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منظور 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 رشته
تحرير درميآيند .كتابهاي آموزشي سه دستهاند :الف) كتابهاي درسي ،ب) كتابهاي كمكآموزشي ،ج) كتابهاي
كمكدرسي.
*كتابهاي درسي كتابهايي هستند كه براساس برنام ه درسي خاص و با هدف معيني از سوي مراجع 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 :كتابهايي هستند كه به منظور ايجاد انگيزه ،توسعه يادگيري ،افزايش دانش و سواد علمي،
ت عملي ،رشد روابط اجتماعي و ارتقاي يادگيرنده براساس هدفها و برنامههاي خاصي تنظيم ميشوند و
پرورش مهار 
لزوم ًا به برنامه 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.
چرا 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 ،شوراي عالي آموزش و پرورش ،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 مؤثرتري در هدايت پديدآورندگان كتابهای
ن و معلمان یعنی ناشران ،مؤلفان و مترجمان کتابهای آموزشی ایفا كند.
آموزشی مورد نیاز دانشآموزا 
بیشک شناسایی و طبقهبندی كتابهای علمی و آموزشی ،از گامهای مؤثر در توسعهي محیط آموزشي و تقویت فرایند
یاددهی یادگیری محسوب میشود و ابزاری كارآمد در تقویت نظام آموزشي كشور به شمار میرود.
تشکیل 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
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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 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.
تهیهي فهرستگان توصیفى كتابهای آموزشى
با عنايت به مادهي  6آييننامهي ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي و با توجه به نقش شناسایی و طبقهبندی كتابهای
علمی و آموزشی كه گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی یادگیری و نظام آموزشي است ،معرفي كتابهاي مناسب و
استاندارد به عنوان يك ضرورت و راهكار اجرايي در دبيرخانه ساماندهي ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي پيگيري
ميشود.
ت كتابهاي مناسب و استاندارد را به تفکیک دورههای آموزشی کشور ،به
لذا دبیرخانهي ساماندهی هر سال فهرس 
صورت مکتوب (مانند کتابنامه) و الکترونیکی (وب) منتشر میكند و در عین حال نسخهای از آن برای معرفي در پایان
کتابهای درسی ،در اختیار دفتر تألیف کتابهای درسی قرار میگیرد.

فرايند توليد كتابنامهي رشد
ي فهرست توصیفی کتابهای مناسب و مرتبط با برنامهي درسی دورههای آموزشی
«كتابنامهي رشد» با هدف ارائ ه 
آماده و منتشر میشود.
اين فرايند با تفکیک کتابهای رسیده به دبیرخانه آغاز میشود .در نخستین مرحله ،که مرحله غربالگری است ،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 مراحل بررسیها ،باید حداقل  60درصد از كل امتیاز
ممکن را به دست آورده باشد.
در پرسشنامههاي تکمیل مورد استفاده 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
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در تدوین کتاب مورد بررسي ،استانداردها و چهارچوبهای الزم یک کتاب آموزشی رعایت شده است؟؛ درصورت مثبت
بودن پاسخ ،آیا محتوای این کتاب با برنامهي درسي ما همسویی و هماهنگی دارد و میتواند به عنوان یک مادهي آموزشی
مناسب به کار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نیز مثبت است این کتاب برای کدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب
است؛ برای دانشآموزان ،هنرجویان ،معلمان ،هنرآموزان ،کارشناسان آموزش و پرورش ،مدیران یا دانشجویان تربیت معلم؟
ناگفته نماند که این کتابنامهها برای 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 عالقهمندان میتوانند آن را به صورت
رایگان از این وبگاه دریافت کنند.
کتابنامهای که پیش رو دارید
همزمان با تغيير ساختار آموزشي و بازنگري در توليد محتواي آموزشي پايهي سوم ابتدايي ،دفتر تكنولوژي آموزشي و
كمك آموزشي از بين كتابهاي آموزشي چاپ شده در سالهاي  1388-91تعداد  370عنوان كتاب آموزشي مناسب و
مرتبط با سرفصلهاي كلي پايهي سوم را انتخاب و منتشر كرده است.
بیشترین کتابهای مناسب معرفی شده در این کتابنامه به ترتیب به انتشارات عروج اندیشه با  31عنوان ،محراب قلم
با  30عنوان و شرکت انتشارات فنی ایران با  27عنوان تعلق دارد.
در بين موضوعات درسي نيز موضوعات علوم تجربی با  ،85مهارتهای زندگی با  75و علوم تربیتی  61عنوان كتاب از
بيشترين فراواني برخوردارند.
جدول کامل موضوعات
رديف
1
2
3
4
5
6
7

موضوع
تربیت بدني
تعليم و تربیت دیني
تعليمات اجتماعي
رياضي
زبانآموزي
علوم تجربی
علوم تربيتي

فراواني
4
21
32
10
22
85
61

رديف
8
9
10
11
12
13

موضوع
عمومي
قرآن
كار و فناوري
كتابهاي مرجع
مهارتهاي زندگي
هنر
جمع

فراواني
3
13
10
35
75
22

393

*جمع فراواني موضوعي بيش از تعداد عنوانهاي كتاب مناسب است چون بعضي از كتابها داراي بيش از يك موضوع
هستند.
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شیوهي تنظیم اطالعات

در معرفی هر کتاب ،چکیدهای از محتوا و اطالعات اوليه کتابشناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را برای

خواننده آسان میکند .این اطالعات شامل موارد زير است :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.

نمایههای کتاب

در پایان هر کتابنامه ،چندین نمایه بر اساس عنوان كتاب ،نام پدیدآورندگان ،موضوع درسی ،كلمات كلیدی،

درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب ،نام و نشانی ناشر و گروه مخاطب کتاب تنظیم شده است تا معلمان ،مربیان،
كارشناسان ،والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود ،به منابع مناسب دست یابند .در متن ،به هر کتاب

یک شمارهي ردیف اختصاص داده شده است .نمایههای کتاب بر اساس این شمارهها مرتب شدهاند و ما را به این

شمارهها ارجاع میدهند.

همکاران ما در این کتابنامه

در تولید و آمادهسازی این کتابنامه همکاران متعددی به ما یاری رساندهاند و خصوص ًا در بررسی کتابها

حوصله و دقت زیادی به کار بستهاند .اسامي کارشناسان و معلمانی که در آمادهسازی این مجموعه از نظرات و

همکاریهایشان بهره بردیم عبارتاند از:
كارشناسان معلم:

 .1نسيم اصغري  .2سيد عالءالدين اعاليي  .3حسين الوندي  .4محمود اوحدي  .5مونا بافته  .6مينو بحرگرد نيكو
 .7ناهيد بريري  .8مرضيه پناهيانپور  .9مسعود تهراني فرجاد  .10عزتالسادات حسيني  .11طاهره خردور .12

فرحنار خردور  .13سپيده خليلي  .14علي خياط  .15خسرو داودي  .16مرضيه سعيدي  .17حشمتاله سليمي .18

افسانه سنه  .19سيدمهدي سيف  .20مليحه شاجري .21مريم شباك  .22ياسين شكراني  .23عبدالرحمان صفارپور
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کارشناسان برنامهي درسی:
 .1معصومه رضوانفر /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تربيت بدني
 .2طيبه ارشاد /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تربيت بدني
 .3ميترا دانشور /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تفكر و پژوهش
 .4احمد غالمحسيني /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تفكر و پژوهش
 .5حسين قاسمپور /کارشناس گروه برنامهریزی درسی ادبيات فارسي
 .6فريال آمار /کارشناس گروه برنامهریزی درسی ديني
 .7رضا نباتي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی ديني
 .8سيدسجاد طباطبايي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی ديني
 .9پرويز آزادي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی ديني
 .10منصور ملك عباسي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تعليمات اجتماعي
 .11ناهيد فالحيان /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تعليمات اجتماعي
 .12مسعود جواديان /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تعليمات اجتماعي
 .13مهدي چوبينه /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تعليمات اجتماعي
 .14شهرناز بخشعليزاده /کارشناس گروه برنامهریزی درسی رياضي
 .15جواد حاجي بابايي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی رياضي
 .16ويدا ممتحني /کارشناس گروه برنامهریزی درسی کار و فناوري
 .17مريم انصاري /کارشناس گروه برنامهریزی درسی علوم تجربي
 .18سعيد راصد /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي
 .19سيد امير رون /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي
 .20محمود معافي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي
 .21محمدرضا مقدادي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي
 .22مينو آيتاللهي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی هنر
 .23فريده عصاره /کارشناس گروه برنامهریزی درسی زبانآموزی

راهنمای استفاده از این کتابنامه

در این راهنما ،اطالعات مربوط به یک کتاب ،به صورت نمونه نشان داده شده است .این اطالعات ضمن معرفی کتاب،

به ما میگوید که کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.
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 uتصویر راهنمای استفاده از کتابنامه
شمارهي مدخل

مؤلف

عنوان مجموعه

عنوان کتاب

.6

گلرسن ،روت

باهوشها

آزمايشهايي دربارهي رنگها

مترجم

محل نشر :ناشر ،سال نشر

تعداد صفحات

قطع

مليحه شكوهي

تهران :نغمه نوانديش1389 ،

 48ص.

رحلی

مخاطب

موضوع درسي

دانشآموز

علوم تجربي
کلمات کلیدی

آزمايش ،رنگها ،سرگرميهاي علمي ،آموزش علوم تجربي
چکیده

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.

برای بیان دیدگاههای خود دربارهی این کتابنامه یا فرستادن کتاب ،به نشانی تهران ،خیابان کریمخان زند،
کآموزشی،
خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شمارهی  4آموزشوپرورش ،دفتر تکنولوژی آموزشی و کم 
دبیرخانۀ ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مکاتبه یا با شمارهی تلفن )021( 88306071
تماس حاصل فرمایید .وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir
آمادهي دريافت ديدگاههاي شماست
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فهرستتوصيفيكتابهايآموزشي
مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
پایهی سوم ابتدایی
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 .1بيس ،گرم .حفظ محيط زيست :آب چال :دربارهي اهميت آب .فواد نظيري .تهران :شركت انتشارات
فني ايران 32 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :رياضي /علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .2اكسالد ،كريس .چراهاي شگفتانگيز :آب و هوا :پاسخ به كنجكاويهاي كودكان و نوجوانان .ليال
حبيبزاده .تهران :نحل 32 ،1391 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي /تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :آب و هوا ،پرسش و پاسخ ،آزمون و تمرين ،رنگينکمان ،باد ،صاعقه
چکيده :گردش زمين به دور خورشيد باعث طوالني و کوتاهشدن طول شب و روز ،تغيير فصلها ،بارش
برف و باران ،به وجود آمدن سيل و طوفان ،وزش بادها ،ايجاد صاعقه و ...ميشود .در کتاب حاضر به
برخي سؤاالت مخاطبان دربارهي آب و هوا و تغييراتي که به تبع اين تغييرات بهوجود ميآيند پاسخ
داده ميشود .برف چگونه ميبارد؟ سريعترين بادها کدام هستند؟ چگونه ميتوان سرعت باد را اندازه
گرفت؟ چرا صاعقه به ساختمان آسيب ميزند؟ چگونه رنگينکمان تشکيل ميشود؟ برخي سؤالهاي
کتاب هستند .در پايان کتاب ،تحت عنوان «آيا ميدانيد» سؤاالتي از متن کتاب انتخاب شدهاند که در
صفحهي بعد بهصورت وارونه جواب آنها آمده است .واژهنامهاي نيز در پايان کتاب درج شده است.
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 .3واندويل ،آگنس .دايرةالمعارف كوچك من دربارهي :آتشنشان .رويا خوئي .تهران :محراب قلم،
 36 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :دايرةالمعارف ،آتشنشان ،ايستگاهآتشنشاني ،لباس آتشنشاني ،معرفي شغلها
چکيده :داير ةالمعارف کوچک حاضر به همراه تصويرهاي رنگي اطالعات مختصر و مفيدي 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.

 .4رحمتي شهرضا ،محمد .آداب شهروندي .قم :فاتح خيبر 168 ،1390 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم ،مدير ،والدين
کلمات کلیدی :شهروندان ايراني ،راهنماي آموزشيي ،جنبههاي اخالقي ،آداب معاشرت
چکيده :آداب و قواعد زندگي شهري جزء الينفك حيات بشري است و پر واضح است كه بسياري از
مشكالت امروز اجتماع ناشي از ناآشنايي با اصول زندگي شهري و پايبند نبودن به اين اصول است.
بههمين دليل ،نويسندهي كتاب حاضر كوشيده است آداب شهروندي را با تكيه بر احاديث ،روايات و
سيرهي اهلبيت به مخاطبان آموزش دهد .كتاب در سه فصل با اين عنوانها تدوين شده است :اخالق
شهروندي در برقراري ارتباط؛ در مكانهاي عمومي؛ نكات طاليي در اخالق شهروندي.

ويژهي پایهي سوم ابتدایی 17
 .5دوگيبرت ،فرانسواز .دايرةالمعارف كوچك من دربارهي :آداب معاشرت .رويا خوئي .تهران :محراب
قلم 36 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :آداب معاشرت ،داير ةالمعارف ،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.

 .6گلرسن ،روت .باهوشها :آزمايشهايي دربارهي رنگها .مليحه شكوهي .تهران :نغمه نوانديش،
 48 ،1389ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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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 .7گلرسن ،روت .باهوشها :آزمايشهايي دربارهي ضربهها و صداها .مليحه شكوهي .تهران :نغمه
نوانديش 48 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .8گلرسن ،روت .باهوشها :آزمايشهايي دربارهي نور و سايه .مليحه شكوهي .تهران :نغمه نو
انديش 48 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.
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 .9كريمي ،عبدالعظيم .آسيبشناسي آموزش خالقيت :چگونه خالقپروري نكنيم! .تهران :منادي
تربيت 204 ،1390 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،مدير ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
کلمات کلیدی :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.

 .10هويت ،سالي .آغاز يادگيري علم براي كودكان :آشنايي با حواس پنجگانه .شيما فتاحي .تهران:
ذكر 120 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :حسهاي پنجگانه ،آموزش علوم ،اندامهاي بدن
چکيده :مجموعهي حاضر شامل پنج جلد کتاب دربارهي حسهاي پنجگانه (شنوايي ،بينايي ،چشايي،
المسه و بويايي) است که در يک مجلد چاپ شدهاند .کودکان با مطالعه و مشاهدهي تصاوير آن ياد
ميگيرند که حسهايشان چگونه کار ميکنند .بهعالوه ،با استفاده از آزمايشها و توضيحات ساده و
روشن ،تشويق ميشوند تا دربارهي کارکرد اجزاي بدنشان فکر کنند و اينها همه زماني است که
نخستين گامهاي علميشان را برميدارند .آشنايي با امواج صوتي ،پردهي گوش ،صداهاي زير و بم،
کارکرد چشمها ،عينکزدن ،نابينايي ،نرمي و زبري ،احساسکنندهها ،هشدارهاي بودار ،گرفتگي بيني،
حس چشايي ،کشف مزهها و مزههاي جديد ،ازجمله مباحث کتاب هستند.
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 .11اجاقي ،محمد .زندگي مصور امام خميني :آغازگر فرياد .تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني
(س) /مؤسسه چاپ و نشر عروج 40 ،1391 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :امام خميني ،زندگينامه ،داستان تاريخي ،آموزش ديني
چکيده :در پنجمين عنوان از مجموعهي «زندگي مصور امام خميني» اتفاقات سالهاي 1340 -43
هـ .ش ايران ،قيام امام خميني (ره) ،ديدار دکتر علياميني ،نخستوزير محمدرضا شاه با امام (ره)،
حملهي مأموران به مدرسهي فيضيه ،دستگيري امام و بردن وي به زندان قصر ،قيام مردم در  15خرداد
و سرانجام تبعيد امام خميني (ره) در سال  1343به شکل تصويري ،به همراه توضيحات مختصر و مفيد
براي کودکان و نوجوانان تهيه شده است.

 .12لنگرر ،جان .آموزش انديشهورزي در كودكان .طاهره حبيبي /پرديس عاصمي /سحر سليمي/
كاظم شجاعي .تهران :گويش نو 101 ،1391 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :انديشه و تفکر ،مهارتهاي تفکر ،پردازش مفاهيم ،آموزش انديشهورزي
چکيده :نويسندهي اين کتاب ميکوشد روش علمي انديشيدن و انديشهورزي دربارهي مفاهيم گوناگون
را به کودکان بهگونهاي ساده و عملي آموزش دهد و در اين کتاب دانشآموزان با مراحل پردازش تفکر
آشنا ميشوند و ميآموزند که چگونه با کاربرد اين مراحل دربارهي يک مفهوم بينديشند و همزمان
نيز دربارهي يک مفهوم پرسشهاي کليدي مطرح سازند .کتاب در چهار فصل تنظيم شده است و هر
فصل به بررسي يکي از انواع تفکر چهارگانه اختصاص دارد .انواع تفکر عبارتاند از :تفکر سازمانيافته؛
تفکر تحليلي؛ تفکر انتقادي يا سنجشگر؛ تفکر خالق .با به کارگرفتن روشهاي مطرح شده در اين
کتاب ميتوان به پردازش مفاهيم در حوزههاي رياضيات ،زبان ،علوم تجربي و علوم اجتماعي پرداخت.

ويژهي پایهي سوم ابتدایی 21
.13نيازي،محسن/زارعي،عباس.آموزشبرپايهيتفكرخالق.تهران:ثامنالحجج128،1389،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :كارشناس ،معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
کلمات کلیدی :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 عنوان برخي فصلهاي كتاب هستند.

 .14ابراهيمزاده ،هادي .آموزش جدول ضرب .تهران :هنر آبي 16 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :قصه ،شعر ،رنگآميزي ،آموزش جدول ضرب
چکيده :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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 .15عباسزاده ،حسين .آموزش ضربالمثل به كمك تصاوير همراه با رنگآميزي (جلدهای  1و .)2

مشهد :صيانت ،1390 ،دو جلد 24 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :آموزش ضربالمثل ،رنگآميزي ،سرگرمي ،زبانآموزي

چکيده :کتاب با هدف آموزش ضربالمثل به کودکان تدوین شده و هر یک از مجلدات شامل 22
ضربالمثل است .در هر ضربالمثل کلمهاي جا انداخته شده تا کودک آن را با توجه به تصويری که
در پايين هر ضربالمثل آمده است ،تکمیل کند .او همچنین میتواند تصوير مربوط به ضربالمثل را
رنگ بزند.

 .16بيداريان ،همتا .آموزش كامپيوتر براي كودكان .تهران :آتينگر 208 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :رايانه
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :آموزش رايانه (کامپيوتر) ،راهنماي آموزشيي ،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.
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 .17عزيزي بدرباني ،ژيال .آموزش هنر و پرورش تفكر .تهران :نگاه امروز 100 ،1391 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :هنر /علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين
کلمات کلیدی :آموزش هنر ،پرورش تفکر ،هوشهاي چندگانه ،فعاليتهاي آموزشي
چکيده :برنامهي درسي هنر در دورهي ابتدايي بر رويکرد تربيت هنري مبتني است .دانشآموز از طريق
درس هنر ،خود ،مخلوق ،خلقت و خالق را بهتر ميشناسد .هنر براي پرورش و توسعهي هوشهاي
چندگانه ،شامل هوش منطقي  -رياضي ،هوش کالمي ،هوش موسيقايي ،هوش تصويري -فضايي،
هوش حرکتي  -جسماني ،هوش درون فردي ،ميان فردي ،هوش طبيعتگرا ،هوش وجودگرا ،بروز
استعدادها و عواطف ،پرورش تفکر همگرا و واگرا ،تواناييهاي فردي و رشد اجتماعي فرصتي به
وجود ميآورد .نگارنده در کتاب حاضر ،به منظور آموزش هنر و پرورش تفکر و هوش دانشآموزان،
فعاليتهايي در قالب وصل کردن نقاط به هم ،رنگکردن ،و ...طراحي و ارائه کرده است.

 .18آتشپور ،سيد حميد /كاظمي ،احسان .آموزش هوش هيجاني به كودكان .تهران :ابوعطا،
 120 ،1390ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،والدين ،مشاور ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
کلمات کلیدی :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.
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 .19فروتني ،علياكبر .آنچه بايد از سالمت دهان و دندان بدانيد .تهران :شايان نمودار 220،1390،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :معلم ،مربی بهداشت ،والدين
کلمات کلیدی :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. . .

 .20اسپيدكار ،محبوبه .گام به گام تا انديشه :آينهي حواس .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان 68 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :تفکر فلسفي ،راهنماي آموزشيي ،تفکر خالق ،آموزش فلسفه براي کودکان
چکيده :کتاب «آيينه حواس» به معرفي روشهايي بهمنظور پرورش تفکر فلسفي درکودکان  7تا 9
ساله ميپردازد .کتاب براي مطالعهي مربيان و اجراي روشهاي آن در  25جلسه طراحي شده است .در
هر جلسه که قرار است کودکان تفکر منطقي را يادبگيرند ،موضوع ،اهداف ،وسايل مورد نياز ،روشکار،
توصيههاي تکلميلي و مدت زمان پيشنهادي براي اجراي طرح درج شده است .شناخت خود ،پرورش
حواس پنج گانه ،مفهوم نظم ،تفکر منطقي ،پرورش حواس ،عليت و ادراکات ،موضوع برخي جلسات
آموزش هستند.
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 .21جعفري ،الله .قصههاي پيامبران :ابراهيم(ع) به دنيا آمد .تهران :افق 16 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :قرآن
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :نمرود /ابراهيم(ع)  /آزر بتتراش /داستان قرآني
چکيده :در زمان نمرود ستمگر ،کودکي به دنيا آمد به نام ابراهيم .عموي او آزر ،بتتراش بود .با سنگ
و چوب بت ميساخت و به بتخانه ميسپرد .مردم به بتخانه ميرفتند و بتها را ميپرستيدند .اما
ابراهيم(ع) از کار آنها خوشش نميآمد و در اين فکر بود که براي مردم نادان چارهاي بينديشد .داستان
آزر بتتراش و کودکي و نوجواني حضرت ابراهيم(ع) در اين کتاب به زبان ساده و نثر روان براي
کودکان بازنويسي شده است.

 .22جعفري ،الله .قصههاي پيامبران :ابراهيم(ع) در آتش .تهران :افق 12 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :قرآن
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :نمرود /حضرت ابراهيم(ع)  /گلستان شدن آتش /داستان قرآني
چکيده :ناگهان آتش وحشي ،رام شد .شعلههايش آرام آرام سرد شدند و آتش به دستور خدا به باغي
سبز تبديل شد .ابراهيم ،خوشحال و خندان از باغ بيرون آمد .آدمها هاج و واج نگاهش ميکردند .نمرود
انگشت به دهان مانده بود :يعني چه؟! در اين کتاب ،کودکان با زباني ساده و روان با داستان حضرت
ابراهيم(ع) و به آتش انداخته شدنش توسط نمرود و گلستان شدن آتش بر اين پيامبر بزرگ خدا ،آشنا
ميشوند.
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 .23جعفري ،الله .قصههاي پيامبران :ابراهيم(ع) در بتخانه .تهران :افق 12 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :قرآن
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :ابراهيم(ع)  /شکستن بتها /داستان قرآني
چکيده :حضرت ابراهيم(ع) بتها را ميشکند و تبر را به دست بت بزرگ ميدهد .مردم از جشن
برميگردند و بتها را شکسته ميبينند .ميفهمند که کار ابراهيم(ع) است .از او ميخواهند علت
کارش را بيان کند .او در جواب ميگويد :چرا بتهايي را که هيچ کاري براي شما انجام نميدهند،
ميپرستيد؟ بتهايي که با دستان خودتان ميتراشيد .عدهاي مخالف او هستند ،عدهاي او را ديوانه
ميخوانند و عدهاي به فکر فرو ميروند و با خود ميگويند نکند ابراهيم راست ميگويد .در اين کتاب
به زبان داستاني و با نثري ساده و روان ،کودکان با داستان بتشکني حضرت ابراهيم(ع) آشنا ميشوند.
تصاويري متن را همراهي ميکنند.

 .24جالليان ،محمدباقر .ابزارهاي معلم در ارزشيابي توصيفي و چگونگي كاربرد آن در كالس.

مشهد :ضريح آفتاب 92 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تربيت معلم در ايران ،مالزي ،آلمان ،انگلستان ،هند ،پاکستان

چکيده :تعليم و تربيت امري پرثمر ،ولي وقتگير و دشوار است و معلمان که نقطهي آغاز هر تحول
آموزشيوپرورشي هستند ،بيشترين و برترين نقش را در آن برعهده دارند .در اين کتاب به بررسي
تجارب حاصل از حدود  100سال طراحي و برنامهريزي تربيت معلم به سبک جديد در ايران و تحليل
نقاط قوت و ضعف آن پرداخته شده است .همچنين ساختارها ،برنامهها و نوآوريهاي نظام تربيت
معلم کشورهاي مختلف ،بهويژه کشورهاي مجاور و داراي وجوه مشترک فرهنگي ،و اقتصادي (ژاپن،
مالزي ،آلمان ،انگلستان ،هند و پاکستان) بيان شده است .اين کتاب در هشت فصل نوشته شده و داراي
پيشنهادهايي در زمينهي بهسازي نظام تربيت معلم در ايران است.
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 .25كوالي ،جوي .سالمت اجتماعي كودكان :احترام به ديگران .سعيده عاقلتر .مشهد :عروج انديشه،
 16 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .26بومون ،اميلي .اختراعات .مهدي ضرغاميان .تهران :محراب قلم 124 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داير ةالمعارف ،اختراعات ،تاريخ علم ،آموزش علوم تجربي
چکيده :داير ةالمعارف حاضر شامل اطالعاتي مختصر و مفيد و در عين حال ساده و آسان به همراه
تصويرهاي رنگي دربارهي 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.
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 .27فرخ مهر ،حسين .ادب آداب دارد .اصفهان :نوشته 166 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم ،والدين
کلمات کلیدی :ادب ،آداب معاشرت ،اخالق ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :مجموعهي پيشرو حاوي جستارهايي است در زمينهي عناصر تشکيلدهندهي ادب که در
قالب موضوعهاي متفاوتي ارائه ميشوند .در تمامي اين موضوعها به جايگاه ،نقش و تأثير آنها در
شکلگيري اخالق و ادب و بهبود آن اشاره ميشود .ادب آسان به دست نميآيد .ادب حاصل دانش،
تجربه ،سختکوشي و تمرين است .بدون پايبندي به ادب ،حيات اجتماعي قوام و دوام نمييابد .در
اين کتاب مخاطب با مطالبي چون :ادب در حديث ديگران ،اشاره ،صداقت ،حرص ،دروغ ،نه گفتن به
بديها ادب است ،ارزشها ،تعصب ،توقع ،مسئوليتشناسي ،عقل و ادب ،خوشبختي و ...آشنا ميشود.

 .28كرمي ،رمضان .ارزشيابي توصيفي :با تأكيد بر راهبردهاي فراشناختي .قم :رواق دانش،1391 ،
 176ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :ارزشيابي توصيفي ،ياددهي  -يادگيري ،راهبردهاي فراشناختي ،روشهاي فعال
يادگيري ،رشد شخصيت
چکيده :در «ارزشيابي توصيفي» به ابعاد شخصيتي ،تواناييها ،خالقيتها ،فعاليتها ،عالقهها ،و
نيازهاي دانشآموزان توجه خاصي ميشود ،روشهاي فعال يادگيري جايگاه خود را بهتر پيدا ميکنند
و دانشآموزان به سوي کسب تفکر واگرا و فراشناختي هدايت ميشوند .کتاب حاضر در شش فصل
با اين عنوانها سامان يافته است :تعريف ارزشيابي توصيفي و ماهيت آن؛ فرايند اجرايي ارزشيابي
توصيفي؛ ارزشيابي توصيفي و رشد شخصيت ( 5تا  12سالگي)؛ خالقيت و ارزشيابي توصيفي؛
ارزشيابي توصيفي براساس راهبردهاي شناختي و فراشناختي؛ واژهنامه.
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ش ماهي تا تنفس زير آبي .مجيد عميق .تهران :مدرسه،
 .29آلمن ،توني .الهام از طبيعت :از آبش 
 28 ،1389ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :دستگاه تنفس زيرآب ،آبشش ،يادگيري از طبيعت ،آموزش علوم
بندر كه به غواصي هم عالقهمند بود،
چکيده :يكي از روزهاي تابستان سال  ،2000مخترعي به نام آلن ُ
در برابر اين پرسش پسر هفت سالهاش كه «چرا انسان نميتواند بدون مخزن اكسيژن زير آب تنفس
كند؟» به فكر فرو رفت .او تصميم گرفت وسيلهاي اختراع كند كه روياي پسرش را تحقق بخشد و آن
توليد دستگاه تنفس زير آب بود كه با الهام گرفتن از آبششهاي ماهي ساخته شد .مخاطبان در اين
كتاب با طرز كار آبششهاي ماهي و چگونگي ساخت دستگاه تنفس زيرآب آشنا ميشوند.

 .30كلي ،ميج .كتابهاي سفيد :از همه بدم ميآيد .نصرت مسرور .تهران :شركت انتشارات فني
ايران 24 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داستان آموزشي ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادب ،دورهي ابتدايي
چکيده :کودکان در اين داستان با ملکهي زنبوري آشنا ميشوند که از خدمتکارانش ميخواهد براي او
کارهاي متفاوتي انجام بدهند .مث ً
ال لباسهايش را بياورند ،صبحانهاش را آماده کنند و ...اما چون «لطف ًا»
نميگويد ،آنها به دستوراتش گوش نميدهند .بدين گونه ملکه تنها ميماند و سرانجام تصميم ميگيرد
که با احترام و ادب از ديگران بخواهد کارهايي براي او انجام دهند.
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 .31مك گراو ،فيليپ سي .استراتژيهاي زندگي .مهسار مشتاق .تهران :ابوعطا 168 ،1391 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :روانشناسي ،تحول ،موفقيت
چکيده :موضوع نوشتار حاضر ،روان شناسي تحول و استراتژيهاي زندگي است .نويسنده در کتاب
حاضر ،موانع و داليل نپرداختن به مشکالت و در نتيجه بازنده ماندن در زندگي را توضيح داد و ده
قانون مهم زندگي براي مقابله با مشکالت و داشتن هدف و رسيدن به نتيجه را با ارائهي مثالها و
پرسشنامههاي خودسنجي تشريح کرده است .وي در پايان کتاب ،استراتژي هفت مرحلهاي و مسائلي
را مطرح کرده که هر کس با استفاده از آنها بتواند فرمول و راهنماي زندگي خود را يافته و در زندگي
با غلبه بر مشکالت کامياب شود.

 .32روكا ،نوريا .اشيا از چه ساخته شدهاند؟ .ساناز محمدپور .تهران :تيمورزاده /طبيب 36 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :اشيا ،ساختن ،آموزش علوم
چکيده :كودكان با مطالعهي مطالب ساده و آسان اين كتاب و مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن ،با
موادي آشنا ميشوند كه در تركيب خوردنيها ،نوشيدنيها ،پوشيدنيها ،وسايل زندگي ،وسايل مدرسه،
خانه ،پل ،ماشين و ...كاربرد دارند .در پايان كتاب فعاليتهايي براي كودكان و نيز راهنمايي والدين در
راستاي مطالب كتاب درج شدهاند.
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 .33دافعي ،حميد .اصول آموزش رياضي در دورهي ابتدايي .زنجان :دانش زنجان 224 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :راهنمايآموزشي ،آموزش رياضي ،حل مسئله ،روشهاي تدريس
چکيده :ديدگاههاي نوين در آموزش رياضي بر اهميت تفکر ،استدالل ،کشف و درک معنادار مفاهيم
رياضي تأکيد دارند .کتاب حاضر نيز براساس ديدگاههاي نوين در آموزش رياضي نگارش يافته و
شامل اين مطالب است :کودکان چگونه رياضيات ياد ميگيرند؛ چگونه ميتوان کودکان را به يادگيري
رياضيات ترغيب کرد؛ چگونه ميتوان از طريق کارگروهي و مشارکت دانشآموزان ،آنها را در
رياضيات ورزيده ساخت با آشنايي با اصول و استانداردهاي «شوراي ملي معلمان رياضي» ()NCTM؛
کمک به رشد و توسعهي مهارت حل مسئله در کودکان با تأکيد بر مسائل پاسخ -باز ،فرايند -باز و
سؤاالت آزمون TIMS؛ نقش مواد آموزشي (مانند نرمافزارهاي رياضي ،دستسازهها ،ماشين حساب
و ) ...در يادگيري بهتر رياضي .بهزعم نگارنده ،کتاب حاضر بهعنوان منبع درسي براي درس «آموزش
رياضي» در دورهي ابتدايي جهت استفادهي دانشجويان و معلمان رشتهي آموزش ابتدايي و نيز براي
همهي معلمان دورهي ابتدايي که رياضي تدريس ميکنند ،تهيه شده است.

 .34پورقنبري قاضياني ،ليال .اصول شادابسازي در مدارس .تهران :قاطع البرهان 48 ،1391 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :تربيت بدني
مخاطب :معلم ،مدير ،والدين
کلمات کلیدی :شادابسازي ،روانشناسي ،شادي ،مديريت مدرسه ،برنامههاي بهبود آموزش
چکيده :يكي از راههايي كه نگرش انسان را به زندگي حفظ ميكند .داشتن نگرشي همراه با قدرداني
به زندگي است .در همين لحظه در هر موقعيتي كه هستيد ،هنوز هم چيزهايي وجود دارند كه بابت
آنها سپاسگزار باشيد؛ مانند سالمت جسمي و رواني ،وجود خانواده ،داشتن دوستان خوب ،و ...اگر دائم
به اين فكر كنيد كه چهقدر خوشبخت هستيد و بابت آن سپاسگزار باشيد ،اين نگرش به كل زندگي
شما سرايت ميكند .فهرستي از همهي چيزهاي باارزشي كه داريد ،تهيه كنيد .هر زمان كه احساس
افسردگي و كسالت كرديد ،به آن مراجعه كنيد و آن را بخوانيد.
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 .35حاجبابايي ،مرتضي .االغ تارا كوچولو .تهران :ما و شما 12 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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 .شب هنگام 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.

 .36ريچاردز ،جولي .انرژيها :انرژي آبي .سپيده ايزي .مشهد :بهنشر 32 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :انرژي آبي ،انرژي موج ،ميكروتوربين ،آموزش علوم تجربي
چکيده :انرژي كه از آب جاري بهدست ميآيد ،انرژي آبي يا «هيدرو انرژي» ناميده ميشود .انرژي آبي
توربينها را به حركت درميآورد و برق توليد ميكند .جزر و مد دريا ،آبهاي داغ زيرزميني و آبهاي
اقيانوسي منابعي هستند كه در توليد انرژي آبي نقش بسيار مؤثري دارند .كودكان با مطالعهي كتاب
حاضر و مشاهدهي تصويرهاي رنگي به زبان ساده دربارهي انرژي آب ،منابع انرژي آبي ،و كاربردهاي
آن مطالبي ميآموزند.
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 .37ريچاردز ،جولي .انرژيها :انرژي بادي .سپيده ايزي .مشهد :بهنشر 32 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :انرژي باد ،توربينهاي بادي ،آموزش علوم تجربي
چکيده :انرژي باد دانههاي گياهان را ميپراكند ،ابرها را جابهجا ميكند و در درياها موج پديد ميآورد.
اگر اين انرژي توسط توربينهاي بادي مهار شود ،ميتوان براي توليد برق از آن استفاده كرد .كتاب
انرژي باد ،كاربردهاي آن ،و چگونگي كار توربينهاي بادي و نيروگاههاي بادي را بهصورت مختصر
و مفيد به همراه تصويرهاي رنگي شرح ميدهد .در پايان كتاب نيز واژهنامه و فهرست راهنما درج
شده است.

 .38ريچاردز ،جولي .انرژيها :انرژي خورشيدي .سپيده ايزي .مشهد :بهنشر 32 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :انرژي ،انرژي خورشيدي ،مزرعههاي خورشيدي ،آموزش علوم تجربي
چکيده :اين کتاب داراي اطالعات مختصر و مفيدي دربارهي انرژي خورشيدي است .انرژي قابل
برگشت ،انرژي خورشيد در طبيعت ،مزرعههاي خورشيدي ،نيروگاههاي خورشيدي ،چگونه بهرهگيري
از انرژي خورشيدي و ...از جمله مطالب است .در پايان کتاب واژهنامه و فهرست راهنما درج شده است.

 34فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .39هارلو ،رزي /مورگان ،سالي .كاوشگران جوان :انرژي و نيرو .مهدي رزاقي كاشاني .تهران :نواي
مدرسه 32 ،1388 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :انرژي ،آزمايشهاي علمي ،نيرو ،علومتجربي
چکيده :در كتاب حاضر ،اطالعاتي پيرامون انرژي و آسيبهاي ناشي از بهرهگيري نادرست از آن به
ط زيست ،ارائه گرديده و انجام آزمايشهايي براي درك بهتر موضوع ،پيشنهاد شده است .مخاطب
محي 
پس از مطالعهي اين كتاب درمييابد كه انرژي چيست و چگونه ميتوان با استفادهي صحيح از آن،
جهان پاكيزهتري داشت.

 .40ريچاردز ،جولي .انرژيها :انرژي هستهاي .فاطمه ابراهيمزاده .مشهد :بهنشر 32 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :انرژي هستهاي ،توليد برق ،آموزش علوم تجربي
چکيده :انرژي هستهاي درون اتمها ذخيره شده است .تمام آنچه كه در دنيا وجود دارد ،از اتم ساخته
شده است .اتمها آنقدر كوچكاند كه با چشم ديده نميشوند .انرژي هستهاي يا تشعشع كاربردهاي
فراواني دارد .از جمله اينكه ميتوان براي توليد برق از آن استفاده كرد .اين كار در نيروگاههاي هستهاي
صورت ميگيرد .انرژي هستهاي بسيار خطرناك است ،با اين حال كاربردهايي در استريلكردن
تجهيزات پزشكي ،رديابي و درمان دارد .در كتاب حاضر به زبان ساده و به همراه تصويرهاي رنگي،
مطالب مختصر و مفيدي دربارهي انرژي هستهاي ،و چگونگي توليد و كاربردهاي آن براي كودكان
درج شده است .در پايان كتاب نيز واژهنامه و فهرست راهنما آمده است.
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 .41چينيفروشان ،محسن .او .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 44 ،1391 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :خداشناسي ،نشانههاي طبيعي ،آموزش کودکان
چکيده :نويسنده در اين کتاب کوشيده است از طريق اشاره به اثر باد که برگها را ميريزد ،آبها را
تکان ميدهد و ابرهاي را ميراند و نيز اثر نيروي جاذبهيزمين که قابل ديدن نيست ،هوا که همهجا
هست و مدام گرم و سرد ميشود ،روح و جان موجودات و همچنين فکر انسان که آثارش در جهان
ديدهميشود ،به وجود خداوند اشاره کند؛ اينکه چهطور ما ميتوانيم به اصل چيزي پي ببريم ،هرچند
که با چشم ديده نشود .کتاب داراي جمالت کوتاه و ساده و مصور است.

 .42نادري ،ناصر .چهارده سبد گل :او يك فرشته بود :زندگينامهی حضرت فاطمه(س) .تهران :مدرسه،
 32 ،1389ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :زندگينامه ،حضرت فاطمه (س) ،حج ،آموزش ديني
چکيده« :وقتي پيامبر در مدينه بود ،هر روز چند بار به خانهي دخترش فاطمه ميآمد .يك بار كه
پيامبر به سفر رفته بود ،دلش براي فاطمه و نوههايش ،حسن و حسين ،خيلي تنگ شده بود .پيامبر
هر وقت به خانهي فاطمه ميآمد ،سالم ميكرد .پيشاني دخترش را ميبوسيد و بعد نوههايش را بغل
ميكرد »...در اين كتاب خاطرات دختر كوچكي به نام فاطمه درج شده كه همراه پدر و مادرش به حج
عمره رفتهاند .او در طول تعريف خاطراتش ،دربارهي والدت ،زندگي ،ازدواج ،تولد فرزندان و درگذشت
حضرت فاطمه (س) سخن ميگويد.
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 .43وليزاده ،ماهان .داستانهاي روانشناختي :اولين شكالت نارگيلي .تهران :بافرزندان 16 ،1389 ،ص.
قطع :پالتويي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .44دوبونو ،ادوارد .ايدهي خالق .بنفشه آشناقاسمي .تهران :ايرانبان 180 ،1389 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،كارشناس ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
کلمات کلیدی :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.
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 .45هويت ،سالي .بياييم يادگيري علم را شروع كنيم :اينجا را نگاه كن .شيما فتاحي .تهران:
ذكر 24 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :حس بينايي /چشم /عينک /نابينايي /آموزش علوم
چکيده :حس بينايي به افراد کمک ميکند تا رنگها ،شکلها و هر چيزي را که در اطراف آنهاست،
ببينند .کتاب حاضر شامل اطالعات ،فعاليتها و آزمايشهايي است به زبان ساده به همراه تصاوير رنگي
نوسال را با حس بينايي ،کارکرد چشم و بخشهاي متفاوت آن ،چگونگي انتقال
که مخاطبان کمس 
پيام از چشم به مغز ،عدسيهاي داخل چشم و کارکرد آنها ،علت عينکزدن ،مشکالت نابينايان ،خط
بريل و خطاي ديد آشنا ميسازد .در پايان نيز واژهنامه ،نمايه و نکتههايي براي والدين و معلمان درج
شده است.

 .46يوسفي ،محمدرضا .بابابرفي .مشهد :بهنشر 24 ،1388 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
جبار باغچهبان ،بابابرفي ،مدارس ناشنوايان ،زبانآموزي ،زندگينامه
کلمات کلیدیّ :
جبار باغچهبان ،اولين مدارس مخصوص ناشنوايان را در ايران تأسيس كرد .او مردي نيكوكار
چکيدهّ :
و هنرمند بود .باغچهبان براي آموزش كودكان ناشنوا كارهاي زيادي انجام دا د ؛ از نوشتن نمايشنامه
جبار باغچهبان در سال  1345در تهران درگذشت .داستان
تا ساختن دستگاه براي آموزش جغرافيّ .
كتاب حاضر در راستاي زندگي ،آثار ،خيرخواهيها و مرگ جبار باغچهبان ،بهشيوهي داستان تخيلي
نگاشته شده است .در اين داستان ميخوانيم ،بعد از مرگ بابابرفي ،پسربچهاي با گنجشكها بازي
ميكند و از آنها ميخواهد كه يك بابابرفي درست كنند .بعد از اينكه بابابرفي درست ميشود ،او
براي گنجشكها نان ريزه ميپاشد و گنجشكها را اطراف خودش جمع ميكند و با پسربچه دوست
ميشود .آدم بزرگها هم با پيراهنهاي مشكي ميآيند و بهبابابرفي نگاه ميكنند و بعد از مدتها خنده
بهيادشان ميآيد .شب كه فرا ميرسد ،همه بهخواب ميروند ،اما بابابرفي توي باغچه است و نميخوابد.
او نگهبان باغچه است.
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 .47تبريزي ،نرگس .بازي با حرف و كلمه :تقويت مهارتهاي يادگيري .تهران :مبنا 80 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :اختالالت يادگيري ،مهارتهاي يادگيري ،تواناييهاي ذهني ،زبانآموزي ،پيشرفت
تحصيلي
چکيده :بين  5تا  10درصد دانشآموزان دورهي ابتدايي به نوعي دچار اختالالت يادگيري هستند.
آنهايي که اختالالت شديدتري دارند ،با وجود داشتن هوش کافي ،قادر به يادگيري يک يا چند درس
نيستند .آنهايي هم که داراي اختالالت خفيفتري هستند ،پيشرفت تحصيليشان کمتر از ميزان
هوش و استعدادشان است .در اين کتاب به منظور پرورش تواناييهاي ذهني کودکان 180 ،تمرين
متنوع به صورت بازي با کلمه و حرف ارائه شده است تا مخاطبان با انجام آنها ،قدرت ابداع و خالقيت
خود را باال ببرند .استفاده از نقاشيهاي گوناگون که رنگ کردن آنها به عهدهي کودکان گذاشته
شده است ،درک آنها را باالتر ميبرد و موجب تشويقشان ميشود .در پايان کتاب پاسخ تمرينها
درج شده است.

 .48ونكليوز ،جنيس .بازي كن و بياموز :طرحهاي علمي و فعاليت آسان براي بچهها .تهران :قدياني،
 224 ،1391ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :آزمايش ،آموزش علوم ،طبيعت ،حشرات ،بدن انسان
چکيده :اين کتاب در چهار بخش نوشته شده و حاوي آزمايشهايي دربارهي فيزيک ،طبيعت ،حشرات
و بدن انسان است .قبل از انجام هر آزمايش وسايل الزم و نحوهي انجام آزمايش درج شده است .کتاب
از طريق بازي و فعاليتهاي ساده ،کودکان را با مفاهيم علومتجربي آشنا ميسازد.
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.49گلداسميت،مايك.بازيافتچيست؟.هايدهكروبي.تهران:شركتانتشاراتفنيايران24،1390،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :بازيافت ،حفظ محيطزيست ،آموزش علومتجربي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :يکي از مهمترين کارها براي حفظ محيطزيست« ،بازيافت» است .کودکان در اين کتاب با
سه اصل طاليي حفظ محيطزيست و داليل و مراحل بازيافت آشنا ميشوند و ميآموزند چگونه با
بازيافت شيشه ،پالستيک ،کاغذ ،فلزات ،بتن و الستيک در مصرف انرژي صرفهجويي و به حفظ منابع
طبيعي کمک کنند.

