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مقدمه



u منظور ما از كتاب آموزشى چيست؟
  از یك دیدگاه مي توان مجموعه کتاب هایي که هر سال چاپ و منتشر مي شوند کتاب آموزشي نامید زیرا هر 
کتابي پیامي براي آموزش دارد. اما به طور خاص کتاب هاي آموزشي با هدف استفاده در آموزش هاي رسمي و 
غیررسمي به رشته تحریر درمي آیند. کتاب هاي آموزشي سه دسته اند: الف( کتاب هاي درسي، ب( کتاب هاي 

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

رشته، شرایط ذهني و سني تدریس مي شوند.
     منظور ما از کتاب هاي آموزشي کتاب هاي کمك آموزشي و کمك درسي است. 

uکتاب هاي کمك آموزشي: کتاب هایي هستند که به منظور ایجاد انگیزه، توسعه یادگیري، افزایش دانش و سواد 
علمي، پرورش مهارت  عملي، رشد روابط اجتماعي و ارتقاي یادگیرنده براساس هدف ها و برنامه هاي خاصي تنظیم 
مي شوند و لزوماً به برنامه درسي دوره ی تحصیلي وابسته نیستند و شامل کتاب هاي دانش افزایي براي معلمان و 
دانش آموزان، پرورش مهارت هاي فرایندي و عملي براي دانش آموزان  و مهارتي و روشي براي معلمان هستند. 

uکتاب هاي کمك درسي: کتاب هایي هستند که به منظور تسهیل، تقویت، تکمیل و تعمیق یادگیري و فراهم 
کردن آموزش جبراني براساس هدف ها و برنامه هاي درسي دوره و پایه ی تحصیلي خاصي تهیه و تنظیم مي شوند. 
این کتاب ها الزاماً به هدف هاي برنامه ی درسي وابسته هستند که شامل کتاب هاي کار و فعالیت هاي یادگیري، 
کتاب هاي تمرین، کتاب هاي سنجش و ارزشیابي پیشرفت تحصیلي دانش آموزان و کتاب هاي فعالیت محور هستند.

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

و مترجمان کتاب های آموزشی ایفا کند.
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     بی شك شناسایی و طبقه بندی کتاب های علمی و آموزشی، از گام های مؤثر در توسعه ی محیط آموزشي و 
تقویت فرایند یاددهیـ  یادگیری محسوب می شود و ابزاری کارآمد در تقویت نظام آموزشي کشور به شمار می رود.

 u تشکيل دبيرخانه ي سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى
  اجرای »طرح سامان بخشی کتاب های آموزشی« در سال 1378 با این هدف آغاز شد که توان تولیدکنندگان 
کتاب های آموزشی، به سوی نیازهای واقعی دانش آموزان و معلمان و پرکردن خألهای موجود هدایت شود و بازار 
آشفته ای را که در عرصه ی تولید کتاب های آموزشی به وجود آمده است، سامان بخشد. خوش بختانه دامنه ی این 
طرح با تصویب آیین نامه ی »سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی: مواد و رسانه ها« توسط شورای عالی آموزش و 
پرورش، در شهریور سال 1389 از حوزه ی کتاب آموزشی به همه ی منابع و رسانه های آموزشی و تربیتی گسترش 

داده شده است.
     در ماده ی 5 این آیین نامه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی موظف شده است به انحای گوناگون از 
جمله اعطای نشان استاندارد، برگزاری جشنواره و نمایشگاه، برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیربط 
و تهیه ی فهرستگان توصیفی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی از تولید و عرضه ی مواد و منابع استاندارد حمایت 

و پشتیبانی کند.
     در ماده ی 6 نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید، عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی در 

واحدهای آموزشی، صرفاً از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

 u تهيه ي فهرستگان توصيفى كتاب هاى آموزشى
   با عنایت به ماده ی 6 آیین نامه ی سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي و با توجه به نقش شناسایی و طبقه بندی 
کتاب های علمی و آموزشی که گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی ـ یادگیری و نظام آموزشي است، معرفي 
کتاب هاي مناسب و استاندارد به عنوان یك ضرورت و راهکار اجرایي در دبیرخانه سامان دهي منابع آموزشي و 

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

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

u فرايند توليد كتاب نامه ي رشد
     »کتابنامه ی رشد« با هدف ارائه ی فهرست توصیفی کتا ب های مناسب و مرتبط با برنامه ی درسی دوره های 

آموزشی آماده و منتشر می شود.
این فرایند با تفکیك کتاب های رسیده به دبیرخانه آغاز می شود. در نخستین مرحله، که مرحله غربالگری است، 
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تعداد محدودی از کتاب هایی که موضوعشان ارتباطی با برنامه ی آموزشی کشور ندارد یا تاریخ انتشار آن ها خارج 
از زمان اعالم شده است، از چرخه ی بررسی کنار گذاشته می شوند. بقیه ی کتاب ها، به تدریج در اختیار  کارشناسان 
آشنا با برنامه ی درسي و معلمان ورزیده و مجرب قرار می گیرد. هر کارشناس دیدگاه خود را درباره ی کتاب 
براساس شاخص ها و معیار هاي تعیین شده با امتیازی که به آن می دهد، بیان می کند. هر کتاب برای گذر از مراحل 

بررسی ها، باید حداقل 60  درصد از کل امتیاز ممکن را به دست آورده باشد.
     در پرسش نامه هاي تکمیل مورد استفاده براساس شاخص ها و معیارهاي تعیین شده، پرسش های جزئی و 
دقیقی درباره ی ویژگي هاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما به طور کلی هر کارشناس باید به 
سه پرسش پاسخ دهد: آیا در تدوین کتاب مورد بررسي، استانداردها و چهارچوب های الزم یك کتاب آموزشی 
رعایت شده است؟؛ درصورت مثبت بودن پاسخ، آیا محتوای این کتاب با برنامه ی درسي ما همسویی و هماهنگی 
دارد و می تواند به عنوان یك ماده ی 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 دانش آموزان، هنرجویان، معلمان، هنرآموزان، 

کارشناسان آموزش و پرورش، مدیران یا دانشجویان تربیت معلم؟
     ناگفته نماند که این کتاب نامه ها برای آموزشگاه های کشور فرستاده می شوند تا مدیران و معلمان مدارس، در 
تجهیز کتابخانه های آموزشگاهی و کالسی از آن بهره جویند. عالوه بر این، فایل الکترونیکی این کتاب نامه ها در 
وبگاه سامان کتاب به نشانی:  http://samanketab.roshdmag.ir  قرار داده شده است و عالقه مندان می توانند 

آن را به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.

سال انتشارسطح پوششکتاب نامه ي رشدردیف

کتاب هاي چاپ اول  شماره هاي اول تا چهاردهم1
1367-1390

چاپ شده اند

1378-1391

جلد حاضرکتاب هاي چاپ اول 1391شماره پانزدهم2

1392

کتاب های چاپ اولشماره شانزدهم3
1392

1393

کتاب های چاپ اولشماره  هفدهم4

1393

1394

برنامه ي توليد كتاب نامه هاي رشد در دوره ي آموزش ابتدايي
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u كتاب نامه اى كه پيش رو داريد
     این شماره از کتابنامه، فهرست توصیفی کتاب های آموزشي مناسب چاِپ اول سال 1391 و یك سال قبل 

از آن را دربرمی گیرد. 
     در این کتاب نامه با 365 عنوان کتاب مناسب آشنا می شوید که از مجموع 815 عنوان کتاب رسیده انتخاب 

شده است. بقیه کتاب ها غیرمرتبط و یا نامناسب تشخیص داده شده اند. 
     از میان 109 ناشر، بیش ترین کتاب های مناسب معرفی شده در این کتاب نامه به ترتیب به شرکت انتشارات 

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

 

جدول فراوانى موضوعات كتاب نامه

موضوع                فراواني   ردیف             موضوع                   فراواني ردیف 

علوم تجربي                 71      9           عمومي            27  1

ریاضي                        56      10           کاروفن آوري                   9  2

زبان آموزي                    54      11            دیني           16  3

مهارت هاي زندگي           23      12            مطالعات اجتماعي           8  4

علوم تربیتي                   28      13            تعلیمات اجتماعي           6  5

قرآن                          10      14            هنر                           4  6

تفکر و پژوهش              8      15            تربیت بدني           5  7

کتاب هاي مرجع             9      14            8
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فني ایران  با 28 عنوان ، مرآت دانش با 24 عنوان و به نشر با 22 عنوان تعلق دارد.
     در بین موضوعات درسی نیز موضوعات علوم تجربي، ریاضي و زبان آموزي به ترتیب با 71، 56 و 54 عنوان 

کتاب مناسب از بیش ترین فراوانی برخوردارند.
     در بین ناشران، انتشارات مرآت دانش با 42 عنوان، شرکت انتشارات فني و به نشر با 33 عنوان و گردوي دانش 

با 30 عنوان بیش ترین مشارکت را در ارسال کتاب داشتند.
این شماره از کتاب نامه عالوه بر فهرست توصیفي کتاب هاي آموزشي مناسب این دوره، دارای یك پیوست با عنوان  
فهرست توصیفي 40 عنوان کتاب هاي مناسب کتابداري است که براي اولین بار از میان 58 عنوان کتاب هاي 

موجود در این حوزه )بدون توجه به سال انتشار(، براي بهر ه گیري کتابداران و اولیاي آموزشي معرفي شده است.

u شيوه ي تنظيم اطالعات
  در معرفی هر کتاب، چکیده ای از محتوا و اطالعات اولیه کتاب شناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب 
مناسب را برای خواننده آسان می کند. این اطالعات شامل موارد زیر است: شماره ی کتاب؛ نام خانوادگی و نام 
مؤلف؛ عنوان مجموعه و عنوان کتاب؛ نام و نام خانوادگی مترجم؛ محل نشر، نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ 

قطع کتاب؛ گروه مخاطب کتاب؛ موضوع درسی؛ کلمات کلیدی و چکیده ی کتاب.
 

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

این شماره ها ارجاع می دهند.
 

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

همکاریهایشان بهره بردیم عبارتند از:

l كارشناسان معلم:
1. نسیم اصغري 2. سید عالءالدین اعالیي 3. حسین الوندي 4. محمود اوحدي 5. مونا بافته 6. مینو بحرگرد نیکو 
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7. ناهید بریري 8.  مرضیه پناهیان پور 9. مسعود تهراني فرجاد 10. عزت السادات حسیني 11. طاهره خردور 12. 
فرحناز خردور 13. سپیده خلیلي 14. علي خیاط 15. خسرو داودي 16. مرضیه سعیدي 17. حشمت اله سلیمي 
18. افسانه سنه  19. سیدمهدي سیف 20. ملیحه شاجري   21.مریم شباک 2. یاسین شکراني 23. عبدالرحمان 
صفارپور 24. رضا صفري 25.  فریده عصاره  26. نویده عفاف  27. مژگان عقیقي 28.  بتول فرنوش  29. گلزار 
فرهادي 30. حورا کاتبي 31. سعید کفایتي 32. عالءالدین کیا  33. زهرا گیتي نژاد 34. علي محمدي 35. فخري 

ملکي  36. سمیه سادات میرمعیني 37. ابوالفضل نفر 38. میترا هنرمند        

 l كارشناسان برنامه ي درسى:
1. معصومه رضوانفر/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تربیت بدني

2. طیبه ارشاد/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تربیت بدني
3. میترا دانشور/  کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تفکر و پژوهش

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

6. فریال آمار/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی دیني
7. رضا نباتي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی دیني

8. سیدسجاد طباطبایي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی دیني
9. پرویز آزادي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی دیني

10. منصور ملك عباسي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تعلیمات اجتماعي
11. ناهید فالحیان/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تعلیمات اجتماعي

12. مسعود جوادیان/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تعلیمات اجتماعي
13. مهدي چوبینه/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تعلیمات اجتماعي

14. شهرناز بخشعلي زاده/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ریاضي
15. جواد حاجي بابایي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ریاضي

16. ویدا ممتحني/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی فن آوري
17. مریم انصاري/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربي

18. سعید راصد/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي
19. سید امیر رون/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي
20. محمود معافي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي

21. محمدرضا مقدادي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي
22. مینو آیت اللهي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی هنر
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بغالني، مازیار 202 .

12 ص

قصه هاي شاهنامه

ملیحه شکوهي خشتي

 در ششمین جلد از مجموعه ي حاضر »داستان سیاوش« از شاهنامه براي کودکان بازنویسي شده است. سیاوش پسر 
پاکدامن کیکاووس، پادشاه ایران به دست رستم تربیت شده است. سیاوش به جنگ  افراسیاب، شاه توران، مي رود و لشکر 
او را شکست مي دهد. آن گاه با دختر او، فرنگیس ازدواج مي کند و سرانجام به دلیل حسادت توسط برادران افراسیاب 

کشته مي شود.

 بازنویسي داستان، سیاوش، زبان آموزي، شاهنامه

  زبان آموزي

 تهران: برف، 1391

 چهارم تا ششم

عنوان مجموعه مؤلف شماره ي مدخل

تعداد صفحات محل نشر: ناشر، سال نشرمترجم

پایه ي تحصیلی

کلمات کلیدی

چکیده

موضوع درسي

سیاوش

عنوان کتاب

 قطع

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

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

معرفی کتاب، به ما می گوید که کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.
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فراخوان ارسال كتابفراخوان ارسال كتاب

  بدين وسيله از ناشران و پديدآورندگان محترم كتاب هاى آموزشى دعوت مى شود نسخه اى از كتاب هاى 
آموزشى چاپ اول سال 1392 خود )و يك سال پيش از آن( را براى بررسى به نشانى دبيرخانه ى سامان دهى 

منابع آموزشى بفرستند.

لطفاً در ارسال كتاب به اين نکات توجه فرماييد.

uکتاب های ارسالی باید نخستین بار در سال 1392 یا یك سال پیش از آن منتشر شده باشند.
uکتا ب هایی در آخرین کتاب نامه معرفی می شود که تا 30 خرداد سال 1393 به این دبیرخانه رسیده باشد. در غیر این صورت 

چنان چه تاریخ چاپ نخست آن در سال 1392 و جزء کتاب های مناسب باشد، در کتاب نامه بعدی به چاپ می رسد.
u ارسال یك نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.

u امکان بازگرداندن کتاب های غیر مرتبط یا نامناسب برای دبیرخانه وجود ندارد.
u فهرست کتاب های رسیده در پایان هر ماه، در وبگاه سامان کتاب به نشانی  http://samanketab.roshdmag.ir  اعالم می شود.
u فهرست کتاب های مناسب به تدریج در وبگاه سامان کتاب منتشر می شود و در اختیار کاربران این وبگاه قرار می گیرد. افزون 
بر این فهرست، این کتاب ها ضمن آن که در کتاب نامه های مرتبط به چاپ می رسد، در پایان هر دوره از بررسی ها به صورت 

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

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

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

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

u مطابق آیین نامه ی سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی، مصوبه 828 شوراي عالي آموزش و پرورش، کتاب های آموزشی در 
صورتی مجازند وارد آموزشگاه ها شوند، که به عنوان کتاب مناسب شناخته شده باشند.

     کتاب های ارسالی دوره ی آموزش ابتدایي باید شامل یك یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد: 
ریاضي، علوم تجربي، زبان آموزي، تربیت بدني، تعلیم و تربیت دیني، تفکر و پژوهش، علوم تربیتي، قرآن،  تعلیمات اجتماعي، 

مطالعات اجتماعي، مهارت هاي زندگي، هنر، کاروفن آوري.

كتا ب هاى خود را به نشانى: تهران، خيابان كريمخان زند، خيابان ايرانشهر شمالى، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، 
دفتر تکنولوژى آموزشي و كمك آموزشي، دبيرخانه ى سامان دهى منابع آموزشى و تربيتى بفرستيد. براى دريافت 

اطالعات بيش تر مى توانيد با شماره ى تلفن 88306071 )021( تماس حاصل فرماييد.

فراخوان ارسال كتاب ) براي توليد كتاب نامه شماره 16 دوره ى آموزش ابتدايي(
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  فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي
مناسب و مرتبط با برنامه ي درسي

دوره ي آموزش ابتدايي 
)چاپ اول ـ سال 1390(
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1 . اکسالد، کریس . چراهاي شگفت انگیز: آب و هوا: پاسخ به کنجکاوي هاي کودکان و نوجوانان . 
لیال حبیب زاده. تهران: نحل، 32 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

كلمات كليدي: آب و هوا، پرسش و پاسخ، آزمون و تمرین، رنگین کمان، باد، صاعقه

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

صفحه ي بعد به صورت وارونه جواب آن ها آمده است. واژه نامه اي نیز در پایان کتاب درج شده است.

2 . ریاضیان، مریم/  سمائي، سیده فاطمه. آبي كوچولو. تهران: نسل مروارید، 162 ص، 1391
قطع: وزیري

موضوع درسي: ریاضي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش ریاضي، تمرین، کادر بازخورد

چکيده: کتاب حاضر براي درس ریاضي دانش آموزان سال اول نوشته شده و در آن تالش شده 
است، براي هر صفحه ي کتاب درسي ریاضي، یك صفحه ي تمرین که شامل سه سؤال به صورت 
دست ورزي به رنگ آبي، تصویري به رنگ سبز و کالمي به رنگ بنفش است، ارائه شود. در بعضي 
صفحات هم یك سؤال اضافه که به الگوها و جدول ها اختصاص دارد و با رنگ مشکي متمایز شده، 
آمده است. در پایان هر صفحه، »کادر ارائه ي بازخورد« قرار دارد که پیشرفت تدریجي دانش آموز را 
در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر نشان مي دهد. آخرین برگ کتاب به صفحه ي ابزار اختصاص 
دارد. در بعضي از تمرینات، ابتدا از دانش آموز خواسته شده است شکل هاي مورد نیاز را از صفحه ي 

ابزار برش دهد.
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3 . رحمتي شهرضا، محمد. آداب شهروندي. قم: فاتح خیبر، 168 ص، 1390
قطع: رقعي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
 مخاطب: معلم/  مشاور /  والدین /  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  کارشناس /  مدیر
كلمات كليدي: شهروندان ایراني، راهنماي آموزشي، جنبه هاي اخالقي، آداب معاشرت

چکيده: آداب و قواعد زندگي شهري جرء الینفك حیات بشري است و پر واضح است که بسیاري از 
مشکالت امروز اجتماع ناشي از ناآشنایي با اصول زندگي شهري و پاي بند نبودن به این اصول است. 
به همین دلیل، نویسنده ي کتاب حاضر کوشیده است آداب شهروندي را با تکیه بر احادیث، روایات و 
سیره ي اهل بیت به مخاطبان آموزش دهد. کتاب در سه فصل با این عنوان ها تدوین شده است: فصل 
اول: اخالق شهروندي در برقراري ارتباط؛ فصل دوم: در مکان هاي عمومي؛ فصل سوم: نکات طالیي 

در اخالق شهروندي.

4 . فیض آبادي، ابوالقاسم. آرش. تهران: نخستین، 32 ص، 1391
قطع: وزیري

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم
كلمات كليدي: شاهنامه، بازنویسي، داستان آرش کمانگیر، زبان آموزي

چکيده: کتاب حاضر حاوي داستان بازنویسي شده »آرش کمانگیر« از »شاهنامه« فردوسي است. 
نگارنده در این کتاب شیوه اي خاص برگزیده و سعي کرده است مخاطبان به قهرمان اسطوره اي 
شاهنامه کمي نزدیك شوند و بهتر با آن ارتباط برقرار کنند. بدین گونه که مادربزرگ در یکي از شب هاي 
سرد زمستان در یکي از روستاهاي دورافتاده ي خراسان کودکان را دور خودش جمع مي کند و داستان 
آرش را براي آن ها بیان مي کند. حوادثي که در داستان پیش مي آیند و کارهایي که شخصیت ها انجام 
مي دهند، با آنچه که در روستاها اتفاق مي افتد، نزدیك است. بدین وسیله مخاطبان مي توانند کمي به 

فضاي آن اسطوره نزدیك شوند و مطالب را بهتر لمس کنند.
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5 . بغالني، مازیار . قصه هاي شاهنامه: آرش كمانگير. تهران: برف، 12 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم
كلمات كليدي: زبان آموزي، شاهنامه، بازنویسي، داستان آرش کمانگیر

چکيده: چهارمین جلد از مجموعه ي حاضر شامل بازنویسي داستان »آرش کمانگیر« از شاهنامه به 
زبان ساده و مختصر براي کودکان است. در داستان آرش کمانگیر، کودکان با پهلواني کماندار آشنا 
مي شوند که به منظور تعیین مرز بین ایران و توران تمام نیرو و قدرتش را به کار مي گیرد تا ایران از 
شر دشمنان در امان بماند. او تیري پرتاب مي کند که باعث مي شود جانش را از دست بدهد، اما ایران 

به دست دشمنان نیفتد.

6 . صفار پور، عبدالرحمان . به من بیاموزید: آشنايي ديداري با نقش نماد هاي ارقام، درک 
بصري نقش نماد هاي ریاضي )بازي نقاشي با نقش نمادها(. تهران: مدرسه، 32 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول

كلمات كليدي: عالئم تصویري ریاضي، ادراک تصویر، سرگرمي، پرورش درک بعدي

چکيده: کتاب حاضر براي کودکان پیش دبستاني و پایه ي اول تهیه شده است و تالش مي کند کودکان 
از راه بازي نقاشي به گونه اي عملي با نقش نمادهاي ریاضي و هندسي و نیز نقش نمادهاي نگارش 

ریاضي آشنا  شوند.
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7 . صفار پور، عبدالرحمان . به من بیاموزید: آشنايي ديداري با نقش نماد هاي نوشتار  ي 
تقويت حافظه ي بصري از راه هوش و نقاشي )بازي نقاشي با نقش نمادها(. تهران: 

مدرسه، 75 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول
كلمات كليدي: نقش نمادها، نوشتاري، نگارشي، نقاشي، بازي

چکيده: کتاب حاضر به منظور آشنایي کودکان مبتدي با نقش نمادهاي نوشتاري فارسي و نقش 
نمادهاي نگارشي آهنگین )اصلي و غیرآهنگین نوعي( از نقاشي و رنگ آمیزي بهره جسته است. 
کودکان به کمك  مربي با توجه به توضیحاتي که در باالي هر صفحه داده شده است، به سمت هدف 

مورد نظر هدایت مي شوند.

8 . صفري گیگاسري، ناهید . قصه  هاي خانه ي بي بي رعنا: آشيانه اي پشت علف هاي بلند. 
تهران: جان جهان، 48 ص، 1390

قطع: رحلي
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول

كلمات كليدي: قصه، تمرین اعداد، حیوانات، آموزش ریاضي، داستان آموزشي

چکيده: دانش آموزان پایه ي اول در این کتاب ضمن آشنایي با مفهوم و شمارش اعداد یك تا 20، با 
حیوانات گوناگون نیز آشنا مي شوند. مطالب کتاب به صورت داستاني تنظیم شده اند.
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9 . اجاقي، محمد . زندگي مصور امام خمیني: آغازگر فرياد. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمیني )س(، موسسه چاپ و نشرعروج، 40 ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: دیني

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

كلمات كليدي: امام خمیني، زندگي نامه، داستان تاریخي، آموزش دیني

چکيده: در پنجمین شماره از مجموعه ي »زندگي مصور امام خمیني« اتفاقات سال هاي 43- 1340 
هـ .ش ایران، قیام امام خمیني )ره( ، دیدار دکتر علي امیني، نخست وزیر محمدرضا شاه با امام )ره(، 
حمله ي مأموران به مدرسه ي فیضیه، دستگیري امام و بردن وي به زندان قصر، قیام مردم در 15 خرداد 
و سرانجام تبعید امام خمیني )ره( در سال 1343 به شکل تصویري، به همراه توضیحات مختصر و مفید 

براي کودکان و نوجوانان تهیه شده است.

10 . لنگرر، جان. آموزش انديشه ورزي در كودكان: روشهاي علمي در شکوفایي خالقیت و 
آموزش تفکر و تحلیل در کودکان بر مبناي تمرین هاي بنیادي...  طاهره حبیبي/  پردیس عاصمي/  

سحر سلیمي/  کاظم شجاعي. تهران: گویش نو، 101 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: تفکر و پژوهش
 مخاطب: معلم / دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم
كلمات كليدي: اندیشه و تفکر، مهارت هاي تفکر، پردازش مفاهیم، آموزش اندیشه ورزي

اندیشه ورزي درباره ي مفاهیم  اندیشیدن و  این کتاب مي کوشد روش علمي  چکيده: نویسنده ي 
گوناگون را به کودکان به گونه اي ساده و عملي آموزش دهد و در این کتاب دانش آموزان با مراحل 
پردازش تفکر آشنا مي شوند و مي آموزند که چگونه با کاربرد این مراحل درباره ي یك مفهوم بیندیشند 
و هم زمان نیز درباره ي یك مفهوم پرسش هاي کلیدي مطرح سازند. کتاب در چهار فصل تنظیم شده 
است و هر فصل به بررسي یکي از انواع تفکر چهارگانه اختصاص دارد. انواع تفکر عبارت اند از: تفکر 
سازمان یافته؛ تفکر تحلیلي؛ تفکر انتقادي یا سنجش گر؛ تفکر خالق. با به کارگرفتن روش هاي مطرح 
شده در این کتاب مي توان به پردازش مفاهیم در حوزه هاي ریاضیات، زبان، علوم تجربي و علوم 

اجتماعي پرداخت.
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11 . عرفاني حامد عیدگاهي، محبوبه. آموزش رياضي همراه كاله  قرمزي - كتاب كار 
رياضي اول دبستان. مشهد: امید مهر، 180 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، پرسش و پاسخ، تمرین، پایه ي اول

چکيده: کتاب حاضر براي درس ریاضي دانش آموزان اول مهیا شده و داراي سؤاالتي از ساده به 
مشکل در انواع قالب هاي وصل کردني، رنگ کردني، کامل کردني و... است. عالوه بر این کتاب 
داراي پازل، جدول، چیستان و بازي و سرگرمي به همراه تصویرهاي رنگي و جذاب است. غیر از نکات 
آموزشي در زمینه ي ریاضي، 82 پیام تربیتي کوتاه نیز براي دانش آموزان پایه ي اول ارائه شده است. 

آزمون هاي کتاب از نوع تشخیصي، تکویني و پایاني هستند.

12 . عباس زاده، حسین. آموزش ضرب المثل به كمك تصاوير همراه با رنگ آميزي: ویژه 
دانش آموزان ابتدایي جلد 1. مشهد: صیانت، 12 ص، 1390

قطع: خشتي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

كلمات كليدي: آموزش ضرب المثل، رنگ آمیزي،  سرگرمي

چکيده: کتاب حاضر حاوي آموزش 22 ضرب المثل به کودکان است. در هر ضرب المثل کلمه اي از 
آن جا افتاده و به صورت جاخالي است. کودک باید کلمه ي مناسب را با توجه به تصویرهایي که در پایین 

هر ضرب المثل آمده است، پیدا کند و تصویر را نیز رنگ بزند.
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13 . عباس زاده، حسین. آموزش ضرب المثل به كمك تصاوير همراه با رنگ آميزي: ویژه 
دانش آموزان ابتدایي جلد 2. مشهد: صیانت، 12 ص، 1390

قطع: خشتي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

كلمات كليدي: آموزش ضرب المثل، رنگ آمیزي، زبان آموزي

آموزش  روش  مي شود.  داده  آموزش  کودکان  به  ایراني  ضرب المثل   22 کتاب  این  در  چکيده: 
بدین صورت است که از هر ضرب المثل کلمه اي جا افتاده است و تصویرهایي در زیر آن ضرب المثل 
درج شده اند. از کودک خواسته شده است شکل مربوط به کلمه ي مناسب ضرب المثل را پیدا کند و 

رنگ بزند.

14 . شرکت توسعه صنعت اوراق بهادار وابسته به کمسیون اوراق بهادار مالزي. آموزش گام به 
گام پس  انداز و سرمايه گذاري به كودكان. تهران: شرکت توسعه صنعت اوراق بهادار وابسته 

به کمسیون اوراق بهادار، ص، 1391
قطع: جیبي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
 مخاطب: معلم/  والدین

كلمات كليدي: سرمایه گذاري، پس انداز، آموزش کودکان، آموزش مهارت هاي زندگي

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

آموزش کودکان، مثال هاي خوبي از پس انداز و سرمایه براي آن ها بزنند. 
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15 . عزیزي بدرباني، ژیال. آموزش هنر و پرورش تفکر: اولین کتاب تخصصي پرورش تفکر و 
توسعه هوش هاي چندگانه با عبور از جاده هنرویژه دوره ابتدایي. تهران: نگاه امروز، 100 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: هنر- تفکر و پژوهش

مخاطب: والدین /  دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول تا ششم

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

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

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

16 . اسپیدکار، محبوبه . گام به گام تا اندیشه: آيينه حواس. تهران: کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان، 68 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: تفکر و پژوهش

 مخاطب: معلم 
پايه ي تحصيلي: اول تا  سوم

كلمات كليدي: تفکر فلسفي، راهنماي آموزشي، تفکر خالق، آموزش فلسفه براي کودکان

چکيده: کتاب »آیینه حواس« به معرفي روش هایي به منظور پرورش تفکر فلسفي درکودکان 7 تا 9 
ساله مي پردازد. کتاب براي مطالعه ي مربیان و اجراي روش هاي آن در 25 جلسه طراحي شده است.در 
هر جلسه که قرار است کودکان تفکر منطقي را یادبگیرند، موضوع، اهداف، وسایل مورد نیاز، روش کار، 
توصیه هاي تکلمیلي و مدت زمان پیشنهادي براي اجراي طرح درج شده است. شناخت خود، پرورش 
حواس پنج گانه، مفهوم نظم، تفکر منطقي، پرورش حواس، علیت و ادراکات، موضوع برخي جلسات 

آموزش هستند.
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17 . جاللیان، محمدباقر. ابزار هاي معلم در ارزشيابي توصيفي و چگونگي كاربرد آن در 
كالس. مشهد: ضریح آفتاب، 92 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: علوم تربیتي

 مخاطب: معلم/  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  کارشناس
كلمات كليدي: تربیت معلم در ایران، مالزي، آلمان، انگلستان، هند، پاکستان

چکيده: تعلیم و تربیت امري پرثمر، ولي وقت گیر و دشوار است و معلمان که نقطه ي آغاز هر تحول 
آموزشي وپرورشي هستند، بیشترین و برترین نقش را در آن برعهده دارند. در این کتاب به بررسي 
تجارب حاصل از حدود 100 سال طراحي و برنامه ریزي تربیت معلم به سبك جدید در ایران و تحلیل 
نقاط قوت و ضعف آن پرداخته شده است. همچنین ساختارها، برنامه ها و نوآوري هاي نظام تربیت 
معلم کشورهاي مختلف، به ویژه کشورهاي مجاور و داراي وجوه مشترک فرهنگي، و اقتصادي )ژاپن، 
مالزي، آلمان، انگلستان، هند و پاکستان( بیان شده است. این کتاب در هشت فصل نوشته شده و داراي 

پیشنهادهایي در زمینه ي بهسازي نظام تربیت معلم در ایران است.

18 . فرخ مهر، حسین. ادب آداب دارد. اصفهان: نوشته، 166 ص، 1390
قطع: وزیري

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
 مخاطب: معلم/  والدین /  کارشناس

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

چکيده: مجموعه ي پیش رو حاوي جستارهایي است در زمینه ي عناصر تشکیل دهنده ي ادب که در 
قالب موضوع هاي متفاوتي ارائه مي شوند. در تمامي این موضوع ها به جایگاه، نقش و تأثیر آن ها در 
شکل گیري اخالق و ادب و بهبود آن اشاره مي شود. ادب آسان به دست نمي آید. ادب حاصل دانش، 
تجربه، سخت کوشي و تمرین است. بدون پاي بندي به ادب، حیات اجتماعي قوام و دوام نمي یابد.در 
این کتاب مخاطب با مطالبي چون: ادب در حدیث دیگران، اشاره، صداقت، حرص، دروغ، نه گفتن به 
بدي ها، ادب است، ارزش ها، تعصب، توقع، مسئولیت شناسي، عقل و ادب، خوش بختي و... آشنا مي شود.
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19 . کرمي، رمضان. ارزشيابي توصيفي )با تأکید بر راهبرد هاي فراشناختي(. قم: رواق دانش، 
176 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

 مخاطب: معلم/  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  کارشناس
پايه ي تحصيلي: اول تا ششم

كلمات كليدي: ارزشیابي توصیفي، یاددهي - یادگیري، راهبردهاي فراشناختي، روش هاي فعال 
یادگیري، رشد شخصیت

چکيده: در »ارزشیابي توصیفي« به ابعاد شخصیتي، توانایي ها، خالقیت ها، فعالیت ها، عالقه ها، و 
نیازهاي دانش آموزان توجه خاصي مي شود، روش هاي فعال یادگیري جایگاه خود را بهتر پیدا مي کنند و 
دانش آموزان به سوي کسب تفکر واگرا و فراشناختي هدایت مي شوند. کتاب حاضر در شش فصل با این 
عنوان ها سامان یافته است: تعریف ارزشیابي توصیفي و ماهیت آن؛ فرایند اجرایي ارزشیابي توصیفي؛ 
ارزشیابي توصیفي و رشد شخصیت )5 تا 12 سالگي(؛ خالقیت و ارزشیابي توصیفي؛ ارزشیابي توصیفي 

براساس راهبردهاي شناختي و فراشناختي؛ واژه نامه.

20 . اورم، هلن . کتاب هاي سبز: از پسماند تا بازيافت . گلي افجه اي. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 32 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم

كلمات كليدي: بازیافت زباله، مشکالت زباله ها، حفظ محیط زیست، پسماند

چکيده: روزنامه ها، مجله ها، بطري هاي شیشه اي، ظرف هاي پالستیکي، قوطي هاي فلزي کنسرو، 
قوطي هاي مقوایي و پسماند غذا، و حتي چیزهاي گران قیمت، بعد از مدتي به زباله تبدیل مي شوند 
و محیط را آلوده مي کنند. زباله ها در گودال هاي بزرگي که »گورستان زباله« نامیده مي شود، انباشته 
مي شوند و محیط را به نوعي آلوده مي کنند. با بازیافت خیلي از این زباله ها مي توان مشکل آلودگي 
محیط را تا حدودي پایین آورد. مخاطبان با مطالعه ي کتاب حاضر اطالعاتي درباره ي زباله، آلودگي هایي 
که زباله ها ایجاد مي کنند، بازیافت کاغذ و پالستیك، بازیافت شیشه و فلز، بازیافت پسماند آلي، مشکالت 

کیسه هاي پالستیکي، مشکالت بسته بندي و... به دست مي آورند.
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21 . کلي، میج . کتاب هاي سفید: از همه بدم مي آيد . نصرت مسرور. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 24 ص، 1390

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز /  مدیر
پايه ي تحصيلي: اول تا چهارم

كلمات كليدي: داستان آموزشي، آموزش مهارت هاي زندگي، ادب، دوره ي ابتدایي

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

مي گیرد که با احترام و ادب از دیگران بخواهد کارهایي براي او انجام دهند.

22 . نویمان، کریستین . چرا و چگونه؛ 52: اسب ها، از دوره ي باستان تا امروز . کمال بهروزکیا. 
تهران: قدیاني، 48 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: اسب ها، دایرئالمعارف ، آموزش علوم تجربي، تکامل اسب

چکيده: براي هزاران سال اسب وسیله ي نقلیه ي انسان بود. اجداد ما به کمك اسب ها نیازهاي 
زندگي خود را تأمین مي کردند. اسب ها حمل بارهاي سنگین و انسان را در مسافت هاي طوالني بر 
عهده داشتند. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي »چرا و چگونه«، پاسخ هاي جامعي به پرسش هاي ما 
درباره ي اسب ها مي دهد. این کتاب اطالعات جالبي درباره ي پیدایش و تکامل انواع نژادهاي اسب و 
چگونگي اهلي شدن اسب هاي وحشي در اختیار نوجوانان و خوانندگان مي گذارد. تصویرهاي رنگي و 

زیبا از اسب ها در نژادهاي گوناگون به جذابیت کتاب افزوده اند.
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23 . چوبینه، مهدي/  امیر  ي نیا، کورش . چرا هاي شگفت انگیز: استان آذربايجان غربي: پاسخ به 
سؤال هاي کودکان و نوجوانان. تهران: محراب قلم، 32 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

 مخاطب: معلم / دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: آذربایجان غربي،  منابع طبیعي ایران، آموزش جغرافیا، ارومیه

چکيده: استان آذربایجان غربي در شمال غربي ایران واقع است و 14 شهرستان دارد. آب و هواي این 
استان سرد و معتدل است. در استان آذربایجان غربي دیدني هاي زیادي وجود دارند که مهم ترین آن ها، 
رودها، آب هاي معدني، جنگل ها، مناطق حفاظت شده، ساحل دریا و نواحي کوهستاني است. مخاطبان 
با مطالعه ي کتاب حاضر که به زبان ساده نوشته شده است با موقعیت جغرافیایي، منابع طبیعي، 
دیدني هاي طبیعي، شهر ارومیه، دریاچه ي ارومیه، مکان هاي باستاني، غذاهاي محلي، زبان رایج مردم، 

مشاهیر، صنایع، بازي ها، تیم هاي ورزشي و سوغات این استان آشنا مي شوند.

24 . چوبینه، مهدي/  امیر ي نیا، کورش . چرا هاي شگفت انگیز: استان ايالم: پاسخ به سؤال هاي 
کودکان و نوجوانان. تهران: محراب قلم، 32 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

 مخاطب: معلم / دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: ایران شناسي، استان ایالم، آموزش جغرافیا، منابع طبیعي ایران

چکيده: ایالم یکي از استان هاي غرب ایران و داراي هفت شهرستان به نام هاي آبدانان، ایالم، 
ایوان، شیروان، چرداول،  در ه شهر، دهلران و مهران است. رود سیمره مهم ترین رود ایالم است. در 
استان ایالم، دیدني هاي طبیعي زیادي مانند دامنه هاي جنگلي کبیر کوه، چشمه ها، آبشارها، رودهاي 
بزرگ و کوچك، زیستگاه هاي جانوري و غارهاي فراوان وجود دارند. کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر 
با دیدني هاي طبیعي، چشمه هاي آب گرم، ویژگي ها، شهرستان ها و روستاها، مشاهیر استان، غذاهاي 

محلي، زبان رایج مردم، ویژگي هاي فرهنگي و هنري، صنایع و... استان ایالم آشنا مي شوند.
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25 . چوبینه، مهدي/  امیر ي نیا، کورش . چرا هاي شگفت انگیز: استان خراسان رضوي: پاسخ به 
سؤال هاي کودکان و نوجوانان. تهران: محراب قلم، 32 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

 مخاطب: معلم / دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: ایران شناسي، استان خراسان رضوي، منابع طبیعي، پایتخت معنوي، کوه هاي ایران

چکيده: استان خراسان رضوي، به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده هاي مهمي چون ابریشم و نیز 
وجود مرقد مطهر امام رضا )ع(، اهمیت خاصي داشته و دارد. استان خراسان رضوي 25 شهرستان دارد 
و مهم ترین رود آن، »رود اترک« است. مهم ترین رشته کوه استان، »کوه هزارمسجد« است. رشته کوه 
دیگر آن »بینالود« نام دارد. چشمه هاي آب گرم، غارهاي آهکي، آبشارها، چشم اندازهاي طبیعي، 
گونه هاي منحصربه فرد گیاهي و جانوري، پدیده هاي کویري و... از دیدني هاي طبیعي این استان 
هستند. در این کتاب مخاطبان به زبان ساده اطالعات مختصر و مفیدي درباره ي موقعیت جغرافیایي، 
منابع طبیعي، مشهد امام رضا)ع(، شهرها، مکان هاي تاریخي و باستاني، زبان رایج مردم، غذاهاي محلي 

و... استان خراسان رضوي و مشهد امام رضا )ع(به دست مي آورند.

26 . چوبینه، مهدي/  امیري نیا، کورش . چرا هاي شگفت انگیز: استان سيستان و بلوچستان: 
پاسخ به سؤال هاي كودكان و نوجوانان. تهران: محراب قلم، 32 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

 مخاطب: معلم/  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: سیستان و بلوچستان، منابع طبیعي ایران، آموزش جغرافیا، زاهدان

چکيده: استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقي ایران قرار دارد و شامل 14 شهرستان است. 
رود هیرمند جزو رودهاي مهم این استان به حساب مي آید که در حاصل خیزي دشت سیستان نقش 
حیاتي دارد. دیدني هاي استان همچون قلعه ي نو، دهانه ي غالمان، زاهدان کهنه، قلعه ي بهپور، قلعه ي 
ناصري و کوه نرمان گردشگران زیادي را به سمت خود جلب مي کنند. مخاطبان با مطالعه ي کتاب 
حاضر و مشاهده ي تصویرهاي آن، اطالعات مختصر و مفیدي درباره ي موقعیت جغرافیایي استان 
سیستان و بلوچستان، منابع طبیعي، رودها، گردشگاه ها، مکان هاي باستاني، آداب و رسوم، ویژگي هاي 
شهر زاهدان، مشاهیر استان، ورزش هایي که در این استان انجام مي شود، غذاهاي محلي و سوغات 

آن به دست مي آورند.
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27 . واعظ  نیا، پانته آ. استتار با رنگ آميزي. تهران: عابد، 32 ص، 88
قطع: رحلي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم
كلمات كليدي: داستان آموزشي، دفاع ملي، دفاع از غیرنظامیان، پدافند غیرعامل، استتار

چکيده: »پدافند غیرعامل« یعني داشتن راه ها و روش هایي که ما را بدون استفاده از سالح، براي دفاع 
و حفاظت و کم کردن خسارت در مقابل حوادث غیرمترقبه و حوادث ناشي از جنگ آماده مي سازد. 
نگارنده در مجموعه ي حاضر سعي کرده است با زبان شیرین، کودکان را با اصول و مباني پدافند 
غیرعامل آشنا کند و آموزش هاي الزم را به آن ها بدهد. در این کتاب پادي- شخصیت جذاب این 
مجموعه داستان ها - در شرایط سخت زندگي به کمك پوریا مي آید و سعي مي کند یکي از اصول و 
ملزومات پدافند غیرعامل را به او آموزش دهد. پادي شخصیت تخیلي در ذهن پوریاست و در زماني 
که پوریا نمي تواند مشکالتش را حل کند، او در ذهن پوریا ظاهر مي شود و در تصمیم گیري ها به او 

کمك مي کند.

28 . مك  گراو، فیلیپ سي. استراتژي هاي زندگي . مهسار مشتاق. تهران: ابوعطا، 168 ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: علوم تربیتي
 مخاطب: معلم/  دانشجویان مراکز تربیت معلم

كلمات كليدي: روان شناسي، تحول، موفقیت

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

با غلبه بر مشکالت کامیاب شود.
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29 . دافعي، حمید. اصول آموزش رياضي در دوره ي ابتدايي. تهران: دانش زنجان، 224 ص، 1391
قطع: وزیري

موضوع درسي: ریاضي
 مخاطب: معلم

كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، آموزش ریاضي، حل مسئله، روش هاي تدریس

چکيده: دیدگاه هاي نوین در آموزش ریاضي بر اهمیت تفکر، استدالل، کشف و درک معنادار مفاهیم 
ریاضي تأکید دارند. کتاب حاضر نیز براساس دیدگاه هاي نوین در آموزش ریاضي نگارش یافته و 
شامل این مطالب است: کودکان چگونه ریاضیات یاد مي گیرند؛ چگونه مي توان کودکان را به یادگیري 
در  را  آن ها  دانش آموزان،  و مشارکت  کارگروهي  از طریق  ترغیب کرد؛ چگونه مي توان  ریاضیات 
ریاضیات ورزیده ساخت؛ با آشنایي با اصول و استانداردهاي »شوراي ملي معلمان ریاضي« )NCTM(؛ 
کمك به رشد و توسعه ي مهارت حل مسئله در کودکان با تأکید بر مسائل پاسخ- باز، فرایند- باز و 
سؤاالت آزمون TIMS؛ نقش مواد آموزشي )مانند نرم افزارهاي ریاضي، دست سازه ها، ماشین حساب 
و...(در یادگیري بهتر ریاضي. به زعم نگارنده، کتاب حاضر به عنوان منبع درسي براي درس »آموزش 
ریاضي« در دوره ي ابتدایي جهت استفاده ي دانشجویان و معلمان رشته ي آموزش ابتدایي و نیز براي 

همه ي معلمان دوره ي ابتدایي که ریاضي تدریس مي کنند، تهیه شده است.

30 . پورقنبري قاضیاني، لیال. اصول شاداب سازي در مدارس. تهران: قاطع البرهان، 48 ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: تربیت بدني
 مخاطب: معلم/  والدین /  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  کارشناس /  مدیر

كلمات كليدي: شاداب سازي، روان شناسي، شادي، مدیریت مدرسه، برنامه هاي بهبود آموزش

چکيده: یکي از راه هایي که نگرش انسان را به زندگي حفظ مي کند. داشتن نگرشي همراه با قدرداني 
به زندگي است. در همین لحظه در هر موقعیتي که هستید، هنوز هم چیزهایي وجود دارند که بابت 
آن ها سپاسگزار باشید؛ مانند سالمت جسمي و رواني، وجود خانواده، داشتن دوستان خوب، و... اگر دائم 
به این مورد فکر کنید که چه قدر خوش بخت هستید و بابت آن سپاسگزار باشید، این نگرش به کل 
زندگي شما سرایت مي کند. فهرستي از همه ي چیزهاي باارزشي که دارید، تهیه کنید. هر زمان که 

احساس افسردگي و کسالت کردید، به آن مراجعه کنید و آن را بخوانید.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامهیدرسي 32

31 . صالحي طالقاني، امیر/ حبیب زاده، لیال. اطلس تصويري ايران  ]اطلس[. تهران: نحل، 72 
ص، 1391

قطع: رحلي بزرگ
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: پنجم و ششم

كلمات كليدي: اطلس، ایران، گردشگري، جغرافیا

چکيده: ایران به معناي سرزمین آریاییان است و با نام رسمي جمهوري اسالمي ایران شناخته 
مي شود؛ ولي مردم کشورهاي غربي آن را به نام persia مي شناسند. ایران در جنوب غربي آسیا و در 
منطقه خاورمیانه واقع شده است. در این کتاب با کشور ایران از جنبه هاي گوناگون از جمله: مساحت 
و کشورهاي همسایه آن، جغرافیا، آب و هوا، نظام سیاسي، مردم و جامعه، زبان، دین، سیاست و روابط 
خارجي، صنایع، منابع و معادن، گردشگري و مطالب جالب دیگري آشنا مي شوید. مطالعه ي این کتاب 
همراه با تصاویر رنگي به دانش آموزان عالقه مند کمك مي کند تا اطالعات مفیدي درباره کشور 

عزیزمان ایران بدست آورند.

32 . وبر، بلیندا. اطلس جغرافي جهان براي دانش آموز . مسعود جوادیان. تهران: افق، 80 
ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: پنجم و ششم

كلمات كليدي: جغرافیاي جهان، اطلس ها

چکيده: زمین سیاره اي است که به دور خورشید مي گردد. این سیاره از توده هاي پهناور خشکي به نام 
قاره و دریاها و اقیانوس هاي وسیع پوشیده شده است. زمین هفت قاره دارد: آمریکاي شمالي؛ آمریکاي 
جنوبي؛ اروپا؛ آفریقا؛ آسیا؛ استرالیا و قاره ي قطب جنوب. کتاب »اطلس جغرافیاي جهان« به کمك 
رنگ، نقشه، پرچم و تصویر و با بهره گیري از جدیدترین نقشه هاي رایانه اي اطالعات جالبي را در خانه 
و مدرسه در اختیار دانش آموزان قرار مي دهد. مطالب زنده و اطالعات مصور کتاب درباره ي طبیعت و 
فرهنگ حاصل پژوهش هاي دقیق علمي است. در ضمن فهرست راهنماي جامع کتاب کار جست وجو 

را آسان مي کند.
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33 . بوگیش، ورنر . چرا و چگونه؛ 54: اقليم شناسي زمين )آب، هوا، زمين و جّو(. کمال 
بهروزکیا. تهران: قدیاني، 48 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

 مخاطب: معلم / دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: دایرئالمعارف، اقلیم شناسي، آموزش علوم تجربي، تاریخ آب و هوا زمین

چکيده: هر روز، روزنامه ها و رسانه هاي دیگر اخبار وضع هوا و تغییرات آن را گزارش مي دهند. چرا آب 
و هوا تغییر مي کند؟ آیا انسان در تغییر آب و هواي زمین نقش دارد؟ آب و هواپژوهان عالقه مندند بدانند 
که بیلیاردها سال پیش آب و هواي زمین چگونه بوده است. زیرا وضع هواي زمین و پوسته ي آن تغییر 
کرده و دوران گرما جاي خود را به دوران سرما داده است. در این زمینه فسیل ها و سنگ ها نشانه هایي 
از وضعیت آب و هوایي دوران هاي گذشته را در اختیار ما قرار مي دهد. هرچه ما فرایندهاي آب و هوایي 
را در جریان تاریخ زمین بیشتر مي شناسیم، تأثیر و کارکرد آب و هواي زمین را بهتر درک مي کنیم و 
به تغییرات آن پي مي بریم. کتاب »اقلیم شناسي زمین«، از مجموعه کتاب هاي »چرا و چگونه«، به 

پرسش هاي ما در این زمینه پاسخ مي دهند.

34 . کرومنرل، راینر . چرا و چگونه؛ 51: اقيانوس ها و درياها . کمال بهروزکیا. تهران: قدیاني، 
48 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: دایرئالمعارف، صید بي رویه، زندگي در اقیانوس ها و دریاها، آموزش علوم تجربي

چکيده: از دوران باستان، وسعت بي کران دریاها و عمق کم و بیش نامحدود آن ها همواره توجه 
انسان را به خود جلب مي کرده است. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي »چرا و چگونه« درباره ي 
پژوهش هاي دریایي و نتایج آن بحث مي کند. ما اکنون درباره ي دریاها و اقیانوس ها کمي بیش از 
گذشته مي دانیم. بنابراین هنوز مانند گذشته پرسش هاي گوناگوني درباره ي اعماق دریاها و اقیانوس ها 
وجود دارند. ما مي دانیم که دانش انسان از دریاها محدود است. در حال حاضر، با وجود صید بي رویه ي 
آبزیان، آلودگي آب ها به وسیله ي نفت و گسترش شکاف الیه ي ازون، کسي نمي تواند بگوید که فردا 
اقیانوس ها و دریاها چگونه خواهد بود. بنابراین دریاها و اقیانوس ها در خطر نابودي قرار دادند و این 
خطر، آینده ي ما را هم تهدید مي کند. در این کتاب با محیط دریا، آب دریا، دریاي ناآرام، زندگي در دریا، 

غذاي دریایي، و... آشنا مي شویم. تصویرهاي کتاب تماماً رنگي و زیبا هستند.
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35 . کلهر، فریبا . با علي یا علي: امام رضا )ع(. مشهد: به نشر، 24 ص، 1390
قطع: خشتي

موضوع درسي: دیني
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
كلمات كليدي: امام رضا )ع( ، داستان آموزشي

چکيده: این کتاب حاوي جمالت کوتاه و مطالب ساده درباره ي شیوه، شخصیت و سیره ي امام رضا 
)ع( است. در این نوشته ها، امام رضا )ع( پرهیزکارترین افراد را کسي مي داند که بیشتر مطیع خداوند 
باشد و نیز اذعان مي کند: کسي که برادرش را به خاطر حکومت مي ُکشد، نمي تواند حکومت را به دیگري 
واگذار کند. همچنان که مأمون برادرش امین را به خاطر حکومت کشت و خواست حکومت را به امام 
رضا )ع( ببخشد که امام باور نکرد. از زبان یکي از هم سفران امام رضا )ع( آمده است که امام رضا )ع( 
از هر شهري که رد مي شد، مردم براي دیدنش مي آمدند و سر از پا نمي شناختند. در مطالب دیگر کتاب 
اشاره مي شود که امام )ع( با مردم ساده نشست و برخاست مي کرد. مردم را از اسراف برحذر مي داشت 
و در برابر حیله گري مأمون، زماني که وي را ولیعهد خود مي کند، صبر و سکوت اختیار مي کند و آرزوي 

رهایي از دست مأمون را دارد.

36 . ریچاردز، جولي . انرژي ها: انرژي آبي . سپیده ایزي. مشهد: به نشر، 32 ص، 1391
قطع: وزیري

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: سوم تا ششم
كلمات كليدي: انرژي آبي، انرژي موج، میکروتوربین، آموزش علوم تجربي

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

آن مطالبي مي آموزند.
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37 . ریچاردز، جولي . انرژي ها: انرژي بادي . سپیده ایزي. مشهد: به نشر، 32 ص، 1391
قطع: وزیري

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: سوم تا ششم
كلمات كليدي: انرژي باد، توربین هاي بادي، آموزش علوم تجربي

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

شده است.

38 . ریچاردز، جولي . انرژي ها: انرژي خورشيدي . سپیده ایزي. مشهد: به نشر، 32 ص، 1391
قطع: وزیري

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: سوم تا ششم
كلمات كليدي: انرژي، انرژي خورشیدي، مزرعه هاي خورشیدي، آموزش علوم تجربي

چکيده: این کتاب داراي اطالعات مختصر و مفیدي درباره ي انرژي خورشیدي است. انرژي قابل 
برگشت، انرژي خورشید در طبیعت، مزرعه هاي خورشیدي، نیروگاه هاي خورشیدي، چگونه بهره گیري 
از انرژي خورشیدي و... از جمله مطالب است. در پایان کتاب واژه نامه و فهرست راهنما درج شده است.
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39 . ریچاردز، جولي . انرژي ها: انرژي هسته اي . فاطمه ابراهیم زاده. مشهد: به نشر، 32 ص، 1391
قطع: وزیري

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: سوم تا ششم
كلمات كليدي: انرژي هسته اي، تولید برق، آموزش علوم تجربي

چکيده: انرژي هسته اي درون اتم ها ذخیره شده است. تمام آنچه که در دنیا وجود دارد، از اتم ساخته 
شده است. اتم ها آن قدر کوچك اند که با چشم دیده نمي شوند. انرژي هسته اي یا تشعشع کاربردهاي 
فراواني دارد. از جمله اینکه مي توان براي تولید برق از آن استفاده کرد. این کار در نیروگاه هاي هسته اي 
استریل کردن  این حال کاربردهایي در  با  است،  بسیار خطرناک  انرژي هسته اي  صورت مي گیرد. 
تجهیزات پزشکي، ردیابي و درمان دارد. در کتاب حاضر به زبان ساده و به همراه تصویرهاي رنگي، 
مطالب مختصر و مفیدي درباره ي انرژي هسته اي، و چگونگي تولید و کاربردهاي آن براي کودکان 

درج شده است. در پایان کتاب نیز واژه نامه و فهرست راهنما آمده است.

40 . سیلورمن، برفي . کتاب هاي سبز: انرژي و صرفه جويي به روايت آزمايش . محمدابراهیم 
ابوکاظمي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 48 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: علوم تجربي

 مخاطب: معلم / دانش آموز
پايه ي تحصيلي: پنجم و ششم

كلمات كليدي: مصرف انرژي، سوخت هاي فسیلي، آموزش علوم تجربي، صرفه جویي

چکيده: این کتاب حاوي توضیحات جامع، مثال ها، فعالیت ها و عکس هایي است که مخاطبان را با 
مفهوم انرژي، انواع آن، و چگونگي تولید و بهره برداري از انرژي هاي گوناگون آشنا مي سازد. مطالب 
مطرح شده در این کتاب عبارت اند از: انرژي چیست؟؛ سوخت هاي فسیلي؛ تغییر آب و هوا؛ مصرف 
عاقالنه ي انرژي؛ راه هاي صرفه جویي؛ سوخت هاي آینده؛ انرژي باد و آب؛ استفاده از انرژي گیاهان و 

جانوران؛ انرژي و نوجوانان.
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41 . چیني فروشان، محسن. او. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 44 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
كلمات كليدي: خداشناسي، نشانه هاي طبیعي، آموزش کودکان

چکيده: نویسنده در این کتاب کوشیده است از طریق اشاره به اثر باد که برگ ها را مي ریزد، آب ها را 
تکان مي دهد و ابرهاي را مي راند و نیز اثر نیروي جاذبه ي زمین با آنکه قابل دیدن نیست، هوا که همه جا 
هست و مدام گرم و سرد مي شود، روح و جان موجودات و همچنین فکر انسان که آثارش در جهان 
دیده مي شود، به وجود خداوند اشاره کند؛ اینکه چه طور ما مي توانیم به اصل چیزي پي ببریم،  هرچند که 

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

42 . میست  ، رزالین . منظومه شمسي: اورانوس و نپتون و سياره هاي كوتوله . سپیده ایزي. 
مشهد: به نشر، 24 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانشجویان مراکز تربیت معلم /  دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

كلمات كليدي: اورانوس، نپتون، منظومه ي شمسي، آموزش علوم تجربي

چکيده: کتاب حاضر به زبان ساده و به همراه تصویرهاي رنگي، اطالعات مختصر و مفیدي درباره ي 
اورانوس و نپتون، فاصله هاي آن ها تا خورشید، قمرهاي آن ها و نیز سیاره هاي کوتوله و پلوتو که 
خیلي دور از خورشید هستند، گنجانده شده است. در پایان کتاب، فهرست واژگان، فهرست راهنما و 

یادداشت هایي براي والدین و معلمان آمده است.
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43 . رئیسي امجد، علیرضا/  شمس، اعظم. اول دبستان: علوم سبز. تهران: راه اندیشه، 136 
ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، آزمون و تمرین، پرسش و پاسخ، ارزشیابي مستمر

چکيده: کتاب حاضر در راستاي مطالب کتاب علوم اول دبستان در 14 فصل با این عنوان ها نوشته 
شده است: زنگ علوم؛ سالم به من نگاه کن؛ شاد باش؛ سالم باش؛ دنیاي جانوران؛ دنیاي گیاهان؛ زمین 
خاکي پر آب ما؛ و ...  در هر فصل بعد از درج سؤاالت، آزمون هاي ارزشیابي مستمر آمده است. نگارنده 
کوشیده است طي فعالیت هاي ساده اي، مهارت هاي مشاهده، پیش بیني، کاربرد ابزار، استنباط کردن، 
جمع آوري و طبقه بندي اطالعات، تفسیریافته ها، و... را به فراگیرندگان بیاموزد و با طرح سؤال هاي 
تخیلي و واگرا، خالقیت آنان را پرورش دهد. وي که به پرورش مهارت هاي زباني و بحث تلفیق علوم 
با زبان آموزي توجه داشته، براي آموزش علوم از فعالیت هایي نظیر ببر و بچسبان، بگرد و پیدا کن، با 
دوستانت مشورت کن، آزمایش کن، بساز و بیاموز، فکر کن و پاسخ بده، با هم بخوانیم، تحقیق کن 

و... بهره گرفته است.

