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منظور ما از كتاب آموزشى چيست؟
 از يک ديدگاه مي توان مجموعه کتاب هايي که هر سال چاپ و منتشر مي شوند کتاب آموزشي نامید زيرا هر کتابي پیامي 
براي آموزش دارد. اما به طور خاص کتاب هاي آموزشي با هدف استفاده در آموزش هاي رسمي و غیررسمي به رشته 
تحرير درمي آيند. کتاب هاي آموزشي سه دسته اند: الف( کتاب هاي درسي، ب( کتاب هاي کمک آموزشي، ج( کتاب هاي 

کمک درسي.
*کتاب هاي درسي کتاب هايي هستند که براساس برنامه  درسي خاص و با هدف معیني از سوي مراجع ذي صالح در 
وزارت آموزش و پرورش به تصويب رسیده اند و در چارچوب زماني معین آموزشي و متناسب با پايه، رشته، شرايط ذهني 

و سني تدريس مي شوند.
 منظور ما از کتاب هاي آموزشي کتاب هاي کمک آموزشي و کمک درسي است. 

*کتاب هاي کمک آموزشي: کتاب هايي هستند که به منظور ايجاد انگیزه، توسعه يادگیري، افزايش دانش و سواد علمي، 
پرورش مهارت  عملي، رشد روابط اجتماعي و ارتقاي يادگیرنده براساس هدف ها و برنامه هاي خاصي تنظیم مي شوند و 
لزوماً به برنامه درسي دوره ي تحصیلي وابسته نیستند و شامل کتاب هاي دانش افزايي براي معلمان و دانش آموزان، پرورش 

مهارت هاي فرايندي و عملي براي دانش آموزان و مهارتي و روشي براي معلمان هستند. 
*کتاب هاي کمک درسي: کتاب هايي هستند که به منظور تسهیل، تقويت، تکمیل و تعمیق يادگیري و فراهم کردن آموزش 
جبراني براساس هدف ها و برنامه هاي درسي دوره و پايه ي تحصیلي خاصي تهیه و تنظیم مي شوند. اين کتاب ها الزاماً به 
هدف هاي برنامه ي درسي وابسته هستند که شامل کتاب هاي کار و فعالیت هاي يادگیري، کتاب هاي تمرين، کتاب هاي 

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

چرا باید دست به گزینش كتاب زد؟
 انتشار روزافزون کتاب هاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از کتاب ها با استانداردهاي آموزشي و همچنین لزوم 
استفاده بهینه از زمان براي بهر ه گیري از خواندني هاي مناسب، شوراي عالي آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش را 
به عنوان يک نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مکلف کرده است تا با سیاست گذاري، استانداردسازي تولید کتاب هاي غیردرسي 
و اتخاذ سیاست هاي مناسب خصوصاً سیاست هاي تشويقي و حمايتي، نقش مؤثرتري در هدايت پديدآورندگان کتاب های 

آموزشی مورد نیاز دانش آموزان  و معلمان يعنی ناشران، مؤلفان و مترجمان کتاب های آموزشی ايفا کند.
 بی شک شناسايی و طبقه بندی کتاب های علمی و آموزشی، از گام های مؤثر در توسعه ي محیط آموزشي و تقويت فرايند 

ياددهی يادگیری محسوب می شود و ابزاری کارآمد در تقويت نظام آموزشي کشور به شمار می رود.

تشکيل دبيرخانه ي سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى
 اجرای »طرح سامان بخشی کتاب های آموزشی« در سال ۱۳7۸ با اين هدف آغاز شد که توان تولیدکنندگان کتاب های 
آموزشی، به سوی نیازهای واقعی دانش آموزان و معلمان و پرکردن خألهای موجود هدايت شود و بازار آشفته ای را که در 
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عرصه ي تولید کتاب های آموزشی به وجود آمده است، سامان بخشد. خوش بختانه دامنه ي اين طرح با تصويب آيین نامه ي 
»سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی: مواد و رسانه ها« توسط شورای عالی آموزش و پرورش، در شهريور سال ۱۳۸۹ از 

حوزه ي کتاب آموزشی به همه ي منابع و رسانه های آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.
 در ماده ي ۵ اين آيین نامه، سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی موظف شده است به انحای گوناگون از جمله اعطای 
نشان استاندارد، برگزاری جشنواره و نمايشگاه، برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی ذيربط و تهیه ي فهرستگان 

توصیفی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی از تولید و عرضه ي مواد و منابع استاندارد حمايت و پشتیبانی کند.
 در ماده ي 6 نیز به صراحت تأکید کرده است که خريد، عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای 

آموزشی، صرفاً از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

تهيه ي فهرستگان توصيفى كتاب هاى آموزشى
 با عنايت به ماده ي 6 آيین نامه ي سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي و با توجه به نقش شناسايی و طبقه بندی کتاب های 
علمی و آموزشی که گامی مهم در تقويت فرايند ياددهی يادگیری و نظام آموزشي است، معرفي کتاب هاي مناسب و 
استاندارد به عنوان يک ضرورت و راهکار اجرايي در دبیرخانه سامان دهي سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي پي گیري 

مي شود.
 لذا دبیرخانه ي سامان دهی هر سال فهرست  کتاب هاي مناسب و استاندارد را به تفکیک دوره های آموزشی کشور، به 
صورت مکتوب )مانند کتاب نامه( و الکترونیکی )وب( منتشر می کند و در عین حال نسخه ای از آن برای معرفي در پايان 

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

فرایند توليد كتاب نامه ي رشد
 »کتاب نامه ي رشد« با هدف ارائه ي  فهرست توصیفی کتا ب های مناسب و مرتبط با برنامه ي درسی دوره های آموزشی 

آماده و منتشر می شود.
اين فرايند با تفکیک کتاب های رسیده به دبیرخانه آغاز می شود. در نخستین مرحله، که مرحله غربالگری است، تعداد 
محدودی از کتاب هايی که موضوعشان ارتباطی با برنامه ي آموزشی کشور ندارد يا تاريخ انتشار آن ها خارج از زمان اعالم 
شده است، از چرخه ي بررسی کنار گذاشته می شوند. بقیه ي کتاب ها، به تدريج در اختیار کارشناسان آشنا با برنامه ي درسي 
و معلمان ورزيده و مجرب قرار می گیرد. هر کارشناس ديدگاه خود را درباره ي کتاب براساس شاخص ها و معیار هاي تعیین 
شده با امتیازی که به آن می دهد، بیان می کند. هر کتاب برای گذر از مراحل بررسی ها، بايد حداقل 6۰ درصد از کل امتیاز 

ممکن را به دست آورده باشد.
 در پرسش نامه هاي تکمیل مورد استفاده براساس شاخص ها و معیارهاي تعیین شده، پرسش های جزئی و دقیقی درباره ي 
ويژگي هاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما به طور کلی هر کارشناس بايد به سه پرسش پاسخ دهد: آيا 
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در تدوين کتاب مورد بررسي، استانداردها و چهارچوب های الزم يک کتاب آموزشی رعايت شده است؟؛ درصورت مثبت 
بودن پاسخ، آيا محتوای اين کتاب با برنامه ي درسي ما همسويی و هماهنگی دارد و می تواند به عنوان يک ماده ي آموزشی 
مناسب به کار گرفته شود؟ و اگر پاسخ اين پرسش نیز مثبت است اين کتاب برای کدام مخاطب يا گروه مخاطب مناسب 
است؛ برای دانش آموزان، هنرجويان، معلمان، هنرآموزان، کارشناسان آموزش و پرورش، مديران يا دانشجويان تربیت معلم؟

 ناگفته نماند که اين کتاب نامه ها برای آموزشگاه های کشور فرستاده می شوند تا مديران و معلمان مدارس، در تجهیز 
کتابخانه های آموزشگاهی و کالسی از آن بهره جويند. عالوه بر اين، فايل الکترونیکی اين کتاب نامه ها در وبگاه سامان 
کتاب به نشانی: http://samanketab.roshdmag.ir قرار داده شده است و عالقه مندان می توانند آن را به صورت 

رايگان از اين وبگاه دريافت کنند.

كتاب نامه اى كه پيش رو دارید
 هم زمان با تغییر ساختار آموزشي و بازنگري در تولید محتواي آموزشي پايه ي سوم ابتدايي، دفتر تکنولوژي آموزشي و 
کمک آموزشي از بین کتاب هاي آموزشي چاپ شده در سال هاي ۹۱-۱۳۸۸ تعداد ۳7۰ عنوان کتاب آموزشي مناسب و 

مرتبط با سرفصل هاي کلي پايه ي سوم را انتخاب و منتشر کرده است.
بیش ترين کتاب های مناسب معرفی شده در اين کتاب نامه به ترتیب به انتشارات عروج انديشه با ۳۱ عنوان، محراب قلم 

با ۳۰ عنوان و شرکت انتشارات فنی ايران با ۲7 عنوان تعلق دارد.
 در بین موضوعات درسي نیز موضوعات علوم تجربی با ۸۵، مهارت های زندگی با 7۵ و علوم تربیتی 6۱ عنوان کتاب از 

بیش ترين فراواني برخوردارند.

 جدول كامل موضوعات
فراوانيموضوعردیففراوانيموضوعردیف

۳عمومي4۸تربیت بدني۱
۱۳قرآن۲۱۹تعلیم و تربیت ديني۲
۱۰کار و فناوري۳۲۱۰تعلیمات اجتماعي۳
۳۵کتاب هاي مرجع۱۰۱۱رياضي4
7۵مهارت هاي زندگي۲۲۱۲زبان آموزي۵
۲۲هنر۸۵۱۳علوم تجربی6
۳۹۳جمع6۱علوم تربیتي7

*جمع فراواني موضوعي بیش از تعداد عنوان هاي کتاب مناسب است چون بعضي از کتاب ها داراي بیش از يک موضوع 
هستند.
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شيوه ي تنظيم اطالعات
 در معرفی هر کتاب، چکیده ای از محتوا و اطالعات اولیه کتاب شناختی آن آورده شده است که يافتن کتاب مناسب را برای 
خواننده آسان می کند. اين اطالعات شامل موارد زير است: شماره ي کتاب؛ نام خانوادگی و نام مؤلف؛ عنوان مجموعه و 
عنوان کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر، نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع کتاب؛ گروه مخاطب کتاب؛ 

موضوع درسی؛ کلمات کلیدی و چکیده ي کتاب.

نمایه هاى كتاب
 در پايان هر کتاب نامه، چندين نمايه بر اساس عنوان کتاب، نام پديدآورندگان، موضوع درسی، کلمات کلیدی، 
درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب، نام و نشانی ناشر و گروه مخاطب کتاب تنظیم شده است تا معلمان، مربیان، 
کارشناسان، والدين و ساير مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود، به منابع مناسب  دست يابند. در متن، به هر کتاب 
يک شماره ي رديف اختصاص داده شده است. نمايه های کتاب بر اساس اين شماره ها مرتب شده اند و ما را به اين 

شماره ها ارجاع می دهند.

همکاران ما در این كتاب نامه
کتاب ها  بررسی  در  خصوصًا  و  رسانده اند  ياری  ما  به  متعددی  همکاران  کتاب نامه  اين  آماده سازی  و  تولید  در   
حوصله و دقت زيادی به کار بسته اند. اسامي کارشناسان و معلمانی که در آماده سازی اين مجموعه از نظرات و 

همکاری هايشان بهره برديم عبارت اند از:

كارشناسان معلم:
۱. نسیم اصغري ۲. سید عالءالدين اعاليي ۳. حسین الوندي 4. محمود اوحدي ۵. مونا بافته 6. مینو بحرگرد نیکو 
7. ناهید بريري ۸. مرضیه پناهیان پور ۹. مسعود تهراني فرجاد ۱۰. عزت السادات حسیني ۱۱. طاهره خردور ۱۲. 
فرحنار خردور ۱۳. سپیده خلیلي ۱4. علي خیاط ۱۵. خسرو داودي ۱6. مرضیه سعیدي ۱7. حشمت اله سلیمي ۱۸. 
افسانه سنه ۱۹. سیدمهدي سیف ۲۰. ملیحه شاجري ۲۱.مريم شباک ۲۲. ياسین شکراني ۲۳. عبدالرحمان صفارپور 
۲4. رضا صفري ۲۵. نويده عفاف ۲6. مژگان عقیقي ۲7. بتول فرنوش ۲۸. گلزار فرهادي ۲۹. حورا کاتبي ۳۰. سعید 
کفايتي ۳۱. عالءالدين کیا ۳۲. زهرا گیتي نژاد ۳4. علي محمدي ۳4. فخري ملکي ۳۵. سمیه سادات میرمعیني ۳6. 

ابوالفضل نفر ۳7. میترا هنرمند
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كارشناسان برنامه ي درسى:
۱. معصومه رضوانفر/ کارشناس گروه برنامه ريزی درسی تربیت بدني

۲. طیبه ارشاد/ کارشناس گروه برنامه ريزی درسی تربیت بدني
۳. میترا دانشور/ کارشناس گروه برنامه ريزی درسی تفکر و پژوهش

4. احمد غالمحسیني/ کارشناس گروه برنامه ريزی درسی تفکر و پژوهش
۵. حسین قاسم پور/ کارشناس گروه برنامه ريزی درسی ادبیات فارسي

6. فريال آمار/ کارشناس گروه برنامه ريزی درسی ديني
7. رضا نباتي/ کارشناس گروه برنامه ريزی درسی ديني

۸. سیدسجاد طباطبايي/ کارشناس گروه برنامه ريزی درسی ديني
۹. پرويز آزادي/ کارشناس گروه برنامه ريزی درسی ديني

۱۰. منصور ملک عباسي/ کارشناس گروه برنامه ريزی درسی تعلیمات اجتماعي
۱۱. ناهید فالحیان/ کارشناس گروه برنامه ريزی درسی تعلیمات اجتماعي

۱۲. مسعود جواديان/ کارشناس گروه برنامه ريزی درسی تعلیمات اجتماعي
۱۳. مهدي چوبینه/ کارشناس گروه برنامه ريزی درسی تعلیمات اجتماعي

۱4. شهرناز بخشعلي زاده/ کارشناس گروه برنامه ريزی درسی رياضي
۱۵. جواد حاجي بابايي/ کارشناس گروه برنامه ريزی درسی رياضي

۱6. ويدا ممتحني/ کارشناس گروه برنامه ريزی درسی کار و فناوري
۱7. مريم انصاري/ کارشناس گروه برنامه ريزی درسی علوم تجربي

۱۸. سعید راصد/ کارشناس گروه برنامه ريزی درسی مهارت هاي زندگي
۱۹. سید امیر رون/ کارشناس گروه برنامه ريزی درسی مهارت هاي زندگي
۲۰. محمود معافي/ کارشناس گروه برنامه ريزی درسی مهارت هاي زندگي

۲۱. محمدرضا مقدادي/ کارشناس گروه برنامه ريزی درسی مهارت هاي زندگي
۲۲. مینو آيت اللهي/ کارشناس گروه برنامه ريزی درسی هنر

۲۳. فريده عصاره/ کارشناس گروه برنامه ريزی درسی زبان آموزی

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

به ما می گويد که کتاب چه محتوايی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.
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u تصویر راهنماى استفاده از كتاب نامه

 گلرسن، روت   6 .

4۸ ص.

باهوش ها

ملیحه شکوهي رحلی

کتاب حاضر حاوي آزمايش هايي درباره ي رنگ ها، وسايل مورد نیاز براي انجام آن ها، و نیز چگونگي انجام آن هاست. کودکان با انجام 
اين آزمايش ها با مفهوم رنگ هاي اصلي، رنگ هاي مرکب، ترکیب  رنگ ها، چاپ با رنگ، تأثیر رنگ ها روي ذائقه ي انسان، نقش 
رنگ ها در مراسم هاي مختلف، تأثیر رنگ روي احساس انسان ها، تصويرهاي متحرک، تغییر رنگ ها در اثر گذشت زمان، خطاي ديد، 
نقاشي روي پارچه، چگونگي تشکیل ابرها، چگونگي ايجاد رنگین کمان، نقش رنگ ها در زندگي، طراحي پارچه ها با رنگ، تصاوير 

رنگي در عصر حجر، و... آشنا مي شوند.

آزمايش، رنگ ها، سرگرمي هاي علمي، آموزش علوم تجربي

علوم تجربي

 تهران: نغمه نو انديش، ۱۳۸۹

دانش آموز

عنوان مجموعه مؤلف شماره ي مدخل

تعداد صفحات محل نشر: ناشر، سال نشرمترجم

مخاطب

کلمات کلیدی

چکیده

موضوع درسي

آزمایش هایي درباره ي رنگ ها

عنوان کتاب

 قطع

برای بیان ديدگاه های خود درباره ی اين کتاب نامه يا فرستادن کتاب، به نشانی تهران، خیابان کريمخان زند، 
خیابان ايرانشهر شمالی، ساختمان شماره ی 4 آموزش وپرورش، دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک  آموزشی، 
دبيرخانۀ سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى مکاتبه يا با شماره ی تلفن ۸۸۳۰6۰7۱ )۰۲۱( 
 http://samanketab.roshdmag.ir تماس حاصل فرمايید. وبگاه اين دبیرخانه نیز به نشانی

آماده ي دريافت ديدگاه هاي شماست



 مناسب و مرتبط با برنامه ى درسي
پایه ى سوم ابتدایى

13 ويژهيپايهيسومابتدايی

 فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي



فهرستتوصیفیکتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 14



15ویژه ي پایه ي سوم ابتدایی

1. بیس، گرم. حفظ محیط زيست: آب چال: درباره ي اهمیت آب. فواد نظیري. تهران: شرکت انتشارات 
فني ايران، ۱۳۹۰، ۳۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: رياضي/ علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: آموزش رياضي، آموزش علوم تجربي، داستان آموزشي

چکيده: کتاب حاضر به منظور آشنايي کودکان با شمارش اعداد، انواع حیوانات و خشک سالي تدوين 
شده و شامل داستاني است که در آن حیوانات مختلف به يک برکه ي آب نزديک مي شوند و آب 
مي خورند. اما کم کم آب تمام و برکه خشک مي شود و حیوانات از آن جا مي روند. تا اين که سرانجام 

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

2. اکسالد، کريس. چراهاي شگفت انگیز: آب و هوا: پاسخ به کنجکاوي هاي کودکان و نوجوانان. لیال 
حبیب زاده. تهران: نحل، ۱۳۹۱، ۳۲ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي/ تعلیمات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: آب و هوا، پرسش و پاسخ، آزمون و تمرين، رنگین کمان، باد، صاعقه

چکيده: گردش زمین به دور خورشید باعث طوالني و کوتاه شدن طول شب و روز، تغییر فصل ها، بارش 
برف و باران، به وجود آمدن سیل و طوفان، وزش بادها، ايجاد صاعقه و... مي شود. در کتاب حاضر به 
برخي سؤاالت مخاطبان درباره ي آب و هوا و تغییراتي که به تبع اين تغییرات به وجود مي آيند پاسخ 
داده مي شود. برف چگونه مي بارد؟ سريع ترين بادها کدام هستند؟ چگونه مي توان سرعت باد را اندازه 
گرفت؟ چرا صاعقه به ساختمان آسیب مي زند؟ چگونه رنگین کمان تشکیل مي شود؟ برخي سؤال هاي 
کتاب هستند. در پايان کتاب، تحت عنوان »آيا مي دانید« سؤاالتي از متن کتاب انتخاب شده اند که در 

صفحه ي بعد به صورت وارونه جواب آن ها آمده است. واژه نامه اي نیز در پايان کتاب درج شده است.
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3. واندويل، آگنس. دايرة المعارف کوچک من درباره ي: آتش نشان. رويا خوئي. تهران: محراب قلم، 
۱۳۹۰، ۳6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع/ تعلیمات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: دايرة المعارف، آتش نشان، ايستگاه آتش نشاني، لباس آتش  نشاني، معرفي شغل ها

چکيده: دايرة المعارف کوچک حاضر به همراه تصويرهاي رنگي اطالعات مختصر و مفیدي درباره ي 
وظايف  آتش،  کردن  خاموش  چگونگي  آتش نشانان،  لباس هاي  آتش نشاني،  وسايل  آتش نشاني، 
آتش نشانان در برخورد با مصدومین هنگام آتش سوزي، نقش آتش نشانان هنگام وقوع حوادثي هم چون 
زلزله، سیل، تصادف در جاده ، و... به مخاطبان ارائه مي دهد. در پايان کتاب برخي توانمندي هاي سريع 

و فوق العاده ي آتش نشانان درج شده است.

4. رحمتي شهرضا، محمد. آداب شهروندي. قم: فاتح خیبر، ۱۳۹۰، ۱6۸ ص.
قطع: رقعي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم، مدير، والدين

كلمات كليدى: شهروندان ايراني، راهنماي آموزشیي، جنبه هاي اخالقي، آداب معاشرت

چکيده: آداب و قواعد زندگي شهري جزء الينفک حیات بشري است و پر واضح است که بسیاري از 
مشکالت امروز اجتماع ناشي از ناآشنايي با اصول زندگي شهري و پاي بند نبودن به اين اصول است. 
به همین دلیل، نويسنده ي کتاب حاضر کوشیده است آداب شهروندي را با تکیه بر احاديث، روايات و 
سیره ي اهل بیت به مخاطبان آموزش دهد. کتاب در سه فصل با اين عنوان ها تدوين شده است: اخالق 

شهروندي در برقراري ارتباط؛ در مکان هاي عمومي؛ نکات طاليي در اخالق شهروندي.
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5. دوگیبرت، فرانسواز. دايرة المعارف کوچک من درباره ي: آداب معاشرت. رويا خوئي. تهران: محراب 
قلم، ۱۳۹۰، ۳6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع/ مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: آداب معاشرت، دايرة المعارف، رعايت قوانین، مهارت هاي زندگي

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

کتاب هستند.

6. گلرسن، روت. باهوش ها: آزمایش هایي درباره ي رنگ ها. ملیحه شکوهي. تهران: نغمه نو  انديش، 
۱۳۸۹، 4۸ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: آزمايش، رنگ ها، سرگرمي هاي علمي، آموزش علوم تجربي

چکيده: کتاب حاضر حاوي آزمايش هايي درباره ي رنگ ها، وسايل مورد نیاز براي انجام آن ها، و نیز 
چگونگي انجام آن هاست. کودکان با انجام اين آزمايش ها با مفهوم رنگ هاي اصلي، رنگ هاي مرکب، 
ترکیب  رنگ ها، چاپ با رنگ، تأثیر رنگ ها روي ذائقه ي انسان، نقش رنگ ها در مراسم هاي مختلف، 
تأثیر رنگ روي احساس انسان ها، تصويرهاي متحرک، تغییر رنگ ها در اثر گذشت زمان، خطاي ديد، 
نقاشي روي پارچه، چگونگي تشکیل ابرها، چگونگي ايجاد رنگین کمان، نقش رنگ ها در زندگي، 

طراحي پارچه ها با رنگ، تصاوير رنگي در عصر حجر، و... آشنا مي شوند.
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7. گلرسن، روت. باهوش ها: آزمایش هایي درباره ي ضربه ها و صدا ها. ملیحه شکوهي. تهران: نغمه 
نو  انديش، ۱۳۸۹، 4۸ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: آزمايش، صدا، ضربه، سرگرمي هاي علمي

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

انجام کار را به دقت شرح داده است.

8. گلرسن، روت. باهوش ها: آزمایش هایي درباره ي نور و سایه. ملیحه شکوهي. تهران: نغمه نو 
 انديش، ۱۳۸۹، 4۸ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: آزمايش، سرگرمي علمي، نور و سايه، آموزش علوم تجربي

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

بهتر درک مي کنند.
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9. کريمي، عبدالعظیم. آسيب شناسي آموزش خالقيت: چگونه خالق پروري نکنیم!. تهران: منادي 
تربیت، ۱۳۹۰، ۲۰4 ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، مدير، دانشجويان مراکز تربیت معلم
كلمات كليدى: پرورش خالقیت، آسیب شناسي، تعلیم و تربیت، علوم تربیتي

چکيده: يکي از بزرگ ترين موانع پنهان اما نافذ در کاهش انگیزه ي خالقیت، صورت بندي عوامل 
خالقیت، به قصد آموزش آن به افراد ديگر براي خالق شدن است. اين همان اقدامي است که اغلب 
متولیان به کار گرفته شده در آموزش وپرورش رسمي، به منظور توسعه و تقويت انديشه هاي خالق، در 
مراکز آموزشي و پرورشي در حال برنامه ريزي و انجام آن هستند. کتاب حاضر به زعم نگارنده، به قصد 
بازشناخت واگراي پديده ي خالقیت، و بازپرداخت »آموزش ناپذيري« آن به نگارش درآمده است تا در 
تعامل با آرا و انديشه هاي مخالف و معارض خوانندگان اهل نظر، به نقد و بحث بیشتر کشانده شود. 
کتاب شامل پنج فصل با اين عنوان هاست: مرگ خالقیت در بستر تعلیم و تربیت؛ فرضیه هاي پديدآيي 
خالقیت؛ خالقیت در گستره ي روش ها؛ نقل و نقد آموزش خالقیت؛ خالقیت به روايت خالقان بزرگ.

۱۰. هويت، سالي. آغاز يادگیري علم براي کودکان: آشنایي با حواس پنج گانه. شیما فتاحي. تهران: 
ذکر، ۱۳۸۹، ۱۲۰ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: حس هاي پنج گانه، آموزش علوم، اندام هاي بدن

چکيده: مجموعه ي حاضر شامل پنج جلد کتاب درباره ي حس هاي پنج گانه )شنوايي، بینايي، چشايي، 
المسه و بويايي( است که در يک مجلد چاپ شده اند. کودکان با مطالعه و مشاهده ي تصاوير آن ياد 
مي گیرند که حس هايشان چگونه کار مي کنند. به عالوه، با استفاده از آزمايش ها و توضیحات ساده و 
روشن، تشويق مي شوند تا درباره ي کارکرد اجزاي بدنشان فکر کنند و اين ها همه زماني است که 
نخستین گام هاي علمي شان را برمي دارند. آشنايي با امواج صوتي، پرده ي گوش، صداهاي زير و بم، 
کارکرد چشم ها، عینک زدن، نابینايي، نرمي و زبري، احساس کننده ها، هشدارهاي بودار، گرفتگي بیني، 

حس چشايي، کشف مزه ها و مزه هاي جديد، ازجمله مباحث کتاب هستند.
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11. اجاقي، محمد. زندگي مصور امام خمیني: آغازگر فریاد. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني 
)س(/ مؤسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۹۱، 4۰ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: ديني

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: امام خمیني، زندگي نامه، داستان تاريخي، آموزش ديني

چکيده: در پنجمین عنوان از مجموعه ي »زندگي مصور امام خمیني« اتفاقات سال هاي 4۳- ۱۳4۰ 
هـ. ش ايران، قیام امام خمیني )ره(، ديدار دکتر علي امیني، نخست وزير محمدرضا شاه با امام )ره(، 
حمله ي مأموران به مدرسه ي فیضیه، دستگیري امام و بردن وي به زندان قصر، قیام مردم در ۱۵ خرداد 
و سرانجام تبعید امام خمیني )ره( در سال ۱۳4۳ به شکل تصويري، به همراه توضیحات مختصر و مفید 

براي کودکان و نوجوانان تهیه شده است.

12. لنگرر، جان. آموزش اندیشه ورزي در كودكان. طاهره حبیبي/ پرديس عاصمي/ سحر سلیمي/ 
کاظم شجاعي. تهران: گويش نو، ۱۳۹۱، ۱۰۱ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدى: انديشه و تفکر، مهارت هاي تفکر، پردازش مفاهیم، آموزش انديشه ورزي

چکيده: نويسنده ي اين کتاب مي کوشد روش علمي انديشیدن و انديشه ورزي درباره ي مفاهیم گوناگون 
را به کودکان به گونه اي ساده و عملي آموزش دهد و در اين کتاب دانش آموزان با مراحل پردازش تفکر 
آشنا مي شوند و مي آموزند که چگونه با کاربرد اين مراحل درباره ي يک مفهوم بینديشند و هم زمان 
نیز درباره ي يک مفهوم پرسش هاي کلیدي مطرح سازند. کتاب در چهار فصل تنظیم شده است و هر 
فصل به بررسي يکي از انواع تفکر چهارگانه اختصاص دارد. انواع تفکر عبارت اند از: تفکر سازمان يافته؛ 
تفکر تحلیلي؛ تفکر انتقادي يا سنجش گر؛ تفکر خالق. با به کارگرفتن روش هاي مطرح شده در اين 
کتاب مي توان به پردازش مفاهیم در حوزه هاي رياضیات، زبان، علوم تجربي و علوم اجتماعي پرداخت.
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 13. نیازي،  محسن/ زارعي، عباس. آموزش بر پایه ي تفکر خالق. تهران: ثامن الحجج، ۱۳۸۹، ۱۲۸ ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تربیتي
مخاطب: کارشناس، معلم، دانشجويان مراکز تربیت معلم

كلمات كليدى: پرورش خالقیت، روش تدريس، تفکر در تعلیم و تربیت، اصول يادگیري

چکيده: کتاب حاضر درباره ي تفکر و تأمل در يادگیري است و در آن سعي شده، طي ۱۱ فصل 
شیوه هاي تفکر و خالقیت در زمینه ي تدريس براي استادان دانشگاه ارائه شود. در اين کتاب به زعم 
نگارنده هدف اين بوده است که پرسش هاي احتمالي استادان مخاطب پیش بیني و مورد بحث قرار 
گیرد. تفکر در تعلیم و تربیت، نقش تفکر در تعلیم و تربیت، شیوه ي برانگیختن تفکر، فوايد تفکر تحلیلي، 

تفکر ارزشي، شیوه هاي ارزش يابي يادگیري عنوان برخي فصل هاي کتاب هستند.

14. ابراهیم زاده، هادي. آموزش جدول ضرب. تهران: هنر آبي، ۱۳۸۹، ۱6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: رياضي
مخاطب: دانش آموز

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

چکيده: درس رياضي از درس هاي پايه است و تدريس آن با روش هاي خشک و معمولي کودکان را 
دلزده و دچار مشکالت فراوان مي کند، از اين رو مؤلف اثر حاضر کوشیده است با کمک قصه، شعر و 

رنگ آمیزي، جدول ضرب و ساختن آن را گام به گام براي کودکان طراحي کند و آموزش دهد.
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 15. عباس زاده، حسین. آموزش ضرب المثل به کمک تصاوير همراه با رنگ آمیزي )جلدهای ۱ و ۲(.
مشهد: صیانت، ۱۳۹۰، دو جلد، ۲4 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: آموزش ضرب المثل، رنگ آمیزي، سرگرمي، زبان آموزي

چکيده: کتاب با هدف آموزش ضرب المثل به کودکان تدوين شده و هر يک از مجلدات شامل ۲۲ 
ضرب المثل است. در هر ضرب المثل کلمه اي جا انداخته شده تا کودک آن را با توجه به تصويری که 
در پايین هر ضرب المثل آمده است، تکمیل کند. او همچنین می تواند تصوير مربوط به ضرب المثل را 

رنگ بزند.

16. بیداريان، همتا. آموزش كامپيوتر براي كودكان. تهران: آتي نگر، ۱۳۹۰، ۲۰۸ ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: رايانه
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: آموزش رايانه )کامپیوتر(، راهنماي آموزشیي، گرافیک، اينترنت

چکيده: کتاب حاضر، دانش آموزان دبستاني را با مباني رايانه و کاربردهاي آن آشنا مي کند. کتاب در 
شش فصل با اين عنوان ها سازمان دهي شده است: کامپیوتر چیست؟؛ شروع کار با کامپیوتر؛ گرافیک ها؛ 
فايل و فولدر؛ اينترنت؛ صفحه کلید؛ نمايش هاي اساليدي. مطالب کتاب بسیار ساده و آسان هستند و 

تصويرهاي رنگي آن ها را تکمیل مي کنند.
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17. عزيزي بدرباني، ژيال. آموزش هنر و پرورش تفکر. تهران: نگاه امروز، ۱۳۹۱، ۱۰۰ ص.
قطع: رحلي

موضوع درسي: هنر/ علوم تربیتي
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدين

كلمات كليدى: آموزش هنر، پرورش تفکر، هوش هاي چندگانه، فعالیت هاي آموزشي

چکيده: برنامه ي درسي هنر در دوره ي ابتدايي بر رويکرد تربیت هنري مبتني است. دانش آموز از طريق 
درس هنر، خود، مخلوق، خلقت و خالق را بهتر مي شناسد. هنر براي پرورش و توسعه ي هوش هاي 
چندگانه، شامل هوش منطقي - رياضي، هوش کالمي، هوش موسیقايي، هوش تصويري- فضايي، 
هوش حرکتي - جسماني، هوش درون فردي، میان فردي، هوش طبیعت گرا، هوش وجودگرا، بروز 
استعدادها و عواطف، پرورش تفکر همگرا و واگرا، توانايي هاي فردي و رشد اجتماعي فرصتي به 
وجود مي آورد. نگارنده در کتاب حاضر، به منظور آموزش هنر و پرورش تفکر و هوش دانش آموزان، 

فعالیت هايي در قالب وصل کردن نقاط به هم، رنگ کردن، و... طراحي و ارائه کرده است.

18. آتش پور، سید حمید/ کاظمي، احسان. آموزش هوش هيجاني به كودكان. تهران: ابوعطا، 
۱۳۹۰، ۱۲۰ ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، والدين، مشاور، دانشجويان مراکز تربیت معلم
كلمات كليدى: هوش هیجاني، روابط با ديگران، قدرت سازگاري، مقابله با استرس

چکيده: هوش هیجاني را توانايي شناسايي، درک، کنترل و نمايش صحیح هیجانات دانسته اند. در 
واقع، هوش هیجاني قدرت سازگاري صحیح با موقعیت هاي اجتماعي است. در اين کتاب تالش شده 
است به مربیان و والدين آموزش داده شود که چگونه به صورت گام به گام و از طريق روش هايي چون 
مشاهده کردن، آموزش مقابله با استرس، قصه گويي، شعر، نمايش، موسیقي، راهبردهاي رفتاري و 

تعامالت کالسي، هوش هیجاني را در کودکان پرورش دهند.
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 19. فروتني، علي اکبر. آنچه باید از سالمت دهان و دندان بدانيد. تهران: شايان نمودار، ۱۳۹۰، ۲۲۰ ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: معلم، مربی بهداشت، والدين

كلمات كليدى: بهداشت دهان و دندان، سالمت، دندان پزشکي، آموزش علوم

چکيده: کتاب حاضر به منظور مطالعه ي مربیان بهداشت مدارس و اولیاي دانش آموزان تدوين شده 
و حاوي اطالعاتي به زبان ساده به همراه تصوير در زمینه ي اهمیت مراقبت از دندان ها، مسواک زدن، 
از اين دست  با عناويني  و جلوگیري از پوسیدگي و بیماري هاي دندان است. کتاب در ۲۹ فصل 
نگارش يافته است: تغذيه، رويش دندان ها، مسواک، نخ دندان، ارتودنسي، عصب کشي، دندان مصنوعي، 

سفیدکردن دندان، ايمپلنت، و. . .

20. اسپیدکار، محبوبه. گام به گام تا انديشه: آینه ي حواس. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، ۱۳۹۱، 6۸ ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدى: تفکر فلسفي، راهنماي آموزشیي، تفکر خالق، آموزش فلسفه براي کودکان

چکيده: کتاب »آيینه حواس« به معرفي روش هايي به منظور پرورش تفکر فلسفي درکودکان 7 تا ۹ 
ساله مي پردازد. کتاب براي مطالعه ي مربیان و اجراي روش هاي آن در ۲۵ جلسه طراحي شده است. در 
هر جلسه که قرار است کودکان تفکر منطقي را يادبگیرند، موضوع، اهداف، وسايل مورد نیاز، روش کار، 
توصیه هاي تکلمیلي و مدت زمان پیشنهادي براي اجراي طرح درج شده است. شناخت خود، پرورش 
حواس پنج گانه، مفهوم نظم، تفکر منطقي، پرورش حواس، علیت و ادراکات، موضوع برخي جلسات 

آموزش هستند.
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21. جعفري، الله. قصه هاي پیامبران: ابراهيم)ع( به دنيا آمد. تهران: افق، ۱۳۸۹، ۱6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: قرآن
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: نمرود/ ابراهیم)ع( / آزر بت تراش/ داستان قرآني

چکيده: در زمان نمرود ستمگر، کودکي به دنیا آمد به نام ابراهیم. عموي او آزر، بت تراش بود. با سنگ 
و چوب بت مي ساخت و به بت خانه مي سپرد. مردم به بت خانه مي رفتند و بت ها را مي پرستیدند. اما 
ابراهیم)ع( از کار آن ها خوشش نمي آمد و در اين فکر بود که براي مردم نادان چاره اي بینديشد. داستان 
آزر بت تراش و کودکي و نوجواني حضرت ابراهیم)ع( در اين کتاب به زبان ساده و نثر روان براي 

کودکان بازنويسي شده است.

22. جعفري، الله. قصه هاي پیامبران: ابراهيم)ع( در آتش. تهران: افق، ۱۳۸۹، ۱۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: قرآن
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: نمرود/ حضرت ابراهیم)ع( / گلستان شدن آتش/ داستان قرآني

چکيده: ناگهان آتش وحشي، رام شد. شعله هايش آرام آرام سرد شدند و آتش به دستور خدا به باغي 
سبز تبديل شد. ابراهیم، خوشحال و خندان از باغ بیرون آمد. آدم ها هاج و واج نگاهش مي کردند. نمرود 
انگشت به دهان مانده بود: يعني چه؟! در اين کتاب، کودکان با زباني ساده و روان با داستان حضرت 
ابراهیم)ع( و به آتش انداخته شدنش توسط نمرود و گلستان شدن آتش بر اين پیامبر بزرگ خدا، آشنا 

مي شوند.
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23. جعفري، الله. قصه هاي پیامبران: ابراهيم)ع( در بتخانه. تهران: افق، ۱۳۸۹، ۱۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: قرآن
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: ابراهیم)ع( / شکستن بت ها/ داستان قرآني

چکيده: حضرت ابراهیم)ع( بت ها را مي شکند و تبر را به دست بت بزرگ مي دهد. مردم از جشن 
برمي گردند و بت ها را شکسته مي بینند. مي فهمند که کار ابراهیم)ع( است. از او مي خواهند علت 
کارش را بیان کند. او در جواب مي گويد: چرا بت هايي را که هیچ کاري براي شما انجام نمي دهند، 
مي پرستید؟ بت هايي که با دستان خودتان مي تراشید. عده اي مخالف او هستند، عده اي او را ديوانه 
مي خوانند و عده اي به فکر فرو مي روند و با خود مي گويند نکند ابراهیم راست مي گويد. در اين کتاب 
به زبان داستاني و با نثري ساده و روان، کودکان با داستان بت شکني حضرت ابراهیم)ع( آشنا مي شوند. 

تصاويري متن را همراهي مي کنند.

24. جاللیان، محمدباقر. ابزار هاي معلم در ارزش یابي توصيفي و چگونگي كاربرد آن در كالس. 
مشهد: ضريح آفتاب، ۱۳۹۱، ۹۲ ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: معلم
كلمات كليدى: تربیت معلم در ايران، مالزي، آلمان، انگلستان، هند، پاکستان

چکيده: تعلیم و تربیت امري پرثمر، ولي وقت گیر و دشوار است و معلمان که نقطه ي آغاز هر تحول 
آموزشي وپرورشي هستند، بیشترين و برترين نقش را در آن برعهده دارند. در اين کتاب به بررسي 
تجارب حاصل از حدود ۱۰۰ سال طراحي و برنامه ريزي تربیت معلم به سبک جديد در ايران و تحلیل 
نقاط قوت و ضعف آن پرداخته شده است. همچنین ساختارها، برنامه ها و نوآوري هاي نظام تربیت 
معلم کشورهاي مختلف، به ويژه کشورهاي مجاور و داراي وجوه مشترک فرهنگي، و اقتصادي )ژاپن، 
مالزي، آلمان، انگلستان، هند و پاکستان( بیان شده است. اين کتاب در هشت فصل نوشته شده و داراي 

پیشنهادهايي در زمینه ي بهسازي نظام تربیت معلم در ايران است.
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25. کوالي، جوي. سالمت اجتماعي کودکان: احترام به دیگران. سعیده عاقلتر. مشهد: عروج انديشه، 
۱۳۹۰، ۱6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: آموزش کودکان، احترام، تکريم، آموزش مهارت هاي زندگي

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

احترام خود را به ديگران نشان داد، صحبت کنند.

26. بومون، امیلي. اختراعات. مهدي ضرغامیان. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۰، ۱۲4 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: دايرة المعارف، اختراعات، تاريخ علم، آموزش علوم تجربي

چکيده: دايرة المعارف حاضر شامل اطالعاتي مختصر و مفید و در عین حال ساده و آسان به همراه 
تصويرهاي رنگي درباره ي اختراعات بشر از آغاز تا عصر حاضر براي کودکان است. چگونگي اختراع 
چرخ، لوکوموتیو، دوچرخه، کشتي هاي بخار، زيردريايي، هواپیما، موشک، خط، کاغذ، تلفن، راديو، 
تلويزيون، برخي وسايل کشاورزي، سوزن، دستگاه بافندگي، اتو، ساعت، ماشین حساب، عینک و... 

از جمله مطالب کتاب حاضر هستند.
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27. فرخ مهر، حسین. ادب آداب دارد. اصفهان: نوشته، ۱۳۹۰، ۱66 ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم، والدين

كلمات كليدى: ادب، آداب معاشرت، اخالق، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: مجموعه ي پیش رو حاوي جستارهايي است در زمینه ي عناصر تشکیل دهنده ي ادب که در 
قالب موضوع هاي متفاوتي ارائه مي شوند. در تمامي اين موضوع ها به جايگاه، نقش و تأثیر آن ها در 
شکل گیري اخالق و ادب و بهبود آن اشاره مي شود. ادب آسان به دست نمي آيد. ادب حاصل دانش، 
تجربه، سخت کوشي و تمرين است. بدون پاي بندي به ادب، حیات اجتماعي قوام و دوام نمي يابد. در 
اين کتاب مخاطب با مطالبي چون: ادب در حديث ديگران، اشاره، صداقت، حرص، دروغ، نه گفتن به 
بدي ها ادب است، ارزش ها، تعصب، توقع، مسئولیت شناسي، عقل و ادب، خوش بختي و... آشنا مي شود.

28. کرمي، رمضان. ارزش یابي توصيفي: با تأکید بر راهبرد هاي فراشناختي. قم: رواق دانش، ۱۳۹۱، 
۱76 ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدى: ارزش يابي توصیفي، ياددهي - يادگیري، راهبردهاي فراشناختي، روش هاي فعال 

يادگیري، رشد شخصیت

چکيده: در »ارزش يابي توصیفي« به ابعاد شخصیتي، توانايي ها، خالقیت ها، فعالیت ها، عالقه ها، و 
نیازهاي دانش آموزان توجه خاصي مي شود، روش هاي فعال يادگیري جايگاه خود را بهتر پیدا مي کنند 
و دانش آموزان به سوي کسب تفکر واگرا و فراشناختي هدايت مي شوند. کتاب حاضر در شش فصل 
با اين عنوان ها سامان يافته است: تعريف ارزش يابي توصیفي و ماهیت آن؛ فرايند اجرايي ارزش يابي 
توصیفي؛ ارزش يابي توصیفي و رشد شخصیت )۵ تا ۱۲ سالگي(؛ خالقیت و ارزش يابي توصیفي؛ 

ارزش يابي توصیفي براساس راهبردهاي شناختي و فراشناختي؛ واژه نامه.
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29. آلمن، توني. الهام از طبیعت: از آبشش  ماهي تا تنفس زیر آبي. مجید عمیق. تهران: مدرسه، 
۱۳۸۹، ۲۸ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: دستگاه تنفس زيرآب، آبشش، يادگیري از طبیعت، آموزش علوم

چکيده: يکي از روزهاي تابستان سال ۲۰۰۰، مخترعي به نام آلن بنُدر که به غواصي هم عالقه مند بود، 
در برابر اين پرسش پسر هفت ساله اش که »چرا انسان نمي تواند بدون مخزن اکسیژن زير آب تنفس 
کند؟« به فکر فرو رفت. او تصمیم گرفت وسیله اي اختراع کند که روياي پسرش را تحقق بخشد و آن 
تولید دستگاه تنفس زير آب بود که با الهام گرفتن از آبشش هاي ماهي ساخته شد. مخاطبان در اين 

کتاب با طرز کار آبشش هاي ماهي و چگونگي ساخت دستگاه تنفس زيرآب آشنا مي شوند.

30. کلي، میج. کتاب هاي سفید: از همه بدم مي آید. نصرت مسرور. تهران: شرکت انتشارات فني 
ايران، ۱۳۹۰، ۲4 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان آموزشي، آموزش مهارت هاي زندگي، ادب، دوره ي ابتدايي

چکيده: کودکان در اين داستان با ملکه ي زنبوري آشنا مي شوند که از خدمتکارانش مي خواهد براي او 
کارهاي متفاوتي انجام بدهند. مثاًل لباس هايش را بیاورند، صبحانه اش را آماده کنند و... اما چون »لطفاً« 
نمي گويد، آن ها به دستوراتش گوش نمي دهند. بدين گونه ملکه تنها مي ماند و سرانجام تصمیم مي گیرد 

که با احترام و ادب از ديگران بخواهد کارهايي براي او انجام دهند.
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31. مک  گراو، فیلیپ سي. استراتژي هاي زندگي. مهسار مشتاق. تهران: ابوعطا، ۱۳۹۱، ۱6۸ ص.
قطع: رقعي

موضوع درسي: علوم تربیتي
مخاطب: معلم

كلمات كليدى: روان شناسي، تحول، موفقیت

چکيده: موضوع نوشتار حاضر، روان شناسي تحول و استراتژي هاي زندگي است. نويسنده در کتاب 
حاضر، موانع و داليل نپرداختن به مشکالت و در نتیجه بازنده ماندن در زندگي را توضیح داد و ده 
قانون مهم زندگي براي مقابله با مشکالت و داشتن هدف و رسیدن به نتیجه را با ارائه ي مثال ها و 
پرسش نامه هاي خودسنجي تشريح کرده است. وي در پايان کتاب، استراتژي هفت مرحله اي و مسائلي 
را مطرح کرده که هر کس با استفاده از آن ها بتواند فرمول و راهنماي زندگي خود را يافته و در زندگي 

با غلبه بر مشکالت کامیاب شود.

 32. روکا، نوريا. اشيا از چه ساخته شده اند؟. ساناز محمدپور. تهران: تیمورزاده/ طبیب، ۱۳۸۹، ۳6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: اشیا،  ساختن، آموزش علوم

چکيده: کودکان با مطالعه ي مطالب ساده و آسان اين کتاب و مشاهده ي تصويرهاي رنگي آن، با 
موادي آشنا مي شوند که در ترکیب خوردني ها، نوشیدني ها، پوشیدني ها، وسايل زندگي، وسايل مدرسه، 
خانه، پل، ماشین و... کاربرد دارند. در پايان کتاب فعالیت هايي براي کودکان و نیز راهنمايي والدين در 

راستاي مطالب کتاب درج شده اند.



31ویژه ي پایه ي سوم ابتدایی

 33. دافعي، حمید. اصول آموزش ریاضي در دوره ي ابتدایي. زنجان: دانش زنجان، ۱۳۹۱، ۲۲4 ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: رياضي
مخاطب: معلم

كلمات كليدى: راهنماي آموزشي، آموزش رياضي، حل مسئله، روش هاي تدريس

چکیده: ديدگاه هاي نوين در آموزش رياضي بر اهمیت تفکر، استدالل، کشف و درک معنادار مفاهیم 
رياضي تأکید دارند. کتاب حاضر نیز براساس ديدگاه هاي نوين در آموزش رياضي نگارش يافته و 
شامل اين مطالب است: کودکان چگونه رياضیات ياد مي گیرند؛ چگونه مي توان کودکان را به يادگیري 
در  را  آن ها  دانش آموزان،  و مشارکت  کارگروهي  از طريق  ترغیب کرد؛ چگونه مي توان  رياضیات 
رياضیات ورزيده ساخت با آشنايي با اصول و استانداردهاي »شوراي ملي معلمان رياضي« )NCTM(؛ 
کمک به رشد و توسعه ي مهارت حل مسئله در کودکان با تأکید بر مسائل پاسخ- باز، فرايند- باز و 
سؤاالت آزمون TIMS؛ نقش مواد آموزشي )مانند نرم افزارهاي رياضي، دست سازه ها، ماشین حساب 
و... ( در يادگیري بهتر رياضي. به زعم نگارنده، کتاب حاضر به عنوان منبع درسي براي درس »آموزش 
رياضي« در دوره ي ابتدايي جهت استفاده ي دانشجويان و معلمان رشته ي آموزش ابتدايي و نیز براي 

همه ي معلمان دوره ي ابتدايي که رياضي تدريس مي کنند، تهیه شده است.

34. پورقنبري قاضیاني، لیال. اصول شاداب سازي در مدارس. تهران: قاطع البرهان، ۱۳۹۱، 4۸ ص.
قطع: رقعي

موضوع درسي: تربیت بدني
مخاطب: معلم، مدير، والدين

كلمات كليدى: شاداب سازي، روان شناسي، شادي، مديريت مدرسه، برنامه هاي بهبود آموزش

چکيده: يکي از راه هايي که نگرش انسان را به زندگي حفظ مي کند. داشتن نگرشي همراه با قدرداني 
به زندگي است. در همین لحظه در هر موقعیتي که هستید، هنوز هم چیزهايي وجود دارند که بابت 
آن ها سپاس گزار باشید؛ مانند سالمت جسمي و رواني، وجود خانواده، داشتن دوستان خوب، و... اگر دائم 
به اين فکر کنید که چه قدر خوش بخت هستید و بابت آن سپاس گزار باشید، اين نگرش به کل زندگي 
شما سرايت مي کند. فهرستي از همه ي چیزهاي باارزشي که داريد، تهیه کنید. هر زمان که احساس 

افسردگي و کسالت کرديد، به آن مراجعه کنید و آن را بخوانید.
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35. حاج بابايي، مرتضي. االغ تارا كوچولو. تهران: ما و شما، ۱۳۹۰، ۱۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

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

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

برود. صبح تارا دنبال االغش مي گردد و او را پشت درختي در باغ کوچه پیدا مي کند.

36. ريچاردز، جولي. انرژي ها: انرژي آبي. سپیده ايزي. مشهد: به نشر، ۱۳۹۱، ۳۲ ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: انرژي آبي، انرژي موج، میکروتوربین، آموزش علوم تجربي

چکيده: انرژي که از آب جاري به دست مي آيد، انرژي آبي يا »هیدرو انرژي« نامیده مي شود. انرژي آبي 
توربین ها را به حرکت درمي آورد و برق تولید مي کند. جزر و مد دريا، آب هاي داغ زيرزمیني و آب هاي 
اقیانوسي منابعي هستند که در تولید انرژي آبي نقش بسیار مؤثري دارند. کودکان با مطالعه ي کتاب 
حاضر و مشاهده ي تصويرهاي رنگي به زبان ساده درباره ي انرژي آب، منابع انرژي آبي، و کاربردهاي 

آن مطالبي مي آموزند.
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37. ريچاردز، جولي. انرژي ها: انرژي بادي. سپیده ايزي. مشهد: به نشر، ۱۳۹۱، ۳۲ ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: انرژي باد، توربین هاي بادي، آموزش علوم تجربي

چکيده: انرژي باد دانه هاي گیاهان را مي پراکند، ابرها را جابه جا مي کند و در درياها موج پديد مي آورد. 
اگر اين انرژي توسط توربین هاي بادي مهار شود، مي توان براي تولید برق از آن استفاده کرد. کتاب 
انرژي باد، کاربردهاي آن، و چگونگي کار توربین هاي بادي و نیروگاه هاي بادي را به صورت مختصر 
و مفید به همراه تصويرهاي رنگي شرح مي دهد. در پايان کتاب نیز واژه نامه و فهرست راهنما درج 

شده است.

38. ريچاردز، جولي. انرژي ها: انرژي خورشيدي. سپیده ايزي. مشهد: به نشر، ۱۳۹۱، ۳۲ ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: انرژي، انرژي خورشیدي، مزرعه هاي خورشیدي، آموزش علوم تجربي

چکيده: اين کتاب داراي اطالعات مختصر و مفیدي درباره ي انرژي خورشیدي است. انرژي قابل 
برگشت، انرژي خورشید در طبیعت، مزرعه هاي خورشیدي، نیروگاه هاي خورشیدي، چگونه بهره گیري 
از انرژي خورشیدي و... از جمله مطالب است. در پايان کتاب واژه نامه و فهرست راهنما درج شده است.
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39. هارلو، رزي/ مورگان، سالي. کاوشگران جوان: انرژي و نيرو. مهدي رزاقي کاشاني. تهران: نواي 
مدرسه، ۱۳۸۸، ۳۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: انرژي، آزمايش هاي علمي، نیرو، علوم تجربي

چکيده: در کتاب حاضر، اطالعاتي پیرامون انرژي و آسیب هاي ناشي از بهره گیري نادرست از آن به 
محیط  زيست، ارائه گرديده و انجام آزمايش هايي براي درک بهتر موضوع، پیشنهاد شده است. مخاطب 
پس از مطالعه ي اين کتاب درمي يابد که انرژي چیست و چگونه مي توان با استفاده ي صحیح از آن، 

جهان پاکیزه تري داشت.

40. ريچاردز، جولي. انرژي ها: انرژي هسته اي. فاطمه ابراهیم زاده. مشهد: به نشر، ۱۳۹۱، ۳۲ ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: انرژي هسته اي، تولید برق، آموزش علوم تجربي

چکيده: انرژي هسته اي درون اتم ها ذخیره شده است. تمام آنچه که در دنیا وجود دارد، از اتم ساخته 
شده است. اتم ها آن قدر کوچک اند که با چشم ديده نمي شوند. انرژي هسته اي يا تشعشع کاربردهاي 
فراواني دارد. از جمله اين که مي توان براي تولید برق از آن استفاده کرد. اين کار در نیروگاه هاي هسته اي 
استريل کردن  اين حال کاربردهايي در  با  بسیار خطرناک است،  انرژي هسته اي  صورت مي گیرد. 
تجهیزات پزشکي، رديابي و درمان دارد. در کتاب حاضر به زبان ساده و به همراه تصويرهاي رنگي، 
مطالب مختصر و مفیدي درباره ي انرژي هسته اي، و چگونگي تولید و کاربردهاي آن براي کودکان 

درج شده است. در پايان کتاب نیز واژه نامه و فهرست راهنما آمده است.
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41. چیني فروشان، محسن. او. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۱، 44 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: خداشناسي، نشانه هاي طبیعي، آموزش کودکان

چکيده: نويسنده در اين کتاب کوشیده است از طريق اشاره به اثر باد که برگ ها را مي ريزد، آب ها را 
تکان مي دهد و ابرهاي را مي راند و نیز اثر نیروي جاذبه ي  زمین که قابل ديدن نیست، هوا که همه جا 
هست و مدام گرم و سرد مي شود، روح و جان موجودات و همچنین فکر انسان که آثارش در جهان 
ديده مي شود، به وجود خداوند اشاره کند؛ اين که چه طور ما مي توانیم به اصل چیزي پي ببريم، هرچند 

که با چشم ديده نشود. کتاب داراي جمالت کوتاه و ساده و مصور است.

42. نادري، ناصر. چهارده سبد گل: او یك فرشته بود: زندگي نامه ی حضرت فاطمه)س(. تهران: مدرسه، 
۱۳۸۹، ۳۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: تعلیم و تربیت ديني

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: زندگي نامه، حضرت فاطمه )س(، حج، آموزش ديني

چکيده: »وقتي پیامبر در مدينه بود، هر روز چند بار به خانه ي دخترش فاطمه مي آمد. يک بار که 
پیامبر به سفر رفته بود، دلش براي فاطمه و نوه هايش، حسن و حسین، خیلي تنگ شده بود. پیامبر 
هر وقت به خانه ي فاطمه مي آمد، سالم مي کرد. پیشاني دخترش را مي بوسید و بعد نوه هايش را بغل 
مي کرد...« در اين کتاب خاطرات دختر کوچکي به نام فاطمه درج شده که همراه پدر و مادرش به حج 
عمره رفته اند. او در طول تعريف خاطراتش، درباره ي والدت، زندگي، ازدواج، تولد فرزندان و درگذشت 

حضرت فاطمه )س( سخن مي گويد.
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 43. ولي زاده، ماهان. داستان هاي روان شناختي: اولين شکالت نارگيلي. تهران: بافرزندان، ۱۳۸۹، ۱6 ص.
قطع: پالتويي

موضوع درسي: علوم تربیتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: داستان آموزشي، کنترل خشونت، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: موضوع کتاب حاضر میل به خشونت است. اين میل گاهي در رفتار ظاهراً ساده اي مانند پراندن 
يک گنجشک يا کندن و نابود کردن يک شاخه ي گل ظاهر مي شود و گاهي شکل هاي خشن تري 
به خود مي گیرد؛ مثل مشت کوبیدن به دماغ يک دوست. جنس همه ي اين رفتارها يکي است و آن 
چیزي نیست جز میل به خشونت. اين میل مهار شدني است. در کتاب حاضر، گرايش به هنر و ادبیات 

به عنوان راهي براي تضعیف قدرت تخريب کننده ي »خشونت طلبي« معرفي شده است.

44. دوبونو، ادوارد. ایده ي خالق. بنفشه آشناقاسمي. تهران: ايران بان، ۱۳۸۹، ۱۸۰ ص.
قطع: رقعي

موضوع درسي: علوم تربیتي
مخاطب: معلم، کارشناس، دانشجويان مراکز تربیت معلم

كلمات كليدى: بازي و تمرين، پرورش خالقیت، برانگیختن خالقیت، ايده ي خالق

چکيده: ادوارد دوبونو، استاد پیشگام در تکنیک ايده ي خالق، در اين کتاب 6۲ بازي و تمرين متفاوت 
ارائه کرده است که در آن ها از کلماتي اتفاقي به عنوان محرک هايي براي برانگیختن خالقیت و تفکر 
موازي استفاده مي شود. کتاب بسیار ساده، عملي و سرگرم کننده است و هر فردي مي تواند به منظور 

خلق ايده هاي خارق العاده از آن استفاده کند.
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45. هويت، سالي. بيایيم یادگيري علم را شروع كنيم: این جا را نگاه كن. شیما فتاحي. تهران: 
ذکر، ۱۳۸۹، ۲4 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: حس بینايي/ چشم/ عینک/ نابینايي/ آموزش علوم

چکيده: حس بینايي به افراد کمک مي کند تا رنگ ها، شکل ها و هر چیزي را که در اطراف آن هاست، 
ببینند. کتاب حاضر شامل اطالعات، فعالیت ها و آزمايش هايي است به زبان ساده به همراه تصاوير رنگي 
که مخاطبان کم سن و سال را با حس بینايي، کارکرد چشم و بخش هاي متفاوت آن، چگونگي انتقال 
پیام از چشم به مغز، عدسي هاي داخل چشم و کارکرد آن ها، علت عینک زدن، مشکالت نابینايان، خط 
بريل و خطاي ديد آشنا مي سازد. در پايان نیز واژه نامه، نمايه و نکته هايي براي والدين و معلمان درج 

شده است.

46. يوسفي، محمدرضا. بابابرفي. مشهد: به نشر، ۱۳۸۸، ۲4 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: جّبار باغچه بان، بابابرفي، مدارس ناشنوايان، زبان آموزي، زندگي نامه

چکيده: جّبار باغچه بان، اولین مدارس مخصوص ناشنوايان را در ايران تأسیس کرد. او مردي نیکوکار 
و هنرمند بود. باغچه بان براي آموزش کودکان ناشنوا کارهاي زيادي انجام داد  ؛ از نوشتن نمايش نامه 
تا ساختن دستگاه براي آموزش جغرافي. جّبار باغچه بان در سال ۱۳4۵ در تهران درگذشت. داستان 
کتاب حاضر در راستاي زندگي، آثار، خیرخواهي ها و مرگ جبار باغچه بان، به شیوه ي داستان تخیلي 
نگاشته شده است. در اين داستان مي خوانیم، بعد از مرگ بابابرفي، پسربچه اي با گنجشک ها بازي 
مي کند و از آن ها مي خواهد که يک بابابرفي درست کنند. بعد از اين که بابابرفي درست مي شود، او 
براي گنجشک ها نان ريزه مي پاشد و گنجشک ها را اطراف خودش جمع مي کند و با پسربچه دوست 
مي شود. آدم بزرگ ها هم با پیراهن هاي مشکي مي آيند و به بابابرفي نگاه مي کنند و بعد از مدت ها خنده 
به يادشان مي آيد. شب که فرا مي رسد، همه به خواب مي روند، اما بابابرفي توي باغچه است و نمي خوابد. 

او نگهبان باغچه است.
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 47. تبريزي، نرگس. بازي با حرف و كلمه: تقويت مهارت هاي يادگیري. تهران: مبنا، ۱۳۸۹، ۸۰ ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدى: اختالالت يادگیري،  مهارت هاي يادگیري، توانايي هاي ذهني، زبان آموزي، پیشرفت 
تحصیلي

چکيده: بین ۵ تا ۱۰ درصد دانش آموزان دوره ي ابتدايي به نوعي دچار اختالالت يادگیري هستند. 
آن هايي که اختالالت شديدتري دارند، با وجود داشتن هوش کافي، قادر به يادگیري يک يا چند درس 
نیستند. آن هايي هم که داراي اختالالت خفیف تري هستند، پیشرفت تحصیلي شان کمتر از میزان 
هوش و استعدادشان است. در اين کتاب به منظور پرورش توانايي هاي ذهني کودکان، ۱۸۰ تمرين 
متنوع به صورت بازي با کلمه و حرف ارائه شده است تا مخاطبان با انجام آن ها، قدرت ابداع و خالقیت 
خود را باال ببرند. استفاده از نقاشي هاي گوناگون که رنگ کردن آن ها به عهده ي کودکان گذاشته 
شده است، درک آن ها را باالتر مي برد و موجب تشويق شان مي شود. در پايان کتاب پاسخ تمرين ها 

درج شده است.

48. ون کلیوز، جنیس. بازي كن و بياموز: طرح هاي علمي و فعالیت آسان براي بچه ها. تهران: قدياني، 
۱۳۹۱، ۲۲4 ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: عمومي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: آزمايش، آموزش علوم، طبیعت، حشرات، بدن انسان

چکيده: اين کتاب در چهار بخش نوشته شده و حاوي آزمايش هايي درباره ي فیزيک، طبیعت، حشرات 
و بدن انسان است. قبل از انجام هر آزمايش وسايل الزم و نحوه ي انجام آزمايش درج شده است. کتاب 

از طريق بازي و فعالیت هاي ساده، کودکان را با مفاهیم علوم تجربي آشنا مي سازد.
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 49. گلداسمیت، مايک. بازیافت چيست؟. هايده کروبي. تهران: شرکت انتشارات فني ايران، ۱۳۹۰، ۲4 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: بازيافت، حفظ محیط زيست، آموزش علوم تجربي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: يکي از مهم ترين کارها براي حفظ محیط زيست، »بازيافت« است. کودکان در اين کتاب با 
سه اصل طاليي حفظ محیط زيست و داليل و مراحل بازيافت آشنا مي شوند و مي آموزند چگونه با 
بازيافت شیشه، پالستیک، کاغذ، فلزات، بتن و الستیک در مصرف انرژي صرفه جويي و به حفظ منابع 

طبیعي کمک کنند.

50. میندن، سیسیلیا/ میر، جوان. حفظ محیط زيست: بازیافت در مغازه ي بابا بزرگ. هايده کروبي. 
تهران: شرکت انتشارات فني ايران، ۱۳۹۰، ۲4 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: بازيافت، داستان آموزشي، آموزش اقتصاد، مهارت هاي زندگي

چکيده: اين کتاب به منظور آشنايي کودکان با مفهوم »بازيافت« و »مصرف بهینه« نگارش يافته 
است. خرس سبز هر پنج شنبه به مغازه ي پدربزرگش مي رود و به او کمک مي کند. پدربزرگش به او 
ياد مي دهد که چگونه مي توان از وسايلي که مصرف شده اند، دوباره استفاده و يا آن ها را بازيافت کرد. 