 .50ميندن ،سيسيليا /مير ،جوان .حفظ محيط زيست :بازيافت در مغازهي بابابزرگ .هايده كروبي.
تهران :شركت انتشارات فني ايران 24 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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 و يا آن ها را بازيافت كرد.
تصويرهاي رنگي کتاب به يادگيري مطلب کمک ميکنند.
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 .51شر ،باربارا .بازيهاي هوش 101 :بازي آسان براي افزايش هوش .امير جهانيان نجفآبادي/
حديث ايماني .اصفهان :كياراد 272 ،1390 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين ،مشاور ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
کلمات کلیدی :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.

 .52جيحاني ،حميد .باغ قرآن .مشهد :عروج انديشه 16 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :قرآن
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.
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 .53دوگيبرت ،فرانسوا .دايرةالمعارف كوچك من :باغوحش .رويا خوئي .تهران :محراب قلم 36،1391،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :دنياي وحش ،گربهسانان ،فيلها ،ميمونها ،پرندگان ،زندگي حيوانات
چکيده :کتاب حاضر که از جمله کتابهاي مرجع براي کودکان است ،در بردارندهي اطالعات مختصر
و مفيدي به همراه نقاشيهاي جالب و دوستداشتني دربارهي حيوانات وحشي همچون شيرها ،ببرها،
ميمونها ،فيلها ،اسب آبي ،زرافه،گورخر و ...است .در اين کتاب به خصوصيات ظاهري ،محل زندگي،
نوع تغذيه ،نوع رفتار و نوع زندگي حيوانات اشاره ميشود .در پايان کتاب برخي خصوصيات شگفتانگيز
حيوانات درج شده است.

 .54آذر ،احمدرضا .بچه خوش قول و امانتدار .تهران :سرو ياسين 24 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :خوشقولي ،امانتداري
چکيده :كودكان با مطالعهي كتاب حاضر و مشاهدهي تصويرهاي آن ،با بچههايي آشنا ميشوند كه
سعي ميكنند به كمك مربي ،افرادي امانتدار باشند و نسبت به قولهايي كه ميدهند ،وفادار بمانند.
مطالب كتاب بهصورت گفتوگو بين كودكان و مربي است .در اين ميان مربي تالش ميكند ،كودكان
را با طرح سؤالهايي وارد بحث و گفتوگو كند .كودكان نيز راهحلهاي متفاوتي در راستاي سؤال
مطرح شده ارائه ميدهند .گفتني است كتاب با سيدي همراه است.
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 .55استيون دوآميكو ،كارمال .بچه فيل خوشتيپ .فراز پندار .تهران :شركت انتشارات فني ايران،
 48 ،1391ص.
قطع :جيبي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داستان آموزشي ،خوششانسي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :کودکان در اين کتاب با فيل کوچولويي آشنا ميشوند که يک روز کالهي را که مادربزرگش
به او هديه کرده است ،روي سرش ميگذارد و به مدرسه ميرود .بچه فيلها او را مسخره ميکنند،
اما کاله فيل کوچولو باعث نجات او و دوستش ميشود .موضوع این داستان آموزشی نقش شانس و
بخت در زندگی است.

 .56سالم ،سودابه .بخوان با من ،بساز با من ( 1و  .)2تهران :سوره مهر 118 ،1389 ،ص.
قطع :بیاضی
موضوع درسي :هنر
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :آموزش موسيقي ،هنر براي کودکان ،هوش موسيقايي
چکيده :مربي موسيقي کودک ،به آگاهي از حيطهي متفاوت رشد کودک ،رشد موسيقايي و نيز راههاي
گسترش اطالعات موسيقايي کودک نياز دارد .زيرا کودک بايد اطالعات موسيقايي خود را سازماندهي
و پردازش کند تا در فعاليتهاي بعدي مورد استفاده قرار دهد .رشد هوش موسيقايي ،مستقل از ديگر
جنبههاي هوش نيست ،به همين سبب آگاهي مربيان از نظرات روانشناسان متخصص رشد و آموزش
کودکان ضروري است.
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 .57اكسالد ،كريس .چراهاي شگفتانگيز :بدن انسان :پاسخ به كنجكاويهاي كودكان و نوجوانان.
امير صالحي طالقاني .تهران :نحل 32 ،1391 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :بدن انسان ،پرسش و پاسخ ،آموزش علوم تجربي
چکيده :در کتاب حاضر به برخي از سؤاالت کودکان و نوجوانان در ارتباط با بدن انسان جواب
داده ميشود؛ سؤاالتي دربارهي ضخامت پوست ،مواد تشکيلدهندهي ناخن ،مواد تشکيلدهندهي
استخوانها ،چگونگي کار ماهيچهها ،چگونگي ورود هوا به ششها ،علت تپش قلب ،چگونگي توليد
موج در مغز و. . .

 .58واندويل ،اگنس /النسينا ،ميشل .دايرةالمعارف كوچك من دربارهي :بدن من .رويا خوئي .تهران:
محراب قلم 36 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :اعضاي بدن ،دستگاههاي بدن ،تغييرات بدن ،آموزش علوم تجربي
چکيده :داير ةالمعارف 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.
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 .59مور مالينوس ،جنيفر .برنده شدن همه چيز نيست! .الناز محمدپور .تهران :تيمورزاده /طبيب،
 36 ،1389ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :مسابقه ،روحيهي ورزشکاري ،مهارتهاي زندگي
چکيده :مخاطبان با مطالعهي اين کتاب درمييابند که داشتن روحيهي پهلواني و جوانمردي در
مسابقهها ،بهتر از اين است که آنها دست به هرکاري برنند تا مگر برنده شوند .چرا که زيرپا گذاشتن
قوانين بازي ميتواند صدماتي را براي بازيکنان به ارمغان بياورد که گاهي ممکن است جبرانناشدني
باشد .در داستان اين کتاب ،دو تيم در مسابقهي هاکي شرکت کردهاند و هر تيم تالش ميکند که برنده
شود و جام قهرماني را به مدرسه خود ببرد .آنها فکر ميکنند که مهمترين وظيفهشان برنده شدن
است .بنابراين فراموش ميکنند که با رعايت قوانين ،عادالنه و جوانمردانه بازي کنند تا آن که يک
بازيکن صدمه ميبيند .در پايان کتاب ،فعاليتهايي براي مخاطبان در نظر گرفته شده است؛ همچون
درست کردن يک پوستر تبليغاتي و مدال ،و طراحي يک بازي.

 .60پوروهاب ،محمود .قصههاي ايراني :برهاي كه فرار كرد .مشهد :عروج انديشه 12 ،1388 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :سياستنامه ،بازنويسي ،موسي(ع) ،زبانآموزي
چکيده :هجدهمين عنوان از مجموعهي قصههاي ايراني شامل دو داستان بازنويسي شده از
«سياستنامه» به زبان ساده و روان و به همراه تصاوير رنگي براي كودكان است« .برهاي كه فرار
كرد» و «نانواي حيلهگر پادشاه» عنوانهاي قصههاي اين كتاب هستند .در داستان برهاي كه فرار كرد،
مخاطبان با مهرباني و وظيفهشناسي حضرت موسي(ع) آشنا ميشوند .موسي برهاي را نجات ميدهد و
نزد مادرش ميآورد و خداوند بهخاطر اين موضوع از او خوشنود ميشود و به پيامبري انتخابش ميكند.
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 .61كوالي ،جوي .سالمت جسمي كودكان :بگو نه .سعيده عاقلتر .مشهد :عروج انديشه 16 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .62هويت ،سالي .حواس پنجگانه :بو كن! .فيروزه معراج .تهران :پيدايش 24 ،1388 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :حس بويايي ،انواع بوها ،بيني انسان ،علوم تجربي
چکيده :وقتي نفس عميقي ميكشيد ،بويي كه در هوا هست ،وارد حفرههايي در بيني ميشود كه
سوراخهاي بيني نام دارند .موهاي ريز داخل بيني ،بو را حس ميكنند و پيامي به مغز ميفرستند .مغز
به شما ميگويد ،چه چيزي را بوييدهايد .كودكان در اين كتاب با استفاده از توضيحات ساده با حس
بويايي ،انواع بوها همچون بوي غذاها ،بوي دود ،بوي گلها ،بوهاي بد ،بوهاي داخل و خارج خانه ،و
حس بويايي حيوانات آشنا ميشوند و تمرينهايي به منظور درك بهتر موضوع انجام ميدهند .در پايان
كتاب ،واژهنامه و نكاتي دربارهي موضوع مذكور براي والدين و معلمها درج شده است.
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 .63هويت ،سالي .بياييم يادگيري علم را شروع كنيم :به اين صدا گوش كن .شيما فتاحي .تهران:
ذكر 24 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :حس شنوايي ،گوش ،امواج صوتي ،آموزش علوم ،ناشنوايي
چکيده :مخاطبان با مطالعهي اين کتاب و مشاهدهي تصويرهاي رنگي و انجام فعاليتها و آزمايشهاي
آن ،دربارهي حس شنوايي ،کارکرد گوش و بخشهاي متفاوت آن ،توليد امواج صوتي ،صداهاي بلند
و آهسته ،و دور و نزديک ،صداهاي بم و زير و وضعيت ناشنواها اطالعاتي بهدست ميآورند .در پايان
کتاب واژهنامه ،نمايه و نکاتي براي والدين و معلمها درج شده است.

 .64بروزوويچ ،ريچارد .به خجالت بگو خدانگهدار :كتاب تمريني براي كمك به كودكان ،در غلبه بر
كمرويي .ليال شريفي .تهران :انديشه معاصر 136 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،والدين
کلمات کلیدی :خجالت کودکان ،آموزش و تمرين ،ارتباط چشمي ،زبان بدن ،آموزش مهارتهاي زندگي

چکيده :اين کتاب بيش از  40فعاليت شاد را که بچهها و والدين ميتوانند با هم در ايجاد اطمينان
و اعتماد به نفس انجام دهند ،معرفي ميکند .اولين فعاليت کتاب به والدين کمک ميکند ،بهمنظور
تشويق فرزندشان براي غلبه بر کم رويي خود يک نظام پاداشي در نظر بگيرند .همهي اين فعاليتها
توسط روانشناسان کودک طراحي شدهاند و به کودکان در کسب اعتماد به نفس بيشتر و تعامل
راحتتر کمک ميکنند .برخي از مطالب کتاب عبارتاند از :شجاع بودن؛ استفاده از موسيقي براي تغيير
خلق؛ ايجاد ارتباط چشمي؛ زبان بدن؛ سپاسگزاري؛ تمسخر خوشايند نيست ،توجه به دوستيهاي
اطرافيان.
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 .65روني ،آن .آموزش  ICTبراي كودكان :ب ه كارگيري فرمانها .محمود مزيناني .تهران :پيدايش،
 28 ،1389ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :رايانه
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :بهکارگيري فرمانها ،کنترل ماشينها ،کار با رايانه
چکيده :ما دستگاهها را به روشهاي متفاوت کنترل ميکنيم .بعضي از وسايل ،کليد يا دکمه دارند.
بعضي ديگر با شمارهگير کار ميکنند .بعضي هم دستگاه کنترل از راه دور دارند .با دستگاه کنترل از
راه دور شما ميتوانيد بدون اينکه بهوسيله دست بزنيد ،آن را کنترل کنيد .در اين کتاب ،کودکان با
مشاهدهي تصويرها و انجام تمرينها ،ياد ميگيرند که چگونه وسايل و ماشينها با فرمانها کنترل
ميشوند و ميآموزند که با فشار دادن دکمهها و زدن کليدها ميتوان باعث انجام کارهاي خاصي شد.
در اين مجموعه کتابها ،مخاطبان به زبان ساده ،با مفاهيم رايانهاي آشنا ميشوند.

 .66آموزش و پرورش اياالت متحده آمريكا .به كودك خود كمك كنيم تاريخ بياموزد .موسسه خط
ممتد انديشه .تهران :همشهري 82 ،1391 ،ص.
قطع :پالتويي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :معلم ،والدين
کلمات کلیدی :آموزش تاريخ ،اصول علم تاريخ ،منابع تاريخ ،منابع اينترنتي تاريخ
چکيده :بخش عمدهي اين کتاب به شرح فعاليتهايي ميپردازد که ميتوانيد از آنها براي تقويت
دانستههاي تاريخي کودک بهره بگيريد و کاري کنيد که نقطه نظر مثبتي دربارهي تاريخ پيدا کند.
همچنين کتاب حاوي اطالعاتي دربارهي اصول اوليهي علم تاريخ ،پيشنهادهايي کاربردي دربارهي
چگونگي ياد دادن تاريخ به کودکان ،فهرستي از منابع ،مانند منابع اطالعاتي دولتي در زمينهي تاريخ،
پايگاههاي اينترنتي مفيد و کتابهايي براي مطالعهي والدين ،معلمان و کودکان است .آموزشهاي
کتاب کوتاه ،بامزه و جالباند و به سادگي و با لوازم موجود در خانه قابل اجرا هستند.
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 .67آموزش و پرورش اياالت متحده آمريكا .به كودك خود كمك كنيم رياضيات بياموزد .موسسه
خط ممتد انديشه .تهران :همشهري 82 ،1391 ،ص.
قطع :پالتويي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :معلم ،والدين
کلمات کلیدی :آموزش رياضيات ،راهنماي آموزشيي ،مهارتهاي رياضي ،سرگرمي و يادگيري
چکيده :کتاب حاضر شامل راهکارها و فعاليتهايي است که کمک ميکنند تا کودکان رويکردي مثبت
به رياضي داشته باشند و مهارتهاي رياضي خود را باال ببرند .کتاب براي مطالعهي والدين نوشته شده
و راهکارهاي آن به سادگي و با لوازم موجود در خانه يا در محيط زندگي ،قابل اجرا هستند .از آنجا که
در اين فعاليتها مفاهيم رياضي خاصي به کار برده شدهاند ،واژهنامهاي نيز به آخر کتاب افزوده شده
است .شعر و آواز خواندن ،شکار اعداد ،شکل دادن ،مرتب کردن ،بازي با روزنامه ،تقسيم زمان ،تقارن
ساده عنوانهاي برخي از فعاليتهاي کتاب هستند.

 .68آموزش و پرورش اياالت متحده آمريكا .به كودك خود كمك كنيم شهروند مسئوليتپذير
باشد .موسسه خط ممتد انديشه .تهران :همشهري 82 ،1391 ،ص.
قطع :پالتويي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم ،والدين
کلمات کلیدی :مهارتها ،رشد شخصيت ،کودک ،راهکارها

چکيده :درست همانطور که الزم است کودکان براي يادگيري بستن بندکفشهايشان ،خواندن و
نوشتن ،حل مسائل رياضي و دانستن مفاهيم علمي و وقايع تاريخي آموزش ببينند .بايد آنها را براي
شکلگيري ارزشهاي اخالقي هم راهنمايي کرد؛ ارزشهايي که درخانوادهي آنها و جامعهاي که
در آن زندگي ميکنند ،ارزشمند تلقي ميشوند .کتاب حاضر شامل اطالعاتي دربارهي بعضي ارزشها
همچون همدردي ،صداقت ،انصاف ،قضاوت درست ،احترام به ديگران و . ...و برخي مهارتها همچون
راستگويي ،تصميمگيري ،کمک کردن ،تحمل وصبر و . ...است که بزرگترها با انجام دادن آنها به
رشد شخصيت کودک کمک ميکنند .آموزشهاي کتاب کوتاهاند ،با متني ساده و روان بيان شدهاند و
با لوازم موجود در خانه قابل اجرا هستند.
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 .69آموزش و پرورش اياالت متحده آمريكا .به كودك خود كمك كنيم علم بياموزد .موسسه خط
ممتد انديشه .تهران :همشهري 82 ،1391 ،ص.
قطع :پالتويي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :معلم ،والدين
کلمات کلیدی :آموزش علوم تجربي ،راهنماي آموزشي ،کسب مهارت علمي ،استانداردهاي آموزش
چکيده :کتاب حاضر بخشي از يک کوشش برنامهريزي شده در جهت ارائهي جديدترين يافتههاي
پژوهشي و اطالعات کاربردي به پدران و مادران است که به منظور کمک به آموزش کودکان در
خانه ،مدرسه و جامعه طراحي شدهاند .اين موضوع اهميت فرايندهاي پرسشگري و شرکت در کسب
دستاوردهاي علمي را نشان ميدهد که در «استانداردهاي ملي آموزش علوم» کشورهاي پيشرفته
توصيف شدهاند .اين کتاب حاوي مجموعهاي از فعاليتهاي علمي در خانه براي کودکان است .در
فعاليتهاي مذکور از اشيايي استفاده ميشود که در هر خانهاي پيدا ميشوند .به اين ترتيبکودک
در زندگي روزمره آموزش را تجربه کند .در مجموع فعاليتها به شکلي طراحي شدهاند که والدين و
کودکان ضمن آزمايش و تقويت مهارتهاي علمي ،اوقات خوشي را با هم بگذرانند.

 .70پوروهاب ،محمود .قصههاي ايراني :بهترين هديه .مشهد :عروج انديشه 12 ،1388 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داستان ،سنايي غزنوي ،آموزش زبان فارسي
چکيده :پنجمين عنوان از مجموعهي «قصههاي ايراني» شامل دو داستان بازنويسي شده از حكايتها
و قصههاي سنايي غزنوي ،شاعر و عارف قرن پنجم هجري است« .بهترين هديه» و «داستان
باورنكردني» عنوانهاي اين دو داستان هستند .در داستان بهترين هديه ،مردي به نام قيس ،گرچه
بسيار فقير است ،ولي دلش ميخواهد همچون ديگران هديهاي به پيامبر بدهد تا او بين مردم تقسيم
كند .او كه چيز باارزشي ندارد ،يك كيسه خرماي خشك به پيامبر ميبخشد و پيامبر به همه اعالم
ميكند كه از طرف خداوند وحي رسيده كه هديهي قيس ،بهترين هديه است؛ چرا كه او تمام دارايياش
را به پيامبر بخشيده است.
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 .71هنرمند ،ميترا .بياين با هم بازي كنيم :شطرنج (جلدهای  1و  .)2تهران :فرزين ،1391 ،دو جلد،
 20ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :تربيت بدني
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :آموزش شطرنج ،سرگرمي کودکان ،موسيقي و نقاشي ،پرورش خالقيت ،تثبيت يادگيري
چکيده :امروزه سن شروع يادگيري شطرنج پايينتر آمده است .براي آموزش آن به خردساالن بايد
روشهايي مورد استفاده قرار گيرند که با سن کودک تناسب داشته و با بازي و شادي همراه باشند.
در جلد اول از مجموعه «بياين با هم بازي کنيم» ،نويسنده کوشیده است کودکان را با زباني کودکانه
همراه با موسيقي و نقاشي ،با اين ورزش آشنا سازد .کتاب يک لوح فشرده هم دارد که متن را به صورت
موزيکال ارائه میدهد .در جلد دوم نیز به ارائهي تمرينهاي سادهي شطرنج ،همراه با نقاشيهاي
خالقانهي کودک براي تثبيت يادگيري و گسترش وسعت ديد آنها پرداخته است .همچنين در اين
جلد نام مهرهها ،شکل مهرهها ،تعداد مهرهها ،نام خانههاي شطرنج ،چيدن مهرهها و حرکت مهرهها
آموزش داده ميشود.

 .72مجدفر ،مرتضي .بيد پا در كالس درس :بازيها،فعاليتها و پژوهشهاي خالقيتمحور بر مبناي
تمثيلها و افسانههاي كليه و دمنه براي توسعهي سواد خواندن در ميان دانشآموزان دبستاني .تهران :امرود،

 112 ،1390ص.
قطع :رقعي

موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين
کلمات کلیدی :تمثيل ،افسانه ،آموزش خالقيت ،كليله و دمنه ،داستان آموزشي

چکيده :سومين عنوان 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.
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 .73كاويتسل ،جوواني .پرستار .مليحه اسماعيلي .تهران :تيمورزاده /طبيب 10 ،1389 ،ص.
قطع :فانتزي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :پرستاري /كمكهاي اوليه /آموزش علوم
چکيده :در اين كتاب كه به شكل آدمك پرستاري تهيه شده است ،مخاطبان ميتوانند با ورقزدن
و مطالعهي آن و مشاهدهي تصويرهايش ،با ابزار كار پرستار ،لباس مخصوص او ،كار پرستاران در
بيمارستان ،پروندهي بيمار ،پرستار مدرسه ،مراقبت اورژانس و ...آشنا شوند.

 .74برنشتاين ،استين و جن .خانوادهي خرسها :پرستار بچه .سعيد خاكسار .تهران :موزون 32،1390،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 52فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .75هيئت تحريريه .دايرةالمعارف علمي تصويري كودكان :پرندگان :آشنايي با پرندگان همراه با
تصاويري جذاب .قم :براق /جامعهالقرآنالكريم 16 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .76برنشتاين ،استين و جن .خانوادهي خرسها :پرندهها ،زنبورها و خانوادهي خرسها .سعيد
خاكسار .تهران :موزون 32 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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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 .77گالور ،ديويد .كاوشگران جوان :پرواز و شناوري :دانستنيها و آزمايشهايي دربارهي علوم .مهدي
رزاقي كاشاني .تهران :نواي مدرسه 32 ،1388 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :آب و هوا ،تبخير ،نيروي باد ،شناوري ،علومتجربي
چکيده :گاليدرها و كايتها جايي به پرواز درميآيند كه هوا جريان داشته باشد ،اما هواپيماهاي
موتوردار ،با موتور خود به هرجا كه خلبان بخواهد ميروند و تا پايان يافتن سوختشان حركت ميكنند.
مخاطبان در اين كتاب ضمن آشنايي با ويژگيهاي آبوهوا درمييابند كه چگونه از اين ويژگيها
ميتوان براي پرواز با هواپيما ،قايقراني ،توليد الكتريسيته و ...بهره برد .انجام آزمايشهايي كه در كتاب
پيشنهاد شدهاند ،به درك مفاهيم كتاب كمك خواهد كرد .هوا و آب ،نيروي باد ،دنياي آب ،شناوري و
نيروي آب از مباحث كتاب هستند .در پايان كتاب نمايه نيز آمده است.

 .78كرفت ،آنا .پرورش خالقيت در كودكي .مهدي نوراني .اهواز :رسش 304 ،1388 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :خالقيت خرد ،انديشه و تفکر خالق ،آموزش خالقيت
چکيده« :خالقيت خرد» تنها يک برنامهي آموزشي نيست ،بلکه توانايي مسيريابيدر زندگي ،انجام
عمل و ارزيابيموارد مؤثر و کامکارانه است .تمامي کودکان توانايي «خالقيت خرد» را دارا هستند و
تمامي آموزگاران بايد بتوانند به گونهاي تدريس کنند که تجارب يادگيري پر معنا و مهمي را که از
ظرفيت خالقيت خرد برخوردارند ،در اختيار کودکان قرار دهند .در کتاب حاضر ،طي سه بخش و 12
فصل مسئلهي خالقيت و گسترش دامنهي آن بررسي و تبيين ميشود .برنامهي آموزشي دورهي
مهدکودک و دبستان ،کاوش و ارزيابيخالقيت خرد و بهکارگيري خالقيت خرد در آموزش دورهي
ابتدايي ،ازجمله مباحث بخشهاي اين کتاب هستند.

 54فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .79مك گرگور ،سينتيا .پرورش كودك خالق از راه فعاليتهاي فكري ،بازيو بهكارگيرياستعدادهاي
ذهنهاي جوان .فرح اژدري /الهه رضوي .تهران :قطره 120 ،1389 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،والدين
کلمات کلیدی :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 ،وجود ندارد .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.

 .80آرمسترانگ ،تامس .پرورش نبوغ در كودكان و دانشآموزان .تهران :آموزشهاي بنيادي،
 76 ،1391ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :آموختن ،روانشناسي ،خالقيت در کودکان ،انگيزش در کودکان ،سبکهاي شناختي.
چکيده :نبوغ در تمام فرهنگها از تاريخچهاي بسيار غني برخوردار است .هر کس با نبوغ خاص
خودش به دنيا ميآيد و از آن به صورتهاي متفاوت بهره ميبرد .کتاب حاضر توسط پروفسور توماس
آرمسترانگ ،استاد دانشگاه و آموزگاري متفاوت تدوين شده است .او برخي از شايعترين روشهاي
موجود در نظامهاي آموزشي را بررسي کرده و تحقيقات علمي را با زباني ساده ،بهصورت يکپارچهدر
قالب يک موضوع ،به کتابي منسجم تبديل کرده است .او تنها به طراح مسئله نپرداخته ،بلکه با ارائهي
راهحلهايي عملي ،کوشيده است موضوع را عميقتر بررسي کند.
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 .81كوالي ،جوي .سالمت رواني كودكان :پسري پشت پنجره .سعيده عاقلتر .مشهد :عروج انديشه،
 16 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .82محمدپور ،مهرداد .پليس مهربون .تهران :برف 12 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :شعر ،پليس
چکيده :كودكان با مطالعهي شعرهاي اين كتاب و مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن درمييابند كه
پليس انساني است بسيار مهربان كه سعي دارد با اجراي قانون و نظم در خيابان به مردم كمك كند.
وقتي كه كودكان گم شوند ،پليس به آنها كمك ميكند كه نزد پدر و مادرشان برگردند .پليس
همچنين كساني را كه هنگام رانندگي خالف ميكنند ،جريمه ميكند.
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 .83سهيليپور ،محمد .سودوكوي قرآني :پنجرهاي به روشني :گامي نو در جهت حفظ و شناخت قرآن براي
دبستانيها (جلدهای  1تا  .)5اصفهان :نوشته ،1391 ،پنج جلد 560 ،ص.
قطع :جيبي
موضوع درسي :قرآن
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :جدول سودوکو ،آموزش قرآن ،سرگرمي

چکيده :هر جلد از پنج مجلد کتاب ،حاوي  80جدول سودوکوي قرآني بهمنظور آموزشي برخي
پیامهای کوتاه قرآني به کودکان است .به زعم نگارنده ،با اين روش ،کودکان هم با آيات قرآني آشنا
ميشوند ،هم قدرت تفکر منطقي پيدا ميکنند ،و هم به يک سرگرمي علمي ميپردازند« .سودوکو»
امروزه يکي از سرگرميهاي رايج در کشورهاي گوناگون جهان به شمار ميآيد .نوع متداول آن يک
جدول مربعي  9 × 9است ،که براي جدولهای ویژه کودکان از خانههای کمتری استفاده میشود.
چنانکه مؤلف این کتاب از جدولهای  4 ×4بهره گرفته است .نویسنده جمالتی را از قرآن برگزیده
است که ضمن آنکه مستق ً
ال معنای کاملی دارند ،منحصر به چهار کلمه هستند و کودک باید این چهار
کلمه را در خانههای جدول به نحو مناسب قرار دهد .برای آشنایی کودک ،معنی فارسی جمالت نیز
در زیر هر جمله آورده شده است.

 .84كوالي ،جوي .سالمت جسمي كودكان :پوست من .سعيده عاقلتر .مشهد :عروج انديشه 16،1390،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.
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 .85سيدناصري ،فهيمه .پيچ در پيچ :مازهاي آموزشي جهت تقويت هوش (جلدهای  3و  .)4تهران :ذكر،
 ،1389دو جلد 48 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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 هزارتوها و مازهاي گوناگون است .کودکان
ضمن فعایتهای سرگرم کننده ،با انجام اين تمرينها مهارتهاي زباني و رياضي کسب کنند و با انواع
حيوانات ،خوراک آنها و نيز با آدم فضايي ،بشقاب پرنده و ...آشنا ميشوند .تقويت ادراک بصري ،تقويت
هماهنگي چشم و دست ،تقويت دقت و تمرکز ،تفکر و تأمل از اهداف اين کتاب است.

 .86رامشيني ،فرشته .داستانهاي پروين اعتصامي :پيرمرد فقير .تهران :آبشن 12 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.
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 .87معيني ،مهدي .تا كاغذ داري ،همه چيز داري! .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 52 ،1388ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :هنر
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :كاردستي با كاغذ ،آموزش هنر
چکيده :كودكان با مشاهدهي تصويرهاي اين كتاب ميتوانند به كمك كاغذ كاردستيهايي به شكل
سيب ،گالبي ،روباه ،ماهي ،كشتي ،درخت ،چراغ مطالعه ،گل ،پرنده ،پروانه ،گلدان ،هندوانه ،مسجد
و ...بسازند.

 .88روني ،آن .آموزش  ICTبراي كودكان :تايپ كردن .محمود مزيناني .تهران :پيدايش 28 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :رايانه
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :تايپ با رايانه ،بانک کلمه ،نگارش متن
چکيده :ما براي دادن اطالعات به ديگران ،از کلمههاي چاپ شده استفاده ميکنيم .رايانه به ما کمک
ميکند تا نوشتهي تميزتري تهيه کنيم .با رايانه ميتوان بدون آنکه نوشته کثيف شود ،تغييراتي در آن
بهوجود آورد .در اين کتاب به زبان ساده و با انجام تمرينها و فعاليتهاي گوناگون ،کودکان مهارتهاي
الزم را براي تهيهي يک متن با استفاده از رايانه فرا ميگيرند .آنها ميآموزند که چگونه يک متن را
تايپ ،مرتب و چاپ کنند و براي بهتر شدن کارشان راههاي جالبي بيابند.
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 .89گروه نويسندگان .تپلي باسواد ميشود .هستي سعادت .تهران :شركت انتشارات فني ايران،
 16 ،1391ص.
قطع :بياضي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داستان آموزشي ،سوادآموزي ،کتاب خواندن ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :کودکان در اين کتاب با خرس کوچکي بهنام تپلي آشنا ميشوند که دلش ميخواهد چيزهاي
زيادي بخواند .او منتظر نميماند و خواندن را از سر صبحانه شروع ميکند .ابتدا نوشتهي روي پاکت
شير و بعد نوشتهي روي مارک بلوزش را ميخواند .او در خيابان ميتواند تابلوي راهنماييورانندگي و
سپس نوشتهي روي کتابخانه را بخواند .بعد با مادرش باهم به کتابخانه ميروند و ميبينند که در آنجا
همه مشغول خواندن هستند .او و مادرش هم کتابي را انتخاب ميکنند که دربارهي ببرهاست .آنرا
ميخوانند و بعد کتاب موردعالقهي تپلي را که دربارهي هواپيماهاست ،مطالعه ميکنند.

 .90گروه نويسندگان .تپلي عصباني ميشود .هستي سعادت .تهران :شركت انتشارات فني ايران،
 16 ،1391ص.
قطع :بياضي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داستان ،خرسها ،خشم
چکيده :کودکان در اين کتاب با خرس کوچکي به نام تپلي آشنا ميشوند که گاهي وقتها از دست
برادر کوچکترش کپلي ،گاهي هم از دست خودش ،وقتي که نميتواند کارهايش را درست انجام بدهد،
عصباني ميشود .آن وقت ممکن است برادرش را کتک بزند ،داد بکشد ،گريه کند ،حرفهاي بد بزند،
يا اينکه چيزي را بشکند .اما مادرش به او ميآموزد که بکوشد موقع عصباني شدن تا  10بشمارد ،يا
اينکه بيرون برود و با توپش بازي کند و . ...تا اينکه در مهدکودک ،دوست تپلي -قلقلي -کاميوني را
که تپلي دوست دارد ،برميدارد .تپلي عصباني ميشود اما سعي ميکند ،راهکارهايي را که مادرش به او
آموخته است بهخاطر بياورد و به کمک معلم مشکل را حل کند.
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.91گروهنويسندگان.تپليوتولدكپلي.هستيسعادت.تهران:شركتانتشاراتفنيايران16،1391،ص.
قطع :بياضي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داستان آموزشي ،تولد نوزاد ،تربيت کودکان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در اين کتاب کودکان با خرس کوچکي به نام تپلي و دوستش فينگيلي آشنا ميشوند .مادر
فينگيلي بچهاي در شکم دارد و قرار است آنرا به دنيا بياورد .فينگيلي منتظر ديدن بچه است و براي او
کارهايي همچون نقاشي کشيدن و ...آماده ميکند .تپلي دلش ميخواهد آنها هم بچهاي داشته باشند،
تا اينکه مادرش ميگويد او هم بچهاي در شکمش دارد .مادر هر دوي آنها بچه به دنيا ميآورند.
فينگيلي صاحب برادر و تپلي هم صاحب خواهر ميشود .ابتدا آنها از اين موضوع ناراحت هستند ،زيرا
بچهي کوچک وقت مامان و بابا را ميگيرد و به آنها توجه زيادي نميکنند .اما بعداً کوچولوها دوست
داشتني ميشوند و مشکل حل ميشود.

 .92آنتوني ،جوزف پاتريك .تخم گل قاصدك .نسرين وكيلي .تهران :مدرسه 32 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :گل قاصدك ،توليدمثل گياهان ،داستان آموزشي ،علومتجربي
چکيده :در اين كتاب ،ماجراي بذر گل قاصدكي شرح داده شده است كه از ترس رويارويي با دنيا،
حاضر به جدايي از گل نيست .اما سرانجام رها ميشود و طي سفر ،به كوچكي خويش در برابر جهان
پي ميبرد .در پايان سفر ،بذر به زمين ميافتد ،در بهار سبز ميشود و گل ميدهد .حاال او چون مادري
دلسوز ،دانههاي خويش را راهنمايي و تشويق ميكند كه در رويارويي با دنيا جسارت داشته باشند ،از او
جدا شوند و سفر خود را آغاز كنند.
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 .93شيوكومار ،كي .داستاني از كليله و دمنه :تدبير شير .مهران محبوبي .تهران :آبشن 12 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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 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.

 .94رضايي ،منيره .تربيت زيباييشناسي و هنری با تأكيد بر آرای برودي .تهران :منادي تربيت،
 256 ،1389ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي  -هنر
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :ادراك زيباييشناسي ،تربيت زيباييشناسي ،رويكرد دريافت هنري ،برودي
چکيده :به باور برخي صاحبنظران ،هنر پايهي اصلي تربيت است ،اما كشمكش و رويارويي بين علم و
هنر ،عمدت ًا به چيرگي علم منتهي شده است .مهمترين عامل در ناديده گرفتن بعد زيباييشناسي زندگي
و انسان ،حاكميت بالمنازع علم بر حوزهي معرفت بوده است .تبيين ماهيت معرفت و بعد زيباييشناسي
تجربه و جايگاه آن در فلسفه آموزشوپرورش و نظام تربيتي ،موضوع كتاب حاضر است .اين كتاب به
ويژه بر بررسي ديدگاه زيباييشناسي هري برودي فيلسوف معاصر آموزشوپرورش تمركز و تأكيد دارد.
در فصل اول ،كتاب ،مبادي فلسفي ايدهي زيباييشناسي برودي مطرح شده و در فصل دوم به اركان
ايدهي زيباييشناسي برودي اشاره شده است .عناصر و ابعاد تجربهي زيباييشناسي و رويكردهاي
تربيت زيباييشناسي از مباحثي هستند كه در فصلهاي سوم و چهارم به آنها پرداخته شده است.
ماهيت دانش و شناخت در هنر و زيباييشناسي ،دانش صنفي و تربيت زيباييشناسي ،مالكهاي
اعتبار تجربهي زيباييشناسي ،ابعاد زيباييشناسي تجربهي ياددهي و يادگيري ،و داللتهاي نظريهي
زيباييشناسي برودي براي فرايند ياددهي و يادگيري ،عنوانهاي فصلهاي پنجم تا نهم هستند.
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 .95فارمري ،كريستين .تشويق دانشآموزان به آموختن علوم تجربي .بهاءالدين رحماني .اهواز:
رسش 284 ،1388 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :آموزش علوم ،انگيزه ،محيط يادگيري
چکيده :مطالعهي علم در همهي زمينهها ،فرايند فعالي است .معلم با توجه به چنين تعريفي ميتواند
دامنهي گستردهاي از فعاليتهاي علمي مرتبط و جالب را كه دربرگيرندهي همهي جنبههاي علوم
است ،شناسايي كند .در اين كتاب داليل منطقي تدريس علوم و ارائهي روشهايي براي درگير كردن
كودكان در فعاليتها و كنكاشهاي علمي در كالس درس در هفت بخش و  18فصل تبيين شده
است .نگرش نسبت به علوم ،محيط يادگيري ،علوم و موضوعهاي پايه ،نيازهاي آموزشي ويژه ،علوم و
رفتار ،و علوم و بزرگساالن از جمله عنوانهاي مباحث كتاب حاضر هستند.

 .96كوولي ،سو .تشويق دانشآموزان به تفكر .ندا شجرات .اهواز :رسش 244 ،1388 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تفكر ،مهارتهاي زندگي ،يادگيري ،حافظه
چکيده :تفكر ،هم در محيط آموزشي و هم در زندگي گستردهتر دانشآموزان در خارج از مدرسه،
نقش مهمي در تأمين زندگي سعادتمندان ه براي آنان دارد .توانايي فكر كردن منطقي و خالقانه ،براي
داشتن شيوهاي موفقيتآميز در زندگي ،ضروري و اساسي است .كتاب حاضر شامل اطالعات ،ايدهها و
شيوههاي گوناگون به منظور پرورش و تقويت مهارتهاي فكركردن دانشآموزان به همراه راهكارهاي
عملي براي پرورش اين مهارتهاست؛ راهكارهايي كه ميتوان بهطور مستقيم در كالس درس به كار
برد .كتاب شامل هشت فصل با مباحثي از اين قبيل است :مروري كوتاه بر مفهوم تفكر؛ تفكر و تمركز؛
رفتار و يادگيري ،برنامهريزي و آموزش تفكر؛ حافظه ،تفكر انتقادي؛ تفكر خالق.
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 .97روني ،آن .آموزش  ICTبراي كودكان :تصويرهاي رايانهاي .محمود مزيناني .تهران :پيدايش،
 28 ،1389ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :رايانه
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :تصوير /مدلسازي /کار با رايانه
چکيده :مدلها و تصويرها کاربردهاي زيادي دارند و به ما کمک ميکنند تا اطالعات بيشتري دربارهي
نمونهي واقعي آنها به دست آوريم .بهعالوه ميتوانيم از آنها ايده بگيريم .مدلها به ما کمک ميکنند
تا کارهايي را انجام دهيم که در دنياي واقعي نميتوانيم انجام دهيم .همچنين ممکن است فقط براي
سرگرمي از آنها استفاده کنيم .کتاب حاضر انواع متفاوت مدل و تصوير را در رايانه و در دنياي واقعي
به ما ارائه ميدهد .کودکان با مطالعهي آن و مشاهدهي تصويرها و انجام تمرينهايش ،ميتوانند
مهارتهاي الزم را براي تهيهي انواع تصوير با استفاده از رايانه بياموزند .آنها ياد ميگيرند که چگونه
از يک برنامهي نقاشي استفاده کنند ،تصويرها را ذخيره کنند و تغيير دهند و طرحها و نقشهاي
گوناگوني پديد آورند.

 .98تابع بردبار ،فريبا .تغيير رفتار در كالس .تهران :تختجمشيد  /قشقايي 72 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :رفتار درماني ،راه و رسم زندگي ،آموزش کودکان ،تغيير رفتار
چکيده :کتاب حاضر براي مطالعهي معلمان و مربيان تدوين شده است .در اين کتاب طي چند فصل
شيوههاي متفاوت کار با کودکان با رويکرد عمدت ًا رفتاري ،همراه با ذکر مثالهاي عملي نشان داده شده
است .در کتاب سعي شده است برخي از روشهاي تغيير رفتار به زباني ساده و کاربردي معرفي شدند.
استفاده از اين روشها ميتواند زمينهساز کاربرد گستردهي روشهاي علمي مطالعه و تغيير رفتار از
مراکز علمي به سطوح گوناگون جامعه باشد.
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 .99اورنگ ،طوبا .مهارتهاي زندگي :تنبلي نكن :شكستن شاخ غول تنبلي .تهران :مؤسسه
فرهنگي هنري اورنگ آفرين 36 ،1391 ،ص.
قطع :خشتي كوچك
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :آموزش مهارتهاي زندگي ،غلبه بر تنبلي ،برنامهريزي ،آموزش کودکان
چکيده :در اين کتاب ،راهکارهايي بهمنظور غلبه بر تنبلي به کودکان ارائه شده است .نويسندهي کتاب
پيشنهاد ميکند ،مخاطبان کارهايي را که انجام دادن آنها برايشان سخت است ،خر ُد تقسيم کنند تا
بتوانند راحتتر از عهدهي انجام آن بربيايند.

 .100زماني ،شهرام .هميار طبيعت :تو دشت و تو سبزهزار ما همگي مهمونيم .قم :چاف 12 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
ط زيست ،آموزش علوم
کلمات کلیدی :هميار طبيعت ،حفظ محي 
چکيده :در هشتمين عنوان از مجموعهي حاضر ،كودكان با خواندن شعرها و مشاهدهي تصويرهاي
رنگي كتاب ،ياد ميگيرند كه از طبيعت مراقبت كنند ،در جنگل آتش روشن نكنند و بهترين استفاده را
از آن ببرند .در پايان كتاب به عنوان مسابقه ،سؤاالتي درج شده و از مخاطبان خواسته شده است كه به
كمك بزرگترها به آنها پاسخ دهند و به نشاني اعالم شده بفرستند.
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 .101فيضآبادي ،زهره .تولد نيني جون .مشهد :اميد مهر 12 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :شعر ،فرزند دوم ،مهارتهاي زندگي
چکيده :كتاب حاضر شامل اشعاري است براي كودكان دربارهي تولد بچهي دوم خانه كه بيشتر مورد
توجه ديگران قرار ميگيرد و اين موجب آزار بچهي اول ميشود .اما مادر با مهرباني او را بغل ميكند و
به او ياد ميدهد كه با نوزاد مهربان باشد ،كمكش كند ،هر غذايي را به او ندهد و حواسش به او باشد.
كتاب با تصاوير رنگي همراه است.

 .102كوالي ،جوي .سالمت اجتماعي كودكان :توني شلخته .سعيده عاقلتر .مشهد :عروج انديشه،
 16 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 66فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .103روني ،آن .آموزش  ICTبراي كودكان :تهيهي جدول .محمود مزيناني .تهران :پيدايش،1389 ،
 28ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :رايانه
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :تهيهي جدول ،طبقهبندي اطالعات ،تصويرنگار ،کار با رايانه
چکيده :يک جدول به چند باريکه يا ستون تقسيم ميشود .اندازهي ستونها نشان ميدهد که از هر
چيز چند تا پيدا کردهايد .بلندترين ستون کدام است؟ هرچه بلندي يک ستون بيشتر باشد ،نشان اين
است که حجم يافتههاي داخل آن از بقيهي ستونها بيشتر است .کتاب حاضر به کمک تصوير و
راهنماييهاي مفيد ،مهارتهاي الزم براي تهيهي جدول را به کودکان ميآموزد .کودکان با مطالعهي
اين کتاب ياد ميگيرند که چگونه اطالعات را گردآوري و وارد يارانه کنند و چگونه حاصل کار را بررسي
و نقصها را برطرف کنند.

 .104كوروساوا ،يوكيكو .جادوي كاغذ (جلدهای  1تا  .)5محمد يعقوبيان .تهران :پيام آزادي،1390 ،
پنج جلد 120 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :هنر
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :تا كردن كاغذ ،اريگامي ،كاردستي ،آموزشهنر
چکيده :چكيده :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 ،در هر جلد ،با طرز ساختن چیزهایی آشنا
میشوند .در پايان كتاب ،هنر استفاده از كاغذ مچاله شده و كاغذهاي رنگي و نيز كالژ و رنگافشاني
آموزش داده ميشود .هر جلد  24صفحه است.
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 .105گالور ،ديويد .كاوشگران جوان :جامد و مايع :دانستنيها و آزمايشهايي دربارهي علوم .مهدي رزاقي
كاشاني .تهران :نواي مدرسه 32 ،1388 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :اشكال ماده ،خواص ماده ،آزمايشهاي علمي ،علوم تجربي
چکيده :در اين كتاب ،مخاطب با مفاهيم جامد ،مايع و گاز آشنا ميشود و درمييابد كه همهي مواد از
آنها ساخته شدهاند .براي درك بهتر موضوع ،آزمايشهايي در هر بخش مطرح و پيشنهاد شدهاند كه
به آساني قابل انجام هستند و كودك را به تحقيق و پژوهش تشويق ميكنند.

 .106عالقهبند ،علي .جامعهشناسي آموزش و پرورش .تهران :روان 202 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،مدير
کلمات کلیدی :جامعهشناسي تربيتي ،آموزشوپرورش ،سير تحول جامعهشناسي
چکيده :اين کتاب براي تدريس در دورهي کارشناسي علومتربيتي تأليف شده و هدف اصلي از تأليف آن،
آشنا ساختن دانشجويان با مفاهيم و مباحث کلي جامعهشناسي آموزشوپرورش و رويکردهاي نظري
جامعهشناسي به آموزشوپرورش است .مطالب اين کتاب با تکيه بر مفاهيم و اصول جامعهشناسي
در  10فصل نوشته شدهاست .در فصلهاي يک تا هشت کتاب ،پس از بحث دربارهي رابطهي
جامعه و آموزشوپرورش ،تعاريف مقدماتي جامعهشناسي و معرفي رويکردهاي نظري آن آمده است.
سپس نهاد آموزشوپرورش و کارکردهاي اجتماعيآن مورد مطالعه قرار گرفتهاند .دو فصل آخر شامل
معرفي رويکردهاي جامعهشناختي به آموزشوپرورش ،توضيح نظريههاي جديدو مطالعه سير تحول
جامعهشناسي آموزشوپرورش است.

 68فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .107آرلون،پنلوپ .دايرةالمعارف من دربارهي :جانوران .حسين الوندي .تهران :محراب قلم،1390 ،
 160ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :دايرةالمعارف ،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 داير ةالمعارف 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.

