وزارت آموزشوپرورش
سازمان پژوهش و برنامهريزی آموزشی
دفتر تکنولوژی آموزشي و كمك آموزشي

فهرست توصيفىكتابهاىآموزشى
(چاپ اول ـ سال )1391
مناسب و مرتبط با برنامهى درسى
دورهى آموزش ابتدايي

 2فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي

عنوان و نام پديدآور :کتابنامهی رشد :فهرست توصیفی کتابهای آموزشی (چاپ اول  -سال  )۱۳۹۱مناسب و
مرتبط با برنامه درسی دورهی آموزش ابتدایی /زیر نظر کارشناسان سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و معاونت
اسیوند.

آموزش ابتدایی؛ با نظارت فریبا کیا؛ هماهنگی و تدوین نجوا
ی.۱۳۹۲ ،
مشخصات نشر :تهران  :سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی ،دفتر تكنولوژي آموزشي و کمک آموزش 
مشخصات ظاهری: ۲64ص :.مصور ،جدول
فروست :کتاب رشد؛ شماره ۱۵
شابک:: 978-964-7813-17-4 ۵۰۰۰۰ریا ل
وضعیت فهرست نویسی :فیپا
یادداشت :نمایه
عنوان دیگر :فهرست توصیفی کتابهای آموزشی (چاپ اول  -سال  )۱۳۹۱مناسب و مرتبط با برنامه درسی دورهی
آموزش ابتدایی
موضوع :آموزش ابتدایی  --ایران  --راهنمای آموزشی  --کتابشناسی
شناسه افزوده :کیا ،فریبا ،ناظر
شناسه افزوده :اسیوند ،نجوا، ۱۳۶۱-
شناسه افزوده:سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
شناسه افزوده :ایران .وزارت آموزش و پرورش .معاونت آموزش ابتدایی
شناسه افزوده :سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی .دفتر تكنولوژي آموزشي و کمک آموزشی
رده بندی کنگره۲۴۲۶ ۱۳۹۲:ک۸آZ۳۳۶۹ /
رده بندی دیویی۰۱۶/۳۷۲۲۴۰۷:
شماره کتابشناسی ملی۳۲۳۸۵۰۱:

كتابنامهی رشد دورهى آموزش ابتدايى
زيرنظر كارشناسان سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي و معاونت آموزش ابتدايي
 با نظارت :فریبا کیا
 هماهنگي و تدوین :نجوا اسيوند
 طراح جلد :پریسا سندسی
 صفحهآرا :پروانه هاديپور رحيم آبادي
 تنظیم فهرست نمایهها :پرویز قراگوزلی
 عکاس :طیبه رحیمی
چكيدهنويس :نرگس افروز
ثبت اطالعات :منصوره معینی ،مریم مرتضایی گهر
 ويراستار :بهروز راستاني
			
 چاپ اول1392 :
 شمارگان 8500 :نسخه
 قیمت 50000 :ریال
چاپ :شركت افست (سهامي عام)
نشاني :تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش ،دفتر تکنولوژی
آموزشي و كمك آموزشي ،دبیرخانهي ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی ـ صندوق پستي 15875/3331
تلفن 88306071 :و دورنويس88301478 :
شابكISBN: 978-964-7813-17-4 978 -964-7813-17-4 :
شابك (دورهاي)ISBN (SET): 978-964-5667-22-9 978-964-5667-22-9 :
http://samanketab.roshdmag.ir
دفتر تکنولوژی آموزشي و كمك آموزشي
حق چاپ براي دفتر تکنولوژی آموزشي و كمك آموزشي محفوظ است.

دورهي آموزش ابتدايي 3 15

فهرست
* مقدمه 5...........................................................................................................................................................
ت توصيفي كتابهاي آموزشي مناسب چاپ اول سال 15..................................................1391
* فهرس 
* نمايهها201..................................................................................................
* عنوان كتاب 202........................................................................................
* پدیدآورندگان 208.......................................................................................
* پايهي تحصيلي 213...................................................................................
* درهمکرد نام ناشر و عنوان كتاب 214 .........................................................
* موضوع درسی 221.....................................................................................
* كلمات كليدي 222 .....................................................................................
* نام و نشاني ناشران 229 .............................................................................
* مخاطب 236 ...............................................................................................
* فهرس 
ت توصيفي كتابهای مناسب كتابداری239......................................................................................
* نمايهها261..................................................................................................
* عنوان كتاب 262.........................................................................................
* پديدآورندگان 263.......................................................................................
* نام و نشاني ناشران 264 .............................................................................

 4فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي

دورهي آموزش ابتدايي 5 15

مقدمه
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 uمنظور ما از کتاب آموزشی چیست؟
از يك ديدگاه ميتوان مجموعه كتابهايي كه هر سال چاپ و منتشر ميشوند كتاب آموزشي ناميد زيرا هر
كتابي پيامي براي آموزش دارد .اما بهطور خاص كتابهاي آموزشي با هدف استفاده در آموزشهاي رسمي و
غيررسمي به رشته تحرير درميآيند .كتابهاي آموزشي سه دستهاند :الف) كتابهاي درسي ،ب) كتابهاي
كمكآموزشي ،ج) كتابهاي كمكدرسي.
ي درسي خاص و با هدف معيني از سوي مراجع
uكتابهاي درسي كتابهايي هستند كه براساس برنام ه 
ذيصالح در وزارت آموزش و پرورش به تصويب رسيدهاند و در چارچوب زماني معين آموزشي و متناسب با پايه،
رشته ،شرايط ذهني و سني تدريس ميشوند.
منظور ما از كتابهاي آموزشي كتابهاي كمكآموزشي و كمك درسي است.
uكتابهاي كمكآموزشي :كتابهايي هستند كه به منظور ايجاد انگيزه ،توسعه يادگيري ،افزايش دانش و سواد
ت عملي ،رشد روابط اجتماعي و ارتقاي يادگيرنده براساس هدفها و برنامههاي خاصي تنظيم
علمي ،پرورش مهار 
ميشوند و لزوم ًا به برنامه درسي دورهی تحصيلي وابسته نيستند و شامل كتابهاي دانشافزايي براي معلمان و
دانشآموزان ،پرورش مهارتهاي فرايندي و عملي براي دانشآموزان و مهارتي و روشي براي معلمان هستند.
uكتابهاي كمكدرسي :كتابهايي هستند كه به منظور تسهيل ،تقويت ،تكميل و تعميق يادگيري و فراهم
كردن آموزش جبراني براساس هدفها و برنامههاي درسي دوره و پايهی تحصيلي خاصي تهيه و تنظيم ميشوند.
اين كتابها الزام ًا به هدفهاي برنامهی درسي وابسته هستند كه شامل كتابهاي كار و فعاليتهاي يادگيري،
كتابهاي تمرين ،كتابهاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشآموزان و كتابهاي فعاليتمحور هستند.
 uچرا باید دست به گزینش کتاب زد؟
انتشار روزافزون كتابهاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از كتابها با استانداردهاي آموزشي و
همچنين لزوم استفاده بهينه از زمان براي به رهگيري از خواندنيهاي مناسب ،شوراي عالي آموزش و پرورش،
وزارت آموزش و پرورش را به عنوان يك نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مكلف كرده است تا با سياستگذاري،
استانداردسازي توليد كتابهاي غيردرسي و اتخاذ سياستهاي مناسب خصوص ًا سياستهاي تشويقي و حمايتي،
نقش مؤثرتري در هدايت پديدآورندگان كتابهای آموزشی مورد نیاز دانشآموزان و معلمان یعنی ناشران ،مؤلفان
و مترجمان کتابهای آموزشی ایفا كند.
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بیشک شناسایی و طبقهبندی كتابهای علمی و آموزشی ،از گامهای مؤثر در توسعهی محیط آموزشي و
تقویت فرایند یاددهی ـ یادگیری محسوب میشود و ابزاری كارآمد در تقویت نظام آموزشي كشور به شمار میرود.
 uتشکیل دبیرخانهي ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی
اجرای «طرح سامانبخشی كتابهای آموزشی» در سال  1378با این هدف آغاز شد که توان تولیدكنندگان
کتابهای آموزشی ،به سوی نیازهای واقعی دانشآموزان و معلمان و پركردن خألهای موجود هدایت شود و بازار
آشفتهای را که در عرصهی تولید کتابهای آموزشی به وجود آمده است ،سامان بخشد .خوشبختانه دامنهی این
طرح با تصویب آییننامهی «ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی :مواد و رسانهها» توسط شورای عالی آموزش و
پرورش ،در شهریور سال  1389از حوزهی کتاب آموزشی به همهی منابع و رسانههای آموزشی و تربیتی گسترش
داده شده است.
در مادهی  5این آییننامه ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی موظف شده است به انحای گوناگون از
جمله اعطای نشان استاندارد ،برگزاری جشنواره و نمایشگاه ،برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط
و تهیهی فهرستگان توصیفی مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی از تولید و عرضهی مواد و منابع استاندارد حمایت
و پشتیبانی کند.
در مادهی  6نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید ،عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی در
واحدهای آموزشی ،صرف ًا از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.
 uتهیهي فهرستگان توصیفى كتابهای آموزشى
با عنايت به مادهی  6آييننامهی ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي و با توجه به نقش شناسایی و طبقهبندی
كتابهای علمی و آموزشی كه گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی ـ یادگیری و نظام آموزشي است ،معرفي
كتابهاي مناسب و استاندارد به عنوان يك ضرورت و راهكار اجرايي در دبيرخانه ساماندهي منابع آموزشي و
تربيتي پيگيري ميشود.
ت كتابهاي مناسب و استاندارد را به تفکیک دورههای آموزشی
لذا دبیرخانهی ساماندهی هر سال فهرس 
کشور ،به صورت مکتوب (مانند کتابنامه) و الکترونیکی (وب) منتشر میكند و در عین حال نسخهای از آن برای
معرفي در پایان کتابهای درسی ،در اختیار دفتر تألیف کتابهای درسی قرار میگیرد.
 uفرايند توليد كتابنامهي رشد
«كتابنامهی رشد» با هدف ارائهی فهرست توصیفی کتابهای مناسب و مرتبط با برنامهی درسی دورههای
آموزشی آماده و منتشر میشود.
اين فرايند با تفکیک کتابهای رسیده به دبیرخانه آغاز میشود .در نخستین مرحله ،که مرحله غربالگری است،
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تعداد محدودی از کتابهایی که موضوعشان ارتباطی با برنامهی آموزشی کشور ندارد یا تاریخ انتشار آنها خارج
از زمان اعالم شده است ،از چرخهی بررسی کنار گذاشته میشوند .بقیهی کتابها ،بهتدریج در اختیار کارشناسان
آشنا با برنامهی درسي و معلمان ورزیده و مجرب قرار میگیرد .هر کارشناس دیدگاه خود را دربارهی کتاب
براساس شاخصها و معيارهاي تعيين شده با امتیازی که به آن میدهد ،بیان میکند .هر کتاب برای گذر از مراحل
بررسیها ،باید حداقل  60درصد از كل امتیاز ممکن را به دست آورده باشد.
در پرسشنامههاي تکمیل مورد استفاده براساس شاخصها و معيارهاي تعيين شده ،پرسشهای جزئی و
دقیقی دربارهی ويژگيهاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما بهطور کلی هر کارشناس باید به
سه پرسش پاسخ دهد :آیا در تدوین کتاب مورد بررسي ،استانداردها و چهارچوبهای الزم یک کتاب آموزشی
رعایت شده است؟؛ درصورت مثبت بودن پاسخ ،آیا محتوای این کتاب با برنامهی درسي ما همسویی و هماهنگی
دارد و میتواند به عنوان یک مادهی آموزشی مناسب به کار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نیز مثبت است
این کتاب برای کدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛ برای دانشآموزان ،هنرجویان ،معلمان ،هنرآموزان،
کارشناسان آموزش و پرورش ،مدیران یا دانشجویان تربیت معلم؟
ناگفته نماند که این کتابنامهها برای آموزشگاههای کشور فرستاده میشوند تا مدیران و معلمان مدارس ،در
تجهیز کتابخانههای آموزشگاهی و کالسی از آن بهره جویند .عالوه بر این ،فایل الکترونیکی این کتابنامهها در
وبگاهسامانکتاببهنشانی http://samanketab.roshdmag.ir:قراردادهشدهاستوعالقهمندانمیتوانند
آن را به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.

برنامهي توليد كتابنامههاي رشد در دورهي آموزش ابتدايي
ردیف

کتابنامهي رشد

سطح پوشش

سال انتشار

1

شمارههاي اول تا چهاردهم

كتابهاي چاپ اول
1367-1390

چاپ شدهاند
1378-1391

2

شماره پانزدهم

كتابهاي چاپ اول 1391

جلد حاضر

3

شماره شانزدهم

کتابهای چاپ اول
1392

1393

4

شماره هفدهم

کتابهای چاپ اول

1394

1392

1393
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 uکتابنامهای که پیش رو دارید
چاپ اول سال  1391و یک سال قبل
این شماره از كتابنامه ،فهرست توصیفی كتابهای آموزشي مناسب ِ
از آن را دربرمیگیرد.
در این کتابنامه با  365عنوان كتاب مناسب آشنا میشوید که از مجموع  815عنوان كتاب رسیده انتخاب
شده است .بقیه كتابها غیرمرتبط و یا نامناسب تشخیص داده شدهاند.
از ميان  109ناشر ،بیشترین کتابهای مناسب معرفی شده در این کتابنامه به ترتیب به شركت انتشارات

جدول فراوانی موضوعات كتابنامه
رديف

موضوع

فراواني

رديف

موضوع

فراواني

1

علوم تجربي

71

9

عمومي

27

2

رياضي

56

10

كاروفنآوري

9

3

زبانآموزي

54

11

ديني

16

4

مهارتهاي زندگي

23

12

مطالعات اجتماعي

8

5

علوم تربيتي

28

13

تعليمات اجتماعي

6

6

قرآن

10

14

هنر

4

7

تفكر و پژوهش

8

15

تربيت بدني

5

8

كتابهاي مرجع

9

14

*جمع فراواني موضوعي بيش از تعداد عنوانهاي كتاب مناسب است چون بعضي از كتابها داراي بيش از يك موضوع هستند.
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فني ايران با  28عنوان  ،مرآت دانش با  24عنوان و بهنشر با  22عنوان تعلق دارد.
در بین موضوعات درسی نیز موضوعات علوم تجربي ،رياضي و زبانآموزي به ترتیب با  56 ،71و  54عنوان
کتاب مناسب از بیشترین فراوانی برخوردارند.
در بین ناشران ،انتشارات مرآت دانش با  42عنوان ،شركت انتشارات فني و بهنشر با  33عنوان و گردوي دانش
با  30عنوان بیشترین مشارکت را در ارسال کتاب داشتند.
اين شماره از كتابنامه عالوه بر فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي مناسب اين دوره ،دارای يك پيوست با عنوان
فهرست توصيفي  40عنوان كتابهاي مناسب كتابداري است كه براي اولين بار از ميان  58عنوان كتابهاي
موجود در اين حوزه (بدون توجه به سال انتشار) ،براي به رهگيري كتابداران و اولياي آموزشي معرفي شده است.
 uشیوهي تنظیم اطالعات
در معرفی هر کتاب ،چکیدهای از محتوا و اطالعات اوليه کتابشناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب
مناسب را برای خواننده آسان میکند .این اطالعات شامل موارد زير است :شمارهی 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 چکیدهی کتاب.
 uنمایههای کتاب
در پایان هر کتابنامه ،چندین نمایه بر اساس عنوان كتاب ،نام پدیدآورندگان ،موضوع درسی ،پایهی تحصیلی،
كلمات كلیدی ،درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب ،و نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا معلمان ،مربیان،
ب دست یابند .در متن ،به هر کتاب
كارشناسان ،والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود ،به منابع مناس 
یک شمارهی ردیف اختصاص داده شده است .نمایههای کتاب بر اساس این شمارهها مرتب شدهاند و ما را به
این شمارهها ارجاع میدهند.
 uهمکاران ما در این کتابنامه
ً
در تولید و آمادهسازی این کتابنامه همکاران متعددی به ما یاری رساندهاند و خصوصا در بررسی کتابها
حوصله و دقت زیادی به کار بستهاند .اسامي کارشناسان و معلمانی که در آمادهسازی این مجموعه از نظرات و
همکاریهایشان بهره بردیم عبارتند از:
 lكارشناسان معلم:
 .1نسيم اصغري  .2سيد عالءالدين اعاليي  .3حسين الوندي  .4محمود اوحدي  .5مونا بافته  .6مينو بحرگرد نيكو
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 .7ناهيد بريري  .8مرضيه پناهيانپور  .9مسعود تهراني فرجاد  .10عزتالسادات حسيني  .11طاهره خردور .12
فرحناز خردور  .13سپيده خليلي  .14علي خياط  .15خسرو داودي  .16مرضيه سعيدي  .17حشمتاله سليمي
 .18افسانه سنه  .19سيدمهدي سيف  .20مليحه شاجري .21مريم شباك  .2ياسين شكراني  .23عبدالرحمان
صفارپور  .24رضا صفري  .25فريده عصاره  .26نويده عفاف  .27مژگان عقيقي  .28بتول فرنوش  .29گلزار
فرهادي  .30حورا كاتبي  .31سعيد كفايتي  .32عالءالدين كيا  .33زهرا گيتينژاد  .34علي محمدي  .35فخري
ملكي  .36سميهسادات ميرمعيني  .37ابوالفضل نفر  .38ميترا هنرمند
 lکارشناسان برنامهي درسی:
 .1معصومه رضوانفر /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تربيت بدني
 .2طيبه ارشاد /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تربيت بدني
 .3ميترا دانشور /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تفكر و پژوهش
 .4احمد غالمحسيني /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تفكر و پژوهش
 .5حسين قاسمپور /کارشناس گروه برنامهریزی درسی ادبيات فارسي
 .6فريال آمار /کارشناس گروه برنامهریزی درسی ديني
 .7رضا نباتي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی ديني
 .8سيدسجاد طباطبايي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی ديني
 .9پرويز آزادي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی ديني
 .10منصور ملك عباسي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تعليمات اجتماعي
 .11ناهيد فالحيان /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تعليمات اجتماعي
 .12مسعود جواديان /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تعليمات اجتماعي
 .13مهدي چوبينه /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تعليمات اجتماعي
 .14شهرناز بخشعليزاده /کارشناس گروه برنامهریزی درسی رياضي
 .15جواد حاجي بابايي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی رياضي
 .16ويدا ممتحني /کارشناس گروه برنامهریزی درسی فنآوري
 .17مريم انصاري /کارشناس گروه برنامهریزی درسی علوم تجربي
 .18سعيد راصد /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي
 .19سيد امير رون /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي
 .20محمود معافي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي
 .21محمدرضا مقدادي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي
 .22مينو آيتاللهي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی هنر
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 uراهنمای استفاده از این کتابنامه
در این راهنما ،اطالعات مربوط به یک کتاب ،به صورت نمونه نشان داده شده است .این اطالعات ضمن
معرفی کتاب ،به ما میگوید که کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.

شمارهي مدخل

مؤلف

عنوان مجموعه

عنوان کتاب

. 202

بغالني ،مازيار

قصههاي شاهنامه

سياوش

مترجم

محل نشر :ناشر ،سال نشر

تعداد صفحات

قطع

مليحه شكوهي

تهران :برف1391 ،

 12ص

خشتي

پایهي تحصیلی

موضوع درسي

چهارم تا ششم

زبان آموزي
کلمات کلیدی

بازنويسي داستان ،سياوش ،زبان آموزي ،شاهنامه
چکیده
در ششمين جلد از مجموعهي حاضر «داستان سياوش» از شاهنامه براي کودکان بازنويسي شده است .سياوش پسر
پاکدامن کيکاووس ،پادشاه ايران به دست رستم تربيت شده است .سياوش به جنگافراسياب ،شاه توران ،ميرود و لشکر
او را شکست ميدهد .آنگاه با دختر او ،فرنگيس ازدواج ميکند و سرانجام بهدليل حسادت توسط برادران افراسياب
کشته ميشود.

برای بیان دیدگاههای خود دربارهی این کتابنامه یا فرستادن کتاب ،به نشانی تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان
ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش ،دفتر تکنولوژی آموزشي و كمك آموزشي ،دبیرخانهی
ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی مکاتبه یا با شمارهی تلفن  )021( 88306071تماس حاصل فرمایید.
وبگاه این دبیرخانه نیز به نشانی  http://samanketab.roshdmag.irآمادهی دریافت دیدگاههای شماست.
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فراخوان ارسال کتاب

فراخوان ارسال کتاب ( براي توليد كتابنامه شماره  16دورهی آموزش ابتدايي)
بدینوسیله از ناشران و پدیدآورندگان محترم کتابهای آموزشی دعوت میشود نسخهای از کتابهای
آموزشی چاپ اول سال  1392خود (و یک سال پیش از آن) را برای بررسی به نشانی دبیرخانهی ساماندهی
منابع آموزشی بفرستند.

لطفاً در ارسال کتاب به این نکات توجه فرمایید.
uکتابهای ارسالی باید نخستین بار در سال  1392یا یک سال پیش از آن منتشر شده باشند.
uکتابهایی در آخرین کتابنامه معرفی میشود که تا  30خرداد سال  1393به این دبیرخانه رسیده باشد .در غیر اینصورت
چنانچه تاریخ چاپ نخست آن در سال  1392و جزء کتابهای مناسب باشد ،در کتابنامه بعدی به چاپ میرسد.
 uارسال یک نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.
 uامکان بازگرداندن کتابهای غیر مرتبط یا نامناسب برای دبیرخانه وجود ندارد.
 uفهرست کتابهای رسیده در پایان هر ماه ،در وبگاه سامان کتاب به نشانی  http://samanketab.roshdmag.irاعالم میشود.
 uفهرست کتابهای مناسب به تدریج در وبگاه سامانکتاب منتشر میشود و در اختیار کاربران این وبگاه قرار میگیرد .افزون
بر این فهرست ،این کتابها ضمن آنکه در کتابنامههای مرتبط به چاپ می رسد ،در پایان هر دوره از بررسیها بهصورت
رسمی و مکتوب به ناشر گزارش داده میشود.
 uضمن ًا فهرستی از کتابهای مناسب برای دفتر تأليف کتابهای درسی و مراکز خرید و نمایشگاهی کتاب فرستاده میشود تا
در صورت نیاز از کتابهای مناسب معرفی شدهی این دبیرخانه خریداری کنند.
 uارسال کتاب از سوی هر یک از پدیدآورندگان اثر ،منعی ندارد ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده میشود.
uکتابهایی که توسط مؤلف منتشر شدهاند ،در این دبیرخانه قابل بررسی هستند و در این صورت گزارش به نام مؤلف صادر
خواهد شد.
uکتابهای مناسب ،خود به خود در جشنوارهی کتابهای رشد حضور مییابند و برای شرکت در جشنواره نیازی به ارسال
مجدد کتاب نیست.
 uمطابق آییننامهی ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی ،مصوبه  828شوراي عالي آموزش و پرورش ،کتابهای آموزشی در
صورتی مجازند وارد آموزشگاهها شوند ،که به عنوان کتاب مناسب شناخته شده باشند.
کتابهای ارسالی دورهی آموزش ابتدايي باید شامل یک یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد:
رياضي ،علوم تجربي ،زبانآموزي ،تربيت بدني ،تعليم و تربيت ديني ،تفكر و پژوهش ،علوم تربيتي ،قرآن ،تعليمات اجتماعي،
مطالعات اجتماعي ،مهارتهاي زندگي ،هنر ،كاروفنآوري.
کتابهای خود را به نشانی :تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش،
دفتر تکنولوژی آموزشي و كمك آموزشي ،دبیرخانهی ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی بفرستید .برای دریافت
اطالعات بیشتر میتوانید با شمارهی تلفن  )021( 88306071تماس حاصل فرمایید.
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فهرستتوصيفيكتابهايآموزشي
مناسبومرتبطبابرنامهيدرسي
دورهي آموزش ابتدايي
(چاپ اول ـ سال )1390
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 . 1اكسالد ،كريس  .چراهاي شگفتانگيز :آب و هوا :پاسخ به كنجكاويهاي كودكان و نوجوانان .
ليال حبيبزاده .تهران :نحل 32 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :آب و هوا ،پرسش و پاسخ ،آزمون و تمرين ،رنگينکمان ،باد ،صاعقه
چكيده :گردش زمين به دور خورشيد باعث طوالني و کوتاهشدن طول شب و روز ،تغيير فصلها،
بارش برف و باران ،به وجود آمدن سيل و طوفان ،وزش بادها ،ايجاد صاعقه و ...ميشود .در کتاب حاضر
به برخي سؤاالت مخاطبان دربارهي آب و هوا و تغييراتي که به تبع اين تغييرات بهوجود ميآيند پاسخ
داده ميشود .برف چگونه ميبارد؟ سريعترين بادها کدام هستند؟ چگونه ميتوان سرعت باد را اندازه
گرفت؟ چرا صاعقه به ساختمان آسيب ميزند؟ چگونه رنگينکمان تشکيل ميشود؟ برخي سؤالهاي
کتاب هستند .در پايان کتاب ،تحت عنوان «آيا ميدانيد» سؤاالتي از متن کتاب انتخاب شدهاند که در
صفحهي بعد بهصورت وارونه جواب آنها آمده است .واژهنامهاي نيز در پايان کتاب درج شده است.

 . 2رياضيان ،مريم /سمائي ،سيده فاطمه .آبي كوچولو .تهران :نسل مرواريد 162 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،تمرين ،کادر بازخورد
چكيده :کتاب حاضر براي درس رياضي دانشآموزان سال اول نوشته شده و در آن تالش شده
است ،براي هر صفحهي کتاب درسي رياضي ،يک صفحهي تمرين که شامل سه سؤال بهصورت
دستورزي به رنگ آبي ،تصويري به رنگ سبز و کالمي به رنگ بنفش است ،ارائه شود .در بعضي
صفحات هم يک سؤال اضافه که به الگوها و جدولها اختصاص دارد و با رنگ مشکي متمايز شده،
آمده است .در پايان هر صفحه« ،کادر ارائهي بازخورد» قرار دارد که پيشرفت تدريجي دانشآموز را
در جهت رسيدن به اهداف مورد نظر نشان ميدهد .آخرين برگ کتاب به صفحهي ابزار اختصاص
دارد .در بعضي از تمرينات ،ابتدا از دانشآموز خواسته شده است شکلهاي مورد نياز را از صفحهي
ابزار برش دهد.

 18فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 3رحمتي شهرضا ،محمد .آداب شهروندي .قم :فاتح خيبر 168 ،ص1390 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم /مشاور  /والدين  /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس  /مدير
كلمات كليدي :شهروندان ايراني ،راهنماي آموزشي ،جنبههاي اخالقي ،آداب معاشرت
چكيده :آداب و قواعد زندگي شهري جرء الينفك حيات بشري است و پر واضح است كه بسياري از
مشكالت امروز اجتماع ناشي از ناآشنايي با اصول زندگي شهري و پايبند نبودن به اين اصول است.
بههمين دليل ،نويسندهي كتاب حاضر كوشيده است آداب شهروندي را با تكيه بر احاديث ،روايات و
سيرهي اهلبيت به مخاطبان آموزش دهد .كتاب در سه فصل با اين عنوانها تدوين شده است :فصل
اول :اخالق شهروندي در برقراري ارتباط؛ فصل دوم :در مكانهاي عمومي؛ فصل سوم :نكات طاليي
در اخالق شهروندي.

 . 4فيضآبادي ،ابوالقاسم .آرش .تهران :نخستين 32 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :شاهنامه ،بازنويسي ،داستان آرش کمانگير ،زبانآموزي
چكيده :کتاب حاضر حاوي داستان بازنويسي شده «آرش کمانگير» از «شاهنامه» فردوسي است.
نگارنده در اين کتاب شيوهاي خاص برگزيده و سعي کرده است مخاطبان به قهرمان اسطورهاي
شاهنامه کمي نزديک شوند و بهتر با آن ارتباط برقرار کنند .بدينگونه که مادربزرگ در يکي از شبهاي
سرد زمستان در يکي از روستاهاي دورافتادهي خراسان کودکان را دور خودش جمع ميکند و داستان
آرش را براي آنها بيان ميکند .حوادثي که در داستان پيش ميآيند و کارهايي که شخصيتها انجام
ميدهند ،با آنچه که در روستاها اتفاق ميافتد ،نزديک است .بدينوسيله مخاطبان ميتوانند کمي به
فضاي آن اسطوره نزديک شوند و مطالب را بهتر لمس کنند.
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 . 5بغالني ،مازيار  .قصههاي شاهنامه :آرش كمانگير .تهران :برف 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :زبانآموزي ،شاهنامه ،بازنويسي ،داستان آرش کمانگير
چكيده :چهارمين جلد از مجموعهي حاضر شامل بازنويسي داستان «آرش کمانگير» از شاهنامه به
زبان ساده و مختصر براي کودکان است .در داستان آرش کمانگير ،کودکان با پهلواني کماندار آشنا
ميشوند که بهمنظور تعيين مرز بين ايران و توران تمام نيرو و قدرتش را بهکار ميگيرد تا ايران از
شر دشمنان در امان بماند .او تيري پرتاب ميکند که باعث ميشود جانش را از دست بدهد ،اما ايران
بهدست دشمنان نيفتد.

 . 6صفارپور ،عبدالرحمان  .به من بياموزيد :آشنايي ديداري با نقش نمادهاي ارقام ،درك
بصري نقش نمادهاي رياضي (بازي نقاشي با نقش نمادها) .تهران :مدرسه 32 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :عالئم تصويري رياضي ،ادراک تصوير ،سرگرمي ،پرورش درک بعدي
چكيده :کتاب حاضر براي کودکان پيشدبستاني و پايهي اول تهيه شده است و تالشميكند کودکان
از راه بازي نقاشي بهگونهاي عملي با نقش نمادهاي رياضي و هندسي و نيز نقش نمادهاي نگارش
رياضي آشناشوند.

 20فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 7صفارپور ،عبدالرحمان  .به من بياموزيد :آشنايي ديداري با نقش نمادهاي نوشتاري
تقويت حافظهي بصري از راه هوش و نقاشي (بازي نقاشي با نقش نمادها) .تهران:
مدرسه 75 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :نقش نمادها ،نوشتاري ،نگارشي ،نقاشي ،بازي
چكيده :کتاب حاضر به منظور آشنايي کودکان مبتدي با نقش نمادهاي نوشتاري فارسي و نقش
نمادهاي نگارشي آهنگين (اصلي و غيرآهنگين نوعي) از نقاشي و رنگآميزي بهره جسته است.
کودکان به کمکمربي با توجه به توضيحاتي که در باالي هر صفحه داده شده است ،به سمت هدف
مورد نظر هدايت ميشوند.

 . 8صفري گيگاسري ،ناهيد  .قصههاي خانهي بيبي رعنا :آشيانهاي پشت علفهاي بلند.
تهران :جان جهان 48 ،ص1390 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :قصه ،تمرين اعداد ،حيوانات ،آموزش رياضي ،داستان آموزشي
چكيده :دانشآموزان پايهي اول در اين کتاب ضمن آشنايي با مفهوم و شمارش اعداد يک تا  ،20با
حيوانات گوناگون نيز آشنا ميشوند .مطالب کتاب بهصورت داستاني تنظيم شدهاند.
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 . 9اجاقي ،محمد  .زندگي مصور امام خميني :آغازگر فرياد .تهران :موسسه تنظيم و نشر آثار امام
خميني (س) ،موسسه چاپ و نشرعروج 40 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :امام خميني ،زندگينامه ،داستان تاريخي ،آموزش ديني
چكيده :در پنجمين شماره از مجموعهي «زندگي مصور امام خميني» اتفاقات سالهاي 1340 -43
هـ .ش ايران ،قيام امام خميني (ره)  ،ديدار دکتر علياميني ،نخستوزير محمدرضا شاه با امام (ره)،
حملهي مأموران به مدرسهي فيضيه ،دستگيري امام و بردن وي به زندان قصر ،قيام مردم در  15خرداد
و سرانجام تبعيد امام خميني (ره) در سال  1343به شکل تصويري ،به همراه توضيحات مختصر و مفيد
براي کودکان و نوجوانان تهيه شده است.

 . 10لنگرر ،جان .آموزش انديشهورزي در كودكان :روشهاي علمي در شكوفايي خالقيت و
آموزش تفكر و تحليل در كودكان بر مبناي تمرينهاي بنيادي ...طاهره حبيبي /پرديس عاصمي/
سحر سليمي /كاظم شجاعي .تهران :گويش نو 101 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
مخاطب :معلم  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :انديشه و تفکر ،مهارتهاي تفکر ،پردازش مفاهيم ،آموزش انديشهورزي
چكيده :نويسندهي اين کتاب ميکوشد روش علمي انديشيدن و انديشهورزي دربارهي مفاهيم
گوناگون را به کودکان بهگونهاي ساده و عملي آموزش دهد و در اين کتاب دانشآموزان با مراحل
پردازش تفکر آشنا ميشوند و ميآموزند که چگونه با کاربرد اين مراحل دربارهي يک مفهوم بينديشند
و همزمان نيز دربارهي يک مفهوم پرسشهاي کليدي مطرح سازند .کتاب در چهار فصل تنظيم شده
است و هر فصل به بررسي يکي از انواع تفکر چهارگانه اختصاص دارد .انواع تفکر عبارتاند از :تفکر
سازمانيافته؛ تفکر تحليلي؛ تفکر انتقادي يا سنجشگر؛ تفکر خالق .با به کارگرفتن روشهاي مطرح
شده در اين کتاب ميتوان به پردازش مفاهيم در حوزههاي رياضيات ،زبان ،علوم تجربي و علوم
اجتماعي پرداخت.
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 . 11عرفاني حامد عيدگاهي ،محبوبه .آموزش رياضي همراه كال ه قرمزي  -كتاب كار
رياضي اولدبستان .مشهد :اميد مهر 180 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،پرسش و پاسخ ،تمرين ،پايهي اول
چكيده :کتاب حاضر براي درس رياضي دانشآموزان اول مهيا شده و داراي سؤاالتي از ساده به
مشکل در انواع قالبهاي وصل کردني ،رنگ کردني ،کامل کردني و ...است .عالوه بر اين کتاب
داراي پازل ،جدول ،چيستان و بازي و سرگرمي به همراه تصويرهاي رنگي و جذاب است .غير از نکات
آموزشي در زمينهي رياضي 82 ،پيام تربيتي کوتاه نيز براي دانشآموزان پايهي اول ارائه شده است.
آزمونهاي کتاب از نوع تشخيصي ،تکويني و پاياني هستند.

 . 12عباسزاده ،حسين .آموزش ضربالمثل به كمك تصاوير همراه با رنگآميزي :ويژه
دانشآموزان ابتدايي جلد  .1مشهد :صيانت 12 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :آموزش ضربالمثل ،رنگآميزي ،سرگرمي
چكيده :کتاب حاضر حاوي آموزش  22ضربالمثل به کودکان است .در هر ضربالمثل کلمهاي از
آنجا افتاده و به صورت جاخالي است .کودک بايد کلمهي مناسب را با توجه به تصويرهايي که در پايين
هر ضربالمثل آمده است ،پيدا کند و تصوير را نيز رنگ بزند.
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 . 13عباسزاده ،حسين .آموزش ضربالمثل به كمك تصاوير همراه با رنگآميزي :ويژه
دانشآموزان ابتدايي جلد  .2مشهد :صيانت 12 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :آموزش ضربالمثل ،رنگآميزي ،زبانآموزي
چكيده :در اين کتاب  22ضربالمثل ايراني به کودکان آموزش داده ميشود .روش آموزش
بدينصورت است که از هر ضربالمثل کلمهاي جا افتاده است و تصويرهايي در زير آن ضربالمثل
درج شدهاند .از کودک خواسته شده است شکل مربوط به کلمهي مناسب ضربالمثل را پيدا کند و
رنگ بزند.

 . 14شركت توسعه صنعت اوراق بهادار وابسته به كمسيون اوراق بهادار مالزي .آموزش گام به
گام پسانداز و سرمايهگذاري به كودكان .تهران :شركت توسعه صنعت اوراق بهادار وابسته
به كمسيون اوراق بهادار ،ص1391 ،
قطع :جيبي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم /والدين
كلمات كليدي :سرمايهگذاري ،پسانداز ،آموزش کودکان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :در اين کتاب ،طي شش گام ساده به والدين آموزش داده ميشود چگونه سرمايهگذاري و
پسانداز را به کودکان آموزش دهند .در گام اول از والدين خواسته شده به کودکان پول توجيبي بدهند.
در مرحل هيدوم هدف از سرمايهگذاري و پسانداز را براي آنها شرح دهند .در گام سوم ارزش و اهميت
سرمايهگذاري را به کودکان گوشزد کنند .سپس سوابق عملکرد مالي کودک را ثبت و ضبط کنند .آنگاه
به کودکان اجازه دهند که دربارهي نحوهي خرج کردن پول خودشان تصميم بگيرند .سرانجام براي
آموزش کودکان ،مثالهاي خوبي از پسانداز و سرمايه براي آنها بزنند.
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 . 15عزيزي بدرباني ،ژيال .آموزش هنر و پرورش تفكر :اولين كتاب تخصصي پرورش تفكر و
توسعه هوشهاي چندگانه با عبور از جاده هنرويژه دوره ابتدايي .تهران :نگاه امروز 100 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :هنر -تفكر و پژوهش
مخاطب :والدين  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول تا ششم
كلمات كليدي :آموزش هنر ،پرورش تفکر ،هوشهاي چندگانه ،فعاليتهاي آموزشي
چكيده :برنامهي درسي هنر در دورهي ابتدايي بر رويکرد تربيت هنري مبتني است .دانشآموز
از طريق درس هنر ،خود ،مخلوق ،خلقت و خالق را بهتر ميشناسد .هنر براي پرورش و توسعهي
هوشهاي چندگانه ،شامل هوش منطقي  -رياضي ،هوش کالمي ،هوش موسيقايي ،هوش تصويري-
فضايي ،هوش حرکتي  -جسماني ،هوش درون فردي ،ميان فردي ،هوش طبيعتگرا ،هوش وجودگرا،
بروز استعدادها و عواطف ،پرورش تفکر همگرا و واگرا ،تواناييهاي فردي و رشد اجتماعي فرصتي
به وجود آورد .نگارنده در کتاب حاضر ،به منظور آموزش هنر و پرورش تفکر و هوش دانشآموزان،
فعاليتهايي در قالب وصل کردن نقاط به هم ،رنگکردن ،و ...طراحي و ارائه کرده است.

 . 16اسپيدكار ،محبوبه  .گام به گام تا انديشه :آيينه حواس .تهران :كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان 68 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
مخاطب :معلم
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :تفکر فلسفي ،راهنماي آموزشي ،تفکر خالق ،آموزش فلسفه براي کودکان
چكيده :کتاب «آيينه حواس» به معرفي روشهايي بهمنظور پرورش تفکر فلسفي درکودکان  7تا 9
ساله ميپردازد .کتاب براي مطالعهي مربيان و اجراي روشهاي آن در  25جلسه طراحي شده است.در
هر جلسه که قرار است کودکان تفکر منطقي را يادبگيرند ،موضوع ،اهداف ،وسايل مورد نياز ،روشکار،
توصيههاي تکلميلي و مدت زمان پيشنهادي براي اجراي طرح درج شده است .شناخت خود ،پرورش
حواس پنج گانه ،مفهوم نظم ،تفکر منطقي ،پرورش حواس ،عليت و ادراکات ،موضوع برخي جلسات
آموزش هستند.
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 . 17جالليان ،محمدباقر .ابزارهاي معلم در ارزشيابي توصيفي و چگونگي كاربرد آن در
كالس .مشهد :ضريح آفتاب 92 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس
كلمات كليدي :تربيت معلم در ايران ،مالزي ،آلمان ،انگلستان ،هند ،پاکستان
چكيده :تعليم و تربيت امري پرثمر ،ولي وقتگير و دشوار است و معلمان که نقطهي آغاز هر تحول
آموزشيوپرورشي هستند ،بيشترين و برترين نقش را در آن برعهده دارند .در اين کتاب به بررسي
تجارب حاصل از حدود  100سال طراحي و برنامهريزي تربيت معلم به سبک جديد در ايران و تحليل
نقاط قوت و ضعف آن پرداخته شده است .همچنين ساختارها ،برنامهها و نوآوريهاي نظام تربيت
معلم کشورهاي مختلف ،بهويژه کشورهاي مجاور و داراي وجوه مشترک فرهنگي ،و اقتصادي (ژاپن،
مالزي ،آلمان ،انگلستان ،هند و پاکستان) بيان شده است .اين کتاب در هشت فصل نوشته شده و داراي
پيشنهادهايي در زمينهي بهسازي نظام تربيت معلم در ايران است.

 . 18فرخ مهر ،حسين .ادب آداب دارد .اصفهان :نوشته 166 ،ص1390 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم /والدين  /كارشناس
كلمات كليدي :ادب ،آداب معاشرت ،اخالق ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :مجموعهي پيشرو حاوي جستارهايي است در زمينهي عناصر تشکيلدهندهي ادب که در
قالب موضوعهاي متفاوتي ارائه ميشوند .در تمامي اين موضوعها به جايگاه ،نقش و تأثير آنها در
شکلگيري اخالق و ادب و بهبود آن اشاره ميشود .ادب آسان به دست نميآيد .ادب حاصل دانش،
تجربه ،سختکوشي و تمرين است .بدون پايبندي به ادب ،حيات اجتماعي قوام و دوام نمييابد.در
اين کتاب مخاطب با مطالبي چون :ادب در حديث ديگران ،اشاره ،صداقت ،حرص ،دروغ ،نه گفتن به
بديها ،ادب است ،ارزشها ،تعصب ،توقع ،مسئوليتشناسي ،عقل و ادب ،خوشبختي و ...آشنا ميشود.
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 . 19كرمي ،رمضان .ارزشيابي توصيفي (با تأكيد بر راهبردهاي فراشناختي) .قم :رواق دانش،
 176ص1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس
پايهي تحصيلي :اول تا ششم
كلمات كليدي :ارزشيابي توصيفي ،ياددهي  -يادگيري ،راهبردهاي فراشناختي ،روشهاي فعال
يادگيري ،رشد شخصيت
چكيده :در «ارزشيابي توصيفي» به ابعاد شخصيتي ،تواناييها ،خالقيتها ،فعاليتها ،عالقهها ،و
نيازهاي دانشآموزان توجه خاصي ميشود ،روشهاي فعال يادگيري جايگاه خود را بهتر پيدا ميکنند و
دانشآموزان به سوي کسب تفکر واگرا و فراشناختي هدايت ميشوند .کتاب حاضر در شش فصل با اين
عنوانها سامان يافته است :تعريف ارزشيابي توصيفي و ماهيت آن؛ فرايند اجرايي ارزشيابي توصيفي؛
ارزشيابي توصيفي و رشد شخصيت ( 5تا  12سالگي)؛ خالقيت و ارزشيابي توصيفي؛ ارزشيابي توصيفي
براساس راهبردهاي شناختي و فراشناختي؛ واژهنامه.

 . 20اورم ،هلن  .كتابهاي سبز :از پسماند تا بازيافت  .گلي افجهاي .تهران :شركت انتشارات
فني ايران 32 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :بازيافت زباله ،مشکالت زبالهها ،حفظ محيط زيست ،پسماند
چكيده :روزنامهها ،مجلهها ،بطريهاي شيشهاي ،ظرفهاي پالستيکي ،قوطيهاي فلزي کنسرو،
قوطيهاي مقوايي و پسماند غذا ،و حتي چيزهاي گرانقيمت ،بعد از مدتي به زباله تبديل ميشوند
و محيط را آلوده ميکنند .زبالهها در گودالهاي بزرگي که «گورستان زباله» ناميده ميشود ،انباشته
ميشوند و محيط را به نوعي آلوده ميکنند .با بازيافت خيلي از اين زبالهها ميتوان مشکل آلودگي
محيط را تا حدودي پايين آورد .مخاطبان با مطالعهي کتاب حاضر اطالعاتي دربارهي زباله ،آلودگيهايي
که زبالهها ايجاد ميکنند ،بازيافت کاغذ و پالستيک ،بازيافت شيشه و فلز ،بازيافت پسماند آلي ،مشکالت
کيسههاي پالستيکي ،مشکالت بستهبندي و ...به دست ميآورند.
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 . 21كلي ،ميج  .كتابهاي سفيد :از همه بدم ميآيد  .نصرت مسرور .تهران :شركت انتشارات
فني ايران 24 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز  /مدير
پايهي تحصيلي :اول تا چهارم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادب ،دورهي ابتدايي
چكيده :کودکان در اين داستان با ملکهي زنبوري آشنا ميشوند که از خدمتکارانش ميخواهد براي
او کارهاي متفاوتي انجام بدهند .مث ً
ال لباسهايشان را بياورند ،صبحانهاش را آماده کنند و ...اما چون
«لطف ًا» نميگويد ،آنها به دستوراتش گوش نميدهند .بدين گونه ملکه تنها ميماند و سرانجام تصميم
ميگيرد که با احترام و ادب از ديگران بخواهد کارهايي براي او انجام دهند.

 . 22نويمان ،كريستين  .چرا و چگونه؛  :52اسبها ،از دورهي باستان تا امروز  .كمال بهروزكيا.
تهران :قدياني 48 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :اسبها ،دايرئالمعارف ،آموزش علوم تجربي ،تکامل اسب
چكيده :براي هزاران سال اسب وسيلهي نقليهي انسان بود .اجداد ما به کمک اسبها نيازهاي
زندگي خود را تأمين ميکردند .اسبها حمل بارهاي سنگين و انسان را در مسافتهاي طوالني بر
عهده داشتند .کتاب حاضر از مجموعه کتابهاي «چرا و چگونه» ،پاسخهاي جامعي به پرسشهاي ما
دربارهي اسبها ميدهد .اين کتاب اطالعات جالبي دربارهي پيدايش و تکامل انواع نژادهاي اسب و
چگونگي اهلي شدن اسبهاي وحشي در اختيار نوجوانان و خوانندگان ميگذارد .تصويرهاي رنگي و
زيبا از اسبها در نژادهاي گوناگون به جذابيت کتاب افزودهاند.

 28فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
اميرينيا ،كورش  .چراهاي شگفتانگيز :استان آذربايجان غربي :پاسخ به
 . 23چوبينه ،مهدي /
سؤالهاي كودكان و نوجوانان .تهران :محراب قلم 32 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
مخاطب :معلم  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آذربايجان غربي،منابع طبيعي ايران ،آموزش جغرافيا ،اروميه
چكيده :استان آذربايجان غربي در شمال غربي ايران واقع است و  14شهرستان دارد .آب و هواي اين
استان سرد و معتدل است .در استان آذربايجان غربي ديدنيهاي زيادي وجود دارند که مهمترين آنها،
رودها ،آبهاي معدني ،جنگلها ،مناطق حفاظت شده ،ساحل دريا و نواحي کوهستاني است .مخاطبان
با مطالعهي کتاب حاضر که به زبان ساده نوشته شده است با موقعيت جغرافيايي ،منابع طبيعي،
ديدنيهاي طبيعي ،شهر اروميه ،درياچهي اروميه ،مکانهاي باستاني ،غذاهاي محلي ،زبان رايج مردم،
مشاهير ،صنايع ،بازيها ،تيمهاي ورزشي و سوغات اين استان آشنا ميشوند.

 . 24چوبينه ،مهدي /امي رينيا ،كورش  .چراهاي شگفتانگيز :استان ايالم :پاسخ به سؤالهاي
كودكان و نوجوانان .تهران :محراب قلم 32 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
مخاطب :معلم  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :ايرانشناسي ،استان ايالم ،آموزش جغرافيا ،منابع طبيعي ايران
چكيده :ايالم يکي از استانهاي غرب ايران و داراي هفت شهرستان به نامهاي آبدانان ،ايالم،
ايوان ،شيروان ،چرداول ،درهشهر ،دهلران و مهران است .رود سيمره مهمترين رود ايالم است .در
استان ايالم ،ديدنيهاي طبيعي زيادي مانند دامنههاي جنگلي کبير کوه ،چشمهها ،آبشارها ،رودهاي
بزرگ و کوچک ،زيستگاههاي جانوري و غارهاي فراوان وجود دارند .کودکان با مطالعهي کتاب حاضر
با ديدنيهاي طبيعي ،چشمههاي آب گرم ،ويژگيها ،شهرستانها و روستاها ،مشاهير استان ،غذاهاي
محلي ،زبان رايج مردم ،ويژگيهاي فرهنگي و هنري ،صنايع و ...استان ايالم آشنا ميشوند.
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 . 25چوبينه ،مهدي /امي رينيا ،كورش  .چراهاي شگفتانگيز :استان خراسان رضوي :پاسخ به
سؤالهاي كودكان و نوجوانان .تهران :محراب قلم 32 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
مخاطب :معلم  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :ايرانشناسي ،استان خراسان رضوي ،منابع طبيعي ،پايتخت معنوي ،کوههاي ايران
چكيده :استان خراسان رضوي ،به دليل قرار گرفتن در مسير جادههاي مهمي چون ابريشم و نيز
وجود مرقد مطهر امام رضا (ع) ،اهميت خاصي داشته و دارد .استان خراسان رضوي  25شهرستان دارد
و مهمترين رود آن« ،رود اترک» است .مهمترين رشتهکوه استان« ،کوه هزارمسجد» است .رشتهکوه
ديگر آن «بينالود» نام دارد .چشمههاي آب گرم ،غارهاي آهکي ،آبشارها ،چشماندازهاي طبيعي،
گونههاي منحصربهفرد گياهي و جانوري ،پديدههاي کويري و ...از ديدنيهاي طبيعي اين استان
هستند .در اين کتاب مخاطبان به زبان ساده اطالعات مختصر و مفيدي دربارهي موقعيت جغرافيايي،
منابع طبيعي ،مشهد امام رضا(ع) ،شهرها ،مکانهاي تاريخي و باستاني ،زبان رايج مردم ،غذاهاي محلي
و ...استان خراسان رضوي و مشهد امام رضا (ع)به دست ميآورند.

 . 26چوبينه ،مهدي /اميرينيا ،كورش  .چراهاي شگفتانگيز :استان سيستان و بلوچستان:
پاسخ به سؤالهاي كودكان و نوجوانان .تهران :محراب قلم 32 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :سيستان و بلوچستان ،منابع طبيعي ايران ،آموزش جغرافيا ،زاهدان
چكيده :استان سيستان و بلوچستان در جنوب شرقي ايران قرار دارد و شامل  14شهرستان است.
رود هيرمند جزو رودهاي مهم اين استان به حساب ميآيد که در حاصلخيزي دشت سيستان نقش
حياتي دارد .ديدنيهاي استان همچون قلعهي نو ،دهانهي غالمان ،زاهدان کهنه ،قلعهي بهپور ،قلعهي
ناصري و کوه نرمان گردشگران زيادي را به سمت خود جلب ميکنند .مخاطبان با مطالعهي کتاب
حاضر و مشاهدهي تصويرهاي آن ،اطالعات مختصر و مفيدي دربارهي موقعيت جغرافيايي استان
سيستان و بلوچستان ،منابع طبيعي ،رودها ،گردشگاهها ،مکانهاي باستاني ،آداب و رسوم ،ويژگيهاي
شهر زاهدان ،مشاهير استان ،ورزشهايي که در اين استان انجام ميشود ،غذاهاي محلي و سوغات
آن به دست ميآورند.

 30فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
ظ نيا ،پانتهآ .استتار با رنگ آميزي .تهران :عابد 32 ،ص88 ،
 . 27واع 
قطع :رحلي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،دفاع ملي ،دفاع از غيرنظاميان ،پدافند غيرعامل ،استتار
چكيده« :پدافند غيرعامل» يعني داشتن راهها و روشهايي که ما را بدون استفاده از سالح ،براي دفاع
و حفاظت و کم کردن خسارت در مقابل حوادث غيرمترقبه و حوادث ناشي از جنگ آماده ميسازد.
نگارنده در مجموعهي حاضر سعي کرده است با زبان شيرين ،کودکان را با اصول و مباني پدافند
غيرعامل آشنا کند و آموزشهاي الزم را به آنها بدهد .در اين کتاب پادي -شخصيت جذاب اين
مجموعه داستانها  -در شرايط سخت زندگي به کمک پوريا ميآيد و سعي ميکند يکي از اصول و
ملزومات پدافند غيرعامل را به او آموزش دهد .پادي شخصيت تخيلي در ذهن پورياست و در زماني
که پوريا نميتواند مشکالتش را حل کند ،او در ذهن پوريا ظاهر ميشود و در تصميمگيريها به او
کمک ميکند.

ك گراو ،فيليپ سي .استراتژيهاي زندگي  .مهسار مشتاق .تهران :ابوعطا 168 ،ص1391 ،
 . 28م 
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم
كلمات كليدي :روانشناسي ،تحول ،موفقيت
چكيده :موضوع نوشتار حاضر ،روان شناسي تحول و استراتژيهاي زندگي است .نويسنده در کتاب
حاضر ،موانع و داليل نپرداختن به مشکالت و در نتيجه بازنده ماندن در زندگي را توضيح داد و ده
قانون مهم زندگي براي مقابله با مشکالت و داشتن هدف و رسيدن به نتيجه را با ارائه مثالها و
پرسشنامههاي خودسنجي تشريح کرده است .وي در پايان کتاب ،استراتژي هفت مرحلهاي و مسائلي
را مطرح کرده که هر کس با استفاده از آنها بتواند فرمول و راهنماي زندگي خود را يافته و در زندگي
با غلبه بر مشکالت کامياب شود.
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 . 29دافعي ،حميد .اصول آموزش رياضي در دورهي ابتدايي .تهران :دانش زنجان 224 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :راهنمايآموزشي ،آموزش رياضي ،حل مسئله ،روشهاي تدريس
چكيده :ديدگاههاي نوين در آموزش رياضي بر اهميت تفکر ،استدالل ،کشف و درک معنادار مفاهيم
رياضي تأکيد دارند .کتاب حاضر نيز براساس ديدگاههاي نوين در آموزش رياضي نگارش يافته و
شامل اين مطالب است :کودکان چگونه رياضيات ياد ميگيرند؛ چگونه ميتوان کودکان را به يادگيري
رياضيات ترغيب کرد؛ چگونه ميتوان از طريق کارگروهي و مشارکت دانشآموزان ،آنها را در
رياضيات ورزيده ساخت؛ با آشنايي با اصول و استانداردهاي «شوراي ملي معلمان رياضي» ()NCTM؛
کمک به رشد و توسعهي مهارت حل مسئله در کودکان با تأکيد بر مسائل پاسخ -باز ،فرايند -باز و
سؤاالت آزمون TIMS؛ نقش مواد آموزشي (مانند نرمافزارهاي رياضي ،دستسازهها ،ماشين حساب
و)...در يادگيري بهتر رياضي .بهزعم نگارنده ،کتاب حاضر بهعنوان منبع درسي براي درس «آموزش
رياضي» در دورهي ابتدايي جهت استفادهي دانشجويان و معلمان رشتهي آموزش ابتدايي و نيز براي
همهي معلمان دورهي ابتدايي که رياضي تدريس ميکنند ،تهيه شده است.

 . 30پورقنبري قاضياني ،ليال .اصول شادابسازي در مدارس .تهران :قاطع البرهان 48 ،ص1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :تربيت بدني
مخاطب :معلم /والدين  /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس  /مدير
كلمات كليدي :شادابسازي ،روانشناسي ،شادي ،مديريت مدرسه ،برنامههاي بهبود آموزش
چكيده :يكي از راههايي كه نگرش انسان را به زندگي حفظ ميكند .داشتن نگرشي همراه با قدرداني
به زندگي است .در همين لحظه در هر موقعيتي كه هستيد ،هنوز هم چيزهايي وجود دارند كه بابت
آنها سپاسگزار باشيد؛ مانند سالمت جسمي و رواني ،وجود خانواده ،داشتن دوستان خوب ،و ...اگر دائم
به اين مورد فكر كنيد كه چهقدر خوشبخت هستيد و بابت آن سپاسگزار باشيد ،اين نگرش به كل
زندگي شما سرايت ميكند .فهرستي از همهي چيزهاي باارزشي كه داريد ،تهيه كنيد .هر زمان كه
احساس افسردگي و كسالت كرديد ،به آن مراجعه كنيد و آن را بخوانيد.

 32فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
ن [اطلس] .تهران :نحل72 ،
 . 31صالحي طالقاني ،امير /حبيبزاده ،ليال .اطلس تصويري ايرا 
ص1391 ،
قطع :رحلي بزرگ
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :اطلس ،ايران ،گردشگري ،جغرافيا
چكيده :ايران به معناي سرزمين آرياييان است و با نام رسمي جمهوري اسالمي ايران شناخته
ميشود؛ ولي مردم كشورهاي غربي آن را به نام  persiaميشناسند .ايران در جنوب غربي آسيا و در
منطقه خاورميانه واقع شده است .در اين كتاب با كشور ايران از جنبههاي گوناگون از جمله :مساحت
و كشورهاي همسايه آن ،جغرافيا ،آب و هوا ،نظام سياسي ،مردم و جامعه ،زبان ،دين ،سياست و روابط
خارجي ،صنايع ،منابع و معادن ،گردشگري و مطالب جالب ديگري آشنا ميشويد .مطالعهي اين كتاب
همراه با تصاوير رنگي به دانشآموزان عالقهمند كمك ميكند تا اطالعات مفيدي درباره كشور
عزيزمان ايران بدست آورند.

 . 32وبر ،بليندا .اطلس جغرافي جهان براي دانشآموز  .مسعود جواديان .تهران :افق80 ،
ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :جغرافياي جهان ،اطلسها
چكيده :زمين سيارهاي است كه به دور خورشيد ميگردد .اين سياره از تودههاي پهناور خشكي بهنام
قاره و درياها و اقيانوسهاي وسيع پوشيده شده است .زمين هفت قاره دارد :آمريكاي شمالي؛ آمريكاي
جنوبي؛ اروپا؛ آفريقا؛ آسيا؛ استراليا و قارهي قطب جنوب .كتاب «اطلس جغرافياي جهان» به كمك
رنگ ،نقشه ،پرچم و تصوير و با بهرهگيري از جديدترين نقشههاي رايانهاي اطالعات جالبي را در خانه
و مدرسه در اختيار دانشآموزان قرار ميدهد .مطالب زنده و اطالعات مصور كتاب دربارهي طبيعت و
فرهنگ حاصل پژوهشهاي دقيق علمي است .در ضمن فهرست راهنماي جامع كتاب كار جستوجو
را آسان ميكند.
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 . 33بوگيش ،ورنر  .چرا و چگونه؛  :54اقليمشناسي زمين (آب ،هوا ،زمين و ج ّو) .كمال
بهروزكيا .تهران :قدياني 48 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :معلم  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :دايرئالمعارف ،اقليمشناسي ،آموزش علوم تجربي ،تاريخ آب و هوا زمين
چكيده :هر روز ،روزنامهها و رسانههاي ديگر اخبار وضع هوا و تغييرات آن را گزارش ميدهند .چرا آب
و هوا تغيير ميکند؟ آيا انسان در تغيير آب و هواي زمين نقش دارد؟ آب و هواپژوهان عالقهمندند بدانند
که بيلياردها سال پيش آب و هواي زمين چگونه بوده است .زيرا وضع هواي زمين و پوستهي آن تغيير
کرده و دوران گرما جاي خود را به دوران سرما داده است .در اين زمينه فسيلها و سنگها نشانههايي
از وضعيت آب و هوايي دورانهاي گذشته را در اختيار ما قرار ميدهد .هرچه ما فرايندهاي آب و هوايي
را در جريان تاريخ زمين بيشتر ميشناسيم ،تأثير و کارکرد آب و هواي زمين را بهتر درک ميکنيم و
به تغييرات آن پي ميبريم .کتاب «اقليمشناسي زمين» ،از مجموعه کتابهاي «چرا و چگونه» ،به
پرسشهاي ما در اين زمينه پاسخ ميدهند.

 . 34كرومنرل ،راينر  .چرا و چگونه؛  :51اقيانوسها و درياها  .كمال بهروزكيا .تهران :قدياني،
 48ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :دايرئالمعارف ،صيد بيرويه ،زندگي در اقيانوسها و درياها ،آموزش علوم تجربي
چكيده :از دوران باستان ،وسعت بيکران درياها و عمق کم و بيش نامحدود آنها همواره توجه
انسان را به خود جلب ميکرده است .کتاب حاضر از مجموعه کتابهاي «چرا و چگونه» دربارهي
پژوهشهاي دريايي و نتايج آن بحث ميکند .ما اکنون دربارهي درياها و اقيانوسها کمي بيش از
گذشته ميدانيم .بنابراين هنوز مانند گذشته پرسشهاي گوناگوني دربارهي اعماق درياها و اقيانوسها
وجود دارند .ما ميدانيم که دانش انسان از درياها محدود است .در حال حاضر ،با وجود صيد بيرويهي
آبزيان ،آلودگي آبها بهوسيلهي نفت و گسترش شکاف اليهي ازون ،کسي نميتواند بگويد که فردا
اقيانوسها و درياها چگونه خواهد بود .بنابراين درياها و اقيانوسها در خطر نابودي قرار دادند و اين
خطر ،آيندهي ما را هم تهديد ميکند .در اين کتاب با محيط دريا ،آب دريا ،درياي ناآرام ،زندگي در دريا،
غذاي دريايي ،و ...آشنا ميشويم .تصويرهاي کتاب تمام ًا رنگي و زيبا هستند.
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 . 35كلهر ،فريبا  .با علي يا علي :امام رضا (ع) .مشهد :به نشر 24 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :امام رضا (ع)  ،داستان آموزشي
چكيده :اين كتاب حاوي جمالت كوتاه و مطالب ساده دربارهي شيوه ،شخصيت و سيرهي امام رضا
(ع) است .در اين نوشتهها ،امام رضا (ع) پرهيزكارترين افراد را كسي ميداند كه بيشتر مطيع خداوند
باشد و نيز اذعان ميكند :كسي كه برادرش را بهخاطر حكومت مي ُكشد ،نميتواند حكومت را به ديگري
واگذار كند .همچنان كه مأمون برادرش امين را بهخاطر حكومت كشت و خواست حكومت را به امام
رضا (ع) ببخشد كه امام باور نكرد .از زبان يكي از همسفران امام رضا (ع) آمده است كه امام رضا (ع)
از هر شهري كه رد ميشد ،مردم براي ديدنش ميآمدند و سر از پا نميشناختند .در مطالب ديگر كتاب
اشاره ميشود كه امام (ع) با مردم ساده نشست و برخاست ميكرد .مردم را از اسراف برحذر ميداشت
و در برابر حيلهگري مأمون ،زماني كه وي را وليعهد خود ميكند ،صبر و سكوت اختيار ميكند و آرزوي
رهايي از دست مأمون را دارد.