تصويرهاي رنگي کتاب به يادگیري مطلب کمک مي کنند.
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51. شر، باربارا. بازي هاي هوش: 101 بازي آسان براي افزایش هوش. امیر جهانیان نجف آبادي/ 
حديث ايماني. اصفهان: کیاراد، ۱۳۹۰، ۲7۲ ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدين، مشاور، دانشجويان مراکز تربیت معلم
كلمات كليدى: بازي آموزشي، افزايش هوش، سرگرمي خانوادگي، علوم تربیتي

چکيده: نويسنده در اين کتاب طي پنج فصل مهارت هاي بصري - فضايي، کالمي، رياضي، حسي، 
حرکتي و میان فردي را به وسیله ي ۱۰۱ مهارت به شیوه ي بازي به کودکان آموزش مي دهد. يکي از 
ويژگي هاي کتاب اين است که عالوه بر طبقه بندي مهارت ها، هر مهارت را نیز به سه قسمت زير شش 
سال، باالي شش سال و تمامي سنین تقسیم کرده است تا آموزش دهندگان بتوانند براساس دوره هاي 
متفاوت، مهارت مورد نظر را انتخاب و در خود تقويت کنند. . مخاطبان کتاب، متخصصان روان شناسي 

کودک، والدين و مربیان هستند.

52. جیحاني، حمید. باغ قرآن. مشهد: عروج انديشه، ۱۳۹۰، ۱6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: قرآن
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: آموزش قرآن، شعر، زبان قرآني، تربیت 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 مي شوند. در پايان، سوره ي حمد و اخالص 

را مي خوانند.
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 53. دوگیبرت، فرانسوا. دايرة المعارف کوچک من: باغ وحش. رويا خوئي. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۱، ۳6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: دنیاي وحش، گربه سانان، فیل ها، میمون ها، پرندگان، زندگي حیوانات

چکيده: کتاب حاضر که از جمله کتاب هاي مرجع براي کودکان است، در بردارنده ي اطالعات مختصر 
و مفیدي به همراه نقاشي هاي جالب و دوست داشتني درباره ي حیوانات وحشي همچون شیرها، ببرها، 
میمون ها، فیل ها، اسب آبي، زرافه،  گورخر و... است. در اين کتاب به خصوصیات ظاهري، محل زندگي، 
نوع تغذيه، نوع رفتار و نوع زندگي حیوانات اشاره مي شود. در پايان کتاب برخي خصوصیات شگفت انگیز 

حیوانات درج شده است.

54. آذر، احمدرضا. بچه خوش قول و امانتدار. تهران: سرو ياسین، ۱۳۹۰، ۲4 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: خوش قولي، امانت داري

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر و مشاهده ي تصويرهاي آن، با بچه هايي آشنا مي شوند که 
سعي مي کنند به کمک مربي، افرادي امانت دار باشند و نسبت به قول هايي که مي دهند، وفادار بمانند. 
مطالب کتاب به صورت گفت وگو بین کودکان و مربي است. در اين میان مربي تالش مي کند، کودکان 
را با طرح سؤال هايي وارد بحث و گفت وگو کند. کودکان نیز راه حل هاي متفاوتي در راستاي سؤال 

مطرح شده ارائه مي دهند. گفتني است کتاب با سي دي همراه است.
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55. استیون دوآمیکو، کارمال. بچه فيل خوش تيپ. فراز پندار. تهران: شرکت انتشارات فني ايران، 
۱۳۹۱، 4۸ ص.

قطع: جیبي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان آموزشي، خوش شانسي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان در اين کتاب با فیل کوچولويي آشنا مي شوند که يک روز کالهي را که مادربزرگش 
به او هديه کرده است، روي سرش مي گذارد و به مدرسه مي رود. بچه فیل ها او را مسخره مي کنند، 
اما کاله فیل کوچولو باعث نجات او و دوستش مي شود. موضوع اين داستان آموزشی نقش شانس و 

بخت در زندگی است.

56. سالم، سودابه. بخوان با من، بساز با من )1 و 2(. تهران: سوره مهر، ۱۳۸۹، ۱۱۸ ص.
قطع: بیاضی

موضوع درسي: هنر
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدى: آموزش موسیقي، هنر براي کودکان، هوش موسیقايي

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

کودکان ضروري است.
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 57. اکسالد، کريس. چراهاي شگفت  انگیز: بدن انسان: پاسخ به کنجکاوي هاي کودکان و نوجوانان.
امیر صالحي طالقاني. تهران: نحل، ۱۳۹۱، ۳۲ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: بدن انسان، پرسش و پاسخ، آموزش علوم تجربي

انسان جواب  با بدن  ارتباط  از سؤاالت کودکان و نوجوانان در  به برخي  در کتاب حاضر  چکيده: 
داده مي شود؛ سؤاالتي درباره ي ضخامت پوست، مواد تشکیل دهنده ي ناخن، مواد تشکیل دهنده ي 
استخوان ها، چگونگي کار ماهیچه ها، چگونگي ورود هوا به شش ها، علت تپش قلب، چگونگي تولید 

موج در مغز و. . .

58. واندويل، اگنس/ النسینا، میشل. دايرة المعارف کوچک من درباره ي: بدن من. رويا خوئي. تهران: 
محراب قلم، ۱۳۹۰، ۳6 ص.

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

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: اعضاي بدن، دستگاه هاي بدن، تغییرات بدن، آموزش علوم تجربي

چکيده: دايرة المعارف حاضر به منظور آشنايي کودکان با بدن انسان و تفاوت هاي بدني دختران و 
پسران، نقش پوست و مو، ماهیچه و استخوان، و ريه و قلب، فعالیت مغز و کنترل اعضاي بدن، نقش 
اعضاي بدن، فوايد تغذيه و خواب، حالت هاي متفاوت بدن، مراقبت از بدن به روش هاي گوناگون، علل 

برخي دردها، بزرگ شدن و تغییرات بدن، و... به زبان ساده و با تصويرهاي رنگي نگارش يافته است.
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59. مور مالینوس، جنیفر. برنده شدن همه چيز نيست!. الناز محمد پور. تهران: تیمورزاده/ طبیب، 
۱۳۸۹، ۳6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: مسابقه، روحیه ي ورزشکاري،  مهارت هاي زندگي

چکيده: مخاطبان با مطالعه ي اين کتاب درمي يابند که داشتن روحیه ي پهلواني و جوانمردي در 
مسابقه ها، بهتر از اين است که آن ها دست به هرکاري برنند تا مگر برنده شوند. چرا که زيرپا گذاشتن 
قوانین بازي مي تواند صدماتي را براي بازيکنان به ارمغان بیاورد که گاهي ممکن است جبران ناشدني 
باشد. در داستان اين کتاب، دو تیم در مسابقه ي هاکي شرکت کرده اند و هر تیم تالش مي کند که برنده 
شود و جام قهرماني را به مدرسه خود ببرد. آن ها فکر مي کنند که مهم ترين وظیفه شان برنده شدن 
است. بنابراين فراموش مي کنند که با رعايت قوانین، عادالنه و جوانمردانه بازي کنند تا آن که يک 
بازيکن صدمه مي بیند. در پايان کتاب، فعالیت هايي براي مخاطبان در نظر گرفته شده است؛ هم چون 

درست کردن يک پوستر تبلیغاتي و مدال، و طراحي يک بازي.

60. پوروهاب، محمود. قصه هاي ايراني: بره اي كه فرار كرد. مشهد: عروج انديشه، ۱۳۸۸، ۱۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: سیاست نامه، بازنويسي، موسي)ع(، زبان آموزي

از  شده  بازنويسي  داستان  دو  شامل  ايراني  قصه هاي  مجموعه ي  از  عنوان  هجدهمین  چکيده: 
»سیاست نامه« به زبان ساده و روان و به همراه تصاوير رنگي براي کودکان است. »بره اي که فرار 
کرد« و »نانواي حیله گر پادشاه« عنوان هاي قصه هاي اين کتاب هستند. در داستان بره اي که فرار کرد، 
مخاطبان با مهرباني و وظیفه شناسي حضرت موسي)ع( آشنا مي شوند. موسي بره اي را نجات مي دهد و 
نزد مادرش مي آورد و خداوند به خاطر اين موضوع از او خوشنود مي شود و به پیامبري انتخابش مي کند.
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 61. کوالي، جوي. سالمت جسمي کودکان: بگو نه. سعیده عاقلتر. مشهد: عروج انديشه، ۱۳۹۰، ۱6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: مواد مخدر، قاطعیت، آموزش کودکان، آموزش زبان انگلیسي

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

را پیشنهاد کرد، با قاطعیت رد کنند. در پايان کتاب لغات انگلیسي معنا شده است.

62. هويت، سالي. حواس پنج گانه: بو كن!. فیروزه معراج. تهران: پیدايش، ۱۳۸۸، ۲4 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: حس بويايي، انواع بوها، بیني انسان، علوم تجربي

چکيده: وقتي نفس عمیقي مي کشید، بويي که در هوا هست، وارد حفره هايي در بیني مي شود که 
سوراخ هاي بیني نام دارند. موهاي ريز داخل بیني، بو را حس مي کنند و پیامي به مغز مي فرستند. مغز 
به شما مي گويد، چه چیزي را بويیده ايد. کودکان در اين کتاب با استفاده از توضیحات ساده با حس 
بويايي، انواع بوها همچون بوي غذاها، بوي دود، بوي گل ها، بوهاي بد، بوهاي داخل و خارج خانه، و 
حس بويايي حیوانات آشنا مي شوند و تمرين هايي به منظور درک بهتر موضوع انجام مي دهند. در پايان 

کتاب، واژه نامه و نکاتي درباره ي موضوع مذکور براي والدين و معلم ها درج شده است.
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63. هويت، سالي. بیايیم يادگیري علم را شروع کنیم: به این صدا گوش كن. شیما فتاحي. تهران: 
ذکر، ۱۳۸۹، ۲4 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: حس شنوايي، گوش، امواج صوتي، آموزش علوم، ناشنوايي

چکيده: مخاطبان با مطالعه ي اين کتاب و مشاهده ي تصويرهاي رنگي و انجام فعالیت ها و آزمايش هاي 
آن، درباره ي حس شنوايي، کارکرد گوش و بخش هاي متفاوت آن، تولید امواج صوتي، صداهاي بلند 
و آهسته، و دور و نزديک، صداهاي بم و زير و وضعیت ناشنواها اطالعاتي به دست مي آورند. در پايان 

کتاب واژه نامه، نمايه و نکاتي براي والدين و معلم ها درج شده است.

64. بروزوويچ، ريچارد. به خجالت بگو خدانگه دار: کتاب تمريني براي کمک به کودکان، در غلبه بر 
کمرويي. لیال شريفي. تهران: انديشه معاصر، ۱۳۹۱، ۱۳6 ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، والدين
 كلمات كليدى: خجالت کودکان، آموزش و تمرين، ارتباط چشمي، زبان بدن، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: اين کتاب بیش از 4۰ فعالیت شاد را که بچه ها و والدين مي توانند با هم در ايجاد اطمینان 
و اعتماد به نفس انجام دهند، معرفي مي کند. اولین فعالیت کتاب به والدين کمک مي کند، به منظور 
تشويق فرزندشان براي غلبه بر کم رويي خود يک نظام پاداشي در نظر بگیرند. همه ي اين فعالیت ها 
توسط روان شناسان کودک طراحي شده اند و به کودکان در کسب اعتماد به نفس بیشتر و تعامل 
راحت تر کمک مي کنند. برخي از مطالب کتاب عبارت اند از: شجاع بودن؛ استفاده از موسیقي براي تغییر 
خلق؛ ايجاد ارتباط چشمي؛ زبان بدن؛ سپاس گزاري؛ تمسخر خوشايند نیست، توجه به دوستي هاي 

اطرافیان.
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65. روني، آن. آموزش ICT براي کودکان: به  كارگيري فرمان ها. محمود مزيناني. تهران: پیدايش، 
۱۳۸۹، ۲۸ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: رايانه

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: به کارگیري فرمان ها، کنترل ماشین ها، کار با رايانه

چکيده: ما دستگاه ها را به روش هاي متفاوت کنترل مي کنیم. بعضي از وسايل، کلید يا دکمه دارند. 
بعضي ديگر با شماره گیر کار مي کنند. بعضي هم دستگاه کنترل از راه دور دارند. با دستگاه کنترل از 
راه دور شما مي توانید بدون اين که به وسیله دست بزنید، آن را کنترل کنید. در اين کتاب، کودکان با 
مشاهده ي تصويرها و انجام تمرين ها، ياد مي گیرند که چگونه وسايل و ماشین ها با فرمان ها کنترل 
مي شوند و مي آموزند که با فشار دادن دکمه ها و زدن کلید ها مي توان باعث انجام کارهاي خاصي شد. 

در اين مجموعه کتاب ها، مخاطبان به زبان ساده، با مفاهیم رايانه اي آشنا مي شوند.

66. آموزش و پرورش اياالت متحده آمريکا. به كودك خود كمك كنيم تاریخ بياموزد. موسسه خط 
ممتد انديشه. تهران: همشهري، ۱۳۹۱، ۸۲ ص.

قطع: پالتويي
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

مخاطب: معلم، والدين
كلمات كليدى: آموزش تاريخ، اصول علم تاريخ، منابع تاريخ، منابع اينترنتي تاريخ

چکيده: بخش عمده ي اين کتاب به شرح فعالیت هايي مي پردازد که مي توانید از آن ها براي تقويت 
دانسته هاي تاريخي کودک بهره بگیريد و کاري کنید که نقطه نظر مثبتي درباره ي تاريخ پیدا کند. 
همچنین کتاب حاوي اطالعاتي درباره ي اصول اولیه ي علم تاريخ، پیشنهادهايي کاربردي درباره ي 
چگونگي ياد دادن تاريخ به کودکان، فهرستي از منابع، مانند منابع اطالعاتي دولتي در زمینه ي تاريخ، 
پايگاه هاي اينترنتي مفید و کتاب هايي براي مطالعه ي والدين، معلمان و کودکان است. آموزش هاي 

کتاب کوتاه، بامزه و جالب اند و به سادگي و با لوازم موجود در خانه قابل اجرا هستند.
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67. آموزش و پرورش اياالت متحده آمريکا. به كودك خود كمك كنيم ریاضيات بياموزد. موسسه 
خط ممتد انديشه. تهران: همشهري، ۱۳۹۱، ۸۲ ص.

قطع: پالتويي
موضوع درسي: رياضي
مخاطب: معلم، والدين

كلمات كليدى: آموزش رياضیات، راهنماي آموزشیي، مهارت هاي رياضي، سرگرمي و يادگیري

چکيده: کتاب حاضر شامل راهکارها و فعالیت هايي است که کمک مي کنند تا کودکان رويکردي مثبت 
به رياضي داشته باشند و مهارت هاي رياضي خود را باال ببرند. کتاب براي مطالعه ي والدين نوشته شده 
و راهکارهاي آن به سادگي و با لوازم موجود در خانه يا در محیط زندگي، قابل اجرا هستند. از آنجا که 
در اين فعالیت ها مفاهیم رياضي خاصي به کار برده شده اند، واژه نامه اي نیز به آخر کتاب افزوده شده 
است. شعر و آواز خواندن، شکار اعداد، شکل دادن، مرتب کردن، بازي با روزنامه، تقسیم زمان، تقارن 

ساده عنوان هاي برخي از فعالیت هاي کتاب هستند.

68. آموزش و پرورش اياالت متحده آمريکا. به كودك خود كمك كنيم شهروند مسئوليت پذیر 
باشد. موسسه خط ممتد انديشه. تهران: همشهري، ۱۳۹۱، ۸۲ ص.

قطع: پالتويي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، والدين
كلمات كليدى: مهارت ها، رشد شخصیت، کودک، راهکارها

چکيده: درست همان طور که الزم است کودکان براي يادگیري بستن بندکفش هايشان، خواندن و 
نوشتن، حل مسائل رياضي و دانستن مفاهیم علمي و وقايع تاريخي آموزش ببینند. بايد آن ها را براي 
شکل گیري ارزش هاي اخالقي هم راهنمايي کرد؛ ارزش هايي که درخانواده ي آن ها و جامعه اي که 
در آن زندگي مي کنند، ارزشمند تلقي مي شوند. کتاب حاضر شامل اطالعاتي درباره ي بعضي ارزش ها 
همچون همدردي، صداقت، انصاف، قضاوت درست، احترام به ديگران و... . و برخي مهارت ها همچون 
راست گويي، تصمیم گیري، کمک کردن، تحمل وصبر و... . است که بزرگ ترها با انجام دادن آن ها به 
رشد شخصیت کودک کمک مي کنند. آموزش هاي کتاب کوتاه اند، با متني ساده و روان بیان شده اند و 

با لوازم موجود در خانه قابل اجرا هستند.
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69. آموزش و پرورش اياالت متحده آمريکا. به كودك خود كمك كنيم علم بياموزد. موسسه خط 
ممتد انديشه. تهران: همشهري، ۱۳۹۱، ۸۲ ص.

قطع: پالتويي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: معلم، والدين
كلمات كليدى: آموزش علوم تجربي، راهنماي آموزشي، کسب مهارت علمي، استانداردهاي آموزش

چکيده: کتاب حاضر بخشي از يک کوشش برنامه ريزي شده در جهت ارائه ي جديدترين يافته هاي 
پژوهشي و اطالعات کاربردي به پدران و مادران است که به منظور کمک به آموزش کودکان در 
خانه، مدرسه و جامعه طراحي شده اند. اين موضوع اهمیت فرايندهاي پرسشگري و شرکت در کسب 
دستاوردهاي علمي را نشان مي دهد که در »استانداردهاي ملي آموزش علوم« کشورهاي پیشرفته 
توصیف شده اند. اين کتاب حاوي مجموعه اي از فعالیت هاي علمي در خانه براي کودکان است. در 
فعالیت هاي مذکور از اشیايي استفاده مي شود که در هر خانه اي پیدا مي شوند. به اين ترتیب کودک 
در زندگي روزمره آموزش را تجربه کند. در مجموع فعالیت ها به شکلي طراحي شده اند که والدين و 

کودکان ضمن آزمايش و تقويت مهارت هاي علمي، اوقات خوشي را با هم بگذرانند.

70. پوروهاب، محمود. قصه هاي ايراني: بهترین هدیه. مشهد: عروج انديشه، ۱۳۸۸، ۱۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: داستان، سنايي غزنوي، آموزش زبان فارسي

چکيده: پنجمین عنوان از مجموعه ي »قصه هاي ايراني« شامل دو داستان بازنويسي شده از حکايت ها 
و قصه هاي سنايي غزنوي، شاعر و عارف قرن پنجم هجري است. »بهترين هديه« و »داستان 
باورنکردني« عنوان هاي اين دو داستان هستند. در داستان بهترين هديه، مردي به نام قیس، گرچه 
بسیار فقیر است، ولي دلش مي خواهد هم چون ديگران هديه اي به پیامبر بدهد تا او بین مردم تقسیم 
کند. او که چیز باارزشي ندارد، يک کیسه خرماي خشک به پیامبر مي بخشد و پیامبر به همه اعالم 
مي کند که از طرف خداوند وحي رسیده که هديه ي قیس، بهترين هديه است؛ چرا که او تمام دارايي اش 

را به پیامبر بخشیده است.
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71. هنرمند، میترا. بیاين با هم بازي کنیم: شطرنج )جلدهای ۱ و ۲(. تهران: فرزين، ۱۳۹۱، دو جلد، 
۲۰ ص. 

قطع: رحلي
موضوع درسي: تربیت بدني

مخاطب: دانش آموز
 كلمات كليدى: آموزش شطرنج، سرگرمي کودکان، موسیقي و نقاشي، پرورش خالقیت، تثبیت يادگیري

چکيده: امروزه سن شروع يادگیري شطرنج پايین  تر آمده است. براي آموزش آن به خردساالن بايد 
روش هايي مورد استفاده قرار گیرند که با سن کودک تناسب داشته و با بازي و شادي همراه باشند. 
در جلد اول از مجموعه »بیاين با هم بازي کنیم«، نويسنده کوشیده است کودکان را با زباني کودکانه 
همراه با موسیقي و نقاشي، با اين ورزش آشنا سازد. کتاب يک لوح فشرده هم دارد که متن را به صورت 
موزيکال ارائه می دهد. در جلد دوم نیز به ارائه ي تمرين هاي ساده ي شطرنج، همراه با نقاشي هاي 
خالقانه ي کودک براي تثبیت يادگیري و گسترش وسعت ديد آن ها پرداخته است. همچنین در اين 
جلد نام مهره ها، شکل مهره ها، تعداد مهره ها، نام خانه هاي شطرنج، چیدن مهره ها و حرکت مهره ها 

آموزش داده مي شود.

72. مجدفر، مرتضي. بيد پا در كالس درس: بازي ها،  فعالیت ها و پژوهش هاي خالقیت محور بر مبناي 
تمثیل ها و افسانه هاي کلیه و دمنه براي توسعه ي سواد خواندن در میان دانش آموزان دبستاني. تهران: امرود، 

۱۳۹۰، ۱۱۲ ص.
قطع: رقعي

موضوع درسي: علوم تربیتي
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدين

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

چکيده: سومین عنوان از مجموعه ي »توسعه ي سواد خواندن در میان دانش آموزان دبستاني«، شامل 
بازي ها، فعالیت ها و پرورش هاي خالقیت محور بر مبناي تمثیل ها و افسانه هاي »کلیله و دمنه« است. 
به زعم نگارنده، هدف از تدوين اين مجموعه توسعه ي سواد خواندن بین دانش آموزان دوره ي ابتدايي 
و تقويت مطالعه ي کتاب هاي غیردرسي از راه آشنا کردن فراگیرندگان با نمونه هاي برجسته ي فولکلور، 
فرهنگ و ادبیات تمامي ملل جهان است. در کتاب از خوانندگان انتظار مي رود پس از مطالعه ي هر 
داستان، اتفاقات، رويدادها و حوادث آن ها را دسته بندي کنند و به پرسش هاي خواسته شده پاسخ گويند. 
هم چنین پیوستگي بین رويدادها و حوادث داستان را بازنمايي کنند و کلماتي را که براي نخستین بار 
در متن با آن ها روبه رو شده اند، مشخص سازند و معناي آن ها را با کلمات ديگري که مي شناسند، 

نشان دهند.
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73. کاويتسل، جوواني. پرستار. ملیحه اسماعیلي. تهران: تیمورزاده/ طبیب، ۱۳۸۹، ۱۰ ص.
قطع: فانتزي

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: پرستاري/ کمک هاي اولیه/ آموزش علوم

چکيده: در اين کتاب که به شکل آدمک پرستاري تهیه شده است، مخاطبان مي توانند با ورق زدن 
و مطالعه ي آن و مشاهده ي تصويرهايش، با ابزار کار پرستار، لباس مخصوص او، کار پرستاران در 

بیمارستان، پرونده ي بیمار، پرستار مدرسه، مراقبت اورژانس و... آشنا شوند.

 74. برنشتاين، استین و جن. خانواده ي خرس ها: پرستار بچه. سعید خاکسار. تهران: موزون، ۱۳۹۰، ۳۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

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

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

عالقه مند مي شوند و او را بر هر پرستار ديگري ترجیح مي دهند.
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75. هیئت تحريريه. دايرة المعارف علمي تصويري کودکان: پرندگان: آشنايي با پرندگان همراه با 
تصاويري جذاب. قم: براق/ جامعه القرآن الکريم، ۱۳۹۰، ۱6 ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: زندگي پرندگان، تولیدمثل

چکيده: کودکان پنج تا هشت ساله با مطالعه ي اين کتاب با نام فارسي و انگلیسي و نیز شکل ظاهري، 
محل زندگي، نوع تغذيه، تولیدمثل و برخي توانايي هاي ويژه ي ۱4 نوع پرنده آشنا مي شوند. کودکان از 

ديدن تصوير رنگي پرندگان لذت خواهند برد.

پرنده ها، زنبور ها و خانواده ي خرس ها. سعید  استین و جن. خانواده ي خرس ها:  برنشتاين،   .76
خاکسار. تهران: موزون، ۱۳۹۰، ۳۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان آموزشي، بچه دار شدن، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان

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

مي آيند و خواهر خرسي سعي مي کند موضوع را دريابد.
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77. گالور، ديويد. كاوشگران جوان: پرواز و شناوري: دانستني ها و آزمايش هايي درباره ي علوم. مهدي 
رزاقي کاشاني. تهران: نواي مدرسه، ۱۳۸۸، ۳۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: آب و هوا، تبخیر، نیروي باد، شناوري، علوم تجربي

چکيده: گاليدرها و کايت ها جايي به پرواز درمي آيند که هوا جريان داشته باشد، اما هواپیماهاي 
موتوردار، با موتور خود به هرجا که خلبان بخواهد مي روند و تا پايان يافتن سوختشان حرکت مي کنند. 
مخاطبان در اين کتاب ضمن آشنايي با ويژگي هاي آب وهوا درمي يابند که چگونه از اين ويژگي ها 
مي توان براي پرواز با هواپیما، قايق راني، تولید الکتريسیته و... بهره برد. انجام آزمايش هايي که در کتاب 
پیشنهاد شده اند، به درک مفاهیم کتاب کمک خواهد کرد. هوا و آب، نیروي باد، دنیاي آب، شناوري و 

نیروي آب از مباحث کتاب هستند. در پايان کتاب نمايه نیز آمده است.

78. کرفت، آنا. پرورش خالقيت در كودكي. مهدي نوراني. اهواز: رسش، ۱۳۸۸، ۳۰4 ص.
قطع: رقعي

موضوع درسي: علوم تربیتي
مخاطب: معلم

كلمات كليدى: خالقیت خرد، انديشه و تفکر خالق، آموزش خالقیت

چکيده: »خالقیت خرد« تنها يک برنامه ي آموزشي نیست، بلکه توانايي مسیريابي در زندگي، انجام 
عمل و ارزيابي موارد مؤثر و کامکارانه است. تمامي کودکان توانايي »خالقیت خرد« را دارا هستند و 
تمامي آموزگاران بايد بتوانند به گونه اي تدريس کنند که تجارب يادگیري پر معنا و مهمي را که از 
ظرفیت خالقیت خرد برخوردارند، در اختیار کودکان قرار دهند. در کتاب حاضر، طي سه بخش و ۱۲ 
فصل مسئله ي خالقیت و گسترش دامنه ي آن بررسي و تبیین مي شود. برنامه ي آموزشي دوره ي 
مهدکودک و دبستان، کاوش و ارزيابي خالقیت خرد و به کارگیري خالقیت خرد در آموزش دوره ي 

ابتدايي، ازجمله مباحث بخش هاي اين کتاب هستند.
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79. مک گرگور، سینتیا. پرورش كودك خالق از راه فعالیت هاي فکري، بازي  و به کارگیري  استعدادهاي 
ذهن هاي جوان. فرح اژدري/ الهه رضوي. تهران: قطره، ۱۳۸۹، ۱۲۰ ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، والدين
كلمات كليدى: پرورش خالقیت، بازي و سرگرمي، آموزش کودکان

چکيده: نیروي خالقیت نیز درست مثل ماهیچه هاي بدن به ورزش، تمرين و تقويت نیاز دارد. براي 
پرورش اندام و ماهیچه ها هیچ راهي به جز پرداختن به فعالیت هاي سخت جسماني که گاه طاقت فرسا 
و ناخوشايند است، وجود ندارد. اما پرورش »ماهیچه هاي خالقیت« نه تنها به فعالیت هاي توان فرسا 
نیاز ندارد، بلکه بسیار لذت بخش و نشاط آور نیز هست. نويسنده در اين کتاب با برانگیختن نیروي تفکر 
و گسترش استعداد نويسندگي، از طريق ارائه ي ده ها بازي و سرگرمي به مخاطبان کمک مي کند تا 

خالقیت خود را باال ببرند.

80. آرمسترانگ، تامس. پرورش نبوغ در كودكان و دانش آموزان. تهران: آموزش هاي بنیادي، 
۱۳۹۱، 76 ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: معلم
كلمات كليدى: آموختن، روان شناسي، خالقیت در کودکان، انگیزش در کودکان، سبک هاي شناختي.

چکيده: نبوغ در تمام فرهنگ ها از تاريخچه اي بسیار غني برخوردار است. هر کس با نبوغ خاص 
خودش به دنیا مي آيد و از آن به صورت هاي متفاوت بهره مي برد. کتاب حاضر توسط پروفسور توماس 
آرمسترانگ، استاد دانشگاه و آموزگاري متفاوت تدوين شده است. او برخي از شايع ترين روش هاي 
موجود در نظام هاي آموزشي را بررسي کرده و تحقیقات علمي را با زباني ساده، به صورت يکپارچه  در 
قالب يک موضوع، به کتابي منسجم تبديل کرده است. او تنها به طراح مسئله نپرداخته، بلکه با ارائه ي 

راه حل هايي عملي، کوشیده است موضوع را عمیق تر بررسي کند.
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81. کوالي، جوي. سالمت رواني کودکان: پسري پشت پنجره. سعیده عاقلتر. مشهد: عروج انديشه، 
۱۳۹۰، ۱6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: عواطف، مثبت نگري، آموزش مهارت هاي زندگي

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

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

82. محمدپور، مهرداد. پليس مهربون. تهران: برف، ۱۳۸۹، ۱۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: شعر، پلیس

چکيده: کودکان با مطالعه ي شعرهاي اين کتاب و مشاهده ي تصويرهاي رنگي آن درمي يابند که 
پلیس انساني است بسیار مهربان که سعي دارد با اجراي قانون و نظم در خیابان به مردم کمک کند. 
وقتي که کودکان گم شوند، پلیس به آن ها کمک مي کند که نزد پدر و مادرشان برگردند. پلیس 

هم چنین کساني را که هنگام رانندگي خالف مي کنند، جريمه مي کند.
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83. سهیلي پور، محمد. سودوکوي قرآني: پنجره اي به روشني: گامي نو در جهت حفظ و شناخت قرآن براي 
دبستاني ها )جلدهای ۱ تا ۵(. اصفهان: نوشته، ۱۳۹۱، پنج جلد، ۵6۰ ص. 

قطع: جیبي
موضوع درسي: قرآن

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: جدول سودوکو، آموزش قرآن، سرگرمي

چکيده: هر جلد از پنج مجلد کتاب، حاوي ۸۰ جدول سودوکوي قرآني به منظور آموزشي برخي 
پیام های کوتاه قرآني به کودکان است. به زعم نگارنده، با اين روش، کودکان هم با آيات قرآني آشنا 
مي شوند، هم قدرت تفکر منطقي پیدا مي کنند، و هم به يک سرگرمي علمي مي پردازند. »سودوکو« 
امروزه يکي از سرگرمي هاي رايج در کشورهاي گوناگون جهان به شمار مي آيد. نوع متداول آن يک 
جدول مربعي ۹ × ۹ است، که براي جدول های ويژه کودکان از خانه های کمتری استفاده می شود. 
چنا ن که مؤلف اين کتاب از جدول های 4× 4 بهره گرفته است. نويسنده جمالتی را از قرآن برگزيده 
است که ضمن آن که مستقاًل معنای کاملی دارند، منحصر به چهار کلمه هستند و کودک بايد اين چهار 
کلمه را در خانه های جدول به نحو مناسب قرار دهد. برای آشنايی کودک، معنی فارسی جمالت نیز 

در زير هر جمله آورده شده است.

 84. کوالي، جوي. سالمت جسمي کودکان: پوست من. سعیده عاقلتر. مشهد: عروج انديشه، ۱۳۹۰، ۱6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

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

چکيده: کودکان در اين کتاب به کمک جمالت کوتاه و ساده به زبان فارسي و انگلیسي با ارزش 
و اهمیت پوست آشنا مي شوند. آن ها درمي يابند که براي سالم ماندن پوست خود بايد آن را بشويند، 
لباس هاي تمیز بپوشند، غذاهاي سالم و آب زياد بخورند و اگر مشکلي براي پوستشان پیش آمد، نزد 

پزشک بروند. در پايان کتاب کلمات انگلیسي معني شده اند.
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85. سیدناصري، فهیمه. پيچ در پيچ: مازهاي آموزشي جهت تقويت هوش )جلدهای ۳ و 4(. تهران: ذکر، 
۱۳۸۹، دو جلد، 4۸ ص. 

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: ماز، معماهاي آموزشي، علوم تربیتي، تقويت هوش، دقت و تمرکز

چکيده: کتاب حاضر به منظور تقويت هوش، تمرکز، دقت و تإمل و نیز تقويت ادراک بصري و تقويت 
هماهنگي چشم و دست کودکان فراهم آمده و شامل هزارتوها و مازهاي گوناگون است. کودکان 
ضمن فعايت های سرگرم کننده، با انجام اين تمرين ها مهارت هاي زباني و رياضي کسب کنند و با انواع 
حیوانات، خوراک آن ها و نیز با آدم فضايي، بشقاب پرنده و... آشنا مي شوند. تقويت ادراک بصري، تقويت 

هماهنگي چشم و دست، تقويت دقت و تمرکز، تفکر و تأمل از اهداف اين کتاب است.

86. رامشیني، فرشته. داستان هاي پروين اعتصامي: پيرمرد فقير. تهران: آبشن، ۱۳۹۰، ۱۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: داستان آموزنده، پروين اعتصامي، صفات خداوند، ادبیات کودکان

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

و ثروتمند مي شود. بدين ترتیب به عظمت و بزرگواري خداوند پي مي برد.
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87. معیني، مهدي. تا كاغذ داري، همه چيز داري!. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
۱۳۸۸، ۵۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: هنر
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: کاردستي با کاغذ، آموزش هنر

چکيده: کودکان با مشاهده ي تصويرهاي اين کتاب مي توانند به کمک کاغذ کاردستي هايي به شکل 
سیب، گالبي، روباه، ماهي، کشتي، درخت، چراغ مطالعه، گل، پرنده، پروانه، گلدان، هندوانه، مسجد 

و... بسازند.

 88. روني، آن. آموزش ICT براي کودکان: تایپ كردن. محمود مزيناني. تهران: پیدايش، ۱۳۸۹، ۲۸ ص.
قطع: رحلي

موضوع درسي: رايانه
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: تايپ با رايانه، بانک کلمه، نگارش متن

چکيده: ما براي دادن اطالعات به ديگران، از کلمه هاي چاپ شده استفاده مي کنیم. رايانه به ما کمک 
مي کند تا نوشته ي تمیزتري تهیه کنیم. با رايانه مي توان بدون آن که نوشته کثیف شود، تغییراتي در آن 
به وجود آورد. در اين کتاب به زبان ساده و با انجام تمرين ها و فعالیت هاي گوناگون، کودکان مهارت هاي 
الزم را براي تهیه ي يک متن با استفاده از رايانه فرا مي گیرند. آن ها مي آموزند که چگونه يک متن را 

تايپ، مرتب و چاپ کنند و براي بهتر شدن کارشان راه هاي جالبي بیابند.
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89. گروه نويسندگان. تپلي باسواد مي شود. هستي سعادت. تهران: شرکت انتشارات فني ايران، 
۱۳۹۱، ۱6 ص.

قطع: بیاضي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان آموزشي، سوادآموزي، کتاب خواندن، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان در اين کتاب با خرس کوچکي به نام تپلي آشنا مي شوند که دلش مي خواهد چیزهاي 
زيادي بخواند. او منتظر نمي ماند و خواندن را از سر صبحانه شروع مي کند. ابتدا نوشته ي روي پاکت 
شیر و بعد نوشته ي روي مارک بلوزش را مي خواند. او در خیابان مي تواند تابلوي راهنمايي ورانندگي و 
سپس نوشته ي روي کتابخانه را بخواند. بعد با مادرش باهم به کتابخانه مي روند و مي بینند که در آنجا 
همه مشغول خواندن هستند. او و مادرش هم کتابي را انتخاب مي  کنند که درباره ي ببرهاست. آن را 

مي خوانند و بعد کتاب موردعالقه ي تپلي را که درباره ي هواپیماهاست، مطالعه مي کنند.

90. گروه نويسندگان. تپلي عصباني مي شود. هستي سعادت. تهران: شرکت انتشارات فني ايران، 
۱۳۹۱، ۱6 ص.

قطع: بیاضي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان، خرس ها، خشم

چکيده: کودکان در اين کتاب با خرس کوچکي به نام تپلي آشنا مي شوند که گاهي وقت ها از دست 
برادر کوچکترش کپلي، گاهي هم از دست خودش، وقتي که نمي تواند کارهايش را درست انجام بدهد، 
عصباني مي شود. آن وقت ممکن است برادرش را کتک بزند، داد بکشد، گريه کند، حرف هاي بد بزند، 
يا اينکه چیزي را بشکند. اما مادرش به او مي آموزد که بکوشد موقع عصباني شدن تا ۱۰ بشمارد، يا 
اينکه بیرون برود و با توپش بازي کند و... . تا اينکه در مهدکودک، دوست تپلي- قلقلي- کامیوني را 
که تپلي دوست دارد، برمي دارد. تپلي عصباني مي شود اما سعي مي کند، راهکارهايي را که مادرش به او 

آموخته است به خاطر بیاورد و به کمک معلم مشکل را حل کند.
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 91. گروه نويسندگان. تپلي و تولد كپلي. هستي سعادت. تهران: شرکت انتشارات فني ايران، ۱۳۹۱، ۱6 ص.
قطع: بیاضي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: داستان آموزشي، تولد نوزاد، تربیت کودکان، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در اين کتاب کودکان با خرس کوچکي به نام تپلي و دوستش فینگیلي آشنا مي شوند. مادر 
فینگیلي بچه اي در شکم دارد و قرار است آن را به دنیا بیاورد. فینگیلي منتظر ديدن بچه است و براي او 
کارهايي همچون نقاشي کشیدن و... آماده مي کند. تپلي دلش مي خواهد آن ها هم بچه اي داشته باشند، 
تا اينکه مادرش مي گويد او هم بچه اي در شکمش دارد. مادر هر دوي آن ها بچه به دنیا مي آورند. 
فینگیلي صاحب برادر و تپلي هم صاحب خواهر مي شود. ابتدا آن ها از اين موضوع ناراحت هستند، زيرا 
بچه ي کوچک وقت مامان و بابا را مي گیرد و به آن ها توجه زيادي نمي کنند. اما بعداً کوچولوها دوست 

داشتني مي شوند و مشکل حل مي شود.

92. آنتوني، جوزف پاتريک. تخم گل قاصدك. نسرين وکیلي. تهران: مدرسه، ۱۳۸۹، ۳۲ ص.
قطع: رحلي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: گل قاصدک، تولیدمثل گیاهان، داستان آموزشي، علوم تجربي

چکيده: در اين کتاب، ماجراي بذر گل قاصدکي شرح داده شده است که از ترس رويارويي با دنیا، 
حاضر به جدايي از گل نیست. اما سرانجام رها مي شود و طي سفر، به کوچکي خويش در برابر جهان 
پي مي برد. در پايان سفر، بذر به زمین مي افتد، در بهار سبز مي شود و گل مي دهد. حاال او چون مادري 
دلسوز، دانه هاي خويش را راهنمايي و تشويق مي کند که در رويارويي با دنیا جسارت داشته باشند، از او 

جدا شوند و سفر خود را آغاز کنند.
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 93. شیوکومار، کي. داستاني از کلیله و دمنه: تدبير شير. مهران محبوبي. تهران: آبشن، ۱۳۹۰، ۱۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: داستان آموزشي، بازنويسي کلیله و دمنه، ادبیات کودکان، صداقت و وفاداري

چکيده: کتاب حاضر حاوي داستاني است که از »کلیله و دمنه« براي کودکان بازنويسي شده است. 
کودکان در اين داستان با شیري آشنا مي شوند که براي خودش سه وزير انتخاب مي کند 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 مي کنند بهترين يار و ياور او خواهند بود. اما در عمل هر سه دروغ گو از آب درمي آيند و 
تنها شتري که با نقشه ي آن سه وزير قرار بود غذاي شیر شود، صداقت و وفاداري اش را به شیر ثابت 

مي کند و بهترين دوست شیر مي شود.

94. رضايي، منیره. تربيت زیبایي شناسي و هنرى با تأكيد بر آراى برودي. تهران: منادي تربیت، 
۱۳۸۹، ۲۵6 ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تربیتي - هنر

مخاطب: معلم
كلمات كليدى: ادراک زيبايي شناسي، تربیت زيبايي شناسي، رويکرد دريافت هنري، برودي

چکيده: به باور برخي صاحب نظران، هنر پايه ي اصلي تربیت است، اما کشمکش و رويارويي بین علم و 
هنر، عمدتاً به چیرگي علم منتهي شده است. مهم ترين عامل در ناديده گرفتن بعد زيبايي شناسي زندگي 
و انسان، حاکمیت بالمنازع علم بر حوزه ي معرفت بوده است. تبیین ماهیت معرفت و بعد زيبايي شناسي 
تجربه و جايگاه آن در فلسفه آموزش وپرورش و نظام تربیتي، موضوع کتاب حاضر است. اين کتاب به 
ويژه بر بررسي ديدگاه زيبايي شناسي هري برودي فیلسوف معاصر آموزش وپرورش تمرکز و تأکید دارد. 
در فصل اول، کتاب، مبادي فلسفي ايده ي زيبايي شناسي برودي مطرح شده و در فصل دوم به ارکان 
ايده ي زيبايي شناسي برودي اشاره شده است. عناصر و ابعاد تجربه ي زيبايي شناسي و رويکردهاي 
تربیت زيبايي شناسي از مباحثي هستند که در فصل هاي سوم و چهارم به آن ها پرداخته شده است. 
ماهیت دانش و شناخت در هنر و زيبايي شناسي، دانش صنفي و تربیت زيبايي شناسي، مالک هاي 
اعتبار تجربه ي زيبايي شناسي، ابعاد زيبايي شناسي تجربه ي ياددهي و يادگیري، و داللت هاي نظريه ي 

زيبايي شناسي برودي براي فرايند ياددهي و يادگیري، عنوان هاي فصل هاي پنجم تا نهم هستند.
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95. فارمري، کريستین. تشویق دانش آموزان به آموختن علوم تجربي. بهاءالدين رحماني. اهواز: 
رسش، ۱۳۸۸، ۲۸4 ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: معلم
كلمات كليدى: آموزش علوم، انگیزه، محیط يادگیري

چکيده: مطالعه ي علم در همه ي زمینه ها، فرايند فعالي است. معلم با توجه به چنین تعريفي مي تواند 
دامنه ي گسترده اي از فعالیت هاي علمي مرتبط و جالب را که دربرگیرنده ي همه ي جنبه هاي علوم 
است، شناسايي کند. در اين کتاب داليل منطقي تدريس علوم و ارائه ي روش هايي براي درگیر کردن 
کودکان در فعالیت ها و کنکاش هاي علمي در کالس درس در هفت بخش و ۱۸ فصل تبیین شده 
است. نگرش نسبت به علوم، محیط يادگیري، علوم و موضوع هاي پايه، نیازهاي آموزشي ويژه، علوم و 

رفتار، و علوم و بزرگ ساالن از جمله عنوان هاي مباحث کتاب حاضر هستند.

96. کوولي، سو. تشویق دانش آموزان به تفکر. ندا شجرات. اهواز: رسش، ۱۳۸۸، ۲44 ص.
قطع: رقعي

موضوع درسي: علوم تربیتي
مخاطب: معلم

كلمات كليدى: تفکر، مهارت هاي زندگي، يادگیري، حافظه

چکيده: تفکر، هم در محیط آموزشي و هم در زندگي گسترده تر دانش آموزان در خارج از مدرسه، 
نقش مهمي در تأمین زندگي سعادتمندانه  براي آنان دارد. توانايي فکر کردن منطقي و خالقانه، براي 
داشتن شیوه اي موفقیت آمیز در زندگي، ضروري و اساسي است. کتاب حاضر شامل اطالعات، ايده ها و 
شیوه هاي گوناگون به منظور پرورش و تقويت مهارت هاي فکرکردن دانش آموزان به همراه راهکارهاي 
عملي براي پرورش اين مهارت هاست؛ راهکارهايي که مي توان به طور مستقیم در کالس درس به کار 
برد. کتاب شامل هشت فصل با مباحثي از اين قبیل است: مروري کوتاه بر مفهوم تفکر؛ تفکر و تمرکز؛ 

رفتار و يادگیري، برنامه ريزي و آموزش تفکر؛ حافظه، تفکر انتقادي؛ تفکر خالق.
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97. روني، آن. آموزش ICT براي کودکان: تصویر هاي رایانه اي. محمود مزيناني. تهران: پیدايش، 
۱۳۸۹، ۲۸ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: رايانه

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: تصوير/ مدل سازي/ کار با رايانه

چکيده: مدل ها و تصويرها کاربردهاي زيادي دارند و به ما کمک مي کنند تا اطالعات بیشتري درباره ي 
نمونه ي واقعي آن ها به دست آوريم. به عالوه مي توانیم از آن ها ايده بگیريم. مدل ها به ما کمک مي کنند 
تا کارهايي را انجام دهیم که در دنیاي واقعي نمي توانیم انجام دهیم. هم چنین ممکن است فقط براي 
سرگرمي از آن ها استفاده کنیم. کتاب حاضر انواع متفاوت مدل و تصوير را در رايانه و در دنیاي واقعي 
به ما ارائه مي دهد. کودکان با مطالعه ي آن و مشاهده ي تصويرها و انجام تمرين هايش، مي توانند 
مهارت هاي الزم را براي تهیه ي انواع تصوير با استفاده از رايانه بیاموزند. آن ها ياد مي گیرند که چگونه 
از يک برنامه ي نقاشي استفاده کنند، تصويرها را ذخیره کنند و تغییر دهند و طرح ها و نقش هاي 

گوناگوني پديد آورند.

98. تابع بردبار، فريبا. تغيير رفتار در كالس. تهران: تخت جمشید / قشقايي، ۱۳۹۱، 7۲ ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تربیتي
مخاطب: معلم

كلمات كليدى: رفتار درماني، راه و رسم زندگي، آموزش کودکان، تغییر رفتار

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعه ي معلمان و مربیان تدوين شده است. در اين کتاب طي چند فصل 
شیوه هاي متفاوت کار با کودکان با رويکرد عمدتاً رفتاري، همراه با ذکر مثال هاي عملي نشان داده شده 
است. در کتاب سعي شده است برخي از روش هاي تغییر رفتار به زباني ساده و کاربردي معرفي شدند. 
استفاده از اين روش ها مي تواند زمینه ساز کاربرد گسترده ي روش هاي علمي مطالعه و تغییر رفتار از 

مراکز علمي به سطوح گوناگون جامعه باشد.
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99. اورنگ، طوبا. مهارت هاي زندگي: تنبلي نکن: شکستن شاخ غول تنبلي. تهران: مؤسسه 
فرهنگي هنري اورنگ آفرين، ۱۳۹۱، ۳6 ص.

قطع: خشتي کوچک
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدى: آموزش مهارت هاي زندگي، غلبه بر تنبلي، برنامه ريزي، آموزش کودکان

چکيده: در اين کتاب، راهکارهايي به منظور غلبه بر تنبلي به کودکان ارائه شده است. نويسنده ي کتاب 
پیشنهاد مي کند، مخاطبان کارهايي را که انجام دادن آن ها برايشان سخت است، خرُد تقسیم کنند تا 

بتوانند راحت تر از عهده ي انجام آن بربیايند.

 100. زماني، شهرام. همیار طبیعت: تو دشت و تو سبزه زار ما همگي مهمونيم. قم: چاف، ۱۳۸۹، ۱۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: همیار طبیعت، حفظ محیط  زيست، آموزش علوم

چکيده: در هشتمین عنوان از مجموعه ي حاضر، کودکان با خواندن شعرها و مشاهده ي تصويرهاي 
رنگي کتاب، ياد مي گیرند که از طبیعت مراقبت کنند، در جنگل آتش روشن نکنند و بهترين استفاده را 
از آن ببرند. در پايان کتاب به عنوان مسابقه، سؤاالتي درج شده و از مخاطبان خواسته شده است که به 

کمک بزرگ ترها به آن ها پاسخ دهند و به نشاني اعالم شده بفرستند.
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101. فیض آبادي، زهره. تولد ني ني جون. مشهد: امید مهر، ۱۳۸۹، ۱۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: شعر، فرزند دوم، مهارت هاي زندگي

چکيده: کتاب حاضر شامل اشعاري است براي کودکان درباره ي تولد بچه ي دوم خانه که بیشتر مورد 
توجه ديگران قرار مي گیرد و اين موجب آزار بچه ي اول مي شود. اما مادر با مهرباني او را بغل مي کند و 
به او ياد مي دهد که با نوزاد مهربان باشد، کمکش کند، هر غذايي را به او ندهد و حواسش به او باشد. 

کتاب با تصاوير رنگي همراه است.

102. کوالي، جوي. سالمت اجتماعي کودکان: توني شلخته. سعیده عاقلتر. مشهد: عروج انديشه، 
۱۳۹۰، ۱6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: نظم و ترتیب، راه و رسم زندگي، آموزش کودکان

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

کند. سرانجام بلیت ها زير تخت پیدا مي شوند.
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103. روني، آن. آموزش ICT براي کودکان: تهيه ي جدول. محمود مزيناني. تهران: پیدايش، ۱۳۸۹، 
۲۸ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: رايانه

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: تهیه ي جدول، طبقه بندي اطالعات، تصويرنگار، کار با رايانه

چکيده: يک جدول به چند باريکه يا ستون تقسیم مي شود. اندازه ي ستون ها نشان مي دهد که از هر 
چیز چند تا پیدا کرده ايد. بلندترين ستون کدام است؟ هرچه بلندي يک ستون بیشتر باشد، نشان اين 
است که حجم يافته هاي داخل آن از بقیه ي ستون ها بیشتر است. کتاب حاضر به کمک تصوير و 
راهنمايي هاي مفید، مهارت هاي الزم براي تهیه ي جدول را به کودکان مي آموزد. کودکان با مطالعه ي 
اين کتاب ياد مي گیرند که چگونه اطالعات را گردآوري و وارد يارانه کنند و چگونه حاصل کار را بررسي 

و نقص ها را برطرف کنند.

104. کوروساوا، يوکیکو. جادوي كاغذ )جلدهای ۱ تا ۵(. محمد يعقوبیان. تهران: پیام آزادي، ۱۳۹۰، 
پنج جلد، ۱۲۰ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: هنر
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: تا کردن کاغذ، اريگامي، کاردستي، آموزش هنر

چکيده: چکیده: هنر ژاپني تا زدن کاغذ، افراد را در همه ي سنین شیفته ي خودکرده است. اگر آماده ي 
کشف استعدادها و خالقیت خود هستید، مي توانید کاردستي هاي اين کتاب را با تا کردن کاغذ بسازيد. در 
اين کتاب، مخاطبان با راهنمايي هاي گام به گام و به طور ساده، در هر جلد، با طرز ساختن چیزهايی آشنا 
می شوند. در پايان کتاب، هنر استفاده از کاغذ مچاله شده و کاغذهاي رنگي و نیز کالژ و رنگ افشاني 

آموزش داده مي شود. هر جلد ۲4 صفحه است.
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105. گالور، ديويد. کاوشگران جوان: جامد و مایع: دانستني ها و آزمايش هايي درباره ي علوم. مهدي رزاقي 
کاشاني. تهران: نواي مدرسه، ۱۳۸۸، ۳۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: اشکال ماده، خواص ماده، آزمايش هاي علمي، علوم تجربي

چکيده: در اين کتاب، مخاطب با مفاهیم جامد، مايع و گاز آشنا مي شود و درمي يابد که همه ي مواد از 
آن ها ساخته شده اند. براي درک بهتر موضوع، آزمايش هايي در هر بخش مطرح و پیشنهاد شده اند که 

به آساني قابل انجام هستند و کودک را به تحقیق و پژوهش تشويق مي کنند.

106. عالقه بند، علي. جامعه شناسي آموزش و پرورش. تهران: روان، ۱۳۹۱، ۲۰۲ ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تربیتي
مخاطب: معلم، مدير

كلمات كليدى: جامعه شناسي تربیتي، آموزش وپرورش، سیر تحول جامعه شناسي

چکيده: اين کتاب براي تدريس در دوره ي کارشناسي علوم تربیتي تألیف شده و هدف اصلي از تألیف آن، 
آشنا ساختن دانشجويان با مفاهیم و مباحث کلي جامعه شناسي آموزش وپرورش و رويکردهاي نظري 
جامعه شناسي به آموزش وپرورش است. مطالب اين کتاب با تکیه بر مفاهیم و اصول جامعه شناسي 
در ۱۰ فصل نوشته شده است. در فصل هاي يک تا هشت کتاب، پس از بحث درباره ي رابطه ي 
جامعه و آموزش وپرورش، تعاريف مقدماتي جامعه شناسي و معرفي رويکردهاي نظري آن آمده است. 
سپس نهاد آموزش وپرورش و کارکردهاي اجتماعي آن مورد مطالعه قرار گرفته اند. دو فصل آخر شامل 
معرفي رويکردهاي جامعه شناختي به آموزش وپرورش، توضیح نظريه هاي جديد  و مطالعه سیر تحول 

جامعه شناسي آموزش وپرورش است.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي 68

107. آرلون،  پنلوپ. دايرة المعارف من درباره ي: جانوران. حسین الوندي. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۰، 
۱6۰ ص.

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

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: دايرة المعارف، جانوران، زندگي جانوران، ادبیات کودکان، آموزش علوم تجربي

چکيده: پنج گروه مهره داران، شامل پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزيستان و ماهي ها و جانوران 
بي مهره را شامل مي شود. کودکان با مطالعه ي اين دايرة المعارف و مشاهده ي تصويرهاي رنگي آن 
با مشخصات ظاهري، نوع تغذيه، چگونگي سازگاري با محیط، چگونگي بچه زايي، عادات و رفتار، 
زندگي خانوادگي، پوشش بدن، توانايي ها، چگونگي حرکت، گسترش جغرافیايي و... موجودات مذکور 
آشنا مي شوند. مطالب مرتبط با هر مبحث به همراه شماره ي صفحات آن ها داخل کادر دايره اي قرار 
گرفته اند. هم چنین در پايان صفحات، در سمت راست سؤال و در سمت چپ جواب همان سؤال )البته 

به صورت معکوس( آمده است.

108. واندويل، آگنس. دايرة المعارف کوچک من درباره ي: جانوران دنيا. رويا خوئي. تهران: محراب قلم، 
۱۳۹۰، ۳6 ص.

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

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: زندگي حیوانات، زيستگاه حیوانات، چراگاه، آموزش علوم تجربي، جنگل

چکيده: در اين دايرة المعارف کوچک و رنگي، مطالبي درباره ي انواع جانوران، نوع تغذيه ي آن ها، 
شکل ظاهري هر يک، مکان هاي زندگي حیوانات، چراگاه، جانوران علف خوار و گوشت خوار، حیوانات 
آفريقايي، آسیايي، آمريکايي و استرالیايي، قطب جنوب، شکار کردن حیوانات، مهاجرت حیوانات، و... 

آمده است. در پايان کتاب نیز توانايي هاي ويژه ي برخي حیوانات درج شده است.
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109. دوگیبرت، فرانسوا. دايرة المعارف کوچک من: جانوران قطبي. رويا خوئي. تهران: محراب قلم، 
۱۳۹۱، ۳6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: دايرة المعارف، جانوران قطبي، زندگي حیوانات، آموزش علوم تجربي

چکيده: در اين دايرة المعارف کوچک که در زمره ي کتاب هاي مرجع است، کودکان با شرايط زندگي 
در قطب شمال و جنوب، حیواناتي که در آنجا زندگي مي کنند و خصوصیات ظاهري، نوع و چگونگي 
تغذيه، نوع رفتار، نوع زندگي و چگونگي تولیدمثل آن ها آشنا مي شوند. خرس سفید، روباه قطبي، 
موش هاي صحرايي قطبي، گوزن ها، گاوهاي مشکین، وال هاي گوژپشت، فک ها و... از جمله حیواناتي 

هستند که در قطب زندگي مي کنند.

درباره ي  آزمايش هايي  و  دانستني ها  کاوشگران جوان: جانوران و دنياي آن ها:  110. مورگان، سالي. 
زيست شناسي. مهدي رزاقي کاشاني. تهران: نواي مدرسه، ۱۳۸۸، ۳۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: حواس حیوانات، فیزيولوژي، سازگاري با محیط

چکيده: جانوران با ديدن، بو کشیدن، لمس کردن، شنیدن و حتي پیام هاي الکتريکي با يکديگر رابطه 
برقرار مي کنند. آن ها با فرستادن پیام هايي به جانوران ديگر مي گويند که منبع غذايي جديدي يافته اند 
و اگر احساس خطر کنند، پیام هاي هشدار ويژه اي مي فرستند. سازگاري گونه هاي متفاوت جانوران با 
محیط هاي مختلف، چگونگي ارتباط برقرار کردن جانوران با هم، استفاده از انواع حواس براي فرار آن ها 
از دست شکارچیان و غذايابي، از جمله موضوع هاي اين کتاب مصّور است. به منظور يادگیري بهتر 

موضوع، فعالیت هايي از مخاطبان خواسته شده است. در پايان کتاب نمايه آمده است.
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111. پناهي، پروين. جریمه ها كجا مي رن؟. تهران: خیام آزمون/ تیزهوشان برتر، ۱۳۹۰، ۱۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: آموزش با شعر، مسخره کردن ديگران، آموزش مهارت هاي زندگي

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

مي شود.

112. واندويل، آگنس. دايرة المعارف کوچک من درباره ي: جنگل. رويا خوئي. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۰، 
۳6 ص.

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

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: جنگل ها، حیوانات، میوه ها،  دايرة المعارف، آموزش علوم تجربي

چکيده: کتاب حاضر از جمله کتاب هاي مرجع است که کودکان را با انواع درختان، پوشش گیاهي، 
حشرات، جانوران و میوه هاي جنگلي، و نیز تغییر فصل ها در جنگل، وضعیت جنگل در شب و فعالیت 
برخي حیوانات در تاريکي شب، جنگل هاي آبي و آفريقايي و حیوانات موجود در آن ها به همراه 
تصويرهاي رنگي آشنا مي سازد. در پايان کتاب برخي از بزرگ ترين درختان و حیوانات معرفي مي شوند.
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113. پیمون، ماري- رنه. دايرة المعارف کوچک من: جنگل. مهناز عسگري. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۰، 
۱۲4 ص.

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

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: دايرة المعارف، جنگل، آموزش علوم تجربي، دوره ي ابتدايي

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

جانوران در جنگل، غذاي جانوران جنگل، تفريح و سرگرمي، از جمله مباحث اين کتاب هستند.

114. حاج بابايي، مرتضي. جوجه ي زرد تينا. تهران: ما و شما، ۱۳۹۰، ۱۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

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

چکيده: روبه رو کردن کودکان با برخي از تناقض هاي ساده ي ذهني، عامل اصلي رشد ذهني آنان 
است. گفت وگو درباره ي اين تناقض ها در زمینه هاي مورد عالقه ي کودکان و طرح پرسش هايي مشابه 
پرسش هاي انتهايي اين کتاب، به کودکان کمک مي کند به نتیجه گیري از داستان و تعمیم آن به ديگر 
زمینه هاي مشابه برسند. در اين کتاب به طرح يکي از اين تناقض هاي ساده در زمینه ي زيست محیطي، 
پرداخته شده است. در کتاب به شیوه ي داستاني و با زبان شعر، کودکان با جوجه ي تینا آشنا مي شوند 

که با مشاهده ي کرمي در باغچه، سؤال هايي برايش پیش مي آيد.
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115. حسیني، مريم. جوري و رابي. تهران: نغمه نو انديش، ۱۳۹۰، ۳۲ ص.
قطع: رقعي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

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

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

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

116. واندويل، آگنس/ النسیا، میشل. دايرة المعارف کوچک من درباره ي: جهان. رويا خوئي. تهران: 
محراب قلم، ۱۳۹۰، ۳6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: شب و روز، خورشید، ستاره ها، سیاره ها، آموزش علوم

چکيده: هشتمین عنوان از مجموعه ي »دايرة المعارف کوچک من« اطالعات مختصر و مفیدي را به 
زباني آسان به همراه تصويرهاي رنگي درباره ي اين موضوع ها ارائه کرده است: شب و روز؛ ماه هاي 
سال؛ تغییر فصل ها؛ فوايد نورخورشید؛ درياها و خشکي ها؛ نیروي جاذبه؛ ماه و تغییرات آن؛ گردش 
ماه به دور زمین؛ سفر به ماه؛ کسوف و خسوف؛ سیاره هاي دور خورشید؛ سنگ هاي فضايي؛ ستاره ها؛ 

کهکشان ها؛ رصدخانه؛ و. . .
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117. نايت، مري جین. حفظ محیط زيست: چرا بازیافت؟. هايده کروبي. تهران: شرکت انتشارات فني 
ايران، ۱۳۹۰، ۳۲ ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: حفظ محیط زيست، بازيافت، مهارت هاي زندگي، زباله

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

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

118. روکا، نوريه. مهارت هاي زندگي ۱۳۰: چرا بترسم. هستي سعادت. تهران: شرکت انتشارات فني 
ايران، ۱۳۹۱، ۳6 ص.

قطع: جیبي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، والدين
كلمات كليدى: آموزش مهارت هاي زندگي، غلبه بر ترس، آموزش کودکان

چکيده: کتاب »چرا بترسم« به مواردي اشاره مي کند که سبب ترس کودکان مي شوند. خیلي از 
چیزهايي که کودکان از آن ها مي ترسند، واقعاً ترسناک نیستند. کتاب راهکارهايي براي غلبه بر ترس 

ارائه کرده است و توصیه هايي هم براي والدين دارد.
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 119. حیدري ابهري، غالمرضا. چرا خدا چنين كرد؟ )مجموعه شش جلدی(. قم: جمال، ۱۳۹۱، ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: داستان آموزشي، خداشناسي، زبان آموزي

چکيده: کتاب حاضر يک مجموعه ي شش جلدي است که در يک مجلد به چاپ رسیده، شامل 
داستان هايي درباره ي شکل ظاهري حیوانات است. گفتني است که داستان هاي اين کتاب به صورت 
شش جلد جداگانه نیز چاپ شده اند. مثاًل داستان میمون کوچولويي آمده است که نمي داند فیل چگونه 
آب مي خورد و خرطومش چه کاربردي دارد. يا اين که گورخر، زرافه را به خاطر گردن درازش مسخره 
مي کند، اما بعد متوجه اشتباه خود مي شود و پي مي برد که گردن زرافه براي او مفید است و... کودکان با 
خواندن داستان هاي اين کتاب درمي يابند که خداوند هیچ چیزي را بیهوده خلق نکرده است و هر کدام 

از اعضاي بدن حیوانات کاربردي مفید براي آن حیوان دارد.

120. کوالي، جوي. سالمت جسمي کودکان: چشم ها و گوش ها. سعیده عاقلتر. مشهد: عروج انديشه، 
۱۳۹۰، ۱6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: چشم ها، گوش ها، آموزش مهارت هاي زندگي، بدن انسان، علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعه ي متن دو زبانه ي حاضر )فارسي و انگلیسي( و مشاهده ي تصويرهاي آن، 
با کارکرد چشم، مغز و گوش آشنا مي شوند و ياد مي گیرند که از اعضاي بدنشان خوب مراقبت کنند. 
خیلي جلوي تلويزيون ننشینند، در نور کافي مطالعه کنند، گوش خود را پاک نگه دارند، نزد پزشک 
بروند و در آفتاب عینک آفتابي بزنند. در پايان کتاب نیز معني فارسي کلمات انگلیسي درج شده است.
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 121. شاير، کلمان. چطور از شر گرگ خالص شویم؟. سپهر رجايي. تهران: شهرتاش، ۱۳۹۱، ۲۸ ص.
قطع: رحلي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: داستان آموزشي، مقابله با دشمن، اتحاد، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در اين کتاب کودکان با گله ي گوسفندي آشنا مي شوند که در چراگاهي در باالي کوه بلندي 
خوش و خرم زندگي مي کنند، اما يک مشکل بزرگ دارند. در نزديکي آن ها، گرگي هست  که هرگاه 
گرسنه مي شود، به سراغ گوسفندان مي آيد و يکي از آن ها را با خودش مي برد. گوسفندان دور هم جمع 
مي شوند و براي از بین بردن گرگ نقشه هاي متفاوت مي کشند، اما نمي توانند هیچ کدام از نقشه ها را 
عملي کنند. سرانجام بین گوسفندان جنگ و دعوا اتفاق مي افتد و گروه آن ها از هم مي پاشد. دوباره 

گرگ به سراغ آن ها مي آيد و گوسفندي را با خودش مي برد.