 .108واندويل ،آگنس .دايرةالمعارف كوچك من دربارهي :جانوران دنيا .رويا خوئي .تهران :محراب قلم،
 36 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :زندگي حيوانات ،زيستگاه حيوانات ،چراگاه ،آموزش علوم تجربي ،جنگل
چکيده :در اين دايرةالمعارف 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.
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 .109دوگيبرت ،فرانسوا .دايرةالمعارف كوچك من :جانوران قطبي .رويا خوئي .تهران :محراب قلم،
 36 ،1391ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داير ةالمعارف ،جانوران قطبي ،زندگي حيوانات ،آموزش علوم تجربي
چکيده :در اين دايرةالمعارف کوچک که در زمرهي کتابهاي مرجع است ،کودکان با شرايط زندگي
در قطب شمال و جنوب ،حيواناتي که در آنجا زندگي ميکنند و خصوصيات ظاهري ،نوع و چگونگي
تغذيه ،نوع رفتار ،نوع زندگي و چگونگي توليدمثل آنها آشنا ميشوند .خرس سفيد ،روباه قطبي،
موشهاي صحرايي قطبي ،گوزنها ،گاوهاي مشکين ،والهاي گوژپشت ،فکها و ...از جمله حيواناتي
هستند که در قطب زندگي ميکنند.

 .110مورگان ،سالي .كاوشگران جوان :جانوران و دنياي آنها :دانستنيها و آزمايشهايي دربارهي
زيستشناسي .مهدي رزاقي كاشاني .تهران :نواي مدرسه 32 ،1388 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :حواس حيوانات ،فيزيولوژي ،سازگاري با محيط

چکيده :جانوران با ديدن ،بو كشيدن ،لمسكردن ،شنيدن و حتي پيامهاي الكتريكي با يكديگر رابطه
برقرار ميكنند .آنها با فرستادن پيامهايي به جانوران ديگر ميگويند كه منبع غذايي جديدي يافتهاند
و اگر احساس خطر كنند ،پيامهاي هشدار ويژهاي ميفرستند .سازگاري گونههاي متفاوت جانوران با
محيطهاي مختلف ،چگونگي ارتباط برقرار كردن جانوران با هم ،استفاده از انواع حواس براي فرار آنها
از دست شكارچيان و غذايابي ،از جمله موضوعهاي اين كتاب مص ّور است .به منظور يادگيري بهتر
موضوع ،فعاليتهايي از مخاطبان خواسته شده است .در پايان كتاب نمايه آمده است.
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 .111پناهي ،پروين .جريمهها كجا ميرن؟ .تهران :خيام آزمون /تيزهوشان برتر 12 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .112واندويل ،آگنس .دايرةالمعارف كوچك من دربارهي :جنگل .رويا خوئي .تهران :محراب قلم،1390 ،
 36ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :جنگلها ،حيوانات ،ميوهها،داير ةالمعارف ،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.
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 .113پيمون ،ماري -رنه .دايرةالمعارف کوچک من :جنگل .مهناز عسگري .تهران :محراب قلم،1390 ،
 124ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :دايرةالمعارف ،جنگل ،آموزش علومتجربي ،دورهي ابتدايي
چکيده« :دايرةالمعارف 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.

 .114حاجبابايي ،مرتضي .جوجهي زرد تينا .تهران :ما و شما 12 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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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 .115حسيني ،مريم .جوري و رابي .تهران :نغمه نوانديش 32 ،1390 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .116واندويل ،آگنس /النسيا ،ميشل .دايرةالمعارف كوچك من دربارهي :جهان .رويا خوئي .تهران:
محراب قلم 36 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :شب و روز ،خورشيد ،ستارهها ،سيارهها ،آموزش علوم
چکيده :هشتمين عنوان از مجموعهي «داير ةالمعارف 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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 .117نايت ،مري جين .حفظ محيط زيست :چرا بازيافت؟ .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني
ايران 32 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .118روكا ،نوريه .مهارتهاي زندگي  :130چرا بترسم .هستي سعادت .تهران :شركت انتشارات فني
ايران 36 ،1391 ،ص.
قطع :جيبي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز ،والدين
کلمات کلیدی :آموزش مهارتهاي زندگي ،غلبه بر ترس ،آموزش کودکان
چکيده :کتاب «چرا بترسم» به مواردي اشاره ميکند که سبب ترس کودکان ميشوند .خيلي از
چيزهايي که کودکان از آنها ميترسند ،واقع ًا ترسناک نيستند .کتاب راهکارهايي براي غلبه بر ترس
ارائه کرده است و توصيههايي هم براي والدين دارد.

 74فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .119حيدري ابهري ،غالمرضا .چرا خدا چنين كرد؟ (مجموعه شش جلدی) .قم :جمال ،1391 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داستان آموزشي ،خداشناسي ،زبانآموزي
چکيده :کتاب حاضر يک مجموعهي شش جلدي است که در يک مجلد به چاپ رسيده ،شامل
داستانهايي دربارهي شکل ظاهري حيوانات است .گفتني است كه داستانهاي اين کتاب بهصورت
شش جلد جداگانه نيز چاپ شدهاند .مث ً
ال داستان ميمون کوچولويي آمده است که نميداند فيل چگونه
آب ميخورد و خرطومش چه کاربردي دارد .يا اينکه گورخر ،زرافه را به خاطر گردن درازش مسخره
ميکند ،اما بعد متوجه اشتباه خود ميشود و پيميبرد که گردن زرافه براي او مفيد است و ...کودکان با
خواندن داستانهاي اين کتاب درمييابند که خداوند هيچ چيزي را بيهوده خلق نکرده است و هر کدام
از اعضاي بدن حيوانات كاربردي مفيد براي آن حيوان دارد.

 .120كوالي ،جوي .سالمت جسمي كودكان :چشمها و گوشها .سعيده عاقلتر .مشهد :عروج انديشه،
 16 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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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 .121شاير ،كلمان .چطور از شر گرگ خالص شويم؟ .سپهر رجايي .تهران :شهرتاش 28 ،1391 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داستان آموزشي ،مقابله با دشمن ،اتحاد ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در اين کتاب کودکان با گلهي گوسفندي آشنا ميشوند که در چراگاهي در باالي کوه بلندي
خوش و خرم زندگي ميکنند ،اما يک مشکل بزرگ دارند .در نزديکي آنها ،گرگي هستكه هرگاه
گرسنه ميشود ،به سراغ گوسفندان ميآيد و يکي از آنها را با خودش ميبرد .گوسفندان دور هم جمع
ميشوند و براي از بين بردن گرگ نقشههاي متفاوت ميکشند ،اما نميتوانند هيچکدام از نقشهها را
عملي کنند .سرانجام بين گوسفندان جنگ و دعوا اتفاق ميافتد و گروه آنها از هم ميپاشد .دوباره
گرگ به سراغ آنها ميآيد و گوسفندي را با خودش ميبرد.

 .122روكا ،نوريا .چگونه به اطراف حركت ميكنيم؟ .مرجان مشاري .تهران :تيمورزاده /طبيب،
 36 ،1389ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :حركت حيوانات ،سرگرمي ،حركت حشرات ،آموزش علوم
چکيده :كودكان با مطالعهي اين كتاب به زبان ساده و آسان و با مشاهدهي تصويرهاي رنگي از
حيوانات ،با شيوهي حركت حيوانات چهارپا و دوپا ،مارها ،هزارپاها ،صدپاها ،عنكبوتها ،كفشدوزك،
زنبورعسل ،مورچهها ،ككها و ...آشنا ميشوند .در پايان كتاب فعاليتها و بازيهايي براي كودكان و
نيز مطالبيدر راستاي مطالب اين كتاب براي مطالعهي والدين آمده است.
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 .123كلت ،مري .چگونه دانشآموزان را پژوهشگر پرورش دهيم؟ آموزش گام به گام پژوهش
به دانشآموزان (فرزندان) .ابوالفضل بختياري .تهران :انجمن اوليا و مربيان 302 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،مدير ،والدين
کلمات کلیدی :تربيت پژوهشگر ،آموزش روش تحقيق ،نوشتن گزارش

چکيده :اين کتاب روش علمي تحقيق را به شيوهاي ساده و روان به مربيان ،معلمان ،دانشآموزان و
پدران و مادران معرفي ميکند .همچنين مهارت انجام پژوهش را بهصورت عملي به خود دانشآموزان
نشان ميدهد .کتاب مراحل انجام پژوهش را از انتخاب موضوع تا مرحلهي نوشتن گزارش پاياني به
زبان ساده بيان ميدارد و نکاتي مانند پيدا کردن راه خود در يک گزارشپژوهشي ،پرورش مهارتهاي
پيشرفتهي خواندن ،تندخواني ،اخالق در پژوهش ،صورتبندي يک سؤال پژوهشي ،جمعآوري دادهها،
فن مصاحبه ،پرسشنامهها و نظرخواهيها ،و ...را آموزش ميدهد.

 .124اسماعيلي طاهري ،حسن .چيستا مارها را دوست نداشت .كاشان :مرسل :كتابهاي
آفتابگردان 16 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داستان آموزشي ،اهميت مارها ،آموزش علوم تجربي
چکيده :در اين کتاب ،طي داستاني کودکان ياد ميگيرند که مارها و عقربها براي انسان مفيدند و
براي ساختن برخي داروها از زهري که در بدن آنها وجود دارد ،استفاده ميشود .همچنين آنها با نوع
حرکت مارهاي خشکي و آبي و نيز دستگاه گوارش آنها آشنا مي شوند و درمييابند که اگر مارهاي
زهردار مستقيم انسان را نيش بزنند ،ممکن است شخص بر اثر زهر بميرد .اما اگر همان زهر به صورت
دارو مورد استفاده قرار بگيرد ،باعث درمان ميشود.
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 .125اورنگ ،طوبا .حسود هرگز نياسود .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين 20 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .126گاالگر ،بيليندا .چراهاي شگفتانگيز :حشرات و ديگر جانوران ريز جثه :پاسخ به كنجكاويهاي
كودكان و نوجوانان .ليال حبيبزاده .تهران :نحل 32 ،1391 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :حشرات ،پرسش و پاسخ ،آموزش علوم تجربي ،پروانه ،زنبورعسل

چکيده :در کتاب «حشرات» ،اطالعات مختصر و مفيدي دربارهي اين موجودات درج شده است.
مطالب در قالب سؤال و جواب به همراه تصويرهاي رنگي تنظيم شدهاند .سؤاالت دربارهي تعداد بال
حشرات ،ارتفاع پرواز پروانهها ،زنبورهاي عسل ،چگونگي توليد تار عنکبوت ،علت جيرجير کردن ملخها،
چگونگي انتقال بيماري توسط حشرات و ...مطرح ميشوند.
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 .127داير ةالمعارف جهان آفرينش :حشرات :كاملترين مجموعه دربارهي مخلوقات خداوند مهربان.
لطيف راشدي /سعيد راشدي .تهران :منادي تربيت 48 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داير ةالمعارف ،زندگي حشرات ،آموزش علوم تجربي ،جهان آفرينش
چکيده :در «داير ةالمعارف 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.

 .128گروه كودك و نوجوان گاج .حيات وحش ايران .تهران :بينالمللي گاج 10 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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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 .129هيئت تحريريه .دايرةالمعارف علمي تصويري كودكان :حيوانات اهلي :آشنايي با حيوانات اهلي همراه
با تصاويري جذاب .قم :براق /جامعهالقرآنالكريم 16 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :حيوانات اهلي ،توليدمثل ،آموزش علوم تجربي ،تغذيه ،محل زندگي

چکيده :در دومين عنوان از مجموعهي «داير ةالمعارف 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.

 .130دوگيبرت ،فرانسواز .دايرةالمعارف كوچك من دربارهي :حيوانات مزرعه .رويا خوئي .تهران :محراب
قلم 36 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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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 .131شپرد ،نلي .كالس هنر :حيوانات من .زهره طائب .تهران :پيدايش 48 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :هنر
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :كاردستي ،آموزش هنر ،سرگرمي
چکيده :كودكان با مطالعهي اين كتاب و مشاهدهي تصاوير آن ميتوانند كاردستيهاي گوناگوني
بسازند .وسايل ساخت كاردستي معرفي و مراحل آماده كردن آن قدم به قدم آموزش داده ميشود .قابل
ذكر است كه كار آمادهسازي كاردستيها بايد با كمك بزرگترها انجام شود .الكپشت ،فالمينگو،
كوسه ماهي ،ميمون ،گورخر ،كرم ،زرافه و اسب آبي برخي از اين كاردستيها هستند.

 .132هيئت تحريريه .دايرةالمعارف علمي تصويري كودكان :حيوانات وحشي :آشنايي با حيوانات وحشي
همراه با تصاويري جذاب .قم :براق /جامعهالقرآنالكريم 16 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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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.133اكيموشكين،ايگورايوانويچ.خانوادهيسگ.محمدرضاسرشار.تهران:مناديتربيت28،1389،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :سگسانان ،گرگ ،شغال ،روباه ،علوم تجربي
چکيده :گرگها ،شغالها و روباهها ،همگي اعضاي خانوادهي سگها هستند .اين حيوانها در همهي
قارهها ،بهجز منطقهي منجمد جنوبي ،يافت ميشوند .آنها در جنگلها ،جلگههاي وسيع ،كوهستانها،
دشتها و بيابانها زندگي ميكنند .پوست اين حيوانها ضخيم ،با رنگهاي متفاوت از خاكستري تا
قرمز است .كوچكترين عضو خانوادهي سگها حيواني است به شكل روباه كه گوشهايي دراز دارد و
در آفريقا زندگي ميكند .اين حيوان «فنيس» ناميده ميشود .بزرگترين عضو خانواده« ،گرگ» است.
در اين كتاب دربارهي حيواناتي كه خويشاوند سگ هستند ،با زيرعنوانهاي گرگها ،شغال معمولي،
شغال پشت سياه ،روباه قطبي ،روباه قرمز ،گرگ يالدار ،سگ شكاري آفريقايي و ...مطالبيبيان ميشود.

 .134شعباني ،اسداهلل .خدا خداي مهربان .مشهد :بهنشر 24 ،1388 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :شعر ،دعا ،نماز ،خدا ،آموزش ديني
چکيده :من يه قاصدك /در كوچه ديدم /برداشتم آن را /فوري دويدم /رو كف دستم /آن را نشوندم/
بهزير گوشش يه دعا خوندم .../كودكان با خواندن اشعار اين كتاب و مشاهدهي تصاوير رنگي آن ياد
ميگيرند كه با خدا حرف بزنند ،براي مشكالت خودشان دعا كنند و از او كمك بخواهند ،نماز بخوانند،
و بدانند كه خداوند خالق زيباييهاست .او همهجا حضور دارد و بههيچكس محتاج نيست.
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 .135حيدري ابهري ،غالمرضا .خدا شناسي قرآني كودكان :پاسخ به  40پرسش كودكان و
نوجوانان درباره خدا .قم :جمال 140 ،1390 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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 سؤالهاي کتاب حاضر هستند.

 .136دوگيبرت ،فرانسواز .دايرةالمعارف كوچك من دربارهي :خرسها .رويا خوئي .تهران :محراب قلم،
 36 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :زندگي خرسها ،دايرةالمعارف ،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.
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 .137برنشتاين ،استن و جن .خانوادهي خرسها :خطر آلودگي .سعيد خاكسار .تهران :موزون،1390 ،
 32ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .138اورنگ ،طوبا .مهارتهاي زندگيّ :
خلق باش :آموزش عملي ّ
خلقيت .تهران :مؤسسه فرهنگي
هنري اورنگ آفرين 36 ،1391 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :آموزش مهارتهاي زندگي ،پرورش خالقيت

چکيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر ميتوانند راهکارهاي زيادي براي پرورش خالقيت بهدست
آورند .خالقيت چيست؟ خصوصيات آدمهاي خالق ،عوامل نابودکنندهي خالقيت ،راههاي رشد
خالقيت و تمرينهاي عملي براي پرورش خالقيت ،از جمله مباحث کتاب هستند.
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 .139چيني ،مارتا .خالقيت و بازي با خواندن و رياضي :سرگرميهاي خالق ويژهي دانشآموزان
دورهي دبستان .مريم نوزرآدان .تهران :سرمشق 48 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :آموزش رياضي ،سرگرمي خالق ،زبانآموزي ،مهارت فكر كردن ،تمرين
چکيده :فعاليتهاي كتاب ،استعداد و قريحهي دانشآموزان دورهي ابتدايي را براي ارائهي تفكر خالق
و انتقادي پرورش خواهند داد .اين مهارتهاي منطقي و استداللي به دانشآموزان «چگونه فكر
كردن» را ميآموزند .نگارنده در اين كتاب ،مهارتهاي فكري را با روش خاص ،با درسهاي پايهاي
مانند خواندن ،نوشتن و رياضي آميخته و ارائه كرده است .در باالي هر صفحه ،مهارت فكري مورد
نظر ذكر شده است .استنتاج يا نتيجهگيري ،درك روابط يا ارتباط منطقي ،ترتيب ،استنباط يا برداشت
و خالقيت ،نمونههايي از اين مهارتها هستند .كلمهسازي ،داستاننويسي ،وصل كردن داستانها به
اشكال مربوطه ،كشيدن نقاشي ،مرتبكردن كلمات به هم ريخته ،جمع و تفريق با كلمات ،جور كردن
كلمه با تصوير ،كشيدن اشكال رياضي ،جستوجوي اشكال ،و دنبال كردن نقطهها و متصلكردن
آنها به هم ،برخي قالبهاي تمرينهاي اين كتاب هستند.

 .140همراز ،زهره .خالقيت :آموزش خالق ،تفكر خالق .تهران :آزادمهر 96 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،دانشجويان مراكز تربيت معلم ،كارشناس
کلمات کلیدی :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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 .141معصوميان ،معصومه .خالقيت ،آموزش و شكوفايي :مخصوص اوليا و دانشآموزان سوم
دبستان .تهران :مدرسه 14 ،1391 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين
کلمات کلیدی :فعاليتهاي فوق برنامه ،آزمون و تمرين ،پرورش خالقيت ،ارزشيابي توصيفي

چکيده :کتاب حاضر براي مطالعهي اوليا و دانشآموزان سوم دبستان فراهم آمده و در آن بعد از درج مطالبي
دربارهي ارزشيابي کيفي -توصيفي و اهداف ،ابزارها و نتايج آن ،اطالعات مختصر و مفيدي دربارهي
رابطهي والدين با دانشآموزان از راستاي خالقيت آمده است .در ادامه ،تمرينهايي براساس درسهاي
پايهي سوم دبستان ،و نيز فعاليتها و سرگرميهايي بهمنظور افزايش خالقيت دانشآموزان درج شده است.

 .142كوالي ،جوي .سالمت جسمي كودكان :خواب .سعيده عاقلتر .مشهد :عروج انديشه 16 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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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 .143ملكي ،مژگان .خوب ،بد ،كداميك؟  .2تهران :مدرسه 20 ،1391 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :آموزش بهداشت ،سرماخوردگي ،داستان آموزشي
چکيده :كودكان با مطالعهي داستانهاي اين كتاب ياد ميگيرند كه هنگام سرماخوردگي ديگران را
نبوسند .بهمنظور پخش نشدن ويروسها از ماسك استفاده كنند .وقتيكه عرق كردهاند ،جلوي باد كولر
يا پنكه ننشينند .ميوهها را قبل از خوردن بشويند .قبل از خوردن غذا ،دستانشان را با آب و صابون
بشويند .و زماني كه بيمار هستند ،به پزشك مراجعه كنند و از آمپول نترسند .كتاب داراي  9داستان
كوتاه است.

 .144كاب ،ويكي .بازي با علم :خيس ميشوم .شهال انتظاريان .تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 36 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :آزمايش ،آموزش علوم ،ويژگيهاي آب ،چسبندگي
چکيده :آب جاري ميشود ،به خودش ميچسبد و به ما هم ميچسبد .براي همين است که خيس
ميشويم ...کتاب مص ّور حاضر ،از مجموعةي «بازي با علم» است که براي کودکان به نگارش در
آمده و ويژگيهاي «آب» را شرح ميدهد .پسر کوچولو با آزمايش و بازي به اين ويژگيها پي ميبرد.
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 .145اورنگ ،طوبا .داستان مداد رنگيها .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين 16 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .146فيشر ،رابرت .داستانهايي براي شروع تفكر .ليال لطفيپور .اهواز :ترآوا 152 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :داستان آموزشي ،پرورش تفكر ،خواندن ،استنباط
چکيده :داستانهاي اين كتاب به منظور پرورش تفكر و مهارتهاي سوادآموزي در كودكان سنين
چهار تا هشت ساله در نظر گرفته شده و شامل سيداستان از فرهنگهاي متفاوت است .بعد از درج
داستان ،سؤاالت در دو بخش ارائه ميشوند و در پي آن ،بخشي به نام فعاليتهاي بيشتر گنجانده شده
است .سؤاالت بخش اول به تفكر دربارهي داستان اختصاص دارند و سؤاالت بخش دوم مربوط به
تفكر فلسفي هستند .در بخش فعاليتهاي بيشتر ،از كودكان خواسته ميشود كه فعاليتهايي همچون
بازي با كلمات ،اجراي نمايش ،كشيدن نقاشي و ...را در ارتباط با موضوع داستان خوانده شده ،اجرا كنند.
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 .147فيشر ،رابرت .داستانهايي براي فكر كردن :سي داستان ،سي مضمون .سيدجليل شاهري
لنگرودي .تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 182 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،والدين
کلمات کلیدی :آموختن ،داستان آموزشي ،رشد تفكر ،شناخت در كودكان
چکيده :كتاب حاضر به منظور رشد تفكر و يادگيري در كودكان  7تا  11ساله نگارش يافته و شامل 30
داستان به همراه  30مضمون از فرهنگهاي متفاوت است .بعد از پايان هر داستان ،دو مجموعه سؤال
و يك مجموعه با عنوان فعاليتهاي ديگر وجود دارد .اولين مجموعهي سؤالها دربارهي خود داستان
و دومين مجموعه دربارهي مضمون داستاناست .در قسمت فعاليتهاي ديگر نيز از كودكان خواسته
ميشود دربارهي داستان و يا بعضي جنبههاي آن و نيز دربارهي مضمون آن ،نقاشي و بحثكنند ،به
اجراي نمايشنامه دست بزنند و ...خشم ،زيبايي ،زورگويي ،جرئت ،ترس و مرگ برخي از مضمونهاي
مذكور هستند.

.148لولين،كلر.دانستنيهاييدربارهيحشرات.محمدرضارستگارمقدم.مشهد:بهنشر32،1390،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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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 .149لولين ،كلر .دانستنيهايي دربارهي كوسهها .مائده شادمهر .مشهد :بهنشر 32 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .150ژوگال ،سسيل .دايرةالمعارف خردساالن .مهناز عسگري .تهران :محراب قلم 184 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :داير ةالمعارف ،بدن انسان ،خانه و محل زندگي جانوران ،ادبيات كودكان
چکيده :دايرةالمعارف 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.
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 .151آدامز ،سيمون [و ديگران] .دايرةالمعارف دانستنيها براي كودكان و نوجوانان (جلدهای  1و
 .)2سپيده ايزي [و ديگران] .مشهد :بهنشر ،1390 ،دو جلد 760 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
کلماتکلیدی:دايرةالمعارف،آبوهوا،بدنانسان،حيوانات،رومباستان،فسيلها،سنگها،كانيها،ماشينها

چکيده :هر یک از مجلدات «دايرةالمعارف دانستنيها براي كودكان و نوجوانان» در دوازه فصل تنظیم
و اطالعاتي از حوزههای گوناگون دانش در آنها آورده شده است؛ حوزههایی مانند :آب و هوا ،بدن
انسان ،جانوران و بهخصوص دايناسورها ،فسيلها ،سنگها و كانيها ،فضا ،حمل و نقل ،مردم عهد
باستان است .تصويرهاي رنگي و جذاب كتاب به فهم مطالب كمك ميكنند و در پايان هر بخش نيز
یک واژهنامه آورده شده است .هر جلد  390صفحه دارد.

 .152چارمن ،اندي و ديگران .دايرةالمعارف علمي ميداني چرا؟ ( .)2حسن ساالري و ديگران.
تهران :مدرسه 10 ،1389 ،ج .ص.
قطع :رحلي
ي كتابهاي مرجع
موضوع درسي :علوم تجرب 
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :آموزش علوم ،پرسش و پاسخ ،دايرةالمعارف
چکيده :مجموعهي حاضر شامل  10جلد كتاب است كه در يك مجلد چاپ شدهاند و داراي اطالعاتي
به صورت پرسش و پاسخ دربارهي گياهان ،غارها ،كوهها ،كهكشانها ،درياها ،خزندگان ،بيابان ،حواس
پنجگانه و زمان و فصلهاست .مطالب بسيار ساده و در عين حال مختصر و مفيد كتاب را تصاوير رنگي
همراهي ميكنند .در پايان هر جلد نمايهاي چاپ شده است.
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 .153حيدريابهري ،غالمرضا .دايرةالمعارف قرآن .تهران :محراب قلم 136 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :قرآن كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :قرآن ،دايرةالمعارف ،پرسش و پاسخ ،معجزه ،کاتبان وحي
چکيده :چرا به کتاب آسماني ما مسلمانان «قرآن» ميگويند؟ چه فرشتهاي قرآن را براي پيامبر(ص)
ميآورد؟ کاتبان وحي چند نفر بودند؟ معجزه چيست؟ سوره به چه معناست؟ آيهي «صلح» چيست؟ و...
اين دايرةالمعارف  14فصل دارد و از طريق پرسش و پاسخ مخاطبان را با اين موضوعات آشنا ميسازد:
تاريخ قرآن کريم؛ حفظ قرآن؛ قرائت قرآن؛ درسهاي زندگيساز قرآن؛ رابطهي قرآن و اهل بيت(ع) ؛
خداشناسي قرآني؛ احکام شرعي مرتبط با قرآن؛ و ...مطالب کتاب را تصاوير رنگي مرتبط با موضوعات
همراهي ميکنند.

 .154چارمن ،آندرو /گاف ،جكي .دايرةالمعارف مصور گياهان .ريحانه آتشافروز /سميه كريمداديان.
مشهد :عروج انديشه 64 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :اطالعات عمومي ،دايرةالمعارف گياهان ،سؤال و جواب ،حيوانات جنگلي
چکيده :کودکان با مطالعهي اين دايرةالمعارف 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.

 92فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .155كاتبي رضواني ،احسان .دايرةالمعارف ورزش .تهران :محراب قلم 108 ،1391 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :داير ةالمعارف ورزش ،آموزش کودکان ،تاريخچهي بازيهاي المپيک
چکيده :در اين کتاب کودکان با تعداد زيادي از رشتههاي ورزشي آشنا ميشوند و اطالعات جالبي
دربارهي اهميت ورزش ،علوم ورزشي ،تاريخچهي بازيهاي المپيک و ورزشکاران مشهور ايران کسب
ميکنند .در کتاب بعد از درج کلياتي دربارهي ورزش ،انواع ورزشهاي گروهي ،انفرادي ،تفريحي و
محلي معرفي ميشوند .مطالب کتاب موجز بيان شدهاند و تصويرهاي جذاب آن ها را همراهي ميکنند.
در پايان کتاب نمايه گنجانده شده است.

 .156مكينلي ،پني .دايناسور عينكي .فراز پندار .تهران :شركت انتشارات فني ايران 24 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :آموزش مهارتهاي زندگي ،دايناسور ،داستان آموزشي ،نارساييهاي بينايي
چکيده :کودکان با خواندن داستان کتاب حاضر ،با دايناسور کوچولويي به نام تقتق زوروس آشنا
ميشوند که بهدليل نزديکبيني نميتواند اشيايي را که در اطراف او هستند ،درست ببيند .به همين دليل
دچار درد سر ميشود .مث ً
ال يک بار دم خواهرش را به جاي غذا ميجود و پدرش را عصباني ميکند .يک
بار هم کلهاش به درختي ميخورد و فکر ميکند که درخت پدرش است .عاقبت عينک به چشمهايش
ميزند و ميتواند همه چيز را زيبا و قشنگ ببيند.
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 .157واندويل ،آگنس /النسيا ،ميشل .دايرةالمعارف كوچك من دربارهي :دايناسورها .رويا خوئي.
تهران :محراب قلم 36 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :زندگي دايناسورها ،آموزش علوم تجربي ،دايرةالمعارف
چکيده :بيستمين عنوان از مجموعهي «داير ةالمعارف 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.

 .158كوالي ،جوي .سالمت رواني كودكان :دختر سخت كوش .سعيده عاقلتر .مشهد :عروج انديشه،
 16 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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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 .159بول ،جين .كالس هنر :در روز آفتابي .زهره طائب .تهران :پيدايش 48 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :هنر
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :كاردستي ،آموزش هنر ،سرگرمي
چکيده :كودكان با مطالعهي اين كتاب و مشاهدهي تصاوير آن ميتوانند با استفاده از صدف ،مقوا،
گلدان سفالي ،ساعت مچي ،چسب برق ،قيچي ،پتوي كهنه ،روزنامه ،ليموترش و ،. . .ساعت خورشيدي،
سرپناه ،قايق ،پرچم ،صورتهاي عجيب ،شربت آبليمو و آويزهاي درخشان و موجدار بسازند .شيوهي
ساخت هر كدام از كاردستيها در كنار آن درج شده است.

 .160بول ،جين .كالس هنر :در روز باراني .زهره طائب .تهران :پيدايش 48 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :هنر
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :كاردستي ،سرگرمي ،آموزش هنر
چکيده :در اين كتاب به كودكان آموزش داده ميشود به كمك ماژيك ،كاغذ ساده ،انواع رنگها،
اسفنج ،قلمموهاي نقاشي ،چسب ،ميلههاي بافتني و سوزن دوزندگي ،كامواي پشمي ،انواع كاغذ،
دكمه ،مهره و ...كاردستيهايي براي خود بسازند .اين كاردستيها ميتواند كاسههاي كاغذي ،اتاقهاي
جعبهاي براي عروسكها ،انواع شيرينيها ،كوسن و ...باشد .روش ساختن هر كاردستي در كنار آن
آموزش داده ميشود.
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 .161جاونا ،جان .حفظ محيط زيست :در سيارهي ما چه خبر است؟ .هايده كروبي .تهران :شركت
انتشارات فني ايران 24 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .162برنشتاين ،استين و جن .خانوادهي خرسها :در فكر نيازمندان .سعيد خاكسار .تهران :موزون،
 32 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 96فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .163برنشتاين ،استين و جن .خانوادهي خرسها :در مطب دكتر .سعيد خاكسار .تهران :موزون،
 32 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .164لولين ،كلر .از پرندهي دانا بپرس :دربارهي جانوران .حسن ساالري .تهران :فاطمي 36 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :قورباغه ،النهسازي پرندگان ،زرافه ،زندگي جانوران ،پرسش و پاسخ
چکيده :کروکوديل ،بچه قورباغه ،پرندهي بافنده ،زرافه ،ماهي و ...هر کدام سؤالهايي دارند .آنها به
پرندهي دانا نامه مينويسند و دربارهي مشکالت خودشان با او صحبت ميکنند .پرندهي دانا نيز نامهي
آنها را ميخواند و به سؤالهاي آنها پاسخ مناسب ميدهد .گاهي نيز پيشنهادهايي براي بهتر شدن
زندگي آنها ارائه ميدهد .مخاطبان با مطالعهي اين کتاب و مشاهدهي تصاوير آن ميتوانند دربارهي
چگونگي رشد بچه قورباغه ،رشد حشرات ،النهسازي پرندگان ،گردن بلند زرافه ،زندگي جمعي ماهيها
و ...اطالعاتي به دست بياورند .در پايان کتاب واژهنامه ،آلبوم تصويري جانوران و نمايه درج شده است.
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.165لولين،كلر.ازپرندهيدانابپرس:دربارهيخزندگان .حسنساالري.تهران:فاطمي 36،1389،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :زندگي خزندگان ،پرسش و پاسخ ،تمساح ،مارمولک ،الکپشت دريايي
چکيده :تعدادي از خزندگان ،از جمله تمساح ،مارمولک ،الکپشت دريايي ،سوسمار پرنده و...
سؤالهايي دارند .آنها به پرندهي دانا نامه مينويسند و از او ميخواهند که به پرسشهايشان جواب
بدهد .مخاطبان با مطالعهي اين کتاب و نيز مشاهدهي تصاوير رنگي آن ميتوانند اطالعاتي دربارهي
خنک ماندن تمساح ،رشد دم مارمولک ،خطر مارهاي سمي و رنگي ،النه پيدا کردن الکپشتهاي
دريايي و ...اطالعاتي بهدست بياورند .در پايان کتاب واژهنامه ،آلبوم عکس خزندگان و نمايهدرج شده
است.

 .166روكا ،نوريا .درخت خانوادگي شما (شجرهنامه) .مرجان مشاري .تهران :تيمورزاده /طبيب،1389 ،
 36ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :شجرهنامه ،تاريخ خانوادگي ،اجداد ،علوم اجتماعي
چکيده :اجداد شما ،آن گروه از اعضاي خانوادهي شما هستند که سالها قبل از اين که متولد شويد،
به دنيا آمده بودهاند؛ مانند پدربزرگ ،مادربزرگ ،و ...آنها براي شما انسانهاي خاصي هستند ،چون
قسمتي از زندگي گذشته و تاريخ خانوادگيتان محسوب ميشوند .کودکان با مطالعهي اين کتاب و
مشاهدهي تصويرهاي آن با مفهوم شجرهنامه و نسبتهاي خانوادگي همچون پدربزرگ ،مادربزرگ،
عمو ،دايي ،خاله و ...آشنا ميشوند .در پايان کتاب ،فعاليتهايي به منظور درک بيشتر موضوع توسط
مخاطبان و همچنين ،مطالبيدربارهي شجرهنامه براي مطالعهي والدين ارائه شده است.
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 .167مورگان ،سالي .كاوشگران جوان :درختان ،گلها و ميوهها .مهدي رزاقي كاشاني .تهران :نواي
مدرسه 32 ،1388 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :گونههاي گياهان ،زنجيرهي غذايي ،دانه ،گل ،ميوه ،ريشه
چکيده :چندگونه گياه در بخشهاي متفاوت زمين وجود دارد؟ بخشهاي يک گياه کداماند؟ گياهان
چگونه غذا ميسازند؟ گياهان گوشتخوار کداماند؟ ريشهها چه وظايفي دارند؟ نقش گياهان در
زنجيرهي غذايي چيست؟ و ...مخاطبان در اين کتاب با گونههاي متفاوت گياهان ،رشد و توليد مثل
آنها ،فعل و انفعاالت درون گياه ،انواع ريشهها ،نقش گياهان در زنجيرهي غذايي ،گياهان خوراکي،
انواع درختان ،گلها ،ميوهها و دانهها و آغاز زندگي دانهها آشنا ميشوند .کودکان ميتوانند با انجام
آزمايشهاي معرفي شده در کتاب ،مطالب را بهتر درک کنند .تصويرهاي مرتبط با متن ،يادگيري
مفاهيم را آسانتر ميکنند.

 .168برنشتاين ،استين و جن .خانوادهي خرسها :دردسر با بزرگترها .سعيد خاكسار .تهران:
موزون 32 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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 بعد از ظهرش 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 تولهخرس 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.
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 .169دالالندر ،بنوا .دايرةالمعارف كوچك من دربارهي :دردها و بيماريها .رويا خوئي .تهران :محراب
قلم 36 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :درد ،بيماري ،درمان ،آموزش علوم تجربي
چکيده :كودكان با مطالعهي اين داير ةالمعارف 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.

 .170اورنگ ،طوبا .درو غ كوچولويي كه بزرگ شد .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين،
 16 ،1390ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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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.171برنشتاين،استنوجن.خانوادهيخرسها:دروغگويي.سعيدخاكسار.تهران:موزون32،1390،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .172كرو ،مگان مگينلي .كتابهاي سبز :دزد دريايي كوچولو و بازيافت .صبا رفيع .تهران :شركت
انتشارات فني ايران 24 ،1391 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داستان آموزشي ،بازيافت زباله ،ساختن کاردستي ،حفظ محيط زيست
چکيده :کودکان در اين کتاب داستاني را دربارهي يک دزد دريايي ميخوانند .دزد دريايي يک مرغ
دريايي را ميبيند که وسط زبالهها گير افتاده است و به فکر ميافتد که زبالهها را از توي دريا جمع کند.
دزد دريايي و دوستانش دنبال راههايي ميگردند که به حفظ محيط زيست کمک کنند .در اين کتاب
مخاطبان با بعضي از روشهاي بازيافت زبالهها آشنا ميشوند و ياد ميگيرند که با وسايل بهدردنخور
کاردستي بسازند.
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 .173آگاسي ،مارتين .مهارتهاي اجتماعي در كودكان :دستها براي زدن نيستند! .افسانه
طباطبائي .تهران :چكه /شهر قلم 36 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .174روني ،آن .آموزش ICTبراي كودكان :دستهبندي اطالعات .محمود مزيناني .تهران :پيدايش،
 28 ،1389ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :رايانه
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :ذخيره و طبقهبندي اطالعات ،پايگاه اطالعات ،کار با رايانه
چکيده :چگونه ميتوانيد براي به دست آوردن اطالعات مورد نياز خود ،سؤالهاي درست بپرسيد؟
چگونه ميتوانيد اطالعاتي را که يافتهايد ،ذخيره کنيد؟ و ...در اين کتاب به همراه تصويرهاي رنگي
و راهنماييها و فعاليتهاي متنوع و آسان ،مفاهيم رايانهاي همچون بهدست آوردن و طبقهبندي
اطالعات ،تهيهي جدول ،پايگاه اطالعات و نگهداري اطالعات در پايگاه به کودکان آموزش داده
ميشود .در پايان کتاب واژهنامه درج شده است.
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 .175لوبلوآ -ژولين ،رنه .دلفين پادشاه موجها .تهران :نغمه نوانديش 28 ،1391 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :دلفينها ،عادات و رفتار ،حيوانات دريايي ،زندگي حيوانات
چکيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر و مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن اطالعات مختصر و
مفيدي دربارهي ظاهر دلفينها ،چگونه نفس کشيدن اين نوع حيوانات دريايي در آب ،روش مقابله آنها
با دشمنان و دفاع از خود ،چگونگي حرکت کردن دلفينها در آب ،روش شناسايي موانع توسط آنها،
دشمنان دلفينها ،چگونگي جفتيابي آنها ،انواع دلفينها و ...به دست ميآورند.

 .176واندويل ،اگنس /النسنيا ،ميشل .دايرةالمعارف كوچك من دربارهي :دلفينها و والها .رويا
خوئي .تهران :محراب قلم 36 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.
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 .177كريستيني ،ارمانو /پوريچلي ،لويجي .دنبالم بيا! .معين مهدوي .تهران :سازوكار 24 ،1388 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :محيط جنگل ،حيوانات ،آموزش علوم
چکيده :تصويرهاي كتاب حاضر به منظور آشنايي كودكان با حيوانات ،گياهان ،حشرات ،و گلهاي
موجود در جنگل تهيه شدهاند .كودكان به دنبال پروانهاي كوچك به يك گردش تخيلي در جنگل
واقعي ميروند و با كشف كردن و ناميدن چيزها ،شناخت كاملي از محيط طبيعي جنگل پيدا ميكنند.

 .178كوالي ،جوي .سالمت جسمي كودكان :دندان .سعيده عاقلتر .مشهد :عروج انديشه 16 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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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 .179واندويل ،آگنس .دايرةالمعارف كوچك من دربارهي :دنياي شب .رويا خوئي .تهران :محراب
قلم 36 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :شبهاي مهم ،فعاليتهاي شبانه ،خواب ،آموزش علوم تجربي
چکيده :شانزدهمين عنوان از مجموعهي «داير ةالمعارف 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.

 .180گانري ،آنيتا /آكسليد ،كريس .دايرةالمعارف من دربارهي :دنياي شگفتانگيز .حسين دانشفر [و
ديگران] .تهران :محراب قلم 164 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داير ةالمعارف ،خودآزمايي ،فعاليت علمي ،آموزش علوم ،ادبيات كودكان
چکيده :كودكان با مطالعهي داير ةالمعارف 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 ( 5-11ساله) :دنياي وارونه ،دنياي خيالي.
 .181حسيني ،افضلالسادات .پرور 

تهران :مهاجر 28 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .182اجاقي ،محمد .زندگي مصور امام خميني :دور از وطن .تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام
خميني (س) /موسسه چاپ و نشر عروج 45 ،1391 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :امام خميني ،تبعيد ،زندگينامه
چکيده :در ششمين عنون از مجموعهي حاضر ،سرگذشت امام خميني(ره) در سالهاي پس از 1343
و تبعيد ايشان به ترکيه و آنگاه عراق ،به همراه فعاليتهاي امام در اين سفر در قالب تصوير و جمالت
مختصر و مفيد درج شده است.
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 .183برنشتاين ،استين و جن .خانوادهي خرسها :دوري از غريبهها .سعيد خاكسار .تهران :موزون،
 32 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .184مينارد ،كريستوفر .دوست داري چ ه كاره شوي؟ .ژاله نويني /حميدرضا غالمرضايي .تهران:
نسل نو انديش 32 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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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.185كوالي،جوي.سالمتاجتماعيكودكان:دوستي.سعيدهعاقلتر.مشهد:عروجانديشه16،1390،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .186شيخي ،مژگان .قصههاي تصويري از كليله و دمنه :دوستي شير و شتر .تهران :قدياني،
 12 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :کليله و دمنه ،داستان آموزشي ،ادبيات کودکان ،زبانآموزي
چکيده :دهمين عنوان از مجموعه کتابهاي «قصههاي تصويري از کليله و دمنه» ،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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 .187پوروهاب ،محمود .قصههاي ايراني :ديگي كه زاييد .مشهد :عروج انديشه 12 ،1388 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :امثال و حكم ،دهخدا ،بازنويسي ،زبانآموزي
چکيده :دهمين عنوان از مجموعهي حاضر ،شامل سه داستان بازنويسي شده به نثر ساده و روان به
همراه تصاوير رنگي براي كودكان است« .ديگي كه زاييد»« ،آواز بيموقع» ،و «تنبلهاي واقعي»
عنوانهاي اين داستانها هستند .در داستان ديگي كه زاييد ،مخاطبان با مرد مغرور و فريبكاري
آشنا ميشوند كه ديگران را فريب داده است و ادعا ميكند كه كسي زرنگتر از او پيدا نميشود .اما
همسايهاش او را با فريبش غافلگير و متوجه ميكند كه دست باالي دست بسيار است.

 .188ريف ،ساندرا .اف .راهكارهاي عملي براي والدين و معلمان دانش آموزان نارساخوان.

ساالر فرامرزي /نسيبه كوسنج سيچاني /زهرا خرمنژاد .اصفهان :نوشته 308 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،والدين
کلمات کلیدی :اختالل نارساخواني ،اختالالت يادگيري ،تطابق حرف و صدا ،علوم تربيتي

چکيده« :نارساخواني» اختاللي شناختي است که باعث مشکالتي در استفاده و پردازش رمزهاي زباني (سخن)
و نشانهها (حروف) ،يعني تطابق حرف و صدا ميشود .کتاب حاضر براي مطالعهي والدين و معلمان دانشآموزان
نارساخوان تدوين شده و طي پنج فصل راهکارهايي عملي براي برطرف کردن مشکل يادشده شرح ميدهد .در فصل
اول اطالعاتي دربارهي نارساخواني و در فصل دوم مهارتهايي براي کمک به خواندن و نوشتن مطرح شدهاند .گفتگو
با کودکان دربارهي اختالل خواندن و ديگر تفاوتهاي يادگيري ،چگونگي حمايت از کودکان دچار اختالل خواندن،
ايجاد و پرورش اعتمادبهنفس در کودکان ،و ...از مباحث فصل سوم هستند .چگونگي کمک معلمان به دانشآموزان
نارساخوان ،و راهبردهايي براي آموزش خواندن با توجه به محتوا ،در فصل چهارم ذکر شدهاند .در فصل پنجم که
عنوان آن« ،فهرستهاي مهم براي والدين و آموزگاران» است ،به دانشآموزان دبيرستاني و دانشجويان کالج که دچار
نارساخواني هستند و نحوهي درمان آنها اشاره شده است.
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 .189حسني ،محمد .راهنماي اجراي ارزشيابي کيفي توصيفي در دبستان .تهران :عابد،
 280 ،1391ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :ارزشيابي تحصيلي ،اصالحات آموزشي ،آموزشوپرورش ايران
چکيده :تغيير رويکرد ارزشيابي تحصيلي دورهي دبستاني در نظام آموزشي ايران از ک ّمي به کيفي
توصيفي ،يکي از اصالحات چندجانبه ،عميق و پيچيده در تعليم و تربيت ايران است .تحقق اهداف اين
جراحي اصالحي در صحنهي عمل ،يعني کالس و مدرسه ،بدون درگيري عميق معلمان و مديران
در سطوح نظري و عملي آن ممکن نيست .کتاب حاضر براي مطالعهي معلمان تدوين شده و شامل
سه بخش است :در بخش نخست ،کلياتي دربارهي ارزشيابي تحصيلي بيان ميشود .در بخش
بعد ،تصويري اجمالي اما مهم و اساسي از الگوي ارزشيابي کيفي -توصيفي ارائه ميشود .در اين
بخش «چرايي» و «چيستي» ارزشيابي کيفي توصيفي مورد بحث قرار ميگيرد .در بخش سوم که
محوريترين بخش اين کتاب نيز هست ،چگونگي اجراي ارزشيابي کيفي توصيفي مصور بحث قرار
گرفته است .در اين بخش ،ضمن برشمردن پيشنيازهاي اجرايي ارزشيابي کيفي توصيفي ،گامهاي
پنجگانهي آن به تفصيل تشريح ميشود.