44 . مفیدي نسب، سعیده. اينترنت. یزد: دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد، 36 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: کار و فن آوري 
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: پنجم و ششم
كلمات كليدي: آموزش کار با اینترنت، راهنماي آموزش، گوگل، ایجاد صندوق پستي، نامه نگاري

چکيده: کودکان با مطالعه ي این کتاب که به زبان ساده و با تصویرهاي رنگي فراهم آمده است، با 
این مفاهیم آشنا مي شوند: شبکه و اینترنت؛ مزایاي استفاده از اینترنت؛ URL و مفهوم مرورگر؛ نوار 
آدرس و نوار ابزار؛ لینك؛ مفهوم جست وجو و گوگل؛ آموزش فارسي کردن گوگل؛ جست وجوي مطالب 
در گوگل؛ تاریخچه ي ارسال پیام؛ ایجاد صندوق پستي؛ ورود و خروج از اینترنت؛ خواندن و نوشتن و 

ارسال نامه؛ معرفي سایت.
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45 . احمدي، محمدرضا. باز هم مي توانم: ویژه ي دانش آموزان سال پنجم و ورودي سال ششم 
دبستان.... تهران: رشد اندیشه/  دانش آفرین، 80 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: عمومي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: پنجم 

كلمات كليدي: تمرین و آزمون، آموزش ابتدایي، تلفیق درس ها

چکيده: کتاب »باز هم مي توانم« از طریق تلفیق تمرین هایي از تمام درس هاي پایه ي پنجم ، 
مجموعه تمرین هایي براي تابستان دانش آموزان مهیا کرده است تا آن ها با آمادگي الزم به پایه ي 
ششم وارد شوند. برخي اهداف کتاب عبارت اند از: گسترش و تعمیق یادگیري، گسترش دقت و تمرکز، 
رشد مهارت هاي ذهني، افزایش قدرت درک و فهم افزایش توجه به زیبایي و زیباشناسي، و افزایش 
سطح علمي دانش آموزان. اهداف مذکور در قالب فعالیت هایي همچون طبقه بندي، مقایسه، شامل 
جدول، قصه خواني، داستان نویسي، مشاهده، تصویرنویسي، مطالعه ي شعر و لطیفه و ... ارائه شده است.

46 . موریس، نیل . کودکان سبز: باز يافت . سعیده عاقلتر. مشهد: به نشر، 24 ص، 1390
قطع: رحلي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم
كلمات كليدي: بازیافت، زباله زدایي، حفظ محیط زیست، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر و مشاهده ي تصویرهاي رنگي آن اطالعات مختصر و 
مفیدي درباره ي زباله ، مواد بازیافتي، علت بازیافت، دفن زباله ها، کم مصرف کردن، بازیافت کاغذ و... 
به دست مي آورند. به این ترتیب مي آموزند که با بازیافت مواد مصرفي، به پاکیزگي محیط زیست کمك 

کنند.
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47 . خردور، طاهره. بازآموز خالق تابستان )پايه ي سوم( سرگرمي، نکته، تمرين. تهران: 
سرمشق، 80 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: عمومي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم ابتدایي

كلمات كليدي: پایه ي سوم دبستان، تمرین، سرگرمي در تابستان، بازآموزي

چکيده: کتاب حاضر براي تابستان دانش آموزان سوم ابتدایي تهیه شده و حاوي تمرین هایي از تمام 
درس هاي سوم ابتدایي در 10 گام است. در هر گام کتاب، تمرین هایي از کتاب فارسي، قرآن، علوم، 
ریاضي، تعلیمات اجتماعي آمده است. سؤاالت در قالب هاي قصه، بازي، حل جدول، ساختن کاردستي، 
داستان نویسي، رنگ آمیزي، پر کردن جاهاي خالي، حل مسئله، حل معما، گفت وگو، مصاحبه و... ارائه 

شده اند.

48 . خردور،  طاهره. بازآموز خالق تابستان؛ )پايه ي پنجم(. تهران: سرمشق، 92 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: عمومي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: پنجم 
كلمات كليدي: تمرین و سرگرمي، پایه ي پنجم 

چکيده: کتاب حاضر براي فصل تابستان دانش آموزان پایه ي پنجم  تهیه شده و حاوي تمرین هایي از 
تمام درس هاي پنجم  است. تمرین هاي کتاب در قالب هاي قصه، شعر، جدول، گفت وگو، معما، بازي 
با واژه ها و... تنظیم شده اند. اهمیت میوه ها، جشن مبعث، استان هاي ایران، جانوران دریایي، حکومت 

جمهوري اسالمي، زمین لرزه، امواج صوتي، پانزده خرداد و... از جمله موضوعات کتاب هستند.
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اول  پايه ي  تمرين-  نکته،  سرگرمي،  تابستان؛  خالق  بازآموز  طاهره.  خردور،   .  49
دبستان. تهران: سرمشق، 76 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: عمومي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول

كلمات كليدي: تکالیف تابستان، تمرین، سرگرمي، پایه ي اول، اطالعات عمومي

چکيده: کتاب حاضر براي فصل تابستان دانش آموزان سال اول نوشته شده و حاوي تمرین هایي از 
تمام درس هاي سال اول است. تمرین هاي کتاب در قالب هاي قصه، نقاشي، تکمیل جدول، سرگرمي، 
بازي، ساختن کاردستي، پر کردن جاهاي خالي، قصه نویسي، وصل کردن تصویرهاي متناسب به هم، 
و... است. کودکان ضمن انجام تمرین ها با اهمیت باران، حیوانات و فواید آن ها، موجودات داخل خاک، 

نعمت هاي خداوند، چگونگي رشد گیاهان، تشکیل ابر و... آشنا مي شوند.

دوم  پايه ي  تمرين-  نکته،  تابستان؛ سرگرمي،  بازآموز خالق  طاهره.  خردور،   .  50
دبستان. تهران: سرمشق، 92 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: عمومي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم

كلمات كليدي: پایه ي دوم، فعالیت هاي فوق برنامه، تمرین در تابستان، بازآموزي

چکيده: کتاب حاضر براي تابستان دانش آموزان پایه ي دوم تهیه شده و شامل سؤاالتي از تمام 
درس هاي دوم است. کتاب در 10 گام نوشته شده و هرگام حاوي این فعالیت هاست: خواندن قصه؛ 
کشیدن نقاشي از قصه ي خوانده شده؛ یافتن کلمه هاي سخت؛ جواب دادن به سوال هاي مهارت 

زندگي؛ بازي؛ انجام کاردستي؛ پر کردن جاهاي خالي؛ کامل کردن قصه؛ حل جدول؛ و...
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51 . خردور،  طاهره. بازآموز خالق تابستان؛ سرگرمي، نکته، تمرين. تهران: سرمشق، 104 
ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: عمومي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم

كلمات كليدي: فعالیت هاي فوق برنامه، بازآموز خالق، سرگرمي، آزمون و تمرین، نوشته هاي خیالي

چکيده: کتاب حاضر براي تابستان دانش آموزان چهارم دبستان نوشته شده و در بردارنده ي تمرین هایي 
از تمام کتاب هاي درسي سال چهارم در قالب نوشته هاي خیالي، تمرین هایي براي پرورش خالقیت، 

انجام کاردستي، بازي، کشیدن نقاشي، آموزش مهارت، حل مسئله، حل جدول و... است.

52 . ون کلیوز، جنیس. بازي كن و بياموز )طرح هاي علمي و فعاليت آسان براي بچه ها(. 
تهران: قدیاني، 224 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: عمومي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول تا چهارم

كلمات كليدي: آزمایش، آموزش علوم، طبیعت، حشرات، بدن انسان

چکيده: این کتاب در چهار بخش نوشته شده و حاوي آزمایش هایي درباره ي فیزیك، طبیعت، حشرات 
و بدن انسان است. قبل از انجام هر آزمایش وسایل الزم و نحوه ي انجام آزمایش درج شده است. کتاب 

از طریق بازي و فعالیت هاي ساده، کودکان را با مفاهیم علوم تجربي آشنا مي سازد.
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53 . هیئت مولفین. بازي و دست ورزي رياضي دوم. کرج: گردوي دانش، 120 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: ریاضي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: دوم
كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، راهنماي آموزشي، بازي هاي آموزشي، دست ورزي

چکيده: مؤلف این کتاب کوشیده است،  با روش هاي نوین آموزشي و فعالیت هاي جدید دست ورزي، 
دانش آموزان را به فکر کردن ترغیب کند تا در یادگیري نقش فعال ایفا کنند. در عین حال، مهارت هاي 
دست ورزي را بیاموزند که توانایي آن ها را در حل مسئله تقویت مي کنند. همچنین، او سعي کرده است، 
با ترغیب دانش آموزان به ساختن مفاهیم، مهارت هاي فکري آنان را پرورش دهند. عدد و رقم، جمع و 
تفریق اعداد دورقمي، اشکال هندسي، عددهاي سه رقمي، و کسر وا حتمال، از جمله مفاهیمي هستند 

که در این کتاب بیان شده اند.

54 . عالمیان، وحید. بازي و دست ورزي رياضي ششم. کرج: گردوي دانش، 128 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: ریاضي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: ششم
كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین، پایه ي ششم

نوشته شده است.  براي درس ریاضي دانش آموزان ششم در هشت فصل  چکيده: کتاب حاضر 
نگارنده سعي کرده است، با استفاده از فعالیت هاي دست ورزي، مفاهیم ریاضي ششم همچون کسر 
متعارفي، کسر و عدد مخلوط، کسرهاي مساوي، ضرب کسرها، اعداد اعشاري، ضرب اعداد اعشاري، 
پاره خط، اندازه گیري اجسام، زوایا، نسبت و تناسب، آمار، نمودار، مقایسه و اندازه گیري سطح، مساحت 
اشکال هندسي و... را آموزش دهد. تمرین هاي دست ورزي فعالیت هایي هستند که دانش آموزان به 
کمك قیچي، کاغذ، کیك، مقوا، مداد، چسب نواري، چند رشته ماکاروني، خط کش، و... با توجه به 

دستورالعمل هاي کتاب انجام مي دهند تا مفاهیم هر مبحث را به صورت عملي یاد بگیرند.
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55 . گلداسمیت، مایك. بازيافت چيست؟ . هایده کروبي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 
24 ص، 1390
قطع: خشتي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: سوم تا ششم
كلمات كليدي: بازیافت، حفظ محیط زیست، آموزش علوم تجربي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: یکي از مهم ترین کارها براي حفظ محیط زیست، »بازیافت« است. کودکان در این کتاب با 
سه اصل طالیي حفظ محیط زیست و دالیل و مراحل بازیافت آشنا مي شوند و مي آموزند چگونه با 
بازیافت شیشه، پالستیك، کاغذ، فلزات، بتن و الستیك در مصرف انرژي صرفه جویي و به حفظ منابع 

طبیعي کمك کنند.

56 . دوگیبرت، فرانسوا . دایرئالمعارف کوچك من: باغ وحش . رویا خوئي. تهران: محراب قلم، 36 
ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم

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

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

حیوانات درج شده است.



45دورهيآموزشابتدايي15

57 . تیلور، هلن . دانستنیهاي شگفت انگیز: باور كردني نيست اما...  محمود هوسي. مشهد: به 
نشر، 244 ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

كلمات كليدي: دایرئالمعارف، آب و هوا، الکتریسیته، رنگ ها، حواس، فصل ها

چکيده: دایرئالمعارف حاضر در هشت بخش با دانستني هایي درباره ي آب و هوا، الکتریسیته، رنگ ها،  
حواس، فصل ها، گیاهان، زمان و ستارگان نوشته شده است. این کتاب به صورت 10 جلد مجزا نیز 
قباًل چاپ شده است. نویسنده کوشیده است در هر بخش به زبان ساده، اطالعات مختصر و مفیدي 
درباره ي هر مطلب به همراه تصویر ارائه دهد. آزمایش هایي نیز به منظور درک بهتر مطالب در نظر 

گرفته شده اند. در پایان هر بخش واژه نامه و توضیحات اضافه آمده است.

58 . آذر، احمدرضا. بچه خوش قول و امانتدار. تهران: سرو یاسین، 24 ص، 1390
قطع: خشتي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم
كلمات كليدي: خوش قولي، امانت داري

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

مطرح شده ارائه مي دهند. گفتني است کتاب با سي دي همراه است.
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59 . فتاحي، حسین . قصه هاي تصویري از هزارویك شب: بچه شير و آدميزاد. تهران: قدیاني، 
12 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم
كلمات كليدي: بازنویسي قصه، داستان هاي هزار و یك شب، زبان آموزي، ادبیات فارسي

چکيده: هفتمین جلد از مجموعه ي حاضر حاوي قصه اي است بازنویسي شده از قصه هاي هزار و یك 
شب. قصه درباره ي یك بچه مرغابي است که درخواب پدربزرگش را مي بیند. پدربزرگ به اوسفارش 
مي کند از آدمیزاد بترسد. او صبح به سراغ یك بچه شیر مي رود و به او مي گوید که شیرها نباید از آدمیزاد 

بترسند و باید به جنگ او بروند. سرانجام شیرها نیز از آدمیزاد شکست مي خورند.

60 . استیون دوآمیکو، کارمال. بچه فيل خوش تيپ: )درباره  شانس(. فراز پندار. تهران: شرکت 
انتشارات فني ایران، 48 ص، 1391

قطع: جیبي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

كلمات كليدي: داستان آموزشي، خوش شانسي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کودکان در این کتاب با فیل کوچولویي آشنا مي شوند که یك روز کالهي را که مادربزرگش 
به او هدیه کرده است، روي سرش مي گذارد و به مدرسه مي رود. بچه فیل ها او را مسخره مي کنند، اما 

کاله فیل کوچولو باعث نجات او و دوستش مي شود.
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61 . هامفري، ساندرا مك لئود. بچه ها غافلگير نشويد . هایده کروبي. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 84 ص، 1390

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: پنجم و ششم

كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، تصمیم گیري، داستان آموزشي

چکيده: گاهي موقعیت هایي پیش مي آید که بر سر دوراهي قرار مي گیریم و نمي دانیم کدام راه درست 
است. حتي گاهي مي دانیم چه کاري درست است، ولي فشار دوستان و اطرافیان مانع انجام آن مي شود. 
مثل وقتي که دوستمان پول پیدا مي کند و مي دانیم که صاحب پول کیست، ولي او حاضر نیست پول 
را برگرداند. یا مثل وقتي که دوستمان حاضر مي شود در مقابل پول سؤاالت امتحان را به ما بدهد، 
یا وقتي که به طور اتفاقي چیزي را مي شکنیم و از ترس اینکه مادرمان عصباني شود، آن را پنهان 
مي کنیم. در این کتاب داستان هایي درباره ي کودکان آمده است که به خاطر مسائلي بر سر دوراهي 
قرار مي گیرند و نمي دانند چه تصمیمي براي انجام کار بگیرند. از مخاطبان خواسته مي شود با خواندن 
سؤال هایي که در پایان داستان ها آمده، موقعیت شخصیت داستان ها را امتحان کنند و ببینند اگر آن ها 

بودند چه کار مي کردند.

62 . آذر،  احمدرضا. بچه ي زرنگ )1(. تهران: سرو یاسین، 10 ص، 1390
قطع: خشتي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، داستان آموزشي، نقاشي کردن، دوره ي ابتدایي

چکيده: در این کتاب، کودکان با دختربچه اي به نام صالحه آشنا مي شوند. صالحه خیلي دوست دارد 
نقاشي کند، قصه گوش کند، مسواک بزند و غذاهاي مقوي بخورد، شب موقع خوابیدن با عروسك هایش 

حرف بزند، و موقع نماز خواندن مادرش ساکت باشد.
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63 . باوفا، کریم. بخشندگي )در قرآن و حديث(. تبریز: احرار، 16 ص، 1390
قطع: وزیري

موضوع درسي: دیني
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
كلمات كليدي: بخشندگي، آموزش مذهبي، آموزش اخالقي، قرآن و احادیث

چکيده: در اسالم از انواع »بخشندگي« مانند احترام گذاشتن زیاد به مهمان، احترام به همسایه و 
احترام اقوام نزدیك نام برده شده است و ما را به انجام آن ها تشویق کرده  اند. بخشندگي در برابر 
مهمان وظیفه ي همه ي مسلمانان است و نشان دهنده ي ایمانشان به خداوند است. در این کتاب با 
اشاره به آیات قرآن و احادیث، به ارزش و اهمیت بخشندگي اشاره شده و در ادامه داستان هایي درباره ي 
بخشندگي، نیز پاداش بخشندگي درج شده است. در پایان نیز آزمون اخالقي به منظور سنجش 

بخشندگي مخاطبان آورده شده است.

64 . کانر، جو. بخوانيم. بدانيم...چرا؟ . پریسا جباري. تهران: آبشن، 60 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: عمومي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم
كلمات كليدي: اطالعات عمومي، پرسش و پاسخ، آموزش کودکان

چکيده: در این کتاب به 50 سؤال کودکان در زمینه هاي گوناگون پرسش هاي مختصر و مفیدي داده 
مي شود. موضوع سؤال ها عبارت اند از: علت شناور شدن فضانوردان در هوا، ریزش برگ درختان در 
پاییز، چگونگي رشد نوزاد قورباغه، چگونه مریض شدن، علت پرواز نکردن پنگوئن ها، دلیل برگزاري 
بازي هاي المپیك، علت بوي بد راسوها، دلیل شناور ماندن کشتي ها در آب،  و ..... در پایان کتاب آزموني 

از متن کتاب و پاسخ نامه ي آن آمده است.
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65 . کانر، جو. بخوانيم. بدانيم...چگونه؟ . پریسا جباري. تهران: آبشن، 60 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: عمومي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم
كلمات كليدي: اطالعات عمومي، پرسش و پاسخ، آموزش کودکان

چکيده: در این کتاب به بیش از 50 سؤال کودکان در زمینه ي مردگان مصریان باستان، سرعت، 
موشك  ها، عمر زمین، ارتفاع آسمان، غذاي کوسه ها، ساخته شدن غارها، شکل گرفتن کوه ها، شکل 
دایناسورها، عمر درخت، تار عنکبوت ها و... پاسخ هاي مختصر و مفیدي داده شده است. سؤاالت داخل 
کادرهاي حبابي، بادکنکي، دایره اي، ابري و... قرار گرفته اند و در داخل کادرهاي دیگر پاسخ آن ها 
گنجانده شده است. در کادرهاي سبز رنگ که کنار صفحات قرار دارند، اطالعات بیشتري درباره ي 
موضوع موردنظر درج شده است. تصویرهاي عجیب و غریب و کارتوني کتاب بر جذابیت آن افزوده اند.

66 . کانر، جو. بخوانيم. بدانيم...چه كسي؟ . پریسا جباري. تهران: آبشن، 60 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: عمومي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم
كلمات كليدي: پرسش و پاسخ، اطالعات عمومي، آموزش کودکان

چکيده: جهان اطراف ما پر از سؤال هاي گوناگون است. کودکان با خواندن این کتاب و مشاهده ي 
تصویرهاي رنگي آن به جواب 50 پرسش خود مي رسند. این سؤال ها درباره ي اولین کاشفان، یونانیان 
باستان، اولین انسان هایي که به فضا رفتند، امواج رادیویي، زبان رمز، نوشتن با قلم مو، رومیان باستان، 
مردان کوهستان، ژاندارک، سردار نوجوان، عروسك گرداني، بزرگ ترین حفاران تونل و .... است. در 
هر صفحه، سؤالي مطرح و در ادامه، جوابي مختصر، مفید و موجز به آن داده مي شود. درون کادرهاي 

کوچك زرد نیز اطالعاتي بیشتر درباره ي سؤال مطرح شده گنجانده شده است.
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67 . اکسالد، کریس . چراهاي شگفت  انگیز: بدن انسان: پاسخ به كنجکاوي هاي كودكان و 
نوجوانان . امیر صالحي طالقاني. تهران: نحل، 32 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

كلمات كليدي: بدن انسان، پرسش و پاسخ، آموزش علوم تجربي

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

موج در مغز و...

68 . گروه نویسندگان . کتاب هاي سبز: برق براي كودكان: كتاب سرگرمي و رنگ آميزي . 
هایده کروبي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 24 ص، 1390

قطع: وزیري
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم

كلمات كليدي: تولید برق، نیروگاه، انرژي خورشیدي، آموزش مهارت هاي زندگي، علوم تجربي

چکيده: مخاطبان با مطالعه ي کتاب حاضر به کمك مطلب، تصویر، سرگرمي و بازي درباره ي تولید 
برق، انتقال برق از نیروگاه به منازل، چگونگي صرفه جویي از مصرف برق، راه هاي جلوگیري از مصرف 
زیاد برق، منابع تولید برق و انرژي خورشیدي اطالعات مختصر و مفیدي به دست مي آورند. در 
پایان کتاب نیز 14 سؤال درباره ي مسیر انتقال برق از نیروگاه به خانه، صرفه جویي برق، المپ هاي 
کم مصرف و پرمصرف وسایل پرمصرف، روش هاي صرفه جویي در مصرف برق، انواع انرژي، منابع 

انرژي و... آمده است.
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69 . راکول، آن اف . کتاب هاي سبز: بنزين: صرفه جويي و محيط زيست . هایده کروبي. 
تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 32 ص، 1390

قطع: بیاضي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: پنجم

كلمات كليدي: تولید بنزین، صرفه جویي، محیط زیست، انرژي فسیلي

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر که به زبان ساده و موجز نوشته شده است، درباره ي به وجود 
آمدن بنزین از نفت خام، فسیل هایي که نفت را به وجود مي آورند، مراحلي که نفت خام طي مي کند تا 
بنزین از آن به وجود آید، استفاده هایي که نفت و بنزین دارند،  آلودگي هایي که این مواد ایجاد مي کنند و 

راه هاي بهتري که مي شود از آن ها انرژي به وجود آورد، اطالعاتي به دست مي آورند.

70 . بروزوویچ، ریچارد. به خجالت بگو خدانگهدار: كتاب تمريني براي كمك به كودكان،  
در غلبه بر كمرويي . لیال شریفي. تهران: اندیشه معاصر، 136 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: علوم تربیتي

 مخاطب: معلم/  مشاور /  والدین
كلمات كليدي: خجالت کودکان، آموزش و تمرین، ارتباط چشمي، زبان بدن، آموزش مهارت هاي 

زندگي

چکيده: این کتاب بیش از 40 فعالیت شاد را که بچه ها و والدین مي توانند با هم در ایجاد اطمینان 
و اعتماد به نفس انجام دهند، معرفي مي کند. اولین فعالیت کتاب به والدین کمك مي کند، به منظور 
تشویق فرزندشان براي غلبه بر کم رویي خود یك نظام پاداشي در نظر بگیرند. همه ي این فعالیت ها 
توسط روان شناسان کودک طراحي شده اند و به کودکان در کسب اعتماد به نفس بیشتر و تعامل 
راحت تر کمك مي کنند. برخي از مطالب کتاب عبارت اند از: شجاع بودن؛ استفاده از موسیقي براي تغییر 
خلق؛ ایجاد ارتباط چشمي؛ زبان بدن؛ سپاس گزاري؛ تمسخر خوشایند نیست، توجه به دوستي هاي 

اطرافیان؛
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71 . دفتر امور بین دولتي و نمایندگي هاي وزارت آموزش و پرورش ایاالت متحده آمریکا. به كودك 
خود كمك كنيم تاريخ بياموزد . موسسه خط ممتد اندیشه. تهران: همشهري، 82 ص، 1391

قطع: پالتویي
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

 مخاطب: معلم/  والدین
كلمات كليدي: آموزش تاریخ، اصول علم تاریخ، منابع تاریخ، منابع اینترنتي تاریخ

چکيده: بخش عمده ي این کتاب به شرح فعالیت هایي مي پردازد که مي توانید از آن ها براي تقویت 
دانسته هاي تاریخي کودک بهره بگیرید و کاري کنید که نقطه نظر مثبتي درباره ي تاریخ پیدا کند. 
همچنین کتاب حاوي اطالعاتي درباره ي اصول اولیه ي علم تاریخ، پیشنهادهایي کاربردي درباره ي 
چگونگي یاد دادن تاریخ به کودکان، فهرستي از منابع، مانند منابع اطالعاتي دولتي در زمینه ي تاریخ، 
پایگاه هاي اینترنتي مفید و کتاب هایي براي مطالعه ي والدین، معلمان و کودکان است. آموزش هاي 

کتاب کوتاه، بامزه و جالب اند و به سادگي و با لوازم موجود در خانه قابل اجرا هستند.

72 . دفتر امور بین  دولتي و نمایندگي هاي وزارت آموزش و پرورش ایاالت متحده آمریکا. به كودك 
خود كمك كنيم رياضيات بياموزد . موسسه خط ممتد اندیشه. تهران: همشهري، 82 ص، 1391

قطع: پالتویي
موضوع درسي: ریاضي
 مخاطب: معلم/  والدین

كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، راهنماي آموزشي، مهارت هاي ریاضي، سرگرمي و یادگیري

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

ساده عنوان هاي برخي از فعالیت هاي کتاب هستند.
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73 . دفتر ارتباطات توسعه دفتر مدارس امن و عاري از مواد مخدر وزارت آموزش و پرورش ایاالت 
متحده آمریکا. به كودك خود كمك كنيم شهروند مسئوليت پذير باشد . موسسه خط ممتد 

اندیشه. تهران: همشهري، 82 ص، 1391
قطع: پالتویي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
 مخاطب: معلم/  والدین

كلمات كليدي: مهارت ها، رشد شخصیت، کودک، راهکارها
چکيده: درست همان طور که الزم است کودکان براي یادگیري بستن بندکفش هایشان، خواندن و 
نوشتن، حل مسائل ریاضي و دانستن مفاهیم علمي و وقایع تاریخي آموزش ببینند. باید آن ها را براي 
شکل گیري ارزش هاي اخالقي هم راهنمایي کرد؛ ارزش هایي که درخانواده ي آن ها و جامعه اي که 
در آن زندگي مي کنند، ارزشمند تلقي مي شوند. کتاب حاضر شامل اطالعاتي درباره ي بعضي ارزش ها 
همچون همدردي، صداقت، انصاف، قضاوت درست، احترام به دیگران و .... و برخي مهارت ها همچون 
راست گویي، تصمیم گیري، کمك کردن، تحمل وصبر و .... است که بزرگ ترها با انجام دادن آن ها به 
رشد شخصیت کودک کمك مي کنند. آموزش هاي کتاب کوتاه اند، با متني ساده و روان بیان شده اند و 

با لوازم موجود در خانه قابل اجرا هستند.

74 . دفتر امور بین دولتي و نمایندگي هاي وزارت آموزش و پرورش ایالت متحده آمریکا. به كودك 
خود كمك كنيم علم بياموزد . موسسه خط ممتد اندیشه. تهران: همشهري، 82 ص، 1391

قطع: پالتویي
موضوع درسي: علوم تجربي

 مخاطب: معلم/  والدین
كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، راهنماي آموزشي، کسب مهارت علمي، استانداردهاي آموزش

چکيده: کتاب حاضر بخشي از یك کوشش برنامه ریزي شده در جهت ارائه ي جدیدترین یافته هاي 
پژوهشي و اطالعات کاربردي به پدران و مادران است که به منظور کمك به آموزش کودکان در 
خانه، مدرسه و جامعه طراحي شده اند. این موضوع اهمیت فرایندهاي پرسشگري و شرکت در کسب 
دستاوردهاي علمي را نشان مي دهد که در »استانداردهاي ملي آموزش علوم« کشورهاي پیشرفته 
توصیف شده اند. این کتاب حاوي مجموعه اي از فعالیت هاي علمي در خانه براي کودکان است. در 
فعالیت هاي مذکور از اشیایي استفاده مي شود که در هر خانه اي پیدا مي شوند. به این ترتیب کودک در 
زندگي روزمره آموزش را تجربه می کند. در مجموع فعالیت ها به شکلي طراحي شده اند که والدین و 

کودکان ضمن آزمایش و تقویت مهارت هاي علمي، اوقات خوشي را با هم بگذرانند.
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75 . بامشاد، محمدمهدي. به كودكان خود روان خواني بياموزيم. مشهد: امید مهر، 96 ص، 
1390

قطع: خشتي
موضوع درسي: زبان آموزي

پایه ي تحصیلي: اول
كلمات كليدي: مهارت خواندن، آموزش الفبا، راهنماي آموزش، داستانك، زبان آموزي

این  با  اول در پنج بخش  باالبردن مهارت خواندن دانش آموزان  به منظور  چکيده: کتاب حاضر 
مشخصات تدوین شده است: شناخت نشانه هاي زبان فارسي و نام الفبایي نشانه ها؛ خواندن هجاها و 
کلمات، خواندن حکم ها و جمله هاي ساده؛ بندها و عبارت ها، خواندني هاي کوتاه، و داستانك، تمریناتي 
براي افزایش دید محیطي دانش آموز؛ نکاتي درباره ي اختالل خواندن و عوامل مؤثر در آن و جدول ثبت 
مشاهدات و اشکاالت خواندن. به  زعم نگارنده، فعالیت ها و تمرین هاي کتاب از ساده به مشکل و از کم 
به زیاد تنظیم شده اند تا دانش آموزان با تکیه بر آموخته هاي قبلي خود از آن ها استفاده کنند و به تقویت 
مهارت خواندن بپردازند. تمرین ها در قالب هاي »بگرد و پیدا کن«، »به دوستانت بگو« و »گوش کن و 
بگو« آورده شده اند و بیشتر پاسخ ها شفاهي اند. همچنین براي ترغیب کودکان، شعرهایي هم که مکمل 

خواندن و درخصوص مهارت هاي زندگي هستند، آورده شده اند.

76 . صفار پور، عبدالرحمان . به من بياموزيد: به يادسپاري نقش نماد هاي نوشتاري: 
تقويت حافظه ي بصري از راه هوش و نقاشي )بازي نقاشي با نقش نمادها(ویژه کودکان 

فارسي زبان داخل و خارج .... تهران: مدرسه، 72 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول
كلمات كليدي: حروف الفبا، تقویت حافظه، بازي نقاشي با نمادها، آموزش زبان فارسي

چکيده: نگارنده در این کتاب تالش کرده با استفاده از راهکارهایي ساده و دوست داشتني، به طور 
اثربخش به تقویت هوش نوآموزان بپردازد و از راه بازي و نقاشي، به گونه اي عملي، پیش نیازهاي الزم 
را به منظور آمادگي آنان براي یادگیري نقش نمادهاي نوشتني گوناگون فراهم آورد. کتاب در شش 
بخش به این مباحث پرداخته است: تقویت حافظه بصري؛ یادسپاري نقش نمادهاي نوشتاري، نقش 

نمادهاي نگارشي آهنگین و غیرآهنگین؛ تشخیص نقش نمادها.
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77 . هنرمند، میترا. بياين با هم بازي كنيم: شطرنج جلد دوم. تهران: فرزین، 80 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: تربیت بدني
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: دوم تا ششم
كلمات كليدي: آموزش شطرنج، پرورش خالقیت، سرگرمي کودکان، تثبیت یادگیري

چکيده: نگارنده در جلد دوم از مجموعه ي »بیاین با هم بازي کنیم«؛ به ارائه ي تمرین هاي ساده ي 
شطرنج، همراه با نقاشي هاي خالقانه ي کودک براي تثبیت یادگیري و گسترش وسعت دید آن ها 
پرداخته است. همچنین در این جلد نام مهره ها، شکل مهره ها، تعداد مهره ها، نام خانه هاي شطرنج، 

چیدن مهره ها و حرکت مهره ها آموزش داده مي شود.

78 . هنرمند، میترا. بياين با هم بازي كنيم: شطرنج جلداول. تهران: فرزین، 40 ص، 1390
قطع: رحلي

موضوع درسي: تربیت بدني
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: دوم تا ششم
كلمات كليدي: آموزش شطرنج، سرگرمي کودکان، موسیقي و نقاشي

چکيده: امروزه سن شروع یادگیري شطرنج پایین و پایین تر آمده است. براي آموزش به خردساالن 
باید روش هایي مورد استفاده قرار گیرند که با سن کودکان تناسب داشته و با بازي و شادي همراه باشند. 
در جلد اول از مجموعه ي »بیاین با هم بازي کنیم.«، نویسنده سعي کرده است با زباني کودکانه همراه با 
موسیقي و نقاشي، کودکان را با این ورزش علمي - هنري، آشنا سازد. الزم به ذکر است که این کتاب 
یك لوح فشرده هم دارد که متن موزیکال کتاب را در خود جاي داده است و کودک مي تواند به موازات 

آن، مطالب کتاب را دنبال کند و حرکت مهره ها و بازي شطرنج را بیاموزد.
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آموزش هاي  تهران:  نبوغ در كودكان و دانش آموزان.  پرورش  تامس.  آرمسترانگ،   .  79
بنیادي، 76 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

 مخاطب: معلم/  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  کارشناس
كلمات كليدي: آموختن، روان شناسي، خالقیت در کودکان، انگیزش در کودکان، سبك هاي شناختي.
چکيده: نبوغ در تمام فرهنگ ها از تاریخچه اي بسیار غني برخوردار است. هر کس با نبوغ خاص 
خودش به دنیا مي آید و از آن به صورت هاي متفاوت بهره مي برد. کتاب حاضر توسط پروفسور توماس 
آرمسترانگ، استاد دانشگاه و آموزگاري متفاوت تدوین شده است. او برخي از شایع ترین روش هاي 
موجود در نظام هاي آموزشي را بررسي کرده و تحقیقات علمي را با زباني ساده، به صورت یکپارچه  در 
قالب یك موضوع، به کتابي منسجم تبدیل کرده است. او تنها به طراح مسئله نپرداخته، بلکه با ارائه ي 

راه حل هایي عملي، کوشیده است موضوع را عمیق تر بررسي کند.

80 . داس،  باني . کتاب هاي سفید: پس من چي؟: )درباره ي طالق(. صبا رفیع. تهران: شرکت 
انتشارات فني ایران، 40 ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم

كلمات كليدي: طالق، داستان آموزشي، آموزش مهارت هاي زندگي
چکيده: در این کتاب مشکالت کودکان به زبان ساده از زبان یك کودک بیان شده است؛ کودکي 
که پدر و مادرش با هم مشکالتي دارند و دیگر نمي توانند با هم زندگي کنند. این موضوع که کودک 
را ناراحت کرده است، او را به سمت پدربزرگ و مادربزرگ سوق مي دهد. کودک آرزو دارد که پدر و 

مادرش دوباره بتوانند با هم زندگي کنند.



57دورهيآموزشابتدايي15

81 . دال بدویر،  کامیال . چراهاي شگفت انگیز: پستانداران: پاسخ به كنجکاوي هاي كودكان 
و نوجوانان . لیال جبیب زاده. تهران: نحل، 32 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

كلمات كليدي: پستانداران، پرسش و پاسخ، آموزش علوم تجربي
چکيده: در کتاب »پستانداران«، سؤاالت کوتاهي درباره ي زندگي پستانداران مطرح شده اند و به هر 
کدام از آن ها جواب هاي مختصر و مفیدي داده شده است. سؤال هاي کتاب درباره ي اهمیت پوست و 
موي پستانداران، بزرگ ترین و کوچك ترین پستانداران، سرعت حرکت پستانداران، زندگي خرس هاي 

قطبي و فك ها، زندگي گروهي گرگ ها، تغذیه ي نوزادان پستانداران و... پرسش مي کنند.

82 . راس، توني . مجموعه ي به تنهایي مي خوانم: پسري كه فرياد مي زد آي گرگ . نرگس 
عالئیني. تهران: راز بارش، 32 ص، 1390

قطع: رقعي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول و دوم

كلمات كليدي: داستان آموزشي، عواقب دروغ گویي، آموزش مهارت هاي زندگي
چکيده: در این کتاب به شیوه ي غیرمستقیم به کودکان آموزش داده مي شود که دروغ گویي چه 
عواقب بدي مي تواند داشته باشد. مخاطبان داستان پسری به نام »لویي« را مي خوانند که هرگاه از انجام 
کاري بدش مي آمد، فریاد مي زد: »آي گرگ!« و چون دیگران از گرگ مي ترسیدند، فرار مي کردند. 
آن وقت لویي هر کاري که دلش مي خواست،  انجام مي داد. تا اینکه روزي واقعاً گرگ آمد و لویي هم 
فریاد کشید: »آي گرگ!« اما کسي حرف او را باور نکرد. گرگ اول آدم بزرگ ها و بعد هم لویي را خورد.
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83 . سهیلي پور، محمد . سودوکوي قرآني 4: پنجره  اي به روشني: گامي نو در جهت حفظ و 
شناخت قرآن براي دبستاني ها. اصفهان: نوشته، 112 ص، 1391

قطع: جیبي
موضوع درسي: قرآن

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم تا ششم

كلمات كليدي: جدول، سودوکو، آموزش قرآن، سرگرمي
چکيده: چهارمین جلد از مجموعه ي سودوکوي قرآني که شامل 80 جدول سودوکو به منظور آموزش 
قرآن براي کودکان دبستاني است، دربردارنده ي آیاتي از سوره ي اسراء، طه، کهف، مریم، مؤمنون، 
نور، فاطر، احزاب، زمر و .... به همراه معني آن هاست. باید متذکر شد که فقط بخشي از آیات هرکدام 
از سوره ها در جدول آمده است. دانش آموزان ضمن آشنایي با قرآن، آیات را حفظ مي کنند و به یك 

سرگرمي قرآني مي پردازند.

84 . سهیلي پور، محمد . سودوکوي قرآني 5: پنجره اي به روشني: گامي نو در جهت حفظ و 
شناخت قرآن براي دبستاني ها. اصفهان: نوشته، 112 ص، 1391

قطع: جیبي پالتویي
موضوع درسي: قرآن

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم تا ششم

كلمات كليدي: جدول سودوکو، سرگرمي، آموزش قرآن
چکيده: پنجمین جلد از »سودوکوي قرآني« حاوي 80 جدول سودوکو است که کودکان دوره ي 
ابتداي با حل آن ها طبق قانون جدول سودوکو، ضمن آشنایي با برخي آیات قرآني، آن ها را حفظ 
مي کنند. در پایان جدول ها، پاسخ نامه درج شده است. قسمتي از آیات سوره هاي غافر، فصلت، شوري، 
االحقاف، طور، نجم، تغابن و ملك براي جدول هاي این کتاب درنظر گرفته شده اند. در هر کدام از این 
جدول ها، فقط تعدادي از کلمات در جاي خود قرار دارند و بقیه ي خانه ها سفیدند و باید محتواي آن ها 

توسط حل کننده ي جدول کشف شود.
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85 . سهیلي پور، محمد . سودوکوي قرآني 1: پنجره اي به روشني: گامي نو در جهت حفظ و 
شناخت قرآن براي دبستاني ها. اصفهان: نوشته، 112 ص، 1391

قطع: جیبي
موضوع درسي: قرآن

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم تا ششم

كلمات كليدي: سرگرمي علمي، شناخت قرآن، جدول آموزشي
چکيده: این کتاب حاوي 80 جدول سودوکوي قرآني به منظور آموزشي برخي آیات قرآني به کودکان 
است. به زعم نگارنده، با این روش کودکان هم با آیات قرآني آشنا مي شوند، هم قدرت تفکر منطقي 
پیدا مي کنند، و هم به یك سرگرمي علمي مي پردازند. »سودوکو« جدول اعداد است و امروزه یکي از 
سرگرمي هاي رایج در کشورهاي گوناگون جهان به شمار مي آید. نوع متداول آن یك جدول مربعي 9 × 
9 است، ولي براي کودکان 4× 4 در نظر گرفته مي شود. بعد از درج هر آیه، معني آن نوشته شده و سپس 
جدول سودوکو آمده است. مخاطبان با جابه جا کردن کلمات در جدول آیه ي موردنظر را فرا مي گیرند.

86 . سهیلي پور، محمد . سودوکوي قرآني 3: پنجره اي به روشني: گامي نو در جهت حفظ و 
شناخت قرآن براي دبستاني ها. اصفهان: نوشته، 112 ص، 1391

قطع: جیبي
موضوع درسي: قرآن

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم تا ششم

كلمات كليدي: جدول سودوکو، آموزش قرآن، سرگرمي علمي
چکيده: در سومین جلد از مجموعه ي »کودکان قرآني« که دربردارنده ي 80 جدول سودوکو است، 
کودکان با برخي آیات قرآن آشنا مي شوند و آن ها را حفظ مي کنند. در باالي هر جدول بخشي از یك 
آیه ي قرآني آمده و در پایین ترجمه آن درج شده است. در ادامه، جدول سودوکوي قرآني گنجانده 
شده است که مخاطبان باید طبق قانوني که جدول سودوکو دارد، آن را پر کنند. وقتي مخاطبان به 
پایان حل جدول ها مي رسند، آیات در ذهنشان ماندگار مي شود. در پایان کتاب پاسخ نامه ي جدول نیز 

آورده شده است.
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87 . سهیلي پور، محمد . سودوکوي قرآني 2: پنجره اي به روشني: گامي نو در جهت حفظ و 
شناخت قرآن براي دبستاني ها. اصفهان: نوشته، 112 ص، 1391

قطع: جیبي
موضوع درسي: قرآن

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم تا ششم

كلمات كليدي: جدول سودوکو، آموزش قرآن، سرگرمي
به همراه  دربردارنده ي 80 جدول سودوکو  قرآني  از مجموعه ي سودوکوي  جلد  دومین  چکيده: 
پاسخ نامه در پایان کتاب به منظور آموزش و حفظ بخشي از آیات سوره هاي آل عمران، نساء، مائده، انعام، 
اعراف براي کودکان دبستاني است. جدول هاي کتاب هم تفکر منطقي مخاطبان را افزایش مي دهد و 

هم نوعي سرگرمي علمي و قرآني است.

88 . سلطاني، اقدس. تابستانه ي پنجم . تهران: مبتکران/  پیشروان، 152 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: عمومي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: پنجم
كلمات كليدي: آزمون و تمرین، پرسش و پاسخ، پایه ي پنجم ، آموزش علوم ریاضي تابستانه

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعه ي دانش آموزان پایه ي پنجم  در طول تعطیالت تابستان نوشته شده 
و شامل 10 فصل است. تمرین هاي آن از همه ي کتاب هاي پایه ي پنجم  تهیه شده اند تا دانش آموزان 
براي ورود به پایه ي ششم آمادگي بیشتري داشته باشند. به زعم نگارنده در این کتاب بخش هایي مورد 
توجه قرار گرفته اند که مورد نیاز دانش آموز در سال تحصیلي بعد هستند و مرور آن ها ضروري به نظر 

مي رسد.
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مبتکران/   تهران:  دبستان.  چهارم  تابستانه ي  سلطاني،اقدس.  سمیه/   محمدطالبي،   .  89
پیشروان، 140 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: عمومي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم

كلمات كليدي: آموزش علوم، آموزش ریاضي، فارسي، آزمون و تمرین، پرسش و پاسخ
حاوي  و  شده  مهیا  تابستان  در  چهارم  سال  دانش آموزان  مطالعه ي  براي  حاضر  کتاب  چکيده: 
تمرین هایي از تمام کتاب هاي سال چهارم است تا آن ها براي ورود به سال پنجم  آماده شوند. کتاب 
در 10 فصل تنظیم شده است و انواع قالب هاي سؤاالت عبارت اند از: حل جدول؛ رنگ آمیزي؛ داستاني، 
جورکردن؛ ماز؛ رمزیابي؛ شخصیت پردازي و... به زعم نگارنده، در انتخاب تمرین ها بخش هایي بیشتر 

مورد توجه قرار گرفته اند که مورد نیاز دانش آموزان در سال تحصیلي آینده هستند.

90 . رضوي، سمیه. تابستانه ي دوم دبستان. تهران: مبتکران/  پیشروان، 120 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: عمومي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: دوم
كلمات كليدي: کتاب کمك درسي، مرور درس ها، بازي و سرگرمي، تابستانه ي دوم دبستان

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعه ي دانش آموزان دوم در تابستان فراهم آمده و شامل مروري بر 
همه ي درس ها به صورت رنگ کردن، حل جدول، ماز، رمزیابي، داستان، شخصیت پردازي و... است. 
دانش آموزان با مرور این کتاب در تابستان با آمادگي کامل وارد پایه ي سوم ابتدایي مي شوند. کتاب 

داراي 10 بخش است. طبقه برنامه، هر بخش الزم است در یك هفته انجام شود.
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91 . میالرد، آن/  وناگس، پاتریشیا. تاريخ جهان براي كودكان و نوجوانان . منوچهر شادان. 
تهران: بهجت، 112 ص، 1390

قطع: رحلي
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

 مخاطب: معلم / دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم تا  ششم

كلمات كليدي: تاریخ جهان، تمدن ها، جهان باستان، قرون وسطا، قرن بیستم
چکيده: این کتاب تاریخي از آغاز تاریخ جهان و نخستین تمدن ها تا قرن بیستم را در برمي گیرد. 
مخاطبان کتاب به زباني ساده و به کمك تصویرهاي رنگي با تاریخ مردم جهان و آداب و رسوم، 
بازي ها، خوراک، پوشاک و شیوه ي زندگي آن ها آشنا مي شوند. دو جدول بسیار مهم در کتاب وجود 
دارد که سال شمار تاریخ جهان باستان و تاریخ قرون وسطا تا قرن بیستم است. این جدول ها خواننده را 
با تاریخ تطبیقي جهان در یك نگاه آشنا مي سازنند. در انتهاي کتاب نمایه اي به همراه نگارش انگلیسي 

کلمات وجود دارد که مي تواند راهنمایي براي تلفظ صحیح کلمات باشد.

92 . دلریو،  آلکسیا/  دومانتون،  سوفي . مجموعه اي براي ورود بچه ها به دنیاي بزرگ ها: تبليغات . 
رویا خوئي. تهران: محراب قلم، 60 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم

كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، آگهي هاي تبلیغاتي، تأثیر تبلیغات
چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر و مشاهده ي تصویرهاي آن در مي یابند که تبلیغات چیست و 
چه اهمیتي دارد، تبلیغات در کجاها و به چه دالیلي دیده مي شود، مخترعان تبلیغات چه کساني بوده اند، 
تبلیغات چگونه باید باشد، سازندگان تبلیغات چه کساني هستند و تبلیغات چه ویژگي هایي باید داشته 
باشد، شغل هایي که در تبلیغات وجود دارد کدام ها هستند، میزان اثرگذاري تبلیغات چگونه مشخص 
مي شود، چند درصد از فیلم ها یا پیام هاي تبلیغي راست یا دروغ هستند، محدودیت ها در تبلیغات 

کدام اند، و ....
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93 . گروه نویسندگان. تپلي باسواد مي شود . هستي سعادت. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 
16 ص، 1391
قطع: بیاضي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
كلمات كليدي: داستان آموزشي، سوادآموزي، کتاب خواندن، آموزش مهارت هاي زندگي

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

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

94 . گروه نویسندگان. تپلي عصباني مي شود . هستي سعادت. تهران: شرکت انتشارات فني 
ایران، 16 ص، 1391

قطع: بیاضي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

كلمات كليدي: داستان، خرس ها، خشم
چکيده: کودکان در این کتاب با خرس کوچکي به نام تپلي آشنا مي شوند که گاهي وقت ها از دست 
برادر کوچکترش کپلي، گاهي هم از دست خودش، وقتي که نمي تواند کارهایش را درست انجام بدهد، 
عصباني مي شود. آن وقت ممکن است برادرش را کتك بزند، داد بکشد، گریه کند،  حرف هاي بد بزند، 
یا اینکه چیزي را بشکند. اما مادرش به او مي آموزد که بکوشد موقع عصباني شدن تا 10 بشمارد، یا 
اینکه بیرون برود و با توپش بازي کند و .... تا اینکه در مهدکودک، دوست تپلي- قلقلي- کامیوني را 
که تپلي دوست دارد، برمي دارد. تپلي عصباني مي شود اما سعي مي کند، راهکارهایي را که مادرش به او 

آموخته است به خاطر بیاورد و به کمك معلم مشکل را حل کند.
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95 . گروه نویسندگان. تپلي و تولد كپلي . هستي سعادت. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 
16 ص، 1391
قطع: بیاضي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
كلمات كليدي: داستان آموزشي، تولد نوزاد، تربیت کودکان، آموزش مهارت هاي زندگي

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

داشتني مي شوند و مشکل حل مي شود.

96 . واثقي، بهروز . نفرین پیرمرد سفیدپوش )9(: تصميم بزرگ. تهران: ابوعطا، 24 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم
كلمات كليدي: شاهنامه، بازنویسي داستان، زبان آموزي

چکيده: در این کتاب کودکان با یکي از داستان هاي »شاهنامه« به نام »زال و سیمرغ« که به زبان 
ساده بازنویسي شده است، آشنا مي شوند. نخست شخصیتي به نام »فري یوزپلنگ« به مخاطبان معرفي 
مي شود که این بار به شکل زال درآمده است. سیمرغ از راه مي رسد و داستان زال و سیمرغ را براي فري 
یوزپلنگ تعریف مي کند. فري یوزپلنگ قباًل یك آدم بوده و در بازار دزدي مي کرده است. روزي دست 
او به خورجین اسب پیرمردي سفیدپوش مي رسد و آن را خالي مي کند. پیرمرد او را نفرین مي کند و از 
آن زمان به بعد، او به شکل هاي مختلف درمي آید. حاال هم به شکل زال درآمده است و خودش دقیقًا 

نمي داند زال کیست. ادامه ي این داستان جذاب را لطفاً در کتاب بخوانید.
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97 . تابع بردبار، فریبا. تغيير رفتار در كالس. شیراز: تخت جمشید /  قشقایي، 72 ص، 1391
قطع: وزیري

موضوع درسي: علوم تربیتي
 مخاطب: معلم

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

مراکز علمي به سطوح گوناگون جامعه باشد.

98 . صفار پور، عبدالرحمان . به من بیاموزید: تقويت حافظه ي بصري از راه هوش و نقاشي: 
از  خارج  و  داخل  فارسي زبان  كودكان  ويژه  ارقام،  نماد هاي  نقش  يادسپاري  به 

كشور.... تهران: مدرسه، 48 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: ریاضي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش نقش نمادها، آموزش ریاضي، تصویرهاي هندسي

چکيده: در این کتاب نگارنده کوشیده است طي شش بخش، نقش نمادهاي ریاضي را به کمك نقاشي 
و تصویر به کودکان بیاموزد؛ نمادهایي همچون اعداد، تصویرهاي هندسي، عالئم جمع و تفریق، عالئم 
بزرگ تر و کوچك تر و.  .. در ابتداي هر صفحه دستور کاري که در واقع نحوه ي تدریس است،  درج شده 

و از مربي خواسته شده است آن  را براي کودکان اجرا کند.
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99 . صوفي لو، معصومه. تمرين هاي طبقه بندي شده علوم اول دبستان. تهران: منشور 
دانش، 96 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: عمومي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، راهنماي آموزشي، سرگرمي و یادگیري، آزمون و تمرین
چکيده: فراگیري علوم تجربي توسط کودکان، توانایي آنان را در درک دنیاي اطراف تقویت مي کند 
و براي تصمیم گیري هاي هوشمندانه و حل مسائل زندگي یاري مي دهد. کتاب حاضر تالشي است در 
جهت تعمیق و تثبیت یادگیري مفاهیم موجود در کتاب درسي و همچنین برقراري ارتباط بین آموخته ها 
و زندگي دانش آموزان. این کتاب همانند کتاب درسي 14 درس دارد که با ارائه ي تمرین ها و فعالیت ها 
گوناگون در قالب هاي حدس زدن، مشاهده کردن، نقاشي کردن، و حل کردن، آزمایش کردن و تحقیق 

کردن، یادگیري را براي دانش آموزان نشاط آور و آسان مي کند.

100 . اورنگ، طوبا . مهارت هاي زندگي: تنبلي نکن )شکستن شاخ غول تنبلي(. تهران: 
موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین، 36 ص، 1391

قطع: خشتي )کوچك(
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
 مخاطب: معلم/  مشاور /  دانش آموز

پايه ي تحصيلي: پنجم و ششم
كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، غلبه بر تنبلي، برنامه ریزي، آموزش کودکان

چکيده: در این کتاب، راهکارهایي به منظور غلبه بر تنبلي به کودکان ارائه شده است. نویسنده ي کتاب 
پیشنهاد مي کند، مخاطبان کارهایي را که انجام دادن آن ها برایشان سخت است، به بخش های خرُد 

تقسیم کنند تا بتوانند راحت تر از عهده ي انجام آن بربیایند.
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101 . عالقه بند، علي. جامعه شناسي آموزش و پرورش. تهران: روان، 202 ص، 1391
قطع: وزیري

موضوع درسي: علوم تربیتي
 مخاطب: معلم/  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  کارشناس /  مدیر

كلمات كليدي: جامعه شناسي تربیتي، آموزش وپرورش، سیر تحول جامعه شناسي
چکيده: این کتاب براي تدریس در دوره ي کارشناسي علوم تربیتي تألیف شده و هدف اصلي از 
و  آموزش وپرورش  جامعه شناسي  کلي  مباحث  و  مفاهیم  با  دانشجویان  ساختن  آشنا  آن،  تألیف 
رویکردهاي نظري جامعه شناسي به آموزش وپرورش است. مطالب این کتاب با تکیه بر مفاهیم و اصول 
جامعه شناسي در 10 فصل نوشته شده است. در فصل هاي یك تا هشت کتاب، پس از بحث درباره ي 
رابطه ي جامعه و آموزش وپرورش، تعاریف مقدماتي جامعه شناسي و معرفي رویکردهاي نظري آن آمده 
است. سپس نهاد آموزش وپرورش و کارکردهاي اجتماعي آن مورد مطالعه قرار گرفته اند. دو فصل آخر 
شامل معرفي رویکردهاي جامعه شناختي به آموزش وپرورش، توضیح نظریه هاي جدید  و مطالعه سیر 

تحول جامعه شناسي آموزش وپرورش است.

102 . صالحي مهرا، مهین/  احمدي، کتایون. جانمي جان با سواد مي شم 1. تهران: منادي 
تربیت، ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش الفباي فارسي، داستان، روخواني، روان خواني
چکيده: جلد اول از کتاب »جانمي جان باسواد مي شم«، در تکمیل کتاب فارسي دانش آموزان اول 
فراهم آمده و در آن نگارنده کوشیده است، به کمك داستان، ضمن تقویت روخواني و روان خواني 

دانش آموزان، دایره ي لغات آن ها را نیز افزایش دهد.
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103 . صالحي مهرا، مهین/  احمدي، کتایون. جانمي جان باسواد مي شم 2. تهران: منادي 
تربیت، ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول

كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، آموزش الفباي فارسي، داستان آموزشي، روخواني، روان خواني
چکيده: این کتاب در تکمیل درس فارسي اول نوشته شده و نگارنده سعي کرده است به کمك 
داستان، ضمن افزایش دایره ي لغات دانش آموزان، روان خواني و روخواني آنان را تقویت کند. به زعم 

نگارنده، مخاطبان با برقراري ارتباط بین تصویرها و متن ها، یادگیري دلچسبي را تجربه مي کنند.

104 . صالحي مهرا، مهین/  احمدي، کتایون. جانمي جان باسواد مي شم 3. تهران: منادي 
تربیت، ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش الفباي فارسي، داستان، روخواني، روان خواني
چکيده: این جلد از کتاب »جانمي جان باسواد مي شم« در تکمیل کتاب فارسي سال اول فراهم آمده و 
در آن نگارنده کوشیده است به کمك داستان و تصویرهاي جذاب، ضمن تقویت روان خواني و روخواني 
دانش آموزان، دایره ي لغات آن ها را نیز افزایش دهد. داستان ها کوتاه هستند و در هر داستان دانش آموز 

یك حرف را یاد مي گیرد.
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105 . دوگیبرت، فرانسوا . دایرئالمعارف کوچك من: جانوران قطبي . رویا خوئي. تهران: محراب 
قلم، 36 ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم

كلمات كليدي: دایرئالمعارف، جانوران قطبي، زندگي حیوانات، آموزش علوم تجربي
چکيده: در این دایرئالمعارف کوچك که در زمره ي کتاب هاي مرجع است، کودکان با شرایط زندگي 
در قطب شمال و جنوب، حیواناتي که در آنجا زندگي مي کنند و خصوصیات ظاهري، نوع و چگونگي 
تغذیه، نوع رفتار، نوع زندگي و چگونگي تولیدمثل آن ها آشنا مي شوند. خرس سفید، روباه قطبي، 
موش هاي صحرایي قطبي، گوزن ها، گاوهاي مشکین. وال هاي گوژپشت، فك ها و... از جمله حیواناتي 

هستند که در قطب زندگي مي کنند.

106 . فتاحي، حسین . قصه هاي تصویري از هزارویك شب: جزيره اي كه نهنگ بود. تهران: 
قدیاني، 12 ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

كلمات كليدي: قصه، بازنویسي قصه، داستان هاي هزار و یك شب، زبان آموزي، سندباد بحري
چکيده: در پنجمین جلد از مجموعه ي حاضر، قصه اي از قصه هاي هزار و یك شب بازنویسي شده 
است. این قصه درباره ي تاجري به نام سندباد بحري است که همراه تاجران دیگر سوار کشتي مي شود 
و به تجارت مي رود، اما بین راه و وسط دریا مشکالتي براي مسافران پیش مي آید و سندباد از دوستانش 
جدا مي شود و در جزیره اي تنها مي ماند. او ماجراهایي را از سر مي گذراند و سرانجام بعد از مشکالتي 

به دوستانش مي پیوندد.
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107 . روکا، نوریه . مهارت هاي زندگي 130: چرا بترسم . هستي سعادت. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 36 ص، 1391

قطع: جیبي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: والدین /  دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم

كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، غلبه بر ترس، آموزش کودکان
چکيده: کتاب »چرا بترسم« به مواردي اشاره مي کند که سبب ترس کودکان مي شوند. خیلي از 
چیزهایي که کودکان از آن ها مي ترسند، واقعاً ترسناک نیستند. کتاب راهکارهایي براي غلبه بر ترس 

ارائه کرده است و توصیه هایي هم براي والدین دارد.