122. روکا، نوريا. چگونه به اطراف حركت مي كنيم؟. مرجان مشاري. تهران: تیمورزاده/ طبیب، 
۱۳۸۹، ۳6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: حرکت حیوانات، سرگرمي، حرکت حشرات، آموزش علوم

چکيده: کودکان با مطالعه ي اين کتاب به زبان ساده و آسان و با مشاهده ي تصويرهاي رنگي از 
حیوانات، با شیوه ي حرکت حیوانات چهارپا و دوپا، مارها، هزارپاها، صدپاها، عنکبوت ها، کفشدوزک، 
زنبورعسل، مورچه ها، کک ها و... آشنا مي شوند. در پايان کتاب فعالیت ها و بازي هايي براي کودکان و 

نیز مطالبي  در راستاي مطالب اين کتاب براي مطالعه ي والدين آمده است.
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123. کلت، مري. چگونه دانش آموزان را پژوهشگر پرورش دهيم؟ آموزش گام به گام پژوهش 
ص.  ۳۰۲  ،۱۳۹۱ مربیان،  و  اولیا  انجمن  تهران:  بختیاري.  ابوالفضل  )فرزندان(.  دانش آموزان   به 

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: دانش آموز، معلم، مدير، والدين
كلمات كليدى: تربیت پژوهشگر، آموزش روش تحقیق، نوشتن گزارش

چکيده: اين کتاب روش علمي تحقیق را به شیوه اي ساده و روان به مربیان، معلمان، دانش آموزان و 
پدران و مادران معرفي مي کند. همچنین مهارت انجام پژوهش را به صورت عملي به خود دانش آموزان 
نشان مي دهد. کتاب مراحل انجام پژوهش را از انتخاب موضوع تا مرحله ي نوشتن گزارش پاياني به 
زبان ساده بیان مي دارد و نکاتي مانند پیدا کردن راه خود در يک گزارش  پژوهشي، پرورش مهارت هاي 
پیشرفته ي خواندن، تندخواني، اخالق در پژوهش، صورت بندي يک سؤال پژوهشي، جمع آوري داده ها، 

فن مصاحبه، پرسش نامه ها و نظرخواهي ها، و... را آموزش مي دهد.

کتاب هاي  مرسل:  کاشان:  نداشت.  دوست  را  مارها  چيستا  حسن.  طاهري،  اسماعیلي   .124
آفتاب گردان، ۱۳۹۰، ۱6 ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان آموزشي، اهمیت مارها، آموزش علوم تجربي

چکيده: در اين کتاب، طي داستاني کودکان ياد مي گیرند که مارها و عقرب ها براي انسان مفیدند و 
براي ساختن برخي داروها از زهري که در بدن آ ن ها وجود دارد، استفاده مي شود. همچنین آن ها با نوع 
حرکت مارهاي خشکي و آبي و نیز دستگاه گوارش آن ها آشنا مي شوند و درمي يابند که اگر مارهاي 
زهردار مستقیم انسان را نیش بزنند، ممکن است شخص بر اثر زهر بمیرد. اما اگر همان زهر به صورت 

دارو مورد استفاده قرار بگیرد، باعث درمان مي شود.
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 125. اورنگ، طوبا. حسود هرگز نياسود. تهران: مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين، ۱۳۹۰، ۲۰ ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تربیتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: داستان آموزشي، حسادت، علوم تربیتي، آموزش مهارت هاي زندگي

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

ثروتمندتر است، از هم جدا شده اند. بعد از آن سارا قدر زندگي خودش را بیشتر مي داند.

126. گاالگر، بیلیندا. چراهاي شگفت  انگیز: حشرات و دیگر جانوران ریز جثه: پاسخ به کنجکاوي هاي 
کودکان و نوجوانان. لیال حبیب زاده. تهران: نحل، ۱۳۹۱، ۳۲ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: حشرات، پرسش و پاسخ، آموزش علوم تجربي، پروانه، زنبورعسل

چکيده: در کتاب »حشرات«، اطالعات مختصر و مفیدي درباره ي اين موجودات درج شده است. 
مطالب در قالب سؤال و جواب به همراه تصويرهاي رنگي تنظیم شده اند. سؤاالت درباره ي تعداد بال 
حشرات، ارتفاع پرواز پروانه ها، زنبورهاي عسل، چگونگي تولید تار عنکبوت، علت جیرجیر کردن ملخ ها، 

چگونگي انتقال بیماري توسط حشرات و... مطرح مي شوند.
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127. دايرة المعارف جهان آفرينش: حشرات: کامل ترين مجموعه درباره ي مخلوقات خداوند مهربان. 
لطیف راشدي/ سعید راشدي. تهران: منادي تربیت، ۱۳۹۰، 4۸ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: دايرة المعارف، زندگي حشرات، آموزش علوم تجربي، جهان آفرينش

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

مفید و مؤثر بودن آن ها آشنا مي شوند.

128. گروه کودک و نوجوان گاج. حيات وحش ایران. تهران: بین المللي گاج، ۱۳۸۹، ۱۰ ص.
قطع: رحلي

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: اطالعات عمومي، پازل، آشنايي با حیوانات ايران، حل مسئله

چکيده: کشور ايران به دلیل وسعت و موقعیت جغرافیايي خاص خود، داراي آب و هوا، پوشش هاي 
گیاهي و گونه هاي جانوري متنوعي است. در اين کتاب، ضمن تقسیم مناطق گوناگون ايران به چهار 
منطقه ي اصلي، تعدادي از حیوانات و زيستگاه هاي آنان معرفي و بررسي مي شود. در هر بخش از اين 
کتاب يک پازل 4۸ تکه اي ارائه شده که هدف آن »تقويت دقت و تمرکز«، »تقويت مهارت هاي 

ديداري- حرکتي« و »کسب مهارت در حل مسائل پیچیده« است.
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129. هیئت تحريريه. دايرة المعارف علمي تصويري کودکان: حيوانات اهلي: آشنايي با حیوانات اهلي همراه 
با تصاويري جذاب. قم: براق/ جامعه القرآن الکريم، ۱۳۹۰، ۱6 ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: حیوانات اهلي، تولیدمثل، آموزش علوم تجربي، تغذيه، محل زندگي

چکيده: در دومین عنوان از مجموعه ي »دايرة المعارف علمي تصويري کودکان«، مخاطبان پنج تا 
هشت ساله با نوع تولیدمثل، تغذيه، شکل ظاهري، توانايي ها، محل زندگي و فوايد ۱4 نوع از حیوانات 

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

130. دوگیبرت، فرانسواز. دايرة المعارف کوچک من درباره ي: حيوانات مزرعه. رويا خوئي. تهران: محراب 
قلم، ۱۳۹۰، ۳6 ص.

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

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: حیوانات مزرعه، گاو، گوسفند، بز، بوقلمون، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعه ي اين کتاب و مشاهده ي تصاوير رنگي آن، با حیوانات مزرعه هم چون گاو، 
گوسفند، اسب، مرغ، بوقلمون و... و نیز با رفتارها و ارزش و اهمیت اين نوع حیوانات آشنا مي شوند.
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131. شپرد، نلي. کالس هنر: حيوانات من. زهره طائب. تهران: پیدايش، ۱۳۸۹، 4۸ ص.
قطع: رحلي

موضوع درسي: هنر
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: کاردستي، آموزش هنر، سرگرمي

چکيده: کودکان با مطالعه ي اين کتاب و مشاهده ي تصاوير آن مي توانند کاردستي هاي گوناگوني 
بسازند. وسايل ساخت کاردستي معرفي و مراحل آماده کردن آن قدم به قدم آموزش داده مي شود. قابل 
ذکر است که کار آماده سازي کاردستي ها بايد با کمک بزرگ ترها انجام شود. الک پشت، فالمینگو، 

کوسه ماهي، میمون، گورخر، کرم، زرافه و اسب آبي برخي از اين کاردستي ها هستند.

132. هیئت تحريريه. دايرة المعارف علمي تصويري کودکان: حيوانات وحشي: آشنايي با حیوانات وحشي 
همراه با تصاويري جذاب. قم: براق/ جامعه القرآن الکريم، ۱۳۹۰، ۱6 ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: زندگي حیوانات وحشي، آموزش علوم تجربي، حیات وحش

چکيده: کودکان با مطالعه ي اين کتاب و مشاهده ي تصويرهاي رنگي آن با ۱4 نوع از حیوانات وحشي 
هم چون زرافه، خرس قطبي، گوزن، فیل، شیر، روباه، ببر و. . .، محل زندگي، برخي خصوصیات ظاهري 

و نوع تغذيه ي آن ها آشنا مي شوند.
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 133. اکیموشکین، ايگورايوانويچ. خانواده ي سگ. محمد رضا سرشار. تهران: منادي تربیت، ۱۳۸۹، ۲۸ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: سگ سانان، گرگ، شغال، روباه، علوم تجربي

چکيده: گرگ ها، شغال ها و روباه ها، همگي اعضاي خانواده ي سگ ها هستند. اين حیوان ها در همه ي 
قاره ها، به جز منطقه ي منجمد جنوبي، يافت مي شوند. آن ها در جنگل ها، جلگه هاي وسیع، کوهستان ها، 
دشت ها و بیابان ها زندگي مي کنند. پوست اين حیوان ها ضخیم، با رنگ هاي متفاوت از خاکستري تا 
قرمز است. کوچک ترين عضو خانواده ي سگ ها حیواني است به شکل روباه که گوش هايي دراز دارد و 
در آفريقا زندگي مي کند. اين حیوان »فنیس« نامیده مي شود. بزرگ ترين عضو خانواده، »گرگ« است. 
در اين کتاب درباره ي حیواناتي که خويشاوند سگ هستند، با زيرعنوان هاي گرگ ها، شغال معمولي، 
شغال پشت سیاه، روباه قطبي، روباه قرمز، گرگ يال دار، سگ شکاري آفريقايي و... مطالبي بیان مي شود.

134. شعباني، اسداهلل. خدا خداي مهربان. مشهد: به نشر، ۱۳۸۸، ۲4 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: تعلیم و تربیت ديني
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدى: شعر، دعا، نماز، خدا، آموزش ديني

چکيده: من يه قاصدک/ در کوچه ديدم/ برداشتم آن را/ فوري دويدم/ رو کف دستم/ آن را نشوندم/ 
به زير گوشش يه دعا خوندم/... کودکان با خواندن اشعار اين کتاب و مشاهده ي تصاوير رنگي آن ياد 
مي گیرند که با خدا حرف بزنند، براي مشکالت خودشان دعا کنند و از او کمک بخواهند، نماز بخوانند، 

و بدانند که خداوند خالق زيبايي هاست. او همه جا حضور دارد و به هیچ کس محتاج نیست.
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135. حیدري ابهري، غالمرضا. خدا شناسي قرآني كودكان: پاسخ به 40 پرسش كودكان و 
نوجوانان در باره خدا. قم: جمال، ۱۳۹۰، ۱4۰ ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: ديني

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: سؤال و جواب، خداشناسي، آموزش ديني

چکيده: پرسش هاي مربوط به خدا، از مهم ترين، اصلي ترين و مطرح ترين پرسش هاي کودکان و 
نوجوانان است. نويسنده ي اين کتاب با استناد به آيات قرآني و نیز ادبیات ويژه ي کودکان و نوجوانان، 
به 4۰ سوال درباره ي خداوند پاسخ گفته است. آشنايي با خداوند، رنگ خدا، جاي خدا، بخشش خداوند، 
بزرگي خدا، دعاهاي انجام نشده، شناخت خدا، آفرينش جن ها، مو و ابروي خدا، هدف از آفرينش ما و... 

موضوع هاي سؤال هاي کتاب حاضر هستند.

136. دوگیبرت، فرانسواز. دايرة المعارف کوچک من درباره ي: خرس ها. رويا خوئي. تهران: محراب قلم، 
۱۳۹۰، ۳6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: زندگي خرس ها، دايرة المعارف، زيست شناسي، داستان کودکان

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر، به زبان ساده و مشاهده ي تصويرهاي آن با انواع خرس  ها، 
محل زندگي آن ها، شکل ظاهري، نوع و چگونگي تغذيه، چگونگي بچه زايي و مراقبت از توله خرس ها، 
چگونگي رام کردن خرس ها، خطرهايي که خرس ها را تهديد مي کنند، جايگاه خرس ها در داستان 

کودکان و... آشنا مي شوند. در پايان کتاب برخي توانمندي هاي خرس ها درج شده است.
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137. برنشتاين، استن و جن. خانواده ي خرس ها: خطر آلودگي. سعید خاکسار. تهران: موزون، ۱۳۹۰، 
۳۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان آموزشي، آلودگي محیط زيست، آموزش مهارت هاي زندگي

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

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

138. اورنگ، طوبا. مهارت هاي زندگي: خاّلق باش: آموزش عملي خاّلقیت. تهران: مؤسسه فرهنگي 
هنري اورنگ آفرين، ۱۳۹۱، ۳6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدى: آموزش مهارت هاي زندگي، پرورش خالقیت

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر مي توانند راهکارهاي زيادي براي پرورش خالقیت به دست 
رشد  راه هاي  نابودکننده ي خالقیت،  عوامل  آدم هاي خالق،  چیست؟ خصوصیات  آورند. خالقیت 

خالقیت و تمرين هاي عملي براي پرورش خالقیت، از جمله مباحث کتاب هستند.
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139. چیني، مارتا. خالقيت و بازي با خواندن و ریاضي : سرگرمي   هاي خالق ويژه ي دانش آموزان 
دوره ي دبستان. مريم نوزرآدان. تهران: سرمشق، ۱۳۸۹، 4۸ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: آموزش رياضي، سرگرمي خالق، زبان آموزي، مهارت فکر کردن، تمرين

چکيده: فعالیت هاي کتاب، استعداد و قريحه ي دانش آموزان دوره ي ابتدايي را براي ارائه ي تفکر خالق 
و انتقادي پرورش خواهند داد. اين مهارت هاي منطقي و استداللي به دانش آموزان »چگونه فکر 
کردن« را مي آموزند. نگارنده در اين کتاب، مهارت هاي فکري را با روش خاص، با درس هاي پايه اي 
مانند خواندن، نوشتن و رياضي آمیخته و ارائه کرده است. در باالي هر صفحه، مهارت فکري مورد 
نظر ذکر شده است. استنتاج يا نتیجه گیري، درک روابط يا ارتباط منطقي، ترتیب، استنباط يا برداشت 
و خالقیت، نمونه هايي از اين مهارت ها هستند. کلمه سازي، داستان نويسي، وصل کردن داستان ها به 
اشکال مربوطه، کشیدن نقاشي، مرتب کردن کلمات به هم ريخته، جمع و تفريق با کلمات، جور کردن 
کلمه با تصوير، کشیدن اشکال رياضي، جست وجوي اشکال، و دنبال کردن نقطه ها و متصل کردن 

آن ها به هم، برخي قالب هاي تمرين هاي اين کتاب هستند.

140. همراز، زهره. خالقيت: آموزش خالق، تفکر خالق. تهران: آزادمهر، ۱۳۸۹، ۹6 ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تربیتي
مخاطب: معلم، دانشجويان مراکز تربیت معلم، کارشناس

كلمات كليدى: پرورش خالقیت، يادگیري، آموزش کودکان، تفکر خالق

است.  بشر  و سرنوشت  با محیط زيست، جامعه  ارتباط  ديدگاه عصب شناسي،  از  چکيده: خالقیت 
به زندگي معنا مي بخشد و با مسئولیت آمیخته است. دفع بي تفاوتي و مبتني بر ژرف نگري است. 
احساس مسئولیت است، به اين معني که همه چیز به من مربوط مي شود. در اين کتاب طي ۱۳ فصل 
به يادگیري و ارزش و اهمیت خالقیت پرداخته شده است. يادگیري و آموزش خالق، تعريف کلي 
خالقیت، خالقیت به مثابه ي يک روند، موانع رشد خالقیت و عوامل مؤثر بر خالقیت، عنوان هاي 

برخي فصل هاي کتاب هستند.
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141. معصومیان، معصومه. خالقيت، آموزش و شکوفایي: مخصوص اوليا و دانش آموزان سوم 
دبستان. تهران: مدرسه، ۱۳۹۱، ۱4 ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: عمومي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدين
كلمات كليدى: فعالیت هاي فوق برنامه، آزمون و تمرين، پرورش خالقیت، ارزش يابي توصیفي

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعه ي اولیا و دانش آموزان سوم دبستان فراهم آمده و در آن بعد از درج مطالبي 
درباره ي ارزش يابي کیفي- توصیفي و اهداف، ابزارها و نتايج آن، اطالعات مختصر و مفیدي درباره ي 
رابطه ي والدين با دانش آموزان از راستاي خالقیت آمده است. در ادامه، تمرين هايي براساس درس هاي 
 پايه ي سوم دبستان، و نیز فعالیت ها و سرگرمي هايي به منظور افزايش خالقیت دانش آموزان درج شده است.

 142. کوالي، جوي. سالمت جسمي کودکان: خواب. سعیده عاقلتر. مشهد: عروج انديشه، ۱۳۹۰، ۱6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

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

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

از کارهايي هستند که آن ها قبل از خواب انجام مي دهند.
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143. ملکي، مژگان. خوب، بد، كداميك؟ 2. تهران: مدرسه، ۱۳۹۱، ۲۰ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: آموزش بهداشت، سرماخوردگي، داستان آموزشي

چکيده: کودکان با مطالعه ي داستان هاي اين کتاب ياد مي گیرند که هنگام سرماخوردگي ديگران را 
نبوسند. به منظور پخش نشدن ويروس ها از ماسک استفاده کنند. وقتي که عرق کرده اند، جلوي باد کولر 
يا پنکه ننشینند. میوه ها را قبل از خوردن بشويند. قبل از خوردن غذا، دستانشان را با آب و صابون 
بشويند. و زماني که بیمار هستند، به پزشک مراجعه کنند و از آمپول نترسند. کتاب داراي ۹ داستان 

کوتاه است.

انتظاريان. تهران: کانون پرورش فکري  با علم: خيس مي شوم. شهال  بازي  144. کاب، ويکي. 
کودکان و نوجوانان، ۱۳۸۹، ۳6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: آزمايش، آموزش علوم، ويژگي هاي آب، چسبندگي

چکيده: آب جاري مي شود، به خودش مي چسبد و به ما هم مي چسبد. براي همین است که خیس 
مي شويم... کتاب مصّور حاضر، از مجموعة ي »بازي با علم« است که براي کودکان به نگارش در 
آمده و ويژگي هاي »آب« را شرح مي دهد. پسر کوچولو با آزمايش و بازي به اين ويژگي ها پي مي برد.
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 145. اورنگ، طوبا. داستان مداد رنگي ها. تهران: مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين، ۱۳۸۹، ۱6 ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: داستان آموزشي، همکاري، اتحاد، آموزش مهارت هاي زندگي

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

کمک مي کند.

146. فیشر، رابرت. داستان هایي براي شروع تفکر. لیال لطفي پور. اهواز: ترآوا، ۱۳۸۹، ۱۵۲ ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تربیتي
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدى: داستان آموزشي، پرورش تفکر، خواندن، استنباط

چکيده: داستان هاي اين کتاب به منظور پرورش تفکر و مهارت هاي سوادآموزي در کودکان سنین 
چهار تا هشت ساله در نظر گرفته شده و شامل سي داستان از فرهنگ هاي متفاوت است. بعد از درج 
داستان، سؤاالت در دو بخش ارائه مي شوند و در پي آن، بخشي به نام فعالیت هاي بیشتر گنجانده شده 
است. سؤاالت بخش اول به تفکر درباره ي داستان اختصاص دارند و سؤاالت بخش دوم مربوط به 
تفکر فلسفي هستند. در بخش فعالیت هاي بیشتر، از کودکان خواسته مي شود که فعالیت هايي هم چون 
بازي با کلمات، اجراي نمايش، کشیدن نقاشي و... را در ارتباط با موضوع داستان خوانده شده، اجرا کنند.
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147. فیشر، رابرت. داستان هایي براي فکر كردن: سي داستان، سي مضمون. سیدجلیل شاهري 
لنگرودي. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ۱۳۸۹، ۱۸۲ ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، والدين
كلمات كليدى: آموختن، داستان آموزشي، رشد تفکر، شناخت در کودکان

چکيده: کتاب حاضر به منظور رشد تفکر و يادگیري در کودکان 7 تا ۱۱ ساله نگارش يافته و شامل ۳۰ 
داستان به همراه ۳۰ مضمون از فرهنگ هاي متفاوت است. بعد از پايان هر داستان، دو مجموعه سؤال 
و يک مجموعه با عنوان فعالیت هاي ديگر وجود دارد. اولین مجموعه ي سؤال ها درباره ي خود داستان 
و دومین مجموعه درباره ي مضمون داستان است. در قسمت فعالیت هاي ديگر نیز از کودکان خواسته 
مي شود درباره ي داستان و يا بعضي جنبه هاي آن و نیز درباره ي مضمون آن، نقاشي و بحث کنند، به 
اجراي نمايش نامه دست بزنند و... خشم، زيبايي، زورگويي، جرئت، ترس و مرگ برخي از مضمون هاي 

مذکور هستند.

 148. لولین، کلر. دانستني هایي درباره ي حشرات. محمدرضا رستگار مقدم. مشهد: به نشر، ۱۳۹۰، ۳۲ ص.
قطع: رحلي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: حشرات، بندپايان، زيست شناسي، آموزش علوم تجربي

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

فعالیت ها، نوع تغذيه، ارزش و اهمیت آن ها در زندگي آشنا مي شوند.
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149. لولین، کلر. دانستني هایي درباره ي كوسه ها. مائده شادمهر. مشهد: به نشر، ۱۳۹۰، ۳۲ ص.
قطع: رحلي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

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

چکيده: کتاب حاضر به همراه تصويرهاي رنگي به معرفي انواع کوسه ها از لحاظ رنگ، شکل و نام و 
توانايي ها، تولد بچه، چگونگي زندگي، طعمه يابي و تغذيه، آرواره هاي کشنده و انواع دندان ها، حمله ي 

کوسه ها، خطراتي که کوسه ها را تهديد مي کند و... پرداخته است.

 150. ژوگال، سسیل. دایرة المعارف خردساالن. مهناز عسگري. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۰، ۱۸4 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدى: دايرة المعارف، بدن انسان، خانه و محل زندگي جانوران، ادبیات کودکان

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

آن ها جواب داده شده است. در پايان کتاب نیز نمايه گنجانده شده است.
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151. آدامز، سیمون ]و ديگران[. دایرة المعارف دانستني ها براي كودكان و نوجوانان )جلدهای ۱ و 
۲(. سپیده ايزي ]و ديگران[. مشهد: به نشر، ۱۳۹۰، دو جلد، 76۰ ص. 

قطع: رحلي
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز
 كلمات كليدى: دايرةالمعارف، آب و هوا، بدن انسان، حیوانات، روم باستان، فسیل ها، سنگ ها، کاني ها، ماشین ها

چکيده: هر يک از مجلدات »دايرة المعارف دانستني ها براي کودکان و نوجوانان« در دوازه فصل تنظیم 
و اطالعاتي از حوزه های گوناگون دانش در آن ها آورده شده است؛ حوزه هايی مانند: آب و هوا، بدن 
انسان، جانوران و به خصوص دايناسورها، فسیل ها، سنگ ها و کاني ها، فضا، حمل و نقل، مردم عهد 
باستان است. تصويرهاي رنگي و جذاب کتاب به فهم مطالب کمک مي کنند و در پايان هر بخش نیز 

يک واژه نامه آورده شده است. هر جلد ۳۹۰ صفحه دارد.

152. چارمن، اندي و ديگران. دایرة المعارف علمي مي داني چرا؟ )2(. حسن ساالري و ديگران. 
تهران: مدرسه، ۱۳۸۹، ۱۰ ج. ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي  کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: آموزش علوم، پرسش و پاسخ، دايرة المعارف

چکيده: مجموعه ي حاضر شامل ۱۰ جلد کتاب است که در يک مجلد چاپ شده اند و داراي اطالعاتي 
به صورت پرسش و پاسخ درباره ي گیاهان، غارها، کوه ها، کهکشان ها، درياها، خزندگان، بیابان، حواس 
پنج گانه و زمان و فصل هاست. مطالب بسیار ساده و در عین حال مختصر و مفید کتاب را تصاوير رنگي 

همراهي مي کنند. در پايان هر جلد نمايه اي چاپ شده است.
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153. حیدري ابهري، غالمرضا. دایرة المعارف قرآن. تهران: محراب قلم، ۱۳۸۹، ۱۳6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: قرآن کتاب هاي مرجع
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: قرآن، دايرة المعارف، پرسش و پاسخ، معجزه، کاتبان وحي

چکيده: چرا به کتاب آسماني ما مسلمانان »قرآن« مي گويند؟ چه فرشته اي قرآن را براي پیامبر)ص( 
مي آورد؟ کاتبان وحي چند نفر بودند؟ معجزه چیست؟ سوره به چه معناست؟ آيه ي »صلح« چیست؟ و... 
اين دايرة المعارف ۱4 فصل دارد و از طريق پرسش و پاسخ مخاطبان را با اين موضوعات آشنا مي سازد: 
تاريخ قرآن کريم؛ حفظ قرآن؛ قرائت قرآن؛ درس هاي زندگي ساز قرآن؛ رابطه ي قرآن و اهل بیت)ع( ؛ 
خداشناسي قرآني؛ احکام شرعي مرتبط با قرآن؛ و... مطالب کتاب را تصاوير رنگي مرتبط با موضوعات 

همراهي مي کنند.

154. چارمن، آندرو/ گاف، جکي. دایرة المعارف مصور گياهان. ريحانه آتش افروز/ سمیه کريم داديان. 
مشهد: عروج انديشه، ۱۳۹۰، 64 ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: اطالعات عمومي، دايرة المعارف گیاهان، سؤال و جواب، حیوانات جنگلي

چکيده: کودکان با مطالعه ي اين دايرة المعارف مصور، درباره ي گیاهان، محل رويش آن ها، علت 
برگ ريزي درختان، تغییر رنگ درختان، علت بلند شدن ريشه ي درختان، جنگل هاي آبي، علت شیرين 
و آب دار بودن میوه ها، قديمي ترين گیاهان، ارزش گیاهان قديمي، جنگل ها، درختان جنگلي، جنگل هاي 

باراني، پرندگان و حیوانات جنگلي، و... اطالعات مفید و سودمندي به دست مي آورند.
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155. کاتبي رضواني، احسان. دایرة المعارف ورزش. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۱، ۱۰۸ ص.
قطع: رحلي

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدى: دايرة المعارف ورزش، آموزش کودکان، تاريخچه ي بازي هاي المپیک

چکيده: در اين کتاب کودکان با تعداد زيادي از رشته هاي ورزشي آشنا مي شوند و اطالعات جالبي 
درباره ي اهمیت ورزش، علوم ورزشي، تاريخچه ي بازي هاي المپیک و ورزشکاران مشهور ايران کسب 
مي کنند. در کتاب بعد از درج کلیاتي درباره ي ورزش، انواع ورزش هاي گروهي، انفرادي، تفريحي و 
محلي معرفي مي شوند. مطالب کتاب موجز بیان شده اند و تصويرهاي جذاب آن ها را همراهي مي کنند. 

در پايان کتاب نمايه گنجانده شده است.

156. مکینلي، پني. دایناسور عينکي. فراز پندار. تهران: شرکت انتشارات فني ايران، ۱۳۹۱، ۲4 ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: آموزش مهارت هاي زندگي، دايناسور، داستان آموزشي، نارسايي هاي بینايي

چکيده: کودکان با خواندن داستان کتاب حاضر، با دايناسور کوچولويي به نام تق تق زوروس آشنا 
مي شوند که به دلیل نزديک بیني نمي تواند اشیايي را که در اطراف او هستند، درست ببیند. به همین دلیل 
دچار درد سر مي شود. مثاًل يک بار دم خواهرش را به جاي غذا مي جود و پدرش را عصباني مي کند. يک 
بار هم کله اش به درختي مي خورد و فکر مي کند که درخت پدرش است. عاقبت عینک به چشم هايش 

مي زند و مي تواند همه چیز را زيبا و قشنگ ببیند.
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157. واندويل، آگنس/ النسیا، میشل. دايرة المعارف کوچک من درباره ي: دایناسورها. رويا خوئي. 
تهران: محراب قلم، ۱۳۹۰، ۳6 ص.

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

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: زندگي دايناسورها، آموزش علوم تجربي، دايرة المعارف

چکيده: بیستمین عنوان از مجموعه ي »دايرة المعارف کوچک من« حاوي مطالب مختصر و مفیدي 
است که به زباني ساده به همراه تصويرهاي رنگي با اين عنوان ها نگارش يافته است: جانوران پیش 
از دايناسورها؛ انواع دايناسورها؛ عصر دايناسورها؛ شکل ظاهري و اندام هاي دفاعي دايناسورها؛ نوع 
تغذيه ي دايناسورها؛ جانوران موجود در عصر دايناسورها؛ چگونگي انقراض دايناسورها. در پايان کتاب، 

بعضي دايناسورهاي داراي توانايي هاي ويژه معرفي شده اند.

158. کوالي، جوي. سالمت رواني کودکان: دختر سخت كوش. سعیده عاقلتر. مشهد: عروج انديشه، 
۱۳۹۰، ۱6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: آموزش کودکان، راه و رسم زندگي، پشتکار

چکيده: هر انساني در انجام کاري مهارت دارد. برخي از آدم ها در ورزش ماهرند، بعضي در رياضي و 
بعضي هم در موسیقي، اجراي نمايش يا... در اين کتاب دختري هست که بسیار پشت کار دارد و وقتي 
که در انجام کاري موفق نمي شود، دوباره تالش مي کند تا بتواند از عهده ي انجام آن برآيد. متن کتاب 

حاضر به صورت دو زبانه )فارسي و انگلیسي( براي کودکان نوشته شده است.
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159. بول، جین. کالس هنر: در روز آفتابي. زهره طائب. تهران: پیدايش، ۱۳۸۹، 4۸ ص.
قطع: رحلي

موضوع درسي: هنر
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: کاردستي، آموزش هنر، سرگرمي

چکيده: کودکان با مطالعه ي اين کتاب و مشاهده ي تصاوير آن مي توانند با استفاده از صدف، مقوا، 
گلدان سفالي، ساعت مچي، چسب برق، قیچي، پتوي کهنه، روزنامه، لیموترش و. . .، ساعت خورشیدي، 
سرپناه، قايق، پرچم، صورت هاي عجیب، شربت آبلیمو و آويزهاي درخشان و موج دار بسازند. شیوه ي 

ساخت هر کدام از کاردستي ها در کنار آن درج شده است.

160. بول، جین. کالس هنر: در روز باراني. زهره طائب. تهران: پیدايش، ۱۳۸۹، 4۸ ص.
قطع: رحلي

موضوع درسي: هنر
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: کاردستي، سرگرمي، آموزش هنر

چکيده: در اين کتاب به کودکان آموزش داده مي شود به کمک ماژيک، کاغذ ساده، انواع رنگ ها، 
اسفنج، قلم موهاي نقاشي، چسب، میله هاي بافتني و سوزن دوزندگي، کامواي پشمي، انواع کاغذ، 
دکمه، مهره و... کاردستي هايي براي خود بسازند. اين کاردستي ها مي تواند کاسه هاي کاغذي، اتاق هاي 
جعبه اي براي عروسک ها، انواع شیريني ها، کوسن و... باشد. روش ساختن هر کاردستي در کنار آن 

آموزش داده مي شود.
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161. جاونا، جان. حفظ محیط زيست: در سياره ي ما چه خبر است؟. هايده کروبي. تهران: شرکت 
انتشارات فني ايران، ۱۳۹۰، ۲4 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: حفظ محیط زيست، آموزش جغرافیا، تخريب طبیعت، پديده ي گل خانه اي

چکيده: کودکان با مطالعه ي اين کتاب با پديده ي گل خانه اي و گرمايش زمین، زباله و نقش آاليندگي 
آن، آلودگي هوا، تخريب منابع طبیعي توسط آالينده ها، انقراض جانوران، شکاف اليه ي اوزون و 
باران هاي اسیدي آشنا مي شوند. در ادامه چند آزمايش در راستاي مطالب کتاب انجام مي دهند و در 
ادامه ياد مي گیرند که چگونه در مدرسه، خانه و مکان هاي عمومي به بهداشت محیط و جلوگیري از 

تخريب طبیعت کمک کنند.

162. برنشتاين، استین و جن. خانواده ي خرس ها: در فکر نيازمندان. سعید خاکسار. تهران: موزون، 
۱۳۹۰، ۳۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان آموزشي، کمک به نیازمندان، ادبیات کودکان، آموزش مهارت هاي زندگي

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

کرده اند بسیار خوش حال هستند.
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163. برنشتاين، استین و جن. خانواده ي خرس ها: در مطب دكتر. سعید خاکسار. تهران: موزون، 
۱۳۹۰، ۳۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان آموزشي، حفظ سالمتي، آموزش مهارت هاي زندگي

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

سرما خورده است و به او شربت صورتي رنگ مي دهد.

 164. لولین، کلر. از پرنده ي دانا بپرس: درباره ي جانوران. حسن ساالري. تهران: فاطمي، ۱۳۸۹، ۳6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدى: قورباغه، النه سازي پرندگان، زرافه، زندگي جانوران، پرسش و پاسخ

چکيده: کروکوديل، بچه قورباغه، پرنده ي بافنده، زرافه، ماهي و... هر کدام سؤال هايي دارند. آن ها به 
پرنده ي دانا نامه مي نويسند و درباره ي مشکالت خودشان با او صحبت مي کنند. پرنده ي دانا نیز نامه ي 
آن ها را مي خواند و به سؤال هاي آن ها پاسخ مناسب مي دهد. گاهي نیز پیشنهادهايي براي بهتر شدن 
زندگي آن ها ارائه مي دهد. مخاطبان با مطالعه ي اين کتاب و مشاهده ي تصاوير آن مي توانند درباره ي 
چگونگي رشد بچه قورباغه، رشد حشرات، النه سازي پرندگان، گردن بلند زرافه، زندگي جمعي ماهي ها 
و... اطالعاتي به دست بیاورند. در پايان کتاب واژه نامه، آلبوم تصويري جانوران و نمايه درج شده است.
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 165. لولین، کلر. از پرنده ي دانا بپرس: درباره ي خزندگان. حسن ساالري. تهران: فاطمي، ۱۳۸۹، ۳6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدى: زندگي خزندگان، پرسش و پاسخ، تمساح، مارمولک، الک پشت دريايي

و...  پرنده  سوسمار  دريايي،  مارمولک، الک پشت  تمساح،  جمله  از  خزندگان،  از  تعدادي  چکيده: 
سؤال هايي دارند. آن ها به پرنده ي دانا نامه مي نويسند و از او مي خواهند که به پرسش هايشان جواب 
بدهد. مخاطبان با مطالعه ي اين کتاب و نیز مشاهده ي تصاوير رنگي آن مي توانند اطالعاتي درباره ي 
خنک ماندن تمساح، رشد دم مارمولک، خطر مارهاي سمي و رنگي، النه پیدا کردن الک پشت هاي 
دريايي و... اطالعاتي به دست بیاورند. در پايان کتاب واژه نامه، آلبوم عکس خزندگان و نمايه درج شده 

است.

166. روکا، نوريا. درخت خانوادگي شما )شجره نامه(. مرجان مشاري. تهران: تیمورزاده/ طبیب، ۱۳۸۹، 
۳6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: شجره نامه، تاريخ خانوادگي، اجداد، علوم اجتماعي

چکيده: اجداد شما، آن گروه از اعضاي خانواده ي شما هستند که سال ها قبل از اين که متولد شويد، 
به دنیا آمده بوده اند؛ مانند پدربزرگ، مادربزرگ، و... آن ها براي شما انسان هاي خاصي هستند، چون 
قسمتي از زندگي گذشته و تاريخ خانوادگي تان محسوب مي شوند. کودکان با مطالعه ي اين کتاب و 
مشاهده ي تصويرهاي آن با مفهوم شجره نامه و نسبت هاي خانوادگي هم چون پدربزرگ، مادربزرگ، 
عمو، دايي، خاله و... آشنا مي شوند. در پايان کتاب، فعالیت هايي به منظور درک بیشتر موضوع توسط 

مخاطبان و هم چنین، مطالبي درباره ي شجره نامه براي مطالعه ي والدين ارائه شده است.
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167. مورگان، سالي. کاوشگران جوان: درختان، گل ها و ميوه ها. مهدي رزاقي کاشاني. تهران: نواي 
مدرسه، ۱۳۸۸، ۳۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: گونه هاي گیاهان، زنجیره ي غذايي، دانه، گل، میوه، ريشه

چکيده: چندگونه گیاه در بخش هاي متفاوت زمین وجود دارد؟ بخش هاي يک گیاه کدام اند؟ گیاهان 
در  گیاهان  نقش  دارند؟  وظايفي  ريشه ها چه  کدام اند؟  گیاهان گوشت خوار  غذا مي سازند؟  چگونه 
زنجیره ي غذايي چیست؟ و... مخاطبان در اين کتاب با گونه هاي متفاوت گیاهان، رشد و تولید مثل 
آن ها، فعل و انفعاالت درون گیاه، انواع ريشه ها، نقش گیاهان در زنجیره ي غذايي، گیاهان خوراکي، 
انواع درختان، گل ها، میوه ها و دانه ها و آغاز زندگي دانه ها آشنا مي شوند. کودکان مي توانند با انجام 
آزمايش هاي معرفي شده در کتاب، مطالب را بهتر درک کنند. تصويرهاي مرتبط با متن، يادگیري 

مفاهیم را آسان تر مي کنند.

168. برنشتاين، استین و جن. خانواده ي خرس ها: دردسر با بزرگ ترها. سعید خاکسار. تهران: 
موزون، ۱۳۹۰، ۳۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان آموزشي، رفتار مناسب، ادبیات کودکان، آموزش مهارت هاي زندگي

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

آن ها يکديگر را کاماًل درک مي کنند.
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169. دالالندر، بنوا. دايرة المعارف کوچک من درباره ي: دردها و بيماري ها. رويا خوئي. تهران: محراب 
قلم، ۱۳۹۰، ۳6 ص.

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

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: درد، بیماري، درمان، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعه ي اين دايرة المعارف مصور به زباني ساده، درباره ي سرماخوردگي و عوامل 
نیش زننده،  برخي حشرات  آن،  اسهال، خون ريزي و محتويات خون، خارش و علل  استفراغ،  آن، 
حساسیت هاي فصل، دندان درد و علل پوسیدگي دندان، مسواک زدن و فوايد آن، دندان پزشک، ورزش 
و سالمتي، شکستگي استخوان، انواع درد، و... اطالعاتي به دست مي آورند. در پايان کتاب نیز علل برخي 

دردها به همراه راه درمان آن ها درج شده است.

170. اورنگ، طوبا. دروغ  كوچولویي كه بزرگ شد. تهران: مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين، 
۱۳۹۰، ۱6 ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان آموزشي، راست گويي، دروغ گويي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در کتاب حاضر، کودکان با پسري به نام نیما آشنا مي شوند. نیما براي اين که بتوانند به مسافرت 
بروند، به پدرش مرتب دروغ مي گويد. همین دروغ گويي او در سفر براي آن ها مشکالت زيادي بار 
مي آورد و موجب مي شود پدر و عمويش از هم قهر کنند. همه ي اين اتفاق ها زير سر نیماست. تا اين که 

او تصمیم مي  گیرد راست بگويد و به دلیل دروغ گويي هايش از عمويش معذرت خواهي کند.
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 171. برنشتاين، استن و جن. خانواده ي خرس ها: دروغگویي. سعید  خاکسار. تهران: موزون، ۱۳۹۰، ۳۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: آموزش مهارت هاي زندگي، دروغ گويي، داستان آموزشي

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

دروغ نگويند و همیشه راست بگويند.

172. کرو، مگان مگینلي. کتاب هاي سبز: دزد دریایي كوچولو و بازیافت. صبا رفیع. تهران: شرکت 
انتشارات فني ايران، ۱۳۹۱، ۲4 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان آموزشي، بازيافت زباله، ساختن کاردستي، حفظ محیط زيست

چکيده: کودکان در اين کتاب داستاني را درباره ي يک دزد دريايي مي خوانند. دزد دريايي يک مرغ 
دريايي را مي بیند که وسط زباله ها گیر افتاده است و به فکر مي افتد که زباله ها را از توي دريا جمع کند. 
دزد دريايي و دوستانش دنبال راه هايي مي گردند که به حفظ محیط زيست کمک کنند. در اين کتاب 
مخاطبان با بعضي از روش هاي بازيافت زباله ها آشنا مي شوند و ياد مي گیرند که با وسايل به دردنخور 

کاردستي بسازند.
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افسانه  نيستند!.  زدن  براي  دست ها  کودکان:  در  اجتماعي  مهارت هاي  مارتین.  آگاسي،   .173
طباطبائي. تهران: چکه/ شهر قلم، ۱۳۹۰، ۳6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: کودکان، خشونت، روابط با ديگران، مهارت هاي اجتماعي

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر به همراه والدين خود، ياد مي  گیرند که دست ها ارزش و 
اهمیت زيادي دارند. آن ها مي توانند از دستانشان به منظور سالم دادن، ارتباط برقرار کردن، دست 
تکان دادن، پیام فرستادن، نقاشي کردن، انجام دادن کارهاي خوب و مفید، بازکردن، نواختن موسیقي، 
ساختن، و... استفاده مي کنند. اگر غمگین و يا ناراحت هستند، نبايد از دستاهايشان براي زدن ديگران 

بهره بگیرند.

174. روني، آن. آموزشICT براي کودکان: دسته بندي اطالعات. محمود مزيناني. تهران: پیدايش، 
۱۳۸۹، ۲۸ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: رايانه

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: ذخیره و طبقه بندي اطالعات، پايگاه اطالعات، کار با رايانه

چکيده: چگونه مي توانید براي به دست آوردن اطالعات مورد نیاز خود، سؤال هاي درست بپرسید؟ 
چگونه مي توانید اطالعاتي را که يافته ايد، ذخیره کنید؟ و... در اين کتاب به همراه تصويرهاي رنگي 
و راهنمايي ها و فعالیت هاي متنوع و آسان، مفاهیم رايانه اي هم چون به دست آوردن و طبقه بندي 
اطالعات، تهیه ي جدول، پايگاه اطالعات و نگه داري اطالعات در پايگاه به کودکان آموزش داده 

مي شود. در پايان کتاب واژه نامه درج شده است.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي 102

175. لوبلوآ- ژولین، رنه. دلفين پادشاه موج ها. تهران: نغمه نو  انديش، ۱۳۹۱، ۲۸ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: دلفین ها، عادات و رفتار، حیوانات دريايي، زندگي حیوانات

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر و مشاهده ي تصويرهاي رنگي آن اطالعات مختصر و 
مفیدي درباره ي ظاهر دلفین ها، چگونه نفس کشیدن اين نوع حیوانات دريايي در آب، روش مقابله آن ها 
با دشمنان و دفاع از خود، چگونگي حرکت کردن دلفین ها در آب، روش شناسايي موانع توسط آن ها، 

دشمنان دلفین ها، چگونگي جفت يابي آن ها، انواع دلفین ها و... به دست مي آورند.

176. واندويل، اگنس/ النسنیا، میشل. دايرة المعارف کوچک من درباره ي: دلفين ها و وال ها. رويا 
خوئي. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۰، ۳6 ص.

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

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: دلفین ها، وال ها، پستان داران دريا، آموزش علوم تجربي

چکيده: مخاطبان با مطالعه ي اين کتاب به زبان ساده و آسان و به کمک تصاوير رنگي، با ساختمان 
بدن، شکل دندان ها، چگونگي حرکت و تنفس، چگونگي زاد و ولد، نوع تغذيه و سفرهاي پستان داران 
دريايي، هم چون دلفین و وال آشنا مي شوند. در پايان کتاب، خطراتي که اين نوع حیوانات را تهديد 
مي کنند، و برتري هايي که اين حیوانات نسبت به ديگر حیوانات در برخي زمینه ها دارند، درج شده است.
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177. کريستیني، ارمانو/ پوريچلي، لويجي. دنبالم بيا!. معین مهدوي. تهران: سازوکار، ۱۳۸۸، ۲4 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: محیط جنگل، حیوانات، آموزش علوم

چکيده: تصويرهاي کتاب حاضر به منظور آشنايي کودکان با حیوانات، گیاهان، حشرات، و گل هاي 
موجود در جنگل تهیه شده اند. کودکان به دنبال پروانه اي کوچک به يک گردش تخیلي در جنگل 
واقعي مي روند و با کشف کردن و نامیدن چیزها، شناخت کاملي از محیط طبیعي جنگل پیدا مي کنند.

 178. کوالي، جوي. سالمت جسمي کودکان: دندان. سعیده عاقلتر. مشهد: عروج انديشه، ۱۳۹۰، ۱6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: بهداشت دهان و دندان، آموزش علوم تجربي، کتاب دو زبانه

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

مي رود تا دکتر دندان هايش را معاينه کند.
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179. واندويل، آگنس. دايرة المعارف کوچک من درباره ي: دنياي شب. رويا خوئي. تهران: محراب 
قلم، ۱۳۹۰، ۳6 ص.

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

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: شب هاي مهم، فعالیت هاي شبانه، خواب، آموزش علوم تجربي

چکيده: شانزدهمین عنوان از مجموعه ي »دايرة المعارف کوچک من«، حاوي مطالبي است به زبان 
ساده، به همراه تصويرهاي رنگي درباره ي اين موضوع ها: شب؛ علت شب شدن؛ مهتاب؛ علت طوالني 
بودن شب هاي زمستان؛ فعالیت انسان ها؛ حیوانات؛ حشرات و گیاهان در شب؛ حیوانات فعال در شب؛ 
خواب و کارهاي قبل از خواب، رويا و کابوس و... . در پايان کتاب برخي شب هاي مهم و با اهمیت 

نزد مردم معرفي شده اند.

180. گانري، آنیتا/ آکسلید، کريس. دايرة المعارف من درباره ي: دنياي شگفت انگيز. حسین دانشفر ]و 
ديگران[. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۰، ۱64 ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: دايرة المعارف، خودآزمايي، فعالیت علمي، آموزش علوم، ادبیات کودکان

چکيده: کودکان با مطالعه ي دايرة المعارف حاضر و مشاهده ي تصويرهاي رنگي آن مي توانند اطالعات 
مختصر و مفیدي درباره ي سیاره ي زمین، تاريخ گذشتگان، علم و فناوري، انرژي، بدن انسان، نواحي 
گوناگون جهان، دنیاي زنده، دايناسورها، درختان و جنگل ها، ستاره ها و کهکشان ها، صوت، کاوش هاي 
فضايي، لباس و مد، منابع معدني زمین، موسیقي و... به دست آورند. در هر 6 مبحث تعدادي خودآزمايي 
و فعالیت هاي علمي گنجانده شده اند. هم چنین مطالب مرتبط با هر مبحث به همراه شماره ي صفحات 
آن ها داخل کادر دايره اي قرار گرفته اند. در پايان کتاب هم فهرست سايت هاي اينترنتي مربوطه و نمايه 

درج شده است.
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181. حسیني، افضل السادات. پرورش  خالقیت درکودکان )۱۱-۵ ساله(: دنياي وارونه، دنياي خيالي. 
تهران: مهاجر، ۱۳۹۰، ۲۸ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: خالقیت، وارونه ديدن، دنیاي خیالي، آموزش کودکان

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

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

182. اجاقي، محمد. زندگي مصور امام خمیني: دور از وطن. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمیني )س(/ موسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۹۱، 4۵ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: ديني

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: امام خمیني، تبعید، زندگي نامه

چکيده: در ششمین عنون از مجموعه ي حاضر، سرگذشت امام خمیني)ره( در سال هاي پس از ۱۳4۳ 
و تبعید ايشان به ترکیه و آن گاه عراق، به همراه فعالیت هاي امام در اين سفر در قالب تصوير و جمالت 

مختصر و مفید درج شده است.
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183. برنشتاين، استین و جن. خانواده ي خرس ها: دوري از غریبه ها. سعید خاکسار. تهران: موزون، 
۱۳۹۰، ۳۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان هاي آموزشي، آموزش مهارت هاي زندگي، رفتار با غريبه ها

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

خرسي مي خواند و او ياد مي گیرد که چگونه با غريبه ها برخورد کند.

184. مینارد، کريستوفر. دوست داري چه  كاره شوي؟. ژاله نويني/ حمیدرضا غالمرضايي. تهران: 
نسل نو انديش، ۱۳۹۰، ۳۲ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: معرفي مشاغل، آموزش کودکان، تعلیمات اجتماعي

چکيده: داشتن آگاهي و دانش در مورد شغل ها به کودکان کمک مي کند که در انتخاب حرفه ي 
آينده ي خود عاقالنه تر عمل کنند و با توجه به عالقه و استعداد خود و به تناسب نیازهاي جامعه اي 
که در آن زندگي مي کنند، شغل مناسبي برگزينند. کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر و مشاهده ي 
تصويرهاي رنگي آن، اطالعاتي درباره ي برخي از شغل هاي يدي و فکري به دست مي آورند. برخي 

از اين شغل ها عبارت اند از: آتش نشاني، جراحي، آشپزي، ماهي گیري، معلمي، دام پزشکي و طراحي.
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 185. کوالي، جوي. سالمت اجتماعي کودکان: دوستي. سعیده عاقلتر. مشهد: عروج انديشه، ۱۳۹۰، ۱6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: روابط اجتماعي، دوست يابي، تعلیمات اجتماعي، آموزش کودکان

چکيده: در اين کتاب به صورت ساده و با جمالت کوتاه فارسي و انگلیسي، به کودکان آموزش داده 
مي شود تا بتوانند براي خودشان دوستاني پیدا کنند. هر چند که گاهي بین آن ها مشکالتي به وجود 

مي آيد، ولي باز هم دوباره اختالفات برطرف مي شوند و دوستي از سر گرفته مي شود.

186. شیخي، مژگان. قصه هاي تصويري از کلیله و دمنه: دوستي شير و شتر. تهران: قدياني، 
۱۳۹۰، ۱۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: کلیله و دمنه، داستان آموزشي، ادبیات کودکان، زبان آموزي

چکيده: دهمین عنوان از مجموعه کتاب هاي »قصه هاي تصويري از کلیله و دمنه«، درباره ي شتري 
است که از کاروان خود جدا شده و مي خواهد در جاي سرسبز و پرعلفي زندگي راحتي داشته باشد. او در 
اين مکان با شیر آشنا مي شود و با هم طرح دوستي مي  ريزند. شیر به او قول مي دهد که جانش در امان 
باشد، اما شغال، گرگ و کالغ سعي مي کنند شیر را قانع کنند که عهدش را بشکند و شتر را طعمه ي 

خود کند. هرچند که مکر و حیله ي آن ها مي گیرد، اما موفق به خوردن شتر نمي شوند.
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187. پوروهاب، محمود. قصه هاي ايراني: دیگي كه زایيد. مشهد: عروج انديشه، ۱۳۸۸، ۱۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: امثال و حکم، دهخدا، بازنويسي، زبان آموزي

چکيده: دهمین عنوان از مجموعه ي حاضر، شامل سه داستان بازنويسي شده به نثر ساده و روان به 
همراه تصاوير رنگي براي کودکان است. »ديگي که زايید«، »آواز بي موقع«، و »تنبل هاي واقعي« 
عنوان هاي اين داستان ها هستند. در داستان ديگي که زايید، مخاطبان با مرد مغرور و فريبکاري 
آشنا مي شوند که ديگران را فريب داده است و ادعا مي کند که کسي زرنگ تر از او پیدا نمي شود. اما 

همسايه اش او را با فريبش غافلگیر و متوجه مي کند که دست باالي دست بسیار است.

188. ريف، ساندرا. اف. راه كارهاي عملي براي والدین و معلمان دانش آموزان نارساخوان. 
ساالر فرامرزي/ نسیبه کوسنج سیچاني/ زهرا خرم نژاد. اصفهان: نوشته، ۱۳۹۱، ۳۰۸ ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، والدين
كلمات كليدى: اختالل نارساخواني، اختالالت يادگیري، تطابق حرف و صدا، علوم تربیتي

چکيده: »نارساخواني« اختاللي شناختي است که باعث مشکالتي در استفاده و پردازش رمزهاي زباني )سخن( 
و نشانه ها )حروف(، يعني تطابق حرف و صدا مي شود. کتاب حاضر براي مطالعه ي والدين و معلمان دانش آموزان 
نارساخوان تدوين شده و طي پنج فصل راهکارهايي عملي براي برطرف کردن مشکل يادشده شرح مي دهد. در فصل 
اول اطالعاتي درباره ي نارساخواني و در فصل دوم مهارت هايي براي کمک به خواندن و نوشتن مطرح شده اند. گفت گو 
با کودکان درباره ي اختالل خواندن و ديگر تفاوت هاي يادگیري، چگونگي حمايت از کودکان دچار اختالل خواندن، 
ايجاد و پرورش اعتمادبه نفس در کودکان، و... از مباحث فصل سوم هستند. چگونگي کمک معلمان به دانش آموزان 
نارساخوان، و راهبردهايي براي آموزش خواندن با توجه به محتوا، در فصل چهارم ذکر شده اند. در فصل پنجم که 
عنوان آن، »فهرست هاي مهم براي والدين و آموزگاران« است، به دانش آموزان دبیرستاني و دانشجويان کالج که دچار 

نارساخواني هستند و نحوه ي درمان آن ها اشاره شده است. 
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189. حسني، محمد. راهنماي اجراي ارزش یابي كيفي توصيفي در دبستان. تهران: عابد، 
 ۱۳۹۱، ۲۸۰ ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: معلم
كلمات كليدى: ارزش يابي تحصیلي، اصالحات آموزشي، آموزش وپرورش ايران

چکيده: تغییر رويکرد ارزش يابي تحصیلي دوره ي دبستاني در نظام آموزشي ايران از کّمي به کیفي 
توصیفي، يکي از اصالحات چندجانبه، عمیق و پیچیده در تعلیم و تربیت ايران است. تحقق اهداف اين 
جراحي اصالحي در صحنه ي عمل، يعني کالس و مدرسه، بدون درگیري عمیق معلمان و مديران 
در سطوح نظري و عملي آن ممکن نیست. کتاب حاضر براي مطالعه ي معلمان تدوين شده و شامل 
سه بخش است: در بخش نخست، کلیاتي درباره ي ارزش يابي تحصیلي بیان مي شود. در بخش 
بعد، تصويري اجمالي اما مهم و اساسي از الگوي ارزش يابي کیفي- توصیفي ارائه مي شود. در اين 
بخش »چرايي« و »چیستي« ارزش يابي کیفي توصیفي مورد بحث قرار مي گیرد. در بخش سوم که 
محوري ترين بخش اين کتاب نیز هست، چگونگي اجراي ارزش يابي کیفي توصیفي مصور بحث قرار 
گرفته است. در اين بخش، ضمن برشمردن پیش نیازهاي اجرايي ارزش يابي کیفي توصیفي، گام هاي 

پنج گانه ي آن به تفصیل تشريح مي شود.

190. نصر اصفهاني، غالمرضا. راهنماي آموزشي مدیریت پول. اصفهان: غالمرضا نصر اصفهاني، 
۱۳۹۰، ۲4 ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: پول، درامد، پس انداز، اقتصاد، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: آشنا کردن کودکان با پول و شیوه ي خرج کردن آن، آموزش فرهنگ پس انداز کردن و 
کسب درامد، از موضوع هاي مهمي است که خانواده ها بايد به طور جدي به آموزش آن به فرزندان خود 
بپردازند. در کتاب حاضر به زبان ساده، اهمیت مديريت پول و طرز استفاده ي صحیح و مناسب از پول، از 
راه تجربه ي عملي و لذت بخش به کودکان آموزش داده مي شود. آشنايي با اقتصاد، قانون پول توجیبي، 

هزينه ي واقعي، بودجه، پس انداز و کسب درامد، برخي مباحث کتاب حاضر هستند.
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191. تبريزي، رضا. راهنماي آموزشي و تدریس مجموعه كتاب هاي زیبا بنویسيم. تهران: 
قدياني، ۱۳۸۹، 64 ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: هنر

مخاطب: معلم
كلمات كليدى: خط نستعلیق، آموزش خوش نويسي، زيبانويسي، خط تحريري

چکيده: تنها روش اصولي و علمي براي تغییر و تقويت نحوه ي صحیح مهارت نوشتن، آموزش خط 
تحريري يا »آموزش زيبانويسي« است. در کتاب حاضر، بعد از توضیحاتي درباره ي زيبانويسي و نکات 
مربوط به آن، شیوه ي زيبانويسي به همراه توضیحاتي آموزش داده مي شود. در پايان کتاب، آداب 
نشستن و نوشتن نیز درج شده است. مخاطبان کتاب معلمان دوره ي ابتدايي و راهنمايي، مدرسان و 

عالقه مندان خط تحريري هستند.

192. حسیني، افضل السادات. پرورش خالقیت در کودکان  )۱۱-۵ ساله(: راهنماي پرورش خالقيت 
در كودكان. تهران: مهاجر، ۱۳۹۰، ۱6 ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، والدين
كلمات كليدى: پرورش خالقیت، طرح هاي تازه و ابتکار، آموزش کودکان

چکيده: در اين مجموعه که براي مطالعه ي والدين و مربیان تهیه شده، با توجه به مباني نظري و 
عملي يادگیري خالق، طرح هاي تازه اي براساس بازي، فعالیت ترکیبي، تخیل، قصه گويي و... به منظور 
برانگیختن خالقیت در کودکان فراهم آمده است. اين فعالیت ها سیالن فکري، انعطاف پذيري و ابتکار 
را در کودکان افزايش مي دهد و آن ها را قادر به شناخت نظريه هاي بديع و تدارک تدابیر جالب و تازه 

هنگام مواجهه با مسائل مي کند.
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193. گرامي، محمدحسن. راهنماي عملي شناخت و پرورش خالقيت و نوآوري استعدادهاي 
درخشان والدین. تهران: وراي دانش، ۱۳۸۸، ۱۲۸ ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: معلم
كلمات كليدى: پرورش خالقیت و نوآوري، هوش، تفکر

چکيده: »خالقیت« يعني ديدن به نوعي ديگر، رهايي از عادت هاي ذهني، درک فرايند تغییر، و ديدن 
چیزي که وجود ندارد. خالقیت يعني نگاه به چیزهاي معمولي، و ديدن چیزهاي فوق العاده ي جديد و 
غیرعادي. کتاب حاضر، به منظور آشنايي با خالقیت و نوآوري و راه هاي گسترش آن بین دانش آموزان 
و دانشجويان، در ۱۲ فصل نگارش يافته که عنوان برخي از آن ها از اين قرار است: تبیین هوش و 
رابطه ي آن با خالقیت و نوآوري؛ تفکر، نیرو و جوهره ي خالقیت و نوآوري؛ سبک هاي شناخت و 
خالقیت؛ قانون هاي پرورش و تقويت خالقیت و نوآوري؛ شیوه هاي پرورش و تقويت خالقیت و 

نوآوري.

194. سلحشور، ماندانا. راهنماي مشاور مدرسه. تهران: ارسباران، ۱۳۹۱، ۱۵۸ ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تربیتي
مخاطب: معلم

كلمات كليدى: مشاوره در آموزش وپرورش، راهنمايي آموزشي، تفاوت هاي فردي، سنجش استعداد

مسئولیت ها،  هدف ها،  مانند  مشاوره،  بنیادي  مفاهیم  و  اصول  به  نخست  کتاب  اين  در  چکيده: 
برنامه ها و ويژگي هاي مشاور و راهنماي تحصیلي اشاره شده است. سپس روش هاي شناخت و 
ارزيابي دانش آموزان، سنجش استعدادها و تفاوت هاي فردي آن ها، و مسائل و مشکالت تحصیلي 
و آموزشي شان مورد بررسي قرار گرفته است. در پايان نیز، به چگونگي انجام جلسه هاي مشاوره و 
راهنمايي، با در نظر گرفتن اصول و مباني اولیه ي روان شناسي و مشاوره، از ديدگاه هاي گوناگون، 

پرداخته شده است.
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195. ملکي، فاطمه. رفاقت با ساز هاي ایراني: سازشناسي براي کودکان. تهران: سوره مهر، ۱۳۹۰، 
۹۲ ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: هنر
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: سازهاي ايراني، آموزش هنر، سازشناسي براي کودکان

چکيده: آموزش با لطافت و نرمي و تخیل بازده بیشتري دارد. پس بیايید با سازها آشنا شويم، اما نه 
در يک مالقات خیلي رسمي، بلکه در ديداري ساده. در اين کتاب، شکل دقیق سازها را مي بینیم و 
با آن ها آشنا مي شويم. پس از آن در لوح فشرده ي همراه کتاب، به سرزمین روياها و تخیل مي رويم 
و با سازها حسابي رفیق مي شويم. کتاب حاضر اولین اثري است که به منظور آشنا ساختن کودکان 
ايراني با مجموعه ي عظیم سازهاي مناطق گوناگون سرزمین پهناور ايران نوشته شده و براي فهم 
عمیق تر، از نقش نیرومند تصوير و صدا نیز در آن استفاده شده است. از مطالب اين کتاب براي دوره هاي 

پیش دبستاني و دبستاني هم مي توان استفاده کرد.

196. کوالي، جوي. سالمت اجتماعي کودکان: رفتار هاي خوب. سعیده عاقلتر. مشهد: عروج انديشه، 
۱۳۹۰، ۱6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: لطفأ، متشکرم، ببخشید، لبخند، رفتا هاي خوب، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان با خواندن متن دوزبانه ي کتاب حاضر ) فارسي و انگلیسي( با دختري آشنا مي شوند که 
چهار مشوق خوب دارد اين مشوق ها عبارتند از: لطفأ، متشکرم، ببخشید و لبخند.
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197. رابینسون، رابرت. رفتن به دندان پزشکي. شقايق خوش نشین. تهران: چکه/ شهر قلم، ۱۳۹۰، 
۲4 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان، دندان پزشکي، آموزش علوم تجربي، ادبیات کودکان

چکيده: در اين کتاب، کودکان طي داستاني با دندان پزشک، وسايل دندان پزشکي، دندان شیري، 
جرم گیري دندان، پر کردن دندان، اهمیت مسواک زدن و نیز غذاهاي پراهمیت براي سالم ماندن 

دندان ها آشنا مي شوند.

198. سلیقه دار، لیال و ديگران. مجموعه كتاب هاي پژوهش در مدرسه: رنگين كمان پژوهش. 
تهران: مدرسه، ۱۳۸۹، ۹۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: تحقیق، راهنماي آموزشیي، دانش اندوزي، فرضیه سازي

چکيده: دانش آموزان با مطالعه ي اين کتاب با مفهوم پژوهش، فرضیه سازي بر پايه ي اطالعات، 
جمع آوري اطالعات، آزمايش فرضیه و تجزيه و تحلیل اطالعات، و ارائه ي گزارش به زبان روايي 
داستاني آشنا مي شوند. در اين اثر، محتواي ديرهضم پژوهش با زباني نرم و آسان براي مخاطبان 

آماده شده است.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي 114

199. شعاري نژاد، علي اکبر. روان شناسي كودك  و نوجوان امروزي. تهران: پیشگامان پژوهش مدار، 
۱۳۹۱، ۸۰ ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، والدين
كلمات كليدى: روان شناسي کودک و نوجوان، روان شناسي رشد، تغییر رفتار، نظريه هاي تربیتي

چکيده: کتاب »روان شناسي کودک و نوجوان امروزي« که تقريباً همه ي مسائل رشد وتکامل آدمي 
را مطرح مي کند، دو ويژگي مهم دارد: ۱. بیشتر به بحث رفتارهاي دوران هاي کودکي و نوجواني 
مي پردازد. ۲. به جنبه ها يا شرايط تغییر رفتار توجه دارد. و چون کمک کردن به تغییر رفتار در دوران هاي 
کودکي و نوجواني بیشتر به عهده ي معلمان کشور است، از اين رو مخاطبان عمده ي آن معلمان کشور 
هستند. مؤلف کتاب بر اين باور است که معلم در واقع رفتار مردم را تغییر مي دهد؛ از اين رو، شناخت 
علمي کودک و نوجوان نخستین مسئولیت او به شمار مي رود. کتاب به مباحثي چون روان شناسي 
چیست و چه مي کند، کاربرد نظريه هاي پیاژه، اريکسن، راجرز، و. . .، نگرشي تاريخي به روان شناسي 
کودک، ويژگي هاي دوران کودکي و نوجواني، حقايقي درباره ي رشد، روش هاي مطالعه و پژوهش در 
روان شناسي کودک و نوجوان و... پرداخته است. کتاب معلمان و والدين را تا حد امکان راهنمايي مي کند 

که با کودکان و نوجوانان چگونه تعامل داشته باشند.

