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مقدمه
منظور ما از کتاب آموزشی چیست؟
u
از يك ديدگاه ميتوان مجموعه كتابهايي كه هر سال چاپ و منتشر ميشوند كتاب آموزشي ناميد زيرا هر كتابي پيامي
براي آموزش دارد .اما بهطور خاص كتابهاي آموزشي با هدف استفاده در آموزشهاي رسمي و غيررسمي به رشته تحرير
درميآيند .كتابهاي آموزشي سه دستهاند :الف) كتابهاي درسي ،ب) كتابهاي كمكآموزشي ،ج) كتابهاي كمكدرسي.
برنامه درسي خاص و با هدف معيني از سوي مراجع ذيصالح در
uكتابهاي درسي كتابهايي هستند كه براساس 
وزارت آموزش و پرورش به تصويب رسيدهاند و در چارچوب زماني معين آموزشي و متناسب با پايه ،رشته ،شرايط ذهني و
سني تدريس ميشوند.
منظور ما از كتابهاي آموزشي كتابهاي كمكآموزشي و كمك درسي است.
ت عملي،
 كتابهايي هستند كه به منظور ايجاد انگيزه ،توسعه يادگيري ،افزايش دانش و سواد علمي ،پرورش مهار 
u
رشد روابط اجتماعي و ارتقاي يادگيرنده براساس هدفها و برنامههاي خاصي تنظيم ميشوند و لزوم ًا به برنامه درسي دوره
تحصيلي وابسته نيستند و شامل كتابهاي دانشافزايي براي معلمان و دانشآموزان ،پرورش مهارتهاي فرايندي و عملي
براي دانشآموزان و مهارتي و روشي براي معلمان هستند.
كتابهايي هستند كه به منظور تسهيل ،تقويت ،تكميل و تعميق يادگيري و فراهم كردن آموزش جبراني براساس
u
هدفها و برنامههاي درسي دوره و پاي ه تحصيلي خاصي تهيه و تنظيم ميشوند .اين كتابها الزام ًا به هدفهاي برنامه
درسي وابسته هستند كه شامل كتابهاي كار و فعاليتهاي يادگيري ،كتابهاي تمرين ،كتابهاي سنجش و ارزشيابي
پيشرفت تحصيلي دانشآموزان و كتابهاي فعاليتمحور هستند.
uچرا باید دست به گزینش کتاب زد؟
انتشار روزافزون كتابهاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از كتابها با استانداردهاي آموزشي و همچنين لزوم
استفاده بهينه از زمان براي به رهگيري از خواندنيهاي مناسب ،شوراي عالي آموزش و پرورش ،وزارت آموزش و پرورش را
به عنوان يك نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مكلف كرده است تا با سياستگذاري ،استانداردسازي توليد كتابهاي غيردرسي
و اتخاذ سياستهاي مناسب خصوص ًا سياستهاي تشويقي و حمايتي ،نقش مؤثرتري در هدايت پديدآورندگان كتابهای
آموزشی مورد نیاز دانشآموزان و معلمان یعنی ناشران ،مؤلفان و مترجمان کتابهای آموزشی ایفا كند.
بیشک شناسایی و طبقهبندی كتابهای علمی و آموزشی ،از گامهای مؤثر در توسع ه محیط آموزشي و تقویت فرایند
یاددهی ـ یادگیری محسوب میشود و ابزاری كارآمد در تقویت نظام آموزشي كشور به شمار میرود.
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uتشکیل دبیرخان ه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی
اجرای «طرح سامانبخشی كتابهای آموزشی» در سال  1378با این هدف آغاز شد که توان تولیدكنندگان کتابهای
آموزشی ،به سوی نیازهای واقعی دانشآموزان و معلمان و پركردن خألهای موجود هدایت شود و بازار آشفتهای را که
در عرص ه تولید کتابهای آموزشی به وجود آمده است ،سامان بخشد .خوشبختانه دامنة این طرح با تصویب آییننامه
«ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی :مواد و رسانهها» توسط شورای عالی آموزش و پرورش ،در شهریور سال  1389از
حوزه کتاب آموزشی به هم ه منابع و رسانههای آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.
در ماده  5این آییننامه ،سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی موظف شده است براي تحقق اهداف مصوبه 828
به انحای گوناگون از جمله اعطای نشان استاندارد ،برگزاری جشنواره و نمایشگاه ،برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیر
دولتی ذیربط و تهی ه فهرستگان توصیفی مواد و رسانههای آموزشی و تربیتی از تولید و عرض ه مواد و منابع استاندارد حمایت
و پشتیبانی کند.
در ماده  6نیز به صراحت تأکید کرده است که خرید ،عرضه و تبلیغ هر گونه منبع آموزشی و تربیتی در واحدهای آموزشی،
صرف ًا از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.
 uتهی ه فهرستگان توصیفى كتابهای آموزشى
با عنايت به ماده  5و  6آييننام ة ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي و با توجه به نقش شناسایی و طبقهبندی كتابهای
علمی و آموزشی كه گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی ـ یادگیری و نظام آموزشي است ،معرفي كتابهاي مناسب و
استاندارد به عنوان يك ضرورت و راهكار اجرايي در دبيرخانه ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي پيگيري ميشود.
ت كتابهاي مناسب و استاندارد را به تفکیک دورههای آموزشی کشور ،به صورت
لذا دبیرخان ه ساماندهی هر سال فهرس 
مکتوب (مانند کتابنامه) و الکترونیکی (وب) منتشر میكند و در عین حال نسخهای از آن برای معرفي در پایان کتابهای
درسی ،در اختیار دفتر تألیف کتابهای درسی قرار میگیرد.
uفرايند توليد كتابنام ه رشد
«كتابنام ه رشد» با هدف ارائ ه فهرست توصیفی کتابهای مناسب و مرتبط با برنام ه درسی دورههای آموزشی آماده
و منتشر میشود.
اين فرايند با تفکیک کتابهای رسیده به دبیرخانه آغاز میشود .در نخستین مرحله ،که مرحله غربالگری است ،تعداد
محدودی از کتابهایی که موضوعشان ارتباطی با برنامهی آموزشی و تربيتي کشور ندارد یا تاریخ انتشار آنها خارج از زمان
اعالم شده است ،از چرخ ه بررسی کنار گذاشته میشوند .بقی ه کتابها ،بهتدریج در اختیار کارشناسان آشنا با برنام ه درسي
و معلمان ورزیده و مجرب قرار میگیرد .هر کارشناس دیدگاه خود را درباره کتاب براساس شاخصها و معيارهاي تعيين
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شده با امتیازی که به آن میدهد ،بیان میکند .هر کتاب برای گذر از مراحل بررسیها ،باید حداقل  60درصد از كل امتیاز
ممکن را به دست آورده باشد.
در پرسشنامههاي مورد استفاده ،براساس شاخصها و معيارهاي تعيين شده ،پرسشهای جزئی و دقیقی درباره
ويژگيهاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما بهطور کلی هر کارشناس باید به سه پرسش پاسخ دهد :آیا در
تدوین کتاب مورد بررسي ،استانداردها و چهارچوبهای الزم یک کتاب آموزشی رعایت شده است؟؛ درصورت مثبت بودن
پاسخ ،آیا محتوای این کتاب با برنامه درسي ما همسویی و هماهنگی دارد و میتواند به عنوان یک ماده آموزشی مناسب
به کار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نیز مثبت است این کتاب برای کدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛
برای دانشآموزان ،هنرجویان ،معلمان ،هنرآموزان ،کارشناسان آموزش و پرورش ،مدیران یا دانشجویان دانشگاه فرهنگیان؟
ناگفته نماند که این کتابنامهها برای آموزشگاههای کشور جهت تجهيز كتابخانههاي آموزشگاهي و كالسي ارسال
ميشود تا دانشآموزان ،مدیران و معلمان مدارس از آن بهره گيرند .عالوه بر این ،فایل الکترونیکی این کتابنامهها در وبگاه
سامان کتاب به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir :قرار داده شده است و عالقهمندان میتوانند آن را
به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.

برنامة توليد كتابنامههاي رشد در دورة آموزش ابتدايي
ردیف

کتابنامة رشد

سطح پوشش

سال انتشار

1

شمارههاي اول تا پانزدهم

كتابهاي چاپ اول
1367-1391

چاپ شده اند
1378-1392

2

شماره شانزدهم

كتابهاي چاپ اول 1392

جلد حاضر

3

شماره هفدهم

کتابهای چاپ اول
1393

1394

4

شماره هجدهم

کتابهای چاپ اول

1395

1393

1394
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 uکتابنامهای که پیش رو دارید
چاپ اول سال  1392و یک سال قبل از آن
این شماره از كتابنامه ،فهرست توصیفی كتابهای آموزشي مناسب ِ
را دربرمیگیرد .كتابهاي داستان ،شعر و نمايشنامه عناويني است كه عالوه بركتابهاي آموزشي به فهرست توصيفي
كتابنامه رشد افزوده شده است.
در این کتابنامه با  608عنوان كتاب مناسب آشنا میشوید که از مجموع  1326عنوان كتاب رسیده انتخاب شده است.
بقیه كتابها غیرمرتبط ( 242عنوان) و یا نامناسب ( 476عنوان) تشخیص داده شدهاند.
از ميان  116ناشر ،بیشترین کتابهای مناسب معرفی شده در این کتابنامه به ترتیب به انتشارات مدرسه با  108عنوان،

جدول فراوانی موضوعات كتابنامه
رديف

موضوع

فراواني

رديف

موضوع

فراواني

1

تربيت بدني

8

10

فلسفه

3

2

تفكر و پژوهش

7

11

قرآن

2

3

داستان

156

12

كاروفنآوري

8

4

رياضي

41

13

كتابهاي مرجع

7

5

شعر

5

14

مطالعات اجتماعي

14

6

علوم تجربي

106

15

مهارتهاي زندگي

58

7

علوم تربيتي

36

16

نمایشنامه

5

8

عمومي

15

17

هدیههای آسمان

33

9

فارسی

108

18

هنر

27



*جمع فراواني موضوعي بيش از تعداد عنوانهاي كتاب مناسب است چون بعضي از كتابها داراي بيش از يك موضوع هستند.
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کانون پرورش کودکان و نوجوانان و شرکت انتشارات فنی ایران با  40عنوان و انتشارات فردین با  34عنوان تعلق دارد.
در بین موضوعات درسی نیز موضوعات داستان ،فارسی و علوم تجربی به ترتیب با 108 ،156و  106عنوان کتاب
مناسب از بیشترین فراوانی برخوردارند.
در بین ناشران ،انتشارات مدرسه با  143عنوان ،شرکت انتشارات فنی ایران با  75عنوان و انتشارات فردین با  72عنوان
بیشترین مشارکت را در ارسال کتاب داشتند.
 uشیو ه تنظیم اطالعات
در معرفی هر کتاب ،چکیدهای از محتوا و اطالعات اوليه کتابشناختی آن آورده شده است که یافتن کتاب مناسب را
برای خواننده آسان میکند .این اطالعات شامل موارد زير است :شماره 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؛ کلمات کلیدی و چکیده کتاب.
 uنمایههای کتاب
در پایان هر کتابنامه ،چندین نمایه بر اساس عنوان كتاب ،نام پدیدآورندگان ،موضوع  ،پای ه تحصیلی ،كلمات كلیدی،
درهمكرد نام ناشر و عنوان كتاب ،و نام و نشانی ناشر تنظیم شده است تا معلمان ،مربیان ،كارشناسان ،والدین و سایر
ب دست یابند .در متن ،به هر کتاب یک شماره ردیف اختصاص داده شده
مخاطبان بتوانند با توجه به نیاز خود ،به منابع مناس 
است .نمایههای کتاب بر اساس این شمارهها مرتب شدهاند و ما را به این شمارهها ارجاع میدهند.
 uهمکاران ما در این کتابنامه
ً
در تولید و آمادهسازی این کتابنامه همکاران متعددی به ما یاری رساندهاند و خصوصا در بررسی کتابها حوصله و
دقت زیادی به کار بستهاند .اسامي کارشناسان و معلمانی که در آمادهسازی این مجموعه از نظرات و همکاریهایشان بهره
بردیم عبارتند از:
 uكارشناسان معلم:
 .1حسين احمدي  .2سيد عالءالدين اعاليي  .3حسين الوندي  .4مينو بحرگرد نيكو  .5ناهيد بريري  .6مرضيه پناهيانپور
 .7عزتالسادات حسيني  .8طاهره خردور  .9علي خياط  .10خسرو داودي  .11مينا زند  .12علي رضايي .13مريم سرشتي
 .14حشمتاله سليمي .15مريم شباك  .16ياسين شكراني  .17عبدالرحمان صفارپور  .18رضا صفري  .19نويده عفاف . 20
مژگان عقيقي  .21لطيف عيوضي  .22ناديا فردين  .23بتول فرنوش  .24گلزار فرهادي  .25سعيد كفايتي  .26عالءالدين كيا
 .27زهرا گيتينژاد  .28علي محمدي  .29مژگان موالييراد  .30كتايون مهرآبادي  .31سعيد ناجي  .32ابراهيم هداوند ميرزايي
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 uکارشناسان تاليف كتابهاي درسی:
 .1معصومه رضوانفر /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تربيت بدني
 .2طيبه ارشاد /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تربيت بدني
 .3ميترا دانشور /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تفكر و پژوهش
 .4احمد غالمحسيني /کارشناس گروه برنامهریزی درسی تفكر و پژوهش
 .5فريال آمار /کارشناس گروه برنامهریزی درسی ديني
 .6رضا نباتي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی ديني
 .7سيدسجاد طباطبايي نژاد /کارشناس گروه برنامهریزی درسی ديني
 .8محمد دلبري /کارشناس گروه برنامهریزی درسی ديني
 .9مسعود وكيل /کارشناس گروه برنامهریزی درسی قرآن
 .10سيد مهدي سيف /کارشناس گروه برنامهریزی درسی قرآن
 .11ناهيد فالحيان /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مطالعات اجتماعي
 .12منصور ملك عباسي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مطالعات اجتماعي
 .13نازيا ملكمحمودي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مطالعات اجتماعي
 .14مسعود جواديان /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مطالعات اجتماعي
 .15معصومه نجفي پازوكي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی فارسي
 .16شهرناز بخشعليزاده /کارشناس گروه برنامهریزی درسی رياضي
 .17مريم انصاري /کارشناس گروه برنامهریزی درسی علوم تجربي
 .18مرتضي جدي آراني /کارشناس گروه برنامهریزی درسی علوم تجربي
 .18سعيد راصد /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي
 .19سيد امير رون /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي
 .20محمود معافي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی مهارتهاي زندگي
 .21معصومه نوروزي /کارشناس گروه برنامهریزی درسی كاروفنآوري
 uکارشناسان داستان و شعر :
 .1حسين احمدي  .2جعفر توزندهجاني  .3الله جعفري  .4محمدحسن حسيني  .5طاهره خردور  .6سپيده خليلي  .7مجيد
راستي  .8محمدرضا شمس  .9سوسن طاقديس  .10مرجان فوالدوند  .11افسانه موسوي گرمارودي .12ناصر نادري
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 uراهنمای استفاده از این کتابنامه
در این راهنما ،اطالعات مربوط به یک کتاب ،به صورت نمونه نشان داده شده است .این اطالعات ضمن
معرفی کتاب ،به ما میگوید که کتاب چه محتوایی دارد و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.

شمارة مدخل

مؤلف

عنوان مجموعه

عنوان کتاب

. 230

اسندن ،رابرت

كتابهاي سبز

دانشمندان سبز

مترجم

محل نشر :ناشر ،سال نشر

تعداد صفحات

قطع

بهرام معلمي

شركت انتشارات فني ايران،
1392

 48ص

خشتي

پایة تحصیلی

موضوع

چهارم تا ششم

علوم تجربي
کلمات کلیدی

ادبيات نوجوان ،محيط زيستشناسان ،حفظ محيط زيست ،طبيعت
چکیده
كتاب مصور حاضر از مجموعة «كتابهاي سبز» است كه براي نوجوانان تأليف شده و دربردارندة مطالبي پيرامون
محافظت از طبيعت و محيط زيست است .در اين دفتر به برخي از دانشمندان مهم در حوزة محيط زيست ،نگاهي تاريخي
و نو انداخته شده و نشان داده شده كه ايدهها و آراي آنها چگونه به هم پيوند خوردهاند« .رنه دوبوس»« ،جان ميور»،
«راشل كارسون»« ،جميز الوالك» و ...از جمله دانشمنداني هستند كه در اين دفتر معرفي شدهاند .در پايان كتاب نيز،
واژهنامة توصيفي اصطالحات بكار رفته در متن آمده و سايتهايي براي مطالعة بيشتر معرفي شده است.

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

( براي توليد كتابنامه شماره  17دورة آموزش ابتدايي)
بدینوسیله از ناشران و پدیدآورندگان محترم کتابهای آموزشی دعوت میشود نسخهای از کتابهای
آموزشی چاپ اول سال  1393خود (و یک سال پیش از آن) را برای بررسی به نشانی دبیرخانة ساماندهی
منابع آموزشی و تربيتي بفرستند.

لطفاً در ارسال کتاب به این نکات توجه فرمایید.
uکتابهای ارسالی باید نخستین بار در سال  1393یا یک سال پیش از آن منتشر شده باشند.
uکتابهایی در آخرین کتابنامه معرفی میشود که تا  30خرداد سال  1394به این دبیرخانه رسیده باشد .در غیر اینصورت چنانچه
تاریخ چاپ نخست آن در سال  1393و جزء کتابهای مناسب باشد ،در کتابنامه بعدی به چاپ میرسد.
 uارسال یک نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.
 uامکان بازگرداندن کتابهای غیر مرتبط یا نامناسب برای دبیرخانه وجود ندارد.
 uفهرست کتابهای رسیده در پایان هر ماه ،در وبگاه سامان کتاب به نشانی http://samanketab.roshdmag.ir
اعالم میشود.
 uفهرست کتابهای مناسب به تدریج در وبگاه سامانکتاب منتشر میشود و در اختیار کاربران این وبگاه قرار میگیرد .افزون بر
این فهرست ،این کتابها ضمن آنکه در کتابنامههای مرتبط به چاپ می رسد ،در پایان هر دوره از بررسیها بهصورت رسمی
و مکتوب به ناشر گزارش داده میشود.
 uضمن ًا فهرستی از کتابهای مناسب برای دفتر تأليف کتابهای درسی و مراکز خرید و نمایشگاهی به ويژه براي عرضه
مستقيم در  50هزار نمايشگاه در  50هزار مدرسه کتاب فرستاده میشود تا در صورت نیاز از کتابهای مناسب معرفی شده این
دبیرخانه خریداری کنند.
 uارسال کتاب از سوی هر یک از پدیدآورندگان اثر ،منعی ندارد ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده میشود.
uکتابهایی که توسط مؤلف منتشر شدهاند ،در این دبیرخانه قابل بررسی هستند و در این صورت گزارش به نام مؤلف صادر
خواهد شد.
uکتابهای مناسب ،خود به خود در جشنوارة کتابهای رشد حضور مییابند و برای شرکت در جشنواره نیازی به ارسال مجدد
کتاب نیست.
 uمطابق آییننامة ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی ،مصوبه  828شوراي عالي آموزش و پرورش ،کتابهای آموزشی در
صورتی مجازند وارد آموزشگاهها شوند ،که به عنوان کتاب مناسب شناخته شده باشند.
کتابهای ارسالی دورة آموزش ابتدايي باید شامل یک یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد:
هديههاي آسمان ،قرآن ،تربيت بدني  ،تفكر و پژوهش ،رياضي ،فارسي ،علوم تجربي ،علوم تربيتي ،هنر ،كار و فنآوري ،فلسفه
كودك ،كتابهاي مرجع ،مهارتهاي زندگي ،مطالعات اجتماعي ،شعر و داستان.
کتابهای خود را به نشانی :تهران ،خیابان کریمخان زند ،خیابان ایرانشهر شمالی ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش،
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشي  ،دبیرخان ه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی بفرستید .برای دریافت اطالعات بیشتر
میتوانید با شمار ه تلفن  )021( 88306071تماس حاصل فرمایید.
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 .1آذربايجاني ،عليرضا .آب ،خاك ،هوا نعمتهاي بزرگ خدا .تهران :سرو ياسين 36 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :صرفهجويي ،آموزش مهارتهاي زندگي ،مصرف آب
چكيده :در کتاب حاضر راهکارهايي براي جلوگيري از مصرف بيروية گاز ،برق و آب پيشنهاد ميشود.
براي نمونه عايق کردن مناسب ديوارها ،کف ،سقف و همچنين پنجرهها ،از مصرف بيروية گاز و برق
جلوگيري ميکند .استفاده از المپهاي کممصرف ،ضمن جلوگيري از مصرف برق ،حتي از مصرف
آب که براي توليد انرژي الزم است ،جلوگيري ميکند .پيمانه کردن آب هنگام مسواک زدن ،وضو
گرفتن ،استحمام و نيز شستوشوي خودرو ،مانع از مصرف بيهودة آب ميشود .استفاده از جارو براي
تميز کردن خانههاي حياطدار ،پلهها و پارکينگ خانهها ،راهکار ديگري براي جلوگيري از مصرف
غيرضروري آب است .پيشنهاد ميشود بهمنظور آبياري باغچه آب دادن به گلدانها از آبي استفاده شود
که براي شستوشوي ميوه ،سبزي و حبوبات استفاده شده است .کمتر استفاده کردن از مواد شوينده
راهکار ديگري براي جلوگيري از مصرف آب است؛ زيرا که هر چه بيشتر مواد شوينده در لباسها
استفاده شود ،آب بيشتري الزم است تا اين مواد از لباس خارج شوند.

 .2وينکلر ،هنري و اوليور ،لين .هانک زيپزر ،بزرگترين تنبل دنيا :آبشار نياگارا فرو ميريزد.
فرمهر منجزي .تهران :چكه 128 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان انگليسي ،داستان كودكان ،مجموعهها
چكيده :كتاب حاضر از مجموعه داستانهاي «هانك زيپزر ،بزرگترين تنبل دنيا» است كه براي
كودكان و نوجوانان تأليف شده است .در اين مجموعه ،ماجراي پسري نوجوان به نام «هانك زيپزر»
روايت ميشود كه هميشه با كارهايش دردسر درست ميكند و به تنبلي مشهور است .اما هانك در
اين كتاب ،باهوش ،خالق و بامزه است .هانك دلش ميخواهد در مدرسه هم كارهايش را خوب انجام
بدهد .اما انگار هميشه همه چيز برعكس ميشود .هانك با پروژة آبشار نياگارا در كالس سيل راه
مياندازد و دوباره به دردسر ميافتد.
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 .3قاسمنيا ،شكوه و صفارپور ،عبدالرحمان .خودم ميخوانم :آبنبات .تهران :افق 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش الفبا ،پاية اول ابتدايي ،راهنماي آموزش
چكيده :نخستين جلد از مجموعه کتابهاي «خودم ميخوانم» به آموزش حرف «آ» به کودکان
اختصاص دارد .به اين منظور نويسنده از تمرينهاي ديدن و گفتن ،شعرخواني ،تصويرخواني ،راةابي و
رنگآميزي استفاده کرده است .حرف مورد نظر در آغاز ،وسط يا پايان کلمات با خط قرمز مشخص شده
است و تمام کلمات تصوير مورد نظر خود را دارند .به زعم نگارنده ،هدف از انتشار اين مجموعه کتابها
ترويج خواندن ،افزايش لذت خواندن و ايجاد عادت به مطالعه در کودکان است.

 .4كتابهاي عروسكي :آتشنشان .محسن شيرمحمدي .قزوين :سايه گستر 10 ،1392 ،ص
قطع :شكلي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :داستانهاي آموزنده ،آتشنشاني ،كتابهاي عروسكي
چكيده :مجموعه كتابهاي عروسكي ،با روشي نوين به نوين به كودكان كمك ميكند تا از
موضوعات مهم ،مردم پيرامون خود و مشاغل جامعه آگاه شوند .اين آموزشها با تصاوير و توضيحات
ساده بيان ميشود .در اين كتاب ،توضيحات مفيدي دربارة شغل آتشنشان به كودكان داده شده است.
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 .5تهامی ،رضا و [ ...ديگران] .داستانهاي شاهنامه :آتش و نوشتن /هوشنگ و طهمورث .تهران:
فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :شاهنامه فردوسي ،داستان کودکان ،هوشنگ ،طهمورث ،دوم ابتدايي ،جمشيد
چكيده :دومين جلد از مجموعة «داستانهاي شاهنامه» دربارة پادشاهي هوشنگ و طهمورث به زبان
ساده براي کودکان است .در اين داستان هوشنگ آتش را کشف ميکند ،بدين مناسبت جشن سده
برگزار ميشود .ابزارهايي از آهن ،همچون اره و تبر ميسازند و کشاورزي رونق ميگيرد .در ادامه ،ديوان
نوشتن را به طهمورث ميآموزند و بعد از آن پادشاهي جمشيد فرا ميرسد.

 .6اورنگ ،طوبا .آخ جون ماكاروني .تهران :موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين 12 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :عادتهاي غذايي ،غذاهاي سالم ،داستان آموزشي
چكيده :در اين کتاب کودکان با دختر بچهاي به نام «پانيذ» آشنا ميشوند که عالقة زيادي به
ماکاروني دارد و دلش نميخواهد هيچ غذاي ديگري بخورد .او آرزو ميکند که همهاش ماکاروني بخورد
و پري آرزوها ،آرزوي او را برآورده ميسازد .بعد از يک هفته پانيذ از ماکاروني خوردن خسته ميشود و
دلش ميخواهد ظرف غذايش را توي سطل آشغال مدرسه بريزد .تا اينکه دوستش آرميتا را ميبيند که
او هم قصد دارد پيتزايش را داخل سطل آشغال بريزد .آنها غذاهايشان را با هم عوض ميکنند و بعد
از آن تصميم ميگيرند در مدرسه غذاهايشان را روي ميز بگذارند و بچهها از غذاهاي يکديگر بخورند
تا ديگر از غذاي خاصي دلزده نشوند.
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 .7تهامی ،رضا و [ ...ديگران] .داستانهاي شاهنامه :آخرين پادشاه اسطورهاي /ظهور زرتشت،
جنگ گشتاسب و ارجاسب .تهران :فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :زبانآموزي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :بازنويسي شاهنامه ،ظهور زرتشت ،گشتاسب ،ارجاسب ،زبانآموزي
چكيده :بيستوهفتمين جلد از «داستانهاي شاهنامه» ،داستاني از شاهنامه دربارة ظهور زرتشت و
جنگ گشتاسب و ارجاسب است که براي مطالعة کودکان پاية ششم دبستان ،به نثر بازنويسي شده
است .در اين کتاب ،داستان از آنجا آغاز ميشود که گشتاسب پادشاه ايران ميشود و لهراسب به کنجي
ميرود تا باقي عمر را به نيايش و راز و نياز بپردازد .آوازة پادشاهي گشتاسب تمام سرزمينها را فرا
ميگيرد و تمام کشورها به او باج و خراج ميدهند .پس از مدتي ،زرتشت ظهور ميکند .گشتاسب
صاحب دو فرزند به نامهاي اسفنديار و پشوتن ميشود .زرتشت به گشتاسب ميگويد که ديگر به
ارجاسب ،پادشاه توران باج ندهد ،چون ارجاسب پادشاهي ظالم و ستمکار است .گشتاسب چنين ميکند
و فرمان ميدهد سپاه ايران مهياي جنگ با تورانيان شود و...

 .8براوان ،مارك .آرتور سبز .نگار عجايبي .تهران :شركت انتشارات فني ايران 32 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :بازيافت ،محيطزيست ،داستان آموزشي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :در اين كتاب كودكان با آرتور و دوستانش آشنا ميشوند كه تصميم گرفتهاند به كمك
آقاي رت كرة زمين را ب ه جاي بهتري براي زندگي تبديل كنند .آنها اسم برنامهشان را «ماشين
سبز» گذاشتهاند و هر كدام شروع به انجام كاري ميكنند .مث ً
ال مافي ميخواهد لباس كهنههايش را
بفروشند يا به كساني كه الزم دارند ،بدهد .تبيكي قوطيهاي نوشابه را جمع ميكند تا به غرفة بازيافت
تحويل دهد .آرتور هم گوشي تلفن مادرش را از شارژ بيرون ميكشد ،المپهاي خانه را با المپهاي
كممصرف عوض ميكند و موقع مسواك زدن شير آب را ميبندد.
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 .9اورنگ ،طوبا .آرزوي بيبي سنجاقك .تهران :موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين،1392 ،
 12ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :شوم تا چهارم
كلمات كليدي :ادبيات کودكان ،داستان ،سفر حيوانات ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :کودکان در اين کتاب با بيبي سنجاقکي آشنا ميشوند که در آشپزخانهاي زندگي ميکند و
بالهايش سوخته است .او که در آشپزخانه با يک کتري فلزي همدم است ،ديگر از زندگي در آشپزخانه
خسته شده است و دلش ميخواهد پرواز کند .کتري به او گوشزد ميکند که با بالهاي سوخته نميتواند
پرواز کند ،اما سنجاقک چمدانش را برميدارد و سفرش را آغاز ميکند .او ابتدا سوار اتوبوسي ميشود
و شهر را ميگردد .سپس از آن خسته ميشود و سراغ اتوبوس ديگري ميرود که او را شهرهاي
ديگر ميبرد .بعد از آن سنجاقک با اتوبوس ديگري جهانگردي ميکند و در پايان تجربههاي زيادي
ميآموزد .وقتي او در حال پياده شدن از اتوبوس است ،ميبيند که بالهايش همه دوباره رشد کردهاند
و او ميتواند پرواز کند.