108 . حیدري ابهري، غالمرضا . چرا خدا چنين كرد؟: چرا خدا به زرافه گردن دراز داده 
است؟. قم: جمال، 12 ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

كلمات كليدي: داستان آموزشي، خداشناسي، زبان آموزي، گردن زرافه
چکيده: در ششمین جلد از مجموعه ي »چرا خدا چنین کرد؟« کودکان با زرافه اي آشنا مي شوند که 
دنبال آب مي گردد. او در مسیرش به گوزن و گورخر برخورد مي کند. گورخر زرافه را به خاطر گردن 
درازش مسخره مي کند و به او مي خندد. گوزن، گورخر را متوجه اشتباهش مي کند و به او مي گوید که 
نباید به گردن دراز زرافه مي خندید. گورخر نمي داند که گردن دراز زرافه به چه دردي مي خورد تا این که 
براي معذرت خواهي به سمت او مي رود و ضمن معذرت خواهي از زرافه، از او مي خواهد که اهمیت 
گردن درازش را به او بگوید. زرافه هم مي گوید که مي تواند به کمك گردنش برگ هاي سبز باالي 

درختان را بچیند و بخورد.
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109 . حیدري ابهري، غالمرضا . چرا خدا چنین کرد؟: چرا خدا به شتر كوهان داده است؟. 
قم: جمال، 12 ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

كلمات كليدي: داستان آموزشي، خداشناسي، زبان آموزي، کوهان شتر
چکيده: در پنجمین جلد از مجموعه ي »چرا خدا چنین کرد؟« کودکان داستان االغ و شتري را 
مي خوانند که االغ کوهان شتر را مسخره مي کند و نمي داند کوهان به چه دردي مي خورد. تا این که 
شتر تصمیم مي گیرد اهمیت کوهان را به االغ نشان دهد. بنابراین با او به سفر مي روند. در بیابان االغ 
گرسنه و تشنه مي شود، اما شتر اذعان مي کند که به خاطر کوهانش اصاًل تشنه و گرسنه نشده است. 

کودکان با مطالعه کتاب حاضر درمي یابند که خداوند هیچ چیز را بي هدف نیافریده است.

110 . حیدري ابهري، غالمرضا . چرا خدا چنین کرد؟: چرا خدا به فيل خرطوم داده است؟. 
قم: جمال، 12 ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

كلمات كليدي: داستان آموزشي، خداشناسي، زبان آموزي، خرطوم فیل
چکيده: در نخستین جلد از مجموعه ي »چرا خدا چنین کرد؟« کودکان با میموني آشنا مي شوند که 
از خودش مي پرسد: فیل چگونه مي خواهد با آن گردن کوتاهش از رودخانه آب بخورد؟ میمون یك 
سطل را پر آب مي کند و منتظر مي ماند تا آن را به فیل بدهد. در این هنگام فیل نزد میمون مي آید 
و خرطومش را پر از آب مي کند و آن را در دهانش مي ریزد. به این ترتیب میمون متوجه مي شود که 

خرطوم فیل چه کاربردهایي دارد.
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111 . حیدري ابهري، غالمرضا . چرا خدا چنین کرد؟: چرا خدا به كبوتر نوك داده است؟. 
قم: جمال، 12 ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

كلمات كليدي: خداشناسي، داستان آموزشي، ادبیات کودکان،  زبان آموزي
چکيده: کودکان در این کتاب با کبوتر بچه هایي آشنا مي شوند که وقتي از تخم بیرون مي آیند، 
مادرشان به آن ها یاد مي دهد چگونه دنبال غذا بروند و مواظب بال و پرشان باشند. یکي از کبوتر بچه ها 
از مادرش درباره ي اهمیت نوک و منقارش مي پرسد و اینکه چرا تیز است. مادرش جواب مي دهد: براي 

اینکه بتواني هوا را بشکافي و جلو بري، از خاک دانه برچیني، و...

112 . حیدري ابهري، غالمرضا . چرا خدا چنین کرد؟: چرا خدا به گاو دم داده است؟. قم: 
جمال، 12 ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

كلمات كليدي: داستان آموزشي، خداشناسي، زبان آموزي، دم گاو
چکيده: در دومین جلد از مجموعه ي »چرا خدا چنین کرد؟« کودکان با خرگوشي آشنا مي شوند که 
دنبال طنابي مي گردد تا آن را دور هویج هایش بپیچد و به خانه اش ببرد. او طنابي پیدا نمي کند تا این که 
در راه به گاو برمي خورد. از گاو مي خواهد دمش را به او بدهد، اما گاو امتناع مي کند و مي گوید: من 
نمي توانم دمم را به کسي بدهم، براي این که من با دمم مگس ها، پشه ها و حشرات مزاحم را از خودم 
دور مي کنم و کمي هم با آن بازي مي کنم. اما در عوض یك دستمال گل گلي به خرگوش مي دهد تا 
هویج هایش را در آن بگذارد. کودکان با خواندن داستان کتاب حاضر درمي یابند که خدا هیچ چیزي را 

بیهوده نیافریده است.
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113 . حیدري ابهري، غالمرضا . چرا خدا چنین کرد؟: چرا خدا به الك پشت الك داده است؟. 
تهران: جمال، 12 ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

كلمات كليدي: داستان آموزشي، خداشناسي، زبان آموزي، الِک الک پشت
چکيده: چهارمین جلد از مجموعه ي »چرا خدا چنین کرد؟« داستان الک پشتي است که بعد از آب تني 
کردن در حوض وسط مزرعه، دلش کاهو مي خواهد. او به سمت مزرعه راه مي افتد و چون احساس 
خستگي مي کند، زیر درخت توت خوابش مي برد. او در خواب کاهوهاي فراواني مي بیند که در حال 
خوردن آن هاست. ناگهان با سروصداي حیوانات از خواب مي پرد و متوجه مي شود که حیوانات درباره ي 
روباهي حرف مي زنند که به مزرعه ي آن ها حمله کرده است. آن ها از الک پشت مي پرسند که موقع 
حمله ي روباه چه کار مي کرد و کجا بوده. الک پشت هم جواب مي دهد که زیر الکش در خواب بوده. 

حیوانات متوجه اهمیت الِک الک پشت مي شوند و براي او دست مي زنند.

114 . حیدري ابهري، غالمرضا. چرا خدا چنين كرد؟. قم: جمال، ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
كلمات كليدي: داستان آموزشي، خداشناسي، زبان آموزي

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

و هر کدام از اعضاي بدن حیوانات کاربردي مفید براي آن حیوان دارد.
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115 . کرومنرل، راینر . مجموعه دهم: چرا و چگونه )جلدهاي 51 تا 55(. کمال بهروزکیا. 
تهران: قدیاني، 240 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

 مخاطب: معلم / دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: علوم/  دایرئالمعارف/  کودکان و نوجوانان
چکيده: کتاب مصّور حاضر، دهمین مجموعه از مجموعه هاي »چرا و چگونه« است که جلدهاي 51 
تا 55 آن مجموعه ي را در بر دارد: »اقیانوس ها و دریاها«؛ »اسب ها«؛ »قطار و راه آهن«؛اقلیم شناسي 
زمین«؛ و »فیل ها« عنوان هاي پنج جلدي است که همگي در کتاب حاضر گردآوري شده است. گفتني 
است، مطالب کتاب به شیوه ي پرسش و پاسخ فراهم آمده است، هم چنین جلدهاي این مجموعه به 
صورت مجزا نیز به چاپ رسیده است. این مجموعه براي گروه سني کودکان و نوجوانان تدوین شده 

است.

116 . فتاحي، حسین . قصه هاي تصویري از هزارویك شب فني: چشمه ي جادويي. تهران: 
قدیاني، 12 ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

كلمات كليدي: بازنویسي قصه، داستان هاي هزار و یك شب، زبان آموزي، ادبیات فارسي
چکيده: هشتمین جلد از مجموعه ي حاضر حاوي قصه اي است بازنویسي شده از قصه هاي هزار و 
یك شب. این قصه درباره ي شاهزاده اي است که قرار است با پادشاه کشور دیگري ازدواج کند. شاه، 
پسرش را همراه خدمه و وزیر به آن کشور مي فرستد. در این میان وزیر بدجنس حیله اي به کار مي برد 
تا شاهزاده موفق به ازدواج با شاهزاده خانم نشود. هرچند براي شاهزاده مشکالتي پیش مي آید، اما 

سرانجام گرفتاري ها برطرف مي شوند و دو شاهزاده با هم ازدواج مي کنند.



75دورهيآموزشابتدايي15

117 . شایر، کلمان. چطور از شر گرگ خالص شويم . سپهر رجایي. تهران: شهر تاش، 28 
ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول تا چهارم

كلمات كليدي: داستان آموزشي، مقابله با دشمن، اتحاد، آموزش مهارت هاي زندگي
چکيده: در این کتاب کودکان با گله ي گوسفندي آشنا مي شوند که در چراگاهي در باالي کوه بلندي 
خوش و خرم زندگي مي کنند، اما یك مشکل بزرگ دارند. گرگي که در جنگلي در همان نزدیکي 
زندگي مي کند، هرگاه گرسنه مي شود، به سراغ گوسفندان مي آید و یکي از آن ها را با خودش مي برد. 
گوسفندان دور هم جمع مي شوند و براي از بین بردن گرگ نقشه هاي متفاوت مي کشند، اما نمي توانند 
هیچ کدام از نقشه ها را عملي کنند. سرانجام بین گوسفندان جنگ و دعوا اتفاق مي افتد و گروه آن ها از 

هم مي پاشند. دوباره گرگ به سراغ آن ها مي آید و گوسفندي را با خودش مي برد.

118 . کلت، مري. چگونه دانش آموزان را پژوهشگر پرورش دهيم؟ آموزش گام به گام 
پژوهش به دانش آموزان )فرزندان(. پژوهش دانش آموزي...  ابوالفضل بختیاري. تهران: انجمن اولیا و 

مربیان، 302 ص، 1391
قطع: وزیري

موضوع درسي: علوم تربیتي
 مخاطب: معلم/  والدین /  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  کارشناس /  دانش آموز /  مدیر

پايه ي تحصيلي: ششم
كلمات كليدي: تربیت پژوهشگر، آموزش روش تحقیق، نوشتن گزارش

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

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



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامهیدرسي 76

119 . اسماعیلي طاهري، حسن. چيستا مارها را دوست نداشت. کاشان: مرسل/  کتابهاي 
آفتاب گردان، 16 ص، 1390

قطع: وزیري
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم

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

دارو مورد استفاده قرار بگیرد، باعث درمان مي شود.

120 . گاالگر،  بیلیندا . چراهاي شگفت  انگیز: حشرات: پاسخ به كنجکاوي هاي كودكان و 
نوجوانان . لیال حبیب زاده. تهران: نحل، 32 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

كلمات كليدي: حشرات، پرسش و پاسخ، آموزش علوم تجربي، پروانه، زنبورعسل
چکيده: در کتاب »حشرات«، اطالعات مختصر و مفیدي درباره ي این موجودات درج شده است. 
مطالب در قالب سؤال و جواب به همراه تصویرهاي رنگي تنظیم شده اند. سؤاالت درباره ي تعداد بال 
حشرات، ارتفاع پرواز پروانه ها، زنبورهاي عسل، چگونگي تولید تار عنکبوت، علت جیرجیر کردن ملخ ها، 

چگونگي انتقال بیماري توسط حشرات و... مطرح مي شوند.
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121 . فتاحي، حسین . قصه هاي تصویري از هزارویك شب: حکيم رويان و ملك يونان. تهران: 
قدیاني، 12 ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

كلمات كليدي: بازنویسي قصه، داستان هاي هزار و یك شب، زبان آموزي، ادبیات فارسي
چکيده: دومین جلد از مجموعه ي حاضر حاوي قصه اي است از قصه هاي هزار و یك شب که براي 
کودکان بازنویسي شده است. درباره ي پادشاهي است به نام ملك یونان که حکیمي به نام حکیم رویان 
دارد. حکیم پادشاه را از بیماري نجات مي دهد، اما پادشاه بعد از مدتي که حالش بهبود مي یابد، با 

وسوسه ي وزیر بدجنس و حسود، حکیم را مي کشد پس از آن خودش نیز کشته مي شود.

122 . اینچر، آلیسون . کتاب هاي سبز: خاطرات يك قوطي آلومينيمي . هایده گروبي. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 24 ص، 1390

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم

كلمات كليدي: داستان آموزشي، بازیافت، آلومینیوم، آموزش مهارت هاي زندگي
چکيده: کودکان در این کتاب خاطرات یك قوطي آلومینیومي را مي خوانند. آلومینیوم ابتدا از سنگ 
بوکسیت که در زیرزمین قرار دارد، استخراج مي شود و سپس مسیرهایي را طي مي کند تا به قوطي 
کمپوت تبدیل مي شود. بعد از آن بازیافت مي شود و به یك کارخانه مي رود و در آنجا به چوب بیس بال 

آلومینیومي تبدیل مي شود.
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123 . پورطاهریان، معصومه. خرما شکري. تهران: همشهري، 12 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: دوم
كلمات كليدي: بازي خرماشکري، زبان آموزي، قصه هاي بومي

چکيده: برخي از بازي هاي بومي، قصه هایي را در دل خود جاي داده اند. بازي خرماشکري نوعي بازي 
است که از دل عناصر نمادین آن، قصه اي بازآفریني شده است. این بازي بدین گونه است که یکي 
مار مي شود و یکي درخت. روي شاخه ي درخت النه ي کالغ هاست. کالغ به شکار مي رود و مار قصد 
خوردن جوجه هاي او را دارد. حاال باید شاخه ي درخت طوري حرکت کند و در هم پیچ بخورد که مار 
نتواند به هدفش برسد. در این داستان عنکبوتي به نام خرماشکري با کمك درخت تالش مي کنند تا 

نگذارند دست مار به جوجه ها برسد.

124 . رمضاني، جواد . دانستني هاي علمي: خزندگان و پرندگان. مشهد: صیانت، 100 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: پنجم و ششم
كلمات كليدي: خزندگان، پرندگان، آموزش علوم تجربي

چکيده: این کتاب داراي دو قسمت است: در قسمت اول بعد از اشاره به تکامل خزندگان، فواید آن ها 
براي انسان درج شده است. در ادامه مشخصات عمومي و طبقه بندي آن ها آمده است. شخصیت 
عمومي الک پشت ها، سوسمارها، مارها، واکنش هاي رفتاري و نیز طبقه بندي کروکودیل ها و تفاوت 
و شباهت آن ها با تمساح ها مطالب بعدي قسمت اول هستند. تکامل پرندگان، دالیل انقراض اغلب 
گونه هاي پرندگان، فواید، مشخصات عمومي،  ساختمان و اعضاي بدن، دستگاه هاي بدن، و طبقه بندي 
پرندگان به انواع بد پرواز و بي باالن، اردک ها، لك لك ها، درناشکل ها و... تغذیه ي پرندگان، دماي بدن 
آن ها چگونگي النه سازي پرندگان و... موضوع هاي قسمت دوم کتاب هستند. تصویرهاي رنگي کتاب 

به درک مطالب بسیار کمك مي کند.
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125 . دلریو،  آلکسیا/  دومانتون،  سوفي . مجموعه اي براي ورود بچه ها به دنیاي بزرگ ها: خطرها . 
رویا خوئي. تهران: محراب قلم، 60 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم

كلمات كليدي: آشنایي با خطرها، آموزش مهارت هاي زندگي، بازي رایانه اي، آموزش کودکان
چکيده:  کودکان با مطالعه ي کتاب »خطرها«، به زبان ساده با انواع خطرهایي که در اطرافشان 
وجود دارند، آشنا مي شوند. آن ها مي توانند با انجام کارهایي که در کتاب پیشنهاد شده اند، از شر آن 
خطرها خالص شوند. برخي از کارهاي خطرناک براي کودکان عبارت اند از: دویدن در خیابان؛ عبور از 
چراغ قرمز؛ انجام بازي هاي رایانه اي؛ دیدن فیلم هاي خشونت آمیز، توجه به غریبه هایي که در کوچه و 

خیابان به سراغ کودکان مي آیند؛ و...

126 . اورنگ، طوبا . مهارت هاي زندگي: خاّلق باش )آموزش عملي خاّلقيت(. تهران: موسسه 
فرهنگي هنري اورنگ آفرین، 36 ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

 مخاطب: معلم / دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا ششم

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

خالقیت و تمرین هاي عملي براي پرورش خالقیت، از جمله مباحث کتاب هستند.
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127 . معصومیان،  معصومه. خالقيت، آموزش و شکوفايي مخصوص اوليا و دانش آموزان 
اول دبستان. تهران: مدرسه، 48 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: عمومي

مخاطب: والدین /  دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول

كلمات كليدي: دوره ي ابتدایي، راهنماي آموزشي، فعالیت هاي فوق برنامه، ارزشیابي کیفي- توصیفي
چکيده: کتاب حاضر براي مطالعه ي اولیا و دانش آموزان پایه ي اول نوشته شده است. در این کتاب اولیا 
بعد از کسب اطالعات درباره ي شیوه ي ارزشیابي کیفي- توصیفي، ابزارها و آثار و نتایج آن ها، اطالعاتي 
درباره ي طرز برخورد با فرزندشان به منظور پرورش خالقیت و نیز تربیت و درک احساسات او به دست 

مي آورند. در ادامه تمرین هایي براي کودکان و نیز سرگرمي هایي گنجانده شده است.

128 . معصومیان،  معصومه. خالقيت، آموزش و شکوفايي مخصوص اوليا و دانش آموزان 
پنجم دبستان. تهران: مدرسه، 14 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: عمومي

مخاطب:  والدین /  دانش آموز
پايه ي تحصيلي: پنجم 

كلمات كليدي: فعالیت هاي فوق برنامه، آزمون و تمرین، کیف مدرسه ي مناسب، ارزشیابي کیفي- 
توصیفي

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعه ي دانش آموزان پنجم  و اولیاي آن ها نوشته شده و حاوي نکاتي 
درباره ي این موارد است: شیوه ي ارزشیابي کیفي- توصیفي در آموزش وپرورش؛ راهکارهایي بهتر 
به منظور تعامل اولیا با مدارس و فرزندان؛ چند تمرین از کتاب پنجم  براي تعطیالت نوروز؛ آشنایي 
با ساده ترین کاردستي ها به کمك قیچي و کاغذ و تا؛ داشتن تفکر خالق در حل مشکالت کودکان؛ 

آشنایي با مهارت هاي زندگي اسالمي براي حل مشکالت؛ معرفي کیف مدرسه ي مناسب.



81دورهيآموزشابتدايي15

129 . معصومیان،  معصومه. خالقيت، آموزش و شکوفايي مخصوص اوليا و دانش آموزان 
چهارم دبستان. تهران: مدرسه، 14 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: عمومي

مخاطب: والدین /  دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم

كلمات كليدي: فعالیت هاي فوق برنامه، آزمون و تمرین، پرورش خالقیت، سودوکو، مهارت هاي 
زندگي اسالمي

چکيده: کتاب حاضر براي مطالعه ي دانش آموزان چهارم و اولیاي آنان نوشته شده و در آن به صورت 
مختصر و ساده، ضمن اشاره به شیوه ي ارزشیابي کیفي - توصیفي، چگونگي برخورد اولیا با دانش آموزان 
در زمینه ي تربیت مطرح شده است. در ادامه نیز نمونه سؤال هاي درس هاي انتخاب و ارائه شده اند و 
برخي فعالیت هاي فوق برنامه، به نام هاي قیچي و تا، کاغذ و تا، تفکر خالق، آداب و مهارت هاي زندگي 

اسالمي، کیف مناسب مدرسه و سودوکو )مربع هاي شگفت انگیز(معرفي شده اند.

130 . معصومیان،  معصومه. خالقيت، آموزش و شکوفايي مخصوص اوليا و دانش آموزان 
دوم دبستان. تهران: مدرسه، 14 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: عمومي

مخاطب: والدین /  دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم

كلمات كليدي: راهنماي آموزش، پرورش خالقیت، آداب زندگي، آموزش مهارت هاي زندگي
چکيده: والدین با مطالعه کتاب حاضر اطالعات مختصر و مفیدي درباره ارزشیابي کیفي- توصیفي، و 
ابزارها و اهداف آن به دست مي آورند و تحت تأثیر آن مي کوشند با مدرسه و دانش آموزان ارتباط مؤثر 
و نزدیکي داشته باشند. همچنین در کتاب، فعالیت هایي براي دانش آموزان از کتاب هاي درسي به طور 
خالصه آورده شده و فعالیت هاي مشترکي نیز براي والدین و دانش آموز درج شده است. سرگرمي و 
ارزش آن، اهمیت تفکر خالق، آشنایي با آداب و مهارت هاي زندگي اسالمي، وسایل مدرسه و معما از 

دیگر مطالب کتاب هستند که مختصراً به آن ها اشاره شده است.
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131 . معصومیان،  معصومه. خالقيت، آموزش و شکوفايي مخصوص اوليا و دانش آموزان 
سوم دبستان. تهران: مدرسه، 14 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: عمومي

مخاطب: والدین /  دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم

كلمات كليدي: فعالیت هاي فوق برنامه، آزمون و تمرین، پرورش خالقیت، ارزشیابي توصیفي
چکيده: کتاب حاضر براي مطالعه ي اولیا و دانش آموزان سوم دبستان فراهم آمده و در آن بعد از درج 
مطالبي درباره ي ارزشیابي کیفي- توصیفي و اهداف، ابزارها و نتایج آن، اطالعات مختصر و مفیدي 
درباره ي رابطه ي والدین با دانش آموزان در راستاي خالقیت آمده است. در ادامه، تمرین هایي براساس 
درس هاي پایه ي سوم دبستان، و نیز فعالیت ها و سرگرمي هایي به منظور افزایش خالقیت دانش آموزان 

درج شده است.

132 . معصومیان،  معصومه. خالقيت، آموزش و شکوفايي مخصوص اوليا و دانش آموزان 
ششم دبستان. تهران: مدرسه، 14 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: عمومي

مخاطب:  والدین /  دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: فعالیت هاي فوق برنامه، آموزش ابتدایي، پرورش خالقیت
چکيده: کتاب حاضر براي مطالعه ي والدین و دانش آموزان ششم نوشته شده است و در آن به منظور 
توسعه ي مشارکت بین والدین و مدرسه، کمك به سطح توانایي ها، مهارت ها و نگرش هاي خانواده در 
ایفاي نقش تربیتي، آشنایي خانواده ها با حوزه ي مهارت هاي زندگي، شناخت جایگاه و ارزش مطالعه، 
آشنایي با نقش و ارزش قصه براي آموزش مفاهیم، آموزش آداب و مهارت هاي زندگي به نوآموزان، و 

توجه به کاردستي و بازي هاي فکري در افزایش و پرورش خالقیت، مطالبي ارائه شده است.
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133 . ملکي، مژگان. خوب، بد، كداميك؟ 2. تهران: مدرسه، 20 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
كلمات كليدي: آموزش بهداشت، سرماخوردگي، داستان آموزشي

چکيده: کودکان با مطالعه ي داستان هاي این کتاب یاد مي گیرند که هنگام سرماخوردگي دیگران 
را نبوسند. به منظور پخش نشدن ویروس ها از ماسك استفاده کنند. وقتي که عرق کرده اند، جلوي باد 
کولر یا پنکه ننشینند. میوه ها را قبل از خوردن بشویند. قبل از خوردن غذا، دستانشان را با آب و صابون 
بشویند. و زماني که بیمار هستند، به پزشك مراجعه کنند و از آمپول نترسند. کتاب داراي 9 داستان 

کوتاه است.

134 . میست  ، رزالین . منظومه شمسي: خورشيد و ماه . سپیده ایزي. مشهد: به نشر، 24 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
كلمات كليدي: منظومه ي شمسي، خورشید، ماه، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر و مشاهده ي تصویرهاي رنگي آن، با منظومه ي شمسي، 
خورشید، نور خورشید، خورشید توفاني، خورشیدگرفتگي، ماه، سطح ماه، ماه کامل و ماه نیمه، پرواز به 
ماه و فضاپیماها آشنا مي شوند. در پایان کتاب فهرست واژگان، فهرست راهنما و یادداشت هایي براي 

والدین و معلمان درج شده است.
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135 . قاسمي،  مسلم. داستان پيامبران در قرآن. تهران: نواي مدرسه، 104 ص، 1390
قطع: رحلي

موضوع درسي: دیني
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم
كلمات كليدي: داستان دیني، زندگي پیامبران، آموزش قرآن

چکيده: کودکان در این کتاب با زندگي نامه ي پیامبران الهي، از حضرت آدم )ع(تا حضرت خاتم )ص(
که بیاني ساده و تصویرهاي جذاب به رشته ي تحریر درآمده است، آشنا مي شوند. برخي از پیامبراني که 
در این کتاب معرفي شده اند، عبارت اند از: حضرت آدم)ع(، ادریس)ع(، صالح)ع(، ابراهیم)ع(، اسماعیل، 
لوط، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب و )ع(... در هر داستان به تالش پیامبر براي هدایت مردم، قومي که 
به مخالفت با پیامبر برخاست، عذاب و بالهایي که به سراغ مردم آمده و آزارهایي که مردم گناهکار و 

مخالف خدا بر پیامبر وارد آوردند، اشاره شده است.

136 . تیلور،  باربارا. دانستني هايي درباره بدن انسان . فاطمه ابراهیم زاده. مشهد: به نشر، 32 
ص، 1390

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

كلمات كليدي: بدن انسان، فیزیولوژي، دستگاه هاي بدن، آموزش علوم تجربي
چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر و مشاهده ي تصویرهاي آن، به زبان ساده با ارزش، اهمیت 
و کارکرد اندام هاي بدن انسان )مانند چشم، گوش، دهان، قلب، استخوان ها و ماهیچه ها(، دستگاه هاي 
بدن )همچون دستگاه گوارش، دستگاه تنفس(، و نیز حواس پنج گانه )نظیر بویایي، جشایي و شنوایي(

آشنا مي شوند.
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137 . جوادیان،  مسعود. دايرئالمعارف تاريخ ايران. تهران: محراب قلم، 132 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم تا  ششم
كلمات كليدي: آموزش تاریخ، ایران باستان، اسالم در ایران، صفویان، دوران معاصر، دایرئالمعارف، 

تاریخ ایران
چکيده: نویسنده در این دایرئالمعارف که از چهار بخش ایران باستان، از ورود اسالم به ایران تا ظهور 
صفویان، عصر صفویان، و ایران در دوران معاصر تشکیل شده، کوشیده است کودکان را با حکومت ها، 
جنگ ها، صلح ها، پادشاهان، وزیران، علم و صنعت، آداب و رسوم، دین ها و آیین هاي ایراني آشنا کند. 
زبان مطالب کتاب بسیار موجز و مختصر و در عین حال شیرین و کودکانه است. کتاب با آثار کهني 
متعلق به قبل از ایالمي ها شروع شده و تا انقالب اسالمي ایران ادامه یافته است. در پایان کتاب در 
جمالتي مشخصات حکومت هاي ایران به همراه مرکز حکومت، مدت حکومت و چگونگي از بین رفتن 

آن ها درج شده است.

138 . اسمیت، پتي. دايرئالمعارف دانستني هاي علمي . مهدي چوبینه/  کوروش امیري نیا/  
حسین الوندي/  محمدمهدي ناصري/  شهرناز بخشعلي زاده/  حسین دانشفر/  مسعود جوادیان. تهران: 

محراب قلم، 304 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع/ علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: ششم
كلمات كليدي: دانستي هاي علمي براي کودکان، دایرئالمعارف، شناخت جهان

چکيده: این مجموعه حاوي گزیده هاي موضوعي از موضوع هاي گوناگون کتاب هاي بدن انسان، 
جانوران، فناوري، طبیعت، علوم و مبحث دایناسورهاست. تصویرهاي جذاب و افزوده هایي مانند نوارهاي 
رنگي حاشیه ها که به شما نشان مي دهند در کدام فصل کتاب هستید، پرسش ها، اطالعات تکمیلي، 
پیوندهاي گوناگون و ... کارآیي آموزشي کتاب را بیشتر مي کنند. مطالعه ي این کتاب به بچه هاي 

عالقه مند به شناخت بیشتر دنیاي اطرافشان کمك مي کند.
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139 . بینگهام، کارولین. دايرئالمعارف دايناسورها . رهام کفایي پور. تهران: سامر، 124 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع/  علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: پنجم و ششم
كلمات كليدي: کودکان ، دایرئالمعارف، دایناسورها، دیرینه شناسي

چکيده: زمین در طول قدمت 6/ 4 میلیارد سالي خود، اتفاقات متفاوتي را تجربه کرده است. زمین شناسان 
این بازه ي زماني را به دوره هاي مختلفي تقسیم کرده اند که دایناسورها در دوره ي مزوزوئیك آن زندگي 
مي کردند. در این کتاب با دایناسورها و واقعیت هایي در مورد زندگي آن ها و همچنین، زیستگاه و نحوه ي 

انقراض آن ها آشنا مي شویم. تصویرهاي رنگي کتاب به زیبایي آن افزوده اند.

140 . بینگهام، کارولین. دايرئالمعارف فضا . رهام کفایي پور. تهران: سامر، 124 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع/  علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: ششم
كلمات كليدي: نجوم، دایرئالمعارف هاي کودکان و نوجوانان، سیارات، ستاره ها، آموزش علوم تجربي
چکيده: فضا چیست؟ اسرار بسیار زیادي در فضا نهفته اند. مکان هایي در فضا وجود دارند که در آن ها 
بدن انسان مي تواند مانند رشته هاي ماکاروني کشیده شود، بجوشد و یا منجمد شود. به همین دلیل 
است که فضانوردان در فضا لباس هاي محافظ مي پوشند. در این کتاب متوجه مي شویم که منظومه ي 
خورشیدي ما چگونه شکل گرفت و با سیارات آن آشنا مي شویم. سپس سفري فراتر از آن به کل جهان 
خواهیم داشت. عکس هاي فوق العاده زیبا و شگفت انگیز کتاب ما را با دنیاي دور و دورتر آشنا مي کند.
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141 . کاتبي رضواني، احسان. دايرئالمعارف ورزش. تهران: محراب قلم، 108 ص، 1391
قطع: رحلي

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

پايه ي تحصيلي: سوم تا ششم
كلمات كليدي: دایرئالمعارف ورزش، آموزش کودکان، تاریخچه ي بازي هاي المپیك

چکيده: در این کتاب کودکان با تعداد زیادي از رشته هاي ورزشي آشنا مي شوند و اطالعات جالبي 
درباره ي اهمیت ورزش، علوم ورزشي، تاریخچه ي بازي هاي المپیك و ورزشکاران مشهور ایران کسب 
مي کنند. در کتاب بعد از درج کلیاتي درباره ي ورزش، انواع ورزش هاي گروهي، انفرادي، تفریحي و 
محلي معرفي مي شوند. مطالب کتاب موجز بیان شده اند و تصویرهاي جذاب آن ها را همراهي مي کنند. 

در پایان کتاب نمایه گنجانده شده است.

142 . لوبوم، ژوئل. دايرئالمعارف وسيله ها چگونه كار ميکنند؟ . مهدي ضرغامیان. تهران: 
محراب قلم، 156 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم

كلمات كليدي: دایرئالمعارف، ابزار و وسایل الکتریکي، وسایل زندگي
چکيده: مخاطبان در این دایرئالمعارف با طرز کار 250 دستگاه و ماشین، شامل رایانه، تلفن همراه، 
دزدگیر، اجاق مایکرو، جرثقیل، پله برقي، تله کابین، گوش پزشکي، ربوت جراحي،  کارت عابربانك، 
زودپز، هواپیما، شاتل فضایي و... آشنا مي شوند. در صفحه هاي سبز کتاب، به شرح و بسط اصول و 
قواعد علمي و تکنیکي هر موضوع آمده است. ابزار و وسایل برقي که در کتاب حاضر به آن ها پرداخته 
شده است، وسایلي هستند که در خانه، در شهر، در اوقات فراغت و براي حمل و نقل قابل استفاده اند و 

چهار بخش کتاب را به خود اختصاص مي دهند.
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143 . مکینلي، پني. دايناسور عينکي: )در باره عينك زدن(. فراز پندار. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 24 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم و سوم 

كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، دایناسور ها، داستان آموزشي، نارسایي هاي بینایي
چکيده: کودکان با خواندن داستان کتاب حاضر، با دایناسور کوچولویي به نام تق تق زوروس آشنا 
مي شوند که به دلیل نزدیك بیني نمي تواند اشیایي را که در اطراف او هستند، درست ببیند. به همین دلیل 
دچار درد سر مي شود. مثاًل یك بار دم خواهرش را به جاي غذا مي جود و پدرش را عصباني مي کند. یك 
بار هم کله اش به درختي مي خورد و فکر مي کند که درخت پدرش است. عاقبت عینك به چشم هایش 

مي زند و مي تواند همه چیز را زیبا و قشنگ ببیند.

144 . موریس ، نیل . کتاب هاي سبز: در مصرف انرژي صرفه جويي كنيم . نگار عجایبي. 
تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 24 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم

كلمات كليدي: مصرف انرژي، صرفه جویي، آموزش مهارت هاي زندگي، منابع انرژي
چکيده: امروزه ما بیشتر از پیش ذغال سنگ، نفت و گاز مصرف مي کنیم، اما روزي مي رسد که همه ي 
آن ها تمام مي شوند. کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر با منبع اصلي انرژي در جهان که همان خورشید 
است، آشنا مي شوند و درمي یابند که انرژي براي زندگي بسیار پرارزش است. انرژي کاربردهاي فراواني 
دارد و سوخت هاي فسیلي در حال تمام شدن هستند. براي جلوگیري از هدر رفتن انرژي راه هاي 
بسیاري وجود دارند که مخاطبان با مطالعه ي این کتاب آن ها را مي آموزند در پایان کتاب فرهنگ 

توصیفي، نمایه و سخني با والدین و آموزگاران درباره ي انرژي و صرفه جویي درج شده است.
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145 . فاتحي، حسین . قصه هاي تصویري از هزارویك شب: دراج و الك پشت ها. تهران: قدیاني، 
12 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: سوم تا ششم
كلمات كليدي: دراج، بازنویسي قصه، داستان هاي هزار و یك شب، زبان آموزي

چکيده: نهمین جلد از مجموعه ي حاضر حاوي قصه  اي بازنویسي شده از قصه هاي هزار و یك شب 
است. قصه درباره ي پرنده اي به نام »دراج« است که با الک پشت ها دوست مي شود و با آن ها در یك 
النه زندگي مي کند. دراج به حرف الک پشت ها گوش مي کند و بال و پرش را مي کند تا بتواند به راحتي 
روي زمین به دنبال غذا برود. همین کار دراج را در معرض خطر قرار مي دهد و عاقبت صید شاهین 

مي شود.

146 . فتح آبادي، جواد. درس- آزمون فارسي ششم دبستان. مشهد: امید مهر، 160 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
 مخاطب: معلم/  والدین /  دانش آموز

پايه ي تحصيلي: ششم
كلمات كليدي: فارسي، تمرین، آزمون راهنماي آموزشي

چکيده: کتاب حاضر براي درس فارسي ششم در سه بخش فراهم آمده است: بخش اول کتاب 
داراي 17 درس به همراه آزمون هاي پایان هر درس است. نگارنده در هر درس، مفاهیم و نکته هاي 
اساسي متن درس را توضیح مي دهد، واژه ها و ترکیب هاي مهم درس را معني مي کند، به  نکته هاي 
زباني و دستوري هر درس اشاره مي کند و در ادامه توضیحاتي درباره ي اسامي شخصیت ها، نویسندگان 
و شاعران و آثار ادبي و علمي تحت عنوان »نام نامه« ارائه مي دهد. آزمون پایان هر درس هم با هدف 
ارزشیابي از مفاهیم و محتواي هر درس و فعالیت هاي مرتبط با آن در کتاب فارسي و کتاب مهارت هاي 
نوشتاري پیش بیني شده و شامل سؤاالت چهارجوابي است. بخش دوم شامل 11 آزمون جامع چند 
گزینه اي است که بر اساس موضوعات و نکته هاي زباني و دستوري تنظیم شده اند. بعد از آن پنج 
آزمون منتخب مدارس نمونه درج شده اند. بخش سوم کتاب )پیوست(شامل پاسخ کلیدي آزمون هاي 

هر درس و آزمون جامع است.
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147 . صفار پور، عبدالرحمان. درك بصري چگونگي رسم نقش نماد هاي ارقام: تشخيص 
و به يادآوردن نقش نماد در قبل ديده شده )بازي نقاشي با نقش نماد ها(ویژه ي کودکان 

مبتدي داخل و فارسي زبان خارج از کشور.... تهران: مدرسه، 40 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: ریاضي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش نقش نمادها، نقاشي، درک بصري

چکيده: نگارنده در کتاب حاضر کوشیده است به کمك تصویر و نقاشي، عددها، عالئم ریاضي، جمع، 
تفریق، مساوي، بزرگ تر و کوچك تر و برخي شکل هاي هندسي را آموزش دهد. دستور کار هر صفحه 
باالي آن صفحه درج شده است. کتاب در سه بخش با عنوان هاي درک بصري، چگونگي رسم نقش 

نمادهاي ارقام، و ریاضي و شکل هاي هندسي تدوین شده است.

148 . صفار پور، عبدالرحمان . به من بیاموزید: درك بصري چگونگي رسم نقش نمادهاي 
نوشتاري، تشخیص دیدن نقش نمادها )بازي نقاشي با نقش نمادها(. تهران: مدرسه، 75 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش الفباي فارسي، راهنماي آموزشي، آموزش دیداري، زبان آموزي
چکيده: در این مجموعه تالش شده است با استفاده از راهکارهاي ساده و دوست داشتني به طور 
اثربخش به تقویت هوش نوآموزان مبتدي پرداخته شود و از راه بازي- نقاشي، پیش نیازهاي الزم 
به منظور آمادگي کودکان براي یادگیري نقش نمادهاي نوشتني گوناگون به گونه اي عملي فراهم آید. 
تقویت حافظه ي دیداري کودک مبتدي در شناخت تشکیل نوشتاري نقش نمادهاي نوشتني گوناگون، 
تقویت حافظه ي حرکتي نوآموزان، تقویت توانایي به یادسپاري شکل نوشتاري نقش نمادها، کسب 

مهارت درست شناسي و تقویت عضالت انگشتان از جمله هدف هاي آموزشي کتاب حاضر است.
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149 . فتاحي، حسین . قصه هاي تصویري از هزارویك شب: دره ي الماس ها. تهران: قدیاني، 
12 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم
كلمات كليدي: بازنویسي قصه، داستان هاي هزار و یك شب، زبان آموزي، ادبیات فارسي

چکيده: ششمین جلد از مجموعه ي حاضر شامل قصه اي است بازنویسي شده از قصه هاي هزار و یك 
شب است. این قصه درباره ي سندباد بازرگان است. او با کشتي به سفر دریایي و به جزیره اي مي رسد 
و در آن فرود مي آید. در جزیره به خوردن و نوشیدن مي پردازد و چند ساعتي نیز مي خوابد. بعد که بیدار 
مي شود دیگر از کشتي و مسافرانش خبري نیست. او در آن جزیره تخم بزرگي را مي بیند. صاحب تخم 

پرنده اي غول پیکر است که سندباد به وسیله ي او سرانجام به دوستانش مي پیوندد.

150 . شریزي، ترزد. دريا: دانشنامه كودك و نوجوان الروس . منا فخیم. تهران: فرهنگ 
معاصر، 80 ص، 1390

قطع: خشتي
موضوع درسي: علوم تجربي

 مخاطب: معلم / دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، اقیانوس ها، دریاها، حیوانات دریایي، کودکان، دانش نامه ي 
الروس

چکيده:  ما بر روي زمین هرگز بسیار دور از دریا نیستیم. از فضا، سیاره ي ما کاماًل آبي رنگ به نظر 
مي رسد؛ آبي رنگ مانند دریاها و اقیانوس هایي که سه چهارم زمین را پوشانده اند؛ از دریاهاي منجمد 
قطب ها گرفته تا دریاهاي گرمسیري. این کتاب که به نوعي دایرئالمعارف دریاست، به بررسي پنج 
اقیانوس جهان، جذر و مدها و اعماق دریا مي پردازد. همچنین زندگي حیوانات دریایي را که به طور 
گروهي در دریاهاي گرم، در اقیانوس منجمد شمالي و میان یخ هاي قطب شمال، و نیز در اعماق 
آب ها زندگي مي کنند، شرح مي دهد. در قسمتي دیگر از کتاب به خانواده ي شیرهاي دریایي، دزدان 
دریایي، پرندگان دریایي، ورزش هاي آبي و افسانه ها پرداخته شده است. کتاب با واژه نامه و نمایه به 

پایان مي رسد.
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151 . کرو، مگان مگینلي . کتاب هاي سبز: دزد دريايي كوچولو و بازيافت . صبا رفیع. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 24 ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا ششم

كلمات كليدي: داستان آموزشي، بازیافت زباله، ساختن کاردستي، حفظ محیط زیست
چکيده: کودکان در این کتاب داستاني را درباره ي یك دزد دریایي مي خوانند. دزد دریایي یك مرغ 
دریایي را مي بیند که وسط زباله ها گیر افتاده است و به فکر مي افتد که زباله ها را از توي دریا جمع کند. 
دزد دریایي و دوستانش دنبال راه هایي مي گردند که به حفظ محیط زیست کمك کنند. در این کتاب 
مخاطبان با بعضي از روش هاي بازیافت زباله ها آشنا مي شوند و یاد مي گیرند که با وسایل به دردنخور 

کاردستي بسازند.

152 . لوبلوآ- ژولین، رنه. دلفين پادشاه موج ها. تهران: نغمه نو اندیش، 28 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم
كلمات كليدي: دلفین ها، عادات و رفتار، حیوانات دریایي، زندگي حیوانات

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

دشمنان دلفین ها، چگونگي جفت یابي آن ها، انواع دلفین ها و... به دست مي آورند.
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153 . اسپیدکار، محبوبه . گام به گام تا اندیشه: دنيايي كه نمي شناسم. تهران: کانون پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان، 88 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: تفکر و پژوهش

 مخاطب: معلم
پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم

كلمات كليدي: آموزش فلسفه، راهنماي آموزشي، پرورش تفکر خالق، فلسفه براي کودکان
چکيده: کتاب حاضر به منظور پرورش تفکر خالق، انتقادي، منطقي و شهودي در کودکان 10 تا 12 
ساله نوشته شده است و در آن براي 22 جلسه طرح هایي ارائه شده اند که مربیان مي توانند با به کار 
گرفتن آن ها، کودکان را در جهت تحقق اهداف آموزشي تربیت کنند. براي هر جلسه،   موضوع مورد 
بحث، مفاهیم، مهارت ها، اهداف، شیوه ي اجرا، وسایل موردنیاز، فعالیت ها، مسائلي براي بحث پیرامون 
موضوع، توصیه هاي تکمیلي و مدت زمان پیشنهادي مشخص شده است. انسان و جهان، نقش و 
جایگه حواس باطني در ادراک جهان، بعضي مفاهیم مؤثر در قضاوت و شناخت حقیقت، پرورش حواس 
براي درک بهتر واقعیت، استفاده ار تعقل براي کشف روابط علت و معلولي و ... برخي موضوعات درج 

شده در کتاب هستند.

154 . اجاقي، محمد . زندگي مصور امام خمیني: دور از وطن. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمیني )س(،موسسه چاپ و نشرعروج، 45 ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: دیني

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

كلمات كليدي: امام خمیني، تبعید، زندگي نامه
چکيده: در ششمین شماره از مجموعه ي حاضر، سرگذشت امام خمیني)ره(در سال هاي پس از 1343 
و تبعید ایشان به ترکیه و آن گاه عراق، به همراه فعالیت هاي امام دراین سفر در قالب تصویر و جمالت 

مختصر و مفید درج شده است.
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155 . تاج آبادي، جعفر. ديکته شب اول. مشهد: امید مهر، 96 ص، 1391
قطع: وزیري

موضوع درسي: زبان آموزي
 مخاطب: معلم / دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش فارسي، امال، راهنماي آموزشي، پایه ي اول

چکيده: کتاب حاضر براي درس امالي دانش آموزان سال اول فراهم آمده و در آن طي 22 درس، 
مبناي کتاب هاي جدید  بر  نگارنده، کتاب  به زعم  است.  آماده شده  دانش آموزان  براي  دیکته هایي 
آموزش وپرورش )بخوانیم و بنویسیم( تألیف شده است و به جاي کلمات خارج از کتاب، کلمات خارج از 
درس ارائه شده اند. در هر درس، شش دیکته براي شب اول، شب دوم و شب سوم طراحي شده است.

156 . بهرامیان، اکرم. ديکته شب اول. تهران: گل واژه، 84 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش امال، زبان آموزي، انواع امال

چکيده: کتاب حاضر براي درس امالي دانش آموزان سال اول نوشته شده است. در هر درس این 
کتاب کار، زیر عنوان »کلبه ي آموزشي«، به اختصار درباره ي آن دسته از کلمات کتاب درسي که داراي 
ارزش امالیي هستند، مطالبي نوشته شده است و در ادامه نشانه هاي الفبایي مربوط به هر درس، 
ترکیب ها و متن هاي امالیي ارائه شده اند. آن گاه از دانش آموز خواسته شده است، انواع امال را اجرا کند. 
انواع امال عبارت اند از: امالي سنتي؛ امال به بزرگ تر؛ امالي منظومه اي؛ امالي ذهني؛ امال به خود؛ 
امال با کلمه هاي هم پایان، هم آغاز، هم آهنگ و زنجیره اي؛ امالي رایانه اي. در نهایت نیز خواسته شده 
است تا دانش آموز با کلمات بدون نقطه یا چند نقطه اي امال بنویسد تا نقطه را در نوشته ها فراموش نکند.
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157 . یوسفان نجف آبادي، فردوس. ديکته شب دوم. تهران: گل واژه، 96 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: زبان آموزي
 مخاطب: معلم/  والدین /  دانش آموز

پايه ي تحصيلي: دوم
كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، امال، راهنماي آموزشي، دیکته ي شب

چکيده: کتاب کار »دیکته ي شب دوم«، براي درس دیکته ي دانش آموزان دوم در 17 درس فراهم 
آمده و شامل پنج خودآزمایي است. تمرین  هاي کتاب به دانش آموز کمك مي کنند، حافظه ي دیداري، 
حافظه ي شنیداري، کم دقتي، مشکالت آموزشي و مشکالت دیگر در زمینه ي دیکته را در خود برطرف 

کند.

158 . موریس، نیل . کودکان سبز: ذخيره ي انرژي . فرحناز حسیني طباطبایي. مشهد: به نشر، 
24 ص، 1390

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم

كلمات كليدي: انرژي، ذخیره، مصرف، آینده نگري، آموزش علوم تجربي
چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر به صورت ساده و آسان و مشاهده ي تصویرهاي رنگي، 
اطالعات مختصر و مفیدي درباره ي انرژي، منبع انرژي، ذخیره ي انرژي، مصرف سوخت، انرژي 
برق، اهمیت خاموش کردن وسایل الکتریکي، انرژي خورشید، باد و آب، نیروي ماهیچه ها، عایق بندي 
به دست مي آورند. در پایان کتاب، واژه نامه، راهنماي موضوعي و یادداشتي براي والدین و معلمان درج 

شده است.
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159 . ریف، ساندرا.اف. راه كارهاي عملي براي والدين و معلمان دانش آموزان نارساخوان . 
ساالر فرامرزي/  نسیبه کوسنج سیچاني/  زهرا خرم نژاد. اصفهان: نوشته، 308 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: علوم تربیتي

 مخاطب: معلم/  والدین /  دانشجویان مراکز تربیت معلم
كلمات كليدي: اختالل نارساخواني، اختالالت یادگیري، تطابق حرف و صدا، علوم تربیتي

چکيده: »نارساخواني« اختاللي شناختي است که باعث مشکالتي در استفاده و پردازش رمزهاي 
زباني )سخن(و نشان ها )حروف(، یعني تطابق حرف و صدا مي شود. کتاب حاضر براي مطالعه ي والدین 
و معلمان دانش آموزان نارساخوان تدوین شده و طي پنج فصل راهکارهایي عملي براي برطرف کردن 
مشکل یادشده شرح مي دهد. در فصل اول اطالعاتي درباره ي نارساخواني و در فصل دوم مهارت هایي 
براي کمك به خواندن و نوشتن مطرح شده اند. گفت گو با کودکان درباره ي اختالل خواندن و دیگر 
تفاوت هاي یادگیري، چگونگي حمایت از کودکان دچار اختالل خواندن، ایجاد و پرورش اعتمادبه نفس 
در کودکان، و... از مباحث فصل سوم هستند. چگونگي کمك معلمان به دانش آموزان نارساخوان، و 
راهبردهایي براي آموزش خواندن با توجه به محتوا، در فصل چهارم ذکر شده اند. در فصل پنجم 
که عنوان آن، »فهرست هاي مهم براي والدین و آموزگاران« است، به دانش آموزان دبیرستاني و 

دانشجویان کالج که دچار نارساخواني هستند و نحوه ي درمان آن ها اشاره شده است. 

160 . حسني،  محمد. راهنماي اجراي ارزشيابي كيفي توصيفي در دبستان. تهران: عابد، 
280 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: علوم تربیتي

 مخاطب: معلم
كلمات كليدي: ارزشیابي تحصیلي، اصالحات آموزشي، آموزش وپرورش ایران

چکيده: تغییر رویکرد ارزشیابي تحصیلي دوره ي دبستاني در نظام آموزشي ایران از کّمي به کیفي 
توصیفي، یکي از اصالحات چندجانبه، عمیق و پیچیده در تعلیم و تربیت ایران است. تحقق اهداف 
این جریاین اصالحي پویا در صحنه ي عمل، یعني کالس و مدرسه، بدون درگیري عمیق معلمان و 
مدیران در سطوح نظري و عملي آن ممکن نیست. کتاب حاضر براي مطالعه ي معلمان تدوین شده و 
شامل سه بخش است: در بخش نخست، کلیاتي درباره ي ارزشیابي تحصیلي بیان مي شود. در بخش 
بعد، تصویري اجمالي اما مهم و اساسي از الگوي ارزشیابي کیفي- توصیفي ارائه مي شود. در این 
بخش »چرایي« و »چیستي« ارزشیابي کیفي توصیفي مورد بحث قرار مي گیرد. در بخش سوم که 
محوري ترین بخش این کتاب نیز هست، چگونگي اجراي ارزشیابي کیفي توصیفي مصور بحث قرار 
گرفته است. در این بخش، ضمن برشمردن پیش نیازهاي اجرایي ارزشیابي کیفي توصیفي، گام هاي 

پنج گانه ي آن به تفصیل تشریح مي شود.
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161 . ربیعي، علي رضا/  گنجو حقیقي، سحر/  حقاني، سمانه/  کفایتي، سعید. راهنماي رياضي 
پايه ي ششم. تهران: آبرنگ، 120 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین، پایه ي ششم
چکيده:  کتاب کار حاضر براي درس ریاضي ششم در هشت فصل با این عنوان ها نوشته شده است: 
کسر متعارفي؛ عددهاي اعشاري؛ اندازه گیري طول و زاویه؛ عددهاي تقریبي؛ نسبت و تناسب؛ درصد؛ 
آمار و احتمال؛ اندازه گیري سطح و حجم؛ مختصات؛ عددهاي صحیح. در هر فصل ابتدا موضوع آن 
فصل گام به گام به همراه مثال هایي توضیح داده شده و در ادامه تمرین هایي ارائه شده است. در ارائه ي 
تمرین ها روش نگارنده این بوده است که ابتدا چند نمونه تمرین حل کرده و در ادامه تمرین هایي 
مشابه آن داده است. یا بخشي از سؤال ها را پاسخ گفته و از مخاطبان خواسته است که بقیه را خودشان 

جواب بدهند.

162 . سلحشور، ماندانا. راهنماي مشاور مدرسه. تهران: ارسباران، 158 ص، 1391
قطع: وزیري

موضوع درسي: علوم تربیتي
 مخاطب: معلم/  مشاور /  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  کارشناس

كلمات كليدي: مشاوره در آموزش وپرورش، راهنمایي آموزشي، تفاوت هاي فردي، سنجش استعداد
مسئولیت ها،  مانند هدف ها،  مشاوره،  بنیادي  مفاهیم  و  اصول  به  نخست  کتاب  این  در  چکيده: 
برنامه ها و ویژگي هاي مشاور و راهنماي تحصیلي اشاره شده است. سپس روش هاي شناخت و 
ارزیابي دانش آموزان، سنجش استعدادها و تفاوت هاي فردي آن ها، و مسائل و مشکالت تحصیلي 
و آموزشي شان مورد بررسي قرار گرفته است. در پایان نیز، به چگونگي انجام جلسه هاي مشاوره و 
راهنمایي، با در نظر گرفتن اصول و مباني اولیه ي روان شناسي و مشاوره، از دیدگاه هاي گوناگون، 

پرداخته شده است.
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163 . بغالني، مازیار. رستم و سهراب. تهران: برف، 12 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم
كلمات كليدي: بازنویسي، داستان، رستم و سهراب، زبان آموزي، شاهنامه

چکيده: پنجمین جلد از مجموعه ي حاضر به داستان بازنویسي شده ي »رستم و سهراب« از شاهنامه 
اختصاص دارد. کودکان با خواندن این کتاب با رستم، پهلوان ایراني آشنا مي شوند که بعد از رفتن به 
»سمنگان« با تهمینه، دختر پادشاه سمنگان ازدواج مي کند و فرزندي به نام سهراب از او به دنیا مي آید. 
در جنگ بین ایران و توران، پدر و پسر مقابل هم قرار مي گیرند و سهراب به دست پدر کشته مي شود.

پیشگامان  تهران:  امروزي.  روان شناسي كودك  و نوجوان  اکبر.  . شعاري نژاد، علي   164
پژوهش مدار، 80 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

 مخاطب: معلم/  مشاور /  والدین /  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  کارشناس
كلمات كليدي: روان شناسي کودک و نوجوان، روان شناسي رشد، تغییر رفتار، نظریه هاي تربیتي

چکيده: کتاب »روان شناسي کودک و نوجوان امروزي« که تقریباً همه ي مسائل رشد وتکامل آدمي 
را مطرح مي کند، دو ویژگي مهم دارد: 1. بیشتر به بحث رفتارهاي دوران هاي کودکي و نوجواني 
مي پردازد. 2. به جنبه ها یا شرایط تغییر رفتار توجه دارد. و چون کمك کردن به تغییر رفتار در دوران هاي 
کودکي و نوجواني بیشتر به عهده ي معلمان کشور است، از این رو مخاطبان عمده ي آن معلمان کشور 
هستند. مؤلف کتاب بر این باور است که معلم در واقع رفتار مردم را تغییر مي دهد؛ از این رو، شناخت 
علمي کودک و نوجوان نخستین مسئولیت او به شمار مي رود. کتاب به مباحثي چون روانشناسي 
چیست و چه مي کند، کاربرد نظریه هاي پیاژه، اریکسن، راجرز، و...، نگرشي تاریخي به روان شناسي 
کودک، ویژگي هاي دوران کودکي و نوجواني، حقایقي درباره ي رشد، روش هاي مطالعه و پژوهش در 
روان شناسي کودک و نوجوان و... پرداخته است. کتاب معلمان و والدین را تا حد امکان راهنمایي مي کند 

که با کودکان و نوجوانان چگونه تعامل داشته باشند.
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165 . هریس، مارگارت. روان شناسي كودكان دبستاني . غالمرضا تبریزي/  مرضیه وطن خواه/  
سیدرضا موسوي عماد. مشهد: صیانت، 192 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

 مخاطب: معلم/  والدین
كلمات كليدي: روان شناسي، رشد کودکان پیش دبستاني،  شاگردان دبستاني، رشد شناختي

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

کودکي از جمله مطالب کتاب هستند.

166 . کالنتري، مونا. روش تحقيق و شيوه نگارش پايان نامه در علوم انساني. تهران: آرمان 
رشد، 150 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: علوم تربیتي

 مخاطب: معلم/  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  کارشناس
كلمات كليدي: تحقیق، روش شناسي، پایان نامه

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

رشته هاي گوناگون علوم انساني را با شیوه ي نگارش پایان نامه آشنا سازد.
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167 . حسیني، ابراهیم. رويکرد حل مسئله در آموزش رياضي: راهنماي معلمان ابتدایي، 
دانشجویان مراکز تربیت معلم و والدین. تهران: تیك، 128 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: ریاضي

 مخاطب: معلم/  والدین /  دانشجویان مراکز تربیت معلم
كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، حل مسئله، آموزش ریاضي، روش شناسي

چکيده: کتاب حاضر به منظور آشنایي آموزگاران دوره ي ابتدایي، دبیران ریاضي، دانشجویان مراکز 
تربیت معلم و والدین با استانداردهاي جهاني آموزش ریاضي، مهارت هاي حل مسئله، استفاده از ابزار 
و وسایل محاسبات در پنج فصل با این عنوان ها نوشته شده است: مسئله سازي و مسئله نویسي؛ 
NCTM و استانداردهاي آن؛ حل مسئله و رویکرد آن؛ راهبردهاي حل مسئله؛ استفاده از ابزار در 

محاسبات.

168 . فاتحي، جواد /  خلیل نیا، زهرا/  بابایي، معصومه. رهگشاي انديشه 6: درس آزمون فارسي 
ششم ویژه.... تهران: هبوط الله، 189 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: آموزش ادبیات فارسي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین
چکيده: کتاب »راهگشاي اندیشه ها« براي درس فارسي ششم در دو بخش تهیه شده است: در بخش 
اول، توضیحات مختصر و مفیدي به همراه مثال هایي درباره ي جمله، اقسام فصل، اسم، صفت، ضمیر، 
قید، حرف و انواع آن ها، شبه جمله، نقش کلمات، قالب هاي شعري و آرایه هاي ادبي آمده که بعد از هر 
مبحث، آزمون چهارجوابي نیز گنجانده شده است. در بخش دوم، درس هاي فارسي ششم توضیح داده 
شده اند. بدین صورت که معني کلمات دشوار ابیات، قواعد دستوري و کلیات ادبي هر درس توضیح داده 

شده است. بعد از هر چند درس هم یك آزمون چهارجوابي درج شده است.
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169 . بالغ، عشرت. رياضي 1 )اول دبستان(. تهران: کالغ سپید، 196 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: ریاضي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش ریاضي، تمرین، پرسش و پاسخ، پایه ي اول

چکيده: کتاب حاضر براي درس ریاضي دانش آموزان سال اول نوشته شده و داراي تمرین هاي 
متنوعي در قالب وصل کردني، رنگ کردني، شمردني و کامل کردني و... به همراه تصویرهاي رنگي 
است. کتاب هفت آزمون خودسنجي و شش آزمون عملکردي دارد. در این آزمون ها اطالعات دانش آموز 

با جدول مقیاس درجه بندي، مطابق با ارزشیابي توصیفي پایه ي اول ارزیابي مي شود.