200. هريس، مارگارت. روان شناسي كودكان دبستاني. غالمرضا تبريزي/ مرضیه وطن خواه/ 
سیدرضا موسوي عماد. مشهد: صیانت، ۱۳۹۱، ۱۹۲ ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، والدين
كلمات كليدى: روان شناسي، رشد کودکان پیش دبستاني،  شاگردان دبستاني، رشد شناختي

چکيده: هر کودکي مراحل رشد و تحول خود را به گونه اي متمايز از ساير کودکان سپري مي کند. 
هرچند که والدين انتظار دارند، تمام کودکان مراحل رشد خود را طبق يک روال مشخص پشت سر 
بگذارند، اما واقعیت اين است که کودکان داراي تفاوت هاي فردي بي شماري هستند. تغییر و تحوالت 
رشد کودکان مي تواند با يکديگر متفاوت باشد. تمام کودکان مراحل رشد يکساني دارند، اما ممکن است 
سرعت رشد به علت تفاوت هاي فردي با هم فرق داشته باشد. نويسنده در کتاب حاضر که با رويکردي 
تحولي نگاشته شده، چشم اندازي از رشد کودکان را در اختیار والدين و مربیان قرار مي دهند. روان شناسي 
کودک در قرن بیستم، رشد شناختي در دوره ي پیش دبستاني، رشد اجتماعي در دوره ي پیش از دبستان، 

و رشد شناختي در اواسط کودکي از جمله مطالب کتاب هستند.
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201. برنشتاين، استین و جن. خانواده ي خرس ها: روز اسباب كشي. سعید خاکسار. تهران: موزون، 
۱۳۹۰، ۳۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان آموزشي، اسباب کشي، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان

چکيده: کودکان در کتاب حاضر داستان اسباب کشي خرس ها را مي خوانند. خرس ها از يک غار به 
يک خانه ي درختي نقل مکان مي کنند. هر چند که آن ها دوستان خود را در غار کوهي جا مي گذارند، 
اما در کنار خانه ي درختي دوستان خوب و مهرباني پیدا مي کنند که استقبال خوبي از آن ها مي کنند. 
در اين کتاب به شکل داستاني اسباب کشي و مسائلي که کودکان ممکن است با آن ها مواجه شوند، 

مطرح مي شود.

202. سالینجر، امیلي. حفظ محیط زيست: روز زمين پاك. آرام وحیدي. تهران: شرکت انتشارات 
 فني ايران، ۱۳۹۰، ۲4 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: صرفه جويي، بازيافت، پاک نگه داشتن زمین، مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان با مطالعه ي اين کتاب و مشاهده ي تصويرهاي رنگي آن با دورا و دوستانش آشنا 
مي شوند. آن ها سعي مي کنند از راه هاي متفاوت به پاک ماندن زمین کمک کنند. مثاًل آب را هدر 
نمي دهند، وقتي که از اتاقشان بیرون مي آيند، چراغ ها را خاموش مي کنند، در مسافت هاي کوتاه، به 

جاي خودرو از دوچرخه استفاده مي کنند، در يخچال را به مدت طوالني باز نمي گذارند و. . .
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203. کالنتري، مونا. روش تحقيق و شيوه نگارش پایان نامه در علوم انساني. تهران: آرمان 
رشد، ۱۳۹۱، ۱۵۰ ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: معلم
كلمات كليدى: تحقیق، روش شناسي، پايان نامه

چکيده: انجام پژوهش و کسب معلومات به روش هاي مناسب و ابزارهاي معتبر نیاز دارد. پژوهشگران 
و عالقه مندان به پژوهش و اساساً هرکس که خواهان کشف مجهول و دانستن است، الزم است از 
روش هاي تحقیق آگاهي يابند. کتاب حاضر که حاصل بررسي منابع، آ ثار و تجارب ارزشمند ديگران و 
نیز تجربه هاي چندساله ي نگارندگان در زمینه ي آموزش وپژوهش است، با اين هدف تهیه شده است 

که دانشجويان رشته هاي گوناگون علوم انساني را با شیوه ي نگارش پايان نامه آشنا سازد.

204. حسیني، ابراهیم. رویکرد حل مسئله در آموزش ریاضي: راهنماي معلمان ابتدايي، دانشجويان 
مراکز تربیت معلم و والدين. تهران: تیک، ۱۳۹۱، ۱۲۸ ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: رياضي
مخاطب: معلم، والدين

كلمات كليدى: راهنماي آموزشیي، حل مسئله، آموزش رياضي، روش شناسي

چکيده: کتاب حاضر به منظور آشنايي آموزگاران دوره ي ابتدايي، دبیران رياضي، دانشجويان مراکز 
تربیت معلم و والدين با استانداردهاي جهاني آموزش رياضي، مهارت هاي حل مسئله، استفاده از 
ابزار و وسايل محاسبات در پنج فصل با اين عنوان ها نوشته شده است: مسئله سازي و مسئله نويسي؛ 
NCTM و استانداردهاي آن؛ حل مسئله و رويکرد آن؛ راهبردهاي حل مسئله؛ استفاده از ابزار در 

محاسبات.
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205. جعفري، الله. قصه هاي پیامبران: زمزم مي جوشد. تهران: افق، ۱۳۸۹، ۱6 ص.
قطع: خشتي کوچک

موضوع درسي: قرآن
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدى: حضرت ابراهیم )ع(، اسماعیل، هاجر، چشمه ي زمزم، داستان قرآني

چکيده: هاجر، خسته و ناامید پیش اسماعیل تشنه اش برگشت. تا او را ديد، ناگهان فرياد زد: »خدايا! 
آب... آب... « زير پاي اسماعیل آب جمع شده بود. از همان جا که اسماعیل تشنه، پا به زمین مي کوبید 
و گريه مي کرد. در اين کتاب، داستان قرآني حضرت ابراهیم)ع( و بردن همسر و فرزندش از شام به 
سرزمین بي آب و علف مکه و جريان چشمه ي زمزم، شکل گیري شهر مکه و بنا شدن خانه  ي کعبه 
توسط حضرت ابراهیم)ع( و پسرش اسماعیل، به زبان ساده و روان براي کودکان بازنويسي شده است.

 206. کوالي، جوي. سالمت رواني کودکان: زیبایي. سعیده عاقلتر. مشهد: عروج انديشه، ۱۳۹۰، ۱6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: درک زيبايي، آموزش کودکان، کتاب دوزبانه، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان با خواندن متن دو زبانه ي کتاب حاضر)فارسي و انگلیسي( با زيبايي هايي که در 
اطرافشان وجود دارند، آشنا مي شوند؛ مثل برف، باران، تارهاي عنکبوت که قطرات باران روي آن ها 
نشسته، پرندگان، گل ها، ماه و... اين کتاب به کودکان کمک مي کند تا حس زيباشناسي خود را پرورش 

دهند.
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207. برني فیه، اسکار. کودکان فیلسوف: زیبایي و هنر یعني چه؟. آرزو نیراحمدي. تهران: شهرتاش، 
۱۳۸۸، ۱۰۰ ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: هنر

مخاطب: معلم، والدين، کارشناس
كلمات كليدى: فلسفه ي هنر، سؤال و جواب، زيبايي، هنرمند، آموزش هنر

چکيده: در کتاب حاضر شش سؤال درباره ي هنر و زيبايي مطرح شده است که هر کدام پاسخ هاي 
متعددي دارند. هر پاسخ نیز خود چهار سؤال احتمالي ديگر را به وجود آورده است. همین سؤال ها و 
جواب ها باعث رشد و تقويت حس فلسفي و تفکر در کودکان مي شود. هدف نگارنده نیز پرورش انديشه 
و تفکر مخاطبان بوده است. مطالب کتاب با تصويرهاي رنگي در ارتباط با سؤال ها همراه است. در 
پايان هر سؤال به يک جواب قانع کننده منجر شده است. »آيا زيبايي در نظر همه يکسان است؟«، »آيا 
هر کسي يک هنرمند است؟«، »آيا هنرمند در خلق کردن آزاد است؟«، »چه چیزي زيباست؟«، »آيا 

بايد زيبايي را درک کنیم؟« و »فايده ي هنر چیست؟« سؤال هاي مطرح شده در کتاب حاضر هستند.

208. معرک نژاد، رسول. زیبایي شناسي نقاشي كودكان: روند تکامل تصويري نقاشي کودک. 
اصفهان: نوشته، ۱۳۸۹، ۱۲۰ ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: هنر

مخاطب: معلم
كلمات كليدى: نقاشي کودکان، روند تکاملي نقاشي، روان شناسي کودک، بیان فکر و احساس

چکيده: روان شناسان از آن رو به هنر و نقاشي کودک روي آوردند که آن را وسیله اي براي مبادله ي 
افکار و احساسات دروني کودک دانستند. آن ها در میان خط ها، شکل ها، تصويرها و رنگ ها، روابط 
عاطفي، ذهني و اجتماعي کودک را جست وجو کردند. اين روش هاي روان شناسانه امکان نزديک تر 
شدن به کودک و پاسخ گويي به سؤال هايي را که وي توانايي بیان آن ها را نداشت، فراهم مي کرد. در 
کتاب حاضر سعي بر آن بوده است که ويژگي هاي زيبايي شناسي تصويري نقاشي کودکان براساس روند 
دوره اي و مراحل تکامل شکل گیري و تکامل فرم )شکل و ساختار( نقاشي کودکان، از خط خطي هاي 
اولیه تا رسم تصوير واقع گرا، توضیح داده شود. سیر تکاملي در نقاشي کودک، دوره ي اول نقاشي 
کودکان، دوره ي دوم نقاشي کودکان، دوره ي سوم نقاشي کودکان، دوره ي چهارم نقاشي کودکان و 

تفاوت فرهنگ نقاشي کودکان، عنوان هاي مباحث کتاب حاضر هستند.
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209. جوواني، کاويتسل. ساختمان گر. ملیحه اسماعیلي. تهران: تیمورزاده/ طبیب، ۱۳۹۰، ۱۲ ص.
قطع: عروسکي

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: ساختمان سازي، ابزار و وسايل، آموزش فني کودکان

ابزار و وسايل  با  ارائه شده است،  با مطالعه ي کتاب حاضر که به شکل آدمک  چکيده: کودکان 
ساختمان سازي و کارهاي يک ساختمان ساز آشنا مي شوند. اين کتاب جرثقیل بزرگ، کامیون هاي 
بزرگ، فرغون، جرثقیل، ماشین حفاري بزرگ، چکش باري و جعبه ابزار را به کمک تصوير به کودکان 

معرفي مي کند.

210. صافي، احمد. سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش. تهران: ارسباران، ۱۳۹۱، ۱۸4 ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تربیتي
مخاطب: معلم، مدير

كلمات كليدى: آموزش وپرورش، مديريت مدرسه، نظريه هاي مديريت

چکيده: اين کتاب بر اساس سرفصل مصوب »شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوري« براي رشته هاي دبیري و مديريت آموزشي دانشگاه ها و مراکز تربیت معلم و مراکز عالي ضمن 
خدمت فرهنگیان و دوره هاي بازآموزي و دانش افزايي مديران نوشته شده است و داراي ۱۳ فصل به 
اين شرح است. فصل اول: کلیاتي درباره ي سازمان ها؛ فصل دوم: کلیاتي درباره ي مديريت؛ فصل سوم: 
سازمان آموزش وپرورش؛ فصل چهارم: مديريت و رهبري در مؤسسات آموزش وپرورش؛ فصل پنجم: 
نظريه ي بوروکراسي و کاربرد آن در مديريت آموزشي؛ فصل ششم: نظريه هاي روابط انساني و کاربرد 
آن ها در سازمان هاي آموزش وپرورش؛ فصل هفتم: نظريه ي سیستمي و کاربرد آن در سازمان هاي 
آموزش وپرورش؛ فصل هشتم: نظريه ي تصمیم گیري و کاربرد آن در سازمان هاي آموزش وپرورش؛ 
فصل نهم: وظايف عمده ي مديران آموزشي؛ فصل دهم: مهارت هاي مديران آموزشي؛ فصل يازدهم: 
سازمان و قوانین آموزش وپرورش؛ فصل دوازدهم: مديريت و سازمان دهي مدارس در ايران؛ فصل 
سیزدهم: راه هاي ايجاد تحول در نظام اداري آموزش وپرورش و اداره ي مدارس. در پايان هر فصل، 
سؤاالتي مطرح شده است تا خوانندگان محترم پس از مطالعه ي هر فصل براي ارزش يابي آموخته هاي 

خود پرسش ها را پاسخ دهند.
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211. کوالي، جوي. سالمت جسمي کودکان: سالم بمانيم. سعیده عاقلتر. مشهد: عروج انديشه، 
۱۳۹۰، ۱6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
 كلمات كليدى: آمادگي جسماني، آموزش مهارت هاي زندگي، کتاب دوزبانه، انواع ورزش ها، آموزش علوم

چکيده: در کتاب حاضر با جمالت ساده و کوتاه به دو زبان فارسي و انگلیسي، کودکان با ارزش و 
اهمیت ورزش آشنا مي شوند و در مي يابند که براي سالم ماندن و بدني قوي داشتن، مي توانند حرکات 

ژيمناستیک انجام دهند، به استخر بروند، توپ بازي کنند و نیز به پیاده روي بروند.

212. کلمن، مارسي. سبز باشيد. آرام وحیدي. تهران: شرکت انتشارات فني ايران، ۱۳۹۰، ۲4 ص.
قطع: خشتی

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: بازيافت، حفظ محیط زيست، آموزش مهارت  هاي زندگي، داستان آموزشي

چکيده: در کتاب حاضر، داستاني درباره ي بازيافت و حفظ محیط زيست درج شده است. خانم شهردار 
از هندي خواسته که شهر را براي جشن روز زمین پاک آماده کند. وقتي که همه براي يک روز بزرگ 
آماده مي شوند، هندي و دوستانش مسائل مهمي را در مورد بازکاهي )کاهش(، بازمصرف و بازيافت 

به آن ها مي آموزند.
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213. هويت، سالي. براي سالمتي من خوب است: سبزیجات. امیتسا مسعودي. تهران: پیدايش، 
۱۳۸۸، ۲4 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: سبزيجات، مواد معدني، حفظ سالمتي، آموزش علوم، ارزش غذايي

چکيده: سبزيجات سرشار از ويتامین و مواد معدني هستند. اعضاي بدن شما به ويتامین ها و مواد معدني 
نیاز دارند تا بتواند سالم بمانند و با میکروب ها مبارزه کنند. به منظور آشنايي کودکان با اهمیت و ارزش 
غذايي انواع سبزيجات، اعم از ريشه ها، پیازها، برگ ها، گل ها، و نوع خام و پخته ي آن ها، کتاب حاضر 
با متني ساده و به همراه تصاوير رنگي نگارش يافته است. در پايان کتاب، مخاطبان با نحوه ي تهیه ي 

چند غذاي ساده آشنا مي شوند.

214. میرشمشیرگران، لیال. ستاره شناسي )گام پنجم(. اصفهان: پارس ا يلیا، ۱۳۹۱، ۳6 ص.
قطع: رحلي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: نجوم، منظومه ي شمسي، ابزارهاي ستاره شناسي، فضا

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر و مشاهده ي تصويرهاي آن با سیارات منظومه ي شمسي، 
قمرهاي آن ها، فاصله ي سیاره ها با خورشید، خورشیدگرفتگي و ماه گرفتگي، سیارک ها، دنباله دارها، 
شهاب ها، و نیز انواع ابزارهاي ستاره شناسي، فضا، فضانوردان و زندگي در فضا آشنا مي شوند و حتي 

مي توانند تحقیقاتي نیز انجام دهند.
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215. قادر، سیامک. سرگرمي هاي خالق ۱ تا ۳. تهران: مبتکران، ۱۳۹۰، ۱۰۰ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: رياضي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: سرگرمي، پرورش خالقیت، دقت و تمرکز، آموزش کودکان، معماي رياضي و هوش

چکيده: در هر جلد از اين مجموعه کتاب، ده ها سرگرمي در قالب هزارتو، معماهاي هوش و رياضي، 
معماهاي کاغذ و تا و يافتن اشیاي پنهان در تصويرها و رنگ کردن آن ها طراحی و عرضه شده است. 
مؤلف مدعی است که اين سرگرمی ها موجب افزايش دقت و تقويت قدرت تمرکز کودکان و نیز رشد 
خالقیت آن ها مي شود. مجلدات اول تا سوم اين مجموعه برای دانش آموزان پايه سوم ابتدايی مناسب 

تشخیص داده شده است.

216. اکرم، حمیدرضا. كتاب هاي كوچك: سرگرمي هاي ساده )مجموعه(. تهران: منادي تربیت، 
۱۳۸۹، هر مجلد ۲4 ص.

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

كلمات كليدى: آموزش هنر، ارتباط تصويري، درک تصويري، توان داستان پردازي

چکيده: اين مجموعه با هدف آموزش کار هنري به کودکان و سرگرم کردن آن ها آماده شده است 
و در هر مجلد يک گونه کار هنري را با اشیا را به کودک ياد مي دهد. هر کتاب ۲4 صفحه حجم 
دارد و شامل تعدادي تصوير مرتبط با هم و متني کوتاه است. کودک ضمن ارتباط دادن تصويرها به 
يکديگر، داستان را کشف مي کند. اين تالش موجب درک تصويري بیش تر و هم چنین، افزايش توان 
داستان پردازي مخاطب مي شود. در اين کتاب نامه ۸ مجلد از اين مجموعه براي کودکان پايه ي سوم 
دبستان معرفی شده است که از اين قرارند: »خمیربازي«، ساختن اشکال گوناگون و ساده با خمیر؛ 
»مجسمه هاي گلي«، ساختن صورت ها و چهره هاي ساده با گل؛ »باغ وحش کوچک«، نقاشي هاي 
ساده از حیوانات؛ »برگ ها«، ساختن شکل حیوانات با برگ و نقاشي روي برگ ها؛ »قندها«، رنگ آمیزي 
روي قندها و ساختن اشکال ساده با آن ها؛ »آقا و خانم قاشق چوبي«، نقاشي روي قاشق هاي چوبي؛ 
»صدف ها« ساختن شکل با صدف ها و مرجان هاست و »نقاشي روي گل«، نقاشي شکل هاي ساده ي 

حیوانات بر روي گل.
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217. قادر، سیامک. سرگرمي هاي فکري 4. تهران: مبتکران، ۱۳۹۰، 7۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: رياضي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: سرگرمي، هوش آزمايي، افزايش دقت و تمرکز

چکیده: کتاب حاضر حاوي 6۲ سرگرمي است که به منظور افزايش دقت و تمرکز و پرورش هوش 
در کودکان زير ۹ سال طراحي شده اند. اين سرگرمي ها عبارت اند از: پیدا کردن مسیر درست مارپیچ ها؛ 
وصل کردن نقاط به هم و کشیدن تصويرها و نقاشي ها به همراه رنگ کردن آن ها؛ يافتن اشیايي در 
تصويرهاي پراکنده و رنگ کردن آن ها؛ يافتن شکل هاي هندسي در تصويرها؛ پیدا کردن شباهت و 

تفاوت ها؛ جور کردن پازل ها؛ و. . .

218. قادر، سیامک. سرگرمي هاي فکري 6: شامل بیش از 6۲ سرگرمي خالقانه جهت افزايش 
دقت و تمرکز در کودکان. تهران: مبتکران، ۱۳۹۰، 7۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: رياضي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: هوش آزمايي، سرگرمي، رنگ آمیزي، پرورش مهارت هاي ذهني

چکيده: کتاب حاضر حاوي تمرين هايي براي آشنايي با مفاهیم ابتدايي مانند شباهت ها و تفاوت ها، 
متضادها، شناخت اشکال و... به منظور پرورش و تقويت مهارت هاي ذهني کودکان 6 تا ۹ ساله از طريق 
تکمیل نقطه چین ها، رنگ آمیزي، انجام مازها، حل معماهاي رياضي، تصاوير يافتن تصويرهاي پنهان، 

انجام کاردستي و... است. کتاب 6۲ سرگرمي دارد.
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اوراق بهادار مالزي. سرمایه گذاران كوچك: آموزش گام به گام پس  انداز و  219. کمسیون 
سرمایه گذاري به كودكان. تهران: شرکت توسعه صنعت اوراق بهادار، ۱۳۹۱، ص.

قطع: جیبي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، والدين
كلمات كليدى: سرمايه گذاري، پس انداز، آموزش کودکان، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در اين کتاب، طي شش گام ساده به والدين آموزش داده مي شود چگونه سرمايه گذاري و 
پس انداز را به کودکان آموزش دهند. در گام اول از والدين خواسته شده به کودکان پول توجیبي بدهند. 
در مرحلة دوم هدف از سرمايه گذاري و پس انداز را براي آن ها شرح دهند. در گام سوم ارزش و اهمیت 
سرمايه گذاري را به کودکان گوشزد کنند. سپس سوابق عملکرد مالي کودک را ثبت و ضبط کنند. آن گاه 
به کودکان اجازه دهند که درباره ي نحوه ي خرج کردن پول خودشان تصمیم بگیرند. سرانجام براي 

آموزش کودکان، مثال هاي خوبي از پس انداز و سرمايه براي آن ها بزنند.

220. همتیان، علي. سرمشق نوآموزان )۱ و ۲(: آموزش خط تحريري. تهران: علي همتیان، ۱۳۹۱، 
دو جلد، ۱۲۰ ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: هنر
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: خوش نويسي، راهنماي آموزشي، خط تحريري، مشق نظري، مشق عملي، سرمشق، 
دوره ي ابتدايي

براي  است.  يافته  نگارش  دانش آموزان  تحريري،  خط  آموزش  به منظور  حاضر  کتاب  چکيده: 
خوش نويسي، مشق نظري بر مشق عملي مقدم است و از همین رو نويسنده درصدد برآمده است پیش 
از مشق عملي، دانش آموزان را به درست ديدن وادار کند. در جلد اول کتاب، بر آموزش خوش نويسي 
حروف الفباي فارسي و در جلد دوم بر آموزش کلمه ها و اتصاالت کلیدي تأکید شده است. نکاتي که 
براي آموزش در نظر گرفته شده اند، از اين قرارند: به منظور بهتر ديده شدن جزئیات کلمه ي کلیدي، 
شکل بزرگ شده ي آن داخل مستطیل قرار داده شده است. در انتخاب گزينه ي صحیح، علت غلط 
بودن ديگر گزينه ها مورد بررسي قرار مي گیرد. به منظور بهتر رنگ آمیزي کردن کلمه، فلش هايي در 
باالي کلمه درج شده است. کلمه هايي که بايد از روي آن ها رونويسي شود، مشخص شده اند. خطوط 
زمینه ي کمکي، که عالوه بر خط زمینه ي اصلي در نظر گرفته شده اند، شروع و پايان کلمه ها را نشان 
مي دهند. در صفحاتي که براي تمرين در نظر گرفته شده اند، ستوني براي تصحیح و رفع اشکال وجود 
دارد و در پايین صفحات، خودآزمايي ستوني در نظر گرفته شده  تا دانش آموزان پس از رفع اشکال، شکل 

صحیح کلمه ها را دوباره در آن جا بنويسند.
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221. واثقي، بهروز. قصه هاي سرزمین من )ادبیات کهن پارسي(: سوپ طوطي. تهران: ابوعطا، 
۱۳۸۹، ۲4 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان آموزنده، پرحرفي، مثنوي معنوي، مولوي، خودنمايي

چکيده: داستان کتاب حاضر بازآفريني داستان »طوطي و بازرگان« از »مثنوي معنوي« است. فري 
طوطي که در يکي از جنگل هاي هندوستان به همراه طوطیان ديگر زندگي مي کند، نسبت به دوستان 
ديگرش خیلي پرجنب و جوش است و سعي مي کند خیلي خودنمايي کند. همین خودنمايي او باعث 
مي شود که در دام شکارچي اسیر شود. بر اثر مشکالتي که برايش پیش مي آيد، سرانجام نتیجه مي گیرد 
که براي نجات خودش بايد کمتر خودنمايي کند و وقتي به اين نتیجه مي رسد، به کمک دوستانش 
که از راه دور براي او پیغامي فرستاده اند، نجات مي يابد و از قفس آزاد مي شود. کودکان با مطالعه ي 
اين داستان و مشاهده ي تصويرهاي رنگي آن ياد مي گیرند که مراقب رفتار و گفتار خود باشند تا به 

دردسر نیفتند.

 222. ريچاردز، جولي. انرژي ها: سوخت هاي زیستي. فاطمه ابراهیم زاده. مشهد: به نشر، ۱۳۹۱، ۳۲ ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: انرژي، سوخت هاي زيستي، نیروگاه هاي سوخت زيستي، آموزش علوم تربیتي

چکيده: براي انجام کارها و به کارافتادن دستگاه ها »انرژي« الزم است. بسیاري از دستگاه ها با 
انرژي الکتريکي کار مي کنند. هرچه از دستگاه هاي بیشتري استفاده کنیم، انرژي الکتريکي يا برق 
بیشتري مصرف مي کنیم. در اين کتاب مصور و رنگي، کودکان به زبان ساده و به صورت مختصر 
و مفید، درباره ي چیستي انرژي، سوخت هاي فسیلي، انرژي هاي قابل برگشت و غیرقابل برگشت، 
انرژي پايدار، سوخت هاي زيستي همچون مواد گیاهي و جانوري، چگونگي تولید برق از سوخت هاي 
زيستي، نیروگاه هاي سوخت زيستي، هضم کننده هاي زيستي، کاربرد سوخت هاي زيستي، تولید انرژي 
از محصوالت کشاورزي، کاربرد سوخت هاي زيستي و... مطالبي مي آموزند. در پايان کتاب واژه نما و 

فهرست راهنما درج شده است.
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 223. ريچاردز، جولي. انرژي ها: سوخت هاي فسيلي. فاطمه ابراهیم زاده. مشهد: به نشر، ۱۳۹۱، ۱4۱ ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: انرژي، سوخت فسیلي، نفت و گاز، آموزش علوم تجربي

چکيده: در کتاب حاضر، کمک جمالت ساده و کوتاه اطالعات مختصر و مفیدي درباره ي انرژي، 
انرژي قابل برگشت، سوخت فسیلي، کاربرد سوخت هاي فسیلي، آينده ي سوخت هاي فسیلي و... درج 

شده است. واژه نامه و فهرست راهنما مطالب پاياني کتاب هستند.

224. روکا، نوريه. کتاب هاي سبز: سه اصل طالیي: باز مصرف، باز یافت و باز كاهي. هايده کروبي. 
تهران: شرکت انتشارات فني ايران، ۱۳۹۱، ۳6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: بازيافت، تولید زباله، نماد مصرف، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در اصل طاليي براي مبارزه با آلودگي، بازمصرف، بازکاهي و بازيافت هستند. پاول در شهري 
زندگي مي کند که مردم خیلي زباله تولید مي کنند ولي در شهر جايي براي دفن زباله نمانده است. در 
اين کتاب کودکان با روش هاي حفظ محیط زيست آشنا مي شوند و مي آموزند چگونه هم در مدرسه و 

هم در خانه با آلودگي مبارزه کنند.
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225. شارپ، برايان. سي و سه روش براي كمك به شمارش اعداد. زهرا ايجادي/ سیدعباس 
خراشاهي/ حمید دارابي. تهران: دانش نگار، ۱۳۹۱، ۱۳۸ ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: رياضي

مخاطب: معلم
كلمات كليدى: آشنايي با اعداد، راهنماي آموزشي، آموزش شمارش

چکيده: نگارنده در کتاب حاضر روش ها و منابع کاربردي زيادي را در زمینه ي فراگیري رياضي در 
اختیار معلمان و آموزشیاران قرار مي دهد تا بتوانند به دانش آموزاني که در فراگیري مهارت هاي پايه اي 
کار با اعداد مشکل دارند، کمک کنند. کتاب حاوي فعالیت ها و بازي هاي زيادي است که دانش آموزان 
را سرگرم و در کالس ايجاد انگیزه مي کند. انجام تمرين هاي ارائه شده به آماده سازي چنداني نیاز 
ندارد و وسايل کمک آموزشي مورد نیاز از قبل در اختیار کالس قرار مي گیرد. فعالیت ها با بهره گیري 
از روش هاي آموزشي مؤثر به منظور ايجاد اعتماد به نفس و عزت نفس در دانش آموزان، توسعه ي 
استدالل و تعمق درباره ي شکل ظاهري اعداد، تشويق تبادل افکار در کالس و ارائه و بررسي عملي 

اعداد تدوين شده اند.

و  کودکان  کنجکاوي هاي  به  پاسخ  زمين:  چراهاي شگفت انگیز: سياره  کريس.  اکسالد،   .226
نوجوانان. لیال حبیب زاده. تهران: نحل، ۱۳۹۱، ۳۲ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: سیاره ي زمین، پرسش و پاسخ، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب مصور »سیاره ي زمین« مطالب مختصر و مفیدي درباره ي کره ي 
زمین، علل ناهمواري هاي روي ماه، دلیل ايجاد شب و روز، علل زمین لرزه و آتشفشان، چگونگي 
تشکیل فسیل، چگونگي ايجاد کوه يخي، درياچه و آبشار، علل حرکت ساحل ها، چگونگي شکل گیري 
علفزار، جنگل باراني، عوامل نابودکننده ي کره ي زمین و برخي ويژگي هاي سیاره ي زمین به دست 

مي آورند.
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227. برنشتاين، استین و جن. خانواده ي خرس ها: شبح جنگل. سعید خاکسار. تهران: موزون، ۱۳۹۰، 
۳۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان آموزنده، ترس از شبح، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان

چکيده: در اين داستان، خرس خواهر، خرس برادر و پسرعمو ِفِرد، به همراه جین، لباس پیشاهنگي 
مي پوشند و به جنگل مي روند. پدر خرسي قصد دارد آن ها را بترساند. به همین خاطر او هم با يک مالفه 
به جنگل مي رود. وقتي که جین متوجه موضوع مي شود، سعي مي کند قبل از پدر خرسي با ساختن 
شبحي پدر را بترساند. در همین هنگام   مادر نیز به وسیله ي کدو و کاله همه ي آن ها را مي ترساند. بدين 

ترتیب همه ي آن ها مي ترسند و بعد متوجه مي شوند که چیزي به اسم شبح وجود ندارد.

228. چندلر، موراي. شطرنج براي كودكان: چگونه به فرزند خود شطرنج بیاموزيم. خشايار بهاري. 
تهران: شباهنگ، ۱۳۹۰، ۱۱۲ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: تربیت بدني

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدين
كلمات كليدى: آموزش شطرنج، بازي و سرگرمي، پرورش تفکر خالق

چکيده: شطرنج در بسیاري از کشورها به عنوان ابزاري سودمند براي رشد تفکر خالق کودکان شناخته 
شده است و به کار گرفته مي شود. گرچه شطرنج تا حدودي به نظر پیچیده و اسرارآمیز جلوه مي کند، 
اما قوانین آن بسیار ساده و مشخص اند. از اين رو يادگیري چگونگي حرکت مهره ها در زماني کوتاه 
امکان پذير است. حتي کودکان پنج ساله نیز مي توانند از اين بازي هیجان انگیز لذت ببرند. در اين 
کتاب قوانین بازي شطرنج، بدون آنکه نیازي به دانش قبلي باشد، به سادگي و گام به گام آموزش 

داده مي شوند.



129ویژه ي پایه ي سوم ابتدایی

229. برنشتاين، استن و جن. خانواده ي خرس ها: شغل جدید ما ما ن. سعید  خاکسار. تهران: موزون، 
۱۳۹۰، ۳۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان آموزشي، شغل جديد، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان

چکيده: کودکان با مطالعه ي داستان کتاب حاضر با خانواده ي خرس ها آشنا مي شوند. هر کدام از 
اعضاي خانواده برا ي خودشان يک سرگرمي دارند. مامان خرسي هم لحاف دوز بسیار ماهري است. 
او اينک تصمیم گرفته است براي خودش يک فروشگاه لحاف فروشي راه بیندازد. اعضاي خانواده ي 
خرس ها احساس مي کنند که اگر مامان خرسي سر کار برود، ديگر به کارهاي آن ها رسیدگي نخواهد 
کرد و به آن ها خوش نخواهد گذشت. در حالي که اين طور نیست و آن ها مي توانند در زمان هايي که 
مامان خانه نیست، خیلي از کارها را خودشان انجام بدهند. بدين روش مامان هم از کارش لذت مي برد 

و به کل خانواده خیلي خوش مي گذرد.

230. توحیدي منش، جواد/ زنگوئي، محمدحسن. شکوفه هاي احکام ۱ و ۲. قم: پديده دانش، ۱۳۹۰، 
دو جلد، ۹6 ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: ديني

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: آموزش احکام ديني، مستحب، مکروه، حرام

چکيده: دانش آموزان دوره ي ابتدايي در اين کتاب با اهمیت احکام ديني، احترام به پدر و مادر، مفهوم 
محرم و نامحرم، پوشش مناسب، خوردني هاي حالل و حرام، آشامیدني هاي حالل و حرام، زشتي دروغ 

و ناسزاگويي، به زبان ساده آشنا مي شوند.
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231. يوسفي، محمدرضا. شگرد پهلوانان 8. مشهد: به نشر، ۱۳۸۹، ۲4 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: داستان پهلوانان، زبان آموزي، ادبیات کودکان، ويژگي هاي پهلوانان

چکيده: در هشتمین عنوان از اين مجموعه، کودکان با غیرت و شجاعت دو پهلوان از پهلوانان ايراني 
به نام پهلوان بیگ که با آرال خان ريیس ازبک ها مقابله مي کند و پهلوان گلزار که با گرگ ها مبارزه 

مي کند، آشنا مي شوند.

232. اودانل، لیام. شناخت برق: با همراهي پروفسور ماکس آکسیوم. محمدرضا بهاري. تهران: 
شرکت انتشارات فني ايران، ۱۳۹۰، ۳۲ ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان آموزشي، تولید برق، انرژي الکتريکي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان با مطالعه ي اين کتاب و مشاهده ي تصويرهاي آن، اطالعات مختصر و مفیدي 
درباره ي مراحل تولید برق در نیروگاه ها و همچنین چگونگي کارکرد باتري ها، انتقال برق، تبديل انرژي 

به الکتريسیته، و الکتريسیته در حال حرکت به دست مي آورند.
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 233. کوالي، جوي. سالمت اجتماعي کودکان: شهر ما. سعیده عاقلتر. مشهد: عروج انديشه، ۱۳۹۰، ۱6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: زندگي شهري، شهروندان، آموزش کودکان، تعلیمات اجتماعي

چکيده: کودکان با مطالعه ي متن ساده و دو زبانه ي )فارسي و انگلیسي( اين کتاب با شهر، امکانات 
شهري، پاکیزه نگه داشتن شهر و برخورد خوب و مؤدبانه با همسايه ها آشنا مي شوند. در پايان کتاب 

معني کلمات انگلیسي درج شده است.

234. هويت، سالي. براي سالمتي من خوب است: شير و پنير. امیتسا مسعودي. تهران: پیدايش، 
۱۳۸۸، ۲4 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: شیر، پنیر، پروتئین، ويتامین D، آموزش علوم

چکيده: شیر و پنیر انواعي از غذاها هستند که »پروتئین« دارند. پروتئین کمک مي کند تا رشد کنید و 
به شما انرژي مي دهد. شیر و پنیر هم چنین سرشار از ويتامین و مواد معدني هستند که سالمتي چشم، 
پوست و موي شما را تأمین مي کنند. کودکان با مطالعه ي اين کتاب و مشاهده ي تصاوير رنگي آن با 
نقش شیر و فراورده هاي آن در سالمتي بدن، چگونگي تولید شیر و تبديل آن به محصوالت ديگر، 
نگه داري اين محصوالت و استفاده از فراورده هاي شیر در ديگر مواد غذايي، و سرانجام رژيم غذايي 
متعادل آشنا مي شوند. مطلبي با عنوان آشنايي با طرز تهیه ي چند غذاي ساده و واژه نامه در پايان کتاب 

درج شده است.
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235. نادري، ناصر. شيرین چون عسل: داستان هاي تولد معصومین )علیهم السالم( براي کودکان 
)۱(. تهران: پیام محراب، ۱۳۸۸، ۱۰۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: تعلیم و تربیت ديني

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: تولد ائمه/داستان آموزشي، تولد محمد)ص(، تعلیم و تربیت ديني

چکيده: ناگهان مسجد پر از عطِر بال هاي فرشته ي خدا، جبرئیل شد. او مژده ي تولد نوزاِد فاطمه )س( 
را به محمد)ص( رساند و گفت: »خدا دوست دارد که نام اين فرزند را حسین بگذاريد.«

جلد اول از مجموعه ي مصور حاضر شامل داستان تولد معصومین)ع( هم چون حضرت محمد)ص(، امام 
علي)ع(، حضرت فاطمه )س(، امام حسن)ع(، امام حسین)ع(، امام سجاد)ع( و امام باقر)ع( است. قبل از 
شروع هر داستان شخصیت موردنظر به طور مختصر معرفي شده و در پايان، واژه نامه ي مربوط به هر 

داستان، پندهاي زندگي و منابع مورد استفاده در نوشتن داستان درج شده است.

236. صمديان، صمد. شيوه اداره و تدریس در كالس هاي چند پایه در نظام آموزشي 6-3-3. 
تبريز: بوي جوي مولیان، ۱۳۹۱، ۱۵۵ ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدى: کالس هاي چندپايه، شیوه ي تدريس، طرح درس، آموزش کودکان روستايي

چکيده: کالس چندپايه کالسي را مي گويند که با حضور دانش آموزان دو يا چند پايه ي تحصیلي و 
با تدريس يک معلم در يک اتاق درس تشکیل و اداره مي شود. کالس چندپايه يک سیستم آموزش 
مستقل از دوره ي ابتدايي و داراي معلم و کتاب مخصوص به خود نیست، بلکه پايین بودن آمار 
دانش آموزان روستا تشکیل چنین کالس هايي را ضروري مي سازد. در کتاب حاضر که حاصل سه دهه 
تجربه ي نويسنده در زمینه ي تدريس و برنامه ريزي آموزشي براي کالس هاي چندپايه است. محاسن 
اين نوع کالس ها، اثرات ناهمگني سني دانش آموزان، مشکالت خاص، مديريت و کالس داري، طرح 
درس نويسي و برنامه ي هفتگي، الگوي برنامه ي هفتگي، روش تدريس، ارزش يابي و مديريت تکلیف 

منزل مورد بررسي قرار گرفته است.



133ویژه ي پایه ي سوم ابتدایی

237. روشنفکر، محمدجواد. صلح هدیه اي براي همه. تهران: موزون، ۱۳۹۰، ۱6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: صلح، جنگ، هیروشیما، تعلیمات اجتماعي، بازي آموزشي

چکيده: کودکان در کتاب حاضر با شاهزاده اي به نام سمبا آشنا مي شوند. سمبا برخالف میل پدرش 
عالقه اي به جنگیدن ندارد. پدرش تصور مي کند که او ترسوست، در حالي که چنین نیست. روزي که 
ارتش همسايه به  منظور تصاحب رودخانه به شهر آن ها حمله مي کند، سمبا مي کوشد با استفاده از عقل 
و تدبیرش صلح را جاي گزين جنگ کند و جان هزاران نفر را نجات دهد. در ادامه، داستان دخترکي به 
نام سودوکو آمده است که در جنگ جهاني دوم در هیروشیما دچار سرطان خون مي شود. مجسمه ا  ي از 
او مي سازند و در پارک صلح شهر هیروشیما نصب مي کنند. در پايان کتاب بازي هايي به منظور آموزش 

صلح به کودکان ارائه شده است.

238. بینگام، کارولین/ مورگان، بن. دايرة المعارف من درباره ي: طبيعت. حسین الوندي. تهران: محراب 
قلم، ۱۳۹۰، ۱۲۸ ص.

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

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: دايرة المعارف، طبیعت، زيستگاه جان داران، آموزش علوم تجربي

چکيده: جانوران و گیاهان در زيستگاه هاي متنوعي، از قطب جنوب تا جنگل هاي گرمسیري نزديک 
استوا، زندگي مي کنند. جنگل هاي معتدل و باراني، مرتع ها، بیابان ها، کوهستان ها و غارها، آب هاي 
شیرين، اقیانوس ها و شهرها نیز زيستگاه موجودات گوناگون هستند. مخاطبان با مطالعه ي دايرة المعارف 
حاضر و مشاهده ي تصويرهاي رنگي مي توانند اطالعات مختصر و مفیدي به زبان ساده درباره ي 
زيستگاه موجودات زنده و گیاهان و نیز خود اين موجودات به دست آورند. مطالب مرتبط با هر مبحث 
به همراه شماره ي صفحات آن ها داخل کادر دايره اي قرار گرفته اند. در پايان کتاب نیز نمايه درج شده 

است.
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239. هارلو، رزي/ مورگان، سالي. کاوشگران جوان: طبيعت در خطر: دانستني ها و آزمايش هايي 
درباره ي محیط زيست. مهدي رزاقي کاشاني. تهران: نواي مدرسه، ۱۳۸۸، ۳۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: طبیعت، معضل آلودگي، زباله، نابودي جانوران و گیاهان

چکيده: زباله، يکي از تهديدهاي حیات وحش است. در طبیعت مواد زائد مانند گیاهان خشک و جانوران 
مرده به سرعت تجزيه مي شوند و به چرخه ي مواد باز مي گردند. اما بیشتر زباله هايي که ما تولید 
مي کنیم، زيان آور هستند و به سختي مي شود از دست آن ها رها شد. مخاطبان در اين کتاب با نگاهي به 
طبیعت مي آموزند که چگونه زيستگاه ها خراب مي شوند و انسان به حیات وحش زيان مي زند. هم چنین، 
با راه هاي کمک به حفاظت از گیاهان و جانوران آشنا مي شوند. آزمايش هايي نیز به منظور درک بهتر 
موضوع در کتاب آمده است. حفظ تعادل، جنگل ها در خطر، نگه داري از درياها، شهرنشیني و... از جمله 

عنوان هاي مطالب کتاب هستند.

240. نوروزي، داريوش. طراحي بازي هاي رایانه اي آموزشي. تهران: گويش نو، ۱۳۹۱، ۱44 ص.
قطع: رقعي

موضوع درسي: کار و فناوري
مخاطب: معلم

كلمات كليدى: رويکردهاي يادگیري، طراحي بازي رايانه اي، بازي آموزشي

چکيده: بازي هاي آموزشي براي کسب و يادگیري دانش و مهارت هاي جديد طراحي مي شوند و براي 
رسیدن به اين هدف از روش هاي متفاوتي استفاده مي کنند. در بازي هاي آموزشي ضروري نیست 
که بازيکن به چگونگي يادگیري و کسب مهارت هاي جديد فکر کند، بلکه مثل بازي هاي تفريحي، 
به سادگي با شرايطي که با آن ها مواجه مي شود، پاسخ مي دهد. کتاب حاضر در چهار فصل تدوين شده 
است. در فصل اول آن، بعد از درج کلیاتي درباره ي انواع بازي ها، اعم از جسماني، تقلیدي، نمايشي، 
نمادي و تخیلي، اثرات بازي هاي بررسي شده اند و تاريخچه ي بازي هاي رايانه اي و اثرات آن ها مطرح 
شده است. فصل دوم به رويکردهاي يادگیري و طراحي آموزشي را شرح مي دهد. فصل سوم به فرايند 
طراحي آموزشي اختصاص دارد. تحلیل و بررسي فرايند طراحي بازي  هاي آموزشي موضوع فصل 

چهارم کتاب است.
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241. چاوشي، زهرا. طوطي و بازرگان. مشهد: عروج انديشه، ۱۳۸۹، ۱۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: بازنويسي، داستان مثنوي معنوي، زبان آموزي

چکيده: در اين کتاب داستان »طوطي و بازرگان« از »مثنوي معنوي« انتخاب شده و به زبان ساده و 
روان به همراه تصاوير رنگي براي کودکان بازنويسي شده است. داستان طوطي و بازرگان از اين قرار 
است: بازرگاني قصد سفر به هندوستان را دارد و از طوطي اش که در قفس زنداني است، مي خواهد 
سوغاتي مورد نظرش را از بازرگان بخواهد تا زمان برگشت برايش فراهم کند. طوطي از بازرگان 
مي خواهد که به ديدن طوطیان هندوستان برود و حال او را براي آن ها تعريف کند. بازرگان همین کار 
را مي کند و وقتي برمي گردد، هر آن چه را که اتفاق افتاده است، براي طوطي تعريف مي کند. بدين شکل 

طوطي راه رهايي از قفس را مي آموزد.

 242. برنشتاين، استین و جن. خانواده ي خرس ها: عادت بد. سعید خاکسار. تهران: موزون، ۱۳۹۰، ۳۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: داستان آموزشي، عادت بد، عصبي شدن، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در داستان حاضر کودکان با عادت بد خواهر خرسي آشنا مي شوند. او در مدرسه با کمي عصبي 
شدن ناخن هايش را مي جود و اين مادر را خیلي ناراحت مي کند. آن ها دنبال راه حلي براي مشکل به 
وجود آمده مي گردندکه مادربزرگ پیشنهاد مي کند در آغاز هر روز به او ۱۰ سنت بدهند تا خواهر خرسي 
عادت بدش را ترک کند. خواهر خرسي سکه ها را داخل جیبش مي ريزد. هنگامي که او راه مي رود، 
سکه ها جرينگ جرينگ صدا مي کنند. همین يادآوري باعث مي شود که خواهرخرسي عادت بدش را 

کنار بگذارد.
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243. اورنگ، طوبا. مهارت هاي زندگي: عصباني نشو: آموزش مهارت کنترل خشم. تهران: مؤسسه 
فرهنگي هنري اورنگ آفرين، ۱۳۹۱، ۳6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدين
كلمات كليدى: کنترل خشم، آموزش مهارت هاي زندگي، آموزش کودکان

چکيده: در کتاب حاضر، ابتدا علل و عواملي که موجب خشمگین شدن فرد مي شوند، مطرح مي شوند. 
در ادامه سلسله کارهايي برشمرده شده اند که فرد هنگام خشم و عصبانیت نبايد انجام دهد. آن گاه 

راهکارهاي مفید و مناسبي به منظور فروکش کردن خشم ارائه شده است.

 244. کوالي، جوي. سالمت رواني کودکان: عصبانيت. سعیده عاقلتر. مشهد: عروج انديشه، ۱۳۹۰، ۱6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: آموزش مهارت هاي زندگي، کنترل خشم، کتاب دو زبانه

چکيده: در کتاب حاضر به صورت دو زبانه )فارسي و انگلیسي( زبان حال کودکي در زمان  هاي 
عصبانیت آمده است. کودک بیان مي کند که هنگام عصبانیت چه حالت هايي دارد و چگونه توانسته است 

آن را به کمک پدرش کنترل کند و دوباره به حالت طبیعي بازگردد.
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245. الو، کري/ استامپ، کارولین/ مورگان، بن. دايرة المعارف من درباره ي: علوم. حسین الوندي/ 
احمد احمدي/ ثريا حق پرست فروحي. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۰، ۱۲۸ ص.

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

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: دايرة المعارف، آموزش علوم تجربي، زيست شناسي، علم مواد، علوم فیزيکي

چکيده: علم جست وجو براي يافتن حقیقت و دانش است. علم کلید فهم حیات، فضا و تقريباً همه 
چیز است! دانشمندان براي درک بهتر علوم، آن ها را به حوزه هاي متفاوتي تقسیم کرده اند. کودکان با 
مطالعه ي دايرة المعارف حاضر و مشاهده ي تصويرهاي آن به زبان ساده با انواع علوم زيستي، فیزيک، 
شیمي، زمین و فضا آشنا مي شوند. در کنار مطالب علمي، فعالیت هاي علمي نیز گنجانده شده اند و از 
مخاطبان خواسته شده است آن ها را انجام دهند. هم چنین به منظور فعالیت بیشتر مخاطبان، مباحثي 
باعنوان »کارشناس شويد« داخل دايره هاي رنگي عرضه شده است. در پايان کتاب واژه نامه و نمايه 

درج شده است.

246. اکسالد، کريس. چرا هاي شگفت : علوم: پاسخ به کنجکاوي هاي کودکان و نوجوانان. لیال 
حبیب زاده. تهران: نحل، ۱۳۹۱، ۳۲ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: امواج نامرئي، رايانه، آموزش علوم تجربي، پرسش و پاسخ

چکيده: نگارنده ي کتاب حاضر سعي کرده است به سؤال هاي کودکان درباره ي اهرم ها، نیروهاي 
کشش و رانش، نیروي جاذبه ي زمین، چگونگي حرکت دماسنج، چگونگي تشکیل رنگین کمان، تولید 
الکتريسته و طرز کار مدار الکتريکي، امواج نامرئي و اشعه ي ايکس، طرز کار رايانه و اينترنت، بازيافت 

مواد، و جواب هاي مختصر و مفیدي بدهد.
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247. شاملو، آتسا. عمو نوروز داماد مي شود: قصه هايي بر اساس افسانه ي ننه سرما و عمو نوروز. 
مشهد: به نشر، ۱۳۹۰، ۳۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان آموزشي، آداب و رسوم ايراني، زبان آموزي، عمونوروز، يلدا

چکيده: اين کتاب داراي چهار داستان به نام هاي »يلدا کجاست؟«، »عمونوروز داماد مي شود«، »هفت 
مهمان، هفت هديه« و »آدم برفي و پرنده« با محوريت سرما، بهار، ماه هاي سال، و عمونوروز است. 
نويسنده کوشیده است با تشخص دادن به هريک از اين عناصر مربوط به سال، کودکان را با آداب و 
رسوم ايراني درباره ي فصل بهار، عمونوروز و سرما آشنا کند. مثاًل در داستان اول يلدا، دختر ننه سرما، 
گم شده است. همه ي ماه ها جمع مي شوند تا مشکل ننه سرما را که گم کردن دخترش يلداست، حل 
کنند. سرانجام اسفند به زمین مي رود و يلدا را مي بیند که روي زمین آمده و زير يک درختي نشسته تا 
ديو سیاه را از روي زمین دور کند. اسفند دست او را مي گیرد و به آسمان مي آورد و در آنجا با ريختن 

برف به پايین سعي مي کنند بچه ها را به آرزويشان که ساختن آدم برفي است، برسانند.

248. اوانسکي، جري. عوامل ایجاد انگيزه در كالس درس: بیش از ۱۰۰ راهکار براي تقويت 
دانش آموزان. پري ناز علي اکبري. تبريز: آيدين/ يانار، ۱۳۹۱، ۱44 ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: معلم
توجه  جلب  محیط،  شاداب سازي  آموزش وپرورش،  در  انگیزش  اثربخش،  تدوين  كليدى:  كلمات 

دانش آموزان

چکيده: امروزه امر يادگیري يکي از مؤلفه هاي مهم تعلیم و تربیت است و متخصصان اين فن تمامي 
هم و غم خود را براي بهبود کیفیت و شیوه هاي يادگیري به کار مي بندند. کتابي که پیش رو داريد 
مي تواند الگوي مناسبي براي چگونگي استفاده از تکنیک هاي عملي و خالق آموزشي در کالس درس 
باشد. کتاب داراي چهار فصل به اين شرح است: فصل اول: شاداب سازي محیط؛ فصل دوم: چگونگي 
جلب توجه دانش آموزان؛ فصل سوم: نحوه ي نیرو بخشیدن به دانش آموزان؛ فصل چهارم: گروه بندي. 
هر فصل داراي فعالیت هاي خاصي است که موجب جلب توجه دانش آموزان به درس مي شود. برخي 
از اين فعالیت ها حرکتي و به شکل بازي طراحي شده اند که محیط کالس را شاد و پرنشاط مي کنند و 

به تمرکز و يادگیري هرچه بهتر دانش آموزان ياري مي رسانند.
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 249. کوالي، جوي. سالمت جسمي کودکان: غذا. سعیده عاقلتر. مشهد: عروج انديشه، ۱۳۹۰، ۱6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: سالمتي، بهداشت، مواد غذايي، آموزش مهارت هاي زندگي، کتاب دو زبانه

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر به زبان ساده و جمالت کوتاه فارسي و انگلیسي درمي يابند 
که زمین به ما غذاهاي خوب مثل میوه، گندم، غالت، آب و... مي دهد. ما انسان ها براي سالم ماندن 
بايد غذاهاي مقوي و مغذي بخوريم و در مصرف بعضي خوراکي ها همچون کیک، شکالت، بستني و 
سیب زمیني سرخ کرده زياده روي نکنیم، چون زياده روي در خوردن آن ها براي بدن ما ضررهايي دارد.

250. هويت، سالي. براي سالمتي من خوب است: غالت. امیتسا مسعودي. تهران: پیدايش، ۱۳۸۸، 
۲4 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: غالت، ارزش غذايي، نان، علوم تجربي

چکيده: غالت سرشار از ويتامین و مواد معدني هستند. هر عضو بدن شما به ويتامین ها و مواد معدني 
نیاز دارد تا سالم باشد و بتواند با میکروب ها مبارزه کند. غالت هم چنین سرشار از فیبر هستند. فیبر 
ماده ي مهمي است که به بدن شما کمک مي کند تا غذاهايي را که نیاز ندارد، دور بريزد. کودکان در 
اين کتاب مصور با زباني ساده و متني روان، اطالعاتي درباره ي غالت، انواع آن ها، ارزش غذايي آن ها، 
درو و آسیاب کردن غالت، نان، نگه داري غالت، پختن غالت، رژيم غذايي ساده و دستور درست کردن 

چند غذاي غله اي آشنا مي شوند. در پايان کتاب واژه نامه درج شده است.
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251. کوالي، جوي. سالمت رواني کودکان: غم و غصه. سعیده عاقلتر. مشهد: عروج انديشه، ۱۳۹۰، 
۱6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: اندوه، آموزش مهارت هاي زندگي، داستان آموزشي

چکيده: در کتاب حاضر، کودکان در يک داستان دو زبانه )فارسي و انگلیسي( با مفهوم غم و اندوه آشنا 
مي شوند و ياد مي گیرند که چگونه اندوه خود را برطرف کنند. در کتاب زبان حال پسر کوچکي درج 
شده که هنگام مرگ جوجه اش و وقتي که در نمايش نامه ي مدرسه انتخاب نشده، غمگین شده است. 

اما بعد از مدتي غم و غصه اش به کمک برادرش برطرف شده است.

252. برنشتاين، استین و جن. خانواده ي خرس ها: فرار از ورزش. سعید خاکسار. تهران: موزون، 
۱۳۹۰، ۳۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان آموزشي، ورزش کردن، ادبیات کودکان، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان با مطالعه ي داستان حاضر و مشاهده ي تصويرهاي رنگي آن با خرس کوچکي آشنا 
مي شوند که در مدرسه همه ي تکالیفش را خوب انجام مي دهد، اما از زنگ ورزش خوشش نمي آيد. تا 
اين که موقع پیاده شدن از اتوبوس مچ پايش پیچ مي خورد و چند روزي نمي تواند ورزش کند. چند روز 
استراحت مي کند و بعد که پايش خوب مي شود، دوباره به کالس ورزش مي رود و حرکات ورزشي را 

همراه ديگر دوستانش به خوبي انجام مي دهد. حاالديگر او ورزش کردن را خیلي دوست دارد.
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253. لیوني، لیو. فردریك: ويژه کالس هاي آموزش فلسفه براي کودکان. فرزانه شهرتاش/ حسام 
سبحاني طهراني. تهران: شهرتاش، ۱۳۹۱، ۳۲ ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدى: 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 مي شوند که در يک مزرعه براي زمستان خود آذوقه جمع مي کنند. اما فردريک 
که يکي از آن موش هاست، با ديگران تفاوت دارد و به جاي جمع آوري آذوقه، پرتوهاي خورشید، رنگ ها 
و کلمه ها را جمع آوري مي کند. وقتي که زمستان از راه مي رسد، موش ها همه ي خوراکي هايشان را آرام 
آرام مي خورند و براي هم قصه تعريف مي کنند. وقتي که آذوقه ي خوردني تمام مي شود، آن ها به سراغ 
آذوقه هايي مي روند که فردريک جمع کرده است. فردريک باالي سنگي مي رود و اشعه هاي خورشید را 
در روزهاي سرد زمستاني به طرف آن ها مي فرستد. از رنگ ها مي گويد و آن ها رنگ ها را کاماًل احساس 

مي کنند. از کلمه ها هم شعر مي سازد و براي دوستانش مي خواند.

254. برنشتاين، استن و جن. خانواده ي خرس ها: فرزند جدید. سعید  خاکسار. تهران: موزون، ۱۳۹۰، 
۳۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان آموزشي، فرزند جديد، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان

چکيده: در کتاب حاضر در قالب داستان خرس ها، کودکان با حضور فرزند جديد در خانواده آشنا 
مي شوند. خرسي کوچولو يک روز که از خواب بیدار مي شود، سر حال نیست و زانو درد و پا درد دارد. 
بابا خرسي علت درد او را کوچک شدن تختش مي داند. از اين رو با هم به خارج از خانه مي روند و پدر 
براي او تخت بزرگي مي سازد. خرس کوچولو از پدرش مي پرسد که تخت کوچکش چه مي شود؟ وقتي 
به خانه برمي گردند، مشاهده مي کند که روي تخت يک توله خرس کوچولو خوابیده است و مادرش 

مي گويد: »اين خواهر کوچک توست. «
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255. شجاعي، طیبه. فرزند خوب كویر: همراه با ترجمه عربي، انگلیسي و فرانسه. تهران: مدرسه، 
۱۳۹۰، 4۰ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: محمدجواد باهنر، زندگي نامه، تاريخ معاصر ايران، آموزش ابتدايي

چکيده: در کتاب حاضر زندگي نامه ي محمدجواد باهنر به زبان ساده و داستاني براي کودکان روايت 
شده است. متن کتاب به زبان هاي فارسي، عربي، انگلیسي و فرانسه است. محمدجواد باهنر در پنجم 
اسفند ۱۳۱۲ در کرمان به دنیا آمد و بعد از تحصیل و مبارزاتش در هشتم شهريور ۱۳6۰ به شهادت 

رسید.

256. برآبادي، محمود. فرهنگ ترافيك براي كودكان و نوجوانان. تهران: دفتر پژوهش هاي 
فرهنگي، ۱۳۸۹، ۱۳6 ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: فرهنگ ترافیک، اطالعات عمومي، حمل  و نقل

چکيده: »ترافیک« به زبان ساده يعني جابه جايي انسان و کاال از يک نقطه )مبدأ( به نقطه اي ديگر 
)مقصد(. کتاب حاضر دربرگیرنده ي مطالب گوناگوني درباره ي حمل و نقل و ترافیک به زبان ساده به 
همراه تصوير براي کودکان و نوجوانان است که در هشت فصل با اين عنوان ها نگارش يافته است: 
انواع حمل و نقل؛ حمل و نقل در ايران؛ عالئم و تابلوها؛ وسايل کنترل ترافیک؛ تسهیالت و تجهیزات 

ترافیک؛ قوانین و مقررات عبور و مرور؛ محیط زيست و ترافیک.
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257. باقري جبلي، علي رضا/ رضايي کهريز، بهروز و ديگران. فرهنگ نامه طالیي نو آموز. تهران: 
طاليي، ۱۳۹۱، ۱۸4 ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: فرهنگ نامه، بدن انسان، تاريخ، جانوران، اطالعات عمومي

چکيده: فرهنگ نامه ي طاليي نوآموز در بردارنده ي اطالعات عمومي درباره ي بدن انسان، تاريخ، 
جانوران، جغرافیا، دين، گیاهان، زمین، صنعت، فرهنگ و جامعه، علوم تجربي و فضاست. مطالب آن به 
صورت الفبايي تدوين شده اند. روي هر برگ با عالمتي مشخص شده است که مبحث مربوط به کدام 
بخش از بخش هاي مذکور است. در کنار بسیاري از تصويرها توضیحاتي نوشته شده و نکته هاي مهم 
داخل مستطیل هايي در پايین صفحات سمت چپ گنجانده شده اند. درون کادرهاي زرد رنگ که با 
عنوان »بیشتر بیابید« مشخص شده اند، شماره ي صفحه هايي درج شده اند که مخاطبان مي توانند براي 

داشتن اطالعات بیشتر درباره ي موضوع مورد بحث به آن صفحه ها رجوع کنند.

 258. ضرغامیان، مهدي/ عسگري، مهناز. فرهنگ نامه ي مهتاب. تهران: محراب قلم، ۱۳۸۹، 4۹6 ص.
قطع: رحلي

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: فرهنگ لغت فارسي، کتاب مرجع، زبان آموزي، ادبیات فارسي

چکيده: مجموعه ي حاضر، کتاب مرجعي است حاوي معناي بیش از هشت هزار واژه ي فارسي که در 
آن توصیف دستوري، مترادف ها و متضادهاي بسیاري از واژه ها درج شده است. هم چنین، کاربرد برخي 
واژه ها در جمله هاي فارسي مشاهده مي شود. واژه هاي اين فرهنگ بر پايه ي ترتیب حروف الفباي 
فارسي مرتب شده اند. اولین حرف الفباي فارسي »آ« و آخرين حرف »ي« است. کتاب با بیش از 
۳۳۰ تصوير و 4۰ صفحه ضمیمه، شامل اطلس قاره ها و کشورها و شناسايي مناطق جغرافیايي کره ي 

زمین، همراه است.
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259. مینرز، چري ج. . حفظ محیط زيست: فري كوچولو دریافته كار مهم بازیافته. سروش خاوري. 
تهران: شرکت انتشارات فني ايران، ۱۳۸۹، ۳۲ ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: کودکان، مهارت هاي زندگي، احترام به حقوق ديگران، مسئولیت پذيري، بازيافت

چکيده: نگارنده در کتاب حاضر به زبان شعر و تصوير، احترام گذاشتن به حقوق ديگران، مسئولیت پذيري، 
و مراقبت از وسايل را به کودکان آموزش مي دهد و آن ها را از لزوم توجه به محیط زيست و بازيافت آگاه 
مي کند. کتاب شامل بخش ويژه اي براي بزرگ ساالن است که در آن، پرسش ها، بازي ها و فعالیت هايي 

براي آموزش اين مهارت ها پیشنهاد شده است.

260. اجاقي، محمد. زندگي مصور امام خمیني: فصل دانایي. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمیني )س(/ موسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۹۱، 47 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: ديني

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: زندگي نامه، امام خمیني)ره(، ملي شدن نفت، مبارزات سیاسي، تاريخ ايران

چکيده: در چهارمین عنوان از مجموعه ي حاضر اطالعاتي درباره ي زندگي امام خمیني)ره(، شامل 
تحصیل در قم هنگام طلبگي، ازدواج، تدريس فلسفه، رسیدن به درجه ي  اجتهاد، فضاي سیاسي و 
اجتماعي ايران بعد از سقوط رضاشاه، نهضت ملي شدن نفت، مالقات امام خمیني با محمدرضاشاه و به 

همراه تصويرهاي جذابي ارائه شده است.
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261. واندويل، آگنس. دايرة المعارف کوچک من درباره ي: فصل ها. رويا خوئي. تهران: محراب قلم، 
۱۳۹۰، ۳6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: گردش فصل ها، تغییرات آب و هوا، زندگي موجودات، آموزش جغرافیا

چکيده: مخاطبان در اين کتاب به زبان ساده و با مشاهده ي تصاوير رنگي آن، اطالعات مختصر و 
مفیدي درباره ي گردش فصل ها، چگونگي فصل ها در مناطق گوناگون زمین، وضعیت آب و هوا در 
فصل هاي گوناگون در چمنزارهاي آفريقا، باران هاي سیل آسا در آسیا، وضعیت آب و هوا در قطب ها، نوع 

لباس هر فصل و جشن هاي مرسوم در کشورهاي مختلف در هر فصل به دست مي آورند.