 .10ناصري ،مرضيه .آزمايشگاه كنترل حركت  .1تهران :شورا 108 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي ،كار و فنآوري
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :كاردستي ،دستسازهها ،انواع حركت ،راهكارها
چكيده :کتاب مصور حاضر ،با بياني آسان و راههاي ساده به تشريح چگونگي ساخت انواع کاردستيها
ازجمله سازة اسب ،سازة خرچنگ ،سازة آدمک ،سازة در پرداخته است .در اين کتاب مؤلف بر آن است
تا کودکان و نوجوانان را با انواع حرکتهاي ساده و پيچيدة موجود در طبيعت يا محيطهاي صنعتي آشنا
کند تا با مشاهدة دقيق و پيادهسازي برخي از اين حرکتها توان تجزي ه و تحليل حرکت در آنها تقويت
شود .در اين کتاب با بررسي حرکتهاي ساده ،ترسيم مراحل حرکت و انجام تمرينهاي متناسب ،ذهن
مخاطب براي تجزيهو تحليل حرکت فعال و با مفاهيمي چون تقدم و تأخر در حرکت اجزاي يک
شي ،به حرکتهای همزمان و غیر همزمان اشاره ميشود و سپس به ساخت دست سازههاي زيبا و
مشاهدة حرکت آنها ميپردازد.
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 .11خسروي ،سميرا .آزمايشگاه كنترل حركت  .2تهران :شورا 118 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي ،كار و فنآوري
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :راهكارها ،كاردستي ،ماشينهاي سنگين ،انواع حركت
چكيده :کتاب مصور حاضر ،با بياني آسان و راههاي ساده به تشريح چگونگي ساخت انواع کاردستيها
ازجمله سازة االکلنگ ،ساخت ماشين کنترلي ،سازة تانک ،سازة جرثقيل پرداخته است .در اين کتاب
مؤلف بر آن است تا کودکان و نوجوانان را با انواع حرکتهاي ساده و پيچيدة موجود در طبيعت يا
محيطهاي صنعتي آشنا کند تا با مشاهدة دقيق و پيادهسازي برخي از اين حرکتها توان تجزي ه و
تحليل حرکت در آنها تقويت شود .در اين کتاب با بررسي حرکت های نسبت ًا پیچیده و آنالیز و ترسیم
مراحل حرکت  ،مهارتهای فکری تقویت شده و با افزودن حرکت در برخی اجزای دستسازه توان
استفاده درست از وسایل پیدا میشود .

 .12جمالينسب ،ايرج .آزمايشهاي علوم تجربي پايه ششم و پنجم ابتدايي .يزد :تيك،
 112 ،1391ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،آزمايشهاي علوم ،راهنماي آموزش ،کتاب کمکدرسي
چكيده :کتاب حاضر مجموعة آزمايشها و فعاليتهاي را در برميگيرد که بر اساس سرفصلها و
مباحث کتابهاي علوم تجربي پايههاي پنجم و ششم ابتدايي ارائه شدهاند .البته ،فعاليتهاي ديگري
نيز در کتاب گنجانده شدهاند که پاسخگوي نيازهاي فکري و عملي دانشآموزان اين دورة تحصيلي
هستند و در هر آزمايش وسايل الزم ،چگونگي انجام دادن آزمايش و نتيجة آزمايش بهطور کامل
آمده است.
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 .13طهوري ،مهروش .مشاهير علم ،نوجوان و دانش :آشنايي با ابوريحان بيروني .تهران :ذکر،
 48 ،1391ص
قطع :رقعي
موضوع :مطالعات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :محمدبن احمد ابوريحان بيروني ،زندگينامه ،دانشمندان ايراني ،ادبيات نوجوانان
چكيده :ابوريحان محمدبن احمد بيروني دانشمند بزرگ و رياضيدان ،ستارهشناس ،تقويمشناس،
انسانشناس ،هندشناس و تاريخنگار بزرگ ايراني سدههاي چهارم و پنجم هجري است .بيروني را
بزرگترين دانشمند مسلمان و يکي از بزرگترين دانشمندان ايراني همة اعصار محسوب ميشود.
همينطور او را پدر علم انسانشناسي و هندشناسي ميدانند .او از پيشگامان کاربرد روش تجربي در
علوم طبيعي است و سالها پيش از دانشمندان علوم تجربي مغرب زمين ،اين روش را بهکار بست .در
اين کتاب زندگينامة اين دانشمند بزرگ را ميخوانيم.

 .14تهامی ،رضا و [ ...ديگران] .داستانهاي شاهنامه :آغاز ايران  /كيومرث .تهران :فردين،1392 ،
 28ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :شاهنامه فردوسي ،آغاز ايران ،داستان کودکان ،کيومرث ،هوشنگ ،اول ابتدايي
چكيده :کتاب حاضر اولين کتاب از مجموعه کتابهاي «داستانهاي شاهنامه» است .اين مجموعه
براي دبستانيها نگارش يافته است .در اين کتاب کودکان به زبان ساده شرح پادشاهي کيومرث و
پادشاهي هوشنگ را ميخوانند .تصويرهاي هر داستان را خود مخاطبان بايد بکشند .در هر صفحه
يک يا چند واژة رنگي به همراه معني آنها چاپ شده است تا دايرة واژگان دانشآموزان غنيتر شود.
کودکان ميخوانند که کيومرث ،اولين شاه ايران ،بعد از تاجگذاري به همراه مردمش به کوهها ميرود
و در آنجا خانه ميسازند .پسر کيومرث  -سيامک  -توسط ديوبچه کشته ميشود ،اما هوشنگ ،پسر
سيامک ،انتقام پدرش را از ديوبچه ميگيرد و او را شکست ميدهد و پادشاه ميشود.
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 .15سالمون ،مايكل .آلبرت دايناسور مخترع .زهره آهو قلندري .تهران :دانش نگار 24 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز ،معلم
کلمات کليدي :داستان حيوانات ،داستان كودك ،دايناسورها
چكيده :کتاب مصور حاضر ،بهصورت داستاني از زندگي حيوانات است .در اين کتاب سعي شده
با زباني روان در خالل داستان و اتفاقاتي که بيان ميشود ويژگيها و خصوصيات نوع خاصي از
دايناسورها (استيراکوسوروس) بيان گردد.

 .16واكر ،كيت .آلومينيم و بازيافت .هايده منصوري .تهران :شركت انتشارات فني ايران،1392 ،
 32ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :ادبيات نوجوانان ،بازيافت ،آلومينيم
چكيده« :بازيافت» به معناي مصرف دوبارة فراوردهها و مواد براي ساختن فراوردههاي جديد به جاي
دور ريختن آنهاست .كتاب مصور حاضر ،از مجموعة «بازيافت ،بازكاهي ،بازانديشي ،بازمصرف» است
كه براي نوجوانان تأليف شده و به موضوع بازيافت اختصاص دارد .در اين دفتر مطالبي پيرامون بازيافت
آلومينيم آمده است .آلومينيم فلز نقرهاي رنگ ،محكم و سبك وزن است كه به آساني خم ميشود و
شكل ميگيرد .نوجوانان در اين اثر عالوه بر آشنايي با مراحل بازيافت ،پي ميبرند كه دولتها ،صنايع،
جوامع و افراد چه ميكنند و مهمتر آنكه ،ما چه كاري ميتوانيم انجام دهيم تا محصوالت و منابع را
بازيافت ،بازكاهي ،بازمصرف و بازانديشي كنيم.
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 .17آموزش تفكر به كودكان تمرينات عملي براي كودكان  8-14سال .نجفي ،محمد
و [...دیگران] .اصفهان :آموخته 116 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :تفكر و پژوهش
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش تفكر ،فلسفه براي كودكان ،تفكر خالق ،تمرينات عملي
چكيده :در اين كتاب فرآيندهاي تفكر بهصورت تمرينهايي در زمينةتفكر سازماندهنده ،تفكر
تحليلي ،تفكر انتقادي يا ارزيابانه ،و تفكر خالق ارائه شدهاند .به اين منظور هم درسهاي رياضي ،زبان،
فارسي ،مطالعات اجتماعي و علوم تجربي بهكار گرفته شدهاند .تمرينهاي كتاب فضا و بستر مناسبي را
براي دانشآموزان فراهم ميآورند تا فرايندهاي اصلي تفكر را تمرين كنند و هنگام استفاده از فرايندهاي
اصلي تفكر ،سؤالهاي مناسبي از خود بپرسند .كتاب داراي چهار فصل و  24درس است.

 .18تبريزي ،رضا .آموزش خط تحريري (فارسي دوم دبستان) .تهران :قدياني،1392 ،
 120ص
قطع :خشتي
موضوع :هنر
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :خط نستعليق ،خوشنويسي ،راهنماي آموزش ،آموزش هنر
چكيده :کتاب حاضر بهمنظور آموزش خط تحريري براي کودکان فراهم آمده است .مبناي آموزش
کتاب روش الگوبرداري و کاربرد صحيح خط تحريري است .اجراي حروف و اتصاالت مطابق با اصول
و قواعد نستعليق صورت گرفته است .گذاشتن سرمشق زير نمونة کمرنگ آن ،باعث توجه و تمرکز
هنرآموز ميشود .رونويسي و خوشنويسي براساس متن کتاب درس فارسي دوم ابتدايي ادغام شدهاند.
گفتني است کتاب حاضر جلد دوم از کتاب «آموزش خط تحريري» است.
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 .19تبريزي ،رضا .آموزش خط تحريري (فارسي سوم دبستان) .تهران :قدياني،1392 ،
 132ص
قطع :خشتي
موضوع :هنر
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش خوشنويسي ،خط نستعليق ،پاية سوم ابتدايي ،روش الگوبرداري
چكيده :كتاب حاضر سومين جلد از مجموعة «زيبا بنويسيم» است كه براساس كتاب فارسي سوم
دبستان نگارش يافته و در آن نويسنده كوشيده است ،خط تحريري را به مخاطبان آموزش دهد .روش
آموزش اين مجموعه روش الگوبرداري است .بدين صورت كه سرمشقي كمرنگ نوشته شده و از
مخاطبان خواسته ميشود آن را پررنگ كنند .زير همان سرمشق ،جملة پررنگتر شده آمده است و
دوباره مخاطب بايد جملة خودش را زير آن بنويسد .در اين كتاب اجراي حروف و اتصاالت مطابق با
اصول و قواعد نستعليق صورت پذيرفته است.

 .20كريمي ،محسن .آموزش رياضي سوم ابتدايي (روش تدريس) .تهران :منتشران،
 294 ،1392ص
قطع :وزيري
موضوع :رياضي
مخاطب :معلم
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش رياضي راهنماي آموزشي ،مسئله و تمرين ،کتاب كمكآموزشي
چكيده :در کتاب حاضر ،روش تدريس رياضي سوم ابتدايي به اوليا و آموزگاران دورة ابتدايي آموزش
داده ميشود .کتاب در هشت فصل ،شامل آموزش درس به درس ،مثالها و نکتههاي آموزشي،
تمرينهاي هر درس و سؤاالت استاندارد هر فصل است .در آغاز کتاب نقشة مفهومي کل کتاب درج
شده که اين موارد را شامل ميشود :الگوها ،عددهاي چهار رقمي ،عددهاي کسري ،ضرب و تقسيم،
مساحت و محيط ،جمع و تفريق ،آمار و احتمال ،و ضرب عددها.
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 .21بهلول ،عفت .آموزش زبان قرآن به شيوه عربي (ضربخواني) .قم :سپينود،1391 ،
 56ص
قطع :وزيري
موضوع :قرآن
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم تا چهارم
كلمات كليدي :آموزش قرآن ،حروف الفبا ،شعرهاي کودکانه ،کتاب کمکآموزشي
چكيده :کتاب حاضر جلد اول از مجموعة «آموزش زبان قرآن براي کودکان» است و در آن حروف
الفباي عربي همراه با شعرهاي کودکانه و قصههاي قرآني و نيز حرکتها ،بهصورت ضربخواني،
آموزش داده ميشود .همچنين ،کودکان با چگونگي درست ادا کردن حروف الفباي عربي آشنا ميشوند.
کودکان ميتوانند تخيالت برگرفته از داستانها و معاني کلمات را به ميل خود در هر صفحه به تصوير
بکشند.

 .22بهلول ،عفت .آموزش زبان قرآن به لهجه عربي (ضربخواني) .قم :سپينود،1391 ،
 56ص
قطع :وزيري
موضوع :قرآن
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم تا چهارم
كلمات كليدي :آموزش قرآن ،حرکتها و عالمتها ،کتاب کمکآموزشي
چكيده :جلد دوم از مجموعه کتابهاي «آموزش زبان قرآن» در  11درس ،خواندن حرکتها و
عالمتهاي زبان عربي را آموزش ميدهد .در هر درس ،ابتدا حرکت مورد نظر توضيح داده شده است.
سپس حروف داراي آن حرکت آمده و از مخاطبان خواسته شده است که آنها را با ضرب بخوانند .بعد
از آن هم کلماتي براي تمرين به شيوة «ضربخواني» آمدهاند .در ادامه ،آياتي از قرآن درج شده و از
مخاطبان خواسته شده است که حرکت مورد نظر را در آنها پيدا کنند و بخوانند .در پايان نيز مخاطبان
بايد از قرآن کلماتي را با حرکت خواسته شده بيابند و در کتاب بنويسند .معني لغات قرآني مشکل نيز
در پايان صفحه آمده است.
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 .23بدخش ،نزهت و [ ...ديگران] .آموزش سودوكوي كودك .اصفهان :برترين انديشه،1391 ،
 80ص
قطع :بياضي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول تا پنجم
كلمات كليدي :بازي ،جدول ،سودوكو ،آموزش رياضي
چكيده« :سودوكو» يك بازي ژاپني است كه بچهها از  2/5سالگي قادر به انجام آن هستند .اين بازي
تمركز و توانايي ذهني ايجاد ميكند .در اين كتابخانه بازي سودوكو به سادهترين وجه به اطفال آموزش
داده ميشود .اهداف اين بازي شامل ايجاد كانالهاي ادراكي ،هماهنگي ديد همگرا و واگرا ،ادراك
ديداري ،درك چيست و چرايي ،برخورداري از تنوع زاوية ديد ،افزايش صبر ،تفكر منطقي ،برخورداري
از نظم فكري ،درك علت و معلول ،و باال رفتن دقت و تمركز است.

 .24گيوي ،شهرام و طالبيان بروجني ،حجتاله .آموزش قدم به قدم پروژههاي علمي
دانشآموزان (دوره ابتدايي) .اصفهان :برترين انديشه 48 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،کتاب کمکآموزشي ،راهنماي آموزشي
چكيده :چند سالي است طرح پروژههاي علمي (جابربنحيان) در برنامة آموزشي دورة ابتدايي وارد
شده و قرار است دانشآموزان با انجام پروژههاي علمي ،در نمايشگاه مدرسه شرکت کنند .اين کتاب
به همراه سيدي آموزشي ،تمام مراحل هر پروژه را بهصورت گام به گام توضيح ميدهد و راهنماي
خوبي در آگاهي بخشيدن به والدين براي راهنمايي دانشآموزان است موضوعات کتاب عبارتاند از:
ويژگيهاي بارز طرحهاي پروژة علمي؛ نقش و مسئوليتهاي دانشآموزان ،معلمان و اوليا؛ تعريف پروژه
و معرفي انواع پروژههاي علمي؛ مراحل تهية پروژه؛ نمونة پيشنهادي تابلوي جمعآوري و طبقهبندي و
مراحل انجام آن؛ نمونة پيشنهادي تابلوي مدل و مراحل آن . ...
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 .25رضايي ،اكرم و قاسمي ،الهه .مجموعه كتابهاي آموزشي ساويس :آموزش مباني رايانهاي
با رنگآميزي .مشهد :اميد مهر 40 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :كار و فنآوري
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :پاية اول ابتدايي ،آموزش کار با رايانه به کودکان ،رنگآميزي
چكيده :در کتاب حاضر طي  15درس بهصورت ساده و به همراه تصويرهايي که کودکان بايد آنها
را رنگآميزي کنند ،اصول اولية کار با رايانه به کودکان پنج تا هفت ساله آموزش داده ميشود .در
ابتداي هر درس بخشي براي کمک به مربي در نظر گرفته شده است تا در اين بخش نکات کليدي
قبل از رنگآميزي براي فراگيرنده توضيح داده شوند .تعاريف الزم و ضروري در هر درس بيان شدهاند
تا مربي بتواند بهصورت اصولي و استاندارد ،آموزش خود را دنبال کند .براي مطلع کردن والدين از نحوة
عملکرد کودک و نيز تشويق فراگيرنده ،در انتهاي کتاب براي هر درس سه تصوير قرار داده شده که به
ترتيب بيان کنندة عملکرد عالي ،متوسط و ضعيف هستند و با توجه به نوع عملکرد فراگيرنده ،بر چسب
مربوطه توسط مربي چسبانده ميشود.

 .26سليماني ،عادله .مشق نيكو :آموزش و تمرين خط تحريري پايه پنجم دبستان.
نيشابور :ضريح آفتاب 80 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :هنر
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :آموزش هنر ،پاي ة پنجم ابتدايي ،خوشنويسي ،خط تحريري ،راهنماي آموزشي
چكيده :كتاب حاضر براي آموزش خط تحريري به دانشآموزان پنجم دبستان بر اساس محتواي
كتاب «بخوانيم و بنويسيم» همراه با تقويت ديكته فراهم آمده است .نگارنده بعد از ارائة راهنماييهايي
در زمينة چگونگي نوشتن حروف روي خط زمينه و نيز تركيبات و نحوةاتصال حروف به يكديگر،
تمرينهايي به صورت پررنگ و كمرنگ آورده است .مخاطبان با مشاهدةتمرينهاي پررنگ با طرز
نوشتن كلمات كمرنگ ،خط تحريري را تمرين ميكنند آنگاه در خط پايينتر ،آموختههاي خود را
ثبت ميكنند.
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 .27سليماني ،عادله .مشق نيكو :آموزش و تمرين خط تحريري پايه چهارم دبستان.
نيشابور :مشق نيكو 80 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :هنر
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم
كلمات كليدي :آموزش خوشنويسي ،نستعليق ،خط تحريري ،پاية چهارم ابتدايي
چكيده :کتاب حاضر بهمنظور آموزش خط نستعليق تحريري به دانشآموزان چهارم دبستان براساس
محتواي کتاب «بخوانيم و بنويسيم» همراه با تقويت ديکته نوشته شده است .در آغاز توضيحاتي دربارة
حروف ،چگونه نوشتن آنها ،و شيوة اتصاالت درج شده است .سپس تمرينهايي بهصورت کلمه و
جمله ،و پررنگ و کمرنگ آمده است تا فراگيرندگان ضمن مشاهدة درستنويسي کلمات ،کلمات
کمرنگ را پررنگ کنند و در سطر پايين آن خودشان تمريناتي انجام دهند.

 .28سليماني ،عادله .مشق نيكو :آموزش و تمرين خط تحريري پايه دوم دبستان .نيشابور:
مشق نيكو 80 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :هنر
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،خط تحريري ،خط نستعليق ،کتاب كمكآموزشي ،ديکته
چكيده :کتاب حاضر به منظور آموزش خط تحريري براي دانشآموزان پايه دوم ابتدايي و بر اساس
محتواي کتاب «بخوانيم و بنويسيم» ،همراه با تقويت ديکته ،فراهم شده است .در آغاز کتاب ،دربارة
خط تحريري ،چگونگي نوشتن حروف روي خط کرسي و روش وصل کردن حروف به یکدیگر،
توضيحاتي آمده است .پس از آن ،براي تمرين آموختهها ،کلماتي به صورت پررنگ و کمرنگ ارائه
شدهاند و يک سطر خالي هم براي نوشتن آمده است .دانشآموزان بعد از مشاهدة کلمات و مشق
نظري ،ميتوانند کلمات کمرنگ را پررنگ و روي سطر خالي تمرين کنند.
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 .29سليماني ،عادله .مشق نيكو :آموزش و تمرين خط تحريري پايه ششم دبستان.
نيشابور :مشق نيكو 80 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :هنر
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :پاية ششم ابتدايي ،نستعليق ،خط تحريري ،آموزش هنر
چكيده :کتاب حاضر بهمنظور آموزش خط نستعليق تحريري به دانشآموزان ششم ابتدايي براساس
محتواي کتاب فارسي همراه با تقويت ديکته نوشته شده است .کلمات و جمالت طوري انتخاب شدهاند
که براي مخاطبان ناآشنا نباشند .در آغاز کتاب توضيحاتي دربارة حروف الفبا و چگونگي نوشتن آنها
و وصل کردن حروف به يکديگر آمده است .سپس تمرينهايي بهصورت پررنگ و کمرنگ و نيز
سطرهاي خالي براي نوشتن آنچه فراگيرندگان ياد ميگيرند ،درج شده است .در پايان تمريني داده شده
است تا فراگيرندگان آموختههايشان را روي آن اجرا کنند.

 .30سليماني ،عادله .مشق نيكو :آموزش و تمرين خط تحريري تمام ردههاي سني.
نيشابور :مشق نيكو 56 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :هنر
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پاية تحصيلي :دوم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش هنر ،نستعليق ،خط تحريري ،تمرين خوشنويسي
چكيده :بهمنظور آموزش خط نستعليق تحريري ،کتاب حاضر براي تمام ردههاي سني فراهم شده
و نويسنده بعد از توضيحاتي دربارة حروف ،خط زمينه ،و چگونگي قرارگيري حروف روي خط زمينه،
تمرينهايي ارائه داده است .در اين تمرينها طرز قرار گرفتن ،حروف الفبا و نيز چگونگي اتصاالت
آنها به نمايش درآمده و سپس تمرينهايي بهصورت پررنگ و کمرنگ ارائه شده است .تمرينهاي
پررنگ به فراگيرنده ميآموزد که چگونه کلمات را بنويسند و او با پررنگ کردن کلمههاي کمرنگ
سطح آموزش خود را باال ميبرد و در زير آن خود به تمرين ميپردازد.
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 .31عزيزي ،ژيال .آموزش هنر و خالقيت اول دبستان .تهران :واله 72 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :هنر
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش هنر ،راهنماي آموزشي ،پرورش خالقيت ،کتاب كمكآموزشي
چكيده :هنر فرصتي براي پرورش هوشهاي چندگانه ،بروز استعدادها و عواطف ،پرورش تفکر
منطقي و خالق ،و تواناييهاي فردي و رشد اجتماعي فراهم ميکند .نويسندة کتاب حاضر بر آن است
که با زبان هنر ،مفاهيم درسي را براي دانشآموزان اول دبستاني جذابتر کند .کتاب شامل  60فعاليت
به همراه چند فعاليت آزاد براي پرورش هوش جسماني -حرکتي ،افزايش تمرکز و دقت ،پرورش تفکر
خالق و تفکر منطقي ،پرورش هوش کالمي ،تقويت هوش درونفردي و  ...است .تمرينهاي کتاب به
صورتهاي وصل کردني ،نقاشي کردني ،رنگ کردني ،کامل کردني ،کشيدن شکل ،ادامه دادن الگوي
نيمهتمام ،درست کردن کاردستي و  ...تنظيم شدهاند.

 .32واثقي ،مينو .آموزش هنر ،نقاشي و كاردستي .تهران :فاطمي 96 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :هنر
مخاطب :معلم ،والدين
كلمات كليدي :کاردستي ،صنايع درستي ،آموزش هنر
چكيده :در کتاب «آموزش هنر ،نقاشي و کاردستي»  365شيوة خالق و آموزنده در نقاشي ،کاردستي،
چاپ ،تکهچسباني ،درست کردن اشکال برجسته و جعبه ،صورتکها و ماسکها ،کارت پستال ،شابلون
و  ...آموزش داده ميشود .براي انجام هر کاردستي ،نقاشي و  ...لوازم مورد نياز و مراحل کار مرحله به
مرحله توضيح داده ميشود .تزئين تخممرغها ،کالههاي دزدان دريايي ،گاوبازهاي آويزي ،کارتهاي
برجسته ،نقابهاي حيوانات ،حيوانات پشمي ،صورتهاي روزنامهاي ،کالژ فضا و  ...برخي از اين
کاردستيها و نقاشيها هستند.
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 .33سليقهدار ،ليال و [ ...ديگران] .آموزگاران و پژوهشهاي دانشآموزي .تهران :مدرسه،
 142 ،1391ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :آموزگاران ،پژوهش ،دانشآموزان
چكيده :کتاب حاضر ،جلد ششم از مجموعة «کتابهاي پژوهش در مدرسه» است .در اين اثر
آموزگاران با چگونگي ارائة پژوهش به دانش آموزان و نيز انجام تدريس با مدنظر قرار دادن پژوهش
آشنا ميشوند .در اين کتاب تالش شده است پس از ارائة کلياتي در خصوص پژوهش ،نحوة مناسب
پژوهشهاي دانشآموزي در دورة ابتدايي مورد بررسي قرار گيرد .همچنين نظر به اهميت نقش
آموزگاران در هدايت دانش آموزان ،در کتاب ،به تحليل و ارائة نظر در مورد چگونگي استفاده از کتاب
«رنگينکمان پژوهش» و بهره داري از محتواي آن در پژوهش محور کردن آموزش پرداختهشده است.
در بخش آخر با عنوان ضمائم نيز برخي چالشها و مسائل مربوط به پژوهشهاي دانشآموزي در قالب
دو مطالعة موردي ساده بيانشده است.

 .34كلين ،ابي .فردي برق و بال :آن همستر را بگيريد .زهره دارايي .تهران :هيرمند،1391 ،
 104ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي ماجراجويانه ،داستان كودك و نوجوان ،مجموعهها
چكيده :کتاب مصور حاضر ،از مجموعة « ِف ِردي برق و بال» و با موضوع داستانهاي ماجراجويانه
انگليسي استِ « .ف ِردي» دانشآموز کالس اول است .طبق گفتههاي معلم ،نوبت اوست که از
«هارولد» ،همستر مدرسه نگهداري کند .با وجود مخالفتهاي مادر ،سرانجام «ف ِردي» هارولد را به
خانه مي برد و ماجراهايي را با وي تجربه ميکند .در پايان کتاب ،بخشي به نام سرگرمي « ِف ِردي» با
پيام نگهداري کودکان از حيوانات گنجانده شده است که مطالبي درباره کوسة «فردي» ،همسترها و
جستوجوي کلماتي دربارة همستر را دربردارد.
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 .35گودرزي دهريزي ،محمد .آوازي براي وطن .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 32 ،1391ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان حيوانات ،داستان کودکان ،ميهن
چكيده :کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني از حيوانات ،با موضوع عشق به وطن است« ..زاغ بور»
که يکي از پرندگان بومي ايراني است و در بيابانهاي مرکزي و شرقي ايران زندگي ميکند ،در اين
داستان به عشق وطن خود ،از قفس طاليي بازرگان ميگريزد و از مناطق خوش آبوهوا عبور ميکند.
همه فکر ميکنند که وطن زاغ بور بايد جايي بسيار خوش آبوهوا باشد؛ اما در واقع ،وطن زاغ بور
بياباني بيآب و علف و بسيار گرم است.

 .36هاشمي ،هاجر .آي بازي بازي بازي (بسكتبال) .اصفهان :آميس 24 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :تربيت بدني
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش بسکتبال ،شعر ،سرود ،تربيتبدني ،آموزشگام به گام
چكيده :نويسنده در اين کتاب تالش ميکند ورزش بسکتبال و قوانين آن را از طريق شعر و سرود
به مخاطبان آموزش دهد .کتاب با سيدي همراه است .بهزعم نگارنده« ،هوش آهنگين» که از
آن بهعنوان «هوش موسيقيايي» نيز ياد شده است ،بسيار سريعتر از ساير هوشها ظهور ميکند و
فراموشي مطالب آموخته شده نيز ديرتر اتفاق ميافتد؛ لذا با توجه به مزيت شيوة شعر و سرود و نيز براي
هر چه شادتر برگزار شدن ساعات درس تربيتبدني ،همگام با آموزش هر چه صحيحتر مهارتهاي
ورزشي ،خصوص ًا در دورة حساس و مهم ابتدايي ،اين ايدة آموزشي به مورد اجرا گذاشته شد.
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 .37هاشمي ،هاجر .آي بازي بازي بازي (واليبال) .اصفهان :آميس 24 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :تربيت بدني
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش واليبال ،تربيت بدني ،آموزش گام به گام ،شعر و سرود
چكيده :در کتاب حاضر سعي شده است ،به کمک سيدي مهارتهاي ورزش واليبال از طريق شعر و
سرود به مخاطبان آموزش داده شود .به زعم نگارنده ،اين سبک از آموزش براي اولينبار در ايران و با
هدف برانگيختن هوش آهنگين دانشآموزان و حتي معلمان و والدين ،در راستاي آموختن تکنيکهاي
ورزش واليبال به آنان مورد استفاده قرار گرفته است .تمام مراحل بازي واليبال گام به گام بههمراه
تصويرهاي رنگ و شعرهاي ساده آموزش داده ميشود.