 . 36ريچاردز ،جولي  .انرژيها :انرژي آبي  .سپيده ايزي .مشهد :به نشر 32 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :انرژي آبي ،انرژي موج ،ميكروتوربين ،آموزش علوم تجربي
چكيده :انرژي كه از آب جاري بهدست ميآيد ،انرژي آبي يا «هيدروانرژي» ناميده ميشود .انرژي آبي
توربينها را به حركت درميآورد و برق توليد ميكند .جزر و مد دريا ،آبهاي داغ زيرزميني و آبهاي
اقيانوسي منابعي هستند كه در توليد انرژي آبي نقش بسيار مؤثري دارند .كودكان با مطالعهي كتاب
حاضر و مشاهدهي تصويرهاي رنگي به زبان ساده دربارهي انرژي آب ،منابع انرژي آبي ،و كاربردهاي
آن مطالبي ميآموزند.
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 . 37ريچاردز ،جولي  .انرژيها :انرژي بادي  .سپيده ايزي .مشهد :به نشر 32 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :انرژي باد ،توربينهاي بادي ،آموزش علوم تجربي
چكيده :انرژي باد دانههاي گياهان را ميپراكند ،ابرها را جابهجا ميكند و در درياها موج پديد ميآورد.
اگر اين انرژي توسط توربينهاي بادي مهار شود ،ميتوان براي توليد برق از آن استفاده كرد .كتاب
انرژي باد ،كاربردهاي آن ،و چگونگي كار توربينهاي بادي و نيروگاههاي بادي را بهصورت مختصر
و مفيد به همراه تصويرهاي رنگي شرح ميدهد .در پايان كتاب نيز واژهنامه و فهرست راهنما درج
شده است.

 . 38ريچاردز ،جولي  .انرژيها :انرژي خورشيدي  .سپيده ايزي .مشهد :به نشر 32 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :انرژي ،انرژي خورشيدي ،مزرعههاي خورشيدي ،آموزش علوم تجربي
چكيده :اين کتاب داراي اطالعات مختصر و مفيدي دربارهي انرژي خورشيدي است .انرژي قابل
برگشت ،انرژي خورشيد در طبيعت ،مزرعههاي خورشيدي ،نيروگاههاي خورشيدي ،چگونه بهرهگيري
از انرژي خورشيدي و ...از جمله مطالب است .در پايان کتاب واژهنامه و فهرست راهنما درج شده است.
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 . 39ريچاردز ،جولي  .انرژيها :انرژي هستهاي  .فاطمه ابراهيمزاده .مشهد :به نشر 32 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :انرژي هستهاي ،توليد برق ،آموزش علوم تجربي
چكيده :انرژي هستهاي درون اتمها ذخيره شده است .تمام آنچه كه در دنيا وجود دارد ،از اتم ساخته
شده است .اتمها آنقدر كوچكاند كه با چشم ديده نميشوند .انرژي هستهاي يا تشعشع كاربردهاي
فراواني دارد .از جمله اينكه ميتوان براي توليد برق از آن استفاده كرد .اين كار در نيروگاههاي هستهاي
صورت ميگيرد .انرژي هستهاي بسيار خطرناك است ،با اين حال كاربردهايي در استريلكردن
تجهيزات پزشكي ،رديابي و درمان دارد .در كتاب حاضر به زبان ساده و به همراه تصويرهاي رنگي،
مطالب مختصر و مفيدي دربارهي انرژي هستهاي ،و چگونگي توليد و كاربردهاي آن براي كودكان
درج شده است .در پايان كتاب نيز واژهنامه و فهرست راهنما آمده است.

 . 40سيلورمن ،برفي  .كتابهاي سبز :انرژي و صرفهجويي به روايت آزمايش  .محمدابراهيم
ابوكاظمي .تهران :شركت انتشارات فني ايران 48 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :معلم  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :مصرف انرژي ،سوختهاي فسيلي ،آموزش علوم تجربي ،صرفهجويي
چكيده :اين کتاب حاوي توضيحات جامع ،مثالها ،فعاليتها و عکسهايي است که مخاطبان را با
مفهوم انرژي ،انواع آن ،و چگونگي توليد و بهرهبرداري از انرژيهاي گوناگون آشنا ميسازد .مطالب
مطرح شده در اين کتاب عبارتاند از :انرژي چيست؟؛ سوختهاي فسيلي؛ تغيير آب و هوا؛ مصرف
عاقالنهي انرژي؛ راههاي صرفهجويي؛ سوختهاي آينده؛ انرژي باد و آب؛ استفاده از انرژي گياهان و
جانوران؛ انرژي و نوجوانان.
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 . 41چينيفروشان ،محسن .او .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 44 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :خداشناسي ،نشانههاي طبيعي ،آموزش کودکان
چكيده :نويسنده در اين کتاب کوشيده است از طريق اشاره به اثر باد که برگها را ميريزد ،آبها را
تکان ميدهد و ابرهاي را ميراند و نيز اثر نيروي جاذب هيزمين با آنکه قابل ديدن نيست ،هوا که همهجا
هست و مدام گرم و سرد ميشود ،روح و جان موجودات و همچنين فکر انسان که آثارش در جهان
ديدهميشود ،به وجود خداوند اشاره کند؛ اينکه چهطور ما ميتوانيم به اصل چيزي پي ببريم ،هرچند که
با چشم ديده نشود .کتاب داراي جمالت کوتاه و ساده و مصور است.

 . 42ميست ،رزالين  .منظومه شمسي :اورانوس و نپتون و سيارههاي كوتوله  .سپيده ايزي.
مشهد :به نشر 24 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشجويان مراكز تربيت معلم  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :اورانوس ،نپتون ،منظومهي شمسي ،آموزش علوم تجربي
چكيده :کتاب حاضر به زبان ساده و به همراه تصويرهاي رنگي ،اطالعات مختصر و مفيدي دربارهي
اورانوس و نپتون ،فاصلههاي آنها تا خورشيد ،قمرهاي آنها و نيز سيارههاي کوتوله و پلوتو که
خيلي دور از خورشيد هستند ،گنجانده شده است .در پايان کتاب ،فهرست واژگان ،فهرست راهنما و
يادداشتهايي براي والدين و معلمان آمده است.
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 . 43رئيسيامجد ،عليرضا /شمس ،اعظم .اول دبستان :علوم سبز .تهران :راهانديشه136 ،
ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،آزمون و تمرين ،پرسش و پاسخ ،ارزشيابي مستمر
چكيده :کتاب حاضر در راستاي مطالب کتاب علوم اول دبستان در  14فصل با اين عنوانها نوشته
شده است :زنگ علوم؛ سالم به من نگاه کن؛ شاد باش؛ سالم باش؛ دنياي جانوران؛ دنياي گياهان؛ زمين
خاکي پر آب ما؛ و  ...در هر فصل بعد از درج سؤاالت ،آزمونهاي ارزشيابي مستمر آمده است .نگارنده
کوشيده است طي فعاليتهاي سادهاي ،مهارتهاي مشاهده ،پيشبيني ،کاربرد ابزار ،استنباط کردن،
جمعآوري و طبقهبندي اطالعات ،تفسيريافتهها ،و ...را به فراگيرندگان بياموزد و با طرح سؤالهاي
تخيلي و واگرا ،خالقيت آنان را پرورش دهد .وي که به پرورش مهارتهاي زباني و بحث تلفيق علوم
با زبانآموزي توجه داشته ،براي آموزش علوم از فعاليتهايي نظير ببر و بچسبان ،بگرد و پيدا کن ،با
دوستانت مشورت کن ،آزمايش کن ،بساز و بياموز ،فکر کن و پاسخ بده ،با هم بخوانيم ،تحقيق کن
و ...بهره گرفته است.

 . 44مفيدينسب ،سعيده .اينترنت .يزد :دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد 36 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :كار و فنآوري
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :آموزش کار با اينترنت ،راهنماي آموزش ،گوگل ،ايجاد صندوق پستي ،نامهنگاري
چكيده :کودکان با مطالعهي اين کتاب که به زبان ساده و با تصويرهاي رنگي فراهم آمده است ،با
اين مفاهيم آشنا ميشوند :شبکه و اينترنت؛ مزاياي استفاده از اينترنت؛  URLو مفهوم مرورگر؛ نوار
آدرس و نوار ابزار؛ لينک؛ مفهوم جستوجو و گوگل؛ آموزش فارسي کردن گوگل؛ جستوجوي مطالب
در گوگل؛ تاريخچهي ارسال پيام؛ ايجاد صندوق پستي؛ ورود و خروج از اينترنت؛ خواندن و نوشتن و
ارسال نامه؛ معرفي سايت.
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 . 45احمدي ،محمدرضا .باز هم ميتوانم :ويژهي دانشآموزان سال پنجم و ورودي سال ششم
دبستان ....تهران :رشد انديشه /دانش آفرين 80 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :تمرين و آزمون ،آموزش ابتدايي ،تلفيق درسها
چكيده :کتاب «باز هم ميتوانم» از طريق تلفيق تمرينهايي از تمام درسهاي پايهي پنجم ،
مجموعه تمرينهايي براي تابستان دانشآموزان مهيا کرده است تا آنها با آمادگي الزم به پايهي
ششم وارد شوند .برخي اهداف کتاب عبارتاند از :گسترش و تعميق يادگيري ،گسترش دقت و تمرکز،
رشد مهارتهاي ذهني ،افزايش قدرت درک و فهم افزايش توجه به زيبايي و زيباشناسي ،و افزايش
سطح علمي دانشآموزان .اهداف مذکور در قالب فعاليتهايي همچون طبقهبندي ،مقايسه ،شامل
جدول ،قصهخواني ،داستاننويسي ،مشاهده ،تصويرنويسي ،مطالعهي شعر و لطيفه و  ...ارائه شده است.

 . 46موريس ،نيل  .كودكان سبز :بازيافت  .سعيده عاقلتر .مشهد :به نشر 24 ،ص1390 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :بازيافت ،زبالهزدايي ،حفظ محيط زيست ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر و مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن اطالعات مختصر و
مفيدي دربارهي زباله ،مواد بازيافتي ،علت بازيافت ،دفن زبالهها ،کممصرف کردن ،بازيافت کاغذ و...
بهدست ميآورند .به اين ترتيب ميآموزند که با بازيافت مواد مصرفي ،به پاکيزگي محيط زيست کمک
کنند.
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 . 47خردور ،طاهره .بازآموز خالق تابستان (پايهي سوم) سرگرمي ،نكته ،تمرين .تهران:
سرمشق 80 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم ابتدايي
كلمات كليدي :پايهي سوم دبستان ،تمرين،سرگرمي در تابستان ،بازآموزي
چكيده :کتاب حاضر براي تابستان دانشآموزان سوم ابتدايي تهيه شده و حاوي تمرينهايي از تمام
درسهاي سوم ابتدايي در  10گام است .در هر گام کتاب ،تمرينهايي از کتاب فارسي ،قرآن ،علوم،
رياضي ،تعليمات اجتماعي آمده است .سؤاالت در قالبهاي قصه،بازي ،حل جدول،ساختن کاردستي،
داستاننويسي ،رنگآميزي ،پر کردن جاهاي خالي،حل مسئله ،حل معما ،گفتوگو ،مصاحبه و ...ارائه
شدهاند.

 . 48خردور ،طاهره .بازآموز خالق تابستان؛ (پايهي پنجم) .تهران :سرمشق 92 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :تمرين و سرگرمي ،پايهي پنجم
چكيده :کتاب حاضر براي فصل تابستان دانشآموزان پايهي پنجم تهيه شده و حاوي تمرينهايي از
تمام درسهاي پنجم است .تمرينهاي کتاب در قالبهاي قصه ،شعر ،جدول ،گفتوگو ،معما ،بازي
با واژهها و ...تنظيم شدهاند .اهميت ميوهها ،جشن مبعث ،استانهاي ايران ،جانوران دريايي ،حکومت
جمهوري اسالمي ،زمينلرزه ،امواج صوتي ،پانزده خرداد و ...از جمله موضوعات کتاب هستند.
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 . 49خردور ،طاهره .بازآموز خالق تابستان؛ سرگرمي ،نكته ،تمرين -پايهي اول
دبستان .تهران :سرمشق 76 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :تکاليف تابستان ،تمرين ،سرگرمي ،پايهي اول ،اطالعات عمومي
چكيده :کتاب حاضر براي فصل تابستان دانشآموزان سال اول نوشته شده و حاوي تمرينهايي از
تمام درسهاي سال اول است .تمرينهاي کتاب در قالبهاي قصه ،نقاشي ،تکميل جدول ،سرگرمي،
بازي ،ساختن کاردستي ،پر کردن جاهاي خالي ،قصهنويسي ،وصل کردن تصويرهاي متناسب به هم،
و ...است .کودکان ضمن انجام تمرينها با اهميت باران ،حيوانات و فوايد آنها ،موجودات داخل خاک،
نعمتهاي خداوند ،چگونگي رشد گياهان ،تشکيل ابر و ...آشنا ميشوند.

 . 50خردور ،طاهره .بازآموز خالق تابستان؛ سرگرمي ،نكته ،تمرين -پايهي دوم
دبستان .تهران :سرمشق 92 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :پايهي دوم ،فعاليتهاي فوقبرنامه ،تمرين در تابستان ،بازآموزي
چكيده :کتاب حاضر براي تابستان دانشآموزان پايهي دوم تهيه شده و شامل سؤاالتي از تمام
درسهاي دوم است .کتاب در  10گام نوشته شده و هرگام حاوي اين فعاليتهاست :خواندن قصه؛
کشيدن نقاشي از قصهي خوانده شده؛ يافتن کلمههاي سخت؛ جواب دادن به سوالهاي مهارت
زندگي؛ بازي؛ انجام کاردستي؛ پر کردن جاهاي خالي؛ کامل کردن قصه؛ حل جدول؛ و...
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 . 51خردور ،طاهره .بازآموز خالق تابستان؛ سرگرمي ،نكته ،تمرين .تهران :سرمشق104 ،
ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم
كلمات كليدي :فعاليتهاي فوق برنامه ،بازآموز خالق ،سرگرمي ،آزمون و تمرين ،نوشتههاي خيالي
چكيده :کتاب حاضر براي تابستان دانشآموزان چهارم دبستان نوشته شده و در بردارندهي تمرينهايي
از تمام کتابهاي درسي سال چهارم در قالب نوشتههاي خيالي ،تمرينهايي براي پرورش خالقيت،
انجام کاردستي ،بازي ،کشيدن نقاشي ،آموزش مهارت ،حل مسئله ،حل جدول و ...است.

 . 52ونكليوز ،جنيس .بازي كن و بياموز (طرحهاي علمي و فعاليت آسان براي بچهها).
تهران :قدياني 224 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول تا چهارم
كلمات كليدي :آزمايش ،آموزش علوم ،طبيعت ،حشرات ،بدن انسان
چكيده :اين کتاب در چهار بخش نوشته شده و حاوي آزمايشهايي دربارهي فيزيک ،طبيعت ،حشرات
و بدن انسان است .قبل از انجام هر آزمايش وسايل الزم و نحوهي انجام آزمايش درج شده است .کتاب
از طريق بازي و فعاليتهاي ساده ،کودکان را با مفاهيم علومتجربي آشنا ميسازد.
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 . 53هيئت مولفين .بازي و دستورزي رياضي دوم .کرج :گردوي دانش 120 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش رياضيات ،راهنماي آموزشي ،بازيهاي آموزشي ،دستورزي
چكيده :مؤلف اين کتاب کوشيده است،با روشهاي نوين آموزشي و فعاليتهاي جديد دستورزي،
دانشآموزان را به فکر کردن ترغيب کند تا در يادگيري نقش فعال ايفا کنند .در عين حال ،مهارتهاي
دستورزي را بياموزند که توانايي آنها را در حل مسئله تقويت ميکنند .همچنين ،او سعي کرده است،
با ترغيب دانشآموزان به ساختن مفاهيم ،مهارتهاي فکري آنان را پرورش دهند .عدد و رقم ،جمع و
تفريق اعداد دورقمي ،اشکال هندسي ،عددهاي سه رقمي ،و کسر وا حتمال ،از جمله مفاهيمي هستند
که در اين کتاب بيان شدهاند.

 . 54عالميان ،وحيد .بازي و دستورزي رياضي ششم .كرج :گردوي دانش 128 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش رياضيات ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين ،پايهي ششم
چكيده :کتاب حاضر براي درس رياضي دانشآموزان ششم در هشت فصل نوشته شده است.
نگارنده سعي کرده است ،با استفاده از فعاليتهاي دستورزي ،مفاهيم رياضي ششم همچون کسر
متعارفي ،کسر و عدد مخلوط ،کسرهاي مساوي ،ضرب کسرها ،اعداد اعشاري ،ضرب اعداد اعشاري،
پارهخط ،اندازهگيري اجسام ،زوايا ،نسبت و تناسب ،آمار ،نمودار ،مقايسه و اندازهگيري سطح ،مساحت
اشکال هندسي و ...را آموزش دهد .تمرينهاي دستورزي فعاليتهايي هستند که دانشآموزان به
کمک قيچي ،کاغذ ،کيک ،مقوا ،مداد ،چسب نواري ،چند رشته ماکاروني ،خطکش ،و ...با توجه به
دستورالعملهاي کتاب انجام ميدهند تا مفاهيم هر مبحث را بهصورت عملي ياد بگيرند.
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 . 55گلداسميت ،مايك .بازيافت چيست؟  .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران،
 24ص1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :بازيافت ،حفظ محيطزيست ،آموزش علومتجربي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :يکي از مهمترين کارها براي حفظ محيطزيست« ،بازيافت» است .کودکان در اين کتاب با
سه اصل طاليي حفظ محيطزيست و داليل و مراحل بازيافت آشنا ميشوند و ميآموزند چگونه با
بازيافت شيشه ،پالستيک ،کاغذ ،فلزات ،بتن و الستيک در مصرف انرژي صرفهجويي و به حفظ منابع
طبيعي کمک کنند.

 . 56دوگيبرت ،فرانسوا  .دايرئالمعارف كوچك من :باغوحش  .رويا خوئي .تهران :محراب قلم36 ،
ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم تا چهارم
كلمات كليدي :دنياي وحش ،گربهسانان ،فيلها ،ميمونها ،پرندگان ،زندگي حيوانات
چكيده :کتاب حاضر که از جمله کتابهاي مرجع براي کودکان است ،در بردارندهي اطالعات مختصر
و مفيدي به همراه نقاشيهاي جالب و دوستداشتني دربارهي حيوانات وحشي همچون شيرها ،ببرها،
ميمونها ،فيلها ،اسب آبي ،زرافه،گورخر و ...است .در اين کتاب به خصوصيات ظاهري ،محل زندگي،
نوع تغذيه ،نوع رفتار و نوع زندگي حيوانات اشاره ميشود .در پايان کتاب برخي خصوصيات شگفتانگيز
حيوانات درج شده است.
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 . 57تيلور ،هلن  .دانستنيهاي شگفتانگيز :باوركردني نيست اما ...محمود هوسي .مشهد :به
نشر 244 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :دايرئالمعارف ،آب و هوا ،الکتريسيته ،رنگها ،حواس ،فصلها
چكيده :دايرئالمعارف حاضر در هشت بخش با دانستنيهايي دربارهي آب و هوا ،الکتريسيته ،رنگها،
حواس ،فصلها ،گياهان ،زمان و ستارگان نوشته شده است .اين کتاب به صورت  10جلد مجزا نيز
قب ً
ال چاپ شده است .نويسنده کوشيده است در هر بخش به زبان ساده ،اطالعات مختصر و مفيدي
دربارهي هر مطلب به همراه تصوير ارائه دهد .آزمايشهايي نيز به منظور درک بهتر مطالب در نظر
گرفته شدهاند .در پايان هر بخش واژهنامه و توضيحات اضافه آمده است.

 . 58آذر ،احمدرضا .بچه خوش قول و امانتدار .تهران :سرو ياسين 24 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم تا پنجم
كلمات كليدي :خوشقولي ،امانتداري
چكيده :كودكان با مطالعهي كتاب حاضر و مشاهدهي تصويرهاي آن ،با بچههايي آشنا ميشوند كه
سعي ميكنند به كمك مربي ،افرادي امانتدار باشند و نسبت به قولهايي كه ميدهند ،وفادار بمانند.
مطالب كتاب بهصورت گفتوگو بين كودكان و مربي است .در اين ميان مربي تالش ميكند ،كودكان
را با طرح سؤالهايي وارد بحث و گفتوگو كند .كودكان نيز راهحلهاي متفاوتي در راستاي سؤال
مطرح شده ارائه ميدهند .گفتني است كتاب با سيدي همراه است.
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 . 59فتاحي ،حسين  .قصههاي تصويري از هزارويك شب :بچه شير و آدميزاد .تهران :قدياني،
 12ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :بازنويسي قصه ،داستانهاي هزار و يک شب ،زبانآموزي ،ادبيات فارسي
چكيده :هفتمين جلد از مجموعهي حاضر حاوي قصهاي است بازنويسي شده از قصههاي هزار و يك
شب .قصه دربارهي يك بچه مرغابي است كه درخواب پدربزرگش را ميبيند .پدربزرگ به اوسفارش
ميكند از آدميزاد بترسد .او صبح به سراغ يك بچه شير ميرود و به او ميگويد كه شيرها نبايد از آدميزاد
بترسند و بايد به جنگ او بروند .سرانجام شيرها نيز از آدميزاد شكست ميخورند.

 . 60استيون دوآميكو ،كارمال .بچه فيل خوشتيپ( :دربار ه شانس) .فراز پندار .تهران :شركت
انتشارات فني ايران 48 ،ص1391 ،
قطع :جيبي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،خوششانسي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :کودکان در اين کتاب با فيل کوچولويي آشنا ميشوند که يک روز کالهي را که مادربزرگش
به او هديه کرده است ،روي سرش ميگذارد و به مدرسه ميرود .بچه فيلها او را مسخره ميکنند ،اما
کاله فيل کوچولو باعث نجات او و دوستش ميشود.
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 . 61هامفري ،ساندرا مكلئود .بچهها غافلگير نشويد  .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات
فني ايران 84 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :آموزش مهارتهاي زندگي ،تصميمگيري ،داستان آموزشي
چكيده :گاهي موقعيتهايي پيش ميآيد که بر سر دوراهي قرار ميگيريم و نميدانيم کدام راه درست
است .حتي گاهي ميدانيم چه کاري درست است ،ولي فشار دوستان و اطرافيان مانع انجام آن ميشود.
مثل وقتي که دوستمان پول پيدا ميکند و ميدانيم که صاحب پول کيست ،ولي او حاضر نيست پول
را برگرداند .يا مثل وقتي که دوستمان حاضر ميشود در مقابل پول سؤاالت امتحان را به ما بدهد،
يا وقتي که بهطور اتفاقي چيزي را ميشکنيم و از ترس اينکه مادرمان عصباني شود ،آن را پنهان
ميکنيم .در اين کتاب داستانهايي دربارهي کودکان آمده است که بهخاطر مسائلي بر سر دوراهي
قرار ميگيرند و نميدانند چه تصميمي براي انجام کار بگيرند .از مخاطبان خواسته ميشود با خواندن
سؤالهايي که در پايان داستانها آمده ،موقعيت شخصيت داستانها را امتحان کنند و ببينند اگر آنها
بودند چه کار ميکردند.

 . 62آذر ،احمدرضا .بچهي زرنگ ( .)1تهران :سرو ياسين 10 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول و دوم
كلمات كليدي :آموزش مهارتهاي زندگي ،داستان آموزشي ،نقاشي کردن ،دورهي ابتدايي
چكيده :در اين کتاب ،کودکان با دختربچهاي به نام صالحه آشنا ميشوند .صالحه خيلي دوست دارد
نقاشي کند ،قصه گوشكند ،مسواک بزند و غذاهاي مقوي بخورد ،شب موقع خوابيدن با عروسکهايش
حرف بزند ،و موقع نماز خواندن مادرش ساکت باشد.

 48فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 63باوفا ،كريم .بخشندگي (در قرآن و حديث) .تبریز :احرار 16 ،ص1390 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :بخشندگي ،آموزش مذهبي ،آموزش اخالقي ،قرآن و احاديث
چكيده :در اسالم از انواع «بخشندگي» مانند احترام گذاشتن زياد به مهمان ،احترام به همسايه و
احترام اقوام نزديک نام برده شده است و ما را به انجام آنها تشويق کردهاند .بخشندگي در برابر
مهمان وظيفهي همهي مسلمانان است و نشاندهندهي ايمانشان به خداوند است .در اين کتاب با
اشاره به آيات قرآن و احاديث ،به ارزش و اهميت بخشندگي اشاره شده و در ادامه داستانهايي دربارهي
بخشندگي ،نيز پاداش بخشندگي درج شده است .در پايان نيز آزمون اخالقي به منظور سنجش
بخشندگي مخاطبان آورده شده است.

 . 64كانر ،جو .بخوانيم .بدانيم...چرا؟  .پريسا جباري .تهران :آبشن 60 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :اطالعات عمومي ،پرسشو پاسخ ،آموزش کودکان
چكيده :در اين کتاب به  50سؤال کودکان در زمينههاي گوناگون پرسشهاي مختصر و مفيدي داده
ميشود .موضوع سؤالها عبارتاند از :علت شناور شدن فضانوردان در هوا ،ريزش برگ درختان در
پاييز ،چگونگي رشد نوزاد قورباغه ،چگونه مريض شدن ،علت پرواز نکردن پنگوئنها ،دليل برگزاري
بازيهاي المپيک ،علت بوي بد راسوها ،دليل شناور ماندن کشتيها در آب ،و  .....در پايان کتاب آزموني
از متن کتاب و پاسخنامهي آن آمده است.
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 . 65كانر ،جو .بخوانيم .بدانيم...چگونه؟  .پريسا جباري .تهران :آبشن 60 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :اطالعات عمومي ،پرسش و پاسخ ،آموزش کودکان
چكيده :در اين کتاب به بيش از  50سؤال کودکان در زمينهي مردگان مصريان باستان ،سرعت،
موشکها ،عمر زمين ،ارتفاع آسمان ،غذاي کوسهها ،ساخته شدن غارها ،شکل گرفتن کوهها ،شکل
دايناسورها ،عمر درخت ،تار عنکبوتها و ...پاسخهاي مختصر و مفيدي داده شده است .سؤاالت داخل
کادرهاي حبابي ،بادکنکي ،دايرهاي ،ابري و ...قرار گرفتهاند و در داخل کادرهاي ديگر پاسخ آنها
گنجانده شده است .در کادرهاي سبز رنگ که کنار صفحات قرار دارند ،اطالعات بيشتري دربارهي
موضوع موردنظر درج شده است .تصويرهاي عجيب و غريب و کارتوني کتاب بر جذابيت آن افزودهاند.

 . 66كانر ،جو .بخوانيم .بدانيم...چه كسي؟  .پريسا جباري .تهران :آبشن 60 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :پرسش و پاسخ ،اطالعات عمومي ،آموزش کودکان
چكيده :جهان اطراف ما پر از سؤالهاي گوناگون است .کودکان با خواندن اين کتاب و مشاهدهي
تصويرهاي رنگي آن به جواب  50پرسش خود ميرسند .اين سؤالها دربارهي اولين کاشفان ،يونانيان
باستان ،اولين انسانهايي که به فضا رفتند ،امواج راديويي ،زبان رمز ،نوشتن با قلممو ،روميان باستان،
مردان کوهستان ،ژاندارک ،سردار نوجوان ،عروسک گرداني ،بزرگترين حفاران تونل و  ....است .در
هر صفحه ،سؤالي مطرح و در ادامه ،جوابي مختصر ،مفيد و موجز به آن داده ميشود .درون کادرهاي
کوچک زرد نيز اطالعاتي بيشتر دربارهي سؤال مطرح شده گنجانده شده است.

 50فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 67اكسالد ،كريس  .چراهاي شگفتانگيز :بدن انسان :پاسخ به كنجكاويهاي كودكان و
نوجوانان  .امير صالحي طالقاني .تهران :نحل 32 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :بدن انسان ،پرسش و پاسخ ،آموزش علوم تجربي
چكيده :در کتاب حاضر به برخي از سؤاالت کودکان و نوجوانان در ارتباط با بدن انسان جواب
داده ميشود؛ سؤاالتي دربارهي ضخامت پوست ،مواد تشکيلدهندهي ناخن ،مواد تشکيلدهندهي
استخوانها ،چگونگي کار ماهيچهها ،چگونگي ورود هوا به ششها ،علت تپش قلب ،چگونگي توليد
موج در مغز و...

 . 68گروه نويسندگان  .كتابهاي سبز :برق براي كودكان :كتاب سرگرمي و رنگآميزي .
هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران 24 ،ص1390 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :توليد برق ،نيروگاه ،انرژي خورشيدي ،آموزش مهارتهاي زندگي ،علوم تجربي
چكيده :مخاطبان با مطالعهي کتاب حاضر به کمک مطلب ،تصوير ،سرگرمي و بازي دربارهي توليد
برق ،انتقال برق از نيروگاه به منازل ،چگونگي صرفهجويي از مصرف برق ،راههاي جلوگيري از مصرف
زياد برق ،منابع توليد برق و انرژي خورشيدي اطالعات مختصر و مفيدي به دست ميآورند .در
پايان کتاب نيز  14سؤال دربارهي مسير انتقال برق از نيروگاه به خانه ،صرفهجويي برق ،المپهاي
کممصرف و پرمصرف وسايل پرمصرف ،روشهاي صرفهجويي در مصرف برق ،انواع انرژي ،منابع
انرژي و ...آمده است.
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 . 69راكول ،آن اف  .كتابهاي سبز :بنزين :صرفهجويي و محيط زيست  .هايده كروبي.
تهران :شركت انتشارات فني ايران 32 ،ص1390 ،
قطع :بياضي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :توليد بنزين ،صرفهجويي ،محيطزيست ،انرژي فسيلي
چكيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر که به زبان ساده و موجز نوشته شده است ،دربارهي بهوجود
آمدن بنزين از نفت خام ،فسيلهايي که نفت را بهوجود ميآورند ،مراحلي که نفت خام طي ميکند تا
بنزين از آن بهوجود آيد ،استفادههايي که نفت و بنزين دارند،آلودگيهايي که اين مواد ايجاد ميکنند و
راههاي بهتري که ميشود از آنها انرژي بهوجود آورد ،اطالعاتي بهدست ميآورند.

 . 70بروزوويچ ،ريچارد .به خجالت بگو خدانگهدار :كتاب تمريني براي كمك به كودكان،
در غلبه بر كمرويي  .ليال شريفي .تهران :انديشه معاصر 136 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /مشاور  /والدين
كلمات كليدي :خجالت کودکان ،آموزش و تمرين ،ارتباط چشمي ،زبان بدن ،آموزش مهارتهاي
زندگي
چكيده :اين کتاب بيش از  40فعاليت شاد را که بچهها و والدين ميتوانند با هم در ايجاد اطمينان
و اعتماد به نفس انجام دهند ،معرفي ميکند .اولين فعاليت کتاب به والدين کمک ميکند ،بهمنظور
تشويق فرزندشان براي غلبه بر کم رويي خود يک نظام پاداشي در نظر بگيرند .همهي اين فعاليتها
توسط روان شناسان کودک طراحي شدهاند و به کودکان در کسب اعتماد به نفس بيشتر و تعامل
راحتتر کمک ميکنند .برخي از مطالب کتاب عبارتاند از :شجاع بودن؛ استفاده از موسيقي براي تغيير
خلق؛ ايجاد ارتباط چشمي؛ زبان بدن؛ سپاسگزاري؛ تمسخر خوشايند نيست ،توجه به دوستيهاي
اطرافيان؛

 52فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 71دفتر امور بين دولتي و نمايندگيهاي وزارت آموزش و پرورش اياالت متحده آمريكا .به كودك
خود كمك كنيم تاريخ بياموزد  .موسسه خط ممتد انديشه .تهران :همشهري 82 ،ص1391 ،
قطع :پالتويي
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
مخاطب :معلم /والدين
كلمات كليدي :آموزش تاريخ ،اصول علم تاريخ ،منابع تاريخ ،منابع اينترنتي تاريخ
چكيده :بخش عمدهي اين کتاب به شرح فعاليتهايي ميپردازد که ميتوانيد از آنها براي تقويت
دانستههاي تاريخي کودک بهره بگيريد و کاري کنيد که نقطه نظر مثبتي دربارهي تاريخ پيدا کند.
همچنين کتاب حاوي اطالعاتي دربارهي اصول اوليهي علم تاريخ ،پيشنهادهايي کاربردي دربارهي
چگونگي ياد دادن تاريخ به کودکان ،فهرستي از منابع ،مانند منابع اطالعاتي دولتي در زمينهي تاريخ،
پايگاههاي اينترنتي مفيد و کتابهايي براي مطالعهي والدين ،معلمان و کودکان است .آموزشهاي
کتاب کوتاه ،بامزه و جالباند و به سادگي و با لوازم موجود در خانه قابل اجرا هستند.

ن دولتي و نمايندگيهاي وزارت آموزش و پرورش اياالت متحده آمريكا .به كودك
 . 72دفتر امور بي 
خود كمك كنيم رياضيات بياموزد  .موسسه خط ممتد انديشه .تهران :همشهري 82 ،ص1391 ،
قطع :پالتويي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :معلم /والدين
كلمات كليدي :آموزش رياضيات ،راهنماي آموزشي ،مهارتهاي رياضي ،سرگرمي و يادگيري
چكيده :کتاب حاضر شامل راهکارها و فعاليتهايي است که کمک ميکنند تا کودکان رويکردي
مثبت به رياضي داشته باشند و مهارتهاي رياضي خود را باال ببرند .کتاب براي مطالعهي والدين نوشته
شده و راهکارهاي آن به سادگي و با لوازم موجود در خانه يا در محيط زندگي ،قابل اجرا هستند .از آنجا
که در اين فعاليتها مفاهيم رياضي خاصي به کار برده شدهاند ،واژهنامهاي نيز به آخر کتاب افزوده شده
است .شعر و آواز خواندن ،شکار اعداد ،شکل دادن ،مرتب کردن ،بازي با روزنامه ،تقسيم زمان ،تقارن
ساده عنوانهاي برخي از فعاليتهاي کتاب هستند.
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 . 73دفتر ارتباطات توسعه دفتر مدارس امن و عاري از مواد مخدر وزارت آموزش و پرورش اياالت
متحده آمريكا .به كودك خود كمك كنيم شهروند مسئوليتپذير باشد  .موسسه خط ممتد
انديشه .تهران :همشهري 82 ،ص1391 ،
قطع :پالتويي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم /والدين
كلمات كليدي :مهارتها ،رشد شخصيت ،کودک ،راهکارها
چكيده :درست همانطور که الزم است کودکان براي يادگيري بستن بندکفشهايشان ،خواندن و
نوشتن ،حل مسائل رياضي و دانستن مفاهيم علمي و وقايع تاريخي آموزش ببينند .بايد آنها را براي
شکلگيري ارزشهاي اخالقي هم راهنمايي کرد؛ ارزشهايي که درخانوادهي آنها و جامعهاي که
در آن زندگي ميکنند ،ارزشمند تلقي ميشوند .کتاب حاضر شامل اطالعاتي دربارهي بعضي ارزشها
همچون همدردي ،صداقت ،انصاف ،قضاوت درست ،احترام به ديگران و  ....و برخي مهارتها همچون
راستگويي ،تصميمگيري ،کمک کردن ،تحمل وصبر و  ....است که بزرگترها با انجام دادن آنها به
رشد شخصيت کودک کمک ميکنند .آموزشهاي کتاب کوتاهاند ،با متني ساده و روان بيان شدهاند و
با لوازم موجود در خانه قابل اجرا هستند.

 . 74دفتر امور بين دولتي و نمايندگيهاي وزارت آموزش و پرورش ايالت متحده آمريكا .به كودك
خود كمك كنيم علم بياموزد  .موسسه خط ممتد انديشه .تهران :همشهري 82 ،ص1391 ،
قطع :پالتويي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :معلم /والدين
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،راهنماي آموزشي ،کسب مهارت علمي ،استانداردهاي آموزش
چكيده :کتاب حاضر بخشي از يک کوشش برنامهريزي شده در جهت ارائهي جديدترين يافتههاي
پژوهشي و اطالعات کاربردي به پدران و مادران است که به منظور کمک به آموزش کودکان در
خانه ،مدرسه و جامعه طراحي شدهاند .اين موضوع اهميت فرايندهاي پرسشگري و شرکت در کسب
دستاوردهاي علمي را نشان ميدهد که در «استانداردهاي ملي آموزش علوم» کشورهاي پيشرفته
توصيف شدهاند .اين کتاب حاوي مجموعهاي از فعاليتهاي علمي در خانه براي کودکان است .در
فعاليتهاي مذکور از اشيايي استفاده ميشود که در هر خانهاي پيدا ميشوند .به اين ترتيبکودک در
زندگي روزمره آموزش را تجربه میکند .در مجموع فعاليتها به شکلي طراحي شدهاند که والدين و
کودکان ضمن آزمايش و تقويت مهارتهاي علمي ،اوقات خوشي را با هم بگذرانند.

 54فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 75بامشاد ،محمدمهدي .به كودكان خود روانخواني بياموزيم .مشهد :اميد مهر 96 ،ص،
1390
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :مهارت خواندن ،آموزش الفبا ،راهنماي آموزش ،داستانک ،زبانآموزي
چكيده :کتاب حاضر به منظور باالبردن مهارت خواندن دانشآموزان اول در پنج بخش با اين
مشخصات تدوين شده است :شناخت نشانههاي زبان فارسي و نام الفبايي نشانهها؛ خواندن هجاها و
کلمات ،خواندن حکمها و جملههاي ساده؛ بندها و عبارتها ،خواندنيهاي کوتاه ،و داستانک ،تمريناتي
براي افزايش ديد محيطي دانشآموز؛ نکاتي دربارهي اختالل خواندن و عوامل مؤثر در آن و جدول ثبت
مشاهدات و اشکاالت خواندن .بهزعم نگارنده ،فعاليتها و تمرينهاي کتاب از ساده به مشکل و از کم
به زياد تنظيم شدهاند تا دانشآموزان با تکيه بر آموختههاي قبلي خود از آنها استفاده کنند و به تقويت
مهارت خواندن بپردازند .تمرينها در قالبهاي «بگرد و پيدا کن»« ،به دوستانت بگو» و «گوش کن و
بگو» آورده شدهاند و بيشتر پاسخها شفاهياند .همچنين براي ترغيب کودکان ،شعرهايي هم که مکمل
خواندن و درخصوص مهارتهاي زندگي هستند ،آورده شدهاند.

 . 76صفارپور ،عبدالرحمان  .به من بياموزيد :به يادسپاري نقش نمادهاي نوشتاري:
تقويت حافظهي بصري از راه هوش و نقاشي (بازي نقاشي با نقش نمادها)ويژه كودكان
فارسي زبان داخل و خارج  ....تهران :مدرسه 72 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :حروف الفبا ،تقويت حافظه ،بازي نقاشي با نمادها ،آموزش زبان فارسي
چكيده :نگارنده در اين کتاب تالش کرده با استفاده از راهکارهايي ساده و دوستداشتني ،بهطور
اثربخش به تقويت هوش نوآموزان بپردازد و از راه بازي و نقاشي ،بهگونهاي عملي ،پيشنيازهاي الزم
را بهمنظور آمادگي آنان براي يادگيري نقش نمادهاي نوشتني گوناگون فراهم آورد .کتاب در شش
بخش به اين مباحث پرداخته است :تقويت حافظه بصري؛ يادسپاري نقش نمادهاي نوشتاري ،نقش
نمادهاي نگارشي آهنگين و غيرآهنگين؛ تشخيص نقش نمادها.

دورهي آموزش ابتدايي 55 15
 . 77هنرمند ،ميترا .بياين با هم بازي كنيم :شطرنج جلد دوم .تهران :فرزين 80 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :تربيت بدني
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش شطرنج ،پرورش خالقيت ،سرگرمي کودکان ،تثبيت يادگيري
چكيده :نگارنده در جلد دوم از مجموعهي «بياين با هم بازي کنيم»؛ به ارائهي تمرينهاي سادهي
شطرنج ،همراه با نقاشيهاي خالقانهي کودک براي تثبيت يادگيري و گسترش وسعت ديد آنها
پرداخته است .همچنين در اين جلد نام مهرهها ،شکل مهرهها ،تعداد مهرهها ،نام خانههاي شطرنج،
چيدن مهرهها و حرکت مهرهها آموزش داده ميشود.

 . 78هنرمند ،ميترا .بياين با هم بازي كنيم :شطرنج جلداول .تهران :فرزين 40 ،ص1390 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :تربيت بدني
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش شطرنج ،سرگرمي کودکان ،موسيقي و نقاشي
چكيده :امروزه سن شروع يادگيري شطرنج پايين و پايينتر آمده است .براي آموزش به خردساالن
بايد روشهايي مورد استفاده قرار گيرند که با سن کودکان تناسب داشته و با بازي و شادي همراه باشند.
در جلد اول از مجموعهي «بياين با هم بازي کنيم ،».نويسنده سعي کرده است با زباني کودکانه همراه با
موسيقي و نقاشي ،کودکان را با اين ورزش علمي  -هنري ،آشنا سازد .الزم به ذکر است که اين کتاب
يک لوح فشرده هم دارد که متن موزيکال کتاب را در خود جاي داده است و کودک ميتواند به موازات
آن ،مطالب کتاب را دنبال کند و حرکت مهرهها و بازي شطرنج را بياموزد.

 56فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 79آرمسترانگ ،تامس .پرورش نبوغ در كودكان و دانشآموزان .تهران :آموزشهاي
بنيادي 76 ،ص1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس
كلمات كليدي :آموختن ،روانشناسي ،خالقيت در کودکان ،انگيزش در کودکان ،سبکهاي شناختي.
چكيده :نبوغ در تمام فرهنگها از تاريخچهاي بسيار غني برخوردار است .هر کس با نبوغ خاص
خودش به دنيا ميآيد و از آن به صورتهاي متفاوت بهره ميبرد .کتاب حاضر توسط پروفسور توماس
آرمسترانگ ،استاد دانشگاه و آموزگاري متفاوت تدوين شده است .او برخي از شايعترين روشهاي
موجود در نظامهاي آموزشي را بررسي کرده و تحقيقات علمي را با زباني ساده ،بهصورت يکپارچهدر
قالب يک موضوع ،به کتابي منسجم تبديل کرده است .او تنها به طراح مسئله نپرداخته ،بلکه با ارائهي
راهحلهايي عملي ،کوشيده است موضوع را عميقتر بررسي کند.

 . 80داس ،باني  .كتابهاي سفيد :پس من چي؟( :دربارهي طالق) .صبا رفيع .تهران :شركت
انتشارات فني ايران 40 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :طالق ،داستان آموزشي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :در اين کتاب مشکالت کودکان به زبان ساده از زبان يک کودک بيان شده است؛ کودکي
که پدر و مادرش با هم مشکالتي دارند و ديگر نميتوانند با هم زندگي کنند .اين موضوع که کودک
را ناراحت کرده است ،او را به سمت پدربزرگ و مادربزرگ سوق ميدهد .کودک آرزو دارد که پدر و
مادرش دوباره بتوانند با هم زندگي کنند.
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 . 81دال بدوير ،كاميال  .چراهاي شگفتانگيز :پستانداران :پاسخ به كنجكاويهاي كودكان
و نوجوانان  .ليال جبيبزاده .تهران :نحل 32 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :پستانداران ،پرسش و پاسخ ،آموزش علوم تجربي
چكيده :در کتاب «پستانداران» ،سؤاالت کوتاهي دربارهي زندگي پستانداران مطرح شدهاند و به هر
کدام از آنها جوابهاي مختصر و مفيدي داده شده است .سؤالهاي کتاب دربارهي اهميت پوست و
موي پستانداران ،بزرگترين و کوچکترين پستانداران ،سرعت حرکت پستانداران ،زندگي خرسهاي
قطبي و فکها ،زندگي گروهي گرگها ،تغذيهي نوزادان پستانداران و ...پرسش ميکنند.

 . 82راس ،توني  .مجموعهي به تنهايي ميخوانم :پسري كه فرياد ميزد آي گرگ  .نرگس
عالئيني .تهران :راز بارش 32 ،ص1390 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول و دوم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،عواقب دروغگويي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :در اين کتاب به شيوهي غيرمستقيم به کودکان آموزش داده ميشود که دروغگويي چه
عواقب بدي ميتواند داشته باشد .مخاطبان داستان پسری به نام «لويي» را ميخوانند که هرگاه از انجام
کاري بدش ميآمد ،فرياد ميزد« :آي گرگ!» و چون ديگران از گرگ ميترسيدند ،فرار ميکردند.
آنوقت لويي هر کاري که دلش ميخواست ،انجام ميداد .تا اينکه روزي واقع ًا گرگ آمد و لويي هم
فرياد کشيد« :آي گرگ!» اما کسي حرف او را باور نکرد .گرگ اول آدم بزرگها و بعد هم لويي را خورد.
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 . 83سهيليپور ،محمد  .سودوكوي قرآني  :4پنجرهاي به روشني :گامي نو در جهت حفظ و
شناخت قرآن براي دبستانيها .اصفهان :نوشته 112 ،ص1391 ،
قطع :جيبي
موضوع درسي :قرآن
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم تا ششم
كلمات كليدي :جدول ،سودوکو ،آموزش قرآن ،سرگرمي
چكيده :چهارمين جلد از مجموعهي سودوکوي قرآني که شامل  80جدول سودوکو بهمنظور آموزش
قرآن براي کودکان دبستاني است ،دربردارندهي آياتي از سورهي اسراء ،طه ،کهف ،مريم ،مؤمنون،
نور ،فاطر ،احزاب ،زمر و  ....بههمراه معني آنهاست .بايد متذکر شد که فقط بخشي از آيات هرکدام
از سورهها در جدول آمده است .دانشآموزان ضمن آشنايي با قرآن ،آيات را حفظ ميکنند و به يک
سرگرمي قرآني ميپردازند.

 . 84سهيليپور ،محمد  .سودوكوي قرآني  :5پنجرهاي به روشني :گامي نو در جهت حفظ و
شناخت قرآن براي دبستانيها .اصفهان :نوشته 112 ،ص1391 ،
قطع :جيبي پالتويي
موضوع درسي :قرآن
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم تا ششم
كلمات كليدي :جدول سودوکو ،سرگرمي ،آموزش قرآن
چكيده :پنجمين جلد از «سودوکوي قرآني» حاوي  80جدول سودوکو است که کودکان دورهي
ابتداي با حل آنها طبق قانون جدول سودوکو ،ضمن آشنايي با برخي آيات قرآني ،آنها را حفظ
ميکنند .در پايان جدولها ،پاسخنامه درج شده است .قسمتي از آيات سورههاي غافر ،فصلت ،شوري،
االحقاف ،طور ،نجم ،تغابن و ملک براي جدولهاي اين کتاب درنظر گرفته شدهاند .در هر کدام از اين
جدولها ،فقط تعدادي از کلمات در جاي خود قرار دارند و بقيهي خانهها سفيدند و بايد محتواي آنها
توسط حل کنندهي جدول کشف شود.
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 . 85سهيليپور ،محمد  .سودوكوي قرآني  :1پنجرهاي به روشني :گامي نو در جهت حفظ و
شناخت قرآن براي دبستانيها .اصفهان :نوشته 112 ،ص1391 ،
قطع :جيبي
موضوع درسي :قرآن
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم تا ششم
كلمات كليدي :سرگرمي علمي ،شناخت قرآن ،جدول آموزشي
چكيده :اين کتاب حاوي  80جدول سودوکوي قرآني بهمنظور آموزشي برخي آيات قرآني به کودکان
است .به زعم نگارنده ،با اين روش کودکان هم با آيات قرآني آشنا ميشوند ،هم قدرت تفکر منطقي
پيدا ميکنند ،و هم به يک سرگرمي علمي ميپردازند« .سودوکو» جدول اعداد است و امروزه يکي از
سرگرميهاي رايج در کشورهاي گوناگون جهان به شمار ميآيد .نوع متداول آن يک جدول مربعي × 9
 9است ،ولي براي کودکان  4 ×4در نظر گرفته ميشود .بعد از درج هر آيه ،معني آن نوشته شده و سپس
جدول سودوکو آمده است .مخاطبان با جابهجا کردن کلمات در جدول آيهي موردنظر را فرا ميگيرند.

 . 86سهيليپور ،محمد  .سودوكوي قرآني  :3پنجرهاي به روشني :گامي نو در جهت حفظ و
شناخت قرآن براي دبستانيها .اصفهان :نوشته 112 ،ص1391 ،
قطع :جيبي
موضوع درسي :قرآن
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم تا ششم
كلمات كليدي :جدول سودوکو ،آموزش قرآن ،سرگرمي علمي
چكيده :در سومين جلد از مجموعهي «کودکان قرآني» که دربردارندهي  80جدول سودوکو است،
کودکان با برخي آيات قرآن آشنا ميشوند و آنها را حفظ ميکنند .در باالي هر جدول بخشي از يک
آيهي قرآني آمده و در پايين ترجمه آن درج شده است .در ادامه ،جدول سودوکوي قرآني گنجانده
شده است که مخاطبان بايد طبق قانوني که جدول سودوکو دارد ،آنرا پر کنند .وقتي مخاطبان به
پايان حل جدولها ميرسند ،آيات در ذهنشان ماندگار ميشود .در پايان کتاب پاسخنامهي جدول نيز
آورده شده است.
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 . 87سهيليپور ،محمد  .سودوكوي قرآني  :2پنجرهاي به روشني :گامي نو در جهت حفظ و
شناخت قرآن براي دبستانيها .اصفهان :نوشته 112 ،ص1391 ،
قطع :جيبي
موضوع درسي :قرآن
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم تا ششم
كلمات كليدي :جدول سودوکو ،آموزش قرآن ،سرگرمي
چكيده :دومين جلد از مجموعهي سودوکوي قرآني دربردارندهي  80جدول سودوکو به همراه
پاسخنامه در پايان کتاب بهمنظور آموزش و حفظ بخشي از آيات سورههاي آلعمران ،نساء ،مائده ،انعام،
اعراف براي کودکان دبستاني است .جدولهاي کتاب همتفکر منطقي مخاطبان را افزايش ميدهد و
هم نوعي سرگرمي علمي و قرآني است.

 . 88سلطاني ،اقدس .تابستانهي پنجم  .تهران :مبتكران /پيشروان 152 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :آزمون و تمرين ،پرسش و پاسخ ،پايهي پنجم  ،آموزش علوم رياضي تابستانه
چكيده :کتاب حاضر براي مطالعهي دانشآموزان پايهي پنجم در طول تعطيالت تابستان نوشته شده
و شامل  10فصل است .تمرينهاي آن از همهي کتابهاي پايهي پنجم تهيه شدهاند تا دانشآموزان
براي ورود به پايهي ششم آمادگي بيشتري داشته باشند .بهزعم نگارنده در اين کتاب بخشهايي مورد
توجه قرار گرفتهاند که مورد نياز دانشآموز در سال تحصيلي بعد هستند و مرور آنها ضروري به نظر
ميرسد.
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 . 89محمدطالبي ،سميه /سلطاني،اقدس .تابستانهي چهارم دبستان .تهران :مبتكران/
پيشروان 140 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم
كلمات كليدي :آموزش علوم ،آموزش رياضي ،فارسي ،آزمون و تمرين ،پرسش و پاسخ
چكيده :كتاب حاضر براي مطالعهي دانشآموزان سال چهارم در تابستان مهيا شده و حاوي
تمرينهايي از تمام كتابهاي سال چهارم است تا آنها براي ورود به سال پنجم آماده شوند .كتاب
در  10فصل تنظيم شده است و انواع قالبهاي سؤاالت عبارتاند از :حل جدول؛ رنگآميزي؛ داستاني،
جوركردن؛ ماز؛ رمزيابي؛ شخصيتپردازي و ...بهزعم نگارنده ،در انتخاب تمرينها بخشهايي بيشتر
مورد توجه قرار گرفتهاند كه مورد نياز دانشآموزان در سال تحصيلي آينده هستند.

 . 90رضوي ،سميه .تابستانهي دوم دبستان .تهران :مبتكران /پيشروان 120 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :كتاب كمك درسي ،مرور درسها ،بازي و سرگرمي ،تابستانهي دوم دبستان
چكيده :كتاب حاضر براي مطالعهي دانشآموزان دوم در تابستان فراهم آمده و شامل مروري بر
همهي درسها بهصورت رنگ كردن ،حل جدول ،ماز ،رمزيابي ،داستان ،شخصيتپردازي و ...است.
دانشآموزان با مرور اين كتاب در تابستان با آمادگي كامل وارد پايهي سوم ابتدايي ميشوند .كتاب
داراي  10بخش است .طبقه برنامه ،هر بخش الزم است در يك هفته انجام شود.
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 . 91ميالرد ،آن /وناگس ،پاتريشيا .تاريخ جهان براي كودكان و نوجوانان  .منوچهر شادان.
تهران :بهجت 112 ،ص1390 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
مخاطب :معلم  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :تاريخ جهان ،تمدنها ،جهان باستان ،قرون وسطا ،قرن بيستم
چكيده :اين کتاب تاريخي از آغاز تاريخ جهان و نخستين تمدنها تا قرن بيستم را در برميگيرد.
مخاطبان کتاب به زباني ساده و به کمک تصويرهاي رنگي با تاريخ مردم جهان و آداب و رسوم،
بازيها ،خوراک ،پوشاک و شيوهي زندگي آنها آشنا ميشوند .دو جدول بسيار مهم در کتاب وجود
دارد که سالشمار تاريخ جهان باستان و تاريخ قرون وسطا تا قرن بيستم است .اين جدولها خواننده را
با تاريخ تطبيقي جهان در يک نگاه آشنا ميسازنند .در انتهاي کتاب نمايهاي بههمراه نگارش انگليسي
کلمات وجود دارد که ميتواند راهنمايي براي تلفظ صحيح کلمات باشد.

 . 92دلريو ،آلكسيا /دومانتون ،سوفي  .مجموعهاي براي ورود بچهها به دنياي بزرگها :تبليغات .
رويا خوئي .تهران :محراب قلم 60 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش مهارتهاي زندگي ،آگهيهاي تبليغاتي ،تأثير تبليغات
چكيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر و مشاهدهي تصويرهاي آن در مييابند که تبليغات چيست و
چه اهميتي دارد ،تبليغات در کجاها و بهچه داليلي ديده ميشود ،مخترعان تبليغات چه کساني بودهاند،
تبليغات چگونه بايد باشد،سازندگان تبليغات چه کساني هستند و تبليغات چه ويژگيهايي بايد داشته
باشد ،شغلهايي که در تبليغات وجود دارد کدامها هستند ،ميزان اثرگذاري تبليغات چگونه مشخص
ميشود ،چند درصد از فيلمها يا پيامهاي تبليغي راست يا دروغ هستند ،محدوديتها در تبليغات
کداماند ،و ....
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 . 93گروه نويسندگان .تپلي باسواد ميشود  .هستي سعادت .تهران :شركت انتشارات فني ايران،
 16ص1391 ،
قطع :بياضي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،سوادآموزي ،کتاب خواندن ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :کودکان در اين کتاب با خرس کوچکي بهنام تپلي آشنا ميشوند که دلش ميخواهد چيزهاي
زيادي بخواند .او منتظر نميماند و خواندن را از سر صبحانه شروع ميکند .ابتدا نوشتهي روي پاکت
شير و بعد نوشتهي روي مارک بلوزش را ميخواند .او در خيابان ميتواند تابلوي راهنماييورانندگي و
سپس نوشتهي روي کتابخانه را بخواند .بعد با مادرش باهم به کتابخانه ميروند و ميبينند که در آنجا
همه مشغول خواندن هستند .او و مادرش هم کتابي را انتخاب ميکنند که دربارهي ببرهاست .آنرا
ميخوانند و بعد کتاب موردعالقهي تپلي را که دربارهي هواپيماهاست ،مطالعه ميکنند.

 . 94گروه نويسندگان .تپلي عصباني ميشود  .هستي سعادت .تهران :شركت انتشارات فني
ايران 16 ،ص1391 ،
قطع :بياضي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :داستان ،خرسها ،خشم
چكيده :کودکان در اين کتاب با خرس کوچکي به نام تپلي آشنا ميشوند که گاهي وقتها از دست
برادر کوچکترش کپلي ،گاهي هم از دست خودش ،وقتي که نميتواند کارهايش را درست انجام بدهد،
عصباني ميشود .آن وقت ممکن است برادرش را کتک بزند ،داد بکشد ،گريه کند ،حرفهاي بد بزند،
يا اينکه چيزي را بشکند .اما مادرش به او ميآموزد که بکوشد موقع عصباني شدن تا  10بشمارد ،يا
اينکه بيرون برود و با توپش بازي کند و  ....تا اينکه در مهدکودک ،دوست تپلي -قلقلي -کاميوني را
که تپلي دوست دارد ،برميدارد .تپلي عصباني ميشود اما سعي ميکند ،راهکارهايي را که مادرش به او
آموخته است بهخاطر بياورد و به کمک معلم مشکل را حل کند.
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 . 95گروه نويسندگان .تپلي و تولد كپلي  .هستي سعادت .تهران :شركت انتشارات فني ايران،
 16ص1391 ،
قطع :بياضي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،تولد نوزاد ،تربيت کودکان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :در اين کتاب کودکان با خرس کوچکي به نام تپلي و دوستش فينگيلي آشنا ميشوند .مادر
فينگيلي بچهاي در شکم دارد و قرار است آنرا به دنيا بياورد .فينگيلي منتظر ديدن بچه است و براي
او کارهايي همچون نقاشي کشيدن و  ...آماده ميکند .تپلي دلش ميخواهد آنها هم بچهاي داشته
باشند ،تا اينکه مادرش ميگويد او هم بچهاي در شکمش دارد .مادر هر دوي آنها بچه به دنيا ميآورند.
فينگيلي صاحب برادر و تپلي هم صاحب خواهر ميشود .ابتدا آنها از اين موضوع ناراحت هستند ،زيرا
بچهي کوچک وقت مامان و بابا را ميگيرد و به آنها توجه زيادي نميکنند .اما بعداً کوچولوها دوست
داشتني ميشوند و مشکل حل ميشود.

 . 96واثقي ،بهروز  .نفرين پيرمرد سفيدپوش ( :)9تصميم بزرگ .تهران :ابوعطا 24 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :شاهنامه ،بازنويسي داستان ،زبانآموزي
چكيده :در اين کتاب کودکان با يکي از داستانهاي «شاهنامه» به نام «زال و سيمرغ» که به زبان
ساده بازنويسي شده است ،آشنا ميشوند .نخست شخصيتي به نام «فري يوزپلنگ» به مخاطبان معرفي
ميشود که اين بار به شکل زال درآمده است .سيمرغ از راه ميرسد و داستان زال و سيمرغ را براي فري
يوزپلنگ تعريف ميکند .فري يوزپلنگ قب ً
ال يک آدم بوده و در بازار دزدي ميکرده است .روزي دست
او به خورجين اسب پيرمردي سفيدپوش ميرسد و آن را خالي ميکند .پيرمرد او را نفرين ميکند و از
آن زمان به بعد ،او به شکلهاي مختلف درميآيد .حاال هم به شکل زال درآمده است و خودش دقيق ًا
نميداند زال کيست .ادامهي اين داستان جذاب را لطف ًا در کتاب بخوانيد.
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 . 97تابع بردبار ،فريبا .تغيير رفتار در كالس .شيراز :تختجمشيد  /قشقايي 72 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :رفتار درماني ،راه و رسم زندگي ،آموزش کودکان ،تغيير رفتار
چكيده :کتاب حاضر براي مطالعهي معلمان و مربيان تدوين شده است .در اين کتاب طي چند فصل
شيوههاي متفاوت کار با کودکان با رويکرد عمدت ًا رفتاري ،همراه با ذکر مثالهاي عملي نشان داده شده
است .در کتاب سعي شده است برخي از روشهاي تغيير رفتار به زباني ساده و کاربردي معرفي شدند.
استفاده از اين روشها ميتواند زمينهساز کاربرد گستردهي روشهاي علمي مطالعه و تغيير رفتار از
مراکز علمي به سطوح گوناگون جامعه باشد.

 . 98صفارپور ،عبدالرحمان  .به من بياموزيد :تقويت حافظهي بصري از راه هوش و نقاشي:
به يادسپاري نقش نمادهاي ارقام ،ويژه كودكان فارسيزبان داخل و خارج از
كشور ....تهران :مدرسه 48 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش نقش نمادها ،آموزش رياضي ،تصويرهاي هندسي
چكيده :در اين کتاب نگارنده کوشيده است طي شش بخش ،نقش نمادهاي رياضي را بهکمک نقاشي
و تصوير به کودکان بياموزد؛ نمادهايي همچون اعداد ،تصويرهاي هندسي ،عالئم جمع و تفريق ،عالئم
بزرگتر و کوچکتر و .. .در ابتداي هر صفحه دستور کاري که در واقع نحوهي تدريس است،درج شده
و از مربي خواسته شده است آنرا براي کودکان اجرا کند.
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 . 99صوفيلو ،معصومه .تمرينهاي طبقهبندي شده علوم اول دبستان .تهران :منشور
دانش 96 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،راهنماي آموزشي ،سرگرمي و يادگيري ،آزمون و تمرين
چكيده :فراگيري علوم تجربي توسط کودکان ،توانايي آنان را در درک دنياي اطراف تقويت ميکند
و براي تصميمگيريهاي هوشمندانه و حل مسائل زندگي ياري ميدهد .کتاب حاضر تالشي است در
جهت تعميق و تثبيت يادگيري مفاهيم موجود در کتاب درسي و همچنين برقراري ارتباط بين آموختهها
و زندگي دانشآموزان .اين کتاب همانند کتاب درسي  14درس دارد که با ارائهي تمرينها و فعاليتها
گوناگون در قالبهاي حدس زدن ،مشاهده کردن ،نقاشي کردن ،و حل کردن ،آزمايش کردن و تحقيق
کردن ،يادگيري را براي دانشآموزان نشاطآور و آسان ميکند.

 . 100اورنگ ،طوبا  .مهارتهاي زندگي :تنبلي نكن (شكستن شاخ غول تنبلي) .تهران:
موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين 36 ،ص1391 ،
قطع :خشتي (كوچك)
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم /مشاور  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :آموزش مهارتهاي زندگي ،غلبه بر تنبلي ،برنامهريزي ،آموزش کودکان
چكيده :در اين کتاب ،راهکارهايي بهمنظور غلبه بر تنبلي به کودکان ارائه شده است .نويسندهي کتاب
پيشنهاد ميکند ،مخاطبان کارهايي را که انجام دادن آنها برايشان سخت است ،به بخشهای خر ُد
تقسيم کنند تا بتوانند راحتتر از عهدهي انجام آن بربيايند.
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 . 101عالقهبند ،علي .جامعهشناسي آموزش و پرورش .تهران :روان 202 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس  /مدير
كلمات كليدي :جامعهشناسي تربيتي ،آموزشوپرورش ،سير تحول جامعهشناسي
چكيده :اين کتاب براي تدريس در دورهي کارشناسي علومتربيتي تأليف شده و هدف اصلي از
تأليف آن ،آشنا ساختن دانشجويان با مفاهيم و مباحث کلي جامعهشناسي آموزشوپرورش و
رويکردهاي نظري جامعهشناسي به آموزشوپرورش است .مطالب اين کتاب با تکيه بر مفاهيم و اصول
جامعهشناسي در  10فصل نوشته شدهاست .در فصلهاي يک تا هشت کتاب ،پس از بحث دربارهي
رابطهي جامعه و آموزشوپرورش ،تعاريف مقدماتي جامعهشناسي و معرفي رويکردهاي نظري آن آمده
است .سپس نهاد آموزشوپرورش و کارکردهاي اجتماعيآن مورد مطالعه قرار گرفتهاند .دو فصل آخر
شامل معرفي رويکردهاي جامعهشناختي به آموزشوپرورش ،توضيح نظريههاي جديدو مطالعه سير
تحول جامعهشناسي آموزشوپرورش است.