 262. هامفري، پائول. فصل ها و نشانه ها )جلدهای ۱ تا 4(. داود لطف اهلل. تهران: پیدايش، ۱۳۸۹، ۲4 ص.
قطع: رحلي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

 كلمات كليدى: فصل ها، پايیز، بهار، زمستان، تابستان، برف، سرما، گرما، تغییرات طبیعت، علوم تجربي

چکيده: در اين مجموعه چهار جلدی، کودکان با مشاهده ي تصاوير رنگي و جمالتی کوتاه و ساده با 
نشانه هاي فصل های گوناگون آشنا می شوند و درمی يابند که در هر فصل چه تغییراتی در طبیعت و 
رفتار جانوران و گیاهان پیرامون آن ها رخ می دهد. هر جلد از کتاب به معرفی يک فصل سال اختصاص 
دارد. در کتاب نشانه های بهار می خوانیم: »در فصل بهار مي تواني به آواز پرنده ها که در حیاط مي خوانند 
گوش بدهي، در پارک بازي کني و بیشتر وقت ها در آسمان رنگین کمان را ببیني. در بهار گل هاي 

نرگس و استکاني باز مي شوند.« در پايان اين کتاب هم شعري درباره ي بهار درج شده است.
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263. اکسالد، کريس. فضا: پاسخ به کنجکاوي هاي کودکان و نوجوانان. خورشید مظاهري. تهران: 
نحل، ۱۳۹۱، ۳۲ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: فضا، خورشید، ماه، سیاره ها، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر مي توانند اطالعاتي مختصر و مفید درباره ي خورشید، 
چگونگي تشکیل شب و روز، لکه هاي خورشیدي، سیارات منظومه ي شمسي و مواد تشکیل دهنده ي 
آن ها، اليه هاي زمین، چگونگي کامل شدن ماه، آتش فشان هاي مريخ، قمرهاي سیار است، طوفان هايي 
که در بعضي سیارات به وجود مي آيند، شهاب سنگ ها و علت درخشیدن آن ها از زمین، کهکشان راه 
شیري، شاتل ها و چگونه فرستاده شدن آن ها به فضا و... به دست آورند. در پايان کتاب سؤاالت کوتاهي 
درباره ي موضوع هاي کتاب درج شده اند و پاسخ آن ها به صورت برعکس در پايین صفحه در سمت 

چپ آمده است.

 264. کريمي، عبدالعظیم. فضيلت نایادگيري: چگونه یاد نگيریم!. تهران: منادي تربیت، ۱۳۹۰، ۲۱۲ ص.
قطع: رقعي

موضوع درسي: علوم تربیتي
مخاطب: معلم، مدير، والدين

كلمات كليدى: چگونه ياد نگیريم، آموختن فعال، يادگیري زدايي، موانع شناختي، يادگیري تجربي

چکيده: الزمه يادگیري فعال و خالق در وهله ي اول »يادگیري زدايي« از آموزه هايي است که کنش 
آزاد ذهن فراگیرنده را کشف فاعل و فهم دروني باز مي دارد. هرگاه بخواهیم چیزي را به کودکان ياد 
بدهیم، مانع شده ايم تا او خود شخصاً آن را کشف و اختراع کند. ازآنجا که در نظام هاي آموزشي رايج، 
اولیا و مربیان غالباً در پي »ياددهي« مداوم مطالب به کودکان هستند، همواره ناخواسته و غیرمستقیم 
سدکننده ي اصلي فرايند يادگیري اکتشافي مي شوند؛ چرا که يادگیري واقعي متضمن »نايادگیري« 
و »يادگیري زدايي«، پي درپي است. مقدمه ي اين يادگیري زدودن باورهاي غلط، شکستن سدهاي 
عاطفي، برداشتن موانع شناختي، بازکردن گره هاي ذهني و روفتن اليه هاي ايجاد شده در سرراه 

»نويادگیري« افراد است.
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265. وايت  هاوس، پاتريشیا. فعاليت هاي حيوانات )مجموعه ي 6 جلدي(. مجید عمیق. تهران: 
قدياني، ۱۳۹۰، ۱44 ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: زندگي حیوان ها، شنا کردن، پريدن، دويدن، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعه ي مجموعه ي شش جلدي حاضر که در يک مجلد چاپ شده است، به 
زبان ساده و آسان و نیز با مشاهده ي تصويرهاي رنگي و جذاب مي توانند اطالعات مختصر و مفیدي 
درباره ي شنا کردن، دويدن، پريدن، حفر کردن، ساختن و چگونگي انجام اين اعمال توسط موجودات 
مختلف و نیز اندام هاي حرکتي آن ها آشنا شوند. در پايان هر مبحث پرسش هاي کوتاه، لغت نامه، نمايه 
و جواب پرسش ها آمده است. هر يک از فصل های شش گانه اين کتاب به صورت جداگانه نیز منتشر 

شده است.

266. آذر، احمدرضا. گفت و  گوهاي با کودکان: فکراي خوب براي بچه هاي خوب. تهران: سرو 
ياسین، ۱۳۹۰، ۲4 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: مثبت نگري، گفت وگو، انديشه و تفکر، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در اين کتاب گفت وگويي میان معلم و بچه ها صورت مي گیرد. هر کدام از دانش آموزان نظرات 
خود را درباره ي فکرهاي بد و چگونگي نفوذ شیطان به ذهن انسان بیان مي کنند. در اين میان معلم 

کمک مي کند که آن ها مثبت بینديشند و به وسوسه هاي شیطان گوش نکنند.
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 267. بهجت، احمد. قصه ي حیوانات در قرآن براي کودکان: فيل ابرهه. تهران: ذکر، ۱۳۹۰، ۱۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: ديني
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: ابرهه، داستان قرآني، تربیت ديني

چکيده: داستان کتاب حاضر از قرآن گرفته شده است. کودکان در اين کتاب مي خوانند که ابرهه، 
پادشاه حبشه، به خانه ي کعبه لشکر مي کشد، اما لشکريانش توسط پرندگان از پاي درمي آيند و شکست 

مي خورند.

268. افشاري مقدم، علیرضا. آشنايي با معارف قرآني به شیوه ي سرگرمي: قرآن، كودك، سرگرمي 
)جلدهای ۱ تا ۳(. قم: جمال، ۱۳۹۱، سه جلد، ۱44 ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: قرآن

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدى: آموزش قرآن، مفاهیم قرآنی، سرگرمي، نکات قرآني، اخالق، پاداش هاي قرآني

چکيده: در هر يک از مجلدات سه گانه مجموعه ي حاضر، 4۰ نکته ي قرآني طي 4۰ سرگرمي به 
کودکان آموزش داده مي شود. آشنايي با مطالب اعتقادي و اخالقي، داستان پیامبران، دانستن نام 
سوره ها، آشنايي با پاداش هاي قرآني و... از اهداف کتاب حاضر است. سرگرمي ها در قالب هاي پیدا 
کردن کلمه ي درست يا نادرست در آيات، وصل کردن اعداد به هم، ارتباط دادن آيه ها به تصويرها، حل 
کردن مارپیچ ها و... تنظیم شده اند. در پايان کتاب نیز تحت عنوان »آيا مي دانید!« اطالعات مختصر و 

مفیدي درباره ي قرآنع سوره هاي قرآن، مفاهیم قرآن نام پیامبران، و... درج شده است.
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269. يوسفي، امراله. قصه آفتاب: نمونه اي از روش هاي آموزشي محمد بهمن بيگي  در مدارس 
عشایري ایران. تهران: قشقايي، ۱۳۹۰، ۲4۰ ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: معلم
كلمات كليدى: محمد بهمن بیگي، تدريس اثربخش، آموزش عشايري

چکيده: هرکس که امروز در کشور ما دستي در تعلیم و تربیت دارد، با نام جاودان »محمد بهمن بیگي« 
و شاهکار آموزشي اش، »تعلیمات عشاير«، آشناست. وي بنیان گذار آموزش عشاير براي کودکان و 
نوجوانان کوچ نشین ايالت و عشاير ايران است. در اين کتاب با قسمت هايي از انواع فعالیت هاي 
کمک آموزشي، از قبیل شعرها و آموزش هاي رايج در مدارس عشايري، که هم آموزنده بودند و هم 

روحیه دهنده و دلیرپرور و هم چنین با مفاهیم، لغات و اصالحات آموزش عشايري و... آشنا مي شويم.

270. ماهوتي، مهري. قصه هاي زینب. تهران: مدرسه، ۱۳۹۱، ۱۲۰ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: ديني
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: داستان آموزشي، سن تکلیف، آموزش دختران

چکيده: »قصه هاي زينب« حاوي داستان هايي است که به منظور آشنايي دختران با آداب و احکامي 
نظیر تقلید، وضو، تیمم، نماز، روزه، حجاب و... به زبان ساده و شیرين براي دختران در آستانه ي سن 
تکلیف نوشته شده است. تربت، ُمهرُگلي، پیراهن نماز، دندان مرواريد، افطاري، زيارت و مهمان کوچولو 

عنوان هاي برخي از داستان هاي اين کتاب هستند.
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271. ناصري، مسلم. قصه هاي شيرین از زندگي معصومين. مشهد: به نشر، ۱۳۹۰، ۳۲۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: ديني
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: داستان ديني، چهارده معصوم، آموزش مذهبي، سیره ي بزرگان

چکيده: در اين کتاب سعي شده است با قلمي ساده و روان، گوشه هايي از زندگي پیامبر، حضرت فاطمه 
زهرا )س( و امامان به صورت داستان هاي کوتاه براي کودکان نوشته شود. اين داستان ها شخصیت، 
اخالق، بزرگواري، کرامت و سیره ي آن بزرگواران را شرح مي دهد. قبل از نوشتن استان ها، زير عنوان 
»تصويري از بهار«، مختصري درباره ي تولد، زندگي، رفتار و اخالق هر کدام از بزرگواران درج شده 
است. در ادامه نیز پنج داستان در ارتباط با هر کدام از چهارده معصوم گنجانده شده است. اين داستان ها 

با قصه هايي از پیامبر شروع مي شوند و با قصه هايي از امام زمان )عج( به پايان مي رسند.

272. حق پرست، نورا. قصه هاي مسجد. مشهد: به نشر، ۱۳۹۰، ۲۳ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: ديني
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى:

چکيده: در دومین جلد از مجموعه ي حاضر داستان هاي کوتاهي براي کودکان با محوريت مسجد و 
اهمیتي که نماز خواندن در مسجد دارد، گرد آمده است. چند کودک که براي خواندن نماز جماعت به 
مسجد مي روند و همین حضور در مسجد به آن ها کمک مي کند کارهاي مفیدي براي ديگران انجام 

دهند.
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273. حق پرست، نورا. قصه هاي مسجد. مشهد: به نشر، ۱۳۹۰، ۲4 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: ديني
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: داستان کوتاه، آموزش ديني، قصه هاي مسجد

چکيده: درجلد اول از مجموعه ي حاضر، چهار داستان کوتاه با موضوعیت مسجد به زبان ساده و به 
همراه تصويرهاي رنگي آورده شده است: »مسجد، خانه ي خداست!«، »مثل گل«، »مکّبر کوچک« و 
»روز جشن« عنوان هاي اين داستان ها هستند. در داستان روز جشن، مادر سارا براي او چادر نماز گل دار 
و سفید مي دوزد. چند روز بعد که جشن عبادت آن ها در مسجد برگزار مي شود، خانم مدير به همه ي 
بچه ها هديه هايي مي دهد. هديه ي سارا يک جانماز مخملي سبز است. سارا از ديدن هديه اش بسیار 
خوشحال مي شود و محکم آن را در آغوش مي فشارد. جانماز سارا هم رنگ کاشي هاي مسجد و جانماز 

مخمل سبز مادربزرگ است.

274. بديعي نامقي، حمزه. همیار طبیعت: قلي هميار طبيعت ميشه. مشهد: سنبله، ۱۳۸۹، ۱۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: حفظ محیط زيست، همیار طبیعت، آموزش علوم

چکيده: کتاب حاضر به منظور آشنايي کودکان با خطرات آتش روشن کردن در جنگل نگارش يافته و 
شامل يک مجموعه شعر و تصويرهاي رنگي است. قلي، پسر شیطان و باليي است که در جنگل آتش 
روشن مي کند و باد آتش را به همه جا پراکنده مي سازد. پیرمردي که دوست دار طبیعت است، به قلي 
هشدار مي دهد که اين کار را تکرار نکند. پیرمرد از درخت صحبت مي کند و قلي را با اهمیت طبیعت 
آشنا مي کند. سرانجام قلي از کرده ي خودش پشیمان مي شود و قول مي دهد که همیشه يار طبیعت 

باشد و از آن محافظت کند.
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275. افضلي، محمدرضا. قنات مظهر روشنایي. تهران: شرکت انتشارات فني ايران، ۱۳۸۹، ۳۲ ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: داستان، قنات، تاريخ

چکيده: کاوه نوجواني است که همراه پدرش، براي ديدن پدربزرگ و مادربزرگ به »شمس آباد« 
مي رود. در راه شمس آباد، پدر کاوه راز سرسبزي و خرمي اين روستاي زيباي واقع در میان بیابان خشک 
و بي آب و علف را به او مي گويد و کاوه، بین خواب و بیداري، با قنات )کاريز( و چگونگي کندن و به 

آب رساندن آن آشنا مي شود.

276. برنشتاين، استن و جن. خانواده ي خرس ها: قهر و آشتي. سعیدخاکسار. تهران: موزون، ۱۳۹۰، 
۳۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان آموزشي، قهر و آشتي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان با خواندن کتاب حاضر با دو خرس کوچک که با هم خواهر و برادرند آشنا مي شوند. 
دو خرس يک روز با هم قهر مي کنند و قهر آن ها باعث مي شود که توي خانه و مدرسه به آن ها اصاًل 
خوش نگذرد. تا اين که خرس خواهر با ديدن مجله خواندن مامان خرسي که آن را سر و ته گرفته 
است، خنده اش مي گیرد و ديگران هم شروع به خنديدن مي کنند. بدين گونه، جنگ و دعوا و قهر تمام 

مي شود و آن ها دوباره يکديگر را بغل مي کنند.
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277. ايماني مايوان، نسیبه. مجموعه ي با هم بسازيم: كاموا ها. مشهد: به نشر، ۱۳۸۹، ۱۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: هنر
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: کاموا، کاردستي، سرگرمي، آموزش هنر

چکيده: در پنجمین شماره از مجموعه ي حاضر، نگارنده به مخاطبان کودک نشان مي دهد که به کمک 
مقوا، چسب و کامواهاي رنگي، مي توانند گوسفند، پروانه، هزارپا، ماهي، جوجه تیغي، جوجه، جغد، حلزون، 

شتر، طوطي و گل بسازند.

 278. چوپاني، فرشته. کتاب کار انشاء: آموزش انشاء براي دوره ابتدایي. تهران: اخوان، ۱۳۹۰، 4۸ ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: آموزش نويسندگي، انشانويسي، زبان آموزي

چکيده: اين کتاب به منظور آموزش انشانويسي به دانش آموزان دبستاني نوشته شده و در آن نويسنده 
کوشیده است بعد از درج نکاتي درباره ي انشانويسي و روش هاي تقويت کننده ي آن، تمرين هايي را 
براي رسیدن به هدف نهايي يا همان انشانويسي ارائه دهد. کتاب قبل از انشانويسي، خالصه نويسي، 
نامه نويسي، خاطره نويسي، انشاي توصیفي و زندگي نامه نويسي را آموزش مي دهد و در پايان به انشاي 

تخیلي مي پردازد.
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279. رضانیا، مريم. كتاب كار نقاشي: 4۰ تمرين براي پرورش خالقیت کودکان. تهران: منادي 
تربیت، ۱۳۸۹، ۱۰۰ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: هنر
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: پرورش خالقیت، نقاشي، کتاب کار، آموزش هنر

چکيده: کتاب کار دوزبانه ي حاضر )فارسي- انگلیسي( به منظور پرورش خالقیت کودکان تهیه شده و 
داراي 4۰ تمرين نقاشي است. در هر تمرين موضوع، تاريخ و هدف مشخص شده و در پايین صفحه، 
مؤلف مخاطب را راهنمايي کرده است که نقاشي مورد نظر را داخل کادر موجود بکشد. اهدافي که 
در اين نقاشي ها دنبال مي شوند عبارت اند از: پرورش قدرت تجسم و نوآوري، ايجاد دقت، آشنايي با 
اشکال هندسي، پرورش ذهن، آموزش رنگ ها، آشنايي با خانه هاي قديمي و آداب و رسوم سنتي و... .

 280. مفیدي نسب، سعیده. كتاب كار ورد و تند تایپ. يزد: دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد، ۱۳۹۱، ۸4 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: کار و فناوري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: آموزش کار با ورد، راهنماي آموزشي، تمرين و آزمون، برنامه ي نقاشي

چکيده: تمرين هاي »کتاب کار ورد و تند تايپ« که در قالب هاي رنگ کردني، عالمت زدني، رساندني، 
کشیدن تصوير و... تنظیم شده اند، کودکان را با روشن و خاموش کردن رايانه، اجزاي رايانه، دستگاه هاي 
ورودي و خروجي، مرتب کردن آيکن ها، برنامه ي نقاشي، مفهوم ذخیره و باز کردن، برنامه ي ورد، تايپ 
حروف، نحوه ي کپي در ُورد، تغییر اندازه رنگ و فونت قلم، بريدن و چسباندن، ساخت پوشه و برنامه ي 

»مديا پلیر« آشنا مي سازند. کتاب شامل نمونه سؤاالت ترمي است.
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281. مودودي، محمدناصر. كره االغ شکمو. تهران: منادي تربیت، ۱۳۸۹، ۱6 ص.
قطع: رقعي

موضوع درسي: هنر
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدى: نمايش نامه ي کودکان، نمايش نامه ي منظوم، عبرت آموزي، آموزش هنر

چکيده: »کره االغ شکمو« نمايش نامه ي منظومي است براي کودکان و نوجوانان. زيبايي و شاد بودن 
و در عین حال، مفاهیم بسیار ارزشمندي که با اجراي اين نمايش نامه به مخاطب منتقل مي شود، آن 
را از ارزش ويژه اي برخوردار کرده است. اهمیت خیرانديشي و تذکر به خاطر رفتار و عملکرد نادرست، 
احساساتي بودن و مشکالت آن، آسیب هاي بي توجهي به آينده، عبرت آموزي و عاقبت انديشي، و... 

مفاهیم زيبايي هستند که با اجراي اين نمايش نامه به مخاطبان منتقل مي شوند.

282. سیمن، رزي سوتو. كشف فصل هاي سال )جلدهای ۱ تا 4(. حسن نصیرنیا. تهران: مدرسه، 
۱۳۹۰، چهار جلد،  ۲۱6 ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: آموزش علوم، روش اکتشافي، راهنماي آموزشیي، فصل ها، بهار، پايیز، تابستان، زمستان

چکيده: در اين کتاب آموزش علوم به روش اکتشافي انجام مي گیرد. روش اکتشافي به شیوه اي از 
تدريس و يادگیري گفته مي شود که کودک براساس راهنماي خاص معلم يا مربي، مفهوم يا مسئله اي 
را به طور انفرادي مطالعه و بررسي مي کند و مورد آزمايش قرار مي دهد؛ سپس از اطالعات به دست آمده 
نتیجه مي گیرد و مي کوشد به استنباط کلي برسد. . نويسنده در اين کتاب به کودکان کمک مي کند 
تا برخي تغییرات فصل ها را کشف کنند و درباره آن ها مطالبي بیاموزند. اطالعات و دانسته هاي خود 
را با اعضاي خانواده در میان بگذارند و نحوه ي استفاده از مهارت هايي را که به تازگي در اين کتاب 

آموخته اند، به ديگران نیز ياد دهند.
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283. اکبري، محمد. كالس خوبي ها. تهران: مدرسه، ۱۳۹۰، ۲۸ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: ديني
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: داستان ديني، واقعه ي کربال، آموزش مذهبي

چکيده: در اين کتاب دانش آموزي نو قلم با زباني ساده و صمیمي مخاطبان خود را کاروان امام 
حسین)ع( همراه مي کند، به کربال مي برد و شهادت سیدالشهدا و يارانش را توصیف مي کند.

284. وردريک، الیزابت. مهارت هاي اجتماعي در کودکان: كلمه ها براي اذیت كردن نيستند!. افسانه 
طباطبايي. تهران: چکه/ شهر قلم، ۱۳۹۰، ۳6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: مهارت هاي اجتماعي، ارتباط با ديگران، واژه آموزي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در اين کتاب کودکان با ارزش و اهمیت کلمات و جمله ها آشنا مي شوند و در مي يابند که براي 
داشتن ارتباط خوب و موفق الزم است از کلمات و جمله هاي خوب استفاده کنند و کلمه هايي را که 

موجب آزار ديگران مي شوند، به کار نبرند.
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285. کوالي، جوي. سالمت اجتماعي کودکان: كمك به دیگران. سعیده عاقلتر. مشهد: عروج انديشه، 
۱۳۹۰، ۱6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: ياريگري، آموزش مهارت هاي زندگي، همکاري در خانواده، آموزش کودکان

چکيده: در کتاب حاضر به زبان ساده و با جمالت کوتاه فارسي و انگلیسي، همکاري در خانواده به 
کودکان آموزش داده مي شود. آن ها مي توانند در آب دادن باغچه، جمع کردن برگ هاي خشک، مرتب 

کردن تخت خواب، گذاشتن وسايل سرجايشان و... به پدر و مادرشان در خانه کمک کنند.

286. دوگیبرت، فرانسواز. دايرة المعارف کوچک من درباره ي: كنار دریا. رويا خوئي. تهران: محراب 
قلم، ۱۳۹۰، ۳6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: ساحل دريا، جانوران دريايي، ايجاد موج، دريانوردي، آموزش جغرافیا

چکيده: مخاطبان با مطالعه ي اين کتاب به زبان ساده و با مشاهده ي تصاوير رنگي آن، اطالعات 
مختصر و مفیدي درباره ي ساحل، جزر و مد دريا، ايجاد امواج، موجودات دريايي، ساختمان بدني برخي 
موجودات دريايي، حوضچه هاي کوچک آب شور، تپه هاي ماسه اي، چمن ساحلي، دريانوردان، کشتي ها، 
فانوس هاي دريايي و... به دست مي آورند. در پايان کتاب، برتري هاي برخي از موجودات دريايي نسبت 

به ديگر موجودات درج شده است.
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287. مور مالینوس، جنیفر. كودك بودن سخت است. سارا کیان پور. تهران: تیمورزاده/ طبیب، 
۱۳۸۹، ۳6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: دوران کودکي، قوانین، افکار کودکان، مهارت هاي زندگي

چکيده: در اين داستان، سارا دختر کوچولويي است که فکر مي کند کودک بودن خیلي سخت است. او 
مجبور است قوانیني را رعايت کند. اما در ادامه در مي يابد که اين طورها که او فکر مي کند نیست. دوران 
کودکي بسیار شیرين است و اين تنها کودکان نیستند که بايد قوانیني را رعايت کنند، بزرگ ترها نیز به 
قوانیني در زندگي شان پاي بند هستند. اين براي آدم ها خیلي خوب است. در پايان کتاب فعالیت هايي 
هم چون تهیه ي فهرست غذا، جدول کارهاي روزانه و تزيین سبزي ها براي مخاطبان گنجانده شده 

است. هم چنین، مطالبي درباره ي برخي واقعیت هاي کودکي براي والدين در نظر گرفته شده است.

288. مور مالینوس، جنیفر. كودك جدید در محله. محمدحسین مرادي. تهران: تیمورزاده/ طبیب، 
۱۳۸۹، ۳6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: مهاجرت، روابط اجتماعي، مهارت هاي زندگي

چکيده: اسباب کشي به محله ي جديد يک تجربه ي جديد براي تمام افراد خانواده است؛ مخصوصًا 
براي کودکان. اين تغییرات مي تواند احساس ترس و هم چنین حس هیجان و ماجراجويي را به وجود 
بیاورد. کتاب حاضر، داستان يک کودک و خانواده اش و شرح احساسات پیچیده اي است که آن ها در 
محله ي جديد تجربه مي کنند. اگرچه خداحافظي با خانه اي که به آن عادت کرده اند و دوستان قديمي، 
ابتدا ترسناک به نظر مي رسد، ولي از جهتي مي تواند ماجراجويانه نیز باشد. آريا پسر کوچکي است که 
خیلي زود دوستان جديدي مي يابد، در حالي که رابطه ي خود را با دوستان قديمي اش نیز حفظ مي کند. 
او ديد مثبتي نسبت به تغییر مکان دارد، بنابراين تشخیص مي دهد که خیلي زود همه چیز درست 
خواهد شد. در پايان کتاب، فعالیت هايي براي مخاطبان در نظر گرفته شده است؛ هم چون ساختن 
تاس تصمیم گیري، پیدا کردن نشاني يک دوست، درست کردن کارت پستال و مطالبي براي والدين 

درباره ي مهاجرت.
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289. همتي، اسماعیل. كودك و قصه: روش هاي آفرينش قصه با کودکان و نوجوانان. تهران: مدرسه، 
۱۳۸۹، ۱۲۰ ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: هنر

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدى: آموزش هنر، قصه پردازي، رشد ذهني کودکان، آموزش قصه نويسي

چکيده: مؤلف اين کتاب در پرداختن به هنر »قصه« دو هدف داشته است: اول، شناساندن قصه و 
ويژگي ها و روش هاي آفرينش آن به کودکان و نوجوانان، و دوم، در کنار آموزش، سرگرمي و تمرين 
آفرينشگري، افزايش رشد ذهني مخاطبان به کمک قصه. شناخت قصه، ساختار چندگانه ي يک قصه، 
روش هاي آفرينش قصه و... مباحثي هستند که در اين کتاب به زبان ساده به آن ها پرداخته شده است.

290. دوگیبرت، فرانسواز. دايرة المعارف کوچک من درباره ي: كوهستان. رويا خوئي. تهران: محراب 
قلم، ۱۳۹۰، ۳6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: کوه ها، درختان کوهستان، کوه نوردي، حیوانات کوهستان، آب و هواي کوهستان

چکيده: کودکان با مطالعه ي اين دايرة المعارف کوچک و مشاهده ي تصويرهاي رنگي آن اطالعاتي 
درباره ي کوه ها، درختان کوهستاني، حیوانات کوهستاني، هواي کوهستان در فصل هاي گوناگون سال، 
بازي هايي که روي برف هاي کوهستان انجام مي شوند، کوه هاي جهان و... به دست مي آورند. در پايان 

کتاب توانايي باالي برخي حیوانات نسبت به حیوانات ديگر ذکر شده است.
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291. وارينگ، جف. گربه ي كنجکاو و پرنده: کتابي درباره ي الکتريسیته. رضوانه سیدعلي. تهران: 
مدرسه، ۱۳۸۹، ۳۲ ص.

قطع: بیاضی
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان علمي، برق، الکتريسیته، آموزش علوم تجربي

چکيده: کتاب حاضر به همراه تصويرهاي رنگي به منظور آشنايي کودکان با الکتريسیته، انتقال 
الکتريسیته، انواع باتري، سیم هاي برق، توربین هاي بادي و چگونگي حرکت آن ها، و راه هاي تولید 

الکتريسیته به زبان داستاني نگارش يافته است. در پايان کتاب نمايه درج شده است.

292. واندويل، آگنس. دايرة المعارف کوچک من درباره ي: گرگ ها. رويا خوئي. تهران: محراب قلم، 
۱۳۹۰، ۳6 ص.

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

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: دايرة المعارف، زندگي، گرگ ها، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعه ي اين کتاب و مشاهده ي تصويرهاي رنگي آن با رفتارها، اندام ها، نحوه ي 
تغذيه، محل زندگي، چگونگي شکار، تولیدمثل، تشکیل خانواده، انواع و خويشاوندان گرگ ها آشنا 
مي شوند. در پايان کتاب اطالعات مختصري درباره ي سگ ها و نیز برخي توانايي هاي گرگ ها درج 

شده است.
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293. پور حسیني، سیدعلي. قصه هاي حیوانات قراني: گوسفندها و باغ انگور. مشهد: عروج انديشه، 
۱۳۹۰، ۱۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: ديني

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان قرآني، تربیت ديني، حضرت داود )ع(

چکيده: داستان کتاب حاضر از قرآن گرفته شده است. کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر با گله ي 
گوسفنداني آشنا مي شوند که يک روز به دلیل بیمار شدن چوپانشان، در طويله را مي شکنند، به باغ 
انگوري وارد مي شوند و درختان انگور را خراب مي کنند. صاحب باغ گوسفندان را به باد کتک مي گیرد 

و آن ها شکايت خود را نزد حضرت داوود )ع( مي برند که اينک حاکم شهر است... .

294. هويت، سالي. حواس پنج گانه: گوش كن!. فیروزه معراج. تهران: پیدايش، ۱۳۸۸، ۲4 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: تولید صدا، شنوايي، گوش انسان، علوم تجربي

چکيده: صداهاي بلند لرزش خیلي زيادي در هوا ايجاد مي کنند. آن ها مي توانند به گوش شما آسیب 
برسانند. براي محافظت در برابر بعضي صداها، مي توانید دست هايتان را روي گوش ها بگذاريد. کتاب 
حاضر دربردارنده ي متني ساده به همراه تصاوير رنگي است و مخاطبان در آن با حس شنوايي، امواج 
صوتي، پرده ي گوش و کار گوش، انواع صداها هم چون صداهاي بلند، آرام، دور و نزديک، و هم چنین 
چگونگي تولید صدا آشنا مي شوند. در پايان کتاب واژه نامه و نکاتي براي والدين و معلم ها درج شده 

است.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي 162

295. هويت، سالي. براي سالمتي من خوب است: گوشت و ماهي. امیتسا مسعودي. تهران: پیدايش، 
۱۳۸۸، ۲4 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: پروتئین، آموزش علوم، انواع گوشت، نگه داري گوشت

چکيده: گوشت و ماهي از انواع غذاهايي هستند که به آن ها پروتئین گفته مي شود. پروتئین به شما 
کمک مي کند که رشد کنید و استخوان هاي محکمي داشته باشید. هم چنین پس از تصادف يا بیماري، 
به بدن شما کمک مي کند تا هرچه زودتر بهبود يابید. به منظور آشنايي مخاطبان با ارزش غذايي گوشت 
قرمز و سفید، انواع گوشت هاي سفید، شیوه ي پخت و نگه داري آن ها، انواع غذاهاي پخته شده توسط 
گوشت، نیاز بدن به گوشت و چگونگي تولید آن، و رژيم غذايي متعادل، کتاب حاضر به زبان ساده به 
همراه تصويرهاي رنگي نگارش يافته است. روش آماده سازي چند غذاي گوشتي و واژه نامه، صفحات 

پاياني کتاب را به خود اختصاص داده اند.

296. مجدفر، مرتضي. الفونتن در كالس درس: بازي ها، فعالیت ها و پژوهش هاي خالقیت محور بر 
مبناي تمثیل ها و افسانه هاي الفونتن. تهران: امرود، ۱۳۸۹، ۱۱6 ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدى: آثار ادبي، سواد خواندن، داستان آموزشي، پرسش واگرا

چکيده: خواندن آثار ادبي، نوعي ورزش است؛ ورزشي که الزم است از نخستین سال هاي کودکي براي 
آن وقت گذاشت. البته انتخاب کتاب هاي متناسب با سن و تحصیالت مخاطب، از شرط  هاي اساسي 
تقويت توانايي خواندن است. کتاب حاضر به منظور باال بردن سطح سواد خواندن مخاطبان آماده شده و 
شامل داستان هايي است که در پايان هر يک از آن ها، به منظور درک عمیق محتواي مطالعه شده و به 
يادسپاري اثربخش آن، فعالیت ها، تکالیف و پرسش هاي گوناگوني ارائه شده اند. اين پرسش هاي واگرا و 
فعالیت هاي خالقانه، به پرورش قدرت خالقیت دانش آموزان کمک مي کند. آموزگاران مي توانند از اين 
پرسش ها، براي سامان دادن به فعالیت هاي پژوهشي خود در کالس درس استفاده کنند. کتاب هاي 

مفید براي مطالعه ي دانش آموزان در صفحاتي از کتاب معرفي شده اند.
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297. فرزاد، حمیدرضا. لك لك دانا و نقشه مسافرت: آموزش جهت يابي بدون قطب نما. کاشان: 
مرسل: کتاب هاي آفتاب گردان، ۱۳۹۰، ۱6 ص.

قطع: بیاضي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان آموزشي، رسم نقشه، مسیريابي، آموزش جغرافیا

چکيده: کودکان با مطالعه ي داستان کتاب حاضر با گروهي از حیوانات، همچون سنجاب کوچولو، 
خرگوش، موشي، خرسي و الک پشت آشنا مي شوند که تصمیم دارند به مسافرت بروند، اما مي ترسند 
گم بشوند؛ چون هیچ نقشه اي در اختیار ندارند. لک لک دانا که عمري از او گذشته است، آن ها را 
راهنمايي مي کند. موشي سوار گردن لک لک مي شود و با او به آسمان پرواز مي کند و مي کوشد از آن 
باال نقشه ي مسیري را که قرار است مسافرت کنند، نقاشي مي کند. پس از آن همگي سعي مي کنند 
به جاي نقاشي، نمادهايي را براي کوه، دريا، رودخانه در نظر بگیرند تا نقشه کمي خلوت بشود. بدين 
صورت لک لک دانا آن ها را با جهت هاي جغرافیايي و چگونگي مسیريابي به شیوه هاي متفاوت آشنا 
مي کند. داستان اين کتاب کودکان را با چگونگي رسم نقشه هاي جغرافیايي و شیوه هاي جهت يابي 

جغرافیايي به زبان داستان آشنا مي کند.

298. هويت، سالي. حواس پنج گانه: لمس كن!. فیروزه معراج. تهران: پیدايش، ۱۳۸۸، ۲4 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: حس المسه، پوست بدن انسان، علوم تجربي، گیرنده ي حسي، زبري و نرمي

چکيده: پوست بعضي قسمت هاي بدن انسان خیلي حساس تر از جاهاي ديگر است. لب ها، زبان و 
انگشتان دست و پا خیلي حساس هستند. کودکان در اين کتاب به زبان ساده و روان به همراه تصاوير 
رنگي و جذاب با حس المسه، گیرنده هاي حسي، برخي قسمت هاي حساس بدن، اشیاي زبر و نرم 
حالت هاي حاصل از لمس برخي اشیا، و حس المسه در برخي حیوانات هم چون گربه، حلزون و فیل 
آشنا مي شوند. در طول مطالب کتاب از مخاطبان خواسته شده است، تمرين هايي به منظور درک بهتر 
مطالب انجام دهند. در پايان کتاب، واژه نامه و نکاتي براي والدين و معلم ها در ارتباط با حس المسه 

درج شده است.
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299. مودودي، محمدناصر. لوبيا هاي سحرآميز. تهران: منادي تربیت، ۱۳۸۹، ۳۲ ص.
قطع: رقعي

موضوع درسي: هنر
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدى: نمايش نامه ي کودکان، حفظ محیط زيست، آموزش هنر

چکيده: نمايش نامه ي »لوبیاهاي سحرآمیز«، نمايشي است براي کودکان و نوجوانان که از متني ساده 
و روان و در عین حال پرجاذبه و آموزنده برخوردار است. در اين نمايش نامه، ضمن ارزش گذاري به کار 
تحقیق، پزوهش، مطالعه، هم فکري، کار، تالش، نظم، دقت نظر و... بر لفظ محیط زيست، سالم سازي 
منابع آبي و خاکي، و تالش براي بهره برداري مناسب از آن ها تأکید شده است. اين نمايش نامه را 

مي توان با حداقل امکانات در مدرسه اجرا کرد.

قمشه.  بومي محلي  بازي هاي  در  پژوهشي  لي لي حوضك:  ايران.  جاوري،  پیمان/  راعي،   .300
اصفهان: آمیس، ۱۳۹۰، ۱۳۲ ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: تربیت بدني

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدى: فرهنگ عامه، بازي هاي محلي،  آموزش تربیت بدني

چکيده: کتاب »لي لي حوضک« شما را با برخي بازي هاي بومي و محلي قمشه )شهرضا( آشنا مي سازد. 
در اين کتاب بعد از درج نام بازي و آوانگاري آن، نوع بازي، گروه سني، جنس و تعداد بازيکنان، محل 
اجرا و نام بازي درگیر مناطق و نحوه ي اجراي آن شرح داده مي شود. »آزاد و آزادي«، »اتل متل«، 
»چش بندي«، »خوروس جنگي«، »دوزبازي« و »دوني بازي« نام هاي بعضي از بازي هاي درج شده 

در کتاب هستند.
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301. واندويل، آگنس. دايرة المعارف کوچک من درباره ي: ماشين ها. رويا خوئي. تهران: محراب قلم، 
۱۳۹۰، ۳6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: چرخ، موتورسیکلت، دوچرخه، خودرو، حمل ونقل، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر و مشاهده ي تصويرهاي رنگي آن با انواع چرخ، دوچرخه و 
اجزاي سازنده ي آن، لباس هاي مخصوص دوچرخه سواري، چگونگي راندن دوچرخه و رعايت نکات 
ايمني، موتورسیکلت، وسايل مخصوص موتورسواران، اجزاي سازنده ي خودرو، چگونگي راندن خودروها، 
انواع خودروها، نشانه هاي راهنمايي، خودروهاي موجود در شهر، کامیون هاي بارکش و چگونگي ساخت 
يک خودروي جديد آشنا مي شوند. در پايان کتاب برخي خودروهايي که مردم قاره هاي گوناگون از آن ها 

استفاده مي کنند، معرفي شده اند.

302. کیملن، لسلي. بچه ها و مهارت هاي زندگي: مامانم هميشه دوستم دارد!. فراز پندار. تهران: 
شرکت انتشارات فني ايران، ۱۳۸۹، ۱۲4 ص.

قطع: بیاضی
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي/ رياضي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: آموزش اعداد، داستان آموزشي، عشق مادر و فرزند، تعلیمات اجتماعي

چکيده: در کتاب حاضر به کمک داستاني کوتاه و محبت آمیز، با شرکت يک بچه سوسمار و مادرش، 
کودکان اعداد يک تا بیست را مي آموزند. مثاًل  مادر بّچه سوسمار با شمردن حالت هاي بچه اش به او 
يادآور مي شود که در چه روزهايي و در چه حالت هايي او را دوست دارد و بدين گونه کودکان با اعداد 

 آشنا مي شوند.
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303. نادري، ناصر. مانند خورشيد مي درخشيد )زندگي حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم(. 
تهران: مدرسه، ۱۳۹۱، ۲۸ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: ديني

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: حضرت محمد)ص(، زندگي نامه، آموزش تاريخ، دوره ي ابتدايي

چکيده: کودکان در اين کتاب به زبان داستاني با زندگي پیامبر از کودکي تا وفات آشنا مي شوند. زبان 
کتاب بسیار ساده و موجز و فشرده است و در آن به تولد، دوران کودکي، امانت داري، ازدواج، غار حرا 
و عبادت هاي پیامبر در آن مکان، نزول وحي، آزار و اذيت هاي کافران علیه پیامبران، جنگ هاي پیامبر 

و... اشاره مي شود.

304. خرازي، کمال. مباني آموزش و پرورش شناختي. تهران: سمت، ۱۳۹۰، ۱۹۰ ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تربیتي
مخاطب: معلم

كلمات كليدى: روان شناسي تربیتي، آموختن، شناخت انديشه و تفکر، راهنماي آموزشیي

چکيده: اين کتاب براي آشنايي مربیان با اصول و مباني آموزش وپرورش شناختي در پنج فصل 
تدوين شده است. فصل اول آن مقدمه اي است بر انقالب شناختي. فصل دوم به بررسي مباني فلسفي 
آموزش وپرورش شناختي مي پردازد. فصل سوم مباني روان شناسي آموزش وپرورش شناختي را بررسي 
مي کند. فصل چهارم به مباني عصب  شناختي آموزش وپرورش شناختي و تحقیقاتي که در اين زمینه 
انجام گرفته است، اشاره دارد. فصل پنجم نیز تصويري منسجم از رويکرد شناختي به آموزش وپرورش 
ارائه کرده است. به عالوه، نگاهي دارد به تحقیقاتي که بايد در زمینه ي آموزش وپرورش شناختي انجام 

گیرند و آينده ي اين رشته ي جديد را پیش بیني کرده است.
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305. نوروزي، داريوش. مباني طراحي آموزشي. تهران: سمت، ۱۳۹۰، 4۰۸ ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تربیتي
مخاطب: معلم

كلمات كليدى: نظام هاي آموزشي، برنامه ريزي آموزشي، برنامه ريزي درسي، آموزش معلمان

چکيده: مطالعه ي اين کتاب به متخصصان علوم تربیتي، به ويژه طراحان آموزشي و متخصصان فناوري 
آموزشي، کارشناسان آموزش و سازمان ها و مراکز متفاوت آموزشي، دانشجويان رشته ي علوم تربیتي و 
به طور خاص دانشجويان رشته ي تکنولوژي آموزشي در دوره هاي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا، 
کارآموزان دوره هاي تربیت معلم، معلمان و مربیان و همه ي کساني که به طريقي با طراحي آموزشي 
سروکار دارند، توصیه مي شود. براي کساني که قصد دارند با دانش پايه و چارچوب طراحي آموزشي آشنا 
شوند، مطالعه ي اين کتاب بي شک سودمند خواهد بود. کتاب از شش فصل با اين عنوان ها تشکیل شده 
است: مفاهیم و کلیات؛ رويکردهاي يادگیري و طراحي آموزشي؛ نظريه ها و الگوهاي طراحي آموزشي؛ 

طراحي آموزشي در محیط هاي الکترونیکي.

306. -. بچه هاي ايران: مجموعه ي رنگ آميزي پسران ۱ و ۲. مشهد: به نشر، ۱۳۸۹، دو جلد، ۲4 
ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: رنگ آمیزي، لباس محلي پسران، اقوام ايراني

چکيده: کودکان با رنگ آمیزي نقاشي هاي اين کتاب دو جلدی، با لباس های محلي پسران، در مناطق 
گوناگون سرزمین پهناور ايران مانند بلوچستان، چهارمحال و بختیاري، خراسان، سواحل خلیج فارس، 
کردستان، گلستان، گیالن و لرستان آشنا مي شوند. مطالبی از زبان بچه ها، به شعر و نثر و همراه با اين 

نقاشی ها عرضه شده است.
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307. -. بچه هاي ايران: مجموعه ي رنگ آميزي دختران ۱ تا ۳. مشهد: به نشر، ۱۳۸۹، سه جلد، 
۳6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: لباس محلي دختران، رنگ آمیزي، اقوام ايران

چکيده: دختر بندرم من/ از همه بهترم من؛ صندل پام رو بیین/ مهر و صفام رو بیین؛ رو صورتم نقابه/ 
تو دريامون پرآبه؛ ماهي گیرم ماهي گیر/ خیلي نترس و دلیر. اين قطعه ای از مطالب اين مجموعه سه 
جلدی است که همراه با تصوير يک کودک جنوبی در اختیار مخاطب قرار داده شده است تا آن ها 
را رنگ بزند. مخاطبان کتاب با رنگ آمیزي نقاشي هاي کتاب، با لباس های محلي دختران در مناطق 

گوناگون سرزمین پهناور آشنا مي شوند.

308. سالوي، اندرو. محيط زیست به روایت نمودار. بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات فني 
ايران، ۱۳۹۱، ۳۲ ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي/ تعلیمات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدين
كلمات كليدى: حفظ محیط زيست، آلودگي، آموزش مهارت هاي زندگي

با مشکالت زيست محیطي  را  نمودار کودکان  آمار و  نويسنده در کتاب حاضر به کمک  چکيده: 
اطرافشان آشنا مي کند و راه حل هاي کارامدي براي رفع آن ها ارائه مي دهد. نمودارها و منحني ها، فهم 

داده هاي کتاب را آسان تر مي کنند.
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309. فرهاديان، رضا. مدرسه مطلوب: مباني، شاخصه ها، اصول و روش ها. قم: طلیعه سبز، 
۱۳۹۰، ۲۸۰ ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، مدير
كلمات كليدى: آموزش وپرورش، هدف ها و نقش هاي مدرسه، مديريت و سازمان دهي، مدرسه ي 

مطلوب

چکيده: تربیت  منظم و دستیابي به ارزش هاي واالي انساني، و راهبري و راهنمايي با رويکرد ديني 
در نظام تحول بنیادين آموزش وپرورش اسالمي، تنها از طريق »مدرسه ي مطلوب« امکان پذير است. 
اما چنین مدرسه اي چگونه شکل مي گیرد و مباني آن کدام است؟ ويژگي ها و شاخصه هاي آن چیست؟ 
اهداف، برنامه ها و راهبردهاي آن، کدام سمت وسو را دارد؟ و... . در اثر حاضر، سؤال ها و موضوعات فوق 

در فصل هاي متعدد بررسي شده اند.

310. کوالي، جوي. سالمت اجتماعي کودکان: مدرسه ي ما. سعیده عاقلتر. مشهد: عروج انديشه، 
۱۳۹۰، ۱6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: رفتار در مدرسه، آموزش کودکان، انضباط، تعلیمات اجتماعي

چکيده: در کتاب حاضر به زبان ساده و با جمالت کوتاه فارسي و انگلیسي، کودکان مي آموزند انضباط 
را در مدرسه رعايت کنند، مدرسه را پاکیزه نگه دارند، وسايل را در کتاب خانه سرجايشان قرار دهند، به 

معلم خود احترام بگذارند و به ديگران آزار نرسانند.
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 311. قربانیان، حسین. مدیریت دانش و سازمان هاي یادگيرنده. تهران: کالج برتر، ۱۳۹۱، ۱۸۳ ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تربیتي
مخاطب: معلم، مدير

كلمات كليدى: يادگیري سازماني، مديريت دانش، تعارضات سازماني

چکيده: امروزه روش هاي قديمي اداره ي سازمان ها پاسخ گوي تغییرات سريع محیط اطراف نیستند. 
رشته ي مديريت در سراسر دنیا شاهد تغییرات پردامنه و زيربنايي شده و از شیوه ي سنتي بیرون 
آمده است. »مديريت دانش و سازمان هاي يادگیرنده« به تشريح مفهوم دانش و مديريت و تعارضات 
سازمان هاي آن پرداخته است. به عالوه، با استفاده از تعاريف بزرگان اين عرصه و ضمن بیان اهداف 
مديريت، سیر تکامل سازمان هاي يادگیرنده و ريشه هاي ناتواني سازمان ها را در يادگیري شرح داده 
است. مديران با بهره گیري از مطالب اين کتاب مي توانند دانش و مهارت هاي الزم براي کاستن از 

تعارضات سازماني را در سازمان خود فرا گیرند و به افراد مؤثري در دامنه ي فعالیت خود تبديل شوند.

312. سوسا، ديويد. مدیریت یا رهبري آموزشي؟ چگونه مدارس امروز را موثرتر رهبري کنیم؟. 
فرخ لقا، رئیس دانا. تهران: عابد، ۱۳۹۰، 4۳۵ ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، مدير
كلمات كليدى: تغییر فرهنگ مدرسه، مديريت آموزشي، مدير موفق، تناقض اخالقي

چکيده: مطالب اين کتاب به يافتن پاسخ چنین سؤاالتي کمک خواهد کرد. ويژگي هاي مدير موفق 
چیست؟ اطالعات پايه اي و مبنايي درباره ي بخش هاي مغز و کارکرد آن ها که الزم است مديران 
آموزشي آن ها را بدانند، چیست؟ مديرآموزشي چگونه مي تواند مشوق بروز خالقیت در مدرسه باشد؟ 
خواسته ها، نحوه ي يادگیري و انتظارات دانش آموزان امروز و ديروزي چه تفاوت هايي دارد؟ آگاهي از 
اين تفاوت ها چه تأثیري بر تهیه ي برنامه ي درسي و نحوه ي آموزش خواهد داشت؟ عالوه بر مشاهدات 
کالس درس، از چه راه هاي ديگري مي توان اثربخشي کار معلمان را ارزيابي کرد؟ راهبردهاي رفع 
تناقض هاي اخالقي چیست؟ راه کارهاي اثربخش تغییر فرهنگ يک مدرسه چیست؟ براي جذب 
مشتاقان و نوپیوستگان به مديريت آموزشي و نیز براي حفظ و نگهداري مديران قديمي چه مي توان 

کرد؟
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313. لولین، کلر. مراقب باش ! در خانه. ساناز محمدپور. تهران: تیمورزاده/ طبیب، ۱۳۹۰، ۳6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: حوادث خانگي، پیش گیري، آموزش مهارت هاي زندگي، ايمني

چکيده: در کتاب حاضر به وسايل خطرناک خانه همچون چاقو، پريزهاي برق، کبريت و وسايل آشپزي 
و برقي اشاره شده است و پرسش هايي درباره ي پیامد بازي با اين ابزار خطرناک مطرح مي شود. کودکان 

با مطالعه ي کتاب با نکات ايمني آشنا مي شوند.

314. هويت، سالي. حواس پنج گانه: مزه كن!. فیروزه معراج. تهران: پیدايش، ۱۳۸۸، ۲4 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: حس چشايي، چاشني ها، زبان، مزه ها، آموزش علوم

چکيده: زبان از جوانه هاي چشايي ريز پوشیده شده است. قسمت هاي متفاوت زبان، مزه هاي مختلف 
را حس مي کنند. در اين کتاب به زبان ساده و با متني روان، به همراه تصاوير رنگي از انواع غذاها، 
اطالعاتي مختصر و مفید درباره ي حس چشايي، کارکرد زبان، مزه هاي خوب و بد، چاشني ها. نقش 
بزاق در جويدن و قورت دادن غذا، و رنگ هاي اشتهاآور درج شده است. واژه نامه و نکاتي براي والدين 

و معلم ها پايان بخش صفحات آخر کتاب است.
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315. صافي، احمد. مسایل آموزش و پرورش ایران و راه هاي كاهش آن ها. تهران: ويرايش، 
۱۳۹۱، ۱۸۸ ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، مدير
مشکالت  اجتماعي،  نهادهاي  آينده نگري،  ايران،  آموزش وپرورش  كليدى:  كلمات 

کارکنان آموزش وپرورش

چکيده: امروزه در هر کشوري نظام آموزش و پرورش يکي از نظام هاي مهم اجتماعي است که با رشد 
و توسعه ي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن کشور پیوندي ناگسستني دارد. در کشور ما در وزارت 
آموزش وپرورش بیش از ۱۵ میلیون دانش آموز در دوره هاي گوناگون تحصیل مي کنند. اين تعداد 
دانش آموز، ضمن موفقیت هايي در امر تحصیل، با مشکالت و مسائل متعددي نیز روبه رو هستند که 
ريشه در درون و برون سازمان آموزش وپرورش دارد. عالوه بر دانش آموزان، معلمان، معاونان، مديران 
و حتي بازنشستگان آموزش وپرورش مشکالتي دارند که سعي شده است در اين کتاب مورد بررسي 

و موشکافي قرار گیرد و براي حل تعدادي از اين مشکالت راهکارهاي مناسب و عملي ارائه شود.

316. برنشتاين، استین و جن. خانواده ي خرس ها: مشکل در مدرسه. سعید خاکسار. تهران: موزون، 
۱۳۹۰، ۳۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان آموزشي، آموزش مهارت هاي زندگي، عقب ماندن از ديگران، ادبیات کودکان

چکيده: در اين کتاب کودکان مي خوانند که برادر خرسي به علت سرماخوردگي در رخت خواب مانده 
و از درس هايش عقب افتاده است. وقتي که او به مدرسه مي رود، نمي تواند از عهده ي امتحان برآيد. از 
طرف ديگر در نبود او، دوستش ِفِردي جاي او را در تیم فوتبال گرفته است. اين دو موضوع برادر خرسي 
را خیلي ناراحت مي کند. او به دلیل ناراحتي به خانه ي پدربزرگ مي رود و پدربزرگ به او کمک مي کند 

تا مشکالتش را حل کند.
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 317. کوالي، جوي. سالمت رواني کودکان: مشکالت. سعیده عاقلتر. مشهد: عروج انديشه، ۱۳۹۰، ۱6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: قهر و آشتي، آموزش مهارت هاي زندگي، حل مسئله

چکيده: کودکان در کتاب حاضر با خواهر و برادري آشنا مي شوند که با هم دعوا کرده و قهرند و هر 
کدام از آن ها ديگري را مقصر مي داند. اما خواهر بزرگ ترشان آن دو را با هم آشتي مي دهد. در پايان 
که خواهر بزرگ آن ها با دوستش اختالف نظر پیدا مي کند، آن دو او را تشويق مي کنند که با دوستش 

حرف بزند.

318. هادي منش، ابوالفضل. معصومين عليهم السالم و كودكان. تهران: جمال، ۱۳۹۱، ۳۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: ديني
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: داستاني ديني، چهارده معصوم، آموزش کودکان، اخالق

چکيده: در اين کتاب ۱4 داستان از ۱4 معصوم درج شده است. موضوع داستان ها رفتار و برخورد امامان 
معصوم)ع( با کودکان است. مثاًل در اولین داستان، مخاطبان با کودکي به نام انس آشنا مي شوند که 
به خانه ي پیامبر)ص( رفت و آمد مي کند و در کارهاي خانه به او کمک مي کند. روزي در ماه رمضان 
انس سفره ي افطار را پهن مي کند و منتظر پیامبر مي ماند، اما هرچه منتظر مي ماند، پیامبر برنمي گردد. 
تا اينکه انس خرمايي برمي دارد و الي ناني مي گذارد و مي خورد. پیامبر برمي گردد و انس مي بیند پیامبر 

هنوز افطار نکرده است.
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319. گلنن، میچل- واي. حفظ محیط زيست: معلم سبز: سبز بودن چه آسون. آرام وحیدي. تهران: 
شرکت انتشارات فني ايران، ۱۳۹۰، ۳۲ ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: بازيافت، داستان آموزشي، داستان آموزشي، حفظ محیط زيست، آموزش علوم تجربي

چکيده: خانم معلم سبز و بزرگ کالس درباره ي بازيافت صحبت مي کند. او از جک مي خواهد تا 
بازيافت را معني کند. جک همین کار را مي کند، اما جمله اي کامل نیست. لي لي پاي تخته مي رود و 
نام چیزهايي را که مي توان بازيافت کرد، روي آن مي نويسد. خانم معلم از دامن سبز ش کلي وسايل 
بازيافتي توي کالس مي ريزد و آن ها را روي میز مي چیند. بدين ترتیب، بچه ها با اهمیت و ارزش 
بازيافت آشنا مي شوند و ياد مي  گیرند که مواد را بازيافت کنند. در پايان کتاب از مخاطبان خواسته شده 

است فعالیت هايي در جهت بازيافت انجام دهند.

320. قرباني، علیرضا/ نصیري، کريم. معما هاي چوب كبریتي. تهران: تیزهوشان برتر / علوم پارسي، 
۱۳۹۱، 64 ص.

قطع: جیبي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: پرورش مهارت هاي فکري، آزمون هوش، معماهاي چوب کبريتي

چکيده: کتاب حاضر به منظور تقويت هوش کودکان آماده شده است. طبق آموزش هايي کتاب، 
مخاطبان مي توانند با چند چوب کبريت شکل هاي متفاوت پديد آورند و معماهاي بسیاري را حل کنند. 

در پايان کتاب جواب معماهاي خواسته شده، درج گرديده است.
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 321. برنشتاين، استن و جن. خانواده ي خرس ها: مقصر اونه. سعید خاکسار. تهران: موزون، ۱۳۹۰، ۳۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: داستان آموزشي، آموزش مهارت هاي زندگي، اختالف، ادبیات کودکان

چکيده: کودکان در اين داستان با خواهر و برادر خرسي آشنا مي شوند که مدام سرهم داد مي کشند و 
تقصیرها را به گردن هم مي اندازند. مامان از اين وضعیت بسیار خسته شده است، بنابراين باباخرسي به 
کمک مامان مي آيد و با هم اين مشکل را حل مي کنند. به اين ترتیب مخاطبان مي آموزند که به  جاي 
داد و فرياد کشیدن و تقصیرها را به گردن هم انداختن، مي توانند دست به کار شوند و مشکالت را با 

هم حل کنند.

 322. پورحسیني، سیدعلي. قصه هاي حیوانات قراني: مگس دانا. مشهد: عروج انديشه، ۱۳۹۰، ۱۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: ديني
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: داستان قرآني، اتحاد، تربیت ديني

چکيده: در چهارمین عنوان از مجموعه قصه هاي »حیوانات قرآني«، کودکان با مگسي آشنا مي شوند 
که دوستانش را به اتحاد دعوت مي کند. وقتي که آن ها با هم متحد مي شوند، مي توانند شیر، روباه و 

پلنگ را که در جنگل براي خودشان حکومتي تشکیل داده اند، شکست بدهند .
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323. کوالي، جوي. سالمت رواني کودکان: من خانواده ام را دوست دارم. سعیده عاقلتر. مشهد: 
عروج انديشه، ۱۳۹۰، ۱6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: خانواده، عواطف، آموزش کودکان، تعلیمات اجتماعي

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر که به صورت دو زبانه )فارسي و انگلیسي( نوشته شده است، 
با مفهوم خانواده و اعضاي آن و روابطي که اعضا با هم دارند، آشنا مي شوند. مخاطبان درمي يابند که 
ممکن است در هر خانواده اي مشکالتي وجود داشته باشد، اما مشکالت ماندگار نیستند و بعد از مدتي، 

مهر و محبت جاي مشکالت را مي گیرد.

324. سیريت، دان. حفظ محیط زيست: من دنيا را دوست دارم. آرام وحیدي. تهران: شرکت 
انتشارات فني ايران، ۱۳۹۰، ۲4 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: بازيافت، حفظ محیط زيست، پرورش خالقیت، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در کتاب حاضر به زبان ساده و به همراه تصويرهاي رنگي به کودکان آموزش داده مي شود که 
به وسیله ي کاشت گیاه و يا بازيافت مواد، از محیط زيست محافظت کنند. بازيافت صحیح مواد به رشد 

خالقیت کودکان کمک مي کند و موجب نجات محیط زيست مي شود.
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325. کوالي، جوي. سالمت جسمي کودکان: من منحصر به فردم. سعیده عاقلتر. مشهد: عروج 
انديشه، ۱۳۹۰، ۱6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان آموزشي، سالمتي کودکان، کتاب دوزبانه، آموزش مهارت زندگي، منحصر 

به فرد بودن

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر در مي يابند که شخصیت و وجود آن ها خاص و منحصر به 
فرد است. هر کدام از انسان هاي ديگر نیز خاص و منحصر به فردند. آن ها با خواندن کتاب مي فهمند 
که بايد به ديگران احترام بگذارند و مراقب بدن خودشان باشند. نگذارند شخص غريبه اي بدن آن ها را 
لمس کند و در اين مورد از بزرگ تر خودشان کمک بگیرند. متن کتاب به صورت دو زبانه )فارسي - 

انگلیسي( و با جمالت ساده و کوتاه نوشته شده است.

 326. مور مالینوس، جنیفر. من ناشنوا هستم. الهام اسدي. تهران: تیمورزاده/ طبیب، ۱۳۸۸، ۳6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: ناشنوايي، زبان ايما و اشاره، معلولیت

چکيده: در اين کتاب، الهام دختري ده ساله و ناشنواست که خیلي از کارهاي شخصي اش را خودش 
انجام مي دهد. او عضو تیم والیبال مدرسه است و خواندن را هم خیلي دوست دارد. الهام در مدرسه 
براي اين که مطالب را بهتر بشنود، از سمعک استفاده مي کند. زنگ تفريح، الهام و دوستانش دور هم 
جمع مي شوند و به زبان اشاره با هم صحبت مي کنند. هدف از نگارش کتاب حاضر، آشنايي مخاطبان 
با پديده ي ناشنوايي و دنیاي ناشنوايان بوده است. در پايان کتاب فعالیت هايي براي کودکان و اطالعاتي 

درباره ي ناشنوايي براي بزرگ ساالن درج شده است.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي 178

 327. نادري، ناصر. من نماز را دوست دارم: آموزش شیرين نماز به کودکان. تهران: ذکر، ۱۳۹۰، ۳۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: ديني
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: نماز، وضو، راهنماي آموزشي، آموزش ديني

چکيده: با خواندن کتاب حاضر، کودکان با علت نماز خواندن، نیاز انسان به نماز، چگونگي وضو گرفتن، 
نحوه ي تیمم کردن، لباس و مکان نمازگزار، و در ادامه، با اذان و اقامه و متن نماز آشنا مي شوند.

 328. اورنگ، طوبا. من و آینه ي زشت. تهران: مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين، ۱۳۸۹، ۱6 ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تربیتي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: داستان آموزشي، اعتماد به نفس، دوست يابي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در اين کتاب کودکان با دختري آشنا مي شوند که به نظر خودش بسیار زشت است و به اين 
دلیل نمي تواند با کسي ارتباط برقرار کند. او از اين وضع بسیار ناراحت است. تا اين که دختري زشت تر 
از او به مدرسه مي آيد که خیلي خوش اخالق است و رفتار بسیار خوبي دارد. اين موضوع او را به فکر 
مي اندازد تا بیشتر درباره ي خودش فکر کند. سرانجام آرام آرام با دوست شدن با آن شاگرد تازه وارد، 

اعتماد به نفسش باال مي رود.
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329. منوچهري، محمد. نقاشي با كاغذ رنگي سنا: منظره سازي. محمد منوچهري. درگز: مؤلف، 
۱۳۸۸، 6۰ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: هنر
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: نقاشي، کاردستي، هنر قطاعي، آموزش هنر

چکيده: هنر قطاعي )کالژ(، براي باالبردن قدرت تخیل و تجسم، ارتباط دست و مغز، تجزيه و تحلیل 
موضوعات، قدرت ديد، تقويت روحیه ي خودباوري و اعتماد به نفس، و به طور کلي، رشد و شکوفايي 
ساير استعدادهاي کودکان و نوجوانان، مفید است. در کتاب حاضر، بعد از بیان ارزش و اهمیت هنر 
قطاعي و معرفي وسايل کار الزم، اين هنر مرحله به مرحله به مخاطبان آموزش داده مي شود. در 

صفحات پاياني، مخاطبان فرامي گیرند که منظره هاي متفاوتي را طراحي و اجرا کنند.

330. رامشیني، فرشته. داستان هاي پروين اعتصامي: مورچه و حضرت سليمان. تهران: آبشن، 
۱۳۹۰، ۱۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: 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 مورچه اي آشنا مي شوند 
که بسیار زحمت کش است و در زمان حضرت سلیمان )ع(زندگي مي کند. وقتي که مورچه با حضرت 
سلیمان مالقات مي کند، حضرت از او مي خواهد اين همه زحمت نکشد، چرا که در زمان پادشاهي او 
همه در آسايش به سر مي برند. اما مورچه در جواب مي گويد که ترجیح مي دهد خودش بکوشد و به 

دارايي خودش قناعت کند.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي 180

331. رامشیني، فرشته. داستان هاي پروين اعتصامي: مورچه و فيل. تهران: آبشن، ۱۳۹۰، ۱۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: 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 مورچه اي آشنا مي شوند که سخت کار 
مي کند و عرق مي ريزد. تا اين که روزي فیلي را مي بیند که با غرور راه مي رود و به مورچه اي که زير 
پاي اوست، اصاًل توجهي نمي کند. از آن روز به بعد، مورچه تصمیم مي گیرد با بزرگان هم نشین شود و 
مثل آن ها با غرور راه برود و... اما اين تصمیم او خطر له شدن زير پاي فیل را برايش به ارمغان مي آورد. 

خوش بختانه دوستانش به کمکش مي آيند و او را نجات مي دهند.