 .38غفوري ،طيبه .ارزشيابي مستمر پنجم ابتدايي .تهران :گردوي دانش 100 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :پاية پنجم ابتدايي ،ارزشيابي مستمر ،آموزش ابتدايي ،راهنماي آزمون ،پرسش و پاسخ
چكيده :كتاب حاضر حاوي  40آزمون مستمر ماهانه براي درسهاي رياضي ،علوم ،بخوانيم و بنويسيم
و تعليمات اجتماعي پنجم ابتدايي است .براي هر درس هشت آزمون و فعاليت در نظر گرفته شده است.
سؤاالت در قالبهاي گزينهاي ،تشريحي ،كوتاه پاسخ ،گسترده پاسخ ،حل مسئله ،پر كردن جاهاي
خالي و  ...تنظيم شدهاند .در پايان هر آزمون نمونه برگ ارزشيابي كيفی توصيفي درج شده است .طراحي
آزمونها بر اساس جدول بودجهبندي است تا آزمونها بتوانند انعكاس دهندة هدفهاي آموزشي باشند.
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 .39درويشيان ،مريم .ارزشيابي مستمر سوم ابتدايي .تهران :گردوي دانش 52 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :ارزشيابي مستمر ،انواع سؤاالت
چكيده :کتاب حاضر حاوي  24آزمون ارزشيابي مستمر ماهانه از درسهاي رياضي ،فارسي و علوم
براي دانشآموزان سوم ابتدايي است .مربيان ميتوانند در پايان هر ماه تحصيلي آزمونهاي مورد نظر را
در اختيار دانشآموزان بگذارند و با توجه به جدول ارزشيابي توصيفي که در انتهاي هر آزمون قرار داده
شده است ،نتايج آزمون را تجزيه و تحليل کنند .سؤاالت بهصورت ادامه دادن الگو ،چندگزينهاي ،نوشتن
جواب مناسب ،حل مسئله ،کامل کردن جدول ،پرکردن جاهاي خالي و  ...تنظيم شدهاند.

 .40غفوري ،طيبه .ارزشيابي مستمر ششم ابتدايي .تهران :گردوي دانش 92 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :پاية ششم ابتدايي ،ارزشيابي مستمر ،آموزش ابتدايي ،آزمون و تمرين
چكيده :مجموعة حاضر كه براي درسهاي پاية ششم ابتدايي فراهم آمده شامل  40آزمون از
درسهاي رياضي ،علوم ،مطالعات اجتماعي ،هديههاي آسمان و فارسي است .هر درس هشت آزمون
دارد كه آموزگاران ميتوانند آنها را بهطور ماهانه در كالس خود برگزار كنند .در طراحي آزمونها
سعي شده است از انواع پرسشهاي چهار گزينهاي ،كامل كردني ،صحيح غلط ،كوتاه پاسخ و گسترده
پاسخ استفاده شود .در بارمگذاري سؤاالت هم دقت شده است كه هر سؤال با توجه به ارزشي كه دارد،
نمره بگيرد.
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 .41بيشاب ،آماندا .از انرژي چه ميدانيم؟ .بهرام معلمي .تهران :شركت انتشارات فني ايران،
 32 ،1392ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :انرژي ،ادبيات نوجوانان
چكيده« :در راه نجات سيارة خودمان» ،مجموعه كتابهايي است كه براي نوجوانان تأليف شده
و هدف از آن ،آشنايي نوجوانان با راههاي محافظت از سيارة زمين و جلوگيري از نابودي آن است.
«انرژي» توان انجام كار است .منابع انرژي در جهان روزبه روز كمتر ميشوند ،زيرا مقدار مصرف انرژي
بيشتر از ميزان توليد آن است .در اين دفتر ،با استفاده از متني روان و و تصاویری گويا ،نوجوانان با نحوة
صرفهجويي در انرژي آشنا ميشوند .در پايان كتاب نيز ،واژهنامة توصيفي اصطالحات بكار رفته در متن
آمده و سايتهايي براي مطالعة بيشتر معرفي شده است.

 .42حيدري ابهري ،غالمرضا .از اين خونه به اون خونه؛ تفسير زيباي مفهوم مرگ براي بچهها
با نگاهي به دين و روانشناسي .تهران :قدياني 24 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول تا پنجم
كلمات كليدي :آموزش مهارتهاي زندگي ،مفهوم مرگ ،آگاهسازي کودکان
چكيده :نويسنده در اين کتاب کوشيده است ،با زباني بسيار ساده و شيرين مفهوم مرگ را براي
کودکان بيان کند .او مرگ را همچون تولدي ميداند که در آن انسان از دنياي تنگ و تاريک رها
ميشود و به دنياي بزرگي ميرود ،و يا مرگ را همچون سفر ميداند که از يک شهر به شهر ديگر
ميرويم و نيز مرگ را همچون در پيله بودن پروانه مطرح ميکند که بعد از تبديل کرم به پروانه ،بايد
پيله را رها کرد .در اين کتاب همچنين نويسنده مطرح ميکند ،کساني که در اين دنيا خوب زندگي کرده
باشند ،مرگ زيبايي خواهند داشت و در آخرت زندگي بهتري را تجربه خواهند کرد.
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 .43پرايس ،اشون .از آلودگي آب چه ميدانيم؟ .بهرام معلمي .تهران :شركت انتشارات فني
ايران 32 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :ادبيات نوجوانان ،آب ،آلودگي
چكيده« :در راه نجات سيارة خودمان» ،مجموعه كتابهايي است كه براي نوجوانان تأليف شده و
هدف از آن ،آشنايي نوجوانان با راههاي محافظت از سيارة زمين و جلوگيري از نابودي آن است .اين
دفتر به موضوع آلودگي آبها اختصاص يافته است .در اين كتاب دربارة آاليندههاي آب و فاجعههاي
ناشي از آن مطالبي آمده و با استفاده از تصاوير گويا و متني روان ،توضيح داده شده كه چگونه ميتوان
به تغييراتي در جهت بهتر شدن اوضاع و احوال كمك كرد .در پايان كتاب نيز ،واژهنامة توصيفي
اصطالحات بكار رفته در متن آمده و سايتهايي براي مطالعة بيشتر معرفي شده است.

 .44سيكرست ،دارن .از آلودگي هوا چه ميدانيم؟ .بهرام معلمي .تهران :شركت انتشارات فني
ايران 32 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :ادبيات نوجوانان ،هوا ،آلودگي ،حفظ محيطزيست
چكيده« :در راه نجات سيارة خودمان» ،مجموعه كتابهايي است كه براي نوجوانان تأليف شده و
هدف از آن ،آشنايي نوجوانان با راههاي محافظت از سيارة زمين و جلوگيري از نابودي آن است .در اين
دفتر ،با آلودگي هوا آشنا ميشويم .آلودگي هوا ميتواند ناشي از رويدادي طبيعي چون آتشسوزي در
جنگل يا فوراني آتشفشاني باشد .اما بيشتر آلودگي هوا نتيجة راه و رسم زندگي انسانها است .نوجوانان
در اين كتاب با كساني آشنا ميشوند كه براي بهتر كردن كيفيت هوا تالش ميكنند و ميآموزند كه
چه كارهايي ميتوانند انجام دهند تا در اين شرايط تغييري به وجود آورند .در پايان كتاب نيز ،واژهنامة
توصيفي اصطالحات بكار رفته در متن آمده و سايتهايي براي مطالعة بيشتر معرفي شده است.
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 .45بيشاب ،آماندا .از تغيير اقليم چه ميدانيم؟ .بهرام معلمي .تهران :شركت انتشارات فني ايران،
 32 ،1392ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :ادبيات نوجوانان ،محيط زيستگرايي ،گرمايش جهاني ،اقليمشناسي
چكيده« :در راه نجات سيارة خودمان» ،مجموعه كتابهايي است كه براي نوجوانان تأليف شده و
هدف از آن ،آشنايي نوجوانان با راههاي محافظت از سيارة زمين و جلوگيري از نابودي آن است« .اقليم»
از الگوهاي دما ،بارش و باد در يك ناحيه در دورة زماني طوالني تشكيل ميشود .اقليم كرة زمين در
حال تغيير است و اين تغيير اقليم ،ناشي از گرمايش زمين است .در اين دفتر ،با استفاده از تصاوير جذاب
و متن روان ،ريشههاي اقليم توصيف شده و چگونگي كمك به متوقف كردن گرمايش جهان توضيح
داده شده است .در پايان كتاب نيز ،واژهنامة توصيفي اصطالحات بكار رفته در متن آمده و سايتهايي
براي مطالعة بيشتر معرفي شده است.

 .46اسميت ،ناتالي .از حفاظت زيستگاهها چه ميدانيم؟ .بهرام معلمي .تهران :شركت انتشارات
فني ايران 32 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :ادبيات نوجوانان ،ايستگاه بومشناسي ،حفاظت
چكيده« :در راه نجات سيارة خودمان» ،مجموعه كتابهايي است كه براي نوجوانان تأليف شده و
هدف از آن ،آشنايي نوجوانان با راههاي محافظت از سيارة زمين و جلوگيري از نابودي آن است .در
سرتاسر جهان ،گروههاي بسياري هستند كه براي حفاظت از زيستگاهها مشغول به كار هستند .با
مطالعة اين كتاب درمييابيم كه چگونه ميتوانيم زيستگاه خود را از آسيب دور نگه داريم .در اين اثر با
زباني ساده و تصاويري جالب ،مشكل حفاظت زيستگاهها مطرح شده است .در پايان كتاب نيز ،واژهنامة
توصيفي اصطالحات بكار رفته در متن آمده و سايتهايي براي مطالعة بيشتر معرفي شده است.
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 .47وينکلر ،هنري و اوليور ،لين .هانک زيپزر ،بزرگترين تنبل دنيا :از درس آشپزي نمرة تك
گرفتم .فرمهر منجزي .تهران :چكه 160 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان کودکان انگليسي ،مجموعهها ،تنبلي
چكيده :کتاب حاضر از مجموعه «هانک زيپزر ،بزرگترين تنبل دنيا» ،دربردارنده داستانهاي کودکان
انگليسي است .در اين دفتر آمده :ميخواهند کارنامه هانک را بدهند و او از اين موضوع وحشتزده است.
هانک کارنامهاش را ميگيرد؛ درحاليکه سه نمره تک دارد .هانک ترديد ندارد که پدر و مادرش از ديدن
اين کارنامه خوشحال نميشوند و هانک به اين فکر ميکند که راهي براي ناپديد کردن نمرهها کند.
اما نقشه هوشمندانهاش شکست ميخورد.

 .48دهستاني ،منصور .از من تا ما (راهنماي جامع كار تيمي) .قم :ميم 192 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،مدير ،مشاور ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،كارشناس
كلمات كليدي :ساختار تيمي ،تقويت ،توسعه.
چكيده« :توجه به تقويت و توسعة ساختارهاي تيمي در جوامع و سازمانها ،رويكردي است كه
سالهاست در كشورهاي مختلف مطرح شده است .از سوي ديگر ،دستيابي به همافزايي گروهي
يكي از زمينههاي مهم و مورد توجه مديران و برنامهريزان اجتماعي كشورها است ».نگارنده در اين اثر
تالش كرده تا با گردآوري نكات مهم و كليدي در حوزة تيم و تيمسازي ،راهنمايي كاربردي در اختيار
مخاطب قراردهد .مطالب كتاب به شيوة خودآموز و خودگام تأليف شده و طي آن ،مفهوم و مهارت
تيمسازي تشريح شده است .در پايان فصلهاي عملي كتاب نيز ،تستهاي سنجش نگرش و عملكرد
قرارداده شده است.
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 .49مهاجراني ،سيدمحمد .از همه مهربانتري .تهران :مدرسه 16 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :خداشناسي ،مهرباني خداوند ،زندگي حيوانات ،آموزش ديني
چكيده :دومين جلد از مجموعه كتابهاي «خداي خوب من» به صفت مهرباني خدا اختصاص
دارد .كودكان با خواندن كتاب ،ديدن دستان كوچك يك نوزاد ،دندانهاي سنجاب ،موهاي سفيد
خرگوشهاي قطبي ،گوشهاي فيلها كه مثل بادبزن هستند و كيسة نرم و گرم شكم كانگورو
درمييابند كه خدا خيلي مهربان است و همة اينها را فقط خدا ميتواند به حيوانات بدهد تا بتوانند
نيازهايشان را برطرف كنند.

 .50فروزش ،فاطمه .داستانهاي هزار و يك شب :اسب چوبي .تهران :طاهر 85 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم تا ششم
كلمات كليدي :افسانههاي عامه ،داستان تخيلي ،ادبيات کودکان
چكيده« :اسب چوبي» افسانهاي است که براي کودکان بازنويسي شده است .مخاطبان در اين کتاب
با پادشاهي آشنا ميشوند که بسيار قدرتمند است و آوازة شهرتش همهجا پيچيده .روزي سه حکيم نزد
او ميآيند و برايش سه هديه ميآورند .اين هدايا عبارتاند از :طاووس رنگارنگ ،بوق مسي و يک اسب
چوبي .حکيمان ادعا دارند که هر کدام از اين سه هديه ميتوانند کاري براي پادشاه انجام دهند .پادشاه
طاووس و بوق مسي را امتحان ميکند و درمييابد که حکيمان راست ميگويند از اينرو ،آن دو پاداش
خود را ميگيرند و پادشاه دو تن از دخترانش را به عقد آنها درميآورد .اما حکيمي که اسب چوبي آورده
بود ،ادعا ميکند که پادشاه ميتواند سوار آن شود و اسب چوبي او را به هر جا که خواست ميبرد .پسر
پادشاه سوار اسب چوبي ميشود و به شهر «صنعا» ميرود و در آنجا براي او ماجراهايي پيش ميآيد
که ادامهاش را در کتاب ميتوانيد دنبال کنيد.
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 .51بزرگي ،اعظم .اسب دريايي طاليي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،1391 ،
 36ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان كوتاه ،داستانهاي آموزنده ،كودكان ،مجموعهها
چكيده :کتاب مصور حاضر حاوي داستانهاي کوتاه و آموزنده است که به سبک کودکانه تدوين
شده است .هدف از نگارش اين داستانها تشويق به يادگيري است« .اسب دريايي طاليي» و
«صورتي ،قهوهاي» ،عنوان داستانهاي اين کتاب است .در داستان «اسب دريايي طاليي» آمده
است« :ياسمين» ،براي خريد ماهي طاليي با پدرش به بازار رفت ولي به جاي ماهي طاليي يک اسب
دريايي خريد .او به اميد این که اسب دريايي يک روز اسب بزرگي شود ،خوشحال شد .پس از مدتي از
کيسة درون شکم اسب دريايي چند اسب دريايي کوچک بيرون آمد .پدر ياسمين با دادن کتابي دربارة
زندگي اسب دريايي ،به دخترش آموخت که اسب دريايي يک ماهي است و نميتواند سوار آن شود.
همچنين ياسمين ضمن يادگيري مطالب مفيدي دربارة اسبهاي دريايي آموخت که ميتواند اسبهاي
دريايياش را هديه دهد.

 .52چوبينه ،مهدي و اميرينيا ،كوروش .چراهاي شگفتانگيز :استان خراسان شمالي .تهران:
محراب قلم 32 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :مطالعات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :ايرانشناسي ،خراسان شمالي ،سئوال و جواب
چكيده :کتاب حاضر ،يکي از کتابهاي مجموعة «چراهاي شگفتانگيز ايرانشناسي» است که
به کنجکاويهاي روزمرة کودکان و نوجوانان پاسخ ميدهد .کودکان و نوجوانان در سني هستند
که هر موضوع مرتبط با زندگي برايشان جذابيت دارد و هويت آنها را تقويت ميکند .در اين جلد به
ويژگيهاي استان خراسان شمالي پرداختهشده و با زباني ساده ،شيرين و جذاب موضوعهاي گوناگون
محيط اين استان بيانشده است .آدابورسوم اين استان ،طبيعت و جغرافياي آن ،مشاهير اين استان،
زبان ،دين ،قومهاي اين استان ،عشاير اين استان ،صنايعدستي و پوشاک اين استان از محورهاي اصلي
مورد اشاره در اين کتاب هستند.
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 .53چوبينه ،مهدي و اميرينيا ،كورش .چراهاي شگفتانگيز :استان سمنان .تهران :محراب قلم،
 32 ،1392ص
قطع :رحلي
موضوع :مطالعات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :استان سمنان ،موقعيت جغرافيايي ،رودها ،مکانهاي تاريخي ،کتاب کمکآموزشي
چكيده :دانشآموزان با مطالعة کتاب حاضر و مشاهدة تصويرهاي آن ،با موقعيت جغرافيايي،
شهرستانها ،رودهاي مهم ،ديدنيهاي طبيعي ،مکانهاي تاريخي ،زبان محلي ،عشاير ،غذاهاي
محلي ،بازارها ،مشاهير ،صنايع دستي ،مهمترين صنايع ،آداب و رسوم ،بازيهاي معروف ،تيمهاي
ورزشي ،و سوغاتيهاي استان سمنان آشنا ميشوند.

 .54چوبينه ،مهدي و اميرينيا ،كورش .چراهاي شگفتانگيز :استان قزوين .تهران :محراب قلم،
 32 ،1392ص
قطع :رحلي
موضوع :مطالعات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :استان قزوین ،موقعیت جغرافیایی ،مکانهای تاریخی
چكيده :دانشآموزان با مطالعة کتاب حاضر و به کمک تصويرهاي آن ،با موقعيت جغرافيايي استان
قزوين ،و مهمترين رودها ،ديدنيهاي طبيعي ،ويژگيهاي شهري ،شهرها و روستاهاي ديدني استان
آشنا ميشوند و دربارة بازارها ،دروازههاي تاريخي ،صنايع ،مشاهير ،زبان محلي ،غذاهاي محلي ،عشاير
و بازيهاي محلي استان اطالعات بيشتري کسب ميکنند.
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 .55چوبينه ،مهدي و اميرنيا ،كوروش .چراهاي شگفتانگيز :استان كرمان .تهران :محراب قلم،
 32 ،1392ص
قطع :رحلي
موضوع :مطالعات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :استان کرمان ،ديدنيها ،طبيعي ،موقعيت جغرافيايي ،کتاب کمکآموزشي
چكيده :کتاب «استان کرمان» بهمنظور آشنا کردن کودکان با موقعيت جغرافيايي ،شهرستانها،
مهمترين رودها ،ديدنيهاي طبيعي ،ويژگيهاي شهر ،آداب و رسوم ،لهجة کرماني ،غذاهاي محلي،
مهمترين صنايع استان ،تيمهاي ورزشي ،بازارهاي محلي ،عشاير ،مشاهير و سوغاتيها ،و  ...اين استان
تدوين شده است .مطالب کتاب مختصر ،مفيد و بسيار سادهاند و تصويرهاي رنگي کتاب ،خواندن آن
را لذتبخش ميکنند.

 .56قاسمنيا ،شكوه و صفارپور ،عبدالرحمان .خودم ميخوانم :استخر .تهران :افق 36 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،الفبا ،پاية اول ابتدايي ،خواندن ،تمرين
چكيده :سيزدهمين جلد از مجموعة «خودم ميخوانم» ،به آموزش حرف «ا» در کلمات و جمالت
گوناگون اختصاص دارد .بيشتر کلمات با تصويرهاي رنگي همراه هستند .حرف مورد نظر با رنگ قرمز
در آغاز ،وسط و پايان کلمات مشخص شده است .ديدن و گفتن ،جملهخواني ،جدولخواني ،شعر،
کلمهخواني ،قصهخواني و راهيابي از جمله تمرينهاي کتاب هستند.
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 .57يوسفي ،محمدرضا .اسمش ستاره است .تهران :دانش نگار 24 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان تخيلي ،داستان كودك
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني تخيلي است که با زباني ساده و روان براي کودکان نگاشته شده
است .در داستان ميخوانيم« :بلوري در آسمان هفتم براي فرشتهها ستاره چشمکزن ميساخت .چون
هر بچهاي که به دنيا ميآمد يک ستاره در آسمان ميخواست تا بتواند بدون اينکه ديو به خوابش بيايد،
شبها بخوابد .روزي بلوري به سرفه افتاد و تيلههايي از دهانش به زمين افتاد و بچهها شروع کردند،
با تيلهها بازي کردن .بلوري ديگر نميتوانست ستاره بسازد و ديگر جايش در آسمان هفتم نبود .بلوري
به سمت زمين آمد تا از نفسهاي مردم وقتيکه در خوابند استفاده کند و باز بتواند با نفسهايش ستاره
چشمکزن بسازد».

 .58بشاورد ،سيمين .اضطراب رياضي و راههاي غلبه برآن :آنچه معلمان بايد بدانند .تهران:
مدرسه 60 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :رياضي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :اضطراب ،راهكارها ،رياضي ،معلمان
چكيده :کتاب حاضر ،به موضوع ترس و اضطراب از رياضي و راهکارهايي که معلمان براي کاهش
اين اضطراب در دانشآموزان ميتوانند استفاده کنند ،پرداخته است .در بحث از منشأ رياضي ميتوان
به عوامل متعدد محيطي ،ذهني و شخصيتي ميتوان اشاره کرد که بهتنهايي يا در يک رابطة تعاملي
ميتوانند در ايجاد اضطراب رياضي مؤثر باشند .نقش معلم بهعنوان يک عامل مؤثر در اضطراب از
رياضي در اين کتاب مورد تأکيد است .کتاب حاضر ،براي استفادة معلمان در اين زمينه تهي ه شده است
تا با مطالعة آن معلمان بتوانند به بهبود وضعيت تحصيلي دانش آموزان کمک نمايند.
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 .59سايمون ،آدامز .اطلس تاريخ جهان براي دانشآموز .مرجان نگهي و جمشيد نوروزي.
تهران :افق 192 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :مطالعات اجتماعي ،كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :تاريخ جهان ،ادبيات نوجوانان ،جغرافياي تاريخي ،اطلسهاي کودکان و نوجوانان،
دايرئالمعارف
چكيده :تاريخ جهان را با عکس ،نقشه و جدول بشناس« .اطلس تاريخ جهان براي دانشآموز»
چشماندازي به تمدن بشري از  10هزار سال پيش از ميالد تا زمان حال است؛ هيجانانگيز و خواندني،
همراه با تصويرهاي رنگي ،جدولهاي زماني وقايع تاريخي ،نقشههاي نمايشگر مرزهاي سياسي و
جغرافيايي ،عکسهايي جالب از مردم و وقايع تاريخي قرون گذشته و بيش از  60نقشه شامل اطالعاتي
دربارة ملتها ،امپراتوريها ،تغييرات اجتماعي و مذهبي ،حکومتها ،عصر اکتشافات ،دورة استعمار،
امپراتوريها ،صنعت ،فناوري ،جنگ ،هنر ،علم ،حوادث تأثيرگذار جهاني و چهرههاي مشهور تاريخ با
نگاهي سرزنده و سرگرم کننده ،کشف مراکز باشکوه فرهنگي مانند بابل ،کارتاژ ،قرطبه ،قسطنطنيه،
شرح زندگي مردمي که به کشاورزي ،تجارت و دريانوردي پرداختند ،به جنگ رفتند ،به حکومت رسيدند
و نظريههايي جديد مطرح کردند.

 .60وانگ ،هونگچن .افسانهها و مثلها-پندهايي از كشور چين .مهران محبوبي .تهران:
آبشن 128 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :ضربالمثلها ،ضربالمثلهاي چيني
چكيده :ضربالمثلها و گفتههاي مشهور و لطيفهها و نكات پندآموز ملل گوناگون ماحصل قرنها
تجربهاندوزي و خرد جمعي مردمان كشورها است كه از زبان شاعران و نويسندگان و حكيمان كهن و
عامه مردم بيان شده است .در كتاب حاضر ،حكايت  30ضربالمثل چيني از ميان هزاران سال تاريخ و
ادبيات چين استخراج شده است .اين ضربالمثلها به طور گسترده در چين امروز رايج هستند .اين اثر
با هدف پرباركردن دانش نوجوانان دربارة فرهنگ چين تدوين شده است.
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 .61ازگلي ،مرضيه .دايرئالمعارف قهرمانهاي ايراني :افسانههاي عاميانه .تهران :محراب قلم،
 92 ،1392ص
قطع :خشتي
موضوع :كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :قهرمانها ،جمشيد ،بهرام گور ،تاريخ ،شاه عباس ،سمک عيار
چكيده :کتاب مصور حاضر ،جلد سوم از مجموعهاي است که در آن برگزيدهاي از قهرمانهاي
ايراني با زباني ساده و روان براي کودکان و نوجوانان معرفي شده است .از قهرمانهايي مانند :پهلوان
اکبر ،سيمرغ ،بوعلي سينا ،خاله سوسکه ،بلبل سرگشته ،ملک جمشيد ،بهرام گور ،شاه عباس ،نخودي،
سمک عيار در اين کتاب سخن به ميان آمده است .قهرمانهاي ايراني در زندگي ،باورها ،خواستهها
و آرزوهاي ايرانيان ريشه دارد .بعضي از آنها از تاريخ ايران برخاستهاند و بعضي ديگر تجلي آرزوهاي
دست نيافتة مردم اين سرزمين هستند .بعضي از آنها قهرمانهايي هستند که در طول صدها سال
توانستهاند بچههاي ايراني را سرگرم کنند.

 .62مالمحمدي ،مجيد .اصول دين براي كودكان :اگر پيامبران نبودند (پيامبرشناسي براي
كودكان) .تهران :مدرسه 16 ،1391 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :اصول دين ،پيامبر ،اسالم
چكيده :کتاب مصور حاضر ،يکي از کتابهاي مجموعة پنججلدي «اصول دين براي کودکان» است
که مخاطبان را با هر يک اصول دين اسالم ،جايگاه ،ويژگيها و اهميت آنها آشنا ميسازد که در اين
جلد موضوع نبوت مورد نظر است و با متني جذاب و شيرين و تصاوير زيبا نگاشته شده است .در اين
کتاب مؤلف با بيان داستانهاي کوتاهي بهعنوانمثال به اثبات لزوم پيامبري ميپردازد .کمک گرفتن
از پليس به هنگام گمشدن ،راهنمايي گرفتن از کتابدار ،راهنمايي گرفتن از دکتر برخي از مثالهاي
آمده در اين کتاب هستند ،همچنين بيان ميشود که هر آدم مهمي نشانهاي دارد مانند :جراح ،باغبان،
مهندس ،پيامبران هم نشانهدارند مثل معجزه ،اخالق خوب راستگويي ،شجاعت.
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 .63خلعتبري ،فريده .اال كلنگ .تهران :شباويز 28 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي حيوانات ،داستان كودك
چكيده :كتاب مصور دربردارندة داستاني از حيوانات است .در اين داستان آمده :ميمون كوچولو گم شده
بود .او از وقتي يادش ميآمد ،خودش بود و خودش .او فكر ميكرد كه بزرگ شده است .يك روز يكي
را ديد كه شكل خودش بود .اما خيلي بزرگ بود .او يك گوريل بود .ميمون كوچولو با او همصحبت شد.
گوريل همه كار بلد بود و هميشه در سفر بود .او ميخواست همه چيز به ميمون كوچولو ياد بدهد .به
همين دليل خيلي كارها براي ميمون انجام داد .ولي ميمون كوچولو هيچ چيز ياد نميگرفت.

 .64گوگاني ،نويده .االغ هيزمشكن .تهران :شباويز 24 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان حيوانات ،داستان كودك ،شكرگزاري
چكيده :كتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني براي گروه سني (ب) است .در اين داستان آمده :هيزم
شكني بود كه خري باركش داشت .االغ بيچاره خيلي كار ميكرد و خسته ميشد .يك روز هيزمشكن،
سر راهش به دوستي برخورد .دوستش با ديدن بدن نحيف االغ به هيزمشكن پيشنهاد داد كه چند
روزي االغ را با خود به اصطبل اسبهاي سلطان ببرد تا در آنجا قوي شود .االغ در اصطبل سلطان،
چيزهايي ديد كه باعث شد شكرگزار زندگي خود باشد.
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شونگار 256 ،1391 ،ص
 .65سلحشور ،ماندانا .الفباي زندگي براي كودكان .تهران :فلسفه /نق 
قطع :رقعي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم ،والدين ،كارشناس
كلمات كليدي :راهنماي مهارتهاي زندگي ،راه و رسم زندگي ،نيازهاي اساسي
چكيده :کتاب حاضر که در  12فصل تدوين شده ،حاوي مهارتهاي اساسي و اوليهاي است که
کودکان را براي زندگي کردن در جمع خانواده و ورود به اجتماع آيندهشان آماده ميسازد .رعايت بهداشت
فردي ،برقراري ارتباط با ديگران ،وقتشناسي ،بهکارگيري قدرت خالقيت و ابتکار ،مسئوليتپذيري،
خانهداري ،تصميمگيري ،مديريت مالي و زندگي اجتماعي ،از جمله مهارتهايي هستند که کودکان با
دانستن و بهکارگيري آنها ميتوانند بسياري از نيازهاي اساسي خود را برطرف کنند.

