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مقدمه
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u منظور ما از كتاب آموزشى چيست؟
از یك دیدگاه مي توان مجموعه کتاب هایي که هر سال چاپ و منتشر مي شوند کتاب آموزشي نامید زیرا هر کتابي 
پیامي براي آموزش دارد. اما به طور خاص کتاب هاي آموزشي با هدف استفاده در آموزش هاي رسمي و غیررسمي 

به رشته ي تحریر درمي آیند.
کتاب هاي  ج(  کمك آموزشي،  کتاب هاي  ب(  درسي،  کتاب هاي  الف(  دسته اند:  سه  آموزشي  کتاب هاي 

کمك درسي.
کتاب هاي درسي کتاب هایي هستند که براساس برنامه ي  درسي خاص و با هدف معیني از سوي مراجع 
ذي صالح در وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده اند و در چارچوب زماني معین آموزشي و متناسب با 

پایه، رشته، شرایط ذهني و سني تدریس مي شوند.
کتاب هاي کمك آموزشي:  است.  و کمك درسي  کتاب هاي کمك آموزشي  آموزشي  کتاب هاي  از  ما  منظور 
کتاب هایي هستند که به منظور ایجاد انگیزه، توسعه یادگیري، افزایش دانش و سواد علمي، پرورش مهارت  عملي، 
رشد روابط اجتماعي و ارتقاي یادگیرنده براساس هدف ها و برنامه هاي خاصي تنظیم مي شوند و لزوماً به برنامه ي 
درسي دوره ي تحصیلي وابسته نیستند و شامل کتاب هاي دانش افزایي براي معلمان و دانش آموزان، پرورش 
مهارت هاي فرایندي و عملي براي دانش آموزان  و مهارتي و روشي براي معلمان هستند. کتاب هاي کمك درسي: 
کتاب هایي هستند که به منظور تسهیل، تقویت، تکمیل و تعمیق یادگیري و فراهم کردن آموزش جبراني براساس 
هدف ها و برنامه هاي درسي دوره و پایه ي تحصیلي خاصي تهیه و تنظیم مي شوند. این کتاب ها الزاماً به هدف هاي 
برنامه ي درسي وابسته هستند که شامل کتاب هاي کار و فعالیت هاي یادگیري، کتاب هاي تمرین، کتاب هاي 

سنجش و ارزشیابي پیشرفت تحصیلي دانش آموزان و کتاب هاي فعالیت محور هستند.

 

u چرا بايد دست به گزينش كتاب زد؟
انتشار روزافزون کتاب هاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از کتاب ها با استانداردهاي آموزشي و 
همچنین لزوم استفاده بهینه از زمان براي بهر ه گیري از خواندني هاي مناسب، وزارت آموزش و پرورش را به 
عنوان یك نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مکلف کرده است تا با سیاست گذاري، استانداردسازي تولید کتاب هاي 
غیردرسي و اتخاذ سیاست هاي مناسب خصوصاً سیاست هاي تشویقي و حمایتي، نقش عمده اي در هدایت 
پدیدآورندگان کتاب های آموزشی مورد نیاز دانش آموزان و معلمان یعنی ناشران، مؤلفان و مترجمان کتاب های 

آموزشی ایفا کند.
بی شك شناسایی و طبقه بندی کتاب های علمی و آموزشی، از گام های مؤثر در توسعه ي محیط آموزشي و تقویت 

فرایند یاددهیـ  یادگیری محسوب می شود و ابزاری کارآمد در تقویت نظام آموزشي کشور به شمار می رود.
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u تشکيل دبيرخانه ي سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى
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 ي تولید کتاب های آموزشی به وجود آمده است، سامان بخشد. خوش بختانه دامنه ي این 
طرح با تصویب آیین نامه ي »سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی: مواد و رسانه ها« توسط شورای عالی آموزش 
و پرورش، در دوم شهریور سال 1389 از حوزه ي کتاب آموزشی به همه ي منابع و رسانه های آموزشی و تربیتی 

گسترش داده شده است.
در ماده ي 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 ي فهرستگان توصیفی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی از تولید و عرضه ي مواد و منابع استاندارد حمایت 

و پشتیبانی کند.
در ماده ي 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.

 

u تهيه ي فهرستگان توصيفى كتاب هاى آموزشى
با توجه به ماده ي 6 آیین نامه ي سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي، خرید، تبلیغ و عرضه ي هر گونه منابع آموزشي 
مجاز و استاندارد در آموزشگاه ها و با توجه به نقش شناسایی و طبقه بندی کتاب های علمی و آموزشی که گامی 
مهم در تقویت فرایند یاددهیـ  یادگیری و نظام آموزشي است، معرفي کتاب هاي مناسب و استاندارد به عنوان یك 
ضرورت و راهکار اجرایي آیین نامه ي سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي در دبیرخانه سامان دهي پي گیري مي شود.
لذا دبیرخانه ي سامان دهی هر سال فهرست هایی را به تفکیك دوره های آموزشی کشور، از بین کتاب های 
رسیده ي مناسب آماده و منتشر می کند. این فهرست به صورت مکتوب )مانند کتاب نامه( و الکترونیکی )وب( 
منتشر می شود و در عین حال نسخه ای از آن برای معرفي در پایان کتاب های درسی، در اختیار دفتر تألیف 

کتاب های درسی قرار می گیرد.

u فرايند توليد كتاب نامه ي رشد
»کتاب نامه ي رشد« چنان که گفته شد با هدف ارائه ي  فهرست توصیفی کتا ب های مناسب و مرتبط با برنامه ي 

درسی دوره های آموزشی آماده و منتشر می شود.
این فرایند با تفکیك کتاب های رسیده به دبیرخانه آغاز می شود. در نخستین مرحله، که مرحله غربالگری است، 
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تعداد محدودی از کتاب هایی که موضوعشان ارتباطی با برنامه ي آموزشی کشور ندارد یا تاریخ انتشار آن ها خارج 
از زمان اعالم شده است، از چرخه ي بررسی کنار گذاشته می شوند. بقیه ي کتاب ها، به تدریج در اختیار  کارشناسان 
آشنا با برنامه ي درسي و معلمان ورزیده و مجرب قرار می گیرد. هر کارشناس دیدگاه خود را درباره ي کتاب 
براساس شاخص ها و معیار هاي 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 ممکن را به دست آورده باشد.
کارشناسان برای هر کتاب پرسش نامه اي تکمیل می کنند که در آن براساس شاخص ها و معیارهاي تعیین شده، 
پرسش های جزئی و دقیقی درباره ي ویژگي هاي عمومي و اختصاصي 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 یك کتاب آموزشی 
رعایت شده است؟ آیا محتوای این کتاب با برنامه ي درسي ما همسویی و هماهنگی دارد و می تواند به عنوان یك 
ماده ي آموزشی مناسب به کار گرفته شود؟ این کتاب برای کدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛ برای 
دانش آموزان، هنرجویان، معلمان، هنرآموزان، والدین، کتاب داران، کارشناسان آموزش و پرورش، مدیران ، مربیان 

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

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

سال انتشارسطح پوششکتاب نامه ي رشدردیف

کتاب های چاپ اولجلد اول تا سیزدهم1

1367-1389

چاپ شده اند

1378-1390

جلد 214

کتاب های چاپ اول وتجدید چاپ
1389-1390

استثنائا شهرستان ها
1387-1390

جلد حاضر

1391

کتاب های چاپ اول جلد 315
1391

1392

کتاب های چاپ اولجلد 416

1392

1393

برنامه ي توليد كتاب نامه هاي رشد در دوره ي آموزش ابتدايي
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u كتاب نامه اى كه پيش رو داريد
این جلد از کتاب نامه ، فهرست توصیفی کتاب های چاِپ اول و تجدید چاپ سال  1390 و یك سال پیش و استثنائا 

برای ناشران شهرستانی تا سه سال قبل از آن را دربرمی گیرد.
در این کتاب نامه با 438 عنوان کتاب مناسب آشنا می شوید که از مجموع 829 عنوان کتاب رسیده انتخاب شده اند. 

بقیه غیرمرتبط یا نامناسب تشخیص داده شده اند.
بیش ترین کتاب های مناسب معرفی شده در این کتاب نامه به ترتیب به انتشارات موزون با 42 عنوان، انتشارات 

محراب قلم با 39عنوان و انتشارات قدیاني با 38 عنوان تعلق دارد.
در بین موضوعات درسی نیز موضوعات علوم تجربي، مهارت هاي زندگي، علوم تربیتي به ترتیب با 70، 65 و 64 

عنوان کتاب بیش ترین فراوانی را در میان کتاب هاي معرفي شده برخوردارند.

*جمع فراواني موضوعي بیش از تعداد عنوان هاي کتاب است چون بعضي از کتاب ها داراي بیش از یك موضوع هستند.

 

جدول فراوانى موضوعات كتاب نامه

موضوع                فراواني   ردیف             موضوع                   فراواني ردیف 

علوم تجربي                 70      8         تفکر و پژوهش            25  1

مهارت هاي زندگي          65      9               دیني                       21  2

علوم تربیتي                  64      10              عمومي           11  3

زبان آموزي                   61      11                هنر           9  4

تعلیمات اجتماعي           60      12               رایانه           4  5

کتاب هاي مرجع             37      13            تربیت بدني           2  6

ریاضي                30      14               قرآن           1  7
 

     *جمع فراواني              460
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در بین ناشران محترم، انتشارات قدیاني، موزون و محراب قلم به ترتیب با 57 ، 42 و 41 عنوان بیش ترین 
مشارکت را در ارسال کتاب داشتند که از همراهی آن ها متشکریم.

u شيوه ي تنظيم اطالعات
در معرفی هر کتاب، چکیده 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 ي 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؛ گروه مخاطب کتاب؛ موضوع درسی؛ کلمات کلیدی و چکیده ي کتاب.

 

u نمايه هاى كتاب
در پایان هر کتاب نامه، چندین نمایه بر اساس عنوان کتاب، نام پدیدآورندگان، موضوع درسی، پایه ي تحصیلی، 
کلمات کلیدی، درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب، و نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا معلمان، مربیان، 
کارشناسان، والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود، به منابع مناسب  دست یابند. در متن، به هر کتاب 
یك شماره ي ردیف داده شده است. نمایه های کتاب بر اساس این شماره ها مرتب شده اند و ما را به این شماره ها 

ارجاع می دهند.

 
u همکاران ما در اين كتاب نامه

در تولید و آماده سازی این کتاب نامه همکاران 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 همکاری هایشان 

بهره بردیم عبارت اند از:

l كارشناسان معلم:
1- آقاي حسین اعالیي 2- آقاي جمال الدین اکرمي 3- خاتم ناهید بریري4- خانم عزت السادات حسیني5- 

خانم نویده عفاف6- خانم زهرا گیتي نژاد7- خانم سمیه سادات میرمعیني          
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l كارشناسان برنامه ي درسى:
آفاي حسن طاهري                کارشناس گروه ارزشیابي، تحقیق و هماهنگي دوره ي ابتدایي
خانم زهراسادات یاسیني           کارشناس گروه ارزشیابي، تحقیق و هماهنگي دوره ي ابتدایي

خانم افسانه سنه                    کارشناس گروه برنامه ریزي درسي تربیت بدني
خانم ناهید فالحیان                کارشناس گروه برنامه ریزي درسي تعلیمات اجتماعي
آقاي منصور ملك عباسي         کارشناس گروه برنامه ریزي درسي تعلیمات اجتماعي
آقاي مسعود جوادیان               کارشناس گروه برنامه ریزي درسي تعلیمات اجتماعي

خانم میترا دانشور                   کارشناس گروه برنامه ریزي درسي تفکر و پژوهش
آقاي سید سجاد طباطبایي نژاد   کارشناس گروه برنامه ریزي درسي دیني
آقاي پرویز آزادي                   کارشناس گروه برنامه ریزي درسي دیني
خانم ویدا ممتحني                 کارشناس گروه برنامه ریزي درسي رایانه

آقاي محمود اوحدي               کارشناس گروه برنامه ریزي درسي روان شناسي
خانم شهرناز بخشعلي زاده         کارشناس گروه برنامه ریزي درسي ریاضي
خانم نسیم اصغري                 کارشناس گروه برنامه ریزي درسي ریاضي
آقاي خسرو داودي                 کارشناس گروه برنامه ریزي درسي ریاضي

آقاي عبدالرحمان صفارپور        کارشناس گروه برنامه ریزي درسي زبان آموزي
آقاي حسین قاسم پور مقدم       کارشناس گروه برنامه ریزي درسي زبان آموزي

آقاي بهنام علوي مقدم             کارشناس گروه برنامه ریزي درسي زبان انگلیسي
خانم بتول فرنوش                  کارشناس گروه برنامه ریزي درسي علوم تجربي
آقاي حسین الوندي                کارشناس گروه برنامه ریزي درسي علوم تجربي

آقاي رضا نباتي                     کارشناس گروه برنامه ریزي درسي قرآن
آقاي محمود معافي                کارشناس گروه برنامه ریزي درسي مهارت هاي زندگي
آقاي سعید راصد                    کارشناس گروه برنامه ریزي درسي مهارت هاي زندگي

خانم مینو آیت الهي                 کارشناس گروه برنامه ریزي درسي هنر

 

u راهنماى استفاده از اين كتاب نامه
در این راهنما، اطالعات مربوط به یك کتاب، به صورت نمونه نشان داده شده است. این اطالعات ضمن معرفی 

کتاب، به ما می گوید که کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.
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u تصوير راهنماى استفاده از كتاب نامه

 گلرسن، روت   7 .

48 ص

باهوش ها

ملیحه شکوهي رحلی

 کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر و انجام آزمایش هاي ساده ي آن با طرز کار غلتك، چرخ، موشك، پاندول یا آونگ، 
ساعت شني، آسیاب آبي، قرقره، اهرم، قایق، و نیز چگونگي ایجاد رعد و برق، قطب هاي آهن ربا، میدان مغناطیسي زمین 
و اهمیت آن، و... آشنا مي شوند. در ضمن کتاب اطالعاتي مختصر و مفید درباره ي هواپیماهاي گالیدر، چاپ کتاب، 

گرامافون، لوکوموتیو بخار، تلفن، اینترنت و رایانه ارائه مي دهد.

 سرگرمي علمي، آزمایش، فناوري، آموزش علوم تجربي

علوم تجربي

 تهران: نغمه نو اندیش، 1389

سوم تا پنجم

عنوان مجموعه مؤلف شماره ي مدخل

تعداد صفحات محل نشر: ناشر، سال نشرمترجم

پایه ي تحصیلی

کلمات کلیدی

چکیده

موضوع درسي

برای بیان دیدگاه های خود درباره ي این کتاب نامه یا فرستادن کتاب، به نشانی تهران، خیابان کریم خان 
کمك  آموزشی،  انتشارات  دفتر  آموزش وپرورش،   4 شماره  ساختمان  شمالی،  ایرانشهر  خیابان  زند، 
دبيرخانه ي سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى مکاتبه یا با شماره ي تلفن 88306071 )021( 
 http://samanketab.roshdmag.ir تماس حاصل فرمایید. وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی

آماده ي دریافت دیدگاه های شماست.

آزمایشهایی درباره ي...

عنوان کتاب

 قطع
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از  نسخه اى  مى شود  دعوت  آموزشى  كتاب هاى  محترم  پديدآورندگان  و  ناشران  از  بدين وسيله 
كتاب هاى آموزشى چاپ اول سال 1391 خود )و يك سال پيش از آن( را براى بررسى به نشانى 

دبيرخانه ي سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى بفرستند.

لطفاً در ارسال كتاب به اين نکات توجه فرماييد.

uکتاب های ارسالی باید نخستین بار در سال 1391 یا یك سال پیش از آن منتشر شده باشند.
uکتا ب هایی در آخرین کتاب نامه معرفی می شود که تا 30 خرداد سال 1392 به این دبیرخانه رسیده باشد. در غیر این صورت 

چنان چه تاریخ چاپ نخست آن در سال 1391 و جزء کتاب های مناسب باشد، در کتاب نامه بعدی به چاپ می رسد.
u ارسال یك نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.

uامکان بازگرداندن کتاب های غیر مرتبط یا نامناسب برای دبیرخانه وجود ندارد.
 http://samanketab.roshdmag.ir فهرست کتاب های رسیده در پایان هر ماه، در وبگاه سامان کتاب به نشانی u

اعالم می شود.
u فهرست کتاب های مناسب به تدریج در وبگاه سامان کتاب منتشر می شود و در اختیار کاربران این وبگاه قرار می گیرد. 
افزون بر این فهرست این کتاب ها ضمن آن که در کتاب نامه های مرتبط به چاپ می رسد، در پایان هر دوره از بررسی ها 

به صورت رسمی و مکتوب به ناشر گزارش داده می شود.
uضمناً فهرستی از کتاب های مناسب برای دفتر تألیف کتاب های درسی و مراکز خرید و نمایشگاهی کتاب فرستاده می شود 

تا در صورت نیاز از کتاب های مناسب معرفی شده ي این دبیرخانه خریداری کنند.
u ارسال کتاب از سوی هر یك از پدیدآورندگان اثر، منعی ندارد ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده می شود.

uکتاب هایی که توسط مؤلف منتشر شده اند، در این دبیرخانه قابل بررسی هستند و در این صورت گزارش به نام مؤلف 
صادر خواهد شد.

uکتاب های مناسب، خود به خود در جشنواره ي کتاب های رشد حضور می یابند و برای شرکت در جشنواره نیازی به ارسال 
مجدد کتاب نیست.

u مطابق آیین نامه ي سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی، مصوبه 828 شوراي عالي آموزش و پرورش، کتاب های آموزشی 
در صورتی مجازند وارد آموزشگاه ها شوند، که به عنوان کتاب مناسب شناخته شده باشند.
کتاب های ارسالی دوره ي ابتدایي باید شامل یك یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد:

تربیت بدني، تعلیمات اجتماعي، تفکر و پژوهش، دیني، رایانه، ریاضي، زبان آموزي، علوم تجربي، علوم تربیتي، قرآن، 
کتاب هاي مرجع، مهارت هاي زندگي و هنر

فراخوان ارسال كتابفراخوان ارسال كتاب
 ) براي توليد كتاب نامه ي شماره 15 دوره ي تحصيلي ابتدايي (
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  فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي
مناسب و مرتبط با برنامه ي درسي

دوره ي آموزش ابتدايي 
)چاپ اول ـ سال 1390(
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1 . بیس، گرم . حفظ محیط زیست: آب چال: )درباره ي اهمیت آب(. فواد نظیري . تهران: فني ایران، 
1390، 32 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: ریاضي- علوم تجربي

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، آموزش علوم تجربي، داستان آموزشي

چکيده: کتاب حاضر به منظور آشنایي کودکان با شمارش اعداد، انواع حیوانات و خشك سالي تدوین 
شده و شامل داستاني است که در آن حیوانات مختلف به یك برکه ي آب نزدیك مي شوند و آب 
مي خورند. اما کم کم آب تمام و برکه خشك مي شود و حیوانات از آن جا مي روند. تا این که سرانجام 

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

2 .  دایرئالمعارف جهان آفرینش: آتشفشان ها . لطیف راشدي / محمدرضا راشدي . تهران: منادي 
تربیت، 1390، 48 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: پنجم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، آتش فشان، سونامي، پوسته هاي زمین، آموزش علوم تجربي

درباره ي  اطالعاتي  آن،  رنگي  تصویرهاي  مشاهده ي  و  کتاب  این  مطالعه ي  با  کودکان  چکيده: 
اقیانوس ها،  و  زمین  درون  اتفاقات  آتشین،  گدازه هاي  آتش فشاني،  فعالیت هاي  زمین،  پوسته هاي 
انواع گدازه ها، آب و هواي آتش فشاني، خطر محصوالت حاصل از آتش فشان، پیدایش جزیره بر اثر 
آتش فشان ها، سونامي و... به دست مي آورند. در البه الي مطالب کتاب آیات قرآني مطابق با موضوع 

گنجانده شده اند.
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3 . واندویل، آگنس . دایرئالمعارف کوچك من درباره ي: آتش نشان . رویا خوئي . تهران: محراب 
قلم، 1390، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: سوم و چهارم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع- تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، آتش نشان، ایستگاه آتش نشاني، لباس آتش  نشاني، معرفي شغل ها

را  به همراه تصویرهاي رنگي اطالعات مختصر و مفیدي  دایرئالمعارف کوچك حاضر  چکيده: 
درباره ي آتش نشاني، وسایل آتش نشاني، لباس هاي آتش نشانان، چگونگي خاموش کردن آتش، وظایف 
آتش نشانان در برخورد با مصدومین هنگام آتش سوزي، نقش آتش نشانان هنگام وقوع حوادثي هم چون 
زلزله، سیل، تصادف در جاده ، و... به مخاطبان ارائه مي دهد. در پایان کتاب برخي توانمندي هاي سریع 

و فوق العاده ي آتش نشانان درج شده است.

4 . دوگیبرت،فرانسواز . دایرئالمعارف کوچك من درباره ي: آداب معاشرت . رویا خوئي . تهران: 
محراب قلم، 1390، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا پنجم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع- مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: آداب معاشرت، دایرئالمعارف، رعایت قوانین، مهارت هاي زندگي

چکيده:  کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر و مشاهده ي تصویرهاي جذاب آن، یاد مي گیرند که 
در برخورد با دیگران و در موقعیت هاي متفاوت آداب معاشرت را رعایت کنند و از این راه به حقوق 
دیگران احترام بگذارند. آن ها درمي یابند که رعایت قوانین معاشرت باعث مي شود، انسان ها زندگي 
شاد و قشنگي داشته باشند. استفاده از کلمه هاي جادویي، عذرخواهي هنگام اشتباه کردن، آداب غذا 
خوردن، آداب حرف زدن با تلفن، آداب گفت وگو، چگونگي رفتار با مهمان و... عنوان هاي برخي مطالب 

کتاب هستند.
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5 . مزیناني، محمدکاظم . داستان باستان: آذين ها و آرايه ها . مشهد: به نشر، 1389، 32 ص 
قطع: وزیري

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: آذین، زیورآالت، ایران باستان، زندگي مردم

چکيده: در سومین جلد از مجموعه ي حاضر، کودکان به زبان ساده، داستاني و آهنگین با مردمان ایران 
باستان و زیورآالتي که آن ها براي خود مي ساختند، آشنا مي شوند. در کتاب اطالعات مختصر، مفید و 

جامعي به همراه تصویرهاي هر آذین و آرایه و محل کشف و نگه داري آن ها ارائه مي شود.

6 . حسیني رباطي، فاطمه . آزمايشگاه علوم پنجم ابتدايي . تهران: بین المللي گاج، 1390، 
108 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: پنجم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، آزمایش، تغییرات مواد، زمین و سیاره ها، پایه ي پنجم دوره ي 

ابتدایي

چکيده: کتاب کار حاضر در راستاي مطالب کتاب درسي علوم پنجم ابتدایي در چهار فصل فراهم آمده 
و حاوي نام آزمایش ها، وسایل و مواد مورد نیاز، شرح آزمایش ها و سؤاالتي درباره ي آزمایش هاي انجام 
شده است. مواد و تغییرات آن، ماشین ها، نور، رنگ، آینه و زمین و سیاره ها از جمله مباحث کتاب هستند.
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7 . گلرسن، روت . باهوش ها: آزمايش هايي درباره ي تکنولوژي . ملیحه شکوهي . تهران: نغمه 
نو اندیش، 1389، 48 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: سرگرمي علمي، آزمایش، فناوري، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر و انجام آزمایش هاي ساده ي آن با طرز کار غلتك، چرخ، 
موشك، پاندول یا آونگ، ساعت شني، آسیاب آبي، قرقره، اهرم، قایق، و نیز چگونگي ایجاد رعد و برق، 
قطب هاي آهن ربا، میدان مغناطیسي زمین و اهمیت آن، و... آشنا مي شوند. در ضمن کتاب اطالعاتي 
مختصر و مفید درباره ي هواپیماهاي گالیدر، چاپ کتاب، گرامافون، لوکوموتیو بخار، تلفن، اینترنت و 

رایانه ارائه مي دهد.

8 . گلرسن، روت . باهوش ها: آزمايش هايي درباره ي رنگ ها . ملیحه شکوهي . تهران: نغمه 
نو اندیش، 1389، 48 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: آزمایش، رنگ ها، سرگرمي هاي علمي، آموزش علوم تجربي

چکيده: کتاب حاضر حاوي آزمایش هایي درباره ي رنگ ها، وسایل مورد نیاز براي انجام آن ها، و نیز 
چگونگي انجام آن هاست. کودکان با انجام این آزمایش ها با مفهوم رنگ هاي اصلي، رنگ هاي مرکب، 
ترکیب  رنگ ها، چاپ با رنگ، تأثیر رنگ ها روي ذائقه ي انسان، نقش رنگ ها در مراسم هاي مختلف، 
تأثیر رنگ روي احساس انسان ها، تصویرهاي متحرک، تغییر رنگ ها در اثر گذشت زمان، خطاي دید، 
نقاشي روي پارچه، چگونگي تشکیل ابرها، چگونگي ایجاد رنگین کمان، نقش رنگ ها در زندگي، 

طراحي پارچه ها با رنگ، تصاویر رنگي در عصر حجر، و... آشنا مي شوند.
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9 . گلرسن، روت . باهوش ها: آزمايش هايي درباره ي ضربه ها و صدا ها . ملیحه شکوهي . 
تهران: نغمه نو اندیش، 1389، 48 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: دوم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: آزمایش، صدا، ضربه، سرگرمي هاي علمي

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر و انجام آزمایش هاي ساده ي آن با انواع صداها و وسایل 
تولیدکننده ي صدا و هم چنین آالت موسیقي آشنا مي شوند. کتاب وسایل مورد نیاز هر آزمایش و طرز 

انجام کار را به دقت شرح داده است.

10 . گلرسن، روت . باهوش ها: آزمايش هايي درباره ي محيط زيست . ملیحه شکوهي . 
تهران: نغمه نو اندیش، 1389، 48 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: آزمایش، سرگرمي علمي، محیط زیست، آموزش علوم تجربي

چکيده: در این کتاب مطالب مختصر و مفیدي درباره ي کوه هاي یخي، انرژي خورشیدي، طوفان شن، 
بادنما، عایق ها و اهمیت آن ها، قطب نماي چوب پنبه اي، خط هاي مغناطیسي، علل فاسد شدن مواد 
غذایي، آسیاب هاي بادي و... درج شده است. مخاطبان با انجام آزمایش هایي که چگونگي انجام آن ها 

توسط وسایل ساده در کتاب آمده است، مفاهیم ذکر شده را بهتر درک مي کنند.
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11 . گلرسن، روت . باهوش ها: آزمايش هايي درباره ي نور و سايه . ملیحه شکوهي . تهران: 
نغمه نو اندیش، 1389، 48 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: آزمایش، سرگرمي علمي، نور و سایه، آموزش علوم تجربي

چکيده: در کتاب حاضر اطالعات مختصر و مفیدي درباره ي این مطالب آمده است: تأثیر نور روي 
اشیا؛ اهمیت پوشیدن لباس هایي با رنگ تیره یا روشن؛ اجسامي که نور را عبور مي دهند یا نمي دهند؛ 
چگونگي تشکیل سایه؛ چگونگي ایجاد انواع رنگ ها توسط اشعه ي آفتاب؛ اهمیت انرژي خورشید؛ 
چشمان گربه و چراغ شبرنگ در تاریکي؛ چگونگي تولید رنگین کمان؛ ساعت آفتابي، سرعت نور در 
اشیا؛ بازتاب نور؛ چشم هاي ژله اي. کودکان با انجام آزمایش هاي ساده ي این کتاب مفاهیم مذکور را 

بهتر درک مي کنند.

12 .- آزمون هاي تعيين ضريب هوشي I.Q . نرگس محمودي . تهران: خیام آزمون / تیز 
هوشان برتر، 1390، 80 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: آزمون هوش، علوم تربیتي، هوش آزمایي کودکان

چکيده: در کتاب حاضر ابتدا مختصر اطالعاتي درباره ي ضریب هوشي و اهمیت آن، صحت نتایج 
آزمون هاي هوش، ضریب هوشي اقوام و ملل مختلف، عوامل مؤثر در ضریب هوشي، تأثیر منفي 
مهاجرت نخبگان و تأثیر آن بر متوسط ضریب هوشي و... آمده است. در ادامه، ضریب هوشي چندتن از 
نام آوران تاریخ معاصر جهان درج شده و بعد از آن آزمون آدمك )گودیناف(به همراه هفت آزمون دیگر 

به منظور سنجش آزمون کودکان فراهم آمده است.



23دورهيآموزشابتدايي14

13 . قرباني،  علیرضا و...]دیگران[. آزمون هاي روانشناختي كودكان- تعیین ضریب هوشي 
کودکان I.Q تعیین شخصییت کودکان . تهران: خیام آزمون / تیز هوشان برتر، 1390، 80 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: کارشناس، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: آزمون هاي هوش، هوش آزمایي کودکان، علوم تربیتي

چکيده: در کتاب حاضر، عالوه بر بررسي ضریب هوشي افراد و جوامع، چند آزمون تعیین ضریب 
هوشي کودکان که از اعتبار ویژه اي بین روان شناسان برخوردار است، انتخاب و براي مطالعه ي مخاطبان 
ارائه شده اند. تعریف هوش، آزمون هاي گروهي هوش، ضریب هوش اقوام و ملل مختلف، محاسن و 

محدویت هاي استفاده از آزمون هاي هوش، و آزمون آدمك عنوان هاي برخي مباحث کتاب هستند.

14 . کریمي، عبدالعظیم . آسيب شناسي آموزش خالقيت: چگونه خالق پروري نکنیم! . تهران: 
منادي تربیت، 1390، 204 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: معلم، مدیر، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: پرورش خالقیت، آسیب شناسي، تعلیم و تربیت، علوم تربیتي

چکيده: یکي از بزرگ ترین موانع پنهان اما نافذ در کاهش انگیزه ي خالقیت، صورت بندي عوامل 
خالقیت، به قصد آموزش آن به افراد دیگر براي خالق شدن است. این همان اقدامي است که اغلب 
متولیان به کار گرفته شده در آموزش وپرورش رسمي، به منظور توسعه و تقویت اندیشه هاي خالق، در 
مراکز آموزشي و پرورشي در حال برنامه ریزي و انجام آن هستند. کتاب حاضر به زعم نگارنده، به قصد 
بازشناخت واگراي پدیده ي خالقیت، و بازپرداخت »آموزش ناپذیري« آن به نگارش درآمده است تا در 
تعامل با آرا و اندیشه هاي مخالف و معارض خوانندگان اهل نظر، به نقد و بحث بیشتر کشانده شود. 
کتاب شامل پنج فصل با این عنوان هاست: مرگ خالقیت در بستر تعلیم و تربیت؛ فرضیه هاي پدیدآیي 
خالقیت؛ خالقیت در گستره ي روش ها؛ نقل و نقد آموزش خالقیت؛ خالقیت به روایت خالقان بزرگ.
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15 . مینادر، جکي . آشنايي با بدن انسان براي كودكان . حسن ساالري . تهران: نواي مدرسه، 
1389، 120 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، بدن انسان، فیزیولوژي، آموزش علوم تجربي

چکيده: در این کتاب به شیوه ي داستاني، به زباني ساده و به کمك تصویرهاي رنگي، کودکان با 
دستگاه گوارش، چگونگي رشد بدن انسان، دستگاه دفاعي و دندان ها آشنا مي شوند.

16 . چیت ساز، محمدعلي . آشنايي با تدريس كتب هديه هاي آسمان . مشهد: ضریح آفتاب، 
1389، 144 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: دیني
كلمات كليدي: روش تدریس، راهنماي آموزشي،تعلیمات دیني، هدیه هاي آسماني، دروني سازي 

تربیت دیني

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعه ي دانشجویان دوره هاي کارداني و کارشناسي رشته ي آموزش 
ابتدایي نوشته شده و در آن راه حل هایي به منظور بهبود کیفیت تدریس تعلیمات دیني )هدیه هاي 
آسماني(ارائه شده است. اهمیت و ضرورت تعلیم و تربیت دیني در دوره ي ابتدایي، برنامه ریزي درسي 
تعلیم و تربیت دیني، اهداف کلي تعلیم و تربیت دیني در دوره ي ابتدایي، اهمیت رشد و تکامل درک 
دیني کودکان، فرایند دروني سازي تربیت دیني، روش ها و الگوهاي تدریس، فرایند ارزش یابي و ... 

برخي مباحث کتاب حاضر هستند.
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17 . حسن بیگي، ابراهیم . چهارده سبد گل: آفتاب مهرباني: زندگي نامه ي حضرت محمد صلي اهلل 
علیه و آله و سلم . تهران: مدرسه، 1389، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: دیني
كلمات كليدي: حضرت محمد)ص(، زندگي نامه، داستان دیني

چکيده: در نخستین شماره از مجموعه ي حاضر، چگونگي تولد، پرورش، چگونگي به پیامبري رسیدن، 
معراج، هجرت و جنگ هاي حضرت محمد)ص(و نیز واقعه ي غدیرخم و به رحلت رسیدن آن پیامبر 
بزرگ، به صورت داستاني و به همراه تصویر براي کودکان بیان شده است. در پایان کتاب نیز، 10 

حدیث از احادیث آن بزرگوار نقل شده است.

18 . سورتیجي اوکرکایي، علي اصغر / کیاني، روح اهلل . آماده سازي كودكان براي خواندن 
و نوشتن در اول دبستان )برنامه ي عملي براي رفع مشکالت نوشتاري و ديکته(. . 

تهران: رشد اندیشه/ دانش آفرین، 1390، 100 ص 
قطع: رحلي 

پايه ي تحصيلي: اول، والدین، معلم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، راهنماي آموزشي، امال، پرسش و پاسخ

چکيده: کتاب حاضر به منظور آماده سازي دانش آموزان پایه ي اول دبستان براي خواندن و نوشتن 
تهیه شده و شامل برنامه ي عملي براي رفع مشکالت نوشتاري و دیکته مطابق با آخرین تغییرات کتاب 
درسي است. تمرینات در قالب هاي پیداکردن اختالفات تصاویرها و رنگ آمیزي آن ها، وصل کردني، 
جورچین، کامل کردن جدول و... تنظیم شده اند. در البه الي مطالب کتاب نکات الزم به منظور برطرف 
کردن اشکاالت امالیي در اختیار اولیا و مربیان قرار گرفته است و توضیحات الزم به صورت مختصر 

و مفید درج شده اند.
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19 . نیازي، محسن / زارعي، عباس . آموزش بر پايه ي تفکر خالق . تهران: ثامن الحجج، 
1389، 128 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: کارشناس، معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: تفکر و پژوهش
كلمات كليدي: پرورش خالقیت، روش تدریس، تفکر در تعلیم و تربیت، اصول یادگیري

چکيده:  کتاب حاضر درباره ي تفکر و تأمل در یادگیري است و در آن سعي شده، طي 11 فصل 
شیوه هاي تفکر و خالقیت در زمینه ي تدریس براي استادان دانشگاه ارائه شود. در این کتاب به زعم 
نگارنده هدف این بوده است که پرسش هاي احتمالي استادان مخاطب پیش بیني و مورد بحث قرار 
گیرد. تفکر در تعلیم و تربیت، نقش تفکر در تعلیم و تربیت، شیوه ي برانگیختن تفکر، فواید تفکر تحلیلي، 

تفکر ارزشي، شیوه هاي ارزش یابي یادگیري عنوان هاي برخي فصل هاي کتاب هستند.

20 . ابراهیم زاده، هادي . آموزش جدول ضرب . تهران: هنر آبي، 1389، 16 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: سوم
موضوع درسي: ریاضي

كلمات كليدي: قصه، شعر، رنگ آمیزي، آموزش جدول ضرب

چکيده:  از آنجا که درس ریاضي از درس هاي پایه است و تدریس آن با روش هاي خشك و معمولي 
کودکان را دلزده و دچار مشکالت فراوان مي کند، از این رو مؤلف اثر حاضر کوشیده است با کمك قصه، 
شعر و رنگ آمیزي، جدول ضرب و ساختن آن را گام به گام براي کودکان طراحي کند و آموزش دهد.
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21 . حاجي اسحاق، سهیال . آموزش راه هاي يادگيري . تهران: مؤسسه انتشارات کورش چاپ، 
1390، 274 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: آموزش وپرورش ایران، علوم تربیتي، روش تدریس، روش شناسي، روش یادگیري

چکيده: براي هر کودک »یادگیري« تجربه اي طبیعي و لذت بخش است. چه مي شود که این لذت با 
ورود او به مدرسه به یك »مسئله« تبدیل مي شود و مرتب باید براي حل آن چاره اندیشي کرد؟ در این 
کتاب روش هاي یادگیري به زباني ساده و روان توضیح داده شده است. کتاب ابتدا با یك مقدمه ي کلي 
به  ویژگي هاي یاددهي و یادگیري در قرن بیست و یکم، نقش نظریه هاي یادگیري در نوع آموزش و چرا 
باید به دنبال راه هاي جدید یادگیري باشیم، مي پردازد. سپس در چهار فصل نقش خانواده را در یادگیري 
شرح مي دهد. عنوان هاي فصل ها از این قرارند: فصل اول: خانواده ي الگوهاي اجتماعي؛ فصل دوم: 
خانواده ي اطالعات پردازي؛ فصل سوم: خانواده ي رفتاري؛ فصل چهارم: خانواده ي انفرادي. در پایان 

الگوي ترکیبي تدریس تبیین شده است.

22 . معتمدي، محمدتقي . آموزش رياضي با رويکرد هوش و خالقيت پنجم ابتدايي . 
تهران: آبرنگ، 1390، 136 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: پنجم
موضوع درسي: ریاضي

كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، پرورش خالقیت، تمرین و آزمون، عددنویسي، هندسه

چکيده: کتاب حاضر به منظور تقویت درس ریاضي دانش آموزان سال پنجم ابتدایي فراهم آمده است. 
نگارنده بعد از توضیح هر مبحث درس ریاضي، در ادامه سؤاالت چندگزینه اي، کامل کردني و تشریحي 
ارائه کرده است. در کتاب دو نمونه آزمون نیز گنجانده شده است. عددنویسي، بخش پذیري، مساحت، 

تقارن، رسم مثلث، گرم و کیلوگرم، محیط دایره و گنجایش، برخي مباحث کتاب حاضر هستند.
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23 . بیداریان، همتا . آموزش كامپيوتر براي كودكان . تهران: آتي نگر، 1390، 208 ص 
قطع: وزیري

پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم
موضوع درسي: رایانه

كلمات كليدي: آموزش رایانه )کامپیوتر(، راهنماي آموزشي، گرافیك، اینترنت

چکيده: کتاب حاضر، دانش آموزان دبستاني را با مباني رایانه و کاربردهاي آن آشنا مي کند. کتاب در 
شش فصل با این عنوان ها سازمان دهي شده است: کامپیوتر چیست؟؛ شروع کار با کامپیوتر؛ گرافیك ها؛ 
فایل و فولدر؛ اینترنت؛ صفحه کلید؛ نمایش هاي اسالیدي. مطالب کتاب بسیار ساده و آسان هستند و 

تصویرهاي رنگي آن ها را تکمیل مي کنند.

24 . محسن پور، بهرام . آموزش و پرورش تطبيقي )مباني، اصول و روشها(. . تهران: 
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(،، 1389، 104 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: آموزش و پرورش تطبیقي، تاریخ تحول، روش هاي تحقیق، علوم تربیتي، تجارب 

آموزشي

چکيده: آموزش و پرورش تطبیقي، یکي از زیر مجموعه هاي علوم تربیتي به شمار مي رود که در آن 
کوشش مي شود با تحقیق در نظام هاي آموزش و پرورش و آموزش عالي سایر جوامع و کشورها، به 
بهبود و اعتالي فرایند تعلیم و تربیت، کمك شود. در این کتاب چند مبحث اصلي در قلمروي آموزش 
و پرورش تطبیقي بررسي شده است. مؤلف به جاي ارائه ي  اطالعات، به توصیف نظام هاي آموزشي، 
مفاهیم کلیدي آموزش و پرورش تطبیقي، رویکردها و روش هاي تحقیق پرداخته است تا خوانندگان 

بتوانند، با نحوه ي پژوهش و ضوابط بهره گیري از تجارب آموزشي سایر کشورها آشنا شوند.
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25 . آتش پور، سید حمید / کاظمي، احسان . آموزش هوش هيجاني به كودكان )راهنماي 
والدين و مربيان(.  تهران: ابوعطا، 1390، 120 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: معلم، والدین، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: هوش هیجاني، روابط با دیگران، قدرت سازگاري، مقابله با استرس

چکيده: هوش هیجاني را توانایي شناسایي، درک، کنترل و نمایش صحیح هیجانات دانسته اند. در 
واقع، هوش هیجاني قدرت سازگاري صحیح با موقعیت هاي اجتماعي است. در این کتاب تالش شده 
است به مربیان و والدین آموزش داده شود که چگونه به صورت گام به گام و از طریق روش هایي چون 
مشاهده کردن، آموزش مقابله با استرس، قصه گویي، شعر، نمایش، موسیقي، راهبردهاي رفتاري و 

تعامالت کالسي، هوش هیجاني را در کودکان پرورش دهند.

26 . فروتني، علي اکبر . آنچه بايد از سالمت دهان و دندان بدانيد . تهران: شایان نمودار، 
1390، 220 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم، مربی بهداشت، والدین

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: بهداشت دهان و دندان، سالمت، دندان پزشکي، آموزش علوم

چکيده: کتاب حاضر به منظور مطالعه ي مربیان بهداشت مدارس و اولیاي دانش آموزان تدوین شده 
و حاوي اطالعاتي به زبان ساده به همراه تصویر در زمینه ي اهمیت مراقبت از دندان ها، مسواک زدن، 
از این دست  با عناویني  و جلوگیري از پوسیدگي و بیماري هاي دندان است. کتاب در 29 فصل 
نگارش یافته است: تغذیه، رویش دندان ها، مسواک، نخ دندان، ارتودنسي، عصب کشي، دندان مصنوعي، 

سفیدکردن دندان، ایمپلنت، و...
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27 . مارزینو، رابرت جي ...]ودیگران[. ابعاد تفکر دربرنامه ريزي درسي و تدريس . قدسي 
احقر . تهران: یسطرون، 1389، 341 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم، مدیر، کارشناس، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: تفکر و پژوهش
كلمات كليدي: اندیشه و تفکر، برنامه ریزي درسي، روش تدریس، فراشناخت

چکيده: مخاطبان کتاب حاضر برنامه ریزان درسي آموزش وپرورش هستند. در این کتاب طي هفت 
فصل ابعاد مختلف تفکر در برنامه ریزي درسي مورد مطالعه قرار مي گیرد. تفکر به عنوان اساس آموزش، 
فراشناخت، تفکر انتقادي و خالق، فرایندهاي تفکر، مهارت هاي محوري تفکر، رابطه ي دانش مربوط به 

حوزه هاي درس با تفکر، و کاربرد چارچوب ، عنوان هاي فصل هاي این کتاب هستند.

28 . برنشتاین،  استین و جن . خانواده ي خرس ها: اتاق به هم ريخته . سعید خاکسار . تهران: 
موزون، 1390، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، نظم، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان

اتاقشان  آشنا مي شوند که  برادر خرسي  و  با خواهر  داستان حاضر  با مطالعه ي  چکيده: کودکان 
بسیار به هم ریخته است. مامان خرسي از این به هم ریختگي کالفه مي شود و تصمیم مي گیرد که 
اسباب بازي ها ي آن  ها را توي یك جعبه ي آشغال بریزد. آن دو اعتراض مي کنند و خرس پدر براي 
آن ها یك جعبه ي اسباب بازي و یك تخته ي انگشتي درست مي کند. آن ها از آن به بعد اتاقشان را 

مرتب نگه مي دارند.
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29 . ولي زاده، ماهان . داستان هاي روانشناختي: اتوبوس ديوها . تهران: بافرزندان، 1389، 16 ص 
قطع: پالتویي

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: داستان آموزنده، قضاوت اجتماعي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: مخاطبان در این کتاب به شیوه ي داستاني با پسري آشنا مي شوند که رفتارهاي بدش را 
از دیوي آموخته است. البته رفتار دیو به بیشتر مردم شهر سرایت کرده است و همه ي آن ها تقریبًا 
اشتباهات خودشان را گردن دیگران مي اندازند. سرانجام خود دیو هم اعتراف مي کند که آدم ها خیلي 

بدتر از دیوها رفتار مي کنند و مي خواهد از شهر آدم ها بگریزد.

30 . کوالي، جوي . سالمت اجتماعي کودکان: احترام به ديگران . سعیده عاقلتر . تهران: عروج 
اندیشه، 1390، 16 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا چهارم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: آموزش کودکان، احترام، تکریم، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان با مطالعه ي متن دو زبانه ي حاضر )فارسي - انگلیسي(و جمالت ساده و آسان، یاد 
مي گیرند که چگونه به بزرگترها احترام بگذارند، بدون اجازه ي دیگران به وسایل آن ها دست نزنند و 
سعي کنند همچنان که دوست دارند با آن ها محترمانه رفتارشود، خود نیز با دیگران محترمانه رفتار کنند. 
در پایان کتاب معني کلمات انگلیسي درج شده و خواسته شده است که درباره ي راه هایي که مي توان 

احترام خود را به دیگران نشان داد، صحبت کنند.
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31 . بومون، امیلي . اختراعات . مهدي ضرغامیان . تهران: محراب قلم، 1390، 124 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

كلمات كليدي: دایرئالمعارف، اختراعات، تاریخ علم، آموزش علوم تجربي

چکيده: دایرئالمعارف حاضر شامل اطالعاتي مختصر و مفید و در عین حال ساده و آسان به همراه 
تصویرهاي رنگي درباره ي اختراعات بشر از آغاز تا عصر حاضر براي کودکان است. چگونگي اختراع 
چرخ، لوکوموتیو، دوچرخه، کشتي هاي بخار، زیردریایي، هواپیما، موشك، خط، کاغذ، تلفن، رادیو، 
تلویزیون، برخي وسایل کشاورزي، سوزن، دستگاه بافندگي، اتو، ساعت، ماشین حساب، عینك و... 

از جمله مطالب کتاب حاضر هستند.

32 . برنشتاین،  استین و جن . خانواده ي خرس ها: اردو . سعید خاکسار . تهران: موزون، 1390، 
32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، اردو، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر و داستان آن با خواهر و برادر خرسي آشنا مي شوند که بعد از 
پایان مدرسه و شروع تعطیالت تابستاني، به اردوگاه گریزلي باب مي روند. در آن جا به آن ها خیلي خوش 
مي گذرد. خرس برادر شنا و قایق راني مي کند و خرس خواهر وسطي بازي مي کند. یك روز هم آن ها 
از صخره ي جمجمه اي باال مي روند و در پایان برادر در مسابقه دوکاپ مي گیرد و خواهر به خاطر شناي 
»خرس مرده« و ساختن کمربند مهره اي، مدال هایي جایزه مي گیرد. سرانجام آن ها با خوش حالي به 

خانه برمي گردند و حاال مدرسه رفتن برایشان مثل یك مسافرت است.
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33 . یوسفي، حمیدرضا . ارزش يابي توصيفي . تهران: کالج برتر، 1390، 150 ص 
قطع: رقعي

پايه ي تحصيلي: معلم
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: ارزش یابي توصیفي، هدف هاي آموزشي، پوشه ي کار، خودسنجي

چکيده: نگارنده در این مجموعه ابتدا لزوم داشتن نگاه جدید به ارزش یابي را مورد بحث قرار داده و 
سعي کرده است تا نگرش جدیدي نسبت به ارزش یابي داشته باشد. در ادامه، چیستي ارزش یابي را با 
ارائه ي تعاریف متعدد از ارزش یابي به بحث گذاشته و در نهایت ابزارهاي ارزش یابي و چگونگي کاربرد 
آن را در فرایند یاددهي ـ یادگیري آورده است. در پایان کتاب نمونه اي کامل از یك پوشه ي کار با 
اهدافي چون خودسنجي و فراهم آوردن موقعیت هاي مفید یادگیري با پرورش نگرش هاي مثبت در 

فراگیرنده براي یکي از دروس طراحي شده است.

استان  »ايران شناسي«:  چرا هاي شگفت انگیز   . کوروش  امیري نیا،   / مهدي  چوبینه،   .  34
آذربايجان شرقي: پاسخ به سؤال هاي كودكان و نوجوانان . تهران: محراب قلم، 1390، 

32 ص 
قطع: رحلي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: آذربایجان شرقي، تبریز، آموزش جغرافیا، مشاهیر ایران، آداب و رسوم

چکيده:  مخاطبان با مطالعه ي کتاب حاضر و مشاهده ي عکس هاي رنگي آن، با شهر تبریز و آثار 
تاریخي، بازارها، غذاها، سوغاتي ها، رودها و نیز ویژگي هاي دیگر شهرهاي استان آذربایجان شرقي 

آشنا مي شوند.
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35 . چوبینه، مهدي /  امیري نیا، کوروش . چرا هاي شگفت انگیز »ايران شناسي«: استان اردبيل: 
پاسخ به سؤال هاي كودكان و نوجوانان . تهران: محراب قلم، 1390، 32 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: اردبیل، آموزش جغرافیا، ایران شناسي، آداب و رسوم، مشاهیر ایران

چکيده:  کتاب مصور حاضر به منظور آشنایي مخاطبان با موقعیت جغرافیایي، شهرستان ها، رودها، 
دیدني  هاي طبیعي و تاریخي، ویژگي ها، غذاهاي محلي، بازارها، مشاهیر، صنایع دستي و... استان اردبیل 

نگارش یافته است.

استان  شناسي»:  »ايران  شگفت انگیز  چراهاي   . کورش  امیري نیا،   / مهدي  چوبینه،   .  36
اصفهان . تهران: محراب قلم، 1390، 32 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: استان اصفهان، دیدني ها، آموزش جغرافیا، تاریخ و فرهنگ ایران

چکيده: کتاب حاضر به منظور آشنایي مخاطبان با استان اصفهان، به همراه تصاویر رنگي نگارش 
یافته و شامل سؤاالتي است که نگارنده کوشیده است به طور مفید و مختصر به آن ها جواب بدهد. 
معرفي شهرستان ها، دیدني هاي طبیعي، بناهاي تاریخي و مختصري درباره ي چگونگي ساخته شدن 
این بناها، زبان و لهجه ها، برخي غذاهاي محلي، بازارها، مشاهیر، صنایع، عشایر و جاهاي دیدني و 

سوغاتي هاي استان اصفهان برخي مطالب کتاب هستند.
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استان  »ايران شناسي«:  چرا هاي شگفت انگیز   . کوروش  امیري نیا،   / مهدي  چوبینه،   .  37
بوشهر: پاسخ به سؤال هاي كودكان و نوجوانان . تهران: محراب قلم، 1390، 32 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: بوشهر، آموزش جغرافیا، ایران شناسي، آداب و رسوم، مشاهیر ایران

چکيده: کتاب حاضر به همراه تصاویر و عکس هاي رنگي به منظور آشنایي مخاطبان با موقعیت 
جغرافیایي استان بوشهر، شهرستان هاي این استان، رودهاي مهم، دیدني هاي طبیعي و تاریخي، 
چگونگي به وجود آمدن شهر بوشهر، و نیز زبان، آیین ها، غذاهاي محلي، مشاهیر، صنایع مهم، عشایر، 

بازارها و... در استان بوشهر تهیه شده است.

38 . چوبینه، مهدي /  امیري نیا، کوروش . چرا هاي شگفت انگیز »ايران شناسي«: استان تهران: 
پاسخ به سؤال هاي كودكان و نوجوانان . تهران: محراب قلم، 1390، 32 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: استان تهران، دروازه ها، بازارها، مشاهیر، آموزش جغرافیا

چکيده: کتاب حاضر به منظور آشنایي مخاطبان با موقعیت جغرافیایي، تعداد شهرستان ها، مهم ترین 
بازارها، مشاهیر، نوع  رودها، دیدني هاي طبیعي و تاریخي، دروازه هاي قدیمي، محله هاي قدیمي، 
گویش، آداب و رسوم، نوع غذاها، عشایر، صنایع، تیم هاي ورزشي و... استان تهران نوشته شده و 
تصویرهاي رنگي آن به درک موضوع کمك شایاني کرده است. در پایان کتاب واژه نما درج شده است.
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39 . چوبینه، مهدي /  امیري نیا، کوروش . چرا هاي شگفت انگیز »ايران شناسي«: استان چهار 
محال و بختياري: پاسخ به سؤال هاي كودكان و نوجوانان . تهران: محراب قلم، 1390، 

32 ص 
قطع: رحلي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: چهارمحال و بختیاري، آموزش جغرافیا، رودها، غذاها، مشاهیر

چکيده: کتاب حاضر به منظور آشنایي کودکان با استان چهار محال و بختیاري به زبان ساده و آسان 
به همراه تصویرهاي رنگي نوشته شده و اطالعاتي از این دست در آن گنجانده شده است: موقعیت 
جغرافیایي استان؛ علت نام گذاري چهارمحال و بختیاري بدین نام؛ تعداد شهرستان ها؛ مهم ترین رودها؛ 
دیدني هاي استان؛ ویژگي هاي شهرکرد؛ جاهاي دیدني؛ نوع پوشش زنان و مردان؛ نوع غذاها؛ مشاهیر 

استان؛ نوع گویش؛ صنایع دستي؛ ورزش هاي خاص استان. در پایان کتاب واژه نما درج شده است.

40 . برآبادي، محمود . ت مثل تاریخ: اسکندر مقدوني . تهران: مدرسه، 1390، 32 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: اسکندر مقدوني، تسخیر ایران، ارسطو، تاریخ ایران باستان، سلسله ي هخامنشیان

چکيده: اسکندر مقدوني، فرزند فیلیپ )شاه مقدونیه(و شاگرد ارسطو، تصمیم داشت انتقام شکست 
یونان را از شاه پارسیان بگیرد. از این رو به سرزمین پارس حمله کرد و سلسله ي هخامنشیان را که بر اثر 
جنگ و اختالف هاي خانوادگي ضعیف شده بودند، شکست داد. در کتاب حاضر به زبان ساده و داستاني 
چگونگي آماده شدن اسکندر و فکر لشکرکشي به سرزمین ایران و شکست سرداران و سپاهیان ایراني 

به همراه تصویرهاي مناسب بیان شده است.
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41 . پیج، جیسون . اطلس بچه ها . ناصر جعفرزاده / فاطمه محمدي . مشهد: ضریح آفتاب، 1390، 
43 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: نقشه، آموزش جغرافیا، اطلس، شناخت جهان

چکيده: اطلس کتاب نقشه هاست که قسمت هاي متفاوت جهان را نشان مي دهد. نقشه ها شکل هاي 
کوچکي از مکان هاي بزرگ هستند که از نماي باال رسم شده اند. کودکان با مطالعه ي این کتاب و 
مشاهده ي نقشه ها اطالعات زیادي درباره ي اطلس و نقشه، نقشه خواني، قطب جنوب، قطب شمال، 
کانادا، ایاالت متحده ي آمریکا، مکزیك،آمریکاي مرکزي و کارائیب، آمریکاي جنوبي، اروپاي شمالي، 
اروپاي جنوبي، روسیه و همسایگانش، خاورمیانه، آفریقاي شمالي و جنوبي، آسیا، استرالیا و... به دست 

مي آورند.

42 . حاج بابایي، مرتضي . االغ تارا كوچولو . تهران: ما و شما، 1390، 12 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، اجتماعي شدن، آموزش با شعر، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده:  در این کتاب به زبان شعر، داستان االغي بیان مي شود که نمي تواند خودش را با محیط 
اطرافش و سروصداهاي آن وفق دهد. شب هنگام خوابیدن، صداي جیرجیرک ها، واق واق سگ ها و 
زوزه ي گرگ ها او را اذیت مي کند. از این رو مجبور مي شود از طویله اش دور شود و به جایي بي سروصدا 

برود. صبح تارا دنبال االغش مي گردد و او را پشت درختي در باغ کوچه پیدا مي کند.
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43 . برجي اصفهاني، محمد . المپيادهاي رياضي آمريکا . تهران: مبتکران/ پیشروان، 1390، 
180 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: پنجم
موضوع درسي: ریاضي

كلمات كليدي: مسئله هاي المپیاد ریاضي، آزمون ورودي تیزهوشان، سؤاالت تشریحي، آزمون تستي

چکيده:  بخش اول کتاب حاضر شامل 26 دوره آزمون تشریحي 25 سؤالي است که از سؤاالت 
المپیادهاي ریاضي آمریکا طي سال هاي Grade 4 -6( 1980 -2005(ترجمه شده اند. 20 آزمون 
تستي 10 سؤالي نیز در بخش دوم گنجانده شده اند که گزیده اي از سؤاالت تشریحي المپیادهاي 
ریاضي آمریکا )Grade 7 -8(هستند. کتاب براي مطالعه ي دانش  آموزان پنجم ابتدایي شرکت کننده 

در آزمون هاي ورودي تیزهوشان و مدارس برتر و نیز همه ي عالقه مندان به ریاضي تهیه شده است.

44 . ماهوتي، مهري . چهارده سبد گل: امام ماه: زندگي نامه ي امام سجاد عليه السالم . 
تهران: مدرسه، 1389، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: دیني
كلمات كليدي: امام سجاد)ع(، زندگي نامه، داستان دیني

چکيده:  باد تندي پنجره ي اتاق را باز کرد. ماه توي قاب پنجره پیدا شد. کنیزک به ماه خیره شد و 
گفت: »علي بن الحسین زینت عبادت کننده ها بود؛ مثل این ماه که زینت آسمان است.« در ششمین 
جلد از مجموعه ي حاضر، کودکان با تولد، زندگي، رفتار و اخالق امام سجاد)ع(، حضورشان در کربال، 
چگونگي اسیر شدن ایشان، نقش امام در قیام عاشورا، و دوره ي امامت و شهادت آن امام بزرگ آشنا 

مي شوند. در پایان کتاب 10 حدیث از این امام درج شده است.
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45 . جوکار، زلیخا . امالي اول ابتدايي . تهران: بین المللي گاج، 1390، 108 ص 
قطع: رحلي 

پايه ي تحصيلي: اول
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، امال، آموزش فارسي، تمرین

چکيده: کتاب کار حاضر به منظور آموزش امال به دانش آموزان سال اول ابتدایي تدوین شده و شامل 
تمرین هایي در قالب هاي جاخالي، رنگ کردني، وصل کردني، کلمه سازي، حل جدول، کامل کردني، 

مرتب کردني، امالي تصویري، جمله سازي و... است.

46 . فرهادي، گلزار . امالي شب اول دبستان . تهران: آبرنگ، 1390، 56 ص 
قطع: رحلي 

پايه ي تحصيلي: اول
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: امالي شب، آموزش ابتدایي، آموزش زبان فارسي

چکيده: کتاب کمك درسي حاضر، به منظور تقویت امالنویسي دانش آموزان کالس اول ابتدایي 
تدوین شده و شامل ترکیب صامت ها با مصوت ها، متني در قالب داستان شامل نشانه هاي آموخته شده، 
و فعالیت هاي امالیي در قالب جاهاي خالي، کامل کردني، طبقه بندي و... و نیز امالهاي تصویري است. 
در پایان هر درس به منظور خودارزیابي دانش آموزان، یك قطار با سه واگن تحت عنوان »عالي، خوب 

و متوسط« مطرح شده است تا آن ها با دادن امتیاز، نظر و احساس خود را بیان کنند.
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47 . رؤوف،  علي . انشا درس روييدن در خود . تهران: آییژ، 1390، 208 ص 
قطع: وزیري

پايه ي تحصيلي: معلم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، تمرین انشا، راهنماي آموزش

چکيده: کتاب حاضر به منظور آموزش بهتر انشانویسي به دانش آموزان نگارش یافته و شامل 
راهکارهایي در زمینه ي خوب دیدن، خوب شنیدن، تصویرخواني، داستان گویي از روي یك تصویر، 
توصیف دیدني هاي گوناگون، مهارت هاي نوشتاري ساده، داستان نویسي، توصیف موضوعي، تمرین 

بارش مغزي، تمرین پرورش تخیل و خالقیت، نوشتن یك خاطره، نامه نگاري و... است.

48 . فرخ مهر، حسین . انشا و انديشه ي سوم دبستان . تهران: عابد، 1389، 148 ص 
قطع: وزیري

پايه ي تحصيلي: سوم، معلم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، انشا و تمرین، راهنماي آموزش، ادبیات کودکان، دوره ي ابتدایي

چکيده: کتاب حاضر به منظور آموزش مهارت هاي نوشتن به کودکان سوم دبستان نگارش یافته است. 
آموزش کلمه نویسي، جمله نویسي و نقطه گذاري جمالت، آشنایي با شیوه هاي خوب فکر کردن، خوب 
سخن گفتن، با دقت شنیدن و خوب دیدن و آموزش داستان نویسي، نامه نویسي، خالصه نویسي و 

گزارش نویسي از اهداف کتاب حاضر هستند.
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49 . برنشتاین، استن و جن . خانواده ي خرس ها: اولين روز مدرسه . سعید خاکسار . تهران: 
موزون، 1390، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، اولین روز مدرسه، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در داستان حاضر، خواهر خرسي هنوز نمي داند مدرسه چگونه جایي است. مادرش او را به 
کودکستان مي برد تا از نزدیك با محیط آن جا آشنا شود. هفته ي بعد، او به همراه برادرش به کودکستان 
مي رود و در آن جا فعالیت هاي زیادي همچون کتاب خواندن، خانه سازي، خمیر بازي و... انجام مي دهد. 
او درمي یابد که کودکستان مي تواند جاي خوبي براي بچه ها باشد. کودکستان خواهر و مدرسه  ي برادر 

در یك ساختمان هستند.

50 . ولي زاده، ماهان . داستان هاي روانشناختي: اولين شکالت نارگيلي . تهران: بافرزندان، 1389، 
16 ص 

قطع: پالتویي
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، کنترل خشونت، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: موضوع کتاب حاضر میل به خشونت است. این میل گاهي در رفتار ظاهراً ساده اي مانند 
پراندن یك گنجشك یا کندن و نابود کردن یك شاخه ي گل ظاهر مي شود و گاهي شکل هاي 
خشن تري به خود مي گیرد؛ مثل مشت کوبیدن به دماغ یك دوست. جنس همه ي این رفتارها یکي 
است و آن چیزي نیست جز میل به خشونت. این میل مهار شدني است. در کتاب حاضر، گرایش به 

هنر و ادبیات به عنوان راهي براي تضعیف قدرت تخریب کننده ي »خشونت طلبي« معرفي شده است.
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51 . آکسلید، کریس . ماشین هاي بسیار مفید: اهرم ها . احسان کاظم/ حمیدرضا غالمرضایي . 
تهران: نسل نو اندیش، 1390، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: پنجم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: ماشین هاي ساده، اهرم ها، آموزش علوم

چکيده: در نخستین جلد از مجموعه ي »ماشین هاي ساده ي بسیار مفید« کودکان با جمالت ساده 
و کوتاه و به همراه تصویرهاي واقعي و بزرگ با اهرم به عنوان یك ماشین ساده، و کاربرد، اجزا و 
چگونگي کار آن آشنا مي شوند. در پایان کتاب حقایقي شگفت انگیز درباره ي اهرم ها درج شده است. 
همچنین، تصویرهایي ارائه شده اند و از مخاطبان خواسته شده است برداشت خود را از کارکرد اهرم ها 

در آن تصویرها بیان کنند.

52 . وارتنبرگ، توماس اي . ايده هاي بزرگ براي بچه هاي كوچك . نسرین ابراهیمي لوبه . 
تهران: شهر تاش، 1390، 159 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: آموزش فلسفه، آموزش اخالق، معرفت شناسي، فلسفه براي کودکان

به  ابتدایي و پیش دبستاني و عالقه مندان  براي مطالعه ي معلمان دوره ي  چکيده:  کتاب حاضر 
آموزش فلسفه براي کودکان تدوین شده است. نگارنده کوشیده است طي چهار بخش و به کمك 
داستان هاي مصور کودکان را با فلسفه آشنا کند. آموزش اخالق، فلسفه ي اجتماعي و سیاسي، آموزش 
متافیزیك، آموزش فلسفه ي ذهن، فلسفه ي محیط زیست، آموزش معرفت شناسي، آموزش فلسفه ي 

زبان وزیبایي شناسي مطالبي است که در این کتاب به آن ها پرداخته شده است.
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53 . دوبونو، ادوارد . ايده ي خالق . بنفشه آشناقاسمي . تهران: ایران بان، 1389، 180 ص 
قطع: رقعي

پايه ي تحصيلي: معلم، کارشناس، دانشجویان مراکز تربیت معلم
موضوع درسي: تفکر و پژوهش

كلمات كليدي: بازي و تمرین، پرورش خالقیت، برانگیختن خالقیت، ایده ي خالق

چکيده: ادوارد دوبونو، استاد پیشگام در تکنیك ایده ي خالق، در این کتاب 62 بازي و تمرین متفاوت 
ارائه کرده است که در آن ها از کلماتي اتفاقي به عنوان محرک هایي براي برانگیختن خالقیت و تفکر 
موازي استفاده مي شود. کتاب بسیار ساده، عملي و سرگرم کننده است و هر فردي مي تواند به منظور 

خلق ایده هاي خارق العاده از آن استفاده کند.

