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مقدمه

 6فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي

 uمنظور ما از کتاب آموزشی چیست؟
از يك ديدگاه ميتوان مجموعه كتابهايي كه هر سال چاپ و منتشر ميشوند كتاب آموزشي ناميد زيرا هر كتابي
پيامي براي آموزش دارد .اما بهطور خاص كتابهاي آموزشي با هدف استفاده در آموزشهاي رسمي و غيررسمي
به رشتهي تحرير درميآيند.
كتابهاي آموزشي سه دستهاند :الف) كتابهاي درسي ،ب) كتابهاي كمكآموزشي ،ج) كتابهاي
كمكدرسي.
ي درسي خاص و با هدف معيني از سوي مراجع
كتابهاي درسي كتابهايي هستند كه براساس برنام ه 
ذيصالح در وزارت آموزش و پرورش به تصويب رسيدهاند و در چارچوب زماني معين آموزشي و متناسب با
پايه ،رشته ،شرايط ذهني و سني تدريس ميشوند.
منظور ما از كتابهاي آموزشي كتابهاي كمكآموزشي و كمك درسي است .كتابهاي كمكآموزشي:
ت عملي،
كتابهايي هستند كه به منظور ايجاد انگيزه ،توسعه يادگيري ،افزايش دانش و سواد علمي ،پرورش مهار 
رشد روابط اجتماعي و ارتقاي يادگيرنده براساس هدفها و برنامههاي خاصي تنظيم ميشوند و لزوم ًا به برنامهي
درسي دورهي تحصيلي وابسته نيستند و شامل كتابهاي دانشافزايي براي معلمان و دانشآموزان ،پرورش
مهارتهاي فرايندي و عملي براي دانشآموزان و مهارتي و روشي براي معلمان هستند .كتابهاي كمكدرسي:
كتابهايي هستند كه به منظور تسهيل ،تقويت ،تكميل و تعميق يادگيري و فراهم كردن آموزش جبراني براساس
هدفها و برنامههاي درسي دوره و پايهي تحصيلي خاصي تهيه و تنظيم ميشوند .اين كتابها الزام ًا به هدفهاي
برنامهي درسي وابسته هستند كه شامل كتابهاي كار و فعاليتهاي يادگيري ،كتابهاي تمرين ،كتابهاي
سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشآموزان و كتابهاي فعاليتمحور هستند.

 uچرا باید دست به گزینش کتاب زد؟
انتشار روزافزون كتابهاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از كتابها با استانداردهاي آموزشي و
همچنين لزوم استفاده بهينه از زمان براي به رهگيري از خواندنيهاي مناسب ،وزارت آموزش و پرورش را به
عنوان يك نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مكلف كرده است تا با سياستگذاري ،استانداردسازي توليد كتابهاي
غيردرسي و اتخاذ سياستهاي مناسب خصوص ًا سياستهاي تشويقي و حمايتي ،نقش عمدهاي در هدايت
پديدآورندگان كتابهای آموزشی مورد نیاز دانشآموزان و معلمان یعنی ناشران ،مؤلفان و مترجمان کتابهای
آموزشی ایفا كند.
بیشک شناسایی و طبقهبندی كتابهای علمی و آموزشی ،از گامهای مؤثر در توسعهي محیط آموزشي و تقویت
فرایند یاددهی ـ یادگیری محسوب میشود و ابزاری كارآمد در تقویت نظام آموزشي كشور به شمار میرود.
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 uتشکیل دبیرخانهي ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی
اجرای «طرح سامانبخشی كتابهای آموزشی» در سال  1378با این هدف آغاز شد که توان تولیدكنندگان
کتابهای آموزشی ،به سوی نیازهای واقعی دانشآموزان و معلمان و پركردن خألهای موجود هدایت شود و بازار
آشفتهای را که در عرصهي تولید کتابهای آموزشی به وجود آمده است ،سامان بخشد .خوشبختانه دامنهي این
طرح با تصویب آییننامهي «ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی :مواد و رسانهها» توسط شورای عالی آموزش
و پرورش ،در دوم شهریور سال  1389از حوزهي کتاب آموزشی به همهي منابع و رسانههای آموزشی و تربیتی
گسترش داده شده است.
در مادهي  5این آییننامه ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی موظف شده است به انحای گوناگون از جمله
اعطای نشان استاندارد ،برگزاری جشنواره و نمایشگاه ،برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط و
تهیهي فهرستگان توصیفی مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی از تولید و عرضهي مواد و منابع استاندارد حمایت
و پشتیبانی کند.
در مادهي  6نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید ،عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای
آموزشی ،صرف ًا از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

 uتهیهي فهرستگان توصیفى كتابهای آموزشى
با توجه به مادهي  6آييننامهي ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي ،خريد ،تبليغ و عرضهي هر گونه منابع آموزشي
مجاز و استاندارد در آموزشگاهها و با توجه به نقش شناسایی و طبقهبندی كتابهای علمی و آموزشی که گامی
مهم در تقویت فرایند یاددهی ـ یادگیری و نظام آموزشي است ،معرفي كتابهاي مناسب و استاندارد به عنوان يك
ضرورت و راهكار اجرايي آييننامهي ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي در دبيرخانه ساماندهي پيگيري ميشود.
لذا دبیرخانهي ساماندهی هر سال فهرستهایی را به تفکیک دورههای آموزشی کشور ،از بین کتابهای
رسیدهي مناسب آماده و منتشر میکند .این فهرست به صورت مکتوب (مانند کتابنامه) و الکترونیکی (وب)
منتشر میشود و در عین حال نسخهای از آن برای معرفي در پایان کتابهای درسی ،در اختیار دفتر تألیف
کتابهای درسی قرار میگیرد.
 uفرايند توليد كتابنامهي رشد
ي فهرست توصیفی کتابهای مناسب و مرتبط با برنامهي
«كتابنامهي رشد» چنانکه گفته شد با هدف ارائ ه 
درسی دورههای آموزشی آماده و منتشر میشود.
اين فرايند با تفکیک کتابهای رسیده به دبیرخانه آغاز میشود .در نخستین مرحله ،که مرحله غربالگری است،
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تعداد محدودی از کتابهایی که موضوعشان ارتباطی با برنامهي آموزشی کشور ندارد یا تاریخ انتشار آنها خارج
از زمان اعالم شده است ،از چرخهي بررسی کنار گذاشته میشوند .بقیهي کتابها ،بهتدریج در اختیار کارشناسان
آشنا با برنامهي درسي و معلمان ورزیده و مجرب قرار میگیرد .هر کارشناس دیدگاه خود را دربارهي کتاب
براساس شاخصها و معيارهاي تعيين شده با امتیازی که به آن میدهد ،بیان میکند .هر کتاب برای گذر از خان
بررسیها ،باید بهطور میانگین ،حداقل  60درصد از كل امتیاز ممکن را به دست آورده باشد.
کارشناسان برای هر کتاب پرسشنامهاي تکمیل میکنند که در آن براساس شاخصها و معيارهاي تعيين شده،
پرسشهای جزئی و دقیقی دربارهي ويژگيهاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما بهطور کلی هر
کارشناس باید به سه پرسش پاسخ دهد :آیا در تدوین کتاب ،استانداردها و چهارچوبهای الزم یک کتاب آموزشی
رعایت شده است؟ آیا محتوای این کتاب با برنامهي درسي ما همسویی و هماهنگی دارد و میتواند به عنوان یک
مادهي آموزشی مناسب به کار گرفته شود؟ این کتاب برای کدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛ برای
دانشآموزان ،هنرجویان ،معلمان ،هنرآموزان ،والدین ،كتابداران ،کارشناسان آموزش و پرورش ،مدیران  ،مربيان
بهداشت یا دانشجویان تربیت معلم؟
ناگفته نماند که این کتابنامهها با توجه به محدوديت چاپ برای بخشي از آموزشگاههای کشور فرستاده میشوند
تا مدیران و معلمان مدارس ،در تجهیز کتابخانههای آموزشگاهی و کالسی از آن بهره جویند .عالوه بر این ،فایل
الکترونیکی این کتابنامهها در وبگاه سامان کتاب به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir :قرار
داده شده است و همهي عالقهمندان میتوانند آن را به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.

برنامهي توليد كتابنامههاي رشد در دورهي آموزش ابتدايي
ردیف

کتابنامهي رشد

سطح پوشش

سال انتشار

1

جلد اول تا سیزدهم

کتابهای چاپ اول

چاپ شده اند

2

جلد 14

1367-1389

کتابهای چاپ اول وتجديد چاپ
1389-1390
استثنائاشهرستانها
1387-1390

1378-1390

جلد حاضر
1391

3

جلد 15

کتابهای چاپ اول
1391

1392

4

جلد 16

کتابهای چاپ اول

1393

1392
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 uکتابنامهای که پیش رو دارید
چاپ اول و تجدید چاپ سا ل  1390و یک سال پیش و استثنائا
این جلد از كتابنامه ،فهرست توصیفی كتابهای ِ
برای ناشران شهرستانی تا سه سال قبل از آن را دربرمیگیرد.
در این کتابنامه با  438عنوان كتاب مناسب آشنا میشوید که از مجموع  829عنوان كتاب رسیده انتخاب شده اند.
بقیه غیرمرتبط یا نامناسب تشخیص داده شدهاند.
بیشترین کتابهای مناسب معرفی شده در این کتابنامه به ترتیب به انتشارات موزون با  42عنوان ،انتشارات
محراب قلم با 39عنوان و انتشارات قدياني با  38عنوان تعلق دارد.
در بین موضوعات درسی نیز موضوعات علوم تجربي ،مهارتهاي زندگي ،علوم تربيتي به ترتیب با  65 ،70و 64
عنوان کتاب بیشترین فراوانی را در ميان كتابهاي معرفي شده برخوردارند.

جدول فراوانی موضوعات كتابنامه
رديف

موضوع

فراواني

موضوع

رديف

فراواني

1

علوم تجربي

70

8

تفكر و پژوهش

25

2

مهارتهاي زندگي

65

9

ديني

21

3

علوم تربيتي

64

10

عمومي

11

4

زبانآموزي

61

11

هنر

9

5

تعليمات اجتماعي

60

12

رايانه

4

	6كتابهاي مرجع

37

13

تربيت بدني

2

30

14

قرآن

1

7

رياضي

*جمع فراواني

460

*جمع فراواني موضوعي بيش از تعداد عنوانهاي كتاب است چون بعضي از كتابها داراي بيش از يك موضوع هستند.
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در بین ناشران محترم ،انتشارات قدياني ،موزون و محراب قلم به ترتیب با  42 ، 57و  41عنوان بیشترین
مشارکت را در ارسال کتاب داشتند که از همراهی آنها متشکریم.

 uشیوهي تنظیم اطالعات
در معرفی هر کتاب ،چکیدهای از محتوا و اطالعات کتابشناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را
برای خواننده آسان میکند .این اطالعات به ترتیب از این قرار هستند :شمارهي 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 چکیدهي کتاب.

 uنمایههای کتاب
در پایان هر کتابنامه ،چندین نمایه بر اساس عنوان كتاب ،نام پدیدآورندگان ،موضوع درسی ،پایهي تحصیلی،
كلمات كلیدی ،درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب ،و نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا معلمان ،مربیان،
ب دست یابند .در متن ،به هر کتاب
كارشناسان ،والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود ،به منابع مناس 
یک شمارهي ردیف داده شده است .نمایههای کتاب بر اساس این شمارهها مرتب شدهاند و ما را به این شمارهها
ارجاع میدهند.

 uهمکاران ما در این کتابنامه
ً
در تولید و آمادهسازی این کتابنامه همکاران متعددی به ما یاری رساندهاند و خصوصا در بررسی کتابها حوصله
و دقت زیادی به کار بستهاند .کارشناسان و معلمانی که در آمادهسازی این مجموعه از نظرات و همکاریهایشان
بهره بردیم عبارتاند از:
 lكارشناسان معلم:
 -1آقاي حسين اعاليي  -2آقاي جمال الدين اكرمي  -3خاتم ناهيد بريري -4خانم عزتالسادات حسيني-5
خانم نويده عفاف -6خانم زهرا گيتينژاد -7خانم سميهسادات ميرمعيني
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 lکارشناسان برنامهي درسی:
كارشناس گروه ارزشيابي ،تحقيق و هماهنگي دورهي ابتدايي
آفاي حسن طاهري
كارشناس گروه ارزشيابي ،تحقيق و هماهنگي دورهي ابتدايي
خانم زهراسادات ياسيني
كارشناس گروه برنامه ريزي درسي تربيت بدني
خانم افسانه سنه
كارشناس گروه برنامه ريزي درسي تعليمات اجتماعي
خانم ناهيد فالحيان
كارشناس گروه برنامه ريزي درسي تعليمات اجتماعي
آقاي منصور ملك عباسي
كارشناس گروه برنامه ريزي درسي تعليمات اجتماعي
آقاي مسعود جواديان
كارشناس گروه برنامه ريزي درسي تفكر و پژوهش
خانم ميترا دانشور
آقاي سيد سجاد طباطبايينژاد كارشناس گروه برنامه ريزي درسي ديني
كارشناس گروه برنامه ريزي درسي ديني
آقاي پرويز آزادي
كارشناس گروه برنامه ريزي درسي رايانه
خانم ويدا ممتحني
كارشناس گروه برنامه ريزي درسي روان شناسي
آقاي محمود اوحدي
كارشناس گروه برنامه ريزي درسي رياضي
خانم شهرناز بخشعليزاده
كارشناس گروه برنامه ريزي درسي رياضي
خانم نسيم اصغري
كارشناس گروه برنامه ريزي درسي رياضي
آقاي خسرو داودي
آقاي عبدالرحمان صفارپور كارشناس گروه برنامه ريزي درسي زبان آموزي
آقاي حسين قاسمپور مقدم كارشناس گروه برنامه ريزي درسي زبانآموزي
كارشناس گروه برنامه ريزي درسي زبان انگليسي
آقاي بهنام علويمقدم
كارشناس گروه برنامه ريزي درسي علوم تجربي
خانم بتول فرنوش
كارشناس گروه برنامه ريزي درسي علوم تجربي
آقاي حسين الوندي
كارشناس گروه برنامه ريزي درسي قرآن
آقاي رضا نباتي
كارشناس گروه برنامه ريزي درسي مهارتهاي زندگي
آقاي محمود معافي
كارشناس گروه برنامه ريزي درسي مهارتهاي زندگي
آقاي سعيد راصد
كارشناس گروه برنامه ريزي درسي هنر
خانم مينو آيتالهي

 uراهنمای استفاده از این کتابنامه
در این راهنما ،اطالعات مربوط به یک کتاب ،به صورت نمونه نشان داده شده است .این اطالعات ضمن معرفی
کتاب ،به ما میگوید که کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.
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 uتصویر راهنمای استفاده از کتابنامه
شمارهي مدخل

مؤلف

عنوان مجموعه

عنوان کتاب

.7

گلرسن ،روت

باهوشها

آزمایشهایی دربارهي...

مترجم

محل نشر :ناشر ،سال نشر

تعداد صفحات

قطع

مليحه شكوهي

تهران :نغمه نوانديش1389 ،

 48ص

رحلی

پایهي تحصیلی

موضوع درسي

سوم تا پنجم

علوم تجربي
کلمات کلیدی

سرگرمي علمي ،آزمايش ،فناوري ،آموزش علوم تجربي
چکیده
كودكان با مطالعهي كتاب حاضر و انجام آزمايشهاي سادهي آن با طرز كار غلتك ،چرخ ،موشك ،پاندول يا آونگ،
ساعتشني ،آسياب آبي ،قرقره ،اهرم ،قايق ،و نيز چگونگي ايجاد رعد و برق ،قطبهاي آهنربا ،ميدان مغناطيسي زمين
و اهميت آن ،و ...آشنا ميشوند .در ضمن كتاب اطالعاتي مختصر و مفيد دربارهي هواپيماهاي گاليدر ،چاپ كتاب،
گرامافون ،لوكوموتيو بخار ،تلفن ،اينترنت و رايانه ارائه ميدهد.

برای بیان دیدگاههای خود دربارهي این کتابنامه یا فرستادن کتاب ،به نشانی تهران ،خیابان کریمخان
زند ،خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش ،دفتر انتشارات کمک آموزشی،
دبیرخانهي ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مکاتبه یا با شمارهي تلفن )021( 88306071
تماس حاصل فرمایید .وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir
آمادهي دریافت دیدگاههای شماست.
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فراخوان ارسال کتاب

( براي توليد كتابنامهي شماره  15دورهي تحصيلي ابتدايي )
بدینوسیله از ناشران و پدیدآورندگان محترم کتابهای آموزشی دعوت میشود نسخهای از
کتابهای آموزشی چاپ اول سال  1391خود (و یک سال پیش از آن) را برای بررسی به نشانی
دبیرخانهي ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی بفرستند.
لطفاً در ارسال کتاب به این نکات توجه فرمایید.
uکتابهای ارسالی باید نخستین بار در سال  1391یا یک سال پیش از آن منتشر شده باشند.
uکتابهایی در آخرین کتابنامه معرفی میشود که تا  30خرداد سال  1392به این دبیرخانه رسیده باشد .در غیر اینصورت
چنانچه تاریخ چاپ نخست آن در سال  1391و جزء کتابهای مناسب باشد ،در کتابنامه بعدی به چاپ میرسد.
 uارسال یک نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.
uامکان بازگرداندن کتابهای غیر مرتبط یا نامناسب برای دبیرخانه وجود ندارد.
 uفهرست کتابهای رسیده در پایان هر ماه ،در وبگاه سامان کتاب به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir
اعالم میشود.
 uفهرست کتابهای مناسب به تدریج در وبگاه سامانکتاب منتشر میشود و در اختیار کاربران این وبگاه قرار میگیرد.
افزون بر این فهرست این کتابها ضمن آنکه در کتابنامههای مرتبط به چاپ می رسد ،در پایان هر دوره از بررسیها
بهصورت رسمی و مکتوب به ناشر گزارش داده میشود.
uضمن ًا فهرستی از کتابهای مناسب برای دفتر تأليف کتابهای درسی و مراکز خرید و نمایشگاهی کتاب فرستاده میشود
تا در صورت نیاز از کتابهای مناسب معرفی شدهي این دبیرخانه خریداری کنند.
 uارسال کتاب از سوی هر یک از پدیدآورندگان اثر ،منعی ندارد ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده میشود.
uکتابهایی که توسط مؤلف منتشر شدهاند ،در این دبیرخانه قابل بررسی هستند و در این صورت گزارش به نام مؤلف
صادر خواهد شد.
uکتابهای مناسب ،خود به خود در جشنوارهي کتابهای رشد حضور مییابند و برای شرکت در جشنواره نیازی به ارسال
مجدد کتاب نیست.
 uمطابق آییننامهي ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی ،مصوبه  828شوراي عالي آموزش و پرورش ،کتابهای آموزشی
در صورتی مجازند وارد آموزشگاهها شوند ،که به عنوان کتاب مناسب شناخته شده باشند.
کتابهای ارسالی دورهي ابتدايي باید شامل یک یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد:
تربيت بدني ،تعليمات اجتماعي ،تفكر و پژوهش ،ديني ،رايانه ،رياضي ،زبانآموزي ،علومتجربي ،علوم تربيتي ،قرآن،
كتابهاي مرجع ،مهارتهاي زندگي و هنر
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فهرستتوصيفيكتابهايآموزشي
مناسبومرتبطبابرنامهيدرسي
دورهي آموزش ابتدايي
(چاپ اول ـ سال )1390
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 . 1بيس ،گرم  .حفظ محيط زيست :آب چال( :دربارهي اهميت آب) .فواد نظيري  .تهران :فني ايران،
 32 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :رياضي -علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش رياضي ،آموزش علوم تجربي ،داستان آموزشي
چکيده :كتاب حاضر به منظورآشنايي كودكان با شمارش اعداد ،انواع حيوانات و خشكسالي تدوين
شده و شامل داستاني است كه در آن حيوانات مختلف به يك بركهي آب نزديك ميشوند و آب
ميخورند .اما كمكم آب تمام و بركه خشك ميشود و حيوانات از آنجا ميروند .تا اينكه سرانجام
باران ميبارد و حيوانات دوباره به آنجا برميگردند.

 . 2دايرئالمعارف جهان آفرينش :آتشفشانها  .لطيف راشدي  /محمدرضا راشدي  .تهران :منادي
تربيت 48 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
کلمات کليدي :دايرئالمعارف ،آتشفشان ،سونامي ،پوستههاي زمين ،آموزش علوم تجربي
چکيده :كودكان با مطالعهي اين كتاب و مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن ،اطالعاتي دربارهي
پوستههاي زمين ،فعاليتهاي آتشفشاني ،گدازههاي آتشين ،اتفاقات درون زمين و اقيانوسها،
انواع گدازهها ،آب و هواي آتشفشاني ،خطر محصوالت حاصل از آتشفشان ،پيدايش جزيره بر اثر
آتشفشانها ،سونامي و ...بهدست ميآورند .در البهالي مطالب كتاب آيات قرآني مطابق با موضوع
گنجانده شدهاند.
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 . 3واندويل ،آگنس  .دايرئالمعارف كوچك من دربارهي :آتشنشان  .رويا خوئي  .تهران :محراب
قلم 36 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :سوم و چهارم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع -تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :دايرئالمعارف ،آتشنشان ،ايستگاهآتشنشاني ،لباس آتشنشاني ،معرفي شغلها
چکيده :دايرئالمعارف کوچک حاضر به همراه تصويرهاي رنگي اطالعات مختصر و مفيدي را
دربارهي آتشنشاني ،وسايل آتشنشاني ،لباسهاي آتشنشانان ،چگونگي خاموش کردن آتش ،وظايف
آتشنشانان در برخورد با مصدومين هنگام آتشسوزي ،نقش آتشنشانان هنگام وقوع حوادثي همچون
زلزله ،سيل ،تصادف در جاده ،و ...به مخاطبان ارائه ميدهد .در پايان کتاب برخي توانمنديهاي سريع
و فوقالعادهي آتشنشانان درج شده است.

 . 4دوگيبرت،فرانسواز  .دايرئالمعارف كوچك من دربارهي :آداب معاشرت  .رويا خوئي  .تهران:
محراب قلم 36 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا پنجم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع -مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :آداب معاشرت ،دايرئالمعارف ،رعايت قوانين ،مهارتهاي زندگي
چکيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر و مشاهدهي تصويرهاي جذاب آن ،ياد ميگيرند که
در برخورد با ديگران و در موقعيتهاي متفاوت آداب معاشرت را رعايت کنند و از اين راه به حقوق
ديگران احترام بگذارند .آنها درمييابند که رعايت قوانين معاشرت باعث ميشود ،انسان ها زندگي
شاد و قشنگي داشته باشند .استفاده از کلمههاي جادويي ،عذرخواهي هنگام اشتباه کردن ،آداب غذا
خوردن ،آداب حرف زدن با تلفن ،آداب گفتوگو ،چگونگي رفتار با مهمان و ...عنوانهاي برخي مطالب
کتاب هستند.
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 . 5مزيناني ،محمدكاظم  .داستان باستان :آذينها و آرايهها  .مشهد :به نشر 32 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :آذين ،زيورآالت ،ايران باستان ،زندگي مردم
چکيده :در سومين جلد از مجموعهي حاضر ،كودكان به زبان ساده ،داستاني و آهنگين با مردمان ايران
باستان و زيورآالتي كه آنها براي خود ميساختند ،آشنا ميشوند .در كتاب اطالعات مختصر ،مفيد و
جامعي به همراه تصويرهاي هر آذين و آرايهو محل كشف و نگهداري آنها ارائه ميشود.

 . 6حسيني رباطي ،فاطمه  .آزمايشگاه علوم پنجم ابتدايي  .تهران :بين المللي گاج،1390 ،
 108ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم تجربي ،آزمايش ،تغييرات مواد ،زمين و سيارهها ،پايهي پنجم دورهي
ابتدايي
چکيده :کتاب کار حاضر در راستاي مطالب کتاب درسي علوم پنجم ابتدايي در چهار فصل فراهم آمده
و حاوي نام آزمايشها ،وسايل و مواد مورد نياز ،شرح آزمايشها و سؤاالتي دربارهي آزمايشهاي انجام
شده است .مواد و تغييرات آن ،ماشينها ،نور ،رنگ ،آينه و زمين و سيارهها از جمله مباحث کتاب هستند.
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 . 7گلرسن ،روت  .باهوشها :آزمايشهايي دربارهي تكنولوژي  .مليحه شكوهي  .تهران :نغمه
نوانديش 48 ،1389 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :سرگرمي علمي ،آزمايش ،فناوري ،آموزش علوم تجربي
چکيده :كودكان با مطالعهي كتاب حاضر و انجام آزمايشهاي سادهي آن با طرز كار غلتك ،چرخ،
موشك ،پاندول يا آونگ ،ساعتشني ،آسياب آبي ،قرقره ،اهرم ،قايق ،و نيز چگونگي ايجاد رعد و برق،
قطبهاي آهنربا ،ميدان مغناطيسي زمين و اهميت آن ،و ...آشنا ميشوند .در ضمن كتاب اطالعاتي
مختصر و مفيد دربارهي هواپيماهاي گاليدر ،چاپ كتاب ،گرامافون ،لوكوموتيو بخار ،تلفن ،اينترنت و
رايانه ارائه ميدهد.

 . 8گلرسن ،روت  .باهوشها :آزمايشهايي دربارهي رنگها  .مليحه شكوهي  .تهران :نغمه
نوانديش 48 ،1389 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :آزمايش ،رنگها ،سرگرميهاي علمي ،آموزش علوم تجربي
چکيده :كتاب حاضر حاوي آزمايشهايي دربارهي رنگها ،وسايل مورد نياز براي انجام آنها ،و نيز
چگونگي انجام آنهاست .كودكان با انجام اين آزمايشها با مفهوم رنگهاي اصلي ،رنگهاي مركب،
تركيبرنگها ،چاپ با رنگ ،تأثير رنگها روي ذائقهي انسان ،نقش رنگها در مراسمهاي مختلف،
تأثير رنگ روي احساس انسانها ،تصويرهاي متحرك ،تغيير رنگها در اثر گذشت زمان ،خطاي ديد،
نقاشي روي پارچه ،چگونگي تشكيل ابرها ،چگونگي ايجاد رنگينكمان ،نقش رنگها در زندگي،
طراحي پارچهها با رنگ ،تصاوير رنگي در عصر حجر ،و ...آشنا ميشوند.
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 . 9گلرسن ،روت  .باهوشها :آزمايشهايي دربارهي ضربهها و صداها  .مليحه شكوهي .
تهران :نغمه نوانديش 48 ،1389 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :دوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :آزمايش ،صدا ،ضربه ،سرگرميهاي علمي
چکيده :كودكان با مطالعهي كتاب حاضر و انجام آزمايشهاي سادهي آن با انواع صداها و وسايل
توليدكنندهي صدا و همچنين آالت موسيقي آشنا ميشوند .كتاب وسايل مورد نياز هر آزمايش و طرز
انجام كار را به دقت شرح داده است.

 . 10گلرسن ،روت  .باهوشها :آزمايشهايي دربارهي محيط زيست  .مليحه شكوهي .
تهران :نغمه نوانديش 48 ،1389 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :آزمايش ،سرگرمي علمي ،محيطزيست ،آموزش علوم تجربي
چکيده :در اين كتاب مطالب مختصر و مفيدي دربارهي كوههاي يخي ،انرژي خورشيدي ،طوفان شن،
بادنما ،عايقها و اهميت آنها ،قطبنماي چوب پنبهاي ،خطهاي مغناطيسي ،علل فاسد شدن مواد
غذايي ،آسيابهاي بادي و ...درج شده است .مخاطبان با انجام آزمايشهايي كه چگونگي انجام آنها
توسط وسايل ساده در كتاب آمده است ،مفاهيم ذكر شده را بهتر درك ميكنند.

 22فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 11گلرسن ،روت  .باهوشها :آزمايشهايي دربارهي نور و سايه  .مليحه شكوهي  .تهران:
نغمه نوانديش 48 ،1389 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :دوم تا چهارم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :آزمايش ،سرگرمي علمي ،نور و سايه ،آموزش علوم تجربي
چکيده :در كتاب حاضر اطالعات مختصر و مفيدي دربارهي اين مطالب آمده است :تأثير نور روي
اشيا؛ اهميت پوشيدن لباسهايي با رنگ تيره يا روشن؛ اجسامي كه نور را عبور ميدهند يا نميدهند؛
چگونگي تشكيل سايه؛ چگونگي ايجاد انواع رنگها توسط اشعهي آفتاب؛ اهميت انرژي خورشيد؛
چشمان گربه و چراغ شبرنگ در تاريكي؛ چگونگي توليد رنگينكمان؛ ساعت آفتابي ،سرعت نور در
اشيا؛ بازتاب نور؛ چشمهاي ژلهاي .كودكان با انجام آزمايشهاي سادهي اين كتاب مفاهيم مذكور را
بهتر درك ميكنند.

 -. 12آزمونهاي تعيين ضريب هوشي  . I.Qنرگس محمودي  .تهران :خيام آزمون  /تيز
هوشان برتر 80 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :مشاور ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :آزمون هوش ،علوم تربيتي ،هوشآزمايي كودكان
چکيده :در كتاب حاضر ابتدا مختصر اطالعاتي دربارهي ضريب هوشي و اهميت آن ،صحت نتايج
آزمونهاي هوش ،ضريب هوشي اقوام و ملل مختلف ،عوامل مؤثر در ضريب هوشي ،تأثير منفي
مهاجرت نخبگان و تأثير آن بر متوسط ضريب هوشي و ...آمده است .در ادامه ،ضريب هوشي چندتن از
نامآوران تاريخ معاصر جهان درج شده و بعد از آن آزمون آدمك (گوديناف)به همراه هفت آزمون ديگر
به منظور سنجش آزمون كودكان فراهم آمده است.
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 . 13قرباني ،عليرضا و[...ديگران] .آزمونهاي روانشناختي كودكان -تعيين ضريب هوشي
كودكان  I.Qتعيين شخصييت كودكان  .تهران :خيام آزمون  /تيز هوشان برتر 80 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :كارشناس ،مشاور ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :آزمونهاي هوش ،هوش آزمايي كودكان ،علوم تربيتي
چکيده :در كتاب حاضر ،عالوه بر بررسي ضريب هوشي افراد و جوامع ،چند آزمون تعيين ضريب
هوشي كودكان كه از اعتبار ويژهاي بين روانشناسان برخوردار است ،انتخاب و براي مطالعهي مخاطبان
ارائه شدهاند .تعريف هوش ،آزمونهاي گروهي هوش ،ضريب هوش اقوام و ملل مختلف ،محاسن و
محدويتهاي استفاده از آزمونهاي هوش ،و آزمون آدمك عنوانهاي برخي مباحث كتاب هستند.

 . 14كريمي ،عبدالعظيم  .آسيبشناسي آموزش خالقيت :چگونه خالقپروري نكنيم!  .تهران:
منادي تربيت 204 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :معلم ،مدير ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :پرورش خالقيت ،آسيبشناسي ،تعليم و تربيت ،علوم تربيتي
چکيده :يكي از بزرگترين موانع پنهان اما نافذ در كاهش انگيزهي خالقيت ،صورتبندي عوامل
خالقيت ،به قصد آموزش آن به افراد ديگر براي خالق شدن است .اين همان اقدامي است كه اغلب
متوليان بهكار گرفته شده در آموزشوپرورش رسمي ،به منظور توسعه و تقويت انديشههاي خالق ،در
مراكز آموزشي و پرورشي در حال برنامهريزي و انجام آن هستند .كتاب حاضر به زعم نگارنده ،به قصد
بازشناخت واگراي پديدهي خالقيت ،و بازپرداخت «آموزش ناپذيري» آن به نگارش درآمده است تا در
تعامل با آرا و انديشههاي مخالف و معارض خوانندگان اهل نظر ،به نقد و بحث بيشتر كشانده شود.
كتاب شامل پنج فصل با اين عنوانهاست :مرگ خالقيت در بستر تعليم و تربيت؛ فرضيههاي پديدآيي
خالقيت؛ خالقيت در گسترهي روشها؛ نقل و نقد آموزش خالقيت؛ خالقيت به روايت خالقان بزرگ.

 24فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 15مينادر ،جكي  .آشنايي با بدن انسان براي كودكان  .حسن ساالري  .تهران :نواي مدرسه،
 120 ،1389ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :دوم تا چهارم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،بدن انسان ،فيزيولوژي ،آموزش علوم تجربي
چکيده :در اين کتاب به شيوهي داستاني ،به زباني ساده و به کمک تصويرهاي رنگي ،کودکان با
دستگاه گوارش ،چگونگي رشد بدن انسان ،دستگاه دفاعي و دندانها آشنا ميشوند.

 . 16چيتساز ،محمدعلي  .آشنايي با تدريس كتب هديههاي آسمان  .مشهد :ضريح آفتاب،
 144 ،1389ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :روش تدريس ،راهنماي آموزشي،تعليمات ديني ،هديههاي آسماني ،دروني سازي
تربيت ديني
چکيده :كتاب حاضر براي مطالعهي دانشجويان دورههاي كارداني و كارشناسي رشتهي آموزش
ابتدايي نوشته شده و در آن راه حلهايي به منظور بهبود كيفيت تدريس تعليمات ديني (هديههاي
آسماني)ارائه شده است .اهميت و ضرورت تعليم و تربيت ديني در دورهي ابتدايي ،برنامهريزي درسي
تعليم و تربيت ديني ،اهداف كلي تعليم و تربيت ديني در دورهي ابتدايي ،اهميت رشد و تكامل درك
ديني كودكان ،فرايند درونيسازي تربيت ديني ،روشها و الگوهاي تدريس ،فرايند ارزشيابي و ...
برخي مباحث كتاب حاضر هستند.
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 . 17حسنبيگي ،ابراهيم  .چهارده سبد گل :آفتاب مهرباني :زندگي نامهي حضرت محمد صلياهلل
عليه و آله و سلم  .تهران :مدرسه 32 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :حضرت محمد(ص) ،زندگينامه ،داستان ديني
چکيده :در نخستين شماره از مجموعهي حاضر ،چگونگي تولد ،پرورش ،چگونگي به پيامبري رسيدن،
معراج ،هجرت و جنگهاي حضرت محمد(ص)و نيز واقعهي غديرخم و به رحلت رسيدن آن پيامبر
بزرگ ،به صورت داستاني و به همراه تصوير براي كودكان بيان شده است .در پايان كتاب نيز10 ،
حديث از احاديث آن بزرگوار نقل شده است.

 . 18سورتيجي اوكركايي ،علي اصغر  /كياني ،روحاهلل  .آماده سازي كودكان براي خواندن
و نوشتن در اول دبستان (برنامهي عملي براي رفع مشكالت نوشتاري و ديكته). .
تهران :رشد انديشه /دانش آفرين 100 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول ،والدين ،معلم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :آموزش زبان فارسي ،راهنماي آموزشي ،امال ،پرسش و پاسخ
چکيده :كتاب حاضر به منظور آمادهسازي دانشآموزان پايهي اول دبستان براي خواندن و نوشتن
تهيه شده و شامل برنامهي عملي براي رفع مشكالت نوشتاري و ديكته مطابق با آخرين تغييرات كتاب
درسي است .تمرينات در قالبهاي پيداكردن اختالفات تصاويرها و رنگآميزي آنها ،وصلكردني،
جورچين ،كاملكردن جدول و ...تنظيم شدهاند .در البهالي مطالب كتاب نكات الزم به منظور برطرف
كردن اشكاالت اماليي در اختيار اوليا و مربيان قرار گرفته است و توضيحات الزم به صورت مختصر
و مفيد درج شدهاند.

 26فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 19نيازي،محسن  /زارعي ،عباس  .آموزش بر پايهي تفكر خالق  .تهران :ثامنالحجج،
 128 ،1389ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :كارشناس ،معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :پرورش خالقيت ،روش تدريس ،تفكر در تعليم و تربيت ،اصول يادگيري
چکيده :كتاب حاضر دربارهي تفكر و تأمل در يادگيري است و در آن سعي شده ،طي  11فصل
شيوههاي تفكر و خالقيت در زمينهي تدريس براي استادان دانشگاه ارائه شود .در اين كتاب به زعم
نگارنده هدف اين بوده است كه پرسشهاي احتمالي استادان مخاطب پيشبيني و مورد بحث قرار
گيرد .تفكر در تعليم و تربيت ،نقش تفكر در تعليم و تربيت ،شيوهي برانگيختن تفكر ،فوايد تفكر تحليلي،
تفكر ارزشي ،شيوههاي ارزشيابي يادگيري عنوانهاي برخي فصلهاي كتاب هستند.

 . 20ابراهيمزاده ،هادي  .آموزش جدول ضرب  .تهران :هنر آبي 16 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :سوم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :قصه ،شعر ،رنگآميزي ،آموزش جدول ضرب
چکيده :از آنجا که درس رياضي از درسهاي پايه است و تدريس آن با روشهاي خشک و معمولي
کودکان را دلزده و دچار مشکالت فراوان ميکند ،از اينرو مؤلف اثر حاضر کوشيده است با کمک قصه،
شعر و رنگآميزي ،جدول ضرب و ساختن آن را گام به گام براي کودکان طراحي کند و آموزش دهد.
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 . 21حاجياسحاق ،سهيال  .آموزش راههاي يادگيري  .تهران :مؤسسه انتشارات كورش چاپ،
 274 ،1390ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :آموزشوپرورش ايران ،علوم تربيتي ،روش تدريس ،روششناسي ،روش يادگيري
چکيده :براي هر كودك «يادگيري» تجربهاي طبيعي و لذتبخش است .چه ميشود كه اين لذت با
ورود او به مدرسه به يك «مسئله» تبديل ميشود و مرتب بايد براي حل آن چارهانديشي كرد؟ در اين
كتاب روشهاي يادگيري به زباني ساده و روان توضيح داده شده است .كتاب ابتدا با يك مقدمهي كلي
ب ه ويژگيهاي ياددهي و يادگيري در قرن بيست و يكم ،نقش نظريههاي يادگيري در نوع آموزش و چرا
بايد به دنبال راههاي جديد يادگيري باشيم ،ميپردازد .سپس در چهار فصل نقش خانواده را در يادگيري
شرح ميدهد .عنوانهاي فصلها از اين قرارند :فصل اول :خانوادهي الگوهاي اجتماعي؛ فصل دوم:
خانوادهي اطالعاتپردازي؛ فصل سوم :خانوادهي رفتاري؛ فصل چهارم :خانوادهي انفرادي .در پايان
الگوي تركيبي تدريس تبيين شده است.

 . 22معتمدي ،محمدتقي  .آموزش رياضي با رويكرد هوش و خالقيت پنجم ابتدايي .
تهران :آبرنگ 136 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضيات ،پرورش خالقيت ،تمرين و آزمون ،عددنويسي ،هندسه
چکيده :كتاب حاضر به منظور تقويت درس رياضي دانشآموزان سال پنجم ابتدايي فراهم آمده است.
نگارنده بعد از توضيح هر مبحث درس رياضي ،در ادامه سؤاالت چندگزينهاي ،كاملكردني و تشريحي
ارائه كرده است .در كتاب دو نمونه آزمون نيز گنجانده شده است .عددنويسي ،بخشپذيري ،مساحت،
تقارن ،رسم مثلث ،گرم و كيلوگرم ،محيط دايره و گنجايش ،برخي مباحث كتاب حاضر هستند.

 28فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 23بيداريان ،همتا  .آموزش كامپيوتر براي كودكان  .تهران :آتينگر 208 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :رايانه
کلمات کليدي :آموزش رايانه (کامپيوتر) ،راهنماي آموزشي ،گرافيک ،اينترنت
چکيده :کتاب حاضر ،دانشآموزان دبستاني را با مباني رايانه و کاربردهاي آن آشنا ميکند .کتاب در
شش فصل با اين عنوانها سازماندهي شده است :کامپيوتر چيست؟؛ شروع کار با کامپيوتر؛ گرافيکها؛
فايل و فولدر؛ اينترنت؛ صفحه کليد؛ نمايشهاي اساليدي .مطالب کتاب بسيار ساده و آسان هستند و
تصويرهاي رنگي آنها را تکميل ميکنند.

 . 24محسنپور ،بهرام  .آموزش و پرورش تطبيقي (مباني ،اصول و روشها) . .تهران:
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) 104 ،1389 ،،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :آموزش و پرورش تطبيقي ،تاريخ تحول ،روشهاي تحقيق ،علوم تربيتي ،تجارب
آموزشي
چکيده :آموزش و پرورش تطبيقي ،يکي از زير مجموعههاي علوم تربيتي به شمار ميرود که در آن
کوشش ميشود با تحقيق در نظامهاي آموزش و پرورش و آموزش عالي ساير جوامع و کشورها ،به
بهبود و اعتالي فرايند تعليم و تربيت ،کمک شود .در اين کتاب چند مبحث اصلي در قلمروي آموزش
ي اطالعات ،به توصيف نظامهاي آموزشي،
و پرورش تطبيقي بررسي شده است .مؤلف به جاي ارائ ه 
مفاهيم کليدي آموزش و پرورش تطبيقي ،رويکردها و روشهاي تحقيق پرداخته است تا خوانندگان
بتوانند ،با نحوهي پژوهش و ضوابط بهرهگيري از تجارب آموزشي ساير کشورها آشنا شوند.

دورهي آموزش ابتدايي 29 14
 . 25آتش پور ،سيد حميد  /كاظمي ،احسان  .آموزش هوش هيجاني به كودكان (راهنماي
والدين و مربيان) .تهران :ابوعطا 120 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :معلم ،والدين ،مشاور ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :هوش هيجاني ،روابط با ديگران ،قدرت سازگاري ،مقابله با استرس
چکيده :هوش هيجاني را توانايي شناسايي ،درك ،كنترل و نمايش صحيح هيجانات دانستهاند .در
واقع ،هوش هيجاني قدرت سازگاري صحيح با موقعيتهاي اجتماعي است .در اين كتاب تالش شده
است به مربيان و والدين آموزش داده شود كه چگونه به صورت گامبهگام و از طريق روشهايي چون
مشاهده كردن ،آموزش مقابله با استرس ،قصهگويي ،شعر ،نمايش ،موسيقي ،راهبردهاي رفتاري و
تعامالت كالسي ،هوش هيجاني را در كودكان پرورش دهند.

 . 26فروتني ،علياكبر  .آنچه بايد از سالمت دهان و دندان بدانيد  .تهران :شايان نمودار،
 220 ،1390ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،مربی بهداشت ،والدين
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :بهداشت دهان و دندان ،سالمت ،دندان پزشکي ،آموزش علوم
چکيده :کتاب حاضر به منظور مطالعهي مربيان بهداشت مدارس و اولياي دانشآموزان تدوين شده
و حاوي اطالعاتي به زبان ساده به همراه تصوير در زمينهي اهميت مراقبت از دندانها ،مسواکزدن،
و جلوگيري از پوسيدگي و بيماريهاي دندان است .کتاب در  29فصل با عناويني از اين دست
نگارش يافته است :تغذيه ،رويش دندانها ،مسواک ،نخ دندان ،ارتودنسي ،عصبکشي ،دندان مصنوعي،
سفيدکردن دندان ،ايمپلنت ،و...

 30فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 27مارزينو ،رابرت جي [...وديگران] .ابعاد تفكر دربرنامهريزي درسي و تدريس  .قدسي
احقر  .تهران :يسطرون 341 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،مدير ،كارشناس ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :انديشه و تفكر ،برنامهريزي درسي ،روش تدريس ،فراشناخت
چکيده :مخاطبان كتاب حاضر برنامهريزان درسي آموزشوپرورش هستند .در اين كتاب طي هفت
فصل ابعاد مختلف تفكر در برنامهريزي درسي مورد مطالعه قرار ميگيرد .تفكر به عنوان اساس آموزش،
فراشناخت،تفكر انتقادي و خالق ،فرايندهاي تفكر ،مهارتهاي محوري تفكر ،رابطهي دانش مربوط به
حوزههاي درس با تفكر ،و كاربرد چارچوب،عنوانهاي فصلهاي اين كتاب هستند.

 . 28برنشتاين ،استين و جن  .خانوادهي خرسها :اتاق به هم ريخته  .سعيد خاكسار  .تهران:
موزون 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،نظم ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادبيات کودکان
چکيده :کودکان با مطالعهي داستان حاضر با خواهر و برادر خرسي آشنا ميشوند که اتاقشان
بسيار به هم ريخته است .مامان خرسي از اين به هم ريختگي کالفه ميشود و تصميم ميگيرد که
اسباببازيهاي آنها را توي يک جعبهي آشغال بريزد .آن دو اعتراض ميکنند و خرس پدر براي
آنها يک جعبهي اسباببازي و يک تختهي انگشتي درست ميکند .آنها از آن به بعد اتاقشان را
مرتب نگه ميدارند.
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 . 29وليزاده ،ماهان  .داستانهاي روانشناختي :اتوبوس ديوها  .تهران :بافرزندان 16 ،1389 ،ص
قطع :پالتويي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :داستان آموزنده ،قضاوت اجتماعي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :مخاطبان در اين کتاب به شيوهي داستاني با پسريآشنا ميشوند که رفتارهاي بدش را
از ديوي آموخته است .البته رفتار ديو به بيشتر مردم شهر سرايت کرده است و همهي آنها تقريب ًا
اشتباهات خودشان را گردن ديگران مياندازند .سرانجام خود ديو هم اعتراف ميکند که آدمها خيلي
بدتر از ديوها رفتار ميکنند و ميخواهد از شهر آدمها بگريزد.

 . 30كوالي ،جوي  .سالمت اجتماعي كودكان :احترام به ديگران  .سعيده عاقلتر  .تهران :عروج
انديشه 16 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا چهارم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :آموزش کودکان ،احترام ،تکريم ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :کودکان با مطالعهي متن دو زبانهي حاضر (فارسي  -انگليسي)و جمالت ساده و آسان ،ياد
ميگيرند که چگونه به بزرگترها احترام بگذارند ،بدون اجازهي ديگران به وسايل آنها دست نزنند و
سعي کنند همچنان که دوست دارند با آنها محترمانه رفتارشود ،خود نيز با ديگران محترمانه رفتار کنند.
در پايان کتاب معني کلمات انگليسي درج شده و خواسته شده است که دربارهي راههايي که ميتوان
احترام خود را به ديگران نشان داد ،صحبت کنند.

 32فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 31بومون ،اميلي  .اختراعات  .مهدي ضرغاميان  .تهران :محراب قلم 124 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
کلمات کليدي :دايرئالمعارف ،اختراعات ،تاريخ علم ،آموزش علوم تجربي
چکيده :دايرئالمعارف حاضر شامل اطالعاتي مختصر و مفيد و در عين حال ساده و آسان به همراه
تصويرهاي رنگي درباره ي اختراعات بشر از آغاز تا عصر حاضر براي کودکان است .چگونگي اختراع
چرخ ،لوکوموتيو ،دوچرخه ،کشتيهاي بخار ،زيردريايي ،هواپيما ،موشک ،خط ،کاغذ ،تلفن ،راديو،
تلويزيون ،برخي وسايل کشاورزي ،سوزن ،دستگاه بافندگي ،اتو ،ساعت ،ماشين حساب ،عينک و...
از جمله مطالب کتاب حاضر هستند.

 . 32برنشتاين ،استين و جن  .خانوادهي خرسها :اردو  .سعيد خاكسار  .تهران :موزون،1390 ،
 32ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،اردو ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادبيات کودکان
چکيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر و داستان آن با خواهر و برادر خرسي آشنا ميشوند که بعد از
پايان مدرسه و شروع تعطيالت تابستاني ،به اردوگاه گريزلي باب ميروند .در آنجا به آنها خيلي خوش
ميگذرد .خرس برادر شنا و قايقراني ميکند و خرس خواهر وسطي بازي ميکند .يک روز هم آنها
از صخرهي جمجمهاي باال ميروند و در پايان برادر در مسابقه دوکاپ ميگيرد و خواهر به خاطر شناي
«خرس مرده» و ساختن کمربند مهرهاي ،مدالهايي جايزه ميگيرد .سرانجام آنها با خوشحالي به
خانه برميگردند و حاال مدرسه رفتن برايشان مثل يک مسافرت است.
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 . 33يوسفي ،حميدرضا  .ارزشيابي توصيفي  .تهران :كالج برتر 150 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :ارزشيابي توصيفي ،هدفهاي آموزشي ،پوشهي كار ،خودسنجي
چکيده :نگارنده در اين مجموعه ابتدا لزوم داشتن نگاه جديد به ارزشيابي را مورد بحث قرار داده و
سعي كرده است تا نگرش جديدي نسبت به ارزشيابي داشته باشد .در ادامه ،چيستي ارزشيابي را با
ارائهي تعاريف متعدد از ارزشيابي به بحث گذاشته و در نهايت ابزارهاي ارزشيابي و چگونگي كاربرد
آن را در فرايند ياددهي ـ يادگيري آورده است .در پايان كتاب نمونهاي كامل از يك پوشهي كار با
اهدافي چون خودسنجي و فراهم آوردن موقعيتهاي مفيد يادگيري با پرورش نگرشهاي مثبت در
فراگيرنده براي يكي از دروس طراحي شده است.

 . 34چوبينه ،مهدي  /اميرينيا ،كوروش  .چراهاي شگفتانگيز «ايران شناسي» :استان
آذربايجان شرقي :پاسخ به سؤالهاي كودكان و نوجوانان  .تهران :محراب قلم،1390 ،
 32ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :آذربايجان شرقي ،تبريز ،آموزش جغرافيا ،مشاهير ايران ،آداب و رسوم
چکيده :مخاطبان با مطالعهي کتاب حاضر و مشاهدهي عکسهاي رنگي آن ،با شهر تبريز و آثار
تاريخي ،بازارها ،غذاها ،سوغاتيها ،رودها و نيز ويژگيهاي ديگر شهرهاي استان آذربايجان شرقي
آشنا ميشوند.

 34فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 35چوبينه ،مهدي  /اميرينيا ،كوروش  .چراهاي شگفتانگيز «ايران شناسي» :استان اردبيل:
پاسخ به سؤالهاي كودكان و نوجوانان  .تهران :محراب قلم 32 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :اردبيل ،آموزش جغرافيا ،ايرانشناسي ،آداب و رسوم ،مشاهير ايران
چکيده :کتاب مصور حاضر به منظور آشنايي مخاطبان با موقعيت جغرافيايي ،شهرستانها ،رودها،
ديدنيهاي طبيعي و تاريخي ،ويژگيها ،غذاهاي محلي ،بازارها ،مشاهير ،صنايع دستي و ...استان اردبيل
نگارش يافته است.

 . 36چوبينه ،مهدي  /اميرينيا ،كورش  .چراهاي شگفتانگيز «ايران شناسي« :استان
اصفهان  .تهران :محراب قلم 32 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :استان اصفهان ،ديدنيها ،آموزش جغرافيا ،تاريخ و فرهنگ ايران
چکيده :كتاب حاضر به منظور آشنايي مخاطبان با استان اصفهان ،به همراه تصاوير رنگي نگارش
يافته و شامل سؤاالتي است كه نگارنده كوشيده است بهطور مفيد و مختصر به آنها جواب بدهد.
معرفي شهرستانها ،ديدنيهاي طبيعي ،بناهاي تاريخي و مختصري دربارهي چگونگي ساخته شدن
اين بناها ،زبان و لهجهها ،برخي غذاهاي محلي ،بازارها ،مشاهير ،صنايع ،عشاير و جاهاي ديدني و
سوغاتيهاي استان اصفهان برخي مطالب كتاب هستند.
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 . 37چوبينه ،مهدي  /اميرينيا ،كوروش  .چراهاي شگفتانگيز «ايران شناسي» :استان
بوشهر :پاسخ به سؤالهاي كودكان و نوجوانان  .تهران :محراب قلم 32 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :بوشهر ،آموزش جغرافيا ،ايرانشناسي ،آداب و رسوم ،مشاهير ايران
چکيده :کتاب حاضر به همراه تصاوير و عکسهاي رنگي به منظور آشنايي مخاطبان با موقعيت
جغرافيايي استان بوشهر ،شهرستانهاي اين استان ،رودهاي مهم ،ديدنيهاي طبيعي و تاريخي،
چگونگي بهوجود آمدن شهر بوشهر ،و نيز زبان ،آيينها ،غذاهاي محلي ،مشاهير ،صنايع مهم ،عشاير،
بازارها و ...در استان بوشهر تهيه شده است.

 . 38چوبينه ،مهدي  /اميرينيا ،كوروش  .چراهاي شگفتانگيز «ايران شناسي» :استان تهران:
پاسخ به سؤالهاي كودكان و نوجوانان  .تهران :محراب قلم 32 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :استان تهران ،دروازهها ،بازارها ،مشاهير ،آموزش جغرافيا
چکيده :کتاب حاضر بهمنظور آشنايي مخاطبان با موقعيت جغرافيايي ،تعداد شهرستانها ،مهمترين
رودها ،ديدنيهاي طبيعي و تاريخي ،دروازههاي قديمي ،محلههاي قديمي ،بازارها ،مشاهير ،نوع
گويش ،آداب و رسوم ،نوع غذاها ،عشاير ،صنايع ،تيمهاي ورزشي و ...استان تهران نوشته شده و
تصويرهاي رنگي آن به درک موضوع کمک شاياني کرده است .در پايان کتاب واژهنما درج شده است.

 36فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 39چوبينه ،مهدي  /اميرينيا ،كوروش  .چراهاي شگفتانگيز «ايران شناسي» :استان چهار
محال و بختياري :پاسخ به سؤالهاي كودكان و نوجوانان  .تهران :محراب قلم،1390 ،
 32ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :چهارمحال و بختياري ،آموزش جغرافيا ،رودها ،غذاها ،مشاهير
چکيده :کتاب حاضر به منظور آشنايي کودکان با استان چهار محال و بختياري به زبان ساده و آسان
به همراه تصويرهاي رنگي نوشته شده و اطالعاتي از اين دست در آن گنجانده شده است :موقعيت
جغرافيايي استان؛ علت نامگذاري چهارمحال و بختياري بدين نام؛ تعداد شهرستانها؛ مهمترين رودها؛
ديدنيهاي استان؛ ويژگيهاي شهرکرد؛ جاهاي ديدني؛ نوع پوشش زنان و مردان؛ نوع غذاها؛ مشاهير
استان؛ نوع گويش؛ صنايع دستي؛ ورزشهاي خاص استان .در پايان کتاب واژهنما درج شده است.

 . 40برآبادي ،محمود  .ت مثل تاريخ :اسكندر مقدوني  .تهران :مدرسه 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :اسكندر مقدوني ،تسخير ايران ،ارسطو ،تاريخ ايران باستان ،سلسلهي هخامنشيان
چکيده :اسكندر مقدوني ،فرزند فيليپ (شاه مقدونيه)و شاگرد ارسطو ،تصميم داشت انتقام شكست
يونان را از شاه پارسيان بگيرد .از اينرو به سرزمين پارس حمله كرد و سلسلهي هخامنشيان را كه بر اثر
جنگ و اختالفهاي خانوادگي ضعيف شده بودند ،شكست داد .در كتاب حاضر به زبان ساده و داستاني
چگونگي آماده شدن اسكندر و فكر لشكركشي به سرزمين ايران و شكست سرداران و سپاهيان ايراني
به همراه تصويرهاي مناسب بيان شده است.
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 . 41پيج ،جيسون  .اطلس بچهها  .ناصر جعفرزاده  /فاطمه محمدي  .مشهد :ضريح آفتاب،1390 ،
 43ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :نقشه ،آموزش جغرافيا ،اطلس ،شناخت جهان
چکيده :اطلس کتاب نقشههاست که قسمتهاي متفاوت جهان را نشان ميدهد .نقشهها شکلهاي
کوچکي از مکانهاي بزرگ هستند که از نماي باال رسم شدهاند .کودکان با مطالعهي اين کتاب و
مشاهدهي نقشهها اطالعات زيادي دربارهي اطلس و نقشه ،نقشهخواني ،قطب جنوب ،قطب شمال،
کانادا ،اياالت متحدهي آمريکا ،مکزيک،آمريکاي مرکزي و کارائيب ،آمريکاي جنوبي ،اروپاي شمالي،
اروپاي جنوبي ،روسيه و همسايگانش ،خاورميانه ،آفريقاي شمالي و جنوبي ،آسيا ،استراليا و ...بهدست
ميآورند.

 . 42حاجبابايي ،مرتضي  .االغ تارا كوچولو  .تهران :ما و شما 12 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،اجتماعي شدن ،آموزش با شعر ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در اين کتاب به زبان شعر ،داستان االغي بيان ميشود که نميتواند خودش را با محيط
اطرافش و سروصداهاي آن وفق دهد .شبهنگام خوابيدن ،صداي جيرجيرکها ،واقواق سگها و
زوزهي گرگها او را اذيت ميکند .از اين رو مجبور ميشود از طويلهاش دور شود و به جايي بيسروصدا
برود .صبح تارا دنبال االغش ميگردد و او را پشت درختي در باغ کوچه پيدا ميکند.
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 . 43برجي اصفهاني ،محمد  .المپيادهاي رياضي آمريكا  .تهران :مبتكران /پيشروان،1390 ،
 180ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :مسئلههاي المپياد رياضي ،آزمون ورودي تيزهوشان ،سؤاالت تشريحي ،آزمون تستي
چکيده :بخش اول کتاب حاضر شامل  26دوره آزمون تشريحي  25سؤالي است که از سؤاالت
المپيادهاي رياضي آمريکا طي سالهاي )Grade 4 -6( 1980 -2005ترجمه شدهاند 20 .آزمون
تستي 10سؤالي نيز در بخش دوم گنجانده شدهاند که گزيدهاي از سؤاالت تشريحي المپيادهاي
رياضي آمريکا ()Grade 7 -8هستند .کتاب براي مطالعهي دانشآموزان پنجم ابتدايي شرکتکننده
در آزمونهاي ورودي تيزهوشان و مدارس برتر و نيز همهي عالقهمندان به رياضي تهيه شده است.

 . 44ماهوتي ،مهري  .چهارده سبد گل :امام ماه :زندگي نامهي امام سجاد عليه السالم .
تهران :مدرسه 32 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :امام سجاد(ع) ،زندگينامه ،داستان ديني
چکيده :باد تندي پنجرهي اتاق را باز كرد .ماه توي قاب پنجره پيدا شد .كنيزك به ماه خيره شد و
گفت« :عليبنالحسين زينت عبادتكنندهها بود؛ مثل اين ماه كه زينت آسمان است ».در ششمين
جلد از مجموعهي حاضر ،كودكان با تولد ،زندگي ،رفتار و اخالق امام سجاد(ع) ،حضورشان در كربال،
چگونگي اسير شدن ايشان ،نقش امام در قيام عاشورا ،و دورهي امامت و شهادت آن امام بزرگ آشنا
ميشوند .در پايان كتاب  10حديث از اين امام درج شده است.
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 . 45جوكار ،زليخا  .امالي اول ابتدايي  .تهران :بين المللي گاج 108 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :راهنماي آموزشي ،امال ،آموزش فارسي ،تمرين
چکيده :كتاب كار حاضر به منظور آموزش امال به دانشآموزان سال اول ابتدايي تدوين شده و شامل
تمرينهايي در قالبهاي جاخالي ،رنگكردني ،وصلكردني ،كلمهسازي ،حل جدول ،كاملكردني،
مرتبكردني ،امالي تصويري ،جملهسازي و ...است.

 . 46فرهادي ،گلزار  .امالي شب اول دبستان  .تهران :آبرنگ 56 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :امالي شب ،آموزش ابتدايي ،آموزش زبان فارسي
چکيده :كتاب كمك درسي حاضر ،به منظور تقويت امالنويسي دانشآموزان كالس اول ابتدايي
تدوين شده و شامل تركيب صامتها با مصوتها ،متني در قالب داستان شامل نشانههاي آموختهشده،
و فعاليتهاي اماليي در قالب جاهاي خالي ،كاملكردني ،طبقهبندي و ...و نيز امالهاي تصويري است.
در پايان هر درس به منظور خودارزيابي دانشآموزان ،يك قطار با سه واگن تحت عنوان «عالي ،خوب
و متوسط» مطرح شده است تا آنها با دادن امتياز ،نظر و احساس خود را بيان كنند.
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 . 47رؤوف ،علي  .انشا درس روييدن در خود  .تهران :آييژ 208 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :آموزش زبان فارسي ،تمرين انشا ،راهنماي آموزش
چکيده :کتاب حاضر به منظور آموزش بهتر انشانويسي به دانش آموزان نگارش يافته و شامل
راهکارهايي در زمينهي خوب ديدن ،خوب شنيدن ،تصويرخواني ،داستانگويي از روي يک تصوير،
توصيف ديدنيهاي گوناگون ،مهارتهاي نوشتاري ساده ،داستاننويسي ،توصيف موضوعي ،تمرين
بارش مغزي ،تمرين پرورش تخيل و خالقيت ،نوشتن يک خاطره ،نامهنگاري و ...است.

 . 48فرخمهر ،حسين  .انشا و انديشهي سوم دبستان  .تهران :عابد 148 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :سوم ،معلم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :آموزش زبان فارسي ،انشا و تمرين ،راهنماي آموزش ،ادبيات کودکان ،دورهي ابتدايي
چکيده :کتاب حاضر بهمنظور آموزش مهارتهاي نوشتن به کودکان سوم دبستان نگارش يافته است.
آموزش کلمهنويسي ،جملهنويسي و نقطهگذاري جمالت ،آشنايي با شيوههاي خوب فکر کردن ،خوب
سخن گفتن ،با دقت شنيدن و خوب ديدن و آموزش داستاننويسي ،نامهنويسي ،خالصهنويسي و
گزارشنويسي از اهداف کتاب حاضر هستند.
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 . 49برنشتاين ،استن و جن  .خانوادهي خرسها :اولين روز مدرسه  .سعيد خاكسار  .تهران:
موزون 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،اولين روز مدرسه ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در داستان حاضر ،خواهر خرسي هنوز نميداند مدرسه چگونه جايي است .مادرش او را به
کودکستان ميبرد تا از نزديک با محيط آنجا آشنا شود .هفتهي بعد ،او به همراه برادرش به کودکستان
ميرود و در آنجا فعاليتهاي زيادي همچون کتاب خواندن ،خانهسازي ،خمير بازي و ...انجام ميدهد.
او درمييابد که کودکستان ميتواند جاي خوبي براي بچهها باشد .کودکستان خواهر و مدرسهي برادر
در يک ساختمان هستند.

 . 50وليزاده ،ماهان  .داستانهاي روانشناختي :اولين شكالت نارگيلي  .تهران :بافرزندان،1389 ،
 16ص
قطع :پالتويي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،کنترل خشونت ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :موضوع کتاب حاضر ميل به خشونت است .اين ميل گاهي در رفتار ظاهراً سادهاي مانند
پراندن يک گنجشک يا کندن و نابود کردن يک شاخهي گل ظاهر ميشود و گاهي شکلهاي
خشنتري به خود ميگيرد؛ مثل مشت کوبيدن به دماغ يک دوست .جنس همهي اين رفتارها يکي
است و آن چيزي نيست جز ميل به خشونت .اين ميل مهار شدني است .در کتاب حاضر ،گرايش به
هنر و ادبيات بهعنوان راهي براي تضعيف قدرت تخريبکنندهي «خشونتطلبي» معرفي شده است.
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 . 51آكسليد ،كريس  .ماشينهاي بسيار مفيد :اهرمها  .احسان كاظم /حميدرضا غالمرضايي .
تهران :نسل نو انديش 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :ماشينهاي ساده ،اهرمها ،آموزش علوم
چکيده :در نخستين جلد از مجموعهي «ماشينهاي سادهي بسيار مفيد» کودکان با جمالت ساده
و کوتاه و به همراه تصويرهاي واقعي و بزرگ با اهرم به عنوان يک ماشين ساده ،و کاربرد ،اجزا و
چگونگي کار آن آشنا ميشوند .در پايان کتاب حقايقي شگفتانگيز دربارهي اهرمها درج شده است.
همچنين ،تصويرهايي ارائه شدهاند و از مخاطبان خواسته شده است برداشت خود را از کارکرد اهرمها
در آن تصويرها بيان کنند.