332. جعفري، الله. قصه هاي پیامبران: موسي)ع( پيامبر مي شود. تهران: افق، ۱۳۸۹، ۱6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: قرآن
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدى: معجزات موسي)ع(، داستان قرآني، درخت نوراني، فرعون

چکيده: هنگامي که حضرت موسي)ع( با خانواده اش از »مدين« به »مصر« حرکت مي کند، در شب 
تاريک در بیابان آتش مي بیند. موسي )ع( به سمت آتش کشیده مي شود، اما آن آتش نیست، درختي 
است نوراني و خدا از اين راه با موسي)ع( سخن مي گويد و معجزاتي چون عصايش را که اژدها مي شود 
و دستش را که چون خورشید مي درخشد، به او مي دهد. اين دو معجزه هاي او هستند نزد فرعون براي 
اثبات پیامبري اش. 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 پیامبر بزرگ و نیز معجزات او آشنا مي شوند. داستان به زبان ساده و روان بازنويسي شده 

است وتصاويري جذاب و به ياد ماندني متن را همراهي مي کنند.
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333. جعفري، الله. قصه هاي پیامبران: موسي)ع( پيروز مي شود. تهران: افق، ۱۳۸۹، ۱6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: قرآن
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدى: معجزه ي حضرت موسي)ع(، فرعون، داستان قرآني

چکيده: فرعون همه ي جادوگران را گرد مي آورد تا آن ها بتوانند با سحر و جادوهايشان موسي)ع( را 
شکست بدهند. حضرت موسي)ع( لحظه اي نگران مي شود که نکند مردم فريب بخورند، اما از سوي 
خداوند به او فرمان مي رسد که عصايش را بر زمین بیندازد. عصاي او به شکل اژدهايي در مي آيد و 
همه ي جادوگران تسلیم مي شوند و فرعون شکست مي خورد. 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.

334. جعفري، الله. قصه هاي پیامبران: موسي)ع( و دو دختر. تهران: افق، ۱۳۸۹، ۱۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: قرآن
مخاطب: دانش آموز

 كلمات كليدى: حضرت موسي)ع(، دختران حضرت شعیب)ع(، سرزمین مدين، داستان قرآني، فرعون

چکيده: حضرت موسي)ع( از قصر فرعون و اتفاقاتي که در آن مي افتد، خسته شده است. او آن مکان را 
ترک مي کند و به سرزمین مدين مي رود. در آن جا دختران حضرت شعیب)ع( را مي بیند که مي خواهند 
گوسفندانشان را آب دهند. به آن ها کمک مي کند. در قبال اين کمک، حضرت شعیب)ع( او را به نزد 
خود دعوت مي کند و از او مي خواهد که هشت و يا اگر موسي)ع( خواست، ده سال براي او کار کند. 
حضرت موسي)ع( مي پذيرد. حضرت شعیب)ع( يکي از دخترانش را به عقد موسي)ع( در مي آورد و 
او در آن جا مي ماند. 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 شعیب)ع( و خدمت گزاري 

او به آن پیامبر خدا، آشنا مي شوند.
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335. جعفري، الله. قصه هاي پیامبران: موسي)ع( و عصایش. تهران: افق، ۱۳۸۹، ۱۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: قرآن
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: معجزات موسي)ع(، فرعون، داستان قرآني

چکيده: حضرت موسي)ع( براي دعوت فرعون به خداپرستي نزد او مي رود و درباره ي خداوند يکتا با 
او سخن مي گويد. اما فرعون نمي پذيرد و جز خدايش، خداي ديگري نمي شناسد. حضرت موسي)ع( 
براي اثبات پیامبري اش از عصايش که اژدها مي شود و دستش که چون ماه مي درخشد، مدد مي گیرد 
تا فرعون را قانع کند. اما او هم چنان نمي پذيرد و تصمیم مي گیرد 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 مي شوند. نثر کتاب ساده و روان بازنويسي شده است و تصاويري همراه 

متن آمده اند تا به درک کودکان کمک کنند.

336. جفرز، اولیور. موشك كاغذي: داستاني درباره ي ارزش درخت. هستي سعادت. تهران: شرکت 
انتشارات فني ايران، ۱۳۸۹، ۳۲ ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: حفظ محیط زيست، جنگل داري، مهارت هاي زندگي

چکيده: حیوانات جنگل يک روز متوجه مي شوند که شاخه ي درختان بريده مي شود. آن ها آن قدر 
مراقبت مي کنند تا باالخره متهم اصلي را که يک خرس است، پیدا مي کنند. خرس براي اين که بتواند در 
مسابقه ي موشک پراني برنده شود، مدام شاخه ي درختان را مي بريده است. قاضي در ازاي جرم خرس 
از او مي خواهد به تعداد درختاني که بريده، درخت جديد بکارد. کتاب حاضر به منظور آگاه کردن کودکان 

از ارزش و اهمیت درخت نگارش يافته است.
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برنامه ريزي،  مدرسه:  در  اجرایي  مهارت هاي  امیر.  نجف آبادي،  جهانیان  احمد/  عابدي،   .337
انجام تکالیف درسي. اصفهان: برترين  سازمان دهي، مديريت زمان، توجه، حافظه و فراشناخت در 

انديشه، ۱۳۸۹، ۱۸6 ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: علوم تربیتي
مخاطب: معلم، والدين

كلمات كليدى: مهارت هاي اجرايي، علوم تربیتي، توانايي هاي شناختي، برنامه ريزي، فراشناخت

يادگیري هاي  براي  کودکان  که  هستند  توانايي هايي  جمله  از  اجرايي«،  » »مهارت هاي  چکيده: 
مدرسه اي به آن ها نیازمندند. اين مهارت ها، مجموعه اي از توانايي هاي عالي شناختي و فراشناختي 
هستند، شامل خودگرداني، خودآغازگري، برنامه ريزي، انعطاف شناختي، حافظه ي کاري، سازمان دهي، 
ادراک پويا از زمان، پیش بیني آينده و حل مسئله که در فعالیت هاي روزانه و تکالیف يادگیري و 
مدرسه اي به دانش آموزان کمک مي کنند. کتاب حاضر به منظور معرفي مهارت هاي اجرايي به زبان 
ساده در هفت فصل فراهم آمده که برخي مباحث آن از اين قرارند: مروري بر مهارت هاي اجرايي؛ 
ارتباط بین ارزيابي و مداخالت مهارت هاي اجرايي؛ مداخالت روان شناختي آموزشي کودکان داراي 

نقص در مهارت هاي اجرايي؛ مهارت هاي اجرايي در کودکان و نوجوانان داراي نیازهاي خا ص.«

338. وردريک،  الیزابت. مهارت هاي اجتماعي در کودکان: ميکروب ها براي پخش كردن نيستند!. 
افسانه طباطبائي. تهران: چکه/ شهر قلم، ۱۳۹۰، ۳6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: میکروب ها، انتقال بیماري، مهارت هاي اجتماعي، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر با میکروب ها و مکان هاي زندگي آن ها آشنا مي شوند. 
به عالوه درمي يابند که براي سالم ماندن بايد دستان خود را همیشه تمیز نگه دارند تا میکروب ها آن ها 

را بیمار نکنند.
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 339. هويت، سالي. براي سالمتي من خوب است: ميوه. امیتسا مسعودي. تهران: پیدايش، ۱۳۸۸، ۲4 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: سالمتي انسان، میوه، تغذيه، ويتامین، مواد معدني

چکيده: »میوه سرشار از ويتامین و مواد معدني است. هر عضو بدن انسان به ويتامین ها و مواد معدني 
نیاز دارد تا سالم باشد و بتواند با میکروب ها مبارزه کند. میوه داراي قند طبیعي است که به شما انرژي 
مي دهد. هم چنین سرشار از فیبر است که به بدن شما کمک مي کند، غذاهايي را که نیاز ندارد، دور 

بريزد.« 
مخاطبان در کتاب حاضر با مشاهده ي عکس هاي جذاب از میوه ها و خواندن متني ساده و روان، با انواع 
میوه ها، خاصیت آن ها، محل کشت و پرورش میوه ها، ويتامین هاي موجود در آن ها، نحوه ي نگه داري 
میوه ها، میوه ي پخته، و کاربرد میوه در درست کردن شیريني آشنا مي شوند. در پايان کتاب چند غذاي 

ساده با ترکیبات میوه اي معرفي شده اند و در ادامه واژه نامه آمده است.

340. فتحي، سپیده. نقاشي روي سفال با مداد رنگي. تهران: منادي تربیت، ۱۳۸۹، ۸4 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: هنر
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: رنگ آمیزي سفال، آموزش هنر، ترکیب رنگ

ابتدا  است.  شده  تهیه  سفال  روي  نقاشي  با  مخاطبان  آشنايي  منظور  به  حاضر،  کتاب  چکيده: 
و  رنگ  چرخه ي  ترکیب رنگ ها،  متفاوت،  رنگ هاي  تولید  و  نور  تجزيه ي  رنگ،  مطالبي درباره ي 
رنگ هاي مکمل آمده و سپس چگونگي نقاشي کردن روي سفال و مواد الزم براي اين کار شرح 
داده شده است. در ادامه تصاوير متعدد از سفال هاي رنگ شده گنجانده شده است و در کنار هر اثر 
نام صاحبان آن درج شده است. مخاطبان اين کتاب دانش آموزان، دانشجويان و مربیان هنري هستند.
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341. حسیني، افضل السادات. پرورش خالقیت در کودکان )۱۱-۵ ساله(: نقاشي هاي خالق. تهران: 
مهاجر، ۱۳۹۰، ۲۸ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: خالقیت، نقاشي، استفاده از اشیا، آموزش کودکان

چکيده: در اولین جلد از مجموعه ي حاضر، کودکان با شخصیتي به نام جرقه آشنا مي شوند که با 
استفاده از خط هاي ساده، گرد، سه گوش، چهارگوش، جورواجور، تخمه، کشمش، خرده تراش هاي مداد 
و... نقاشي هاي قشنگ و جالبي مي کشد. آن ها با مشاهده ي نقاشي ها مي توانند از جرقه الگوبرداري 

کنند و نقاشي هاي ديگري بکشند.

342. هويت، سالي. حواس پنج گانه: نگاه كن!. فیروزه معراج. تهران: پیدايش، ۱۳۸۸، ۲4 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: حس بینايي، چشم ها، عینک، نابینايي، آموزش علوم

چکيده: کودکان با مطالعه ي اين کتاب و مشاهده ي تصاوير رنگي آن، درباره ي حس بینايي، چگونگي 
ديدن، کار چشم، ساختمان چشم، عدسي و کارکرد آن ها، نقش عینک در ديدن و محافظت از چشم، 
نابینايي و خطاي ديد مطالبي مي آموزند و تمرين هايي در اين زمینه انجام مي دهند. در پايان کتاب 

واژه نامه و نکاتي براي والدين و معلمان درج شده است.
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343. اکبرلو، منوچهر/ مشهدي عباس، امیر. مجموعه نمايش نامه هاي دانش آموزي: نمایش نامه ي 
مهمان هاي ناخوانده. تهران: مدرسه، ۱۳۸۹، ۹6 ص.

قطع: پالتويي
موضوع درسي: هنر

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدى: نمايش نامه ي دانش آموزي، کار گروهي، آموزش هنر

چکيده: مجموعه ي حاضر شامل سه نمايش نامه براي اجراي در مدارس به شکل کارگاهي و گروهي 
است تا بدين وسیله خالقیت هاي فردي دانش آموزان در کارهاي جمعي باال رود. برايندهاي متفاوتي 
که اين کارهاي نمايشي مي توانند داشته باشند، عبارت اند از: تقويت حس همکاري و دوستي میان 
دانش آموزان؛ تقويت نظم و انضباط فردي و گروهي؛ رشد و توسعه ي اعتماد به نفس در کودکان 
عنوان هاي  عاشورا«  و »بچه هاي  تعزيه«  بازي  ناخوانده«، »آخرين  و... »مهمان هاي  نوجوانان؛  و 

نمايش نامه هاي اين کتاب هستند.

344. گالور، ديويد. کاوشگران جوان: نور و صدا: دانسنتي ها و آزمايش هايي درباره ي علوم. مهدي 
رزاقي کاشاني. تهران: نواي مدرسه، ۱۳۸۸، ۳۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: صوت، نور، آزمايش هاي علمي، علوم تجربي

چکيده: مخاطب با مطالعه ي اين کتاب، با تعريف نور و صدا آشنا مي شود و درمي يابد که چگونه از 
آن ها براي شنیدن و ديدن بهره مي  گیريم. هم چنین در هر بخش کتاب، آزمايش هايي پیشنهاد شده اند 
که به آساني قابل انجام هستند. در ابتداي کتاب، مواردي در رابطه با رعايت ايمني هنگام انجام آزمايش 

درج شده است.
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 345. واندويل، اگنس. دايرة المعارف کوچک من: نوزاد. رويا خوئي. تهران: محراب قلم، ۱۳۹۱، ۳6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: مراحل رشد، نیازهاي نوزاد، جنین انسان، بارداري

چکيده: در کتاب »نوزاد«، متني ساده و روان و به همراه تصوير، اطالعات مختصر و مفیدي درباره ي 
جنین انسان، چگونگي رشد جنین، نیازها و رفتارهاي جنین در شکم مادر، نیازها و رفتارهاي مادر هنگام 
بارداري، آمادگي هاي الزم به منظور تولد کودک، کارهايي که پزشکان و پرستاران هنگام تولد کودک 

انجام مي دهند و نیز عملیات انجام شده روي نوزاد تازه به دنیا آمده در بیمارستان ارائه مي دهد.

346. حسني، محمد. نوشتن رویش اندیشه: راهنماي تألیف مقاله علمي براي دانشجويان و 
معلمان. تهران: عابد، ۱۳۹۰، ۱۵۸ ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي
مخاطب: معلم، مدير، والدين

كلمات كليدى: مقاله نويسي، فن نگارش، آثار عملي و فني، جمع آوري اطالعات، ويرايش

چکيده: در اين کتاب بعد از مقدمه، گام هايي که براي تولید مقاله الزم است، به تفصیل مورد بحث قرار 
گرفته است. در خالل مطالب کتاب، فعالیت هايي متناسب با بحث توسط نگارنده پیشنهاد شده اند، که 
به نظر مي رسد اجراي آن ها به خواننده کمک مي کند فهم عمیق تري از مباحث پیدا کند. کتاب از دو 
بخش تشکیل شده است: بخش اول: آشنايي با مقاله ي علمي؛ بخش دوم: مراحل نگارش مقاله. بخش 
دوم شامل نه گام به اين شرح است: گام اول: انتخاب موضوع؛ گام دوم: بیان مسئله، گام سوم: شناسايي 
مفاهیم اصلي و واژه هاي کلیدي؛ گام چهارم: جست وجو و شناسايي منابع و مآخذ بر اساس واژه هاي 
کلیدي؛ گام پنجم: مرور و مطالعه ي مقدماتي برخي از منابع و مآخذ؛ گام ششم: تهیه ي چارچوب مقاله؛ 
گام هفتم: مطالعه ي منابع و مآخذ و جمع آوري 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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347. بالرد، کارول. از کاربردهاي علوم چه مي دانیم؟: نيرو و حركت. شهرام رجب زاده. تهران: ذکر، 
۱۳۸۹، ۳۲ ص.

قطع: وزيري
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: علوم تجربي، انرژي، حرکت، نیرو

چکيده: »نیرو« يعني رانش و کشش. اگر نیرو نبود هیچ چیز حرکت نمي کرد و همه چیز دنیاي ما ساکن 
مي ماند. رانش، اشیا را از ما دور مي کند و کشش، آن ها را به ما نزديک مي کند. مخاطبان با مطالعه ي 
اين کتاب، به زبان ساده و با انجام آزمايش هاي گام به گام، با نیرو، چگونگي کار کردن آن، حرکت و تغییر 
شکل، گرانش، تعادل، چرخش، اندازه گیري نیروها، اصطکاک، سقوط، شناوري و فشار آشنا مي شوند. 

واژه نامه و نمايه پايان بخش صفحات پاياني کتاب هستند.

348. مفیدي نسب، سعیده. ورد و تند تایپ 1. يزد: دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد، ۱۳۹۱، ۳6 ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: کار و فناوري
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: راهنماي آموزشي، آموزش کار با ورد، ماوس، برنامه ي 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 آيکن ها، برنامه نقاشي، برنامه ي ورد، 
تايپ حروف، ساختن پوشه، سخت افزار و نرم افزار، پخش موسیقي و نمايش فیلم، دکمه هاي برنامه ي 

مدياپلیر و... آشنا مي شوند.
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349. الول، پتي. وروجك. فراز پندار. تهران: شرکت انتشارات فني ايران، ۱۳۹۱، ۳6 ص.
قطع: خشتي کوچک

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: اعتمادبه نفس، داستان آموزشي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کتاب حاضر به منظور تقويت و باالبردن اعتمادبه نفس کودکان تدوين شد و شامل داستاني 
است درباره ي دختربچه اي قدکوتاه و بدقیافه. دندان هاي او مثل دندان هاي گراز است و صدايش هم 
شبیه صداي قورباغه. او به اين چیزها اهمیت نمي دهد. براي اينکه مادربزرگش به او گفته است که 
هنگام راه رفتن سرش را باال بگیرد، با تمام وجود لبخند بزند، با صداي بلند آواز بخواند و از حرف هاي 
ديگران نرنجد. اما مدتي بعد مجبور مي شود به مدرسه ي جديدي برود. روز اول دانش آموز قلدري به او 

زور مي گويد، اما وروجک خوب مي داند که چگونه او را سرجايش بنشاند.

350. فريدمن، کلر. وقتي كه با هم هستيم. مسعود محموديان. تهران: منادي تربیت، ۱۳۸۹، ۲۸ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: ارتباط اجتماعي، حرف زدن، گوش کردن، خنديدن

چکيده: »با هم بودن« يعني داشتن رازي که فقط با صمیمي ترين دوست مي توان در میان گذاشت. 
يعني حرف زدن، گوش کردن و خنديدن با هم در حالي که مي داني با اين کارها رفاقتت با دوستانت 
هیچ وقت تمام نمي شود. کتاب مصور حاضر نکاتي درباره ي ارزش بخشیدن به لحظات با هم بودن در 

کنار خانواده و دوستان دارد.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي 190

351. دمیترويچ، سلین و ديگران. مهارت هاي زندگي: وقتي الكي عصباني مي شود. هستي سعادت. 
تهران: شرکت انتشارات فني ايران، ۱۳۸۹،  ۲4 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: کنترل خشم، داستان، مهارت هاي زندگي

با الکي الک پشته آشنا مي شوند که وقتي عصباني مي شود، سر  اين کتاب  چکيده: کودکان در 
دوستانش داد مي کشد. خانم معلم پیشي به او کمک مي کند که پیش الک پشت دانا برود و از او 
راهنمايي بخواهد. الک پشت دانا به الکي مي گويد زماني که عصباني است، به داخل الکش برود و سه 

کار انجام دهد. او وقتي که اين سه کار را انجام مي دهد، عصبانیتش برطرف مي شود.

352. امامزاده اي، شهدخت. همیار طبیعت: وقتي من یك درخت بودم. اصفهان: شهید حسین 
فهمیده، ۱۳۸۸، ۱۲ ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: داستان درخت، آموزش علوم، حفظ طبیعت

چکيده: دهمین شماره از مجموعه ي حاضر حاوي داستاني است از زبان يک کمد که در اتاق آريانا و 
ارسطو قرار دارد. اين درخت از زندگي خودش براي کودکان مي گويد؛ اين که روزي يک درخت بوده 
و در جنگل زندگي خوبي داشته است، اما اينک توسط چوب بر ها، بريده شده و به وسايل متفاوت در 
خانه تبديل شده است. او امیدوار است که دانه هايش در جنگل رشد کنند و جاي او را بگیرند و زندگي 
خوبي داشته باشند. در پايان کتاب يک نقاشي بدون رنگ درج شده و از مخاطبان خواسته شده است که 

آن را مطابق میل خودشان رنگ آمیزي کنند.
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 353. برنشتاين، استین و جن. خانواده ي خرس ها: ولخرجي. سعید خاکسار. تهران: موزون، ۱۳۹۰، ۳۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: داستان آموزشي، ولخرجي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: در کتاب حاضر کودکان در قالب داستان خرس ها با مفهوم ولخرجي و پس انداز پول آشنا 
مي شوند. خواهر و برادر خرسي ولخرج هستند و مامان و باباخرسي براي اين که به آن ها بفهمانند 
پول براي چه کاري است، آن ها را وادار مي کنند تا خودشان کار کنند و پول در بیاورند. بعد که مقدار 
پول هايشان خیلي زياد مي شود، آن ها به بانک مي روند و پولشان را پس انداز مي کنند تا هنگام نیاز آن 

را خرج کنند.

 354. برنشتاين، استن و جن. خانواده ي خرس ها: هله هوله. سعید  خاکسار. تهران: موزون، ۱۳۹۰، ۳۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: داستان آموزشي، غذاي سالم، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان

چکيده: در کتاب حاضر داستان بچه خرس هايي آمده است که خیلي هله هوله مي خورند و هر روز در 
حال چاق شدن هستند. مامان خرسي وقتي متوجه ي اين موضوع مي شود، سعي مي کند هله هوله ها 
را از جلوي دست بچه خرس ها بردارد و توي فريزر بگذارد. بعد با هم به فروشگاه مي روند و غذاهاي 
سالم و مقوي مي خرند که براي بدن مفید باشد. وقتي که دکتر گريزلي آن ها را توي فروشگاه مي بیند، 
احساس رضايت مي کند و به آن ها گوشزد مي کند که غذاي سالم خیلي بهتر است و آن ها تا جايي که 

مي  توانند به جاي هله هوله بايد غذاهاي مقوي و سالم بخورند.
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355. مهاجراني، محمد. همراه با بهار: حکايت هايي از سفر امام رضا علیه السالم از مدينه تا مرو. 
مشهد: عروج انديشه، ۱۳۸۹، 44 ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: تعلیم و تربیت ديني

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: امام رضا)ع(، مأمون، آموزش ديني، سفر از مدينه به توس

چکيده: مأمون هم چون ديگر خلیفه هاي ستمگر اُموي و عباسي، زبانش زبان زور بود. او نامه اي به امام 
رضا)ع( نوشت و آن را همراه مأموران نزد امام فرستاد و از او خواست از مدينه به سمت توس حرکت 
کند. امام رضا)ع( در اين سفر از شهرهايي چون، مکه، قادسیه، اهواز، يزد، نیشابور، رباط سعد، سرخس 
و... گذر کردند و در هر يک از اين مکان ها، ماجراهايي براي ايشان پیش آمد که براي مخاطبان بسیار 

خواندني است. نثر کتاب ساده و روان و به همراه تصويرهاي رنگي است.

356. جهان بخش، زهرا. بازي هاي تقويت خالقیت کودکان: همه مي تو نن خالق باشن )۱ تا ۵(. 
مشهد: به نشر، ۱۳۸۹_۱۳۹۰، هر جلد ۳6 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدين
كلمات كليدى: پرورش، خالقیت، بازي و فعالیت، بازي آموزشي، علوم تربیتي، بازي، سرگرمي کودکان، 

راهنماي آموزشي، کنترل خشم، خوب ديدن

چکيده: کتاب حاضر که به منظور پرورش خالقیت و اعتماد به نفس کودکان نگارش يافته، شامل 
بازي ها و فعالیت هايي است که به مخاطبان کمک مي کند خالقیت خود را پرورش دهند. در طراحي 
تمرين ها که مبتني بر عالقه ها و انگیزه هاي کودکان هستند، نیازهاي آن ها نیز در نظر گرفته شده اند. 
کودکان با انجام اين بازي هاي زمان دار به همراه والدين، ياد مي گیرند که ايده هاي نو بدهند، بین اجزا 
و اشیاي غیرمربوط، ارتباط ايجاد کنند، جزئیات را به موضوع اضافه و آن را کامل کنند، با شوخ طبعي، 
موقعیت طنزآمیز به وجود آورند، و در نهايت بتوانند خالق باشند. کتاب مجلدات بیش تری دارد که 

جلدهای اول تا پنجم برای دانش آموزان سوم مناسب قلمداد شده است.
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357. باوفا، کريم. همياري در قرآن و حدیث. تبريز: احرار، ۱۳۹۰، ۱6 ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: ديني
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: همیاري، احاديت، داستان آموزشي، قرآن و حديث

چکيده: دين اسالم مؤمنان را به همیاري تشويق کرده است، زيرا اين خصلت پايه و اساس جامعه ي 
 اسالمي است. در کتاب حاضر، با توجه به آيات و احاديث درباره ي مفهوم »همیاري« و نیز آثار و نتايج 
آن، داستان هايي در اين زمینه درج شده است. در پايان به منظور سنجش میزان همیاري مخاطبان 

سؤال هاي از آنان به عمل مي آيد.

 358. ابراهیمي، جعفر و ديگران. هيچ هيچ هيچانه: ۵۲ هیچانه از 7 شاعر. تهران: افق، ۱۳۸۹، ۱۱6 ص.
قطع: رحلي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كليدى: شعر، متل، هیچانه، زبان آموزي

چکيده: اين کتاب مجموعه ي ۵۲ شعر از هفت شاعر نام آشناي شعر کودک است. شاعران اين شعرها 
با آگاهي از تأثیر متل ها، سروده هايي بي منطق و بي معني ولي آهنگین بافته اند تا هم لذت بازي و تخیلي 
بي حد و مرز را به کودکان هديه کنند و هم به زندگي بچه هاي امروز قدم بگذارند. کودکان با تکرار اين 
هیجانه ها، از کشف قافیه ها لذت مي برند، با تخیل گسترده ي آن ها همراه مي شوند و با کشف جادوي 

مجاورت کلمه ها، موسیقي طبیعت را تجربه مي کنند.
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359. اينچز، آلیسون. کتاب هاي سبز: هيوالي سبز دنيا را نجات مي دهد. صبا رفیع. تهران: شرکت 
انتشارات فني ايران، ۱۳۹۰، ۲4 ص.

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: بازيافت، داستان آموزشي، آلودگي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: داستان کتاب حاضر درباره ي هیوالي کوچکي به نام »هانا« است. هانا از وسايل اطرافش 
درست استفاده نمي کند و اسباب بازي هاي کهنه اش را به کسي نمي دهد و بسیار آلودگي ايجاد مي کند. 
يک بار برق مي رود و اين موضوع پاي هانا را به بیرون از خانه مي کشاند. او متوجه مي شود که آلودگي 
خوب نیست و از آن پس مي کوشد با رعايت نظافت، دنیاي بسیار زيبايي براي خودش درست کند و 

زمین را از آلودگي نجات دهد.

360. هوبارد، ران. یاد بگير  كه   چطور  یاد بگيري. تینا فالحتي نوين/ سعید صیادلو. تهران: ايران بان، 
۱۳۸۹، ۲۲4 ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كليدى: فناوري مطالعه، موانع يادگیري، اصول يادگیري،  آموزش کودکان

چکيده: در کتاب حاضر اصول اساسي فناوري مطالعه در سطح درک کودکان ارائه مي شود. مفاهیم 
مندرج در کتاب منطبق با تحقیقات نويسنده در زمینه ي آموزش و يافته هاي او درخصوص پديده هاي 
رواني مانع يادگیري، نمودهاي فیزيولوژيک ناشي از اين موانع و راه حل هاي ويژه اي براي هر يک از 
آن هاست. کتاب در شش فصل فراهم آمده و در پايان کتاب، توضیحاتي درباره ي هر کدام از فصل ها 

و اهدافي که در آن ها دنبال مي شود، ارائه شده است.
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361. روني، آن. آموزش ICT براي کودکان: یافتن اطالعات. محمود مزيناني. تهران: پیدايش، 
۱۳۸۹، ۲۸ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: رايانه

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: يافتن اطالعات، ذخیره کردن اطالعات، تولید صدا، تصاوير متحرک، کار با رايانه

چکيده: چگونه مي توانید با استفاده از رايانه به دنبال مطالب جديد بگرديد؟ چگونه مي توانید کاري 
کنید که رايانه يک داستان را با صداي بلند براي شما بخواند؟ در اين کتاب، به کمک تصوير و انجام 
تمرين ها و فعالیت هاي گوناگون، مهارت هاي الزم براي تولید صدا و استفاده از تصاوير متحرک در 
رايانه به کودکان آموزش داده مي شود. آن ها ياد مي گیرند که در رايانه، چگونه منوها و پیوندها را بیابند 

و اطالعات را جمع آوري، ذخیره و جابه جا کنند.

362. نجات تیموري، عباس. یاوران انرژي. تهران: عباس نجات تیموري، ۱۳۹۰، 6۰ ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: داستان آموزشي، برق، مصرف بهینه، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کتاب حاضر به منظور تبیین چگونگي بهره گیري درست از انرژي نوشته شده است. کودکان 
با مسافر کوچولويي در يک سیاره ي ديگر آشنا مي شوند که مردمانش به دلیل استفاده هاي نادرست از 
امکانات آن، از بین رفته اند. او هر روز با تلسکوپي به زمین نگاه مي کند و متوجه مي شود که اگر مردم 
سیاره ي زمین جلوي نادرست مصرف کردن انرژي را نگیرند، زمین نیز از بین خواهد رفت. به همین 

دلیل تصمیم مي گیرد به زمین بیايد و مردم را آگاه کند.
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363. حسیني، افضل السادات. پرورش خالقیت در کودکان )۱۱-۵ ساله(: یك جور دیگر نگاه كن. 
تهران: مهاجر، ۱۳۹۰، ۲4 ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: پرورش خالقیت، استفاده از اشیا، بازيافت، آموزش کودکان، نگاه تازه به اشیا

چکيده: در دومین جلد از مجموعه ي حاضر، کودکان با ساختن کاردستي از اشیا، استفاده از اشیا در 
کارهاي ديگر، استفاده از اشیاي دورانداختني و ساختن چیزهاي ديگر، دادن راهکارهاي جديد به منظور 
استفاده از اشیاي دورريختني، نقاشي کردن و... خالقیت خود را باال مي برند. در اين کتاب به کودکان 
آموزش داده مي شود که به اشیاي اطراف خود طور ديگري نگاه کنند و از آن ها استفاده هاي جديدي 

به عمل آورند.

364. حسیني، افضل السادات. پرورش خالقیت در کودکان )۱۱-۵ ساله(: یك عالمه فکر هاي تازه، 
یك عالمه كارهاي تازه. تهران: مهاجر، ۱۳۹۰، ۲۸ ص.

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: دانش آموز
كلمات كليدى: پرورش خالقیت، فکرهاي تازه، آموزش کودکان

چکيده: در چهارمین جلد از مجموعه ي حاضر، کودکان با کمک ربط دادن وسايل و اشیا به هم، 
يافتن خانه ي جديد براي گل ها، يافتن گل هاي باغچه روي لباس ها، راه انداختن يک جشنواره از 
وسايل چندکاره، کشیدن نقاشي از وسايل چندکاره، فکر کردن و نوشتن چیزهايي که در اطراف خود 
مي بینند، درست کردن لباس از پوست میوه ها، اختراع خط رمزي، کامل کردن نقاشي ها، نوشتن قصه 

و... خالقیت خود را باال مي برند.
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365. جعفري، الله. قصه هاي پیامبران: یونس)ع( در شکم نهنگ. تهران: افق، ۱۳۸۹، ۱۲ ص.
قطع: خشتي

موضوع درسي: قرآن
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: حضرت يونس)ع(، شکم ماهي، نینوا، داستان قرآني

چکيده: حضرت يونس)ع( از مردم نینوا دعوت مي کند که به خداي يکتا ايمان بیاورند و بت ها را رها 
کنند، اما آن ها نمي پذيرند. او قومش را نفرين مي کند و از نینوا روي برمي گرداند. به سمت دريا مي رود و 
سوار کشتي مي شود. دريا طوفاني مي شود و نهنگي قرباني مي خواهد. قرعه به نام يونس)ع( مي افتد. او 
را به دريا مي اندازند. ماهي بزرگ او را مي بلعد و حضرت يونس)ع( 4۰ روز در شکم ماهي خدا را ستايش 
مي کند و از او مي خواهد که نجاتش دهد. سرانجام نجات مي يابد و به نینوا برمي گردد. به منظور آشنا 
شدن کودکان با داستان حضرت يونس)ع( و بلعیده شدنش توسط نهنگ، کتاب حاضر به زبان ساده و 

روان براي مخاطبان آماده شده است.

366. فتاحي، حسین. 10 قصه ي تصویري از هزار و یك شب. تهران: قدياني، ۱۳۹۱، ۱۲۸ ص.
قطع: رحلي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: قصه، بازنويسي هزار و يک شب، زبان آموزي

چکيده: مجموعه ي حاضر شامل ۱۰ قصه ي بازنويسي شده از هزار و يک شب به زبان ساده و روان 
به همراه تصوير براي کودکان است. قصه هاي مندرج در اين مجله، به صورت جداگانه در ۱۰ جلد نیز 
منتشر شده اند. »ماهي گیر و ديو«، »حکیم رويان و ملک يونان«، »شاهین و پادشاه«، »عالءالدين و 

چراغ جادو« و »جزيره اي که نهنگ بود«، عنوان هاي برخي از قصه هاي اين کتاب هستند.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي 198

367. بوکت، استیون. 100 نکته ي آموزشي براي تدریس مهارت هاي تفکر. محمود معافي. 
تهران: قدياني، ۱۳۹۰، ۱۹۲ ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم
كلمات كليدى: مهارت هاي تفکر، آموزش مهارت هاي زندگي، توانايي درک و فهم

چکيده: جوهره ي رويکرد مهارت هاي تفکر د ر آموزش و پرورش در اين است که ما توانايي هاي 
فراگیرندگان را به گونه اي افزايش دهیم که آن ها بتوانند به درک و فهم و کار بیشتر و مؤثرتر، در ارتباط 
با آنچه در درون مغز ما روي مي دهد، توجه بیشتري از خود نشان دهند. تفکر با همه ي ابعادش در 
صورتي مي تواند رشد بیشتري پیدا کند که دانش آموزان با جعبه ابزار ذهني شگفت انگیز خود آشنا شوند 
و آن را راحت تر به کار گیرند. کتاب حاضر شامل يک سلسله پیشنهادها، فنون و راهبردهايي است که به 

مخاطبان کمک مي کند در بهره گیري از مهارت هاي فکري، توانايي بیشتري کسب کنند.

368. شر، باربارا. 101 بازي براي تقویت تمركز، توجه، رشد ذهني و هوش كودكان )از تولد تا 
۱۲ سالگي(. الهه حج فروش/ محمد بهشتیان. تهران: بهشتیان، ۱۳۹۰، ۱۲۰ ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدين
كلمات كليدى: تمرکز، افزايش هوش و خالقیت، بازي آموزشي، رشد ذهني

چکيده: کتاب حاضر حاوي ۱۰۱ بازي براي تقويت تمرکز، توجه، رشد ذهني و هوش کودکان از تولد 
تا ۱۲ سالگي است. کتاب در چهار بخش، بازي هاي ويژه ي کودکان زير يک  سال؛ يک تا سه سال؛ سه 
تا شش سال و شش تا دوازده سال را شرح مي دهد. به زعم نگارنده، انجام اين بازي ها باعث افزايش 
اعتمادبه نفس کودکان مي شود، چرا که به آن ها نشان مي دهد از توانايي تمرکز و توجه برخوردارند. 
همچنین اين بازي ها کودکاني را که تمرکز محدودي دارند، آموزش مي دهد تا بتوانند نسبت به همه ي 

چیزهاي اطراف خود توجه و تمرکزي آزاد داشته باشند.
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369. بارتل، آلیسون. 101 بازي فکري و 65 معما براي كودكان 6 تا10 سال. امیر جهانیان 
نجف آبادي. اصفهان: کیاراد/ بصائر/ شهید حسین فهمیده، ۱۳۸۹، ۱76 ص.

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدين، مشاور، دانشجويان مراکز تربیت معلم
كلمات كليدى: بازي، سرگرمي، معما، آموزش کودکان

طرف  دو  آرامش  موجب  و  است  لذت بخش  کاري  کودکان  با  بزرگ ساالن  کردن  بازي  چکيده: 
آنان  به  از طريق آن موجب رشد فکري کودکان شد و  از روش هايي که مي توان  مي شود. يکي 
آموزش هاي اثربخش داد، بازي و تمرين است. در اين کتاب ۱۰۱ بازي و معما آمده است که باعث 
باال رفتن صمیمیت بین کودکان و تقويت فکر آنان مي شوند. مخاطبان کتاب والدين، مربیان، معلمان، 

متخصصان و دانشجويان روان شناسي هستند.

370. 365 فعاليت و سرگرمي براي دبستاني ها. فائزه شکري. تهران: قدياني، ۱۳۹۰، ۳6۸ ص.
قطع: وزيري

موضوع درسي: عمومي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كليدى: معما، رنگ آمیزي، سرگرمي، مسئله، يادگیري

چکيده: روان شناسان بر اين باورند که وقتي آموزش همراه با معما، رنگ آمیزي، جدول و روش هاي 
سرگرم کننده باشد، کودکان اشتیاق بیشتري براي يادگیري از خود نشان مي دهند. کتاب حاضر شامل 
۳6۵ معما، تصوير براي رنگ آمیزي، نقطه چین و جدول، مخصوص کودکان دبستاني است. براي اين 
که کودکان از درستي جواب معماها اطمینان حاصل کنند، در پايان کتاب جواب همه ي سرگرمي ها، 

معماها و مسئله ها آمده است.
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عنوان
پدید آورندگان

موضوع درسى 
مخاطب
ناشران
كلمات كليدي
درهمکرد نام ناشر و عنوان كتاب
نام و نشانى ناشران

نمـــــایه  ها
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عنوان
آب چال ۱

آب و هوا ۲
آتش نشان ۳

آداب شهروندي 4
آداب معاشرت ۵

آزمايش هايي درباره ي رنگ ها 6
آزمايش هايي درباره ي ضربه ها و صدا ها 7

آزمايش هايي درباره ي نور و سايه ۸
آسیب شناسي آموزش خالقیت ۹

آشنايي با حواس پنج گانه ۱۰
آغازگر فرياد ۱۱

آموزش انديشه ورزي در کودکان ۱۲
آموزش بر پايه ي تفکر خالق ۱۳

آموزش جدول ضرب ۱4
آموزش ضرب المثل به کمک تصاوير همراه با رنگ آمیزي ۱۵

آموزش کامپیوتر براي کودکان ۱6
آموزش هنر و پرورش تفکر ۱7

آموزش هوش هیجاني به کودکان ۱۸
آنچه بايد از سالمت دهان و دندان بدانید ۱۹

آينه ي حواس ۲۰
ابراهیم)ع( به دنیا آمد ۲۱

ابراهیم)ع( در آتش ۲۲
ابراهیم)ع( در بتخانه ۲۳

ابزار هاي معلم در ارزش يابي توصیفي و چگونگي کاربرد آن 

در کالس ۲4
احترام به ديگران ۲۵

اختراعات ۲6
ادب آداب دارد ۲7

ارزش يابي توصیفي: با تأکید بر راهبرد هاي فراشناختي ۲۸
از آبشش  ماهي تا تنفس زير آبي ۲۹

از همه بدم مي آيد ۳۰
استراتژي هاي زندگي ۳۱

اشیا از چه ساخته شده اند؟ ۳۲
اصول آموزش رياضي در دوره ي ابتدايي ۳۳

اصول شاداب سازي در مدارس ۳4
االغ تارا کوچولو ۳۵

انرژي آبي ۳6
انرژي بادي ۳7

انرژي خورشیدي ۳۸
انرژي و نیرو ۳۹

انرژي هسته اي 4۰
او 4۱

او يک فرشته بود: زندگي نامه ی حضرت فاطمه)س( 4۲
اولین شکالت نارگیلي 4۳

ايده ي خالق 44
اين جا را نگاه کن 4۵

بابابرفي 46
بازي با حرف و کلمه 47
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بازي کن و بیاموز 4۸
بازيافت چیست؟ 4۹

بازيافت در مغازه ي بابا بزرگ ۵۰
بازي هاي هوش: ۱۰۱ بازي آسان براي افزايش هوش ۵۱

باغ قرآن ۵۲
باغ وحش ۵۳

بچه خوش قول و امانتدار ۵4
بچه فیل خوش تیپ ۵۵

بخوان با من، بساز با من ۵6
بدن انسان ۵7

بدن من ۵۸
برنده شدن همه چیز نیست! ۵۹

بره اي که فرار کرد 6۰
بگو نه 6۱
بو کن! 6۲

به اين صدا گوش کن 6۳
به خجالت بگو خدانگه دار 64

به  کارگیري فرمان ها 6۵
به کودک خود کمک کنیم تاريخ بیاموزد 66

به کودک خود کمک کنیم رياضیات بیاموزد 67
به کودک خود کمک کنیم شهروند مسئولیت پذير باشد 6۸

به کودک خود کمک کنیم علم بیاموزد 6۹
بهترين هديه  7۰

بیاين با هم بازي کنیم: شطرنج 7۱
بید پا در کالس درس 7۲

پرستار 7۳
پرستار بچه 74

پرندگان 7۵
پرنده ها، زنبور ها و خانواده ي خرس ها 76

پرواز و شناوري 77
پرورش خالقیت در کودکي 7۸

پرورش کودک خالق از راه فعالیت هاي فکري، بازي  و به کارگیري 
 استعدادهاي ذهن هاي جوان 7۹

پرورش نبوغ در کودکان و دانش آموزان ۸۰
پسري پشت پنجره ۸۱

پلیس مهربون ۸۲
پنجره اي به روشني: گامي نو در جهت حفظ و شناخت قرآن 

براي دبستاني ها ۸۳
پوست من ۸4

پیچ در پیچ: مازهاي آموزشي جهت تقويت هوش ۸۵
پیرمرد فقیر ۸6

تا کاغذ داري، همه چیز داري! ۸7

تايپ کردن ۸۸
تپلي باسواد مي شود ۸۹

تپلي عصباني مي شود ۹۰
تپلي و تولد کپلي ۹۱
تخم گل قاصدک ۹۲

تدبیر شیر ۹۳
تربیت زيبايي شناسي و هنری با تأکید بر آرای برودي ۹4

تشويق دانش آموزان به آموختن علوم تجربي ۹۵
تشويق دانش آموزان به تفکر ۹6

تصوير هاي رايانه اي ۹7
تغییر رفتار در کالس ۹۸

تنبلي نکن ۹۹
تو دشت و تو سبزه زار ما همگي مهمونیم ۱۰۰

تولد ني ني جون ۱۰۱
توني شلخته ۱۰۲

تهیه ي جدول ۱۰۳
جادوي کاغذ ۱۰4
جامد و مايع ۱۰۵

جامعه شناسي آموزش و پرورش ۱۰6
جانوران ۱۰7

جانوران دنیا ۱۰۸
جانوران قطبي ۱۰۹

جانوران و دنیاي آن ها ۱۱۰
جريمه ها کجا مي رن؟ ۱۱۱

جنگل ۱۱۲
جنگل ۱۱۳

جوجه ي زرد تینا ۱۱4
جوري و رابي ۱۱۵

جهان ۱۱6
چرا بازيافت؟ ۱۱7

چرا بترسم ۱۱۸
چرا خدا چنین کرد؟ ۱۱۹
چشم ها و گوش ها ۱۲۰

چطور از شر گرگ خالص شويم؟ ۱۲۱
چگونه به اطراف حرکت مي کنیم؟ ۱۲۲

چگونه دانش آموزان را پژوهشگر پرورش دهیم؟ ۱۲۳
چیستا مارها را دوست نداشت ۱۲4

حسود هرگز نیاسود ۱۲۵
حشرات و ديگر جانوران ريز جثه ۱۲6

حشرات ۱۲7
حیات وحش ايران ۱۲۸

حیوانات اهلي ۱۲۹
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حیوانات مزرعه ۱۳۰
حیوانات من ۱۳۱

حیوانات وحشي ۱۳۲
خانواده ي سگ ۱۳۳

خدا خداي مهربان ۱۳4
خدا شناسي قرآني کودکان ۱۳۵

خرس ها ۱۳6
خطر آلودگي ۱۳7

خاّلق باش: آموزش عملي خاّلقیت ۱۳۸
خالقیت و بازي با خواندن و رياضي ۱۳۹

خالقیت: آموزش خالق، تفکر خالق ۱4۰
خالقیت، آموزش و شکوفايي ۱4۱

خواب ۱4۲
خوب، بد، کدامیک؟ ۲ ۱4۳

خیس مي شوم ۱44
داستان مداد رنگي ها ۱4۵

داستان هايي براي شروع تفکر ۱46
داستان هايي براي فکر کردن ۱47

دانستني هايي درباره ي حشرات ۱4۸
دانستني هايي درباره ي کوسه ها ۱4۹

دايرة المعارف خردساالن ۱۵۰
دايرة المعارف دانستني ها براي کودکان و نوجوانان ۱۵۱

دايرة المعارف علمي مي داني چرا؟ )۲( ۱۵۲
دايرة المعارف قرآن ۱۵۳

دايرة المعارف مصور گیاهان ۱۵4
دايرة المعارف ورزش ۱۵۵

دايناسور عینکي ۱۵6
دايناسورها ۱۵7

دختر سخت کوش ۱۵۸
در روز آفتابي ۱۵۹
در روز باراني ۱6۰

در سیاره ي ما چه خبر است؟ ۱6۱
در فکر نیازمندان ۱6۲

در مطب دکتر ۱6۳
درباره ي جانوران ۱64

درباره ي خزندگان ۱6۵
درخت خانوادگي شما )شجره نامه( ۱66

درختان، گل ها و میوه ها ۱67
دردسر با بزرگ ترها ۱6۸
دردها و بیماري ها ۱6۹

دروغ  کوچولويي که بزرگ شد ۱7۰

دروغگويي ۱7۱
دزد دريايي کوچولو و بازيافت ۱7۲

دست ها براي زدن نیستند! ۱7۳
دسته بندي اطالعات ۱74
دلفین پادشاه موج ها ۱7۵

دلفین ها و وال ها ۱76
دنبالم بیا! ۱77

دندان ۱7۸
دنیاي شب ۱7۹

دنیاي شگفت انگیز ۱۸۰
دنیاي وارونه، دنیاي خیالي ۱۸۱

دور از وطن ۱۸۲
دوري از غريبه ها ۱۸۳

دوست داري چه  کاره شوي؟ ۱۸4
دوستي ۱۸۵

دوستي شیر و شتر ۱۸6
ديگي که زايید  ۱۸7

راه کارهاي عملي براي والدين و معلمان دانش آموزان نارساخوان ۱۸۸
راهنماي اجراي ارزش يابي کیفي توصیفي در دبستان ۱۸۹

راهنماي آموزشي مديريت پول ۱۹۰
 راهنماي آموزشي و تدريس مجموعه کتاب هاي زيبا بنويسیم ۱۹۱

راهنماي پرورش خالقیت در کودکان ۱۹۲
نوآوري  و  خالقیت  پرورش  و  شناخت  عملي  راهنماي 

استعدادهاي درخشان والدين ۱۹۳
راهنماي مشاور مدرسه ۱۹4

رفاقت با ساز هاي ايراني: سازشناسي براي کودکان ۱۹۵
رفتار هاي خوب ۱۹6

رفتن به دندان پزشکي ۱۹7
رنگین کمان پژوهش ۱۹۸

روان شناسي کودک  و نوجوان امروزي ۱۹۹
روان شناسي کودکان دبستاني ۲۰۰

روز اسباب کشي ۲۰۱
روز زمین پاک ۲۰۲

روش تحقیق و شیوه نگارش پايان نامه در علوم انساني ۲۰۳
رويکرد حل مسئله در آموزش رياضي ۲۰4

زمزم مي جوشد ۲۰۵
زيبايي ۲۰6

زيبايي و هنر يعني چه؟  ۲۰7
زيبايي شناسي نقاشي کودکان ۲۰۸

ساختمان گر ۲۰۹
سازمان و مديريت در آموزش و پرورش ۲۱۰

سالم بمانیم ۲۱۱
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سبز باشید ۲۱۲
سبزيجات ۲۱۳

ستاره شناسي ۲۱4
سرگرمي هاي خالق ۲۱۵
سرگرمي هاي ساده ۲۱6

سرگرمي هاي فکري 4 ۲۱7
سرگرمي هاي فکري 6 ۲۱۸

سرمايه گذاران کوچک: آموزش گام به گام پس  انداز و سرمايه گذاري 
به کودکان ۲۱۹

سرمشق نوآموزان )۱ و ۲(: آموزش خط تحريري ۲۲۰
سوپ طوطي ۲۲۱

سوخت هاي زيستي ۲۲۲
سوخت هاي فسیلي ۲۲۳

سه اصل طاليي: باز مصرف، باز يافت و باز کاهي ۲۲4
سي و سه روش براي کمک به شمارش اعداد ۲۲۵

سیاره زمین ۲۲6
شبح جنگل ۲۲7

شطرنج براي کودکان ۲۲۸
شغل جديد ما ما ن ۲۲۹
شکوفه هاي احکام ۲۳۰
شگرد پهلوانان ۸ ۲۳۱

شناخت برق ۲۳۲
شهر ما ۲۳۳

شیر و پنیر ۲۳4
شیرين چون عسل: داستان هاي تولد معصومین )علیهم السالم( 

براي کودکان ۲۳۵
شیوه اداره و تدريس در کالس هاي چند پايه در نظام آموزشي 

۲۳6 6-۳-۳
صلح هديه اي براي همه ۲۳7

طبیعت ۲۳۸
طبیعت در خطر ۲۳۹

طراحي بازي هاي رايانه اي آموزشي ۲4۰
طوطي و بازرگان ۲4۱

عادت بد ۲4۲
عصباني نشو : آموزش مهارت کنترل خشم ۲4۳

عصبانیت ۲44
علوم ۲4۵
علوم ۲46

عمو نوروز داماد مي شود ۲47
عوامل ايجاد انگیزه در کالس درس ۲4۸

غذا ۲4۹
غالت ۲۵۰

غم و غصه ۲۵۱
فرار از ورزش ۲۵۲

فردريک: ويژه کالس هاي آموزش فلسفه براي کودکان ۲۵۳
فرزند جديد ۲۵4

فرزند خوب کوير ۲۵۵
فرهنگ ترافیک براي کودکان و نوجوانان ۲۵6

فرهنگ نامه طاليي نو آموز ۲۵7
فرهنگ نامه ي مهتاب ۲۵۸

فري کوچولو دريافته کار مهم بازيافته ۲۵۹
فصل دانايي ۲6۰

فصل ها ۲6۱
فصل ها و نشانه ها ۲6۲

فضا ۲6۳
فضیلت نايادگیري: چگونه ياد نگیريم! ۲64

فعالیت هاي حیوانات ۲6۵
فکراي خوب براي بچه هاي خوب ۲66

فیل ابرهه ۲67
قرآن، کودک، سرگرمي ۲6۸

قصه آفتاب: نمونه اي از روش هاي آموزشي محمد بهمن بیگي  
در مدارس عشايري ايران ۲6۹

قصه هاي زينب ۲7۰
قصه هاي شیرين از زندگي معصومین ۲7۱

قصه هاي مسجد ۲7۲
قصه هاي مسجد ۲7۳

قلي همیار طبیعت میشه ۲74
قنات مظهر روشنايي ۲7۵

قهر و آشتي ۲76
کاموا ها ۲77

کتاب کار انشاء: آموزش انشاء براي دوره ابتدايي ۲7۸
 کتاب کار نقاشي: 4۰ تمرين براي پرورش خالقیت کودکان ۲7۹

کتاب کار ورد و تند تايپ ۲۸۰
کره االغ شکمو ۲۸۱

کشف فصل هاي سال ۲۸۲
کالس خوبي ها ۲۸۳

کلمه ها براي اذيت کردن نیستند! ۲۸4
کمک به ديگران ۲۸۵

کنار دريا ۲۸6
کودک بودن سخت است ۲۸7

کودک جديد در محله ۲۸۸
کودک و قصه ۲۸۹

کوهستان ۲۹۰
گربه ي کنجکاو و پرنده: کتابي درباره ي الکتريسیته ۲۹۱
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گرگ ها ۲۹۲
گوسفندها و باغ انگور ۲۹۳

گوش کن! ۲۹4
گوشت و ماهي ۲۹۵

الفونتن در کالس درس ۲۹6
لک لک دانا و نقشه مسافرت ۲۹7

لمس کن! ۲۹۸
لوبیا هاي سحرآمیز ۲۹۹

لي لي حوضک: پژوهشي در بازي هاي بومي محلي قمشه ۳۰۰
ماشین ها ۳۰۱

مامانم همیشه دوستم دارد! ۳۰۲
مانند خورشید مي درخشید )زندگي حضرت محمد صلی اهلل علیه 

و آله و سلم( ۳۰۳
مباني آموزش و پرورش شناختي ۳۰4

مباني طراحي آموزشي ۳۰۵
مجموعه ي رنگ آمیزي پسران ۳۰6
مجموعه ي رنگ آمیزي دختران ۳۰7
محیط زيست به روايت نمودار ۳۰۸

مدرسه مطلوب ۳۰۹
مدرسه ي ما ۳۱۰

مديريت دانش و سازمان هاي يادگیرنده ۳۱۱
مديريت يا رهبري آموزشي؟ ۳۱۲

مراقب باش ! در خانه ۳۱۳
مزه کن! ۳۱4

مسايل آموزش و پرورش ايران و راه هاي کاهش آن ها ۳۱۵
مشکل در مدرسه ۳۱6

مشکالت ۳۱7
معصومین علیهم السالم و کودکان ۳۱۸

معلم سبز ۳۱۹
معما هاي چوب کبريتي ۳۲۰

مقصر اونه ۳۲۱
مگس دانا ۳۲۲

من خانواده ام را دوست دارم ۳۲۳
من دنیا را دوست دارم ۳۲4

من منحصر به فردم ۳۲۵
من ناشنوا هستم ۳۲6

من نماز را دوست دارم: آموزش شیرين نماز به کودکان ۳۲7
من و آينه ي زشت ۳۲۸

منظره سازي ۳۲۹
مورچه و حضرت سلیمان ۳۳۰

مورچه و فیل ۳۳۱
موسي)ع( پیامبر مي شود ۳۳۲

موسي)ع( پیروز مي شود ۳۳۳
موسي)ع( و دو دختر ۳۳4
موسي)ع( و عصايش ۳۳۵

موشک کاغذي ۳۳6
مهارت هاي اجرايي در مدرسه ۳۳7

میکروب ها براي پخش کردن نیستند! ۳۳۸
میوه ۳۳۹

نقاشي روي سفال با مداد رنگي ۳4۰
نقاشي هاي خالق ۳4۱

نگاه کن! ۳4۲
نمايش نامه ي مهمان هاي ناخوانده ۳4۳

نور و صدا ۳44
نوزاد ۳4۵

نوشتن رويش انديشه: راهنماي تألیف مقاله علمي ۳46
نیرو و حرکت ۳47

ورد و تند تايپ ۱ ۳4۸
وروجک ۳4۹

وقتي که با هم هستیم ۳۵۰
وقتي الکي عصباني مي شود ۳۵۱

وقتي من يک درخت بودم ۳۵۲
ولخرجي ۳۵۳
هله هوله ۳۵4

همراه با بهار: حکايت هايي از سفر امام رضا علیه السالم ۳۵۵
همه مي تو نن خالق باشن ۳۵6
همیاري در قرآن و حديث ۳۵7

هیچ هیچ هیچانه: ۵۲ هیچانه از 7 شاعر ۳۵۸
هیوالي سبز دنیا را نجات مي دهد ۳۵۹

ياد بگیر  که   چطور  ياد بگیري ۳6۰
يافتن اطالعات ۳6۱

ياوران انرژي ۳6۲
يک جور ديگر نگاه کن ۳6۳

يک عالمه فکر هاي تازه، يک عالمه کارهاي تازه ۳64
يونس)ع( در شکم نهنگ ۳6۵

۱۰ قصه ي تصويري از هزار و يک شب ۳66
۱۰۰ نکته ي آموزشي براي تدريس مهارت هاي تفکر ۳67

و هوش  ذهني  رشد  توجه،  تمرکز،  تقويت  براي  بازي   ۱۰۱
کودکان ۳6۸

۱۰۱ بازي فکري و 6۵ معما براي کودکان ۳6۹
۳6۵ فعالیت و سرگرمي براي دبستاني ها ۳7۰
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اکبرلو، منوچهر ۳4۳
اکبري، محمد ۲۸۳

اکرم، حمیدرضا ۲۱6
اکسالد، کريس ۲، ۵7، ۲۲6، ۲46، ۲6۳

اکیموشکین، ايگور ايوانويچ ۱۳۳
امامزاده اي، شهدخت ۳۵۲

انتظاريان، شهال ۱44
اوانسکي، جري ۲4۸

اودانل، لیام ۲۳۲
 ،۱4۵  ،۱۲۵  ،۲4۳  ،۱۳۸  ،۹۹ طوبا  اورنگ، 

۳۲۸ ،۱7۰
ايجادي، زهرا ۲۲۵

ايزي، سپیده ۳6، ۳7، ۳۸، ۱۵۱
ايماني مايوان، نسیبه ۲77

ايماني، حديث ۵۱
اينچز، آلیسون ۳۵۹
بارتل، آلیسون ۳6۹

باقري جبلي، علي رضا ۲۵7
باوفا، کريم ۳۵7

بختیاري، ابوالفضل ۱۲۳
بديعي نامقي، حمزه ۲74

برآبادي، محمود ۲۵6
 ،۲۲۹  ،۱7۱  ،۱۳7 جن  و  استن  برنشتاين، 
 ،۱6۲  ،76  ،74  ،۳۵4  ،۳۲۱  ،۲76  ،۲۵4
 ،۲۵۲ ،۲4۲ ،۲۲7 ،۲۰۱ ،۱۸۳ ،۱6۸ ،۱6۳

۳۵۳ ،۳۱6
برني فیه، اسکار ۲۰7

آتش پور، سید حمید ۱۸
آتش افروز، ريحانه ۱۵4

آدامز، سیمون ۱۵۱
آذر، احمدرضا ۵4، ۲66

آرلون،  پنلوپ ۱۰7
آرمسترانگ، تامس ۸۰
آشناقاسمي، بنفشه 44
آکسلید، کريس ۱۸۰
آگاسي، مارتین ۱7۳

آلمن، توني ۲۹
آموزش و پرورش اياالت متحده آمريکا 66، 

6۹ ،6۸ ،67
آنتوني، جوزف پاتريک ۹۲

ابراهیم زاده، فاطمه 4۰، ۲۲۲، ۲۲۳
ابراهیم زاده، هادي ۱4
ابراهیمي، جعفر ۳۵۸

اجاقي، محمد ۱۱، ۱۸۲، ۲6۰
احمدي، احمد ۲4۵

اژدري، فرح 7۹
اسپیدکار، محبوبه ۲۰

استامپ، کارولین ۲4۵
استیون دوآمیکو، کارمال ۵۵

اسدي، الهام ۳۲6
اسماعیلي طاهري، حسن ۱۲4

اسماعیلي، ملیحه 7۳، ۲۰۹
افشاري مقدم، علیرضا ۲6۸

افضلي، محمدرضا ۲7۵

پديدآورندگان )مؤلف، مترجم(
بروزوويچ، ريچارد 64

بالرد، کارول ۳47
بوکت، استیون ۳67

بول، جین ۱۵۹، ۱6۰
بومون، امیلي ۲6

بهاري، خشايار ۲۲۸
بهاري، محمدرضا ۲۳۲

بهجت، احمد ۲67
بهشتیان، محمد ۳6۸

بیداريان، همتا ۱6
بیس، گرم ۱

بینگام، کارولین ۲۳۸
پناهي، پروين ۱۱۱

پندار، فراز ۵۵، ۱۵6، ۳۰۲، ۳4۹
پور حسیني، سیدعلي ۲۹۳، ۳۲۲

پورقنبري قاضیاني، لیال ۳4
پوروهاب، محمود 6۰، 7۰، ۱۸7

پوريچلي، لويجي ۱77
پیمون، ماري- رنه ۱۱۳

تابع بردبار، فريبا ۹۸
تبريزي، رضا ۱۹۱

تبريزي، غالمرضا ۲۰۰
تبريزي، نرگس 47

توحیدي منش،  جواد ۲۳۰
جاوري، ايران ۳۰۰

جاونا، جان ۱6۱
جعفري، الله ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۰۵، ۳۳۲، ۳۳۳، 
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۳6۵ ،۳۳۵ ،۳۳4
جفرز، اولیور ۳۳6

جاللیان، محمدباقر ۲4
جوواني، کاويتسل ۲۰۹
جهان بخش، زهرا ۳۵6

جهانیان نجف آبادي، امیر ۵۱، ۳۳7، ۳6۹
جیحاني، حمید ۵۲
چارمن، آندرو ۱۵4
چارمن، اندي ۱۵۲
چاوشي، زهرا ۲4۱
چندلر، موراي ۲۲۸

چوپاني، فرشته ۲7۸
چیني، مارتا ۱۳۹

چیني فروشان، محسن 4۱
حاج بابايي، مرتضي ۳۵، ۱۱4

حبیب زاده، لیال ۲، ۱۲6، ۲۲6، ۲46
حبیبي، طاهره ۱۲

حج فروش، الهه ۳6۸
حسني،  محمد ۱۸۹، ۳46

حسیني، ابراهیم ۲۰4
 ،۳4۱  ،۱۹۲  ،۱۸۱ افضل السادات  حسیني، 

۳64 ،۳6۳
حسیني، مريم ۱۱۵

حق پرست، نورا ۲7۳، ۲7۲
حق پرست فروحي، ثريا ۲4۵

حیدري ابهري، غالمرضا ۱۱۹، ۱۳۵، ۱۵۳
سعید 74، 76، ۱۳7، ۱6۲، ۱6۳،  خاکسار، 
 ،۲4۲ ،۲۲۹ ،۲۲7 ،۲۰۱ ،۱۸۳ ،۱7۱ ،۱6۸
۳۵4  ،۳۵۳  ،۳۲۱  ،۳۱6  ،۲76  ،۲۵4  ،۲۵۲ 

خاوري، سروش ۲۵۹
خرازي، کمال ۳۰4

خراشاهي، سیدعباس ۲۲۵
خرم نژاد، زهرا ۱۸۸

خوئي، رويا ۳، ۵، ۵۳، ۵۸، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۲، 
 ،۱7۹ ،۱76 ،۱6۹ ،۱۵7 ،۱۳6 ،۱۳۰ ،۱۱6