 .190نصر اصفهاني ،غالمرضا .راهنماي آموزشي مديريت پول .اصفهان :غالمرضا نصر اصفهاني،
 24 ،1390ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.
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 .191تبريزي ،رضا .راهنماي آموزشي و تدريس مجموعه كتابهاي زيبا بنويسيم .تهران:
قدياني 64 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :هنر
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :خط نستعليق ،آموزش خوشنويسي ،زيبانويسي ،خط تحريري
چکيده :تنها روش اصولي و علمي براي تغيير و تقويت نحوهي صحيح مهارت نوشتن ،آموزش خط
تحريري يا «آموزش زيبانويسي» است .در كتاب حاضر ،بعد از توضيحاتي دربارهي زيبانويسي و نكات
مربوط به آن ،شيوهي زيبانويسي به همراه توضيحاتي آموزش داده ميشود .در پايان كتاب ،آداب
نشستن و نوشتن نيز درج شده است .مخاطبان كتاب معلمان دورهي ابتدايي و راهنمايي ،مدرسان و
عالقهمندان خط تحريري هستند.

ن ( 5-11ساله) :راهنماي پرورش خالقيت
 .192حسيني ،افضلالسادات .پرورش خالقيت در كودكا 
در كودكان .تهران :مهاجر 16 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،والدين
کلمات کلیدی :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.
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 .193گرامي ،محمدحسن .راهنماي عملي شناخت و پرورش خالقيت و نوآوري استعدادهاي
درخشان والدين .تهران :وراي دانش 128 ،1388 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :پرورش خالقيت و نوآوري ،هوش ،تفكر

چکيده« :خالقيت» يعني ديدن به نوعي ديگر ،رهايي از عادتهاي ذهني ،درك فرايند تغيير ،و ديدن
چيزي كه وجود ندارد .خالقيت يعني نگاه به چيزهاي معمولي ،و ديدن چيزهاي فوقالعادهي جديد و
غيرعادي .كتاب حاضر ،به منظور آشنايي با خالقيت و نوآوري و راههاي گسترش آن بين دانشآموزان
و دانشجويان ،در  12فصل نگارش يافته كه عنوان برخي از آنها از اين قرار است :تبيين هوش و
رابطهي آن با خالقيت و نوآوري؛ تفكر ،نيرو و جوهرهي خالقيت و نوآوري؛ سبكهاي شناخت و
خالقيت؛ قانونهاي پرورش و تقويت خالقيت و نوآوري؛ شيوههاي پرورش و تقويت خالقيت و
نوآوري.

 .194سلحشور ،ماندانا .راهنماي مشاور مدرسه .تهران :ارسباران 158 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :مشاوره در آموزشوپرورش ،راهنمايي آموزشي ،تفاوتهاي فردي ،سنجش استعداد
چکيده :در اين کتاب نخست به اصول و مفاهيم بنيادي مشاوره ،مانند هدفها ،مسئوليتها،
برنامهها و ويژگيهاي مشاور و راهنماي تحصيلي اشاره شده است .سپس روشهاي شناخت و
ارزيابي دانشآموزان ،سنجش استعدادها و تفاوتهاي فردي آنها ،و مسائل و مشکالت تحصيلي
و آموزشيشان مورد بررسي قرار گرفته است .در پايان نيز ،به چگونگي انجام جلسههاي مشاوره و
راهنمايي ،با در نظر گرفتن اصول و مباني اوليهي روانشناسي و مشاوره ،از ديدگاههاي گوناگون،
پرداخته شده است.
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 .195ملكي ،فاطمه .رفاقت با سازهاي ايراني :سازشناسي براي كودكان .تهران :سوره مهر،1390 ،
 92ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :هنر
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :سازهاي ايراني ،آموزش هنر ،سازشناسي براي کودکان
چکيده :آموزش با لطافت و نرمي و تخيل بازده بيشتري دارد .پس بياييد 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.

 .196كوالي ،جوي .سالمت اجتماعي كودكان :رفتارهاي خوب .سعيده عاقلتر .مشهد :عروج انديشه،
 16 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

ويژهي پایهي سوم ابتدایی 113
 .197رابينسون ،رابرت .رفتن به دندان پزشكي .شقايق خوشنشين .تهران :چكه /شهر قلم،1390 ،
 24ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .198سليقهدار ،ليال و ديگران .مجموعه كتابهاي پژوهش در مدرسه :رنگين كمان پژوهش.

تهران :مدرسه 92 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :تحقيق ،راهنماي آموزشيي ،دانشاندوزي ،فرضيهسازي

چکيده :دانشآموزان با مطالعهي اين كتاب با مفهوم پژوهش ،فرضيهسازي بر پايهي اطالعات،
جمعآوري اطالعات ،آزمايش فرضيه و تجزيه و تحليل اطالعات ،و ارائهي گزارش به زبان روايي
داستاني آشنا ميشوند .در اين اثر ،محتواي ديرهضم پژوهش با زباني نرم و آسان براي مخاطبان
آماده شده است.
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ك و نوجوان امروزي .تهران :پيشگامان پژوهشمدار،
 .199شعارينژاد ،علي اكبر .روانشناسي كود 
 80 ،1391ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،والدين
کلمات کلیدی :روانشناسي کودک و نوجوان ،روانشناسي رشد ،تغيير رفتار ،نظريههاي تربيتي
چکيده :کتاب «روانشناسي کودک و نوجوان امروزي» که تقريب ًا همهي مسائل رشد وتکامل آدمي
را مطرح ميکند ،دو ويژگي مهم دارد .1 :بيشتر به بحث رفتارهاي دورانهاي کودکي و نوجواني
ميپردازد .2 .به جنبهها يا شرايط تغيير رفتار توجه دارد .و چون کمک کردن به تغيير رفتار در دورانهاي
کودکي و نوجواني بيشتر بهعهدهي معلمان کشور است ،از اين رو مخاطبان عمدهي آن معلمان کشور
هستند .مؤلف کتاب بر اين باور است که معلم در واقع رفتار مردم را تغيير ميدهد؛ از اينرو ،شناخت
علمي کودک و نوجوان نخستين مسئوليت او به شمار ميرود .كتاب به مباحثي چون روانشناسي
چيست و چه ميكند ،کاربرد نظريههاي پياژه ،اريکسن ،راجرز ،و ،. . .نگرشي تاريخي به روانشناسي
کودک ،ويژگيهاي دوران کودکي و نوجواني ،حقايقي دربارهي رشد ،روشهاي مطالعه و پژوهش در
روانشناسي کودک و نوجوان و ...پرداخته است .کتاب معلمان و والدين را تا حد امکان راهنمايي ميکند
که با کودکان و نوجوانان چگونه تعامل داشته باشند.

 .200هريس ،مارگارت .روانشناسي كودكان دبستاني .غالمرضا تبريزي /مرضيه وطنخواه/
سيدرضا موسوي عماد .مشهد :صيانت 192 ،1391 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،والدين
کلمات کلیدی :روانشناسي ،رشد کودکان پيشدبستاني،شاگردان دبستاني ،رشد شناختي
چکيده :هر کودکي مراحل رشد و تحول خود را به گونهاي متمايز از ساير کودکان سپري ميکند.
هرچند که والدين انتظار دارند ،تمام کودکان مراحل رشد خود را طبق يک روال مشخص پشت سر
بگذارند ،اما واقعيت اين است که کودکان داراي تفاوتهاي فردي بيشماري هستند .تغيير و تحوالت
رشد کودکان ميتواند با يکديگر متفاوت باشد .تمام کودکان مراحل رشد يکساني دارند ،اما ممکن است
سرعت رشد به علت تفاوتهاي فردي با هم فرق داشته باشد .نويسنده در کتاب حاضر که با رويکردي
تحولي نگاشته شده ،چشماندازي از رشد کودکان را در اختيار والدين و مربيان قرار ميدهند .روانشناسي
کودک در قرن بيستم ،رشد شناختي در دورهي پيشدبستاني ،رشد اجتماعي در دورهي پيش از دبستان،
و رشد شناختي در اواسط کودکي از جمله مطالب کتاب هستند.
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 .201برنشتاين ،استين و جن .خانوادهي خرسها :روز اسبابكشي .سعيد خاكسار .تهران :موزون،
 32 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .202سالينجر ،اميلي .حفظ محيط زيست :روز زمين پاك .آرام وحيدي .تهران :شركت انتشارات
فني ايران 24 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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. . .
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 .203كالنتري ،مونا .روش تحقيق و شيوه نگارش پاياننامه در علوم انساني .تهران :آرمان
رشد 150 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تحقيق ،روش شناسي ،پاياننامه
چکيده :انجام پژوهش و کسب معلومات به روشهاي مناسب و ابزارهاي معتبر نياز دارد .پژوهشگران
و عالقهمندان به پژوهش و اساس ًا هرکس که خواهان کشف مجهول و دانستن است ،الزم است از
روشهاي تحقيق آگاهي يابند .کتاب حاضر که حاصل بررسي منابع ،آ ثار و تجارب ارزشمند ديگران و
نيز تجربههاي چندسالهي نگارندگان در زمينهي آموزشوپژوهش است ،با اين هدف تهيه شده است
که دانشجويان رشتههاي گوناگون علوم انساني را با شيوهي نگارش پاياننامه آشنا سازد.

 .204حسيني ،ابراهيم .رويكرد حل مسئله در آموزش رياضي :راهنماي معلمان ابتدايي ،دانشجويان
مراكز تربيت معلم و والدين .تهران :تيك 128 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :معلم ،والدين
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشيي ،حل مسئله ،آموزش رياضي ،روششناسي
چکيده :کتاب حاضر به منظور آشنايي آموزگاران دورهي ابتدايي ،دبيران رياضي ،دانشجويان مراکز
تربيت معلم و والدين با استانداردهاي جهاني آموزش رياضي ،مهارتهاي حل مسئله ،استفاده از
ابزار و وسايل محاسبات در پنج فصل با اين عنوانها نوشته شده است :مسئلهسازي و مسئلهنويسي؛
 NCTMو استانداردهاي آن؛ حل مسئله و رويکرد آن؛ راهبردهاي حل مسئله؛ استفاده از ابزار در
محاسبات.
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 .205جعفري ،الله .قصههاي پيامبران :زمزم ميجوشد .تهران :افق 16 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي كوچك
موضوع درسي :قرآن
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :حضرت ابراهيم (ع) ،اسماعيل ،هاجر ،چشمهي زمزم ،داستان قرآني
چکيده :هاجر ،خسته و نااميد پيش اسماعيل تشنهاش برگشت .تا او را ديد ،ناگهان فرياد زد« :خدايا!
آب ...آب » ...زير پاي اسماعيل آب جمع شده بود .از همان جا که اسماعيل تشنه ،پا به زمين ميکوبيد
و گريه ميکرد .در اين کتاب ،داستان قرآني حضرت ابراهيم(ع) و بردن همسر و فرزندش از شام به
سرزمين بيآب و علف مکه و جريان چشمهي زمزم ،شکلگيري شهر مکه و بنا شدن خانهي کعبه
توسط حضرت ابراهيم(ع) و پسرش اسماعيل ،به زبان ساده و روان براي کودکان بازنويسي شده است.

 .206كوالي ،جوي .سالمت رواني كودكان :زيبايي .سعيده عاقلتر .مشهد :عروج انديشه 16 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 118فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .207برنيفيه ،اسكار .كودكان فيلسوف :زيبايي و هنر يعني چه؟ .آرزو نيراحمدي .تهران :شهرتاش،
 100 ،1388ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :هنر
مخاطب :معلم ،والدين ،کارشناس
کلمات کلیدی :فلسفهي هنر ،سؤال و جواب ،زيبايي ،هنرمند ،آموزش هنر
چکيده :در كتاب حاضر شش سؤال دربارهي هنر و زيبايي مطرح شده است كه هر كدام پاسخهاي
متعددي دارند .هر پاسخ نيز خود چهار سؤال احتمالي ديگر را بهوجود آورده است .همين سؤالها و
جوابها باعث رشد و تقويت حس فلسفي و تفكر در كودكان ميشود .هدف نگارنده نيز پرورش انديشه
و تفكر مخاطبان بوده است .مطالب كتاب با تصويرهاي رنگي در ارتباط با سؤالها همراه است .در
پايان هر سؤال به يك جواب قانعكننده منجر شده است« .آيا زيبايي در نظر همه يكسان است؟»« ،آيا
هر كسي يك هنرمند است؟»« ،آيا هنرمند در خلقكردن آزاد است؟»« ،چه چيزي زيباست؟»« ،آيا
بايد زيبايي را درك كنيم؟» و «فايدهي هنر چيست؟» سؤالهاي مطرح شده در كتاب حاضر هستند.

 .208معركنژاد ،رسول .زيباييشناسي نقاشي كودكان :روند تكامل تصويري نقاشي كودك.
اصفهان :نوشته 120 ،1389 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :هنر
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :نقاشي کودکان ،روند تكاملي نقاشي ،روانشناسي كودك ،بيان فكر و احساس
چکيده :روانشناسان از آنرو به هنر و نقاشي كودك روي آوردند كه آن را وسيلهاي براي مبادلهي
افكار و احساسات دروني كودك دانستند .آنها در ميان خطها ،شكلها ،تصويرها و رنگها ،روابط
عاطفي ،ذهني و اجتماعي كودك را جستوجو كردند .اين روشهاي روانشناسانه امكان نزديكتر
شدن به كودك و پاسخگويي به سؤالهايي را كه وي توانايي بيان آنها را نداشت ،فراهم ميكرد .در
كتاب حاضر سعي بر آن بوده است كه ويژگيهاي زيباييشناسي تصويري نقاشي كودكان براساس روند
دورهاي و مراحل تكامل شكلگيري و تكامل فرم (شكل و ساختار) نقاشي كودكان ،از خطخطيهاي
اوليه تا رسم تصوير واقعگرا ،توضيح داده شود .سير تكاملي در نقاشي كودك ،دورهي اول نقاشي
كودكان ،دورهي دوم نقاشي كودكان ،دورهي سوم نقاشي كودكان ،دورهي چهارم نقاشي كودكان و
تفاوت فرهنگ نقاشي كودكان ،عنوانهاي مباحث كتاب حاضر هستند.
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 .209جوواني ،كاويتسل .ساختمانگر .مليحه اسماعيلي .تهران :تيمورزاده /طبيب 12 ،1390 ،ص.
قطع :عروسكي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .210صافي ،احمد .سازمان و مديريت در آموزش و پرورش .تهران :ارسباران 184 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،مدير
کلمات کلیدی :آموزشوپرورش ،مديريت مدرسه ،نظريههاي مديريت
چکيده :اين کتاب بر اساس سرفصل مصوب «شورايعالي برنامهريزي وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري» براي رشتههاي دبيري و مديريت آموزشي دانشگاهها و مراکز تربيت معلم و مراکز عالي ضمن
خدمت فرهنگيان و دورههاي بازآموزي و دانشافزايي مديران نوشته شده است و داراي  13فصل به
اين شرح است .فصل اول :کلياتي دربارهي سازمانها؛ فصل دوم :کلياتي دربارهي مديريت؛ فصل سوم:
سازمان آموزشوپرورش؛ فصل چهارم :مديريت و رهبري در مؤسسات آموزشوپرورش؛ فصل پنجم:
نظريهي بوروکراسي و کاربرد آن در مديريت آموزشي؛ فصل ششم :نظريههاي روابط انساني و کاربرد
آنها در سازمانهاي آموزشوپرورش؛ فصل هفتم :نظريهي سيستمي و کاربرد آن در سازمانهاي
آموزشوپرورش؛ فصل هشتم :نظريهي تصميمگيري و کاربرد آن در سازمانهاي آموزشوپرورش؛
فصل نهم :وظايف عمدهي مديران آموزشي؛ فصل دهم :مهارتهاي مديران آموزشي؛ فصل يازدهم:
سازمان و قوانين آموزشوپرورش؛ فصل دوازدهم :مديريت و سازماندهي مدارس در ايران؛ فصل
سيزدهم :راههاي ايجاد تحول در نظام اداري آموزشوپرورش و ادارهي مدارس .در پايان هر فصل،
سؤاالتي مطرح شده است تا خوانندگان محترم پس از مطالعهي هر فصل براي ارزشيابي آموختههاي
خود پرسشها را پاسخ دهند.
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 .211كوالي ،جوي .سالمت جسمي كودكان :سالم بمانيم .سعيده عاقلتر .مشهد :عروج انديشه،
 16 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلماتکلیدی: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.

 .212كلمن ،مارسي .سبز باشيد .آرام وحيدي .تهران :شركت انتشارات فني ايران 24 ،1390 ،ص.
قطع :خشتی
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.
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 .213هويت ،سالي .براي سالمتي من خوب است :سبزيجات .اميتسا مسعودي .تهران :پيدايش،
 24 ،1388ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :سبزيجات ،مواد معدني ،حفظ سالمتي ،آموزش علوم ،ارزش غذايي
چکيده :سبزيجات سرشار از ويتامين و مواد معدني هستند .اعضاي بدن شما به ويتامينها و مواد معدني
نياز دارند تا بتواند سالم بمانند و با ميكروبها مبارزه كنند .به منظور آشنايي كودكان با اهميت و ارزش
غذايي انواع سبزيجات ،اعم از ريشهها ،پيازها ،برگها ،گلها ،و نوع خام و پختهي آنها ،كتاب حاضر
با متني ساده و به همراه تصاوير رنگي نگارش يافته است .در پايان كتاب ،مخاطبان با نحوهي تهيهي
چند غذاي ساده آشنا ميشوند.

 .214ميرشمشيرگران ،ليال .ستارهشناسي (گام پنجم) .اصفهان :پارس ايليا 36 ،1391 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :نجوم ،منظومهي شمسي ،ابزارهاي ستارهشناسي ،فضا
چکيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر و مشاهدهي تصويرهاي آن با سيارات منظومهي شمسي،
قمرهاي آنها ،فاصلهي سيارهها با خورشيد ،خورشيدگرفتگي و ماهگرفتگي ،سيارکها ،دنبالهدارها،
شهابها ،و نيز انواع ابزارهاي ستارهشناسي ،فضا ،فضانوردان و زندگي در فضا آشنا ميشوند و حتي
ميتوانند تحقيقاتي نيز انجام دهند.
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 .215قادر ،سيامك .سرگرميهاي خالق  1تا  .3تهران :مبتكران 100 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :سرگرمي ،پرورش خالقيت ،دقت و تمرکز ،آموزش کودکان ،معماي رياضي و هوش
چکيده :در هر جلد از این مجموعه كتاب ،دهها سرگرمي در قالب هزارتو ،معماهاي هوش و رياضي،
معماهاي كاغذ و تا و يافتن اشياي پنهان در تصويرها و رنگ كردن آنها طراحی و عرضه شده است.
مؤلف مدعی است که این سرگرمیها موجب افزایش دقت و تقویت قدرت تمرکز کودکان و نيز رشد
خالقيت آنها ميشود .مجلدات اول تا سوم این مجموعه برای دانش آموزان پایه سوم ابتدایی مناسب
تشخیص داده شده است.

 .216اكرم ،حميدرضا .كتابهاي كوچك :سرگرميهاي ساده (مجموعه) .تهران :منادي تربيت،
 ،1389هر مجلد  24ص.
قطع :خشتي كوچك
موضوع درسي :هنر
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :آموزش هنر ،ارتباط تصويري ،درك تصويري ،توان داستانپردازي
چکيده :اين مجموعه با هدف آموزش کار هنري به کودکان و سرگرم کردن آنها آماده شده است
و در هر مجلد يک گونه کار هنري را با اشيا را به کودک ياد ميدهد .هر کتاب  24صفحه حجم
دارد و شامل تعدادي تصوير مرتبط با هم و متني كوتاه است .كودك ضمن ارتباط دادن تصويرها به
يكديگر ،داستان را كشف ميكند .اين تالش موجب درك تصويري بيشتر و همچنين ،افزايش توان
داستانپردازي مخاطب ميشود .در اين کتابنامه  8مجلد از اين مجموعه براي کودکان پايهي سوم
دبستان معرفی شده است که از اين قرارند« :خميربازي» ،ساختن اشکال گوناگون و ساده با خمير؛
«مجسمههاي گلي» ،ساختن صورتها و چهرههاي ساده با گل؛ «باغوحش كوچك» ،نقاشيهاي
ساده از حيوانات؛ «برگها» ،ساختن شکل حيوانات با برگ و نقاشي روي برگها؛ «قندها» ،رنگآميزي
روي قندها و ساختن اشكال ساده با آنها؛ «آقا و خانم قاشق چوبي» ،نقاشي روي قاشقهاي چوبي؛
«صدفها» ساختن شکل با صدفها و مرجانهاست و «نقاشي روي گل» ،نقاشي شكلهاي سادهي
حيوانات بر روي گل.
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 .217قادر ،سيامك .سرگرميهاي فكري  .4تهران :مبتكران 72 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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. . .

 .218قادر ،سيامك .سرگرميهاي فكري  :6شامل بيش از  62سرگرمي خالقانه جهت افزايش
دقت و تمركز در كودكان .تهران :مبتكران 72 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :هوش آزمايي ،سرگرمي ،رنگآميزي ،پرورش مهارتهاي ذهني
چکيده :کتاب حاضر حاوي تمرينهايي براي آشنايي با مفاهيم ابتدايي مانند شباهتها و تفاوتها،
متضادها ،شناخت اشکال و ...بهمنظور پرورش و تقويت مهارتهاي ذهني کودکان  6تا  9ساله از طريق
تکميل نقطهچينها ،رنگآميزي ،انجام مازها ،حل معماهاي رياضي ،تصاوير يافتن تصويرهاي پنهان،
انجام کاردستي و ...است .کتاب  62سرگرمي دارد.
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 .219كمسيون اوراق بهادار مالزي .سرمایهگذاران کوچک :آموزش گام به گام پسانداز و
سرمايهگذاري به كودكان .تهران :شركت توسعه صنعت اوراق بهادار ،1391 ،ص.
قطع :جيبي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم ،والدين
کلمات کلیدی :سرمايهگذاري ،پسانداز ،آموزش کودکان ،آموزش مهارتهاي زندگي

چکيده :در اين کتاب ،طي شش گام ساده به والدين آموزش داده ميشود چگونه سرمايهگذاري و
پسانداز را به کودکان آموزش دهند .در گام اول از والدين خواسته شده به کودکان پول توجيبي بدهند.
در مرحلةدوم هدف از سرمايهگذاري و پسانداز را براي آنها شرح دهند .در گام سوم ارزش و اهميت
سرمايهگذاري را به کودکان گوشزد کنند .سپس سوابق عملکرد مالي کودک را ثبت و ضبط کنند .آنگاه
به کودکان اجازه دهند که دربارهي نحوهي خرج کردن پول خودشان تصميم بگيرند .سرانجام براي
آموزش کودکان ،مثالهاي خوبي از پسانداز و سرمايه براي آنها بزنند.

 .220همتيان ،علي .سرمشق نوآموزان ( 1و  :)2آموزش خط تحريري .تهران :علي همتيان،1391 ،
دو جلد 120 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :هنر
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :خوشنويسي ،راهنماي آموزشي ،خط تحريري ،مشق نظري ،مشق عملي ،سرمشق،
دورهي ابتدايي
چکيده :کتاب حاضر بهمنظور آموزش خط تحريري ،دانشآموزان نگارش يافته است .براي
خوشنويسي ،مشق نظري بر مشق عملي مقدم است و از همینرو نویسنده درصدد برآمده است پیش
از مشق عملي ،دانشآموزان را به درست ديدن وادار كند .در جلد اول كتاب ،بر آموزش خوشنويسي
حروف الفباي فارسي و در جلد دوم بر آموزش كلمهها و اتصاالت كليدي تأكيد شده است .نكاتي كه
براي آموزش در نظر گرفتهشدهاند ،از اين قرارند :به منظور بهتر ديده شدن جزئيات كلمهي كليدي،
شكل بزرگ شدهي آن داخل مستطيل قرار داده شده است .در انتخاب گزينهي صحيح ،علت غلط
بودن ديگر گزينهها مورد بررسي قرار ميگيرد .بهمنظور بهتر رنگآميزي كردن كلمه ،فلشهايي در
باالي كلمه درج شده است .كلمههايي كه بايد از روي آنها رونويسي شود ،مشخص شدهاند .خطوط
زمينهي كمكي ،كه عالوه بر خط زمينهي اصلي در نظر گرفته شدهاند ،شروع و پايان كلمهها را نشان
ميدهند .در صفحاتي كه براي تمرين در نظر گرفته شدهاند ،ستوني براي تصحيح و رفع اشكال وجود
دارد و در پايين صفحات ،خودآزمايي ستوني در نظر گرفته شده تا دانشآموزان پس از رفع اشكال ،شكل
صحيح كلمهها را دوباره در آنجا بنويسند.
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 .221واثقي ،بهروز .قصههاي سرزمين من (ادبيات كهن پارسي) :سوپ طوطي .تهران :ابوعطا،
 24 ،1389ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .222ريچاردز ،جولي .انرژيها :سوختهاي زيستي .فاطمه ابراهيمزاده .مشهد :بهنشر 32 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :انرژي ،سوختهاي زيستي ،نيروگاههاي سوخت زيستي ،آموزش علوم تربيتي
چکيده :براي انجام كارها و به كارافتادن دستگاهها «انرژي» الزم است .بسياري از دستگاهها با
انرژي الكتريكي كار ميكنند .هرچه از دستگاههاي بيشتري استفاده كنيم ،انرژي الكتريكي يا برق
بيشتري مصرف ميكنيم .در اين كتاب مصور و رنگي ،كودكان به زبان ساده و بهصورت مختصر
و مفيد ،دربارهي چيستي انرژي ،سوختهاي فسيلي ،انرژيهاي قابل برگشت و غيرقابل برگشت،
انرژي پايدار ،سوختهاي زيستي همچون مواد گياهي و جانوري ،چگونگي توليد برق از سوختهاي
زيستي ،نيروگاههاي سوخت زيستي ،هضمكنندههاي زيستي ،كاربرد سوختهاي زيستي ،توليد انرژي
از محصوالت كشاورزي ،كاربرد سوختهاي زيستي و ...مطالبي ميآموزند .در پايان كتاب واژهنما و
فهرست راهنما درج شده است.
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 .223ريچاردز ،جولي .انرژيها :سوختهاي فسيلي .فاطمه ابراهيمزاده .مشهد :بهنشر 141،1391،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :انرژي ،سوخت فسيلي ،نفت و گاز ،آموزش علوم تجربي
چکيده :در کتاب حاضر ،کمک جمالت ساده و کوتاه اطالعات مختصر و مفيدي دربارهي انرژي،
انرژي قابل برگشت ،سوخت فسيلي ،کاربرد سوختهاي فسيلي ،آيندهي سوختهاي فسيلي و ...درج
شده است .واژهنامه و فهرست راهنما مطالب پاياني کتاب هستند.

 .224روكا ،نوريه .كتابهاي سبز :سه اصل طاليي :بازمصرف ،بازيافت و بازكاهي .هايده كروبي.
تهران :شركت انتشارات فني ايران 36 ،1391 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :بازيافت ،توليد زباله ،نماد مصرف ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در اصل طاليي براي مبارزه با آلودگي ،بازمصرف ،بازکاهي و بازيافت هستند .پاول در شهري
زندگي ميکند که مردم خيلي زباله توليد ميکنند ولي در شهر جايي براي دفن زباله نمانده است .در
اين کتاب کودکان با روشهاي حفظ محيط زيست آشنا ميشوند و ميآموزند چگونه هم در مدرسه و
هم در خانه با آلودگي مبارزه کنند.
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 .225شارپ ،برايان .سي و سه روش براي كمك به شمارش اعداد .زهرا ايجادي /سيدعباس
خراشاهي /حميد دارابي .تهران :دانش نگار 138 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :آشنايي با اعداد ،راهنماي آموزشي ،آموزش شمارش
چکيده :نگارنده در کتاب حاضر روشها و منابع کاربردي زيادي را در زمينهي فراگيري رياضي در
اختيار معلمان و آموزشياران قرار ميدهد تا بتوانند به دانشآموزاني که در فراگيري مهارتهاي پايهاي
کار با اعداد مشکل دارند ،کمک کنند .کتاب حاوي فعاليتها و بازيهاي زيادي است که دانشآموزان
را سرگرم و در کالس ايجاد انگيزه ميکند .انجام تمرينهاي ارائه شده به آمادهسازي چنداني نياز
ندارد و وسايل کمک آموزشي مورد نياز از قبل در اختيار کالس قرار ميگيرد .فعاليتها با بهرهگيري
از روشهاي آموزشي مؤثر بهمنظور ايجاد اعتماد به نفس و عزتنفس در دانشآموزان ،توسعهي
استدالل و تعمق دربارهي شکل ظاهري اعداد ،تشويق تبادل افکار در کالس و ارائه و بررسي عملي
اعداد تدوين شدهاند.

 .226اكسالد ،كريس .چراهاي شگفتانگيز :سياره زمين :پاسخ به كنجكاويهاي كودكان و
نوجوانان .ليال حبيبزاده .تهران :نحل 32 ،1391 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :سيارهي زمين ،پرسش و پاسخ ،آموزش علوم تجربي
چکيده :کودکان با مطالعهي کتاب مصور «سيارهي زمين» مطالب مختصر و مفيدي دربارهي کرهي
زمين ،علل ناهمواريهاي روي ماه ،دليل ايجاد شب و روز ،علل زمينلرزه و آتشفشان ،چگونگي
تشکيل فسيل ،چگونگي ايجاد کوه يخي ،درياچه و آبشار ،علل حرکت ساحلها ،چگونگي شکلگيري
علفزار ،جنگل باراني ،عوامل نابودکنندهي کرهي زمين و برخي ويژگيهاي سيارهي زمين بهدست
ميآورند.
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 .227برنشتاين ،استين و جن .خانوادهي خرسها :شبح جنگل .سعيد خاكسار .تهران :موزون،1390 ،
 32ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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
شبحي پدر را بترساند .در همين هنگاممادر 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.

 .228چندلر ،موراي .شطرنج براي كودكان :چگونه به فرزند خود شطرنج بياموزيم .خشايار بهاري.
تهران :شباهنگ 112 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :تربيت بدني
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين
کلمات کلیدی :آموزش شطرنج ،بازي و سرگرمي ،پرورش تفکر خالق
چکيده :شطرنج در بسياري از کشورها بهعنوان ابزاري سودمند براي رشد تفکر خالق کودکان شناخته
شده است و به کار گرفته ميشود .گرچه شطرنج تا حدودي به نظر پيچيده و اسرارآميز جلوه ميکند،
اما قوانين آن بسيار ساده و مشخصاند .از اين رو يادگيري چگونگي حرکت مهرهها در زماني کوتاه
امکانپذير است .حتي کودکان پنج ساله نيز ميتوانند از اين بازي هيجانانگيز لذت ببرند .در اين
کتاب قوانين بازي شطرنج ،بدون آنکه نيازي به دانش قبلي باشد ،به سادگي و گام به گام آموزش
داده ميشوند.
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 .229برنشتاين ،استن و جن .خانوادهي خرسها :شغل جديد مامان .سعيدخاكسار .تهران :موزون،
 32 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .230توحيديمنش ،جواد /زنگوئي ،محمدحسن .شكوفههاي احكام  1و  .2قم :پديده دانش،1390 ،
دو جلد 96 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :آموزش احکام ديني ،مستحب ،مکروه ،حرام
چکيده :دانشآموزان دورهي ابتدايي در اين کتاب با اهميت احکام ديني ،احترام به پدر و مادر ،مفهوم
محرم و نامحرم ،پوشش مناسب ،خوردنيهاي حالل و حرام ،آشاميدنيهاي حالل و حرام ،زشتي دروغ
و ناسزاگويي ،به زبان ساده آشنا ميشوند.
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 .231يوسفي ،محمدرضا .شگرد پهلوانان  .8مشهد :بهنشر 24 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داستان پهلوانان ،زبانآموزي ،ادبيات كودكان ،ويژگيهاي پهلوانان
چکيده :در هشتمين عنوان 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.

 .232اودانل ،ليام .شناخت برق :با همراهي پروفسور ماكس آكسيوم .محمدرضا بهاري .تهران:
شركت انتشارات فني ايران 32 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داستان آموزشي ،توليد برق ،انرژي الکتريکي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :کودکان با مطالعهي اين کتاب و مشاهدهي تصويرهاي آن ،اطالعات مختصر و مفيدي
دربارهي مراحل توليد برق در نيروگاهها و همچنين چگونگي کارکرد باتريها ،انتقال برق ،تبديل انرژي
به الکتريسيته ،و الکتريسيته در حال حرکت بهدست ميآورند.
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.233كوالي،جوي.سالمتاجتماعيكودكان:شهرما.سعيدهعاقلتر.مشهد:عروجانديشه16،1390،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .234هويت ،سالي .براي سالمتي من خوب است :شير و پنير .اميتسا مسعودي .تهران :پيدايش،
 24 ،1388ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :شير ،پنير ،پروتئين ،ويتامين  ،Dآموزش علوم
چکيده :شير و پنير انواعي از غذاها هستند كه «پروتئين» دارند .پروتئين كمك ميكند تا رشد كنيد و
به شما انرژي ميدهد .شير و پنير همچنين سرشار از ويتامين و مواد معدني هستند كه سالمتي چشم،
پوست و موي شما را تأمين ميكنند .كودكان با مطالعهي اين كتاب و مشاهدهي تصاوير رنگي آن با
نقش شير و فراوردههاي آن در سالمتي بدن ،چگونگي توليد شير و تبديل آن به محصوالت ديگر،
نگهداري اين محصوالت و استفاده از فراوردههاي شير در ديگر مواد غذايي ،و سرانجام رژيم غذايي
متعادل آشنا ميشوند .مطلبيبا عنوان آشنايي با طرز تهيهي چند غذاي ساده و واژهنامه در پايان كتاب
درج شده است.
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 .235نادري ،ناصر .شيرين چون عسل :داستانهاي تولد معصومين (عليهمالسالم) براي كودكان
( .)1تهران :پيام محراب 102 ،1388 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :تولد ائمه/داستانآموزشي ،تولد محمد(ص) ،تعليم و تربيت ديني
چکيده :ناگهان مسجد پر از عط ِر بالهاي فرشتهي خدا ،جبرئيل شد .او مژدهي تولد نوزا ِد فاطمه (س)
را به محمد(ص) رساند و گفت« :خدا دوست دارد كه نام اين فرزند را حسين بگذاريد».
جلد اول از مجموعهي مصور حاضر شامل داستان تولد معصومين(ع) همچون حضرت محمد(ص) ،امام
علي(ع) ،حضرت فاطمه (س) ،امام حسن(ع) ،امام حسين(ع) ،امام سجاد(ع) و امام باقر(ع) است .قبل از
شروع هر داستان شخصيت موردنظر بهطور مختصر معرفي شده و در پايان ،واژهنامهي مربوط به هر
داستان ،پندهاي زندگي و منابع مورد استفاده در نوشتن داستان درج شده است.

 .236صمديان ،صمد .شيوه اداره و تدريس در كالسهاي چند پايه در نظام آموزشي .6-3-3

تبريز :بوي جوي موليان 155 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :کالسهاي چندپايه ،شيوهي تدريس ،طرح درس ،آموزش کودکان روستايي

چکيده :کالس چندپايه کالسي را ميگويند که با حضور دانشآموزان دو يا چند پايهي تحصيلي و
با تدريس يک معلم در يک اتاق درس تشکيل و اداره ميشود .کالس چندپايه يک سيستم آموزش
مستقل از دورهي ابتدايي و داراي معلم و کتاب مخصوص به خود نيست ،بلکه پايين بودن آمار
دانشآموزان روستا تشکيل چنين کالسهايي را ضروري ميسازد .در کتاب حاضر که حاصل سه دهه
تجربهي نويسنده در زمينهي تدريس و برنامهريزي آموزشي براي کالسهاي چندپايه است .محاسن
اين نوع کالسها ،اثرات ناهمگني سني دانشآموزان ،مشکالت خاص ،مديريت و کالسداري ،طرح
درس نويسي و برنامهي هفتگي ،الگوي برنامهي هفتگي ،روش تدريس ،ارزشيابي و مديريت تکليف
منزل مورد بررسي قرار گرفته است.
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 .237روشنفكر ،محمدجواد .صلح هديهاي براي همه .تهران :موزون 16 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .238بينگام ،كارولين /مورگان ،بن .داير ةالمعارف من دربارهي :طبيعت .حسين الوندي .تهران :محراب
قلم 128 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :دايرةالمعارف ،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 داير ةالمعارف
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.
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 .239هارلو ،رزي /مورگان ،سالي .كاوشگران جوان :طبيعت در خطر :دانستنيها و آزمايشهايي
دربارهي محيط زيست .مهدي رزاقي كاشاني .تهران :نواي مدرسه 32 ،1388 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :طبيعت ،معضل آلودگي ،زباله ،نابودي جانوران و گياهان
چکيده :زباله ،يكي از تهديدهاي حياتوحش است .در طبيعت مواد زائد مانند گياهان خشك و جانوران
مرده به سرعت تجزيه ميشوند و به چرخهي مواد باز ميگردند .اما بيشتر زبالههايي كه ما توليد
ميكنيم ،زيانآور هستند و به سختي ميشود از دست آنها رها شد .مخاطبان در اين كتاب با نگاهي به
طبيعت ميآموزند كه چگونه زيستگاهها خراب ميشوند و انسان به حياتوحش زيان ميزند .همچنين،
با راههاي كمك به حفاظت از گياهان و جانوران آشنا ميشوند .آزمايشهايي نيز به منظور درك بهتر
موضوع در كتاب آمده است .حفظ تعادل ،جنگلها در خطر ،نگهداري از درياها ،شهرنشيني و ...از جمله
عنوانهاي مطالب كتاب هستند.

 .240نوروزي ،داريوش .طراحي بازيهاي رايانهاي آموزشي .تهران :گويش نو 144 ،1391 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :كار و فناوري
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :رويکردهاي يادگيري ،طراحي بازي رايانهاي ،بازي آموزشي
چکيده :بازيهاي آموزشي براي کسب و يادگيري دانش و مهارتهاي جديد طراحي ميشوند و براي
رسيدن به اين هدف از روشهاي متفاوتي استفاده ميکنند .در بازيهاي آموزشي ضروري نيست
که بازيکن به چگونگي يادگيري و کسب مهارتهاي جديد فکر کند ،بلکه مثل بازيهاي تفريحي،
بهسادگي با شرايطي که با آنها مواجه ميشود ،پاسخ ميدهد .کتاب حاضر در چهار فصل تدوين شده
است .در فصل اول آن ،بعد از درج کلياتي دربارهي انواع بازيها ،اعم از جسماني ،تقليدي ،نمايشي،
نمادي و تخيلي ،اثرات بازيهاي بررسي شدهاند و تاريخچهي بازيهاي رايانهاي و اثرات آنها مطرح
شده است .فصل دوم به رويکردهاي يادگيري و طراحي آموزشي را شرح ميدهد .فصل سوم به فرايند
طراحي آموزشي اختصاص دارد .تحليل و بررسي فرايند طراحي بازيهاي آموزشي موضوع فصل
چهارم کتاب است.

ويژهي پایهي سوم ابتدایی 135
 .241چاوشي ،زهرا .طوطي و بازرگان .مشهد :عروج انديشه 12 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :بازنويسي ،داستان مثنوي معنوي ،زبانآموزي
چکيده :در اين كتاب داستان «طوطي و بازرگان» از «مثنوي معنوي» انتخاب شده و به زبان ساده و
روان به همراه تصاوير رنگي براي كودكان بازنويسي شده است .داستان طوطي و بازرگان از اين قرار
است :بازرگاني قصد سفر به هندوستان را دارد و از طوطياش كه در قفس زنداني است ،ميخواهد
سوغاتي مورد نظرش را از بازرگان بخواهد تا زمان برگشت برايش فراهم كند .طوطي از بازرگان
ميخواهد كه به ديدن طوطيان هندوستان برود و حال او را براي آنها تعريف كند .بازرگان همين كار
را ميكند و وقتي برميگردد ،هر آنچه را كه اتفاق افتاده است ،براي طوطي تعريف ميكند .بدين شكل
طوطي راه رهايي از قفس را ميآموزد.

 .242برنشتاين ،استين و جن .خانوادهي خرسها :عادت بد .سعيد خاكسار .تهران :موزون 32،1390،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.
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 .243اورنگ ،طوبا .مهارتهاي زندگي :عصباني نشو :آموزش مهارت كنترل خشم .تهران :مؤسسه
فرهنگي هنري اورنگ آفرين 36 ،1391 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين
کلمات کلیدی :کنترل خشم ،آموزش مهارتهاي زندگي ،آموزش کودکان
چکيده :در کتاب حاضر ،ابتدا علل و عواملي که موجب خشمگين شدن فرد ميشوند ،مطرح ميشوند.
در ادامه سلسله کارهايي برشمرده شدهاند که فرد هنگام خشم و عصبانيت نبايد انجام دهد .آنگاه
راهکارهاي مفيد و مناسبي بهمنظور فروکش کردن خشم ارائه شده است.

.244كوالي،جوي.سالمتروانيكودكان:عصبانيت.سعيدهعاقلتر.مشهد:عروجانديشه 16،1390،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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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 .245الو ،كري /استامپ ،كارولين /مورگان ،بن .دايرةالمعارف من دربارهي :علوم .حسين الوندي/
احمد احمدي /ثريا حقپرست فروحي .تهران :محراب قلم 128 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داير ةالمعارف ،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 دايرةالمعارف 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.

 .246اكسالد ،كريس .چراهاي شگفت :علوم :پاسخ به كنجكاويهاي كودكان و نوجوانان .ليال
حبيبزاده .تهران :نحل 32 ،1391 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :امواج نامرئي ،رايانه ،آموزش علومتجربي ،پرسش و پاسخ
چکيده :نگارندهي كتاب حاضر سعي كرده است به سؤالهاي كودكان دربارهي اهرمها ،نيروهاي
كشش و رانش ،نيروي جاذبهي زمين ،چگونگي حركت دماسنج ،چگونگي تشكيل رنگينكمان ،توليد
الكتريسته و طرز كار مدار الكتريكي ،امواج نامرئي و اشعهي ايكس ،طرز كار رايانه و اينترنت ،بازيافت
مواد ،و جوابهاي مختصر و مفيدي بدهد.

 138فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .247شاملو ،آتسا .عمو نوروز داماد ميشود :قصههايي بر اساس افسانهي ننهسرما و عمو نوروز.
مشهد :بهنشر 32 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داستان آموزشي ،آداب و رسوم ايراني ،زبانآموزي ،عمونوروز ،يلدا
چکيده :اين کتاب داراي چهار داستان بهنامهاي «يلدا کجاست؟»« ،عمونوروز داماد ميشود»« ،هفت
مهمان ،هفت هديه» و «آدم برفي و پرنده» با محوريت سرما ،بهار ،ماههاي سال ،و عمونوروز است.
نويسنده کوشيده است با تشخص دادن به هريک از اين عناصر مربوط به سال ،کودکان را با آداب و
رسوم ايراني دربارهي فصل بهار ،عمونوروز و سرما آشنا کند .مث ً
ال در داستان اول يلدا ،دختر ننه سرما،
گم شده است .همهي ماهها جمع ميشوند تا مشکل ننه سرما را که گم کردن دخترش يلداست ،حل
کنند .سرانجام اسفند به زمين ميرود و يلدا را ميبيند که روي زمين آمده و زير يک درختي نشسته تا
ديو سياه را از روي زمين دور کند .اسفند دست او را ميگيرد و به آسمان ميآورد و در آنجا با ريختن
برف به پايين سعي ميکنند بچهها را به آرزويشان که ساختن آدمبرفي است ،برسانند.

 .248اوانسكي ،جري .عوامل ايجاد انگيزه در كالس درس :بيش از  100راهكار براي تقويت
دانشآموزان .پريناز علياكبري .تبريز :آيدين /يانار 144 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :تدوين اثربخش ،انگيزش در آموزشوپرورش ،شادابسازي محيط ،جلب توجه
دانشآموزان
چکيده :امروزه امر يادگيري يکي از مؤلفههاي مهم تعليم و تربيت است و متخصصان اين فن تمامي
هم و غم خود را براي بهبود کيفيت و شيوههاي يادگيري به کار ميبندند .کتابي که پيش رو داريد
ميتواند الگوي مناسبي براي چگونگي استفاده از تکنيکهاي عملي و خالق آموزشي در کالس درس
باشد .کتاب داراي چهار فصل به اين شرح است :فصل اول :شادابسازي محيط؛ فصل دوم :چگونگي
جلب توجه دانشآموزان؛ فصل سوم :نحوهي نيرو بخشيدن به دانشآموزان؛ فصل چهارم :گروهبندي.
هر فصل داراي فعاليتهاي خاصي است که موجب جلب توجه دانشآموزان به درس ميشود .برخي
از اين فعاليتها حرکتي و به شکل بازي طراحي شدهاند که محيط کالس را شاد و پرنشاط ميکنند و
به تمرکز و يادگيري هرچه بهتر دانشآموزان ياري ميرسانند.
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 .249كوالي ،جوي .سالمت جسمي كودكان :غذا .سعيده عاقلتر .مشهد :عروج انديشه 16 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .250هويت ،سالي .براي سالمتي من خوب است :غالت .اميتسا مسعودي .تهران :پيدايش،1388 ،
 24ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :غالت ،ارزش غذايي ،نان ،علوم تجربي
چکيده :غالت سرشار از ويتامين و مواد معدني هستند .هر عضو بدن شما به ويتامينها و مواد معدني
نياز دارد تا سالم باشد و بتواند با ميكروبها مبارزه كند .غالت همچنين سرشار از فيبر هستند .فيبر
مادهي مهمي است كه به بدن شما كمك ميكند تا غذاهايي را كه نياز ندارد ،دور بريزد .كودكان در
اين كتاب مصور با زباني ساده و متني روان ،اطالعاتي دربارهي غالت ،انواع آنها ،ارزش غذايي آنها،
درو و آسياب كردن غالت ،نان ،نگهداري غالت ،پختن غالت ،رژيم غذايي ساده و دستور درست كردن
چند غذاي غلهاي آشنا ميشوند .در پايان كتاب واژهنامه درج شده است.
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 .251كوالي ،جوي .سالمت رواني كودكان :غم و غصه .سعيده عاقلتر .مشهد :عروج انديشه،1390 ،
 16ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .252برنشتاين ،استين و جن .خانوادهي خرسها :فرار از ورزش .سعيد خاكسار .تهران :موزون،
 32 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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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 .253ليوني ،ليو .فردريك :ويژه كالسهاي آموزش فلسفه براي كودكان .فرزانه شهرتاش /حسام
سبحاني طهراني .تهران :شهرتاش 32 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :آموزش فلسفه براي کودکان ،داستان آموزشي ،تفکر فلسفي
چکيده :کتاب حاضر به منظور آموزش «تفکر فلسفي» به کودکان نوشته شده است .کودکان در اين
کتاب با پنج موشي آشنا ميشوند که در يک مزرعه براي زمستان خود آذوقه جمع ميکنند .اما فردريک
که يکي از آن موشهاست ،با ديگران تفاوت دارد و بهجاي جمعآوري آذوقه ،پرتوهاي خورشيد ،رنگها
و کلمهها را جمعآوري ميکند .وقتي که زمستان از راه ميرسد ،موشها همهي خوراکيهايشان را آرام
آرام ميخورند و براي هم قصه تعريف ميکنند .وقتي که آذوقهي خوردني تمام ميشود ،آنها به سراغ
آذوقههايي ميروند که فردريک جمع کرده است .فردريک باالي سنگي ميرود و اشعههاي خورشيد را
در روزهاي سرد زمستاني بهطرف آنها ميفرستد .از رنگها ميگويد و آنها رنگها را کام ً
ال احساس
ميکنند .از کلمهها هم شعر ميسازد و براي دوستانش ميخواند.