170 . علیزاده، فاطمه صغري . آموزشي خوشه: رياضي اول دبستان. تهران: گویش نو، 125 
ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، پرسش و پاسخ، تمرین، پایه ي اول دبستان
چکيده: کتاب حاضر براي درس ریاضي پایه ي اول نوشته شده و داراي تمرین هاي متنوعي در 
قالب هاي رنگ کردني، کشیدني، وصل کردني، ادامه دادني، کامل کردني و.... است. به زعم نگارنده 
تمرین هاي کتاب موجب پرورش قوه ي تفکر، تقویت نیروي خالقیت، آموزش درست اندیشیدن و ایجاد 

توانایي حل مسئله در دانش آموزان مي شود.
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171 . فرهادي، گلزار. رياضي اول دبستان: قابل استفاده دانش آموزان مدارس ايراني 
خارج از كشور-. تهران: آبرنگ، 124 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، راهنماي آموزش، تلفیق مهارت ها
چکيده: کتاب »ریاضي اول دبستان« حاوي تمرین هایي در قالب هاي رنگ کردني، وصل کردني، 
کامل کردني، کشیدني، ادامه دادن براساس الگویي که داده شده، چسباندني، کشیدن شکل با شابلون، 
و... است. به زعم نگارنده در تدوین تمرین هاي این کتاب به تلفیق مهارت هاي گوناگون با رویکردهاي 
هوش و خالقیت و در نظر گرفتن کاربرد درس ریاضي در زندگي روزمره توجه شده است. گفتني 

صفحات کتاب تمام رنگي هستند.

172 . ربیعي، علي رضا/  مقصودي، راحله. رياضي پايه ي دوم. تهران: آبرنگ، 164 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: ریاضي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: دوم
كلمات كليدي: آموزش ریاضي، آزمون و تمرین، پایه ي دوم

چکيده: این کتاب تمرین براي درس ریاضي دانش آموزان دوم در هشت فصل تدوین یافته است 
و به این مباحث مي پردازد: عدد و شمارش؛ جمع و تفریق اعداد دو رقمي؛ اشکال هندسي؛ عددهاي 
سه رقمي؛ اندازه گیري؛ جمع و تفریق اعداد سه رقمي؛ کسر و احتمال؛ آمار و نمودار. به عالوه کتاب شامل 
تمرین هاي متنوع و کاربردي براساس کتاب درس جدید است. قالب تمرین ها به صورت رسم کردني، 
رنگ کردني، وصل کردني، نوشتن در داخل جدول، کامل کردني، عالمت زدني و ... است. نویسنده 
در هر فصل توضیحاتي درباره ي روش حل مسئله ارائه داده و در پایان فصل تمرینات تکمیلي و 

خودآزمایي آمده است.
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173 . ربیعي، علي رضا/  گنجو حقیقي، سحر/  حقاني، سمانه/  کفایتي، سعید. رياضي پايه ي 
ششم: كتاب كار. تهران: آبرنگ، 91 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، پرسش و پاسخ، راهنماي آموزش، آزمون و تمرین
چکيده: کتاب کار حاضر براي درس ریاضي ششم در هشت فصل نوشته شده است. در آغاز هر فصل 
تحت عنوان »آیا مي دانید؟« قدمت تاریخي و چگونگي پیدایش مباحث آن فصل توضیحي داده شده 
است. در هر فصل، ابتدا مباحث آن با ارائه ي مثال هایي شرح داده شده اند و سپس تعدادي مسئله و 

تمرین ارائه و حل شده است. پایان بخش فصل، سؤال هاي چهار جوابي است.

174 . ترزقي، سیدجواد. رياضي پنجم . مشهد: امید مهر، 200 ص، 1391
قطع: وزیري

موضوع درسي: ریاضي
 مخاطب: معلم/  والدین /  دانش آموز

پايه ي تحصيلي: پنجم
كلمات كليدي: آموزش ریاضي، آزمون و تمرین، آزمون ویژه ي ماه

چکيده: در آغاز این کتاب کار و قبل از ورود به مباحث ریاضي پایه ي پنجم ، دو نمونه آزمون ورودي 
به پنجم  به همراه جدول ارزشیابي درج شده است. در ادامه، ضمن یادآوري برخي مباحث ریاضي 
سال چهارم، مباحث درسي پایه ي پنجم تبیین شده است. هر درس حاوي تمرین هاي تشریحي است 
و در پایان هر مبحث، سؤاالت چهارگزینه اي آمده است. در کتاب همچنین آزمون هاي ویژه ي ماه هاي 
مهر، آبان، آذر، بهمن، فروردین و خرداد، و نیز نمونه سؤاالت آزمون هاي ورودي به مدارس نمونه و 

تیزهوشان و هوش آزمایي گنجانده شده است.
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175 . چایچي ضرابي، سیدرضا. رياضي چهارم. کرج: گردوي دانش، 116 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: ریاضي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم
كلمات كليدي: آموزش ریاضي، آزمون و تمرین، سؤال و جواب، پایه ي چهارم

چکيده: کتاب کار حاضر براي درس ریاضي دانش آموزان سال چهارم نوشته شده است و شامل 
مطالب متنوع ریاضي بر مبناي اصول علمي آموزش و پرورش و روان شناسي کودک بر پایه ي اصل 
تکرار و تمرین و در قالب انواع سؤاالت و مسائل گوناگون روزمره است. سؤاالت »بازي و ریاضي« و 
هوش نیز به نحوي طرح شده اند که دانش آموز بتواند در حل و انجام آن ها از اعضاي خانواده کمك 
بگیرد. در کتاب بعد از هر چند درس یك آزمون گنجانده شده است و در مجموع کتاب شش آزمون 

دارد. همچنین داراي دو آزمون چهار گزینه اي، سؤاالت نوبت دوم و آزمون ماشین حساب است.

176 . داودي، خسرو. رياضي چهارم دبستان. تهران: مبتکران، 192 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: ریاضي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم
كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، آزمون و تمرین، راهنماي آموزشي، پایه ي چهارم دبستان

چکيده: محتواي آموزشي این کتاب به موازات مطالب کتاب درسي دانش آموزان سال چهارم تنظیم 
شده است. لذا دانش آموزان مي توانند از ابتداي سال تحصیلي، همراه با پیشرفت درس در مدرسه، 
تمرینات و فعالیت هاي این کتاب را انجام دهند. تمرینات این کتاب در قالب هاي تشریحي، کامل 

کردني، وصل کردني، جاخالي، تشریحي و حل جدول ارائه شده اند.
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177 . پندي، زهره. رياضي سال ششم دبستان. تهران: فاطمي، 178 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: ریاضي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: ششم
كلمات كليدي: آموزش ریاضي، آزمون و تمرین، فعالیت هاي تکمیلي، ششم دبستان

چکيده: کتاب کار حاضر براي درس ریاضي دانش آموزان ششم در هشت فصل نوشته شده است. هر 
فصل داراي دو درس، یك بخش حل مسئله، دو درس دیگر و دو مجموعه پرسش چندگزینه اي است. 
تمرین ها براي درک مفاهیم همان درس ها و مسئله ها به منظور به کارگیري راهبردهاي حل مسئله و 
تثبیت مفاهیم درس ها طراحي شده اند. به زعم نگارنده، طرح و حل مسئله ها در گروه هاي دانش آموزي 
و بررسي راه حل هاي متفاوت دانش آموزان در کالس، مي تواند مهارت هاي فرضیه سازي، استدالل، 
به کارگیري زبان ریاضي و حل مسئله دانش آموزان را تقویت کند. در پایان هر فصل 20 پرسش چهار 

گزینه اي و در ادامه 12 پرسش چندگزینه اي ترکیبي درج شده است.

178 . رئیسي امجد، علیرضا/  شمس، اعظم. رياضي سبز اول دبستان. تهران: راه اندیشه، 212 
ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین، پایه ي اول دبستان
چکيده: کتاب حاضر در راستاي درس هاي کتاب ریاضي اول دبستان فراهم آمده و دربردارنده ي 
تمرین هایي به صورت بخوان و بیاموز، بساز و بیاموز، بازي کن و بیاموز، فعالیت کن و بیاموز، بیشتر 
بیاموز، فکر کن و پاسخ بده، کاربرد ریاضي در زندگي روزمره، بگرد و پیدا کن و ارزشیابي مستمر ماهانه 
با رویکرد »کیفي - توصیفي« است. کتاب در 25 فصل تنظیم شده است. صفحات کتاب رنگي هستند 
و مطالب ریاضي از زبان شخصیت هاي کارتوني بیان مي شوند. این موضوع به جذابیت کتاب مي افزاید.
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179 . صمدي، احمد. رياضي ششم دبستان كار طاليي. تهران: کانون گسترش علوم، 270 
ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، آزمون و تمرین، پایه ي ششم، دست ورزي، پایه ي ششم
چکيده: کتاب حاضر در راستاي مطالب کتاب درسي ریاضي ششم در هشت فصل نوشته شده است. 
در هر فصل بعد از درج مبحث مورد نظر، اهداف آن درس مشخص شده است. سپس مفاهیم به کمك 
مثال هایي تشریح شده اند. در ادامه نیز تمرین هاي درس آمده اند. در هر فصل، عالوه بر مباحث مذکور، 
سؤاالت تکمیلي، سرگرمي، فرهنگ خواندن ریاضي و آزمون مستمر مربوط به مباحث آن فصل درج 
شده است. بیشتر مفاهیم درسي این کتاب با مهارت هاي دست ورزگونه همراه هستند و سعي شده است 
که تمرین ها با تجربیات و محسوسات عیني دانش آموز بیشتر در ارتباط باشد. خواندن ریاضي به صورت 
تاریخچه ي زندگي دانشمندان ریاضي، دانش آموزان را با سرگذشت برخي از ریاضي دانان آشنا مي سازد 
و از این حیث فرهنگ خواندن را تقویت مي کند. پازل ها هم در واقع تمرین هایي هستند براي کسب 

مهارت مجهول یابي، تمرکز بیشتر بر حل مسائل ریاضي و یافتن راه هاي حل مسئله.

180 . عزیز زاده، هادي. رياضيات ششم دبستان )رشد(. تهران: مبتکران، 152 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: ریاضي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: ششم
كلمات كليدي: آموزش ریاضي، جدول سودوکو، پایه ي ششم، آموزش از طریق سرگرمي

چکيده: نویسنده در این کتاب سعي دارد از طریق بازي، تمام مباحث ریاضي ششم دبستان را آموزش 
دهد. ارائه مطلب در کتاب با زبان سرگرمي و جدول سودوکوست. به این ترتیب که ابتدا جدول سودوکو 
آمده و از مخاطبان خواسته شده است، باتوجه به توضیحات آن را کامل کنند. در ادامه، در بخشي به نام 
»گام دوم« مبحث مربوطه به صورت عیني و ملموس آموزش داده شده است. براي هر سودوکو یك 
بخش دیگر هم موسوم به گام سوم وجود دارد که نکات ویژه ي آن سودوکو و راه حل هاي میانبر را ارائه 

مي دهد. براي هر سودوکو هم یك جدول خودارزیابي درنظرگرفته شده است.
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181 . بغالني، مازیار . قصه هاي شاهنامه: زال و سيمرغ. تهران: برف، 12 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانشجویان مراکز تربیت معلم /  دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم
كلمات كليدي: بازنویسي، داستان، زال و سیمرغ، زبان آموزي، شاهنامه

چکيده: دومین جلد از مجموعه ي حاضر، داستان بازنویسي شده ي »زال و سیمرغ« از شاهنامه براي 
کودکان است. در این داستان کودکان با زال پسر سام نریمان آشنا مي شوند که او را بعد از تولد در کوه 
رها مي کنند و سیمرغ او را پرورش مي دهد. زال بعد از بزرگ شدن دوباره نزد پدر برمي گردد و با دختر 

شاه کابل ازدواج مي کند.

182 . نریماني، فاطمه . ردپا: زمين سياره ي پويا. تهران: برایند، 94 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: ششم
كلمات كليدي: آموزش علوم، زمین شناسي، انواع سنگ

چکيده: جلد دهم از مجموعه ي »ردپا« که کتاب هاي موضوعي علوم تجربي هستند، »زمین سیاره ي 
پویا« نام دارد. مباحث کتاب از چرخه ي سنگ شروع مي شوند و به بیان ویژگي هاي انواع سنگ هاي 
موجود در کره ي زمین مي پردازد. در ادامه با شرح نظریه ي زمین ساخت ورقه اي، تأثیر این پدیده در 
حرکت قاره و به وقوع پیوستن زلزله ها و آتش فشان ها شرح داده مي شود. در پایان تالش شده است 
پدیده ي هوازدگي به عنوان یکي از عوامل مؤثر در سرنوشت زمین و تشکیل خاک مورد بررسي قرار 
گیرد و اطالعات مختصر و مفیدي درباره ي یکي از بهترین مورخین تاریخ و سرگذشت زمین، یعني 
فسیل ها ارائه شود. این کتاب یکي از کاربردي ترین و بهترین مجموعه هاي موجود براي یادگیري علوم 

تجربي در رده ي سني 11 تا 16 ساله را تشکیل دهد.
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183 . میست  ، رزالین . منظومه شمسي: زمين و مريخ . سپیده ایزي. مشهد: به نشر، 24 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
كلمات كليدي: زمین، مریخ، منظومه ي شمسي، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر با منظومه ي شمسي، سیاره ي زمین، )درون سیاره ي زمین(
روز و شب، فصل ها و مریخ، سطح مریخ، طوفان هاي مریخي و کاوش در مریخ آشنا مي شوند. در پایان 

کتاب، فهرست واژگان، فهرست راهنما و یادداشت هایي براي والدین درج شده است.

184 . مظفریان، مریم. زنگ رياضي سال اول دبستان. تهران: ژرف اندیشان، 180 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: ریاضي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول
كلمات كليدي: ارزشیابي توصیفي، آزمون و تمرین، آموزش ریاضي، پرسش و پاسخ

چکيده: کتاب کار حاضر براي درس ریاضي دانش آموزان اول در 25 بخش فراهم آمده است. هر 
بخش با یك صفحه ي تصویري که »لوحه« نام دارد، آغاز مي شود. صفحات لوحه اهداف متفاوتي را 
دنبال مي کنند و در آموزش شش صفحه ي بعد نقش دارند. باالي هر صفحه، اهداف آن صفحه نگاشته 
شده اند که ویژه ي مربیان و اولیا است. در پایین صفحه دو قسمت وجود دارد: قسمت اول مربوط به 
توصیه هاي آموزشي ویژه ي اولیا و معلمان و قسمت دوم مربوط به لوحه است. در کنار هر تمرین چهار 
گزینه آمده است که اولیا مي توانند باتوجه به میزان یادگیري فرزندانشان یکي از آن ها را عالمت بزنند. 
بعد از حل تمرین هاي هر بخش به صفحه ي اول آن بخش مراجعه مي کنند که کارنامه ي مقیاس 
درجه بندي، مطابق با ارزشیابي توصیفي پایه ي اول دبستان در آن ارائه شده است و دانش آموز را با توجه 

به اهداف مشخص شده ارزیابي مي کنند.
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185 . تبریزي، رضا . زیبا بنویسیم: زيبا بنويسيم فارسي ششم دبستان: آموزش خط 
تحريري. تهران: قدیاني، 108 ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: هنر

 مخاطب: معلم/  والدین /  دانش آموز /  مدیر
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: آموزش خط تحریري، خوش نویسي، آموزش هنر
چکيده: ششمین جلد از مجموعه ي »زیبا بنویسیم« که براساس کتاب فارسي ششم دبستان فراهم 
آمده، شامل تمرین هایي براي آموزش خط تحریري به کودکان دبستاني است. در این کتاب تکیه بر 
متن نویسي است. یعني ابتدا متني در دو خط نوشته شده و سپس از مخاطب خواسته شده است که 
همان را در خط سوم تکرار کند. به رغم نگارنده، مبناي آموزشي این مجموعه روش »الگوبرداري« و 
کاربرد صحیح خط تحریري است. اجراي حروف و اتصاالت مطابق با اصول و قواعد نستعلیق صورت 
گرفته است. در این کتاب، رونویسي و خوش نویسي براساس متن کتاب درسي فارسي، ادغام شده اند.

186 . پورطاهریان، معصومه. زير كالهي. تهران: همشهري، 12 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: دوم
كلمات كليدي: بازي هاي بومي، زبان آموزي

چکيده: نویسنده در این کتاب کوشیده است با استفاده از بازي »زیر کالهي« و مضامیني که در 
دل عناصر نمادین آن نهفته است، قصه اي را بازآفریني کند. بازي زیرکالهي بدین صورت است که 
بچه ها دور هم حلقه مي زنند. 24 سنگ کوچك به اندازه ي یك بادام توي کالهي مي ریزند. بعد کاله 
را برمي گردانند و سنگ ها را روي هم مي ریزند. حاال باید سنگ ها را دانه دانه طوري برداشت که 
سنگ هاي دیگر تکان نخورند. اگر سنگي تکان خورد، نوبت نفر بعدي مي شود. در داستان کتاب حاضر، 
کودکان با پسرکي آشنا مي شوند که مادرش او را در خانه تنها مي گذارد و به او مي گوید: »مي روم و 
زود برمي گردم. اگر از سنگ صدا درآمد، از تو صدایي درنیاید .« پسرک با صداي بلند شروع مي کند به 
آواز خواندن. صداي آواز او غولي را که هزار سال بود خوابیده بود، بیدار مي کند، غول پسر را برمي دارد 
و به او مي گوید به شرطي رهایش مي کند که کاري را او مي گوید انجام دهد. غول 24 سنگ داخل 

کاله پسر مي ریزد و... 
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187 . صافي، احمد. سازمان و مديريت در آموزش و پرورش. تهران: ارسباران، 184 ص، 1391
قطع: وزیري

موضوع درسي: علوم تربیتي
 مخاطب: معلم/  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  کارشناس /  مدیر

كلمات كليدي: آموزش وپرورش، مدیریت مدرسه، نظریه هاي مدیریت
چکيده: این کتاب براساس سرفصل مصوب »شوراي عالي برنامه ریزي وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوري« براي رشته هاي دبیري و مدیریت آموزشي دانشگاه ها و مراکز تربیت معلم و مراکز عالي ضمن 
خدمت فرهنگیان و دوره هاي بازآموزي و دانش افزایي مدیران نوشته شده است و داراي 13 فصل به 
این شرح است. فصل اول: کلیاتي درباره ي سازمان ها؛ فصل دوم: کلیاتي درباره ي مدیریت؛ فصل سوم: 
سازمان آموزش وپرورش؛ فصل چهارم: مدیریت و رهبري در مؤسسات آموزش وپرورش؛ فصل پنجم: 
نظریه ي بوروکراسي و کاربرد آن در مدیریت آموزشي؛ فصل ششم: نظریه هاي روابط انساني و کاربرد 
آن ها در سازمان هاي آموزش وپرورش؛ فصل هفتم: نظریه ي سیستمي و کاربرد آن در سازمان هاي 
آموزش وپرورش؛ فصل هشتم: نظریه ي تصمیم گیري و کاربرد آن در سازمان هاي آموزش وپرورش؛ 
فصل نهم: وظایف عمده ي مدیران آموزشي؛ فصل دهم: مهارت هاي مدیران آموزشي؛ فصل یازدهم: 
سازمان و قوانین آموزش وپرورش؛ فصل دوازدهم: مدیریت و سازمان دهي مدارس در ایران؛ فصل 
سیزدهم: راه هاي ایجاد تحول در نظام اداري آموزش وپرورش و اداره ي مدارس. در پایان هر فصل، 
سؤاالتي مطرح شده است تا خوانندگان محترم پس از مطالعه ي هر فصل براي ارزشیابي آموخته هاي 

خود پرسش ها را پاسخ دهند.

188 . اورایان، الي . کتاب هاي سبز: سبز شدن چه آسان: كارهاي ساده اي كه مي توانيد براي 
حفاظت از زمين انجام دهيد . گلي افجه اي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 32 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: پنجم و ششم

كلمات كليدي: حفاظت از محیط زیست، آموزش مهارت هاي زندگي، بازیافت، گرم شدن زمین
چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر و مشاهده ي تصویرها و انجام کاردستي هاي آن با آلوده شدن 
محیط زیست آشنا مي شوند و درمي یابند که به کمك بازیافت مي توانند محیط زیست را از آلودگي نجات 
دهند. علت گرم شدن زمین، گازهاي گلخانه اي، سوخت هاي فسیلي، انقراض نسل حیوانات، زباله و 

گورستان هاي زباله مطالبي هستند که در این کتاب به اختصار به آن ها پرداخته شده است.
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189 . میرشمشیرگران، لیال. ستاره شناسي )گام پنجم(. اصفهان: پارس ا یلیا، 36 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: سوم تا ششم
كلمات كليدي: نجوم، منظومه ي شمسي، ابزارهاي ستاره شناسي، فضا

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

مي توانند تحقیقاتي نیز انجام دهند.

190 . قادر، سیامك. سرگرمي هاي فکري 6 شامل بیش از 62 سرگرمي خالقانه جهت افزایش 
دقت و تمرکز در کودکان. تهران: مبتکران، 72 ص، 1390

قطع: خشتي
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول تا سوم

كلمات كليدي: هوش آزمایي، سرگرمي، رنگ آمیزي، پرورش مهارت هاي ذهني
چکيده: کتاب حاضر حاوي تمرین هایي براي آشنایي با مفاهیم ابتدایي مانند شباهت ها و تفاوت ها، 
متضادها، شناخت اشکال و... به منظور پرورش و تقویت مهارت هاي ذهني کودکان 6 تا 9 ساله از طریق 
تکمیل نقطه چین ها، رنگ آمیزي، انجام مازها، حل معماهاي ریاضي، تصاویر یافتن تصویرهاي پنهان، 

انجام کاردستي و... است. کتاب 62 سرگرمي دارد.
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191 . همتیان، علي. سرمشق نوآموزان 1: آموزش خط تحريري. تهران: علي همتیان، 
64 ص، 1391
قطع: وزیري

موضوع درسي: هنر
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: دوم و سوم
كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، خوش نویسی، سرمشق، دوره ي ابتدایي

چکيده: کتاب حاضر به منظور آموزش خط تحریري، دانش آموزان نگارش یافته است. نگارنده از 
مخاطبان مي خواهد که قبل از مشق عملي، مشق نظري را تمرین کنند. سپس به کمك تمرین هاي 
از بزرگ به کوچك نوشته شده اند.  بیاموزند. در کتاب حروف  کتاب طرز نوشتن خط تحریري را 
همچنین شکل هاي صحیح و غلط حروف آمده است و از مخاطبان خواسته شده است که شکل درست 
را رنگ آمیزي کنند. آموزش حروف، کمك فلش و خط چین انجام گرفته و اندازه ي حروف با دایره ي 

کوچك نشان داده شده است.

192 . همتیان، علي. سرمشق نوآموزان 2: آموزش خط تحريري. تهران: علي همتیان، 
64 ص، 1391
قطع: وزیري

موضوع درسي: هنر
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: سوم و چهارم
كلمات كليدي: خوش نویسي، راهنماي آموزشي، خط تحریري، مشق نظري، مشق عملي

چکيده: براي خوش نویسي، مشق نظري بر مشق عملي مقدم است و به معلمان و مربیان توصیه 
مي شود قبل از مشق عملي، دانش آموزان را به درست دیدن وادار کنند. درجلد اول کتاب حاضر، تأکید 
روي آموزش خوش نویسي حروف الفباي فارسي بود و در این جلد روي آموزش کلمه ها و اتصاالت 
کلیدي تأکید شده است. نکاتي که براي آموزش هرچند بهتر در این کتاب در نظر گرفته شده اند، از این 
قرارند: به منظور بهتر دیده شدن جزئیات کلمه ي کلیدي، شکل بزرگ شده ي آن داخل مستطیل قرار 
داده شده است. در انتخاب گزینه ي صحیح، علت غلط بودن دیگر گزینه ها مورد بررسي قرار مي گیرد. 
به منظور بهتر رنگ آمیزي کردن کلمه، فلش هایي در باالي کلمه درج شده است. کلمه هایي که باید از 
روي آن ها رونویسي شود، مشخص شده اند. خطوط زمینه ي کمکي، که عالوه بر خط زمینه ي اصلي 
در نظر گرفته شده اند، شروع و پایان کلمه ها را نشان مي دهند. در صفحاتي که براي تمرین در نظر 
گرفته شده اند، ستوني براي تصحیح و رفع اشکال وجود دارد. در پایین صفحات، خودآزمایي ستوني در 
نظر گرفته شده اند تا دانش آموزان پس از رفع اشکال، شکل صحیح کلمه ها را دوباره در آنجا بنویسند.
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193 . ملکي جو، عاطفه و ]... دیگران[. سرود آسماني: آموزش قرآن و زبان وحي. تهران: 
طالیي، 120 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: قرآن

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم

كلمات كليدي: آموزش قرآن، قرائت و تجوید، راهنماي آموزشي، تمرین و سرگمي، آموزش زبان 
عربي

چکيده: طرح آموزش قرآن و زبان وحي با عنوان »سرود آسماني«، با هدف آموزش توأم قرآن کریم 
و زبان عربي براي دانش آموزان و عالقه مندان و با رویکرد انس و عالقه به کالم وحي پایه گذاري 
شده است. جلد اول از این مجموعه در 22 درس طراحي و تدوین شده است هر درس داراي این 
بخش هاست؛ عنوان درس؛ تصویر اصلي درس؛ تصویر - کلمه؛ زمزمه؛ سرود زندگي؛ رنگ کن و 

بخوان؛ بازي؛ کاردستي و نقاشي؛ بیشتر بدانیم؛ با هم بخوانیم؛ پیام؛ روخواني قرآن؛ شعر.

194 . روکا، نوریه . کتاب هاي سبز: سه اصل طاليي: باز مصرف، باز يافت و باز كاهي . هایده 
کروبي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 36 ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا ششم

كلمات كليدي: بازیافت، تولید زباله، نماد مصرف، آموزش مهارت هاي زندگي
چکيده: در اصل طالیي براي مبارزه با آلودگي، بازمصرف، بازکاهي و بازیافت هستند. پاول در شهري 
زندگي مي کند که مردم خیلي زباله تولید مي کنند ولي در شهر جایي براي دفن زباله نمانده است. در 
این کتاب کودکان با روش هاي حفظ محیط زیست آشنا مي شوند و مي آموزند چگونه هم در مدرسه و 

هم در خانه با آلودگي مبارزه کنند.
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195 . گیبز، لین. سوپت را هورت نکش: )مهارت ها(. امید فیروزي. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 24 ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم

كلمات كليدي: آداب معاشرت، آموزش مهارت هاي زندگي، دوره ي ابتدایي
چکيده: مؤلف این کتاب کوشیده است آداب معاشرت را به کودکان آموزش دهد. او به دقت شرح 
مي دهد که چگونه باید نامه ي تشکر نوشت، چگونه باید اشخاص را به هم معرفي کرد، چگونه باید 
در حضور دیگران غذا خورد، چگونه باید از تلفن همراه استفاده کرد، چگونه باید دیگران را به مهماني 

دعوت کرد و مواردي دیگر از این دست.

196 . ریچاردز، جولي . انرژي ها: سوخت هاي زيستي . فاطمه ابراهیم زاده. مشهد: به نشر، 32 
ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا ششم

كلمات كليدي: انرژي، سوخت هاي زیستي، نیروگاه هاي سوخت زیستي، آموزش علوم تربیتي
چکيده: براي انجام کارها و به کارافتادن دستگاه ها »انرژي« الزم است. بسیاري از دستگاه ها با 
انرژي الکتریکي کار مي کنند. هرچه از دستگاه هاي بیشتري استفاده کنیم، انرژي الکتریکي یا برق 
بیشتري مصرف مي کنیم. در این کتاب مصور و رنگي، کودکان به زبان ساده و به صورت مختصر 
و مفید، درباره ي چیستي انرژي، سوخت هاي فسیلي، انرژي هاي قابل برگشت و غیرقابل برگشت، 
انرژي پایدار، سوخت هاي زیستي همچون مواد گیاهي و جانوري، چگونگي تولید برق از سوخت هاي 
زیستي، نیروگاه هاي سوخت زیستي، هضم کننده هاي زیستي، کاربرد سوخت هاي زیستي، تولید انرژي 
از محصوالت کشاورزي، کاربرد سوخت هاي زیستي و... مطالبي مي آموزند. در پایان کتاب واژه نما و 

فهرست راهنما درج شده است.
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197 . ریچاردز، جولي . انرژي ها: سوخت هاي فسيلي . فاطمه ابراهیم زاده. مشهد: به نشر، 141 
ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا ششم

كلمات كليدي: انرژي، سوخت هاي فسیلي، نفت و گاز، آموزش علوم تجربي
چکيده: در کتاب حاضر، کمك جمالت ساده و کوتاه اطالعات مختصر و مفیدي درباره ي انرژي، 
انرژي قابل برگشت، سوخت فسیلي، کاربرد سوخت هاي فسیلي، آینده ي سوخت هاي فسیلي و... درج 

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

ایجادي/   زهرا   . اعداد  به شمارش  كمك  براي  روش  سي و سه  برایان.  شارپ،   .  198
سیدعباس خراشاهي/  حمید دارابي. تهران: دانش نگار، 138 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: ریاضي

 مخاطب: معلم/  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  کارشناس
كلمات كليدي: آشنایي با اعداد، راهنماي آموزشي، آموزش شمارش

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

اعداد تدوین شده اند.
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199 . میست  ، رزالین . منظومه شمسي: سيارك ها، ستاره هاي دنباله دار و شهاب ها . سپیده 
ایزي. مشهد: به نشر، 24 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

كلمات كليدي: منظومه ي شمسي، ستاره هاي دنباله دار، شهاب ها، آموزش علوم تجربي
چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر با سیارک ها، ستاره هاي دنباله دار، ترکیبات آن ها، شهاب ها، 
باران هاي شهابي و کاوشگران فضایي آشنا مي شوند. در پایان این کتاب، فهرست واژگان، فهرست 

راهنما و یادداشت هایي براي والدین و معلمان درج شده است.

200 . اکسالد، کریس . چراهاي شگفت انگیز: سياره زمين: پاسخ به كنجکاوي هاي كودكان 
و نوجوانان . لیال حبیب زاده. تهران: نحل، 32 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

كلمات كليدي: سیاره ي زمین، پرسش و پاسخ، آموزش علوم تجربي
چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب مصور »سیاره ي زمین« مطالب مختصر و مفیدي درباره ي کره ي 
زمین، علل ناهمواري هاي روي ماه، دلیل ایجاد شب و روز، علل زمین لرزه و آتشفشان، چگونگي 
تشکیل فسیل، چگونگي ایجاد کوه یخي، دریاچه و آبشار، علل حرکت ساحل ها، چگونگي شکل گیري 
علفزار، جنگل باراني، عوامل نابودکننده ي کره ي زمین و برخي ویژگي هاي سیاره ي زمین به دست 

مي آورند.
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بزرگ ها:  دنیاي  به  بچه ها  ورود  براي  . مجموعه اي  دومانتون،  سوفي  آلکسیا/   دلریو،    .  201
سياست . رویا خوئي. تهران: محراب قلم، 60 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم

كلمات كليدي: سیاست، قانون، رئیس جمهور، وزیر، آموزش مهارت هاي زندگي
چکيده: »سیاست« یعني حکومت کردن و وضع قانون براي اینکه مردم بتوانند با آسایش در کنار هم 
زندگي کنند. سیاستمداران به مشکالت مردم کشور خود و همه ي کشورهاي دیگر رسیدگي مي کنند. 
در این کتاب کودکان به زبان ساده اطالعات مختصر و مفیدي درباره ي سیاست، سیاستمدار، وضعیت 
سیاست در زمان هاي دور، تاریخ سیاست، عملکرد سیاستمداران درباره ي کودکان، چگونگي انتخاب 
سیاستمداران، چگونگي رأي دادن، کشورهایي که رأي گیري ندارند، چگونگي انتخاب رئیس جمهور، 
وظایف رئیس جمهور، حکومت جمهوري، شرط ورود به دنیاي سیاست و سیاستمدارشدن و... به دست 
مي آورند. در پایان کتاب بازي هایي گنجانده شده اند که مخاطبان با انجام آن ها مطالب کتاب را بهتر 

مي آموزند.

202 . بغالني، مازیار . قصه هاي شاهنامه: سياوش. تهران: برف، 12 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پایه ي تحصیلي: چهارم تا ششم
کلمات کلیدي: بازنویسي داستان، سیاوش، زبان آموزي، شاهنامه

چکیده: در ششمین جلد از مجموعه ي حاضر »داستان سیاوش« از شاهنامه براي کودکان بازنویسي 
شده است. سیاوش پسر پاکدامن کیکاووس، پادشاه ایران به دست رستم تربیت شده است. سیاوش به 
جنگ  افراسیاب، شاه توران، مي رود و لشکر او را شکست مي دهد. آن گاه با دختر او، فرنگیس ازدواج 

مي کند و سرانجام به دلیل حسادت توسط برادران افراسیاب کشته مي شود.
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203 . فتاحي، حسین . قصه هاي تصویري از هزارویك شب: شاهين و پادشاه. تهران: قدیاني، 
12 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم
كلمات كليدي: بازنویسي قصه، داستان هاي هزار و یك شب، زبان آموزي، ادبیات فارسي

چکيده: در سومین جلد از مجموعه ي حاضر، یکي از قصه هاي هزار و یك شب براي کودکان 
بازنویسي شده است. در این قصه پادشاهي به نام سندباد به همراه شاهینش به شکار مي رود. شاهین با 

تقالهایي که مي کند جان پادشاه را نجات مي دهد.

204 . گنجي زاده زواره، زهرا. ششم دبستان رياضي سبز. تهران: راه اندیشه، 164 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: ریاضي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: ششم
كلمات كليدي: آموزش ریاضي، راهنماي آموزش آزمون و تمرین، پایه ي ششم

چکيده: درس ریاضي یکي از درس هاي مهم و بنیادي دوران تحصیل است که با آموختن آن، روش 
درست اندیشیدن براي حل مسائل را فرا مي گیریم و با محاسبه ي عددي مورد نیاز در درس هاي دیگر 
و محیط اطراف آشنا مي شویم. کتاب حاضر که براي درس ریاضي دانش آموزان ششم نوشته شده، 
حاوي تمرین هایي در هشت فصل به همراه سؤاالت تستي آزمون پایاني و براي هر فصل است. نگارنده 
قبل از ارائه تمرین، مباحث هر فصل را تشریح کرده است. درضمن آزمون پایاني هر فصل به صورت 

سؤاالت چهارجوابي و تشریحي است.
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205 . چندلر، موراي. شطرنج براي كودكان: چگونه به فرزند خود شطرنج بياموزيم . 
خشایار بهاري. تهران: شباهنگ، 112 ص، 1390

قطع: رحلي
موضوع درسي: تربیت بدني

 مخاطب: معلم/  والدین /  دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

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

داده مي شوند.

206 . مرتضوي، زینب. شکست يا تجربه اي براي پيروزي. تهران: چاپار فرزانگان، 96 ص، 1391
قطع: بیاضي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
 مخاطب: معلم/  والدین /  دانش آموز

پايه ي تحصيلي: ششم
كلمات كليدي: شکست و موفقیت، روان شناسي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: شکست به ما دانشي مي دهد که آن را براي موفقیت الزم داریم. هر شکستي که ما با آن 
روبه رو مي شویم، یك قدم به موفقیت نزدیك ترمان مي کند. اگر این طرز فکر را داشته باشیم، شکست 
را متفاوت خواهیم دید. در این صورت هر شکست را به عنوان فرصتي براي یادگیري مي بینیم. نگارنده 
در این کتاب راهکارهایي را براي پیروز شدن بر شکست بیان مي کند. برخي از آن ها عبارت اند از: 
اشتیاق خود را حفظ کنیم؛ رویاهاي خود را بزرگ نگه داریم؛ پیشرفت کارهاي خود را ثبت کنیم؛ کمبود 
مهارت را شکست فرض نکنیم؛ شکست در گذشته را فراموش کنیم؛ میدان مبارزه را زود ترک نکنیم.
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207 . آزاد، عباس/  توحیدي منش، جواد/  هرمز، حسن. شکوفه هاي آسماني 2. قم: عصر غیبت، 
48 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: دیني

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

كلمات كليدي: نبوت، امامت، آموزش اصول دین، آموزش ابتدایي
چکيده: در کتاب »شکوفه هاي آسماني-2« کودکان به کمك قصه، شعر، نقاشي و رنگ آمیزي، به 

زبان ساده با نبوت و امامت آشنا مي شوند. کتاب در دو فصل و یازده درس نوشته شده است.

208 . آزاد، عباس/  توحید ي منش، جواد/  هرمز، حسن. شکوفه هاي آسماني1. قم: عصر غیبت، 
48 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: دیني

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم

كلمات كليدي: توحید، معاد، اصول دین، شیعه
چکيده: در کتاب »شکوفه هاي آسماني-1« دانش آموزان به کمك قصه، شعر، حدیث، آیات قرآني، 

دعا، جدول، رنگ آمیزي و... با توحید، یکتاپرستي و معاد آشنا مي شوند.
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209 . توحیدي منش،  جواد/  زنگوئي، محمدحسن. شکوفه هاي احکام 1. قم: پدیده دانش، 48 
ص، 1390

قطع: رحلي
موضوع درسي: دیني

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا ششم

كلمات كليدي: آموزش احکام دیني، مستحب، مکروه، حرام
چکيده: دانش آموزان دوره ي ابتدایي در این کتاب با اهمیت احکام دیني، احترام به پدر و مادر، مفهوم 
محرم و نامحرم، پوشش مناسب، خوردني هاي حالل و حرام، آشامیدني هاي حالل و حرام، زشتي دروغ 

و ناسزاگویي، به زبان ساده آشنا مي شوند.

210 . توحیدي منش، جواد/  زنگوئي، محمدحسن. شکوفه هاي احکام 2. قم: پدیده دانش، 48 
ص، 1390

قطع: رحلي
موضوع درسي: دیني

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم

كلمات كليدي: آموزش احکام دیني، وضو، نماز، روزه
چکيده: در کتاب »شکوفه هاي احکام-2« کودکان به کمك جدول، قصه، شعر، معما، و... با زبان ساده 
با احکام نظافت، نماز، انواع نماز، مبطالت نماز، واجبات نماز، احکام روزه و اهمیت قرآن آشنا مي شوند.
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211 . اودانل، لیام. شناخت برق: با همراهي پروفسور ماكس آكسيوم . محمدرضا بهاري. 
تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 32 ص، 1390

قطع: وزیري
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا ششم

كلمات كليدي: داستان آموزشي، تولید برق، انرژي الکتریکي، آموزش مهارت هاي زندگي
چکيده: کودکان با مطالعه ي این کتاب و مشاهده ي تصویرهاي آن، اطالعات مختصر و مفیدي 
درباره ي مراحل تولید برق در نیروگاه ها و همچنین چگونگي کارکرد باتري ها، انتقال برق، تبدیل انرژي 

به الکتریسیته، و الکتریسیته در حال حرکت به دست مي آورند.

212 . صالحي مهرا، مهین. شهرك بازي، شادي و دانايي )كتاب كار علوم اول(. تهران: 
مبناي خرد، 128 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، پرسش و پاسخ، بازي و سرگرمي، دست ورزي
چکيده: کتاب کار حاضر براي درس علوم سال اول در 14 درس تدوین شده است. مؤلف آن کوشیده 
است با استفاده از بازي و سرگرمي و نیز تصویرهاي گوناگون و رنگ آمیزي و نقاشي، مطالب کتاب 
مذکور به کودکان آموزش داده شود. به زعم نگارنده، کتاب حاضر باعث شکوفایي قوه ي تخیل و تقویت 

دست ورزي کودک مي شود.
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213 . صمدیان، صمد. شيوه اداره و تدريس در كالسهاي چند پايه در نظام آموزشي 
3-3-6. تبریز: بوي جوي مولیان، 155 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: علوم تربیتي

 مخاطب: معلم/  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  کارشناس
پايه ي تحصيلي: اول و دوم تا ششم

كلمات كليدي: کالس هاي چندپایه، شیوه ي تدریس، طرح درس، آموزش کودکان روستایي
چکيده: کالس چندپایه، کالسي را مي گویند که با حضور دانش آموزان دو یا چند پایه ي تحصیلي و 
با تدریس یك معلم در یك اتاق درس تشکیل و اداره مي شود. کالس چندپایه یك سیستم آموزش 
مستقل از دوره ي ابتدایي و داراي معلم و کتاب مخصوص به خود نیست، بلکه پایین بودن آمار 
دانش آموزان روستا تشکیل چنین کالس هایي را ضروري مي سازد. در کتاب حاضر که حاصل سه دهه 
تجربه ي نویسنده در زمینه ي تدریس و برنامه ریزي آموزشي براي کالس هاي چندپایه است. محاسن 
این نوع کالس ها، اثرات ناهمگني سني دانش آموزان، مشکالت خاص، مدیریت و کالس داري، طرح 
درس نویسي و برنامه ي هفتگي، الگوي برنامه ي هفتگي، روش تدریس، ارزشیابي و مدیریت تکلیف 

منزل مورد بررسي قرار گرفته است.

214 . موریس، نیل . کودکان سبز: صرفه جويي در مصرف آب . سعیده عاقلتر. مشهد: به نشر، 
24 ص، 1390

قطع: رحلي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: /  والدین /  دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم

كلمات كليدي: آب آشامیدني، صرفه جویي، گردش آب، آموزش مهارت هاي زندگي
چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر اطالعات مختصر و مفیدي درباره ي منابع آب، اهمیت آب، 
چرخه ي آب، آب هاي آشامیدني، موارد گوناگون مصرف آب، جلوگیري از هدررفتن آب و آلودگي آب 
به دست مي آورند. در پایان کتاب واژه نامه ، راهنماي موضوعي مطالب کتاب و یادداشتي براي والدین و 
معلمان درج شده است. در کتاب آزمایش هایي آمده اند که مخاطبان با انجام آن ها مطالب کتاب را بهتر 
مي آموزند. سه چهارم کره ي زمین را آب فرا گرفته است. بیشتر آب ها شور هستند که به درد نوشیدن 
نمي خورند. موجودات زنده براي زنده ماندن نیازمند آب هستند. آب در طبیعت به صورت برف و باران 
گردش مي کند و دوباره به رودخانه ها و دریاها بازمي گردد. آب آشامیدني از چاه ها و چشمه ها به دست 

مي آید و براي اینکه قابل شرب شود، باید آن را تصفیه کرد.
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215 . کالرک،  فیلیپ. طبيعت اسرار آميز. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
128 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: پنجم و ششم

كلمات كليدي: آموزش علوم، اسرار طبیعت، زیست شناسي، سیاره ي زمین
چکيده: مارمولك چگونه پاهایش را در صحرا خنك نگه مي دارد؟ چرا برف به رنگ قرمز در مي آید؟ 
چگونه بعضي از مارها از پرتو مادون قرمز استفاده مي کنند؟ چگونه گیاهان از خودشان دفاع مي کنند؟ 
در این کتاب بسیاري از ناشناخته ها و اسرار جهان گیاهان و جانوران با متن روان همراه با عکس ها 
و تصویرهاي حیرت آور و جذاب توضیح داده شده اند. خوانندگان نوجوان ضمن مطالعه ي این کتاب با 
شگفتي ها، سیاره ي زمین که از یك سلول تا غول هاي خشکي ها و اقیانوس ها را در برمي گیرد، آشنا 

مي شوند.

216 . نوروزي، داریوش. طراحي بازي هاي رايانه اي آموزشي. تهران: گویش نو، 144 ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: کار و فن آوري 
 مخاطب: معلم

كلمات كليدي: رویکردهاي یادگیري، طراحي بازي رایانه اي، بازي آموزشي
چکيده: بازي هاي آموزشي براي کسب و یادگیري دانش و مهارت هاي جدید طراحي مي شوند و 
براي رسیدن به این هدف از روش هاي متفاوتي استفاده مي کنند. در بازي هاي آموزشي ضروري نیست 
که بازیکن به چگونگي یادگیري و کسب مهارت هاي جدید فکر کند، بلکه مثل بازي هاي تفریحي، 
به سادگي با شرایطي که با آن ها مواجه مي شود، پاسخ مي دهد. کتاب حاضر در چهار فصل تدوین شده 
است. در فصل اول آن، بعد از درج کلیاتي درباره ي انواع بازي ها، اعم از جسماني، تقلیدي، نمایشي، 
نمادي و تخیلي، اثرات بازي هاي بررسي شده اند و تاریخچه ي بازي هاي رایانه اي و اثرات آن ها مطرح 
شده است. فصل دوم به رویکردهاي یادگیري و طراحي آموزشي را شرح مي دهد. فصل سوم به فرایند 
طراحي آموزشي اختصاص دارد. تحلیل و بررسي فرایند طراحي بازي  هاي آموزشي موضوع فصل 

چهارم کتاب است.
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217 . ضیایي، محمدرفیع. عجب دوست نازنيني!. تهران: کتاب چرخ فلك، 200 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم
كلمات كليدي: داستان کوتاه، طنز، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کتاب »عجب دوست نازنیني« حاوي 20 داستان کوتاه طنزآمیز است. یك شوخي کاماًل 
جدي، نجات به موقع، خواب هاي آشفته ي درخت چنار، روز سوم، و بشقاب پرنده عنوان هاي برخي از 
داستان هاي کتاب هستند. داستان اول کتاب درباره ي گربه اي است که نخ هاي بافتني مادربزرگ بازي 
مي کند و آن ها را هي دور خودش مي پیچد. پرنده اي که داخل قفس است، از کار گربه خوشش نمي آید 
و هي خودش را به جایي مي کشد که گربه را نبیند. تا اینکه یك روز صبح چشم گربه به سیمي مي افتد 
که از پایین قفس آویزان شده بود. گربه آن را مي گیرد و مي کشد و دور خودش مي پیچد و بدین وسیله 

پرنده آزاد مي شود. پرنده آن قدر در آسمان پرواز مي کند که گم مي شود!

218 . دلریو،  آلکسیا/  دومانتون،  سوفي . مجموعه اي براي ورود بچه ها به دنیاي بزرگ ها: عدالت . 
رویا خوئي. تهران: محراب قلم، 60 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم

كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، قانون، عدالت، دادگستري، آزادي
چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر که به زبان ساده نوشته شده است، درمي یابند که: عدالت و 
انصاف باید بین همه ي مردم برقرار شود؛ دادگستري مکاني است که در آنجا عدالت به کمك قاضي 
و دیگران برقرار مي شود؛ آزادي حدي دارد و آزادي هر انسان در گرو آزادي دیگران است؛ دادگستري 
از سه نوع دادگاه مدني، جزایي و کارکنان دولت تشکیل شده است؛ قانون جنگل در جامعه جایي ندارد 
و نباید در جامعه قانون شکني کرد؛ مجازات ها چگونه تعیین مي شود؛ قوه مقننه چیست و هر کدام از 
اعضاي آن، همچون رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، شهردارها و... چگونه تعیین مي شوند و چه 
وظایفي دارند؛ و... در پایان کتاب تعدادي ضرب المثل، معما، سرگرمي، بازي و داستاني درباره ي عدالت 

و قانون آمده است که کودکان به کمك آن ها مطالب کتاب را بهتر درک مي کنند.
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219 . اورنگ، طوبا . مهارت هاي زندگي: عصباني نشو )آموزش مهارت كنترل خشم(. 
تهران: موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین، 36 ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

 مخاطب: معلم/  والدین /  دانش آموز
پايه ي تحصيلي: پنجم و ششم

كلمات كليدي: کنترل خشم، آموزش مهارت هاي زندگي، آموزش کودکان
چکيده: در کتاب حاضر، ابتدا علل و عواملي که موجب خشمگین شدن فرد مي شوند، مطرح مي شوند. 
در ادامه سلسله کارهایي برشمرده شده اند که فرد هنگام خشم و عصبانیت نباید انجام دهد. آن گاه 

راهکارهاي مفید و مناسبي به منظور فروکش کردن خشم ارائه شده است.

220 . میست  ، رزالین . منظومه شمسي: عطارد و زهره . سپیده ایزي. مشهد: به نشر، 24 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
كلمات كليدي: منظومه ي شمسي، عطارد، زهره، آموزش علوم تجربي

چکيده: کتاب حاضر حاوي اطالعات مختصر و مفیدي به همراه تصویرهاي رنگي درباره ي منظومه ي 
شمسي، سیاره ي عطارد، سطح عطارد، چگونگي گردش آن به دور خورشید، سیاره ي زهره، چگونگي 
گذر آن از جلوي خورشید و آتش فشان  هاي آن است. در پایان فهرست واژگان، فهرست راهنما و 

یادداشت هایي براي والدین و معلمان درج شده است.



127دورهيآموزشابتدايي15

221 . فتاحي، حسین. قصه هاي تصویري از هزارویك شب: عالءالدين و چراغ جادو. تهران: 
قدیاني، 12 ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

كلمات كليدي: ادبیات فارسي، بازنویسي قصه، داستان هزار و یك شب، زبان آموزي
چکيده: چهارمین جلد از مجموعه ي حاضر حاوي قصه اي است بازنویسي شده از قصه هاي هزار و 
یك شب. در این قصه کودکان با پسرکي به نام عالءالدین آشنا مي شود که به کمك درویش به چراغ 

جادو دست مي یابد و چراغ جادو نیازهاي او را برآورده مي کند.

222 . فاتحي پورگالب، حسین/  غفوري، طیبه. علوم تجربي پنجم . کرج: گردوي دانش، 168 
ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: پنجم 

كلمات كليدي: آموزش علوم، آزمون و تمرین، پرسش و پاسخ، ساختمان مواد، تاریخچه ي زمین
چکيده: کتاب حاضر براي درس علوم دانش آموزان پنجم  در 11 درس نوشته شده و حاوي مطالبي 
درباره ي ساختمان مواد، تغییرات مواد، ماشین ها، نور و رنگ، تاریخچه ي زمین، خاک، جانداران، دستگاه 
عصبي انسان و محیط زیست است. در هر درس بعد از توضیح مختصر مطلب اصلي مثال هایي زده 
شده است و در ادامه تمرین هایي به منظور توضیح درس ارائه مي شود. از دانش آموزان خواسته مي شود 
آزمایش هایي انجام دهند و نتایج را مشاهده کنند. سؤاالت کتاب به صورت تشریحي و چهار جوابي 

هستند.
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223 . درویشیان، مریم. علوم تجربي دوم. کرج: گردوي دانش، 92 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: دوم
كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، تمرین، پرسش و پاسخ، پایه ي دوم

چکيده: کتاب حاضر براي درس علوم دانش آموزان سال دوم در 14 فصل فراهم آمده و سعي شده 
است مفاهیم کتاب درسي گام به گام آموزش داده شوند. در پایان هر فصل جدول ارزشیابي درج شده 
است تا آموزگاران بتوانند وضعیت تحصیلي دانش آموزان را ارزیابي کنند. سؤاالت در قالب هاي متنوع 

نوشتن، چسباندني، پرکردني، عالمت زدني، کشیدني و... تنظیم شده اند.

224 . غفوري، طیبه/  سلیمان آبادي، مهتاب. علوم تجربي ششم. کرج: گردوي دانش، 140 
ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: آموزش علوم، پرسش و پاسخ، آزمایش، پایه ي ششم
چکيده: کتاب حاضر براي درس علوم دانش آموزان ششم در 14 درس نوشته شده است. سفر به 
اعماق زمین، ورزش و نیرو، سفر انرژي، شگفتي هاي برگ و... از جمله مطالب کتاب هستند. نگارنده بعد 
از توضیح مطلب اصلي درس به زبان ساده و قابل فهم براي مخاطبان، از آن ها مي خواهد آزمایش هاي 
انجام دهند و مطلب را بهتر درک کنند. در ادامه پرسش هایي نیز ارائه مي شوند. سؤاالت در قالب هاي 
آزمایشي، چهار جوابي، جدول و سرگرمي، وصل کردني، جاي خالي، تشریحي و... طراحي شده اند. در 

پایان هر درس پرسش هاي چهار جوابي مطرح مي شوند.
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225 . صادقي، علیرضا. علوم ششم. تهران: بین المللي گاج، 91 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: ششم
كلمات كليدي: آموزش علوم، آزمون و تمرین، سؤال و جواب

چکيده: کتاب حاضر براي درس علوم دانش آموزان پایه ي ششم در 14 درس فراهم آمده است. 
در آغاز هر درس خالصه ي مطالب آن به صورت دسته بندي شده و در ادامه سؤاالت چهار جوابي و 
تشریحي درج شده است. در کتاب چهار نوبت آزمون هاي ورودي، میان نوبت اول، نوبت اول و نوبت 

دوم گنجانده شده اند.

226 . حذرخاني، حسن. علوم ششم دبستان- كتاب كار با نگرش مفهومي و فعاليت 
محور. تهران: خیلي سبز، 96 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ، تمرین تشریحي
چکيده: کتاب کار حاضر براي درس علوم ششم نوشته شده است و شامل انجام آزمایش ها، تمرین هاي 
تشریحي، بررسي مسئله ها، کامل کردن جدول براساس اطالعاتي که از درس علوم دادند، بررسي 
درستي و نادرستي سؤال ها، اصطالح عبارت هاي نادرست، وصل کردن عبارت هاي متناسب به یکدیگر، 
و... است. موضوع سؤال ها درباره ي ذخیره ي اطالعات، مراحل کاغذسازي، کارخانه ي کاغذسازي، 
ویژگي هاي فلزات، اعماق زمین، زمین لرزه ها، امواج لرزه اي، الیه هاي متفاوت زمین، پدیده هاي طبیعي، 
راه هاي هم زیستي و ایمن سازي محیط زیست، آتش فشان ها، فواید آتشفشان، نیروي اصطکاک، نیروي 

جاذبه ي زمین و... است.
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227 . اکسالد،  کریس . چرا هاي شگفت : علوم: پاسخ به كنجکاوي هاي كودكان و نوجوانان 
. لیال حبیب زاده. تهران: نحل، 32 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

كلمات كليدي: امواج نامرئي، رایانه، آموزش علوم تجربي، پرسش و پاسخ
چکيده: نگارنده ي کتاب حاضر سعي کرده است به سؤال هاي کودکان درباره ي اهرم ها، نیروهاي 
کشش و رانش، نیروي جاذبه ي زمین، چگونگي حرکت دماسنج، چگونگي تشکیل رنگین کمان، تولید 
الکتریسته و طرز کار مدار الکتریکي، امواج نامرئي و اشعه ي ایکس، طرز کار رایانه و اینترنت، بازیافت 

مواد، و جواب هاي مختصر و مفیدي بدهد.

228 . شاملو، آتسا. عمو نوروز داماد مي شود: قصه هايي براساس افسانه ي ننه سرما و 
عمو نوروز. مشهد: به نشر، 32 ص، 1390

قطع: خشتي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم ابتدایي

كلمات كليدي: داستان آموزشي، آداب و رسوم ایراني، زبان آموزي، عمونوروز، یلدا
چکيده: این کتاب داراي چهار داستان به نام هاي »یلدا کجاست؟«، »عمونوروز داماد مي شود«، »هفت 
مهمان، هفت هدیه« و »آدم برفي و پرنده« با محوریت سرما، بهار، ماه هاي سال، و عمونوروز است. 
نویسنده کوشیده است با تشخص دادن به هریك از این عناصر مربوط به سال، کودکان را با آداب و 
رسوم ایراني درباره ي فصل بهار، عمونوروز و سرما آشنا کند. مثاًل در داستان اول یلدا، دختر ننه سرما، 
گم شده است. همه ي ماه ها جمع مي شوند تا مشکل ننه سرما را که گم کردن دخترش یلداست، حل 
کنند. سرانجام اسفند به زمین مي رود و یلدا را مي بیند که روي زمین آمده و زیر یك درختي نشسته تا 
دیو سیاه را از روي زمین دور کند. اسفند دست او را مي گیرد و به آسمان مي آورد و در آنجا با ریختن 

برف به پایین سعي مي کنند بچه ها را به آرزویشان که ساختن آدم برفي است، برسانند.
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229 . اوانسکي، جري. عوامل ايجاد انگيزه در كالس درس: بيش از 100 راهکار براي 
تقويت دانش آموزان )براي معلمان كليه ي مقاطع تحصيلي(. پري ناز علي اکبري. تبریز: 

آیدین/  یانار، 144 ص، 1391
قطع: وزیري

موضوع درسي: علوم تربیتي
 مخاطب: معلم/ 

كلمات كليدي: تدوین اثربخش، انگیزش در آموزش وپرورش، شاداب سازي محیط، جلب توجه 
دانش آموزان

چکيده: امروزه امر یادگیري یکي از مؤلفه هاي مهم تعلیم و تربیت است و متخصصان این فن تمامي 
هم و غم خود را براي بهبود کیفیت و شیوه هاي یادگیري به کار مي بندند. کتابي که پیش رو دارید 
مي تواند الگوي مناسبي براي چگونگي استفاده از تکنیك هاي عملي و خالق آموزشي در کالس درس 
باشد. کتاب داراي چهار فصل به این شرح است: فصل اول: شاداب سازي محیط؛ فصل دوم: چگونگي 
جلب توجه دانش آموزان؛ فصل سوم: نحوه ي نیرو بخشیدن به دانش آموزان؛ فصل چهارم: گروه بندي. 
هر فصل داراي فعالیت هاي خاصي است که موجب جلب توجه دانش آموزان به درس مي شود. برخي 
از این فعالیت ها حرکتي و به شکل بازي طراحي شده اند که محیط کالس را شاد و پرنشاط مي کنند و 

به تمرکز و یادگیري هرچه بهتر دانش آموزان یاري مي رسانند.

