جهان  42

شناخت در کودکان  144
شوراي معلمان  237

شهر  61
شهر سوخته  337

شهرزاد قصه گو  362
شهید  240

نمايهها
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شهید محمد مفتح  133
شهیدان خرمشهر  238

شهیدان دفاع مقدس  239
شیخ بهایي  341

شیمي  325
شیوه ی آموزش  320
شیوه ي تدریس  135

صبر  347
صحابه  180، 221

صخره  165
صدا  33

صفات جنسي  72
صلح  182

صلح و جنگ  137
صلح طلبي  140

صنایع دستي  257
صنعت  253

صوت  267، 284
ضرب سكه  220

ضرب و تقسیم  63
ضرب المثل  123

ضرب المثل هاي فارسي  186
طاووس  303

طبقه بندي  168
طبقه بندي اطالعات  7
طبیعت  86، 257، 304

طبیعت ایران  122
طراحي آموزشي  103، 245

طراحي محتواي برنامه ی درسي  246
طراحي و تولید خودرو  138
طرح برنامه ي درسي  343

طنز  248
طوطي و بقال  249

طوفان  269
عادات و رفتار پرندگان  303

عالم  252
عبادت  128

عبرت آموزي  288
عدالت  137

عدد اول  63
عروس کویر  374
عزت نفس  333

عشایر  122
عشق ورزي  333
عصر حجر  179

عقب ماندگي تحصیلي  299
عقل و اراده ي انسان  137

عكاسي  118
عكس سه بعدي  118

عالمه  251
علم الیتناهي  127

علم مواد  254
علم و تجربه  158

علوم  3، 92، 147، 155، 162، 167، 234، 253، 262، 
306 ،304 ،267

علوم اجتماعي  177، 188، 206
علوم تجربي  66، 150، 159، 173، 284

علوم تربیتي  12، 19، 27، 47، 78، 104، 184، 192، 
 ،372 ،367 ،332 ،320 ،301 ،283 ،258 ،246 ،222

379
علوم سیاسي  235
علوم فیزیكي  254

علوم نظامي  52
علي صیاد شیرازي  241

علیم  55
عمران روستایي  192

عنصرها  316
عوامل مؤثر بر تربیت  228

غار  157
غدیر خم  70

غیبت  50
غیبت کبري  310
فارسي  264، 307
فایل رایانه اي  13

فتوشاپ  13
فراشناخت  332، 372

فراعنه  218
فرزندخواندگي  23



222

فرضیه سازي  201
فرعون  247

فرفره هاي سنتي  259
فرقان  133

فرهنگ علوم تجربي  263
فرهنگ لغت فارسي  266

فشار رواني  107، 175
فشار رواني کار  320

فشار رواني معلمان  320
فشار هوا  234

فشارهاي رواني  16
فصل  156

فصل ها  86، 162
فضا  126، 147، 148، 159، 163، 169، 208، 225، 

325 ،253
فضانوردان  269
فعالیت بدني  6

فعالیت گروهي  29
فعالیت محور  145

فعالیت هاي جالب براي کودک  60
فعالیت هاي فوق برنامه  17، 281، 321

فقر  302
فقر فرهنگي  273
فقه جعفري  252

فلزات  329
فلزها  316

فلسفه براي کودکان  59، 298
فلسفه براي کودکان و نوجوانان  294

فلسفه در دروه ي ابتدایي  9
فلسفه ي هنر  298

فلش  13
فن  118

فن نگارش  312
فناوري  262، 271، 272

فناوري آموزشي  103، 104
فناوري مطالعه  370

فنر  33
فنون تدریس  205

فواید سفر  219

فهرست ارزیابي  28
فیزیولوژي  65، 108، 236

فیلسوف  357
فیلم آموزشي  112، 283

فیلم آموزشي در کالس درس  39
قاره ها  46، 162

قانون  137
قانون هابل  375

قدرت یادگیري  188
قرآن  170، 247، 276

قرآن و علوم طبیعي  40
قرن بیستم  302

قرون وسطي  172
قصه  247

قصه درماني  23
قصه پردازي  296

قصه هاي آموزنده  274
قصه های قرآن  183، 277

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

کاتبان وحي  170
کار با رایانه  7

کار گروهي  18، 350
کار گروهي در آموزش وپرورش  222

کاربرد ریاضي  323
کاربردهاي پرچم  79

کاردستي  88، 110، 214، 259، 292، 361
کاردستي با کاغذ  30، 90، 365

کارگاه آموزشي  373
کارگاه ها  158

کاشان  322

نمايهها
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کاشفان  375
کاغذ  329

کاغذ ابر و باد  226
کالبدشناسي انسان  65، 146

کت و شلوار  85
کتاب درسي  193
کتاب دوزبانه  84
کتاب مرجع  266

کتیبه  94
کشش و رانش  33
کشف االسرار  274

کشورها  46
کشورهاي اسالمي  92

کالس درس  135، 373
کالس سالم  321

کالس داري  53، 96، 135، 318
کلیشه  226

کلیله و دمنه  76
کم توجهي در کودکان پر تحرک  202

کمک به دیگران  62
کنترل رفتار  301

کندوکاو مشترک  59
کودکان  2، 17، 57، 175، 359

کورل دراو  13
کوهستان  157

کوه ها  122، 269
کهكشان راه شیري  375

کیخسرو  198
کیفیت فراگیر  176

کیكاووس  275
کیهان  325
گازها  271

گاندي  300
گرافیک کامپیوتري  13

گرانش  267
گردآفرید  275

گردآوري داده ها  119
گرسنگي  302

گرم شدن زمین  209

گزارش  331
گزارش نویسي  22

گزیده ي آثار سعدي  217
گلستان  73

گلستان سعدي  274
گوارش  66
گوش  33

گیاهان  147، 154، 168، 284، 325
گیرنده هاي درد  306

گیرنده ي نوري  77
الستیک  329

الک پشت ها  311
المسه  306

النه سازي  32
الیه ي ازون  289
لذت یادگیري  21

ماده  267، 325
مارها  311

ماشین ها  147
ماقبل تاریخ  156، 172
مأموریت فضایي  225

مأمون  363
ماهیان  311

ماهیچه  36، 149، 236
مایعات  234، 271

مبارزه ی سیاسي  369
متحرک سازي  13

مثبت اندیشي  317، 353
مثنوي  242

مثنوي معنوي  249
مجتهد  252

محرک هاي عملي  93
محلول  267

محمد بهشتي  48
محمد)ص(  356

محمدتقی بهار  341
محمود فرشچیان  35

محیط زیست  24، 60، 68، 289، 325
محیط کالس  82
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مخترعان  215، 375، 377
مد  85

مدارا  140
مددکاري اجتماعي  62

مدرسه  54
مدرسه ها  176

مدرسه ي هوشمند  318
مدِل استخوان بندي  36

مدل مفهومي  194
مدیریت  176

مدیریت استرس  301
مدیریت دانش  318

مدیریت کالس  78، 223، 273، 321
مدیریت و سازمان دهي  176

مدیریت و سازمان دهي آموزشي  237
مدیریت هیجانات  16

مربیگري  340
مردمان  147

مرزبان بن رستم  274
مرزبان نامه  274

مرگ و زندگی  137
مسئله و تمرین  315
مسئولیت پذیري  353

مسابقات ریاضي کانگورو  315، 323
مسافرت  219

مسند  324
مشارکت در مدیریت  346

مشارکت معلمان  237
مشارکت والدین  281

مشتري  225
مشكالت رفتاري کودکان  99

مشكالت رفتاري نوجوانان  273
مشكالت عاطفي  116

مصاحبه  195
مصر  179

مصر باستان  92، 172، 218
مصرف بهینه ي انرژي برق  68

مضرب  326
مطالعات اجتماعي  100، 115

مطالعه و فراگیري  120
مطالعه ی تطبیقي آموزش  260

معجزه  170
معلم  18

معلمان  250، 321، 346
معلوالن  319
معلولیت  327

معما  123
مغز انسان  379

مفاخر  257
مفهوم تربیت  228

مقابله با استرس  38
مقابله با خشونت  353

مقاله  331
مقسوم علیه  326

ملخ  303
منابع انرژي  328

منابع تولید انرژي  61
منافقان  356

منظومه ي شمسي  169، 325
مواد  329

مواد معدني  325
موانع یادگیري  370

موتورها  271
موجود زنده  168

موجودات زنده  86
مورچه  303

موزه ي ایران باستان  338
موزه ي ملي ایران  338

موسي)ع(  247
موسیقي  122

موفقیت  83، 84
موفقیت آموزشي  223

موفقیت تحصیلي  116، 120، 190
موفقیت تحصیلي و شغلي  368

موفقیت شغلي  184
مولوي  249، 341

مهار خشم  130
مهار هیجان  368
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مهارت اجتماعي  15
مهارت تحصیلي  117