 . 52وارتنبرگ ،توماس اي  .ايدههاي بزرگ براي بچههاي كوچك  .نسرين ابراهيمي لوبه .
تهران :شهر تاش 159 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :آموزش فلسفه ،آموزش اخالق ،معرفتشناسي ،فلسفه براي كودكان
چکيده :كتاب حاضر براي مطالعهي معلمان دورهي ابتدايي و پيشدبستاني و عالقهمندان به
آموزش فلسفه براي كودكان تدوين شده است .نگارنده كوشيده است طي چهار بخش و به كمك
داستانهاي مصور كودكان را با فلسفه آشنا كند .آموزش اخالق ،فلسفهي اجتماعي و سياسي ،آموزش
متافيزيك ،آموزش فلسفهي ذهن ،فلسفهي محيطزيست ،آموزش معرفتشناسي ،آموزش فلسفهي
زبان وزيباييشناسي مطالبي است كه در اين كتاب به آنها پرداخته شده است.
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 . 53دوبونو ،ادوارد  .ايدهي خالق  .بنفشه آشناقاسمي  .تهران :ايران بان 180 ،1389 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :معلم ،كارشناس ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :بازي و تمرين ،پرورش خالقيت ،برانگيختن خالقيت ،ايدهي خالق
چکيده :ادوارد دوبونو ،استاد پيشگام در تكنيك ايدهي خالق ،در اين كتاب  62بازي و تمرين متفاوت
ارائه كرده است كه در آنها از كلماتي اتفاقي به عنوان محركهايي براي برانگيختن خالقيت و تفكر
موازي استفاده ميشود .كتاب بسيار ساده ،عملي و سرگرمكننده است و هر فردي ميتواند به منظور
خلق ايدههاي خارقالعاده از آن استفاده كند.

 . 54مورگان ،سالي  .حفظ محيط زيست :باران اسيدي  .محمد رضا داهي  .تهران :فني ايران،
 24 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :هوا ،آلودگي ،باراناسيدي ،تخريب ساختمانها ،آموزش علوم تجربي
چکيده :باران اسيدي يا آلودگي اسيدي ،همه چيز را ،حتي اگر ازجنس سنگ يا فلز باشد ،ميخورد.
پلها و ريلهاي راهآهن بر اثر اين عامل ضعيف ميشوند و اگر باران اسيدي نبود ،نيازي هم نبود تا
پيش از موقع آنها را تعمير يا عوض كنند .كودكان با مطالعهي مطالب مختصر و آسان كتاب حاضر و
مشاهدهي تصويرهاي آن ،با باران اسيدي و چگونگي تخريب ساختمانها و محيطزيست توسط آن،
چگونگي توليد باران اسيدي ،نحوهي اندازهگيري آن ،تاريخچه و چرخهي باران اسيدي ،بيماريهاي
حاصل از اين نوع آلودگي و ...آشنا ميشوند .در كنار مطالب ،آزمايشهايي نيز به منظور درك بهتر
موضوع گنجانده شدهاند تا مخاطبان با انجام آنها ،مطالب را بهتر درك كنند.
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 . 55ميندن ،سيسيليا  /مير ،جوان  .حفظ محيط زيست :بازيافت در مغازهي بابابزرگ  .هايده
كروبي  .تهران :فني ايران 24 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :بازيافت ،داستان آموزشي ،آموزش اقتصاد ،مهارتهاي زندگي
چکيده :اين کتاب بهمنظور آشنايي کودکان با مفهوم «بازيافت» و «مصرف بهينه» نگارش يافته
است .خرس سبز هر پنجشنبه به مغازهي پدربزرگش ميرود و به او کمک ميکند .پدربزرگش به او ياد
ميدهد که چگونه ميتوان از وسايلي که مصرف شدهاند ،دوباره استفاده کرد و يا آن ها را بازيافت نمود.
تصويرهاي رنگي کتاب به يادگيري مطلب کمک ميکنند.

 . 56تاجيك پير ،عقيل  .بازيهاي فراموش شده  .تهران :پلك 27 ،1389 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم ،معلم
موضوع درسي :تربيت بدني
کلمات کليدي :بازيهاي نمايشي ،تربيتبدني ،كودكان ايراني ،مهارتهاي اجتماعي
چکيده :بازيها در پيشبرد انگيزهي همزيستي و همياري و ايجاد حس تعاون در انسان نقش مهمي
را ايفا ميكنند .بازيها در عين سادگي ميتوانند بهترين تأثير را در روح و روان و فكر آدمي بگذارند.
در كتاب حاضر 42 ،نوع بازي معرفي و نوع انجام آنها شرح داده ميشود و تصويرهايي از چگونگي
انجام آنها نشان داده شده است .برخي از اين بازيها عبارتاند از :آفتاب مهتاب؛ اتلمتل؛ برجك بازي؛
تاببازي؛ چس خورك؛ دوزبازي؛ زور زورك؛ كمربند بازي.
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 . 57پالمر ،دبورا  .بازيهاي كنترل خشم براي كودكان  .امير جهانيان نجفآبادي  /حديث
ايماني  .اصفهان :كياراد 220 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :اول تا پنجم ،معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :کنترل خشم ،بهداشت رواني ،بازيآموزشي ،آموزش کودکان
چکيده :مهارت «کنترل خشم» از جمله مهارتهاي زندگي است .نويسندهي کتاب حاضر به منظور
اينکه فرزندان از دوران کودکي با اين مهارت آشنا شوند ،فنون کنترل خشم را از طريق بازيهاي
متنوع در کتاب ارائه ميدهد .کتاب در دو بخش فراهم آمده است :در بخش اول مطالبي دربارهي کنترل
خشم ،درک خشم ،علل انجام بازيها براي کنترل خشم ،سازماندهي محيط عاطفي و ...آمده است .در
بخش دوم انواع بازيها و چگونگي انجام آنها بهمنظور کنترل خشم معرفي ميشود.

 . 58شر ،باربارا  .بازيهاي هوش 101 :بازي آسان براي افزايش هوش  .امير جهانيان
نجفآبادي /حديث ايماني  .اصفهان :كياراد 272 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :اول تا پنجم ،معلم ،والدين ،مشاور ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :بازي آموزشي ،افزايش هوش ،سرگرمي خانوادگي ،علوم تربيتي
چکيده :نويسنده در اين کتاب طي پنج فصل مهارتهاي بصري  -فضايي ،کالمي ،رياضي ،حسي،
حرکتي و ميان فردي را به وسيلهي  101مهارت به شيوهي بازي به کودکان آموزش ميدهد .يکي از
ويژگيهاي کتاب اين است که عالوه بر طبقهبندي مهارتها ،هر مهارت را نيز به سه قسمت زير شش
سال ،باالي شش سال و تمامي سنين تقسيم کرده است تا آموزش دهندگان بتوانند براساس دورههاي
متفاوت ،مهارت مورد نظر را انتخاب و در خود تقويت کنند ..مخاطبان کتاب ،متخصصان روانشناسي
کودک ،والدين و مربيان هستند.

 46فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 59جيحاني ،حميد  .باغ قرآن  .مشهد :عروج انديشه 16 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم ،معلم
موضوع درسي :قرآن
کلمات کليدي :آموزش قرآن ،شعر ،زبان قرآني ،تربيت ديني
چکيده :در کتاب حاضر به زبان شعر و به همراه تصويرهاي رنگي ،کودکان با قرآن ،الفباي زبان
قرآني ،حرکات کوتاه ،صداهاي بلند ،سکون ،تشديد و تنوين آشنا ميشوند .در پايان ،سورهي حمد و
اخالص را ميخوانند.

 . 60پورحسيني ،ساينا  .ببين ،بچين ،مثل بساز  .تهران :نسل نو انديش 60 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :ضربالمثل ،سرگرمي ،مرتب کردن کلمهها ،آموزش زبان فارسي
چکيده :آشنايي با مثلها به ما کمک ميکند که بهتر حرف بزنيم و منظورمان را بهتر بيان کنيم .در
اين کتاب  40مثل وجود دارد که کلمات آنها بههم ريخته است .کودکان ميتوانند با توجه به تصويرها
يا به کمک بزرگترها ،آنها را مرتب کنند .صورت مرتب شدهي مثلها و نيز موقعيت به کار بردن
آنها ،در پايان کتاب درج شده است.
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 . 61سالم ،سودابه  .بخوان با من بساز با من ( 1و  .)2تهران :سوره مهر 118 ،1389 ،ص
قطع :بیاضی
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :آموزش موسيقي ،هنر براي کودکان ،هوش موسيقيايي
چکيده :مربي موسيقي کودک ،به آگاهي از حيطهي متفاوت رشد کودک ،رشد موسيقيايي و نيز
راههاي گسترش اطالعات موسيقيايي کودک نياز دارد .زيرا کودک بايد اطالعات موسيقيايي خود را
سازماندهي و پردازش کند تا در فعاليتهاي بعدي مورد استفاده قرار دهد .رشد هوش موسيقيايي،
مستقل از ديگر جنبههاي هوش نيست ،به همين سبب آگاهي مربيان از نظرات روانشناسان متخصص
رشد و آموزش کودکان ضروري است.

 . 62واحد تحقيق و پژوهش مؤسسهي نخبگان دانش پژوه  .بخوانيم و بنويسيم نخبگان سال
پنجم دبستان  .تبريز :ستوده 200 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :پنجم ،معلم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :آموزش ادبيات فارسي ،آزمون و تمرين ،دستور زبان ،قالبهاي شعري
چکيده :کتاب حاضر که براي مطالعهي دانشآموزان پنجم ابتدايي بهمنظور ورود به مراکز تيزهوشان
و مدارس نمونه تدوين شده ،حاوي توضيحاتي دربارهي اصطالحات ادبي ،قالبهاي شعري و انواع
نثر ،آرايههاي ادبي ،اجزاي جمله ،نقشهاي دستوري ،ساختمان اسم و سؤاالت چهار گزينهاي مربوط
به اين مباحث و نيز امال و نگارش است .ويژگي مهم کتاب توضيحي است که دربارهي هر کدام از
موضوعات مذکور ميدهد .اين توضيحات با مثالهايي نيز همراه شدهاند .در پايان کتاب پاسخ سؤاالت
درج شده است.

 48فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 63اسميت ،پني  .دايرئالمعارف من دربارهي :بدن انسان  .حسين الوندي  .تهران :محراب قلم،
 128 ،1390ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع -علوم تجربي
کلمات کليدي :دايرئالمعارف ،بدن انسان ،آموزش علوم تجربي ،کالبدشناسي انسان
چکيده :دايرئالمعارف حاضر بهمنظور آشنايي کودکان با بدن انسان و اندامهاي آن به وجود آمده
و شامل مطالبي ساده و موجز و مختصر به همراه تصويرهاي رنگي است .اسکلت و استخوانها،
ماهيچههاي حرکتي ،مغز و حواس ،قلب و خون ،ششها و تنفس ،پوست ،ناخنها و موها ،مبارزه با
بيماري ،دستگاه گوارش ،دستگاه دفع ادرار ،توليد مثل و رشد ،چرخهي زندگي و ...از جمله مباحث کتاب
هستند .در پايان کتاب نيز واژهنامه و نمايه درج شده است.

 . 64اسمالمن ،كلر  .بدن تو چهطور كار ميكند؟  .مهري اميرزادگان  .تهران :شباهنگ،1390 ،
 33ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :بدن ،کارکرد اندامها ،آموزش علوم تجربي ،فيزيولوژي
چکيده :کتاب حاضر حاوي اطالعاتي مختصر و کلي به همراه تصويرهاي رنگي درباره ي پوست و
عملکرد آن ،کار ششها ،شکل و اندازهي استخوانها ،دستگاه گوارش و کار اندامهاي گوارش ،خون
و محتويات آن ،عملکرد خون ،گردش خون در بدن ،ضربان قلب ،کار دندانها ،و آزمايشهايي ساده
دربارهي کار برخي مواد موجود در بدن و اندامهاست.
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 . 65واندويل ،اگنس  /النسينا ،ميشل  .دايرئالمعارف كوچك من دربارهي :بدن من  .رويا خوئي .
تهران :محراب قلم 36 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :دوم تا چهارم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع -علوم تجربي
کلمات کليدي :اعضاي بدن ،دستگاههاي بدن ،تغييرات بدن ،آموزش علوم تجربي
چکيده :دايرئالمعارف حاضر به منظور آشنايي كودكان با بدن انسان و تفاوتهاي بدني دختران و
پسران ،نقش پوست و مو ،ماهيچه و استخوان ،و ريه و قلب ،فعاليت مغز و كنترل اعضاي بدن ،نقش
اعضاي بدن ،فوايد تغذيه و خواب ،حالتهاي متفاوت بدن ،مراقبت از بدن به روشهاي گوناگون ،علل
برخي دردها ،بزرگ شدن و تغييرات بدن ،و ..به زبان ساده و با تصويرهاي رنگي نگارش يافته است.

 . 66كوالي ،جوي  .سالمت جسمي كودكان :بگو نه  .سعيده عاقلتر  .تهران :عروج انديشه،1390 ،
 16ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :مواد مخدر ،قاطعيت ،آموزش کودکان ،آموزش زبان انگليسي
چکيده :در کتاب حاضر با جمالت ساده و کوتاه و به دو زبان فارسي و انگليسي ،آثار مخرب مصرف
مواد مخدر به کودکان نمايانده ميشود .به آنها آموزش داده ميشود که اگر کسي به آنها مصرف مواد
را پيشنهاد کرد ،با قاطعيت رد کنند .در پايان کتاب لغات انگليسي معنا شده است.

 50فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 67پوروهاب ،محمود  .چهارده سبد گل :بوسههاي پدر بزرگ :زندگي نامهي امام محمد باقر
عليهالسالم  .تهران :مدرسه 32 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :امام محمد باقر(ع) ،زندگينامه ،داستان ديني
چکيده :محمد ،پيرمرد را شناخت .او جابربن عبداهلل انصاري از ياران با وفاي پيامبر(ص)بود .محمد با
مهرباني دست روي دست جابر گذاشت و گفت« :سالم من بر ّجدم پيامبر ،و بر تو ،اي جابر »...كودكان
با مطالعهي اين كتاب و مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن با زندگيحضرت امام محمدباقر(ع) ،حضور
وي در كربال ،ديدارش با جابربن عبداهلل انصاري ،رسيدن ايشان به مقام امامت و تأسيس پايگاه ديني
و فرهنگي ،و سرانجام شهادت اين امام بزرگ ،به شيوهي داستاني آشنا ميشوند .در پايان كتاب 10
حديث از امام محمدباقر(ع)نيز درج شده است.

 . 68رهگذر ،رضا  .به شتر نگاه كن  .تهران :منادي تربيت 28 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :زندگي شتر ،داستان ديني ،آموزش علوم
چکيده :كودكان با مطالعهي اين كتاب با شتر و نوع زندگي آن،اهميت اين حيوان براي صحرانشينان،
اشارات قرآني دربارهي شتر ،انواع شتر ،اعضاي بدن شتر و اهميت اين اعضا ،فوايد اين حيوان براي
انسانها ،و نوع غذا ،چگونگي زاد و ولد ،مدت عمر و ...شتر آشنا ميشوند .گفتني است مطالب به صورت
داستاني و از زبان يك شتر روايت ميشوند.
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 . 69قرباني ،قربانعلي  .به ياد داشته باشيم  .تهران :دانش آفرين 208 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :كارشناس ،معلم ،والدين ،مدير
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :كلمات قصار ،تعليم و تربيت ،آيات قرآن ،روايات ،سخنان بزرگان
چکيده :كتاب حاضر كه براي مطالعهي معلمان ،معاونان ،مديران مدارس ،والدين ،و كارشناسان و
مسئوالن نظام تعليم و تربيت تدوين شده ،حاوي كلمات قصار و جملههاي مختصر و مفيد دربارهي
تعليم و تربيت است .مطالب كتاب از آيات و روايات ،احاديث پيامبر اكرم(ص)و امامان معصوم(ع) ،و نيز
سخنان بزرگان ادب فارسي ،ضربالمثلها و ديگر نويسندگان مطرح در سطح جهان گردآمده است.

 . 70نوري ،عالء  /داودي ،خسرو  .بهتر بياموزيم علوم و رياضي سال پنجم ابتدايي :بر
اساس پرسشهاي آزمون بينالمللي علوم و رياضي  .تهران :شورا 136 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :رياضي -علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم و رياضي ،آزمون و تمرين ،آزمون تيمز ،آزمون تواناييهاي پايه
چکيده :در اين کتاب مجموعهاي از سؤاالت برگزيدهي «مطالعهي بينالمللي علوم و رياضي»
()TIMSSو «آزمون تواناييهاي پايه» ( ،)ABCو همچنين تعدادي سؤال ديگر که با الگوي اين
آزمونها طراحي شدهاند ،گردآوري شده است .سؤاالت کتاب براساس محتواي کتابهاي درسي علوم
و رياضي سال سوم دبستان انتخاب شدهاند و به دانشآموزان در يادگيري بهتر مطالب کتاب درسي در
سطحي باالتر کمک ميکنند .قالب سؤاالت چهار جوابي ،تشريحي ،کامل کردني ،جاخالي و ...است .در
پايان جواب سؤاالت به همراه توضيحات آمده است.
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 . 71نوري ،عالء  /داودي ،خسرو  .بهتر بياموزيم علوم و رياضي سال سوم ابتدايي :بر
اساس پرسشهاي آزمون بينالمللي علوم و رياضي  .تهران :شورا 136 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :سوم
موضوع درسي :رياضي -علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم،آموزش رياضي ،آزمون ،آموزش ابتدايي
چکيده :كتاب حاضر به منظور باال بردن سطح علمي دانشآموزان پايهي سوم ابتدايي در درس
علوم و رياضي فراهم آمده و داراي سؤاالتي است كه براساس پرسشهاي «آزمون بينالمللي علوم و
رياضي» طراحي شدهاند .قالب سؤاالت بيشتر چندگزينهاي و تشريحي است و در پايان كتاب جواب
سؤالها درج شده است.

 . 72برنشتاين ،استين و جن  .خانوادهي خرسها :بيادبي  .سعيد خاكسار  .تهران :موزون،1390 ،
 32ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،مهارتهاي زندگي ،بيادبي ،ادبيات کودکان
چکيده :کودکان در کتاب حاضر در قالب داستان خرسها با اهميت «مؤدب بودن» آشنا ميشوند .در
خانوادهي خرسها به تازگي خواهر وبرادر خرسي بيادب شدهاند و کلمات بيادبانه به کار ميبرند .مامان
خرسي از اين موضوع بسيار ناراحت ميشود .به همين دليل قرار ميگذارد هر کس حرف بيادبانهاي
زد ،جريمه شود .بدين ترتيب خواهر و برادر خرسي براي اينکه مجبور نشوند ،کارهاي اضافهي زيادي
انجام دهند ،دوباره مؤدب بودن را تمرين ميکنند و موفق هم ميشوند.
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 . 73مجدفر ،مرتضي  .بيد پا در كالس درس :بازيها ،فعاليتها و پژوهشهاي خالقيت
محور بر مبناي تمثيلها و افسانههاي كليه و دمنه براي توسعهي سواد خواندن در
ميان دانشآموزان دبستاني  .تهران :امرود 112 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :دوم تا پنجم ،معلم ،والدين
موضوع درسي :تفکر و پژوهش
کلمات کليدي :تمثيل ،افسانه ،آموزش خالقيت ،كليله و دمنه ،داستان آموزشي
چکيده :سومين شماره از مجموعهي «توسعهي سواد خواندن در ميان دانشآموزان دبستاني» ،شامل
بازيها ،فعاليتها و پرورشهاي خالقيتمحور بر مبناي تمثيلها و افسانههاي «كليله و دمنه» است.
به زعم نگارنده ،هدف از تدوين اين مجموعه توسعهي سواد خواندن بين دانشآموزان دورهي ابتدايي
و تقويت مطالعهي كتابهاي غيردرسي از راه آشنا كردن فراگيرندگان با نمونههاي برجستهي فولكلور،
فرهنگ و ادبيات تمامي ملل جهان است .در كتاب از خوانندگان انتظار ميرود پس از مطالعهي هر
داستان ،اتفاقات ،رويدادها و حوادث آنها را دستهبندي كنند و به پرسشهاي خواسته شده پاسخ گويند.
همچنين پيوستگي بين رويدادها و حوادث داستان را بازنمايي كنند و كلماتي را كه براي نخستين بار
در متن با آنها روبهرو شدهاند ،مشخص سازند و معناي آنها را با كلمات ديگري كه ميشناسند،
نشان دهند.

 . 74شارپ ،آن مارگرات  /اسپليتر ،لورنس جوزف  .بيمارستان عروسكها همراه با كتاب
راهنماي معلم «با دنياي من آشنا شويد» :كندو كاوهاي فلسفي براي كودكان دورهي
پيشدبستان و سالهاي اول دورهي ابتدايي  .فاطمه رنجبران  /مانا پار  .تهران :شهر تاش،1390 ،
 120ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول و دوم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :راهنماي آموزش ،تفکرات فلسفي ،آموزش کودکان ،علوم تربيتي
چکيده :کتاب «بيمارستان عروسکها» به همراه کتاب راهنماي معلم آن به نام «با دنياي من آشنا
شويد» ،راهنمايي براي آشنايي کودکان دورهي پيش دبستاني و سالهاي اول دورهي ابتدايي با تفکرات
فلسفي است .معلمان با استفاده از طرح بحثها و تمرينها به کودکان کمک ميکنند دربارهي دنياي
اطراف خود عميقتر فکر کنند و مفاهيم وابسته به تجارب روزمرهي خود را بکاوند :چه چيزي واقعي
است؟ از کجا بدانيم رنگ چيست؟ «بهترين» دوست کيست؟ و...
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 . 75شيخي ،مژگان  .قصههاي تصويري از بوستان :پادشاه خر ُكش  .تهران :قدياني،1390 ،
 12ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :بوستان سعدي ،بازنويسي داستان ،آموزش زبان فارسي ،ادبيات کودکان
چکيده :سومين جلد از مجموعهي «قصههاي تصويري از بوستان» به بازنويسي داستان پادشاه
ظالمي از بوستان سعدي به زبان ساده به همراه تصويرهاي رنگي اختصاص دارد .پادشاه ظالم اموال
مردم را بهزور ميگيرد و در انبارها ذخيره ميکند .حتي االغها نيز از دست او جان سالم به درنميبرند
و مدام گرسنه ميمانند .تا اينکه يکبار پادشاه بههمراه سربازانش به شکار ميرود .دست بر قضا راه
گم ميکند و شب را در روستايي در نزديکي خانهي پيرمردي ميگذراند .در آنجا پادشاه ميشنود که
پيرمرد به پسرش توصيه ميکند اسبش را زحمي کند تا به دست سربازانش نيفتد .حسابي هم به پادشاه
فحش ميدهد و ناسزا ميگويد .شاه بعد از اينکه به قصر برميگردد ،از مأموران ميخواهد که پيرمرد
را به محضر او بياورند تا جالد سر از تنش جدا کند .وقتي پيرمرد مشاهده ميکند که قرار است کشته
شود ،اين حقيقت را که او پادشاه ظالمي است و همه از دستش ناراحت هستند ،بيان ميکند .پادشاه با
شنيدن حقيقت از کارهاي خود پيشمان ميشود .پيرمرد را آزاد ميکند و ميکوشد ظلم کردن به مردم
را کنار بگذارد.
 . 76واثقي ،بهروز  .قصههاي سرزمين من(تاريخ ايران باستان) :پايان يك رويا  .تهران :ابوعطا،
 24 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :مرگ کوروش ،پادشاهي داريوش ،داستان تاريخي ،آموزش تاريخ ،مهارتهاي زندگي
چکيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر و مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن ،با منشور حقوق بشر
کوروش ،نوع حکومت عدالتطلبانهي وي ،شکست کوروش از سكاها ،مرگ کوروش ،آرامگاه کوروش
در پاسارگاد ،فرزندان کوروش ،پادشاهي کمبوجيه پسر کوروش ،کشته شدن برديا فرزند کوروش
بهدست کمبوجيه ،موبدي بهنام گئومات و حکومت دروغينش ،شکست گئومات توسط داريوش و
پادشاهي داريوش آشنا ميشوند .در ضمن داستان ،قوهي استدالل و درک روابط بين پديدهها در
کودکان تقويت ميشود.
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 . 77فابر ،آدل  .پدر و مادر مرا بفهميد :چگونه به كودكمان گوش كنيم ،چگونه با او صحبت كنيم .
فاطمهسادات موسوي  .تهران :ما و شما 294 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :والدين
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :روابط والدين و فرزندان ،تعليم و تربيت ،كنترل احساسات ،خودكفايي فردي
چکيده :والدين با مطالعهي راهكارهاي ارائه شده در هفت فصل كتاب حاضر ميتوانند به كودكان
خود بياموزند كه چگونه با احساساتشان كنار بيايند و آنها را تشويق كنند كه در كارها همكاري داشته
باشند .والدين ميتوانند روشهاي بهتري به جاي تنبيه برگزينند و كودكانشان را تشويق كنند كه به
خودكفايي برسند .به اين ترتيب ،كودك از نقش بازيكردن آسوده ميشود و روابطي عالي بين والدين
و فرزندان بهوجود ميآيد.

 . 78برنشتاين ،استين و جن  .خانوادهي خرسها :پرستار بچه  .سعيد خاكسار  .تهران :موزون،
 32 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،پيشداوري ،ادبيات کودکان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در داستان حاضر مامان و باباخرسي قرار است به يک جلسهي مهم در شهرداري بروند .به
خاطر همين آنها بايد براي خواهر و برادر خرسي پرستار بگيرند و خانم گريزلي را به عنوان پرستار
انتخاب ميکنند .خواهر و برادر خرسي به خاطر خرابکاريهايي که قب ً
ال در باغچهي خانم گريزلي
کردهاند ،خيلي با اين تصميم موافق نيستند .اما وقتي خانم گريزلي به آنجا ميآيد ،بچهها به او
عالقهمند ميشوند و او را بر هر پرستار ديگري ترجيح ميدهند.
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 . 79هيئت تحريريه  .دايرئالمعارف علمي تصويري كودكان :پرندگان :آشنايي با پرندگان همراه با
تصاويري جذاب  .قم :براق :جامعهالقرآنالكريم 16 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :زندگي پرندگان ،توليدمثل
چکيده :كودكان پنج تا هشت ساله با مطالعهي اين كتاب با نام فارسي و انگليسي و نيز شكل ظاهري،
محل زندگي ،نوع تغذيه ،توليدمثل و برخي تواناييهاي ويژهي  14نوع پرنده آشنا ميشوند .كودكان از
ديدن تصوير رنگي پرندگان لذت خواهند برد.

 . 80برنشتاين ،استين و جن  .خانوادهي خرسها :پرندهها ،زنبورها ،وخانوادهي خرسها .
سعيد خاكسار  .تهران :موزون 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،بچهدار شدن ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادبيات کودکان
چکيده :در کتاب حاضر در قالب داستان خرسها ،کودکان با چگونگي تولد بچهآشنا ميشوند .مامان
خرسي قرار است دوباره بچهاي به دنيا بياورد .خواهر خرسي از مادرش دربارهي چگونگي تولد بچه
ميپرسد .مامان او را نزد دکتر گرت ميبرد و دکتر به خواهر خرسي ميفهماند که چگونه بچهها به دنيا
ميآيند و خواهر خرسي سعي ميکند موضوع را دريابد.
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 . 81مك گرگور ،سينتيا  .پرورش كودك خالق از راه فعاليتهاي فكري ،بازيو به كار
گيرياستعدادهاي ذهن هاي جوان  .فرح اژدري /الهه رضوي  .تهران :قطره 120 ،1389 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :معلم ،والدين
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :پرورش خالقيت ،بازي و سرگرمي ،آموزش كودكان
چکيده :نيروي خالقيت نيز درست مثل ماهيچههاي بدن به ورزش ،تمرين و تقويت نياز دارد .براي
پرورش اندام و ماهيچهها هيچ راهي به جز پرداختن به فعاليتهاي سخت جسماني كه گاه طاقتفرسا
و ناخوشايند است ،وجودندارد .اما پرورش «ماهيچههاي خالقيت» نه تنها به فعاليتهاي توانفرسا نياز
ندارد ،بلكه بسيار لذتبخش و نشاطآور نيز هست .نويسنده در اين كتاب با برانگيختن نيروي تفكر
و گسترش استعداد نويسندگي ،از طريق ارائهي دهها بازي و سرگرمي به مخاطبان كمك ميكند تا
خالقيت خود را باال ببرند.

 . 82جنكينر ،پگيجي  .پرورش معنويت در كودكان ،نوجوانان و كودك درون :راهكارهاي
ساده و عملي  .سهيال محمودكاليه  /مينا جهانگيري  .تهران :نخستين 200 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم ،معلم ،والدين
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :آموزش كودكان ،تعليمات ديني ،پرورش معنويت
چکيده :در شرايطي كه كودكان و نوجوانان در معرض انواع ديدگاههاي مختلف و گاه متناقض قرار
دارند كه دانهي ترديد و بدگماني را در دل آنها ميكارد ،آموزش اصول معنوي به آنها به شيوهي
ساده ،قابل درك و با اشياي قابل دسترس ،بسيار اهميت دارد .زيرا علف هرز ترديد و بدگماني در
مورد اين اصول را در آنها ريشهكن ميكند و ياد ميگيرند با روش ساده و منطقي از عقايد خود دفاع
كنند .به عالوه ،باور و ايمان به اين اصول ،باعث پايبندي و بالندگي آنها ميشود و در پيچ و خمهاي
زندگي همواره هدايتشان ميكند .در كتاب حاضر به كمك وسايل ساده و انجام فعاليتهايي ،برخي
اصول معنوي به كودكان آموزش داده ميشود .آموزهها در سطح مبتدي ،متوسط و پيشرفته هستند.

 58فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 83كوالي ،جوي  .سالمت رواني كودكان :پسري پشت پنجره  .سعيده عاقلتر  .مشهد :عروج
انديشه 16 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا چهارم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :عواطف ،مثبتنگري ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در کتاب حاضر ،مخاطبان با مطالعهي داستاني که به صورت دو زبانه (فارسي و انگليسي)
نوشته شده است ،با کودک معلولي آشنا ميشوند که پشت پنجره در خانهشان نشسته است و به
کساني که از کوچه رد ميشوند ،کاغذ مچاله ،آشغال و حتي آب پرت ميکند .دو کودک که از کوچه رد
ميشوند ،او را بيادب خطاب ميکنند ،اما مادرشان به آنها گوشزد ميکند که پسرک معلول است و
به توجه ديگران نياز دارد .از آن لحظه به بعد آنها با پسرک دوست ميشوند و سعي ميکنند به کسي
حرف بد نزنند .در پايان کتاب ،کلمات جديد انگليسي به همراه معني فارسي آنها درج شده است.
همچنين از مخاطبان خواسته شده است دربارهي چگونگي رفتار با معلوالن گفتوگو کنند.

 . 84بريستو ـ بووي ،دارل  .پنير تو را من جا به جا كردم  .سعيد خاكسار  .تهران :موزون،
 124 ،1389ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :مدير
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :خودسازي ،موفقيت ،تحول ،تغيير
چکيده . :اين كتاب نه يك فكاهي ،بلكه يك طنز است :آن هم طنزي كه هر عبارتش كنايهاي است.
كنايهاي چند پهلو ،كنايهاي به شخصيتهاي سياسي ،فرهنگي و ضرب المثلهاي غربي همچنين به
گونه طنز و لطيفه شامل پيامهايي است براي خودسازي
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 . 85جانسون ،اسپنسر  .پنير مرا كي جا به جا كرد؟  .سعيد خاكسار  .تهران :موزون،1389 ،
 76ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :مدير
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :موفقيت ،داستان آموزشي ،كتاب دوزبانه ،انطباق با تغيير
چکيده« :پنير مرا كي جا بهجا كرد؟» داستان سادهاي است كه حقايقي عميق را دربارهي تغيير آشكار
ميكند اين داستان جالب و شگفتانگيز در مورد چهار شخصيت است كه در «مارپيچي» زندگي
ميكنند و به دنبال «پنيري» ميگردند تا آنها را سير و شادمان سازد .پنير استعارهاي است براي هر
آنچه در زندگي ميخواهيد :كار خوب ،رابطهاي عاشقانه ،پول ،دارايي ،سالمتي ،يا آرامش روحي .در
اين داستان ،شخصيتها با تغيير غيرمترقبه و پيشبيني نشدهاي روبهرو ميشوند .سرانجام يكي از آنها
با موفقيت با آن كنار ميآيد .متن كتاب به دو زبان انگليسي و فارسي است و يك سيدي صوتي نيز
دارد كه با صداي توني رابرتس است و مقدمهاي از دكتر اسپنسر جانسون دارد.

 . 86كوالي ،جوي  .سالمت جسمي كودكان :پوست من  .سعيده عاقلتر  .تهران :عروج انديشه،
 16 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :بهداشت پوست ،سالمتي ،کتاب دوزبانه ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :کودکان در اين کتاب به کمک جمالت کوتاه و ساده به زبان فارسي و انگليسي با ارزش
و اهميت پوست آشنا ميشوند .آنها درمييابند که براي سالم ماندن پوست خود بايد آن را بشويند،
لباسهاي تميز بپوشند ،غذاهاي سالم و آب زياد بخورند و اگر مشکلي براي پوستشان پيشآمد ،نزد
پزشک بروند .در پايان کتاب کلمات انگليسي معني شدهاند.

 60فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 87حيدري ابهري ،غالمرضا  .پيامبر و قصههايش  .قم :جمال 148 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :زندگي پيامبر اسالم ،داستان مذهبي ،آموزش ديني ،حكايت اخالقي
چکيده :كتاب حاضر ،مجموعهي  70حكايت از زندگي رسول خدا(ص)است كه توسط مؤلف اين
مجموعه بازنويسي شده است .كتاب داراي چند ويژگي با اين مشخصات است :در كنار هر حكايت،
بخشي به نام «بيشتر بخوان ،بهتر بدان» وجود دارد كه مطالب خواندني و جالبي در آن آمده است .در
بازنويسي حكايات ،نويسنده بيشتر تالش كرده است كه جنبههاي اخالقي و تربيتي آنها را به خواننده
نشان دهد .نويسندهي كتاب ،مجموعه را از كتاب «حكايتنامهي موضوعي پيامبر اعظم(ص)» گزينش
كرده است .سند تاريخي هر حكايت در كنار آن نوشته شده است .كتاب داراي تصويرها و طراحيهاي
گرافيكي است.

 . 88سيدناصري ،فهيمه  .پيچ در پيچ  :3مازهاي آموزشي جهت تقويت هوش  .تهران :ذكر،
 24 ،1389ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :دوم تا چهارم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :ماز ،معماهاي آموزشي ،علوم تربيتي ،تقويت هوش ،دقت و تمرکز
چکيده :کتاب حاضر به منظور تقويت هوش ،تمرکز ،دقت و تإمل و نيز تقويت ادراک بصري و تقويت
هماهنگي چشم و دست کودکان فراهم آمده و شامل مازهاي گوناگون است .کودکان با به پايان بردن
اين مازها با انواع حيوانات ،خوراک آنها و نيز با آدم فضايي ،بشقاب پرنده و ...آشنا ميشوند.
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 . 89سيدناصري ،فهيمه  .پيچ در پيچ  :4مازهاي آموزشي جهت تقويت هوش  .تهران :ذكر،
 24 ،1389ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :دوم تا چهارم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :ماز ،معماي آموزشي ،علوم تربيتي ،تقويت هوش
چکيده :کتاب حاضر حاوي مازهاي آموزشي براي تقويت هوش کودکان است .آنها ميتوانند با انجام
اين تمرينها مهارتهاي زباني و رياضي کسب کنند .به زعم نگارنده ،تقويت ادراک بصري ،تقويت
هماهنگي چشم و دست ،تقويت دقت و تمرکز ،تفکر و تأمل از اهداف اين کتاب است.

 . 90آكسليد ،كريس  .ماشينهاي بسيار مفيد :پيچها  .احسان كاظم /حميدرضا غالمرضايي  .تهران:
نسل نو انديش 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :پيچ و مهره ،ماشينهاي ساده ،آموزش علوم ،سوراخکاري
چکيده :در دومين جلد از مجموعهي «ماشينهاي سادهي بسيار مفيد» ،کودکان با پيچ ،نوع کار آن،
چگونگي کار پيچ ،پيچها و مه رهها ،کاربرد پيچها براي نگهداشتن اجسام ،سوراخکاري ،محکم کردن،
بلند کردن ،تنظيم کردن و ...آشنا ميشوند .جمالت کوتاه و سادهي کتاب به همراه تصويرهاي بزرگ
و واقعي آن ،دريافت مخاطبان را از مطالب مورد نظر باال ميبرد.

 62فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 91رامشيني ،فرشته  .داستان هاي پروين اعتصامي :پيرمرد فقير  .تهران :آبشن 12 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :داستان آموزنده ،پروين اعتصامي ،صفات خداوند ،ادبيات کودکان
چکيده :متن داستان کتاب حاضر از ديوان پروين اعتصامي اقتباس شده است .کودکان در اين داستان
با پيرمرد فقيري آشنا ميشوند که فرزندان بيماري دارد و هيچ پولي نيز براي مداوا يا غذاي آنها ندارد.
او به هر دري ميزند و از مردم کمک ميخواهد ،اما کسي آنگونه که بايد کمکش نميکند .تا اينکه
روزي مرد آسياباني به او کمي گندم ميدهد .مرد بسيار خوشحال ميشود .گندمها را در کيسهاي
ميريزد و راه ميافتد و همچنان با خدا راز و نياز ميکند .اما در راه در کيسه باز ميشود و گندمها بر
زمين ميريزند .مرد بسيار ناراحت ميشود .او مشغول جمع کردن گندمهاست که ناگهان گنجي مييابد
و ثروتمند ميشود .بدين ترتيب به عظمت و بزرگواري خداوند پي ميبرد.

 . 92بيضايي ،شادي  .تابستانه :كتاب كار تابستان براي دانشآموزان پايهي اول دبستان  .تهران:
شباهنگ 64 ،1389 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول
موضوع درسي :عمومي
کلمات کليدي :آموزش ابتدايي ،فعاليتهاي تابستان ،پايهي اول دورهي ابتدايي ،تمرين و سرگرمي
چکيده :کتاب کار حاضر براي تابستان دانشآموزان پايهي اول دورهي ابتدايي بهمنظور آماده شدن
آنان براي پايهي دوم دبستان نگارش يافته است و شامل فعاليتهايي از درسهاي اول ابتدايي در
قالب نقاشي ،وصل کردن و کامل کردن جاي خالي ،جدول ،رنگکردني ،حکايت ،سرگرمي ،نوشتن
قصه و ...است.
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 . 93سلطاني ،اقدس  /محمدطالبي ،سميه  .تابستانهي پنجم ابتدايي  .تهران :مبتكران/
پيشروان 128 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :عمومي
کلمات کليدي :مرور درسها ،پنجم ابتدايي ،آموزش تابستانه
چکيده :کتاب حاضر براي دانشآموزان سال پنجم ابتدايي نگارش يافته و شامل مرور درسهاي
پايهي پنجم ابتدايي در تابستان است .بخشهايي در اين کتاب بيشتر مورد توجه قرار گرفتهاند که
دانشآموزان در پايهي بعدي به آنها نياز دارند .تمرينها در قالبهايي چون رنگ کردن ،جور کردن،
جدول ،ماز ،رمزيابي ،داستان ،شخصيتپردازي و ...تنظيم شدهاند.

 . 94محمد طالبي ،سميه  /سلطاني ،اقدس  .تابستانهي چهارم ابتدايي  .تهران :مبتكران/
پيشروان 124 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم
موضوع درسي :عمومي
کلمات کليدي :تمرين تابستان ،مرور درسها ،پايهي چهارم دبستان
چکيده :کتاب حاضر براي مطالعهي دانشآموزان سال چهارم ابتدايي در تابستان ،طي  10درس نوشته
شده و شامل تمرينهايي از درسهاي سال چهارم ابتدايي در قالب تمرينهايي چون جدول ،رنگ
کردني ،کامل کردني ،جورکردني ،وصل کردني ،مرتب کردني ،داستان ،جملهسازي و ...است.

 64فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 95رضوي ،سميه  /سلطاني ،اقدس  .تابستانهي دوم ابتدايي  .تهران :مبتكران /پيشروان،
 104 ،1390ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :دوم
موضوع درسي :عمومي
کلمات کليدي :تمرين تابستان ،مرور درسها ،پايهي دوم دبستان
چکيده :کتاب حاضر براي مطالعهي دانشآموزان پايهي دوم ابتدايي در تابستان فراهم آمده و شامل
تمرينهايي از درسهاي دوم ابتدايي در قالبهاي متفاوت همچون رنگ کردني ،جور کردني ،جدول،
ماز ،رمزيابي ،داستان و ...است .در اين مجموعه از کتابها روي موضوعاتي که در سالهاي بعدي
دانشآموز مطرح ميشوند ،بيشتر تمرکز شده است.

 . 96رضوي ،سميه  /سلطاني ،اقدس  .تابستانهي سوم ابتدايي  .تهران :مبتكران /پيشروان،
 112 ،1390ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :سوم
موضوع درسي :عمومي
کلمات کليدي :تمرين تابستان ،مرور درسها ،پايهي سوم دبستان
چکيده :کتاب حاضر براي تابستان دانشآموزان سال سوم ابتدايي فراهم آمده و شامل تمرينهايي
از درسهاي سال سوم ابتدايي است که در قالبهاي جدول ،رنگ کردنی ،وصل کردني ،جورکردني،
کامل کردني ،ماز ،رمزيابي ،داستان و ...طي  10درس تدوين شدهاند.
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 . 97بغالني ،مازيار  /ابراهيمي ،ايلناز  .تاريخ ايران براي بچههاي ايران -ساسانيان-
انوشيروان دادگر  .تهران :آبشن 12 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :قباد ،انوشيروان ،تاريخ ايران ،آموزش تاريخ ،ساسانيان ،بزرگمهر
چکيده :کودکان با مطالعهي کتاب دو زبانهي (فارسي و انگليسي)حاضر و مشاهدهي تصويرهاي
رنگي آن با پادشاهي قباد ساساني ،شکست روميها از قباد ،اقدامات قباد در زمان پادشاهي خود
(همچون نقشهبرداري دقيق از مرزها و مزرعهها ،تقسيم زمينهاي کشاورزي بين دهقانان و توسعهي
تجارت با هند و چين) ،جانشيني انوشيروان و اقدامات او در زمان پادشاهي (همچون تأسيس دانشگاه
گنديشاپور ،سرکوب مزدکيان ،آبادانيشهرها) ،و نيز با سياستهاي وزير انوشيروان -بزرگمهر -آشنا
ميشوند.

 . 98بغالني ،مازيار  /ابراهيمي ،ايلناز  .تاريخ ايران براي بچههاي ايران -ساسانيان-
سورنا سردار شجاع  .تهران :آبشن 12 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :اشکانيان ،سورنا ،کراسوس ،آموزش تاريخ ،تاريخ ايران
چکيده :کتاب حاضر که به دو زبان فارسي و انگليسي نوشته شده است دربارهي سورنا ،سپهساالر
ايران در زمان اُ ُرد اول ،پادشاه اشکاني و رويارويي او با کراسوس رومي و سربازانش هنگام حمله به
ايران است .در اين جنگ که بين ايرانيان و روميها درميگيرد ،سورنا باليي بر سر روميها ميآورد .که
آنها تا ساليان سال به فکر حمله به ايران نميافتند.

 66فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 99معتمدي ،وحيد  .تحقيق و استفاده از اينترنت و شبكه جهاني وب براي دانش
پژوهان  .تهران :آواي نور 136 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :رايانه
کلمات کليدي :اينترنت ،شبكهي جهاني وب ،وبسايتها ،آموزش كار با رايانه
چکيده :به زعم نگارنده ،هدف از نگارش كتاب حاضر آماده كردن مخاطبان براي استفاده از اينترنت
و شبكهي جهاني وب به منظور انجام پژوهش و مطالعه در زمينهي آموزشوپرورش و نشان دادن
چگونگي جايگزيني روشهاي فعال و مبتني بر استفاده از فناوري به جاي روشهاي آموزشي سنتي
است .كتاب  12فصل دارد و عنوانهاي برخي فصلهاي آن از اين قرارند :اصول شبكهي جهاني وب؛
اينترنت و شبكهي جهاني وب براي معلمان؛ منابع موزهها در اينترنت؛ چگونگي استفادهي مدارس از
شبكهي جهاني وب.

 . 100شيوكومار ،كي  .داستاني از كليله و دمنه :تدبير شير  .مهران محبوبي  .تهران :آبشن،1390 ،
 12ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :دوم تا پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،بازنويسي کليله و دمنه ،ادبيات کودکان ،صداقت و وفاداري
چکيده :کتاب حاضر حاوي داستاني است که از «کليله و دمنه» براي کودکان بازنويسي شده است.
کودکان در اين داستان با شيري آشنا ميشوند که براي خودش سه وزير انتخاب ميکند تا در مواقع
ضروري مراقبش باشند و در امور کارها به او کمک کنند .روباه ،پلنگ و الشخور سه وزير او هستند که
هر کدام ادعا ميکنند بهترين يار و ياور او خواهند بود .اما در عمل هر سه دروغگو از آب درميآيند و
تنها شتري که با نقشهي آن سه وزير قرار بود غذاي شير شود ،صداقت و وفادارياش را به شير ثابت
ميکند و بهترين دوست شير ميشود.
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 . 101اديب ،مريم  .تربيت ديني كودك و نوجوان :نكتهها و روشها  .تهران :منادي تربيت،
 236 ،1390ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :تربيت ديني ،قرآن مجيد ،عبدالعظيم كريمي ،جوادي آملي ،شهيد مطهري
چکيده :كتاب حاضر براي مطالعهي والدين و مربيان نگارش يافته و شامل نكتهها و روشهايي به
منظور تربيت ديني كودكان و نوجوانان است .عنوانهاي برخي مطالب كتاب از اين قرارند :اهميت
ارتباط با قرآن؛ مطلوبها و آسيبها در رفتار مربيان؛ روشها و نكتهها در همراهي با كودك؛ همراهي
با نوجوان و نكتههايي از استاداني چون عبدالعظيم كريمي؛ استاد جوادي آملي؛ شهيد مطهري.

 . 102برنشتاين ،استين و جن  .خانوادهي خرسها :ترس از تاريكي  .سعيد خاكسار  .تهران:
موزون 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،ترس از تاريکی ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادبيات کودکان
چکيده :در اين کتاب کودکان با دو خرس که خواهر و برادر هستند ،آشنا ميشوند .آنها در کتابخانه
دنبال کتاب ميگردند .برادر خرسي کتاب اسرارآميزي انتخاب ميکند و با خواندن آن براي خواهرش،
او را دچار ترس ميکند .ترس خواهر خرسي پدر را به اين فکر مياندازد که او را با تاريکي آشنا کند و
به او بفهماند که تاريکي ترس ندارد .او خرس خواهر را به اتاق زير شيرواني ميبرد و تالش ميکند که
او را با تاريکي آشنا کند .با تدبير پدر و کمک برادر ،خواهر خرسي ترس را کنار ميگذارد.
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 . 103مورگان ،سالي  .حفظ محيط زيست :تغييرات اقليمي (آب و هوا) .محمدرضا داهي .
تهران :فني ايران 24 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :تغييرات آب و هوا ،اقليمشناسي ،حفظ محيط زيست ،تعليمات اجتماعي
چکيده :شرايط متوسط و معمول هواي هر ناحيه را طي زماني طوالني «اقليم» آن ناحيه ميگويند.
بسياري از رخدادهاي طبيعي مانند انفجارهاي خورشيدي يا فوران آتشفشان ممکن است ناشي از
تغييرات اقليمي باشند .اما کارشناسان معتقدند که استفادهي بيرويه از زغالسنگ ،نفت ،و گاز توسط
انسان ،علت اصلي اين تغييرات است .در نتيجهي تغييرات اقليمي ،در سالهاي آينده زمين در معرض
خطر روزافزون طوفانها ،خشکساليها ،سيالبها ،کمبود غذا ،و نابودي زيستگاهها قرار خواهد گرفت.
کودکان با مطالعهي کتاب حاضر ميآموزند که با انجام کارهاي ساده ميتوان روند اين تغييرات و
تأثيرات منفي آنها را کاهش داد.

 . 104مظاهري ،سمانه  .تفريح و فعاليتهاي علمي زيستشناسي  .تهران :شورا،1390 ،
 44ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش زيستشناسي ،آزمايش ،ادبيات نوجوانان ،سرگرميهاي علمي
چکيده :روشهاي نوين آموزشي بر کسب تجربه و مهارت از طريق آزمايش مبتني هستند .کتاب
حاضر با بهرهگيري از اين روشها دانشآموزان را به سوي مهارتهاي علمي هدايت ميکند و
زمينهساز بروز خالقيت در آنها ميشود .کتاب داراي  17آزمايش تصويري و رنگي جذاب به همراه
توضيح مختصري دربارهي هر آزمايش است.
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 . 105وگريف ،روپرت  .تفكر و يادگيري با فاوا :كاربرد كامپيوتر در افزايش پيشرفت تحصيلي
دانشآموزان دورهي ابتدايي  .علي ميرزابيگي  /قدرتاهلل كواليي  .تهران :آييژ 200 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :كارشناس ،معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :آموزش ابتدايي ،فناوري اطالعات و ارتباطات ،انديشه و تفکر ،يادگيري با رايانه
چکيده :يادگيري با رايانه در مدرسه ،فعاليتي جمعي است که معلم در آن نقش تعيين کنندهاي دارد.
رويکرد همانديشي که در اين کتاب به تشريح آن پرداخته شده است ،از فعاليتهاي مبتني بر رايانه
به منظور کمک به يادگيري مشارکتي در گروههاي کوچک استفاده ميکند .کودکان تحت تعليم و
آموزش مستقيم مهارتهاي صحبت کردن و گوش کردن قرار ميگيرند تا بتوانند در حين استفاده
از فاوا (فناوري اطالعات و ارتباطات)به گفتوگو ،يادگيري و همانديشي بپردازند .در اين کتاب طي
دو بخش و ده قسمت ،تأثير کاربرد رايانه در افزايش پيشرفت تحصيلي دانشآموزان دوره ي ابتدايي
بررسي شده است .کاربرد رايانه در کالس ،آموزش نحوهي صحبت کردن با کودکان ،مهارت هاي
تفکر و فناوري اطالعات و ارتباطات ،فاوا و شهروندي ،فناوري اطالعات و ارتباطات و سواد ،عنوانهاي
برخي مباحث کتاب هستند.

 . 106مهدوي ،فرشته  .تكاليف تلفيقي رياضي چهارم دبستان شامل :همراه با آزمون هاي
تلفيقي و سؤاالت تيمز وشيوه هاي مختلف ارزيابي ( خود سنجي  -والدين سنجي )  .اصفهان :برترين
انديشه 100 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي ،تمرين و آزمون ،سرگرمي ،پرورش و خالقيت ،سؤاالت تيمز
چکيده :كتاب حاضر براي درس رياضي دانشآموزان پايهي چهارم ابتدايي تدوين شده و شامل
سؤاالت تشريحي ،چهارگزينهاي ،هوش ،خالقيت و سرگرمي همراه با آزمونهاي تلفيقي ،سؤاالت
تيمز و شيوههاي گوناگون ارزيابي خودسنجي و والدينسنجي است.
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 . 107ميرشفيعيلنگري ،داود  .تكليف شب؟؟؟؟!!! در دورهي ابتدايي  .تهران :رشد انديشه/
دانش آفرين 224 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم ،والدين
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :تكليف شب ،مشاركت والدين ،انواع تكليف ،تعليم و تربيت ،آموزش كودكان
چکيده :والدين ميتوانند با مطالعهي كتاب حاضر و راهكارهايي كه در آن ارائه شده است ،اطالعات
مفيدي دربارهي تكليف شب فرزندان خود بهدست آورند .سير تاريخي تكليف در جهان ،تكليف در ايران،
نقش تكليف در فرايند يادگيري ،انواع تكليف شب ،شكل منظم تكليف از ديدگاه متخصصان ،شيوههاي
جذاب كردن تكليف ،و انواع تكليف شب براي دروس متفاوت ،برخي موضوعاتي هستند كه در اين
كتاب به آنها پرداخته شده است.

 . 108آقازده ،محرم  .تكنولوژي آموزشي (بر پايهي رويكرد ساختگرايي) .تهران :آييژ،
 240 ،1390ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،مدير ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :فناوري آموزشي ،رويكرد ساختگرايي ،طراحي آموزشي
چکيده :فناوري آموزشي دانشي ميان رشتهاي است كه در ذات خود براي يادگيري زاده شده است.
مطالبي كه در كتاب حاضر گنجانده شدهاند ،آن دسته از مباحث مربوط به ديدگاه نظري در فناوري
آموزشي را تشكيل ميدهند كه در حوزهي طراحي آموزشي هستند .كتاب داراي  19فصل است
كه بعضي از سرفصلهاي آن عبارتاند از :نظريههاي يادگيري و طراحي آموزشي؛ كاربرد نظريهي
يادگيري آموزشي و پرورشي در طراحي آموزشي؛ فرضهاي ساختگرايي و طراحي آموزشي؛ نظريهي
يادگيري انسانگرا و تكنولوژي آموزشي؛ الگوهاي طراحي آموزشي؛ بازنمايي و دانش و مهارت.
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 . 109مركز فرهنگي آسيا و اقيانوسيه يونسكو  .تكنولوژي آموزشي راهنماي توليد مواد
آموزشي  .محرم آقازاده  .تهران :آييژ /من گرافيك 152 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :معلم ،مدير ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :فناوري آموزشي ،روش تدريس ،توليد مواد آموزشي ،علوم تربيتي
چکيده :كتاب پيشرو داراي سه فصل است :فصل اول با عنوان «چرا ،چه چيزي و براي چه كسي؟»
مسائل اساسي مربوط به توليد مواد آموزشي را بهصورت سؤال و جواب شرح ميدهد .در فصل دوم با
عنوان «ما ميتوانيم» ،فرايند تهيهي مواد آموزشي براساس الگويي هشت مرحلهاي ارائه ميشود .اين
الگو را در نقشهاي كه پشت جلد كتاب آمده است ،ميتوانيد مشاهده كنيد .عالوه بر اين ،در فصل دوم
نحوهي توليد برخي انواع مواد آموزشي ،نظير پوستر ،روزنامهي ديواري ،و ...بيان ميشود .در فصل سوم
با عنوان «بيشتر بياموزيم» ،دانش عملي مربوط به توليد مواد آموزشي مطرح شده است .در پايان كتاب،
اصطالحنامهاي آمده است كه مخاطبان را با برخي مفاهيم و نهادها آشنا ميسازد.

 . 110برنشتاين ،استين و جن  .خانوادهي خرسها :تلويزيون ممنوع  .سعيد خاكسار  .تهران:
موزون 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،سرگرميهاي جالب ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :کودکان در داستان کتاب حاضر با خانوادهي خرسها آشنا ميشوند .آنها بيش از اندازه
تلويزيون تماشا ميکنند .مامان خرسي متوجه اين موضوع ميشود و تصميم ميگيرد يک هفته تماشاي
تلويزيون را ممنوع کند .او همين کار را ميکند و در طول يک هفته ،آنها کارهاي بسيار جالب ديگري
براي انجام دادن پيدا ميکنند؛ مث ً
ال نشستن دور هم و حرف زدن ،تماشاي ستارهها هنگام شب،
ماهيگيري ،دوچرخهسواري ،تماشاي بچهقورباغهها و...
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 . 111شاپيرو ،الرنس  .تمرين ايجاد آرامش وكاهش فشارهاي رواني براي كودكان .
ليال شريفي  .تهران :انديشه معاصر 158 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،والدين ،مشاور
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :آرامش ،آسايش ،فشار رواني ،اضطراب ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :کتاب حاضر حاوي بيش از  50فعاليت بهمنظور کمک به والدين و فرزندان در جهت برانگيختن
احساسات مثبت ،اعتماد به نفس ،آموزش آرامش بيشتر ،مديريت مشکالت عاطفي ،کاهش فشارهاي
رواني و مبارزه با ترس و نگراني است .مطالب کتاب در نه بخش به همراه يک ضميمه و نتيجهگيري
فراهم آمده است .بازي فکري گروهي ،آرامسازي تمام بدن ،رنگينکمان شفابخش ،خوردن باتوجه،
تنفس ،تمرکز ،باغ ماسهاي ،عکسهاي خندهدار و شب جوکگويي برخي از فعاليتهاي ذکر شده در
کتاب هستند.

 . 112هرتن ،كرك  .توان بخشي و آموزش و پرورش دانشآموزان آسيب ديدهي
بينايي در مدارس عادي  .عباس ميكاني  .تهران :آواي نور 160 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :روشهاي آموزشي ،توانبخشي ،برنامههاي آموزشي تلفيقي ،نارساييهاي بينايي
چکيده :مطالب كتاب حاضر به منظور كمك به معلمان آموزشوپرورش استثنايي كودكان
آسيبديدهي بينايي كه در برنامههاي آموزشي تلفيقي كار كردهاند ،تهيه شده است و در آن طي نه
فصل ،انواع روشهاي آموزشي ،مسئوليتهاي معلمان ،نحوهي آموزش برنامههاي درسي به همراه
مهارتها ،تجهيزات و تداركات ،فعاليتهاي اصالحي و جبراني ،و ...گنجانده شده است.
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 . 113كوالي ،جوي  .سالمت اجتماعي كودكان :توني شلخته  .سعيده عاقلتر  .تهران :عروج
انديشه 16 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :نظم و ترتيب ،راه و رسم زندگي ،آموزش کودکان
چکيده :کودکان با خواندن متن دو زبانهي کتاب حاضر (فارسي و انگليسي)با پسرکي به نام توني آشنا
ميشوند که خيلي بينظم است .او اتاقش را مرتب نکرده ،به همين خاطر نميتواند بليتهايي را که
پدر براي ديدن بازي فوتبال خريده است ،پيدا کند .حاال بايد اتاقش را مرتب کند تا بتواند بليتها را پيدا
کند .سرانجام بليتها زير تخت پيدا ميشوند.

 . 114برنشتاين ،استين و جن  .خانوادهي خرسها :تيم بيسبال  .سعيد خاكسار  .تهران :موزون،
 32 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،آموزش بيسبال ،ادبيات کودکان
چکيده :کودکان در کتاب حاضر ،در قالب داستان خرسها با بازي بيسبال آشنا ميشوند .خواهر و برادر
خرسي بيسبال را خيلي دوست دارند .آنها در مزرعهي کشاورزي اين بازي را انجام ميدهند و چون
خيلي به آن عالقهمند هستند ،در امتحان بيسبال شرکت ميکنند و سرانجام هر دو برگزيده ميشوند.
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 . 115واثقي ،بهروز  .قصههاي سرزمين من(ادبيات كهن پارسي) :ثروت دردناك  .تهران :ابوعطا،
 24 ،1389ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،بازنويسي مرزباننامه ،حرص و طمع ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :کتاب حاضر حاوي داستاني است بازنويسي شده از حکايت «مرد بافنده و مار» از مرزباننامه.
داستان کتاب بهمنظور آموزش وفاي بهعهد بر حرص و طمع به کودکان فراهم آمده است .کودکان با
مطالعهي کتاب با ماري به نام «فري يوزپلنگ» آشنا ميشوند که در اصل مرد دزدي بوده است و چون
پيرمرد سفيدپوشي دزد را نفرين کرده است ،او هربار به شکلي درميآيد .او اينک به شکل مار از بيابان
سر درآورده است .فري در بيابان با مار پيري آشنا ميشود .مار پير از بيوفايي مرد بافندهاي شکايت
ميکند که به عهدش وفا نميکند .فري به مار پير کمک ميکند تا حقش را از مرد بافنده بگيرد .سپس
توسط مرد بافنده به قصر حاکم برده ميشود .حاکم به فري ظلم و ستم ميکند و فري با نيش زدن
گونهي حاکم ،از دست او ميگريزد و سفر جديدش را آغاز ميکند.

 . 116كوروساوا ،يوكيكو  .جادوي كاغذ جلد  . 1محمد يعقوبيان  .تهران :پيام آزادي،1390 ،
 24ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول تا پنجم
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :تا كردن كاغذ ،اريگامي ،كاردستي ،آموزشهنر
چکيده :در نخستين جلد از مجموعهي حاضر ،كودكان با تا كردن كاغذ به شيوههاي ابتكاري و
گامبهگام با ساختن س ِر روباه ،جغد ،پرنده ،هواپيما ،پروانه ،تاج ،فنجان ،بادبزن ،عروسك و  ...كاغذي
آشنا ميشوند .انجام اين كاردستيها موجب رشد خالقيت و استعداد آنها ميشود .در پايان كتاب ،هنر
استفاده از كاغذ مچاله شده و كاغذهاي رنگي و نيز كالژ و رنگ افشاني آموزش داده ميشود.
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 . 117كوروساوا ،يوكيكو  .جادوي كاغذ جلد  . 2محمد يعقوبيان  .تهران :پيام آزادي،1390 ،
 24ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول تا پنجم
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :اريگامي ،تا زدن كاغذ ،كاردستي ،آموزش هنر
چکيده:در دومين جلد از مجموعهي حاضر ،كودكان با تا زدن كاغذ به شيوهي ژاپني ميتوانند
خرگوش ،كالهآفتابي ،كاله ،كاله فيلي ،كالهگربهاي ،سبدگل ،فرفره ،مگس ،پرنده ،جامدادي ،كاله
دلقكي ،قايق و ...كاغذي بسازند .مراحل تاكردن كاغذ گامبهگام آموزش داده شده است.

 . 118كوروساوا ،يوكيكو  .جادوي كاغذ جلد  . 3محمد يعقوبيان  .تهران :پيام آزادي،1390 ،
 24ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول تا پنجم
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :تاكردن كاغذ ،اريگامي ،كاردستي ،آموزش هنر
چکيده :درسومين جلد از مجموعهي حاضر ،به كمك تا كردن كاغذ به شيوهي ژاپني و آموزش
گامبهگام آن ،كودكان؛ طرز ساختن انواع كاردستي كاغذي همچون جعبهي شيريني ،موش ،كالغ،
جامدادي ،خانه ،پروانه ،سگ و ...آشنا ميشوند و ميتوانند آنها را عم ً
ال انجام دهند .در ادامه بريدن و
چسباندن ،كالژ و رنگ افشاني آموزش داده ميشود.

 76فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 119كوروساوا ،يوكيكو  .جادوي كاغذ جلد  . 4محمد يعقوبيان  .تهران :پيام آزادي،1390 ،
 24ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول تا پنجم
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :اريگامي ،تا زدن كاغذ ،كاردستي ،آموزش هنر
چکيده :هنر ژاپني تا زدن كاغذ ،افراد را در همهي سنين شيفتهي خودكرده است .اگر آمادهي كشف
استعدادها و خالقيت خود هستيد ،ميتوانيد كاردستيهاي اين كتاب را با تا كردن كاغذ بسازيد .در اين
كتاب ،مخاطبان با راهنماييهاي گامبهگام و بهطور ساده ميتوانند اين كاردستيها را بسازند .زنبيل
تعطيالت ،فانوس ،سبد چند منظوره ،طاووس ،نقاب خفاش ،ماهيطاليي و....