 .254برنشتاين ،استن و جن .خانوادهي خرسها :فرزند جديد .سعيدخاكسار .تهران :موزون،1390 ،
 32ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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» .
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 .255شجاعي ،طيبه .فرزند خوب كوير :همراه با ترجمه عربي ،انگليسي و فرانسه .تهران :مدرسه،
 40 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :محمدجواد باهنر ،زندگينامه ،تاريخ معاصر ايران ،آموزش ابتدايي
چکيده :در کتاب حاضر زندگينامهي محمدجواد باهنر به زبان ساده و داستاني براي کودکان روايت
شده است .متن کتاب به زبانهاي فارسي ،عربي ،انگليسي و فرانسه است .محمدجواد باهنر در پنجم
اسفند  1312در کرمان به دنيا آمد و بعد از تحصيل و مبارزاتش در هشتم شهريور  1360به شهادت
رسيد.

 .256برآبادي ،محمود .فرهنگ ترافيك براي كودكان و نوجوانان .تهران :دفتر پژوهشهاي
فرهنگي 136 ،1389 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.
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 .257باقري جبلي ،عليرضا /رضايي كهريز ،بهروز و ديگران .فرهنگنامه طاليي نوآموز .تهران:
طاليي 184 ،1391 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :فرهنگنامه ،بدن انسان ،تاريخ ،جانوران ،اطالعات عمومي
چکيده :فرهنگنامهي طاليي نوآموز در بردارندهي اطالعات عمومي دربارهي بدن انسان ،تاريخ،
جانوران ،جغرافيا ،دين ،گياهان ،زمين ،صنعت ،فرهنگ و جامعه ،علوم تجربي و فضاست .مطالب آن به
صورت الفبايي تدوين شدهاند .روي هر برگ با عالمتي مشخص شده است که مبحث مربوط به کدام
بخش از بخشهاي مذکور است .در کنار بسياري از تصويرها توضيحاتي نوشته شده و نکتههاي مهم
داخل مستطيلهايي در پايين صفحات سمت چپ گنجانده شدهاند .درون کادرهاي زرد رنگ که با
عنوان «بيشتر بيابيد» مشخص شدهاند ،شمارهي صفحههايي درج شدهاند که مخاطبان ميتوانند براي
داشتن اطالعات بيشتر دربارهي موضوع مورد بحث به آنصفحهها رجوع کنند.

 .258ضرغاميان ،مهدي /عسگري ،مهناز .فرهنگنامهي مهتاب .تهران :محراب قلم 496،1389،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :فرهنگ لغت فارسي ،كتاب مرجع ،زبانآموزي ،ادبيات فارسي
چکيده :مجموعهي حاضر ،كتاب مرجعي است حاوي معناي بيش از هشت هزار واژهي فارسي كه در
آن توصيف دستوري ،مترادفها و متضادهاي بسياري از واژهها درج شده است .همچنين ،كاربرد برخي
واژهها در جملههاي فارسي مشاهده ميشود .واژههاي اين فرهنگ بر پايهي ترتيب حروف الفباي
فارسي مرتب شدهاند .اولين حرف الفباي فارسي «آ» و آخرين حرف «ي» است .كتاب با بيش از
 330تصوير و  40صفحه ضميمه ،شامل اطلس قارهها و كشورها و شناسايي مناطق جغرافيايي كرهي
زمين ،همراه است.
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 .259مينرز ،چري ج . .حفظ محيط زيست :فري كوچولو دريافته كار مهم بازيافته .سروش خاوري.
تهران :شركت انتشارات فني ايران 32 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :كودكان ،مهارتهاي زندگي ،احترام به حقوق ديگران ،مسئوليتپذيري ،بازيافت
چکيده :نگارنده در كتاب حاضر به زبان شعر و تصوير ،احترام گذاشتن به حقوق ديگران ،مسئوليتپذيري،
و مراقبت از وسايل را به كودكان آموزشميدهد و آنها را از لزوم توجه به محيط زيست و بازيافت آگاه
ميكند .كتاب شامل بخش ويژهاي براي بزرگساالن است كه در آن ،پرسشها ،بازيها و فعاليتهايي
براي آموزش اين مهارتها پيشنهاد شده است.

 .260اجاقي ،محمد .زندگي مصور امام خميني :فصل دانايي .تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام
خميني (س) /موسسه چاپ و نشر عروج 47 ،1391 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :زندگينامه ،امام خميني(ره) ،ملي شدن نفت ،مبارزات سياسي ،تاريخ ايران
چکيده :در چهارمين عنوان از مجموعهي حاضر اطالعاتي دربارهي زندگي امام خميني(ره) ،شامل
تحصيل در قم هنگام طلبگي ،ازدواج ،تدريس فلسفه ،رسيدن به درجهياجتهاد ،فضاي سياسي و
اجتماعي ايران بعد از سقوط رضاشاه ،نهضت ملي شدن نفت ،مالقات امام خميني با محمدرضاشاه و به
همراه تصويرهاي جذابي ارائه شده است.
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 .261واندويل ،آگنس .داير ةالمعارف كوچك من دربارهي :فصلها .رويا خوئي .تهران :محراب قلم،
 36 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .262هامفري ،پائول .فصلها و نشانهها (جلدهای  1تا  .)4داود لطفاهلل .تهران :پيدايش 24 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :فصلها ،پاييز ،بهار ،زمستان ،تابستان ،برف ،سرما ،گرما ،تغييرات طبيعت ،علوم تجربي
چکيده :در این مجموعه چهار جلدی ،كودكان با مشاهدهي تصاوير رنگي و جمالتی کوتاه و ساده با
نشانههاي فصلهای گوناگون آشنا میشوند و درمییابند كه در هر فصل چه تغییراتی در طبيعت و
رفتار جانوران و گياهان پیرامون آنها رخ میدهد .هر جلد از کتاب به معرفی یک فصل سال اختصاص
دارد .در کتاب نشانههای بهار میخوانیم« :در فصل بهار ميتواني به آواز پرندهها كه در حياط ميخوانند
گوش بدهي ،در پارك بازي كني و بيشتر وقتها در آسمان رنگينكمان را ببيني .در بهار گلهاي
نرگس و استكاني باز ميشوند ».در پايان این كتاب هم شعري دربارهي بهار درج شده است.
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 .263اكسالد ،كريس .فضا :پاسخ به كنجكاويهاي كودكان و نوجوانان .خورشيد مظاهري .تهران:
نحل 32 ،1391 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :فضا ،خورشيد ،ماه ،سيارهها ،آموزش علوم تجربي
چکيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر ميتوانند اطالعاتي مختصر و مفيد دربارهي خورشيد،
چگونگي تشکيل شب و روز ،لکههاي خورشيدي ،سيارات منظومهي شمسي و مواد تشکيلدهندهي
آنها ،اليههاي زمين ،چگونگي کامل شدن ماه ،آتشفشانهاي مريخ ،قمرهاي سيار است ،طوفانهايي
که در بعضي سيارات به وجود ميآيند ،شهابسنگها و علت درخشيدن آنها از زمين ،کهکشان راه
شيري ،شاتلها و چگونه فرستاده شدن آنها به فضا و ...به دست آورند .در پايان کتاب سؤاالت کوتاهي
دربارهي موضوعهاي کتاب درج شدهاند و پاسخ آنها به صورت برعکس در پايين صفحه در سمت
چپ آمده است.

.264كريمي،عبدالعظيم.فضيلتنايادگيري:چگونهيادنگيريم!.تهران:مناديتربيت212،1390،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،مدير ،والدين
کلمات کلیدی :چگونه ياد نگيريم ،آموختن فعال ،يادگيريزدايي ،موانع شناختي ،يادگيري تجربي
چکيده :الزمه يادگيري فعال و خالق در وهلهي اول «يادگيري زدايي» از آموزههايي است که کنش
آزاد ذهن فراگيرنده را کشف فاعل و فهم دروني باز ميدارد .هرگاه بخواهيم چيزي را به کودکان ياد
بدهيم ،مانع شدهايم تا او خود شخص ًا آنرا کشف و اختراع کند .ازآنجا که در نظامهاي آموزشي رايج،
اوليا و مربيان غالب ًا در پي «ياددهي» مداوم مطالب به کودکان هستند ،همواره ناخواسته و غيرمستقيم
سدکنندهي اصلي فرايند يادگيري اکتشافي ميشوند؛ چرا که يادگيري واقعي متضمن «نايادگيري»
و «يادگيري زدايي» ،پيدرپي است .مقدمهي اين يادگيري زدودن باورهاي غلط ،شکستن سدهاي
عاطفي ،برداشتن موانع شناختي ،بازکردن گرههاي ذهني و روفتن اليههاي ايجاد شده در سرراه
«نويادگيري» افراد است.
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ت هاوس ،پاتريشيا .فعاليتهاي حيوانات (مجموعهي  6جلدي) .مجيد عميق .تهران:
 .265واي 
قدياني 144 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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 .هر یک از فصلهای ششگانه این کتاب به صورت جداگانه نیز منتشر
شده است.

 .266آذر ،احمدرضا .گفتوگوهاي با كودكان :فكراي خوب براي بچههاي خوب .تهران :سرو
ياسين 24 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :مثبتنگري ،گفتوگو ،انديشه و تفکر ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :در اين کتاب گفتوگويي ميان معلم و بچهها صورت ميگيرد .هر کدام از دانشآموزان نظرات
خود را دربارهي فکرهاي بد و چگونگي نفوذ شيطان به ذهن انسان بيان ميکنند .در اين ميان معلم
کمک ميکند که آنها مثبت بينديشند و به وسوسههاي شيطانگوش نکنند.
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 .267بهجت ،احمد .قصهي حيوانات در قرآن براي كودكان :فيل ابرهه .تهران :ذكر 12 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .268افشاري مقدم ،عليرضا .آشنايي با معارف قرآني به شيوهي سرگرمي :قرآن ،كودك ،سرگرمي
(جلدهای  1تا  .)3قم :جمال ،1391 ،سه جلد 144 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :قرآن
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :آموزش قرآن ،مفاهيم قرآنی ،سرگرمي ،نکات قرآني ،اخالق ،پاداشهاي قرآني

چکيده :در هر یک از مجلدات سه گانه مجموعهي حاضر 40 ،نکتهي قرآني طي  40سرگرمي به
کودکان آموزش داده ميشود .آشنايي با مطالب اعتقادي و اخالقي ،داستان پيامبران ،دانستن نام
سورهها ،آشنايي با پاداشهاي قرآني و ...از اهداف کتاب حاضر است .سرگرميها در قالبهاي پيدا
کردن کلمهي درست يا نادرست در آيات ،وصل کردن اعداد به هم ،ارتباط دادن آيهها به تصويرها ،حل
کردن مارپيچها و ...تنظيم شدهاند .در پايان کتاب نيز تحت عنوان «آيا ميدانيد!» اطالعات مختصر و
مفيدي دربارهي قرآنع سورههاي قرآن ،مفاهيم قرآن نام پيامبران ،و ...درج شده است.
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ي در مدارس
 .269يوسفي ،امراله .قصه آفتاب :نمونهاي از روشهاي آموزشي محمد بهمنبيگ 
عشايري ايران .تهران :قشقايي 240 ،1390 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :محمد بهمن بيگي ،تدريس اثربخش ،آموزش عشايري

چکيده :هرکس که امروز در کشور ما دستي در تعليم و تربيت دارد ،با نام جاودان «محمد بهمن بيگي»
و شاهکار آموزشياش« ،تعليمات عشاير» ،آشناست .وي بنيانگذار آموزش عشاير براي کودکان و
نوجوانان کوچنشين ايالت و عشاير ايران است .در اين کتاب با قسمتهايي از انواع فعاليتهاي
کمکآموزشي ،از قبيل شعرها و آموزشهاي رايج در مدارس عشايري ،که هم آموزنده بودند و هم
روحيهدهنده و دليرپرور و همچنين با مفاهيم ،لغات و اصالحات آموزش عشايري و ...آشنا ميشويم.

 .270ماهوتي ،مهري .قصههاي زينب .تهران :مدرسه 120 ،1391 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داستان آموزشي ،سن تكليف ،آموزش دختران
چکيده« :قصههاي زينب» حاوي داستانهايي است كه به منظور آشنايي دختران با آداب و احكامي
نظير تقليد ،وضو ،تيمم ،نماز ،روزه ،حجاب و ...به زبان ساده و شيرين براي دختران در آستانهي سن
تكليف نوشته شده است .تربتُ ،مهر ُگلي ،پيراهن نماز ،دندان مرواريد ،افطاري ،زيارت و مهمان كوچولو
عنوانهاي برخي از داستانهاي اين كتاب هستند.

 150فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .271ناصري ،مسلم .قصههاي شيرين از زندگي معصومين .مشهد :بهنشر 322 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داستان ديني ،چهارده معصوم ،آموزش مذهبي ،سيرهي بزرگان
چکيده :در اين کتاب سعي شده است با قلمي ساده و روان ،گوشههايي از زندگي پيامبر ،حضرت فاطمه
زهرا (س) و امامان بهصورت داستانهاي کوتاه براي کودکان نوشته شود .اين داستانها شخصيت،
اخالق ،بزرگواري ،کرامت و سيرهي آن بزرگواران را شرح ميدهد .قبل از نوشتن استانها ،زير عنوان
«تصويري از بهار» ،مختصري دربارهي تولد ،زندگي ،رفتار و اخالق هر کدام از بزرگواران درج شده
است .در ادامه نيز پنج داستان در ارتباط با هر کدام از چهاردهمعصوم گنجانده شده است .اين داستانها
با قصههايي از پيامبر شروع ميشوند و با قصههايي از امام زمان (عج) به پايان ميرسند.

 .272حقپرست ،نورا .قصههاي مسجد .مشهد :بهنشر 23 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی:

چکيده :در دومين جلد از مجموعهي حاضر داستانهاي کوتاهي براي کودکان با محوريت مسجد و
اهميتي که نماز خواندن در مسجد دارد ،گرد آمده است .چند کودک که براي خواندن نماز جماعت به
مسجد ميروند و همين حضور در مسجد به آنها کمک ميکند کارهاي مفيدي براي ديگران انجام
دهند.
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 .273حق پرست ،نورا .قصههاي مسجد .مشهد :بهنشر 24 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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» و
همراه تصويرهاي رنگي آورده شده است« :مسجد ،خانهي خداست!»« ،مثل گل»ّ ،
«روز جشن» عنوانهاي اين 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.

 .274بديعي نامقي ،حمزه .هميار طبيعت :قلي هميار طبيعت ميشه .مشهد :سنبله 12 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :حفظ محيط زيست ،هميار طبيعت ،آموزش علوم
چکيده :كتاب حاضر به منظور آشنايي كودكان با خطرات آتش روشن كردن در جنگل نگارش يافته و
شامل يك مجموعه شعر و تصويرهاي رنگي است .قلي ،پسر شيطان و باليي است كه در جنگل آتش
روشن ميكند و باد آتش را به همهجا پراكنده ميسازد .پيرمردي كه دوستدار طبيعت است ،به قلي
هشدار ميدهد كه اين كار را تكرار نكند .پيرمرد از درخت صحبت ميكند و قلي را با اهميت طبيعت
آشنا ميكند .سرانجام قلي از كردهي خودش پشيمان ميشود و قول ميدهد كه هميشه يار طبيعت
باشد و از آن محافظت كند.

 152فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .275افضلي ،محمدرضا .قنات مظهر روشنايي .تهران :شركت انتشارات فني ايران 32 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داستان ،قنات ،تاريخ
چکيده :كاوه نوجواني است كه همراه پدرش ،براي ديدن پدربزرگ و مادربزرگ به «شمسآباد»
ميرود .در راه شمسآباد ،پدر كاوه راز سرسبزي و خرمي اين روستاي زيباي واقع در ميان بيابان خشك
و بيآب و علف را به او ميگويد و كاوه ،بين خواب و بيداري ،با قنات (كاريز) و چگونگي كندن و به
آب رساندن آن آشنا ميشود.

 .276برنشتاين ،استن و جن .خانوادهي خرسها :قهر و آشتي .سعيدخاكسار .تهران :موزون،1390 ،
 32ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.
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 .277ايماني مايوان ،نسيبه .مجموعهي با هم بسازيم :كامواها .مشهد :بهنشر 12 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :هنر
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :كاموا ،كاردستي ،سرگرمي ،آموزش هنر
چکيده :در پنجمين شماره از مجموعهي حاضر ،نگارنده بهمخاطبان كودك نشان ميدهد كه بهكمك
مقوا ،چسب و كامواهاي رنگي ،ميتوانند گوسفند ،پروانه ،هزارپا ،ماهي ،جوجهتيغي ،جوجه ،جغد ،حلزون،
شتر ،طوطي و گل بسازند.

 .278چوپاني ،فرشته .كتاب كار انشاء :آموزش انشاء براي دوره ابتدايي .تهران :اخوان 48 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :آموزش نويسندگي ،انشانويسي ،زبانآموزي
چکيده :اين کتاب بهمنظور آموزش انشانويسي به دانشآموزان دبستاني نوشته شده و در آن نويسنده
کوشيده است بعد از درج نکاتي دربارهي انشانويسي و روشهاي تقويتکنندهي آن ،تمرينهايي را
براي رسيدن به هدف نهايي يا همان انشانويسي ارائه دهد .کتاب قبل از انشانويسي ،خالصهنويسي،
نامهنويسي ،خاطرهنويسي ،انشاي توصيفي و زندگينامهنويسي را آموزش ميدهد و در پايان به انشاي
تخيلي ميپردازد.

 154فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .279رضانيا ،مريم .كتاب كار نقاشي 40 :تمرين براي پرورش خالقيت كودكان .تهران :منادي
تربيت 100 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :هنر
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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. ...

 .280مفيدينسب ،سعيده .كتاب كار ورد و تند تايپ .يزد :دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد 84،1391،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كار و فناوري
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :آموزش کار با ورد ،راهنماي آموزشي ،تمرين و آزمون ،برنامهي نقاشي
چکيده :تمرينهاي «کتاب کار ورد و تند تايپ» که در قالبهاي رنگکردني ،عالمتزدني ،رساندني،
کشيدن تصوير و ...تنظيم شدهاند ،كودکان را با روشن و خاموش کردن رايانه ،اجزاي رايانه ،دستگاههاي
ورودي و خروجي ،مرتب کردن آيکنها ،برنامهي نقاشي ،مفهوم ذخيره و باز کردن ،برنامهي ورد ،تايپ
حروف ،نحوهي کپي در ُورد ،تغيير اندازه رنگ و فونت قلم ،بريدن و چسباندن ،ساخت پوشه و برنامهي
«مديا پلير» آشنا ميسازند .کتاب شامل نمونه سؤاالت ترمي است.

ويژهي پایهي سوم ابتدایی 155
 .281مودودي ،محمدناصر .كره االغ شكمو .تهران :منادي تربيت 16 ،1389 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :هنر
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :نمايشنامهي كودكان ،نمايشنامهي منظوم ،عبرتآموزي ،آموزش هنر
چکيده« :كره االغ شكمو» نمايشنامهي منظومي است براي كودكان و نوجوانان .زيبايي و شاد بودن
و در عين حال ،مفاهيم بسيار ارزشمندي كه با اجراي اين نمايشنامه به مخاطب منتقل ميشود ،آن
را از ارزش ويژهاي برخوردار كرده است .اهميت خيرانديشي و تذكر به خاطر رفتار و عملكرد نادرست،
احساساتي بودن و مشكالت آن ،آسيبهاي بيتوجهي به آينده ،عبرتآموزي و عاقبتانديشي ،و...
مفاهيم زيبايي هستند كه با اجراي اين نمايشنامه به مخاطبان منتقل ميشوند.

 .282سيمن ،رزي سوتو .كشف فصلهاي سال (جلدهای  1تا  .)4حسن نصيرنيا .تهران :مدرسه،
 ،1390چهار جلد 216 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :آموزش علوم ،روش اكتشافي ،راهنماي آموزشيي ،فصلها ،بهار ،پاييز ،تابستان ،زمستان
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؛ سپس از اطالعات بهدست آمده
نتيجه ميگيرد و ميكوشد به استنباط كلي برسد . .نويسنده در اين كتاب به كودكان كمك ميكند
تا برخي تغييرات فصلها را كشف كنند و درباره آنها مطالبي بياموزند .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 یاد دهند.

 156فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .283اكبري ،محمد .كالس خوبيها .تهران :مدرسه 28 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .284وردريك ،اليزابت .مهارتهاي اجتماعي در كودكان :كلمهها براي اذيت كردن نيستند! .افسانه
طباطبایي .تهران :چكه /شهر قلم 36 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.
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 .285كوالي ،جوي .سالمت اجتماعي كودكان :كمك به ديگران .سعيده عاقلتر .مشهد :عروج انديشه،
 16 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .286دوگيبرت ،فرانسواز .دايرةالمعارف كوچك من دربارهي :كنار دريا .رويا خوئي .تهران :محراب
قلم 36 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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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 .287مور مالينوس ،جنيفر .كودك بودن سخت است .سارا كيانپور .تهران :تيمورزاده /طبيب،
 36 ،1389ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :دوران کودکي ،قوانين ،افکار کودکان ،مهارتهاي زندگي
چکيده :در اين داستان ،سارا دختر کوچولويي است که فکر ميکند کودک بودن خيلي سخت است .او
مجبور است قوانيني را رعايت کند .اما در ادامه در مييابد که اينطورها که او فکر ميکند نيست .دوران
کودکي بسيار شيرين است و اين تنها کودکان نيستند که بايد قوانيني را رعايت کنند ،بزرگترها نيز به
قوانيني در زندگيشان پايبند هستند .اين براي آدمها خيلي خوب است .در پايان کتاب فعاليتهايي
همچون تهيهي فهرست غذا ،جدول کارهاي روزانه و تزيين سبزيها براي مخاطبان گنجانده شده
است .همچنين ،مطالبيدربارهي برخي واقعيتهاي کودکي براي والدين در نظر گرفته شده است.

 .288مور مالينوس ،جنيفر .كودك جديد در محله .محمدحسين مرادي .تهران :تيمورزاده /طبيب،
 36 ،1389ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :مهاجرت ،روابط اجتماعي ،مهارتهاي زندگي
چکيده :اسبابکشي به محلهي جديد يک تجربهي جديد براي تمام افراد خانواده است؛ مخصوص ًا
براي کودکان .اين تغييرات ميتواند احساس ترس و همچنين حس هيجان و ماجراجويي را به وجود
بياورد .کتاب حاضر ،داستان يک کودک و خانوادهاش و شرح احساسات پيچيدهاي است که آنها در
محلهي جديد تجربه ميکنند .اگرچه خداحافظي با خانهاي که به آن عادت کردهاند و دوستان قديمي،
ابتدا ترسناک بهنظر ميرسد ،ولي از جهتي ميتواند ماجراجويانه نيز باشد .آريا پسر کوچکي است که
خيلي زود دوستان جديدي مييابد ،در حاليکه رابطهي خود را با دوستان قديمياش نيز حفظ ميکند.
او ديد مثبتي نسبت به تغيير مکان دارد ،بنابراين تشخيص ميدهد که خيلي زود همه چيز درست
خواهد شد .در پايان کتاب ،فعاليتهايي براي مخاطبان در نظر گرفته شده است؛ همچون ساختن
تاس تصميمگيري ،پيدا کردن نشاني يک دوست ،درست کردن کارت پستال و مطالبيبراي والدين
دربارهي مهاجرت.
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 .289همتي ،اسماعيل .كودك و قصه :روشهاي آفرينش قصه با كودكان و نوجوانان .تهران :مدرسه،
 120 ،1389ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :هنر
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :آموزش هنر ،قصهپردازي ،رشد ذهني كودكان ،آموزش قصهنويسي
چکيده :مؤلف اين كتاب در پرداختن به هنر «قصه» دو هدف داشته است :اول ،شناساندن قصه و
ويژگيها و روشهاي آفرينش آن به كودكان و نوجوانان ،و دوم ،در كنار آموزش ،سرگرمي و تمرين
آفرينشگري ،افزايش رشد ذهني مخاطبان به كمك قصه .شناخت قصه ،ساختار چندگانهي يك قصه،
روشهاي آفرينش قصه و ...مباحثي هستند كه در اين كتاب به زبان ساده به آنها پرداخته شده است.

 .290دوگيبرت ،فرانسواز .دايرةالمعارف كوچك من دربارهي :كوهستان .رويا خوئي .تهران :محراب
قلم 36 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :كوهها ،درختان كوهستان ،كوهنوردي ،حيوانات كوهستان ،آب و هواي كوهستان
چکيده :كودكان با مطالعهي اين داير ةالمعارف 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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 .291وارينگ ،جف .گربهي كنجكاو و پرنده :كتابي دربارهي الكتريسيته .رضوانه سيدعلي .تهران:
مدرسه 32 ،1389 ،ص.
قطع :بیاضی
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .292واندويل ،آگنس .داير ةالمعارف كوچك من دربارهي :گرگها .رويا خوئي .تهران :محراب قلم،
 36 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :دايرةالمعارف ،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.
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 .293پورحسيني ،سيدعلي .قصههاي حيوانات قراني :گوسفندها و باغ انگور .مشهد :عروج انديشه،
 12 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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. ...

 .294هويت ،سالي .حواس پنجگانه :گوش كن! .فيروزه معراج .تهران :پيدايش 24 ،1388 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :توليد صدا ،شنوايي ،گوش انسان ،علوم تجربي
چکيده :صداهاي بلند لرزش خيلي زيادي در هوا ايجاد ميكنند .آنها ميتوانند به گوش شما آسيب
برسانند .براي محافظت در برابر بعضي صداها ،ميتوانيد دستهايتان را روي گوشها بگذاريد .كتاب
حاضر دربردارندهي متني ساده به همراه تصاوير رنگي است و مخاطبان در آن با حس شنوايي ،امواج
صوتي ،پردهي گوش و كار گوش ،انواع صداها همچون صداهاي بلند ،آرام ،دور و نزديك ،و همچنين
چگونگي توليد صدا آشنا ميشوند .در پايان كتاب واژهنامه و نكاتي براي والدين و معلمها درج شده
است.
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 .295هويت ،سالي .براي سالمتي من خوب است :گوشت و ماهي .اميتسا مسعودي .تهران :پيدايش،
 24 ،1388ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :پروتئين ،آموزش علوم ،انواع گوشت ،نگهداري گوشت
چکيده :گوشت و ماهي از انواع غذاهايي هستند که به آنها پروتئين گفته ميشود .پروتئين به شما
کمک ميکند که رشد کنيد و استخوانهاي محکمي داشته باشيد .همچنين پس از تصادف يا بيماري،
به بدن شما کمک ميکند تا هرچه زودتر بهبود يابيد .به منظور آشنايي مخاطبان با ارزش غذايي گوشت
قرمز و سفيد ،انواع گوشتهاي سفيد ،شيوهي پخت و نگهداري آنها ،انواع غذاهاي پخته شده توسط
گوشت ،نياز بدن به گوشت و چگونگي توليد آن ،و رژيم غذايي متعادل ،کتاب حاضر به زبان ساده به
همراه تصويرهاي رنگي نگارش يافته است .روش آمادهسازي چند غذاي گوشتي و واژهنامه ،صفحات
پاياني کتاب را به خود اختصاص دادهاند.

 .296مجدفر ،مرتضي .الفونتن در كالس درس :بازيها ،فعاليتها و پژوهشهاي خالقيتمحور بر
مبناي تمثيلها و افسانههاي الفونتن .تهران :امرود 116 ،1389 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :آثار ادبي ،سواد خواندن ،داستان آموزشي ،پرسش واگرا
چکيده :خواندن آثار ادبي ،نوعي ورزش است؛ ورزشي که الزم است از نخستين سالهاي کودکي براي
آن وقت گذاشت .البته انتخاب کتابهاي متناسب با سن و تحصيالت مخاطب ،از شرطهاي اساسي
تقويت توانايي خواندن است .کتاب حاضر به منظور باال بردن سطح سواد خواندن مخاطبان آماده شده و
شامل داستانهايي است که در پايان هر يک از آنها ،به منظور درک عميق محتواي مطالعه شده و به
يادسپاري اثربخش آن ،فعاليتها ،تکاليف و پرسشهاي گوناگوني ارائه شدهاند .اين پرسشهاي واگرا و
فعاليتهاي خالقانه ،به پرورش قدرت خالقيت دانشآموزان کمک ميکند .آموزگاران ميتوانند از اين
پرسشها ،براي سامان دادن به فعاليتهاي پژوهشي خود در کالس درس استفاده کنند .کتابهاي
مفيد براي مطالعهي دانشآموزان در صفحاتي از کتاب معرفي شدهاند.
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 .297فرزاد ،حميدرضا .لكلك دانا و نقشه مسافرت :آموزش جهتيابي بدون قطبنما .كاشان:
مرسل :كتابهاي آفتابگردان 16 ،1390 ،ص.
قطع :بياضي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داستان آموزشي ،رسم نقشه ،مسيريابي ،آموزش جغرافيا
چکيده :کودکان با مطالعهي داستان کتاب حاضر با گروهي از حيوانات ،همچون سنجاب کوچولو،
خرگوش ،موشي ،خرسي و الکپشت آشنا ميشوند که تصميم دارند به مسافرت بروند ،اما ميترسند
گم بشوند؛ چون هيچ نقشهاي در اختيار ندارند .لکلک دانا که عمري از او گذشته است ،آنها را
راهنمايي ميکند .موشي سوار گردن لکلک ميشود و با او به آسمان پرواز ميکند و ميکوشد از آن
باال نقشهي مسيري را که قرار است مسافرت کنند ،نقاشي ميکند .پس از آن همگي سعي ميکنند
بهجاي نقاشي ،نمادهايي را براي کوه ،دريا ،رودخانه در نظر بگيرند تا نقشه کمي خلوت بشود .بدين
صورت لکلک دانا آنها را با جهتهاي جغرافيايي و چگونگي مسيريابي به شيوههاي متفاوت آشنا
ميکند .داستان اين کتاب کودکان را با چگونگي رسم نقشههاي جغرافيايي و شيوههاي جهتيابي
جغرافيايي به زبان داستان آشنا ميکند.

 .298هويت ،سالي .حواس پنجگانه :لمس كن! .فيروزه معراج .تهران :پيدايش 24 ،1388 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :حس المسه ،پوست بدن انسان ،علوم تجربي ،گيرندهي حسي ،زبري و نرمي
چکيده :پوست بعضي قسمتهاي بدن انسان خيلي حساستر از جاهاي ديگر است .لبها ،زبان و
انگشتان دست و پا خيلي حساس هستند .كودكان در اين كتاب به زبان ساده و روان به همراه تصاوير
رنگي و جذاب با حس المسه ،گيرندههاي حسي ،برخي قسمتهاي حساس بدن ،اشياي زبر و نرم
حالتهاي حاصل از لمس برخي اشيا ،و حس المسه در برخي حيوانات همچون گربه ،حلزون و فيل
آشنا ميشوند .در طول مطالب كتاب از مخاطبان خواسته شده است ،تمرينهايي به منظور درك بهتر
مطالب انجام دهند .در پايان كتاب ،واژهنامه و نكاتي براي والدين و معلمها در ارتباط با حس المسه
درج شده است.
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 .299مودودي ،محمدناصر .لوبياهاي سحرآميز .تهران :منادي تربيت 32 ،1389 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :هنر
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :نمايشنامهي كودكان ،حفظ محيطزيست ،آموزش هنر
چکيده :نمايشنامهي «لوبياهاي سحرآميز» ،نمايشي است براي كودكان و نوجوانان كه از متني ساده
و روان و در عين حال پرجاذبه و آموزنده برخوردار است .در اين نمايشنامه ،ضمن ارزشگذاري به كار
تحقيق ،پزوهش ،مطالعه ،همفكري ،كار ،تالش ،نظم ،دقت نظر و ...بر لفظ محيطزيست ،سالمسازي
منابع آبيو خاكي ،و تالش براي بهرهبرداري مناسب از آنها تأكيد شده است .اين نمايشنامه را
ميتوان با حداقل امكانات در مدرسه اجرا كرد.

 .300راعي ،پيمان /جاوري ،ايران .ليلي حوضك :پژوهشي در بازيهاي بومي محلي قمشه.
اصفهان :آميس 132 ،1390 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :تربيت بدني
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :فرهنگ عامه ،بازيهاي محلي،آموزش تربيتبدني
چکيده :کتاب «ليليحوضک» شما را با برخي بازيهاي بومي و محلي قمشه (شهرضا) آشنا ميسازد.
در اين کتاب بعد از درج نام بازي و آوانگاري آن ،نوع بازي ،گروه سني ،جنس و تعداد بازيکنان ،محل
اجرا و نام بازي درگير مناطق و نحوهي اجراي آن شرح داده ميشود« .آزاد و آزادي»« ،اتل متل»،
«چش بندي»« ،خوروس جنگي»« ،دوزبازي» و «دونيبازي» نامهاي بعضي از بازيهاي درج شده
در کتاب هستند.
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 .301واندويل ،آگنس .داير ةالمعارف كوچك من دربارهي :ماشينها .رويا خوئي .تهران :محراب قلم،
 36 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .302كيملن ،لسلي .بچهها و مهارتهاي زندگي :مامانم هميشه دوستم دارد! .فراز پندار .تهران:
شركت انتشارات فني ايران 124 ،1389 ،ص.
قطع :بیاضی
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي /رياضي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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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 .303نادري ،ناصر .مانند خورشيد ميدرخشيد (زندگي حضرت محمدصلی اهلل عليه و آله و سلم).
تهران :مدرسه 28 ،1391 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :حضرت محمد(ص) ،زندگينامه ،آموزش تاريخ ،دورهي ابتدايي
چکيده :کودکان در اين کتاب به زبان داستاني با زندگي پيامبر از کودکي تا وفات آشنا ميشوند .زبان
کتاب بسيار ساده و موجز و فشرده است و در آن به تولد ،دوران کودکي ،امانتداري ،ازدواج ،غار حرا
و عبادتهاي پيامبر در آن مکان ،نزول وحي ،آزار و اذيتهاي کافران عليه پيامبران ،جنگهاي پيامبر
و ...اشاره ميشود.

 .304خرازي ،كمال .مباني آموزش و پرورش شناختي .تهران :سمت 190 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :روانشناسي تربيتي ،آموختن ،شناخت انديشه و تفکر ،راهنماي آموزشيي
چکيده :اين کتاب براي آشنايي مربيان با اصول و مباني آموزشوپرورش شناختي در پنج فصل
تدوين شده است .فصل اول آن مقدمهاي است بر انقالب شناختي .فصل دوم به بررسي مباني فلسفي
آموزشوپرورش شناختي ميپردازد .فصل سوم مباني روان شناسي آموزشوپرورش شناختي را بررسي
ميکند .فصل چهارم به مباني عصبشناختي آموزشوپرورش شناختي و تحقيقاتي که در اين زمينه
انجام گرفته است ،اشاره دارد .فصل پنجم نيز تصويري منسجم از رويکرد شناختي به آموزشوپرورش
ارائه کرده است .بهعالوه ،نگاهي دارد به تحقيقاتي که بايد در زمينهي آموزشوپرورششناختي انجام
گيرند و آيندهي اين رشتهي جديد را پيشبيني کرده است.
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 .305نوروزي ،داريوش .مباني طراحي آموزشي .تهران :سمت 408 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :نظامهاي آموزشي ،برنامهريزي آموزشي ،برنامهريزي درسي ،آموزش معلمان
چکيده :مطالعهي اين کتاب به متخصصان علوم تربيتي ،بهويژه طراحان آموزشي و متخصصان فناوري
آموزشي ،کارشناسان آموزش و سازمانها و مراکز متفاوت آموزشي ،دانشجويان رشتهي علوم تربيتي و
به طور خاص دانشجويان رشتهي تکنولوژي آموزشي در دورههاي کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکترا،
کارآموزان دورههاي تربيت معلم ،معلمان و مربيان و همهي کساني که به طريقي با طراحي آموزشي
سروکار دارند ،توصيه ميشود .براي کساني که قصد دارند با دانش پايه و چارچوب طراحي آموزشي آشنا
شوند ،مطالعهي اين کتاب بيشک سودمند خواهد بود .کتاب از شش فصل با اين عنوانها تشکيل شده
است :مفاهيم و کليات؛ رويکردهاي يادگيري و طراحي آموزشي؛ نظريهها و الگوهاي طراحي آموزشي؛
طراحي آموزشي در محيطهاي الکترونيکي.

 .- .306بچههاي ايران :مجموعهي رنگآميزي پسران  1و  .2مشهد :بهنشر ،1389 ،دو جلد24 ،
ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :رنگآميزي ،لباس محلي پسران ،اقوام ايراني
چکيده :كودكان با رنگآميزي نقاشيهاي اين كتاب دو جلدی ،با لباسهای محلي پسران ،در مناطق
گوناگون سرزمین پهناور ایران مانند بلوچستان ،چهارمحال و بختياري ،خراسان ،سواحل خليجفارس،
كردستان ،گلستان ،گيالن و لرستان آشنا ميشوند .مطالبی از زبان بچهها ،به شعر و نثر و همراه با این
نقاشیها عرضه شده است.
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 .- .307بچههاي ايران :مجموعهي رنگآميزي دختران  1تا  .3مشهد :بهنشر ،1389 ،سه جلد،
 36ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :لباس محلي دختران ،رنگآميزي ،اقوام ايران
چکيده :دختر بندرم من /از همه بهترم من؛ صندل پام رو بيين /مهر و صفام رو بيين؛ رو صورتم نقابه/
تو دريامون پرآبه؛ ماهيگيرم ماهيگير /خيلي نترس و دلير .این قطعهای از مطالب این مجموعه سه
جلدی است که همراه با تصویر یک کودک جنوبی در اختیار مخاطب قرار داده شده است تا آنها
را رنگ بزند .مخاطبان کتاب با رنگآميزي نقاشيهاي كتاب ،با لباسهای محلي دختران در مناطق
گوناگون سرزمین پهناور آشنا ميشوند.

 .308سالوي ،اندرو .محيط زيست به روايت نمودار .بهرام معلمي .تهران :شركت انتشارات فني
ايران 32 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي /تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين
کلمات کلیدی :حفظ محيط زيست ،آلودگي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :نويسنده در کتاب حاضر به کمک آمار و نمودار کودکان را با مشکالت زيستمحيطي
اطرافشان آشنا ميکند و راهحلهاي کارامدي براي رفع آنها ارائه ميدهد .نمودارها و منحنيها ،فهم
دادههاي کتاب را آسانتر ميکنند.
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 .309فرهاديان ،رضا .مدرسه مطلوب :مباني ،شاخصهها ،اصول و روشها .قم :طليعه سبز،
 280 ،1390ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،مدير
کلمات کلیدی :آموزشوپرورش ،هدفها و نقشهاي مدرسه ،مديريت و سازماندهي ،مدرسهي
مطلوب
ت منظم و دستيابي به ارزشهاي واالي انساني ،و راهبري و راهنمايي با رويکرد ديني
چکيده :تربي 
در نظام تحول بنيادين آموزشوپرورش اسالمي ،تنها از طريق «مدرسهي مطلوب» امکانپذير است.
اما چنين مدرسهاي چگونهشکل ميگيرد و مباني آن کدام است؟ ويژگيها و شاخصههاي آن چيست؟
اهداف ،برنامهها و راهبردهاي آن ،کدام سمتوسو را دارد؟ و . ...در اثر حاضر ،سؤالها و موضوعات فوق
در فصلهاي متعدد بررسي شدهاند.

 .310كوالي ،جوي .سالمت اجتماعي كودكان :مدرسهي ما .سعيده عاقلتر .مشهد :عروج انديشه،
 16 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.
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 .311قربانيان ،حسين .مديريت دانش و سازمانهاي يادگيرنده .تهران :كالج برتر 183 ،1391 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،مدير
کلمات کلیدی :يادگيري سازماني ،مديريت دانش ،تعارضات سازماني
چکيده :امروزه روشهاي قديمي ادارهي سازمانها پاسخگوي تغييرات سريع محيط اطراف نيستند.
رشتهي مديريت در سراسر دنيا شاهد تغييرات پردامنه و زيربنايي شده و از شيوهي سنتي بيرون
آمده است« .مديريت دانش و سازمانهاي يادگيرنده» به تشريح مفهوم دانش و مديريت و تعارضات
سازمانهاي آن پرداخته است .به عالوه ،با استفاده از تعاريف بزرگان اين عرصه و ضمن بيان اهداف
مديريت ،سير تکامل سازمانهاي يادگيرنده و ريشههاي ناتواني سازمانها را در يادگيري شرح داده
است .مديران با بهرهگيري از مطالب اين کتاب ميتوانند دانش و مهارتهاي الزم براي کاستن از
تعارضات سازماني را در سازمان خود فرا گيرند و به افراد مؤثري در دامنهي فعاليت خود تبديل شوند.

 .312سوسا ،ديويد .مديريت يا رهبري آموزشي؟ چگونه مدارس امروز را موثرتر رهبري كنيم؟.
فرخلقا ،رئيسدانا .تهران :عابد 435 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،مدير
کلمات کلیدی :تغيير فرهنگ مدرسه ،مديريت آموزشي ،مدير موفق ،تناقض اخالقي
چکيده :مطالب اين کتاب به يافتن پاسخ چنين سؤاالتي کمک خواهد کرد .ويژگيهاي مدير موفق
چيست؟ اطالعات پايهاي و مبنايي دربارهي بخشهاي مغز و کارکرد آنها که الزم است مديران
آموزشي آنها را بدانند ،چيست؟ مديرآموزشي چگونه ميتواند مشوق بروز خالقيت در مدرسه باشد؟
خواستهها ،نحوهي يادگيري و انتظارات دانشآموزان امروز و ديروزي چه تفاوتهايي دارد؟ آگاهي از
اين تفاوتها چه تأثيري بر تهيهي برنامهي درسي و نحوهي آموزش خواهد داشت؟ عالوه بر مشاهدات
کالس درس ،از چه راههاي ديگري ميتوان اثربخشي کار معلمان را ارزيابي کرد؟ راهبردهاي رفع
تناقضهاي اخالقي چيست؟ راهکارهاي اثربخش تغيير فرهنگ يک مدرسه چيست؟ براي جذب
مشتاقان و نوپيوستگان به مديريت آموزشي و نيز براي حفظ و نگهداري مديران قديمي چهميتوان
کرد؟
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 .313لولين ،كلر .مراقب باش! در خانه .ساناز محمدپور .تهران :تيمورزاده /طبيب 36 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .314هويت ،سالي .حواس پنجگانه :مزه كن! .فيروزه معراج .تهران :پيدايش 24 ،1388 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :حس چشايي ،چاشنيها ،زبان ،مزهها ،آموزش علوم
چکيده :زبان از جوانههاي چشايي ريز پوشيده شده است .قسمتهاي متفاوت زبان ،مزههاي مختلف
را حس ميكنند .در اين كتاب به زبان ساده و با متني روان ،به همراه تصاوير رنگي از انواع غذاها،
اطالعاتي مختصر و مفيد دربارهي حس چشايي ،كاركرد زبان ،مزههاي خوب و بد ،چاشنيها .نقش
بزاق در جويدن و قورت دادن غذا ،و رنگهاي اشتهاآور درج شده است .واژهنامه و نكاتي براي والدين
و معلمها پايان بخش صفحات آخر كتاب است.
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 .315صافي ،احمد .مسايل آموزش و پرورش ايران و راههاي كاهش آنها .تهران :ويرايش،
 188 ،1391ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،مدير
کلمات کلیدی :آموزشوپرورش ايران ،آيندهنگري ،نهادهاي اجتماعي ،مشکالت
کارکنانآموزشوپرورش
شوپرورش يکي از نظامهاي مهم اجتماعي است که با رشد
چکيده :امروزه در هر کشوري نظام آموز 
و توسعهي فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي آن کشور پيوندي ناگسستني دارد .در کشور ما در وزارت
آموزشوپرورش بيش از  15ميليون دانشآموز در دورههاي گوناگون تحصيل ميکنند .اين تعداد
دانشآموز ،ضمن موفقيتهايي در امر تحصيل ،با مشکالت و مسائل متعددي نيز روبهرو هستند که
ريشه در درون و برون سازمان آموزشوپرورش دارد .عالوه بر دانشآموزان ،معلمان ،معاونان ،مديران
و حتي بازنشستگان آموزشوپرورش مشکالتي دارند که سعي شده است در اين کتاب مورد بررسي
و موشکافي قرار گيرد و براي حل تعدادي از اين مشکالت راهکارهاي مناسب و عملي ارائه شود.