 . 102صالحي مهرا ،مهين /احمدي ،کتايون .جانميجان باسواد ميشم  .1تهران :منادي
تربيت ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش الفباي فارسي ،داستان ،روخواني ،روانخواني
چكيده :جلد اول از كتاب «جانميجان باسواد ميشم» ،در تكميل كتاب فارسي دانشآموزان اول
فراهم آمده و در آن نگارنده كوشيده است ،به كمك داستان ،ضمن تقويت روخواني و روانخواني
دانشآموزان ،دايرهي لغات آنها را نيز افزايش دهد.
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 . 103صالحي مهرا ،مهين /احمدي ،کتايون .جانميجان باسواد ميشم  .2تهران :منادي
تربيت ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،آموزش الفباي فارسي ،داستان آموزشي ،روخواني ،روانخواني
چكيده :اين كتاب در تكميل درس فارسي اول نوشته شده و نگارنده سعي كرده است به كمك
داستان ،ضمن افزايش دايرهي لغات دانشآموزان ،روانخواني و روخواني آنان را تقويت كند .بهزعم
نگارنده ،مخاطبان با برقراري ارتباط بين تصويرها و متنها ،يادگيري دلچسبي را تجربه ميكنند.

 . 104صالحي مهرا ،مهين /احمدي ،کتايون .جانميجان باسواد ميشم  .3تهران :منادي
تربيت ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش الفباي فارسي ،داستان ،روخواني ،روانخواني
چكيده :اين جلد از كتاب «جانميجان باسواد ميشم» در تكميل كتاب فارسي سال اول فراهم آمده و
در آن نگارنده كوشيده است به كمك داستان و تصويرهاي جذاب ،ضمن تقويت روانخواني و روخواني
دانشآموزان ،دايرهي لغات آنها را نيز افزايش دهد .داستانها كوتاه هستند و در هر داستان دانشآموز
يك حرف را ياد ميگيرد.
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 . 105دوگيبرت ،فرانسوا  .دايرئالمعارف كوچك من :جانوران قطبي  .رويا خوئي .تهران :محراب
قلم 36 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم تا چهارم
كلمات كليدي :دايرئالمعارف ،جانوران قطبي ،زندگي حيوانات ،آموزش علوم تجربي
چكيده :در اين دايرئالمعارف کوچک که در زمرهي کتابهاي مرجع است ،کودکان با شرايط زندگي
در قطب شمال و جنوب ،حيواناتي که در آنجا زندگي ميکنند و خصوصيات ظاهري ،نوع و چگونگي
تغذيه ،نوع رفتار ،نوع زندگي و چگونگي توليدمثل آنها آشنا ميشوند .خرس سفيد ،روباه قطبي،
موشهاي صحرايي قطبي ،گوزنها ،گاوهاي مشکين .والهاي گوژپشت ،فکها و ...از جمله حيواناتي
هستند که در قطب زندگي ميکنند.

 . 106فتاحي ،حسين  .قصههاي تصويري از هزارويك شب :جزيرهاي كه نهنگ بود .تهران:
قدياني 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :قصه ،بازنويسي قصه ،داستانهاي هزار و يک شب ،زبان آموزي ،سندباد بحري
چكيده :در پنجمين جلد از مجموعهي حاضر ،قصهاي از قصههاي هزار و يک شب بازنويسي شده
است .اين قصه دربارهي تاجري به نام سندباد بحري است که همراه تاجران ديگر سوار کشتي ميشود
و به تجارت ميرود ،اما بين راه و وسط دريا مشکالتي براي مسافران پيش ميآيد و سندباد از دوستانش
جدا ميشود و در جزيرهاي تنها ميماند .او ماجراهايي را از سر ميگذراند و سرانجام بعد از مشکالتي
به دوستانش ميپيوندد.
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 . 107روكا ،نوريه  .مهارتهاي زندگي  :130چرا بترسم  .هستي سعادت .تهران :شركت انتشارات
فني ايران 36 ،ص1391 ،
قطع :جيبي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :والدين  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم تا پنجم
كلمات كليدي :آموزش مهارتهاي زندگي ،غلبه بر ترس ،آموزش کودکان
چكيده :کتاب «چرا بترسم» به مواردي اشاره ميکند که سبب ترس کودکان ميشوند .خيلي از
چيزهايي که کودکان از آنها ميترسند ،واقع ًا ترسناک نيستند .کتاب راهکارهايي براي غلبه بر ترس
ارائه کرده است و توصيههايي هم براي والدين دارد.

 . 108حيدري ابهري ،غالمرضا  .چرا خدا چنين كرد؟ :چرا خدا به زرافه گردن دراز داده
است؟ .قم :جمال 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،خداشناسي ،زبانآموزي ،گردن زرافه
چكيده :در ششمين جلد از مجموعهي «چرا خدا چنين کرد؟» کودکان با زرافهاي آشنا ميشوند که
دنبال آب ميگردد .او در مسيرش به گوزن و گورخر برخورد ميکند .گورخر زرافه را به خاطر گردن
درازش مسخره ميکند و به او ميخندد .گوزن ،گورخر را متوجه اشتباهش ميکند و به او ميگويد که
نبايد به گردن دراز زرافه ميخنديد .گورخر نميداند که گردن دراز زرافه به چه دردي ميخورد تا اينکه
براي معذرتخواهي به سمت او ميرود و ضمن معذرتخواهي از زرافه ،از او ميخواهد که اهميت
گردن درازش را به او بگويد .زرافه هم ميگويد که ميتواند به کمک گردنش برگهاي سبز باالي
درختان را بچيند و بخورد.
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 . 109حيدري ابهري ،غالمرضا  .چرا خدا چنين كرد؟ :چرا خدا به شتر كوهان داده است؟.
قم :جمال 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،خداشناسي ،زبانآموزي ،کوهان شتر
چكيده :در پنجمين جلد از مجموعهي «چرا خدا چنين کرد؟» کودکان داستان االغ و شتري را
ميخوانند که االغ کوهان شتر را مسخره ميکند و نميداند كوهان به چه دردي ميخورد .تا اينکه
شتر تصميم ميگيرد اهميت کوهان را به االغ نشان دهد .بنابراين با او به سفر ميروند .در بيابان االغ
گرسنه و تشنه ميشود ،اما شتر اذعان ميکند که به خاطر کوهانش اص ً
ال تشنه و گرسنه نشده است.
کودکان با مطالعه کتاب حاضر درمييابند که خداوند هيچ چيز را بيهدف نيافريده است.

 . 110حيدري ابهري ،غالمرضا  .چرا خدا چنين كرد؟ :چرا خدا به فيل خرطوم داده است؟.
قم :جمال 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،خداشناسي ،زبانآموزي ،خرطوم فيل
چكيده :در نخستين جلد از مجموعهي «چرا خدا چنين کرد؟» کودکان با ميموني آشنا ميشوند که
از خودش ميپرسد :فيل چگونه ميخواهد با آن گردن کوتاهش از رودخانه آب بخورد؟ ميمون يک
سطل را پر آب ميکند و منتظر ميماند تا آن را به فيل بدهد .در اين هنگام فيل نزد ميمون ميآيد
و خرطومش را پر از آب ميکند و آن را در دهانش ميريزد .به اين ترتيب ميمون متوجه ميشود که
خرطوم فيل چه کاربردهايي دارد.
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 . 111حيدري ابهري ،غالمرضا  .چرا خدا چنين كرد؟ :چرا خدا به كبوتر نوك داده است؟.
قم :جمال 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :خداشناسي ،داستان آموزشي ،ادبيات کودکان،زبانآموزي
چكيده :کودکان در اين کتاب با کبوتر بچههايي آشنا ميشوند که وقتي از تخم بيرون ميآيند،
مادرشان به آنها ياد ميدهد چگونه دنبال غذا بروند و مواظب بال و پرشان باشند .يکي از کبوتر بچهها
از مادرش دربارهي اهميت نوک و منقارش ميپرسد و اينکه چرا تيز است .مادرش جواب ميدهد :براي
اينکه بتواني هوا را بشکافي و جلو بري ،از خاک دانه برچيني ،و...

 . 112حيدري ابهري ،غالمرضا  .چرا خدا چنين كرد؟ :چرا خدا به گاو دم داده است؟ .قم:
جمال 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :داستان آموزشي،خداشناسي ،زبانآموزي ،دم گاو
چكيده :در دومين جلد از مجموعهي «چرا خدا چنين کرد؟» کودکان با خرگوشي آشنا ميشوند که
دنبال طنابي ميگردد تا آن را دور هويجهايش بپيچد و به خانهاش ببرد .او طنابي پيدا نميکند تا اينکه
در راه به گاو برميخورد .از گاو ميخواهد دمش را به او بدهد ،اما گاو امتناع ميکند و ميگويد :من
نميتوانم دمم را به کسي بدهم ،براي اينکه من با دمم مگسها ،پشهها و حشرات مزاحم را از خودم
دور ميکنم و کمي هم با آن بازي ميکنم .اما در عوض يک دستمال گلگلي به خرگوش ميدهد تا
هويجهايش را در آن بگذارد .کودکان با خواندن داستان کتاب حاضر درمييابند که خدا هيچ چيزي را
بيهوده نيافريده است.
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 . 113حيدري ابهري ،غالمرضا  .چرا خدا چنين كرد؟ :چرا خدا به الكپشت الك داده است؟.
تهران :جمال 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
الک الکپشت
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،خداشناسي ،زبانآموزيِ ،
چكيده :چهارمين جلد از مجموعهي «چرا خدا چنين کرد؟» داستان الکپشتي است که بعد از آبتني
کردن در حوض وسط مزرعه ،دلش کاهو ميخواهد .او به سمت مزرعه راه ميافتد و چون احساس
خستگي ميکند ،زير درخت توت خوابش ميبرد .او در خواب کاهوهاي فراواني ميبيند که در حال
خوردن آنهاست .ناگهان با سروصداي حيوانات از خواب ميپرد و متوجه ميشود که حيوانات دربارهي
روباهي حرف ميزنند که به مزرعهي آنها حمله کرده است .آنها از الکپشت ميپرسند که موقع
حملهي روباه چه کار ميکرد و کجا بوده .الکپشت هم جواب ميدهد که زير الکش در خواب بوده.
الک الکپشت ميشوند و براي او دست ميزنند.
حيوانات متوجه اهميت ِ

 . 114حيدريابهري ،غالمرضا .چرا خدا چنين كرد؟ .قم :جمال ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،خداشناسي ،زبانآموزي
چكيده :کتاب حاضر يک مجموعهي شش جلدي است که در يک مجلد به چاپ رسيده ،شامل
داستانهايي دربارهي شکل ظاهري حيوانات است .گفتني است كه داستانهاي اين کتاب بهصورت
شش جلد جداگانه نيز چاپ شدهاند .مث ً
ال در کتاب داستان ،ميمون کوچولويي آمده است که نميداند
فيل چگونه آب ميخورد و خرطومش چه کاربردي دارد .يا اينکه گورخر ،زرافه را به خاطر گردن درازش
مسخره ميکند ،اما بعد متوجه اشتباه خود ميشود و پيميبرند که گردن زرافه براي او مفيد است و. .
کودکان با خواندن داستانهاي اين کتاب درمييابند که خداوند هيچ چيزي را بيهوده خلق نکرده است
و هر کدام از اعضاي بدن حيوانات كاربردي مفيد براي آن حيوان دارد.
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 . 115كرومنرل ،راينر  .مجموعه دهم :چرا و چگونه (جلدهاي  51تا  .)55كمال بهروزكيا.
تهران :قدياني 240 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :معلم  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :علوم /دايرئالمعارف /كودكان و نوجوانان
چكيده :کتاب مص ّور حاضر ،دهمين مجموعه از مجموعههاي «چرا و چگونه» است که جلدهاي 51
تا  55آن مجموعهي را در بر دارد« :اقيانوسها و درياها»؛ «اسبها»؛ «قطار و راهآهن»؛اقليمشناسي
زمين»؛ و «فيلها» عنوانهاي پنج جلدي است که همگي در کتاب حاضر گردآوري شده است .گفتني
است ،مطالب كتاب به شيوهي پرسش و پاسخ فراهم آمده است ،همچنين جلدهاي اين مجموعه به
صورت مجزا نيز به چاپ رسيده است .اين مجموعه براي گروه سني کودکان و نوجوانان تدوين شده
است.

 . 116فتاحي ،حسين  .قصههاي تصويري از هزارويك شب فني :چشمهي جادويي .تهران:
قدياني 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :بازنويسي قصه ،داستانهاي هزار و يک شب ،زبانآموزي ،ادبيات فارسي
چكيده :هشتمين جلد از مجموعهي حاضر حاوي قصهاي است بازنويسي شده از قصههاي هزار و
يک شب .اين قصه دربارهي شاهزادهاي است که قرار است با پادشاه کشور ديگري ازدواج کند .شاه،
پسرش را همراه خدمه و وزير به آن کشور ميفرستد .در اين ميان وزير بدجنس حيلهاي به کار ميبرد
تا شاهزاده موفق به ازدواج با شاهزاده خانم نشود .هرچند براي شاهزاده مشکالتي پيش ميآيد ،اما
سرانجام گرفتاريها برطرف ميشوند و دو شاهزاده با هم ازدواج ميکنند.
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 . 117شاير ،كلمان .چطور از شر گرگ خالص شويم  .سپهر رجايي .تهران :شهر تاش28 ،
ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول تا چهارم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،مقابله با دشمن ،اتحاد ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :در اين کتاب کودکان با گلهي گوسفندي آشنا ميشوند که در چراگاهي در باالي کوه بلندي
خوش و خرم زندگي ميکنند ،اما يک مشکل بزرگ دارند .گرگي که در جنگلي در همان نزديکي
زندگي ميکند ،هرگاه گرسنه ميشود ،به سراغ گوسفندان ميآيد و يکي از آنها را با خودش ميبرد.
گوسفندان دور هم جمع ميشوند و براي از بين بردن گرگ نقشههاي متفاوت ميکشند ،اما نميتوانند
هيچکدام از نقشهها را عملي کنند .سرانجام بين گوسفندان جنگ و دعوا اتفاق ميافتد و گروه آنها از
هم ميپاشند .دوباره گرگ به سراغ آنها ميآيد و گوسفندي را با خودش ميبرد.

 . 118كلت ،مري .چگونه دانشآموزان را پژوهشگر پرورش دهيم؟ آموزش گام به گام
پژوهش به دانشآموزان (فرزندان) .پژوهش دانشآموزي ...ابوالفضل بختياري .تهران :انجمن اوليا و
مربيان 302 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /والدين  /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس  /دانشآموز  /مدير
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :تربيت پژوهشگر ،آموزش روش تحقيق ،نوشتن گزارش
چكيده :اين کتاب روش علمي تحقيق را به شيوهاي ساده و روان به مربيان ،معلمان ،دانشآموزان و
پدران و مادران معرفي ميکند .همچنين مهارت انجام پژوهش را بهصورت عملي به خود دانشآموزان
نشان ميدهد .کتاب مراحل انجام پژوهش را از انتخاب موضوع تا مرحلهي نوشتن گزارش پاياني به
زبان ساده بيان ميدارد و نکاتي مانند پيدا کردن راه خود در يک گزارشپژوهشي ،پرورش مهارتهاي
پيشرفتهي خواندن ،تندخواني ،اخالق در پژوهش ،صورتبندي يک سؤال پژوهشي ،جمعآوري دادهها،
فن مصاحبه ،پرسشنامهها و نظرخواهيها ،و ...را آموزش ميدهد.
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 . 119اسماعيلي طاهري ،حسن .چيستا مارها را دوست نداشت .كاشان :مرسل /كتابهاي
آفتاب گردان 16 ،ص1390 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم تا پنجم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،اهميت مارها ،آموزش علوم تجربي
چكيده :در اين کتاب ،طي داستاني کودکان ياد ميگيرند که مارها و عقربها براي انسان مفيدند و
براي ساختن برخي داروها از زهري که در بدن آنها وجود دارد ،استفاده ميشود .همچنين آنها با نوع
حرکت مارهاي خشکي و آبي و نيز دستگاه گوارش آنها آشنا مي شوند و درمييابند که اگر مارهاي
زهردار مستقيم انسان را نيش بزنند ،ممکن است شخص بر اثر زهر بميرد .اما اگر همان زهر به صورت
دارو مورد استفاده قرار بگيرد ،باعث درمان ميشود.

 . 120گاالگر ،بيليندا  .چراهاي شگفتانگيز :حشرات :پاسخ به كنجكاويهاي كودكان و
نوجوانان  .ليال حبيبزاده .تهران :نحل 32 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :حشرات ،پرسش و پاسخ ،آموزش علوم تجربي ،پروانه ،زنبورعسل
چكيده :در کتاب «حشرات» ،اطالعات مختصر و مفيدي دربارهي اين موجودات درج شده است.
مطالب در قالب سؤال و جواب به همراه تصويرهاي رنگي تنظيم شدهاند .سؤاالت دربارهي تعداد بال
حشرات ،ارتفاع پرواز پروانهها ،زنبورهاي عسل ،چگونگي توليد تار عنکبوت ،علت جيرجير کردن ملخها،
چگونگي انتقال بيماري توسط حشرات و ...مطرح ميشوند.
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 . 121فتاحي ،حسين  .قصههاي تصويري از هزارويك شب :حكيم رويان و ملك يونان .تهران:
قدياني 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :بازنويسي قصه ،داستانهاي هزار و يک شب ،زبانآموزي ،ادبيات فارسي
چكيده :دومين جلد از مجموعهي حاضر حاوي قصهاي است از قصههاي هزار و يک شب که براي
کودکان بازنويسي شده است .دربارهي پادشاهي است به نام ملک يونان که حکيمي بهنام حکيم رويان
دارد .حکيم پادشاه را از بيماري نجات ميدهد ،اما پادشاه بعد از مدتي که حالش بهبود مييابد ،با
وسوسهي وزير بدجنس و حسود ،حکيم را ميکشد پس از آن خودش نيز کشته ميشود.

 . 122اينچر ،آليسون  .كتابهاي سبز :خاطرات يك قوطي آلومينيمي  .هايده گروبي .تهران:
شركت انتشارات فني ايران 24 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،بازيافت ،آلومينيوم ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :کودکان در اين کتاب خاطرات يک قوطي آلومينيومي را ميخوانند .آلومينيوم ابتدا از سنگ
بوکسيت که در زيرزمين قرار دارد ،استخراج ميشود و سپس مسيرهايي را طي ميکند تا به قوطي
کمپوت تبديل ميشود .بعد از آن بازيافت ميشود و به يک کارخانه ميرود و در آنجا به چوب بيسبال
آلومينيومي تبديل ميشود.
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 . 123پورطاهريان ،معصومه .خرما شكري .تهران :همشهري 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :بازي خرماشکري ،زبانآموزي ،قصههاي بومي
چكيده :برخي از بازيهاي بومي ،قصههايي را در دل خود جاي دادهاند .بازي خرماشکري نوعي بازي
است که از دل عناصر نمادين آن ،قصهاي بازآفريني شده است .اين بازي بدينگونه است که يکي
مار ميشود و يکي درخت .روي شاخهي درخت النهي کالغهاست .کالغ به شکار ميرود و مار قصد
خوردن جوجههاي او را دارد .حاال بايد شاخهي درخت طوري حرکت کند و در هم پيچ بخورد که مار
نتواند به هدفش برسد .در اين داستان عنکبوتي به نام خرماشکري با کمک درخت تالش ميکنند تا
نگذارند دست مار به جوجهها برسد.

 . 124رمضاني ،جواد  .دانستنيهاي علمي :خزندگان و پرندگان .مشهد :صيانت 100 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :خزندگان ،پرندگان ،آموزش علوم تجربي
چكيده :اين کتاب داراي دو قسمت است :در قسمت اول بعد از اشاره به تکامل خزندگان ،فوايد آنها
براي انسان درج شده است .در ادامه مشخصات عمومي و طبقهبندي آنها آمده است .شخصيت
عمومي الکپشتها ،سوسمارها ،مارها ،واکنشهاي رفتاري و نيز طبقهبندي کروکوديلها و تفاوت
و شباهت آنها با تمساحها مطالب بعدي قسمت اول هستند .تکامل پرندگان ،داليل انقراض اغلب
گونههاي پرندگان ،فوايد ،مشخصات عمومي ،ساختمان و اعضاي بدن ،دستگاههاي بدن ،و طبقهبندي
پرندگان به انواع بد پرواز و بيباالن ،اردکها ،لکلکها ،درناشکلها و ...تغذيهي پرندگان ،دماي بدن
آنها چگونگي النهسازي پرندگان و ...موضوعهاي قسمت دوم کتاب هستند .تصويرهاي رنگي کتاب
به درک مطالب بسيار کمک ميکند.
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 . 125دلريو ،آلكسيا /دومانتون ،سوفي  .مجموعهاي براي ورود بچهها به دنياي بزرگها :خطرها .
رويا خوئي .تهران :محراب قلم 60 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :آشنايي با خطرها ،آموزش مهارتهاي زندگي ،بازي رايانهاي ،آموزش کودکان
چكيده :کودکان با مطالعهي کتاب «خطرها» ،به زبان ساده با انواع خطرهايي که در اطرافشان
وجود دارند ،آشنا ميشوند .آنها ميتوانند با انجام کارهايي که در کتاب پيشنهاد شدهاند ،از شر آن
خطرها خالص شوند .برخي از کارهاي خطرناک براي کودکان عبارتاند از :دويدن در خيابان؛ عبور از
چراغ قرمز؛ انجام بازيهاي رايانهاي؛ ديدن فيلمهاي خشونتآميز ،توجه به غريبههايي که در کوچه و
خيابانبه سراغ کودکان ميآيند؛ و...

 . 126اورنگ ،طوبا  .مهارتهاي زندگي :خلاّ ق باش (آموزش عملي خلاّ قيت) .تهران :موسسه
فرهنگي هنري اورنگ آفرين 36 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش مهارتهاي زندگي ،پرورش خالقيت
چكيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر ميتوانند راهکارهاي زيادي براي پرورش خالقيت بهدست
آورند .خالقيت چيست؟ خصوصيات آدمهاي خالق ،عوامل نابودکنندهي خالقيت ،راههاي رشد
خالقيت و تمرينهاي عملي براي پرورش خالقيت ،از جمله مباحث کتاب هستند.
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 . 127معصوميان ،معصومه .خالقيت ،آموزش و شكوفايي مخصوص اوليا و دانشآموزان
اول دبستان .تهران :مدرسه 48 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :والدين  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :دورهي ابتدايي ،راهنماي آموزشي ،فعاليتهاي فوق برنامه ،ارزشيابي کيفي -توصيفي
چكيده :کتاب حاضر براي مطالعهي اوليا و دانشآموزان پايهي اول نوشته شده است .در اين کتاب اوليا
بعد از کسب اطالعات دربارهي شيوهي ارزشيابي کيفي -توصيفي ،ابزارها و آثار و نتايج آنها ،اطالعاتي
دربارهي طرز برخورد با فرزندشان بهمنظور پرورش خالقيت و نيز تربيت و درک احساسات او بهدست
ميآورند .در ادامه تمرينهايي براي کودکان و نيز سرگرميهايي گنجانده شده است.

 . 128معصوميان ،معصومه .خالقيت ،آموزش و شكوفايي مخصوص اوليا و دانشآموزان
پنجم دبستان .تهران :مدرسه 14 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :والدين  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :فعاليتهاي فوق برنامه ،آزمون و تمرين ،كيف مدرسهي مناسب ،ارزشيابي كيفي-
توصيفي
چكيده :كتاب حاضر براي مطالعهي دانشآموزان پنجم و اولياي آنها نوشته شده و حاوي نكاتي
دربارهي اين موارد است :شيوهي ارزشيابي كيفي -توصيفي در آموزشوپرورش؛ راهكارهايي بهتر
بهمنظور تعامل اوليا با مدارس و فرزندان؛ چند تمرين از كتاب پنجم براي تعطيالت نوروز؛ آشنايي
با سادهترين كاردستيها بهكمك قيچي و كاغذ و تا؛ داشتن تفكر خالق در حل مشكالت كودكان؛
آشنايي با مهارتهاي زندگي اسالمي براي حل مشكالت؛ معرفي كيف مدرسهي مناسب.
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 . 129معصوميان ،معصومه .خالقيت ،آموزش و شكوفايي مخصوص اوليا و دانشآموزان
چهارم دبستان .تهران :مدرسه 14 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :والدين  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم
كلمات كليدي :فعاليتهاي فوق برنامه ،آزمون و تمرين ،پرورش خالقيت ،سودوکو ،مهارتهاي
زندگي اسالمي
چكيده :کتاب حاضر براي مطالعهي دانشآموزان چهارم و اولياي آنان نوشته شده و در آن بهصورت
مختصر و ساده ،ضمن اشاره به شيوهي ارزشيابي کيفي  -توصيفي،چگونگي برخورد اوليا با دانشآموزان
در زمينهي تربيت مطرح شده است .در ادامه نيز نمونه سؤالهاي درسهاي انتخاب و ارائه شدهاند و
برخي فعاليتهاي فوق برنامه ،بهنامهاي قيچي و تا ،کاغذ و تا ،تفکر خالق ،آداب و مهارتهاي زندگي
اسالمي ،کيف مناسب مدرسه و سودوکو (مربعهاي شگفتانگيز)معرفي شدهاند.

 . 130معصوميان ،معصومه .خالقيت ،آموزش و شكوفايي مخصوص اوليا و دانشآموزان
دوم دبستان .تهران :مدرسه 14 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :والدين  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :راهنماي آموزش ،پرورش خالقيت ،آداب زندگي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :والدين با مطالعه کتاب حاضر اطالعات مختصر و مفيدي درباره ارزشيابي کيفي -توصيفي ،و
ابزارها و اهداف آن بهدست ميآورند و تحت تأثير آن ميکوشند با مدرسه و دانشآموزان ارتباط مؤثر
و نزديکي داشته باشند .همچنين در کتاب ،فعاليتهايي براي دانشآموزان از کتابهاي درسي بهطور
خالصه آورده شده و فعاليتهاي مشترکي نيز براي والدين و دانشآموز درج شده است .سرگرمي و
ارزش آن ،اهميت تفکر خالق ،آشنايي با آداب و مهارتهاي زندگي اسالمي ،وسايل مدرسه و معما از
ديگر مطالب کتاب هستند که مختصراً به آنها اشاره شده است.
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 . 131معصوميان ،معصومه .خالقيت ،آموزش و شكوفايي مخصوص اوليا و دانشآموزان
سوم دبستان .تهران :مدرسه 14 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :والدين  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :فعاليتهاي فوق برنامه ،آزمون و تمرين ،پرورش خالقيت ،ارزشيابي توصيفي
چكيده :کتاب حاضر براي مطالعهي اوليا و دانشآموزان سوم دبستان فراهم آمده و در آن بعد از درج
مطالبي دربارهي ارزشيابي کيفي -توصيفي و اهداف ،ابزارها و نتايج آن ،اطالعات مختصر و مفيدي
دربارهي رابطهي والدين با دانشآموزان در راستاي خالقيت آمده است .در ادامه ،تمرينهايي براساس
درسهاي پايهي سوم دبستان ،و نيز فعاليتها و سرگرميهايي بهمنظور افزايش خالقيت دانشآموزان
درج شده است.

 . 132معصوميان ،معصومه .خالقيت ،آموزش و شكوفايي مخصوص اوليا و دانشآموزان
ششم دبستان .تهران :مدرسه 14 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :والدين  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :فعاليتهاي فوق برنامه ،آموزش ابتدايي ،پرورش خالقيت
چكيده :کتاب حاضر براي مطالعهي والدين و دانشآموزان ششم نوشته شده است و در آن بهمنظور
توسعهي مشارکت بين والدين و مدرسه ،کمک به سطح تواناييها ،مهارتها و نگرشهاي خانواده در
ايفاي نقش تربيتي ،آشنايي خانوادهها با حوزهي مهارتهاي زندگي ،شناخت جايگاه و ارزش مطالعه،
آشنايي با نقش و ارزش قصه براي آموزش مفاهيم ،آموزش آداب و مهارتهاي زندگي به نوآموزان ،و
توجه به کاردستي و بازيهاي فکري در افزايش و پرورش خالقيت ،مطالبي ارائه شده است.
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 . 133ملكي ،مژگان .خوب ،بد ،كداميك؟  .2تهران :مدرسه 20 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :آموزش بهداشت ،سرماخوردگي ،داستان آموزشي
چكيده :كودكان با مطالعهي داستانهاي اين كتاب ياد ميگيرند كه هنگام سرماخوردگي ديگران
را نبوسند .بهمنظور پخش نشدن ويروسها از ماسك استفاده كنند .وقتيكه عرق كردهاند ،جلوي باد
كولر يا پنكه ننشينند .ميوهها را قبل از خوردن بشويند .قبل از خوردن غذا ،دستانشان را با آب و صابون
بشويند .و زماني كه بيمار هستند ،به پزشك مراجعه كنند و از آمپول نترسند .كتاب داراي  9داستان
كوتاه است.

 . 134ميست ،رزالين  .منظومه شمسي :خورشيد و ماه  .سپيده ايزي .مشهد :به نشر 24 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :منظومهي شمسي ،خورشيد ،ماه ،آموزش علوم تجربي
چكيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر و مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن ،با منظومهي شمسي،
خورشيد ،نور خورشيد ،خورشيد توفاني ،خورشيدگرفتگي ،ماه ،سطح ماه ،ماه كامل و ماه نيمه ،پرواز به
ماه و فضاپيماها آشنا ميشوند .در پايان کتاب فهرست واژگان ،فهرست راهنما و يادداشتهايي براي
والدين و معلمان درج شده است.
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 . 135قاسمي ،مسلم .داستان پيامبران در قرآن .تهران :نواي مدرسه 104 ،ص1390 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :داستان ديني ،زندگي پيامبران ،آموزش قرآن
چكيده :کودکان در اين کتاب با زندگينامهي پيامبران الهي ،از حضرت آدم (ع)تا حضرت خاتم (ص)
که بياني ساده و تصويرهاي جذاب به رشتهي تحرير درآمده است ،آشنا ميشوند .برخي از پيامبراني که
در اين کتاب معرفي شدهاند ،عبارتاند از :حضرت آدم(ع) ،ادريس(ع) ،صالح(ع) ،ابراهيم(ع) ،اسماعيل،
لوط ،يعقوب ،يوسف ،ايوب ،شعيب و (ع) ...در هر داستان به تالش پيامبر براي هدايت مردم ،قومي که
به مخالفت با پيامبر برخاست ،عذاب و بالهايي که به سراغ مردم آمده و آزارهايي که مردم گناهکار و
مخالف خدا بر پيامبر وارد آوردند ،اشاره شده است.

 . 136تيلور ،باربارا .دانستنيهايي درباره بدن انسان  .فاطمه ابراهيمزاده .مشهد :به نشر32 ،
ص1390 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :بدن انسان ،فيزيولوژي ،دستگاههاي بدن ،آموزش علوم تجربي
چكيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر و مشاهدهي تصويرهاي آن ،به زبان ساده با ارزش ،اهميت
و کارکرد اندامهاي بدن انسان (مانند چشم ،گوش ،دهان ،قلب ،استخوانها و ماهيچهها) ،دستگاههاي
بدن (همچون دستگاه گوارش ،دستگاه تنفس) ،و نيز حواس پنجگانه (نظير بويايي ،جشايي و شنوايي)
آشنا ميشوند.
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 . 137جواديان ،مسعود .دايرئالمعارف تاريخ ايران .تهران :محراب قلم 132 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش تاريخ ،ايران باستان ،اسالم در ايران ،صفويان ،دوران معاصر ،دايرئالمعارف،
تاريخ ايران
چكيده :نويسنده در اين دايرئالمعارف که از چهار بخش ايران باستان ،از ورود اسالم به ايران تا ظهور
صفويان ،عصر صفويان ،و ايران در دوران معاصر تشکيل شده ،کوشيده است کودکان را با حکومتها،
جنگها ،صلحها ،پادشاهان ،وزيران ،علم و صنعت ،آداب و رسوم ،دينها و آيينهاي ايراني آشنا کند.
زبان مطالب کتاب بسيار موجز و مختصر و در عين حال شيرين و کودکانه است .کتاب با آثار کهني
متعلق به قبل از ايالميها شروع شده و تا انقالب اسالمي ايران ادامه يافته است .در پايان کتاب در
جمالتي مشخصات حکومتهاي ايران به همراه مرکز حکومت ،مدت حکومت و چگونگي از بين رفتن
آنها درج شده است.

 . 138اسميت ،پتي .دايرئالمعارف دانستنيهاي علمي  .مهدي چوبينه /كوروش اميرينيا/
حسين الوندي /محمدمهدي ناصري /شهرناز بخشعليزاده /حسين دانشفر /مسعود جواديان .تهران:
محراب قلم 304 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :دانستيهاي علمي براي کودکان ،دايرئالمعارف ،شناخت جهان
چكيده :اين مجموعه حاوي گزيدههاي موضوعي از موضوعهاي گوناگون کتابهاي بدن انسان،
جانوران ،فناوري ،طبيعت ،علوم و مبحث دايناسورهاست .تصويرهاي جذاب و افزودههايي مانند نوارهاي
رنگي حاشيهها که به شما نشان ميدهند در کدام فصل کتاب هستيد ،پرسشها ،اطالعات تکميلي،
پيوندهاي گوناگون و  ...کارآيي آموزشي کتاب را بيشتر ميکنند .مطالعهي اين کتاب به بچههاي
عالقهمند به شناخت بيشتر دنياي اطرافشان کمک ميکند.
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 . 139بينگهام ،كارولين .دايرئالمعارف دايناسورها  .رهام كفاييپور .تهران :سامر 124 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :كودكان ،دايرئالمعارف ،دايناسورها ،ديرينهشناسي
چكيده :زمين در طول قدمت  4 /6ميليارد سالي خود ،اتفاقات متفاوتي را تجربه كرده است .زمينشناسان
اين بازهي زماني را به دورههاي مختلفي تقسيم كردهاند كه دايناسورها در دورهي مزوزوئيك آن زندگي
ميكردند .در اين كتاب با دايناسورها و واقعيتهايي در مورد زندگي آنها و همچنين ،زيستگاه و نحوهي
انقراض آنها آشنا ميشويم .تصويرهاي رنگي كتاب به زيبايي آن افزودهاند.

 . 140بينگهام ،كارولين .دايرئالمعارف فضا  .رهام كفاييپور .تهران :سامر 124 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :نجوم ،دايرئالمعارفهاي كودكان و نوجوانان ،سيارات ،ستارهها ،آموزش علومتجربي
چكيده :فضا چيست؟ اسرار بسيار زيادي در فضا نهفتهاند .مكانهايي در فضا وجود دارند كه در آنها
بدن انسان ميتواند مانند رشتههاي ماكاروني كشيده شود ،بجوشد و يا منجمد شود .بههمين دليل
است كه فضانوردان در فضا لباسهاي محافظ ميپوشند .در اين كتاب متوجه ميشويم كه منظومهي
خورشيدي ما چگونه شكل گرفت و با سيارات آن آشنا ميشويم .سپس سفري فراتر از آن به كل جهان
خواهيم داشت .عكسهاي فوقالعاده زيبا و شگفتانگيز كتاب ما را با دنياي دور و دورتر آشنا ميكند.
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 . 141كاتبي رضواني ،احسان .دايرئالمعارف ورزش .تهران :محراب قلم 108 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :معلم  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :دايرئالمعارف ورزش ،آموزش کودکان ،تاريخچهي بازيهاي المپيک
چكيده :در اين کتاب کودکان با تعداد زيادي از رشتههاي ورزشي آشنا ميشوند و اطالعات جالبي
دربارهي اهميت ورزش ،علوم ورزشي ،تاريخچهي بازيهاي المپيک و ورزشکاران مشهور ايران کسب
ميکنند .در کتاب بعد از درج کلياتي دربارهي ورزش ،انواع ورزشهاي گروهي ،انفرادي ،تفريحي و
محلي معرفي ميشوند .مطالب کتاب موجز بيان شدهاند و تصويرهاي جذاب آن ها را همراهي ميکنند.
در پايان کتاب نمايه گنجانده شده است.

 . 142لوبوم ،ژوئل .دايرئالمعارف وسيلهها چگونه كار ميكنند؟  .مهدي ضرغاميان .تهران:
محراب قلم 156 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :دايرئالمعارف ،ابزار و وسايل الکتريکي ،وسايل زندگي
چكيده :مخاطبان در اين دايرئالمعارف با طرز کار  250دستگاه و ماشين ،شامل رايانه ،تلفن همراه،
دزدگير ،اجاق مايکرو ،جرثقيل ،پلهبرقي ،تله کابين ،گوش پزشکي ،ربوت جراحي،کارت عابربانک،
زودپز ،هواپيما ،شاتل فضايي و ...آشنا ميشوند .در صفحههاي سبز کتاب ،به شرح و بسط اصول و
قواعد علمي و تکنيکي هر موضوع آمده است .ابزار و وسايل برقي که در کتاب حاضر به آنها پرداخته
شده است ،وسايلي هستند که در خانه ،در شهر ،در اوقات فراغت و براي حمل و نقل قابل استفادهاند و
چهار بخش کتاب را به خود اختصاص ميدهند.
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 . 143مكينلي ،پني .دايناسور عينكي( :درباره عينكزدن) .فراز پندار .تهران :شركت انتشارات
فني ايران 24 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آموزش مهارتهاي زندگي ،دايناسورها ،داستان آموزشي ،نارساييهاي بينايي
چكيده :کودکان با خواندن داستان کتاب حاضر ،با دايناسور کوچولويي به نام تقتق زوروس آشنا
ميشوند که بهدليل نزديکبيني نميتواند اشيايي را که در اطراف او هستند ،درست ببيند .به همين دليل
دچار درد سر ميشود .مث ً
ال يک بار دم خواهرش را به جاي غذا ميجود و پدرش را عصباني ميکند .يک
بار هم کلهاش به درختي ميخورد و فکر ميکند که درخت پدرش است .عاقبت عينک به چشمهايش
ميزند و ميتواند همه چيز را زيبا و قشنگ ببيند.

 . 144موريس ،نيل  .كتابهاي سبز :در مصرف انرژي صرفهجويي كنيم  .نگار عجايبي.
تهران :شركت انتشارات فني ايران 24 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :مصرف انرژي ،صرفهجويي ،آموزش مهارتهاي زندگي ،منابع انرژي
چكيده :امروزه ما بيشتر از پيش ذغالسنگ ،نفت و گاز مصرف ميکنيم ،اما روزي ميرسد که همهي
آنها تمام ميشوند .کودکان با مطالعهي کتابحاضر با منبع اصلي انرژي در جهان که همان خورشيد
است ،آشنا ميشوند و درمييابند که انرژي براي زندگي بسيار پرارزش است .انرژي کاربردهاي فراواني
دارد و سوختهاي فسيلي در حال تمام شدن هستند .براي جلوگيري از هدر رفتن انرژي راههاي
بسياري وجود دارند که مخاطبان با مطالعهي اين کتاب آنها را ميآموزند در پايان کتاب فرهنگ
توصيفي ،نمايه و سخني با والدين و آموزگاران دربارهي انرژي و صرفهجويي درج شده است.
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 . 145فاتحي ،حسين  .قصههاي تصويري از هزارويك شب :دراج و الكپشتها .تهران :قدياني،
 12ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :دراج ،بازنويسي قصه ،داستانهاي هزار و يک شب ،زبانآموزي
چكيده :نهمين جلد از مجموعهي حاضر حاوي قصهاي بازنويسي شده از قصههاي هزار و يک شب
است .قصه دربارهي پرندهاي به نام «دراج» است که با الکپشتها دوست ميشود و با آنها در يک
النه زندگي ميکند .دراج به حرف الکپشتها گوش ميکند و بال و پرش را ميکند تا بتواند بهراحتي
روي زمين بهدنبال غذا برود .همين کار دراج را در معرض خطر قرار ميدهد و عاقبت صيد شاهين
ميشود.

 . 146فتحآبادي ،جواد .درس -آزمون فارسي ششم دبستان .مشهد :اميد مهر 160 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :معلم /والدين  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :فارسي ،تمرين ،آزمون راهنماي آموزشي
چكيده :کتاب حاضر براي درس فارسي ششم در سه بخش فراهم آمده است :بخش اول کتاب
داراي  17درس بههمراه آزمونهاي پايان هر درس است .نگارنده در هر درس ،مفاهيم و نکتههاي
اساسي متن درس را توضيح ميدهد ،واژهها و ترکيبهاي مهم درس را معني ميکند ،بهنکتههاي
زباني و دستوري هر درس اشاره ميکند و در ادامه توضيحاتي دربارهي اسامي شخصيتها ،نويسندگان
و شاعران و آثار ادبي و علمي تحت عنوان «نامنامه» ارائه ميدهد .آزمون پايان هر درس هم با هدف
ارزشيابي از مفاهيم و محتواي هر درس و فعاليتهاي مرتبط با آن در کتاب فارسي و کتاب مهارتهاي
نوشتاري پيشبيني شده و شامل سؤاالت چهارجوابي است .بخش دوم شامل  11آزمون جامع چند
گزينهاي است که بر اساس موضوعات و نکتههاي زباني و دستوري تنظيم شدهاند .بعد از آن پنج
آزمون منتخب مدارس نمونه درج شدهاند .بخش سوم کتاب (پيوست)شامل پاسخ کليدي آزمونهاي
هر درس و آزمون جامع است.
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 . 147صفارپور ،عبدالرحمان .درك بصري چگونگي رسم نقش نمادهاي ارقام :تشخيص
و به يادآوردن نقش نماد در قبل ديده شده (بازي نقاشي با نقش نمادها)ويژهي كودكان
مبتدي داخل و فارسيزبان خارج از كشور ....تهران :مدرسه 40 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش نقش نمادها ،نقاشي ،درك بصري
چكيده :نگارنده در كتاب حاضر كوشيده است بهكمك تصوير و نقاشي ،عددها ،عالئم رياضي ،جمع،
تفريق ،مساوي ،بزرگتر و كوچكتر و برخي شكلهاي هندسي را آموزش دهد .دستور كار هر صفحه
باالي آن صفحه درج شده است .كتاب در سه بخش با عنوانهاي درك بصري ،چگونگي رسم نقش
نمادهاي ارقام ،و رياضي و شكلهاي هندسي تدوين شده است.

 . 148صفارپور ،عبدالرحمان  .به من بياموزيد :درك بصري چگونگي رسم نقش نمادهاي
نوشتاري ،تشخيص ديدن نقش نمادها (بازي نقاشي با نقش نمادها) .تهران :مدرسه 75 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش الفباي فارسي ،راهنماي آموزشي ،آموزش ديداري ،زبانآموزي
چكيده :در اين مجموعه تالش شده است با استفاده از راهکارهاي ساده و دوستداشتني بهطور
اثربخش به تقويت هوش نوآموزان مبتدي پرداخته شود و از راه بازي -نقاشي ،پيشنيازهاي الزم
بهمنظور آمادگي کودکان براي يادگيري نقش نمادهاي نوشتني گوناگون بهگونهاي عملي فراهم آيد.
تقويت حافظهي ديداري کودک مبتدي در شناخت تشکيل نوشتاري نقش نمادهاي نوشتني گوناگون،
تقويت حافظهي حرکتي نوآموزان ،تقويت توانايي به يادسپاري شکل نوشتاري نقش نمادها ،کسب
مهارت درستشناسي و تقويت عضالت انگشتان از جمله هدفهاي آموزشي کتاب حاضر است.
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 . 149فتاحي ،حسين  .قصههاي تصويري از هزارويك شب :درهي الماسها .تهران :قدياني،
 12ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :بازنويسي قصه ،داستانهاي هزار و يک شب ،زبانآموزي ،ادبيات فارسي
چكيده :ششمين جلد از مجموعهي حاضر شامل قصهاي است بازنويسي شده از قصههاي هزار و يك
شب است .اين قصه دربارهي سندباد بازرگان است .او با كشتي به سفر دريايي و به جزيرهاي ميرسد
و در آن فرود ميآيد .در جزيره به خوردن و نوشيدن ميپردازد و چند ساعتي نيز ميخوابد .بعد كه بيدار
ميشود ديگر از كشتي و مسافرانش خبري نيست .او در آن جزيره تخمبزرگي را ميبيند .صاحب تخم
پرندهاي غولپيكر است كه سندباد بهوسيلهي او سرانجام به دوستانش ميپيوندد.

 . 150شريزي ،ترزد .دريا :دانشنامه كودك و نوجوان الروس  .منا فخيم .تهران :فرهنگ
معاصر 80 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :معلم  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،اقيانوسها ،درياها ،حيوانات دريايي ،کودکان ،دانشنامهي
الروس
چكيده :ما بر روي زمين هرگز بسيار دور از دريا نيستيم .از فضا ،سيارهي ما کام ً
ال آبيرنگ بهنظر
ميرسد؛ آبيرنگ مانند درياها و اقيانوسهايي که سهچهارم زمين را پوشاندهاند؛ از درياهاي منجمد
قطبها گرفته تا درياهاي گرمسيري .اين کتاب که به نوعي دايرئالمعارف درياست ،به بررسي پنج
اقيانوس جهان ،جذر و مدها و اعماق دريا ميپردازد .همچنين زندگي حيوانات دريايي را که بهطور
گروهي در درياهاي گرم ،در اقيانوس منجمد شمالي و ميانيخهاي قطب شمال ،و نيز در اعماق
آبها زندگي ميکنند ،شرح ميدهد .در قسمتي ديگر از کتاب به خانوادهي شيرهاي دريايي ،دزدان
دريايي ،پرندگان دريايي ،ورزشهاي آبي و افسانهها پرداخته شده است .کتاب با واژهنامه و نمايه به
پايان ميرسد.

 92فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 151كرو ،مگان مگينلي  .كتابهاي سبز :دزد دريايي كوچولو و بازيافت  .صبا رفيع .تهران:
شركت انتشارات فني ايران 24 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،بازيافت زباله ،ساختن کاردستي ،حفظ محيط زيست
چكيده :کودکان در اين کتاب داستاني را دربارهي يک دزد دريايي ميخوانند .دزد دريايي يک مرغ
دريايي را ميبيند که وسط زبالهها گير افتاده است و به فکر ميافتد که زبالهها را از توي دريا جمع کند.
دزد دريايي و دوستانش دنبال راههايي ميگردند که به حفظ محيط زيست کمک کنند .در اين کتاب
مخاطبان با بعضي از روشهاي بازيافت زبالهها آشنا ميشوند و ياد ميگيرند که با وسايل بهدردنخور
کاردستي بسازند.

 . 152لوبلوآ -ژولين ،رنه .دلفين پادشاه موجها .تهران :نغمه نوانديش 28 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :دلفينها ،عادات و رفتار ،حيوانات دريايي ،زندگي حيوانات
چكيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر و مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن اطالعات مختصر و
مفيدي دربارهي ظاهر دلفينها ،چگونه نفس کشيدن اين نوع حيوانات دريايي در آب ،روش مقابله آنها
با دشمنان و دفاع از خود ،چگونگي حرکت کردن دلفينها در آب ،روش شناسايي موانع توسط آنها،
دشمنان دلفينها ،چگونگي جفتيابي آنها ،انواع دلفينها و ...به دست ميآورند.
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 . 153اسپيدكار ،محبوبه  .گام به گام تا انديشه :دنيايي كه نميشناسم .تهران :كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان 88 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
مخاطب :معلم
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش فلسفه ،راهنماي آموزشي ،پرورش تفکر خالق ،فلسفه براي کودکان
چكيده :کتاب حاضر بهمنظور پرورش تفکر خالق ،انتقادي ،منطقي و شهودي در کودکان  10تا 12
ساله نوشته شده است و در آن براي  22جلسه طرحهايي ارائه شدهاند که مربيان ميتوانند با بهکار
گرفتن آنها ،کودکان را در جهت تحقق اهداف آموزشي تربيت کنند .براي هر جلسه،موضوع مورد
بحث ،مفاهيم ،مهارتها ،اهداف ،شيوهي اجرا ،وسايل موردنياز ،فعاليتها ،مسائلي براي بحث پيرامون
موضوع ،توصيههاي تکميلي و مدت زمان پيشنهادي مشخص شده است .انسان و جهان ،نقش و
جايگه حواس باطني در ادراک جهان ،بعضي مفاهيم مؤثر در قضاوت و شناخت حقيقت ،پرورش حواس
براي درک بهتر واقعيت ،استفاده ار تعقل براي کشف روابط علت و معلولي و  ...برخي موضوعات درج
شده در کتاب هستند.

 . 154اجاقي ،محمد  .زندگي مصور امام خميني :دور از وطن .تهران :موسسه تنظيم و نشر آثار امام
خميني (س)،موسسه چاپ و نشرعروج 45 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :امام خميني ،تبعيد ،زندگينامه
چكيده :در ششمين شماره از مجموعهي حاضر ،سرگذشت امام خميني(ره)در سالهاي پس از 1343
و تبعيد ايشان به ترکيه و آنگاه عراق ،به همراه فعاليتهاي امام دراين سفر در قالب تصوير و جمالت
مختصر و مفيد درج شده است.

 94فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 155تاجآبادي ،جعفر .ديكته شب اول .مشهد :اميد مهر 96 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :معلم  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش فارسي ،امال ،راهنماي آموزشي ،پايهي اول
چكيده :کتاب حاضر براي درس امالي دانشآموزان سال اول فراهم آمده و در آن طي  22درس،
ديکتههايي براي دانشآموزان آماده شده است .بهزعم نگارنده ،کتاب بر مبناي کتابهاي جديد
آموزشوپرورش (بخوانيم و بنويسيم) تأليف شده است و بهجاي کلمات خارج از کتاب ،کلمات خارج از
درس ارائه شدهاند .در هر درس ،شش ديکته براي شب اول ،شب دوم و شب سوم طراحي شده است.

 . 156بهراميان ،اكرم .ديكته شب اول .تهران :گلواژه 84 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش امال ،زبانآموزي ،انواع امال
چكيده :کتاب حاضر براي درس امالي دانشآموزان سال اول نوشته شده است .در هر درس اين
کتاب کار ،زير عنوان «کلبهي آموزشي» ،به اختصار دربارهي آن دسته از کلمات کتاب درسي که داراي
ارزش اماليي هستند ،مطالبي نوشته شده است و در ادامه نشانههاي الفبايي مربوط به هر درس،
ترکيبها و متنهاي اماليي ارائه شدهاند .آنگاه از دانشآموز خواسته شده است ،انواع امال را اجرا کند.
انواع امال عبارتاند از :امالي سنتي؛ امال به بزرگتر؛ امالي منظومهاي؛ امالي ذهني؛ امال به خود؛
امال با کلمههاي هم پايان ،همآغاز ،همآهنگ و زنجيرهاي؛ امالي رايانهاي .در نهايت نيز خواسته شده
است تا دانشآموز با کلمات بدون نقطه يا چند نقطهاي امال بنويسد تا نقطه را در نوشتهها فراموش نکند.
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 . 157يوسفان نجفآبادي ،فردوس .ديكته شب دوم .تهران :گلواژه 96 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :معلم /والدين  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،امال ،راهنماي آموزشي ،ديکتهي شب
چكيده :کتاب کار «ديکتهي شب دوم» ،براي درس ديکتهي دانشآموزان دوم در  17درس فراهم
آمده و شامل پنج خودآزمايي است .تمرينهاي کتاب به دانشآموز کمک ميکنند ،حافظهي ديداري،
حافظهي شنيداري ،کمدقتي ،مشکالت آموزشي و مشکالت ديگر در زمينهي ديکته را در خود برطرف
کند.

 . 158موريس ،نيل  .كودكان سبز :ذخيرهي انرژي  .فرحناز حسيني طباطبايي .مشهد :به نشر،
 24ص1390 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :انرژي ،ذخيره ،مصرف ،آيندهنگري ،آموزش علوم تجربي
چكيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر بهصورت ساده و آسان و مشاهدهي تصويرهاي رنگي،
اطالعات مختصر و مفيدي دربارهي انرژي ،منبع انرژي ،ذخيرهي انرژي ،مصرف سوخت ،انرژي
برق ،اهميت خاموش کردن وسايل الکتريکي ،انرژي خورشيد ،باد و آب ،نيروي ماهيچهها ،عايقبندي
بهدست ميآورند .در پايان کتاب ،واژهنامه ،راهنماي موضوعي و يادداشتي براي والدين و معلمان درج
شده است.

 96فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 159ريف ،ساندرا.اف .راهكارهاي عملي براي والدين و معلمان دانش آموزان نارساخوان .
ساالر فرامرزي /نسيبه كوسنج سيچاني /زهرا خرمنژاد .اصفهان :نوشته 308 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /والدين  /دانشجويان مراكز تربيت معلم
كلمات كليدي :اختالل نارساخواني ،اختالالت يادگيري ،تطابق حرف و صدا ،علوم تربيتي
چكيده« :نارساخواني» اختاللي شناختي است که باعث مشکالتي در استفاده و پردازش رمزهاي
زباني (سخن)و نشانها (حروف) ،يعني تطابق حرف و صدا ميشود .کتاب حاضر براي مطالعهي والدين
و معلمان دانشآموزان نارساخوان تدوين شده و طي پنج فصل راهکارهايي عملي براي برطرف کردن
مشکل يادشده شرح ميدهد .در فصل اول اطالعاتي دربارهي نارساخواني و در فصل دوم مهارتهايي
براي کمک به خواندن و نوشتن مطرح شدهاند .گفتگو با کودکان دربارهي اختالل خواندن و ديگر
تفاوتهاي يادگيري ،چگونگي حمايت از کودکان دچار اختالل خواندن ،ايجاد و پرورش اعتمادبهنفس
در کودکان ،و ...از مباحث فصل سوم هستند .چگونگي کمک معلمان به دانشآموزان نارساخوان ،و
راهبردهايي براي آموزش خواندن با توجه به محتوا ،در فصل چهارم ذکر شدهاند .در فصل پنجم
که عنوان آن« ،فهرستهاي مهم براي والدين و آموزگاران» است ،به دانشآموزان دبيرستاني و
دانشجويان کالج که دچار نارساخواني هستند و نحوهي درمان آنها اشاره شده است.

 . 160حسني ،محمد .راهنماي اجراي ارزشيابي کيفي توصيفي در دبستان .تهران :عابد،
 280ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :ارزشيابي تحصيلي ،اصالحات آموزشي ،آموزشوپرورش ايران
چكيده :تغيير رويکرد ارزشيابي تحصيلي دورهي دبستاني در نظام آموزشي ايران از ک ّمي به کيفي
توصيفي ،يکي از اصالحات چندجانبه ،عميق و پيچيده در تعليم و تربيت ايران است .تحقق اهداف
اين جریاين اصالحي پويا در صحنهي عمل ،يعني کالس و مدرسه ،بدون درگيري عميق معلمان و
مديران در سطوح نظري و عملي آن ممکن نيست .کتاب حاضر براي مطالعهي معلمان تدوين شده و
شامل سه بخش است :در بخش نخست ،کلياتي دربارهي ارزشيابي تحصيلي بيان ميشود .در بخش
بعد ،تصويري اجمالي اما مهم و اساسي از الگوي ارزشيابي کيفي -توصيفي ارائه ميشود .در اين
بخش «چرايي» و «چيستي» ارزشيابي کيفي توصيفي مورد بحث قرار ميگيرد .در بخش سوم که
محوريترين بخش اين کتاب نيز هست ،چگونگي اجراي ارزشيابي کيفي توصيفي مصور بحث قرار
گرفته است .در اين بخش ،ضمن برشمردن پيشنيازهاي اجرايي ارزشيابي کيفي توصيفي ،گامهاي
پنجگانهي آن به تفصيل تشريح ميشود.
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 . 161ربيعي ،عليرضا /گنجو حقيقي ،سحر /حقاني ،سمانه /كفايتي ،سعيد .راهنماي رياضي
پايهي ششم .تهران :آبرنگ 120 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين ،پايهي ششم
چكيده:کتاب کار حاضر براي درس رياضي ششم در هشت فصل با اين عنوانها نوشته شده است:
کسر متعارفي؛ عددهاي اعشاري؛ اندازهگيري طول و زاويه؛ عددهاي تقريبي؛ نسبت و تناسب؛ درصد؛
آمار و احتمال؛ اندازهگيري سطح و حجم؛ مختصات؛ عددهاي صحيح .در هر فصل ابتدا موضوع آن
فصل گام به گام به همراه مثالهايي توضيح داده شده و در ادامه تمرينهايي ارائه شده است .در ارائهي
تمرينها روش نگارنده اين بوده است که ابتدا چند نمونه تمرين حل کرده و در ادامه تمرينهايي
مشابه آن داده است .يا بخشي از سؤالها را پاسخ گفته و از مخاطبان خواسته است که بقيه را خودشان
جواب بدهند.

 . 162سلحشور ،ماندانا .راهنماي مشاور مدرسه .تهران :ارسباران 158 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /مشاور  /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس
كلمات كليدي :مشاوره در آموزشوپرورش ،راهنمايي آموزشي ،تفاوتهاي فردي ،سنجش استعداد
چكيده :در اين کتاب نخست به اصول و مفاهيم بنيادي مشاوره ،مانند هدفها ،مسئوليتها،
برنامهها و ويژگيهاي مشاور و راهنماي تحصيلي اشاره شده است .سپس روشهاي شناخت و
ارزيابي دانشآموزان ،سنجش استعدادها و تفاوتهاي فردي آنها ،و مسائل و مشکالت تحصيلي
و آموزشيشان مورد بررسي قرار گرفته است .در پايان نيز ،به چگونگي انجام جلسههاي مشاوره و
راهنمايي ،با در نظر گرفتن اصول و مباني اوليهي روانشناسي و مشاوره ،از ديدگاههاي گوناگون،
پرداخته شده است.

 98فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 163بغالني ،مازيار .رستم و سهراب .تهران :برف 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :بازنويسي ،داستان ،رستم و سهراب ،زبانآموزي ،شاهنامه
چكيده :پنجمين جلد از مجموعهي حاضر به داستانبازنويسي شدهي «رستم و سهراب» از شاهنامه
اختصاص دارد .کودکان با خواندن اين کتاب با رستم ،پهلوان ايراني آشنا ميشوند که بعد از رفتن به
«سمنگان» با تهمينه ،دختر پادشاه سمنگان ازدواج ميکند و فرزندي به نام سهراب از او به دنيا ميآيد.
در جنگ بين ايران و توران ،پدر و پسر مقابل هم قرار ميگيرند و سهراب به دست پدر کشته ميشود.

ك و نوجوان امروزي .تهران :پيشگامان
 . 164شعارينژاد ،علي اكبر .روانشناسي كود 
پژوهش مدار 80 ،ص1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /مشاور  /والدين  /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس
كلمات كليدي :روانشناسي کودک و نوجوان ،روانشناسي رشد ،تغيير رفتار ،نظريههاي تربيتي
چكيده :کتاب «روانشناسي کودک و نوجوان امروزي» که تقريب ًا همهي مسائل رشد وتکامل آدمي
را مطرح ميکند ،دو ويژگي مهم دارد .1 :بيشتر به بحث رفتارهاي دورانهاي کودکي و نوجواني
ميپردازد .2 .به جنبهها يا شرايط تغيير رفتار توجه دارد .و چون کمک کردن به تغيير رفتار در دورانهاي
کودکي و نوجواني بيشتر بهعهدهي معلمان کشور است ،از اين رو مخاطبان عمدهي آن معلمان کشور
هستند .مؤلف کتاب بر اين باور است که معلم در واقع رفتار مردم را تغيير ميدهد؛ از اينرو ،شناخت
علمي کودک و نوجوان نخستين مسئوليت او به شمار ميرود .كتاب به مباحثي چون روانشناسي
چيست و چه ميكند ،کاربرد نظريههاي پياژه ،اريکسن ،راجرز ،و ،...نگرشي تاريخي به روانشناسي
کودک ،ويژگيهاي دوران کودکي و نوجواني ،حقايقي دربارهي رشد ،روشهاي مطالعه و پژوهش در
روانشناسي کودک و نوجوان و ...پرداخته است .کتاب معلمان و والدين را تا حد امکان راهنمايي ميکند
که با کودکان و نوجوانان چگونه تعامل داشته باشند.
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 . 165هريس ،مارگارت .روانشناسي كودكان دبستاني  .غالمرضا تبريزي /مرضيه وطنخواه/
سيدرضا موسوي عماد .مشهد :صيانت 192 ،ص1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /والدين
كلمات كليدي :روانشناسي ،رشد کودکان پيشدبستاني،شاگردان دبستاني ،رشد شناختي
چكيده :هر کودکي مراحل رشد و تحول خود را به گونهاي متمايز از ساير کودکان سپري ميکند .هرچند
که والدين انتظار دارند ،تمام کودکان مراحل رشد خود را طبق يک روال مشخص پشتسر بگذارند ،اما
واقعيت اين است که کودکان داراي تفاوتهاي فردي بيشماري هستند .تغيير و تحوالت رشد کودکان
ميتواند با يکديگر متفاوت باشد .تمام کودکان مراحل رشد يکساني دارند ،اما ممکن است سرعت رشد به
علت تفاوتهاي فردي با هم فرق داشته باشد .نويسنده در کتاب حاضر که با رويکردي تحولي نگاشته شده،
چشماندازي از رشد کودکان را در اختيار والدين و مربيان قرار ميدهند .روانشناسي کودک در قرن بيستم،
رشد شناختي در دورهي پيشدبستاني ،رشد اجتماعي در دورهي پيش از دبستان ،و رشد شناختي در اواسط
کودکي از جمله مطالب کتاب هستند.

 . 166كالنتري ،مونا .روش تحقيق و شيوه نگارش پاياننامه در علوم انساني .تهران :آرمان
رشد 150 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس
كلمات كليدي :تحقيق ،روش شناسي ،پاياننامه
چكيده :انجام پژوهش و کسب معلومات به روشهاي مناسب و ابزارهاي معتبر نياز دارد .پژوهشگران و
عالقهمندان به پژوهش و اساس ًا هرکس که خواهان کشف مجهول و دانستن است ،الزم است از روشهاي
تحقيق آگاهي يابند .کتاب حاضر که حاصل بررسي منابع ،آ ثار و تجارب ارزشمند ديگران و نيز تجربههاي
چندسالهي نگارندگان در زمينهي آموزشوپژوهش است ،با اين هدف تهيه شده است که دانشجويان
رشتههاي گوناگون علوم انساني را با شيوهي نگارش پاياننامه آشنا سازد.