مهارت فكر کردن  131
مهارت هاي اجتماعي  18، 293، 333

مهارت هاي اجرایي  332
مهارت هاي ارتباطي  54

مهارت هاي پرواز  31
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ناظمیان، رضا  86

نمايهها
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ناکامورا، ریموند ام.  321
نامكا، لین  20

نامال کین، رنیت  379
نایلور، استوارت  105

نباتي، رضا  114
نجفي، عبدالمجید  229
نصراللهي، منیژه  227

نصیرنیا، حسن  130، 175
نعلبندي، مهدي  183

نقیه، مجید  250
نلسن، جین  54، 96
نوروز زاده، رضا  192

نوري امام زاده اي، اصغر  379
نوریان، محمد  193

نوزرآدان، مریم  131
نیراحمدي، آرزو  298

نیكلسون، سو  361
نیكوگفتار، منصوره  368

وارد، برایان  37
واس، لویس اس. ار.  360

واکر، جین  164
واالس، هالي  168
والكر، ریچارد  65

وان کلیف، جانیس پرت  207، 268
وایز، جیم  145

وردیک، الیزابت  130
ورنون، آن  17

ولي زاده، ماهان   140
ون هیچ، ماري آن  60
ویلیامز، جولي   232

ویلیامز، مري  ال.  301
وینستون، رابرت   67
هارتني، الیزابت   320

هارلو، رزي  284
هاول، لورا  208

هردمن، شارلوت  179
هریس، نیكوالس  162

همایون روز، پریسا  66، 149، 150، 
267 ،159

همتي، اسماعیل  296
هوبارد، ران  370

هیر، توني  5
هیرادفر، پریچهر  320

هیلر، رجینا  188
یارعلي، جواد  27

یاماس، آندریو  40،  86
یانگ، جاني  135

یعقوبیان، محمد  110
یوسف زاده، ناهید   141
یوسفي، نصرت اهلل  20
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موضوع درسی

تربیت بدني
359 ،340 ،285 ،199 ،181 ،93 ،6

تعلیم و تربیت دیني
 ،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

تفکر و پژوهش
 ،195 ،144 ،143 ،119 ،98 ،97 ،59
 ،294 ،282 ،270 ،224 ،206 ،201

370 ،367 ،358 ،305 ،295

ریاضي
 ،207 ،204 ،174 ،131 ،113 ،63 ،49

342 ،326 ،323 ،315 ،290 ،213

زبان آموزي
 ،141 ،134 ،131 ،125 ،123 ،73

 ،217 ،198 ،186 ،180 ،178 ،142
 ،261 ،249 ،248 ،242 ،231 ،219
 ،286 ،278 ،275 ،274 ،266 ،264
291، 307، 312ـ 314، 324، 331، 

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 تربیتي
 ،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  114، 170

کار 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

کتاب هاي 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 )تاریخ(
 ،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 )جغرافیا(
257 ،122 ،46 ،45 ،44 ،43

مهارت هاي 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

نمايهها
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مخاطب
دانش آموز پایه ي ششم  1، 2، 3، 5، 7، 10، 13، 

14، 16، 21، 24، 30ـ 38، 40ـ 46، 49ـ 52، 55ـ 58، 
60ـ 77، 79ـ81، 85ـ 94، 100ـ 102، 106، 109ـ 118، 

121ـ 123، 125ـ 134، 136ـ 143، 145ـ 175، 177ـ 
183، 185ـ 188، 195، 197، 198، 200، 201، 203، 

207ـ 210، 212ـ 221، 225، 227، 229ـ 236، 238ـ 
243، 247ـ 249، 251ـ 255، 257، 259، 261ـ 269، 
271، 274ـ 280، 284، 287ـ 292، 295، 297، 298، 
300ـ 304، 306، 308ـ 311، 314ـ 316، 322، 324، 
325، 327ـ 331، 335ـ 339، 341، 342، 344، 345، 
347، 349، 350، 352ـ 356، 358، 360ـ 363، 365ـ 

370، 374ـ 378

دانشجویان تربیت معلم  12، 19، 21، 103، 104، 
 ،244 ،228 ،222 ،206 ،194 ،192 ،176 ،137 ،119

358 ،343 ،320 ،298 ،283 ،282 ،246

مدیر  83، 84، 103، 104، 176، 184، 192، 194، 222، 
358 ،343 ،318 ،282 ،246 ،237 ،228

مشاور  21، 107، 137، 228، 298، 358

معلم  4، 6، 8، 9ـ 12، 15ـ 18، 20ـ 23، 25ـ 29، 32ـ 
 ،81 ،78 ،76 ،72 ،71 ،59 ،58 ،54 ،53 ،48 ،47 ،39 ،34
82، 89، 93، 95ـ 99، 103ـ 105، 107، 108، 119، 124، 

133ـ 136، 139، 144، 176، 178، 182، 189ـ 197، 
199، 202، 204ـ 206، 211، 215، 221ـ 224، 226، 
228، 231، 237، 240، 244ـ 246، 250، 251، 256، 
 ،283 ،282 ،281 ،273 ،272 ،270 ،263 ،260 ،258
 ،305 ،299 ،298 ،296 ،294 ،293 ،291 ،286 ،285

307، 312ـ 314، 317ـ 321، 323، 324، 326، 332ـ 
 ،359 ،357 ،351 ،350 ،346 ،343 ،340 ،339 ،334

364، 366، 367، 370ـ 373، 377ـ380

والدین  15، 21، 23، 71، 72، 76، 81، 93، 98، 99، 
 ،351 ،348 ،332 ،319 ،293 ،144 ،124 ،120 ،107

298 ،281 ،378 ،367 ،358
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درهمكرد نام ناشر و عنوان کتاب
آبشن

278. قصه هایي شیرین از کلیله و دمنه

آراد کتاب
ــن یاد دهي و یادگیري: با تأکید بر دوره ي  47. الگوهاي نوی
ــم، رویكردها و  ــي: مفاهی ــي آموزش ــي؛ 245. طراح ابتدای

راهبردها

آفرینگان
ــفي براي با  61. باگام هاي کوچک؛ 125. حكایت هاي فلس
ــنگي در  ــرم درباره ي گرس هم بودن؛ 302. گفت وگو با پس

جهان

آمیس
46. اطلس کودکان

آوین
ــراي اداره ي  ــان: 120 نكته ي مهم ب ــوز معلم 135. خودآم

کالس

آییژ
ــاخت گرایي؛  ــر پایه رویكرد س ــي ب 103. تكنولوژي آموزش
ــي؛  ــي: راهنماي تولید مواد آموزش ــوژي آموزش 104. تكنول
ــن اعداد: ماجراي ریاضي؛ 119. چگونه فراگیران را  113. ج