 . 120كوروساوا ،يوكيكو  .جادوي كاغذ جلد  . 5محمد يعقوبيان  .تهران :پيام آزادي،1390 ،
 24ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول تا پنجم
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :تا زدن كاغذ ،اريگامي ،كاردستي ،آموزشهنر
چکيده :در پنجمين جلد از مجموعهي حاضر ،كودكان با تا زدن كاغذ به شيوهي ژاپني ،گامبهگام
با طرز ساختن كاردستيهاي كاغذي جعبهي پرندهاي ،روباه ،طاووس ،ميمون ،كالغ ،زرافه ،جغد،
گل ،بادكنك ،پاندا ،فيل ،جعبهي آبنبات و كاردستي مچاله شده آشنا ميشوند .بريدن و چسباندن،
تكهكاري(كالژ)و رنگافشاني در ادامه آموزش داده ميشود.
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 . 121واثقي ،بهروز  .قصههاي سرزمين من (تاريخ ايران باستان) :جادوي نافرجام :مهارت
آموزشي :صداقت و راستگويي  .تهران :ابوعطا 32 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :تمدن بابل ،بختالنصر ،تاريخ ايران زمين ،صداقت و راستگويي
چکيده :در چهارمين جلد از سلسله كتابهاي «مهر اعجابانگيز» ،مخاطبان ضمن آشنايي با
بختالنصر ـ يكي از شاهان قدرتمند بابل ـ و نيز بناهاي معروف تمدن بابل ،با مهارت صداقت و
راستگويي آشنا ميشوند و درمييابند كه چگونه راستگويي موجب نجات انسان از مرگ ميشود.
همچنين ،در داستان پيامهايي به منظور رعايت عدالت ،داستان رحم و شفقت ،مردم دوستي و به جاي
آوردن حق مردم و صلهي رحم ،و ...مطرح شدهاند.

 . 122آرلون،پنلوپ  .دايرئالمعارف من دربارهي :جانوران  .حسين الوندي  .تهران :محراب قلم،
 160 ،1390ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع -علوم تجربي
کلمات کليدي :دايرئالمعارف ،جانوران ،زندگي جانوران ،ادبيات كودكان ،آموزش علوم تجربي
چکيده :پنج گروه مهرهداران ،شامل پستانداران ،پرندگان ،خزندگان ،دوزيستان و ماهيها و جانوران
بيمهره را شامل ميشود .كودكان با مطالعهي اين دايرئالمعارف و مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن
با مشخصات ظاهري ،نوع تغذيه ،چگونگي سازگاري با محيط ،چگونگي بچهزايي ،عادات و رفتار،
زندگي خانوادگي ،پوشش بدن ،تواناييها ،چگونگي حركت ،گسترش جغرافيايي و ...موجودات مذكور
آشنا ميشوند .مطالب مرتبط با هر مبحث به همراه شمارهي صفحات آنها داخل كادر دايرهاي قرار
گرفتهاند .همچنين در پايان صفحات ،در سمت راست سؤال و در سمت چپ جواب همان سؤال (البته
به صورت معكوس)آمده است.
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 . 123واندويل ،آگنس  .دايرئالمعارف كوچك من دربارهي :جانوران دنيا  .رويا خوئي  .تهران:
محراب قلم 36 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع -علوم تجربي
کلمات کليدي :زندگي حيوانات ،زيستگاه حيوانات ،چراگاه ،آموزش علوم تجربي ،جنگل
چکيده :در اين دايرئالمعارف كوچك و رنگي ،مطالبي دربارهي انواع جانوران ،نوع تغذيهي آنها،
شكل ظاهري هر يك ،مكانهاي زندگي حيوانات ،چراگاه ،جانوران علفخوار و گوشتخوار ،حيوانات
آفريقايي ،آسيايي ،آمريكايي و استراليايي ،قطب جنوب ،شكار كردن حيوانات ،مهاجرت حيوانات ،و...
آمده است .در پايان كتاب نيز تواناييهاي ويژهي برخي حيوانات درج شده است.

 . 124پناهي ،پروين  .جريمهها كجا ميرن ؟  .تهران :خيام آزمون  /تيز هوشان برتر،1390 ،
 12ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :دوم تا چهارم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :آموزش با شعر ،مسخره کردن ديگران ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در اين کتاب به زبان شعر ،کودکان با پسرکي به نام پوريا آشنا ميشوند که دوستانش او را
به علت شغل پدرش که پليس است ،مسخره ميکنند .پوريا از اين موضوع ناراحت است و از پدرش
ميخواهد که شغلش را کنار بگذارد ،اما پدر از مزاياي شغل خودش ميگويد و ناراحتي پوريا برطرف
ميشود.
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 . 125فرسايي ،داريوش  .جعبهي آموزش ()Microsoft Word 2007 -2010براي
كودكان و نوجوانان  .تهران :علوم و فنون /اسحاق 76 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :رايانه
کلمات کليدي :نرمافزار ورد ،رايانه ،راهنماي آموزش
چکيده :كتاب حاضر به منظور آشنايي كودكان با نرمافزار ورد  2007و  2010در  11درس بهطور
مختصر و مفيد به همراه ديويدي آماده شده است .آشنايي با محيط كاري برنامه ،آشنايي با صفحات
سند در برنامهي ورد ،ايجاد متن در سندها ،انتخاب و ويرايش متن ،فرمت متن و صفحات ،و...
عنوانهاي برخي از اين درسها هستند.

 . 126فرسايي ،داريوش  .جعبهي آموزش مفاهيم پايه و ويندوز  XPبراي كودكان و
نوجوانان  .تهران :علوم و فنون /اسحاق 148 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :رايانه
کلمات کليدي :آموزش رايانه ،ويندوز  ،XPفيلم آموزشي ،سيستم عامل
چکيده :در اين كتاب ،طي  14درس مفاهيم پايهي ويندوز  XPبه كودكان و نوجوانان آموزش داده
ميشود .ديويدي همراه كتاب شامل  46فيلم آموزشي است .مفاهيم پايه ،آشنايي با سختافزار و
نرمافزار رايانه ،آشنايي با شبكهها ،سيستمعامل ،بررسي درايوهاي سيستم ،تنظيمات سطل بازيافت و
نصب نرمافزارها از جمله مباحث كتاب هستند.
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 . 127وليزاده ،ماهان  .داستانهاي روانشناختي :جنابعالي كي هستيد؟  .تهران :بافرزندان،
 16 ،1389ص
قطع :پالتويي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :داستان آموزنده ،بيهويتي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در اين کتاب به زبان ساده و به همراه تصويرهاي سياه و سفيد ،قصهي بيهويتي ،خود
گمکردگي و مسخشدگي روايت ميشود .شخصيتهايي که مسخ شدهاند ،اص ً
ال خوشحال نيستند.
نويسنده سعي کرده است در ادامهي مطالب ،شخصيتها را از بيهويتي درآورد و خوشحالي را به
آنها بازگرداند.

 . 128واثقي ،بهروز  .قصههاي سرزمين من(تاريخ ايران باستان) :جنگ بيپايان  .تهران :ابوعطا،
 24 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :تمدن ماد ،هوخشتره ،داستان تاريخي ،تاريخ ايران باستان ،تفکر خالق
چکيده :سومين جلد از سلسله کتابهاي «کاوشگر تاريخ» داستاني است دربارهي حکومت مادها و
پادشاهي هوخشتره ،تشکيل حکومت يكپارچه در ايران ،نبرد هوخشتره با آشوريان ،اتحاد لشکر ماد با
لشکر بابليان بهمنظور مبارزه با آشوريان ،ويراني نينوا پايتخت آشوريان توسط لشکر ماد ،و رويارويي
لشکر ماد با قوم ليدي و سرانجام صلح و آشتي بين آنها .در اين کتاب ،کودکان عالوه بر آشنايي با
تاريخ ايرانباستان و حکومت مادها ،تفکر خالق را نيز ميآموزند.
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 . 129واندويل ،آگنس  .دايرئالمعارف كوچك من دربارهي :جنگل  .رويا خوئي  .تهران :محراب
قلم 36 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :دوم تا چهارم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع -علوم تجربي
کلمات کليدي :جنگلها ،حيوانات ،ميوهها،دايرئالمعارف ،آموزش علوم تجربي
چکيده :كتاب حاضر از جمله كتابهاي مرجع است كه كودكان را با انواع درختان ،پوشش گياهي،
حشرات ،جانوران و ميوههاي جنگلي ،و نيز تغيير فصلها در جنگل ،وضعيت جنگل در شب و فعاليت
برخي حيوانات در تاريكي شب ،جنگلهاي آبي و آفريقايي و حيوانات موجود در آنها به همراه
تصويرهاي رنگي آشنا ميسازد .در پايان كتاب برخي از بزرگترين درختان و حيوانات معرفي ميشوند.

 . 130وليزاده ،ماهان  .داستانهاي روانشناختي :جنگهاي خندهدار !  .تهران :بافرزندان،1389 ،
 16ص
قطع :پالتويي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :داستان آموزنده ،صلحطلبي ،مدارا ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در کتاب حاضر به شيوهي داستاني ،خشونتطلبي و جنگافروزي شخصيتهاي قدرتمندان
و سران کشورها و نيز سوءاستفادهاز وجود ميل به خشونت در مردم عادي ،در جهت افروختن شعلهي
جنگ مطرح شده است .آن روي سکهي «ميل به خشونت» ،صلحطلبي و زندگي مداراگرانه است؛
آنچه که در اين کتاب بر آن تأکيد شده است.
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 . 131شيخي ،مژگان  .قصههاي تصويري از بوستان :جوان بخشنده  .تهران :قدياني،1390 ،
 12ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :داستان آموزنده ،بازنويسي بوستان ،ادبيات کودکان ،آموزش زبان فارسي
چکيده :درششمين شماره از مجموعهي حاضر ،مخاطبان با داستاني بازنويسي شده از «بوستان»
سعدي به زبان ساده آشنا ميشوند ،داستان دربارهي پيرمردي است که دزد گاوش را برده است .جواني
بخشنده به منظور کمک به پيرمرد ،گاوش را به پيرمرد ميبخشد و همين بخشش او باعث ميشود که
پيرمرد بتواند با نقشهاي همان جوان بخشنده را از دست مأموران حاکم نجات دهد.

 . 132حاجبابايي ،مرتضي  .جوجهي زرد تينا  .تهران :ما و شما 12 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :آموزش با شعر ،داستان آموزشي ،رشد ذهني ،طرح پرسش ،مهارتهاي زندگي
چکيده :روبهرو کردن کودکان با برخي از تناقضهاي سادهي ذهني ،عامل اصلي رشد ذهني آنان
است .گفتوگو دربارهي اين تناقضها در زمينههاي مورد عالقهي کودکان و طرح پرسشهايي مشابه
پرسشهاي انتهايي اين کتاب ،به کودکان کمک ميکند به نتيجهگيري از داستان و تعميم آن به ديگر
زمينههاي مشابه برسند .در اين کتاب به طرح يكي از اين تناقضهاي ساده در زمينهي زيستمحيطي،
پرداخته شده است .در کتاب به شيوهي داستاني و با زبان شعر ،کودکان با جوجهي تينا آشنا ميشوند
که با مشاهدهي کرمي در باغچه ،سؤالهايي برايش پيش ميآيد.
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 . 133حسيني ،مريم  .جوري و رابي  .تهران :نغمه نوانديش 32 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :شعر ،داستان ،ادبيات کودکان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در کتاب حاضر داستان کوتاهي به زبان شعر آورده شده است؛ داستان يک جفت جوراب که
از مغازه خريداري شده و هديهاي براي يک پسربچه است .پسربچه جورابها را ميپوشد و آنها از هم
جدا ميشوند ،اما جداييشان موقتي است و دوباره در جاجورابي بههم ميرسند و . ...در طول داستان،
جورابها خاطرات خود را براي هم تعريف ميکنند؛ اينکه چهطور اول پشم روي گوسفند بودند ،بعد از
آن به نخ تبديل شدند و سپس به شکل جوراب درآمدند.

 . 134واندويل ،آگنس  /النسيا ،ميشل  .دايرئالمعارف كوچك من دربارهي :جهان  .رويا خوئي .
تهران :محراب قلم 36 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
کلمات کليدي :شب و روز ،خورشيد ،ستارهها ،سيارهها ،آموزش علوم
چکيده :هشتمين جلد از مجموعهي «دايرئالمعارف كوچك من» اطالعات مختصر و مفيدي را به
زباني آسان به همراه تصويرهاي رنگي دربارهي اين موضوعها ارائه كرده است :شب و روز؛ ماههاي
سال؛ تغيير فصلها؛ فوايد نورخورشيد؛ درياها و خشكيها؛ نيروي جاذبه؛ ماه و تغييرات آن؛ گردش
ماه به دور زمين؛ سفر به ماه؛ كسوف و خسوف؛ سيارههاي دور خورشيد؛ سنگهاي فضايي؛ ستارهها؛
كهكشانها؛ رصدخانه؛ و...
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 . 135نايت ،مري جين  .حفظ محيط زيست :چرا بازيافت؟  .هايده كروبي  .تهران :فني ايران،
 32 ،1390ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :حفظ محيط زيست ،بازيافت ،مهارتهاي زندگي ،زباله
چکيده :يکي از راههاي توليد کمتر زباله اين است که بهجاي دور انداختن چيزها ،آنها را باز مصرف
کنيم .کودکان با مطالعهي کتاب حاضر دربارهي باز مصرف ،بازيافت ،زباله ،زبالههاي خطرناک،
چگونگي جابهجايي زبالهها ،چرخهي بازيافت ،راههاي توليد کمتر زباله ،اشياي بازيافتي ،بازيافت کاغذ،
قوطيهاي کنسرو ،شيشه ،تهيهي کمپوست از بازماندهي غذاها و مطالبي از اين دست اطالعاتي كسب
ميكنند .مطالب کتاب بسيار کوتاه و در عين حال مفيد است.

 . 136فضلي ،رخسار  .چرا بچهها مدرس ه را دوست ندارند؟  .تهران :مؤسسه انتشارات كورش
چاپ 170 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :كارشناس ،معلم ،مشاور ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :نظام آموزشي ،کيفيت ،ارزيابي ،علوم تربيتي
چکيده :مخاطبان کتاب حاضر برنامهريزان ،کارشناسان تعليم و تربيت ،مديران ،معلمان و دانشجويان
رشتههاي مرتبط با آموزش و پرورش هستند .در اين کتاب کوشش شده طي پنج فصل عوامل مؤثر
بر ماندگاري نظامهاي آموزشي و اثربخشي و کارايي آنها در قالب کيفيت آموزشي تبيين شود .کيفيت
آموزش و عوامل مؤثر بر آن ،اجزاي کيفيت ،شاخصهاي کيفيت آموزش ،تجارب ملي و بينالمللي در
راستاي ارتقاي کيفيت ،و چه بايد کرد؟ عنوانهاي فصلهاي کتاب هستند.
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 . 137آكسليد ،كريس  .ماشينهاي بسيار مفيد :چرخ ها  .احسان كاظم  /حميدرضا غالمرضايي .
تهران :نسل نو انديش 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :ماشينهاي ساده ،کاربرد چرخ ،آموزش علوم
چکيده :در چهارمين جلد از مجموعهي «ماشينهاي سادهي بسيار مفيد» مطالبي کوتاه و مفيد به
همراه تصويرهاي واقعي و بزرگ دربارهي چرخ ،کارهايي که چرخ انجام ميدهد ،اجزاي يک چرخ،
چگونگي کار چرخ ،کاربرد چرخها ،و کار چرخها در دستگاهها ارائه شده است .در پايان کتاب حقايق
شگفتانگيز کوتاهي دربارهي چرخها آمده و در قسمت «بيشتربدانيم» ،تصويرهايي درج شده و از
مخاطبان خواسته شده است ،برداشت خود را از عملکرد چرخها در آن تصويرها بيان کنند.

 . 138كوالي ،جوي  .سالمت جسمي كودكان :چشمها و گوشها  .سعيده عاقلتر  .تهران :عروج
انديشه 16 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول و دوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :چشمها ،گوشها ،آموزش مهارتهاي زندگي ،بدن انسان ،علوم تجربي
چکيده :کودکان با مطالعهي متن دو زبانهي حاضر (فارسي و انگليسي)و مشاهدهي تصويرهاي آن،
با کارکرد چشم ،مغز و گوش آشنا ميشوند و ياد ميگيرند که از اعضاي بدنشان خوب مراقبت کنند.
خيلي جلوي تلويزيون ننشينند ،در نور کافي مطالعه کنند ،گوش خود را پاک نگه دارند ،نزد پزشک
بروند و در آفتاب عينک آفتابي بزنند .در پايان کتاب نيز معني فارسي کلمات انگليسي درج شده است.
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 . 139شيخي ،مژگان  .قصههاي تصويري از كليله و دمنه :چشمهاي كه مال ماه بود  .تهران:
قدياني 12 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :کليله و دمنه ،بازنويسي داستان ،آموزش زبان فارسي ،ادبيات کودکان
چکيده :سومين جلد از مجموعهي "قصههاي تصويري از کليله و دمنه" به داستان بازنويسي شدهي
فيلها از کليله و دمنه اختصاص دارد .کتاب به زبان ساده و به صورت مصور براي کودکان نگارش
يافته است .در اين داستان ،مخاطبان با گروه فيلها آشنا ميشوند که به دليل کمبود آب ،محل زندگي
خود را ترک ميکنند و به جنگل ديگري ميروند تا آبي براي خوردن بيابند .آنها در جنگل جديد
چشمهاي پرآب پيدا ميکنند ،اما اين موضوع براي خرگوشها مخاطرهآميز ميشود و همهي آنها
دچار مشکل ميشوند .تا اينکه خرگوشي به نام پيروز فکري ميکند و با عملي کردن آن ،فيلها را
از آنجا دور ميسازد.

 . 140تايزش ،ساندرا  .چگونه با كودك خود بازي كنيم ؟  .سيامك رضامهجور  .شيراز :ساسان،
 144 ،1388ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :والدين
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :بازيهاي كودكان ،فعاليتهاي فكري ،بازي و سرگرمي ،وسايل آموزشي
چکيده :در اين كتاب انواع فعاليتها و بازيهايي مطرح ميشوند كه به كودك در رشد مهارتهايش
و درك مفاهيم كمك ميكنند .كتاب در پنج فصل فراهم آمده است .فصل اول براي رشد تشخيص و
درك كودكان از خود و دنياي اطرافشان تنظيم شده و حاوي طرحهاي عملي ساده است .چهار فصل
بعدي انواع بازيها و فعاليتها ،مثل بازيهاي مخصوص روي ميز ،بازيهاي جسماني ،فعاليتهاي
مربوط به اعداد و ساختن كاردستي را كه از ساده به مشكل تنظيم شدهاند ،معرفي ميكنند .كارهاي
ويژه و مشكل در تمام فصلها با عالمت ستاره مشخص شده اند.
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 . 141كليت ،مري  .چگونه فراگيران را پژوهشگر تربيت كنيم ؟ راهنماي گام به گام
آموزش فرايند پژوهش  .عليرضا كيامنش  /جاويد سرايي  .تهران :آييژ 208 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :آموزش فرايند پژوهش ،راهنماي آموزشي ،گردآوري دادهها ،تحليل دادهها
چکيده :اين كتاب براي استفادهي فراگيرندگان  10تا  14سال طراحي شده و حاوي فعاليتهاي
متنوعي است كه معلمان را قادر ميسازد ،مطالب را با سطح فراگيرندگان خود وفق دهند .شيوهي
آموزش در هر فصل به صورتي كه قابل درك باشد ،ارائه شده است و پيچيدگيهاي فرايند پژوهش
براي خوانندگان مبتديسادهسازي شدهاند .بنابراين فراگيرندگان توانمند و افراد سنين باالتر ميتوانند با
كتاب به عنوان يك كتاب درسي برخورد كنند .كتاب به چهار فصل با اين عنوانها تقسيم شده است:
ماهيت پژوهش؛ گردآوري دادهها؛ تحليل دادهها؛ انتشار يافتهها .هر فصل شامل خالصهاي از نتايج
يادگيري ،زمان محتواي آموزش و يك فعاليت اصلي است كه براي درونيكردن محتواي آموزشي و
تعامل بيشتر دانشآموزان با اهداف اصلي يادگيري طراحي شدهاند.

 . 142شيخي ،مژگان  .قصههاي تصويري از بوستان :حاتم طايي و مأمور حاكم  .تهران :قدياني،
 12 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :بوستان سعدي ،بازنويسي داستان ،آموزش زبان فارسي ،ادبيات کودکان
چکيده :دومين جلد از مجموعهي «قصههاي تصويري از بوستان» بازنويسي داستان حاتم طايي
از بوستان سعدي به زبان ساده و به صورت مصور براي کودکان اختصاص دارد .پادشاه دورهي حاتم
طايي ،از شنيدن نام او به دليل بخشنده بودنش ،بسيار رنج ميبرد .او يکي از مأمورانش را ميفرستد تا
حاتم طايي را بکشد و مردم ديگر نام او را نبرند .اما مأمور پادشاه نيز وقتي با حاتم طايي برخورد ميکند،
او را واقع ًا بخشنده ،مهربان و مهماننواز مييابد .پس از کشتنش صرفنظر ميکند .مأمور بعد از مالقات
با حاتم نزد پادشاه برميگردد و اقرار ميکند که حاتم طاليي لياقت تعريف و تمجيد مردم را دارد .پادشاه
نيز از دشمني دست برميدارد و به بخشنده بودن حاتم طاليي اقرار ميکند.
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 . 143خانجاني ،علي  .حرفآباد  .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 40 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول و دوم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،حرف و نقطه ،زبانآموزي ،كلمهسازي
چکيده :كودكان با مطالعهي كتاب حاضر و مشاهدهي تصويرهاي آن با شهري آشنا ميشوند كه
همهي اجزايش از نقطه و حرف درست شدهاند .يك روز مأموران قصد داشتند ،يك كلمه را كه خوانده
نميشد ،از شهر بيرون كنند ،اما نقطهها به كمك آن كلمه ميشتابند و با هم كلمه را معنادار ميكنند.
بدين روش مأموران كلمه را كه اينك خوانده شده است ،رها ميكنند و به دنبال كار خود ميروند.
بعد نقطهها در مكانهاي متفاوت كلمه قرار ميگيرند و كلمات متعددي همچون سبز ،سپر ،شير ،شتر
و ...ميسازند.

 . 144اورنگ ،طوبا  .حسود هرگز نياسود  .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين،1390 ،
 20ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،حسادت ،علوم تربيتي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در کتاب حاضر مخاطبان با دختري به نام سارا آشنا ميشوند که دوستان تقريب ًا ثروتمندي
دارد .او از اينکه زندگياش مثل زندگي آنها نيست؛ ناراحت و نگران است .بهدليل همين موضوع،
بهراحتي نميتواند با دوستانش کنار بيايد .تا اينکه روزي متوجه ميشود که پدر و مادر پانيذ که از
همهي بچهها ثروتمندتر است ،از هم جدا شدهاند .بعد از آن سارا قدر زندگي خودش را بيشتر ميداند.
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 . 145دوگيبرت،فرانسواز  .دايرئالمعارف كوچك من دربارهي :حشرات و موجودات ريزجثه .
رويا خوئي  .تهران :محراب قلم 36 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع -علوم تجربي
کلمات کليدي :زندگي حشرات ،دايرئالمعارف ،آموزش علوم تجربي
چکيده :كودكان با مطالعهي اين كتاب و مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن با انواع حشرات و موجودات
ريز ،قسمتهاي متفاوت بدن آنها و نيز مراحل رشد و مسئوليت آنها آشنا ميشوند .اين حشرات
عبارتاند از :كفشدوزك ،شته ،پروانه ،زنبور ،مورچه ،عنكبوت ،حلزون ،مگس و ...در پايان كتاب توانايي
خاص برخي حشرات درج شده است.

 - . 146دايرئالمعارف جهان آفرينش :حشرات :كاملترين مجموعه دربارهي مخلوقات خداوند
مهربان  .لطيف راشدي  /سعيد راشدي  .تهران :منادي تربيت 48 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :سوم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
کلمات کليدي :دايرئالمعارف ،زندگي حشرات ،آموزش علوم تجربي ،جهان آفرينش
چکيده :در «دايرئالمعارف حشرات» ،كودكان با خواندن مطالب ساده و آسان و مشاهدهي تصاوير
رنگي ،با انواع حشرات،قسمتهاي متفاوت بدن آنها ،حشرات پرنده و خزنده ،رفتارهاي حشرات در
محيطهاي متفاوت ،نوع تغذيهي حشرات ،حاالت دفاعي آنها در برابر خطر ،زندگي جمعي و مسئوليت
هر كدام از آنها ،نوع و مراحل تكامل ،حشرات داخل آب و خشكي ،خطرات و آفتهاي آنها و نيز
مفيد و مؤثر بودن آنها آشنا ميشوند.
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 . 147واثقي ،بهروز  .قصههاي سرزمين من (تاريخ ايران باستان) :حملهي سارگون خونخوار .
تهران :ابوعطا 32 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :تمدن عيالم ،آموزش تاريخ ،معبد چغازنبيل ،شوش ،انزان ،اوان
چکيده :عيالميان بيشترين تأثير را بر فرهنگ ايران گذاشتند و بنيانگذار نخستين پادشاهي گسترده
در ايران بودند .از كارهاي مهم آنها ،اختراع چرخ سفالگري و پخت سفال است .شوش ،انزان (انشان)
و اوان از شهرهاي مهم عيالم بهشمار ميآمدند .هدف نگارندهي اين كتاب ،آشنايي مخاطبان با معبد
چغازنبيل ،شكلگيري تمدن عيالميان ،و نيز عقايد و اعتقادات ،نوع پوشش ،جنگها ،نوع حكومت
و ...عيالميان بوده است .مطالب به شيوهي داستاني و همراه با تصوير بيان شدهاند تا فراگيري مطالب
آسانتر و جذابتر باشد.

 . 148گروه كودك و نوجوان گاج  .حيات وحش ايران  .تهران :بين المللي گاج 10 ،1389 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
کلمات کليدي :اطالعات عمومي ،پازل ،آشنايي با حيوانات ايران ،حل مسئله
چکيده :کشور ايران به دليل وسعت و موقعيت جغرافيايي خاص خود ،داراي آب و هوا ،پوششهاي
گياهي و گونههاي جانوري متنوعي است .در اين کتاب ،ضمن تقسيم مناطق گوناگون ايران به چهار
منطقهي اصلي ،تعدادي از حيوانات و زيستگاههاي آنان معرفي و بررسي ميشود .در هر بخش از اين
کتاب يک پازل  48تکهاي ارائه شده که هدف آن «تقويت دقت و تمرکز»« ،تقويت مهارتهاي
ديداري -حرکتي» و «کسب مهارت در حل مسائل پيچيده» است.
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 . 149هيئت تحريريه  .دايرئالمعارف علمي تصويري كودكان :حيوانات اهلي :آشنايي با حيوانات
اهلي همراه با تصاويري جذاب  .قم :براق :جامعهالقرآنالكريم 16 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :حيوانات اهلي ،توليدمثل ،آموزش علوم تجربي ،تغذيه ،محل زندگي
چکيده :در دومين شماره از «دايرئالمعارف علمي تصويري كودكان» ،مخاطبان پنج تا هشت ساله با
نوع توليدمثل ،تغذيه ،شكل ظاهري ،تواناييها ،محل زندگي و فوايد  14نوع از حيوانات اهلي همچون
گربه ،سگ ،گاو ،اسب ،االغ ،بز و ...آشنا ميشوند.

 . 150دوگيبرت ،فرانسواز  .دايرئالمعارف كوچك من دربارهي :حيوانات مزرعه  .رويا خوئي .
تهران :محراب قلم 36 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع -علوم تجربي
کلمات کليدي :حيوانات مزرعه ،گاو ،گوسفند ،بز ،بوقلمون ،آموزش علوم تجربي
چکيده :كودكان با مطالعهي اين كتاب و مشاهدهي تصاوير رنگي آن ،با حيوانات مزرعه همچون
گاو ،گوسفند ،اسب ،مرغ ،بوقلمون و ...و نيز با رفتارها و ارزشو اهميت اين نوع حيوانات آشنا ميشوند.
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 . 151طباطبائي ،افسانه  .بگرد و پيدا كن :حيوانات وحشي  .تهران :چكه  /شهر قلم،1390 ،
 16ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول و دوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :حيوانات ،سرگرمي ،بومشناسي ،آموزش علومتجربي
چکيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر به همراه والدين خود ،مطالبي دربارهي حيواناتوحشي و
مکان زندگي آنها بهدست ميآورند .برچسبهاي موجود در کتاب به کودکان کمک ميکنند مهارت
ديدن خود را باال ببرند.

 . 152هيئت تحريريه  .دايرئالمعارف علمي تصويري كودكان :حيوانات وحشي :آشنايي با حيوانات
وحشي همراه با تصاويري جذاب  .قم :براق :جامعهالقرآنالكريم 16 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :زندگي حيوانات وحشي ،آموزش علوم تجربي ،حياتوحش
چکيده :كودكان با مطالعهي اين كتاب و مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن با  14نوع از حيوانات وحشي
همچون زرافه ،خرس قطبي ،گوزن ،فيل ،شير ،روباه ،ببر و ،...محل زندگي ،برخي خصوصيات ظاهري
و نوع تغذيهي آنها آشنا ميشوند.
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 . 153شيخي ،مژگان  .قصههاي تصويري از كليله و دمنه :خانم كالغه و مار سياه  .تهران:
قدياني 12 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :کليله و دمنه ،بازنويسي داستان ،آموزش زبان فارسي ،ادبيات کودکان
چکيده :نخستين جلد از مجموعهي قصههاي تصويري از کليله و دمنه ،به بازنويسي داستان زيبايي
از کليله و دمنه اختصاص دارد .در اين داستان ،کودکان با کالغي آشنا ميشوند که جوجههايش مرتب ًا
طعمهي مار ميشود .او بهتنهايي نميتواند از عهدهي مار بربيايد .از اينرو ،سراغ شغال ميرود و از
او کمک ميخواهد .شغال نقشهاي ميکشد و بدين ترتيب کالغ براي هميشه از شر مار سياه راحت
ميشود .کتاب با تصويرهاي رنگي همراه است.

 . 154حيدري ابهري ،غالمرضا  .خدا شناسي قرآني كودكان :پاسخ به  40پرسش كودكان
ونوجوانان درباره خدا  .قم :جمال 140 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :اول تا پنجم ،معلم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :سؤال و جواب ،خداشناسي ،آموزش ديني
چکيده :پرسشهاي مربوط به خدا ،از مهمترين ،اصليترين و مطرحترين پرسشهاي کودکان و
نوجوانان است .نويسندهي اين کتاب با استناد به آيات قرآني و نيز ادبيات ويژهي کودکان و نوجوانان،
به  40سوال دربارهي خداوند پاسخ گفته است .آشنايي با خداوند ،رنگ خدا ،جاي خدا ،بخشش خداوند،
بزرگي خدا ،دعاهاي انجام نشده ،شناخت خدا ،آفرينش جنها ،مو و ابروي خدا ،هدف از آفرينش ما و...
موضوعهاي سوالهاي کتاب حاضر هستند.
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 . 155دوگيبرت ،فرانسواز  .دايرئالمعارف كوچك من دربارهي :خرسها  .رويا خوئي  .تهران:
محراب قلم 36 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
کلمات کليدي :زندگي خرسها ،دايرئالمعارف ،زيستشناسي ،داستان کودکان
چکيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر ،به زبان ساده و مشاهدهي تصويرهاي آن با انواع خرسها،
محل زندگي آنها ،شکل ظاهري ،نوع و چگونگي تغذيه ،چگونگي بچهزايي و مراقبت از توله خرسها،
چگونگي رام کردن خرسها ،خطرهايي که خرسها را تهديد ميکنند ،جايگاه خرسها در داستان
کودکان و ...آشنا ميشوند .در پايان کتاب برخي توانمنديهاي خرسها درج شده است.

 . 156شيخي ،مژگان  .قصههاي تصويري از بوستان :خسيس و سكههايش  .تهران :قدياني،
 12 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :بوستان سعدي ،بازنويسي داستان ،سعدي ،آموزش زبان فارسي ،ادبيات کودکان
چکيده :چهارمين جلد از مجموعهي «قصههاي تصويري از بوستان» ،به بازنويسي داستان مرد
خسيسي از بوستان سعدي به زبان ساده و به همراه تصويرهاي رنگي اختصاص دارد .مرد خسيسي که
پولهايش را به طال تبديل کرده و داخل ديگي زير زمين پنهان ساخته است ،خانوادهي بسيار فقيري
دارد که اصال حال و روز خوبي ندارند .پسر مرد موضوع را ميفهمد و به سراغ سکههاي طال ميرود و
سر و ساماني به زندگيشان ميدهد .وقتي که پدر قضيه را ميفهمد ،بسيار ناراحت ميشود و شروع به
گريستن ميکند؛ اما ديگر کار از کار گذشته است و همهي پولها خرج شدهاند.
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 . 157برنشتاين ،استن و جن  .خانوادهي خرسها :خطر آلودگي  .سعيد خاكسار  .تهران :موزون،
 32 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،آلودگي محيط زيست ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در کتاب حاضر در قالب داستان خرسها ،مخاطبان با مشکل آلودگي محيط زيست آشنا
ميشوند و درمييابند که نبايد محيط زيست را آلوده کنند .چون اين موضوع زندگي را براي آنها روي
زمين مشکل خواهد کرد .خرسها در اين داستان با طرح راهحلهايي به فکر نجات محيط زيست
ميافتند و سعي ميکنند محيط اطراف خود را پاکيزه نگه دارند.

 . 158همراز ،زهره  .خالقيت (آموزش خالق -تفكر خالق) . .تهران :آزاد مهر 96 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم ،كارشناس
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :پرورش خالقيت ،يادگيري ،آموزش كودكان ،تفكر خالق
چکيده :خالقيت از ديدگاه عصبشناسي ،ارتباط با محيطزيست ،جامعه و سرنوشت بشر است.
به زندگي معنا ميبخشد و با مسئوليت آميخته است .دفع بيتفاوتي و مبتني بر ژرفنگري است.
احساس مسئوليت است ،به اين معني كه همهچيز به من مربوط ميشود .در اين كتاب طي  13فصل
به يادگيري و ارزش و اهميت خالقيت پرداخته شده است .يادگيري و آموزش خالق ،تعريف كلي
خالقيت ،خالقيت به مثابهي يك روند ،موانع رشد خالقيت و عوامل مؤثر بر خالقيت ،عنوانهاي
برخي فصلهاي كتاب هستند.
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 . 159ميكاني ،عباس  .خالقيت و تفكر (روانشناسي و آموزش و پرورش كودكان
تيزهوش و خالق) . .تهران :آواي نور 256 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :كودكان تيزهوش ،تفكر خالق ،روانشناسي ،تعليم و تربيت
چکيده :رابطهي خالقيت و هوش از مدتها قبل مورد تحقيق روانشناسان و متخصصان تعليم
و تربيت قرار گرفته است ،اما اغلب روانشناسان بخش اعظم خالقيت را محصول تالش ،پشتكار،
استقامت و تحمل ميدانند .آنها هوش را امري ذاتي و ارثي محسوب ميدارند ،گرچه شكوفايي آن به
غناي محيط برميگردد و محصول تعامل با محيط است .نگارنده در اين كتاب هوش و خالقيت را از
ديدگاههاي روانشناسان جديد همانند استرنبرگ بررسي كرده و رابطهي آن را با معاني هوش ،خرد و
خالقيت در متون فلسفي همچون آيات ،روايات و آثار بزرگان ادب فارسي نظير مثنوي ،شاهنامه ،و آثار
نظامي و سعدي مقايسه كرده و به معاني جديد دست يافته است .كتاب براي مطالعهي مربيان ،معلمان،
اولياي دانشآموزان و دانشجويان رشتهي روانشناسي و مراكز تربيت معلم به منظور آشنا كردن آنها
با دانشآموزان تيزهوش و پرورش بهتر آنها تهيه شده است.

 . 160كوالي ،جوي  .سالمت جسمي كودكان :خواب  .سعيده عاقلتر  .تهران :عروج انديشه،1390 ،
 16ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :سالمت جسمي ،خواب ،بهداشت ،آموزش مهارتهاي زندگي ،کتاب دوزبانه
چکيده :در تاريکي شب تمام چيزهاي روي زمين استراحت ميکنند .گلها ،پرندگان و حيوانات هم
ميخوابند .در اين کتاب به زبان ساده و با جمالت کوتاه فارسي و انگليسي ،کودکان با اهميت خواب و
ارزش آن براي سالم ماندن بدن آشنا ميشوند .مسواک زدن کتاب خواندن ،شب به خير گفتن به مامان
از کارهايي هستند که آنها قبل از خواب انجام ميدهند.
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 . 161گروه مؤلفين  .خواندن و فهميدن :كتاب كار براي پايهي اول و دوم دبستان  .مريم نوزرآدان .
تهران :طراحان ايماژ 48 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :اول و دوم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :خواندن ،درك مطلب ،خالصه كردن ،آموزش ابتدايي ،تمرين
چکيده :دانشآموزان كالسهاي اول و دوم ابتدايي با مطالعهي اين كتاب كار ميتوانند توانايي خود
را در درك متن ،خواندن ،خالصه كردن و ...باال ببرند .كتاب شامل تمرينهايي در زمينهي خواندن و
مرتبكردن جمالت به ترتيب زماني ،مطابقت با تصوير ،پركردن جاهاي خالي ،چيستان ،جواب دادن به
پرسشها ،يافتن كلمات خواسته شده در جدول ،وصلكردن ،نامگذاري تصاوير ،حل جدول و ...است.

 . 162برنشتاين ،استن و جن  .خانوادهي خرسها :خود نمايي در جمع  .سعيدخاكسار  .تهران:
موزون 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،خودنمايي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :کودکان در داستان کتاب حاضر با بچه خرسي به نام خرس خواهر آشنا ميشوند که ميخواهد
با دوستانش طناب بازي کند .خرس خواهر به همراه دوستش دنبال توله خرسهاي ديگر ميگردند که
با آنها بازي کننند ،اما متوجه ميشوند توله خرسي بهنام کوييني که تازه به پارک آمده است ،با دوستان
خرس خواهر بازي ميکند .کوييني به خاطر خودنمايياش در جمع سعي ميکند دوستان خرس خواهر
را جذب خودش کند ،اما سرانجام با کارهايي که خرس خواهر ميکند ،او موفق نميشود.
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 . 163حسنزاده ،فرهاد  .دوستت دارم ايران :خوزستان  .تهران :مدرسه 78 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :خوزستان ،تاريخ و فرهنگ ايران ،آموزش جغرافيا
چکيده :مخاطبان با مطالعهي اين كتاب و مشاهدهي نقشهها و تصاوير رنگي آن ،با طبيعت ،آب و
هوا ،رودخانهها ،آثار تاريخي ،مكانهاي مذهبي ،اقوام ،آداب و رسوم ،لباسهاي محلي ،ضربالمثلها،
بازيها ،غذاهاي محلي ،صنايع دستي ،صنعت نفت و گاز ،كشاورزي و ...استان خوزستان به صورت
مختصر و مفيد آشنا ميشوند.

 . 164شيخي ،مژگان  .قصههاي تصويري از بوستان :دارا و ندار  .تهران :قدياني 12 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :بازنويسي حکايت بوستان ،داستان آموزنده ،آموزش ادبيات فارسي
چکيده :کتاب «دارا و ندار» حاوي داستاني است بازنويسي شده به زبان ساده و آسان از «بوستان»
سعدي براي کودکان .مخاطبان در اين داستان با ارباب ثروتمند خسيس و بداخالقي آشنا ميشوند که
بر اثر گردش روزگار به فقر و فالکت افتاده و کارش به گدايي رسيده است .او هنگام گدايي به مرد
ثروتمندي ميرسد که روزي گدايي بيش نبوده است و ارباب خسييس او را از در خانهاش رانده بود .مرد
فقير که اينک ثروتمند شده است ،به ارباب خسيس که حاال گدايي بيش نيست ،کمک ميکند؛ بدون
اينکه خودش را به او بشناساند.
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 . 165اورنگ ،طوبا  .داستان مداد رنگيها  .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين،
 16 ،1389ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،همکاري ،اتحاد ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :کودکان در اين کتاب به شيوهي داستاني با سه مدادرنگي قرمز ،زرد و آبي آشنا ميشوند.
مدادها به کمک هم يک نقاشي خوب براي مهسا ميکشند .در اين کار ،مدادمشکي هم به آنها
کمک ميکند.

 . 166زايك ،دينا  .دانستنيهاي زمين براي كودكان و نوجوانان همراه با آزمايشهاي
كاربردي  .حميده محمدي  .تهران :جوان امروز 130 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :زمينشناسي ،ادبيات نوجوانان ،آزمايش كاربردي ،سيارهي زمين
چکيده :زمين خانهي نزديك به هفت ميليارد انسان است .نزديك به چهار و نيم ميليارد سال طول
كشيده است تا اين خانه از يك گوي آتشين به سيارهاي تبديل شود كه براي زندگي انسان و بيش از
يك و نيم ميليارد جانور و گياه ساكن در آن آماده شود .براي اينكه خانهي بزرگ خود را بهتر بشناسيم،
دست بهكار شويد و آزمايشهاي ساده اما حيرتانگيز اين كتاب را انجام دهيد .اين كتاب سرشار از
آزمايشهايي شاديبخش ،سرگرمكننده و دستيافتني است و همهي موارد را دربارهي سيارهي زمين،
تركيبات ،جو و زندگي روي زمين بازگو ميكند .اين كتاب با هدف افزايش آگاهي كودكان و نوجوانان
با مفاهيم كاربردي زمينشناسي گردآوري و تدوين شده است.
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 . 167گانزي ،كريستين  .دانستنيهايي دربارهي جانوران منقرض شده و در معرض
خطر انقراض  .فاطمه قبوليدرافشان  .مشهد :به نشر 32 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :حيوانات منقرض شده ،حيوانات در حال انقراض ،نابودي زيستگاهها ،آموزش
علوم تجربي
چکيده« :انقراض» يعني از بين رفتن گونهاي از جانوران يا گياهان .جانوران منقرض شده ،حيواناتي از
قبيل دايناسورها و ماموتهاي پشمالو هستند .کتاب حاضر مقدمهاي است دربارهي موجودات منقرض
شده يا در معرض خطر انقراض؛ از تيراناسورها گرفته تا ببر بنگال .مخاطبان با مطالعهي اين کتاب با
بسياري از گونههاي جالبي که هم اکنون در معرض خطر انقراض هستند ،آشنا ميشوند .بهعالوه ،دور
افتادهترين زيستگاههاي کره زمين را ميکاوند و اطالعات بيشتري دربارهي انواع حيوانات در معرض
خطر انقراض به دست ميآورند.

 . 168لولين ،كلر  .دانستنيهايي دربارهي حشرات  .محمدرضا رستگار مقدم  .مشهد :به نشر،
 32 ،1390ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :حشرات ،بندپايان ،زيستشناسي ،آموزش علوم تجربي
چکيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر و مشاهدهي تصويرهاي آن با انواع حشرات همچون
عنکبوتها ،زنبورها ،مورچهها ،سوسکها ،پروانهها و سنجاقکها ،و نيز شکل ظاهري ،نوع زندگي،
فعاليتها ،نوع تغذيه ،ارزش و اهميت آنها در زندگي آشنا ميشوند.
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 . 169گراهام ،ايان  .دانستنيهايي دربارهي فضاپيماها  .سعيده عاقلتر  .مشهد :به نشر،1390 ،
 32ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :فضانوردي ،فضاپيما ،شاتلهاي فضايي ،آموزش علوم تجربي ،دورهي ابتدايي
چکيده :مخاطبان با مطالعهي اين کتاب و مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن ،اطالعاتي مختصر و مفيد
و به زبان ساده دربارهي اين مطالب به دست ميآورند :کاوش در فضا؛روبات جستوجوگر؛ سيارات؛
ستارگان؛ خورشيد؛ ماه؛ موشک و چگونگي پرتاب آن؛ انواع متفاوت موشک؛ سفر به ماه؛ ماه نوردي؛
نيروي شاتل؛ شاتل فضايي؛ مأموريتهاي شاتل؛ لباس فضانوردي؛ کار در فضا؛ تلسکوپ هابل؛ انواع
کاوشگران فضايي؛ ايستگاهفضايي .در پايان واژهنامه درج شده است.

 . 170لولين ،كلر  .دانستنيهايي دربارهي كوسهها  .مائده شادمهر  .مشهد :به نشر،1390 ،
 32ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :کوسهها ،آموزش علوم تجربي ،زندگي حيوانات
چکيده :کتاب حاضر به همراه تصويرهاي رنگي به معرفي انواع کوسهها از لحاظ رنگ ،شکل و نام و
تواناييها ،تولد بچه ،چگونگي زندگي ،طعمهيابي و تغذيه ،آروارههاي کشنده و انواع دندانها ،حملهي
کوسهها ،خطراتي که کوسهها را تهديد ميکند و ...پرداخته است.
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 . 171گراهام ،ايان  .دانستنيهايي دربارهي ماه  .سپيده ايزدي  .مشهد :به نشر 32 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :ماهنوردي ،تشکيل ماه ،آموزش علوم اجتماعي ،دورهي ابتدايي
چکيده :مخاطبان با مطالعهي کتاب حاضر و مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن ،اطالعاتي دربارهي اين
موضوعات بهدست ميآورند :افسانههايي دربارهي ماه؛ موقعيت ماه در فضا؛ حرکت ماه؛ ماه و خورشيد
گرفتگي؛ جزر و مد؛ فرود سفينههاي کاوشگر در ماه؛ تاريخ سفر به ماه؛ ماه نوردي؛ تجهيزات سفر به
ماه؛ چهرهي ماه؛ چگونگي شکلگيري ماه و تاريخ آن؛ چگونگي بهوجود آمدن گودالهاي روي ماه؛
نقشههاي ماه؛ پايگاههايي در ماه .در پايان کتاب واژهنامه درج شده است.

 . 172گانري ،آنيتا  .دايرئالمعارف اطلس براي كودكان  .كوروش اميرينيا  /مهدي چوبينه .
تهران :محراب قلم 128 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع -تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :دايرئالمعارف ،نقشه ،اطلس ،آموزش جغرافيا
چکيده« :نقشه» ،به شکلي از زمين است که نشان ميدهد شهرها ،رودها و ديگر مناظر مهم زمين
کجا قرار دارند .اطلس هم کتابي از نقشههاي گوناگون است .دايرئالمعارف حاضر شامل اطالعاتي
دربارهي کرهي زمين ،هفت قارهي جهان ،نقشهها و اطلسها ،انواع نقشهها ،راهنماي نقشهها،
آبوهواي مناطق گوناگون زمين ،نوع پوشش گياهي و جانوران مکانها و موقعيتهاي متفاوت،
زندگي مردمان و نوع فعاليتهاي آنها روي زمين ،و ...به همراه نقشههاي رنگي و تصويرهاي متنوع
است .در پايان کتاب پرچم کشورها و نمايه درج شده است.
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 . 173پيمون ،ماري -رنه  .دايرئالمعارف جنگل  .مهناز عسگري  .تهران :محراب قلم،1390 ،
 124ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع -علوم تجربي
کلمات کليدي :دايرئالمعارف ،جنگل ،آموزش علومتجربي ،دورهي ابتدايي
چکيده« :دايرئالمعارف جنگل» کتابي ساده و پر از تصوير دربارهي جنگل است .بچهها در اين کتاب
با نحوهي گردش و تفريح در جنگل ،جانوران جنگل و طرز زندگي آنها ،گياهان جنگل و نحوهي
رشدشان آشنا ميشوند .مشاهدهي جنگل ،گياهان جنگل ،رشد و نمو جانوران جنگل ،پنهان شدن
جانوران در جنگل ،غذاي جانوران جنگل ،تفريح و سرگرمي ،از جمله مباحث اين کتاب هستند.

 . 174بومون ،اميلي  /گيئوره ،ماري -رنه  .دايرئالمعارف حمل و نقل  .مهناز عسگري  .تهران:
محراب قلم 124 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
کلمات کليدي :وسايل نقليه ،اختراع ،دايرئالمعارف حمل و نقل ،تاريخ علم
چکيده :دايرئالمعارف حاضر کتابي است ساده و پر از تصوير دربارهي چگونگي اختراع و پيشرفت انواع
وسايل نقليه ،کودکان در اين کتاب با سرگذشت خودرو ،موتورسيکلت ،هواپيما ،هليکوپتر ،زيردريايي،
کشتي ،فضاپيما و ...آشنا ميشوند.
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 . 175ژوگال ،سسيل  .دايرئالمعارف خردسال  .مهناز عسگري  .تهران :محراب قلم،1390 ،
 184ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :دوم تا چهارم ،معلم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
کلمات کليدي :دايرئالمعارف ،بدن انسان ،خانه و محل زندگي جانوران ،ادبيات كودكان
چکيده :دايرئالمعارف حاضر شامل مطالبي است به زبان ساده و تصويرهاي واضح ،جذاب و رنگي در
زمينههاي بدن انسان ،خانه و محل زندگي ،شهر ،جانوران و گياهان ،تاريخ ،زمين ،قارهها و كشورهاي
جهان براي خردساالن .در كتاب سؤالهايي نيز در ارتباط با برخي مباحث مطرح شدهاند و بالفاصله به
آنها جواب داده شده است .در پايان كتاب نيز نمايه گنجانده شده است.

 . 176آدامز ،سيمون [...وديگران] .دايرئالمعارف دانستنيها براي كودكان و نوجوانان
(ج .)1سپيده ايزدي [...وديگران] .مشهد :به نشر 390 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
کلمات کليدي :دايرئالمعارف ،آب و هوا ،بدن انسان ،حيوانات ،روم باستان
چکيده :جلد اول «دايرئالمعارف دانستنيها براي كودكان و نوجوانان» شامل اطالعاتي دربارهي آب
و هوا ،آتشفشانها ،اسبها ،بدن انسان ،جانوران منقرضشده و در معرض خطر انقراض ،حشرات،
حيوانات شبزي ،حيوانات قطبي ،دايناسورها ،دزدان دريايي ،روم باستان ،شواليهها و قلعههاست.
تصويرهاي رنگي و جذاب كتاب به فهم مطالب كمك ميكنند .در پايان هر بخش نيز واژهنامه درج
شده است .كتاب  390صفحه دارد.
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 . 177گراهام ،ايان [...وديگران] .دايرئالمعارف دانستنيها براي كودكان و نوجوانان
(ج .)2سپيده ايزدي [...وديگران] .مشهد :به نشر 390 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
کلمات کليدي :دايرئالمعارف ،فسيلها ،سنگها ،كانيها ،حيوانات ،ماشينها
چکيده :دومين جلد از دايرئالمعارف «دانستنيها براي كودكان و نوجوانان» در  390صفحه و 12
بخش به همراه تصويرهاي رنگي و جذاب تدوين شده و دربردارندهي اطالعات مختصر و مفيدي
دربارهي فسيلها ،سنگها ،كانيها ،فضاپيماها ،قطارها ،كوسهها ،گربهسانان ،گرگها ،سگهاي
وحشي ،مارها ،ماشينهاي سرعتي ،ماه ،مومياييها ،نهنگها و دلفينها ،و يونان باستان است .در پايان
هر بخش واژهنامه درج شده است.

 . 178كاتبي رضواني ،احسان  .دايرئالمعارف شغلها  .تهران :محراب قلم 162 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع -تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :دايرئالمعارف ،معرفي شغلها ،تاريخچهي شغلها ،شخصيتهاي مشهور ،تعليمات
اجتماعي
چکيده :کودکان با مطالعهي دايرئالمعارف حاضر و مشاهدهي تصويرهاي رنگي و جذاب آن با
شغلهاي گوناگون در زمينههاي پزشکي ،خدمات ،علوم پايه ،علوم انساني ،فني و مهندسي ،کشاورزي
و هنر آشنا ميشوند و دربارهي تاريخچهي هر شغل و شخصيتهاي مشهور ايراني و غيرايراني در آن
اطالعاتي کسب ميکنند.
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 . 179بومون ،اميلي  /گيئوره ،ماري -رنه  .دايرئالمعارف فضا  .مهناز عسگري  .تهران :محراب
قلم 124 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
کلمات کليدي :دايرئالمعارف ،فضا ،منظومهي شمسي ،آموزش علوم تجربي
چکيده :دايرئالمعارف حاضر حاوي مطالبي مفيد و مختصر و در عين حال ساده و آسان به همراه
تصويرهاي رنگي براي کودکان دربارهي اين موارد است :شکلگيري کهکشانها ،ستارهها ،سيارهها و
منظومهي شمسي؛ چگونگي مشاهدهي ستارگان؛ مشاهدهي جهان؛ تلسکوپ هابل؛ اطالعاتي دربارهي
سيارههاي منظومهي شمسي؛ زمين و چگونگي شکلگيري آن؛ موقعيت زمين در منظومهي شمسي؛
ماه و تغييرات آن؛ رابطهي ماه با خورشيد؛ سفر به ماه ،ماهوارهها؛ ايستگاههاي فضايي .در پايان چند
پرسش در خصوص مطالب کتاب درج شده است.

 . 180اليوت ،جين  /كينگ ،كالين  .دايرئالمعارف كوچك  .مسعود خاكسار  .تهران :موزون،
 144 ،1390ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
کلمات کليدي :دايرئالمعارف ،اطالعات عمومي ،سيارهي زمين ،حيات وحش
چکيده:نويسنده در دايرئالمعارف حاضر در زمينهي پنج موضوع سيارهي زمين ،حياتوحش ،تاريخ،
مردم و علوم اطراف ما ،اطالعات مختصر و مفيدي با تصويرهاي رنگي و به زبان خودماني و صميمي
براي كودكان ارائه ميدهد .لكهها و زبانههاي خورشيدي ،دماي خورشيد ،ستارههاي دنبالهدار ،فسيلها،
لوگياهان ،حشرات ،انسان غارنشين،
به وجودآمدن چهارفصل ،شرايط اقليمي ،داستان كرهي زمين ،گ 
افسانهها ،اسطورهها ،و موسيقي برخي موضوعهاي اين دايرئالمعارف هستند.
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 . 181گاف ،جكي [...وديگران]  .دايرئالمعارف مصور تاريخ  .فاطمه خدمتگذار [ ...وديگران] .
مشهد :عروج انديشه 192 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :دايرئالمعارف ،پرسش ،مصرباستان ،روم باستان ،قرون وسطي ،يونان باستان ،ما
قبل تاريخ
چکيده :كودكان با مطالعهي دايرئالمعارف حاضرطي شش فصل براي پرسشهاي خود دربارهي
مصرباستان ،روم باستان ،قرون وسطي ،يونان باستان ،كاشفان و جهانگردان و دوران ماقبل تاريخ
جواب مييابند .حاكمان مصر باستان ،اجساد موميايي شده ،اهرام مصر ،جشنهاي باشكوه ،خط
مصريان ،حاكمان روم باستان ،سربازان رومي ،خدايان روم ،شهروندان يوناني ،هنرهاي دستي يونانيان،
شواليهها ،كليساها و ...موضوعهاي برخي سؤاالت هستند.

 . 182چارمن ،آندرو  /گاف ،جكي  .دايرئالمعارف مصور گياهان  .ريحانه آتشافروز /سميه
كريمداديان  .تهران :عروج انديشه 64 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :اطالعات عمومي ،دايرئالمعارف گياهان ،سؤال و جواب ،حيوانات جنگلي
چکيده :کودکان با مطالعهي اين دايرئالمعارف مصور ،دربارهي گياهان ،محل رويش آنها ،علت
برگريزي درختان ،تغيير رنگ درختان ،علت بلند شدن ريشهي درختان ،جنگلهاي آبي ،علت شيرين
و آبدار بودن ميوهها ،قديميترين گياهان ،ارزش گياهان قديمي ،جنگلها ،درختان جنگلي ،جنگلهاي
باراني ،پرندگان و حيوانات جنگلي ،و ...اطالعات مفيد و سودمندي به دست ميآورند.
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 . 183واندويل ،آگنس  /النسيا ،ميشل  .دايرئالمعارف كوچك من دربارهي :دايناسورها  .رويا خوئي
 .تهران :محراب قلم 36 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع -علوم تجربي
کلمات کليدي :زندگي دايناسورها ،آموزش علوم تجربي ،دايرئالمعارف
چکيده :بيستمين جلد از مجموعهي «دايرئالمعارف كوچك من» حاوي مطالب مختصر و مفيدي
است كه به زباني ساده به همراه تصويرهاي رنگي با اين عنوانها نگارش يافته است :جانوران پيش
از دايناسورها؛ انواع دايناسورها؛ عصر دايناسورها؛ شكل ظاهري و اندامهاي دفاعي دايناسورها؛ نوع
تغذيهي دايناسورها؛ جانوران موجود در عصر دايناسورها؛ چگونگي انقراض دايناسورها .در پايان كتاب،
بعضي دايناسورهاي داراي تواناييهاي ويژه معرفي شدهاند.

 . 184كوالي ،جوي  .سالمت رواني كودكان :دختر سخت كوش  .سعيده عاقلتر  .تهران :عروج
انديشه 16 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :آموزش کودکان ،راه و رسم زندگي ،پشتکار
چکيده :هر انساني در انجام کاري مهارت دارد .برخي از آدمها در ورزش ماهرند ،بعضي در رياضي و
بعضي هم در موسيقي ،اجراي نمايش يا ...در اين کتاب دختري هست که بسيار پشتکار دارد و وقتي
که در انجام کاري موفق نميشود ،دوباره تالش ميکند تا بتواند از عهدهي انجام آن برآيد .متن کتاب
حاضر به صورت دو زبانه (فارسي و انگليسي)براي کودکان نوشته شده است.
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 . 185برنشتاين ،استين و جن  .خانوادهي خرسها :در دندانپزشكي  .سعيد خاكسار  .تهران:
موزون 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،دندانپزشکي ،ادبيات کودکان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :کودکان در اين کتاب با بچهخرسهايي آشنا ميشوند که همراه مادرشان به دندانپزشکي
ميروند .دندانپزشک دندانهاي برادر خرسي را معاينه ميکند و دندان لق خواهر خرسي را ميکشد.
آنها تصميم ميگيرند که مسواک بزنند و خيلي آب نبات نخورند.

 . 186جاونا ،جان  .حفظ محيط زيست :در سيارهي ما چه خبر است؟  .هايده كروبي  .تهران:
فني ايران 24 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :حفظ محيط زيست ،آموزش جغرافيا ،تخريب طبيعت ،پديدهي گلخانهاي
چکيده :كودكان با مطالعهي اين كتاب با پديدهي گلخانهاي و گرمايش زمين ،زباله و نقش آاليندگي
آن ،آلودگي هوا ،تخريب منابع طبيعي توسط آاليندهها ،انقراض جانوران ،شكاف اليهي اوزون و
بارانهاي اسيدي آشنا ميشوند .در ادامه چند آزمايش در راستاي مطالب كتاب انجام ميدهند و در
ادامه ياد ميگيرند كه چگونه در مدرسه ،خانه و مكانهاي عمومي به بهداشت محيط و جلوگيري از
تخريب طبيعت كمك كنند.
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 . 187برنشتاين ،استين و جن  .خانوادهي خرسها :در فكر نيازمندان  .سعيد خاكسار  .تهران:
موزون 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،کمک به نيازمندان ،ادبيات کودکان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :کودکان با مطالعهي داستان کتاب حاضر با خانوادهي خرسها آشنا ميشوند که از زندگيشان
بسيار لذت ميبرند .يک روز مامان خرسي احساس ميکند که آنها خيلي چيزهاي اضافي در خانه
دارند که ميتوانند به نيازمندان بدهند .به همين خاطر همهي خانواده دست به کار ميشوند ،وسايل
اضافهي خانه را دستهبندي ميکنند و آنها را به نيازمندان ميبخشند .وقتي برميگردند ،از کاري که
کردهاند بسيار خوشحال هستند.

 . 188برنشتاين ،استين و جن  .خانوادهي خرسها :در مطب دكتر  .سعيد خاكسار  .تهران :موزون،
 32 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،حفظ سالمتي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در کتاب حاضر کودکان با برادر خرسي و خواهر خرسي آشنا ميشوند که مامان خرسي آنها
را براي معاينه به مطب دکتر گريزلي ميبرد تا از سالم بودنشان مطمئن شود .باباخرسي ادعا ميکند که
به معاينه احتياج ندارد ،در حالي که مرتب عطسه ميکند .بعد از اين که دکتر گريزلي تولهها را معاينه
ميکند ،در پايان به آنها واکسن ميزند تا جلوي بيمار شدنشان گرفته شود .به پدر نيز ميگويد که
سرما خورده است و به او شربت صورتي رنگ ميدهد.
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 . 189توراني ،حيدر  .درآمدي بر :مديريت فرايندمدار در مدرسه  .تهران :تزكيه،1390 ،
 216ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،مدير ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :مدرسهها ،مديريت و سازماندهي ،كيفيت فراگير ،مديريت
چکيده :اين كتاب به منظور تغيير رويكرد و نگرش ،و بهبود مهارت مديران مدارس تأليف شده
و محتواي آن برگرفته از نظريهي سيستمها ،نهضت مديريت كيفيت جامع ،مديريت تغيير و
مديريت توسعه است .كتاب در نه فصل به اين شرح تدوين شده است :فصل اول به مباني نظري
آموزشوپرورش كيفي جامع به مثابه خط عزيمت مديريت فرايندمداري ميپردازد .فصل دوم توضيح
ميدهد كه مديريت فرايندمدار چيست .فصل سوم به ارتقاي مستمر كيفيت در مدرسه ميپردازد .فصل
چهارم دو مورد كاوش براي ارتقاي كيفيت به روش بهسازي فرايند را شرح ميدهد .مورد اول در ارتباط
با روششناسي ارتقاي فرايند برنامهي درسي و مورد دوم دو مقالهي علمي است .فصل پنجم به اصول
و فنون تشخيص و حل مسائل ميپردازد و اينكه مشكل چه تفاوتي با مسئله دارد .فصل ششم به
مشاركتي همگاني در مدرسه و ضرورتهاي آن اختصاص يافته است .فصل هفتم مديريت كيفيت
جامع در مدرسه را بررسي كرده است .فصل هشتم به  19راهبرد مديريت فرايندمدار در مدرسه پرداخته
است .فصل نهم نيز اصول چهاردهگانهي بهبود كيفيت در مديريت فرايندمدار را شرح داده است.
 . 190شيخي ،مژگان  .قصههاي تصويري از كليله و دمنه :درختي كه حرف ميزد  .تهران:
قدياني 12 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :کليله و دمنه ،بازنويسي داستان ،آموزش زبان فارسي ،ادبيات کودکان
چکيده :دومين جلد از مجموعهي «قصههاي تصويري از کليله و دمنه» به بازنويسي دو دوست از
کليله و دمنه اختصاص دارد .در اين کتاب مخاطبان با دو دوست آشنا ميشوند که بازرگان هستند .آنها
در کنار درختي کيسهاي پر از سکه پيدا ميکنند و بعد از برداشتن مقداري از آن ،کيسه را در جايي پنهان
ميکنند .قباد ،يکي از اين دو دوست ،وسوسه ميشود و به سراغ کيسهي سکهها ميرود .چند روز بعد
که بهمن سراغ کيسه را ميگيرد ،قباد با کشيدن نقشهاي سعي ميکند همهي تقصيرات را به گردن
بهمن بيندازد .آنها براي اين کارشان درختي را شاهد ميگيرند؛ درختي که پدر قباد داخل آن پنهان
شده و قرار است به نفع پسرش شهادت دهد و بهمن را دزد معرفي کند که با نقشهي قاضي ،نقشهي
آنها برمال ميشود و رازشان آشکار ميشود.
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 . 191برنشتاين ،استين و جن  .خانوادهي خرسها :دردسر با بزرگ ترها  .سعيد خاكسار  .تهران:
موزون 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،رفتار مناسب ،ادبيات کودکان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :کودکان در داستان حاضر با دردسرهايي که در خانوادهي خرسيها به وجود ميآيد ،آشنا
ميشوند .پدر از اينکه نصف روزنامهي بعدازظهرش نيست ،عصباني است و سر برادر خرسي داد
ميکشد .مامان از اين که خواهرخرسي مدام با ليزي حرف ميزند ،ناراحت است .خواهر و برادر خرسي
به همراه پسرعمو ِف ِرد و ليزي تصميم ميگيرد تا نمايشي را اجرا کنند و در آن به خانوادهها گوشزد
کنند که رفتار مامان و باباخرسي براي تولهخرسي ها خيلي جالب نيست .مامان و باباخرسي هم سعي
ميکنند همين کار را بکنند و به تولههايشان نشان دهند که چه قدر مامان و بابا بودن سخت است .در
پايان آنها يکديگر را کام ً
ال درک ميکنند.