230 . خسروي، زهرا. غني ترين كتاب فعاليت و خالقيت در رياضي دوم. تهران: فعال، 
120 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، آزمون و تمرین، حل مسئله، پایه ي دوم دبستان، پرورش هوش
چکيده: کتاب حاضر براي درس ریاضي دوم دبستان در هشت فصل نوشته شده و حاوي تمرین هاي 
متنوع است. سؤال هاي کتاب در سه سطح از ساده به مشکل تنظیم شده اند که سبب افزایش اعتماد 
به نفس دانش آموزان مي شوند. ارزشیابي توصیفي که در هر مبحث آمده است، به معلم کمك مي کند، 
توان دانش آموز را در هر مبحث بسنجد. در جاي جاي کتاب به طور مستقیم و غیرمستقیم آموزش 
طراحي پرسش به نکات کلیدي هر درس و به کارگیري روش هاي گوناگون حل مسئله صورت گرفته 
است. به زعم نگارنده ي هدف از ارائه ي کتاب حاضر پرورش هوش زباني- کالمي، پرورش هوش 
حرکتي- جسماني، پرورش هوش میان فردي، تجزیه و تحلیل، افزایش دقت و تمرکز، تقویت تفکر 
انتقادي، آشنایي با نهادها، آشنایي با میراث فرهنگي، پرورش قدرت تخیل و... بوده است. تمرین هاي 
کتاب در قالب هاي کامل کردني، رنگ کردني، نشان دادني، وصل کردني، حل جدول، پر کردن جاهاي 

خالي و... ارائه شده اند.
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231 . اقبال پور، امیرهوشنگ. فارسي سال ششم. تهران: آبرنگ، 80 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: ششم
كلمات كليدي: آموزش فارسي، تمرین، پرسش و پاسخ، پایه ي ششم

ارائه ي  و  به درس  رویکرد درس  با  فارسي ششم  در تکمیل کتاب درسي  چکيده: کتاب حاضر 
تمرین هاي متنوع در 17 درس به همراه اعالم در پایان کتاب تدوین شده است. ترکیب درس ها بدین 
شکل است که نگارنده بعد از توضیحاتي درباره ي هر درس، تمرین هایي ارائه شده اند و از مخاطبان 
خواسته شده است که به آن ها جواب بدهند. این تمرین ها به صورت معناي لغت، مفهوم ابیات، معني 
ابیات، و .... است. همچنین درباره ي دستور زبان مربوط به آن درس توضیح مختصري داخل کادر 
زردرنگي آمده است. در ادامه تمرین هاي تشریحي و چهارگزینه اي درج شده اند. سومین بخش هر 

درس مربوط به نگارش و نویسندگي و تمرین هایي در این راستا ست.

232 . محمدي، راحله . خوشه: فارسي ششم دبستان. تهران: گویش نو، 130 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: ششم
كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، آزمون و تمرین، ششم دبستان، فرهنگ و هنر ایران

چکيده: کتاب کار حاضر براي درس فارسي دانش آموزان ششم فراهم آمده و داراي هفت فصل و 
هفده درس است. تمرین هاي کتاب در راستاي تقویت فعالیت هاي امالیي، نگارش، ادبي، دانشي و 
دستوري دانش آموزان طراحي شده اند. عنوان هاي فصل ها از این قرارند: آفرینش و زیبایي؛ زبان و ادب؛ 

دین و اخالق؛ آداب زندگي؛ نام آوران؛ ایران من؛ فرهنگ و هنر.
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233 . فرهادي، گلزار. فارسي كالس اول دبستان. تهران: گویش نو، 148 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش فارسي، راهنماي آموزش، پرسش و پاسخ، پایه ي اول دبستان

چکيده: کتاب حاضر براي درس فارسي پایه ي اول آماده شده و شامل تمرین هایي در زمینه ي 
مهارت  هاي گفتن، شنیدن، خواندن و نوشتن است. به زعم نگارنده ي مطالب کتاب موجب تقویت قوه ي 
تخیل، تفکر و خالقیت دانش آموزان مي شود. تمرین هاي کتاب در قالب هاي متنوع نوشتني، وصل 

کردني، رنگ کردني، عالمت  زدني، پررنگ کردني و... تنظیم شده اند.

234 . لیوني، لیو. فردريك: ویژه کالس هاي آموزش فلسفه براي کودکان . فرزانه شهرتاش/  حسام 
سبحاني طهراني. تهران: شهر تاش، 32 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: تفکر و پژوهش

 مخاطب: معلم / دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم

كلمات كليدي: آموزش فلسفه براي کودکان، داستان آموزشي، تفکر فلسفي
چکيده: کتاب حاضر به منظور آموزش »تفکر فلسفي« به کودکان نوشته شده است. کودکان در این 
کتاب با پنج موشي آشنا مي شوند که در یك مزرعه براي زمستان خود آذوقه جمع مي کنند. اما فردریك 
که یکي از آن موش هاست، با دیگران تفاوت دارد و به جاي جمع آوري آذوقه، پرتوهاي خورشید، رنگ ها 
و کلمه ها را جمع آوري مي کند. وقتي که زمستان از راه مي رسد، موش ها همه ي خوراکي هایشان را آرام 
آرام مي خورند و براي هم قصه تعریف مي کنند. وقتي که آذوقه ي خوردني تمام مي شود، آن ها به سراغ 
آذوقه هایي مي روند که فردریك جمع کرده است. فردریك باالي سنگي مي رود و اشعه هاي خورشید را 
در روزهاي سرد زمستاني به طرف آن ها مي فرستد. از رنگ ها مي گوید و آن ها رنگ ها را کاماًل احساس 

مي کنند. از کلمه ها هم شعر مي سازد و براي دوستانش مي خواند.
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235 . شجاعي، طیبه. فرزند خوب كوير همراه با ترجمه عربي، انگليسي و فرانسه. 
تهران: مدرسه، 40 ص، 1390

قطع: خشتي
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم ابتدایي

كلمات كليدي: محمدجواد باهنر، زندگي نامه، تاریخ معاصر ایران، آموزش ابتدایي
چکيده: در کتاب حاضر زندگي نامه ي محمدجواد باهنر به زبان ساده و داستاني براي کودکان روایت 
شده است. متن کتاب به زبان هاي فارسي، عربي، انگلیسي و فرانسه است. محمدجواد باهنر در پنجم 
اسفند 1312 در کرمان به دنیا آمد و بعد از تحصیل و مبارزاتش در هشتم شهریور 1360 به شهادت 

رسید.

236 . ضرغامیان، مهدي. فرهنگ اعالم كودك. تهران: محراب قلم، 144 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: کتاب هاي مرجع
مخاطب:  والدین /  دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم
كلمات كليدي: دایرئالمعارف، واژه نامه، فرهنگ اعالم کودک، آموزش کودکان 9-7 ساله

چکيده: »فرهنگ اعالم« از جمله کتاب هایي است که میزان آگاهي ها و سطح دانش خوانندگان خود 
را در زمینه هاي ادبیات، علم،  جغرافیا،  فلسفه، دین و... افزایش مي دهد. در فرهنگ اعالم حاضر سعي 
شده است به زباني ساده درباره ي حدود 400 واژه، اطالعات مختصر و مفیدي به کودکان 7 تا 9 ساله 
داده شود. نام انسان ها، کشورها، شهرهاي ایران، مهم ترین پدیده هاي جغرافیایي، شخصیت ها، قهرمان 
و برخي آثار ساخته ي دست بشر مدخل هاي این فرهنگ را تشکیل مي دهند. در ادامه ي اطالعات 
بعضي از مدخل هاي این فرهنگ که به سرزمین ها مربوط مي شوند، ضمیمه اي افسانه اي داده شده 

است که نمونه اي از افسانه هاي آن سرزمین به شمار مي رود.
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237 . باقري جبلي، علي رضا/  رضایي کهریز، بهروز و ]... دیگران[. فرهنگ نامه طاليي نو آموز. 
تهران: طالیي، 184 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا ششم

كلمات كليدي: فرهنگ نامه، بدن انسان، تاریخ، جانوران، اطالعات عمومي
چکيده: فرهنگ نامه ي طالیي نوآموز در بردارنده ي اطالعات عمومي درباره ي بدن انسان، تاریخ، 
جانوران، جغرافیا، دین، گیاهان، زمین، صنعت، فرهنگ و جامعه، علوم تجربي و فضاست. مطالب آن 
به صورت الفبایي تدوین شده اند. روي هر برگ با عالمتي مشخص شده است که مبحث مربوط به 
کدام بخش از بخش هاي مذکور است. در کنار بسیاري از تصویرها توضیحاتي نوشته شده و نکته هاي 
مهم داخل مستطیل هاي در پایین صفحات سمت چپ گنجانده شده اند. درون کادرهاي زرد رنگ که با 
عنوان »بیشتر بیابید« مشخص شده اند، شماره ي صفحه هایي درج شده اند که مخاطبان مي توانند براي 

داشتن اطالعات بیشتر درباره ي موضوع مورد بحث به آن صفحه ها رجوع کنند.

238 . اجاقي، محمد . زندگي مصور امام خمیني: فصل دانايي. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام 
خمیني )س(، موسسه چاپ و نشرعروج، 47 ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: دیني

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

كلمات كليدي: زندگي نامه، امام خمیني)ره(، ملي شدن نفت، مبارزات سیاسي، تاریخ ایران
چکيده: در چهارمین شماره از مجموعه ي حاضر اطالعاتي درباره ي زندگي امام خمیني)ره(، شامل 
تحصیل در قم هنگام طلبگي، ازدواج، تدریس فلسفه، رسیدن به درجه ي  اجتهاد، فضاي سیاسي و 
اجتماعي ایران بعد از سقوط رضاشاه، نهضت ملي شدن نفت، مالقات امام خمیني با محمدرضاشاه و به 

همراه تصویرهاي جذابي ارائه شده است.
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. خورشید  نوجوانان  و  به كنجکاوي هاي كودكان  فضا: پاسخ  اکسالد، کریس.   .  239
مظاهري. تهران: نحل، 32 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا ششم

كلمات كليدي: فضا، خورشید، ماه، سیاره ها، آموزش علوم تجربي
چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر مي توانند اطالعاتي مختصر و مفید درباره ي خورشید، 
چگونگي تشکیل شب و روز، لکه هاي خورشیدي، سیارات منظومه ي شمسي و مواد تشکیل دهنده ي 
آن ها، الیه هاي زمین، چگونگي کامل شدن ماه، آتش فشان هاي مریخ، قمرهاي سیار است، طوفان هایي 
که در بعضي سیارات به وجود مي آیند، شهاب سنگ ها و علت درخشیدن آن ها از زمین، کهکشان راه 
شیري، شاتل ها و چگونه فرستاده شدن آن ها به فضا و... به دست آورند. در پایان کتاب سؤاالت کوتاهي 
درباره ي موضوع هاي کتاب درج شده اند و پاسخ آن ها به صورت برعکس در پایین صفحه در سمت 

چپ آمده است.

240 . کریمي، عبدالعظیم. فضيلت نايادگيري: )چگونه ياد نگيريم(!. تهران: منادي تربیت، 
212 ص، 1390

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

 مخاطب: معلم/  مشاور /  والدین /  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  مدیر
كلمات كليدي: چگونه یاد نگیریم، آموختن فعال، یادگیري زدایي، موانع شناختي، یادگیري تجربي

چکيده: الزمه ي یادگیري فعال و خالق در وهله ي اول »یادگیري زدایي« از آموزه هایي است که 
کنش آزاد ذهن فراگیرنده را کشف فاعل و فهم دروني باز مي دارد. هرگاه بخواهیم چیزي را به کودکان 
یاد بدهیم، مانع شده ایم تا او خود شخصاً آن را کشف و اختراع کند. ازآنجا که در نظام هاي آموزشي رایج، 
اولیا و مربیان غالباً در پي »یاددهي« مداوم مطالب به کودکان هستند، همواره ناخواسته و غیرمستقیم 
سدکننده ي اصلي فرایند یادگیري اکتشافي مي شوند؛ چرا که یادگیري واقعي متضمن »نایادگیري« 
و »یادگیري زدایي«، پي درپي است. مقدمه ي این یادگیري زدودن باورهاي غلط، شکستن سدهاي 
عاطفي، برداشتن موانع شناختي، بازکردن گره هاي ذهني و روفتن الیه هاي ایجاد شده در سرراه 

»نویادگیري« افراد است.
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241 . آذر، احمدرضا . گفت و  گوهاي با کودکان: فکراي خوب براي بچه هاي خوب. تهران: 
سرو یاسین، 24 ص، 1390

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول تا پنجم

كلمات كليدي: مثبت نگري، گفت وگو، اندیشه و تفکر، آموزش مهارت هاي زندگي
چکيده: در این کتاب گفت وگویي میان معلم و بچه ها صورت مي گیرد. هر کدام از دانش آموزان نظرات 
خود را درباره ي فکرهاي بد و چگونگي نفوذ شیطان به ذهن انسان بیان مي کنند. در این میان معلم 

کمك مي کند که آن ها مثبت بیندیشند و به وسوسه هاي شیطان گوش نکنند.

242 . سدالگ، اولریش . چرا و چگونه؛ 55: فيل ها، شیوه ي زندگي، اهمیت و انواع . کمال بهروزکیا. 
تهران: قدیاني، 48 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: فیل ها، دایرئالمعارف، ادبیات نوجوانان، آموزش علوم تجربي
چکيده: فیل ها به گونه اي منحصربه فرد خود را با شیوه ي زندگي در محیط هاي متفاوت سازگار کرده اند. 
از این رو انسان از دوران باستان عالقه ي زیادي به رابطه با آن ها داشته است. بسیاري از فیل ها نه تنها 
براي ما جالب، بلکه چنان دوست داشتني اند که حتي کاریکاتوریست ها کاریکاتورهاي بسیار زیبایي از 
آن ها کشیده اند. فیل هاي کنوني از نسل قدیمي ترین فیل ها هستند. براي شناخت محیط زیست فیل ها 
و حفظ آن در برابر تهدید طمع کاران کوشش بسیار الزم است. بعضي از روي ناآگاهي و ندانم کاري 
زندگي فیل ها را تهدید مي کنند. با وجود این، بیشتر انسان ها نگاهي خاص به فیل ها دارند و به سرنوشت 
آن ها عالقه مندند. در این کتاب با زندگي خویشاوندان فیل ها و فیل هاي کنوني، زندگي اجتماعي آنان 

و همین طور نقش آنان در مذهب و فرهنگ آشنا مي شویم.
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243 . فتاحي، حسین . قصه هاي تصویري از هزارویك شب: قاضي پنج ساله. تهران: قدیاني، 
12 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم
كلمات كليدي: بازنویسي قصه، داستان هاي هزار و یك شب، زبان آموزي، ادبیات فارسي

چکيده: کودکان در این کتاب یکي از قصه هاي بازنویسي شده ي هزار و یك شب را مي خوانند. 
قصه درباره ي چهار دوست است که پول هایشان را روي هم مي گذارند، با هم شریك مي شوند و به 
سفر مي روند. در این سفر آن ها پول ها را به پیرزني مي سپارند و مي روند. اما یکي از آن ها برمي گردد، 
پول ها را از پیرزن پس مي گیرد و مي گریزد. کار به دادگاه و قاضي مي کشد. سرانجام مشکل به دست 

کودکي حل مي شود.

244 . محدث،  سیدهادي. قرآن دانش آموز )سال اول(. تهران: دانش  آموز، 96 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: قرآن
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول
كلمات كليدي: قرآن، روخواني، عبارت هاي قرآني

چکيده: کتاب حاضر براي درس قرآن دانش آموزان اول دبستان و در 22 درس نوشته شده است. 
در هر درس با استفاده از تصاویر، موضوع درس با مشارکت دانش آموزان توضیح داده مي شود و با 
همخواني عبارت ها و معنا کردن کلمه به کلمه ي آن ها در خاطر دانش آموزان نقش مي بندد. روخواني 
همراه با فهم، تمرین، پرسش، خودآزمایي و به کارگیري حروف و حرکت هایي که دانش آموزان قبل از 

هر درس در کتاب فارسي خوانده اند بخش هاي اصلي هر درس را تشکیل مي دهد.
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قرآن، كودك،  به شیوه ي سرگرمي:  قرآني  معارف  با  آشنایي   . علیرضا  مقدم،  افشاري   .  245
سرگرمي 1. قم: جمال، 48 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: قرآن

 مخاطب: معلم / دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم تا ششم

كلمات كليدي: آموزش قرآن، سرگرمي، نکات قرآني، اخالق، پاداش هاي قرآني
چکيده: در نخستین جلد از مجموعه ي حاضر، 40 نکته ي قرآني طي 40 سرگرمي به کودکان آموزش 
داده مي شود. آشنایي با مطالب اعتقادي و اخالقي، سیماي بهشتیان، مطالعه ي داستان پیامبران، دانستن 
نام سوره ها، آشنایي با پاداش هاي قرآني و... از اهداف کتاب حاضر است. سرگرمي ها در قالب هاي پیدا 
کردن کلمه ي درست یا نادرست در آیات، وصل کردن اعداد به هم، ارتباط دادن آیه ها به تصویرها، حل 
کردن مارپیچ ها و... تنظیم شده اند. در پایان کتاب نیز تحت عنوان »آیا مي دانید!« اطالعات مختصر و 

مفیدي درباره ي قرآنع سوره هاي قرآن، مفاهیم قرآن نام پیامبران، و... درج شده است.

به شیوه ي سرگرمي: قرآن، كودك،  قرآني  معارف  با  آشنایي   . علیرضا  مقدم،  افشاري   .  246
سرگرمي 2. قم: جمال، 48 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: قرآن

 مخاطب: معلم / دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم تا ششم

كلمات كليدي: آموزش قرآن، سرگرمي، نکات قرآني، اخالق
چکيده: دومین جلد از مجموعه ي حاضر شامل آموزش 40 نکته ي قرآني در قالب 40 سرگرمي است. 
سرگرمي ها به صورت وصل کردن نقطه ها به هم، طي کردن مارپیچ ها و یافتن بهترین راه، وصل کردن 
آیه ها به تصویرها، حل جدول، وصل کردن آیات به مفاهیم مربوطه و... تنظیم شده اند. دراین جلد، به 
داستان غدیر پیامبر، صفت رزاق خداوند، اهمیت چهارپایان هجرت پیامبر اسالم از مکه به مدینه، اسراف 

نکردن، وفاي به عهد، و... اشاره شده است.
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به شیوه ي سرگرمي: قرآن، كودك،  قرآني  معارف  با  آشنایي   . علیرضا  مقدم،  افشاري   .  247
سرگرمي 3. قم: جمال، 48 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: قرآن

 مخاطب: معلم / دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم تا ششم

كلمات كليدي: قرآن، سرگرمي، یادگیري مفاهیم، نکات قرآني
چکيده: نگارنده در سومین جلد از مجموعه ي حاضر کوشیده است با استفاده از سرگرمي هایي در 
قالب هاي وصل کردن، شماره گذاري تصویرها، دنبال کردن خط هاي مارپیچي، پیدا کردن کلمه ها و 
جمله ها، حل کردن مازها، انجام عملیات ریاضي، حل کردن جدول و ... مخاطبان را با 40 نکته ي قرآني 
همچون صفات مشهور هر پیامبر، حیواناتي که در قرآن آمده اند، داستان زندگي حضرت محمد)ص(، 
صحیح نوشتن برخي آیات. سوره هاي مدني و مکي، داستان عبادت حضرت موسي)ع( در کوه طور 

و... آشنا کند.

248 . یوسفي، امراله. قصه آفتاب: )نمونه اي از روش هاي آموزشي محمد بهمن بيگي  در 
مدارس عشايري ايران(. تهران: قشقایي، 240 ص، 1390

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

 مخاطب: معلم/  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  کارشناس
كلمات كليدي: محمد بهمن بیگي تدریس اثربخش، آموزش عشایري.

چکيده: هرکس که امروز در کشور ما دستي در تعلیم و تربیت دارد، با نام جاودان »محمد بهمن 
بیگي« و شاهکار آموزشي اش، »تعلیمات عشایر«، آشناست. وي بنیان گذار آموزش عشایر براي کودکان 
و نوجوانان کوچ نشین ایالت و عشایر ایران است. در این کتاب با قسمت هایي از انواع فعالیت هاي 
کمك آموزشي، از قبیل شعرها و آموزش هاي رایج در مدارس عشایري، که هم آموزنده بودند و هم 

روحیه دهنده و دلیرپرور و هم چنین با مفاهیم، لغات و اصالحات آموزش عشایري و... آشنا مي شویم.
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249 . ماهوتي، مهري. قصه هاي زينب. تهران: مدرسه، 120 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: دیني
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: سوم و چهارم
كلمات كليدي: داستان آموزشي، سن تکلیف، آموزش دختران

چکيده: »قصه هاي زینب« حاوي داستان هایي است که به منظور آشنایي دختران با آداب و احکامي 
نظیر تقلید، وضو، تیمم، نماز، روزه، حجاب و... به زبان ساده و شیرین براي دختران در آستانه ي سن 
تکلیف نوشته شده است. تربت، ُمهرُگلي، پیراهن نماز، دندان مروارید، افطاري، زیارت و مهمان کوچولو 

عنوان هاي برخي از داستان هاي این کتاب هستند.

250 . ناصري، مسلم. قصه هاي شيرين از زندگي معصومين. مشهد: به نشر، 322 ص، 1390
قطع: خشتي

موضوع درسي: دیني
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: سوم تا ششم
كلمات كليدي: داستان دیني، چهارده معصوم، آموزش مذهبي، سیره ي بزرگان

چکيده: در این کتاب سعي شده است با قلمي ساده و روان، گوشه هایي از زندگي پیامبر، حضرت 
داستان ها  این  شود.  نوشته  کودکان  براي  کوتاه  داستان هاي  به صورت  امامان  )س(و  زهرا  فاطمه 
شخصیت، اخالق، بزرگواري، کرامت و سیره ي آن بزرگواران را شرح مي دهد. قبل از نوشتن استان ها، 
زیر عنوان »تصویري از بهار«، مختصري درباره ي تولد، زندگي، رفتار و اخالق هر کدام از بزرگواران 
درج شده است. در ادامه نیز پنج داستان در ارتباط با هر کدام از چهارده معصوم گنجانده شده است. 
این داستان ها با قصه هایي از پیامبر شروع مي شوند و با قصه هایي از امام زمان )عج(به پایان مي رسند.
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251 . حق پرست، نورا. قصه هاي مسجد. مشهد: به نشر، 23 ص، 1390
قطع: خشتي

موضوع درسي: دیني
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم
كلمات كليدي: 

چکيده: در دومین جلد از مجموعه ي حاضر داستان هاي کوتاهي براي کودکان با محوریت مسجد و 
اهمیتي که نماز خواندن در مسجد دارد، گرد آمده است. چند کودک که براي خواندن نماز جماعت به 
مسجد مي روند و همین حضور در مسجد به آن ها کمك مي کند کارهاي مفیدي براي دیگران انجام 

دهند.

252 . جمعي از نویسندگان موزه DB نورنبرگ . چرا و چگونه؛ 53: قطار و راه آهن، پيدايش و 
تکامل . کمال بهروزکیا. تهران: قدیاني، 48 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

 مخاطب: معلم / دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: راه آهن، قطارها، تاریخ، ادبیات نوجوانان، آموزش علوم تجربي
چکيده: این کتاب داستان قطار را از آغاز تا امروز و آینده شرح مي دهد. پنج نویسنده از »موزه ي 
راه آهن آلمان« در »نورنبرگ« آن را نوشته اند. وقتي در اروپا خط آهن کشیده شد، ریل هاي جهان را 
فتح کردند. اکنون مي توان با قطار از میان کوه ها، جنگل هاي خالي از سکنه و بیابان ها سفر کرد. در این 
کتاب درباره ي لوکوموتیوهاي بخار، قطارهاي برقي و قطارهاي هوایي توضیح داده شده است. همچنین 
به پشت صحنه ي کارخانه هاي ریل سازي جدید هم نظري مي اندازد. زیرا مسافران معمولي هیچ وقت 
توجه نمي کنند که چند نفر با هم کار مي کنند و چه تجهیزاتي وجود دارند تا یك قطار بتواند سالم به 
مقصد برسد. داستان قطار داستاني است که هنوز پایاني براي آن نوشته نشده است. تصویرهاي کتاب 

تماماً رنگي و براي مخاطب بسیار جذاب و هیجان انگیز هستند.
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253 . عین اللهي، جمیله و ]... دیگران[. كار علوم سبز ششم دبستان. تهران: راه اندیشه، 96 ص، 
1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: آموزش علوم،  آزمون و تمرین، راهنماي آموزشي، آموزش مهارت تفکر
چکيده: هدف نهایي از آموزش علوم در پایه ي ششم، آموزش مهارت تفکر، و تحقیق و پژوهش در 
فضاي آموزشي است. کتاب حاضر در 14 فصل با این عنوان ها به نگارش درآمده است: زنگ علوم و 
مسائل زندگي روزانه و حل آن ها؛ کاغذ؛ کارخانه کاغذسازي؛ سفر به اعماق زمین؛ زمین پویا؛ ورزش و 
نیرو؛ مي خواهم بسازم؛ سفر انرژي؛ خیلي کوچك؛ خیلي بزرگ؛ شگفتي هاي برگ؛ جنگل براي کیت؛ 
سالم بمانید؛ از گذشته تا آینده. نگارنده در هر فصل نخست نکته هاي آموزنده ي آن  درس ها را بیان 
داشته و سپس در پایان فصل سؤاالتي در قالب هاي جاي خالي، درست و نادرست، چهار گزینه اي و 

تشریحي آورده است.

254 . احمدي، حسن/  برومند، بهادر/  علیشاهي، یاسمن . بسته مدیریت کالسي: كاربرگ اول 
دبستان )جلد 2(. تهران: مرآت دانش، 88 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: عمومي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، ریاضي، علوم تجربي، پرسش و پاسخ، پایه ي اول دبستان
چکيده: جلد دوم از کتاب حاضربا عنوان کاربرگ، شامل تمرین هایي از درس فارسي، ریاضي و 
علوم تجربي تالش اول دبستان است که براي انجام در کالس طراحي شده است. به زعم نگارنده، 
تمرین هاي کتاب مجموعه اي از فعالیت ها و بازي هاي گوناگون است که درس هاي مذکور را درهم 
مي تند و کودک با انجام آن ها، مفاهیم این درس ها را به صورت یکپارچه فرا مي گیرد. تمرین ها براي 13 

هفته ي آموزشي درنظر گرفته شده اند.
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255 . یقیني، هادي . بسته مدیریت کالسي: كاربرگ رياضي پنجم دبستان. تهران: مرآت 
دانش، 60 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: ریاضي

/  مشاور /  دانش آموز
پايه ي تحصيلي: پنجم 

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، آزمون و تمرین، راهنماي آموزشي، بازي و سرگرمي
چکيده: کتاب »کاربرگ ریاضي پنجم دبستان« داراي 24 کاربرگ براي 24 هفته ي آموزشي است. 
کاربرگ یك رسانه ي آموزشي است که از طریق خلق موقعیت هاي فعال یادگیري در کالس درس، 
محتواي آموزش را با هدف ساخت دانش در خدمت معلم و دانش آموز درمي آورد. به عالوه، پیوسته 
بازخورد مؤثري از فرایند یاددهي- یادگیري به عناصر درگیر در جریان آموزش ارائه مي دهد. قالب 
سؤاالت در کاربرگ به صورت بازي، سرگرمي با یك فعالیت جذاب است و بیشتر کارها گروهي صورت 

مي گیرند.

256 . داودي، خسرو /  پندي، زهره/  رضوي طاهري، سمیه سادات/  فروزان، منصوره . بسته مدیریت 
کالسي: كاربرگ رياضي دوم دبستان )جلد2(. تهران: مرآت دانش، 32 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، آزمون و تمرین، پایه ي دوم دبستان
چکيده: این کتاب حاوي تمرین هایي است که به زعم نگارنده، مشارکت دانش آموزان را در ساخت 
مفاهیم درسي، عمق بخشیدن به اهداف برنامه ي درس ریاضي، مشارکت گروهي و ابزار رشد شخصیت 
و خالقیت دانش آموزان باال مي برد. تمرین هاي کتاب در قالب بازي، سرگرمي و فعالیت هاي جذاب، 
و با تأکید بر مطالب درسي و شرح تمرین هایي که در کتاب درس به صورت محدود به  آن ها پرداخته 

شده است، تنظیم شده اند.
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257 . داودي، خسرو/  پندي، زهره/  صفي نیا، شادي/  محمدطالبي، سمیه . بسته مدیریت کالسي: 
كاربرگ رياضي ششم دبستان )جلد 2(. تهران: مرآت دانش، 36 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: ریاضي، تمرین، سؤال و جواب
است.  آموزشي  هفته ي  براي 12  کاربرگ  کار حاضر شامل 12  کتاب  از  بخش  دومین  چکيده: 
موضوعات درس در این کتاب عبارت اند از: جدول تناسب؛ تسهیم به نسبت؛ مفهوم احتمال؛ مقایسه 
و اندازه گیري؛ محورهاي مختصات؛ عددهاي صحیح؛ و... به زعم نگارنده تمرین هاي این کتاب در 
قالب بازي، سرگرمي با یك فعالیت جذاب، به طور غیرمستقیم به مسائل ریاضي مي پردازند. تمرین ها 
بیشتر اکتشافي و گروهي هستند. مسائل طوري طراحي شده اند که دانش آموز بتواند آن ها را با مسائل 
روزمره ي زندگي خود تطبیق دهد و لمس کند. همچنین بر مباحث با اهمیت درس ریاضي بیشتر 

درنگ شده است.

258 . مظلوم شایان، مهدي . بسته مدیریت کالسي: كاربرگ علوم تجربي پنجم دبستان. 
تهران: مرآت دانش، 56 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: پنجم 

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، آزمون و تمرین، راهنماي آموزشي، پایه ي پنجم 
چکيده: کتاب کاربرگ علوم تجربي پایه ي پنجم  داراي 24 کاربرگ براي 24 هفته ي آموزشي است. 
مطالب هر کاربرگ به شکل سؤال مطرح شده اند و تمام مواد درسي علوم پنجم  را در بر مي گیرد. به 
زعم نگارنده این کتاب داراي ویژگي هایي از این قبیل است: ابزار ارزشیابي مناسبي در خدمت تدریس 
است. ابزار تعمیق و توسعه ي اهداف برنامه ي درسي از طریق تقویت نقش کتاب درسي در کالس است. 
فرصت وارسي فرایند یادگیري را براي معلم، دانش آموز و... فراهم مي آورد. به دلیل داشتن فعالیت هاي 
گروهي، بیشترین کمك را به پرورش اهداف نگرشي، مهارتي و دانشي در ذهن دانش آموزان مي کند. 

ابزار رشد شخصیت و خالقیت تمامي دانش آموزان را در کالس درس فراهم مي آورد.
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259 . مظلوم شایان، مهدي . بسته  مدیریت کالسي: كاربرگ علوم تجربي چهارم دبستان. 
تهران: مرآت دانش، 56 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، آزمون و تمرین، پرسش و پاسخ، کاربرگ علوم
چکيده: کتاب حاضر براي درس علوم دانش آموزان سال چهارم نگارش یافته و حاوي 24 کاربرگ 
براي 24 هفته ي آموزشي است. سؤال هاي کتاب در راستاي مطالب آن طوري تدوین شده اند که 
دانش آموزان بتوانند باتوجه به مطالب درسي، آن ها را خودشان تجزیه و تحلیل کنند و به نتایج موردنظر 
برسند. سؤال ها با مثال هاي ملموس براي دانش آموز همراه هستند و شخصیت پردازي در کتاب به 

دانش آموز کمك مي کند، خودش را به جاي او بگذارد و مطالب را بهتر درک کند.

260 . رستگار، طاهره . بسته مدیریت کالسي: كاربرگ علوم تجربي دوم دبستان )جلد 2(. 
تهران: مرآت دانش، 28 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، آزمون و تمرین، راهنماي آموزشي، پایه ي دوم دبستان
چکيده: کاربرگ یك رسانه ي آموزشي است که از طریق خلق موقعیت هاي فعال یادگیري در کالس 
درس، محتواي آموزشي را با هدف ساخت دانش در خدمت معلم و دانش آموز قرار مي دهد و پیوسته 
بازخورد مؤثري از فرایند یاددهي - یادگیري را به اطالع عناصر درگیر در جریان آموزش مي رساند. این 
کتاب که براي درس علوم دوم دبستان تهیه شده، شامل 11 کاربرگ براي 11 هفته ي آموزشي است. 
تمرین هاي آن در قالب هاي بازي، سرگرمي، انجام آزمایش، کامل کردن جدول، سؤال هاي تشریحي، 
گفت وگو، نقاشي و... تنظیم شده اند. فعالیت هاي کتاب بیشتر گروهي هستند و بر قسمت هاي مهم 

کتاب درسي تأکید دارند.
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261 . رستگار، طاهره . بسته  مدیریت کالسي: كاربرگ علوم تجربي دوم دبستان )جلد1(. 
تهران: مرآت دانش، 32 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم

كلمات كليدي: علوم، آزمون، تمرین
چکيده: کتاب »کاربرگ علوم تجربي دوم دبستان« در تکمیل درس علوم دانش آموزان دوم در 12 
کاربرگ براي 12 هفته فراهم آمده و شامل سؤال ها و تمرین هایي متنوع متناسب با علوم دوم است. به 
زعم نگارنده، فعالیت هاي این کتاب شامل ویژگي هایي از این قبیل است: رویکرد مسئله محور؛ پژوهش 
محور؛ ایجاد ارتباط بین تئوري و عمل؛ یادگیري مشارکتي؛ پژوهش علم در عمل. انجام تمرین هاي 
کتاب به دانش آموزان کمك مي کند توانایي تفکر منطقي - قیاس و قدرت استدالل خود را تقویت 
کنند و با توجه به ویژگي هاي فردي - رواني خود، به گونه اي مؤثر در فرایند یادگیري مشارکت کنند.

262 . رستگار، طاهره . بسته  مدیریت کالسي: كاربرگ علوم تجربي ششم دبستان )جلد1(. 
تهران: مرآت دانش، 32 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: آموزش علوم، آزمون و تمرین، راهنماي آموزشي
چکيده: جلد اول از کتاب »کاربرگ علوم تجربي ششم دبستان« شامل 12 کاربرگ براي 12 هفته ي 
آموزشي است. در هر کاربرگ سؤال هایي با این ویژگي ها طراحي شده اند: رویکرد مسئله محور، رویکرد 
پژوهش محور، ارتباط بین تئوري و عمل، یادگیري مشارکتي، و پژوهش علم در عمل. دانش آموزان 
با انجام این فعالیت ها آزمایش ها و پژوهش هاي علوم را از نزدیك لمس مي کنند و مطالب کتاب را 

بهتر مي فهمند.
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263 . رستگار، طاهره/  حسیني، عزت السادات/  فرنوش، بتول . بسته مدیریت کالسي: كاربرگ 
علوم تجربي ششم دبستان )جلد2(. تهران: مرآت دانش، 28 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: آموزش علوم، آزمون و تمرین، چرخه انرژي
چکيده: کتاب حاضر حاوي تمرین هایي در راستاي مطالب علوم پایه ي ششم دبستان است. به زعم 
نگارنده، این کتاب به دانش آموزان کمك مي کند در ساخت مفاهیم جدید درس شرکت کنند، و در 
مطالب عمیق شوند. به فعالیت هاي گروهي بپردازند و خالقیتشان افزایش یابد. همچنین،  این کتاب بر 
جذابیت محیط کالس مي افزاید. مطالب کتاب براي 11 هفته تدوین شده اند و به موضوع هایي نظیر 
ساختن وسایل ساده، سفر انرژي، چرخه ي انرژي، خیلي کوچك، خیلي بزرگ، شگفتي هاي برگ، 

جنگل، سالمتي و وسایل ارتباط شخصي اختصاص دارند.

264 . محمدي، مرجان . بسته مدیریت کالسي: كاربرگ فارسي پنجم دبستان. تهران: مرآت 
دانش، 52 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: پنجم 

كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، آموزش فارسي، تمرین
چکيده: »کاربرگ« یك رسانه ي آموزشي است که از طریق خلق موقعیت هاي فعال یادگیري در 
کالس درس، محتواي آموزشي را با هدف ساخت دانش در خدمت معلم و دانش آموز در مي آورد 
و پیوسته بازخورد مؤثري از فرایند یاددهي- یادگیري را به اطالع عناصر درگیر در جریان آموزش 
مي رساند. در این کتاب که براي درس فارسي پنجم دبستان نوشته شده، در قالب کاربرگ تمرین هایي 
براي 22 هفته ي آموزشي دانش آموزان تدوین شده است. به زعم نگارنده، در کاربرگ سعي شده است 
که با طي کردن مراحل یاددهي- یادگیري به صورت قدم به قدم و با ایجاد کالسي جذاب و مفرح، فرایند 
یاددهي- یادگیري محقق شود. تمرین هاي کتاب به صورت غیرمستقیم در راستاي مطالب کتاب درسي 
و در قالب بازي، سرگرمي یا یك فعالیت جذاب به دانش آموز کمك مي کنند در مورد موضوع درس 

جدید و مباحث با اهمیت درس بیشتر درنگ کند.
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265 . بغالني، مازیار . قصه هاي شاهنامه: كاوه آهنگر. تهران: برف، 12 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم
فارسي، ضحاک،  ادبیات  زبان آموزي،   داستان،  بازنویسي  شاهنامه،  داستان هاي  كليدي:  كلمات 

جمشید، کاوه آهنگر
چکيده: نخستین جلد از مجموعه ي »قصه هاي شاهنامه« حاوي متن بازنویسي شده ي داستان 
»ضحاک ماردوش« از شاهنامه براي کودکان است. ضحاک بعد از کشتن جمشید به تخت مي نشیند و 
با ظلم و ستم بر مردم حکومت مي کند. تا اینکه فردي به نام کاوه ي آهنگر که پسرانش توسط سربازان 
ضحاک اسیر شده بود، به دادخواهي به حضور ضحاک مي رسد. اما ضحاک او را نمي پذیرد. بدین گونه 
کاوه ي آهنگر به کمك مردم ستمدیده و نیز جواناني که از شر ضحاک رها شده بودند، لشکري تشکیل 

مي دهد و ضحاک را شکست مي دهد.

266 . کیاني، حبیب. كتاب آموزش و كار بخوانيم  پايه ي چهارم. قم: بخشایش، 160 ص، 1390
قطع: رقعي

موضوع درسي: زبان آموزي
 مخاطب: معلم/  والدین /  دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم
كلمات كليدي: آموزش ادبیات فارسي، راهنماي آموزشي، کتاب بخوانیم، پایه ي چهارم

چکيده: این کتاب آموزش و کار براي درس »بخوانیم و بنویسیم« دانش آموزان سال چهارم و به منظور 
آماده سازي آنان براي شرکت در آزمون هاي تیزهوشان و مدارس نمونه ي دولتي تهیه شده است. بخش 
اول کتاب حاوي مطالب مقدماتي درباره ي ساختمان واژه، رابطه ي واژه ها با یکدیگر، انواع واژه ، شمارش 
تعداد جمله ها و نشانه گذاري است. بخش دوم به بررسي نکته ها و واژه هاي درس هاي کتاب »بخوانیم« 
چهارم مي پردازد. بعد از هر چند درس یك آزمون گنجانده شده است. بخش سوم به انواع آزمون هاي 

جامع و بخش چهارم به پاسخ نامه ي آزمون ها اختصاص دارد.
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267 . کیاني، حبیب. كتاب آموزش و كاربخوانيم پايه ي پنجم . قم: بخشایش، 192 ص، 1390
قطع: رقعي

موضوع درسي: زبان آموزي
 مخاطب: معلم/  والدین /  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  کارشناس /  دانش آموز

پايه ي تحصيلي: پنجم 
كلمات كليدي: آزمون و تمرین، پرسش و پاسخ، آموزش زبان فارسي، دستور زبان

چکيده: این کتاب کار براي درس فارس دانش آموزان پنجم  در 22 درس فراهم آمده و با آزمون هاي 
چهار جوابي جامع، تیزهوشان و مدارس نمونه ي دولتي به همراه پاسخ نامه به پایان مي رسد. در کتاب 
ابتدا مباحثي در مورد قواعد زبان فارسي در پنج درس به زباني ساده ارائه شده است تا زمینه هاي الزم 
براي درک بهتر نکته هاي کتاب »بخوانیم« پایه ي پنجم فراهم شود. در کتاب، ضمن بررسي واژه 
آموزي و نکته هاي هر درس، کوشش شده است تا قواعد زبان فارسي، در حوزه ي ساختمان واژه و 

دستور زبان، با بیاني ساده و درخور فهم دانش آموزان کالس پنجم مطرح و توضیح داده شود.

268 . بخشعلي زاده، شهرناز. كتاب راهنماي كار رياضي سال ششم. تهران: شورا، 192 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: ریاضي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: ششم
كلمات كليدي: آموزش ریاضي، کتاب کار، پرسش و پاسخ، آزمون و تمرین

چکيده: این کتاب کار براي درس ریاضي دانش آموزان ششم در هشت فصل نوشته شده است. 
ارزشیابي. در بخش  و  بازي و سرگرمي  فعالیت ها، تمرین، مسئله،  از:  عنوان هاي کتاب عبارت اند 
فعالیت ها، دانش آموزان مفاهیم ریاضي را با نگاهي متفاوت بررسي مي کنند. انجام تمرین ها به تثبیت 
آموخته هاي آن ها کمك مي کند. حل مسئله فرصت تفکر را به دانش آموزان مي دهد. بازي و سرگرمي 
کمك مي کند، مخاطبان از ریاضي لذت ببرند و ارزشیابي براي توصیف ضعف ها و قوت ها مخاطبان 

است.
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269 . احمدي، احمد. كتاب راهنماي كار علوم سال ششم. تهران: شورا، 92 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: ششم
كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، پرسش و پاسخ، تمرین، پایه ي ششم

چکيده: کتاب کار حاضر براي درس علوم پایه ي ششم فراهم آمده و داراي پرسش ها، فعالیت ها و 
مسئله هایي است که دانش آموزان را به علم و فناوري عالقه مند مي کنند و با کاربردهاي متنوع علوم 
در زندگي شخصي و اجتماعي آشنا مي سازند. همچنین مسائل کتاب به دانش آموزان کمك مي کنند، 
مهارت هاي مهم در آموزش علوم مانند اندازه  گیري، تفسیر اطالعات، فرضیه سازي و... را فراگیرند، با 
روش هاي علمي و برخورد درست با یك مسئله آشنا شوند، و از ابتکارات و خالقیت هاي خود در حل 

مسائل بهره بگیرند.

270 . صفارپور، عبدالرحمان. كتاب راهنماي كار فارسي سال ششم دبستان. تهران: شورا، 
88 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: آزمون و تمرین، پرسش وپاسخ، آموزش فارسي، امال و نگارش، ارزشیابي پایان فصل
چکيده: »کتاب کار فارسي ششم« 17 درس و هفت فصل دارد. فصل بندي کتاب براساس فصل هاي 
واژگان،  قبیل درک مفهوم متن، فهم  از  انواع مطالب  آموزش  تدوین شده و شامل  کتاب درسي 
صحیح خواني، امال و نگارش و... است. مطالب پایه و مورد نیاز دانش اموزان در قالب »دانستني ها« 
در ابتداي هر درس آورده شده و به فراخور نیاز بسط و گسترش یافته است. به تعداد فصل هاي کتاب 

درسي،  ارزشیابي پایان فصل در زمینه هاي متفاوت ارائه شده است.
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271 . وفایي، داود. كتاب رنگ آميزي كتي. تهران: قدیاني، 32 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: عمومي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول
كلمات كليدي: رنگ آمیزي و سرگرمي، تمرین هاي هوش، آموزش کودکان

چکيده: کتاب حاضر حاوي تمرین هایي براي باال بردن هوش کودکان و نیز سرگرمي آن هاست که 
باید به کمك بزرگ ترها انجام بدهند. رنگ آمیزي، کامل کردن نوشته ها، یافتن تفاوت ها، وصل کردن 
شماره ها به هم به منظور کامل شدن تصویر، تشخیص نظم و ترتیب رنگ ها و شکل ها، یافتن کلمات 
در جدول، وصل کردن وسایل مرتبط به هم، یافتن شباهت ها در تصویرها، مرتب کردن حروف، یافتن 

شکل هاي هم رنگ و جدا کردن آن ها از یکدیگر، و... از جمله تمرین هاي این کتاب هستند.

272 . رئیسي امجد، علیرضا/  بخشیان، فاطمه/  رضایي جواهریان،  نفیسه. كتاب رياضي سبز 
چهارم دبستان. تهران: راه اندیشه، 184 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، آزمون و تمرین، پرسش و پاسخ پایه ي چهارم
چکيده: کتاب حاضر براي درس ریاضي چهارم دبستان نوشته شده در آغاز هر مبحث، تحت عنوان 
»مي دانیم که« موضوع درس به همراه مثال هایي توضیح داده شده و سپس سؤاالتي درج شده اند. 
سؤاالت در قالب هاي تشریحي، حل جدول، پر کردن جاهاي خالي و... تنظیم شده اند. در کتاب 
آزمون هایي نیز تحت عنوان هاي سنجش مهر، آبان و آذر، دو سنجش تکمیلي، سنجش مجهز، اسفند 

و فروردین، سه سنجش اردیبهشت، و دو سنجش تکمیلي ارائه شده اند.
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273 . چوپاني، فرشته. كتاب كار انشاء: آموزش انشاء براي دوره ابتدايي. تهران: اخوان، 
48 ص، 1390
قطع: وزیري

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم
كلمات كليدي: آموزش نویسندگي، انشانویسي، زبان آموزي

چکيده: این کتاب به منظور آموزش انشانویسي به دانش آموزان دبستاني نوشته شده و در آن نویسنده 
کوشیده است بعد از درج نکاتي درباره ي انشانویسي و روش هاي تقویت کننده ي آن، تمرین هایي را 
براي رسیدن به هدف نهایي یا همان انشانویسي ارائه دهد. کتاب قبل از انشانویسي، خالصه نویسي، 
نامه نویسي، خاطره نویسي، انشاي توصیفي و زندگي نامه نویسي را آموزش مي دهد و در پایان به انشاي 

تخیلي مي پردازد.

274 . مفیدي نسب، سعیده. كتاب كار اينترنت. یزد: دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد، 36 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: کار و فن آوري 
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: پنجم و ششم
كلمات كليدي: آزمون و تمرین، شبکه و اینترنت، راهنماي آموزشي، پست الکترونیکي، ساخت 

کانکشن
چکيده: »کتاب کار اینترنت« مي کوشد کودکان را با مفهوم شبکه و اینترنت، مزایاي استفاده از 
اینترنت، آشنایي با URL، آشنایي با مفهوم جست وجو در گوگل، فارسي کردن گوگل، مفهوم پست 
الکترونیك، خواندن نامه و فرستادن نامه و ساخت یك کانکشن آشنا سازد. مخاطبان با جواب دادن به 

سؤال هاي کتاب و انجام تمرینات عملي مطالب مذکور را مي آموزند.
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275 . لطفي پور، معصومه. كتاب كار تعليمات اجتماعي پايه ي پنجم . مشهد: امید مهر، 168 
ص، 1390

قطع: خشتي
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: پنجم 

كلمات كليدي: تعلیمات اجتماعي، پرسش و پاسخ، آموزش جغرافي و تاریخ
چکيده: کتاب حاضر در سه بخش جغرافي، تاریخ و مدني نوشته شده است. کتاب حاوي جمع بندي 
نکته هاي مهم درس، نقشه هاي مفهومي، نقشه هاي گنگ مربوط به مفاهیم جغرافي، دانستني ها و 
خواندني هاي مکمل، جدول، لطیفه و معما، پرسش هاي متنوع مفهومي، تستي و تشریحي با تأکید بر 
ارزشیابي همه جانبه )کیفي- توصیفي(، آزمون هاي دوره اي و چهارگزینه اي ورود به مدارس نمونه ي 

دولتي است.

276 . رخشاني،  فاطمه. كتاب كار تعليمات اجتماعي پايه ي چهارم. مشهد: امید مهر، 156 
ص، 1390

قطع: خشتي
موضوع درسي: تعلیمات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم

كلمات كليدي: تعلیمات اجتماعي، پرسش و پاسخ، آموزش جغرافي و تاریخ
چکيده: کتاب کار حاضر در سه بخش جغرافي، تاریخ و مدني نوشته شده است. کتاب حاوي جمع بندي 
نکته هاي مهم درس، نقشه هاي مفهومي، نقشه هاي گنگ مربوط به مفاهیم جغرافي، دانستني ها و 
خواندني هاي مکمل، جدول، لطیفه و معما، پرسش هاي متنوع مفهومي تستي و تشریحي با تأکید بر 
ارزشیابي کیفي- توصیفي با آزمون هاي دوره اي و چهارگزینه اي براي ورود به مدرسه هاي نمونه ي 

دولتي است.
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277 . مهدیار، هادي. كتاب كار رياضي اول. مشهد: ضریح آفتاب، 136 ص، 1391
قطع: وزیري

موضوع درسي: ریاضي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آزمون تمرین، آموزش ریاضي، پرسش و پاسخ، تثبیت یادگیري

چکيده: کتاب حاضر براي درس ریاضي دانش آموزان سال اول نوشته شده و داراي تمرین هایي در 
قالب هاي کامل کردني، رنگ زدني، وصل کردني، تمرین هاي شفاهي، ادامه دادن الگوهاي خواسته 
شده در جدول، حل کردن مارپیچ ها، عالمت زدن تصویرها و... است. کتاب داراي دو بخش است: 
بخش اول سؤال هایي که باعث تثبیت و تقویت آموخته ها و رفع خستگي دانش آموزان مي شوند، و 

بخش دوم سؤال هایي که هدفشان ارزشیابي آموخته هاست.

278 . هاشم آبادي، علیرضا. كتاب كار رياضي اول دبستان. گرگان: ریحاني گرگان، 131 ص، 1391
قطع: وزیري

موضوع درسي: ریاضي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش ریاضي، پرسش و پاسخ، تکلیف شب، پایه ي اول دبستان

چکيده: کتاب کار حاضر حاوي تمرین هایي به منظور باال بردن توانایي کودکان در زمینه ي ریاضي 
است. سؤال ها به صورت رنگ کردني، وصل کردني، کامل کردني، عالمت زدني، شمردني، نوشتني 
و .... تنظیم شده اند. در آغاز کتاب مطالب کوتاهي درباره ي تأثیر تکلیف شب بر پیشرفت تحصیلي 
دانش آموزان و چگونگي همراهي و نظارت والدین بر فعالیت هاي درسي خارج از دبستان دانش آموزان 

آمده است.
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279 . کریمي،  اعظم. كتاب كار رياضي اول دبستان. اراک: علي اکبر صفري، 183 ص، 1391
قطع: وزیري

موضوع درسي: ریاضي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول
كلمات كليدي: آموزش ریاضي، پرسش و پاسخ، آزمون و تمرین، پایه ي اول دبستان، ارزشیابي 

توصیفي
چکيده: کتاب کار حاضر براي درس ریاضي اول در 25 بخش نوشته شده و حاوي تمرین هایي در 
قالب هاي رنگ کردني، وصل کردني، کامل کردني، گذاشتن داخل خط بسته، نشان دادني، کشیدني، 
دسته بندي و... است. صفحات کتاب تمام رنگي هستند و کتاب داراي تمرین هاي ارزشیابي و جدول هاي 

ارزشیابي توصیفي براي خانواده و معلم است.

280 . عنابستاني، حوریه. كتاب كار رياضي بر اساس كتاب جديد التاليف رياضي پايه 
اول. مشهد: صیانت، 176 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، آزمون و تمرین، شکل هاي هندسي، پایه ي اول
چکيده: تمرین هاي این کتاب کار در راستاي مطالب کتاب درسي ریاضي سال اول در 25 فصل 
تنظیم شده اند و شامل تمرین هایي در قالب هاي شفاهي، رنگ کردني، عالمت زدني، توضیح دادني، 
وصل کردني، خمیربازي، کامل کردني، ادامه دادني، خواند با صداي بلند، حل جدول و... هستند. در آغاز 
هر فصل تصویري آمده و در پایین آن از کودک خواسته شده است که داستان آن را تعریف کند. بعد از 
والدین خواسته شده است، اهدافي را که زیرصفحه درجه شده اند، براي کودکان مطرح سازند؛ اهدافي 
مثل آشنایي با جهات، توجه به شکل هاي هندسي، درست صحبت کردن و بیان افکار، اهمیت خانه و 

خانواده، توجه به نکات ایمني، دوست یابي، و...
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281 . کاشي، آمنه. كتاب كار رياضي چهارم. تهران: نگاه امروز، 96 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: ریاضي
مخاطب: دانشجویان مراکز تربیت معلم /  دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم
كلمات كليدي: آموزش ریاضي، حل مسئله، راهنماي آموزش، پایه ي چهارم

چکيده: کتاب کار حاضر براي درس ریاضي چهارم نوشته شده و مؤلف آن کوشیده است از سؤال هاي 
متنوع استفاده کند، تا عالوه بر ایجاد شوق و عالقه در دانش آموزان، تا حدودي با مفاهیم جدید هر درس 
و کاربردهاي آن آشنا شوند. زیر عنوان »کلبه ي آموزش«، مطالب و مفاهیم جدید درس بیان شده اند. 
سپس انواع سؤال چهار جوابي، جاخالي، صحیح و غلط، کوتاه پاسخ، مهارتي، کاربردي و حل مسئله به 
همراه شکل و به منظور تثبیت، یادگیري و تکرار و تمرین بیشتر ارائه شده اند. کتاب حاوي پنج آزمون به 

همراه آزمون تستي و آزمون جامع نوبت هاي اول و دوم است.

282 . رئیسي امجد، علیرضا/  شمس، اعظم. كتاب كار رياضي خالق دوم دبستان. تهران: 
سرمشق، 152 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم

كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، آزمون و تمرین، راهنماي آموزشي، پایه ي دوم دبستان
چکيده: کتاب حاضر براي دانش آموزان دوم دبستان تهیه و تدوین شده است. فعالیت ها و تمرین هاي 
آن در قالب بخوان و بیاموز، بساز و بیاموز، بازي کن و بیاموز، فعالیت کن و بیاموز، بیشتر بیاموز، فکر 
کن و پاسخ بده، کاربرد ریاضي در زندگي روزمره، بگرد و پیدا کن و ارزشیابي مستمر با رویکرد کیفي 

و توصیفي است.
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283 . صادقي، زهرا/  اقوامي، اشراف السادات. كتاب كار رياضي دوم. تهران: نگاه امروز، 112 
ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، راهنماي  آموزشي، آزمون و تمرین، پایه ي دوم
چکيده: کتاب کار حاضر براي درس ریاضي سال دوم در هشت فصل نوشته است. در آغاز هر فصل، 
مبحث مورد نظر آن فصل، تحت عنوان »زنگ آموزش« به همراه مثال هایي توضیح داده شده است. 
در ادامه، تمرین هایي در قالب هاي درست و نادرست، تستي، کوتاه پاسخ، وصل کردني، کامل کردني، 
رنگ آمیزي، حل مسئله و... ارائه شده است. در پایان هر چهار فصل دوم آزمون هاي نوبت اول و دوم 

درج شده اند. صفحات کتاب تمام رنگي اند که این موضوع به جذابیت کتاب افزوده است.

284 . ترزقي، سیدجواد. كتاب كار رياضي ششم. مشهد: امید مهر، 290 ص، 1391
قطع: وزیري

موضوع درسي: ریاضي
 مخاطب: معلم/  والدین /  دانش آموز

پايه ي تحصيلي: ششم
كلمات كليدي: آموزش ریاضي، پرسش و پاسخ، آزمون و تمرین، پایه ي ششم

چکيده: کتاب کار حاضر براي درس ریاضي دانش آموزان ششم در هشت فصل نوشته شده است. 
در هر درس بعد از تعیین اهداف مبحث مورد نظر تدریس شده و در ادامه تمرین هایي براي کار در 
خانه آمده است. در آخر هر فصل نیز مطالب تدریس شده زیر عنوان »سخت کوشانه« مرور و یادآوري 
مي شود. در پایان فصل اول آزمون نوبت اول به صورت چهارگزینه اي و تشریحي گنجانده شده است.
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285 . سلماني، سکینه/  احمدي، ملیحه. كتاب كار سبز دوم دبستان. تهران: راه اندیشه، 104 
ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم

كلمات كليدي: آموزش ریاضیات، راهنماي آموزش، آزمون و تمرین، کتاب کار سبز
چکيده: کتاب حاضر حاوي توضیح مفاهیم درس ریاضي دوم دبستان در هشت فصل با عنوان هاي 
رقم، جمع و تفریق، شکل هاي هندسي، عددهاي 3 رقمي، اندازه گیري، کسر و احتمال، و آمار و 
نمودار است. نگارنده بعد از توضیح هر مفهوم تمرین هایي در قالب هاي شمردني، کامل کردني، وصل 
کردني، تصویرخواني، ادامه دادني، حل مسئله، دسته بندي، عالمت زدني، رسم شکل، الگویابي، حل 

معما، رنگ کردني و ... ارائه کرده است.

286 . هاشم آبادي، علیرضا. كتاب كار فارسي پايه ي اول دبستان: مورد استفاده براي 
آموزگاران، والدين و دانش آموزان. گرگان: مختومقلي فراغي، 127 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: زبان آموزي

 مخاطب: معلم/  والدین /  دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش خواندن، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین، پایه ي اول دبستان
چکيده: کتاب کار حاضر براي درس فارسي دانش آموزان اول در 22 درس به همراه تمرینات دوره اي 
نوشته شده است. تمرین هاي کتاب در قالب هاي وصل کردني، رنگ کردني، شفاهي، نوشتن ادامه ي 
تمرین ها، کامل کردني، عالمت زدني، نقاشي، گفتن جمله، تصویرخواني، مرتب کردني و... تنظیم 

شده اند.
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287 . فتح آبادي، جواد. كتاب كار فارسي چهارم دبستان. مشهد: امید مهر، 144 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
 مخاطب: معلم/  والدین /  دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم
كلمات كليدي: آموزش زبان فارسي، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ

چکيده: کتاب کار حاضر براي درس فارسي چهارم دبستان تهیه شده و داراي این موارد است: 
زبان آموزي و واژه آموزي براي توسعه ي واژگان دانش آموز و کاربرد قواعد دستوري در ارتباط هاي زباني؛ 
تمرین هایي براي بهبود و تقویت خواندن و درک مطلب؛ فعالیت هاي متنوع نگارشي و انشایي با هدف 
پرورش تفکر و خالقیت؛ فعالیت هایي براي کشف و تقویت استعدادهاي نویسندگي؛ فعالیت هاي متنوع 
امالیي به منظور تسلط بر درست نویسي واژه ها و جمله ها و کشف و رفع اشکاالت امالیي؛ حل جدول و 
چیستان و لطیفه و سرگرمي  آموزشي به منظور ایجاد رغبت بیشتر به یادگیري و کسب لذت؛ جدول هاي 
ارزشیابي خواندن و نوشتن به منظور شناخت بیشتر نقاط قوت و ضعف دانش آموزان و برنامه ریزي براي 
رفع اشکاالت و توانمندسازي آنان؛ آزمون هاي درک مطلب و چهارگزینه اي براي آشنایي با آزمون هاي 

ورودي مدراس نمونه و مراکز استعدادهاي درخشان، المپیادها و مسابقات علمي.