 100فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 167حسيني ،ابراهيم .رويكرد حل مسئله در آموزش رياضي :راهنماي معلمان ابتدايي،
دانشجويان مراكز تربيت معلم و والدين .تهران :تيك 128 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :معلم /والدين  /دانشجويان مراكز تربيت معلم
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،حل مسئله ،آموزش رياضي ،روششناسي
چكيده :کتاب حاضر به منظور آشنايي آموزگاران دورهي ابتدايي ،دبيران رياضي ،دانشجويان مراکز
تربيت معلم و والدين با استانداردهاي جهاني آموزش رياضي ،مهارتهاي حل مسئله ،استفاده از ابزار
و وسايل محاسبات در پنج فصل با اين عنوانها نوشته شده است :مسئلهسازي و مسئلهنويسي؛
 NCTMو استانداردهاي آن؛ حل مسئله و رويکرد آن؛ راهبردهاي حل مسئله؛ استفاده از ابزار در
محاسبات.

 . 168فاتحي ،جواد  /خليلنيا ،زهرا /بابايي ،معصومه .رهگشاي انديشه  :6درس آزمون فارسي
ششم ويژه ....تهران :هبوط الله 189 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش ادبيات فارسي ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين
چكيده :کتاب «راهگشاي انديشهها» براي درس فارسي ششم در دو بخش تهيه شده است :در بخش
اول ،توضيحات مختصر و مفيدي به همراه مثالهايي دربارهي جمله ،اقسام فصل ،اسم ،صفت ،ضمير،
قيد ،حرف و انواع آنها ،شبهجمله ،نقش کلمات ،قالبهاي شعري و آرايههاي ادبي آمده که بعد از هر
مبحث ،آزمون چهارجوابي نيز گنجانده شده است .در بخش دوم ،درسهاي فارسي ششم توضيح داده
شدهاند .بدين صورت که معني کلمات دشوار ابيات ،قواعد دستوري و کليات ادبي هر درس توضيح داده
شده است .بعد از هر چند درس هم يک آزمون چهارجوابي درج شده است.
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 . 169بالغ ،عشرت .رياضي ( 1اول دبستان) .تهران :كالغ سپيد 196 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،تمرين ،پرسش و پاسخ ،پايهي اول
چكيده :کتاب حاضر براي درس رياضي دانشآموزان سال اول نوشته شده و داراي تمرينهاي
متنوعي در قالب وصل کردني ،رنگ کردني ،شمردني و کاملکردني و ...به همراه تصويرهاي رنگي
است .کتاب هفت آزمون خودسنجي و شش آزمون عملکردي دارد .در اين آزمونها اطالعات دانشآموز
با جدول مقياس درجهبندي ،مطابق با ارزشيابي توصيفي پايهي اول ارزيابي ميشود.

 . 170عليزاده ،فاطمه صغري  .آموزشي خوشه :رياضي اول دبستان .تهران :گويش نو125 ،
ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،پرسش و پاسخ ،تمرين ،پايهي اول دبستان
چكيده :کتاب حاضر براي درس رياضي پايهي اول نوشته شده و داراي تمرينهاي متنوعي در
قالبهاي رنگ کردني ،کشيدني ،وصل کردني ،ادامه دادني ،کامل کردني و ....است .بهزعم نگارنده
تمرينهاي کتاب موجب پرورش قوهي تفکر ،تقويت نيروي خالقيت ،آموزش درست انديشيدن و ايجاد
توانايي حل مسئله در دانشآموزان ميشود.

 102فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 171فرهادي ،گلزار .رياضي اول دبستان :قابل استفاده دانش آموزان مدارس ايراني
خارج از كشور .-تهران :آبرنگ 124 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،راهنماي آموزش ،تلفيق مهارتها
چكيده :کتاب «رياضي اول دبستان» حاوي تمرينهايي در قالبهاي رنگکردني ،وصلکردني،
کاملکردني ،کشيدني ،ادامه دادن براساس الگويي که داده شده ،چسباندني ،کشيدن شکل با شابلون،
و ...است .بهزعم نگارنده در تدوين تمرينهاي اين کتاب به تلفيق مهارتهاي گوناگون با رويکردهاي
هوش و خالقيت و در نظر گرفتن کاربرد درس رياضي در زندگي روزمره توجه شده است .گفتني
صفحات کتاب تمام رنگي هستند.

 . 172ربيعي ،عليرضا /مقصودي ،راحله .رياضي پايهي دوم .تهران :آبرنگ 164 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،آزمون و تمرين ،پايهي دوم
چكيده :اين کتاب تمرين براي درس رياضي دانشآموزان دوم در هشت فصل تدوين يافته است
و به اين مباحث ميپردازد :عدد و شمارش؛ جمع و تفريق اعداد دو رقمي؛ اشکال هندسي؛ عددهاي
سهرقمي؛ اندازهگيري؛ جمع و تفريق اعداد سه رقمي؛ کسر و احتمال؛ آمار و نمودار .بهعالوه کتاب شامل
تمرينهاي متنوع و کاربردي براساس کتاب درس جديد است .قالب تمرينها بهصورت رسمکردني،
رنگ کردني ،وصل کردني ،نوشتن در داخل جدول ،کامل کردني ،عالمتزدني و  ...است .نويسنده
در هر فصل توضيحاتي دربارهي روش حل مسئله ارائه داده و در پايان فصل تمرينات تکميلي و
خودآزمايي آمده است.
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 . 173ربيعي ،عليرضا /گنجو حقيقي ،سحر /حقاني ،سمانه /كفايتي ،سعيد .رياضي پايهي
ششم :كتاب كار .تهران :آبرنگ 91 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،پرسش و پاسخ ،راهنماي آموزش ،آزمون و تمرين
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس رياضي ششم در هشت فصل نوشته شده است .در آغاز هر فصل
تحت عنوان «آيا ميدانيد؟» قدمت تاريخي و چگونگي پيدايش مباحث آن فصل توضيحي داده شده
است .در هر فصل ،ابتدا مباحث آن با ارائهي مثالهايي شرح داده شدهاند و سپس تعدادي مسئله و
تمرين ارائه و حل شده است .پايان بخش فصل ،سؤالهاي چهار جوابي است.

 . 174ترزقي ،سيدجواد .رياضي پنجم  .مشهد :اميد مهر 200 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :معلم /والدين  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،آزمون و تمرين ،آزمون ويژهي ماه
چكيده :در آغاز اين كتاب كار و قبل از ورود به مباحث رياضي پايهي پنجم  ،دو نمونه آزمون ورودي
به پنجم به همراه جدول ارزشيابي درج شده است .در ادامه ،ضمن يادآوري برخي مباحث رياضي
سال چهارم ،مباحث درسي پايهي پنجم تبيين شده است .هر درس حاوي تمرينهاي تشريحي است
و در پايان هر مبحث ،سؤاالت چهارگزينهاي آمده است .در كتاب همچنين آزمونهاي ويژهي ماههاي
مهر ،آبان ،آذر ،بهمن ،فروردين و خرداد ،و نيز نمونه سؤاالت آزمونهاي ورودي به مدارس نمونه و
تيزهوشان و هوش آزمايي گنجانده شده است.
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 . 175چايچيضرابي ،سيدرضا .رياضي چهارم .كرج :گردوي دانش 116 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،آزمون و تمرين ،سؤال و جواب ،پايهي چهارم
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس رياضي دانشآموزان سال چهارم نوشته شده است و شامل
مطالب متنوع رياضي بر مبناي اصول علمي آموزش و پرورش و روانشناسي کودک بر پايهي اصل
تکرار و تمرين و در قالب انواع سؤاالت و مسائل گوناگون روزمره است .سؤاالت «بازي و رياضي» و
هوش نيز به نحوي طرح شدهاند که دانشآموز بتواند در حل و انجام آنها از اعضاي خانواده کمک
بگيرد .در کتاب بعد از هر چند درس يک آزمون گنجانده شده است و در مجموع کتاب شش آزمون
دارد .همچنين داراي دو آزمون چهار گزينهاي ،سؤاالت نوبت دوم و آزمون ماشين حساب است.

 . 176داودي ،خسرو .رياضي چهارم دبستان .تهران :مبتكران 192 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم
كلمات كليدي :آموزش رياضيات ،آزمون و تمرين ،راهنماي آموزشي ،پايهي چهارم دبستان
چكيده :محتواي آموزشي اين کتاب به موازات مطالب کتاب درسي دانشآموزان سال چهارم تنظيم
شده است .لذا دانشآموزان ميتوانند از ابتداي سال تحصيلي ،همراه با پيشرفت درس در مدرسه،
تمرينات و فعاليتهاي اين کتاب را انجام دهند .تمرينات اين کتاب در قالبهاي تشريحي ،کامل
کردني ،وصل کردني ،جاخالي ،تشريحي و حل جدول ارائه شدهاند.
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 . 177پندي ،زهره .رياضي سال ششم دبستان .تهران :فاطمي 178 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،آزمون و تمرين ،فعاليتهاي تكميلي ،ششم دبستان
چكيده :كتاب كار حاضر براي درس رياضي دانشآموزان ششم در هشت فصل نوشته شده است .هر
فصل داراي دو درس ،يك بخش حل مسئله ،دو درس ديگر و دو مجموعه پرسش چندگزينهاي است.
تمرينها براي درك مفاهيم همان درسها و مسئلهها به منظور بهكارگيري راهبردهاي حل مسئله و
تثبيت مفاهيم درسها طراحي شدهاند .به زعم نگارنده ،طرح و حل مسئلهها در گروههاي دانشآموزي
و بررسي راهحلهاي متفاوت دانشآموزان در كالس ،ميتواند مهارتهاي فرضيهسازي ،استدالل،
بهكارگيري زبان رياضي و حل مسئله دانشآموزان را تقويت كند .در پايان هر فصل  20پرسش چهار
گزينهاي و در ادامه  12پرسش چندگزينهاي تركيبي درج شده است.

 . 178رئيسيامجد ،عليرضا /شمس ،اعظم .رياضي سبز اول دبستان .تهران :راهانديشه212 ،
ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين ،پايهي اول دبستان
چكيده :کتاب حاضر در راستاي درسهاي کتاب رياضي اول دبستان فراهم آمده و دربردارندهي
تمرينهايي به صورت بخوان و بياموز ،بساز و بياموز ،بازي کن و بياموز ،فعاليت کن و بياموز ،بيشتر
بياموز ،فکر کن و پاسخ بده ،کاربرد رياضي در زندگي روزمره ،بگرد و پيدا کن و ارزشيابي مستمر ماهانه
با رويکرد «کيفي  -توصيفي» است .کتاب در  25فصل تنظيم شده است .صفحات کتاب رنگي هستند
و مطالب رياضي از زبان شخصيتهاي کارتوني بيان ميشوند .اين موضوع به جذابيت کتاب ميافزايد.
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 . 179صمدي ،احمد .رياضي ششم دبستان كار طاليي .تهران :كانون گسترش علوم270 ،
ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،آزمون و تمرين ،پايهي ششم ،دستورزي ،پايهي ششم
چكيده :کتاب حاضر در راستاي مطالب کتاب درسي رياضي ششم در هشت فصل نوشته شده است.
در هر فصل بعد از درج مبحث مورد نظر ،اهداف آن درس مشخص شده است .سپس مفاهيم به کمک
مثالهايي تشريح شدهاند .در ادامه نيز تمرينهاي درس آمدهاند .در هر فصل ،عالوه بر مباحث مذکور،
سؤاالت تکميلي ،سرگرمي ،فرهنگ خواندن رياضي و آزمون مستمر مربوط به مباحث آن فصل درج
شده است .بيشتر مفاهيم درسي اين کتاب با مهارتهاي دستورزگونه همراه هستند و سعي شده است
که تمرينها با تجربيات و محسوسات عيني دانشآموز بيشتر در ارتباط باشد .خواندن رياضي بهصورت
تاريخچهي زندگي دانشمندان رياضي ،دانشآموزان را با سرگذشت برخي از رياضيدانان آشنا ميسازد
و از اين حيث فرهنگ خواندن را تقويت ميکند .پازلها هم در واقع تمرينهايي هستند براي کسب
مهارت مجهوليابي ،تمرکز بيشتر بر حل مسائل رياضي و يافتن راههاي حل مسئله.

 . 180عزيززاده ،هادي .رياضيات ششم دبستان (رشد) .تهران :مبتكران 152 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،جدول سودوکو ،پايهي ششم ،آموزش از طريق سرگرمي
چكيده :نويسنده در اين کتاب سعي دارد از طريق بازي ،تمام مباحث رياضي ششم دبستان را آموزش
دهد .ارائه مطلب در کتاب با زبان سرگرمي و جدول سودوکوست .به اين ترتيب که ابتدا جدول سودوکو
آمده و از مخاطبان خواسته شده است ،باتوجه به توضيحات آن را کامل کنند .در ادامه ،در بخشي به نام
«گام دوم» مبحث مربوطه به صورت عيني و ملموس آموزش داده شده است .براي هر سودوکو يک
بخش ديگر هم موسوم به گام سوم وجود دارد که نکات ويژهي آن سودوکو و راهحلهاي ميانبر را ارائه
ميدهد .براي هر سودوکو هم يک جدول خودارزيابي درنظرگرفته شده است.
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 . 181بغالني ،مازيار  .قصههاي شاهنامه :زال و سيمرغ .تهران :برف 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشجويان مراكز تربيت معلم  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :بازنويسي ،داستان ،زال و سيمرغ ،زبانآموزي ،شاهنامه
چكيده :دومين جلد از مجموعهي حاضر ،داستان بازنويسي شدهي «زال و سيمرغ» از شاهنامه براي
کودکان است .در اين داستان کودکان با زال پسر سام نريمان آشنا ميشوند که او را بعد از تولد در کوه
رها ميکنند و سيمرغ او را پرورش ميدهد .زال بعد از بزرگ شدن دوباره نزد پدر برميگردد و با دختر
شاه کابل ازدواج ميکند.

 . 182نريماني ،فاطمه  .ردپا :زمين سيارهي پويا .تهران :برايند 94 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش علوم ،زمينشناسي ،انواع سنگ
چكيده :جلد دهم از مجموعهي «ردپا» که کتابهاي موضوعي علوم تجربي هستند« ،زمين سيارهي
پويا» نام دارد .مباحث کتاب از چرخهي سنگ شروع ميشوند و به بيان ويژگيهاي انواع سنگهاي
موجود در کرهي زمين ميپردازد .در ادامه با شرح نظريهي زمين ساخت ورقهاي ،تأثير اين پديده در
حرکت قاره و به وقوع پيوستن زلزلهها و آتشفشانها شرح داده ميشود .در پايان تالش شده است
پديدهي هوازدگي به عنوان يکي از عوامل مؤثر در سرنوشت زمين و تشکيل خاک مورد بررسي قرار
گيرد و اطالعات مختصر و مفيدي دربارهي يکي از بهترين مورخين تاريخ و سرگذشت زمين ،يعني
فسيلها ارائه شود .اين کتاب يکي از کاربرديترين و بهترين مجموعههاي موجود براي يادگيري علوم
تجربي در ردهي سني  11تا  16ساله را تشکيل دهد.
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 . 183ميست ،رزالين  .منظومه شمسي :زمين و مريخ  .سپيده ايزي .مشهد :به نشر 24 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :زمين ،مريخ ،منظومهي شمسي ،آموزش علوم تجربي
چكيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر با منظومهي شمسي ،سيارهي زمين( ،درون سيارهيزمين)
روز و شب ،فصلها و مريخ ،سطح مريخ ،طوفانهاي مريخي و كاوش در مريخ آشنا ميشوند .در پايان
كتاب ،فهرست واژگان ،فهرست راهنما و يادداشتهايي براي والدين درج شده است.

 . 184مظفريان ،مريم .زنگ رياضي سال اول دبستان .تهران :ژرف انديشان 180 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :ارزشيابي توصيفي ،آزمون و تمرين ،آموزش رياضي ،پرسش و پاسخ
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس رياضي دانشآموزان اول در  25بخش فراهم آمده است .هر
بخش با يک صفحهي تصويري که «لوحه» نام دارد ،آغاز ميشود .صفحات لوحه اهداف متفاوتي را
دنبال ميکنند و در آموزش شش صفحهي بعد نقش دارند .باالي هر صفحه ،اهداف آن صفحه نگاشته
شدهاند که ويژهي مربيان و اوليا است .در پايين صفحه دو قسمت وجود دارد :قسمت اول مربوط به
توصيههاي آموزشي ويژهي اوليا و معلمان و قسمت دوم مربوط به لوحه است .در کنار هر تمرين چهار
گزينه آمده است که اوليا ميتوانند باتوجه به ميزان يادگيري فرزندانشان يکي از آنها را عالمت بزنند.
بعد از حل تمرينهاي هر بخش به صفحهي اول آن بخش مراجعه ميکنند که کارنامهي مقياس
درجهبندي ،مطابق با ارزشيابي توصيفي پايهي اول دبستان در آن ارائه شده است و دانشآموز را با توجه
به اهداف مشخص شده ارزيابي ميکنند.
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 . 185تبريزي ،رضا  .زيبا بنويسيم :زيبا بنويسيم فارسي ششم دبستان :آموزش خط
تحريري .تهران :قدياني 108 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :هنر
مخاطب :معلم /والدين  /دانشآموز  /مدير
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش خط تحريري ،خوشنويسي ،آموزش هنر
چكيده :ششمين جلد از مجموعهي «زيبا بنويسيم» كه براساس كتاب فارسي ششم دبستان فراهم
آمده ،شامل تمرينهايي براي آموزش خط تحريري به كودكان دبستاني است .در اين كتاب تكيه بر
متننويسي است .يعني ابتدا متني در دو خط نوشته شده و سپس از مخاطب خواسته شده است كه
همان را در خط سوم تكرار كند .بهرغم نگارنده ،مبناي آموزشي اين مجموعه روش «الگوبرداري» و
كاربرد صحيح خط تحريري است .اجراي حروف و اتصاالت مطابق با اصول و قواعد نستعليق صورت
گرفته است .در اين كتاب ،رونويسي و خوشنويسي براساس متن كتاب درسي فارسي ،ادغام شدهاند.

 . 186پورطاهريان ،معصومه .زير كالهي .تهران :همشهري 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :بازيهاي بومي ،زبانآموزي
چكيده :نويسنده در اين کتاب کوشيده است با استفاده از بازي «زير کالهي» و مضاميني که در
دل عناصر نمادين آن نهفته است ،قصهاي را بازآفريني کند .بازي زيرکالهي بدينصورت است که
بچهها دور هم حلقه ميزنند 24 .سنگ کوچک به اندازهي يک بادام توي کالهي ميريزند .بعد کاله
را برميگردانند و سنگها را روي هم ميريزند .حاال بايد سنگها را دانهدانه طوري برداشت که
سنگهاي ديگر تکان نخورند .اگر سنگي تکان خورد ،نوبت نفر بعدي ميشود .در داستان کتاب حاضر،
کودکان با پسرکي آشنا ميشوند که مادرش او را در خانه تنها ميگذارد و به او ميگويد« :ميروم و
زود برميگردم .اگر از سنگ صدا درآمد ،از تو صدايي درنيايد ».پسرک با صداي بلند شروع ميکند به
آواز خواندن .صداي آواز او غولي را که هزار سال بود خوابيده بود ،بيدار ميکند ،غول پسر را برميدارد
و به او ميگويد به شرطي رهايش ميکند که کاري را او ميگويد انجام دهد .غول  24سنگ داخل
کاله پسر ميريزد و...
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 . 187صافي ،احمد .سازمان و مديريت در آموزش و پرورش .تهران :ارسباران 184 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس  /مدير
كلمات كليدي :آموزشوپرورش ،مديريت مدرسه ،نظريههاي مديريت
چكيده :اين کتاب براساس سرفصل مصوب «شورايعالي برنامهريزي وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري» براي رشتههاي دبيري و مديريت آموزشي دانشگاهها و مراکز تربيت معلم و مراکز عالي ضمن
خدمت فرهنگيان و دورههاي بازآموزي و دانشافزايي مديران نوشته شده است و داراي  13فصل به
اين شرح است .فصل اول :کلياتي دربارهي سازمانها؛ فصل دوم :کلياتي دربارهي مديريت؛ فصل سوم:
سازمان آموزشوپرورش؛ فصل چهارم :مديريت و رهبري در مؤسسات آموزشوپرورش؛ فصل پنجم:
نظريهي بوروکراسي و کاربرد آن در مديريت آموزشي؛ فصل ششم :نظريههاي روابط انساني و کاربرد
آنها در سازمانهاي آموزشوپرورش؛ فصل هفتم :نظريهي سيستمي و کاربرد آن در سازمانهاي
آموزشوپرورش؛ فصل هشتم :نظريهي تصميمگيري و کاربرد آن در سازمانهاي آموزشوپرورش؛
فصل نهم :وظايف عمدهي مديران آموزشي؛ فصل دهم :مهارتهاي مديران آموزشي؛ فصل يازدهم:
سازمان و قوانين آموزشوپرورش؛ فصل دوازدهم :مديريت و سازماندهي مدارس در ايران؛ فصل
سيزدهم :راههاي ايجاد تحول در نظام اداري آموزشوپرورش و ادارهي مدارس .در پايان هر فصل،
سؤاالتي مطرح شده است تا خوانندگان محترم پس از مطالعهي هر فصل براي ارزشيابي آموختههاي
خود پرسشها را پاسخ دهند.

 . 188اورايان ،الي  .كتابهاي سبز :سبز شدن چه آسان :كارهاي سادهاي كه ميتوانيد براي
حفاظت از زمين انجام دهيد  .گلي افجهاي .تهران :شركت انتشارات فني ايران 32 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :حفاظت از محيطزيست ،آموزش مهارتهاي زندگي ،بازيافت ،گرم شدن زمين
چكيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر و مشاهدهي تصويرها و انجام کاردستيهاي آن با آلودهشدن
محيطزيست آشنا ميشوند و درمييابند که به کمک بازيافت ميتوانند محيطزيست را از آلودگي نجات
دهند .علت گرم شدن زمين ،گازهاي گلخانهاي ،سوختهاي فسيلي ،انقراض نسل حيوانات ،زباله و
گورستانهاي زباله مطالبي هستند که در اين کتاب به اختصار به آنها پرداخته شده است.
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 . 189ميرشمشيرگران ،ليال .ستارهشناسي (گام پنجم) .اصفهان :پارس ايليا 36 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :نجوم ،منظومهي شمسي ،ابزارهاي ستارهشناسي ،فضا
چكيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر و مشاهدهي تصويرهاي آن با سيارات منظومهي شمسي،
قمرهاي آنها ،فاصلهي سيارهها با خورشيد ،خورشيدگرفتگي و ماهگرفتگي ،سيارکها ،دنبالهدارها،
شهابها ،و نيز انواع ابزارهاي ستارهشناسي ،فضا ،فضانوردان و زندگي در فضا آشنا ميشوند و حتي
ميتوانند تحقيقاتي نيز انجام دهند.

 . 190قادر ،سيامك .سرگرميهاي فكري  6شامل بيش از  62سرگرمي خالقانه جهت افزايش
دقت و تمركز در كودكان .تهران :مبتكران 72 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :هوش آزمايي ،سرگرمي ،رنگآميزي ،پرورش مهارتهاي ذهني
چكيده :کتاب حاضر حاوي تمرينهايي براي آشنايي با مفاهيم ابتدايي مانند شباهتها و تفاوتها،
متضادها ،شناخت اشکال و ...بهمنظور پرورش و تقويت مهارتهاي ذهني کودکان  6تا  9ساله از طريق
تکميل نقطهچينها ،رنگآميزي ،انجام مازها ،حل معماهاي رياضي ،تصاوير يافتن تصويرهاي پنهان،
انجام کاردستي و ...است .کتاب  62سرگرمي دارد.
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 . 191همتيان ،علي .سرمشق نوآموزان  :1آموزش خط تحريري .تهران :علي همتيان،
 64ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :هنر
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،خوشنويسی ،سرمشق ،دورهي ابتدايي
چكيده :کتاب حاضر بهمنظور آموزش خط تحريري ،دانشآموزان نگارش يافته است .نگارنده از
مخاطبان ميخواهد که قبل از مشق عملي ،مشق نظري را تمرين کنند .سپس به کمک تمرينهاي
کتاب طرز نوشتن خط تحريري را بياموزند .در کتاب حروف از بزرگ به کوچک نوشته شدهاند.
همچنين شکلهاي صحيح و غلط حروف آمده است و از مخاطبان خواسته شده است که شکل درست
را رنگآميزي کنند .آموزش حروف ،کمک فلش و خطچين انجام گرفته و اندازهي حروف با دايرهي
کوچک نشان داده شده است.

 . 192همتيان ،علي .سرمشق نوآموزان  :2آموزش خط تحريري .تهران :علي همتيان،
 64ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :هنر
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم و چهارم
كلمات كليدي :خوشنويسي ،راهنماي آموزشي ،خط تحريري ،مشق نظري ،مشق عملي
چكيده :براي خوشنويسي ،مشق نظري بر مشق عملي مقدم است و به معلمان و مربيان توصيه
ميشود قبل از مشق عملي ،دانشآموزان را به درست ديدن وادار كنند .درجلد اول كتاب حاضر ،تأكيد
روي آموزش خوشنويسي حروف الفباي فارسي بود و در اين جلد روي آموزش كلمهها و اتصاالت
كليدي تأكيد شده است .نكاتي كه براي آموزش هرچند بهتر در اين كتاب در نظر گرفتهشدهاند ،از اين
قرارند :به منظور بهتر ديده شدن جزئيات كلمهي كليدي ،شكل بزرگ شدهي آن داخل مستطيل قرار
داده شده است .در انتخاب گزينهي صحيح ،علت غلط بودن ديگر گزينهها مورد بررسي قرار ميگيرد.
بهمنظور بهتر رنگآميزي كردن كلمه ،فلشهايي در باالي كلمه درج شده است .كلمههايي كه بايد از
روي آنها رونويسي شود ،مشخص شدهاند .خطوط زمينهي كمكي ،كه عالوه بر خط زمينهي اصلي
در نظر گرفته شدهاند ،شروع و پايان كلمهها را نشان ميدهند .در صفحاتي كه براي تمرين در نظر
گرفته شده اند ،ستوني براي تصحيح و رفع اشكال وجود دارد .در پايين صفحات ،خودآزمايي ستوني در
نظر گرفته شدهاند تا دانشآموزان پس از رفع اشكال ،شكل صحيح كلمهها را دوباره در آنجا بنويسند.
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 . 193ملكيجو ،عاطفه و [ ...دیگران] .سرود آسماني :آموزش قرآن و زبان وحي .تهران:
طاليي 120 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :قرآن
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش قرآن ،قرائت و تجويد ،راهنماي آموزشي ،تمرين و سرگمي ،آموزش زبان
عربي
چكيده :طرح آموزش قرآن و زبان وحي با عنوان «سرود آسماني» ،با هدف آموزش توأم قرآن کريم
و زبان عربي براي دانشآموزان و عالقهمندان و با رويکرد انس و عالقه به کالم وحي پايهگذاري
شده است .جلد اول از اين مجموعه در  22درس طراحي و تدوين شده است هر درس داراي اين
بخشهاست؛ عنوان درس؛ تصوير اصلي درس؛ تصوير  -کلمه؛ زمزمه؛ سرود زندگي؛ رنگ کن و
بخوان؛ بازي؛ کاردستي و نقاشي؛ بيشتر بدانيم؛ با هم بخوانيم؛ پيام؛ روخواني قرآن؛ شعر.

 . 194روكا ،نوريه  .كتابهاي سبز :سه اصل طاليي :بازمصرف ،بازيافت و بازكاهي  .هايده
كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران 36 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :بازيافت ،توليد زباله ،نماد مصرف ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :در اصل طاليي براي مبارزه با آلودگي ،بازمصرف ،بازکاهي و بازيافت هستند .پاول در شهري
زندگي ميکند که مردم خيلي زباله توليد ميکنند ولي در شهر جايي براي دفن زباله نمانده است .در
اين کتاب کودکان با روشهاي حفظ محيط زيست آشنا ميشوند و ميآموزند چگونه هم در مدرسه و
هم در خانه با آلودگي مبارزه کنند.

 114فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 195گيبز ،لين .سوپت را هورت نكش( :مهارتها) .اميد فيروزي .تهران :شركت انتشارات
فني ايران 24 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :آداب معاشرت ،آموزش مهارتهاي زندگي ،دورهي ابتدايي
چكيده :مؤلف اين کتاب کوشيده است آداب معاشرت را به کودکان آموزش دهد .او بهدقت شرح
ميدهد که چگونه بايد نامهي تشکر نوشت ،چگونه بايد اشخاص را به هم معرفي کرد ،چگونه بايد
در حضور ديگران غذا خورد ،چگونه بايد از تلفن همراه استفاده کرد ،چگونه بايد ديگران را به مهماني
دعوت کرد و مواردي ديگر از اين دست.

 . 196ريچاردز ،جولي  .انرژيها :سوختهاي زيستي  .فاطمه ابراهيمزاده .مشهد :به نشر32 ،
ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :انرژي ،سوختهاي زيستي ،نيروگاههاي سوخت زيستي ،آموزش علوم تربيتي
چكيده :براي انجام كارها و به كارافتادن دستگاهها «انرژي» الزم است .بسياري از دستگاهها با
انرژي الكتريكي كار ميكنند .هرچه از دستگاههاي بيشتري استفاده كنيم ،انرژي الكتريكي يا برق
بيشتري مصرف ميكنيم .در اين كتاب مصور و رنگي ،كودكان به زبان ساده و بهصورت مختصر
و مفيد ،دربارهي چيستي انرژي ،سوختهاي فسيلي ،انرژيهاي قابل برگشت و غيرقابل برگشت،
انرژي پايدار ،سوختهاي زيستي همچون مواد گياهي و جانوري ،چگونگي توليد برق از سوختهاي
زيستي ،نيروگاههاي سوخت زيستي ،هضمكنندههاي زيستي ،كاربرد سوختهاي زيستي ،توليد انرژي
از محصوالت كشاورزي ،كاربرد سوختهاي زيستي و ...مطالبي ميآموزند .در پايان كتاب واژهنما و
فهرست راهنما درج شده است.
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 . 197ريچاردز ،جولي  .انرژيها :سوختهاي فسيلي  .فاطمه ابراهيمزاده .مشهد :به نشر141 ،
ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :انرژي ،سوختهاي فسيلي ،نفت و گاز ،آموزش علوم تجربي
چكيده :در کتاب حاضر ،کمک جمالت ساده و کوتاه اطالعات مختصر و مفيدي دربارهي انرژي،
انرژي قابل برگشت ،سوخت فسيلي ،کاربرد سوختهاي فسيلي ،آيندهي سوختهاي فسيلي و ...درج
شده است .واژهنامه و فهرست راهنما مطالب پاياني کتاب هستند.

يوسه روش براي كمك به شمارش اعداد  .زهرا ايجادي/
 . 198شارپ ،برايان .س 
سيدعباس خراشاهي /حميد دارابي .تهران :دانش نگار 138 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس
كلمات كليدي :آشنايي با اعداد ،راهنماي آموزشي ،آموزش شمارش
چكيده :نگارنده در کتاب حاضر روشها و منابع کاربردي زيادي را در زمينهي فراگيري رياضي در
اختيار معلمان و آموزشياران قرار ميدهد تا بتوانند به دانشآموزاني که در فراگيري مهارتهاي پايهاي
کار با اعداد مشکل دارند ،کمک کنند .کتاب حاوي فعاليتها و بازيهاي زيادي است که دانشآموزان
را سرگرم و در کالس ايجاد انگيزه ميکند .انجام تمرينهاي ارائه شده به آمادهسازي چنداني نياز
ندارد و وسايل کمک آموزشي مورد نياز از قبل در اختيار کالس قرار ميگيرد .فعاليتها با بهرهگيري
از روشهاي آموزشي مؤثر بهمنظور ايجاد اعتماد به نفس و عزتنفس در دانشآموزان ،توسعهي
استدالل و تعمق دربارهي شکل ظاهري اعداد ،تشويق تبادل افکار در کالس و ارائه و بررسي عملي
اعداد تدوين شدهاند.
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 . 199ميست ،رزالين  .منظومه شمسي :سياركها ،ستارههاي دنبالهدار و شهابها  .سپيده
ايزي .مشهد :به نشر 24 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :منظومهي شمسي ،ستارههاي دنباله دار ،شهابها ،آموزش علوم تجربي
چكيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر با سيارکها ،ستارههاي دنبالهدار ،ترکيبات آنها ،شهابها،
بارانهاي شهابي و کاوشگران فضايي آشنا ميشوند .در پايان اين کتاب ،فهرست واژگان ،فهرست
راهنما و يادداشتهايي براي والدين و معلمان درج شده است.

 . 200اكسالد ،كريس  .چراهاي شگفتانگيز :سياره زمين :پاسخ به كنجكاويهاي كودكان
و نوجوانان  .ليال حبيبزاده .تهران :نحل 32 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :سيارهي زمين ،پرسش و پاسخ ،آموزش علوم تجربي
چكيده :کودکان با مطالعهي کتاب مصور «سيارهي زمين» مطالب مختصر و مفيدي دربارهي کرهي
زمين ،علل ناهمواريهاي روي ماه ،دليل ايجاد شب و روز ،علل زمينلرزه و آتشفشان ،چگونگي
تشکيل فسيل ،چگونگي ايجاد کوه يخي ،درياچه و آبشار ،علل حرکت ساحلها ،چگونگي شکلگيري
علفزار ،جنگل باراني ،عوامل نابودکنندهي کرهي زمين و برخي ويژگيهاي سيارهي زمين بهدست
ميآورند.
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 . 201دلريو ،آلكسيا /دومانتون ،سوفي  .مجموعهاي براي ورود بچهها به دنياي بزرگها:
سياست  .رويا خوئي .تهران :محراب قلم 60 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :سياست ،قانون ،رئيسجمهور ،وزير ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده« :سياست» يعني حكومت كردن و وضع قانون براي اينكه مردم بتوانند با آسايش در كنار هم
زندگي كنند .سياستمداران به مشكالت مردم كشور خود و همهي كشورهاي ديگر رسيدگي ميكنند.
در اين كتاب كودكان به زبان ساده اطالعات مختصر و مفيدي دربارهي سياست ،سياستمدار ،وضعيت
سياست در زمانهاي دور ،تاريخ سياست ،عملكرد سياستمداران دربارهي كودكان ،چگونگي انتخاب
سياستمداران ،چگونگي رأيدادن ،كشورهايي كه رأيگيري ندارند ،چگونگي انتخاب رئيسجمهور،
وظايف رئيسجمهور ،حكومت جمهوري ،شرط ورود به دنياي سياست و سياستمدارشدن و ...بهدست
ميآورند .در پايان كتاب بازيهايي گنجانده شدهاند كه مخاطبان با انجام آنها مطالب كتاب را بهتر
ميآموزند.

 . 202بغالني ،مازيار  .قصههاي شاهنامه :سياوش .تهران :برف 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :بازنويسي داستان ،سياوش ،زبان آموزي ،شاهنامه
چكيده :در ششمين جلد از مجموعهي حاضر «داستان سياوش» از شاهنامه براي کودکان بازنويسي
شده است .سياوش پسر پاکدامن کيکاووس ،پادشاه ايران به دست رستم تربيت شده است .سياوش به
جنگافراسياب ،شاه توران ،ميرود و لشکر او را شکست ميدهد .آنگاه با دختر او ،فرنگيس ازدواج
ميکند و سرانجام بهدليل حسادت توسط برادران افراسياب کشته ميشود.

 118فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 203فتاحي ،حسين  .قصههاي تصويري از هزارويك شب :شاهين و پادشاه .تهران :قدياني،
 12ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :بازنويسي قصه ،داستانهاي هزار و يک شب ،زبانآموزي ،ادبيات فارسي
چكيده :در سومين جلد از مجموعهي حاضر ،يکي از قصههاي هزار و يک شب براي کودکان
بازنويسي شده است .در اين قصه پادشاهي به نام سندباد به همراه شاهينش به شکار ميرود .شاهين با
تقالهايي که ميکند جان پادشاه را نجات ميدهد.

 . 204گنجيزاده زواره ،زهرا .ششم دبستان رياضي سبز .تهران :راهانديشه 164 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،راهنماي آموزش آزمون و تمرين ،پايهي ششم
چكيده :درس رياضي يکي از درسهاي مهم و بنيادي دوران تحصيل است که با آموختن آن ،روش
درست انديشيدن براي حل مسائل را فرا ميگيريم و با محاسبهي عددي مورد نياز در درسهاي ديگر
و محيط اطراف آشنا ميشويم .کتاب حاضر که براي درس رياضي دانشآموزان ششم نوشته شده،
حاوي تمرينهايي در هشت فصل به همراه سؤاالت تستي آزمون پاياني و براي هر فصل است .نگارنده
قبل از ارائه تمرين ،مباحث هر فصل را تشريح کرده است .درضمن آزمون پاياني هر فصل به صورت
سؤاالت چهارجوابي و تشريحي است.
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 . 205چندلر ،موراي .شطرنج براي كودكان :چگونه به فرزند خود شطرنج بياموزيم .
خشايار بهاري .تهران :شباهنگ 112 ،ص1390 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :تربيت بدني
مخاطب :معلم /والدين  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش شطرنج ،بازي و سرگرمي ،پرورش تفکر خالق
چكيده :شطرنج در بسياري از کشورها بهعنوان ابزاري سودمند براي رشد تفکر خالق کودکان
شناخته شده است و به کار گرفته ميشود .گرچه شطرنج تا حدودي به نظر پيچيده و اسرارآميز جلوه
ميکند ،اما قوانين آن بسيار ساده و مشخصاند .از اين رو يادگيري چگونگي حرکت مهرهها در زماني
کوتاه امکانپذير است .حتي کودکان پنج ساله نيز ميتوانند از اين بازي هيجانانگيز لذت ببرند .در
اين کتاب قوانين بازي شطرنج ،بدون آنکه نيازي به دانش قبلي باشد ،به سادگي و گام به گام آموزش
داده ميشوند.

 . 206مرتضوي ،زينب .شكست يا تجربهاي براي پيروزي .تهران :چاپار فرزانگان 96 ،ص1391 ،
قطع :بياضي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم /والدين  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :شکست و موفقيت ،روانشناسي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :شکست به ما دانشي ميدهد که آن را براي موفقيت الزم داريم .هر شکستي که ما با آن
روبهرو ميشويم ،يک قدم به موفقيت نزديکترمان ميکند .اگر اين طرز فکر را داشته باشيم ،شکست
را متفاوت خواهيم ديد .در اين صورت هر شکست را بهعنوان فرصتي براي يادگيري ميبينيم .نگارنده
در اين کتاب راهکارهايي را براي پيروز شدن بر شکست بيان ميکند .برخي از آنها عبارتاند از:
اشتياق خود را حفظ کنيم؛ روياهاي خود را بزرگ نگه داريم؛ پيشرفت کارهاي خود را ثبت کنيم؛ کمبود
مهارت را شکست فرض نکنيم؛ شکست در گذشته را فراموش کنيم؛ ميدان مبارزه را زودترک نکنيم.
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 . 207آزاد ،عباس /توحيديمنش ،جواد /هرمز ،حسن .شكوفههاي آسماني  .2قم :عصر غيبت،
 48ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :نبوت ،امامت ،آموزش اصول دين ،آموزش ابتدايي
چكيده :در کتاب «شکوفههاي آسماني »2-کودکان به کمک قصه ،شعر ،نقاشي و رنگآميزي ،به
زبان ساده با نبوت و امامت آشنا ميشوند .کتاب در دو فصل و يازده درس نوشته شده است.

 . 208آزاد ،عباس /توحي ديمنش ،جواد /هرمز ،حسن .شكوفههاي آسماني .1قم :عصر غيبت،
 48ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :توحيد ،معاد ،اصول دين ،شيعه
چكيده :در کتاب «شکوفههاي آسماني »1-دانشآموزان به کمک قصه ،شعر ،حديث ،آيات قرآني،
دعا ،جدول ،رنگآميزي و ...با توحيد ،يکتاپرستي و معاد آشنا ميشوند.
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 . 209توحيديمنش ،جواد /زنگوئي ،محمدحسن .شكوفههاي احكام  .1قم :پديده دانش48 ،
ص1390 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش احکام ديني ،مستحب ،مکروه ،حرام
چكيده :دانشآموزان دورهي ابتدايي در اين کتاب با اهميت احکام ديني ،احترام به پدر و مادر ،مفهوم
محرم و نامحرم ،پوشش مناسب ،خوردنيهاي حالل و حرام ،آشاميدنيهاي حالل و حرام ،زشتي دروغ
و ناسزاگويي ،به زبان ساده آشنا ميشوند.

 . 210توحيدي منش ،جواد /زنگوئي ،محمدحسن .شكوفههاي احكام  .2قم :پديده دانش48 ،
ص1390 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش احکام ديني ،وضو ،نماز ،روزه
چكيده :در کتاب «شکوفههاي احکام »2-کودکان به کمک جدول ،قصه ،شعر ،معما ،و ...با زبان ساده
با احکام نظافت ،نماز ،انواع نماز ،مبطالت نماز ،واجبات نماز ،احکام روزه و اهميت قرآن آشنا ميشوند.
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 . 211اودانل ،ليام .شناخت برق :با همراهي پروفسور ماكس آكسيوم  .محمدرضا بهاري.
تهران :شركت انتشارات فني ايران 32 ،ص1390 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،توليد برق ،انرژي الکتريکي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :کودکان با مطالعهي اين کتاب و مشاهدهي تصويرهاي آن ،اطالعات مختصر و مفيدي
دربارهي مراحل توليد برق در نيروگاهها و همچنين چگونگي کارکرد باتريها ،انتقال برق ،تبديل انرژي
به الکتريسيته ،و الکتريسيته در حال حرکت بهدست ميآورند.

 . 212صالحيمهرا ،مهين .شهرك بازي ،شادي و دانايي (كتاب كار علوم اول) .تهران:
مبناي خرد 128 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،پرسش و پاسخ ،بازي و سرگرمي ،دستورزي
چكيده :كتاب كار حاضر براي درس علوم سال اول در  14درس تدوين شده است .مؤلف آن كوشيده
است با استفاده از بازي و سرگرمي و نيز تصويرهاي گوناگون و رنگآميزي و نقاشي ،مطالب كتاب
مذكور به كودكان آموزش داده شود .بهزعم نگارنده ،كتاب حاضر باعث شكوفايي قوهي تخيل و تقويت
دستورزي كودك ميشود.
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 . 213صمديان ،صمد .شيوه اداره و تدريس در كالسهاي چند پايه در نظام آموزشي
 .6-3-3تبريز :بوي جوي موليان 155 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس
پايهي تحصيلي :اول و دوم تا ششم
كلمات كليدي :کالسهاي چندپايه ،شيوهي تدريس ،طرح درس ،آموزش کودکان روستايي
چكيده :کالس چندپايه ،کالسي را ميگويند که با حضور دانشآموزان دو يا چند پايهي تحصيلي و
با تدريس يک معلم در يک اتاق درس تشکيل و اداره ميشود .کالس چندپايه يک سيستم آموزش
مستقل از دورهي ابتدايي و داراي معلم و کتاب مخصوص به خود نيست ،بلکه پايين بودن آمار
دانشآموزان روستا تشکيل چنين کالسهايي را ضروري ميسازد .در کتاب حاضر که حاصل سه دهه
تجربهي نويسنده در زمينهي تدريس و برنامهريزي آموزشي براي کالسهاي چندپايه است .محاسن
اين نوع کالسها ،اثرات ناهمگني سني دانشآموزان ،مشکالت خاص ،مديريت و کالسداري ،طرح
درسنويسي و برنامهي هفتگي ،الگوي برنامهي هفتگي ،روش تدريس ،ارزشيابي و مديريت تکليف
منزل مورد بررسي قرار گرفته است.

 . 214موريس ،نيل  .كودكان سبز :صرفهجويي در مصرف آب  .سعيده عاقلتر .مشهد :به نشر،
 24ص1390 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب / :والدين  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :آب آشاميدني ،صرفهجويي ،گردش آب ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :كودكان با مطالعهي كتاب حاضر اطالعات مختصر و مفيدي دربارهي منابع آب ،اهميت آب،
چرخهي آب ،آبهاي آشاميدني ،موارد گوناگون مصرف آب ،جلوگيري از هدررفتن آب و آلودگي آب
بهدست ميآورند .در پايان كتاب واژهنامه ،راهنماي موضوعي مطالب كتاب و يادداشتي براي والدين و
معلمان درج شده است .در كتاب آزمايشهايي آمدهاند كه مخاطبان با انجام آنها مطالب كتاب را بهتر
ميآموزند .سه چهارم كرهي زمين را آب فرا گرفته است .بيشتر آبها شور هستند كه به درد نوشيدن
نميخورند .موجودات زنده براي زنده ماندن نيازمند آب هستند .آب در طبيعت بهصورت برف و باران
گردش ميكند و دوباره به رودخانهها و درياها بازميگردد .آب آشاميدني از چاهها و چشمهها بهدست
ميآيد و براي اينكه قابل شرب شود ،بايد آن را تصفيه كرد.
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 . 215كالرك ،فيليپ .طبيعت اسرارآميز .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 128ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :آموزش علوم ،اسرار طبيعت ،زيستشناسي ،سيارهي زمين
چكيده :مارمولک چگونه پاهايش را در صحرا خنک نگه ميدارد؟ چرا برف به رنگ قرمز در ميآيد؟
چگونه بعضي از مارها از پرتو مادون قرمز استفاده ميکنند؟ چگونه گياهان از خودشان دفاع ميکنند؟
در اين کتاب بسياري از ناشناختهها و اسرار جهان گياهان و جانوران با متن روان همراه با عکسها
و تصويرهاي حيرتآور و جذاب توضيح داده شدهاند .خوانندگان نوجوان ضمن مطالعهي اين کتاب با
شگفتيها ،سيارهي زمين که از يک سلول تا غولهاي خشکيها و اقيانوسها را در برميگيرد ،آشنا
ميشوند.

 . 216نوروزي ،داريوش .طراحي بازيهاي رايانهاي آموزشي .تهران :گويش نو 144 ،ص1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :كار و فنآوري
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :رويکردهاي يادگيري ،طراحي بازي رايانهاي ،بازي آموزشي
چكيده :بازيهاي آموزشي براي کسب و يادگيري دانش و مهارتهاي جديد طراحي ميشوند و
براي رسيدن به اين هدف از روشهاي متفاوتي استفاده ميکنند .در بازيهاي آموزشي ضروري نيست
که بازيکن به چگونگي يادگيري و کسب مهارتهاي جديد فکر کند ،بلکه مثل بازيهاي تفريحي،
بهسادگي با شرايطي که با آنها مواجه ميشود ،پاسخ ميدهد .کتاب حاضر در چهار فصل تدوين شده
است .در فصل اول آن ،بعد از درج کلياتي دربارهي انواع بازيها ،اعم از جسماني ،تقليدي ،نمايشي،
نمادي و تخيلي ،اثرات بازيهاي بررسي شدهاند و تاريخچهي بازيهاي رايانهاي و اثرات آنها مطرح
شده است .فصل دوم به رويکردهاي يادگيري و طراحي آموزشي را شرح ميدهد .فصل سوم به فرايند
طراحي آموزشي اختصاص دارد .تحليل و بررسي فرايند طراحي بازيهاي آموزشي موضوع فصل
چهارم کتاب است.
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 . 217ضيايي ،محمدرفيع .عجب دوست نازنيني! .تهران :كتاب چرخفلك 200 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :داستان کوتاه ،طنز ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :کتاب «عجب دوست نازنيني» حاوي  20داستان کوتاه طنزآميز است .يک شوخي کام ً
ال
جدي ،نجات به موقع ،خوابهاي آشفتهي درخت چنار ،روز سوم ،و بشقاب پرنده عنوانهاي برخي از
داستانهاي کتاب هستند .داستان اول کتاب دربارهي گربهاي است که نخهاي بافتني مادربزرگ بازي
ميکند و آنها را هي دور خودش ميپيچد .پرندهاي که داخل قفس است ،از کار گربه خوشش نميآيد
و هي خودش را به جايي ميکشد که گربه را نبيند .تا اينکه يک روز صبح چشم گربه به سيمي ميافتد
که از پايين قفس آويزان شده بود .گربه آن را ميگيرد و ميکشد و دور خودش ميپيچد و بدينوسيله
پرنده آزاد ميشود .پرنده آنقدر در آسمان پرواز ميکند که گم ميشود!

 . 218دلريو ،آلكسيا /دومانتون ،سوفي  .مجموعهاي براي ورود بچهها به دنياي بزرگها :عدالت .
رويا خوئي .تهران :محراب قلم 60 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش مهارتهاي زندگي ،قانون ،عدالت ،دادگستري ،آزادي
چكيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر که به زبان ساده نوشته شده است ،درمييابند که :عدالت و
انصاف بايد بين همهي مردم برقرار شود؛ دادگستري مکاني است که در آنجا عدالت به کمک قاضي
و ديگران برقرار ميشود؛ آزادي حدي دارد و آزادي هر انسان در گرو آزادي ديگران است؛ دادگستري
از سه نوع دادگاه مدني ،جزايي و کارکنان دولت تشکيل شده است؛ قانون جنگل در جامعه جايي ندارد
و نبايد در جامعه قانونشکني کرد؛ مجازاتها چگونه تعيين ميشود؛ قوه مقننه چيست و هر کدام از
اعضاي آن ،همچون رئيسجمهور ،وزرا ،نمايندگان مجلس ،شهردارها و ...چگونه تعيين ميشوند و چه
وظايفي دارند؛ و ...در پايان کتاب تعدادي ضربالمثل ،معما ،سرگرمي ،بازي و داستاني دربارهي عدالت
و قانون آمده است که کودکان به کمک آنها مطالب کتاب را بهتر درک ميکنند.
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 . 219اورنگ ،طوبا  .مهارتهاي زندگي :عصباني نشو (آموزش مهارت كنترل خشم).
تهران :موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين 36 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم /والدين  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :کنترل خشم ،آموزش مهارتهاي زندگي ،آموزش کودکان
چكيده :در کتاب حاضر ،ابتدا علل و عواملي که موجب خشمگين شدن فرد ميشوند ،مطرح ميشوند.
در ادامه سلسله کارهايي برشمرده شدهاند که فرد هنگام خشم و عصبانيت نبايد انجام دهد .آنگاه
راهکارهاي مفيد و مناسبي بهمنظور فروکش کردن خشم ارائه شده است.

 . 220ميست ،رزالين  .منظومه شمسي :عطارد و زهره  .سپيده ايزي .مشهد :به نشر 24 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :منظومهي شمسي ،عطارد ،زهره ،آموزش علوم تجربي
چكيده :کتاب حاضر حاوي اطالعات مختصر و مفيدي به همراه تصويرهاي رنگي دربارهي منظومهي
شمسي ،سيارهي عطارد ،سطح عطارد ،چگونگي گردش آن به دور خورشيد ،سيارهي زهره ،چگونگي
گذر آن از جلوي خورشيد و آتشفشانهاي آن است .در پايان فهرست واژگان ،فهرست راهنما و
يادداشتهايي براي والدين و معلمان درج شده است.
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 . 221فتاحي ،حسين .قصههاي تصويري از هزارويك شب :عالءالدين و چراغ جادو .تهران:
قدياني 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :ادبيات فارسي ،بازنويسي قصه ،داستان هزار و يک شب ،زبانآموزي
چكيده :چهارمين جلد از مجموعهي حاضر حاوي قصهاي است بازنويسي شده از قصههاي هزار و
يک شب .در اين قصه کودکان با پسرکي به نام عالءالدين آشنا ميشود که به کمک درويش به چراغ
جادو دست مييابد و چراغ جادو نيازهاي او را برآورده ميکند.

 . 222فاتحيپورگالب ،حسين /غفوري ،طيبه .علوم تجربي پنجم  .کرج :گردوي دانش168 ،
ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :آموزش علوم ،آزمون و تمرين ،پرسش و پاسخ ،ساختمان مواد ،تاريخچهي زمين
چكيده :کتاب حاضر براي درس علوم دانشآموزان پنجم در  11درس نوشته شده و حاوي مطالبي
دربارهي ساختمان مواد ،تغييرات مواد ،ماشينها ،نور و رنگ ،تاريخچهي زمين ،خاک ،جانداران ،دستگاه
عصبي انسان و محيط زيست است .در هر درس بعد از توضيح مختصر مطلب اصلي مثالهايي زده
شده است و در ادامه تمرينهايي بهمنظور توضيح درس ارائه ميشود .از دانشآموزان خواسته ميشود
آزمايشهايي انجام دهند و نتايج را مشاهده کنند .سؤاالت کتاب به صورت تشريحي و چهار جوابي
هستند.
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 . 223درويشيان ،مريم .علوم تجربي دوم .کرج :گردوي دانش 92 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،تمرين ،پرسش و پاسخ ،پايهي دوم
چكيده :کتاب حاضر براي درس علوم دانشآموزان سال دوم در  14فصل فراهم آمده و سعي شده
است مفاهيم کتاب درسي گام به گام آموزش داده شوند .در پايان هر فصل جدول ارزشيابي درج شده
است تا آموزگاران بتوانند وضعيت تحصيلي دانشآموزان را ارزيابي کنند .سؤاالت در قالبهاي متنوع
نوشتن ،چسباندني ،پرکردني ،عالمتزدني ،کشيدني و ...تنظيم شدهاند.

 . 224غفوري ،طيبه /سليمانآبادي ،مهتاب .علوم تجربي ششم .كرج :گردوي دانش140 ،
ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش علوم ،پرسش و پاسخ ،آزمايش ،پايهي ششم
چكيده :کتاب حاضر براي درس علوم دانشآموزان ششم در  14درس نوشته شده است .سفر به
اعماق زمين ،ورزش و نيرو ،سفر انرژي ،شگفتيهاي برگ و ...از جمله مطالب کتاب هستند .نگارنده بعد
از توضيح مطلب اصلي درس به زبان ساده و قابل فهم براي مخاطبان ،از آنها ميخواهد آزمايشهاي
انجام دهند و مطلب را بهتر درک کنند .در ادامه پرسشهايي نيز ارائه ميشوند .سؤاالت در قالبهاي
آزمايشي ،چهار جوابي ،جدول و سرگرمي ،وصل کردني ،جاي خالي ،تشريحي و ...طراحي شدهاند .در
پايان هر درس پرسشهاي چهار جوابي مطرح ميشوند.
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 . 225صادقي ،عليرضا .علوم ششم .تهران :بين المللي گاج 91 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش علوم ،آزمون و تمرين ،سؤال و جواب
چكيده :کتاب حاضر براي درس علوم دانشآموزان پايهي ششم در  14درس فراهم آمده است.
در آغاز هر درس خالصهي مطالب آن به صورت دستهبندي شده و در ادامه سؤاالت چهار جوابي و
تشريحي درج شده است .در کتاب چهار نوبت آزمونهاي ورودي ،ميان نوبت اول ،نوبت اول و نوبت
دوم گنجانده شدهاند.

 . 226حذرخاني ،حسن .علوم ششم دبستان -كتاب كار با نگرش مفهومي و فعاليت
محور .تهران :خيلي سبز 96 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،راهنماي آموزشي ،پرسش و پاسخ ،تمرين تشريحي
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس علوم ششم نوشته شده است و شامل انجام آزمايشها ،تمرينهاي
تشريحي ،بررسي مسئلهها ،کاملکردن جدول براساس اطالعاتي که از درس علوم دادند ،بررسي
درستي و نادرستي سؤالها ،اصطالح عبارتهاي نادرست ،وصل کردن عبارتهاي متناسب به يکديگر،
و ...است .موضوع سؤالها دربارهي ذخيرهي اطالعات ،مراحل کاغذسازي ،کارخانهي کاغذسازي،
ويژگيهاي فلزات ،اعماق زمين ،زمينلرزهها ،امواج لرزهاي ،اليههاي متفاوت زمين،پديدههاي طبيعي،
راههاي همزيستي و ايمنسازي محيط زيست ،آتشفشانها ،فوايد آتشفشان ،نيروي اصطکاک ،نيروي
جاذبهي زمين و ...است.
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 . 227اكسالد ،كريس  .چراهاي شگفت :علوم :پاسخ به كنجكاويهاي كودكان و نوجوانان
 .ليال حبيبزاده .تهران :نحل 32 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :امواج نامرئي ،رايانه ،آموزش علومتجربي ،پرسش و پاسخ
چكيده :نگارندهي كتاب حاضر سعي كرده است به سؤالهاي كودكان دربارهي اهرمها ،نيروهاي
كشش و رانش ،نيروي جاذبهي زمين ،چگونگي حركت دماسنج ،چگونگي تشكيل رنگينكمان ،توليد
الكتريسته و طرز كار مدار الكتريكي ،امواج نامرئي و اشعهي ايكس ،طرز كار رايانه و اينترنت ،بازيافت
مواد ،و جوابهاي مختصر و مفيدي بدهد.

 . 228شاملو ،آتسا .عمو نوروز داماد ميشود :قصههايي براساس افسانهي ننهسرما و
عمو نوروز .مشهد :به نشر 32 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم ابتدايي
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،آداب و رسوم ايراني ،زبانآموزي ،عمونوروز ،يلدا
چكيده :اين کتاب داراي چهار داستان بهنامهاي «يلدا کجاست؟»« ،عمونوروز داماد ميشود»« ،هفت
مهمان ،هفت هديه» و «آدم برفي و پرنده» با محوريت سرما ،بهار ،ماههاي سال ،و عمونوروز است.
نويسنده کوشيده است با تشخص دادن به هريک از اين عناصر مربوط به سال ،کودکان را با آداب و
رسوم ايراني دربارهي فصل بهار ،عمونوروز و سرما آشنا کند .مث ً
ال در داستان اول يلدا ،دختر ننه سرما،
گم شده است .همهي ماهها جمع ميشوند تا مشکل ننه سرما را که گم کردن دخترش يلداست ،حل
کنند .سرانجام اسفند به زمين ميرود و يلدا را ميبيند که روي زمين آمده و زير يک درختي نشسته تا
ديو سياه را از روي زمين دور کند .اسفند دست او را ميگيرد و به آسمان ميآورد و در آنجا با ريختن
برف به پايين سعي ميکنند بچهها را به آرزويشان که ساختن آدمبرفي است ،برسانند.
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 . 229اوانسكي ،جري .عوامل ايجاد انگيزه در كالس درس :بيش از  100راهكار براي
تقويت دانشآموزان (براي معلمان كليهي مقاطع تحصيلي) .پريناز علياكبري .تبريز:
آيدين /يانار 144 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم/
كلمات كليدي :تدوين اثربخش ،انگيزش در آموزشوپرورش ،شادابسازي محيط ،جلب توجه
دانشآموزان
چكيده :امروزه امر يادگيري يکي از مؤلفههاي مهم تعليم و تربيت است و متخصصان اين فن تمامي
هم و غم خود را براي بهبود کيفيت و شيوههاي يادگيري به کار ميبندند .کتابي که پيش رو داريد
ميتواند الگوي مناسبي براي چگونگي استفاده از تکنيک هاي عملي و خالق آموزشي در کالس درس
باشد .کتاب داراي چهار فصل به اين شرح است :فصل اول :شادابسازي محيط؛ فصل دوم :چگونگي
جلب توجه دانشآموزان؛ فصل سوم :نحوهي نيرو بخشيدن به دانشآموزان؛ فصل چهارم :گروهبندي.
هر فصل داراي فعاليتهاي خاصي است که موجب جلب توجه دانشآموزان به درس ميشود .برخي
از اين فعاليتها حرکتي و به شکل بازي طراحي شدهاند که محيط کالس را شاد و پرنشاط ميکنند و
به تمرکز و يادگيري هرچه بهتر دانشآموزان ياري ميرسانند.

 . 230خسروي ،زهرا .غنيترين كتاب فعاليت و خالقيت در رياضي دوم .تهران :فعال،
 120ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،آزمون و تمرين ،حل مسئله ،پاي هيدوم دبستان ،پرورش هوش
چكيده :کتاب حاضر براي درس رياضي دوم دبستان در هشت فصل نوشته شده و حاوي تمرينهاي
متنوع است .سؤالهاي کتاب در سه سطح از ساده به مشکل تنظيم شدهاند که سبب افزايش اعتماد
به نفس دانشآموزان ميشوند .ارزشيابي توصيفي که در هر مبحث آمده است ،به معلم کمک ميکند،
توان دانشآموز را در هر مبحث بسنجد .در جايجاي کتاب بهطور مستقيم و غيرمستقيم آموزش
طراحي پرسش به نکات کليدي هر درس و بهکارگيري روشهاي گوناگون حل مسئله صورت گرفته
است .بهزعم نگارندهي هدف از ارائهي کتاب حاضر پرورش هوش زباني -کالمي ،پرورش هوش
حرکتي -جسماني ،پرورش هوش ميانفردي ،تجزيه و تحليل ،افزايش دقت و تمرکز ،تقويت تفکر
انتقادي ،آشنايي با نهادها ،آشنايي با ميراث فرهنگي ،پرورش قدرت تخيل و ...بوده است .تمرينهاي
کتاب در قالبهاي کامل کردني ،رنگ کردني ،نشاندادني ،وصل کردني ،حل جدول ،پر کردن جاهاي
خالي و ...ارائه شدهاند.
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 . 231اقبالپور ،اميرهوشنگ .فارسي سال ششم .تهران :آبرنگ 80 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش فارسي ،تمرين ،پرسشو پاسخ ،پايهي ششم
چكيده :کتاب حاضر در تکميل کتاب درسي فارسي ششم با رويکرد درس به درس و ارائهي
تمرينهاي متنوع در  17درس بههمراه اعالم در پايان کتاب تدوين شده است .ترکيب درسها بدين
شکل است که نگارنده بعد از توضيحاتي دربارهي هر درس ،تمرينهايي ارائه شدهاند و از مخاطبان
خواسته شده است که به آنها جواب بدهند .اين تمرينها بهصورت معناي لغت ،مفهوم ابيات ،معني
ابيات ،و  ....است .همچنين دربارهي دستور زبان مربوط بهآن درس توضيح مختصري داخل کادر
زردرنگي آمده است .در ادامه تمرينهاي تشريحي و چهارگزينهاي درج شدهاند .سومين بخش هر
درس مربوط به نگارش و نويسندگي و تمرينهايي در اين راستا ست.

 . 232محمدي ،راحله  .خوشه :فارسي ششم دبستان .تهران :گويش نو 130 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،آزمون و تمرين ،ششم دبستان ،فرهنگ و هنر ايران
چكيده :كتاب كار حاضر براي درس فارسي دانشآموزان ششم فراهم آمده و داراي هفت فصل و
هفده درس است .تمرينهاي كتاب در راستاي تقويت فعاليتهاي اماليي ،نگارش ،ادبي ،دانشي و
دستوري دانشآموزان طراحي شدهاند .عنوانهاي فصلها از اين قرارند :آفرينش و زيبايي؛ زبان و ادب؛
دين و اخالق؛ آداب زندگي؛ نامآوران؛ ايران من؛ فرهنگ و هنر.
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 . 233فرهادي ،گلزار .فارسي كالس اول دبستان .تهران :گويش نو 148 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش فارسي ،راهنماي آموزش ،پرسش و پاسخ ،پاي هياول دبستان
چكيده :کتاب حاضر براي درس فارسي پايهي اول آماده شده و شامل تمرينهايي در زمينهي
مهارتهاي گفتن ،شنيدن ،خواندن و نوشتن است .بهزعم نگارندهي مطالب کتاب موجب تقويت قوهي
تخيل ،تفکر و خالقيت دانشآموزان ميشود .تمرينهاي کتاب در قالبهاي متنوع نوشتني ،وصل
کردني ،رنگ کردني ،عالمتزدني ،پررنگ کردني و ...تنظيم شدهاند.