 . 192برنشتاين ،استين و جن  .خانوادهي خرسها :دردسر با دوستان  .سعيد خاكسار  .تهران:
موزون 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،دعوا و دوستي ،ادبيات کودکان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در اين کتاب کودکان با خواهر خرسي آشنا ميشوند که برادرش نميخواهد با او خالهبازي
کند .او تنهاست و دلش ميخواهد يک دوست داشته باشد .در همين حين خانوادهاي به نزديکي خانهي
آنها اسبابکشي ميکند .آنها تولهخرسي همسن خواهر خرسي دارند .اين دو با هم دوست ميشوند.
هرچند گاهي با هم دعوا ميکنند ،اما خيلي زود دعوا را کنار ميگذارند و دوستيشان را از سر ميگيرند.
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 . 193دالالندر ،بنوا  .دايرئالمعارف كوچك من دربارهي :دردها و بيماريها  .رويا خوئي  .تهران:
محراب قلم 36 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع -علوم تجربي
کلمات کليدي :درد ،بيماري ،درمان ،آموزش علوم تجربي
چکيده :كودكان با مطالعهي اين دايرئالمعارف مصور به زباني ساده ،دربارهي سرماخوردگي و عوامل
آن ،استفراغ ،اسهال ،خونريزي و محتويات خون ،خارش و علل آن ،برخي حشرات نيشزننده،
حساسيتهاي فصل ،دندان درد و علل پوسيدگي دندان ،مسواكزدن و فوايد آن ،دندان پزشك ،ورزش
و سالمتي ،شكستگي استخوان ،انواع درد ،و ...اطالعاتي بهدست ميآورند .در پايان كتاب نيز علل برخي
دردها به همراه راه درمان آنها درج شده است.

غ كوچولويي كه بزرگ شد  .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ
 . 194اورنگ ،طوبا  .درو 
آفرين 16 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :دوم تا پنجم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،راستگويي ،دروغگويي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در کتاب حاضر ،کودکان با پسري به نام نيما آشنا ميشوند .نيما براي اينکه بتوانند به
مسافرت بروند ،به پدرش مرتب دروغ ميگويد .همين دروغگويي او در سفر براي آنها مشکالت زيادي
بار ميآورد و موجب ميشود پدر و عمويش از هم قهر کنند .همهي اين اتفاقها زير سر نيماست .تا
اينکه او تصميم ميگيرد راست بگويد و بهدليل دروغگوييهايش از عمويش معذرت خواهي کند.
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 . 195برنشتاين ،استن و جن  .خانوادهي خرسها :دروغگويي  .سعيدخاكسار  .تهران :موزون،
 32 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :آموزش مهارتهاي زندگي ،دروغگويي ،داستان آموزشي
چکيده :کودکان در داستان کتاب حاضر با دو توله خرس که با هم خواهر و برادرند ،آشنا ميشوند .آن
دو ،يک روز که پدر و مادرشان در خانه نيستند ،توي خانه فوتبال بازي ميکنند و در حين بازي چراغ
مطالعهي مادرشان را ميشکنند .وقتي مادرشان برميگردد ،آنها دروغبزرگي ميبافند و به مادرشان
ميگويند که کار آنها نبوده است .اما وقتي که ميخواهند همان دروغ را به پدرشان بگويند ،خيلي بلد
نيستند دروغي را که گفتهاند با همان جزئيات براي پدرشان بازگو کنند .پس تصميم ميگيرند ديگر
دروغ نگويند و هميشه راست بگويند.

 . 196شيخي ،مژگان  .قصههاي تصويري از گلستان :درويش طمعكار  .تهران :قدياني،1390 ،
 12ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :بازنويسي حکايت گلستان ،داستان آموزنده ،آموزش ادبيات فارسي
چکيده :کتاب حاضر داستاني است بازنويسي شده به زبان ساده از «گلستان» سعدي به همراه
تصويرهاي رنگي .مخاطبان در اين داستان با حاکمي شعر دوست آشنا ميشوند که يک روز صبح به
درويش نيازمندي کمک ميکند .درويش کيسه ي پولها را ميگيرد و گذران زندگي ميکند ،اما بعد از
مدتي که پولها را خرج ميکند و به پايان ميرساند ،دوباره به سراغ حاکم ميآيد و باز تقاضاي کمک
ميکند ،حاکم که آن روز سرحال نيست ،از دست درويش عصباني ميشود و او را ميراند ،اما يکي
از وزيران پيشنهادي به حاکم ميدهد .او ميگويد که بهتر است به اين نوع افراد کمکم پول بدهيد تا
گذران زندگي کنند و يکباره پول زيادي در اختيارشان قرار ندهيد.
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 . 197آگاسي ،مارتين  .مهارتهاي اجتماعي در كودكان :دستها براي زدن نيستند!  .افسانه
طباطبائي  .تهران :چكه  /شهر قلم 36 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :کودکان ،خشونت ،روابط با ديگران ،مهارتهاي اجتماعي
چکيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر به همراه والدين خود ،ياد ميگيرند که دستها ارزش
و اهميت زيادي دارند .آنها ميتوانند از دستانشان بهمنظور سالم دادن ،ارتباط برقرار کردن ،دست
تکان دادن ،پيام فرستادن ،نقاشي کردن ،انجام دادن کارهاي خوب و مفيد ،بازکردن ،نواختن موسيقي،
ساختن ،و ...استفاده ميکنند .اگر غمگين و يا ناراحت هستند ،نبايد از دستاهايشان براي زدن ديگران
بهره بگيرند.

 . 198شفيعي ،شهرام  .چهارده سبد گل :دستهاي مهربان ديوار :زندگي نامهي امام علي
عليهالسالم  .تهران :مدرسه 32 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :امام علي(ع) ،زندگينامه ،داستان ديني
چکيده :من آن ديوارم كه امروز به دست علي تعمير ميشوم .او چاه ميكند ،نخل ميكارد ،دست و
پاي شكستهي حيوان را درمان ميكند .كودكان در كتاب مص ّور حاضر از زبان سفره ،خانه ،كوچه ،غار،
چراغ ،مشك و ديگر وسايل ،با زندگي حضرت علي(ع) ،ارتباط او با حضرت محمد(ص) ،چگونگي به
امامت رسيدنش و شهادت او آشنا ميشوند .در پايان كتاب  10حديث از اين امام همام درج شده است.
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 . 199دانشمند ،مرتضي  .چهارده سبد گل :دعاي گنجشكها :زندگي نامهي امام صادق
عليهالسالم براي كودكان  .تهران :مدرسه 32 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :امام صادق(ع) ،زندگينامه ،داستان ديني
چکيده :هشتمين شماره از مجموعهي حاضر به تولد و زندگي امام جعفر صادق(ع)و نيز فعاليتها
و تالشهاي اين امام بزرگ به منظور پايدار نگه داشتن مذهب شيعه ،علمآموزي وي به شاگردش
مفضل ،سخنرانيهاي امام براي هدايت مردم ،مقابلهي ايشان با دشمنان ،و سرانجام شهادت اين امام
ّ
بزرگ اختصاص دارد .در پايان كتاب 10 ،حديث نيز از امام صادق(ع)درج شده است.

 . 200برنشتاين ،استين و جن  .خانوادهي خرسها :دعوا  .سعيد خاكسار  .تهران :موزون،1390 ،
 32ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،ادبيات کودکان ،قهر و آشتي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :کودکان با خواندن داستان حاضر با خرس خواهر و برادري آشنا ميشوند که خيلي با هم
مهربان هستند .اما يک روز صبح دعوايشان ميشود و هي سر هم داد ميکشند .با هم ديگر قهر
ميکنند و کارهايي را که زمان آشتي با هم انجام ميدادند ،انجام نميدهند .تا اين که پدر و مادر از
وضعيت به وجود آمده خسته ميشوند و به آنها يادآور ميشوند که مسائل اين چنيني در زندگي هر
کسي ميتواند وجود داشته باشد و آنها بايد دعوا را کنار بگذارند و با هم دوست باشند .آنها دوباره با
هم دوست ميشوند و يکديگر را در آغوش ميکشند و دعوا تمام ميشود.
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 . 201واندويل ،اگنس  /النسنيا ،ميشل  .دايرئالمعارف كوچك من دربارهي :دلفينها و والها .
رويا خوئي  .تهران :محراب قلم 36 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :دوم تا چهارم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع -علوم تجربي
کلمات کليدي :دلفينها ،والها ،پستانداران دريا ،آموزش علوم تجربي
چکيده :مخاطبان با مطالعهي اين كتاب به زبان ساده و آسان و به كمك تصاوير رنگي ،با ساختمان
بدن ،شكلدندانها ،چگونگي حركت و تنفس ،چگونگي زاد و ولد ،نوع تغذيه و سفرهاي پستانداران
دريايي ،همچون دلفين و وال آشنا ميشوند .در پايان كتاب ،خطراتي كه اين نوع حيوانات را تهديد
ميكنند ،و برتريهايي كه اين حيوانات نسبت به ديگر حيوانات در برخي زمينهها دارند ،درج شده است.

 . 202كوالي ،جوي  .سالمت جسمي كودكان :دندان  .سعيده عاقلتر  .تهران :عروج انديشه،1390 ،
 16ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول و دوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :بهداشت دهان و دندان ،آموزش علوم تجربي ،کتاب دو زبانه
چکيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر که به صورت دو زبانه (فارسي و انگليسي)نوشته شده است،
با پسرکي آشنا ميشوند که مراقب دندانهايش است .او به جاي زياد شکالت خوردن ،ميوهي شيرين
ميخورد .بعد از غذا خوردن هم دندانهايش را مسواک ميزند .همچنين با مادرش به دندانپزشکي
ميرود تا دکتر دندانهايش را معاينه کند.
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 . 203واندويل ،آگنس  .دايرئالمعارف كوچك من دربارهي :دنياي شب  .رويا خوئي  .تهران :محراب
قلم 36 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع -علوم تجربي
کلمات کليدي :شبهاي مهم ،فعاليتهاي شبانه ،خواب ،آموزش علوم تجربي
چکيده :شانزدهمين جلد از مجموعهي «دايرئالمعارف كوچك من» ،حاوي مطالبي است به زبان
ساده ،به همراه تصويرهاي رنگي دربارهي اين موضوعها :شب؛ علت شب شدن؛ مهتاب؛ علت طوالني
بودن شبهاي زمستان؛ فعاليت انسانها؛ حيوانات؛ حشرات و گياهان در شب؛ حيوانات فعال در شب؛
خواب و كارهاي قبل از خواب ،رويا و كابوس و. ...در پايان كتاب برخي شبهاي مهم و با اهميت نزد
مردم معرفي شدهاند.

 . 204گانري ،آنيتا  /آكسليد ،كريس .دايرئالمعارف من دربارهي :دنياي شگفتانگيز  .حسين
دانشفر [...وديگران] .تهران :محراب قلم 164 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
کلمات کليدي :دايرئالمعارف ،خودآزمايي ،فعاليت علمي ،آموزش علوم ،ادبيات كودكان
چکيده :كودكان با مطالعهي دايرئالمعارف حاضر و مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن ميتوانند اطالعات
مختصر و مفيدي دربارهي سيارهي زمين ،تاريخ گذشتگان ،علم و فناوري ،انرژي ،بدن انسان ،نواحي
گوناگون جهان ،دنياي زنده ،دايناسورها ،درختان و جنگلها ،ستارهها و كهكشانها ،صوت ،كاوشهاي
فضايي ،لباس و مد ،منابع معدني زمين ،موسيقي و ...بهدست آورند .در هر  6مبحث تعدادي خودآزمايي
و فعاليتهاي علمي گنجانده شدهاند .همچنين مطالب مرتبط با هر مبحث به همراه شمارهي صفحات
آنها داخل كادر دايرهاي قرار گرفتهاند .در پايان كتاب هم فهرست سايتهاي اينترنتي مربوطه و نمايه
درج شده است.
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ش خالقيت دركودكان ( :)5-11دنياي وارونه ،دنياي خيالي .
 . 205حسيني ،افضلالسادات .پرور 
تهران :مهاجر 28 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول تا پنجم ،معلم
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :خالقيت ،وارونه ديدن ،دنياي خيالي ،آموزش كودكان
چکيده :در سومين جلد از اين مجموعه ،جرقه ،شخصيت اصلي اين كتاب ،از خودش ميپرسد« :اگر
دنيا وارونه شود ،چه اتفاقي ميافتد؟» بعد او سعي ميكند دنيا را وارونه ببيند .مث ً
ال گربهي همسايه
قوقولي قوقو ميخواند ،مادر به جاي عينك استكان به چشمهايش ميزند ،كفشها آواز ميخوانند،
گاوها تخم ميگذارند و ...حاال كودكان ميتوانند وارونه فكر كنند و نقاشيهاي خيالي بكشند.

 . 206اسكولز ،كاترين  .دوران صلح  .عرفان ستاري جاويد  .تهران :نسل نو انديش 40 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم ،معلم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :صلح ،آرامش ،مهارتهاي زندگي ،سعادت انسان ،خوشبختي
چکيده :صلح چيست و از كجا آمده است؟ چگونه ميتوان آن را يافت و از آن محافظت كرد؟
مخاطبان با مطالعهي كتاب حاضر و مشاهدهي تصويرهاي آن اطالعاتي دربارهي صلح و آرامش،
چگونگي بهدست آوردن صلح و تأثير آن در رسيدن انسانها به سعادت و خوشبختي بهدست ميآورند.
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 . 207برنشتاين ،استين و جن  .خانوادهي خرسها :دوري از غريبهها  .سعيد خاكسار  .تهران:
موزون 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستانهاي آموزشي ،آموزش مهارتهاي زندگي ،رفتار با غريبهها
چکيده :در کتاب حاضر به شکل داستاني به کودکان آموزش داده ميشود که چگونه با غريبهها رفتار
کنند .در اين داستان خرس خواهر خيلي سعي ميکند با همه کس مهربان باشد و برادرش به او ميگويد
که اين طور نباشد .تا اينکه پدر دربارهي خطرناک بودن برخي غريبهها ،اخبار خرسها را براي خواهر
خرسي ميخواند و او ياد ميگيرد که چگونه با غريبهها برخورد کند.

 . 208مينارد ،كريستوفر  .دوست داري چ ه كاره شوي؟  .ژاله نويني  /حميد رضا غالمرضايي .
تهران :نسل نو انديش 32 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :معرفي مشاغل ،آموزش کودکان ،تعليمات اجتماعي
چکيده :داشتن آگاهي و دانش در مورد شغلها به کودکان کمک ميکند که در انتخاب حرفهي
آيندهي خود عاقالنهتر عمل کنند و با توجه به عالقه و استعداد خود و به تناسب نيازهاي جامعهاي
که در آن زندگي ميکنند ،شغل مناسبي برگزينند .کودکان با مطالعهي کتاب حاضر و مشاهدهي
تصويرهاي رنگي آن ،اطالعاتي دربارهي برخي از شغلهاي يدي و فکري بهدست ميآورند .برخي
از اين شغلها عبارتاند از :آتشنشاني ،جراحي ،آشپزي ،ماهيگيري ،معلمي ،دامپزشکي و طراحي.
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 . 209كوالي ،جوي  .سالمت اجتماعي كودكان :دوستي  .سعيده عاقلتر  .تهران :عروج انديشه،
 16 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :روابط اجتماعي ،دوستيابي ،تعليمات اجتماعي ،آموزش کودکان
چکيده :در اين کتاب به صورت ساده و با جمالت کوتاه فارسي و انگليسي ،به کودکان آموزش داده
ميشود تا بتوانند براي خودشان دوستاني پيدا کنند .هر چند که گاهي بين آنها مشکالتي به وجود
ميآيد ،ولي باز هم دوباره اختالفات برطرف ميشوند و دوستي از سر گرفته ميشود.

 . 210شيخي ،مژگان  .قصههاي تصويري از كليله و دمنه :دوستي شير و شتر  .تهران :قدياني،
 12 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :کليله و دمنه ،داستان آموزشي ،ادبيات کودکان ،زبانآموزي
چکيده :دهمين جلد از مجموعه کتابهاي «قصههاي تصويري از کليله و دمنه» ،شامل داستاني
است که از کتاب «کليله و دمنه» اقتباس شده است .داستان دربارهي شتري است که از کاروان خود
جدا شده و ميخواهد در جاي سرسبز و پرعلفي زندگي راحتي داشته باشد .او در اين مکان با شير آشنا
ميشود و با هم طرح دوستي ميريزند .شير به او قول ميدهد که جانش در امان باشد ،اما شغال ،گرگ
و کالغ سعي ميکنند شير را قانع کنند که عهدش را بشکند و شتر را طعمهي خود کند .هرچند که مکر
و حيلهي آنها ميگيرد ،اما موفق به خوردن شتر نميشوند.
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 . 211هفت برادران،داريوش  .ديكتهي شب اول دبستان بر اساس ارزشيابي كيفي
توصيفي  .تهران :داريوش هفت برادران 112 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :اول
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :فارسي ،امال ،راهنماي آموزشي
چکيده :اين كتاب با توجه به برنامهي درسي «بخوانيم و بنويسيم» پايهي اول دبستان در ارتباط با
امالنويسي براي كمك به اولياي گرامي در دو بخش طراحي شده است .بخش اول شامل درسهاي
 1تا  12است و در آن ،كلمههايي مربوط به نشانههاي حروف فارسي تمرين و تكرار ميشوند و مورد
ارزيابي قرار ميگيرند .در بخش دوم كه درسهاي  13تا  22را شامل ميشود ،كلمههاي مربوط به
حروف عربي همصدا با حروف فارسي به كار گرفته و بررسي شدهاند.

 . 212تمپلر ،ريچارد  .ديگه پنير نمي خوام از اين تله نجاتم بدين  .سعيد خاكسار  .تهران:
موزون 160 ،1389 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :مدير
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :موفقيت شغلي ،خودسازي ،علوم تربيتي
چکيده :در اين كتاب كه با موضوع موفقيت شغلي نگارش يافته ،تصريح شده است :پنير به هر چيزي
گفته ميشود كه شما را اسير تله ميكند؛ مثل شغل ،حقوق ،مستمري بازنشستگي ،ترس از شكست،
مسئوليت و وظيفه .شما يك مرتبه زندگي ميكنيد و آن هم براي لذت ،تفريح ،تعليم و تربيت شماست.
چرا بايد آن را در راه پنير به هدر دهيد ،وقتي كه ميتوانيد فعال ،توانا و پرتحرك باشيد؟ چرا همهي
آن را براي پنير تلف كنيد وقتي كه ميتوانيد آزاد و شجاع باشيد؟ چرا با غلط كنار بياييد ،وقتي كه
ميتوانيد همهچيز را درست كنيد؟ البته ممكن است شكست بخوريد ،ولي ممكن است در پنير خوردن
هم شكست بخوريد .آنها ممكن است تصميم بگيرند ديگر شما را تغذيه نكنند ،آن وقت چه ميخواهيد
بكنيد؟ پس بهتر است قبل از اينكه آنها خودشان پنير را از شما بگيرند ،خودتان ديگر آن را نپذيريد.
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 . 213واثقي ،بهروز  .قصههاي سرزمين من (تاريخ ايران باستان) :راز جاودانگي  .تهران :ابوعطا،
 32 ،1390ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :تمدن آشور ،آشور بانيپال ،آداب و رسوم ،مادها ،عيالميان
چکيده :مخاطبان با مطالعهي اين كتاب به شيوهي داستاني با تمدن آشور و نوع پوشش مردان و
زنان ،آداب و رسوم ،فرهنگ ،اعتقادات و معماري آشوريان آشنا ميشوند و در مورد وضعيت سياسي
آن دوران ،جنگ مادها با آشوريان و قتلعام عيالميها توسط آشوريان مطالبي ميخوانند .به عالوه،
ضمن اطالعات تاريخي كه ارائه ميشود ،همدردي و حمايت از ضعفا نيز در اين كتاب آموزش داده
ميشود .در كتاب ميخوانيم« :آشوريان مردماني نظامي ،جنگجو و نسبت به دشمنان خود بسيار
بيرحم بودند .آنها با غارت سرزمينهاي اطراف ،براي خود كاخهاي بزرگي در شهرهاي آشور ،نمرود
و نينوا ساختند».

 . 214هاواك ،ديويد  /بمپتن ،كلر  .رازهاي موميايي (سه بعدي) .سپيده خليلي  .تهران :تولد،
 12 ،1390ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :موميايي ،مصر باستان ،مقبرهها ،گورها ،تعليمات اجتماعي
چکيده :کودکان با مطالعهي اين کتاب سه بعدي و مشاهدهي تصويرهايآن ،با تاريخ موميايي
کردن مردگان ،علتهاي موميايي کردن ،موادي که در موميايي کردن مردگان بهکار ميروند ،ديدگاه
فرهنگهاي مختلف دربارهي موميايي کردن مردگان ،چگونگي قرار دادن مردههاي موميايي شده در
مقبرهها ،گورها و غارها ،اتاقکهاي تدفين ،آرامگاههاي بياباني ،آيينها و اعتقادات ،خدايان و الهههاي
مصريان باستان آشنا ميشوند.
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 . 215واعظي ،منوچهر /قائمي ،فرنگيس  .راهكار شناخت فرزند تيزهوش  .تهران :آواي
دانش گستر 64 ،1390 ،ص
قطع :پالتويي
پايهي تحصيلي :معلم ،والدين ،مدير ،مشاور ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :كودكان تيزهوش ،راههاي شناسايي خالقيت ،علوم تربيتي
چکيده :كودك تيزهوش بهطور عمومي به كودكي گفته ميشود كه تواناييهاي ويژه و برجستهاي
دارد كه او را از ساير كودكان همسن خود متمايز ميكند .بنابر شناخت نيز ،كودكي تيزهوش است كه
در يك يا چند زمينه از اين موضوعها تواناييهاي متمايز از ديگران از خود نشان دهد :توانايي هوش
كلي؛ استعدادهاي درسي ويژه؛ توانايي فكري آفريننده ،ابتكاري و مولد؛ توانايي رهبري ،ذوق و استعداد
هنري؛ توانايي حركت شگفتانگيز و توانايي بازيهاي فكري .مخاطبان با مطالعهي اين كتاب در سه
فصل با هوش و كودكان تيزهوش ،انواع كودكان تيزهوش ،و چگونگي شناسايي كودكان تيزهوش آشنا
ميشوند .در فصل چهارم پرسشها و پاسخهايي در زمينهي آزمون هوش براي دانشآموزان دورهي
ابتدايي و راهنمايي و دبيرستان درج شده است.

 . 216بهمنزياري ،فرهاد [...وديگران] .راهكارهاي صحيح كمك به كودكان دبستاني .
تهران :كتاب مير 112 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :والدين
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :راهنماي آموزشي ،مشاركت والدين ،آموزش ابتدايي
چکيده :والدين با مطالعهي اين كتاب از بسياري از راهكارهاي صحيح به منظور كمك به كودكان
دبستاني خود در زمينهي يادگيري و چگونگي ارتباط و تعامل با آموزشگاه يا محل تحصيل فرزندان
خود آگاهي مييابند .آگاهي مخاطبان از برنامههاي جديد آموزشي و اهميت پشتيباني از عملكرد مدرسه
و ارائهي راهكارهايي در راستاي اين موضوع ،تأكيد بر اهميت يادگيري كودكان در دورهي ابتدايي،
و نشان دادن روشهايي به منظور كمك به فرزندان در خانه و مدرسه و مراحل گوناگون آموزش ،از
اهداف كتاب حاضر است.
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 . 217نصراصفهاني ،غالمرضا  .راهنماي آموزش مديريت پول (ويژهي كودكان و
نوجوانان)  .اصفهان :غالمرضا نصراصفهاني 24 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :پول ،درامد ،پسانداز ،اقتصاد ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :آشنا کردن کودکان با پول و شيوهي خرج کردن آن ،آموزش فرهنگ پسانداز کردن و
کسب درامد ،از موضوعهاي مهمي است که خانوادهها بايد بهطور جدي به آموزش آن به فرزندان خود
بپردازند .در کتاب حاضر به زبان ساده ،اهميت مديريت پول و طرز استفادهي صحيح و مناسب از پول ،از
راه تجربهي عملي و لذتبخش به کودکان آموزش داده ميشود .آشنايي با اقتصاد ،قانون پول توجيبي،
هزينهي واقعي ،بودجه ،پسانداز و کسب درامد ،برخي مباحث کتاب حاضر هستند.

 . 218تيلور ،پيتر  .راهنماي برنامهريزي درسي مشاركتي  .محرم آقا زاده /رضا نوروززاده .
تهران :آييژ 184 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،مدير ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :برنامهريزي درسي ،عمران روستايي ،علوم تربيتي
چکيده :برنامهريزي درسي در دنياي امروز نقش بنياديني ايفا ميكند و از سازمانهاي كوچك و ساده
ب او را عاري
تا بزرگ پيچيده به آن نياز دارند .تجربهي عيني نويسنده در تدارك برنامههاي درسي ،كتا 
از پيچيدگيهاي نظري ساخته و محتواي آن را به چشم خواننده باورپذير كرده است .اين كتاب در
دو بخش تهيه و تنظيم شده است :هر بخش با مثالها و نمونههاي عيني همراه است .در اين كتاب
ميتوان در برنامهريزي درسي درسهاي ترويج كشاورزي ،پژوهشگري ،و آموزش ضمن خدمت
معلمان در آموزشوپرورش بهره گرفت.
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ن ( :)5-11راهنماي پرورش خالقيت
 . 219حسيني ،افضلالسادات  .پرورش خالقيت در كودكا 
در كودكان  .تهران :مهاجر 16 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،والدين
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :پرورش خالقيت ،طرحهاي تازه و ابتكار ،آموزش كودكان
چکيده :در اين مجموعه كه براي مطالعهي والدين و مربيان تهيه شده ،با توجه به مباني نظري و
عملي يادگيري خالق ،طرحهاي تازهاي براساس بازي ،فعاليت تركيبي ،تخيل ،قصهگويي و ...به منظور
برانگيختن خالقيت در كودكان فراهم آمده است .اين فعاليتها سيالن فكري ،انعطافپذيري و ابتكار
را در كودكان افزايش ميدهد و آنها را قادر به شناخت نظريههاي بديع و تدارك تدابير جالب و تازه
هنگام مواجهه با مسائل ميكند.

 . 220الدر ،ليندا  /منصف ،فرن  .راهنماي تفكر نقاد براي كودكان  .نسرين ابراهيمي لويه /
فرزانه شهرتاش  .تهران :شهر تاش 28 ،1390 ،ص
قطع :جيبي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :انديشهي نقاد ،تفکر خالق ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :مخاطبان با مطالعهي کتاب حاضر که داراي يک سيدي به زبان انگليسي است ،خوب فکر
کردن را ميآموزند و راههاي بهتر انديشيدن را تمرين ميکنند .برخي راههايي که به منظور تفکر درست
در اين کتاب ارائه ميشوند عبارتاند از :شفاف بودن؛ منطقي بودن؛ با انصاف بودن؛ راست گفتن؛ در
ارتباط با موضوع سخن گفتن.
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 . 221قورچيان ،نادرقلي [...وديگران] .راهنماي عملي طراحي آموزشي به همراه نمونههايي
از طراحي آموزشي در دورههاي تحصيلي  .تهران :دانش آفرين /رشد انديشه 288 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :الگوي طراحي آموزشي ،اهداف آموزشي ،علوم تربيتي
چکيده :هدف از تأليف کتاب حاضر ،آشنايي بيشتر مخاطبان با تاريخچه ،تعاريف ،اصول ،مفاهيم و
مراحل تهيه و تنظيم طراحي آموزشي است .کتاب در چهارفصل با اين مشخصات تنظيم شده است:
فصل اول ،تعريف و پيشينهي طراحي آموزش ،نقش و جايگاه طراحي آموزش در تعليم و تربيت،
الگوهاي طراحي آموزشي و...؛ فصل دوم ،مراحل هشتگانهي طراحي آموزشي؛ فصل سوم چهار
نمونه طراحي آموزشي مبتني بر :هشت گام در دورهي پيشدبستاني ،درس هنر پايهي اول ابتدايي،
درس رياضيات پايهي چهارم ابتدايي و جغرافيا پايهي پنجم ابتدايي؛ فصل چهارم ،نقد و بررسي طراحي
آموزشي در سه دورهي تحصيلي.

 . 222يوسفزاده ،ناهيد  .داستان هاي شاهنامهي فردوسي :رخش و رستم  .تهران :عروج انديشه،
 16 ،1390ص
قطع :بیاضی
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :بازنويسي شاهنامه ،داستان دو زبانه ،ادبيات کودکان
چکيده :کتاب حاضر حاوي داستاني است که از شاهنامه براي کودکان به زبان فارسي و روسي
بازنويسي شده است .کودکان با مطالعهي کتاب حاضر با رستم پهلوان واسبش رخش آشنا ميشوند.
پدر رستم که زال است ،پير شده و رستم را به عنوان جانشين خود انتخاب ميکند .اينک رستم مأمور
است که با رخش خود در برابر دشمنان ايران ايستادگي کند و با آنها بجنگد.
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 . 223يوسفزاده ،ناهيد  .داستانهاي شاهنامهي فردوسي :رستم و سهراب  .تهران :عروج
انديشه 16 ،1390 ،ص
قطع :بیاضی
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :بازنويسي شاهنامه ،داستان دو زبانه ،ادبيات 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 زبانهاي فارسي و روسي بازنويسي شده است .سهراب پسر رستم است که همچون پدرش
پهلوان است؛ اما هيچگاه پدرش را نديده است .زماني که پدر و پسر در مقابل هم قرار ميگيرند ،رستم
سهراب را شکست ميدهد و ميکشد ،اما بعد متوجه ميشود که سهراب پسرش بوده است .افسوس
که ديگر خيلي دير شده است و رستم نميتواند سهراب را نجات دهد.

 . 224فتاحي ،حسين  .قصههاي تصويري از شاهنامه :رستم و كوه سپند  .تهران :قدياني،1390 ،
 12ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :بازنويسي داستان شاهنامه ،داستان آموزنده ،آموزش ادبيات فارسي
چکيده :کتاب حاضر شامل داستاني است بازنويسي شده از «شاهنامهي فردوسي» به زبان ساده به
همراه تصويرهاي رنگي .در اين داستان ،رستم پسر زال ،بعد از کشتن فيل سفيد به سراغ قلعهنشينان
کوه سپند ميرود و با ترفندي دشمنان ايران را که در آنجا کمين کرده و جد او ،نريمان ،را کشتهاند،
شکست ميدهد.
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 . 225مالمحمدي ،مجيد  .قصهي زندگي امام رضا عليهالسالم :رضا جان خوشآ مدي  .مشهد:
بهنشر 55 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :امامرضا(ع) ،داستان آموزشي ،زندگينامه ،آموزشي ديني
چکيده :در کتاب حاضر ،مخاطبان به کمک  16داستان کوتاه ،به زبان ساده با زندگي امام رضا(ع)آشنا
ميشوند .چگونگي بهدنيا آمدن ،خلق و خو و مهماننوازي امامرضا(ع) ،مسلمان شدن کودک مسيحي
به دست وي ،شهادت امام موسي کاظم(ع)و هديههاي امامرضا(ع)از جمله مطالب اين کتاب هستند.

 . 226ملكي ،فاطمه  .رفاقت با سازهاي ايراني :سازشناسي براي كودكان  .تهران :سوره مهر،
 92 ،1390ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :سازهاي ايراني ،آموزش هنر ،سازشناسي براي کودکان
چکيده :آموزش با لطافت و نرمي و تخيل بازده بيشتري دارد .پس بياييد با هم با سازها آشنا شويم،
اما نه در يک مالقات خيلي رسمي ،بلکه در ديداري ساده .در اين کتاب ،شکل دقيق سازها را ميبينيم
و با آنها آشنا ميشويم .پس از آن در لوح فشردهي همراه کتاب ،به سرزمين روياها و تخيل ميرويم
و با سازها حسابي رفيق ميشويم .کتاب حاضر اولين اثري است که به منظور آشنا ساختن کودکان
ايراني با مجموعهي عظيم سازهاي مناطق گوناگون سرزمين پهناور ايران نوشته شده و براي فهم
عميقتر ،از نقش نيرومند تصوير و صدا نيز در آن استفاده شده است .از مطالب اين کتاب براي دورههاي
پيشدبستاني و دبستاني هم ميتوان استفاده کرد.
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 . 227كوالي ،جوي  .سالمت اجتماعي كودكان :رفتارهاي خوب  .سعيده عاقلتر  .مشهد :عروج
انديشه 16 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :لطفأ ،متشكرم ،ببخشيد ،لبخند ،رفتاهاي خوب ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :كودكان با خواندن متن دوزبانهي كتاب حاضر ( فارسي و انگليسي)با دختري آشنا ميشوند كه
چهار مشوق خوب دارد اين مشوقها عبارتند از :لطفأ ،متشكرم ،ببخشيد و لبخند

 . 228رابينسون ،رابرت  .رفتن به دندان پزشكي  .شقايق خوشنشين  .تهران :چكه  /شهر
قلم 24 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول و دوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :داستان ،دندانپزشكي ،آموزش علوم تجربي ،ادبيات كودكان
چکيده :در اين كتاب ،كودكان طي داستاني با دندانپزشك ،وسايل دندانپزشكي ،دندان شيري،
جرمگيري دندان ،پر كردن دندان ،اهميت مسواك زدن و نيز غذاهاي پراهميت براي سالم ماندن
دندانها آشنا ميشوند.
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 . 229شيخي ،مژگان  .قصههاي تصويري از بوستان :روباه بيدست و پا  .تهران :قدياني،1390 ،
 12ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :داستان آموزنده ،بازنويسي بوستان ،ادبيات کودکان ،آموزش زبان فارسي
چکيده :نخستين جلد از مجموعه ي حاضر ،داستاني است بازنويسي شده از «بوستان» سعدي به زبان
ساده و آسان براي کودکان به همراه تصويرهاي رنگي .در اين داستان ،پيرمرد دورهگردي روباه بيدست
و پايي را ميبيند که خود را از پس ماندهي غذاي شير قوي هيکل سير ميکند .پس او هم تصميم
ميگيرد که کسب و کار را کناربگذارد تا خداوند روزياش را از غيب برساند .اما پيرمردي هوشيار که
در همسايگي او زندگي ميکند ،دورهگرد را آگاه ميسازد که الزم است به کار و تالش بپردازد تا هم
خودش بهرهمند شود و هم ديگران از او بهرهاي بببرند و همچون روباه بيدست و پا نباشد.

 . 230برنشتاين ،استين و جن  .خانوادهي خرسها :روز اسباب كشي  .سعيد خاكسار  .تهران:
موزون 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،اسبابکشي ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادبيات کودکان
چکيده :کودکان در کتاب حاضر داستان اسبابکشي خرسها را ميخوانند .خرسها از يک غار به
يک خانهي درختي نقل مکان ميکنند .هر چند که آنها دوستان خود را در غار کوهي جا ميگذارند،
اما در کنار خانهي درختي دوستان خوب و مهرباني پيدا ميکنند که استقبال خوبي از آنها ميکنند.
در اين کتاب به شکل داستاني اسبابکشي و مسائلي که کودکان ممکن است با آنها مواجه شوند،
مطرح ميشود.
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 . 231سالينجر ،اميلي  .حفظ محيط زيست :روز زمين پاك  .آرام وحيدي  .تهران :فني ايران،
 24 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا پنجم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :صرفهجويي ،بازيافت ،پاك نگه داشتن زمين ،مهارتهاي زندگي
چکيده :كودكان با مطالعهي اين كتاب و مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن با دورا و دوستانش آشنا
ميشوند .آنها سعي ميكنند از راههاي متفاوت به پاك ماندن زمين كمك كنند .مث ً
ال آب را هدر
نميدهند ،وقتي كه از اتاقشان بيرون ميآيند ،چراغها را خاموش ميكنند ،در مسافتهاي كوتاه ،به
جاي خودرو از دوچرخه استفاده ميكنند ،در يخچال را به مدت طوالني باز نميگذارند و...

 . 232وااليي ،علياكبر  .روزي روزگاري دوستي  .تهران :منادي تربيت 44 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :مثنوي معنوي ،بازنويسي داستان ،ادبيات کودکان ،آموزش ادبيات فارسي
چکيده :کتاب حاضر شامل سه داستان بازنويسي شده از «مثنوي معنوي» به زبان ساده به همراه
تصوير براي مطالعهي کودکان است« .چاه»« ،سپاس جان» و «رنگ دوستي» عنوانهاي اين
داستانها هستند .کودکان در داستان چاه با مردي آشنا ميشوند که قوچش را براي فروش به شهر
ميبرد تا بتواند از پول آن براي خود کسب و کاري راه بيندازد ،اما در راه با دزدي مکار و بسيار حيلهگر
روبهرو ميشود .دزد با بافتن دروغهاي بسيار اعتماد مرد را به خود جلب ميکند و سرانجام مرد صاحب
قوچ بهدليل طمع کردن به مال فراوان به داخل چاه ميرود و حتي لباسهايش را نيز از دست ميدهد!
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 . 233كرسول ،جاندبليو  /پالنو كالرك ،ويكي -ال  .روشهاي پژوهش تركيبي  .عليرضا
كيامنش /جاويد سرايي  .تهران :آييژ 336 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :علوم اجتماعي ،تحقيق ،روششناسي ،ارزشيابي
چکيده :محتواي كتاب خواننده را در مسير طراحي و اجراي يك مطالعهي پژوهشي همراهي ميكند.
كتاب« ،طرح پژوهش» كرسول ،هر عنوان را با مروري بر كاربردهاي آن موضوع در پژوهش ك ّمي
و كيفي شروع ميكند .سپس آن را از چشمانداز عمومي روشهاي پژوهش تركيبي و بهطور خاص،
از جنبهي هر يك از طرحهاي چهارگانهي روشهاي تركيبي مطرح ميكند آنگاه بر فرايندها و
چالشهاي خاصي كه پژوهشگران در هر طرح با آن روبهرو ميشوند ،تمركز ميكند و خطوط راهنما،
فهرستهاي وارسي و نقل قولهايي ارائه ميدهد تا به پژوهشگران در طراحي و اجراي يك طرح
دشوار به روش تركيبي كمك كند .كتاب در پايان هر فصل يك فهرست خالصه از فعاليتهاي
پيشنهادي ارائه ميدهد تا خوانندگان را در مراحل گوناگون تكوين و نگارش طرحي براي يك مطالعه
به روشهاي تركيبي راهنمايي كند.

 . 234محموديان ،حبيباهلل  .روشهاي تدريس و بررسي كتب تاريخ و جغرافيا در
دورهي ابتدايي  .ايالم :دانشگاه آزاد اسالمي ايالم 137 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :روشهاي تدريس ،راهنماي آموزشي ،تاريخ و جغرافيا ،تعليمات اجتماعي
چکيده :كتاب حاضر تالشي است براي دستيابي به روشهاي تدريس مناسب تاريخ و جغرافيا در
دورهي ابتدايي .در اين كتاب ،اهداف هر درس مشخص شده است و ضمن بررسي مطالب تاريخ و
جغرافيا به نكات با اهميت آنها اشاره ميشود .عالوه بر اين در مواردي ،روشها و برخي فعاليتها
براي تدريس پيشنهاد شدهاند .عنوانهاي پنج فصل كتاب از اين قرارند :روش تدريس و بررسي كتب
جغرافياي دورهي ابتدايي؛ بررسي بخش جغرافياي تعليمات اجتماعي پايهي پنجم؛ روش تدريس و
بررسي بخش تاريخ از مجموعه دروس تعليمات اجتماعي؛ بررسي بخش تاريخ كتب تعليمات اجتماعي
دورهي ابتدايي؛ بررسي بخش تاريخ كتب تعليمات اجتماعي پايهي پنجم ابتدايي.
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 . 235رئيسيامجد ،عليرضا  /شمس ،اعظم  .رياضي چهارم ابتدايي  .تهران :بين المللي گاج،
 160 ،1390ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي ،راهنماي آموزشي ،تمرين ،هوش رياضي
چکيده :كتاب كار حاضر براي آموزش رياضي به دانشآموزان چهارم دبستان تدوين شده و شامل
تمرينهايي در قالبهاي داستان ،بازي ،بساز و بياموز ،بازي كن و بياموز ،سؤال جادويي ،بيشتر بدان و...
است .به زعم نگارنده ،كتاب حاضر از يكسو با هدف ايجاد زمينههاي فراگيري مفاهيم و مهارتهاي
رياضي ،و از سوي ديگر به منظور بهكارگيري اين مهارتها در زندگي روزمره و نيز با توجه به تقويت
هوش رياضي و نيز آموزش تفكر منطقي ،مهارت حل مسئله و ...تأليف شده است.

 . 236خداورديان ،زهره  .كتابهاي كار و تمرين ويستاي دانا :رياضي چهارم دبستان  .تهران:
كانون فرهنگي آموزش 156 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي ،كتاب كار ،راهنماي آموزشي ،آزمون استاندارد ،ارزيابي مستمر،
كارنامهي توصيفي
چکيده :كتاب كار حاضر براي درس رياضي چهارم دبستان فراهم آمده و شامل تمرينهاي طبقهبندي
شدهي منطبق بر اهداف آموزشي كتابهاي درسي ،آزمونهاي استاندارد براي سنجش و ارزيابي
مستمر دانشآموزان به همراه كارنامهي توصيفي ،مسابقه و ...است .در آغار هر درس موضوع و هدف
آن درس مشخص شده است .انواع قالبهاي سؤاالت كتاب عبارتاند از :كاملكردني؛ جاي خالي؛
تشريحي؛ پركردني؛ حل مسئله؛ چندگزينهاي.
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 . 237رئيسيامجد ،عليرضا  /شمس ،اعظم  .رياضي سوم ابتدايي  .تهران :بين المللي گاج،
 164 ،1390ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :سوم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :راهنماي آموزشي ،آموزش رياضي ،تمرين ،داستان رياضي
چکيده :كتاب كار حاضر براي آموزش درس رياضي به دانشآموزان سال سوم ابتدايي فراهم آمده
و شامل فعاليتهاي رياضي در قالبهاي بساز و بياموز ،بازي كن و بياموز ،سؤال جادويي ،بيشتر بدان
و ...است تا ذهن پويا و خالق دانشآموزان از دانايي به سمت توانايي سوق يابد .داستانهاي رياضي
اين كتاب باعث تلفيق رياضي با زبانآموزي و تقويت مهارت خواندن در دانشآموزان ميشود .اين
داستانها شوق دانشآموزان را به خواندن افزايش ميدهند .به عالوه ،نوشتن پاسخ پرسشهايي كه در
خالل داستانها مطرح ميشوند ،به درك و فهم بيشتر مفاهيم رياضي ميانجامد .وجود شخصيتهايي
كه درسها را توضيح ميدهند ،باعث ارتباط نزديك بچهها با كتاب ميشود.

 -. 238رياضيات كانگورو 1و  . 2برديا حسام  .تهران :فاطمي 71 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :معلم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي ،مسابقهي كانگورو ،آزمون و تمرين ،رياضي دورهي ابتدايي
چکيده :در اوايل دههي  1980يكي از معلمان رياضي استراليا روش نويني را براي تصحيح
پرسشنامهي چند گزينهاي رايانه ابداع كرد .ابداع اين روش موفقيت بزرگي براي مسابقهي ملي
رياضي استراليا بود و امكان شركت همزمان دانشآموزان را در اين مسابقه فراهم ميآورد .در سال
 ،1991دو معلم فرانسوي به پاس خدمات دوستان استرالياييشان ،مسابقهي «رياضي كانگورو» را در
فرانسه بنياد نهادند .از سال  1997به بعد ،هر سال در ماه اكتبر يا نوامبر مجمع عمومي اين مسابقه در
يكي از كشورهاي اروپايي تشكيل جلسه ميدهد و سؤاالت مربوط به مسابقهي سال بعد را انتخاب
ميكند .از سال  2009ايران نيز به عضويت اين مسابقه درآمده است .در اين كتاب دانشآموزان
سالهاي اول دورهي ابتدايي و معلمان رياضي با اين مسابقه و خصوص ًا سؤاالت ساده ،زيبا و جذاب و
راه حلهاي بديع و خالقانهي آنها آشنا ميشوند.
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 . -. 239رياضيات كانگورو 3و . 4برديا حسام  .تهران :فاطمي /باشگاه دانشپژوهان جوان،
 188 ،1390ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :معلم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزشرياضي ،مسابقهي كانگورو ،آزمون و تمرين ،رياضي دورهي ابتدايي
چکيده :در كتاب حاضر دانشآموزان سالهاي مياني دورهي ابتدايي و معلمان رياضي با مسابقهي
كانگورو و خصوص ًا سؤاالت ساده ،زيبا و جذاب و راه حلهاي بديع و خالقانه آنها آشنا ميشوند.
كميتهي علمي مسابقهي ملي رياضي «باشگاه دانشپژوهان جوان» مطالعهي اين كتاب را به همهي
دانشآموزان دورهي ابتدايي توصيه ميكند .در اين كتاب سؤاالت مسابقهي رياضي از سال  1998تا
 2009ارائه شده و در ادامه راه حل آنها درج شده است.

 . 240شيخي ،مژگان  .قصههاي تصويري از كليله و دمنه :زبرا و دوستانش  .تهران :قدياني،
 12 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :کليله و دمنه ،بازنويسي داستان ،آموزش زبان فارسي ،ادبيات کودکان
چکيده :ششمين جلد از مجموعهي «قصههاي تصويري از کليله و دمنه» به بازنويسي داستاني از
کليله و دمنه به زباني ساده و بهصورت تصويري و رنگي اختصاص دارد .کودکان با مطالعهي کتاب
حاضر و مشاهدهي تصويرها با حيواناتي آشنا ميشوند که با هم دوست هستند و هنگام خطر يکديگر را
تنها نميگذارند .يعني اتحاد و دوستي آنها باعث ميشود که از خطرها نجات يابند.
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 . 241طهوري ،مهدي  .زندگي من پيام من است  .تهران :نسل نو انديش 48 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :محمد مصدق ،زندگينامه ،مليشدن صنعت نفت ،مبارزهي سياسي ،آموزش تاريخ
چکيده« :دكتر محمد مصدق» يك ايراني مسلمان بود .او بعد از درس خواندن در ايران براي ادامهي
تحصيل به اروپا رفت و در رشتهي علوم سياسي و حقوق ادامهي تحصيل داد .به ايران بازگشت و در
مدرسهي علوم سياسي مشغول تدريس شد .بعد از آن به معاونت يكي از وزارتخانهها منصوب شد .در
دوران حكومت رضاشاه نمايندهي مجلس شد و »...كودكان با مطالعهي اين كتاب به زبان داستاني و
ساده و روان با زندگي دكتر محمد مصدق ،فعاليتهاي سياسي و بزرگترين كمك وي به مردم ايران،
يعني مليكردن صنعت نفت ،آشنا ميشوند.

 . 242فرخمهر ،حسين  .زنگ انشاي چهارم و پنجم دبستان  .تهران :عابد 227 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم ،معلم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :آموزش زبان فارسي ،تمرين انشا ،راهنماي آموزشي
چکيده« :انشا» به معني ايجاد ،پرورش ،خلق ،از خود چيزي گفتن و آغاز کردن است .انشا کلمهاي
عربي است و معادل فارسي آن «دبيري» به معني «نويسندگي» است .انشا از مهارتهاي اساسي
است و در بهتر يادگيري ساير درسها ،برقراري ارتباط با ديگران و ...به ما کمک ميکند .کتاب حاضر
به منظور آموزش بهتر نوشتن براي دانشآموزان سالهاي چهارم و پنجم ابتدايي نوشته شده است.
به اين منظور ،مخاطبان را با کلمهنويسي ،جملهنويسي ،نقطهگذاري ،خوب فکر کردن ،خوب ديدن،
وصف ،تشبيه ،طنز ،نوشتن داستانهاي منظوم به نثر ،خاطرهنويسي ،خالصهنويسي ،گزارشنويسي،
انشانويسي ،نقد و بررسي ،و ...آشنا ميسازد.
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 . 243كوالي ،جوي  .سالمت رواني كودكان :زيبايي  .سعيده عاقلتر  .تهران :عروج انديشه،1390 ،
 16ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول و دوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :درك زيبايي ،آموزش كودكان ،كتاب دوزبانه ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :كودكان با خواندن متن دو زبانهي كتاب حاضر(فارسي و انگليسي)با زيباييهايي كه در
اطرافشان وجود دارند ،آشنا ميشوند؛ مثل برف ،باران ،تارهاي عنكبوت كه قطرات باران روي آنها
نشسته ،پرندگان ،گلها ،ماه و  ...اين كتاب به كودكان كمك ميكند تا حس زيباشناسي خود را
پرورش دهند.

 . 244برنشتاين ،استن و جن  .خانوادهي خرسها :سؤال بزرگ  .سعيد خاكسار  .تهران :موزون،
 32 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،خداشناسي ،نعمتهاي خدا ،آموزشمهارتهاي زندگي
چکيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر با خانوا دهي خرسها آشنا ميشوند .خواهر خرسي نميداند
خدا کيست .از اينرو از بابا و مامان خرسي سؤال ميکند .آنها جوابهاي مختلفي دربارهي خدا
ميدهند .بعد با هم به مراسم دعا ميروند .در آنجا خرسهاي ديگر از خدا به خاطر نعمتهايي که به
آنها داده است ،تشکر ميکنند .در پايان خواهر خرسي از مامان خرسي ميپرسد که آيا سؤال را هم
خدا آفريده است و پدرش جواب مثبت ميدهد.
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 . 245جوواني ،كاويتسل  .ساختمانگر  .مليحه اسماعيلي  .تهران :تيمورزاده /طبيب 12 ،1390 ،ص
قطع :عروسكي
پايهي تحصيلي :دوم تا چهارم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :ساختمانسازي ،ابزار و وسايل ،آموزش فني کودکان
چکيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر که به شکل آدمک ارائه شده است ،با ابزار و وسايل
ساختمانسازي و کارهاي يک ساختمانساز آشنا ميشوند .اين کتاب جرثقيل بزرگ ،کاميونهاي
بزرگ ،فرغون ،جرثقيل ،ماشين حفاري بزرگ ،چکش باري و جعبه ابزار را به کمک تصوير به کودکان
معرفي ميکند.

 . 246كوالي ،جوي  .سالمت جسمي كودكان :سالم بمانيم  .سعيده عاقلتر  .تهران :عروج انديشه،
 16 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :آمادگي جسماني ،آموزش مهارتهاي زندگي ،کتاب دوزبانه ،انواع ورزشها ،آموزش
علوم
چکيده :در کتاب حاضر با جمالت ساده و کوتاه به دو زبان فارسي و انگليسي ،کودکان با ارزش و
اهميت ورزش آشنا ميشوند و در مييابند که براي سالم ماندن و بدني قوي داشتن ،ميتوانند حرکات
ژيمناستيک انجام دهند ،به استخر بروند ،توپ بازي کنند و نيز به پيادهروي بروند.
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 . 247كلمن ،مارسي  .سبز باشيد  .آرام وحيدي  .تهران :فني ايران 24 ،1390 ،ص
قطع :خشتی
پايهي تحصيلي :دوم تا چهارم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :بازيافت ،حفظ محيط زيست ،آموزش مهارتهاي زندگي ،داستان آموزشي
چکيده :در کتاب حاضر ،داستاني دربارهي بازيافت و حفظ محيط زيست درج شده است .خانم شهردار
از هندي خواسته که شهر را براي جشن روز زمين پاک آماده کند .وقتي که همه براي يک روز بزرگ
آماده ميشوند ،هندي و دوستانش مسائل مهمي را در مورد بازکاهي (کاهش) ،بازمصرف و بازيافت
به آنها ميآموزند.

 . 248قادر ،سيامك  .سرگرميهاي خالق 1؛شامل  79سرگرمي خالقانه  .تهران :مبتكران،
 100 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :دوم تا پنجم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :سرگرمي ،خالقيت ،هوشآزمايي ،افزايش دقت
چکيده :در اين كتاب  79سرگرمي جذاب در قالب يافتن اشياي پنهان در تصويرها و رنگ كردن آنها،
يافتن مسير راههاي پر پيچ و خم ،حل معماهاي كاغذ و تا ،حل معماهاي رياضي و هوش ،و ...درج شده
است .به زعم نگارنده ،انجام اين سرگرميها موجب رشد خالقيت و تقويت هوش كودكان ميشود.
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 . 249قادر،سيامك  .سرگرميهاي خالق  2؛شامل  79سرگرمي خالقانه جهت افزايش دقت و
تمركز در كودكان و نوجوانان  .تهران :مبتكران 100 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :سرگرمي ،پرورش خالقيت ،دقت و تمرکز ،آموزش کودکان ،معماي رياضي و هوش
چکيده :در کتاب حاضر  79سرگرمي بهمنظور باال بردن دقت و تمرکز کودکان و نيز رشد خالقيت
آنها ارائه شده است .پيدا کردن اشياي پنهان درون تصوير و رنگ کردن آنها ،حرکت از مسيرهاي
پرپيچ و خم ،حل معماهاي رياضي و هوش ،و ...از سرگرميهاي کتاب حاضر است.

 . 250قادر ،سيامك  .سرگرميهاي خالق  3؛شامل 76سرگرمي خالقانه جهت افزايش دقت و
تمركز در كودكان ونوجوانان  .تهران :مبتكران 100 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :دوم تا پنجم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :هوشآزمايي ،افزايش دقت ،تمركز ،سرگرمي
چکيده :كتاب حاضر حاوي  76سرگرمي جذاب در قالب يافتن تصويرهاي پنهان و رنگ كردن آنها،
پيدا كردن راههاي خروجي در مازها ،حل معماهاي رياضي و هوش ،و ...براي باال بردن خالقيت و
تقويت هوش كودكان است .در پايان كتاب جواب معماها آمده است.
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 . 251قادر ،سيامك  .سرگرميهاي خالق  4؛شامل  79سرگرمي خالقانه  .تهران :مبتكران،
 96 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :سرگرمي ،دقت و تمرکز ،پرورش خالقيت ،آموزش کودکان ،معماي رياضي و هوش
چکيده :کتاب حاضر شامل  79سرگرمي خالقانه براي افزايش دقت و تمرکز کودکان است .يافتن
اشياي پنهان در تصوير و رنگآميزي آنها ،گذشتن از مسيرهاي پرپيچ و خم ،و حل معماهاي رياضي
و هوش از سرگرميهاي مطرح شده در کتاب هستند.

 . 252قادر ،سيامك  .سرگرميهاي فكري 4شامل بيش از  62سرگرمي خالقانه جهت
افزايش دقت و تمركز در كودكان  .تهران :مبتكران 72 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول و دوم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :سرگرمي ،هوشآزمايي ،افزايش دقت و تمرکز
چکيده :کتاب حاضر حاوي  62سرگرمي است که به منظور افزايش دقت و تمرکز و پرورش هوش
در کودکان زير  9سال طراحي شدهاند .اين سرگرميها عبارتاند از :پيدا کردن مسير درست مارپيچها؛
وصل کردن نقاط به هم و کشيدن تصويرها و نقاشيها به همراه رنگکردن آنها؛ يافتن اشيايي در
تصويرهاي پراکنده و رنگ کردن آنها؛ يافتن شکلهاي هندسي در تصويرها؛ پيدا کردن شباهت و
تفاوتها؛ جور کردن پازلها؛ و...
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 . 253واثقي ،بهروز  .قصههاي سرزمين من (تاريخ ايران باستان) :سرنوشت امپراتور خودخواه .
تهران :ابوعطا 32 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :تمدن اكد ،آموزش تاريخ ،سارگون ،سومريان ،آگاده
چکيده :به دليل عدم اتحاد سومريان ،گروهي از آنها تحت سلطهي فردي به نام سارگون تمدن اكد
را بنا نهادند .پايتخت آنها شهر «آگاده» بود و حوزهي حكومتشان از كرمانشاه امروزي تا شام و مديترانه
ادامه داشت .دومين جلد از مجموعهي حاضر شامل داستاني است خيالي كه مخاطبان ضمن مطالعهي
آن با تمدن اكد ،ربالنوعها و نقش آنها در اعتقادات مردم ،اولين پادشاه اكد و نقش او در اتحاد قبايل،
مراسم و جشنهاي مردمان اين تمدن ،پايان تمدن اكد و ...آشنا ميشوند .يادگيري «فرصتسنجي و
مقابله» ،مهارتي است كه در اين كتاب بر آن تأكيد ميشود.

 . 254آكسليد ،كريس  .ماشينهاي بسيار مفيد :سطحهاي شيبدار و گوهها  .احسان كاظم /
حميدرضا غالمرضايي  .تهران :نسل نو انديش 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :سطوح شيبدار ،گوه ،ماشينهاي ساده ،آموزش علوم
چکيده :سومين جلد از مجموعهي «ماشينهاي سادهي بسيار مفيد» ،به کمک مطالبي کوتاه و ساده و
به همراه تصويرهاي بزرگ و واقعي ،سطوح شيبدار و گوهها را شرح داده است .مخاطبان با مطالعهي
کتاب حاضر با کاربرد سطوح شيبدار و گوهها ،مکانهايي که از اين سطوح استفاده ميشود ،و کاربرد
سطوح شيبدار و گوهها در ماشينها و دستگاهها آشنا ميشوند.
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 . 255مزيناني ،محمدكاظم  .داستان باستان :سفال  .مشهد :به نشر 32 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :ايران باستان ،آموزشتاريخ ،سفال ،مفرغ ،آهن ،شيشه
چکيده :و خداوندانسان را از گل آفريد .انديشه و خيال را آفريد و انسان نيز سفال را آفريد .درنخستين
جلد از مجموعهي حاضر ،كودكان با چگونگي ساخت سفال ،باورهاي مردم ،شكلها و نقشها ،تصاوير
روي سفالها و راز و رمزهاي آندر ايران باستان ،به زبان داستان و شعر آشنا ميشوند .در ادامه چگونگي
پيدايش مفرغ ،آهن و شيشه ميآيد و اين كه چگونه سفال را از صحنه بيرون ميكنند و آن را به دل
خاك ميفرستند.

 . 256واثقي ،بهروز  .قصههاي سرزمين من(تاريخ ايران باستان) :سفر آرياييها  .تهران :ابوعطا،
 24 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :اقوام آريايي ،داستان تاريخي ،مهارتهاي زندگي ،تاريخ ايران باستان
چکيده :ژوسين و ژوپيکان دو مأمور فضايي هستند که با ماشين فضايي به روي زمين پرتاب ميشوند.
آنها در اين سفر با قوم آريايي ،سرزمين اوليهي آنها ،باورها و اعتقاداتشان ،نوع لباس پوشيدنشان،
تقسيمبندي قوم آريايي به سه گروه پارسها ،پارتها و مادها آشنا ميشوند و در ضمن داستان
«فداکاري» را نيز ميآموزند.
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 . 257شيخي ،مژگان  .قصههاي تصويري از گلستان :سفر دور و دراز  .تهران :قدياني،1390 ،
 12ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :گلستان سعدي ،بازنويسي داستان ،آموزش زبان فارسي ،ادبيات کودکان
چکيده :ششمين جلد از مجموعهي «قصههاي تصويري از گلستان» به بازنويسي داستان جوان
پهلواني از گلستان سعدي به زبان ساده به همراه تصويرهاي رنگي براي کودکان اختصاص دارد.
جوان مشتزني از پدرش اجازه ميخواهد به سفر برود .پدر سفر را مناسب پسرش نميداند ،اما پسر
عليرغم ميل پدر به سفر ميرود .او در اين سفر بسيار رنج ميکشد و در نهايت نيز با دست خالي نزد
پدر برميگردد.

 . 258واثقي ،بهروز  .قصههاي سرزمين من(تاريخ ايران باستان) :سفر زرتشت  .تهران :ابوعطا،
 24 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :تاريخ ايران باستان ،مادها ،سفر زرتشت ،داستان تاريخي ،مقابله با خرافهگرايي
چکيده :ژوسين و ژوپيکان ،دو مأمور فضايي هستند که در ماشين فضايي نشستهاند و قرار است
به زمين پرتاب شوند .اين بار آنها به سرزمينمادها در غرب ايران پرتاب شده و اطالعاتي دربارهي
نخستين پادشاهي آرياييتبار در ايران ،اقتصاد ،کشاورزي ،وضعيت زنان و مسئوليتشان ،آيين و
اعتقادات مردمان آن زمان ،پرستش ايزدي بهنام مهر يا ميترا ،مغها ،طبقات مختلف در جامعهي آريايي،
زرتشت و مقابلهي او با مغها بهمنظور جلوگيري از آلوده شدن دين و آيين قديم آرياييها به جادو و سحر
بهدست ميآورند .در ضمن اين داستان ،مبارزه با خرافه نيز گوشزد و يادآوري ميشود.
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 . 259واثقي ،بهروز  .قصههاي سرزمين من(تاريخ ايران باستان) :سقوط بابل  .تهران :ابوعطا،
 24 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :تاريخ ايران باستان ،کوروش ،داستان تاريخي ،آموزش تاريخ ،مهارتهاي زندگي
چکيده :ششمين جلد از سلسله کتابهاي «کاوشگر تاريخ» شامل داستاني است دربارهي لشکرکشي
کوروش به «هگمتانه» و شکست دادن دولت ماد ،حکومت  30سالهي کوروش ،خصوصيات اخالقي
کوروش همچون بخشندگي ،پاس داشتن حقوق انسانها ،پايهگذاري نخستين امپراتوري چند مليتي و
بزرگ تاريخ زمين ،آزاد کردن بردهها ،تسخير آسياي صغير توسط کوروش ،شکست بابليان از کوروش،
تاجگذاري کوروش در بابل ،و برگرداندن اسراي يهودي به سرزمين فلسطين .در اين کتاب ،کودکان
عالوه بر آشنايي با تاريخ ايران باستان ،پذيرش اشتباه و اصالح آن را نيز ميآموزند.

 . 260مزيناني ،محمدكاظم  .داستان باستان :سكه  .مشهد :به نشر 40 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :آموزش تاريخ ،ضرب سكه ،لوديه ،تاريخ ايران باستان
چکيده :ضرب سكه براي نخستين بار به دستورپادشاه كشور«لوديه» (كشوري درآسياي صغير)اتفاق
افتاد؛ سكههايي زيبا از نقره و طالي ناب در قرن هفتم پيشاز ميالد .در دومين جلد از مجموعهي
حاضر ،كودكان با ضرب سكه و اهميت آن و نيز سكههاي ايران باستان به زبان داستان و شعر آشنا
ميشوندو دركنار تصوير هر سكه اطالعات كوتاه و مختصري از زندگي پادشاهان ايران باستان و
كارهاي آنها درج شده است.
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محمد  .تهران :به نشر 40 ،1390 ،ص
 . 261پوروهاب ،محمود  .سكههايي به نام ّ
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،امام محمدباقر(ع) ،ضرب سکه ،آموزش ديني
چکيده :امپراتور روم به سليمان بن عبدالملک ،خليفهي مسلمانان نامهاي مينويسد و از او ميخواهد
که اطراف کاغذهايي که وارد روم يا مصر ميشوند ،شعارهاي مسيحي بنويسند وگرنه جنگ را شروع
و به پيامبر اسالم(ص)توهين خواهد کرد .خليفه براي چارهانديشي به سراغ امام محمدباقر(ص)ميرود.
امام پيشنهاد ميدهد که سکههاي اسالمي ضرب کنند و روي آنها نام پيامبر(ص)و شعار اسالم را
بنويسند.