 .66كاظمي ،مهدي و صادقي ،پوران .الگوهاي فعال تدريس ( : )2بديعهپردازي ،كارايي تيم،
روشنسازي طرز تلقي .قم :آيين احمد (ص) 56 ،1391 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي :الگوي تدريس ،تدريس اثربخش ،آموزش معلمان
چكيده :در اين کتاب سعي شده است بهطور مختصر سه نمونه از الگوهاي فعال تدريس (الگوي
تدريس بديعهپردازي ،الگوي تدريس تيم و الگوي تدريس روشنسازي طرز تلقي) با ارائة نمونة تدريس
بيان شود .در ادامة مطالب ،به اهميت بهکاربردن ترکيبي از الگوهاي فعال براي تدريس در کالس
پرداخته شده است .همچنين ،به اصولي که معلمان بايد در انتخاب الگوهاي تدريس مدنظر قرار دهند
اشاره شده است .براي آشنايي بيشتر معلمان تعدادي از راهکارهاي تشکيل گروههاي دانشآموزان در
کالس ،با عنوان «ده راهکار براي تشکيل گروهها» آمده است.
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 .67كاظمي ،مهدي و ميري ،بدرالسادات .الگوهاي فعال تدريس ( : )3بارش فكري ،تفكر
استقرايي ،تفحص گروهي .قم :آيين احمد (ص) 56 ،1391 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي :آموزش معلمان ،تدريس اثربخش ،الگوي تدريس ،کتاب کمکآموزشي ،سند تحول
بنيادين
چكيده :اين کتاب ميکوشد با توجه به اهداف کالن سند تحول بنيادين و راهکارهاي ذيل آن (اصالح
و به روزآوري روشهاي تعليموتربيت با تأکيد بر روشهاي فعال گروهي و خالق) ،الگوهاي بارش
فکري ،تفکر استقرايي و تخصص گروهي را با ارائة نمونة تدريس ،بهصورت مختصر معرفي کند .در
الگوي بارش فکري سعي گروه بر آن است که راهحل مشخصي را بيابد .در اين روش ،همة نظرات در
جمعبندي بحث مورد استفاده قرار ميگيرند .در تفکر استقرايي ،مجموعهاي از اطالعات در قلمرو خاص
در اختيار دانشآموزان قرار ميگيرد و آنان اطالعات را در مغز خود سازمان ميدهند و نکات و مطالب
را به يکديگري ربط ميدهند تا با تعميم آموختههاي خود ،آنها را در موقعيتهاي جديد بهکار گيرند.
به اين ترتيب ،به فرضيهسازي ،پيشگويي و توضيح پديدههاي ناآشنا ميپردازند .مخاطبان ميتوانند
تعريف تشخص گروهي و اهداف ساير روشها را در کتاب مطالعه کنند.

 .68كاظمي ،مهدي و صادقي ،پوران .الگوهاي فعال تدريس ( : )4قضاوت عملكرد ،دريافت
مفاهيم ،ايفاي نقش .قم :آيين احمد (ص) 56 ،1391 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي :آموزش معلمان ،تدريس اثربخش ،الگوي تدريس ،گروهبندي ،کتاب کمکآموزشي
چكيده :الگوهاي فعال تدريس به الگوهايي اطالق ميشوند که در آن فراگيرندگان نقش اصلي را
ايفا ميکنند و در فرايند تدريس فعال هستند .تأکيد بر روشهاي فعال و مشارکتي تدريس و جنبههاي
کاربردي درسها ،زمينههاي تفکر را در دانشآموزان تقويت ميکند ،يادگيري را دوام و عمق بيشتري
ميبخشند و انگيزة فراگيرندگان را افزايش ميدهد .در کتاب حاضر سعي شده است بهطور مختصر،
سه نمونه از الگوهاي فعال تدريس (الگوي تدريس قضاوت عملکرد ،الگوي تدريس دريافت مفهوم و
الگوي تدريس ايفاي نقش) با ارائة نمونة تدريس ،معرفي شود .اهميت بهکار بردن ترکيبي از الگوهاي
فعال براي تدريس در کالس شرح داده شده است .اصول انتخاب الگوهاي تدريس ،بهترين روش
تدريس ،شيوة گروهبندي و راهکارهايي براي تشکيل گروه ،از مطالب ديگر کتاب هستند.
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 .69كاظمي ،مهدي و [ ...ديگران] .الگوهاي فعال تدريس 9( :الگو از الگوهاي نوين تدريس به
همراه نمونه تدريس) .قم :آيين احمد (ص) 80 ،1391 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي :الگوي تدريس ،روش تدريس اثربخش ،آموزش معلم
چكيده :کتاب حاضر براي مطالعة معلمان تدوين شده و در آن نه الگوهاي نوين تدريس به همراه
مراحل اجرا و نمونة تدريس آنها بيان شده است .الگوي تدريس اعضاي تيم ،الگوي تدريس
کارايي تيم ،الگوي بارش فکري ،بديعهپردازي يا نوآفريني فکري ،قضاوت عملکرد ،الگوي دريافت
مفاهيم ،الگوي ياران در يادگيري و الگوي روشنسازي طرز تلقي (برخورد) الگوهاي مطرح شده در
کتاب هستند .بهعنوان نمونه ،در الگوي تدريس اعضاي تيم ،به جاي اينکه ابتدا معلم تدريس کند،
فراگيرندگان نقش معلم را ايفا ميکنند و تدريس توسط «اعضاي تيم فراگيرندگان» انجام ميشود.
پس از آن معلم توضيحات ضروري و تکميلي را ارائه ميدهد .به همين دليل اين الگو را «تدريس
اعضاي تيم» نام نهادهاند.

 .70نوري ،يوسف .الگوي كاربردي هوشمندسازي مدارس .تهران :دانشآفرين ،رشدانديشه،
 112 ،1392ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :مدير ،كارشناس
كلمات كليدي :مدرسة هوشمند ،هوشمندسازي ،شبکة ملي مدارس ،فناوري اطالعات ،مدير مدرسه،
علوم تربيتي.
چكيده :کتاب «الگوي کاربردي هوشمندسازي مدارس» با هدف تشريح و تبيين اهداف و مراحل
تحولي هوشمندسازي مدارس ايران تهيه شده است و ميتواند راهنماي عمل مديران ،معلمان ،کادر
اجرايي مدارس و کارشناسان هوشمندسازي و فناوري اطالعات آموزشو پرورش قرار گيرد .طرح
هوشمندسازي مدارس ايران ،طرحي راهبردي و مدل تلفيقي و بومي شدهاي از مجموعه طرحهاي
توسعة جهاني است .مطالب کتاب در همين راستا و عبارتاند از :تعريف مدرسة هوشمند؛ هدف از
هوشمندسازي مدارس؛ نقشآفرينان هوشمندسازي مدرسه؛ وظايف نقشآفرينان؛ راهبران و پشتيبانان
هوشمندسازي؛ نگاه کالن و ملي به مدارس هوشمند؛ مدلها و شاخصهاي ملي و بينالمللي ارزيابي
عملکرد مدارس هوشمند .در پايان فرمهاي ارزيابي هوشمندسازي مدارس آورده شده است.
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 .71نقينژاديان ،طاهره .امال ( 1اول دبستان) .تهران :كالغ سپيد 104 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،امال ،راهنماي آموزشي ،پاية اول ابتدايي
چكيده :در اين کتاب که براي امالي دانشآموزان سال اول دبستان فراهم شده است ،عالوه بر
متنهاي مربوط به امال ،تمرينهاي تکميلي نظير تقويت حافظة ديداري ،تقويت تشخيص ديداري و
نيز تقويت دقت گنجانده شدهاند که در تقويت امالنويسي مؤثرند .همچنين ،وجود کارتهاي ترکيب
در انتهاي کتاب به کلمهسازي و بازي با حروف و کلمات کمک قابل توجهي خواهد کرد که همين امر
باعث پيشرفت در زمينة نوشتن امال خواهد شد .کتاب  22درس دارد و نوشتن صداهاي اول و آخر
تصويرهاي درج شده ،کامل کردن کلمهها با نشانههاي داده شده ،خواندن و نوشتن ،کلمهنويسي براي
نشانههاي داده شده ،نوشتن نام تصويرهاي داده شده ،کامل کردن کلمههاي ناقص ،گذاشتن کلمههاي
مربوط به هم داخل خط بسته ،نقطهگذاري کلمات و  ...از جمله تمرينهاي کتاب هستند.

 .72فرهادي ،گلزار .امالي شب دوم ابتدايي .تهران :آبرنگ 88 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،راهنماي آموزشي ،امالي شب ،پاية دوم ابتدايي
چكيده :کتاب حاضر براي درس فارسي و امالي دانشآموزان دوم ابتدايي در  17درس نگارش
يافته و شامل تمرينهايي در قالبهاي کاملکردني ،نقطهگذاري ،نوشتن مترادف و متضاد کلمات،
جملهنويسي ،ترکيبکردن بخش و نوشتن کلمة مناسب و کامل کردن جاهاي خالي با کلمات هر
درس است .بعد از هر چهار درس ،چهار برگة ارزشيابي از متون کتاب درسي ارائه شده است و در اين
برگههاي ارزشيابي ،دانشآموزان با نکتههاي نهفته در هر متن آشنا ميشوند.
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 .73ساالري ،حسن .دانشوران ديروز و امروز :امير اعلم :بهداشت نوين در ايران .تهران:
محراب قلم 32 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :مطالعات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :امير اعلم ،دارالفنون ،پزشکان ايران ،سرگذشتنامه ،کالبدشناسان
چكيده :دکتر اميراعلم از پايهگذاران بهداشت نوين در ايران است .او در ساختن نخستين بيمارستانها
و درمانگاههاي ايران پيشگام شد و «سازمان شير و خورشيد سرخ» (اکنون به نام هالل احمر) را بنيان
نهاد .همچنين ،در تصويب قانونهاي بهداشتي مانند قانون آبلهکوبي اجباري ،نقش بنيادي داشت.
اميراعلم که از استادان دارالفنون بود ،در سال  1314ه .ش .به رياست بخش کالبدشناسي دانشگاه تهران
برگزيده شد .او کتاب «کالبدشناسي توصيفي» را به کمک همکارانش نوشت که نخستين کتاب درسي
کالبدشناسي نوين در ايران بهشمار ميآيد .کتاب حاضر به گوشهاي از کارها و خدمات وي ميپردازد.

 .74قاسمنيا ،شكوه و صفارپور ،عبدالرحمان .خودم ميخوانم :انار .تهران :افق 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،آموزش الفبا ،پاية اول ابتدايي
چكيده :سومين جلد از مجموعة «خودم ميخوانم» ،به آموزش حرف «اَ» به شيوههاي گوناگون
اختصاص دارد .نويسنده ميكوشد حرف مورد نظر را با رنگي كردن در كلمات و به همراه تصويرهاي
رنگي آموزش دهد .استفاده از شعر ،رنگآميزي ،ديدن و گفتن ،وصل كردن ،تصويرخواني و راهيابي،
به يادگيري هرچه بهتر كودكان ياري ميرساند.
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 .75اكسالد ،كريس .انرژي در آينده :انرژي خورشيدي ،انرژي باد ،انرژي آب و انرژي زمينگرمايي،
سوختهاي فسيلي و سوختهاي زيستي ،انرژي هستهاي .حسن ساالري .تهران :مدرسه،1391 ،
 160ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :انرژي ،برق ،خورشيد
چكيده :کتاب مصور حاضر ،به بيان و بررسي موضوع انرژي ،انواع آن و وضعيت آن در آينده ميپردازد.
در اين کتاب از نوعي انرژي سخن گفته ميشود که انسانها براي پيشبرد کارهاي روزانه از آن بهره
ميگيرند .انسانها انرژي را براي جابهجايي ،گرم کردن يا سرد کردن ،پختن غذا ،به کار انداختن
دستگاهها ،روشن کردن ساختمانها و خيابانها و توليد کاال در کارخانهها نياز دارند .چگونگي توليد برق
از خورشيد ،چگونگي بهرهبرداري از باد ،چگونگي توليد برق از موج دريا ،چگونگي توليد برق از گرماي
درون زمين ،سودها و زيانهاي انرژي هستهاي از محورهاي اصلي مورد بحث در اين کتاب هستند.

 .76قاسمنيا ،شكوه و صفارپور ،عبدالرحمان .خودم ميخوانم :ايران .تهران :افق 36 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :پاية اول ابتدايي ،تمرين ،آموزش الفبا ،راهنماي آموزشي ،خواندن
چكيده :يازدهمين جلد از مجموعة «خودم ميخوانم» به آموزش حرف «ي» به کودکان کالس اول
اختصاص دارد .تمرينهاي کتاب بهصورت ديدن و گفتن ،جملهخواني ،وصلکردن ،جدولنويسي،
شعر ،رنگآميزي ،قصهخواني و کلمهخواني تنظيم شدهاند .آموزش کلمات به همراه تصويرهاي رنگي
است و حرف مورد نظر با رنگ قرمز مشخص شده است.

دورة آموزش ابتدايي 16

 .77سيدآبادي ،علياصغر .تاريخ با غرغرهاي اضافه :ايران چگونه ايران شد؟ .تهران :آفرينگان،
 78 ،1392ص
قطع :وزيري
موضوع :مطالعات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :تاريخ ايران ،تاريخ پيش از اسالم ،مادها ،مطالعات اجتماعي ،ضحاک
چكيده :اين کتاب به توضيح وقايع شکلگيري ايران و چگونگي تأسيس نخستين حکومت سراسري
در آن ،يعني «مادها» ميپردازد .کتاب با نگاهي انتقادي و روايتي جذاب ،تاريخ ايران را بازخواني ميکند
و داراي هشت فصل با اين عنوانهاست .1 :کیومرث خان! دموکراسي راه ميانداختي چه ميشد؟؛ .2
نوبت جمشيد؛  .3چرا ضحاک بر تخت جمشيد نشست؟؛  .4پيش از اينکه ما به ايران بياييم ،ساکنانش
ديو بودند؟؛  .5وقتي آرياييان آمدند ،بقية اقوام چه شدند؟؛  .6چيزي شبيه به دموکراسي که به دنيا نيامده
مرد؛  .7اولين حکومت سراسري در ايران؛  .8بيعرضه يا متمدن.

 .78يوسفي ،محمدرضا .اين قصه هم تمام شد .تهران :دانش نگار 24 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي تخيلي ،داستان كودكان
چكيده :كتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني تخيلي است .در اين داستان ميخوانيم ..« :قصهاي بود
كه سروته نداشت ،اول و آخر نداشت .قصهگو همينطور ميگفت :دختري بود كه چهارتا دست داشت
و از همه بيشتر سيب ميچيد .پسري بود كه چهارتا پا داشت و از همه تندتر ميدويد  »...اين داستان،
همراه با تصاوير جذاب و زيبا ،با هدف تقويت قوة تخيل كودكان تدوين شده است.
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 .79سيدآبادي ،علياصغر .تاريخ با غرغرهاي اضافه :اين نقشه بزرگ چرا كوچك شد؟ .تهران:
آفرينگان 96 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :مطالعات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :تاريخ ايران ،هخامنشيان ،آموزش تاريخ ،مطالعات اجتماعي
چكيده :اين کتاب دربارة يکي از باشکوهترين دورههاي تاريخ ايران ،يعني دورة هخامنشيان ،يکي از
مهمترين سلسلههاي حکومت در ايران است و به چگونگي شکلگيري اين حکومت و علل شکست
و برافتادن آن ميپردازد .کتاب داراي هشت بخش با اين عنوانهاست .1 :امپرياليسم ايراني؛  .2اولين
منشور حقوق بشر؛  .3شاهي که امکان داشت بد نام نشود؛  .4مردهاي که شاه شد؛  .5شاهي با سنگ
نبشتههاي فراوان؛  .6دروغ بزرگ؛  .7همه چيز در مدتي کوتاه دور شد؛  .8اردشير داريوش را ريز ميديد.

 .80عليپور ،پروين .داستانهاي مهرباني :با او مهربان باش! .تهران :مدرسه 28 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي حيوانات ،داستان كودك ،مجموعهها ،راه و رسم زندگي
چكيده :اين كتاب مصور از مجموعة «داستانهاي مهرباني» است كه طي آننويسنده با نگرشي
روانشناختي ،به نقش مهرباني در سالمت رواني همه ،به خصوص كودكان تأكيد كرده است .در اين
داستان آمده :نادر عاشق جوجة زرد كوچولويش است .ولي نميداند كه فقط داشتن جوجه كافي نيست
و جوجة او به مهرباني و مواظبت هم نياز دارد.

دورة آموزش ابتدايي 16

 .81سيدعلي اكبر ،سيدنويد .باباي من با سس خوشمزه است .تهران :شباويز 24 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز ،معلم
كلمات كليدي :داستان كودك ،داستانهاي طنز ،فداكاري
چكيده :نويسنده کوشيده است به موضوع فداکاري ،نگاهي وارونه بيندازد و داستاني طنز بيافريند.
ماجرا با رفتن برق خانه و پيدا شدن سر و کله يک غول آغاز ميشود .هر کدام از اعضاي خانواده ،به
دنبال نجات جان خود است و پيشنهاد ميدهد آقا غوله به سراغ ديگر اعضاي خانواده برود .پيشنهاد
دختر باباست .اينکه آقا غوله سرانجام چه ميکند و راضي ميشود کداميک را بخورد ،رازي است که
بايد با خواندن کتاب برمال شود.

 .82لرستاني ،فريبرز .بابايي دوست دارم .تهران :دانش نگار 16 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :شعر كودك ،پدر ،درخت ،تقويت قوة تخيل
چكيده :كتاب مصور حاضر دربردارندة اشعاري براي كودكان است .مضامين و موضوعات مندرج در
اين ترانهها عبارتند از :پدر ،خواب ،درختان ،گنجشك و ...اين اثر با هدف تقويت قوة تخيل كودكان و
انتقال مفاهيم از طريق كالم موزون و آهنگين تدوين شده است.
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 .83قاسمنيا ،شكوه و صفارپور ،عبدالرحمان .خودم ميخوانم :بادبادك .تهران :افق 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :حرف «ب» ،آموزش الفبا ،راهنماي آموزشي ،تصويرخواني
چكيده :در دومين جلد از مجموعه كتابهاي «خودم ميخوانم» ،كودكان حرف «ب» را در كلمات
متفاوت و به شيوههاي گوناگون ميآموزند .استفاده از تصويرهاي رنگي ،به جذابيت كتاب افزوده است.
تصويرخواني ،راهيابي ،رنگآميزي ،جدولخواني و ديدن و گفتن ،شيوههايي هستند كه براي آموزش
حروف و كلمات در اين كتاب مورد استفاده قرار گرفتهاند.

 .84كاظمي ،مهدي و[ ...ديگران] .باز خورد  ...چرا؟ چگونه؟ .تهران :آيين احمد (ص)،1391 ،
 56ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :معلمان ،روابط با شاگردان ،ارتباط در آموزش و پرورش
چكيده« :بازخورد ،نوعي برگشت پيام ارتباطي است كه در آن ،گيرنده به طور عامدانه و غير عامدانه به
پيام فرستنده واكنش نشان ميدهد ».بازخورد معلم فرآيندي است كه يادگيرنده را از چگونگي يادگيري
خود آگاه ميكند و او را در اصالح رفتار كمك ميكند .در كتاب حاضر ،ضمن برشمردن نمونههايي از
بازخوردهاي مناسب ،تعدادي از بازخوردهاي معلمان تجزيه و تحليل شده است .تعريف بازخورد ،انواع
بازخورد ،ويژگيهاي بازخورد ،بازخوردهاي نامناسب و  ...از جمله مطالب مندرج در اين كتاب است.

دورة آموزش ابتدايي 16

 .85احمدي ،محمدرضا .باز هم ميتوانم :ويژه دانشآموزان سال دوم و ورودي سال
سوم دبستان .تهران :دانش آفرين /رشد انديشه 80 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :پاية دوم ابتدايي ،راهنماي آموزشي ،پرسش و پاسخ ،يادگيري و خالقيت
چكيده :کتاب حاضر داراي تمرينهايي است که از تمام درسهاي پاية دوم دبستان فراهم آمدهاند و
مخاطبان را براي ورود به سوم دبستان آماده ميکنند .کتاب براي تابستان دانشآموزان در نظر گرفته
شده و سعي شده است اين اهداف را مورد توجه قرار دهد :گسترش و تعميق يادگيري دانشآموزان؛
تقويت نيروي خالقيت و تفکر؛ گسترش دقت ،توجه و تمرکز؛ تقويت مهارتهاي چهارگانة زبانآموزي
و گسترش واژگان؛ آموزش انديشيدن و  ...فعاليتهاي کتاب بهصورت طبقهبندي کردن ،مقايسه کردن،
حل جدول ،قصهخواني ،داستاننويسي ،مشاهده ،تصويرنويسي ،نقاشي ،خوشنويسي ،خواندن شعر و
لطيفه و ...تنظيم شدهاند.

 .86فيكس ،الگزاندرا .بازمصرف ،بازيافت ،بازكاهي در مصرف انرژي .هايده كروبي .تهران:
شركت انتشارات فني ايران 36 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :بازيافت ،انرژي ،صرفهجويي
چكيده :کتاب مصور حاضر ،يکي از کتابهاي مجموعة «بازمصرف ،بازيافت ،باز کاهي» است که
با زباني ساده و روان نگاشته شده است .اين کتاب به مفهوم مصرف کمتر و بهتر انرژيها ميپردازد
و در آن به آثار زيانبار پسماند ،تفاوت بين منابع تجديد پذير و تجديد ناپذير و راههاي بازمصرف و
بازيافت مواد اشاره ميشود .چگونگي توليد انرژي ،چگونگي مصرف انرژي ،شناخت مواد تجديد پذير،
چگونگي صرفهجويي در مصرف انرژي از محورهاي اصلي مورد بحث در اين کتاب هستند .ساختار
کتاب به اين شکل است که در آن سؤالهاي اساسي دربارة موضوع طرحشده و به تشريح و پاسخ به
آنان پرداختهشده است.
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 .87فيكس ،الگزاندرا .بازمصرف ،بازيافت ،بازكاهي در مصرف پالستيك .نگار عجايبي.
تهران :شركت انتشارات فني ايران 36 ،1392 ،ا ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :بازمصرف ،بازيافت ،بازکاهي ،پالستيك ،پسماند
چكيده :کتاب مصور حاضر ،يکي از کتابهاي مجموعة «بازمصرف ،بازيافت ،بازکاهي» است که با
زباني ساده و روان نگاشته شده است .اين کتاب به مفهوم مصرف کمتر و بهتر پالستيکها ميپردازد و
در آن به آثار زيانبار پسماند ،تفاوت بين منابع تجديد پذير و تجديد ناپذير و راههاي بازمصرف و بازيافت
پالستيک اشاره ميشود .چگونگي ساخت و مصرف پالستيک ،آثار پسماند پالستيک بر محيطزيست،
چگونگي بازمصرف و بازيابي و کاهش پسماند پالستيک از محورهاي اصلي مورد بحث در اين کتاب
هستند .ساختار کتاب به اين شکل است که در آن سؤالهاي اساسي دربارة موضوع طرحشده و به
تشريح و پاسخ به آنان پرداختهشده است.

 .88فيكس ،الگزاندرا .بازمصرف ،بازيافت ،بازكاهي در مصرف كاغذ .هايده كروبي .تهران:
شركت انتشارات فني ايران 34 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :پسماند ،كاغذ ،محيط زيست ،بازمصرف
چكيده :کتاب حاضر يکي از کتابهاي مجموعة «بازمصرف ،بازيافت ،بازکاهي» است .اين کتاب به
مفهوم مصرف کمتر و بهتر کاغذها ميپردازد و در آن به آثار زيانبار پسماند ،تفاوت بين منابع تجديد
پذير و تجديد ناپذير و راههاي بازمصرف و بازيافت کاغذ اشاره ميشود .چگونگي ساخت و مصرف
ط زيست ،چگونگي بازمصرف و بازيابي و کاهش پسماند کاغذ از
کاغذ ،آثار پسماند کاغذ بر محي 
محورهاي اصلي موردبحث در اين کتاب هستند .ساختار کتاب به اين شکل است که در آن سؤالهاي
اساسي دربارة موضوع طر ح شده و به تشريح و پاسخ به آنان پرداختهشده است.

دورة آموزش ابتدايي 16

 .89عاقل ،فرحناز .بازي با امالي خوب .تهران :آبرون 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :زبانآموزي ،امال ،راهنماي آموزش ،شيوههاي امالگويي ،دانشافزايي
چكيده :کتاب حاضر براي مطالعة والدين و معلمان ابتدايي فراهم آمده است .نويسنده در آن 65
راهکار بهمنظور تقويت امالي دانشآموزان دورة ابتدايي و نيز  17راهکار براي آشنايي با زبان فارسي
و تقويت خواندن ارائه داده است .او اين راهکارها را حاصل تجربة شخصي سالها تدريس در دورة
ابتدايي ميداند .نوشتن ديکته روي بادبادک ،نوشتن امالي گروهي ،ساختن متن جديد با کلمات
مشکل ،درست کردن کارتهاي کلمات سخت ،نقطهچين کردن کلمات سخت و پررنگ کردن آنها
توسط دانشآموز ،و درست کردن پازل با حروف سخت درس ،از جمله خالقيتهاي ديکتهنويسي در
اين کتاب هستند.

 .90قائديان ،سمانه .بازي و ورزش .قم :باقيات 160 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :تربيت بدني
مخاطب :دانشآموز ،معلم
كلمات كليدي :بازي ،كودكان ،ورزش شيرينكاري
چكيده :كتاب «بازي و ورزش» در چهار فصل تدوين شده است .به جز فصل اول ،محتواي كتاب
براي كودكان پنج تا هشت سال مناسب است .فصل اول به اهميت بازي در دوران اولية كودكي ،نقش
بازي در رشد اجتماعي-عاطفي و خالقيت كودكان پنج تا ششساله اختصاص دارد .در فصل دوم گرم
كردن و سرد كردن بدن همراه با بازي و شعر ارائه شده است .نحوة اجراي بازيها در فصل سوم و
شيرينكاريهاي فردي و گروهي در فصل چهارم ارائه شدهاند.
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 .91قبادي ،فرشته .بازيهاي سنتي روزآمد شده .تهران :مدرسه 200 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :تربيت بدني
مخاطب :معلم ،والدين
كلمات كليدي :بازيهاي سنتي ،فرهنگ عامه ،تربيتبدني ،آموزش معلم ابتدايي
چكيده :به زعم نگارنده ويژگي کتاب حاضر ،روزآمد کردن بازيهاي بومي و محلي است .مربيان،
معلمان ،والدين و روانشناسان ميتوانند از اين کتاب بهعنوان منبعي ارزشمند براي تمرين قابليتهاي
حسي و حرکتي دانشآموزان بهره بگيرند ،آنها را به محيط زندگي و فعاليتهاي روزمرة اقوام ايراني و
روشهاي تمريني و ارتباطي آنها عالقهمند سازند و روحية ملي را در آنها تقويت کنند .کتاب در چهار
فصل به اين شرح نوشته شده است .فصل اول کتاب به شناخت اجمالي کودک و اسباببازي او از بدو
تولد اختصاص دارد .در فصل دوم بازيهاي سنتي و مراحل آن تعريف شدهاند .در فصل سوم  24نمونه
از بازيهاي روزآمد شده ارائه شدهاند .به اين ترتيب که ابتدا شيوة سنتي و سپس شيوة روزآمد شدة
بازيها معرفي شده است .در فصل چهارم  24نمونه از بازيهاي سنتي پيشنهاد شدهاند و از مخاطبان
خواسته شده است آنها را روزآمد کنند و اهداف آنها را بنويسند.

 .92براون ،پيتر .باغچهی پسرك .هايده عبدالحسينزاده .تهران :شركت انتشارات فني ايران،
 36 ،1392ص
قطع :وزيري
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم تا پنجم
كلمات كليدي :راهآهن ،باغچه ،سبزه ،آموزنده ،اجتماعي
چكيده :كتاب مصور حاضر از مجموعه كتابهاي سبز است كه دربردارندة داستاني آموزنده و اجتماعي
پيرامون باغباني و زندگي شهري است .در اين داستان آمده :روزگاري ،شهري بود كه نه باغچه و باغ
داشت و نه درخت و سبزه .پسربچهاي در اين شهر زندگي ميكرد كه دلش نميخواست در خانه بماند.
اسم اين پسربچه «ليام» بود .ليام در صبح يك روز باراني كه اطراف راهآهن قديمي شهر قدم ميزد ،به
سمت ريل راهآهن رفت .در آنجا با چند بوتة كوچك مواجه شد و شروع كرد به رسيدگي به آن بوتهها.
اين كار ليام به تدريج تحول بزرگي در شهر به وجود آورد.
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 .93ويلسون ،هنا و پيلين ،نيكي .دنياي شگفتانگيز زندگي بچههاي حيوانات :بچههاي حيوانات
دوستداشتني .پريسا همايونروز .تهران :ذكر 16 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول و دوم
كلمات كليدي :عادات و رفتار حيوانات ،آموزش علوم ،زندگي حيوانات ،نوزاد حيوانات
چكيده :کودکان با مطالعة کتاب حاضر با چگونگي رشد ،تغذيه ،محل زندگي ،توليد مثل ،و ظاهر
حيوانات پشمالو ،پردار ،فلسدار و حيوانات آبزي آشنا ميشوند .در صفحات سمت چپ ،بهطور خالصه
اطالعاتي مختصر دربارة مطالب مذکور ،بيان شده و سپس سؤاالتي مطرح و به آنها پاسخ داده شده
است .براي نمونه ،چرا بچة گوزن خال دارد؟ بچههاي جانوران کجا زندگي ميکنند؟ بچه فيل چه
شکلي دارد؟ و سؤاالتي از اين قبيل.