54 . مورگان، سالي . حفظ محیط زیست: باران اسيدي . محمد رضا داهي . تهران: فني ایران، 
1390، 24 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: هوا، آلودگي، باران اسیدي، تخریب ساختمان ها، آموزش علوم تجربي

چکيده:  باران اسیدي یا آلودگي اسیدي، همه چیز را، حتي اگر ازجنس سنگ یا فلز باشد، مي خورد. 
پل ها و ریل هاي راه آهن بر اثر این عامل ضعیف مي شوند و اگر باران اسیدي نبود، نیازي هم نبود تا 
پیش از موقع آن ها را تعمیر یا عوض کنند. کودکان با مطالعه ي مطالب مختصر و آسان کتاب حاضر و 
مشاهده ي تصویرهاي آن، با باران اسیدي و چگونگي تخریب ساختما ن ها و محیط زیست توسط آن، 
چگونگي تولید باران اسیدي، نحوه ي اندازه گیري آن، تاریخچه و چرخه ي باران اسیدي، بیماري هاي 
حاصل از این نوع آلودگي و... آشنا مي شوند. در کنار مطالب، آزمایش هایي نیز به منظور درک بهتر 

موضوع گنجانده شده اند تا مخاطبان با انجام آن ها، مطالب را بهتر درک کنند.
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55 . میندن، سیسیلیا / میر، جوان . حفظ محیط زیست: بازيافت در مغازه ي بابا بزرگ . هایده 
کروبي . تهران: فني ایران، 1390، 24 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: بازیافت، داستان آموزشي، آموزش اقتصاد، مهارت هاي زندگي

چکيده:  این کتاب به منظور آشنایي کودکان با مفهوم »بازیافت« و »مصرف بهینه« نگارش یافته 
است. خرس سبز هر پنج شنبه به مغازه ي پدربزرگش مي رود و به او کمك مي کند. پدربزرگش به او یاد 
مي دهد که چگونه مي توان از وسایلي که مصرف شده اند، دوباره استفاده کرد و یا آن ها را بازیافت نمود. 

تصویرهاي رنگي کتاب به یادگیري مطلب کمك مي کنند.

56 . تاجیك پیر، عقیل . بازي هاي فراموش شده . تهران: پلك، 1389، 27 ص 
قطع: رقعي

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم، معلم
موضوع درسي: تربیت بدني

كلمات كليدي: بازي هاي نمایشي، تربیت بدني، کودکان ایراني، مهارت هاي اجتماعي

چکيده: بازي ها در پیشبرد انگیزه ي هم زیستي و هم یاري و ایجاد حس تعاون در انسان نقش مهمي 
را ایفا مي کنند. بازي ها در عین سادگي مي توانند بهترین تأثیر را در روح و روان و فکر آدمي بگذارند. 
در کتاب حاضر، 42 نوع بازي معرفي و نوع انجام آن ها شرح داده مي شود و تصویرهایي از چگونگي 
انجام آن ها نشان داده شده است. برخي از این بازي ها عبارت اند از: آفتاب مهتاب؛ اتل متل؛ برجك بازي؛ 

تاب بازي؛ چس خورک؛ دوزبازي؛ زور زورک؛ کمربند بازي.
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57 . پالمر، دبورا . بازي هاي كنترل خشم براي كودكان . امیر جهانیان نجف آبادي / حدیث 
ایماني . اصفهان: کیاراد، 1390، 220 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: اول تا پنجم، معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: کنترل خشم، بهداشت رواني، بازي آموزشي، آموزش کودکان

چکيده: مهارت »کنترل خشم« از جمله مهارت هاي زندگي است. نویسنده ي کتاب حاضر به منظور 
این که فرزندان از دوران کودکي با این مهارت آشنا شوند، فنون کنترل خشم را از طریق بازي هاي 
متنوع در کتاب ارائه مي دهد. کتاب در دو بخش فراهم آمده است: در بخش اول مطالبي درباره ي کنترل 
خشم، درک خشم، علل انجام بازي ها براي کنترل خشم، سازمان دهي محیط عاطفي و... آمده است. در 

بخش دوم انواع بازي ها و چگونگي انجام آن ها به منظور کنترل خشم معرفي مي شود.

58 . شر، باربارا . بازي هاي هوش: 101 بازي آسان براي افزايش هوش . امیر جهانیان 
نجف آبادي/ حدیث ایماني . اصفهان: کیاراد، 1390، 272 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: اول تا پنجم، معلم، والدین، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: تفکر و پژوهش
كلمات كليدي: بازي آموزشي، افزایش هوش، سرگرمي خانوادگي، علوم تربیتي

چکيده:  نویسنده در این کتاب طي پنج فصل مهارت هاي بصري - فضایي، کالمي، ریاضي، حسي، 
حرکتي و میان فردي را به وسیله ي 101 مهارت به شیوه ي بازي به کودکان آموزش مي دهد. یکي از 
ویژگي هاي کتاب این است که عالوه بر طبقه بندي مهارت ها، هر مهارت را نیز به سه قسمت زیر شش 
سال، باالي شش سال و تمامي سنین تقسیم کرده است تا آموزش دهندگان بتوانند براساس دوره هاي 
متفاوت، مهارت مورد نظر را انتخاب و در خود تقویت کنند.. مخاطبان کتاب، متخصصان روان شناسي 

کودک، والدین و مربیان هستند.
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59 . جیحاني، حمید . باغ قرآن . مشهد: عروج اندیشه، 1390، 16 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم، معلم
موضوع درسي: قرآن

كلمات كليدي: آموزش قرآن، شعر، زبان قرآني، تربیت دیني

چکيده: در کتاب حاضر به زبان شعر و به همراه تصویرهاي رنگي، کودکان با قرآن، الفباي زبان 
قرآني، حرکات کوتاه، صداهاي بلند، سکون، تشدید و تنوین آشنا مي شوند. در پایان، سوره ي حمد و 

اخالص را مي خوانند.

60 . پورحسیني، ساینا . ببين، بچين، مثل بساز . تهران: نسل نو اندیش، 1389، 60 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: ضرب المثل، سرگرمي، مرتب کردن کلمه ها، آموزش زبان فارسي

چکيده: آشنایي با مثل ها به ما کمك مي کند که بهتر حرف بزنیم و منظورمان را بهتر بیان کنیم. در 
این کتاب 40 مثل وجود دارد که کلمات آن ها به هم ریخته است. کودکان مي توانند با توجه به تصویرها 
یا به کمك بزرگ تر ها، آن ها را مرتب کنند. صورت مرتب شده ي مثل ها و نیز موقعیت به کار بردن 

آن ها، در پایان کتاب درج شده است.
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61 . سالم، سودابه . بخوان با من بساز با من )1 و 2(.  تهران: سوره مهر، 1389، 118 ص 
قطع: بیاضی 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: هنر

كلمات كليدي: آموزش موسیقي، هنر براي کودکان، هوش موسیقیایي

چکيده: مربي موسیقي کودک، به آگاهي از حیطه ي متفاوت رشد کودک، رشد موسیقیایي و نیز 
راه هاي گسترش اطالعات موسیقیایي کودک نیاز دارد. زیرا کودک باید اطالعات موسیقیایي خود را 
سازمان دهي و پردازش کند تا در فعالیت هاي بعدي مورد استفاده قرار دهد. رشد هوش موسیقیایي، 
مستقل از دیگر جنبه هاي هوش نیست، به همین سبب آگاهي مربیان از نظرات روان شناسان متخصص 

رشد و آموزش کودکان ضروري است.

62 . واحد تحقیق و پژوهش مؤسسه ي نخبگان دانش پژوه . بخوانيم و بنويسيم نخبگان سال 
پنجم دبستان . تبریز: ستوده، 1389، 200 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: پنجم، معلم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: آموزش ادبیات فارسي، آزمون و تمرین، دستور زبان، قالب هاي شعري

چکيده: کتاب حاضر که براي مطالعه ي دانش آموزان پنجم ابتدایي به منظور ورود به مراکز تیزهوشان 
و مدارس نمونه تدوین شده، حاوي توضیحاتي درباره ي اصطالحات ادبي، قالب هاي شعري و انواع 
نثر، آرایه هاي ادبي، اجزاي جمله، نقش هاي دستوري، ساختمان اسم و سؤاالت چهار گزینه اي مربوط 
به این مباحث و نیز امال و نگارش است. ویژگي مهم کتاب توضیحي است که درباره ي هر کدام از 
موضوعات مذکور مي دهد. این توضیحات با مثال هایي نیز همراه شده اند. در پایان کتاب پاسخ سؤاالت 

درج شده است.
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63 . اسمیت، پني . دایرئالمعارف من درباره ي: بدن انسان . حسین الوندي . تهران: محراب قلم، 
1390، 128 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع- علوم تجربي
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، بدن انسان، آموزش علوم تجربي، کالبدشناسي انسان

چکيده: دایرئالمعارف حاضر به منظور آشنایي کودکان با بدن انسان و اندام هاي آن به وجود آمده 
و شامل مطالبي ساده و موجز و مختصر به همراه تصویرهاي رنگي است. اسکلت و استخوان ها، 
ماهیچه هاي حرکتي، مغز و حواس، قلب و خون، شش ها و تنفس، پوست، ناخن ها و موها، مبارزه با 
بیماري، دستگاه گوارش، دستگاه دفع ادرار، تولید مثل و رشد، چرخه ي زندگي و... از جمله مباحث کتاب 

هستند. در پایان کتاب نیز واژه نامه و نمایه درج شده است.

64 . اسمالمن، کلر . بدن تو چه طور كار مي كند؟ . مهري امیرزادگان . تهران: شباهنگ، 1390، 
33 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: بدن، کارکرد اندام ها، آموزش علوم تجربي، فیزیولوژي

چکيده: کتاب حاضر حاوي اطالعاتي مختصر و کلي به همراه تصویرهاي رنگي درباره ي پوست و 
عملکرد آن، کار شش ها، شکل و اندازه ي استخوان ها، دستگاه گوارش و کار اندام هاي گوارش، خون 
و محتویات آن، عملکرد خون، گردش خون در بدن، ضربان قلب، کار دندان ها، و آزمایش هایي ساده 

درباره ي کار برخي مواد موجود در بدن و اندام هاست.
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65 . واندویل، اگنس / النسینا، میشل . دایرئالمعارف کوچك من درباره ي: بدن من . رویا خوئي . 
تهران: محراب قلم، 1390، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع- علوم تجربي
كلمات كليدي: اعضاي بدن، دستگاه هاي بدن، تغییرات بدن، آموزش علوم تجربي

چکيده: دایرئالمعارف حاضر به منظور آشنایي کودکان با بدن انسان و تفاوت هاي بدني دختران و 
پسران، نقش پوست و مو، ماهیچه و استخوان، و ریه و قلب، فعالیت مغز و کنترل اعضاي بدن، نقش 
اعضاي بدن، فواید تغذیه و خواب، حالت هاي متفاوت بدن، مراقبت از بدن به روش هاي گوناگون، علل 

برخي دردها، بزرگ شدن و تغییرات بدن، و.. به زبان ساده و با تصویرهاي رنگي نگارش یافته است.

66 . کوالي،  جوي . سالمت جسمي کودکان: بگو نه . سعیده عاقلتر . تهران: عروج اندیشه، 1390، 
16 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: مواد مخدر، قاطعیت، آموزش کودکان، آموزش زبان انگلیسي

چکيده: در کتا ب حاضر با جمالت ساده و کوتاه و به دو زبان فارسي و انگلیسي، آثار مخرب مصرف 
مواد مخدر به کودکان نمایانده مي شود. به آن ها آموزش داده مي شود که اگر کسي به آن ها مصرف مواد 

را پیشنهاد کرد، با قاطعیت رد کنند. در پایان کتاب لغات انگلیسي معنا شده است.
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67 . پوروهاب، محمود . چهارده سبد گل: بوسه هاي پدر بزرگ: زندگي نامه ي امام محمد باقر 
علیه السالم . تهران: مدرسه، 1389، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: دیني
كلمات كليدي: امام محمد باقر)ع(، زندگي نامه، داستان دیني

چکيده:  محمد، پیرمرد را شناخت. او جابربن عبداهلل انصاري از یاران با وفاي پیامبر)ص(بود. محمد با 
مهرباني دست روي دست جابر گذاشت و گفت: »سالم من بر ّجدم پیامبر، و بر تو، اي جابر...« کودکان 
با مطالعه ي این کتاب و مشاهده ي تصویرهاي رنگي آن با زندگي حضرت امام محمدباقر)ع(، حضور 
وي در کربال، دیدارش با جابربن عبداهلل انصاري، رسیدن ایشان به مقام امامت و تأسیس پایگاه دیني 
و فرهنگي، و سرانجام شهادت این امام بزرگ، به شیوه ي داستاني آشنا مي شوند. در پایان کتاب 10 

حدیث از امام محمدباقر)ع(نیز درج شده است.

68 . رهگذر، رضا . به شتر نگاه كن . تهران: منادي تربیت، 1390، 28 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: دیني

كلمات كليدي: زندگي شتر، داستان دیني، آموزش علوم

چکيده: کودکان با مطالعه ي این کتاب با شتر و نوع زندگي آن، اهمیت این حیوان براي صحرانشینان، 
اشارات قرآني درباره ي شتر، انواع شتر، اعضاي بدن شتر و اهمیت این اعضا، فواید این حیوان براي 
انسان ها، و نوع غذا، چگونگي زاد و ولد، مدت عمر و... شتر آشنا مي شوند. گفتني است مطالب به صورت 

داستاني و از زبان یك شتر روایت مي شوند.
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69 . قرباني، قربانعلي . به ياد داشته باشيم . تهران: دانش آفرین، 1390، 208 ص 
قطع: وزیري

پايه ي تحصيلي: کارشناس، معلم، والدین، مدیر
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: کلمات قصار، تعلیم و تربیت، آیات قرآن، روایات، سخنان بزرگان

چکيده: کتاب حاضر که براي مطالعه ي معلمان، معاونان، مدیران مدارس، والدین، و کارشناسان و 
مسئوالن نظام تعلیم و تربیت تدوین شده، حاوي کلمات قصار و جمله هاي مختصر و مفید درباره ي 
تعلیم و تربیت است. مطالب کتاب از آیات و روایات، احادیث پیامبر اکرم)ص(و امامان معصوم)ع(، و نیز 

سخنان بزرگان ادب فارسي، ضرب المثل ها و دیگر نویسندگان مطرح در سطح جهان گردآمده است.

70 . نوري، عالء / داودي، خسرو . بهتر بياموزيم علوم و رياضي سال پنجم ابتدايي: بر 
اساس پرسش هاي آزمون بین المللي علوم و ریاضي . تهران: شورا، 1390، 136 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: پنجم

موضوع درسي: ریاضي- علوم تجربي
كلمات كليدي: آموزش علوم و ریاضي، آزمون و تمرین، آزمون تیمز، آزمون توانایي هاي پایه

چکيده: در این کتاب مجموعه اي از سؤاالت برگزیده ي »مطالعه ي بین المللي علوم و ریاضي« 
)TIMSS(و »آزمون توانایي هاي پایه« )ABC(، و هم چنین تعدادي سؤال دیگر که با الگوي این 
آزمون ها طراحي شده اند، گردآوري شده است. سؤاالت کتاب براساس محتواي کتاب هاي درسي علوم 
و ریاضي سال سوم دبستان انتخاب شده اند و به دانش آموزان در یادگیري بهتر مطالب کتاب درسي در 
سطحي باالتر کمك مي کنند. قالب سؤاالت چهار جوابي، تشریحي، کامل کردني، جاخالي و... است. در 

پایان جواب سؤاالت به همراه توضیحات آمده است.
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71 . نوري، عالء / داودي، خسرو . بهتر بياموزيم علوم و رياضي سال سوم ابتدايي: بر 
اساس پرسش هاي آزمون بین المللي علوم و ریاضي . تهران: شورا، 1390، 136 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: سوم

موضوع درسي: ریاضي- علوم تجربي
كلمات كليدي: آموزش علوم،  آموزش ریاضي، آزمون، آموزش ابتدایي

چکيده:  کتاب حاضر به منظور باال بردن سطح علمي دانش آموزان پایه ي سوم ابتدایي در درس 
علوم و ریاضي فراهم آمده و داراي سؤاالتي است که براساس پرسش هاي »آزمون بین المللي علوم و 
ریاضي« طراحي شده اند. قالب سؤاالت بیشتر چندگزینه اي و تشریحي است و در پایان کتاب جواب 

سؤال ها درج شده است.

72 . برنشتاین،  استین و جن . خانواده ي خرس ها: بي ادبي . سعید خاکسار . تهران: موزون، 1390، 
32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، مهارت هاي زندگي، بي ادبي، ادبیات کودکان

چکيده: کودکان در کتاب حاضر در قالب داستان خرس ها با اهمیت »مؤدب بودن« آشنا مي شوند. در 
خانواده ي خرس ها به تازگي خواهر وبرادر خرسي بي ادب شده اند و کلمات بي ادبانه به کار مي برند. مامان 
خرسي از این موضوع بسیار ناراحت مي شود. به همین دلیل قرار مي گذارد هر کس حرف بي ادبانه اي 
زد، جریمه شود. بدین ترتیب خواهر و برادر خرسي براي این که مجبور نشوند، کارها ي اضافه ي زیادي 

انجام دهند، دوباره مؤدب بودن را تمرین مي کنند و موفق هم مي شوند.
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73 . مجدفر، مرتضي . بيد پا در كالس درس: بازي ها ، فعاليت ها و پژوهش هاي خالقيت 
محور بر مبناي تمثيل ها و افسانه هاي كليه و دمنه براي توسعه ي سواد خواندن در 

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

پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم، معلم، والدین
موضوع درسي: تفکر و پژوهش

كلمات كليدي: تمثیل، افسانه، آموزش خالقیت، کلیله و دمنه، داستان آموزشي

چکيده: سومین شماره از مجموعه ي »توسعه ي سواد خواندن در میان دانش آموزان دبستاني«، شامل 
بازي ها، فعالیت ها و پرورش هاي خالقیت محور بر مبناي تمثیل ها و افسانه هاي »کلیله و دمنه« است. 
به زعم نگارنده، هدف از تدوین این مجموعه توسعه ي سواد خواندن بین دانش آموزان دوره ي ابتدایي 
و تقویت مطالعه ي کتاب هاي غیردرسي از راه آشنا کردن فراگیرندگان با نمونه هاي برجسته ي فولکلور، 
فرهنگ و ادبیات تمامي ملل جهان است. در کتاب از خوانندگان انتظار مي رود پس از مطالعه ي هر 
داستان، اتفاقات، رویدادها و حوادث آن ها را دسته بندي کنند و به پرسش هاي خواسته شده پاسخ گویند. 
هم چنین 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.

74 . شارپ، آن مارگرات / اسپلیتر، لورنس جوزف . بيمارستان عروسك ها همراه با كتاب 
دوره ي  کودکان  براي  فلسفي  کاوهاي  کندو  آشنا شويد«:  من  دنياي  »با  معلم  راهنماي 
پیش دبستان و سال هاي اول دوره ي ابتدایي . فاطمه رنجبران / مانا پار . تهران: شهر تاش، 1390، 

120 ص 
قطع: رحلي 

پايه ي تحصيلي: اول و دوم
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: راهنماي آموزش، تفکرات فلسفي، آموزش کودکان، علوم تربیتي

چکيده: کتاب »بیمارستان عروسك ها« به همراه کتاب راهنماي معلم آن به نام »با دنیاي من آشنا 
شوید«، راهنمایي براي آشنایي کودکان دوره ي پیش دبستاني و سال هاي اول دوره ي ابتدایي با تفکرات 
فلسفي است. معلمان با استفاده از طرح بحث ها و تمرین ها به کودکان کمك مي کنند درباره ي دنیاي 
اطراف خود عمیق تر فکر کنند و مفاهیم وابسته به تجارب روزمره ي خود را بکاوند: چه چیزي واقعي 

است؟ از کجا بدانیم رنگ چیست؟ »بهترین« دوست کیست؟ و...
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75 . شیخي، مژگان . قصه هاي تصویري از بوستان: پادشاه خر ُكش . تهران: قدیاني، 1390، 
12 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: زبان آموزي
كلمات كليدي: بوستان سعدي، بازنویسي داستان، آموزش زبان فارسي، ادبیات کودکان

چکيده: سومین جلد از مجموعه ي »قصه هاي تصویري از بوستان« به بازنویسي داستان پادشاه 
ظالمي از بوستان سعدي به زبان ساده به همراه تصویرهاي رنگي اختصاص دارد. پادشاه ظالم اموال 
مردم را به زور مي گیرد و در انبارها ذخیره مي کند. حتي االغ ها نیز از دست او جان سالم به درنمي برند 
و مدام گرسنه مي مانند. تا این که یك بار پادشاه به همراه سربازانش به شکار مي رود. دست بر قضا راه 
گم مي کند و شب را در روستایي در نزدیکي خانه ي پیرمردي مي گذراند. در آن جا پادشاه مي شنود که 
پیرمرد به پسرش توصیه مي کند اسبش را زحمي کند تا به دست سربازانش نیفتد. حسابي هم به پادشاه 
فحش مي دهد و ناسزا مي گوید. شاه بعد از این که به قصر برمي گردد، از مأموران مي خواهد که پیرمرد 
را به محضر او بیاورند تا جالد سر از تنش جدا کند. وقتي پیرمرد مشاهده مي کند که قرار است کشته 
شود، این حقیقت را که او پادشاه ظالمي است و همه از دستش ناراحت هستند، بیان مي کند. پادشاه با 
شنیدن حقیقت از کارهاي خود پیشمان مي شود. پیرمرد را آزاد مي کند و مي کوشد ظلم کردن به مردم 

را کنار بگذارد.

76 . واثقي، بهروز . قصه هاي سرزمین من)تاریخ ایران باستان(: پايان يك رويا . تهران: ابوعطا، 
1390، 24 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: مرگ کوروش، پادشاهي داریوش، داستان تاریخي، آموزش تاریخ، مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر و مشاهده ي تصویرهاي رنگي آن، با منشور حقوق بشر 
کوروش، نوع حکومت عدالت طلبانه ي وي، شکست کوروش از سکاها، مرگ کوروش، آرامگاه کوروش 
در پاسارگاد، فرزندان کوروش، پادشاهي کمبوجیه پسر کوروش، کشته شدن بردیا فرزند کوروش 
به دست کمبوجیه، موبدي به  نام گئومات و حکومت دروغینش، شکست گئومات توسط داریوش و 
پادشاهي داریوش آشنا مي شوند. در ضمن داستان، قوه ي استدالل و درک روابط بین پدیده ها در 

کودکان تقویت مي شود.
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77 . فابر، آدل . پدر و مادر مرا بفهميد: چگونه به کودکمان گوش کنیم، چگونه با او صحبت کنیم . 
فاطمه سادات موسوي . تهران: ما و شما، 1390، 294 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: والدین

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: روابط والدین و فرزندان، تعلیم و تربیت، کنترل احساسات، خودکفایي فردي

چکيده: والدین با مطالعه ي راهکارهاي ارائه شده در هفت فصل کتاب حاضر مي توانند به کودکان 
خود بیاموزند که چگونه با احساساتشان کنار بیایند و آن ها را تشویق کنند که در کارها همکاري داشته 
باشند. والدین مي توانند روش هاي بهتري به جاي تنبیه برگزینند و کودکانشان را تشویق کنند که به 
خودکفایي برسند. به این ترتیب، کودک از نقش بازي کردن آسوده مي شود و روابطي عالي بین والدین 

و فرزندان به وجود مي آید.

78 . برنشتاین،  استین و جن . خانواده ي خرس ها: پرستار بچه . سعید خاکسار . تهران: موزون، 
1390، 32 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، پیشداوري، ادبیات کودکان، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در داستان حاضر مامان و باباخرسي قرار است به یك جلسه ي مهم در شهرداري بروند. به 
خاطر همین آن ها باید براي خواهر و برادر خرسي پرستار بگیرند و خانم گریزلي را به عنوان پرستار 
انتخاب مي کنند. خواهر و برادر خرسي به خاطر خرابکاري هایي که قباًل در باغچه ي خانم گریزلي 
کرده اند، خیلي با این تصمیم موافق نیستند. اما وقتي خانم گریزلي به آن جا مي آید، بچه ها به او 

عالقه مند مي شوند و او را بر هر پرستار دیگري ترجیح مي دهند.
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79 . هیئت تحریریه . دایرئالمعارف علمي تصویري کودکان: پرندگان: آشنایي با پرندگان همراه با 
تصاویري جذاب . قم: براق: جامعه القرآن الکریم، 1390، 16 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: زندگي پرندگان، تولیدمثل

چکيده:  کودکان پنج تا هشت ساله با مطالعه ي این کتاب با نام فارسي و انگلیسي و نیز شکل ظاهري، 
محل زندگي، نوع تغذیه، تولیدمثل و برخي توانایي هاي ویژه ي 14 نوع پرنده آشنا مي شوند. کودکان از 

دیدن تصویر رنگي پرندگان لذت خواهند برد.

80 . برنشتاین،  استین و جن . خانواده ي خرس ها: پرنده ها، زنبور ها، وخانواده ي خرس ها . 
سعید خاکسار . تهران: موزون، 1390، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، بچه دار شدن، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان

چکيده: در کتاب حاضر در قالب داستان خرس ها، کودکان با چگونگي تولد بچه آشنا مي شوند. مامان 
خرسي قرار است دوباره بچه اي به دنیا بیاورد. خواهر خرسي از مادرش درباره ي چگونگي تولد بچه 
مي پرسد. مامان او را نزد دکتر گرت مي برد و دکتر به خواهر خرسي مي فهماند که چگونه بچه ها به دنیا 

مي آیند و خواهر خرسي سعي مي کند موضوع را دریابد.
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81 . مك گرگور، سینتیا . پرورش كودك خالق از راه فعاليت هاي فکري، بازي و به كار 
گيري  استعدادهاي ذهن هاي جوان . فرح اژدري/ الهه رضوي . تهران: قطره، 1389، 120 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: معلم، والدین

موضوع درسي: تفکر و پژوهش
كلمات كليدي: پرورش خالقیت، بازي و سرگرمي، آموزش کودکان

چکيده: نیروي خالقیت نیز درست مثل ماهیچه هاي بدن به ورزش، تمرین و تقویت نیاز دارد. براي 
پرورش اندام و ماهیچه ها هیچ راهي به جز پرداختن به فعالیت هاي سخت جسماني که گاه طاقت فرسا 
و ناخوشایند است، وجودندارد. اما پرورش »ماهیچه هاي خالقیت« نه تنها به فعالیت هاي توان فرسا نیاز 
ندارد، بلکه بسیار لذت بخش و نشاط آور نیز هست. نویسنده در این کتاب با برانگیختن نیروي تفکر 
و گسترش استعداد نویسندگي، از طریق ارائه ي ده ها بازي و سرگرمي به مخاطبان کمك مي کند تا 

خالقیت خود را باال ببرند.

82 . جنکینر، پگي جي . پرورش معنويت در كودكان، نوجوانان و كودك درون : راهکار هاي 
ساده و عملي . سهیال محمود کالیه / مینا جهانگیري . تهران: نخستین، 1390، 200 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم، معلم، والدین

موضوع درسي: دیني
كلمات كليدي: آموزش کودکان، تعلیمات دیني، پرورش معنویت

چکيده: 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 شیوه ي 
ساده، قابل درک و با اشیاي قابل دست رس، بسیار اهمیت دارد. زیرا علف هرز تردید و بدگماني در 
مورد این اصول را در آن ها ریشه کن مي کند و یاد مي گیرند با روش ساده و منطقي از عقاید خود دفاع 
کنند. به عالوه، باور و ایمان به این اصول، باعث پاي بندي و بالندگي آن ها مي شود و در پیچ و خم هاي 
زندگي همواره هدایتشان مي کند. در کتاب حاضر به کمك وسایل ساده و انجام فعالیت هایي، برخي 

اصول معنوي به کودکان آموزش داده مي شود. آموزه ها در سطح مبتدي، متوسط و پیشرفته هستند.
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83 . کوالي،  جوي . سالمت رواني کودکان: پسري پشت پنجره . سعیده عاقلتر . مشهد: عروج 
اندیشه، 1390، 16 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا چهارم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: عواطف، مثبت نگري، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در کتاب حاضر، مخاطبان با مطالعه ي داستاني که به صورت دو زبانه )فارسي و انگلیسي(
نوشته شده است، با کودک معلولي آشنا مي شوند که پشت پنجره در خانه شان نشسته است و به 
کساني که از کوچه رد مي شوند، کاغذ مچاله، آشغال و حتي آب پرت مي کند. دو کودک که از کوچه رد 
مي شوند، او را بي ادب خطاب مي کنند، اما مادرشان به آن ها گوشزد مي کند که پسرک معلول است و 
به توجه دیگران نیاز دارد. از آن لحظه به بعد آن ها با پسرک دوست مي شوند و سعي مي کنند به کسي 
حرف بد نزنند. در پایان کتاب، کلمات جدید انگلیسي به همراه معني فارسي آن ها درج شده است. 

همچنین از مخاطبان خواسته شده است درباره ي چگونگي رفتار با معلوالن گفت وگو کنند.

84 . بریستو ـ بووي، دارل . پنير تو را من جا به جا كردم . سعید خاکسار . تهران: موزون، 
1389، 124 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: مدیر

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: خودسازي، موفقیت، تحول، تغییر

چکيده: . این کتاب نه یك فکاهي، بلکه یك طنز است: آن هم طنزي که هر عبارتش کنایه اي است. 
کنایه اي چند پهلو، کنایه اي به شخصیت هاي سیاسي، فرهنگي و ضرب المثلهاي غربي همچنین به 

گونه طنز و لطیفه شامل پیام هایي است براي خودسازي
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85 . جانسون، اسپنسر . پنير مرا كي جا به جا كرد؟ . سعید خاکسار . تهران: موزون، 1389، 
76 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: مدیر

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: موفقیت، داستان آموزشي، کتاب دوزبانه، انطباق با تغییر

چکيده: »پنیر مرا کي جا به جا کرد؟« داستان ساده اي است که حقایقي عمیق را درباره ي تغییر آشکار 
مي کند این داستان جالب و شگفت انگیز در مورد چهار شخصیت است که در »مارپیچي« زندگي 
مي کنند و به دنبال »پنیري« مي گردند تا آن ها را سیر و شادمان سازد. پنیر استعاره اي است براي هر 
آن چه در زندگي مي خواهید: کار خوب، رابطه اي عاشقانه، پول، دارایي، سالمتي، یا آرامش روحي. در 
این داستان، شخصیت ها با تغییر غیرمترقبه و پیش بیني نشده اي روبه رو مي شوند. سرانجام یکي از آن ها 
با موفقیت با آن کنار مي آید. متن کتاب به دو زبان انگلیسي و فارسي است و یك سي دي صوتي نیز 

دارد که با صداي توني رابرتس است و مقدمه اي از دکتر اسپنسر جانسون دارد.

86 . کوالي، جوي . سالمت جسمي کودکان: پوست من . سعیده عاقلتر . تهران: عروج اندیشه، 
1390، 16 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: بهداشت پوست، سالمتي، کتاب دوزبانه، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان در این کتاب به کمك جمالت کوتاه و ساده به زبان فارسي و انگلیسي با ارزش 
و اهمیت پوست آشنا مي شوند. آن ها درمي یابند که براي سالم ماندن پوست خود باید آن را بشویند، 
لباس هاي تمیز بپوشند، غذاهاي سالم و آب زیاد بخورند و اگر مشکلي براي پوستشان پیش آمد، نزد 

پزشك بروند. در پایان کتاب کلمات انگلیسي معني شده اند.
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87 . حیدري ابهري، غالمرضا . پيامبر و قصه هايش . قم: جمال، 1390، 148 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: پنجم
موضوع درسي: دیني

كلمات كليدي: زندگي پیامبر اسالم، داستان مذهبي، آموزش دیني، حکایت اخالقي

چکيده:  کتاب حاضر، مجموعه ي 70 حکایت از زندگي رسول خدا)ص(است که توسط مؤلف این 
مجموعه بازنویسي شده است. کتاب داراي چند ویژگي با این مشخصات است: در کنار هر حکایت، 
بخشي به نام »بیشتر بخوان، بهتر بدان« وجود دارد که مطالب خواندني و جالبي در آن آمده است. در 
بازنویسي حکایات، نویسنده بیشتر تالش کرده است که جنبه هاي اخالقي و تربیتي آن ها را به خواننده 
نشان دهد. نویسنده ي کتاب، مجموعه را از کتاب »حکایت نامه ي موضوعي پیامبر اعظم)ص(« گزینش 
کرده است. سند تاریخي هر حکایت در کنار آن نوشته شده است. کتاب داراي تصویرها و طراحي هاي 

گرافیکي است.

88 . سیدناصري،  فهیمه . پيچ در پيچ 3: مازهاي آموزشي جهت تقویت هوش . تهران: ذکر، 
1389، 24 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: ماز، معماهاي آموزشي، علوم تربیتي، تقویت هوش، دقت و تمرکز

چکيده: کتاب حاضر به منظور تقویت هوش، تمرکز، دقت و تإمل و نیز تقویت ادراک بصري و تقویت 
هماهنگي چشم و دست کودکان فراهم آمده و شامل مازهاي گوناگون است. کودکان با به پایان بردن 

این مازها با انواع حیوانات، خوراک آن ها و نیز با آدم فضایي، بشقاب پرنده و... آشنا مي شوند.
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89 . سیدناصري،  فهیمه . پيچ در پيچ 4: مازهاي آموزشي جهت تقویت هوش . تهران: ذکر، 
1389، 24 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: ماز، معماي آموزشي، علوم تربیتي، تقویت هوش

چکيده: کتاب حاضر حاوي مازهاي آموزشي براي تقویت هوش کودکان است. آن ها مي توانند با انجام 
این تمرین ها مهارت هاي زباني و ریاضي کسب کنند. به زعم نگارنده، تقویت ادراک بصري، تقویت 

هماهنگي چشم و دست، تقویت دقت و تمرکز، تفکر و تأمل از اهداف این کتاب است.

90 . آکسلید، کریس . ماشین هاي بسیار مفید: پيچ ها . احسان کاظم/ حمیدرضا غالمرضایي . تهران: 
نسل نو اندیش، 1390، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: پنجم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: پیچ و مهره، ماشین هاي ساده، آموزش علوم، سوراخ کاري

چکيده: در دومین جلد از مجموعه ي »ماشین هاي ساده ي بسیار مفید«، کودکان با پیچ، نوع کار آن، 
چگونگي کار پیچ، پیچ ها و مهر ه ها، کاربرد پیچ ها براي نگه داشتن اجسام، سوراخ کاري، محکم کردن، 
بلند کردن، تنظیم کردن و... آشنا مي شوند. جمالت کوتاه و ساده ي کتاب به همراه تصویرهاي بزرگ 

و واقعي آن، دریافت مخاطبان را از مطالب مورد نظر باال مي برد.
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91 . رامشیني، فرشته . داستان هاي پروین اعتصامي: پيرمرد فقير . تهران: آبشن، 1390، 12 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: داستان آموزنده، پروین اعتصامي، صفات خداوند، ادبیات کودکان

چکيده: متن داستان کتاب حاضر از دیوان پروین اعتصامي اقتباس شده است. کودکان در این داستان 
با پیرمرد فقیري آشنا مي شوند که فرزندان بیماري دارد و هیچ پولي نیز براي مداوا یا غذاي آن ها ندارد. 
او به هر دري مي زند و از مردم کمك مي خواهد، اما کسي آن گونه که باید کمکش نمي کند. تا این که 
روزي مرد آسیاباني به او کمي گندم مي دهد. مرد بسیار خوش حال مي شود. گندم ها را در کیسه اي 
مي ریزد و راه مي افتد و همچنان با خدا راز و نیاز مي کند. اما در راه در کیسه باز مي شود و گندم ها بر 
زمین مي ریزند. مرد بسیار ناراحت مي شود. او مشغول جمع کردن گندم  هاست که ناگهان گنجي مي یابد 

و ثروتمند مي شود. بدین ترتیب به عظمت و بزرگواري خداوند پي مي برد.

92 . بیضایي، شادي . تابستانه: کتاب کار تابستان براي دانش آموزان پایه ي اول دبستان . تهران: 
شباهنگ، 1389، 64 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: اول

موضوع درسي: عمومي
كلمات كليدي: آموزش ابتدایي، فعالیت هاي تابستان، پایه ي اول دوره ي ابتدایي، تمرین و سرگرمي

چکيده: کتاب کار حاضر براي تابستان دانش آموزان پایه ي اول دوره ي ابتدایي به منظور آماده شدن 
آنان براي پایه ي دوم دبستان نگارش یافته است و شامل فعالیت هایي از درس هاي اول ابتدایي در 
قالب نقاشي، وصل کردن و کامل کردن جاي خالي، جدول، رنگ کردني، حکایت، سرگرمي، نوشتن 

قصه و... است.
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. تهران: مبتکران/  ابتدايي  تابستانه ي پنجم   . اقدس / محمدطالبي، سمیه  . سلطاني،   93
پیشروان، 1390، 128 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: پنجم
موضوع درسي: عمومي

كلمات كليدي: مرور درس ها، پنجم ابتدایي، آموزش تابستانه

چکيده: کتاب حاضر براي دانش آموزان سال پنجم ابتدایي نگارش یافته و شامل مرور درس هاي 
پایه ي پنجم ابتدایي در تابستان است. بخش هایي در این کتاب بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند که 
دانش آموزان در پایه ي بعدي به آن ها نیاز دارند. تمرین ها در قالب هایي چون رنگ کردن، جور کردن، 

جدول، ماز، رمزیابي، داستان، شخصیت پردازي و... تنظیم شده اند.

94 . محمد طالبي، سمیه / سلطاني، اقدس . تابستانه ي چهارم ابتدايي . تهران: مبتکران/ 
پیشروان، 1390، 124 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: چهارم
موضوع درسي: عمومي

كلمات كليدي: تمرین تابستان، مرور درس ها، پایه ي چهارم دبستان

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعه ي دانش آموزان سال چهارم ابتدایي در تابستان، طي 10 درس نوشته 
شده و شامل تمرین هایي از درس هاي سال چهارم ابتدایي در قالب تمرین هایي چون جدول، رنگ 

کردني، کامل کردني، جورکردني، وصل کردني، مرتب کردني، داستان، جمله سازي و... است.
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95 . رضوي، سمیه / سلطاني، اقدس . تابستانه ي دوم ابتدايي . تهران: مبتکران/ پیشروان، 
1390، 104 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: دوم

موضوع درسي: عمومي
كلمات كليدي: تمرین تابستان، مرور درس ها، پایه ي دوم دبستان

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعه ي دانش آموزان پایه ي دوم ابتدایي در تابستان فراهم آمده و شامل 
تمرین هایي از درس هاي دوم ابتدایي در قالب هاي متفاوت هم چون رنگ کردني، جور کردني، جدول، 
ماز، رمزیابي، داستان و... است. در این مجموعه از کتاب ها روي موضوعاتي که در سال هاي بعدي 

دانش آموز مطرح مي شوند، بیشتر تمرکز شده است.

96 . رضوي، سمیه / سلطاني، اقدس . تابستانه ي سوم ابتدايي . تهران: مبتکران/ پیشروان، 
1390، 112 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: سوم

موضوع درسي: عمومي
كلمات كليدي: تمرین تابستان، مرور درس ها، پایه ي سوم دبستان

چکيده: کتاب حاضر براي تابستان دانش آموزان سال سوم ابتدایي فراهم آمده و شامل تمرین هایي 
از درس هاي سال سوم ابتدایي است که در قالب هاي جدول، رنگ کردنی، وصل کردني، جورکردني، 

کامل کردني، ماز، رمزیابي، داستان و... طي 10 درس تدوین شده اند.
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97 . بغالني، مازیار / ابراهیمي، ایلناز . تاريخ ايران براي بچه هاي ايران- ساسانيان- 
انوشيروان دادگر . تهران: آبشن، 1390، 12 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: قباد، انوشیروان، تاریخ ایران، آموزش تاریخ، ساسانیان، بزرگمهر

چکيده:  کودکان با مطالعه ي کتاب دو زبانه ي )فارسي و انگلیسي(حاضر و مشاهده ي تصویرهاي 
رنگي آن با پادشاهي قباد ساساني، شکست رومي ها از قباد، اقدامات قباد در زمان پادشاهي خود 
)هم چون نقشه برداري دقیق از مرزها و مزرعه ها، تقسیم زمین هاي کشاورزي بین دهقانان و توسعه ي 
تجارت با هند و چین(، جانشیني انوشیروان و اقدامات او در زمان پادشاهي )هم چون تأسیس دانشگاه 
گندي شاپور، سرکوب مزدکیان، آباداني شهرها(، و نیز با سیاست هاي وزیر انوشیروان- بزرگمهر- آشنا 

مي شوند.

98 . بغالني، مازیار / ابراهیمي، ایلناز . تاريخ ايران براي بچه هاي ايران- ساسانيان- 
سورنا سردار شجاع . تهران: آبشن، 1390، 12 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: اشکانیان، سورنا، کراسوس، آموزش تاریخ، تاریخ ایران

چکيده: کتاب حاضر که به دو زبان فارسي و انگلیسي نوشته شده است درباره ي سورنا، سپهساالر 
ایران در زمان اُُرد اول، پادشاه اشکاني و رویارویي او با کراسوس رومي و سربازانش هنگام حمله به 
ایران است. در این جنگ که بین ایرانیان و رومي ها درمي گیرد، سورنا بالیي بر سر رومي ها مي آورد. که 

آن ها تا سالیان سال به فکر حمله به ایران نمي افتند.
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99 . معتمدي، وحید . تحقيق و استفاده از اينترنت و شبکه جهاني وب براي دانش 
پژوهان . تهران: آواي نور، 1390، 136 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: رایانه
كلمات كليدي: اینترنت، شبکه ي جهاني وب، وب سایت ها، آموزش کار با رایانه

چکيده: به زعم نگارنده، هدف از نگارش کتاب حاضر آماده کردن مخاطبان براي استفاده از اینترنت 
و شبکه ي جهاني وب به منظور انجام پژوهش و مطالعه در زمینه ي آموزش وپرورش و نشان دادن 
چگونگي جاي گزیني روش هاي فعال و مبتني بر استفاده از فناوري به جاي روش هاي آموزشي سنتي 
است. کتاب 12 فصل دارد و عنوان هاي برخي فصل هاي آن از این قرارند: اصول شبکه ي جهاني وب؛ 
اینترنت و شبکه ي جهاني وب براي معلمان؛ منابع موزه ها در اینترنت؛ چگونگي استفاده ي مدارس از 

شبکه ي جهاني وب.

100 . شیوکومار، کي . داستاني از کلیله و دمنه: تدبير شير . مهران محبوبي . تهران: آبشن، 1390، 
12 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، بازنویسي کلیله و دمنه، ادبیات کودکان، صداقت و وفاداري

چکيده: کتاب حاضر حاوي داستاني است که از »کلیله و دمنه« براي کودکان بازنویسي شده است. 
کودکان در این داستان با شیري آشنا مي شوند که براي خودش سه وزیر انتخاب مي کند تا در مواقع 
ضروري مراقبش باشند و در امور کارها به او کمك کنند. روباه، پلنگ و الشخور سه وزیر او هستند که 
هر کدام ادعا مي کنند بهترین یار و یاور او خواهند بود. اما در عمل هر سه دروغ گو از آب درمي آیند و 
تنها شتري که با نقشه ي آن سه وزیر قرار بود غذاي شیر شود، صداقت و وفاداري اش را به شیر ثابت 

مي کند و بهترین دوست شیر مي شود.
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101 . ادیب، مریم . تربيت ديني كودك و نوجوان: نکته ها و روش ها . تهران: منادي تربیت، 
1390، 236 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم
موضوع درسي: دیني

كلمات كليدي: تربیت دیني، قرآن مجید، عبدالعظیم کریمي، جوادي آملي، شهید مطهري

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعه ي والدین و مربیان نگارش یافته و شامل نکته ها و روش هایي به 
منظور تربیت دیني کودکان و نوجوانان است. عنوان هاي برخي مطالب کتاب از این قرارند: اهمیت 
ارتباط با قرآن؛ مطلوب ها و آسیب ها در رفتار مربیان؛ روش ها و نکته ها در همراهي با کودک؛ همراهي 

با نوجوان و نکته هایي از استاداني چون عبدالعظیم کریمي؛ استاد جوادي آملي؛ شهید مطهري.

102 . برنشتاین،  استین و جن . خانواده ي خرس ها: ترس از تاريکي . سعید خاکسار . تهران: 
موزون، 1390، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، ترس از تاریکی، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان

چکيده: در این کتاب کودکان با دو خرس که خواهر و برادر هستند، آشنا مي شوند. آن ها در کتاب خانه 
دنبال کتاب مي گردند. برادر خرسي کتاب اسرارآمیزي انتخاب مي کند و با خواندن آن براي خواهرش، 
او را دچار ترس مي کند. ترس خواهر خرسي پدر را به این فکر مي اندازد که او را با تاریکي آشنا کند و 
به او بفهماند که تاریکي ترس ندارد. او خرس خواهر را به اتاق زیر شیرواني مي برد و تالش مي کند که 

او را با تاریکي آشنا کند. با تدبیر پدر و کمك برادر، خواهر خرسي ترس را کنار مي گذارد.
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103 . مورگان، سالي . حفظ محیط زیست: تغييرات اقليمي )آب و هوا(. محمدرضا داهي . 
تهران: فني ایران، 1390، 24 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: پنجم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: تغییرات آب و هوا، اقلیم شناسي، حفظ محیط زیست، تعلیمات اجتماعي

چکيده: شرایط متوسط و معمول هواي هر ناحیه را طي زماني طوالني »اقلیم« آن ناحیه مي گویند. 
بسیاري از رخدادهاي طبیعي مانند انفجارهاي خورشیدي یا فوران آتش فشان ممکن 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، خشك سالي ها، سیالب ها، کمبود غذا، و نابودي زیستگاه ها قرار خواهد گرفت. 
کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر مي  آموزند که با انجام کارهاي ساده مي توان روند این تغییرات و 

تأثیرات منفي آن ها را کاهش داد.

104 . مظاهري، سمانه . تفريح و فعاليت هاي علمي زيست شناسي . تهران: شورا، 1390، 
44 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: پنجم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: آموزش زیست شناسي، آزمایش، ادبیات نوجوانان، سرگرمي هاي علمي

چکيده: روش هاي نوین آموزشي بر کسب تجربه و مهارت از طریق آزمایش مبتني هستند. کتاب 
را به سوي مهارت هاي علمي هدایت مي کند و  این روش ها دانش آموزان  از  با بهره گیري  حاضر 
زمینه ساز بروز خالقیت در آن ها مي شود. کتاب داراي 17 آزمایش تصویري و رنگي جذاب به همراه 

توضیح مختصري درباره ي هر آزمایش است.
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105 . وگریف، روپرت . تفکر و يادگيري با فاوا: کاربرد کامپیوتر در افزایش پیشرفت تحصیلي 
دانش آموزان دوره ي ابتدایي . علي میرزابیگي / قدرت اهلل کوالیي . تهران: آییژ، 1389، 200 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: کارشناس، معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: آموزش ابتدایي، فناوري اطالعات و ارتباطات، اندیشه و تفکر، یادگیري با رایانه

چکيده: یادگیري با رایانه در مدرسه، فعالیتي جمعي است که معلم در آن نقش تعیین کننده اي دارد. 
رویکرد هم اندیشي که در این کتاب به تشریح آن پرداخته شده است، از فعالیت هاي مبتني بر رایانه 
به منظور کمك به یادگیري مشارکتي در گروه هاي کوچك استفاده مي کند. کودکان تحت تعلیم و 
آموزش مستقیم مهارت هاي صحبت کردن و گوش کردن قرار مي گیرند تا بتوانند در حین استفاده 
از فاوا )فناوري اطالعات و ارتباطات(به گفت وگو، یادگیري و هم اندیشي بپردازند. در این کتاب طي 
دو بخش و ده قسمت، تأثیر کاربرد رایانه در افزایش پیشرفت تحصیلي دانش آموزان دوره ي ابتدایي 
بررسي شده است. کاربرد رایانه در کالس، آموزش نحوه ي صحبت کردن با کودکان، مهارت هاي 
تفکر و فناوري اطالعات و ارتباطات، فاوا و شهروندي، فناوري اطالعات و ارتباطات و سواد، عنوان هاي 

برخي مباحث کتاب هستند.

106 . مهدوي، فرشته . تکاليف تلفيقي رياضي چهارم دبستان شامل: همراه با آزمون هاي 
تلفیقي و سؤاالت تیمز وشیوه هاي مختلف ارزیابي ) خود سنجي - والدین سنجي ( . اصفهان: برترین 

اندیشه، 1390، 100 ص 
قطع: رحلي 

پايه ي تحصيلي: چهارم
موضوع درسي: ریاضي

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، تمرین و آزمون، سرگرمي، پرورش و خالقیت، سؤاالت تیمز

چکيده: کتاب حاضر براي درس ریاضي دانش آموزان پایه ي چهارم ابتدایي تدوین شده و شامل 
سؤاالت تشریحي، چهارگزینه اي، هوش، خالقیت و سرگرمي همراه با آزمون هاي تلفیقي، سؤاالت 

تیمز و شیوه هاي گوناگون ارزیابي خودسنجي و والدین سنجي است.
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107 . میرشفیعي لنگري، داود . تکليف شب؟؟؟؟!!! در دوره ي ابتدايي . تهران: رشد اندیشه/ 
دانش آفرین، 1390، 224 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، والدین

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: تکلیف شب، مشارکت والدین، انواع تکلیف، تعلیم و تربیت، آموزش کودکان

چکيده: والدین مي توانند با مطالعه ي کتاب حاضر و راهکارهایي که در آن ارائه شده است، اطالعات 
مفیدي درباره ي تکلیف شب فرزندان خود به دست آورند. سیر تاریخي تکلیف در جهان، تکلیف در ایران، 
نقش تکلیف در فرایند یادگیري، انواع تکلیف شب، شکل منظم تکلیف از دیدگاه متخصصان، شیوه هاي 
جذاب کردن تکلیف، و انواع تکلیف شب براي دروس متفاوت، برخي موضوعاتي هستند که در این 

کتاب به آن ها پرداخته شده است.

108 . آقازده، محرم . تکنولوژي آموزشي )بر پايه ي رويکرد ساخت گرايي(.  تهران: آییژ، 
1390، 240 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم، مدیر، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: فناوري آموزشي، رویکرد ساخت گرایي، طراحي آموزشي

چکيده: فناوري آموزشي دانشي میان رشته اي است که در ذات خود براي یادگیري زاده شده است. 
مطالبي که در کتاب حاضر گنجانده شده اند، آن دسته از مباحث مربوط به دیدگاه نظري در فناوري 
آموزشي را تشکیل مي دهند که در حوزه ي طراحي آموزشي هستند. کتاب داراي 19 فصل است 
که بعضي از سرفصل هاي آن عبارت اند از: نظریه هاي یادگیري و طراحي آموزشي؛ کاربرد نظریه ي 
یادگیري آموزشي و پرورشي در طراحي آموزشي؛ فرض هاي ساخت گرایي و طراحي آموزشي؛ نظریه ي 

یادگیري انسان گرا و تکنولوژي آموزشي؛ الگوهاي طراحي آموزشي؛ بازنمایي و دانش و مهارت.
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109 . مرکز فرهنگي آسیا و اقیانوسیه یونسکو . تکنولوژي آموزشي راهنماي توليد مواد 
آموزشي . محرم آقازاده . تهران: آییژ/ من گرافیك، 1390، 152 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: معلم، مدیر، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: فناوري آموزشي، روش تدریس، تولید مواد آموزشي، علوم تربیتي

چکيده: کتاب پیش رو داراي سه فصل است: فصل اول با عنوان »چرا، چه چیزي و براي چه کسي؟« 
مسائل اساسي مربوط به تولید مواد آموزشي را به صورت سؤال و جواب شرح مي دهد. در فصل دوم با 
عنوان »ما مي توانیم«، فرایند تهیه ي مواد آموزشي براساس الگویي هشت 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 ي تولید برخي انواع مواد آموزشي، نظیر پوستر، روزنامه ي دیواري، و... بیان مي شود. در فصل سوم 
با عنوان »بیشتر بیاموزیم«، دانش عملي مربوط به تولید مواد آموزشي مطرح شده است. در پایان کتاب، 

اصطالح نامه اي آمده است که مخاطبان را با برخي مفاهیم و نهادها آشنا مي سازد.

110 . برنشتاین،  استین و جن . خانواده ي خرس ها: تلويزيون ممنوع . سعید خاکسار . تهران: 
موزون، 1390، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، سرگرمي هاي جالب، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده:  کودکان در داستان کتاب حاضر با خانواده ي خرس ها آشنا مي شوند. آن ها بیش از اندازه 
تلویزیون تماشا مي کنند. مامان خرسي متوجه این موضوع مي شود و تصمیم مي گیرد یك هفته تماشاي 
تلویزیون را ممنوع کند. او همین کار را مي کند و در طول یك هفته، آن ها کارهاي بسیار جالب دیگري 
براي انجام دادن پیدا مي کنند؛ مثاًل نشستن دور هم و حرف زدن، تماشاي ستاره ها هنگام شب، 

ماهي گیري، دوچرخه سواري، تماشاي بچه قورباغه ها و...



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامهیدرسي 72

111 . شاپیرو، الرنس . تمرين ايجاد آرامش وكاهش فشارهاي رواني براي كودكان . 
لیال شریفي . تهران: اندیشه معاصر، 1390، 158 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم، والدین، مشاور

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: آرامش، آسایش، فشار رواني، اضطراب، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کتاب حاضر حاوي بیش از 50 فعالیت به منظور کمك به والدین و فرزندان در جهت برانگیختن 
احساسات مثبت، اعتماد به نفس، آموزش آرامش بیشتر، مدیریت مشکالت عاطفي، کاهش فشارهاي 
رواني و مبارزه با ترس و نگراني است. مطالب کتاب در نه بخش به همراه یك ضمیمه و نتیجه گیري 
فراهم آمده است. بازي فکري گروهي، آرام سازي تمام بدن، رنگین کمان شفابخش، خوردن باتوجه، 
تنفس، تمرکز، باغ ماسه اي، عکس هاي خنده دار و شب جوک گویي برخي از فعالیت هاي ذکر شده در 

کتاب هستند.

112 . هرتن، کرک . توان بخشي و آموزش و پرورش دانش آموزان آسيب ديده ي 
بينايي در مدارس عادي . عباس میکاني . تهران: آواي نور، 1389، 160 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: روش هاي آموزشي، توان بخشي، برنامه هاي آموزشي تلفیقي، نارسایي هاي بینایي

کودکان  استثنایي  آموزش وپرورش  معلمان  به  کمك  منظور  به  حاضر  کتاب  مطالب  چکيده: 
آسیب دیده ي بینایي که در برنامه هاي آموزشي تلفیقي کار کرده اند، تهیه شده است و در آن طي نه 
فصل، انواع روش هاي آموزشي، مسئولیت هاي معلمان، نحوه ي آموزش برنامه هاي درسي به همراه 

مهارت ها، تجهیزات و تدارکات، فعالیت هاي اصالحي و جبراني، و... گنجانده شده است.
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113 . کوالي،  جوي . سالمت اجتماعي کودکان: توني شلخته . سعیده عاقلتر . تهران: عروج 
اندیشه، 1390، 16 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: نظم و ترتیب، راه و رسم زندگي، آموزش کودکان

چکيده: کودکان با خواندن متن دو زبانه ي کتاب حاضر )فارسي و انگلیسي(با پسرکي به نام توني آشنا 
مي شوند که خیلي بي نظم است. او اتاقش را مرتب نکرده، به همین خاطر نمي تواند بلیت هایي را که 
پدر براي دیدن بازي فوتبال خریده است، پیدا کند. حاال باید اتاقش را مرتب کند تا بتواند بلیت ها را پیدا 

کند. سرانجام بلیت ها زیر تخت پیدا مي شوند.

114 . برنشتاین،  استین و جن . خانواده ي خرس ها: تيم بيسبال . سعید خاکسار . تهران: موزون، 
1390، 32 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، آموزش بیس بال، ادبیات کودکان

چکيده: کودکان در کتاب حاضر، در قالب داستان خرس ها با بازي بیسبال آشنا مي شوند. خواهر و برادر 
خرسي بیسبال را خیلي دوست دارند. آن ها در مزرعه ي کشاورزي این بازي را انجام مي دهند و چون 
خیلي به آن عالقه مند هستند، در امتحان بیس بال شرکت مي کنند و سرانجام هر دو برگزیده مي شوند.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامهیدرسي 74

115 . واثقي،  بهروز . قصه هاي سرزمین من)ادبیات کهن پارسي(: ثروت دردناك . تهران: ابوعطا، 
1389، 24 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، بازنویسي مرزبان نامه، حرص و طمع، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کتاب حاضر حاوي داستاني است بازنویسي شده از حکایت »مرد بافنده و مار« از مرزبان نامه. 
داستان کتاب به منظور آموزش وفاي به عهد بر حرص و طمع به کودکان فراهم آمده است. کودکان با 
مطالعه ي کتاب با ماري به نام »فري یوزپلنگ« آشنا مي شوند که در اصل مرد دزدي بوده است و چون 
پیرمرد سفیدپوشي دزد را نفرین کرده است، او هربار به شکلي درمي آید. او اینك به شکل مار از بیابان 
سر در  آورده است. فري در بیابان با مار پیري آشنا مي شود. مار پیر از بي وفایي مرد بافنده اي شکایت 
مي کند که به عهدش وفا نمي کند. فري به مار پیر کمك مي کند تا حقش را از مرد بافنده بگیرد. سپس 
توسط مرد بافنده به قصر حاکم برده مي شود. حاکم به فري ظلم و ستم مي کند و فري با نیش زدن 

گونه  ي حاکم، از دست او مي گریزد و سفر جدیدش را آغاز مي کند.

116 . کوروساوا، یوکیکو . جادوي كاغذ جلد 1 . محمد یعقوبیان . تهران: پیام آزادي، 1390، 
24 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: اول تا پنجم

موضوع درسي: هنر
كلمات كليدي: تا کردن کاغذ، اریگامي، کاردستي، آموزش هنر

چکيده: در نخستین جلد از مجموعه ي حاضر، کودکان با تا کردن کاغذ به شیوه هاي ابتکاري و 
گام به گام با ساختن سِر روباه، جغد، پرنده، هواپیما، پروانه، تاج، فنجان، بادبزن، عروسك و ... کاغذي 
آشنا مي شوند. انجام این کاردستي ها موجب رشد خالقیت و استعداد آن ها مي شود. در پایان کتاب، هنر 

استفاده از کاغذ مچاله شده و کاغذهاي رنگي و نیز کالژ و رنگ افشاني آموزش داده مي شود.
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117 . کوروساوا، یوکیکو . جادوي كاغذ جلد 2 . محمد یعقوبیان . تهران: پیام آزادي، 1390، 
24 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: اول تا پنجم

موضوع درسي: هنر
كلمات كليدي: اریگامي، تا زدن کاغذ، کاردستي، آموزش هنر

چکيده:  در دومین جلد از مجموعه ي حاضر، کودکان با تا زدن کاغذ به شیوه ي ژاپني مي توانند 
خرگوش، کاله آفتابي، کاله، کاله فیلي، کاله گربه اي، سبدگل، فرفره، مگس، پرنده، جامدادي، کاله 

دلقکي، قایق و... کاغذي بسازند. مراحل تاکردن کاغذ گام به گام آموزش داده شده است.

118 . کوروساوا، یوکیکو . جادوي كاغذ جلد 3 . محمد یعقوبیان . تهران: پیام آزادي، 1390، 
24 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: اول تا پنجم

موضوع درسي: هنر
كلمات كليدي: تاکردن کاغذ، اریگامي، کاردستي، آموزش هنر

چکيده: درسومین جلد از مجموعه ي حاضر، به کمك تا کردن کاغذ به شیوه ي ژاپني و آموزش 
گام به گام آن، کودکان؛ طرز ساختن انواع کاردستي کاغذي هم چون جعبه ي شیریني، موش، کالغ، 
جامدادي، خانه، پروانه، سگ و... آشنا مي شوند و مي توانند آن ها را عماًل انجام دهند. در ادامه بریدن و 

چسباندن، کالژ و رنگ افشاني آموزش داده مي شود.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامهیدرسي 76

119 . کوروساوا، یوکیکو . جادوي كاغذ جلد 4 . محمد یعقوبیان . تهران: پیام آزادي، 1390، 
24 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: اول تا پنجم

موضوع درسي: هنر
كلمات كليدي: اریگامي، تا زدن کاغذ، کاردستي، آموزش هنر

چکيده: هنر ژاپني تا زدن کاغذ، افراد را در همه ي سنین شیفته ي خودکرده است. اگر آماده ي کشف 
استعدادها و خالقیت خود هستید، مي توانید کاردستي هاي این کتاب را با تا کردن کاغذ بسازید. در این 
کتاب، مخاطبان با راهنمایي هاي گام به گام و به طور ساده مي توانند این کاردستي ها را بسازند. زنبیل 

تعطیالت، فانوس، سبد چند منظوره، طاووس، نقاب خفاش، ماهي طالیي و....

120 . کوروساوا، یوکیکو . جادوي كاغذ جلد 5 . محمد یعقوبیان . تهران: پیام آزادي، 1390، 
24 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: اول تا پنجم

موضوع درسي: هنر
كلمات كليدي: تا زدن کاغذ، اریگامي، کاردستي، آموزش هنر

چکيده: در پنجمین جلد از مجموعه ي حاضر، کودکان با تا زدن کاغذ به شیوه ي ژاپني، گام به گام 
با طرز ساختن کاردستي هاي کاغذي جعبه ي پرنده اي، روباه، طاووس، میمون، کالغ، زرافه، جغد، 
گل، بادکنك، پاندا، فیل، جعبه ي آب نبات و کاردستي مچاله شده آشنا مي شوند. بریدن و چسباندن، 

تکه کاري)کالژ(و رنگ افشاني در ادامه آموزش داده مي شود.
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ایران باستان (: جادوي نافرجام: مهارت   121 . واثقي، بهروز . قصه هاي سرزمین من )تاریخ 
آموزشي: صداقت و راست گویي . تهران: ابوعطا، 1390، 32 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: تمدن بابل، بخت النصر، تاریخ ایران زمین، صداقت و راست گویي

با  آشنایي  اعجاب انگیز«، مخاطبان ضمن  از سلسله کتاب هاي »مهر  چکيده: در چهارمین جلد 
بخت النصر ـ یکي از شاهان قدرتمند بابل ـ و نیز بناهاي معروف تمدن بابل، با مهارت صداقت و 
راست گویي آشنا مي شوند و درمي یابند که چگونه راست گویي موجب نجات انسان از مرگ مي شود. 
هم چنین، در داستان پیام هایي به منظور رعایت عدالت، داستان رحم و شفقت، مردم دوستي و به جاي 

آوردن حق مردم و صله ي رحم، و... مطرح شده اند.

122 . آرلون، پنلوپ . دایرئالمعارف من درباره ي: جانوران . حسین الوندي . تهران: محراب قلم، 
1390، 160 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع- علوم تجربي
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، جانوران، زندگي جانوران، ادبیات کودکان، آموزش علوم تجربي

چکيده:  پنج گروه مهره داران، شامل پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان و ماهي ها و جانوران 
بي مهره را شامل مي شود. کودکان با مطالعه ي این دایرئالمعارف و مشاهده ي تصویرهاي رنگي آن 
با مشخصات ظاهري، نوع تغذیه، چگونگي سازگاري با محیط، چگونگي بچه زایي، عادات و رفتار، 
زندگي خانوادگي، پوشش بدن، توانایي ها، چگونگي حرکت، گسترش جغرافیایي و... موجودات مذکور 
آشنا مي شوند. مطالب مرتبط با هر مبحث به همراه شماره ي صفحات آن ها داخل کادر دایره اي قرار 
گرفته اند. هم چنین در پایان صفحات، در سمت راست سؤال و در سمت چپ جواب همان سؤال )البته 

به صورت معکوس(آمده است.
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123 . واندویل، آگنس . دایرئالمعارف کوچك من درباره ي: جانوران دنيا . رویا خوئي . تهران: 
محراب قلم، 1390، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع- علوم تجربي
كلمات كليدي: زندگي حیوانات، زیستگاه حیوانات، چراگاه، آموزش علوم تجربي، جنگل

چکيده: در این دایرئالمعارف کوچك و رنگي، مطالبي درباره ي انواع جانوران، نوع تغذیه ي آن ها، 
شکل ظاهري هر یك، مکان هاي زندگي حیوانات، چراگاه، جانوران علف خوار و گوشت خوار، حیوانات 
آفریقایي، آسیایي، آمریکایي و استرالیایي، قطب جنوب، شکار کردن حیوانات، مهاجرت حیوانات، و... 