 . 262جانسون ،ديويد دبليو  /جانسون ،راجر  .سنجش فراگيران در گروهها :ارتقاء مسؤليتپذيري
گروهي و پاسخگويي فردي  .عليرضا كيامنش /شعله بيگدلي  .تهران :آييژ 216 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،مدير ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :كار گروهي در آموزشوپرورش ،علوم تربيتي ،توانمندي گروه در ارزشيابي
چکيده :كار گروهي شرط الزم موفقيت در كالس درس است .موفقيتهاي شايان توجه در اكثر موارد
بيش از آنكه ناشي از كار فردي يا رقابت با يكديگر باشد ،حاصل فعاليتهاي مشاركتي آنان است .اين
كتاب براي درك توانمندي گروه ،نخست به تعاريف سنجش و ارزشيابي ميپردازد .سپس دربارهي
توانمندي گروه در سنجش و ارزشيابي ،شرايط الزم براي سنجش (روايي و پايايي) ،موارد استفاده از
ش و سنجش و هشت مرحله سنجش در گروه بحث ميكند.
ت گروهي براي آموز 
فعالي 
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 . 263واثقي ،بهروز  .قصههاي سرزمين من(ادبيات كهن پارسي ) :سوپ طوطي  .تهران :ابوعطا،
 24 ،1389ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :داستان آموزنده ،پرحرفي ،مثنوي معنوي ،مولوي ،خودنمايي
چکيده :داستان كتاب حاضر بازآفريني داستان «طوطي و بازرگان» از «مثنوي معنوي» است .فري
طوطي كه در يكي از جنگلهاي هندوستان به همراه طوطيان ديگر زندگي ميكند ،نسبت به دوستان
ديگرش خيلي پرجنب و جوش است و سعي ميكند خيلي خودنمايي كند .همين خودنمايي او باعث
ميشود كه در دام شكارچي اسير شود .بر اثر مشكالتي كه برايش پيش ميآيد ،سرانجام نتيجه ميگيرد
كه براي نجات خودش بايد كمتر خودنمايي كند و وقتي به اين نتيجه ميرسد ،به كمك دوستانش
كه از راه دور براي او پيغامي فرستادهاند ،نجات مييابد و از قفس آزاد ميشود .كودكان با مطالعهي
اين داستان و مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن ياد ميگيرند كه مراقب رفتار و گفتار خود باشند تا به
دردسر نيفتند.

 . 264فتاحي ،حسين  .قصههاي تصويري از شاهنامه :سوگ سياوش  .تهران :قدياني،1390 ،
 12ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :شاهنامه ،بازنويسي داستان ،آموزش ادبيات فارسي ،ادبيات کودکان
چکيده :دوازدهمين جلد از مجموعهي «قصههاي تصويري از شاهنامه» به بازنويسي داستاني از
شاهنامه به زبان ساده و به صورت مصور و رنگي اختصاص دارد .داستان دربارهي سياوش است که
بعد از رفتن به توران ،گرسيوز ،برادر افراسياب ،به او حسادت ميکند .سياوش در عين حال که داماد
افراسياب است ،اما به دليل نقشههايي که گرسيوز برايش ميکشد ،مورد سوءظن افراسياب قرار ميگيرد
و سرانجام بهدست آنها کشته ميشود.
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 . 265ملكي ،حسن  .شاخصهاي تربيت  .تهران :آييژ /من گرافيك 216 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،مدير ،مشاور ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :مفهوم تربيت ،عوامل مؤثر بر تربيت ،شاخص تربيت
چکيده :در كتاب حاضر سعي شده است ،ابتدا از «تربيت» مفهوم جديدي غير از آنچه كه در ذهن اكثر
خوانندگان وجود دارد،ارائه شود و سپس عوامل تأثيرگذار براي تربيت به طور مبسوط معرفي شدهاند.
كتاب داراي  12فصل با اين عنوانهاست :فصل اول :معني و مفهوم تربيت؛ فصل دوم :مجموعه عوامل
مؤثر بر تربيت در رابطه با فراگيرندگان؛ فصل سوم :مجموعه عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با خانواده؛
فصل چهارم :عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با معلم؛ فصل پنجم :عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با
مدرسه؛ فصل ششم :به مجموعه عوامل مؤثر بر تربيت در ارتباط با نظام تربيتي؛ فصل هفتم :مجموعه
عوامل مؤثر بر ترببيت در رابطه با مسائل اجتماعي؛ فصل هشتم :مجموعه عوامل مؤثر بر تربيت در
رابطه با اقتصاد؛ فصل نهم :مجموعه عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با سياست؛ فصل دهم :مجموعه
عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با جمعيت؛ فصل يازدهم :مجموعه عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با علم؛
فصل  :12مجموعه عوامل مؤثر بر تربيت در رابطه با همكاريهاي بينالمللي.

 . 266شفيعي ،مجيد  .شاهزادهي بابل  .تهران :منادي تربيت 24 ،1389 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :بازنويسي داستان ،مرزباننامه ،آموزش ادبيات فارسي
چکيده :کتاب حاضر حاوي داستاني است بازنويسي شده به زبان ساده به همراه تصويرهاي رنگي
از مرزبان نامه .کودکان در اين داستان با شاهزادهاي به نام آنو آشنا ميشوند که توسط عمويش گوديا
به چاه انداخته شده است .اما آنزو ،نوازندهاي چيرهدست شهر ،به همراه نامزدش نين مو ،به آنو کمک
ميکنند تا عمويش را شکست دهد.

 150فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 267شيخي ،مژگان  .قصههاي تصويري از گلستان :شاهزادهي كوتاه قد  .تهران :قدياني،
 12 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :بازنويسي گلستان ،ادبيات کودکان ،داستان آموزنده ،آموزش زبان فارسي
چکيده :دومين جلد از مجموعه ي «قصههاي تصويري از گلستان» حاوي داستاني است بازنويسي
شده به زبان ساده و آسان به همراه تصويرهاي رنگي از «گلستان» براي کودکان .در اين داستان،
مخاطبان با شاهزادهاي کوتاهقد آشنا ميشوند که به خاطر کوتاهي قد چندان مورد توجه پدرش نيست.
او که بسيار مهربان و خوش اخالق است ،ميکوشد جنگاوري ،شمشيرزني و ديگر هنرهاي رزمي را
خوب بياموزد تا بدين وسيله مورد توجه قرار بگيرد .با اين حال هنوز ،مورد پسند پدر واقع نميشود .تا
اينکه کشور همسايه به کشور آنها حمله ميکند و برادران بلند قد ميگريزند و شاهزادهي کوتاه قد در
مقابل سپاهيان دشمن ميايستد .سرانجام شاهزادهي کوتاه قد مورد مهر و محبت پدرش قرار ميگيرد.

 . 268برنشتاين ،استين و جن  .خانوادهي خرسها :شبح جنگل  .سعيد خاكسار  .تهران :موزون،
 32 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزنده ،ترس از شبح ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادبيات کودکان
چکيده :در اين داستان ،خرس خواهر ،خرس برادر و پسرعمو ِف ِرد ،به همراه جين ،لباس پيشاهنگي
ميپوشند و به جنگل ميروند .پدر خرسي قصد دارد آنها را بترساند .به همين خاطر او هم با يک مالفه
به جنگل ميرود .وقتي که جين متوجه موضوع ميشود ،سعي ميکند قبل از پدر خرسي با ساختن
شيخي پدر را بترساند .در همين هنگام که همهي آنها در حال ترسيدن هستند ،مادر نيز به وسيلهي
کدو و کاله همهي آنها را ميترساند .بدين ترتيب همهي آنها ميترسند و بعد متوجه ميشوند که
چيزي به اسم شبح وجود ندارد.
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 . 269واثقي ،بهروز  .قصههاي سرزمين من(ادبيات كهن پارسي) :شغالي كه طاووس شد .
تهران :ابوعطا 24 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،مثنوي معنوي ،بازنويسي ،ادبيات کهن فارسي ،مهارتهاي زندگي
چکيده :داستان کتاب حاضر از مثنوي معنوي بازنويسي شده و حکايت شغالي است که به خم رنگرزي
ميافتد تا مورد پسند حيوانات ديگر قرار بگيرد .هدف از تأليف کتاب حاضر ،عالوه بر آشنا کردن کودکان
با ادبيات کهن فارسي ،آموزش «غلبه بر کبر و خودنمايي» و «دوستيابي» به آنان بوده است.

 . 270برنشتاين ،استن و جن  .خانوادهي خرسها :شغل جديد مامان  .سعيدخاكسار  .تهران:
موزون 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،شغل جديد ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادبيات کودکان
چکيده :کودکان با مطالعهي داستان کتاب حاضر با خانوادهي خرسها آشنا ميشوند .هر کدام از
اعضاي خانواده براي خودشان يک سرگرمي دارند .مامان خرسي هم لحافدوز بسيار ماهري است.
او اينک تصميم گرفته است براي خودش يک فروشگاه لحاف فروشي راه بيندازد .اعضاي خانوادهي
خرسها احساس ميکنند که اگر مامان خرسي سر کار برود ،ديگر به کارهاي آنها رسيدگي نخواهد
کرد و به آنها خوش نخواهد گذشت .در حالي که اينطور نيست و آنها ميتوانند در زمانهايي که
مامان خانه نيست ،خيلي از کارها را خودشان انجام بدهند .بدين روش مامان هم از کارش لذت ميبرد
و به کل خانواده خيلي خوش ميگذرد.
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 . 271برنشتاين ،استين و جن  .خانوادهي خرسها :شكر نعمتهاي خدا  .سعيد خاكسار  .تهران:
موزون 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،شکرگزاري نعمت ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در داستان حاضر کودکان با خواهر خرسي و برادر خرسي آشنا ميشوند .آن ها وقتي از خانهي
دوستانشان برميگردند ،مرتب غُر ميزنند و ميگويند که دوستانشان چه چيزهاي زيادتري دارند .اين
موضوع براي مامان خرسي خيلي جالب نيست .او نميخواهد تولههايش اينقدر غرغرو باشند و نخواهند
نعمتهايي را که خودشان دارند ،ببينند .به همين خاطر يک روز که آنها دوباره از خانهي دوستانشان
برميگردند و باران شروع به باريدن ميکند ،مامان خرسي و باباخرسي با آنها دربارهي آغوش گرم
مامان و بابا ،يک کاکائوي داغ ،آتشي که بابا درست ميکند و ...صحبت ميکنند .خواهر و برادر متوجه
داشتن نعمتهايي ميشوند که حواسشان به آنها نبوده است .در پايان بابا و مامان تصميم ميگيرند به
مناسبت عيد کريسمس براي آنها چيزهاي جديد بخرند.

 . 272يوسفي ،محمدرضا  .شگرد پهلوانان  . 8مشهد :به نشر 24 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :سوم و چهارم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :داستان پهلوانان ،زبان آموزي ،ادبيات كودكان ،ويژگيهاي پهلوانان
چکيده :در هشتمين جلد از اين مجموعه ،كودكان با غيرت و شجاعت دو پهلوان از پهلوانان ايراني
به نام پهلوان بيگ كه با آرالخان رييس ازبكها مقابله ميكند و پهلوانگلزار كه با گرگها مبارزه
ميكند ،آشنا ميشوند.
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 . 273توراني ،حيدر  .كتابهاي كوچك مديريت در مدرسه؛  :5شوق تغيير  .تهران :مدرسه،
 152 ،1390ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :مدير
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :تغيير نگرش ،مثبت انديشي ،تشويق كاركنان ،هنر مديران ،علوم تربيتي ،رهبري مدرسه
چکيده :اين كتاب با هدف تغيير نگرش و انديشهي مديران نوشته شده و اين كه چگونه با نگرش مثبت
ميتوان به آرامش خاطر و موفقيت دست يافت .بنابراين ،نگارنده سعي دارد راهكارهايي به منظور بهبود
وضع كار ،ادارهي بهتر سازمان ،چگونگي تغيير روشهاي كليشهاي ،تغيير و نوآوري ،افزايش مهارت
فردي كاركنان و نظاير آن ،عرضه نمايد .برخي از اين راهكارها عبارتاند از :هر تغييري موجب بهبود
ي مثبت ميگيرند ،هم شروع كنندهي
نميشود ،اما هر بهبودي نياز به تغيير دارد ،مثبتانديشان نتيج ه 
ي پيروز ،در تشويق كاركنان نبايد درنگ كرد ،اگر در زندگي استراتژي
خوب باشيم و هم پاياندهنده 
نداشته باشيد ،بخشي از استراتژي ديگران خواهيد شد و نقادي و تذكر ،هنر مديران امروز است.

 . 274كوالي ،جوي  .سالمت اجتماعي كودكان :شهر ما  .سعيده عاقلتر  .تهران :عروج انديشه،
 16 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :زندگي شهري ،شهروندان ،آموزش کودکان ،تعليمات اجتماعي
چکيده :کودکان با مطالعهي متن ساده و دو زبانهي (فارسي و انگليسي)اين کتاب با شهر ،امکانات
شهري ،پاکيزه نگه داشتن شهر و برخورد خوب و مؤدبانه با همسايهها آشنا ميشوند .در پايان کتاب
معني کلمات انگليسي درج شده است.
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 . 275شيخي ،مژگان  .قصههاي تصويري از كليه و دمنه :شير و خرگوش دمسياه  .تهران:
قدياني 12 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :بازنويسي داستان ،کليله و دمنه ،آموزش زبان فارسي ،ادبيات کودکان
چکيده :هفتمين جلد از مجموعهي قصههاي تصويري از کليله و دمنه ،به بازنويسي داستاني از کليله
و دمنه به زبان ساده و به صورت مصور و رنگي اختصاص دارد .در اين کتاب شيري که تازه به جنگل
آمده ،زندگي همهي حيوانات را دچار مشکل کرده است .اما خرگوش سياهي به کمک دوستانش ميآيد
و همهي آنها را از خطر نجات ميدهد.

 . 276روشنفكر ،محمدجواد  .صلح هديهاي براي همه  .تهران :موزون 16 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :صلح ،جنگ ،هيروشيما ،تعليمات اجتماعي ،بازي آموزشي
چکيده :کودکان در کتاب حاضر با شاهزادهاي به نام سمبا آشنا ميشوند .سمبا برخالف ميل پدرش
عالقهاي به جنگيدن ندارد .پدرش تصور ميکند که او ترسوست ،در حالي که چنين نيست .روزي که
ارتش همسايه بهمنظور تصاحب رودخانه به شهر آنها حمله ميکند ،سمبا ميکوشد با استفاده از عقل
و تدبيرش صلح را جايگزين جنگ کند و جان هزاران نفر را نجات دهد .در ادامه ،داستان دخترکي به
نام سودوکو آمده است که در جنگ جهاني دوم در هيروشيما دچار سرطان خون ميشود .مجسمهاي از
او ميسازند و در پارک صلح شهر هيروشيما نصب ميکنند .در پايان کتاب بازيهايي بهمنظور آموزش
صلح به کودکان ارائه شده است.
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 . 277بينگام ،كارولين  /مورگان ،بن  .دايرئالمعارف من دربارهي :طبيعت  .حسين الوندي  .تهران:
محراب قلم 128 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع -علوم تجربي
کلمات کليدي :دايرئالمعارف ،طبيعت ،زيستگاه جانداران ،آموزش علوم تجربي
چکيده :جانوران و گياهان در زيستگاههاي متنوعي ،از قطب جنوب تا جنگلهاي گرمسيري
نزديك استوا ،زندگي ميكنند .جنگلهاي معتدل و باراني ،مرتعها ،بيابانها ،كوهستانها و غارها،
آبهاي شيرين ،اقيانوسها و شهرها نيز زيستگاه موجودات گوناگون هستند .مخاطبان با مطالعهي
دايرئالمعارف حاضر و مشاهدهي تصويرهاي رنگي ميتوانند اطالعات مختصر و مفيدي به زبان ساده
دربارهي زيستگاه موجودات زنده و گياهان و نيز خود اين موجودات بهدست آورند .مطالب مرتبط با هر
مبحث به همراه شمارهي صفحات آنها داخل كادر دايرهاي قرار گرفتهاند .در پايان كتاب نيز نمايه
درج شده است.

 . 278ديناروند ،حسن  .طراحي آموزشي براي اثر بخشي تدريس  .تهران :آييژ 176 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :نظامهاي آموزشي ،برنامهريزي آموزشي ،تدريس اثربخش ،ساختنگرايي
چکيده :اين كتاب رهنمودي است عملي در  10فصل براي آموزش و ارزشيابي اثربخش كه در 10
فصل به اين شرح نگارش يافته است :فصل اول با عنوان "تاريخچهي طراحي آموزشي" ،سير تاريخي
طراحي آموزشي را پي ميگيرد .فصل دوم با عنوان "مقدمهاي بر طراحي آموزشي" ،تعاريف ،واژهها و
مفاهيم طراحي آموزشي را شرح ميدهد .فصل سوم به ضرورت آموزش طراحي آموزشي ميپردازد
و فصل چهارم با عنوان "طراحي آموزشي و تعليم و تربيت" ،نقش طراحي آموزشي در توسعهي
عوامل تعليم و تربيت را مورد بحث قرار ميدهد .فصل پنجم طراحي آموزشي و نظريههاي يادگيري
و فصل ششم طبقهبندي الگوهاي طراحي آموزشي را بررسي ميكند .در فصل هفتم الگوي طراحي
آموزشي ديك وكري و الگوي مورسيون و ديگران مطرح ميشود .فصل هشتم با عنوان "طراحي
آموزشي مبتني بر ساختنگرايي" به بررسي داللتهاي پارادايم ساختنگرايي در فرايند طراحي آموزشي
ميپردازد .موضوع فصل نهم ،الگوي طراحي آموزشي ساختنگرايي  R2D2است .عنوان آخرين فصل
كتاب ،فصل دهم" ،طراحي آموزشي از گذشته تا به حال" است .مفاهيم اساسي و محوري اين فصل
به عمد در سراسر كتاب تكرار شدهاند تا اين مفاهيم به خوبي در ذهن فراگير جاي خود را پيدا كنند.
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 . 279احمدي ،پروين  .طراحي و سازماندهي محتواي برنامه درسي تلفيقي  .تهران :آييژ،
 144 ،1390ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،مدير ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :آموزشوپروش ،رويكرد ميان رشتهاي برنامهي درسي ،علوم تربيتي ،طراحي محتواي
برنامهي درسي
چکيده :رشتهي برنامهي درسي رشتهاي جديد است و قدمت آن به كمتر از يك قرن ميرسد .كتاب
حاضر در پنج فصل به مباحث مربوط به تلفيق برنامهي درسي بهطور اعم و رويكرد بين رشتهاي بهطور
اخص ميپردازد .فصلهاي اول تا سوم مباني نظري برنامهي درسي تلفيقي و رويكرد بين رشتهاي را
شرح ميدهند و فصلهاي چهارم و پنجم فرايند اجراي برنامهي درسي بين رشتهاي را مطرح ميسازند.
مدرسان ،دانشجويان و كارشناسان حوزهي برنامهي درسي ميتوانند از اين كتاب به عنوان يك منبع
اطالعاتي و تخصصي استفاده كنند.

 . 280واثقي ،بهروز  .قصههاي سرزمين من(ادبيات كهن پارسي ) :طعمهي شكارچي  .تهران:
ابوعطا 24 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :داستان آموزنده ،بازآفريني ،الهينامه ،عطار نيشابوري ،نوع دوستي
چکيده :چهارمين شماره از سلسله كتابهاي «نفرين پيرمرد سفيدپوش» شامل داستاني است
بازآفريني شده از «الهينامهي» عطار نيشابوري .هدف از تأليف اين نوع كتابها ،شناساندن ادبيات
كهن فارسي به كودكان و نوجوانان ،آموزش مهارتهاي زندگي به آنان و بهبود سطح سواد خواندنشان
است .كودكان با مطالعهي داستان حاضر با گنجشك كوچكي آشنا ميشوند كه در دام شكارچي
گرفتار ميشود .شكارچي قصد دارد گنجشك را غذاي خود كند ،اما گنجشك از شكارچي ميخواهد
از خوردن او صرفنظر كند تا پندهايي به او بدهد .بعد از آن ماجراهايي پيش ميآيدكه شكارچي به
گنجشك محتاج ميشود .سرانجام ،هر دو به دليل نيكيهايي كه در حق هم كردهاند ،از مشكالت
رهايي مييابند.
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 . 281برنشتاين ،استين و جن  .خانوادهي خرسها :عادت بد  .سعيد خاكسار  .تهران :موزون،
 32 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،عادت بد ،عصبي شدن ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در داستان حاضر کودکان با عادت بد خواهر خرسي آشنا ميشوند .او در مدرسه با کمي
عصبي شدن ناخنهايش را ميجود و اين مادر را خيلي ناراحت ميکند .آنها دنبال راهحلي براي
مشکل به وجود آمده ميگردندکه مادربزرگ پيشنهاد ميکند در آغاز هر روز به او  10سنت بدهند تا
خواهر خرسي عادت بدش را ترك كند .خواهر خرسي سکهها را داخل جيبش ميريزد .هنگامي که
او راه ميرود ،سکهها جرينگجرينگ صدا ميکنند .همين يادآوري باعث ميشود که خواهرخرسي
عادت بدش را کنار بگذارد.

 . 282كوالي ،جوي  .سالمت رواني كودكان :عصبانيت  .سعيده عاقلتر  .تهران :عروج انديشه،
 16 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا چهارم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :آموزش مهارتهاي زندگي ،کنترل خشم ،کتاب دو زبانه
چکيده :در کتاب حاضر به صورت دو زبانه (فارسي و انگليسي)زبان حال کودکي در زمانهاي
عصبانيت آمده است .کودک بيان ميکند که هنگام عصبانيت چه حالتهايي دارد و چگونه توانستهاست
آن را به کمک پدرش کنترل کند و دوباره به حالت طبيعي بازگردد.
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 . 283الو ،كري  /استامپ ،كارولين  /مورگان ،بن  .دايرئالمعارف من دربارهي :علوم  .حسين الوندي/
احمد احمدي /ثريا حقپرست فروحي  .تهران :محراب قلم 128 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع -علوم تجربي
کلمات کليدي :دايرئالمعارف ،آموزش علوم تجربي ،زيستشناسي ،علم مواد ،علوم فيزيکي
چکيده :علم جستوجو براي يافتن حقيقت و دانش است .علم کليد فهم حيات ،فضا و تقريب ًا همه
چيز است! دانشمندان براي درک بهتر علوم ،آنها را به حوزههاي متفاوتي تقسيم کردهاند .کودکان با
مطالعهي دايرئالمعارف حاضر و مشاهدهي تصويرهاي آن به زبان ساده با انواع علوم زيستي ،فيزيک،
شيمي ،زمين و فضا آشنا ميشوند .در کنار مطالب علمي ،فعاليتهاي علمي نيز گنجانده شدهاند و از
مخاطبان خواسته شده است آنها را انجام دهند .همچنين بهمنظور فعاليت بيشتر مخاطبان ،مباحثي
باعنوان «کارشناس شويد» داخل دايرههاي رنگي عرضه شده است .در پايان کتاب واژهنامه و نمايه
درج شده است.

 . 284خليلزاده ،مصطفي  .علوم چهارم ابتدايي  .تهران :بين المللي گاج 144 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :راهنماي آموزشي ،آموزش علوم تجربي ،علوم زيست ،فيزيك
چکيده :كتاب كمك درسي حاضر براي درس علوم دانشآموزان چهارم ابتدايي فراهم آمده و شامل
سؤاالت چندگزينهاي ،خالصهي درسها ،سؤاالت كاملكردني و تشريحي ،حل جدول ،آزمونهاي
ميان نوبت اول ،نوبت اول ،ميان نوبت دوم و نمونه سؤاالت آزمون پاياني خردادماه است .كتاب در 12
فصل و سه مبحث علوم زيست ،علوم فيزيك و علوم زمين نگارش يافته است.
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 . 285خليلزاده ،مصطفي  .علوم سوم ابتدايي  .تهران :بين المللي گاج 120 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم تجربي ،انرژي ،جانوران ،گياهان ،پرسش و پاسخ
چکيده :كتاب كار حاضر براي درس علوم دانشآموزان سوم ابتدايي در چهار مبحث و  12فصل فراهم
آمده و شامل خالصهي درسها به همراه تمرينهاي چندگزينهاي ،جاخالي ،عالمتزدني ،كشيدن
تصوير ،سؤاالت تشريحي ،وصلكردني ،كامل كردني ،حل جدول ،سرگرمي ،مطالب جالب و خواندني
و در پايان ،فرم نظرسنجي است .عنوانهاي برحي فصلها عبارتاند از :نيازهاي جانوران؛ گوناگوني
گياهان؛ گرما و مواد؛ انرژي؛ منابع انرژي؛ آب؛ درياها؛ اندامهاي حركتي.

 . 286خليلزاده ،مصطفي  .علوم كار پنجم ابتدايي  .تهران :بين المللي گاج 144 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :علوم ،تمرين ،سؤال ،آزمون
چکيده :كتاب كار حاضر براي درس علوم دانشآموزان پنجم ابتدايي نگارش يافته و شامل خالصهي
دروس ،سؤاالت چهارجوابي ،سؤاالتي در قالبهاي جاخالي ،تعريفي ،پاسخ كامل ،كلمات خطزدني،
رسمكردني ،جدول و ...است .در پايان كتاب نمونه سؤاالت آزمون نهايي خردادماه درج شده است.
مطالب كتاب در سه رشتهي علوم فيزيك ،علوم زمين و علوم زيست ،در  11فصل تدوين شدهاند.
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 . 287كوالي ،جوي  .سالمت جسمي كودكان :غذا  .سعيده عاقلتر  .تهران :عروج انديشه،1390 ،
 16ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :سالمتي ،بهداشت ،مواد غذايي ،آموزش مهارتهاي زندگي ،کتاب دو زبانه
چکيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر به زبان ساده و جمالت کوتاه فارسي و انگليسي درمييابند
که زمين به ما غذاهاي خوب مثل ميوه ،گندم ،غالت ،آب و ...ميدهد .ما انسانها براي سالم ماندن
بايد غذاهاي مقوي و مغذي بخوريم و در مصرف بعضي خوراکيها همچون کيک ،شکالت ،بستني و
سيبزميني سرخ کرده زيادهروي نکنيم ،چون زيادهروي در خوردن آنها براي بدن ما ضررهايي دارد.

 . 288شيخي ،مژگان  .قصههاي تصويري از گلستان :غالم دريا نديده  .تهران :قدياني،1390 ،
 12ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :داستان آموزنده ،بازنويسي گلستان ،آموزش زبان فارسي ،ادبيات کودکان
چکيده :نخستين شماره از مجموعهي حاضر داستاني است بازنويسي شده از «گلستان» سعدي ،به
زبان ساده و آسان به همراه تصويرهاي رنگي براي کودکان .در اين داستان ،غالم مخصوص پادشاه،
در عين حال که بسيار دوست دارد با کشتي سفر کند ،اما سخت از دريا ميترسد .در کشتي پيرمردي
خردمند و دنياديده براي اينکه غالم را از اين ترس نجات دهد ،او را در حضور پادشاه به دريا مياندازد
و خود از کشتي مراقبت ميکند .بدين وسيله غالم از ترس دريا و غرق شدن نجات مييابد.
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 . 289كوالي ،جوي  .سالمت رواني كودكان :غم و غصه  .سعيده عاقلتر  .تهران :عروج انديشه،
 16 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا چهارم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :اندوه ،آموزش مهارتهاي زندگي ،داستان آموزشي
چکيده :در کتاب حاضر ،کودکان در يک داستان دو زبانه (فارسي و انگليسي)با مفهوم غم و اندوه آشنا
ميشوند و ياد ميگيرند که چگونه اندوه خود را برطرف کنند .در کتاب زبان حال پسر کوچکي درج
شده که هنگام مرگ جوجهاش و وقتي که در نمايشنامهي مدرسه انتخاب نشده ،غمگين شده است.
اما بعد از مدتي غم و غصهاش به کمک برادرش برطرف شده است.

 . 290معدني ،نادره  .فارسي اول ابتدايي (بر اساس كتاب بخوانيم و بنويسيم) .تهران:
بين المللي گاج 192 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :آموزش زبان فارسي ،پرورش خالقيت ،مهارتهاي زباني ،آزمون و تمرين
چکيده :كتاب كار حاضر براي درس فارسي دانشآموزان سال اول ابتدايي فراهم آمده و نويسندهي
آن كوشيده است با استفاده از تكنيكهاي روانشناسي و تمرينهاي متنوع و آموزنده در قالبهاي
وصلكردني ،كاملكردني ،كلمهسازي ،جملهسازي ،نقاشي ،خواندن ،نوشتن و نظاير آن ،نه تنها چهار
مهارت زباني (گوشدادن ،سخنگفتن ،خواندن و نوشتن)را در دانشآموزان تقويت كند ،بلكه قدرت
تخيل ،تفكر و خالقيت را در آنان پرورش دهد.
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 . 291استادهاشمي ،منيره  .فارسي پنجم ابتدايي  .تهران :بين المللي گاج 136 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :آموزش زبان فارسي ،تمرين ،امال ،نگارش
چکيده :كتاب كار حاضر براي درس فارسي دانشآموزان پنجم ابتدايي نگارش يافته و شامل 22
درس به همراه آزمونهاي پاياني ،آزمونهاي مهارت امال ،مهارت بخوانيم و مهارت نگارش است.
تمرينها در قالبهاي طبقهبندي كلمات ،نوشتن مفهوم جمالت ،نوشتن جمله براي تصوير ،نوشتن
متن ادبي ،پركردن جاخالي ،مترادفنويسي ،تمرين انشا ،تركيب كردن كلمات ،داستاننويسي و ...ارائه
شدهاند .در اين كتاب نگارنده كوشيده است ،مهارت خواندن و درك مطلب دانشآموزان را تقويت كند
و آنان را با نحوهي تحقيق دربارهي مفاخر ادبي و آثار باستاني ايران آشنا سازد.

 . 292برنشتاين ،استين و جن  .خانوادهي خرسها :فرار از ورزش  .سعيد خاكسار  .تهران :موزون،
 32 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،ورزش کردن ،ادبيات کودکان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :کودکان با مطالعهي داستان حاضر و مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن با خرس کوچکي آشنا
ميشوند که در مدرسه همهي تکاليفش را خوب انجام ميدهد ،اما از زنگ ورزش خوشش نميآيد .تا
اينکه موقع پياده شدن از اتوبوس مچ پايش پيچ ميخورد و چند روزي نميتواند ورزش کند .چند روز
استراحت ميکند و بعد که پايش خوب ميشود ،دوباره به کالس ورزش ميرود و حرکات ورزشي را
همراه ديگر دوستانش به خوبي انجام ميدهد .حاالديگر او ورزش کردن را خيلي دوست دارد.
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 . 293واثقي ،بهروز  .قصههاي سرزمين من(ادبيات كهن پارسي ) :فرار دسته جمعي  .تهران:
ابوعطا 24 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،بازنويسي کليله و دمنه ،ادبيات کودکان ،تعليمات اجتماعي
چکيده :داستان کتاب حاضر از باب چهارم «کليله و دمنه» بازنويسي شده است .فري کبوتري است
که به قفس کبوترها ميافتد و آنها را تشويق ميکند که خودشان را از قفس نجات دهند تا زندگي
آزادي داشته باشند .آنها همينکار را ميکنند ،اما در جايي ديگر ،صيادي براي آنها دانه ميريزد و
دوباره گرفتار ميشوند .باز هم فري به آنها کمک ميکند که دستهجمعي تور را از زمين بلند کنند و
از دست صياد نجات يابند.

 . 294واثقي ،بهروز  .قصههاي سرزمين من (تاريخ ايران باستان) :فرار عاقالنه  .تهران :ابوعطا،
 32 ،1390ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :تمدن عيالم ،آموزش تاريخ ،آشور بانيپال ،جنگ تولليز ،جيرفت ،شهر سوخته
چکيده« :عيالم» به سرزميني گفته ميشود كه خوزستان ،لرستان ،پشتكوه و كوههاي بختياري را
دربرميگرفت و نيرومندترين تمدن تا قبل از ورود آرياييان بهشمار ميرفت .تمدن عيالم با حملهي
آشور نابود شد .در هفتمين جلد از مجموعهي حاضر ،مخاطبان طي داستاني خيالانگيز ماجراي توطئهي
پادشاه عيالم ـ آشور بانيپال ـ كشته شدن شاهزادگان عيالمي ،و پناه بردن آنان را به پادشاهي آشور
ميخوانند و ضمن خواندن اين داستان ،در مورد تصميمگيري درست تجربهاندوزي آموزش ميبينند .به
عالوه ،آنها با شهرهاي «جيرفت» و «سوخته» ،صنعتگري مردمان اين شهرها ،نوع پوشش مردمان،
ساختن امكانات شهري و آباداني توسط آنان ،بزرگترين خداي عيالم و الهههاي آنها ،جنگ تولليز
و شكست عيالميان در برابر آشوريها ،معبد چغازنبيل ،كانالكشي شهر دورانتوش و ...آشنا ميشوند.

 164فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 295برنشتاين ،استن و جن  .خانوادهي خرسها :فرزند جديد  .سعيدخاكسار  .تهران :موزون،
 32 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،فرزند جديد ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادبيات کودکان
چکيده :در کتاب حاضر در قالب داستان خرسها ،کودکان با حضور فرزند جديد در خانواده آشنا
ميشوند .خرسي کوچولو يک روز که از خواب بيدار ميشود ،سر حال نيست و زانو درد و پا درد دارد.
بابا خرسي علت درد او را کوچک شدن تختش ميداند .از اين رو با هم به خارج از خانه ميروند و پدر
براي او تخت بزرگي ميسازد .خرس کوچولو از پدرش ميپرسد که تخت کوچکش چه ميشود؟ وقتي
به خانه برميگردند ،مشاهده ميکند که روي تخت يک توله خرس کوچولو خوابيده است و مادرش
ميگويد« :اين خواهر کوچک توست».

 . 296برآبادي ،محمود  .فرهنگ ترافيك براي كودكان و نوجوانان  .تهران :دفتر پژوهشهاي
فرهنگي 136 ،1389 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :فرهنگ ترافيک ،اطالعات عمومي ،حملو نقل
چکيده« :ترافيک» به زبان ساده يعني جابهجايي انسان و کاال از يک نقطه (مبدأ)به نقطهاي ديگر
(مقصد) .کتاب حاضر دربرگيرندهي مطالب گوناگوني درباره ي حمل و نقل و ترافيک به زبان ساده به
همراه تصوير براي کودکان و نوجوانان است که در هشت فصل با اين عنوانها نگارش يافته است:
انواع حمل و نقل؛ حمل و نقل در ايران؛ عالئم و تابلوها؛ وسايل کنترل ترافيک؛ تسهيالت و تجهيزات
ترافيک؛ قوانين و مقررات عبور و مرور؛ محيط زيست و ترافيک.

دورهي آموزش ابتدايي 165 14
 . 297بخشعليزاده ،شهرناز  .فرهنگ رياضي مدرسه  .تهران :محراب قلم 124 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع -رياضي
کلمات کليدي :راهنماي آموزشي ،آموزش رياضي ،فرهنگ رياضي
چکيده :کتاب حاضر ،يک کتاب مرجع است که اطالعات زيادي دربارهي واژگان رياضي در اختيار
مخاطبان قرار ميدهد .در اين فرهنگ ،تعاريف ،توضيحات و مثالهاي رياضي بهصورت الفبايي تنظيم
شدهاند که به مخاطبان کمک ميکنند با سرعت بيشتري آنها را بيايند .تقريبا تمام واژگان رياضي
با واژگان ديگر در اين فرهنگ ارتباط دارند .اغلب واژگان اين فرهنگ در ارتباط با موضوعاتي هستند
که در دورهي ابتدايي آموزش داده ميشوند و ميتوانند به درک بيشتر مخاطبان از مفاهيم رياضي
کمک کنند.

 . 298نجيب ،معصومه  .فصل ميوهچيني (سوم ابتدايي) . .مشهد :صيانت 156 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :سوم
موضوع درسي :عمومي
کلمات کليدي :آموزش ابتدايي ،آزمون و تمرين ،سوم ابتدايي ،کتابکار
چکيده« :فصل ميوه چيني» حاوي تمام درسهاي پايهي سوم ابتدايي است که با يادآوري نکات
درسي ،تمرين و تکرار آنها به تثبيت اندوختههاي دانشآموزان در پايهي سوم کمک بسياري ميکند.
انواع قالبهاي تمرين عبارتاند از :کامل کردني ،جاخالي ،تشريحي ،وصل کردني ،نوشتن داستان
کوتاه ،چهار جوابي ،رنگزدني ،و. ...
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 . 299واندويل ،آگنس  .دايرئالمعارف كوچك من دربارهي :فصلها  .رويا خوئي  .تهران :محراب
قلم 36 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :دوم تا چهارم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
کلمات کليدي :گردش فصلها ،تغييرات آب و هوا ،زندگي موجودات ،آموزش جغرافيا
چکيده :مخاطبان در اين كتاب به زبان ساده و با مشاهدهي تصاوير رنگي آن ،اطالعات مختصر و
مفيدي دربارهي گردش فصلها ،چگونگي فصلها در مناطق گوناگون زمين ،وضعيت آب و هوا در
فصلهاي گوناگون در چمنزارهاي آفريقا ،بارانهاي سيلآسا در آسيا ،وضعيت آب و هوا در قطبها ،نوع
لباس هر فصل و جشنهاي مرسوم در كشورهاي مختلف در هر فصل بهدست ميآورند.

ت هاوس ،پاتريشيا  .فعاليتهاي حيوانات( :مجموعهي  6جلدي) .مجيد عميق .
 . 300واي 
تهران :قدياني 144 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :زندگي حيوانها ،شنا کردن ،پريدن ،دويدن ،آموزش علوم تجربي
چکيده :کودکان با مطالعهي مجموعهي شش جلدي حاضر که در يک مجلد چاپ شده است ،به
زبان ساده و آسان و نيز با مشاهدهي تصويرهاي رنگي و جذاب ميتوانند اطالعات مختصر و مفيدي
دربارهي شنا کردن ،دويدن ،پريدن ،حفر کردن ،ساختن و چگونگي انجام اين اعمال توسط موجودات
مختلف و نيز اندامهاي حرکتي آنها آشنا شوند .در پايان هر مبحث پرسشهاي کوتاه ،لغتنامه ،نمايه
و جواب پرسشها آمده است.
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 . 301تيلور ،باربارا  .فكر میکنيد چرا انسان اختراع ميكند؟ و سؤالهاي ديگري در بارهي
علوم  .وحيد كريم داديان  .مشهد :عروج انديشه 28 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :اختراع ،پرسش و پاسخ ،مشكالت بشر ،مخترعان ،تعليمات اجتماعي
چکيده :مخترعان در تالشاند مشكالت بشر را حل كنند .آنها به نيازهاي انسان توجه ميكنند
و راه براورده كردن آنها را مييابند .ايدههايي كه به شكلگيري اختراعي منجر شدهاند ،از راههاي
متفاوت به ذهن مخترعان رسيدهاند .مخاطبان با مطالعهي كتاب حاضر و مشاهدهي تصويرهاي آن با
اهميت اختراع آشنا ميشوند و دربارهي نحوهي اختراع ،سال اختراع و مخترعان ،اختراعاتي مانند باراني،
زيپ ،يخچال ،ني نوشابه ،بازي رايانهاي ،دستگاه تستر ،ماشينهاي اوليه ،واكمن و ...اطالعات مفيدي
بهدست ميآورند .در پايان كتاب نمايه درج شده است.

 . 302گرينوود ،رزي  .فكر ميكنيد چرا بادها اين قدر خطرناكند؟و سؤالهاي ديگري
دربارهي بالياي طبيعي  .عليرضا كريم داديان  .مشهد :عروج انديشه 32 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :بالياي طبيعي ،صاعقه ،باد ،طوفان ،سيل ،آتشفشان
چکيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر ،به زبان ساده و با مشاهدهي تصويرهاي رنگي ،با انواع
بالياي طبيعي همچون صاعقه ،آتشسوزي ،طوفان ،گردباد ،سيل ،زلزله ،رانش زمين ،آتشفشان،
سونامي و خطرات ناشي از اين باليا آشنا ميشوند.
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 . 303استيل ،فيليپ  .فكر ميكنيد چرا كشورها پرچم هايشان را برافراشته ميكنند
وسؤالهاي ديگري دربارهي مردم و مكانها  .سميه كريم داديان  .مشهد :عروج انديشه،
 32 ،1390ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :تعليمات اجتماعي ،مردمشناسي ،فرهنگها
چکيده :كودكان با مطالعهي كتاب حاضر دربارهي مفهومكشور ،علت برافراشتن پرچم توسط كشورها،
بزرگترين كشور جهان ،پرجمعيتترين كشور جهان ،تعداد كشورهاي جهان ،مكان ايجاد باغها و
رودخانهها ،قديميترين غذاها ،مردماني كه صدف ،پروانهو كرم ميخورند ،لباسهايي كه بدون نخ و
سوزن درست ميشوند ،مكاني كه روي درختان شكالت ميرويد ،مردماني كه سوار ماشين برفپيما
ميشوند و ...اطالعاتي مختصر و مفيد بهدست ميآورند.

 . 304ذبيحي ،علي [...وديگران] .فلسفه براي كودكان  .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري بشير
علم و ادب 106 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :پنجم ،معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،آموزش فلسفه براي كودكان ،تعليم و تربيت
چکيده :مجموعهي حاضر شامل  10داستان است .به زعم نگارنده ،اين داستانها نوعي كارگاه تفكر
هستند كه معلمان ميتوانند با استفاده از آنها دانشآموزان را به درك مفاهيم فلسفي عميق توسط خود
آنان سوق دهند .بعد از هر داستان ،مفاهيم اصلي آن و سپس سؤالهايي مطرح شدهاند .دانشآموزان با
تفكر و انديشيدن به جواب اين سؤالها ميتوانند به دركي عميق برسند.
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 . 305نودينگز ،نل  .فلسفهي تعليم و تربيت  .عليرضا شواخي[...وديگران] .اصفهان :نوشته،
 394 ،1390ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :كارشناس ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :انديشه و آراي فلسفي ،استدالل فلسفي ،تفلسف ،تعليم و تربيت
چکيده :در کتاب حاضر ،نويسنده به بررسي انديشهها و آراي فلسفي مرتبط با تعليم و تربيت پرداخته
است .وي مسائل اساسي تعليم و تربيت را با روشي فلسفي مطالعه و بررسي ميکند و مخاطب را با
چرايي و چگونگي تفلسف در اين حوزه آشنا ميکند .همچنين با توجه به تمامي شاخههاي اصلي
فلسفي ،روش استدالل فلسفي در مسائل ،قلمرو تعليم و تربيت در هنر و معنويت را بر خوانندگان
آشکار ميسازد .محتواي هر بخش به شيوهاي دقيق و عميق خواننده را به زمينه و بستر تاريخي مسائل
تعليم و تربيت وارد ميكند و وي را به متن آنها سوق ميدهد و جهتگيريهاي فلسفي تربيتي را
روشن ميسازد .اين کتاب براي كارشناسان تعليم و تربيت و دانشجويان علوم تربيتي به ويژه تکنولوژي
آموزشي كاربرد دارد.

 . 306شاو ،رون(رن) .فلسفه در كالس درس :پرورش مهارتهاي فكري دانشآموزان و ايجاد
انگيزه در آنان براي يادگيري  .مراد ياري دهنوي  /روحاله حيدري  .تهران :آواي نور 96 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :پرورش مهارتهاي فكري ،آموزش فلسفه ،ضربالمثل ،علوم تربيتي
چکيده :كتاب حاضر به منظور آموزش فلسفه براي كودكان فراهم آمدهاست .كتاب متضمن 15
موضوع يا مضمون كليدي ،از جمله شادي ،مهرباني ،قدرت ،همكاري و ...همراه با داستانهاي كوتاه
اخالقي و پندآموز به عنوان مبنايي براي بحثهاي فلسفي است .پس از هر داستان ،سؤالهايي تأمل
برانگيز دربارهي موضوع آن داستان درج شده است كه بحث و گفتوگو دربارهي آنها ،از يك طرف
باعث پرورش مهارتهاي فكري دانشآموزان ميشود و از طرف ديگر ،يك حكمت اخالقي ـ عملي
به آنان ميآموزد .در پايان هر داستان نيز ضربالمثلهايي از فرهنگهاي متفاوت آمدهاند كه به نوعي
با موضوع هر داستان ارتباط دارند .دربارهي هر ضربالمثل هم تعدادي سؤال مطرح شده است.
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 . 307بريجمن ،راجر فرانسيس  .دايرئالمعارف من دربارهي :فناوري  .احسان كاظم /حميدرضا
غالمرضايي  .تهران :محراب قلم 124 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :کتابهاي مرجع -علوم تجربي
کلمات کليدي :فناوري ،انرژي ،موتورها ،گازها ،مايعات ،آموزش علومتجربي
چکيده :دايرئالمعارف حاضر براي مطالعهي کودکان فراهم آمده و شامل هشت مبحث دربارهي
فناوري ،کار کردن با ماشينهاي ساده ،موتورها ،گازها و مايعات ،انرژي ،نور و صدا ،رايانه و اختراعات
بشري در آينده است .مطالب کتاب مختصر و مفيد و به زبان ساده بيان شدهاند و تصويرهاي رنگي
آنها را همراهي ميکنند .در اين کتاب از مخاطبان خواسته ميشود برخي فعاليتهاي علمي را انجام
دهند .خودشان را بيازمايند و يا مطالب مربوط به هر مبحث را در صفحات ديگر کتاب که صفحاتشان
درج شده است ،جستوجو کنند .در پايين صفحات سمت راست سؤال و در پايين صفحات سمت چپ
پاسخ آن درج شده است.

 . 308گيبرت(دوگيبرت) ،فرانسواز  .دايرئالمعارف كوچك من دربارهي :فوتبال  .رويا خوئي  .تهران:
محراب قلم 36 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع -تربيت بدني
کلمات کليدي :فنون بازي ،فوتبال ،قوانين بازي فوتبال ،ورزش ،تربيتبدني
چکيده :كودكان و نوجوانان با مطالعهي اين كتاب و مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن ،با بازي فوتبال،
قوانين بازي ،زمين بازي ،مسابقهي فوتبال ،لباس فوتبال ،نقش بازيكنان ،پاسدادن و گرفتن ،حيلههاي
بازي و ...آشنا ميشوند .در پايان كتاب قهرمانان فوتبال و تيمهاي قهرمان جهان به اختصار معرفي
ميشوند.
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 . 309بهجت ،احمد  .قصهي حيوانات در قرآن براي كودكان :فيل ابرهه  .تهران :ذكر،1390 ،
 12ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :ابرهه ،داستان قرآني ،تربيت ديني
چکيده :داستان کتاب حاضر از قرآن گرفته شده است .کودکان در اين کتاب ميخوانند که ابرهه،
پادشاه حبشه ،به خانهي کعبه لشکر ميکشد ،اما لشکريانش توسط پرندگان از پاي درميآيند و شکست
ميخورند.

 . 310واثقي ،بهروز  .قصههاي سرزمين من (تاريخ ايران باستان) :قربانيان گودال خدايان .
تهران :ابوعطا 32 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :تمدن سومر ،آموزش تاريخ ،زيگورات ،تعليمات اجتماعي
چکيده :مخاطبان با مطالعهي اين كتاب و مشاهدهي تصويرهاي آن ،طي داستاني تخيلي ،ضمن
آگاهي از تاريخ شكلگيري ،آيينها و قوانين،اختراعات ،انواع ربالنوعها ،زيگوارتها ،انواع پوشش و
جنگهاي تمدن سومر ،ميآموزند كه از فرهنگ و اشياي باستاني كشورشان محافظت كنند و آنها را
به راحتي در اختيار بيگانگان قرار ندهند.
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 . 311آكسليد ،كريس  .ماشينهاي بسيار مفيد :قرقرهها  .احسان كاظم  /حميدرضا غالمرضايي .
تهران :نسل نو انديش 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :ماشينهاي ساده ،قرقرهها ،آموزش علوم
چکيده :قرقره يکي از قديميترين ماشينهاي ساده در جهان است که بيش از  2500سال پيش
اختراع شد .پنجمين جلد از مجموعهي «ماشينهاي سادهي بسيار مفيد» حاوي مطالبي ساده و کوتاه
به همراه تصويرهاي رنگي واقعي و بزرگ از قرقره است و شرح ميدهد که قرقره چه کارهايي انجام
ميدهد ،چگونه کار ميکند ،در جرثقيل ،قايق و خودرو چه کاربردي دارد ،و پوليهاي مرتبط به هم
چه فايدهاي دارند.

 . 312شيخي ،مژگان  .قصههاي تصويري از بوستان  .تهران :قدياني 72 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :بوستان ،بازنويسي داستان
چکيده :کتاب حاضر شامل شش داستان به زبان ساده به همراه تصويرهاي رنگي از بوستان سعدي
است که براي کودکان بازنويسي شده است .روباه بيدست و پا ،حاتم طايي و مأمور حاکم ،پادشاه
خركش ،خسيس و سکههايش ،دارا و ندار ،و جوان بخشنده ،عنوانهاي اين داستانها هستند .مخاطبان
با خواندن داستان «روباه بيدست و پا» فرا ميگيرند که مدام کار و تالش کنند و بکوشند در عين
برآوردن نيازهاي خودشان ،به ديگر افراد نيازمند نيز ياري برسانند.
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 . 313شيخي ،مژگان  .قصههاي تصويري از گلستان  .تهران :قدياني 72 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :بازنويسي داستان ،گلستان ،سعدي ،آموزش زبان فارسي
چکيده :کتاب حاضر شامل شش داستان بازنويسي شده به زبان ساده و به صورت تصويري از گلستان
است که براي کودکان نوشته شده است .غالم دريا نديده ،شاهزاده کوتاهقد ،نگهبان جوان،درويش
طمعکار ،گدايي که پادشاه شد ،و سفر دور و دراز ،عنوانهاي اين داستانها هستند .در داستان غالم
دريا نديده ،مخاطبان با غالمي آشنا ميشوند که به همراه پادشاه به سفر دريايي ميرود .اما نگران غرق
شدن است و بيتابي ميکند .تا اينکه پيرمرد کارداني از پادشاه اجازه ميگيرد که غالم را تحت نظر
خود به دريا بيندازد تا ترسش فرو ريزد و با اين تدبير پيرمرد چارهانديش ،غالم آرام ميگيرد.

 . 314حق پرست ،نورا  .قصههاي مسجد  .مشهد :به نشر 24 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :داستان کوتاه ،آموزش ديني ،قصههاي مسجد
چکيده :درجلد اول از مجموعهي حاضر ،چهار داستان کوتاه با موضوعيت مسجد به زبان ساده و به
«مکبر کوچک»
همراه تصويرهاي رنگي آورده شده است« :مسجد ،خانهي خداست!»« ،مثل گل»،
ّ
و «روز جشن» عنوانهاي ا ين داستانها هستند .در داستان روز جشن ،مادر سارا براي او چادر نماز
گلدار و سفيد ميدوزد .چند روز بعد که جشن عبادت آنها در مسجد برگزار ميشود ،خانم مدير به
همهي بچهها هديههايي ميدهد .هديهي سارا يک جانماز مخملي سبز است .سارا از ديدن هديهاش
بسيار خوشحال ميشود و محکم آن را در آغوش ميفشارد .جانماز سارا همرنگ کاشيهاي مسجد و
جانماز مخمل سبز مادربزرگ است.
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 . 315اسدزاده عطاري ،هما  .قصهي باغ ساعت  .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين،
 12 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول و دوم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،آموزش مفهوم ساعت ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در اين کتاب کودکان به شيوهي داستاني با مفهوم ساعت ،عقربهها ،نيمساعت ،يکربع ،دقيقه،
ثانيه و چگونگي تبديل ساعت به دقيقه و دقيقه به ثانيه آشنا ميشوند.

 . 316واثقي ،بهروز  .قصههاي سرزمين من(تاريخ ايران باستان) :قلعهي هفت ديوار  .تهران:
ابوعطا 24 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :تاريخ ايران باستان ،تاريخ مادها ،ديااکو ،آموزش تاريخ ،قضاوت صحيح
چکيده :دومين جلد از سلسله کتابهاي «کاوشگر تاريخ» به داستاني اختصاص دارد دربارهي
سالهاي آغازين شکلگيري تاريخ مادها .ژوسين و ژوپيکان مأموران فضايي هستند که توسط سفينهي
زمان به دورهي مادها پرتاب ميشوند .آنها در اين سفر با دوران حکومت ديااکو ،بنيانگذار نخستين
پادشاهي آرياييتبار در ايران ،اقتصاد ،کشاورزي و رسم و رسوم مردم در دورهي مادها ،شهر هگمتانه ،و
نيز رفتار و منش پادشاه ديااکو آشنا ميشوند .مخاطبان در اين کتاب ،عالوه بر آشنايي با تاريخ باستان،
شيوهي صحيح قضاوت را نيز ميآموزند.
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 . 317برنشتاين ،استن و جن  .خانوادهي خرسها :قهر و آشتي  .سعيدخاكسار  .تهران :موزون،
 32 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،قهر و آشتي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :کودکان با خواندن کتاب حاضر با دو خرس کوچک که با هم خواهر و برادرند آشنا ميشوند.
دو خرس يک روز با هم قهر ميکنند و قهر آنها باعث ميشود که توي خانه و مدرسه به آنها اص ً
ال
خوش نگذرد .تا اينکه خرس خواهر با ديدن مجله خواندن مامان خرسي که آن را سر و ته گرفته
است ،خندهاش ميگيرد و ديگران هم شروع به خنديدن ميکنند .بدين گونه ،جنگ و دعوا و قهر تمام
ميشود و آنها دوباره يکديگر را بغل ميکنند.

 . 318واثقي ،بهروز  .قصههاي سرزمين من (تاريخ ايران باستان) :كابوسي كه فرات را به دو
نيم كرد  .تهران :ابوعطا 32 ،1389 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :تمدن بابل ،حمورابي ،آموزش تاريخ
چکيده :سومين جلد از مجموعهي «قصههاي سرزمين من» شامل داستاني است دربارهي تمدن بابل،
حمورابي ـ پادشاه آن سرزمين ،و قوانين اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و برخي مراسمي كه در تمدن بابل
در زمان حمورابي رايج بود .در اين كتاب سينا و سپهر دو برادر هستند كه توسط مهر زماني كه در دست
دارند ،به تمدن بابل سفر ميكنند و از نزديك با تمدن بابل و پادشاه آنجا آشنا ميشوند .به اين ترتيب،
مخاطبان در ضمن مطالعهي يك داستان تاريخي ميآموزند كه به كمك استعدادها و تواناييهاي خود
ميتوانند خودشان را از مشكالت برهانند.
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 . 319سراجي ،فرهاد  .كاربرد ابزارهاي اينترنتي در آموزش و پژوهش ،راهنماي
استفاده از اينترنت براي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و .تهران :آييژ 160 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،مدير ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :اينترنت ،وب ،ابزارهاي جستوجو ،آموزش به كمك رايانه ،برنامههاي رايانهاي
چکيده :اين كتاب براساس تجارب مؤلف در تدريس دورههاي فناوري اطالعات و تعليم و تربيت
در پنج فصل تنظيم شده است :در فصل اول دربارهي نحوهي تلفيق برنامهي درسي با فناوريهاي
اينترنتي بحث شده است .در چهار فصل بعدي ابزارهاي اينترنتي و كاربردهاي آموزشي و پژوهشي آنها
مطرح شده است .خواننده ميتواند براساس نياز خود هر يك از اين چهار فصل را بهطور جداگانه مطالعه
كند .در واقع ،فصلهاي كتاب (به غير از فصل اول)بهصورت مستمر تدوين شدهاند .به دليل مستقل
بودن فصلها منابع مورد استفاده براي هر فصل در انتهاي آن ارائه شده است.

 . 320چيني ،آرنولد بي  .كاربرد تلويزيون در آموزش  .محرم آقازاده  /علي رﺅوف  .تهران:
آييژ 160 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :تلويزيون و آموزشوپرورش ،علوم تربيتي ،فيلم آموزشي ،مهارتهاي يادگيري
چکيده :امروزه با گسترش فناوريهاي جديد و ورود اين فناوريها به عرصهي آموزش ،ديگر توقعات
و سطح انتظارات معلمان و دانشآموزان از شرايط و موقعيتهاي ياددهي و يادگيري مانند گذشته
نيست .اكثر معلمان بر اين باورند كه با استفاده از چنين رسانههايي ميتوانند محيط آموزشي خود
را متنوع و جذاب كنند .استفاده از فيلمهاي آموزشي هم دربردارندهي امتيازات و فوايدي است .البته
بهكارگيري فيلمهاي آموزشي مهارتهايي را ميطلبد و بهويژه كاربرد آنها در كالس درس به آمادگي
معلم و دانشآموزان نياز دارد .كتاب حاضر در چهار فصل تدوين شده است كه عنوانهاي آنها از اين
قرارند :مهارت فكر كردن ،مهارت گوشدادن و بيان كردن؛ مهارت خواندن و نوشتن؛ مهارت درك
علوم و رياضيات؛ مهارت درك علوم اجتماعي.
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 . 321عابدي ،احمد [...وديگران] .تكنيكهاي افزايش هوش ،دقت ،توجه و حافظهي كودكان:
كارتهاي شناخت :شامل توجه-حافظه-ادراك ديداري و .)1( ...اصفهان :برترين
انديشه1390 ،
قطع :كارت
پايهي تحصيلي :اول و دوم ،معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :بستهي آموزشي ،دقت ديداري ،داستانهاي ديداري ،تشخيص تصوير
چکيده :سومين شماره از بستهي آموزشي شامل سه بسته کارت است و والدين و مربيان با کمک
آنها ميتوانند به تقويت قوهي ادراک و دقت ديداري ،مهارتهاي زباني ،درک مطلب ،مفهومسازي
کالمي ،افزايش قدرت توجه ،ادراک ديداري و تشخيص بخشهاي مجزاي يک شکل از يکديگر در
کودکان پيشدبستاني و ابتدايي خود بپردازند.

 . 322عابدي ،احمد  /شاهميوه ،آرزو  .تكنيكهاي افزايش هوش ،دقت ،توجه و حافظهي كودكان:
كارتهاي شناخت :شامل توجه -حافظه -ادراك ديداري و . .)2( ...اصفهان :برترين
انديشه1390 ،
قطع :كارت
پايهي تحصيلي :اول و دوم ،معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :شباهت ،تفاوت ،سازماندهي ادراکي ،ادراک ديداري ،بستهي آموزشي
چکيده :دومين بسته از کارتهاي آموزشي حاضر شامل سه بسته کارت آموزشي براي کودکان
پيشدبستاني و ابتدايي است .آنها به کمک والدين يا مربي ،با مشاهدهي کارتها ،تفاوتها و
شباهتها را تشخيص ميدهند و با وصل کردن نقاط به يکديگر (کارتهاي فراتريک) ،قوهي ادراک و
بينايياش تقويت ميشود .به کمک کارتهاي ماز نيز به پيشبيني و برنامهريزي ميپردازند.
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 . 323عابدي ،احمد  /شاهميوه ،آرزو  .تكنيكهاي افزايش هوش ،دقت ،توجه و حافظهي كودكان:
كارتهاي شناخت :شامل توجه -حافظه -ادراك ديداري و . .)3( ...اصفهان :برترين
انديشه1390 ،
قطع :كارت
پايهي تحصيلي :اول و دوم ،معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :بستهي آموزشي ،اختالالت يادگيري ،توجه ،حافظه ،ادراک ديداري
چکيده :بستهي آموزشي حاضر در راستاي تقويت مهارتهاي توجه ،حافظه و ادراک ديداري کودکان
پيشدبستاني و ابتدايي فراهم آمده و شامل چهار دسته کارتهاي شناخت با يک عروسک است.
مؤلفان مدعي هستند ،اين بستهي آموزشي در عمل روي کودکان داراي ناتوانيهاي يادگيري (اختالل
خواندن ،نوشتن ،رياضي)و کودکان بيشفعال بهکار گرفته شده و اثربخشي آن تأييد شده است.

 . 324حكيمي،آزاده  .كاردستيهاي خالق  .تهران :منادي تربيت 80 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم ،معلم ،والدين
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :راهنماي آموزش ،مواد باطله ،بازيافت ،كاردستي ،آموزش خالقيت
چکيده :ساخت كاردستي باعث توانايي برنامهريزي ،گسترش ميدان آگاهي ،كسب مهارتهاي عملي،
برطرف كردن نيازهاي شخصي ،درك ارزش كار و زحمت ديگران و فراگيري نحوهي حفظ و نگهداري
اشيا ميشود .مربيان ،معلمان و والدين ميتوانند با مطالعهي اين كتاب و فراهم آوردن مواد مورد
بازيافت ،ساخت انواع كاردستيها را به كودكان بياموزند .در كتاب وسايل مورد نياز معرفي شدهاند و
مراحل ساخت انواع كاردستي آموزش داده ميشود.
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 . 325جاهد ،محمدرضا [...وديگران] .انديشهي خادم :كتاب آموزشي -رياضي سوم دبستان .
اهواز :مهزيار 129 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :سوم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي ،پرسش و پاسخ ،پايهي سوم دبستان ،تمرين طبقهبندي شده ،هندسه
چکيده :کتاب کار حاضر براي درس رياضي دانشآموزان سال سوم ابتدايي فراهم آمده و شامل
آموزش رياضي و تمرينهاي طبقهبندي شده در راستاي مطالب کتاب درسي است .قالب سؤاالت
به صورتهاي جا خالي ،کامل کردني ،رسم کردني ،حل مسئلهي چندگزينهاي ،و ...است .تمرين
عددنويسي ،امتحان تفريق ،تمرينهاي کيلومتر و متر ،تمرين خوب ،مفهوم تقسيم ،تمرينات اندازهگيري
مساحت ،معرفي استوانه و مفهوم کسر برخي موضوعات کتاب حاضر هستند.

 . 326حاج نجف،عبدالمهدي  /زيبايي ،شهال  .انديشهي خادم :كتاب آموزشي -كار رياضي
پنجم دبستان  .اهواز :مهزيار 164 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي ،راهنماي آموزشي ،سؤال و جواب ،كتاب كار ،پايهي پنجم ابتدايي
چکيده:كتاب حاضر براي مطالعهي دانشآموزان پايهي پنجم ابتدايي فراهم آمده و در آن مباحث
رياضي آموزش داده ميشود .در ادامهي هرمبحث سؤاالت مربوط به آن درج شده است .سؤاالت به
صورت تشريحي و چهار جوابي هستند .عددنويسي ،كسرهاي متعارفي ،بخشپذيري ،اعدادمركب،
مساحت ،كسر اعشاري ،ضربكسرها ،احجام و  ...از مباحث كتاباند.
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 . 327زيبايي ،شهال  /مالحي ،زهرا  .انديشهي خادم :كتاب آموزشي -كار رياضي چهارم
دبستان  .اهواز :مهزيار 141 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :چهارم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي ،سؤال و جواب ،پايهي چهارم ابتدايي پرسشهاي طبقهبندي شده
چکيده :كتاب حاضر براي درس رياضي دانشآموزان سال چهارم ابتدايي نوشته شده و حاوي آموزش
مباحث رياضي به همراه پرسشهاي تشريحي و چهار جوابي طبقهبندي شده است.

 . 328عبدي ،پروين  .كتاب امالي كالس اول من (بر اساس معيارهاي ارزشيابي
توصيفي) .تهران :دانش آفرين /رشد انديشه 88 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول ،معلم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :آموزش فارسي ،امال ،راهنماي آموزشي ،تمرين ،بخوانيم و بنويسيم
چکيده :كتاب حاضر براساس كتاب فارسي «بخوانيم و بنويسيم» سال ا ّول ابتدايي طراحي شده و
شامل تمرينهايي به منظور آموزش كلمهسازي و جملهبندي است .اين تمرينها در قالبهاي جدا
كردني ،كامل كردني ،رنگزدني ،وصلكردني ،و ...تدوين شدهاند و در پايان هر درس ،بازخورد توصيفي
آموزگار و جدول ارزشيابي براي والدين آمده است.
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 . 329ابراهيمي ،معصومه [...وديگران] .كتاب جدول پنجم دبستان :شامل  . ...تهران :كانون
فرهنگي آموزش 108 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :عمومي
کلمات کليدي :بازي و سرگرمي ،آزمون و تمرين ،جدول آموزشي ،آموزش علوم ،آموزش رياضي،
پنجم ابتدايي
چکيده :کتاب جدول حاضر براي دانشآموزان سال پنجم ابتدايي نگارش يافته و حاوي تمرينهايي
از درسهاي رياضي ،علوم ،بخوانيم و بنويسيم ،و علوم اجتماعي است .استفاده از جدولهاي آموزشي
نوعي آموزش غيرمستقيم بهوسيلهي بازي و سرگرمي است که دانشآموزان را به اهدافشان نزديک
ميکند .دانشآموزان ميتوانند با جواب دادن به سؤالها و گذاشتن پاسخ آنها در جدول ،جدول را حل
کنند .يا با استفاده از اطالعات گذاشته شده در جدول ،به شيوههاي متفاوت به پاسخ مورد نظر برسند.