 .94پاركر ،استيو .دنياي شگفتانگيز زندگي بچههاي حيوانات :بچههاي حيوانات را دوست
دارم .پريسا همايونروز .تهران :ذكر 24 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول و دوم
كلمات كليدي :نوزاد حيوانات ،پاندا ،عادات و رفتار حيوانات ،آموزش علوم
چكيده :کودکان با مطالعة کتاب حاضر که به نثري ساده نوشته شده است و نيز مشاهدة تصاوير جذاب
و دوستداشتني آن ،با چگونگي تولد ،محل زندگي ،رشد ،نوع تغذيه و توليد مثل توله پانداي چيني،
تولههاي گرگ خاکستري ،جوجة پنگوئن و نوزاد فيل ،اورانگوتان ،گوزن ،گربه ،کانگورو ،سمور آبي و
فوک آشنا ميشوند .براي مثال ،تولههاي گرگ خاکستري در چند هفتة اول زندگيشان در النه ،غار يا
سوراخ خود ميمانند و از شير مادرشان تغذيه ميکنند .وقتي کمي بزرگتر شدند ،از النه خارج ميشوند
و شروع به خوردن گوشت ميکنند.
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 .95سكر ،لوييس .ماجراهاي مدرسه كج و كوله :بچههاي كالس خانم جولز .سپيده خليلي.
تهران :قدياني 192 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان تخيلي ،داستان كودك و نوجوان ،مجموعهها
چكيده :کتاب مصور حاضر ،اولين جلد از مجموعه ماجراهاي «مدرسه کجوکوله» است که با زباني
ساده و روان براي کودکان و نوجوانان نگاشته شده است .ماجراهاي مدرسه کجوکوله در مدرسهاي
اتفاق ميافتد که اشتباهي شکل و شمايل عجيبي را دارد .البته تفاوت اين مدرسه تنها به ظاهرش نيست
ن هم با اتفاقاتي دور از تصور روبرو ميشوند .باوجود استقالل داستان ،قهرمانان
چرا که دانشآموزان آ 
و شخصيتهاي اصلي در هر سه کتاب يکسان هستند« .خانم گارف»« ،خانم جولز»« ،داميون»،
«لوييس»« ،جيسون» و «پاول» عنوانهاي موضوعي برخي از داستانهاي اين کتاب هستند .در
طبقه سيام« ،خانم گارف» ،بدجنسترين معلم مدرسه بود ،که به يک سيب تبديل شد و «خانم جولز»
جانشينش او شد .او معلمي است که روش خاص خودش را براي تدريس هندسه دارد ،بچهها هم
بچههاي عادي نيستند ،از «جيسون» دهانگشاد گرفته تا «سمي» استخواني و «مورشاي» شيرين و
قشنگ که ميتواند هر پسري را در کالس کتک بزند.

 .96كتابهاي عروسكي :بدن من .محسن شيرمحمدي .قزوين :سايه گستر 10 ،1392 ،ص
قطع :شكلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :اجزاي بدن انسان ،آموزش علوم تجربي ،دورة ابتدايي
چكيده :در اين كتاب آدمكي ،كودكان به كمك تصوير ،متن ساده و جمالت كوتاه با بدن انسان ،اجزا
و وظايف هر كدام از اجزاي بدن همچون دست و پاها ،دندانها ،پوست و عضالت ،قلب ،استخوانها و
مفصلها ،رگهاي خوني ،اعصاب ،ريهها ،دستگاه گوارش و ارتباط آنها با هم آشنا ميشوند.
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 .97آرمسترانگ ،توماس .برانگيختن نبوغ كودكان در كالس درس .حسن قاسم زاده .تهران:
دنياي نو 96 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :پرورش نبوغ كودكان ،علوم تربيتي ،آموزش ابتدايي
چكيده :كتاب حاضر در سه بخش تدوين شده است .نويسنده در آغاز بعد از درج اطالعاتي دربارة
نبوغ و هوش 12 ،ويژگي نبوغ را كه عبارتاند از حس كنجكاوي ،بازيگوش ،تخيل ،خالقيت و ...
برميشمارند .در بخش دوم مطرح ميكند كه چه عواملي باعث نابودي نبوغ ميشوند .در بخش سوم
هم راهكارهايي ارائه ميكند كه باعث برانگيختن نبوغ كودكان در كالس درس ميشوند.

 .98تهامی ،رضا و [ ...ديگران] .داستانهاي شاهنامه :برآمدن سهراب و همكاري با
افراسياب -دژ سپپد -گردآفريد .تهران :فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :پاية سوم ابتدايي ،آموزش زبان فارسي ،بازنويسي شاهنامه ،داستان سهراب ،گردآفريد
چكيده :چهاردهمين جلد از مجموعة «داستانهاي شاهنامه» که براي کودکان سوم دبستان بازنويسي
شده ،دربارة آمدن سهراب از توران به ايران ،وارد شدن او به دژ سفيد ،رويارويي او با گردآفريد ،در بند
کردن ايرانيان در دژ سپيد ،و آمدن رستم به جنگ به سهراب است .در اين مقاله و برخورد ،هجير که
اينک در دژ سپيد زنداني شده است ،نميخواهد بگذارد رستم و سهراب يکديگر را بشناسند .مخاطبان
با خواندن کتاب جزئيات آن را بهتر درک خواهند کرد .کتاب تصوير ندارد و الزم است خود مخاطبان
تصويرهاي آن را بکشد .واژهها و ترکيبات دشوار در پايين هر برگ کتاب معني شدهاند.
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 .99كشاورز ،محمدعلي .برش بزن ،بچسبون .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 24 ،1392ص
قطع :رحلي
موضوع :هنر
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پاية تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :آموزش قبل از مدرسه ،كاردستي ،سرگرمي
چكيده :يكي از راههاي كشف استعداد و رشد خالقيت ،بهكار گرفتن قواي جسمي است .كاركردن،
ساختن و كسب مهارت ،سبب ايجاد هماهنگي ميان دست ،مغز و چشم ميشود .كتاب مصور حاضر
با هدف رشد مهارت و خالقيت كودكان ،شناخت شكلهاي هندسي ،شناخت رنگها و آشنايي با
تصويرسازي تدوين شده است .به كمك اين كتاب ،كودكان ميتوانند با كنار هم چيدن خالقانة
شكلهاي هندسي ،به تصويري معنادار برسند.

 .100گروه نويسندگان .برق و ايمني براي كودكان .تهران :شركت انتشارات فني ايران،1391 ،
 16ص
قطع :رحلي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم تا پنجم
كلمات كليدي :برق ،خطر ،سرگرمي ،رنگآميزي
چكيده :اين کتاب شامل سرگرميها و اشکالي براي رنگآميزي کودکان است .در اين کتاب بيان
ميشود که چگونه از لوازم برقي بهطور صحيح استفاده شود تا از خطرات آن جلوگيري گردد .همچنين
بيان ميشود که برق مهمترين نوع انرژي است و از آن براي به کار انداختن لوازم برقي متنوعي استفاده
ميشود و نور ،سرما و گرما توليد ميکند .اما در موقع استفاده از برق بايد مراقب بود زيرا احتمال خطر
زيادي وجود دارد.
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 .101لوئين ،نانسي .بزرگترين سياره :سيارهی برجيس .حسن ساالری .تهران :مدرسه،
 24 ،1391ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :سياره ،مشتري ،منظومه خورشيدي
چكيده :کتاب مصور حاضر ،يکي از کتابهاي مجموعة «آشنايي با منظومة خورشيدي» است که با
ادبياتي ويژة نوجوانان نگاشته شده است .در اين شماره به سيارة مشتري ،که شبيه لکة سرخ و بزرگي
است ،پرداخت ه شده و اطالعات کاملي در مورد ويژگيها ،ظاهر و مکان اين سياره بيانشده است.
ساختار اين کتاب بدين گونه است که پس از بيان هر نکتهاي دربارة سيارة مشتري ،متن کوتاهي با
عنوان دانستنيهاي جالب دربارة اين سياره آمده است .در اين کتاب ميخوانيم که مشتري از روي
زمين مانند خال سرخ کوچکي به نظر ميرسد .اما اين لکه يک توفان بزرگ است که پهناي آن دو
برابر سيارة زمين است.

 .102محلوجي ،شيرانا و حلواجيزاده ،دلناز .بسته آموزشي كارآفرينان جوان (روكا) پاسخ
فعاليتها .تهران :موسسه مناديان توسعه پايدار 85 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :كار و فنآوري
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :کارآفريني نوجوانان ،کسب و کار ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :طبق نتايج پژوهشها ،همة افراد از لحظة تولد بهصورت ذاتي خالق هستند و ميتوانند
ايدهپردازي کنند .اما کارآفريني که در سادهترين تعريفش تبديل ايدههاي خالقانه به کسب و کار است،
مفاهيم ،اصول و قواعدي دارد که قابل آموزش هستند .بنابراين ،آموزش کارآفريني به افراد ،موضوع
مهمي است که بايد کام ً
ال مورد توجه قرار بگيرد .کتاب «بستة آموزشي کارآفرينان جوان ،شمارة  »2به
پاسخ فعاليتهايي پرداخته است که در جلد اول بهصورت  9گام مطرح شده بود.
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 .103بهزادي ،نازنين .بسته آموزشي كارآفرينان جوان (روكا) كتاب راهنما .تهران :موسسه
مناديان توسعه پايدار 156 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :كار و فنآوري
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :کارآفريني نوجوانان  ،کسب و کار ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :کارآفريني به پيشرفت و موفقيت افراد ،ميانجامد و از آنجا که افراد جامعه ،کشور را ميسازند،
موفقيت و فعاليتهاي کارآفرينانة آنها سبب پيشرفت و موفقيت کشور ميشود .پس ،افراد جامعه
بايد ياد بگيرند که چگونه ايدههاي خالقانة خود را عملي کنند ،کسب و کارهاي جديدي راهاندازي
کنند و کارآفرين شوند .در اين بستة آموزشي ،کارآفرينان جوان با  9گام و با تکيه بر تجربة خبرگان
دانشگاهي در حوزة کارآفريني آشنا ميشوند .هر گام به زباني ساده و جذاب به توضيح مهمترين مباحث
و موضوعات کارآفريني ميپردازد.

 .104عليپور ،پروين .داستانهاي مهرباني :بگذار كمكت كنم .تهران :مدرسه 16 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي فارسي ،داستان كودك ،مهرباني ،ياريگري
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني از سري «داستانهاي مهرباني» است که به سبک کودکانه و
براي گروههاي سني «الف» و «ب» تدوين شده است .نگارنده در اين مجموعه ،با نگرشي روانشناختي
به نقش مهرباني در سالمت رواني همه ،بهويژه کودکان تاکيد کرده است .اين کتاب با هدف تشويق
مخاطبان به «ياريگري» به نگارش درآمده است .در اين داستان آمده است :مرغابي گرچه زياد خوش
اخالق نيست ،اما قلب مهرباني دارد و دلش ميخواهد به همه کمک کند .ولي نميداند چه جوري
ميتواند به ديگران کمک کند ،براي همين بيشتر وقتها باعث دردسر دوستانش ميشود .در پايان
داستان ،باالخره مرغابي ياد ميگيرد که چگونه بايد به ديگران کمک کند .پيام اين داستان به مخاطبان
اين است که بايد براي کمک به ديگران تالش کنند.

دورة آموزش ابتدايي 16

 .105كروليك ،ننسياي .كيتي كازو عوض ميشود :بنويس! .نوشين پنجهدخت .تهران :هيرمند،
 80 ،1392ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
کلمات کليدي :داستان انگليسي ،داستان كودكان ،مجموعهها
چكيده :كتاب مصور حاضر از مجموعة «كيتي كازو عوض ميشود» ،دربردارندة داستانهايي براي
كودكان و نوجوانان است .كيتي كازو يك دختر كالس چهارمي است .او معمولي است ،جز آنكه يك
مشكل غيرعادي دارد؛ به طور تصادفي هنگام عبور يك ستارة دنبالهدار آرزو كرد كه هركس باشد غير
از خودش .اما آنچه كيتي خيلي زود متوجه شد آن بود كه گاهي آرزوها به حقيقت ميپيوندد.

 .106پن ،اودري .بوسهاي بر دست .رزيتا صالحي و آزيتا صالحي .تهران :رهي 36 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي فارسي ،داستان کودکان ،آرامش
چكيده« :داستان کودک سرشار از زيباييهاي کودکانه و آموزشهايي درخشان است .گاه با خواندن
داستاني براي کودک ،دهها پرسش او را پاسخ ميدهيم و اين همان شگفتي پنهان در ارزش داستان
است ».کتاب حاضر که براي گروه سني (ب) تدوين شده ،داستان کودکاني است که دشواريهايي
پيش رو داشته و گهگاه نياز به پشتيبان دارند .اين داستان به مردمي که رنجهاي گوناگوني را ميآزمايند،
آرامش و خودباوري ميبخشد تا با دشواريهاي زندگي کنار بيايند.
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 .107خيمنس ،نوريا .بوي زباله! پيف (زمين ما) .هايده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني
ايران 36 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم تا چهارم
كلمات كليدي :زباله ،حفظ محيطزيست ،بازيافت
چكيده :کتاب مصور حاضر ،با موضوع زباله و بازيافت ،با زباني ساده و روان براي گروههاي سني
(ب) و (ج) نگاشته شده است .در اين کتاب سعي شده تا اطالعاتي به کودکان و نوجوانان داده شود
که بتوانند با راهحلهاي ساده و کوچک ،تغييرات بزرگ و اساسي در حفظ محيطزيست ايجاد کنند.
مقدار زبالة توليدي ساالنه ،مضرات زبالهها براي انسانها و محيطزيست ،چگونگي از بين بردن زبالهها،
راهحلهاي اساسي براي حل مشکل زبالهها از محورهاي اصلي مورد بررسي در اين کتاب هستند .در
اين کتاب به بچهها اهميت محيطزيست و سالم نگهداشتن آن تشريح ميشود و به آنها آموزش داده
ميشود که چگونه از برخي از مواد دورريختني استفاده کنند.

 .108لوئين ،نانسي .به پهلو خوابيده :سيارهی اورانوس .حسن ساالری .تهران :مدرسه،1391 ،
 24ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :سياره ،اورانوس ،منظومه خورشيدي
چكيده :کتاب مصور حاضر ،يکي از کتابهاي مجموعة «آشنايي با منظومة خورشيدي» است که
با ادبياتي ويژة نوجوانان نگاشته شده است .در اين شماره به سيارة اورانوس ،پرداختهشده و اطالعات
کاملي در مورد ويژگيها ،ظاهر و مکان اين سياره بيانشده است .ساختار اين کتاب بدين گونه است
که پس از بيان هر نکتهاي دربارة سيارة اورانوس ،متن کوتاهي با عنوان دانستنيهاي جالب دربارة اين
سياره آمده است .در اين کتاب ميخوانيم که سيارة اورانوس يکي از سيارههاي دور از خورشيد است.

دورة آموزش ابتدايي 16

 .109وفاداري ،كوروش .به كودكان نقاشي ياد دهيم! .تهران :مدرسه 124 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :هنر
مخاطب :معلم ،والدين
كلمات كليدي :آموزش نقاشي ،راهنماي آموزشي ،رنگآميزي ،كالژ ،چاپ پالستيك
چكيده :كتاب حاضر براي مطالعة معلمان دبستان و والدين تدوين شده و شامل راهنمايي مخاطبان در
تشويق كودكان به نقاشي و راهكارهاي آن است .نويسنده ضمن معرفي وسايل مورد نياز براي نقاشي،
مخاطبان را راهنمايي ميكند برخوردي مناسبي با كودكان داشته باشند و آنها را هدايت كنند تا به
هدف موردنظر كه شكوفا كردن استعداد خالقيت و نقاشي در كودكان است ،برسند .در كتاب گامبهگام
جزئيات مربوط به نقاشي كودكان آمده است .آمادهسازي فضاي آموزشي ،آشنايي با گواش ،آشنايي با
رنگها ،چاپ ،پاستل ،سبد ميوه ،كالژ ،آشنايي با تاريخ هنر ،درخت ،خانه ،فضاهاي شهري ،تكنيك
پاستل و آبرنگ ،نقاشی با رنگ سفيد ،حكاكي روي رنگ ،و چاپ پالستيك برخي از موضوعات كتاب
حاضر هستند.

 . 110مهاجراني ،سيدمحمد .به همه غذا ميدهي .تهران  :مدرسه 16 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :خداشناسي ،حيوانات ،نعمتها ،آموزش ديني
چكيده :پنجمين جلد از مجموعة «خداي خوب من» به صفت رزاق بودن خداوند اختصاص دارد.
متن كتاب ساده و داراي جمالت كوتاه است و كودكان با مطالعة آن درمييابند كه خداوند به مورچهها،
ملخها ،كفشدوزكها ،گنجشكها ،بچه گربهها ،زراقهها و بچه شترها غذا ميدهد
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 . 111كريمي ،اعظم و صفري ،علياكبر .كتاب سبحان  :بهتر بخوانيم و زيبا بنويسيم .اراك :
علي اكبر صفري 95 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،پاية اول ابتدايي ،کتاب کار ،پرسش و پاسخ
چكيده :کتاب کار حاضر که با «سيدي» آموزشي همراه است ،براي درس فارسي دانشآموزان سال
اول ابتدايي در  40درس فراهم آمده است .تمرينهاي کتاب در قالبهاي رنگ کردني ،نوشتني و ادامه
دادني ،مشاهدة تصوير و نوشتن ادامة کلمات ،کامل کردني ،کلمهسازي ،وصل کردني ،عالمت زدني،
مرتب کردني ،نوشتن نام تصويرهاي خواسته شده ،خواندن و ...تنظيم شدهاند.

 . 112كلين ،ابی .فردي برق و بال  :بهترين هديه .شهال انتظاريان .تهران  :هيرمند 92 ،1391 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي ماجراجويانه ،داستان كودك و نوجوان ،مجموعهها
چكيده :کتاب مصور حاضر از مجموعة «فِردي برق و بال» ،با موضوع داستانهاي ماجراجويانه
انگليسي است و براي گروه سني (ب) و (ج) تهيه شده است .دو هفته به عيد کريسمس مانده است و
ِف ِردي فهرست اسباببازيهاي دلخواه خود را مينويسد .او مطمئن است که پاپا نوئل هرچه را بخواهد
برايش ميآورد« .فردي» وقتي ميفهمد بچههاي بيپناه و خانوادههايي هستند که توان خريد هديه
ندارند ،کمکم با کمک خانواده ياد ميگيرد که عالوه بر انتظار دريافت هديه ،هدايايي نيز به نيازمندان
ببخشد .اين کتاب با هدف ترويج نيکوکاري و ترغيب کودکان به کمک به نيازمندان نگاشته شده است.
در پايان کتاب ،صفحاتي با عنوان سرگرميهاي « ِف ِردي» گنجانده شده است که مطالبي درباة کوسهها،
درست کردن آبنبات عصايي گوزني و گشتن به دنبال کلمههاي مربوط به تعطيالت سال نو را دربردارد.

دورة آموزش ابتدايي 16

 . 113مگان اي ،بريانت .بيا آدمبرفي درست كنيم!  ...3،2،1فاطمه خزاعی .تهران  :مدرسه،
 16 ،1392ص
قطع :خشتي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :داستانهاي اجتماعي ،آدم برفي ،شمارش اعداد
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني اجتماعي است که با زباني ساده و روان نگاشته شده است .در
داستان ميخوانيم« :به» سامان و «سارا» که ماجرايي شمارشي را براي درست کردن بهترين آدم برفي
شروع کردند ،بپيونديد .ماجرا با يک هويج براي بيني و دوشاخه براي دستها شروع ميشود .آنها همه
جا را جست و جو ميکنند تا اين که در پايان ،آدم برفيشان کامل ميشود.

 . 114درويشي كلور ،واليتاله .بياييد مشاور خوبي براي فرزندانمان باشيم .تهران  :تزكيه،
 162 ،1392ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،والدين ،مشاور
كلمات كليدي :مشاور خوب ،فرزندان ،والدين ،مشاوره ،مسائل جنسي ،آرامش ،بازيدرماني ،سالمت.
چكيده :کتاب حاضر دربارة اصول اساسي و بنيادي ايفاي نقش والدين در مشاوره با فرزندانشان است.
نويسنده تالش دارد تا به چهار سؤال مهم والدين و مربيان که عبارتاند از :چکار کنيم تا فرزندانمان
پايبندي به اصول اخالقي را به کنترل بيروني ،ترجيح دهند؟؛ چکار کنيم تا فرزندانمان انضباط دروني را
به تحکم بيروني ترجيح دهند؟ ،چکار کنيم تا فرزندانمان عشق و عالقه به کسب دانش را به موقعيت
بيروني ترجيح دهند؟ و چکار کنيم تا فرزندانمان در بدترين شرايط ،بهترين رفتار را داشته باشند؟ ،پاسخ
کوتاه و گزيده دهد .عناوين مطالب کتاب شامل مشاوره و ضرورتها؛ والدين و نقش مشاورهاي در رفع
مشکالت فرزندان؛ والدين ،مشاوره ،تغيير رفتار کودک و نوجوان؛ گفتوگو با کودکان و نوجوانان؛ دربارة
مسائل جنسي فرزندانمان؛ آيا ميخواهيد فرزندانتان در زندگي آرامش داشته باشند؟؛ ديگر زمينهها و
فرصتهاي مشاورهاي والدين -فرزندان؛ و بازيدرماني ،ارتباطي مؤثر در تأمين سالمت فرزندان است.
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 . 115تهامی ،رضا و [...دیگران] .داستانهاي شاهنامه  :بيژن و منيژه و اكوان ديو ،آشنايي بيژن
ي شدن بيژن در چاه ،نجات بيژن توسط رستم .تهران  :فردين 28 ،1392 ،ص
با دختر افراسياب ،زندان 
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :پاية پنجم ابتدايي ،بازنويسي شاهنامه ،داستان بيژن و منيژه
چكيده :بيست و دومين جلد از مجموعة داستانهاي شاهنامه» به بازنويسي داستان «بيژن و منيژه»
از شاهنامه براي دانشآموزان پنجم دبستان است .صحنههاي داستان بدون تصويرند و كلمات مشكل
در پايين صفحات معني شدهاند .در اين كتاب رستم به جنگ اكوان ديو ميرود و او را به بند ميكشد.
بيژن براي كمك به مردم «آرمان» به اين منطقه ميرود تا گرازهاي وحشي را شكست بدهد و اين
چنين به كاخ منيژه ،دختر افراسياب توراني راه پيدا ميكند .بيژن در چاه افراسياب گرفتار شده است و
رستم او را نجات ميدهد.

 . 116خوروش ،عارفه .بيماريهاي واگيردار شايع در مدارس .تهران  :رودگون ،سينا طب،
 140 ،1392ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :مدرسه ،بيماريهاي واگيردار ،دستگاه گوارش ،بهداشت فردي ،کتاب کمکآموزشي
چكيده :نويسندة کتاب حاضر در  12فصل ،مهمترين و شايعترين بيماريهاي مشکالت بهداشتي
دانشآموزان را بهصورت نسبت ًاجامع و کام ً
ال کاربردي معرفي کرده است .در مورد هر بيماري ،ابتدا
بيماري را شرح داده و سپس راههاي انتقال و عالئم بيماري ،عوارض احتمالي ،روشهاي پيشگيري،
درمان ،رژيم غذايي ،شرايط مجدد مراجعه به پزشک و ...را ذکر کرده است .سرماخوردگي ،آنفوالنزا،
گلودرد چرکي ،آبلهمرغان ،انگلهاي دستگاهگوارش و عفونت دستگاه گوارش ،برخي از اين بيماريها
هستند.

دورة آموزش ابتدايي 16

 . 117بول ،ميشائيل اس .پرسش و پاسخهايي دربارهی خورشيد ،ماه و ستارگان .امير
ديواني .قزوين  :سايه گستر 32 ،1391 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش نجوم ،كيهانشناسي ،پرسش و پاسخ ،ماهواره ،ايستگاه فضايي
چكيده :كودكان با مطالعة كتاب حاضر با چگونگي تشكيل جهان ،مرگ يك ستاره ،موقعيت زمين در
فضا ،تعداد ستارهها ،ستارههاي دنبالهدار ،شهابسنگها ،سنگهاي آسماني ،اندازة ماه ،خورشيد و زمين،
علل بزرگ و كوچك شدن ماه ،چگونگي گردش ماه به دور زمين ،ماه گرفتگي و خورشيد گرفتگي،
چگونگي بهوجود آمدن جزر و مد ،سيارات ،ماهوارهها و ايستگاه فضايي آشنا ميشوند.

 . 118اسديكيا ،حميد .دانشنامهی كودكان و نوجوانان  :پرندگان .تهران  :مبتكران 20 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم و چهارم
كلمات كليدي :دايرئالمعارف ،پرندگان ،آموزش علوم تجربي ،النهسازي
چكيده :دايرئالمعارف حاضر بهمنظور آشنايي کودکان با انواع پرندگان فراهم آمده است .آشنايي با
پرندگان نخستين ،شکل ظاهري ،محل کشف فسيل آنها ،پرندگان شاخهنشين ،پرندگان شکارچي،
پرندگان آبهاي شيرين و ساحلها ،مرغان دريايي ،پرندگان مهاجر ،پرندگان جنگلهاي باراني و
کبوترها و قمريها ،و همچنين آشنايي با شکل ظاهري ،محل زندگي ،چگونگي تغذيه ،توليد مثل،
چگونگي النهسازي ،انواع النهسازي ،خوابيدن روي تخم ،بيرون آمدن جوجهها از تخم ،و انواع پرندگان
خانگي از جمله مطالب کتاب حاضر هستند؛ مطالبي که بهصورت مختصر و مفيد و به همراه تصويرهاي
رنگي فراهم آمدهاند.

73

 74فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 119سلسبيلي ،نادر .پرورش تفكر در موقعيتهاي يادگيري زباني( :ويژگيهاي
برنامهدرسي ،رويكردها و راهبردها) .تهران  :مدرسه 208 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :پرورش تفكر ،يادگيري زبان ،خالقيت ،كلنگري ،حلمسئله ،پژوهش ،رويكردتلفيقي
چكيده :اين كتاب دربارةپرورش تفكر در موقعيتهاي يادگيري زباني است و مطالب آن در هفت
فصل ،تنظيم شده است .مطالب كتاب كه حاصل كوشش پژوهشي در حوزة خالقيت و كلنگري
و مطالعات چندساله در حوزة برنامة درسي است ،با هدف پرداختن به زمينههاي تحول در برنامة
درسي زبان مادري ،ايجاد موقعيتهاي يادگيري زباني براي تقويت خواندن و درك مطلب ،تفكر،
ژرفانديشي و حل مسئله ،خالقيت و كلنگري و استفاده از مضامين در موقعيتهاي زباني ،تدوين
شده است .عناوين فصلهاي كتاب به ترتيب عبارتاند از :تحول زبان كودك و نظريههاي فراگيري
زبان ،تواناييهاي زباني كودكان و اصول آموزشي آن ،تقويت خواندن و درك مطلب در موقعيتهاي
زباني ،تقويت تفكر و حلمسئله در موقعيتهاي زباني ،پرورش خالقيت در موقعيتهاي زباني ،و تقويت
كلنگري در موقعيتهاي زباني.

 . 120سعيدي ،علی .پرورش خالقيت در كودكان .تهران  :لوح زرين 64 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تربيتي ،مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين
پاية تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش ابتدايي ،نويسندگي ،خالقيت ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :در کتاب حاضر تمرينهايي بهمنظور آموزش خالقيت به کودکان فراهم آمده است .تمرينها
به اين صورتتنظيم شدهاند :کشيدن شکلهاي مثل هم؛ مجسم کردن اشياي خواسته شده در کتاب؛
يافتن شباهتهايي بين حيوانات ،ميوهها و سبزيجات؛ نوشتن جملههايي که برخي حروف آنها داده
شدهاند؛ نوشتن دنبالة داستاني که در کتاب آمده است؛ نوشتن جملههايي که آغاز مشترکي دارند؛ نوشتن
زندگينامه؛ نوشتن مشکالتي که مخاطبان دارند؛ يافتن مشابهاتي که بين اشيا وجود دارد و ارتباط دادن
آنها به يکديگر؛ و. .

دورة آموزش ابتدايي 16

 . 121فرخمهر ،حسين .پرورش خالقيت كودكان در خانه و مدرسه .اصفهان  :اعلي،1392 ،
 338ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،والدين ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي :پرورش خالقيت ،علوم تربيتي ،آموزش كودكان ،دورة ابتدايي
چكيده :كتاب حاضر بر مبناي موضوعهايي دربارة پرورش خالقيت كودكان در خانه و مدرسه و با
رعايت سادگي و با هدف عالقهمند ساختن والدين و معلمان به خالقيت نوشته شده است .فصل اول آن
به تعريف ،چيستي ،چرايي ،عناصر تشكيلدهندة خالقيت ،مراحل خالقيت و طرح نكتههايي با هدف
كاستن از پيچيدگيهاي آن و دستيابي به نگرشي روشن دربارة خالقيت اختصاص دارد .در فصل دوم به
عواملي كه در پرورش خالقيت كودكان تأثيرگذارند و ذكر راهكارهايي در اين زمينه پرداخته شده است.

 . 122بي .شور ،ميرنا .پرورش كودك متفكر (پيش نوجوانی)  :من ميتوانم حل مشكل كنم.
آزيتا زماني .تهران  :كتاب ارجمند 272 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :تفكر و پژوهش
مخاطب :والدين
كلمات كليدي :کودکان ،اختالف با ديگران ،روانشناس ،حل مسئله ،آموزشمهارتهاي زندگي
چكيده :نويسنده در اين کتاب در  11فصل ،به مشکالت معمول کودکان ( 8 -12دورة پيش از
نوجواني) ،از جمله استرس انجام تکاليف مدرسه ،پيدا کردن دوستان خوب ،مقاومت در برابر فشار گروه
همساالن ،خشونت ،سوءمصرف مواد مخدر و کنار آمدن با زورگويي در داخل و خارج از مدرسه و...
ميپردازد و به والدين آموزش ميدهد که چگونه در حل اين مشکالت به فرزندانشان کمک کنند.
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 . 123كتابهاي عروسكي  :پزشک .محسن شيرمحمدي .قزوين  :سايه گستر 10 ،1392 ،ص
قطع :شكلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم و چهارم
كلمات كليدي :خدمات بهداشتي ،پزشك ،پرستار
چكيده :كودكان با مطالعة اين كتاب آدمكي ،با پزشك ،نوع پوشش ،وسايل پزشكي ،پرستار ،وسايل
پرستاري ،خدماتي كه پزشكان و پرستاران ارائه ميدهند و مراحل بهبود بيماري به كمك داروها آشنا
ميشوند .آموزش مطالب با تصوير و توضيحات ساده همراه است.