 . 234ليوني ،ليو .فردريك :ويژه كالسهاي آموزش فلسفه براي كودكان  .فرزانه شهرتاش /حسام
سبحاني طهراني .تهران :شهر تاش 32 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
مخاطب :معلم  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش فلسفه براي کودکان ،داستان آموزشي ،تفکر فلسفي
چكيده :کتاب حاضر به منظور آموزش «تفکر فلسفي» به کودکان نوشته شده است .کودکان در اين
کتاب با پنج موشي آشنا ميشوند که در يک مزرعه براي زمستان خود آذوقه جمع ميکنند .اما فردريک
که يکي از آن موشهاست ،با ديگران تفاوت دارد و بهجاي جمعآوري آذوقه ،پرتوهاي خورشيد ،رنگها
و کلمهها را جمعآوري ميکند .وقتي که زمستان از راه ميرسد ،موشها همهي خوراکيهايشان را آرام
آرام ميخورند و براي هم قصه تعريف ميکنند .وقتي که آذوقهي خوردني تمام ميشود ،آنها به سراغ
آذوقههايي ميروند که فردريک جمع کرده است .فردريک باالي سنگي ميرود و اشعههاي خورشيد را
در روزهاي سرد زمستاني بهطرف آنها ميفرستد .از رنگها ميگويد و آنها رنگها را کام ً
ال احساس
ميکنند .از کلمهها هم شعر ميسازد و براي دوستانش ميخواند.

 134فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 235شجاعي ،طيبه .فرزند خوب كوير همراه با ترجمه عربي ،انگليسي و فرانسه.
تهران :مدرسه 40 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم ابتدايي
كلمات كليدي :محمدجواد باهنر ،زندگينامه ،تاريخ معاصر ايران ،آموزش ابتدايي
چكيده :در کتاب حاضر زندگينامهي محمدجواد باهنر به زبان ساده و داستاني براي کودکان روايت
شده است .متن کتاب به زبانهاي فارسي ،عربي ،انگليسي و فرانسه است .محمدجواد باهنر در پنجم
اسفند  1312در کرمان به دنيا آمد و بعد از تحصيل و مبارزاتش در هشتم شهريور  1360به شهادت
رسيد.

 . 236ضرغاميان ،مهدي .فرهنگ اعالم كودك .تهران :محراب قلم 144 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :والدين  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :دايرئالمعارف ،واژهنامه ،فرهنگ اعالم کودک ،آموزش کودکان  7-9ساله
چكيده« :فرهنگ اعالم» از جمله کتابهايي است که ميزان آگاهيها و سطح دانش خوانندگان خود
را در زمينههاي ادبيات ،علم ،جغرافيا ،فلسفه ،دين و ...افزايش ميدهد .در فرهنگ اعالم حاضر سعي
شده است به زباني ساده دربارهي حدود  400واژه ،اطالعات مختصر و مفيدي به کودکان  7تا  9ساله
داده شود .نام انسانها ،کشورها ،شهرهاي ايران ،مهمترين پديدههاي جغرافيايي ،شخصيتها ،قهرمان
و برخي آثار ساختهي دست بشر مدخلهاي اين فرهنگ را تشکيل ميدهند .در ادامهي اطالعات
بعضي از مدخلهاي اين فرهنگ که به سرزمينها مربوط ميشوند ،ضميمهاي افسانهاي داده شده
است که نمونهاي از افسانههاي آن سرزمين بهشمار ميرود.
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 . 237باقري جبلي ،عليرضا /رضايي كهريز ،بهروز و [ ...دیگران] .فرهنگنامه طاليي نوآموز.
تهران :طاليي 184 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :فرهنگنامه ،بدن انسان ،تاريخ ،جانوران ،اطالعات عمومي
چكيده :فرهنگنامهي طاليي نوآموز در بردارندهي اطالعات عمومي دربارهي بدن انسان ،تاريخ،
جانوران ،جغرافيا ،دين ،گياهان ،زمين ،صنعت ،فرهنگ و جامعه ،علوم تجربي و فضاست .مطالب آن
به صورت الفبايي تدوين شدهاند .روي هر برگ با عالمتي مشخص شده است که مبحث مربوط به
کدام بخش از بخشهاي مذکور است .در کنار بسياري از تصويرها توضيحاتي نوشته شده و نکتههاي
مهم داخل مستطيلهاي در پايين صفحات سمت چپ گنجانده شدهاند .درون کادرهاي زرد رنگ که با
عنوان «بيشتر بيابيد» مشخص شدهاند ،شمارهي صفحههايي درج شدهاند که مخاطبان ميتوانند براي
داشتن اطالعات بيشتر دربارهي موضوع مورد بحث به آنصفحهها رجوع کنند.

 . 238اجاقي ،محمد  .زندگي مصور امام خميني :فصل دانايي .تهران :موسسه تنظيم و نشر آثار امام
خميني (س) ،موسسه چاپ و نشرعروج 47 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :زندگينامه ،امام خميني(ره) ،ملي شدن نفت ،مبارزات سياسي ،تاريخ ايران
چكيده :در چهارمين شماره از مجموعهي حاضر اطالعاتي دربارهي زندگي امام خميني(ره) ،شامل
تحصيل در قم هنگام طلبگي ،ازدواج ،تدريس فلسفه ،رسيدن به درجهياجتهاد ،فضاي سياسي و
اجتماعي ايران بعد از سقوط رضاشاه ،نهضت ملي شدن نفت ،مالقات امام خميني با محمدرضاشاه و به
همراه تصويرهاي جذابي ارائه شده است.

 136فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 239اكسالد ،كريس .فضا :پاسخ به كنجكاويهاي كودكان و نوجوانان  .خورشيد
مظاهري .تهران :نحل 32 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :فضا ،خورشيد ،ماه ،سيارهها ،آموزش علوم تجربي
چكيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر ميتوانند اطالعاتي مختصر و مفيد دربارهي خورشيد،
چگونگي تشکيل شب و روز ،لکههاي خورشيدي ،سيارات منظومهي شمسي و مواد تشکيلدهندهي
آنها ،اليههاي زمين ،چگونگي کامل شدن ماه ،آتشفشانهاي مريخ ،قمرهاي سيار است ،طوفانهايي
که در بعضي سيارات به وجود ميآيند ،شهابسنگها و علت درخشيدن آنها از زمين ،کهکشان راه
شيري ،شاتلها و چگونه فرستاده شدن آنها به فضا و ...به دست آورند .در پايان کتاب سؤاالت کوتاهي
دربارهي موضوعهاي کتاب درج شدهاند و پاسخ آنها به صورت برعکس در پايين صفحه در سمت
چپ آمده است.

 . 240كريمي ،عبدالعظيم .فضيلت نايادگيري( :چگونه ياد نگيريم)! .تهران :منادي تربيت،
 212ص1390 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /مشاور  /والدين  /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /مدير
كلمات كليدي :چگونه ياد نگيريم ،آموختن فعال ،يادگيري زدايي ،موانع شناختي ،يادگيري تجربي
چكيده :الزمهي يادگيري فعال و خالق در وهلهي اول «يادگيري زدايي» از آموزههايي است که
کنش آزاد ذهن فراگيرنده را کشف فاعل و فهم دروني باز ميدارد .هرگاه بخواهيم چيزي را به کودکان
ياد بدهيم ،مانع شدهايم تا او خود شخص ًا آنرا کشف و اختراع کند .ازآنجا که در نظامهاي آموزشي رايج،
اوليا و مربيان غالب ًا در پي «ياددهي» مداوم مطالب به کودکان هستند ،همواره ناخواسته و غيرمستقيم
سدکنندهي اصلي فرايند يادگيري اکتشافي ميشوند؛ چرا که يادگيري واقعي متضمن «نايادگيري»
و «يادگيري زدايي» ،پيدرپي است .مقدمهي اين يادگيري زدودن باورهاي غلط ،شکستن سدهاي
عاطفي ،برداشتن موانع شناختي ،بازکردن گرههاي ذهني و روفتن اليههاي ايجاد شده در سرراه
«نويادگيري» افراد است.
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 . 241آذر ،احمدرضا  .گفتوگوهاي با كودكان :فكراي خوب براي بچههاي خوب .تهران:
سرو ياسين 24 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول تا پنجم
كلمات كليدي :مثبتنگري ،گفتوگو ،انديشه و تفکر ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :در اين کتاب گفتوگويي ميان معلم و بچهها صورت ميگيرد .هر کدام از دانشآموزان نظرات
خود را دربارهي فکرهاي بد و چگونگي نفوذ شيطان به ذهن انسان بيان ميکنند .در اين ميان معلم
کمک ميکند که آنها مثبت بينديشند و به وسوسههاي شيطانگوش نکنند.

 . 242سدالگ ،اولريش  .چرا و چگونه؛  :55فيلها ،شيوهي زندگي ،اهميت و انواع  .كمال بهروزكيا.
تهران :قدياني 48 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :فيلها ،دايرئالمعارف ،ادبيات نوجوانان ،آموزش علوم تجربي
چكيده :فيلها بهگونهاي منحصربهفرد خود را با شيوهي زندگي در محيطهاي متفاوت سازگار کردهاند.
از اين رو انسان از دوران باستان عالقهي زيادي به رابطه با آنها داشته است .بسياري از فيلها نهتنها
براي ما جالب ،بلکه چنان دوستداشتنياند که حتي کاريکاتوريستها کاريکاتورهاي بسيار زيبايي از
آنها کشيدهاند .فيلهاي کنوني از نسل قديميترين فيلها هستند .براي شناخت محيط زيست فيلها
و حفظ آن در برابر تهديد طمعکاران کوشش بسيار الزم است .بعضي از روي ناآگاهي و ندانمکاري
زندگي فيلها را تهديد ميکنند .با وجود اين ،بيشتر انسانها نگاهي خاص به فيلها دارند و به سرنوشت
آنها عالقهمندند .در اين کتاب با زندگي خويشاوندان فيلها و فيلهاي کنوني ،زندگي اجتماعي آنان
و همينطور نقش آنان در مذهب و فرهنگ آشنا ميشويم.
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 . 243فتاحي ،حسين  .قصههاي تصويري از هزارويك شب :قاضي پنجساله .تهران :قدياني،
 12ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :بازنويسي قصه ،داستانهاي هزار و يک شب ،زبانآموزي ،ادبيات فارسي
چكيده :كودكان در اين كتاب يكي از قصههاي بازنويسي شدهي هزار و يك شب را ميخوانند.
قصه دربارهي چهار دوست است كه پولهايشان را روي هم ميگذارند ،با هم شريك ميشوند و به
سفر ميروند .در اين سفر آنها پولها را به پيرزني ميسپارند و ميروند .اما يكي از آنها برميگردد،
پولها را از پيرزن پس ميگيرد و ميگريزد .كار به دادگاه و قاضي ميكشد .سرانجام مشكل به دست
كودكي حل ميشود.

 . 244محدث ،سيدهادي .قرآن دانشآموز (سال اول) .تهران :دانشآموز 96 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :قرآن
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :قرآن ،روخواني ،عبارتهاي قرآني
چكيده :كتاب حاضر براي درس قرآن دانشآموزان اول دبستان و در  22درس نوشته شده است.
در هر درس با استفاده از تصاوير ،موضوع درس با مشاركت دانشآموزان توضيح داده ميشود و با
همخواني عبارتها و معنا كردن كلمه به كلمهي آن ها در خاطر دانشآموزان نقش ميبندد .روخواني
همراه با فهم ،تمرين ،پرسش ،خودآزمايي و بهكارگيري حروف و حركتهايي كه دانشآموزان قبل از
هر درس در كتاب فارسي خواندهاند بخشهاي اصلي هر درس را تشكيل ميدهد.
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 . 245افشاري مقدم ،عليرضا  .آشنايي با معارف قرآني به شيوهي سرگرمي :قرآن ،كودك،
سرگرمي  .1قم :جمال 48 ،ص1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :قرآن
مخاطب :معلم  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش قرآن ،سرگرمي ،نکات قرآني ،اخالق ،پاداشهاي قرآني
چكيده :در نخستين جلد از مجموعهي حاضر 40 ،نکتهي قرآني طي  40سرگرمي به کودکان آموزش
داده ميشود .آشنايي با مطالب اعتقادي و اخالقي ،سيماي بهشتيان ،مطالعهي داستان پيامبران ،دانستن
نام سورهها ،آشنايي با پاداشهاي قرآني و ...از اهداف کتاب حاضر است .سرگرميها در قالبهاي پيدا
کردن کلمهي درست يا نادرست در آيات ،وصل کردن اعداد به هم ،ارتباط دادن آيهها به تصويرها ،حل
کردن مارپيچها و ...تنظيم شدهاند .در پايان کتاب نيز تحت عنوان «آيا ميدانيد!» اطالعات مختصر و
مفيدي دربارهي قرآنع سورههاي قرآن ،مفاهيم قرآن نام پيامبران ،و ...درج شده است.

 . 246افشاري مقدم ،عليرضا  .آشنايي با معارف قرآني به شيوهي سرگرمي :قرآن ،كودك،
سرگرمي  .2قم :جمال 48 ،ص1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :قرآن
مخاطب :معلم  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش قرآن ،سرگرمي ،نکات قرآني،اخالق
چكيده :دومين جلد از مجموعهي حاضر شامل آموزش  40نکتهي قرآني در قالب  40سرگرمي است.
سرگرميها به صورت وصل کردن نقطهها به هم ،طي کردن مارپيچها و يافتن بهترين راه ،وصل کردن
آيهها به تصويرها ،حل جدول ،وصل کردن آيات به مفاهيم مربوطه و ...تنظيم شدهاند .دراين جلد ،به
داستان غدير پيامبر ،صفت رزاق خداوند ،اهميت چهارپايان هجرت پيامبر اسالم از مکه به مدينه ،اسراف
نکردن ،وفاي به عهد ،و ...اشاره شده است.
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 . 247افشاري مقدم ،عليرضا  .آشنايي با معارف قرآني به شيوهي سرگرمي :قرآن ،كودك،
سرگرمي  .3قم :جمال 48 ،ص1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :قرآن
مخاطب :معلم  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم تا ششم
كلمات كليدي :قرآن ،سرگرمي ،يادگيري مفاهيم ،نکات قرآني
چكيده :نگارنده در سومين جلد از مجموعهي حاضر کوشيده است با استفاده از سرگرميهايي در
قالبهاي وصل کردن ،شمارهگذاري تصويرها ،دنبال کردن خطهاي مارپيچي ،پيدا کردن کلمهها و
جملهها ،حل کردن مازها ،انجام عمليات رياضي ،حل کردن جدول و  ...مخاطبان را با  40نکتهي قرآني
همچون صفات مشهور هر پيامبر ،حيواناتي که در قرآن آمدهاند ،داستان زندگي حضرت محمد(ص)،
صحيح نوشتن برخي آيات .سورههاي مدني و مکي ،داستان عبادت حضرت موسي(ع) در کوه طور
و ...آشنا کند.

ي در
 . 248يوسفي ،امراله .قصه آفتاب( :نمونهاي از روشهاي آموزشي محمد بهمنبيگ 
مدارس عشايري ايران) .تهران :قشقايي 240 ،ص1390 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس
كلمات كليدي :محمد بهمن بيگي تدريس اثربخش ،آموزش عشايري.
چكيده :هرکس که امروز در کشور ما دستي در تعليم و تربيت دارد ،با نام جاودان «محمد بهمن
بيگي» و شاهکار آموزشياش« ،تعليمات عشاير» ،آشناست .وي بنيانگذار آموزش عشاير براي کودکان
و نوجوانان کوچنشين ايالت و عشاير ايران است .در اين کتاب با قسمتهايي از انواع فعاليتهاي
کمکآموزشي ،از قبيل شعرها و آموزشهاي رايج در مدارس عشايري ،که هم آموزنده بودند و هم
روحيهدهنده و دليرپرور و همچنين با مفاهيم ،لغات و اصالحات آموزش عشايري و ...آشنا ميشويم.
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 . 249ماهوتي ،مهري .قصههاي زينب .تهران :مدرسه 120 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم و چهارم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،سن تكليف ،آموزش دختران
چكيده« :قصههاي زينب» حاوي داستانهايي است كه به منظور آشنايي دختران با آداب و احكامي
نظير تقليد ،وضو ،تيمم ،نماز ،روزه ،حجاب و ...به زبان ساده و شيرين براي دختران در آستانهي سن
تكليف نوشته شده است .تربتُ ،مهر ُگلي ،پيراهن نماز ،دندان مرواريد ،افطاري ،زيارت و مهمان كوچولو
عنوانهاي برخي از داستانهاي اين كتاب هستند.

 . 250ناصري ،مسلم .قصههاي شيرين از زندگي معصومين .مشهد :به نشر 322 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :داستان ديني ،چهارده معصوم ،آموزش مذهبي ،سيرهي بزرگان
چكيده :در اين کتاب سعي شده است با قلمي ساده و روان ،گوشههايي از زندگي پيامبر ،حضرت
فاطمه زهرا (س)و امامان بهصورت داستانهاي کوتاه براي کودکان نوشته شود .اين داستانها
شخصيت ،اخالق ،بزرگواري ،کرامت و سيرهي آن بزرگواران را شرح ميدهد .قبل از نوشتن استانها،
زير عنوان «تصويري از بهار» ،مختصري دربارهي تولد ،زندگي ،رفتار و اخالق هر کدام از بزرگواران
درج شده است .در ادامه نيز پنج داستان در ارتباط با هر کدام از چهاردهمعصوم گنجانده شده است.
اين داستانها با قصههايي از پيامبر شروع ميشوند و با قصههايي از امام زمان (عج)به پايان ميرسند.
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 . 251حقپرست ،نورا .قصههاي مسجد .مشهد :به نشر 23 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم تا چهارم
كلمات كليدي:
چكيده :در دومين جلد از مجموعهي حاضر داستانهاي کوتاهي براي کودکان با محوريت مسجد و
اهميتي که نماز خواندن در مسجد دارد ،گرد آمده است .چند کودک که براي خواندن نماز جماعت به
مسجد ميروند و همين حضور در مسجد به آنها کمک ميکند کارهاي مفيدي براي ديگران انجام
دهند.

 . 252جمعي از نويسندگان موزه  DBنورنبرگ  .چرا و چگونه؛  :53قطار و راه آهن ،پيدايش و
تكامل  .كمال بهروزكيا .تهران :قدياني 48 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :معلم  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :راهآهن ،قطارها ،تاريخ ،ادبيات نوجوانان ،آموزش علوم تجربي
چكيده :اين کتاب داستان قطار را از آغاز تا امروز و آينده شرح ميدهد .پنج نويسنده از «موزهي
راهآهن آلمان» در «نورنبرگ» آن را نوشتهاند .وقتي در اروپا خط آهن کشيده شد ،ريلهاي جهان را
فتح کردند .اکنون ميتوان با قطار از ميان کوهها ،جنگلهاي خالي از سکنه و بيابانها سفر کرد .در اين
کتاب دربارهي لوکوموتيوهاي بخار ،قطارهاي برقي و قطارهاي هوايي توضيح داده شده است .همچنين
به پشت صحنهي کارخانههاي ريلسازي جديد هم نظري مياندازد .زيرا مسافران معمولي هيچوقت
توجه نميکنند که چند نفر با هم کار ميکنند و چه تجهيزاتي وجود دارند تا يک قطار بتواند سالم به
مقصد برسد .داستان قطار داستاني است که هنوز پاياني براي آن نوشته نشده است .تصويرهاي کتاب
تمام ًا رنگي و براي مخاطب بسيار جذاب و هيجانانگيز هستند.
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 . 253عيناللهي ،جميله و [ ...دیگران] .كار علوم سبز ششم دبستان .تهران :راهانديشه 96 ،ص،
1391
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش علوم،آزمون و تمرين ،راهنماي آموزشي ،آموزش مهارت تفکر
چكيده :هدف نهايي از آموزش علوم در پايهي ششم ،آموزش مهارت تفکر ،و تحقيق و پژوهش در
فضاي آموزشي است .کتاب حاضر در  14فصل با اين عنوانها به نگارش درآمده است :زنگ علوم و
مسائل زندگي روزانه و حل آنها؛ کاغذ؛ کارخانه کاغذسازي؛ سفر به اعماق زمين؛ زمين پويا؛ ورزش و
نيرو؛ ميخواهم بسازم؛ سفر انرژي؛ خيلي کوچک؛ خيلي بزرگ؛ شگفتيهاي برگ؛ جنگل براي کيت؛
ن درسها را بيان
سالم بمانيد؛ از گذشته تا آينده .نگارنده در هر فصل نخست نکتههاي آموزندهي آ 
داشته و سپس در پايان فصل سؤاالتي در قالبهاي جاي خالي ،درست و نادرست ،چهار گزينهاي و
تشريحي آورده است.

 . 254احمدي ،حسن /برومند ،بهادر /عليشاهي ،ياسمن  .بسته مديريت كالسي :كاربرگ اول
دبستان (جلد  .)2تهران :مرآت دانش 88 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،رياضي ،علوم تجربي ،پرسش و پاسخ ،پايهي اول دبستان
چكيده :جلد دوم از کتاب حاضربا عنوان کاربرگ ،شامل تمرينهايي از درس فارسي ،رياضي و
علوم تجربي تالش اول دبستان است که براي انجام در کالس طراحي شده است .به زعم نگارنده،
تمرينهاي کتاب مجموعهاي از فعاليتها و بازيهاي گوناگون است که درسهاي مذکور را درهم
ميتند و کودک با انجام آنها ،مفاهيم اين درسها را بهصورت يکپارچه فرا ميگيرد .تمرينها براي 13
هفتهي آموزشي درنظر گرفته شدهاند.
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 . 255يقيني ،هادي  .بسته مديريت كالسي :كاربرگ رياضي پنجم دبستان .تهران :مرآت
دانش 60 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
 /مشاور  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،آزمون و تمرين ،راهنماي آموزشي ،بازي و سرگرمي
چكيده :کتاب «کاربرگ رياضي پنجم دبستان» داراي  24کاربرگ براي  24هفتهي آموزشي است.
کاربرگ يک رسانهي آموزشي است که از طريق خلق موقعيتهاي فعال يادگيري در کالس درس،
محتواي آموزش را با هدف ساخت دانش در خدمت معلم و دانشآموز درميآورد .بهعالوه ،پيوسته
بازخورد مؤثري از فرايند ياددهي -يادگيري به عناصر درگير در جريان آموزش ارائه ميدهد .قالب
سؤاالت در کاربرگ بهصورت بازي ،سرگرمي با يک فعاليت جذاب است و بيشتر کارها گروهي صورت
ميگيرند.

 . 256داودي ،خسرو  /پندي ،زهره /رضوي طاهري ،سميه سادات /فروزان ،منصوره  .بسته مديريت
كالسي :كاربرگ رياضي دوم دبستان (جلد .)2تهران :مرآت دانش 32 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،آزمون و تمرين ،پايهي دوم دبستان
چكيده :اين کتاب حاوي تمرينهايي است که به زعم نگارنده ،مشارکت دانشآموزان را در ساخت
مفاهيم درسي ،عمق بخشيدن به اهداف برنامهي درس رياضي ،مشارکت گروهي و ابزار رشد شخصيت
و خالقيت دانشآموزان باال ميبرد .تمرينهاي کتاب در قالب بازي ،سرگرمي و فعاليتهاي جذاب،
و با تأکيد بر مطالب درسي و شرح تمرينهايي که در کتاب درس بهصورت محدود بهآنها پرداخته
شده است ،تنظيم شدهاند.
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 . 257داودي ،خسرو /پندي ،زهره /صفينيا ،شادي /محمدطالبي ،سميه  .بسته مديريت كالسي:
كاربرگ رياضي ششم دبستان (جلد  .)2تهران :مرآت دانش 36 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :رياضي ،تمرين ،سؤال و جواب
چكيده :دومين بخش از کتاب کار حاضر شامل  12کاربرگ براي  12هفتهي آموزشي است.
موضوعات درس در اين کتاب عبارتاند از :جدول تناسب؛ تسهيم به نسبت؛ مفهوم احتمال؛ مقايسه
و اندازهگيري؛ محورهاي مختصات؛ عددهاي صحيح؛ و ...به زعم نگارنده تمرينهاي اين کتاب در
قالب بازي ،سرگرمي با يک فعاليت جذاب ،بهطور غيرمستقيم به مسائل رياضي ميپردازند .تمرينها
بيشتر اکتشافي و گروهي هستند .مسائل طوري طراحي شدهاند که دانشآموز بتواند آنها را با مسائل
روزمرهي زندگي خود تطبيق دهد و لمس کند .همچنين بر مباحث با اهميت درس رياضي بيشتر
درنگ شده است.

 . 258مظلوم شايان ،مهدي  .بسته مديريت كالسي :كاربرگ علوم تجربي پنجم دبستان.
تهران :مرآت دانش 56 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،آزمون و تمرين ،راهنماي آموزشي ،پايهي پنجم
چكيده :کتاب کاربرگ علوم تجربي پايهي پنجم داراي  24کاربرگ براي  24هفتهي آموزشي است.
مطالب هر کاربرگ به شکل سؤال مطرح شدهاند و تمام مواد درسي علوم پنجم را در بر ميگيرد .به
زعم نگارنده اين کتاب داراي ويژگيهايي از اين قبيل است :ابزار ارزشيابي مناسبي در خدمت تدريس
است .ابزار تعميق و توسعهي اهداف برنامهي درسي از طريق تقويت نقش کتاب درسي در کالس است.
فرصت وارسي فرايند يادگيري را براي معلم ،دانشآموز و ...فراهم ميآورد .بهدليل داشتن فعاليتهاي
گروهي ،بيشترين کمک را به پرورش اهداف نگرشي ،مهارتي و دانشي در ذهن دانشآموزان ميکند.
ابزار رشد شخصيت و خالقيت تمامي دانشآموزان را در کالس درس فراهم ميآورد.
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 . 259مظلوم شايان ،مهدي  .بست ه مديريت كالسي :كاربرگ علوم تجربي چهارم دبستان.
تهران :مرآت دانش 56 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،آزمون و تمرين ،پرسش و پاسخ ،کاربرگ علوم
چكيده :کتاب حاضر براي درس علوم دانشآموزان سال چهارم نگارش يافته و حاوي  24کاربرگ
براي  24هفتهي آموزشي است .سؤالهاي کتاب در راستاي مطالب آن طوري تدوين شدهاند که
دانشآموزان بتوانند باتوجه به مطالب درسي ،آنها را خودشان تجزيه و تحليل کنند و به نتايج موردنظر
برسند .سؤالها با مثالهاي ملموس براي دانشآموز همراه هستند و شخصيتپردازي در کتاب به
دانشآموز کمک ميکند ،خودش را بهجاي او بگذارد و مطالب را بهتر درک کند.

 . 260رستگار ،طاهره  .بسته مديريت كالسي :كاربرگ علوم تجربي دوم دبستان (جلد .)2
تهران :مرآت دانش 28 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،آزمون و تمرين ،راهنماي آموزشي ،پايهي دوم دبستان
چكيده :کاربرگ يک رسان هيآموزشي است که از طريق خلق موقعيتهاي فعال يادگيري در کالس
درس ،محتواي آموزشي را با هدف ساخت دانش در خدمت معلم و دانشآموز قرار ميدهد و پيوسته
بازخورد مؤثري از فرايند ياددهي  -يادگيري را به اطالع عناصر درگير در جريان آموزش ميرساند .اين
کتاب که براي درس علوم دوم دبستان تهيه شده ،شامل  11کاربرگ براي  11هفتهي آموزشي است.
تمرينهاي آن در قالبهاي بازي ،سرگرمي ،انجام آزمايش ،کامل کردن جدول ،سؤالهاي تشريحي،
گفتوگو ،نقاشي و ...تنظيم شدهاند .فعاليتهاي کتاب بيشتر گروهي هستند و بر قسمتهاي مهم
کتاب درسي تأکيد دارند.
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 . 261رستگار ،طاهره  .بست ه مديريت كالسي :كاربرگ علوم تجربي دوم دبستان (جلد.)1
تهران :مرآت دانش 32 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :علوم ،آزمون ،تمرين
چكيده :کتاب «کاربرگ علوم تجربي دوم دبستان» در تکميل درس علوم دانشآموزان دوم در 12
کاربرگ براي  12هفته فراهم آمده و شامل سؤالها و تمرينهايي متنوع متناسب با علوم دوم است .به
زعم نگارنده ،فعاليتهاي اين کتاب شامل ويژگيهايي از اين قبيل است :رويکرد مسئله محور؛ پژوهش
محور؛ ايجاد ارتباط بين تئوري و عمل؛ يادگيري مشارکتي؛ پژوهش علم در عمل .انجام تمرينهاي
کتاب به دانشآموزان کمک ميکند توانايي تفکر منطقي  -قياس و قدرت استدالل خود را تقويت
کنند و با توجه به ويژگيهاي فردي  -رواني خود ،به گونهاي مؤثر در فرايند يادگيري مشارکت کنند.

 . 262رستگار ،طاهره  .بست ه مديريت كالسي :كاربرگ علوم تجربي ششم دبستان (جلد.)1
تهران :مرآت دانش 32 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش علوم ،آزمون و تمرين ،راهنماي آموزشي
چكيده :جلد اول از کتاب «کاربرگ علوم تجربي ششم دبستان» شامل  12کاربرگ براي  12هفتهي
آموزشي است .در هر کاربرگ سؤالهايي با اين ويژگيها طراحي شدهاند :رويکرد مسئلهمحور ،رويکرد
پژوهشمحور ،ارتباط بين تئوري و عمل ،يادگيري مشارکتي ،و پژوهش علم در عمل .دانشآموزان
با انجام اين فعاليتها آزمايشها و پژوهشهاي علوم را از نزديک لمس ميکنند و مطالب کتاب را
بهترميفهمند.
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 . 263رستگار ،طاهره /حسيني ،عزتالسادات /فرنوش ،بتول  .بسته مديريت كالسي :كاربرگ
علوم تجربي ششم دبستان (جلد .)2تهران :مرآت دانش 28 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش علوم ،آزمون و تمرين ،چرخه انرژي
چكيده :کتاب حاضر حاوي تمرينهايي در راستاي مطالب علوم پايهي ششم دبستان است .به زعم
نگارنده ،اين کتاب به دانشآموزان کمک ميکند در ساخت مفاهيم جديد درس شرکت کنند ،و در
مطالب عميق شوند .به فعاليتهاي گروهي بپردازند و خالقيتشان افزايش يابد .همچنين ،اين کتاب بر
جذابيت محيط کالس ميافزايد .مطالب کتاب براي  11هفته تدوين شدهاند و به موضوعهايي نظير
ساختن وسايل ساده ،سفر انرژي ،چرخهي انرژي ،خيلي کوچک ،خيلي بزرگ ،شگفتيهاي برگ،
جنگل ،سالمتي و وسايل ارتباط شخصي اختصاص دارند.

 . 264محمدي ،مرجان  .بسته مديريت كالسي :كاربرگ فارسي پنجم دبستان .تهران :مرآت
دانش 52 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،آموزش فارسي ،تمرين
چكيده« :كاربرگ» يك رسانهي آموزشي است كه از طريق خلق موقعيتهاي فعال يادگيري در
كالس درس ،محتواي آموزشي را با هدف ساخت دانش در خدمت معلم و دانشآموز در ميآورد
و پيوسته بازخورد مؤثري از فرايند ياددهي -يادگيري را به اطالع عناصر درگير در جريان آموزش
ميرساند .در اين كتاب كه براي درس فارسي پنجم دبستان نوشته شده ،در قالب كاربرگ تمرينهايي
براي  22هفتهي آموزشي دانشآموزان تدوين شده است .به زعم نگارنده ،در كاربرگ سعي شده است
كه با طي كردن مراحل ياددهي -يادگيري بهصورت قدمبهقدم و با ايجاد كالسي جذاب و مفرح ،فرايند
ياددهي -يادگيري محقق شود .تمرينهاي كتاب بهصورت غيرمستقيم در راستاي مطالب كتاب درسي
و در قالب بازي ،سرگرمي يا يك فعاليت جذاب به دانشآموز كمك ميكنند در مورد موضوع درس
جديد و مباحث با اهميت درس بيشتر درنگ كند.
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 . 265بغالني ،مازيار  .قصههاي شاهنامه :كاوه آهنگر .تهران :برف 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :داستانهاي شاهنامه ،بازنويسي داستان ،زبانآموزي ،ادبيات فارسي ،ضحاک،
جمشيد ،کاوه آهنگر
چكيده :نخستين جلد از مجموعهي «قصههاي شاهنامه» حاوي متن بازنويسي شدهي داستان
«ضحاک ماردوش» از شاهنامه براي کودکان است .ضحاک بعد از کشتن جمشيد به تخت مينشيند و
با ظلم و ستم بر مردم حکومت ميکند .تا اينکه فردي به نام کاوهي آهنگر که پسرانش توسط سربازان
ضحاک اسير شده بود ،به دادخواهي به حضور ضحاک ميرسد .اما ضحاک او را نميپذيرد .بدينگونه
کاوهي آهنگر به کمک مردم ستمديده و نيز جواناني که از شر ضحاک رها شده بودند ،لشکري تشکيل
ميدهد و ضحاک را شکست ميدهد.

 . 266كياني ،حبيب .كتاب آموزش و كار بخوانيم پايهي چهارم .قم :بخشايش 160 ،ص1390 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :معلم /والدين  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم
كلمات كليدي :آموزش ادبيات فارسي ،راهنماي آموزشي ،کتاب بخوانيم ،پاي هيچهارم
چكيده :اين کتاب آموزش و کار براي درس «بخوانيم و بنويسيم» دانشآموزان سال چهارم و بهمنظور
آمادهسازي آنان براي شرکت در آزمونهاي تيزهوشان و مدارس نمونهي دولتي تهيه شده است .بخش
اول کتاب حاوي مطالب مقدماتي دربارهي ساختمان واژه ،رابطهي واژهها با يکديگر ،انواع واژه ،شمارش
تعداد جملهها و نشانهگذاري است .بخش دوم به بررسي نکتهها و واژههاي درسهاي کتاب «بخوانيم»
چهارم ميپردازد .بعد از هر چند درس يک آزمون گنجانده شده است .بخش سوم به انواع آزمونهاي
جامع و بخش چهارم به پاسخنامهي آزمونها اختصاص دارد.
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 . 267كياني ،حبيب .كتاب آموزش و كاربخوانيم پايهي پنجم  .قم :بخشايش 192 ،ص1390 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :معلم /والدين  /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :آزمون و تمرين ،پرسش و پاسخ ،آموزش زبان فارسي ،دستور زبان
چكيده :اين کتاب کار براي درس فارس دانشآموزان پنجم در  22درس فراهم آمده و با آزمونهاي
چهار جوابي جامع ،تيزهوشان و مدارس نمونهي دولتي به همراه پاسخنامه به پايان ميرسد .در کتاب
ابتدا مباحثي در مورد قواعد زبان فارسي در پنج درس به زباني ساده ارائه شده است تا زمينههاي الزم
براي درک بهتر نکتههاي کتاب «بخوانيم» پايهي پنجم فراهم شود .در کتاب ،ضمن بررسي واژه
آموزي و نکتههاي هر درس ،کوشش شده است تا قواعد زبان فارسي ،در حوزهي ساختمان واژه و
دستور زبان ،با بياني ساده و درخور فهم دانشآموزان کالس پنجم مطرح و توضيح داده شود.

 . 268بخشعليزاده ،شهرناز .كتاب راهنماي كار رياضي سال ششم .تهران :شورا 192 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،کتاب کار ،پرسش و پاسخ ،آزمون و تمرين
چكيده :اين کتاب کار براي درس رياضي دانشآموزان ششم در هشت فصل نوشته شده است.
عنوانهاي کتاب عبارتاند از :فعاليتها ،تمرين ،مسئله ،بازي و سرگرمي و ارزشيابي .در بخش
فعاليتها ،دانشآموزان مفاهيم رياضي را با نگاهي متفاوت بررسي ميکنند .انجام تمرينها به تثبيت
آموختههاي آنها کمک ميکند .حل مسئله فرصت تفکر را به دانشآموزان ميدهد .بازي و سرگرمي
کمک ميکند ،مخاطبان از رياضي لذت ببرند و ارزشيابي براي توصيف ضعفها و قوتها مخاطبان
است.
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 . 269احمدي ،احمد .كتاب راهنماي كار علوم سال ششم .تهران :شورا 92 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،پرسش و پاسخ ،تمرين ،پايهي ششم
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس علوم پايهي ششم فراهم آمده و داراي پرسشها ،فعاليتها و
مسئلههايي است که دانشآموزان را به علم و فناوري عالقهمند ميکنند و با کاربردهاي متنوع علوم
در زندگي شخصي و اجتماعي آشنا ميسازند .همچنين مسائل کتاب به دانشآموزان کمک ميکنند،
مهارتهاي مهم در آموزش علوم مانند اندازهگيري ،تفسير اطالعات ،فرضيهسازي و ...را فراگيرند ،با
روشهاي علمي و برخورد درست با يک مسئله آشنا شوند ،و از ابتکارات و خالقيتهاي خود در حل
مسائل بهره بگيرند.

 . 270صفارپور ،عبدالرحمان .كتاب راهنماي كار فارسي سال ششم دبستان .تهران :شورا،
 88ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آزمون و تمرين ،پرسش وپاسخ ،آموزش فارسي ،امال و نگارش ،ارزشيابي پايان فصل
چكيده« :کتاب کار فارسي ششم»  17درس و هفت فصل دارد .فصلبندي کتاب براساس فصلهاي
کتاب درسي تدوين شده و شامل آموزش انواع مطالب از قبيل درک مفهوم متن ،فهم واژگان،
صحيحخواني ،امال و نگارش و ...است .مطالب پايه و مورد نياز دانشاموزان در قالب «دانستنيها»
در ابتداي هر درس آورده شده و به فراخور نياز بسط و گسترش يافته است .به تعداد فصلهاي کتاب
درسي ،ارزشيابي پايان فصل در زمينههاي متفاوت ارائه شده است.
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 . 271وفايي ،داود .كتاب رنگآميزي كتي .تهران :قدياني 32 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :رنگآميزي و سرگرمي ،تمرينهاي هوش ،آموزش كودكان
چكيده :كتاب حاضر حاوي تمرينهايي براي باال بردن هوش كودكان و نيز سرگرمي آنهاست كه
بايد بهكمك بزرگترها انجام بدهند .رنگآميزي ،كامل كردن نوشتهها ،يافتن تفاوتها ،وصلكردن
شمارهها به هم بهمنظور كامل شدن تصوير ،تشخيص نظم و ترتيب رنگها و شكلها ،يافتن كلمات
در جدول ،وصل كردن وسايل مرتبط به هم ،يافتن شباهتها در تصويرها ،مرتب كردن حروف ،يافتن
شكلهاي همرنگ و جدا كردن آنها از يكديگر ،و ...از جمله تمرينهاي اين كتاب هستند.

 . 272رئيسيامجد ،عليرضا /بخشيان ،فاطمه /رضايي جواهريان ،نفيسه .كتاب رياضي سبز
چهارم دبستان .تهران :راهانديشه 184 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،آزمون و تمرين ،پرسش و پاسخ پايهي چهارم
چكيده :کتاب حاضر براي درس رياضي چهارم دبستان نوشته شده در آغاز هر مبحث ،تحت عنوان
«ميدانيم که» موضوع درس به همراه مثالهايي توضيح داده شده و سپس سؤاالتي درج شدهاند.
سؤاالت در قالبهاي تشريحي ،حل جدول ،پر کردن جاهاي خالي و ...تنظيم شدهاند .در کتاب
آزمونهايي نيز تحت عنوانهاي سنجش مهر ،آبان و آذر ،دو سنجش تکميلي ،سنجش مجهز ،اسفند
و فروردين ،سه سنجش ارديبهشت ،و دو سنجش تکميلي ارائه شدهاند.
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 . 273چوپاني ،فرشته .كتاب كار انشاء :آموزش انشاء براي دوره ابتدايي .تهران :اخوان،
 48ص1390 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم تا پنجم
كلمات كليدي :آموزش نويسندگي ،انشانويسي ،زبانآموزي
چكيده :اين کتاب بهمنظور آموزش انشانويسي به دانشآموزان دبستاني نوشته شده و در آن نويسنده
کوشيده است بعد از درج نکاتي دربارهي انشانويسي و روشهاي تقويتکنندهي آن ،تمرينهايي را
براي رسيدن به هدف نهايي يا همان انشانويسي ارائه دهد .کتاب قبل از انشانويسي ،خالصهنويسي،
نامهنويسي ،خاطرهنويسي ،انشاي توصيفي و زندگينامهنويسي را آموزش ميدهد و در پايان به انشاي
تخيلي ميپردازد.

 . 274مفيدينسب ،سعيده .كتاب كار اينترنت .يزد :دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد 36 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :كار و فنآوري
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :آزمون و تمرين ،شبکه و اينترنت ،راهنماي آموزشي ،پست الکترونيکي ،ساخت
كانکشن
چكيده« :کتاب کار اينترنت» ميکوشد کودکان را با مفهوم شبکه و اينترنت ،مزاياي استفاده از
اينترنت ،آشنايي با  ،URLآشنايي با مفهوم جستوجو در گوگل ،فارسي کردن گوگل ،مفهوم پست
الکترونيک ،خواندن نامه و فرستادن نامه و ساخت يک کانکشن آشنا سازد .مخاطبان با جواب دادن به
سؤالهاي کتاب و انجام تمرينات عملي مطالب مذکور را ميآموزند.
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 . 275لطفيپور ،معصومه .كتاب كار تعليمات اجتماعي پايهي پنجم  .مشهد :اميد مهر168 ،
ص1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :تعليمات اجتماعي ،پرسش و پاسخ ،آموزش جغرافي و تاريخ
چكيده :کتاب حاضر در سه بخش جغرافي ،تاريخ و مدني نوشته شده است .کتاب حاوي جمعبندي
نکتههاي مهم درس ،نقشههاي مفهومي ،نقشههاي گنگ مربوط به مفاهيم جغرافي ،دانستنيها و
خواندنيهاي مکمل ،جدول ،لطيفه و معما ،پرسشهاي متنوع مفهومي ،تستي و تشريحي با تأکيد بر
ارزشيابي همهجانبه (کيفي -توصيفي) ،آزمونهاي دورهاي و چهارگزينهاي ورود به مدارس نمونهي
دولتي است.

 . 276رخشاني ،فاطمه .كتاب كار تعليمات اجتماعي پايهي چهارم .مشهد :اميد مهر156 ،
ص1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :تعليمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم
كلمات كليدي :تعليمات اجتماعي ،پرسش و پاسخ ،آموزش جغرافي و تاريخ
چكيده :کتاب کار حاضر در سه بخش جغرافي ،تاريخ و مدني نوشته شده است .کتاب حاوي جمعبندي
نکتههاي مهم درس ،نقشههاي مفهومي ،نقشههاي گنگ مربوط به مفاهيم جغرافي ،دانستنيها و
خواندنيهاي مکمل ،جدول ،لطيفه و معما ،پرسشهاي متنوع مفهومي تستي و تشريحي با تأکيد بر
ارزشيابي کيفي -توصيفي با آزمونهاي دورهاي و چهارگزينهاي براي ورود به مدرسههاي نمونهي
دولتي است.
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 . 277مهديار ،هادي .كتاب كار رياضي اول .مشهد :ضريح آفتاب 136 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آزمون تمرين ،آموزش رياضي ،پرسش و پاسخ ،تثبيت يادگيري
چكيده :کتاب حاضر براي درس رياضي دانشآموزان سال اول نوشته شده و داراي تمرينهايي در
قالبهاي کامل کردني ،رنگ زدني ،وصل کردني ،تمرينهاي شفاهي ،ادامه دادن الگوهاي خواسته
شده در جدول ،حل کردن مارپيچها ،عالمت زدن تصويرها و ...است .کتاب داراي دو بخش است:
بخش اول سؤالهايي که باعث تثبيت و تقويت آموختهها و رفع خستگي دانشآموزان ميشوند ،و
بخش دوم سؤالهايي که هدفشان ارزشيابي آموختههاست.

 . 278هاشمآبادي ،عليرضا .كتاب كار رياضي اول دبستان .گرگان :ريحاني گرگان 131 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،پرسش و پاسخ ،تکليف شب ،پايهي اول دبستان
چكيده :کتاب کار حاضر حاوي تمرينهايي بهمنظور باال بردن توانايي کودکان در زمينهي رياضي
است .سؤالها بهصورت رنگ کردني ،وصل کردني ،کامل کردني ،عالمت زدني ،شمردني ،نوشتني
و  ....تنظيم شدهاند .در آغاز کتاب مطالب کوتاهي دربارهي تأثير تکليف شب بر پيشرفت تحصيلي
دانشآموزان و چگونگي همراهي و نظارت والدين بر فعاليتهاي درسي خارج از دبستان دانش آموزان
آمده است.

 156فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 279كريمي ،اعظم .كتاب كار رياضي اول دبستان .اراک :علي اكبر صفري 183 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،پرسش و پاسخ ،آزمون و تمرين ،پايهي اول دبستان ،ارزشيابي
توصيفي
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس رياضي اول در  25بخش نوشته شده و حاوي تمرينهايي در
قالبهاي رنگکردني ،وصلکردني ،کامل کردني ،گذاشتن داخل خط بسته ،نشان دادني ،کشيدني،
دستهبندي و ...است .صفحات کتاب تمامرنگي هستند و کتاب داراي تمرينهاي ارزشيابي و جدولهاي
ارزشيابي توصيفي براي خانواده و معلم است.

 . 280عنابستاني ،حوريه .كتاب كار رياضي بر اساس كتاب جديدالتاليف رياضي پايه
اول .مشهد :صيانت 176 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،آزمون و تمرين ،شکلهاي هندسي ،پايهي اول
چكيده :تمرينهاي اين کتاب کار در راستاي مطالب کتاب درسي رياضي سال اول در  25فصل
تنظيم شدهاند و شامل تمرينهايي در قالبهاي شفاهي ،رنگ کردني ،عالمت زدني ،توضيح دادني،
وصل کردني ،خميربازي ،کامل کردني ،ادامه دادني ،خواند با صداي بلند ،حل جدول و ...هستند .در آغاز
هر فصل تصويري آمده و در پايين آن از کودک خواسته شده است که داستان آن را تعريف کند .بعد از
والدين خواسته شده است ،اهدافي را که زيرصفحه درجه شدهاند ،براي کودکان مطرح سازند؛ اهدافي
مثل آشنايي با جهات ،توجه به شکلهاي هندسي ،درست صحبت کردن و بيان افکار ،اهميت خانه و
خانواده ،توجه به نکات ايمني ،دوستيابي ،و...

دورهي آموزش ابتدايي 157 15
 . 281كاشي ،آمنه .كتاب كار رياضي چهارم .تهران :نگاه امروز 96 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشجويان مراكز تربيت معلم  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،حل مسئله ،راهنماي آموزش ،پايهي چهارم
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس رياضي چهارم نوشته شده و مؤلف آن کوشيده است از سؤالهاي
متنوع استفاده کند ،تا عالوه بر ايجاد شوق و عالقه در دانشآموزان ،تا حدودي با مفاهيم جديد هر درس
و کاربردهاي آن آشنا شوند .زير عنوان «کلبهي آموزش» ،مطالب و مفاهيم جديد درس بيان شدهاند.
سپس انواع سؤال چهار جوابي ،جاخالي ،صحيح و غلط ،کوتاه پاسخ ،مهارتي ،کاربردي و حل مسئله به
همراه شکل و بهمنظور تثبيت ،يادگيري و تکرار و تمرين بيشتر ارائه شدهاند .کتاب حاوي پنج آزمون به
همراه آزمون تستي و آزمون جامع نوبتهاي اول و دوم است.

 . 282رئيسيامجد ،عليرضا /شمس ،اعظم .كتاب كار رياضي خالق دوم دبستان .تهران:
سرمشق 152 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش رياضيات ،آزمون و تمرين ،راهنماي آموزشي ،پايهي دوم دبستان
چكيده :کتاب حاضر براي دانشآموزان دوم دبستان تهيه و تدوين شده است .فعاليتها و تمرينهاي
آن در قالب بخوان و بياموز ،بساز و بياموز ،بازي کن و بياموز ،فعاليت کن و بياموز ،بيشتر بياموز ،فکر
کن و پاسخ بده ،کاربرد رياضي در زندگي روزمره ،بگرد و پيدا کن و ارزشيابي مستمر با رويکرد کيفي
و توصيفي است.

 158فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 283صادقي ،زهرا /اقوامي ،اشرافالسادات .كتاب كار رياضي دوم .تهران :نگاه امروز112 ،
ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،راهنمايآموزشي ،آزمون و تمرين ،پايهي دوم
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس رياضي سال دوم در هشت فصل نوشته است .در آغاز هر فصل،
مبحث مورد نظر آن فصل ،تحت عنوان «زنگ آموزش» به همراه مثالهايي توضيح داده شده است.
در ادامه ،تمرينهايي در قالبهاي درست و نادرست ،تستي ،کوتاه پاسخ ،وصل کردني ،کامل کردني،
رنگآميزي ،حل مسئله و ...ارائه شده است .در پايان هر چهار فصل دوم آزمونهاي نوبت اول و دوم
درج شدهاند .صفحات کتاب تمامرنگياند که اين موضوع به جذابيت کتاب افزوده است.

 . 284ترزقي ،سيدجواد .كتاب كار رياضي ششم .مشهد :اميد مهر 290 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :معلم /والدين  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،پرسش و پاسخ ،آزمون و تمرين ،پايهي ششم
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس رياضي دانشآموزان ششم در هشت فصل نوشته شده است.
در هر درس بعد از تعيين اهداف مبحث مورد نظر تدريس شده و در ادامه تمرينهايي براي کار در
خانه آمده است .در آخر هر فصل نيز مطالب تدريس شده زير عنوان «سختکوشانه» مرور و يادآوري
ميشود .در پايان فصل اول آزمون نوبت اول به صورت چهارگزينهاي و تشريحي گنجانده شده است.
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 . 285سلماني ،سكينه /احمدي ،مليحه .كتاب كار سبز دوم دبستان .تهران :راهانديشه104 ،
ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش رياضيات ،راهنماي آموزش ،آزمون و تمرين ،کتاب کار سبز
چكيده :کتاب حاضر حاوي توضيح مفاهيم درس رياضي دوم دبستان در هشت فصل با عنوانهاي
رقم ،جمع و تفريق ،شکلهاي هندسي ،عددهاي  3رقمي ،اندازهگيري ،کسر و احتمال ،و آمار و
نمودار است .نگارنده بعد از توضيح هر مفهوم تمرينهايي در قالبهاي شمردني ،کامل کردني ،وصل
کردني ،تصويرخواني ،ادامه دادني ،حل مسئله ،دستهبندي ،عالمتزدني ،رسم شکل ،الگويابي ،حل
معما ،رنگکردني و  ...ارائه کرده است.

 . 286هاشمآبادي ،عليرضا .كتاب كار فارسي پايهي اول دبستان :مورد استفاده براي
آموزگاران ،والدين و دانشآموزان .گرگان :مختومقلي فراغي 127 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :معلم /والدين  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش خواندن ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين ،پايهي اول دبستان
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس فارسي دانشآموزان اول در  22درس به همراه تمرينات دورهاي
نوشته شده است .تمرينهاي کتاب در قالبهاي وصل کردني ،رنگکردني ،شفاهي ،نوشتن ادامهي
تمرينها ،کامل کردني ،عالمت زدني ،نقاشي ،گفتن جمله ،تصويرخواني ،مرتب کردني و ...تنظيم
شدهاند.

 160فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 287فتحآبادي ،جواد .كتاب كار فارسي چهارم دبستان .مشهد :اميد مهر 144 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :معلم /والدين  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،راهنماي آموزشي ،پرسش و پاسخ
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس فارسي چهارم دبستان تهيه شده و داراي اين موارد است:
زبانآموزي و واژهآموزي براي توسعهي واژگان دانشآموز و کاربرد قواعد دستوري در ارتباطهاي زباني؛
تمرينهايي براي بهبود و تقويت خواندن و درک مطلب؛ فعاليتهاي متنوع نگارشي و انشايي با هدف
پرورش تفکر و خالقيت؛ فعاليتهايي براي کشف و تقويت استعدادهاي نويسندگي؛ فعاليتهاي متنوع
اماليي بهمنظور تسلط بر درستنويسي واژهها و جملهها و کشف و رفع اشکاالت اماليي؛ حل جدول و
چيستان و لطيفه و سرگرميآموزشي بهمنظور ايجاد رغبت بيشتر به يادگيري و کسب لذت؛ جدولهاي
ارزشيابي خواندن و نوشتن بهمنظور شناخت بيشتر نقاط قوت و ضعف دانشآموزان و برنامهريزي براي
رفع اشکاالت و توانمندسازي آنان؛ آزمونهاي درک مطلب و چهارگزينهاي براي آشنايي با آزمونهاي
ورودي مدراس نمونه و مراکز استعدادهاي درخشان ،المپيادها و مسابقات علمي.

 . 288مفيدينسب ،سعيده .كتاب كار مباني رايانه  .1يزد :دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد60 ،
ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :كار و فنآوري
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش کار با رايانه ،راهنماي آموزش ،آموزش کودکان ،آموزش و سرگرمي
چكيده :اين کتاب بهمنظور آموزش مباني رايانه به کودکان فراهم آمده ،نويسندهي آن سعي کرده
است از روشهايي چون وصل کردن ،رنگ کردن ،سؤال و جواب ساده و منابع ديداري و شنيداري و
روش کارگاهي استفاده کند .آشنايي کودک با رايانه و قسمتهاي متفاوت آن ،همچون صفحهنمايش،
جعبهي محافظ ،ماوس ،ماوسپد ،بلندگو و . .و نيز آشنايي او با ميز کار و اجزاي آن همچون آيکن ،نوار
وظيفه و . .هدف اصلي کتاب است.
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 . 289مفيدينسب ،سعيده .كتاب كار نرمافزار ارائه مطلب .يزد :دانشگاه آزاد اسالمي واحد
يزد 60 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :كار و فنآوري
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،پاورپوينت ،آموزش رايانه ،نمايش اساليد
چكيده :کتاب کار حاضر شامل تمرينهايي به زبان ساده است تا کودکان با انجام آنها بتوانند با
نرمافزار پاورپوينت ،معرفي اساليد ،ايجاد و حذف اساليد ،رسم اشکال آماده ،نمايش اساليد و خروج از
آن ،جابهجا کردن اساليد و کپي کردن آن ،ذخيرهي فايل در حالت طراحي و در حالت نمايش ،جلوهي
گرافيکي ،جلوهي تأکيدي و حرکتي و گذار اساليد آشنا شوند .کتاب شامل تمرينات دورهاي به همراه
پاسخنامه است.

 . 290محسني ،مليحه .كتاب كار نرمافزار پارس لوگو پيشرفته .تهران :ديبا گران تهران،
 72ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :كار و فنآوري
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :کنترلکنندههاي برنامهپذير ،نرمافزار ،پارسلوگو ،برنامهي رايانه ،آموزش کار با رايانه
چكيده« :لوگو» در زبان يوناني به معناي «کلمه» است .زبان برنامهسازي لوگو براي اولين بار توسط
سيمور پاپرت ،استاد دانشگاه « ،»MITبراساس نظريات ژان پياژه طراحي و توليد شد .لوگو فقط يک
زبان برنامهسازي نيست ،بلکه فراگيرنده به کمک آن حل مسئله را ياد ميگيرد و در ارائهي مفاهيم،
نوآوري ميکند .نرمافزار «پارسلوگو» براساس فلسفهي لوگو بر دو حالت کشف جهان الکپشت و
آموزش به الکپشت بنا شده است .کتاب حاضر در  8درس و  30تمرين ارائه شده و دانشآموزان در
آن با نرمافزار لوگوي پيشرفته آشنا ميشوند.
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 . 291احمدي ،حسن  .بسته مديريت كالسي :كتاب كار و تمرين اول دبستان (جلد .)2تهران:
مرآت دانش 96 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي:
چكيده :جلد دوم کتاب کار و تمرين حاضر شامل تمرينهايي در راستاي درس فارسي ،علوم و رياضي
اول دبستان است .جلد اول کتاب براي کار در کالس و جلد حاضر براي تمرين در خانه است .بهزعم
نگارنده ،فعاليتهاي اين کتاب باتوجه به تفاوتهاي فردي و هوشهاي متفاوت کودکان طراحي شده
است .در طراحي اين فعاليتها ،بر تجربه ،بازي ،خالقيت ،کارگروهي ،مسئوليتپذيري ،مهارتهاي
اجتماعي و ...تأکيد شده است .تمرينهاي کتاب براي  13هفتهي آموزشي آماده شدهاند.

 . 292نجيمي ،زهره .كتاب كار و تمرين رياضي پنجم شامل :كليه آموزش ،سؤاالت
طبقهبندي شده به صورت هفتگي ....تهران :گلواژه 204 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،آزمون و تمرين ،پرسش و پاسخ ،انواع ارزشيابي
چكيده :اين کتاب کار و تمرين براي درس رياضي دانشآموزان پنجم فراهم آمده و حاوي اين
بخشهاست« :کلبهي آموزش» ،سؤاالت طبقهبندي شده به صورت هفتگي ،ارزشيابي مستمر در
پايان هر ماه ،تست رياضي در پايان هر ماه ،دو دوره آزمون نوبت اول ،آزمونهاي دورهاي و چهار
دوره تکليف عيد.
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 . 293يقيني ،هادي  .بسته مديريت كالسي :كتاب كار و تمرين رياضي پنجم دبستان.
تهران :مرآت دانش 144 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،آزمون و تمرين ،پايهي پنجم دبستان
چكيده :کتاب «کار و تمرين رياضي پنجم دبستان» براي  24هفتهي آموزشي نوشته شده است .به
زعم نگارنده ،تمرينهاي اين کتاب آموختههاي دانشآموزان را متناسب با اهداف کتاب و برنامهي
درسي تعميق و توسعه ميدهد .بهعالوه ،با استفاده از مثالهاي کاربردي متنوع ،ميان مفاهيم کتاب
درسي و زندگي روزمرهي دانشآموز ،ارتباطي مؤثر و انداموار ايجاد ميکند .تمرينهاي کتاب به تحکيم
يادگيري و تقويت آموختهها در ذهن دانشآموز کمک ميکند .گفتني است تمرينها از ساده به دشوار
طراحي شدهاند و مطالب بهصورت مرحله به مرحله ارائه ميشوند.

 . 294بامداد ،بابك  .بسته مديريت كالسي :كتاب كار و تمرين رياضي چهارم دبستان.
تهران :مرآت دانش 208 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،سؤال و جواب ،راهنماي آموزشي ،عددنويسي ،محاسبهي ذهني
چكيده :كتاب كار حاضر براي درس رياضي چهارم دبستان نوشته شده و شامل تمرينهايي براي
 25هفتهي آموزشي است .مباحث كتاب دربارهي عددنويسي ،ارزشي مكاني ،خط پارهخط ،محاسبهي
ذهني ،نيمساز ،مفهوم ضرب ،نمودار ستوني ،تقارن ،تقسيم اعداد ،محيطهاي چندضلعي ،ساده كردن،
مساحت و ...است .قالب سؤاالت بهصورتهاي پركردن جاهاي خالي ،چندگزينهاي ،كامل كردن جدول،
حل مسئله و ...است .عالوه بر تمرينها ،شش نوبت آزمون تستي نيز در كتاب گنجانده شده است.
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 . 295برازش ،مهيندخت .كتاب كار و تمرين رياضي دوم .تهران :گلواژه 156 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،آزمون وتمرين ،پرسش و پاسخ ،پايهي دوم
چكيده :کتاب کار و ترين حاضر براي درس رياضي دانشآموزان دوم در هشت فصل فراهم آمده
است .در آغاز هر فصل مفاهيم مربوط به هر فصل ذکر شده و فعاليتهاي پيشنهادي براي معلمان و
والدين در «کلبههاي آموزش» درج شده است و در ادامه تمرينها ارائه شدهاند .بعد از تمرينها ،سؤاالت
ارزشيابي و در ادامه فرم ارزشيابي معلم و خودارزيابي دانشآموز آورده شده است.

 . 296داودي ،خسرو .كتاب كار و تمرين رياضي دوم دبستان .تهران :مبتكران 108 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،راهنماي آموزشي ،پرسش و پاسخ ،حل مسئله ،تثبيت يادگيري
چكيده :اين کتاب کار براي درس رياضي دوم دبستان در  8فصل نوشته شده و هر فصل شامل سه
قسمت فعاليت ،تمرين و حل مسئله است .قسمت فعاليتها حاوي تمرينهايي است که ترجيح دارد در
کالس درس انجام شوند .قسمت تمرينها نيز حاوي تمرينهايي براي تثبيت يادگيري در منزل است.
در قسمت حل مسئله نيز مسئلههاي متناسب با موضوعات و مفاهيم آن فصل کتاب و همچنين راهبرد
مورد نظر آن فصل ،ارائه و حل شدهاند .به زعم نگارنده ،قسمت حل مسئله مهمترين بخش آموزش
رياضيات است و توانايي و استعداد دانشآموزان در درس رياضي در اين قسمت مشخص ميشود.
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 . 297داودي ،خسرو /پندي ،زهره و [ ...دیگران]  .بسته مديريت كالسي :كتاب كار و تمرين
رياضي دوم دبستان (جلد .)1تهران :مرآت دانش 112 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :پرسش و پاسخ ،تمرين و آزمون ،آموزش رياضي ،نقاشي ،پايهي دوم
چكيده :اين کتاب کار و تمرين براي درس رياضي دانشآموزان دوم تدوين يافته و حاوي تمرينهايي
است که براي  12هفتهي دانشآموزان تدارک ديده شدهاند .قالب سؤاالت شامل کشيدن نقاشي ،رنگ
کردن ،وصل کردن ،حل جدول ،پر کردن جاهاي خالي و ...است.

 . 298حاجمحمودي ،فاطمه .كتاب كار و تمرين رياضي ششم .تهران :گلواژه 240 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،آزمون و تمرين ،پرسش و پاسخ ،حل مسئله
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس رياضي دانشآموزان سال ششم در  8فصل و « 16کلبهي
آموزش» فراهم آمده است .در هر کلبه ،گام به گام مفهوم اصلي درس و در ادامه حل مسئله آموزش
داده ميشود .بعد از آن تمرينهاي تشريحي و چهارجوابي آمده و در پايان هر فصل نيز آزمون مستمر
فصلي گنجانده شده است .همچنين کتاب داراي فهرست خودارزيابي و آزمون نيمسال و پايان سال
است.
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 . 299داودي ،خسرو /پندي ،زهره /صفينيا ،شادي /محمدطالبي ،سميه  .بسته مديريت كالسي:
كتاب كار و تمرين رياضي ششم دبستان (جلد .)2تهران :مرآت دانش 112 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :رياضي ،حل تمرين ،آزمون ،تناسب ،احتمال
چكيده :جلد دوم از کتاب کار و تمرين حاضر براي درس رياض ششم نوشته شده و شامل تمرينهايي
براي  12هفتهي آموزشي با موضوعات جدول تناسب ،مقداري تناسب ،تسهيم به نسبت ،درصد و
رياضيات ملي ،جمعآوري و نمايش دادهها ،نمودارها و تغيير نتايج ،مفهوم احتمال ،احتمال تجربي و
رياضي ،مقايسه و اندازهگيري سطح ،مساحت اشکال هندسي ،مقايسه و اندازهگيري حجم ،حجم اشکال
هندسي ،محورهاي مختصات ،تقاون و مختصات ،عددهاي صحيح و کاربرد در جمع و تفريق عددها
است .در هر درس قبل از ارائه تمرينها ،درس بهطور مختصر توضيح داده شده است.