 . 330ابراهيمي ،معصومه [...وديگران] .كتاب جدول چهارم دبستان شامل دروس رياضي،
علوم  . ...تهران :كانون فرهنگي آموزش 88 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :چهارم
موضوع درسي :عمومي
کلمات کليدي :چهارم ابتدايي ،آزمون و تمرين ،جدولآموزشي ،بازي و سرگرمي
چکيده :اين کتاب براي مطالعهي دانشآموزان پايهي چهارم ابتدايي تدوين شده و حاوي سؤالهايي
از درسهاي رياضي ،علوم ،بخوانيم و بنويسيم و تعليمات اجتماعي است که پاسخآنها بايد در
جدولهاي متفاوت قرار داده شوند .يا اينکه حروف مندرج در جدول بايد کنار هم چيده شوند تا پاسخها
روشن شوند .جدولهاي طراحي شده به دانشآموزان فرصت ميدهند که از حل مسئله لذت ببرند و
به تجزيه و تحليل مطالب درسي بپردازند .آنها ميتوانند با توجه به رويکرد جديد ارزشيابي توصيفي،
به ارزيابي عملکرد خويش نيز بپردازند.
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 . 331لشكري ،معصومه /داروغكي ،جواد  .كتاب جدول دوم دبستان :شامل  . ...تهران :كانون
فرهنگي آموزش 68 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :دوم
موضوع درسي :عمومي
کلمات کليدي :آموزش ابتدايي ،آزمون و تمرين ،جدول تمرين ،ارزشيابي توصيفي
چکيده :اين کتاب جدول تمرين ،براي دانشآموزان پايهي دوم ابتدايي نوشته شده و شامل تمرينهايي
از درسهاي رياضي ،علوم و بخوانيم و بنويسيم است که بايد در قالب جدولهاي متفاوت پاسخ داده
شوند .به زعم نگارندگان کتاب ،جدولهاي آن به دانشآموزان فرصت ميدهند که از حل مسئله لذت
ببرند و به تجزيه و تحليل مطالب درسي بپردازند و با توجه به رويکرد جديد ارزشيابي توصيفي ،خود
به ارزيابي عملکرد خويش بنشينند.

 . 332ابراهيمي ،معصومه [...وديگران] .كتاب جدول سوم دبستان :شامل  . ...تهران :كانون
فرهنگي آموزش 68 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :سوم
موضوع درسي :عمومي
کلمات کليدي :آزمون و تمرين ،سوم ابتدايي ،بازي و سرگرمي ،جدول آموزشي
چکيده :کتاب حاضر براي دانشآموزان پايهي سوم ابتدايي تهيه شده و حاوي سؤاالتي از درس
رياضي ،علوم ،بخوانيم و بنويسيم و تعليمات اجتماعي است که بايد جواب آنها را در جدولهاي
متفاوت قرار دهند .بهزعم مؤلفان ،جدولهاي طراحي شده به دانشآموزان فرصت ميدهند که از حل
مسئله لذت ببرند و به تجزيه و تحليل مطالب درسي بپردازند آنها ميتوانند با توجه به رويکرد جديد
ارزشيابي توصيفي ،به ارزيابي عملکرد خويش نيز بپردازند .تنوع در ارائهي تکاليف نوين ،يادگيري
عميقتر و آموزش غيرمستقيم ،تقويت مهارت تفکر ،متفاوت بودن طرح سؤال و دادن پاسخ به وسيلهي
جدول ،تکرار و تمرين مطلب درسي و رساندن اطالعات به صورت يکجا به دانشآموزان ،از اهداف
تأليف اين کتاب بوده است.
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 . 333مقبلي مهني ،معصومه  .كتاب كار بخوانيم و بنويسيم پايهي اول  . ...كرمان :خدمات
فرهنگي كرمان 150 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :آموزش فارسي ،خواندن و نوشتن ،مهارتهاي حركتي ،جهتيابي
چکيده :كتاب كار حاضر براي درس «بخوانيم ـ بنويسيم» دانشآموزان سال اول ابتدايي فراهم
آمده و ويژهي دانشآموزان اول ابتدايي عادي و اول ابتدايي با نيازهاي ويژه (هوشپهر طبيعي و
باالتر از طبيعي)است .تمرينات كتاب به منظور باالبردن ادراك بينايي و تقويت مهارتهاي حركتي
و جهتيابي ،به صورت سرگرمي و از ساده به دشوار تنظيم شدهاند .سؤاالت در انواع قالبهاي
رنگكردني ،وصلكردني ،نوشتني ،ادامه دادني ،كاملكردني ،بخشكردني و ...عرضه شدهاند.

 . 334گيتينژاد ،زهرا  .كتاب كار بخوانيم و بنويسيم پنجم دبستان  .تهران :سايه سخن،
 96 ،1390ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :بخوانيم و بنويسيم ،آموزش فارسي ،آزمون ،مهارتهاي نوشتاري
چکيده :كتاب كار حاضر در راستاي كتاب «بخوانيم و بنويسيم» پنجم دبستان فراهم آمده و شامل
فعاليتهايي به منظور تقويت برخي از نكات زباني همچون كلمات مركب ،مترادف ،متضاد ،همخانواده،
و نيز نهاد و گزاره و ...است .جستوجوي كلمهها ،خودت را ارزيابي كن ،سؤاالت چهار گزينهاي به
همراه پاسخنامه ،نمودارهاي « ِون» به منظور تشخيص و توضيح شباهتها و تفاوتها ،و تمرينهايي به
منظور تقويت برخي مهارتهاي نوشتاري ،ديداري و ...از جمله مطالب كتاب حاضر هستند .مصاحبهاي
با دكتر قيصر امينپور مطلب ديگري است كه در كتاب درج شده است.
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 . 335مظلوم شايان ،مهدي  .كتاب كار بستهي مديريت كالسي ،علوم تجربي پنجم
دبستان  .تهران :مرآت دانش 256 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم تجربي ،آزمون و تمرين ،آزمون تيمز ،پايهي پنجم دورهي ابتدايي
چکيده« :کتاب کار» مجموعهاي از فعاليتهاي متنوع و برگرفته از اهداف آموزشي کتاب درسي است
که براي تکميل فرايند يادگيري و تعميق مطالب آموزشي مورد استفاده قرار ميگيرد .کتاب کار حاضر
براي درس علوم دانشآموزان پنجم ابتدايي فراهم آمده و شامل انواع سؤاالت در قالبهاي جاي خالي،
پرسشهاي دوپاسخي ،من چيستم ،جدول ،وصل کردني ،تشريحي ،غلطيابي علمي ،و نيز سؤاالتي
از آزمونهاي بينالمللي  TIMSSبه همراه نکات جالب علمي در حاشيهي صفحات است .ساختمان
مواد ،تغييرات مواد ،ماشينها ،نور و رنگ ،تاريخچهي زمين ،جانداران ساده و دستگاه عصبي از جمله
مباحث کتاب هستند.

 . 336دارابي ،مهرانگيز /مجيري ،نادره  .كتاب كار رياضي :رياضيدان كوچك اول دبستان
شامل تمرينهاي هماهنگ با كتاب درسي  . ...تهران :كانون فرهنگي آموزش،1390 ،
 112ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :كتاب كار ،آموزش رياضي ،تمرين ،آموزش ابتدايي
چکيده :كتاب كار حاضر به همراه سيدي آموزشي آن ،براي درس رياضي دانشآموزان سال اول
ابتدايي ،هماهنگ با كتاب درسي سال  ،1390فراهم آمده و شامل تمرينهايي در قالب رنگكردني،
وصلكردني ،جداكردني ،كاملكردني ،نوشتني و ...است .هدف از انجام اين تمرينها كسب مهارت در
شناخت اختالفها ،الگويابي ،كسب مهارت در شمارش و تركيب دو مجموعه ،تشخيص تعداد اعضاي
يك مجموعه ،مفهوم تقارن ،مقايسهي مجموعهها ،دستهبندي كردن و ...بوده است.
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 . 337رضانيا ،مريم  .كتاب كار نقاشي 40 :تمرين براي پرورش خالقيت كودكان .
تهران :منادي تربيت 100 ،1389 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :هنر
کلمات کليدي :پرورش خالقيت ،نقاشي ،کتاب کار ،آموزش هنر
چکيده :کتاب کار دوزبانهي حاضر (فارسي -انگليسي)بهمنظور پرورش خالقيت کودکان تهيه شده و
داراي  40تمرين نقاشي است .در هر تمرين موضوع ،تاريخ و هدف مشخص شده و در پايين صفحه،
مؤلف مخاطب را راهنمايي کرده است که نقاشي مورد نظر را داخل کادر موجود بکشد .اهدافي که
در اين نقاشيها دنبال ميشوند عبارتاند از :پرورش قدرت تجسم و نوآوري ،ايجاد دقت ،آشنايي با
اشکال هندسي ،پرورش ذهن ،آموزش رنگها ،آشنايي با خانههاي قديمي و آداب و رسوم سنتي و. ...

 . 338داودي ،خسرو  .كتاب كار و تمرين رياضي اول دبستان  .تهران :فائق /مبتكران،
 129 ،1390ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :راهنماي آموزشي ،سؤال و تمرين ،کتاب کار ،آموزش رياضي
چکيده :کتاب کار حاضر براي درس رياضي دانشآموزان پايهي اول ابتدايي نگارش يافته و شامل
فعاليت و تمرين در  25درس است .قسمت فعاليتها در کالس درس و توسط معلم انجام ميشود؛
هرچند که برخي فعاليتها را الزم است دانشآموزان انجام دهند و کامل کنند که با راهنمايي معلم
صورت ميگيرد .در انجام فعاليتها استفاده از وسايلي چون چينه ،مهره ،دکمههاي رنگي و ...پيشنهاد
شده است .تمرينهايي هم براي تثبيت يادگيري در منزل براي دانشآموزان پيشبيني شدهاند که به
کمک اوليا انجام ميشوند .براي قسمتهايي که الزم است دانشآموز تکميل کند و عدد يا عبارتي
بنويسد ،نوع قلم متفاوتي انتخاب شده است تا تشخيص آنها سادهتر شود.
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 . 339وايت هاوس ،پاتريشيا  .فعاليتهاي حيوانات :كدام يكيها ميتوانند بپرند؟  .مجيد عميق .
تهران :قدياني 24 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :اول و دوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :پرواز حيوانات ،عادات و رفتار حيوانات ،آموزش علوم تجربي ،پريدن انسان
چکيده :دومين شماره از مجموعهي «فعاليتهاي حيوانات» شامل مفهوم پريدن ،چگونه پريدن،
پريدن حيوانات كوچك و بزرگ ،نقش پاهاي پرهدار برخي حيوانات در پريدن ،چگونه پريدن حشرات،
پريدن ماشينهاي فنردار ،ربات ،پريدن انسان و ...پرسشهاي كوتاه دربارهي پريدن ،لغتنامه و نمايه،
صفحات پاياني كتاب را به خود اختصاص داده است.

 . 340وايت هاوس ،پاتريشيا  .فعاليتهاي حيوانات :كدام يكيها ميتوانند بدوند؟  .مجيد
عميق  .تهران :قدياني 24 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :اول و دوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :دويدن ،زندگي حيوانات ،آموزش علوم تجربي
چکيده :در چهارمين جلد از مجموعهي «فعاليتهاي حيوانات» كودكان چگونه دويدن برخي
پرندگان ،حيوانات كوچك ،حيوانات بزرگ ،حيوانات سمدار ،انسانها ،و ...به كمك تصويرهاي رنگي
آشنا ميشوند .در پايان كتاب پرسشهايي دربارهي دويدن ،لغتنامه و نمايه درج شده است.
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 . 341وايت هاوس ،پاتريشيا  .فعاليتهاي حيوانات :كدام يكيها ميتوانند بسازند؟  .مجيد
عميق  .تهران :قدياني 24 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :اول و دوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :خانهسازي ،زندگي حيوانات ،عادات و رفتار حيوانات ،النهسازي ،آموزش علوم تجربي
چکيده :در اين كتاب ،كودكان پيشدبستاني و دانشآموزان سالهاي اول و دوم دبستان با مفهوم
ساختن ،النهسازي حيوانات ،حشرات و پرندگان ،و نوع موادي كه در النهسازي از آنها استفاده ميشود،
و نيز مصالح ساختماني و خانهسازي انسانها به زبان ساده و به همراه تصوير آشنا ميشوند .در پايان
كتاب پرسشهاي كوتاه ،لغتنامه و نمايه درج شده است.

 . 342وايت هاوس ،پاتريشيا  .فعاليتهاي حيوانات :كدام يكيها ميتوانند شنا كنند؟  .مجيد
عميق  .تهران :قدياني 24 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :اول و دوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :زندگي حيوانات ،شنا ،عادات و رفتار حيوانات ،آموزش علوم تجربي
چکيده :در يكمين شماره از مجموعهي حاضر ،كودكان پيشدبستاني و دانشآموزان سالهاي اول
و دوم ابتدايي با مفهوم شناكردن ،حيوانات و پرندگان و حشرات شناگر ،اندامهاي حركتي شنا و بالهها،
ماشينهاي شناگر و نيز چگونه شنا كردن انسان آشنا ميشوند .كتاب داراي تصويرهاي رنگي است و
در پايان آن ،پرسشهايي در مورد شنا ،لغتنامه و نمايه درج شده است.
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 . 343اماني ،احمد  .دوستت دارم ايران :كردستان  .تهران :مدرسه 94 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :استان كردستان ،تاريخ و فرهنگ ايران ،آموزش جغرافيا
چکيده :به منظور آشنايي كودكان با استان كردستان ،كتاب حاضر در چهار بخش بهطور مختصر
و مفيد اطالعاتي دربارهي طبيعت ،آب و هوا ،سدها و درياچهها ،جانوران ،آثار تاريخي ،زبان و ادبيات،
ضربالمثلها،موسيقي ،بازيها ،لباس مخصوص زنان و مردان كرد ،آيينها و برخي شاعران و
نويسندگان ،و نيز كشاورزي و دامداري منطقهي كردستان به همراه تصاويري ارائه داده است.

 . 344مارش ،جيمز  .حفظ محيط زيست :كرهي زمين در خطر است  .نيلوفر مهديان  .تهران:
فني ايران 32 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :محيط زيست ،حفاظت از زمين ،انقراض ،باران اسيدي ،اليهي ازون
چکيده :زمين در خطر است .تغييرات اقليمي روز به روز بيشتر ميشوند و مسئلهي گرم شدن زمين
جديتر ميشود .هر روز اخباري دربارهي شکاف اليهي ازون ،بارانهاي اسيدي ،تمام شدن منابع
انرژي ،مشکل زباله ،از ميان رفتن جنگلهاي باراني ،آلودگي دريا ،خاک ،و در معرض انقراض قرار
گرفتن گونههايي از موجودات زنده ميشنويم .مخاطبان با مطالع هيکتاب حاضر با عواملي که کرهزمين
را بهخطر مياندازند و راههايي براي مبارزه با آنها آشنا ميشوند.
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 . 345سيمن ،رزي سوتو  .كشف فصلهاي سال :كشف بهار (بهار محور يادگيري)آموزش
علوم از راه سرگرمي (به روش اكتشافي و مشاركت فعال)براي كودكان  .حسن نصيرنيا .
تهران :مدرسه 59 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم ،فصل بهار ،روش اكتشافي ،راهنماي آموزشي
چکيده :مشاهدهي تغييرات بهار ،همچون رشد گياهان ،وزش باد و حركت ابرها ،توليد رنگينكمان،
آموختن دربارهي جانوران ،كشف بهار از طريق حسها و نيز كشف بهار از طريق هنر ،مطالبي هستند
كه در اين كتاب به «روش اكتشافي» آموزش داده ميشوند .مخاطبان كتاب كودكان ،مربيان و معلمان
پيشدبستاني و دبستاني هستند.

 . 346سيمن ،رزي سوتو  .كشف فصلهاي سال :كشف پاييز (پاييز محور يادگيري)آموزش
علوم از راه سرگرمي (به روش اكتشافي و مشاركت فعال) .حسن نصيرنيا  .تهران :مدرسه،
 51 ،1390ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :راهنماي آموزشي ،فصل پاييز ،آموزش علوم تجربي ،روش اكتشافي
چکيده :پاييز فصلي سرشار از تغيرات است .كودكان در اين كتاب ،از طريق فعاليتهاي عملي،
تغييرات درختان را در فصل پاييز جستوجو ميكنند ،ميوهها و سبزيهايي را كه در پاييز برداشت
شدهاند ،كشف ميكنند ،و مطالبي دربارهي گلها و حشرهها ميآموزند .آموزش مطالب در كتاب به
«روش اكتشافي» است.
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 . 347سيمن ،رزي سوتو  .كشف فصلهاي سال :كشف تابستان (تابستان محور
يادگيري)آموزش علوم از راه سرگرمي (به روش اكتشافي و مشاركت فعال)براي
كودكان  .حسن نصيرنيا  .تهران :مدرسه 55 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :تابستان ،آموزش علوم ،كشف ،راهنماي آموزش
چکيده :در اين كتاب آموزش علوم به روش اكتشافي انجام ميگيرد .روش اكتشافي به شيوهاي از
تدريس و يادگيري گفته ميشود كه كودك براساس راهنماي خاص معلم يا مربي ،مفهوم يا مسئلهاي
را بهطور انفرادي مطالعه و بررسي ميكند و مورد آزمايش قرار ميدهد .نويسنده در اين كتاب به
كودكان كمك ميكند تا برخي تغييرات فصل هيجانانگيز تابستان را كشف كنند ،دربارهي گياهان،
حشرات و جانوران مطالبي بياموزند ،در فعاليتهاي جسمي كه سبب كاربرد بيشتر مهارتهاي حركتي
آنان ميشود ،مشاركت كنند ،و از طريق بهرهگيري از هنر از تابستان لذت ببرند.

 . 348سيمن ،رزي سوتو  .كشف فصلهاي سال :كشف زمستان (زمستان محور يادگيري)
آموزش علوم از راه سرگرمي (به روش اكتشافي و مشاركت فعال)براي كودكان .
حسن نصيرنيا  .تهران :مدرسه 52 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :آموزش علوم ،زمستان ،كشف ،آموزش مهارتها
چکيده :كودكان با مطالعهي اين كتاب و انجام فعاليتهاي آن ميتوانند برخي تغييرات فصل زمستان
را كشف كنند ،اطالعات و دانستههاي خود را با اعضاي خانواده در ميان بگذارند و نحوهي استفاده از
مهارتهايي را كه به تازگي در اين كتاب آموختهاند ،به ديگران نيز بياموزند .در روش اكتشافي ،كودك
براساس راهنمايي خاص معلم يا مربي ،مفهوم يا مسئلهاي را بهطور انفرادي مطالعه و بررسي ميكند
و مورد آزمايش قرار ميدهد .سپس از اطالعات بهدست آمده نتيجه ميگيرد و ميكوشد به استنباط
كلي برسد.
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 . 349شاو ،رن(رون) .زندگي مثبت :كالس آموزش فلسفه :بهبود مهارتهاي تفكر و انگيزهي
يادگيري  .احسان كاظمي و [..ديگران] .تهران :ابوعطا 112 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :آموزش فلسفه ،پرورش مهارتهاي فكري ،ضربالمثل ،علوم تربيتي
چکيده :كتاب حاضر از مجموعه كتابهاي «زندگي مثبت» ،شامل آموزش فلسفه براي كودكان و
نوجوانان است .در كتاب با استفاده از حكايتهاي كوتاه ،شيرين و خواندني ،آموزههاي مهم زندگي به
كودكان منتقل ميشود و در ادامه با استفاده از پرسشهاي كليدي و ضربالمثلهايي از فرهنگهاي
ملل گوناگون ،ذهن كودكان فعال و به چالش كشيده ميشود .مربيان ،معلمان و اوليا نيز مخاطبان
اين كتاب هستند.

 . 350اكبري ،محمد  .كالس خو بيها  .تهران :مدرسه 28 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :داستان ديني ،واقعهي کربال ،آموزش مذهبي
چکيده :در اين کتاب دانشآموزي نو قلم با زباني ساده و صميمي مخاطبان خود را کاروان امام
حسين(ع)همراه ميکند ،به کربال ميبرد و شهادت سيدالشهدا و يارانش را توصيف ميکند.
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 . 351وردريك ،اليزابت  .مهارتهاي اجتماعي در كودكان :كلمهها براي اذيت كردن نيستند!
 .افسانه طباطبائي  .تهران :چكه  /شهر قلم 36 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :مهارتهاي اجتماعي ،ارتباط با ديگران ،واژهآموزي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در اين کتاب کودکان با ارزش و اهميت کلمات و جملهها آشنا ميشوند و در مييابند که براي
داشتن ارتباط خوب و موفق الزم است از کلمات و جملههاي خوب استفاده کنند و کلمههايي را که
موجب آزار ديگران ميشوند ،بهکار نبرند.

 . 352كوالي ،جوي  .سالمت اجتماعي كودكان :كمك به ديگران  .سعيده عاقلتر  .تهران :عروج
انديشه 16 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :ياريگري ،آموزش مهارتهاي زندگي ،همکاري در خانواده ،آموزش کودکان
چکيده :در کتاب حاضر به زبان ساده و با جمالت کوتاه فارسي و انگليسي ،همکاري در خانواده به
کودکان آموزش داده ميشود .آنها ميتوانند در آب دادن باغچه ،جمع کردن برگهاي خشک ،مرتب
کردن تختخواب ،گذاشتن وسايل سرجايشان و ...به پدر و مادرشان در خانه کمک کنند.
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 . 353برنشتاين ،استن و جن  .خانوادهي خرسها :كمك به ديگران  .سعيد خاكسار  .تهران:
موزون 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،کمک به ديگران ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در داستانحاضر کودکان با خانوادهي خرسها آشنا ميشوند .مامانخرسي دنبال راهي
ميگردد تا به تولههايش کمک به ديگران را بياموزد .او به ياد خانم مکگريز پير و بيوه ميافتد که در
نزديکي آنها زندگي ميکند .مامانخرسي کمک به خان م مکگريز را از فروشگاه هنگام خريد شروع
ميکند .بعد تولهها به خانم مک گريز کمک ميکنند تا اتاق زير شيروانياش را مرتب کند .هرچند که
خانم مک گريز پيشنهاد ميکند ،در قبال اين کار به تولهها پول بدهد ،اما مادر خرسي قبول نميکند.
البته آنها ميتوانند از خانم مک گريز هديه قبول کنند.

 . 354دوگيبرت ،فرانسواز  .دايرئالمعارف كوچك من دربارهي :كنار دريا  .رويا خوئي  .تهران:
محراب قلم 36 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
کلمات کليدي :ساحل دريا ،جانوران دريايي ،ايجاد موج ،دريانوردي ،آموزش جغرافيا
چکيده :مخاطبان با مطالعهي اين كتاب به زبان ساده و با مشاهدهي تصاوير رنگي آن ،اطالعات
مختصر و مفيدي دربارهي ساحل ،جزر و مد دريا ،ايجاد امواج ،موجودات دريايي ،ساختمان بدني برخي
موجودات دريايي ،حوضچههاي كوچك آب شور ،تپههاي ماسهاي ،چمن ساحلي ،دريانوردان ،كشتيها،
فانوسهاي دريايي و ...بهدست ميآورند .در پايان كتاب ،برتريهاي برخي از موجودات دريايي نسبت
به ديگر موجودات درج شده است.
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 . 355داييزاده ،مهناز  .كوروش مؤسس حقوق بشر  .تهران :نسل نو انديش 24 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم ،معلم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :کوروش ،داستان تاريخي ،هخامنشيان ،حقوق بشر ،آموزش تاريخ
چکيده :کتاب مصور حاضر ،بهمنظور آشنايي کودکان با کوروش -مؤسس سلسلهي هخامنشيان-
قوم پارس ،تولد و زندگي کوروش ،رفتار کوروش با بزرگان و مغلوبشدگان ،احترام کوروش به اديان
مختلف ،و منشور حقوق بشر که توسط کوروش نوشته شده ،نگارش يافته است .مطالب به شيوهي
داستاني و بهصورت مختصر و موجز ارائه شدهاند.

 . 356وااليي ،علياكبر  .كوه بخشندهي زندگي  .تهران :منادي تربيت 52 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :بازنويسي داستان ،منطقالطير ،عطار نيشابوري ،آموزش فارسي
چکيده« :منطق الطير» عط ّار نيشابوري (شاعر و عارف بزرگ قرن ششم هـ .ق)از جملهي مشهورترين
آثار ادبي و عرفاني زبان فارسي است .بسياري از مفاهيم عالي عرفاني و اخالقي در اين کتاب به شکل
قصه و زبان شعر بيان شدهاند .در کتاب حاضر ،سه داستان از داستانهاي منطقالطير ّ
عطار به نامهاي
«مجاهد»« ،کوه بخشنده» و «قصر زرنگار» به زبان ساده به همراه تصوير براي کودکان بازنويسي
شده است.
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 . 357راستي ،مجيد  .ت مثل تاريخ :كوه سنگي و داريوش بزرگ  .تهران :مدرسه،1390 ،
 24ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :داريوش اول ،كوه سنگي ،بردياي دروغين ،سلسلهي هخامنشيان
چکيده :پدر داريوش ،ويشتاسب ،در زمان كوروش والي سرزمين پارس و در زمان كمبوجيه ،والي
پارت (خراسان)بود .داريوش پس از اينكه به دستور كمبوجيه ،پادشاه دروغين به نام گئومات ُمغ را
از بين برد ،در سال  522پيش از ميالد به پادشاهي رسيد .او در طول  36سال پادشاهي ،كارهاي
بسياري انجام داد .در كتاب حاضر به زبان ساده و داستاني چگونگي به پادشاهي رسيدن داريوش اول،
كشتن بردياي دروغين ،آرام كردن شورشها توسط داريوش ،تسخير بابل و كارهاي ديگر اين پادشاه
هخامنشي به تصوير كشيده شده است .گفتني است سخنان اين پادشاه توسط كندهكاران با قلمهاي
آهنين در كوه سنگي نقش بسته است.

 . 358دوگيبرت ،فرانسواز  .دايرئالمعارف كوچك من دربارهي :كوهستان  .رويا خوئي  .تهران:
محراب قلم 36 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا چهارم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
کلمات کليدي :كوهها ،درختان كوهستان ،كوهنوردي ،حيوانات كوهستان ،آب و هواي كوهستان
چکيده :كودكان با مطالعهي اين دايرئالمعارف كوچك و مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن اطالعاتي
دربارهي كوهها ،درختان كوهستاني ،حيوانات كوهستاني ،هواي كوهستان در فصلهاي گوناگون سال،
بازيهايي كه روي برفهاي كوهستان انجام ميشوند ،كوههاي جهان و ...بهدست ميآورند .در پايان
كتاب توانايي باالي برخي حيوانات نسبت به حيوانات ديگر ذكر شده است.
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 . 359فتاحي ،حسين  .قصههاي تصويري از شاهنامه :كيخسرو  .تهران :قدياني 12 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :شاهنامه ،بازنويسي داستان ،آموزش ادبيات فارسي ،ادبيات کودکان
چکيده :يازدهمين جلد از مجموعهي «قصههاي تصويري از شاهنامه» به بازنويسي داستاني از
شاهنامه به زبان ساده به صورت مصور و رنگي براي کودکان اختصاص دارد .دربارهي کيخسرو ،فرزند
سياوش است که بعد از کشته شدن سياوش ،توسط چوپاني بزرگ ميشود .کيخسرو بعد از مدتي نزد
مادرش فرنگيس برميگردد و به کمک پيران ،جانشين افراسياب ميشود.

 . 360صفاري ،زهرا  .گرامي  .تهران :نسل نو انديش 28 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :شاهنامه ،بازنويسي داستان
چکيده :کتاب حاضر به بازنويسي داستاني از شاهنامهي فردوسي براي كودكان به زبان ساده ،به همراه
تصويرهاي رنگي اختصاص دارد .نبردي که در اين کتاب به تصوير کشيده ،مربوط به زمان پادشاهي
گشتاسب است .در اين زمان که ايرانيان به دين زرتشت تمايل پيدا کرده و آنرا به عنوان دين رسمي
خود پذيرفته بودند ،دو پهلوان از سوي پادشاه توران نزد ايرانيان ميآيند و از آنها ميخواهند که به
دستور شاه ،دست از آيين خود بردارند .ايرانيان مقاومت ميکنند و نبردي سخت بين ايرانيان و تورانيان
در ميگيرد و چند تن از پهلوانان ايراني ،از جمله گرامي -فرزند جاماسپ وزير -نيز کشته ميشود ،اما
سرانجام ايرانيان در اين نبرد به پيروزي ميرسند.

دورهي آموزش ابتدايي 197 14
 . 361حاجبابايي ،مرتضي  .گربهي آرش تپلو  .تهران :ما و شما 12 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :آموزش با شعر ،تغذيهي سالم ،رشد و نمو ،داستان آموزشي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در اين کتاب به زبان شعر و داستان اهميت و ارزش تغذيهي سالم در رشد و نمو کودکان
بررسي ميشود .آنها با گربهي آرش آشنا ميشوند که بسيار سالم است و سعي ميکند غذاهاي سالم
و مقوي بخورد.

 . 362وارينگ ،جف  .گربهي كنجكاو و پرنده :كتابي دربارهي الكتريسيته  .رضوانه سيدعلي .
تهران :مدرسه 32 ،1389 ،ص
قطع :بیاضی
پايهي تحصيلي :سوم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :داستان علمي ،برق ،الكتريسيته ،آموزش علوم تجربي
چکيده :كتاب حاضر به همراه تصويرهاي رنگي به منظور آشنايي كودكان با الكتريسيته ،انتقال
الكتريسيته ،انواع باتري ،سيمهاي برق ،توربينهاي بادي و چگونگي حركت آنها ،و راههاي توليد
الكتريسيته به زبان داستاني نگارش يافته است .در پايان كتاب نمايه درج شده است.
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 . 363واندويل ،آگنس  .دايرئالمعارف كوچك من دربارهي :گرگها  .رويا خوئي  .تهران :محراب
قلم 36 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :دوم تا چهارم
موضوع درسي :كتابهاي مرجع -علوم تجربي
کلمات کليدي :دايرئالمعارف ،زندگي ،گرگها ،آموزش علوم تجربي
چکيده :كودكان با مطالعهي اين كتاب و مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن با رفتارها ،اندامها ،نحوهي
تغذيه ،محل زندگي ،چگونگي شكار ،توليدمثل ،تشكيل خانواده ،انواع و خويشاوندان گرگها آشنا
ميشوند .در پايان كتاب اطالعات مختصري دربارهي سگها و نيز برخي تواناييهاي گرگها درج
شده است.

 . 364پورحسيني ،سيدعلي  .قصههاي حيوانات قراني :گوسفندها و باغ انگور  .تهران :عروج
انديشه 12 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا چهارم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :داستان قرآني ،تربيت ديني ،حضرت داود (ع)
چکيده :داستان کتاب حاضر از قرآن گرفته شده است .کودکان با مطالعهي کتاب حاضر با گلهي
گوسفنداني آشنا ميشوند که يک روز به دليل بيمار شدن چوپانشان ،در طويله را ميشکنند ،به باغ
انگوري وارد ميشوند و درختان انگور را خراب ميکنند .صاحب باغ گوسفندان را به باد کتک ميگيرد
و آنها شکايت خود را نزد حضرت داوود (ع)ميبرند که اينک حاکم شهر است....
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 . 365شيخي ،مژگان  .قصههاي تصويري از كليله و دمنه :الكپشتي در آسمان  .تهران :قدياني،
 12 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :کليله و دمنه ،بازنويسي داستان ،آموزش زبان فارسي ،ادبيات کودکان
چکيده :هشتمين جلد از مجموعهي قصههاي تصويري از کليله و دمنه ،به بازنويسي داستاني از کليله
و دمنه به زبان ساده و به صورت مصور و رنگي براي کودکان اختصاص دارد .مخاطبان با مطالعهي
کتاب حاضر ياد ميگيرند که هيچ کاري را بيموقع انجام ندهند ،چراکه برايشان گرفتاري به بار ميآورد.

 . 366برنشتاين ،استين و جن  .خانوادهي خرسها :ماجراي تكاليف  .سعيد خاكسار  .تهران:
موزون 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :خرس ،داستان ،تکاليف مدرسه
چکيده :کودکان با مطالعهي داستان کتاب حاضر با خرس برادري آشنا ميشوند که تکاليفش را به
خوبي انجام نداده است و از طرف مدرسه نامهاي به ولي او فرستادهاند .اما خرس برادر نامه را به آنها
نشان نداده است تا اين که بوي بد کولهپشتي خرس برادر همه چيز را آشکار ميکند .پدر و مادر سراغ
خرس برادر ميروند و از او ميخواهند که بازي کردن را کنار بگذارد و تکاليفش را انجام دهد .از آن
طرف از ادارهي ماليات هم نامهاي براي پدر ميآيد و از او خواسته ميشود ماليات خود را هر چه سريعتر
بپردازد .در نتيجه ،پدر يک سر ميز و پسر سر ديگر ميز مينشينند و کارهايشان را انجام ميدهند.
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 . 367واندويل ،آگنس .دايرئالمعارف كوچك من دربارهي :ماشينها  .رويا خوئي  .تهران :محراب
قلم 36 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
کلمات کليدي :چرخ ،موتورسيكلت ،دوچرخه ،خودرو ،حملونقل ،آموزش علوم تجربي
چکيده :كودكان با مطالعهي كتاب حاضر و مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن با انواع چرخ ،دوچرخه
و اجزاي سازندهي آن ،لباسهاي مخصوص دوچرخهسواري ،چگونگي راندن دوچرخه و رعايت نكات
ايمني ،موتورسيكلت ،وسايل مخصوص موتورسواران ،اجزاي سازندهي خودرو ،چگونگي راندن خودروها،
انواع خودروها ،نشانههاي راهنمايي ،خودروهاي موجود در شهر ،كاميونهاي باركش و چگونگي ساخت
يك خودروي جديد آشنا ميشوند .در پايان كتاب برخي خودروهايي كه مردم قارههاي گوناگون از آنها
استفاده ميكنند ،معرفي شدهاند.

 . 368كيملن ،لسلي  .بچهها و مهارتهاي زندگي :مامانم هميشه دوستم دارد!  .فراز پندار .
تهران :فني ايران 124 ،1389 ،ص
قطع :بیاضی
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي -رياضي
کلمات کليدي :آموزش اعداد ،داستان آموزشي ،عشق مادر و فرزند ،تعليمات اجتماعي
چکيده :در کتاب حاضر به کمک داستاني کوتاه و محبتآميز ،با شرکت يک بچه سوسمار و مادرش،
کودکان اعداد يک تا بيست را ميآموزند .مث ً
بچه سوسمار با شمردن حالتهاي بچهاش به او
المادر ّ
يادآور ميشود که در چه روزهايي و در چه حالتهايي او را دوست دارد و بدين گونه کودکان با اعداد
آشنا ميشوند.
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 . 369شيخي ،مژگان  .قصههاي تصويري از كليله و دمنه :ماهيخوار حيلهگر ،ماهيهاي
خوشباور  .تهران :قدياني 12 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :کليله و دمنه ،بازنويسي ،داستان ،آموزش زبان فارسي ،ادبيات کودکان
چکيده :نهمين جلد از مجموعهي قصههاي تصويري از «کليله و دمنه» به بازنويسي داستان
مرغماهيخوار از کليله و دمنه اختصاص دارد .مرغ ماهيخواري با حيله و کلک ماهيهاي داخل آبگير
را قانع ميکند که آنها را به آبگير ديگري ببرد .اما به جاي اين كار آنها راميخورد .خرچنگ ،دوست
ماهيها ،سرانجام از حيلهي او باخبر ميشود و مرغ ماهيخوار را از بين ميبرد .در پايان ماهيها به
اين نتيجه ميرسند که نبايد به دشمنانشان اعتماد کنند .متن کتاب با تصويرهاي رنگي همراه است.

 . 370قادر ،سيامك  /برومند ،رضا  /حدادمنش ،هادي  .مجموعه سؤاالت مسابقات رياضي
كانگورو پنجم ابتدايي و اول راهنمايي  . ...تهران :مبتكران /پيشروان 160 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضيات ،مسئله و تمرين ،پنجم ابتدايي و دورهي راهنمايي ،مسابقات
رياضي كانگورو
چکيده :كتاب «مجموعه سؤاالت مسابقات رياضي كانگورو» حاوي  270پرسش مفهومي رياضي با
راهحل تشريحي است كه ميكوشد دانشآموزان سرامد را براي شركت در آزمونهاي ورودي مدارس
برتر و استعدادهاي درخشان آماده كند .هدف اين كتاب كه حاوي سؤاالت و پاسخ تشريحي  9سال
اخير اين مسابقات است ،آشنايي بيشتر دانشآموزان پنجم ابتدايي و دورهي راهنمايي و دبيران رياضي
با اين مسابقه است تا دانشآموزان مستعد و عالقهمند در رقابتي سالم استعداد خود را محك بزنند.
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 . 371قادر ،سيامك  .مجموعه سؤالت مسابقات رياضي كانگورو سوم و چهارم
ابتدايي  . ...تهران :مبتكران /پيشروان 120 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي ،سؤال و جواب ،پرسش مفهومي
چکيده :كتاب حاضر مجموعهي  216پرسش مفهومي رياضي با راه حل تشريحي براي دانشآموزان
پايههاي سوم و چهارم ابتدايي است كه از مسابقات رياضي كانگوروي سالهاي  2002-2010گرفته
شدهاند .اين سؤاالت به منظور آماده سازي دانشآموزان براي شركت در آزمونهاي ورودي مدارس
برتر و استعدادهاي درخشان است.

 . 372هيدن ،مري  /تامپسون ،جف  .مدارس بينالملل :رشد و گسترش  .مجتبي مقصودي .
تهران :عابد 144 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :كارشناس ،مدير ،دانشجويان مراكز تربيت معلم ،معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :مدارس بينالملل ،علوم تربيتي ،مديريت آموزشي ،برنامهريزي آموزشوپرورش
شوپرورش و همهي
چکيده :كتاب حاضر براي مطالعهي مديران حوزهي مديريت ،برنامهريزان آموز 
شوپرورش عالقهمند هستند ،در هفت فصل با اين عنوانها
كساني كه به نحوي به موضوعات آموز 
نگارش يافته است:خاستگاه مدارس بينالملل و مروري بر تاريخچهي آنها؛ برنامهي درسي؛ معرفي
برنامههاي درسي IBو IPC؛ دانشآموزان،معلمان و مديران؛ مديريت؛ رهبري آموزشي و ادارهي
مدارس؛ آيندهي مدارس بينالملل.
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 . 373كوالي ،جوي  .سالمت اجتماعي كودكان :مدرسهي ما  .سعيده عاقلتر  .تهران :عروج انديشه،
 16 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :رفتار در مدرسه ،آموزش کودکان ،انضباط ،تعليمات اجتماعي
چکيده :در کتاب حاضر به زبان ساده و با جمالت کوتاه فارسي و انگليسي ،کودکان ميآموزند انضباط
را در مدرسه رعايت کنند ،مدرسه را پاکيزه نگه دارند ،وسايل را در کتابخانه سرجايشان قرار دهند ،به
معلم خود احترام بگذارند و به ديگران آزار نرسانند.

 . 374كاشف ،ميرمحمد  .مديريت اوقات فراغت و تفريحات سالم  .تهران :مبتكران/
پيشروان 176 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،والدين
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :اوقات فراغت ،تفريحات سالم ،ورزش ،بازي ،جوانان ،بزرگساالن ،سالمندان ،معلوالن
چکيده :اين کتاب داراي ده فصل است .مؤلف آن به مقولهي اوقات فراغت و ايام و ساعات بيکاري
انسانها که با توسعهي صنعت و پيشرفتهاي تکنولوژيک روز به روز افزايش يافته است ،ميپردازد و
نويسنده تالش دارد تا با بررسي اهميت و ضرورت اوقات فراغت در شکلگيري متناسب سبکهاي
زندگي افراد جامعه ،ابعاد گوناگون مديريت و برنامهريزي فعاليتهاي فراغتي ،ورزشي و تفريحات سالم
را مورد بحث و بررسي قرار دهد و زواياي مختلف آن را تا جايي که ميسر است متناسب با سرفصلهاي
پيشبيني شده براي اين مقوله در حيطهي مديريت تربيتبدني و علوم ورزشي بشکافد.
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 . 375هارتني ،اليزابت  .مديريت فشا ر عصبي معلمان  .پريچهر هيرادفر  .تهران :صورتگر،
 214 ،1390ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :فشار رواني معلمان ،علوم تربيتي ،فشار رواني كار ،شيوهي آموزش
چکيده :امروزه شيوههاي آموزشي در كشورهاي مختلف با يكديگر تفاوت فاحش دارند .رايانه و
ابزارهاي مدرن آموزشي از راههاي دور و نزديك نقشي مهم و اساسي در امر آموزش ايفا ميكنند .اما به
تحقيق ثابت شده است كه نقش معلم و حاالت جسمي و رواني او در كالس درس در امر فراگيري و
پيشرفت علمي و رواني دانشآموزان تأثيري بهسزا دارد .در كتاب حاضر ،تعريف بنيادين ،جامع و علمي
«فشار عصبي» و چگونگي ايجاد آن در معلمان و راهكارهاي مؤثر به منظور كاهش اين فشار و هدايت
انرژي معلم به سوي مسيرهاي درست ،منطقي و سازنده بيان شده است.

 . 376حيدري تفرشي ،غالمحسين  /شجاعي ،امين  /مومنين ،رضا  .مديريت مراكز شبانهروزي .
تهران :مدرسه 114 ،1389 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :مدير
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :مدرسهي شبانهروزي ،آموزشوپرورش ايران ،تعليم و تربيت ،نيروي انساني
چکيده :رشد پايدار در زمينهي تعليم و تربيت در نظام جمهوري اسالمي ايران ،منوط به ايجاد
فرصتهاي آموزش براي آحاد ملت است و ترديدي نيست كه مناطق محروم و روستايي و عشايري
جايگاهي خاص دارند .زيرا شرايط سخت جغرافيايي حاكم بر مناطق روستايي و عشايري و مناطق
محروم ،و كمبود نيروي انساني و متخصص ،از عوامل عمدهي تأسيس مدارس شبانهروزي است.
كتاب حاضر ،مديريت مدارس شبانهروزي را در چهار فصل با اين عنوانها بررسي ميكند .1 :فضا
و ساختمان؛  .2نيروي انساني؛  .3ويژگيهاي دانشآموزان؛  .4بهداشت در مدارس شبانهروزي و
خوابگاههايدانشجويي.
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 . 377لولين ،كلر  .مراقب باش! در خانه  .ساناز محمدپور  .تهران :تيمورزاده /طبيب،1390 ،
 36ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :حوادث خانگي ،پيشگيري ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ايمني
چکيده :در کتاب حاضر به وسايل خطرناک خانه همچون چاقو ،پريزهاي برق ،کبريت و وسايل
آشپزي و برقي اشاره شده است و پرسشهايي دربارهي پيامد بازي با اين ابزار خطرناک مطرح ميشود.
کودکان با مطالعهي کتاب با نکات ايمني آشنا ميشوند.

 . 378شيخي ،مژگان  .قصههاي تصويري از كليله و دمنه :مرد جهانگرد ،مار خطخطي  .تهران:
قدياني 12 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :کليله و دمنه ،بازنويسي داستان ،آموزش زبان فارسي ،ادبيات کودکان
چکيده :پنجمين جلد از مجموعهي «قصههاي تصويري از کليله و دمنه» به بازنويسي داستاني از
کليله و دمنه به زبان ساده و بهصورت مصور اختصاص دارد .کودکان در اين کتاب با جهانگردي آشنا
ميشوند که سر راهش حيوانات و مرد زرگري را از چاه نجات ميدهد .همهي حيوانات در همه حال
قدردان کمک جهانگرد هستند ،اما زرگر چنين نيست .او در يک فرصت مناسب جهانگرد را به سياهچال
مياندازد .اما مار که جهانگرد او را هم نجات داده بود ،به سراغ جهانگرد ميآيد و او را نجات ميدهد.
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 . 379مالمحمدي ،مجيد  .قصهي زندگي امام رضا عليهالسالم :مرغابيهاي مهمان  .مشهد:
به نشر 55 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :امام رضا(ع) ،زندگي نامه ،تاريخ نيشابور ،آموزش ديني
چکيده :اين کتاب در قالب  18داستان زندگي امامرضا(ع) ،سيره و روش آن حضرت ،و نيز نحوهي
برخورد مأمون و مأموران او را با آن امام بزرگوار شرح ميدهد .در داستان «آفتاب نيشابور» ،کاروان امام
رضا(ع)از شهر نيشابور ميگذرد و مردمان زيادي به استقبال آن حضرت ميآيند .در اين ميان ،رازي و
ابن اسلم طوسي -دو دانشمند بزرگ شهر نيشابور -نيز به ديدن امام كه در داخل كجاوه بودند ميآيند
و از او ميخواهند که خودش را به آنها نشان دهد .امام پردهي كجاوه را كنار زده و به خواستهي
آنها پاسخ مثبت ميدهد و حديثزيبايي را از پيامبر براي آنها نقل ميکند که درخصوص ضرورت
اطاعت از امامان است.

 . 380برنشتاين ،استين و جن  .خانوادهي خرسها :مشكل در مدرسه  .سعيد خاكسار  .تهران:
موزون 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،آموزش مهارتهاي زندگي ،عقبماندن از ديگران ،ادبيات کودکان
چکيده :در اين کتاب کودکان ميخوانند که برادر خرسي به علت سرماخوردگي در رختخواب مانده
و از درسهايش عقب افتاده است .وقتي که او به مدرسه ميرود ،نميتواند از عهدهي امتحان برآيد .از
طرف ديگر در نبود او ،دوستش ِف ِرديجاي او را در تيم فوتبال گرفته است .اين دو موضوع برادر خرسي
را خيلي ناراحت ميکند .او به دليل ناراحتي به خانهي پدربزرگ ميرود و پدربزرگ به او کمک ميکند
تا مشکالتش را حل کند.
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 . 381كوالي ،جوي  .سالمت رواني كودكان :مشكالت  .سعيده عاقلتر  .تهران :عروج انديشه،
 16 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا چهارم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :قهر و آشتي ،آموزش مهارتهاي زندگي ،حل مسئله
چکيده :کودکان در کتاب حاضر با خواهر و برادري آشنا ميشوند که با هم دعوا کرده و قهرند و هر
کدام از آنها ديگري را مقصر ميداند .اما خواهر بزرگترشان آن دو را با هم آشتي ميدهد .در پايان
که خواهر بزرگ آنها با دوستش اختالف نظر پيدا ميکند ،آن دو او را تشويق ميکنند که با دوستش
حرف بزند.

 . 382نجفي ،الدن  .معلم رياضي پايهي اول دبستان  .تهران :كانون گسترش علوم /مﺅسسه
فرهنگي و انتشاراتي مرجع كنكور 232 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :معلم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضي ،ارزشيابي تحصيلي ،پايهي اول دبستان
چکيده :کتاب حاضر که براي مطالعهي معلمان سال اول ابتدايي به منظور داشتن اطالعات بيشتر
و بهتر دربارهي تدريس رياضي اول دبستان نوشته شده ،شامل چند بخش است؛ از برنامه ي درسي
ملي و دانستنيهايي که يک معلم در زمينهي آن بايد داشته باشد آغاز ميشود و در کنار آن ،در مبحث
راهکارهاي آ موزشي و ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي ،روشهايي از تدريس و ارزشيابي ارائه ميشود.
سپس توضيحاتي دربارهي کليات و مفاهيم عرضه شده در کتاب رياضي پايهي اول آمده است .پس
از آنکه ديدگاههاي کلي در مورد مفاهيم عرضه شده در رياضي پايهي اول ابتدايي مطرح شد و پس
از بررسي 25موضوع درسي ،صفحه به صفحه دربارهي محتواي کتاب نکات مهم ذکر ميشود ،در
انتهاي هرموضوع درسي تا حد امکان بازيها و فعاليت هايي که براي هر قسمت از کتاب رياضي
ضرورت دارند ،بيان شدهاند .طراحي الگوي هدفگذاري و طرح درس روزانه و نيز بيان اهداف آموزشي
و انتظارات در کتاب رياضي پايهي اول ،از جمله مطالب ديگر کتاب هستند.
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 . 383گلنن ،ميچل -واي  .حفظ محيط زيست :معلم سبز :سبز بودن چه آسون  .آرام وحيدي .
تهران :فني ايران 32 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :بازيافت ،داستان آموزشي ،داستان آموزشي ،حفظ محيط زيست ،آموزش علومتجربي
چکيده :خانم معلم سبز و بزرگ کالس دربارهي بازيافت صحبت ميکند .او از جک ميخواهد تا
بازيافت را معني کند .جک همين کار را ميکند ،اما جملهاي کامل نيست .ليلي پاي تخته ميرود و
نام چيزهايي را که ميتوان بازيافت کرد ،روي آن مينويسد .خانم معلم از دامن سبز ش کلي وسايل
بازيافتي توي کالس ميريزد و آنها را روي ميز ميچيند .بدين ترتيب ،بچهها با اهميت و ارزش
بازيافت آشنا ميشوند و ياد ميگيرند که مواد را بازيافت کنند .در پايان کتاب از مخاطبان خواسته شده
است فعاليتهايي در جهت بازيافت انجام دهند.

 . 384برنشتاين ،استن و جن  .خانوادهي خرسها :مقصراونه  .سعيد خاكسار  .تهران :موزون،
 32 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،آموزش مهارتهاي زندگي ،اختالف ،ادبيات کودکان
چکيده :کودکان در اين داستان با خواهر و برادر خرسي آشنا ميشوند که مدام سرهم داد ميکشند و
تقصيرها را به گردن هم مياندازند .مامان از اينوضعيت بسيار خسته شده است ،بنابراين باباخرسي به
کمک مامان ميآيد و با هم اين مشکل را حل ميکنند .به اين ترتيب مخاطبان ميآموزند که بهجاي
داد و فرياد کشيدن و تقصيرها را به گردن هم انداختن ،ميتوانند دست به کار شوند و مشکالت را با
هم حل کنند.
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 . 385پورحسيني ،سيدعلي  .قصههاي حيوانات قراني :مگس دانا  .تهران :عروج انديشه،1390 ،
 12ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا چهارم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :داستان قرآني ،اتحاد ،تربيت ديني
چکيده :در چهارمين شماره از مجموعه قصههاي «حيوانات قرآني» ،کودکان با مگسي آشنا ميشوند
که دوستانش را به اتحاد دعوت ميکند .وقتي که آنها با هم متحد ميشوند ،ميتوانند شير ،روباه و
پلنگ را که در جنگل براي خودشان حکومتي تشکيل دادهاند ،شکست بدهند.

 . 386كوالي ،جوي  .سالمت رواني كودكان :من خانوادهام را دوست دارم  .سعيده عاقلتر .
تهران :عروج انديشه 16 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا چهارم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :خانواده ،عواطف ،آموزش کودکان ،تعليمات اجتماعي
چکيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر که به صورت دو زبانه (فارسي و انگليسي)نوشته شده است،
با مفهوم خانواده و اعضاي آن و روابطي که اعضا با هم دارند ،آشنا ميشوند .مخاطبان درمييابند که
ممکن است در هر خانوادهاي مشکالتي وجود داشته باشد ،اما مشکالت ماندگار نيستند و بعد از مدتي،
مهر و محبت جاي مشکالت را ميگيرد.
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 . 387سيريت ،دان  .حفظ محيط زيست :من دنيا را دوست دارم  .آرام وحيدي  .تهران :فني
ايران 24 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :دوم تا چهارم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :بازيافت ،حفظ محيط زيست ،پرورش خالقيت ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در کتاب حاضر به زبان ساده و به همراه تصويرهاي رنگي به کودکان آموزش داده ميشود
که بهوسيلهي کاشت گياه و يا بازيافت مواد ،از محيط زيست محافظت کنند .بازيافت صحيح مواد به
رشد خالقيت کودکان کمک ميکند و موجب نجات محيط زيست ميشود.

 . 388كوالي ،جوي  .سالمت جسمي كودكان :من منحصر به فردم  .سعيده عاقلتر  .تهران:
عروج انديشه 16 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،سالمتي کودکان ،کتاب دوزبانه ،آموزش مهارت زندگي ،منحصر
به فرد بودن
چکيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر در مييابند که شخصيت و وجود آنها خاص و منحصر به
فرد است .هر کدام از انسانهاي ديگر نيز خاص و منحصر به فردند .آنها با خواندن کتاب ميفهمند
که بايد به ديگران احترام بگذارند و مراقب بدن خودشان باشند .نگذارند شخص غريبهاي بدن آنها را
لمس کند و در اين مورد از بزرگتر خودشان کمک بگيرند .متن کتاب به صورت دو زبانه (فارسي -
انگليسي)و با جمالت ساده و کوتاه نوشته شده است.
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 . 389كوالي ،جوي  .سالمت رواني كودكان :من مي ترسم  .سعيده عاقلتر  .تهران :عروج انديشه،
 16 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول و دوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :تاريكي ،ترس ،آموزش مهارتهاي زندگي ،كتاب دوزبانه
چکيده :كودكان با مطالعهي متن دو زبانهي كتاب حاضر(فارسي و انگليسي)با كودكي آشنا ميشوند
كه از تاريكي ،عنكبوت و  ...ميترسد .معلمش به او يادآور ميشود كه ترس خيلي جاها خوب است و
باعث ميشود انسان از خودش مراقبت بكند ،اما ترس از برخي چيزها جالب نيست و انسان با كمي
فكر ميتواند آنها را كنار بگذارد .در كتاب از جمالت كوتاه و ساده و زباني شيرين استفاده شده است.

 . 390نادري ،ناصر  .من نماز را دوست دارم :آموزش شيرين نماز به كودكان  .تهران :ذكر،
 32 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :نماز ،وضو ،راهنماي آموزش ،آموزش ديني
چکيده :با خواندن کتاب حاضر ،کودکان با علت نماز خواندن ،نياز انسان به نماز ،چگونگي وضو
گرفتن ،نحوهي تيمم کردن ،لباس و مکان نمازگزار ،و در ادامه ،با اذان و اقامه و متن نماز آشنا ميشوند.
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 . 391اورنگ ،طوبا  .من و آينهي زشت  .تهران :مﺅسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين،1389 ،
 16ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،اعتماد به نفس ،دوستيابي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در اين کتاب کودکان با دختري آشنا ميشوند که بهنظر خودش بسيار زشت است و به اين
دليل نميتواند با کسي ارتباط برقرار کند .او از اين وضع بسيار ناراحت است .تا اينکه دختري زشتتر
از او به مدرسه ميآيد که خيلي خوشاخالق است و رفتار بسيار خوبي دارد .اين موضوع او را به فکر
مياندازد تا بيشتر دربارهي خودش فکر کند .سرانجام آرام آرام با دوست شدن با آن شاگرد تازهوارد،
اعتماد به نفسش باال ميرود.

 . 392رامشيني ،فرشته  .داستانهاي پروين اعتصامي :مورچه و حضرت سليمان  .تهران :آبشن،
 12 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :سوم و چهارم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،بازنويسي شعر ،پروين اعتصامي
چکيده :کتاب حاضر حاوي داستاني است که از يکي از شعرهاي پروين اعتصامي اقتباس شده و به
نثر و به زبان ساده براي کودکان نگارش يافته است .کودکان در اين داستان با مورچهاي آشنا ميشوند
که بسيار زحمتکش است و در زمان حضرت سليمان (ع)زندگي ميکند .وقتي که مورچه با حضرت
سليمان مالقات ميکند ،حضرت از او ميخواهد اين همه زحمت نکشد ،چرا که در زمان پادشاهي او
همه در آسايش به سر ميبرند .اما مورچه در جواب ميگويد که ترجيح ميدهد خودش بکوشد و به
دارايي خودش قناعت کند.
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 . 393رامشيني ،فرشته  .داستان هاي پروين اعتصامي :مورچه و فيل  .تهران :آبشن12 ،1390 ،
ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :دوم و سوم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،بازنويسي شعر ،پروين اعتصامي ،غرور
چکيده :کتاب حاضر داستاني است که از اشعار پروين اعتصامي اقتباس شده و به زبان ساده و به نثر
براي کودکان بازنويسي شده است .مخاطبان در اين داستان با مورچهاي آشنا ميشوند که سخت کار
ميکند و عرق ميريزد .تا اين که روزي فيلي را ميبيند که با غرور راه ميرود و به مورچهاي که زير
پاي اوست ،اص ً
ال توجهي نميکند .از آن روز به بعد ،مورچه تصميم ميگيرد با بزرگان همنشين شود و
مثل آنها با غرور راه برود و ...اما اين تصميم او خطر له شدن زير پاي فيل را برايش به ارمغان ميآورد.
خوشبختانه دوستانش به کمکش ميآيند و او را نجات ميدهند.

 . 394شيخي ،مژگان  .قصههاي تصويري از كليله و دمنه :موشي كه دختر شد  .تهران :قدياني،
 12 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :کليله و دمنه ،بازنويسي داستان ،آموزش زبان فارسي ،ادبيات کودکان
چکيده :چهارمين جلد از مجموعهي «قصههاي تصويري از کليله و دمنه» به داستان مرد پرهيزگاري
به نام سلمان از کليله و دمنه اختصاص دارد .سلمان در کنار رودخانه بچه موشی مييابد و از خدا
ميخواهد که او را به يک دختربچه تبديل کند .خداوند دعايش را ميپذيرد و بچه موش به دختري
تبديل ميشود .سلمان او را به خانه ميبرد و اينگونه همسرش را خوشحال ميکند .بعد از اين که
دختر به سن ازدواج ميرسد ،پدرش از او ميخواهد که همسري براي خودش انتخاب کند و سرانجام با
جستوجو و انتخاب قويترين عناصر طبيعت ،همچون خورشيد ،باد و کوه ،دختر به اين نتيجه ميرسد
که همسرش بايد موش باشد .از اينرو با دعاي سلمان دختر دوباره به موش تبديل ميشود و با يک
موش ديگر ازدواج ميکند .کتاب مصور و رنگي است.
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 . 395اصالني ،ابراهيم  .موفقيت در درس خواندن با ريبا :ربات يادگيري و برنامهريزي
آموزشي  .تهران :پيشگامان پژوهش مدار 56 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :راهنماي آموزشي ،مطالعه و فراگيري ،برنامهريزي درسي ،علوم تربيتي
چکيده :کتابحاضر شامل نکتهها و اطالعاتي است که به کودکان کمک ميکند مطالب درسي خود
را بهتر ياد بگيرند .در اين کتاب ريبا رباتي است که با شخصيتهاي کتاب وارد گفتوگو ميشود و
نکات الزم در مطالعه را به شکل خيلي ساده و جذاب براي آنها شرح ميدهد.

 . 396ساداتيان،سيداصغر  .مهارتهاي زندگي (براي كودكان)گوشهگيري ،انزوا و
تنهايي انتخاب دوست  . ...تهران :ما و شما 136 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :معلم ،والدين ،مشاور ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :احساسات ،رفتارهاي اجتماعي ،كمرويي ،اختالالت رفتاري ،رشد كودكان
چکيده :يكي از مهمترين اجزاي رشد و تكامل كودكان ،رشد عاطفي و اجتماعي آنهاست؛ اينكه
كودك دريابد چگونه با ديگران رابطهي دوستي برقرار كند ،چگونه نظر و احساس خود را به درستي ابراز
كند ،چگونه ديگران را بفهمد و چگونه از حق و حقوق خود دفاع كند و به حق و حقوق و حريم ديگران
تجاوز نكند .در كتاب حاضر به زبان ساده سعي شده است ،راهكارهايي عملي به منظور اصالح كمرويي
و گوشهگيري ارائه شود .ماهيت احساسات و عواطف ،تفاوت كمرويي با خجالت ،شرم ،حيا و ،...عوامل
و موقعيتهاي بهوجود آورنده يا برانگيزانندهي خجالت و شرم ،نحوهي برخورد با كمرويي ،خجالت و،...
ويژگيهاي تكاملي كودكان  6تا  12ساله ،و فنون و راهبردهاي اصلي در آموزش مهارتهاي اجتماعي
از جمله مباحث كتاب حاضر هستند.
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 . 397توزنده جاني ،جعفر  .ت مثل تاريخ :مهرداد اول  .تهران :مدرسه 36 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :مهرداد اول ،پارتها ،تاريخ ايران باستان ،آموزش تاريخ
چکيده :كار بزرگ مهرداد اين بود كه توانست حكومتي كوچك را به يك امپراتوري بزرگ تبديل
كند و بار ديگر خاطرهي شاهان هخامنشي را كه بر بخش بزرگي از دنيا حكومت ميكردند ،زنده
سازد .مخاطبان در كتاب حاضر به شكل داستاني در قسمت اول با دختر مهرداد اول و ازدواج او با
دمتريوس ،پادشاه سلوكي و در بخش دوم ،با زندگي مهرداد اول ـ يكي از پادشاهان پارتي ـ و تالشها،
لشكركشيها و جنگهاي وي به منظور منسجمكردن ايران آشنا ميشوند.

 . 398عزيزيان ،سعيد  /صالحي اصفهاني ،سهيال  .ميانبرهاي تربيتي (ويژهي پدران و
مادران) . .تهران :كالج برتر 108 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :والدين
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :رفتار والدين ،خواستههاي فرزندان ،روانشناسي ،تعليم و تربيت
چکيده :كتاب حاضر براي مطالعهي والدين به دوزبان فارسي و انگليسي تدوين شده و شامل نيازها
و خواستههاي كودكان از والدينشان است .جمالت به صورت كوتاه و موجز نوشته شدهاند و مؤلفان
كوشيدهاند در اين كتاب احساسات كودكان انعكاس يابد .براي نمونه در كتاب ميخوانيم« :خدا كند
مامان و بابا بيش از حد نگران من نباشند تا با آرامش بيشتري تكليفم را انجام دهم ...خدا كند مامان
و بابا مرا به خاطر خودم دوست داشته باشند ،نه به خاطر نمرهام!  ...خدا كند مامان و بابا از من چيزي
غير از آنچه كه هستم ،نسازند!»
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 . 399رحيمينژاد ،ويدا  .ميخواهم بنويسم از جمله به پاراگراف  .تهران :رهنما،1390 ،
 108ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :فن نگارش ،انشا ،آموزش ادبيات فارسي ،بسط پاراگراف
چکيده :نگارنده در کتاب حاضر سعي دارد دانشآموزان و دانشجويان را ابتدا با اجزاي متفاوت يک
پاراگراف آشنا کند و سپس نحوهي نگارش انواع پاراگراف و چگونگي بسط پاراگراف را به يک انشا
يا مقالهي طوالني آموزش دهد .پاراگراف،فهرستبندي،انواع پاراگراف ،شيوههاي بسط پاراگراف ،و از
پاراگراف تا مقاله ،عنوانهاي پنج فصل کتاب هستند.

 . 400وردريك،اليزابت  .مهارتهاي اجتماعي در كودكان :ميكروبها براي پخش كردن
نيستند!  .افسانه طباطبائي  .تهران :چكه  /شهر قلم 36 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :ميکروبها ،انتقال بيماري ،مهارتهاي اجتماعي ،آموزش علوم تجربي
چکيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر با ميکروبها و مکانهاي زندگي آنها آشنا ميشوند.
بهعالوه درمييابند که براي سالم ماندن بايد دستان خود را هميشه تميز نگه دارند تا ميکروبها آنها
را بيمار نکنند.
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 . 401خليلي ،سپيده  .داستان هاي امام علي عليهالسالم :ميهمان پيامبر  .تهران :منادي تربيت،
 28 ،1390ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :ديني
کلمات کليدي :داستان ديني ،امام علي(ع) ،پيامبر اسالم ،زندگينامه
چکيده :مخاطبان با مطالعهي اين كتاب و مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن ،با چگونگي تولد امام
علي(ع) ،خانوادهي ابوطالب ،برخي بزرگان اين خاندان و چگونگي انس و الفت علي(ع)با پيامبر
اسالم(ص)آشنا ميشوند.