 .316برنشتاين ،استين و جن .خانوادهي خرسها :مشكل در مدرسه .سعيد خاكسار .تهران :موزون،
 32 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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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.317كوالي،جوي.سالمتروانيكودكان:مشكالت.سعيدهعاقلتر.مشهد:عروجانديشه 16،1390،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .318هاديمنش ،ابوالفضل .معصومين عليهمالسالم و كودكان .تهران :جمال 32 ،1391 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داستاني ديني ،چهارده معصوم ،آموزش کودکان ،اخالق
چکيده :در اين کتاب  14داستان از  14معصوم درج شده است .موضوع داستانها رفتار و برخورد امامان
معصوم(ع) با کودکان است .مث ً
ال در اولين داستان ،مخاطبان با کودکي به نام انس آشنا ميشوند که
به خانهي پيامبر(ص) رفت و آمد ميکند و در کارهاي خانه به او کمک ميکند .روزي در ماه رمضان
انس سفرهي افطار را پهن ميکند و منتظر پيامبر ميماند ،اما هرچه منتظر ميماند ،پيامبر برنميگردد.
تا اينکه انس خرمايي برميدارد و الي ناني ميگذارد و ميخورد .پيامبر برميگردد و انس ميبيند پيامبر
هنوز افطار نکرده است.

 174فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .319گلنن ،ميچل -واي .حفظ محيط زيست :معلم سبز :سبز بودن چه آسون .آرام وحيدي .تهران:
شركت انتشارات فني ايران 32 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .320قرباني ،عليرضا /نصيري ،كريم .معماهاي چوب كبريتي .تهران :تيزهوشان برتر  /علوم پارسي،
 64 ،1391ص.
قطع :جيبي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :پرورش مهارتهاي فکري ،آزمون هوش ،معماهاي چوب کبريتي
چکيده :کتاب حاضر بهمنظور تقويت هوش کودکان آماده شده است .طبق آموزشهايي کتاب،
مخاطبان ميتوانند با چند چوب کبريت شکلهاي متفاوت پديد آورند و معماهاي بسياري را حل کنند.
در پايان کتاب جواب معماهاي خواسته شده ،درج گرديده است.
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 .321برنشتاين،استنوجن.خانوادهيخرسها:مقصراونه.سعيدخاكسار.تهران:موزون 32،1390،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .322پورحسيني ،سيدعلي .قصههاي حيوانات قراني :مگس دانا .مشهد :عروج انديشه 12 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داستان قرآني ،اتحاد ،تربيت ديني
چکيده :در چهارمين عنوان 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.

 176فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .323كوالي ،جوي .سالمت رواني كودكان :من خانوادهام را دوست دارم .سعيده عاقلتر .مشهد:
عروج انديشه 16 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .324سيريت ،دان .حفظ محيط زيست :من دنيا را دوست دارم .آرام وحيدي .تهران :شركت
انتشارات فني ايران 24 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.
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 .325كوالي ،جوي .سالمت جسمي كودكان :من منحصر به فردم .سعيده عاقلتر .مشهد :عروج
انديشه 16 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .326مور مالينوس ،جنيفر .من ناشنوا هستم .الهام اسدي .تهران :تيمورزاده /طبيب 36 ،1388 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :ناشنوايي ،زبان ايما و اشاره ،معلوليت
چکيده :در اين کتاب ،الهام دختري ده ساله و ناشنواست که خيلي از کارهاي شخصياش را خودش
انجام ميدهد .او عضو تيم واليبال مدرسه است و خواندن را هم خيلي دوست دارد .الهام در مدرسه
براي اين که مطالب را بهتر بشنود ،از سمعک استفاده ميکند .زنگ تفريح ،الهام و دوستانش دور هم
جمع ميشوند و به زبان اشاره با هم صحبت ميکنند .هدف از نگارش کتاب حاضر ،آشنايي مخاطبان
با پديدهي ناشنوايي و دنياي ناشنوايان بوده است .در پايان کتاب فعاليتهايي براي کودکان و اطالعاتي
دربارهي ناشنوايي براي بزرگساالن درج شده است.

 178فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .327نادري ،ناصر .من نماز را دوست دارم :آموزش شيرين نماز به كودكان .تهران :ذكر 32 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :نماز ،وضو ،راهنماي آموزشي ،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.

 .328اورنگ ،طوبا .من و آينهي زشت .تهران :مﺅسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين 16 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.
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 .329منوچهري ،محمد .نقاشي با كاغذ رنگي سنا :منظرهسازي .محمد منوچهري .درگز :مؤلف،
 60 ،1388ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :هنر
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :نقاشي ،كاردستي ،هنر قطاعي ،آموزش هنر
چکيده :هنر قطاعي (كالژ) ،براي باالبردن قدرت تخيل و تجسم ،ارتباط دست و مغز ،تجزيه و تحليل
موضوعات ،قدرت ديد ،تقويت روحيهي خودباوري و اعتماد به نفس ،و بهطور كلي ،رشد و شكوفايي
ساير استعدادهاي كودكان و نوجوانان ،مفيد است .در كتاب حاضر ،بعد از بيان ارزش و اهميت هنر
قطاعي و معرفي وسايل كار الزم ،اين هنر مرحله به مرحله به مخاطبان آموزش داده ميشود .در
صفحات پاياني ،مخاطبان فراميگيرند كه منظرههاي متفاوتي را طراحي و اجرا كنند.

 .330رامشيني ،فرشته .داستانهاي پروين اعتصامي :مورچه و حضرت سليمان .تهران :آبشن،
 12 ،1390ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 180فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .331رامشيني ،فرشته .داستانهاي پروين اعتصامي :مورچه و فيل .تهران :آبشن 12 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .332جعفري ،الله .قصههاي پيامبران :موسي(ع) پيامبر ميشود .تهران :افق 16 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :قرآن
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :معجزات موسي(ع) ،داستان قرآني ،درخت نوراني ،فرعون
چکيده :هنگامي که حضرت موسي(ع) با خانوادهاش از «مدين» به «مصر» حرکت ميکند ،در شب
تاريک در بيابان آتش ميبيند .موسي(ع) به سمت آتش کشيده ميشود ،اما آن آتش نيست ،درختي
است نوراني و خدا از اين راه با موسي(ع) سخن ميگويد و معجزاتي چون عصايش را که اژدها ميشود
و دستش را که چون خورشيد ميدرخشد ،به او ميدهد .اين دو معجزههاي او هستند نزد فرعون براي
اثبات پيامبرياش .اينک او بايد با اين دو معجزه نزد فرعون برود و او را به خداپرستي دعوت کند.
کودکان در اين کتاب داستان برگشتن حضرت موسي(ع) از مدين به مصر ،سخن گفتن خداوند از راه
درخت با اين پيامبر بزرگ و نيز معجزات او آشنا ميشوند .داستان به زبان ساده و روان بازنويسي شده
است وتصاويري جذاب و به ياد ماندني متن را همراهي ميکنند.
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 .333جعفري ،الله .قصههاي پيامبران :موسي(ع) پيروز ميشود .تهران :افق 16 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :قرآن
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :معجزهي حضرت موسي(ع) ،فرعون ،داستان قرآني
چکيده :فرعون همهي جادوگران را گرد ميآورد تا آنها بتوانند با سحر و جادوهايشان موسي(ع) را
شکست بدهند .حضرت موسي(ع) لحظهاي نگران ميشود که نکند مردم فريب بخورند ،اما از سوي
خداوند به او فرمان ميرسد که عصايش را بر زمين بيندازد .عصاي او به شکل اژدهايي در ميآيد و
همهي جادوگران تسليم ميشوند و فرعون شکست ميخورد .در اين کتاب داستان قرآني نبرد حضرت
موسي(ع) با فرعون با روايتي تازه و با کلمات ساده و نثر روان براي کودکان به همراه تصاويري آماده
شده است.

 .334جعفري ،الله .قصههاي پيامبران :موسي(ع) و دو دختر .تهران :افق 12 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :قرآن
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :حضرت موسي(ع) ،دختران حضرت شعيب(ع) ،سرزمين مدين ،داستان قرآني ،فرعون
چکيده :حضرت موسي(ع) از قصر فرعون و اتفاقاتي که در آن ميافتد ،خسته شده است .او آن مکان را
ترک ميکند و به سرزمين مدين ميرود .در آنجا دختران حضرت شعيب(ع) را ميبيند که ميخواهند
گوسفندانشان را آب دهند .به آنها کمک ميکند .در قبال اين کمک ،حضرت شعيب(ع) او را به نزد
خود دعوت ميکند و از او ميخواهد که هشت و يا اگر موسي(ع) خواست ،ده سال براي او کار کند.
حضرت موسي(ع) ميپذيرد .حضرت شعيب(ع) يکي از دخترانش را به عقد موسي(ع) در ميآورد و
او در آنجا ميماند .کودکان در اين کتاب به زبان ساده و روان به همراه تصاويري با داستان حضرت
موسي(ع) ،رفتن او به شهر مدين ،ازدواج کردنش با يکي از دختران حضرت شعيب(ع) و خدمتگزاري
او به آن پيامبر خدا ،آشنا ميشوند.
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 .335جعفري ،الله .قصههاي پيامبران :موسي(ع) و عصايش .تهران :افق 12 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :قرآن
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :معجزات موسي(ع) ،فرعون ،داستان قرآني
چکيده :حضرت موسي(ع) براي دعوت فرعون به خداپرستي نزد او ميرود و دربارهي خداوند يکتا با
او سخن ميگويد .اما فرعون نميپذيرد و جز خدايش ،خداي ديگري نميشناسد .حضرت موسي(ع)
براي اثبات پيامبرياش از عصايش که اژدها ميشود و دستش که چون ماه ميدرخشد ،مدد ميگيرد
تا فرعون را قانع کند .اما او همچنان نميپذيرد و تصميم ميگيرد که با گردآوردن جادوگران و ساحران
موسي(ع) را مغلوب کند .در اين کتاب کودکان با داستان دعوت حضرت موسي(ع) از فرعون به
خداپرستي و معجزاتش آشنا ميشوند .نثر کتاب ساده و روان بازنويسي شده است و تصاويري همراه
متن آمدهاند تا به درک کودکان کمک کنند.

 .336جفرز ،اوليور .موشك كاغذي :داستاني دربارهي ارزش درخت .هستي سعادت .تهران :شركت
انتشارات فني ايران 32 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :حفظ محيطزيست ،جنگلداري ،مهارتهاي زندگي
چکيده :حيوانات جنگل يك روز متوجه ميشوند كه شاخهي درختان بريده ميشود .آنها آنقدر
مراقبت ميكنند تا باالخره متهم اصلي را كه يك خرس است ،پيدا ميكنند .خرس براي اينكه بتواند در
مسابقهي موشكپراني برنده شود ،مدام شاخهي درختان را ميبريده است .قاضي در ازاي جرم خرس
از او ميخواهد به تعداد درختاني كه بريده ،درخت جديد بكارد .كتاب حاضر به منظور آگاهكردن كودكان
از ارزش و اهميت درخت نگارش يافته است.
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 .337عابدي ،احمد /جهانيان نجفآبادي ،امير .مهارتهاي اجرايي در مدرسه :برنامهريزي،
سازماندهي ،مديريتزمان ،توجه ،حافظه و فراشناخت در انجام تكاليف درسي .اصفهان :برترين
انديشه 186 ،1389 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،والدين
کلمات کلیدی :مهارتهاي اجرايي ،علومتربيتي ،تواناييهاي شناختي ،برنامهريزي ،فراشناخت
چکيده« « :مهارتهاي اجرايي» ،از جمله تواناييهايي هستند كه كودكان براي يادگيريهاي
مدرسهاي به آنها نيازمندند .اين مهارتها ،مجموعهاي از تواناييهاي عالي شناختي و فراشناختي
هستند ،شامل خودگرداني ،خودآغازگري ،برنامهريزي ،انعطافشناختي ،حافظهي كاري ،سازماندهي،
ادراك پويا از زمان ،پيشبيني آينده و حل مسئله كه در فعاليتهاي روزانه و تكاليف يادگيري و
مدرسهاي به دانشآموزان كمك ميكنند .كتاب حاضر به منظور معرفي مهارتهاي اجرايي به زبان
ساده در هفت فصل فراهم آمده كه برخي مباحث آن از اين قرارند :مروري بر مهارتهاي اجرايي؛
ارتباط بين ارزيابيو مداخالت مهارتهاي اجرايي؛ مداخالت روانشناختي آموزشي كودكان داراي
نقص در مهارتهاي اجرايي؛ مهارتهاي اجرايي در كودكان و نوجوانان داراي نيازهاي خا ص».

 .338وردريك،اليزابت .مهارتهاي اجتماعي در كودكان :ميكروبها براي پخش كردن نيستند!.

افسانه طباطبائي .تهران :چكه /شهر قلم 36 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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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 .339هويت ،سالي .براي سالمتي من خوب است :ميوه .اميتسا مسعودي .تهران :پيدايش 24،1388،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :سالمتي انسان ،ميوه ،تغذيه ،ويتامين ،مواد معدني
چکيده« :ميوه سرشار از ويتامين و مواد معدني است .هر عضو بدن انسان به ويتامينها و مواد معدني
نياز دارد تا سالم باشد و بتواند با ميكروبها مبارزه كند .ميوه داراي قند طبيعي است كه به شما انرژي
ميدهد .همچنين سرشار از فيبر است كه به بدن شما كمك ميكند ،غذاهايي را كه نياز ندارد ،دور
بريزد».
مخاطبان در كتاب حاضر با مشاهدهي عكسهاي جذاب از ميوهها و خواندن متني ساده و روان ،با انواع
ميوهها ،خاصيت آنها ،محل كشت و پرورش ميوهها ،ويتامينهاي موجود در آنها ،نحوهي نگهداري
ميوهها ،ميوهي پخته ،و كاربرد ميوه در درست كردن شيريني آشنا ميشوند .در پايان كتاب چند غذاي
ساده با تركيبات ميوهاي معرفي شدهاند و در ادامه واژهنامه آمده است.

 .340فتحي ،سپيده .نقاشي روي سفال با مداد رنگي .تهران :منادي تربيت 84 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :هنر
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :رنگآميزي سفال ،آموزش هنر ،تركيب رنگ
چکيده :كتاب حاضر ،به منظور آشنايي مخاطبان با نقاشي روي سفال تهيه شده است .ابتدا
مطالبيدربارهي رنگ ،تجزيهي نور و توليد رنگهاي متفاوت ،تركيبرنگها ،چرخهي رنگ و
رنگهاي مكمل آمده و سپس چگونگي نقاشيكردن روي سفال و مواد الزم براي اين كار شرح
داده شده است .در ادامه تصاوير متعدد از سفالهاي رنگ شده گنجانده شده است و در كنار هر اثر
نام صاحبان آن درج شده است .مخاطبان اين كتاب دانشآموزان ،دانشجويان و مربيان هنري هستند.
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 .341حسيني ،افضلالسادات .پرورش خالقيت در كودكان ( 5-11ساله) :نقاشيهاي خالق .تهران:
مهاجر 28 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .342هويت ،سالي .حواس پنجگانه :نگاه كن! .فيروزه معراج .تهران :پيدايش 24 ،1388 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :حس بينايي ،چشمها ،عينك ،نابينايي ،آموزش علوم
چکيده :كودكان با مطالعهي اين كتاب و مشاهدهي تصاوير رنگي آن ،دربارهي حس بينايي ،چگونگي
ديدن ،كار چشم ،ساختمان چشم ،عدسي و كاركرد آنها ،نقش عينكدر ديدن و محافظت از چشم،
نابينايي و خطاي ديد مطالبيميآموزند و تمرينهايي در اين زمينه انجام ميدهند .در پايان كتاب
واژهنامه و نكاتي براي والدين و معلمان درج شده است.
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 .343اكبرلو ،منوچهر /مشهدي عباس ،امير .مجموعه نمايشنامههاي دانشآموزي :نمايشنامهي
مهمانهاي ناخوانده .تهران :مدرسه 96 ،1389 ،ص.
قطع :پالتويي
موضوع درسي :هنر
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :نمايشنامهي دانشآموزي ،كار گروهي ،آموزش هنر

چکيده :مجموعهي حاضر شامل سه نمايشنامه براي اجراي در مدارس به شكل كارگاهي و گروهي
است تا بدين وسيله خالقيتهاي فردي دانشآموزان در كارهاي جمعي باال رود .برايندهاي متفاوتي
كه اين كارهاي نمايشي ميتوانند داشته باشند ،عبارتاند از :تقويت حس همكاري و دوستي ميان
دانشآموزان؛ تقويت نظم و انضباط فردي و گروهي؛ رشد و توسعهي اعتماد به نفس در كودكان
و نوجوانان؛ و« ...مهمانهاي ناخوانده»« ،آخرين بازي تعزيه» و «بچههاي عاشورا» عنوانهاي
نمايشنامههاي اين كتاب هستند.

 .344گالور ،ديويد .كاوشگران جوان :نور و صدا :دانسنتيها و آزمايشهايي دربارهي علوم .مهدي
رزاقي كاشاني .تهران :نواي مدرسه 32 ،1388 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :صوت ،نور ،آزمايشهاي علمي ،علوم تجربي
چکيده :مخاطب با مطالعهي اين كتاب ،با تعريف نور و صدا آشنا ميشود و درمييابد كه چگونه از
آنها براي شنيدن و ديدن بهره ميگيريم .همچنين در هر بخش كتاب ،آزمايشهايي پيشنهاد شدهاند
كه به آساني قابل انجام هستند .در ابتداي كتاب ،مواردي در رابطه با رعايت ايمني هنگام انجام آزمايش
درج شده است.
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 .345واندويل ،اگنس .دايرةالمعارف كوچك من :نوزاد .رويا خوئي .تهران :محراب قلم 36 ،1391 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :مراحل رشد ،نيازهاي نوزاد ،جنين انسان ،بارداري
چکيده :در کتاب «نوزاد» ،متني ساده و روان و بههمراه تصوير ،اطالعات مختصر و مفيدي دربارهي
جنين انسان ،چگونگي رشد جنين ،نيازها و رفتارهاي جنين در شکم مادر ،نيازها و رفتارهاي مادر هنگام
بارداري ،آمادگيهاي الزم بهمنظور تولد کودک ،کارهايي که پزشکان و پرستاران هنگام تولد کودک
انجام ميدهند و نيز عمليات انجام شده روي نوزاد تازه به دنيا آمده در بيمارستان ارائه ميدهد.

 .346حسني ،محمد .نوشتن رويش انديشه :راهنماي تأليف مقاله علمي براي دانشجويان و
معلمان .تهران :عابد 158 ،1390 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،مدير ،والدين
کلمات کلیدی :مقالهنويسي ،فن نگارش ،آثار عملي و فني ،جمعآوري اطالعات ،ويرايش
چکيده :در اين کتاب بعد از مقدمه ،گامهايي که براي توليد مقاله الزم است ،به تفصيل مورد بحث قرار
گرفته است .در خالل مطالب کتاب ،فعاليتهايي متناسب با بحث توسط نگارنده پيشنهاد شدهاند ،که
بهنظر ميرسد اجراي آنها به خواننده کمک مي کند فهم عميقتري از مباحث پيدا کند .کتاب از دو
بخش تشکيل شده است :بخش اول :آشنايي با مقالهي علمي؛ بخش دوم :مراحل نگارش مقاله .بخش
دوم شامل نه گام به اين شرح است :گام اول :انتخاب موضوع؛ گام دوم :بيان مسئله ،گام سوم :شناسايي
مفاهيم اصلي و واژههاي کليدي؛ گام چهارم :جستوجو و شناسايي منابع و مآخذ بر اساس واژههاي
کليدي؛ گام پنجم :مرور و مطالعهي مقدماتي برخي از منابع و مآخذ؛ گام ششم :تهيهي چارچوب مقاله؛
گام هفتم :مطالعهي منابع و مآخذ و جمعآوري اطالعات؛ گام هشتم :نوشتن مقاله؛ گام نهم :اصالح و
ويرايش نهايي مقاله .در پايان کتاب فهرست منابع و مآخذ آورده شده است.
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 .347بالرد ،كارول .از كاربردهاي علوم چه ميدانيم؟ :نيرو و حركت .شهرام رجبزاده .تهران :ذكر،
 32 ،1389ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :علومتجربي ،انرژي ،حركت ،نيرو
چکيده« :نيرو» يعني رانش و كشش .اگر نيرو نبود هيچ چيز حركت نميكرد و همهچيز دنياي ما ساكن
ميماند .رانش ،اشيا را از ما دور ميكند و كشش ،آنها را به ما نزديك ميكند .مخاطبان با مطالعهي
اين كتاب ،به زبان ساده و با انجام آزمايشهاي گامبهگام ،با نيرو ،چگونگي كار كردن آن ،حركت و تغيير
شكل ،گرانش ،تعادل ،چرخش ،اندازهگيري نيروها ،اصطكاك ،سقوط ،شناوري و فشار آشنا ميشوند.
واژهنامه و نمايه پايانبخش صفحات پاياني كتاب هستند.

 .348مفيدينسب ،سعيده .ورد و تند تايپ  .1يزد :دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد 36 ،1391 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :كار و فناوري
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :راهنماي آموزشي ،آموزش کار با ورد ،ماوس ،برنامهي نقاشي
چکيده :در اين کتاب کودکان به زبان ساده و به همراه تصويرهاي رنگي و جذاب با روشن و خاموش
کردن رايانه ،اجزاي رايانه ،عملکردهاي ماوس ،مرتب کردن آيکنها ،برنامه نقاشي ،برنامهي ورد،
تايپ حروف ،ساختن پوشه ،سختافزار و نرمافزار ،پخش موسيقي و نمايش فيلم ،دکمههاي برنامهي
مدياپلير و ...آشنا ميشوند.
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 .349الول ،پتي .وروجك .فراز پندار .تهران :شركت انتشارات فني ايران 36 ،1391 ،ص.
قطع :خشتي كوچك
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :اعتمادبهنفس ،داستان آموزشي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :کتاب حاضر به منظور تقويت و باالبردن اعتمادبهنفس کودکان تدوين شد و شامل داستاني
است دربارهي دختربچهاي قدکوتاه و بدقيافه .دندانهاي او مثل دندانهاي گراز است و صدايش هم
شبيه صداي قورباغه .او به اين چيزها اهميت نميدهد .براي اينکه مادربزرگش به او گفته است که
هنگام راه رفتن سرش را باال بگيرد ،با تمام وجود لبخند بزند ،با صداي بلند آواز بخواند و از حرفهاي
ديگران نرنجد .اما مدتي بعد مجبور ميشود به مدرسهي جديدي برود .روز اول دانشآموز قلدري به او
زور ميگويد ،اما وروجک خوب ميداند که چگونه او را سرجايش بنشاند.

 .350فريدمن ،كلر .وقتي كه با هم هستيم .مسعود محموديان .تهران :منادي تربيت 28 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :ارتباط اجتماعي ،حرفزدن ،گوشكردن ،خنديدن
چکيده« :با هم بودن» يعني داشتن رازي كه فقط با صميميترين دوست ميتوان در ميان گذاشت.
يعني حرفزدن ،گوشكردن و خنديدن با هم در حاليكه ميداني با اين كارها رفاقتت با دوستانت
هيچوقت تمام نميشود .كتاب مصور حاضر نكاتي دربارهي ارزش بخشيدن به لحظات با هم بودن در
كنار خانواده و دوستان دارد.

 190فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .351دميترويچ ،سلين و ديگران .مهارتهاي زندگي :وقتي الكي عصباني ميشود .هستي سعادت.
تهران :شركت انتشارات فني ايران 24،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :كنترل خشم ،داستان ،مهارتهاي زندگي
چکيده :كودكان در اين كتاب با الكي الكپشته آشنا ميشوند كه وقتي عصباني ميشود ،سر
دوستانش داد ميكشد .خانم معلم پيشي به او كمك ميكند كه پيش الكپشت دانا برود و از او
راهنمايي بخواهد .الكپشت دانا به الكي ميگويد زماني كه عصباني است ،به داخل الكش برود و سه
كار انجام دهد .او وقتي كه اين سه كار را انجام ميدهد ،عصبانيتش برطرف ميشود.

 .352امامزادهاي ،شهدخت .هميار طبيعت :وقتي من يك درخت بودم .اصفهان :شهيد حسين
فهميده 12 ،1388 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعلیمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :داستان درخت ،آموزش علوم ،حفظ طبيعت
چکيده :دهمين شماره از مجموعهي حاضر حاوي داستاني است از زبان يك كمد كه در اتاق آريانا و
ارسطو قرار دارد .اين درخت از زندگي خودش براي كودكان ميگويد؛ اينكه روزي يك درخت بوده
و در جنگل زندگي خوبيداشته است ،اما اينك توسط چوببرها ،بريده شده و به وسايل متفاوت در
خانه تبديل شده است .او اميدوار است كه دانههايش در جنگل رشد كنند و جاي او را بگيرند و زندگي
خوبيداشته باشند .در پايان كتاب يك نقاشي بدون رنگ درج شده و از مخاطبان خواسته شده است كه
آن را مطابق ميل خودشان رنگآميزي كنند.
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.353برنشتاين ،استين و جن .خانوادهي خرسها :ولخرجي .سعيد خاكسار .تهران :موزون 32،1390،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .354برنشتاين ،استن و جن .خانوادهي خرسها :هله هوله .سعيدخاكسار .تهران :موزون 32 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 192فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .355مهاجراني ،محمد .همراه با بهار :حكايتهايي از سفر امام رضا عليه السالم از مدينه تا مرو.
مشهد :عروج انديشه 44 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :تعليم و تربيت ديني
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :امام رضا(ع) ،مأمون ،آموزش ديني ،سفر از مدينه به توس
چکيده :مأمون همچون ديگر خليفههاي ستمگر اُموي و عباسي ،زبانش زبان زور بود .او نامهاي به امام
رضا(ع) نوشت و آن را همراه مأموران نزد امام فرستاد و از او خواست از مدينه به سمت توس حركت
كند .امام رضا(ع) در اين سفر از شهرهايي چون ،مكه ،قادسيه ،اهواز ،يزد ،نيشابور ،رباط سعد ،سرخس
و ...گذر كردند و در هر يك از اين مكانها ،ماجراهايي براي ايشان پيش آمد كه براي مخاطبان بسيار
خواندني است .نثر كتابساده و روان و به همراه تصويرهاي رنگي است.

 .356جهانبخش ،زهرا .بازيهاي تقويت خالقيت كودكان :همه ميتونن خالق باشن ( 1تا .)5
مشهد :بهنشر ،1390_1389 ،هر جلد  36ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين
کلمات کلیدی :پرورش ،خالقيت ،بازي و فعاليت ،بازي آموزشي ،علومتربيتي ،بازي ،سرگرمي کودکان،
راهنماي آموزشي ،کنترل خشم ،خوب ديدن
چکيده :کتاب حاضر که بهمنظور پرورش خالقيت و اعتماد به نفس 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 .کتاب مجلدات بیشتری دارد که
جلدهای اول تا پنجم برای دانشآموزان سوم مناسب قلمداد شده است.
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 .357باوفا ،كريم .همياري در قرآن و حديث .تبريز :احرار 16 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :همياري ،احاديت ،داستان آموزشي ،قرآن و حديث
چکيده :دين اسالم مؤمنان را به همياري تشويق کرده است ،زيرا اين خصلت پايه و اساس جامعهي
اسالمي است .در کتاب حاضر ،با توجه به آيات و احاديث دربارهي مفهوم «همياري» و نيز آثار و نتايج
آن ،داستانهايي در اين زمينه درج شده است .در پايان بهمنظور سنجش ميزان همياري مخاطبان
سؤالهاي از آنان بهعمل ميآيد.

 .358ابراهيمي ،جعفر و ديگران .هيچ هيچ هيچانه 52 :هيچانه از  7شاعر .تهران :افق 116 ،1389 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :شعر ،متل ،هيچانه ،زبانآموزي
چکيده :اين كتاب مجموعهي  52شعر از هفت شاعر نام آشناي شعر كودك است .شاعران اين شعرها
با آگاهي از تأثير متلها ،سرودههايي بيمنطق و بيمعني ولي آهنگين بافتهاند تا هم لذت بازي و تخيلي
بيحد و مرز را به كودكان هديه كنند و هم به زندگي بچههاي امروز قدم بگذارند .كودكان با تكرار اين
هيجانهها ،از كشف قافيهها لذت ميبرند ،با تخيل گستردهي آنها همراه ميشوند و با كشف جادوي
مجاورت كلمهها ،موسيقي طبيعت را تجربه ميكنند.

 194فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .359اينچز ،آليسون .كتابهاي سبز :هيوالي سبز دنيا را نجات ميدهد .صبا رفيع .تهران :شركت
انتشارات فني ايران 24 ،1390 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :بازيافت ،داستان آموزشي ،آلودگي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چکيده :داستان کتاب حاضر دربارهي هيوالي کوچکي به نام «هانا» است .هانا از وسايل اطرافش
درست استفاده نميکند و اسباببازيهاي کهنهاش را به کسي نميدهد و بسيار آلودگي ايجاد ميکند.
يک بار برق ميرود و اين موضوع پاي هانا را به بيرون از خانه ميکشاند .او متوجه ميشود که آلودگي
خوب نيست و از آن پس ميکوشد با رعايت نظافت ،دنياي بسيار زيبايي براي خودش درست کند و
زمين را از آلودگي نجات دهد.

 .360هوبارد ،ران .ياد بگي ر كهچطو ر ياد بگيري .تينا فالحتينوين /سعيد صيادلو .تهران :ايران بان،
 224 ،1389ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کلیدی :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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 .361روني ،آن .آموزش  ICTبراي كودكان :يافتن اطالعات .محمود مزيناني .تهران :پيدايش،
 28 ،1389ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :رايانه
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :يافتن اطالعات ،ذخيره کردن اطالعات ،توليد صدا ،تصاوير متحرک ،کار با رايانه
چکيده :چگونه ميتوانيد با استفاده از رايانه بهدنبال مطالب جديد بگرديد؟ چگونه ميتوانيد کاري
کنيد که رايانه يک داستان را با صداي بلند براي شما بخواند؟ در اين کتاب ،به کمک تصوير و انجام
تمرينها و فعاليتهاي گوناگون ،مهارتهاي الزم براي توليد صدا و استفاده از تصاوير متحرک در
رايانه به کودکان آموزش داده ميشود .آنها ياد ميگيرند که در رايانه ،چگونه منوها و پيوندها را بيابند
و اطالعات را جمعآوري ،ذخيره و جابهجا کنند.

 .362نجات تيموري ،عباس .ياوران انرژي .تهران :عباس نجات تيموري 60 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 196فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
 .363حسيني ،افضلالسادات .پرورش خالقيت در كودكان ( 5-11ساله) :يك جور ديگر نگاه كن.

تهران :مهاجر 24 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

 .364حسيني ،افضلالسادات .پرورش خالقيت در كودكان ( 5-11ساله) :يك عالمه فكرهاي تازه،
يك عالمه كارهاي تازه .تهران :مهاجر 28 ،1390 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.

ويژهي پایهي سوم ابتدایی 197
 .365جعفري ،الله .قصههاي پيامبران :يونس(ع) در شكم نهنگ .تهران :افق 12 ،1389 ،ص.
قطع :خشتي
موضوع درسي :قرآن
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :حضرت يونس(ع) ،شکم ماهي ،نينوا ،داستان قرآني
چکيده :حضرت يونس(ع) از مردم نينوا دعوت ميکند که به خداي يکتا ايمان بياورند و بتها را رها
کنند ،اما آنها نميپذيرند .او قومش را نفرين ميکند و از نينوا روي برميگرداند .به سمت دريا ميرود و
سوار کشتي ميشود .دريا طوفاني ميشود و نهنگي قرباني ميخواهد .قرعه به نام يونس(ع) ميافتد .او
را به دريا مياندازند .ماهي بزرگ او را ميبلعد و حضرت يونس(ع)  40روز در شکم ماهي خدا را ستايش
ميکند و از او ميخواهد که نجاتش دهد .سرانجام نجات مييابد و به نينوا برميگردد .به منظور آشنا
شدن کودکان با داستان حضرت يونس(ع) و بلعيده شدنش توسط نهنگ ،کتاب حاضر به زبان ساده و
روان براي مخاطبان آماده شده است.

 .366فتاحي ،حسين 10 .قصهي تصويري از هزار و يك شب .تهران :قدياني 128 ،1391 ،ص.
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :قصه ،بازنويسي هزار و يک شب ،زبانآموزي
چکيده :مجموعهي حاضر شامل  10قصهي بازنويسي شده از هزار و يک شب به زبان ساده و روان
به همراه تصوير براي کودکان است .قصههاي مندرج در اين مجله ،بهصورت جداگانه در  10جلد نيز
منتشر شدهاند« .ماهيگير و ديو»« ،حکيم رويان و ملک يونان»« ،شاهين و پادشاه»« ،عالءالدين و
چراغ جادو» و «جزيرهاي که نهنگ بود» ،عنوانهاي برخي از قصههاي اين کتاب هستند.
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 .367بوكت ،استيون 100 .نكتهي آموزشي براي تدريس مهارتهاي تفكر .محمود معافي.
تهران :قدياني 192 ،1390 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم
کلمات کلیدی :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.

 .368شر ،باربارا 101 .بازي براي تقويت تمركز ،توجه ،رشد ذهني و هوش كودكان (از تولد تا
 12سالگي) .الهه حجفروش /محمد بهشتيان .تهران :بهشتيان 120 ،1390 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين
کلمات کلیدی :تمرکز ،افزايش هوش و خالقيت ،بازي آموزشي ،رشد ذهني
چکيده :کتاب حاضر حاوي  101بازي براي تقويت تمرکز ،توجه ،رشد ذهني و هوش کودکان از تولد
تا  12سالگي است .کتاب در چهار بخش ،بازيهاي ويژهي کودکان زير يکسال؛ يک تا سه سال؛ سه
تا شش سال و شش تا دوازده سال را شرح ميدهد .به زعم نگارنده ،انجام اين بازيها باعث افزايش
اعتمادبهنفس کودکان ميشود ،چرا که به آنها نشان ميدهد از توانايي تمرکز و توجه برخوردارند.
همچنين اين بازيها کودکاني را که تمرکز محدودي دارند ،آموزش ميدهد تا بتوانند نسبت به همهي
چيزهاي اطراف خود توجه و تمرکزي آزاد داشته باشند.
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 .369بارتل ،آليسون 101 .بازي فكري و  65معما براي كودكان  6تا 10سال .امير جهانيان
نجفآبادي .اصفهان :كياراد /بصائر /شهيد حسين فهميده 176 ،1389 ،ص.
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين ،مشاور ،دانشجويان مراكز تربيت معلم
کلمات کلیدی :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.

 365 .370فعاليت و سرگرمي براي دبستانيها .فائزه شكري .تهران :قدياني 368 ،1390 ،ص.
قطع :وزيري
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :دانشآموز
کلمات کلیدی :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.
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سرگرميهاي فكري 218 6
سرمایهگذاران کوچک :آموزش گام به گام پسانداز و سرمايهگذاري
به كودكان 219
سرمشق نوآموزان ( 1و  :)2آموزش خط تحريري 220
سوپ طوطي 221
سوختهاي زيستي 222
سوختهاي فسيلي 223
سه اصل طاليي :بازمصرف ،بازيافت و بازكاهي 224
سي و سه روش براي كمك به شمارش اعداد 225
سياره زمين 226
شبح جنگل 227
شطرنج براي كودكان 228
شغل جديد مامان 229
شكوفههاي احكام 230
شگرد پهلوانان 231 8
شناخت برق 232
شهر ما 233
شير و پنير 234
شيرين چون عسل :داستانهاي تولد معصومين (عليهمالسالم)
براي كودكان 235
شيوه اداره و تدريس در كالسهاي چند پايه در نظام آموزشي
236 6-3-3
صلح هديهاي براي همه 237
طبيعت 238
طبيعت در خطر 239
طراحي بازيهاي رايانهاي آموزشي 240
طوطي و بازرگان 241
عادت بد 242
عصباني نشو  :آموزش مهارت كنترل خشم 243
عصبانيت 244
علوم 245
علوم 246
عمو نوروز داماد ميشود 247
عوامل ايجاد انگيزه در كالس درس 248
غذا 249
غالت 250

غم و غصه 251
فرار از ورزش 252
فردريك :ويژه كالسهاي آموزش فلسفه براي كودكان 253
فرزند جديد 254
فرزند خوب كوير 255
فرهنگ ترافيك براي كودكان و نوجوانان 256
فرهنگنامه طاليي نوآموز 257
فرهنگنامهي مهتاب 258
فري كوچولو دريافته كار مهم بازيافته 259
فصل دانايي 260
فصلها 261
فصلها و نشانهها 262
فضا 263
فضيلت نايادگيري :چگونه ياد نگيريم! 264
فعاليتهاي حيوانات 265
فكراي خوب براي بچههاي خوب 266
فيل ابرهه 267
قرآن ،كودك ،سرگرمي 268
ي
قصه آفتاب :نمونهاي از روشهاي آموزشي محمد بهمنبيگ 
در مدارس عشايري ايران 269
قصههاي زينب 270
قصههاي شيرين از زندگي معصومين 271
قصههاي مسجد 272
قصههاي مسجد 273
قلي هميار طبيعت ميشه 274
قنات مظهر روشنايي 275
قهر و آشتي 276
كامواها 277
كتاب كار انشاء :آموزش انشاء براي دوره ابتدايي 278
كتاب كار نقاشي 40 :تمرين براي پرورش خالقيت كودكان 279
كتاب كار ورد و تند تايپ 280
كره االغ شكمو 281
كشف فصلهاي سال 282
كالس خوبيها 283
كلمهها براي اذيت كردن نيستند! 284
كمك به ديگران 285
كنار دريا 286
كودك بودن سخت است 287
كودك جديد در محله 288
كودك و قصه 289
كوهستان 290
گربهي كنجكاو و پرنده :كتابي دربارهي الكتريسيته 291
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گرگها 292
گوسفندها و باغ انگور 293
گوش كن! 294
گوشت و ماهي 295
الفونتن در كالس درس 296
لكلك دانا و نقشه مسافرت 297
لمس كن! 298
لوبياهاي سحرآميز 299
ليلي حوضك :پژوهشي در بازيهاي بومي محلي قمشه 300
ماشينها 301
مامانم هميشه دوستم دارد! 302
مانند خورشيد ميدرخشيد (زندگي حضرت محمدصلی اهلل عليه
و آله و سلم) 303
مباني آموزش و پرورش شناختي 304
مباني طراحي آموزشي 305
مجموعهي رنگآميزي پسران 306
مجموعهي رنگآميزي دختران 307
محيط زيست به روايت نمودار 308
مدرسه مطلوب 309
مدرسهي ما 310
مديريت دانش و سازمانهاي يادگيرنده 311
مديريت يا رهبري آموزشي؟ 312
مراقب باش! در خانه 313
مزه كن! 314
مسايل آموزش و پرورش ايران و راههاي كاهش آنها 315
مشكل در مدرسه 316
مشكالت 317
معصومين عليهمالسالم و كودكان 318
معلم سبز 319
معماهاي چوب كبريتي 320
مقصر اونه 321
مگس دانا 322
من خانوادهام را دوست دارم 323
من دنيا را دوست دارم 324
من منحصر به فردم 325
من ناشنوا هستم 326
من نماز را دوست دارم :آموزش شيرين نماز به كودكان 327
من و آينهي زشت 328
منظرهسازي 329
مورچه و حضرت سليمان 330
مورچه و فيل 331
موسي(ع) پيامبر ميشود 332

موسي(ع) پيروز ميشود 333
موسي(ع) و دو دختر 334
موسي(ع) و عصايش 335
موشك كاغذي 336
مهارتهاي اجرايي در مدرسه 337
ميكروبها براي پخش كردن نيستند! 338
ميوه 339
نقاشي روي سفال با مداد رنگي 340
نقاشيهاي خالق 341
نگاه كن! 342
نمايشنامهي مهمانهاي ناخوانده 343
نور و صدا 344
نوزاد 345
نوشتن رويش انديشه :راهنماي تأليف مقاله علمي 346
نيرو و حركت 347
ورد و تند تايپ 348 1
وروجك 349
وقتي كه با هم هستيم 350
وقتي الكي عصباني ميشود 351
وقتي من يك درخت بودم 352
ولخرجي 353
هله هوله 354
همراه با بهار :حكايتهايي از سفر امام رضا عليه السالم 355
همه ميتونن خالق باشن 356
همياري در قرآن و حديث 357
هيچ هيچ هيچانه 52 :هيچانه از  7شاعر 358
هيوالي سبز دنيا را نجات ميدهد 359
ياد بگي ر كهچطور ياد بگيري 360
يافتن اطالعات 361
ياوران انرژي 362
يك جور ديگر نگاه كن 363
يك عالمه فكرهاي تازه ،يك عالمه كارهاي تازه 364
يونس(ع) در شكم نهنگ 365
 10قصهي تصويري از هزار و يك شب 366
 100نكتهي آموزشي براي تدريس مهارتهاي تفكر 367
 101بازي براي تقويت تمركز ،توجه ،رشد ذهني و هوش
كودكان 368
 101بازي فكري و  65معما براي كودكان 369
 365فعاليت و سرگرمي براي دبستانيها 370
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پديدآورندگان (مؤلف ،مترجم)
اكبرلو ،منوچهر 343
آتشپور ،سيد حميد 18
اكبري ،محمد 283
آتشافروز ،ريحانه 154
اكرم ،حميدرضا 216
آدامز ،سيمون 151
اكسالد ،كريس 263 ،246 ،226 ،57 ،2
آذر ،احمدرضا 266 ،54
اكيموشكين ،ايگور ايوانويچ 133
آرلون،پنلوپ 107
امامزادهاي ،شهدخت 352
آرمسترانگ ،تامس 80
انتظاريان ،شهال 144
آشناقاسمي ،بنفشه 44
اوانسكي ،جري 248
آكسليد ،كريس 180
اودانل ،ليام 232
آگاسي ،مارتين 173
اورنگ ،طوبا ،145 ،125 ،243 ،138 ،99
آلمن ،توني 29
آموزش و پرورش اياالت متحده آمريكا 328 ،170 ،66
ايجادي ،زهرا 225
69 ،68 ،67
ايزي ،سپيده 151 ،38 ،37 ،36
آنتوني ،جوزف پاتريك 92
ايماني مايوان ،نسيبه 277
ابراهيمزاده ،فاطمه 223 ،222 ،40
ايماني ،حديث 51
ابراهيمزاده ،هادي 14
اينچز ،آليسون 359
ابراهيمي ،جعفر 358
بارتل ،آليسون 369
اجاقي ،محمد 260 ،182 ،11
باقري جبلي ،عليرضا 257
احمدي ،احمد 245
باوفا ،كريم 357
اژدري ،فرح 79
بختياري ،ابوالفضل 123
اسپيدكار ،محبوبه 20
بديعي نامقي ،حمزه 274
استامپ ،كارولين 245
برآبادي ،محمود 256
استيون دوآميكو ،كارمال 55
برنشتاين ،استن و جن ،229 ،171 ،137
اسدي ،الهام 326
،162 ،76 ،74 ،354 ،321 ،276 ،254
اسماعيلي طاهري ،حسن 124
،252 ،242 ،227 ،201 ،183 ،168 ،163
اسماعيلي ،مليحه 209 ،73
353 ،316
افشاري مقدم ،عليرضا 268
برنيفيه ،اسكار 207
افضلي ،محمدرضا 275