 . 300بهراميان ،اكرم  .كتابهاي كار و تمرين :كتاب كار و تمرين علوم تجربي اول .تهران:
گلواژه 124 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،پرسش و پاسخ ،کتاب کار و تمرين ،پايهي اول
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس علوم پايهي اول در  14درس نوشته شده است و در هر درس
ابتدا چارچوبي از موضوعات مطرح ميشود .مؤلف براي الگودهي ،هدايت و راهنمايي غيرمستقيم
دانشآموزان از دو دانشآموز به نامهاي «مهرباران» و «علي» استفاده کرده است .دانشآموزان با انجام
فعاليتهاي کتاب ،علم خود را به عمل نزديک و در پايان خودشان را ارزيابي ميکنند.

دورهي آموزش ابتدايي 167 15
 . 301مظلو م شايان ،مهدي  .بسته مديريت كالسي :كتاب كار و تمرين علوم تجربي پنجم
دبستان .تهران :مرآت دانش 192 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :آزمون تمرين ،پرسش و پاسخ ،آموزش علوم ،کار در کالس ،آزمايش
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس علوم دانشآموزان پنجم نگارش يافته و شامل تمرينهايي در
راستاي مطالب کتاب براي  24هفتهي آموزش به همراه سه آزمون فصلي است .تمرينهاي کتاب به
دانشآموز کمک ميکنند آموختههاي خود را تثبيت کند ،سطوح شناختي خود را باالتر ببرد ،خود را
ارزيابي کند و بر تالش خود بيفزايد .قالبهاي تمرينهاي کتاب عبارتاند از :انجام آزمايش ،جمعآوري
اطالعات ،کار در کالس ،مقايسه کردن ،جملهسازي ،کار در منزل ،حل جدول ،پرسشهاي تشريحي،
پژوهش و...

 . 302مظلوم شايان ،مهدي  .بست ه مديريت كالسي :كتاب كار و تمرين علوم تجربي چهارم
دبستان .تهران :مرآت دانش 208 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم
ن و تمرين
كلمات كليدي :علوم تجربي ،آزمو 
چكيده :کتابهاي کار و تمرين ،ضمن تعميق و توسعهي آموختههاي دانشآموزان در راستاي
اهداف کتابهاي درسي ،با استفاده از مثالهاي کاربردي متنوع ،ميان مفاهيم کتاب درسي و زندگي
روزمره دانشآموز ارتباطي مؤثر و انداموار پديد ميآورند و به تحکيم يادگيري و تقويت آموختهها در
ذهن دانشآموزان کمک ميکنند .کتاب کار و تمرين حاضر براي درس علوم چهارم دبستان تدوين
شده و شامل  24مجموعه تمرين براي  24هفتهي آموزش به همراه چهارآزمون فصلي است .قالب
سؤاالت بهصورت چهارگزينهاي ،پر کردن جاهاي خالي ،چيستان ،کامل کردن جدول ،غلطيابي علمي،
پرسشهاي جامع و ...است .در ابتداي هر تمرين ،زير عنوان «يادگيري» ،مختصري دربارهي موضوع
درس توضيح داده شده است و در ادامه سؤاالت و تمرينات گنجانده شدهاند .در کنار مطالب اصلي و
تمرينها و در کنار برگهها ،مطالبي به صورت ستوني تحت عنوان «بيشتر بدانيم»« ،آشنايي با مشاهير»
و «آيا ميدانيد؟» مرتبط با درس درج شده است.
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 . 303كاتبي ،حورا  .كتابهاي كار و تمرين :كتاب كار و تمرين علوم تجربي دوم .تهران:
گلواژه 148 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آزمون و تمرين ،پرسش و پاسخ ،آموزش علوم ،کتاب کار
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس علوم دانشآموزان دوم در  14درس فراهم آمده ودر شروع هر
درس در «کلبهي آموزش» ،ابتدا شبکهي مفهومي همان درس همراه اهداف يا پيامدها در سه سطح
آورده شده است که براي آشنايي بيشتر والدين و معلمان است .در ادامه نکات آموزشي و پيشنهادهايي
براي بهتر انجام شدن کار در کالس يا خارج از آن مطرح شده است .قالبهاي سؤاالت عبارتاند
از :انجام آزمايش؛ نوشتن نتايج آزمايش؛ رنگکردني؛ کاملکردني؛ تشريحي؛ عالمتزدني در جدول؛
کامل کردن جدول و...

 . 304رستگار ،طاهره  .بست ه مديريت كالسي :كتاب كار و تمرين علوم تجربي دوم دبستان
(جلد .)1تهران :مرآت دانش 64 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،آزمون و تمرين ،پايهي دوم دبستان ،کتاب کار
چكيده :اين کتاب کار و تمرين براي درس علوم دوم فراهم آمده و در آن تالش شده است،
تمرينهايي ارائه شوند که دانشآموز بتواند بهطور ملموس با آنها ارتباط برقرار کند و در راستاي
مطالب کتاب باشد .تمرينهاي کتاب طوري طراحي شدهاند که در ارتباط با زندگي روزمره ،قابل تجربه
و آزمايش و نيز کاربردي باشند .در واقع دانشآموزان را بيشتر به مشارکت دعوت ميکند .دانشآموزان
با کشيدن نقاشي و انجام آزمايشهاي خواستهشده ،مطالب را بهتر درک ميکنند.
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 . 305رستگار ،طاهره  .بسته مديريت كالسي :كتاب كار و تمرين علوم تجربي دوم دبستان
(جلد .)2تهران :مرآت دانش 80 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش علوم ،راهنماي آموزشي ،پرسش و پاسخ ،مصرف انرژي
چكيده :جلد دوم از کتاب حاضر حاوي هفت درس در راستاي درسهاي کتاب علوم دوم دبستان
است .در اين کتاب به موضوع سوخت ،تمام شدن سوخت ،انرژي خورشيدي ،صرفهجويي در مصرف
انرژي ،سرگذشت دانه ،زندگي پرندگان ،مراحل رشد انسان و طبقهبندي مواد پرداخته شده است.
تمرينهاي کتاب بهصورت توضيح تصويرها ،دستهبندي تصويرهاي مرتبط به هم ،گفتوگو دربارهي
مبحث درس ،پر کردن جدول ،پاسخ به سؤاالت بله و خير ،ارائهي ايده و نوشتن آنها ،رسم کردن و
ساختن ،نوشتن گزارش کار و ...است.

 . 306كاتبي ،حورا .كتاب كار و تمرين علوم تجربي ششم شامل سواالت طبقهبندي
شده  ....تهران :گلواژه 164 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :راهنماي آموزش ،آزمون و تمرين ،آموزش علوم تجربي ،اطالعات عمومي
چكيده :کتاب حاضر شامل  14درس با عنوانهاي کارخانهي کاغذسازي ،سفر به اعماق زمين ،زمين
پويا ،ورزش و نيرو ،سفر انرژي ،شگفتيهاي برگ و ...است .در شروع هر درس در «کلبهي آموزش»،
ابتدا شبکهي مفهومي همان درس همراه با اهداف يا پيامدهاي آن در سه سطح آورده شده است که
براي آشنايي بيشتر والدين و معلمان است .در ادامهي کلبهي آموزش ،نکات آموزشي و پيشنهادهايي
براي بهتر شدن کار در کالس يا خارج از آن مطرح شده است .بعد از آن موضوع درس در قالب
تمرينهايي به صورت گفتوگو ،کامل کردن جدول ،طبقهبندي ،شمارهگذاري تصويرها با توجه به
موضوع درس ،کامل کردن نقاشي ،توضيح و تشريح مسائل ،انجام آزمايش ثبت رويدادها ،خواندن متن
و جواب دادن به سؤاالت ،کامل کردن نمودار و ...است .در پايان هر فصل يک جدول خودارزيابي نيز
گنجانده شده است تا مخاطبان آموختههاي خود را ارزيابي کنند.

 170فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 307رستگار ،طاهره  .بست ه مديريت كالسي :كتاب كار و تمرين علوم تجربي ششم
دبستان (جلد .)1تهران :مرآت دانش 64 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،آزمون و تمرين ،راهنماي آموزش ،پايهي ششم
چكيده :اين کتاب کار و تمرين براي درس علوم دانشآموزان ششم در  7کاربرگ با اين مباحث فراهم
آمده است :زنگ علوم؛ کاغذ؛ کارخانهي کاغذسازي؛ فلزها؛ اسيدها؛ سفر به اعماق زمين؛ زمين پويا؛
ورزش و نيرو ( )1و ( .)2به زعم نگارنده ،فعاليتهاي اين کتاب داراي ويژگيهاي رويکرد مسئله محور،
پژوهشمحور بودن ،ايجاد ارتباط بين تئوري و عمل ،مبتني بودن بر يادگيري مشارکتي و پژوهش علم
در عمل است .دانشآموزان با انجام تمرينهاي کتاب آموختههاي خود را تعميق و توسعه ميدهند و با
استفاده از مثالهاي کاربردي متنوع ،ميان مفاهيم کتاب درسي و زندگي روزمره ،ارتباطي مؤثر و انداموار
مييابند .تمرينهاي کتاب باعث تحکيم يادگيري و تقويت آموختهها در ذهن دانشآموز ميشوند.
گفتني است مطالب کتاب بيشتر به شکل سؤالهايي طراحي شدهاند که دانشآموزان بعد از پاسخگويي
و انجام آنها ،در پايان خود را ارزيابي ميکنند.

 . 308رستگار ،طاهره /حسيني ،عزت السادات /فرنوش ،بتول  .بستهمديريت كالسي :كتاب كار و
تمرين علوم تجربي ششم دبستان (جلد .)2تهران :مرآت دانش 80 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش علومتجربي ،آزمون و تمرين ،يادگيري فعال
چكيده :کتاب کار و تمرين از جمله وسايل کمکآموزشي است که در قالب «بستهي مديريت
کالس» ارائه ميشود اين کتاب با استفاده از فعاليتها و تمرينهاي متنوع ،فرايند يادگيري دانشآموز
را در بيرون از کالس درس عمق ميبخشد و توسعه ميدهد .کتاب کار و تمرين با اتخاذ رويکرد فعال
در يادگيري ،فرصت خلق موقعيت يادگيري را در خانه براي دانشآموز فراهم ميکند .جلد دوم از
کتاب کار و تمرين علومتجربي ششم در هفت درس تهيه شده و شامل تمرينهاي تشريحي ،انجام
آزمايش ،گفتوگو دربارهي موضوع درس ،تمرينهايي در قالب رنگکردني ،جاخالي ،رسمکردني،
پرکردن جدول و ...است.

دورهي آموزش ابتدايي 171 15
 . 309محمدي ،مرجان  .بستهمديريت كالسي :كتاب كار و تمرين فارسي پنجم دبستان.
تهران :مرآت دانش 160 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :آموزش فارسي ،آزمون و تمرين ،راهنماي آموزش ،پايهي پنجم
چكيده :کتاب حاضر براي درس فارسي دانشآموزان پنجم تدوين شده و شامل تمرينهايي براي 22
هفتهي آموزشي بههمراه شش آزمون چهار گزينهاي است .هر درس کتاب شامل قسمتهاي خواندن،
فکر کردن ،نوشتن ،جستن ،درست نوشتن و دقيقتر شدن است که درآن به مهارتهاي چهارگانه
زبان فارسي (گوش دادن ،سخن گفتن ،خواندن و نوشتن) پرداخته شده است .تمرينهاي کتاب نقش
پشتيباني را برعهده دارند .دانشآموز با نردبان فعاليت ،سطوح شناختي يادگيري را باال ميرود و با تکيه
بر هر تمرين ،جايگاه جديد خود را در فرايند يادگيري تثبيت ميکند .تمرينهاي کتاب همان مطالبي
را ارزيابي ميکنند که دانشآموز در کالس درس ياد گرفته است و از اين طريق ،هم به بهبود وضعيت
تحصيلي دانشآموز ياري ميرسانند و هم از تضعيف بدون دليل اعتمادبهنفس وي جلوگيري ميکنند.

 . 310سيفي ،مونا  .بسته مديريت كالسي :كتاب كار و تمرين فارسي چهارم دبستان.
تهران :مرآت دانش 208 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم
كلمات كليدي :آموزش فارسي ،آزمون و تمرين ،پرسش و پاسخ ،سرگرمي ،واژهآموزي
چكيده :كتاب حاضر براساس درس فارسي دانشآموزان سال چهارم نوشته و شامل تمرينهايي
براي  22هفتهي آموزشي به همراه شش آزمون چهارگزينهاي است .آموزش مطالب درسي در كتاب
بهصورت غيرمستقيم و خالقانه است و اين موضوع مانع از خشكبودن آموزش شده است .تفكيك
هر درس به قسمتهاي متنوع و گوناگون متن خواندني ،واژهنامه ،درستنويسي ،واژهآموزي ،نكته و
دقيق بنوسيم سبب شده است بحث آموزش كوتاه و لذتبخش شود .در كنار مطالب درسي در برخي
صفحات مطالبي خواندني و سرگرمكننده تحت عنوان «هديهي مرآت»« ،آشنايي ،مشاهير»« ،بيشتر
بدانيم» و «آيا ميدانيد» آمدهاند كه به دانشآموزان كمك ميكنند در كنار مطالب درسي ،سرگرمي
نيز داشته باشند.

 172فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
 . 311احمدي ،محمدرضا .كتاب كار و فعاليتهاي مكمل علوم تجربي اول دبستان.
تهران :دانش آفرين /رشد انديشه 136 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،راهنماي آموزشي ،تمرين و يادگيري ،پايهي اول ابتدايي
چكيده :کتاب حاضر براي درس علوم دانشآموزان پايهي اول در  14درس نوشته شده است .در
ابتداي هر درس ،اهداف کلي درس و پيامدها و سطوح عملکرد مورد انتظار از دانشآموز بهمنظور
آشنايي معلمان و اوليا ارائه شده است .در ادامه مفاهيم اصلي هر درس با زباني ساده و در راستاي
اهداف درس بيان شدهاند .فعاليتهاي ارائه شده کام ً
ال در راستاي مطالب کتاب درسي هستند و هدف
از ارائهي آنها ،تعميق يادگيري دانشآموزان و پرورش مهارت برقراري ارتباط و کاربرد آموختهها در
موقعيتهاي تازه است .آزمونهاي سه گزينهاي و عملکردي نيز باعث يادگيري دانشآموزان و باال
رفتن مهارت علمي آنان ميشود.

 . 312مفيدينسب ،سعيده .كتاب كار ورد و تند تايپ .يزد :دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد،
 84ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :كار و فنآوري
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش کار با ورد ،راهنماي آموزش ،تمرين و آزمون ،برنامهي نقاشي
چكيده :تمرينهاي «کتاب کار ورد و تند تايپ» که در قالبهاي رنگکردني ،عالمتزدني ،رساندني،
کشيدن تصوير و ...تنظيم شدهاند ،كودکان را با روشن و خاموش کردن رايانه ،اجزاي رايانه ،دستگاه
هاي ورودي و خروجي ،مرتب کردن آيکنها ،برنامهي نقاشي ،مفهوم ذخيره و باز کردن ،برنامهي ورد،
تايپ حروف ،نحوهي کپي در ُورد ،تغيير اندازه رنگ و فونت قلم ،بريدن و چسباندن ،ساخت پوشه و
برنامهي «مديا پلير» آشنا ميسازند .کتاب شامل نمونه سؤاالت ترمي است.
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 . 313جباري ،پريسا /رضايي ،فرزاد .كتاب هوش و بازي جلد ا ّول .تهران :آبشن 32 ،ص1390 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
 /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول و دوم
كلمات كليدي :تقويت هوش ،بازي و سرگرمي ،رنگآميزي ،پايههاي اول و دوم
چكيده :جلد اول کتاب «هوش و بازي» که براي تقويت هوش کودکان  5تا  8ساله نوشته شده،
داراي تصويرهايي است که به مخاطبان کمک ميکند ،با رنگ کردن ،وصل کردن ،بريدن ،چسباندن
و ...هوش خود را تقويت کنند.

 . 314جباري ،پريسا /رضايي ،فرزاد .كتاب هوش و بازي جلد د ّوم .تهران :آبشن 32 ،ص1390 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول و دوم
كلمات كليدي :بازي و سرگرمي ،پرورش هوش ،رنگآميزي
چكيده :جلد دوم کتاب «هوش و بازي» بهمنظور تقويت هوش کودکان  5تا  8ساله کتاب تدوين
شده و شامل تمرينهاي وصل کردن نقاط به همديگر ،حل جدول ،رنگآميزي ،پيدا کردن تفاوتها
و شباهت و ...است.
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 . 315دلريو ،آلكسيا /دومانتون ،سوفي .كسب و كار  .رويا خوئي .تهران :محراب قلم 60 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :کسبوکار ،بنگاه اقتصادي ،آموزش مهارتهاي زندگي ،توليد کارخانهاي
چكيده« :بنگاه اقتصادي» جايي است که زنها و مردها در آن در کنار هم کار ميکنند تا کاالهايي را
توليد کنند و بفروشند .در اين محلها که شامل شرکتها و کارخانهها هم ميشوند ،پوشاک ،کتاب ،مواد
غذايي ،خودرو ،ماشين لباسشويي و  ....توليد ميشود .بهمنظور آشنايي کودکان با بنگاههاي اقتصادي،
توليدات بنگاههاي اقتصادي ،شرکتهاي خدماتي ،اندازهي بنگاههاي اقتصادي ،اهميت مشتري در
بنگاه اقتصادي ،رئيس يا مديرعامل و نقش وي در کارخانهها ،شرکتهاي خصوصي ،علت ورشکست
شدن شرکت يا کارخانهها ،دفتر کار در شرکتها ،شغلها و تخصصهاي گوناگون در شرکت و ...کتاب
حاضر اطالعات مختصر و مفيدي گردآوري و ارائه کرده است.

ي بود كي بود من نبودم :دربارهي به گردن گرفتن تقصير  .فراز
 . 316پيترسون ،دوگ .ك 
پندار .تهران :شركت انتشارات فني ايران 32 ،ص1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :آموزش مهارتهاي زندگي ،داستان آموزشي ،مسئوليتپذيري ،درستکاري
چكيده :کودکان با مطالعهي داستان کتاب حاضر ياد ميگيرند که مسئوليت کارهايي را که انجام
دادهاند ،بهعهده بگيرند و ديگران را مقصر ندانند .در اين داستان ،گوجهفرنگي گل گلي و خيار گل به
سر دو کارگاه ضد خرابکاري هستند که با تلفن شاتوت خانم ،به خانهي او ميروند .سه تا نخود سبز
که به شاتوت خانم سپرده شدهاند ،در طبقهي باال خرابکاري کرده و حسابي اتاق را بههم ريختهاند.
آنها پايهي ميز را شکسته و آنرا به گردن هويج انداختهاند ،اما با بررسيهايي که صورت ميگيرد،
نخودسبزها تقصير را به گردن ميگيرند و به اشتباه خود اعتراف ميکنند.
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 . 317سربازي ،مسلم .گنج آزمون اول دبستان فارسي -علوم -رياضي (كتاب كار)....
تهران :گنج آزمون 172 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :فارسي ،علوم ،رياضي ،پرسش و پاسخ ،آزمون و تمرين ،پايهي اول
چكيده :کتاب کار حاضر براي آموزش درسهاي فارسي ،علوم و رياضي دانشآموزان سال اول فراهم
آمده و شامل پرسشها و تمرينات موضوعي درس به درس ،يک آزمون بعد از هر مبحث ،مرور هر
درس در قالب حل جدول ،مرور موضوعي با تمرينات دورهاي ،پرسشهاي مروري براي دورهي دروس
و آمادگي شرکت در امتحانات و نيز سؤاالت امتحانات هماهنگ است.

 . 318جاللي ،نصراهلل .گنجينه سؤاالت امتحاني طبقهبندي شده نوين رياضي كالس
پنجم دبستان .تهران :مهد دانش 240 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،راهنماي آموزش ،پرسش و پاسخ ،سؤاالت طبقهبندي شده ،پايهي
پنجم دبستان
چكيده :کتاب حاضر شامل نمونه سؤاالت طبقهبندي شده براي هر مبحث درس رياضي پنجم
دبستان است .در آغاز هر درس رياضي پنجم دبستان ،مطالب درسي بهطور خالصه توضيح داده شده
و سپس نمونه سؤاالت امتحانهاي مناطق گوناگون تهران آورده شده است .عالوه بر آن ،آزمونهاي
ماهانهي ويژهي آبان ،آذر ،بهمن ،اسفند و فروردين و نيز آزمون نوبت اول و نمونه سؤاالت امتحاني
پايان سال مناطق تهران ارائه شدهاند.
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 . 319اسماعيلي ،شهربانو .گنجينه سؤاالت امتحاني طبقهبندي شده نوين رياضي
كالس چهارم دبستان .تهران :مهد دانش 192 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،آزمون و تمرين ،سؤال و جواب ،تمرينات دورهاي
چكيده :کتاب کار و تمرين حاضر براي درس رياضي دانشآموزان پايهي چهارم فراهم آمده است.
نگارنده بعد از درج خالصهي دروس ،تمرينهايي در قالبهاي تشريحي ،چهار جوابي ،جاخالي و حل
جدول ارائه ميدهد .در پايان کتاب هشت نمونه آزمون و نيز يک نمونه تمرينات دورهاي گنجانده
شده است.

 . 320جاللي ،نصراهلل .گنجينه سؤاالت طبقهبندي شده نوين علوم تجربي كالس
پنجم دبستان .تهران :مهد دانش 156 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،پرسش و پاسخ ،آزمون و تمرين ،سؤاالت ماهانه و پاياني
چكيده :کتاب کار و تمرين حاضر براي درس رياضي دانشآموزان پايهي پنجم نوشته شده است.
در آغاز هر درس ،خالصهي مطالب اصلي و در ادامه تمرينهاي ارائه شدهاند .تمرينها بيشتر از ميان
سؤاالت امتحانهاي سالهاي قبل انتخاب شدهاند .در پايان سؤاالت تکميلي آورده شدهاند .درکتاب
هفت نمونه آزمون ماهانه و نيز نمونه سؤاالت امتحاني پايان سال مناطق تهران (خرداد  )1390درج
شده است.
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 . 321فرزاد ،حميدرضا .لكلك دانا و نقشه مسافرت :آموزش جهتيابي بدون قطبنما .كاشان:
مرسل /كتابهاي آفتاب گردان 16 ،ص1390 ،
قطع :بياضي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم و چهارم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،رسم نقشه ،مسيريابي ،آموزش جغرافيا
چكيده :کودکان با مطالعهي داستان کتاب حاضر با گروهي از حيوانات ،همچون سنجاب کوچولو،
خرگوش ،موشي ،خرسي و الکپشت آشنا ميشوند که تصميم دارند به مسافرت بروند ،اما ميترسند
گم بشوند؛ چون هيچ نقشهاي در اختيار ندارند .لکلک دانا که عمري از او گذشته است ،آنها را
راهنمايي ميکند .موشي سوار گردن لکلک ميشود و با او به آسمان پرواز ميکند و ميکوشد از آن
باال نقشهي مسيري را که قرار است مسافرت کنند ،نقاشيکند .پس از آن همگي سعي ميکنند بهجاي
نقاشي ،نمادهايي را براي کوه ،دريا ،رودخانه در نظر بگيرند تا نقشه کمي خلوت بشود .بدين صورت
لکلک دانا آنها را با جهتهاي جغرافيايي و چگونگي مسيريابي به شيوههاي متفاوت آشنا ميکند.
داستان اين کتاب کودکان را با چگونگي رسم نقشههاي جغرافيايي و شيوههاي جهتيابي جغرافيايي
به زبان داستان آشنا ميکند.

 . 322راعي ،پيمان /جاوري ،ايران .ليلي حوضك (پژوهشي در بازيهاي بومي محلي
قمشه (شهرضا) .اصفهان :آميس 132 ،ص1390 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :تربيت بدني
مخاطب :معلم  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :فرهنگ عامه ،بازيهاي محلي،آموزش تربيتبدني
چكيده :کتاب «ليليحوضک» شما را با برخي بازيهاي بومي و محلي قمشه (شهرضا) آشنا
ميسازد .در اين کتاب بعد از درج نام بازي و آوانگاري آن ،نوع بازي ،گروه سني ،جنس و تعداد
بازيکنان ،محل اجرا و نام بازي درگير مناطق و نحوهي اجراي آن شرح داده ميشود« .آزاد و آزادي»،
«اتل متل»« ،چش بندي»« ،خوروس جنگي»« ،دوزبازي» و «دونيبازي» نامهاي بعضي از بازيهاي
درج شده در کتاب هستند.
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 . 323نادري ،ناصر .مانند خورشيد ميدرخشيد (زندگي حضرت محمدصلاهللعلي هوآلهو
سلم) .تهران :مدرسه 28 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :حضرت محمد(ص) ،زندگينامه ،آموزش تاريخ ،دورهي ابتدايي
چكيده :کودکان در اين کتاب به زبان داستاني با زندگي پيامبر از کودکي تا وفات آشنا ميشوند .زبان
کتاب بسيار ساده و موجز و فشرده است و در آن به تولد ،دوران کودکي ،امانتداري ،ازدواج ،غار حرا
و عبادتهاي پيامبر در آن مکان ،نزول وحي ،آزار و اذيتهاي کافران عليه پيامبران ،جنگهاي پيامبر
و ...اشاره ميشود.

 . 324فتاحي ،حسين  .قصههاي تصويري از هزارويك شب :ماهيگير و ديو .تهران :قدياني12 ،
ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :بازنويسي قصه ،داستانهاي هزار و يک شب ،زبانآموزي ،ادبيات فارسي
چكيده :در نخستين جلد از مجموعهي حاضر ،يکي از قصههاي هزار و يک شب براي کودکان
بازنويسي شده است .در اين قصه سرگذشت مردي آمده است که براي ماهيگيري به دريا ميرود و در
دريا به جاي ماهي خمرهاي پيدا ميکند که داخل آن ديوي زنداني است .مرد ماهيگير به ديو کمک
ميکند و ديو هم مرد را ب ه ثروت ميرساند.
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 . 325خرازي ،كمال .مباني آموزش و پرورش شناختي .تهران :سازمان مطالعه و تدوين كتب
علوم انساني دانشگاهها (سمت)  190 ،ص1390 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس
كلمات كليدي :روانشناسي تربيتي ،آموختن ،شناخت انديشه و تفکر ،راهنماي آموزشي
چكيده :اين کتاب براي آشنايي مربيان با اصول و مباني آموزشوپرورش شناختي در پنج فصل
تدوين شده است .فصل اول آن مقدمهاي است بر انقالب شناختي .فصل دوم به بررسي مباني فلسفي
آموزشوپرورش شناختي ميپردازد .فصل سوم مباني روان شناسي آموزشوپرورش شناختي را بررسي
ميکند .فصل چهارم به مباني عصبشناختي آموزشوپرورش شناختي و تحقيقاتي که در اين زمينه
انجام گرفته است ،اشاره دارد .فصل پنجم نيز تصويري منسجم از رويکرد شناختي به آموزشوپرورش
ارائه کرده است .بهعالوه ،نگاهي دارد به تحقيقاتي که بايد در زمينهي آموزشوپرورششناختي انجام
گيرند و آيندهي اين رشتهي جديد را پيشبيني کرده است.

 . 326مفيدي نسب ،سعيده .مباني رايانه  .1يزد :دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد 60 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :كار و فنآوري
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول و دوم
كلمات كليدي :آموزش مباني رايانه ،راهنماي آموزشي ،داستان آموزشي ،کار با ماوس آموزش مباني
رايانه ،راهنماي آموزشي ،داستان آموزشي ،کار با ماوس
چكيده :در کتاب «مباني رايانه» کودکان به زبان ساده و به همراه داستان با اهميت رايانه و قسمتهاي
متفاوت آن ،چگونگي استفاده از ماوس ،ميز کار ،و کار با اجزاي آن آشنا ميشوند .در پايان هر مبحث
سؤالهايي درج شدهاست که مخاطبان با جواب دادن به آنها مطالب را بهتر ياد ميگيرند.
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 . 327نوروزي ،داريوش .مباني طراحي آموزشي .تهران :سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم
انساني دانشگاهها (سمت)  408 ،ص1390 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس
كلمات كليدي :نظامهاي آموزشي ،برنامهريزي آموزشي ،برنامهريزي درسي ،آموزش معلمان
چكيده :مطالعهي اين کتاب به متخصصان علوم تربيتي ،بهويژه طراحان آموزشي و متخصصان
فناوري آموزشي ،کارشناسان آموزش و سازمانها و مراکز متفاوت آموزشي ،دانشجويان رشتهي علوم
تربيتي و به طور خاص دانشجويان رشتهي تکنولوژي آموزشي در دورههاي کارشناسي ،کارشناسي
ارشد و دکترا ،کارآموزان دورههاي تربيت معلم ،معلمان و مربيان و همهي کساني که به طريقي با
طراحي آموزشي سروکار دارند ،توصيه ميشود .براي کساني که قصد دارند با دانش پايه و چارچوب
طراحي آموزشي آشنا شوند ،مطالعهي اين کتاب بيشک سودمند خواهد بود .کتاب از شش فصل با
اين عنوانها تشکيل شده است :مفاهيم و کليات؛ رويکردهاي يادگيري و طراحي آموزشي؛ نظريهها و
الگوهاي طراحي آموزشي؛ طراحي آموزشي در محيطهاي الکترونيکي.

 . 328آذر ،مسعود /صفريبختياري ،محمد /خواجهحسيني ،صديقه .مجموعه دروس ششم
دبستان :شامل دروس رياضي ....تهران :كانون فرهنگي آموزش 256 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :خالصهي درسها ،پرسشهاي چندگزينهاي ،پايهي ششم
چكيده :مجموعهي حاضر براي مطالعهي دانشآموزان و معلمان پايه ششم تدوين شده و حاوي
خالصهي همهي درسهاي ششم به همراه سؤاالت چهارگزينهاي است .به زعم نگارنده ،در بخش
خالصهي درسها سعي شده است چکيدهي مطالب اصلي و مهم کتابهاي درسي با توضيحات کافي
همراه باشد .سؤاالت نيز از آسان به دشوار تنظيم شدهاند تا به نياز دانشآموزان براي تکرار و تمرين
پاسخ داده شود .در پايان نيز جواب سؤالها گنجانده شده است.
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 . 329ريچاردز ،جان  /فالهرتي ،مايكل .مجموعه كارگاه علوم  .حسين مخولي .مشهد :به نشر،
 308ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،آزمايش ،ادبيات نوجوانان
چكيده :کتاب حاضر در  10بخش با اين عنوانها نگارش يافته است :صدا و موسيقي؛ کار و
ماشينهاي ساده؛ نور و بينايي؛ آهنربا و مغناطيس؛ اندازهگيري و واحدها؛ الکتريسيته و باتريها؛ مواد
شيميايي و واکنشها؛ شکلها و ساختارها؛ آب و قايقها؛ هوا و پرواز .کتاب داراي آزمايشهايي در
زمينهي موضوعات ذکر شده بهصورت مصور و رنگي بهمنظور يادگيري هرچه بهتر دانشآموزان است.

 . 330سالوي ،اندرو .محيط زيست به روايت نمودار  .بهرام معلمي .تهران :شركت انتشارات
فني ايران 32 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي /تعليمات اجتماعي
مخاطب :معلم /والدين  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :حفظ محيط زيست ،آلودگي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :نويسنده در کتاب حاضر به کمک آمار و نمودار کودکان را با مشکالت زيستمحيطي
اطرافشان آشنا ميکند و راهحلهاي کارامدي براي رفع آنها ارائه ميدهد .نمودارها و منحنيها ،فهم
دادههاي کتاب را آسانتر ميکنند.
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 . 331گرور ،ريچارد .مدارس فردا را امروز بسازيم  .مهسار مشتاق .تهران :ابوعطا128 ،
ص1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :كارشناس  /مدير
كلمات كليدي :آموزش قبل از مدرسه ،تحوالت آموزشي ،پرورش استعدادها ،مدرس هيفردا
چكيده :مدارس براي برآوردن نيازهاي دانشآموزان به منظور ساختن يک زندگي موفق ،بايد تصوير
درستي از نقش خود و نيازهاي آتي اين دانشآموزان داشته باشند .آيا نظام آموزشها ،مهارتهاي الزم
را براي يک زندگي موفق در دانشآموزان پديد ميآورد؟ نگارندهي کتاب حاضر طي دو بخش تحت
عنوانهاي «چالش» و «راهکار» و نيز  17فصل ،به موضوعاتي دربارهي آموزش در مدارس ،قدرت
کودکان ،اهميت مدارس ،جنبههاي مثبت شکست ،دنياي بيرون از مدرسه ،پرورش همهي کودکان،
برنام هيدرسي براي همهي استعدادها و ...پرداخته است.

 . 332فرهاديان ،رضا .مدرسه مطلوب :مباني ،شاخصهها ،اصول و روشها .قم :طليعه
سبز 280 ،ص1390 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس  /مدير
كلمات كليدي :آموزشوپرورش ،هدفها و نقشهاي مدرسه ،مديريت و سازماندهي ،مدرسهي
مطلوب
ت منظم و دستيابي به ارزشهاي واالي انساني ،و راهبري و راهنمايي با رويکرد ديني
چكيده :تربي 
در نظام تحول بنيادين آموزشوپرورش اسالمي ،تنها از طريق «مدرسهي مطلوب» امکانپذير است.
اما چنين مدرسهاي چگونهشکل ميگيرد و مباني آن کدام است؟ ويژگيها و شاخصههاي آن چيست؟
اهداف ،برنامهها و راهبردهاي آن ،کدام سمتوسو را دارد؟ و ...در اثر حاضر ،سؤالها و موضوعات فوق
در فصلهاي متعدد بررسي شدهاند.
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 . 333قربانيان ،حسين .مديريت دانش و سازمانهاي يادگيرنده .تهران :كالج برتر183 ،
ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس  /مدير
كلمات كليدي :يادگيري سازماني ،مديريت دانش ،تعارضات سازماني
چكيده :امروزه روشهاي قديمي ادارهي سازمانها پاسخگوي تغييرات سريع محيط اطراف نيستند.
رشتهي مديريت در سراسر دنيا شاهد تغييرات پردامنه و زيربنايي شده و از شيوهي سنتي بيرون
آمده است« .مديريت دانش و سازمانهاي يادگيرنده» به تشريح مفهوم دانش و مديريت و تعارضات
سازمانهاي آن پرداخته است .به عالوه ،با استفاده از تعاريف بزرگان اين عرصه و ضمن بيان اهداف
مديريت ،سير تکامل سازمانهاي يادگيرنده و ريشههاي ناتواني سازمانها را در يادگيري شرح داده
است .مديران با بهرهگيري از مطالب اين کتاب ميتوانند دانش و مهارتهاي الزم براي کاستن از
تعارضات سازماني را در سازمان خود فرا گيرند و به افراد مؤثري در دامنهي فعاليت خود تبديل شوند.

 . 334سوسا ،ديويد .مديريت يا رهبري آموزشي؟ چگونه مدارس امروز را موثرتر
رهبري كنيم؟  .فرخلقا رئيسدانا .تهران :عابد 435 ،ص1390 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس  /مدير
كلمات كليدي :تغيير فرهنگ مدرسه ،مديريت آموزشي ،مدير موفق ،تناقض اخالقي
چكيده :مطالب اين کتاب به يافتن پاسخ چنين سؤاالتي کمک خواهد کرد .ويژگيهاي مدير موفق
چيست؟ اطالعات پايهاي و مبنايي دربارهي بخشهاي مغز و کارکرد آنها که الزم است مديران
آموزشي آنها را بدانند ،چيست؟ مديرآموزشي چگونه ميتواند مشوق بروز خالقيت در مدرسه باشد؟
خواستهها ،نحوهي يادگيري و انتظارات دانشآموزان امروز و ديروزي چه تفاوتهايي دارد؟ آگاهي از
اين تفاوتها چه تأثيري بر تهيهي برنامهي درسي و نحوهي آموزش خواهد داشت؟ عالوه بر مشاهدات
کالس درس ،از چه راههاي ديگري ميتوان اثربخشي کار معلمان را ارزيابي کرد؟ راهبردهاي رفع
تناقضهاي اخالقي چيست؟ راهکارهاي اثربخش تغيير فرهنگ يک مدرسه چيست؟ براي جذب
مشتاقان و نوپيوستگان به مديريت آموزشي و نيز براي حفظ و نگهداري مديران قديمي چهميتوان
کرد؟
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 . 335الجوردي ،سيده شيدا .مردم جهان :دايرئالمعارف الروس (نوجوان) .تهران :فرهنگ
معاصر 80 ،ص1390 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع /تعليمات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :كره زمين ،مردم ،جمعيت ،قارهها
چكيده :ساكنان كره زمين همه جا ،حتي در بيابانهاي گرم يا سرد زندگي ميكنند ،اما بعضي از
مناطق بسيار پرجمعيت و بعضي ديگر تقريب ًا خالي از سكنهاند .كتاب مصور حاضر داراي موضوعهاي
گوناگوني درباره مردم جهان است كه عبارتاند از :همهچيز پيرامون زمين؛ گوناگوني انسانها؛ مردم به
چه كاري مشغولند؟؛ مناطق برزگ جهان؛ و  ...در انتهاي هر مطلب پرسش و پاسخبراي ارائه اطالعات
بيشتر در كادر زرد رنگي آمده است .كتاب واژهنامه و نمايه نيز دارد.

 . 336صافي ،احمد .مسايل آموزش و پرورش ايران و راههاي كاهش آنها .تهران:
ويرايش 188 ،ص1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /مشاور  /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس  /مدير
كلمات كليدي :آموزشوپرورش ايران ،آيندهنگري ،نهادهاي اجتماعي ،مشکالت
کارکنانآموزشوپرورش
شوپرورش يکي از نظامهاي مهم اجتماعي است که با رشد
چكيده :امروزه در هر کشوري نظام آموز 
و توسعهي فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي آن کشور پيوندي ناگسستني دارد .در کشور ما در وزارت
آموزشوپرورش بيش از  15ميليون دانشآموز در دورههاي گوناگون تحصيل ميکنند .اين تعداد
دانشآموز ،ضمن موفقيتهايي در امر تحصيل ،با مشکالت و مسائل متعددي نيز روبهرو هستند که
ريشه در درون و برون سازمان آموزشوپرورش دارد .عالوه بر دانشآموزان ،معلمان ،معاونان ،مديران
و حتي بازنشستگان آموزشوپرورش مشکالتي دارند که سعي شده است در اين کتاب مورد بررسي
و موشکافي قرار گيرد و براي حل تعدادي از اين مشکالت راهکارهاي مناسب و عملي ارائه شود.
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 . 337ميست ،رزالين  .منظومه شمسي :مشتري و زحل  .سپيده ايزي .مشهد :به نشر 24 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :منظومهي شمسي ،مشتري ،زحل ،آموزش علوم تجربي
چكيده :کودکان با مطالعهي کتاب حاضر و مشاهدهي تصويرهاي رنگي آن ،با منظومهي شمسي،
سيارهي مشتري و قمرهاي مشتري ،سيارههاي ابري ،هواي طوفاني مشتري ،سيارهي زحل ،حلقههاي
زحل ،فضاپيماهاي «کاسيني -هويگنز :و «تيتان» آشنا ميشوند .در پايان کتاب فهرست واژگان،
فهرست راهنما و يادداشتهايي براي والدين و معلمان درج شده است.

 . 338هاديمنش ،ابوالفضل .معصومين عليهمالسالم و كودكان .تهران :جمال 32 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :داستاني ديني ،چهارده معصوم ،آموزش کودکان ،اخالق
چكيده :در اين کتاب  14داستان از  14معصوم درج شده است .موضوع داستانها رفتار و برخورد
امامان معصوم(ع) با کودکان است .مث ً
ال در اولين داستان ،مخاطبان با کودکي به نام انس آشنا ميشوند
که به خانهي پيامبر(ص) رفت و آمد ميکند و در کارهاي خانه به او کمک ميکند .روزي در ماه رمضان
انس سفرهي افطار را پهن ميکند و منتظر پيامبر ميماند ،اما هرچه منتظر ايشان ميماند ،برنميگردد.
تا اينکه انس خرمايي برميدارد و الي ناني ميگذارد و ميخورد .پيامبر برميگردد و انس ميبيندكه
پيامبر هنوز افطار نکرده است.
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 . 339قرباني ،عليرضا /نصيري ،كريم .معماهاي چوب كبريتي .تهران :تيزهوشان برتر  /علوم
پارسي 64 ،ص1391 ،
قطع :جيبي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :پرورش مهارتهاي فکري ،آزمون هوش ،معماهاي چوب کبريتي
چكيده :کتاب حاضر بهمنظور تقويت هوش کودکان آماده شده است .طبق آموزشهاي کتاب،
مخاطبان ميتوانند با چند چوب کبريت شکلهاي متفاوت پديد آورند و معماهاي بسياري را حل کنند.
در پايان کتاب جواب معماهاي خواسته شده ،درج گرديده است.

 . 340واثقي ،بهروز  .خانهي اسرارآميز ( :)8مالقات با ضحاك ماردوش .تهران :ابوعطا32 ،
ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :مرزباننامه ،ضحاک ماردوش ،مبارزه با ظلم ،آموزش زبان فارسي
چكيده :در اين کتاب قصهي ضحاک ماردوش از «مرزباننامه» براي کودکان بازنويسي شده است.
کيانا و کيارش ،خواهر و برادري هستند که همراه خانواده براي تعطيالت به کلبهاي قديمي در اعماق
جنگل ميروند .آن خانهي اسرارآميز آنها را به گذشتهها ميبرد .آنها در اين قسمت با داستان ضحاک
آشنا ميشوند .هنبو زن شجاعي است که مقابل ضحاک ميايستد و از او ميخواهد برادرش را آزاد کند.
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 . 341كراوس ،جينآر  .كتابهاي سبز :من بيشفعالم :راهنماي كودكان كمتوجه و
بيشفعال  .فراز پندار .تهران :شركت انتشارات فني ايران 32 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
 /والدين  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،کمتوجهي ،بيشفعالي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :اختالل «کمبود توجه -بيش فعالي» شايعترين اختالل در مراجعان سرپايي درمانگاههاي
روانپزشکي کودکان است .اين کودکان اگر به موقع و بهطور مناسب تحت درمان قرار نگيرند ،ممکن
است سرانجام ناخوشايند در انتظارشان باشد .در کتاب حاضر ،اطالعاتي بهزبان ساده و قابل فهم براي
خانوادهها دربارهي کودکان بيشفعال ارائه شده است.

 . 342اسپيدكار ،محبوبه  .گام به گام تا انديشه :من و هستي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان 80 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
مخاطب :معلم  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :تفكر فلسفي ،كودكان و فلسفه ،انديشه و تفكر ،تفكر خالق ،راهنماي آموزشي
چكيده :کتاب حاضر ،از مجموعه کتابهاي «گامبهگام تا انديشه» است که براي گروههاي س ّني «د»
و «هـ» و به شيوهاي ساده تدوين شده است .اين کتاب به عنوان يک راهنماي آموزشي و با هدف
معرفي روشي براي پرورش ّ
تفکر فلسفي در کودکان و نوجوانان به نگارش درآمده است .فعاليتهاي
ّ
آمده در کتاب به عنوان الگويي مناسب براي مربّيان عالقمند به پرورش ّ
تفکر فلسفي ارائه شده است.
تمامي فعاليتها به صورت گروهي و در بيستويک جلسه طراحي شده است .همچنين در پايان کتاب،
وسايل و امکانات مورد نياز اين گروهها براي هر جلسه و در جدول بيان گرديده است.
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 . 343وايزمن ،برنارد .موريس موسه :ويژه كالسهاي آموزش فلسفه براي كودكان  .فرزانه
شهرتاش /حسام سبحاني طهراني .تهران :شهر تاش 32 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :آموزش فلسفه براي کودکان ،داستان آموزشي ،تفکر فلسفي
چكيده :کتاب حاضر بهمنظور آموزش تفکر فلسفي به کودکان نوشته شده است .مخاطبان در اين
کتاب با موجودي بهنام موريس موسه آشنا ميشوند که گاوي را مشاهده ميکند و به او ميگويد تو
هم يک «موس» هستي .گاو هرکاري ميکند نميتواند گاو بودن خودش را ثابت کند .آنها پيش
يک گوزن ميروند .موريس موسه به گوزن ميگويد تو هم يک موس هستي .گوزن هم در جواب به
او ميگويد« :پس تو هم يک گوزن هستي» .آنها براي اينکه به موس ثابت کنند که موس نيستند،
سراغ اسب ميروند .اسب هيچ کمکي به آنها نميکند .آنها قبل از رفتن به سراغ يک حيوان ديگر
ميخواهند آب بخورند .وقتي که موريس موسه عکس خودش را در آب ميبيند ،متوجه ميشود که گاو
و گوزن اص ً
ال شبيه او نيستند .پس اعتراف ميکند که آن دو با موريس موسه تفاوت دارند .در اين کتاب
بيان ميشود که هرکس بهتر است قبل از شناخت ديگران ،خودش را بهتر بشناسد.

 . 344همتيان ،فريبا  .كتابهاي سبز :موش .تهران :شركت انتشارات فني ايران 24 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :والدين  /دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :محيط زيست ،آموزش مهارتهاي زندگي ،حيوانات موذي ،بيماريهاي موشها
چكيده :امروزه موشها به مشکل بزرگي در شهرها تبديل شدهاند .آنها عالوه بر اينکه به مزارع
آسيب ميرسانند ،ناقل بيماري هم هستند .چرا موشها که سالهاي سال بخشي از طبيعت بودهاند،
به جانوران موذي تبديل شدهاند؟ مخاطبان با مطالعهي کتاب حاضر با عادات و رفتار موشها ،انواع
موشها همچون موش خانگي ،موش سياه و موش نروژي ،ضرر و زيان موشها ،انواع بيماريهايي
که از طريق موشها ايجاد و منتقل ميشوند ،چگونگي شناسايي موشها ،چگونگي از بين بردن
موشها و ...آشنا ميشوند.
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 . 345جمالي ،محمدرضا .موش و گربه عبيد زاكاني .تهران :طاهر 104 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :زبانآموزي ،بازنويسي داستان ،عبيد زاکاني ،موش و گربه
چكيده :کتاب حاضر حاوي بازنويسي داستان موش و گربهي عبيد زاکاني است .در اين کتاب ،کودکان
با موشهايي در کرمان آشنا ميشوند که به خاطر وجود گربهاي به نام گربانا مجبور شدهاند به زيرزمين
فرار کنند و در آنجا شهري براي خود به پا کنند .بزرگ موشها در زيرزمين موشي به نام پيراناست.
آنها از ترس گربانا جرئت بيرون آمدن از زيرزمين را ندارند تا اينکه گوشانا که يکي از موشهاست و
خبرها را براي پيرانا ميآورد ،يک روز شاهد توبهي گربانا ميشود که بر اثر خوردن موشي به نام گيجانا
در معبد به گريه و زاري ميافتد .اين موضوع شوري در زيرزمين پديد ميآورد و ...عالقهمندان ميتوانند
بقيهي داستان را در اين کتاب مطالعه کنند.

 . 346ويلمن ،مو .نافلباني :ويژه كالسهاي آموزش فلسفه براي كودكان  .فرزانه شهرتاش /حسام
سبحاني طهراني .تهران :شهر تاش 36 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،فلسفه براي کودکان ،زبان باز کردن،اولين کلمات کودک
چكيده :در اين کتاب کودکان داستان تريسکي را ميخوانند .او به همراه پدرش به مغازهي لباسشويي
ميروند .پدر لباسها را در دستگاه لباسشويي مياندازد .تريسکي هم کمکش ميکند و سکه را در
جاسکهاي مياندازد .تريسکي مشغول بازي با لباسها ميشود و عروسکش را توي سبد لباسها
ميگذارد .پدر متوجه نميشود و عروسک تريسکي را هم داخل لباسشويي مياندازد .وقتي آنها
ميخواهند برگردند ،تريسکي چون هنوز زبان باز نکرده است ،به شيوههاي متفاوت با گفتن کلمات
ناهماهنگ تالش ميکند ،منظورش را به پدرش بفهماند .پدر متوجه نميشود و تريسکي را کشانکشان
به خانه برميگرداند .تا اينکه مادر از پدر ميپرسد عروسک تريسکي که اسمش «نافل باني» است،
کجاست .پدر تازه متوجه علت تقالهاي تريسکي ميشود .اعضاي خانواده ،مغازهي لباسشويي عمومي
ميروند و سرانجام پدر نافل باني را در دستگاه لباسشويي پيدا ميکند .تريسکي با صداي بلند نام «نافل
باني» را تکرار ميکند .اينها اولين کلماتي بودند که تريسکي توانست به زبان بياورد.
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 . 347مفيدينسب ،سعيده .نرمافزار ارائه مطلب .يزد :دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد 48 ،ص،
1391
قطع :خشتي
موضوع درسي :كار و فنآوري
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش کار با رايانه ،پاورپوينت ،ارائهي مطلب ،آموزش كودكان ،آموزش غيرمستقيم
چكيده :در اين کتاب به زبان ساده نرمافزار را ارائهي مطلب يا «پاورپوينت» براي کودکان آموزش داده
ميشود .آموزش مطالب در قالب تحقيق ،کاردستي ،چيستان ،جدول و آموزشهاي غيرمستقيم است.
پرسشهاي مطرح شده در سه سطح آسان ،متوسط و سخت تنظيم شدهاند .معرفي اساليد ،ايجاد و
حذف اساليد ،رسم شکل در پاورپوينت ،نمايش اساليد خاص ،متحرکسازي سفارش ،گذر همزمان،
ايجاد لينک و ...از جمله مطالب کتاب هستند.

 . 348گروه نويسندگان  .كتابهاي سفيد :نوجوانان و رسانهها  .الدن مقيمي اسكويي .تهران:
شركت انتشارات فني ايران 24 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :تلويزيون ،راديو ،رسانهها ،تأثير پيام ،تبليغات کاذب ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده« :رسانه» وسيلهاي براي برقراري ارتباط و انتقال اطالعات به مردم است و نقش مهمي
در زندگيما بازي ميکند .ما هر روز با رسانهها در ارتباط هستيم و پيامهاي متفاوتي از آنها دريافت
ميکنيم .نوع پيامها به مخاطب آنها بستگي دارد و پيام ممکن است اثرات مثبت يا منفي داشته باشد.
کودکان با مطالعهي اين کتاب با رسانهها ،اهداف ،پيامها و تأثير آن ها بر افراد آشنا ميشوند و ميآموزند
که آگاهانه با رسانهها و تبليغات کاذب احتمالي آنها روبهرو شوند.
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 . 349واندويل ،اگنس  .دايرئالمعارف كوچك من :نوزاد  .رويا خوئي .تهران :محراب قلم 36 ،ص،
1391
قطع :خشتي
موضوع درسي :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :مراحل رشد ،نيازهاي نوزاد ،جنين انسان ،بارداري
چكيده :در کتاب «نوزاد» ،متني ساده و روان و بههمراه تصوير ،اطالعات مختصر و مفيدي دربارهي
جنين انسان ،چگونگي رشد جنين ،نيازها و رفتارهاي جنين در شکم مادر ،نيازها و رفتارهاي مادر هنگام
بارداري ،آمادگيهاي الزم بهمنظور تولد کودک ،کارهايي که پزشکان و پرستاران هنگام تولد کودک
انجام ميدهند و نيز عمليات انجام شده روي نوزاد تازه به دنيا آمده در بيمارستان ارائه ميدهد.

 . 350حسني ،محمد .نوشتن رويش انديشه :راهنماي تأليف مقاله علمي براي
دانشجويان و معلمان .تهران :عابد 158 ،ص1390 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /مشاور  /والدين  /دانشجويان مراكز تربيت معلم  /كارشناس  /مدير
كلمات كليدي :مقالهنويسي ،فن نگارش ،آثار عملي و فني ،جمعآوري اطالعات ،ويرايش
چكيده :در اين کتاب بعد از مقدمه ،گامهايي که براي توليد مقاله الزم است ،به تفصيل موردبحث
قرار گرفته است .در خالل مطالب کتاب ،فعاليتهايي متناسب با بحث توسط نگارنده پيشنهاد شدهاند،
که بهنظر ميرسد اجراي آنها به خواننده کمک مي کند فهم عميقتري از مباحث پيدا کند .کتاب از دو
بخش تشکيل شده است :بخش اول :آشنايي با مقالهي علمي؛ بخش دوم :مراحل نگارش مقاله .بخش
دوم شامل نه گام به اين شرح است :گام اول :انتخاب موضوع؛ گام دوم :بيان مسئله ،گام سوم :شناسايي
مفاهيم اصلي و واژههاي کليدي؛ گام چهارم :جستوجو و شناسايي منابع و مآخذ بر اساس واژههاي
کليدي؛ گام پنجم :مرور و مطالعهي مقدماتي برخي از منابع و مآخذ؛ گام ششم :تهيهي چارچوب مقاله؛
گام هفتم :مطالعهي منابع و مآخذ و جمعآوري اطالعات؛ گام هشتم :نوشتن مقاله؛ گام نهم :اصالح و
ويرايش نهايي مقاله .در پايان کتاب فهرست منابع و مآخذ آورده شده است.
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 . 351بغالني ،مازيار  .قصههاي شاهنامه :هفت خوان رستم .تهران :برف 12 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :بازنويسي داستان ،هفتخوان رستم ،زبانآموزي ،شاهنامه
چكيده :سومين جلد از مجموعهي حاضر به بازنويسي داستان «هفتخوان رستم» از شاهنامه
اختصاص دارد .در اين کتاب،کودکان با پادشاه ايران به نام کيکاووس آشنا ميشوند که به مازندران
لشکر ميکشد ،اما ديو سفيد او و پهلوانان ديگر را در غاري زنداني ميکند .رستم به کمک آنها
ميشتابد .او از هفتخوان که خطراتي برايش دارند ،عبور ميکند و سرانجام به مازندران ميرسد و
آنها را نجات ميدهد.

 . 352باوفا ،كريم .همياري (در قرآن و حديث) .تبريز :احرار 16 ،ص1390 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :ديني
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :همياري ،احاديت ،داستان آموزشي ،قرآن و حديث
چكيده :دين اسالم مؤمنان را به همياري تشويق کرده است ،زيرا اين خصلت پايه و اساس جامعهي
اسالمي است .در کتاب حاضر ،با توجه به آيات و احاديث دربارهي مفهوم «همياري» و نيز آثار و نتايج
آن ،داستانهايي در اين زمينه درج شده است .در پايان بهمنظور سنجش ميزان همياري مخاطبان
سؤالهاي از آنان بهعمل ميآيد.
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 . 353كتلناتو ،پيتر .هنر اميلي :ويژه كالسهاي آموزش فلسفه براي كودكان  .فرزانه شهرتاش/
حسام سبحاني طهراني .تهران :شهر تاش 32 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :تفكر و پژوهش
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،فلسفه براي کودکان ،راهنماي آموزشي
چكيده :در داستان کتاب حاضر ،خانم فر ،معلم دانشآموزان ،از آنها دربارهي رقابت سؤال ميکند
و گفتوگويي بين آنها دربرميگيرد .تا اينکه خانم معلم از آنها ميخواهد که هر کدام يک نقاشي
براي روز مسابقه آماده کنند .راميلي دختر بسيار با احساسي است و به نقاشي عالقه دارد .او نقاشي
سگش را ميکشد .داور مسابقه آن را برميگزينند ،چون فکر ميکند آن خرگوش بسيار قشنگي است.
اما اميلي اعتراف ميکند که آن يک سگ است .خانم داور با صداي بلند ميگويد :من از سگها بدم
ميآيد ،چون يکي از آنها به من حمله کرد .اميلي از اين حرف دلش ميگيرد و ...بد نيست ادامهي
داستان را در کتاب بخوانيد.

 . 354بومون ،اميلي  .شگفتيهاي جهان :هواپيماها  .مهناز عسگري .تهران :محراب قلم32 ،
ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :سيرتکامل هواپيماها ،روياي پرواز ،داوينچي ،ايکار ،ليلينتال ،کلمان آدر
چكيده :آدمها هميشه روياي پرواز را در سر پروراندهاند .در اسطورههاي يوناني ،ايکار با موم و پر
بالهايي ساخت و تا پيش از سقوط در دريا ،در آسمان پرواز کرد .لئوناردو داوينچي در قرن پانزدهم
ميالدي طرحهايي از ماشينهاي پرنده کشيد .در سال 1891ميالدي ،اتوليلينتال با قابي از چوب بامبو
که با الياف گياهي بههم متصل شدهبود ،گاليدري ساخت .او روي اين قاب را با پارچه پوشاند .اتو از
روي تپهاي در برابر باد دويد و در هوا به پرواز درآمد و شناور شد .او بارها بدين شکل پرواز کرد .طول
برخي از پروازهايش به  400متر نيز رسيد .در سال  ،1889يک فرانسوي بهنام کلمانآدر ماشيني بهنام
«ائول» ساخت .اين اقدامهاي خيال پروازانهي اوليه موجب برداشت بهتر آدمها از پرواز شد .در اين
کتاب با سير تکامل هواپيماها ،ساخت و توليد آنها ،هليکوپترها و  ...آشنا ميشديم.
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 . 355اينچز ،آليسون  .كتابهاي سبز :هيوالي سبز دنيا رانجات ميدهد  .صبا رفيع .تهران:
شركت انتشارات فني ايران 24 ،ص1390 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم و چهارم
كلمات كليدي :بازيافت ،داستان آموزشي ،آلودگي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :داستان کتاب حاضر دربارهي هيوالي کوچکي به نام «هانا» است .هانا از وسايل اطرافش
درست استفاده نميکند و اسباببازيهاي کهنهاش را به کسي نميدهد و بسيار آلودگي ايجاد ميکند.
يک بار برق ميرود و اين موضوع پاي هانا را به بيرون از خانه ميکشاند .او متوجه ميشود که آلودگي
خوب نيست و از آن پس ميکوشد با رعايت نظافت ،دنياي بسيار زيبايي براي خودش درست کند و
زمين را از آلودگي نجات دهد.

 . 356مهراني ،پريوش .و هيچكس رنگ كودكي مرا نديد .تهران :كميل تهران 24 ،ص1391 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم و ششم
ن کوتاه ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادبيات کودکان
كلمات كليدي :خاطرات ،داستا 
چكيده :کتاب حاضر حاوي خاطرات و داستانهاي کوتاه است .نگارنده در اين نوشتهها بيشتر به
خاطرات دوران کودکي ،بازيهاي کودکياش ،جشن تولد ،مراسم عيد نوروز ،شب يلدا ،اشتباهاتي که
کودکان در دوران کودکي انجام ميدهند و ...اشاره ميکند .براي نمونه ،در يکي از خاطرات به زماني
اشاره ميکند که تابستان است و خانواده در کنار کولرگازي خوابيدهاند .راوي داستان به سراغ درختچهي
انگور ميرود و زير سايه آن مينشيند .شير آب را باز ميکند و براي خودش رودخانهاي به راه مياندازد
و در عالم خيال به سير و سفر ميرود.
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 . 357مفيدينسب ،سعيده .ورد و تند تايپ  .1يزد :دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد 36 ،ص1391 ،
قطع :خشتي
موضوع درسي :كار و فنآوري
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،آموزش کار با ورد ،ماوس ،برنامهي نقاشي
چكيده :در اين کتاب کودکان به زبان ساده و به همراه تصويرهاي رنگي و جذاب با روشن و خاموش
کردن رايانه ،اجزاي رايانه ،عملکردهاي ماوس ،مرتب کردن آيکنها ،برنامه نقاشي ،برنامهي ورد،
تايپ حروف ،ساختن پوشه ،سختافزار و نرمافزار ،پخش موسيقي و نمايش فيلم ،دکمههاي برنامهي
مدياپلير و ...آشنا ميشوند.

 . 358الول ،پتي .وروجك  .فراز پندار .تهران :شركت انتشارات فني ايران 36 ،ص1391 ،
قطع :خشتي (كوچك)
موضوع درسي :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :اعتمادبهنفس ،داستان آموزشي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :کتاب حاضر به منظور تقويت و باالبردن اعتمادبهنفس کودکان تدوين شد و شامل داستاني
است دربارهي دختربچهاي قدکوتاه و بدقيافه .دندانهاي او مثل دندانهاي گراز است و صدايش هم
شبيه صداي قورباغه .او به اين چيزها اهميت نميدهد .براي اينکه مادربزرگش به او گفته است که
هنگام راه رفتن سرش را باال بگيرد ،با تمام وجود لبخند بزند ،با صداي بلند آواز بخواند و از حرفهاي
ديگران نرنجد .اما مدتي بعد مجبور ميشود به مدرسهي جديدي برود .روز اول دانشآموز قلدري به او
زور ميگويد ،اما وروجک خوب ميداند که چگونه او را سرجايش بنشاند.
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 . 359واندويل ،اگنس  .شگفتيهاي جهان :وسايل نقليهي فضايي  .مهناز عسگري .تهران:
محراب قلم 28 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :دايرئالمعارف کودکان ،فضاشناسي ،فضاپيماها ،موشک وي ،2فناوري موشک
چكيده :چينيها در قرن سيزدهم ،نخستين موشکهاي پودري را توليد کردند .در سال  1815ميالدي
در «نبرد واترلو» ،انگليسيها موشکهايي حاوي مواد منفجره بهسوي سربازان ناپلئون پرتاب ميکردند.
در آغاز قرن بيستم ،رابرت اچ گدار آمريکايي موفق شد ،نخستين موشک مدرن را با ترکيبي از بنزين و
اکسيژن مايع پرتاب کند .در جنگ جهاني دوم ،موشک آلماني «وي »2سالحي وحشتناک بود .در اين
کتاب با سير تحول و فناوري موشک و ماشينهاي فضايي آشنا ميشويم.