288 . مفیدي نسب، سعیده. كتاب كار مباني رايانه 1. یزد: دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد، 60 
ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: کار و فن آوري 

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش کار با رایانه، راهنماي آموزش، آموزش کودکان، آموزش و سرگرمي
چکيده: این کتاب به منظور آموزش مباني رایانه به کودکان فراهم آمده، نویسنده ي آن سعي کرده 
است از روش هایي چون وصل کردن، رنگ کردن، سؤال و جواب ساده و منابع دیداري و شنیداري و 
روش کارگاهي استفاده کند. آشنایي کودک با رایانه و قسمت هاي متفاوت آن، همچون صفحه نمایش، 
جعبه ي محافظ، ماوس، ماوس پد، بلندگو و. . و نیز آشنایي او با میز کار و اجزاي آن همچون آیکن، نوار 

وظیفه و. . هدف اصلي کتاب است.
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289 . مفیدي نسب، سعیده. كتاب كار نرم افزار ارائه مطلب. یزد: دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
یزد، 60 ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: کار و فن آوري 

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم

كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، پاورپوینت، آموزش رایانه، نمایش اسالید
چکيده: کتاب کار حاضر شامل تمرین هایي به زبان ساده است تا کودکان با انجام آن ها بتوانند با 
نرم افزار پاورپوینت، معرفي اسالید، ایجاد و حذف اسالید، رسم اشکال آماده، نمایش اسالید و خروج از 
آن، جابه جا کردن اسالید و کپي کردن آن، ذخیره ي فایل در حالت طراحي و در حالت نمایش، جلوه ي 
گرافیکي، جلوه ي تأکیدي و حرکتي و گذار اسالید آشنا شوند. کتاب شامل تمرینات دوره اي به همراه 

پاسخ نامه است.

290 . محسني،  ملیحه. كتاب كار نرم افزار پارس لوگو پيشرفته. تهران: دیبا گران تهران، 
72 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: کار و فن آوري

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: کنترل کننده هاي برنامه پذیر، نرم افزار، پارس لوگو، برنامه ي رایانه، آموزش کار با رایانه
چکيده: »لوگو« در زبان یوناني به معناي »کلمه« است. زبان برنامه سازي لوگو براي اولین بار توسط 
سیمور پاپرت، استاد دانشگاه »MIT«، براساس نظریات ژان پیاژه طراحي و تولید شد. لوگو فقط یك 
زبان برنامه سازي نیست، بلکه فراگیرنده به کمك آن حل مسئله را یاد مي گیرد و در ارائه ي مفاهیم، 
نوآوري مي کند. نرم افزار »پارس لوگو« براساس فلسفه ي لوگو بر دو حالت کشف جهان الک پشت و 
آموزش به الک پشت بنا شده است. کتاب حاضر در 8 درس و 30 تمرین ارائه شده و دانش آموزان در 

آن با نرم افزار لوگوي پیشرفته آشنا مي شوند.
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291 . احمدي، حسن . بسته مدیریت کالسي: كتاب كار و تمرين اول دبستان )جلد2(. تهران: 
مرآت دانش، 96 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: عمومي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول

كلمات كليدي: 
چکيده: جلد دوم کتاب کار و تمرین حاضر شامل تمرین هایي در راستاي درس فارسي، علوم و ریاضي 
اول دبستان است. جلد اول کتاب براي کار در کالس و جلد حاضر براي تمرین در خانه است. به زعم 
نگارنده، فعالیت هاي این کتاب باتوجه به تفاوت هاي فردي و هوش هاي متفاوت کودکان طراحي شده 
است. در طراحي این فعالیت ها، بر تجربه، بازي، خالقیت، کارگروهي، مسئولیت پذیري، مهارت هاي 

اجتماعي و... تأکید شده است. تمرین هاي کتاب براي 13 هفته ي آموزشي آماده شده اند.

292 . نجیمي، زهره. كتاب كار و تمرين رياضي پنجم  شامل: كليه آموزش، سؤاالت 
طبقه بندي شده به صورت هفتگي.... تهران: گل واژه، 204 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: پنجم 

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، آزمون و تمرین، پرسش و پاسخ، انواع ارزشیابي
چکيده: این کتاب کار و تمرین براي درس ریاضي دانش آموزان پنجم  فراهم آمده و حاوي این 
بخش هاست: »کلبه ي آموزش«، سؤاالت طبقه بندي شده به صورت هفتگي، ارزشیابي مستمر در 
پایان هر ماه، تست ریاضي در پایان هر ماه، دو دوره آزمون نوبت اول، آزمون هاي دوره اي و چهار 

دوره تکلیف عید.
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293 . یقیني، هادي . بسته مدیریت کالسي: كتاب كار و تمرين رياضي پنجم دبستان. 
تهران: مرآت دانش، 144 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: پنجم 

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، آزمون و تمرین، پایه ي پنجم دبستان
چکيده: کتاب »کار و تمرین ریاضي پنجم دبستان« براي 24 هفته ي آموزشي نوشته شده است. به 
زعم نگارنده، تمرین هاي این کتاب آموخته هاي دانش آموزان را متناسب با اهداف کتاب و برنامه ي 
درسي تعمیق و توسعه مي دهد. به عالوه، با استفاده از مثال هاي کاربردي متنوع، میان مفاهیم کتاب 
درسي و زندگي روزمره ي دانش آموز، ارتباطي مؤثر و اندام وار ایجاد مي کند. تمرین هاي کتاب به تحکیم 
یادگیري و تقویت آموخته ها در ذهن دانش آموز کمك مي کند. گفتني است تمرین ها از ساده به دشوار 

طراحي شده اند و مطالب به صورت مرحله به مرحله ارائه مي شوند.

294 . بامداد، بابك . بسته مدیریت کالسي: كتاب كار و تمرين رياضي چهارم دبستان. 
تهران: مرآت دانش، 208 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، سؤال و جواب، راهنماي آموزشي، عددنویسي، محاسبه ي ذهني
چکيده: کتاب کار حاضر براي درس ریاضي چهارم دبستان نوشته شده و شامل تمرین هایي براي 
25 هفته ي آموزشي است. مباحث کتاب درباره ي عددنویسي، ارزشي مکاني، خط پاره خط، محاسبه ي 
ذهني، نیم ساز، مفهوم ضرب، نمودار ستوني، تقارن، تقسیم اعداد، محیط هاي چندضلعي، ساده کردن، 
مساحت و... است. قالب سؤاالت به صورت هاي پرکردن جاهاي خالي، چندگزینه اي، کامل کردن جدول، 

حل مسئله و... است. عالوه بر تمرین ها، شش نوبت آزمون تستي نیز در کتاب گنجانده شده است.
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295 . برازش، مهین دخت. كتاب كار و تمرين رياضي دوم. تهران: گل واژه، 156 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: ریاضي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: دوم
كلمات كليدي: آموزش ریاضي، آزمون وتمرین، پرسش و پاسخ، پایه ي دوم

چکيده: کتاب کار و ترین حاضر براي درس ریاضي دانش آموزان دوم در هشت فصل فراهم آمده 
است. در آغاز هر فصل مفاهیم مربوط به هر فصل ذکر شده و فعالیت هاي پیشنهادي براي معلمان و 
والدین در »کلبه هاي آموزش« درج شده است و در ادامه تمرین ها ارائه شده اند. بعد از تمرین ها، سؤاالت 

ارزشیابي و در ادامه فرم ارزشیابي معلم و خودارزیابي دانش آموز آورده شده است.

296 . داودي، خسرو. كتاب كار و تمرين رياضي دوم دبستان. تهران: مبتکران، 108 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: ریاضي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: دوم
كلمات كليدي: آموزش ریاضي، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ، حل مسئله، تثبیت یادگیري

چکيده: این کتاب کار براي درس ریاضي دوم دبستان در 8 فصل نوشته شده و هر فصل شامل سه 
قسمت فعالیت، تمرین و حل مسئله است. قسمت فعالیت ها حاوي تمرین هایي است که ترجیح دارد در 
کالس درس انجام شوند. قسمت تمرین ها نیز حاوي تمرین هایي براي تثبیت یادگیري در منزل است. 
در قسمت حل مسئله نیز مسئله هاي متناسب با موضوعات و مفاهیم آن فصل کتاب و همچنین راهبرد 
مورد نظر آن فصل، ارائه و حل شده اند. به زعم نگارنده، قسمت حل مسئله مهم ترین بخش آموزش 

ریاضیات است و توانایي و استعداد دانش آموزان در درس ریاضي در این قسمت مشخص مي شود.
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297 . داودي، خسرو/  پندي، زهره و ]... دیگران[ . بسته مدیریت کالسي: كتاب كار و تمرين 
رياضي دوم دبستان )جلد1(. تهران: مرآت دانش، 112 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم

كلمات كليدي: پرسش و پاسخ، تمرین و آزمون، آموزش ریاضي، نقاشي، پایه ي دوم
چکيده: این کتاب کار و تمرین براي درس ریاضي دانش آموزان دوم تدوین یافته و حاوي تمرین هایي 
است که براي 12 هفته ي دانش آموزان تدارک دیده شده اند. قالب سؤاالت شامل کشیدن نقاشي، رنگ 

کردن، وصل کردن، حل جدول، پر کردن جاهاي خالي و... است.

298 . حاج محمودي، فاطمه. كتاب كار و تمرين رياضي ششم. تهران: گل واژه، 240 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: ریاضي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: ششم
كلمات كليدي: آموزش ریاضي، آزمون و تمرین، پرسش و پاسخ، حل مسئله

چکيده: کتاب کار حاضر براي درس ریاضي دانش آموزان سال ششم در 8 فصل و 16 »کلبه ي 
آموزش« فراهم آمده است. در هر کلبه، گام به گام مفهوم اصلي درس و در ادامه حل مسئله آموزش 
داده مي شود. بعد از آن تمرین هاي تشریحي و چهارجوابي آمده و در پایان هر فصل نیز آزمون مستمر 
فصلي گنجانده شده است. همچنین کتاب داراي فهرست خودارزیابي و آزمون نیم سال و پایان سال 

است.
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299 . داودي، خسرو/  پندي، زهره/  صفي نیا، شادي/  محمدطالبي، سمیه . بسته مدیریت کالسي: 
كتاب كار و تمرين رياضي ششم دبستان )جلد2(. تهران: مرآت دانش، 112 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: ریاضي، حل تمرین، آزمون، تناسب، احتمال
چکيده: جلد دوم از کتاب کار و تمرین حاضر براي درس ریاض ششم نوشته شده و شامل تمرین هایي 
براي 12 هفته ي آموزشي با موضوعات جدول تناسب، مقداري تناسب، تسهیم به نسبت، درصد و 
ریاضیات ملي، جمع آوري و نمایش داده ها، نمودارها و تغییر نتایج، مفهوم احتمال،  احتمال تجربي و 
ریاضي، مقایسه و اندازه گیري سطح، مساحت اشکال هندسي، مقایسه و اندازه گیري حجم، حجم اشکال 
هندسي، محورهاي مختصات، تقاون و مختصات، عددهاي صحیح و کاربرد در جمع و تفریق عددها 

است. در هر درس قبل از ارائه تمرین ها، درس به طور مختصر توضیح داده شده است.

300 . بهرامیان، اکرم . کتاب هاي کار و تمرین: كتاب كار و تمرين علوم تجربي اول. تهران: 
گل واژه، 124 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، پرسش و پاسخ، کتاب کار و تمرین، پایه ي اول
چکيده: کتاب کار حاضر براي درس علوم پایه ي اول در 14 درس نوشته شده است و در هر درس 
ابتدا چارچوبي از موضوعات مطرح مي شود. مؤلف براي الگودهي، هدایت و راهنمایي غیرمستقیم 
دانش آموزان از دو دانش آموز به نام هاي »مهرباران« و »علي« استفاده کرده است. دانش آموزان با انجام 

فعالیت هاي کتاب، علم خود را به عمل نزدیك و در پایان خودشان را ارزیابي مي کنند.
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301 . مظلوم  شایان، مهدي . بسته مدیریت کالسي: كتاب كار و تمرين علوم تجربي پنجم 
دبستان. تهران: مرآت دانش، 192 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: پنجم 

كلمات كليدي: آزمون تمرین، پرسش و پاسخ، آموزش علوم، کار در کالس، آزمایش
چکيده: کتاب کار حاضر براي درس علوم دانش آموزان پنجم  نگارش یافته و شامل تمرین هایي در 
راستاي مطالب کتاب براي 24 هفته ي آموزش به همراه سه آزمون فصلي است. تمرین هاي کتاب به 
دانش آموز کمك مي کنند آموخته هاي خود را تثبیت کند، سطوح شناختي خود را باالتر ببرد، خود را 
ارزیابي کند و بر تالش خود بیفزاید. قالب هاي تمرین هاي کتاب عبارت اند از: انجام آزمایش، جمع آوري 
اطالعات، کار در کالس، مقایسه کردن، جمله  سازي، کار در منزل، حل جدول، پرسش هاي تشریحي، 

پژوهش و...

302 . مظلوم شایان، مهدي . بسته  مدیریت کالسي: كتاب كار و تمرين علوم تجربي چهارم 
دبستان. تهران: مرآت دانش، 208 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم

كلمات كليدي: علوم تجربي، آزمون  و تمرین 
چکيده: کتاب هاي کار و تمرین، ضمن تعمیق و توسعه ي آموخته هاي دانش آموزان در راستاي 
اهداف کتاب هاي درسي، با استفاده از مثال هاي کاربردي متنوع، میان مفاهیم کتاب درسي و زندگي 
روزمره دانش آموز ارتباطي مؤثر و اندام وار پدید مي آورند و به تحکیم یادگیري و تقویت آموخته ها در 
ذهن دانش آموزان کمك مي کنند. کتاب کار و تمرین حاضر براي درس علوم چهارم دبستان تدوین 
شده و شامل 24 مجموعه تمرین براي 24 هفته ي آموزش به همراه چهارآزمون فصلي است. قالب 
سؤاالت به صورت چهارگزینه اي، پر کردن جاهاي خالي، چیستان، کامل کردن جدول، غلط یابي علمي، 
پرسش هاي جامع و... است. در ابتداي هر تمرین، زیر عنوان »یادگیري«، مختصري درباره ي موضوع 
درس توضیح داده شده است و در ادامه سؤاالت و تمرینات گنجانده شده اند. در کنار مطالب اصلي و 
تمرین ها و در کنار برگه ها، مطالبي به صورت ستوني تحت عنوان »بیشتر بدانیم«، »آشنایي با مشاهیر« 

و »آیا مي دانید؟« مرتبط با درس درج شده است.
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303 . کاتبي،  حورا . کتاب  هاي کار و تمرین: كتاب كار و تمرين علوم تجربي دوم. تهران: 
گل واژه، 148 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم

كلمات كليدي: آزمون و تمرین، پرسش و پاسخ، آموزش علوم، کتاب کار
چکيده: کتاب کار حاضر براي درس علوم دانش آموزان دوم در 14 درس فراهم آمده ودر شروع هر 
درس در »کلبه ي آموزش«، ابتدا شبکه ي مفهومي همان درس همراه اهداف یا پیامدها در سه سطح 
آورده شده است که براي آشنایي بیشتر والدین و معلمان است. در ادامه نکات آموزشي و پیشنهادهایي 
براي بهتر انجام شدن کار در کالس یا خارج از آن مطرح شده است. قالب هاي سؤاالت عبارت اند 
از: انجام آزمایش؛ نوشتن نتایج آزمایش؛ رنگ کردني؛ کامل کردني؛ تشریحي؛ عالمت زدني در جدول؛ 

کامل کردن جدول و...

304 . رستگار، طاهره . بسته  مدیریت کالسي: كتاب كار و تمرين علوم تجربي دوم دبستان 
)جلد1(. تهران: مرآت دانش، 64 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، آزمون و تمرین، پایه ي دوم دبستان، کتاب کار
است،  آن تالش شده  در  و  آمده  فراهم  براي درس علوم دوم  تمرین  و  کار  این کتاب  چکيده: 
تمرین هایي ارائه شوند که دانش آموز بتواند به طور ملموس با آن ها ارتباط برقرار کند و در راستاي 
مطالب کتاب باشد. تمرین هاي کتاب طوري طراحي شده اند که در ارتباط با زندگي روزمره، قابل تجربه 
و آزمایش و نیز کاربردي باشند. در واقع دانش آموزان را بیشتر به مشارکت دعوت مي کند. دانش آموزان 

با کشیدن نقاشي و انجام آزمایش هاي خواسته شده، مطالب را بهتر درک مي کنند.
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305 . رستگار، طاهره . بسته مدیریت کالسي: كتاب كار و تمرين علوم تجربي دوم دبستان 
)جلد2(. تهران: مرآت دانش، 80 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم

كلمات كليدي: آموزش علوم، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ، مصرف انرژي
چکيده: جلد دوم از کتاب حاضر حاوي هفت درس در راستاي درس هاي کتاب علوم دوم دبستان 
است. در این کتاب به موضوع سوخت، تمام شدن سوخت، انرژي خورشیدي، صرفه جویي در مصرف 
انرژي، سرگذشت دانه، زندگي پرندگان، مراحل رشد انسان و طبقه بندي مواد پرداخته شده است. 
تمرین هاي کتاب به صورت توضیح تصویرها، دسته بندي تصویرهاي مرتبط به هم، گفت وگو درباره ي 
مبحث درس، پر کردن جدول، پاسخ به سؤاالت بله و خیر، ارائه ي ایده و نوشتن آن ها، رسم کردن و 

ساختن، نوشتن گزارش کار و... است.

306 . کاتبي، حورا. كتاب كار و تمرين علوم تجربي ششم شامل سواالت طبقه بندي 
شده .... تهران: گل واژه، 164 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: راهنماي آموزش، آزمون و تمرین، آموزش علوم تجربي، اطالعات عمومي
چکيده: کتاب حاضر شامل 14 درس با عنوان هاي کارخانه ي کاغذسازي، سفر به اعماق زمین، زمین 
پویا، ورزش و نیرو، سفر انرژي، شگفتي هاي برگ و... است. در شروع هر درس در »کلبه ي آموزش«، 
ابتدا شبکه ي مفهومي همان درس همراه با اهداف یا پیامدهاي آن در سه سطح آورده شده است که 
براي آشنایي بیشتر والدین و معلمان است. در ادامه ي کلبه ي آموزش، نکات آموزشي و پیشنهادهایي 
براي بهتر شدن کار در کالس یا خارج از آن مطرح شده است. بعد از آن موضوع درس در قالب 
تمرین هایي به صورت گفت وگو، کامل کردن جدول، طبقه بندي، شماره گذاري تصویرها با توجه به 
موضوع درس، کامل کردن نقاشي، توضیح و تشریح مسائل، انجام آزمایش ثبت رویدادها، خواندن متن 
و جواب دادن به سؤاالت، کامل کردن نمودار و... است. در پایان هر فصل یك جدول خودارزیابي نیز 

گنجانده شده است تا مخاطبان آموخته هاي خود را ارزیابي کنند.
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307 . رستگار، طاهره . بسته  مدیریت کالسي: كتاب كار و تمرين علوم تجربي ششم 
دبستان )جلد1(. تهران: مرآت دانش، 64 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، آزمون و تمرین، راهنماي آموزش، پایه ي ششم
چکيده: این کتاب کار و تمرین براي درس علوم دانش آموزان ششم در 7 کاربرگ با این مباحث فراهم 
آمده است: زنگ علوم؛ کاغذ؛ کارخانه ي کاغذسازي؛ فلزها؛ اسیدها؛ سفر به اعماق زمین؛ زمین پویا؛ 
ورزش و نیرو )1( و )2(. به زعم نگارنده، فعالیت هاي این کتاب داراي ویژگي هاي رویکرد مسئله محور، 
پژوهش محور بودن، ایجاد ارتباط بین تئوري و عمل، مبتني بودن بر یادگیري مشارکتي و پژوهش علم 
در عمل است. دانش آموزان با انجام تمرین هاي کتاب آموخته هاي خود را تعمیق و توسعه مي دهند و با 
استفاده از مثال هاي کاربردي متنوع، میان مفاهیم کتاب درسي و زندگي روزمره، ارتباطي مؤثر و اندام وار 
مي یابند. تمرین هاي کتاب باعث تحکیم یادگیري و تقویت آموخته ها در ذهن دانش آموز مي شوند. 
گفتني است مطالب کتاب بیشتر به شکل سؤال هایي طراحي شده اند که دانش آموزان بعد از پاسخگویي 

و انجام آن ها، در پایان خود را ارزیابي مي کنند.

308 . رستگار، طاهره/  حسیني،  عزت السادات/  فرنوش، بتول . بسته مدیریت کالسي: كتاب كار و 
تمرين علوم تجربي ششم دبستان )جلد2(. تهران: مرآت دانش، 80 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، آزمون و تمرین، یادگیري فعال
چکيده: کتاب کار و تمرین از جمله وسایل کمك آموزشي است که در قالب »بسته ي مدیریت 
کالس« ارائه مي شود این کتاب با استفاده از فعالیت ها و تمرین هاي متنوع، فرایند یادگیري دانش آموز 
را در بیرون از کالس درس عمق مي بخشد و توسعه مي دهد. کتاب کار و تمرین با اتخاذ رویکرد فعال 
در یادگیري، فرصت خلق موقعیت یادگیري را در خانه براي دانش آموز فراهم مي کند. جلد دوم از 
کتاب کار و تمرین علوم  تجربي ششم در هفت درس تهیه شده و شامل تمرین هاي تشریحي، انجام 
آزمایش، گفت وگو درباره ي موضوع درس، تمرین هایي در قالب رنگ کردني، جاخالي، رسم کردني، 

پرکردن جدول و... است.
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309 . محمدي،  مرجان . بسته  مدیریت کالسي: كتاب كار و تمرين فارسي پنجم دبستان. 
تهران: مرآت دانش، 160 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: پنجم 

كلمات كليدي: آموزش فارسي، آزمون و تمرین، راهنماي آموزش، پایه ي پنجم 
چکيده: کتاب حاضر براي درس فارسي دانش آموزان پنجم  تدوین شده و شامل تمرین هایي براي 22 
هفته ي آموزشي به همراه شش آزمون چهار گزینه اي است. هر درس کتاب شامل قسمت هاي خواندن، 
فکر کردن، نوشتن، جستن، درست نوشتن و دقیق تر شدن است که در آن به مهارت هاي چهارگانه 
زبان فارسي )گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن( پرداخته شده است. تمرین هاي کتاب نقش 
پشتیباني را برعهده دارند. دانش آموز با نردبان فعالیت، سطوح شناختي یادگیري را باال مي رود و با تکیه 
بر هر تمرین، جایگاه جدید خود را در فرایند یادگیري تثبیت مي کند. تمرین هاي کتاب همان مطالبي 
را ارزیابي مي کنند که دانش آموز در کالس درس یاد گرفته است و از این طریق، هم به بهبود وضعیت 
تحصیلي دانش آموز یاري مي رسانند و هم از تضعیف بدون دلیل اعتمادبه نفس وي جلوگیري مي کنند.

310 . سیفي، مونا . بسته مدیریت کالسي: كتاب كار و تمرين فارسي چهارم دبستان. 
تهران: مرآت دانش، 208 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم

كلمات كليدي: آموزش فارسي، آزمون و تمرین، پرسش و پاسخ، سرگرمي، واژه آموزي
چکيده: کتاب حاضر براساس درس فارسي دانش آموزان سال چهارم نوشته و شامل تمرین هایي 
براي 22 هفته ي آموزشي به همراه شش آزمون چهارگزینه اي است. آموزش مطالب درسي در کتاب 
به صورت غیرمستقیم و خالقانه است و این موضوع مانع از خشك بودن آموزش شده است. تفکیك 
هر درس به قسمت هاي متنوع و گوناگون متن خواندني، واژه نامه، درست نویسي، واژه آموزي، نکته و 
دقیق بنوسیم سبب شده است بحث آموزش کوتاه و لذت بخش شود. در کنار مطالب درسي در برخي 
صفحات مطالبي خواندني و سرگرم کننده تحت عنوان »هدیه ي مرآت«، »آشنایي، مشاهیر«، »بیشتر 
بدانیم« و »آیا مي دانید« آمده اند که به دانش آموزان کمك مي کنند در کنار مطالب درسي، سرگرمي 

نیز داشته باشند.
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311 . احمدي، محمدرضا. كتاب كار و فعاليت هاي مکمل علوم تجربي اول دبستان. 
تهران: دانش آفرین/  رشد اندیشه، 136 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، راهنماي آموزشي، تمرین و یادگیري، پایه ي اول ابتدایي
چکيده: کتاب حاضر براي درس علوم دانش آموزان پایه ي اول در 14 درس نوشته شده است. در 
ابتداي هر درس، اهداف کلي درس و پیامدها و سطوح عملکرد مورد انتظار از دانش آموز به منظور 
آشنایي معلمان و اولیا ارائه شده است. در ادامه مفاهیم اصلي هر درس با زباني ساده و در راستاي 
اهداف درس بیان شده اند. فعالیت هاي ارائه شده کاماًل در راستاي مطالب کتاب درسي هستند و هدف 
از ارائه ي آن ها، تعمیق یادگیري دانش آموزان و پرورش مهارت برقراري ارتباط و کاربرد آموخته ها در 
موقعیت هاي تازه است. آزمون هاي سه گزینه اي و عملکردي نیز باعث یادگیري دانش آموزان و باال 

رفتن مهارت علمي آنان مي شود.

312 . مفیدي نسب، سعیده. كتاب كار ورد و تند تايپ. یزد: دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد، 
84 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: کار و فن آوري 
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: سوم تا ششم
كلمات كليدي: آموزش کار با ورد، راهنماي آموزش، تمرین و آزمون، برنامه ي نقاشي

چکيده: تمرین هاي »کتاب کار ورد و تند تایپ« که در قالب هاي رنگ کردني، عالمت زدني، رساندني، 
کشیدن تصویر و... تنظیم شده اند، کودکان را با روشن و خاموش کردن رایانه، اجزاي رایانه، دستگاه 
هاي ورودي و خروجي، مرتب کردن آیکن ها، برنامه ي نقاشي، مفهوم ذخیره و باز کردن، برنامه ي ورد، 
تایپ حروف، نحوه ي کپي در ُورد، تغییر اندازه رنگ و فونت قلم، بریدن و چسباندن، ساخت پوشه و 

برنامه ي »مدیا پلیر« آشنا مي سازند. کتاب شامل نمونه سؤاالت ترمي است.
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313 . جباري، پریسا/  رضایي، فرزاد. كتاب هوش و بازي جلد اّول. تهران: آبشن، 32 ص، 1390
قطع: رحلي

موضوع درسي: ریاضي
/  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: تقویت هوش، بازي و سرگرمي، رنگ آمیزي، پایه هاي اول و دوم

چکيده: جلد اول کتاب »هوش و بازي« که براي تقویت هوش کودکان 5 تا 8 ساله نوشته شده، 
داراي تصویرهایي است که به مخاطبان کمك مي کند، با رنگ کردن، وصل کردن، بریدن، چسباندن 

و... هوش خود را تقویت کنند.

314 . جباري، پریسا/  رضایي، فرزاد. كتاب هوش و بازي جلد دّوم. تهران: آبشن، 32 ص، 1390
قطع: رحلي

موضوع درسي: ریاضي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: بازي و سرگرمي، پرورش هوش، رنگ آمیزي

چکيده: جلد دوم کتاب »هوش و بازي« به منظور تقویت هوش کودکان 5 تا 8 ساله کتاب تدوین 
شده و شامل تمرین هاي وصل کردن نقاط به همدیگر، حل جدول، رنگ آمیزي، پیدا کردن تفاوت ها 

و شباهت و... است.
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315 . دلریو،  آلکسیا/  دومانتون،  سوفي. كسب و كار . رویا خوئي. تهران: محراب قلم، 60 ص، 1391
قطع: وزیري

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم
كلمات كليدي: کسب وکار، بنگاه اقتصادي، آموزش مهارت هاي زندگي، تولید کارخانه اي

چکيده: »بنگاه اقتصادي« جایي است که زن ها و مردها در آن در کنار هم کار مي کنند تا کاالهایي را 
تولید کنند و بفروشند. در این محل ها که شامل شرکت ها و کارخانه ها هم مي شوند، پوشاک، کتاب، مواد 
غذایي، خودرو، ماشین لباس شویي و .... تولید مي شود. به منظور آشنایي کودکان با بنگاه هاي اقتصادي، 
تولیدات بنگاه هاي اقتصادي، شرکت هاي خدماتي، اندازه ي بنگا ه هاي اقتصادي، اهمیت مشتري در 
بنگاه اقتصادي، رئیس یا مدیرعامل و نقش وي در کارخانه ها، شرکت هاي خصوصي، علت ورشکست 
شدن شرکت یا کارخانه ها، دفتر کار در شرکت ها، شغل ها و تخصص هاي گوناگون در شرکت و ...کتاب 

حاضر اطالعات مختصر و مفیدي گردآوري و ارائه کرده است.

316 . پیترسون، دوگ. كي  بود كي بود من نبودم: درباره ي به گردن گرفتن تقصير . فراز 
پندار. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 32 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم

كلمات كليدي: آموزش مهارت هاي زندگي، داستان آموزشي، مسئولیت پذیري، درستکاري
چکيده: کودکان با مطالعه ي داستان کتاب حاضر یاد مي گیرند که مسئولیت کارهایي را که انجام 
داده اند، به عهده بگیرند و دیگران را مقصر ندانند. در این داستان، گوجه فرنگي گل گلي و خیار گل به 
سر دو کارگاه ضد خرابکاري هستند که با تلفن شاتوت خانم، به خانه ي او مي روند. سه تا نخود سبز 
که به شاتوت خانم سپرده شده اند، در طبقه ي باال خرابکاري کرده و حسابي اتاق را به هم ریخته اند. 
آن ها پایه ي میز را شکسته و آن را به گردن هویج انداخته اند، اما با بررسي هایي که صورت مي گیرد، 

نخودسبزها تقصیر را به گردن مي گیرند و به اشتباه خود اعتراف مي کنند.
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317 . سربازي، مسلم. گنج آزمون اول دبستان فارسي- علوم- رياضي )كتاب كار(.... 
تهران: گنج آزمون، 172 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: عمومي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول

كلمات كليدي: فارسي، علوم، ریاضي، پرسش و پاسخ، آزمون و تمرین، پایه ي اول
چکيده: کتاب کار حاضر براي آموزش درس هاي فارسي، علوم و ریاضي دانش آموزان سال اول فراهم 
آمده و شامل پرسش ها و تمرینات موضوعي درس به درس، یك آزمون بعد از هر مبحث، مرور هر 
درس در قالب حل جدول، مرور موضوعي با تمرینات دوره اي، پرسش هاي مروري براي دوره ي دروس 

و آمادگي شرکت در امتحانات و نیز سؤاالت امتحانات هماهنگ است.

318 . جاللي، نصراهلل. گنجينه سؤاالت امتحاني طبقه بندي شده نوين رياضي كالس 
پنجم دبستان. تهران: مهد دانش، 240 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: پنجم 

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، راهنماي آموزش، پرسش و پاسخ، سؤاالت طبقه بندي شده، پایه ي 
پنجم دبستان

چکيده: کتاب حاضر شامل نمونه سؤاالت طبقه بندي شده براي هر مبحث درس ریاضي پنجم 
دبستان است. در آغاز هر درس ریاضي پنجم دبستان، مطالب درسي به طور خالصه توضیح داده شده 
و سپس نمونه سؤاالت امتحان هاي مناطق گوناگون تهران آورده شده است. عالوه بر آن، آزمون هاي 
ماهانه ي ویژه ي آبان، آذر، بهمن، اسفند و فروردین و نیز آزمون نوبت اول و نمونه سؤاالت امتحاني 

پایان سال مناطق تهران ارائه شده اند.
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رياضي  نوين  امتحاني طبقه بندي شده  گنجينه سؤاالت  اسماعیلي، شهربانو.   .  319
كالس چهارم دبستان. تهران: مهد دانش، 192 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، آزمون و تمرین، سؤال و جواب، تمرینات دوره اي
چکيده: کتاب کار و تمرین حاضر براي درس ریاضي دانش آموزان پایه ي چهارم فراهم آمده است. 
نگارنده بعد از درج خالصه ي دروس، تمرین هایي در قالب هاي تشریحي، چهار جوابي، جاخالي و حل 
جدول ارائه مي دهد. در پایان کتاب هشت نمونه آزمون و نیز یك نمونه تمرینات دوره اي گنجانده 

شده است.

320 . جاللي، نصراهلل. گنجينه سؤاالت طبقه بندي شده نوين علوم تجربي كالس 
پنجم دبستان. تهران: مهد دانش، 156 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: پنجم 

كلمات كليدي: آموزش ریاضي، پرسش و پاسخ، آزمون و تمرین، سؤاالت ماهانه و پایاني
چکيده: کتاب کار و تمرین حاضر براي درس ریاضي دانش آموزان پایه ي پنجم  نوشته شده است. 
در آغاز هر درس، خالصه ي مطالب اصلي و در ادامه تمرین هاي ارائه شده اند. تمرین ها بیشتر از میان 
سؤاالت امتحان هاي سال هاي قبل انتخاب شده اند. در پایان سؤاالت تکمیلي آورده شده اند. درکتاب 
هفت نمونه آزمون ماهانه و نیز نمونه سؤاالت امتحاني پایان سال مناطق تهران )خرداد 1390( درج 

شده است.
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321 . فرزاد، حمیدرضا. لك لك دانا و نقشه مسافرت: آموزش جهت یابي بدون قطب نما. کاشان: 
مرسل/  کتابهاي آفتاب گردان، 16 ص، 1390

قطع: بیاضي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم و چهارم

كلمات كليدي: داستان آموزشي، رسم نقشه، مسیریابي، آموزش جغرافیا
چکيده: کودکان با مطالعه ي داستان کتاب حاضر با گروهي از حیوانات، همچون سنجاب کوچولو، 
خرگوش، موشي، خرسي و الک پشت آشنا مي شوند که تصمیم دارند به مسافرت بروند، اما مي ترسند 
گم بشوند؛ چون هیچ نقشه اي در اختیار ندارند. لك لك دانا که عمري از او گذشته است، آن ها را 
راهنمایي مي کند. موشي سوار گردن لك لك مي شود و با او به آسمان پرواز مي کند و مي کوشد از آن 
باال نقشه ي مسیري را که قرار است مسافرت کنند، نقاشي کند. پس از آن همگي سعي مي کنند به جاي 
نقاشي،  نمادهایي را براي کوه،  دریا، رودخانه در نظر بگیرند تا نقشه کمي خلوت بشود. بدین صورت 
لك لك دانا آن ها را با جهت هاي جغرافیایي و چگونگي مسیریابي به شیوه هاي متفاوت آشنا مي کند. 
داستان این کتاب کودکان را با چگونگي رسم نقشه هاي جغرافیایي و شیوه هاي جهت یابي جغرافیایي 

به زبان داستان آشنا مي کند.

322 . راعي، پیمان/  جاوري، ایران. لي لي حوضك )پژوهشي در بازي هاي بومي محلي 
قمشه )شهر ضا(. اصفهان: آمیس، 132 ص، 1390

قطع: رقعي
موضوع درسي: تربیت بدني
 مخاطب: معلم / دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
كلمات كليدي: فرهنگ عامه، بازي هاي محلي، آموزش تربیت بدني

بازي هاي بومي و محلي قمشه )شهرضا( آشنا  با برخي  را  چکيده: کتاب »لي لي حوضك« شما 
مي سازد. در این کتاب بعد از درج نام بازي و آوانگاري آن، نوع بازي، گروه سني، جنس و تعداد 
بازیکنان، محل اجرا و نام بازي درگیر مناطق و نحوه ي اجراي آن شرح داده مي شود. »آزاد و آزادي«، 
»اتل متل«، »چش بندي«، »خوروس جنگي«، »دوزبازي« و »دوني بازي« نام هاي بعضي از بازي هاي 

درج شده در کتاب هستند.
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323 . نادري، ناصر. مانند خورشيد مي درخشيد )زندگي حضرت محمد صل اهلل عليه و آله و 
سلم(. تهران: مدرسه، 28 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: دیني

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

كلمات كليدي: حضرت محمد)ص(، زندگي نامه، آموزش تاریخ، دوره ي ابتدایي
چکيده: کودکان در این کتاب به زبان داستاني با زندگي پیامبر از کودکي تا وفات آشنا مي شوند. زبان 
کتاب بسیار ساده و موجز و فشرده است و در آن به تولد، دوران کودکي، امانت داري، ازدواج، غار حرا 
و عبادت هاي پیامبر در آن مکان، نزول وحي، آزار و اذیت هاي کافران علیه پیامبران، جنگ هاي پیامبر 

و... اشاره مي شود.

324 . فتاحي، حسین . قصه هاي تصویري از هزارویك شب: ماهيگير و ديو. تهران: قدیاني، 12 
ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم

كلمات كليدي: بازنویسي قصه، داستان هاي هزار و یك شب، زبان آموزي، ادبیات فارسي
چکيده: در نخستین جلد از مجموعه ي حاضر، یکي از قصه هاي هزار و یك شب براي کودکان 
بازنویسي شده است. در این قصه سرگذشت مردي آمده است که براي ماهي گیري به دریا مي رود و در 
دریا به جاي ماهي خمره اي پیدا مي کند که داخل آن دیوي زنداني است. مرد ماهي گیر به دیو کمك 

مي کند و دیو هم مرد را به  ثروت مي رساند.
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325 . خرازي، کمال. مباني آموزش و پرورش شناختي. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب 
علوم انساني دانشگاه ها )سمت( ، 190 ص، 1390

قطع: وزیري
موضوع درسي: علوم تربیتي

 مخاطب: معلم/  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  کارشناس
كلمات كليدي: روان شناسي تربیتي، آموختن، شناخت اندیشه و تفکر، راهنماي آموزشي

چکيده: این کتاب براي آشنایي مربیان با اصول و مباني آموزش وپرورش شناختي در پنج فصل 
تدوین شده است. فصل اول آن مقدمه اي است بر انقالب شناختي. فصل دوم به بررسي مباني فلسفي 
آموزش وپرورش شناختي مي پردازد. فصل سوم مباني روان شناسي آموزش وپرورش شناختي را بررسي 
مي کند. فصل چهارم به مباني عصب  شناختي آموزش وپرورش شناختي و تحقیقاتي که در این زمینه 
انجام گرفته است، اشاره دارد. فصل پنجم نیز تصویري منسجم از رویکرد شناختي به آموزش وپرورش 
ارائه کرده است. به عالوه، نگاهي دارد به تحقیقاتي که باید در زمینه ي آموزش وپرورش شناختي انجام 

گیرند و آینده ي این رشته ي جدید را پیش بیني کرده است.

326 . مفیدي نسب، سعیده. مباني رايانه 1. یزد: دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد، 60 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: کار و فن آوري 
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول و دوم
كلمات كليدي: آموزش مباني رایانه، راهنماي آموزشي، داستان آموزشي، کار با ماوس آموزش مباني 

رایانه، راهنماي آموزشي، داستان آموزشي، کار با ماوس
چکيده: در کتاب »مباني رایانه« کودکان به زبان ساده و به همراه داستان با اهمیت رایانه و قسمت هاي 
متفاوت آن، چگونگي استفاده از ماوس، میز کار، و کار با اجزاي آن آشنا مي شوند. در پایان هر مبحث 

سؤال هایي درج شده است که مخاطبان با جواب دادن به آن ها مطالب را بهتر یاد مي گیرند.
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327 . نوروزي، داریوش. مباني طراحي آموزشي. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 
انساني دانشگاه ها )سمت( ، 408 ص، 1390

قطع: وزیري
موضوع درسي: علوم تربیتي

 مخاطب: معلم/  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  کارشناس
كلمات كليدي: نظام هاي آموزشي، برنامه ریزي آموزشي، برنامه ریزي درسي، آموزش معلمان

چکيده: مطالعه ي این کتاب به متخصصان علوم تربیتي، به ویژه طراحان آموزشي و متخصصان 
فناوري آموزشي، کارشناسان آموزش و سازمان ها و مراکز متفاوت آموزشي، دانشجویان رشته ي علوم 
تربیتي و به طور خاص دانشجویان رشته ي تکنولوژي آموزشي در دوره هاي کارشناسي، کارشناسي 
ارشد و دکترا، کارآموزان دوره هاي تربیت معلم، معلمان و مربیان و همه ي کساني که به طریقي با 
طراحي آموزشي سروکار دارند، توصیه مي شود. براي کساني که قصد دارند با دانش پایه و چارچوب 
طراحي آموزشي آشنا شوند، مطالعه ي این کتاب بي شك سودمند خواهد بود. کتاب از شش فصل با 
این عنوان ها تشکیل شده است: مفاهیم و کلیات؛ رویکردهاي یادگیري و طراحي آموزشي؛ نظریه ها و 

الگوهاي طراحي آموزشي؛ طراحي آموزشي در محیط هاي الکترونیکي.

328 . آذر، مسعود/  صفري بختیاري، محمد/  خواجه حسیني، صدیقه. مجموعه دروس ششم 
دبستان: شامل دروس ریاضي.... تهران: کانون فرهنگي آموزش، 256 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: عمومي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: خالصه ي درس ها، پرسش هاي چندگزینه اي، پایه ي ششم
چکيده: مجموعه ي حاضر براي مطالعه ي دانش آموزان و معلمان پایه ششم تدوین شده و حاوي 
خالصه ي همه ي درس هاي ششم به همراه سؤاالت چهارگزینه اي است. به زعم نگارنده، در بخش 
خالصه ي درس ها سعي شده است چکیده ي مطالب اصلي و مهم کتاب هاي درسي با توضیحات کافي 
همراه باشد. سؤاالت نیز از آسان به دشوار تنظیم شده اند تا به نیاز دانش آموزان براي تکرار و تمرین 

پاسخ داده شود. در پایان نیز جواب سؤال ها گنجانده شده است.
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329 . ریچاردز، جان / فالهرتي، مایکل. مجموعه كارگاه علوم . حسین مخولي. مشهد: به نشر، 
308 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: آموزش علوم تجربي، آزمایش، ادبیات نوجوانان
و  کار  و موسیقي؛  است: صدا  یافته  نگارش  این عنوان ها  با  چکيده: کتاب حاضر در 10 بخش 
ماشین هاي ساده؛ نور و بینایي؛ آهن ربا و مغناطیس؛ اندازه گیري و واحدها؛ الکتریسیته و باتري ها؛ مواد 
شیمیایي و واکنش ها؛ شکل ها و ساختارها؛ آب و قایق ها؛ هوا و پرواز. کتاب داراي آزمایش هایي در 
زمینه ي موضوعات ذکر شده به صورت مصور و رنگي به منظور یادگیري هرچه بهتر دانش آموزان است.

330 . سالوي، اندرو. محيط زيست به روايت نمودار . بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 32 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي/ تعلیمات اجتماعي

 مخاطب: معلم/  والدین /  دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا ششم

كلمات كليدي: حفظ محیط زیست، آلودگي، آموزش مهارت هاي زندگي
چکيده: نویسنده در کتاب حاضر به کمك آمار و نمودار کودکان را با مشکالت زیست محیطي 
اطرافشان آشنا مي کند و راه حل هاي کارامدي براي رفع آن ها ارائه مي دهد. نمودارها و منحني ها، فهم 

داده هاي کتاب را آسان تر مي کنند.
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331 . گرور، ریچارد. مدارس فردا را امروز بسازيم . مهسار مشتاق. تهران: ابوعطا، 128 
ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

مخاطب: کارشناس /  مدیر
كلمات كليدي: آموزش قبل از مدرسه، تحوالت آموزشي، پرورش استعدادها، مدرسه ي فردا

چکيده: مدارس براي برآوردن نیازهاي دانش آموزان به منظور ساختن یك زندگي موفق، باید تصویر 
درستي از نقش خود و نیازهاي آتي این دانش آموزان داشته باشند. آیا نظام آموزش ها، مهارت هاي الزم 
را براي یك زندگي موفق در دانش آموزان پدید مي آورد؟ نگارنده ي کتاب حاضر طي دو بخش تحت 
عنوان هاي »چالش« و »راهکار« و نیز 17 فصل، به موضوعاتي درباره ي آموزش در مدارس، قدرت 
کودکان، اهمیت مدارس، جنبه هاي مثبت شکست، دنیاي بیرون از مدرسه، پرورش همه ي کودکان، 

برنامه ي درسي براي همه ي استعدادها و... پرداخته است.

332 . فرهادیان، رضا. مدرسه مطلوب: مباني، شاخصه ها، اصول و روش ها. قم: طلیعه 
سبز، 280 ص، 1390

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

 مخاطب: معلم/  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  کارشناس /  مدیر
كلمات كليدي: آموزش وپرورش، هدف ها و نقش هاي مدرسه، مدیریت و سازمان دهي، مدرسه ي 

مطلوب
چکيده: تربیت  منظم و دستیابي به ارزش هاي واالي انساني، و راهبري و راهنمایي با رویکرد دیني 
در نظام تحول بنیادین آموزش وپرورش اسالمي، تنها از طریق »مدرسه ي مطلوب« امکان پذیر است. 
اما چنین مدرسه اي چگونه  شکل مي گیرد و مباني آن کدام است؟ ویژگي ها و شاخصه هاي آن چیست؟ 
اهداف، برنامه ها و راهبردهاي آن، کدام سمت وسو را دارد؟ و...  در اثر حاضر، سؤال ها و موضوعات فوق 

در فصل هاي متعدد بررسي شده اند.
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333 . قربانیان، حسین. مديريت دانش و سازمان هاي يادگيرنده. تهران: کالج برتر، 183 
ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: علوم تربیتي

 مخاطب: معلم/  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  کارشناس /  مدیر
كلمات كليدي: یادگیري سازماني، مدیریت دانش، تعارضات سازماني

چکيده: امروزه روش هاي قدیمي اداره ي سازمان ها پاسخ گوي تغییرات سریع محیط اطراف نیستند. 
رشته ي مدیریت در سراسر دنیا شاهد تغییرات پردامنه و زیربنایي شده و از شیوه ي سنتي بیرون 
آمده است. »مدیریت دانش و سازمان هاي یادگیرنده« به تشریح مفهوم دانش و مدیریت و تعارضات 
سازمان هاي آن پرداخته است. به عالوه، با استفاده از تعاریف بزرگان این عرصه و ضمن بیان اهداف 
مدیریت، سیر تکامل سازمان هاي یادگیرنده و ریشه هاي ناتواني سازمان ها را در یادگیري شرح داده 
است. مدیران با بهره گیري از مطالب این کتاب مي توانند دانش و مهارت هاي الزم براي کاستن از 

تعارضات سازماني را در سازمان خود فرا گیرند و به افراد مؤثري در دامنه ي فعالیت خود تبدیل شوند.

مديريت يا رهبري آموزشي؟ چگونه مدارس امروز را موثرتر  . سوسا، دیوید.   334
رهبري كنيم؟ . فرخ لقا رئیس دانا. تهران: عابد، 435 ص، 1390

قطع: وزیري
موضوع درسي: علوم تربیتي

 مخاطب: معلم/  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  کارشناس /  مدیر
كلمات كليدي: تغییر فرهنگ مدرسه، مدیریت آموزشي، مدیر موفق، تناقض اخالقي

چکيده: مطالب این کتاب به یافتن پاسخ چنین سؤاالتي کمك خواهد کرد. ویژگي هاي مدیر موفق 
چیست؟ اطالعات پایه اي و مبنایي درباره ي بخش هاي مغز و کارکرد آن ها که الزم است مدیران 
آموزشي آن ها را بدانند، چیست؟ مدیرآموزشي چگونه مي تواند مشوق بروز خالقیت در مدرسه باشد؟ 
خواسته ها، نحوه ي یادگیري و انتظارات دانش آموزان امروز و دیروزي چه تفاوت هایي دارد؟ آگاهي از 
این تفاوت ها چه تأثیري بر تهیه ي برنامه ي درسي و نحوه ي آموزش خواهد داشت؟ عالوه بر مشاهدات 
کالس درس، از چه راه هاي دیگري مي توان اثربخشي کار معلمان را ارزیابي کرد؟ راهبردهاي رفع 
تناقض هاي اخالقي چیست؟ راه کارهاي اثربخش تغییر فرهنگ یك مدرسه چیست؟ براي جذب 
مشتاقان و نوپیوستگان به مدیریت آموزشي و نیز براي حفظ و نگهداري مدیران قدیمي چه مي توان 

کرد؟
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335 . الجوردي، سیده شیدا. مردم جهان: دايرئالمعارف الروس )نوجوان(. تهران: فرهنگ 
معاصر، 80 ص، 1390

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

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم

كلمات كليدي: کره زمین، مردم، جمعیت، قاره ها
چکيده: ساکنان کره زمین همه جا، حتي در بیابان هاي گرم یا سرد زندگي مي کنند، اما بعضي از 
مناطق بسیار پرجمعیت و بعضي دیگر تقریباً خالي از سکنه اند. کتاب مصور حاضر داراي موضوع هاي 
گوناگوني درباره مردم جهان است که عبارت اند از: همه چیز پیرامون زمین؛ گوناگوني انسان ها؛ مردم به 
چه کاري مشغولند؟؛ مناطق برزگ جهان؛ و ...  در انتهاي هر مطلب پرسش و پاسخ براي ارائه اطالعات 

بیشتر در کادر زرد رنگي آمده است. کتاب واژه نامه و نمایه نیز دارد.

336 . صافي، احمد. مسايل آموزش و پرورش ايران و راههاي كاهش آنها. تهران: 
ویرایش، 188 ص، 1391

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

 مخاطب: معلم/  مشاور /  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  کارشناس /  مدیر
مشکالت  اجتماعي،  نهادهاي  آینده نگري،  ایران،  آموزش وپرورش  كليدي:  كلمات 

کارکنان آموزش وپرورش
چکيده: امروزه در هر کشوري نظام آموزش و پرورش یکي از نظام هاي مهم اجتماعي است که با رشد 
و توسعه ي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن کشور پیوندي ناگسستني دارد. در کشور ما در وزارت 
آموزش وپرورش بیش از 15 میلیون دانش آموز در دوره هاي گوناگون تحصیل مي کنند. این تعداد 
دانش آموز، ضمن موفقیت هایي در امر تحصیل، با مشکالت و مسائل متعددي نیز روبه رو هستند که 
ریشه در درون و برون سازمان آموزش وپرورش دارد. عالوه بر دانش آموزان، معلمان، معاونان، مدیران 
و حتي بازنشستگان آموزش وپرورش مشکالتي دارند که سعي شده است در این کتاب مورد بررسي 

و موشکافي قرار گیرد و براي حل تعدادي از این مشکالت راهکارهاي مناسب و عملي ارائه شود.
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337 . میست  ، رزالین . منظومه شمسي: مشتري و زحل . سپیده ایزي. مشهد: به نشر، 24 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم
كلمات كليدي: منظومه ي شمسي، مشتري، زحل، آموزش علوم تجربي

چکيده: کودکان با مطالعه ي کتاب حاضر و مشاهده ي تصویرهاي رنگي آن، با منظومه ي شمسي، 
سیاره ي مشتري و قمرهاي مشتري، سیاره هاي ابري، هواي طوفاني مشتري، سیاره ي زحل، حلقه هاي 
زحل، فضاپیماهاي »کاسیني- هویگنز: و »تیتان« آشنا مي شوند. در پایان کتاب فهرست واژگان، 

فهرست راهنما و یادداشت هایي براي والدین و معلمان درج شده است.

338 . هادي منش، ابوالفضل. معصومين عليهم السالم و كودكان. تهران: جمال، 32 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: دیني
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: دوم و سوم 
كلمات كليدي: داستاني دیني، چهارده معصوم، آموزش کودکان، اخالق

چکيده: در این کتاب 14 داستان از 14 معصوم درج شده است. موضوع داستان ها رفتار و برخورد 
امامان معصوم)ع( با کودکان است. مثاًل در اولین داستان، مخاطبان با کودکي به نام انس آشنا مي شوند 
که به خانه ي پیامبر)ص( رفت و آمد مي کند و در کارهاي خانه به او کمك مي کند. روزي در ماه رمضان 
انس سفره ي افطار را پهن مي کند و منتظر پیامبر مي ماند، اما هرچه منتظر  ایشان مي ماند، برنمي گردد. 
تا اینکه انس خرمایي برمي دارد و الي ناني مي گذارد و مي خورد. پیامبر برمي گردد و انس مي بیندکه 

پیامبر هنوز افطار نکرده است.
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339 . قرباني، علیرضا/  نصیري،  کریم. معما هاي چوب كبريتي. تهران: تیزهوشان برتر /  علوم 
پارسي، 64 ص، 1391

قطع: جیبي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا ششم

كلمات كليدي: پرورش مهارت هاي فکري، آزمون هوش، معماهاي چوب کبریتي
چکيده: کتاب حاضر به منظور تقویت هوش کودکان آماده شده است. طبق آموزش هاي کتاب، 
مخاطبان مي توانند با چند چوب کبریت شکل هاي متفاوت پدید آورند و معماهاي بسیاري را حل کنند. 

در پایان کتاب جواب معماهاي خواسته شده، درج گردیده است.

340 . واثقي، بهروز . خانه ي اسرارآمیز )8(: مالقات با ضحاك ماردوش. تهران: ابوعطا، 32 
ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: زبان آموزي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم

كلمات كليدي: مرزبان نامه، ضحاک ماردوش، مبارزه با ظلم، آموزش زبان فارسي
چکيده: در این کتاب قصه ي ضحاک ماردوش از »مرزبان نامه« براي کودکان بازنویسي شده است. 
کیانا و کیارش، خواهر و برادري هستند که همراه خانواده براي تعطیالت به کلبه اي قدیمي در اعماق 
جنگل مي روند. آن خانه ي اسرارآمیز آن ها را به گذشته ها مي برد. آن ها در این قسمت با داستان ضحاک 
آشنا مي شوند. هنبو زن شجاعي است که مقابل ضحاک مي ایستد و از او مي خواهد برادرش را آزاد کند.
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و  راهنماي كودكان كم توجه  بيش فعالم:  من  سبز:  کتاب هاي   . کراوس، جین آر   .  341
بيش فعال . فراز پندار. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 32 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

/  والدین /  دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم

كلمات كليدي: داستان آموزشي، کم توجهي، بیش فعالي، آموزش مهارت  هاي زندگي
چکيده: اختالل »کمبود توجه- بیش فعالي« شایع ترین اختالل در مراجعان سرپایي درمانگاه هاي 
روان پزشکي کودکان است. این کودکان اگر به موقع و به طور مناسب تحت درمان قرار نگیرند، ممکن 
است سرانجام ناخوشایند در انتظارشان باشد. در کتاب حاضر، اطالعاتي به زبان ساده و قابل فهم براي 

خانواده ها درباره ي کودکان بیش فعال ارائه شده است.

342 . اسپیدکار، محبوبه . گام به گام تا اندیشه: من و هستي. تهران: کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان، 80 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: تفکر و پژوهش

 مخاطب: معلم / دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: تفکر فلسفي، کودکان و فلسفه، اندیشه و تفکر، تفکر خالق، راهنماي آموزشي
چکيده: کتاب حاضر، از مجموعه کتاب هاي »گام به گام تا اندیشه« است که براي گروه هاي سّني »د« 
و »هـ« و به شیوه اي ساده تدوین شده است. این کتاب به عنوان یك راهنماي آموزشي و با هدف 
معّرفي روشي براي پرورش تفّکر فلسفي در کودکان و نوجوانان به نگارش درآمده است. فعالیت هاي 
آمده در کتاب به عنوان الگویي مناسب براي مربّیان عالقمند به پرورش تفّکر فلسفي ارائه شده است. 
تمامي فعالیت ها به صورت گروهي و در بیست و یك جلسه طراحي شده است. همچنین در پایان کتاب، 

وسایل و امکانات مورد نیاز این گروه ها براي هر جلسه و در جدول بیان گردیده است.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامهیدرسي 188

343 . وایزمن، برنارد. موريس موسه: ویژه کالس هاي آموزش فلسفه براي کودکان . فرزانه 
شهرتاش/  حسام سبحاني طهراني. تهران: شهر تاش، 32 ص، 1391

قطع: وزیري
موضوع درسي: تفکر و پژوهش

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: پنجم و ششم

كلمات كليدي: آموزش فلسفه براي کودکان، داستان آموزشي، تفکر فلسفي
چکيده: کتاب حاضر به منظور آموزش تفکر فلسفي به کودکان نوشته شده است. مخاطبان در این 
کتاب با موجودي به نام موریس موسه آشنا مي شوند که گاوي را مشاهده مي کند و به او مي گوید تو 
هم یك »موس« هستي. گاو هرکاري مي کند نمي تواند گاو بودن خودش را ثابت کند. آن ها پیش 
یك گوزن مي روند. موریس موسه به گوزن مي گوید تو هم یك موس هستي. گوزن هم در جواب به 
او مي گوید: »پس تو هم یك گوزن هستي«. آن ها براي اینکه به موس ثابت کنند که موس نیستند، 
سراغ اسب مي روند. اسب هیچ کمکي به آن ها نمي کند. آن ها قبل از رفتن به سراغ یك حیوان دیگر 
مي خواهند آب بخورند. وقتي که موریس موسه عکس خودش را در آب مي بیند، متوجه مي شود که گاو 
و گوزن اصاًل شبیه او نیستند. پس اعتراف مي کند که آن دو با موریس موسه تفاوت دارند. در این کتاب 

بیان مي شود که هرکس بهتر است قبل از شناخت دیگران، خودش را بهتر بشناسد.