 . 124مجدفر ،مرتضي و [ ...ديگران] .مجموعه كتابهاي پژوهش در مدرسه  :پژوهش و
مديران مدرسهها :راهنماي فعاليتهاي پژوهشي دانشآموزان و معلمان براي مسئوالن ،مديران و
كارشناسان آموزش و پرورش .تهران  :مدرسه 360 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،مدير ،كارشناس
كلمات كليدي :پژوهش ،مديران مدرسهها ،دانشآموزان ،خانواده ،معلمان ،كاركنان مدرسه ،جشن
پژوهش.
چكيده :اين كتاب دربارة «پژوهش و مديران مدرسهها» است و در سه قسمت و سيزده فصل،
تدوين شده است .قسمت نخست با هفت فصل به «پژوهش دانشآموزي» اختصاص يافته است.
عناوين فصلهاي اين قسمت به ترتيب عبارتاند از :چرا مديران مدارس نيازمند شناخت و كاربست
پژوهش و پژوهشگ رياند؟ دو پردةاصلي در پژوهشهاي مدرسهاي؛ اميدها و بيمها در پژوهشهاي
دانشآموزي؛ خانوادهها و مديران؛ و راههاي افزايش مشاركت مطلوب خانوادهها در امور پژوهشي از
طريق مديران .در سه فصل قسمت دوم ،موضوع پژوهش توسط معلمان وكاركنان مدرسه مورد بررسي
قرار ميگيرد .مطالب اين فصلها شامل پژوهش؛ مدير و مدرسة يادگيرنده؛ پژوهشهاي معلمان
در مدرسه و راهبري مديران؛ و نگاهي به آسيبشناسي پژوهشهاي مدرسهاي در سطح مديريت
واجراست .قسمت سوم كتاب با سه فصل به جشن پژوهش؛ پژوهشسراها؛ و آشنايي با مراكز ،نشريات
و وبگاههاي پژوهشي مرتبط با آموزش و پرورش پرداخته است.

دورة آموزش ابتدايي 16

 . 125جفرز ،اوليور .پسر بچهاي كه ميخواست يك ستاره داشت ه باشد .رضوان خرميان.
تهران  :دانش نگار 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي تخيلي ،داستان كودك ،آرزوها
چكيده :کتاب حاضر مشتمل بر داستاني تخيلي به قلم «اوليور جفرز» است .در اين داستان که با
تصويرگري نويسنده همراه است پسربچهاي آرزو دارد تا يک ستاره داشته باشد .او تصميم ميگيرد
صبح زود از خواب بيدار شود و با دستش از آسمان ستاره بچيند؛ اما وقتي صبح از خواب بيدار ميشود
هيچ ستارهاي در آسمان نمييابد .به همين دليل او تالش ميکند تا با استفاده از وسايل مختلف چون:
الستيک نجات يا کمک گرفتن از يک مرغ دريايي ،ستاره را بهدست بياورد« .آيا او ميتواند به آرزويش
برسد؟».

 . 126نوبله ،ژان -فرانسوا .پسماندها .نيلوفر مهدوي .تهران  :شركت انتشارات فني ايران،1392 ،
 32ص
قطع :وزيري
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :پسماند ،محيطزيست ،بازيافت ،آزمايش
چكيده :کتاب حاضر با موضوع زبالهها و بازيافت نگاشته شده است .در اين کتاب بيان ميشود که
امروزه حجم زبالهها با جمع شدن روزنامهها ،پسماندهاي خوراکي ،بستهبنديهاي کاالها و بسياري
چيزهاي ديگر چند برابر شده است .اما گنجايش زمين براي جذب اين پسماندها محدود است .در اين
کتاب براي بازمصرف ،بازسازي ،باز کاهي و بازيافت زبالهها راهحلهاي بسياري پيشنهادشده که از آن
طريق معني تجزية مواد را خواهيم دانست و نيز هنر بازيافت کردن تمرين ميشود .به کمک بررسي،
بازي و بهرهگيري از تجزيه و انواع آزمايش ميتوانيم کارهايي انجام دهيم که جادويي به نظر ميرسد.
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 . 127واكر ،كيت .پسماندهاي خانگی .هايده منصوري .تهران  :شركت انتشارات فني ايران،
 32 ،1392ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :ادبيات نوجوانان ،بازيافت ،پسماند خانگي
چكيده« :بازيافت» به معناي مصرف دوبارة فراوردهها و مواد براي ساختن فراوردههاي جديد به جاي
دور ريختن آنهاست .كتاب مصور حاضر ،از مجموعة «بازيافت ،بازكاهي ،بازانديشي ،بازمصرف» است
كه براي نوجوانان تأليف شده و به موضوع بازيافت اختصاص دارد .در اين دفتر مطالبي پيرامون بازيافت
پسماند خانگي آمده است .تمام چيزهايي را که هر خانواده و اعضاي آن دور ميريزند ،پسماند خانگي
ميگويند .نوجوانان در اين اثر عالوه بر آشنايي با مراحل بازيافت ،پي ميبرند كه دولتها ،صنايع ،جوامع
و افراد چه ميكنند و مهمتر آنكه ،ما چه كاري ميتوانيم انجام دهيم تا محصوالت و منابع را بازيافت،
بازكاهي ،بازمصرف و بازانديشي كنيم.

 . 128معارفي ،فريبا .پشيماني از خشم .تهران  :جامعهالقرآن الكريم 16 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي آموزنده ،داستان كودك ،مجموعهها
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني اخالقي و آموزنده است که با زباني ساده و روان براي گروه سني
(ب) و (ج) نگاشته شده است .اين داستان دومين جلد از کتابهاي «قصههاي شيرين» است .در داستان
ميخوانيم« :روزي پادشاهي به همراه پرنده محبوبش شاهين براي شکار به جنگل رفت .او در ميان
راه از سرباز آب خواست .مشک آب خالي بود .سرباز ميخواست جام را از رودخانه پرکند .اما شاهين
مانع ميشد .اين بار خود شاه جام را گرفت ،اما باز شاهين مانع شد و شاه از عصبانيت او را کشت .شاه
و سرباز وقتي به سرچشمه آب رسيدند .ماري سمي را ديدند که در آب مرده بود ،آنها متوجه شدند که
شاهين تالش ميکرده تا شاه را از مرگ نجات دهد .اکنون شاه از کشتن شاهين پشيمان شده بود».

دورة آموزش ابتدايي 16

 . 129كتابهاي عروسكي  :پليس .محسن شيرمحمدي .قزوين  :سايه گستر 10 ،1392 ،ص
قطع :شكلي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :پليس ،اجتماع ،كتاب كودك ،كتاب عروسكي
چكيده :مجموعه كتابهاي عروسكي ،با روشي نوين به نوين به كودكان كمك ميكند تا از
موضوعات مهم ،مردم پيرامون خود و مشاغل جامعه آگاه شوند .اين آموزشها با تصاوير و توضيحات
ساده بيان ميشود .در اين كتاب ،توضيحات مفيدي دربارة شغل پليس به كودكان داده شده است .اين
اثر براي گروه سني (ب) تدوين شده است.

 . 130سالمون ،مايكل .پني دايناسور و روز تولدش .زهره آهو قلندری .تهران  :دانش نگار،
 24 ،1392ص
قطع :رحلي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان حيوانات ،داستان كودك ،دايناسورها
چكيده :کتاب مصور حاضر داستاني از زندگي حيوانات است .در اين کتاب سعي شده با زباني روان در
خالل داستان و اتفاقاتي که بيان ميشود ويژگيها و خصوصيات نوع خاصي از دايناسورها (ايگوانودون)
بيان گردد.
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 . 131تهامی ،رضا و [...دیگران] .داستانهاي شاهنامه  :پهلوان هميشه پيروز و تولد و رشد
رستم -مرگ منوچهر -دوران نوذر .تهران  :فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :بازنويسي شاهنامه ،پاية سوم ابتدايي ،داستان تولد و رشد رستم
چكيده :دهمين جلد از مجموعة «داستانهاي شاهنامه» كه براي مطالعة كودكان سوم دبستاني
بازنويسي شده ،به شرح داستان تولد رستم ،مبارزة او با پيل سفيد ،رفتن رستم به كوه سپند و گرفتن
انتقام جدش نريمان ،مرگ منوچهرشاه و پادشاهي پسرش نوذر ،بيعدالتي نوذر در كشورداري و
آشفتگي وضعيت كشور ،آمدن سام نزد نوذر و دعوت او به عدالت ،نيكي و راستي ،حملةتورانيان به
ايران به فرماندهي افراسياب براي گرفتن انتقام تور و شكست تورانيان در اين جنگ اختصاص دارد.
كتاب تصوير ندارد و قرار است كه تصويرهاي هر داستان و صحنههاي آن را خود مخاطبان بكشند.
كلمات دشوار در پايين كتاب معني شدهاند.

 . 132مرادحاصل ،امير .پيامبر خوبيها .تهران  :مدرسه 24 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،پيامبر ،جنگ بدر ،عمير بن وهب ،تاريخ اسالم ،آموزش ديني
چكيده :كودكان با مطالعة كتاب حاضر با شخصي بهنام عميربن وهب آشنا ميشوند كه پسرش در
«جنگ بدر» اسير مسلمانان شده است .او با صفوان بن اميه در «حجر اسماعيل» قرار ميگذارند كه
عمير به مدينه برود و پيامبر (ص) را به قتل برساند ،بعد از اينكه او به مدينه ميآيد و با پيامبر روبهرو
ميشود ،پيامبر خدا رازي را كه بين عمير و صفوان بوده است ،موبهمو براي عمير بازگو ميكند .اين
موضوع باعث تحولي بزرگ در درون عمير ميشود و او به دين اسالم گرايش پيدا ميكند.
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 . 133حيدري ابهري ،غالمرضا .پيامبر و قصههايش ج  .1قم  :جمال 36 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين
پاية تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :داستان ديني ،ادبيات کودکان ،زندگي پيامبر (ص) ،آموزش ابتدايي
چكيده :يکمين جلد از مجموعة «پيامبر و قصههايش» حاوي  14حکايت بازنويسي شده از زندگي
رسول خدا (ص) براي کودکان است .در کنار هر حکايت ،بخشي به نام «بيشتر بخوان ،بهتر بدان»
آمده که مطالب آن نيز مربوط به همان حکايت است .براي نمونه ،در حکايت اول که مربوط به گفتن
بسماهلل است و کلماتي در اينباره بيان ميشود ،در «بيشتر بخوان و بهتر بدان» نيز دربارة اهميت
بسماهلل گفتن نوشته شده است .عنوان حکايتهاي اين کتاب عبارتاند از« :بسماهلل»« ،پير جوان
ميشود»« ،سنگ باران مرغ»« ،مردم آزاري بد است»« ،به کودکت دروغ نگو»« ،او مهربانترين
است»« ،مثل دانههاي شانه» و. ...

 . 134حيدري ابهري ،غالمرضا .پيامبر و قصههايش ج  .2قم  :جمال 32 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين
پاية تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :داستان ديني ،زندگي پيامبر اکرم (ص) ،آموزش ابتدايي ،ادبيات کودکان
چكيده :دومين جلد از مجموعة «پيامبر و قصههايش» 14 ،حکايت از زندگاني حضرت پيامبر (ص)
را براي کودکان بازنويسي کرده است و در کنار هر حکايت هم مطالب و توضيحات بيشتري مربوط به
همان حکايت زير عنوان «بيشتر بخوان ،بهتر بدان» آمده است .در حکايت «برو کار ميکن» ،کودکان
با يکي از ياران پيامبر (ص) آشنا ميشوند که خيلي بيپول است و ديگر ناني هم براي خوردن ندارد.
پيامبر (ص) از وي ميخواهد که گليم و کاسة خانهاش را بفروشد و مقداري نان و يک داس تهيه کند.
مرد فقير غذا را براي خانوادهاش ميبرد و با داس به دنبال هيزم کندن ميرود .بدينگونه او با تدبير
پيامبر کاري پيدا ميکند و نيازمند ديگران نميشود .در «بيشتر بخوان ،بهتر بدان» آمده است :کساني
که کار ميکنند و از دسترنج خودشان استفاده ميکنند ،بهتر از کساني هستند که بيزحمت روزي
ميخورند« .هم دعا ،هم کار»« ،برکت نماز»« ،گربة تشنه»« ،پيرزن دانا»« ،درختان بهشتي»« ،نبرد
گوسفندان» و عنوانهاي برخي حکايتهاي اين مجموعه هستند.
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 . 135حيدري ابهري ،غالمرضا .پيامبر و قصههايش ج  .3قم  :جمال 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين
پاية تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :حکايتهاي پيامبر اکرم (ص) ،تعليمات ديني ،آموزش ابتدايي ،ادبيات کودکان
چكيده :سومين جلد از مجموعة «پيامبر و قصههايش» ،دربردارندة  14حکايت از زندگي پيامبر اکرم
(ص) است که براي کودکان به زبان ساده و جمالت روان و سليس بازنويسي شدهاند .در کنار هر
حکايت بخشي به نام «بيشتر بخوان ،بهتر بدان» ،آمده است که دربارة حکايت و نکتههاي مطرح در
آن ،بيشتر توضيح ميدهد .در حکايت «تنبيه مردمآزار» مخاطبان با يکي از ياران پيامبر (ص) آشنا
ميشوند که همسايهاش او را آزار ميدهد .او مشکلش را نزد پيامبر ميبرد و پيامبر او را سه بار دعوت
به صبر ميکند .سرانجام پيامبر راهحلي ارائه ميدهد که همساية مردمآزار از آزار يار پيامبر (ص) دست
برميدارد.

 . 136حيدري ابهري ،غالمرضا .پيامبر و قصههايش ج  .4قم  :جمال 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين
پاية تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :حکايتهاي پيامبر اکرم (ص) ،تعليمات ديني ،آموزش ابتدايي ،ادبيات کودکان
چكيده :چهارمين جلد از مجموعة «پيامبر و قصههايش» حاوي بازنويسي  14حکايت از زندگي پيامبر
اکرم (ص) به زبان ساده براي کودکان است .در کنار هر حکايت ،بخش به نام «بيشتر بخوان ،بهتر
بدان» آمده که مطالب حکايت را بيشتر توضيح داده است« .خوشي زودگذر»« ،سجده مثل کالغ»،
«وعدة ديدار»« ،خدا نجات ميدهد»« ،آفرين حسين» و «ياري حليمه» عنوانهاي برخي از اين
حکايات هستند« .خدا نجات ميدهد» نام حکايتي است که در آن پيامبر و يارانش در يکي از جنگها
براي استراحت درهاي را انتخاب ميکنند .ساعتي بعد از استراحت سيلي ميآيد و افراد پراکنده ميشوند.
آنگاه يکي از کافران که پيامبر را تنها ديده است ،شمشير برميدارد و به سراغ او ميرود .اما پايش پيچ
ميخورد و شمشير از دستش ميافتد.
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 . 137حيدري ابهري ،غالمرضا .پيامبر و قصههايش ج  .5قم  :جمال 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين
پاية تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :قصه ،ادبيات کودکان ،پيامبر اسالم(ص) ،آموزش ديني
چكيده :پنجمين جلد از مجموعة «پيامبر و قصههايش» در بردارندة  14حکايت بازنويسي شده با
محوريت جنبههاي اخالقي و تربيتي براي کودکان است« .حاال درست شد»« ،بدون دعوت نه»« ،شتر
وحشي»« ،آزادة پيامبر (ص)»« ،گريه براي مادر»« ،ثروتمند مغرور» و «محمد باوفا» عنوانهاي برخي
از اين حکايتها هستند .براي نمونه ،در حکايت «محمد باوفا» کودکان با شخصيت با وفاي حضرت
محمد (ص) در کودکي آشنا ميشوند که يک روز با يکي از دوستانش قرار ميگذارند ،گوسفندانشان
را براي چرا به چراگاهي در اطراف مکه ببرند .آن روز پيامبر زودتر از دوستش به چراگاه ميرسد ،اما
منتظر ميماند تا دوستش نيز از راه برسد و با هم گوسفندان را وارد چراگاه کنند .در کنار هر حکايت
بخشي بهعنوان «بيشتر بخوان ،بهتر بدان» درج شده که در آن مطالب و توضيحاتي در ارتباط با همان
حکايت نوشته شده است.

 . 138كروليك ،نانسيای .كيتي كازو عوض ميشود  :پيتزاي داغ .روجا خداپرست .تهران  :هيرمند،
 84 ،1391ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان انگليسي ،داستان كودك
چكيده :كتاب مصور حاضر از مجموعة «كيتي كازو عوض ميشود» ،دربردارندة داستاني انگليسي
است كه براي كودكان و نوجوانان تأليف شده است .در اين داستان آمده« :كيتي كازو» ناراحت است.
او دوست دارد هركسي باشد غير از خودش .اما بايد مراقب باشد كه چه آرزويي ميكند؛ چون ممكن
است آرزويش برآورده شود .در مسابقة پيتزاخوري ،كيتي به آشپز پيشنهاد ميدهد كه به او كمك كند.
اما با وزيدن باد ،كيتي آشپز ميشود و حاال نميداند كه بايد چه كار كند.
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 . 139حسنزاده ،فرهاد .پيتيكو ...پيتيكو؛ و دو داستان ديگر .تهران  :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 28 ،1391 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي تخيلي ،داستان کوتاه کودکان
چكيده :کتاب مصور حاضر دربردارنده سه داستان کوتاه کودکانه است .در داستان «پيتيکو...
پيتيکو» آمده :در يک شهر بزرگ ،خانهاي زندگي ميکرد .توي خانه بزرگ ،اتاق بزرگي بود .توي
اتاق بزرگ ،يک قاب طاليي زيبا و بزرگ بود .در اين قاب طاليي يک نقاشي بود؛ نقاشي يک کرهاسب
خيلي چموش بود؛ چون قاب هي تکان تکان ميخورد  ...اين اثر با هدف تقويت قوه تخيل کودکان
تدوينشده است.

 . 140خاكبازان ،علی .نمايشنامه نوجوان امروز  :پيرمرد و ببر ،براساس حكايتي عاميانه .تهران :
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 176 ،1391 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :نمايشنامه ،حكايت ،پيرمرد
چكيده :کتاب حاضر ،از مجموعة «نمايشنامة نوجوان امروز» و با اقتباسي از حکايتي عاميانه تهيه
شده است .در خالصة نمايشنامه آمده :يک شکارچي ببري را گرفته و در قفس اسير ميکند .پيرمردي
مهربان و احساساتي با ببر در قفس مواجه ميشد .ببر با در آوردن صداي گريه و التماس ،سرانجام باعث
ميشود پيرمرد د ِر قفس را باز کند .ببر بعد از بيرون آمدن قصد خوردن پيرمرد را ميکند .اما شرطي براي
پيرمرد ميگذارد که اگر از سه حيوان يا انسان ،يکي آزاد کردن ببر از قفس را کار درستي قلمداد کند،
ببر پيرمرد را نميخورد .پيرمرد به سراغ خرس و آهو و خرگوش ميرود .هر سه آنها آزاد کردن ببر را
کار نادرستي ميدانند .در آستانة خورده شدن پيرمرد توسط ببر ،چوپاني پي به ماجرا برده و با حيلهاي به
کمک پيرمرد ميشتابد و او را از چنگال ببر نجات ميدهد.
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 . 141وارينگ ،جاف .پيشي كنجكاو و پرنده دانا .واحد ديلماج .تهران  :شركت انتشارات فني
ايران 92 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :داستان ،حيوانات ،برق
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني علمي و تخيلي از حيوانات با موضوع برق است که با زباني ساده
و روان براي گروههاي سني (الف) و (ب) نگاشته شده است .در داستان ميخوانيم« :پيشي کوچولو
بسيار کنجکاو است و دلش ميخواهد از همه چيز سر در بياورد .او سؤالهاي زيادي دربارة برق دارد .او
دوست پرندهاي دارد« .پرندة دانا» جواب همة سؤالهاي او را ميداند و به او کمک ميکند تا به جواب
برسد .پيشي ياد ميگيرد که چه وسايلي با برق کار ميکنند و برق چه طور توليد ميشود و چگونه به
دست ما ميرسد».

 . 142قاسمنيا ،شكوه ،صفارپور ،عبدالرحمان .خودم ميخوانم  :تاب .تهران  :افق 36 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :پاية اول ابتدايي ،خواندن ،راهنماي آموزشي ،آموزش الفبا ،تمرين
چكيده :هشتمين جلد از مجموعة «خودم ميخوانم» ،به آموزش حرف «ت» در کلمات گوناگون
به کودکان کالس اول دبستان اختصاص دارد .نويسنده از تصويرهاي رنگي و کلمات ،جمالت ،شعر،
ترکيب ،جدول و قصه براي آموزش اين حرف استفاده کرده است .در تمام کلمات حرف «ت» بهصورت
رنگي مشخص شده است .به زعم نگارنده ،هدف از انتشار مجموعة حاضر ترويج کتابخواني ،افزايش
لذت خواندن و ايجاد عادت به مطالعه در کودکان است.
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 . 143هانتر،نورمن .تابستان شاهانه .مهرداد تهرانيانراد .تهران  :حوا 20 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي تخيلي ،داستان طنز انگليسي ،داستان کودکان
چكيده :کتاب مصور حاضر از مجموعة «قصر پرهياهو» است که توسط «نورمن هانتر» ،نويسندة
کودک و نوجوان انگليسي به نگارش درآمده است .داستانهاي اين مجموعه در يک کشور پادشاهي
مرموز و سرگرمکننده به نام «اينکريديبالنيا» ،در خانوادهاي سلطنتي ميگذرد؛ کشوري که در آن از
امکانات امروزي تا جادوگر و اژدها يافت ميشود .طنز شيرين نويسنده داستاني خواندني پديد آورده که
در اليههاي پنهان خود به نقد قدرت و استبداد ميپردازد .اين مجموعه حدود  37سال قبل ،به صورت
يکجا منتشر شده و اکنون هريک از داستانها در قالب کتابي مستقل قرارگرفته است.

 . 144محمدطالبي ،سميه و [ ...ديگران] .تابستانه ششم دبستان .تهران  :مبتكران ،پيشروان،
 180 ،1392ص
قطع :رحلي
موضوع :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :ششم ابتدايي ،کتاب کمکدرسي ،سؤال و جواب ،مرور تابستانه
چكيده :کتاب حاضر با هدف مرور درسهاي پاية ششم دبستان در فصل تابستان تنظيم شده و شامل
تلفيقي از تمرينهاي تمام درسهاست .البته غالب ًا بخشهايي مورد توجه قرار گرفتهاند که دانشآموز
در سال تحصيلي بعد به آنها نياز دارد .کتاب  10فصل دارد و فرض مؤلف اين است که دانشآموز هر
بخش را در يک هفته انجام ميدهد.
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 . 145بامشاد ،محمدمهدی .تابستانه كتاب كار تابستان پايه اول دبستان .مشهد  :اميد
مهر 132 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :اول ابتدايي ،راهنماي آموزش ،تابستانه ،آزمون و تمرين ،ايجاد آمادگي
چكيده :محتواي اين کتاب ويژة دانشآموزاني است که پاية اول دبستان را به پايان رساندهاند و در
مهرماه به کالس دوم پاي ميگذارند .کتاب با هدف پایدار کردن آموختههاي قبلي دانشآموزان و
ايجاد آمادگي براي شروع پاية جديد تأليف و ارائه شده است .فعاليتها و تمرينهاي متنوع و هدفمند
آن ،پاسخگوي نيازهاي دانشآموزان در موضوعات گوناگون درسي (رياضي ،علوم ،فارسي و )...است و
دانستنيها ،جدولها و معماهاي آن اوقات خوشي را براي مخاطبان در تابستان فراهم ميکند .تمرينها
در قالبهاي کامل کردني ،وصل کردني ،عالمت زدني ،نقاشي ،رنگآميزي ،قصهخواني ،گوش کن
و بگو و ...تنظيم شدهاند.

 . 146كشاورز ،سوسن و قليها ،فاطمه .تبيين فلسفه بازي در تربيت سازگار با آموزههاي
انسانشناختي و معرفتشناختي اسالم .تهران  :مدرسه 124 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :فلسفه
مخاطب :معلم ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي :بازي ،جنبههاي مذهبي ،اسالم ،تربيت ،فعاليت غريزي ،پويايي کودکانه
چكيده :نويسندة كتاب قصد دارد تا فلسفة بازي در تربيت را با محور چيستي ،چرايي و چگونگي
متناظر با مباني انسانشناسي و معرفتشناسي سازگار با آموزههاي ديني اسالم مورد بحث قرار دهد.
مطالب کتاب در چهار فصل تنظيم شده است .فصل اول دربارة ديدگاهها و نظريات علمي روانشناسان
درخصوص موضوع بازي است و به بررسي نظريههاي انرژي اضافي ،استراحت و رفع خستگي ،اجمال
فعاليتهاي امدادي ،پيشتمرين ،فعاليت غريزي ،جبران و بوي تانديک (پويايي کودکانه) ،و همچنين
طبقهبندي بازيها پرداخته است .فصل دوم ،نظريات و ديدگاههاي فيلسوفان مسلمان و غرب را
درخصوص بازي بررسي کرده است .فصل سوم دربارة مباني انسانشناختي و معرفتشناختي در امر
تربيت مرتبط با موضوع بازي و سازگار با آموزههاي ديني اسالم است .فصل چهارم نيز به تبيين فلسفة
بازي پرداخته است.
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 . 147ظفرينژاد ،عادل .تحليل محتواي كتاب درسي .تهران  :كورش چاپ 288 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،كارشناس
كلمات كليدي :کتابهاي درسي ،ارزشيابي ،تحليل محتوا
چكيده :اين کتاب براساس سرفصلهاي شوراي انقالب فرهنگي براي درس «تحليل محتواي کتاب
درسي» بهعنوان يکي از واحدهاي اصلي دروس دانشگاهي رشد علوم تربيتي و دورههاي ضمن خدمت
دانشگاه فرهنگيان تأليف شده است .عناوين فصلهاي نه گانة اين کتاب عبارتاند از .1 :انتخاب و
سازماندهي محتواي برنامة درسي؛  .2کليات تحليل محتوا؛  .3مراحل روش تحليل محتوا؛  .4ساختار
کتاب درسي؛  .5ساختار و ويژگيهاي کتاب راهنماي معلم و کاردانش؛  .6ويژگيهاي کتاب درسي
مطلوب و معيارهاي ارزشيابي آن؛  .7تکنيکهاي تحليل محتوا؛  .8محتواي الکترونيکي و معيارهاي
ارزشيابي آن؛  .9نمونههايي از روش تحليل محتواي کتابهاي درسي .شايان ذکر است که همة
فصلهاي اين کتاب با شيوههاي علمي و دقيق به بررسي ،انتخاب و قضاوت در مورد محتواي کتابها
و منابع درسي و غيردرسي و استفاده از روشها ميپردازد.

 . 148تهامي ،سيدرضا و [...دیگران] .داستانهاي شاهنامه  :تخت و بخت و مجادلة لهراسب
و پسر -گشتاسب و كتايون .تهران  :فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :بازنويسي شاهنامه ،زبانآموزي ،لهراسب ،گشتاسب ،کتايون
چكيده :در بيستوششمين جلد از مجموعة «داستانهاي شاهنامه» که براي کودکان ششم دبستان
بازنويسي شده است ،ميخوانيم که در زمان حکمراني لهراسب ،پادشاه ايران ،فرزندش گشتاسب از او
ميخواهد که کنار رود تا او پادشاه شود .لهراسب نميپذيرد .پس گشتاسب بهطور ناشناس از ايران به
روم ميرود و در آنجا با کتايون ،دختر قيصر ،پادشاه روم ،ازدواج ميکند .ابتدا قيصر با اين ازدواج مخالف
است ،اما گشتاسب با نشان دادن دالوريهايش ،قيصر را راضي ميکند .قيصر گشتاسب را فرمانده
لشکر خود ميکند .قيصر به کمک گشتاسب تمامي دشمنانش را شکست ميدهد و از تمام کشورها
باج ميخواهد تا به ايران ميرسد.
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 . 149حسيني ،زهره و [...ديگران] .تدبير ،تالش ،خالقيت (مخصوص اوليا و دانشآموزان
اول دبستان) .تهران  :مدرسه  12، 1392،ص
قطع :رحلي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز ،والدین
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :فعاليت فوقبرنامه ،پاية اول ابتدايي
چكيده :اين كتاب براي دانشآموزان سال اول ابتدايي نوشته شده و حاوي فعاليتهاي فوقبرنامه
براي تعطيالت نوروزي است .هدف از آمادهسازي اين مجموعه ،كشف استعدادهاي دانشآموزان
در زمينههاي داستاننويسي ،شعر ،نقاشي ،زيبانويسي ،استدالل منطقي ،ارتباط كالمي و ...است .در
اين بستة آموزشي كودكان با سنتهاي ملي ايراني ،خداوند و نعمتهايش ،خانه و خانواده ،مهارت
تصميمگيري ،نحوة تقويت اعتمادبهنفس ،مفهوم احترام ،نحوة تقويت امال و جملهنويسي ،مفهوم
شجاعت و شخصيتهاي شجاع ديني و ملي ،چگونگي دوستيابي ،مهارتهاي اجتماعي ،مفهوم
همكاري و استفادة آن در زندگي ،آشنا ميشوند .تمرينهاي كتاب بهصورت كشيدن نقاشي ،خواندن
متن و عالمت زدن گزينهها ،حل جدول ،كامل كردن جملهها ،و رنگآميزي طراحي شدهاند.