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

124 . پناهي، پروین . جريمه ها كجا مي رن ؟ . تهران: خیام آزمون / تیز هوشان برتر، 1390، 
12 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: آموزش با شعر، مسخره کردن دیگران، آموزش مهارت هاي زندگي

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

مي شود.
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125 . فرسایي، داریوش . جعبه ي آموزش )Microsoft Word 2007 -2010(براي 
كودكان و نوجوانان . تهران: علوم و فنون/ اسحاق، 1390، 76 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: پنجم
موضوع درسي: رایانه

كلمات كليدي: نرم افزار ورد، رایانه، راهنماي آموزش

چکيده: کتاب حاضر به منظور آشنایي کودکان با نرم افزار ورد 2007 و 2010 در 11 درس به طور 
مختصر و مفید به همراه دي وي دي آماده شده است. آشنایي با محیط کاري برنامه، آشنایي با صفحات 
انتخاب و ویرایش متن، فرمت متن و صفحات، و...  سند در برنامه ي ورد، ایجاد متن در سندها، 

عنوان هاي برخي از این درس ها هستند.

126 . فرسایي، داریوش . جعبه ي آموزش مفاهيم پايه و ويندوز XP براي كودكان و 
نوجوانان . تهران: علوم و فنون/ اسحاق، 1390، 148 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: پنجم
موضوع درسي: رایانه

كلمات كليدي: آموزش رایانه، ویندوز XP، فیلم آموزشي، سیستم عامل

چکيده: در این کتاب، طي 14 درس مفاهیم پایه ي ویندوز XP به کودکان و نوجوانان آموزش داده 
مي شود. دي وي دي همراه کتاب شامل 46 فیلم آموزشي است. مفاهیم پایه، آشنایي با سخت افزار و 
نرم افزار رایانه، آشنایي با شبکه ها، سیستم عامل، بررسي درایوهاي سیستم، تنظیمات سطل بازیافت و 

نصب نرم افزارها از جمله مباحث کتاب هستند.
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127 . ولي زاده، ماهان . داستان هاي روانشناختي: جنابعالي كي هستيد؟ . تهران: بافرزندان، 
1389، 16 ص 

قطع: پالتویي
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: داستان آموزنده، بي هویتي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در این کتاب به زبان ساده و به همراه تصویرهاي سیاه و سفید، قصه ي بي هویتي، خود 
گم کردگي و مسخ شدگي روایت مي شود. شخصیت هایي که مسخ شده اند، اصاًل خوش حال نیستند. 
نویسنده سعي کرده است در ادامه ي مطالب، شخصیت ها را از بي هویتي درآورد و خوش حالي را به 

آن ها بازگرداند.

128 . واثقي،  بهروز . قصه هاي سرزمین من)تاریخ ایران باستان(: جنگ بي پايان . تهران: ابوعطا، 
1390، 24 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: تمدن ماد، هوخشتره، داستان تاریخي، تاریخ ایران باستان، تفکر خالق

چکيده: سومین جلد از سلسله کتاب هاي »کاوشگر تاریخ« داستاني است درباره ي حکومت مادها و 
پادشاهي هوخشتره، تشکیل حکومت یکپارچه در ایران، نبرد هوخشتره با آشوریان، اتحاد لشکر ماد با 
لشکر بابلیان به منظور مبارزه با آشوریان، ویراني نینوا پایتخت آشوریان توسط لشکر ماد، و رویارویي 
لشکر ماد با قوم لیدي و سرانجام صلح و آشتي بین آن ها. در این کتاب، کودکان عالوه بر آشنایي با 

تاریخ ایران باستان و حکومت مادها، تفکر خالق را نیز مي آموزند.
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129 . واندویل ،آگنس . دایرئالمعارف کوچك من درباره ي: جنگل . رویا خوئي . تهران: محراب 
قلم، 1390، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع- علوم تجربي
كلمات كليدي: جنگل ها، حیوانات، میوه ها، دایرئالمعارف، آموزش علوم تجربي

چکيده: کتاب حاضر از جمله کتاب هاي مرجع است که کودکان را با انواع درختان، پوشش گیاهي، 
حشرات، جانوران و میوه هاي جنگلي، و نیز تغییر فصل ها در جنگل، وضعیت جنگل در شب و فعالیت 
برخي حیوانات در تاریکي شب، جنگل هاي آبي و آفریقایي و حیوانات موجود در آن ها به همراه 
تصویرهاي رنگي آشنا مي سازد. در پایان کتاب برخي از بزرگ ترین درختان و حیوانات معرفي مي شوند.

130 . ولي زاده، ماهان . داستان هاي روانشناختي: جنگ هاي خنده دار ! . تهران: بافرزندان، 1389، 
16 ص 

قطع: پالتویي
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: داستان آموزنده، صلح طلبي، مدارا، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در کتاب حاضر به شیوه ي داستاني، خشونت طلبي و جنگ افروزي شخصیت هاي قدرتمندان 
و سران کشورها و نیز سوءاستفاده از وجود میل به خشونت در مردم عادي، در جهت افروختن شعله ي 
جنگ مطرح شده است. آن روي سکه ي »میل به خشونت«، صلح طلبي و زندگي مداراگرانه است؛ 

آن چه که در این کتاب بر آن تأکید شده است.
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131 . شیخي، مژگان . قصه هاي تصویري از بوستان: جوان بخشنده . تهران: قدیاني، 1390، 
12 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: زبان آموزي
كلمات كليدي: داستان آموزنده، بازنویسي بوستان، ادبیات کودکان، آموزش زبان فارسي

چکيده: درششمین شماره از مجموعه ي حاضر، مخاطبان با داستاني بازنویسي شده از »بوستان« 
سعدي به زبان ساده آشنا مي شوند، داستان درباره ي پیرمردي است که دزد گاوش را برده است. جواني 
بخشنده به منظور کمك به پیرمرد، گاوش را به پیرمرد مي بخشد و همین بخشش او باعث مي شود که 

پیرمرد بتواند با نقشه اي همان جوان بخشنده را از دست مأموران حاکم نجات دهد.

132 . حاج بابایي، مرتضي . جوجه ي زرد تينا . تهران: ما و شما، 1390، 12 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: آموزش با شعر، داستان آموزشي، رشد ذهني، طرح پرسش، مهارت هاي زندگي

چکيده: روبه رو کردن کودکان با برخي از تناقض هاي ساده ي ذهني، عامل اصلي رشد ذهني آنان 
است. گفت وگو درباره ي این تناقض ها در زمینه هاي مورد عالقه ي کودکان و طرح پرسش هایي مشابه 
پرسش هاي انتهایي این کتاب، به کودکان کمك مي کند به نتیجه گیري از داستان و تعمیم آن به دیگر 
زمینه هاي مشابه برسند. در این کتاب به طرح یکي از این تناقض هاي ساده در زمینه ي زیست محیطي، 
پرداخته شده است. در کتاب به شیوه ي داستاني و با زبان شعر، کودکان با جوجه ي تینا آشنا مي شوند 

که با مشاهده ي کرمي در باغچه، سؤال هایي برایش پیش مي آید.
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133 . حسیني، مریم . جوري و رابي . تهران: نغمه نو اندیش، 1390، 32 ص 
قطع: رقعي

پايه ي تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: شعر، داستان، ادبیات کودکان، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در کتاب حاضر داستان کوتاهي به زبان شعر آورده شده است؛ داستان یك جفت جوراب که 
از مغازه خریداري شده و هدیه اي براي یك پسربچه است. پسربچه جوراب ها را مي پوشد و آن ها از هم 
جدا مي شوند، اما جدایي شان موقتي است و دوباره در جاجورابي به هم مي رسند و... . در طول داستان، 
جوراب ها خاطرات خود را براي هم تعریف مي کنند؛ این که چه طور اول پشم روي گوسفند بودند، بعد از 

آن به نخ تبدیل شدند و سپس به شکل جوراب درآمدند.

134 . واندویل ،آگنس / النسیا، میشل . دایرئالمعارف کوچك من درباره ي: جهان . رویا خوئي . 
تهران: محراب قلم، 1390، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
كلمات كليدي: شب و روز، خورشید، ستاره ها، سیاره ها، آموزش علوم

چکيده:  هشتمین جلد از مجموعه ي »دایرئالمعارف کوچك من« اطالعات مختصر و مفیدي را به 
زباني آسان به همراه تصویرهاي رنگي درباره ي این موضوع ها ارائه کرده است: شب و روز؛ ماه هاي 
سال؛ تغییر فصل ها؛ فواید نورخورشید؛ دریاها و خشکي ها؛ نیروي جاذبه؛ ماه و تغییرات آن؛ گردش 
ماه به دور زمین؛ سفر به ماه؛ کسوف و خسوف؛ سیاره هاي دور خورشید؛ سنگ هاي فضایي؛ ستاره ها؛ 

کهکشان ها؛ رصدخانه؛ و...
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135 . نایت، مري جین . حفظ محیط زیست: چرا بازيافت؟ . هایده کروبي . تهران: فني ایران، 
1390، 32 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: حفظ محیط زیست، بازیافت، مهارت هاي زندگي، زباله

چکيده: یکي از راه هاي تولید کمتر زباله این است که به جاي دور انداختن چیزها، آن ها را باز مصرف 
زباله هاي خطرناک،  زباله،  بازیافت،  باز مصرف،  درباره ي  با مطالعه ي کتاب حاضر  کنیم. کودکان 
چگونگي جابه جایي زباله ها، چرخه  ي بازیافت، راه هاي تولید کمتر زباله، اشیاي بازیافتي، بازیافت کاغذ، 
قوطي هاي کنسرو، شیشه، تهیه ي کمپوست از بازمانده ي غذاها و مطالبي از این دست اطالعاتي کسب 

مي کنند. مطالب کتاب بسیار کوتاه و در عین حال مفید است.

136 . فضلي، رخسار . چرا بچه ها مدرسه  را دوست ندارند؟ . تهران: مؤسسه انتشارات کورش 
چاپ، 1389، 170 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: کارشناس، معلم، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: نظام آموزشي، کیفیت، ارزیابي، علوم تربیتي

چکيده: مخاطبان کتاب حاضر برنامه ریزان، کارشناسان تعلیم و تربیت، مدیران، معلمان و دانشجویان 
رشته هاي مرتبط با آموزش و پرورش هستند. در این کتاب کوشش شده طي پنج فصل عوامل مؤثر 
بر ماندگاري نظام هاي آموزشي و اثربخشي و کارایي آن ها در قالب کیفیت آموزشي تبیین شود. کیفیت 
آموزش و عوامل مؤثر بر آن، اجزاي کیفیت، شاخص هاي کیفیت آموزش، تجارب ملي و بین المللي در 

راستاي ارتقاي کیفیت، و چه باید کرد؟ عنوان هاي فصل هاي کتاب هستند.
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137 . آکسلید، کریس . ماشین هاي بسیار مفید: چرخ ها . احسان کاظم / حمیدرضا غالمرضایي . 
تهران: نسل نو اندیش، 1390، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: پنجم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: ماشین هاي ساده، کاربرد چرخ، آموزش علوم

چکيده: در چهارمین جلد از مجموعه ي »ماشین هاي ساده ي بسیار مفید« مطالبي کوتاه و مفید به 
همراه تصویرهاي واقعي و بزرگ درباره ي چرخ، کارهایي که چرخ انجام مي دهد، اجزاي یك چرخ، 
چگونگي کار چرخ، کاربرد چرخ ها، و کار چرخ ها در دستگاه ها ارائه شده است. در پایان کتاب حقایق 
شگفت انگیز کوتاهي درباره ي چرخ ها آمده و در قسمت »بیشتر  بدانیم«، تصویرهایي درج شده و از 

مخاطبان خواسته شده است، برداشت خود را از عملکرد چرخ ها در آن تصویرها بیان کنند.

138 . کوالي،  جوي . سالمت جسمي کودکان: چشم ها و گوش ها . سعیده عاقلتر . تهران: عروج 
اندیشه، 1390، 16 ص 

قطع: خشتي
پايه ي تحصيلي: اول و دوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: چشم ها، گوش ها، آموزش مهارت هاي زندگي، بدن انسان، علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعه ي متن دو زبانه ي حاضر )فارسي و انگلیسي(و مشاهده ي تصویرهاي آن، 
با کارکرد چشم، مغز و گوش آشنا مي شوند و یاد مي گیرند که از اعضاي بدنشان خوب مراقبت کنند. 
خیلي جلوي تلویزیون ننشینند، در نور کافي مطالعه کنند، گوش خود را پاک نگه دارند، نزد پزشك 
بروند و در آفتاب عینك آفتابي بزنند. در پایان کتاب نیز معني فارسي کلمات انگلیسي درج شده است.
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139 . شیخي، مژگان . قصه هاي تصویري از کلیله و دمنه: چشمه اي كه مال ماه بود . تهران: 
قدیاني، 1390، 12 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: زبان آموزي
كلمات كليدي: کلیله و دمنه، بازنویسي داستان، آموزش زبان فارسي، ادبیات کودکان

چکيده: سومین جلد از مجموعه ي "قصه هاي تصویري از کلیله و دمنه" به داستان بازنویسي شده ي 
فیل ها از کلیله و دمنه اختصاص دارد. کتاب به زبان ساده و به صورت مصور براي کودکان نگارش 
یافته است. در این داستان، مخاطبان با گروه فیل ها آشنا مي شوند که به دلیل کمبود آب، محل زندگي 
خود را ترک مي کنند و به جنگل دیگري مي روند تا آبي براي خوردن بیابند. آن ها در جنگل جدید 
چشمه اي پرآب پیدا مي کنند، اما این موضوع براي خرگوش ها مخاطره آمیز مي شود و همه ي آن ها 
دچار مشکل مي شوند. تا این که خرگوشي به نام پیروز فکري مي کند و با عملي کردن آن، فیل ها را 

از آن جا دور مي سازد.

140 . تایزش، ساندرا . چگونه با كودك خود بازي كنيم ؟ . سیامك رضا مهجور . شیراز: ساسان، 
1388، 144 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: والدین

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: بازي هاي کودکان، فعالیت هاي فکري، بازي و سرگرمي، وسایل آموزشي

چکيده: در این کتاب انواع فعالیت ها و بازي هایي مطرح مي شوند که به کودک در رشد مهارت هایش 
و درک مفاهیم کمك مي کنند. کتاب در پنج فصل فراهم آمده است. فصل اول براي رشد تشخیص و 
درک کودکان از خود و دنیاي اطرافشان تنظیم شده و حاوي طرح هاي عملي ساده است. چهار فصل 
بعدي انواع بازي ها و فعالیت ها، مثل بازي هاي مخصوص روي میز، بازي هاي جسماني، فعالیت هاي 
مربوط به اعداد و ساختن کاردستي را که از ساده به مشکل تنظیم شده اند، معرفي مي کنند. کارهاي 

ویژه و مشکل در تمام فصل ها با عالمت ستاره مشخص شده اند.
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141 . کلیت، مري . چگونه فراگيران را پژوهشگر تربيت كنيم ؟ راهنماي گام به گام 
آموزش فرايند پژوهش . علیرضا کیامنش / جاوید سرایي . تهران: آییژ، 1390، 208 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: تفکر و پژوهش
كلمات كليدي: آموزش فرایند پژوهش، راهنماي آموزشي، گردآوري داده ها، تحلیل داده ها

چکيده: 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 
آموزش در هر فصل به صورتي که قابل درک باشد، ارائه شده است و پیچیدگي هاي فرایند پژوهش 
براي خوانندگان مبتدي ساده سازي شده اند. بنابراین فراگیرندگان توانمند و افراد سنین باالتر مي توانند با 
کتاب به عنوان یك کتاب درسي برخورد کنند. کتاب به چهار فصل با این عنوان ها تقسیم شده است: 
ماهیت پژوهش؛ گردآوري داده ها؛ تحلیل داده ها؛ انتشار یافته ها. هر فصل شامل خالصه اي از نتایج 
یادگیري، زمان محتواي آموزش و یك فعالیت اصلي است که براي دروني کردن محتواي آموزشي و 

تعامل بیشتر دانش آموزان با اهداف اصلي یادگیري طراحي شده اند.

142 . شیخي، مژگان . قصه هاي تصویري از بوستان: حاتم طايي و مأمور حاكم . تهران: قدیاني، 
1390، 12 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: بوستان سعدي، بازنویسي داستان، آموزش زبان فارسي، ادبیات کودکان

چکيده:  دومین جلد از مجموعه ي »قصه هاي تصویري از بوستان« بازنویسي داستان حاتم طایي 
از بوستان سعدي به زبان ساده و به صورت مصور براي کودکان اختصاص دارد. پادشاه دوره ي حاتم 
طایي، از شنیدن نام او به دلیل بخشنده بودنش، بسیار رنج مي برد. او یکي از مأمورانش را مي فرستد تا 
حاتم طایي را بکشد و مردم دیگر نام او را نبرند. اما مأمور پادشاه نیز وقتي با حاتم طایي برخورد مي کند، 
او را واقعاً بخشنده، مهربان و مهمان نواز مي یابد. پس از کشتنش صرف نظر مي کند. مأمور بعد از مالقات 
با حاتم نزد پادشاه برمي گردد و اقرار مي کند که حاتم طالیي لیاقت تعریف و تمجید مردم را دارد. پادشاه 

نیز از دشمني دست برمي دارد و به بخشنده بودن حاتم طالیي اقرار مي کند.
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143 . خانجاني، علي . حرف آباد . تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1389، 40 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول و دوم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، حرف و نقطه، زبان آموزي، کلمه سازي

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر و مشاهده ي تصویرهاي آن با شهري آشنا مي شوند که 
همه ي اجزایش از نقطه و حرف درست شده اند. یك روز مأموران قصد داشتند، یك کلمه را که خوانده 
نمي شد، از شهر بیرون کنند، اما نقطه ها به کمك آن کلمه مي شتابند و با هم کلمه را معنادار مي کنند. 
بدین روش مأموران کلمه را که اینك خوانده شده است، رها مي کنند و به دنبال کار خود مي روند. 
بعد نقطه ها در مکان هاي متفاوت کلمه قرار مي گیرند و کلمات متعددي هم چون سبز، سپر، شیر، شتر 

و... مي سازند.

144 . اورنگ، طوبا . حسود هرگز نياسود . تهران: مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین، 1390، 
20 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، حسادت، علوم تربیتي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده:  در کتاب حاضر مخاطبان با دختري به نام سارا آشنا مي شوند که دوستان تقریباً ثروتمندي 
دارد. او از این که زندگي اش مثل زندگي آن ها نیست؛ ناراحت و نگران است. به دلیل همین موضوع، 
به راحتي نمي تواند با دوستانش کنار بیاید. تا این که روزي متوجه مي شود که پدر و مادر پانیذ که از 

همه ي بچه ها ثروتمندتر است، از هم جدا شده اند. بعد از آن سارا قدر زندگي خودش را بیشتر مي داند.
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145 . دوگیبرت،فرانسواز . دایرئالمعارف کوچك من درباره ي: حشرات و موجودات ريزجثه . 
رویا خوئي . تهران: محراب قلم، 1390، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع- علوم تجربي
كلمات كليدي: زندگي حشرات، دایرئالمعارف، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعه ي این کتاب و مشاهده ي تصویرهاي رنگي آن با انواع حشرات و موجودات 
ریز، قسمت هاي متفاوت بدن آن ها و نیز مراحل رشد و مسئولیت آن ها آشنا مي شوند. این حشرات 
عبارت اند از: کفشدوزک، شته، پروانه، زنبور، مورچه، عنکبوت، حلزون، مگس و... در پایان کتاب توانایي 

خاص برخي حشرات درج شده است.

146 . - دایرئالمعارف جهان آفرینش: حشرات: کامل ترین مجموعه درباره ي مخلوقات خداوند 
مهربان . لطیف راشدي / سعید راشدي . تهران: منادي تربیت، 1390، 48 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: سوم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، زندگي حشرات، آموزش علوم تجربي، جهان آفرینش

چکيده: در »دایرئالمعارف حشرات«، کودکان با خواندن مطالب ساده و آسان و مشاهده ي تصاویر 
رنگي، با انواع حشرات، قسمت هاي متفاوت بدن آن ها، حشرات پرنده و خزنده، رفتارهاي حشرات در 
محیط هاي متفاوت، نوع تغذیه ي حشرات، حاالت دفاعي آن ها در برابر خطر، زندگي جمعي و مسئولیت 
هر کدام از آن ها، نوع و مراحل تکامل، حشرات داخل آب و خشکي، خطرات و آفت هاي آن ها و نیز 

مفید و مؤثر بودن آن ها آشنا مي شوند.
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147 . واثقي، بهروز . قصه هاي سرزمین من )تاریخ ایران باستان (: حمله ي سارگون خونخوار . 
تهران: ابوعطا، 1390، 32 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: تمدن عیالم، آموزش تاریخ، معبد چغازنبیل، شوش، انزان، اوان

چکيده: عیالمیان بیشترین تأثیر را بر فرهنگ ایران گذاشتند و بنیان گذار نخستین پادشاهي گسترده 
در ایران بودند. از کارهاي مهم آن ها، اختراع چرخ سفالگري و پخت سفال است. شوش، انزان )انشان(

و اوان از شهرهاي مهم عیالم به شمار مي آمدند. هدف نگارنده ي این کتاب، آشنایي مخاطبان با معبد 
چغازنبیل، شکل گیري تمدن عیالمیان، و نیز عقاید و اعتقادات، نوع پوشش، جنگ ها، نوع حکومت 
و... عیالمیان بوده است. مطالب به شیوه ي داستاني و همراه با تصویر بیان شده اند تا فراگیري مطالب 

آسان تر و جذاب تر باشد.

148 . گروه کودک و نوجوان گاج . حيات وحش ايران . تهران: بین المللي گاج، 1389، 10 ص 
قطع: رحلي 

پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

كلمات كليدي: اطالعات عمومي، پازل، آشنایي با حیوانات ایران، حل مسئله

چکيده: کشور ایران به دلیل وسعت و موقعیت جغرافیایي خاص خود، داراي آب و هوا، پوشش هاي 
گیاهي و گونه هاي جانوري متنوعي است. در این کتاب، ضمن تقسیم مناطق گوناگون ایران به چهار 
منطقه ي اصلي، تعدادي از حیوانات و زیستگاه هاي آنان معرفي و بررسي مي شود. در هر بخش از این 
کتاب یك پازل 48 تکه اي ارائه شده که هدف آن »تقویت دقت و تمرکز«، »تقویت مهارت هاي 

دیداري- حرکتي« و »کسب مهارت در حل مسائل پیچیده« است.
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149 . هیئت تحریریه . دایرئالمعارف علمي تصویري کودکان: حيوانات اهلي: آشنایي با حیوانات 
اهلي همراه با تصاویري جذاب . قم: براق: جامعه القرآن الکریم، 1390، 16 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: اول

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: حیوانات اهلي، تولیدمثل، آموزش علوم تجربي، تغذیه، محل زندگي

چکيده:  در دومین شماره از »دایرئالمعارف علمي تصویري کودکان«، مخاطبان پنج تا هشت ساله با 
نوع تولیدمثل، تغذیه، شکل ظاهري، توانایي ها، محل زندگي و فواید 14 نوع از حیوانات اهلي هم چون 

گربه، سگ، گاو، اسب، االغ، بز و... آشنا مي شوند.

150 . دوگیبرت، فرانسواز . دایرئالمعارف کوچك من درباره ي: حيوانات مزرعه . رویا خوئي . 
تهران: محراب قلم، 1390، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع- علوم تجربي
كلمات كليدي: حیوانات مزرعه، گاو، گوسفند، بز، بوقلمون، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعه ي این کتاب و مشاهده ي تصاویر رنگي آن، با حیوانات مزرعه هم چون 
گاو، گوسفند، اسب، مرغ، بوقلمون و... و نیز با رفتارها و ارزش و اهمیت این نوع حیوانات آشنا مي شوند.
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151 . طباطبائي، افسانه . بگرد و پیدا کن: حيوانات وحشي . تهران: چکه / شهر قلم، 1390، 
16 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: اول و دوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: حیوانات، سرگرمي، بوم شناسي، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر به همراه والدین خود، مطالبي درباره ي حیوانات وحشي و 
مکان زندگي آن ها به دست مي آورند. برچسب هاي موجود در کتاب به کودکان کمك مي کنند مهارت 

دیدن خود را باال ببرند.

152 . هیئت تحریریه . دایرئالمعارف علمي تصویري کودکان: حيوانات وحشي: آشنایي با حیوانات 
وحشي همراه با تصاویري جذاب . قم: براق: جامعه القرآن الکریم، 1390، 16 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: زندگي حیوانات وحشي، آموزش علوم تجربي، حیات وحش

چکيده: کودکان با مطالعه ي این کتاب و مشاهده ي تصویرهاي رنگي آن با 14 نوع از حیوانات وحشي 
هم چون زرافه، خرس قطبي، گوزن، فیل، شیر، روباه، ببر و...، محل زندگي، برخي خصوصیات ظاهري 

و نوع تغذیه ي آن ها آشنا مي شوند.



93دورهيآموزشابتدايي14

153 . شیخي، مژگان . قصه هاي تصویري از کلیله و دمنه: خانم كالغه و مار سياه . تهران: 
قدیاني، 1390، 12 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: زبان آموزي
كلمات كليدي: کلیله و دمنه، بازنویسي داستان، آموزش زبان فارسي، ادبیات کودکان

چکيده: نخستین جلد از مجموعه ي قصه هاي تصویري از کلیله و دمنه، به بازنویسي داستان زیبایي 
از کلیله و دمنه اختصاص دارد. در این داستان، کودکان با کالغي آشنا مي شوند که جوجه هایش مرتبًا 
طعمه ي مار مي شود. او به تنهایي نمي تواند از عهده ي مار بربیاید. از این رو، سراغ شغال مي رود و از 
او کمك مي خواهد. شغال نقشه اي مي کشد و بدین ترتیب کالغ براي همیشه از شر مار سیاه راحت 

مي شود. کتاب با تصویرهاي رنگي همراه است.

154 . حیدري ابهري، غالمرضا . خدا شناسي قرآني كودكان: پاسخ به 40 پرسش کودکان 
ونوجوانان در باره خدا . قم: جمال، 1390، 140 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: اول تا پنجم، معلم

موضوع درسي: دیني
كلمات كليدي: سؤال و جواب، خداشناسي، آموزش دیني

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

موضوع هاي سوال هاي کتاب حاضر هستند.
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155 . دوگیبرت، فرانسواز . دایرئالمعارف کوچك من درباره ي: خرس ها . رویا خوئي . تهران: 
محراب قلم، 1390، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
كلمات كليدي: زندگي خرس ها، دایرئالمعارف، زیست شناسي، داستان کودکان

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر، به زبان ساده و مشاهده ي تصویرهاي آن با انواع خرس  ها، 
محل زندگي آن ها، شکل ظاهري، نوع و چگونگي تغذیه، چگونگي بچه زایي و مراقبت از توله خرس ها، 
چگونگي رام کردن خرس ها، خطرهایي که خرس ها را تهدید مي کنند، جایگاه خرس ها در داستان 

کودکان و... آشنا مي شوند. در پایان کتاب برخي توانمندي هاي خرس ها درج شده است.

156 . شیخي، مژگان . قصه هاي تصویري از بوستان: خسيس و سکه هايش . تهران: قدیاني، 
1390، 12 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: بوستان سعدي، بازنویسي داستان، سعدي، آموزش زبان فارسي، ادبیات کودکان

چکيده: چهارمین جلد از مجموعه ي »قصه هاي تصویري از بوستان«، به بازنویسي داستان مرد 
خسیسي از بوستان سعدي به زبان ساده و به همراه تصویرهاي رنگي اختصاص دارد. مرد خسیسي که 
پول هایش را به طال تبدیل کرده و داخل دیگي زیر زمین پنهان ساخته است، خانواده ي بسیار فقیري 
دارد که اصال حال و روز خوبي ندارند. پسر مرد موضوع را مي فهمد و به سراغ سکه هاي طال مي رود و 
سر و ساماني به زندگي شان مي دهد. وقتي که پدر قضیه را مي فهمد، بسیار ناراحت مي شود و شروع به 

گریستن مي کند؛ اما دیگر کار از کار گذشته است و همه ي پول ها خرج شده  اند.
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157 . برنشتاین، استن و جن . خانواده ي خرس ها: خطر آلودگي . سعید خاکسار . تهران: موزون، 
1390، 32 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، آلودگي محیط زیست، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در کتاب حاضر در قالب داستان خرس ها، مخاطبان با مشکل آلودگي محیط زیست آشنا 
مي شوند و درمي یابند که نباید محیط زیست را آلوده کنند. چون این موضوع زندگي را براي آن ها روي 
زمین مشکل خواهد کرد. خرس ها در این داستان با طرح راه حل هایي به فکر نجات محیط زیست 

مي افتند و سعي مي کنند محیط اطراف خود را پاکیزه نگه دارند.

158 . همراز،  زهره . خالقيت )آموزش خالق- تفکر خالق(. . تهران: آزاد مهر، 1389، 96 ص 
قطع: وزیري

پايه ي تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم، کارشناس
موضوع درسي: تفکر و پژوهش

كلمات كليدي: پرورش خالقیت، یادگیري، آموزش کودکان، تفکر خالق

با محیط زیست، جامعه و سرنوشت بشر است.  ارتباط  از دیدگاه عصب شناسي،  چکيده: خالقیت 
به زندگي معنا مي بخشد و با مسئولیت آمیخته است. دفع بي تفاوتي و مبتني بر ژرف نگري است. 
احساس مسئولیت است، به این معني که همه چیز به من مربوط مي شود. در این کتاب طي 13 فصل 
به یادگیري و ارزش و اهمیت خالقیت پرداخته شده است. یادگیري و آموزش خالق، تعریف کلي 
خالقیت، خالقیت به مثابه ي یك روند، موانع رشد خالقیت و عوامل مؤثر بر خالقیت، عنوان هاي 

برخي فصل هاي کتاب هستند.
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159 . میکاني، عباس . خالقيت و تفکر )روان شناسي و آموزش و پرورش كودكان 
تيزهوش و خالق(. . تهران: آواي نور، 1389، 256 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم،  دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: کودکان تیزهوش، تفکر خالق، روان شناسي، تعلیم و تربیت

چکيده: رابطه ي خالقیت و هوش از مدت ها قبل مورد تحقیق روان شناسان و متخصصان تعلیم 
و تربیت قرار گرفته است، اما اغلب روان شناسان بخش اعظم خالقیت را محصول تالش، پشتکار، 
استقامت و تحمل مي دانند. آن ها هوش را امري ذاتي و ارثي محسوب مي دارند، گرچه شکوفایي آن به 
غناي محیط برمي گردد و محصول تعامل با محیط است. نگارنده در این کتاب هوش و خالقیت را از 
دیدگاه هاي روان شناسان جدید همانند استرنبرگ بررسي کرده و رابطه ي آن را با معاني هوش، خرد و 
خالقیت در متون فلسفي هم چون آیات، روایات و آثار بزرگان ادب فارسي نظیر مثنوي، شاهنامه، و آثار 
نظامي و سعدي مقایسه کرده و به معاني جدید دست یافته است. کتاب براي مطالعه ي مربیان، معلمان، 
اولیاي دانش آموزان و دانشجویان رشته ي روان شناسي و مراکز تربیت معلم به منظور آشنا کردن آن ها 

با دانش آموزان تیزهوش و پرورش بهتر آن ها تهیه شده است.

160 . کوالي، جوي . سالمت جسمي کودکان: خواب . سعیده عاقلتر . تهران: عروج اندیشه، 1390، 
16 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: سالمت جسمي، خواب، بهداشت، آموزش مهارت هاي زندگي، کتاب دوزبانه

چکيده: در تاریکي شب تمام چیزهاي روي زمین استراحت مي کنند. گل ها، پرندگان و حیوانات هم 
مي خوابند. در این کتاب به زبان ساده و با جمالت کوتاه فارسي و انگلیسي، کودکان با اهمیت خواب و 
ارزش آن براي سالم ماندن بدن آشنا مي شوند. مسواک زدن کتاب خواندن، شب به خیر گفتن به مامان 

از کارهایي هستند که آن ها قبل از خواب انجام مي دهند.
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161 . گروه مؤلفین . خواندن و فهميدن: کتاب کار براي پایه ي اول و دوم دبستان . مریم نوزرآدان . 
تهران: طراحان ایماژ، 1390، 48 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: اول و دوم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: خواندن، درک مطلب، خالصه کردن، آموزش ابتدایي، تمرین

چکيده: دانش آموزان کالس هاي اول و دوم ابتدایي با مطالعه ي این کتاب کار مي توانند توانایي خود 
را در درک متن، خواندن، خالصه کردن و... باال ببرند. کتاب شامل تمرین هایي در زمینه ي خواندن و 
مرتب کردن جمالت به ترتیب زماني، مطابقت با تصویر، پرکردن جاهاي خالي، چیستان، جواب دادن به 

پرسش ها، یافتن کلمات خواسته شده در جدول، وصل کردن، نام گذاري تصاویر، حل جدول و... است.

162 . برنشتاین، استن و جن . خانواده ي خرس ها: خود نمايي در جمع . سعید  خاکسار . تهران: 
موزون، 1390، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، خودنمایي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان در داستان کتاب حاضر با بچه خرسي به نام خرس خواهر آشنا مي شوند که مي خواهد 
با دوستانش طناب بازي کند. خرس خواهر به همراه دوستش دنبال توله خرس هاي دیگر مي گردند که 
با آن ها بازي کننند، اما متوجه مي شوند توله خرسي به نام کوییني که تازه به پارک آمده است، با دوستان 
خرس خواهر بازي مي کند. کوییني به خاطر خودنمایي اش در جمع سعي مي کند دوستان خرس خواهر 

را جذب خودش کند، اما سرانجام با کارهایي که خرس خواهر مي کند، او موفق نمي شود.
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163 . حسن زاده، فرهاد . دوستت دارم ایران: خوزستان . تهران: مدرسه، 1389، 78 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: خوزستان، تاریخ و فرهنگ ایران، آموزش جغرافیا

چکيده:  مخاطبان با مطالعه ي این کتاب و مشاهده ي نقشه ها و تصاویر رنگي آن ، با طبیعت، آب و 
هوا، رودخانه ها، آثار تاریخي، مکان هاي مذهبي، اقوام، آداب و رسوم، لباس هاي محلي، ضرب المثل ها، 
بازي ها، غذاهاي محلي، صنایع دستي، صنعت نفت و گاز، کشاورزي و... استان خوزستان به صورت 

مختصر و مفید آشنا مي شوند.

164 . شیخي، مژگان . قصه هاي تصویري از بوستان: دارا و ندار . تهران: قدیاني، 1390، 12 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: بازنویسي حکایت بوستان، داستان آموزنده، آموزش ادبیات فارسي

چکيده: کتاب »دارا و ندار« حاوي داستاني است بازنویسي شده به زبان ساده و آسان از »بوستان« 
سعدي براي کودکان. مخاطبان در این داستان با ارباب ثروتمند خسیس و بداخالقي آشنا مي شوند که 
بر اثر گردش روزگار به فقر و فالکت افتاده و کارش به گدایي رسیده است. او هنگام گدایي به مرد 
ثروتمندي مي رسد که روزي گدایي بیش نبوده است و ارباب خسییس او را از در خانه اش رانده بود. مرد 
فقیر که اینك ثروتمند شده است، به ارباب خسیس که حاال گدایي بیش نیست، کمك مي کند؛ بدون 

این که خودش را به او بشناساند.
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165 . اورنگ، طوبا . داستان مداد رنگي ها . تهران: مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین، 
1389، 16 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، همکاري، اتحاد، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده:  کودکان در این کتاب به شیوه ي داستاني با سه مدادرنگي قرمز، زرد و آبي آشنا مي شوند. 
مدادها به کمك هم یك نقاشي خوب براي مهسا مي کشند. در این کار، مدادمشکي هم به آن ها 

کمك مي کند.

166 . زایك، دینا . دانستني هاي زمين براي كودكان و نوجوانان همراه با آزمايشهاي 
كاربردي . حمیده محمدي . تهران: جوان امروز، 1390، 130 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: پنجم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: زمین شناسي، ادبیات نوجوانان، آزمایش کاربردي، سیاره ي زمین

چکيده: زمین خانه ي نزدیك به هفت میلیارد انسان است. نزدیك به چهار و نیم میلیارد سال طول 
کشیده است تا این خانه از یك گوي آتشین به سیاره اي تبدیل شود که براي زندگي انسان و بیش از 
یك و نیم میلیارد جانور و گیاه ساکن در آن آماده شود. براي این که خانه ي بزرگ خود را بهتر بشناسیم، 
دست به کار شوید و آزمایش هاي ساده اما حیرت انگیز این کتاب را انجام دهید. این کتاب سرشار از 
آزمایش هایي شادي بخش، سرگرم کننده و دست یافتني است و همه ي موارد را درباره ي سیاره ي زمین، 
ترکیبات، جو و زندگي روي زمین بازگو مي کند. این کتاب با هدف افزایش آگاهي کودکان و نوجوانان 

با مفاهیم کاربردي زمین شناسي گردآوري و تدوین شده است.
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167 . گانزي، کریستین . دانستني هايي درباره ي جانوران منقرض شده و در معرض 
خطر انقراض . فاطمه قبولي درافشان . مشهد: به نشر، 1390، 32 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: حیوانات منقرض شده، حیوانات در حال انقراض، نابودي زیستگاه ها، آموزش 

علوم تجربي

چکيده: »انقراض« یعني از بین رفتن گونه اي از جانوران یا گیاهان. جانوران منقرض شده، حیواناتي از 
قبیل دایناسورها و ماموت هاي پشمالو هستند. کتاب حاضر مقدمه اي است درباره ي موجودات منقرض 
شده یا در معرض خطر انقراض؛ از تیراناسورها گرفته تا ببر بنگال. مخاطبان با مطالعه ي این کتاب با 
بسیاري از گونه هاي جالبي که هم اکنون در معرض خطر انقراض هستند، آشنا مي شوند. به عالوه، دور 
افتاده ترین زیستگاه هاي کره زمین را مي کاوند و اطالعات بیشتري درباره ي انواع حیوانات در معرض 

خطر انقراض به دست مي آورند.

168 . لولین، کلر . دانستني هايي درباره ي حشرات . محمدرضا رستگار مقدم . مشهد: به نشر، 
1390، 32 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: حشرات، بندپایان، زیست شناسي، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر و مشاهده ي تصویرهاي آن با انواع حشرات هم چون 
عنکبوت ها، زنبورها، مورچه ها، سوسك ها، پروانه ها و سنجاقك ها، و نیز شکل ظاهري، نوع زندگي، 

فعالیت ها، نوع تغذیه، ارزش و اهمیت آن ها در زندگي آشنا مي شوند.
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169 . گراهام، ایان . دانستني هايي درباره ي فضاپيماها . سعیده عاقلتر . مشهد: به نشر، 1390، 
32 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: فضانوردي، فضاپیما، شاتل هاي فضایي، آموزش علوم تجربي، دوره ي ابتدایي

چکيده: مخاطبان با مطالعه ي این کتاب و مشاهده ي تصویرهاي رنگي آن، اطالعاتي مختصر و مفید 
و به زبان ساده درباره ي این مطالب به دست مي آورند: کاوش در فضا؛  روبات جست وجوگر؛ سیارات؛ 
ستارگان؛ خورشید؛ ماه؛ موشك و چگونگي پرتاب آن؛ انواع متفاوت موشك؛ سفر به ماه؛ ماه نوردي؛ 
نیروي شاتل؛ شاتل فضایي؛ مأموریت هاي شاتل؛ لباس فضانوردي؛ کار در فضا؛ تلسکوپ هابل؛ انواع 

کاوشگران فضایي؛ ایستگاه فضایي. در پایان واژه  نامه درج شده است.

170 . لولین، کلر . دانستني هايي درباره ي كوسه ها . مائده شادمهر . مشهد: به نشر، 1390، 
32 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: کوسه ها، آموزش علوم تجربي، زندگي حیوانات

چکيده: کتاب حاضر به همراه تصویرهاي رنگي به معرفي انواع کوسه ها از لحاظ رنگ، شکل و نام و 
توانایي ها، تولد بچه، چگونگي زندگي، طعمه یابي و تغذیه، آرواره هاي کشنده و انواع دندان ها، حمله ي 

کوسه ها، خطراتي که کوسه ها را تهدید مي کند و... پرداخته است.
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171 . گراهام، ایان . دانستني هايي درباره ي ماه . سپیده ایزدي . مشهد: به نشر، 1390، 32 ص 
قطع: رحلي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: ماه نوردي، تشکیل ماه، آموزش علوم اجتماعي، دوره ي ابتدایي

چکيده: مخاطبان با مطالعه ي کتاب حاضر و مشاهده ي تصویرهاي رنگي آن، اطالعاتي درباره ي این 
موضوعات به دست مي آورند: افسانه هایي درباره ي ماه؛ موقعیت ماه در فضا؛ حرکت ماه؛ ماه و خورشید 
گرفتگي؛ جزر و مد؛ فرود سفینه ها ي کاوشگر در ماه؛ تاریخ سفر به ماه؛ ماه نوردي؛ تجهیزات سفر به 
ماه؛ چهره ي ماه؛ چگونگي شکل گیري ماه و تاریخ آن؛ چگونگي به وجود آمدن گودال هاي روي ماه؛ 

نقشه هاي ماه؛ پایگاه هایي در ماه. در پایان کتاب واژه نامه درج شده است.

172 . گانري، آنیتا . دايرئالمعارف اطلس براي كودكان . کوروش امیري نیا / مهدي چوبینه . 
تهران: محراب قلم، 1390، 128 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع- تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، نقشه، اطلس، آموزش جغرافیا

چکيده: »نقشه«، به شکلي از زمین است که نشان مي دهد شهرها، رودها و دیگر مناظر مهم زمین 
کجا قرار دارند. اطلس هم کتابي از نقشه هاي گوناگون است. دایرئالمعارف حاضر شامل اطالعاتي 
نقشه ها،  راهنماي  نقشه ها،  انواع  اطلس ها،  و  نقشه ها  جهان،  قاره ي  هفت  زمین،  کره ي  درباره ي 
آب وهواي مناطق گوناگون زمین، نوع پوشش گیاهي و جانوران مکان ها و موقعیت هاي متفاوت، 
زندگي مردمان و نوع فعالیت هاي آن ها روي زمین، و... به همراه نقشه هاي رنگي و تصویرهاي متنوع 

است. در پایان کتاب پرچم کشورها و نمایه درج شده است.
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173 . پیمون، ماري- رنه . دايرئالمعارف جنگل . مهناز عسگري . تهران: محراب قلم، 1390، 
124 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع- علوم تجربي
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، جنگل، آموزش علوم تجربي، دوره ي ابتدایي

چکيده: »دایرئالمعارف جنگل« کتابي ساده و پر از تصویر درباره ي جنگل است. بچه ها در این کتاب 
با نحوه ي گردش و تفریح در جنگل، جانوران جنگل و طرز زندگي آن ها، گیاهان جنگل و نحوه ي 
رشد شان آشنا مي شوند. مشاهده ي جنگل، گیاهان جنگل، رشد و نمو جانوران جنگل، پنهان شدن 

جانوران در جنگل، غذاي جانوران جنگل، تفریح و سرگرمي، از جمله مباحث این کتاب هستند.

174 . بومون، امیلي / گیئوره، ماري- رنه . دايرئالمعارف حمل و نقل . مهناز عسگري . تهران: 
محراب قلم، 1390، 124 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

كلمات كليدي: وسایل نقلیه، اختراع، دایرئالمعارف حمل و نقل، تاریخ علم

چکيده: دایرئالمعارف حاضر کتابي است ساده و پر از تصویر درباره ي چگونگي اختراع و پیشرفت انواع 
وسایل نقلیه، کودکان در این کتاب با سرگذشت خودرو، موتورسیکلت، هواپیما، هلي کوپتر، زیردریایي، 

کشتي، فضاپیما و... آشنا مي شوند.
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175 . ژوگال، سسیل . دايرئالمعارف خردسال . مهناز عسگري . تهران: محراب قلم، 1390، 
184 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم، معلم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، بدن انسان، خانه و محل زندگي جانوران، ادبیات کودکان

چکيده: دایرئالمعارف حاضر شامل مطالبي است به زبان ساده و تصویرهاي واضح، جذاب و رنگي در 
زمینه هاي بدن انسان، خانه و محل زندگي، شهر، جانوران و گیاهان، تاریخ، زمین، قاره ها و کشورهاي 
جهان براي خردساالن. در کتاب سؤال هایي نیز در ارتباط با برخي مباحث مطرح شده اند و بالفاصله به 

آن ها جواب داده شده است. در پایان کتاب نیز نمایه گنجانده شده است.

176 . آدامز، سیمون ...]ودیگران[. دايرئالمعارف دانستني ها براي كودكان و نوجوانان 
)ج1(. سپیده ایزدي ...]ودیگران[. مشهد: به نشر، 1390، 390 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، آب و هوا، بدن انسان، حیوانات، روم باستان

چکيده: جلد اول »دایرئالمعارف دانستني ها براي کودکان و نوجوانان« شامل اطالعاتي درباره ي آب 
و هوا، آتش فشان ها، اسب ها، بدن انسان، جانوران منقرض شده و در معرض خطر انقراض، حشرات، 
حیوانات شب زي، حیوانات قطبي، دایناسورها، دزدان دریایي، روم باستان، شوالیه ها و قلعه هاست. 
تصویرهاي رنگي و جذاب کتاب به فهم مطالب کمك مي کنند. در پایان هر بخش نیز واژه نامه درج 

شده است. کتاب 390 صفحه دارد.
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نوجوانان  و  براي كودكان  دانستني ها  دايرئالمعارف  ...]ودیگران[.  ایان  گراهام،   .  177
)ج2(. سپیده ایزدي ...]ودیگران[. مشهد: به نشر، 1390، 390 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، فسیل ها، سنگ ها، کاني ها، حیوانات، ماشین ها

چکيده: دومین جلد از دایرئالمعارف »دانستني ها براي کودکان و نوجوانان« در 390 صفحه و 12 
بخش به همراه تصویرهاي رنگي و جذاب تدوین شده و دربردارنده ي اطالعات مختصر و مفیدي 
درباره ي فسیل ها، سنگ ها، کاني ها، فضاپیماها، قطارها، کوسه ها، گربه سانان، گرگ ها، سگ هاي 
وحشي، مارها، ماشین هاي سرعتي، ماه، مومیایي ها، نهنگ ها و دلفین ها، و یونان باستان است. در پایان 

هر بخش واژه نامه درج شده است.

178 . کاتبي رضواني، احسان . دايرئالمعارف شغل ها . تهران: محراب قلم، 1390، 162 ص 
قطع: رحلي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع- تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: دایرئالمعارف، معرفي شغل ها، تاریخچه ي شغل ها، شخصیت هاي مشهور، تعلیمات 
اجتماعي

با  با مطالعه ي دایرئالمعارف حاضر و مشاهده ي تصویرهاي رنگي و جذاب آن  چکيده: کودکان 
شغل هاي گوناگون در زمینه هاي پزشکي، خدمات، علوم پایه، علوم انساني، فني و مهندسي، کشاورزي 
و هنر آشنا مي شوند و درباره ي تاریخچه ي هر شغل و شخصیت هاي مشهور ایراني و غیرایراني در آن 

اطالعاتي کسب مي کنند.
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179 . بومون،  امیلي / گیئوره، ماري- رنه . دايرئالمعارف فضا . مهناز عسگري . تهران: محراب 
قلم، 1390، 124 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

كلمات كليدي: دایرئالمعارف، فضا، منظومه ي شمسي، آموزش علوم تجربي

چکيده: دایرئالمعارف حاضر حاوي مطالبي مفید و مختصر و در عین حال ساده و آسان به همراه 
تصویرهاي رنگي براي کودکان درباره ي این موارد است: شکل گیري کهکشان ها، ستاره ها، سیاره ها و 
منظومه ي شمسي؛ چگونگي مشاهده ي ستارگان؛ مشاهده ي جهان؛ تلسکوپ هابل؛ اطالعاتي درباره ي 
سیاره هاي منظومه ي شمسي؛ زمین و چگونگي شکل گیري آن؛ موقعیت زمین در منظومه ي شمسي؛ 
ماه و تغییرات آن؛ رابطه ي ماه با خورشید؛ سفر به ماه، ماهواره ها؛ ایستگاه هاي فضایي. در پایان چند 

پرسش در خصوص مطالب کتاب درج شده است.

180 . الیوت، جین / کینگ، کالین . دايرئالمعارف كوچك . مسعود خاکسار . تهران: موزون، 
1390، 144 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

كلمات كليدي: دایرئالمعارف، اطالعات عمومي، سیاره ي زمین، حیات وحش

چکيده:  نویسنده در دایرئالمعارف حاضر در زمینه ي پنج موضوع سیاره ي زمین، حیات وحش، تاریخ، 
مردم و علوم اطراف ما، اطالعات مختصر و مفیدي با تصویرهاي رنگي و به زبان خودماني و صمیمي 
براي کودکان ارائه مي دهد. لکه ها و زبانه هاي خورشیدي، دماي خورشید، ستاره هاي دنباله دار، فسیل ها، 
به وجودآمدن چهارفصل، شرایط اقلیمي، داستان کره ي زمین، گل و گیاهان، حشرات، انسان غارنشین، 

افسانه ها، اسطوره ها، و موسیقي برخي موضوع هاي این دایرئالمعارف هستند.



107دورهيآموزشابتدايي14

181 . گاف، جکي ...]ودیگران[ . دايرئالمعارف مصور تاريخ . فاطمه خدمتگذار ... ]ودیگران[ . 
مشهد: عروج اندیشه، 1390، 192 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، پرسش، مصرباستان، روم باستان، قرون وسطي، یونان باستان، ما 

قبل تاریخ

چکيده: کودکان با مطالعه ي دایرئالمعارف حاضرطي شش فصل براي پرسش هاي خود درباره ي 
مصرباستان، روم باستان، قرون وسطي، یونان باستان، کاشفان و جهان گردان و دوران ماقبل تاریخ 
اهرام مصر، جشن هاي باشکوه، خط  باستان، اجساد مومیایي شده،  جواب مي یابند. حاکمان مصر 
مصریان، حاکمان روم باستان، سربازان رومي، خدایان روم، شهروندان یوناني، هنرهاي دستي یونانیان، 

شوالیه ها، کلیساها و... موضوع هاي برخي سؤاالت هستند.

182 . چارمن، آندرو / گاف،  جکي . دايرئالمعارف مصور گياهان . ریحانه آتش افروز/ سمیه 
کریم دادیان . تهران: عروج اندیشه، 1390، 64 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: اطالعات عمومي، دایرئالمعارف گیاهان، سؤال و جواب، حیوانات جنگلي

چکيده: کودکان با مطالعه ي این دایرئالمعارف مصور، درباره ي گیاهان، محل رویش آن ها، علت 
برگ ریزي درختان، تغییر رنگ درختان، علت بلند شدن ریشه ي درختان، جنگل هاي آبي، علت شیرین 
و آب دار بودن میوه ها، قدیمي ترین گیاهان، ارزش گیاهان قدیمي، جنگل ها، درختان جنگلي، جنگل هاي 

باراني، پرندگان و حیوانات جنگلي، و... اطالعات مفید و سودمندي به دست مي آورند.
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183 . واندویل ،آگنس / النسیا، میشل . دایرئالمعارف کوچك من درباره ي: دايناسورها . رویا خوئي 
. تهران: محراب قلم، 1390، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع- علوم تجربي
كلمات كليدي: زندگي دایناسورها، آموزش علوم تجربي، دایرئالمعارف

چکيده: بیستمین جلد از مجموعه ي »دایرئالمعارف کوچك من« حاوي مطالب مختصر و مفیدي 
است که به زباني ساده به همراه تصویرهاي رنگي با این عنوان ها نگارش یافته است: جانوران پیش 
از دایناسورها؛ انواع دایناسورها؛ عصر دایناسورها؛ شکل ظاهري و اندام هاي دفاعي دایناسورها؛ نوع 
تغذیه ي دایناسورها؛ جانوران موجود در عصر دایناسورها؛ چگونگي انقراض دایناسورها. در پایان کتاب، 

بعضي دایناسورهاي داراي توانایي هاي ویژه معرفي شده اند.

184 . کوالي، جوي . سالمت رواني کودکان: دختر سخت كوش . سعیده عاقلتر . تهران: عروج 
اندیشه، 1390، 16 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: آموزش کودکان، راه و رسم زندگي، پشتکار

چکيده: هر انساني در انجام کاري مهارت دارد. برخي از آدم ها در ورزش ماهرند، بعضي در ریاضي و 
بعضي هم در موسیقي، اجراي نمایش یا... در این کتاب دختري هست که بسیار پشتکار دارد و وقتي 
که در انجام کاري موفق نمي شود، دوباره تالش مي کند تا بتواند از عهده ي انجام آن برآید. متن کتاب 

حاضر به صورت دو زبانه )فارسي و انگلیسي(براي کودکان نوشته شده است.
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185 . برنشتاین،  استین و جن . خانواده ي خرس ها: در دندانپزشکي . سعید خاکسار . تهران: 
موزون، 1390، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، دندان پزشکي، ادبیات کودکان، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده:  کودکان در این کتاب با بچه خرس هایي آشنا مي شوند که همراه مادرشان به دندان پزشکي 
مي روند. دندان پزشك دندان هاي برادر خرسي را معاینه مي کند و دندان لق خواهر خرسي را مي کشد. 

آن ها تصمیم مي گیرند که مسواک بزنند و خیلي آب نبات نخورند.

186 . جاونا، جان . حفظ محیط زیست: در سياره ي ما چه خبر است؟ . هایده کروبي . تهران: 
فني ایران، 1390، 24 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: حفظ محیط زیست، آموزش جغرافیا، تخریب طبیعت، پدیده ي گل خانه اي

چکيده: کودکان با مطالعه ي این کتاب با پدیده ي گل خانه اي و گرمایش زمین، زباله و نقش آالیندگي 
آن، آلودگي هوا، تخریب منابع طبیعي توسط آالینده ها، انقراض جانوران، شکاف الیه ي اوزون و 
باران هاي اسیدي آشنا مي شوند. در ادامه چند آزمایش در راستاي مطالب کتاب انجام مي دهند و در 
ادامه یاد مي گیرند که چگونه در مدرسه، خانه و مکان هاي عمومي به بهداشت محیط و جلوگیري از 

تخریب طبیعت کمك کنند.
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187 . برنشتاین،  استین و جن . خانواده ي خرس ها: در فکر نيازمندان . سعید خاکسار . تهران: 
موزون، 1390، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، کمك به نیازمندان، ادبیات کودکان، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان با مطالعه ي داستان کتاب حاضر با خانواده ي خرس ها آشنا مي شوند که از زندگي شان 
بسیار لذت مي برند. یك روز مامان خرسي احساس مي کند که آن ها خیلي چیزهاي اضافي در خانه 
دارند که مي توانند به نیازمندان بدهند. به همین خاطر همه ي خانواده دست به کار مي شوند، وسایل 
اضافه ي خانه را دسته بندي مي کنند و آن ها را به نیازمندان مي بخشند. وقتي برمي گردند، از کاري که 

کرده اند بسیار خوش حال هستند.

188 . برنشتاین،  استین و جن . خانواده ي خرس ها: در مطب دكتر . سعید خاکسار . تهران: موزون، 
1390، 32 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، حفظ سالمتي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در کتاب حاضر کودکان با برادر خرسي و خواهر خرسي آشنا مي شوند که مامان خرسي آن ها 
را براي معاینه به مطب دکتر گریزلي مي برد تا از سالم بودنشان مطمئن شود. باباخرسي ادعا مي کند که 
به معاینه احتیاج ندارد، در حالي که مرتب عطسه مي کند. بعد از این که دکتر گریزلي توله ها را معاینه 
مي کند، در پایان به آن ها واکسن مي زند تا جلوي بیمار شدنشان گرفته شود. به پدر نیز مي گوید که 

سرما خورده است و به او شربت صورتي رنگ مي دهد.
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189 . توراني، حیدر . درآمدي بر: مديريت فرايندمدار در مدرسه . تهران: تزکیه، 1390، 
216 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم، مدیر، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: مدرسه ها، مدیریت و سازماندهي، کیفیت فراگیر، مدیریت

چکيده: این کتاب به منظور تغییر رویکرد و نگرش، و بهبود مهارت مدیران مدارس تألیف شده 
و  تغییر  مدیریت  جامع،  کیفیت  مدیریت  نهضت  سیستم ها،  نظریه ي  از  برگرفته  آن  محتواي  و 
مدیریت توسعه است. کتاب در نه فصل به این شرح تدوین شده است: فصل اول به مباني نظري 
آموزش وپرورش کیفي جامع به مثابه خط عزیمت مدیریت فرایندمداري مي پردازد. فصل دوم توضیح 
مي دهد که مدیریت فرایندمدار چیست. فصل سوم به ارتقاي مستمر کیفیت در مدرسه مي پردازد. فصل 
چهارم دو مورد کاوش براي ارتقاي کیفیت به روش بهسازي فرایند را شرح 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 مشکل چه تفاوتي با مسئله دارد. فصل ششم به 
مشارکتي همگاني در مدرسه و ضرورت هاي آن اختصاص یافته است. فصل هفتم مدیریت کیفیت 
جامع در مدرسه را بررسي کرده است. فصل هشتم به 19 راهبرد مدیریت فرایندمدار در مدرسه پرداخته 

است. فصل نهم نیز اصول چهارده گانه ي بهبود کیفیت در مدیریت فرایندمدار را شرح داده است.

190 . شیخي، مژگان . قصه هاي تصویري از کلیله و دمنه: درختي كه حرف مي زد . تهران: 
قدیاني، 1390، 12 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: زبان آموزي
كلمات كليدي: کلیله و دمنه، بازنویسي داستان، آموزش زبان فارسي، ادبیات کودکان

چکيده: دومین جلد از مجموعه ي »قصه هاي تصویري از کلیله و دمنه« به بازنویسي دو دوست از 
کلیله و دمنه اختصاص دارد. در این کتاب مخاطبان با دو دوست آشنا مي شوند که بازرگان هستند. آن ها 
در کنار درختي کیسه اي پر از سکه پیدا مي کنند و بعد از برداشتن مقداري از آن، کیسه را در جایي پنهان 
مي کنند. قباد، یکي از این دو دوست، وسوسه مي شود و به سراغ کیسه ي سکه ها مي رود. چند روز بعد 
که بهمن سراغ کیسه را مي گیرد، قباد با کشیدن نقشه اي سعي مي کند همه ي تقصیرات را به گردن 
بهمن بیندازد. آن ها براي این کارشان درختي را شاهد مي گیرند؛ درختي که پدر قباد داخل آن پنهان 
شده و قرار است به نفع پسرش شهادت دهد و بهمن را دزد معرفي کند که با نقشه ي قاضي، نقشه ي 

آن ها برمال مي شود و رازشان آشکار مي شود.
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191 . برنشتاین،  استین و جن . خانواده ي خرس ها: دردسر با بزرگ ترها . سعید خاکسار . تهران: 
موزون، 1390، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، رفتار مناسب، ادبیات کودکان، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان در داستان حاضر با دردسرهایي که در خانواده ي خرسي ها به وجود مي آید، آشنا 
مي شوند. پدر از این که نصف روزنامه ي بعدازظهرش نیست، عصباني است و سر برادر خرسي داد 
مي کشد. مامان از این که خواهرخرسي مدام با لیزي حرف مي زند، ناراحت است. خواهر و برادر خرسي 
به همراه پسرعمو ِفِرد و لیزي تصمیم مي گیرد تا نمایشي را اجرا کنند و در آن به خانواده ها گوشزد 
کنند که رفتار مامان و باباخرسي براي توله خرسي ها خیلي جالب نیست. مامان و باباخرسي هم سعي 
مي کنند همین کار را بکنند و به توله هایشان نشان دهند که چه قدر مامان و بابا بودن سخت است. در 

پایان آن ها یکدیگر را کاماًل درک مي کنند.

192 . برنشتاین،  استین و جن . خانواده ي خرس ها: دردسر با دوستان . سعید خاکسار . تهران: 
موزون، 1390، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، دعوا و دوستي، ادبیات کودکان، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در این کتاب کودکان با خواهر خرسي آشنا مي شوند که برادرش نمي خواهد با او خاله بازي 
کند. او تنهاست و دلش مي خواهد یك دوست داشته باشد. در همین حین خانواده اي به نزدیکي خانه ي 
آنها اسباب کشي مي کند. آن ها توله خرسي هم سن خواهر خرسي دارند. این دو با هم دوست مي شوند. 
هرچند گاهي با هم دعوا مي کنند، اما خیلي زود دعوا را کنار مي گذارند و دوستي شان را از سر مي گیرند.
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193 . دالالندر، بنوا . دایرئالمعارف کوچك من درباره ي: دردها و بيماري ها . رویا خوئي . تهران: 
محراب قلم، 1390، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع- علوم تجربي
كلمات كليدي: درد، بیماري، درمان، آموزش علوم تجربي

چکيده:  کودکان با مطالعه ي این دایرئالمعارف مصور به زباني ساده، درباره ي سرماخوردگي و عوامل 
نیش زننده،  برخي حشرات  آن،  اسهال، خون ریزي و محتویات خون، خارش و علل  استفراغ،  آن، 
حساسیت هاي فصل، دندان درد و علل پوسیدگي دندان، مسواک زدن و فواید آن، دندان پزشك، ورزش 
و سالمتي، شکستگي استخوان، انواع درد، و... اطالعاتي به دست مي آورند. در پایان کتاب نیز علل برخي 

دردها به همراه راه درمان آن ها درج شده است.

194 . اورنگ، طوبا . دروغ  كوچولويي كه بزرگ شد . تهران: مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ 
آفرین، 1390، 16 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، راست گویي، دروغگویي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در کتاب حاضر، کودکان با پسري به نام نیما آشنا مي شوند. نیما براي این که بتوانند به 
مسافرت بروند، به پدرش مرتب دروغ مي گوید. همین دروغ گویي او در سفر براي آن ها مشکالت زیادي 
بار مي آورد و موجب مي شود پدر و عمویش از هم قهر کنند. همه ي این اتفاق ها زیر سر نیماست. تا 

این که او تصمیم مي  گیرد راست بگوید و به دلیل دروغ گویي هایش از عمویش معذرت خواهي کند.
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195 . برنشتاین، استن و جن . خانواده ي خرس ها: دروغگويي . سعید  خاکسار . تهران: موزون، 
1390، 32 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، دروغ گویي، داستان آموزشي

چکيده: کودکان در داستان کتاب حاضر با دو توله خرس که با هم خواهر و برادرند، آشنا مي شوند. آن 
دو، یك روز که پدر و مادرشان در خانه نیستند، توي خانه فوتبال بازي مي کنند و در حین بازي چراغ 
مطالعه ي مادرشان را مي شکنند. وقتي مادرشان برمي گردد، آن ها دروغ بزرگي مي بافند و به مادرشان 
مي گویند که کار آن ها نبوده است. اما وقتي که مي خواهند همان دروغ را به پدرشان بگویند، خیلي بلد 
نیستند دروغي را که گفته اند با همان جزئیات براي پدرشان بازگو کنند. پس تصمیم مي گیرند دیگر 

دروغ نگویند و همیشه راست بگویند.

196 . شیخي، مژگان . قصه هاي تصویري از گلستان: درويش طمع كار . تهران: قدیاني، 1390، 
12 ص 

قطع: خشتي
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: زبان آموزي
كلمات كليدي: بازنویسي حکایت گلستان، داستان آموزنده، آموزش ادبیات فارسي

چکيده: کتاب حاضر داستاني است بازنویسي شده به زبان ساده از »گلستان« سعدي به همراه 
تصویرهاي رنگي. مخاطبان در این داستان با حاکمي شعر دوست آشنا مي شوند که یك روز صبح به 
درویش نیازمندي کمك مي کند. درویش کیسه ي پول ها را مي گیرد و گذران زندگي مي کند، اما بعد از 
مدتي که پول ها را خرج مي کند و به پایان مي رساند، دوباره به سراغ حاکم مي آید و باز تقاضاي کمك 
مي کند، حاکم که آن روز سرحال نیست، از دست درویش عصباني مي شود و او را مي راند، اما یکي 
از وزیران پیشنهادي به حاکم مي دهد. او مي گوید که بهتر است به این نوع افراد کم کم پول بدهید تا 

گذران زندگي کنند و یکباره پول زیادي در اختیارشان قرار ندهید.
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197 . آگاسي، مارتین . مهارت هاي اجتماعي در کودکان: دست ها براي زدن نيستند! . افسانه 
طباطبائي . تهران: چکه / شهر قلم، 1390، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: کودکان، خشونت، روابط با دیگران، مهارت هاي اجتماعي

چکيده:  کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر به همراه والدین خود، یاد مي  گیرند که دست ها ارزش 
و اهمیت زیادي دارند. آن ها مي توانند از دستانشان به منظور سالم دادن، ارتباط برقرار کردن، دست 
تکان دادن، پیام فرستادن، نقاشي کردن، انجام دادن کارهاي خوب و مفید، بازکردن، نواختن موسیقي، 
ساختن، و... استفاده مي کنند. اگر غمگین و یا ناراحت هستند، نباید از دستاهایشان براي زدن دیگران 

بهره بگیرند.