344 . همتیان،  فریبا . کتاب هاي سبز: موش. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 24 ص، 1391
قطع: وزیري

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
  مخاطب: والدین /  دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم
كلمات كليدي: محیط زیست، آموزش مهارت هاي زندگي، حیوانات موذي، بیماري هاي موش ها

چکيده: امروزه موش ها به مشکل بزرگي در شهرها تبدیل شده اند. آن ها عالوه بر اینکه به مزارع 
آسیب مي رسانند، ناقل بیماري هم هستند. چرا موش ها که سال هاي سال بخشي از طبیعت بوده اند، 
به جانوران موذي تبدیل شده اند؟ مخاطبان با مطالعه ي کتاب حاضر با عادات و رفتار موش ها، انواع 
موش ها همچون موش خانگي، موش سیاه و موش نروژي، ضرر و زیان موش ها، انواع بیماري هایي 
که از طریق موش ها ایجاد و منتقل مي شوند، چگونگي شناسایي موش ها، چگونگي از بین بردن 

موش ها و... آشنا مي شوند.
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345 . جمالي، محمدرضا. موش و گربه عبيد زاكاني. تهران: طاهر، 104 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: پنجم و ششم
كلمات كليدي: زبان آموزي، بازنویسي داستان، عبید زاکاني، موش و گربه

چکيده: کتاب حاضر حاوي بازنویسي داستان موش و گربه ي عبید زاکاني است. در این کتاب، کودکان 
با موش هایي در کرمان آشنا مي شوند که به خاطر وجود گربه اي به نام گربانا مجبور شده اند به زیرزمین 
فرار کنند و در آنجا شهري براي خود به پا کنند. بزرگ موش ها در زیرزمین موشي به نام پیراناست. 
آن ها از ترس گربانا جرئت بیرون آمدن از زیرزمین را ندارند تا اینکه گوشانا که یکي از موش هاست و 
خبرها را براي پیرانا مي آورد، یك روز شاهد توبه ي گربانا مي شود که بر اثر خوردن موشي به نام گیجانا 
در معبد به گریه و زاري مي افتد. این موضوع شوري در زیرزمین پدید مي آورد و... عالقه مندان مي توانند 

بقیه ي داستان را در این کتاب مطالعه کنند.

346 . ویلمن،  مو. نافل باني: ویژه کالس هاي آموزش فلسفه براي کودکان . فرزانه شهرتاش/  حسام 
سبحاني طهراني. تهران: شهر تاش، 36 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: تفکر و پژوهش

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم

كلمات كليدي: داستان آموزشي، فلسفه براي کودکان، زبان باز کردن،  اولین کلمات کودک
چکيده: در این کتاب کودکان داستان تریسکي را مي خوانند. او به همراه پدرش به مغازه ي لباس شویي 
مي روند. پدر لباس ها را در دستگاه لباس شویي مي اندازد. تریسکي هم کمکش مي کند و سکه را در 
جاسکه اي مي اندازد. تریسکي مشغول بازي با لباس ها مي شود و عروسکش را توي سبد لباس ها 
مي گذارد. پدر متوجه نمي شود و عروسك تریسکي را هم داخل لباس شویي مي اندازد. وقتي آن ها 
مي خواهند برگردند، تریسکي چون هنوز زبان باز نکرده است، به شیوه هاي متفاوت با گفتن کلمات 
ناهماهنگ تالش مي کند، منظورش را به پدرش بفهماند. پدر متوجه نمي شود و تریسکي را کشان کشان 
به خانه برمي گرداند. تا این که مادر از پدر مي پرسد عروسك تریسکي که اسمش »نافل باني« است، 
کجاست. پدر تازه متوجه علت تقالهاي تریسکي مي شود. اعضاي خانواده، مغازه ي لباس شویي عمومي 
مي روند و سرانجام پدر نافل باني را در دستگاه لباس شویي پیدا مي کند. تریسکي با صداي بلند نام »نافل 

باني« را تکرار مي کند. این ها اولین کلماتي بودند که تریسکي توانست به زبان بیاورد.
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347 . مفیدي نسب، سعیده. نرم افزار ارائه مطلب. یزد: دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد، 48 ص، 
1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: کار و فن آوري 

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم

كلمات كليدي: آموزش کار با رایانه، پاورپوینت، ارائه ي مطلب، آموزش کودکان، آموزش غیرمستقیم
چکيده: در این کتاب به زبان ساده نرم افزار را ارائه ي مطلب یا »پاورپوینت« براي کودکان آموزش داده 
مي شود. آموزش مطالب در قالب تحقیق، کاردستي، چیستان، جدول و آموزش هاي غیرمستقیم است. 
پرسش هاي مطرح شده در سه سطح آسان، متوسط و سخت تنظیم شده اند. معرفي اسالید، ایجاد و 
حذف اسالید، رسم شکل در پاورپوینت، نمایش اسالید خاص، متحرک سازي سفارش، گذر هم زمان، 

ایجاد لینك و... از جمله مطالب کتاب هستند.

348 . گروه نویسندگان . کتاب هاي سفید: نوجوانان و رسانه ها . الدن مقیمي اسکویي. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 24 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: پنجم و ششم

كلمات كليدي: تلویزیون، رادیو، رسانه ها، تأثیر پیام، تبلیغات کاذب، آموزش مهارت هاي زندگي
چکيده: »رسانه« وسیله اي براي برقراري ارتباط و انتقال اطالعات به مردم است و نقش مهمي 
در زندگي ما بازي مي کند. ما هر روز با رسانه ها در ارتباط هستیم و پیام  هاي متفاوتي از آن ها دریافت 
مي کنیم. نوع پیام ها به مخاطب آن ها بستگي دارد و پیام ممکن است اثرات مثبت یا منفي داشته باشد. 
کودکان با مطالعه ي این کتاب با رسانه ها، اهداف، پیام ها و تأثیر آن ها بر افراد آشنا مي شوند و مي آموزند 

که آگاهانه با رسانه ها و تبلیغات کاذب احتمالي آن ها روبه رو شوند.
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349 . واندویل، اگنس . دایرئالمعارف کوچك من: نوزاد . رویا خوئي. تهران: محراب قلم، 36 ص، 
1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم تا ششم

كلمات كليدي: مراحل رشد، نیازهاي نوزاد، جنین انسان، بارداري
چکيده: در کتاب »نوزاد«، متني ساده و روان و به همراه تصویر، اطالعات مختصر و مفیدي درباره ي 
جنین انسان، چگونگي رشد جنین، نیازها و رفتارهاي جنین در شکم مادر، نیازها و رفتارهاي مادر هنگام 
بارداري، آمادگي هاي الزم به منظور تولد کودک، کارهایي که پزشکان و پرستاران هنگام تولد کودک 

انجام مي دهند و نیز عملیات انجام شده روي نوزاد تازه به دنیا آمده در بیمارستان ارائه مي دهد.

براي  علمي  مقاله  تأليف  راهنماي  انديشه:  رويش  نوشتن  محمد.  حسني،   .  350
دانشجويان و معلمان. تهران: عابد، 158 ص، 1390

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

 مخاطب: معلم/  مشاور /  والدین /  دانشجویان مراکز تربیت معلم /  کارشناس /  مدیر
كلمات كليدي: مقاله نویسي، فن نگارش، آثار عملي و فني، جمع آوري اطالعات، ویرایش

چکيده: در این کتاب بعد از مقدمه، گام هایي که براي تولید مقاله الزم است، به تفصیل موردبحث 
قرار گرفته است. در خالل مطالب کتاب، فعالیت هایي متناسب با بحث توسط نگارنده پیشنهاد شده اند، 
که به نظر مي رسد اجراي آنها به خواننده کمك مي کند فهم عمیق تري از مباحث پیدا کند. کتاب از دو 
بخش تشکیل شده است: بخش اول: آشنایي با مقاله ي علمي؛ بخش دوم: مراحل نگارش مقاله. بخش 
دوم شامل نه گام به این شرح است: گام اول: انتخاب موضوع؛ گام دوم: بیان مسئله، گام سوم: شناسایي 
مفاهیم اصلي و واژه هاي کلیدي؛ گام چهارم: جست وجو و شناسایي منابع و مآخذ بر اساس واژه هاي 
کلیدي؛ گام پنجم: مرور و مطالعه ي مقدماتي برخي از منابع و مآخذ؛ گام ششم: تهیه ي چارچوب مقاله؛ 
گام هفتم: مطالعه ي منابع و مآخذ و جمع آوري اطالعات؛ گام هشتم: نوشتن مقاله؛ گام نهم: اصالح و 

ویرایش نهایي مقاله. در پایان کتاب فهرست منابع و مآخذ آورده شده است.
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351 . بغالني، مازیار . قصه هاي شاهنامه: هفت خوان رستم. تهران: برف، 12 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم
كلمات كليدي: بازنویسي داستان، هفت خوان رستم، زبان آموزي، شاهنامه

از شاهنامه  بازنویسي داستان »هفت خوان رستم«  به  از مجموعه ي حاضر  چکيده: سومین جلد 
اختصاص دارد. در این کتاب، کودکان با پادشاه ایران به نام کیکاووس آشنا مي شوند که به مازندران 
لشکر مي کشد، اما دیو سفید او و پهلوانان دیگر را در غاري زنداني مي کند. رستم به کمك آن ها 
مي شتابد. او از هفت خوان که خطراتي برایش دارند، عبور مي کند و سرانجام به مازندران مي رسد و 

آن ها را نجات مي دهد.

352 . باوفا، کریم. همياري )در قرآن و حديث(. تبریز: احرار، 16 ص، 1390
قطع: وزیري

موضوع درسي: دیني
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم
كلمات كليدي: همیاري، احادیت، داستان آموزشي، قرآن و حدیث

چکيده: دین اسالم مؤمنان را به همیاري تشویق کرده است، زیرا این خصلت پایه و اساس جامعه ي 
 اسالمي است. در کتاب حاضر، با توجه به آیات و احادیث درباره ي مفهوم »همیاري« و نیز آثار و نتایج 
آن، داستان هایي در این زمینه درج شده است. در پایان به منظور سنجش میزان همیاري مخاطبان 

سؤال هاي از آنان به عمل مي آید.
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353 . کتلناتو، پیتر. هنر اميلي: ویژه کالس هاي آموزش فلسفه براي کودکان . فرزانه شهرتاش/  
حسام سبحاني طهراني. تهران: شهر تاش، 32 ص، 1391

قطع: خشتي
موضوع درسي: تفکر و پژوهش

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: چهارم تا ششم

كلمات كليدي: داستان آموزشي، فلسفه براي کودکان، راهنماي آموزشي
چکيده: در داستان کتاب حاضر، خانم فر، معلم دانش آموزان، از آن ها درباره ي رقابت سؤال مي کند 
و گفت وگویي بین آن ها دربرمي گیرد. تا این که خانم معلم از آن ها مي خواهد که هر کدام یك نقاشي 
براي روز مسابقه آماده کنند. رامیلي دختر بسیار با احساسي است و به نقاشي عالقه دارد. او نقاشي 
سگش را مي کشد. داور مسابقه آن را برمي گزینند،  چون فکر مي کند آن خرگوش بسیار قشنگي است. 
اما امیلي اعتراف مي کند که آن یك سگ است. خانم داور با صداي بلند مي گوید: من از سگ ها بدم 
مي آید، چون یکي از آن ها به من حمله کرد. امیلي از این حرف دلش مي گیرد و...  بد نیست ادامه ي 

داستان را در کتاب بخوانید.

354 . بومون، امیلي . شگفتي هاي جهان: هواپيماها . مهناز عسگري. تهران: محراب قلم، 32 
ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: سیرتکامل هواپیماها، رویاي پرواز، داوینچي، ایکار، لیلینتال، کلمان آدر
چکيده: آدم ها همیشه رویاي پرواز را در سر پرورانده اند. در اسطوره هاي یوناني، ایکار با موم و پر 
بال هایي ساخت و تا پیش از سقوط در دریا، در آسمان پرواز کرد. لئوناردو داوینچي در قرن پانزدهم 
میالدي طرح هایي از ماشین هاي پرنده کشید. در سال1891 میالدي، اتولیلینتال با قابي از چوب بامبو 
که با الیاف گیاهي به هم متصل شده بود، گالیدري ساخت. او روي این قاب را با پارچه پوشاند. اتو از 
روي تپه اي در برابر باد دوید و در هوا به پرواز درآمد و شناور شد. او بارها بدین شکل پرواز کرد. طول 
برخي از پروازهایش به 400 متر نیز رسید. در سال 1889، یك فرانسوي به نام کلمان آدر ماشیني به نام 
»ائول« ساخت. این اقدام هاي خیال پروازانه ي اولیه موجب برداشت بهتر آدم ها از پرواز شد. در این 

کتاب با سیر تکامل هواپیماها، ساخت و تولید آن ها، هلیکوپترها و ... آشنا مي شدیم.
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355 . اینچز، آلیسون . کتاب هاي سبز: هيوالي سبز دنيا رانجات مي دهد . صبا رفیع. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 24 ص، 1390

قطع: خشتي
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: سوم و چهارم

كلمات كليدي: بازیافت، داستان آموزشي، آلودگي، آموزش مهارت هاي زندگي
چکيده: داستان کتاب حاضر درباره ي هیوالي کوچکي به نام »هانا« است. هانا از وسایل اطرافش 
درست استفاده نمي کند و اسباب بازي هاي کهنه اش را به کسي نمي دهد و بسیار آلودگي ایجاد مي کند. 
یك بار برق مي رود و این موضوع پاي هانا را به بیرون از خانه مي کشاند. او متوجه مي شود که آلودگي 
خوب نیست و از آن پس مي کوشد با رعایت نظافت، دنیاي بسیار زیبایي براي خودش درست کند و 

زمین را از آلودگي نجات دهد.

356 . مهراني، پریوش. و هيچکس رنگ كودكي مرا نديد. تهران: کمیل تهران، 24 ص، 1391
قطع: رقعي

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: پنجم و ششم
كلمات كليدي: خاطرات، داستان  کوتاه، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان

چکيده: کتاب حاضر حاوي خاطرات و داستان هاي کوتاه است. نگارنده در این نوشته ها بیشتر به 
خاطرات دوران کودکي، بازي هاي کودکي اش، جشن تولد، مراسم عید نوروز، شب یلدا، اشتباهاتي که 
کودکان در دوران کودکي انجام مي دهند و... اشاره مي کند. براي نمونه، در یکي از خاطرات به زماني 
اشاره مي کند که تابستان است و خانواده در کنار کولرگازي خوابیده اند. راوي داستان به سراغ درختچه ي 
انگور مي رود و زیر سایه آن مي نشیند. شیر آب را باز مي کند و براي خودش رودخانه اي به راه مي اندازد 

و در عالم خیال به سیر و سفر مي رود.
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357 . مفیدي نسب، سعیده. ورد و تند تايپ 1. یزد: دانشگاه آزاد اسالمي واحد یزد، 36 ص، 1391
قطع: خشتي

موضوع درسي: کار و فن آوري 
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: سوم تا ششم
كلمات كليدي: راهنماي آموزشي، آموزش کار با ورد، ماوس، برنامه ي نقاشي

چکيده: در این کتاب کودکان به زبان ساده و به همراه تصویرهاي رنگي و جذاب با روشن و خاموش 
کردن رایانه، اجزاي رایانه، عملکردهاي ماوس، مرتب کردن آیکن ها، برنامه نقاشي، برنامه ي ورد، 
تایپ حروف، ساختن پوشه، سخت افزار و نرم افزار، پخش موسیقي و نمایش فیلم، دکمه هاي برنامه ي 

مدیاپلیر و... آشنا مي شوند.

358 . الول، پتي. وروجك . فراز پندار. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 36 ص، 1391
قطع: خشتي )کوچك(

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: اول تا سوم
كلمات كليدي: اعتمادبه نفس، داستان آموزشي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکيده: کتاب حاضر به منظور تقویت و باالبردن اعتمادبه نفس کودکان تدوین شد و شامل داستاني 
است درباره ي دختربچه اي قدکوتاه و بدقیافه. دندان هاي او مثل دندان هاي گراز است و صدایش هم 
شبیه صداي قورباغه. او به این چیزها اهمیت نمي دهد. براي اینکه مادربزرگش به او گفته است که 
هنگام راه رفتن سرش را باال بگیرد، با تمام وجود لبخند بزند، با صداي بلند آواز بخواند و از حرف هاي 
دیگران نرنجد. اما مدتي بعد مجبور مي شود به مدرسه ي جدیدي برود. روز اول دانش آموز قلدري به او 

زور مي گوید،  اما وروجك خوب مي داند که چگونه او را سرجایش بنشاند.
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359 . واندویل، اگنس . شگفتي هاي جهان: وسايل نقليه  ي فضايي . مهناز عسگري. تهران: 
محراب قلم، 28 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: ششم

كلمات كليدي: دایرئالمعارف کودکان، فضاشناسي، فضاپیماها، موشك وي2، فناوري موشك
چکيده: چیني ها در قرن سیزدهم، نخستین موشك هاي پودري را تولید کردند. در سال 1815 میالدي 
در »نبرد واترلو«، انگلیسي ها موشك هایي حاوي مواد منفجره به سوي سربازان ناپلئون پرتاب مي کردند. 
در آغاز قرن بیستم، رابرت اچ گدار آمریکایي موفق شد، نخستین موشك مدرن را با ترکیبي از بنزین و 
اکسیژن مایع پرتاب کند. در جنگ جهاني دوم، موشك آلماني »وي2« سالحي وحشتناک بود. در این 

کتاب با سیر تحول و فناوري موشك و ماشین هاي فضایي آشنا مي شویم.

360 . فتاحي، حسین. 10 قصه ي تصويري از هزار و يك شب. تهران: قدیاني، 128 ص، 1391
قطع: رحلي

موضوع درسي: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم
كلمات كليدي: قصه، بازنویسي هزار و یك شب، زبان آموزي

چکيده: مجموعه ي حاضر شامل 10 قصه ي بازنویسي شده از هزار و یك شب به زبان ساده و روان 
به همراه تصویر براي کودکان است. قصه هاي مندرج در این مجله، به صورت جداگانه در 10 جلد نیز 
منتشر شده اند. »ماهي گیر و دیو«، »حکیم رویان و ملك یونان«، »شاهین و پادشاه«، »عالءالدین و 

چراغ جادو« و »جزیره اي که نهنگ بود«، عنوان هاي برخي از قصه هاي این کتاب هستند.
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آل هاشم، سهیال/   فاطمه/  رسولي  فاطمه/  حسین زاده،  اولیایي،  . کالنتري، فخر السادات/   361
عزیزي، ژیال. 100 آزمون اول. تهران: نگاه امروز، 112 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: عمومي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: اول

كلمات كليدي: آزمون و تمرین، درس هاي اول
چکيده: در این کتاب 100 آزمون براي تمام درس هاي سال اول به صورت ماهانه طراحي شده اند. 
براي هر درس با توجه به ماه هاي سال سؤاالت جداگانه اي طراحي شده اند. این آزمون ها از ماه مهر 
تا اردیبهشت را پوشش مي دهند. سؤاالت در انواع قالب هاي کوتاه پاسخ، بلند پاسخ، چهارگزینه اي، 
رنگ کردني، کامل کردني، وصل کردني، تشریحي و... طراحي شده اند. این آزمون ها به منظور ایجاد 
انگیزه و وادار کردن فراگیرندگان به تفکر و مطالعه، ایجاد اشتیاق در آنان براي پیشرفت تحصیلي و 

شکوفایي خالقیت مهیا شده اند.

362 . کالنتري، فخر السادات/  شمس الهي، مریم/  صادقي، زهرا/  قوامي، اشرف السادات. 100 
آزمون دوم. تهران: نگاه امروز، 96 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: عمومي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: دوم

كلمات كليدي: بسته ي آزمون، درس هاي دوم، آزمون و تمرین
چکيده: کتاب حاضر حاوي 100 آزمون براي همه ي درس هاي پایه ي سوم ابتدایي است که از مهر 
تا اردیبهشت را پوشش مي دهد. در کتاب براي درس هاي ریاضي، علوم، فارسي و امال و هدیه هاي 
آسماني و قرآن آزمون هاي جداگانه آمده است. به زعم نگارنده، بسته هاي آزمون امکان ارزیابي مستمر 
را براي خانواده و آموزگار مهیا مي سازند. این بسته ها تمامي درس هاي کتبي و شفاهي را شامل 
مي شوند. سؤاالت آن ها به منظور ایجاد انگیزه و وادار کردن فراگیرندگان به تفکر و مطالعه و ایجاد 
اشتیاق در آنان به منظور پیشرفت تحصیلي و شکوفایي خالقیت و استعدادهایشان آنان مهیا شده اند. 
بلندپاسخ، چهارگزینه اي، رنگ کردني،  انواع قالب هاي کوتاه پاسخ،  از  به عالوه، در تنظیم سؤاالت 
کامل کردني، وصل کردني، تشریحي و... استفاده شده است. این آزمون ها زمینه ي آموزش و شناسایي 
اشکاالت آموزش را فراهم مي سازند و طوري صفحه آرایي شده اند که امکان جدا کردن آن ها به صورت 

برگه ي آزمون وجود دارد.
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363 . شر، باربارا. 101 بازي براي تقويت تمركز، توجه، رشد ذهني وهوش كودكان )از 
تولد تا 12 سالگي(. الهه حج فروش/  محمد بهشتیان. تهران: بهشتیان، 120 ص، 1390

قطع: رقعي
موضوع درسي: علوم تربیتي

 مخاطب: معلم/  والدین /  کارشناس
پايه ي تحصيلي: اول تا ششم

كلمات كليدي: تمرکز، افزایش هوش و خالقیت، بازي آموزشي، رشد ذهني
چکيده: کتاب حاضر حاوي 101 بازي براي تقویت تمرکز، توجه، رشد ذهني و هوش کودکان از تولد 
تا 12 سالگي است. کتاب در چهار بخش، بازي هاي ویژه ي کودکان زیر یك  سال؛ یك تا سه سال؛ سه 
تا شش سال و شش تا دوازده سال را شرح مي دهد. به زعم نگارنده، انجام این بازي ها باعث افزایش 
اعتمادبه نفس کودکان مي شود، چرا که به آن ها نشان مي دهد از توانایي تمرکز و توجه برخوردارند. 
همچنین این بازي ها کودکاني را که تمرکز محدودي دارند، آموزش مي دهد تا بتوانند نسبت به همه ي 

چیزهاي اطراف خود توجه و تمرکزي آزاد داشته باشند.

364 . ساالري، حسن. 101 پرسش و پاسخ درباره ي پزشکان و دارو شناسان بزرگ. 
تهران: محراب قلم، 64 ص، 1391

قطع: رحلي
موضوع درسي: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پايه ي تحصيلي: پنجم و ششم

كلمات كليدي: پزشکي، داروسازي، گیاهان دارویي، پرسش و پاسخ، آموزش علوم تجربي
چکيده: 101 پرسش و پاسخ این کتاب، تاریخ پزشکي و کوشش هاي پزشکان و داروشناسان بزرگ 
را از روزگار انسان هاي نخستین تا روزگار حاضر و همچنین دستاوردهاي پزشکان ایراني مانند رازي، 
ابن سینا و برخي از پزشکان معاصر ایران را به صورت مختصر و مفید بررسي کرده اند. موضوع برخي 
سؤال ها از این قرار است: سوراخ کردن جمجمه؛ چگونگي شناسایي گیاهان دارویي، دستاوردهاي 
سومریان در پزشکي؛ نوشتن قانون براي پزشکان؛ برنامه ي بهداشتي ایرانیان باستان؛ دستاوردهاي 

جالینوس. در پایان کتاب بزرگ ترین رویدادهاي پزشکي معاصر ایران به طور خالصه معرفي شده اند.
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365 . حق پناه، مهدي. 1331 پرسش رياضي پنجم دبستان. تهران: فائق، 400 ص، 1391
قطع: وزیري

موضوع درسي: ریاضي
مخاطب: دانش آموز

پايه ي تحصيلي: پنجم 
كلمات كليدي: پرسش و پاسخ، آموزش ریاضي، پایه ي پنجم ، پرسش تشریحي، پرسش تفکیکي

چکيده: کتاب حاضر براي درس ریاضي دانش آموزان سال پنجم  نوشته شده و در آن موضوعات 
درسي هر فصل به طور کامل شرح داده شده و براي هر موضوع مثال هاي متنوعي آورده شده است. 
کتاب داراي سه بخش است. در بخش نخست، آموخته هاي سال چهارم ارزیابي و سنجیده مي شوند. 
بخش دوم شامل آموزش ریاضي سال پنجم به همراه پرسش هاي تشریحي به صورت فصل به فصل 

است. در بخش سوم پرسش هاي چهار گزینه اي تفکیکي به صورت فصل به فصل آمده است.
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عنوان
پديد آورندگان
پايه ي تحصيلي
درهمکرد نام ناشر و عنوان كتاب
موضوع درسى 
كلمات كليدي
نام ونشانى ناشران
مخاطب

نمـــــايه ها
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عنوان
آب و هوا: پاسخ به کنجکاوي هاي کودکان و نوجوانان 001 

آبي کوچولو 002 
آداب شهروندي 003 

آرش 004 
آرش کمانگیر 005 

نقش  بصري  درک  ارقام،  نماد هاي  نقش  با  دیداري  آشنایي 
نماد هاي ریاضي )بازي نقاشي با نقش نمادها(006 

تقویت حافظه ي  نوشتار  ي  نماد هاي  نقش  با  دیداري  آشنایي 
بصري از راه هوش و نقاشي )بازي نقاشي با نقش نمادها(007 

آشیانه اي پشت علف هاي بلند 008 
آغازگر فریاد 009 

آموزش اندیشه ورزي در کودکان: روشهاي علمي در شکوفایي 
مبناي  بر  کودکان  در  تحلیل  و  تفکر  آموزش  و  خالقیت 

تمرین هاي بنیادي... 010 
ریاضي  کار  کتاب   - قرمزي  کاله   همراه  ریاضي  آموزش 

اول دبستان 011 
آموزش ضرب المثل به کمك تصاویر همراه با رنگ آمیزي: ویژه 

دانش آموزان ابتدایي جلد 1 012 
آموزش ضرب المثل به کمك تصاویر همراه با رنگ آمیزي: ویژه 

دانش آموزان ابتدایي جلد 2 013 
آموزش گام به گام پس  انداز و سرمایه گذاري به کودکان 014 

آموزش هنر و پرورش تفکر: اولین کتاب تخصصي پرورش تفکر 
و توسعه هوش هاي چندگانه با عبور از جاده هنر »ویژه دوره 

ابتدایي« 015 

آیینه حواس 016 
ابزار هاي معلم در ارزشیابي توصیفي و چگونگي کاربرد آن در 

کالس 017 
ادب آداب دارد 018 

ارزشیابي توصیفي )با تأکید بر راهبرد هاي فراشناختي( 019 
از پسماند تا بازیافت 020 
از همه بدم مي آید 021 

اسب ها، از دوره ي باستان تا امروز 022 
استان آذربایجان غربي: پاسخ به سؤال هاي کودکان و نوجوانان 

 023
استان ایالم: پاسخ به سؤال هاي کودکان و نوجوانان 024 

استان خراسان رضوي: پاسخ به سؤال هاي کودکان و نوجوانان 
 025

و  به سؤال هاي کودکان  پاسخ  بلوچستان:  و  استان سیستان 
نوجوانان 026 

استتار با رنگ آمیزي 027 
استراتژي هاي زندگي 028 

اصول آموزش ریاضي در دوره ي ابتدایي 029 
اصول شاداب سازي در مدارس 030 
اطلس تصویري ایران  ]اطلس[031 

اطلس جغرافي جهان براي دانش آموز 032 
اقلیم شناسي زمین )آب، هوا، زمین و جّو( 033 

اقیانوس ها و دریاها 034 
امام رضا )ع( 035 
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انرژي آبي 036 
انرژي بادي 037 

انرژي خورشیدي 038 
انرژي و صرفه جویي به روایت آزمایش 039 

انرژي هسته اي 040 
او 041 

اورانوس و نپتون و سیاره هاي کوتوله 042 
اول دبستان: علوم سبز 043 

اینترنت 044 
باز هم مي توانم: ویژه ي دانش آموزان سال پنجم و ورودي سال 

ششم دبستان... 045 
بازآموز خالق تابستان )پایه ي سوم( سرگرمي، نکته، تمرین 046 

بازآموز خالق تابستان؛ )پایه ي پنجم( 047 
اول  پایه ي  تمرین-  نکته،  تابستان؛ سرگرمي،  بازآموز خالق 

دبستان 048 
دوم  پایه ي  تمرین-  نکته،  تابستان؛ سرگرمي،  بازآموز خالق 

دبستان 049 
بازآموز خالق تابستان؛ سرگرمي، نکته، تمرین 050 

براي  آسان  فعالیت  و  علمي  )طرح هاي  بیاموز  و  کن  بازي 
بچه ها(051 

بازي و دست ورزي ریاضي دوم ابتدایي 052 
بازي و دست ورزي ریاضي ششم ابتدایي 053 

باز یافت 054 
بازیافت چیست؟ 055 

باغ وحش 056 
باور کردني نیست اما... 057 

بچه خوش قول و امانتدار 058 
بچه شیر و آدمیزاد 059 

بچه فیل خوش تیپ: )درباره  شانس(060 
بچه ها غافلگیر نشوید 061 

بچه ي زرنگ )1(062 
بخشندگي )در قرآن و حدیث(063 

بخوانیم. بدانیم...چرا؟ 064 
بخوانیم. بدانیم...چگونه؟ 065 

بخوانیم. بدانیم...چه کسي؟ 066 
بدن انسان: پاسخ به کنجکاوي هاي کودکان و نوجوانان 067 

برق براي کودکان: کتاب سرگرمي و رنگ آمیزي 068 
بنزین: صرفه جویي و محیط زیست 069 

به  کمك  براي  تمریني  کتاب  خدانگهدار:  بگو  خجالت  به 
کودکان،  در غلبه بر کمرویي 070 

به کودک خود کمك کنیم تاریخ بیاموزد 071 
به کودک خود کمك کنیم ریاضیات بیاموزد 072 

به کودک خود کمك کنیم شهروند مسئولیت پذیر باشد 073 
به کودک خود کمك کنیم علم بیاموزد 074 

به کودکان خود روان خواني بیاموزیم 075 
به یادسپاري نقش نماد هاي نوشتاري: تقویت حافظه ي بصري 
از راه هوش و نقاشي )بازي نقاشي با نقش نمادها(ویژه کودکان 

فارسي زبان داخل و خارج ... 076 
بیاین با هم بازي کنیم: شطرنج جلد دوم 077 
بیاین با هم بازي کنیم: شطرنج جلداول 078 
پرورش نبوغ در کودکان و دانش آموزان 079 

پس من چي؟: )درباره ي طالق(080 
پستانداران: پاسخ به کنجکاوي هاي کودکان و نوجوانان 081 

پسري که فریاد مي زد آي گرگ 082 
پنجره اي به روشني: گامي نو در جهت حفظ و شناخت قرآن 

براي دبستاني ها 083 
پنجره  اي به روشني: گامي نو در جهت حفظ و شناخت قرآن 

براي دبستاني ها 084 
پنجره اي به روشني: گامي نو در جهت حفظ و شناخت قرآن 

براي دبستاني ها 085 
پنجره اي به روشني: گامي نو در جهت حفظ و شناخت قرآن 

براي دبستاني ها 086 
پنجره اي به روشني: گامي نو در جهت حفظ و شناخت قرآن 

براي دبستاني ها 087 
تابستانه ي پنجم ابتدایي 088 

تابستانه ي چهارم دبستان 089 
تابستانه ي دوم دبستان 090 

تاریخ جهان براي کودکان و نوجوانان 091 
تبلیغات 092 

تپلي باسواد مي شود 093 
تپلي عصباني مي شود 094 

تپلي و تولد کپلي 095 
تصمیم بزرگ 096 

تغییر رفتار در کالس 097 
تقویت حافظه ي بصري از راه هوش و نقاشي: به یادسپاري 
نقش نماد هاي ارقام، ویژه کودکان فارسي زبان داخل و خارج 

از کشور... 098 
تمرین هاي طبقه بندي شده علوم اول دبستان 099 

تنبلي نکن )شکستن شاخ غول تنبلي( 100 
جامعه شناسي آموزش و پرورش 101 
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جانمي جان با سواد مي شم 1 102 
جانمي جان باسواد مي شم 2 103 
جانمي جان باسواد مي شم 3 104 

جانوران قطبي 105 
جزیره اي که نهنگ بود 106 

چرا بترسم 107 
چرا خدا به زرافه گردن دراز داده است؟ 108 

چرا خدا به شتر کوهان داده است؟ 109 
چرا خدا به فیل خرطوم داده است؟ 110 
چرا خدا به کبوتر نوک داده است؟ 111 

چرا خدا به گاو دم داده است؟ 112 
چرا خدا به الک پشت الک داده است؟ 113 

چرا خدا چنین کرد؟ 114 
چرا و چگونه )جلدهاي 51 تا 55(115 

چشمه ي جادویي 116 
چطور از شر گرگ خالص شویم 117 

چگونه دانش آموزان را پژوهشگر پرورش دهیم؟ آموزش گام به 
گام پژوهش به دانش آموزان )فرزندان(. پژوهش دانش آموزي... 

 118
چیستا مارها را دوست نداشت 119 

حشرات: پاسخ به کنجکاوي هاي کودکان و نوجوانان 120 
حکیم رویان و ملك یونان 121 

خاطرات یك قوطي آلومینیمي 122 
خرما شکري 123 

خزندگان و پرندگان 124 
خطرها 125 

خاّلق باش )آموزش عملي خاّلقیت(126 
خالقیت، آموزش و شکوفایي مخصوص اولیا و دانش آموزان 

اول دبستان 127 
خالقیت، آموزش و شکوفایي مخصوص اولیا و دانش آموزان 

پنجم دبستان 128 
خالقیت، آموزش و شکوفایي مخصوص اولیا و دانش آموزان 

چهارم دبستان 129 
خالقیت، آموزش و شکوفایي مخصوص اولیا و دانش آموزان 

دوم دبستان 130 
خالقیت، آموزش و شکوفایي مخصوص اولیا و دانش آموزان 

سوم دبستان 131 
خالقیت، آموزش و شکوفایي مخصوص اولیا و دانش آموزان 

ششم دبستان 132 
خوب، بد، کدامیك؟ 2 133 

خورشید و ماه 134 
داستان پیامبران در قرآن 135 

دانستني هایي درباره بدن انسان 136 
دایرئالمعارف تاریخ ایران 137 

دایرئالمعارف دانستني هاي علمي 138 
دایرئالمعارف دایناسورها 139 

دایرئالمعارف فضا 140 
دایرئالمعارف ورزش 141 

دایرئالمعارف وسیله ها چگونه کار میکنند؟ 142 
دایناسور عینکي: )در باره عینك زدن(143 
در مصرف انرژي صرفه جویي کنیم 144 

دراج و الک پشت ها 145 
درس- آزمون فارسي ششم دبستان 146 

ارقام: تشخیص  نماد هاي  نقش  درک بصري چگونگي رسم 
با  نقاشي  )بازي  نماد در قبل دیده شده  یادآوردن نقش  به  و 
نقش نماد ها(ویژه ي کودکان مبتدي داخل و فارسي زبان خارج 

از کشور... 147 
درک بصري چگونگي رسم نقش نمادهاي نوشتاري، تشخیص 

دیدن نقش نمادها )بازي نقاشي با نقش نمادها(148 
دره ي الماس ها 149 

دریا: دانشنامه کودک و نوجوان الروس 150 
دزد دریایي کوچولو و بازیافت 151 

دلفین پادشاه موج ها 152 
دنیایي که نمي شناسم 153 

دور از وطن 154 
دیکته شب اول ابتدایي 155 
دیکته شب اول ابتدایي 156 
دیکته شب دوم ابتدایي 157 

ذخیره ي انرژي 158 
راه کارهاي عملي براي والدین و معلمان دانش آموزان نارساخوان 

 159
راهنماي اداري ارزشیابي کیفي توصیفي در دبستان 160 

راهنماي ریاضي پایه ي ششم ابتدایي 161 
راهنماي مشاور مدرسه 162 

رستم و سهراب 163 
روان شناسي کودک  و نوجوان امروزي 164 

روان شناسي کودکان دبستاني 165 
روش تحقیق و شیوه نگارش پایان نامه در علوم انساني 166 

رویکرد حل مسئله در آموزش ریاضي: راهنماي معلمان ابتدایي، 
دانشجویان مراکز تربیت معلم و والدین 167 
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رهگشاي اندیشه 6: درس آزمون فارسي ششم ابتدایي ویژه... 
 168

ریاضي 1 )اول دبستان( 169 
ریاضي اول دبستان 170 

ریاضي اول دبستان: قابل استفاده دانش آموزان مدارس ایراني 
خارج از کشور- 171 

ریاضي پایه ي دوم ابتدایي 172 
ریاضي پایه ي ششم ابتدایي: کتاب کار 173 

ریاضي پنجم ابتدایي 174 
ریاضي چهارم ابتدایي 175 
ریاضي چهارم دبستان 176 

ریاضي سال ششم دبستان 177 
ریاضي سبز اول دبستان 178 

ریاضي ششم دبستان کار طالیي 179 
ریاضیات ششم دبستان )رشد(180 

زال و سیمرغ 181 
زمین سیاره ي پویا 182 

زمین و مریخ 183 
زنگ ریاضي سال اول دبستان 184 

زیبا بنویسیم فارسي ششم دبستان: آموزش خط تحریري 185 
زیر کالهي 186 

سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش 187 
سبز شدن چه آسان: کارهاي ساده اي که مي توانید براي حفاظت 

از زمین انجام دهید 188 
ستاره شناسي )گام پنجم( 189 

سرگرمي هاي فکري 6 شامل بیش از 62 سرگرمي خالقانه 
جهت افزایش دقت و تمرکز در کودکان 190 

سرمشق نوآموزان 1: آموزش خط تحریري 191 
سرمشق نوآموزان 2: آموزش خط تحریري 192 

سرود آسماني: آموزش قرآن و زبان وحي 193 
سوپت را هورت نکش: )مهارت ها( 194 

سوخت هاي زیستي 195 
سوخت هاي فسیلي 196 

سه اصل طالیي: باز مصرف، باز یافت و باز کاهي 197 
سیارک ها، ستاره هاي دنباله دار و شهاب ها 198 

سیاره زمین: پاسخ به کنجکاوي هاي کودکان و نوجوانان 199 
سیاست 200 
سیاوش 201 

سي و سه روش براي کمك به شمارش اعداد 202 
شاهین و پادشاه 203 

ششم دبستان ریاضي سبز 204 
شطرنج براي کودکان: چگونه به فرزند خود شطرنج بیاموزیم 

 205
شکست یا تجربه اي براي پیروزي 206 

شکوفه هاي آسماني 2 207 
شکوفه هاي آسماني1 208 
شکوفه هاي احکام 1 209 
شکوفه هاي احکام 2 210 

شناخت برق: با همراهي پروفسور ماکس آکسیوم 211 
شهرک بازي، شادي و دانایي )کتاب کار علوم اول ابتدایي( 212 
شیوه اداره و تدریس در کالسهاي چند پایه در نظام آموزشي 

 213 6-3-3
صرفه جویي در مصرف آب 214 

طبیعت اسرار آمیز 215 
طراحي بازي هاي رایانه اي آموزشي 216 

عجب دوست نازنیني! 217 
عدالت 218 

عصباني نشو )آموزش مهارت کنترل خشم( 219 
عطارد و زهره 220 

عالءالدین و چراغ جادو 221 
علوم تجربي پنجم ابتدایي 222 
علوم تجربي دوم ابتدایي 223 

علوم تجربي ششم ابتدایي 224 
علوم ششم ابتدایي 225 

علوم ششم دبستان- کتاب کار با نگرش مفهومي و فعالیت 
محور 226 

علوم: پاسخ به کنجکاوي هاي کودکان و نوجوانان 227 
عمو نوروز داماد مي شود: قصه هایي براساس افسانه ي ننه سرما 

و عمو نوروز 228 
عوامل ایجاد انگیزه در کالس درس: بیش از 100 راهکار براي 
تقویت دانش آموزان )براي معلمان کلیه ي مقاطع تحصیلي(229 

غني ترین کتاب فعالیت و خالقیت در ریاضي دوم 230 
فارسي سال ششم ابتدایي 231 

فارسي ششم دبستان 232 
فارسي کالس اول دبستان 233 

فردریك: ویژه کالس هاي آموزش فلسفه براي کودکان 234 
فرزند خوب کویر همراه با ترجمه عربي، انگلیسي و فرانسه 235 

فرهنگ اعالم کودک 236 
فرهنگ نامه طالیي نو آموز 237 

فصل دانایي 238 
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فضا: پاسخ به کنجکاوي هاي کودکان و نوجوانان 239 
فضیلت نایادگیري: )چگونه یاد نگیریم(! 240 

فکراي خوب براي بچه هاي خوب 241 
فیل ها، شیوه ي زندگي، اهمیت و انواع 242 
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گنجي زاده زواره، زهرا 204

گیبز، لین 195
الجوردي، سیده شیدا 335

الول، پتي 358
لطفي پور، معصومه 275

لنگرر، جان 010
لوبلوآ- ژولین، رنه 152

لوبوم، ژوئل 142
لیوني، لیو 234

ماهوتي، مهري 249
محدث،  سیدهادي 244

محسني،  ملیحه 290
محمدطالبي، سمیه 089، 257، 299

محمدي، راحله 232
محمدي، مرجان  264، 309 

مخولي، حسین 329
مرتضوي، زینب 206
مسرور، نصرت 021

مشتاق، مهساز 028، 331
مظاهري، خورشید 239

مظفریان، مریم 184
مظلوم شایان، مهدي  258، 259، 301،302 

معصومیان،  معصومه 127، 128، 129، 130، 131، 132
معلمي، بهرام 330

مفیدي نسب، سعیده 044، 274، 288، 289، 312، 326، 347، 
357

مقصودي، راحله 172
مقیمي اسکویي، الدن 348
مك  گراو، فیلیپ سي 028

مکینلي، پني 143
ملکي، مژگان133

ملکي جو، عاطفه  193
موریس، نیل 046، 144، 158، 214

موسسه خط ممتد اندیشه 071، 072، 073، 074
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موسوي عماد، سیدرضا 166
مهدیار، هادي 277

مهراني، پریوش 356
میرشمشیرگران، لیال 189

میست  ، رزالین 042، 134، 183، 199، 220، 337
میالرد، آن 091

نادري، ناصر 323
ناصري، محمد مهدی 138

ناصري، مسلم 250
نجیمي، زهره 292

نریماني، فاطمه 182
نصیري،  کریم 339

نوروزي، داریوش 216، 327
نویمان، کریستین 022 
واثقي، بهروز 096، 340

واعظ  نیا، پانته آ 027
واندویل، اگنس 349، 359

وایزمن، برنارد 343
وبر، بلیندا 032

وطن خواه، مرضیه 166
وفایي، داود 271

وناگس، پاتریشیا 091 
ون کلیوز، جنیس 052

ویلمن،  مو 346
هادي منش، ابوالفضل 338

هاشم آبادي، علیرضا 278، 286 
هامفري، ساندرا مك لئود 061

هرمز، حسن 207، 208
هریس، مارگارت 166

همتیان، علي 191، 192
همتیان،  فریبا 344

هنرمند، میترا 077، 078
هوسي، محمود 057
هیئت مولفین 053

یقیني، هادي 255، 293 
یوسفان نجف آبادي، فردوس 157

یوسفي، امراله 248
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پایه ي تحصیلي
اول 002، 006، 007، 008، 011، 043، 049، 075، 076، 098، 
 ،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 062، 082، 313، 314، 326

اول تا سوم 016، 041، 060، 093، 094، 095، 108، 109، 
358 ،322 ،190 ،133 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110

اول تا چهارم 021، 052، 117
اول تا پنجم 241

اول تا ششم 015، 019، 213، 363
دوم 050، 053، 090، 123، 130، 157، 172، 186، 193، 
 ،296 ،295 ،285 ،283 ،282 ،261 ،260 ،256 ،230 ،223

362 ،305 ،304 ،303 ،297
دوم و سوم 143، 191، 338

دوم تا چهارم 056، 105، 251
دوم تا پنجم 058، 107، 119، 273

دوم تا ششم 077، 078، 083، 084، 085، 086، 087، 245، 
247 ،246

سوم 047، 131، 228، 235
سوم و چهارم 192، 249، 321، 022، 023، 024، 025، 
 ،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 001، 009، 012، 013، 059، 067، 106، 116، 
 ،323 ،238 ،227 ،221 ،203 ،200 ،154 ،152 ،149 ،121 ،120

360 ،352 ،324
سوم تا ششم 036، 037، 038، 039، 055، 126، 141، 145، 
 ،312 ،250 ،239 ،237 ،211 ،209 ،197 ،196 ،194 ،189 ،151

357 ،349 ،339 ،330
چهارم 051، 089، 129، 175، 176، 259، 266، 272، 276، 

319 ،310 ،302 ،294 ،287 ،281
چهارم و پنجم 035، 042، 057، 063، 081، 134، 136، 183، 

337 ،316 ،220 ،207 ،199
چهارم تا ششم 004، 005، 010، 020، 027، 046، 064، 065، 
 ،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 045، 048، 069، 088، 128، 174، 222، 255، 258، 264، 

365 ،320 ،318 ،309 ،301 ،293 ،292 ،275 ،267
پنجم و ششم 031، 032، 040، 044، 061، 100، 124، 139، 

364 ،356 ،348 ،345 ،343 ،274 ،219 ،215 ،188
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درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب
آبرنگ

161: راهنماي ریاضي پایه ي ششم ابتدایي، 171: ریاضي اول 
از  خارج  ایراني  مدارس  آموزان  دانش  استفاده  قابل  دبستان: 
کشور، 172: ریاضي پایه ي دوم ابتدایي، 173: ریاضي پایه ي 

ششم ابتدایي: کتاب کار، 231: فارسي سال ششم ابتدایي

آبشن
بدانیم...چگونه؟،  بخوانیم.  بدانیم...چرا؟، 065:  بخوانیم.   :064
066: بخوانیم. بدانیم...چه کسي؟، 313: کتاب هوش و بازي 

جلد اّول، 314: کتاب هوش و بازي جلد دّوم

آرمان رشد
167: روش تحقیق و شیوه نگارش پایان نامه در علوم انساني

آموزش هاي بنیادي
079: پرورش نبوغ در کودکان و دانش آموزان

آميس
322: لي لي حوضك )پژوهشي در بازي هاي بومي محلي قمشه 

)شهر ضا(

آيدين
 100 از  بیش  درس:  کالس  در  انگیزه  ایجاد  عوامل   :229
راهکار براي تقویت دانش آموزان )براي معلمان کلیه ي مقاطع 

تحصیلي(

ابوعطا
028: استراتژي هاي زندگي، 096: تصمیم بزرگ، 331: مدارس 

فردا را امروز بسازیم، 340: مالقات با ضحاک ماردوش

احرار
063: بخشندگي )در قرآن و حدیث(، 352: همیاري )در قرآن 

و حدیث(

اخوان
273: کتاب کار انشاء: آموزش انشاء براي دوره ابتدایي

ارسباران
در  مدیریت  و  سازمان   :187 مدرسه،  مشاور  راهنماي   :162

آموزش و پرورش

افق
032: اطلس جغرافي جهان براي دانش آموز

اميد مهر
011: آموزش ریاضي همراه کاله  قرمزي - کتاب کار ریاضي 
اول دبستان، 075: به کودکان خود روان خواني بیاموزیم، 146: 
اول  دیکته شب  دبستان، 155:  فارسي ششم  آزمون  درس- 
ابتدایي، 174: ریاضي پنجم ابتدایي، 275: کتاب کار تعلیمات 
اجتماعي پایه ي پنجم ابتدایي، 276: کتاب کار تعلیمات اجتماعي 
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پایه ي چهارم ابتدایي، 284: کتاب کار ریاضي ششم ابتدایي، 
287: کتاب کار فارسي چهارم دبستان

انجمن اوليا و مربيان
118: چگونه دانش آموزان را پژوهشگر پرورش دهیم؟ آموزش 

گام به گام پژوهش به دانش آموزان )فرزندان(

انديشه معاصر
070: به خجالت بگو خدانگهدار: کتاب تمریني براي کمك به 

کودکان،  در غلبه بر کمرویي

بخشايش
266: کتاب آموزش و کار بخوانیم پایه ي چهارم ابتدایي، 267: 

کتاب آموزش و کار بخوانیم  پایه ي پنجم ابتدایي

برايند
182: زمین سیاره ي پویا

برف
005: آرش کمانگیر، 163: رستم و سهراب، 181: زال و سیمرغ، 

202: سیاوش، 265: کاوه آهنگر، 351: هفت خوان رستم

به نشر
035: امام رضا )ع(، 036: انرژي آبي، 037: انرژي بادي، 038: 
انرژي خورشیدي، 039: انرژي هسته اي، 042: اورانوس و نپتون 
و سیاره هاي کوتوله، 046: باز یافت، 057: باور کردني نیست اما...، 
انسان،  بدن  درباره  دانستني هایي  ماه، 136:  و  134: خورشید 
158: ذخیره ي انرژي، 183: زمین و مریخ، 196: سوخت هاي 
زیستي، 197: سوخت هاي فسیلي، 199: سیارک ها، ستاره هاي 
دنباله دار و شهاب ها، 214: صرفه جویي در مصرف آب، 220: 
قصه هایي  مي شود:  داماد  نوروز  عمو   :228 زهره،  و  عطارد 
براساس افسانه ي ننه سرما و عمو نوروز، 250: قصه هاي شیرین 
از زندگي معصومین، 251: قصه هاي مسجد، 329: مجموعه 

کارگاه علوم، 337: مشتري و زحل

بهجت
091: تاریخ جهان براي کودکان و نوجوانان

بهشتيان
363: 101 بازي براي تقویت تمرکز، توجه، رشد ذهني وهوش 

کودکان )از تولد تا 12 سالگي(

بوي جوي موليان
نظام  در  پایه  چند  در کالسهاي  تدریس  و  اداره  شیوه   :213

آموزشي 6-3-3

بين المللي گاج
225: علوم ششم ابتدایي

پارس ا يليا
189: ستاره شناسي )گام پنجم(

پديده دانش
209: شکوفه هاي احکام 1، 210: شکوفه هاي احکام 2

پيشروان
088: تابستانه ي پنجم ابتدایي، 089: تابستانه ي چهارم دبستان، 

090: تابستانه ي دوم دبستان

پيشگامان پژوهش مدار
165: روان شناسي کودک  و نوجوان امروزي

تخت جمشيد 
097: تغییر رفتار در کالس

تيزهوشان برتر 
339: معما هاي چوب کبریتي

تيك
168: رویکرد حل مسئله در آموزش ریاضي: راهنماي معلمان 

ابتدایي، دانشجویان مراکز تربیت معلم و والدین

جان جهان
008: آشیانه اي پشت علف هاي بلند

جمال
108: چرا خدا به زرافه گردن دراز داده است؟، 109: چرا خدا 
به شتر کوهان داده است؟، 110: چرا خدا به فیل خرطوم داده 
است؟، 111: چرا خدا به کبوتر نوک داده است؟، 112: چرا خدا به 
گاو دم داده است؟، 113: چرا خدا به الک پشت الک داده است؟، 
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114: چرا خدا چنین کرد؟، 245: قرآن، کودک، سرگرمي 1، 
246: قرآن، کودک، سرگرمي 2، 247: قرآن، کودک، سرگرمي 

3، 338: معصومین علیهم السالم و کودکان

چاپار فرزانگان
206: شکست یا تجربه اي براي پیروزي

خيلي سبز
و  مفهومي  نگرش  با  کار  کتاب  دبستان-  علوم ششم   :226

فعالیت محور

دانش آفرين
045: باز هم مي توانم: ویژه ي دانش آموزان سال پنجم و ورودي 
سال ششم دبستان...، 311: کتاب کار و فعالیت هاي مکمل علوم 

تجربي اول دبستان

دانش زنجان
029: اصول آموزش ریاضي در دوره ي ابتدایي

دانش نگار
198: سي و سه روش براي کمك به شمارش اعداد

دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد
044: اینترنت، 274: کتاب کار اینترنت، 288: کتاب کار مباني 
رایانه 1، 289: کتاب کار نرم افزار ارائه مطلب، 312: کتاب کار 
ورد و تند تایپ، 326: مباني رایانه 1، 347: نرم افزار ارائه مطلب، 

357: ورد و تند تایپ 1

دانش  آموز
244: قرآن دانش آموز )سال اول(

ديبا گران تهران
290: کتاب کار نرم افزار پارس لوگو پیشرفته

راز بارش
082: پسري که فریاد مي زد" آي گرگ"

راه انديشه
043: اول دبستان: علوم سبز، 178: ریاضي سبز اول دبستان، 
204: ششم دبستان ریاضي سبز، 253: کار علوم سبز ششم 
دبستان، 272: کتاب ریاضي سبز چهارم دبستان، 285: کتاب 

کار سبز دوم دبستان

رشد انديشه
045: باز هم مي توانم: ویژه ي دانش آموزان سال پنجم و ورودي 
سال ششم دبستان...، 311: کتاب کار و فعالیت هاي مکمل علوم 

تجربي اول دبستان

رواق دانش
019: ارزشیابي توصیفي )با تأکید بر راهبرد هاي فراشناختي(

روان
101: جامعه شناسي آموزش و پرورش

ريحاني گرگان
278: کتاب کار ریاضي اول دبستان

ژرف انديشان
184: زنگ ریاضي سال اول دبستان

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها 
)سمت(

325: مباني آموزش و پرورش شناختي، 327: مباني طراحي 
آموزشي

سامر
139: دایرئالمعارف دایناسورها، 140: دایرئالمعارف فضا

سرمشق
نکته،  سرگرمي،  سوم(  )پایه ي  تابستان  خالق  بازآموز   :047
تمرین، 048: بازآموز خالق تابستان؛ )پایه ي پنجم(، 049: بازآموز 
خالق تابستان؛ سرگرمي، نکته، تمرین- پایه ي اول دبستان، 
050: بازآموز خالق تابستان؛ سرگرمي، نکته، تمرین- پایه ي دوم 
دبستان، 051: بازآموز خالق تابستان؛ سرگرمي، نکته، تمرین، 

282: کتاب کار ریاضي خالق دوم دبستان

سرو ياسين
058: بچه خوش قول و امانتدار، 062: بچه ي زرنگ )1(، 241: 

فکراي خوب براي بچه هاي خوب

شباهنگ
205: شطرنج براي کودکان: چگونه به فرزند خود شطرنج بیاموزیم
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شركت انتشارات فني ايران
020: از پسماند تا بازیافت، 021: از همه بدم مي آید، 040: انرژي 
و صرفه جویي به روایت آزمایش، 055: بازیافت چیست؟، 060: 
غافلگیر  بچه ها   :061 شانس(،  )درباره   خوش تیپ:  فیل  بچه 
نشوید، 068: برق براي کودکان: کتاب سرگرمي و رنگ آمیزي، 
من  پس   :080 زیست،  محیط  و  صرفه جویي  بنزین:   :069
چي؟: )درباره ي طالق(، 093: تپلي باسواد مي شود، 094: تپلي 
عصباني مي شود، 095: تپلي و تولد کپلي، 107: چرا بترسم، 
122: خاطرات یك قوطي آلومینیمي، 143: دایناسور عینکي: 
)در باره عینك زدن(، 144: در مصرف انرژي صرفه جویي کنیم، 
151: دزد دریایي کوچولو و بازیافت، 188: سبز شدن چه آسان: 
انجام  زمین  از  حفاظت  براي  مي توانید  که  ساده اي  کارهاي 
دهید، 194: سه اصل طالیي: باز مصرف، باز یافت و باز کاهي، 
195: سوپت را هورت نکش: )مهارت ها(، 211: شناخت برق: 
با همراهي پروفسور ماکس آکسیوم، 316: کي  بود کي بود من 
نبودم: درباره ي به گردن گرفتن تقصیر، 330: محیط زیست به 
روایت نمودار، 341: من بیش فعالم: راهنماي کودکان کم توجه 
 :355 رسانه ها،  و  نوجوانان   :348 موش،   :344 بیش فعال،  و 

هیوالي سبز دنیا رانجات مي دهد، 358: وروجك

به  وابسته  بهادار  اوراق  صنعت  توسعه  شركت 
كمسيون اوراق بهادار

014: آموزش گام به گام پس  انداز و سرمایه گذاري به کودکان

شهر تاش
117: چطور از شر گرگ خالص شویم، 234: فردریك: ویژه 
کالس هاي آموزش فلسفه براي کودکان، 343: موریس موسه: 
ویژه کالس هاي آموزش فلسفه براي کودکان، 346: نافل باني: 
ویژه کالس هاي آموزش فلسفه براي کودکان، 353: هنر امیلي: 

ویژه کالس هاي آموزش فلسفه براي کودکان

شورا
268: کتاب راهنماي کار ریاضي سال ششم ابتدایي، 269: کتاب 
راهنماي کار علوم سال ششم ابتدایي، 270: کتاب راهنماي کار 

فارسي سال ششم دبستان

صيانت
012: آموزش ضرب المثل به کمك تصاویر همراه با رنگ آمیزي: 
ویژه دانش آموزان ابتدایي جلد 1، 013: آموزش ضرب المثل به 
کمك تصاویر همراه با رنگ آمیزي: ویژه دانش آموزان ابتدایي 
جلد 2، 124: خزندگان و پرندگان، 166: روان شناسي کودکان 

دبستاني، 280: کتاب کار ریاضي بر اساس کتاب جدید التالیف 
ریاضي پایه اول ابتدایي

ضريح آفتاب
017: ابزار هاي معلم در ارزشیابي توصیفي و چگونگي کاربرد آن 

در کالس، 277: کتاب کار ریاضي اول ابتدایي

طاهر
345: موش و گربه عبید زاکاني

طاليي
 :237 وحي،  زبان  و  قرآن  آموزش  آسماني:  سرود   :193

فرهنگ نامه طالیي نو آموز

طليعه سبز
332: مدرسه مطلوب: مباني، شاخصه ها، اصول و روش ها

عابد
ارزشیابي  اداري  راهنماي  آمیزي، 160:  با رنگ  استتار   :027
کیفي توصیفي در دبستان، 334: مدیریت یا رهبري آموزشي؟ 
چگونه مدارس امروز را موثرتر رهبري کنیم؟، 350: نوشتن 
رویش اندیشه: راهنماي تألیف مقاله علمي براي دانشجویان 

و معلمان

عصر غيبت
207: شکوفه هاي آسماني 2، 208: شکوفه هاي آسماني1

علوم پارسي
339: معما هاي چوب کبریتي

علي اكبر صفري
279: کتاب کار ریاضي اول دبستان

علي همتيان
191: سرمشق نوآموزان 1: آموزش خط تحریري، 192: سرمشق 

نوآموزان 2: آموزش خط تحریري
فائق

365: 1331 پرسش ریاضي پنجم دبستان

فاتح خيبر
003: آداب شهروندي
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فاطمي
177: ریاضي سال ششم دبستان

فرزين
077: بیاین با هم بازي کنیم: شطرنج جلد دوم، 078: بیاین با هم 

بازي کنیم: شطرنج جلداول

فرهنگ معاصر
مردم   :335 الروس،  نوجوان  و  کودک  دانشنامه  دریا:   :150

جهان: دایرئالمعارف الروس )نوجوان(

فعال
230: غني ترین کتاب فعالیت و خالقیت در ریاضي دوم

قاطع البرهان
030: اصول شاداب سازي در مدارس

قدياني
اقلیم شناسي  امروز، 033:  تا  باستان  دوره ي  از  اسب ها،   :022
زمین )آب، هوا، زمین و جّو(، 034: اقیانوس ها و دریاها، 052: 
بازي کن و بیاموز )طرح هاي علمي و فعالیت آسان براي بچه ها(، 
059: بچه شیر و آدمیزاد، 106: جزیره اي که نهنگ بود، 115: 
تا 55(، 116: چشمه ي جادویي،  )جلدهاي 51  چرا و چگونه 
121: حکیم رویان و ملك یونان، 145: دراج و الک پشت ها، 
149: دره ي الماس ها، 185: زیبا بنویسیم فارسي ششم دبستان: 
آموزش خط تحریري، 203: شاهین و پادشاه، 221: عالءالدین و 
چراغ جادو، 242: فیل ها، شیوه ي زندگي، اهمیت و انواع، 243: 
قاضي پنج ساله، 252: قطار و راه آهن، پیدایش و تکامل، 271: 
کتاب رنگ آمیزي کتي، 324: ماهیگیر و دیو، 360: 10 قصه ي 

تصویري از هزار و یك شب

قشقايي
از  )نمونه اي  آفتاب:  قصه  کالس، 248:  در  رفتار  تغییر   :097
روش هاي آموزشي محمد بهمن بیگي  در مدارس عشایري ایران(

كالج برتر
333: مدیریت دانش و سازمان هاي یادگیرنده

كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان
016: آیینه حواس، 041: او، 153: دنیایي که نمي شناسم، 215: 

طبیعت اسرار آمیز، 342: من و هستي

كانون گسترش علوم
179: ریاضي ششم دبستان کار طالیي

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

كتاب چرخ فلك
217: عجب دوست نازنیني!