 . 150حسيني ،زهره و [...ديگران] .تدبير ،تالش ،خالقيت (مخصوص اوليا و دانشآموزان
پنجم دبستان) .تهران  :مدرسه 12 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز ،والدین
پاية تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :پاية پنجم ابتدايي ،فعاليتهاي فوقبرنامه ،تحقيق ،داستاننويسي ،آموزش
مهارتهاي زندگي
چكيده :اين كتاب براي مطالعة دانشآموزان پنجم ابتدايي نوشته شده و حاوي تمرينهاي
فوقبرنامه بهصورت تحقيق و گفتوگو با بزرگترها ،نقاشي ،كاردستي ،داستاننويسي ،مطالعة كتاب،
گزارشنويسي و خاطرهنويسي است .اين تمرينها به منظور آشنايي كودكان با سنتهاي ايراني و با
معصومين (ع) ،و نيز كسب مهارتهاي حفظ و رعايت حقوق ديگران ،شناسايي رفتارهاي پرخطر،
احترام به ديگران ،تصميمگيري ،مديريت پول و ...آماده شدهاند.
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 . 151حسيني ،زهره و [...ديگران] .تدبير ،تالش ،خالقيت (مخصوص اوليا و دانشآموزان
دوم دبستان) .تهران  :مدرسه 12 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز ،والدين
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :پاية دوم ابتدايي ،فعاليت فوقبرنامه ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :اين كتاب براي دانشآموزان دوم ابتدايي نوشته شده و شامل تمرينهاي فوق برنامه در قالب
نوشته ،نقاشي ،كامل كردن كارها ،تنظيم جدول ،جملهسازي ،كامل كردن تصوير ،بحث و گفتوگو و
نوشتن مقاله است .هدف تمرينهاي كتاب آن است كه مخاطبان در انس با قرآن ،آشنايي با سنتهاي
ملي ،شناخت خود ،آشنايي با مفهوم خانواده و مفهوم تشكر ،نظم و انضباط ،شجاعت ،تقويت انشا،
گسترش دامنة لغات ،آموختن آداب اجتماعي ،كسب روحية همدلي ،احترام گذاشتن به مناسبتهاي
ملي و پرچم ،و حفاظت از محيطزيست توفيق يابند.

 . 152حسيني ،زهره و [...ديگران] .تدبير ،تالش ،خالقيت (مخصوص اوليا و دانشآموزان
ششم دبستان) .تهران  :مدرسه 12 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز ،والدين
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :فوقبرنامه ،تمرين و آموزش ،دورة ابتدايي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :كتاب حاضر براي كودكان ششم ابتدايي و والدين آنها تهيه شده است .كتاب شامل
فعاليتهاي فوقبرنامه در قالب گفتوگوي والدين با فرزندان ،كاردستي ،نقاشي ،داستاننويسي ،مقاله،
پژوهش ،كتابخواني و ...است .هدف از انجام تمرينهاي اين كتاب آشنايي دانشآموزان با سنتهاي
ايراني ،آشنايي با معصومين (ع) ،حفظ و رعايت حقوق ديگران ،كسب مهارت شناسايي رفتارهاي
پرخطر ،مهارت درست ابزار وجود و كمك به ديگران ،تقويت مهارت تصميمگيري و ...است.
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 . 153حسيني ،زهره و [...ديگران] .تدبير ،تالش ،خالقيت (مخصوص اوليا و دانش
آموزان چهارم دبستان) .تهران  :مدرسه 12 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز ،والدین
پاية تحصيلي :چهارم
كلمات كليدي :پاية چهارم ابتدايي ،فعاليتهاي فوقبرنامه ،پژوهش ،داستاننويسي ،آموزش
مهارتهاي زندگي
چكيده :كتاب حاضر براي كودكان چهارم دبستان نگارش يافته و حاوي تمرينهاي فوق برنامه
بهصورت رنگآميزي ،كاردستي ،پژوهش ،داستاننويسي ،نقاشي ،خاطرهنويسي و گزارشنويسي به
منظور آشنايي كودكان با سنتهاي ايراني ،آشنايي با معصومين (ع) ،و حفظ و رعايت حقوق ديگران ،و
كسب مهارت شناسايي رفتارهاي پرخطر ،مهارت ابراز وجود و احترام به ديگران ،مهارت تصميمگيري،
مديريت پول و ...است.

 . 154فينكه ،رگينا .تربيت جنسي كودكان :آشنايي با مراحل رشد جنسي كودكان .ليال لفظی.
تهران  :ذكر 144 ،1391 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،والدين
كلمات كليدي :امور جنسي ،رفتار جنسي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :کتاب حاضر براي مطالعة مربيان و والدين در هفت فصل حاوي بازي ،شعر ،قصه ،تمرين و
راهنماييهاي متعدد فراهم آمده است و به مخاطبان کمک ميکند کودکان را با بدن ،مسائل جنسي،
تمايالت جنسي و بهداشت جنسي آشنا کنند تا تربيت جنسي مناسب داشته باشند .نويسنده کوشيده
خودآگاهي و اعتماد بهنفس کودکان را در زمينة جنسي تقويت کند تا افرادي قوي بار بيايند و بتوانند
در برابر خطرات از خود محافظت کنند.
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 . 155ماير ،اينگرام .ترس فرفري از چيزهاي جديد .صبا رفيع .تهران  :شركت انتشارات فني
ايران 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،اعتمادبهنفس ،آموزش مهارتهاي زندگي ،دورة ابتدايي
چكيده :داستان كتاب حاضر دربارة نحوة برخورد با اضطراب و ترس كودكان در انجام برخي
كارهاست .فندقي برة كوچكي است كه همراه مامان و بابا و برادرهايش قلقلي و فرفري در مزرعهاي
زندگي ميكنند .فرفري برادر بزرگ است و به برههاي ديگر كمك ميكند .فندقي خيلي خجالتي است
و از انجام برخي كارها خيلي ترس دارد ،اما فرفري و بقيه به او كمك ميكنند تا او كارهاي جالبي انجام
بدهد و ترسش بريزد .در پايان كتاب «سخني با والدين» آمده و راههايي براي برطرف كردن اضطراب
كودكان ارائه شده است.

 . 156ماير ،اينگرام .ترس فرفري از صداي بلند .صبا رفيع .تهران  :شركت انتشارات فني
ايران 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،ترس ،ادبيات كودكان ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :كودكان در اين كتاب با برهاي به نام فرفري آشنا ميشوند كه همراه پدر و مادرش در
مزرعهاي زندگي ميكند .فرفري از صداهاي بلند مثل صداي تراكتور ،خروس ،و رعد و برق ميترسد.
پدرش سعي ميكند به او بفهماند كه صدايي كه فرفري از آنها ميترسد ،خطرناك نيستند و براي
همه فايدههاي زيادي دارند .مث ً
ال تراكتور به كشاورزي كمك ميكند ،واق واق سگ آنها را از خطرها
آگاه ميسازد و اگر رعد و برق نباشد ،باران نميبارد و گلها و گياهان رشد نميكنند .بعد از آن فرفري
تالش ميكند براي صداها معناهايي پيدا كند.
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 . 157ماير ،اينگرام .ترس فرفري از گمشدن مامانش .صبا رفيع .تهران  :شركت انتشارات
فني ايران 36 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :غلبه بر ترس ،داستان آموزشي ،آموزش كودكان ،دورة ابتدايي
چكيده :در اين كتاب ،كودكان با برة كوچولويي به نام فرفري آشنا ميشوند كه از گم شدن مادرش
بسيار ميترسد .اين ترس باعث ميشود كه فرفري مدام به مادرش بچسبد .مادر فرفري راهها و
شيوههايي به او ياد ميدهد كه بتواند دوري مادرش را تحمل كند يا اينكه با نشانههايي بتواند مادرش را
از دور ببيند و نترسد .سرانجام فرفري با راههايي كه از مادرش ياد ميگيرد ،بر ترسهايش غلبه ميكند.
در پايان كتاب ،راههاي گوناگوني براي برطرف كردن ترس كودكان ارائه شده است.

 . 158قرباني ،عليرضا .تشخيص الگوها هوش و خالقيت كودكان  8تا  11سال .تهران:
تيزهوشان برتر 32 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :تفكر و پژوهش
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :هوشآزمايي ،خالقيت کودکان ،هوش کالمي ،آموزش ابتدايي
چكيده :کتاب حاضر بهمنظور تقويت خالقيت و هوش غيرکالمي در کودکان فراهم آمده و شامل
تمرينهايي به اين شرح است :استنباط شکلهاي هندسي دو بعدي و سه بعدي؛ استنباط اعداد؛ درک
تصويرها؛ تفکيک صداها؛ توانايي انجام کارهاي دستي؛ پيدا کردن تشابهات و تفاوتهاي دو تصوير؛
پيدا کردن شکلي که مرتبط با دنبالهاي از شکلها نيست؛ پيدا کردن شکلي که ادامة دنبالهاي از
شکلهاست (تعيين الگوها)؛ پيدا کردن راه و مسير در مازها؛ پيدا کردن شکلهاي پنهان در تصوير؛ و. .
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 . 159همتي ،كيومرث و [...ديگران] .تشخيص و درمان اختالالت يادگيري (درمان رياضي،
ديكته ،خواندن) .تهران  :نقش نگين 104 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :اختالل يادگيري ،آموزش معلم ابتدايي ،مشکالت عاطفي کودکان ،پرسشنامة
تشخيصي
چكيده :کتاب حاضر در چهار فصل به همراه پرسشنامههايي نوشته شده و در آن نويسندگان
ميکوشند ،طي فصلهاي يک تا چهار اختالل يادگيري خواندن ،نوشتن و رياضي را بررسي کنند،
مدل آن را دريابند ،انواع آن را ذکر کنند ،اختالالت توأم با آنها را توضيح دهند ،ويژگيهاي باليني
آنها را ذکر کنند و داليلي را که باعث چنين اختالالتي ميشوند بيابند و در اختيار مخاطبان قرار دهند.
همچنين ،راهکارهايي براي درمان آن ارائه دهند و به سؤاالت رايج در اين زمينه پاسخ گويند .در پايان
پرسشنامهاي آمده است تا مخاطبان به آن جواب دهند و اختالل مربوط به کودکان تا سه ساله را
مشخص سازند.

 . 160نيلسون ،اولف .تك و تنها توي دنياي به اين بزرگی .فريده خرمي .تهران  :آفرينگان،
 32 ،1391ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي آموزنده ،داستان كودك ،خانواده ،روابط اجتماعي
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني اجتماعي است که به سبک کودکانه تدوين شده است .هدف
از نگارش اين داستان ،نمايش عشق بين اعضاي خانواده ،اهميت خانواده براي کودکان و تخيالت
کودکانه است .در اين داستان ميخوانيم :پسر کوچولو وقتي ميبيند که پدرش دنبالش نيامده ،به تنهايي
به خانه برميگردد .هيچ کس در خانه نيست و پسر کوچولو فکر ميکند که مادر و پدرش مردهاند .او
دنبال برادرش ميرود و تصميم ميگيرد از او مراقبت کند ولي از اين که توي اين دنياي به اين بزرگي
تک و تنها ماندهاند ،خيلي ترسيدهاند .پسرک براي برادر کوچولويش خانه و جاي خواب درست ميکند. .

دورة آموزش ابتدايي 16

 . 161سيلورستاين ،الوين و [ ...ديگران] .سالمت من  :تناسب اندام .عاطفه هاشميمقدم .تهران
 :تيمورزاده ،طبيب 48 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،سالمتي ،آمادگي جسماني ،تناسب اندام
چكيده :كودكان با مطالعةكتاب «تناسب اندام» ياد ميگيرند كه براي داشتن تناسب اندام و بدن سالم
و قوي بايد خوب ورزش كنند .چرا كه ورزش و تحرك باعث قوي شدن ماهيچهها و استخوانها و
سالم ماندن قلب و عروق ميشود .ورزش و فعاليت باعث ميشود كه اكسيژن زيادي وارد بدن شود و
قلب بتواند كارش را بهتر انجام دهد .همچنين كودكان در مييابند كه بايد خوب غذا بخورند و استراحت
كافي داشته باشند .در پايان كتاب لغتنامه و واژهياب درج شده است.

 . 162كلهر ،فريبا .تو بغل كي بپرم .تهران  :نگارينه 16 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان حيوانات ،داستان كودكان
چكيده :كتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني تخيلي است و براي گروه سني (الف) و (ب) تدوين
شده است .در اين داستان آمده :يك شب حيوانها دور هم نشسته بودند و حرف ميزدند .آن شب ماه
از آسمان به حيوانات پيشنهاد داد كه به جاي حرف زدن او را پايين بياورند و با او بازي كنند .حيوانات
بعد از تالش بسيار ماه را پايين آوردند .ماه فهميد كه خيلي سبك است و از آن به بعد ،هر وقت دوست
داشت از آسمان پايين ميآمد و با حيوانات بازي ميكرد.
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 . 163صمدي زيد ،عبدالرضا .تو نوكطال هستي؟ .تهران  :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان 24 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان كوتاه فارسي ،داستان كودكان ،مجموعهها ،دوستي
چكيده :کتاب مصور حاضر حاوي داستانهاي کوتاه فارسي است که به سبک کودکانه تدوين شده
است .هدف از نگارش اين داستانها تشويق مخاطبان به دوستي و کمککردن به ديگران است.
«تو نوکطال هستي؟» ،و «کفشدوزک و وزوزي» عنوان داستانهاي اين کتاب است .در داستان
«تو نوکطال هستي؟» آمده است« :نوکطال» نزديک غروب روي شاخهاي نشسته و آواز غمگيني
ميخواند .قورباغه از راه رسيد و از نوکطال خواست که آواز بهتري بخواند ،از اين حرف قورباغه،
نوکطال رنجيد و به آن طرف مزرعه پر زد .ولي همة دوستان نوکطال متوجه غم او شده و از او
خواستند تا به سفر نرود .نوکطال نيز وقتي فهميد که چقدر دوستان خوبي دارد ،براي آنها زيباترين
آوازها را خواند .پيام اين داستان به مخاطبان اين است که بايد هميشه مراقب دوستان خود باشيم و
به آنها کمک کنيم.

 . 164معارفي ،فريبا .توكل بر خدا .تهران  :جامعهالقرآن الكريم 16 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي آموزنده ،مجموعهها ،داستان كودك
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني اخالقي و آموزنده است که با زباني ساده و روان نگاشته شده
است .اين داستان دهمين جلد از کتابهاي «قصههاي شيرين» است .در داستان ميخوانيم« :مردي به
خاطر هنر فراوانش در حکاکي سنگهاي جواهر در شهر مشهور شده بود .پادشاه که مهارت و شهرت
حکاک را شنيد .نگيني را براي او فرستاد و دستور داد تا آن را با نقشي زيبا حکاکي کند .اما هنگام
حکاکي نگين دوتکه شد .مرد که بسيار ناراحت بود ،نزد امام حسن عسگري (ع) رفت .ايشان فرمود
بر خدا توکل کن .فرداي آن روز پادشاه به مرد دستور داد تا نگين را دو تکه کند و براي دو انگشتر
حکاکياش کند».

دورة آموزش ابتدايي 16

 . 165چيچستر كالرك ،اما .ليلي و كانگوروي آبي  :تولدت مبارك ،كانگوروي آبي!  .مريم
رزاقی .تهران  :زعفران 32 ،1391 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي فارسي ،داستان كودك ،قصههاي آموزنده ،شب تولد
چكيده :در اين کتاب کودکان داستاني درباة ليلي ميخوانند .امشب جشن تولد ليلي برگزار ميشود
و او ميخواهد همه چيز به رنگ صورتي باشد؛ کارتهاي دعوت ،لباسهايش ،کيک تولدش و...
همة دوستان ليلي به جشن تولد ميآيند .آنها لباسهاي صورت ميپوشند و کلي بازي ميکنند.
اما کانگوروي آبي از اينکه صورتي نيست ،ناراحت است .او سعي ميکند خودش را داخل ژلة صورتي
بيندازد تا صورتي شود ،اما ژله به بدنش نميچسبد .وقتي ليلي به طبقة باال ميرود ،کانگورو را ميبيند
که ناراحت روي تخت خواب افتاده است .براي همين ليلي لباسهاي آبي ميپوشد و به کانگورو و
دوستانش ميگويد که او رنگ آبي را هم خيلي دوست دارد.

 . 166تيموريان،آناهيتا .تولكو و آی( .به آذری)  :سيد جليل صفوي .تهران  :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 28 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي تخيلي ،داستان حيوانات ،ماه ،داستان تركي
چكيده :كتاب مصور حاضر ترجمة تركي كتاب «ماه بود و روباه» است كه دربردارندة داستاني تخيلي
براي گروه سني (ب) است .داستان اين اثر دربارة روباهي است كه عاشق ماه بود .روباه يك شب
تصميم ميگيرد كه ماه را از آسمان بردارد و به النة خود ببرد .ديگران هم آنقدر خوابشان سنگين بود
كه نفهميدند جاي ماه در آسمان خالي است .اما ماه در النة روباه هر شب بزرگ و بزرگتر ميشد.
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 . 167گنجو حقيقي ،سحر .تيزهوشان :مسابقات رياضي كانگورو :دوم ابتدايي .تهران  :آبرنگ،
 60 ،1392ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :رياضي ،آزمون ،مسابقه
چكيده :در اين کتاب سؤاالت مسابقات رياضي کانگورو و از سال  2005تا  2013مطابق با سرفصل
مطالب درسي کتاب رياضي پاية دوم ابتدايي تدوين شده و در خاتمه پاسخنامة تشريحي براساس سند
تحول بنيادين آموزشوپرورش براي اطمينان از جواب درست براي خوانندگان آورده شده است .همة
سؤاالت براساس فرهنگ اصيل و اسالمي ايراني بوميسازي شده است.

 . 168پورطاهريان ،معصومه .تيمو .تهران  :همشهري 13 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول دوم
كلمات كليدي :كودك ،آموزش ،بازيهاي بومي ،قصه
چكيده :عنوان اين کتاب برگرفته از يک بازي به همين نام است .اين کتاب قصهاي کوتاه دارد که
يادآور قصة شنگول و منگول است و به کودک آموزش ميدهد که در را براي هر کسي باز نکنند .قصه
در قالب بازي ادامه پيدا ميکند .در پايان کتاب ،بازي «تيمو» آموزش داده ميشود و در بخش سخني
با بزرگترها نيز به اهميت بازيهاي بومي و قصههايي که در دل آنها جاي گرفته اشاره ميشود.

دورة آموزش ابتدايي 16

ی كودكان و نوجوانان  :جانوران دريايي .تهران  :مبتكران،
 . 169اسديكيا ،حميد .دانشنام ه 
 20 ،1392ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :دايرئالمعارف جانوران دريايي ،آموزش علوم تجربي ،پايههاي دوم و سوم ابتدايي
چكيده :در اين کتاب کودکان با انواع موجودات دريايي ،گونههاي آنها ،شکل ظاهري ،نوع زندگي،
تغذيه ،توليد ،رنگ ،روشهاي دفاعي ،تفاوتها و شباهتهاي آنها آشنا ميشوند .مرجانهاي دريايي،
خرچنگها ،دلفينها ،عروس دريايي ،هشتپا ،ماهي ،کوسه ،سفره ماهي ،فک و گراز دريايي ،گاو
دريايي ،اسب دريايي ،الکپشت دريايي ،ستارة دريايي و نهنگ برخي از اين موجودات دريايي هستند.

ی كودكان و نوجوانان  :جانوران وحشي .تهران  :مبتكران،1392 ،
 . 170جاللي ،مريم .دانشنام ه 
 20ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،دايرئالمعارف ،جانوران وحشي ،زندگي حيوانات
چكيده :کودکان با مطالعة کتاب «جانوران وحشي» و مشاهدة تصويرهاي رنگي آن ،با شکل ظاهري،
نوع تغذيه ،چگونگي توليد مثل ،محل زندگي و برنامة حفاظتي جانوران وحشي همچون شير ،پلنگ،
يوزپلنگ ،خرس ،زرافه ،گرگ ،اسب آبي ،کرگدن ،گورخر و ...آشنا ميشوند .درون کادرهايي سبز رنگ،
زير عنوان «آيا ميدانيد» ،برخي ويژگيهاي اين نوع حيوانات اعم از سرعت حرکت ،پناهگاههاي
محافظتي ،باالترين وزن و ...اشاره ميشود .در پايان کتاب ده سؤال از متن کتاب انتخاب شده و در
صفحة بعد به آنها پاسخ داده شده است.
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 . 171دبستاني ،سيده عزيزه .جدولهاي پر رمز و راز .تهران  :دهسرا 72 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :مفاهيم کتابهاي درسي ،جدول کلمات متقاطع ،راهنماي آموزشي
چكيده :کتاب حاضر شامل انواع جدول با توجه به مطالب دروس مختلف پاية پنجم ابتدايي است.
جدولهاي کتاب به دانشآموزان کمک ميکنند تا توانايي ذهني خود را در اوقات فراغت باال ببرند،
آموختههايشان را تثبيت کنند و لحظات شاد و هيجانانگيزي براي خود داشته باشند .جدولهاي قرآن،
رياضي ،فارسي ،جغرافيا ،تاريخ و مدني ،علوم تجربي ،از جمله جدولهاي کتاب هستند و در پايان
پاسخنامه نيز درج شده است .هر جدول رمزي دارد و مخاطبان ميتوانند با حل آن ،حروف مربوطه را
کنار هم قرار دهند تا رمز پيدا شود .همچنين در کتاب مطالبي تحت عنوان «اگر گفتي» آمده است که
در آنجا هم سؤاالت معماگونهاي مطرح ميشوند.

 . 172سعيديكيا ،مليحه .جزيره بي بازگشت .تهران  :فراي علم ،موسسه علم و انديشه پايدار،
 20 ،1392ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي آموزنده ،مرزباننامه
چكيده :در کتاب حاضر داستان « غالم بازرگان» از باب دوم مرزباننامه براي كودكان و نوجوانان
بازنويسي شده است .داستان از اين قرار است كه «آرش» با خواهرش «پريا» در خانه عمهشان به سر
ميبرند .آرش هنگام شكستن هيزمها قطبنمايي پيدا ميكند و اين قطبنما با عكس كليدي كه روي
آن است آن دو را به سفري اسرار آميز ميبرد و  . ...اين كتاب در راستاي اهداف آزمون بينالمللي پرلز،
که هر پنج سال يک بار توسط انجمن بينالمللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي برگزار ميشود ،طراحي
و توليد شده است .در اين داستان ،نحوه هدفگزيني به طور مستقيم به کودکان و نوجوانان آموزش
داده شده است .اين کتاب دربردارنده توضيحاتي درباره اهداف مختلف مجموعه و پيشنهادهايي در زمينه
مدلخواني کتاب براي والدين و مربيان است.
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 . 173گونك ،اوله .جعبة كتابهاي به دردنخور .بيتا ترابی .تهران  :شهرقلم ،چكه،1391 ،
 48ص
قطع :جيبي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :مجموعهها ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك
چكيده :کتاب مصور حاضر ،يکي از کتابهاي مجموعه «بخوان و بخوان» است .اين کتاب ،برخالف
اسمش کتاب بهدردبخوري براي بچههايي است که تازه خواندن را ياد گرفتهاند و ميخواهند کتابي را
براي خواندن انتخاب کنند .بخش عمدهاي از داستان اين کتاب را تصوير روايت ميکند .در داستان
ميخوانيم« :فرد در اتاق زيرشيرواني يک کاله قديمي و جعبهاي پر از کتابهاي کهنه پيدا کرد .زمان
زيادي تا وقت خواب مانده بود« .فرد» تصميم ميگيرد که کتابها را بخواند .او هر کتابي را برميدارد،
سريع آن را کنار ميگذارد .اما کتاب آخر را شروع به خواندن ميکند».

 . 174تهامی ،رضا و [...دیگران] .داستانهاي شاهنامه  :جنگ هاماوران و كاووس و سودابه-
جنگ با تورانيان .تهران  :فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :پاية سوم ابتدايي ،بازنويسي شاهنامه ،آموزش زبان فارسي ،جنگ هاماوران
چكيده :سيزدهمين جلد از مجموعة «داستانهاي شاهنامه» به بازنويسي يکي از داستانهاي شاهنامه
به نام «جنگ هاماوران» به زبان ساده براي کودکان اختصاص دارد .در اين جلد کودکان با کيکاووس،
پادشاه ايران ،آشنا ميشوند که با بربرها ميجنگد تا از آنها خراج بگيرد و آنها را بندة خود کند.
سپس کيکاووس به جنگ هاماوران ميرود .پادشاه هاماوران تسليم کيکاووس ميشود و ميپذيرد که
به ايرانيان خراج بدهد .در اين ميان کيکاووس با دختر شاه هاماوران به نام رودابه ازدواج ميکند .در
نبود کيکاووس ،افراسياب به ايران حمله ميکند ايرانيان او و سپاهيانش را به شدت شکست ميدهند
و ...کتاب با توضيح لغات مشکل همراه است .داستانها تصوير ندارند و کشيدن تصاوير مربوط به هر
داستان بر عهدة خود مخاطبان است.
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 . 175هريسون ،پل .جنگل (سه بعدي) .عباس زارعی .تهران  :سايه گستر 16 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :حيوانات جنگل ،جنگلشناسي ،گياهان جنگلي ،آموزش جغرافيا
چكيده :در اين كتاب اطالعاتي دربارة جنگلهاي استوايي ،نوع پوشش گياهي آنها ،حيواناتي كه با
رفتارهاي عجيب در اين جنگلها زندگي ميكنند ،برخي گياهان خاص ،نوع تغذيه و چگونگي شكار
كردن حيوانات جنگلي ،همچنين جنگلهاي آمريكاي مركزي و جنوبي ،جنگلهاي آفريقا ،آسيا و
استراليا و نيز مردمان جنگلي و كار و فعاليت آنها درج شده است .كتاب با تصاوير مهيج و سهبعدي
همراه است .كودكان با عينكي سهبعدي كه ضميمة كتاب است ميتوانند تصويرها را مشاهده كنند.

 . 176تهامی ،رضا و [...دیگران] .داستانهاي شاهنامه  :جنگهاي ايران و توران  /زو،
گرشاسب و كيقباد .تهران  :فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :پاية سوم ابتدايي ،بازنويسي شاهنامه ،آموزش زبان فارسي ،جنگهاي ايران و توران
چكيده :يازدهمين جلد از مجموعه «داستانهاي شاهنامه» به بازنويسي قسمتي از جنگهاي ايران
و توران به زبان ساده به همراه توضيح کلمات دشوار براي کودکان سوم دبستان اختصاص دارد .کتاب
بدون تصوير است و دانشآموزان خود بايد تصويرهاي مربوط به هر داستان را بکشند و در مسابقهاي که
براي تصويرگري کتابهاي شاهنامه شرکت کنند .در اين کتاب ،مخاطبان با پهلوانان ايراني و توراني
و نيز جنگ آنها با يکديگر ،مرگ نوذر ،و پادشاهي زوطهماسب ،گرشاسپ و کيقباد آشنا ميشوند.
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 . 177ضربي ،عادل .جورچين تعليم و تربيت (چهل رهنمود ارزشمند در آموزش و
پرورش) .ياسوج  :چويل 148 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :رهنمود آموزشي ،آموزش وپرورش ،روانشناسي تربيتي
چكيده :نويسنده در کتاب حاضر با زباني ساده و روان  40مهارت اساسي در آموزشوپرورش اثربخش
را شرح داده است؛ مهارتهايي که راهبر جريان آموزشي و پرورشي بايد بر آنها مجهز باشد .تأکيد
بر بعد کاربردي مطالب ،طرح موضوعات با الهام از اصول روانشناسي ،خاصه روانشناسي کودک ،و
بهرهگيري از قالب تمثيل و ارائة تجربيات ،از جمله مزاياي اين کتاب هستند .استفاده از فانوس مثال،
شکوفاکردن خالقيت ،پرورش فطريات ،آموزش تفکر ساختارمند ،شناخت همراه با عمل ،آموزش
جرئتورزي ،اصالح رفتار ،قاطعيت طرح سؤال و پرهيز از سختگيري ،برخي از نکتههايي هستند که در
اين کتاب به آنها پرداخته شده است.

 . 178پوررسول ،علياكبر .نمايشنامه کودک امروز  :جيك جيك كيمنو ميخوره .تهران  :كانون
پرورش فكري كودكان و نوجوانان 48 ،1392 ،ص
قطع :بياضي
موضوع :داستان ،نمايشنامه
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :نمايشنامه ،داستان حيوانات ،داستانهاي آموزنده
چكيده :کتاب مصور حاضر از مجموعه «نمايشنامة کودک امروز» است که براي گروه سني (ب)
تدوينشده است .در اين نمايشنامه آمده :مامان مرغه از دست پرطال خيلي عصباني بود؛ چون پرطال به
حرفش گوش نميداد و بدون اجازه او بيرون ميرفت .پرطال هم که ديد مامان مرغه اينقدر عصباني
است ،رفت تا گرگ يا روباهي او را بخورد و مادرش از دست او راحت شود .پرطال به هر حيواني پيشنهاد
داد که او را بخورد ،هيچکس قبول نميکرد .تا اينکه روباه بدجنس پيدايش شد و خواست که پرطال را
بخورد .اما مامان مرغه و بابا خروسه از راه رسيدند و جوجه خود را نجات دادند .پرطال با اين ماجرا ياد
گرفت که به حرف پدر و مادرش گوش دهد.
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 . 179گرين ،جن .چرا مهمه از طبيعت محافظت كنيم؟ .عارفه حاجي باقري اميري .تهران :
مهر ميترا 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :حفظ محيط زيست ،آموزش مهارتهاي زندگي ،زندگي با طبيعت ،آموزش ابتدايي
چكيده :کودکان با مطالعة کتاب حاضر و مشاهدة تصويرهاي آن درمييابند که بايد مراقب طبيعت
باشند و بهخوبي از امکانات آن استفاده کنند .آبها را آلوده نکنند ،گلها را نکنند ،شاخة درختان را
نشکنند و وقتي به گردش ميروند ،آشغالها را در طبيعت رها نکنند .آنها ميتوانند براي کمک به
طبيعت در گوشهاي از باغچهشان گل بکارند ،بهجاي شکستن شاخة درختان ،درخت بکارند و زبالهها
را از طبيعت جمع کنند .در پايان کتاب نکاتي دربارة حفاظت از طبيعت براي والدين و معلمان و برخورد
آنها با کودکان در اين زمينه ارائه شده است.