198 . شفیعي، شهرام . چهارده سبد گل: دست  هاي مهربان ديوار: زندگي نامه ي امام علي 
علیه السالم . تهران: مدرسه، 1389، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: دیني
كلمات كليدي: امام علي)ع(، زندگي نامه، داستان دیني

چکيده: من آن دیوارم که امروز به دست علي تعمیر مي شوم. او چاه مي کند، نخل مي کارد، دست و 
پاي شکسته ي حیوان را درمان مي کند. کودکان در کتاب مصّور حاضر از زبان سفره، خانه، کوچه، غار، 
چراغ، مشك و دیگر وسایل، با زندگي حضرت علي)ع(، ارتباط او با حضرت محمد)ص(، چگونگي به 
امامت رسیدنش و شهادت او آشنا مي شوند. در پایان کتاب 10 حدیث از این امام همام درج شده است.
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صادق  امام  نامه ي  زندگي  دعاي گنجشك ها:  گل:  سبد  چهارده   . مرتضي  دانشمند،   .  199
علیه السالم براي کودکان . تهران: مدرسه، 1389، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: دیني
كلمات كليدي: امام صادق)ع(، زندگي نامه، داستان دیني

چکيده: هشتمین شماره از مجموعه ي حاضر به تولد و زندگي امام جعفر صادق)ع(و نیز فعالیت ها 
و تالش هاي این امام بزرگ به منظور پایدار نگه داشتن مذهب شیعه، علم آموزي وي به شاگردش 
مفّضل، سخن راني هاي امام براي هدایت مردم، مقابله ي ایشان با دشمنان، و سرانجام شهادت این امام 

بزرگ اختصاص دارد. در پایان کتاب، 10 حدیث نیز از امام صادق)ع(درج شده است.

200 . برنشتاین،  استین و جن . خانواده ي خرس ها: دعوا . سعید خاکسار . تهران: موزون، 1390، 
32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، ادبیات کودکان، قهر و آشتي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان با خواندن داستان حاضر با خرس خواهر و برادري آشنا مي شوند که خیلي با هم 
مهربان هستند. اما یك روز صبح دعوایشان مي شود و هي سر هم داد مي کشند. با هم دیگر قهر 
مي کنند و کارهایي را که زمان آشتي با هم انجام مي دادند، انجام نمي دهند. تا این که پدر و مادر از 
وضعیت به وجود آمده خسته مي شوند و به آن ها یادآور مي شوند که مسائل این چنیني در زندگي هر 
کسي مي تواند وجود داشته باشد و آن ها باید دعوا را کنار بگذارند و با هم دوست باشند. آن ها دوباره با 

هم دوست مي شوند و یکدیگر را در آغوش مي کشند و دعوا تمام مي شود.
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201 . واندویل، اگنس / النسنیا، میشل . دایرئالمعارف کوچك من درباره ي: دلفين ها و وال ها . 
رویا خوئي . تهران: محراب قلم، 1390، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع- علوم تجربي
كلمات كليدي: دلفین ها، وال ها، پستان داران دریا، آموزش علوم تجربي

چکيده: مخاطبان با مطالعه ي این کتاب به زبان ساده و آسان و به کمك تصاویر رنگي، با ساختمان 
بدن، شکل دندان ها، چگونگي حرکت و تنفس، چگونگي زاد و ولد، نوع تغذیه و سفرهاي پستان داران 
دریایي، هم چون دلفین و وال آشنا مي شوند. در پایان کتاب، خطراتي که این نوع حیوانات را تهدید 
مي کنند، و برتري هایي که این حیوانات نسبت به دیگر حیوانات در برخي زمینه ها دارند، درج شده است.

202 . کوالي،  جوي . سالمت جسمي کودکان: دندان . سعیده عاقلتر . تهران: عروج اندیشه، 1390، 
16 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول و دوم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: بهداشت دهان و دندان، آموزش علوم تجربي، کتاب دو زبانه

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر که به صورت دو زبانه )فارسي و انگلیسي(نوشته شده است، 
با پسرکي آشنا مي شوند که مراقب دندان هایش است. او به جاي زیاد شکالت خوردن، میوه ي شیرین 
مي خورد. بعد از غذا خوردن هم دندان هایش را مسواک مي زند. همچنین با مادرش به دندان پزشکي 

مي رود تا دکتر دندان هایش را معاینه کند.
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203 . واندویل ،آگنس . دایرئالمعارف کوچك من درباره ي: دنياي شب . رویا خوئي . تهران: محراب 
قلم، 1390، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع- علوم تجربي
كلمات كليدي: شب هاي مهم، فعالیت هاي شبانه، خواب، آموزش علوم تجربي

چکيده:  شانزدهمین جلد از مجموعه ي »دایرئالمعارف کوچك من«، حاوي مطالبي است به زبان 
ساده، به همراه تصویرهاي رنگي درباره ي این موضوع ها: شب؛ علت شب شدن؛ مهتاب؛ علت طوالني 
بودن شب هاي زمستان؛ فعالیت انسان ها؛ حیوانات؛ حشرات و گیاهان در شب؛ حیوانات فعال در شب؛ 
خواب و کارهاي قبل از خواب، رویا و کابوس و... .در پایان کتاب برخي شب هاي مهم و با اهمیت نزد 

مردم معرفي شده اند.

204 . گانري، آنیتا / آکسلید، کریس. دایرئالمعارف من درباره ي: دنياي شگفت انگيز . حسین 
دانشفر ...]ودیگران[. تهران: محراب قلم، 1390، 164 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، خودآزمایي، فعالیت علمي، آموزش علوم، ادبیات کودکان

چکيده: کودکان با مطالعه ي دایرئالمعارف حاضر و مشاهده ي تصویرهاي رنگي آن مي توانند اطالعات 
مختصر و مفیدي درباره ي سیاره ي زمین، تاریخ گذشتگان، علم و فناوري، انرژي، بدن انسان، نواحي 
گوناگون جهان، دنیاي زنده، دایناسورها، درختان و جنگل ها، ستاره ها و کهکشان ها، صوت، کاوش هاي 
فضایي، لباس و مد، منابع معدني زمین، موسیقي و... به دست آورند. در هر 6 مبحث تعدادي خودآزمایي 
و فعالیت هاي علمي گنجانده شده اند. هم چنین مطالب مرتبط با هر مبحث به همراه شماره ي صفحات 
آن ها داخل کادر دایره اي قرار گرفته اند. در پایان کتاب هم فهرست سایت هاي اینترنتي مربوطه و نمایه 

درج شده است.
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205 . حسیني، افضل السادات. پرورش  خالقیت درکودکان )11-5(: دنياي وارونه، دنياي خيالي . 
تهران: مهاجر، 1390، 28 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: اول تا پنجم، معلم

موضوع درسي: تفکر و پژوهش
كلمات كليدي: خالقیت، وارونه دیدن، دنیاي خیالي، آموزش کودکان

چکيده: در سومین جلد از این مجموعه، جرقه، شخصیت اصلي این کتاب، از خودش مي پرسد: »اگر 
دنیا وارونه شود، چه اتفاقي مي افتد؟« بعد او سعي مي کند دنیا را وارونه ببیند. مثاًل گربه ي همسایه 
قوقولي قوقو مي خواند، مادر به جاي عینك استکان به چشم هایش مي زند، کفش ها آواز مي خوانند، 

گاوها تخم مي گذارند و... حاال کودکان مي توانند وارونه فکر کنند و نقاشي هاي خیالي بکشند.

206 . اسکولز، کاترین . دوران صلح . عرفان ستاري جاوید . تهران: نسل نو اندیش، 1389، 40 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم، معلم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: صلح، آرامش، مهارت هاي زندگي، سعادت انسان، خوش بختي

چکيده: صلح چیست و از کجا آمده است؟ چگونه مي توان آن را یافت و از آن محافظت کرد؟ 
مخاطبان با مطالعه ي کتاب حاضر و مشاهده ي تصویرهاي آن اطالعاتي درباره ي صلح و آرامش، 
چگونگي به دست آوردن صلح و تأثیر آن در رسیدن انسان ها به سعادت و خوشبختي به دست مي آورند.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامهیدرسي 120

207 . برنشتاین،  استین و جن . خانواده ي خرس ها: دوري از غريبه ها . سعید خاکسار . تهران: 
موزون، 1390، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: داستان هاي آموزشي، آموزش مهارت هاي زندگي، رفتار با غریبه ها

چکيده: در کتاب حاضر به شکل داستاني به کودکان آموزش داده مي شود که چگونه با غریبه ها رفتار 
کنند. در این داستان خرس خواهر خیلي سعي مي کند با همه کس مهربان باشد و برادرش به او مي گوید 
که این طور نباشد. تا این که پدر درباره ي خطرناک بودن برخي غریبه ها، اخبار خرس ها را براي خواهر 

خرسي مي خواند و او یاد مي گیرد که چگونه با غریبه ها برخورد کند.

208 . مینارد، کریستوفر . دوست داري چه  كاره شوي؟ . ژاله نویني / حمید رضا غالمرضایي . 
تهران: نسل نو اندیش، 1390، 32 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: معرفي مشاغل، آموزش کودکان، تعلیمات اجتماعي

چکيده: داشتن آگاهي و دانش در مورد شغل ها به کودکان کمك مي کند که در انتخاب حرفه ي 
آینده ي خود عاقالنه تر عمل کنند و با توجه به عالقه و استعداد خود و به تناسب نیازهاي جامعه اي 
که در آن زندگي مي کنند، شغل مناسبي برگزینند. کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر و مشاهده ي 
تصویرهاي رنگي آن، اطالعاتي درباره ي برخي از شغل هاي یدي و فکري به دست مي آورند. برخي 

از این شغل ها عبارت اند از: آتش نشاني، جراحي، آشپزي، ماهي گیري، معلمي، دام پزشکي و طراحي.
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209 . کوالي،  جوي . سالمت اجتماعي کودکان: دوستي . سعیده عاقلتر . تهران: عروج اندیشه، 
1390، 16 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: روابط اجتماعي، دوست یابي، تعلیمات اجتماعي، آموزش کودکان

چکيده: در این کتاب به صورت ساده و با جمالت کوتاه فارسي و انگلیسي، به کودکان آموزش داده 
مي شود تا بتوانند براي خودشان دوستاني پیدا کنند. هر چند که گاهي بین آن ها مشکالتي به وجود 

مي آید، ولي باز هم دوباره اختالفات برطرف مي شوند و دوستي از سر گرفته مي شود.

210 . شیخي، مژگان . قصه هاي تصویري از کلیله و دمنه: دوستي شير و شتر . تهران: قدیاني، 
1390، 12 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: کلیله و دمنه، داستان آموزشي، ادبیات کودکان، زبان آموزي

چکيده: دهمین جلد از مجموعه کتاب هاي »قصه هاي تصویري از کلیله و دمنه«، شامل داستاني 
است که از کتاب »کلیله و دمنه« اقتباس شده است. داستان درباره ي شتري است که از کاروان خود 
جدا شده و مي خواهد در جاي سرسبز و پرعلفي زندگي راحتي داشته باشد. او در این مکان با شیر آشنا 
مي شود و با هم طرح دوستي مي  ریزند. شیر به او قول مي دهد که جانش در امان باشد، اما شغال، گرگ 
و کالغ سعي مي کنند شیر را قانع کنند که عهدش را بشکند و شتر را طعمه ي خود کند. هرچند که مکر 

و حیله ي آن ها مي گیرد، اما موفق به خوردن شتر نمي شوند.
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211 . هفت برادران، داریوش . ديکته ي شب اول دبستان بر اساس ارزش يابي كيفي 
توصيفي . تهران: داریوش هفت برادران، 1390، 112 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: اول

موضوع درسي: زبان آموزي
كلمات كليدي: فارسي، امال، راهنماي آموزشي

چکيده:  این کتاب با توجه به برنامه ي درسي »بخوانیم و بنویسیم« پایه ي اول دبستان در ارتباط با 
امالنویسي براي کمك به اولیاي گرامي در دو بخش طراحي شده است. بخش اول شامل درس هاي 
1 تا 12 است و در آن ، کلمه هایي مربوط به نشانه هاي حروف فارسي تمرین و تکرار مي شوند و مورد 
ارزیابي قرار مي گیرند. در بخش دوم که درس هاي 13 تا 22 را شامل مي شود، کلمه هاي مربوط به 

حروف عربي هم صدا با حروف فارسي به کار گرفته و بررسي شده اند.

212 . تمپلر، ریچارد . ديگه پنير نمي خوام از اين تله نجاتم بدين . سعید خاکسار . تهران: 
موزون، 1389، 160 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: مدیر

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: موفقیت شغلي، خودسازي، علوم تربیتي

چکيده: 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 شکست، 
مسئولیت و وظیفه. شما یك 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 ي 
آن را براي پنیر تلف کنید وقتي که مي توانید آزاد و شجاع باشید؟ چرا با غلط کنار بیایید، وقتي که 
مي توانید همه چیز را درست کنید؟ البته ممکن است شکست بخورید، ولي ممکن است در پنیر خوردن 
هم شکست بخورید. آن ها ممکن است تصمیم بگیرند دیگر شما را تغذیه نکنند، آن وقت چه مي خواهید 
بکنید؟ پس بهتر است قبل از این که آن ها خودشان پنیر را از شما بگیرند، خودتان دیگر آن را نپذیرید.
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213 . واثقي، بهروز . قصه هاي سرزمین من )تاریخ ایران باستان (: راز جاودانگي . تهران: ابوعطا، 
1390، 32 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: تمدن آشور، آشور باني پال، آداب و رسوم، مادها، عیالمیان

چکيده:  مخاطبان با مطالعه ي این کتاب به شیوه ي داستاني با تمدن آشور و نوع پوشش مردان و 
زنان، آداب و رسوم، فرهنگ، اعتقادات و معماري آشوریان آشنا مي شوند و در مورد وضعیت سیاسي 
آن دوران، جنگ مادها با آشوریان و قتل عام عیالمي ها توسط آشوریان مطالبي مي خوانند. به عالوه، 
ضمن اطالعات تاریخي که ارائه مي شود، همدردي و حمایت از ضعفا نیز در این کتاب آموزش داده 
مي شود. در کتاب مي خوانیم: »آشوریان مردماني نظامي، جنگ جو و نسبت به دشمنان خود بسیار 
بي رحم بودند. آن ها با غارت سرزمین هاي اطراف، براي خود کاخ هاي بزرگي در شهرهاي آشور، نمرود 

و نینوا ساختند.«

214 . هاواک، دیوید /  بمپتن، کلر . راز هاي موميايي )سه بعدي(. سپیده خلیلي . تهران: تولد، 
1390، 12 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: مومیایي، مصر باستان، مقبره ها، گورها، تعلیمات اجتماعي

چکيده: کودکان با مطالعه ي این کتاب سه بعدي و مشاهده ي تصویرهاي آن، با تاریخ مومیایي 
کردن مردگان، علت هاي مومیایي کردن، موادي که در مومیایي کردن مردگان به کار مي روند، دیدگاه 
فرهنگ هاي مختلف درباره ي مومیایي کردن مردگان، چگونگي قرار دادن مرده هاي مومیایي شده در 
مقبره ها، گورها و غارها، اتاقك هاي تدفین، آرامگاه هاي بیاباني، آیین ها و اعتقادات، خدایان و الهه هاي 

مصریان باستان آشنا مي شوند.
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215 . واعظي، منوچهر/  قائمي، فرنگیس . راهکار شناخت فرزند تيزهوش . تهران: آواي 
دانش گستر، 1390، 64 ص 

قطع: پالتویي
پايه ي تحصيلي: معلم، والدین، مدیر، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: کودکان تیزهوش، راه هاي شناسایي خالقیت، علوم تربیتي

چکيده: کودک تیزهوش به طور عمومي به کودکي گفته مي شود که توانایي هاي ویژه و برجسته اي 
دارد که او را از سایر کودکان هم سن خود متمایز مي کند. بنابر شناخت نیز، کودکي تیزهوش است که 
در یك یا چند زمینه از این موضوع ها توانایي هاي متمایز از دیگران از خود نشان دهد: توانایي هوش 
کلي؛ استعدادهاي درسي ویژه؛ توانایي فکري آفریننده، ابتکاري و مولد؛ توانایي رهبري، ذوق و استعداد 
هنري؛ توانایي حرکت شگفت انگیز و توانایي بازي هاي فکري. مخاطبان با مطالعه ي این کتاب در سه 
فصل با هوش و کودکان تیزهوش، انواع کودکان تیزهوش، و چگونگي شناسایي کودکان تیزهوش آشنا 
مي شوند. در فصل چهارم پرسش ها و پاسخ هایي در زمینه ي آزمون هوش براي دانش آموزان دوره ي 

ابتدایي و راهنمایي و دبیرستان درج شده است.

216 . بهمن زیاري، فرهاد ...]ودیگران[. راهکار هاي صحيح كمك به كودكان دبستاني . 
تهران: کتاب میر، 1390، 112 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: والدین

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، مشارکت والدین، آموزش ابتدایي

چکيده: والدین با مطالعه ي این کتاب از بسیاري از راهکارهاي صحیح به منظور کمك به کودکان 
دبستاني خود در زمینه ي یادگیري و چگونگي ارتباط و تعامل با آموزشگاه یا محل تحصیل فرزندان 
خود آگاهي مي یابند. آگاهي مخاطبان از برنامه هاي جدید آموزشي و اهمیت پشتیباني از عملکرد مدرسه 
و ارائه ي راهکارهایي در راستاي این موضوع، تأکید بر اهمیت یادگیري کودکان در دوره ي ابتدایي، 
و نشان دادن روش هایي به منظور کمك به فرزندان در خانه و مدرسه و مراحل گوناگون آموزش، از 

اهداف کتاب حاضر است.
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و  كودكان  )ويژه ي  پول  مديريت  آموزش  راهنماي   . غالمرضا  نصراصفهاني،   .  217
نوجوانان( . اصفهان: غالمرضا نصراصفهاني، 1390، 24 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: پول، درامد، پس انداز، اقتصاد، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده:  آشنا کردن کودکان با پول و شیوه ي خرج کردن آن، آموزش فرهنگ پس انداز کردن و 
کسب درامد، از موضوع هاي مهمي است که خانواده ها باید به طور جدي به آموزش آن به فرزندان خود 
بپردازند. در کتاب حاضر به زبان ساده، اهمیت مدیریت پول و طرز استفاده ي صحیح و مناسب از پول، از 
راه تجربه ي عملي و لذت بخش به کودکان آموزش داده مي شود. آشنایي با اقتصاد، قانون پول توجیبي، 

هزینه ي واقعي، بودجه، پس انداز و کسب درامد، برخي مباحث کتاب حاضر هستند.

218 . تیلور،  پیتر . راهنماي برنامه ريزي درسي مشاركتي . محرم آقا زاده/ رضا نوروز زاده . 
تهران: آییژ، 1390، 184 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم، مدیر، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: برنامه ریزي درسي، عمران روستایي، علوم تربیتي

چکيده: برنامه ریزي درسي در دنیاي امروز نقش بنیادیني ایفا مي کند و از سازمان هاي کوچك و ساده 
تا بزرگ پیچیده به آن نیاز دارند. تجربه ي عیني نویسنده در تدارک برنامه هاي درسي، کتاب  او را عاري 
از پیچیدگي هاي نظري ساخته و محتواي آن را به چشم خواننده باورپذیر کرده است. این کتاب در 
دو بخش تهیه و تنظیم شده است: هر بخش با مثال ها و نمونه هاي عیني همراه است. در این کتاب 
مي توان در برنامه ریزي درسي درس هاي ترویج کشاورزي، پژوهشگري، و آموزش ضمن خدمت 

معلمان در آموزش وپرورش بهره گرفت.
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219 . حسیني،  افضل السادات . پرورش خالقیت در کودکان  )11-5(: راهنماي پرورش خالقيت 
در كودكان . تهران: مهاجر، 1390، 16 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم، والدین

موضوع درسي: تفکر و پژوهش
كلمات كليدي: پرورش خالقیت، طرح هاي تازه و ابتکار، آموزش کودکان

چکيده: در این مجموعه که براي مطالعه ي والدین و مربیان تهیه شده، با توجه به مباني نظري و 
عملي یادگیري خالق، طرح هاي تازه اي براساس بازي، فعالیت ترکیبي، تخیل، قصه گویي و... به منظور 
برانگیختن خالقیت در کودکان فراهم آمده است. این فعالیت ها سیالن فکري، انعطاف پذیري و ابتکار 
را در کودکان افزایش مي دهد و آن ها را قادر به شناخت نظریه هاي بدیع و تدارک تدابیر جالب و تازه 

هنگام مواجهه با مسائل مي کند.

220 . الدر، لیندا / منصف، فرن . راهنماي تفکر نقاد براي كودكان . نسرین ابراهیمي لویه / 
فرزانه شهرتاش . تهران: شهر تاش، 1390، 28 ص 

قطع: جیبي
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: اندیشه ي نقاد، تفکر خالق، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: مخاطبان با مطالعه ي کتاب حاضر که داراي یك سي دي به زبان انگلیسي است، خوب فکر 
کردن را مي آموزند و راه هاي بهتر اندیشیدن را تمرین مي کنند. برخي راه هایي که به منظور تفکر درست 
در این کتاب ارائه مي شوند عبارت اند از: شفاف بودن؛ منطقي بودن؛ با انصاف بودن؛ راست گفتن؛ در 

ارتباط با موضوع سخن گفتن.
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221 . قورچیان، نادرقلي ...]ودیگران[. راهنماي عملي طراحي آموزشي به همراه نمونه هايي 
از طراحي آموزشي در دوره هاي تحصيلي . تهران: دانش آفرین/ رشد اندیشه، 1389، 288 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: الگوي طراحي آموزشي، اهداف آموزشي، علوم تربیتي

چکيده:  هدف از تألیف کتاب حاضر، آشنایي بیشتر مخاطبان با تاریخچه، تعاریف، اصول، مفاهیم و 
مراحل تهیه و تنظیم طراحي آموزشي است. کتاب در چهارفصل با این مشخصات تنظیم شده است: 
فصل اول، تعریف و پیشینه  ي طراحي آموزش، نقش و جایگاه طراحي آموزش در تعلیم و تربیت، 
الگوهاي طراحي آموزشي و...؛ فصل دوم، مراحل هشت گانه ي طراحي آموزشي؛ فصل سوم چهار 
نمونه طراحي آموزشي مبتني بر: هشت گام در دوره ي پیش دبستاني، درس هنر پایه ي اول ابتدایي، 
درس ریاضیات پایه ي چهارم ابتدایي و جغرافیا پایه ي پنجم ابتدایي؛ فصل چهارم، نقد و بررسي طراحي 

آموزشي در سه دوره ي تحصیلي.

222 . یوسف زاده، ناهید . داستان هاي شاهنامه ي فردوسي: رخش و رستم . تهران: عروج اندیشه، 
1390، 16 ص 
قطع: بیاضی 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: بازنویسي شاهنامه، داستان دو زبانه، ادبیات کودکان

چکيده: کتاب حاضر حاوي داستاني است که از شاهنامه براي کودکان به زبان فارسي و روسي 
بازنویسي شده است. کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر با رستم پهلوان واسبش رخش آشنا مي شوند. 
پدر رستم که زال است، پیر شده و رستم را به عنوان جانشین خود انتخاب مي کند. اینك رستم مأمور 

است که با رخش خود در برابر دشمنان ایران ایستادگي کند و با آن ها بجنگد.
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223 . یوسف زاده، ناهید . داستان هاي شاهنامه ي فردوسي: رستم و سهراب . تهران: عروج 
اندیشه، 1390، 16 ص 

قطع: بیاضی 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: زبان آموزي
كلمات كليدي: بازنویسي شاهنامه، داستان دو زبانه، ادبیات کودکان، داستان رستم و سهراب

چکيده: کتاب حاضر حاوي داستان »رستم و سهراب« است که از شاهنامه اقتباس شده و به نثر براي 
کودکان به زبان هاي فارسي و روسي بازنویسي شده است. سهراب پسر رستم است که همچون پدرش 
پهلوان است؛ اما هیچ گاه پدرش را ندیده است. زماني که پدر و پسر در مقابل هم قرار مي گیرند، رستم 
سهراب را شکست مي دهد و مي کشد، اما بعد متوجه مي شود که سهراب پسرش بوده است. افسوس 

که دیگر خیلي دیر شده است و رستم نمي تواند سهراب را نجات دهد.

224 . فتاحي، حسین . قصه هاي تصویري از شاهنامه: رستم و كوه سپند . تهران: قدیاني، 1390، 
12 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: زبان آموزي
كلمات كليدي: بازنویسي داستان شاهنامه، داستان آموزنده، آموزش ادبیات فارسي

چکيده:  کتاب حاضر شامل داستاني است بازنویسي شده از »شاهنامه ي فردوسي« به زبان ساده به 
همراه تصویرهاي رنگي. در این داستان، رستم پسر زال، بعد از کشتن فیل سفید به سراغ قلعه نشینان 
کوه سپند مي رود و با ترفندي دشمنان ایران را که در آن جا کمین کرده و جد او، نریمان، را کشته اند، 

شکست مي دهد.
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225 . مال محمدي، مجید . قصه ي زندگي امام رضا علیه السالم: رضا جان خوش آ مدي . مشهد: 
به نشر، 1390، 55 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: پنجم
موضوع درسي: دیني

كلمات كليدي: امام رضا)ع(، داستان آموزشي، زندگي نامه، آموزشي دیني

چکيده: در کتاب حاضر، مخاطبان به کمك 16 داستان کوتاه، به زبان ساده با زندگي امام رضا)ع(آشنا 
مي شوند. چگونگي به دنیا آمدن، خلق و خو و مهمان نوازي امام رضا)ع(، مسلمان شدن کودک مسیحي 

به دست وي، شهادت امام موسي کاظم)ع(و هدیه هاي امام رضا)ع(از جمله مطالب این کتاب هستند.

226 . ملکي، فاطمه . رفاقت با ساز هاي ايراني: سازشناسي براي کودکان . تهران: سوره مهر، 
1390، 92 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: هنر
كلمات كليدي: سازهاي ایراني، آموزش هنر، سازشناسي براي کودکان

چکيده: آموزش با لطافت و نرمي و تخیل بازده بیشتري دارد. پس بیایید با هم با سازها آشنا شویم، 
اما نه در یك مالقات خیلي رسمي، بلکه در دیداري ساده. در این کتاب، شکل دقیق سازها را مي بینیم 
و با آن ها آشنا مي شویم. پس از آن در لوح فشرده ي همراه کتاب، به سرزمین رویاها و تخیل مي رویم 
و با سازها حسابي رفیق مي شویم. کتاب حاضر اولین اثري است که به منظور آشنا ساختن کودکان 
ایراني با مجموعه ي عظیم سازهاي مناطق گوناگون سرزمین پهناور ایران 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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227 . کوالي، جوي . سالمت اجتماعي کودکان: رفتار هاي خوب . سعیده عاقلتر . مشهد: عروج 
اندیشه، 1390، 16 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: لطفأ، متشکرم، ببخشید، لبخند، رفتا هاي خوب، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان با خواندن متن دوزبانه ي کتاب حاضر ) فارسي و انگلیسي(با دختري آشنا مي شوند که 
چهار مشوق خوب دارد این مشوق ها عبارتند از: لطفأ، متشکرم، ببخشید و لبخند

228 . رابینسون، رابرت . رفتن به دندان پزشکي . شقایق خوش نشین . تهران: چکه / شهر 
قلم، 1390، 24 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول و دوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: داستان، دندان پزشکي، آموزش علوم تجربي، ادبیات کودکان

چکيده: در این کتاب، کودکان طي داستاني با دندان پزشك، وسایل دندان پزشکي، دندان شیري، 
جرم گیري دندان، پر کردن دندان، اهمیت مسواک زدن و نیز غذاهاي پراهمیت براي سالم ماندن 

دندان ها آشنا مي شوند.
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229 . شیخي، مژگان . قصه هاي تصویري از بوستان: روباه بي دست و پا . تهران: قدیاني، 1390، 
12 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: زبان آموزي
كلمات كليدي: داستان آموزنده، بازنویسي بوستان، ادبیات کودکان، آموزش زبان فارسي

چکيده: نخستین جلد از مجموعه ي حاضر، داستاني است بازنویسي شده از »بوستان« سعدي به زبان 
ساده و آسان براي کودکان به همراه تصویرهاي رنگي. در این داستان، پیرمرد دوره گردي روباه بي دست 
و پایي را مي بیند که خود را از پس مانده ي غذاي شیر قوي هیکل سیر مي کند. پس او هم تصمیم 
مي گیرد که کسب و کار را کناربگذارد تا خداوند روزي اش را از غیب برساند. اما پیرمردي هوشیار که 
در همسایگي او زندگي مي کند، دوره گرد را آگاه مي سازد که الزم است به کار و تالش بپردازد تا هم 

خودش بهره مند شود و هم دیگران از او بهره اي بببرند و هم چون روباه بي دست و پا نباشد.

230 . برنشتاین،  استین و جن . خانواده ي خرس ها: روز اسباب كشي . سعید خاکسار . تهران: 
موزون، 1390، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، اسباب کشي، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان

چکيده: کودکان در کتاب حاضر داستان اسباب کشي خرس ها را مي خوانند. خرس ها از یك غار به 
یك خانه ي درختي نقل مکان مي کنند. هر چند که آن ها دوستان خود را در غار کوهي جا مي گذارند، 
اما در کنار خانه ي درختي دوستان خوب و مهرباني پیدا مي کنند که استقبال خوبي از آن ها مي کنند. 
در این کتاب به شکل داستاني اسباب کشي و مسائلي که کودکان ممکن است با آن ها مواجه شوند، 

مطرح مي شود.
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231 . سالینجر، امیلي . حفظ محیط زیست: روز زمين پاك . آرام وحیدي . تهران: فني ایران، 
1390، 24 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا پنجم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: صرفه جویي، بازیافت، پاک نگه داشتن زمین، مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان با مطالعه ي این کتاب و مشاهده ي تصویرهاي رنگي آن با دورا و دوستانش آشنا 
مي شوند. آن ها سعي مي کنند از راه هاي متفاوت به پاک ماندن زمین کمك کنند. مثاًل آب را هدر 
نمي دهند، وقتي که از اتاقشان بیرون مي آیند، چراغ ها را خاموش مي کنند، در مسافت هاي کوتاه، به 

جاي خودرو از دوچرخه استفاده مي کنند، در یخچال را به مدت طوالني باز نمي گذارند و...

232 . واالیي، علي اکبر . روزي روزگاري دوستي . تهران: منادي تربیت، 1389، 44 ص 
قطع: وزیري

پايه ي تحصيلي: پنجم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: مثنوي معنوي، بازنویسي داستان، ادبیات کودکان، آموزش ادبیات فارسي

چکيده: کتاب حاضر شامل سه داستان بازنویسي شده از »مثنوي معنوي« به زبان ساده به همراه 
این  عنوان هاي  و »رنگ دوستي«  است. »چاه«، »سپاس جان«  مطالعه ي کودکان  براي  تصویر 
داستان ها هستند. کودکان در داستان چاه با مردي آشنا مي شوند که قوچش را براي فروش به شهر 
مي برد تا بتواند از پول آن براي خود کسب و کاري راه بیندازد، اما در راه با دزدي مکار و بسیار حیله گر 
روبه رو مي شود. دزد با بافتن دروغ هاي بسیار اعتماد مرد را به خود جلب مي کند و سرانجام مرد صاحب 
قوچ به دلیل طمع کردن به مال فراوان به داخل چاه مي رود و حتي لباس هایش را نیز از دست مي دهد!
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233 . کرسول،  جان دبلیو / پالنو کالرک، ویکي- ال . روش هاي پژوهش تركيبي . علیرضا 
کیامنش/ جاوید سرایي . تهران: آییژ، 1390، 336 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: تفکر و پژوهش
كلمات كليدي: علوم اجتماعي، تحقیق، روش شناسي، ارزش یابي

چکيده: محتواي کتاب خواننده را در مسیر طراحي و اجراي یك مطالعه ي پژوهشي همراهي مي کند. 
کتاب، »طرح پژوهش« کرسول، هر عنوان را با مروري بر کاربردهاي آن موضوع در پژوهش کّمي 
و کیفي شروع مي کند. سپس آن را از چشم انداز عمومي روش هاي پژوهش ترکیبي و به طور خاص، 
از جنبه ي هر یك از طرح هاي چهارگانه ي روش هاي ترکیبي مطرح مي کند آن گاه بر فرایندها و 
چالش هاي خاصي که پژوهشگران در هر طرح با آن روبه رو مي شوند، تمرکز مي کند و خطوط راهنما، 
فهرست هاي وارسي و نقل قول هایي ارائه مي دهد تا به پژوهشگران در طراحي و اجراي یك طرح 
دشوار به روش ترکیبي کمك کند. کتاب در پایان هر فصل یك فهرست خالصه از فعالیت هاي 
پیشنهادي ارائه مي دهد تا خوانندگان را در مراحل گوناگون تکوین و نگارش طرحي براي یك مطالعه 

به روش هاي ترکیبي راهنمایي کند.

234 . محمودیان، حبیب اهلل . روش هاي تدريس و بررسي كتب تاريخ و جغرافيا در 
دوره ي ابتدايي . ایالم: دانشگاه آزاد اسالمي ایالم، 1389، 137 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: روش هاي تدریس، راهنماي آموزشي، تاریخ و جغرافیا، تعلیمات اجتماعي

چکيده:  کتاب حاضر تالشي است براي دست یابي به روش هاي تدریس مناسب تاریخ و جغرافیا در 
دوره ي ابتدایي. در این کتاب، اهداف هر درس مشخص شده است و ضمن بررسي مطالب تاریخ و 
جغرافیا به نکات با اهمیت آن ها اشاره مي شود. عالوه بر این در مواردي، روش ها و برخي فعالیت ها 
براي تدریس پیشنهاد شده اند. عنوان هاي پنج فصل کتاب از این قرارند: روش تدریس و بررسي کتب 
جغرافیاي دوره ي ابتدایي؛ بررسي بخش جغرافیاي تعلیمات اجتماعي پایه ي پنجم؛ روش تدریس و 
بررسي بخش تاریخ از مجموعه دروس تعلیمات اجتماعي؛ بررسي بخش تاریخ کتب تعلیمات اجتماعي 

دوره ي ابتدایي؛ بررسي بخش تاریخ کتب تعلیمات اجتماعي پایه ي پنجم ابتدایي.
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235 . رئیسي امجد، علیرضا / شمس، اعظم . رياضي چهارم ابتدايي . تهران: بین المللي گاج، 
1390، 160 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: چهارم
موضوع درسي: ریاضي

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، راهنماي آموزشي، تمرین، هوش ریاضي

چکيده: کتاب کار حاضر براي آموزش ریاضي به دانش آموزان چهارم دبستان تدوین شده و شامل 
تمرین هایي در قالب هاي داستان، بازي، بساز و بیاموز، بازي کن و بیاموز، سؤال جادویي، بیشتر بدان و... 
است. به زعم نگارنده، کتاب حاضر از یك سو با هدف ایجاد زمینه هاي فراگیري مفاهیم و مهارت هاي 
ریاضي، و از سوي دیگر به منظور به کارگیري این مهارت ها در زندگي روزمره و نیز با توجه به تقویت 

هوش ریاضي و نیز آموزش تفکر منطقي، مهارت حل مسئله و... تألیف شده است.

236 . خداوردیان، زهره . کتاب هاي کار و تمرین ویستاي دانا: رياضي چهارم دبستان . تهران: 
کانون فرهنگي آموزش، 1390، 156 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: چهارم
موضوع درسي: ریاضي

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، کتاب کار، راهنماي آموزشي، آزمون استاندارد، ارزیابي مستمر، 
کارنامه ي توصیفي

چکيده: کتاب کار حاضر براي درس ریاضي چهارم دبستان فراهم آمده و شامل تمرین هاي طبقه بندي 
شده ي منطبق بر اهداف آموزشي کتاب هاي درسي، آزمون هاي استاندارد براي سنجش و ارزیابي 
مستمر دانش آموزان به همراه کارنامه ي توصیفي، مسابقه و... است. در آغار هر درس موضوع و هدف 
آن درس مشخص شده است. انواع قالب هاي سؤاالت کتاب عبارت اند از: کامل کردني؛ جاي خالي؛ 

تشریحي؛ پرکردني؛ حل مسئله؛ چندگزینه اي.
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237 . رئیسي امجد، علیرضا / شمس، اعظم . رياضي سوم ابتدايي . تهران: بین المللي گاج، 
1390، 164 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: سوم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، آموزش ریاضي، تمرین، داستان ریاضي

چکيده: کتاب کار حاضر براي آموزش درس ریاضي به دانش آموزان سال سوم ابتدایي فراهم آمده 
و شامل فعالیت هاي ریاضي در قالب هاي بساز و بیاموز، بازي کن و بیاموز، سؤال جادویي، بیشتر بدان 
و... است تا ذهن پویا و خالق دانش آموزان از دانایي به سمت توانایي سوق یابد. داستان هاي ریاضي 
این کتاب باعث تلفیق ریاضي با زبان آموزي و تقویت مهارت خواندن در دانش آموزان مي شود. این 
داستان ها شوق دانش آموزان را به خواندن افزایش مي دهند. به عالوه، نوشتن پاسخ پرسش هایي که در 
خالل داستان ها مطرح مي شوند، به درک و فهم بیشتر مفاهیم ریاضي مي انجامد. وجود شخصیت هایي 

که درس ها را توضیح مي دهند، باعث ارتباط نزدیك بچه ها با کتاب مي شود.

238 .-  رياضيات كانگورو 1و 2 . بردیا حسام . تهران: فاطمي، 1390، 71 ص 
قطع: رقعي

پايه ي تحصيلي: معلم
موضوع درسي: ریاضي

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، مسابقه ي کانگورو، آزمون و تمرین، ریاضي دوره ي ابتدایي

تصحیح  براي  را  نویني  روش  استرالیا  ریاضي  معلمان  از  یکي  دهه ي 1980  اوایل  در  چکيده: 
پرسش نامه ي چند گزینه اي رایانه ابداع کرد. ابداع این روش موفقیت بزرگي براي مسابقه ي ملي 
ریاضي استرالیا بود و امکان شرکت هم زمان دانش آموزان را در این مسابقه فراهم مي آورد. در سال 
1991، دو معلم فرانسوي به پاس خدمات دوستان استرالیایي شان، مسابقه ي »ریاضي کانگورو« را در 
فرانسه بنیاد نهادند. از سال 1997 به بعد، هر سال در ماه اکتبر یا نوامبر مجمع عمومي این مسابقه در 
یکي از کشورهاي اروپایي تشکیل جلسه مي دهد و سؤاالت مربوط به مسابقه ي سال بعد را انتخاب 
مي کند. از سال 2009 ایران نیز به عضویت این مسابقه درآمده است. در این کتاب دانش آموزان 
سال هاي اول دوره ي ابتدایي و معلمان ریاضي با این مسابقه و خصوصاً سؤاالت ساده، زیبا و جذاب و 

راه حل هاي بدیع و خالقانه ي آن ها آشنا مي شوند.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامهیدرسي 136

239 .- . رياضيات كانگورو 3و4 . بردیا حسام . تهران: فاطمي/ باشگاه دانش پژوهان جوان، 
1390، 188 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: معلم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: آموزش ریاضي، مسابقه ي کانگورو، آزمون و تمرین، ریاضي دوره ي ابتدایي

چکيده: در کتاب حاضر دانش آموزان سال هاي میاني دوره ي ابتدایي و معلمان ریاضي با مسابقه ي 
کانگورو و خصوصاً سؤاالت ساده، زیبا و جذاب و راه حل هاي بدیع و خالقانه آن ها آشنا مي شوند. 
کمیته ي علمي مسابقه ي ملي ریاضي »باشگاه دانش پژوهان جوان« مطالعه ي این کتاب را به همه ي 
دانش آموزان دوره ي ابتدایي توصیه مي کند. در این کتاب سؤاالت مسابقه ي ریاضي از سال 1998 تا 

2009 ارائه شده و در ادامه راه حل آن ها درج شده است.

240 . شیخي، مژگان . قصه هاي تصویري از کلیله و دمنه: زبرا و دوستانش . تهران: قدیاني، 
1390، 12 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: کلیله و دمنه، بازنویسي داستان، آموزش زبان فارسي، ادبیات کودکان

چکيده: ششمین جلد از مجموعه ي »قصه هاي تصویري از کلیله و دمنه« به بازنویسي داستاني از 
کلیله و دمنه به زباني ساده و به صورت تصویري و رنگي اختصاص دارد. کودکان با مطالعه ي کتاب 
حاضر و مشاهده ي تصویرها با حیواناتي آشنا مي شوند که با هم دوست هستند و هنگام خطر یکدیگر را 

تنها نمي گذارند. یعني اتحاد و دوستي آن ها باعث مي شود که از خطرها نجات یابند.
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241 . طهوري، مهدي . زندگي من پيام من است . تهران: نسل نو اندیش، 1390، 48 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: محمد مصدق، زندگي نامه، ملي شدن صنعت نفت، مبارزه ي سیاسي، آموزش تاریخ

چکيده: »دکتر محمد مصدق« یك ایراني مسلمان بود. او بعد از درس خواندن در ایران براي ادامه ي 
تحصیل به اروپا رفت و در رشته ي علوم سیاسي و حقوق ادامه ي تحصیل داد. به ایران بازگشت و در 
مدرسه ي علوم سیاسي مشغول تدریس شد. بعد از آن به معاونت یکي از وزارت خانه ها منصوب شد. در 
دوران حکومت رضاشاه نماینده  ي مجلس شد و...« کودکان با مطالعه ي این کتاب به زبان داستاني و 
ساده و روان با زندگي دکتر محمد مصدق، فعالیت هاي سیاسي و بزرگ ترین کمك وي به مردم ایران، 

یعني ملي کردن صنعت نفت، آشنا مي شوند.

242 . فرخ مهر، حسین . زنگ انشا ي چهارم و پنجم دبستان . تهران: عابد، 1389، 227 ص 
قطع: وزیري

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم، معلم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، تمرین انشا، راهنماي آموزشي

چکيده:  »انشا« به معني ایجاد، پرورش، خلق، از خود چیزي گفتن و آغاز کردن است. انشا کلمه اي 
عربي است و معادل فارسي آن »دبیري« به معني »نویسندگي« است. انشا از مهارت هاي اساسي 
است و در بهتر یادگیري سایر درس ها، برقراري ارتباط با دیگران و... به ما کمك مي کند. کتاب حاضر 
به منظور آموزش بهتر نوشتن براي دانش آموزان سال هاي چهارم و پنجم ابتدایي نوشته شده است. 
به این منظور، مخاطبان را با کلمه نویسي، جمله نویسي، نقطه گذاري، خوب فکر کردن، خوب دیدن، 
وصف، تشبیه، طنز، نوشتن داستان هاي منظوم به نثر، خاطره نویسي، خالصه نویسي، گزارش نویسي، 

انشانویسي، نقد و بررسي، و... آشنا مي سازد.
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243 . کوالي،  جوي . سالمت رواني کودکان: زيبايي . سعیده عاقلتر . تهران: عروج اندیشه، 1390، 
16 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول و دوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: درک زیبایي، آموزش کودکان، کتاب دوزبانه، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان با خواندن متن دو زبانه ي کتاب حاضر)فارسي و انگلیسي(با زیبایي هایي که در 
اطرافشان وجود دارند، آشنا مي شوند؛ مثل برف، باران، تارهاي عنکبوت که قطرات باران روي آن ها 
نشسته، پرندگان، گل ها، ماه و ... این کتاب به کودکان کمك مي کند تا حس زیباشناسي خود را 

پرورش دهند.

244 . برنشتاین، استن و جن . خانواده ي خرس ها: سؤال بزرگ . سعید خاکسار . تهران: موزون، 
1390، 32 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، خداشناسي، نعمت هاي خدا، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر با خانواد ه ي خرس ها آشنا مي شوند. خواهر خرسي نمي داند 
خدا کیست. از این رو از بابا و مامان خرسي سؤال مي کند. آن ها جواب هاي مختلفي درباره ي خدا 
مي دهند. بعد با هم به مراسم دعا مي روند. در آن جا خرس هاي دیگر از خدا به خاطر نعمت هایي که به 
آن ها داده است، تشکر مي کنند. در پایان خواهر خرسي از مامان خرسي مي پرسد که آیا سؤال را هم 

خدا آفریده است و پدرش جواب مثبت مي دهد.
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245 . جوواني، کاویتسل . ساختمان گر . ملیحه اسماعیلي . تهران: تیمورزاده/ طبیب، 1390، 12 ص 
قطع: عروسکي

پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: ساختمان سازي، ابزار و وسایل، آموزش فني کودکان

ابزار و وسایل  چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر که به شکل آدمك ارائه شده است، با 
ساختمان سازي و کارهاي یك ساختمان ساز آشنا مي شوند. این کتاب جرثقیل بزرگ، کامیون هاي 
بزرگ، فرغون، جرثقیل، ماشین حفاري بزرگ، چکش باري و جعبه ابزار را به کمك تصویر به کودکان 

معرفي مي کند.

246 . کوالي،  جوي . سالمت جسمي کودکان: سالم بمانيم . سعیده عاقلتر . تهران: عروج اندیشه، 
1390، 16 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: آمادگي جسماني، آموزش مهارت هاي زندگي، کتاب دوزبانه، انواع ورزش ها، آموزش 
علوم

چکيده: در کتاب حاضر با جمالت ساده و کوتاه به دو زبان فارسي و انگلیسي، کودکان با ارزش و 
اهمیت ورزش آشنا مي شوند و در مي یابند که براي سالم ماندن و بدني قوي داشتن، مي توانند حرکات 

ژیمناستیك انجام دهند، به استخر بروند، توپ بازي کنند و نیز به پیاده روي بروند.
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247 . کلمن، مارسي . سبز باشيد . آرام وحیدي . تهران: فني ایران، 1390، 24 ص 
قطع: خشتی

پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: بازیافت، حفظ محیط زیست، آموزش مهارت  هاي زندگي، داستان آموزشي

چکيده: در کتاب حاضر، داستاني درباره ي بازیافت و حفظ محیط زیست درج شده است. خانم شهردار 
از هندي خواسته که شهر را براي جشن روز زمین پاک آماده کند. وقتي که همه براي یك روز بزرگ 
آماده مي شوند، هندي و دوستانش مسائل مهمي را در مورد بازکاهي )کاهش(، بازمصرف و بازیافت 

به آن ها مي آموزند.

248 . قادر، سیامك . سرگرمي هاي خالق 1؛شامل 79 سرگرمي خالقانه . تهران: مبتکران، 
1390، 100 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: سرگرمي، خالقیت، هوش آزمایي، افزایش دقت

چکيده: در این کتاب 79 سرگرمي جذاب در قالب یافتن اشیاي پنهان در تصویرها و رنگ کردن آن ها، 
یافتن مسیر راه هاي پر پیچ و خم، حل معماهاي کاغذ و تا، حل معماهاي ریاضي و هوش، و... درج شده 

است. به زعم نگارنده، انجام این سرگرمي ها موجب رشد خالقیت و تقویت هوش کودکان مي شود.
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249 . قادر،  سیامك . سرگرمي هاي خالق 2 ؛شامل 79 سرگرمي خالقانه جهت افزایش دقت و 
تمرکز در کودکان و نوجوا نان . تهران: مبتکران، 1390، 100 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: سرگرمي، پرورش خالقیت، دقت و تمرکز، آموزش کودکان، معماي ریاضي و هوش

چکيده: در کتاب حاضر 79 سرگرمي به منظور باال بردن دقت و تمرکز کودکان و نیز رشد خالقیت 
آن ها ارائه شده است. پیدا کردن اشیاي پنهان درون تصویر و رنگ کردن آن ها، حرکت از مسیرهاي 

پرپیچ و خم، حل معماهاي ریاضي و هوش، و... از سرگرمي هاي کتاب حاضر است.

250 . قادر، سیامك . سرگرمي هاي خالق 3 ؛شامل 76سرگرمي خال قا نه جهت افزایش دقت و 
تمرکز در کودکان ونوجوانان . تهران: مبتکران، 1390، 100 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: هوش آزمایي، افزایش دقت، تمرکز، سرگرمي

چکيده: کتاب حاضر حاوي 76 سرگرمي جذاب در قالب یافتن تصویرهاي پنهان و رنگ کردن آن ها، 
پیدا کردن راه هاي خروجي در مازها، حل معماهاي ریاضي و هوش، و... براي باال بردن خالقیت و 

تقویت هوش کودکان است. در پایان کتاب جواب معماها آمده است.
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251 . قادر، سیامك . سرگر مي هاي خالق 4 ؛شامل 79 سر گرمي خالقانه . تهران: مبتکران، 
1390، 96 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: ریاضي

كلمات كليدي: سرگرمي، دقت و تمرکز، پرورش خالقیت، آموزش کودکان، معماي ریاضي و هوش

چکيده: کتاب حاضر شامل 79 سرگرمي خالقانه براي افزایش دقت و تمرکز کودکان است. یافتن 
اشیاي پنهان در تصویر و رنگ آمیزي آن ها، گذشتن از مسیرهاي پرپیچ و خم، و حل معماهاي ریاضي 

و هوش از سرگرمي هاي مطرح شده در کتاب هستند.

252 . قادر، سیامك . سرگرمي هاي فکري 4شامل بيش از 62 سرگرمي خالقانه جهت 
افزايش دقت و تمركز در كودكان . تهران: مبتکران، 1390، 72 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول و دوم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: سرگرمي، هوش آزمایي، افزایش دقت و تمرکز

چکيده: کتاب حاضر حاوي 62 سرگرمي است که به منظور افزایش دقت و تمرکز و پرورش هوش 
در کودکان زیر 9 سال طراحي شده اند. این سرگرمي ها عبارت اند از: پیدا کردن مسیر درست مارپیچ ها؛ 
وصل کردن نقاط به هم و کشیدن تصویرها و نقاشي ها به همراه رنگ کردن آن ها؛ یافتن اشیایي در 
تصویرهاي پراکنده و رنگ کردن آن ها؛ یافتن شکل هاي هندسي در تصویرها؛ پیدا کردن شباهت و 

تفاوت ها؛ جور کردن پازل ها؛ و...
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253 . واثقي، بهروز . قصه هاي سرزمین من )تاریخ ایران باستان (: سرنوشت امپراتور خودخواه . 
تهران: ابوعطا، 1390، 32 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: تمدن اکد، آموزش تاریخ، سارگون، سومریان، آگاده

چکيده:  به دلیل عدم اتحاد سومریان، گروهي از آن ها تحت سلطه ي فردي به نام سارگون تمدن اکد 
را بنا نهادند. پایتخت آن ها شهر »آگاده« بود و حوزه ي حکومتشان از کرمانشاه امروزي تا شام و مدیترانه 
ادامه داشت. دومین جلد از مجموعه ي حاضر شامل داستاني است خیالي که مخاطبان ضمن مطالعه ي 
آن با تمدن اکد، رب النوع ها و نقش آن ها در اعتقادات مردم، اولین پادشاه اکد و نقش او در اتحاد قبایل، 
مراسم و جشن هاي مردمان این تمدن، پایان تمدن اکد و... آشنا مي شوند. یادگیري »فرصت سنجي و 

مقابله«، مهارتي است که در این کتاب بر آن تأکید مي شود.

254 . آکسلید، کریس . ماشین هاي بسیار مفید: سطح هاي شيب دار و گوه ها . احسان کاظم / 
حمیدرضا غالمرضایي . تهران: نسل نو اندیش، 1390، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: پنجم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: سطوح شیب دار، گوه، ماشین هاي ساده، آموزش علوم

چکيده: سومین جلد از مجموعه ي »ماشین هاي ساده ي بسیار مفید«، به کمك مطالبي کوتاه و ساده و 
به همراه تصویرهاي بزرگ و واقعي، سطوح شیب دار و گوه ها را شرح داده است. مخاطبان با مطالعه ي 
کتاب حاضر با کاربرد سطوح شیب دار و گوه ها، مکان هایي که از این سطوح استفاده مي شود، و کاربرد 

سطوح شیب دار و گوه ها در ماشین ها و دستگاه ها آشنا مي شوند.
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255 . مزیناني، محمدکاظم . داستان باستان: سفال . مشهد: به نشر، 1389، 32 ص 
قطع: وزیري

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: ایران باستان، آموزش تاریخ، سفال، مفرغ، آهن، شیشه

چکيده: و خداوندانسان را از گل آفرید. اندیشه و خیال را آفرید و انسان نیز سفال را آفرید. درنخستین 
جلد از مجموعه ي حاضر، کودکان با چگونگي ساخت سفال، باورهاي مردم، شکل ها و نقش ها، تصاویر 
روي سفال ها و راز و رمزهاي آن در ایران باستان، به زبان داستان و شعر آشنا مي شوند. در ادامه چگونگي 
پیدایش مفرغ، آهن و شیشه مي آید و این که چگونه سفال را از صحنه بیرون مي کنند و آن را به دل 

خاک مي فرستند.

256 . واثقي،  بهروز . قصه هاي سرزمین من)تاریخ ایران باستان(: سفر آريايي ها . تهران: ابوعطا، 
1390، 24 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: اقوام آریایي، داستان تاریخي، مهارت هاي زندگي، تاریخ ایران باستان

چکيده: ژوسین و ژوپیکان دو مأمور فضایي هستند که با ماشین فضایي به روي زمین پرتاب مي شوند. 
آن ها در این سفر با قوم آریایي، سرزمین اولیه ي آن ها، باورها و اعتقاداتشان، نوع لباس پوشیدنشان، 
تقسیم بندي قوم آریایي به سه گروه پارس ها، پارت ها و مادها آشنا مي شوند و در ضمن داستان 

»فداکاري« را نیز مي آموزند.
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257 . شیخي، مژگان . قصه هاي تصویري از گلستان: سفر دور و دراز . تهران: قدیاني، 1390، 
12 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: زبان آموزي
كلمات كليدي: گلستان سعدي، بازنویسي داستان، آموزش زبان فارسي، ادبیات کودکان

چکيده: ششمین جلد از مجموعه ي »قصه هاي تصویري از گلستان« به بازنویسي داستان جوان 
پهلواني از گلستان سعدي به زبان ساده به همراه تصویرهاي رنگي براي کودکان اختصاص دارد. 
جوان مشت زني از پدرش اجازه مي خواهد به سفر برود. پدر سفر را مناسب پسرش نمي داند، اما پسر 
علي رغم میل پدر به سفر مي رود. او در این سفر بسیار رنج مي کشد و در نهایت نیز با دست خالي نزد 

پدر برمي گردد.

258 . واثقي،  بهروز . قصه هاي سرزمین من)تاریخ ایران باستان(: سفر زرتشت . تهران: ابوعطا، 
1390، 24 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: تاریخ ایران باستان، مادها، سفر زرتشت، داستان تاریخي، مقابله با خرافه  گرایي

چکيده: ژوسین و ژوپیکان، دو مأمور فضایي هستند که در ماشین فضایي نشسته اند و قرار است 
به زمین پرتاب شوند. این بار آن ها به سرزمین مادها در غرب ایران پرتاب شده و اطالعاتي درباره ي 
ایران، اقتصاد، کشاورزي، وضعیت زنان و مسئولیت شان، آیین و  نخستین پادشاهي آریایي تبار در 
اعتقادات مردمان آن زمان، پرستش ایزدي به نام مهر یا میترا، مغ ها، طبقات مختلف در جامعه ي آریایي، 
زرتشت و مقابله ي او با مغ ها به منظور جلوگیري از آلوده شدن دین و آیین قدیم آریایي ها به جادو و سحر 

به دست مي آورند. در ضمن این داستان، مبارزه با خرافه نیز گوشزد و یادآوري مي شود.
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259 . واثقي، بهروز . قصه هاي سرزمین من)تاریخ ایران باستان(: سقوط بابل . تهران: ابوعطا، 
1390، 24 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: تاریخ ایران باستان، کوروش، داستان تاریخي، آموزش تاریخ، مهارت هاي زندگي

چکيده: ششمین جلد از سلسله کتاب هاي »کاوشگر تاریخ« شامل داستاني است درباره ي لشکرکشي 
کوروش به »هگمتانه« و شکست دادن دولت ماد، حکومت 30 ساله ي کوروش، خصوصیات اخالقي 
کوروش هم چون بخشندگي، پاس داشتن حقوق انسان ها، پایه گذاري نخستین امپراتوري چند ملیتي و 
بزرگ تاریخ زمین، آزاد کردن برده ها، تسخیر آسیاي صغیر توسط کوروش، شکست بابلیان از کوروش، 
تاج گذاري کوروش در بابل، و برگرداندن اسراي یهودي به سرزمین فلسطین. در این کتاب، کودکان 

عالوه بر آشنایي با تاریخ ایران باستان، پذیرش اشتباه و اصالح آن را نیز مي آموزند.

260 . مزیناني، محمدکاظم . داستان باستان: سکه . مشهد: به نشر، 1389، 40 ص 
قطع: وزیري

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: آموزش تاریخ، ضرب سکه، لودیه، تاریخ ایران باستان

چکيده: ضرب سکه براي نخستین بار به دستورپادشاه کشور»لودیه« )کشوري درآسیاي صغیر(اتفاق 
افتاد؛ سکه هایي زیبا از نقره و طالي ناب در قرن هفتم پیش از میالد. در دومین جلد از مجموعه ي 
حاضر، کودکان با ضرب سکه و اهمیت آن و نیز سکه هاي ایران باستان به زبان داستان و شعر آشنا 
مي شوندو درکنار تصویر هر سکه اطالعات کوتاه و مختصري از زندگي پادشاهان ایران باستان و 

کارهاي آن ها درج شده است.
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261 . پوروهاب، محمود . سکه هايي به نام مّحمد . تهران: به نشر، 1390، 40 ص 
قطع: وزیري

پايه ي تحصيلي: پنجم
موضوع درسي: دیني

كلمات كليدي: داستان آموزشي، امام محمدباقر)ع(، ضرب سکه، آموزش دیني

چکيده:  امپراتور روم به سلیمان بن عبدالملك، خلیفه ي مسلمانان نامه اي مي نویسد و از او 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 محمدباقر)ص(مي رود. 
امام پیشنهاد مي دهد که سکه هاي اسالمي ضرب کنند و روي آن ها نام پیامبر)ص(و شعار اسالم را 

بنویسند.

262 . جانسون، دیوید دبلیو / جانسون، راجر . سنجش فراگيران در گروه ها : ارتقاء مسؤلیت پذیري 
گروهي و پاسخگویي فردي . علیرضا کیامنش/ شعله بیگدلي . تهران: آییژ، 1390، 216 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم، مدیر، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: کار گروهي در آموزش وپرورش، علوم تربیتي، توانمندي گروه در ارزش یابي

چکيده: کار گروهي شرط الزم موفقیت در کالس درس است. موفقیت هاي شایان توجه در اکثر موارد 
بیش از آن که ناشي از کار فردي یا رقابت با یکدیگر باشد، حاصل فعالیت هاي مشارکتي آنان است. این 
کتاب براي درک توانمندي گروه، نخست به تعاریف سنجش و ارزش یابي مي پردازد. سپس درباره ي 
توانمندي گروه در سنجش و ارزش یابي، شرایط الزم براي سنجش )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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263 . واثقي،  بهروز . قصه هاي سرزمین من)ادبیات کهن پارسي (: سوپ طوطي . تهران: ابوعطا، 
1389، 24 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: داستان آموزنده، پرحرفي، مثنوي معنوي، مولوي، خودنمایي

چکيده: داستان کتاب حاضر بازآفریني داستان »طوطي و بازرگان« از »مثنوي معنوي« است. فري 
طوطي که در یکي از جنگل هاي هندوستان به همراه طوطیان دیگر زندگي مي کند، نسبت به دوستان 
دیگرش خیلي پرجنب و جوش است و سعي مي کند خیلي خودنمایي کند. همین خودنمایي او باعث 
مي شود که در دام شکارچي اسیر شود. بر اثر مشکالتي که برایش پیش مي آید، سرانجام نتیجه مي گیرد 
که براي نجات خودش باید کمتر خودنمایي کند و وقتي به این نتیجه مي رسد، به کمك دوستانش 
که از راه دور براي او پیغامي فرستاده اند، نجات مي یابد و از قفس آزاد مي شود. کودکان با مطالعه ي 
این داستان و مشاهده ي تصویرهاي رنگي آن یاد مي گیرند که مراقب رفتار و گفتار خود باشند تا به 

دردسر نیفتند.

264 . فتاحي، حسین . قصه هاي تصویري از شاهنامه: سوگ سياوش . تهران: قدیاني، 1390، 
12 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: زبان آموزي
كلمات كليدي: شاهنامه، بازنویسي داستان، آموزش ادبیات فارسي، ادبیات کودکان

چکيده: دوازدهمین جلد از مجموعه ي »قصه هاي تصویري از شاهنامه« به بازنویسي داستاني از 
شاهنامه به زبان ساده و به صورت مصور و رنگي اختصاص دارد. داستان درباره ي سیاوش است که 
بعد از رفتن به توران، گرسیوز، برادر افراسیاب، به او حسادت مي کند. سیاوش در عین حال که داماد 
افراسیاب است، اما به دلیل نقشه هایي که گرسیوز برایش مي کشد، مورد سوءظن افراسیاب قرار مي گیرد 

و سرانجام به دست آن  ها کشته مي شود.
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265 . ملکي،  حسن . شاخص هاي تربيت . تهران: آییژ/ من گرافیك، 1390، 216 ص 
قطع: وزیري

پايه ي تحصيلي: معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: مفهوم تربیت، عوامل مؤثر بر تربیت، شاخص تربیت

چکيده: در کتاب حاضر سعي شده است، ابتدا از »تربیت« مفهوم جدیدي غیر از آن چه که در ذهن اکثر 
خوانندگان وجود دارد،  ارائه شود و سپس عوامل تأثیرگذار براي تربیت به طور مبسوط معرفي شده اند. 
کتاب داراي 12 فصل با این عنوان هاست: فصل اول: معني و مفهوم تربیت؛ فصل دوم: مجموعه عوامل 
مؤثر بر تربیت در رابطه با فراگیرندگان؛ فصل سوم: مجموعه عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با خانواده؛ 
فصل چهارم: عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با معلم؛ فصل پنجم: عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با 
مدرسه؛ فصل ششم: به مجموعه عوامل مؤثر بر تربیت در ارتباط با نظام تربیتي؛ فصل هفتم: مجموعه 
عوامل مؤثر بر ترببیت در رابطه با مسائل اجتماعي؛ فصل هشتم: مجموعه عوامل مؤثر بر تربیت در 
رابطه با اقتصاد؛ فصل نهم: مجموعه عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با سیاست؛ فصل دهم: مجموعه 
عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با جمعیت؛ فصل یازدهم: مجموعه عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با علم؛ 

فصل 12: مجموعه عوامل مؤثر بر تربیت در رابطه با همکاري هاي بین المللي.

266 . شفیعي،  مجید . شاهزاده ي بابل . تهران: منادي تربیت، 1389، 24 ص 
قطع: رحلي 

پايه ي تحصيلي: پنجم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: بازنویسي داستان، مرزبان نامه، آموزش ادبیات فارسي

چکيده:  کتاب حاضر حاوي داستاني است بازنویسي شده به زبان ساده به همراه تصویرهاي رنگي 
از مرزبان نامه. کودکان در این داستان با شاهزاده اي به نام آنو آشنا مي شوند که توسط عمویش گودیا 
به چاه انداخته شده است. اما آنزو، نوازنده اي چیره دست شهر، به همراه نامزدش نین مو، به آنو کمك 

مي کنند تا عمویش را شکست دهد.
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267 . شیخي، مژگان . قصه هاي تصویري از گلستان: شاهزاده ي كوتاه قد . تهران: قدیاني، 
1390، 12 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: بازنویسي گلستان، ادبیات کودکان، داستان آموزنده، آموزش زبان فارسي

چکيده: دومین جلد از مجموعه ي »قصه هاي تصویري از گلستان« حاوي داستاني است بازنویسي 
شده به زبان ساده و آسان به همراه تصویرهاي رنگي از »گلستان« براي کودکان. در این داستان، 
مخاطبان با شاهزاده اي کوتاه قد آشنا مي شوند که به خاطر کوتاهي قد چندان مورد توجه پدرش نیست. 
او که بسیار مهربان و خوش اخالق است، مي کوشد جنگاوري، شمشیرزني و دیگر هنرهاي رزمي را 
خوب بیاموزد تا بدین وسیله مورد توجه قرار بگیرد. با این حال هنوز، مورد پسند پدر واقع نمي شود. تا 
این که کشور همسایه به کشور آن ها حمله مي کند و برادران بلند قد مي گریزند و شاهزاده ي کوتاه قد در 
مقابل سپاهیان دشمن مي ایستد. سرانجام شاهزاده     ي کوتاه قد مورد مهر و محبت پدرش قرار مي گیرد.