 . 402واثقي ،بهروز  .قصههاي سرزمين من(تاريخ ايران باستان) :نجات كوروش  .تهران :ابوعطا،
 24 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :كودكي كوروش ،داستان تاريخي ،توانمندي هخامنشيان
چکيده :پنجمين شماره از سلسله كتابهاي «كاوشگر تاريخ» به شرح زندگي كوروش ـ مؤسس
سلسلهي هخامنشي ـ اختصاص دارد .كودكان ضمن مطالعهي داستان كتاب حاضر ،در كنار آشنا شدن
با زندگي كوروش ،پدر و مادرش ،و روياهايي كه پدربزرگش ديده است ،توانايي خواندن خود را باال
ميبرند و ياد ميگيرند كه به تواناييهاي خود و ديگران توجه كنند .چرا كه همين تواناييها ميتوانند
آنها را در برخي موارد بحراني نجات دهند.
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 . 403بوشان ،جورج  .نظريهي برنامهي درسي  .محرم آقازاده  .تهران :آييژ 200 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،مدير ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :نظريهپردازي ،طرح برنامهي درسي،انديشهورزي ،برنامهي درسي
چکيده :كتاب نظريهي برنامهي درسي ،خواننده را در نه فصل به انديشيدن دربارهي برنامهي درسي
دعوت ميكند .در فصل اول :نظريهي برنامهي درسي به مثابهي مسئلهاي آموزشي مورد بحث قرار
ميگيرد .فصلهاي دوم تا پنجم كتاب به نظريهپردازي؛ نظريهي آموزشوپرورش؛ نظريهي برنامهي
درسي و ارزش در نظريهي برنامهي درسي ميپردازد .در فصل ششم طرح برنامهي درسي؛ و در فصل
هفتم مهندسي برنامهي درسي به بحث گذاشته شده است .به دنبال اين مباحث ،دو دغدغهي اصلي
كه امروز هم اعتبار انديشهورزي دارند ،يعني برنامهي درسي به مثابهي يك رشتهي مطالعاتي و تدوين
يك نظريهي برنامهي درسي پيشرو نهاده شدهاند.

 . 404حسيني ،افضلالسادات  .پرورش خالقيت در كودكان ()5-11ج :1نقاشيهاي خالق .
تهران :مهاجر 28 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول تا پنجم ،معلم
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :خالقيت ،نقاشي ،استفاده از اشيا ،آموزش كودكان
چکيده :در اولين جلد از مجموعهي حاضر ،كودكان با شخصيتي به نام جرقه آشنا ميشوند كه با
استفاده از خطهاي ساده ،گرد ،سهگوش ،چهارگوش ،جورواجور ،تخمه ،كشمش ،خردهتراشهاي مداد
و ...نقاشيهاي قشنگ و جالبي ميكشد .آنها با مشاهدهي نقاشيها ميتوانند از جرقه الگوبرداري
كنند و نقاشيهاي ديگري بكشند.
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 . 405شيخي ،مژگان  .قصههاي تصويري از گلستان :نگهبان جوان  .تهران :قدياني،1390 ،
 12ص
قطع :خشتی
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :بازنويسي حکايت گلستان ،داستان آموزنده ،آموزش ادبيات فارسي
چکيده :کتاب «نگهبان جوان» حاوي داستاني است بازنويسي شده به زبان ساده به همراه تصويرهاي
رنگي از «گلستان» سعدي .کودکان در اين داستان با بازرگاني جوان و تازه کار آشنا ميشوند که قصد
سفر دارد ،اما به دليل خطرناک بودن راهها دنبال نگهبان ميگردد .يکي از دوستانش جواني قوي هيکل
و نيرومند را با او همراه ميکند ،جوان قوي هيکل که بسيار ناز پرورده و بيتجربه است ،از نيرويش
براي برداشتن سنگها و کندن درختان استفاده ميکند ،ولي هنگام حملهي دزدان صحنه را خالي
ميکند و بازرگان را تنها ميگذارد.

 . 406مجدفر ،مرتضي  /آقاجاني ،زري  .نوآوري در يادگيري با تكاليف درسي خالق،
راهنمايي براي آموزگاران ،پدران و مادران  .تهران :امرود 84 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :معلم ،والدين
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :تكاليف درسي ،راهنماي آموزشي
چکيده :هفتمين شماره از مجموعهي حاضر كه براي مطالعهي آموزگاران ،پدران و مادران فراهم آمده،
شامل راهكارها و نكاتي به منظور انجام تكاليف درسي دانشآموزان و غلبه بر مشكالت در اين زمينه
به همراه آشنايي با  18راهبرد مؤثر در زمينهي انجام تكاليف درسي است .قابل ذكر است ترجمهي
اين كتاب با ويژگيهاي نظام آموزشي ايران تطبيق داده شده و مؤلف سعي كرده با در نظر داشتن
مطالب اصلي كتاب كه به قلم نانسي پائولو نگاشته شده است ،تحولي در كتاب حاضر به وجود آورد كه
راهكارهاي آن براي مخاطبان ايراني نيز ناآشنا نباشند.
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 . 407كاواشيما ،ريوتا  .ورزش ذهن به همين سادگي  .ارشاد عظيمي  .تهران :بين المللي گاج،
 184 ،1390ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :دوم تا پنجم ،والدين ،مدير ،مشاور ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :تمرين ذهن ،ورزش ،تقويت كاركرد مغز ،پرورشخالقيت ،مهارتهاي حافظه
چکيده :مغز نيز مانند ديگر اندامها فعاليت دارد و به وسيلهي مويرگها از خون تغذيه ميكند .پس
ورزش منظم ذهني در بهبود فعاليت و خونرساني بهتر به آن مؤثر است .كتاب حاضر براي مطالعهي
كساني نوشته شده است كه ميخواهند خالقيت ،مهارتهاي حافظه ،مهارتهاي اجتماعي و برقراري
ارتباط خود را باال ببرند واز كاهش تواناييهاي ذهن در اثر باالرفتن سن جلوگيري كنند .در كتاب
تمرينهايي درج شده كه مخاطبان ميتوانند آنها را طي  60روز و 12هفته انجام دهند و به اهداف
مذكور دست يابند .به زعم نگارنده فقط با روزي چند دقيقه وقت گذاشتن و انجام ورزشهاي ذكر شده
در كتاب ميتوان به نتايج مطلوب رسيد.

 . 408برنشتاين ،استين و جن  .خانوادهي خرسها :ولخرجي  .سعيد خاكسار  .تهران :موزون،
 32 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،ولخرجي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در کتاب حاضر کودکان در قالب داستان خرسها با مفهوم ولخرجي و پسانداز پول آشنا
ميشوند .خواهر و برادر خرسي ولخرج هستند و مامان و باباخرسي براي اينکه به آنها بفهمانند
پول براي چه کاري است ،آنها را وادار ميکنند تا خودشان کار کنند و پول در بياورند .بعد که مقدار
پولهايشان خيلي زياد ميشود ،آنها به بانک ميروند و پولشان را پسانداز ميکنند تا هنگام نياز آن
را خرج کنند.
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 . 409خانيان ،جمشيد  .دوستت دارم ايران :هرمزگان  .تهران :مدرسه 72 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :استان هرمزگان ،تاريخ و فرهنگ ايران ،آموزش جغرافيا
چکيده :مخاطبان با مطالعهي اين كتاب و مشاهدهي تصاوير رنگي آن ،به زبان ساده طي چهار بخش
دربارهي طبيعت ،كوهها ،آب و هوا ،درختان ،ماهيها ،رودها و چشمههاي هرمزگان ،تاريخ اين سرزمين
پيش از اسالم و بعد از آن ،بناهاي تاريخي ،فرهنگ ،زبان و ادبيات ،قصهها و مثلها ،پوشاك ،غذاها،
بازيها ،آداب و رسوم ،ساختمان و معماري سنتي هرمزگان ،و همچنين ،صنايع دستي و محصوالت
كشاورزي اين استان اطالعات مختصر و مفيدي بهدست ميآورند.

 . 410برنشتاين ،استن و جن  .خانوادهي خرسها :هله هوله  .سعيدخاكسار  .تهران :موزون،
 32 ،1390ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،غذاي سالم ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادبيات کودکان
چکيده :در کتاب حاضر داستان بچه خرسهايي آمده است که خيلي هله هوله ميخورند و هر روز در
حال چاق شدن هستند .مامان خرسي وقتي متوجهي اين موضوع ميشود ،سعي ميکند هله هولهها
را از جلوي دست بچه خرسها بردارد و توي فريزر بگذارد .بعد با هم به فروشگاه ميروند و غذاهاي
سالم و مقوي ميخرند که براي بدن مفيد باشد .وقتي که دکتر گريزلي آنها را توي فروشگاه ميبيند،
احساس رضايت ميکند و به آنها گوشزد ميکند که غذاي سالم خيلي بهتر است و آنها تا جايي که
ميتوانند به جاي هله هوله بايد غذاهاي مقوي و سالم بخورند.
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 . 411برنشتاين ،استين و جن  .خانوادهي خرسها :همسايههاي جديد  .سعيد خاكسار  .تهران:
موزون 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،همسايهها ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادبيات کودکان
چکيده :کودکان در اين کتاب با همسايهي جديد خانوادهي خرسها آشنا ميشوند .خانهي مقابل
خانهي خرسها فروخته شده و حاال آنها نميدانند چه کسي قرار است به آن خانه اسبابکشي کند.
آنها منتظر ميمانند تا اينکه يک روز خانوادهي پاندا به آنجا اسبابکشي ميکنند .خواهر و برادر
خرسي به ديدن آنها ميروند و مامان و باباي خرسي هم با يک شيشه عسل به همسايههاي جديد
خوشامد ميگويند .مامان خرسي به مناسبتآمدن همسايهي جديد يک مهماني تدارک ميبيند و خانم
پاندا بهترين غذايي را که بلد است ،براي آنها ميپزد.

 . 412جهانبخش ،زهرا  .بازيهاي تقويت خالقيت كودكان :همه ميتونن خالق باشن . 1
مشهد :به نشر 36 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول و دوم ،معلم ،والدين
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :پرورش خالقيت ،بازي و فعاليت ،بازي آموزشي ،علوم تربيتي
چکيده :کتاب حاضر بهمنظور پرورش اعتماد به نفس و خالقيت ،تقويت ارتباط بين فردي ،ايجاد
خودآگاهي و تأمين آزادي عمل تدوين شده و شامل بازيهايي زماندار است .مخاطبان ميتوانند با
انجام اين بازيها به همراه والدين ،به اهداف مذکور دست يابند .نوشتن ادامهي داستان ،کامل کردن
جملههاي ناقص ،رنگآميزي نقاشي ،درج راهحلهاي احتمالي ،ترکيب اجزا و عناصر ،پيشنهاد راههاي
جديد ،تجسم دروني يا قابليتتجسم اجزاي داخلي اشيا و درون پديدهها ،نقاشي کردن حدسيات و ...از
فعاليتهاي اين کتاب محسوب ميشوند.
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 . 413جهانبخش ،زهرا  .بازيهاي تقويت خالقيت كودكان :همه ميتونن خالق باشن . 2
مشهد :به نشر 36 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :دوم و سوم ،معلم ،والدين
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :بازي ،خالقيت ،سرگرمي کودکان ،راهنماي آموزش ،کنترل خشم ،خوب ديدن
چکيده :در اين کتاب به منظور باال بردن خالقيت ،برقراري ارتباط ميان فردي ،کنترل خشم ،درک
متقابل ،رسيدن به خودآگاهي ،بازي و شادي ،خوب ديدن ،الهام گرفتن از طبيعت و ...بازيهايي ارائه
شدهاند و با تعيين زمان از کودکان خواسته شده است آنها را انجام دهند.

 . 414جهانبخش ،زهرا  .بازيهاي تقويت خالقيت كودكان :همه ميتونن خالق باشن . 3
مشهد :به نشر 36 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :سوم و چهارم ،معلم ،والدين
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :پرورش ،خالقيت ،بازي و فعاليت ،بازي آموزشي ،علومتربيتي
چکيده :هدف از تأليف کتاب حاضر آموزش تفکر خالق ،داستانسرايي ،همکاري و دوستي ،تجزيه
و تحليل مشکل و جستوجوي راهحل ،خيالپردازي و خلق موقعيتهاي تازه و ...است که به شکل
بازيهاي زماندار براي کودکان ،با توجه به نيازها و عالقههايشان تهيه شده است تا به همراه والدين
آنها را انجام دهند و به خالقيت دست يابند .مرغابيها و الکپشت ،شير مغرور و خرگوش باهوش،
اتاق بههم ريخته ،صورتکها و ...عنوانهاي برخي بازيهاي اين کتاب هستند.
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 . 415جهانبخش ،زهرا  .بازيهاي تقويت خالقيت كودكان :همه ميتونن خالق باشن . 4
مشهد :به نشر 36 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :سوم و چهارم ،معلم ،والدين
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :پرورش خالقيت ،بازي و فعاليت ،بازي آموزشي ،علوم تربيتي
چکيده :در اين جلد از مجموعهي حاضر که بهمنظور پرورش خالقيت کودکان تدوين شده است،
مخاطب ميتواند به کمک والدين خود بازي کند و در پايان جايزه بگيرد .بازيها و فعاليتها زماندار
هستند و سبب ميشوند کودک به ايدهپردازي بديههگويي ،داستانسرايي ،خيالپردازي ،تجزيه و تحليل
مشکل ،مديريت زمان و ...دست بزند.

 . 416جهانبخش ،زهرا  .بازيهاي تقويت خالقيت كودكان :همه ميتونن خالق باشن . 5
مشهد :به نشر 36 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم ،معلم ،والدين
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :فعاليت و بازي ،پرورش خالقيت ،علوم تربيتي
چکيده :کتاب حاضر که بهمنظور پرورش خالقيت در کودکان نگارش يافته ،شامل بازيها و
فعاليتهايي است که به مخاطبان کمک ميکند .خالقيت خود را پرورش دهند .در طراحي تمرينها
که مبتني بر عالقهها و انگيزههاي کودکان هستند ،نيازهاي آنها نيز در نظر گرفته شدهاند .کودکان
با انجام اين بازيهاي زماندار به همراه والدين ،ياد ميگيرند که ايدههاي نو بدهند ،بين اجزا و
اشياي غيرمربوط ،ارتباط ايجاد کنند ،جزئيات را به موضوع اضافه و آن را کامل کنند ،با شوخطبعي،
موقعيتطنزآميز بهوجود آورند ،و در نهايت بتوانند خالق باشند.
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 . 417جهانبخش ،زهرا  .بازيهاي تقويت خالقيت كودكان :همه ميتونن خالق باشن . 6
مشهد :به نشر 36 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم ،معلم ،والدين
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :بازيهاي آموزشي ،پرورش خالقيت ،فعاليت و بازي ،علوم تربيتي
چکيده :ششمين جلد از مجموعهي حاضر دربردارندهي بازيها و فعاليتهايي است که به همراه
جدول زماني ارائه شدهاند .کودکان با انجام اين فعاليتها به همراه والدين خود به اهدافي از اين دست
نائل ميشوند :تفکر منطقي ،خودآگاهي ،همدلي ،درک متقابل ،تمرکز ،درک آزادي و. ...

 . 418جهانبخش؛ زهرا  .بازيهاي تقويت خالقيت كودكان :همه ميتونن خالق باشن . 7
مشهد :به نشر 36 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :پنجم ،معلم ،والدين
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :خالقيت ،بازي و سرگرمي ،پرورش استعداد ،علوم تربيتي
چکيده :در هفتمين جلد از مجموعهي حاضر ،بازيهايي به همراه جدول زماني و چگونگي اجراي
آنها مطرح شدهاند که به کودکان کمک ميکنند خالقيت کالمي ،هوش زباني ،درک هنري ،تفکر
نقاد ،هوش فضايي ،زيبابيني ،درک متقابل و درک ارزشهاي انساني آنها باال برود .بهزعم نگارنده،
مخاطبان با اجراي اين بازيها و فعاليتها اعتماد به نفس بيشتري کسب خواهند کرد ،دقت و تمرکز
آنها باال خواهد رفت ،چند بازي گروهي ياد خواهند گرفت ،و مهارتهاي ارتباطي بهدست خواهند آورد.
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 . 419يغمور ،محمدرضا  /حسينيان كاشاني ،محمد رضا  .هوش و خالقيت رياضي و پژوهش
(پنجم ابتدايي) . .تهران :بين المللي گاج 156 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :پنجم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضيات ،آزمون و تمرين ،پرورش خالقيت ،پنجم ابتدايي
چکيده :بهزعم مؤلفان ،کتاب حاضر اولين کتاب هدفمند در زمينهي آموزش هوش و خالقيت رياضي
است و براي تدريس به صورت فوق برنامه ،يا بهعنوان درس هوش و خالقيت ،رياضي تکميلي يا در
برخي از جلسات رياضي ،بسيار سودمند است .معلمان ميتوانند از تمرينها ،معماها و سؤاالت اين کتاب
بهمنظور ايجاد عالقه و انگيزه در دانشآموزان ،و رشد تواناييهاي ذهني هرچه بيشتر آنان استفاده کنند.
کتاب در  18فصل تدوين شده و مخاطبان آن بيشتر دانشآموزان سال پنجم ابتدايي هستند .مطالعهي
کتاب حاضر قدرت استدالل ،حل مسئله و استعداد رياضي دانشآموز را رشد ميدهد و او را براي شرکت
در آزمونهاي ورودي مدارس آماده ميکند.

 . 420هوبارد ،ران  .ياد بگي ر كهچطو ر ياد بگيري  .تينا فالحتينوين  /سعيد صيادلو  .تهران:
ايران بان 224 ،1389 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم ،معلم
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :فناوري مطالعه ،موانع يادگيري ،اصول يادگيري،آموزش كودكان
چکيده :در كتاب حاضر اصول اساسي فناوري مطالعه در سطح درك كودكان ارائه ميشود .مفاهيم
مندرج در كتاب منطبق با تحقيقات نويسنده در زمينهي آموزش و يافتههاي او درخصوص پديدههاي
رواني مانع يادگيري ،نمودهاي فيزيولوژيك ناشي از اين موانع و راهحلهاي ويژهاي براي هر يك از
آنهاست .كتاب در شش فصل فراهم آمده و در پايان كتاب ،توضيحاتي دربارهي هر كدام از فصلها
و اهدافي كه در آنها دنبال ميشود ،ارائه شده است.
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 . 421شايپرو ،الرنس  .ياد بگيريم بشنويم ياد بگيريم توجه كنيم  .ليال شريفي  .تهران:
انديشه معاصر 142 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم ،والدين
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :همدلي ،راهنماي آموزشي ،خويشتنداري ،فعاليتهاي فوق برنامه
چکيده :در اين کتاب  39فعاليت جالب و ساده براي کمک به کودکان در جهت کنترل رفتار ،همدلي با
ديگران ،درک اهميت مشارکت در کارها و رشد کنترل عاطفي درج شده است .والدين ميتوانند مطالب
را مطالعه کنند و کودکان را با مهارتهاي عاطفي ،اجتماعي و رفتاري آشنا سازند .شنيدن حرفهاي
ديگران ،درک زبان بدن ،درک احساسات ديگران ،کمک به ديگران ،تعيين اهداف مثبت ،مزيت صبر،
سازگار شدن ،تبعيت از قوانين و ...برخي از فعاليتهاي درج شده در کتاب هستند.

 . 422نجات تيموري،عباس  .ياوران انرژي  .تهران :عباس نجات تيموري 60 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :دوم تا پنجم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،برق ،مصرف بهينه ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :کتاب حاضر به منظور تبيين چگونگي بهرهگيري درست از انرژي نوشته شده است .کودکان
با مسافر کوچولويي در يک سيارهي ديگر آشنا ميشوند که مردمانش به دليل استفادههاي نادرست از
امکانات آن ،از بين رفتهاند .او هر روز با تلسکوپي به زمين نگاه ميکند و متوجه ميشود که اگر مردم
سيارهي زمين جلوي نادرست مصرف کردن انرژي را نگيرند ،زمين نيز از بين خواهد رفت .به همين
دليل تصميم ميگيرد به زمين بيايد و مردم را آگاه کند.
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 . 423حسيني ،افضلالسادات  .پرورش خالقيت در كودكان ()5-11ج :2يك جور ديگر نگاه كن .
تهران :مهاجر 24 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول تا پنجم ،معلم
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :پرورش خالقيت ،استفاده از اشيا ،بازيافت ،آموزش كودكان ،نگاه تازه به اشيا
چکيده :در دومين جلد از مجموعهي حاضر ،كودكان با ساختن كاردستي از اشيا ،استفاده از اشيا در
كارهاي ديگر ،استفاده از اشياي دورانداختني و ساختن چيزهاي ديگر ،دادن راهكارهاي جديد به منظور
استفاده از اشياي دورريختني ،نقاشيكردن و ...خالقيت خود را باال ميبرند .در اين كتاب به كودكان
آموزش داده ميشود كه به اشياي اطراف خود طور ديگري نگاه كنند و از آنها استفادههاي جديدي
بهعمل آورند.

 . 424حسيني ،افضلالسادات  .پرورش خالقيت در كودكان ()5-11ج :4يك عالمه فكرهاي
تازه ،يك عالمه كارهاي تازه  .تهران :مهاجر 28 ،1390 ،ص
قطع :رحلي
پايهي تحصيلي :اول تا پنجم ،معلم
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :پرورش خالقيت ،فكرهاي تازه ،آموزش كودكان
چکيده :در چهارمين جلد از مجموعهي حاضر ،كودكان با كمك ربطدادن وسايل و اشيا به هم،
يافتن خانهي جديد براي گلها ،يافتن گلهاي باغچه روي لباسها ،راه انداختن يك جشنواره از
وسايل چندكاره ،كشيدن نقاشي از وسايل چندكاره ،فكر كردن و نوشتن چيزهايي كه در اطراف خود
ميبينند ،درست كردن لباس از پوست ميوهها ،اختراع خط رمزي ،كامل كردن نقاشيها ،نوشتن قصه
و ...خالقيت خود را باال ميبرند.
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 . 425برنشتاين ،استن و جن  .خانوادهي خرسها :يك هفته پيش مامان بزرگ  .سعيد خاكسار .
تهران :موزون 32 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :داستان آموزشي ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادبيات کودکان ،پيشداوري
چکيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر با داستان خانوادهي خرسها آشنا ميشوند .مامان و
باباخرسي تصميم گرفتهاند به يک ماه عسل دوم بروند ،از اينرو خواهر و برادر خرسي يک هفتهاي را
بايد پيش مادربزرگ و پدربزرگ بمانند .آنها اولش خيلي موافق رفتن به خانهي مادربزرگ نيستند ،اما
بعد که به آنجا ميروند ،خيلي به آنها خوش ميگذرد .وقتي پدر و مادرشان از سفر برميگردند ،آنها
به پدر و مادرشان پيشنهاد ميکنند که به ماه عسل سوم هم بروند.

 . 426شيخي ،مژگان  10 .قصهي تصويري از كليله و دمنه  .تهران :قدياني 120 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :بازنويسي ،کليله و دمنه ،داستان آموزنده ،ادبيات کودکان ،آموزش زبان فارسي
چکيده :مجموعهي حاضر شامل  10قصهي بازنويسي شدهي کليله و دمنه به زبان ساده و آسان به
همراه تصويرهاي رنگي براي کودکان است .قصههاي اين کتاب در جلدهاي جداگانه نيز منتشر شدهاند.
«خانم کالغه و مار سياه»« ،درختي که حرف ميزد»« ،چشمهاي که مال ماه بود»« ،موشي که دختر
شد» و «مرد جهانگرد ،مار خطخطي» عنوانهاي برخي داستانهاي اين کتاب هستند .در داستان خانم
کالغه و مار سياه ،کودکان با کالغي آشنا ميشوند که ماري جوجههاي تازه از تخم درآمده ي او را
طعمهي خود قرار ميدهد .کالغ به کمک دوستش شغال ميتواند آخرين جوجهاش را نجات دهد.
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 . 427ليدر ،اندي  90 .نكتهي آموزشي براي تدريس جغرافي  .آزيتا ارشادي  .تهران:
قدياني 136 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :معلم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :آموزش جغرافيا ،راهنماي آموزشي ،تعليمات اجتماعي ،نکتهي آموزشي
چکيده :بهمنظور يادگيري بهتر درس جغرافيا ،اين کتاب با  90نکتهي آموزشي در  11بخش نگارش
يافته است .مخاطبان کتاب ،معلمان دپارتمانهاي جغرافيا و يا علوم اجتماعي در مدارس و حتي
دانشگاهها هستند .عنوانهاي برخي نکات کتاب از اين قرارند :بهروز شدن معلمان و والدين در ارتباط
با جغرافيا؛ جغرافيا در رويدادهاي بحثبرانگيز؛ نمايش درس به کمک اساليد؛ تصويرهاي کارتوني؛
پازل؛ ترتيببندي با نمودارهاي آب و هوايي؛ استفاده از نقشههاي ذهني؛ گزارشهاي کتبي به سبک
روزنامهاي؛ استفاده از نقشههاي جغرافيايي؛ کمک گرفتن از شرکتهاي تجاري؛ سفرهاي علمي.

 . 428مورفي ،جوليا  100 .نكتهي آموزشي براي تدريس تاريخ  .نازيال بهمني  .تهران:
قدياني 160 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :معلم
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
کلمات کليدي :نکتههاي آموزشي ،تدريس تاريخ ،علوم تربيتي
چکيده :اين کتاب حاوي  100نکتهي آموزشي براي تدريس تاريخ است و در  13بخش نگارش يافته
است .عنوانهاي برخي بخشهاي کتاب از اين قرارند :ارتباط تاريخ با زندگي روزمره؛ فعاليتهاي
آغازگر درس؛ درک توالي زمان؛ فعاليتهاي مکتوب؛ فعاليتهاي نمايش؛ استفاده از فناوري اطالعات
و ارتباطات؛ استفاده از منابع آغازگر؛ خالق بودن؛ بازيهاي تاريخي؛ فعاليتگردش در پيرامون و خارج
از مدرسه.
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 . 429آرچر ،شارون  100 .نكتهي آموزشي براي تدريس علوم  .مهشيد عراقچي  .تهران:
قدياني 192 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :معلم
موضوع درسي :علوم تجربي
کلمات کليدي :نکتهي آموزشي ،تدريس علوم ،فعاليت و سرگرمي ،آزمايش
چکيده :کتاب حاضر براي مطالعهي معلمان علوم در  16بخش فراهم آمده و حاوي  100نکتهي
آموزشي در زمينهي تدريس علوم است .نظرات کلي در زمينهي ايجاد محيط آموزشي جالب و سالم
و نيز توصيههايي دربارهي تهيه و کاربرد بعضي از منابع الهامبخش براي دانشآموزان در بخش اول
آمده است .تعدادي از فعاليتهاي جالب براي شروع کالس در بخش دوم معرفي شدهاند .نکتههايي
براي معلمان و دانشآموزان بهمنظور ايجاد بحثهاي مؤثر مربوط به بخش سوم است .در بخش
چهارم ،راهکارهايي بهمنظور کمکردن تنش دانشآموزان در بخش عملي علوم ارائه شدهاند .معرفي
و انجام آزمايشهايي بهمنظور مهيج شدن علوم در بخش پنجم آمده است .سه بخش بعدي اين
کتاب دربردارندهي فعاليتهايي در زمينهي زيستشناسي ،شيمي و فيزيک است .تحقيقات علمي،
فعاليتهاي عمومي ،فعاليتهاي جالب بهعنوان تکليف منزل ،روشهاي مرور ،استفاده از ،ICT
کمکردن بار تصحيح و نمرهگذاري برگهها ،علوم در دنياي بيرون و آزمايشهاي عجيب ،موضوعهاي
بخشهاي ديگر کتاب هستند.
 . 430بوكت ،استيون  100 .نكتهي آموزشي براي تدريس مهارتهاي تفكر  .محمود
معافي  .تهران :قدياني 192 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :معلم
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :مهارتهاي تفکر ،آموزش مهارتهاي زندگي ،توانايي درک و فهم
چکيده :جوهرهي رويکرد مهارتهاي تفکر در آموزش و پرورش در اين است که ما تواناييهاي
فراگيرندگان را بهگونهاي افزايش دهيم که آنها بتوانند به درک و فهم و کار بيشتر و مؤثرتر ،در ارتباط
با آنچه در درون مغز ما روي ميدهد ،توجه بيشتري از خود نشان دهند .تفکر با همهي ابعادش در
صورتي ميتواند رشد بيشتري پيدا کند که دانشآموزان با جعبهابزار ذهني شگفتانگيز خود آشنا شوند
و آن را راحتتر بهکار گيرند .کتاب حاضر شامل يک سلسله پيشنهادها ،فنون و راهبردهايي است که به
مخاطبان کمک ميکند در بهرهگيري از مهارتهاي فکري ،توانايي بيشتري کسب کنند.
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 . 431مرادطلب هزاوه ،محمدرضا 100 .گام با تيزهوشان ادبيات فارسي پنجم ابتدايي .
تهران :مبتكران /پيشروان 332 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :پنجم ،معلم
موضوع درسي :زبان آموزي
کلمات کليدي :آموزش ادبيات فارسي ،راهنماي آموزش ،پرسش و پاسخ ،دستور زبان
چکيده :کتابحاضر براي مطالعهي دانشاموزان پنجم ابتدايي تدوين شده و شامل  100گام دررابطه با
دستور زبان فارسي به همراه  1000پرسش چهارگزينهاي با پاسخ تشريحي و شرح آرايههاي ادبي است.

 . 432بيد گرابر ،برند  101 .بازي براي آموزش مهارتهاي زندگي مخصوص كودكان
براي كودكان رده سني  9تا  15سال  .امير جهانيان نجفآبادي  .اصفهان :كياراد،1390 ،
 216ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم ،معلم ،والدين
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
کلمات کليدي :بازي ،مهارتهاي زندگي ،خالقيت ،سرگرمي ،آموزش کودکان
چکيده :فعاليتي که به خاطر خودش  -يا جذابيت آن  -انجام شود« ،بازي» ناميده ميشود .بازي
لذتبردن از انجام يک فعاليت است .در انجام بازي ،به دست آوردن روحيهي مبارزه براي بقا در وهلهي
دوم مورد بررسي قرار ميگيرد .در کتاب حاضر 101 ،بازي معرفي و وسايل مورد نياز ،اهداف و چگونگي
انجام آنها ارائه شده است تا به کودکان  9 - 15ساله برخي مهارتهاي زندگي آموزش داده شود.
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 . 433بارتل ،آليسون  101 .بازي فكري و  65معما براي كودكان 6تا 10سال  .امير
جهانيان نجفآبادي  .اصفهان :كياراد /بصائر /شهيد حسين فهميده 176 ،1389 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :اول تا چهارم ،معلم ،والدين ،مشاور ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
کلمات کليدي :بازي ،سرگرمي ،معما ،آموزش کودکان
چکيده :بازي کردن بزرگساالن با کودکان کاري لذتبخش است و موجب آرامش دو طرف
ميشود .يکي از روشهايي که ميتوان از طريق آن موجب رشد فکري کودکان شد و به آنان
آموزشهاي اثربخش داد ،بازي و تمرين است .در اين کتاب  101بازي و معما آمده است که باعث
باال رفتن صميميت بين کودکان و تقويت فکر آنان ميشوند .مخاطبان کتاب والدين ،مربيان ،معلمان،
متخصصان و دانشجويان روانشناسي هستند.

 . 434آلرتن ،مايك  122 .نكتهي آموزشي براي تدريس رياضيات  .شهرناز بخشعليزاده
 .تهران :قدياني 192 ،1390 ،ص
قطع :رقعي
پايهي تحصيلي :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
موضوع درسي :رياضي
کلمات کليدي :آموزش رياضيات ،نكتههاي آموزشي ،معماي عددي
چکيده :كتاب حاضر براي مطالعهي معلمان و دانشجويان رياضي تدوين شده و شامل  122نكتهي
آموزشي براي تدريس رياضي است كه در هفت بخش با اين عنوانها نگارش يافته است :چند معماي
عددي؛ چند معما براي درگيركردن دانشآموزان با اعداد ،جبر و نمودارها؛ چند معما براي ورزيده شدن
و شكل گرفتن دانشآموزان؛ چند معما براي سنجش دانشآموزان شما؛ تعدادي كفپوش و كلي قوهي
تخيل؛ چند ايدهي غولآسا براي كالس درس؛ چند نكته براي شكوفايي دادهپردازان.

 234فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 435مجدفر ،مرتضي و [..ديگران] 222 .نكته براي پدران و مادران :راهنمايي براي
يادگيري اثربخش ،آموزش و آزمونهاي فرزندان  .تهران :امرود 108 ،1389 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :والدين
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :راهنماي آموزشي ،يادگيري اثربخش ،امتحانات ،تكليف درسي ،پيشرفت تحصيلي
چکيده :كتاب حاضر به والدين كمك ميكند راهنما و همراه خوبي براي فرزندانشان در يادگيري
اثربخش و پيشرفت تحصيلي باشند .آنها با مطالعهي اين كتاب ،ضمن آشنايي با جنبههاي گوناگون
مسائل تحصيلي ،به دركي درست و واقعبينانه از آنچه بايد انجام دهند ،دست مييابند .كتاب در 12
فصل با مباحثي از اين قبيل شكل گرفته است :اصول ،مباني و جنبههاي كلي راهنمايي فرزندان؛ انجام
تكاليف درسي و مسائلي دربارهي مديريت زمان و برنامهريزي؛ نكاتي دربارهي امتحانات؛ تغذيهي
دانشآموزان؛ نكتههايي دربارهي ايام تابستان؛ يافتههاي پژوهشي.

 . 436مجدفر ،مرتضي و [..ديگران] 222 .نكتهي كاربردي براي آشنايي پدران و مادران
با ويژگيهاي آموزش در يايهي اول ابتدايي  .تهران :امرود 156 ،1390 ،ص
قطع :خشتي
پايهي تحصيلي :والدين
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :آموزش قبل از مدرسه،مسائل و نكتهها ،راهنماي آموزش ،روانشناسي رشد
چکيده :كتاب حاضر با هدف ايجاد آمادگي و آشنا كردن والدين با مسائل كودكان كالس اولي در 15
فصل فراهم آمده است .فصل اول حاوي چكيدهاي از روانشناسي رشد كودك  6ساله است .فصلهاي
دوم ،سوم و چهارم به آمادگيها و اقدامات اوليهي والدين قبل از شروع مدرسه اختصاص دارد .فصل
پنجم نكتههايي دربارهي جشن شكوفهها ارائه ميكند .در فصلهاي شش ،هفت و هشت به موارد
متنوعي از مسائل آموزش پرداخته شده است .فصلهاي نهم ،دهم و يازدهم مشكالت و اختالالت رايج
اين دوره را بيان ميكنند .بقيهي فصلها شامل نكاتي با اهميت براي والدين هستند.
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 365 . -. 437فعاليت و سرگرمي :براي دبستانيها  .فائزه شكري  .تهران :قدياني،1390 ،
 368ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
موضوع درسي :عمومي
کلمات کليدي :معما ،رنگآميزي ،سرگرمي ،مسئله ،يادگيري
چکيده :روانشناسان بر اين باورند كه وقتي آموزش همراه با معما ،رنگآميزي ،جدول و روشهاي
سرگرمكننده باشد ،كودكان اشتياق بيشتري براي يادگيري از خود نشان ميدهند .كتاب حاضر شامل
 365معما ،تصوير براي رنگآميزي ،نقطهچين و جدول ،مخصوص كودكان دبستاني است .براي اين
كه كودكان از درستي جواب معماها اطمينان حاصل كنند ،در پايان كتاب جواب همهي سرگرميها،
معماها و مسئلهها آمده است.

 . 438براون ،سالي  500 .نكته براي معلمان  .سعيد خاكسار  .تهران :موزون 176 ،1390 ،ص
قطع :وزيري
پايهي تحصيلي :معلم
موضوع درسي :علوم تربيتي
کلمات کليدي :مديريت كالس ،تدريس مؤثر ،برنامهريزي و ارزشيابي ،حمايت از يادگيري ،علوم
تربيتي
چکيده :كتاب حاضر حاوي نكات و راهنماييهايي است كه طي ساليان متمادي توسط آموزگاران
مجرب جمعآوري شدهاند 52 .مجموعهي ده نكتهاي در كتاب وجود دارد كه هر يك از آنها به
گونهاي برنامهريزي شده كه به خودي خود نسبت ًا كامل است .اين مجموعهها تحت شش عنوان اصلي
آورده شدهاند :روشهاي تدريس مؤثر و مديريت كالس؛ برنامهريزي و ارزشيابي؛ استفادهي درست از
منابع علمي و آموزشي؛ حمايت از يادگيري دانشآموزان؛ ارائهي حمايتهاي فردي و معنوي؛ همكار
مفيد بودن .دستهبندي مطالب به اين ترتيب به مخاطبان كمك ميكند كه هنگام ورق زدن كتاب،
جذابترين قسمتهاي آن را انتخاب و مطالعه كنند.
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تابستانهي پنجم ابتدايي 093
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شجاع 098
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حشرات :كاملترين مجموعه دربارهي مخلوقات خداوند
مهربان 146
حملهي سارگون خونخوار 147
حيات وحش ايران 148
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خسيس و سكههايش 156
خطر آلودگي 157
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كتاب كار بستهي مديريت كالسي ،علوم تجربي پنجم دبستان 335
كتاب كار رياضي :رياضيدان كوچك اول دبستان شامل
تمرينهاي هماهنگ با كتاب درسي 336 ...
كتاب كار نقاشي 40 :تمرين براي پرورش خالقيت كودكان 337
كتاب كار و تمرين رياضي اول دبستان 338
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راهنمايي 370 ...
مجموعه سؤالت مسابقات رياضي كانگورو سوم و چهارم
ابتدايي 371 ...
مدارس بينالملل :رشد و گسترش 372
مدرسهي ما 373
مديريت اوقات فراغت و تفريحات سالم 374
مديريت فشار عصبي معلمان 375
مديريت مراكز شبانهروزي 376
مراقب باش! در خانه 377
مرد جهانگرد ،مار خطخطي 378
مرغابيهاي مهمان 379
مشكل در مدرسه 380
مشكالت 381
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معلم رياضي پايهي اول دبستان 382
معلم سبز :سبز بودن چه آسون 383
مقصراونه 384
مگس دانا 385
من خانوادهام را دوست دارم 386
من دنيا را دوست دارم 387
من منحصر به فردم 388
من مي ترسم 389
من نماز را دوست دارم  :آموزش شيرين نماز به كودكان 390
من و آينهي زشت 391
مورچه و حضرت سليمان 392
مورچه و فيل 393
موشي كه دختر شد 394
موفقيت در درس خواندن با ريبا :ربات يادگيري و برنامهريزي
آموزشي 395
مهارتهاي زندگي (براي كودكان)گوشهگيري ،انزوا و تنهايي
انتخاب دوست 396 ...
مهرداد اول 397
ميانبرهاي تربيتي (ويژهي پدران و مادران)398
ميخواهم بنويسم از جمله به پاراگراف 399
ميكروبها براي پخش كردن نيستند! 400
ميهمان پيامبر 401
نجات كوروش 402
نظريهي برنامه درسي 403
نقاشيهاي خالق 404
نگهبان جوان 405
نوآوري در يادگيري با تكاليف درسي خالق ،راهنمايي براي
آموزگاران ،پدران و مادران 406
ورزش ذهن به همين سادگي 407
ولخرجي 408
هرمزگان 409
هله هوله 410

همسايههاي جديد 411
همه ميتونن خالق باشن 412 1
همه ميتونن خالق باشن 413 2
همه ميتونن خالق باشن 414 3
همه ميتونن خالق باشن 415 4
همه ميتونن خالق باشن 416 5
همه ميتونن خالق باشن 417 6
همه ميتونن خالق باشن 418 7
هوش و خالقيت رياضي و پژوهش (پنجم ابتدايي)419
ياد بگي ر كهچطور ياد بگيري 420
ياد بگيريم بشنويم ياد بگيريم توجه كنيم 421
ياوران انرژي 422
يك جور ديگر نگاه كن 423
يك عالمه فكرهاي تازه ،يك عالمه كارهاي تازه 424
يك هفته پيش مامان بزرگ 425
 10قصهي تصويري از كليله و دمنه 426
 90نكتهي آموزشي براي تدريس جغرافي 427
 100نكتهي آموزشي براي تدريس تاريخ 428
 100نكتهي آموزشي براي تدريس علوم 429
 100نكتهي آموزشي براي تدريس مهارتهاي تفكر 430
100گام با تيزهوشان ادبيات فارسي پنجم ابتدايي 431
 101بازي براي آموزش مهارتهاي زندگي مخصوص كودكان
براي كودكان رده سني  9تا  15سال 432
 101بازي فكري و  65معما براي كودكان 6تا 10سال 433
 122نكت ه ي آموزشي براي تدريس رياضيات 434
 222نكته براي پدران و مادران :راهنمايي براي يادگيري
اثربخش ،آموزش و آزمونهاي فرزندان 435
 222نكتهي كاربردي براي آشنايي پدران و مادران با ويژگيهاي
آموزش در يايهي اول ابتدايي 436
 365فعاليت و سرگرمي :براي دبستانيها 437
 500نكته براي معلمان 438
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پديدآورندگان (مولف و مترجم)
آتشافروز ،ريحانه 182
آتش پور ،سيد حميد 025
آدامز ،سيمون 176
آرچر ،شارون429
آرلون،پنلوپ122
آشناقاسمي ،بنفشه 053
آقاجاني ،زري 406
آقازده ،محرم403 ،320 ،218 ،109 ،108
آكسليد ،كريس311 ،254 ، 204 ،137 ،090 ،051
آگاسي ،مارتين197
آلرتن ،مايك434
ابراهيمزاده ،هادي020
ابراهيمي ،ايلناز098 ،097
ابراهيمي ،معصومه 332 ،330 ،329
ابراهيمي لوبه ،نسرين 220 ،052
احقر ،قدسي 027
احمدي ،احمد 283
احمدي ،پروين279
اديب ،مريم101
ارشادي ،آزيتا427
اژدري ،فرخ 081
اسپليتر ،لورنس جوزف074
استادهاشمي،منيره291
استامپ ،كارولين283

استيل ،فيليپ303
اسدزاده عطاري ،هما315
اسكولز ،كاترين206
اسماعيلي ،مليحه 245
اسمالمن ،كلر064
اسميت ،پني063
اصالني ،ابراهيم395
اكبري ،محمد350
الدر ،ليندا220
الوندي ،حسين 283 ،277 ،122 ،063
اليوت ،جين180
اماني ،احمد343
اميرينيا ،كوروش172 ،039 ،038 ،037 ،036 ،035 ،034
اورنگ ،طوبا391 ،194 ،165 ،144
ايزدي ،سپيده 177 ،176 ،171
ايماني ،حديث 058 ،057
بارتل ،آليسون433
بخشعليزاده ،شهرناز434 ،297
برآبادي ،محمود296 ،040
براون ،سالي438
برجي اصفهاني ،محمد043
برنشتاين ،استين و جن ،080 ،078 ،072 ،049، 032 ،028
،192 ،191 ،188 ،187 ،185 ،162 ،157 ،114 ،110 ،102
،292 ،281 ،271 ،270 ،268 ،244 ،230 ،207 ،200 ،195
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425 ،411 ،410 ،408 ،384 ،380 ،366 ،353 ،317 ،295
برومند ،رضا 370
بريجمن ،راجر فرانسيس 307
بريستو ـ بووي ،دارل 084
بغالني ،مازيار 098 ،097
بمپتن ،كلر 214
بوشان ،جورج403
بوكت ،استيون430
بومون ،اميلي179 ،174 ،031
بهجت ،احمد 309
بهمنزياري ،فرهاد 216
بهمني ،نازيال 428
بيد گرابر ،برند432
بيداريان ،همتا023
بيس ،گرم001
بيضايي ،شادي092
بيگدلي ،شعله 262
بينگام ،كارولين277
پار ،مانا 074
پالمر ،دبورا 057
پالنو كالرك ،ويكي ال 233
پناهي ،پروين 124
پندار ،فراز 368
پورحسيني ،ساينا 060
پورحسيني ،سيدعلي 385 ،364
پوروهاب ،محمود261 ،067
پيج ،جيسون041
پيمون ،ماري -رنه173
تاجيك پير ،عقيل056
تامپسون ،جف372
تايزش ،ساندرا140
تمپلر ،ريچارد212
توراني ،حيدر273 ،189
توزنده جاني ،جعفر397
تيلور ،باربارا301
تيلور ،پيتر218
جانسون ،اسپنسر085
جانسون ،ديويد دبليو262
جانسون ،راجر262
جاونا ،جان186

جاهد ،محمدرضا 325
جعفرزاده ،ناصر 041
جنكينر ،پگيجي 082
جوكار ،زليخا 045
جوواني ،كاويتسل 245
جهانبخش ،زهرا418، 417 ،416 ،415 ،414 ،413 ،412
جهانگيري ،مينا 082
جهانيان نجفآبادي ،امير 433 ،432 ،058، 057
جيحاني ،حميد 059
چارمن ،آندرو182
چوبينه ،مهدي172 ،039 ،038 ،037 ،036 ،035 ،034
چيتساز،محمدعلي016
چيني ،آرنولد بي320
حاج نجف،عبدالمهدي 326
حاجبابايي ،مرتضي 361 ،132 ،042
حاجياسحاق ،سهيال 021
حدادمنش ،هادي 370
حسام ،برديا 239 ،238
حسنبيگي ،ابراهيم 017
حسنزاده ،فرهاد 163
حسيني رباطي ،فاطمه 006
حسيني ،افضلالسادات 424 ،423 ،404 ،219 ،205
حسيني ،مريم 133
حسينيان كاشاني ،محمد رضا419
حق پرست ،نورا314
حقپرست فروحي ،ثريا 283
حكيمي،آزاده324
حيدري ابهري ،غالمرضا154 ،087
حيدري تفرشي ،غالمحسين376
حيدري ،روح اهلل 306
خاكسار ،سعيد ،085 ،084 ،080 ،078 ،072 ،049 ،032 ،028
،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
خاكسار ،مسعود 180
خانجاني ،علي143
خانيان ،جمشيد409
خداورديان ،زهره236
خدمتگذار ،فاطمه 181
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خليلزاده ،مصطفي286 ،285 ،284
خليلي ،سپيده 401 ،214
خوئي ،رويا ،150 ،145 ،134 ،129 ،123 ،065 ،004 ،003
367 ،363 ،358 ،354 ،308 ،299 ،203 ،201 ،193 ،183 ،155
خوشنشين ،شقايق 228
دارابي ،مهرانگيز336
داروغكي ،جواد331
دانشفر ،حسين 204
دانشمند ،مرتضي199
داودي ،خسرو338 ،071 ،070
داهي ،محمد رضا 103 ،054
داييزاده ،مهناز355
دالالندر ،بنوا193
دوبونو ،ادوارد053
دوگيبرت (گيبرت) ،فرانسواز ،354 ،308، 155 ،150 ،145 ،004
358
ديناروند ،حسن278
ذبيحي ،علي 304
رئيسيامجد ،عليرضا237 ،235
رابينسون ،رابرت228
راستي ،مجيد357
راشدي ،سعيد 146
راشدي ،لطيف 146 ،002
راشدي ،محمد رضا 002
رامشيني ،فرشته393 ،392 ،091
رحيمينژاد ،ويدا399
رستگار مقدم ،محمد رضا 168
رضامهجور ،سيامك 140
رضانيا ،مريم337
رضوي ،الهه 081
رضوي ،سميه096 ،095
رنجبران ،فاطمه 074
روشنفكر،محمدجواد276
رﺅوف ،علي 320 ،047
رهگذر ،رضا068
زارعي ،عباس019
زايك ،دينا166
زيبايي ،شهال327 ،326
ژوگال ،سسيل175
ساداتيان،سيداصغر396

ساالري ،حسن 015
سالم ،سودابه061
سالينجر،اميلي231
ستاري جاويد ،عرفان 206
سراجي ،فرهاد319
سرايي ،جاويد 233 ،141
سلطاني ،اقدس096 ،095 ،094 ،093
سورتيجي اوكركايي ،علي اصغر018
سيدعلي ،رضوانه 362
سيدناصري ،فهيمه 089 ،088
سيريت ،دان 387
سيمن ،رزي سوتو348 ،347 ،346 ،345
شاپيرو ،الرنس111
شادمهر ،مائده 170
شارپ ،آن مارگرات074
شاو ،رن(رون) 349 ،306
شاهميوه ،آرزو323 ،322
شايپرو ،الرنس 421
شجاعي ،امين 376
شر ،باربارا 058
شريفي ،ليال 421 ،111
شفيعي ،شهرام 198
شفيعي ،مجيد 266
شكوهي ،مليحه 011 ،010 ،009 ،008 ،007
شكري ،فائزه 437
شمس ،اعظم 237 ،235
شواخي ،عليرضا 305
شهرتاش ،فرزانه 220
شيخي ،مژگان ،190 ،164 ،156 ،153 ،142 ،139 ،131 ،075
،313 ،312، 288 ،275 ،267 ،257 ،240 ،229 ،210 ،196
426 ،405 ،394 ،378 ،369 ،365
شيوكومار ،كي 100
صفاري ،زهرا 360
صالحي اصفهاني ،سهيال 398
صيادلو ،سعيد 420
ضرغاميان ،مهدي 031
طباطبائي ،افسانه 400 ،351 ،197 ،151
طهوري ،مهدي 241
عابدي ،احمد 323 ،322 ،321
عاقلتر ،سعيده ،169 ،160 ،138 ،113 ،086 ،083 ،066 ،030
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،289 ،287 ،282 ،274 ،246 ،243 ،227 ،209 ،202 ،184
389 ،388 ،386 ،381 ،373 ،352
عبدي ،پروين 328
عراقچي ،مهشيد 429
عزيزيان ،سعيد 398
عسگري ،مهناز 179 ،175 ،174 ،173
عظيمي ،ارشاد407
عميق ،مجيد 342 ،341 ،340 ،339 ،300
غالمرضايي ،حميد رضا ،307 ،254 ،208 ،137 ،090 ،051
311
فابر ،آدل 077
فتاحي ،حسين 359 ،264 ،224
فرخمهر ،حسين 242 ،048
فرسايي ،داريوش 126 ،125
فروتني ،علياكبر 026
فرهادي ،گلزار 046
فضلي ،رخسار 136
فالحتينوين،تينا420
قائمي ،فرنگيس 215
قادر ،سيامك 371 ،370 ،252 ،251 ،250، 249 ،248
قبوليدرافشان ،فاطمه 167
قرباني ،عليرضا 013
قرباني ،قربانعلي 069
قورچيان ،نادرقلي 221
كاتبي رضواني ،احسان 178
كاشف ،ميرمحمد 374
كاظم ،احسان311 ،307، 254 ،137 ،090 ،051
كاظمي ،احسان 349 ،025
كاواشيما ،ريوتا 407
كرسول ،جاندبليو 233
كروبي ،هايده 186 ،135 ،055
كريمداديان ،سميه 303 ،182
كريم داديان ،عليرضا 02
كريم داديان ،وحيد 301
كريمي ،عبدالعظيم 014
كلمن ،مارسي 247
كليت ،مري 141
كوالي ،جوي ،184 ،160 ،138 ،113 ،086 ،083 ،066 ،030
،352 ،289 ،287 ،282 ،274 ،246 ،243 ،227 ،209 ،202
389 ،388 ،386 ،381 ،373

كوروساوا ،يوكيكو120 ،119 ،118 ،117 ،116
كواليي ،قدرت اهلل 105
كيامنش ،عليرضا 262 ،233 ،141
كياني ،روحاهلل018
كيملن ،لسلي368
كينگ ،كالين180
گاف ،جكي 182 ،181
گانري ،آنيتا 204 ،172
گانزي ،كريستين167
گراهام ،ايان 177 ،171 ،169
گروه كودك و نوجوان گاج 148
گروه مؤلفين 161
گرينوود ،رزي 302
گلرسن ،روت 011 ،010 ،009 ،008 ،007
گلنن ،ميچل  .واي 383
گيئوره ،ماري .رنه 179 ،174
گيتينژاد ،زهرا 334
النسيا ،ميشل 201 ،183 ،134 ،065
الو ،كري 283
لشكري ،معصومه 331
لولين ،كلر 377 ،170 ،168
ليدر ،اندي 427
مارزينو ،رابرت جي 027
مارش ،جيمز 344
ماهوتي ،مهري 044
مجدفر ،مرتضي 436 ،435 ،406 ،073
مجيري ،نادره336
محبوبي ،مهران 100
محسنپور ،بهرام024
محمد طالبي ،سميه094 ،093
محمدپور ،ساناز 177
محمدي ،حميده 166
محمدي ،فاطمه 041
محمودكاليه ،سهيال 082
محمودي ،نرگس 012
محموديان ،حبيباهلل 234
مرادطلب هزاوه ،محمدرضا 431
مركز فرهنگي آسيا و اقيانوسيه يونسكو 109
مزيناني ،محمدكاظم 260 ،255 ،005
مظاهري ،سمانه 104

دورهي آموزش ابتدايي 249 14
مظلوم شايان ،مهدي 335
معافي ،محمود 430
معتمدي،محمدتقي022
معتمدي ،وحيد 099
معدني ،نادره 290
مقبلي مهني ،معصومه 333
مقصودي ،مجتبي 372
مك گرگور ،سينتيا 081
مالحي ،زهرا 327
مالمحمدي ،مجيد 379 ،225
ملكي ،حسن 265
ملكي ،فاطمه 226
منصف ،فرن 220
مورفي ،جوليا 428
مورگان ،بن 283 ،277
مورگان ،سالي 103 ،054
موسوي ،فاطمه سادات 077
مومنين ،رضا 376
مهدوي ،فرشته106
مهديان ،نيلوفر 344
مير ،جوان 055
ميرزابيگي ،علي 105
ميرزادگان ،مهري 064
ميرشفيعيلنگري ،داود 107
ميكاني ،عباس 159 ،112
مينادر ،جكي 015
مينارد ،كريستوفر 208
ميندن ،سيسيليا 055
نادري ،ناصر390
نايت ،مري جين 135
نجات تيموري ،عباس 422
نجفي ،الدن 382
نجيب ،معصومه 298
نصراصفهاني ،غالمرضا 217
نصيرنيا ،حسن 348 ،347 ،346 ،345
نظيري ،فواد 001

نودينگز ،نل 305
نوروززاده ،رضا 218
نوري ،عالء 071 ،070
نوزرآدان ،مريم 161
نويني ،ژاله 208
نيازي،محسن 019
واثقي ،بهروز ،256 ،253 ،213 ،147 ،128 ،121،115، 076
،318 ،316 ،310 ،294 ،293 ،280 ،269 ،263 ،259 ،258
402
واحد تحقيق و پژوهش مؤسسهي نخبگان دانش پژوه 062
وارتنبرگ ،توماس  .اي 052
وارينگ ،جف 362
واعظي ،منوچهر 215
وااليي ،علياكبر356 ،232
واندويل ،آگنس ،203 ،201 ،183 ،134 ،129 ،123 ،065، 003
367 ،363 ،299
وايت هاوس ،پاتريشيا 342 ،341 ،340 ،339، 300
وحيدي ،آرام 387 ،383 ،247 ،231
وردريك ،اليزابت 400 ،351
وگريف ،روپرت 105
وليزاده ،ماهان 130 ،127 ،050 ،029
هارتني ،اليزابت 375
هاواك ،ديويد214
هرتن ،كرك 112
هفت برادران،داريوش 211
همراز ،زهره 158
هوبارد ،ران 420
هيئت تحريريه 152 ،149 ،079
هيدن ،مري 372
هيرادفر ،پريچهر 375
ياري دهنوي ،مراد 306
يعقوبيان ،محمد 120 ،119 ،118 ،117 ،116
يغمور ،محمدرضا 419
يوسفزاده ،ناهيد 223 ،222
يوسفي ،حميدرضا 033
يوسفي ،محمدرضا 272
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پايهيتحصيلي
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

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

دوم تا پنجم
422 ،407 ،250 ،248 ،194 ،100 ،073

مربي بهداشت
026

دوم تا چهارم
،245 ،201 ،175 ،129 ،124 ،089 ،088 ،065 ،015 ،011
387 ،363 ،299 ،247

مشاور
،407 ،396 ،265 ،215 ،136 ،111 ،058 ،025 ،013 ،012
433

دوم و سوم
،354 ،337 ،249 ،155 ،145 ،133 ،132 ،079 ،042 ،010
413 ،393 ،361

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

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
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درهمکرد نام ناشر و عنوان كتاب
آبرنگ
 :022آموزش رياضي با رويكرد هوش و خالقيت پنجم
ابتدايي : 046 ،امالي شب اول دبستان
آبشن
 :091پيرمرد فقير : 097 ،تاريخ ايران براي بچههاي
ايران -ساسانيان -انوشيروان دادگر : 098 ،تاريخ ايران براي
بچههاي ايران -ساسانيان -سورنا سردار شجاع : 100 ،تدبير
شير : 392 ،مورچه و حضرت سليمان : 393 ،مورچه و فيل
آتينگر
 :023آموزش كامپيوتر براي كودكان
آزاد مهر
 : 158خالقيت (آموزش خالق -تفكر خالق)
آواي دانش گستر
 : 215راهكار شناخت فرزند تيزهوش
آواي نور
 : 099تحقيق و استفاده از اينترنت و شبكه جهاني وب
براي دانش پژوهان :112 ،توان بخشي و آموزش و پرورش
دانشآموزان آسيب ديدهي بينايي در مدارس عادي: 159 ،
خالقيت و تفكر (روانشناسي و آموزش و پرورش كودكان
تيزهوش و خالق) : 306 ،فلسفه در كالس درس :پرورش
مهارتهاي فكري دانشآموزان و ايجاد انگيزه در آنان براي
يادگيري
آييژ
 :047انشا درس روييدن در خود : 105 ،تفكر و يادگيري

با فاوا :كاربرد كامپيوتر در افزايش پيشرفت تحصيلي
دانشآموزان دورهي ابتدايي :108 ،تكنولوژي آموزشي (بر
پايهي رويكرد ساختگرايي) : 109،تكنولوژي آموزشي
راهنماي توليد مواد آموزشي :141 ،چگونه فراگيران را
پژوهشگر تربيت كنيم ؟ راهنماي گام به گام آموزش فرايند
پژوهش :218 ،راهنماي برنامهريزي درسي مشاركتي:233 ،
روشهاي پژوهش تركيبي :262 ،سنجش فراگيران در
گروهها :ارتقاء مسؤليتپذيري گروهي و پاسخگويي فردي،
 : 265شاخصهاي تربيت : 278 ،طراحي آموزشي براي اثر
بخشي تدريس : 279 ،طراحي و سازماندهي محتواي برنامه
درسي تلفيقي : 319 ،كاربرد ابزارهاي اينترنتي در آموزش و
پژوهش ،راهنماي استفاده از اينترنت براي اعضاي هيات
علمي  : 320 ،كاربرد تلويزيون در آموزش : 403 ،نظريه
برنامه درسي
ابوعطا
 :025آموزش هوش هيجاني به كودكان (راهنماي والدين
و مربيان) :076 ،پايان يك رويا :115 ،ثروت دردناك:121 ،
ت آموزشي :صداقت و راستگويي،
جادوي نافرجام :مهار 
 :128جنگ بيپايان :147 ،حملهي سارگون خونخوار: 213 ،
راز جاودانگي : 253 ،سرنوشت امپراتور خودخواه :256 ،سفر
آرياييها : 258 ،سفر زرتشت : 259 ،سقوط بابل:263 ،
سوپ طوطي : 269 ،شغالي كه طاووس شد :280 ،طعمهي
شكارچي :293 ،فرار دسته جمعي :294 ،فرار عاقالنه:310 ،
قربانيان گودال خدايان : 316 ،قلعهي هفت ديوار:318 ،
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كابوسي كه فرات را به دو نيم كرد : 349 ،كالس آموزش
فلسفه :بهبود مهارتهاي تفكر و انگيزهي يادگيري: 402 ،
نجات كوروش
اسحاق
 :125جعبهي آموزش()Microsoft Word 2007 -2010
براي كودكان و نوجوانان : 126 ،جعبهي آموزش مفاهيم پايه
و ويندوز  XPبراي كودكان و نوجوانان
امرود
 : 073بيد پا در كالس درس :بازيها ،فعاليتها و
پژوهشهاي خالقيت محور بر مبناي تمثيلها و افسانههاي،
 : 406نوآوري در يادگيري با تكاليف درسي خالق ،راهنمايي
براي آموزگاران ،پدران و مادران 222 : 435 ،نكته براي
پدران و مادران :راهنمايي براي يادگيري اثربخش ،آموزش
و آزمونهاي فرزندان 222 : 436 ،نكتهي كاربردي براي
آشنايي پدران و مادران با ويژگيهاي آموزش در يايهي اول
ابتدايي
انديشه معاصر
 : 111تمرين ايجاد آرامش وكاهش فشارهاي رواني براي
كودكان : 421 ،ياد بگيريم بشنويم ياد بگيريم توجه كنيم
ايران بان
 : 053ايدهي خالق : 420 ،ياد بگي ر كهچطور ياد بگيري
باشگاه دانشپژوهان جوان
 : 239رياضيات كانگورو 3و4
بافرزندان
 : 029اتوبوس ديوها : 050 ،اولين شكالت نارگيلي: 127 ،
جنابعالي كي هستيد؟ : 130 ،جنگهاي خندهدار !
براق:جامعهالقرآنالكريم
 : 079پرندگان :آشنايي با پرندگان همراه با تصاويري جذاب،
 : 149حيوانات اهلي :آشنايي با حيوانات اهلي همراه با
تصاويري جذاب : 152 ،حيوانات وحشي :آشنايي با حيوانات
وحشي همراه با تصاويري جذاب
برترين انديشه
 :106تكاليف تلفيقي رياضي چهارم دبستان شامل :همراه با
آزمون هاي تلفيقي و سؤاالت تيمز وشيوه هاي مختل:321 ،
كارتهاي شناخت :شامل توجه-حافظه-ادراك ديداري و...
( :322 ،)1كارتهاي شناخت :شامل توجه -حافظه -ادراك
ديداري و : 323 ،)2( ...كارتهاي شناخت :شامل توجه-
حافظه -ادراك ديداري و)3( ...
به نشر