پژوهشگر تربیت کنیم ؟ راهنماي گام به گام آموزش فرایند 
پژوهش؛ 192. راهنماي برنامه ریزي درسي مشارکتي؛ 206. 
ــنجش فراگیران در  ــش ترکیبي؛ 222. س ــاي پژوه روش ه
گروه ها : ارتقا، مسئولیت پذیري گروهي و پاسخ گویي فردي؛ 
ــي براي  ــت؛ 244. طراحي آموزش ــاخص هاي تربی 228. ش
ــازمان دهي محتواي  ــي تدریس؛ 246. طراحي و س اثربخش
ــاي اینترنتي در آموزش  ــي؛ 282. کاربرد ابزار ه برنامه درس
ــتفاده از اینترنت براي اعضاي هیات  و پژوهش راهنماي اس
ــرد تلویزیون در آموزش؛  ــگاه ها و...؛ 283. کارب علمي دانش

343. نظریه برنامه درسي

ابتکار دانش
30. اریگامي )کار با کاغذ(؛ 286. کتاب جامع امالي فارسي 
ــق با آخرین  ــي مطاب ــي تحصیل ــال اول دوره ي راهنمای س

تغییرات کتاب درسي

ابوعطا
ــق( ویژه ي  ــش )روش تحقی ــي پژوه ــاي عمل 195. راهنم
دانش آموزان پیش از دوره ي راهنمایي و راهنمایي تحصیلي

اسحاق
ــوزش Word Microsoft )2010ـ   ــه ي آم 111. جعب
ــان؛ 112. جعبه ي آموزش  ــراي کودکان و نوجوان 2007 ( ب

مفاهیم پایه ویندوز XP براي کودکان و نوجوانان
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افـق؛ 126. حمل و نقل؛ 147. دانش نامه ي نوآموز: آن چه 
دانش آموز باید بداند؛ 253. علم در قرن 21 )مجموعه(

امرود
34. ازوپ در کالس درس: بازي ها، فعالیت ها و پژوهش هاي 
ــانه هاي ازوپ؛ 54.  خالقیت محور بر مبناي تمثیل ها و افس
ــراي پرورش  ــي ب ــت در کالس درس: طرح ــاط مثب انضب
دانش آموزان بر مبناي مهارت هاي زندگي و هوش هیجاني؛ 
76. بیدپا در کالس درس: بازي ها، فعالیت ها و پژوهش هاي 
خالقیت محور بر مبناي تمثیل ها و افسانه هاي کلیه و دمنه 
ــواد خواندن در میان دانش آموزان دبستاني؛  براي توسعه س
و  ــا  فعالیت ه ــا،  بازي ه در کالس درس:  ــن  305. الفونت
پژوهش هاي خالقیت محور بر مبناي تمثیل ها و افسانه هاي 
الفونتن؛ 351. نوآوري در یادگیري با تكالیف درسي خالق، 

راهنمایي براي آموزگاران، پدران و مادران

انجمن اولیا و مربیان
281. کارآمدي فعالیت هاي مكمل و فوق برنامه بر یادگیري

اندیشه معاصر
ــارهاي رواني براي  107. تمرین ایجاد آرامش و کاهش فش

کودکان

ایران بان
236. شناخت بدن ما؛ 370. یاد بگیر که چطور یاد بگیري

بافرزندان
140. داستان هاي روان شناختي )مجموعه(

بامداد کتاب
ــاده؛ 93. تجربیات حرکتي  ــماني به زبان س 6. آمادگي جس
ــودکان: اثرات کمبود آنـ  راهكارهاي عملي براي رفع  در ک
آن ها؛ 199. رشد و تكامل حرکتي و جسماني؛ 359. ورزش، 

نشاط کودکي راهنماي والدین و مربیان

برادري
247. طعمه ي نیل

براي فردا
ــواب مؤثر،  ــوزان؛ 132. خ ــر دانش آم ــترس از منظ 38. اس
تحصیل اثربخش؛ 348. نكته هایي پیرامون تغذیه و تحصیل

برترین اندیشه
ــزي،  برنامه ری ــه:  مدرس در  ــي  اجرای ــاي  مهارت ه  .332
ــازمان دهي، مدیریت زمان، توجه، حافظه و فراشناخت در  س
ــه یادگرفتن:  ــي؛ 372. یادگیري چگون ــام تكالیف درس انج

مهارت هاي شناختي و فراشناختي یادگیري

برجیس
168. دایرةالمعارف فرایندهاي حیات

برگ نو
10. آموزش خط تحریري

به تدبیر
20. آموزش هوش هیجاني به کودکان: پنجاه تمرین جالب 

براي خانواده ها، آموزگاران و روان درمانگران

بهجت
371. یاد شعر هاي شیرین دبستان

به نشر
ــتني ها براي  50. امام زمان )عج(؛ 160. دایرةالمعارف دانس
ــكه هایي به نام محّمد؛  ــودکان و نوجوانان )ج1(؛ 220. س ک
ــالم؛ 367. همه  ــا علیه الس ــه ي زندگي امام رض 279. قص

مي تونن خالق باشن 7؛ 341. نام آوران ایران )مجموعه(

بین المللي گاج
9. آموزش تفكر؛ 82. پرورش هوش هیجاني کودکان؛ 223. 
ــي: مفاهیم و کاربردها؛ 250. ظرافت هاي  ــنجش کالس س
ــان، دبیران و  ــردي براي معلم ــه ي کارب ــي: 678 نكت معلم
ــات و ارتباطات براي معلمان؛  ــاتید؛ 272. فناوري اطالع اس
ــن به همین  ــي؛ 358. ورزش ذه ــودکان الكترونیك 297. ک

سادگي؛ 346. نقش رهبري معلم در ساختار آموزش

پرك
212. زیست شناسي

نمايهها



239پايهیششمابتدايی

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
ــتان؛ 144. داستان هایي  23. ارتباط با کودکان از طریق داس
ــفي براي کودکان و  ــردن؛ 294. کندوکاو فلس براي فكر ک
نوجوانان: جلد اول گفت وگو با پیشگامان انقالبي نو در تعلیم 

و تربیت؛ 295. کودک فیلسوف لیال

پنجره
ــان  ــش )مجموعه(؛ 149. دایرةالمعارف بدن انس 86. پیدای

براي کودکان و نوجوانان

پیام آزادي
110. جادوي کاغذ

پیام کتاب
ــات؛ 162.  ــرگرمي: حیوان ــش و س ــارف دان 161. دایرةالمع
ــاي پیرامون ما؛ 163.  ــرگرمي: دنی دایرةالمعارف دانش و س
ــم؛ 164. دایرةالمعارف  ــرگرمي: عل دایرةالمعارف دانش و س

دانش و سرگرمي: گوناگون

پیام محراب
43. اطلس جهان؛ 91. تاریخ جهان

پیدایش
 ICT 3. آزمایش هاي جورواجور با اعضاي بدن؛ 7. آموزش
ــابلون و چاپ؛  ــودکان؛ 60. باغباني کنید؛ 226. ش ــراي ک ب
ــیرین زهرالربیع؛ 292. کالس هنر؛ 361.  248. طنزهاي ش

هدیه هاي هنري؛ 362. هزار و یک شب

پیشروان
ــتان ویژه ي نوجوان 15-11  49. المپیاد هاي ریاضي انگلس
ــابقات ریاضي کانگورو؛  ــاله؛ 315. مجموعه سؤاالت مس س
319. مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم؛ 116. چگونه 
ــم؟؛ 117. چگونه بهتر یاد بگیریم؟؛  با آرامش درس بخوانی
ــم؟:  ــاري کنی ــل ی ــان را در تحصی ــه فرزندانم 120. چگون