268 . برنشتاین،  استین و جن . خانواده ي خرس ها: شبح جنگل . سعید خاکسار . تهران: موزون، 
1390، 32 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: داستان آموزنده، ترس از شبح، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان

چکيده: در این داستان، خرس خواهر، خرس برادر و پسرعمو ِفِرد، به همراه جین، لباس پیشاهنگي 
مي پوشند و به جنگل مي روند. پدر خرسي قصد دارد آن ها را بترساند. به همین خاطر او هم با یك مالفه 
به جنگل مي رود. وقتي که جین متوجه موضوع مي شود، سعي مي کند قبل از پدر خرسي با ساختن 
شیخي پدر را بترساند. در همین هنگام که همه ي آن ها در حال ترسیدن هستند، مادر نیز به وسیله ي 
کدو و کاله همه ي آن ها را مي ترساند. بدین ترتیب همه ي آنها مي ترسند و بعد متوجه مي شوند که 

چیزي به اسم شبح وجود ندارد.
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269 . واثقي،  بهروز . قصه هاي سرزمین من)ادبیات کهن پارسي(: شغالي كه طاووس شد . 
تهران: ابوعطا، 1389، 24 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: زبان آموزي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، مثنوي معنوي، بازنویسي، ادبیات کهن فارسي، مهارت هاي زندگي

چکيده: داستان کتاب حاضر از مثنوي معنوي بازنویسي شده و حکایت شغالي است که به خم رنگرزي 
مي افتد تا مورد پسند حیوانات دیگر قرار بگیرد. هدف از تألیف کتاب حاضر، عالوه بر آشنا کردن کودکان 

با ادبیات کهن فارسي، آموزش »غلبه بر کبر و خودنمایي« و »دوست یابي« به آنان بوده است.

270 . برنشتاین، استن و جن . خانواده ي خرس ها: شغل جديد ما ما ن . سعید  خاکسار . تهران: 
موزون، 1390، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، شغل جدید، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان

چکيده: کودکان با مطالعه ي داستان کتاب حاضر با خانواده ي خرس ها آشنا مي شوند. هر کدام از 
اعضاي خانواده برا ي خودشان یك سرگرمي دارند. مامان خرسي هم لحاف دوز بسیار ماهري است. 
او اینك تصمیم گرفته است براي خودش یك فروشگاه لحاف فروشي راه بیندازد. اعضاي خانواده ي 
خرس ها احساس مي کنند که اگر مامان خرسي سر کار برود، دیگر به کارهاي آن ها رسیدگي نخواهد 
کرد و به آن ها خوش نخواهد گذشت. در حالي که این طور نیست و آن ها مي توانند در زمان هایي که 
مامان خانه نیست، خیلي از کارها را خودشان انجام بدهند. بدین روش مامان هم از کارش لذت مي برد 

و به کل خانواده خیلي خوش مي گذرد.
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271 . برنشتاین،  استین و جن . خانواده ي خرس ها: شکر نعمت هاي خدا . سعید خاکسار . تهران: 
موزون، 1390، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، شکرگزاري نعمت، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در داستان حاضر کودکان با خواهر خرسي و برادر خرسي آشنا مي شوند. آن ها وقتي از خانه ي 
دوستانشان برمي گردند، مرتب ُغر مي زنند و مي گویند که دوستانشان چه چیزهاي زیادتري دارند. این 
موضوع براي مامان خرسي خیلي جالب نیست. او نمي خواهد توله هایش این قدر غرغرو باشند و نخواهند 
نعمت هایي را که خودشان دارند، ببینند. به همین خاطر یك روز که آن ها دوباره از خانه ي دوستانشان 
برمي گردند و باران شروع به باریدن مي کند، مامان خرسي و باباخرسي با آن ها درباره ي آغوش گرم 
مامان و بابا، یك کاکائوي داغ، آتشي که بابا درست مي کند و... صحبت مي کنند. خواهر و برادر متوجه 
داشتن نعمت هایي مي شوند که حواسشان به آن ها نبوده است. در پایان بابا و مامان تصمیم مي گیرند به 

مناسبت عید کریسمس براي آن ها چیزهاي جدید بخرند.

272 . یوسفي، محمدرضا . شگرد پهلوانان 8 . مشهد: به نشر، 1389، 24 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: سوم و چهارم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: داستان پهلوانان، زبان آموزي، ادبیات کودکان، ویژگي هاي پهلوانان

چکيده: در هشتمین جلد از این مجموعه، کودکان با غیرت و شجاعت دو پهلوان از پهلوانان ایراني 
به نام پهلوان بیگ که با آرال خان رییس ازبك ها مقابله مي کند و پهلوان گلزار که با گرگ ها مبارزه 

مي کند، آشنا مي شوند.
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273 . توراني، حیدر . کتاب هاي کوچك مدیریت در مدرسه؛ 5: شوق تغيير . تهران: مدرسه، 
1390، 152 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: مدیر

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: تغییر نگرش، مثبت اندیشي، تشویق کارکنان، هنر مدیران، علوم تربیتي، رهبري مدرسه

چکيده: این کتاب با هدف تغییر نگرش و اندیشه ي مدیران نوشته شده و این که چگونه با نگرش مثبت 
مي توان به آرامش خاطر و موفقیت دست یافت. بنابراین، نگارنده سعي دارد راه کارهایي به منظور بهبود 
وضع کار، اداره ي بهتر سازمان، چگونگي تغییر روش هاي کلیشه اي، تغییر و نوآوري، افزایش مهارت  
فردي کارکنان و نظایر آن، عرضه نماید. برخي از این راه کارها عبارت اند از: هر تغییري موجب بهبود 
نمي شود، اما هر بهبودي نیاز به تغییر دارد، مثبت اندیشان نتیجه ي  مثبت مي گیرند، هم شروع کننده ي 
خوب باشیم و هم پایان دهنده ي  پیروز، در تشویق کارکنان نباید درنگ کرد، اگر در زندگي استراتژي 

نداشته باشید، بخشي از استراتژي دیگران خواهید شد و نقادي و تذکر، هنر مدیران امروز است.

274 . کوالي،  جوي . سالمت اجتماعي کودکان: شهر ما . سعیده عاقلتر . تهران: عروج اندیشه، 
1390، 16 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: زندگي شهري، شهروندان، آموزش کودکان، تعلیمات اجتماعي

چکيده: کودکان با مطالعه ي متن ساده و دو زبانه ي )فارسي و انگلیسي(این کتاب با شهر، امکانات 
شهري، پاکیزه نگه داشتن شهر و برخورد خوب و مؤدبانه با همسایه ها آشنا مي شوند. در پایان کتاب 

معني کلمات انگلیسي درج شده است.
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275 . شیخي، مژگان . قصه هاي تصویري از کلیه و دمنه: شير و خرگوش دم سياه . تهران: 
قدیاني، 1390، 12 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: زبان آموزي
كلمات كليدي: بازنویسي داستان، کلیله و دمنه، آموزش زبان فارسي، ادبیات کودکان

چکيده:  هفتمین جلد از مجموعه ي قصه هاي تصویري از کلیله و دمنه، به بازنویسي داستاني از کلیله 
و دمنه به زبان ساده و به صورت مصور و رنگي اختصاص دارد. در این کتاب شیري که تازه به جنگل 
آمده، زندگي همه ي حیوانات را دچار مشکل کرده است. اما خرگوش سیاهي به کمك دوستانش مي آید 

و همه ي آن ها را از خطر نجات مي دهد.

276 . روشنفکر، محمدجواد . صلح هديه اي براي همه . تهران: موزون، 1390، 16 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: صلح، جنگ، هیروشیما، تعلیمات اجتماعي، بازي آموزشي

چکيده: کودکان در کتاب حاضر با شاهزاده اي به نام سمبا آشنا مي شوند. سمبا برخالف میل پدرش 
عالقه اي به جنگیدن ندارد. پدرش تصور مي کند که او ترسوست، در حالي که چنین نیست. روزي که 
ارتش همسایه به  منظور تصاحب رودخانه به شهر آن ها حمله مي کند، سمبا مي کوشد با استفاده از عقل 
و تدبیرش صلح را جاي گزین جنگ کند و جان هزاران نفر را نجات دهد. در ادامه، داستان دخترکي به 
نام سودوکو آمده است که در جنگ جهاني دوم در هیروشیما دچار سرطان خون مي شود. مجسمه ا  ي از 
او مي سازند و در پارک صلح شهر هیروشیما نصب مي کنند. در پایان کتاب بازي هایي به منظور آموزش 

صلح به کودکان ارائه شده است.
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277 . بینگام، کارولین / مورگان، بن . دایرئالمعارف من درباره ي: طبيعت . حسین الوندي . تهران: 
محراب قلم، 1390، 128 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع- علوم تجربي
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، طبیعت، زیستگاه جان داران، آموزش علوم تجربي

تا جنگل هاي گرمسیري  از قطب جنوب  متنوعي،  زیستگاه هاي  در  گیاهان  و  جانوران  چکيده: 
نزدیك استوا، زندگي مي کنند. جنگل هاي معتدل و باراني، مرتع ها، بیابان ها، کوهستان ها و غارها، 
آب هاي شیرین، اقیانوس ها و شهرها نیز زیستگاه موجودات گوناگون هستند. مخاطبان با مطالعه ي 
دایرئالمعارف حاضر و مشاهده ي تصویرهاي رنگي مي توانند اطالعات مختصر و مفیدي به زبان ساده 
درباره ي زیستگاه موجودات زنده و گیاهان و نیز خود این موجودات به دست آورند. مطالب مرتبط با هر 
مبحث به همراه شماره ي صفحات آن ها داخل کادر دایره اي قرار گرفته اند. در پایان کتاب نیز نمایه 

درج شده است.

278 . دیناروند،  حسن . طراحي آموزشي براي اثر بخشي تدريس . تهران: آییژ، 1390، 176 ص 
قطع: وزیري

پايه ي تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: نظام هاي آموزشي، برنامه ریزي آموزشي، تدریس اثربخش، ساختن گرایي

چکيده: این کتاب رهنمودي است عملي در 10 فصل براي آموزش و ارزشیابي اثربخش که در 10 
فصل به این شرح نگارش یافته است: فصل اول با عنوان "تاریخچه ي طراحي آموزشي"، سیر تاریخي 
طراحي آموزشي را پي مي گیرد. فصل دوم با عنوان "مقدمه اي بر طراحي آموزشي"، تعاریف، واژه ها و 
مفاهیم طراحي آموزشي را شرح مي دهد. فصل سوم به ضرورت آموزش طراحي آموزشي مي پردازد 
و فصل چهارم با عنوان "طراحي آموزشي و تعلیم و تربیت"، نقش طراحي آموزشي در توسعه ي 
عوامل تعلیم و تربیت را مورد بحث قرار مي دهد. فصل پنجم طراحي آموزشي و نظریه هاي یادگیري 
و فصل ششم طبقه بندي الگوهاي طراحي آموزشي را بررسي مي کند. در فصل هفتم الگوي طراحي 
آموزشي دیك وکري و الگوي مورسیون و دیگران مطرح مي شود. فصل هشتم با عنوان "طراحي 
آموزشي مبتني بر ساختن گرایي" به بررسي داللت هاي پارادایم ساختن گرایي در فرایند طراحي آموزشي 
مي پردازد. موضوع فصل نهم، الگوي طراحي آموزشي ساختن گرایي R2D2 است. عنوان آخرین فصل 
کتاب، فصل دهم، "طراحي آموزشي از گذشته تا به حال" است. مفاهیم اساسي و محوري این فصل 

به عمد در سراسر کتاب تکرار شده اند تا این مفاهیم به خوبي در ذهن فراگیر جاي خود را پیدا کنند.
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279 . احمدي، پروین . طراحي و سازماندهي محتواي برنامه درسي تلفيقي . تهران: آییژ، 
1390، 144 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم، مدیر، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: آموزش وپروش، رویکرد میان رشته اي برنامه ي درسي، علوم تربیتي، طراحي محتواي 

برنامه ي درسي

چکيده: رشته ي برنامه ي درسي رشته اي جدید است و قدمت آن به کمتر از یك قرن مي رسد. کتاب 
حاضر در پنج فصل به مباحث مربوط به تلفیق برنامه ي درسي به طور اعم و رویکرد بین رشته اي به طور 
اخص مي پردازد. فصل هاي اول تا سوم مباني نظري برنامه ي درسي تلفیقي و رویکرد بین رشته اي را 
شرح مي دهند و فصل هاي چهارم و پنجم فرایند اجراي برنامه ي درسي بین رشته اي را مطرح مي سازند. 
مدرسان، دانشجویان و کارشناسان حوزه ي برنامه ي درسي مي توانند از این کتاب به عنوان یك منبع 

اطالعاتي و تخصصي استفاده کنند.

280 . واثقي،  بهروز . قصه هاي سرزمین من)ادبیات کهن پارسي (: طعمه ي شکارچي . تهران: 
ابوعطا، 1390، 24 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: زبان آموزي
كلمات كليدي: داستان آموزنده، بازآفریني، الهي نامه، عطار نیشابوري، نوع دوستي

است  داستاني  پیرمرد سفیدپوش« شامل  از سلسله کتاب هاي »نفرین  چکيده: چهارمین شماره 
بازآفریني شده از »الهي نامه ي« عطار نیشابوري. هدف از تألیف این نوع کتاب ها، شناساندن ادبیات 
کهن فارسي به کودکان و نوجوانان، آموزش مهارت هاي زندگي به آنان و بهبود سطح سواد خواندنشان 
است. کودکان با مطالعه ي داستان حاضر با گنجشك کوچکي آشنا مي شوند که در دام شکارچي 
گرفتار مي شود. شکارچي قصد دارد گنجشك را غذاي خود کند، اما گنجشك از شکارچي مي خواهد 
از خوردن او صرف نظر کند تا پندهایي به او بدهد. بعد از آن ماجراهایي پیش مي آیدکه شکارچي به 
گنجشك محتاج مي شود. سرانجام، هر دو به دلیل نیکي هایي که در حق هم کرده اند، از مشکالت 

رهایي مي یابند.
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281 . برنشتاین،  استین و جن . خانواده ي خرس ها: عادت بد . سعید خاکسار . تهران: موزون، 
1390، 32 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، عادت بد، عصبي شدن، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در داستان حاضر کودکان با عادت بد خواهر خرسي آشنا مي شوند. او در مدرسه با کمي 
عصبي شدن ناخن هایش را مي جود و این مادر را خیلي ناراحت مي کند. آن ها دنبال راه حلي براي 
مشکل به وجود آمده مي گردندکه مادربزرگ پیشنهاد مي کند در آغاز هر روز به او 10 سنت بدهند تا 
خواهر خرسي عادت بدش را ترک کند. خواهر خرسي سکه ها را داخل جیبش مي ریزد. هنگامي که 
او راه مي رود، سکه ها جرینگ جرینگ صدا مي کنند. همین یادآوري باعث مي شود که خواهرخرسي 

عادت بدش را کنار بگذارد.

282 . کوالي،  جوي . سالمت رواني کودکان: عصبانيت . سعیده عاقلتر . تهران: عروج اندیشه، 
1390، 16 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا چهارم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، کنترل خشم، کتاب دو زبانه

انگلیسي(زبان حال کودکي در زمان  هاي  زبانه )فارسي و  چکيده: در کتاب حاضر به صورت دو 
عصبانیت آمده است. کودک بیان مي کند که هنگام عصبانیت چه حالت هایي دارد و چگونه توانسته است 

آن را به کمك پدرش کنترل کند و دوباره به حالت طبیعي بازگردد.
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283 . الو، کري / استامپ، کارولین / مورگان، بن . دایرئالمعارف من درباره ي: علوم . حسین الوندي/ 
احمد احمدي/ ثریا حق پرست فروحي . تهران: محراب قلم، 1390، 128 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع- علوم تجربي
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، آموزش علوم تجربي، زیست شناسي، علم مواد، علوم فیزیکي

چکيده: علم جست وجو براي یافتن حقیقت و دانش است. علم کلید فهم حیات، فضا و تقریباً همه 
چیز است! دانشمندان براي درک بهتر علوم، آن ها را به حوزه هاي متفاوتي تقسیم کرده اند. کودکان با 
مطالعه ي دایرئالمعارف حاضر و مشاهده ي تصویرهاي آن به زبان ساده با انواع علوم زیستي، فیزیك، 
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 بیشتر مخاطبان، مباحثي 
باعنوان »کارشناس شوید« داخل دایره هاي رنگي عرضه شده است. در پایان کتاب واژه نامه و نمایه 

درج شده است.

284 . خلیل زاده، مصطفي . علوم چهارم ابتدايي . تهران: بین المللي گاج، 1390، 144 ص 
قطع: رحلي 

پايه ي تحصيلي: چهارم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، آموزش علوم تجربي، علوم زیست، فیزیك

چکيده: کتاب کمك درسي حاضر براي درس علوم دانش آموزان چهارم ابتدایي فراهم آمده و شامل 
سؤاالت چندگزینه اي، خالصه ي درس ها، سؤاالت کامل کردني و تشریحي، حل جدول، آزمون هاي 
میان نوبت اول، نوبت اول، میان نوبت دوم و نمونه سؤاالت آزمون پایاني خردادماه است. کتاب در 12 

فصل و سه مبحث علوم زیست، علوم فیزیك و علوم زمین نگارش یافته است.
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285 . خلیل زاده، مصطفي . علوم سوم ابتدايي . تهران: بین المللي گاج، 1390، 120 ص 
قطع: رحلي 

پايه ي تحصيلي: سوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، انرژي، جانوران، گیاهان، پرسش و پاسخ

چکيده: کتاب کار حاضر براي درس علوم دانش آموزان سوم ابتدایي در چهار مبحث و 12 فصل فراهم 
آمده و شامل خالصه ي درس ها به همراه تمرین هاي چندگزینه اي، جاخالي، عالمت زدني، کشیدن 
تصویر، سؤاالت تشریحي، وصل کردني، کامل کردني، حل جدول، سرگرمي، مطالب جالب و خواندني 
و در پایان، فرم نظرسنجي است. عنوان هاي برحي فصل ها عبارت اند از: نیازهاي جانوران؛ گوناگوني 

گیاهان؛ گرما و مواد؛ انرژي؛ منابع انرژي؛ آب؛ دریاها؛ اندام هاي حرکتي.

286 . خلیل زاده، مصطفي . علوم كار پنجم ابتدايي . تهران: بین المللي گاج، 1390، 144 ص 
قطع: رحلي 

پايه ي تحصيلي: پنجم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: علوم، تمرین، سؤال، آزمون

چکيده:  کتاب کار حاضر براي درس علوم دانش آموزان پنجم ابتدایي نگارش یافته و شامل خالصه ي 
دروس، سؤاالت چهارجوابي، سؤاالتي در قالب هاي جاخالي، تعریفي، پاسخ کامل، کلمات خط زدني، 
رسم کردني، جدول و... است. در پایان کتاب نمونه سؤاالت آزمون نهایي خردادماه درج شده است. 

مطالب کتاب در سه رشته ي علوم فیزیك، علوم زمین و علوم زیست، در 11 فصل تدوین شده اند.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامهیدرسي 160

287 . کوالي،  جوي . سالمت جسمي کودکان: غذا . سعیده عاقلتر . تهران: عروج اندیشه، 1390، 
16 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: سالمتي، بهداشت، مواد غذایي، آموزش مهارت هاي زندگي، کتاب دو زبانه

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر به زبان ساده و جمالت کوتاه فارسي و انگلیسي درمي یابند 
که زمین به ما غذاهاي خوب مثل میوه، گندم، غالت، آب و... مي دهد. ما انسان ها براي سالم ماندن 
باید غذاهاي مقوي و مغذي بخوریم و در مصرف بعضي خوراکي ها همچون کیك، شکالت، بستني و 
سیب زمیني سرخ کرده زیاده روي نکنیم، چون زیاده روي در خوردن آن ها براي بدن ما ضررهایي دارد.

288 . شیخي، مژگان . قصه هاي تصویري از گلستان: غالم دريا نديده . تهران: قدیاني، 1390، 
12 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: زبان آموزي
كلمات كليدي: داستان آموزنده، بازنویسي گلستان، آموزش زبان فارسي، ادبیات کودکان

چکيده:  نخستین شماره از مجموعه ي حاضر داستاني است بازنویسي شده از »گلستان« سعدي، به 
زبان ساده و آسان به همراه تصویرهاي رنگي براي کودکان. در این داستان، غالم مخصوص پادشاه، 
در عین حال که بسیار دوست دارد با کشتي سفر کند، اما سخت از دریا مي ترسد. در کشتي پیرمردي 
خردمند و دنیادیده براي این که غالم را از این ترس نجات دهد، او را در حضور پادشاه به دریا مي اندازد 

و خود از کشتي مراقبت مي کند. بدین وسیله غالم از ترس دریا و غرق شدن نجات مي یابد.
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289 . کوالي،  جوي . سالمت رواني کودکان: غم و غصه . سعیده عاقلتر . تهران: عروج اندیشه، 
1390، 16 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا چهارم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: اندوه، آموزش مهارت هاي زندگي، داستان آموزشي

چکيده: در کتاب حاضر، کودکان در یك داستان دو زبانه )فارسي و انگلیسي(با مفهوم غم و اندوه آشنا 
مي شوند و یاد مي گیرند که چگونه اندوه خود را برطرف کنند. در کتاب زبان حال پسر کوچکي درج 
شده که هنگام مرگ جوجه اش و وقتي که در نمایش نامه ي مدرسه انتخاب نشده، غمگین شده است. 

اما بعد از مدتي غم و غصه اش به کمك برادرش برطرف شده است.

290 . معدني، نادره . فارسي اول ابتدايي )بر اساس كتاب بخوانيم و بنويسيم(. تهران: 
بین المللي گاج، 1390، 192 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: اول

موضوع درسي: زبان آموزي
كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، پرورش خالقیت، مهارت هاي زباني، آزمون و تمرین

چکيده: کتاب کار حاضر براي درس فارسي دانش آموزان سال اول ابتدایي فراهم آمده و نویسنده ي 
آن کوشیده است با استفاده از تکنیك هاي روان شناسي و تمرین هاي متنوع و آموزنده در قالب هاي 
وصل کردني، کامل کردني، کلمه سازي، جمله سازي، نقاشي، خواندن، نوشتن و نظایر آن، نه تنها چهار 
مهارت زباني )گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن(را در دانش آموزان تقویت کند، بلکه قدرت 

تخیل، تفکر و خالقیت را در آنان پرورش دهد.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامهیدرسي 162

291 . استادهاشمي، منیره . فارسي پنجم ابتدايي . تهران: بین المللي گاج، 1390، 136 ص 
قطع: رحلي 

پايه ي تحصيلي: پنجم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، تمرین، امال، نگارش

چکيده:  کتاب کار حاضر براي درس فارسي دانش آموزان پنجم ابتدایي نگارش یافته و شامل 22 
درس به همراه آزمون هاي پایاني، آزمون هاي مهارت امال، مهارت بخوانیم و مهارت نگارش است. 
تمرین ها در قالب هاي طبقه بندي کلمات، نوشتن مفهوم جمالت، نوشتن جمله براي تصویر، نوشتن 
متن ادبي، پرکردن جاخالي، مترادف نویسي، تمرین انشا، ترکیب کردن کلمات، داستان نویسي و... ارائه 
شده اند. در این کتاب نگارنده کوشیده است، مهارت خواندن و درک مطلب دانش آموزان را تقویت کند 

و آنان را با نحوه ي تحقیق درباره ي مفاخر ادبي و آثار باستاني ایران آشنا سازد.

292 . برنشتاین،  استین و جن . خانواده ي خرس ها: فرار از ورزش . سعید خاکسار . تهران: موزون، 
1390، 32 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، ورزش کردن، ادبیات کودکان، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان با مطالعه ي داستان حاضر و مشاهده ي تصویرهاي رنگي آن با خرس کوچکي آشنا 
مي شوند که در مدرسه همه ي تکالیفش را خوب انجام مي دهد، اما از زنگ ورزش خوشش نمي آید. تا 
این که موقع پیاده شدن از اتوبوس مچ پایش پیچ مي خورد و چند روزي نمي تواند ورزش کند. چند روز 
استراحت مي کند و بعد که پایش خوب مي شود، دوباره به کالس ورزش مي رود و حرکات ورزشي را 

همراه دیگر دوستانش به خوبي انجام مي دهد. حاالدیگر او ورزش کردن را خیلي دوست دارد.
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293 . واثقي،  بهروز . قصه هاي سرزمین من)ادبیات کهن پارسي (: فرار دسته جمعي . تهران: 
ابوعطا، 1390، 24 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: زبان آموزي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، بازنویسي کلیله و دمنه، ادبیات کودکان، تعلیمات اجتماعي

چکيده: داستان کتاب حاضر از باب چهارم »کلیله و دمنه« بازنویسي شده است. فري کبوتري است 
که به قفس کبوترها مي افتد و آن ها را تشویق مي کند که خودشان را از قفس نجات دهند تا زندگي 
آزادي داشته باشند. آن ها همین کار را مي کنند، اما در جایي دیگر، صیادي براي آن ها دانه مي ریزد و 
دوباره گرفتار مي شوند. باز هم فري به آن ها کمك مي کند که دسته جمعي تور را از زمین بلند کنند و 

از دست صیاد نجات یابند.

294 . واثقي، بهروز . قصه هاي سرزمین من )تاریخ ایران باستان (: فرار عاقالنه . تهران: ابوعطا، 
1390، 32 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: تمدن عیالم، آموزش تاریخ، آشور باني پال، جنگ توللیز، جیرفت، شهر سوخته

چکيده: »عیالم« به سرزمیني گفته مي شود که خوزستان، لرستان، پشتکوه و کوه هاي بختیاري را 
دربرمي گرفت و نیرومندترین تمدن تا قبل از ورود آریاییان به شمار مي رفت. تمدن عیالم با حمله ي 
آشور نابود شد. در هفتمین جلد از مجموعه ي حاضر، مخاطبان طي داستاني خیال انگیز ماجراي توطئه ي 
پادشاه عیالمـ  آشور باني پالـ  کشته شدن شاهزادگان عیالمي، و پناه بردن آنان را به پادشاهي آشور 
مي خوانند و ضمن خواندن این داستان، در مورد تصمیم گیري درست تجربه اندوزي آموزش مي بینند. به 
عالوه، آن ها با شهرهاي »جیرفت« و »سوخته«، صنعت گري مردمان این شهرها، نوع پوشش مردمان، 
ساختن امکانات شهري و آباداني توسط آنان، بزرگ ترین خداي عیالم و الهه هاي آن ها، جنگ توللیز 

و شکست عیالمیان در برابر آشوري ها، معبد چغازنبیل، کانال کشي شهر دورانتوش و... آشنا مي شوند.
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295 . برنشتاین، استن و جن . خانواده ي خرس ها: فرزند جديد . سعید  خاکسار . تهران: موزون، 
1390، 32 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، فرزند جدید، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان

چکيده: در کتاب حاضر در قالب داستان خرس ها، کودکان با حضور فرزند جدید در خانواده آشنا 
مي شوند. خرسي کوچولو یك روز که از خواب بیدار مي شود، سر حال نیست و زانو درد و پا درد دارد. 
بابا خرسي علت درد او را کوچك شدن تختش مي داند. از این رو با هم به خارج از خانه مي روند و پدر 
براي او تخت بزرگي مي سازد. خرس کوچولو از پدرش مي پرسد که تخت کوچکش چه مي شود؟ وقتي 
به خانه برمي گردند، مشاهده مي کند که روي تخت یك توله خرس کوچولو خوابیده است و مادرش 

مي گوید: »این خواهر کوچك توست.«

296 . برآبادي، محمود . فرهنگ ترافيك براي كودكان و نوجوانان . تهران: دفتر پژوهشهاي 
فرهنگي، 1389، 136 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: فرهنگ ترافیك، اطالعات عمومي، حمل  و نقل

چکيده: »ترافیك« به زبان ساده یعني جابه جایي انسان و کاال از یك نقطه )مبدأ(به نقطه اي دیگر 
)مقصد(. کتاب حاضر دربرگیرنده ي مطالب گوناگوني درباره ي حمل و نقل و ترافیك به زبان ساده به 
همراه تصویر براي کودکان و نوجوانان است که در هشت فصل با این عنوان ها نگارش یافته است: 
انواع حمل و نقل؛ حمل و نقل در ایران؛ عالئم و تابلوها؛ وسایل کنترل ترافیك؛ تسهیالت و تجهیزات 

ترافیك؛ قوانین و مقررات عبور و مرور؛ محیط زیست و ترافیك.
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297 . بخشعلي زاده، شهرناز . فرهنگ رياضي مدرسه . تهران: محراب قلم، 1390، 124 ص 
قطع: رحلي 

پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع- ریاضي

كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، آموزش ریاضي، فرهنگ ریاضي

چکيده: کتاب حاضر، یك کتاب مرجع است که اطالعات زیادي درباره ي واژگان ریاضي در اختیار 
مخاطبان قرار مي دهد. در این فرهنگ، تعاریف، توضیحات و مثال هاي ریاضي به  صورت الفبایي تنظیم 
شده اند که به مخاطبان کمك مي کنند با سرعت بیش تري آن ها را بیایند. تقریبا تمام واژگان ریاضي 
با واژگان دیگر در این فرهنگ ارتباط دارند. اغلب واژگان این فرهنگ در ارتباط با موضوعاتي هستند 
که در دوره ي ابتدایي آموزش داده مي شوند و مي توانند به درک بیشتر مخاطبان از مفاهیم ریاضي 

کمك کنند.

298 . نجیب، معصومه . فصل ميوه چيني )سوم ابتدايي(. . مشهد: صیانت، 1390، 156 ص 
قطع: رحلي 

پايه ي تحصيلي: سوم
موضوع درسي: عمومي

كلمات كليدي: آموزش ابتدایي، آزمون و تمرین، سوم ابتدایي، کتاب کار

چکيده: »فصل میوه چیني« حاوي تمام درس هاي پایه ي سوم ابتدایي است که با یادآوري نکات 
درسي، تمرین و تکرار آن ها به تثبیت اندوخته هاي دانش  آموزان در پایه ي سوم کمك بسیاري مي کند. 
انواع قالب هاي تمرین عبارت اند از: کامل کردني، جاخالي، تشریحي، وصل کردني، نوشتن داستان 

کوتاه، چهار جوابي، رنگ زدني، و... .
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299 . واندویل، آگنس . دایرئالمعارف کوچك من درباره ي: فصل ها . رویا خوئي . تهران: محراب 
قلم، 1390، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
كلمات كليدي: گردش فصل ها، تغییرات آب و هوا، زندگي موجودات، آموزش جغرافیا

چکيده: مخاطبان در این کتاب به زبان ساده و با مشاهده ي تصاویر رنگي آن، اطالعات مختصر و 
مفیدي درباره ي گردش فصل ها، چگونگي فصل ها در مناطق گوناگون زمین، وضعیت آب و هوا در 
فصل هاي گوناگون در چمنزارهاي آفریقا، باران هاي سیل آسا در آسیا، وضعیت آب و هوا در قطب ها، نوع 

لباس هر فصل و جشن هاي مرسوم در کشورهاي مختلف در هر فصل به دست مي آورند.

300 . وایت  هاوس، پاتریشیا . فعاليت هاي حيوانات: )مجموعه ي 6 جلدي(. مجید عمیق . 
تهران: قدیاني، 1390، 144 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: زندگي حیوان ها، شنا کردن، پریدن، دویدن، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعه ي مجموعه ي شش جلدي حاضر که در یك مجلد چاپ شده است، به 
زبان ساده و آسان و نیز با مشاهده ي تصویرهاي رنگي و جذاب مي توانند اطالعات مختصر و مفیدي 
درباره ي شنا کردن، دویدن، پریدن، حفر کردن، ساختن و چگونگي انجام این اعمال توسط موجودات 
مختلف و نیز اندام هاي حرکتي آن ها آشنا شوند. در پایان هر مبحث پرسش هاي کوتاه، لغت نامه، نمایه 

و جواب پرسش ها آمده است.
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301 . تیلور، باربارا . فکر مى كنيد چرا انسان اختراع مي كند؟ و سؤال هاي ديگري در باره ي 
علوم . وحید کریم دادیان . مشهد: عروج اندیشه، 1390، 28 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: اختراع، پرسش و پاسخ، مشکالت بشر، مخترعان، تعلیمات اجتماعي

چکيده: مخترعان در تالش اند مشکالت بشر را حل کنند. آن ها به نیازهاي انسان توجه مي کنند 
و راه براورده کردن آن ها را مي یابند. ایده هایي که به شکل گیري اختراعي منجر شده اند، از راه هاي 
متفاوت به ذهن مخترعان رسیده اند. مخاطبان با مطالعه ي کتاب حاضر و مشاهده ي تصویرهاي آن با 
اهمیت اختراع آشنا مي شوند و درباره ي نحوه ي اختراع، سال اختراع و مخترعان، اختراعاتي مانند باراني، 
زیپ، یخچال، ني نوشابه، بازي رایانه اي، دستگاه تستر، ماشین هاي اولیه، واکمن و... اطالعات مفیدي 

به دست مي آورند. در پایان کتاب نمایه درج شده است.

302 . گرین وود، رزي . فکر مي كنيد چرا بادها اين قدر خطرناكند؟و سؤال هاي ديگري 
درباره ي بالياي طبيعي . علیرضا کریم دادیان . مشهد: عروج اندیشه، 1390، 32 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: پنجم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: بالیاي طبیعي، صاعقه، باد، طوفان، سیل، آتشفشان

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر، به زبان ساده و با مشاهده ي تصویرهاي رنگي، با انواع 
بالیاي طبیعي هم چون صاعقه، آتش سوزي، طوفان، گردباد، سیل، زلزله، رانش زمین، آتشفشان، 

سونامي و خطرات ناشي از این بالیا آشنا مي شوند.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامهیدرسي 168

303 . استیل، فیلیپ . فکر مي كنيد چرا كشورها پرچم هايشان را برافراشته مي كنند 
وسؤال هاي ديگري در باره ي مردم و مکان ها . سمیه کریم دادیان . مشهد: عروج اندیشه، 

1390، 32 ص 
قطع: رحلي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: تعلیمات اجتماعي، مردم شناسي، فرهنگ ها

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر درباره ي مفهوم کشور، علت برافراشتن پرچم توسط کشورها، 
بزرگ ترین کشور جهان، پرجمعیت ترین کشور جهان، تعداد کشورهاي جهان، مکان ایجاد باغ ها و 
رودخانه ها، قدیمي ترین غذاها، مردماني که صدف، پروانه  و کرم مي خورند، لباس هایي که بدون نخ و 
سوزن درست مي شوند، مکاني که روي درختان شکالت مي روید، مردماني که سوار ماشین برف پیما 

مي شوند و... اطالعاتي مختصر و مفید به دست مي آورند.

304 . ذبیحي، علي ...]ودیگران[. فلسفه براي كودكان . تهران: مؤسسه فرهنگي هنري بشیر 
علم و ادب، 1389، 106 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: پنجم، معلم
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، آموزش فلسفه براي کودکان، تعلیم و تربیت

چکيده: مجموعه ي حاضر شامل 10 داستان است. به زعم نگارنده، این داستان ها نوعي کارگاه تفکر 
هستند که معلمان مي توانند با استفاده از آن ها دانش آموزان را به درک مفاهیم فلسفي عمیق توسط خود 
آنان سوق دهند. بعد از هر داستان، مفاهیم اصلي آن و سپس سؤال هایي مطرح شده اند. دانش آموزان با 

تفکر و اندیشیدن به جواب این سؤال ها مي توانند به درکي عمیق برسند.
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305 . نودینگز، نل . فلسفه ي تعليم و تربيت . علیرضا شواخي...]ودیگران[. اصفهان: نوشته، 
1390، 394 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: کارشناس، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: اندیشه و آراي فلسفي، استدالل فلسفي، تفلسف، تعلیم و تربیت

چکيده: در کتاب حاضر، نویسنده به بررسي اندیشه ها و آراي فلسفي مرتبط با تعلیم و تربیت پرداخته 
است. وي مسائل اساسي تعلیم و تربیت را با روشي فلسفي مطالعه و بررسي مي کند و مخاطب را با 
چرایي و چگونگي تفلسف در این حوزه آشنا مي کند. همچنین با توجه به تمامي شاخه هاي اصلي 
فلسفي، روش استدالل فلسفي در مسائل، قلمرو تعلیم و تربیت در هنر و معنویت را بر خوانندگان 
آشکار مي سازد. محتواي هر بخش به شیوه اي دقیق و عمیق خواننده را به زمینه و بستر تاریخي مسائل 
تعلیم و تربیت وارد مي کند و وي را به متن آنها سوق مي  دهد و جهت گیري هاي فلسفي تربیتي را 
روشن مي سازد. این کتاب براي کارشناسان تعلیم و تربیت و دانشجویان علوم تربیتي به ویژه تکنولوژي 

آموزشي کاربرد دارد.

306 . شاو، رون)رن(. فلسفه در كالس درس: پرورش مهارت هاي فکري دانش آموزان و ایجاد 
انگیزه در آنان براي یادگیري . مراد یاري دهنوي / روح اله حیدري . تهران: آواي نور، 1389، 96 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: پرورش مهارت هاي فکري، آموزش فلسفه، ضرب المثل، علوم تربیتي

چکيده: کتاب حاضر به منظور آموزش فلسفه براي کودکان فراهم آمده است. کتاب متضمن 15 
موضوع یا مضمون کلیدي، از جمله شادي، مهرباني، قدرت، همکاري و... همراه با داستان هاي کوتاه 
اخالقي و پندآموز به عنوان مبنایي براي بحث هاي فلسفي است. پس از هر داستان، سؤال هایي تأمل 
برانگیز درباره ي موضوع آن داستان درج شده است که بحث و گفت وگو درباره ي آن ها، از یك طرف 
باعث پرورش مهارت هاي فکري دانش آموزان مي شود و از طرف دیگر، یك حکمت اخالقيـ  عملي 
به آنان مي آموزد. در پایان هر داستان نیز ضرب المثل هایي از فرهنگ هاي متفاوت آمده اند که به نوعي 

با موضوع هر داستان ارتباط دارند. درباره ي هر ضرب المثل هم تعدادي سؤال مطرح شده است.
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307 . بریجمن، راجر فرانسیس . دایرئالمعارف من درباره ي: فناوري . احسان کاظم/ حمیدرضا 
غالمرضایي . تهران: محراب قلم، 1390، 124 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع- علوم تجربي
كلمات كليدي: فناوري، انرژي، موتورها، گازها، مایعات، آموزش علوم تجربي

چکيده: دایرئالمعارف حاضر براي مطالعه ي کودکان فراهم آمده و شامل هشت مبحث درباره ي 
فناوري، کار کردن با ماشین هاي ساده، موتورها، گازها و مایعات، انرژي، نور و صدا، رایانه و اختراعات 
بشري در آینده است. مطالب کتاب مختصر و مفید و به زبان ساده بیان شده اند و تصویرهاي رنگي 
آن ها را همراهي مي کنند. در این کتاب از مخاطبان خواسته مي شود برخي فعالیت هاي علمي را انجام 
دهند. خودشان را بیازمایند و یا مطالب مربوط به هر مبحث را در صفحات دیگر کتاب که صفحاتشان 
درج شده است، جست وجو کنند. در پایین صفحات سمت راست سؤال و در پایین صفحات سمت چپ 

پاسخ آن درج شده است.

308 . گیبرت)دوگیبرت(، فرانسواز . دایرئالمعارف کوچك من درباره ي: فوتبال . رویا خوئي . تهران: 
محراب قلم، 1390، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع- تربیت بدني
كلمات كليدي: فنون بازي، فوتبال، قوانین بازي فوتبال، ورزش، تربیت بدني

چکيده: کودکان و نوجوانان با مطالعه ي این کتاب و مشاهده ي تصویرهاي رنگي آن، با بازي فوتبال، 
قوانین بازي، زمین بازي، مسابقه ي فوتبال، لباس فوتبال، نقش بازیکنان، پاس دادن و گرفتن، حیله هاي 
بازي و... آشنا مي شوند. در پایان کتاب قهرمانان فوتبال و تیم هاي قهرمان جهان به اختصار معرفي 

مي شوند.
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309 . بهجت، احمد . قصه ي حیوانات در قرآن براي کودکان: فيل ابرهه . تهران: ذکر، 1390، 
12 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: دیني
كلمات كليدي: ابرهه، داستان قرآني، تربیت دیني

چکيده: داستان کتاب حاضر از قرآن گرفته شده است. کودکان در این کتاب مي خوانند که ابرهه، 
پادشاه حبشه، به خانه ي کعبه لشکر مي کشد، اما لشکریانش توسط پرندگان از پاي درمي آیند و شکست 

مي خورند.

310 . واثقي، بهروز . قصه هاي سرزمین من )تاریخ ایران باستان (: قربانيان گودال خدايان . 
تهران: ابوعطا، 1390، 32 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: تمدن سومر، آموزش تاریخ، زیگورات، تعلیمات اجتماعي

چکيده: مخاطبان با مطالعه ي این کتاب و مشاهده ي تصویرهاي آن، طي داستاني تخیلي، ضمن 
آگاهي از تاریخ شکل گیري، آیین ها و قوانین،  اختراعات، انواع رب النوع ها، زیگوارت ها، انواع پوشش و 
جنگ هاي تمدن سومر، مي آموزند که از فرهنگ و اشیاي باستاني کشورشان محافظت کنند و آن ها را 

به راحتي در اختیار بیگانگان قرار ندهند.
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311 . آکسلید، کریس . ماشین هاي بسیار مفید: قرقره ها . احسان کاظم / حمیدرضا غالمرضایي . 
تهران: نسل نو اندیش، 1390، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: پنجم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: ماشین هاي ساده، قرقره ها، آموزش علوم

چکيده: قرقره یکي از قدیمي ترین ماشین هاي ساده در جهان است که بیش از 2500 سال پیش 
اختراع شد. پنجمین جلد از مجموعه ي »ماشین هاي ساده ي بسیار مفید« حاوي مطالبي ساده و کوتاه 
به همراه تصویرهاي رنگي واقعي و بزرگ از قرقره است و شرح مي دهد که قرقره چه کارهایي انجام 
مي دهد، چگونه کار مي کند، در جرثقیل، قایق و خودرو چه کاربردي دارد، و پولي هاي مرتبط به هم 

چه فایده اي دارند.

312 . شیخي،  مژگان . قصه هاي تصويري از بوستان . تهران: قدیاني، 1390، 72 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: بوستان، بازنویسي داستان

چکيده: کتاب حاضر شامل شش داستان به زبان ساده به همراه تصویرهاي رنگي از بوستان سعدي 
است که براي کودکان بازنویسي شده است. روباه بي دست و پا، حاتم طایي و مأمور حاکم، پادشاه 
خرکش، خسیس و سکه هایش، دارا و ندار، و جوان بخشنده، عنوان هاي این داستان ها هستند. مخاطبان 
با خواندن داستان »روباه بي دست و پا« فرا مي گیرند که مدام کار و تالش کنند و بکوشند در عین 

برآوردن نیازهاي خودشان، به دیگر افراد نیازمند نیز یاري برسانند.
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313 . شیخي، مژگان . قصه هاي تصويري از گلستان . تهران: قدیاني، 1390، 72 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: بازنویسي داستان، گلستان، سعدي، آموزش زبان فارسي

چکيده: کتاب حاضر شامل شش داستان بازنویسي شده به زبان ساده و به صورت تصویري از گلستان 
است که براي کودکان نوشته شده است. غالم دریا ندیده، شاهزاده کوتاه قد، نگهبان جوان، درویش 
طمع کار، گدایي که پادشاه شد، و سفر دور و دراز، عنوان هاي این داستان ها هستند. در داستان غالم 
دریا ندیده، مخاطبان با غالمي آشنا مي شوند که به همراه پادشاه به سفر دریایي مي رود. اما نگران غرق 
شدن است و بي تابي مي کند. تا این که پیرمرد کارداني از پادشاه اجازه مي گیرد که غالم را تحت نظر 

خود به دریا بیندازد تا ترسش فرو ریزد و با این تدبیر پیرمرد چاره اندیش، غالم آرام مي گیرد.

314 . حق پرست، نورا . قصه هاي مسجد . مشهد: به نشر، 1390، 24 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم
موضوع درسي: دیني

كلمات كليدي: داستان کوتاه، آموزش دیني، قصه هاي مسجد

چکيده: درجلد اول از مجموعه ي حاضر، چهار داستان کوتاه با موضوعیت مسجد به زبان ساده و به 
همراه تصویرهاي رنگي آورده شده است: »مسجد، خانه ي خداست!«، »مثل گل«، »مکّبر کوچك« 
و »روز جشن« عنوان هاي ا ین داستان ها هستند. در داستان روز جشن، مادر سارا براي او چادر نماز 
گل دار و سفید مي دوزد. چند روز بعد که جشن عبادت آن ها در مسجد برگزار مي شود، خانم مدیر به 
همه ي بچه ها هدیه هایي مي دهد. هدیه ي سارا یك جانماز مخملي سبز است. سارا از دیدن هدیه اش 
بسیار خوشحال مي شود و محکم آن را در آغوش مي فشارد. جانماز سارا هم رنگ کاشي هاي مسجد و 

جانماز مخمل سبز مادربزرگ است.
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315 . اسد زاده عطاري، هما . قصه ي باغ ساعت . تهران: مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین، 
1390، 12 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول و دوم
موضوع درسي: ریاضي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، آموزش مفهوم ساعت، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در این کتاب کودکان به شیوه ي داستاني با مفهوم ساعت، عقربه ها، نیم ساعت، یك ربع، دقیقه، 
ثانیه و چگونگي تبدیل ساعت به دقیقه و دقیقه به ثانیه آشنا مي شوند.

316 . واثقي،  بهروز . قصه هاي سرزمین من)تاریخ ایران باستان(: قلعه ي هفت ديوار . تهران: 
ابوعطا، 1390، 24 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: تاریخ ایران باستان، تاریخ مادها، دیااکو، آموزش تاریخ، قضاوت صحیح

چکيده:  دومین جلد از سلسله کتاب هاي »کاوشگر تاریخ« به داستاني اختصاص دارد درباره ي 
سال هاي آغازین شکل گیري تاریخ مادها. ژوسین و ژوپیکان مأموران فضایي هستند که توسط سفینه ي 
زمان به دوره  ي مادها پرتاب مي شوند. آن ها در این سفر با دوران حکومت دیااکو، بنیان گذار نخستین 
پادشاهي آریایي تبار در ایران، اقتصاد، کشاورزي و رسم و رسوم مردم در دوره ي مادها، شهر هگمتانه، و 
نیز رفتار و منش پادشاه دیااکو آشنا مي شوند. مخاطبان در این کتاب، عالوه بر آشنایي با تاریخ باستان، 

شیوه ي صحیح قضاوت را نیز مي آموزند.
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317 . برنشتاین، استن و جن . خانواده ي خرس ها: قهر و آشتي . سعیدخاکسار . تهران: موزون، 
1390، 32 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، قهر و آشتي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان با خواندن کتاب حاضر با دو خرس کوچك که با هم خواهر و برادرند آشنا مي شوند. 
دو خرس یك روز با هم قهر مي کنند و قهر آن ها باعث مي شود که توي خانه و مدرسه به آن ها اصاًل 
خوش نگذرد. تا این که خرس خواهر با دیدن مجله خواندن مامان خرسي که آن را سر و ته گرفته 
است، خنده اش مي گیرد و دیگران هم شروع به خندیدن مي کنند. بدین گونه، جنگ و دعوا و قهر تمام 

مي شود و آن ها دوباره یکدیگر را بغل مي کنند.

318 . واثقي، بهروز . قصه هاي سرزمین من )تاریخ ایران باستان (: كابوسي كه فرات را به دو 
نيم كرد . تهران: ابوعطا، 1389، 32 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: تمدن بابل، حمورابي، آموزش تاریخ

چکيده: سومین جلد از مجموعه ي »قصه هاي سرزمین من« شامل داستاني است درباره ي تمدن بابل، 
حمورابيـ  پادشاه آن سرزمین، و قوانین اقتصادي، اجتماعي، سیاسي و برخي مراسمي که در تمدن بابل 
در زمان حمورابي رایج بود. در این کتاب سینا و سپهر دو برادر هستند که توسط مهر زماني که در دست 
دارند، به تمدن بابل سفر مي کنند و از نزدیك با تمدن بابل و پادشاه آن جا آشنا مي شوند. به این ترتیب، 
مخاطبان در ضمن مطالعه ي یك داستان تاریخي مي آموزند که به کمك استعدادها و توانایي هاي خود 

مي توانند خودشان را از مشکالت برهانند.
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راهنماي  پژوهش،  و  آموزش  در  اينترنتي  ابزار هاي  كاربرد   . فرهاد  سراجي،   .  319
استفاده از اينترنت براي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و. تهران: آییژ، 1390، 160 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم، مدیر، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: تفکر و پژوهش
كلمات كليدي: اینترنت، وب، ابزارهاي جست وجو، آموزش به کمك رایانه، برنامه هاي رایانه اي

چکيده: این کتاب براساس تجارب مؤلف در تدریس دوره هاي فناوري اطالعات و تعلیم و تربیت 
در پنج فصل تنظیم شده است: در فصل اول درباره ي نحوه ي تلفیق برنامه ي درسي با فناوري هاي 
اینترنتي بحث شده است. در چهار فصل بعدي ابزارهاي اینترنتي و کاربردهاي آموزشي و پژوهشي آن ها 
مطرح شده است. خواننده مي تواند براساس نیاز خود هر یك از این چهار فصل را به طور جداگانه مطالعه 
کند. در واقع، فصل هاي کتاب )به غیر از فصل اول(به صورت مستمر تدوین شده اند. به دلیل مستقل 

بودن فصل ها منابع مورد استفاده براي هر فصل در انتهاي آن ارائه شده است.

320 . چیني،  آرنولد بي . كاربرد تلويزيون در آموزش . محرم آقازاده / علي رؤوف . تهران: 
آییژ، 1390، 160 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: تلویزیون و آموزش وپرورش، علوم تربیتي، فیلم آموزشي، مهارت هاي یادگیري

چکيده: امروزه با گسترش فناوري هاي جدید و ورود این فناوري ها به عرصه ي آموزش، دیگر توقعات 
و سطح انتظارات معلمان و دانش آموزان از شرایط و موقعیت هاي یاددهي و یادگیري مانند گذشته 
نیست. اکثر معلمان بر این باورند که با استفاده از چنین رسانه هایي مي توانند محیط آموزشي خود 
را متنوع و جذاب کنند. استفاده از فیلم هاي آموزشي هم دربردارنده ي امتیازات و فوایدي است. البته 
به کارگیري فیلم هاي آموزشي مهارت هایي را مي طلبد و به ویژه کاربرد آن ها در کالس درس به آمادگي 
معلم و دانش آموزان نیاز دارد. کتاب حاضر در چهار فصل تدوین شده است که عنوان هاي آن ها از این 
قرارند: مهارت فکر کردن، مهارت گوش دادن و بیان کردن؛ مهارت خواندن و نوشتن؛ مهارت درک 

علوم و ریاضیات؛ مهارت درک علوم اجتماعي.
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321 . عابدي، احمد ...]ودیگران[. تکنیك هاي افزایش هوش، دقت، توجه و حافظه ي کودکان: 
برترین  اصفهان:   .)1( و...  ديداري  توجه-حافظه-ادراك  شامل  شناخت:  كارت هاي 

اندیشه، 1390 
قطع: کارت

پايه ي تحصيلي: اول و دوم، معلم
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: بسته ي آموزشي، دقت دیداري، داستان هاي دیداري، تشخیص تصویر

چکيده: سومین شماره از بسته ي آموزشي شامل سه بسته کارت است و والدین و مربیان با کمك 
آن ها مي توانند به تقویت قوه ي ادراک و دقت دیداري، مهارت هاي زباني، درک مطلب، مفهوم سازي 
کالمي، افزایش قدرت توجه، ادراک دیداري و تشخیص بخش هاي مجزاي یك شکل از یکدیگر در 

کودکان پیش دبستاني و ابتدایي خود بپردازند.

322 . عابدي، احمد / شاه میوه، آرزو . تکنیك هاي افزایش هوش، دقت، توجه و حافظه ي کودکان: 
كارت هاي شناخت: شامل توجه- حافظه- ادراك ديداري و... )2(. . اصفهان: برترین 

اندیشه، 1390 
قطع: کارت

پايه ي تحصيلي: اول و دوم، معلم
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: شباهت، تفاوت، سازمان دهي ادراکي، ادراک دیداري، بسته ي آموزشي

چکيده: دومین بسته از کارت هاي آموزشي حاضر شامل سه بسته کارت آموزشي براي کودکان 
تفاوت ها و  با مشاهده ي کارت ها،  یا مربي،  والدین  به کمك  ابتدایي است. آن ها  و  پیش دبستاني 
شباهت ها را تشخیص مي دهند و با وصل کردن نقاط به یکدیگر )کارت هاي فراتریك(، قوه ي ادراک و 

بینایي اش تقویت مي شود. به کمك کارت هاي ماز نیز به پیش بیني و برنامه ریزي مي پردازند.
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323 . عابدي، احمد / شاه میوه، آرزو . تکنیك هاي افزایش هوش، دقت، توجه و حافظه ي کودکان: 
كارت هاي شناخت: شامل توجه- حافظه- ادراك ديداري و... )3(. . اصفهان: برترین 

اندیشه، 1390 
قطع: کارت

پايه ي تحصيلي: اول و دوم، معلم
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: بسته ي آموزشي، اختالالت یادگیري، توجه، حافظه، ادراک دیداري

چکيده: بسته ي آموزشي حاضر در راستاي تقویت مهارت هاي توجه، حافظه و ادراک دیداري کودکان 
پیش دبستاني و ابتدایي فراهم آمده و شامل چهار دسته کارت هاي شناخت با یك عروسك است. 
مؤلفان مدعي هستند، این بسته ي آموزشي در عمل روي کودکان داراي ناتواني هاي یادگیري )اختالل 

خواندن، نوشتن، ریاضي(و کودکان بیش فعال به کار گرفته شده و اثربخشي آن تأیید شده است.

324 . حکیمي، آزاده . كاردستي هاي خالق . تهران: منادي تربیت، 1390، 80 ص 
قطع: وزیري

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم، معلم، والدین
موضوع درسي: هنر

كلمات كليدي: راهنماي آموزش، مواد باطله، بازیافت، کاردستي، آموزش خالقیت

چکيده: ساخت کاردستي باعث توانایي برنامه ریزي، گسترش میدان آگاهي، کسب مهارت هاي عملي، 
برطرف کردن نیازهاي شخصي، درک ارزش کار و زحمت دیگران و فراگیري نحوه ي حفظ و نگه داري 
اشیا مي شود. مربیان، معلمان و والدین مي توانند با مطالعه ي این کتاب و فراهم آوردن مواد مورد 
بازیافت، ساخت انواع کاردستي ها را به کودکان بیاموزند. در کتاب وسایل مورد نیاز معرفي شده اند و 

مراحل ساخت انواع کاردستي آموزش داده مي شود.
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325 . جاهد،  محمدرضا ...]ودیگران[. اندیشه ي خادم: كتاب آموزشي- رياضي سوم دبستان . 
اهواز: مهزیار، 1390، 129 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: سوم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: آموزش ریاضي، پرسش و پاسخ، پایه ي سوم دبستان، تمرین طبقه بندي شده، هندسه

چکيده: کتاب کار حاضر براي درس ریاضي دانش آموزان سال سوم ابتدایي فراهم آمده و شامل 
آموزش ریاضي و تمرین هاي طبقه بندي شده در راستاي مطالب کتاب درسي است. قالب سؤاالت 
به صورت هاي جا خالي، کامل کردني، رسم کردني، حل مسئله ي چندگزینه اي، و... است. تمرین 
عددنویسي، امتحان تفریق، تمرین هاي کیلومتر و متر، تمرین خوب، مفهوم تقسیم، تمرینات اندازه گیري 

مساحت، معرفي استوانه و مفهوم کسر برخي موضوعات کتاب حاضر هستند.

326 . حاج نجف، عبدالمهدي / زیبایي، شهال . اندیشه ي خادم: كتاب آموزشي- كار رياضي 
پنجم دبستان . اهواز: مهزیار، 1390، 164 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: پنجم
موضوع درسي: ریاضي

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، راهنماي آموزشي، سؤال و جواب، کتاب کار، پایه ي پنجم ابتدایي

چکيده:  کتاب حاضر براي مطالعه ي دانش آموزان پایه ي پنجم ابتدایي فراهم آمده و در آن مباحث 
ریاضي آموزش داده مي شود. در ادامه ي هرمبحث سؤاالت مربوط به آن درج شده است. سؤاالت به 
صورت تشریحي و چهار جوابي هستند. عددنویسي، کسرهاي متعارفي، بخش پذیري، اعداد مرکب، 

مساحت، کسر اعشاري، ضرب کسرها، احجام و ... از مباحث کتاب اند.
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327 . زیبایي، شهال / مالحي، زهرا . اندیشه ي خادم: كتاب آموزشي- كار رياضي چهارم 
دبستان . اهواز: مهزیار، 1390، 141 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: چهارم
موضوع درسي: ریاضي

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، سؤال و جواب، پایه ي چهارم ابتدایي پرسش هاي طبقه بندي شده

چکيده:  کتاب حاضر براي درس ریاضي دانش آموزان سال چهارم ابتدایي نوشته شده و حاوي آموزش 
مباحث ریاضي به همراه پرسش هاي تشریحي و چهار جوابي طبقه بندي شده است.

328 . عبدي،  پروین . كتاب امالي كالس اول من )بر اساس معيار هاي ارزش يابي 
توصيفي(.  تهران: دانش آفرین/ رشد اندیشه، 1390، 88 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: اول، معلم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: آموزش فارسي، امال، راهنماي آموزشي، تمرین، بخوانیم و بنویسیم

چکيده: کتاب حاضر براساس کتاب فارسي »بخوانیم و بنویسیم« سال اّول ابتدایي طراحي شده و 
شامل تمرین هایي به منظور آموزش کلمه سازي و جمله بندي است. این تمرین ها در قالب هاي جدا 
کردني، کامل کردني، رنگ زدني، وصل کردني، و... تدوین شده اند و در پایان هر درس، بازخورد توصیفي 

آموزگار و جدول ارزش یابي براي والدین آمده است.
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329 . ابراهیمي، معصومه ...]ودیگران[. كتاب جدول پنجم دبستان: شامل ... . تهران: کانون 
فرهنگي آموزش، 1390، 108 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: پنجم
موضوع درسي: عمومي

كلمات كليدي: بازي و سرگرمي، آزمون و تمرین، جدول آموزشي، آموزش علوم، آموزش ریاضي، 
پنجم ابتدایي

چکيده: کتاب جدول حاضر براي دانش آموزان سال پنجم ابتدایي نگارش یافته و حاوي تمرین هایي 
از درس هاي ریاضي، علوم، بخوانیم و بنویسیم، و علوم اجتماعي است. استفاده از جدول هاي آموزشي 
نوعي آموزش غیرمستقیم به وسیله ي بازي و سرگرمي است که دانش آموزان را به اهدافشان نزدیك 
مي کند. دانش آموزان مي توانند با جواب دادن به سؤال ها و گذاشتن پاسخ آن ها در جدول، جدول را حل 
کنند. یا با استفاده از اطالعات گذاشته شده در جدول، به شیوه هاي متفاوت به پاسخ مورد نظر برسند.

330 . ابراهیمي، معصومه ...]ودیگران[. كتاب جدول چهارم دبستان شامل دروس رياضي، 
علوم ... . تهران: کانون فرهنگي آموزش، 1390، 88 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: چهارم
موضوع درسي: عمومي

كلمات كليدي: چهارم ابتدایي، آزمون و تمرین، جدول آموزشي، بازي و سرگرمي

چکيده:  این کتاب براي مطالعه ي دانش آموزان پایه ي چهارم ابتدایي تدوین شده و حاوي سؤال هایي 
باید در  پاسخ آن ها  اجتماعي است که  تعلیمات  و  بنویسیم  و  از درس هاي ریاضي، علوم، بخوانیم 
جدول هاي متفاوت قرار داده شوند. یا این که حروف مندرج در جدول باید کنار هم چیده شوند تا پاسخ ها 
روشن شوند. جدول هاي طراحي شده به دانش آموزان فرصت مي دهند که از حل مسئله لذت ببرند و 
به تجزیه و تحلیل مطالب درسي بپردازند. آن ها مي توانند با توجه به رویکرد جدید ارزش یابي توصیفي، 

به ارزیابي عملکرد خویش نیز بپردازند.
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331 . لشکري، معصومه/  داروغکي، جواد . كتاب جدول دوم دبستان: شامل ... . تهران: کانون 
فرهنگي آموزش، 1390، 68 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: دوم

موضوع درسي: عمومي
كلمات كليدي: آموزش ابتدایي، آزمون و تمرین، جدول تمرین، ارزش یابي توصیفي

چکيده: این کتاب جدول تمرین، براي دانش آموزان پایه ي دوم ابتدایي نوشته شده و شامل تمرین هایي 
از درس هاي ریاضي، علوم و بخوانیم و بنویسیم است که باید در قالب جدول هاي متفاوت پاسخ داده 
شوند. به زعم نگارندگان کتاب، جدول هاي آن به دانش آموزان فرصت مي دهند که از حل مسئله لذت 
ببرند و به تجزیه و تحلیل مطالب درسي بپردازند و با توجه به رویکرد جدید ارزش یابي توصیفي، خود 

به ارزیابي عملکرد خویش بنشینند.

332 . ابراهیمي، معصومه ...]ودیگران[. كتاب جدول سوم دبستان: شامل ... . تهران: کانون 
فرهنگي آموزش، 1390، 68 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: سوم

موضوع درسي: عمومي
كلمات كليدي: آزمون و تمرین، سوم ابتدایي، بازي و سرگرمي، جدول آموزشي

چکيده: کتاب حاضر براي دانش آموزان پایه ي سوم ابتدایي تهیه شده و حاوي سؤاالتي از درس 
ریاضي، علوم، بخوانیم و بنویسیم و تعلیمات اجتماعي است که باید جواب آن ها را در جدول هاي 
متفاوت قرار دهند. به زعم مؤلفان، جدول هاي طراحي شده به دانش آموزان فرصت مي دهند که از حل 
مسئله لذت ببرند و به تجزیه و تحلیل مطالب درسي بپردازند آن ها مي توانند با توجه به رویکرد جدید 
ارزش یابي توصیفي، به ارزیابي عملکرد خویش نیز بپردازند. تنوع در ارائه ي تکالیف نوین، یادگیري 
عمیق تر و آموزش غیرمستقیم، تقویت مهارت تفکر، متفاوت بودن طرح سؤال و دادن پاسخ به وسیله ي 
جدول، تکرار و تمرین مطلب درسي و رساندن اطالعات به صورت یك جا به دانش  آموزان، از اهداف 

تألیف این کتاب بوده است.
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333 . مقبلي مهني، معصومه . كتاب كار بخوانيم و بنويسيم پايه ي اول ... . کرمان: خدمات 
فرهنگي کرمان، 1390، 150 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: اول

موضوع درسي: زبان آموزي
كلمات كليدي: آموزش فارسي، خواندن و نوشتن، مهارت هاي حرکتي، جهت یابي

چکيده: کتاب کار حاضر براي درس »بخوانیم ـ بنویسیم« دانش آموزان سال اول ابتدایي فراهم 
آمده و ویژه ي دانش آموزان اول ابتدایي عادي و اول ابتدایي با نیازهاي ویژه )هوش پهر طبیعي و 
باالتر از طبیعي(است. تمرینات کتاب به منظور باالبردن ادراک بینایي و تقویت مهارت هاي حرکتي 
انواع قالب هاي  به دشوار تنظیم شده اند. سؤاالت در  از ساده  و جهت یابي، به صورت سرگرمي و 

رنگ کردني، وصل کردني، نوشتني، ادامه دادني، کامل کردني، بخش کردني و... عرضه شده اند.