 : 005آذينها و آرايهها : 167 ،دانستنيهايي دربارهي جانوران
منقرض شده و در معرض خطر انقراض : 168 ،دانستنيهايي
دربارهي حشرات : 169 ،دانستنيهايي دربارهي فضاپيماها،
 : 170دانستنيهايي دربارهي كوسهها : 171 ،دانستنيهايي
دربارهي ماه : 176 ،دايرئالمعارف دانستنيها براي كودكان و
نوجوانان (ج : 177 ،)1دايرئالمعارف دانستنيها براي كودكان
و نوجوانان (ج : 225 ،)2رضا جان خوشآ مدي : 255 ،سفال،
محمد : 272 ،شگرد
 : 260سكه : 261 ،سكههايي به نام ّ
پهلوانان  : 314 ،8قصههاي مسجد : 379 ،مرغابيهاي
مهمان : 412 ،همه ميتونن خالق باشن  : 413 ،1همه
ميتونن خالق باشن  : 414 ،2همه ميتونن خالق باشن
 : 415 ،3همه ميتونن خالق باشن  : 416 ،4همه ميتونن
خالق باشن  : 417 ،5همه ميتونن خالق باشن : 418 ،6
همه ميتونن خالق باشن 7
بين المللي گاج
 : 006آزمايشگاه علوم پنجم ابتدايي : 045 ،امالي اول
ابتدايي : 148 ،حيات وحش ايران : 235 ،رياضي چهارم
ابتدايي : 237 ،رياضي سوم ابتدايي : 284 ،علوم چهارم
ابتدايي : 285 ،علوم سوم ابتدايي : 286 ،علوم كار پنجم
ابتدايي : 290 ،فارسي اول ابتدايي (بر اساس كتاب بخوانيم
و بنويسيم) : 291 ،فارسي پنجم ابتدايي : 407 ،ورزش ذهن
به همين سادگي : 419 ،هوش و خالقيت رياضي و پژوهش
(پنجم ابتدايي)
پلك
 : 056بازيهاي فراموش شده
پيام آزادي
 :116جادوي كاغذ جلد  : 117 ،1جادوي كاغذ جلد :118 ،2
جادوي كاغذ جلد  :119 ،3جادوي كاغذ جلد  :120 ،4جادوي
كاغذ جلد 5
پيشروان
 : 043المپيادهاي رياضي آمريكا : 093 ،تابستانهي پنجم
ابتدايي : 094 ،تابستانهي چهارم ابتدايي : 095 ،تابستانهي
دوم ابتدايي : 096 ،تابستانهي سوم ابتدايي : 370 ،مجموعه
سؤاالت مسابقات رياضي كانگورو پنجم ابتدايي و اول
راهنمايي  : 371 ،...مجموعه سؤالت مسابقات رياضي
كانگورو سوم و چهارم ابتدايي  : 374 ،...مديريت اوقات
فراغت و تفريحات سالم100 : 431 ،گام با تيزهوشان ادبيات
فارسي پنجم ابتدايي
پيشگامان پژوهش مدار
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 : 395موفقيت در درس خواندن با ريبا :ربات يادگيري و
برنامهريزي آموزشي
تزكيه
 : 189درآمدي بر :مديريت فرايندمدار در مدرسه
تيز هوشان برتر
 : 012آزمونهاي تعيين ضريب هوشي : 013 ،I.Q
آزمونهاي روانشناختي كودكان -تعيين ضريب هوشي
كودكان  I.Qتعيين شخصييت كودكان : 124 ،جريمهها
كجا ميرن ؟
تولد
 : 214رازهاي موميايي (سه بعدي)
تيمورزاده /طبيب
 : 245ساختمانگر : 377 ،مراقب باش! در خانه
ثامنالحجج
 : 019آموزش بر پايهي تفكر خالق
جمال
 : 087پيامبر و قصههايش : 154 ،خدا شناسي قرآني
كودكان :پاسخ به  40پرسش كودكان ونوجوانان درباره خدا
جوان امروز
 : 166دانستنيهاي زمين براي كودكان و نوجوانان همراه با
آزمايشهاي كاربردي
چكه
 : 151حيوانات وحشي : 197 ،دستها براي زدن نيستند!،
 : 228رفتن به دندان پزشكي : 351 ،كلمهها براي اذيت
كردن نيستند! : 400 ،ميكروبها براي پخش كردن نيستند!
خدمات فرهنگي كرمان
 : 333كتاب كار بخوانيم و بنويسيم پايهي اول ...
خيام آزمون
 : 012آزمونهاي تعيين ضريب هوشي  : 013 ،I.Qآزمونهاي
روانشناختي كودكان -تعيين ضريب هوشي كودكان I.Q
تعيين شخصييت كودكان : 124 ،جريمهها كجا ميرن ؟
داريوش هفت برادران
 : 211ديكتهي شب اول دبستان بر اساس ارزشيابي كيفي
توصيفي
دانش آفرين
 : 018آماده سازي كودكان براي خواندن و نوشتن در اول
دبستان (برنامهي عملي براي رفع مشكالت نوشتاري و
د : 069،به ياد داشته باشيم : 107 ،تكليف شب؟؟؟؟!!! در
دورهي ابتدايي : 221 ،راهنماي عملي طراحي آموزشي به

همراه نمونههايي از طراحي آموزشي در دورههاي تحصيلي،
 : 328كتاب امالي كالس اول من (بر اساس معيارهاي
ارزشيابي توصيفي)
دانشگاه آزاد اسالمي ايالم
 : 234روشهاي تدريس و بررسي كتب تاريخ و جغرافيا در
دورهي ابتدايي
دفتر پژوهشهاي فرهنگي
 : 296فرهنگ ترافيك براي كودكان و نوجوانان
ذكر
 : 088پيچ در پيچ  :3مازهاي آموزشي جهت تقويت هوش،
 : 089پيچ در پيچ  : 4مازهاي آموزشي جهت تقويت هوش،
 : 309فيل ابرهه : 390 ،من نماز را دوست دارم  :آموزش
شيرين نماز به كودكان
رشد انديشه
 : 018آماده سازي كودكان براي خواندن و نوشتن در اول
دبستان (برنامهي عملي براي رفع مشكالت نوشتاري و د،
 : 107تكليف شب؟؟؟؟!!! در دورهي ابتدايي : 221 ،راهنماي
عملي طراحي آموزشي به همراه نمونههايي از طراحي
آموزشي در دورههاي تحصيلي : 328 ،كتاب امالي كالس
اول من (بر اساس معيارهاي ارزشيابي توصيفي)
رهنما
 : 399ميخواهم بنويسم از جمله به پاراگراف
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني
دانشگاهها (سمت)،
 : 024آموزش و پرورش تطبيقي (مباني ،اصول و روشها)
ساسان
 : 140چگونه با كودك خود بازي كنيم ؟
سايه سخن
 : 334كتاب كار بخوانيم و بنويسيم پنجم دبستان
ستوده
 : 062بخوانيم و بنويسيم نخبگان سال پنجم دبستان
سوره مهر
 : 061بخوان با من بساز با من ( 1و  : 226 ،)2رفاقت با
سازهاي ايراني :سازشناسي براي كودكان
شايان نمودار
 : 026آنچه بايد از سالمت دهان و دندان بدانيد
شباهنگ
 : 064بدن تو چهطور كار ميكند؟ : 092 ،تابستانه :كتاب كار
تابستان براي دانشآموزان پايهي اول دبستان
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شهر تاش
 : 052ايدههاي بزرگ براي بچههاي كوچك: 074 ،
بيمارستان عروسكها همراه با كتاب راهنماي معلم «با
دنياي من آشنا شويد» :كندو كاوهاي فلسفي برا: 220 ،
راهنماي تفكر نقاد براي كودكان
شهر قلم
 : 151حيوانات وحشي : 197 ،دستها براي زدن نيستند!،
 : 228رفتن به دندان پزشكي : 351 ،كلمهها براي اذيت
كردن نيستند! : 400 ،ميكروبها براي پخش كردن نيستند!
شورا
 : 070بهتر بياموزيم علوم و رياضي سال پنجم ابتدايي :بر
اساس پرسشهاي آزمون بينالمللي علوم و رياضي: 071 ،
بهتر بياموزيم علوم و رياضي سال سوم ابتدايي :بر اساس
پرسشهاي آزمون بينالمللي علوم و رياضي : 104 ،تفريح و
فعاليتهاي علمي زيستشناسي
صورتگر
 : 375مديريت فشار عصبي معلمان
صيانت
 : 298فصل ميوهچيني (سوم ابتدايي)
ضريح آفتاب
 : 016آشنايي با تدريس كتب هديههاي آسمان: 041 ،
اطلس بچهها
طراحان ايماژ
 : 161خواندن و فهميدن :كتاب كار براي پايهي اول و دوم
دبستان
عابد
 : 048انشا و انديشهي سوم دبستان : 242 ،زنگ انشاي
چهارم و پنجم دبستان : 372 ،مدارس بينالملل :رشد و
گسترش
عباس نجات تيموري
 : 422ياوران انرژي
عروج انديشه
 :030احترام به ديگران :059 ،باغ قرآن :066 ،بگو نه:083 ،
پسري پشت پنجره : 086 ،پوست من : 113 ،توني شلخته،
 : 138چشمها و گوشها : 160 ،خواب : 181 ،دايرئالمعارف
مصور تاريخ : 182 ،دايرئالمعارف مصور گياهان : 184 ،دختر
سخت كوش : 202 ،دندان : 209 ،دوستي : 222 ،رخش و
رستم : 223 ،رستم و سهراب : 227 ،رفتارهاي خوب: 243 ،
زيبايي : 246 ،سالم بمانيم : 274 ،شهر ما : 282 ،عصبانيت،

 : 287غذا : 289 ،غم و غصه : 301 ،فكر مي كنيد چرا
انسان اختراع ميكند؟ و سؤالهاي ديگري در بارهي علوم،
 : 302فكر ميكنيد چرا بادها اين قدر خطرناكند؟و سؤالهاي
ديگري دربارهي بالياي طبيعي : 303 ،فكر ميكنيد چرا
كشورها پرچم هايشان را برافراشته ميكنند وسؤالهاي
ديگري دربارهي مردم و مكا : 352 ،كمك به ديگران: 364 ،
گوسفندها و باغ انگور : 373 ،مدرسهي ما : 381 ،مشكالت،
 : 385مگس دانا : 386 ،من خانوادهام را دوست دارم: 388 ،
من منحصر به فردم : 389 ،من مي ترسم
علوم و فنون
 :125جعبهي آموزش)Microsoft Word 2007(-2010
براي كودكان و نوجوانان : 126 ،جعبهي آموزش مفاهيم پايه
ويندوز  XPبراي كودكان و نوجوانان
غالمرضا نصر اصفهاني
 : 217راهنماي آموزش مديريت پول (ويژهي كودكان و
نوجوانان)
فائق /مبتكران
 : 338كتاب كار و تمرين رياضي اول دبستان
فاطمي
 : 238رياضيات كانگورو 1و 2
 : 239رياضيات كانگورو 3و4
فني ايران
 : 001آب چال( :دربارهي اهميت آب) :054 ،باران اسيدي،
 :055بازيافت در مغازهي بابابزرگ :103 ،تغييرات اقليمي
(آب و هوا) :135 ،چرا بازيافت؟ :186 ،در سيارهي ما چه
خبر است؟ :231 ،روز زمين پاك :247 ،سبز باشيد:344 ،
كرهي زمين در خطر است : 368 ،مامانم هميشه دوستم
دارد! : 383 ،معلم سبز :سبز بودن چه آسون : 387 ،من دنيا
را دوست دارم
قدياني
 : 075پادشاه خر ُكش : 131 ،جوان بخشنده : 139 ،چشمهاي
كه مال ماه بود : 142 ،حاتم طايي و مأمور حاكم : 153 ،خانم
كالغه و مار سياه : 156 ،خسيس و سكههايش: 164 ،
دارا و ندار : 190 ،درختي كه حرف ميزد : 196 ،درويش
طمعكار : 210 ،دوستي شير و شتر : 224 ،رستم و كوه
سپند :229 ،روباه بيدست و پا : 240 ،زبرا و دوستانش:257 ،
سفر دور و دراز :264 ،سوگ سياوش :267 ،شاهزادهي كوتاه
قد :275 ،شير و خرگوش دمسياه : 288 ،غالم دريا نديده،
 : 300فعاليتهاي حيوانات( :مجموعهي  6جلدي): 312 ،
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قصههاي تصويري از بوستان : 313 ،قصههاي تصويري از
گلستان : 339 ،كدام يكيها ميتوانند بپرند؟ : 340 ،كدام
يكيها ميتوانند بدوند؟ :341 ،كدام يكيها ميتوانند بسازند؟،
 : 342كدام يكيها ميتوانند شنا كنند؟ :359 ،كيخسرو:365 ،
الكپشتي در آسمان : 369 ،ماهيخوار حيلهگر ،ماهيهاي
خوشباور :378 ،مرد جهانگرد ،مار خطخطي : 394 ،موشي
كه دختر شد : 405 ،نگهبان جوان 10 :426 ،قصهي تصويري
از كليله و دمنه 90 : 427 ،نكتهي آموزشي براي تدريس
جغرافي 100 : 428 ،نكتهي آموزشي براي تدريس تاريخ،
 100 : 429نكتهي آموزشي براي تدريس علوم100 : 430 ،
نكتهي آموزشي براي تدريس مهارتهاي تفكر122 : 434 ،
نكت ه ي آموزشي براي تدريس رياضيات 365 : 437 ،فعاليت
و سرگرمي :براي دبستانيها
قطره
 : 081پرورش كودك خالق از راه فعاليتهاي فكري ،
بازيو به كار گيرياستعدادهاي ذهن هاي جوان
كالج برتر
 : 033ارزشيابي توصيفي : 398 ،ميانبرهاي تربيتي (ويژهي
پدران و مادران)
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 : 143حرفآباد
كانون گسترش علوم
 : 382معلم رياضي پايهي اول دبستان
كانون فرهنگي آموزش
 : 236رياضي چهارم دبستان :329 ،كتاب جدول پنجم
دبستان :شامل  : 330 ،...كتاب جدول چهارم دبستان شامل
دروس رياضي ،علوم  : 331 ،...كتاب جدول دوم دبستان:
شامل  : 332 ،...كتاب جدول سوم دبستان :شامل :336 ،...
كتاب كار رياضي :رياضيدان كوچك اول دبستان شامل
تمرينهاي هماهنگ با كتاب درسي ...
كتاب مير
 : 216راهكارهاي صحيح كمك به كودكان دبستاني
كياراد
 :057بازيهاي كنترل خشم براي كودكان : 058 ،بازيهاي
هوش 101 :بازي آسان براي افزايش هوش101 : 432 ،
بازي براي آموزش مهارتهاي زندگي مخصوص كودكان
براي كودكان رده سني  9تا  15سال
كياراد /بصائر /شهيد حسين فهميده
 101 : 433بازي فكري و  65معما براي كودكان 6تا 10سال

ما و شما
 : 042االغ تارا كوچولو : 077 ،پدر و مادر مرا بفهميد :چگونه
به كودكمان گوش كنيم ،چگونه با او صحبت كنيم: 132 ،
جوجهي زرد تينا : 361 ،گربهي آرش تپلو : 396 ،مهارتهاي
زندگي (براي كودكان)گوشهگيري ،انزوا و تنهايي انتخاب
دوست ...
مؤسسه انتشارات كورش چاپ
 : 021آموزش راههاي يادگيري : 136 ،چرا بچهها مدرس ه
را دوست ندارند؟
مؤسسه فرهنگي و انتشاراتي مرجع كنكور
 : 382معلم رياضي پايهي اول دبستان
مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
 :144حسود هرگز نياسود :165 ،داستان مداد رنگيها:194 ،
درو غ كوچولويي كه بزرگ شد : 315 ،قصهي باغ ساعت،
 : 391من و آينهي زشت
مؤسسه فرهنگي هنري بشير علم و ادب
 : 304فلسفه براي كودكان
مبتكران
 : 043المپيادهاي رياضي آمريكا : 093 ،تابستانهي پنجم
ابتدايي : 094 ،تابستانهي چهارم ابتدايي : 095 ،تابستانهي دوم
ابتدايي : 096 ،تابستانهي سوم ابتدايي : 248،سرگرميهاي
خالق 1؛شامل  79سرگرمي خالقانه : 249 ،سرگرميهاي
خالق  2؛شامل  79سرگرمي خالقانه جهت افزايش دقت
و تمركز در كودكان و نوجوانان : 250 ،سرگرميهاي خالق
 3؛شامل 76سرگرمي خالقانه جهت افزايش دقت و تمركز
در كودكان ونوجوانان : 251 ،سرگرميهاي خالق  4؛شامل
 79سرگرمي خالقانه : 252 ،سرگرميهاي فكري 4شامل
بيش از  62سرگرمي خالقانه جهت افزايش دقت و تمركز در
كودكان : 370 ،مجموعه سؤاالت مسابقات رياضي كانگورو
پنجم ابتدايي و اول راهنمايي  : 371 ،...مجموعه سؤالت
مسابقات رياضي كانگورو سوم و چهارم ابتدايي : 374 ،...
مديريت اوقات فراغت و تفريحات سالم100 : 431 ،گام با
تيزهوشان ادبيات فارسي پنجم ابتدايي
محراب قلم
 : 003آتشنشان : 004 ،آداب معاشرت : 031 ،اختراعات،
 : 034استان آذربايجان شرقي :پاسخ به سؤالهاي كودكان
و نوجوانان : 035 ،استان اردبيل :پاسخ به سؤالهاي كودكان
و نوجوانان : 036 ،استان اصفهان : 037 ،استان بوشهر:
پاسخ به سؤالهاي كودكان و نوجوانان : 038 ،استان تهران:
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پاسخ به سؤالهاي كودكان و نوجوانان : 039 ،استان چهار
محال و بختياري :پاسخ به سؤالهاي كودكان و نوجوانان،
 : 063بدن انسان : 065 ،بدن من : 122 ،جانوران: 123 ،
جانوران دنيا : 129 ،جنگل : 134 ،جهان : 145 ،حشرات
و موجودات ريزجثه : 150 ،حيوانات مزرعه : 155 ،خرسها،
 : 172دايرئالمعارف اطلس براي كودكان : 173 ،دايرئالمعارف
جنگل : 174 ،دايرئالمعارف حمل و نقل : 175 ،دايرئالمعارف
خردسال : 178 ،دايرئالمعارف شغلها : 179 ،دايرئالمعارف
فضا : 183 ،دايناسورها : 193 ،دردها و بيماريها: 201 ،
دلفينها و والها : 203 ،دنياي شب : 204 ،دنياي شگفتانگيز،
 : 277طبيعت : 283 ،علوم : 297 ،فرهنگ رياضي مدرسه،
 : 299فصلها : 307 ،فناوري : 308 ،فوتبال : 354 ،كنار دريا،
 : 358كوهستان : 363 ،گرگها : 367 ،ماشينها
مدرسه
 :017آفتاب مهرباني :زندگي نامهي حضرت محمد صلياهلل
عليه و آله و سلم :040 ،اسكندر مقدوني :044 ،امام ماه :زندگي
نامهي امام سجاد عليه السالم :067 ،بوسههاي پدر بزرگ:
زندگي نامهي امام محمد باقر عليهالسالم :163 ،خوزستان،
 :198دستهاي مهربان ديوار :زندگي نامهي امام علي
عليهالسالم :199 ،دعاي گنجشكها  :زندگي نامهي امام
صادق عليهالسالم براي كودكان : 273 ،شوق تغيير:343 ،
كردستان :345 ،كشف بهار (بهار محور يادگيري)آموزش علوم
از راه سرگرمي (به روش اكتشافي و مشاركت فعال)براي كو،
 : 346كشف پاييز (پاييز محور يادگيري)آموزش علوم از راه
سرگرمي (به روش اكتشافي و مشاركت فعال) : 347 ،كشف
تابستان (تابستان محور يادگيري)آموزش علوم از راه سرگرمي
(به روش اكتشافي و مشاركت فعال)ب :348 ،كشف زمستان
(زمستان محور يادگيري)آموزش علوم از راه سرگرمي (به
روش اكتشافي و مشاركت فعال)برا :350 ،كالس خو بيها،
 : 357كوه سنگي و داريوش بزرگ : 362 ،گربهي كنجكاو
و پرنده :كتابي دربارهي الكتريسيته : 376 ،مديريت مراكز
شبانهروزي :397 ،مهرداد اول : 409 ،هرمزگان
مرآت دانش
 : 335كتاب كار بستهي مديريت كالسي ،علوم تجربي
پنجم دبستان
من گرافيك
 : 109تكنولوژي آموزشي راهنماي توليد مواد آموزشي: 265 ،
شاخصهاي تربيت
منادي تربيت

 : 002آتشفشانها : 014 ،آسيبشناسي آموزش خالقيت:
چگونه خالقپروري نكنيم! : 068 ،به شتر نگاه كن: 101 ،
تربيت ديني كودك و نوجوان :نكتهها و روشها: 146 ،
حشرات :كاملترين مجموعه دربارهي مخلوقات خداوند
مهربان : 232 ،روزي روزگاري دوستي : 266 ،شاهزادهي بابل،
 : 324كاردستيهاي خالق : 337 ،كتاب كار نقاشي 40 :تمرين
براي پرورش خالقيت كودكان : 356 ،كوه بخشندهي زندگي،
 : 401ميهمان پيامبر
موزون
 : 028اتاق به هم ريخته : 032 ،اردو : 049 ،اولين روز
مدرسه : 072 ،بيادبي :078 ،پرستار بچه :080 ،پرندهها ،
زنبورها  ،وخانوادهي خرسها : 084 ،پنير تو را من جا به
جا كردم : 085 ،پنير مرا كي جا به جا كرد؟ : 102 ،ترس
از تاريكي : 110 ،تلويزيون ممنوع : 114 ،تيم بيسبال،
 : 157خطر آلودگي : 162 ،خود نمايي در جمع: 180 ،
دايرئالمعارف كوچك : 185 ،در دندانپزشكي : 187 ،در
فكر نيازمندان : 188 ،در مطب دكتر : 191 ،دردسر با بزرگ
ترها : 192 ،دردسر با دوستان : 195 ،دروغگويي: 200 ،
دعوا : 207 ،دوري از غريبهها : 212 ،ديگه پنير نمي خوام
از اين تله نجاتم بدين : 230 ،روز اسباب كشي: 244 ،
سؤال بزرگ : 268 ،شبح جنگل : 270 ،شغل جديد مامان،
 : 271شكر نعمتهاي خدا : 276 ،صلح هديهاي براي
همه : 281 ،عادت بد : 292 ،فرار از ورزش : 295 ،فرزند
جديد : 317 ،قهر و آشتي : 353 ،كمك به ديگران: 366 ،
ماجراي تكاليف : 380 ،مشكل در مدرسه : 384 ،مقصراونه،
 : 408ولخرجي : 410 ،هله هوله : 411 ،همسايههاي
جديد : 425 ،يك هفته پيش مامان بزرگ500 : 438 ،
نكته براي معلمان
مهاجر
 : 205دنياي وارونه ،دنياي خيالي : 219 ،راهنماي پرورش
خالقيت در كودكان : 404 ،نقاشيهاي خالق : 423 ،يك
جور ديگر نگاه كن : 424 ،يك عالمه فكرهاي تازه ،يك
عالمه كارهاي تازه
مهزيار
 : 325كتاب آموزشي -رياضي سوم دبستان : 326 ،كتاب
آموزشي -كار رياضي پنجم دبستان : 327 ،كتاب آموزشي-
كار رياضي چهارم دبستان
نخستين
 : 082پرورش معنويت در كودكان ،نوجوانان و كودك درون:
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راهكارهاي ساده و عملي
نسل نو انديش
 : 051اهرمها : 060 ،ببين ،بچين ،مثل بساز : 090 ،پيچها،
 : 137چرخ ها : 206 ،دوران صلح : 208 ،دوست داري
چ ه كاره شوي؟ : 241 ،زندگي من پيام من است: 254 ،
سطحهاي شيبدار و گوهها : 311 ،قرقرهها : 355 ،كوروش
مؤسس حقوق بشر : 360 ،گرامي
نغمه نوانديش
 :007آزمايشهايي دربارهي تكنولوژي :008 ،آزمايشهايي
دربارهي رنگها :009 ،آزمايشهايي دربارهي ضربهها و

صداها :010 ،آزمايشهايي دربارهي محيط زيست:011 ،
آزمايشهايي دربارهي نور و سايه :133 ،جوري و رابي
نواي مدرسه
 : 015آشنايي با بدن انسان براي كو دكان
نوشته
 : 305فلسفهي تعليم و تربيت
هنر آبي
 : 020آموزش جدول ضرب
يسطرون
 : 027ابعاد تفكر دربرنامهريزي درسي و تدريس
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موضوع درسي
تربيت بدني
308 ،056
تعليماتاجتماعي
،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
تفكر 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
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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
كتابهاي مرجع
،134 ،129 ،123 ،122 ،065 ،063 ،031 ،004 ،003 ،002

،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
مهارتهاي 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
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كلمات كليدي
آشنايي با حيوانات ايران 148
آب و هوا176
آشور بانيپال 294 ،213
آب و هواي كوهستان 358
آگاده 253
آتشفشان 302 ،002
آلودگي 054
آتشنشان003
آلودگي محيط زيست 157
آداب معاشرت004
آمادگي جسماني 246
آداب و رسوم213 ،037 ،035 ،034
آموزش ابتدايي،105 ،092 ،071 ،046
آذربايجان شرقي034
336 ،331 ،298 ،216 ،161
آذين 005
آموزش اخالق052
آرامش 206 ،111
آزمايش  ،010 ،009 ،008 ،007 ،006آموزش ادبيات فارسي،224 ،196 ،164 ،062
429 ،104 ،011
431 ،405 ،399 ،359 ،266 ،264 ،232
آزمايش كاربردي 166
آموزش اعداد368
آزمون 334 ،286 ،071
آموزش اقتصاد055
آزمون استاندارد236
آموزش با شعر361 ،132 ،124 ،042
آزمون تستي043
آموزش به كمك رايانه319
آزمون تواناييهاي پايه070
آموزش بيسبال114
آزمون تيمز335 ،070
آموزش تابستانه093
آزمون و تمرين ،290 ،239 ،238 ،070 ،062آموزش تاريخ ،147 ،098 ،097 ،076
،310 ،294 ،260 ،259 ،255 ،253 ،241 419 ،335 ،332 ،331 ،330 ،329 ،298
آزمون ورودي تيزهوشان043
397 ،355 ،318 ،316
آزمون هوش012
آموزش جدول ضرب020
آزمونهاي هوش 013
آموزش جغرافيا،037 ،036 ،035 ،034
آسايش 111
،299 ،186 ،172 ،163 ،041 ،039 ،038
آسيبشناسي 014
427 ،409 ،354 ،343

آموزش خالقيت324 ،073
آموزش ديني،314 ،261 ،225 ،154 ،087
390 ،379
آموزش رايانه126 ،023
آموزش رياضي ،235 ،106 ،071 ،001
،326 ،325 ،297 ،239 ،238 ،237 ،236
382 ،371 ،338 ،336 ،329 ،327
آموزش رياضيات434 ،419 ،370 ،022
آموزش زبان انگليسي066
آموزش زبان فارسي،047 ،046 ،018
،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 زيستشناسي104
آموزش علوم ،090 ،071 ،068 ،051 ،026
،329 ،311 ،254 ،246 ،204 ،137 ،134
348 ،347 ،345
آموزش علوم اجتماعي171
آموزش علوم تجربي،006 ،002 ، 001
،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 356 ،334 ،333 ،328 ،045
آموزش فرايند پژوهش 141
آموزش فلسفه 349 ،306 ،052
آموزش فلسفه براي كودكان 304
آموزش فني کودکان 245
آموزش قبل از مدرسه 436
آموزش قرآن 059
آموزش كار با رايانه 099
آموزش کودکان،074 ،066 ،057 ،030
،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 موسيقي 061
آموزش مهارتها348
آموزش مهارتهاي زندگي،029 ،028
،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
آموزشوپروش 279
آموزشوپرورش ايران 376 ،021
آموزش و پرورش تطبيقي 024
آموزش هنر ،120 ،119 ،118 ،117 ،116
337 ،226
آهن 255
آيات قرآن 069
ابرهه 309
ابزار و وسايل 245
ابزارهاي جستوجو 319

اتحاد 385 ،165
اجتماعي شدن 042
احترام030
احساسات 396
اختراع 301 ،174
اختراعات 031
اختالف 384
اختالالت رفتاري 396
اختالالت يادگيري 323
ادبيات کودکان،072 ،048 ،032 ،028
،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
ادبيات کهن فارسي269
ادبيات نوجوانان166 ،104
ادراک ديداري323 ،322
ارتباط با ديگران351
اردبيل 035
اردو032
ارزشيابي 233
ارزشيابي تحصيلي 382
ارزشيابي توصيفي 331 ،033
ارزيابي 136
ارزيابي مستمر 236
ارسطو 040
اريگامي 120 ،119 ،118 ،117 ،116
اسبابکشي 230
استان اصفهان 036
استان تهران 038
استان كردستان 343
استان هرمزگان409
استدالل فلسفي305
استفاده از اشيا423 ،404
اسكندر مقدوني040
اشکانيان098
اصول يادگيري 420 ،019

اضطراب111
اطالعات عمومي296 ،182 ،180 ،148
اطلس172 ،041
اعتماد به نفس391
اعضاي بدن065
افزايش دقت 250 ،248
افزايش دقت و تمرکز 252
افزايش هوش 058
افسانه 073
اقتصاد 217
اقليمشناسي 103
اقوام آريايي 256
الكتريسيته362
الگوي طراحي آموزشي221
الهينامه280
امامرضا(ع)379 ،225
امام سجاد(ع)044
امام صادق(ع) 199
امام علي(ع)401 ، 198
امام محمد باقر(ع) 261 ،067
امتحانات435
امال328 ،291 ،211 ،045 ،018
امالي شب046
انتقال بيماري400
اندوه289
انديشه و آراي فلسفي305
انديشه و تفکر105 ،027
انديشهورزي403
انديشهي نقاد220
انرژي307 ،285
انزان147
انشا 399
انشا و تمرين 048
انضباط373
انطباق با تغيير 085
انقراض344
انواع تكليف107
انواع ورزشها246
انوشيروان097
اوان147
اوقات فراغت374
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اولين روز مدرسه049
اهداف آموزشي221
اهرمها051
ايجاد موج354
ايدهي خالق053
ايران باستان255 ،005
ايرانشناسي037 ،035
ايستگاهآتشنشاني003
ايمني377
اينترنت319 ،099 ،023
باد302
باران اسيدي344 ،054
بازآفريني 280
بازارها 038
بازنويسي 426 ،369 ،269
بازنويسي بوستان229 ، 131
بازنويسي حکايت بوستان 164
بازنويسي حکايت گلستان 405 ،196
بازنويسي داستان ،153 ،142 ،139 ،075
،266 ،264 ،257 ،240 ،232 ،190 ،156
،365 ،360 ،359 ،356 ،313 ،312 ،275
394 ،378
بازنويسي داستان شاهنامه 224
بازنويسي شاهنامه 223 ،222
بازنويسي شعر 393 ،392
بازنويسي کليله و دمنه 293 ،100
بازنويسي گلستان 288 ،267
بازنويسي مرزباننامه 115
بازي 433 ،432 ،413 ،374
بازي آموزشي ،412 ،276 ،058 ،057
415،417 ،414
بازي و تمرين 053
بازي و سرگرمي ،330 ،329 ،140 ،081
418 ،332
بازي و فعاليت 415 ،414 ،412
بازيافت ،324 ،247 ،231 ،135 ،055
423 ،387 ،383
بازيهاي كودكان 140
بازيهاي نمايشي056
ببخشيد227
بچهدار شدن080

بختالنصر121
پرورش خالقيت ،053 ،022 ،019 ،014
بخوانيم و بنويسيم334 ،328
،290 ،251 ،249 ،219 ،158 ،106 ،081
بدن 064
،417 ،416 ،415 ،412 ،407 ،387 ،337
بدن انسان 424 ،423 ،419 176 ،175 ،138 ،063 ،015
برانگيختن خالقيت 053
پرورش معنويت 082
بردياي دروغين 357
پرورش مهارتهاي فكري 349 ،306
برق 422 ،362
پروين اعتصامي 393 ،392 ،091
بندپايان168
پريدن 300
بوستان 312
پريدن انسان 339
بوستان سعدي 156 ،142 ،075
پسانداز 217
بوشهر037
پستانداران دريا201
بوقلمون150
پشتکار 184
بومشناسي151
پنجم ابتدايي 419 ،370 ،329 ،093
بهداشت287 ،160
پوستههاي زمين 002
بهداشت پوست086
پوشهي كار 033
بهداشت دهان و دندان 202 ،026
پول217
بهداشت رواني 057
پيامبر اسالم401
بيادبي 072
پيچ و مهره090
بيماري 193
پيشداوري425 ،078
بيهويتي 127
پيشرفتتحصيلي435
پادشاهي داريوش 076
پيشگيري377
پارتها 397
تا زدن كاغذ 120 ،119 ،117
پازل 148
تا كردن كاغذ118 ،116
تابستان347
پاك نگه داشتن زمين 231
تاريخ ايران 098 ،097
پايهي اول دبستان 382
تاريخ ايران باستان،258 ،256 ،128 ،040
پايهي اول دورهي ابتدايي 092
397 ،316 ،260 ،259
پايهي پنجم ابتدايي 335 ،326 ،006
تاريخ ايران زمين 121
پايهي چهارم ابتدايي 327
تاريخ تحول 024
پايهي چهارم دبستان 094
تاريخ علم174 ،031
پايهي دوم دبستان095
تاريخ مادها316
پايهي سوم دبستان 325 ،096
تاريخ نيشابور 379
پديدهي گلخانهاي186
تاريخ و جغرافيا 234
پرحرفي 263
تاريخ و فرهنگ ايران409 ،343 ،163 ، 036
پرسش 181
تاريخچهي شغلها 178
پرسش مفهومي 371
پرسش و پاسخ  ،325 ،301 ،285 ،018تاريكي 389
تبريز034
431
تجارب آموزشي024
پرسشهاي طبقهبندي شده 327
تحقيق233
پرواز حيوانات 339
تحليل دادهها141
پرورش 414
تحول084
پرورش استعداد 418
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تخريبساختمانها054
تلويزيون و آموزشوپرورش320
حافظه323
تخريب طبيعت186
تمثيل 073
حرص و طمع115
تدريس اثربخش278
تمدن آشور 213
حرف و نقطه143
تدريس تاريخ428
تمدن اكد 253
حسادت144
تدريس علوم429
تمدن بابل 318 ،121
حشرات168
تدريس مؤثر438
تمدن سومر 310
حضرت داود (ع)364
تربيت ديني 385 ،364 ،309 ،101 ،059تمدن عيالم 294 ،147
حضرت محمد(ص)017
تربيتبدني308 ،056
تمدن ماد 128
حفاظت از زمين344
ترس 389
تمركز250
حفظ سالمتي188
ترس از تاريکي 102
تمرين  ،291 ،286 ،237 ،235 ،161 ،045حفظ محيط زيست،247 ،186 ،135 ،103
ترس از شبح 268
336 ،328
387 ،383
تسخير ايران 040
تمرين انشا 242 ،047
حقوق بشر355
تشخيص تصوير 321
تمرين تابستان 096 ،095 ،094
حكايت اخالقي087
تشکيل ماه 171
تمرين ذهن 407
حل مسئله381 ،148
تشويق كاركنان 273
تمرين طبقهبندي شده 325
حمايت از يادگيري438
تعليم و تربيت ،107 ،077 ،069 ، 014تمرين و آزمون 106 ،022
حملو نقل367 ،296
398 ،376 ،305 ،304 ،159
تمرين و سرگرمي 092
حمورابي318
تعليمات اجتماعي  ،209 ،208 ،178 ،103توانايي درک و فهم 430
حوادث خانگي377
 ،303 ،301 ،293 ،276 ،274 ،234 ،214توانبخشي 112
حيات وحش 180 ،152
427 ،386 ،373 ،368 ،310
توانمندي گروه در ارزشيابي 262
حيوانات 177 ،176 ،151 ،129
تعليمات ديني 082 ،016
توانمندي هخامنشيان 402
حيوانات اهلي 149
تغذيه 149
توجه323
حيوانات جنگلي 182
تغذيهي سالم 361
توليد مواد آموزشي 109
حيوانات در حال انقراض 167
تغيير 084
توليدمثل 149 ،079
حيوانات كوهستان 358
تغيير نگرش273
جانوران 285 ،122
حيوانات مزرعه 150
تغييرات آب و هوا 299 ،103
جانوران دريايي 354
حيوانات منقرض شده167
تغييرات بدن 065
جدول آموزشي 332 ،330 ،329
خانواده386
تغييرات مواد 006
جدول تمرين 331
خانه و محل زندگي جانوران175
تفاوت 322
جنگ 276
خانهسازي341
تفريحات سالم 374
جنگ تولليز 294
خداشناسي244 ،154
تفکرات فلسفي 074
جنگل 173 ،129 ،123
خرس366
تفکر خالق 220 ،159 ،158 ،128
جوادي آملي 101
خشونت197
تفكر در تعليم و تربيت 019
جوانان 374
خالصه كردن161
تفلسف 305
جهان آفرينش 146
خالقيت،414 ،413 ،404 ،248 ،205
تقويت كاركرد مغز 407
جهتيابي333
432 ،418
تقويت هوش089 ،088
جيرفت294
خواب203 ،160
تكاليف درسي406
چراگاه123
خواستههاي فرزندان 398
تکاليف مدرسه366
چرخ367
خواندن 161
تکريم030
چشمها138
خواندن و نوشتن 333
تكليف درسي435
چهارم ابتدايي330
خوب ديدن 413
تكليف شب107
چهارمحال و بختياري039
خودآزمايي 204
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خودرو367
خودسازي 212 ،084
خودسنجي 033
خودكفايي فردي077
خودنمايي 263 ،162
خورشيد 134
خوزستان 163
خوشبختي 206
خويشتنداري 421
داريوش اول 357
داستان369 ،366 ،228 ،133
داستان آموزشي ،032 ،028 ،015 ،001
،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
داستان آموزنده ،130 ،127 ،091 ،029
،267 ،263 ،229 ،224 ،196 ،164 ،131
426 ،405 ،288 ،280 ،268
داستان پهلوانان 272
داستان تاريخي،258 ،256 ،128 ،076
402 ،355 ،259
داستان دو زبانه223 ،222
داستان ديني ،198 ،068 ،067 ،044 ،017
401 ،350 ،199
داستان رستم و سهراب 223
داستان رياضي 237
داستان علمي 362
داستان قرآني 385 ،364 ،309
داستان کوتاه 314
داستان کودکان 155
داستان مذهبي 087
داستانهاي آموزشي 207
داستانهاي ديداري 321
دايرئالمعارف ،031 ،004 ،003 ،002
،172 ،155 ،146 ،145 ،129 ،122 ،063

،180 ،179 ،178 ،177 ،176 ،175 ،173
363 ،283 ،277 ،204 ،183 ،181
دايرئالمعارف حمل و نقل 174
دايرئالمعارف گياهان 182
درامد 217
درختان كوهستان 358
درد193
درك زيبايي 243
درك مطلب 161
درمان 193
دروازهها 038
دروغگويي195 ،194
دروني سازي تربيت ديني 016
دريانوردي 354
دستگاههاي بدن 065
دستور زبان 431 ،062
دعوا و دوستي 192
دقت ديداري 321
دقت و تمرکز 251 ،249 ،088
دلفينها201
دندان پزشکي228 ،185 ،026
دنياي خيالي205
دوچرخه367
دورهي ابتدايي173 ،171 ،169 ،048
دورهي راهنمايي370
دوستيابي391 ،209
دويدن340 ،300
ديااکو316
ديدنيها036
راستگويي194
راه و رسم زندگي184 ،113
راهنماي آموزشي ،045 ،023 ،018 ،016
،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
راههاي شناسايي خالقيت215
رايانه 125
رشد ذهني 132
رشد كودكان 396

رشد و نمو 361
رعايت قوانين004
رفتار با غريبهها207
رفتار در مدرسه373
رفتار مناسب 191
رفتار والدين 398
رفتارهاي اجتماعي 396
رفتاهاي خوب 227
رنگآميزي 437 ،020
رنگها 008
روابط اجتماعي 209
روابط با ديگران 197 ،025
روابط والدين و فرزندان 077
روانشناسي 398 ،159
روانشناسي رشد 436
روايات 069
رودها 039
روش اكتشافي 346 ،345
روش تدريس 109 ،027 ،021 ،019 ،016
روش يادگيري 021
روششناسي233 ،021
روشهاي آموزشي112
روشهاي تحقيق024
روشهاي تدريس234
روم باستان181 ،176
رويكرد ساختگرايي108
رويكرد ميان رشتهاي برنامهي درسي279
رهبري مدرسه273
رياضي دورهي ابتدايي239 ،238
زباله 135
زبان آموزي 272 ،210 ،143
زبان قرآني 059
زمستان348
زمين و سيارهها 006
زمينشناسي 166
زندگي 363
زندگي پرندگان079
زندگي پيامبر اسالم 087
زندگي جانوران122
زندگي حشرات 146 ،145
زندگي حيوانات ،340 ،300 ،170 ،123
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342 ،341
سفال255
زندگي حيوانات وحشي 152
سفر زرتشت258
زندگي خرسها 155
سالمت 026
زندگي دايناسورها 183
سالمت جسمي 160
زندگي شتر 068
سالمتي 287 ،086
زندگي شهري 274
سالمتي کودکان 388
زندگي مردم 005
سلسلهي هخامنشيان 357 ،040
زندگي موجودات 299
سنگها 177
زندگي نامه  ،199 ،198 ،067 ،044 ،017سوراخکاري 090
401 ،379 ،241 ،225
سورنا 098
زيستشناسي 283 ،168 ،155
سوم ابتدايي 332 ،298
زيستگاه جانداران 277
سومريان 253
زيستگاه حيوانات 123
سونامي 002
زيگورات 310
سيارهها134
زيورآالت 005
سيارهي زمين 180 ،166
سؤال286
سيستم عامل126
سؤال و تمرين 338
سيل302
سؤال و جواب 371 ،327 ،326 ،182 ،154شاتلهاي فضايي169
سؤاالت تشريحي043
شاخص تربيت265
سؤاالت تيمز106
شاهنامه360 ،359 ،264
ساحل دريا354
شب و روز134
ساختمانسازي 245
شباهت322
ساختنگرايي 278
شبكهي جهاني وب099
سارگون 253
شبهاي مهم203
سازشناسي براي کودکان 226
شخصيتهايمشهور178
سازماندهي ادراکي 322
شعر133 ،059 ،020
سازهاي ايراني 226
شغل جديد270
ساسانيان 097
شکرگزاري نعمت271
سالمندان 374
شنا 342
ستارهها134
شنا کردن 300
سخنان بزرگان 069
شناخت جهان 041
سرگرمي  ،249 ،248 ،151 ،106 ،060شوش 147
437 ،433 ،432 ،252 ،251 ،250
شهر سوخته 294
سرگرمي خانوادگي 058
شهروندان 274
سرگرمي علمي011 ،010 ، 007
شهيد مطهري 101
سرگرمي کودکان413
شيشه 255
سرگرميهاي جالب 110
شيوهي آموزش 375
سرگرميهاي علمي 104 ،009 ،008
صاعقه 302
سطوح شيبدار 254
صدا009
سعادت انسان206
صداقت و راستگويي 121
سعدي 313 ،156
صداقت و وفاداري100

صرفهجويي231
صفات خداوند091
صلح276 ،206
صلحطلبي130
ضرب سکه261 ،260
ضربالمثل349 ،306 ،060
ضربه009
طبيعت277
طراحي آموزشي 108
طراحي محتواي برنامهي درسي 279
طرح برنامهي درسي 403
طرح پرسش132
طرحهاي تازه و ابتكار 219
طوفان 302
عادات و رفتار حيوانات 342 ،341 ،339
عادت بد 281
عبدالعظيم كريمي 101
عددنويسي 022
عشق مادر و فرزند 368
عصبي شدن281
عطار نيشابوري 356 ،280
عقبماندن از ديگران380
علم مواد 283
علوم 286
علوم اجتماعي 233
علوم تجربي138
علوم تربيتي ،024 ،021 ،014 ،013 ،012
،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 زيست 284
علوم فيزيکي 283
عمران روستايي218
عواطف386 ،083
عوامل مؤثر بر تربيت265
عيالميان213
غذاها039
غذاي سالم410
غرور393
فارسي211
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فراشناخت 027
فرزند جديد 295
فرهنگ ترافيک 296
فرهنگ رياضي 297
فرهنگها 303
فسيلها 177
فشار رواني 111
فشار رواني كار 375
فشار رواني معلمان 375
فصل بهار 345
فصل پاييز 346
فضا 179
فضاپيما 169
فضانوردي 169
فعاليت علمي 204
فعاليت و بازي 417 ،416
فعاليت و سرگرمي 429
فعاليتهاي تابستان 092
فعاليتهاي شبانه 203
فعاليتهاي فكري140
فعاليتهاي فوق برنامه 421
فكرهاي تازه 424
فلسفه براي كودكان 052
فن نگارش 399
فناوري 307 ،007
فناوري آموزشي109 ، 108
فناوري اطالعات و ارتباطات 105
فناوري مطالعه 420
فنون بازي 308
فوتبال 308
فيزيك 284
فيزيولوژي064 ،015
فيلم آموزشي320 ،126
قاطعيت066
قالبهاي شعري062
قباد097
قدرت سازگاري 025
قرآن مجيد 101
قرقرهها 311
قرون وسطي 181
قصه020

قصههاي مسجد314
قضاوت اجتماعي029
قضاوت صحيح316
قوانين بازي فوتبال308
قهر و آشتي381 ،317 ،200
کاربرد چرخ 137
كاردستي،120 ،119 ،118 ،117 ،116
324
کارکرد اندامها 064
كار گروهي در آموزشوپرورش262
كارنامهي توصيفي236
کالبدشناسي انسان 063
كانيها177
کتاب دو زبانه ،202 ،160 ،086 ،085
389 ،388 ،287 ،282 ،246 ،243
کتاب کار ،337 ،336 ،326 ،298 ،236
338
کراسوس 098
كشف348 ،347
كلمات قصار 069
كلمهسازي 143
کليله و دمنه ،210 ،190 ،153 ،139 ،073
426 ،394 ،378 ،369 ،365 ،275 ،240
كمرويي 396
کمک به ديگران 353
کمک به نيازمندان 187
كنترل احساسات 077
کنترل خشم 413 ،282 ،057
کنترل خشونت 050
کودکان 197
كودكان ايراني 056
كودكان تيزهوش 215 ،159
كودكي كوروش 402
کوروش 355 ،259
کوسهها170
كوه سنگي 357
كوهنوردي 358
كوهها 358
کيفيت136
كيفيت فراگير 189
گازها307

گاو 150
گرافيک 023
گردآوري دادهها141
گردش فصلها 299
گرگها 363
گلستان 313
گلستان سعدي 257
گورها214
گوسفند150
گوشها138
گوه254
گياهان285
النهسازي341
اليهي ازون344
لباس آتشنشاني003
لبخند227
لطفأ227
لوديه260
ما قبل تاريخ181
مادها258 ،213
ماز089 ،088
ماشينها177
ماشينهاي ساده،254 ،137 ،090 ،051
311
ماهنوردي 171
مايعات 307
مبارزهي سياسي 241
متشكرم 227
مثبت انديشي273
مثبتنگري 083
مثنوي معنوي 269 ،263 ،232
محل زندگي 149
محمد مصدق 241
محيط زيست 344 ،010
مخترعان 301
مدارا130
مدارس بينالملل 372
مدرسهها189
مدرسهي شبانهروزي376
مديريت 189
مديريت آموزشي 372
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مديريت كالس 438
مديريت و سازماندهي 189
مرتب کردن کلمهها060
مردمشناسي303
مرزباننامه266
مرگ کوروش076
مرور درسها 096 ،095 ،094 ،093
مسئله 437
مسئله و تمرين 370
مسئلههاي المپياد رياضي 043
مسائل و نكتهها 436
مسابقات رياضي كانگورو370
مسابقهي كانگورو 239 ،238
مسخره کردن ديگران 124
مشاركت والدين 216 ،107
مشاهير 039 ،038
مشاهير ايران 037 ،035 ،034
مشكالت بشر 301
مصر باستان 214 ،181
مصرف بهينه422
مطالعه و فراگيري395
معبدچغازنبيل147
معرفتشناسي052
معرفي شغلها 178 ،003
معرفي مشاغل208
معلوالن 374
معما 437 ،433
معماهاي آموزشي 089 ،088
معماي رياضي و هوش 251 ،249
معماي عددي 434
مفرغ 255
مفهوم تربيت 265
مقابله با استرس 025
مقابله با خرافهگرايي 258
مقبرهها 214
مليشدن صنعت نفت 241
منحصر به فرد بودن388
منطقالطير356
منظومهي شمسي179

مواد باطله324
نوع دوستي280
مواد غذايي287
نيروي انساني376
مواد مخدر066
وارونه ديدن205
موانع يادگيري 420
واژهآموزي351
موتورسيكلت 367
واقعهي کربال350
موتورها307
والها 201
موفقيت 085 ،084
وب 319
موفقيت شغلي 212
وبسايتها 099
مولوي 263
ورزش 407 ،374 ،308
موميايي 214
ورزش کردن 292
مهارتهاي اجتماعي  ،351 ،197 ،056وسايل آموزشي 140
400
وسايل نقليه 174
مهارتهاي تفکر 430
وضو 390
مهارتهاي حافظه 407
ولخرجي 408
مهارتهاي حركتي 333
ويژگيهاي پهلوانان 272
مهارتهاي زباني 290
ويندوز 126 XP
مهارتهاي زندگي ،076 ،072 ،055 ،004هخامنشيان355
 ،269 ،259 ،256 ،231 ،206 ،135 ،132هدفهاي آموزشي033
هديههاي آسماني016
432
همدلي421
مهارتهاي نوشتاري334
همسايهها411
مهارتهاي يادگيري320
همکاري 165
مهرداد اول397
همکاري در خانواده 352
ميکروبها400
هندسه 325 ،022
ميوهها129
هنر براي کودکان 061
نابودي زيستگاهها167
هنر مديران 273
نارساييهايبينايي112
هوا 054
نرمافزار ورد125
هوخشتره 128
نظام آموزشي278 ،136
هوشآزمايي 252 ،250 ،248
نظريهپردازي403
هوش آزمايي كودكان 013 ،012
نظم 028
هوش رياضي 235
نظم و ترتيب 113
هوش موسيقيايي 061
نعمتهاي خدا 244
هوش هيجاني 025
نقاشي 404 ،337
هيروشيما276
نقشه 172 ،041
نکتههاي آموزشي  434 ،429 ،428 ،427يادگيري 437 ،158
يادگيري اثربخش 435
نگارش 291
يادگيري با رايانه 105
نگاه تازه به اشيا 423
ياريگري352
نماز390
يونان باستان 181
نور و سايه011
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نام و نشاني ناشران
آبرنگ
تهران-خ انقالب اسالمي ،روبروي درب دانشگاه ،مجتمع كتاب
فروزنده ،پ  123تلفن66407575 :
آبشن
تهران -م انقالب اسالمي ،خ جمالزاده جنوبي ،پ  – 114ط
همكف تلفن09121758017 ،66967606 :
آتي نگر
تهران -خ .جمالزادهجنوبي ،روبروي كوچه رشتچي ،پ ،144.ط
اول ،واحد  2تلفن66565336:
آزاد مهر
تهران -خ .انقالب اسالمي ،خ.ارديبهشت ،بنبست شهرزاد،
پ، 6شماره4تلفن66966918 :
آواي دانش گستر
تهران -خ .انقالب اسالمي ،روبروي دانشگاه تهران -ساختمان
ظروفچي ،ط .دوم ،واحد  5تلفن66483030:
آواي نور
تهران -خ .انقالب اسالمي ،خ12.فروردين ،خ.شهيد وحيد
نظري ،پ 99.تلفن09121083731، 66967355 - 6:
آييژ
تهران -م.انقالب ،خ.لبافينژاد غربي ،پ 215.تلفن66423416:
ابو عطا
تهران -خ .انقالب اسالمي ،خ12.فروردين ،ساختمان ناشران،
ط .چهارم تلفن66977007 :
اسحاق
تهران -م.انقالب ،خ.ارديبهشت ،پ ،73.واحد 8تلفن66492443 :

امرود
تهران -خ سپهبد قرني ،ك خسرو غربي ،پ 30تلفن:
09123334053 ،88345217
انديشه معاصر
تهران -كيلومتر هفده جاده مخصوص كرج ،خ.داروپخش،
ك.ششم، ،پ – 5.ط.دوم تلفن44984602،44988670 :
ايران بان
تهران -م.فردوسي ،خ.ايرانشهر جنوبي ،پ 5تلفن88315849-50:
باشگاه دانشپژوهان جوان
تهران -بزرگراه شهيد همت ،نبش بلوار سردار جنگل ،بنبست
فرزانه غربي تلفن44450801:
با فرزندان
تهران -م.انقالب ،ابتداي خ .انقالب اسالمي ،ساختمان ،1348
ط 6.تلفن66406513:
براق
قم -خ.مصلي ،بعد از ك.محتشم ،پ ،712.ط.باال تلفن:
025112915858
برترين انديشه
اصفهان -خ پروين ،ك(29شهيد آقاجاني)پ 39تلفن:
09139033868 ،2294944 ، 2294947
بصائر
اصفهان -م.شهدا ،ابتداي خ.كاوه ،روبروي پايانه بابالدشت،ك.
حكيم شفا ،جنب داروخانه حكيم شفا تلفن3390082:
بهنشر(انتشارات آستان قدس رضوي)
مشهد -بلوار سجاد ،سجاد ،3خ.ميالد ،سمت راست قطعه دوم،
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انتشارات آستان قدس رضوي تلفن8511136 -7 :
بينالمللي گاج
تهران -خ .انقالب اسالمي ،نبش خ12.فروردين ،پ،1302.
ساختمان گاج تلفن6420،6419:
پلك
تهران -خ .انقالب اسالمي ،خ.وصال شيرازي ،پ،17.ط،4.واحد5
تلفن66481065:
پيام آزادي
تهران -خ.جمهوري اسالمي ،بين م .بهارستان و استقالل،
ك.شهيد مظفري ،بنبست يكم ،پ 2تلفن،33905515:
33936294
پيشروان
تهران -م.انقالب ،خ.فخررازي ،خ.وحيد نظري،پ 59.تلفن:
66954391
پيشگامان پژوهش مدار
تهران -خ.كريمخان زند ،خ.ماهشهر ،نبش يگانه ،پ ،3.واحد12
تلفن88345217:
تزكيه
تهران -خ.جمالزاده شمالي ،ك.زند ،پ ،6.واحد 10تلفن66574779:
تولد
تهران -تهرانپارس ،خ.جشنواره ،خ.امين ،بيست متري عالمه
طباطبايي ،پ 26.تلفن77330437:
تيز هوشان برتر
تهران -خ .انقالب اسالمي ،خ.دانشگاه ،نرسيده به جمهوري
اسالمي ،ك.بهار ،پ ،3.واحد 3تلفن77512049:
تيمورزاده
تهران -ضلع شمالي بيمارستان امام خميني(رحمه) ،خ باقرخان،
روبروي خ دكتر محمد قريب ،پ  23تلفن64006:
ثامنالحجج
تهران -م.انقالب اسالمي ،خ.كارگر جنوبي ،اول خ .روانمهر،
پ 253تلفن66950441،66462742:
جمال
قم -خ.معلم ،ك.معلم،27ك ،9.پ 422.تلفن،7746353:
09122520250
جوان امروز
تهران -خ.شريعتي ،خ.ملك ،بعد از تقاطع تركمنستان ،پ،5.
واحد 13تلفن88446822:
چكه
تهران -خ.شهيد بهشتي ،بعد از چهارراه سهروردي ،خ.كاووسيفر،
ك.نكيسا ،پ3.ط.همكف تلفن88547295 -8 :

خدمات فرهنگي كرمان
كرمان -خ دكتر علي شريعتي ،ط فوقاني ،كتابفروشي فرهنگ
تلفن0341 -2224231 :
خيام آزمون
تهران -خ.شريعتي ،باالتر از سيدخندان ،ك.خيام،پ4.
تلفن66466113:
داريوش هفت برادران
تهران -خ .انقالب اسالمي ،خ12.فروردين ،خ.شهداي
ژاندارمري ،روبروي اداره پست،پ 126.تلفن09123865121:
دانش آفرين
تهران -خ.جمالزاده شمالي ،باالتر از بلوار كشاورز ،ك .شهيد
صدوقي شرقي،پ 4.تلفن88995181:
دانشگاه آزاد اسالمي ايالم
ايالم-بلواردانشجو،دانشگاهآزاداسالميايالمتلفن08412227527:
دفتر پژوهشهاي فرهنگي
تهران -خ كريمخان زند ،خ ايرانشهر شمالي ،نبش ك
يگانه،پ 229تلفن88302482 ،8821364:
ذكر
تهران -خ انقالب اسالمي ،خ فلسطين جنوبي ،ك محتشم ،پ،20
ط اول غربي تلفن66410041،09121083473 ،66468263:
رشد انديشه
تهران -خ.جمالزاده شمالي ،باالتر از بلوار كشاورز ،ك .شهيد
صدوقي شرقي ،پ 4.تلفن88995181:
رهنما
تهران -خ انقالب اسالمي ،خ شهداي ژاندارمري ،بين فروردين
و فخررازي پ112تلفن66400927 ،66468194،66417004:
سازمان مطالعات و تدوين كتب علوم انساني و
دانشگاهها(سمت)
تهران -بزرگراه جالل آل احمد،غرب پل يادگار امام(ره) ،روبروي
پمپ گاز ،كد پستي ،14636تلفن44246250-2 :
ساسان
شيراز -خ.زند ،روبروي خ.خيام ،پاساژمسعود تلفن،2352161:
2350201
سايه سخن
تهران -خ .انقالب اسالمي ،خ12.فروردين ،ك.بهشتآيين ،پ.
19ط .همكف تلفن09126491828:
ستوده
تبريز -خ .طالقاني ،خ.ارگ جديد ،پ 25 .تلفن04115567878:
سوره مهر
تهران خ .حافظ ،خ .رشت ،پ 32تلفن66460993 ،6647001-4 :
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شايان نمودار
تهران -م.فاطمي،خ .چهلستون ،خ.بوعليسيناي شرقي ،پ،37.
بلوك،Bط.همكفتلفن88951462:
شباهنگ
تهران -خ .انقالب اسالمي ،خ.شهداي ژاندارمري ،پ 49.تلفن:
6646235 -6
شهرتاش
تهران -بزرگراه صدر ،خ كامرانيه ،ك حاتم خاني ،پ ،6تلفن:
22035385 ،22297367
شهر قلم
تهران -خ.شهيد بهشتي ،بعد از چهارراه سهروردي ،خ.كاووسيفر،
ك.نكيسا ،پ3.ط.همكف تلفن88547295 -8 :
شهيد حسين فهميده
اصفهان -م.شهدا ،ابتداي خ.كاوه ،روبروي پايانه بابالدشت،ك.
حكيم شفا ،جنب داروخانه حكيم شفا تلفن3390082:
شورا
تهران -خ .انقالب اسالمي ،خ12.فروردين ،ك .مينا ،پ29.
تلفن66954921:
صورتگر
تهران -سعادتآباد ،سرو غربي ،انتهاي خ.صدف ،خ.داود
حسين،ك.بهاران ،بهار غربی ،4پ 45.تلفن22368801:
صيانت
مشهد -خ.سعدي ،پاساژ مهتاب ،ط.منهاي 2تلفن0915552323:
ضريح آفتاب
مشهد -خ.امام خميني ،جنب اداره كل آموزش و پرورش خراسان
رضوي ،دفتر نشر و فروشگاه مركزي نشر تلفن2232675 :
طبيب
تهران -ضلع شمالي بيمارستان امام خميني(رحمه) ،خ باقرخان،
روبروي خ دكتر محمد قريب ،پ  23تلفن64006:
طراحان ايماژ
تهران -خ انقالب اسالمي ،خ  12فروردين ،نبش ك ماستري
فراهاني ،پ ،68واحد  6تلفن09123099203 ،66969696 :
عابد
تهران -خ كارگر شمالي ،نرسيده به بلوار كشاورز ،خ قدر،پ،4
واحد 1تلفن66567627 ،66567626 :
عباس نجات تيموري
تهران  -فلکه دوم صادقیه ،بلوار فردوس ،خ ولیعصر(عج) ،خ
شهید ظرافتی ،پ  ،47ط سوم ،تلفن44038628:
عروج انديشه
مشهد -چهارراه شهدا ،خ آزادي(خ آيةاله بهجت) – ك.شهيد

خوراكيان(بهجت  ،)2مجتمع گنجينه كتاب ،ط منهاي  2تلفن:
2242248
علوم وفنون
تهران -فلكه دوم شهران ،خ.شهيد عسگري ،نبش ك.ششم،
پ22مجتمع گلها ،واحد 11تلفن44331498 ،44308321:
غالمرضا نصر اصفهاني
اصفهان -خ.جي ،خ.تاالر ،بعد از بانك صادرات ،ك.كوشان،
پ 11.تلفن09131072939:
فائق
تهران -خ.خالد اسالمبولي ،خ ،16.پ 4.تلفن88726600-4 :
فاطمي
تهران -م فاطمي ،خ .جويبار ،ك ميرهادي ،شرقي ،پ 14تلفن:
88971583-4 ،88956258
فني ايران
تهران -خ .شهيد مطهري،خ .ميرعماد ،نبش ك  ،11پ24
تلفن88750447 ،88505055 :
قدياني
تهران -خ .انقالب اسالمي ،مقابل دانشگاه،خ .فخررازي،
خ .شهداي ژاندارمري غربي ،پ 90تلفن،66404410 :
66975789
قطره
تهران -خ.فاطمي ،خ.ششم ،پ 3.تلفن،88956533 ،88952835 :
88973351
كالج برتر
تهران -خ .انقالب اسالمي ،خ12.فروردين ،ساختمان ناشران ،ط
اول تلفن66972922-3:
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
تهران -خ .شهيد بهشتي ،خ .خالد اسالمبولي،جنب سينما كانون،
پ22و  24تلفن88962971،88710661، 88715545 -8 :
كانون فرهنگي آموزش
تهران -خ .انقالب اسالمي ،بين خ .صباو خ .فلسطين تلفن:
66962400
كانون گسترش علوم
تهران -خ .انقالب اسالمي ،خ12.فروردين ،ك.بنفشه ،پ،12.ط.
دوم تلفن66483428 :
كتاب مير
تهران -خ .انقالب اسالمي ،خ.قدس ،پ ،3.واحد 3تلفن:
66966585
كياراد
اصفهان -خ.مسجد سيد ،ك.خليقيپور،پ 11.تلفن3362699:
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ما و شما
تهران -خ.گيشا ،خ.فاضل شمالي ،ك.فرزين ،پ 3.تلفن:
88243647 ،88270791
مؤسسه انتشارات كوروش چاپ
تهران -خ .جمالزاده جنوبي ،نبش خ .كلهر،پ ،130.واحد5
تلفن66900232:
مؤسسه فرهنگي وانتشاراتي مرجع كنكور
تهران -خ .انقالب اسالمي ،خ12.فروردين ،ك.بنفشه ،پ12.
تلفن66414342:
مؤسسه فرهنگي هنري اورنگآفرين
تهران -خ.سهروردي شمالي ،نبش چهارراه كيهان ،پ،312.
ط.اول ،واحد 3تلفن88533326 :
مؤسسه فرهنگي هنري بشير علم و ادب
تهران -ضلع جنوب غربي م.فردوسي ،پ ،782.ط 3.تلفن66737166:
مبتكران
تهران -م.انقالب،خ.فخررازي ،خ.نظري ،پ 59.تلفن6491:
محراب قلم
تهران -خ .انقالب اسالمي ،خ12فروردين ،خ.شهداي ژاندارمري،
پ 104.تلفن66490879 -80 :
مدرسه
تهران -نرسيده به پل كريمخانزند ،ك.شهيد حقيقت طلب،
پ 8.تلفن88800324-9 :
مرآت دانش
تهران -خ.كريمخانزند ،خ.خردمند شمالي ،پ ،8 .ط چهارم
تلفن88813520-9 :
منادي تربيت
تهران -خ.استاد نجتالهي ،بين چهارراه سميه و طالقاني،
ك.بيمه ،پ 26.تلفن88931852:

من گرافيك
تهران -م.انقالب ،خ.لبافينژاد غربي ،پ 215.تلفن66423416:
مهاجر
تهران -خ .انقالب اسالمي ،خ .فخررازي ،ك.نيكپور ،پ،5.
ط.اول تلفن66952199:
مهزيار
اهواز -خ.شريعتي ،خ.وكيلي،پ 134.تلفن2216333:
موزون
تهران -م.توحيد ،خ.نصرت غربي ،ك.شهيد ناصر حسيني ،پ7.
ط اول تلفن6638256،09121504569:
نخستين
تهران -خ .انقالب اسالمي ،خ12.فروردين ،نبش خ.روانمهر،
پ227.ط.اول تلفن66498148:
نسل نوانديش
تهران -م.وليعصر(عج) ،ابتداي خ.كريمخان زند ،پ،308.ساختمان
كيميا تلفن88942247 -9:
نغمه نوانديش
تهران -م.رسالت ،خ.شهيد سلمان طرقي ،ك ،162.پ18.
تلفن77277020:
نواي مدرسه
تهران -ايرانشهر شمالي ،نرسيده به خ.طالقاني،پ ،144.ط.دوم
غربي ،واحد 5تلفن88820583:
نوشته
اصفهان -خ.فلسطين ،ساختمان نويد تلفن2208610 :
هنرآبي
تهران -اتوبان همت ،بلوار كامران كبيري طامه ،خ.بهار ،خ.امام
حسين شمالي ،بنبست اميد،پ 7.تلفن44610928 -9:
يسطرون
تهران -خ .لبافينژاد ،بين خ.فخررازي و خ.دانشگاه ،پ 186
تلفن6650409 ،66415002:
		
		