 . 360فتاحي ،حسين 10 .قصهي تصويري از هزار و يك شب .تهران :قدياني 128 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :زبان آموزي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :قصه ،بازنويسي هزار و يک شب ،زبانآموزي
چكيده :مجموعهي حاضر شامل  10قصهي بازنويسي شده از هزار و يک شب به زبان ساده و روان
به همراه تصوير براي کودکان است .قصههاي مندرج در اين مجله ،بهصورت جداگانه در  10جلد نيز
منتشر شدهاند« .ماهيگير و ديو»« ،حکيم رويان و ملک يونان»« ،شاهين و پادشاه»« ،عالءالدين و
چراغ جادو» و «جزيرهاي که نهنگ بود» ،عنوانهاي برخي از قصههاي اين کتاب هستند.
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 . 361كالنتري ،فخرالسادات /اوليايي ،فاطمه /حسينزاده ،فاطمه /رسولي آلهاشم ،سهيال/
عزيزي ،ژيال 100 .آزمون اول .تهران :نگاه امروز 112 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آزمون و تمرين ،درسهاي اول
چكيده :در اين کتاب  100آزمون براي تمام درسهاي سال اول بهصورت ماهانه طراحي شدهاند.
براي هر درس با توجه به ماههاي سال سؤاالت جداگانهاي طراحي شدهاند .اين آزمونها از ماه مهر
تا ارديبهشت را پوشش ميدهند .سؤاالت در انواع قالبهاي کوتاه پاسخ ،بلند پاسخ ،چهارگزينهاي،
رنگکردني ،کاملکردني ،وصلکردني ،تشريحي و ...طراحي شدهاند .اين آزمونها بهمنظور ايجاد
انگيزه و وادار کردن فراگيرندگان به تفکر و مطالعه ،ايجاد اشتياق در آنان براي پيشرفت تحصيلي و
شکوفايي خالقيت مهيا شدهاند.

 . 362كالنتري ،فخرالسادات /شمسالهي ،مريم /صادقي ،زهرا /قوامي ،اشرفالسادات100 .
آزمون دوم .تهران :نگاه امروز 96 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :بستهي آزمون ،درسهاي دوم ،آزمون و تمرين
چكيده :کتاب حاضر حاوي  100آزمون براي همهي درسهاي پايهي سوم ابتدايي است که از مهر
تا ارديبهشت را پوشش ميدهد .در کتاب براي درسهاي رياضي ،علوم ،فارسي و امال و هديههاي
آسماني و قرآن آزمونهاي جداگانه آمده است .به زعم نگارنده ،بستههاي آزمون امکان ارزيابي مستمر
را براي خانواده و آموزگار مهيا ميسازند .اين بستهها تمامي درسهاي کتبي و شفاهي را شامل
ميشوند .سؤاالت آنها بهمنظور ايجاد انگيزه و وادار کردن فراگيرندگان به تفکر و مطالعه و ايجاد
اشتياق در آنان بهمنظور پيشرفت تحصيلي و شکوفايي خالقيت و استعدادهايشان آنان مهيا شدهاند.
بهعالوه ،در تنظيم سؤاالت از انواع قالبهاي کوتاهپاسخ ،بلندپاسخ ،چهارگزينهاي ،رنگ کردني،
کاملکردني ،وصل کردني ،تشريحي و ...استفاده شده است .اين آزمونها زمينهي آموزش و شناسايي
اشکاالت آموزش را فراهم ميسازند و طوري صفحهآرايي شدهاند که امکان جداکردن آنها بهصورت
برگهي آزمون وجود دارد.
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 . 363شر ،باربارا 101 .بازي براي تقويت تمركز ،توجه ،رشد ذهني وهوش كودكان (از
تولد تا  12سالگي) .الهه حجفروش /محمد بهشتيان .تهران :بهشتيان 120 ،ص1390 ،
قطع :رقعي
موضوع درسي :علوم تربيتي
مخاطب :معلم /والدين  /كارشناس
پايهي تحصيلي :اول تا ششم
كلمات كليدي :تمرکز ،افزايش هوش و خالقيت ،بازي آموزشي ،رشد ذهني
چكيده :کتاب حاضر حاوي  101بازي براي تقويت تمرکز ،توجه ،رشد ذهني و هوش کودکان از تولد
تا  12سالگي است .کتاب در چهار بخش ،بازيهاي ويژهي کودکان زير يکسال؛ يک تا سه سال؛ سه
تا شش سال و شش تا دوازده سال را شرح ميدهد .به زعم نگارنده ،انجام اين بازيها باعث افزايش
اعتمادبهنفس کودکان ميشود ،چرا که به آنها نشان ميدهد از توانايي تمرکز و توجه برخوردارند.
همچنين اين بازيها کودکاني را که تمرکز محدودي دارند ،آموزش ميدهد تا بتوانند نسبت به همهي
چيزهاي اطراف خود توجه و تمرکزي آزاد داشته باشند.

 . 364ساالري ،حسن 101 .پرسش و پاسخ دربارهي پزشكان و داروشناسان بزرگ.
تهران :محراب قلم 64 ،ص1391 ،
قطع :رحلي
موضوع درسي :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :پزشکي ،داروسازي ،گياهان دارويي ،پرسش و پاسخ ،آموزش علوم تجربي
چكيده 101 :پرسش و پاسخ اين کتاب ،تاريخ پزشکي و کوششهاي پزشکان و داروشناسان بزرگ
را از روزگار انسانهاي نخستين تا روزگار حاضر و همچنين دستاوردهاي پزشکان ايراني مانند رازي،
ابنسينا و برخي از پزشکان معاصر ايران را بهصورت مختصر و مفيد بررسي کردهاند .موضوع برخي
سؤالها از اين قرار است :سوراخ کردن جمجمه؛ چگونگي شناسايي گياهان دارويي ،دستاوردهاي
سومريان در پزشکي؛ نوشتن قانون براي پزشکان؛ برنامهي بهداشتي ايرانيان باستان؛ دستاوردهاي
جالينوس .در پايان کتاب بزرگترين رويدادهاي پزشکي معاصر ايران بهطور خالصه معرفي شدهاند.
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 . 365حقپناه ،مهدي 1331 .پرسش رياضي پنجم دبستان .تهران :فائق 400 ،ص1391 ،
قطع :وزيري
موضوع درسي :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پايهي تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :پرسش و پاسخ ،آموزش رياضي ،پايهي پنجم  ،پرسش تشريحي ،پرسش تفکيکي
چكيده :کتاب حاضر براي درس رياضي دانشآموزان سال پنجم نوشته شده و در آن موضوعات
درسي هر فصل بهطور کامل شرح داده شده و براي هر موضوع مثالهاي متنوعي آورده شده است.
کتاب داراي سه بخش است .در بخش نخست ،آموختههاي سال چهارم ارزيابي و سنجيده ميشوند.
بخش دوم شامل آموزش رياضي سال پنجم به همراه پرسشهاي تشريحي بهصورت فصل به فصل
است .در بخش سوم پرسشهاي چهار گزينهاي تفکيکي بهصورت فصل به فصل آمده است.

 200فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي

دورهي آموزش ابتدايي 201 15

نمـــــایهها
عنوان
پديد آورندگان
پايهي تحصيلي
درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب
موضوع درسی
كلمات كليدي
نام ونشانی ناشران
مخاطب

 202فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي

عنوان
آب و هوا :پاسخ به كنجكاويهاي كودكان و نوجوانان 001
آبي كوچولو 002
آداب شهروندي 003
آرش 004
آرش كمانگير 005
آشنايي ديداري با نقش نمادهاي ارقام ،درك بصري نقش
نمادهاي رياضي (بازي نقاشي با نقش نمادها)006
آشنايي ديداري با نقش نمادهاي نوشتاري تقويت حافظهي
بصري از راه هوش و نقاشي (بازي نقاشي با نقش نمادها)007
آشيانهاي پشت علفهاي بلند 008
آغازگر فرياد 009
آموزش انديشهورزي در كودكان :روشهاي علمي در شكوفايي
خالقيت و آموزش تفكر و تحليل در كودكان بر مبناي
تمرينهاي بنيادي010 ...
آموزش رياضي همراه كاله قرمزي  -كتاب كار رياضي
اولدبستان 011
آموزش ضربالمثل به كمك تصاوير همراه با رنگآميزي :ويژه
دانشآموزان ابتدايي جلد 012 1
آموزش ضربالمثل به كمك تصاوير همراه با رنگآميزي :ويژه
دانشآموزان ابتدايي جلد 013 2
آموزش گام به گام پسانداز و سرمايهگذاري به كودكان 014
آموزش هنر و پرورش تفكر :اولين كتاب تخصصي پرورش تفكر
و توسعه هوشهاي چندگانه با عبور از جاده هنر «ويژه دوره
ابتدايي» 015

آيينه حواس 016
ابزارهاي معلم در ارزشيابي توصيفي و چگونگي كاربرد آن در
كالس 017
ادب آداب دارد 018
ارزشيابي توصيفي (با تأكيد بر راهبردهاي فراشناختي) 019
از پسماند تا بازيافت 020
از همه بدم ميآيد 021
اسبها ،از دورهي باستان تا امروز 022
استان آذربايجان غربي :پاسخ به سؤالهاي كودكان و نوجوانان
023
استان ايالم :پاسخ به سؤالهاي كودكان و نوجوانان 024
استان خراسان رضوي :پاسخ به سؤالهاي كودكان و نوجوانان
025
استان سيستان و بلوچستان :پاسخ به سؤالهاي كودكان و
نوجوانان 026
استتار با رنگ آميزي 027
استراتژيهاي زندگي 028
اصول آموزش رياضي در دورهي ابتدايي 029
اصول شادابسازي در مدارس 030
ن [اطلس]031
اطلس تصويري ايرا 
اطلس جغرافي جهان براي دانشآموز 032
اقليمشناسي زمين (آب ،هوا ،زمين و ج ّو) 033
اقيانوسها و درياها 034
امام رضا (ع) 035

دورهي آموزش ابتدايي 203 15
انرژي آبي 036
انرژي بادي 037
انرژي خورشيدي 038
انرژي و صرفهجويي به روايت آزمايش 039
انرژي هستهاي 040
او 041
اورانوس و نپتون و سيارههاي كوتوله 042
اول دبستان :علوم سبز 043
اينترنت 044
باز هم ميتوانم :ويژهي دانشآموزان سال پنجم و ورودي سال
ششم دبستان045 ...
بازآموز خالق تابستان (پايهي سوم) سرگرمي ،نكته ،تمرين 046
بازآموز خالق تابستان؛ (پايهي پنجم) 047
بازآموز خالق تابستان؛ سرگرمي ،نكته ،تمرين -پايهي اول
دبستان 048
بازآموز خالق تابستان؛ سرگرمي ،نكته ،تمرين -پايهي دوم
دبستان 049
بازآموز خالق تابستان؛ سرگرمي ،نكته ،تمرين 050
بازي كن و بياموز (طرحهاي علمي و فعاليت آسان براي
بچهها)051
بازي و دستورزي رياضي دوم ابتدايي 052
بازي و دستورزي رياضي ششم ابتدايي 053
بازيافت 054
بازيافت چيست؟ 055
باغوحش 056
باوركردني نيست اما057 ...
بچه خوش قول و امانتدار 058
بچه شير و آدميزاد 059
بچه فيل خوشتيپ( :درباره شانس)060
بچهها غافلگير نشويد 061
بچهي زرنگ (062)1
بخشندگي (در قرآن و حديث)063
بخوانيم .بدانيم...چرا؟ 064
بخوانيم .بدانيم...چگونه؟ 065
بخوانيم .بدانيم...چه كسي؟ 066
بدن انسان :پاسخ به كنجكاويهاي كودكان و نوجوانان 067
برق براي كودكان :كتاب سرگرمي و رنگآميزي 068
بنزين :صرفهجويي و محيط زيست 069
به خجالت بگو خدانگهدار :كتاب تمريني براي كمك به
كودكان ،در غلبه بر كمرويي 070

به كودك خود كمك كنيم تاريخ بياموزد 071
به كودك خود كمك كنيم رياضيات بياموزد 072
به كودك خود كمك كنيم شهروند مسئوليتپذير باشد 073
به كودك خود كمك كنيم علم بياموزد 074
به كودكان خود روانخواني بياموزيم 075
به يادسپاري نقش نمادهاي نوشتاري :تقويت حافظهي بصري
از راه هوش و نقاشي (بازي نقاشي با نقش نمادها)ويژه كودكان
فارسي زبان داخل و خارج 076 ...
بياين با هم بازي كنيم :شطرنج جلد دوم 077
بياين با هم بازي كنيم :شطرنج جلداول 078
پرورش نبوغ در كودكان و دانشآموزان 079
پس من چي؟( :دربارهي طالق)080
پستانداران :پاسخ به كنجكاويهاي كودكان و نوجوانان 081
پسري كه فرياد ميزد آي گرگ 082
پنجرهاي به روشني :گامي نو در جهت حفظ و شناخت قرآن
براي دبستانيها 083
پنجرهاي به روشني :گامي نو در جهت حفظ و شناخت قرآن
براي دبستانيها 084
پنجرهاي به روشني :گامي نو در جهت حفظ و شناخت قرآن
براي دبستانيها 085
پنجرهاي به روشني :گامي نو در جهت حفظ و شناخت قرآن
براي دبستانيها 086
پنجرهاي به روشني :گامي نو در جهت حفظ و شناخت قرآن
براي دبستانيها 087
تابستانهي پنجم ابتدايي 088
تابستانهي چهارم دبستان 089
تابستانهي دوم دبستان 090
تاريخ جهان براي كودكان و نوجوانان 091
تبليغات 092
تپلي باسواد ميشود 093
تپلي عصباني ميشود 094
تپلي و تولد كپلي 095
تصميم بزرگ 096
تغيير رفتار در كالس 097
تقويت حافظهي بصري از راه هوش و نقاشي :به يادسپاري
نقش نمادهاي ارقام ،ويژه كودكان فارسيزبان داخل و خارج
از كشور098 ...
تمرينهاي طبقهبندي شده علوم اول دبستان 099
تنبلي نكن (شكستن شاخ غول تنبلي) 100
جامعهشناسي آموزش و پرورش 101

 204فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي
جانميجان باسواد ميشم 102 1
جانميجان باسواد ميشم 103 2
جانميجان باسواد ميشم 104 3
جانوران قطبي 105
جزيرهاي كه نهنگ بود 106
چرا بترسم 107
چرا خدا به زرافه گردن دراز داده است؟ 108
چرا خدا به شتر كوهان داده است؟ 109
چرا خدا به فيل خرطوم داده است؟ 110
چرا خدا به كبوتر نوك داده است؟ 111
چرا خدا به گاو دم داده است؟ 112
چرا خدا به الكپشت الك داده است؟ 113
چرا خدا چنين كرد؟ 114
چرا و چگونه (جلدهاي  51تا 115)55
چشمهي جادويي 116
چطور از شر گرگ خالص شويم 117
چگونه دانشآموزان را پژوهشگر پرورش دهيم؟ آموزش گام به
گام پژوهش به دانشآموزان (فرزندان) .پژوهش دانشآموزي...
118
چيستا مارها را دوست نداشت 119
حشرات :پاسخ به كنجكاويهاي كودكان و نوجوانان 120
حكيم رويان و ملك يونان 121
خاطرات يك قوطي آلومينيمي 122
خرما شكري 123
خزندگان و پرندگان 124
خطرها 125
خلاّ ق باش (آموزش عملي خلاّ قيت)126
خالقيت ،آموزش و شكوفايي مخصوص اوليا و دانشآموزان
اول دبستان 127
خالقيت ،آموزش و شكوفايي مخصوص اوليا و دانشآموزان
پنجم دبستان 128
خالقيت ،آموزش و شكوفايي مخصوص اوليا و دانشآموزان
چهارم دبستان 129
خالقيت ،آموزش و شكوفايي مخصوص اوليا و دانشآموزان
دوم دبستان 130
خالقيت ،آموزش و شكوفايي مخصوص اوليا و دانشآموزان
سوم دبستان 131
خالقيت ،آموزش و شكوفايي مخصوص اوليا و دانشآموزان
ششم دبستان 132
خوب ،بد ،كداميك؟ 133 2

خورشيد و ماه 134
داستان پيامبران در قرآن 135
دانستنيهايي درباره بدن انسان 136
دايرئالمعارف تاريخ ايران 137
دايرئالمعارف دانستنيهاي علمي 138
دايرئالمعارف دايناسورها 139
دايرئالمعارف فضا 140
دايرئالمعارف ورزش 141
دايرئالمعارف وسيلهها چگونه كار ميكنند؟ 142
دايناسور عينكي( :درباره عينكزدن)143
در مصرف انرژي صرفهجويي كنيم 144
دراج و الكپشتها 145
درس -آزمون فارسي ششم دبستان 146
درك بصري چگونگي رسم نقش نمادهاي ارقام :تشخيص
و به يادآوردن نقش نماد در قبل ديده شده (بازي نقاشي با
نقش نمادها)ويژهي كودكان مبتدي داخل و فارسيزبان خارج
از كشور147 ...
درك بصري چگونگي رسم نقش نمادهاي نوشتاري ،تشخيص
ديدن نقش نمادها (بازي نقاشي با نقش نمادها)148
درهي الماسها 149
دريا :دانشنامه كودك و نوجوان الروس 150
دزد دريايي كوچولو و بازيافت 151
دلفين پادشاه موجها 152
دنيايي كه نميشناسم 153
دور از وطن 154
ديكته شب اول ابتدايي 155
ديكته شب اول ابتدايي 156
ديكته شب دوم ابتدايي 157
ذخيرهي انرژي 158
راهكارهاي عملي براي والدين و معلمان دانش آموزان نارساخوان
159
راهنماي اداري ارزشيابي کيفي توصيفي در دبستان 160
راهنماي رياضي پايهي ششم ابتدايي 161
راهنماي مشاور مدرسه 162
رستم و سهراب 163
روانشناسي كودك و نوجوان امروزي 164
روانشناسي كودكان دبستاني 165
روش تحقيق و شيوه نگارش پاياننامه در علوم انساني 166
رويكرد حل مسئله در آموزش رياضي :راهنماي معلمان ابتدايي،
دانشجويان مراكز تربيت معلم و والدين 167
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رهگشاي انديشه  :6درس آزمون فارسي ششم ابتدايي ويژه...
168
رياضي ( 1اول دبستان) 169
رياضي اول دبستان 170
رياضي اول دبستان :قابل استفاده دانش آموزان مدارس ايراني
خارج از كشور171 -
رياضي پايهي دوم ابتدايي 172
رياضي پايهي ششم ابتدايي :كتاب كار 173
رياضي پنجم ابتدايي 174
رياضي چهارم ابتدايي 175
رياضي چهارم دبستان 176
رياضي سال ششم دبستان 177
رياضي سبز اول دبستان 178
رياضي ششم دبستان كار طاليي 179
رياضيات ششم دبستان (رشد)180
زال و سيمرغ 181
زمين سيارهي پويا 182
زمين و مريخ 183
زنگ رياضي سال اول دبستان 184
زيبا بنويسيم فارسي ششم دبستان :آموزش خط تحريري 185
زير كالهي 186
سازمان و مديريت در آموزش و پرورش 187
سبز شدن چه آسان :كارهاي سادهاي كه ميتوانيد براي حفاظت
از زمين انجام دهيد 188
ستارهشناسي (گام پنجم) 189
سرگرميهاي فكري  6شامل بيش از  62سرگرمي خالقانه
جهت افزايش دقت و تمركز در كودكان 190
سرمشق نوآموزان  :1آموزش خط تحريري 191
سرمشق نوآموزان  :2آموزش خط تحريري 192
سرود آسماني :آموزش قرآن و زبان وحي 193
سوپت را هورت نكش( :مهارتها) 194
سوختهاي زيستي 195
سوختهاي فسيلي 196
سه اصل طاليي :بازمصرف ،بازيافت و بازكاهي 197
سياركها ،ستارههاي دنبالهدار و شهابها 198
سياره زمين :پاسخ به كنجكاويهاي كودكان و نوجوانان 199
سياست 200
سياوش 201
يوسه روش براي كمك به شمارش اعداد 202
س
شاهين و پادشاه 203

ششم دبستان رياضي سبز 204
شطرنج براي كودكان :چگونه به فرزند خود شطرنج بياموزيم
205
شكست يا تجربهاي براي پيروزي 206
شكوفههاي آسماني 207 2
شكوفههاي آسماني208 1
شكوفههاي احكام 209 1
شكوفههاي احكام 210 2
شناخت برق :با همراهي پروفسور ماكس آكسيوم 211
شهرك بازي ،شادي و دانايي (كتاب كار علوم اول ابتدايي) 212
شيوه اداره و تدريس در كالسهاي چند پايه در نظام آموزشي
213 6-3-3
صرفهجويي در مصرف آب 214
طبيعت اسرارآميز 215
طراحي بازيهاي رايانهاي آموزشي 216
عجب دوست نازنيني! 217
عدالت 218
عصباني نشو (آموزش مهارت كنترل خشم) 219
عطارد و زهره 220
عالءالدين و چراغ جادو 221
علوم تجربي پنجم ابتدايي 222
علوم تجربي دوم ابتدايي 223
علوم تجربي ششم ابتدايي 224
علوم ششم ابتدايي 225
علوم ششم دبستان -كتاب كار با نگرش مفهومي و فعاليت
محور 226
علوم :پاسخ به كنجكاويهاي كودكان و نوجوانان 227
عمو نوروز داماد ميشود :قصههايي براساس افسانهي ننهسرما
و عمو نوروز 228
عوامل ايجاد انگيزه در كالس درس :بيش از  100راهكار براي
تقويت دانشآموزان (براي معلمان كليهي مقاطع تحصيلي)229
غنيترين كتاب فعاليت و خالقيت در رياضي دوم 230
فارسي سال ششم ابتدايي 231
فارسي ششم دبستان 232
فارسي كالس اول دبستان 233
فردريك :ويژه كالسهاي آموزش فلسفه براي كودكان 234
فرزند خوب كوير همراه با ترجمه عربي ،انگليسي و فرانسه 235
فرهنگ اعالم كودك 236
فرهنگنامه طاليي نوآموز 237
فصل دانايي 238
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فضا :پاسخ به كنجكاويهاي كودكان و نوجوانان 239
فضيلت نايادگيري( :چگونه ياد نگيريم)! 240
فكراي خوب براي بچههاي خوب 241
فيلها ،شيوهي زندگي ،اهميت و انواع 242
قاضي پنجساله 243
قرآن دانشآموز (سال اول)244
قرآن ،كودك ،سرگرمي 245 1
قرآن ،كودك ،سرگرمي 246 2
قرآن ،كودك ،سرگرمي 247 3
قصه آفتاب( :نمونهاي از روشهاي آموزشي محمد بهمنبيگي
در مدارس عشايري ايران)248
قصههاي زينب 249
قصههاي شيرين از زندگي معصومين 250
قصههاي مسجد 251
قطار و راه آهن ،پيدايش و تكامل 252
كار علوم سبز ششم دبستان 253
كاربرگ اول دبستان (جلد 254 )2
كاربرگ رياضي پنجم دبستان 255
كاربرگ رياضي دوم دبستان (جلد256 )2
كاربرگ رياضي ششم دبستان (جلد 257 )2
كاربرگ علوم تجربي پنجم دبستان 258
كاربرگ علوم تجربي چهارم دبستان 259
كاربرگ علوم تجربي دوم دبستان (جلد 260)2
كاربرگ علوم تجربي دوم دبستان (جلد261 )1
كاربرگ علوم تجربي ششم دبستان (جلد262 )1
كاربرگ علوم تجربي ششم دبستان (جلد263 )2
كاربرگ فارسي پنجم دبستان 264
كاوه آهنگر 265
كتاب آموزش و كار بخوانيم پايهي چهارم ابتدايي 266
كتاب آموزش و كاربخوانيم پايهي پنجم ابتدايي 267
كتاب راهنماي كار رياضي سال ششم ابتدايي 268
كتاب راهنماي كار علوم سال ششم ابتدايي 269
كتاب راهنماي كار فارسي سال ششم دبستان 270
كتاب رنگآميزي كتي 271
كتاب رياضي سبز چهارم دبستان 272
كتاب كار انشاء :آموزش انشاء براي دوره ابتدايي 273
كتاب كار اينترنت 274
كتاب كار تعليمات اجتماعي پايهي پنجم ابتدايي 275
كتاب كار تعليمات اجتماعي پايهي چهارم ابتدايي 276
كتاب كار رياضي اول ابتدايي 277

كتاب كار رياضي اول دبستان 278
كتاب كار رياضي اول دبستان 279
كتاب كار رياضي بر اساس كتاب جديدالتاليف رياضي پايه اول
ابتدايي 280
كتاب كار رياضي چهارم ابتدايي 281
كتاب كار رياضي خالق دوم دبستان 282
كتاب كار رياضي دوم ابتدايي 283
كتاب كار رياضي ششم ابتدايي 284
كتاب كار سبز دوم دبستان 285
كتاب كار فارسي پايهي اول دبستان :مورد استفاده براي
آموزگاران ،والدين و دانشآموزان286 -
كتاب كار فارسي چهارم دبستان 287
كتاب كار مباني رايانه 288 1
كتاب كار نرمافزار ارائه مطلب 289
كتاب كار نرمافزار پارس لوگو پيشرفته 290
كتاب كار و تمرين اول دبستان (جلد291)2
كتاب كار و تمرين رياضي پنجم ابتدايي شامل :كليه آموزش ،
سؤاالت طبقهبندي شده به صورت هفتگي292 ...
كتاب كار و تمرين رياضي پنجم دبستان 293
كتاب كار و تمرين رياضي چهارم دبستان 294
كتاب كار و تمرين رياضي دوم ابتدايي 295
كتاب كار و تمرين رياضي دوم دبستان 296
كتاب كار و تمرين رياضي دوم دبستان (جلد297 )1
كتاب كار و تمرين رياضي ششم ابتدايي 298
كتاب كار و تمرين رياضي ششم دبستان (جلد299)2
كتاب كار و تمرين علوم تجربي اول ابتدايي 300
كتاب كار و تمرين علوم تجربي پنجم دبستان 301
كتاب كار و تمرين علوم تجربي چهارم دبستان 302
كتاب كار و تمرين علوم تجربي دوم ابتدايي 303
كتاب كار و تمرين علوم تجربي دوم دبستان (جلد304 )1
كتاب كار و تمرين علوم تجربي دوم دبستان (جلد305 )2
كتاب كار و تمرين علوم تجربي ششم ابتدايي شامل سواالت
طبقهبندي شده 306 ...
كتاب كار و تمرين علوم تجربي ششم دبستان (جلد307 )1
كتاب كار و تمرين علوم تجربي ششم دبستان (جلد308 )2
كتاب كار و تمرين فارسي پنجم دبستان 309
كتاب كار و تمرين فارسي چهارم دبستان 310
كتاب كار و فعاليتهاي مكمل علوم تجربي اول دبستان 311
كتاب كار ورد و تند تايپ 312
كتاب هوش و بازي جلد ا ّول 313
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كتاب هوش و بازي جلد د ّوم 314
كسب و كار 315
ي بود كي بود من نبودم :دربارهي به گردن گرفتن تقصير 316
ك
گنج آزمون اول دبستان فارسي -علوم -رياضي (كتاب كار)317 ...
گنجينه سؤاالت امتحاني طبقهبندي شده نوين رياضي كالس
پنجم دبستان 318
گنجينه سؤاالت امتحاني طبقهبندي شده نوين رياضي كالس
چهارم دبستان 319
گنجينه سؤاالت طبقهبندي شده نوين علوم تجربي كالس
پنجم دبستان 320
لكلك دانا و نقشه مسافرت :آموزش جهتيابي بدون قطبنما
321
ليلي حوضك (پژوهشي در بازيهاي بومي محلي قمشه
(شهرضا)322
مانندخورشيدميدرخشيد(زندگيحضرتمحمدصلاهللعلي هوآلهو
سلم)323
ماهيگير و ديو 324
مباني آموزش و پرورش شناختي 325
مباني رايانه 326 1
مباني طراحي آموزشي 327
مجموعه دروس ششم دبستان :شامل دروس رياضي328 ...
مجموعه كارگاه علوم 329
محيط زيست به روايت نمودار 330
مدارس فردا را امروز بسازيم 331
مدرسه مطلوب :مباني ،شاخصهها ،اصول و روشها 332
مديريت دانش و سازمانهاي يادگيرنده 333
مديريت يا رهبري آموزشي؟ چگونه مدارس امروز را موثرتر
رهبري كنيم؟ 334
مردم جهان :دايرئالمعارف الروس (نوجوان)335
مسايل آموزش و پرورش ايران و راههاي كاهش آنها 336
مشتري و زحل 337

معصومين عليهمالسالم و كودكان 338
معماهاي چوب كبريتي 339
مالقات با ضحاك ماردوش 340
من بيشفعالم :راهنماي كودكان كمتوجه و بيشفعال 341
من و هستي 342
موريس موسه :ويژه كالسهاي آموزش فلسفه براي كودكان
343
موش 344
موش و گربه عبيد زاكاني 345
نافلباني :ويژه كالسهاي آموزش فلسفه براي كودكان 346
نرمافزار ارائه مطلب 347
نوجوانان و رسانهها 348
نوزاد 349
نوشتن رويش انديشه :راهنماي تأليف مقاله علمي براي
دانشجويان و معلمان 350
و هيچكس رنگ كودكي مرا نديد 351
ورد و تند تايپ 352 1
وروجك 353
وسايل نقليهي فضايي 354
هفت خوان رستم 355
همياري (در قرآن و حديث) 356
هنر اميلي :ويژه كالسهاي آموزش فلسفه براي كودكان 357
هواپيماها 358
هيوالي سبز دنيا رانجات ميدهد 359
 10قصهي تصويري از هزار و يك شب 360
 100آزمون اول ابتدايي 361
 100آزمون دوم ابتدايي 362
 101بازي براي تقويت تمركز ،توجه ،رشد ذهني وهوش
كودكان (از تولد تا  12سالگي) 363
 101پرسش و پاسخ دربارهي پزشكان و داروشناسان بزرگ 364
 1331پرسش رياضي پنجم دبستان 365
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پديدآورندگان (مولف و مترجم)
آذر ،احمدرضا 241 ،062 ،058
آذر ،مسعود 328
آرمسترانگ ،تامس 079
آزاد ،عباس 208 ،207
ابراهيمزاده ،فاطمه 197 ،196 ،136 ،039
ابوكاظمي ،محمدابراهيم 040
اجاقي ،محمد 238 ،154 ،009
احمدي ،احمد 269
احمدي ،حسن 291 ،254
احمدي ،کتايون 104 ،103 ،102
احمدي ،محمدرضا 311 ،045
احمدي ،مليحه 285
اسپيدكار ،محبوبه 342 ،153 ،016
استيون دوآميكو ،كارمال 060
اسماعيلي طاهري ،حسن119
اسماعيلي ،شهربانو 319
اسميت ،پتي 138
افجهاي ،گلی 188 ،020
افشاري مقدم ،عليرضا 247 ،246 ،245
اقبالپور ،اميرهوشنگ 231
اقوامي ،اشرافالسادات 283
اكسالد ،كريس 239 ،227 ،200 ،067 ،001
الوندي ،جسین 138
اميرينيا ،كورش 138 ،026 ،025 ،024، 023


اوانسكي ،جري229
اودانل ،ليام 211
اورايان ،الي 188
اورم ،هلن 020
اورنگ ،طوبا 219 ،126 ،100
اوليايي ،فاطمه 361
ايجادي ،زهرا 198
ايزي ،سپیده ،220 ،199 ،183 ،134 ،042 ،038 ،037 ،036
337
اينچر ،آليسون 355 ،122
بابايي ،معصومه 164
باقري جبلي ،عليرضا 237
بالغ ،عشرت 169
بامداد ،بابك 294
بامشاد ،محمدمهدي 075
باوفا ،كريم 352 ،063
بختياري ،ابوالفضل 118
بخشعليزاده ،شهرناز 268 ،138
بخشيان ،فاطمه 272
برازش ،مهيندخت 295
بروزوويچ ،ريچارد 070
برومند ،بهادر 254
بغالني ،مازيار 351 ،265 ،202 ،181 ،163 ،005
بوگيش ،ورنر 033
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بومون ،اميلي 354
بهاري ،خشایار 205
بهاري ،محمدرضا 211
بهراميان ،اكرم 300 ،156
بهروزكيا ،کمال 252 ،242 ،115 ،034 ،033 ،022
بهشتيان ،محمد 363
بينگهام ،كارولين 140 ،139
پندار ،فراز 358 ،341 ،316 ،143 ،060
پندي ،زهره 299 ،297 ،257 ،256 ،177
پورطاهريان ،معصومه 186 ،123
پورقنبري قاضياني ،ليال 030
پيترسون ،دوگ 316
تابع بردبار ،فريبا 097
تاجآبادي ،جعفر 155
تبريزي ،رضا 185
تبريزي ،غالمرضا 166
ترزقي ،سيدجواد 284 ،174
توحيديمنش ،جواد 210 ، 209 ،208 ،207
تيلور ،باربارا 136
تيلور ،هلن 057
جاوري ،ايران 322
جباري ،پریسا 314 ،313 ،066 ،065 ،064
جبيبزاده ،لیال 227 ،200 ،120 ،081 ،001
جاللي ،نصراهلل320 ،318
جالليان ،محمدباقر 017
جمالي ،محمدرضا 345
جمعي از نويسندگان موزه  DBنورنبرگ 252
جواديان ،مسعود 138 ،137 ،032
چايچيضرابي ،سيدرضا 175
چندلر ،موراي 205
چوبينه ،مهدي 138 ،026 ،025 ،024 ،023
چوپاني ،فرشته 273
چينيفروشان ،محسن 041
حاجمحمودي ،فاطمه 298
حبيبزاده ،ليال 031
حبيبي ،طاهره 010
حجفروش ،الهه 363
حذرخاني ،حسن 226
حسني ،محمد 350 ،160
حسينزاده ،فاطمه 361

حسيني طباطبايي ،فرحناز 158
حسيني ،ابراهيم 168
حسيني ،عزتالسادات 308 ،263
حقاني ،سمانه 173 ،161
حقپرست ،نورا 251
حقپناه ،مهدي 365
حيدري ابهري ،غالمرضا ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108
114
خرازي ،كمال 325
خراشاهي ،سید عباس 198
خردور ،طاهره 050 ،049 ،051 ،048 ،047
خرمنژاد ،زهرا 159
خسروي ،زهرا 230
خليلنيا ،زهرا 164
خواجهحسيني ،صديقه 328
خوئي ،رویا 349 ،315 ،218 ،201 ،125 ،105 ،092 ،056
دارابي ،حمید 198
داس ،باني 080
دافعي ،حميد 029
دانشفر ،حسین 138
داودي ،خسرو 299 ،297 ،296 ،257 ،256 ،176
درويشيان ،مريم 223
دفتر ارتباطات توسعه دفتر مدارس امن و عاري از مواد مخدر
وزارت آموزش و پرورش اياالت متحده آمريكا 073
دفتر امور بين دولتي و نمايندگيهاي وزارت آموزش و پرورش
اياالت متحده آمريكا 072 ،074 ،071
دال بدوير ،كاميال 081
دلريو ،آلكسيا 315 ،218 ،201 ،125 ،092
دوگيبرت ،فرانسوا 105 ،056
دومانتون ،سوفي 315 ،218 ،201 ،125 ،092
راس ،توني 082
راعي ،پيمان 322
راكول  ،آن اف 069
ربيعي ،عليرضا 173 ،172 ،161
رجايي ،سپهر 117
رحمتي شهرضا ،محمد 003
رخشاني ،فاطمه 276
رستگار ،طاهره 308 ،307 ،305 ،304 ،263 ،262 ،261 ،260
رسولي آلهاشم ،سهيال 361
رضايي جواهريان ،نفيسه 272
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رضايي كهريز ،بهروز 237
رضايي ،فرزاد 314 ،313
رضوي طاهري  ،سميه سادات 256
رضوي ،سميه 090
رفيع ،صبا 355 ،151 ،080
رمضاني ،جواد 124
روكا ،نوريه 194 ،107
رياضيان ،مريم 002
ريچاردز ،جان 329
ريچاردز ،جولي 197 ،196 ،039 ،038 ،037 ،036
ريف ،ساندرا.اف 159
رئيسيامجد ،عليرضا 282 ،272 ،178 ،043
زنگوئي ،محمدحسن 210 ،209
ساالري ،حسن 364
سالوي ،اندرو 330
سبحاني طهراني ،حسام 353 ،346 ،343 ،234
سدالگ ،اولريش 242
سربازي ،مسلم 317
سلحشور ،ماندانا 162
سلطاني ،اقدس 089 ،088
سلماني ،سكينه 285
سليمانآبادي ،مهتاب 224
سليمي ،سحر 010
سمائي ،سيده فاطمه 002
سوسا ،ديويد 334
سهيليپور ،محمد 087 ،086 ،085 ،084 ،083
سيفي ،مونا 310
سيلورمن ،برفي 040
شادان ،منوچهر 091
شارپ ،برايان 198
شاملو ،آتسا 228
شاير ،كلمان 117
شجاعي ،طيبه 235
شجاعي ،کاظم 010
شر ،باربارا 363
شركت توسعه صنعت اوراق بهادار وابسته به كمسيون اوراق
بهادار مالزي 014
شريزي ،ترزد 150
شريفي ،لیال 070
شعارينژاد ،علي اكبر 165

شمس ،اعظم 282 ،178 ،043
شمسالهي ،مريم 362
شهرتاش ،فرزانه 353 ،346 ،343 ،234
صادقي ،زهرا 362 ،283
صادقي ،عليرضا 225
صافي ،احمد 336 ،187
صالحي طالقاني ،امير 067 ،031
صالحي مهرا ،مهين 212 ،104 ،103 ،102
صفارپور ،عبدالرحمان 148،270 ،147 ،098 ،076 ،007 ،006
صفري گيگاسري ،ناهيد 008
صفريبختياري ،محمد 328
صفينيا ،شادي 299 ،257
صمدي ،احمد 179
صمديان ،صمد213
صوفيلو ،معصومه 099
ضرغاميان ،مهدی 236 ،142
ضيايي ،محمدرفيع 217
عاصمي ،پردیس 010
عاقلتر ،سعیده 214 ،046
عالميان ،وحيد 054
عباسزاده ،حسين 013 ،012
عجايبي ،نگار 144
عرفاني حامد 011
عزيززاده ،هادي 180
عزيزي بدرباني ،ژيال 015
عزيزي ،ژيال 361
عسگري ،مهناز 359 ،354
عالقهبند ،علي 101
عالئيني ،نرگس 082
علياكبري ،پریناز 229
عليزاده ،فاطمه صغري 170
عليشاهي ،ياسمن 254
عنابستاني ،حوريه 280
عيدگاهي ،محبوبه 011
عيناللهي ،جميله 253
غفوري ،طيبه 224 ،222
فاتحي ،جواد 164
فاتحيپورگالب ،حسين 222
فتاحي ،حسين ،221 ،203 ،149 ،145 ،121 ،116 ،106 ،059
360 ،324 ،243
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فتحآبادي ،جواد 287 ،146
فخيم ،منا 150
فرامرزي ،ساالر 159
فرخ مهر ،حسين 018
فرخلقا ،رئيسدانا 334
فرزاد ،حميدرضا 321
فرنوش ،بتول 308 ،263
فروزان ،منصوره 256
فرهادي ،گلزار 233 ،171
فرهاديان ،رضا 332
فالهرتي ،مايكل 329
فيروزي ،امید 195
فيضآبادي ،ابوالقاسم 004
قادر ،سيامك 190
قاسمي ،مسلم 135
قرباني ،عليرضا 339
قربانيان ،حسين 333
قوامي ،اشرفالسادات 362
كاتبي رضواني ،احسان 141
كاتبي ،حورا 306 ،303
كاشي ،آمنه 281
كانر ،جو 066 ،065 ،064
كتلناتو ،پيتر 353
كراوس ،جينآر 341
كرمي ،رمضان 019
كرو ،مگان مگينلي 151
كروبي ،هايده ،107 ،095 ،094 ،093 ،069 ،068 ،061 ،055
194 ،122
كرومنرل ،راينر 115 ،034
كريمي ،اعظم 279
كريمي ،عبدالعظيم 240
كفايتي ،سعيد 173 ،161
كفاييپور ،رهام 140 ،139
كالرك ،فيليپ 215
كالنتري ،فخرالسادات 362 ،361
كالنتري ،مونا 167
كلت ،مري 118
كلهر ،فريبا 035
كلي ،ميج 021
كوسنج سيچاني ،نسیبه 159

كياني ،حبيب 267 ،266
گاالگر ،بيليندا 120
گرور ،ريچارد 331
گروه نويسندگان 348 ،095 ،094 ،093 ،068
گلداسميت ،مايك 055
گنجو حقيقي ،سحر 173 ،161
گنجيزاده زواره ،زهرا 204
گيبز ،لين 195
الجوردي ،سيده شيدا 335
الول ،پتي 358
لطفيپور ،معصومه 275
لنگرر ،جان 010
لوبلوآ -ژولين ،رنه 152
لوبوم ،ژوئل 142
ليوني ،ليو 234
ماهوتي ،مهري 249
محدث ،سيدهادي 244
محسني ،مليحه 290
محمدطالبي ،سميه 299 ،257 ،089
محمدي ،راحله 232
محمدي ،مرجان 309 ،264
مخولي ،حسین 329
مرتضوي ،زينب 206
مسرور ،نصرت 021
مشتاق ،مهساز 331 ،028
مظاهري ،خورشید 239
مظفريان ،مريم 184
مظلوم شايان ،مهدي 301،302 ،259 ،258
معصوميان ،معصومه 132 ،131 ،130 ،129 ،128 ،127
معلمي ،بهرام 330
مفيدينسب ،سعيده ،347 ،326 ،312 ،289 ،288 ،274 ،044
357
مقصودي ،راحله 172
مقيمي اسكويي ،الدن 348
ك گراو ،فيليپ سي 028
م 
مكينلي ،پني 143
ملكي ،مژگان133
ملكيجو ،عاطفه 193
موريس ،نيل 214 ،158 ،144 ،046
موسسه خط ممتد انديشه 074 ،073 ،072 ،071
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موسوي عماد ،سیدرضا 166
مهديار ،هادي 277
مهراني ،پريوش 356
ميرشمشيرگران ،ليال 189
ميست ،رزالين 337 ،220 ،199 ،183 ،134 ،042
ميالرد ،آن 091
نادري ،ناصر 323
ناصري ،محمد مهدی 138
ناصري ،مسلم 250
نجيمي ،زهره 292
نريماني ،فاطمه 182
نصيري ،كريم 339
نوروزي ،داريوش 327 ،216
نويمان ،كريستين 022
واثقي ،بهروز 340 ،096
ظ نيا ،پانتهآ 027
واع 
واندويل ،اگنس 359 ،349
وايزمن ،برنارد 343
وبر ،بليندا 032

وطنخواه ،مرضیه 166
وفايي ،داود 271
وناگس ،پاتريشيا 091
ونكليوز ،جنيس 052
ويلمن ،مو 346
هاديمنش ،ابوالفضل 338
هاشمآبادي ،عليرضا 286 ،278
هامفري ،ساندرا مكلئود 061
هرمز ،حسن 208 ،207
هريس ،مارگارت 166
همتيان ،علي 192 ،191
همتيان ،فريبا 344
هنرمند ،ميترا 078 ،077
هوسي ،محمود 057
هيئت مولفين 053
يقيني ،هادي 293 ،255
يوسفان نجفآبادي ،فردوس 157
يوسفي ،امراله 248

دورهي آموزش ابتدايي 213 15

پايهيتحصيلي
اول ،098 ،076 ،075 ،049 ،043 ،011 ،008 ،007 ،006 ،002
،169 ،156 ،155 ،148 ،147 ،127 ،104 ،103 ،102 ،099
،277 ،271 ،254 ،244 ،233 ،212 ،184 ،178 ،171 ،170
361 ،317 ،311 ،300 ،291 ،288 ،286 ،280 ،279 ،278
اول و دوم 326 ،314 ،313 ،082 ،062
اول تا سوم ،109 ،108 ،095 ،094 ،093 ،060 ،041 ،016
358 ،322 ،190 ،133 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110
اول تا چهارم 117 ،052 ،021
اول تا پنجم 241
اول تا ششم 363 ،213 ،019 ،015
دوم ،193 ،186 ،172 ،157 ،130 ،123 ،090 ،053 ،050
،296 ،295 ،285 ،283 ،282 ،261 ،260 ،256 ،230 ،223
362 ،305 ،304 ،303 ،297
دوم و سوم 338 ،191 ،143
دوم تا چهارم 251 ،105 ،056
دوم تا پنجم 273 ،119 ،107 ،058
دوم تا ششم ،245 ،087 ،086 ،085 ،084 ،083 ،078 ،077
247 ،246
سوم 235 ،228 ،131 ،047
سوم و چهارم ،025 ،024 ،023 ،022 ،321 ،249 ،192
،146 ،140 ،138 ،132 ،118 ،115 ،054 ،034 ،033 ،026
،204 ،185 ،182 ،180 ،179 ،177 ،173 ،164 ،161 ،150

،257 ،253 ،252 ،242 ،232 ،231 ،226 ،225 ،224 ،206 ،205
،307 ،306 ،299 ،298 ،290 ،284 ،270 ،269 ،268 ،263 ،262
359 ،355 ،354 ،342 ،329 ،328 ،308
سوم تا پنجم ،116 ،106 ،067 ،059 ،013 ،012 ،009 ،001
،323 ،238 ،227 ،221 ،203 ،200 ،154 ،152 ،149 ،121 ،120
360 ،352 ،324
سوم تا ششم ،145 ،141 ،126 ،055 ،039 ،038 ،037 ،036
،312 ،250 ،239 ،237 ،211 ،209 ،197 ،196 ،194 ،189 ،151
357 ،349 ،339 ،330
چهارم ،276 ،272 ،266 ،259 ،176 ،175 ،129 ،089 ،051
319 ،310 ،302 ،294 ،287 ،281
چهارم و پنجم ،183 ،136 ،134 ،081 ،063 ،057 ،042 ،035
337 ،316 ،220 ،207 ،199
چهارم تا ششم ،065 ،064 ،046 ،027 ،020 ،010 ،005 ،004
،142 ،137 ،135 ،125 ،122 ،096 ،092 ،091 ،080 ،068 ،066
،214 ،210 ،208 ،202 ،201 ،195 ،181 ،163 ،158 ،153 ،144
،341 ،340 ،335 ،315 ،289 ،265 ،243 ،236 ،234 ،218 ،217
353 ،351 ،347 ،346 ،344
پنجم ،264 ،258 ،255 ،222 ،174 ،128 ،088 ،069 ،048 ،045
365 ،320 ،318 ،309 ،301 ،293 ،292 ،275 ،267
پنجم و ششم ،139 ،124 ،100 ،061 ،044 ،040 ،032 ،031
364 ،356 ،348 ،345 ،343 ،274 ،219 ،215 ،188
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درهمکرد نام ناشر و عنوان كتاب
آبرنگ
 :161راهنماي رياضي پايهي ششم ابتدايي :171 ،رياضي اول
دبستان :قابل استفاده دانش آموزان مدارس ايراني خارج از
كشور :172 ،رياضي پايهي دوم ابتدايي :173 ،رياضي پايهي
ششم ابتدايي :كتاب كار :231 ،فارسي سال ششم ابتدايي
آبشن
 :064بخوانيم .بدانيم...چرا؟ :065 ،بخوانيم .بدانيم...چگونه؟،
 :066بخوانيم .بدانيم...چه كسي؟ :313 ،كتاب هوش و بازي
جلد ا ّول :314 ،كتاب هوش و بازي جلد د ّوم
آرمان رشد
 :167روش تحقيق و شيوه نگارش پاياننامه در علوم انساني
آموزشهاي بنيادي
 :079پرورش نبوغ در كودكان و دانشآموزان
آميس
 :322ليلي حوضك (پژوهشي در بازيهاي بومي محلي قمشه
(شهرضا)
آيدين
 :229عوامل ايجاد انگيزه در كالس درس :بيش از 100
راهكار براي تقويت دانشآموزان (براي معلمان كليهي مقاطع
تحصيلي)

ابوعطا
 :028استراتژيهاي زندگي :096 ،تصميم بزرگ :331 ،مدارس
فردا را امروز بسازيم :340 ،مالقات با ضحاك ماردوش
احرار
 :063بخشندگي (در قرآن و حديث) :352 ،همياري (در قرآن
و حديث)
اخوان
 :273كتاب كار انشاء :آموزش انشاء براي دوره ابتدايي
ارسباران
 :162راهنماي مشاور مدرسه :187 ،سازمان و مديريت در
آموزش و پرورش
افق
 :032اطلس جغرافي جهان براي دانشآموز
اميد مهر
 :011آموزش رياضي همراه كاله قرمزي  -كتاب كار رياضي
اولدبستان :075 ،به كودكان خود روانخواني بياموزيم:146 ،
درس -آزمون فارسي ششم دبستان :155 ،ديكته شب اول
ابتدايي :174 ،رياضي پنجم ابتدايي :275 ،كتاب كار تعليمات
اجتماعي پايهي پنجم ابتدايي :276 ،كتاب كار تعليمات اجتماعي
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پايهي چهارم ابتدايي :284 ،كتاب كار رياضي ششم ابتدايي،
 :287كتاب كار فارسي چهارم دبستان
انجمن اوليا و مربيان
 :118چگونه دانشآموزان را پژوهشگر پرورش دهيم؟ آموزش
گام به گام پژوهش به دانشآموزان (فرزندان)
انديشه معاصر
 :070به خجالت بگو خدانگهدار :كتاب تمريني براي كمك به
كودكان ،در غلبه بر كمرويي
بخشايش
 :266كتاب آموزش و كار بخوانيم پايهي چهارم ابتدايي:267 ،
كتاب آموزش و كار بخوانيم پايهي پنجم ابتدايي
برايند
 :182زمين سيارهي پويا
برف
 :005آرش كمانگير :163 ،رستم و سهراب :181 ،زال و سيمرغ،
 :202سياوش :265 ،كاوه آهنگر :351 ،هفت خوان رستم
به نشر
 :035امام رضا (ع) :036 ،انرژي آبي :037 ،انرژي بادي:038 ،
انرژي خورشيدي :039 ،انرژي هستهاي :042 ،اورانوس و نپتون
و سيارههاي كوتوله :046 ،بازيافت :057 ،باوركردني نيست اما،...
 :134خورشيد و ماه :136 ،دانستنيهايي درباره بدن انسان،
 :158ذخيرهي انرژي :183 ،زمين و مريخ :196 ،سوختهاي
زيستي :197 ،سوختهاي فسيلي :199 ،سياركها ،ستارههاي
دنبالهدار و شهابها :214 ،صرفهجويي در مصرف آب:220 ،
عطارد و زهره :228 ،عمو نوروز داماد ميشود :قصههايي
براساس افسانهي ننهسرما و عمو نوروز :250 ،قصههاي شيرين
از زندگي معصومين :251 ،قصههاي مسجد :329 ،مجموعه
كارگاه علوم :337 ،مشتري و زحل
بهجت
 :091تاريخ جهان براي كودكان و نوجوانان
بهشتيان
 101 :363بازي براي تقويت تمركز ،توجه ،رشد ذهني وهوش

كودكان (از تولد تا  12سالگي)
بوي جوي موليان
 :213شيوه اداره و تدريس در كالسهاي چند پايه در نظام
آموزشي 6-3-3
بين المللي گاج
 :225علوم ششم ابتدايي
پارس ايليا
 :189ستارهشناسي (گام پنجم)
پديده دانش
 :209شكوفههاي احكام  :210 ،1شكوفههاي احكام 2
پيشروان
 :088تابستانهي پنجم ابتدايي :089 ،تابستانهي چهارم دبستان،
 :090تابستانهي دوم دبستان
پيشگامان پژوهش مدار
 :165روانشناسي كودك و نوجوان امروزي
تختجمشيد
 :097تغيير رفتار در كالس
تيزهوشان برتر
 :339معماهاي چوب كبريتي
تيك
 :168رويكرد حل مسئله در آموزش رياضي :راهنماي معلمان
ابتدايي ،دانشجويان مراكز تربيت معلم و والدين
جان جهان
 :008آشيانهاي پشت علفهاي بلند
جمال
 :108چرا خدا به زرافه گردن دراز داده است؟ :109 ،چرا خدا
به شتر كوهان داده است؟ :110 ،چرا خدا به فيل خرطوم داده
است؟ :111 ،چرا خدا به كبوتر نوك داده است؟ :112 ،چرا خدا به
گاو دم داده است؟ :113 ،چرا خدا به الكپشت الك داده است؟،
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 :114چرا خدا چنين كرد؟ :245 ،قرآن ،كودك ،سرگرمي ،1
 :246قرآن ،كودك ،سرگرمي  :247 ،2قرآن ،كودك ،سرگرمي
 :338 ،3معصومين عليهمالسالم و كودكان
چاپار فرزانگان
 :206شكست يا تجربهاي براي پيروزي
خيلي سبز
 :226علوم ششم دبستان -كتاب كار با نگرش مفهومي و
فعاليت محور

كار سبز دوم دبستان
رشد انديشه
 :045باز هم ميتوانم :ويژهي دانشآموزان سال پنجم و ورودي
سال ششم دبستان :311 ،...كتاب كار و فعاليتهاي مكمل علوم
تجربي اول دبستان
رواق دانش
 :019ارزشيابي توصيفي (با تأكيد بر راهبردهاي فراشناختي)
روان
 :101جامعهشناسي آموزش و پرورش

دانش آفرين
 :045باز هم ميتوانم :ويژهي دانشآموزان سال پنجم و ورودي
سال ششم دبستان :311 ،...كتاب كار و فعاليتهاي مكمل علوم
تجربي اول دبستان

ريحاني گرگان
 :278كتاب كار رياضي اول دبستان

دانش زنجان
 :029اصول آموزش رياضي در دورهي ابتدايي

ژرف انديشان
 :184زنگ رياضي سال اول دبستان

دانش نگار
يوسه روش براي كمك به شمارش اعداد
 :198س 

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها
(سمت)
 :325مباني آموزش و پرورش شناختي :327 ،مباني طراحي
آموزشي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد
 :044اينترنت :274 ،كتاب كار اينترنت :288 ،كتاب كار مباني
رايانه  :289 ،1كتاب كار نرمافزار ارائه مطلب :312 ،كتاب كار
ورد و تند تايپ :326 ،مباني رايانه  :347 ،1نرمافزار ارائه مطلب،
 :357ورد و تند تايپ 1
دانشآموز
 :244قرآن دانشآموز (سال اول)
ديبا گران تهران
 :290كتاب كار نرمافزار پارس لوگو پيشرفته
راز بارش
 :082پسري كه فرياد ميزد" آي گرگ"
راهانديشه
 :043اول دبستان :علوم سبز :178 ،رياضي سبز اول دبستان،
 :204ششم دبستان رياضي سبز :253 ،كار علوم سبز ششم
دبستان :272 ،كتاب رياضي سبز چهارم دبستان :285 ،كتاب

سامر
 :139دايرئالمعارف دايناسورها :140 ،دايرئالمعارف فضا
سرمشق
 :047بازآموز خالق تابستان (پايهي سوم) سرگرمي ،نكته،
تمرين :048 ،بازآموز خالق تابستان؛ (پايهي پنجم) :049 ،بازآموز
خالق تابستان؛ سرگرمي ،نكته ،تمرين -پايهي اول دبستان،
 :050بازآموز خالق تابستان؛ سرگرمي ،نكته ،تمرين -پايهي دوم
دبستان :051 ،بازآموز خالق تابستان؛ سرگرمي ،نكته ،تمرين،
 :282كتاب كار رياضي خالق دوم دبستان
سرو ياسين
 :058بچه خوش قول و امانتدار :062 ،بچهي زرنگ (:241 ،)1
فكراي خوب براي بچههاي خوب
شباهنگ
 :205شطرنج براي كودكان :چگونه به فرزند خود شطرنج بياموزيم

دورهي آموزش ابتدايي 217 15
شركت انتشارات فني ايران
 :020از پسماند تا بازيافت :021 ،از همه بدم ميآيد :040 ،انرژي
و صرفهجويي به روايت آزمايش :055 ،بازيافت چيست؟:060 ،
بچه فيل خوشتيپ( :درباره شانس) :061 ،بچهها غافلگير
نشويد :068 ،برق براي كودكان :كتاب سرگرمي و رنگآميزي،
 :069بنزين :صرفهجويي و محيط زيست :080 ،پس من
چي؟( :دربارهي طالق) :093 ،تپلي باسواد ميشود :094 ،تپلي
عصباني ميشود :095 ،تپلي و تولد كپلي :107 ،چرا بترسم،
 :122خاطرات يك قوطي آلومينيمي :143 ،دايناسور عينكي:
(درباره عينكزدن) :144 ،در مصرف انرژي صرفهجويي كنيم،
 :151دزد دريايي كوچولو و بازيافت :188 ،سبز شدن چه آسان:
كارهاي سادهاي كه ميتوانيد براي حفاظت از زمين انجام
دهيد :194 ،سه اصل طاليي :بازمصرف ،بازيافت و بازكاهي،
 :195سوپت را هورت نكش( :مهارتها) :211 ،شناخت برق:
ي بود كي بود من
با همراهي پروفسور ماكس آكسيوم :316 ،ك 
نبودم :دربارهي به گردن گرفتن تقصير :330 ،محيط زيست به
روايت نمودار :341 ،من بيشفعالم :راهنماي كودكان كمتوجه
و بيشفعال :344 ،موش :348 ،نوجوانان و رسانهها:355 ،
هيوالي سبز دنيا رانجات ميدهد :358 ،وروجك
شركت توسعه صنعت اوراق بهادار وابسته به
كمسيون اوراق بهادار
 :014آموزش گام به گام پسانداز و سرمايهگذاري به كودكان
شهر تاش
 :117چطور از شر گرگ خالص شويم :234 ،فردريك :ويژه
كالسهاي آموزش فلسفه براي كودكان :343 ،موريس موسه:
ويژه كالسهاي آموزش فلسفه براي كودكان :346 ،نافلباني:
ويژه كالسهاي آموزش فلسفه براي كودكان :353 ،هنر اميلي:
ويژه كالسهاي آموزش فلسفه براي كودكان
شورا
 :268كتاب راهنماي كار رياضي سال ششم ابتدايي :269 ،كتاب
راهنماي كار علوم سال ششم ابتدايي :270 ،كتاب راهنماي كار
فارسي سال ششم دبستان
صيانت
 :012آموزش ضربالمثل به كمك تصاوير همراه با رنگآميزي:
ويژه دانشآموزان ابتدايي جلد  :013 ،1آموزش ضربالمثل به
كمك تصاوير همراه با رنگآميزي :ويژه دانشآموزان ابتدايي
جلد  :124 ،2خزندگان و پرندگان :166 ،روانشناسي كودكان

دبستاني :280 ،كتاب كار رياضي بر اساس كتاب جديدالتاليف
رياضي پايه اول ابتدايي
ضريح آفتاب
 :017ابزارهاي معلم در ارزشيابي توصيفي و چگونگي كاربرد آن
در كالس :277 ،كتاب كار رياضي اول ابتدايي
طاهر
 :345موش و گربه عبيد زاكاني
طاليي
 :193سرود آسماني :آموزش قرآن و زبان وحي:237 ،
فرهنگنامه طاليي نوآموز
طليعه سبز
 :332مدرسه مطلوب :مباني ،شاخصهها ،اصول و روشها
عابد
 :027استتار با رنگ آميزي :160 ،راهنماي اداري ارزشيابي
کيفي توصيفي در دبستان :334 ،مديريت يا رهبري آموزشي؟
چگونه مدارس امروز را موثرتر رهبري كنيم؟ :350 ،نوشتن
رويش انديشه :راهنماي تأليف مقاله علمي براي دانشجويان
و معلمان
عصر غيبت
 :207شكوفههاي آسماني  :208 ،2شكوفههاي آسماني1
علوم پارسي
 :339معماهاي چوب كبريتي
علي اكبر صفري
 :279كتاب كار رياضي اول دبستان
علي همتيان
 :191سرمشق نوآموزان  :1آموزش خط تحريري :192 ،سرمشق
نوآموزان  :2آموزش خط تحريري
فائق
 1331 :365پرسش رياضي پنجم دبستان
فاتح خيبر
 :003آداب شهروندي
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فاطمي
 :177رياضي سال ششم دبستان

كانون گسترش علوم
 :179رياضي ششم دبستان كار طاليي

فرزين
 :077بياين با هم بازي كنيم :شطرنج جلد دوم :078 ،بياين با هم
بازي كنيم :شطرنج جلداول

كانون فرهنگي آموزش
 :328مجموعه دروس ششم دبستان :شامل دروس رياضي...