334 . گیتي نژاد، زهرا . كتاب كار بخوانيم و بنويسيم پنجم دبستان . تهران: سایه سخن، 
1390، 96 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: پنجم

موضوع درسي: زبان آموزي
كلمات كليدي: بخوانیم و بنویسیم، آموزش فارسي، آزمون، مهارت هاي نوشتاري

چکيده: کتاب کار حاضر در راستاي کتاب »بخوانیم و بنویسیم« پنجم دبستان فراهم آمده و شامل 
فعالیت هایي به منظور تقویت برخي از نکات زباني هم چون کلمات مرکب، مترادف، متضاد، هم خانواده، 
و نیز نهاد و گزاره و... است. جست وجوي کلمه ها، خودت را ارزیابي کن، سؤاالت چهار گزینه اي به 
همراه پاسخ نامه، نمودارهاي »ِون« به منظور تشخیص و توضیح شباهت ها و تفاوت ها، و تمرین هایي به 
منظور تقویت برخي مهارت هاي نوشتاري، دیداري و... از جمله مطالب کتاب حاضر هستند. مصاحبه اي 

با دکتر قیصر امین پور مطلب دیگري است که در کتاب درج شده است.
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335 . مظلوم شایان، مهدي . كتاب كار بسته ي مديريت كالسي، علوم تجربي پنجم 
دبستان . تهران: مرآت دانش، 1390، 256 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: پنجم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، آزمون و تمرین، آزمون تیمز، پایه ي پنجم دوره ي ابتدایي

چکيده: »کتاب کار« مجموعه اي از فعالیت هاي متنوع و برگرفته از اهداف آموزشي کتاب درسي است 
که براي تکمیل فرایند یادگیري و تعمیق مطالب آموزشي مورد استفاده قرار مي گیرد. کتاب کار حاضر 
براي درس علوم دانش آموزان پنجم ابتدایي فراهم آمده و شامل انواع سؤاالت در قالب هاي جاي خالي، 
پرسش هاي دوپاسخي، من چیستم، جدول، وصل کردني، تشریحي، غلط یابي علمي، و نیز سؤاالتي 
از آزمون هاي بین المللي TIMSS به همراه نکات جالب علمي در حاشیه ي صفحات است. ساختمان 
مواد، تغییرات مواد، ماشین ها، نور و رنگ، تاریخچه ي زمین، جان داران ساده و دستگاه عصبي از جمله 

مباحث کتاب هستند.

336 . دارابي، مهرانگیز/  مجیري، نادره . كتاب كار رياضي: رياضي دان كوچك اول دبستان 
شامل تمرين هاي هماهنگ با كتاب درسي ... . تهران: کانون فرهنگي آموزش، 1390، 

112 ص 
قطع: رحلي 

پايه ي تحصيلي: اول
موضوع درسي: ریاضي

كلمات كليدي: کتاب کار، آموزش ریاضي، تمرین، آموزش ابتدایي

چکيده: کتاب کار حاضر به همراه سي دي آموزشي آن، براي درس ریاضي دانش آموزان سال اول 
ابتدایي، هماهنگ با کتاب درسي سال 1390، فراهم آمده و شامل تمرین هایي در قالب رنگ کردني، 
وصل کردني، جداکردني، کامل کردني، نوشتني و... است. هدف از انجام این تمرین ها کسب مهارت در 
شناخت اختالف ها، الگویابي، کسب مهارت در شمارش و ترکیب دو مجموعه، تشخیص تعداد اعضاي 

یك مجموعه، مفهوم تقارن، مقایسه ي مجموعه ها، دسته بندي کردن و... بوده است.



185دورهيآموزشابتدايي14

337 . رضانیا، مریم . كتاب كار نقاشي: 40 تمرين براي پرورش خالقيت كودكان . 
تهران: منادي تربیت، 1389، 100 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: هنر
كلمات كليدي: پرورش خالقیت، نقاشي، کتاب کار، آموزش هنر

چکيده: کتاب کار دوزبانه ي حاضر )فارسي- انگلیسي(به منظور پرورش خالقیت کودکان تهیه شده و 
داراي 40 تمرین نقاشي است. در هر تمرین موضوع، تاریخ و هدف مشخص شده و در پایین صفحه، 
مؤلف مخاطب را راهنمایي کرده است که نقاشي مورد نظر را داخل کادر موجود بکشد. اهدافي که 
در این نقاشي ها دنبال مي شوند عبارت اند از: پرورش قدرت تجسم و نوآوري، ایجاد دقت، آشنایي با 
اشکال هندسي، پرورش ذهن، آموزش رنگ ها، آشنایي با خانه هاي قدیمي و آداب و رسوم سنتي و... .

338 . داودي، خسرو . كتاب كار و تمرين رياضي اول دبستان . تهران: فائق/ مبتکران، 
1390، 129 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: اول

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، سؤال و تمرین، کتاب کار، آموزش ریاضي

چکيده: کتاب کار حاضر براي درس ریاضي دانش آموزان پایه ي اول ابتدایي نگارش یافته و شامل 
فعالیت و تمرین در 25 درس است. قسمت فعالیت ها در کالس درس و توسط معلم انجام مي شود؛ 
هرچند که برخي فعالیت ها را الزم است دانش آموزان انجام دهند و کامل کنند که با راهنمایي معلم 
صورت مي گیرد. در انجام فعالیت ها استفاده از وسایلي چون چینه، مهره، دکمه هاي رنگي و... پیشنهاد 
شده است. تمرین هایي هم براي تثبیت یادگیري در منزل براي دانش آموزان پیش  بیني شده اند که به 
کمك اولیا انجام مي شوند. براي قسمت هایي که الزم است دانش آموز تکمیل کند و عدد یا عبارتي 

بنویسد، نوع قلم متفاوتي انتخاب شده است تا تشخیص آن ها ساده تر شود.
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339 . وایت هاوس،  پاتریشیا . فعالیت هاي حیوانات: كدام يکي ها مي توانند بپرند؟ . مجید عمیق . 
تهران: قدیاني، 1390، 24 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: اول و دوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: پرواز حیوانات، عادات و رفتار حیوانات، آموزش علوم تجربي، پریدن انسان

چکيده: دومین شماره از مجموعه ي »فعالیت هاي حیوانات« شامل مفهوم پریدن، چگونه پریدن، 
پریدن حیوانات کوچك و بزرگ، نقش پاهاي پره دار برخي حیوانات در پریدن، چگونه پریدن حشرات، 
پریدن ماشین هاي فنردار، ربات، پریدن انسان و... پرسش هاي کوتاه درباره ي پریدن، لغت نامه و نمایه، 

صفحات پایاني کتاب را به خود اختصاص داده است.

340 . وایت هاوس، پاتریشیا . فعالیت هاي حیوانات: كدام يکي ها مي توانند بدوند؟ . مجید 
عمیق . تهران: قدیاني، 1390، 24 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: اول و دوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: دویدن، زندگي حیوانات، آموزش علوم تجربي

برخي  دویدن  چگونه  کودکان  حیوانات«  »فعالیت هاي  مجموعه ي  از  جلد  چهارمین  در  چکيده: 
پرندگان، حیوانات کوچك، حیوانات بزرگ، حیوانات سم دار، انسان ها، و... به کمك تصویرهاي رنگي 

آشنا مي شوند. در پایان کتاب پرسش هایي درباره ي دویدن، لغت نامه و نمایه درج شده است.
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341 . وایت هاوس، پاتریشیا . فعالیت هاي حیوانات: كدام يکي ها مي توانند بسازند؟ . مجید 
عمیق . تهران: قدیاني، 1390، 24 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: اول و دوم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: خانه سازي، زندگي حیوانات، عادات و رفتار حیوانات، النه سازي، آموزش علوم تجربي

چکيده: در این کتاب، کودکان پیش دبستاني و دانش آموزان سال هاي اول و دوم دبستان با مفهوم 
ساختن، النه سازي حیوانات، حشرات و پرندگان، و نوع موادي که در النه سازي از آن ها استفاده مي شود، 
و نیز مصالح ساختماني و خانه سازي انسان ها به زبان ساده و به همراه تصویر آشنا مي شوند. در پایان 

کتاب پرسش هاي کوتاه، لغت نامه و نمایه درج شده است.

342 . وایت هاوس، پاتریشیا . فعالیت هاي حیوانات: كدام يکي ها مي توانند شنا كنند؟ . مجید 
عمیق . تهران: قدیاني، 1390، 24 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: اول و دوم
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: زندگي حیوانات، شنا، عادات و رفتار حیوانات، آموزش علوم تجربي

چکيده: در یکمین شماره از مجموعه ي حاضر، کودکان پیش دبستاني و دانش آموزان سال هاي اول 
و دوم ابتدایي با مفهوم شناکردن، حیوانات و پرندگان و حشرات شناگر، اندام هاي حرکتي شنا و باله ها، 
ماشین هاي شناگر و نیز چگونه شنا کردن انسان آشنا مي شوند. کتاب داراي تصویرهاي رنگي است و 

در پایان آن، پرسش هایي در مورد شنا، لغت نامه و نمایه درج شده است.
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343 . اماني، احمد . دوستت دارم ایران: كردستان . تهران: مدرسه، 1389، 94 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: استان کردستان، تاریخ و فرهنگ ایران، آموزش جغرافیا

چکيده:  به منظور آشنایي کودکان با استان کردستان، کتاب حاضر در چهار بخش به طور مختصر 
و مفید اطالعاتي درباره ي طبیعت، آب و هوا، سدها و دریاچه ها، جانوران، آثار تاریخي، زبان و ادبیات، 
و  برخي شاعران  و  آیین ها  کرد،  مردان  و  زنان  لباس مخصوص  بازي ها،  ضرب المثل ها، موسیقي، 

نویسندگان، و نیز کشاورزي و دام داري منطقه ي کردستان به همراه تصاویري ارائه داده است.

344 . مارش، جیمز . حفظ محیط زیست: كره ي زمين در خطر است . نیلوفر مهدیان . تهران: 
فني ایران، 1390، 32 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: محیط زیست، حفاظت از زمین، انقراض، باران اسیدي، الیه ي ازون

چکيده: زمین در خطر است. تغییرات اقلیمي روز به روز بیشتر مي شوند و مسئله ي گرم شدن زمین 
جدي تر مي شود. هر روز اخباري درباره ي شکاف الیه ي ازون، باران هاي اسیدي، تمام شدن منابع 
انرژي، مشکل زباله، از میان رفتن جنگل هاي باراني، آلودگي دریا، خاک، و در معرض انقراض قرار 
گرفتن گونه هایي از موجودات زنده مي شنویم. مخاطبان با مطالعه ي کتاب حاضر با عواملي که کره زمین 

را به خطر مي اندازند و راه هایي براي مبارزه با آن ها آشنا مي شوند.



189دورهيآموزشابتدايي14

345 . سیمن، رزي سوتو . کشف فصل هاي سال: كشف بهار )بهار محور يادگيري(آموزش 
علوم از راه سرگرمي )به روش اكتشافي و مشاركت فعال(براي كودكان . حسن نصیرنیا . 

تهران: مدرسه، 1390، 59 ص 
قطع: رحلي 

پايه ي تحصيلي: اول
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: آموزش علوم، فصل بهار، روش اکتشافي، راهنماي آموزشي

چکيده: مشاهده ي تغییرات بهار، هم چون رشد گیاهان، وزش باد و حرکت ابرها، تولید رنگین کمان، 
آموختن درباره ي جانوران، کشف بهار از طریق حس ها و نیز کشف بهار از طریق هنر، مطالبي هستند 
که در این کتاب به »روش اکتشافي« آموزش داده مي شوند. مخاطبان کتاب کودکان، مربیان و معلمان 

پیش دبستاني و دبستاني هستند.

346 . سیمن، رزي سوتو . کشف فصل هاي سال: كشف پاييز )پاييز محور يادگيري(آموزش 
علوم از راه سرگرمي )به روش اكتشافي و مشاركت فعال(. حسن نصیرنیا . تهران: مدرسه، 

1390، 51 ص 
قطع: رحلي 

پايه ي تحصيلي: اول
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، فصل پاییز، آموزش علوم تجربي، روش اکتشافي

چکيده: پاییز فصلي سرشار از تغیرات است. کودکان در این کتاب، از طریق فعالیت هاي عملي، 
تغییرات درختان را در فصل پاییز جست وجو مي کنند، میوه ها و سبزي هایي را که در پاییز برداشت 
شده اند، کشف مي کنند، و مطالبي درباره ي گل ها و حشره ها مي آموزند. آموزش مطالب در کتاب به 

»روش اکتشافي« است.
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)تابستان محور  تابستان  كشف فصل هاي سال: كشف   . سوتو  رزي  سیمن،   .  347
يادگيري(آموزش علوم از راه سرگرمي )به روش اكتشافي و مشاركت فعال(براي 

كودكان . حسن نصیرنیا . تهران: مدرسه، 1390، 55 ص 
قطع: رحلي 

پايه ي تحصيلي: اول
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: تابستان، آموزش علوم، کشف، راهنماي آموزش

چکيده: در این کتاب آموزش علوم به روش اکتشافي انجام مي گیرد. روش اکتشافي به شیوه اي از 
تدریس و یادگیري گفته مي شود که کودک براساس راهنماي خاص معلم یا مربي، مفهوم یا مسئله اي 
را به طور انفرادي مطالعه و بررسي مي کند و مورد آزمایش قرار مي دهد. نویسنده در این کتاب به 
کودکان کمك مي کند تا برخي تغییرات فصل هیجان انگیز تابستان را کشف کنند، درباره ي گیاهان، 
حشرات و جانوران مطالبي بیاموزند، در فعالیت هاي جسمي که سبب کاربرد بیشتر مهارت هاي حرکتي 

آنان مي شود، مشارکت کنند، و از طریق بهره گیري از هنر از تابستان لذت ببرند.

348 . سیمن، رزي سوتو . کشف فصل هاي سال: كشف زمستان )زمستان محور يادگيري(
آموزش علوم از راه سرگرمي )به روش اكتشافي و مشاركت فعال(براي كودكان . 

حسن نصیرنیا . تهران: مدرسه، 1390، 52 ص 
قطع: رحلي 

پايه ي تحصيلي: اول
موضوع درسي: علوم تجربي

كلمات كليدي: آموزش علوم، زمستان، کشف، آموزش مهارت ها

چکيده:  کودکان با مطالعه ي این کتاب و انجام فعالیت هاي آن مي توانند برخي تغییرات فصل زمستان 
را کشف کنند، اطالعات و دانسته هاي خود را با اعضاي خانواده در میان بگذارند و نحوه ي استفاده از 
مهارت هایي را که به تازگي در این کتاب آموخته اند، به دیگران نیز بیاموزند. در روش اکتشافي، کودک 
براساس راهنمایي خاص معلم یا مربي، مفهوم یا مسئله اي را به طور انفرادي مطالعه و بررسي مي کند 
و مورد آزمایش قرار مي دهد. سپس از اطالعات به دست آمده نتیجه مي گیرد و مي کوشد به استنباط 

کلي برسد.
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349 . شاو، رن)رون(. زندگي مثبت: كالس آموزش فلسفه: بهبود مهارت هاي تفکر و انگیزه ي 
یادگیري . احسان کاظمي و ..]دیگران[. تهران: ابوعطا، 1390، 112 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: آموزش فلسفه، پرورش مهارت هاي فکري، ضرب المثل، علوم تربیتي

چکيده: کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي »زندگي مثبت«، شامل آموزش فلسفه براي کودکان و 
نوجوانان است. در کتاب با استفاده از حکایت هاي کوتاه، شیرین و خواندني، آموزه هاي مهم زندگي به 
کودکان منتقل مي شود و در ادامه با استفاده از پرسش هاي کلیدي و ضرب المثل هایي از فرهنگ هاي 
ملل گوناگون، ذهن کودکان فعال و به چالش کشیده مي شود. مربیان، معلمان و اولیا نیز مخاطبان 

این کتاب هستند.

350 . اکبري،  محمد . كالس خو بي ها . تهران: مدرسه، 1390، 28 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم
موضوع درسي: دیني

كلمات كليدي: داستان دیني، واقعه ي کربال، آموزش مذهبي

چکيده: در این کتاب دانش آموزي نو قلم با زباني ساده و صمیمي مخاطبان خود را کاروان امام 
حسین)ع(همراه مي کند، به کربال مي برد و شهادت سیدالشهدا و یارانش را توصیف مي کند.
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351 . وردریك، الیزابت . مهارت هاي اجتماعي در کودکان: كلمه ها براي اذيت كردن نيستند! 
. افسانه طباطبائي . تهران: چکه / شهر قلم، 1390، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: مهارت هاي اجتماعي، ارتباط با دیگران، واژه آموزي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در این کتاب کودکان با ارزش و اهمیت کلمات و جمله ها آشنا مي شوند و در مي یابند که براي 
داشتن ارتباط خوب و موفق الزم است از کلمات و جمله هاي خوب استفاده کنند و کلمه هایي را که 

موجب آزار دیگران مي شوند، به کار نبرند.

352 . کوالي،  جوي . سالمت اجتماعي کودکان: كمك به ديگران . سعیده عاقلتر . تهران: عروج 
اندیشه، 1390، 16 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: یاریگري، آموزش مهارت هاي زندگي، همکاري در خانواده، آموزش کودکان

چکيده: در کتاب حاضر به زبان ساده و با جمالت کوتاه فارسي و انگلیسي، همکاري در خانواده به 
کودکان آموزش داده مي شود. آن ها مي توانند در آب دادن باغچه، جمع کردن برگ هاي خشك، مرتب 

کردن تخت خواب، گذاشتن وسایل سرجایشان و... به پدر و مادرشان در خانه کمك کنند.
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353 . برنشتاین، استن و جن . خانواده ي خرس ها: كمك به ديگران . سعید خاکسار . تهران: 
موزون، 1390، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، کمك به دیگران، آموزش مهارت هاي زندگي

راهي  دنبال  مامان خرسي  آشنا مي شوند.  با خانواده ي خرس ها  چکيده: در داستان حاضر کودکان 
مي گردد تا به توله هایش کمك به دیگران را بیاموزد. او به یاد خانم مك گریز پیر و بیوه مي افتد که در 
نزدیکي آن ها زندگي مي کند. مامان خرسي کمك به خانم  مك گریز را از فروشگاه هنگام خرید شروع 
مي کند. بعد توله ها به خانم مك گریز کمك مي کنند تا اتاق زیر شیرواني اش را مرتب کند. هرچند که 
خانم مك گریز پیشنهاد مي کند، در قبال این کار به توله ها پول بدهد، اما مادر خرسي قبول نمي کند. 

البته آن ها مي توانند از خانم مك گریز هدیه قبول کنند.

354 . دوگیبرت، فرانسواز . دایرئالمعارف کوچك من درباره ي: كنار دريا . رویا خوئي . تهران: 
محراب قلم، 1390، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: دوم و سوم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
كلمات كليدي: ساحل دریا، جانوران دریایي، ایجاد موج، دریانوردي، آموزش جغرافیا

چکيده: مخاطبان با مطالعه ي این کتاب به زبان ساده و با مشاهده ي تصاویر رنگي آن، اطالعات 
مختصر و مفیدي درباره ي ساحل، جزر و مد دریا، ایجاد امواج، موجودات دریایي، ساختمان بدني برخي 
موجودات دریایي، حوضچه هاي کوچك آب شور، تپه هاي ماسه اي، چمن ساحلي، دریانوردان، کشتي ها، 
فانوس هاي دریایي و... به دست مي آورند. در پایان کتاب، برتري هاي برخي از موجودات دریایي نسبت 

به دیگر موجودات درج شده است.
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355 . دایي زاده، مهناز . كوروش مؤسس حقوق بشر . تهران: نسل نو اندیش، 1390، 24 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم، معلم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: کوروش، داستان تاریخي، هخامنشیان، حقوق بشر، آموزش تاریخ

چکيده: کتاب مصور حاضر، به منظور آشنایي کودکان با کوروش- مؤسس سلسله ي هخامنشیان- 
قوم پارس، تولد و زندگي کوروش، رفتار کوروش با بزرگان و مغلوب شدگان، احترام کوروش به ادیان 
مختلف، و منشور حقوق بشر که توسط کوروش نوشته شده، نگارش یافته است. مطالب به شیوه ي 

داستاني و به صورت مختصر و موجز ارائه شده اند.

356 . واالیي، علي اکبر . كوه بخشنده ي زندگي . تهران: منادي تربیت، 1389، 52 ص 
قطع: وزیري

پايه ي تحصيلي: پنجم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: بازنویسي داستان، منطق الطیر، عطار نیشابوري، آموزش فارسي

چکيده: »منطق الطیر« عطاّر نیشابوري )شاعر و عارف بزرگ قرن ششم هـ .ق(از جمله ي مشهورترین 
آثار ادبي و عرفاني زبان فارسي است. بسیاري از مفاهیم عالي عرفاني و اخالقي در این کتاب به شکل 
قصه و زبان شعر بیان شده اند. در کتاب حاضر، سه داستان از داستان هاي منطق الطیر عّطار به نام هاي 
»مجاهد«، »کوه بخشنده« و »قصر زرنگار« به زبان ساده به همراه تصویر براي کودکان بازنویسي 

شده است.
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357 . راستي، مجید . ت مثل تاریخ: كوه سنگي و داريوش بزرگ . تهران: مدرسه، 1390، 
24 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: داریوش اول، کوه سنگي، بردیاي دروغین، سلسله ي هخامنشیان

چکيده:  پدر داریوش، ویشتاسب، در زمان کوروش والي سرزمین پارس و در زمان کمبوجیه، والي 
پارت )خراسان(بود. داریوش پس از این که به دستور کمبوجیه، پادشاه دروغین به نام گئومات ُمغ را 
از بین برد، در سال 522 پیش از میالد به پادشاهي رسید. او در طول 36 سال پادشاهي، کارهاي 
بسیاري انجام داد. در کتاب حاضر به زبان ساده و داستاني چگونگي به پادشاهي رسیدن داریوش اول، 
کشتن بردیاي دروغین، آرام کردن شورش ها توسط داریوش، تسخیر بابل و کارهاي دیگر این پادشاه 
هخامنشي به تصویر کشیده شده است. گفتني است سخنان این پادشاه توسط کنده کاران با قلم هاي 

آهنین در کوه سنگي نقش بسته است.

358 . دوگیبرت ،فرانسواز . دایرئالمعارف کوچك من درباره ي: كوهستان . رویا خوئي . تهران: 
محراب قلم، 1390، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا چهارم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
كلمات كليدي: کوه ها، درختان کوهستان، کوه نوردي، حیوانات کوهستان، آب و هواي کوهستان

چکيده: کودکان با مطالعه ي این دایرئالمعارف کوچك و مشاهده ي تصویرهاي رنگي آن اطالعاتي 
درباره ي کوه ها، درختان کوهستاني، حیوانات کوهستاني، هواي کوهستان در فصل هاي گوناگون سال، 
بازي هایي که روي برف هاي کوهستان انجام مي شوند، کوه هاي جهان و... به دست مي آورند. در پایان 

کتاب توانایي باالي برخي حیوانات نسبت به حیوانات دیگر ذکر شده است.
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359 . فتاحي، حسین . قصه هاي تصویري از شاهنامه: كيخسرو . تهران: قدیاني، 1390، 12 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: شاهنامه، بازنویسي داستان، آموزش ادبیات فارسي، ادبیات کودکان

چکيده: یازدهمین جلد از مجموعه ي »قصه هاي تصویري از شاهنامه« به بازنویسي داستاني از 
شاهنامه به زبان ساده به صورت مصور و رنگي براي کودکان اختصاص دارد. درباره ي کیخسرو، فرزند 
سیاوش است که بعد از کشته شدن سیاوش، توسط چوپاني بزرگ مي شود. کیخسرو بعد از مدتي نزد 

مادرش فرنگیس برمي گردد و به کمك پیران، جانشین افراسیاب مي شود.

360 . صفاري، زهرا . گرامي . تهران: نسل نو اندیش، 1389، 28 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: شاهنامه، بازنویسي داستان

چکيده: کتاب حاضر به بازنویسي داستاني از شاهنامه ي فردوسي براي کودکان به زبان ساده، به همراه 
تصویرهاي رنگي اختصاص دارد. نبردي که در این کتاب به تصویر کشیده، مربوط به زمان پادشاهي 
گشتاسب است. در این زمان که ایرانیان به دین زرتشت تمایل پیدا کرده و آن را به عنوان دین رسمي 
خود پذیرفته بودند، دو پهلوان از سوي پادشاه توران نزد ایرانیان مي آیند و از آن ها مي خواهند که به 
دستور شاه، دست از آیین خود بردارند. ایرانیان مقاومت مي کنند و نبردي سخت بین ایرانیان و تورانیان 
در مي گیرد و چند تن از پهلوانان ایراني، از جمله گرامي- فرزند جاماسپ وزیر- نیز کشته مي شود، اما 

سرانجام ایرانیان در این نبرد به پیروزي مي رسند.
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361 . حاج بابایي، مرتضي . گربه ي آرش تپلو . تهران: ما و شما، 1390، 12 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: آموزش با شعر، تغذیه ي سالم، رشد و نمو، داستان آموزشي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در این کتاب به زبان شعر و داستان اهمیت و ارزش تغذیه ي سالم در رشد و نمو کودکان 
بررسي مي شود. آن ها با گربه ي آرش آشنا مي شوند که بسیار سالم است و سعي مي کند غذاهاي سالم 

و مقوي بخورد.

362 . وارینگ، جف . گربه ي كنجکاو و پرنده: کتابي درباره ي الکتریسیته . رضوانه سیدعلي . 
تهران: مدرسه، 1389، 32 ص 

قطع: بیاضی 
پايه ي تحصيلي: سوم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: داستان علمي، برق، الکتریسیته، آموزش علوم تجربي

چکيده:  کتاب حاضر به همراه تصویرهاي رنگي به منظور آشنایي کودکان با الکتریسیته، انتقال 
الکتریسیته، انواع باتري، سیم هاي برق، توربین هاي بادي و چگونگي حرکت آن ها، و راه هاي تولید 

الکتریسیته به زبان داستاني نگارش یافته است. در پایان کتاب نمایه درج شده است.
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363 . واندویل ،آگنس . دایرئالمعارف کوچك من درباره ي: گرگ ها . رویا خوئي . تهران: محراب 
قلم، 1390، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع- علوم تجربي
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، زندگي، گرگ ها، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعه ي این کتاب و مشاهده ي تصویرهاي رنگي آن با رفتارها، اندام ها، نحوه ي 
تغذیه، محل زندگي، چگونگي شکار، تولیدمثل، تشکیل خانواده، انواع و خویشاوندان گرگ ها آشنا 
مي شوند. در پایان کتاب اطالعات مختصري درباره ي سگ ها و نیز برخي توانایي هاي گرگ ها درج 

شده است.

364 . پور حسیني، سیدعلي . قصه هاي حیوانات قراني: گوسفندها و باغ انگور . تهران: عروج 
اندیشه، 1390، 12 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا چهارم

موضوع درسي: دیني
كلمات كليدي: داستان قرآني، تربیت دیني، حضرت داود )ع(

چکيده: داستان کتاب حاضر از قرآن گرفته شده است. کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر با گله ي 
گوسفنداني آشنا مي شوند که یك روز به دلیل بیمار شدن چوپانشان، در طویله را مي شکنند، به باغ 
انگوري وارد مي شوند و درختان انگور را خراب مي کنند. صاحب باغ گوسفندان را به باد کتك مي گیرد 

و آن ها شکایت خود را نزد حضرت داوود )ع(مي برند که اینك حاکم شهر است....



199دورهيآموزشابتدايي14

365 . شیخي، مژگان . قصه هاي تصویري از کلیله و دمنه: الك پشتي در آسمان . تهران: قدیاني، 
1390، 12 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: کلیله و دمنه، بازنویسي داستان، آموزش زبان فارسي، ادبیات کودکان

چکيده: هشتمین جلد از مجموعه ي قصه  هاي تصویري از کلیله و دمنه، به بازنویسي داستاني از کلیله 
و دمنه به زبان ساده و به صورت مصور و رنگي براي کودکان اختصاص دارد. مخاطبان با مطالعه ي 
کتاب حاضر یاد مي گیرند که هیچ کاري را بي موقع انجام ندهند، چراکه برایشان گرفتاري به بار مي آورد.

366 . برنشتاین،  استین و جن . خانواده ي خرس ها: ماجراي تکاليف . سعید خاکسار . تهران: 
موزون، 1390، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: خرس، داستان، تکالیف مدرسه

چکيده: کودکان با مطالعه ي داستان کتاب حاضر با خرس برادري آشنا مي شوند که تکالیفش را به 
خوبي انجام نداده است و از طرف مدرسه نامه اي به ولي او فرستاده اند. اما خرس برادر نامه را به آن ها 
نشان نداده است تا این که بوي بد کوله پشتي خرس برادر همه چیز را آشکار مي کند. پدر و مادر سراغ 
خرس برادر مي روند و از او مي خواهند که بازي کردن را کنار بگذارد و تکالیفش را انجام دهد. از آن 
طرف از اداره ي مالیات هم نامه اي براي پدر مي آید و از او خواسته مي شود مالیات خود را هر چه سریع تر 

بپردازد. در نتیجه، پدر یك سر میز و پسر سر دیگر میز مي نشینند و کارهایشان را انجام مي دهند.
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367 .  واندویل، آگنس. دایرئالمعارف کوچك من درباره ي: ماشين ها . رویا خوئي . تهران: محراب 
قلم، 1390، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
كلمات كليدي: چرخ، موتورسیکلت، دوچرخه، خودرو، حمل ونقل، آموزش علوم تجربي

چکيده:  کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر و مشاهده ي تصویرهاي رنگي آن با انواع چرخ، دوچرخه 
و اجزاي سازنده ي آن، لباس هاي مخصوص دوچرخه سواري، چگونگي راندن دوچرخه و رعایت نکات 
ایمني، موتورسیکلت، وسایل مخصوص موتورسواران، اجزاي سازنده ي خودرو، چگونگي راندن خودروها، 
انواع خودروها، نشانه هاي راهنمایي، خودروهاي موجود در شهر، کامیون هاي بارکش و چگونگي ساخت 
یك خودروي جدید آشنا مي شوند. در پایان کتاب برخي خودروهایي که مردم قاره هاي گوناگون از آن ها 

استفاده مي کنند، معرفي شده اند.

368 . کیملن، لسلي . بچه ها و مهارت هاي زندگي: مامانم هميشه دوستم دارد! . فراز پندار . 
تهران: فني ایران، 1389، 124 ص 

قطع: بیاضی 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي- ریاضي
كلمات كليدي: آموزش اعداد، داستان آموزشي، عشق مادر و فرزند، تعلیمات اجتماعي

چکيده: در کتاب حاضر به کمك داستاني کوتاه و محبت آمیز، با شرکت یك بچه سوسمار و مادرش، 
کودکان اعداد یك تا بیست را مي آموزند. مثالً مادر بّچه سوسمار با شمردن حالت هاي بچه اش به او 
یادآور مي شود که در چه روزهایي و در چه حالت هایي او را دوست دارد و بدین گونه کودکان با اعداد 

 آشنا مي شوند.
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369 . شیخي، مژگان . قصه هاي تصویري از کلیله و دمنه: ماهي خوار حيله گر، ماهي هاي 
خوش باور . تهران: قدیاني، 1390، 12 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: زبان آموزي
كلمات كليدي: کلیله و دمنه، بازنویسي، داستان، آموزش زبان فارسي، ادبیات کودکان

چکيده:  نهمین جلد از مجموعه ي قصه هاي تصویري از »کلیله و دمنه« به بازنویسي داستان 
مرغ ماهي خوار از کلیله و دمنه اختصاص دارد. مرغ ماهي خواري با حیله و کلك ماهي هاي داخل آبگیر 
را قانع مي کند که آن ها را به آبگیر دیگري ببرد. اما به جاي این کار آن ها رامي خورد. خرچنگ، دوست 
ماهي ها، سرانجام از حیله ي او باخبر مي شود و مرغ ماهي خوار را از بین مي برد. در پایان ماهي ها به 

این نتیجه مي رسند که نباید به دشمنانشان اعتماد کنند. متن کتاب با تصویرهاي رنگي همراه است.

370 . قادر، سیامك / برومند، رضا / حدادمنش، هادي . مجموعه سؤاالت مسابقات رياضي 
كانگورو پنجم ابتدايي و اول راهنمايي ... . تهران: مبتکران/ پیشروان، 1390، 160 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: پنجم
موضوع درسي: ریاضي

كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، مسئله و تمرین، پنجم ابتدایي و دوره ي راهنمایي، مسابقات 
ریاضي کانگورو

چکيده: کتاب »مجموعه سؤاالت مسابقات ریاضي کانگورو« حاوي 270 پرسش مفهومي ریاضي با 
راه حل تشریحي است که مي کوشد دانش آموزان سرامد را براي شرکت در آزمون هاي ورودي مدارس 
برتر و استعدادهاي درخشان آماده کند. هدف این کتاب که حاوي سؤاالت و پاسخ تشریحي 9 سال 
اخیر این مسابقات است، آشنایي بیشتر دانش آموزان پنجم ابتدایي و دوره ي راهنمایي و دبیران ریاضي 

با این مسابقه است تا دانش آموزان مستعد و عالقه مند در رقابتي سالم استعداد خود را محك بزنند.
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و چهارم  كانگورو سوم  رياضي  . مجموعه سؤالت مسابقات  سیامك  قادر،   .  371
ابتدايي ... . تهران: مبتکران/ پیشروان، 1390، 120 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: آموزش ریاضي، سؤال و جواب، پرسش مفهومي

چکيده: کتاب حاضر مجموعه ي 216 پرسش مفهومي ریاضي با راه حل تشریحي براي دانش آموزان 
پایه هاي سوم و چهارم ابتدایي است که از مسابقات ریاضي کانگوروي سال هاي 2010-2002 گرفته 
شده اند. این سؤاالت به منظور آماده سازي دانش آموزان براي شرکت در آزمون هاي ورودي مدارس 

برتر و استعدادهاي درخشان است.

372 . هیدن، مري / تامپسون، جف . مدارس بين الملل: رشد و گسترش . مجتبي مقصودي . 
تهران: عابد، 1390، 144 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: کارشناس، مدیر، دانشجویان مراکز تربیت معلم، معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: مدارس بین الملل، علوم تربیتي، مدیریت آموزشي، برنامه ریزي آموزش وپرورش

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعه ي مدیران حوزه ي مدیریت، برنامه ریزان آموزش و پرورش و همه ي 
کساني که به نحوي به موضوعات آموزش و پرورش عالقه مند هستند، در هفت فصل با این عنوان ها 
نگارش یافته است: خاستگاه مدارس بین الملل و مروري بر تاریخچه ي آن ها؛ برنامه ي درسي؛ معرفي 
برنامه هاي درسي IB وIPC ؛ دانش آموزان، معلمان و مدیران؛ مدیریت؛ رهبري آموزشي و اداره ي 

مدارس؛ آینده ي مدارس بین الملل.
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373 . کوالي،  جوي . سالمت اجتماعي کودکان: مدرسه ي ما . سعیده عاقلتر . تهران: عروج اندیشه، 
1390، 16 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: رفتار در مدرسه، آموزش کودکان، انضباط، تعلیمات اجتماعي

چکيده: در کتاب حاضر به زبان ساده و با جمالت کوتاه فارسي و انگلیسي، کودکان مي آموزند انضباط 
را در مدرسه رعایت کنند، مدرسه را پاکیزه نگه دارند، وسایل را در کتاب خانه سرجایشان قرار دهند، به 

معلم خود احترام بگذارند و به دیگران آزار نرسانند.

374 . کاشف،  میرمحمد . مديريت اوقات فراغت و تفريحات سالم . تهران: مبتکران/ 
پیشروان، 1390، 176 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم، والدین

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: اوقات فراغت، تفریحات سالم، ورزش، بازي، جوانان، بزرگساالن، سالمندان، معلوالن

چکيده: این کتاب داراي ده فصل است. مؤلف آن به مقوله ي اوقات فراغت و ایام و ساعات بیکاري 
انسان ها که با توسعه ي صنعت و پیشرفت هاي تکنولوژیك روز به روز افزایش یافته است، مي پردازد و 
نویسنده تالش دارد تا با بررسي اهمیت و ضرورت اوقات فراغت در شکل گیري متناسب سبك هاي 
زندگي افراد جامعه، ابعاد گوناگون مدیریت و برنامه ریزي فعالیت هاي فراغتي، ورزشي و تفریحات سالم 
را مورد بحث و بررسي قرار دهد و زوایاي مختلف آن را تا جایي که میسر است متناسب با سرفصل هاي 

پیش بیني شده براي این مقوله در حیطه ي مدیریت تربیت بدني و علوم ورزشي بشکافد.
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375 . هارتني، الیزابت . مديريت فشار  عصبي معلمان . پریچهر هیرادفر . تهران: صورتگر، 
1390، 214 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: فشار رواني معلمان، علوم تربیتي، فشار رواني کار، شیوه ي آموزش

چکيده: امروزه شیوه هاي آموزشي در کشورهاي مختلف با یکدیگر تفاوت فاحش دارند. رایانه و 
ابزارهاي مدرن آموزشي از راه هاي دور و نزدیك نقشي مهم و اساسي در امر آموزش ایفا مي کنند. اما به 
تحقیق ثابت شده است که نقش معلم و حاالت جسمي و رواني او در کالس درس در امر فراگیري و 
پیشرفت علمي و رواني دانش آموزان تأثیري به سزا دارد. در کتاب حاضر، تعریف بنیادین، جامع و علمي 
»فشار عصبي« و چگونگي ایجاد آن در معلمان و راهکارهاي مؤثر به منظور کاهش این فشار و هدایت 

انرژي معلم به سوي مسیرهاي درست، منطقي و سازنده بیان شده است.

376 . حیدري تفرشي،  غالمحسین / شجاعي، امین / مومنین، رضا . مديريت مراكز شبانه روزي . 
تهران: مدرسه، 1389، 114 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: مدیر

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: مدرسه ي شبانه روزي، آموزش وپرورش ایران، تعلیم و تربیت، نیروي انساني

چکيده: رشد پایدار در زمینه ي تعلیم و تربیت در نظام جمهوري اسالمي ایران، منوط به ایجاد 
فرصت هاي آموزش براي آحاد ملت است و تردیدي نیست که مناطق محروم و روستایي و عشایري 
جایگاهي خاص دارند. زیرا شرایط سخت جغرافیایي حاکم بر مناطق روستایي و عشایري و مناطق 
محروم، و کمبود نیروي انساني و متخصص، از عوامل عمده ي تأسیس مدارس شبانه روزي است. 
کتاب حاضر، مدیریت مدارس شبانه روزي را در چهار فصل با این عنوان ها بررسي مي کند: 1. فضا 
و ساختمان؛ 2. نیروي انساني؛ 3. ویژگي هاي دانش آموزان؛ 4. بهداشت در مدارس شبانه روزي و 

خوابگاه هاي دانشجویي.
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377 . لولین، کلر . مراقب باش ! در خانه . ساناز محمدپور . تهران: تیمورزاده/ طبیب، 1390، 
36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: حوادث خانگي، پیشگیري، آموزش مهارت هاي زندگي، ایمني

چکيده: در کتاب حاضر به وسایل خطرناک خانه همچون چاقو، پریزهاي برق، کبریت و وسایل 
آشپزي و برقي اشاره شده است و پرسش هایي درباره ي پیامد بازي با این ابزار خطرناک مطرح مي شود. 

کودکان با مطالعه ي کتاب با نکات ایمني آشنا مي شوند.

378 . شیخي، مژگان . قصه هاي تصویري از کلیله و دمنه: مرد جهانگرد، مار خط خطي . تهران: 
قدیاني، 1390، 12 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: زبان آموزي
كلمات كليدي: کلیله و دمنه، بازنویسي داستان، آموزش زبان فارسي، ادبیات کودکان

چکيده: پنجمین جلد از مجموعه ي »قصه هاي تصویري از کلیله و دمنه« به بازنویسي داستاني از 
کلیله و دمنه به زبان ساده و به صورت مصور اختصاص دارد. کودکان در این کتاب با جهانگردي آشنا 
مي شوند که سر راهش حیوانات و مرد زرگري را از چاه نجات مي دهد. همه ي حیوانات در همه حال 
قدردان کمك جهانگرد هستند، اما زرگر چنین نیست. او در یك فرصت مناسب جهانگرد را به سیاه چال 

مي اندازد. اما مار که جهانگرد او را هم نجات داده بود، به سراغ جهانگرد مي  آید و او را نجات مي دهد.
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379 . مال محمدي، مجید . قصه ي زندگي امام رضا علیه السالم: مرغابي هاي مهمان . مشهد: 
به نشر، 1390، 55 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: دیني
كلمات كليدي: امام رضا)ع(، زندگي نامه، تاریخ نیشابور، آموزش دیني

چکيده: این کتاب در قالب 18 داستان زندگي امام رضا)ع(، سیره و روش آن حضرت، و نیز نحوه ي 
برخورد مأمون و مأموران او را با آن امام بزرگوار شرح مي دهد. در داستان »آفتاب نیشابور«، کاروان امام 
رضا)ع(از شهر نیشابور مي گذرد و مردمان زیادي به استقبال آن حضرت مي آیند. در این میان، رازي و 
ابن اسلم طوسي- دو دانشمند بزرگ شهر نیشابور- نیز به دیدن امام که در داخل کجاوه بودند مي آیند 
و از او مي خواهند که خودش را به آن ها نشان دهد. امام پرده ي کجاوه را کنار زده و به خواسته ي 
آن ها پاسخ مثبت مي دهد و حدیث زیبایي را از پیامبر براي آن ها نقل مي کند که درخصوص ضرورت 

اطاعت از امامان است.

380 . برنشتاین،  استین و جن . خانواده ي خرس ها: مشکل در مدرسه . سعید خاکسار . تهران: 
موزون، 1390، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، آموزش مهارت هاي زندگي، عقب ماندن از دیگران، ادبیات کودکان

چکيده: در این کتاب کودکان مي خوانند که برادر خرسي به علت سرماخوردگي در رخت خواب مانده 
و از درس هایش عقب افتاده است. وقتي که او به مدرسه مي رود، نمي تواند از عهده ي امتحان برآید. از 
طرف دیگر در نبود او، دوستش ِفِردي جاي او را در تیم فوتبال گرفته است. این دو موضوع برادر خرسي 
را خیلي ناراحت مي کند. او به دلیل ناراحتي به خانه ي پدربزرگ مي رود و پدربزرگ به او کمك مي کند 

تا مشکالتش را حل کند.
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381 . کوالي، جوي . سالمت رواني کودکان: مشکالت . سعیده عاقلتر . تهران: عروج اندیشه، 
1390، 16 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا چهارم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: قهر و آشتي، آموزش مهارت هاي زندگي، حل مسئله

چکيده: کودکان در کتاب حاضر با خواهر و برادري آشنا مي شوند که با هم دعوا کرده و قهرند و هر 
کدام از آن ها دیگري را مقصر مي داند. اما خواهر بزرگ ترشان آن دو را با هم آشتي مي دهد. در پایان 
که خواهر بزرگ آن ها با دوستش اختالف نظر پیدا مي کند، آن دو او را تشویق مي کنند که با دوستش 

حرف بزند.

382 . نجفي، الدن . معلم رياضي پايه ي اول دبستان . تهران: کانون گسترش علوم/ مؤسسه 
فرهنگي و انتشاراتي مرجع کنکور، 1390، 232 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: معلم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: آموزش ریاضي، ارزش یابي تحصیلي، پایه ي اول دبستان

چکيده: کتاب حاضر که براي مطالعه ي معلمان سال اول ابتدایي به منظور داشتن اطالعات بیشتر 
و بهتر درباره ي تدریس ریاضي اول دبستان نوشته شده، شامل چند بخش است؛ از برنامه ي درسي 
ملي و دانستني هایي که یك معلم در زمینه ي آن باید داشته باشد آغاز مي شود و در کنار آن، در مبحث 
راهکارهاي آ موزشي و ارزش یابي از پیشرفت تحصیلي، روش هایي از تدریس و ارزش یابي ارائه مي شود. 
سپس توضیحاتي درباره ي کلیات و مفاهیم عرضه شده در کتاب ریاضي پایه ي اول آمده است. پس 
از آن که دیدگاه هاي کلي در مورد مفاهیم عرضه شده در ریاضي پایه ي اول ابتدایي مطرح شد و پس 
از بررسي 25موضوع درسي، صفحه به صفحه درباره ي محتواي کتاب نکات مهم ذکر مي شود، در 
انتهاي هرموضوع درسي تا حد امکان بازي ها و فعالیت هایي که براي هر قسمت از کتاب ریاضي 
ضرورت دارند، بیان شده اند. طراحي الگوي هدف گذاري و طرح درس روزانه و نیز بیان اهداف آموزشي 

و انتظارات در کتاب ریاضي پایه ي اول، از جمله مطالب دیگر کتاب هستند.
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383 . گلنن، میچل- واي . حفظ محیط زیست: معلم سبز: سبز بودن چه آسون . آرام وحیدي . 
تهران: فني ایران، 1390، 32 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: بازیافت، داستان آموزشي، داستان آموزشي، حفظ محیط زیست، آموزش علوم تجربي

چکيده: خانم معلم سبز و بزرگ کالس درباره ي بازیافت صحبت مي کند. او از جك مي خواهد تا 
بازیافت را معني کند. جك همین کار را مي کند، اما جمله اي کامل نیست. لي لي پاي تخته مي رود و 
نام چیزهایي را که مي توان بازیافت کرد، روي آن مي نویسد. خانم معلم از دامن سبز ش کلي وسایل 
بازیافتي توي کالس مي ریزد و آن ها را روي میز مي چیند. بدین ترتیب، بچه ها با اهمیت و ارزش 
بازیافت آشنا مي شوند و یاد مي  گیرند که مواد را بازیافت کنند. در پایان کتاب از مخاطبان خواسته شده 

است فعالیت هایي در جهت بازیافت انجام دهند.

384 . برنشتاین، استن و جن . خانواده ي خرس ها: مقصراونه . سعید خاکسار . تهران: موزون، 
1390، 32 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، آموزش مهارت هاي زندگي، اختالف، ادبیات کودکان

چکيده:  کودکان در این داستان با خواهر و برادر خرسي آشنا مي شوند که مدام سرهم داد مي کشند و 
تقصیرها را به گردن هم مي اندازند. مامان از این وضعیت بسیار خسته شده است، بنابراین باباخرسي به 
کمك مامان مي آید و با هم این مشکل را حل مي کنند. به این ترتیب مخاطبان مي آموزند که به  جاي 
داد و فریاد کشیدن و تقصیرها را به گردن هم انداختن، مي توانند دست به کار شوند و مشکالت را با 

هم حل کنند.
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385 . پورحسیني،  سیدعلي . قصه هاي حیوانات قراني: مگس دانا . تهران: عروج اندیشه، 1390، 
12 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا چهارم 

موضوع درسي: دیني
كلمات كليدي: داستان قرآني، اتحاد، تربیت دیني

چکيده: در چهارمین شماره از مجموعه قصه هاي »حیوانات قرآني«، کودکان با مگسي آشنا مي شوند 
که دوستانش را به اتحاد دعوت مي کند. وقتي که آن ها با هم متحد مي شوند، مي توانند شیر، روباه و 

پلنگ را که در جنگل براي خودشان حکومتي تشکیل داده اند، شکست بدهند .

386 . کوالي،  جوي . سالمت رواني کودکان: من خانواده ام را دوست دارم . سعیده عاقلتر . 
تهران: عروج اندیشه، 1390، 16 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا چهارم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: خانواده، عواطف، آموزش کودکان، تعلیمات اجتماعي

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر که به صورت دو زبانه )فارسي و انگلیسي(نوشته شده است، 
با مفهوم خانواده و اعضاي آن و روابطي که اعضا با هم دارند، آشنا مي شوند. مخاطبان درمي یابند که 
ممکن است در هر خانواده اي مشکالتي وجود داشته باشد، اما مشکالت ماندگار نیستند و بعد از مدتي، 

مهر و محبت جاي مشکالت را مي گیرد.
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387 . سیریت، دان . حفظ محیط زیست: من دنيا را دوست دارم . آرام وحیدي . تهران: فني 
ایران، 1390، 24 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: بازیافت، حفظ محیط زیست، پرورش خالقیت، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده:  در کتاب حاضر به زبان ساده و به همراه تصویرهاي رنگي به کودکان آموزش داده مي شود 
که به وسیله ي کاشت گیاه و یا بازیافت مواد، از محیط زیست محافظت کنند. بازیافت صحیح مواد به 

رشد خالقیت کودکان کمك مي کند و موجب نجات محیط زیست مي شود.

388 . کوالي، جوي . سالمت جسمي کودکان: من منحصر به فردم . سعیده عاقلتر . تهران: 
عروج اندیشه، 1390، 16 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، سالمتي کودکان، کتاب دوزبانه، آموزش مهارت زندگي، منحصر 
به فرد بودن

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر در مي یابند که شخصیت و وجود آن ها خاص و منحصر به 
فرد است. هر کدام از انسان هاي دیگر نیز خاص و منحصر به فردند. آن ها با خواندن کتاب مي فهمند 
که باید به دیگران احترام بگذارند و مراقب بدن خودشان باشند. نگذارند شخص غریبه اي بدن آن ها را 
لمس کند و در این مورد از بزرگ تر خودشان کمك بگیرند. متن کتاب به صورت دو زبانه )فارسي - 

انگلیسي(و با جمالت ساده و کوتاه نوشته شده است.
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389 . کوالي، جوي . سالمت رواني کودکان: من مي ترسم . سعیده عاقلتر . تهران: عروج اندیشه، 
1390، 16 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول و دوم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: تاریکي، ترس، آموزش مهارت هاي زندگي، کتاب دوزبانه

چکيده: کودکان با مطالعه ي متن دو زبانه ي کتاب حاضر)فارسي و انگلیسي(با کودکي آشنا مي شوند 
که از تاریکي، عنکبوت و ... مي ترسد. معلمش به او یادآور مي شود که ترس خیلي جاها خوب است و 
باعث مي شود انسان از خودش مراقبت بکند، اما ترس از برخي چیزها جالب نیست و انسان با کمي 
فکر مي تواند آن ها را کنار بگذارد. در کتاب از جمالت کوتاه و ساده و زباني شیرین استفاده شده است.

390 . نادري، ناصر . من نماز را دوست دارم: آموزش شیرین نماز به کودکان . تهران: ذکر، 
1390، 32 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: دیني

كلمات كليدي: نماز، وضو، راهنماي آموزش، آموزش دیني

چکيده:  با خواندن کتاب حاضر، کودکان با علت نماز خواندن، نیاز انسان به نماز، چگونگي وضو 
گرفتن، نحوه ي تیمم کردن، لباس و مکان نمازگزار، و در ادامه، با اذان و اقامه و متن نماز آشنا مي شوند.
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391 . اورنگ، طوبا . من و آينه ي زشت . تهران: مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین، 1389، 
16 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، اعتماد به نفس، دوست یابي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در این کتاب کودکان با دختري آشنا مي شوند که به نظر خودش بسیار زشت است و به این 
دلیل نمي تواند با کسي ارتباط برقرار کند. او از این وضع بسیار ناراحت است. تا این که دختري زشت تر 
از او به مدرسه مي آید که خیلي خوش اخالق است و رفتار بسیار خوبي دارد. این موضوع او را به فکر 
مي اندازد تا بیشتر درباره ي خودش فکر کند. سرانجام آرام آرام با دوست شدن با آن شاگرد تازه وارد، 

اعتماد به نفسش باال مي رود.

392 . رامشیني، فرشته . داستان هاي پروین اعتصامي: مورچه و حضرت سليمان . تهران: آبشن، 
1390، 12 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: سوم و چهارم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، بازنویسي شعر، پروین اعتصامي

چکيده: کتاب حاضر حاوي داستاني است که از یکي از شعرهاي پروین اعتصامي اقتباس شده و به 
نثر و به زبان ساده براي کودکان نگارش یافته است. کودکان در این داستان با مورچه اي آشنا مي شوند 
که بسیار زحمت کش است و در زمان حضرت سلیمان )ع(زندگي مي کند. وقتي که مورچه با حضرت 
سلیمان مالقات مي کند، حضرت از او مي خواهد این همه زحمت نکشد، چرا که در زمان پادشاهي او 
همه در آسایش به سر مي برند. اما مورچه در جواب مي گوید که ترجیح مي دهد خودش بکوشد و به 

دارایي خودش قناعت کند.
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393 . رامشیني، فرشته . داستان هاي پروین اعتصامي: مورچه و فيل . تهران: آبشن، 1390، 12 
ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: دوم و سوم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، بازنویسي شعر، پروین اعتصامي، غرور

چکيده: کتاب حاضر داستاني است که از اشعار پروین اعتصامي اقتباس شده و به زبان ساده و به نثر 
براي کودکان بازنویسي شده است. مخاطبان در این داستان با مورچه اي آشنا مي شوند که سخت کار 
مي کند و عرق مي ریزد. تا این که روزي فیلي را مي بیند که با غرور راه مي رود و به مورچه اي که زیر 
پاي اوست، اصاًل توجهي نمي کند. از آن روز به بعد، مورچه تصمیم مي گیرد با بزرگان هم نشین شود و 
مثل آن ها با غرور راه برود و... اما این تصمیم او خطر له شدن زیر پاي فیل را برایش به ارمغان مي آورد. 

خوش بختانه دوستانش به کمکش مي آیند و او را نجات مي دهند.

394 . شیخي، مژگان . قصه هاي تصویري از کلیله و دمنه: موشي كه دختر شد . تهران: قدیاني، 
1390، 12 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: کلیله و دمنه، بازنویسي داستان، آموزش زبان فارسي، ادبیات کودکان

چکيده: چهارمین جلد از مجموعه ي »قصه هاي تصویري از کلیله و دمنه« به داستان مرد پرهیزگاري 
به نام سلمان از کلیله و دمنه اختصاص دارد. سلمان در کنار رودخانه بچه موشی مي یابد و از خدا 
مي خواهد که او را به یك دختربچه تبدیل کند. خداوند دعایش را مي پذیرد و بچه موش به دختري 
تبدیل مي شود. سلمان او را به خانه مي برد و این گونه همسرش را خوش حال مي کند. بعد از این که 
دختر به سن ازدواج مي رسد، پدرش از او مي خواهد که همسري براي خودش انتخاب کند و سرانجام با 
جست وجو و انتخاب قوي  ترین عناصر طبیعت، هم چون خورشید، باد و کوه، دختر به این نتیجه مي رسد 
که همسرش باید موش باشد. از این رو با دعاي سلمان دختر دوباره به موش تبدیل مي شود و با یك 

موش دیگر ازدواج مي کند. کتاب مصور و رنگي است.
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395 . اصالني، ابراهیم . موفقيت در درس خواندن با ريبا: ربات یادگیري و برنامه ریزي 
آموزشي . تهران: پیشگامان پژوهش مدار، 1390، 56 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، مطالعه و فراگیري، برنامه ریزي درسي، علوم تربیتي

چکيده: کتاب حاضر شامل نکته ها و اطالعاتي است که به کودکان کمك مي کند مطالب درسي خود 
را بهتر یاد بگیرند. در این کتاب ریبا رباتي است که با شخصیت هاي کتاب وارد گفت وگو مي شود و 

نکات الزم در مطالعه را به شکل خیلي ساده و جذاب براي آن ها شرح مي دهد.

و  انزوا  كودكان(گوشه گيري،  )براي  زندگي  مهارت هاي   . ساداتیان، سیداصغر   .  396
تنهايي انتخاب دوست ... . تهران: ما و شما، 1390، 136 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: معلم، والدین، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: احساسات، رفتارهاي اجتماعي، کم رویي، اختالالت رفتاري، رشد کودکان

چکيده: یکي از مهم ترین اجزاي رشد و تکامل کودکان، رشد عاطفي و اجتماعي آن هاست؛ این که 
کودک دریابد چگونه با دیگران رابطه ي دوستي برقرار کند، چگونه نظر و احساس خود را به درستي ابراز 
کند، چگونه دیگران را بفهمد و چگونه از حق و حقوق خود دفاع کند و به حق و حقوق و حریم دیگران 
تجاوز نکند. در کتاب حاضر به زبان ساده سعي شده است، راهکارهایي عملي به منظور اصالح کم رویي 
و گوشه گیري ارائه شود. ماهیت احساسات و عواطف، تفاوت کم رویي با خجالت، شرم، حیا و...، عوامل 
و موقعیت هاي به وجود آورنده یا برانگیزاننده ي خجالت و شرم، نحوه ي برخورد با کم رویي، خجالت و...، 
ویژگي هاي تکاملي کودکان 6 تا 12 ساله، و فنون و راهبردهاي اصلي در آموزش مهارت هاي اجتماعي 

از جمله مباحث کتاب حاضر هستند.
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397 . توزنده  جاني، جعفر . ت مثل تاریخ: مهرداد اول . تهران: مدرسه، 1390، 36 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: مهرداد اول، پارت ها، تاریخ ایران باستان، آموزش تاریخ

چکيده:  کار بزرگ مهرداد این بود که توانست حکومتي کوچك را به یك امپراتوري بزرگ تبدیل 
کند و بار دیگر خاطره ي شاهان هخامنشي را که بر بخش بزرگي از دنیا حکومت مي کردند، زنده 
سازد. مخاطبان در کتاب حاضر به شکل داستاني در قسمت اول با دختر مهرداد اول و ازدواج او با 
دمتریوس، پادشاه سلوکي و در بخش دوم، با زندگي مهرداد اولـ  یکي از پادشاهان پارتيـ  و تالش ها، 

لشکرکشي ها و جنگ هاي وي به منظور منسجم کردن ایران آشنا مي شوند.

398 . عزیزیان، سعید / صالحي اصفهاني، سهیال . ميانبرهاي تربيتي )ويژه ي پدران و 
مادران(. . تهران: کالج برتر، 1390، 108 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: والدین

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: رفتار والدین، خواسته هاي فرزندان، روان شناسي، تعلیم و تربیت

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعه ي والدین به دوزبان فارسي و انگلیسي تدوین شده و شامل نیازها 
و خواسته هاي کودکان از والدینشان است. جمالت به صورت کوتاه و موجز نوشته شده اند و مؤلفان 
کوشیده اند در این کتاب احساسات کودکان انعکاس یابد. براي نمونه در کتاب مي خوانیم: »خدا کند 
مامان و بابا بیش از حد نگران من نباشند تا با آرامش بیشتري تکلیفم را انجام دهم... خدا کند مامان 
و بابا مرا به خاطر خودم دوست داشته باشند، نه به خاطر نمره ام! ... خدا کند مامان و بابا از من چیزي 

غیر از آن چه که هستم، نسازند!«
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399 . رحیمي نژاد،  ویدا . مي خواهم بنويسم از جمله به پاراگراف . تهران: رهنما، 1390، 
108 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: زبان آموزي
كلمات كليدي: فن نگارش، انشا، آموزش ادبیات فارسي، بسط پاراگراف

چکيده: نگارنده در کتاب حاضر سعي دارد دانش آموزان و دانشجویان را ابتدا با اجزاي متفاوت یك 
پاراگراف آشنا کند و سپس نحوه ي نگارش انواع پاراگراف و چگونگي بسط پاراگراف را به یك انشا 
یا مقاله ي طوالني آموزش دهد. پاراگراف،فهرست بندي،انواع پاراگراف، شیوه هاي بسط پاراگراف، و از 

پاراگراف تا مقاله، عنوان هاي پنج فصل کتاب هستند.

400 . وردریك، الیزابت . مهارت هاي اجتماعي در کودکان: ميکروب ها براي پخش كردن 
نيستند! . افسانه طباطبائي . تهران: چکه / شهر قلم، 1390، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: میکروب ها، انتقال بیماري، مهارت هاي اجتماعي، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر با میکروب ها و مکان هاي زندگي آن ها آشنا مي شوند. 
به عالوه درمي یابند که براي سالم ماندن باید دستان خود را همیشه تمیز نگه دارند تا میکروب ها آن ها 

را بیمار نکنند.
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401 . خلیلي، سپیده . داستان هاي امام علي علیه السالم: ميهمان پيامبر . تهران: منادي تربیت، 
1390، 28 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: دیني
كلمات كليدي: داستان دیني، امام علي)ع(، پیامبر اسالم، زندگي نامه

چکيده: مخاطبان با مطالعه ي این کتاب و مشاهده ي تصویرهاي رنگي آن، با چگونگي تولد امام 
پیامبر  الفت علي)ع(با  و  انس  و چگونگي  خاندان  این  بزرگان  برخي  ابوطالب،  خانواده ي  علي)ع(، 

اسالم)ص(آشنا مي شوند.

402 . واثقي، بهروز . قصه هاي سرزمین من)تاریخ ایران باستان(: نجات كوروش . تهران: ابوعطا، 
1390، 24 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: کودکي کوروش، داستان تاریخي، توانمندي هخامنشیان

چکيده: پنجمین شماره از سلسله کتاب هاي »کاوشگر تاریخ« به شرح زندگي کوروش ـ مؤسس 
سلسله ي هخامنشيـ  اختصاص دارد. کودکان ضمن مطالعه ي داستان کتاب حاضر، در کنار آشنا شدن 
با زندگي کوروش، پدر و مادرش، و رویاهایي که پدربزرگش دیده است، توانایي خواندن خود را باال 
مي برند و یاد مي گیرند که به توانایي هاي خود و دیگران توجه کنند. چرا که همین توانایي ها مي توانند 

آن ها را در برخي موارد بحراني نجات دهند.
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403 . بوشان، جورج . نظريه ي برنامه ي درسي . محرم آقازاده . تهران: آییژ، 1390، 200 ص 
قطع: وزیري

پايه ي تحصيلي: معلم، مدیر، دانشجویان مراکز تربیت معلم
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: نظریه پردازي، طرح برنامه ي درسي،اندیشه ورزي، برنامه ي درسي

چکيده: کتاب نظریه ي برنامه ي درسي، خواننده را در نه فصل به اندیشیدن درباره ي برنامه ي درسي 
دعوت مي کند. در فصل اول: نظریه ي برنامه ي درسي به مثابه ي مسئله اي آموزشي مورد بحث قرار 
مي گیرد. فصل هاي دوم تا پنجم کتاب به نظریه پردازي؛ نظریه ي آموزش وپرورش؛ نظریه ي برنامه ي 
درسي و ارزش در نظریه ي برنامه ي درسي مي پردازد. در فصل ششم طرح برنامه ي درسي؛ و در فصل 
هفتم مهندسي برنامه ي درسي به بحث گذاشته شده است. به دنبال این مباحث، دو دغدغه ي اصلي 
که امروز هم اعتبار اندیشه ورزي دارند، یعني برنامه ي درسي به مثابه ي یك رشته ي مطالعاتي و تدوین 

یك نظریه ي برنامه ي درسي پیش رو نهاده شده اند.

404 . حسیني،  افضل السادات . پرورش خالقیت در کودکان )11-5(ج1: نقاشي هاي خالق . 
تهران: مهاجر، 1390، 28 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: اول تا پنجم، معلم

موضوع درسي: تفکر و پژوهش
كلمات كليدي: خالقیت، نقاشي، استفاده از اشیا، آموزش کودکان

چکيده: در اولین جلد از مجموعه ي حاضر، کودکان با شخصیتي به نام جرقه آشنا مي شوند که با 
استفاده از خط هاي ساده، گرد، سه گوش، چهارگوش، جورواجور، تخمه، کشمش، خرده تراش هاي مداد 
و... نقاشي هاي قشنگ و جالبي مي کشد. آن ها با مشاهده ي نقاشي ها مي توانند از جرقه الگوبرداري 

کنند و نقاشي هاي دیگري بکشند.
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405 . شیخي، مژگان . قصه هاي تصویري از گلستان: نگهبان جوان . تهران: قدیاني، 1390، 
12 ص 

قطع:  خشتی
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

موضوع درسي: زبان آموزي
كلمات كليدي: بازنویسي حکایت گلستان، داستان آموزنده، آموزش ادبیات فارسي

چکيده:  کتاب »نگهبان جوان« حاوي داستاني است بازنویسي شده به زبان ساده به همراه تصویرهاي 
رنگي از »گلستان« سعدي. کودکان در این داستان با بازرگاني جوان و تازه کار آشنا مي شوند که قصد 
سفر دارد، اما به دلیل خطرناک بودن راه ها دنبال نگهبان مي گردد. یکي از دوستانش جواني قوي هیکل 
و نیرومند را با او همراه مي کند، جوان قوي هیکل که بسیار ناز پرورده و بي تجربه است، از نیرویش 
براي برداشتن سنگ ها و کندن درختان استفاده مي کند، ولي هنگام حمله ي دزدان صحنه را خالي 

مي کند و بازرگان را تنها مي گذارد.