كالغ سپيد
169: ریاضي 1 )اول دبستان(

كميل تهران
356: و هیچکس رنگ کودکي مرا ندید

گردوي دانش
و  بازي  ابتدایي، 054:  دوم  ریاضي  و دست ورزي  بازي   :053
دست ورزي ریاضي ششم ابتدایي، 175: ریاضي چهارم ابتدایي، 
222: علوم تجربي پنجم ابتدایي، 223: علوم تجربي دوم ابتدایي، 

224: علوم تجربي ششم ابتدایي

گل واژه
156: دیکته شب اول ابتدایي، 157: دیکته شب دوم ابتدایي، 
ابتدایي شامل: کلیه  پنجم  ریاضي  292: کتاب کار و تمرین 
آموزش ، سؤاالت طبقه بندي شده به صورت هفتگي...، 295: 
کتاب کار و تمرین ریاضي دوم ابتدایي، 298: کتاب کار و تمرین 
ریاضي ششم ابتدایي، 300: کتاب کار و تمرین علوم تجربي اول 
ابتدایي، 303: کتاب کار و تمرین علوم تجربي دوم ابتدایي، 306: 
کتاب کار و تمرین علوم تجربي ششم ابتدایي شامل سواالت 

طبقه بندي شده 

گنج آزمون
317: گنج آزمون اول دبستان فارسي- علوم- ریاضي )کتاب کار(...

گويش نو
در  علمي  روشهاي  کودکان:  در  اندیشه ورزي  آموزش   :010
شکوفایي خالقیت و آموزش تفکر و تحلیل در کودکان بر مبناي 
تمرین هاي بنیادي، 170: ریاضي اول دبستان، 216: طراحي 
بازي هاي رایانه اي آموزشي، 232: فارسي ششم دبستان، 233: 

فارسي کالس اول دبستان
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مبتکران
088: تابستانه ي پنجم ابتدایي، 089: تابستانه ي چهارم دبستان، 
دبستان،  چهارم  ریاضي  دبستان، 176:  دوم  تابستانه ي   :090
180: ریاضیات ششم دبستان )رشد(، 190: سرگرمي هاي فکري 
6 شامل بیش از 62 سرگرمي خالقانه جهت افزایش دقت و 
تمرکز در کودکان، 296: کتاب کار و تمرین ریاضي دوم دبستان

مبناي خرد
212: شهرک بازي، شادي و دانایي )کتاب کار علوم اول ابتدایي(

محراب قلم
023: استان آذربایجان غربي: پاسخ به سؤال هاي کودکان و 
و  کودکان  سؤال هاي  به  پاسخ  ایالم:  استان  نوجوانان، 024: 
سؤال هاي  به  پاسخ  رضوي:  خراسان  استان   :025 نوجوانان، 
کودکان و نوجوانان، 026: استان سیستان و بلوچستان: پاسخ 
 :092 باغ وحش،   :056 نوجوانان،  و  کودکان  سؤال هاي  به 
تبلیغات، 105: جانوران قطبي، 125: خطرها، 137: دایرئالمعارف 
 :141 علمي،  دانستني هاي  دایرئالمعارف   :138 ایران،  تاریخ 
دایرئالمعارف ورزش، 142: دایرئالمعارف وسیله ها چگونه کار 
اعالم  فرهنگ   :236 عدالت،   :218 سیاست،   :201 میکنند؟، 
کودک، 315: کسب و کار، 349: نوزاد، 354: هواپیماها، 359: 
درباره ي  پاسخ  و  نقلیه  ي فضایي، 364: 101 پرسش  وسایل 

پزشکان و دارو شناسان بزرگ

مختومقلي فراغي
286: کتاب کار فارسي پایه ي اول دبستان: مورد استفاده براي 

آموزگاران، والدین و دانش آموزان

مدرسه
006: آشنایي دیداري با نقش نماد هاي ارقام، درک بصري نقش 
نماد هاي ریاضي )بازي نقاشي با نقش نمادها(، 007: آشنایي 
دیداري با نقش نماد هاي نوشتار  ي تقویت حافظه ي بصري از 
راه هوش و نقاشي )بازي نقاشي با، 076: به یادسپاري نقش 
نماد هاي نوشتاري: تقویت حافظه ي بصري از راه هوش و نقاشي 
)بازي نقاشي با نقش ن، 098: تقویت حافظه ي بصري از راه 
هوش و نقاشي: به یادسپاري نقش نماد هاي ارقام، ویژه کودکان 
فارسي زبا، 127: خالقیت، آموزش و شکوفایي مخصوص اولیا و 
دانش آموزان اول دبستان، 128: خالقیت، آموزش و شکوفایي 
مخصوص اولیا و دانش آموزان پنجم دبستان، 129: خالقیت، 
چهارم  دانش آموزان  و  اولیا  مخصوص  شکوفایي  و  آموزش 

دبستان، 130: خالقیت، آموزش و شکوفایي مخصوص اولیا و 
دانش آموزان دوم دبستان، 131: خالقیت، آموزش و شکوفایي 
اولیا و دانش آموزان سوم دبستان، 132: خالقیت،  مخصوص 
آموزش و شکوفایي مخصوص اولیا و دانش آموزان ششم دبستان، 
133: خوب، بد، کدامیك؟ 2، 147: درک بصري چگونگي رسم 
نقش نماد هاي ارقام: تشخیص و به یادآوردن نقش نماد در قبل 
دیده شده )بازي ن، 148: درک بصري چگونگي رسم نقش 
نمادهاي نوشتاري، تشخیص دیدن نقش نمادها )بازي نقاشي 
با نقش نمادها(، 235: فرزند خوب کویر همراه با ترجمه عربي، 
انگلیسي و فرانسه، 249: قصه هاي زینب، 323: مانند خورشید 

مي درخشید )زندگي حضرت محمد صل اهلل علیه و آله و سلم(

مرآت دانش
ریاضي  کاربرگ   :255  ،)2 )جلد  دبستان  اول  کاربرگ   :254
)جلد2(،  دبستان  دوم  ریاضي  کاربرگ   :256 دبستان،  پنجم 
257: کاربرگ ریاضي ششم دبستان )جلد 2(، 258: کاربرگ 
علوم تجربي پنجم دبستان، 259: کاربرگ علوم تجربي چهارم 
دبستان، 260: کاربرگ علوم تجربي دوم دبستان )جلد 2(، 261: 
کاربرگ علوم تجربي دوم دبستان )جلد1(، 262: کاربرگ علوم 
تجربي ششم دبستان )جلد1(، 263: کاربرگ علوم تجربي ششم 
دبستان، 291:  پنجم  فارسي  کاربرگ  )جلد2(، 264:  دبستان 
کتاب کار و تمرین اول دبستان )جلد2(، 293: کتاب کار و تمرین 
ریاضي پنجم دبستان، 294: کتاب کار و تمرین ریاضي چهارم 
دبستان، 297: کتاب کار و تمرین ریاضي دوم دبستان )جلد1(، 
299: کتاب کار و تمرین ریاضي ششم دبستان )جلد2(، 301: 
کتاب کار و تمرین علوم تجربي پنجم دبستان، 302: کتاب کار 
و تمرین علوم تجربي چهارم دبستان، 304: کتاب کار و تمرین 
علوم تجربي دوم دبستان )جلد1(، 305: کتاب کار و تمرین علوم 
تجربي دوم دبستان )جلد2(، 307: کتاب کار و تمرین علوم 
تجربي ششم دبستان )جلد1(، 308: کتاب کار و تمرین علوم 
تجربي ششم دبستان )جلد2(، 309: کتاب کار و تمرین فارسي 

پنجم دبستان، 310: کتاب کار و تمرین فارسي چهارم دبستان

مرسل
119: چیستا مارها را دوست نداشت، 321: لك لك دانا و نقشه 

مسافرت: آموزش جهت یابي بدون قطب نما

منادي تربيت
باسواد  جانمي جان   :103 ،1 مي شم  با سواد  جانمي جان   :102
باسواد مي شم 3، 240: فضیلت  مي شم 2، 104: جانمي جان 
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نایادگیري: )چگونه یاد نگیریم(!

منشور دانش
099: تمرین هاي طبقه بندي شده علوم اول دبستان

مهد دانش
318: گنجینه سؤاالت امتحاني طبقه بندي شده نوین ریاضي 
کالس پنجم دبستان، 319: گنجینه سؤاالت امتحاني طبقه بندي 
شده نوین ریاضي کالس چهارم دبستان، 320: گنجینه سؤاالت 

طبقه بندي شده نوین علوم تجربي کالس پنجم دبستان

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني )س(
009: آغازگر فریاد، 154: دور از وطن، 238: فصل دانایي

موسسه چاپ و نشرعروج
009: آغازگر فریاد، 154: دور از وطن، 238: فصل دانایي

موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
100: تنبلي نکن )شکستن شاخ غول تنبلي(، 126: خاّلق باش 
)آموزش عملي خاّلقیت(، 219: عصباني نشو )آموزش مهارت 

کنترل خشم(

نگاه امروز
تخصصي  کتاب  اولین  تفکر:  پرورش  و  هنر  آموزش   :015
پرورش تفکر و توسعه هوش هاي چندگانه با عبور از جاده ه، 
281: کتاب کار ریاضي چهارم ابتدایي، 283: کتاب کار ریاضي 
دوم ابتدایي، 361: 100 آزمون اول ابتدایي، 362: 100 آزمون 

دوم ابتدایي

نحل
001: آب و هوا: پاسخ به کنجکاوي هاي کودکان و نوجوانان، 
031: اطلس تصویري ایران  ]اطلس[، 067: بدن انسان: پاسخ 
به کنجکاوي هاي کودکان و نوجوانان، 081: پستانداران: پاسخ 
به کنجکاوي هاي کودکان و نوجوانان، 120: حشرات: پاسخ به 
کنجکاوي هاي کودکان و نوجوانان، 200: سیاره زمین: پاسخ 
پاسخ  علوم:   :227 نوجوانان،  و  کودکان  کنجکاوي هاي  به 
به  پاسخ  فضا:  نوجوانان، 239:  و  کودکان  کنجکاوي هاي  به 

کنجکاوي هاي کودکان و نوجوانان

نخستين
004: آرش

نسل مرواريد
002: آبي کوچولو

نغمه نو اندیش
152: دلفین پادشاه موج ها

نواي مدرسه
135: داستان پیامبران در قرآن

نوشته
018: ادب آداب دارد، 083: پنجره  اي به روشني: گامي نو در 
جهت حفظ و شناخت قرآن براي دبستاني ها، 084: پنجره اي 
براي  قرآن  شناخت  و  حفظ  جهت  در  نو  گامي  روشني:  به 
دبستاني ها، 085: پنجره اي به روشني: گامي نو در جهت حفظ 
و شناخت قرآن براي دبستاني ها، 086: پنجره اي به روشني: 
گامي نو در جهت حفظ و شناخت قرآن براي دبستاني ها، 087: 
پنجره اي به روشني: گامي نو در جهت حفظ و شناخت قرآن 
براي دبستاني ها، 159: راه کارهاي عملي براي والدین و معلمان 

دانش آموزان نارساخوان

هبوط الله
164: رهگشاي اندیشه 6: درس آزمون فارسي ششم ابتدایي 

ویژه...

همشهري
071: به کودک خود کمك کنیم تاریخ بیاموزد، 072: به کودک 
خود کمك کنیم ریاضیات بیاموزد، 073: به کودک خود کمك 
کنیم شهروند مسئولیت پذیر باشد، 074: به کودک خود کمك 

کنیم علم بیاموزد، 123: خرما شکري، 186: زیر کالهي

ويرايش
336: مسایل آموزش و پرورش ایران و راههاي کاهش آنها

يانار
عوامل ایجاد انگیزه در کالس درس: بیش از 100 راهکار براي 

تقویت دانش آموزان )براي معلمان کلیه ي مقاطع تحصیلي(
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موضوع درسي
تربيت بدني 030، 077، 078، 205، 322

تعليمات اجتماعي 001، 023، 024، 025، 026، 031، 032، 
335 ،330 ،276 ،275 ،235 ،091 ،071

تفکر و پژوهش 010، 015، 016، 153، 234، 342، 343، 
353 ،346

جغرافيا 031، 032
ديني 009، 035، 063، 135، 154، 207، 208، 209، 210، 

352 ،338 ،323 ،251 ،250 ،249 ،238
رياضي 002، 006، 008، 011، 029، 053، 054، 072، 098، 
 ،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 004، 005، 007، 012، 013، 041، 059، 075، 
 ،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 001، 022، 033، 034، 036، 037، 038، 039، 
 ،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 017، 019، 028، 070، 079، 097، 101، 118، 
 ،240 ،229 ،213 ،187 ،167 ،166 ،165 ،162 ،160 ،159

363 ،350 ،336 ،334 ،333 ،332 ،331 ،327 ،325 ،248
عمومي 045، 047، 048، 049، 050، 051، 052، 064، 065، 
 ،131 ،130 ،129 ،128 ،127 ،099 ،090 ،089 ،088 ،066

362 ،361 ،328 ،317 ،291 ،271 ،254 ،132
قرآن 083، 084، 085، 086، 087، 193، 244، 245، 246، 247

كار و فن آوري044، 216، 274، 288، 289،290، 312، 326، 
357 ،347

كتاب هاي مرجع 056، 105،137، 138، 139، 140، 141، 
349 ،335 ،237 ،236 ،142

 ،021  ،020  ،018  ،015  ،014 زندگي003،  مهارت هاي 
 ،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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کلمات کلیدي
آب آشامیدني 214

آب و هوا 001، 057
آثار عملي و فني350

آداب زندگي 130
آداب معاشرت 003، 018، 195

آداب و رسوم ایراني228
آذربایجان غربي023

آزادي 218
آزمایش 052، 224، 301، 329

آزمون  261، 299
آزمون راهنماي آموزشي 146

تمرین 001، 043، 051، 054،  و  آزمون 
 ،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 ویژه ي ماه 174

آزمون هوش 339
آشنایي با اعداد 198

آشنایي با خطرها 125

آگهي هاي تبلیغاتي 092
آلمان 017

آلودگي  330، 355
آلومینیوم 122

آموختن 079، 325
آموختن فعال 240

آموزش از طریق سرگرمي 180
آموزش ابتدایي 045، 132، 207، 235

آموزش احکام دیني 209، 210
آموزش اخالقي063

آموزش ادبیات فارسي 164، 266
آموزش اصول دین207

آموزش الفبا 075
فارسي 102، 103، 104،  الفباي  آموزش 

148
آموزش امال 156

آموزش اندیشه ورزي 010
آموزش بهداشت 133 

آموزش تاریخ 071، 137، 323
 آموزش تربیت بدني322

آموزش جغرافي و تاریخ 275، 276
آموزش جغرافیا 023، 024، 026، 321

آموزش خط تحریري 185
آموزش خواندن 286
آموزش دختران 249

آموزش دیداري 148
آموزش دیني 009
آموزش رایانه 289

آموزش روش تحقیق 118
ریاضي 002، 008، 011، 029،  آموزش 
 ،171 ،170 ،169 ،168 ،161 ،098 ،089
 ،179 ،178 ،177 ،175 ،174 ،173 ،172
 ،268 ،256 ،255 ،230 ،204 ،184 ،180
 ،283 ،281 ،280 ،279 ،278 ،277 ،272
 ،297 ،296 ،295 ،294 ،293 ،292 ،284

365 ،320 ،319 ،318 ،298
آموزش ریاضیات 053، 054، 072، 176، 

285 ،282
آموزش زبان عربي 193

 ،232  ،157  ،076 فارسي  زبان  آموزش 
340 ،287 ،267 ،254

آموزش شطرنج077، 078، 205
آموزش شمارش 198  

آموزش ضرب المثل  012، 013
آموزش عشایري 248

 ،215  ،182  ،089  ،052 علوم   آموزش 
 ،301 ،263 ،262 ،253 ،225 ،224 ،222

305 ،303
 ،034  ،033  ،022 تجربي  علوم  آموزش 
 ،043 ،042 ،040 ،039 ،038 ،037 ،036
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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 تربیتي 196

آموزش علوم ریاضي تابستانه 088
 ،227  ،140  ،055 علوم تجربي  آموزش 

308
آموزش غیرمستقیم 347

 ،264  ،233  ،231  ،155 فارسي  آموزش 
310 ،309 ،270

آموزش فلسفه 153
آموزش فلسفه براي کودکان  016، 234، 

343
آموزش قبل از مدرسه 331

 ،087  ،086  ،084  ،083 قرآن   آموزش 
246 ،245 ،193 ،135

آموزش کار با اینترنت 044
آموزش کار با رایانه 288، 290، 347

آموزش کار با ورد312، 357
آموزش کودکان 9-7 ساله 236
آموزش کودکان روستایي 213

 ،065  ،064  ،041 کودکان014،  آموزش 
 ،219 ،141 ،125 ،107 ،100 ،097 ،066

347 ،338 ،288 ،271
آموزش مباني رایانه326

آموزش مذهبي063، 250
آموزش معلمان 327

آموزش مهارت تفکر 253
 ،018  ،014 زندگي  مهارت هاي  آموزش 
 ،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 098، 147

آموزش نویسندگي273

آموزش  و پرورش ایران 160، 336
آموزش  و پرورش101، 187، 332

آموزش و تمرین070
آموزش و سرگرمي 288
آموزش هنر 015، 185

آینده نگري158، 336
ابزار و وسایل الکتریکي142 
ابزارهاي ستاره شناسي 189

اتحاد 117
احادیت352
احتمال299

اختالل نارساخواني 159
اختالالت یادگیري 159

اخالق 018، 245، 246، 338
ادب 018، 021

 ،149  ،121  ،116  ،059 فارسي  ادبیات 
324 ،265 ،243 ،221 ،203

ادبیات کودکان 111، 356
ادبیات نوجوانان 242، 252، 329

ادراک تصویر 006
ارائه ي مطلب347 
ارتباط چشمي 070

ارزشیابي پایان فصل270
ارزشیابي تحصیلي 160

ارزشیابي توصیفي 019، 131، 184، 279
ارزشیابي کیفي- توصیفي 127، 128

ارزشیابي مستمر 043
ارومیه 023

اسب ها022    
استان ایالم  024

استان خراسان رضوي  025
استانداردهاي آموزش 074

استتار 027
اسرار طبیعت 215

اسالم در ایران137
اصالحات آموزشي 160

اصول دین 208
اصول علم تاریخ 071

اطالعات عمومي  049، 064، 065، 066، 
306 ،237

اطلس031، 32
اعتمادبه نفس358

افزایش هوش و خالقیت 363
اقلیم شناسي 033
اقیانوس ها 150
الکتریسیته 057

امام خمیني 009، 154، 238
امام رضا )ع( 035

امامت 207
امانت داري058
امال 155، 157

امال و نگارش 270
امواج نامرئي 227

اندیشه و تفکر 010، 241، 342
انرژي 038، 158، 196، 197

انرژي الکتریکي 211
انرژي آبي 036
انرژي باد 037 

انرژي خورشیدي 038، 068
انرژي فسیلي 069

انرژي موج 036
انرژي هسته اي 039

انشانویسي273
انگلستان 017

انگیزش در آموزش وپرورش229
انگیزش در کودکان079

انواع ارزشیابي 292
انواع امال 156

انواع سنگ 182
اورانوس 042

 اولین کلمات کودک 346
اهمیت مارها 119

ایجاد صندوق پستي 044
ایران 031

ایران باستان 137
ایران شناسي 024، 025

ایکار 354
باد  001

بارداري 349
بازآموز خالق  051
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بازآموزي 047، 050
بازنویسي داستان096، 202، 265، 345، 

351
 ،121  ،116  ،106  ،059 قصه  بازنویسي 

324 ،243 ،221 ،203 ،149 ،145
بازنویسي هزار و یك شب 360
بازنویسي004، 005، 163، 181

بازي 007
بازي آموزشي 216، 363

بازي خرماشکري123
بازي رایانه اي 125

بازي نقاشي با نمادها076
و سرگرمي090، 205، 212، 255،  بازي 

314 ،313
بازیافت 046، 055، 122، 188، 194، 355

بازیافت زباله 020، 151
بازي هاي آموزشي053

بازي هاي بومي186
بازي هاي محلي 322

بخشندگي 063
بدن انسان  052، 067، 136، 237

برنامه ي رایانه 290
برنامه ریزي آموزشي327
برنامه ریزي درسي 327

برنامه ریزي100
برنامه هاي بهبود آموزش030

برنامه ي نقاشي 312، 357
بسته ي آزمون 362 
بنگاه اقتصادي 315

بیش فعالي 341
بیماري هاي موش ها344

پاداش هاي قرآني 245
پارس لوگو 290
پاکستان 017

پاورپوینت 289، 347 
پایان نامه 167

پایه ي اول ابتدایي 011، 049، 155، 169، 
317 ،311 ،300 ،28 ،233

پایه ي اول دبستان 170، 178، 254، 278، 
286 ،279

 ،258  ،088  ،048 ابتدایي  پنجم  پایه ي 
365 ،309

پایه ي پنجم دبستان 293، 318
پایه ي چهارم ابتدایي 175، 266، 281

پایه ي چهارم دبستان 176
پایه ي دوم ابتدایي 050، 172، 223، 283، 

297 ،295
پایه ي دوم دبستان230، 256، 260، 282، 

304
پایه ي سوم دبستان047

ابتدایي  054، 161، 179،  پایه ي ششم 
 ،284 ،269 ،231 ،224 ،204 ،180 ،179

328 ،307
پایتخت معنوي 025

پایه هاي اول و دوم ابتدایي 313
پدافند غیرعامل 027
پردازش مفاهیم 010
پرسش تشریحي365
پرسش تفکیکي 365

پاسخ 001، 011، 043، 064،   و  پرسش 
 ،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 پایه ي چهارم ابتدایي 272

پرسش هاي چندگزینه اي 328
پرندگان 056، 124

پروانه 120
پرورش استعدادها 331

پرورش تفکر 015
پرورش تفکر خالق 153، 205

پرورش خالقیت 077، 126، 129، 130، 
132 ،131

پرورش درک بعدي 006
پرورش مهارت هاي ذهني190

پرورش مهارت هاي فکري 339
پرورش هوش 230، 314

پزشکي 364
پس انداز014

پست الکترونیکي 274
پستانداران081

پسماند 020
تابستانه ي دوم دبستان  090

تاریخ 237، 252
تاریخ ایران 137، 238

تاریخ آب و هوا زمین 033
تاریخ جهان 091

تاریخ معاصر ایران 235
تاریخچه ي بازي هاي المپیك141

تاریخچه ي زمین 222
تأثیر پیام 348

تأثیر تبلیغات 092
تبعید154

تبلیغات کاذب348
تثبیت یادگیري077، 277، 296

تحقیق167 
تحول 028

تحوالت آموزشي 331
تدوین اثربخش 229
تربیت پژوهشگر118
تربیت کودکان 095

تربیت معلم در ایران017
تصمیم گیري 061

تصویرهاي هندسي 098
تطابق حرف و صدا 159
تعارضات سازماني 333  

تعلیمات اجتماعي 275، 276
تغییر رفتار 097، 165

تغییر فرهنگ مدرسه 334
تفاوت هاي فردي 162

تفکر خالق  016
تفکر فلسفي 016، 234، 342، 343

تفکر خالق   342
تقویت حافظه 076
تقویت هوش 313

تکالیف تابستان 049
تکامل اسب022
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تکلیف شب278
تلفیق درس ها 045
تلفیق مهارت ها171

تلویزیون 348
تمدن ها 091
تمرکز 363

تمرین 002، 011، 047، 049، 146، 169، 
269 ،264 ،261 ،257 ،231 ،223 ،170

تمرین اعداد 008
تمرین تشریحي 226

تمرین در تابستان 050
تمرین و آزمون 045، 297، 312

تمرین و سرگرمي 048، 193
تمرین و یادگیري 311
تمرینات دوره اي 319

تمرین هاي هوش 271
تناسب 299

تناقض اخالقي 334
توحید 208

توربین هاي بادي 037
تولد نوزاد 095

تولید برق 039، 068، 211
تولید بنزین069 
تولید زباله  194

تولید کارخانه اي315
جامعه شناسي تربیتي 101

جانوران 237
جانوران قطبي 105

جدول 083
جدول آموزشي 085

جدول سودوکو 084، 086، 087، 180
جغرافیا 031

جغرافیاي جهان 032
جلب توجه دانش آموزان 229

جمشید 265
جمع آوري اطالعات 350

جمعیت 335
جنبه هاي اخالقي 003 

جنین انسان349
جهان باستان 091

چرخه انرژي 263
چگونه یاد نگیریم  240

چهارده معصوم 250، 338
حرام 209

حروف الفبا 076
حشرات  052، 120

حضرت محمد)ص( 323
حفظ محیط زیست 020، 046، 055،151، 

188،330
حل تمرین 299

حل مسئله 029، 168، 230، 281، 296، 
298

حواس 057
حیوانات 008

حیوانات دریایي150، 152
حیوانات موذي 344

خاطرات 356
خجالت کودکان070 

خداشناسي 041، 108، 109، 110، 111، 
114 ،113 ،112

خرس ها 094
خرطوم فیل 110

خزندگان 124
خشم 094

خط تحریري192
خالصه ي درس ها 328
خالقیت در کودکان079

خورشید 134، 239
خوش شانسي 060 

خوش قولي 058
خوش نویسي 185، 191، 192

دادگستري 218
داروسازي 364

داستان آرش کمانگیر 004، 005
داستان آموزشي 008، 021، 027، 035، 
 ،095 ،093 ،082 ،080 ،062 ،061 ،060
 ،113 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،103
 ،151 ،143 ،133 ،122 ،119 ،117 ،114
 ،326 ،321 ،316 ،249 ،234 ،228 ،211
 ،355 ،353 ،352 ،346 ،343 ،341 ،326

358
داستان تاریخي 009

داستان دیني 135، 250
داستان کوتاه 217، 356

داستان هزار و یك شب 221
داستان094، 102، 104، 163، 181

داستانك 075
داستان هاي شاهنامه 265

داستان هاي هزار و یك شب059، 106، 
324 ،243 ،203 ،149 ،145 ،121 ،116

داستاني دیني 338
دانستي هاي علمي براي کودکان 138

دانش نامه ي الروس 150
داوینچي354

دایرئالمعارف 022، 033، 034، 057، 105، 
242 ،236 ،142 ،139 ،138 ،137 ،115

دایرئالمعارف کودکان 359
دایرئالمعارف ورزش 141

دایرئالمعارف هاي کودکان و نوجوانان140
دایناسورها 139، 143

دراج 145
درستکاري 316

درس هاي اول ابتدایي 361
درس هاي دوم ابتدایي 362

درک بصري 147
دریاها 150

دستگاه هاي بدن 136
دستور زبان267

دست ورزي 053، 179، 212
دفاع از غیرنظامیان  027

دفاع ملي 027
دلفین ها 152 

دم گاو 112
دنیاي وحش 056
دوران معاصر 137

 ،191  ،127  ،062 ابتدایي021،  دوره ي 
323 ،195

دیرینه شناسي 139
دیکته ي شب157

ذخیره158



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبابرنامهیدرسي 226

رادیو 348
راه آهن 252

راه و رسم زندگي097  
راهبردهاي فراشناختي 019

راهکارها 073
راهنماي آموزش 044، 075، 130، 171، 
 ،307 ،306 ،288 ،285 ،281 ،233 ،173

318 ،312 ،309
راهنماي آموزش آزمون و تمرین 204

راهنماي آموزشي 003، 016، 029، 053، 
 ،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
رایانه 227

رسانه ها348
رستم و سهراب 163

رسم نقشه 321
رشد ذهني 363

رشد شخصیت 019، 073
رشد شناختي 166

رشد کودکان پیش دبستاني 166
رفتار درماني097

رنگ آمیزي 012، 013، 190، 313، 314
رنگ آمیزي و سرگرمي 271

رنگ ها 057
رنگین کمان001 

روان خواني 102، 103، 104
روان شناسي تربیتي 325

روان شناسي رشد 165
روان شناسي کودک و نوجوان 165

روان شناسي028، 030، 079، 166، 206
روخواني 102، 103، 104، 244

روزه 210
روش شناسي167، 168
روش هاي تدریس029

روش هاي فعال یادگیري 019  

رویاي پرواز 354
رویکردهاي یادگیري 216

ریاضي 254 ،257، 299، 317
رئیس جمهور 201

زال و سیمرغ  181
زاهدان 026

زباله زدایي 046
زبان آموزي 106، 202

زبان باز کردن 346
زبان بدن  070

زبان آموزي  004، 005، 013، 059، 075، 
 ،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
زمین  183

زمین شناسي  182
زنبورعسل 120

زندگي پیامبران 135
زندگي حیوانات  056، 105، 152

زندگي در اقیانوس ها و دریاها  034
زندگي نامه 009، 154، 235، 238، 323

زهره  220
زیست شناسي 215

ساخت کانکشن  274
ساختمان مواد  222

ساختن کاردستي  151
سبك هاي شناختي 079

ستاره ها 140
ستاره هاي دنباله دار 199

سرگرمي  006، 012، 049، 051، 083، 
310 ،247 ،246 ،245 ،190 ،087 ،084

 سرگرمي در تابستان 047
سرگرمي علمي 085، 086

سرگرمي کودکان  077، 078
سرگرمي و یادگیري 072، 099

سرماخوردگي 133
سرمایه گذاري  014

سرمشق 191

سن تکلیف  249
سنجش استعداد 162

سندباد بحري 106
سوادآموزي 093

سوخت هاي زیستي 196
سوخت هاي فسیلي  040، 197

سودوکو 083، 129
 ،294  ،257  ،225  ،175 جواب  و  سؤال 

319
سؤاالت طبقه بندي شده  318
سؤاالت ماهانه و پایاني  320

سیارات 140
سیاره ها 239

سیاره ي زمین 200، 215
سیاست 201
سیاوش 202

سیر تحول جامعه شناسي 101
سیره ي بزرگان 250

سیرتکامل هواپیماها 354
سیستان و بلوچستان 026
شاداب سازي محیط 229  

شاداب سازي030
شادي  030

 شاگردان دبستاني166
 ،181  ،163  ،096  ،005  ،004 شاهنامه 

351 ،202
شبکه و اینترنت 274

ششم دبستان 177، 232
شکست و موفقیت 206
شکل هاي هندسي 280

شناخت اندیشه و تفکر 325
شناخت جهان 138
شناخت قرآن 085

شهاب ها 199
شهروندان ایراني 003

شیعه  208
شیوه ي تدریس 213

صاعقه 001
صرفه جویي 040، 069، 144، 214

صفویان 137
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صید بي رویه 034
ضحاک 265

ضحاک ماردوش 340
طبیعت 052

طراحي بازي رایانه اي 216
طرح درس 213

طالق 080
طنز 217

عادات و رفتار 152
عبارت هاي قرآني 244

عبید زاکاني 345
عدالت 218

عددنویسي 294
عطارد 220

عالئم تصویري ریاضي 006
علوم 115، 261، 317

علوم تجربي 068، 254، 302
علوم تربیتي 159

عمونوروز 228
عواقب دروغ گویي 082

غلبه بر ترس 107
غلبه بر تنبلي 100

فارسي 089، 146، 317
فرهنگ اعالم کودک 236

فرهنگ عامه 322
فرهنگ و هنر ایران 232

فرهنگ نامه 237
فصل ها 057

فضا 189، 239
فضاپیماها 359

فضاشناسي 359
فعالیت هاي آموزشي015
فعالیت هاي تکمیلي177

فعالیت هاي فوق برنامه 050، 051، 127، 
132 ،131 ،129 ،128

فلسفه براي کودکان 153، 346، 353
فن نگارش 350

فناوري موشك359
فیزیولوژي 136

فیل ها 056، 242

قاره ها335 
قانون 201، 218

قرائت و تجوید 193
قرآن 244، 247

قرآن و احادیث 063، 352
قرن بیستم 091
قرون وسطا 091

قصه 008، 106، 360
قصه هاي بومي 123

قطارها 252
کادر بازخورد 002

کار با ماوس آموزش مباني رایانه 326
کار با ماوس326

کار در کالس 301
کاربرگ علوم 259

کاوه آهنگر 265
کتاب بخوانیم266
کتاب خواندن093

کتاب کار 268، 303، 304
کتاب کار سبز 285

کتاب کار و تمرین 300
کسب مهارت علمي074

کسب وکار315
کالس هاي چند پایه 213

کلمان آدر 354
کم توجهي 341

کنترل خشم 219
کنترل کننده هاي برنامه پذیر 290

کودک 073 
کودکان 150

کوهان شتر 109
کوه هاي ایران 025

کتاب کمك درسي 090
کره زمین 335

کودکان  139
کودکان و فلسفه342

کودکان و نوجوانان 115
کیف مدرسه ي مناسب 128

گربه سانان 056
گردش آب 214

گردشگري 031
گردن زرافه108

گرم شدن زمین188
گفت وگو 241

گوگل044
گیاهان دارویي 364

الِک الک پشت 113
لیلینتال 354
مالزي 017
ماوس357

ماه 134، 239
مبارزات سیاسي 238

مبارزه با ظلم340 
مثبت نگري 241

محاسبه ي ذهني 294 
محمد بهمن بیگي تدریس اثربخش 248

محمدجواد باهنر235
محیط زیست 069، 344

مدرسه ي فردا 331
مدرسه ي مطلوب 332

مدیر موفق 334
مدیریت آموزشي 334

مدیریت دانش 333
مدیریت مدرسه 030، 187

مدیریت و سازمان دهي 332
مراحل رشد 349

مردم 335
مرزبان نامه 340 

مرور درس ها 090
مریخ 183

مزرعه هاي خورشیدي 038
مستحب 209

مسیریابي321 
مسئولیت پذیري 316

مشاوره در آموزش وپرورش 162
مشتري 337

مشق عملي 192
مشق نظري 192

مشکالت زباله ها 020
مشکالت کارکنان آموزش وپرورش 336
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مصرف 158 
مصرف انرژي40، 144، 305

معاد  208
معماهاي چوب کبریتي 339

مقابله با دشمن 117
مقاله نویسي 350

مکروه 209
ملي شدن نفت 238

منابع انرژي 144
منابع اینترنتي تاریخ 071

منابع تاریخ071 
منابع طبیعي 025

 منابع طبیعي ایران 023، 024، 026  
 ،183  ،134  ،042 شمسي   منظومه ي 

337 ،220 ،199 ،189
موانع شناختي 240

موسیقي و نقاشي 078
موش و گربه 345

موشك وي2   359
موفقیت  028

مهارت خواندن  075
مهارت ها 073

مهارت هاي تفکر 010
مهارت هاي ریاضي 072

مهارت هاي زندگي اسالمي 129

میکروتوربین 036
میمون ها 056

نارسایي هاي بینایي 143
نامه نگاري 044

نبوت 207
نپتون 042

نجوم 140، 189
نرم افزار 290

نشانه هاي طبیعي 041
نظام هاي آموزشي 327
نظریه هاي تربیتي 165

نظریه هاي مدیریت 187
نفت و گاز 197

نقاشي 007، 147، 297
نقاشي کردن 062
نقش نمادها 007

نکات قرآني 245، 246، 247
نگارشي 007

نماد مصرف 194
نماز 210

نمایش اسالید 289
نوشتاري 007

نوشتن گزارش 118
نوشته هاي خیالي 051

نهادهاي اجتماعي 336
نیازهاي نوزاد 349

نیروگاه 068
نیروگاه هاي سوخت زیستي 196

واژه آموزي 310
واژه نامه 236

وزیر 201
وسایل زندگي 142

وضو210
ویرایش350

هدف ها و نقش هاي مدرسه  332
هفت خوان رستم  351

همیاري  352
هند  017

هوش آزمایي  190
هوش هاي چندگانه 015 
یاددهي – یادگیري 019

یادگیري تجربي 240
یادگیري زدایي 240

یادگیري سازماني 333
یادگیري فعال 308

یادگیري مفاهیم 247
یلدا228
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نام و نشاني ناشران
آبرنگ

تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، بین روانمهر و لبافي نژاد، 
 ،66407575 تلفن:   1314843593 پستي:  کد   207 پ. 

09121777820

آبشن
پستي:  کد  اول  ط.   ،114 پ.  جنوبي،  جمالزاده  خ.  تهران: 

1313845461 تلفن: 66967606

آرمان رشد
تهران: خ. انقالب، بین خ. دانشگاه و ابوریحان، پ. 1182، ط. 

10 تلفن: 66486013، 66486012

آموزش هاي بنيادي
تهران: خ. انقالب، خ. 12 فروردین، مجتمع کتاب فروردین، واحد 

23 تلفن: 66019107

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

2225706 ،2235063

آيدين
تبریز: خ. شریعتي شمالي، نرسیده به سینما 29 بهمن، جنب 

کفش نیکو، ساختمان وجدان دوست، ط. زیرین صندوق پستي: 
51385-3469 کد پستي: 5133638846

تلفن: 5553259، 5530523، 09143144764

ابوعطا
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ساختمان ناشران، ط. 
چهارم صندوق پستي: 13145-981 کد پستي: 1314733445 

تلفن: 40-66485937

احرار
تبریز: خ. دارایي، مقابل مسجد شهید مطهري، ک. مجتهدلر، 
بازارچه امیریه، ط. همکف، پ. 50  کد پستي: 5134934614 

تلفن : 0411-5232874

اخوان
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، تقاطع وحید نظري، پ. 
104 کد پستي: 1593634935 تلفن : 66482749، 66482748

ارسباران
تهران: خ. زرتشت غربي، بین خ. پنجم و خ. ششم، پ. 63 کد 

پستي: 1415683543  تلفن: 88973359، 88973358

افق
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهید وحید نظري 
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سوم  پ. 2ط  یکم،  جاوید  ک.    7 هاشمي نژاد  نبش   غربي، 
 ،66414285  ،66413367 تلفن:   1314675351 پستي:  کد 

66408161

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

09151710360

انجمن اوليا و مربيان
نبش سمیه، ساختمان  قرني،  فردوسي، خ. سپهبد  م.  تهران: 
تلفن:   944-13145 پستي:  صندوق  ط10  عالقمندان- 

82284135 ،82281111

انديشه معاصر
 تهران: کیلومتر هفده جاده مخصوص کرج، خ. داروپخش، ک. 

ششم، پ. 17، ط. دوم تلفن: 44988670، 44984692

بخشايش
قم: خ. صفائیه، ک. بیگدلي، پ. 143 کد پستي: 3715634969 

تلفن: 7737583، 7749699

برايند
پستي:  کد   10 پ.  رامین،  ک.   ،5 خ.  فاطمي،  خ.  تهران: 
1415763344 تلفن: 88993030 ، 88975290 ، 09126980910،  

09121576523

برف 
انقالب، خ. دوازده فروردین، نرسیده به جمهوري،  تهران: خ. 
ک. مینا، پ. 24 کد پستي: 1314953583 تلفن : 66490345، 

66951058

به نشر
مشهد: بلوار سجاد، ابتداي جانباز جنوبي، صندوق پستي: 157/ 
91735 تلفن: 4- 7625001-0511  تهران: خ. کارگر شمالي 
تلفن:  از چهارراه نصرت کوي شهید طاهري، پ. 16  باالتر 

88960620 ،88951739

بهجت
بین خ. 20 و 22، پ. 162، ط.  تهران: خ. میرزاي شیرازي، 

زیرهمکف  تلفن: 88899907

بهشتيان
نمازي شمالي، ک.  خ.  آباد، خ. چهارباغ غربي،  تهران: جنت 

طباطبایي غربي، پ. 1، واحد 4  تلفن : 44420816

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

09144030863

بين المللي گاج
تهران: خ. انقالب، بین چهارراه ولی عصر و فلسطین، پ. 919

تلفن: 64342705 ، 6419، 6420

پارس ا يليا 
اصفهان: خ. هشت بهشت غربی، حد فاصل گلزار و بزرگمهر، 
آفاق، واحد 8 کد پستی: 8154865773  تلفن:  ساختمان 

09370992380 ،0311-2669331 -3

پديده دانش
قم: بلوار. 45 متری صدوق، صدوقی 34، فلکه دوم، ک. گل 
تلفن: 2901767،  پستی: 48953-37168  کد  سرخ، پ. 81 

 0251-7835169

پيشروان
 59 پ.  نظری،  وحید  خ.  فخررازی،  خ.  انقالب،  م.  تهران: 
صندوق پستی: 13145-1596 کد پستی: 1314764961 تلفن: 

09121135787 ،66954391 ،66954393-8

پيشگامان پژوهش مدار
تهران: خ. کریمخان زند، خ. ماهشهر، نبش خ. یگانه، پ. 3 واحد 

12 تلفن: 88345212

تخت جمشيد 
شیراز:  خ. نمازي )پیروزي(، جنب بانك تجارت، ط. اول تلفن: 

09171118580 ،2245401

تيزهوشان برتر 
تهران: خ. انقالب، خ. سپاه، ک. شهید غفوري، پ. 17، واحد 3 

تلفن: 77512049، 09192659929
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تيك
پستي:  کد   64 پ.  ولي عصر،  ک.  مدني،  شهید  خ.  یزد: 

8919754414 تلفن : 8238196- 0351

جان جهان
تهران: نشاني پستي: ستارخان، باقرخان غربي، پ. 72، واحد 

3 کد پستي: 1441633731 تلفن: 66595290، 66911655

جمال
کد   422 پ.  نهم،  فرعي  نه،  و  بیست  ک.  معلم،  خ.  قم: 
 ،0251-7742528،7746353 تلفن:   3715797744 پستي: 

09122520250 ،09128179808

چاپار فرزانگان
تهران:  خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، پایین تراز چهارراه شهید 
نظري، بن بست حقیقت، پ. 8  کد پستي: 1314713411تلفن : 

09123105947 ، 66465209

خيلي سبز
تهران: م. انقالب، خ. روانمهر ، بین خ. فخر رازي و خ. دانشگاه 
، پالک 71، واحد 4 صندوق پستي: 14155-8177 کد پستي: 

1314764515 تلفن: 66974026 ، 66465213

دانش آفرين
تهران: خ. جمالزاده شمالي، باالتر از بلوار کشاورز، ک. شهید 
صدوقي شرقي، پ. 41 باالتر از بلوار کشاورز، ک. شهید صدوقي 
شرقي، پ. 41 کد پستي: 1413893344 تلفن: 88995181-2

دانش  آموز
تهران:  خ. جمهوري اسالمي، ک. مراغه اي، ک. یاس غربي، 

شماره 1 تلفن: 33939233

دانش زنجان
زنجان: خ. سعدي وسط، جنب بانك ملي شعبه سعدي، پ. 297 
کد پستي: 4515643811 تلفن: 5- 53231794، 3232299،  

0241-3226722

دانش نگار
تهران: خ. انقالب، خ. منیري جاوید، خ. وحید نظري، پ. 142، 

ط. 3 صندوق پستي: 13145-634 کد پستي: 1314683174

تلفن: 66416676 ، 66400144 ، 66400220

دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد
یزد: خ.مطهري، پارک علم و فناوري، سالن موسسات، راهروي 

AC1، پ. 4  تلفن:  0351-7260134

ديباگران تهران
تهران:  سعادت آباد، م. کاج، خ. سرو شرقي، مقابل خ. عالمه، پ. 
49، ط. پنجم کد پستي:  1998648513 تلفن: 7-22098446، 

 22083419

راز بارش
تهران: صندوق پستي 446-14195 تلفن: 66908161

راه انديشه
یاران،  چلوکبابي  جنب  جنوبي،  جمالزاده  خ.  نبش  آزادي،  خ. 
پ. 84، ط. همکف صندوق پستي: 483-14183 کد پستي: 
1313884471 تلفن: 66421542 ، 66916284-8 ، 66421549

رشد انديشه
تهران: خ. جمالزاده شمالي، باالتر از بلوار کشاورز، ک. صدیقي 
شرقي، پ. 41 کد پستي: 1418617141 تلفن: 88995181-2

رواق دانش
پستي:  کد   174 پ.  آخر،  ط.  قدس،  پاساژ  ارم،  خ.  قم: 

3713714339  تلفن : 0251-7732120

روان
از بیمارستان مهر،  تهران :م. ولیعصر، خ. زرتشت غربي، بعد 
کد    63 پ.  پنجم،  خ.  جنب  مهر،  گلزار  گلفروشي  مقابل 
پستي: 1415683543 تلفن:  88962707 ، 9-88973358 ، 

09123373048

ريحاني گرگان
گلستان: خ. امام، آفتاب بیست و چهار، جنب چاپخانه گرگان

تلفن: 0171-2264220

ژرف انديشان
فاتحي داریان،  بن بست  فخررازي،  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
 ، 66482560 تلفن:   1314734413 پستي:  کد   7 پ. 
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66484793 ، 66482751

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها 
)سمت(

تهران: م. انقالب خ. ابوریحان، فروشگاه شماره 2 سمت کد 
پستي: 14636 تلفن: 44246116، 66408120، 66408145

سامر
تهران: م. آرژانتین، خ. الوند، ک. برمك، پ. 4 ، واحد 4 صندوق 

پستي: 13185/694 تلفن: 88671080، 09122895800

سرمشق
گشتاسب،  بن بست  جنوبی،  کارگر  خ.  انقالب،  م.  تهران: 
پستي:  کد   678-131415 پستي:  صندوق   7 واحد   ،6 پ. 

1314613448 تلفن: 66491865، 66970231، 66970232

سرو ياسين
تهران: شهرک ولیعصر، خ. حیدري، خ. بهرامي، پ. 191، ط. 
دوم کد پستي: 1373978575 تلفن: 66240040، 66216349، 

09121088852

شباهنگ
تهران:  خ. انقالب، خ. شهداي ژاندارمري، بین خ. فخررازي و خ. 
دانشگاه، پ. 49 کد پستي: 1314755613  تلفن: 66460365، 

66964236 ،66964235

شركت انتشارات فني ايران
تهران: خ. شهید مطهری، خ. میرعماد، نبش کوچه یازده، پ. 24 
صندوق پستی: 3911-11365 کد پستی: 1587736511 تلفن: 

88750447 ،88505055

به  وابسته  بهادار  اوراق  صنعت  توسعه  شركت 
كمسيون اوراق بهادار

تهران: م. ونك، خ. مالصدرا، شماره 13، سازمان بورس و اوراق 
بهادار، ط. همکف  تلفن: 88679540-41

شهر تاش
تهران: خ. شهید لواسانی، خ. فربین، ک. حاتم خانی، پ. 6 کد 

پستی: 1576845716 تلفن: 88759906، 22297367

شورا
 29 پ.  مینا،  ک.  فروردین،  دوازده  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
صندوق پستی: 1846-13145 کد پستی: 1314945171 تلفن: 

66967766-7 ،66954921-2 ،66490400-2

صيانت
مشهد: خ.17 شهریور، بلوار شیرودی، شیرودی 21، موسی بن 
تلفن: 3439243،  پستی: 9167893793  کد  جعفری، پ.11 

09155053325 ،3428233

ضريح آفتاب
مشهد: خ. امام خمینی، جنب اداره کل آموزش و پرورش

تلفن: 2232675، 2210045

طاهر
تهران: م. ونك، خ. ونك، نبش بزرگراه کردستان، ساختمان آینه 
ونك، ط. چهارم، واحد 407 کد پستي: 1991954115 تلفن : 

 88786679-80

طاليي
ک.   جنوبی،  سرپرست  خ.  طالقانی،  خ.  فلسطین،  م.  تهران: 

پارس، پ. 11، واحد2، تلفن: 66483066

طليعه سبز
قم : بلوار امین، کوي بیست و یك، پ. 22  کد پستي:  37139-

36896 تلفن: 2933695 ، 09127506536 

عابد
تهران: خ. کارگر شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، خ. قدر، پ. 
تلفن: 66513321، 66515249، 66567626-7،  واحد 1   ،4

09125148471

عصر غيبت
قم: زنبیل آباد، سی متری قائم، کوچه پنجم، فرعی اول سمت 

راست، پالک 32 تلفن: 09126511521

علي اكبر صفري
اراک: خ. قائم مقام فراهانی، شهرک صنایع، جنب اداره حراست، 
تلفن:   38177559983 پستی:  صندوق  سبحان  فروشگاه 
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09188636103-08613289699

علي همتيان
اصفهان: خ.رباط دوم، خ. مخابرات، مجتمع مروارید شمالی، بلوک 
43، واحد 2 کد پستی: 8196886157 تلفن: 09135723359-

علوم پارسي
تهران: انتهاي دالوران، خ. 196 غربي، نبش ایزدپناه، پ. 25، 

واحد 9 تلفن : 77293157 ، 09121268978

فائق
تهران: خ. انقالب، خ. ابوریحان، نبش روانمهر پ. 61، ط.دوم، 

واحد 4 تلفن : 66952076

فاتح خيبر
قم: چهل و پنج متري پانزده خرداد، ک. پنجاه و دو، دوازده متري 

روح اهلل، پ. 96 کد پستي: 3714837363 تلفن: 7233405

فاطمي
تهران: م. فاطمي، خ. جویبار، خ. میرهادي شرقي، پ. 14 کد 

پستي: 1415884741 تلفن : 88945545

فرزين
خ.  فخررازي،  خ.  و  دانشگاه  خ.  بین  انقالب،  خ.  تهران: 
پستي:  واحد 2 کد  ژاندارمري، پ. 130، ط. چهارم،  شهداي 

1314754845 تلفن : 66462406، 66484190

فرهنگ معاصر
تهران: خ. انقالب، خ. دانشگاه، پ. 154 کد پستي: 1314764668 

تلفن : 66952632، 66952631-5، 66952633

فعال
تلفن: 66968641، 66968649

قاطع البرهان
تهران: م. خراسان، خ. خاوران، ک. شهید فهیمی، پ. 8، ط. 
1 کد پستی: 1775814771تلفن: 33727235، 33034838، 

09122240289

قدياني
انقالب، مقابل دانشگاه، خ. فخررازی، خ. شهدای  تهران: خ. 
تلفن:   1314733861 پستی:  کد   90 پ.  غربی،  ژاندارمری 

66404410

قشقايي
تلفن:   اول  ط.  تجارت،  بانك  جنب  پیروزی،  خ.  شیراز: 

09173013871 ،0711-2245401

كالج برتر
واحد  نوروز، پ. 7،  فروردین، ک.  خ. 12  انقالب،  خ.  تهران: 
 ،3-66972922 تلفن:   1773-13145 پستی:  صندوق   3

09125111995 ، 66464215

كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان
تهران: خ. شهید بهشتی، خ. خالد اسالمبولی، جنب سینما کانون، 
 ،88715545 تلفن:   1511647416 کد پستی:   24 و   22 پ. 

88710661 ،88962971

كانون گسترش علوم
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ک. الوندی، پ. 12، ط. 
دوم صندوق پستی: 13145-514 کد پستی: 1314833664 

تلفن:8 -66483427، 66414342، 66483428

كانون فرهنگي آموزش
تهران: خ. انقالب، بین خ. صبا و خ. فلسطین صندوق پستی: 

16315-1149 تلفن: 66962500، 66962400

كتاب چرخ فلك
پستي:   خ. 56، پ. 9، ط. 2 صندوق  آباد،  یوسف  خ.  تهران: 

14155-7354 تلفن:  88039410، 09122054475 

كالغ سپيد
تهران: خ. انقالب، نبش خ. 12 فروردین، پ. 1302

تلفن: 64340، 09121079931

كميل تهران
تلفن:  مفتح، پ. 73، ط. 1  خ.  میدان قدس،  دماوند،  تهران: 

09124439812 ،76327116
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گردوي دانش
ساختمان  پل،  شمالی  ضلع  شهر،  رجایی  راه  سه  کرج: 
 ،34456810026- تلفن:  پستی: 3145713473  کد  ققنوس 

09122641352

گل واژه
تهران: خ. انقالب، خ. لبافی نژاد، مابین خ. دانشگاه و خ. فخررازی، 
 ،66462820 تلفن:   1314883661 پستی:   کد   184 پ. 

66976008 ،66418372

گنج آزمون
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، بعداز خ. وحید نظری، 
تلفن:   1314713464 پستی:  10کد  پ.  حقیقت،  بن بست 

66413749 ،9-66971955 ،66417701

گويش نو
انقالب، خ. فخررازی، خ. شهید وحید نظری، پ.  تهران: خ. 
61، واحد B12 کد پستی: 1314765143 تلفن: 66956050، 

66484534

مبتکران
وحید  شهید  خ.  فخررازی،  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
نظری، پ. 59، واحد 4 صندوق پستی: 1596-13145 
 ،66954390-2 تلفن:   1314764961 پستی:   کد 

61094123

مبناي خرد
انقالب، خ. دوازده فروردین، نبش خ. شهید وحید  تهران: خ. 
 : تلفن  پستي: 1314684355  کد  دوم  ط.  نظري، پ. 104، 

09121546184 ،66492134

محراب قلم
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهداي ژاندارمري، پ. 
104 صندوق پستي: 13145-568  کد پستي: 1314733663 

تلفن: 66490879-80، ، 09121272243
مختومقلي فراغي

بیمارستان  مقابل  هفدهم،  بهشت  ک.  بهشتي،  خ.  گرگان: 
دزیاني، جنب مسجد امام اعظم کد پستي: 4913833913 تلفن: 

  0171-2243550

مدرسه
تهران:  نرسیده به پل کریم خان زند، ک. شهید حقیقت طلب، پ. 
8 صندوق پستي:  14155-1949 کد پستي: 1598857911 

تلفن: 88924750، 88924752، 88800324-9

مرآت دانش
تهران: خ. کریم خان زند، خ. خردمند شمالي، پ. 80، ط. چهارم 
صندوق پستي: 15855-376 کد پستي: 1585814386 تلفن : 

88813520-9

مرسل
کاشان: خ. شهید رجایي، خ. آیت اهلل مدني، ک. فرخ 2، پ. 37 

کد پستي: 8713743993  تلفن : 0361-4454513

منادي تربيت
پستي:  کد   26 پ.  بیمه،  ک.  نجات اللهي،  استاد  خ.  تهران: 

1599813813تلفن: 88809787

منشور دانش
روانمهر،  از  پایینتر  فروردین،  دوازده  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
 : تلفن   1314963634 پستي:  کد   24 پ.  بهشت آیین،  ک. 

66411090 ،66968384 - 7 ،66493210

موسسه چاپ و نشرعروج
انقالب، مقابل دانشگاه تهران،  بین فخر رازي و  تهران: خ. 
پاساژ ظروفچي ش. 1430 کد پستي: 1314743565 تلفن : 

66493082 ،66404873

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني )س( 
پستي:  کد   5 پ.  سوده،  ک.  یاسر،  خ.  باهنر،  خ.  تهران: 

1977663613 تلفن : 22290191، 522290193-5

موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
تهران: خ. سهروردي، چهارراه کیهان، ساختمان اورنگ، ط. اول، 
پ. 312، واحد 3 کد پستي: 1577665147 تلفن : 44302319، 

09122211861 ،88533326
مهد دانش

تهران: خ. پیروزي، خ. پنجم نیروي هوایي، خ. 5/28، پ. 7، ط. 
سوم کد پستي: 1738853935 تلفن: 77438194
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نگاه امروز
تهران: م. انقالب، خ. کارگر جنوبي، خ. لبافي نژاد، پ. 174، واحد 

یك کد پستي: 1314883918 تلفن : 66497300

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

88944088

نخستين
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، نبش خ. روانمهر، پ. 
تلفن: 66418979،  پستي: 1314713115  کد  اول  227، ط. 

66498148

نسل مرواريد
اسالمشهر: شهرک واوان، م. امام خمیني، بلوار شهید مطهري، 

بعد از خ. گلبانگ، جنب رستوران سه ستاره، پ. 53، ط. دوم
تلفن : 3184648 

نغمه نو انديش
162غربي،  ک.  طرقي،  سلمان  شهید  خ.  رسالت،  م.  تهران: 
تلفن:   1354-15745 پستي:  صندوق  همکف  ط.   ،18 پ. 

09123042421 ،77211116 ،77277020 ،22535464

نواي مدرسه
تهران: خ. ایرانشهر شمالي، نرسیده به خ. طالقاني، پ. 140، 
ط. دوم، واحد 5 کد پستي: 1583617618 تلفن: 88820583، 

09123022698 ،88822845

نوشته
اصفهان: خ. فلسطین، ساختمان نوید، نشر نوشته کد پستي: 
8143984117  تلفن: 2226445، 2208610 ، 09133162070

هبوط الله
پستي:  کد   33 پ.   ،3 جنوبي  هفده شهریور  خ.   : مشهد 
9166657363  تلفن: 8516347، 8526882 ، 09151127242

همشهري
تهران: بلوار آفریقا، بلوار گلشهر، پ. 13، )برج آي تك( ط. 7، 

واحد 64  تلفن: 22045340

ويرايش
تهران: خ. زرتشت غربي، بین خ. پنجم و خ. ششم، پ. 63 کد 

پستي: 1415683543 تلفن : 88973358-9

يانار
تبریز: خ. شریعتي شمالي، ساختمان 130 وجداندوست تلفن: 

5553259
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مخاطب
دانش آموز

 ،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