مهارت هاي پشتیباني تحصیلي، ویژه ي والدین

ترآوا
143. داستان هایي براي شروع تفكر

تزکیه
176. درآمدي بر: مدیریت فرایندمدار در مدرسه

تولد
36. استخوان بندي انسان

تیزهوشان برتر
234. شگفتي ها ي دانش

تیمورزاده
ــان ونگوگ است؛ 177. درخت خانوادگي  41. اسم من ونس

شما: شجره نامه؛ 327. من ناشنوا هستم

جمال
87. پیامبر و قصه هایش

جویا
ــمند بزرگ  ــتان؛ 375. یكصد دانش ــفر به مصر باس 218. س

جهان

جیحون
333. مهارت هاي زندگي

حفیظ
357. وایتهد و تعلیم و تربیت

خوشنواز
286. کتاب جامع امالي فارسي سال اول دوره ي راهنمایي 

تحصیلي مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسي

خیام آزمون
234. شگفتي ها ي دانش

دارکوب
14. آموزش کودکان الكترونیكي مطابق با آخرین استاندارد 

ICDL جهاني
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دانژه
ــه(؛ 17. آموزش  ــوزش مهارت هاي زندگي )مجموع 16. آم
ــناختي و  ــد هیجاني، اجتماعي، ش ــاي زندگي: رش مهارت ه
ــناختي  ــون مدیریت کالس: رویكرد روان ش خود؛ 273. فن
ــه؛ 301. گربه هاي  ــوزش و ارتباطات مدرس ــازي آم به به س
خونسرد، بچه هاي آرام؛ 368. هوش هیجاني: راه هایي براي 

افزایش هوش هیجاني پسران

دانش زنجان
121. چگونه مي توان مخترع شد؟

دانش آفرین
ــي معلم: راهنمایي براي ژرف اندیشي  ــواد پژوهش 224. س

درباره ي یاددهي- یادگیري

دایره
235. شما و سیاست

دفتر انتشارات کمک آموزشي
94. تخت جمشید؛ 122. چهارمحال بختیاري؛ 217. سعدي؛ 

257. فارس

دفتر پژوهش هاي فرهنگي
ــواري ایمن؛ 187. راننده اتوبوس شهري؛  181. دوچرخه س
ــودکان و نوجوانان؛ 285.  ــراي ک ــگ ترافیک ب 261. فرهن
کاوشي نو در بازي هاي سنتي: آشنایي با بازي یه قل دو قل و 
مقایسه آن با بازي اوشینگ )اتداما( ژاپني و دیگر بازي هاي 

مشابه در جهان؛ 335. مهندس ترافیک؛ 354. نوروز

ذکر
ــاي علوم چه مي دانیم؟ )مجموعه(؛ 66. بدن  33. از کاربرد ه
ــه(؛ 150. دایرةالمعارف  ــما چگونه کار مي کند؟ )مجموع ش
ــارف حقایق  ــان؛ 159. دایرةالمع ــان براي نوجوان بدن انس
ــاره ی کره ی  ــگفت انگیز درب ــگفت انگیز: 500 حقیقت ش ش

زمین، فضا، اقیانوس ها، آب و هوا و علم

راه رشد
ــاهیر )فارسي  ــندگان و مش ــعراء، نویس ــرح حال ش 231. ش

دوره راهنمایي تحصیلي در سه پایه ي ...(

رسالت قلم
267. فعالیت هاي علمي

رسش
ــک: چگونه  ــاط بدون اش ــي؛ 53. انضب ــون و ارزیاب 4. آزم
ــش دهیم و فضایي توأم  ــات را در کالس درس کاه تعارض
با همكاري ایجاد کنیم؟؛ 97. تشویق دانش آموزان به تفكر؛ 
ــویق دانش آموزان به خالقیت؛ 99. تشویق کودکان  98. تش

به رفتار صحیح

رشد فرهنگ
15. آموزش مهارت هاي اجتماعي به کودکان و نوجوانان

رهنما
21. آن چه مي دانیم و آن چه نمي دانیم؛ 137. خودیاري براي 

کودکان و نوجوانان

زرباف اصل
22. آنچه هر معلم باید بداند: آموزش مهارت هاي پژوهش

سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
181. دوچرخه سواري ایمن

سازوکار
96. تربیت سالم در مدرسه

سرمشق
ــرگرمي   هاي  ــت و بازي با خواندن و ریاضي : س 131. خالقی

خالق ویژه ي دانش آموزان دوره ي دبستان

سمت
ــي، اصول و روش ها؛  ــوزش و پرورش تطبیقي: مبان 19. آم

204. روش تدریس ریاضي در دوره ي ابتدایي

سوره مهر
64. بخوان با من بساز با من؛ 133. خوابي به رنگ فراموشي: 
روایتي داستاني از زندگي شهید محمد مفتح؛ 200. رفاقت با 

ساز هاي ایراني: سازشناسي براي کودکان

نمايهها
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شرکت انتشارات فني ایران
5. آلودگي دریاها؛ 24. ارزش خاک؛ 62. بچه ها کمک کنید!؛ 
ــان؛ 69. برق و ایمني؛ 100. تغییرات  68. برق براي نوجوان
ــت بوم ها  اقلیمي )آب و هوا(؛ 209. زنجیره هاي غذایي، زیس
ــیوم  ــور ماکس آکس ــش زمین، با همراهي پروفس و گرمای
ــنایي؛ 289. کره ي زمین  )مجموعه(؛ 280. قنات مظهر روش
ــان؛ 353. نوجوانان و  ــت؛ 352. نوجوانان قهرم در خطر اس

مهارت هاي زندگي: بهداشت روان نوجوانان )مجموعه(

شورا
ــي؛ 102.  ــاي علمي زیست شناس ــح و فعالیت ه 101. تفری
ــاي  ــي فیزیک؛ 178. دفتر انش ــاي علم ــح و فعالیت ه تفری
ــال اول راهنمایي؛ 189.  ــن نگارش س ــن آموزش و تمری م
راهكارهاي آموزش تاریخ؛ 193. راهنماي تحلیلي محتواي 

کتاب هاي درسي دوره ي ابتدایي

شهرتاش
ــفي براي کالس؛ 298.  59. با هم فكر کردن: کندوکاو فلس

کودکان فیلسوف )مجموعه(

صابرین
293. کلید هاي تربیت کودکان و نوجوانان

صورتگر
320. مدیریت فشار  عصبي معلمان

صیانت
ــوزان دوره هاي  ــا براي دانش آم ــتان، مثل، معم 123. چیس

ابتدایي و راهنمایي

ضریح آفتاب
42. اطلس بچه ها

طاهر
ــتان سعدي؛ 198. رخش رستم و اکوان  73. بوستان و گلس

دیو

طبیب
ــان ونگوگ است؛ 177. درخت خانوادگي  41. اسم من ونس

شما: شجره نامه؛ 327. من ناشنوا هستم

طراحان ایماژ
ــرورش  ــراي پ ــكاري ب ــفه در کالس درس: راه 270. فلس

دانش  آموزان اندیشمند

طالیي
ــات وحش ایران: مهره داران؛ 277.  265. فرهنگ نامه ی حی

قصه هاي قرآني راه و چاه

طلوع دانش
ــاط، و  ــزش، ارتب ــالم: انگی ــت کالس درس س 321. مدیری

انضباط

ظفر
314. مّتمم را بهتر بشناسیم؛ 324. مسند را بهتر بشناسیم

عابـد؛ 190. راهنماي اجراي ارزش یابي کیفي توصیفي در 
ــاي عملي برنامه ریزي راهبردي  کالس درس؛ 194. راهنم

مدرسه

عروج اندیشه
65. بدن شما )بدن چگونه یک روز را با بیماري مي گذراند؟(؛ 
ــي )مجموعه(؛ 151.  ــتان هاي شاهنامه ي فردوس 141. داس
دایرةالمعارف بدن انسان براي نوجوانان؛ 167. دایرة المعارف 
ــارف مصور تاریخ؛ 208.  ــوم و اختراعات؛ 172. دایرةالمع عل
ــرا )مجموعه(؛ 274.  ــر مي کنید چ ــن و فضا؛ 269. فك زمی
قصه هاي ایراني )مجموعه(؛ 304. گنج دانش: دانستني هایي 
ــمندان کوچک؛ 363. همراه با بهار: حكایت هایي  براي دانش