406 . مجدفر، مرتضي / آقاجاني، زري . نوآوري در يادگيري با تکاليف درسي خالق، 
راهنمايي براي آموزگاران، پدران و مادران . تهران: امرود، 1389، 84 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: معلم، والدین

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: تکالیف درسي، راهنماي آموزشي

چکيده: هفتمین شماره از مجموعه ي حاضر که براي مطالعه ي آموزگاران، پدران و مادران فراهم آمده، 
شامل راهکارها و نکاتي به منظور انجام تکالیف درسي دانش آموزان و غلبه بر مشکالت در این زمینه 
به همراه آشنایي با 18 راهبرد مؤثر در زمینه ي انجام تکالیف درسي است. قابل ذکر است ترجمه ي 
این کتاب با ویژگي هاي نظام آموزشي ایران تطبیق داده شده و مؤلف سعي کرده با در نظر داشتن 
مطالب اصلي کتاب که به قلم نانسي پائولو نگاشته شده است، تحولي در کتاب حاضر به وجود آورد که 

راهکارهاي آن براي مخاطبان ایراني نیز ناآشنا نباشند.
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407 . کاواشیما، ریوتا . ورزش ذهن به همين سادگي . ارشاد عظیمي . تهران: بین المللي گاج، 
1390، 184 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم، والدین، مدیر، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: تفکر و پژوهش
كلمات كليدي: تمرین ذهن، ورزش، تقویت کارکرد مغز، پرورش خالقیت، مهارت هاي حافظه

چکيده: مغز نیز مانند دیگر اندام ها فعالیت دارد و به وسیله ي مویرگ ها از خون تغذیه مي کند. پس 
ورزش منظم ذهني در بهبود فعالیت و خون رساني بهتر به آن مؤثر است. کتاب حاضر براي مطالعه ي 
کساني نوشته شده است که مي خواهند خالقیت، مهارت هاي حافظه، مهارت هاي اجتماعي و برقراري 
ارتباط خود را باال ببرند واز کاهش توانایي هاي ذهن در اثر باال رفتن سن جلوگیري کنند. در کتاب 
تمرین هایي درج شده که مخاطبان مي توانند آن ها را طي 60 روز و 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.

408 . برنشتاین،  استین و جن . خانواده ي خرس ها: ولخرجي . سعید خاکسار . تهران: موزون، 
1390، 32 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، ولخرجي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در کتاب حاضر کودکان در قالب داستان خرس ها با مفهوم ولخرجي و پس انداز پول آشنا 
مي شوند. خواهر و برادر خرسي ولخرج هستند و مامان و باباخرسي براي این که به آن ها بفهمانند 
پول براي چه کاري است، آن ها را وادار مي کنند تا خودشان کار کنند و پول در بیاورند. بعد که مقدار 
پول هایشان خیلي زیاد مي شود، آن ها به بانك مي روند و پولشان را پس انداز مي کنند تا هنگام نیاز آن 

را خرج کنند.
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409 . خانیان، جمشید . دوستت دارم ایران: هرمزگان . تهران: مدرسه، 1389، 72 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

كلمات كليدي: استان هرمزگان، تاریخ و فرهنگ ایران، آموزش جغرافیا

چکيده: مخاطبان با مطالعه ي این کتاب و مشاهده ي تصاویر رنگي آن، به زبان ساده طي چهار بخش 
درباره ي طبیعت، کوه ها، آب و هوا، درختان، ماهي ها، رودها و چشمه هاي هرمزگان، تاریخ این سرزمین 
پیش از اسالم و بعد از آن، بناهاي تاریخي، فرهنگ، زبان و ادبیات، قصه ها و مثل ها، پوشاک، غذاها، 
بازي ها، آداب و رسوم، ساختمان و معماري سنتي هرمزگان، و هم چنین، صنایع دستي و محصوالت 

کشاورزي این استان اطالعات مختصر و مفیدي به دست مي آورند.

410 . برنشتاین، استن و جن . خانواده ي خرس ها: هله هوله . سعید  خاکسار . تهران: موزون، 
1390، 32 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، غذاي سالم، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان

چکيده: در کتاب حاضر داستان بچه خرس هایي آمده است که خیلي هله هوله مي خورند و هر روز در 
حال چاق شدن هستند. مامان خرسي وقتي متوجه ي این موضوع مي شود، سعي مي کند هله هوله ها 
را از جلوي دست بچه خرس ها بردارد و توي فریزر بگذارد. بعد با هم به فروشگاه مي روند و غذاهاي 
سالم و مقوي مي خرند که براي بدن مفید باشد. وقتي که دکتر گریزلي آن ها را توي فروشگاه مي بیند، 
احساس رضایت مي کند و به آن ها گوشزد مي کند که غذاي سالم خیلي بهتر است و آن ها تا جایي که 

مي  توانند به جاي هله هوله باید غذاهاي مقوي و سالم بخورند.
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411 . برنشتاین،  استین و جن . خانواده ي خرس ها: همسايه هاي جديد . سعید خاکسار . تهران: 
موزون، 1390، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، همسایه ها، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان

چکيده: کودکان در این کتاب با همسایه ي جدید خانواده ي خرس ها آشنا مي شوند. خانه ي مقابل 
خانه ي خرس ها فروخته شده و حاال آن ها نمي دانند چه کسي قرار است به آن خانه اسباب کشي کند. 
آن ها منتظر مي مانند تا این که یك روز خانواده ي پاندا به آن جا اسباب کشي مي کنند. خواهر و برادر 
خرسي به دیدن آن ها مي روند و مامان و باباي خرسي هم با یك شیشه عسل به همسایه هاي جدید 
خوشامد مي گویند. مامان خرسي به مناسبت آمدن همسایه ي جدید یك مهماني تدارک مي بیند و خانم 

پاندا بهترین غذایي را که بلد است، براي آن ها مي پزد.

412 . جهان بخش، زهرا . بازي هاي تقویت خالقیت کودکان: همه مي تونن خالق باشن 1 . 
مشهد: به نشر، 1389، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول و دوم، معلم، والدین

موضوع درسي: تفکر و پژوهش
كلمات كليدي: پرورش خالقیت، بازي و فعالیت، بازي آموزشي، علوم تربیتي

چکيده: کتاب حاضر به منظور پرورش اعتماد به نفس و خالقیت، تقویت ارتباط بین فردي، ایجاد 
خودآگاهي و تأمین آزادي عمل تدوین شده و شامل بازي هایي زمان دار است. مخاطبان مي توانند با 
انجام این بازي ها به همراه والدین، به اهداف مذکور دست یابند. نوشتن ادامه ي داستان، کامل کردن 
جمله هاي ناقص، رنگ آمیزي نقاشي، درج راه حل هاي احتمالي، ترکیب اجزا و عناصر، پیشنهاد راه هاي 
جدید، تجسم دروني یا قابلیت تجسم اجزاي داخلي اشیا و درون پدیده ها، نقاشي کردن حدسیات و... از 

فعالیت هاي این کتاب محسوب مي شوند.
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413 . جهان بخش، زهرا . بازي هاي تقویت خالقیت کودکان: همه مي تو نن خالق باشن 2 . 
مشهد: به نشر، 1390، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: دوم و سوم، معلم، والدین

موضوع درسي: تفکر و پژوهش
كلمات كليدي: بازي، خالقیت، سرگرمي کودکان، راهنماي آموزش، کنترل خشم، خوب دیدن

چکيده: در این کتاب به منظور باال بردن خالقیت، برقراري ارتباط میان فردي، کنترل خشم، درک 
متقابل، رسیدن به خودآگاهي، بازي و شادي، خوب دیدن، الهام گرفتن از طبیعت و... بازي هایي ارائه 

شده اند و با تعیین زمان از کودکان خواسته شده است آن ها را انجام دهند.

414 . جهان بخش، زهرا . بازي هاي تقویت خالقیت کودکان: همه مي تونن خالق باشن 3 . 
مشهد: به نشر، 1389، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: سوم و چهارم، معلم، والدین

موضوع درسي: تفکر و پژوهش
كلمات كليدي: پرورش، خالقیت، بازي و فعالیت، بازي آموزشي، علوم تربیتي

چکيده: هدف از تألیف کتاب حاضر آموزش تفکر خالق، داستان سرایي، همکاري و دوستي، تجزیه 
و تحلیل مشکل و جست وجوي راه حل، خیال پردازي و خلق موقعیت هاي تازه و... است که به شکل 
بازي هاي زمان دار براي کودکان، با توجه به نیازها و عالقه هایشان تهیه شده است تا به همراه والدین 
آن ها را انجام دهند و به خالقیت دست یابند. مرغابي ها و الک پشت، شیر مغرور و خرگوش باهوش، 

اتاق به هم ریخته، صورتك ها و... عنوان هاي برخي بازي هاي این کتاب هستند.
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415 . جهان بخش، زهرا . بازي هاي تقویت خالقیت کودکان: همه مي تونن خالق باشن 4 . 
مشهد: به نشر، 1389، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: سوم و چهارم، معلم، والدین

موضوع درسي: تفکر و پژوهش
كلمات كليدي: پرورش خالقیت، بازي و فعالیت، بازي آموزشي، علوم تربیتي

چکيده: در این جلد از مجموعه ي حاضر که به منظور پرورش خالقیت کودکان تدوین شده است، 
مخاطب مي تواند به کمك والدین خود بازي کند و در پایان جایزه بگیرد. بازي ها و فعالیت ها زمان دار 
هستند و سبب مي شوند کودک به ایده پردازي بدیهه گویي، داستان سرایي، خیال پردازي، تجزیه و تحلیل 

مشکل، مدیریت زمان و... دست بزند.

416 . جهان بخش، زهرا . بازي هاي تقویت خالقیت کودکان: همه مي تونن خالق باشن 5 . 
مشهد: به نشر، 1389، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم، معلم، والدین

موضوع درسي: تفکر و پژوهش
كلمات كليدي: فعالیت و بازي، پرورش خالقیت، علوم تربیتي

و  بازي ها  شامل  یافته،  نگارش  کودکان  در  پرورش خالقیت  به منظور  که  حاضر  کتاب  چکيده: 
فعالیت هایي است که به مخاطبان کمك مي کند. خالقیت خود را پرورش دهند. در طراحي تمرین ها 
که مبتني بر عالقه ها و انگیزه هاي کودکان هستند، نیازهاي آن ها نیز در نظر گرفته شده اند. کودکان 
با انجام این بازي هاي زمان دار به همراه والدین، یاد مي گیرند که ایده هاي نو بدهند، بین اجزا و 
اشیاي غیرمربوط، ارتباط ایجاد کنند، جزئیات را به موضوع اضافه و آن را کامل کنند، با شوخ طبعي، 

موقعیت طنزآمیز به وجود آورند، و در نهایت بتوانند خالق باشند.
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417 . جهان بخش، زهرا . بازي هاي تقویت خالقیت کودکان: همه مي تونن خالق باشن 6 . 
مشهد: به نشر، 1389، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم، معلم، والدین

موضوع درسي: تفکر و پژوهش
كلمات كليدي: بازي هاي آموزشي، پرورش خالقیت، فعالیت و بازي، علوم تربیتي

چکيده: ششمین جلد از مجموعه ي حاضر دربردارنده ي بازي ها و فعالیت هایي است که به همراه 
جدول زماني ارائه شده اند. کودکان با انجام این فعالیت ها به همراه والدین خود به اهدافي از این دست 

نائل مي شوند: تفکر منطقي، خودآگاهي، همدلي، درک متقابل، تمرکز، درک آزادي و... .

418 . جهان بخش؛ زهرا . بازي هاي تقویت خالقیت کودکان: همه مي تونن خالق باشن 7 . 
مشهد: به نشر، 1389، 36 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: پنجم، معلم، والدین

موضوع درسي: تفکر و پژوهش
كلمات كليدي: خالقیت، بازي و سرگرمي، پرورش استعداد، علوم تربیتي

چکيده: در هفتمین جلد از مجموعه ي حاضر، بازي هایي به همراه جدول زماني و چگونگي اجراي 
آن ها مطرح شده اند که به کودکان کمك مي کنند خالقیت کالمي، هوش زباني، درک هنري، تفکر 
نقاد، هوش فضایي، زیبابیني، درک متقابل و درک ارزش هاي انساني آن ها باال برود. به زعم نگارنده، 
مخاطبان با اجراي این بازي ها و فعالیت ها اعتماد به نفس بیشتري کسب خواهند کرد، دقت و تمرکز 
آن ها باال خواهد رفت، چند بازي گروهي یاد خواهند گرفت، و مهارت هاي ارتباطي به دست خواهند آورد.
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419 . یغمور، محمدرضا / حسینیان کاشاني، محمد رضا . هوش و خالقيت رياضي و پژوهش 
)پنجم ابتدايي(. . تهران: بین المللي گاج، 1390، 156 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: پنجم
موضوع درسي: ریاضي

كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، آزمون و تمرین، پرورش خالقیت، پنجم ابتدایي

چکيده:  به زعم مؤلفان، کتاب حاضر اولین کتاب هدفمند در زمینه ي آموزش هوش و خالقیت ریاضي 
است و براي تدریس به صورت فوق برنامه، یا به عنوان درس هوش و خالقیت، ریاضي تکمیلي یا در 
برخي از جلسات ریاضي، بسیار سودمند است. معلمان مي توانند از تمرین ها، معما ها و سؤاالت این کتاب 
به  منظور ایجاد عالقه و انگیزه در دانش آموزان، و رشد توانایي هاي ذهني هرچه بیشتر آنان استفاده کنند. 
کتاب در 18 فصل تدوین شده و مخاطبان آن بیشتر دانش آموزان سال پنجم ابتدایي هستند. مطالعه ي 
کتاب حاضر قدرت استدالل، حل مسئله و استعداد ریاضي دانش آموز را رشد مي دهد و او را براي شرکت 

در آزمون هاي ورودي مدارس آماده مي کند.

420 . هوبارد، ران . ياد بگير  كه   چطور  ياد بگيري . تینا فالحتي نوین / سعید صیادلو . تهران: 
ایران بان، 1389، 224 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم، معلم

موضوع درسي: تفکر و پژوهش
كلمات كليدي: فناوري مطالعه، موانع یادگیري، اصول یادگیري، آموزش کودکان

چکيده: در کتاب حاضر اصول اساسي فناوري مطالعه در سطح درک کودکان ارائه مي شود. مفاهیم 
مندرج در کتاب منطبق با تحقیقات نویسنده در زمینه ي آموزش و یافته هاي او درخصوص پدیده هاي 
رواني مانع یادگیري، نمودهاي فیزیولوژیك ناشي از این موانع و راه حل هاي ویژه اي براي هر یك از 
آن هاست. کتاب در شش فصل فراهم آمده و در پایان کتاب، توضیحاتي درباره ي هر کدام از فصل ها 

و اهدافي که در آن ها دنبال مي شود، ارائه شده است.
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421 . شایپرو، الرنس . ياد بگيريم بشنويم ياد بگيريم توجه كنيم . لیال شریفي . تهران: 
اندیشه معاصر، 1390، 142 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: معلم، والدین

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: همدلي، راهنماي آموزشي، خویشتن داري، فعالیت هاي فوق برنامه

چکيده: در این کتاب 39 فعالیت جالب و ساده براي کمك به کودکان در جهت کنترل رفتار، همدلي با 
دیگران، درک اهمیت مشارکت در کارها و رشد کنترل عاطفي درج شده است. والدین مي توانند مطالب 
را مطالعه کنند و کودکان را با مهارت هاي عاطفي، اجتماعي و رفتاري آشنا سازند. شنیدن حرف هاي 
دیگران، درک زبان بدن، درک احساسات دیگران، کمك به دیگران، تعیین اهداف مثبت، مزیت صبر، 

سازگار شدن، تبعیت از قوانین و... برخي از فعالیت هاي درج شده در کتاب هستند.

422 . نجات تیموري،عباس . ياوران انرژي . تهران: عباس نجات تیموري، 1390، 60 ص 
قطع: وزیري

پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، برق، مصرف بهینه، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کتاب حاضر به منظور تبیین چگونگي بهره گیري درست از انرژي نوشته شده است. کودکان 
با مسافر کوچولویي در یك سیاره ي دیگر آشنا مي شوند که مردمانش به دلیل استفاده هاي نادرست از 
امکانات آن، از بین رفته اند. او هر روز با تلسکوپي به زمین نگاه مي کند و متوجه مي شود که اگر مردم 
سیاره ي زمین جلوي نادرست مصرف کردن انرژي را نگیرند، زمین نیز از بین خواهد رفت. به همین 

دلیل تصمیم مي گیرد به زمین بیاید و مردم را آگاه کند.
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423 . حسیني،  افضل السادات . پرورش خالقیت در کودکان )11-5(ج2: يك جور ديگر نگاه كن . 
تهران: مهاجر، 1390، 24 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: اول تا پنجم، معلم

موضوع درسي: تفکر و پژوهش
كلمات كليدي: پرورش خالقیت، استفاده از اشیا، بازیافت، آموزش کودکان، نگاه تازه به اشیا

چکيده: در دومین جلد از مجموعه ي حاضر، کودکان با ساختن کاردستي از اشیا، استفاده از اشیا در 
کارهاي دیگر، استفاده از اشیاي دورانداختني و ساختن چیزهاي دیگر، دادن راهکارهاي جدید به منظور 
استفاده از اشیاي دورریختني، نقاشي کردن و... خالقیت خود را باال مي برند. در این کتاب به کودکان 
آموزش داده مي شود که به اشیاي اطراف خود طور دیگري نگاه کنند و از آن ها استفاده هاي جدیدي 

به عمل آورند.

424 . حسیني،  افضل السادات . پرورش خالقیت در کودکان )11-5(ج4: يك عالمه فکر هاي 
تازه، يك عالمه كارهاي تازه . تهران: مهاجر، 1390، 28 ص 

قطع: رحلي 
پايه ي تحصيلي: اول تا پنجم، معلم

موضوع درسي: تفکر و پژوهش
كلمات كليدي: پرورش خالقیت، فکرهاي تازه، آموزش کودکان

چکيده: در چهارمین جلد از مجموعه ي حاضر، کودکان با کمك ربط دادن وسایل و اشیا به هم، 
یافتن خانه ي جدید براي گل ها، یافتن گل هاي باغچه روي لباس ها، راه انداختن یك جشنواره از 
وسایل چندکاره، کشیدن نقاشي از وسایل چندکاره، فکر کردن و نوشتن چیزهایي که در اطراف خود 
مي بینند، درست کردن لباس از پوست میوه ها، اختراع خط رمزي، کامل کردن نقاشي ها، نوشتن قصه 

و... خالقیت خود را باال مي برند.
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425 . برنشتاین، استن و جن . خانواده ي خرس ها: يك هفته پيش مامان بزرگ . سعید خاکسار . 
تهران: موزون، 1390، 32 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: داستان آموزشي، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان، پیشداوري

چکيده:  کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر با داستان خانواده ي خرس ها آشنا مي شوند. مامان و 
باباخرسي تصمیم گرفته اند به یك ماه عسل دوم بروند، از این رو خواهر و برادر خرسي یك هفته اي را 
باید پیش مادربزرگ و پدربزرگ بمانند. آن ها اولش خیلي موافق رفتن به خانه ي مادربزرگ نیستند، اما 
بعد که به آن جا مي روند، خیلي به آن ها خوش مي گذرد. وقتي پدر و مادرشان از سفر برمي  گردند، آن ها 

به پدر و مادرشان پیشنهاد مي کنند که به ماه عسل سوم هم بروند.

426 . شیخي، مژگان . 10 قصه ي تصويري از كليله و دمنه . تهران: قدیاني، 1390، 120 ص 
قطع: خشتي 

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: بازنویسي، کلیله و دمنه، داستان آموزنده، ادبیات کودکان، آموزش زبان فارسي

چکيده: مجموعه ي حاضر شامل 10 قصه ي بازنویسي شده ي کلیله و دمنه به زبان ساده و آسان به 
همراه تصویرهاي رنگي براي کودکان است. قصه هاي این کتاب در جلدهاي جداگانه نیز منتشر شده اند. 
»خانم کالغه و مار سیاه«، »درختي که حرف مي زد«، »چشمه اي که مال ماه بود«، »موشي که دختر 
شد« و »مرد جهانگرد، مار خط خطي« عنوان هاي برخي داستان هاي این کتاب هستند. در داستان خانم 
کالغه و مار سیاه، کودکان با کالغي آشنا مي شوند که ماري جوجه هاي تازه از تخم درآمده ي او را 

طعمه ي خود قرار مي دهد. کالغ به کمك دوستش شغال مي تواند آخرین جوجه اش را نجات دهد.
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427 . لیدر، اندي . 90 نکته ي آموزشي براي تدريس جغرافي . آزیتا ارشادي . تهران: 
قدیاني، 1390، 136 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: معلم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: آموزش جغرافیا، راهنماي آموزشي، تعلیمات اجتماعي، نکته ي آموزشي

چکيده: به منظور یادگیري بهتر درس جغرافیا، این کتاب با 90 نکته ي آموزشي در 11 بخش نگارش 
یافته است. مخاطبان کتاب، معلمان دپارتمان هاي جغرافیا و یا علوم اجتماعي در مدارس و حتي 
دانشگاه ها هستند. عنوان هاي برخي نکات کتاب از این قرارند: به روز شدن معلمان و والدین در ارتباط 
با جغرافیا؛ جغرافیا در رویدادهاي بحث برانگیز؛ نمایش درس به کمك اسالید؛ تصویرهاي کارتوني؛ 
پازل؛ ترتیب بندي با نمودارهاي آب و هوایي؛ استفاده از نقشه هاي ذهني؛ گزارش هاي کتبي به سبك 

روزنامه اي؛ استفاده از نقشه هاي جغرافیایي؛ کمك گرفتن از شرکت هاي تجاري؛ سفرهاي علمي.

428 . مورفي، جولیا . 100 نکته ي آموزشي براي تدريس تاريخ . نازیال بهمني . تهران: 
قدیاني، 1390، 160 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: معلم

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
كلمات كليدي: نکته هاي آموزشي، تدریس تاریخ، علوم تربیتي

چکيده: این کتاب حاوي 100 نکته ي آموزشي براي تدریس تاریخ است و در 13 بخش نگارش یافته 
است. عنوان هاي برخي بخش هاي کتاب از این قرارند: ارتباط تاریخ با زندگي روزمره؛ فعالیت هاي 
آغازگر درس؛ درک توالي زمان؛ فعالیت هاي مکتوب؛ فعالیت هاي نمایش؛ استفاده از فناوري اطالعات 
و ارتباطات؛ استفاده از منابع آغازگر؛ خالق بودن؛ بازي هاي تاریخي؛ فعالیت گردش در پیرامون و خارج 

از مدرسه.
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429 . آرچر، شارون . 100 نکته ي آموزشي براي تدريس علوم . مهشید عراقچي . تهران: 
قدیاني، 1390، 192 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: معلم

موضوع درسي: علوم تجربي
كلمات كليدي: نکته ي آموزشي، تدریس علوم، فعالیت و سرگرمي، آزمایش

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعه ي معلمان علوم در 16 بخش فراهم آمده و حاوي 100 نکته ي 
آموزشي در زمینه ي تدریس علوم است. نظرات کلي در زمینه ي ایجاد محیط آموزشي جالب و سالم 
و نیز توصیه هایي درباره ي تهیه و کاربرد بعضي از منابع الهام بخش براي دانش آموزان در بخش اول 
آمده است. تعدادي از فعالیت هاي جالب براي شروع کالس در بخش دوم معرفي شده اند. نکته هایي 
براي معلمان و دانش آموزان به منظور ایجاد بحث هاي مؤثر مربوط به بخش سوم است. در بخش 
چهارم، راهکارهایي به منظور کم کردن تنش دانش آموزان در بخش عملي علوم ارائه شده اند. معرفي 
و انجام آزمایش هایي به منظور مهیج شدن علوم در بخش پنجم آمده است. سه بخش بعدي این 
کتاب دربردارنده ي فعالیت هایي در زمینه ي زیست شناسي، شیمي و فیزیك است. تحقیقات علمي، 
 ،ICT فعالیت هاي عمومي، فعالیت هاي جالب به عنوان تکلیف منزل، روش هاي مرور، استفاده از
کم کردن بار تصحیح و نمره گذاري برگه ها، علوم در دنیاي بیرون و آزمایش هاي عجیب، موضوع هاي 

بخش هاي دیگر کتاب هستند.

430 . بوکت، استیون . 100 نکته ي آموزشي براي تدريس مهارت هاي تفکر . محمود 
معافي . تهران: قدیاني، 1390، 192 ص 

قطع: رقعي 
پايه ي تحصيلي: معلم

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
كلمات كليدي: مهارت هاي تفکر، آموزش مهارت هاي زندگي، توانایي درک و فهم

چکيده: جوهره ي رویکرد مهارت هاي تفکر د ر آموزش و پرورش در این است که ما توانایي هاي 
فراگیرندگان را به گونه اي افزایش دهیم که آن ها بتوانند به درک و فهم و کار بیشتر و مؤثرتر، در ارتباط 
با آنچه در درون مغز ما روي مي دهد، توجه بیشتري از خود نشان دهند. تفکر با همه ي ابعادش در 
صورتي مي تواند رشد بیشتري پیدا کند که دانش آموزان با جعبه ابزار ذهني شگفت انگیز خود آشنا شوند 
و آن را راحت تر به کار گیرند. کتاب حاضر شامل یك سلسله پیشنهادها، فنون و راهبردهایي است که به 

مخاطبان کمك مي کند در بهره گیري از مهارت هاي فکري، توانایي بیشتري کسب کنند.
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431 . مرادطلب هزاوه، محمدرضا . 100گام با تيزهوشان ادبيات فارسي پنجم ابتدايي . 
تهران: مبتکران/ پیشروان، 1390، 332 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: پنجم، معلم
موضوع درسي: زبان آموزي

كلمات كليدي: آموزش ادبیات فارسي، راهنماي آموزش، پرسش و پاسخ، دستور زبان

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعه ي دانش اموزان پنجم ابتدایي تدوین شده و شامل 100 گام دررابطه با 
دستور زبان فارسي به همراه 1000 پرسش چهارگزینه اي با پاسخ تشریحي و شرح آرایه هاي ادبي است.

432 . بید گرابر، برند . 101 بازي براي آموزش مهارت هاي زندگي مخصوص كودكان 
براي كودكان رده سني 9 تا 15 سال . امیر جهانیان نجف آبادي . اصفهان: کیاراد، 1390، 

216 ص 
قطع: رقعي

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم، معلم، والدین
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

كلمات كليدي: بازي، مهارت هاي زندگي، خالقیت، سرگرمي، آموزش کودکان

چکيده:  فعالیتي که به خاطر خودش - یا جذابیت آن - انجام شود، »بازي« نامیده مي شود. بازي 
لذت بردن از انجام یك فعالیت است. در انجام بازي، به دست آوردن روحیه ي مبارزه براي بقا در وهله ي 
دوم مورد بررسي قرار مي گیرد. در کتاب حاضر، 101 بازي معرفي و وسایل مورد 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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433 . بارتل، آلیسون . 101 بازي فکري و 65 معما براي كودكان 6تا10 سال . امیر 
جهانیان نجف آبادي . اصفهان: کیاراد/ بصائر/ شهید حسین فهمیده، 1389، 176 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: اول تا چهارم، معلم، والدین، مشاور، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: تفکر و پژوهش
كلمات كليدي: بازي، سرگرمي، معما، آموزش کودکان

دو طرف  آرامش  موجب  و  است  لذت بخش  کاري  کودکان  با  بزرگ ساالن  کردن  بازي  چکيده: 
آنان  به  از طریق آن موجب رشد فکري کودکان شد و  از روش هایي که مي توان  مي شود. یکي 
آموزش هاي اثربخش داد، بازي و تمرین است. در این کتاب 101 بازي و معما آمده است که باعث 
باال رفتن صمیمیت بین کودکان و تقویت فکر آنان مي شوند. مخاطبان کتاب والدین، مربیان، معلمان، 

متخصصان و دانشجویان روان شناسي هستند.

434 . آلرتن،  مایك . 122 نکته ي آموزشي براي تدريس رياضيات . شهرناز بخشعلي زاده 
. تهران: قدیاني، 1390، 192 ص 

قطع: رقعي
پايه ي تحصيلي: معلم، دانشجویان مراکز تربیت معلم

موضوع درسي: ریاضي
كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، نکته هاي آموزشي، معماي عددي

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعه ي معلمان و دانشجویان ریاضي تدوین شده و شامل 122 نکته ي 
آموزشي براي تدریس ریاضي است که در هفت بخش با این عنوان ها نگارش یافته است: چند معماي 
عددي؛ چند معما براي درگیرکردن دانش آموزان با اعداد، جبر و نمودارها؛ چند معما براي ورزیده شدن 
و شکل گرفتن دانش آموزان؛ چند معما براي سنجش دانش آموزان شما؛ تعدادي کف پوش و کلي قوه ي 

تخیل؛ چند ایده ي غول آسا براي کالس درس؛ چند نکته براي شکوفایي داده پردازان.
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435 . مجدفر،  مرتضي و ..]دیگران[. 222 نکته براي پدران و مادران : راهنمايي براي 
يادگيري اثربخش، آموزش و آزمون هاي فرزندان . تهران: امرود، 1389، 108 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: والدین

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، یادگیري اثربخش، امتحانات، تکلیف درسي، پیشرفت تحصیلي

چکيده: کتاب حاضر به والدین کمك مي کند راهنما و همراه خوبي براي فرزندانشان در یادگیري 
اثربخش و پیشرفت تحصیلي باشند. آن ها با مطالعه ي این کتاب، ضمن آشنایي با جنبه هاي گوناگون 
مسائل تحصیلي، به درکي درست و واقع بینانه از آن چه باید انجام دهند، دست مي یابند. کتاب در 12 
فصل با مباحثي از این قبیل شکل گرفته است: اصول، مباني و جنبه هاي کلي راهنمایي فرزندان؛ انجام 
تکالیف درسي و مسائلي درباره ي مدیریت زمان و برنامه ریزي؛ نکاتي درباره ي امتحانات؛ تغذیه ي 

دانش آموزان؛ نکته هایي درباره ي ایام تابستان؛ یافته هاي پژوهشي.

436 . مجدفر، مرتضي و ..]دیگران[. 222 نکته ي كاربردي براي آشنايي پدران و مادران 
با ويژگي هاي آموزش در يايه ي اول ابتدايي . تهران: امرود، 1390، 156 ص 

قطع: خشتي 
پايه ي تحصيلي: والدین

موضوع درسي: علوم تربیتي
كلمات كليدي: آموزش قبل از مدرسه،  مسائل و نکته ها، راهنماي آموزش، روان شناسي رشد

چکيده: کتاب حاضر با هدف ایجاد آمادگي و آشنا کردن والدین با مسائل کودکان کالس اولي در 15 
فصل فراهم آمده است. فصل اول حاوي چکیده اي از روان شناسي رشد کودک 6 ساله است. فصل هاي 
دوم، سوم و چهارم به آمادگي ها و اقدامات اولیه ي والدین قبل از شروع مدرسه اختصاص دارد. فصل 
پنجم نکته هایي درباره ي جشن شکوفه ها ارائه مي کند. در فصل هاي شش، هفت و هشت به موارد 
متنوعي از مسائل آموزش پرداخته شده است. فصل هاي نهم، دهم و یازدهم مشکالت و اختالالت رایج 

این دوره را بیان مي کنند. بقیه ي فصل ها شامل نکاتي با اهمیت براي والدین هستند.
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437 .- . 365 فعاليت و سرگرمي: براي دبستاني ها . فائزه شکري . تهران: قدیاني، 1390، 
368 ص 

قطع: وزیري
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

موضوع درسي: عمومي
كلمات كليدي: معما، رنگ آمیزي، سرگرمي، مسئله، یادگیري

چکيده:  روان شناسان بر این باورند که وقتي آموزش همراه با معما، رنگ آمیزي، جدول و روش هاي 
سرگرم کننده باشد، کودکان اشتیاق بیشتري براي یادگیري از خود نشان مي دهند. کتاب حاضر شامل 
365 معما، تصویر براي رنگ آمیزي، نقطه چین و جدول، مخصوص کودکان دبستاني است. براي این 
که کودکان از درستي جواب معماها اطمینان حاصل کنند، در پایان کتاب جواب همه ي سرگرمي ها، 

معماها و مسئله ها آمده است.

438 . براون، سالي . 500 نکته براي معلمان . سعید خاکسار . تهران: موزون، 1390، 176 ص 
قطع: وزیري

پايه ي تحصيلي: معلم
موضوع درسي: علوم تربیتي

كلمات كليدي: مدیریت کالس، تدریس مؤثر، برنامه ریزي و ارزشیابي، حمایت از یادگیري، علوم 
تربیتي

چکيده: کتاب حاضر حاوي نکات و راهنمایي هایي است که طي سالیان متمادي توسط آموزگاران 
مجرب جمع آوري شده اند. 52 مجموعه ي ده نکته اي در کتاب وجود دارد که هر یك از آن ها به 
گونه اي برنامه ریزي شده که به خودي خود نسبتاً کامل است. این مجموعه          ها تحت شش عنوان اصلي 
آورده شده اند: روش هاي تدریس مؤثر و مدیریت کالس؛ برنامه ریزي و ارزشیابي؛ استفاده ي درست از 
منابع علمي و آموزشي؛ حمایت از یادگیري دانش آموزان؛ ارائه ي حمایت هاي فردي و معنوي؛ همکار 
مفید بودن. دسته بندي مطالب به این ترتیب به مخاطبان کمك مي کند که هنگام ورق زدن کتاب، 

جذاب ترین قسمت هاي آن را انتخاب و مطالعه کنند.
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عنوان
پديد آورندگان
پايه ي تحصيلي
درهمکرد نام ناشر و عنوان كتاب
موضوع درسى 
كلمات كليدي
نام ونشانى ناشران

نمـــــايه ها
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پالنو کالرک، ویکي ال 233
پناهي، پروین 124

پندار، فراز 368
پورحسیني، ساینا 060

پور حسیني، سیدعلي 364، 385
پوروهاب، محمود067، 261

پیج، جیسون041
پیمون، ماري- رنه173
تاجیك پیر، عقیل056

تامپسون، جف372
تایزش، ساندرا140
تمپلر، ریچارد212

توراني، حیدر189، 273
توزنده  جاني، جعفر397

تیلور، باربارا301
تیلور،  پیتر218

جانسون، اسپنسر085
جانسون، دیوید دبلیو262

جانسون، راجر262
جاونا، جان186

جاهد،  محمدرضا 325
جعفرزاده، ناصر  041

جنکینر، پگي جي 082
جوکار، زلیخا 045

جوواني، کاویتسل 245
جهان بخش، زهرا412، 413، 414، 415، 416، 417 ،418

جهانگیري، مینا 082
جهانیان نجف آبادي، امیر 057 ،058،  432، 433

جیحاني، حمید 059
چارمن، آندرو182

چوبینه، مهدي034، 035، 036، 037، 038، 039، 172
چیت ساز، محمدعلي016

چیني،  آرنولد بي320
حاج نجف، عبدالمهدي 326

حاج بابایي، مرتضي 042، 132، 361
حاجي اسحاق، سهیال 021

حدادمنش، هادي 370
حسام، بردیا 238، 239

حسن بیگي، ابراهیم 017
حسن زاده، فرهاد 163

حسیني رباطي، فاطمه 006
حسیني، افضل السادات 205، 219، 404، 423، 424

حسیني، مریم 133
حسینیان کاشاني، محمد رضا419

حق پرست، نورا314
حق پرست فروحي، ثریا 283

حکیمي، آزاده324
حیدري ابهري، غالمرضا087، 154

حیدري تفرشي،  غالمحسین376
حیدري، روح اهلل 306

 خاکسار، سعید 028، 032، 049، 072، 078، 080، 084، 085، 
 ،192 ،191 ،188 ،187 ،185 ،162 ،157 ،114 ،110 ،102
 ،281 ،271 ،270 ،268 ،244 ،230 ،212 ،207 ،200 ،195
 ،411  ،410 ،408 ،295 ،384 ،380 ،366 ،353 ،317، 292

438 ،425
خاکسار، مسعود 180

خانجاني، علي143
خانیان، جمشید409

خداوردیان، زهره236
خدمتگذار، فاطمه 181
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خلیل زاده، مصطفي284، 285، 286
خلیلي، سپیده 214، 401

رویا 003، 004، 065، 123، 129، 134، 145، 150،  خوئي، 
367 ،363 ،358 ،354 ،308 ،299 ،203 ،201 ،193 ،183 ،155

خوش نشین، شقایق 228
دارابي، مهرانگیز336
داروغکي، جواد331

دانشفر، حسین  204
دانشمند، مرتضي199

داودي، خسرو070، 071، 338
داهي، محمد رضا 054، 103

دایي زاده، مهناز355
دالالندر، بنوا193
دوبونو، ادوارد053

دوگیبرت )گیبرت(، فرانسواز 004، 145، 150، 155 ،308،  354، 
358

دیناروند،  حسن278
ذبیحي، علي 304

رئیسي امجد، علیرضا235، 237
رابینسون، رابرت228

راستي، مجید357
راشدي، سعید 146

راشدي، لطیف 002، 146
راشدي، محمد رضا 002

رامشیني، فرشته091، 392، 393
رحیمي نژاد،  ویدا399

رستگار مقدم، محمد رضا 168
رضا مهجور، سیامك 140

رضانیا، مریم337
رضوي، الهه 081

رضوي، سمیه095، 096
رنجبران، فاطمه 074

روشنفکر، محمدجواد276
رؤوف،  علي 047، 320

رهگذر، رضا068
زارعي، عباس019

زایك، دینا166
زیبایي، شهال326، 327

ژوگال، سسیل175
ساداتیان، سیداصغر396

ساالري، حسن 015
سالم، سودابه061

سالینجر، امیلي231
ستاري جاوید، عرفان 206

سراجي، فرهاد319
سرایي، جاوید 141، 233

سلطاني، اقدس093، 094، 095، 096
سورتیجي اوکرکایي، علي اصغر018

سیدعلي، رضوانه 362
سیدناصري،  فهیمه 088، 089

سیریت، دان 387
سیمن، رزي سوتو345، 346، 347، 348

شاپیرو، الرنس111
شادمهر، مائده 170

شارپ، آن مارگرات074
شاو، رن)رون( 306، 349
شاه میوه، آرزو322، 323

شایپرو، الرنس 421
شجاعي، امین 376

شر، باربارا 058
شریفي، لیال 111، 421

شفیعي، شهرام 198
شفیعي،  مجید 266

شکوهي، ملیحه  007، 008، 009، 010، 011
شکري، فائزه 437

شمس، اعظم 235، 237
شواخي، علیرضا  305
شهرتاش، فرزانه  220

شیخي، مژگان 075، 131، 139، 142، 153، 156، 164، 190، 
 ،313 ،312، 288 ،275 ،267 ،257 ،240 ،229 ،210 ،196

426 ،405 ،394 ،378 ،369 ،365
شیوکومار، کي 100
صفاري، زهرا 360

صالحي اصفهاني، سهیال 398
صیادلو، سعید 420

ضرغامیان، مهدي 031
طباطبائي، افسانه 151، 197، 351، 400

طهوري، مهدي 241
عابدي، احمد 321، 322، 323

عاقلتر، سعیده 030، 066، 083، 086، 113، 138، 160، 169، 
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 ،289 ،287 ،282 ،274 ،246 ،243 ،227 ،209 ،202 ،184
389 ،388 ،386 ،381 ،373 ،352

عبدي،  پروین 328
عراقچي، مهشید  429

عزیزیان، سعید 398
عسگري، مهناز 173، 174، 175، 179

عظیمي، ارشاد407
عمیق، مجید 300، 339، 340، 341، 342

غالمرضایي، حمید رضا 051، 090، 137، 208،  254، 307،  
311

فابر، آدل 077
فتاحي، حسین 224، 264، 359

فرخ مهر، حسین 048، 242
فرسایي، داریوش 125، 126

فروتني، علي اکبر 026
فرهادي، گلزار 046
فضلي، رخسار 136

فالحتي نوین، تینا420
قائمي، فرنگیس 215

قادر، سیامك 248، 249 ،250، 251، 252، 370، 371
قبولي درافشان، فاطمه 167

قرباني،  علیرضا  013
قرباني، قربانعلي 069

قورچیان، نادرقلي  221
کاتبي رضواني، احسان 178

کاشف،  میرمحمد 374
کاظم، احسان051، 090، 137، 254 ،307، 311

کاظمي، احسان 025، 349 
کاواشیما، ریوتا 407

کرسول،  جان دبلیو 233
کروبي، هایده 055، 135، 186
کریم دادیان، سمیه 182، 303

کریم دادیان، علیرضا 02
کریم دادیان، وحید 301
کریمي، عبدالعظیم 014

کلمن، مارسي 247
کلیت، مري 141

کوالي، جوي 030، 066، 083، 086، 113، 138، 160، 184، 
 ،352 ،289  ،287 ،282 ،274  ،246 ،243 ،227 ،209 ،202

389 ،388 ،386 ،381 ،373

کوروساوا، یوکیکو116، 117، 118، 119، 120
کوالیي، قدرت اهلل 105

کیامنش، علیرضا 141، 233، 262
کیاني، روح اهلل018
کیملن، لسلي368
کینگ، کالین180

گاف، جکي 181، 182
گانري، آنیتا 172، 204
گانزي، کریستین167

گراهام، ایان 169، 171، 177
گروه کودک و نوجوان گاج 148

گروه مؤلفین 161
گرین وود، رزي 302

گلرسن، روت 007، 008، 009، 010، 011
گلنن، میچل . واي 383

گیئوره، ماري. رنه 174، 179
گیتي نژاد، زهرا 334

النسیا، میشل 065،  134، 183، 201
الو، کري 283

لشکري، معصومه 331
لولین، کلر 168، 170، 377

لیدر، اندي 427
مارزینو، رابرت جي 027

مارش، جیمز 344
ماهوتي، مهري 044

مجدفر، مرتضي 073، 406، 435، 436
مجیري، نادره336

محبوبي، مهران  100
محسن پور، بهرام024

محمد طالبي، سمیه093، 094
محمدپور، ساناز 177

محمدي، حمیده 166
محمدي، فاطمه 041

محمود کالیه، سهیال 082
محمودي، نرگس 012

محمودیان، حبیب اهلل 234
مرادطلب هزاوه، محمدرضا 431

مرکز فرهنگي آسیا و اقیانوسیه یونسکو 109
مزیناني، محمدکاظم 005، 255، 260

مظاهري، سمانه 104
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مظلوم شایان، مهدي 335
معافي، محمود 430

معتمدي، محمدتقي022
معتمدي، وحید 099

معدني، نادره 290
مقبلي مهني، معصومه 333

مقصودي، مجتبي 372
مك گرگور، سینتیا 081

مالحي، زهرا 327
مال محمدي، مجید 225، 379

ملکي،  حسن 265
ملکي، فاطمه 226
منصف، فرن 220

مورفي، جولیا 428 
مورگان، بن 277، 283

مورگان، سالي 054، 103
موسوي، فاطمه سادات 077

مومنین، رضا 376
مهدوي، فرشته106 
مهدیان، نیلوفر 344

میر، جوان 055
میرزابیگي، علي 105

میرزادگان، مهري 064
میرشفیعي لنگري، داود 107
میکاني، عباس 112، 159

مینادر، جکي 015
مینارد، کریستوفر 208
میندن، سیسیلیا 055

نادري، ناصر390
نایت، مري جین 135

نجات تیموري، عباس 422
نجفي، الدن 382

نجیب، معصومه 298
نصراصفهاني، غالمرضا 217

نصیرنیا، حسن 345، 346، 347، 348
نظیري، فواد 001

نودینگز، نل 305
نوروز زاده، رضا 218

نوري، عالء 070، 071
نوزرآدان، مریم 161

نویني، ژاله 208
نیازي، محسن 019

واثقي، بهروز  076 ،121،115، 128، 147، 213، 253، 256، 
 ،318 ،316 ،310 ،294 ،293 ،280 ،269 ،263 ،259 ،258

402
واحد تحقیق و پژوهش مؤسسه ي نخبگان دانش پژوه 062

وارتنبرگ، توماس . اي 052
وارینگ، جف 362

واعظي، منوچهر 215 
واالیي، علي اکبر232، 356 

واندویل ،آگنس 003 ،065، 123، 129، 134،  183، 201، 203، 
367 ،363 ،299

وایت هاوس، پاتریشیا 300 ،339، 340، 341، 342
وحیدي، آرام 231، 247، 383، 387

وردریك، الیزابت 351، 400
وگریف، روپرت 105

ولي زاده، ماهان 029، 050، 127، 130
هارتني، الیزابت 375
هاواک، دیوید214 
هرتن، کرک 112

هفت برادران، داریوش 211
همراز،  زهره 158
هوبارد، ران 420

هیئت تحریریه 079، 149، 152
هیدن، مري 372

هیرادفر، پریچهر 375
یاري دهنوي، مراد 306

یعقوبیان، محمد 116، 117، 118، 119، 120
یغمور، محمدرضا 419

یوسف زاده، ناهید 222، 223
یوسفي، حمیدرضا 033
یوسفي، محمدرضا 272
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پایه ي تحصیلي

اول
 ،336 ،333 ،328 ،290 ،211 ،149 ،092 ،046 ،045 ،018

400 ،367 ،348 ،347 ،346 ،345 ،338

اول تا پنجم
 ،205 ،154 ،120 ،119 ،118 ،117 ،116 ،058 ،057 ،004

424 ،423 ،404 ،231

اول تا چهارم
433 ،386 ،385 ،381 ،364 ،358 ،289 ،282 ،083 ،030

اول تا سوم
 ،086 ،080 ،078 ،072 ،066 ،059 ،049 ،032 ،028 ،001
 ،162 ،160 ،157 ،152 ،150 ،123 ،114 ،113 ،110 ،102
 ،203 ،200 ،195 ،193 ،192 ،191 ،188 ،187 ،185 ،184
 ،274 ،271 ،270 ،268 ،246 ،244 ،230 ،227 ،209 ،207
 ،366 ،353 ،352 ،317 ،309 ،300 ،295 ،292 ،287 ،281
 ،411 ،410 ،408 ،390 ،388 ،384 ،380 ،377 ،373 ،368

437 ،425

اول و دوم
 ،315 ،252 ،243 ،228 ،202 ،161 ،151 ،143 ،138 ،074

412 ،389 ،342 ،341 ،340 ،339 ،323 ،322 ،321

پنجم
 ،093 ،090 ،087 ،070 ،062 ،051 ،043 ،022 ،006 ،002
 ،261 ،254 ،232 ،225 ،166 ،137 ،126 ،125 ،104 ،103
 ،335 ،334 ،329 ،326 ،311 ،304 ،302 ،291 ،286 ،266

431 ،419 ،418 ،370 ،356

چهارم
 ،330 ،327 ،284 ،236 ،235 ،106 ،098 ،097 ،094 ،040

397 ،357 ،355

چهارم و پنجم
 ،044 ،041 ،039 ،038 ،037 ،035 ،034 ،029 ،017 ،005
 ،082 ،076 ،075 ،068 ،067 ،064 ،061 ،060 ،056 ،054
 ،147 ،142 ،139 ،135 ،131 ،130 ،128 ،127 ،121 ،115
 ،178 ،174 ،172 ،171 ،169 ،167 ،164 ،163 ،156 ،153
 ،214 ،213 ،206 ،199 ،198 ،196 ،190 ،181 ،180 ،179
 ،251 ،242 ،241 ،240 ،229 ،226 ،224 ،223 ،222 ،220
 ،269 ،267 ،264 ،260 ،259 ،258 ،257 ،256 ،255 ،253
 ،307 ،303 ،301 ،296 ،294 ،293 ،288 ،283 ،280 ،275
 ،359 ،344 ،343 ،324 ،318 ،316 ،313 ،312 ،310 ،308
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 ،405 ،402 ،401 ،395 ،394 ،379 ،378 ،369 ،365 ،360
432 ،426 ،417 ،416 ،409

دانشجويان مراكز تربيت معلم
 ،053 ،027 ،025 ،024 ،021 ،019 ،016 ،014 ،013 ،012
 ،159 ،158 ،141 ،136 ،109 ،108 ،107 ،105 ،099 ،058
 ،279 ،278 ،265 ،262 ،234 ،233 ،221 ،218 ،215 ،189
434 ،433 ،407 ،403 ،399 ،396 ،375 ،372 ،320 ،319 ،305

دوم
331 ،095 ،009

دوم تا پنجم
422 ،407 ،250 ،248 ،194 ،100 ،073

دوم تا چهارم
 ،245 ،201 ،175 ،129 ،124 ،089 ،088 ،065 ،015 ،011

387 ،363 ،299 ،247

دوم و سوم
 ،354 ،337 ،249 ،155 ،145 ،133 ،132 ،079 ،042 ،010

413 ،393 ،361

سوم
362 ،332 ،325 ،298 ،285 ،237 ،146 ،096 ،071 ،048 ،020

سوم تا پنجم
 ،122 ،091 ،063 ،055 ،050 ،036 ،031 ،023 ،008 ،007
 ،182 ،177 ،176 ،173 ،170 ،168 ،165 ،148 ،144 ،134
 ،277 ،276 ،263 ،217 ،210 ،208 ،204 ،197 ،186 ،183

420 ،391 ،383 ،351 ،350 ،314 ،297

سوم و چهارم
415 ،414 ،392 ،272 ،003

كارشناس آموزش و پرورش
372 ،305 ،158 ،136 ،105 ،069 ،053 ،027 ،019 ،013

مدير
 ،215 ،212 ،189 ،109 ،108 ،085 ،084 ،069 ،027 ،014

407 ،403 ،376 ،372 ،319 ،279 ،273 ،265 ،262 ،218

مربي بهداشت
026

مشاور
 ،407 ،396 ،265 ،215 ،136 ،111 ،058 ،025 ،013 ،012

433

معلم
 ،047 ،033 ،027 ،026 ،025 ،021 ،019 ،018 ،016 ،014
 ،073 ،069 ،062 ،059 ،058 ،057 ،056 ،053 ،052 ،048
 ،112 ،111 ،109 ،108 ،107 ،105 ،101 ،099 ،082 ،081
 ،215 ،206 ،205 ،189 ،175 ،159 ،158 ،154 ،141 ،136
 ،265 ،262 ،242 ،239 ،238 ،234 ،233 ،221 ،219 ،218
 ،324 ،323 ،322 ،321 ،320 ،319 ،306 ،304 ،279 ،278
 ،399 ،396 ،382 ،375 ،374 ،372 ،371 ،355 ،349 ،328
 ،418 ،417 ،416 ،415 ،414 ،413 ،412 ،406 ،404 ،403
 ،432 ،431 ،430 ،429 ،428 ،427 ،424 ،423 ،421 ،420

438 ،434 ،433
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درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب
آبرنگ

پنجم  و خالقیت  رویکرد هوش  با  ریاضي  آموزش   :022
ابتدایي، 046 : امالي شب اول دبستان

آبشن
بچه هاي  براي  ایران  تاریخ   :  097 فقیر،  پیرمرد   :091
ایران- ساسانیان- انوشیروان دادگر، 098 : تاریخ ایران براي 
بچه هاي ایران- ساسانیان- سورنا سردار شجاع، 100 : تدبیر 
شیر، 392 : مورچه و حضرت سلیمان، 393 : مورچه و فیل

آتي نگر
023: آموزش کامپیوتر براي کودکان

آزاد مهر
158 : خالقیت )آموزش خالق- تفکر خالق(

آواي دانش گستر
215 : راهکار شناخت فرزند تیزهوش

آواي نور
اینترنت و شبکه جهاني وب  از  استفاده  : تحقیق و   099
براي دانش پژوهان، 112: توان بخشي و آموزش و پرورش 
دانش آموزان آسیب دیده ي بینایي در مدارس عادي، 159 : 
خالقیت و تفکر )روان شناسي و آموزش و پرورش کودکان 
تیزهوش و خالق(، 306 : فلسفه در کالس درس: پرورش 
مهارت هاي فکري دانش آموزان و ایجاد انگیزه در آنان براي 

یادگیري
آييژ

047: انشا درس روییدن در خود، 105 : تفکر و یادگیري 

تحصیلي  پیشرفت  افزایش  در  کامپیوتر  کاربرد  فاوا:  با 
دانش آموزان دوره ي ابتدایي، 108: تکنولوژي آموزشي )بر 
آموزشي  تکنولوژي   : ساخت گرایي(،109  رویکرد  پایه ي 
را  فراگیران  چگونه   :141 آموزشي،  مواد  تولید  راهنماي 
پژوهشگر تربیت کنیم ؟ راهنماي گام به گام آموزش فرایند 
پژوهش، 218: راهنماي برنامه ریزي درسي مشارکتي، 233: 
در  فراگیران  سنجش   :262 ترکیبي،  پژوهش  روش هاي 
گروه ها : ارتقاء مسؤلیت پذیري گروهي و پاسخگویي فردي، 
265 : شاخص هاي تربیت، 278 : طراحي آموزشي براي اثر 
بخشي تدریس، 279 : طراحي و سازماندهي محتواي برنامه 
درسي تلفیقي، 319 : کاربرد ابزار هاي اینترنتي در آموزش و 
پژوهش، راهنماي استفاده از اینترنت براي اعضاي هیات 
علمي ، 320 : کاربرد تلویزیون در آموزش، 403 : نظریه 

برنامه درسي
ابوعطا

025: آموزش هوش هیجاني به کودکان )راهنماي والدین 
و مربیان(، 076: پایان یك رویا، 115: ثروت دردناک، 121: 
راست گویي،  و  آموزشي: صداقت  مهارت   نافرجام:  جادوي 
128: جنگ بي پایان، 147: حمله ي سارگون خونخوار، 213 : 
راز جاودانگي، 253 : سرنوشت امپراتور خودخواه، 256: سفر 
بابل، 263:  سقوط   : زرتشت، 259  سفر   : آریایي ها، 258 
سوپ طوطي، 269 : شغالي که طاووس شد، 280: طعمه ي 
شکارچي، 293: فرار دسته جمعي، 294: فرار عاقالنه، 310: 
دیوار، 318:  قلعه ي هفت   : گودال خدایان، 316  قربانیان 
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کابوسي که فرات را به دو نیم کرد، 349 : کالس آموزش 
فلسفه: بهبود مهارت هاي تفکر و انگیزه ي یادگیري، 402 : 

نجات کوروش
اسحاق

)Microsoft Word 2007 -2010(125: جعبه ي آموزش
براي کودکان و نوجوانان، 126 : جعبه ي آموزش مفاهیم پایه 

و ویندوز XP براي کودکان و نوجوانان
امرود

و  ، فعالیت ها  بازي ها  درس:  کالس  در  پا  بید   :  073
پژوهش هاي خالقیت محور بر مبناي تمثیل ها و افسانه هاي، 
406 : نوآوري در یادگیري با تکالیف درسي خالق، راهنمایي 
براي  نکته   222 : مادران، 435  و  پدران  آموزگاران،  براي 
پدران و مادران : راهنمایي براي یادگیري اثربخش، آموزش 
و آزمون هاي فرزندان، 436 : 222 نکته ي کاربردي براي 
آشنایي پدران و مادران با ویژگي هاي آموزش در یایه ي اول 

ابتدایي
انديشه معاصر

111 : تمرین ایجاد آرامش وکاهش فشارهاي رواني براي 
کودکان، 421 : یاد بگیریم بشنویم یاد بگیریم توجه کنیم

ايران بان
053 : ایده ي خالق، 420 : یاد بگیر  که   چطور  یاد بگیري

باشگاه دانش پژوهان جوان
239 : ریاضیات کانگورو 3و4

بافرزندان
029 : اتوبوس دیوها، 050 : اولین شکالت نارگیلي، 127 : 

جنابعالي کي هستید؟، 130 : جنگ هاي خنده دار !
براق: جامعه القرآن الکريم

079 : پرندگان: آشنایي با پرندگان همراه با تصاویري جذاب، 
با  همراه  اهلي  حیوانات  با  آشنایي  اهلي:  حیوانات   :  149
تصاویري جذاب، 152 : حیوانات وحشي: آشنایي با حیوانات 

وحشي همراه با تصاویري جذاب
برترين انديشه

106: تکالیف تلفیقي ریاضي چهارم دبستان شامل: همراه با 
آزمون هاي تلفیقي و سؤاالت تیمز وشیوه هاي مختل، 321: 
کارت هاي شناخت: شامل توجه-حافظه-ادراک دیداري و... 
)1(، 322: کارت هاي شناخت: شامل توجه- حافظه- ادراک 
دیداري و... )2(، 323 : کارت هاي شناخت: شامل توجه- 

حافظه- ادراک دیداري و... )3(
به نشر

005 : آذین ها و آرایه ها، 167 : دانستني هایي درباره ي جانوران 
منقرض شده و در معرض خطر انقراض، 168 : دانستني هایي 
درباره ي حشرات، 169 : دانستني هایي درباره ي فضاپیماها، 
170 : دانستني هایي درباره ي کوسه ها، 171 : دانستني هایي 
درباره ي ماه، 176 : دایرئالمعارف دانستني ها براي کودکان و 
نوجوانان )ج1(، 177 : دایرئالمعارف دانستني ها براي کودکان 
و نوجوانان )ج2(، 225 : رضا جان خوش آ مدي، 255 : سفال، 
260 : سکه، 261 : سکه هایي به نام مّحمد، 272 : شگرد 
مرغابي هاي   : : قصه هاي مسجد، 379  پهلوانان 8، 314 
مهمان، 412 : همه مي تونن خالق باشن 1، 413 : همه 
مي تو نن خالق باشن 2، 414 : همه مي تونن خالق باشن 
3، 415 : همه مي تونن خالق باشن 4، 416 : همه مي تونن 
خالق باشن 5، 417 : همه مي تونن خالق باشن 6، 418 : 

همه مي تونن خالق باشن 7
بين المللي گاج

اول  امالي   : ابتدایي، 045  پنجم  علوم  آزمایشگاه   :  006
: ریاضي چهارم  ایران، 235  : حیات وحش  ابتدایي، 148 
چهارم  علوم   : ابتدایي، 284  سوم  ریاضي   : ابتدایي، 237 
ابتدایي، 285 : علوم سوم ابتدایي، 286 : علوم کار پنجم 
ابتدایي، 290 : فارسي اول ابتدایي )بر اساس کتاب بخوانیم 
و بنویسیم(، 291 : فارسي پنجم ابتدایي، 407 : ورزش ذهن 
به همین سادگي، 419 : هوش و خالقیت ریاضي و پژوهش 

)پنجم ابتدایي(
پلك

056 : بازي هاي فراموش شده
پيام آزادي

116: جادوي کاغذ جلد 1، 117 : جادوي کاغذ جلد 2، 118: 
جادوي کاغذ جلد 3، 119: جادوي کاغذ جلد 4، 120: جادوي 

کاغذ جلد 5
پيشروان

043 : المپیادهاي ریاضي آمریکا، 093 : تابستانه ي پنجم 
ابتدایي، 094 : تابستانه ي چهارم ابتدایي، 095 : تابستانه ي 
دوم ابتدایي، 096 : تابستانه ي سوم ابتدایي، 370 : مجموعه 
اول  و  ابتدایي  پنجم  کانگورو  ریاضي  مسابقات  سؤاالت 
ریاضي  مسابقات  سؤالت  مجموعه   :  371  ،... راهنمایي 
اوقات  مدیریت   :  374 ،... ابتدایي  و چهارم  کانگورو سوم 
فراغت و تفریحات سالم، 431 : 100گام با تیزهوشان ادبیات 

فارسي پنجم ابتدایي
پيشگامان پژوهش مدار
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395 : موفقیت در درس خواندن با ریبا: ربات یادگیري و 
برنامه ریزي آموزشي

تزكيه
189 : درآمدي بر: مدیریت فرایندمدار در مدرسه

تيز هوشان برتر
 :  013  ،I.Q هوشي  ضریب  تعیین  آزمون هاي   :  012
هوشي  ضریب  تعیین  کودکان-  روانشناختي  آزمون هاي 
کودکان I.Q تعیین شخصییت کودکان، 124 : جریمه ها 

کجا مي رن ؟
تولد

214 : راز هاي مومیایي )سه بعدي(
تيمورزاده/ طبيب

245 : ساختمان گر، 377 : مراقب باش ! در خانه
ثامن الحجج

019 : آموزش بر پایه ي تفکر خالق
جمال

قرآني  شناسي  خدا   :  154 قصه هایش،  و  پیامبر   :  087
کودکان: پاسخ به 40 پرسش کودکان ونوجوانان در باره خدا

جوان امروز
166 : دانستني هاي زمین براي کودکان و نوجوانان همراه با 

آزمایشهاي کاربردي
چکه

151 : حیوانات وحشي، 197 : دست ها براي زدن نیستند!، 
228 : رفتن به دندان پزشکي، 351 : کلمه ها براي اذیت 
کردن نیستند!، 400 : میکروب ها براي پخش کردن نیستند!

خدمات فرهنگي كرمان
333 : کتاب کار بخوانیم و بنویسیم پایه ي اول ...

خيام آزمون
012 : آزمون هاي تعیین ضریب هوشي I.Q، 013 : آزمون هاي 
 I.Q کودکان  هوشي  ضریب  تعیین  کودکان-  روانشناختي 

تعیین شخصییت کودکان، 124 : جریمه ها کجا مي رن ؟
داريوش هفت برادران

211 : دیکته ي شب اول دبستان بر اساس ارزش یابي کیفي 
توصیفي

دانش آفرين
018 : آماده سازي کودکان براي خواندن و نوشتن در اول 
و  نوشتاري  رفع مشکالت  براي  )برنامه ي عملي  دبستان 
د،069 : به یاد داشته باشیم، 107 : تکلیف شب؟؟؟؟!!! در 
دوره ي ابتدایي، 221 : راهنماي عملي طراحي آموزشي به 

همراه نمونه هایي از طراحي آموزشي در دوره هاي تحصیلي، 
328 : کتاب امالي کالس اول من )بر اساس معیار هاي 

ارزش یابي توصیفي(
دانشگاه آزاد اسالمي ايالم

234 : روش هاي تدریس و بررسي کتب تاریخ و جغرافیا در 
دوره ي ابتدایي

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
296 : فرهنگ ترافیك براي کودکان و نوجوانان

ذكر
088 : پیچ در پیچ 3: مازهاي آموزشي جهت تقویت هوش، 
089 : پیچ در پیچ 4 : مازهاي آموزشي جهت تقویت هوش، 
309 : فیل ابرهه، 390 : من نماز را دوست دارم : آموزش 

شیرین نماز به کودکان
رشد انديشه

018 : آماده سازي کودکان براي خواندن و نوشتن در اول 
دبستان )برنامه ي عملي براي رفع مشکالت نوشتاري و د، 
107 : تکلیف شب؟؟؟؟!!! در دوره ي ابتدایي، 221 : راهنماي 
طراحي  از  نمونه هایي  همراه  به  آموزشي  طراحي  عملي 
آموزشي در دوره هاي تحصیلي، 328 : کتاب امالي کالس 

اول من )بر اساس معیار هاي ارزش یابي توصیفي(
رهنما

399 : مي خواهم بنویسم از جمله به پاراگراف
انساني  علوم  كتب  تدوين  و  مطالعه  سازمان 

دانشگاهها )سمت(،
024 : آموزش و پرورش تطبیقي )مباني، اصول و روشها(

ساسان
140 : چگونه با کودک خود بازي کنیم ؟

سايه سخن
334 : کتاب کار بخوانیم و بنویسیم پنجم دبستان

ستوده
062 : بخوانیم و بنویسیم نخبگان سال پنجم دبستان

سوره مهر
061 : بخوان با من بساز با من )1 و 2(، 226 : رفاقت با 

ساز هاي ایراني: سازشناسي براي کودکان
شايان نمودار

026 : آنچه باید از سالمت دهان و دندان بدانید
شباهنگ

064 : بدن تو چه طور کار مي کند؟، 092 : تابستانه: کتاب کار 
تابستان براي دانش آموزان پایه ي اول دبستان



255دورهيآموزشابتدايي14

شهر تاش
 :  074 کوچك،  بچه هاي  براي  بزرگ  ایده هاي   :  052
»با  معلم  راهنماي  کتاب  با  همراه  عروسك ها  بیمارستان 
 : برا، 220  دنیاي من آشنا شوید«: کندو کاوهاي فلسفي 

راهنماي تفکر نقاد براي کودکان
شهر قلم

151 : حیوانات وحشي، 197 : دست ها براي زدن نیستند!، 
228 : رفتن به دندان پزشکي، 351 : کلمه ها براي اذیت 
کردن نیستند!، 400 : میکروب ها براي پخش کردن نیستند!