۳4۵ ،۳۰۱ ،۲۹۲ ،۲۹۰ ،۲۸6 ،۲6۱
خوش نشین، شقايق ۱۹7

دارابي، حمید ۲۲۵
دافعي، حمید ۳۳

دانشفر، حسین ۱۸۰
دالالندر، بنوا ۱6۹

دمیترويچ، سلین ۳۵۱
دوبونو، ادوارد 44

دوگیبرت، فرانسواز ۲۹۰، ۵۳، ۱۰۹، ۵، ۱۳۰، 
۲۸6 ،۱۳6

رئیس دانا، فرخ لقا ۳۱۲
رابینسون، رابرت ۱۹7

راشدي، سعید ۱۲7
راشدي، لطیف ۱۲7

راعي، پیمان ۳۰۰
رامشیني، فرشته ۸6، ۳۳۰، ۳۳۱

رجايي، سپهر ۱۲۱
رجب زاده، شهرام ۳47
رحماني، بهاءالدين ۹۵

رحمتي شهرضا، محمد 4
رزاقي کاشاني، مهدي ۳۹، 77، ۱۰۵، ۱۱۰، 

۲۳۹ ،۱67
رزاقي، مهدي ۳44

رستگار مقدم، محمدرضا ۱4۸
رضانیا، مريم ۲7۹

رضايي کهريز، بهروز ۲۵7
رضايي، منیره ۹4
رضوي، الهه 7۹

رفیع، صبا ۱7۲، ۳۵۹
روشنفکر، محمدجواد ۲۳7
روکا، نوريا ۳۲، ۱۲۲، ۱66

روکا، نوريه ۱۱۸، ۲۲4
روني، آن 6۵، ۸۸، ۹7، ۱۰۳، ۱74، ۳6۱

ريچاردز، جولي ۳6، ۳7، ۳۸، 4۰، ۲۲۲، ۲۲۳
ريف، ساندرا.اف ۱۸۸

زارعي، عباس ۱۳
زماني، شهرام ۱۰۰

زنگوئي، محمدحسن ۲۳۰
ژوگال، سسیل ۱۵۰

ساالري، حسن ۱۵۲، ۱64، ۱6۵
سالم، سودابه ۵6

سالوي، اندرو ۳۰۸
سالینجر، امیلي ۲۰۲

سبحاني طهراني، حسام ۲۵۳
سرشار، محمد رضا ۱۳۳

 ،۳۳6  ،۱۱۸  ،۹۱  ،۹۰  ،۸۹ هستي  سعادت، 
۳۵۱

سلحشور، ماندانا ۱۹4
سلیقه دار، لیال ۱۹۸
سلیمي، سحر ۱۲
سوسا، ديويد ۳۱۲

سهیلي پور، محمد ۸۳
سیدعلي، رضوانه ۲۹۱
سیدناصري، فهیمه ۸۵

سیريت، دان ۳۲4

سیمن، رزي سوتو ۲۸۲
شادمهر، مائده ۱4۹
شارپ، برايان ۲۲۵

شاملو، آتسا ۲47
شاهري لنگرودي، سیدجلیل ۱47

شاير، کلمان ۱۲۱
شپرد، نلي ۱۳۱

شجاعي، طیبه ۲۵۵
شجاعي، کاظم ۱۲

شجرات، ندا ۹6
شر، باربارا ۳6۸، ۵۱

شريفي، لیال 64
شعاري نژاد، علي اکبر ۱۹۹

شعباني، اسداهلل ۱۳4
شکري، فائزه ۳7۰

شکوهي، ملیحه 6، 7، ۸
شهرتاش، فرزانه ۲۵۳
شیخي، مژگان ۱۸6

شیوکومار، کي ۹۳
صافي، احمد ۲۱۰، ۳۱۵

صالحي طالقاني، امیر ۵7
صمديان، صمد ۲۳6

صیادلو، سعید ۳6۰
ضرغامیان، مهدي ۲6، ۲۵۸

طائب، زهره ۱۳۱، ۱۵۹، ۱6۰
طباطبائي، افسانه ۱7۳، ۳۳۸، ۲۸4

عابدي، احمد ۳۳7
عاصمي، پرديس ۱۲

عاقلتر، سعیده ۲۵، 6۱، ۸۱، ۸4، ۱۰۲، ۱۲۰، 
 ،۲۳۳ ،۲۱۱ ،۲۰6 ،۱۹6 ،۱۸۵ ،۱7۸ ،۱۵۸ ،۱4۲
۳۲۵ ،۳۲۳ ،۳۱7 ،۳۱۰ ،۲۸۵ ،۲۵۱ ،۲4۹ ،۲44

عباس زاده، حسین ۱۵
عزيزي بدرباني، ژيال ۱7

عسگري، مهناز ۱۱۳، ۱۵۰، ۲۵۸
عالقه بند، علي ۱۰6

علي اکبري، پري ناز ۲4۸
عمیق، مجید ۲۹، ۲6۵

غالمرضايي، حمیدرضا ۱۸4
فارمري، کريستین ۹۵

فتاحي، حسین ۳66
فتاحي، شیما ۱۰، 4۵، 6۳

فتحي، سپیده ۳4۰
فرامرزي، ساالر ۱۸۸
فرخ مهر، حسین ۲7

فرزاد، حمیدرضا ۲۹7
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فروتني، علي اکبر ۱۹
فرهاديان، رضا ۳۰۹

فريدمن، کلر ۳۵۰
فالحتي نوين، تینا ۳6۰
فیشر، رابرت ۱46، ۱47
فیض آبادي، زهره ۱۰۱

قادر، سیامک ۲۱۸، ۲۱۵، ۲۱7
قرباني، علیرضا ۳۲۰
قربانیان، حسین ۳۱۱

کاب، ويکي ۱44
کاتبي رضواني، احسان ۱۵۵

کاظمي، احسان ۱۸
کاويتسل، جوواني 7۳

کرفت، آنا 7۸
کرمي، رمضان ۲۸

کرو، مگان مگینلي ۱7۲
کروبي، هايده 4۹، ۵۰، ۱۱7، ۱6۱، ۲۲4

کريستیني، ارمانو ۱77
کريم داديان، سمیه ۱۵4

کريمي، عبدالعظیم ۲64، ۹
کالنتري، مونا ۲۰۳

کلت، مري ۱۲۳
کلمن، مارسي ۲۱۲

کلي، میج ۳۰
کمسیون اوراق بهادار مالزي ۲۱۹

کوالي، جوي ۲۵، 6۱، ۸۱، ۸4، ۱۰۲، ۱۲۰، 
 ،۲۱۱ ،۲۰6 ،۱۹6 ،۱۸۵ ،۱7۸ ،۱۵۸ ،۱4۲
 ،۳۱7 ،۳۱۰ ،۲۸۵ ،۲۵۱ ،۲4۹ ،۲44 ،۲۳۳

۳۲۵ ،۳۲۳
کوروساوا، يوکیکو ۱۰4

کوسنج سیچاني، نسیبه ۱۸۸
کوولي، سو ۹6

کیان پور، سارا ۲۸7
کیملن، لسلي ۳۰۲

گاف، جکي ۱۵4
گاالگر،  بیلیندا ۱۲6

گانري، آنیتا ۱۸۰
گرامي، محمدحسن ۱۹۳

گروه کودک و نوجوان گاج ۱۲۸
گالور، ديويد 77، ۱۰۵، ۳44

گلداسمیت، مايک 4۹
گلرسن، روت 6، 7، ۸

گلنن، میچل- واي ۳۱۹
النسنیا، میشل ۱76، ۱۱6، ۱۵7، ۵۸

الو، کري ۲4۵

الول، پتي ۳4۹
لطف اهلل، داود ۲6۲
لطفي پور، لیال ۱46

لنگرر، جان ۱۲
لوبلوآ- ژولین، رنه ۱7۵

لولین، کلر ۱64، ۱6۵، ۱4۸، ۱4۹، ۳۱۳
لیوني، لیو ۲۵۳

مؤسسه خط ممتد انديشه 66، 67، 6۸، 6۹
ماهوتي، مهري ۲7۰

مجدفر، مرتضي ۲۹6، 7۲
محبوبي، مهران ۹۳
محمد پور، الناز ۵۹

محمدپور، ساناز ۳۲، ۳۱۳
محمدپور، مهرداد ۸۲

محموديان، مسعود ۳۵۰
مرادي، محمدحسین ۲۸۸

مزيناني، محمود 6۵، ۸۸، ۹7، ۱۰۳، ۱74، 
۳6۱

مسرور، نصرت ۳۰
 ،۲۹۵  ،۲۵۰  ،۲۳4  ،۲۱۳ امیتسا  مسعودي، 

۳۳۹
مشاري، مرجان ۱۲۲، ۱66

مشتاق، مهسار ۳۱
مشهدي عباس، امیر ۳4۳

مظاهري، خورشید ۲6۳
معافي، محمود ۳67

معراج، فیروزه 6۲، ۲۹4، ۲۹۸، ۳۱4، ۳4۲
معرک نژاد، رسول ۲۰۸

معصومیان،  معصومه ۱4۱
معلمي، بهرام ۳۰۸
معیني، مهدي ۸7

مفیدي نسب، سعیده ۲۸۰، ۳4۸
مک  گراو، فیلیپ سي ۳۱

مک گرگور، سینتیا 7۹
مکینلي، پني ۱۵6
ملکي، فاطمه ۱۹۵
ملکي، مژگان ۱4۳

منوچهري، محمد ۳۲۹
مودودي، محمدناصر ۲۸۱، ۲۹۹

مور مالینوس، جنیفر ۵۹، ۲۸7، ۲۸۸، ۳۲6
مورگان، بن ۲۳۸، ۲4۵

مورگان، سالي ۳۹، ۱۱۰، ۱67، ۲۳۹
موسوي عماد، سیدرضا ۲۰۰

مهاجراني، محمد ۳۵۵
مهدوي، معین ۱77

میر، جوان ۵۰
میرشمشیرگران، لیال ۲۱4

مینارد، کريستوفر ۱۸4
میندن، سیسیلیا ۵۰

مینرز، چري ج. ۲۵۹
نادري، ناصر 4۲، ۲۳۵، ۳۰۳، ۳۲7

ناصري، مسلم ۲7۱
نايت، مري جین ۱۱7

نجات تیموري، عباس ۳6۲
نصر اصفهاني، غالمرضا ۱۹۰

نصیرنیا، حسن ۲۸۲
نصیري،  کريم ۳۲۰

نظیري، فواد ۱
نوراني، مهدي 7۸

نوروزي، داريوش ۲4۰، ۳۰۵
نوزرآدان، مريم ۱۳۹

نويني، ژاله ۱۸4
نیازي،  محسن ۱۳

نیراحمدي، آرزو ۲۰7
واثقي، بهروز ۲۲۱
وارينگ، جف ۲۹۱

 ،۱7۹  ،۱۱۲  ،۱۵7  ،۱۱6 آگنس  واندويل، 
۳4۵ ،۵۸ ،۱76 ،۲6۱ ،۱۰۸ ،۳ ،۳۰۱ ،۲۹۲

وايت  هاوس، پاتريشیا ۲6۵
وحیدي، آرام ۲۰۲، ۲۱۲، ۳۱۹، ۳۲4

وردريک، الیزابت ۲۸4، ۳۳۸
وطن خواه، مرضیه ۲۰۰

وکیلي، نسرين ۹۲
ولي زاده، ماهان 4۳

الوندي، حسین ۱۰7، ۲۳۸، ۲4۵
ون کلیوز، جنیس 4۸

هادي منش، ابوالفضل ۳۱۸
هارلو، رزي ۳۹، ۲۳۹
هامفري، پائول ۲6۲

هريس، مارگارت ۲۰۰
همتي، اسماعیل ۲۸۹

همتیان، علي ۲۲۰
همراز، زهره ۱4۰
هنرمند، میترا 7۱
هوبارد، ران ۳6۰

هويت، سالي ۱۰، 4۵، 6۲، 6۳، ۲۱۳، ۲۳4، 
۳4۲ ،۳۳۹ ،۳۱4 ،۲۹۸ ،۲۹۵ ،۲۹4 ،۲۵۰

يعقوبیان، محمد ۱۰4
يوسفي، امراهلل ۲6۹

يوسفي، محمدرضا 46، ۲۳۱
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موضوع درسي
تربيت بدني

۳۰۰ ،۲۲۸ ،7۱ ،۳4
تعليمات اجتماعي

 ،۱۸4 ،۱66 ،۱۱4 ،۱۱۱ ،۱۰۲ ،۱۰۰ ،۸۲ ،7۳ ،66 ،۳۵ ،۲۵ ،۳ ،۲
 ،۲۸۵ ،۲7۵ ،۲74 ،۲۵6 ،۲۵۵ ،۲۳7 ،۲۳۳ ،۲۰۹ ،۱۹۸ ،۱۸۵

۳۵۲ ،۳۵۰ ،۳۳6 ،۳۲۳ ،۳۱۰ ،۳۰۸ ،۳۰7 ،۳۰6 ،۳۰۲
تعليم و تربيت دیني

 ،۲7۱ ،۲7۰ ،۲67 ،۲6۰ ،۲۳۵ ،۲۳۰ ،۱۸۲ ،۱۳۵ ،۱۳4 ،4۲ ،۱۱
۳۵7 ،۳۵۵ ،۳۲7 ،۳۲۲ ،۳۱۸ ،۳۰۳ ،۲۹۳ ،۲۸۳ ،۲7۳ ،۲7۲

ریاضي
۳۰۲ ،۲۲۵ ،۲۱۸ ،۲۱7 ،۲۱۵ ،۲۰4 ،67 ،۳۳ ،۱4 ،۱

زبان آموزي
 ،۱۸7 ،۱۸6 ،۱۳۹ ،۱۱۹ ،۹۳ ،۸6 ،7۰ ،6۰ ،47 ،46 ،4۱ ،۱۵

۳66 ،۳۵۸ ،۳۳۱ ،۳۳۰ ،۲۹7 ،۲7۸ ،۲47 ،۲4۱ ،۲۳۱ ،۲۲۱
علوم تجربي

 ،۵7 ،4۵ ،4۰ ،۳۹ ،۳۸ ،۳7 ،۳6 ،۳۲ ،۲۹ ،۱۹ ،۱۰ ،۸ ،7 ،6 ،۲ ،۱
 ،۱۱۰ ،۱۰۸ ،۱۰7 ،۱۰۵ ،۹۵ ،۹۲ ،۸4 ،77 ،7۵ ،6۹ ،6۳ ،6۲ ،۵۸
 ،۱۳۳ ،۱۳۲ ،۱۳۰ ،۱۲۹ ،۱۲6 ،۱۲4 ،۱۲۲ ،۱۲۰ ،۱۱۳ ،۱۱۲
 ،۱64 ،۱6۱ ،۱۵7 ،۱۵4 ،۱۵۲ ،۱4۹ ،۱4۸ ،۱44 ،۱4۳ ،۱4۲
 ،۲۱۱ ،۱۹7 ،۱7۹ ،۱7۸ ،۱77 ،۱76 ،۱7۵ ،۱6۹ ،۱67 ،۱6۵
 ،۲46 ،۲4۵ ،۲۳۹ ،۲۳۸ ،۲۳4 ،۲۲6 ،۲۲۳ ،۲۲۲ ،۲۱4 ،۲۱۳
 ،۲۹۸ ،۲۹۵ ،۲۹4 ،۲۹۲ ،۲۹۱ ،۲۸۲ ،۲6۵ ،۲6۳ ،۲۵۰ ،۲4۹

۳47 ،۳44 ،۳4۲ ،۳۳۹ ،۳۳۸ ،۳۱4
علوم تربيتي

 ،7۲ ،64 ،۵۱ ،44 ،4۳ ،۳۱ ،۲۸ ،۲4 ،۲۰ ،۱۸ ،۱7 ،۱۳ ،۱۲ ،۹
 ،۱46 ،۱4۰ ،۱۲۵ ،۱۲۳ ،۱۰6 ،۹۸ ،۹6 ،۹4 ،۸۵ ،۸۰ ،7۹ ،7۸
 ،۲۰۰ ،۱۹۹ ،۱۹4 ،۱۹۳ ،۱۹۲ ،۱۸۹ ،۱۸۸ ،۱۸۱ ،۱7۰ ،۱47

 ،۳۰۵ ،۳۰4 ،۲۹6 ،۲6۹ ،۲64 ،۲4۸ ،۲۵۳ ،۲۳6 ،۲۱۰ ،۲۰۳
 ،۳۵6 ،۳46 ،۳4۱ ،۳۳7 ،۳۲۸ ،۳۲۵ ،۳۱۵ ،۳۱۲ ،۳۱۱ ،۳۰۹

۳6۹ ،۳6۸ ،۳64 ،۳6۳ ،۳6۰
عمومي

۳7۰ ،۱4۱ ،4۸
قرآن

 ،۳۳4 ،۳۳۳ ،۳۳۲ ،۲6۸ ،۲۰۵ ،۱۵۳ ،۸۳ ،۵۲ ،۲۳ ،۲۲ ،۲۱
۳6۵ ،۳۳۵

كار و فناوري
۳6۱ ،۳4۸ ،۲۸۰ ،۲4۰ ،۱74 ،۱۰۳ ،۹7 ،۸۸ ،6۵ ،۱6

كتاب هاي مرجع
 ،۱۲7 ،۱۱6 ،۱۱۳ ،۱۱۲ ،۱۰۹ ،۱۰۸ ،۱۰7 ،۵۸ ،۵۳ ،۲6 ،۵ ،۳
 ،۱6۹ ،۱۵7 ،۱۵۵ ،۱۵۳ ،۱۵۲ ،۱۵۱ ،۱۵۰ ،۱۳6 ،۱۳۰ ،۱۲۸
 ،۲۹۰ ،۲۸6 ،۲6۱ ،۲۵۸ ،۲۵7 ،۲4۵ ،۲۳۸ ،۱۸۰ ،۱7۹ ،۱76

۳4۵ ،۳۰۱ ،۲۹۲
مهارت هاي زندگي

 ،۵۵ ،۵۰ ،۳۰ ،۲7 ،۵ ،4 ،۳۵۹ ،۲۱۹ ،۱7۲ ،۱۵6 ،6۸ ،۵4 ،4۹
 ،۱۱۸ ،۱۱7 ،۱۱۵ ،۱۰۱ ،۹۹ ،۹۱ ،۹۰ ،۸۹ ،۸۱ ،76 ،74 ،6۱ ،۵۹
 ،۱7۳ ،۱7۱ ،۱6۸ ،۱6۳ ،۱6۲ ،۱۵۸ ،۱4۵ ،۱۳۸ ،۱۳7 ،۱۲۱
 ،۲۲۹ ،۲۲7 ،۲۲4 ،۲۱۲ ،۲۰6 ،۲۰۲ ،۲۰۱ ،۱۹6 ،۱۹۰ ،۱۸۳
 ،۲66 ،۲6۲ ،۲۵۹ ،۲۵4 ،۲۵۲ ،۲۵۱ ،۲44 ،۲4۳ ،۲4۲ ،۲۳۲
 ،۳۲۰ ،۳۱۹ ،۳۱7 ،۳۱6 ،۳۱۳ ،۳۰۸ ،۲۸۸ ،۲۸7 ،۲۸4 ،۲76

۳67 ،۳6۲ ،۳۵4 ،۳۵۳ ،۳۵۱ ،۳4۹ ،۳۲6 ،۳۲4 ،۳۲۱
هنر

 ،۲۰7 ،۱۹۵ ،۱۹۱ ،۱6۰ ،۱۵۹ ،۱۳۱ ،۱۰4 ،۹4 ،۸7 ،۵6 ،۱7
 ،۳4۰ ،۳۲۹ ،۲۹۹ ،۲۸۹ ،۲۸۱ ،۲7۹ ،۲77 ،۲۲۰ ،۲۱6 ،۲۰۸

۳4۳
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مخاطب
دانش آموزان سوم ابتدایي ۱، ۲، ۳، ۵، 6، 7، ۸، ۱۰، ۱۱، 
 ،۳۰ ،۲۹ ،۲۸ ،۲6 ،۲۵ ،۲۳ ،۲۲ ،۲۱ ،۲۰ ،۱7 ،۱6 ،۱۵ ،۱4 ،۱۲
 ،4۹ ،4۸ ،47 ،46 ،4۵ ،4۳ ،4۲ ،4۱ ،4۰ ،۳۹ ،۳۸ ،۳7 ،۳6 ،۳۵ ،۳۲
 ،6۵ ،6۳ ،6۲ ،6۱ ،6۰ ،۵۹ ،۵۸ ،۵7 ،۵6 ،۵۵ ،۵4 ،۵۳ ،۵۲ ،۵۱ ،۵۰
 ،۸7 ،۸6 ،۸۵ ،۸4 ،۸۳ ،۸۲ ،۸۱ ،77 ،76 ،7۵ ،74 ،7۳ ،7۲ ،7۱ ،7۰
 ،۱۰4 ،۱۰۳ ،۱۰۲ ،۱۰۱ ،۱۰۰ ،۹۹ ،۹7 ،۹۳ ،۹۲ ،۹۱ ،۹۰ ،۸۹ ،۸۸
 ،۱۱6 ،۱۱۵ ،۱۱4 ،۱۱۳ ،۱۱۲ ،۱۱۱ ،۱۱۰ ،۱۰۹ ،۱۰۸ ،۱۰7 ،۱۰۵
 ،۱۲7 ،۱۲6 ،۱۲۵ ،۱۲4 ،۱۲۳ ،۱۲۲ ،۱۲۱ ،۱۲۰ ،۱۱۹ ،۱۱۸ ،۱۱7
 ،۱۳۸ ،۱۳7 ،۱۳6 ،۱۳۵ ،۱۳4 ،۱۳۳ ،۱۳۲ ،۱۳۱ ،۱۳۰ ،۱۲۹ ،۱۲۸
 ،۱۵۱ ،۱۵۰ ،۱4۹ ،۱4۸ ،۱46 ،۱4۵ ،۱44 ،۱4۳ ،۱4۲ ،۱4۱ ،۱۳۹
 ،۱6۲ ،۱6۱ ،۱6۰ ،۱۵۹ ،۱۵۸ ،۱۵7 ،۱۵6 ،۱۵۵ ،۱۵4 ،۱۵۳ ،۱۵۲
 ،۱7۳ ،۱7۲ ،۱7۱ ،۱7۰ ،۱6۹ ،۱6۸ ،۱67 ،۱66 ،۱6۵ ،۱64 ،۱6۳
 ،۱۸4 ،۱۸۳ ،۱۸۲ ،۱۸۱ ،۱۸۰ ،۱7۹ ،۱7۸ ،۱77 ،۱76 ،۱7۵ ،۱74
 ،۲۰۵ ،۲۰۲ ،۲۰۱ ،۱۹۸ ،۱۹7 ،۱۹6 ،۱۹۵ ،۱۹۰ ،۱۸7 ،۱۸6 ،۱۸۵
 ،۲۲۰ ،۲۱۸ ،۲۱7 ،۲۱6 ،۲۱۵ ،۲۱4 ،۲۱۳ ،۲۱۲ ،۲۱۱ ،۲۰۹ ،۲۰6
 ،۲۳۲ ،۲۳۱ ،۲۳۰ ،۲۲۹ ،۲۲۸ ،۲۲7 ،۲۲6 ،۲۲4 ،۲۲۳ ،۲۲۲ ،۲۲۱
 ،۲44 ،۲4۳ ،۲4۲ ،۲4۱ ،۲۳۹ ،۲۳۸ ،۲۳7 ،۲۳6 ،۲۳۵ ،۲۳4 ،۲۳۳
 ،۲۵6 ،۲۵۵ ،۲۵4 ،۲۵۳ ،۲۵۲ ،۲۵۱ ،۲۵۰ ،۲4۹ ،۲47 ،۲46 ،۲4۵
 ،۲6۸ ،۲67 ،۲66 ،۲6۵ ،۲6۳ ،۲6۲ ،۲6۱ ،۲6۰ ،۲۵۹ ،۲۵۸ ،۲۵7
 ،۲۸۰ ،۲7۹ ،۲7۸ ،۲77 ،۲76 ،۲7۵ ،۲74 ،۲7۳ ،۲7۲ ،۲7۱ ،۲7۰
 ،۲۹۱ ،۲۹۰ ،۲۸۹ ،۲۸۸ ،۲۸7 ،۲۸6 ،۲۸۵ ،۲۸4 ،۲۸۳ ،۲۸۲ ،۲۸۱
 ،۳۰۲ ،۳۰۱ ،۳۰۰ ،۲۹۹ ،۲۹۸ ،۲۹7 ،۲۹6 ،۲۹۵ ،۲۹4 ،۲۹۳ ،۲۹۲
 ،۳۱۹ ،۳۱۸ ،۳۱7 ،۳۱6 ،۳۱4 ،۳۱۳ ،۳۱۰ ،۳۰۸ ،۳۰7 ،۳۰6 ،۳۰۳
 ،۳۳۰ ،۳۲۹ ،۳۲۸ ،۳۲7 ،۳۲6 ،۳۲۵ ،۳۲4 ،۳۲۳ ،۳۲۲ ،۳۲۱ ،۳۲۰

 ،۳4۲ ،۳4۱ ،۳4۰ ،۳۳۹ ،۳۳۸ ،۳۳6 ،۳۳۵ ،۳۳4 ،۳۳۳ ،۳۳۲ ،۳۳۱
 ،۳۵4 ،۳۵۳ ،۳۵۲ ،۳۵۱ ،۳۵۰ ،۳4۹ ،۳4۸ ،۳47 ،۳4۵ ،۳44 ،۳4۳
 ،۳6۵ ،۳64 ،۳6۳ ،۳6۲ ،۳6۱ ،۳6۰ ،۳۵۹ ،۳۵۸ ،۳۵7 ،۳۵6 ،۳۵۵

۳7۰ ،۳6۹ ،۳6۸ ،۳66
تربيت معلم ۹، ۱۳، ۱۸، 44، ۵۱،  دانشجویان مراكز 

۳6۹ ،۱4۰
كارشناس ۲۰7، ۱۳، 44، ۱4۰

 مدیر 4، ۹، ۳4، ۱۰6، ۱۲۳، ۲۱۰، ۲64، ۳۰۹، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۵، ۳46
مربى بهداشت ۱۹
مشاور ۱۸، ۵۱، ۳6۹

معلم 4، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱7، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲4، ۲7، ۲۸، ۳۱، ۳۳، 
 ،۹4 ،۸۰ ،7۹ ،7۸ ،7۲ ،6۹ ،6۸ ،67 ،66 ،64 ،۵۱ ،47 ،44 ،۳4
 ،۱46 ،۱4۱ ،۱4۰ ،۱۳۸ ،۱۳4 ،۱۲۳ ،۱۰6 ،۹۹ ،۹۸ ،۹6 ،۹۵
 ،۱۹۳ ،۱۹۲ ،۱۹۱ ،۱۸۹ ،۱۸۸ ،۱6۵ ،۱64 ،۱۵۵ ،۱۵۰ ،۱47
 ،۲۱۹ ،۲۱۰ ،۲۰۸ ،۲۰7 ،۲۰۵ ،۲۰4 ،۲۰۳ ،۲۰۰ ،۱۹۹ ،۱۹4
 ،۲6۹ ،۲6۸ ،۲64 ،۲۵۳ ،۲4۸ ،۲4۳ ،۲4۰ ،۲۳6 ،۲۲۸ ،۲۲۵
 ،۳۱۱ ،۳۰۹ ،۳۰۸ ،۳۰۵ ،۳۰4 ،۳۰۰ ،۲۹۹ ،۲۹6 ،۲۸۹ ،۲۸۱
 ،۳6۰ ،۳۵۸ ،۳۵6 ،۳46 ،۳4۳ ،۳۳7 ،۳۳۳ ،۳۳۲ ،۳۱۵ ،۳۱۲

۳6۹ ،۳6۸ ،۳67
والدین 4، ۱7، ۱۸، ۱۹، ۲7، ۳4، ۵۱، 64، 66، 67، 6۸، 6۹، 
 ،۲۰4 ،۲۰۰ ،۱۹۹ ،۱۹۲ ،۱۸۸ ،۱47 ،۱4۱ ،۱۲۳ ،۱۱۸ ،7۹ ،7۲
 ،۳6۸ ،۳۵6 ،۳46 ،۳۳7 ،۳۰۸ ،۲64 ،۲4۳ ،۲۲۸ ،۲۱۹ ،۲۰7

۳6۹
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ناشران
آبشن

۳۳۱ ،۳۳۰ ،۹۳ ،۸6
آتي نگر

۱6
آرمان رشد

۲۰۳
آزادمهر

۱4۰
آموزش هاي بنيادي

۸۰
آميس

۳۰۰
آیدین

۲4۸
ابوعطا

۲۲۱ ،۳۱ ،۱۸
احرار

۳۵7
اخوان

۲7۸
ارسباران
۲۱۰ ،۱۹4

افق
 ،۳۳۵  ،۳۳4  ،۳۳۳  ،۳۳۲  ،۲۰۵  ،۲۳  ،۲۲  ،۲۱

۳6۵ ،۳۵۸
امرود

۲۹6 ،7۲
اميد مهر

۱۰۱
انجمن اوليا و مربيان

۱۲۳
اندیشه معاصر

64

ایران بان
۳6۰ ،44

بافرزندان
4۳

براق
۱۳۲ ،۱۲۹ ،7۵

برترین اندیشه
۳۳7
برف

۸۲
بصائر

۳6۹
بوي جوي موليان

۲۳6
بهشتيان

۳6۸
به نشر

 ،۱۵۱ ،۱4۹ ،۱4۸ ،۱۳4 ،46 ،4۰ ،۳۸ ،۳7 ،۳6
 ،۲77 ،۲7۳ ،۲7۲ ،۲7۱ ،۲47 ،۲۳۱ ،۲۲۳ ،۲۲۲

۳۵6 ،۳۰7 ،۳۰6
بين المللي گاج

۱۲۸
پارس ا یليا

۲۱4
پدیده دانش

۲۳۰
مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه 

فرهنگي
۱47

پيام آزادي
۱۰4

پيام محراب
۲۳۵

پيدایش
 ،۱74 ،۱6۰ ،۱۵۹ ،۱۳۱ ،۱۰۳ ،۹7 ،۸۸ ،6۵ ،6۲
 ،۳۱4 ،۲۹۸ ،۲۹۵ ،۲۹4 ،۲6۲ ،۲۵۰ ،۲۳4 ،۲۱۳

۳6۱ ،۳4۲ ،۳۳۹
پيشگامان پژوهش مدار

۱۹۹
تخت جمشيد

۹۸ 
ترآوا
۱46

تيزهوشان برتر
۳۲۰ ،۱۱۱

تيك
۲۰4

تيمورزاده
 ،۲۸۸  ،۲۸7  ،۲۰۹  ،۱66  ،۱۲۲  ،7۳  ،۵۹  ،۳۲

۳۲6 ،۳۱۳
ثامن الحجج

۱۳
جامعۀ القرآن الکریم

۱۳۲ ،۱۲۹ ،7۵
جمال

۳۱۸ ،۲6۸ ،۱۳۵ ،۱۱۹
چاف
۱۰۰

چکه
۳۳۸ ،۲۸4 ،۱۹7 ،۱7۳ 

خيام آزمون
۱۱۱ 

دانش زنجان
۳۳

دانش نگار
۲۲۵



213ویژه ي پایه ي سوم ابتدایی

دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد
۳4۸ ،۲۸۰

دفتر پژوهش هاي فرهنگي
۲۵6
ذكر

۳47 ،۳۲7 ،۲67 ،۸۵ ،6۳ ،4۵ ،۱۰
رسش

۹6 ،۹۵ ،7۸
رواق دانش

۲۸
روان
۱۰6

سازوكار
۱77

سرمشق
۱۳۹

سرو یاسين
۲66 ،۵4
سمت

۳۰۵ ،۳۰4
سنبله

۲74
سوره مهر

۱۹۵ ،۵6
شایان نمودار

۱۹
شباهنگ

۲۲۸
شركت انتشارات فني ایران

 ،۱۵6 ،۱۱۸ ،۱۱7 ،۹۱ ،۹۰ ،۸۹ ،۵۵ ،۵۰ ،4۹ ،۳۰ ،۱
 ،۲7۵ ،۲۵۹ ،۲۳۲ ،۲۲4 ،۲۱۲ ،۲۰۲ ،۱7۲ ،۱6۱
۳۵۹ ،۳۵۱ ،۳4۹ ،۳۳6 ،۳۲4 ،۳۱۹ ،۳۰۸ ،۳۰۲ 

شركت توسعه صنعت اوراق بهادار
۲۱۹

شهر قلم
۳۳۸ ،۲۸4 ،۱۹7 ،۱7۳

شهرتاش
۲۵۳ ،۲۰7 ،۱۲۱

شهيد حسين فهميده
۳6۹ ،۳۵۲

صيانت
۲۰۰ ،۱۵

ضریح آفتاب
۲4

طبيب
 ،۲۸۸  ،۲۸7  ،۲۰۹  ،۱66  ،۱۲۲  ،7۳  ،۵۹  ،۳۲

۳۲6 ،۳۱۳

طالیي
۲۵7

طليعه سبز
۳۰۹
عابد

۳46 ،۳۱۲ ،۱۸۹
عباس نجات تيموري

۳6۲

عروج اندیشه
 ،۱۲۰ ،۱۰۲ ،۸4 ،۸۱ ،7۰ ،6۱ ،6۰ ،۵۲ ،۲۵
 ،۲۰6 ،۱۹6 ،۱۸7 ،۱۸۵ ،۱7۸ ،۱۵۸ ،۱۵4 ،۱4۲
 ،۲۹۳ ،۲۸۵ ،۲۵۱ ،۲4۹ ،۲44 ،۲4۱ ،۲۳۳ ،۲۱۱

۳۵۵ ،۳۲۵ ،۳۲۳ ،۳۲۲ ،۳۱7 ،۳۱۰
علوم پارسي

۳۲۰
علي همتيان

۲۲۰
غالمرضا نصر اصفهاني

۱۹۰
فاتح خيبر

4
فاطمي

۱6۵ ،۱64
فرزین

7۱
قاطع البرهان

۳4
قدیاني

۳7۰ ،۳67 ،۳66 ،۲6۵ ،۱۹۱ ،۱۸6 ،4۸
قشقایي
۲6۹ ،۹۸

قطره
7۹

كالج برتر
۳۱۱

كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان
۱44 ،۸7 ،4۱ ،۲۰

كياراد
۳6۹ ،۵۱

گویش نو
۲4۰ ،۱۲

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني )س(
۲6۰ ،۱۸۲ ،۱۱

مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین
۳۲۸ ،۲4۳ ،۱7۰ ،۱4۵ ،۱۳۸ ،۱۲۵ ،۹۹

ما و شما

۱۱4 ،۳۵
مبتکران

۲۱۸ ،۲۱7 ،۲۱۵
مبنا
47

محراب قلم
 ،۱۱۲ ،۱۰۹ ،۱۰۸ ،۱۰7 ،۵۸ ،۵۳ ،۲6 ،۵ ،۳
 ،۱۵7 ،۱۵۵ ،۱۵۳ ،۱۵۰ ،۱۳6 ،۱۳۰ ،۱۱6 ،۱۱۳
 ،۲6۱ ،۲۵۸ ،۲4۵ ،۲۳۸ ،۱۸۰ ،۱7۹ ،۱76 ،۱6۹

۳4۵ ،۳۰۱ ،۲۹۲ ،۲۹۰ ،۲۸6
مدرسه

 ،۲۵۵  ،۱۹۸  ،۱۵۲  ،۱4۳  ،۱4۱  ،۹۲  ،4۲  ،۲۹
۳4۳ ،۳۰۳ ،۲۹۱ ،۲۸۹ ،۲۸۳ ،۲۸۲ ،۲7۰

مرسل
۲۹7 ،۱۲4

منادي تربيت
 ،۲۸۱  ،۲7۹  ،۲64  ،۲۱6  ،۱۳۳  ،۱۲7  ،۹4  ،۹

۳۵۰ ،۳4۰ ،۲۹۹
موزون

 ،۱۸۳ ،۱7۱ ،۱6۸ ،۱6۳ ،۱6۲ ،۱۳7 ،76 ،74
 ،۲76 ،۲۵4 ،۲۵۲ ،۲4۲ ،۲۳7 ،۲۲۹ ،۲۲7 ،۲۰۱

۳۵4 ،۳۵۳ ،۳۲۱ ،۳۱6
موسسه چاپ و نشر عروج

۲6۰ ،۱۸۲ ،۱۱
مهاجر

۳64 ،۳6۳ ،۳4۱ ،۱۹۲ ،۱۸۱
نحل

۲6۳ ،۲46 ،۲۲6 ،۱۲6 ،۵7 ،۲
نسل نو اندیش

۱7۵ ،۱۱۵ ،۸ ،7 ،6 ،۱۸4
نگاه امروز

۱7
نواي مدرسه

۳44 ،۲۳۹ ،۱67 ،۱۱۰ ،۱۰۵ ،77 ،۳۹
نوشته

۲۰۸ ،۱۸۸ ،۸۳ ،۲7
وراي دانش

۱۹۳
ویرایش

۳۱۵
همشهري

6۹ ،6۸ ،67 ،66
هنر آبي

۱4
یانار
۲4۸
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کلمات کلیدي
آب و هوا ۲، 77، ۱۵۱

آب و هواي کوهستان ۲۹۰
آبشش ۲۹

آتش نشان ۳
آثار ادبي ۲۹6

آثار عملي و فني ۳46
آداب معاشرت 4، ۵، ۲7

آداب و رسوم ايراني ۲47
آزر بت تراش ۲۱

آزمايش 6، 7، ۸، 4۸، ۱44
آزمايش هاي علمي ۳۹، ۱۰۵، ۳44

آزمون و تمرين ۲، ۱4۱
آزمون هوش ۳۲۰

آسیب شناسي ۹
آشنايي با اعداد ۲۲۵

آشنايي با حیوانات ايران ۱۲۸
آلمان ۲4

آلودگي محیط زيست ۱۳7
آلودگي ۳۰۸، ۳۵۹

آمادگي جسماني ۲۱۱
آموختن فعال ۲64

آموختن ۸۰، ۱47، ۳۰4
آموزش ابتدايي ۲۵۵

آموزش احکام ديني ۲۳۰
آموزش اعداد ۳۰۲
آموزش اقتصاد ۵۰

آموزش انديشه ورزي ۱۲
آموزش با شعر ۳۵، ۱۱۱، ۱۱4

آموزش بهداشت ۱4۳
آموزش تاريخ 66، ۳۰۳

 آموزش تربیت بدني ۳۰۰
آموزش جدول ضرب ۱4

آموزش جغرافیا ۱6۱، ۲6۱، ۲۸6، ۲۹7
آموزش خالقیت 7۲، 7۸

آموزش خوش نويسي ۱۹۱
آموزش دختران ۲7۰

آموزش ديني ۱۱، 4۲، ۱۳4، ۱۳۵، ۲7۳، 
۳۵۵ ،۳۲7

آموزش رايانه )کامپیوتر( ۱6
آموزش روش تحقیق ۱۲۳

آموزش رياضي ۱، ۳۳، ۱۳۹، ۲۰4، 67
آموزش زبان انگلیسي 6۱
آموزش زبان فارسي 7۰

آموزش شطرنج 7۱، ۲۲۸
آموزش شمارش ۲۲۵

آموزش ضرب المثل ۱۵
آموزش عشايري ۲6۹

آموزش علوم تجربي ۱، 6، ۸، ۲6، ۳6، ۳7، 
 ،۱۰۹ ،۱۰۸ ،۱۰7 ،6۹ ،۵۸ ،۵7 ،4۰ ،۳۸
 ،۱۳۲ ،۱۳۰ ،۱۲۹ ،۱۲7 ،۱۲6 ،۱۲4 ،۱۱۲
 ،۱7۹ ،۱7۸ ،۱76 ،۱6۹ ،۱۵7 ،۱4۹ ،۱4۸
 ،۲6۵ ،۲6۳ ،۲4۵ ،۲۳۸ ،۲۲6 ،۲۲۳ ،۱۹7

 ،۱۱۳ ،4۹ ،۲۲۲ ،۳۳۸ ،۳۰۱ ،۲۹۲ ،۲۹۱
۳۱۹ ،۲46

آموزش علوم ۱۰، ۱۹، ۲۹، ۳۲، 4۵، 4۸، 
 ،۱۵۲ ،۱44 ،۱۲۲ ،۱۱6 ،۱۰۰ ،۹۵ ،7۳ ،6۳
 ،۲۸۲ ،۲74 ،۲۳4 ،۲۱۳ ،۲۱۱ ،۱۸۰ ،۱77

۳۵۲ ،۳4۲ ،۳۱4 ،۲۹۵
آموزش فلسفه براي کودکان ۲۰، ۲۵۳

آموزش فني کودکان ۲۰۹
آموزش قرآن ۵۲، ۸۳، ۲6۸

آموزش قصه نويسي ۲۸۹
آموزش کار با ورد ۲۸۰، ۳4۸

آموزش کودکان روستايي ۲۳6
آموزش کودکان ۲۵، 4۱، 6۱، 7۹، ۹۸، ۹۹، 
 ،۱۸4 ،۱۸۱ ،۱۵۸ ،۱۵۵ ،۱4۰ ،۱۱۸ ،۱۰۲
 ،۲4۳ ،۲۳۳ ،۲۱۹ ،۲۱۵ ،۲۰6 ،۱۹۲ ،۱۸۵
 ،۳6۳ ،۳6۰ ،۳4۱ ،۳۲۳ ،۳۱۸ ،۳۱۰ ،۲۸۵

۳6۹ ،۳64
آموزش مذهبي ۲7۱، ۲۸۳

آموزش معلمان ۳۰۵
آموزش موسیقي ۵6

آموزش مهارت هاي زندگي ۲۵، ۲7، ۳۰، 
 ،۸4 ،۸۱ ،76 ،74 ،64 ،۵۵ ،4۹ ،4۳ ،۳۵
 ،۱۲۱ ،۱۲۰ ،۱۱۸ ،۱۱۵ ،۱۱۱ ،۹۹ ،۹۱ ،۸۹
 ،۱6۲ ،۱۵6 ،۱4۵ ،۱4۲ ،۱۳۸ ،۱۳7 ،۱۲۵
 ،۱۹6 ،۱۹۰ ،۱۸۳ ،۱7۱ ،۱7۰ ،۱6۸ ،۱6۳
 ،۲۲7 ،۲۲4 ،۲۱۹ ،۲۱۲ ،۲۱۱ ،۲۰6 ،۲۰۱
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 ،۲۵۱ ،۲4۹ ،۲44 ،۲4۳ ،۲4۲ ،۲۳۲ ،۲۲۹
 ،۳۰۸ ،۲۸۵ ،۲۸4 ،۲76 ،۲66 ،۲۵4 ،۲۵۲
 ،۳۲۸ ،۳۲۵ ،۳۲4 ،۳۲۱ ،۳۱7 ،۳۱6 ،۳۱۳

۳67 ،۳6۲ ،۳۵۹ ،۳۵4 ،۳۵۳ ،۳4۹
آموزش نويسندگي ۲7۸

آموزش و تمرين 64
هنر ۱7، ۸7، ۱۰4، ۱۳۱، ۱۵۹،  آموزش 
 ،۲۸۱ ،۲7۹ ،۲77 ،۲۱6 ،۲۰7 ،۱۹۵ ،۱6۰

۳4۳ ،۳4۰ ،۳۲۹ ،۲۹۹ ،۲۸۹
آموزش وپرورش ايران ۱۸۹، ۳۱۵
آموزش وپرورش ۱۰6، ۲۱۰، ۳۰۹

آينده نگري ۳۱۵
ابراهیم)ع( ۲۱، ۲۳

ابرهه ۲67
ابزار و وسايل ۲۰۹

ابزارهاي ستاره شناسي ۲۱4
اتحاد ۱۲۱، ۱4۵، ۳۲۲

اجتماعي شدن ۳۵
اجداد ۱66

احاديت ۳۵7
احترام به حقوق ديگران ۲۵۹

احترام ۲۵
اختراعات ۲6
اختالف ۳۲۱

اختالل نارساخواني ۱۸۸
اختالالت يادگیري 47، ۱۸۸

اخالق ۲7، ۲6۸، ۳۱۸
ادب ۲7، ۳۰

ادبیات فارسي ۲۵۸
کودکان 74، 76، ۸6، ۹۳، ۱۰7،  ادبیات 
 ،۱۹7 ،۱۸6 ،۱۸۰ ،۱6۸ ،۱6۲ ،۱۵۰ ،۱۱۵
 ،۳۱6 ،۲۵4 ،۲۵۲ ،۲۳۱ ،۲۲۹ ،۲۲7 ،۲۰۱

۳۵4 ،۳۲۱
ادراک زيبايي شناسي ۹4

ارتباط اجتماعي ۳۵۰
ارتباط با ديگران ۲۸4
ارتباط تصويري ۲۱6

ارتباط چشمي 64
ارزش غذايي ۲۱۳، ۲۵۰
ارزش يابي تحصیلي ۱۸۹

ارزش يابي توصیفي ۲۸، ۱4۱
اريگامي ۱۰4

اسباب کشي ۲۰۱
استانداردهاي آموزش 6۹

استفاده از اشیا ۳4۱، ۳6۳
استنباط ۱46

اسماعیل ۲۰۵
اشکال ماده ۱۰۵

اشیا ۳۲
اصالحات آموزشي ۱۸۹

اصول علم تاريخ 66
اصول يادگیري ۱۳، ۳6۰

اطالعات عمومي ۱۲۸، ۱۵4، ۲۵6، ۲۵7
اعتماد به نفس ۳۲۸، ۳4۹

اعضاي بدن ۵۸
افزايش دقت و تمرکز ۲۱7

افزايش هوش و خالقیت ۳6۸
افزايش هوش ۵۱

افسانه 7۲
افکار کودکان ۲۸7

اقتصاد ۱۹۰
اقوام ايراني ۳۰6، ۳۰7

امام خمیني ۱۱، ۱۸۲، ۲6۰
امام رضا)ع( ۳۵۵

امانت داري ۵4
امثال و حکم ۱۸7

امواج صوتي 6۳
امواج نامرئي ۲46

انتقال بیماري ۳۳۸
اندام هاي بدن ۱۰

اندوه ۲۵۱
انديشه و تفکر خالق 7۸
انديشه و تفکر ۱۲، ۲66

انرژي آبي ۳6
انرژي الکتريکي ۲۳۲

انرژي باد ۳7
انرژي خورشیدي ۳۸

انرژي موج ۳6
انرژي هسته اي 4۰

انرژي ۳۸، ۳۹، ۲۲۲، ۲۲۳، ۳47
انشانويسي ۲7۸

انضباط ۳۱۰
انگلستان ۲4

انگیزش در آموزش وپرورش ۲4۸
انگیزش در کودکان ۸۰

انگیزه ۹۵
انواع بو 6۲

انواع گوشت ۲۹۵

انواع ورزش ۲۱۱
اهمیت مارها ۱۲4

ايجاد موج ۲۸6
ايده ي خالق 44

ايستگاه  آتش نشاني ۳
ايمني ۳۱۳
اينترنت ۱6
بابابرفي 46

باد ۲
بارداري ۳4۵

بازنويسي شعر ۳۳۰، ۳۳۱
بازنويسي کلیله و دمنه ۹۳

بازنويسي هزار و يک شب ۳66
بازنويسي 6۰، ۱۸7، ۲4۱

بازي آموزشي ۵۱، ۲۳7، ۲4۰، ۳۵6، ۳6۸
بازي و تمرين 44

بازي و سرگرمي 7۹، ۲۲۸
بازي و فعالیت ۳۵6

بازي ۳۵6، ۳6۹
بازيافت زباله ۱7۲

بازيافت 4۹، ۵۰، ۱۱7، ۲۰۲، ۲۱۲، ۲۲4، 
۳6۳ ،۳۵۹ ،۳۲4 ،۳۱۹ ،۲۵۹

بازي هاي محلي ۳۰۰
بانک کلمه ۸۸
ببخشید ۱۹6

بچه دار شدن 76
بدن انسان 4۸، ۵7، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۵۱، ۲۵7

برانگیختن خالقیت 44
برف ۲6۲، ۲۹۱، ۳6۲

برنامه ريزي آموزشي ۳۰۵
برنامه ريزي درسي ۳۰۵

برنامه ريزي ۹۹، ۳۳7
برنامه هاي بهبود آموزش ۳4

برنامه ي نقاشي ۲۸۰، ۳4۸
برودي ۹4

بز ۱۳۰
بندپايان ۱4۸
بوقلمون ۱۳۰

بهار ۲6۲، ۲۸۲
بهداشت پوست ۸4

بهداشت دهان و دندان ۱۹، ۱7۸
بهداشت ۱4۲، ۲4۹

به کارگیري فرمان ها 6۵
بیان فکر و احساس ۲۰۸
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بیماري ۱6۹
بیني انسان 6۲

پاداش هاي قرآني ۲6۸
پازل ۱۲۸

پاک نگه داشتن زمین ۲۰۲
پاکستان ۲4

پايان نامه ۲۰۳
پايگاه اطالعات ۱74

پايیز ۲6۲، ۲۸۲
پديده ي گل خانه اي ۱6۱

پرحرفي ۲۲۱
پردازش مفاهیم ۱۲

پرستاري 7۳
پرسش و پاسخ ۲، ۵7، ۱۲6، ۱۵۲، ۱۵۳، 

۲46 ،۲۲6 ،۱6۵ ،۱64
پرسش واگرا ۲۹6

پرندگان ۵۳
پروانه ۱۲6

پروتئین ۲۳4، ۲۹۵
پرورش تفکر خالق ۲۲۸

پرورش تفکر ۱7، ۱46
 ،7۹  ،7۱  ،44  ،۱۳  ،۹ خالقیت  پرورش 
 ،۲7۹ ،۲۱۵ ،۱۹۳ ،۱۹۲ ،۱4۱ ،۱4۰ ،۱۳۸

۳64 ،۳6۳ ،۳۲4
پرورش مهارت هاي ذهني ۲۱۸
پرورش مهارت هاي فکري ۳۲۰

پرورش ۳۵6
پروين اعتصامي ۸6، ۳۳۰، ۳۳۱

پريدن ۲6۵
پس انداز ۱۹۰، ۲۱۹

پستان داران دريا ۱76
پشتکار ۱۵۸

پلیس ۸۲
پنیر ۲۳4

پوست بدن انسان ۲۹۸
پول ۱۹۰

پیشداوري 74
پیشرفت تحصیلي 47

پیشگیري ۳۱۳
تا کردن کاغذ ۱۰4
تابستان ۲6۲، ۲۸۲

تاريخ ايران ۲6۰
تاريخ خانوادگي ۱66

تاريخ علم ۲6

تاريخ معاصر ايران ۲۵۵
تاريخ ۲۵7، ۲7۵

تاريخچه ي بازي هاي المپیک ۱۵۵
تايپ با رايانه ۸۸

تبخیر 77
تبعید ۱۸۲

تثبیت يادگیري 7۱
تحقیق ۱۹۸، ۲۰۳

تحول ۳۱
تخريب طبیعت ۱6۱

تدريس اثربخش ۲6۹
تدوين اثربخش ۲4۸
تربیت پژوهشگر ۱۲۳

تربیت ديني ۵۲، ۲67، ۲۹۳، ۳۲۲
تربیت زيبايي شناسي ۹4

تربیت کودکان ۹۱
تربیت معلم در ايران ۲4

ترس از شبح ۲۲7
ترکیب رنگ ۳4۰

تصاوير متحرک ۳6۱
تصوير ۹7

تصويرنگار ۱۰۳
تطابق حرف و صدا ۱۸۸
تعارضات سازماني ۳۱۱

تعلیم و تربیت ديني ۲۳۵
تعلیم و تربیت ۹

تعلیمات اجتماعي ۱۸4، ۱۸۵، ۲۳۳، ۲۳7، 
۳۲۳ ،۳۱۰ ،۳۰۲
تغذيه ۱۲۹، ۳۳۹

تغییر رفتار ۹۸، ۱۹۹
تغییر فرهنگ مدرسه ۳۱۲

تغییرات آب و هوا ۲6۱
تغییرات بدن ۵۸

تغییرات طبیعت ۲6۲
تفاوت هاي فردي ۱۹4
تفکر خالق ۲۰، ۱4۰

تفکر در تعلیم و تربیت ۱۳
تفکر فلسفي ۲۰، ۲۵۳

تفکر ۹6، ۱۹۳
تقويت هوش ۸۵

تکريم ۲۵
تمثیل 7۲

تمرکز ۳6۸
تمرين و آزمون ۲۸۰

تمرين ۱۳۹
تمساح ۱6۵

تناقض اخالقي ۳۱۲
توان داستان پردازي ۲۱6
توانايي درک و فهم ۳67

توانايي هاي ذهني 47
توانايي هاي شناختي ۳۳7

توربین هاي بادي ۳7
تولد ائمه ۲۳۵

تولد محمد)ص( ۲۳۵
تولد نوزاد ۹۱

تولید برق 4۰، ۲۳۲
تولید زباله ۲۲4

تولید صدا ۲۹4، ۳6۱
تولیدمثل گیاهان ۹۲

تولیدمثل 7۵، ۱۲۹
تهیه ي جدول ۱۰۳

جامعه شناسي تربیتي ۱۰6
جانوران دريايي ۲۸6
جانوران قطبي ۱۰۹
جانوران ۱۰7، ۲۵7
جّبار باغچه بان 46
جدول سودوکو ۸۳

جلب توجه دانش آموزان ۲4۸
جمع آوري اطالعات ۳46

جنبه هاي اخالقي 4
جنگ ۲۳7

جنگل ۱۰۸، ۱۱۳
جنگل ها ۱۱۲

جنگل داري ۳۳6
جنین انسان ۳4۵

جهان آفرينش ۱۲7
چاشني ها ۳۱4

چراگاه ۱۰۸
چرخ ۳۰۱

چسبندگي ۱44
چشم 4۵

چشم ها ۱۲۰، ۳4۲
چشمه ي زمزم ۲۰۵

چگونه ياد نگیريم ۲64
چهارده معصوم ۲7۱، ۳۱۸

حافظه ۹6
حج 4۲

حرام ۲۳۰
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حرف زدن ۳۵۰
حرکت حشرات ۱۲۲
حرکت حیوانات ۱۲۲

حرکت ۳47
حس بويايي 6۲

حس بینايي 4۵، ۳4۲
حس چشايي ۳۱4
حس شنوايي 6۳
حس المسه ۲۹۸

حسادت ۱۲۵
حس هاي پنج گانه ۱۰

حشرات 4۸، ۱۲6، ۱4۸
حضرت ابراهیم)ع( ۲۲، ۲۰۵

حضرت داود)ع( ۲۹۳
حضرت فاطمه)س( 4۲

حضرت محمد)ص( ۳۰۳
حضرت موسي)ع( ۳۳4
حضرت يونس)ع( ۳6۵

حفظ سالمتي ۱6۳، ۲۱۳
حفظ طبیعت ۳۵۲

 ،۱6۱  ،۱۱7  ،۱۰۰ زيست  محیط   حفظ 
 ،4۹ ،۳۲4 ،۳۱۹ ،۳۰۸ ،۲74 ،۲۱۲ ،۱7۲

۳۳6 ،۲۹۹
حل مسئله ۳۳، ۱۲۸، ۲۰4، ۳۱7

حمل  و نقل ۲۵6، ۳۰۱
حوادث خانگي ۳۱۳
حواس حیوانات ۱۱۰

حیات وحش ۱۳۲
حیوانات اهلي ۱۲۹

حیوانات جنگلي ۱۵4
حیوانات دريايي ۱7۵

حیوانات کوهستان ۲۹۰
حیوانات مزرعه ۱۳۰

حیوانات ۱۱۲، ۱۵۱، ۱77
خانواده ۳۲۳

خانه و محل زندگي جانوران ۱۵۰
خجالت کودکان 64

خدا ۱۳4
خداشناسي 4۱، ۱۱۹، ۱۳۵

خرس ها ۹۰
خشم ۹۰

خشونت ۱7۳
خط تحريري ۱۹۱، ۲۲۰

خط نستعلیق ۱۹۱

خالقیت خرد 7۸
خالقیت در کودکان ۸۰

خالقیت ۱۸۱، ۳4۱، ۳۵6
خنديدن ۳۵۰

خواب ۱4۲، ۱7۹
خواص ماده ۱۰۵

خواندن ۱46
خوب ديدن ۳۵6
خودآزمايي ۱۸۰

خودرو ۳۰۱
خودنمايي ۲۲۱

خورشید ۱۱6، ۲6۳
خوش شانسي ۵۵

خوش قولي ۵4
خوش نويسي ۲۲۰

داستان آموزشي ۱، ۳۰، ۳۵، 4۳، ۵۰، ۵۵، 
 ،۱۱۹ ،۱۱4 ،۹۳ ،۹۲ ،۹۱ ،۸۹ ،76 ،74 ،7۲
 ،۱46 ،۱4۵ ،۱4۳ ،۱۳7 ،۱۲۵ ،۱۲4 ،۱۲۱
 ،۱7۱ ،۱7۰ ،۱6۸ ،۱6۳ ،۱6۲ ،۱۵6 ،۱47
 ،۲۳۲ ،۲۲۹ ،۲۱۲ ،۲۰۱ ،۱۸6 ،۱۸۳ ،۱7۲
 ،۲۵4 ،۲۵۳ ،۲۵۲ ،۲۵۱ ،۲47 ،۲4۲ ،۲۳۵
 ،۳۱۹ ،۳۱6 ،۳۰۲ ،۲۹7 ،۲۹6 ،۲76 ،۲7۰
 ،۳4۹ ،۳۳۱ ،۳۳۰ ،۳۲۸ ،۳۲۵ ،۳۲۱ ،۳۱۹

۳6۲ ،۳۵۹ ،۳۵7 ،۳۵4 ،۳۵۳
داستان آموزنده ۸6، ۲۲۱، ۲۲7

داستان پهلوانان ۲۳۱
داستان تاريخي ۱۱
داستان درخت ۳۵۲

داستان ديني ۲7۱، ۲۸۳، ۳۱۸
داستان علمي ۲۹۱

قرآني ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۰۵، ۲67،  داستان 
۳6۵ ،۳۳۵ ،۳۳4 ،۳۳۳ ،۳۳۲ ،۳۲۲ ،۲۹۳

داستان کوتاه ۲7۳
داستان کودکان ۱۳6

داستان مثنوي معنوي ۲4۱
داستان 7۰، ۹۰، ۱۱۵، ۱۹7، ۲7۵، ۳۵۱

دانش اندوزي ۱۹۸
دانه ۱67

دايرة المعارف گیاهان ۱۵4
دايرة المعارف ورزش ۱۵۵

دايرة المعارف ۳، ۵، ۲6، ۱۰7، ۱۰۹، ۱۱۲، 
 ،۱۵۳ ،۱۵۲ ،۱۵۱ ،۱۵۰ ،۱۳6 ،۱۲7 ،۱۱۳

۲۹۲ ،۲4۵ ،۲۳۸ ،۱۸۰ ،۱۵7
دايناسور ۱۵6

دختران حضرت شعیب)ع( ۳۳4
درامد ۱۹۰

درخت نوراني ۳۳۲
درختان کوهستان ۲۹۰

درد ۱6۹
درک تصويري ۲۱6

درک زيبايي ۲۰6
درمان ۱6۹

دروغ گويي ۱7۰، ۱7۱
دريانوردي ۲۸6

دستگاه تنفس زيرآب ۲۹
دستگاه هاي بدن ۵۸

دعا ۱۳4
دقت و تمرکز ۸۵، ۲۱۵

دلفین ها ۱7۵، ۱76
دندان پزشکي ۱۹، ۱۹7

دنیاي خیالي ۱۸۱
دنیاي وحش ۵۳

دوچرخه ۳۰۱
دوران کودکي ۲۸7

دوره ي ابتدايي ۳۰، ۲۲۰، ۳۰۳، ۱۱۳
دوست يابي ۱۸۵، ۳۲۸

دويدن ۲6۵
دهخدا ۱۸7

ذخیره کردن اطالعات ۳6۱
ذخیره و طبقه بندي اطالعات ۱74

راست گويي ۱7۰
راه و رسم زندگي ۹۸، ۱۰۲، ۱۵۸

راهبردهاي فراشناختي ۲۸
راهکارها 6۸

آموزشیي 4، ۱6، ۲۰، ۳۳، 67،  راهنماي 
 ،۲۸۰ ،۲۲۵ ،۲۲۰ ،۲۰4 ،۱۹۸ ،۱۹4 ،6۹

۳۵6 ،۳4۸ ،۳۲7 ،۳۰4 ،۲۸۲
رايانه ۲46

رسم نقشه ۲۹7
رشد تفکر ۱47

رشد ذهني کودکان ۲۸۹
رشد ذهني ۱۱4، ۳6۸
رشد شخصیت ۲۸، 6۸

رشد شناختي ۲۰۰
رشد کودکان پیش دبستاني ۲۰۰

رعايت قوانین ۵
رفتار با غريبه ها ۱۸۳
رفتار در مدرسه ۳۱۰
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رفتار درماني ۹۸
رفتار مناسب ۱6۸

رفتا هاي خوب ۱۹6
رنگ آمیزي سفال ۳4۰

 ،۳۰7  ،۳۰6  ،۲۱۸  ،۱۵  ،۱4 رنگ آمیزي 
۳7۰

رنگ ها 6
رنگین کمان ۲

روابط اجتماعي ۱۸۵، ۲۸۸
روابط با ديگران ۱۸، ۱7۳
روان شناسي تربیتي ۳۰4

روان شناسي رشد ۱۹۹
روان شناسي کودک و نوجوان ۱۹۹

روان شناسي کودک ۲۰۸
روان شناسي ۳۱، ۳4، ۸۰، ۲۰۰

روباه ۱۳۳
روحیه ي ورزشکاري ۵۹

روش اکتشافي ۲۸۲
روش تدريس ۱۳

روش شناسي ۲۰۳، ۲۰4
روش هاي تدريس ۳۳

روش هاي فعال يادگیري ۲۸
روم باستان ۱۵۱

روند تکاملي نقاشي ۲۰۸
رويکرد دريافت هنري ۹4
رويکردهاي يادگیري ۲4۰

ريشه ۱67
زباله ۱۱7، ۲۳۹

زبان ايما و اشاره ۳۲6
زبان بدن 64

زبان قرآني ۵۲
زبان ۳۱4

زبان آموزي ۱۵، 46، 47، 6۰، ۱۱۹، ۱۳۹، ۱۸6، 
۳66 ،۳۵۸ ،۲7۸ ،۲۵۸ ،۲47 ،۲4۱ ،۲۳۱ ،۱۸7

زبري و نرمي ۲۹۸
زرافه ۱64

زمستان ۲6۲، ۲۸۲
زنبورعسل ۱۲6

زنجیره ي غذايي ۱67
زندگي پرندگان 7۵

زندگي جانوران ۱۰7، ۱64
زندگي حشرات ۱۲7

زندگي حیوانات وحشي ۱۳۲
 ،۱4۹  ،۱۰۹  ،۱۰۸  ،۵۳ حیوانات  زندگي 

۲6۵ ،۱7۵
زندگي خرس ها ۱۳6
زندگي خزندگان ۱6۵

زندگي دايناسورها ۱۵7
زندگي شهري ۲۳۳

زندگي موجودات ۲6۱
زندگي ۲۹۲

زندگي نامه ۱۱، 4۲، 46، ۱۸۲، ۲۵۵، ۲6۰، 
۳۰۳

زيبانويسي ۱۹۱
زيبايي ۲۰7

زيست شناسي ۱۳6، ۱4۸، ۲4۵
زيستگاه جان داران ۲۳۸
زيستگاه حیوانات ۱۰۸

سؤال و جواب ۱۳۵، ۱۵4، ۲۰7
ساحل دريا ۲۸6

ساختمان سازي ۲۰۹
ساختن کاردستي ۱7۲

ساختن ۳۲
سازشناسي براي کودکان ۱۹۵

سازگاري با محیط ۱۱۰
سازهاي ايراني ۱۹۵

سبزيجات ۲۱۳
سبک هاي شناختي ۸۰

ستاره ها ۱۱6
سرزمین مدين ۳۳4

سرگرمي خانوادگي ۵۱
سرگرمي خالق ۱۳۹

سرگرمي علمي 6، 7، ۸
سرگرمي کودکان 7۱، ۳۵6

سرگرمي و يادگیري 67
سرگرمي ۱۵، ۸۳، ۱۲۲، ۱۳۱، ۱۵۹، ۱6۰، 

۳7۰ ،۳6۹ ،۲77 ،۲6۸ ،۲۱۸ ،۲۱7 ،۲۱۵
سرما ۲6۲

سرماخوردگي ۱4۳
سرمايه گذاري ۲۱۹

سرمشق ۲۲۰
سفر از مدينه به توس ۳۵۵

سگ سانان ۱۳۳
سالمت جسمي ۱4۲

سالمت ۱۹، ۸4، ۲4۹
سالمتي انسان ۳۳۹

سالمتي کودکان ۳۲۵
سن تکلیف ۲7۰

سنايي غزنوي 7۰
سنجش استعداد ۱۹4

سنگ ها ۱۵۱
سواد خواندن ۲۹6

سوادآموزي ۸۹
سوخت فسیلي ۲۲۳

سوخت هاي زيستي ۲۲۲
سیاره ها ۱۱6، ۲6۳
سیاره ي زمین ۲۲6

سیاست نامه 6۰
سیر تحول جامعه شناسي ۱۰6

سیره ي بزرگان ۲7۱
شاداب سازي محیط ۲4۸

شاداب سازي ۳4
شادي ۳4

شاگردان دبستاني ۲۰۰
شب و روز ۱۱6

شب هاي مهم ۱7۹
شجره نامه ۱66

شعر ۱4، ۵۲، ۸۲، ۱۰۱، ۱۱۵، ۱۳4، ۳۵۸
شغال ۱۳۳

شغل جديد ۲۲۹
شکستن بت ها ۲۳
شکم ماهي ۳6۵
شنا کردن ۲6۵

شناخت انديشه و تفکر ۳۰4
شناخت در کودکان ۱47

شناوري 77
شنوايي ۲۹4

شهروندان ايراني 4
شهروندان ۲۳۳

شیر ۲۳4
شیوه ي تدريس ۲۳6

صاعقه ۲
صدا 7

صداقت و وفاداري ۹۳
صرفه جويي ۲۰۲
صفات خداوند ۸6

صلح ۲۳7
صوت ۳44

ضربه 7
طبقه بندي اطالعات ۱۰۳

طبیعت 4۸، ۲۳۸، ۲۳۹
طراحي بازي رايانه اي ۲4۰
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طرح پرسش ۱۱4
طرح درس ۲۳6