از سفر امام رضا علیه السالم از مدینه تا مرو

عسل نشر
74. بویایي؛ 77. بینایي؛ 306. المسه
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علوم نوین
ــي: فكرکردن، یادگرفتن و  ــق آموزش و ارزش یاب 105. تلفی

امتحان دادن در علوم تجربي

علوم و فنون
ــوزش Word Microsoft )2010ـ   ــه ي آم 111. جعب
ــان؛ 112. جعبه ي آموزش  ــراي کودکان و نوجوان 2007( ب

مفاهیم پایه ویندوز XP براي کودکان و نوجوانان

فائق
ــردگي و اضطراب  ــم، افس ــاي غلبه بر خش 334. مهارت ه

امتحان

فاطمي
ــاي زندگي )مجموعه(؛  ــوزش و ارزش  یابي مهارت ه 18. آم
ــابقه ي  ــرس )مجموعه(؛ 323. مس ــا بپ ــده ي دان 32. از پرن
ــورو 2010 - 2002 )دوره ي ابتدایي(؛ 325.  ــي کانگ ریاض

مفاهیم پایه در علوم تجربي

فرتاب
314. مّتمم را بهتر بشناسیم؛ 324. مسند را بهتر بشناسیم

قدیاني
2. آتش فشان ها و نقش آن ها در زندگي؛ 58. ایران باستان؛ 
ــم؟؛ 136. خودروها:  ــه کنی ــویم! چ ــمگین مي ش 130. خش
پیشینه و ساز و کار؛ 175. دچار استرس مي شویم! چه کنیم؟؛ 
ــوزش و تدریس مجموعه کتاب هاي زیبا  191. راهنماي آم
ــتن  ــوزش تصویري آداب نشس ــه ضمیمه ي آم ــیم ب بنویس
ــرعت، دقت و کیفیت؛  ــه و روبات، س ــتن؛ 197. رایان و نوش
ــاهنامه؛ 328. منابع انرژي؛  ــاي تصویري از ش 275. قصه ه
ــف  ــاي آن ها )مجموعه(؛ 376. یوس ــواد و کاربرده 329. م

علیه  السالم؛ 380. 501 نكته براي معلمان

کورش چاپ
12. آموزش راه هاي یادگیري

کانون اندیشه جوان
369. هیچ کس جز او

کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
ــرار آفرینش راهي به  ــتخوان بندي و حرکت؛ 40. اس 37. اس
ــوي خداشناسي؛ 52. انسان و طبیعت )پدافند غیر عامل(؛  س
ــا؛ 90. تا کاغذ داري، همه چیز  80. پرچم ایران؛ 88. پیله  ه
داري!؛ 118. چگونه عكس سه بعدي بگیریم و ببینیم؛ 214. 
ــیارات دور؛ 242. شیر من جاي تو در چاه  ــازه ها؛ 225. س س
ــنتي ایران؛ 300. گاندي؛ 311.  نیست!؛ 259. فرفره هاي س
ماهیان تا خزندگان؛ 338. میراث فرهنگي ایرانیان به روایت 
ــیوه اي نوین در آموزش  موزه ملي ایران؛ 344. نغمه قلم: ش
ــخ داد؛ 365. همه چیز با  ــدا پاس ــتعلیق؛ 356. و خ خط نس

یک تا
کهکشان دانش

ــن یاد دهي و یادگیري: با تأکید بر دوره ي  47. الگوهاي نوی
ــم، رویكردها و  ــي: مفاهی ــي آموزش ــي؛ 245. طراح ابتدای

راهبردها

کیاراد
ــي  ــاي زندگ ــوزش مهارت ه ــراي آم ــازي ب 378. 101 ب

مخصوص کودکان
گام

232. شروع مدرسه راهنمایي

گنج عرفان
286. کتاب جامع امالي فارسي سال اول دوره ي راهنمایي 

تحصیلي مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسي

لوح بصر
37. استخوان بندي و حرکت؛ 311. ماهیان تا خزندگان

لوح زرین
ــي براي  ــي: ارزش یاب ــگ ارزش یاب ــازي فرهن 256. غني س

یادگیري

مؤسسه جغرافیایي و کارتوگرافي سحاب
44. اطلس عمومي ایران و جهان؛ ویرایش فشرده

نمايهها
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ما و شما
71. بلوغ جسمي و روحي رواني در پسران؛ 72. بلوغ جسمي 

و روحي رواني در دختران

مبتکران
ــتان ویژه ي نوجوان 15-11  49. المپیاد هاي ریاضي انگلس
ساله؛ 134. خودآموز خط تحریري؛ 315. مجموعه سؤاالت 
ــورو؛ 319. مدیریت اوقات فراغت و  ــابقات ریاضي کانگ مس
ــش درس بخوانیم؟؛  ــالم؛ 116. چگونه با آرام ــات س تفریح
ــم؟؛ 120. چگونه فرزندانمان  ــه بهتر یاد بگیری 117. چگون
را در تحصیل یاري کنیم؟: مهارت هاي پشتیباني تحصیلي، 
ــم، افسردگي  ویژه ي والدین؛ 334. مهارت هاي غلبه بر خش

و اضطراب امتحان

محراب قلم
ــتفاده از فیلم آموزشي در کالس درس؛ 45. اطلس  39. اس
براي کودکان؛ 67. بدن من: من از چه چیزي ساخته شده ام؟؛ 
85. پوشاک ایراني؛ 89. پیوند دیروز و امروز؛ 92. تاریخ علم 
ــگفت انگیز قرآن کریم؛  ــان؛ 114. چراهاي ش ــراي نوجوان ب
ــگفت انگیز لباس هاي محلي اقوام ایراني؛  115. چرا هاي ش
ــخ به  148. دایرةالمعارف اینترنتي؛ 152. دایرةالمعارف پاس
ــده هاي من؛ 153. دایرةالمعارف جانوران؛  چگونه  ساخته  ش
ــگفت انگیز: جانداران؛ 155.  154. دایرةالمعارف چراهاي ش
ــوران دنیاي ما؛  ــگفت انگیز: جان ــارف چراهاي ش دایرةالمع
ــگفت انگیز: جهان؛ 157.  ــاي ش ــارف چراه 156. دایرةالمع
ــن و آنچه در آن  ــگفت انگیز: زمی دایرةالمعارف چراهاي ش
ــگفت انگیز: علوم  ــاي ش ــارف چراه ــت؛ 158. دایرةالمع اس
ــا و اقیانوس ها؛ 169.  ــارف دریاه ــون؛ 165. دایرةالمع و فن
 .173 ــرآن؛  ق ــارف  دایرةالمع  .170 ــا؛  فض ــارف  دایرةالمع
ــا؛ 186. راز مثل هاي ما؛  ــارف نجوم؛ 185. راز بق دایرةالمع
ــا )مجموعه(؛ 254. علوم؛ 263. فرهنگ علوم  203. روبات ه
ــاي امروز؛  ــي بچه ه ــه؛ 264. فرهنگ فارس ــي مدرس تجرب
ــي مهتاب؛ 271. فناوري؛ 337. میراث  266. فرهنگ فارس