شورا
070 : بهتر بیاموزیم علوم و ریاضي سال پنجم ابتدایي: بر 
اساس پرسش هاي آزمون بین المللي علوم و ریاضي، 071 : 
بهتر بیاموزیم علوم و ریاضي سال سوم ابتدایي: بر اساس 
پرسش هاي آزمون بین المللي علوم و ریاضي، 104 : تفریح و 

فعالیت هاي علمي زیست شناسي
صورتگر

375 : مدیریت فشار  عصبي معلمان
صيانت

298 : فصل میوه چیني )سوم ابتدایي(
ضريح آفتاب

 : آسمان، 041  تدریس کتب هدیه هاي  با  آشنایي   :  016
اطلس بچه ها
طراحان ايماژ

161 : خواندن و فهمیدن: کتاب کار براي پایه ي اول و دوم 
دبستان

عابد
048 : انشا و اندیشه ي سوم دبستان، 242 : زنگ انشا ي 
بین الملل: رشد و  : مدارس  چهارم و پنجم دبستان، 372 

گسترش
عباس نجات تيموري

422 : یاوران انرژي
عروج انديشه

030: احترام به دیگران، 059: باغ قرآن، 066: بگو نه، 083: 
پسري پشت پنجره، 086 : پوست من، 113 : توني شلخته، 
138 : چشم ها و گوش ها، 160 : خواب، 181 : دایرئالمعارف 
مصور تاریخ، 182 : دایرئالمعارف مصور گیاهان، 184 : دختر 
سخت کوش، 202 : دندان، 209 : دوستي، 222 : رخش و 
رستم، 223 : رستم و سهراب، 227 : رفتار هاي خوب، 243 : 
زیبایي، 246 : سالم بمانیم، 274 : شهر ما، 282 : عصبانیت، 

287 : غذا، 289 : غم و غصه، 301 : فکر مي کنید چرا 
انسان اختراع مي کند؟ و سؤال هاي دیگري در باره ي علوم، 
302 : فکر مي کنید چرا بادها این قدر خطرناکند؟و سؤال هاي 
دیگري درباره ي بالیاي طبیعي، 303 : فکر مي کنید چرا 
وسؤال هاي  مي کنند  برافراشته  را  هایشان  پرچم  کشورها 
دیگري در باره ي مردم و مکا، 352 : کمك به دیگران، 364 : 
گوسفندها و باغ انگور، 373 : مدرسه ي ما، 381 : مشکالت، 
385 : مگس دانا، 386 : من خانواده ام را دوست دارم، 388 : 

من منحصر به فردم، 389 : من مي ترسم
علوم و فنون

)Microsoft Word 2007(-2010125: جعبه ي آموزش
براي کودکان و نوجوانان، 126 : جعبه ي آموزش مفاهیم پایه 

ویندوز XP براي کودکان و نوجوانان
غالمرضا  نصر اصفهاني

: راهنماي آموزش مدیریت پول )ویژه ي کودکان و   217
نوجوانان(

فائق/ مبتکران
338 : کتاب کار و تمرین ریاضي اول دبستان

فاطمي
238 : ریاضیات کانگورو 1و 2
239 : ریاضیات کانگورو 3و4

فني ايران
001 : آب چال: )درباره ي اهمیت آب(، 054: باران اسیدي، 
055: بازیافت در مغازه ي بابا بزرگ، 103: تغییرات اقلیمي 
بازیافت؟، 186: در سیاره ي ما چه  )آب و هوا(، 135: چرا 
خبر است؟، 231: روز زمین پاک، 247: سبز باشید، 344: 
کره ي زمین در خطر است، 368 : مامانم همیشه دوستم 
دارد!، 383 : معلم سبز: سبز بودن چه آسون، 387 : من دنیا 

را دوست دارم
قدياني

075 : پادشاه خر ُکش، 131 : جوان بخشنده، 139 : چشمه اي 
که مال ماه بود، 142 : حاتم طایي و مأمور حاکم، 153 : خانم 
 : : خسیس و سکه هایش، 164  مار سیاه، 156  و  کالغه 
دارا و ندار، 190 : درختي که حرف مي زد، 196 : درویش 
: رستم و کوه  : دوستي شیر و شتر، 224  طمع کار، 210 
سپند، 229: روباه بي دست و پا، 240 : زبرا و دوستانش، 257: 
سفر دور و دراز، 264: سوگ سیاوش، 267: شاهزاده ي کوتاه 
قد، 275: شیر و خرگوش دم سیاه، 288 : غالم دریا ندیده، 
300 : فعالیت هاي حیوانات: )مجموعه ي 6 جلدي(، 312 : 
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قصه هاي تصویري از بوستان، 313 : قصه هاي تصویري از 
گلستان، 339 : کدام یکي ها مي توانند بپرند؟، 340 : کدام 
یکي ها مي توانند بدوند؟، 341: کدام یکي ها مي توانند بسازند؟، 
342 : کدام یکي ها مي توانند شنا کنند؟، 359: کیخسرو، 365: 
الک پشتي در آسمان، 369 : ماهي خوار حیله گر، ماهي هاي 
خوش باور، 378: مرد جهانگرد، مار خط خطي، 394 : موشي 
که دختر شد، 405 : نگهبان جوان، 426: 10 قصه ي تصویري 
از کلیله و دمنه، 427 : 90 نکته ي آموزشي براي تدریس 
جغرافي، 428 : 100 نکته ي آموزشي براي تدریس تاریخ، 
429 : 100 نکته ي آموزشي براي تدریس علوم، 430 : 100 
نکته ي آموزشي براي تدریس مهارت هاي تفکر، 434 : 122 
نکته  ي آموزشي براي تدریس ریاضیات، 437 : 365 فعالیت 

و سرگرمي: براي دبستاني ها
قطره

 ، فکري  فعالیت هاي  راه  از  کودک خالق  پرورش   :  081
بازي و به کار گیري  استعدادهاي ذهن هاي جوان

كالج برتر
033 : ارزش یابي توصیفي، 398 : میانبرهاي تربیتي )ویژه ي 

پدران و مادران(
كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان

143 : حرف آباد
كانون گسترش علوم

382 : معلم ریاضي پایه ي اول دبستان
كانون فرهنگي آموزش

پنجم  جدول  کتاب  دبستان، 329:  چهارم  ریاضي   :  236
دبستان: شامل ...، 330 : کتاب جدول چهارم دبستان شامل 
دروس ریاضي، علوم ...، 331 : کتاب جدول دوم دبستان: 
شامل ...، 332 : کتاب جدول سوم دبستان: شامل ...، 336: 
کتاب کار ریاضي: ریاضي دان کوچك اول دبستان شامل 

تمرین هاي هماهنگ با کتاب درسي ...
كتاب مير

216 : راهکار هاي صحیح کمك به کودکان دبستاني
كياراد

057: بازي هاي کنترل خشم براي کودکان، 058 : بازي هاي 
هوش: 101 بازي آسان براي افزایش هوش، 432 : 101 
بازي براي آموزش مهارت هاي زندگي مخصوص کودکان 

براي کودکان رده سني 9 تا 15 سال
كياراد/ بصائر/ شهيد حسين فهميده

433 : 101 بازي فکري و 65 معما براي کودکان 6تا10 سال

ما و شما
042 : االغ تارا کوچولو، 077 : پدر و مادر مرا بفهمید: چگونه 
به کودکمان گوش کنیم، چگونه با او صحبت کنیم، 132 : 
جوجه ي زرد تینا، 361 : گربه ي آرش تپلو، 396 : مهارت هاي 
زندگي )براي کودکان(گوشه گیري، انزوا و تنهایي انتخاب 

دوست ...
مؤسسه انتشارات كورش چاپ

021 : آموزش راه هاي یادگیري، 136 : چرا بچه ها مدرسه  
را دوست ندارند؟

مؤسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع كنکور
382 : معلم ریاضي پایه ي اول دبستان

مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
144: حسود هرگز نیاسود، 165: داستان مداد رنگي ها، 194: 
دروغ  کوچولویي که بزرگ شد، 315 : قصه ي باغ ساعت، 

391 : من و آینه ي زشت
مؤسسه فرهنگي هنري بشير علم و ادب

304 : فلسفه براي کودکان
مبتکران

043 : المپیادهاي ریاضي آمریکا، 093 : تابستانه ي پنجم 
ابتدایي، 094 : تابستانه ي چهارم ابتدایي، 095 : تابستانه ي دوم 
ابتدایي، 096 : تابستانه ي سوم ابتدایي،248 : سرگرمي هاي 
خالق 1؛شامل 79 سرگرمي خالقانه، 249 : سرگرمي هاي 
خالق 2 ؛شامل 79 سرگرمي خالقانه جهت افزایش دقت 
و تمرکز در کودکان و نوجوا نان، 250 : سرگرمي هاي خالق 
3 ؛شامل 76سرگرمي خال قا نه جهت افزایش دقت و تمرکز 
در کودکان ونوجوانان، 251 : سرگر مي هاي خالق 4 ؛شامل 
79 سر گرمي خالقانه، 252 : سرگرمي هاي فکري 4شامل 
بیش از 62 سرگرمي خالقانه جهت افزایش دقت و تمرکز در 
کودکان، 370 : مجموعه سؤاالت مسابقات ریاضي کانگورو 
پنجم ابتدایي و اول راهنمایي ...، 371 : مجموعه سؤالت 
مسابقات ریاضي کانگورو سوم و چهارم ابتدایي ...، 374 : 
مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم، 431 : 100گام با 

تیزهوشان ادبیات فارسي پنجم ابتدایي
محراب قلم

003 : آتش نشان، 004 : آداب معاشرت، 031 : اختراعات، 
034 : استان آذربایجان شرقي: پاسخ به سؤال هاي کودکان 
و نوجوانان، 035 : استان اردبیل: پاسخ به سؤال هاي کودکان 
بوشهر:  استان   : اصفهان، 037  استان   : نوجوانان، 036  و 
پاسخ به سؤال هاي کودکان و نوجوانان، 038 : استان تهران: 
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پاسخ به سؤال هاي کودکان و نوجوانان، 039 : استان چهار 
محال و بختیاري: پاسخ به سؤال هاي کودکان و نوجوانان، 
063 : بدن انسان، 065 : بدن من، 122 : جانوران، 123 : 
: حشرات  : جهان، 145  : جنگل، 134  دنیا، 129  جانوران 
و موجودات ریزجثه، 150 : حیوانات مزرعه، 155 : خرس ها، 
172 : دایرئالمعارف اطلس براي کودکان، 173 : دایرئالمعارف 
جنگل، 174 : دایرئالمعارف حمل و نقل، 175 : دایرئالمعارف 
خردسال، 178 : دایرئالمعارف شغل ها، 179 : دایرئالمعارف 
 : بیماري ها، 201  و  دردها   : دایناسورها، 193   : فضا، 183 
دلفین ها و وال ها، 203 : دنیاي شب، 204 : دنیاي شگفت انگیز، 
277 : طبیعت، 283 : علوم، 297 : فرهنگ ریاضي مدرسه، 
299 : فصل ها، 307 : فناوري، 308 : فوتبال، 354 : کنار دریا، 

358 : کوهستان، 363 : گرگ ها، 367 : ماشین ها
مدرسه

017: آفتاب مهرباني: زندگي نامه ي حضرت محمد صلي اهلل 
علیه و آله و سلم، 040: اسکندر مقدوني، 044: امام ماه: زندگي 
نامه ي امام سجاد علیه السالم، 067: بوسه هاي پدر بزرگ: 
زندگي نامه ي امام محمد باقر علیه السالم، 163: خوزستان، 
علي  امام  نامه ي  زندگي  دیوار:  مهربان  دست  هاي   :198
امام  نامه ي  زندگي   : علیه السالم، 199: دعاي گنجشك ها 
صادق علیه السالم براي کودکان، 273 : شوق تغییر، 343: 
کردستان، 345: کشف بهار )بهار محور یادگیري(آموزش علوم 
از راه سرگرمي )به روش اکتشافي و مشارکت فعال(براي کو، 
346 : کشف پاییز )پاییز محور یادگیري(آموزش علوم از راه 
سرگرمي )به روش اکتشافي و مشارکت فعال(، 347 : کشف 
تابستان )تابستان محور یادگیري(آموزش علوم از راه سرگرمي 
)به روش اکتشافي و مشارکت فعال(ب، 348: کشف زمستان 
)به  راه سرگرمي  از  علوم  یادگیري(آموزش  )زمستان محور 
روش اکتشافي و مشارکت فعال(برا، 350: کالس خو بي ها، 
357 : کوه سنگي و داریوش بزرگ، 362 : گربه ي کنجکاو 
و پرنده: کتابي درباره ي الکتریسیته، 376 : مدیریت مراکز 

شبانه روزي، 397: مهرداد اول، 409 : هرمزگان
مرآت دانش

تجربي  علوم  مدیریت کالسي،  بسته ي  کار  کتاب   :  335
پنجم دبستان

من گرافيك
109 : تکنولوژي آموزشي راهنماي تولید مواد آموزشي، 265 : 

شاخص هاي تربیت
منادي تربيت

خالقیت:  آموزش  آسیب شناسي   :  014 آتشفشان ها،   :  002
چگونه خالق پروري نکنیم!، 068 : به شتر نگاه کن، 101 : 
 :  146 روش ها،  و  نکته ها  نوجوان:  و  کودک  دیني  تربیت 
خداوند  مخلوقات  درباره ي  مجموعه  کامل ترین  حشرات: 
مهربان، 232 : روزي روزگاري دوستي، 266 : شاهزاده ي بابل، 
324 : کاردستي هاي خالق، 337 : کتاب کار نقاشي: 40 تمرین 
براي پرورش خالقیت کودکان، 356 : کوه بخشنده ي زندگي، 

401 : میهمان پیامبر
موزون

اولین روز   : اردو، 049   : اتاق به هم ریخته، 032   :  028
مدرسه، 072 : بي ادبي، 078: پرستار بچه، 080: پرنده ها ، 
زنبور ها ، وخانواده ي خرس ها، 084 : پنیر تو را من جا به 
جا کردم، 085 : پنیر مرا کي جا به جا کرد؟، 102 : ترس 
: تلویزیون ممنوع، 114 : تیم بیسبال،  از تاریکي، 110 
157 : خطر آلودگي، 162 : خود نمایي در جمع، 180 : 
دایرئالمعارف کوچك، 185 : در دندانپزشکي، 187 : در 
فکر نیازمندان، 188 : در مطب دکتر، 191 : دردسر با بزرگ 
ترها، 192 : دردسر با دوستان، 195 : دروغگویي، 200 : 
دعوا، 207 : دوري از غریبه ها، 212 : دیگه پنیر نمي خوام 
از این تله نجاتم بدین، 230 : روز اسباب کشي، 244 : 
سؤال بزرگ، 268 : شبح جنگل، 270 : شغل جدید ما ما ن، 
271 : شکر نعمت هاي خدا، 276 : صلح هدیه اي براي 
همه، 281 : عادت بد، 292 : فرار از ورزش، 295 : فرزند 
جدید، 317 : قهر و آشتي، 353 : کمك به دیگران، 366 : 
ماجراي تکالیف، 380 : مشکل در مدرسه، 384 : مقصراونه، 
: همسایه هاي  : هله هوله، 411  ولخرجي، 410   :  408
جدید، 425 : یك هفته پیش مامان بزرگ، 438 : 500 

نکته براي معلمان
مهاجر

205 : دنیاي وارونه، دنیاي خیالي، 219 : راهنماي پرورش 
خالقیت در کودکان، 404 : نقاشي هاي خالق، 423 : یك 
جور دیگر نگاه کن، 424 : یك عالمه فکر هاي تازه، یك 

عالمه کارهاي تازه
مهزيار

325 : کتاب آموزشي- ریاضي سوم دبستان، 326 : کتاب 
آموزشي- کار ریاضي پنجم دبستان، 327 : کتاب آموزشي- 

کار ریاضي چهارم دبستان
نخستين

082 : پرورش معنویت در کودکان، نوجوانان و کودک درون : 
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راهکار هاي ساده و عملي
نسل نو انديش

051 : اهرم ها، 060 : ببین، بچین، مثل بساز، 090 : پیچ ها، 
: دوست داري  : دوران صلح، 208  : چرخ ها، 206   137
چه  کاره شوي؟، 241 : زندگي من پیام من است، 254 : 
سطح هاي شیب دار و گوه ها، 311 : قرقره ها، 355 : کوروش 

مؤسس حقوق بشر، 360 : گرامي
نغمه نو انديش

007: آزمایش هایي درباره ي تکنولوژي، 008: آزمایش هایي 
و  ضربه ها  درباره ي  آزمایش هایي   :009 رنگ ها،  درباره ي 

درباره ي محیط زیست، 011:  آزمایش هایي  صدا ها، 010: 
آزمایش هایي درباره ي نور و سایه، 133: جوري و رابي

نواي مدرسه
015 : آشنایي با بدن انسان براي کو دکان

نوشته
305 : فلسفه ي تعلیم و تربیت

هنر آبي
020 : آموزش جدول ضرب

يسطرون
027 : ابعاد تفکر دربرنامه ریزي درسي و تدریس
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موضوع درسي
تربيت بدني

308 ،056

تعليمات اجتماعي
 ،040 ،039 ،038 ،037 ،036 ،035 ،034 ،030 ،005 ،003
 ،128 ،124 ،121 ،113 ،103 ،098 ،097 ،076 ،042 ،041
 ،214 ،213 ،209 ،208 ،181 ،178 ،172 ،163 ،147 ،132
 ،274 ،260 ،259 ،258 ،256 ،255 ،253 ،245 ،241 ،234
 ،343 ،318 ،316 ،310 ،303 ،302 ،301 ،296 ،294 ،276
428 ،427 ،409 ،402 ،397 ،386 ،373 ،368 ،357 ،355 ،352

تفکر و پژوهش
 ،219 ،205 ،158 ،141 ،081 ،073 ،058 ،053 ،027 ،019
 ،417 ،416 ،415 ،414 ،413 ،412 ،407 ،404 ،319 ،233

433، 424 ،423 ،420 ،418

ديني
 ،198 ،154 ،101 ،087 ،082 ،068 ،067 ،044 ،017 ،016
401 ،390 ،385 ،379 ،364 ،350 ،314 ،309 ،261 ،225 ،199

رايانه
126 ،125 ،099 ،023

رياضي
 ،237 ،236 ،235 ،106 ،071 ،070 ،043 ،022 ،020 ،001
 ،325 ،315 ،297 ،252 ،251 ،250 ،249 ،248 ،239 ،238

434 ،419 ،382 ،371 ،370 ،368 ،338 ،336 ،327 ،326

زبان آموزي
 ،100 ،091 ،075 ،062 ،060 ،048 ،047 ،046 ،045 ،018
 ،190 ،164 ،161 ،156 ،153 ،143 ،142 ،139 ،131 ،115
 ،242 ،240 ،232 ،229 ،224 ،223 ،222 ،211 ،210 ،196
 ،288 ،280 ،275 ،272 ،269 ،267 ،266 ،264 ،263 ،257
 ،359 ،356 ،334 ،333 ،328 ،313 ،312 ،293 ،291 ،290
 ،426 ،405 ،399 ،394 ،393 ،392 ،378 ،369 ،365 ،360

431

علوم تجربي
 ،051 ،026 ،015 ،011 ،010 ،009 ،008 ،007 ،006 ،001
 ،104 ،090 ،086 ،079 ،071 ،070 ،065 ،064 ،063 ،054
 ،152 ،151 ،150 ،149 ،145 ،138 ،137 ،129 ،123 ،122
 ،183 ،182 ،173 ،171 ،170 ،169 ،168 ،167 ،166 ،160
 ،283 ،277 ،254 ،246 ،228 ،203 ،202 ،201 ،193 ،186
 ،340 ،339 ،335 ،311 ،307 ،300 ،287 ،286 ،285 ،284

429 ،400 ،363 ،362 ،348 ،347 ،346 ،345 ،342 ،341



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامهیدرسي 260

 ،176 ،175 ،174 ،173 ،172 ،155 ،150 ،148 ،146 ،145
 ،277 ،204 ،203 ،201 ،193 ،183 ،180 ،179 ،178 ،177

367 ،363 ،358 ،354 ،308 ،299 ،297

مهارت هاي زندگي
 ،083 ،080 ،078 ،072 ،066 ،055 ،049 ،032 ،028 ،004
 ،185 ،184 ،165 ،162 ،157 ،135 ،133 ،114 ،110 ،102
 ،217 ،207 ،206 ،200 ،197 ،195 ،192 ،191 ،188 ،187
 ،271 ،270 ،268 ،247 ،244 ،243 ،231 ،230 ،227 ،220
 ،361 ،353 ،351 ،344 ،317 ،295 ،292 ،289 ،282 ،281
 ،408 ،396 ،389 ،387 ،384 ،383 ،381 ،380 ،377 ،366

432 ،430 ،425 ،422 ،411 ،410

 هنر
337 ،324 ،226 ،120 ،119 ،118 ،117 ،116  ،061 

علوم تربيتي
 ،052 ،050 ،033 ،029 ،025 ،024 ،021 ،014 ،013 ،012
 ،107 ،105 ،089 ،088 ،085 ،084 ،077 ،074 ،069 ،057
 ،159 ،144 ،140 ،136 ،130 ،127 ،112 ،111 ،109 ،108
 ،273 ،265 ،262 ،221 ،218 ،216 ،215 ،212 ،194 ،189
 ،349 ،323 ،322 ،321 ،320 ،306 ،305 ،304 ،279 ،278
 ،406 ،403 ،398 ،395 ،391 ،388 ،376 ،375 ،374 ،372

438 ،436 ،435 ،421

عمومي
 ،332 ،331 ،330 ،329 ،298 ،096 ،095 ،094 ،093 ،092

437

قرآن
059 

كتاب هاي مرجع
 ،134 ،129 ،123 ،122 ،065 ،063 ،031 ،004 ،003 ،002
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کلمات کلیدي
آب و هوا176 

آب و هواي کوهستان 358
آتش فشان 002، 302

آتش نشان003
آداب معاشرت004

آداب و رسوم034، 035، 037، 213
آذربایجان شرقي034

آذین 005
آرامش 111، 206

 ،010  ،009  ،008  ،007  ،006 آزمایش 
429 ،104 ،011

آزمایش کاربردي 166
آزمون 071، 286، 334

آزمون استاندارد236
آزمون تستي043

آزمون توانایي هاي پایه070
آزمون تیمز070، 335

آزمون و تمرین062، 070، 238، 239، 290، 
419 ،335 ،332 ،331 ،330 ،329 ،298

آزمون ورودي تیزهوشان043
آزمون هوش012

آزمون هاي هوش 013
آسایش 111

آسیب شناسي 014

آشنایي با حیوانات ایران 148
آشور باني پال 213، 294

آگاده 253
آلودگي 054

آلودگي محیط زیست 157
آمادگي جسماني 246

 ،105  ،092  ،071 ابتدایي046،  آموزش 
336 ،331 ،298 ،216 ،161

آموزش اخالق052
آموزش ادبیات فارسي062، 164، 196، 224، 

431 ،405 ،399 ،359 ،266 ،264 ،232
آموزش اعداد368

آموزش اقتصاد055
آموزش با شعر042، 124، 132، 361

آموزش به کمك رایانه319
آموزش بیس بال114
آموزش تابستانه093

 ،147  ،098  ،097  ،076 تاریخ  آموزش 
 ،310 ،294 ،260 ،259 ،255 ،253 ،241

397 ،355 ،318 ،316
آموزش جدول ضرب020

 ،037  ،036  ،035 جغرافیا034،  آموزش 
 ،299 ،186 ،172 ،163 ،041 ،039 ،038

427 ،409 ،354 ،343

آموزش خالقیت073، 324
آموزش دیني087، 154، 225، 261، 314، 

390 ،379
آموزش رایانه023، 126

  ،235 ریاضي 001، 071، 106،  آموزش 
 ،326 ،325 ،297 ،239 ،238 ،237 ،236

382 ،371 ،338 ،336 ،329 ،327
آموزش ریاضیات022، 370، 419، 434

آموزش زبان انگلیسي066
 ،047  ،046 فارسي018،  زبان  آموزش 
 ،153 ،142 ،139 ،131 ،075 ،060 ،048
 ،267 ،257 ،242 ،240 ،229 ،190 ،156
 ،369 ،365 ،313 ،291 ،290 ،288 ،275

426 ،394 ،378
آموزش زیست شناسي104

آموزش علوم 026، 051، 068، 071، 090، 
 ،329 ،311 ،254 ،246 ،204 ،137 ،134

348 ،347 ،345
آموزش علوم اجتماعي171

 ،006  ،002  ، تجربي001  علوم  آموزش 
 ،054 ،031 ،015 ،011 ،010 ،008 ،007
 ،129 ،123 ،122 ،070 ،065 ،064 ،063
 ،167 ،152 ،151 ،150 ،149 ،146 ،145
 ،193 ،183 ،179 ،173 ،170 ،169 ،168
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 ،284 ،283 ،277 ،228 ،203 ،202 ،201
 ،341 ،340 ،339 ،335 ،307 ،300 ،285
400  ،383 ،367 ،363 ،362 ،346 ،342
آموزش فارسي 045، 328، 333، 334، 356

آموزش فرایند پژوهش 141
آموزش فلسفه 052، 306، 349

آموزش فلسفه براي کودکان 304
آموزش فني کودکان 245

آموزش قبل از مدرسه 436
آموزش قرآن 059

آموزش کار با رایانه  099
 ،074  ،066  ،057 کودکان030،  آموزش 
 ،205 ،184 ،158 ،113 ،107 ،082 ،081
 ،274  ،251 ،249 ،243 ،219 ،209 ،208
 ،424 ،423 ،420 ،404 ،386 ،373  ،352

433 ،432
آموزش مذهبي350

آموزش مفهوم ساعت 315
آموزش موسیقي 061
آموزش مهارت ها348

 ،029 زندگي028،  مهارت هاي  آموزش 
 ،080 ،078 ،050 ،049 ،042 ،032 ،030
 ،124 ،115 ،111 ،110 ،102 ،086 ،083
 ،160 ،157 ،144 ،138 ،133 ،130 ،127
 ،192 ،191 ،188 ،187 ،185 ،165 ،162
 ،227 ،220 ،217 ،207 ،200 ،195 ،194
 ،270 ،268  ، 247 ،246 ،244 ،243 ،230
 ،295 ،292 ،289 ،287 ،282 ،281 ،271
 ،377 ،361 ،353 ،352 ،351 ،317 ،315
 ،391 ،389  ، 388 ،387 ،384 ،381 ،380

430 ،425 ،422 ،411 ،410 ،408
آموزش وپروش 279

آموزش وپرورش ایران 021، 376 
آموزش و پرورش تطبیقي 024

آموزش هنر 116، 117، 118، 119، 120، 
337 ،226
آهن 255

آیات قرآن 069
ابرهه 309

ابزار و وسایل 245
ابزارهاي جست وجو 319

اتحاد 165، 385
اجتماعي شدن 042

احترام030
احساسات 396

اختراع 174، 301
اختراعات 031
اختالف 384

اختالالت رفتاري 396
اختالالت یادگیري 323

 ،072  ،048  ،032 کودکان028،  ادبیات 
 ،114 ،102 ،100 ،091 ،080 ،078 ،075
 ،156 ،153 ،142 ،139 ،133 ،131 ،122
 ،200 ،192 ،191 ،190 ،187 ،185 ،175
 ،230 ،229 ،228 ،223 ،222 ،210 ،204
 ،270 ،268 ،267 ،264 ،257 ،240 ،232
 ،365 ،359 ،295 ،292 ،288 ،275 ،272
 ،411 ،410 ،394 ،384 ،380 ،378 ،369

426 ،425
ادبیات کهن فارسي269

ادبیات نوجوانان104، 166
ادراک دیداري322، 323

ارتباط با دیگران351
اردبیل 035

اردو032 
ارزش یابي 233

ارزش یابي تحصیلي 382
ارزش یابي توصیفي 033، 331

ارزیابي 136
ارزیابي مستمر 236

ارسطو 040
اریگامي 116، 117، 118، 119، 120

اسباب کشي 230
استان اصفهان 036

استان تهران 038
استان کردستان 343
استان هرمزگان409
استدالل فلسفي305

استفاده از اشیا404، 423
اسکندر مقدوني040

اشکانیان098
اصول یادگیري 019، 420

اضطراب111
اطالعات عمومي148، 180، 182، 296

اطلس041، 172
اعتماد به نفس391

اعضاي بدن065
افزایش دقت 248، 250

افزایش دقت و تمرکز 252
افزایش هوش 058

افسانه 073
اقتصاد 217

اقلیم شناسي 103
اقوام آریایي 256
الکتریسیته362

الگوي طراحي آموزشي221
الهي نامه280

امام رضا)ع(225، 379
امام سجاد)ع(044 
امام صادق)ع( 199

امام علي)ع(198 ، 401
امام محمد باقر)ع( 067، 261

امتحانات435 
امال018، 045، 211، 291، 328

امالي شب046
انتقال بیماري400

اندوه289
اندیشه و آراي فلسفي305
اندیشه و تفکر027، 105

اندیشه ورزي403
اندیشه ي نقاد220
انرژي285، 307

انزان147
انشا 399

انشا و تمرین 048
انضباط373 

انطباق با تغییر 085
انقراض344

انواع تکلیف107
انواع ورزش ها246

انوشیروان097
اوان147

اوقات فراغت374
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اولین روز مدرسه049
اهداف آموزشي221

اهرم ها051
ایجاد موج354

ایده ي خالق053
ایران باستان005، 255
ایران شناسي035، 037
ایستگاه آتش نشاني003

ایمني377
اینترنت023، 099، 319

باد302
باران اسیدي054، 344

بازآفریني 280
بازارها 038

بازنویسي 269، 369، 426
بازنویسي بوستان131 ، 229

بازنویسي حکایت بوستان 164
بازنویسي حکایت گلستان 196، 405

بازنویسي داستان 075، 139، 142، 153، 
 ،266 ،264 ،257 ،240 ،232 ،190 ،156
 ،365 ،360 ،359 ،356 ،313 ،312 ،275

394 ،378
بازنویسي داستان شاهنامه 224
بازنویسي شاهنامه 222، 223

بازنویسي شعر 392، 393
بازنویسي کلیله و دمنه 100، 293

بازنویسي گلستان 267، 288
بازنویسي مرزبان نامه 115 

بازي 374، 413، 432، 433
 ،412  ،276  ،058  ،057 آموزشي  بازي 

415،417 ،414
بازي و تمرین 053

بازي و سرگرمي 081، 140، 329، 330، 
418 ،332

بازي و فعالیت 412، 414، 415
 ،324  ،247  ،231  ،135  ،055 بازیافت 

423 ،387 ،383
بازي هاي کودکان 140
بازي هاي نمایشي056

ببخشید227
بچه دار شدن080

بخت النصر121
بخوانیم و بنویسیم328، 334

بدن 064
بدن انسان 015، 063، 138، 175، 176

برانگیختن خالقیت 053
بردیاي دروغین 357

برق 362، 422
بندپایان168
بوستان 312

بوستان سعدي 075، 142، 156
بوشهر037

بوقلمون150
بوم شناسي151

بهداشت160، 287
بهداشت پوست086

بهداشت دهان و دندان 026، 202
بهداشت رواني 057

بي ادبي 072
بیماري 193

بي هویتي 127
پادشاهي داریوش 076

پارت ها 397
پازل 148

پاک نگه داشتن زمین 231
پایه ي اول دبستان 382

پایه ي اول دوره ي ابتدایي 092
پایه ي پنجم ابتدایي 006، 326، 335  

پایه ي چهارم ابتدایي 327
پایه ي چهارم دبستان 094

پایه ي دوم دبستان095 
پایه ي سوم دبستان 096، 325

پدیده ي گل خانه اي186 
پرحرفي 263
پرسش 181

پرسش مفهومي 371
پاسخ 018، 285، 301، 325،  و  پرسش 

431
پرسش هاي طبقه بندي شده 327

پرواز حیوانات 339
پرورش 414

پرورش استعداد 418

پرورش خالقیت 014، 019، 022، 053، 
 ،290 ،251 ،249 ،219 ،158 ،106 ،081
 ،417 ،416 ،415 ،412 ،407 ،387 ،337

424 ،423 ،419
پرورش معنویت 082

پرورش مهارت هاي فکري 306، 349
پروین اعتصامي 091، 392، 393

پریدن 300
پریدن انسان 339

پس انداز 217
پستان داران دریا201 

پشتکار 184
پنجم ابتدایي 093، 329، 370، 419

پوسته هاي زمین 002
پوشه ي کار 033

پول217
پیامبر اسالم401
پیچ و مهره090

پیشداوري078، 425
پیشرفت تحصیلي435

پیشگیري377
تا زدن کاغذ 117، 119، 120

تا کردن کاغذ116،  118
تابستان347

تاریخ ایران 097، 098
تاریخ ایران باستان040، 128، 256، 258، 

397 ،316 ،260 ،259
تاریخ ایران زمین 121

تاریخ تحول 024
تاریخ علم031، 174

تاریخ مادها316 
تاریخ نیشابور 379

تاریخ و جغرافیا 234
تاریخ و فرهنگ ایران036 ، 163، 343، 409

تاریخچه ي شغل ها 178
تاریکي 389

تبریز034
تجارب آموزشي024

تحقیق233
تحلیل داده ها141

تحول084
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تخریب ساختمان ها054
تخریب طبیعت186

تدریس اثربخش278
تدریس تاریخ428
تدریس علوم429
تدریس مؤثر438

تربیت دیني059، 101، 309، 364، 385
تربیت بدني056، 308

ترس 389
ترس از تاریکي 102

ترس از شبح 268
تسخیر ایران 040

تشخیص تصویر 321
تشکیل ماه 171

تشویق کارکنان 273
 ،107  ،077  ،069  ، تربیت014  و  تعلیم 

398 ،376 ،305 ،304 ،159
تعلیمات اجتماعي 103، 178، 208، 209، 
 ،303 ،301 ،293 ،276 ،274 ،234 ،214

427 ،386 ،373 ،368 ،310
تعلیمات دیني 016، 082

تغذیه 149
تغذیه ي سالم 361

تغییر 084
تغییر نگرش273 

تغییرات آب و هوا 103، 299
تغییرات بدن 065
تغییرات مواد 006

تفاوت 322
تفریحات سالم 374

تفکرات فلسفي  074
تفکر خالق  128، 158، 159، 220

تفکر در تعلیم و تربیت  019
تفلسف 305

تقویت کارکرد مغز 407
تقویت هوش088، 089

تکالیف درسي406
تکالیف مدرسه366

تکریم030
تکلیف درسي435
تکلیف شب107

تلویزیون و آموزش وپرورش320
تمثیل 073

تمدن آشور 213
تمدن اکد 253

تمدن بابل 121، 318
تمدن سومر 310

تمدن عیالم 147، 294
تمدن ماد 128

تمرکز250 
تمرین 045، 161، 235، 237، 286، 291، 

336 ،328
تمرین انشا 047، 242

تمرین تابستان 094، 095، 096
تمرین ذهن 407

تمرین طبقه بندي شده 325
تمرین و آزمون 022، 106

تمرین و سرگرمي 092
توانایي درک و فهم 430

توان بخشي 112
توانمندي گروه در ارزش یابي 262

توانمندي هخامنشیان 402
توجه323

تولید مواد آموزشي  109
تولیدمثل 079، 149
جانوران 122، 285

جانوران دریایي 354
جدول آموزشي 329، 330، 332

جدول تمرین 331
جنگ  276

جنگ توللیز 294
جنگل 123، 129،  173

جوادي آملي 101
جوانان 374

جهان آفرینش 146
جهت یابي333

جیرفت294
چراگاه123
چرخ367

چشم ها138
چهارم ابتدایي330

چهارمحال و بختیاري039

حافظه323
حرص و طمع115
حرف و نقطه143

حسادت144
حشرات168

حضرت داود )ع(364
حضرت محمد)ص(017

حفاظت از زمین344
حفظ سالمتي188

حفظ محیط زیست103، 135، 186، 247، 
387 ،383

حقوق بشر355
حکایت اخالقي087

حل مسئله148، 381
حمایت از یادگیري438
حمل  و نقل296، 367

حمورابي318
حوادث خانگي377

حیات وحش 152، 180    
حیوانات 129، 151، 176، 177

حیوانات اهلي 149
حیوانات جنگلي 182

حیوانات در حال انقراض 167
حیوانات کوهستان 358

حیوانات مزرعه 150
حیوانات منقرض شده167 

خانواده386
خانه و محل زندگي جانوران175

خانه سازي341
خداشناسي154، 244

خرس366
خشونت197

خالصه کردن161
 ،414  ،413  ،404  ،248 خالقیت205، 

432 ،418
خواب160، 203

خواسته هاي فرزندان 398
خواندن 161

خواندن و نوشتن 333
خوب دیدن 413
خودآزمایي 204
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خودرو367
خودسازي 084، 212

خودسنجي 033
خودکفایي فردي077 
خودنمایي 162، 263

خورشید 134
خوزستان 163

خوش بختي 206
خویشتن داري 421
داریوش اول 357

داستان133، 228، 366، 369
داستان آموزشي 001، 015، 028، 032، 
 ،078 ،073 ،072 ،055 ،050 ،049 ،042
 ،115 ،114 ،110 ،102 ،100 ،085 ،080
 ،185 ،165 ،162 ،157 ،144 ،143 ،132
 ،200 ،195 ،194 ،192 ،191 ،188 ،187
 ،269 ،261 ،247 ،244 ،230 ،225 ،210
 ،295 ،293 ،292 ،289 ،281 ،271 ،270
  ،380 ،368 ،361 ،353 ،317 ،315 ،304
 ،408 ،393 ،392 ،391 ،388 ،384 ،383

425 ،422 ،411 ،410
 ،130  ،127  ،091  ،029 آموزنده  داستان 
 ،267 ،263 ،229 ،224 ،196 ،164 ،131

426 ،405 ،288 ،280 ،268
داستان پهلوانان 272

 ،258  ،256  ،128 تاریخي076،  داستان 
402 ،355 ،259

داستان دو زبانه222، 223
داستان دیني 017، 044، 067، 068، 198، 

401 ،350 ،199
داستان رستم و سهراب 223

داستان ریاضي 237
داستان علمي 362

داستان قرآني 309، 364، 385
داستان کوتاه 314

داستان کودکان 155
داستان مذهبي 087

داستان هاي آموزشي 207
داستان هاي دیداري 321

  ،031  ،004  ،003  ،002 دایرئالمعارف 
 ،172 ،155 ،146 ،145 ،129 ،122 ،063

 ،180 ،179 ،178 ،177 ،176 ،175 ،173
363 ،283 ،277 ،204 ،183 ،181

دایرئالمعارف حمل و نقل 174
دایرئالمعارف گیاهان 182

درامد 217
درختان کوهستان 358

درد193 
درک زیبایي 243
درک مطلب 161

درمان 193
دروازه ها 038

دروغگویي194،  195 
دروني سازي تربیت دیني 016

دریانوردي 354
دستگاه هاي بدن 065
دستور زبان 062، 431

دعوا و دوستي 192
دقت دیداري 321

دقت و تمرکز 088، 249، 251
دلفین ها201

دندان پزشکي026، 185، 228
دنیاي خیالي205

دوچرخه367
دوره ي ابتدایي048، 169، 171، 173

دوره ي راهنمایي370
دوست یابي209، 391

دویدن300، 340
دیااکو316

دیدني ها036
راست گویي194

راه و رسم زندگي113، 184
راهنماي آموزشي 016، 018، 023، 045، 
 ،216 ،211 ،141 ،125 ،074 ،048 ،047
 ،297 ،284 ،242 ،237 ،236 ،235 ،234
 ،347 ،346 ،345 ،338 ،328 ،326 ،324
 ،431 ،427 ،421 ،413 ،406 ،395 ،390

436 ،435
راه هاي شناسایي خالقیت215

رایانه 125
رشد ذهني 132

رشد کودکان 396

رشد و نمو 361
رعایت قوانین004

رفتار با غریبه ها207
رفتار در مدرسه373

رفتار مناسب 191
رفتار والدین 398

رفتارهاي اجتماعي 396
رفتا هاي خوب 227

رنگ آمیزي 020، 437
رنگ ها 008

روابط اجتماعي 209
روابط با دیگران 025، 197

روابط والدین و فرزندان 077
روان شناسي 159، 398
روان شناسي رشد 436

روایات 069
رودها 039

روش اکتشافي 345، 346
روش تدریس 016، 019، 021، 027، 109

روش یادگیري 021
روش شناسي021، 233
روش هاي آموزشي112
روش هاي تحقیق024
روش هاي تدریس234
روم باستان176، 181

رویکرد ساخت گرایي108
رویکرد میان رشته اي برنامه ي درسي279

رهبري مدرسه273
ریاضي دوره ي ابتدایي238، 239

زباله 135
زبان آموزي 143، 210، 272  

زبان قرآني 059
زمستان348

زمین و سیاره ها 006
زمین شناسي 166

زندگي 363
زندگي پرندگان079 

زندگي پیامبر اسالم 087
زندگي جانوران122 

زندگي حشرات 145، 146
حیوانات 123، 170، 300، 340،  زندگي 
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342 ،341
زندگي حیوانات وحشي 152

زندگي خرس ها 155
زندگي دایناسورها 183

زندگي شتر 068
زندگي شهري 274

زندگي مردم 005
زندگي موجودات 299

زندگي نامه 017، 044، 067، 198، 199، 
401 ،379 ،241 ،225

زیست شناسي 155، 168، 283
زیستگاه جان داران 277
زیستگاه حیوانات 123

زیگورات 310
زیورآالت 005

سؤال286
سؤال و تمرین 338

سؤال و جواب154، 182، 326، 327، 371
سؤاالت تشریحي043

سؤاالت تیمز106
ساحل دریا354

ساختمان سازي 245
ساختن گرایي 278

سارگون 253
سازشناسي براي کودکان 226

سازمان دهي ادراکي 322
سازهاي ایراني 226

ساسانیان 097
سالمندان 374
ستاره ها134 

سخنان بزرگان 069
 ،249  ،248  ،151  ،106  ،060 سرگرمي 

437 ،433 ،432 ،252 ،251 ،250
سرگرمي خانوادگي 058

سرگرمي علمي007 ، 010، 011
سرگرمي کودکان413 

سرگرمي هاي جالب 110
سرگرمي هاي علمي 008، 009، 104

سطوح شیب دار 254 
سعادت انسان206 
سعدي 156، 313

سفال255
سفر زرتشت258

سالمت 026
سالمت جسمي 160
سالمتي 086، 287

سالمتي کودکان 388
سلسله ي هخامنشیان 040، 357

سنگ ها 177
سوراخ کاري 090

سورنا 098
سوم ابتدایي 298، 332

سومریان 253
سونامي 002
سیاره ها134 

سیاره ي زمین 166، 180
سیستم عامل126

سیل302
شاتل هاي فضایي169

شاخص تربیت265
شاهنامه264، 359، 360

شب و روز134
شباهت322

شبکه ي جهاني وب099
شب هاي مهم203

شخصیت هاي مشهور178
شعر020، 059، 133

شغل جدید270
شکرگزاري نعمت271

شنا 342
شنا کردن 300

شناخت جهان 041
شوش 147

شهر سوخته 294
شهروندان 274

شهید مطهري 101
شیشه 255

شیوه ي آموزش 375
صاعقه 302

صدا009 
صداقت و راست گویي 121

صداقت و وفاداري100

صرفه جویي231
صفات خداوند091

صلح206، 276
صلح طلبي130

ضرب سکه260، 261
ضرب المثل060، 306، 349

ضربه009
طبیعت277

طراحي آموزشي 108
طراحي محتواي برنامه ي درسي 279

طرح برنامه ي درسي 403
طرح پرسش132 

طرح هاي تازه و ابتکار 219
طوفان 302

عادات و رفتار حیوانات 339، 341، 342
عادت بد 281

عبدالعظیم کریمي 101
عددنویسي 022

عشق مادر و فرزند 368
عصبي شدن281 

عطار نیشابوري 280، 356
عقب ماندن از دیگران380

علم مواد 283
علوم 286

علوم اجتماعي 233
علوم تجربي138 

علوم تربیتي 012، 013، 014، 021، 024، 
 ،144 ،136 ،109 ،089 ،088 ،074 ،058
 ،279 ،273 ،262 ،221 ،218 ،215 ،212
 ،412 ،395 ،375 ،372 ،349 ،320 ،306

438 ،428 ،418 ،417 ،416 ،415 ،414
علوم زیست 284

علوم فیزیکي 283
عمران روستایي218

عواطف083، 386
عوامل مؤثر بر تربیت265

عیالمیان213
غذاها039

غذاي سالم410
غرور393

فارسي211
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فراشناخت 027
فرزند جدید 295

فرهنگ ترافیك 296
فرهنگ ریاضي 297

فرهنگ ها  303
فسیل ها 177    
فشار رواني 111

فشار رواني کار 375
فشار رواني معلمان 375

فصل بهار 345
فصل پاییز 346

فضا 179
فضاپیما 169

فضانوردي 169
فعالیت علمي 204

فعالیت و بازي 416، 417
فعالیت و سرگرمي 429

فعالیت هاي تابستان 092
فعالیت هاي شبانه 203

فعالیت هاي فکري140 
فعالیت هاي فوق برنامه 421

فکرهاي تازه 424
فلسفه براي کودکان 052

فن نگارش 399
فناوري 007، 307

فناوري آموزشي108 ، 109
فناوري اطالعات و ارتباطات 105

فناوري مطالعه 420
فنون بازي 308

فوتبال 308
فیزیك 284

فیزیولوژي015، 064
فیلم آموزشي126، 320

قاطعیت066
قالب هاي شعري062

قباد097
قدرت سازگاري 025

قرآن مجید 101
قرقره ها 311

قرون وسطي 181
قصه020

قصه هاي مسجد314
قضاوت اجتماعي029
قضاوت صحیح316

قوانین بازي فوتبال308
قهر و آشتي200، 317، 381

کاربرد چرخ 137
 ،120  ،119  ،118  ،117 کاردستي116، 

324
کارکرد اندام ها 064

کار گروهي در آموزش وپرورش262
کارنامه ي توصیفي236

کالبدشناسي انسان 063
کاني ها177

 ،202  ،160  ،086  ،085 زبانه  دو  کتاب 
389 ،388  ،287 ،282 ،246 ،243

کتاب کار  236، 298،  326، 336، 337، 
338

کراسوس 098
کشف347، 348

کلمات قصار 069
کلمه سازي 143

کلیله و دمنه 073، 139، 153، 190، 210، 
426 ،394 ،378 ،369 ،365 ،275 ،240

کم رویي 396
کمك به دیگران 353

کمك به نیازمندان 187
کنترل احساسات 077

کنترل خشم 057، 282، 413
کنترل خشونت 050

کودکان 197
کودکان ایراني 056

کودکان تیزهوش 159، 215
کودکي کوروش 402

کوروش 259، 355
کوسه ها170

کوه سنگي 357
کوه نوردي 358

کوه ها 358
کیفیت136

کیفیت فراگیر 189
گازها307  

گاو 150
گرافیك 023

گردآوري داده ها141  
گردش فصل ها 299

گرگ ها 363
گلستان 313

گلستان سعدي  257
گورها214 

گوسفند150
گوش ها138

گوه254
گیاهان285

النه سازي341
الیه ي ازون344

لباس آتش  نشاني003
لبخند227
لطفأ227
لودیه260

ما قبل تاریخ181
مادها213، 258

ماز088، 089
ماشین ها177

ماشین هاي ساده051، 090، 137، 254، 
311

ماه نوردي 171
مایعات 307

مبارزه ي سیاسي 241
متشکرم 227

مثبت اندیشي273
مثبت نگري 083

مثنوي معنوي 232، 263، 269
محل زندگي 149

محمد مصدق 241
محیط زیست 010، 344

مخترعان 301
مدارا130 

مدارس بین الملل 372
مدرسه ها189 

مدرسه ي شبانه روزي376 
مدیریت 189

مدیریت آموزشي 372
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مدیریت کالس 438
مدیریت و سازماندهي 189
مرتب کردن کلمه ها060 

مردم شناسي303
مرزبان نامه266

مرگ کوروش076
مرور درس ها 093، 094، 095، 096

مسئله 437
مسئله و تمرین 370

مسئله هاي المپیاد ریاضي 043
 مسائل و نکته ها 436

مسابقات ریاضي کانگورو370
مسابقه ي کانگورو 238، 239
مسخره کردن دیگران 124
مشارکت والدین 107، 216

مشاهیر 038، 039
مشاهیر ایران 034، 035، 037

مشکالت بشر 301
مصر باستان 181، 214

مصرف بهینه422
مطالعه و فراگیري395

معبد چغازنبیل147
معرفت شناسي052

معرفي شغل ها 003، 178
معرفي مشاغل208 

معلوالن 374
معما 433، 437

معماهاي آموزشي 088، 089
معماي ریاضي و هوش 249،  251

معماي عددي 434
مفرغ 255

مفهوم تربیت 265
مقابله با استرس 025

مقابله با خرافه  گرایي 258
مقبره ها 214

ملي شدن صنعت نفت 241
منحصر به فرد بودن388

منطق الطیر356
منظومه ي شمسي179

مواد باطله324
مواد غذایي287
مواد مخدر066

موانع یادگیري 420
موتورسیکلت 367

موتورها307 
موفقیت 084، 085
موفقیت شغلي 212

مولوي 263
مومیایي 214

 ،351  ،197  ،056 اجتماعي  مهارت هاي 
400

مهارت هاي تفکر 430
مهارت هاي حافظه 407
مهارت هاي حرکتي 333

مهارت هاي زباني 290
مهارت هاي زندگي004، 055، 072، 076، 
 ،269 ،259 ،256 ،231 ،206 ،135 ،132

432
مهارت هاي نوشتاري334
مهارت هاي یادگیري320

مهرداد اول397
میکروب ها400

میوه ها129
نابودي زیستگاه ها167

نارسایي هاي بینایي112
نرم افزار ورد125

نظام آموزشي136، 278
نظریه پردازي403

نظم 028
نظم و ترتیب 113

نعمت هاي خدا 244
نقاشي 337، 404
نقشه 041، 172

نکته هاي آموزشي 427، 428، 429، 434
نگارش 291

نگاه تازه به اشیا 423
نماز390

نور و سایه011

نوع دوستي280
نیروي انساني376
وارونه دیدن205
واژه آموزي351

واقعه ي کربال350
وال ها 201

وب 319
وب سایت ها 099

ورزش 308، 374، 407
ورزش کردن 292

وسایل آموزشي 140
وسایل نقلیه 174

وضو 390
ولخرجي 408

ویژگي هاي پهلوانان 272
126 XP ویندوز
هخامنشیان355

هدف هاي آموزشي033
هدیه هاي آسماني016

همدلي421 
همسایه ها411 
همکاري 165

همکاري در خانواده 352
هندسه 022، 325

هنر براي کودکان 061
هنر مدیران 273

هوا 054
هوخشتره 128

هوش آزمایي 248، 250، 252
هوش آزمایي کودکان  012،  013

هوش ریاضي 235
هوش موسیقیایي 061

هوش هیجاني 025
هیروشیما276 

یادگیري 158، 437
یادگیري اثربخش 435
یادگیري با رایانه 105

یاریگري352 
یونان باستان 181
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نام و نشاني ناشران
آبرنگ 

تهران-خ انقالب اسالمي، روبروي درب دانشگاه، مجتمع کتاب 
فروزنده، پ 123 تلفن: 66407575 

آبشن
 تهران- م انقالب اسالمي، خ جمالزاده جنوبي، پ 114 – ط 

همکف تلفن: 66967606، 09121758017
آتي نگر 

تهران- خ. جمالزاده جنوبي، روبروي کوچه رشتچي، پ.144، ط 
اول، واحد 2 تلفن:66565336

آزاد مهر
 تهران- خ. انقالب اسالمي، خ.اردیبهشت، بن بست شهرزاد، 

پ6 ،شماره4تلفن: 66966918
آواي دانش گستر

 تهران- خ. انقالب اسالمي، روبروي دانشگاه تهران- ساختمان 
ظروفچي، ط. دوم، واحد 5 تلفن:66483030

آواي نور 
وحید  خ.شهید  خ.12فروردین،  اسالمي،  انقالب  خ.  تهران- 

نظري، پ.99 تلفن:6 - 66967355 ،09121083731
آييژ 

تهران- م.انقالب، خ.لبافي نژاد غربي، پ.215 تلفن:66423416
ابو عطا 

تهران- خ. انقالب اسالمي، خ.12فروردین، ساختمان ناشران، 
ط. چهارم تلفن: 66977007

اسحاق 
تهران- م.انقالب، خ.اردیبهشت، پ.73، واحد8 تلفن: 66492443 

امرود
تلفن:  پ30  غربي،  خسرو  ک  قرني،  سپهبد  خ  تهران- 

09123334053 ،88345217
انديشه معاصر 

خ.داروپخش،  کرج،  مخصوص  جاده  هفده  کیلومتر  تهران- 
ک.ششم، ،پ.5 – ط.دوم تلفن: 44984602،44988670

ايران بان
تهران- م.فردوسي، خ.ایرانشهر جنوبي، پ5 تلفن:88315849-50

باشگاه دانش پژوهان جوان
تهران- بزرگراه شهید همت، نبش بلوار سردار جنگل، بن بست 

فرزانه غربي تلفن:44450801
با فرزندان

تهران- م.انقالب، ابتداي خ. انقالب اسالمي، ساختمان 1348، 
ط.6 تلفن:66406513

براق
تلفن:  ط.باال  پ.712،  ک.محتشم،  از  بعد  خ.مصلي،  قم- 

025112915858
برترين انديشه

تلفن:  آقاجاني(پ39  ک29)شهید  پروین،  خ  اصفهان- 
09139033868 ،2294944 ، 2294947

بصائر
 اصفهان- م.شهدا، ابتداي خ.کاوه، روبروي پایانه باب الدشت،ک.

حکیم شفا، جنب داروخانه حکیم شفا تلفن:3390082
به نشر)انتشارات آستان قدس رضوي( 

مشهد- بلوار سجاد، سجاد3، خ.میالد، سمت راست قطعه دوم، 
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انتشارات آستان قدس رضوي تلفن: 7- 8511136
بين المللي گاج

پ.1302،  خ.12فروردین،  نبش  اسالمي،  انقالب  خ.  تهران- 
ساختمان گاج تلفن:6420،6419

پلك 
تهران- خ. انقالب اسالمي، خ.وصال شیرازي، پ.17،ط.4،واحد5 

تلفن:66481065
پيام آزادي 

استقالل،  و  بهارستان  م.  بین  اسالمي،  خ.جمهوري  تهران- 
تلفن:33905515،  پ2  یکم،  بن بست  مظفري،  ک.شهید 

33936294
پيشروان 

تلفن:  نظري،پ.59   م.انقالب، خ.فخررازي، خ.وحید  تهران- 
66954391

پيشگامان پژوهش مدار 
تهران- خ.کریم خان زند، خ.ماه شهر، نبش یگانه، پ.3، واحد12 

تلفن:88345217
تزكيه 

تهران- خ.جمال زاده شمالي، ک.زند، پ.6، واحد10 تلفن:66574779
تولد 

تهران- تهرانپارس، خ.جشنواره، خ.امین، بیست متري عالمه 
طباطبایي، پ.26 تلفن:77330437

تيز هوشان برتر 
تهران- خ. انقالب اسالمي، خ.دانشگاه، نرسیده به جمهوري 

اسالمي، ک.بهار، پ.3، واحد3 تلفن:77512049
تيمورزاده 

تهران- ضلع شمالي بیمارستان امام خمیني)رحمه(، خ باقرخان، 
روبروي خ دکتر محمد قریب، پ 23 تلفن:64006

ثامن الحجج 
.روانمهر،  خ  اول  جنوبي،  خ.کارگر  اسالمي،  م.انقالب  تهران- 

پ253 تلفن:66950441،66462742
جمال 

تلفن:7746353،   پ.422  ک.معلم27،ک.9،  خ.معلم،  قم- 
09122520250
جوان امروز 

تهران- خ.شریعتي، خ.ملك، بعد از تقاطع ترکمنستان، پ.5، 
واحد13 تلفن:88446822

چکه 
تهران- خ.شهید بهشتي، بعد از چهارراه سهروردي، خ.کاووسي فر، 

ک.نکیسا، پ.3ط.همکف تلفن: 8- 88547295

خدمات فرهنگي كرمان 
کرمان- خ دکتر علي شریعتي، ط فوقاني، کتاب فروشي فرهنگ 

تلفن: 2224231- 0341
خيام آزمون 

ک.خیام،پ.4  سید خندان،  از  باالتر  خ.شریعتي،  تهران- 
تلفن:66466113

داريوش هفت برادران 
خ.شهداي  خ.12فروردین،  اسالمي،  انقالب  خ.  تهران- 

ژاندارمري، روبروي اداره پست،پ.126 تلفن:09123865121 
دانش آفرين

تهران- خ.جمال زاده شمالي، باالتر از بلوار کشاورز، ک. شهید 
صدوقي شرقي،پ.4 تلفن:88995181

دانشگاه آزاد اسالمي ايالم
ایالم- بلوار دانشجو،دانشگاه آزاد اسالمي ایالم تلفن:08412227527

دفتر پژوهش هاي فرهنگي
ک  نبش  شمالي،  ایرانشهر  خ  زند،  کریم خان  خ  تهران- 

یگانه،پ229 تلفن:8821364، 88302482
ذكر 

تهران- خ انقالب اسالمي، خ فلسطین جنوبي، ک محتشم، پ 20، 
ط اول غربي تلفن:66468263، 66410041،09121083473

رشد انديشه
تهران- خ.جمال زاده شمالي، باالتر از بلوار کشاورز، ک. شهید 

صدوقي شرقي، پ.4 تلفن:88995181
رهنما 

تهران- خ انقالب اسالمي، خ شهداي ژاندارمري، بین فروردین 
و فخررازي پ112تلفن:66468194،66417004، 66400927 
و  انساني  علوم  كتب  تدوين  و  مطالعات  سازمان 

دانشگاه ها)سمت( 
تهران- بزرگراه جالل آل احمد،غرب پل یادگار امام)ره(، روبروي 

پمپ گاز، کد پستي14636، تلفن: 44246250-2
ساسان 

شیراز- خ.زند، روبروي خ.خیام، پاساژمسعود تلفن:2352161، 
2350201

سايه سخن
تهران- خ. انقالب اسالمي، خ.12فروردین، ک.بهشت آیین، پ. 

19ط. همکف تلفن:09126491828
ستوده 

تبریز- خ. طالقاني، خ.ارگ جدید، پ. 25 تلفن:04115567878
سوره مهر

تهران خ. حافظ، خ. رشت، پ32 تلفن: 6647001-4، 66460993
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شايان نمودار
تهران- م.فاطمي،خ. چهلستون، خ.بوعلي سیناي شرقي، پ.37، 

بلوکB،ط.همکف تلفن:88951462
شباهنگ

تهران- خ. انقالب اسالمي، خ.شهداي ژاندارمري، پ.49 تلفن: 
6646235 -6

شهرتاش
تهران- بزرگراه صدر، خ کامرانیه، ک حاتم خاني، پ6، تلفن: 

22035385 ،22297367
شهر قلم

تهران- خ.شهید بهشتي، بعد از چهارراه سهروردي، خ.کاووسي فر، 
ک.نکیسا، پ.3ط.همکف تلفن: 8- 88547295

شهيد حسين فهميده
اصفهان- م.شهدا، ابتداي خ.کاوه، روبروي پایانه باب الدشت،ک.

حکیم شفا، جنب داروخانه حکیم شفا تلفن:3390082
شورا

مینا، پ.29  خ.12فروردین، ک.  اسالمي،  انقالب  خ.  تهران- 
تلفن:66954921

صورتگر 
خ.داود  خ.صدف،  انتهاي  غربي،  سرو  سعادت آباد،  تهران- 

حسین،ک.بهاران، بهار غربی4، پ.45 تلفن:22368801
صيانت

مشهد- خ.سعدي، پاساژ مهتاب، ط.منهاي 2 تلفن:0915552323
ضريح آفتاب

مشهد- خ.امام خمیني، جنب اداره کل آموزش و پرورش خراسان 
رضوي، دفتر نشر و فروشگاه مرکزي نشر تلفن: 2232675

طبيب
تهران- ضلع شمالي بیمارستان امام خمیني)رحمه(، خ باقرخان، 

روبروي خ دکتر محمد قریب، پ 23 تلفن:64006
طراحان ايماژ 

تهران- خ انقالب اسالمي، خ 12 فروردین، نبش ک ماستري 
فراهاني، پ68، واحد 6 تلفن: 66969696، 09123099203

عابد
تهران- خ کارگر شمالي، نرسیده به بلوار کشاورز، خ قدر،پ4، 

واحد1 تلفن: 66567626، 66567627
عباس نجات تيموري

تهران - فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، خ ولی عصر)عج(، خ 
شهید ظرافتی، پ 47، ط سوم، تلفن:44038628

عروج انديشه
مشهد- چهارراه شهدا، خ آزادي)خ آیة اله بهجت( – ک.شهید 

خوراکیان)بهجت 2(، مجتمع گنجینه کتاب، ط منهاي 2 تلفن: 
2242248

علوم وفنون
تهران- فلکه دوم شهران، خ.شهید عسگري، نبش ک.ششم، 

پ22مجتمع گلها، واحد11 تلفن:44308321، 44331498
غالمرضا نصر اصفهاني

بانك صادرات، ک.کوشان،  از  بعد  خ.تاالر،  اصفهان- خ.جي، 
پ.11 تلفن:09131072939

فائق 
تهران- خ.خالد اسالمبولي، خ.16، پ.4 تلفن: 88726600-4

فاطمي
تهران- م فاطمي، خ. جویبار، ک میرهادي، شرقي، پ14 تلفن: 

88971583-4 ،88956258
فني ايران

نبش ک 11، پ24  میرعماد،  خ. شهید مطهري،خ.  تهران- 
تلفن: 88505055، 88750447

قدياني
فخررازي،  دانشگاه،خ.  مقابل  اسالمي،  انقالب  خ.  تهران- 
 ،66404410 تلفن:  پ90  غربي،  ژاندارمري  شهداي  خ. 

66975789
قطره

تهران- خ.فاطمي، خ.ششم، پ.3 تلفن: 88952835، 88956533، 
88973351
كالج برتر

تهران- خ. انقالب اسالمي، خ.12فروردین، ساختمان ناشران، ط 
اول تلفن:66972922-3

كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان
تهران- خ. شهید بهشتي، خ. خالد اسالمبولي،جنب سینما کانون، 

پ22و 24 تلفن: 8- 88715545 ،88962971،88710661
كانون فرهنگي آموزش

تهران- خ. انقالب اسالمي، بین خ. صباو خ. فلسطین تلفن: 
66962400

كانون گسترش علوم
تهران- خ. انقالب اسالمي، خ.12فروردین، ک.بنفشه، پ.12،ط.

دوم تلفن: 66483428
كتاب مير

تلفن:  واحد3  پ.3،  خ.قدس،  اسالمي،  انقالب  خ.  تهران- 
66966585

كياراد
اصفهان- خ.مسجد سید، ک.خلیقي پور،پ.11 تلفن:3362699



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامهیدرسي 272

ما و شما
تلفن:  پ.3  ک.فرزین،  شمالي،  خ.فاضل  خ.گیشا،  تهران- 

88243647 ،88270791
مؤسسه انتشارات كوروش چاپ

واحد5  کلهر،پ.130،  خ.  نبش  جنوبي،  خ. جمال زاده  تهران- 
تلفن:66900232

مؤسسه فرهنگي وانتشاراتي مرجع كنکور 
تهران- خ. انقالب اسالمي، خ.12فروردین، ک.بنفشه، پ.12 

تلفن:66414342
مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين

تهران- خ.سهروردي شمالي، نبش چهارراه کیهان، پ.312، 
ط.اول، واحد3 تلفن: 88533326

مؤسسه فرهنگي هنري بشير علم و ادب
تهران- ضلع جنوب غربي م.فردوسي، پ.782، ط.3 تلفن:66737166

مبتکران 
تهران- م.انقالب،خ.فخررازي، خ.نظري، پ.59 تلفن:6491

محراب قلم 
تهران- خ. انقالب اسالمي، خ12فروردین، خ.شهداي ژاندارمري، 

پ.104 تلفن: 80- 66490879
مدرسه

تهران- نرسیده به پل کریم خان زند، ک.شهید حقیقت طلب، 
پ.8 تلفن: 88800324-9

مرآت دانش
تهران- خ.کریم خان زند، خ.خردمند شمالي، پ. 8، ط چهارم 

تلفن: 88813520-9
منادي تربيت

طالقاني،  و  سمیه  چهارراه  بین  نجت الهي،  خ.استاد  تهران- 
ک.بیمه، پ.26 تلفن:88931852

من گرافيك
تهران- م.انقالب، خ.لبافي نژاد غربي، پ.215 تلفن:66423416

مهاجر
پ.5،  فخررازي، ک.نیکپور،  خ.  اسالمي،  انقالب  خ.  تهران- 

ط.اول تلفن:66952199
مهزيار

اهواز- خ.شریعتي، خ.وکیلي،پ.134 تلفن:2216333
موزون 

تهران- م.توحید، خ.نصرت غربي، ک.شهید ناصر حسیني، پ.7 
ط اول تلفن:6638256،09121504569

نخستين
انقالب اسالمي، خ.12فروردین، نبش خ.روانمهر،  تهران- خ. 

پ.227ط.اول تلفن:66498148
نسل نوانديش

تهران- م.ولي عصر)عج(، ابتداي خ.کریم خان زند، پ.308،ساختمان 
کیمیا تلفن:9- 88942247

نغمه نوانديش
پ.18  ک.162،  طرقي،  سلمان  خ.شهید  م.رسالت،  تهران- 

تلفن:77277020
نواي مدرسه

تهران- ایرانشهر شمالي، نرسیده به خ.طالقاني،پ.144، ط.دوم 
غربي، واحد5 تلفن:88820583

نوشته
اصفهان- خ.فلسطین، ساختمان نوید تلفن: 2208610

هنرآبي
تهران- اتوبان همت، بلوار کامران کبیري طامه، خ.بهار، خ.امام 

حسین شمالي، بن بست امید،پ.7 تلفن:9- 44610928
يسطرون

تهران- خ. لبافي نژاد، بین خ.فخررازي و خ.دانشگاه، پ 186 
تلفن:66415002، 6650409

  
  