طرح هاي تازه و ابتکار ۱۹۲
عادات و رفتار ۱7۵

عادت بد ۲4۲
عبرت آموزي ۲۸۱

عشق مادر و فرزند ۳۰۲
عصبي شدن ۲4۲

عقب ماندن از ديگران ۳۱6
علم مواد ۲4۵

علوم اجتماعي ۱66
علوم تجربي ۳۹، 6۲، 77، ۹۲، ۱۰۵، ۱۲۰، 

۳47 ،۳44 ،۲۹۸ ،۲۹4 ،۲6۲ ،۲۵۰ ،۱۳۳
علوم تربیتي ۹، ۵۱، ۸۵، ۱۲۵، ۱۸۸، ۳۳7، 

۳۵6
علوم فیزيکي ۲4۵

عمو نوروز ۲47
عواطف ۳۲۳
عواطف ۸۱

عینک 4۵، ۳4۲
غذاي سالم ۳۵4

غرور ۳۳۱
غالت ۲۵۰

غلبه بر ترس ۱۱۸
غلبه بر تنبلي ۹۹
فراشناخت ۳۳7

فرزند جديد ۲۵4
فرزند دوم ۱۰۱

فرضیه سازي ۱۹۸
فرعون ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳4، ۳۳۵

فرهنگ ترافیک ۲۵6
فرهنگ عامه ۳۰۰

فرهنگ لغت فارسي ۲۵۸
فرهنگ نامه ۲۵7

فسیل ۱۵۱
فصل ها ۲6۲، ۲۸۲

فضا ۲۱4، ۲6۳
فعالیت علمي ۱۸۰

فعالیت هاي آموزشي ۱7
فعالیت هاي شبانه ۱7۹

فعالیت هاي فوق برنامه ۱4۱
فکرهاي تازه ۳64
فلسفه ي هنر ۲۰7
فن نگارش ۳46

فناوري مطالعه ۳6۰
فیزيولوژي ۱۱۰

فیل ها ۵۳
قاطعیت 6۱

قدرت سازگاري ۱۸
قرآن و حديث ۳۵7

قرآن ۱۵۳
قصه ۱4، ۳66

قصه پردازي ۲۸۹
قصه هاي مسجد ۲7۳

قنات ۲7۵
قوانین ۲۸7

قورباغه ۱64
قهر و آشتي ۲76، ۳۱7

کاتبان وحي ۱۵۳
کار با رايانه 6۵، ۹7، ۱۰۳، ۱74، ۳6۱

کار گروهي ۳4۳
کاردستي با کاغذ ۸7

 ،۲77  ،۱6۰  ،۱۵۹  ،۱۳۱  ،۱۰4 کاردستي 
۳۲۹

کاموا ۲77
کاني ها ۱۵۱

کتاب خواندن ۸۹
کتاب دو زبانه ۱7۸، ۲44، ۲4۹، ۸4، ۱4۲، 

۳۲۵ ،۲۱۱ ،۲۰6
کتاب کار ۲7۹

کتاب مرجع ۲۵۸
الکتريسیته ۲۹۱

کسب مهارت علمي 6۹
کالس هاي چندپايه ۲۳6

کلیله و دمنه 7۲، ۱۸6
کمک به نیازمندان ۱6۲

کمک هاي اولیه 7۳
کنترل خشم ۲4۳، ۲44، ۳۵۱، ۳۵6

کنترل خشونت 4۳
کنترل ماشین ها 6۵

کودک 6۸
کودکان ۱7۳، ۲۵۹

کوسه ها ۱4۹
کوه نوردي ۲۹۰

کوه ها ۲۹۰
گاو ۱۳۰

گرافیک ۱6
گربه سانان ۵۳

گردش فصل ها ۲6۱
گرگ ۱۳۳، ۲۹۲

گرما ۲6۲
گفت وگو ۲66

گل قاصدک ۹۲
گل ۱67

گلستان شدن آتش ۲۲
گوسفند ۱۳۰

گوش انسان ۲۹4
گوش کردن ۳۵۰

گوش 6۳
گوش ها ۱۲۰

گونه هاي گیاهان ۱67
گیرنده ي حسي ۲۹۸
الکپشت دريايي ۱6۵

النه سازي پرندگان ۱64
لباس آتش  نشاني ۳

لباس محلي پسران ۳۰6
لباس محلي دختران ۳۰7

لبخند ۱۹6
لطفأ ۱۹6

مارمولک ۱6۵
ماز ۸۵

ماشین ها ۱۵۱
مالزي ۲4

مأمون ۳۵۵
ماوس ۳4۸

ماه ۲6۳
مبارزات سیاسي ۲6۰

متشکرم ۱۹6
متل ۳۵۸

مثبت نگري ۸۱، ۲66
مثنوي معنوي ۲۲۱
محل زندگي ۱۲۹

محمد بهمن بیگي ۲6۹
محمدجواد باهنر ۲۵۵

محیط جنگل ۱77
محیط يادگیري ۹۵

مدارس ناشنوايان 46
مدرسه ي مطلوب ۳۰۹

مدل سازي ۹7
مدير موفق ۳۱۲

مديريت آموزشي ۳۱۲
مديريت دانش ۳۱۱
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مديريت مدرسه ۳4، ۲۱۰
مديريت و سازمان دهي ۳۰۹

مراحل رشد ۳4۵
مزرعه هاي خورشیدي ۳۸

مزه ها ۳۱4
مسئله ۳7۰

مسئولیت پذيري ۲۵۹
مسابقه ۵۹

مستحب ۲۳۰
مسخره کردن ديگران ۱۱۱

مسیريابي ۲۹7
مشاوره در آموزش وپرورش ۱۹4

مشق عملي ۲۲۰
مشق نظري ۲۲۰

مشکالت کارکنان  آموزش وپرورش ۳۱۵
مصرف بهینه ۳6۲

معجزات موسي)ع( ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۵
معجزه ۱۵۳

معرفي شغل ها ۳
معرفي مشاغل ۱۸4
معضل آلودگي ۲۳۹

معلولیت ۳۲6
معما ۳6۹، ۳7۰

معماهاي آموزشي ۸۵
معماهاي چوب کبريتي ۳۲۰
معماي رياضي و هوش ۲۱۵

مفاهیم قرآنی ۲6۸
مقابله با استرس ۱۸
مقابله با دشمن ۱۲۱

مقاله نويسي ۳46
مکروه ۲۳۰

ملي شدن نفت ۲6۰
منابع اينترنتي تاريخ 66

منابع تاريخ 66
منحصر به فرد بودن ۳۲۵

منظومه ي شمسي ۲۱4
مواد غذايي ۲4۹

مواد مخدر 6۱
مواد معدني ۲۱۳، ۳۳۹

موانع شناختي ۲64
موانع يادگیري ۳6۰
موتورسیکلت ۳۰۱

موسي)ع( 6۰
موسیقي و نقاشي 7۱

موفقیت ۳۱
مولوي ۲۲۱

مهاجرت ۲۸۸
مهارت فکر کردن ۱۳۹

مهارت ها 6۸
مهارت هاي اجتماعي ۱7۳، ۲۸4، ۳۳۸

مهارت هاي اجرايي ۳۳7
مهارت هاي تفکر ۱۲، ۳67

مهارت هاي رياضي 67
مهارت هاي زندگي ۵، ۵۰، ۵۹، ۹6، ۱۰۱، 

۳۵۱ ،۳۳6 ،۲۸۸ ،۲۸7 ،۲۵۹ ،۲۰۲ ،۱۱7 ،۱۱4
مهارت هاي يادگیري 47

میکروب ها ۳۳۸
میکروتوربین ۳6

میمون ها ۵۳
میوه ۱67، ۳۳۹

میوه ها ۱۱۲
نابودي جانوران و گیاهان ۲۳۹

نابینايي 4۵، ۳4۲
نارسايي هاي بینايي ۱۵6

ناشنوايي 6۳، ۳۲6
نان ۲۵۰

نجوم ۲۱4
نشانه هاي طبیعي 4۱

نظام هاي آموزشي ۳۰۵
نظريه هاي تربیتي ۱۹۹

نظريه هاي مديريت ۲۱۰
نظم و ترتیب ۱۰۲

نفت و گاز ۲۲۳
نقاشي کودکان ۲۰۸

نقاشي ۲7۹، ۳۲۹، ۳4۱
نکات قرآني ۲6۸
نگارش متن ۸۸

نگاه تازه به اشیا ۳6۳
نگه داري گوشت ۲۹۵

نماد مصرف ۲۲4
نماز ۱۳4، ۳۲7

نمايش نامه ي دانش آموزي ۳4۳
نمايش نامه ي کودکان ۲۸۱، ۲۹۹

نمايش نامه ي منظوم ۲۸۱
نمرود ۲۱، ۲۲
نور و سايه ۸

نور ۳44
نوشتن گزارش ۱۲۳

نهادهاي اجتماعي ۳۱۵
نیازهاي نوزاد ۳4۵

نیرو ۳۹، ۳47
نیروگاه هاي سوخت زيستي ۲۲۲

نیروي باد 77
نینوا ۳6۵

وارونه ديدن ۱۸۱
واژه آموزي ۲۸4

واقعه ي کربال ۲۸۳
وال ها ۱76

ورزش کردن ۲۵۲
وضو ۳۲7

ولخرجي ۳۵۳
ويتامین ۲۳4، ۳۳۹

ويرايش ۳46
ويژگي هاي آب ۱44

ويژگي هاي پهلوانان ۲۳۱
هاجر ۲۰۵

هدف ها و نقش هاي مدرسه ۳۰۹
همکاري در خانواده ۲۸۵

همکاري ۱4۵
همیار طبیعت ۱۰۰، ۲74

همیاري ۳۵7
هند ۲4

هنر براي کودکان ۵6
هنر قطاعي ۳۲۹

هنرمند ۲۰7
هوش موسیقايي ۵6

هوش هیجاني ۱۸
هوش ۱۹۳

هوش آزمايي ۲۱7، ۲۱۸
هوش هاي چندگانه ۱7

هیچانه ۳۵۸
هیروشیما ۲۳7

ياددهي - يادگیري ۲۸
يادگیري از طبیعت ۲۹
يادگیري تجربي ۲64

يادگیري زدايي ۲64
يادگیري سازماني ۳۱۱

يادگیري ۹6، ۱4۰، ۳7۰
ياريگري ۲۸۵

يافتن اطالعات ۳6۱
يلدا ۲47
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درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب
آبشن

حضرت  و  مورچه   :۳۳۰ شیر،  تدبیر   :۹۳ فقیر،  پیرمرد   :۸6
سلیمان، ۳۳۱: مورچه و فیل 

آتي نگر
۱6: آموزش کامپیوتر براي کودکان 

آرمان رشد
۲۰۳: روش تحقیق و شیوه نگارش پايان نامه در علوم انساني

آزادمهر
۱4۰: خالقیت: آموزش خالق، تفکر خالق

آموزش هاي بنيادي
۸۰: پرورش نبوغ در کودکان و دانش آموزان

آميس
۳۰۰: لي لي حوضک: پژوهشي در بازي هاي بومي محلي قمشه

آیدین
۲4۸: عوامل ايجاد انگیزه در کالس درس

ابوعطا

استراتژي هاي  به کودکان، ۳۱:  آموزش هوش هیجاني   :۱۸
زندگي، ۲۲۱: سوپ طوطي 

احرار
۳۵7: همیاري در قرآن و حديث

اخوان
۲7۸: کتاب کار انشاء: آموزش انشاء براي دوره ابتدايي

ارسباران
۱۹4: راهنماي مشاور مدرسه، ۲۱۰: سازمان و مديريت در آموزش و پرورش

افق
 :۲۳ آتش،  در  ابراهیم)ع(   :۲۲ آمد،  دنیا  به  ابراهیم)ع(   :۲۱
ابراهیم)ع( در بتخانه، ۲۰۵: زمزم مي جوشد، ۳۳۲: موسي)ع( 
پیامبر مي شود، ۳۳۳: موسي)ع( پیروز مي شود، ۳۳4: موسي)ع( 
و دو دختر، ۳۳۵: موسي)ع( و عصايش، ۳۵۸: هیچ هیچ هیچانه: 

۵۲ هیچانه از 7 شاعر، ۳6۵: يونس)ع( در شکم نهنگ

امرود
7۲: بید پا در کالس درس، ۲۹6: الفونتن در کالس درس

اميد مهر
۱۰۱: تولد ني ني جون
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انجمن اوليا و مربيان
۱۲۳: چگونه دانش آموزان را پژوهشگر پرورش دهیم؟

اندیشه معاصر
64: به خجالت بگو خدانگه دار

ایران بان
44: ايده ي خالق، ۳6۰: ياد بگیر  که   چطور  ياد بگیري 

بافرزندان
4۳: اولین شکالت نارگیلي 

براق
7۵: پرندگان، ۱۲۹: حیوانات اهلي، ۱۳۲: حیوانات وحشي

برترین اندیشه
۳۳7: مهارت هاي اجرايي در مدرسه

برف
۸۲: پلیس مهربون

بصائر
۳6۹: ۱۰۱ بازي فکري و 6۵ معما براي کودکان 6 تا۱۰ سال

 
بوي جوي موليان

۲۳6: شیوه اداره و تدريس در کالس هاي چند پايه در نظام 
آموزشي ۳-۳-6

بهشتيان
۳6۸: ۱۰۱ بازي براي تقويت تمرکز، توجه، رشد ذهني و هوش 

کودکان )از تولد تا ۱۲ سالگي(

به نشر
۳6: انرژي آبي، ۳7: انرژي بادي، ۳۸: انرژي خورشیدي، 4۰: 
انرژي هسته اي، 46: بابابرفي، ۱۳4: خدا خداي مهربان، ۱4۸: 
دانستني هايي درباره ي حشرات، ۱4۹: دانستني هايي درباره ي 
و  کودکان  براي  دانستني ها  دايرة المعارف   :۱۵۱ کوسه ها، 
نوجوانان، ۲۲۲: سوخت هاي زيستي، ۲۲۳: سوخت هاي فسیلي، 
۲۳۱: شگرد پهلوانان ۸، ۲47: عمو نوروز داماد مي شود، ۲7۱: 
قصه هاي شیرين از زندگي معصومین، ۲7۲: قصه هاي مسجد، 

مجموعه ي   :۳۰6 کاموا ها،   :۲77 مسجد،  قصه هاي   :۲7۳
دختران،  رنگ آمیزي  مجموعه ي   :۳۰7 پسران،  رنگ آمیزي 

۳۵6: همه مي تو نن خالق باشن

بين المللي گاج
۱۲۸: حیات وحش ايران 

پارس ا یليا
۲۱4: ستاره شناسي

پدیده دانش
۲۳۰: شکوفه هاي احکام

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
۱47: داستان هايي براي فکر کردن

پيام آزادي
۱۰4: جادوي کاغذ

پيام محراب
معصومین  تولد  داستان هاي  عسل:  چون  شیرين   :۲۳۵

)علیهم السالم( براي کودکان

پيدایش
6۲: بو کن!، 6۵: به  کارگیري فرمان ها، ۸۸: تايپ کردن، ۹7: 
تصوير هاي رايانه اي، ۱۰۳: تهیه ي جدول، ۱۳۱: حیوانات من، ۱۵۹: 
در روز آفتابي، ۱6۰: در روز باراني، ۱74: دسته بندي اطالعات، ۲۱۳: 
سبزيجات، ۲۳4: شیر و پنیر، ۲۵۰: غالت، ۲6۲: فصل ها و نشانه ها، 
۲۹4: گوش کن!، ۲۹۵: گوشت و ماهي، ۲۹۸: لمس کن!، ۳۱4: مزه 

کن!، ۳۳۹: میوه، ۳4۲: نگاه کن!، ۳6۱: يافتن اطالعات

پيشگامان پژوهش مدار
۱۹۹: روان شناسي کودک  و نوجوان امروزي

تخت جمشيد
۹۸: تغییر رفتار در کالس

ترآوا
۱46: داستان هايي براي شروع تفکر

تيزهوشان برتر
۱۱۱: جريمه ها کجا مي رن؟، ۳۲۰: معما هاي چوب کبريتي
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تيك
۲۰4: رويکرد حل مسئله در آموزش رياضي

تيمورزاده
چیز  همه  برنده شدن  شده اند؟، ۵۹:  ساخته  چه  از  اشیا   :۳۲
نیست!، 7۳: پرستار، ۱۲۲: چگونه به اطراف حرکت مي کنیم؟، 
۱66: درخت خانوادگي شما )شجره نامه(، ۲۰۹: ساختمان گر، 
۲۸7: کودک بودن سخت است، ۲۸۸: کودک جديد در محله، 

۳۱۳: مراقب باش ! در خانه، ۳۲6: من ناشنوا هستم

ثامن الحجج
۱۳: آموزش بر پايه ي تفکر خالق 

جامعه القرآن الکریم
7۵: پرندگان، ۱۲۹: حیوانات اهلي، ۱۳۲: حیوانات وحشي

جمال
۱۱۹: چرا خدا چنین کرد؟، ۱۳۵: خدا شناسي قرآني کودکان، ۲6۸: 
قرآن، کودک، سرگرمي، ۳۱۸: معصومین علیهم السالم و کودکان

چاف
۱۰۰: تو دشت و تو سبزه زار ما همگي مهمونیم

چکه
۱7۳: دست ها براي زدن نیستند!، ۱۹7: رفتن به دندان پزشکي، 
۲۸4: کلمه ها براي اذيت کردن نیستند!، ۳۳۸: میکروب ها براي 

پخش کردن نیستند! 

خيام آزمون
۱۱۱: جريمه ها کجا مي رن؟ 

دانش زنجان
۳۳: اصول آموزش رياضي در دوره ي ابتدايي

دانش نگار
۲۲۵: سي و سه روش براي کمک به شمارش اعداد

دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد
۲۸۰: کتاب کار ورد و تند تايپ، ۳4۸: ورد و تند تايپ ۱

دفتر پژوهش هاي فرهنگي

۲۵6: فرهنگ ترافیک براي کودکان و نوجوانان 
ذكر

۱۰: آشنايي با حواس پنج گانه، 4۵: اين جا را نگاه کن، 6۳: به اين 
صدا گوش کن، ۸۵: پیچ در پیچ: مازهاي آموزشي جهت تقويت 
هوش، ۲67: فیل ابرهه، ۳۲7: من نماز را دوست دارم: آموزش 

شیرين نماز به کودکان، ۳47: نیرو و حرکت

رسش
7۸: پرورش خالقیت در کودکي، ۹۵: تشويق دانش آموزان به 

آموختن علوم تجربي، ۹6: تشويق دانش آموزان به تفکر

رواق دانش
۲۸: ارزش يابي توصیفي: با تأکید بر راهبرد هاي فراشناختي

روان
۱۰6: جامعه شناسي آموزش و پرورش

سازوكار
۱77: دنبالم بیا!

سرمشق
۱۳۹: خالقیت و بازي با خواندن و رياضي

سرو یاسين
۵4: بچه خوش قول و امانتدار، ۲66: فکراي خوب براي بچه هاي 

خوب

سمت
۳۰4: مباني آموزش و پرورش شناختي، ۳۰۵: مباني طراحي 

آموزشي

سنبله
۲74: قلي همیار طبیعت میشه

سوره مهر
۵6: بخوان با من، بساز با من، ۱۹۵: رفاقت با ساز هاي ايراني: 

سازشناسي براي کودکان 

شایان نمودار
۱۹: آنچه بايد از سالمت دهان و دندان بدانید 

شباهنگ
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۲۲۸: شطرنج براي کودکان
شركت انتشارات فني ایران

۱: آب چال، ۳۰: از همه بدم مي آيد، 4۹: بازيافت چیست؟، ۵۰: 
بابا بزرگ، ۵۵: بچه فیل خوش تیپ، ۸۹:  بازيافت در مغازه ي 
تپلي باسواد مي شود، ۹۰: تپلي عصباني مي شود، ۹۱: تپلي و 
تولد کپلي، ۱۱7: چرا بازيافت؟، ۱۱۸: چرا بترسم، ۱۵6: دايناسور 
عینکي، ۱6۱: در سیاره ي ما چه خبر است؟، ۱7۲: دزد دريايي 
کوچولو و بازيافت، ۲۰۲: روز زمین پاک، ۲۱۲: سبز باشید، ۲۲4: 
سه اصل طاليي: باز مصرف، باز يافت و باز کاهي، ۲۳۲: شناخت 
برق، ۲۵۹: فري کوچولو دريافته کار مهم بازيافته، ۲7۵: قنات 
مظهر روشنايي، ۳۰۲: مامانم همیشه دوستم دارد!، ۳۰۸: محیط 
زيست به روايت نمودار، ۳۱۹: معلم سبز، ۳۲4: من دنیا را دوست 
دارم، ۳۳6: موشک کاغذي، ۳4۹: وروجک، ۳۵۱: وقتي الکي 

عصباني مي شود، ۳۵۹: هیوالي سبز دنیا را نجات مي دهد

شركت توسعه صنعت اوراق بهادار
۲۱۹: سرمايه گذاران کوچک: آموزش گام به گام پس  انداز و 

سرمايه گذاري به کودکان

شهر قلم
۱7۳: دست ها براي زدن نیستند!، ۱۹7: رفتن به دندان پزشکي، 
۲۸4: کلمه ها براي اذيت کردن نیستند!، ۳۳۸: میکروب ها براي 

پخش کردن نیستند! 

شهرتاش
۱۲۱: چطور از شر گرگ خالص شويم؟، ۲۰7: زيبايي و هنر يعني 
چه؟، ۲۵۳: فردريک: ويژه کالس هاي آموزش فلسفه براي کودکان

شهيد حسين فهميده
۳۵۲: وقتي من يک درخت بودم، ۳6۹: ۱۰۱ بازي فکري و 6۵ 

معما براي کودکان 6 تا۱۰ سال 

صيانت
۱۵: آموزش ضرب المثل به کمک تصاوير همراه با رنگ آمیزي، 

۲۰۰: روان شناسي کودکان دبستاني

ضریح آفتاب
۲4: ابزار هاي معلم در ارزش يابي توصیفي و چگونگي کاربرد آن در کالس

طبيب

چیز  همه  برنده شدن  شده اند؟، ۵۹:  ساخته  چه  از  اشیا   :۳۲
نیست!، 7۳: پرستار، ۱۲۲: چگونه به اطراف حرکت مي کنیم؟، 
۱66: درخت خانوادگي شما )شجره نامه(، ۲۰۹: ساختمان گر، 
۲۸7: کودک بودن سخت است، ۲۸۸: کودک جديد در محله، 

۳۱۳: مراقب باش ! در خانه، ۳۲6: من ناشنوا هستم

طالیي
۲۵7: فرهنگ نامه طاليي نو آموز

طليعه سبز
۳۰۹: مدرسه مطلوب

عابد
۱۸۹: راهنماي اجراي ارزش يابي کیفي توصیفي در دبستان، 
۳۱۲: مديريت يا رهبري آموزشي؟، ۳46: نوشتن رويش انديشه: 

راهنماي تألیف مقاله علمي

عباس نجات تيموري
۳6۲: ياوران انرژي 

عروج اندیشه
۲۵: احترام به ديگران، ۵۲: باغ قرآن، 6۰: بره اي که فرار کرد، 
6۱: بگو نه، 7۰: بهترين هديه، ۸۱: پسري پشت پنجره، ۸4: 
پوست من، ۱۰۲: توني شلخته، ۱۲۰: چشم ها و گوش ها، ۱4۲: 
خواب، ۱۵4: دايرة المعارف مصور گیاهان، ۱۵۸: دختر سخت 
کوش، ۱7۸: دندان، ۱۸۵: دوستي، ۱۸7: ديگي که زايید، ۱۹6: 
رفتار هاي خوب، ۲۰6: زيبايي، ۲۱۱: سالم بمانیم، ۲۳۳: شهر ما، 
۲4۱: طوطي و بازرگان، ۲44: عصبانیت، ۲4۹: غذا، ۲۵۱: غم 
و غصه، ۲۸۵: کمک به ديگران، ۲۹۳: گوسفندها و باغ انگور، 
۳۱۰: مدرسه ي ما، ۳۱7: مشکالت، ۳۲۲: مگس دانا، ۳۲۳: من 
خانواده ام را دوست دارم، ۳۲۵: من منحصر به فردم، ۳۵۵: همراه 

با بهار: حکايت هايي از سفر امام رضا علیه السالم

علوم پارسي
۳۲۰: معما هاي چوب کبريتي

علي همتيان
۲۲۰: سرمشق نوآموزان )۱ و ۲(: آموزش خط تحريري

غالمرضا نصر اصفهاني
۱۹۰: راهنماي آموزشي مديريت پول

فاتح خيبر
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4: آداب شهروندي
فاطمي

۱64: درباره ي جانوران، ۱6۵: درباره ي خزندگان

فرزین
7۱: بیاين با هم بازي کنیم: شطرنج

قاطع البرهان
۳4: اصول شاداب سازي در مدارس

قدیاني
4۸: بازي کن و بیاموز، ۱۸6: دوستي شیر و شتر، ۱۹۱: راهنماي 
بنويسیم، ۲6۵:  زيبا  کتاب هاي  تدريس مجموعه  و  آموزشي 
فعالیت هاي حیوانات، ۳66: ۱۰ قصه ي تصويري از هزار و يک 
براي تدريس مهارت هاي  آموزشي  نکته ي  شب، ۳67: ۱۰۰ 

تفکر، ۳7۰: ۳6۵ فعالیت و سرگرمي براي دبستاني ها 

قشقایي
محمد  آموزشي  روش هاي  از  نمونه اي  آفتاب:  قصه   :۲6۹
بهمن بیگي  در مدارس عشايري ايران، ۹۸: تغییر رفتار در کالس

قطره
7۹: پرورش کودک خالق از راه فعالیت هاي فکري، بازي  و 

به کارگیري  استعدادهاي ذهن هاي جوان 

كالج برتر
۳۱۱: مديريت دانش و سازمان هاي يادگیرنده

كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان
۲۰: آيینه حواس، 4۱: او، ۸7: تا کاغذ داري، همه چیز داري!، 

۱44: خیس مي شوم

كياراد
۵۱: بازي هاي هوش: ۱۰۱ بازي آسان براي افزايش هوش، 

۳6۹: ۱۰۱ بازي فکري و 6۵ معما براي کودکان 6 تا۱۰ سال
 

گویش نو
۱۲: آموزش انديشه ورزي در کودکان، ۲4۰: طراحي بازي هاي 

رايانه اي آموزشي

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني )س(

۱۱: آغازگر فرياد، ۱۸۲: دور از وطن، ۲6۰: فصل دانايي
مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین

۹۹: تنبلي نکن، ۱۲۵: حسود هرگز نیاسود، ۱۳۸: خاّلق باش: 
آموزش عملي خاّلقیت، ۱4۵: داستان مداد رنگي ها، ۱7۰: دروغ  
کوچولويي که بزرگ شد، ۲4۳: عصباني نشو : آموزش مهارت 

کنترل خشم، ۳۲۸: من و آينه ي زشت 

مؤلف
۳۲۹: منظره سازي

ما و شما
۳۵: االغ تارا کوچولو، ۱۱4: جوجه ي زرد تینا 

مبتکران
۲۱۵: سرگرمي هاي خالق، ۲۱7: سرگرمي هاي فکري 4، ۲۱۸: 

سرگرمي هاي فکري 6

مبنا
47: بازي با حرف و کلمه

محراب قلم
۳: آتش نشان، ۵: آداب معاشرت، ۲6: اختراعات، ۵۳: باغ وحش، 
۵۸: بدن من، ۱۰7: جانوران، ۱۰۸: جانوران دنیا، ۱۰۹: جانوران 
قطبي، ۱۱۲: جنگل، ۱۱۳: جنگل، ۱۱6: جهان، ۱۳۰: حیوانات 
مزرعه، ۱۳6: خرس ها، ۱۵۰: دايرة المعارف خردساالن، ۱۵۳: 
دايرة المعارف قرآن، ۱۵۵: دايرة المعارف ورزش، ۱۵7: دايناسورها، 
۱6۹: دردها و بیماري ها، ۱76: دلفین ها و وال ها، ۱7۹: دنیاي 
شب، ۱۸۰: دنیاي شگفت انگیز، ۲۳۸: طبیعت، ۲4۵: علوم، ۲۵۸: 
فرهنگ نامه ي مهتاب، ۲6۱: فصل ها، ۲۸6: کنار دريا، ۲۹۰: 

کوهستان، ۲۹۲: گرگ ها، ۳۰۱: ماشین ها، ۳4۵: نوزاد

مدرسه
۲۹: از آبشش  ماهي تا تنفس زير آبي، 4۲: او يک فرشته بود: 
زندگي نامه ی حضرت فاطمه)س(، ۹۲: تخم گل قاصدک، ۱4۱: 
خالقیت، آموزش و شکوفايي، ۱4۳: خوب، بد، کدامیک؟ ۲، 
۱۵۲: دايرة المعارف علمي مي داني چرا؟ )۲(، ۱۹۸: رنگین کمان 
پژوهش، ۲۵۵: فرزند خوب کوير، ۲7۰: قصه هاي زينب، ۲۸۲: 
کشف فصل هاي سال، ۲۸۳: کالس خوبي ها، ۲۸۹: کودک و 
قصه، ۲۹۱: گربه ي کنجکاو و پرنده: کتابي درباره ي الکتريسیته، 
۳۰۳: مانند خورشید مي درخشید )زندگي حضرت محمد صلی 
اهلل علیه و آله و سلم(، ۳4۳: نمايش نامه ي مهمان هاي ناخوانده
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مرسل
 ۱۲4: چیستا مارها را دوست نداشت، ۲۹7: لک لک دانا و نقشه مسافرت

منادي تربيت
۹: آسیب شناسي آموزش خالقیت، ۹4: تربیت زيبايي شناسي و 
هنری با تأکید بر آرای برودي، ۱۲7: حشرات، ۱۳۳: خانواده ي 
نايادگیري:  فضیلت   :۲64 ساده،  سرگرمي هاي   :۲۱6 سگ، 
چگونه ياد نگیريم!، ۲7۹: کتاب کار نقاشي: 4۰ تمرين براي 
 :۲۹۹ شکمو،  االغ  کره   :۲۸۱ کودکان،  خالقیت  پرورش 
رنگي،  مداد  با  نقاشي روي سفال  لوبیا هاي سحرآمیز، ۳4۰: 

۳۵۰: وقتي که با هم هستیم

موزون
74: پرستار بچه، 76: پرنده ها، زنبور ها و خانواده ي خرس ها، 
۱۳7: خطر آلودگي، ۱6۲: در فکر نیازمندان، ۱6۳: در مطب 
دکتر، ۱6۸: دردسر با بزرگ ترها، ۱7۱: دروغگويي، ۱۸۳: دوري 
از غريبه ها، ۲۰۱: روز اسباب کشي، ۲۲7: شبح جنگل، ۲۲۹: 
شغل جديد ما ما ن، ۲۳7: صلح هديه اي براي همه، ۲4۲: عادت 
بد، ۲۵۲: فرار از ورزش، ۲۵4: فرزند جديد، ۲76: قهر و آشتي، 
۳۱6: مشکل در مدرسه، ۳۲۱: مقصر اونه، ۳۵۳: ولخرجي، ۳۵4: 

هله هوله 

موسسه چاپ و نشر عروج
۱۱: آغازگر فرياد، ۱۸۲: دور از وطن، ۲6۰: فصل دانايي

مهاجر
پرورش  راهنماي   :۱۹۲ خیالي،  دنیاي  وارونه،  دنیاي   :۱۸۱
يک   :۳6۳ خالق،  نقاشي هاي   :۳4۱ کودکان،  در  خالقیت 
جور ديگر نگاه کن، ۳64: يک عالمه فکر هاي تازه، يک عالمه 

کارهاي تازه 

نحل
۲: آب و هوا، ۵7: بدن انسان، ۱۲6: حشرات و ديگر جانوران ريز 

جثه، ۲۲6: سیاره زمین، ۲46: علوم، ۲6۳: فضا

نسل نو اندیش
۱۸4: دوست داري چه  کاره شوي؟ 

نغمه نو اندیش
درباره ي  آزمايش هايي  رنگ ها، 7:  درباره ي  آزمايش هايي   :6

ضربه ها و صدا ها، ۸: آزمايش هايي درباره ي نور و سايه، ۱۱۵: 
جوري و رابي، ۱7۵: دلفین پادشاه موج ها

نگاه امروز
۱7: آموزش هنر و پرورش تفکر

نواي مدرسه
۳۹: انرژي و نیرو، 77: پرواز و شناوري، ۱۰۵: جامد و مايع، 
۱۱۰: جانوران و دنیاي آن ها، ۱67: درختان، گل ها و میوه ها، 

۲۳۹: طبیعت در خطر، ۳44: نور و صدا

نوشته
در  نو  گامي  روشني:  به  پنجره اي   :۸۳ دارد،  آداب  ادب   :۲7
جهت حفظ و شناخت قرآن براي دبستاني ها، ۱۸۸: راه کارهاي 
عملي براي والدين و معلمان دانش آموزان نارساخوان، ۲۰۸: 

زيبايي شناسي نقاشي کودکان

وراي دانش
نوآوري  ۱۹۳: راهنماي عملي شناخت و پرورش خالقیت و 

استعدادهاي درخشان والدين

ویرایش
۳۱۵: مسايل آموزش و پرورش ايران و راه هاي کاهش آن ها

همشهري
66: به کودک خود کمک کنیم تاريخ بیاموزد، 67: به کودک 
خود کمک کنیم رياضیات بیاموزد، 6۸: به کودک خود کمک 
کنیم شهروند مسئولیت پذير باشد، 6۹: به کودک خود کمک 

کنیم علم بیاموزد

هنر آبي
۱4: آموزش جدول ضرب 

یانار
۲4۸: عوامل ايجاد انگیزه در کالس درس
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آبشن
تهران: خ. جمالزاده جنوبي، پ. ۱۱4، ط. اول، تلفن: 66۹676۰6، 

۰۹۱۲۱7۵۸۰۱7

آتي نگر
تهران: خ. جمالزاده جنوبي، پ. ۱44، واحد ۲، ط اول، تلفن: 

66۵6۵۳۳۸ ،66۵6۵۳۳6

آرمان رشد
تهران: خ. انقالب، بین خ. دانشگاه و ابوريحان، پ. ۱۱۸۲، ط. 

۱۰ تلفن: 664۸6۰۱۳، 664۸6۰۱۲

آرمان شهر
ژاندارمري  شهداء  فروردين،  دوازده  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
غربي، بن بست مرکزي، پ. ۱، واحد. ۲، تلفن: 66۹6۱۹۲۰، 

66۹6۵۲۹۰

آزادمهر
 ،6 پ.  شهرزاد،  بن بست  ارديبهشت،  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
۰۹۱۲۱۳6۲۸6۰  ،66۹7۲۱4۲  ،66۹66۹۱۸ تلفن:   ،4  واحد 

آموزش هاي بنيادي
تهران: خ. آزادي، خ. ۲۱ متري جي، ک. نصیرزاده، پ. ۱۲، 

تلفن: 66۰۱۹۱۰7، ۰۹۱۲۱۹۵۸۲47

نام و نشانی ناشران
آميس

اصفهان: خ. چهارباغ عباسي، نبش خ. آمادگاه، مجتمع تجاري 
چهارباغ، ط. اول، واحد ۵، تلفن: ۲۲۳۵۰6۳، ۲۲۲۵7۰6

آیدین
تبريز: خ. شريعتي شمالي، نرسیده به سینما ۲۹ بهمن، جنب 
تلفن:  زيرين،  ط.  دوست،  وجدان  ساختمان  نیکو،  کفش 

۰۹۱4۳۱44764 ،۵۵۳۰۵۲۳ ،۵۵۵۳۲۵۹

ابوعطا
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردين، ساختمان ناشران، ط. 

چهارم، تلفن: 664۸۵۹۳7-4۰

احرار
تبريز: خ. ارتش جنوبي، ابتداي پاستور جديد، مقابل بانک سپه، 
جنب ک. شهید حسین صادقي، پ. 4۸/۱ مقابل ساختمان 

صدرا، تلفن: ۵۵۵6664، ۵۵7۵۰6۸، ۰۹۱4۳۱۵۱۲۱6

اخوان
تهران: انقالب، خ. دوازده فروردين، تقاطع وحید نظري، پ. 

۱۰4، ط. اول، واحد ۱، تلفن: 664۸۲74۹، 664۸۲74۸

ارسباران
تهران: خ. زرتشت غربي، بین خ. پنجم و خ. ششم، پ. 6۳، 

تلفن: ۸۸۹7۳۳۵۹، ۸۸۹7۳۳۵۸
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افق
وحید  شهید  خ.  فروردين،  دوازده  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
پ.  يکم،  جاويد  ک.   7 هاشمي نژاد  نبش    - غربي،  نظري 
664۰۸۱6۱  ،664۱4۲۸۵  ،664۱۳۳67 تلفن:  سوم،   ۲ط 

امرود
 ،77۸۹۲۹۵۲ تلفن:   ،۱676۵-۳4۹6 پستي:  صندوق  تهران: 

دورنگار: 77۸۹۲۹۵۲

اميد مهر
سبزوار: خ. کاشفي، پاساژ ارم، ط. همکف، راهرو وسط، تلفن: 

۰۹۱۵۱7۱۰۳6۰ ،۲۲۳4۵۹۵

انجمن اولياء و مربيان
تهران: م. فردوسي، خ. سپهبد قرني، نبش سمیه، ساختمان 

عالقه مندان- ط۱۰، تلفن: ۸۲۲۸۱۱۱۱، ۸۲۲۸4۱۳۵

اندیشه معاصر
تهران: کیلومتر هفده جاده مخصوص کرج، خ. داروپخش، ک. 

ششم، پ. ۱7، ط. دوم، تلفن: 44۹۸۸67۰، 44۹۸46۹۲

ایران بان
تهران: م. فردوسي، خ. ايرانشهر جنوبي، جنب آموزشگاه آفرين، 
 ،۸۸۳۱۵۳۵۰  ،۸۸۳۰۱4۵۳ تلفن:   ،۳ واحد  دوم،  ط.   ،۵ پ. 

۰۹۱۲۲۱۸۳۱۸۵ ،۸۸۳۱۵۸4۹

با فرزندان
دانشگاهتهران:،  تربیت بدني  مقابل  انقالب،  خ.  تهران: 
ساختمان ۱۳4۸، ط. ششم، تلفن: 664۰۵۰۵7، 664۰6۵۱۳، 

۰۹۱۲6۰۲4۵۵۸

براق
قم: خ. مصلي، بعد از ک. هشتم، پ. 7۱۲، ط. زير زمین، تلفن: 

۰۹۱۲۲۵۳۹۰6۰ ،۲۹۱۵۸۵۸

برترین اندیشه
دشتستان  بین  پروين،  خ.  جي،  خ.  احمدآباد،  فلکه  اصفهان: 
 ،6۲6۹۰6۰ تلفن:   ،۳۹ پ.  نهم،  و  بیست  ک.  صباحي،  و 

۰۹۱۳۹۰۳۳۸6۸،۰۹۱۳۱۰۱۵۸7۵ ،۲۲۹4۹44

برف
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردين، نرسیده به جمهوری، ک. 
مینا، پ. ۲4، تلفن: 664۹۰۳4۵، 66۹۵۱۰۵۸، ۰۹۱۲۱۰۰۱7۲۳

بصائر
اصفهان: خ. طالقانی، خ. نارون، پ. ۱۳، تلفن: ۰۳۱۱77۱۰۳۰۳، 

۰۹۱۳۱۱۸47۹۰

بوي جوي موليان
تبريز،: آباداني مسکن، خ. مرمر، پ. ۱6۸، تلفن: 477۲۱۵۹، 

۰۹۱44۰۳۰۸6۳

بهشتيان
شمالي،  نمازي  خ.  غربي،  چهارباغ  خ.  آباد،  جنت  تهران: 
 ،444۲۰۸۱6 تلفن:   ،4 واحد   ،۱ پ.  غربي،  طباطبايي  ک. 

۰۹۱۲4۰۱۲۰۳۹، دورنگار: 444۲۰۸۱6

به نشر )آستان قدس رضوى(
]دفتر تهران: [ تهران:، خ. کارگر شمالی، باالتر از نصرت، ک. 
تلفن: ۸۵۱۱۱۳6-7، ۸۵۱677۰-۱، -۰۲۱ طاهری، پ. ۱6، 

۸۸۹6۰466، ۳ـ ۰۵۱۱76۲۵۰۰۱

بين المللى گاج
پ.  فلسطین،  و  عصر  ولی  چهارراه  بین  انقالب،  خ.  تهران: 
 ،۰۹۱۲۵۱۵4۳۵۰  ،64۲۰  ،64۱۹  ،64۳4۲7۰۵ ۹۱۹،  تلفن: 

دورنگار66۹66۸7۵

پارس ایليا
اصفهان: خ. هشت بهشت غربی، حد فاصل گلزار و بزرگمهر، 
ساختمان آفاق، واحد ۸، تلفن: ۲66۹۳۳۱-۳، ۰۹۳7۰۹۹۲۳۸۰، 

۰۹۱۳۱۱47۱۵7

پدیده دانش
قم: بلوار. 4۵ متری صدوق، صدوقی ۳4، فلکه دوم، ک. گل 
سرخ، پ. ۸۱، تلفن: ۲۹۰۱767، 7۸۳۵۱6۹، ۰۹۱۹۲۵۲۳67۵،  

دورنگار: ۲۹۰۵۲۲۹

پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى
غربی،  چهارم  و  شصت  خ.  نبش  کردستان،  بزرگراه  تهران: 
دورنگار:    ،۸۸۰۱4۵۵۱  ،۸۸۰۳6۳۱6  ،۸۸۰46۸۹۱-۳ تلفن: 

۸۸۰۳6۳۱7

پيام آزادى
تهران: خ. جمهوری اسالمی، نرسیده به م. بهارستان، مقابل 
سینما اروپا، ک. شهید محسن مظفری، بن بست يکم، پ. ۵ يا 

۲، تلفن: ۳۳۱۱4۲7۵، ۳۳۹۳6۲۹4، ۳۳۹۰۵۵۱۵
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پيام محراب
ک.  خانقاه،  خ.  مصباح،  شهید  خ.  ظهیراالسالم،  خ.  تهران: 
تلفن: ۳۳۹۱446۰، ۳۳۹4۱674،  يوسف خان حکیم، پ. ۲۳، 

۳۳۹۱۲۸۰۸

پيدایش
ژاندارمری  شهدای  خ.  فخررازی،  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
تلفن: 664۰۱۵۱4،  پ. ۸6،  دانشگاهی،  جهاد  مقابل  غربی، 

66۹7۰۲7۰ ،66۹6۵۳۲6-7

پيشگامان پژوهش مدار
تهران: خ. کريمخان زند، خ. ماهشهر، نبش ک. يگانه، پ. ۳، 

واحد ۱۲، تلفن: ۸۸۳4۵۲۱7، ۰۹۱۲۲44۰6۹7

تخت جمشيد
شیراز: خ. نمازی )پیروزی(، جنب بانک تجارت، ط. اول، تلفن: 

۰۹۱7۱۱۱۸۵۸۰ ،۲۲4۵4۰۱

ترآوا
تلفن:   ،۱۲۸ پ.  دو،  فاز  غربی،  نهم  خ.  کیانپارس،  اهواز: 

۳۳۸۳7۳4، ۰۹۱6۱۱۳67۸۵،  دورنگار: ۳۳۸۳7۳4

تيزهوشان برتر
تهران: خ. انقالب، خ. سپاه، ک. شهید غفوري، پ. ۱7، واحد ۳، 

تلفن: 77۵۱۲۰4۹، ۰۹۱۹۲6۵۹۹۲۹

تيك
تلفن:   ،64 پ.  ولي عصر،  ک.  مدني،  شهید  خ.  يزد: 
۸۲۳۸۱۹6 دورنگار:    ،۰۹۱۳۳۵7۸۲۵7  ،۸۲۳۸۱۹6 

تيمورزاده
تهران: خ. کريم خان زند، نبش میرزاي شیرازي، شماره ۱۱۱، 

ط. سوم شرقي، تلفن: ۸۸۸۰۹۰۹۰، دورنگار: ۸۸۸۰۹۸۹۸

ثامن الحجج
تهران: خ. کارگر جنوبي، ابتداي خ. روانمهر، پ. ۱4۵، زنگ 
 ،۰۹۱۲۳۵۸76۰۵   ،66۹۵۰44۱  ،6646۲74۲ تلفن:  دوم، 

دورنگار: 6646۲74۲

جامعۀ القرآن الکریم
قم: خ. معلم، انتهاي معلم ده، ک. افخم، بن بست فردوس يکم، 

پ. ۱6۰، تلفن: 7746۸۸۲، دورنگار: 77۳۰۰۰۹

جمال
تلفن:  نهم، پ. 4۲۲،  فرعي  نه،  و  بیست  معلم، ک.  قم: خ. 
 ،۰۹۱۲۲۵۲۰۲۵۰  ،۰۹۱۲۸۱7۹۸۰۸  ،7746۳۵۳  ،774۲۵۲۸

دورنگار: 7۸۳7۰74

چاف
تلفن:   ،۱6۹ پ.  آخر،  ط.  قدس،  پاساژ  ارم،  خ.  تهران:  قم: 

۰۹۱۲۱۵۳۲۵66 ،7747۳۹6

چکه
خ.  سهروردي،  چهارراه  از  بعد  بهشتي،  شهید  خ.  تهران: 
 ،۸۸۵47۲۹۵ تلفن:  اول،  ط.   ،۳ پ.  نکیسا،  ک.  کاوسي فر، 

۰۹۱۲۱۱۵7۸7۲  ،۸۸۵47۲۹7 ،۸۸۵47۲۹6

خيام آزمون
تهران: تهران: خ. شريعتي، باالتر از سیدخندان، ک. خیام، پ. 4، 

تلفن: 66466۱۱۳، ۰۹۱۲7۹۵7۹۵۵

دانش زنجان
زنجان: خ. سعدي وسط، جنب بانک ملي شعبه سعدي، پ. 

۲۹7، تلفن: ۳۲۳۱7۹4-۵، ۳۲۳۲۲۹۹، ۳۲۲67۲۲)۰۲4۱(

دانشگاه آزاد اسالمي، واحد یزد
يزد: تهران: خ. صفايیه، بلوار پروفسور حسابي، مجتمع دانشگاه آزاد 
 اسالمي يزد، تلفن: ۸۲۱۱۳۹۱-۹، ۸۱۱7۲۸۰، ۸۱۱7۳۰۱ )۰۳۵۱(

دانش نگار
تهران: خ. انقالب، خ. منیري جاويد، خ. وحید نظري، پ. ۱4۲، 

ط. ۳، تلفن: 664۱6676، 664۰۰۱44، 664۰۰۲۲۰

دفتر پژوهش هاي فرهنگي
تلفن:   ،64 پ.  ولي عصر،  ک.  مدني،  شهید  خ.  يزد: 
۸۲۳۸۱۹6 دورنگار:    ،۰۹۱۳۳۵7۸۲۵7  ،۸۲۳۸۱۹6 

ذكر
تهران: خ. انقالب، خ. فلسطین جنوبي، ک. محتشم، پ. ۲۰، 
ط. اول غربي، تلفن: 6646۸۲6۳، ۰۹۱۲۱۰۸۳47۳،  دورنگار: 

6646۸۲6۳

رسش
اهواز: خ. حافظ، بین خ. سیروس و خ. نادري، کتابفروشي رشد، 

ط. سوم، تلفن: ۲۲۱6۳7۵، ۲۲۱7۰۰۱-۳، ۰۹۱6۱۱۱6۰۹۹، 
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رواق دانش
قم: خ. ارم، پاساژ قدس، ط. آخر، پ. ۱74، تلفن: 77۳۲۱۲۰، 

 ۰۹۱۲7۵۲۱۵۰۵،  دورنگار: 7746۵۹۱

روان
تهران: م. ولیعصر، خ. زرتشت غربي، بعد از بیمارستان مهر، 
تلفن:  پنجم، پ. 6۳،  خ.  جنب  مهر،  گلزار  گلفروشي  مقابل 
دورنگار:    ،۰۹۱۲۳۳7۳۰4۸  ،۸۸۹7۳۳۵۸-۹  ،۸۸۹6۲7۰7

۸۸۹6۲7۰7

سازوكار
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردين، خ. شهداي ژاندارمري 
غربي، بن بست گرانفر، پ. ۱، تلفن: 6646۱۹۰۰، -66۹7۰۱۵۲

۳،  دورنگار: 6646۱۲۳۰

سرو یاسين
 ،۱۹۱ پ.  بهرامي،  خ.  حیدري،  خ.  ولیعصر،  شهرک  تهران: 
  ،۰۹۱۲۱۰۸۸۸۵۲  ،66۲۱6۳4۹  ،66۲4۰۰4۰ تلفن:  دوم،  ط. 

دورنگار: 66۲4۰۰4۰

سمت
تهران: م. انقالب، خ. ابوريحان، فروشگاه شماره ۲ سمت، تلفن: 

44۲46۱۱6، 664۰۸۱۲۰، 664۰۸۱4۵،  دورنگار: 664۰۵67۸

سنبله
مشهد: انتهاي شهرک ابوذر، نرسیده به شرکت ايران خودرو، ک. 
شهید نوري، چاپ دقت، تلفن: ۳۸۱۰۲۲۰، ۰۹۱۵۱۱۵4۸۳۰،  

دورنگار: ۳۸۱۰۲۵۲

شایان نمودار
تهران: م. فاطمی، خ. چهل ستون، خ. بوعلی سینا، پ. ۳7 بلوک 

B، ط. همکف، تلفن: ۸۸۹66۲4۹، ۸۸۹۵6476، ۸۸۹۵۱46۲

شباهنگ
خ. شهدای  اول،  فروردين چهارراه  انقالب، خ.۱۲  خ.  تهران: 
تلفن:   ،.4 ط   ،۱۲6 پ  پست،  اداره  روبروی  ژاندارمری، 

66۹64۲۳6 ،66۹64۲۳۵ ،6646۰۳6۵

شركت انتشارات سوره مهر
 ،66477۰۰۱-4 تلفن:   ،۳ پ.  رشت،  خ.  حافظ،  خ.  تهران: 

6646۰۹۹۳،  دورنگار: 66477۰۰7

شركت انتشارات فنى ایران
تهران: خ. شهید مطهری، خ. میرعماد، نبش کوچه يازده، پ. 

۲4،تلفن: ۸۸۵۰۵۰۵۵، ۸۸7۵۰447

شركت تعاوني خدمات نشر سرمشق
تهران: م. انقالب، خ. کارگر جنوبي، بن بست گشتاسب، پ. 6، 
واحد 7، تلفن: 664۹۱۸6۵، 66۹7۰۲۳۱، 66۹7۰۲۳۲،  دورنگار: 

66۹7۸۵۳۳

شركت توسعه صنعت اوراق بهادار
ساختمان   ،۱۹۲ پ.  جمهوري،  از  بعد  حافظ،  خ.  تهران: 
667۲۵6۵7 دورنگار:    ،6674۰4۲۳ تلفن:   بورس، 

شهر قلم
ک.  آرا،  جهان  خ.  اسدآبادی،  سیدجمال الدين  خ.  تهران: 
تلفن: 77۱۸۱۵4۵، 77۱۸۱۵46،  اول،  ط.  پ. 4۲/۱،   ،۱4/۱

77۱۸۱۵47

شهرتاش
تهران: خ. شهید لواسانی، خ. فربین، ک. حاتم خانی، پ. 6، تلفن: 

۲۲۲۹7۳67 ،۸۸7۵۹۹۰6

شهيدحسين فهميده
اصفهان: خ. فروغی، کوی بهارستان، بن بست شريعتی، شماره 
6۹، ط. اول، تلفن: ۳۳64747، ۳۳۹۰۰۸۲-۳، ۰۹۱۳۳۰۳۹۵۸۹

صيانت
مشهد: خ.۱7 شهريور، بلوار شیرودی، شیرودی ۲۱، موسی بن 
جعفری، پ.۱۱، تلفن: ۳4۳۹۲4۳، ۳4۲۸۲۳۳، ۰۹۱۵۵۰۵۳۳۲۵

ضریح آفتاب
مشهد: خ. امام خمینی، جنب اداره کل آموزش و پرورش، تلفن: 

۲۲۱۰۰4۵ ،۲۲۳۲67۵

طبيب
پستی:  کد   ،6۸ پالک  خ.آذر،  کشاورز،  بلوار  تهران: 

۱4۱7۹۹467۱، تلفن: 66۹۰۹۱۹۲

طالیى
به میدان فلسطین، چهارراه  نرسیده  تهران: خیابان طالقاني، 
شهید سرپرست، سرپرست جنوبي، بن بست پارس، شماره ۱۱، 

واحد ۲، تلفن: 664۸۳۰66، ۰۹۱۲6۰۱64۱۹

طليعه سبز
تلفن:   ،۲۲ پ.  يک،  و  بیست  کوي  امین،  بلوار  قم: 
774۲۱۵4 دورنگار:    ،۰۹۱۲7۵۰6۵۳6  ،۲۹۳۳6۹۵ 

عابد
تهران: خ. کارگر شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، خ. قدر، پ. 
4، واحد ۱، تلفن: 66۵۱۳۳۲۱، 66۵۱۵۲4۹، -7-66۵676۲6

۰۹۱۲۵۱4۸47۱
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عباس نجات تيمورى )ناشر مؤلف(
)عج(،  خ.ولیعصر  فردوس،  بلوار  صادقیه،  دوم  فلکه  تهران: 

خ.شريف ظرافتی، پ. 47، ط. سوم، تلفن: 44۰۳۸6۲۸

عروج اندیشه
مشهد: چهارراه شهدا، پاساژ فیروزه، ط. منهای يک، پ. 6، 

تلفن: ۲۲۱۲474، ۲۲۲4۲۹۹، ۰۹۱۵۳۱۱۱۵4۵

علوم پارسى
تهران: میدان الغدير، شمیران نو، ک. دوم غربی، پالک ۳۰، 

تلفن: ۰۹۱۲۱۲6۸۹7۸

علي همتيان )ناشر مولف(
 ،۰۳۱۱-44۲76۲7 پخش:   مرکز  تلفن  اصفهان: 

۰۹۱۳۲۰۵۳۳۵۹

فاتح خيبر
دو،  و  پنجاه  ک.  خرداد،  پانزده  متري  پنج  و  چهل  قم: 
 ،774۸۸۹۰  ،7۲۳۳4۰۵ تلفن:   ،۹6 پ.  روح اهلل،  دوازده متري 

۰۹۱۲۵۵۱74۸7،  دورنگار: 774۸۸۹۰

فاطمى
تهران: م. فاطمی، خ. جويبار، خ. میرهادی شرقی، پ. ۱4، تلفن: 

۸۸۹4۵۵4۵

فرزین
تهران: خ. انقالب، اول خ. دانشگاه، پ. ۵، تلفن: 6646۲4۰6، 

664۸4۱۹۰، ۰۹۱۲۱۰۳۹۳۱۸، دورنگار: 664۸4۱۹۲

قاطع البرهان
تهران: م. خراسان، خ. خاوران، ک. شهید فهیمی، پ. ۸، ط. ۱، 

تلفن: ۳۳7۲7۲۳۵، ۳۳۰۳4۸۳۸، ۰۹۱۲۲۲4۰۲۸۹

قدیانى
تهران: خ. انقالب، مقابل دانشگاه، خ. فخررازی، خ. شهدای 

ژاندارمری غربی، پ. ۹۰

قشقایى
تلفن:  اول،  ط.  تجارت،  بانک  جنب  پیروزی،  خ.  شیراز: 

۰۹۱7۳۰۱۳۸7۱ ،۰۹۱7۱۱۱۸۵۸۰ ،۲۲4۵4۰۱

قطره
تهران: خ. فاطمی، خ. ششم، کوچه خجسته شرقی پ. ۱۰، 

تلفن: ۸۸۹7۳۳۵۱، ۸۸۹7۳۳۵۲، ۸۸۹7۳۳۵۳

كالج برتر
تهران: خ. انقالب، خ. ۱۲ فروردين، ک. نوروز، پ. 7، واحد ۳، 
تلفن: ۳-66۹7۲۹۲۲، 66464۲۱۵، ۰۹۱۲۵۱۱۱۹۹۵، دورنگار: 

66۹7۲۹۲۳

كانون پرورش فکرى كودكان و نوجوانان
سینما  جنب  اسالمبولی،  خالد  خ.  بهشتی،  شهید  خ.  تهران: 
 ،۸۸۹6۲۹7۱  ،۸۸7۱۵۵4۵-۸ تلفن:   ،۲4 و   ۲۲ پ.  کانون، 

۸۸7۱۰66۱، دورنگار: ۸۸7۲۹۲۹۰

كياراد
اصفهان: فلکه شهدا، ابتدای خ. کاوه، روبروی پايانه بابل الدشت، 
کوچه داروخانه حکیم شفا، کتاب سرای سالم، نشر کیاراد، تلفن: 

۰۹۱۳۳۱7۵۲4۳ ،۳۳۹۰۰۸۲ ،۳۳64747

گویش نو
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازی، خ. شهید وحید نظری، پ. 
دورنگار:   ،664۸4۵۳4  ،66۹۵6۰۵۰ تلفن:   ،B۱۲ واحد   ،6۱

664۸4۵۳4

ما و شما
تهران: خ. گیشا، خ. فاضل شمالی، کوچه فرزين، پ. ۳، تلفن: 

۸۸۲7۰7۹۱، ۰۹۱۲۵۱۰6۱۵6، دورنگار: ۸۸۲4۱۲۳4

مبتکران
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازی، خ. شهید وحید نظری، پ. 
دورنگار:   ،6۱۰۹4۱۲۳  ،66۹۵4۳۹۰-۲ تلفن:   ،4 واحد   ،۵۹

66۹۵4۳۹۲

مبنا
سیف،  حسن  شهید  خ.  سوم،  فاز  قدس،  شهرک  تهران: 
 ،۸۸۰76۲۱۱ تلفن:   ،۱۲ پ.  چهارم،  و  بیست  ک. 
۸۸۰76۲۱۱ دورنگار:   ،۰۹۱۲۳۸۵۸66۲  ،۸۸۰۸۱6۵7 

محراب قلم
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردين، خ. شهداي ژاندارمري، پ. 
۱۰4، تلفن: 664۹۰۸7۹-۸۰، 6646۵۲۰۱، ۰۹۱۲۱۲7۲۲4۳، 

دورنگار: 6646۵۲۰۱

مرسل
کاشان: خ. شهید رجايي، خ. آيت اهلل مدني، ک. فرخ ۲، پ. ۳7، 
تلفن: 44۵4۵۱۳، ۰۹۱۳۱6۱۳۵46، ۰۹۱۳۱6۱۳۵46، دورنگار: 

44۵۳۰۳۳
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منادي تربيت
تلفن:   ،۲6 پ.  بیمه،  ک.  نجات اللهي،  استاد  خ.  تهران: 

۸۸۸۰۹7۸7، دورنگار: ۸۸۸۹4۲۹۰

موزون
تهران: م. توحید، خ. نصرت غربي، ک. ناصر حسیني، پ. 7، 
ط. اول، تلفن: 664۳۸۲۵6، ۰۹۱۲۱۵۰4۵6۹، ۰۹۱۲۱۵۰4۵6۹

موسسه چاپ و نشر عروج
رازي  فخر  بین  تهران،  دانشگاه  مقابل  انقالب،  خ.  تهران: 
 ،664۹۳۰۸۲  ،664۰4۸7۳  ،۱4۳۰ ش.  ظروفچي  پاساژ  و 

۰۹۱۲۱۰۸7۲۵۱، دورنگار: 664۰۰۹۱۵

موسسه فرهنگي مدرسه برهان
تهران: نرسیده به پل کريم خان زند، ک. شهید حقیقت طلب، پ. 
۸، تلفن: ۸۸۹۲47۵۰، ۸۸۹۲47۵۲، ۹-۸۸۸۰۰۳۲4، دورنگار: 

۸۸۹۰۳۸۰۹

مهاجر
 ،۵ پ.  نیکپور،  بست.  بن  فخررازي،  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
66۹۵۲۲۰۰-  ،66۹۵۲۱۹۹  ،664۱۰۰۳6 تلفن:  اول،  ط 

۰۹۱۲۳7۱۱۵۵۸، دورنگار: 664۱۰۰۳6

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني )س(
تهران: خ. باهنر، خ. ياسر، ک. سوده، پ. ۵، تلفن: ۲۲۲۹۰۱۹۱، 

۵-۲۲۲۹۰۱۹۳، ۰۹۱۲۳۱7۰۹۱۲، دورنگار: ۲۲۲۹۰47۸

مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین
اورنگ،  ساختمان  کیهان،  چهارراه  سهروردي،  خ.  تهران: 
تلفن: 44۳۰۲۳۱۹، ۸۸۵۳۳۳۲6،  اول، پ. ۳۱۲، واحد ۳،  ط. 

۰۹۱۲۲۲۱۱۸6۱، دورنگار: 44۳۰۲۳۱۹

نحل
 تهران: خ. سپهبد قرني، خ. شاداب، پ. 4۵، واحد ۱، تلفن: ۸۸۹44۰۸۸

نسل نو اندیش
تهران: م. ولیعصر، ابتداي خ. کريم خان زند، پ. ۳۰۸، ساختمان 

کیمیا، تلفن: ۸۸۹4۲۲47-۹

نصر اصفهانى، غالمرضا )ناشر مولف(
خ. جی، خ.تاالر، بعد از بانک صادرات، ک. کوشان، پ. ۱۱، 

تلفن: ۰۹۱۳۱۰7۲۹۳۹

نگاه امروز
تهران: م. انقالب، خ. کارگر جنوبي، خ. لبافي نژاد، پ. ۱74، واحد 

يک،  تلفن: 664۹7۳۰۰، 66۹۲۹۱۰۵، ۰۹۱۲۳۰۵744۵

نواي مدرسه
تهران: خ. ايرانشهر شمالي، نرسیده به خ. طالقاني، پ. ۱4۰، 
 ،۰۹۱۲۳۰۲۲6۹۸  ،۸۸۸۲۰۵۸۳ تلفن:   ،۵ واحد  دوم،  ط. 

۰۹۱۲۳۰۲۲6۹۸ ،۸۸۸۲۲۸4۵
نوشته

تلفن:  نوشته،  نشر  نويد،  ساختمان  فلسطین،  خ.  اصفهان: 
۲۲۲644۵، ۲۲۰۸6۱۰، ۰۹۱۳۳۱6۲۰7۰، دورنگار: ۲۲۰۸6۱۰

وراي دانش
تهران: م. انقالب، خ. دوازده فروردين، ک. نوروز، پ. ۲۸، تلفن: 
 ،۰۹۱۲۲۰7۳۹۰۱  ،66۹۵746۱  ،6646۸۰۱۸  ،6647۵7۵۰

دورنگار: 6647۵۸۰۸

ویرایش
ششم،  خ.  و  پنجم  خ.  بین  غربي،  زرتشت  خ.  تهران: 
۸۸۹6۲7۰7 دورنگار:   ،۸۸۹7۳۳۵۸-۹ 6۳،  تلفن:   پ. 

همشهري
ط.  آي تک،  برج   ،۱۳ پ.  گلشهر،  بلوار  آفريقا،  بلوار  تهران: 
دورنگار:   ،۲۲۰4۸۹۸۰  ،۲۲۰4۵۳4۰ تلفن:   ،64 واحد  هفتم، 

۲۳۰۲۳۵7۵

هنر آبي
تهران: بزرگراه همت، خ. کبیري طامه )شاهین شمالي(، خ. 
بهار، خ. امام حسین شمالي، بن بست امید، پ.7 ط اول،تلفن: 
دورنگار:   ،۰۹۱۲۱۹۸64۱۵  ،446۱۰۸4۳  ،446۱۰۹۲۹

446۱۰۵۵7

یانار
تبريز: خ. شريعتي شمالي، ساختمان ۱۳۰ وجداندوست، تلفن: 

۵۵۵۳۲۵۹