بروزوويچ ،ريچارد 64
بالرد ،كارول 347
بوكت ،استيون 367
بول ،جين 160 ،159
بومون ،اميلي 26
بهاري ،خشايار 228
بهاري ،محمدرضا 232
بهجت ،احمد 267
بهشتيان ،محمد 368
بيداريان ،همتا 16
بيس ،گرم 1
بينگام ،كارولين 238
پناهي ،پروين 111
پندار ،فراز 349 ،302 ،156 ،55
پورحسيني ،سيدعلي 322 ،293
پورقنبري قاضياني ،ليال 34
پوروهاب ،محمود 187 ،70 ،60
پوريچلي ،لويجي 177
پيمون ،ماري -رنه 113
تابع بردبار ،فريبا 98
تبريزي ،رضا 191
تبريزي ،غالمرضا 200
تبريزي ،نرگس 47
توحيديمنش ،جواد 230
جاوري ،ايران 300
جاونا ،جان 161
جعفري ،الله ،333 ،332 ،205 ،23 ،22 ،21
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سيمن ،رزي سوتو 282
رئيسدانا ،فرخلقا 312
365 ،335 ،334
شادمهر ،مائده 149
رابينسون ،رابرت 197
جفرز ،اوليور 336
شارپ ،برايان 225
راشدي ،سعيد 127
جالليان ،محمدباقر 24
شاملو ،آتسا 247
راشدي ،لطيف 127
جوواني ،كاويتسل 209
شاهري لنگرودي ،سيدجليل 147
راعي ،پيمان 300
جهانبخش ،زهرا 356
شاير ،كلمان 121
رامشيني ،فرشته 331 ،330 ،86
جهانيان نجفآبادي ،امير 369 ،337 ،51
شپرد ،نلي 131
رجايي ،سپهر 121
جيحاني ،حميد 52
شجاعي ،طيبه 255
رجبزاده ،شهرام 347
چارمن ،آندرو 154
شجاعي ،كاظم 12
رحماني ،بهاءالدين 95
چارمن ،اندي 152
شجرات ،ندا 96
رحمتي شهرضا ،محمد 4
چاوشي ،زهرا 241
رزاقي كاشاني ،مهدي  ،110 ،105 ،77 ،39شر ،باربارا 51 ،368
چندلر ،موراي 228
شريفي ،ليال 64
239 ،167
چوپاني ،فرشته 278
شعارينژاد ،علي اكبر 199
رزاقي ،مهدي 344
چيني ،مارتا 139
شعباني ،اسداهلل 134
رستگار مقدم ،محمدرضا 148
چينيفروشان ،محسن 41
شكري ،فائزه 370
رضانيا ،مريم 279
حاجبابايي ،مرتضي 114 ،35
شكوهي ،مليحه 8 ،7 ،6
رضايي كهريز ،بهروز 257
حبيبزاده ،ليال 246 ،226 ،126 ،2
شهرتاش ،فرزانه 253
رضايي ،منيره 94
حبيبي ،طاهره 12
شيخي ،مژگان 186
رضوي ،الهه 79
حجفروش ،الهه 368
شيوكومار ،كي 93
رفيع ،صبا 359 ،172
حسني ،محمد 346 ،189
صافي ،احمد 315 ،210
روشنفكر ،محمدجواد 237
حسيني ،ابراهيم 204
صالحي طالقاني ،امير 57
حسيني ،افضلالسادات  ،341 ،192 ،181روكا ،نوريا 166 ،122 ،32
صمديان ،صمد 236
روكا ،نوريه 224 ،118
364 ،363
صيادلو ،سعيد 360
روني ،آن 361 ،174 ،103 ،97 ،88 ،65
حسيني ،مريم 115
ريچاردز ،جولي  223 ،222 ،40 ،38 ،37 ،36ضرغاميان ،مهدي 258 ،26
حق پرست ،نورا 272 ،273
طائب ،زهره 160 ،159 ،131
ريف ،ساندرا.اف 188
حقپرست فروحي ،ثريا 245
طباطبائي ،افسانه 284 ،338 ،173
حيدري ابهري ،غالمرضا  153 ،135 ،119زارعي ،عباس 13
عابدي ،احمد 337
خاكسار ،سعيد  ،163 ،162 ،137 ،76 ،74زماني ،شهرام 100
عاصمي ،پرديس 12
 ،242 ،229 ،227 ،201 ،183 ،171 ،168زنگوئي ،محمدحسن 230
عاقلتر ،سعيده ،120 ،102 ،84 ،81 ،61 ،25
 354 ،353 ،321 ،316 ،276 ،254 ،252ژوگال ،سسيل 150
،233 ،211 ،206 ،196 ،185 ،178 ،158 ،142
ساالري ،حسن 165 ،164 ،152
خاوري ،سروش 259
325 ،323 ،317 ،310 ،285 ،251 ،249 ،244
سالم ،سودابه 56
خرازي ،كمال 304
عباسزاده ،حسين 15
سالوي ،اندرو 308
خراشاهي ،سيدعباس 225
عزيزي بدرباني ،ژيال 17
سالينجر ،اميلي 202
خرمنژاد ،زهرا 188
عسگري ،مهناز 258 ،150 ،113
خوئي ،رويا  ،112 ،109 ،108 ،58 ،53 ،5 ،3سبحاني طهراني ،حسام 253
عالقهبند ،علي 106
 ،179 ،176 ،169 ،157 ،136 ،130 ،116سرشار ،محمدرضا 133
سعادت ،هستي  ،336 ،118 ،91 ،90 ،89علياكبري ،پريناز 248
345 ،301 ،292 ،290 ،286 ،261
عميق ،مجيد 265 ،29
351
خوشنشين ،شقايق 197
غالمرضايي ،حميدرضا 184
سلحشور ،ماندانا 194
دارابي ،حميد 225
فارمري ،كريستين 95
سليقهدار ،ليال 198
دافعي ،حميد 33
فتاحي ،حسين 366
سليمي ،سحر 12
دانشفر ،حسين 180
فتاحي ،شيما 63 ،45 ،10
سوسا ،ديويد 312
دالالندر ،بنوا 169
فتحي ،سپيده 340
سهيليپور ،محمد 83
دميترويچ ،سلين 351
فرامرزي ،ساالر 188
سيدعلي ،رضوانه 291
دوبونو ،ادوارد 44
فرخمهر ،حسين 27
دوگيبرت ،فرانسواز  ،130 ،5 ،109 ،53 ،290سيدناصري ،فهيمه 85
فرزاد ،حميدرضا 297
سيريت ،دان 324
286 ،136
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الول ،پتي 349
فروتني ،علياكبر 19
مير ،جوان 50
لطفاهلل ،داود 262
فرهاديان ،رضا 309
ميرشمشيرگران ،ليال 214
لطفيپور ،ليال 146
فريدمن ،كلر 350
مينارد ،كريستوفر 184
لنگرر ،جان 12
فالحتي نوين ،تينا 360
ميندن ،سيسيليا 50
لوبلوآ -ژولين ،رنه 175
فيشر ،رابرت 147 ،146
مينرز ،چري ج259 .
لولين ،كلر 313 ،149 ،148 ،165 ،164
فيضآبادي ،زهره 101
نادري ،ناصر 327 ،303 ،235 ،42
ليوني ،ليو 253
قادر ،سيامك 217 ،215 ،218
ناصري ،مسلم 271
قرباني ،عليرضا 320
مؤسسه خط ممتد انديشه  69 ،68 ،67 ،66نايت ،مري جين 117
ماهوتي ،مهري 270
قربانيان ،حسين 311
نجات تيموري ،عباس 362
مجدفر ،مرتضي 72 ،296
كاب ،ويكي 144
نصر اصفهاني ،غالمرضا 190
محبوبي ،مهران 93
كاتبي رضواني ،احسان 155
نصيرنيا ،حسن 282
محمدپور ،الناز 59
كاظمي ،احسان 18
نصيري ،كريم 320
محمدپور ،ساناز 313 ،32
كاويتسل ،جوواني 73
نظيري ،فواد 1
محمدپور ،مهرداد 82
كرفت ،آنا 78
نوراني ،مهدي 78
محموديان ،مسعود 350
كرمي ،رمضان 28
نوروزي ،داريوش 305 ،240
مرادي ،محمدحسين 288
كرو ،مگان مگينلي 172
نوزرآدان ،مريم 139
كروبي ،هايده 224 ،161 ،117 ،50 ،49
مزيناني ،محمود  ،174 ،103 ،97 ،88 ،65نويني ،ژاله 184
361
كريستيني ،ارمانو 177
نيازي،محسن 13
مسرور ،نصرت 30
كريمداديان ،سميه 154
نيراحمدي ،آرزو 207
كريمي ،عبدالعظيم 9 ،264
مسعودي ،اميتسا  ،295 ،250 ،234 ،213واثقي ،بهروز 221
339
كالنتري ،مونا 203
وارينگ ،جف 291
مشاري ،مرجان 166 ،122
كلت ،مري 123
واندويل ،آگنس ،179 ،112 ،157 ،116
مشتاق ،مهسار 31
كلمن ،مارسي 212
345 ،58 ،176 ،261 ،108 ،3 ،301 ،292
مشهدي عباس ،امير 343
كلي ،ميج 30
ت هاوس ،پاتريشيا 265
واي 
مظاهري ،خورشيد 263
كمسيون اوراق بهادار مالزي 219
وحيدي ،آرام 324 ،319 ،212 ،202
كوالي ،جوي  ،120 ،102 ،84 ،81 ،61 ،25معافي ،محمود 367
وردريك ،اليزابت 338 ،284
 ،211 ،206 ،196 ،185 ،178 ،158 ،142معراج ،فيروزه 342 ،314 ،298 ،294 ،62
وطنخواه ،مرضيه 200
 ،317 ،310 ،285 ،251 ،249 ،244 ،233معركنژاد ،رسول 208
وكيلي ،نسرين 92
معصوميان ،معصومه 141
325 ،323
وليزاده ،ماهان 43
الوندي ،حسين 245 ،238 ،107
معلمي ،بهرام 308
كوروساوا ،يوكيكو 104
ونكليوز ،جنيس 48
معيني ،مهدي 87
كوسنج سيچاني ،نسيبه 188
هاديمنش ،ابوالفضل 318
مفيدينسب ،سعيده 348 ،280
كوولي ،سو 96
هارلو ،رزي 239 ،39
مك گراو ،فيليپ سي 31
كيانپور ،سارا 287
هامفري ،پائول 262
مك گرگور ،سينتيا 79
كيملن ،لسلي 302
هريس ،مارگارت 200
مكينلي ،پني 156
گاف ،جكي 154
همتي ،اسماعيل 289
ملكي ،فاطمه 195
گاالگر ،بيليندا 126
همتيان ،علي 220
ملكي ،مژگان 143
گانري ،آنيتا 180
همراز ،زهره 140
منوچهري ،محمد 329
گرامي ،محمدحسن 193
هنرمند ،ميترا 71
مودودي ،محمدناصر 299 ،281
گروه كودك و نوجوان گاج 128
هوبارد ،ران 360
مور مالينوس ،جنيفر 326 ،288 ،287 ،59
گالور ،ديويد 344 ،105 ،77
هويت ،سالي ،234 ،213 ،63 ،62 ،45 ،10
مورگان ،بن 245 ،238
گلداسميت ،مايك 49
342 ،339 ،314 ،298 ،295 ،294 ،250
مورگان ،سالي 239 ،167 ،110 ،39
گلرسن ،روت 8 ،7 ،6
يعقوبيان ،محمد 104
موسوي عماد ،سيدرضا 200
گلنن ،ميچل -واي 319
يوسفي ،امراهلل 269
مهاجراني ،محمد 355
النسنيا ،ميشل 58 ،157 ،116 ،176
يوسفي ،محمدرضا 231 ،46
مهدوي ،معين 177
الو ،كري 245
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موضوع درسي
تربيت بدني

300 ،228 ،71 ،34
تعلیماتاجتماعي

،305 ،304 ،296 ،269 ،264 ،248 ،253 ،236 ،210 ،203
،356 ،346 ،341 ،337 ،328 ،325 ،315 ،312 ،311 ،309
369 ،368 ،364 ،363 ،360

،184 ،166 ،114 ،111 ،102 ،100 ،82 ،73 ،66 ،35 ،25 ،3 ،2
،285 ،275 ،274 ،256 ،255 ،237 ،233 ،209 ،198 ،185
352 ،350 ،336 ،323 ،310 ،308 ،307 ،306 ،302

قرآن

،271 ،270 ،267 ،260 ،235 ،230 ،182 ،135 ،134 ،42 ،11
357 ،355 ،327 ،322 ،318 ،303 ،293 ،283 ،273 ،272

كار و فناوري

302 ،225 ،218 ،217 ،215 ،204 ،67 ،33 ،14 ،1

كتابهاي مرجع

تعليم و تربيت ديني

رياضي

زبانآموزي

،187 ،186 ،139 ،119 ،93 ،86 ،70 ،60 ،47 ،46 ،41 ،15
366 ،358 ،331 ،330 ،297 ،278 ،247 ،241 ،231 ،221
علوم تجربي

عمومي

370 ،141 ،48
،334 ،333 ،332 ،268 ،205 ،153 ،83 ،52 ،23 ،22 ،21
365 ،335
361 ،348 ،280 ،240 ،174 ،103 ،97 ،88 ،65 ،16
،127 ،116 ،113 ،112 ،109 ،108 ،107 ،58 ،53 ،26 ،5 ،3
،169 ،157 ،155 ،153 ،152 ،151 ،150 ،136 ،130 ،128
،290 ،286 ،261 ،258 ،257 ،245 ،238 ،180 ،179 ،176
345 ،301 ،292

،57 ،45 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،32 ،29 ،19 ،10 ،8 ،7 ،6 ،2 ،1
،110 ،108 ،107 ،105 ،95 ،92 ،84 ،77 ،75 ،69 ،63 ،62 ،58
،133 ،132 ،130 ،129 ،126 ،124 ،122 ،120 ،113 ،112
،164 ،161 ،157 ،154 ،152 ،149 ،148 ،144 ،143 ،142
،211 ،197 ،179 ،178 ،177 ،176 ،175 ،169 ،167 ،165
،246 ،245 ،239 ،238 ،234 ،226 ،223 ،222 ،214 ،213
،298 ،295 ،294 ،292 ،291 ،282 ،265 ،263 ،250 ،249
347 ،344 ،342 ،339 ،338 ،314

،55 ،50 ،30 ،27 ،5 ،4 ،359 ،219 ،172 ،156 ،68 ،54 ،49
،118 ،117 ،115 ،101 ،99 ،91 ،90 ،89 ،81 ،76 ،74 ،61 ،59
،173 ،171 ،168 ،163 ،162 ،158 ،145 ،138 ،137 ،121
،229 ،227 ،224 ،212 ،206 ،202 ،201 ،196 ،190 ،183
،266 ،262 ،259 ،254 ،252 ،251 ،244 ،243 ،242 ،232
،320 ،319 ،317 ،316 ،313 ،308 ،288 ،287 ،284 ،276
367 ،362 ،354 ،353 ،351 ،349 ،326 ،324 ،321

،72 ،64 ،51 ،44 ،43 ،31 ،28 ،24 ،20 ،18 ،17 ،13 ،12 ،9
،146 ،140 ،125 ،123 ،106 ،98 ،96 ،94 ،85 ،80 ،79 ،78
،200 ،199 ،194 ،193 ،192 ،189 ،188 ،181 ،170 ،147

،207 ،195 ،191 ،160 ،159 ،131 ،104 ،94 ،87 ،56 ،17
،340 ،329 ،299 ،289 ،281 ،279 ،277 ،220 ،216 ،208
343

علوم تربيتي

مهارتهاي زندگي

هنر
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مخاطب
دانش آموزان سوم ابتدايي ،11 ،10 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1
،30 ،29 ،28 ،26 ،25 ،23 ،22 ،21 ،20 ،17 ،16 ،15 ،14 ،12
،49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،32
،65 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،50
،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70
،104 ،103 ،102 ،101 ،100 ،99 ،97 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88
،116 ،115 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107 ،105
،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119 ،118 ،117
،138 ،137 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،130 ،129 ،128
،151 ،150 ،149 ،148 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142 ،141 ،139
،162 ،161 ،160 ،159 ،158 ،157 ،156 ،155 ،154 ،153 ،152
،173 ،172 ،171 ،170 ،169 ،168 ،167 ،166 ،165 ،164 ،163
،184 ،183 ،182 ،181 ،180 ،179 ،178 ،177 ،176 ،175 ،174
،205 ،202 ،201 ،198 ،197 ،196 ،195 ،190 ،187 ،186 ،185
،220 ،218 ،217 ،216 ،215 ،214 ،213 ،212 ،211 ،209 ،206
،232 ،231 ،230 ،229 ،228 ،227 ،226 ،224 ،223 ،222 ،221
،244 ،243 ،242 ،241 ،239 ،238 ،237 ،236 ،235 ،234 ،233
،256 ،255 ،254 ،253 ،252 ،251 ،250 ،249 ،247 ،246 ،245
،268 ،267 ،266 ،265 ،263 ،262 ،261 ،260 ،259 ،258 ،257
،280 ،279 ،278 ،277 ،276 ،275 ،274 ،273 ،272 ،271 ،270
،291 ،290 ،289 ،288 ،287 ،286 ،285 ،284 ،283 ،282 ،281
،302 ،301 ،300 ،299 ،298 ،297 ،296 ،295 ،294 ،293 ،292
،319 ،318 ،317 ،316 ،314 ،313 ،310 ،308 ،307 ،306 ،303
،330 ،329 ،328 ،327 ،326 ،325 ،324 ،323 ،322 ،321 ،320

،342 ،341 ،340 ،339 ،338 ،336 ،335 ،334 ،333 ،332 ،331
،354 ،353 ،352 ،351 ،350 ،349 ،348 ،347 ،345 ،344 ،343
،365 ،364 ،363 ،362 ،361 ،360 ،359 ،358 ،357 ،356 ،355
370 ،369 ،368 ،366
دانشجويان مراكز تربيت معلم ،51 ،44 ،18 ،13 ،9
369 ،140
کارشناس 140 ،44 ،13 ،207
مدير346،315،312،311،309،264،210،123،106،34،9،4
مربی بهداشت 19
مشاور 369 ،51 ،18
معلم ،33 ،31 ،28 ،27 ،24 ،20 ،19 ،18 ،17 ،13 ،12 ،9 ،4
،94 ،80 ،79 ،78 ،72 ،69 ،68 ،67 ،66 ،64 ،51 ،47 ،44 ،34
،146 ،141 ،140 ،138 ،134 ،123 ،106 ،99 ،98 ،96 ،95
،193 ،192 ،191 ،189 ،188 ،165 ،164 ،155 ،150 ،147
،219 ،210 ،208 ،207 ،205 ،204 ،203 ،200 ،199 ،194
،269 ،268 ،264 ،253 ،248 ،243 ،240 ،236 ،228 ،225
،311 ،309 ،308 ،305 ،304 ،300 ،299 ،296 ،289 ،281
،360 ،358 ،356 ،346 ،343 ،337 ،333 ،332 ،315 ،312
369 ،368 ،367
والدين ،69 ،68 ،67 ،66 ،64 ،51 ،34 ،27 ،19 ،18 ،17 ،4
،204 ،200 ،199 ،192 ،188 ،147 ،141 ،123 ،118 ،79 ،72
،368 ،356 ،346 ،337 ،308 ،264 ،243 ،228 ،219 ،207
369
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ناشران
آبشن
ايرانبان
پيدايش
331 ،330 ،93 ،86
360 ،44
،174 ،160 ،159 ،131 ،103 ،97 ،88 ،65 ،62
آتينگر
بافرزندان
،314 ،298 ،295 ،294 ،262 ،250 ،234 ،213
16
43
361 ،342 ،339
آرمان رشد
براق
پيشگامان پژوهش مدار
203
132 ،129 ،75
199
آزادمهر
برترين انديشه
تختجمشيد
140
337
98
آموزشهاي بنيادي
برف
ترآوا
80
82
146
آميس
بصائر
تيزهوشان برتر
300
369
320 ،111
آيدين
بوي جوي موليان
تيك
248
236
204
ابوعطا
بهشتيان
تيمورزاده
221 ،31 ،18
368
،288 ،287 ،209 ،166 ،122 ،73 ،59 ،32
احرار
بهنشر
326 ،313
357
 ،151 ،149 ،148 ،134 ،46 ،40 ،38 ،37 ،36ثامنالحجج
اخوان
13 ،277 ،273 ،272 ،271 ،247 ،231 ،223 ،222
278
356 ،307 ،306
جامعةالقرآنالكريم
ارسباران
بينالمللي گاج
132 ،129 ،75
210 ،194
128
جمال
افق
پارس ايليا
318 ،268 ،135 ،119
214 ،335 ،334 ،333 ،332 ،205 ،23 ،22 ،21
چاف
365 ،358
پديده دانش
100
امرود
230
چكه
296 ،72
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 338 ،284 ،197 ،173
اميد مهر
فرهنگي
خيام آزمون
101
147
111
انجمن اوليا و مربيان
پيام آزادي
دانش زنجان
123
104
33
انديشه معاصر
پيام محراب
دانش نگار
64
235
225
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دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد
348 ،280
دفتر پژوهشهاي فرهنگي
256
ذكر
347 ،327 ،267 ،85 ،63 ،45 ،10
رسش
96 ،95 ،78
رواق دانش
28
روان
106
سازوكار
177
سرمشق
139
سرو ياسين
266 ،54
سمت
305 ،304
سنبله
274
سوره مهر
195 ،56
شايان نمودار
19
شباهنگ
228
شركت انتشارات فني ايران
،156 ،118 ،117 ،91 ،90 ،89 ،55 ،50 ،49 ،30 ،1
،275 ،259 ،232 ،224 ،212 ،202 ،172 ،161
359 ،351 ،349 ،336 ،324 ،319 ،308 ،302
شركت توسعه صنعت اوراق بهادار
219
شهر قلم
338 ،284 ،197 ،173
شهرتاش
253 ،207 ،121
شهيد حسين فهميده
369 ،352
صيانت
200 ،15
ضريح آفتاب
24
طبيب
،288 ،287 ،209 ،166 ،122 ،73 ،59 ،32
326 ،313

طاليي
257
طليعه سبز
309
عابد
346 ،312 ،189
عباس نجات تيموري
362
عروج انديشه
،120 ،102 ،84 ،81 ،70 ،61 ،60 ،52 ،25
،206 ،196 ،187 ،185 ،178 ،158 ،154 ،142
،293 ،285 ،251 ،249 ،244 ،241 ،233 ،211
355 ،325 ،323 ،322 ،317 ،310
علوم پارسي
320
علي همتيان
220
غالمرضا نصر اصفهاني
190
فاتح خيبر
4
فاطمي
165 ،164
فرزين
71
قاطع البرهان
34
قدياني
370 ،367 ،366 ،265 ،191 ،186 ،48
قشقايي
269 ،98
قطره
79
كالج برتر
311
كانونپرورشفكريكودكانونوجوانان
144 ،87 ،41 ،20
كياراد
369 ،51
گويش نو
240 ،12
مؤسسهتنظيمونشرآثارامامخميني(س)
260 ،182 ،11
مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
328 ،243 ،170 ،145 ،138 ،125 ،99
ما و شما

114 ،35
مبتكران
218 ،217 ،215
مبنا
47
محراب قلم
،112 ،109 ،108 ،107 ،58 ،53 ،26 ،5 ،3
،157 ،155 ،153 ،150 ،136 ،130 ،116 ،113
،261 ،258 ،245 ،238 ،180 ،179 ،176 ،169
345 ،301 ،292 ،290 ،286
مدرسه
،255 ،198 ،152 ،143 ،141 ،92 ،42 ،29
343 ،303 ،291 ،289 ،283 ،282 ،270
مرسل
297 ،124
منادي تربيت
،281 ،279 ،264 ،216 ،133 ،127 ،94 ،9
350 ،340 ،299
موزون
،183 ،171 ،168 ،163 ،162 ،137 ،76 ،74
،276 ،254 ،252 ،242 ،237 ،229 ،227 ،201
354 ،353 ،321 ،316
موسسه چاپ و نشر عروج
260 ،182 ،11
مهاجر
364 ،363 ،341 ،192 ،181
نحل
263 ،246 ،226 ،126 ،57 ،2
نسل نو انديش
175 ،115 ،8 ،7 ،6 ،184
نگاه امروز
17
نواي مدرسه
344 ،239 ،167 ،110 ،105 ،77 ،39
نوشته
208 ،188 ،83 ،27
وراي دانش
193
ويرايش
315
همشهري
69 ،68 ،67 ،66
هنر آبي
14
يانار
248
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كلمات كليدي
آب و هوا 151 ،77 ،2
آب و هواي كوهستان 290
آبشش 29
آتشنشان 3
آثار ادبي 296
آثار عملي و فني 346
آداب معاشرت 27 ،5 ،4
آداب و رسوم ايراني 247
آزر بتتراش 21
آزمايش 144 ،48 ،8 ،7 ،6
آزمايشهاي علمي 344 ،105 ،39
آزمون و تمرين 141 ،2
آزمون هوش 320
آسيبشناسي 9
آشنايي با اعداد 225
آشنايي با حيوانات ايران 128
آلمان 24
آلودگي محيط زيست 137
آلودگي 359 ،308
آمادگي جسماني 211
آموختن فعال 264
آموختن 304 ،147 ،80
آموزش ابتدايي 255
آموزش احكام ديني 230
آموزش اعداد 302
آموزش اقتصاد 50

آموزش انديشهورزي 12
آموزش با شعر 114 ،111 ،35
آموزش بهداشت 143
آموزش تاريخ 303 ،66
آموزش تربيتبدني 300
آموزش جدول ضرب 14
آموزش جغرافيا 297 ،286 ،261 ،161
آموزش خالقيت 78 ،72
آموزش خوشنويسي 191
آموزش دختران 270
آموزش ديني ،273 ،135 ،134 ،42 ،11
355 ،327
آموزش رايانه (كامپيوتر) 16
آموزش روش تحقيق 123
آموزش رياضي 67 ،204 ،139 ،33 ،1
آموزش زبان انگليسي 61
آموزش زبان فارسي 70
آموزش شطرنج 228 ،71
آموزش شمارش 225
آموزش ضربالمثل 15
آموزش عشايري 269
آموزش علوم تجربي ،37 ،36 ،26 ،8 ،6 ،1
،109 ،108 ،107 ،69 ،58 ،57 ،40 ،38
،132 ،130 ،129 ،127 ،126 ،124 ،112
،179 ،178 ،176 ،169 ،157 ،149 ،148
،265 ،263 ،245 ،238 ،226 ،223 ،197

،113 ،49 ،222 ،338 ،301 ،292 ،291
319 ،246
آموزش علوم ،48 ،45 ،32 ،29 ،19 ،10
،152 ،144 ،122 ،116 ،100 ،95 ،73 ،63
،282 ،274 ،234 ،213 ،211 ،180 ،177
352 ،342 ،314 ،295
آموزش فلسفه براي كودكان 253 ،20
آموزش فني كودكان 209
آموزش قرآن 268 ،83 ،52
آموزش قصهنويسي 289
آموزش كار با ورد 348 ،280
آموزش كودكان روستايي 236
آموزش كودكان ،99 ،98 ،79 ،61 ،41 ،25
،184 ،181 ،158 ،155 ،140 ،118 ،102
،243 ،233 ،219 ،215 ،206 ،192 ،185
،363 ،360 ،341 ،323 ،318 ،310 ،285
369 ،364
آموزش مذهبي 283 ،271
آموزش معلمان 305
آموزش موسيقي 56
آموزش مهارتهاي زندگي ،30 ،27 ،25
،84 ،81 ،76 ،74 ،64 ،55 ،49 ،43 ،35
،121 ،120 ،118 ،115 ،111 ،99 ،91 ،89
،162 ،156 ،145 ،142 ،138 ،137 ،125
،196 ،190 ،183 ،171 ،170 ،168 ،163
،227 ،224 ،219 ،212 ،211 ،206 ،201

ويژهي پایهي سوم ابتدایی 215
،251 ،249 ،244 ،243 ،242 ،232 ،229
،308 ،285 ،284 ،276 ،266 ،254 ،252
،328 ،325 ،324 ،321 ،317 ،316 ،313
367 ،362 ،359 ،354 ،353 ،349
آموزش نويسندگي 278
آموزش و تمرين 64
آموزش هنر ،159 ،131 ،104 ،87 ،17
،281 ،279 ،277 ،216 ،207 ،195 ،160
343 ،340 ،329 ،299 ،289
آموزشوپرورش ايران 315 ،189
آموزشوپرورش 309 ،210 ،106
آيندهنگري 315
ابراهيم(ع) 23 ،21
ابرهه 267
ابزار و وسايل 209
ابزارهاي ستارهشناسي 214
اتحاد 322 ،145 ،121
اجتماعي شدن 35
اجداد 166
احاديت 357
احترام به حقوق ديگران 259
احترام 25
اختراعات 26
اختالف 321
اختالل نارساخواني 188
اختالالت يادگيري 188 ،47
اخالق 318 ،268 ،27
ادب 30 ،27
ادبيات فارسي 258
ادبيات كودكان ،107 ،93 ،86 ،76 ،74
،197 ،186 ،180 ،168 ،162 ،150 ،115
،316 ،254 ،252 ،231 ،229 ،227 ،201
354 ،321
ادراك زيباييشناسي 94
ارتباط اجتماعي 350
ارتباط با ديگران 284
ارتباط تصويري 216
ارتباط چشمي 64
ارزش غذايي 250 ،213
ارزشيابي تحصيلي 189
ارزشيابي توصيفي 141 ،28
اريگامي 104
اسبابكشي 201
استانداردهاي آموزش 69

استفاده از اشيا 363 ،341
استنباط 146
اسماعيل 205
اشكال ماده 105
اشيا 32
اصالحات آموزشي 189
اصول علم تاريخ 66
اصول يادگيري 360 ،13
اطالعات عمومي 257 ،256 ،154 ،128
اعتماد بهنفس 349 ،328
اعضاي بدن 58
افزايش دقت و تمركز 217
افزايش هوش و خالقيت 368
افزايش هوش 51
افسانه 72
افكار كودكان 287
اقتصاد 190
اقوام ايراني 307 ،306
امام خميني 260 ،182 ،11
امام رضا(ع) 355
امانتداري 54
امثال و حكم 187
امواج صوتي 63
امواج نامرئي 246
انتقال بيماري 338
اندامهاي بدن 10
اندوه 251
انديشه و تفكر خالق 78
انديشه و تفكر 266 ،12
انرژي آبي 36
انرژي الكتريكي 232
انرژي باد 37
انرژي خورشيدي 38
انرژي موج 36
انرژي هستهاي 40
انرژي 347 ،223 ،222 ،39 ،38
انشانويسي 278
انضباط 310
انگلستان 24
انگيزش در آموزشوپرورش 248
انگيزش در كودكان 80
انگيزه 95
انواع بو 62
انواع گوشت 295

انواع ورزش 211
اهميت مارها 124
ايجاد موج 286
ايدهي خالق 44
ايستگاهآتشنشاني 3
ايمني 313
اينترنت 16
بابابرفي 46
باد 2
بارداري 345
بازنويسي شعر 331 ،330
بازنويسي كليله و دمنه 93
بازنويسي هزار و يك شب 366
بازنويسي 241 ،187 ،60
بازي آموزشي 368 ،356 ،240 ،237 ،51
بازي و تمرين 44
بازي و سرگرمي 228 ،79
بازي و فعاليت 356
بازي 369 ،356
بازيافت زباله 172
بازيافت ،224 ،212 ،202 ،117 ،50 ،49
363 ،359 ،324 ،319 ،259
بازيهاي محلي 300
بانك كلمه 88
ببخشيد 196
بچهدار شدن 76
بدن انسان 257 ،151 ،150 ،120 ،57 ،48
برانگيختن خالقيت 44
برف 362 ،291 ،262
برنامهريزي آموزشي 305
برنامهريزي درسي 305
برنامهريزي 337 ،99
برنامههاي بهبود آموزش 34
برنامهي نقاشي 348 ،280
برودي 94
بز 130
بندپايان 148
بوقلمون 130
بهار 282 ،262
بهداشت پوست 84
بهداشت دهان و دندان 178 ،19
بهداشت 249 ،142
بهكارگيري فرمانها 65
بيان فكر و احساس 208
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بيماري 169
تاريخ معاصر ايران 255
تمرين 139
بيني انسان 62
تاريخ 275 ،257
تمساح 165
پاداشهاي قرآني 268
تاريخچهي بازيهاي المپيك 155
تناقض اخالقي 312
پازل 128
تايپ با رايانه 88
توان داستانپردازي 216
پاك نگهداشتن زمين 202
تبخير 77
توانايي درك و فهم 367
پاكستان 24
تبعيد 182
تواناييهاي ذهني 47
پاياننامه 203
تثبيت يادگيري 71
تواناييهاي شناختي 337
پايگاه اطالعات 174
تحقيق 203 ،198
توربينهاي بادي 37
پاييز 282 ،262
تحول 31
تولد ائمه 235
پديدهي گلخانهاي 161
تخريب طبيعت 161
تولد محمد(ص) 235
پرحرفي 221
تدريس اثربخش 269
تولد نوزاد 91
پردازش مفاهيم 12
تدوين اثربخش 248
توليد برق 232 ،40
پرستاري 73
تربيت پژوهشگر 123
توليد زباله 224
پرسش و پاسخ  ،153 ،152 ،126 ،57 ،2تربيت ديني 322 ،293 ،267 ،52
توليد صدا 361 ،294
246 ،226 ،165 ،164
تربيت زيباييشناسي 94
توليدمثل گياهان 92
پرسش واگرا 296
تربيت كودكان 91
توليدمثل 129 ،75
پرندگان 53
تربيت معلم در ايران 24
تهيهي جدول 103
پروانه 126
ترس از شبح 227
جامعهشناسي تربيتي 106
پروتئين 295 ،234
تركيب رنگ 340
جانوران دريايي 286
پرورش تفكر خالق 228
تصاوير متحرك 361
جانوران قطبي 109
پرورش تفكر 146 ،17
تصوير 97
جانوران 257 ،107
پرورش خالقيت  ،79 ،71 ،44 ،13 ،9تصويرنگار 103
جبار باغچهبان 46
ّ
 ،279 ،215 ،193 ،192 ،141 ،140 ،138تطابق حرف و صدا 188
جدول سودوكو 83
364 ،363 ،324
تعارضات سازماني 311
جلب توجه دانشآموزان 248
پرورش مهارتهاي ذهني 218
تعليم و تربيت ديني 235
جمعآوري اطالعات 346
پرورش مهارتهاي فكري 320
تعليم و تربيت 9
جنبههاي اخالقي 4
پرورش 356
تعليمات اجتماعي  ،237 ،233 ،185 ،184جنگ 237
پروين اعتصامي 331 ،330 ،86
323 ،310 ،302
جنگل 113 ،108
پريدن 265
تغذيه 339 ،129
جنگلها 112
پسانداز 219 ،190
تغيير رفتار 199 ،98
جنگلداري 336
پستانداران دريا 176
تغيير فرهنگ مدرسه 312
جنين انسان 345
پشتكار 158
تغييرات آب و هوا 261
جهان آفرينش 127
پليس 82
تغييرات بدن 58
چاشنيها 314
پنير 234
تغييرات طبيعت 262
چراگاه 108
پوست بدن انسان 298
تفاوتهاي فردي 194
چرخ 301
پول 190
تفكر خالق 140 ،20
چسبندگي 144
پيشداوري 74
تفكر در تعليم و تربيت 13
چشم 45
پيشرفت تحصيلي 47
تفكر فلسفي 253 ،20
چشمها 342 ،120
پيشگيري 313
تفكر 193 ،96
چشمهي زمزم 205
تا كردن كاغذ 104
تقويت هوش 85
چگونه ياد نگيريم 264
تابستان 282 ،262
تكريم 25
چهارده معصوم 318 ،271
تاريخ ايران 260
تمثيل 72
حافظه 96
تاريخ خانوادگي 166
تمركز 368
حج 42
تاريخ علم 26
تمرين و آزمون 280
حرام 230

ويژهي پایهي سوم ابتدایی 217
حرفزدن 350
خالقيت خرد 78
حركت حشرات 122
خالقيت در كودكان 80
حركت حيوانات 122
خالقيت 356 ،341 ،181
حركت 347
خنديدن 350
حس بويايي 62
خواب 179 ،142
حس بينايي 342 ،45
خواص ماده 105
حس چشايي 314
خواندن 146
حس شنوايي 63
خوب ديدن 356
حس المسه 298
خودآزمايي 180
حسادت 125
خودرو 301
حسهاي پنجگانه 10
خودنمايي 221
حشرات 148 ،126 ،48
خورشيد 263 ،116
حضرت ابراهيم(ع) 205 ،22
خوششانسي 55
حضرت داود(ع) 293
خوشقولي 54
حضرت فاطمه(س) 42
خوشنويسي 220
حضرت محمد(ص) 303
داستان آموزشي ،55 ،50 ،43 ،35 ،30 ،1
حضرت موسي(ع) 334
،119 ،114 ،93 ،92 ،91 ،89 ،76 ،74 ،72
حضرت يونس(ع) 365
،146 ،145 ،143 ،137 ،125 ،124 ،121
حفظ سالمتي 213 ،163
،171 ،170 ،168 ،163 ،162 ،156 ،147
حفظ طبيعت 352
،232 ،229 ،212 ،201 ،186 ،183 ،172
حفظ محي 
ط زيست ،254 ،253 ،252 ،251 ،247 ،242 ،235 ،161 ،117 ،100
،319 ،316 ،302 ،297 ،296 ،276 ،270 ،49 ،324 ،319 ،308 ،274 ،212 ،172
336 ،299
،349 ،331 ،330 ،328 ،325 ،321 ،319
حل مسئله 317 ،204 ،128 ،33
362 ،359 ،357 ،354 ،353
حملو نقل 301 ،256
داستان آموزنده 227 ،221 ،86
حوادث خانگي 313
داستان پهلوانان 231
حواس حيوانات 110
داستان تاريخي 11
حيات وحش 132
داستان درخت 352
حيوانات اهلي 129
داستان ديني 318 ،283 ،271
حيوانات جنگلي 154
داستان علمي 291
حيوانات دريايي 175
داستان قرآني ،267 ،205 ،23 ،22 ،21
حيوانات كوهستان 290
365 ،335 ،334 ،333 ،332 ،322 ،293
حيوانات مزرعه 130
داستان كوتاه 273
حيوانات 177 ،151 ،112
داستان كودكان 136
خانواده 323
داستان مثنوي معنوي 241
خانه و محل زندگي جانوران 150
داستان 351 ،275 ،197 ،115 ،90 ،70
خجالت كودكان 64
دانشاندوزي 198
خدا 134
دانه 167
خداشناسي 135 ،119 ،41
دايرةالمعارف گياهان 154
خرسها 90
دايرةالمعارف ورزش 155
خشم 90
دايرةالمعارف ،112 ،109 ،107 ،26 ،5 ،3
خشونت 173
،153 ،152 ،151 ،150 ،136 ،127 ،113
خط تحريري 220 ،191
292 ،245 ،238 ،180 ،157
خط نستعليق 191
دايناسور 156

دختران حضرت شعيب(ع) 334
درامد 190
درخت نوراني 332
درختان كوهستان 290
درد 169
درك تصويري 216
درك زيبايي 206
درمان 169
دروغگويي 171 ،170
دريانوردي 286
دستگاه تنفس زيرآب 29
دستگاههاي بدن 58
دعا 134
دقت و تمركز 215 ،85
دلفينها 176 ،175
دندانپزشكي 197 ،19
دنياي خيالي 181
دنياي وحش 53
دوچرخه 301
دوران كودكي 287
دورهي ابتدايي 113 ،303 ،220 ،30
دوستيابي 328 ،185
دويدن 265
دهخدا 187
ذخيره كردن اطالعات 361
ذخيره و طبقهبندي اطالعات 174
راستگويي 170
راه و رسم زندگي 158 ،102 ،98
راهبردهاي فراشناختي 28
راهكارها 68
راهنماي آموزشيي ،67 ،33 ،20 ،16 ،4
،280 ،225 ،220 ،204 ،198 ،194 ،69
356 ،348 ،327 ،304 ،282
رايانه 246
رسم نقشه 297
رشد تفكر 147
رشد ذهني كودكان 289
رشد ذهني 368 ،114
رشد شخصيت 68 ،28
رشد شناختي 200
رشد كودكان پيشدبستاني 200
رعايت قوانين 5
رفتار با غريبهها 183
رفتار در مدرسه 310
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رفتار درماني 98
265 ،175
سنايي غزنوي 70
رفتار مناسب 168
زندگي خرسها 136
سنجش استعداد 194
رفتاهاي خوب 196
زندگي خزندگان 165
سنگها 151
رنگآميزي سفال 340
زندگي دايناسورها 157
سواد خواندن 296
رنگآميزي  ،307 ،306 ،218 ،15 ،14زندگي شهري 233
سوادآموزي 89
370
زندگي موجودات 261
سوخت فسيلي 223
رنگها 6
زندگي 292
سوختهاي زيستي 222
رنگين كمان 2
زندگينامه  ،260 ،255 ،182 ،46 ،42 ،11سيارهها 263 ،116
روابط اجتماعي 288 ،185
303
سيارهي زمين 226
روابط با ديگران 173 ،18
زيبانويسي 191
سياستنامه 60
روانشناسي تربيتي 304
زيبايي 207
سير تحول جامعهشناسي 106
روانشناسي رشد 199
زيستشناسي 245 ،148 ،136
سيرهي بزرگان 271
روانشناسي كودك و نوجوان 199
زيستگاه جانداران 238
شادابسازي محيط 248
روانشناسي كودك 208
زيستگاه حيوانات 108
شادابسازي 34
روانشناسي 200 ،80 ،34 ،31
سؤال و جواب 207 ،154 ،135
شادي 34
روباه 133
ساحل دريا 286
شاگردان دبستاني 200
روحيهي ورزشكاري 59
ساختمانسازي 209
شب و روز 116
روش اكتشافي 282
ساختن كاردستي 172
شبهاي مهم 179
روش تدريس 13
ساختن 32
شجرهنامه 166
روششناسي 204 ،203
سازشناسي براي كودكان 195
شعر 358 ،134 ،115 ،101 ،82 ،52 ،14
روشهاي تدريس 33
سازگاري با محيط 110
شغال 133
روشهاي فعال يادگيري 28
سازهاي ايراني 195
شغل جديد 229
روم باستان 151
سبزيجات 213
شكستن بتها 23
روند تكاملي نقاشي 208
سبكهاي شناختي 80
شكم ماهي 365
رويكرد دريافت هنري 94
ستارهها 116
شنا كردن 265
رويكردهاي يادگيري 240
سرزمين مدين 334
شناخت انديشه و تفكر 304
ريشه 167
سرگرمي خانوادگي 51
شناخت در كودكان 147
زباله 239 ،117
سرگرمي خالق 139
شناوري 77
زبان ايما و اشاره 326
سرگرمي علمي 8 ،7 ،6
شنوايي 294
زبان بدن 64
سرگرمي كودكان 356 ،71
شهروندان ايراني 4
زبان قرآني 52
سرگرمي و يادگيري 67
شهروندان 233
زبان 314
سرگرمي  ،160 ،159 ،131 ،122 ،83 ،15شير 234
زبانآموزي  370 ،369 ،277 ،268 ،218 ،217 ،215 ،186 ،139 ،119 ،60 ،47 ،46 ،15شيوهي تدريس 236
 366 ،358 ،278 ،258 ،247 ،241 ،231 ،187سرما 262
صاعقه 2
زبري و نرمي 298
سرماخوردگي 143
صدا 7
زرافه 164
سرمايهگذاري 219
صداقت و وفاداري 93
زمستان 282 ،262
سرمشق 220
صرفهجويي 202
زنبورعسل 126
سفر از مدينه به توس 355
صفات خداوند 86
زنجيرهي غذايي 167
سگسانان 133
صلح 237
زندگي پرندگان 75
سالمت جسمي 142
صوت 344
زندگي جانوران 164 ،107
سالمت 249 ،84 ،19
ضربه 7
زندگي حشرات 127
سالمتي انسان 339
طبقهبندي اطالعات 103
زندگي حيوانات وحشي 132
سالمتي كودكان 325
طبيعت 239 ،238 ،48
زندگي حيوانات  ،149 ،109 ،108 ،53سن تكليف 270
طراحي بازي رايانهاي 240

ويژهي پایهي سوم ابتدایی 219
طرح پرسش 114
فناوري مطالعه 360
گردش فصلها 261
طرح درس 236
فيزيولوژي 110
گرگ 292 ،133
طرحهاي تازه و ابتكار 192
فيلها 53
گرما 262
عادات و رفتار 175
قاطعيت 61
گفتوگو 266
عادت بد 242
قدرت سازگاري 18
گل قاصدك 92
عبرتآموزي 281
قرآن و حديث 357
گل 167
عشق مادر و فرزند 302
قرآن 153
گلستان شدن آتش 22
عصبي شدن 242
قصه 366 ،14
گوسفند 130
عقب ماندن از ديگران 316
قصهپردازي 289
گوش انسان 294
علم مواد 245
قصههاي مسجد 273
گوش كردن 350
علوم اجتماعي 166
قنات 275
گوش 63
علوم تجربي  ،120 ،105 ،92 ،77 ،62 ،39قوانين 287
گوشها 120
 347 ،344 ،298 ،294 ،262 ،250 ،133قورباغه 164
گونههاي گياهان 167
علوم تربيتي  ،337 ،188 ،125 ،85 ،51 ،9قهر و آشتي 317 ،276
گيرندهي حسي 298
356
كاتبان وحي 153
الكپشت دريايي 165
علوم فيزيكي 245
كار با رايانه 361 ،174 ،103 ،97 ،65
النهسازي پرندگان 164
عمو نوروز 247
كار گروهي 343
لباس آتشنشاني 3
عواطف 323
كاردستي با كاغذ 87
لباس محلي پسران 306
عواطف 81
كاردستي  ،277 ،160 ،159 ،131 ،104لباس محلي دختران 307
عينك 342 ،45
329
لبخند 196
غذاي سالم 354
كاموا 277
لطفأ 196
غرور 331
كانيها 151
مارمولك 165
غالت 250
كتاب خواندن 89
ماز 85
غلبه بر ترس 118
كتاب دو زبانه  ،142 ،84 ،249 ،244 ،178ماشينها 151
غلبه بر تنبلي 99
325 ،211 ،206
مالزي 24
فراشناخت 337
كتاب كار 279
مأمون 355
فرزند جديد 254
كتاب مرجع 258
ماوس 348
فرزند دوم 101
الكتريسيته291
ماه 263
فرضيهسازي 198
كسب مهارت علمي 69
مبارزات سياسي 260
فرعون 335 ،334 ،333 ،332
كالسهاي چندپايه 236
متشكرم 196
فرهنگ ترافيك 256
كليله و دمنه 186 ،72
متل 358
فرهنگ عامه 300
كمك به نيازمندان 162
مثبتنگري 266 ،81
فرهنگ لغت فارسي 258
كمكهاي اوليه 73
مثنوي معنوي 221
فرهنگنامه 257
كنترل خشم 356 ،351 ،244 ،243
محل زندگي 129
فسيل 151
كنترل خشونت 43
محمد بهمن بيگي 269
فصلها 282 ،262
كنترل ماشينها 65
محمدجواد باهنر 255
فضا 263 ،214
كودك 68
محيط جنگل 177
فعاليت علمي 180
كودكان 259 ،173
محيط يادگيري 95
فعاليتهاي آموزشي 17
كوسهها 149
مدارس ناشنوايان 46
فعاليتهاي شبانه 179
كوهنوردي 290
مدرسهي مطلوب 309
فعاليتهاي فوق برنامه 141
كوهها 290
مدلسازي 97
فكرهاي تازه 364
گاو 130
مدير موفق 312
فلسفهي هنر 207
گرافيك 16
مديريت آموزشي 312
فن نگارش 346
گربهسانان 53
مديريت دانش 311
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مديريت مدرسه 210 ،34
مديريت و سازماندهي 309
مراحل رشد 345
مزرعههاي خورشيدي 38
مزهها 314
مسئله 370
مسئوليتپذيري259
مسابقه 59
مستحب 230
مسخره كردن ديگران 111
مسيريابي 297
مشاوره در آموزشوپرورش 194
مشق عملي 220
مشق نظري 220
مشكالت كاركنانآموزشوپرورش 315
مصرف بهينه 362
معجزات موسي(ع) 335 ،333 ،332
معجزه 153
معرفي شغلها 3
معرفي مشاغل 184
معضل آلودگي 239
معلوليت 326
معما 370 ،369
معماهاي آموزشي 85
معماهاي چوب كبريتي 320
معماي رياضي و هوش 215
مفاهيم قرآنی 268
مقابله با استرس 18
مقابله با دشمن 121
مقالهنويسي 346
مكروه 230
ملي شدن نفت 260
منابع اينترنتي تاريخ 66
منابع تاريخ 66
منحصر به فرد بودن 325
منظومهي شمسي 214
مواد غذايي 249
مواد مخدر 61
مواد معدني 339 ،213
موانع شناختي 264
موانع يادگيري 360
موتورسيكلت 301
موسي(ع) 60
موسيقي و نقاشي 71