فرهنگي؛ 366. همه چیز درباره ی علم و سرگذشت آن

مختومقلي فراغي
28. ارزش یابي کیفي )توصیفي(: اهداف، انتظارات آموزشي 

و فهرست ارزیابي

مدرسه
ــان )مجموعه(؛ 29.  ــراي نوجوان ــر ب ــوزش کامپیوت  13. آم
ــاره به یادگیري؛ 31. از بال  ارزش یابي گروهي: نگاهي دوب
ــچیان؛ 48. الگوي  ــتاد فرش ــره تا روبات پرنده؛ 35. اس حش
ــتي در عرصه تعلیم و  ــهید بهش ــیره ش حضور )نگاهي به س
ــه(؛ 55. او به همه  ــرژي در آینده )مجموع ــت(؛ 51. ان تربی
ــت؛ 56. او یک فرشته بود: زندگي نامه حضرت  چیز آگاه اس
ــوم علیه و مضرب؛ 70.  فاطمه)س(؛ 63. بخش پذیري، مقس
ــتان غدیرخم؛ 75. بهترین پرهیزکاران:  برکه ي آفتاب: داس
ــالم؛ 106. تمدن هاي  ــه الس ــجاد علی ــه امام س زندگي نام
ــم اعمال حیاتي بدن  ــان )مجموعه(؛ 108. تنظی بزرگ جه
ــتگاه عصبي(؛ 109. تیمور لنگ؛ 127. خدا بر همه چیز  )دس
ــن با خدا؛ 129.  ــت؛ 128. خداي من: حرف هاي م آگاه اس
خسرو انوشیروان؛ 145. دانش پیشینیان؛ 146. دانش نامه ي 
ــان؛ 166. دایرةالمعارف علمي مي داني  ــرده ي بدن انس فش
ــه؛ 180. دو کاروان؛ 201.  ــره و زاوی ــرا؟ )2(؛ 174. دای چ
ــا و فنون تدریس هنر  ــان پژوهش؛ 205. روش ه رنگین کم
ــي؛ 207. ریاضي براي  ــتانداردهاي آموزش ــا اس ــق ب منطب
ــري ریاضي  ــاده که یادگی ــا: فعالیت هاي س ــه ي بچه ه هم
ــي بي حصار:  ــاد مي کند؛ 210. زندان ــرگرم کننده و ش را س
ــحاب؛ 219.  ــم)ع(؛ 216. س ــي کاظ ــه امام موس زندگي نام
ــلمان فارسي؛  ــي؛ 221. س ــفرنامه نویس ــفر و آموزش س س
ــاپور دوم؛ 229. شاه عباس؛ 230. شبي با ابن سینا؛  227. ش
233. شگفتي هاي آفرینش به بیان امام ششم)ع( مجموعه؛ 
ــهید بهنام  ــوراي معلمان: راهنماي عمل؛ 238. ش 237. ش
ــهید دقایقي؛ 241.  ــهید خرازي؛ 240. ش محمدي؛ 239. ش
ــیمي جادویي: آزمایش هایي  ــهید صیاد شیرازي؛ 243. ش ش
ــال؛ 251. عالمه امیني؛  ــراي نوجوانان؛ 249. طوطي و بق ب
ــید در سامرا: زندگي  252. عالمه حلي؛ 255. غروب خورش
ــالم(؛ 258. فرایند  ــكري )علیه الس ــن عس نامه ی امام حس
ــوزش و پرورش، یک  ــت گذاري در آم ــزي: سیاس برنامه ری
ــوزش و یادگیري:  ــردي؛ 260. فرهنگ آم ــوب کارب چهارچ
ــردي تربیتي؛ 262. فرهنگ  ــي مردم نگارانه با رویك پژوهش
ــگ ریاضي، فرهنگ  ــگ علوم، فرهن ــش نوجوان: فرهن دان
ــي؛ 268. فعالیت هاي علمي  ــگ جغرافیای ــن آوري، فرهن ف
ــف کن! همه ي ما ریاضي دان  درباره ي حشره ها؛ 290. کش
ــاي آفرینش قصه  ــودک و قصه: روش ه ــتیم!؛ 296. ک هس
ــتان نهج البالغه  ــودکان و نوجوانان؛ 303. گلي از بوس با ک
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ــید کاله: زندگي نامه امام زمان  )مجموعه(؛ 310. ماه خورش
ــریف؛ 316. مجموعه علم شیمي؛ 317.  عجل اهلل فرجه ش
ــه: نگرش مثبت یا  ــه مهارت هاي موفقیت درمدرس مجموع
ــه و...؛ 326.  مثبت نگري، احترام متقابل، پیروزي در مدرس
مقسوم علیه و مضرب؛ 339. میرزا کوچک خان؛ 342. نسبت 
ــب؛ 350. نمایش نامه ي مهمان هاي ناخوانده؛ 360.  و تناس
ــیوه هاي  وزیر دانا؛ 373. یادگیري خالق، کالس خالق: ش

عملي در پرورش خالقیت؛ 374. یزد

منادي تربیت
ــي فرهنگ آموزش در  ــه مثابه فرهنگ: بررس 8. آموزش ب
ــكا؛ 26. ارزش یابي توصیفي  ــه ي آن با آمری ــن و مقایس ژاپ
ــي هنري: با  ــر؛ 95. تربیت زیبایي شناس ــي بازخورد مؤث یعن
ــاخت دست سازه هاي ریاضي  تأکید بر آراء برودي؛ 213. س
ــق و مقوا یا کاغذ و تا«؛ 288.  ــراي دوره ي ابتدایي »با طل ب
کره االغ شكمو؛ 308. لوبیا هاي سحرآمیز؛ 322. مرواریدي 
در صدف کویر: شهر من کاشان؛ 345. نقاشي روي سفال با 

مداد رنگي؛ 347. نقشه هاي حسن کچل

موج سبز
ــز و آبخیزداري؛ 78. پانصد نكته براي معلمان؛ 83.  1. آبخی
ــر تو را من جا به جا کردم؛ 84. پنیر مرا کي جابه جا کرد؟؛  پنی
ــک؛ 184. دیگه پنیر نمي خوام از  171. دایرةالمعارف کوچ

این تله نجاتم بدین

مهاجر
ــري،  یادگی ــاي  راهبرده  .188 ــورس؛  م ــاموئل  س  .215
ــت در تحصیل؛ 309. لوئیز  ــي براي موفقی برنامه ریزي درس

بریل؛ 377. یوهان گوتمبرک

نحل
183. ده بهشت )مجموعه(

نخستین
ــرورش معنویت در کودکان، نوجوانان و کودک درون :  81. پ

راهكار هاي ساده و عملي

نسل نو اندیش
ــتان تولد تیبا؛ 182. دوران صلح؛ 336. مي خواهم  138. داس

با همه دوست باشم

نسیما
331. مهارت نوشتن

نظر
ــاب هنر براي  ــودکان؛ 287. کت ــر ک ــن کتاب هن 57. اولی

کودکان؛ 330. موشكافي در هنر؛ 349. نگاه کن

نغمه نو اندیش
79. پرچم

نواي مدرسه
276. قصه هاي قرآن؛ 284. کاوشگران جوان )مجموعه(

نوشته
ــرفته؛ 27.  ــورهاي پیش 11. آموزش دوره ي ابتدایي در کش
ــا؛ 124. حرف هایم را  ــي: ابزار و روش ه ــي توصیف ارزش یاب
ــودکان با نقص  ــي و آموزش ک ــنوید؛ 202. روان شناس بش
توجه/ بیش فعالي؛ 211. زیبایي شناسي نقاشي کودکان: روند 
ــا )براي  ــي کودک؛ 291. کالس انش تكامل تصویري نقاش
ــودکان مبتال به  ــي(؛ 299. ک ــوزان دوره ي راهنمای دانش آم
ــال: بیش از 70 روش  ــاي یادگیري؛ 307. لذت ام اختالل ه
طالیي یادگیري و آموزش امال با استفاده از روش هاي فعال 
ــرورش خالقیت؛  ــاد چندگانه ي هوش و پ ــا تأکید بر ابع و ب
ــاي چندگانه ي  ــمند: کاربرد هوش ه ــه ي هوش 318. مدرس
ــل یاددهي ـ  ــت مدارس؛ 379. 12 اص ــازماني در مدیری س
ــكتبال؛ 364. همگامي  ــري در عمل؛ 340. میني بس یادگی