فرهنگ معاصر
 :150دريا :دانشنامه كودك و نوجوان الروس :335 ،مردم
جهان :دايرئالمعارف الروس (نوجوان)
فعال
 :230غنيترين كتاب فعاليت و خالقيت در رياضي دوم
قاطع البرهان
 :030اصول شادابسازي در مدارس
قدياني
 :022اسبها ،از دورهي باستان تا امروز :033 ،اقليمشناسي
زمين (آب ،هوا ،زمين و ج ّو) :034 ،اقيانوسها و درياها:052 ،
بازي كن و بياموز (طرحهاي علمي و فعاليت آسان براي بچهها)،
 :059بچه شير و آدميزاد :106 ،جزيرهاي كه نهنگ بود:115 ،
چرا و چگونه (جلدهاي  51تا  :116 ،)55چشمهي جادويي،
 :121حكيم رويان و ملك يونان :145 ،دراج و الكپشتها،
 :149درهي الماسها :185 ،زيبا بنويسيم فارسي ششم دبستان:
آموزش خط تحريري :203 ،شاهين و پادشاه :221 ،عالءالدين و
چراغ جادو :242 ،فيلها ،شيوهي زندگي ،اهميت و انواع:243 ،
قاضي پنجساله :252 ،قطار و راه آهن ،پيدايش و تكامل:271 ،
كتاب رنگآميزي كتي :324 ،ماهيگير و ديو 10 :360 ،قصهي
تصويري از هزار و يك شب
قشقايي
 :097تغيير رفتار در كالس :248 ،قصه آفتاب( :نمونهاي از
ي در مدارس عشايري ايران)
روشهاي آموزشي محمد بهمنبيگ 
كالج برتر
 :333مديريت دانش و سازمانهاي يادگيرنده
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 :016آيينه حواس :041 ،او :153 ،دنيايي كه نميشناسم:215 ،
طبيعت اسرارآميز :342 ،من و هستي

كتاب چرخفلك
 :217عجب دوست نازنيني!
كالغ سپيد
 :169رياضي ( 1اول دبستان)
كميل تهران
 :356و هيچكس رنگ كودكي مرا نديد
گردوي دانش
 :053بازي و دستورزي رياضي دوم ابتدايي :054 ،بازي و
دستورزي رياضي ششم ابتدايي :175 ،رياضي چهارم ابتدايي،
 :222علوم تجربي پنجم ابتدايي :223 ،علوم تجربي دوم ابتدايي،
 :224علوم تجربي ششم ابتدايي
گلواژه
 :156ديكته شب اول ابتدايي :157 ،ديكته شب دوم ابتدايي،
 :292كتاب كار و تمرين رياضي پنجم ابتدايي شامل :كليه
آموزش  ،سؤاالت طبقهبندي شده به صورت هفتگي:295 ،...
كتاب كار و تمرين رياضي دوم ابتدايي :298 ،كتاب كار و تمرين
رياضي ششم ابتدايي :300 ،كتاب كار و تمرين علوم تجربي اول
ابتدايي :303 ،كتاب كار و تمرين علوم تجربي دوم ابتدايي:306 ،
كتاب كار و تمرين علوم تجربي ششم ابتدايي شامل سواالت
طبقهبندي شده
گنج آزمون
 :317گنج آزمون اول دبستان فارسي -علوم -رياضي (كتاب كار)...
گويش نو
 :010آموزش انديشهورزي در كودكان :روشهاي علمي در
شكوفايي خالقيت و آموزش تفكر و تحليل در كودكان بر مبناي
تمرينهاي بنيادي :170 ،رياضي اول دبستان :216 ،طراحي
بازيهاي رايانهاي آموزشي :232 ،فارسي ششم دبستان:233 ،
فارسي كالس اول دبستان
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مبتكران
 :088تابستانهي پنجم ابتدايي :089 ،تابستانهي چهارم دبستان،
 :090تابستانهي دوم دبستان :176 ،رياضي چهارم دبستان،
 :180رياضيات ششم دبستان (رشد) :190 ،سرگرميهاي فكري
 6شامل بيش از  62سرگرمي خالقانه جهت افزايش دقت و
تمركز در كودكان :296 ،كتاب كار و تمرين رياضي دوم دبستان
مبناي خرد
 :212شهرك بازي ،شادي و دانايي (كتاب كار علوم اول ابتدايي)
محراب قلم
 :023استان آذربايجان غربي :پاسخ به سؤالهاي كودكان و
نوجوانان :024 ،استان ايالم :پاسخ به سؤالهاي كودكان و
نوجوانان :025 ،استان خراسان رضوي :پاسخ به سؤالهاي
كودكان و نوجوانان :026 ،استان سيستان و بلوچستان :پاسخ
به سؤالهاي كودكان و نوجوانان :056 ،باغوحش:092 ،
تبليغات :105 ،جانوران قطبي :125 ،خطرها :137 ،دايرئالمعارف
تاريخ ايران :138 ،دايرئالمعارف دانستنيهاي علمي:141 ،
دايرئالمعارف ورزش :142 ،دايرئالمعارف وسيلهها چگونه كار
ميكنند؟ :201 ،سياست :218 ،عدالت :236 ،فرهنگ اعالم
كودك :315 ،كسب و كار :349 ،نوزاد :354 ،هواپيماها:359 ،
وسايل نقليهي فضايي 101 :364 ،پرسش و پاسخ دربارهي
پزشكان و داروشناسان بزرگ
مختومقليفراغي
 :286كتاب كار فارسي پايهي اول دبستان :مورد استفاده براي
آموزگاران ،والدين و دانشآموزان
مدرسه
 :006آشنايي ديداري با نقش نمادهاي ارقام ،درك بصري نقش
نمادهاي رياضي (بازي نقاشي با نقش نمادها) :007 ،آشنايي
ديداري با نقش نمادهاي نوشتاري تقويت حافظهي بصري از
راه هوش و نقاشي (بازي نقاشي با :076 ،به يادسپاري نقش
نمادهاي نوشتاري :تقويت حافظهي بصري از راه هوش و نقاشي
(بازي نقاشي با نقش ن :098 ،تقويت حافظهي بصري از راه
هوش و نقاشي :به يادسپاري نقش نمادهاي ارقام ،ويژه كودكان
فارسيزبا :127 ،خالقيت ،آموزش و شكوفايي مخصوص اوليا و
دانشآموزان اول دبستان :128 ،خالقيت ،آموزش و شكوفايي
مخصوص اوليا و دانشآموزان پنجم دبستان :129 ،خالقيت،
آموزش و شكوفايي مخصوص اوليا و دانشآموزان چهارم

دبستان :130 ،خالقيت ،آموزش و شكوفايي مخصوص اوليا و
دانشآموزان دوم دبستان :131 ،خالقيت ،آموزش و شكوفايي
مخصوص اوليا و دانشآموزان سوم دبستان :132 ،خالقيت،
آموزش و شكوفايي مخصوص اوليا و دانشآموزان ششم دبستان،
 :133خوب ،بد ،كداميك؟  :147 ،2درك بصري چگونگي رسم
نقش نمادهاي ارقام :تشخيص و به يادآوردن نقش نماد در قبل
ديده شده (بازي ن :148 ،درك بصري چگونگي رسم نقش
نمادهاي نوشتاري ،تشخيص ديدن نقش نمادها (بازي نقاشي
با نقش نمادها) :235 ،فرزند خوب كوير همراه با ترجمه عربي،
انگليسي و فرانسه :249 ،قصههاي زينب :323 ،مانند خورشيد
ميدرخشيد (زندگي حضرت محمدصلاهللعلي هوآلهو سلم)
مرآت دانش
 :254كاربرگ اول دبستان (جلد  :255 ،)2كاربرگ رياضي
پنجم دبستان :256 ،كاربرگ رياضي دوم دبستان (جلد،)2
 :257كاربرگ رياضي ششم دبستان (جلد  :258 ،)2كاربرگ
علوم تجربي پنجم دبستان :259 ،كاربرگ علوم تجربي چهارم
دبستان :260 ،كاربرگ علوم تجربي دوم دبستان (جلد :261 ،)2
كاربرگ علوم تجربي دوم دبستان (جلد :262 ،)1كاربرگ علوم
تجربي ششم دبستان (جلد :263 ،)1كاربرگ علوم تجربي ششم
دبستان (جلد :264 ،)2كاربرگ فارسي پنجم دبستان:291 ،
كتاب كار و تمرين اول دبستان (جلد :293 ،)2كتاب كار و تمرين
رياضي پنجم دبستان :294 ،كتاب كار و تمرين رياضي چهارم
دبستان :297 ،كتاب كار و تمرين رياضي دوم دبستان (جلد،)1
 :299كتاب كار و تمرين رياضي ششم دبستان (جلد:301 ،)2
كتاب كار و تمرين علوم تجربي پنجم دبستان :302 ،كتاب كار
و تمرين علوم تجربي چهارم دبستان :304 ،كتاب كار و تمرين
علوم تجربي دوم دبستان (جلد :305 ،)1كتاب كار و تمرين علوم
تجربي دوم دبستان (جلد :307 ،)2كتاب كار و تمرين علوم
تجربي ششم دبستان (جلد :308 ،)1كتاب كار و تمرين علوم
تجربي ششم دبستان (جلد :309 ،)2كتاب كار و تمرين فارسي
پنجم دبستان :310 ،كتاب كار و تمرين فارسي چهارم دبستان
مرسل
 :119چيستا مارها را دوست نداشت :321 ،لكلك دانا و نقشه
مسافرت :آموزش جهتيابي بدون قطبنما
منادي تربيت
 :102جانميجان باسواد ميشم  :103 ،1جانميجان باسواد
ميشم  :104 ،2جانميجان باسواد ميشم  :240 ،3فضيلت
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نايادگيري( :چگونه ياد نگيريم)!
منشور دانش
 :099تمرينهاي طبقهبندي شده علوم اول دبستان
مهد دانش
 :318گنجينه سؤاالت امتحاني طبقهبندي شده نوين رياضي
كالس پنجم دبستان :319 ،گنجينه سؤاالت امتحاني طبقهبندي
شده نوين رياضي كالس چهارم دبستان :320 ،گنجينه سؤاالت
طبقهبندي شده نوين علوم تجربي كالس پنجم دبستان
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س)
 :009آغازگر فرياد :154 ،دور از وطن :238 ،فصل دانايي
موسسه چاپ و نشرعروج
 :009آغازگر فرياد :154 ،دور از وطن :238 ،فصل دانايي
موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
 :100تنبلي نكن (شكستن شاخ غول تنبلي) :126 ،خلاّ ق باش
(آموزش عملي خلاّ قيت) :219 ،عصباني نشو (آموزش مهارت
كنترل خشم)
نگاه امروز
 :015آموزش هنر و پرورش تفكر :اولين كتاب تخصصي
پرورش تفكر و توسعه هوشهاي چندگانه با عبور از جاده ه،
 :281كتاب كار رياضي چهارم ابتدايي :283 ،كتاب كار رياضي
دوم ابتدايي 100 :361 ،آزمون اول ابتدايي 100 :362 ،آزمون
دوم ابتدايي
نحل
 :001آب و هوا :پاسخ به كنجكاويهاي كودكان و نوجوانان،
ن [اطلس] :067 ،بدن انسان :پاسخ
 :031اطلس تصويري ايرا 
به كنجكاويهاي كودكان و نوجوانان :081 ،پستانداران :پاسخ
به كنجكاويهاي كودكان و نوجوانان :120 ،حشرات :پاسخ به
كنجكاويهاي كودكان و نوجوانان :200 ،سياره زمين :پاسخ
به كنجكاويهاي كودكان و نوجوانان :227 ،علوم :پاسخ
به كنجكاويهاي كودكان و نوجوانان :239 ،فضا :پاسخ به
كنجكاويهاي كودكان و نوجوانان

نخستين
 :004آرش
نسل مرواريد
 :002آبي كوچولو
نغمه نوانديش
 :152دلفين پادشاه موجها
نواي مدرسه
 :135داستان پيامبران در قرآن
نوشته
 :018ادب آداب دارد :083 ،پنجرهاي به روشني :گامي نو در
جهت حفظ و شناخت قرآن براي دبستانيها :084 ،پنجرهاي
به روشني :گامي نو در جهت حفظ و شناخت قرآن براي
دبستانيها :085 ،پنجرهاي به روشني :گامي نو در جهت حفظ
و شناخت قرآن براي دبستانيها :086 ،پنجرهاي به روشني:
گامي نو در جهت حفظ و شناخت قرآن براي دبستانيها:087 ،
پنجرهاي به روشني :گامي نو در جهت حفظ و شناخت قرآن
براي دبستانيها :159 ،راهكارهاي عملي براي والدين و معلمان
دانش آموزان نارساخوان
هبوط الله
 :164رهگشاي انديشه  :6درس آزمون فارسي ششم ابتدايي
ويژه...
همشهري
 :071به كودك خود كمك كنيم تاريخ بياموزد :072 ،به كودك
خود كمك كنيم رياضيات بياموزد :073 ،به كودك خود كمك
كنيم شهروند مسئوليتپذير باشد :074 ،به كودك خود كمك
كنيم علم بياموزد :123 ،خرما شكري :186 ،زير كالهي
ويرايش
 :336مسايل آموزش و پرورش ايران و راههاي كاهش آنها
يانار
عوامل ايجاد انگيزه در كالس درس :بيش از  100راهكار براي
تقويت دانشآموزان (براي معلمان كليهي مقاطع تحصيلي)
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موضوع درسي
تربيت بدني 322 ،205 ،078 ،077 ،030
تعليمات اجتماعي ،032 ،031 ،026 ،025 ،024 ،023 ،001
335 ،330 ،276 ،275 ،235 ،091 ،071
تفكر و پژوهش ،343 ،342 ،234 ،153 ،016 ،015 ،010
353 ،346
جغرافيا 032 ،031
ديني ،210 ،209 ،208 ،207 ،154 ،135 ،063 ،035 ،009
352 ،338 ،323 ،251 ،250 ،249 ،238
رياضي ،098 ،072 ،054 ،053 ،029 ،011 ،008 ،006 ،002
،175 ،174 ،173 ،172 ،171 ،170 ،169 ،168 ،161 ،147
،230 ،204 ،198 ،190 ،184 ،180 ،179 ،178 ،177 ،176
،281 ،280 ،279 ،278 ،277 ،272 ،268 ،257 ،256 ،255
،297 ،296 ،295 ،294 ،293 ،292 ،285 ،284 ،283 ،282
365 ،319 ،318 ،314 ،313 ،299 ،298
زبان آموزي ،075 ،059 ،041 ،013 ،012 ،007 ،005 ،004
،111 ،110 ،109 ،108 ،106 ،104 ،103 ،102 ،096 ،076
،149 ،148 ،146 ،145 ،123 ،121 ،116 ،114 ،113 ،112
،221 ،203 ،202 ،186 ،181 ،164 ،163 ،157 ،156 ،155
،270 ،267 ،266 ،265 ،264 ،243 ،233 ،232 ،231 ،228
360 ،351 ،345 ،340 ،324 ،321 ،310 ،309 ،287 ،286 ،273
علوم تجربي ،039 ،038 ،037 ،036 ،034 ،033 ،022 ،001
،120 ،119 ،115 ،081 ،074 ،067 ،057 ،043 ،042 ،040
،158 ،152 ،150 ،140 ،139 ،138 ،136 ،134 ،133 ،124

،220 ،215 ،212 ،200 ،199 ،197 ،196 ،189 ،183 ،182
،253 ،252 ،242 ،239 ،227 ،226 ،225 ،224 ،223 ،222
،302 ،301 ،300 ،269 ،263 ،262 ،261 ،260 ،259 ،258
،337 ،329 ،320 ،311 ،308 ،307 ،306 ،305 ،304 ،303
364 ،359 ،354
علوم تربيتي ،118 ،101 ،097 ،079 ،070 ،028 ،019 ،017
،240 ،229 ،213 ،187 ،167 ،166 ،165 ،162 ،160 ،159
363 ،350 ،336 ،334 ،333 ،332 ،331 ،327 ،325 ،248
عمومي ،065 ،064 ،052 ،051 ،050 ،049 ،048 ،047 ،045
،131 ،130 ،129 ،128 ،127 ،099 ،090 ،089 ،088 ،066
362 ،361 ،328 ،317 ،291 ،271 ،254 ،132
قرآن 247 ،246 ،245 ،244 ،193 ،087 ،086 ،085 ،084 ،083
كار و فن آوري،326 ،312 ،289،290 ،288 ،274 ،216 ،044
357 ،347
كتابهاي مرجع ،141 ،140 ،139 ،138 ،105،137 ،056
349 ،335 ،237 ،236 ،142
مهارتهاي زندگي،021 ،020 ،018 ،015 ،014 ،003
،073 ،069 ،068 ،062 ،061 ،060 ،058 ،055 ،046 ،027
،122 ،117 ،107 ،100 ،095 ،094 ،093 ،092 ،082 ،080
،194 ،192 ،191 ،188 ،151،185 ،144 ،143 ،126 ،125
،315 ،241 ،218،219 ،217 ،214 ،211 ،206 ،201 ،195
356 ،358 ، 355 ،348 ،344 ،341 ،339 ،330 ،316
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كلمات كليدي
آب آشاميدني 214
آب و هوا 057 ،001
آثار عملي و فني350
آداب زندگي 130
آداب معاشرت 195 ،018 ،003
آداب و رسوم ايراني228
آذربايجان غربي023
آزادي 218
آزمايش 329 ،301 ،224 ،052
آزمون 299 ،261
آزمون راهنماي آموزشي 146
آزمون و تمرين ،054 ،051 ،043 ،001
،161 ،131 ،129 ،128 ،099 ،089 ،088
،177 ،176 ،175 ،174 ،173 ،172 ،164
،232 ،230 ،225 ،222 ،184 ،179 ،178
،262 ،260 ،259 ،258 ،256 ،255 ،253
،277 ،274 ،272 ،270 ،268 ،267 ،263
،286 ،285 ،284 ،283 ،282 ،280 ،279
،303 ،302 ،301 ،298 ،295 ،293 ،292
،317 ،310 ،309 ،308 ،307 ،306 ،304
362 ،361 ،320 ،319
آزمون ويژهي ماه 174
آزمون هوش 339
آشنايي با اعداد 198
آشنايي با خطرها 125

آموزش ديداري 148
آگهيهاي تبليغاتي 092
آموزش ديني 009
آلمان 017
آموزش رايانه 289
آلودگي 355 ،330
آموزش روش تحقيق 118
آلومينيوم 122
آموزش رياضي ،029 ،011 ،008 ،002
آموختن 325 ،079
،171 ،170 ،169 ،168 ،161 ،098 ،089
آموختن فعال 240
،179 ،178 ،177 ،175 ،174 ،173 ،172
آموزش از طريق سرگرمي 180
،268 ،256 ،255 ،230 ،204 ،184 ،180
آموزش ابتدايي 235 ،207 ،132 ،045
،283 ،281 ،280 ،279 ،278 ،277 ،272
آموزش احکام ديني 210 ،209
،297 ،296 ،295 ،294 ،293 ،292 ،284
آموزش اخالقي063
365 ،320 ،319 ،318 ،298
آموزش ادبيات فارسي 266 ،164
آموزش رياضيات ،176 ،072 ،054 ،053
آموزش اصول دين207
285 ،282
آموزش الفبا 075
آموزش الفباي فارسي  ،104 ،103 ،102آموزش زبان عربي 193
آموزش زبان فارسي ،232 ،157 ،076
148
340 ،287 ،267 ،254
آموزش امال 156
آموزش شطرنج205 ،078 ،077
آموزش انديشهورزي 010
آموزش شمارش 198
آموزش بهداشت 133
آموزش ضربالمثل 013 ،012
آموزش تاريخ 323 ،137 ،071
آموزش عشايري 248
آموزش تربيتبدني322
آموزش علوم ،215 ،182 ،089 ،052
آموزش جغرافي و تاريخ 276 ،275
،301 ،263 ،262 ،253 ،225 ،224 ،222
آموزش جغرافيا 321 ،026 ،024 ،023
305 ،303
آموزش خط تحريري 185
آموزش علوم تجربي ،034 ،033 ،022
آموزش خواندن 286
،043 ،042 ،040 ،039 ،038 ،037 ،036
آموزش دختران 249
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،120 ،119 ،105 ،099 ،081 ،074 ،067
،197 ،183 ،158 ،150 ،136 ،134 ،124
،239 ،226 ،223 ،220 ،212 ،200 ،199
،300 ،269 ،260 ،259 ،258 ،252 ،242
364 ،337 ،329 ،311 ،307 ،306 ،304
آموزش علوم تربيتي 196
آموزش علوم رياضي تابستانه 088
آموزش علومتجربي ،227 ،140 ،055
308
آموزش غيرمستقيم 347
آموزش فارسي ،264 ،233 ،231 ،155
310 ،309 ،270
آموزش فلسفه 153
آموزش فلسفه براي کودکان ،234 ،016
343
آموزش قبل از مدرسه 331
آموزش قرآن ،087 ،086 ،084 ،083
246 ،245 ،193 ،135
آموزش کار با اينترنت 044
آموزش کار با رايانه 347 ،290 ،288
آموزش کار با ورد357 ،312
آموزش کودکان  7-9ساله 236
آموزش کودکان روستايي 213
آموزش کودکان،065 ،064 ،041 ،014
،219 ،141 ،125 ،107 ،100 ،097 ،066
347 ،338 ،288 ،271
آموزش مباني رايانه326
آموزش مذهبي250 ،063
آموزش معلمان 327
آموزش مهارت تفکر 253
آموزش مهارتهاي زندگي ،018 ،014
،062 ،061 ،060 ،055 ،046 ،021
،095 ،093 ،92 ،082 ،080 ،070 ،068
،130 ،126 ،125 ،122 ،117 ،107 ،100
،206 ،201 ،195 ،194 ،188 ،144 ،143
،315 ،241 ،219 ،218 ،217 ،214 ،211
،356 ،355 ،348 ،344،341، 316،330
358
آموزش نقش نمادها 147 ،098
آموزش نويسندگي273

اطلس32 ،031
آموزشو پرورش ايران 336 ،160
اعتمادبهنفس358
ش و پرورش332 ،187 ،101
آموز 
افزايش هوش و خالقيت 363
آموزش و تمرين070
اقليمشناسي 033
آموزش و سرگرمي 288
اقيانوسها 150
آموزش هنر 185 ،015
الکتريسيته057
آيندهنگري336 ،158
امام خميني 238 ،154 ،009
ابزار و وسايل الکتريکي142
امام رضا (ع) 035
ابزارهاي ستارهشناسي 189
امامت 207
اتحاد 117
امانتداري058
احاديت352
امال 157 ،155
احتمال299
امال و نگارش 270
اختالل نارساخواني 159
امواج نامرئي 227
اختالالت يادگيري 159
انديشه و تفکر 342 ،241 ،010
اخالق 338 ،246 ،245 ،018
انرژي 197 ،196 ،158 ،038
ادب 021 ،018
ادبيات فارسي  ،149 ،121 ،116 ،059انرژي الکتريکي 211
انرژي آبي 036
324 ،265 ،243 ،221 ،203
انرژي باد 037
ادبيات کودکان 356 ،111
انرژي خورشيدي 068 ،038
ادبيات نوجوانان 329 ،252 ،242
انرژي فسيلي 069
ادراک تصوير 006
انرژي موج 036
ارائهي مطلب347
انرژي هستهاي 039
ارتباط چشمي 070
انشانويسي273
ارزشيابي پايان فصل270
انگلستان 017
ارزشيابي تحصيلي 160
ارزشيابي توصيفي  279 ،184 ،131 ،019انگيزش در آموزشوپرورش229
انگيزش در کودکان079
ارزشيابي کيفي -توصيفي 128 ،127
انواع ارزشيابي 292
ارزشيابي مستمر 043
انواع امال 156
اروميه 023
انواع سنگ 182
اسبها022
اورانوس 042
استان ايالم 024
اولين کلمات کودک 346
استان خراسان رضوي 025
اهميت مارها 119
استانداردهاي آموزش 074
ايجاد صندوق پستي 044
استتار 027
ايران 031
اسرار طبيعت 215
ايران باستان 137
اسالم در ايران137
ايرانشناسي 025 ،024
اصالحات آموزشي 160
ايکار 354
اصول دين 208
باد 001
اصول علم تاريخ 071
اطالعات عمومي  ،066 ،065 ،064 ،049بارداري 349
بازآموز خالق 051
306 ،237
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بازآموزي 050 ،047
بازنويسي داستان،345 ،265 ،202 ،096
351
بازنويسي قصه ،121 ،116 ،106 ،059
324 ،243 ،221 ،203 ،149 ،145
بازنويسي هزار و يک شب 360
بازنويسي181 ،163 ،005 ،004
بازي 007
بازي آموزشي 363 ،216
بازي خرماشکري123
بازي رايانهاي 125
بازي نقاشي با نمادها076
بازي و سرگرمي،255 ،212 ،205 ،090
314 ،313
بازيافت 355 ،194 ،188 ،122 ،055 ،046
بازيافت زباله 151 ،020
بازيهاي آموزشي053
بازيهاي بومي186
بازيهاي محلي 322
بخشندگي 063
بدن انسان 237 ،136 ،067 ،052
برنامهي رايانه 290
برنامهريزي آموزشي327
برنامهريزي درسي 327
برنامهريزي100
برنامههاي بهبود آموزش030
برنامهي نقاشي 357 ،312
بستهي آزمون 362
بنگاه اقتصادي 315
بيشفعالي 341
بيماريهاي موشها344
پاداشهاي قرآني 245
پارسلوگو 290
پاکستان 017
پاورپوينت 347 ،289
پاياننامه 167
پايهي اول ابتدايي ،169 ،155 ،049 ،011
317 ،311 ،300 ،28 ،233
پايهي اول دبستان ،278 ،254 ،178 ،170
286 ،279

پايهي پنجم ابتدايي ،258 ،088 ،048
365 ،309
پايهي پنجم دبستان 318 ،293
پايهي چهارم ابتدايي 281 ،266 ،175
پايهي چهارم دبستان 176
پايهي دوم ابتدايي ،283 ،223 ،172 ،050
297 ،295
پايهي دوم دبستان،282 ،260 ،256 ،230
304
پايهي سوم دبستان047
پايهي ششم ابتدايي ،179 ،161 ،054
،284 ،269 ،231 ،224 ،204 ،180 ،179
328 ،307
پايتخت معنوي 025
پايههاي اول و دوم ابتدايي 313
پدافند غيرعامل 027
پردازش مفاهيم 010
پرسش تشريحي365
پرسش تفکيکي 365
پرسش و پاسخ ،064 ،043 ،011 ،001
،120 ،089 ،088 ،081 ،067 ،066 ،065
،222 ،212 ،200 ،184 ،173 ،170 ،169
،254 ،231 ،233 ،227 ،226 ،224 ،223
،276 ،270 ،275 ،269 ،268 ،267 ،259
،295 ،292 ،287 ،284 ،279 ،278 ،277
،305 ،303 ،301 ،300 ،298 ،297 ،296
365 ،364 ،320 ،318 ،317 ،310
پرسش و پاسخ پايهي چهارم ابتدايي 272
پرسشهاي چندگزينهاي 328
پرندگان 124 ،056
پروانه 120
پرورش استعدادها 331
پرورش تفکر 015
پرورش تفکر خالق 205 ،153
پرورش خالقيت ،130 ،129 ،126 ،077
132 ،131
پرورش درک بعدي 006
پرورش مهارتهاي ذهني190
پرورش مهارتهاي فکري 339
پرورش هوش 314 ،230

پزشکي 364
پسانداز014
پست الکترونيکي 274
پستانداران081
پسماند 020
تابستانهي دوم دبستان 090
تاريخ 252 ،237
تاريخ ايران 238 ،137
تاريخ آب و هوا زمين 033
تاريخ جهان 091
تاريخ معاصر ايران 235
تاريخچهي بازيهاي المپيک141
تاريخچهي زمين 222
تأثير پيام 348
تأثير تبليغات 092
تبعيد154
تبليغات کاذب348
تثبيت يادگيري296 ،277 ،077
تحقيق167
تحول 028
تحوالت آموزشي 331
تدوين اثربخش 229
تربيت پژوهشگر118
تربيت کودکان 095
تربيت معلم در ايران017
تصميمگيري 061
تصويرهاي هندسي 098
تطابق حرف و صدا 159
تعارضات سازماني 333
تعليمات اجتماعي 276 ،275
تغيير رفتار 165 ،097
تغيير فرهنگ مدرسه 334
تفاوتهاي فردي 162
تفکر خالق 016
تفکر فلسفي 343 ،342 ،234 ،016
تفكر خالق 342
تقويت حافظه 076
تقويت هوش 313
تکاليف تابستان 049
تکامل اسب022
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تکليف شب278
چرخه انرژي 263
تلفيق درسها 045
چگونه ياد نگيريم 240
تلفيق مهارتها171
چهارده معصوم 338 ،250
تلويزيون 348
حرام 209
تمدنها 091
حروف الفبا 076
تمرکز 363
حشرات 120 ،052
تمرين  ،169 ،146 ،049 ،047 ،011 ،002حضرت محمد(ص) 323
 269 ،264 ،261 ،257 ،231 ،223 ،170حفظ محيط زيست ،055،151 ،046 ،020
تمرين اعداد 008
188،330
تمرين تشريحي 226
حل تمرين 299
تمرين در تابستان 050
حل مسئله ،296 ،281 ،230 ،168 ،029
تمرين و آزمون 312 ،297 ،045
298
تمرين و سرگرمي 193 ،048
حواس 057
تمرين و يادگيري 311
حيوانات 008
تمرينات دورهاي 319
حيوانات دريايي152 ،150
تمرينهاي هوش 271
حيوانات موذي 344
تناسب 299
خاطرات 356
تناقض اخالقي 334
خجالت کودکان070
توحيد 208
خداشناسي ،111 ،110 ،109 ،108 ،041
توربينهاي بادي 037
114 ،113 ،112
تولد نوزاد 095
خرسها 094
توليد برق 211 ،068 ،039
خرطوم فيل 110
توليد بنزين069
خزندگان 124
توليد زباله 194
خشم 094
توليد کارخانهاي315
خط تحريري192
جامعهشناسي تربيتي 101
خالصهي درسها 328
جانوران 237
خالقيت در کودکان079
جانوران قطبي 105
خورشيد 239 ،134
جدول 083
خوششانسي 060
جدول آموزشي 085
خوشقولي 058
جدول سودوکو 180 ،087 ،086 ،084
خوشنويسي 192 ،191 ،185
جغرافيا 031
دادگستري 218
جغرافياي جهان 032
داروسازي 364
جلب توجه دانشآموزان 229
داستان آرش کمانگير 005 ،004
جمشيد 265
داستان آموزشي ،035 ،027 ،021 ،008
جمعآوري اطالعات 350
،095 ،093 ،082 ،080 ،062 ،061 ،060
جمعيت 335
،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،103
جنبههاي اخالقي 003
،151 ،143 ،133 ،122 ،119 ،117 ،114
جنين انسان349
،326 ،321 ،316 ،249 ،234 ،228 ،211
جهان باستان 091
،355 ،353 ،352 ،346 ،343 ،341 ،326

358
داستان تاريخي 009
داستان ديني 250 ،135
داستان کوتاه 356 ،217
داستان هزار و يک شب 221
داستان181 ،163 ،104 ،102 ،094
داستانک 075
داستانهاي شاهنامه 265
داستانهاي هزار و يک شب،106 ،059
324 ،243 ،203 ،149 ،145 ،121 ،116
داستاني ديني 338
دانستيهاي علمي براي کودکان 138
دانشنامهي الروس 150
داوينچي354
دايرئالمعارف ،105 ،057 ،034 ،033 ،022
242 ،236 ،142 ،139 ،138 ،137 ،115
دايرئالمعارف کودکان 359
دايرئالمعارف ورزش 141
دايرئالمعارفهاي كودكان و نوجوانان140
دايناسورها 143 ،139
دراج 145
درستکاري 316
درسهاي اول ابتدايي 361
درسهاي دوم ابتدايي 362
درك بصري 147
درياها 150
دستگاههاي بدن 136
دستور زبان267
دستورزي 212 ،179 ،053
دفاع از غيرنظاميان 027
دفاع ملي 027
دلفينها 152
دم گاو 112
دنياي وحش 056
دوران معاصر 137
دورهي ابتدايي،191 ،127 ،062 ،021
323 ،195
ديرينهشناسي 139
ديکتهي شب157
ذخيره158
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راديو 348
راهآهن 252
راه و رسم زندگي097
راهبردهاي فراشناختي 019
راهکارها 073
راهنماي آموزش ،171 ،130 ،075 ،044
،307 ،306 ،288 ،285 ،281 ،233 ،173
318 ،312 ،309
راهنماي آموزش آزمون و تمرين 204
راهنماي آموزشي ،053 ،029 ،016 ،003
،148 ،127 ،103 ،099 ،074 ،072 ،054
،168 ،164 ،162 ،161 ،157 ،155 ،153
،226 ،198 ،193 ،192 ،191 ،178 ،176
،266 ،264 ،262 ،260 ،258 ،255 ،253
،294 ،289 ،287 ،286 ،283 ،282 ،274
،342 ،326 ،326 ،325 ،311 ،305 ،296
357 ،353
رايانه 227
رسانهها348
رستم و سهراب 163
رسم نقشه 321
رشد ذهني 363
رشد شخصيت 073 ،019
رشد شناختي 166
رشد کودکان پيشدبستاني 166
رفتار درماني097
رنگآميزي 314 ،313 ،190 ،013 ،012
رنگآميزي و سرگرمي 271
رنگها 057
رنگينکمان001
روانخواني 104 ،103 ،102
روانشناسي تربيتي 325
روانشناسي رشد 165
روانشناسي کودک و نوجوان 165
روانشناسي206 ،166 ،079 ،030 ،028
روخواني 244 ،104 ،103 ،102
روزه 210
روش شناسي168 ،167
روشهاي تدريس029
روشهاي فعال يادگيري 019

روياي پرواز 354
رويکردهاي يادگيري 216
رياضي 317 ،299 ،257، 254
رئيسجمهور 201
زال و سيمرغ 181
زاهدان 026
زبالهزدايي 046
زبان آموزي 202 ،106
زبان باز کردن 346
زبان بدن 070
زبانآموزي ،075 ،059 ،013 ،005 ،004
،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،096
،149 ،148 ،145 ،123 ،121 ،116 ،114
،228 ،221 ،203 ،186 ،181 ،163 ،156
360 ،351 ،345 ،324 ،273 ،265 ،243
زحل 337
زمين 183
زمينشناسي 182
زنبورعسل 120
زندگي پيامبران 135
زندگي حيوانات 152 ،105 ،056
زندگي در اقيانوسها و درياها 034
زندگينامه 323 ،238 ،235 ،154 ،009
زهره 220
زيستشناسي 215
ساخت کانکشن 274
ساختمان مواد 222
ساختن کاردستي 151
سبکهاي شناختي 079
ستارهها 140
ستارههاي دنباله دار 199
سرگرمي ،083 ،051 ،049 ،012 ،006
310 ،247 ،246 ،245 ،190 ،087 ،084
سرگرمي در تابستان 047
سرگرمي علمي 086 ،085
سرگرمي کودکان 078 ،077
سرگرمي و يادگيري 099 ،072
سرماخوردگي 133
سرمايهگذاري 014
سرمشق 191

سن تكليف 249
سنجش استعداد 162
سندباد بحري 106
سوادآموزي 093
سوختهاي زيستي 196
سوختهاي فسيلي 197 ،040
سودوکو 129 ،083
سؤال و جواب ،294 ،257 ،225 ،175
319
سؤاالت طبقهبندي شده 318
سؤاالت ماهانه و پاياني 320
سيارات 140
سيارهها 239
سيارهي زمين 215 ،200
سياست 201
سياوش 202
سير تحول جامعهشناسي 101
سيرهي بزرگان 250
سيرتکامل هواپيماها 354
سيستان و بلوچستان 026
شادابسازي محيط 229
شادابسازي030
شادي 030
شاگردان دبستاني166
شاهنامه ،181 ،163 ،096 ،005 ،004
351 ،202
شبکه و اينترنت 274
ششم دبستان 232 ،177
شکست و موفقيت 206
شکلهاي هندسي 280
شناخت انديشه و تفکر 325
شناخت جهان 138
شناخت قرآن 085
شهابها 199
شهروندان ايراني 003
شيعه 208
شيوهي تدريس 213
صاعقه 001
صرفهجويي 214 ،144 ،069 ،040
صفويان 137
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صيد بيرويه 034
قارهها335
ضحاک 265
قانون 218 ،201
ضحاک ماردوش 340
قرائت و تجويد 193
طبيعت 052
قرآن 247 ،244
طراحي بازي رايانهاي 216
قرآن و احاديث 352 ،063
طرح درس 213
قرن بيستم 091
طالق 080
قرون وسطا 091
طنز 217
قصه 360 ،106 ،008
عادات و رفتار 152
قصههاي بومي 123
عبارتهاي قرآني 244
قطارها 252
عبيد زاکاني 345
کادر بازخورد 002
عدالت 218
کار با ماوس آموزش مباني رايانه 326
عددنويسي 294
کار با ماوس326
عطارد 220
کار در کالس 301
عالئم تصويري رياضي 006
کاربرگ علوم 259
علوم 317 ،261 ،115
کاوه آهنگر 265
علوم تجربي 302 ،254 ،068
کتاب بخوانيم266
علوم تربيتي 159
کتاب خواندن093
عمونوروز 228
کتاب کار 304 ،303 ،268
عواقب دروغگويي 082
کتاب کار سبز 285
غلبه بر ترس 107
کتاب کار و تمرين 300
غلبه بر تنبلي 100
کسب مهارت علمي074
فارسي 317 ،146 ،089
کسبوکار315
فرهنگ اعالم کودک 236
کالسهاي چند پايه 213
فرهنگ عامه 322
کلمان آدر 354
فرهنگ و هنر ايران 232
کمتوجهي 341
فرهنگنامه 237
کنترل خشم 219
فصلها 057
کنترلکنندههاي برنامهپذير 290
فضا 239 ،189
کودک 073
فضاپيماها 359
کودکان 150
فضاشناسي 359
کوهان شتر 109
فعاليتهاي آموزشي015
کوههاي ايران 025
فعاليتهايتكميلي177
كتاب كمك درسي 090
فعاليتهاي فوق برنامه  ،127 ،051 ،050كره زمين 335
132 ،131 ،129 ،128
ن 139
كودكا 
فلسفه براي کودکان 353 ،346 ،153
كودكان و فلسفه342
فن نگارش 350
كودكان و نوجوانان 115
فناوري موشک359
كيف مدرسهي مناسب 128
فيزيولوژي 136
گربهسانان 056
فيلها 242 ،056
گردش آب 214

گردشگري 031
گردن زرافه108
گرم شدن زمين188
گفتوگو 241
گوگل044
گياهان دارويي 364
الک الکپشت 113
ِ
ليلينتال 354
مالزي 017
ماوس357
ماه 239 ،134
مبارزات سياسي 238
مبارزه با ظلم340
مثبتنگري 241
محاسبهي ذهني 294
محمد بهمن بيگي تدريس اثربخش 248
محمدجواد باهنر235
محيط زيست 344 ،069
مدرسهي فردا 331
مدرسهي مطلوب 332
مدير موفق 334
مديريت آموزشي 334
مديريت دانش 333
مديريت مدرسه 187 ،030
مديريت و سازماندهي 332
مراحل رشد 349
مردم 335
مرزباننامه 340
مرور درسها 090
مريخ 183
مزرعههاي خورشيدي 038
مستحب 209
مسيريابي321
مسئوليتپذيري316
مشاوره در آموزشوپرورش 162
مشتري 337
مشق عملي 192
مشق نظري 192
مشکالت زبالهها 020
مشکالت کارکنانآموزشوپرورش 336
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ميكروتوربين 036
مصرف 158
ميمونها 056
مصرف انرژي305 ،144 ،40
نارساييهاي بينايي 143
معاد 208
نامهنگاري 044
معماهاي چوب کبريتي 339
نبوت 207
مقابله با دشمن 117
نپتون 042
مقالهنويسي 350
نجوم 189 ،140
مکروه 209
نرمافزار 290
ملي شدن نفت 238
نشانههاي طبيعي 041
منابع انرژي 144
نظامهاي آموزشي 327
منابع اينترنتي تاريخ 071
نظريههاي تربيتي 165
منابع تاريخ071
نظريههاي مديريت 187
منابع طبيعي 025
نفت و گاز 197
منابع طبيعي ايران 026 ،024 ،023
منظومهي شمسي  ،183 ،134 ،042نقاشي 297 ،147 ،007
نقاشي کردن 062
337 ،220 ،199 ،189
نقش نمادها 007
موانع شناختي 240
نکات قرآني 247 ،246 ،245
موسيقي و نقاشي 078
نگارشي 007
موش و گربه 345
نماد مصرف 194
موشک وي359 2
نماز 210
موفقيت 028
نمايش اساليد 289
مهارت خواندن 075
نوشتاري 007
مهارتها 073
نوشتن گزارش 118
مهارتهاي تفکر 010
نوشتههاي خيالي 051
مهارتهاي رياضي 072
مهارتهاي زندگي اسالمي 129

نهادهاي اجتماعي 336
نيازهاي نوزاد 349
نيروگاه 068
نيروگاههاي سوخت زيستي 196
واژهآموزي 310
واژهنامه 236
وزير 201
وسايل زندگي 142
وضو210
ويرايش350
هدفها و نقشهاي مدرسه 332
هفتخوان رستم 351
همياري 352
هند 017
هوش آزمايي 190
هوشهاي چندگانه 015
ياددهي – يادگيري 019
يادگيري تجربي 240
يادگيري زدايي 240
يادگيري سازماني 333
يادگيري فعال 308
يادگيري مفاهيم 247
يلدا228
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نام و نشاني ناشران
آبرنگ
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،بين روانمهر و لبافينژاد،
پ 207 .كد پستي 1314843593 :تلفن،66407575 :
09121777820
آبشن
تهران :خ .جمالزاده جنوبي ،پ ،114 .ط .اول كد پستي:
 1313845461تلفن66967606 :
آرمان رشد
تهران :خ .انقالب ،بين خ .دانشگاه و ابوريحان ،پ ،1182 .ط.
 10تلفن66486012 ،66486013 :
آموزشهاي بنيادي
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردين ،مجتمع كتاب فروردين ،واحد
 23تلفن66019107 :

كفش نيكو ،ساختمان وجدان دوست ،ط .زيرين صندوق پستي:
 3469-51385كد پستي5133638846 :
تلفن09143144764 ،5530523 ،5553259 :
ابوعطا
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ساختمان ناشران ،ط.
چهارم صندوق پستي 981-13145 :كد پستي1314733445 :
تلفن40-66485937 :
احرار
تبريز :خ .دارايي ،مقابل مسجد شهيد مطهري ،ك .مجتهدلر،
بازارچه اميريه ،ط .همكف ،پ 50 .كد پستي5134934614 :
تلفن 0411-5232874 :
اخوان
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،تقاطع وحيد نظري ،پ.
 104كد پستي 1593634935 :تلفن 66482748 ،66482749 :

آميس
اصفهان :خ .چهارباغ عباسي ،نبش خ .آمادگاه ،مجتمع تجاري
چهارباغ ،ط .اول ،واحد  5كد پستي 8144915318 :تلفن:
2225706 ،2235063

ارسباران
تهران :خ .زرتشت غربي ،بين خ .پنجم و خ .ششم ،پ 63 .كد
پستي 1415683543 :تلفن88973358 ،88973359 :

آيدين
تبريز :خ .شريعتي شمالي ،نرسيده به سينما  29بهمن ،جنب

افق
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهيد وحيد نظري
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ش هاشمينژاد  7ك .جاويد يكم ،پ2 .ط سوم
غربي ،نب 
كد پستي 1314675351 :تلفن،66414285 ،66413367 :
66408161

بهشتيان
تهران :جنت آباد ،خ .چهارباغ غربي ،خ .نمازي شمالي ،ك.
طباطبايي غربي ،پ ،1 .واحد  4تلفن 44420816 :

اميد مهر
مشهد :صندوق پستي 91775-333 :تلفن،8786314 :
09151710360

بوي جوي موليان
تبریز :آبادانی مسكن ،خ .مرمر ،پ 168 .تلفن،4772159 :
09144030863

انجمن اوليا و مربيان
تهران :م .فردوسي ،خ .سپهبد قرني ،نبش سميه ،ساختمان
عالقمندان -ط 10صندوق پستي 944-13145 :تلفن:
82284135 ،82281111

بين المللي گاج
تهران :خ .انقالب ،بین چهارراه ولی عصر و فلسطین ،پ919 .
تلفن6420 ،6419 ، 64342705 :

انديشه معاصر
تهران :كيلومتر هفده جاده مخصوص كرج ،خ .داروپخش ،ك.
ششم ،پ ،17 .ط .دوم تلفن44984692 ،44988670 :
بخشايش
قم :خ .صفائيه ،ك .بيگدلي ،پ 143 .كد پستي3715634969 :
تلفن7749699 ،7737583 :
برايند
تهران :خ .فاطمي ،خ ،5 .ك .رامين ،پ 10 .كد پستي:
 1415763344تلفن،09126980910 ، 88975290 ، 88993030 :
09121576523
برف
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،نرسيده به جمهوري،
ك .مينا ،پ 24 .كد پستي 1314953583 :تلفن ،66490345 :
66951058
به نشر
مشهد :بلوار سجاد ،ابتداي جانباز جنوبي ،صندوق پستي/157 :
 91735تلفن 0511-7625001 -4 :تهران :خ .كارگر شمالي
باالتر از چهارراه نصرت كوي شهيد طاهري ،پ 16 .تلفن:
88960620 ،88951739
بهجت
تهران :خ .ميرزاي شيرازي ،بين خ 20 .و  ،22پ ،162 .ط.
زيرهمكف تلفن88899907 :

پارس ايليا
اصفهان :خ .هشتبهشت غربی ،حد فاصل گلزار و بزرگمهر،
ساختمان آفاق ،واحد  8كد پستی 8154865773 :تلفن:
09370992380 ،0311-2669331 -3
پديده دانش
قم :بلوار 45 .متری صدوق ،صدوقی  ،34فلكه دوم ،ك .گل
سرخ ،پ 81 .كد پستی 48953-37168 :تلفن،2901767 :
0251-7835169
پيشروان
تهران :م .انقالب ،خ .فخررازی ،خ .وحید نظری ،پ59 .
صندوق پستی 1596-13145 :كد پستی 1314764961 :تلفن:
09121135787 ،66954391 ،66954393-8
پيشگامان پژوهش مدار
تهران :خ .كريمخان زند ،خ .ماهشهر ،نبش خ .يگانه ،پ 3 .واحد
 12تلفن88345212 :
تختجمشيد
شيراز :خ .نمازي (پيروزي) ،جنب بانك تجارت ،ط .اول تلفن:
09171118580 ،2245401
تيزهوشان برتر
تهران :خ .انقالب ،خ .سپاه ،ك .شهيد غفوري ،پ ،17 .واحد 3
تلفن09192659929 ،77512049 :
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تيك
يزد :خ .شهيد مدني ،ك .وليعصر ،پ 64 .كد پستي:
 8919754414تلفن 0351 -8238196 :
جان جهان
تهران :نشاني پستي :ستارخان ،باقرخان غربي ،پ ،72 .واحد
 3كد پستي 1441633731 :تلفن66911655 ،66595290 :
جمال
قم :خ .معلم ،ك .بيست و نه ،فرعي نهم ،پ 422 .كد
پستي 3715797744 :تلفن،0251-7742528،7746353 :
09122520250 ،09128179808
چاپار فرزانگان
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،پايين تراز چهارراه شهيد
نظري ،بنبست حقيقت ،پ 8 .كد پستي1314713411 :تلفن :
09123105947 ، 66465209
خيلي سبز
تهران :م .انقالب ،خ .روانمهر  ،بين خ .فخر رازي و خ .دانشگاه
 ،پالك  ،71واحد  4صندوق پستي 8177-14155 :كد پستي:
 1314764515تلفن66465213 ، 66974026 :
دانشآفرين
تهران :خ .جمالزاده شمالي ،باالتر از بلوار كشاورز ،ك .شهيد
صدوقي شرقي ،پ 41 .باالتر از بلوار كشاورز ،ك .شهيد صدوقي
شرقي ،پ 41 .كد پستي 1413893344 :تلفن88995181-2 :
دانشآموز
تهران :خ .جمهوري اسالمي ،ك .مراغهاي ،ك .ياس غربي،
شماره  1تلفن33939233 :

تلفن66400220 ، 66400144 ، 66416676 :
دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد
يزد :خ.مطهري ،پارك علم و فناوري ،سالن موسسات ،راهروي
 ،AC1پ 4 .تلفن0351-7260134 :
ديباگران تهران
تهران :سعادتآباد ،م .كاج ،خ .سرو شرقي ،مقابل خ .عالمه ،پ.
 ،49ط .پنجم كد پستي 1998648513 :تلفن،7-22098446 :
22083419
راز بارش
تهران :صندوق پستي  14195-446تلفن66908161 :
راهانديشه
خ .آزادي ،نبش خ .جمالزاده جنوبي ،جنب چلوكبابي ياران،
پ ،84 .ط .همكف صندوق پستي 14183-483 :كد پستي:
 1313884471تلفن66421549 ، 66916284-8 ، 66421542 :
رشد انديشه
تهران :خ .جمالزاده شمالي ،باالتر از بلوار كشاورز ،ك .صديقي
شرقي ،پ 41 .كد پستي 1418617141 :تلفن88995181-2 :
رواق دانش
قم :خ .ارم ،پاساژ قدس ،ط .آخر ،پ 174 .كد پستي:
 3713714339تلفن 0251-7732120 :
روان
تهران :م .وليعصر ،خ .زرتشت غربي ،بعد از بيمارستان مهر،
مقابل گلفروشي گلزار مهر ،جنب خ .پنجم ،پ 63 .كد
پستي 1415683543 :تلفن، 9-88973358 ، 88962707 :
09123373048

دانش زنجان
زنجان :خ .سعدي وسط ،جنب بانك ملي شعبه سعدي ،پ297 .
كد پستي 4515643811 :تلفن،3232299 ،53231794 -5 :
0241-3226722

ريحاني گرگان
گلستان :خ .امام ،آفتاب بيست و چهار ،جنب چاپخانه گرگان
تلفن0171-2264220 :

دانش نگار
تهران :خ .انقالب ،خ .منيريجاويد ،خ .وحيد نظري ،پ،142 .
ط 3 .صندوق پستي 634-13145 :كد پستي1314683174 :

ژرف انديشان
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،بنبست فاتحيداريان،
پ 7 .كد پستي 1314734413 :تلفن،66482560 :
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66484793 ،66482751
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها
(سمت)
تهران :م .انقالب خ .ابوريحان ،فروشگاه شماره  2سمت كد
پستي 14636 :تلفن66408145 ،66408120 ،44246116 :
سامر
تهران :م .آرژانتين ،خ .الوند ،ك .برمك ،پ ، 4 .واحد  4صندوق
پستي 13185/694 :تلفن09122895800 ،88671080 :
سرمشق
تهران :م .انقالب ،خ .کارگر جنوبی ،بنبست گشتاسب،
پ ،6 .واحد  7صندوق پستي 678-131415 :كد پستي:
 1314613448تلفن66970232 ،66970231 ،66491865 :
سرو ياسين
تهران :شهرك وليعصر ،خ .حيدري ،خ .بهرامي ،پ ،191 .ط.
دوم كد پستي 1373978575 :تلفن،66216349 ،66240040 :
09121088852
شباهنگ
تهران :خ .انقالب ،خ .شهداي ژاندارمري ،بين خ .فخررازي و خ.
دانشگاه ،پ 49 .كد پستي 1314755613 :تلفن،66460365 :
66964236 ،66964235
شركت انتشارات فني ايران
تهران :خ .شهید مطهری ،خ .میرعماد ،نبش كوچه یازده ،پ24 .
صندوق پستی 11365-3911 :كد پستی 1587736511 :تلفن:
88750447 ،88505055

شورا
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردین ،ك .مینا ،پ29 .
صندوق پستی 13145-1846 :كد پستی 1314945171 :تلفن:
66967766-7 ،66954921-2 ،66490400-2
صيانت
مشهد :خ 17.شهریور ،بلوار شیرودی ،شیرودی  ،21موسیبن
جعفری ،پ 11.كد پستی 9167893793 :تلفن،3439243 :
09155053325 ،3428233
ضريح آفتاب
مشهد :خ .امام خمینی ،جنب اداره كل آموزش و پرورش
تلفن2210045 ،2232675 :
طاهر
تهران :م .ونك ،خ .ونك ،نبش بزرگراه كردستان ،ساختمان آينه
ونك ،ط .چهارم ،واحد  407كد پستي 1991954115 :تلفن :
88786679-80
طاليي
تهران :م .فلسطین ،خ .طالقانی ،خ .سرپرست جنوبی ،ک.
پارس ،پ ،11 .واحد ،2تلفن66483066 :
طليعه سبز
قم  :بلوار امين ،كوي بيست و يك ،پ 22 .كد پستي-37139 :
 36896تلفن09127506536 ، 2933695 :
عابد
تهران :خ .كارگر شمالی ،نرسیده به بلوار كشاورز ،خ .قدر ،پ.
 ،4واحد  1تلفن،66567626-7 ،66515249 ،66513321 :
09125148471

شركت توسعه صنعت اوراق بهادار وابسته به
كمسيون اوراق بهادار
تهران :م .ونك ،خ .مالصدرا ،شماره  ،13سازمان بورس و اوراق
بهادار ،ط .همكف تلفن88679540-41 :

عصر غيبت
قم :زنبیل آباد ،سیمتری قائم ،كوچه پنجم ،فرعی اول سمت
راست ،پالك  32تلفن09126511521 :

شهر تاش
تهران :خ .شهید لواسانی ،خ .فربین ،ك .حاتمخانی ،پ 6 .كد
پستی 1576845716 :تلفن22297367 ،88759906 :

علي اكبر صفري
اراك :خ .قائم مقام فراهانی ،شهرك صنایع ،جنب اداره حراست،
فروشگاه سبحان صندوق پستی 38177559983 :تلفن:
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09188636103-08613289699
علي همتيان
اصفهان :خ.رباط دوم ،خ .مخابرات ،مجتمع مروارید شمالی ،بلوك
 ،43واحد  2كد پستی 8196886157 :تلفن-09135723359 :
علوم پارسي
تهران :انتهاي دالوران ،خ 196 .غربي ،نبش ايزدپناه ،پ،25 .
واحد  9تلفن 09121268978 ، 77293157 :
فائق
تهران :خ .انقالب ،خ .ابوريحان ،نبش روانمهر پ ،61 .ط.دوم،
واحد  4تلفن 66952076 :
فاتح خيبر
قم :چهل و پنج متري پانزده خرداد ،ك .پنجاه و دو ،دوازدهمتري
روحاهلل ،پ 96 .كد پستي 3714837363 :تلفن7233405 :
فاطمي
تهران :م .فاطمي ،خ .جويبار ،خ .ميرهادي شرقي ،پ 14 .كد
پستي 1415884741 :تلفن 88945545 :
فرزين
تهران :خ .انقالب ،بين خ .دانشگاه و خ .فخررازي ،خ.
شهداي ژاندارمري ،پ ،130 .ط .چهارم ،واحد  2كد پستي:
 1314754845تلفن 66484190 ،66462406 :
فرهنگ معاصر
تهران :خ .انقالب ،خ .دانشگاه ،پ 154 .كد پستي1314764668 :
تلفن 66952633 ،66952631-5 ،66952632 :
فعال
تلفن66968649 ،66968641 :
قاطع البرهان
تهران :م .خراسان ،خ .خاوران ،ك .شهید فهیمی ،پ ،8 .ط.
 1كد پستی1775814771 :تلفن،33034838 ،33727235 :
09122240289

قدياني
تهران :خ .انقالب ،مقابل دانشگاه ،خ .فخررازی ،خ .شهدای
ژاندارمری غربی ،پ 90 .كد پستی 1314733861 :تلفن:
66404410
قشقايي
شیراز :خ .پیروزی ،جنب بانك تجارت ،ط .اول تلفن:
09173013871 ،0711-2245401
كالج برتر
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،ك .نوروز ،پ ،7 .واحد
 3صندوق پستی 1773-13145 :تلفن،3-66972922 :
09125111995 ، 66464215
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
تهران :خ .شهید بهشتی ،خ .خالد اسالمبولی ،جنب سینما كانون،
پ 22 .و  24کدپستی 1511647416 :تلفن،88715545 :
88710661 ،88962971
كانون گسترش علوم
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردین ،ك .الوندی ،پ ،12 .ط.
دوم صندوق پستی 514-13145 :كد پستی1314833664 :
تلفن66483428 ،66414342 ،66483427- 8:
كانون فرهنگي آموزش
تهران :خ .انقالب ،بین خ .صبا و خ .فلسطین صندوق پستی:
 1149-16315تلفن66962400 ،66962500 :
كتاب چرخفلك
تهران :خ .يوسف آباد ،خ ،56 .پ ،9 .ط 2 .صندوق پستي:
 7354-14155تلفن09122054475 ،88039410 :
كالغ سپيد
تهران :خ .انقالب ،نبش خ 12 .فروردین ،پ1302 .
تلفن09121079931 ،64340 :
كميل تهران
تهران :دماوند ،ميدان قدس ،خ .مفتح ،پ ،73 .ط 1 .تلفن:
09124439812 ،76327116
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گردوي دانش
كرج :سه راه رجایی شهر ،ضلع شمالی پل ،ساختمان
ققنوس كد پستی 3145713473 :تلفن،34456810026- :
09122641352

مدرسه
تهران :نرسيده به پل كريمخان زند ،ك .شهيد حقيقتطلب ،پ.
 8صندوق پستي 1949-14155 :كد پستي1598857911 :
تلفن88800324-9 ،88924752 ،88924750 :

گلواژه
تهران :خ .انقالب ،خ .لبافینژاد ،مابین خ .دانشگاه و خ .فخررازی،
پ 184 .كد پستی 1314883661 :تلفن،66462820 :
66976008 ،66418372

مرآت دانش
تهران :خ .كريمخان زند ،خ .خردمند شمالي ،پ ،80 .ط .چهارم
صندوق پستي 376-15855 :كد پستي 1585814386 :تلفن :
88813520-9

گنج آزمون
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردین ،بعداز خ .وحید نظری،
بنبست حقیقت ،پ10 .کد پستی 1314713464 :تلفن:
66413749 ،9-66971955 ،66417701

مرسل
كاشان :خ .شهيد رجايي ،خ .آيتاهلل مدني ،ك .فرخ  ،2پ37 .
كد پستي 8713743993 :تلفن 0361-4454513 :

گويش نو
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازی ،خ .شهید وحید نظری ،پ.
 ،61واحد  B12كد پستی 1314765143 :تلفن،66956050 :
66484534
مبتكران
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازی ،خ .شهید وحید
نظری ،پ ،59 .واحد  4صندوق پستی1596-13145 :
كد پستی 1314764961 :تلفن،66954390-2 :
61094123
مبناي خرد
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،نبش خ .شهيد وحيد
نظري ،پ ،104 .ط .دوم كد پستي 1314684355 :تلفن :
09121546184 ،66492134
محراب قلم
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهداي ژاندارمري ،پ.
 104صندوق پستي 568-13145 :كد پستي1314733663 :
تلفن09121272243 ، ،66490879-80 :
مختومقليفراغي
گرگان :خ .بهشتي ،ك .بهشت هفدهم ،مقابل بيمارستان
دزياني ،جنب مسجد امام اعظم كد پستي 4913833913 :تلفن:
0171-2243550

منادي تربيت
تهران :خ .استاد نجاتاللهي ،ك .بيمه ،پ 26 .كد پستي:
1599813813تلفن88809787 :
منشور دانش
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،پايينتر از روانمهر،
ك .بهشتآيين ،پ 24 .كد پستي 1314963634 :تلفن :
66411090 ،66968384 - 7 ،66493210
موسسه چاپ و نشرعروج
تهران :خ .انقالب ،مقابل دانشگاه تهران ،بين فخر رازي و
پاساژ ظروفچي ش 1430 .كد پستي 1314743565 :تلفن :
66493082 ،66404873
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س)
تهران :خ .باهنر ،خ .ياسر ،ك .سوده ،پ 5 .كد پستي:
 1977663613تلفن 522290193-5 ،22290191 :
موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
تهران :خ .سهروردي ،چهارراه كيهان ،ساختمان اورنگ ،ط .اول،
پ ،312 .واحد  3كد پستي 1577665147 :تلفن ،44302319 :
09122211861 ،88533326
مهد دانش
تهران :خ .پيروزي ،خ .پنجم نيروي هوايي ،خ ،5/28 .پ ،7 .ط.
سوم كد پستي 1738853935 :تلفن77438194 :

دورهي آموزش ابتدايي 235 15

نگاه امروز
تهران :م .انقالب ،خ .كارگر جنوبي ،خ .لبافينژاد ،پ ،174 .واحد
يك كد پستي 1314883918 :تلفن 66497300 :

نواي مدرسه
تهران :خ .ايرانشهر شمالي ،نرسيده به خ .طالقاني ،پ،140 .
ط .دوم ،واحد  5كد پستي 1583617618 :تلفن،88820583 :
09123022698 ،88822845

نحل
تهران :خ .سپهبد قرني ،خ .شاداب ،پ ،45 .واحد  1تلفن:
88944088

نوشته
اصفهان :خ .فلسطين ،ساختمان نويد ،نشر نوشته كد پستي:
 8143984117تلفن09133162070 ، 2208610 ،2226445 :

نخستين
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،نبش خ .روانمهر ،پ.
 ،227ط .اول كد پستي 1314713115 :تلفن،66418979 :
66498148

هبوط الله
مشهد  :خ .هفدهشهريور جنوبي  ،3پ 33 .كد پستي:
 9166657363تلفن09151127242 ، 8526882 ،8516347 :

نسل مرواريد
اسالمشهر :شهرك واوان ،م .امام خميني ،بلوار شهيد مطهري،
بعد از خ .گلبانگ ،جنب رستوران سه ستاره ،پ ،53 .ط .دوم
تلفن 3184648 :
نغمه نوانديش
تهران :م .رسالت ،خ .شهيد سلمان طرقي ،ك162 .غربي،
پ ،18 .ط .همكف صندوق پستي 1354-15745 :تلفن:
09123042421 ،77211116 ،77277020 ،22535464

همشهري
تهران :بلوار آفريقا ،بلوار گلشهر ،پ( ،13 .برج آيتك) ط،7 .
واحد  64تلفن22045340 :
ويرايش
تهران :خ .زرتشت غربي ،بين خ .پنجم و خ .ششم ،پ 63 .كد
پستي 1415683543 :تلفن 88973358-9 :
يانار
تبريز :خ .شريعتي شمالي ،ساختمان  130وجداندوست تلفن:
5553259

 236فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با برنامهی درسي

مخاطب
دانشآموز
،011 ،010 ،009 ،008 ،007 ،006 ،005 ،004 ،002 ،001
،026 ،025 ،024 ،023 ،022 ،021 ،020 ،015 ،013 ،012
،039 ،038 ،037 ،036 ،035 ،034 ،033 ،032 ،031 ،027
،049 ،048 ،047 ،046 ،045 ،044 ،043 ،042 ،041 ،040
،059 ،058 ،057 ،056 ،055 ،054 ،053 ،052 ،051 ،050
،069 ،068 ،067 ،066 ،065 ،064 ،063 ،062 ،061 ،060
،086 ،085 ،084 ،083 ،082 ،081 ،080 ،078 ،077 ،076
،096 ،095 ،094 ،093 ،092 ،091 ،090 ،089 ،088 ،087
،108 ،107 ،106 ،105 ،104 ،103 ،102 ،100 ،099 ،098
،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109
،128 ،127 ،126 ،125 ،124 ،123 ،122 ،121 ،120 ،119
،138 ،137 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،130 ،129
،148 ،147 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142 ،141 ،140 ،139
،161 ،158 ،157 ،156 ،155 ،154 ،152 ،151 ،150 ،149
،176 ،175 ،174 ،173 ،172 ،171 ،170 ،169 ،164 ،163
،186 ،185 ،184 ،183 ،182 ،181 ،180 ،179 ،178 ،177
،197 ،196 ،195 ،194 ،193 ،192 ،191 ،190 ،189 ،188
،208 ،207 ،206 ،205 ،204 ،203 ،202 ،201 ،200 ،199
،220 ،219 ،218 ،217 ،215 ،214 ،212 ،211 ،210 ،209
،231 ،230 ،228 ،227 ،226 ،225 ،224 ،223 ،222 ،221
،242 ،241 ،239 ،238 ،237 ،236 ،235 ،234 ،233 ،232
،253 ،252 ،251 ،250 ،249 ،247 ،246 ،245 ،244 ،243
،263 ،262 ،261 ،260 ،259 ،258 ،257 ،256 ،255 ،254

،273 ،272 ،271 ،270 ،269 ،268 ،267 ،266 ،265 ،264
،283 ،282 ،281 ،280 ،279 ،278 ،277 ،276 ،275 ،274
،293 ،292 ،291 ،290 ،289 ،288 ،287 ،286 ،285 ،284
،303 ،302 ،301 ،300 ،299 ،298 ،297 ،296 ،295 ،294
،313 ،312 ،311 ،310 ،309 ،308 ،307 ،306 ،305 ،304
،323 ،322 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،316 ،315 ،314
،340 ،339 ،338 ،337 ،335 ،330 ،329 ،328 ،326 ،324
،351 ،349 ،348 ،347 ،346 ،345 ،344 ،343 ،342 ،341
365 ،364 ،362 ،361 ،359 ،358 ،357 ،356 ،353 ،352
دانشجويان مراكز تربيت معلم
،118 ،101 ،079 ،042 ،030 ،028 ،026 ،019 ،017 ،003
،240 ،213 ،198 ،187 ،181 ،168 ،167 ،165 ،162 ،159
350 ،336 ،334 ،333 ،332 ،327 ،325 ،313 ،281 ،267 ،248
كارشناس
،165 ،162 ،118 ،101 ،079 ،030 ،019 ،018 ،017 ،003
،332 ،331 ،327 ،325 ،267 ،248 ،213 ،198 ،187 ،167
363 ،350 ،336 ،334 ،333
مدير
،332 ،331 ،240 ،187 ،185 ،118 ،101 ،030 ،021 ،003
350 ،336 ،334 ،333