موفقيت 31
نهادهاي اجتماعي 315
مولوي 221
نيازهاي نوزاد 345
مهاجرت 288
نيرو 347 ،39
مهارت فكر كردن 139
نيروگاههاي سوخت زيستي 222
مهارتها 68
نيروي باد 77
مهارتهاي اجتماعي 338 ،284 ،173
نينوا 365
مهارتهاي اجرايي 337
وارونه ديدن 181
مهارتهاي تفكر 367 ،12
واژهآموزي 284
مهارتهاي رياضي 67
واقعهي كربال 283
مهارتهاي زندگي ،101 ،96 ،59 ،50 ،5
والها 176
 351 ،336 ،288 ،287 ،259 ،202 ،117 ،114ورزش كردن 252
مهارتهاي يادگيري 47
وضو 327
ميكروبها 338
ولخرجي 353
ميكروتوربين 36
ويتامين 339 ،234
ميمونها 53
ويرايش 346
ميوه 339 ،167
ويژگيهاي آب 144
ميوهها 112
ويژگيهاي پهلوانان 231
نابودي جانوران و گياهان 239
هاجر 205
نابينايي 342 ،45
هدفها و نقشهاي مدرسه 309
نارساييهاي بينايي 156
همكاري در خانواده 285
ناشنوايي 326 ،63
همكاري 145
نان 250
هميار طبيعت 274 ،100
نجوم 214
همياري 357
نشانههاي طبيعي 41
هند 24
نظامهاي آموزشي 305
هنر براي كودكان 56
نظريههاي تربيتي 199
هنر قطاعي 329
نظريههاي مديريت 210
هنرمند 207
نظم و ترتيب 102
هوش موسيقايي 56
نفت و گاز 223
هوش هيجاني 18
نقاشي كودكان 208
هوش 193
نقاشي 341 ،329 ،279
هوشآزمايي 218 ،217
نكات قرآني 268
هوشهاي چندگانه 17
نگارش متن 88
هيچانه 358
نگاه تازه به اشيا 363
هيروشيما 237
نگهداري گوشت 295
ياددهي  -يادگيري 28
نماد مصرف 224
يادگيري از طبيعت 29
نماز 327 ،134
يادگيري تجربي 264
نمايشنامهي دانشآموزي 343
يادگيريزدايي 264
نمايشنامهي كودكان 299 ،281
يادگيري سازماني 311
نمايشنامهي منظوم 281
يادگيري 370 ،140 ،96
نمرود 22 ،21
ياريگري 285
نور و سايه 8
يافتن اطالعات 361
نور 344
يلدا 247
نوشتن گزارش 123
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درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب
آبشن
 :86پيرمرد فقير :93 ،تدبير شير :330 ،مورچه و حضرت
سليمان :331 ،مورچه و فيل
آتينگر
 :16آموزش كامپيوتر براي كودكان
آرمان رشد
 :203روش تحقيق و شيوه نگارش پاياننامه در علوم انساني
آزادمهر
 :140خالقيت :آموزش خالق ،تفكر خالق

 :18آموزش هوش هيجاني به كودكان :31 ،استراتژيهاي
زندگي :221 ،سوپ طوطي
احرار
 :357همياري در قرآن و حديث
اخوان
 :278كتاب كار انشاء :آموزش انشاء براي دوره ابتدايي
ارسباران
 :194راهنماي مشاور مدرسه :210،سازمان و مديريت در آموزش و پرورش

آميس
 :300ليلي حوضك :پژوهشي در بازيهاي بومي محلي قمشه

افق
 :21ابراهيم(ع) به دنيا آمد :22 ،ابراهيم(ع) در آتش:23 ،
ابراهيم(ع) در بتخانه :205 ،زمزم ميجوشد :332 ،موسي(ع)
پيامبر ميشود :333 ،موسي(ع) پيروز ميشود :334 ،موسي(ع)
و دو دختر :335 ،موسي(ع) و عصايش :358 ،هيچ هيچ هيچانه:
 52هيچانه از  7شاعر :365 ،يونس(ع) در شكم نهنگ

آيدين
 :248عوامل ايجاد انگيزه در كالس درس

امرود
 :72بيد پا در كالس درس :296 ،الفونتن در كالس درس

ابوعطا

اميد مهر
 :101تولد نيني جون

آموزشهاي بنيادي
 :80پرورش نبوغ در كودكان و دانشآموزان
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انجمن اوليا و مربيان
 :123چگونه دانشآموزان را پژوهشگر پرورش دهيم؟

 :273قصههاي مسجد :277 ،كامواها :306 ،مجموعهي
رنگآميزي پسران :307 ،مجموعهي رنگآميزي دختران،
 :356همه ميتونن خالق باشن

انديشه معاصر
 :64به خجالت بگو خدانگهدار

بينالمللي گاج
 :128حيات وحش ايران

ايرانبان
 :44ايدهي خالق :360 ،ياد بگي ر كهچطور ياد بگيري

پارس ايليا
 :214ستارهشناسي

بافرزندان
 :43اولين شكالت نارگيلي

پديده دانش
 :230شكوفههاي احكام

براق
 :75پرندگان :129 ،حيوانات اهلي :132 ،حيوانات وحشي
برترين انديشه
 :337مهارتهاي اجرايي در مدرسه
برف
 :82پليس مهربون
بصائر
 101 :369بازي فكري و  65معما براي كودكان  6تا 10سال
بوي جوي موليان
 :236شيوه اداره و تدريس در كالسهاي چند پايه در نظام
آموزشي 3-3-6
بهشتيان
 101 :368بازي براي تقويت تمركز ،توجه ،رشد ذهني و هوش
كودكان (از تولد تا  12سالگي)
بهنشر
 :36انرژي آبي :37 ،انرژي بادي :38 ،انرژي خورشيدي:40 ،
انرژي هستهاي :46 ،بابابرفي :134 ،خدا خداي مهربان:148 ،
دانستنيهايي دربارهي حشرات :149 ،دانستنيهايي دربارهي
كوسهها :151 ،دايرةالمعارف دانستنيها براي كودكان و
نوجوانان :222 ،سوختهاي زيستي :223 ،سوختهاي فسيلي،
 :231شگرد پهلوانان  :247 ،8عمو نوروز داماد ميشود:271 ،
قصههاي شيرين از زندگي معصومين :272 ،قصههاي مسجد،

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 :147داستانهايي براي فكر كردن
پيام آزادي
 :104جادوي كاغذ
پيام محراب
 :235شيرين چون عسل :داستانهاي تولد معصومين
(عليهمالسالم) براي كودكان
پيدايش
 :62بو كن! :65 ،ب ه كارگيري فرمانها :88 ،تايپ كردن:97 ،
تصويرهاي رايانهاي :103 ،تهيهي جدول :131 ،حيوانات من:159 ،
در روز آفتابي :160 ،در روز باراني :174 ،دستهبندي اطالعات:213 ،
سبزيجات :234 ،شير و پنير :250 ،غالت :262 ،فصلها و نشانهها،
 :294گوش كن! :295 ،گوشت و ماهي :298 ،لمس كن! :314 ،مزه
كن! :339 ،ميوه :342 ،نگاه كن! :361 ،يافتن اطالعات
پيشگامان پژوهش مدار
 :199روانشناسي كودك و نوجوان امروزي
تختجمشيد
 :98تغيير رفتار در كالس
ترآوا
 :146داستانهايي براي شروع تفكر
تيزهوشان برتر
 :111جريمهها كجا ميرن؟ :320 ،معماهاي چوب كبريتي

ويژهي پایهي سوم ابتدایی 223

تيك
 :204رويكرد حل مسئله در آموزش رياضي

 :256فرهنگ ترافيك براي كودكان و نوجوانان
ذكر
 :10آشنايي با حواس پنجگانه :45 ،اينجا را نگاه كن :63 ،به اين
صدا گوش كن :85 ،پيچ در پيچ :مازهاي آموزشي جهت تقويت
هوش :267 ،فيل ابرهه :327 ،من نماز را دوست دارم :آموزش
شيرين نماز به كودكان :347 ،نيرو و حركت

تيمورزاده
 :32اشيا از چه ساخته شدهاند؟ :59 ،برنده شدن همه چيز
نيست! :73 ،پرستار :122 ،چگونه به اطراف حركت ميكنيم؟،
 :166درخت خانوادگي شما (شجرهنامه) :209 ،ساختمانگر،
 :287كودك بودن سخت است :288 ،كودك جديد در محله،
 :313مراقب باش! در خانه :326 ،من ناشنوا هستم

رسش
 :78پرورش خالقيت در كودكي :95 ،تشويق دانشآموزان به
آموختن علوم تجربي :96 ،تشويق دانشآموزان به تفكر

ثامنالحجج
 :13آموزش بر پايهي تفكر خالق

رواق دانش
 :28ارزشيابي توصيفي :با تأكيد بر راهبردهاي فراشناختي

جامعهالقرآنالكريم
 :75پرندگان :129 ،حيوانات اهلي :132 ،حيوانات وحشي

روان
 :106جامعهشناسي آموزش و پرورش

جمال
 :119چرا خدا چنين كرد؟ :135 ،خدا شناسي قرآني كودكان:268 ،
قرآن ،كودك ،سرگرمي :318 ،معصومين عليهمالسالم و كودكان

سازوكار
 :177دنبالم بيا!

چاف
 :100تو دشت و تو سبزهزار ما همگي مهمونيم
چكه
 :173دستها براي زدن نيستند! :197 ،رفتن به دندان پزشكي،
 :284كلمهها براي اذيت كردن نيستند! :338 ،ميكروبها براي
پخش كردن نيستند!
خيام آزمون
 :111جريمهها كجا ميرن؟
دانش زنجان
 :33اصول آموزش رياضي در دورهي ابتدايي

سرمشق
 :139خالقيت و بازي با خواندن و رياضي
سرو ياسين
 :54بچه خوش قول و امانتدار :266 ،فكراي خوب براي بچههاي
خوب
سمت
 :304مباني آموزش و پرورش شناختي :305 ،مباني طراحي
آموزشي
سنبله
 :274قلي هميار طبيعت ميشه

دانش نگار
 :225سي و سه روش براي كمك به شمارش اعداد

سوره مهر
 :56بخوان با من ،بساز با من :195 ،رفاقت با سازهاي ايراني:
سازشناسي براي كودكان

دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد
 :280كتاب كار ورد و تند تايپ :348 ،ورد و تند تايپ 1

شايان نمودار
 :19آنچه بايد از سالمت دهان و دندان بدانيد

دفتر پژوهشهاي فرهنگي

شباهنگ
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 :228شطرنج براي كودكان
شركت انتشارات فني ايران
 :1آب چال :30 ،از همه بدم ميآيد :49 ،بازيافت چيست؟:50 ،
بازيافت در مغازهي بابابزرگ :55 ،بچه فيل خوشتيپ:89 ،
تپلي باسواد ميشود :90 ،تپلي عصباني ميشود :91 ،تپلي و
تولد كپلي :117 ،چرا بازيافت؟ :118 ،چرا بترسم :156 ،دايناسور
عينكي :161 ،در سيارهي ما چه خبر است؟ :172 ،دزد دريايي
كوچولو و بازيافت :202 ،روز زمين پاك :212 ،سبز باشيد:224 ،
سه اصل طاليي :بازمصرف ،بازيافت و بازكاهي :232 ،شناخت
برق :259 ،فري كوچولو دريافته كار مهم بازيافته :275 ،قنات
مظهر روشنايي :302 ،مامانم هميشه دوستم دارد! :308 ،محيط
زيست به روايت نمودار :319 ،معلم سبز :324 ،من دنيا را دوست
دارم :336 ،موشك كاغذي :349 ،وروجك :351 ،وقتي الكي
عصباني ميشود :359 ،هيوالي سبز دنيا را نجات ميدهد
شركت توسعه صنعت اوراق بهادار
 :219سرمایهگذاران کوچک :آموزش گام به گام پسانداز و
سرمايهگذاري به كودكان
شهر قلم
 :173دستها براي زدن نيستند! :197 ،رفتن به دندان پزشكي،
 :284كلمهها براي اذيت كردن نيستند! :338 ،ميكروبها براي
پخش كردن نيستند!
شهرتاش
 :121چطور از شر گرگ خالص شويم؟ :207 ،زيبايي و هنر يعني
چه؟ :253،فردريك :ويژه كالسهاي آموزش فلسفه براي كودكان
شهيد حسين فهميده
 :352وقتي من يك درخت بودم 101 :369 ،بازي فكري و 65
معما براي كودكان  6تا 10سال

 :32اشيا از چه ساخته شدهاند؟ :59 ،برنده شدن همه چيز
نيست! :73 ،پرستار :122 ،چگونه به اطراف حركت ميكنيم؟،
 :166درخت خانوادگي شما (شجرهنامه) :209 ،ساختمانگر،
 :287كودك بودن سخت است :288 ،كودك جديد در محله،
 :313مراقب باش! در خانه :326 ،من ناشنوا هستم
طاليي
 :257فرهنگنامه طاليي نوآموز
طليعه سبز
 :309مدرسه مطلوب
عابد
 :189راهنماي اجراي ارزشيابي کيفي توصيفي در دبستان،
 :312مديريت يا رهبري آموزشي؟ :346 ،نوشتن رويش انديشه:
راهنماي تأليف مقاله علمي
عباس نجات تيموري
 :362ياوران انرژي
عروج انديشه
 :25احترام به ديگران :52 ،باغ قرآن :60 ،برهاي كه فرار كرد،
 :61بگو نه :70 ،بهترين هديه :81 ،پسري پشت پنجره:84 ،
پوست من :102 ،توني شلخته :120 ،چشمها و گوشها:142 ،
خواب :154 ،داير ةالمعارف مصور گياهان :158 ،دختر سخت
كوش :178 ،دندان :185 ،دوستي :187 ،ديگي كه زاييد:196 ،
رفتارهاي خوب :206 ،زيبايي :211 ،سالم بمانيم :233 ،شهر ما،
 :241طوطي و بازرگان :244 ،عصبانيت :249 ،غذا :251 ،غم
و غصه :285 ،كمك به ديگران :293 ،گوسفندها و باغ انگور،
 :310مدرسهي ما :317 ،مشكالت :322 ،مگس دانا :323 ،من
خانوادهام را دوست دارم :325 ،من منحصر به فردم :355 ،همراه
با بهار :حكايتهايي از سفر امام رضا عليهالسالم
علوم پارسي
 :320معماهاي چوب كبريتي

صيانت
 :15آموزش ضربالمثل به كمك تصاوير همراه با رنگآميزي،
 :200روانشناسي كودكان دبستاني

علي همتيان
 :220سرمشق نوآموزان ( 1و  :)2آموزش خط تحريري

ضريح آفتاب
:24ابزارهايمعلمدرارزشيابيتوصيفيوچگونگيكاربردآندركالس

غالمرضا نصر اصفهاني
 :190راهنماي آموزشي مديريت پول

طبيب

فاتح خيبر
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 :4آداب شهروندي
فاطمي
 :164دربارهي جانوران :165 ،دربارهي خزندگان

 :11آغازگر فرياد :182 ،دور از وطن :260 ،فصل دانايي
مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
 :99تنبلي نكن :125 ،حسود هرگز نياسودّ :138 ،
خلق باش:
آموزش عملي ّ
خلقيت :145 ،داستان مداد رنگيها :170 ،دروغ
كوچولويي كه بزرگ شد :243 ،عصباني نشو  :آموزش مهارت
كنترل خشم :328 ،من و آينهي زشت

قاطع البرهان
 :34اصول شادابسازي در مدارس

مؤلف
 :329منظرهسازي

قدياني
 :48بازي كن و بياموز :186 ،دوستي شير و شتر :191 ،راهنماي
آموزشي و تدريس مجموعه كتابهاي زيبا بنويسيم:265 ،
فعاليتهاي حيوانات 10 :366 ،قصهي تصويري از هزار و يك
شب 100 :367 ،نكتهي آموزشي براي تدريس مهارتهاي
تفكر 365 :370 ،فعاليت و سرگرمي براي دبستانيها

ما و شما
 :35االغ تارا كوچولو :114 ،جوجهي زرد تينا

فرزين
 :71بياين با هم بازي كنيم :شطرنج

قشقايي
 :269قصه آفتاب :نمونهاي از روشهاي آموزشي محمد
ي در مدارس عشايري ايران :98 ،تغيير رفتار در كالس
بهمنبيگ 
قطره
 :79پرورش كودك خالق از راه فعاليتهاي فكري ،بازيو
بهكارگيرياستعدادهاي ذهنهاي جوان
كالج برتر
 :311مديريت دانش و سازمانهاي يادگيرنده
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 :20آيينه حواس :41 ،او :87 ،تا كاغذ داري ،همه چيز داري!،
 :144خيس ميشوم
كياراد
 :51بازيهاي هوش 101 :بازي آسان براي افزايش هوش،
 101 :369بازي فكري و  65معما براي كودكان  6تا 10سال
گويش نو
 :12آموزش انديشهورزي در كودكان :240 ،طراحي بازيهاي
رايانهاي آموزشي
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س)

مبتكران
 :215سرگرميهاي خالق :217 ،سرگرميهاي فكري :218 ،4
سرگرميهاي فكري 6
مبنا
 :47بازي با حرف و كلمه
محراب قلم
 :3آتشنشان :5 ،آداب معاشرت :26 ،اختراعات :53 ،باغ وحش،
 :58بدن من :107 ،جانوران :108 ،جانوران دنيا :109 ،جانوران
قطبي :112 ،جنگل :113 ،جنگل :116 ،جهان :130 ،حيوانات
مزرعه :136 ،خرسها :150 ،دايرةالمعارف خردساالن:153 ،
داير ةالمعارف قرآن :155 ،داير ةالمعارف ورزش :157 ،دايناسورها،
 :169دردها و بيماريها :176 ،دلفينها و والها :179 ،دنياي
شب :180 ،دنياي شگفتانگيز :238 ،طبيعت :245 ،علوم:258 ،
فرهنگنامهي مهتاب :261 ،فصلها :286 ،كنار دريا:290 ،
كوهستان :292 ،گرگها :301 ،ماشينها :345 ،نوزاد
مدرسه
ش ماهي تا تنفس زير آبي :42 ،او يك فرشته بود:
 :29از آبش 
زندگينامهی حضرت فاطمه(س) :92 ،تخم گل قاصدك:141 ،
خالقيت ،آموزش و شكوفايي :143 ،خوب ،بد ،كداميك؟ ،2
 :152داير ةالمعارف علمي ميداني چرا؟ ( :198 ،)2رنگين كمان
پژوهش :255 ،فرزند خوب كوير :270 ،قصههاي زينب:282 ،
كشف فصلهاي سال :283 ،كالس خوبيها :289 ،كودك و
قصه :291 ،گربهي كنجكاو و پرنده :كتابي دربارهي الكتريسيته،
 :303مانند خورشيد ميدرخشيد (زندگي حضرت محمدصلی
اهلل عليه و آله و سلم) :343 ،نمايشنامهي مهمانهاي ناخوانده
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مرسل
:124چيستامارهارادوستنداشت:297،لكلكداناونقشهمسافرت
منادي تربيت
 :9آسيبشناسي آموزش خالقيت :94 ،تربيت زيباييشناسي و
هنری با تأكيد بر آرای برودي :127 ،حشرات :133 ،خانوادهي
سگ :216 ،سرگرميهاي ساده :264 ،فضيلت نايادگيري:
چگونه ياد نگيريم! :279 ،كتاب كار نقاشي 40 :تمرين براي
پرورش خالقيت كودكان :281 ،كره االغ شكمو:299 ،
لوبياهاي سحرآميز :340 ،نقاشي روي سفال با مداد رنگي،
 :350وقتي كه با هم هستيم
موزون
 :74پرستار بچه :76 ،پرندهها ،زنبورها و خانوادهي خرسها،
 :137خطر آلودگي :162 ،در فكر نيازمندان :163 ،در مطب
دكتر :168 ،دردسر با بزرگترها :171 ،دروغگويي :183 ،دوري
از غريبهها :201 ،روز اسبابكشي :227 ،شبح جنگل:229 ،
شغل جديد مامان :237 ،صلح هديهاي براي همه :242 ،عادت
بد :252 ،فرار از ورزش :254 ،فرزند جديد :276 ،قهر و آشتي،
 :316مشكل در مدرسه :321 ،مقصر اونه :353 ،ولخرجي:354 ،
هله هوله
موسسه چاپ و نشر عروج
 :11آغازگر فرياد :182 ،دور از وطن :260 ،فصل دانايي
مهاجر
 :181دنياي وارونه ،دنياي خيالي :192 ،راهنماي پرورش
خالقيت در كودكان :341 ،نقاشيهاي خالق :363 ،يك
جور ديگر نگاه كن :364 ،يك عالمه فكرهاي تازه ،يك عالمه
كارهاي تازه
نحل
 :2آب و هوا :57 ،بدن انسان :126 ،حشرات و ديگر جانوران ريز
جثه :226 ،سياره زمين :246 ،علوم :263 ،فضا
نسل نو انديش
 :184دوست داري چ ه كاره شوي؟
نغمه نوانديش
 :6آزمايشهايي دربارهي رنگها :7 ،آزمايشهايي دربارهي

ضربهها و صداها :8 ،آزمايشهايي دربارهي نور و سايه:115 ،
جوري و رابي :175 ،دلفين پادشاه موجها
نگاه امروز
 :17آموزش هنر و پرورش تفكر
نواي مدرسه
 :39انرژي و نيرو :77 ،پرواز و شناوري :105 ،جامد و مايع،
 :110جانوران و دنياي آنها :167 ،درختان ،گلها و ميوهها،
 :239طبيعت در خطر :344 ،نور و صدا
نوشته
 :27ادب آداب دارد :83 ،پنجرهاي به روشني :گامي نو در
جهت حفظ و شناخت قرآن براي دبستانيها :188 ،راهكارهاي
عملي براي والدين و معلمان دانش آموزان نارساخوان:208 ،
زيباييشناسي نقاشي كودكان
وراي دانش
 :193راهنماي عملي شناخت و پرورش خالقيت و نوآوري
استعدادهاي درخشان والدين
ويرايش
 :315مسايل آموزش و پرورش ايران و راههاي كاهش آنها
همشهري
 :66به كودك خود كمك كنيم تاريخ بياموزد :67 ،به كودك
خود كمك كنيم رياضيات بياموزد :68 ،به كودك خود كمك
كنيم شهروند مسئوليتپذير باشد :69 ،به كودك خود كمك
كنيم علم بياموزد
هنر آبي
 :14آموزش جدول ضرب
يانار
 :248عوامل ايجاد انگيزه در كالس درس
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نام و نشانی ناشران
آبشن
تهران :خ .جمالزاده جنوبي ،پ ،114 .ط .اول ،تلفن،66967606 :
09121758017

آميس
اصفهان :خ .چهارباغ عباسي ،نبش خ .آمادگاه ،مجتمع تجاري
چهارباغ ،ط .اول ،واحد  ،5تلفن2225706 ،2235063 :

آتينگر
تهران :خ .جمالزاده جنوبي ،پ ،144 .واحد  ،2ط اول ،تلفن:
66565338 ،66565336

آيدين
تبريز :خ .شريعتي شمالي ،نرسيده به سينما  29بهمن ،جنب
كفش نيكو ،ساختمان وجدان دوست ،ط .زيرين ،تلفن:
09143144764 ،5530523 ،5553259

آرمان رشد
تهران :خ .انقالب ،بين خ .دانشگاه و ابوريحان ،پ ،1182 .ط.
 10تلفن66486012 ،66486013 :
آرمان شهر
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،شهداء ژاندارمري
غربي ،بنبست مركزي ،پ ،1 .واحد ،2 .تلفن،66961920 :
66965290
آزادمهر
تهران :خ .انقالب ،خ .ارديبهشت ،بنبست شهرزاد ،پ،6 .
واحد  ،4تلفن09121362860 ،66972142 ،66966918 :
آموزشهاي بنيادي
تهران :خ .آزادي ،خ 21 .متري جي ،ك .نصيرزاده ،پ،12 .
تلفن09121958247 ،66019107 :

ابوعطا
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ساختمان ناشران ،ط.
چهارم ،تلفن66485937-40 :
احرار
تبريز :خ .ارتش جنوبي ،ابتداي پاستور جديد ،مقابل بانك سپه،
جنب ك .شهيد حسين صادقي ،پ 48/1 .مقابل ساختمان
صدرا ،تلفن09143151216 ،5575068 ،5556664 :
اخوان
تهران :انقالب ،خ .دوازده فروردين ،تقاطع وحيد نظري ،پ.
 ،104ط .اول ،واحد  ،1تلفن66482748 ،66482749 :
ارسباران
تهران :خ .زرتشت غربي ،بين خ .پنجم و خ .ششم ،پ،63 .
تلفن88973358 ،88973359 :
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افق
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهيد وحيد
ش هاشمينژاد  7ك .جاويد يكم ،پ.
نظري غربي - ،نب 
2ط سوم ،تلفن66408161 ،66414285 ،66413367 :
امرود
تهران :صندوق پستي ،16765-3496 :تلفن،77892952 :
دورنگار77892952 :
اميد مهر
سبزوار :خ .كاشفي ،پاساژ ارم ،ط .همكف ،راهرو وسط ،تلفن:
09151710360 ،2234595
انجمن اولياء و مربيان
تهران :م .فردوسي ،خ .سپهبد قرني ،نبش سميه ،ساختمان
عالقهمندان -ط ،10تلفن82284135 ،82281111 :
انديشه معاصر
تهران :كيلومتر هفده جاده مخصوص كرج ،خ .داروپخش ،ك.
ششم ،پ ،17 .ط .دوم ،تلفن44984692 ،44988670 :
ايرانبان
تهران :م .فردوسي ،خ .ايرانشهر جنوبي ،جنب آموزشگاه آفرين،
پ ،5 .ط .دوم ،واحد  ،3تلفن،88315350 ،88301453 :
09122183185 ،88315849
با فرزندان
تهران :خ .انقالب ،مقابل تربيتبدني دانشگاهتهران،:
ساختمان  ،1348ط .ششم ،تلفن،66406513 ،66405057 :
09126024558
براق
قم :خ .مصلي ،بعد از ك .هشتم ،پ ،712 .ط .زير زمين ،تلفن:
09122539060 ،2915858
برترين انديشه
اصفهان :فلكه احمدآباد ،خ .جي ،خ .پروين ،بين دشتستان
و صباحي ،ك .بيست و نهم ،پ ،39 .تلفن،6269060 :
09139033868،09131015875 ،2294944
برف
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردین ،نرسیده به جمهوری ،ك.
مینا ،پ ،24 .تلفن09121001723 ،66951058 ،66490345 :

بصائر
اصفهان :خ .طالقانی ،خ .نارون ،پ ،13 .تلفن،03117710303 :
09131184790
بوي جوي موليان
تبريز :،آباداني مسكن ،خ .مرمر ،پ ،168 .تلفن،4772159 :
09144030863
بهشتيان
تهران :جنت آباد ،خ .چهارباغ غربي ،خ .نمازي شمالي،
ك .طباطبايي غربي ،پ ،1 .واحد  ،4تلفن،44420816 :
 ،09124012039دورنگار44420816 :
بهنشر (آستان قدس رضوی)
[دفتر تهران ] :تهران ،:خ .كارگر شمالی ،باالتر از نصرت ،ك.
طاهری ،پ ،16 .تلفن021- ،8516770-1 ،8511136-7 :
3 ،88960466ـ 05117625001
بینالمللی گاج
تهران :خ .انقالب ،بین چهارراه ولی عصر و فلسطین ،پ.
 ،919تلفن،09125154350 ،6420 ،6419 ،64342705 :
دورنگار66966875
پارس ایلیا
اصفهان :خ .هشتبهشت غربی ،حد فاصل گلزار و بزرگمهر،
ساختمان آفاق ،واحد  ،8تلفن،09370992380 ،2669331-3 :
09131147157
پدیده دانش
قم :بلوار 45 .متری صدوق ،صدوقی  ،34فلكه دوم ،ك .گل
سرخ ،پ ،81 .تلفن،09192523675 ،7835169 ،2901767 :
دورنگار2905229 :
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تهران :بزرگراه كردستان ،نبش خ .شصت و چهارم غربی،
تلفن ،88014551 ،88036316 ،88046891-3 :دورنگار:
88036317
پیام آزادی
تهران :خ .جمهوری اسالمی ،نرسیده به م .بهارستان ،مقابل
سینما اروپا ،ك .شهید محسن مظفری ،بنبست یكم ،پ 5 .یا
 ،2تلفن33905515 ،33936294 ،33114275 :
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پیام محراب
تهران :خ .ظهیراالسالم ،خ .شهید مصباح ،خ .خانقاه ،ك.
یوسفخان حكیم ،پ ،23 .تلفن،33941674 ،33914460 :
33912808

جمال
قم :خ .معلم ،ك .بيست و نه ،فرعي نهم ،پ ،422 .تلفن:
،09122520250 ،09128179808 ،7746353 ،7742528
دورنگار7837074 :

پیدایش
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازی ،خ .شهدای ژاندارمری
غربی ،مقابل جهاد دانشگاهی ،پ ،86 .تلفن،66401514 :
66970270 ،66965326-7

چاف
قم :تهران :خ .ارم ،پاساژ قدس ،ط .آخر ،پ ،169 .تلفن:
09121532566 ،7747396

پیشگامانپژوهشمدار
تهران :خ .كریمخان زند ،خ .ماهشهر ،نبش ك .یگانه ،پ،3 .
واحد  ،12تلفن09122440697 ،88345217 :

چكه
تهران :خ .شهيد بهشتي ،بعد از چهارراه سهروردي ،خ.
كاوسيفر ،ك .نكيسا ،پ ،3 .ط .اول ،تلفن،88547295 :
09121157872 ،88547297 ،88547296

تخت جمشید
شیراز :خ .نمازی (پیروزی) ،جنب بانك تجارت ،ط .اول ،تلفن:
09171118580 ،2245401

خيام آزمون
تهران :تهران :خ .شريعتي ،باالتر از سيدخندان ،ك .خيام ،پ،4 .
تلفن09127957955 ،66466113 :

ترآوا
اهواز :كیانپارس ،خ .نهم غربی ،فاز دو ،پ ،128 .تلفن:
 ،09161136785 ،3383734دورنگار3383734 :

دانش زنجان
زنجان :خ .سعدي وسط ،جنب بانك ملي شعبه سعدي ،پ.
 ،297تلفن)0241(3226722 ،3232299 ،3231794-5 :

تيزهوشان برتر
تهران :خ .انقالب ،خ .سپاه ،ك .شهيد غفوري ،پ ،17 .واحد ،3
تلفن09192659929 ،77512049 :

دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد يزد
يزد :تهران :خ .صفاييه ،بلوار پروفسور حسابي ،مجتمع دانشگاه آزاد
اسالمي يزد ،تلفن)0351( 8117301،8117280،8211391-9:

تيك
يزد :خ .شهيد مدني ،ك .وليعصر ،پ ،64 .تلفن:
 ،09133578257 ،8238196دورنگار8238196 :

دانشنگار
تهران :خ .انقالب ،خ .منيريجاويد ،خ .وحيد نظري ،پ،142 .
ط ،3 .تلفن66400220 ،66400144 ،66416676 :

تيمورزاده
تهران :خ .كريم خان زند ،نبش ميرزاي شيرازي ،شماره ،111
ط .سوم شرقي ،تلفن ،88809090 :دورنگار88809898 :

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
يزد :خ .شهيد مدني ،ك .وليعصر ،پ ،64 .تلفن:
 ،09133578257 ،8238196دورنگار8238196 :

ثامن الحجج
تهران :خ .كارگر جنوبي ،ابتداي خ .روانمهر ،پ ،145 .زنگ
دوم ،تلفن،09123587605 ،66950441 ،66462742 :
دورنگار66462742 :

ذكر
تهران :خ .انقالب ،خ .فلسطين جنوبي ،ك .محتشم ،پ،20 .
ط .اول غربي ،تلفن ،09121083473 ،66468263 :دورنگار:
66468263

جامعة القرآن الكريم
قم :خ .معلم ،انتهاي معلم ده ،ك .افخم ،بنبست فردوس يكم،
پ ،160 .تلفن ،7746882 :دورنگار7730009 :

رسش
اهواز :خ .حافظ ،بين خ .سيروس و خ .نادري ،كتابفروشي رشد،
ط .سوم ،تلفن،09161116099 ،2217001-3 ،2216375 :
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رواق دانش
قم :خ .ارم ،پاساژ قدس ،ط .آخر ،پ ،174 .تلفن،7732120 :
 ،09127521505دورنگار7746591 :
روان
تهران :م .وليعصر ،خ .زرتشت غربي ،بعد از بيمارستان مهر،
مقابل گلفروشي گلزار مهر ،جنب خ .پنجم ،پ ،63 .تلفن:
 ،09123373048 ،88973358-9 ،88962707دورنگار:
88962707
سازوكار
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهداي ژاندارمري
غربي ،بنبست گرانفر ،پ ،1 .تلفن66970152- ،66461900 :
 ،3دورنگار66461230 :
سرو ياسين
تهران :شهرك وليعصر ،خ .حيدري ،خ .بهرامي ،پ،191 .
ط .دوم ،تلفن،09121088852 ،66216349 ،66240040 :
دورنگار66240040 :
سمت
تهران :م .انقالب ،خ .ابوريحان ،فروشگاه شماره  2سمت ،تلفن:
 ،66408145 ،66408120 ،44246116دورنگار66405678 :

شركت تعاوني خدمات نشر سرمشق
تهران :م .انقالب ،خ .كارگر جنوبي ،بنبست گشتاسب ،پ،6 .
واحد  ،7تلفن ،66970232 ،66970231 ،66491865 :دورنگار:
66978533
شركت توسعه صنعت اوراق بهادار
تهران :خ .حافظ ،بعد از جمهوري ،پ ،192 .ساختمان
بورس ،تلفن ،66740423 :دورنگار66725657 :
شهر قلم
تهران :خ .سیدجمالالدین اسدآبادی ،خ .جهان آرا ،ك.
 ،14/1پ ،42/1 .ط .اول ،تلفن،77181546 ،77181545 :
77181547
شهرتاش
تهران :خ .شهید لواسانی ،خ .فربین ،ك .حاتمخانی ،پ ،6 .تلفن:
22297367 ،88759906
شهیدحسینفهمیده
اصفهان :خ .فروغی ،كوی بهارستان ،بن بست شریعتی ،شماره
 ،69ط .اول ،تلفن09133039589 ،3390082-3 ،3364747 :
صیانت
مشهد :خ 17.شهریور ،بلوار شیرودی ،شیرودی  ،21موسیبن
جعفری ،پ ،11.تلفن09155053325 ،3428233 ،3439243 :

سنبله
مشهد :انتهاي شهرك ابوذر ،نرسيده به شركت ايران خودرو ،ك.
شهيد نوري ،چاپ دقت ،تلفن،09151154830 ،3810220 :
دورنگار3810252 :

ضریح آفتاب
مشهد :خ .امام خمینی ،جنب اداره كل آموزش و پرورش ،تلفن:
2210045 ،2232675

شایان نمودار
تهران :م .فاطمی ،خ .چهلستون ،خ .بوعلیسینا ،پ 37 .بلوك
 ،Bط .همكف ،تلفن88951462 ،88956476 ،88966249 :

طبیب
تهران :بلوار كشاورز ،خ.آذر ،پالك  ،68كد پستی:
 ،1417994671تلفن66909192 :

شباهنگ
تهران :خ .انقالب ،خ 12.فروردین چهارراه اول ،خ .شهدای
ژاندارمری ،روبروی اداره پست ،پ  ،126ط  ،.4تلفن:
66964236 ،66964235 ،66460365

طالیی
تهران :خيابان طالقاني ،نرسيده به ميدان فلسطين ،چهارراه
شهيد سرپرست ،سرپرست جنوبي ،بنبست پارس ،شماره ،11
واحد  ،2تلفن09126016419 ،66483066 :

شركت انتشارات سوره مهر
تهران :خ .حافظ ،خ .رشت ،پ ،3 .تلفن،66477001-4 :
 ،66460993دورنگار66477007 :

طليعه سبز
قم :بلوار امين ،كوي بيست و يك ،پ ،22 .تلفن:
 ،09127506536 ،2933695دورنگار7742154 :

شركت انتشارات فنی ایران
تهران :خ .شهید مطهری ،خ .میرعماد ،نبش كوچه یازده ،پ.
،24تلفن88750447 ،88505055 :

عابد
تهران :خ .كارگر شمالی ،نرسیده به بلوار كشاورز ،خ .قدر ،پ.
 ،4واحد  ،1تلفن7-66567626- ،66515249 ،66513321 :
09125148471
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عباس نجات تیموری (ناشر مؤلف)
تهران :فلكه دوم صادقیه ،بلوار فردوس ،خ.ولیعصر (عج)،
خ.شریف ظرافتی ،پ ،47 .ط .سوم ،تلفن44038628 :
عروج اندیشه
مشهد :چهارراه شهدا ،پاساژ فیروزه ،ط .منهای یك ،پ،6 .
تلفن09153111545 ،2224299 ،2212474 :
علوم پارسی
تهران :میدان الغدیر ،شمیران نو ،ك .دوم غربی ،پالك ،30
تلفن09121268978 :
علي همتيان (ناشر مولف)
اصفهان :تلفن مرکز پخش:
09132053359

،0311-4427627

فاتح خيبر
قم :چهل و پنج متري پانزده خرداد ،ك .پنجاه و دو،
دوازدهمتري روحاهلل ،پ ،96 .تلفن،7748890 ،7233405 :
 ،09125517487دورنگار7748890 :
فاطمی
تهران :م .فاطمی ،خ .جویبار ،خ .میرهادی شرقی ،پ ،14 .تلفن:
88945545
فرزين
تهران :خ .انقالب ،اول خ .دانشگاه ،پ ،5 .تلفن،66462406 :
 ،09121039318 ،66484190دورنگار66484192 :
قاطع البرهان
تهران :م .خراسان ،خ .خاوران ،ك .شهید فهیمی ،پ ،8 .ط،1 .
تلفن09122240289 ،33034838 ،33727235 :
قدیانی
تهران :خ .انقالب ،مقابل دانشگاه ،خ .فخررازی ،خ .شهدای
ژاندارمری غربی ،پ90 .
قشقایی
شیراز :خ .پیروزی ،جنب بانك تجارت ،ط .اول ،تلفن:
09173013871 ،09171118580 ،2245401
قطره
تهران :خ .فاطمی ،خ .ششم ،كوچه خجسته شرقی پ،10 .
تلفن88973353 ،88973352 ،88973351 :

كالج برتر
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،ك .نوروز ،پ ،7 .واحد ،3
تلفن ،09125111995 ،66464215 ،66972922-3 :دورنگار:
66972923
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان
تهران :خ .شهید بهشتی ،خ .خالد اسالمبولی ،جنب سینما
كانون ،پ 22 .و  ،24تلفن،88962971 ،88715545-8 :
 ،88710661دورنگار88729290 :
كياراد
اصفهان :فلكه شهدا ،ابتدای خ .كاوه ،روبروی پایانه بابلالدشت،
كوچه داروخانه حكیم شفا ،كتابسرای سالم ،نشر كیاراد ،تلفن:
09133175243 ،3390082 ،3364747
گويش نو
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازی ،خ .شهید وحید نظری ،پ.
 ،61واحد  ،B12تلفن ،66484534 ،66956050 :دورنگار:
66484534
ما و شما
تهران :خ .گیشا ،خ .فاضل شمالی ،كوچه فرزین ،پ ،3 .تلفن:
 ،09125106156 ،88270791دورنگار88241234 :
مبتكران
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازی ،خ .شهید وحید نظری ،پ.
 ،59واحد  ،4تلفن ،61094123 ،66954390-2 :دورنگار:
66954392
مبنا
تهران :شهرك قدس ،فاز سوم ،خ .شهيد حسن سيف،
ك .بيست و چهارم ،پ ،12 .تلفن،88076211 :
 ،09123858662 ،88081657دورنگار88076211 :
محراب قلم
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهداي ژاندارمري ،پ.
 ،104تلفن،09121272243 ،66465201 ،66490879-80 :
دورنگار66465201 :
مرسل
كاشان :خ .شهيد رجايي ،خ .آيتاهلل مدني ،ك .فرخ  ،2پ،37 .
تلفن ،09131613546 ،09131613546 ،4454513 :دورنگار:
4453033

 232فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي
منادي تربيت
تهران :خ .استاد نجاتاللهي ،ك .بيمه ،پ ،26 .تلفن:
 ،88809787دورنگار88894290 :

نگاه امروز
تهران :م .انقالب ،خ .كارگر جنوبي ،خ .لبافينژاد ،پ ،174 .واحد
يك،تلفن09123057445 ،66929105 ،66497300 :

موزون
تهران :م .توحيد ،خ .نصرت غربي ،ك .ناصر حسيني ،پ،7 .
ط .اول ،تلفن09121504569 ،09121504569 ،66438256 :

نواي مدرسه
تهران :خ .ايرانشهر شمالي ،نرسيده به خ .طالقاني ،پ،140 .
ط .دوم ،واحد  ،5تلفن،09123022698 ،88820583 :
09123022698 ،88822845
نوشته
اصفهان :خ .فلسطين ،ساختمان نويد ،نشر نوشته ،تلفن:
 ،09133162070 ،2208610 ،2226445دورنگار2208610 :

موسسه چاپ و نشر عروج
تهران :خ .انقالب ،مقابل دانشگاه تهران ،بين فخر رازي
و پاساژ ظروفچي ش،66493082 ،66404873 ،1430 .
 ،09121087251دورنگار66400915 :
موسسه فرهنگي مدرسه برهان
تهران :نرسيده به پل كريمخان زند ،ك .شهيد حقيقتطلب ،پ.
 ،8تلفن ،88800324-9 ،88924752 ،88924750 :دورنگار:
88903809
مهاجر
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،بن بست .نيكپور ،پ،5 .
ط اول ،تلفن66952200- ،66952199 ،66410036 :
 ،09123711558دورنگار66410036 :
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)
تهران :خ .باهنر ،خ .ياسر ،ك .سوده ،پ ،5 .تلفن،22290191 :
 ،09123170912 ،22290193-5دورنگار22290478 :
مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
تهران :خ .سهروردي ،چهارراه كيهان ،ساختمان اورنگ،
ط .اول ،پ ،312 .واحد  ،3تلفن،88533326 ،44302319 :
 ،09122211861دورنگار44302319 :
نحل
تهران:خ.سپهبدقرني،خ.شاداب،پ،45.واحد،1تلفن88944088:
نسل نو انديش
تهران :م .وليعصر ،ابتداي خ .كريمخان زند ،پ ،308 .ساختمان
كيميا ،تلفن88942247-9 :
نصر اصفهانی ،غالمرضا (ناشر مولف)
خ .جی ،خ.تاالر ،بعد از بانك صادرات ،ك .كوشان ،پ،11 .
تلفن09131072939 :

وراي دانش
تهران :م .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ك .نوروز ،پ ،28 .تلفن:
،09122073901 ،66957461 ،66468018 ،66475750
دورنگار66475808 :
ويرايش
تهران :خ .زرتشت غربي ،بين خ .پنجم و خ .ششم،
پ ،63 .تلفن ،88973358-9 :دورنگار88962707 :
همشهري
تهران :بلوار آفريقا ،بلوار گلشهر ،پ ،13 .برج آيتك ،ط.
هفتم ،واحد  ،64تلفن ،22048980 ،22045340 :دورنگار:
23023575
هنر آبي
تهران :بزرگراه همت ،خ .كبيري طامه (شاهين شمالي) ،خ.
بهار ،خ .امام حسين شمالي ،بنبست اميد ،پ 7.ط اول،تلفن:
 ،09121986415 ،44610843 ،44610929دورنگار:
44610557
يانار
تبريز :خ .شريعتي شمالي ،ساختمان  130وجداندوست ،تلفن:
5553259