ارزش یابي توصیفي با یاددهي - یادگیري

ني
179. دنیاي باستان

نیکراد
355. نیروهاي شگفت انگیز )مجموعه(

واله
142. داستان هاي کهن پارسي

نمايهها
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وراي دانش
ــه ارزش یابي  ــراي یادگیري: نگاهي نو ب ــي ب 25. ارزش یاب
ــتان زندگي چهارده معصوم)ع(؛  کیفي ـ توصیفي؛ 139. داس
ــناخت و پرورش خالقیت و نوآوري  196. راهنماي عملي ش
ــان والدین؛ 312. مباني علمي انشاي  ــتعدادهاي درخش اس

فارسي؛ 313. مباني علمي خواندن فارسي

یاران قلم
286. کتاب جامع امالي فارسي سال اول دوره ي راهنمایي 

تحصیلي مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسي
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نام و نشانی ناشران

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

 همكف ـ تلفن: 66967606

 آراد کتاب
تهران: م. انقالب اسالمی، خ. کارگرجنوبی، ابتدای خ. روان مهر، 

بن بست دولتشاهی، پ. 1، واحد 14 ـ تلفن: 66975285

 آفرینگان
تهران: خ. انقالب اسالمی، خ. اردیبهشت، بن بست مبین، پ. 4 

ـ تلفن: 66460099 و 09126161028

آمیس
اصفهان: خ. بزرگمهر، خ. بالل شرقی، ک. شهید امینی، 
بن بست شهید شفیعی، پ. 81 ـ تلفن: 09133054553

 آوین
تهران: ونک، خ. شیخ بهایی جنوبی، بلوار آزادگان، خ. 21 غربی، 

پ. 33 ـ تلفن: 88013600

آییژ
تهران: م. انقالب اسالمی، خ. لبافی نژاد غربی، پ. 215ـ تلفن: 

66423416

ابتکار دانش
قم: خ. صفائیه، کوی بیگدلی، کوی جالل زاده، کوی شریفی، 

پ. 69 ـ تلفن: 02517836420

ابوعطا
تهران: خ. انقالب اسالمی، خ. 12 فروردین، ساختمان ناشران، 

ط. 4 ـ تلفن: 40 ـ 66485937

خواننده ي محترم. در این صفحات نام و نشاني ناشران کتاب هاي معرفي شده، در اختیار شما قرار داده 
شده است. لطفاً براي خرید کتا ب هاي مورد نظر خود، با ناشر کتاب تماس حاصل فرمایید.
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اسحاق
تهران: م. انقالب اسالمی، خ. اردیبهشت، پ. 73، ط. 4 ـ تلفن: 

66492443

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

غربی، بن بست جاوید، پ. 2، ط. 3 ـ تلفن: 66413367

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

تلفن: 88345217

انجمن اولیا و مربیان
تهران: خ. شهید قرنی، نبش خ. سمیه، ساختمان عالقه مندان ـ 

تلفن: 82281111

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

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

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

ـ تلفن: 88301453

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

1348، ط. 6 ـ تلفن: 66406513

 بامداد کتاب
تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردین، ابتدای خ. وحید نظری 
شرقی، پالک 100، ط. دوم، واحد 3 ـ تلفن: 66975697 و 

66481242

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

66952641

 برای فردا
تهران: خ. انقالب، خ. کارگر جنوبی، خ. لبافی نژاد شرقی، پ. 

197، واحد 7 ـ تلفن: 66952641

 برترین اندیشه
اصفهان: فلكه احمدآباد، خ. جی، خ. پروین، ک. 29 )شهید 

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

 برجیس
تهران: خ. هفده شهریور، خ. شهید عجب گل )جهان پناه(، ک. 

شهید سعیدی، بن بست یاس، پ. 2 ـ تلفن: 33018953

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

شهید وحید نظری، پ. 89 ـ تلفن: 66956177

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

همكف ـ تلفن: 88899907

 به تدبیر
تهران: بزرگراه چمران، روبه روی هتل استقالل، پ. 3/1ـ تلفن: 

22665093

 به نشر )آستان قدس رضوی( 
مشهد: بلوار سجاد، سجاد 3، خ. میالد، سمت راست، قطعه ی 

دوم،  آستان قدس رضوی ـ تلفن: 7 ـ 0511581146

نمايهها
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 بین المللی گاج
تهران: خ. انقالب اسالمی، نبش 12 فروردین، پ. 1302، 

ساختمان گاج ـ تلفن: 64206419

 پرك
قزوین: چهارراه فلسطین، روبه روی دبیرستان عالمه 

امینی، خیابان جمهور، بن بست یگانه، پ. 132 ـ تلفن: 
02813662350 و 09127864386

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  فرهنگی
تهران: بزرگراه کردستان، نبش خ. 64 غربی ـ تلفن: 3 ـ 

88046891

 پنجره
تهران: خ. انقالب اسالمی، خ. ابوریحان، بعد از تقاطع لبافی نژاد، 

ک. رازی، پ. 32 ـ تلفن: 66416927

 پیام آزادی
تهران: خ. جمهوری اسالمی، نرسیده به م. بهارستان، روبه روی 

سینما اروپا، ک. شهید محسن مظفری، بن بست اول، پ. 2ـ 
تلفن: 33935761

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

بست اول، پ. 2ـ تلفن: 33905515

 پیام محراب
تهران: خ. جمهوری اسالمی، خ. ظهیراالسالم، خ. شهید 
مصباح، خ. خانقاه، ک. یوسف خان حكیم، پ. 23 ـ تلفن: 

33994573 و 33912808

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

غربی، پ. 86 ـ تلفن: 66401514 و 66970270

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

نظری، پ. 59، واحد 4 ـ تلفن: 66954391

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

06113383734

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

فرصت، ک. زند، پ. 6، ط. 4، واحد 10 ـ تلفن: 66574779

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

طباطبایی، پ. 26ـ تلفن: 77330437

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

اسالمی، ک. بهار، پ. 3، واحد 3 ـ تلفن: 77512049

 تیمورزاده
تهران: خ. کریم خان زند، نبش میرزای شیرازی، شماره 111، ط. 

سوم شرقی ـ تلفن: 88809090

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

02517746353

 جویا
تهران: خ. تجریش، خ. دزاشیب، مقابل بانک صادرات، پ. 90 ـ 

تلفن: 22738828
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 جیحون
تهران: خ. انقالب اسالمی، بین 12 فروردین و فخر رازی، 

روبه روی دانشگاه، پ. 1290 ـ تلفن: 66480870
 

حفیظ
تهران: خ. انقالب اسالمی، بعد از پارک دانشجو، ساختمان 

1034، واحد 11 ـ تلفن: 66722181

خوشنواز
اصفهان: ... ـ تلفن: 09131186993

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

تلفن: 66466113

دارکوب
کرمان: خ. شهید بهشتی، ک. 8، ک. انارکی4 ـ تلفن: 

0341588084

 دانژه
تهران: خ. مطهری، خ. سلیمان خاطر )امیر اتابک سابق(، ک. 

اسالمی، تقاطع بانه، پ. 4/2 ـ تلفن: 88812083

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

تلفن: 88995181

دانش زنجان
زنجان: خ. سعدی وسط، جنب بانک ملی شعبه سعدی، پ. 

297 ـ تلفن : 5 ـ 02413231794 و 02413232299 و 
02413226722

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

88700251

 دفتر پژوهش های فرهنگی
تهران: پل کریم خان زند، خ. ایرانشهر شمالی، نبش ک. یگانه، 

پ. 229، ط. اول ـ تلفن: 88302485

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

20، ط. اول غربی ـ تلفن: 66468263

 راه رشد
تهران: م. انقالب اسالمی، روبه روی سینما بهمن، بازارچه کتاب 

ـ تلفن: 66496299

رسالت قلم
تهران: خ. انقالب اسالمی، خ. روانمهر، بین فخر رازی و 

دانشگاه، پ. 89، ط. اول ـ تلفن: 66403101

 رسش
اهواز: خ. حافظ، بین خ. سیروس و خ. نادري، ساختمان 

کتاب فروشی رشد، ط.   سوم ـ تلفن: 06112216375
تهران: یوسف آباد، خ. ابن سینا، نبش خ. 19/1، پ. 4، ط. اول، 

واحد 3 ـ 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 تلفن: 66416604

نمايهها
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 زرباف اصل
تهران: خ. نبرد، پایین تر از چهارراه فرزانه، ک. شیردم، پ. 

144 ـ تلفن: 33327241

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

ژاندارمری غربی، بن بست گرانفر، پ. 1 ـ تلفن: 66461230

 سرمشق
تهران: م. انقالب اسالمی، ابتدای کارگر جنوبی، بن بست 

گشتاسب، پ. 6، واحد 5 ـ تلفن: 66491865 و 2ـ 
 66970231

سمت
تهران: م. انقالب اسالمی، خ. ابوریحان، فروشگاه شماره ی 2 

سمت، ـ تلفن: 66405678 

 سوره مهر
تهران: خ. حافظ، خ. رشت، ساختمان   سوره مهر ، پ. 3ـ 

تلفن: 66477007

شرکت  انتشارات فنی ایران
تهران: خ. مطهری، خ. میرعماد، نبش ک. 11، پ. 24ـ تلفن: 

88750447

 شورا
تهران: خ. انقالب اسالمی، خ. 12 فروردین، ک. مینا، پ. 29 

ـ تلفن: 66954921

 شهرتاش
تهران: خ. شهید لواسانی، خ. فربین، ک. حاتم خانی، پ. 6 ـ 

تلفن: 22297367

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

88977203

 صورتگر
تهران: سعادت آباد، سرو غربی، انتهای خ. صدف، خ. داوود 

حسینی، ک. بهاران، بهار4، پ. 45، ط. همكف ـ تلفن: 
22368801

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

0915552323

ضریح آفتاب
مشهد: خ. امام خمینی، جنب اداره کل آموزش و پرورش ـ 

تلفن: 22210045

طاهر
تهران: م. ونک، خ. ونک، نبش بزرگراه کردستان، ساختمان 

آینه ونک، ط. چهارم، واحد 407 ـ تلفن: 88786494

 طبیب
تهران: خ. کریم خان زند، نبش میرزای شیرازی، شماره 111، 

ط. سوم شرقی ـ تلفن: 88809090

 طراحان ایماژ
تهران: خ. انقالب اسالمی، خ. دانشگاه، نبش کوچه ماستری 

فراهانی، پ. 68، واحد 6 ـ تلفن: 66951963

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

ـ تلفن: 88838163
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طلوع دانش
تهران: ضلع جنوبي م. هفت تیر، ابتداي خ. مفتح، کوچه جار، 

پ. 12 ـ تلفن: 88345682

ظفر
قم: خ. امام خمیني، م. سعیدی، خ. فرهنگ، کوچه سوم، پ. . 

35، ط. همكف ـ تلفن: 02516634414
 

عابد
تهران: خ. کارگر شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، خ. قدر، پ. 

4، واحد 1 ـ تلفن: 66513221

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

05112281878

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

66084550

علوم نوین
تهران: م. انقالب، خ. کارگر جنوبی، خ. شهدای ژاندارمری، پ. 

117، ط. اول ـ تلفن: 66401356

علوم و فنون
تهران: فلكه دوم شهران، خ. شهید عسگری، نبش ک. ششم، 

پ. 22، مجتمع گل ها، واحد 11 ـ تلفن: 44331498

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

تلفن: 88944062

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

88726600

 فرتاب
تهران: تهرانپارس، خ. ناهیدی، خ. زهدی، باالتر از م. والفجر، 

پ. 151 ـ تلفن: 77781734 و 09121896422

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

شهدای ژاندارمری غربی، پ. 90 ـ تلفن: 66404410

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

تلفن: 88960536

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تهران: خ. شهید بهشتی، خ. خالد اسالمبولی، جنب سینما 

کانون، پ. 22 و 24 ـ تلفن: 88962971

کوروش چاپ
تهران: جمال زاده جنوبی، نبش خ. کلهر، پالک 130، واحد 5 ـ 

تلفن: 61900232 

کهکشان دانش
تبریز: اشرفی الله، خ. الهیجانی، هشت متري نیک، پ. 25، ط. 

اول ـ تلفن: 09143152933 و 04114760451

کیاراد
اصفهان، خ. مسجد سید، کوی خلیقی پور، الک 11 ـ تلفن: 

03113362699

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

88494091

 گنج عرفان
قم: صفائیه، بین کوچه نوزده و کوچه بیست و یک، جنب 

سازمان کامپیوتر نور ـ تلفن: 02517716237

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

ژاندارمری، پ. 104 ـ تلفن: 09121326375
 

لوح زرین
تهران، خ. کارگر شمالی، بین فرصت و نصرت، ک. بهروزی، پ. 

1، واحد 2 ـ تلفن: 66427053

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

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

پ. 59، واحد 4 ـ تلفن: 2 ـ 66954390

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

ژاندارمری، پ. 104 ـ تلفن: 80 – 66490879

 مختومقلی فراغی
گرگان: خ. شهید بهشتی، ک. بهشت 17، روبه روی بیمارستان 

دزیانی، جنب مسجد امام اعظم ـ تلفن: 01712243550 و 
09113713580

 مدرسه
تهران: خ. سپهبد قرنی، نرسیده به پل کریم خان زند، ک. شهید 

حقیقت طلب، پ. 8 ـ تلفن: 8 ـ 88800324

 منادی تربیت
تهران: خ. استاد نجات اللهی، بین چهارراه سمیه و طالقانی، ک. 

بیمه، پ. 26 ـ تلفن: 88809787

 موج سبز
تهران: م. انقالب اسالمی، ابتدای خ. آزادی، خ. کاوه، پ. 32، 

ط. چهارم، واحد 12 ـ تلفن: 66915923

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

اول ـ تلفن: 66438256

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

اول ـ تلفن: 66952199

مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب
تهران: خ. سمیه، بین خ. بهار و خ. شریعتی، جنب کمیته امداد، 

پ. 30 ـ تلفن: 77535907

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

تلفن: 88937089

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

227، ط. اول ـ تلفن: 66498148
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 نسل نو اندیش
تهران: م. ولیعصر، ابتدای خ. کریم خان زند، شماره 308، 

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

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

سلیمانی، ک. سلیمانی 2، پ. 1 ـ تلفن: 33790324

 نظر
تهران: م. فردوسی، خ. ایرانشهر جنوبی، ک. شریف، پ. 2، ط. 

همكف ـ تلفن: 88843294

 نغمه نو اندیش
تهران: م. رسالت، خ. شهید سلمان طرقی، ک. 162 غربی، پ. 

18، ط. 1 ـ تلفن: 77225066

 نوای مدرسه
تهران: خ. ایرانشهر شمالی، نرسیده به خ. طالقانی، پ. 140، ط. 

2، واحد 5 ـ تلفن: 88820583

 نوشته
اصفهان: خ. فلسطین، ساختمان نوید ـ تلفن: 03112226445و 

03112208610

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

دوم شرقی ـ تلفن: 2ـ 88913701

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

66020224

نمايهها

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

شمالی، پ. 5 ، واحد 8، ط. چهارم ـ تلفن: 44260137

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

ط. 2 ـ تلفن: 33314788

یاران قلم
قم: بلوار شهید روحانی، کوچه 2، جنب پ. 28 ـ تلفن : 9 ـ 

02517601758 و 09122523595