 . 180گرين ،جن .چرا مهمه بازيافت كنيم؟ .ميترا غازيانی .تهران  :مهر ميترا 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :بازيافت ،تفکيک زباله ،صرفهجويي در آب ،آموزش مهارتهاي زندگي ،آموزش
ابتدايي
چكيده :در اين کتاب به زبان ساده و به کمک تصوير اهميت بازيافت به کودکان آموزش داده ميشود.
کودکان درمييابند که خيلي از زبالههايي که دورانداخته ميشوند ،قابل بازيافت هستند و ميشود دوباره
از آنها استفاده کرد .آنها ميتوانند مواد بازيافت شدني را در جعبههاي جداگانهاي بريزند و دستهبندي
کنند .شيشههاي نو ،اسکوتر ،کتاب ،مجله ،لباس و ...از جمله مواد حاوي مصرف زياد از حد را ميگيرد
و باعث نجات طبيعت ميشود.
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 . 181گرين ،جن .چرا مهمه در مصرف انرژي صرفهجويي كنيم؟ .ميترا غازيانی .تهران :
مهر ميترا 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :صرفهجويي ،انرژي ،آموزش مهارتهاي زندگي ،دورة ابتدايي
چكيده :کودکان با مطالعة کتاب حاضر دربارة مصرف انرژي و اهميت آن اطالعات مختصر و مفيدي
بهدست ميآورند .آنها درمييابند که بهمنظور صرفهجويي در انرژي ميتوانند به جاي استفاده از وسيلة
شخصي با اتوبوس يا مترو به مدرسه بروند .وقتي از خانه خارج ميشوند ،برقها را خاموش کنند و
هنگامي که وسايل گرمايي را روشن ميکنند ،پنجرهها را ببندند و وقتي احساس سرما کردند ،لباس
گرم بپوشند .صرفهجويي در مصرف انرژي حتي باعث ذخيره شدن پول ميشود که کودکان ميتوانند با
آن وسايل مورد نياز خودشان را بخرند .در پايان کتاب نکاتي براي والدين و معلمان دربارة صرفهجويي
و اهميت آن ،همچنين پيشنهادهايي براي مطالعة کتاب بههمراه کودکان بيان شده است.

 . 182گرين ،جن .در مصرف آب صرفهجويي كنيد  :چرا مهمه در مصرف آب صرفهجويي
كنيم؟ .ميترا غازيانی .تهران  :مهر ميترا 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :صرفهجويي در آب ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادبيات کودکان
چكيده :در کتاب حاضر آب بهعنوان يکي از منابع مهم براي استفادة همة موجودات معرفي ميشود
و اينکه چگونه ميتوان آن را عاقالنه مصرف کرد يا به هدر داد .در کتاب راهکارهاي سادهاي معرفي
ميشوند که کودکان ميتوانند براي صرفهجويي آب انجام دهند .کودکان در کتاب با پسري آشنا
ميشوند که از آب بياندازه استفاده ميکند و آن را هدر ميدهد .روزي دوستش کريستي نزد او ميآيد
و او را متوجه ميکند که بايد در مصرف آب صرفهجويي کند .چون اگر آب نباشد ،مشکالت زيادي
براي همه پيش ميآيد.
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 . 183شعباني ،اسداهلل .چشمهاي آدم برفي .تهران  :مدرسه 24 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان اجتماعي ،داستان کودکان ،آدمبرفي
چكيده :کتاب مصور حاضر دربردارنده داستاني اجتماعي است .در اين داستان آمده« :مهناز» و «رضا»،
خواهر و برادر هستند .آنها خيلي همديگر را دوست دارند؛ ولي گاهي باهم دعوا ميکنند .يک روز که
رضا خيلي مهناز را اذيت کرده بود ،مهناز کمپرسي رضا را گرفت و بعد از دعوا و کشمکش ،دو چرخ
کمپرسي کنده شد .آنها باهم قهر کردند .اما با ديدن بارش برف همهچيز يادشان رفت و به برفبازي
و ساختن آدمبرفي مشغول شدند .آنها وقتي براي چشمهاي آدمبرفي چيزي نداشتند ،يادشان به دو
چرخ کمپرسي افتاد و با کمک پدربزرگ چشم آدمبرفي را هم درست کردند.

 . 184چگونه از محيط زيست خود محافظت كنيم .حميده دااليی .تهران  :آراد كتاب،
 40 ،1392ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تجربي ،مطالعات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :حفظ محيطزيست ،کتاب کمکآموزشي ،تخريب جنگل ،آموزش علوم تجربي
چكيده :کودکان با مطالعة کتاب حاضر درمييابند که تخريب جنگلها ،سوزاندن چوبها و
آسيبرساندن به محيطزيست ،چه آثار مخربي ميتواند روي آبوهوا ،حيواناي مثل ماهيها ،پرندگان،
شيرها و خرسها داشته باشد .باال رفتن گازهاي گلخانهاي و گرم شدن زمين باعث بههم خوردن تعادل
طبيعت ميشود و زندگي حيوانات را دچار اختالل شديدي ميکند .مخاطبان با مطالعة کتاب حاضر
اطالعات الزم را براي حفاظت از محيطزيست کسب ميکنند.
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 . 185گراهام ،باب .چگونه ميتوان بال شكستهاي را درمان كرد .بهمن رستمآبادی .تهران
 :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 40 ،1391 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان کودکان ،داستان اجتماعي ،زندگي در شهر
چكيده :در دنياي شلوغ و پرهياهوي امروز ،آدمها کمتر به اطراف خود توجه دارند .اينکه پرندهاي
کوچک در شهري بزرگ زخمي شود و به کمک نياز داشته باشد ،شايد ديگر کسي را درگير نکند.
اما کودکان که هنوز دچار روزمرگي نشدهاند و دنياي متفاوتي با بزرگترها دارند ،به اين نکات ظريف
توجه ميکنند .کتاب مصور حاضر دربردارنده داستاني اجتماعي است و براي گروه سني (الف) و (ب)
تدوينشده است .در اين داستان ،پرندهاي کوچک به شيشه يکي از برجهاي بزرگ شهر برخورد ميکند
و بالش زخمي ميشود .هيچکس به او توجه نميکند .اما کودکي پرنده را ميبيند و همراه مادرش
به خانه ميبرد .کودک با مراقبت و توجه ،پرنده را آماده پرواز ميکتد .کودکان با مطالعة اين داستان
ميآموزند که گذشت زمان ،اميد و صبر ،هر زخمي را بهبود ميبخشد.

 . 186عربلو ،احمد .چوپان ديگر دروغ نگفت! (داستانهاي آموزش احكام) .تهران  :مدرسه،
 128 ،1391ص
قطع :وزيري
موضوع :هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :داستانهاي کوتاه ،تعليمات ديني براي کودکان ،داستانهاي اخالقي
چكيده :کتاب «چوپان ديگر دروغ نگفت» به پاسخ شرعي مسائل و پرسشهايي ميپردازد که
نوجوانان در زندگي روزمرة خود با آن مواجه ميشوند .در اين کتاب ،داستانهاي آموزش احکام ،با زباني
تازه و بياني نو ،به قلم نويسنده به رشتة تحرير درآمده است.

 108فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 187عليپور ،پروين .داستانهاي مهرباني  :چه خواب زيبايي .تهران  :مدرسه 20 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان ،درختکاري
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني از سري «داستانهاي مهرباني» است که به سبک کودکانه
تدوين شده است .نگارنده در اين مجموعه ،با نگرشي روانشناختي به نقش مهرباني در سالمت رواني
همه ،بهويژه کودکان تاکيد کرده است .اين کتاب با هدف تشويق مخاطبان به «درختکاري» به نگارش
درآمده است .در اين داستان آمده است« :مريم» کوچولو ،در خيالش سبزشدنو به بار نشستن يک
درخت بادام را ميبيند .او آنقدر به شوق ميآيد که از جا بلند ميشود تا به يک کار زيبا دست بزند .مريم
با خوشحالي بادام را توي زمين ميکارد تا بزرگ شود و همه جا را شکوفهباران کند .پيام اين داستان به
مخاطبان اين است که بايد دانهها را در زمين بکارند تا يک روز همه جا پر از درخت و فضاي سبز شود.

 . 188رحماندوست ،مصطفی .چه طوري نيشت بزنم و دو قصة منظوم ديگر .تهران :
مدرسه 48 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان كوتاه ،داستان منظوم ،قصههاي كودكانه
چكيده :كتاب مصور حاضر براي تأمين مواد و منابع آموزشي و كمك به اوليا و مربيان در آموزش
مفاهيم ديني ،اجتماعي ،ارزشي و علمي به كودكان تدوين شده است .اين اثر دربردارندة سه قصة منظوم
از «مصطفي رحماندوست» است .در داستان «چهطوري نيشت بزنم؟» ماجراي ماري روايت شده كه
سنگ سنگيني رويش افتاده بود .پيرمردي از آنجا رد ميشد و مار را نجات داد .مار خواست كه پيرمرد را
نيش بزند .پيرمرد گفت كه جواب خوبي بدي نيست و اگر قبول ندارد ،از سه حيوان ديگر هم بپرسد تا
جواب آنها را بشنود و بعد تصميم بگيرد .بدين ترتيب ،مار درس خوبي گرفت و متوجه اشتباهش شد.
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 . 189خدايي ،علی .چيچي ،قاشق و قيچي .تهران  :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 44 ،1392ص
قطع :رحلي
موضوع :هنر ،كار و فنآوري
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول تا چهارم
كلمات كليدي :كودك ،كاردستي ،سرگرمي
چكيده :كتاب مصور حاضر دربردارندة آموزش ساخت كاردستي با ابزار و لوازم خانه است .در اين اثر،
اشكال مختلفي با شانه ،قاشق ،ليوان ،قيچي و ...ساخته شده است .اين كتاب با هدف تقويت خالقيت
و قوة تخيل كودكان تدوين شده است.

 . 190شكيباخو ،مصطفي .ياران امام حسين (ع)  :حضور سبز .تهران  :مدرسه 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان ،هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :داستانهاي مذهبي ،كودك و نوجوان ،واقعة كربال ،ياران امام حسين (ع)
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستان مذهبي براي نوجوانان است که در آن مؤلف به داستان ياران امام
حسين (ع) در روز عاشورا ميپردازد .در داستان ميخوانيم« :مادر وهب هراسان به خيمة امام حسين
(ع) ميرود .اما هيچ کس خبري از وهب نداشت .مادر وهب براي يافتن پسرش يکيک سواران را
ميگشت اما اثري از او نيافت .تا اينکه او را در خيمة خود ميبيند و شادمان ميشود .وهب براي دوباره
رفتن به ميدان از مادر و همسرش خداحافظي کرد».

 110فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 191شعباني ،اسداهلل .حکايتهاي منظوم از کليله و دمنه .تهران  :مدرسه 20 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان (منظوم)
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :شعر فارسي ،شعر كودك ،كليله و دمنه ،بازنويسي
چكيده :كتاب مصور حاضر دربردارندة داستانهايي منظوم است« .اسداهلل شعباني» ،شاعر و نويسندة
نامآشناي كودكان و نوجوانان ،در اين اثر ،برخي از حكايات «كليله و دمنه» را براي كودكان به صورت
منظوم ،بازنويسي كرده است .بيان شيرين ،توجه به ادبيات كالسيك ملي و زيبايي و رواني كلمات،
برخي از ويژگيهاي اين كتاب است.

 . 192پيكمال ،ميشل .حكايتهاي فلسفي براي حفظ زمين .مهدي ضرغاميان .تهران :
آفرينگان 132 ،1392 ،ص
قطع :پالتويي
موضوع :فلسفه ،تفكر و پژوهش
مخاطب :معلم ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،كارشناس
كلمات كليدي :حكايتهاي فلسفي ،حفظ زمين ،اسطوره ،طبيعت ،انسان ،انديشيدن.
چكيده :كتاب «حكايتهاي فلسفي براي حفظ زمين» شامل  49حكايت جديد و قديم ،اسطوره
و افسانه است .براي هر يك از حكايتها ،بحثي به نام «در محضر فيلسوف» ضميمه شده است
كه خواننده را به انديشيدن دعوت ميكند .در اين كتاب حكايتهايي جمع آوري شده است كه در
سنتهاي مردمان گوناگون سراسر جهان ،يافت ميشود و نيز مجموعه مطالبي در آن آمده كه به منظور
توجه به ارتباط انسان با طبيعت ،تدوين شده است .به اين حكايتها ،نكاتي ادبي ،حاوي گفتههايي
خردمندانه از نويسندگان شاعران جهان ،افزوده شده كه در آنها ردپاي لزوم هماهنگي انسان و طبيعت
ديده ميشود.
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 . 193پيكمال ،ميشل .حكايتهاي فلسفي :اسطورههاي يونان باستان عشق ،نيرنگ و حسادت.
مهدي ضرغاميان .تهران  :آفرينگان 128 ،1392 ،ص
قطع :پالتويي
موضوع :فلسفه ،تفكر و پژوهش
مخاطب :معلم ،مشاور ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،كارشناس
كلمات كليدي :حكايتهاي فلسفي ،عشق ،نيرنگ ،حسادت ،اسطورهها ،يونان.
چكيده :اين كتاب مجموعهاي از حكايتهاي فلسفي ،به نام اسطورههاي يونان باستان «عشق،
نيرنگ ،حسادت» است و  20حكايت را دربر ميگيرد .حكايتهاي اسطورهآي شايد به نحوي شرح
رفتارها و خلق و خوي آدميان است ،آنها از مسائلي اساسي سخن ميگويند كه پايه و ماية زندگاني
انسان ،مانند :شور عشق ،مرگ ،ارادة همراه قدرت ،حسد ،كين ،عشق به والدين ،ميل به زندگي جاويد
و ...محسوب ميشوند .در اين كتاب بعضي از حكايتهاي يونان باستان ارائه شده كه در آنها از عشق،
حسد و نيرنگ سخن رفته است .در پايان هر حكايت ،جستاري فلسفي ،يا اسطوره شناختي ،يا ادبي
آمده كه خواننده را به انديشيدن ،سؤال كردن و نگاه فلسفي ،دعوت كرده است.

 . 194ولفگانگ ،چارلز اچ .حل مشكالت انضباطي و مديريت كالس :روشها و الگوهايي
ن اسدپور و احمد رمضاني واسوكاليی .تهران  :مدرسه 516 ،1391 ،ص
براي معلمان .ساسا 
قطع :وزيري
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،كارشناس
كلمات كليدي :مشکالت انضباطي ،مديريت کالس ،روشها ،الگوها ،معلمان ،مقررات ،پيامدها،
ابزار تدريس.
چكيده :اين کتاب روشها و الگوهايي را به معلمان پيشنهاد کرده است .مطالب کتاب در هشت
بخش و پانزده فصل تنظيم شده است .بخشهاي کتاب به ترتيب عبارتاند از :مقررات و پيامدها،
مقابله و قرارداد ،ارتباط و گوش دادن ،طراحي الگو انضباطي شخصي ،الگوهاي انضباطي فعال و
پيشگيري ،خشونت ،باندها و اقدامات قانوني ،مديريت کالس ،و کار با پدر و مادر .فصل نخست کتاب،
ساختار عمومي رفتار معلم را نشان ميدهد و پيوستار رفتاري معلم ناميده ميشود .بخش يکم با فصل
دوم شروع ميشود و دربارة تحليل رفتار است .در فصل سوم ،ابزار تدريس جونز و آموزش انضباط
و انگيزش او معرفي شده است .فصل چهارم به ارائة انضباط قاطعانة کانتر ميپردازد و فصل پنجم
دربارة انضباط تعاوني آلبرت است .فصلهاي بعدي به ترتيب شامل انضباط و ارزشمندي از کروين
و مندلر ،عشق و منطق از فاي و فانک ،تربيت اثربخشي معلم از گوردن ،شبکه فنون ،ميانجيگري
همساالن ،انضباط عقالني کاترکول ،و گروهبندي مهارتها و آموزش مهارت هاي جامعهپسند ،اداره
کردن خشونت دانشآموزان ،مديريت کالس ،و دشواريها و مسائل پدر و مادرها و روشهايي براي
رويارويي با آنهاست.
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 . 195اميريان ،داوود .حلزون من گم شده .تهران  :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 28 ،1391ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :جنگ ايران و عراق ،داستان کودكان ،داستان جنگ
چكيده :کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني با موضوع جنگ ايران و عراق است .در اين اثر ،داستان
دختري نقل شده که دچار کمشنوايي است و در بحبوحة جنگ زندگي ميکند .بمباران شهرها و
تخريب خانهها در اين اثر از نگاه کودکي کمشنوا که پدرش نيز مشغول جنگ با دشمن است ،توصيف
شده است.

 . 196هفتبرادران ،داريوش .پژوهشگران كوچك  :حيات بر روي زمين .تهران  :داريوش هفت
برادران 24 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :داستان ،کنجکاوي ،کودکان ،حيات روي زمين ،آموزش علوم
چكيده :در اين کتاب ،که از مجموعه کتابهاي «پژوهشگران کوچک» است ،کودکان به همراه گروه
سام و دوستانش که يک گروه پژوهش را تشکيل دادهاند ،دربارة موجودات زمين اطالعات مختصر
و مفيدي کسب ميکنند .سپهر با پدرش به موزة حيات وحش ميروند .قرار است سپهر اطالعاتي را
جمعآوري کند و براي بقيه بخواند .اما کوشا نقشهاي ميچيند تا جمعآوري اطالعات و خواندن گزارش
را او انجام بدهد .اين موضوع باعث ناراحتي سپهر ميشود ،اما سرانجام کار به خوبي و خوشي پايان
مييابد و مخاطبان اطالعاتي دربارة زمين و موجودات زندة آن که عبارتاند از گياهان و حيوانات
بهدست ميآورند.
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 . 197قيچي ،مقوا ،چسب ،بلدي بسازي؟  :حيوانات ،براي كودكان .تهران  :قدياني،1392 ،
8ص
قطع :بياضي
موضوع :هنر
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :کار دستي ،کتاب كمكآموزشي ،آموزش هنر ،دورة ابتدايي
چكيده :کتاب حاضر شامل تصويرهايي از حيوانات گوناگون روي مقواست .کودکان ميتوانند با روشي
که کتاب آموزش ميدهد ،تصويرها را ببرند و قطعهها را به هم بچسبانند تا بتوانند حيوانات متحرکي
بسازند .شير داخل قفس ،نهنگ داخل آب ،بچه خرسي که دست ميزند و پروانة در حال پرواز،
نمونههايي از کاردستيهاي کتاب هستند.

 . 198اينچز ،آليسون .خاطرات يك بطري پالستيكي .هايده كروبی .تهران  :شركت انتشارات
فني ايران 24 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب  :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :بازيافت ،پالستيك ،تخيل ،داستان
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني تخيلي دربارة بازيافت است که با زباني ساده و روان و با شخصيت
يک بطري پالستيکي نگاشته شده است .در داستان که به صورت بيان خاطرات از يازده دي آغاز
ميشود ،ميخوانيم« :در ابتدا از قطرة نفتي که هزاران سال در اعماق اقيانوس است آغاز ميشود.
سپس اين قطره وارد پااليشگاه ميشود و بعد از عملياتهاي بسيار به بطري پالستيکي تبديل ميشود.
اين بطري پر از آب ميشود و توسط پسر بچهاي از فروشگاه خريده ميشود .در خانه شاخه گلي را
داخل بطري ميگذارند».
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 . 199لرستاني ،فريبرز .خانم باران .تهران  :مدرسه 36 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان كوتاه ،داستان كودك
چكيده :کتاب مصور حاضر ،مجموعهاي از داستانکهاست که با زباني ساده و روان براي گروههاي
سني (الف) و (ب) نگاشته شده است« .پرندة خيلي کوچولو»« ،پيش از روشن شدن آسمان»« ،عجب
گربهاي»« ،ماشين من»« ،وقتي درختها ميخوابند»« ،دفتر نقاشي من»« ،درخت گنجشک» و
«کفش پدر» عنوانهاي داستانهاي اين کتاب هستند .در داستان «رو به روي خورشيد» ميخوانيم:
«توي پارک يک گنجشک روي سنگ بزرگي ،رو به روي خورشيد بود .هر چه آن را صدا زدم اصال
نگاهم نکرد .يکدفعه نور بيشتري از خورشيد روي گنجشک تابيد .فهميدم چرا گنجشک کوچولو حتي
يک تکان کوچولو هم نخورد .چون ميخواست خورشيد از او عکس يادگاري بگيرد».

 . 200رضواني ،نرجس .خانم كوچولوي دانا .تهران  :جامعهالقرآن الكريم 16 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي آموزنده ،داستان كودكان ،حضرت معصومه (س)
چكيده :كتاب مصور حاضر از مجموعه قصههاي شيرين ،دربردارنده داستانهايي آموزنده است كه
براي گروه سني (ب) تدوينشده است .اين دفتر به شرح زندگي حضرت فاطمه معصومه (س) ،خواهر
بزرگوار امام رضا (ع) اختصاصيافته است .كودكان با مطالعة اين داستان ،با بخشي از زندگي و بركات
و سيره آن بانوي عالم و باايمان آشنا ميشوند.
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 . 201سليقهدار ،ليال .خانواده ،دانشآموز و تفكر پژوهشي .تهران  :مدرسه  120، 1392،ص
قطع :رقعي
موضوع :تفكر و پژوهش
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :تفكر خالق ،مهارتهاي پژوهش ،آموزش مهارتهاي تفكر ،راهنماي آموزشي
چكيده :كتاب حاضر براي مطالعة معلمان مخصوص ًا معلمان پاية ششم ابتدايي تدوين شده و شامل
مباني نظري تفكر و پژوهش به همراه  22مهارت تفكر و پژوهش است .آموزش مهارتهاي تفكر
در كتاب حاضر در چهار سطح مقدماتي ،پرورش ،كاربري معمول و كاربري گسترده تنظيم شده
است .مطالب هر كدام از  22مهارت تفكر و پژوهش در كتاب زير اين عنوانها ارائه شده است:
تعريف؛ مترادفها؛ دليل تدريس مهارت؛ اهداف؛ گامهاي دستيابي به مهارت؛ شيوة ممكن براي
تدريس مهارت؛ درهم تنيدن مهارت در برنامة درسي؛ اطالعات پايه؛ منابع؛ خواندنيهاي پيشنهادي؛
مهارتهاي مرتبط.

 . 202لوئين ،نانسی .خانهی ما :سيارهی زمين .حسن ساالری .تهران  :مدرسه 24 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :سياره ،زمين ،منظومه خورشيدي
چكيده :کتاب مصور حاضر ،يکي از کتابهاي مجموعة «آشنايي با منظومة خورشيدي» است که
با ادبياتي ويژة نوجوانان نگاشته شده است .در اين شماره به سيارة زمين که خانة انسانها و جانداران
ديگر است ،پرداختهشده و اطالعات کاملي در مورد ويژگيها ،ظاهر و مکان اين سياره بيانشده است.
ساختار اين کتاب بدين گونه است که پس از بيان هر نکتهاي دربارة سيارة زمين ،متن کوتاهي با عنوان
دانستنيهاي جالب دربارة اين سياره آمده است .در اين کتاب ميخوانيم که سيارة زمين تنها سيارة
شناختهشدهاي است که جانداران روي آن زندگي ميکنند و اين سياره سرشار از آب است و دماي
مناسبي دارد و همچنين پوششي از گازها از آن محافظت ميکنند.

 116فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 203دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان  :خدا ما را دوست دارد .تهران  :سوره مهر،
 216 ،1392ص
قطع :رقعي
موضوع :هنر
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :آموزش هنر ،آموزش تئاتر و نمايش ،تئاتر و نمايش در مدارس ،نمايشنامه
چكيده :با توجه به اين واقعيت که بعد از خانواده ،مدرسه اولين محيط اجتماعي است که کودک
براي فراگيري رفتارهاي اجتماعي به آن وارد ميشود ،اجراي برنامههاي فرهنگي و هنري به موازات
فراگيري دروس و با هدف کاربردي کردن علوم ،از اهميت ويژهاي برخوردار است .جلد اول کتاب
نمايشنامههاي آسان شامل پنج نمايشنامه است« :خدا ما را دوست دارد ،بزغالة باهوش ،مار در
النة موش ،دوستي خروس و روباه ،و جمعه با پدربزرگ» .اين اثر ميکوشد شرايطي فراهم کند که
مخاطبان آن ،بدون داشتن دغدغه ،براي مسائل فرهنگي ،اعتقادي و اجتماعي ،متناسب با امکانات
محدود مدارس ،مفاهيم ساده را از طريق تئاتر بياموزد.

 . 204لرستاني ،فريبرز.خدايا شكر كه پدر بزرگ عينك خريده است .تهران  :دانش نگار
 24، 1392،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان کوتاه ،داستان کودکان ،خداشناسي ،شکرگزاري
چكيده :آموزش شکر و سپاس خداوند به کودکان ،يکي از ارکان مهم آموزش خداشناسي محسوب
ميشود .هنگاميکه کودکان از دوران خردسالي ،شکر نعمتهاي خداوند را ياد ميگيرند ،اين امر در
آنان نهادينه ميشود و ثمرات بسياري در دوران بزرگسالي خواهد شد .کتاب مصور حاضر به آموزش
شکرگزاري اختصاص دارد .در اين اثر ،با داستانهاي کوتاه و آموزنده ،کودکان ياد ميگيرند که خداوند
براي هر نعمت کوچکي که به ما ارزاني داشته ،شايسته سپاس و تشکر است.
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 . 205اوكيموتو ،جين ديويس .خرس قطبي دانا :ماجراهاي خرس دانا براي مبارزهكردن با گرم
شدن زمين .هايده كروبی .تهران  :شركت انتشارات فني ايران 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :داستان ،حيوانات ،گرمايش جهاني
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني از حيوانات است که با موضوع گرمايش جهاني با زباني ساده
و روان نگاشته شده است .در داستان ميخوانيم« :در منطقهاي سردسير چند خرس قطبي زندگي
ميکردند .خرس دانا يک خرس قطبي سفيد بزرگ بود که همة خرسها او را قبول داشتند و به حرفش
گوش ميکردند .يخها آب ميشدند و خانة خرسها داشت از بين ميرفت .او خرسها را جمع کرد تا
از گرم شدن زمين برايشان بگويد و آنها را راهنمايي کند تا با همکاري هم اين مشکل را حل کنند.
همه با اين کار موافق بودند به غير از زن خرس دانا».

 . 206هريسون ،پل .خزندگان (سه بعدي) .عباس زارعي .تهران  :سايه گستر 16 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :زندگي خزندگان ،تغذية خزندگان ،آموزش علوم تجربي ،دورة ابتدايي
چكيده :كودكان با مطالعة كتاب حاضر و مشاهدة تصويرهاي سهبعدي آن ،با انواع خزندگان ،اجداد
خزندگان و شكل ظاهري ،نوع و چگونگي تغذيه ،اجزاي بدن ،چگونگي حركت و شكار آنها و توانايي
عجيب برخي خزندگان آشنا ميشوند.

 118فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 207صفارپور ،عبدالرحمان .خشتهاي آغازين :آموزش مهارتهاي ساختار بدني -ويژه
كودكان پيشدبستاني و ابتدايي .تهران  :مدرسه 64 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :تربيت بدني
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :مهارتهاي بدني ،آموزش مهارتهاي زندگي ،تربيت بدني
چكيده :ياددهی يادگيري و هرگونه آموزشي در خانه و مراكز آموزشي ،بدون تندرستي و سالمت
جسمي و فرايند درست آن در آينده ،هيچ فايده و نفعي نه براي كودك ،نه براي خانواده و نه براي
جامعهاش دارد .بنابراين باالتر و مهمتر از آموزشهاي كالسيك ،سالمتي جسم و روح فرد است .در
اين كتاب تالش بر اين است كه به كمك تصويرها و الگوهاي درست و نادرست در هر زمينه ،وضعيت
جسمي كودكان نشان داده شود تا مربيان درخانه و آموزشگاهها كودكان را با شيوههاي صحيح وضعيت
جسمي آشنا سازند و عادت دهند و آنان را از شيوههاي ناصحيح و نادرست جسمي آگاه كنند.

 . 208فرخمهر ،حسين .خطا اين جاست .اصفهان  :اعلي 184 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،مشاور
كلمات كليدي :خطا ،فرزندپروري ،كودكي ،تربيت ،بيهدفي ،لوسپروري ،بيمحبتي ،مقايسه،
سرزنش و تنبيه.
چكيده :اين كتاب ،مجموعة گفتارهايي است در زمينة فرزندپروري كه در قالب موضوعهاي مختلف
ارائه شده است .هدف اصلي در هم ة موضوعها ،توجه به جايگاه ،نقش و تأثير تربيت در بالندگي
فرزندان و پرهيز از انديشهها و رفتارهاي خطا است .آنچه مطالب «خطا اينجاست» را به هم مرتبط
ساخته است ،تأكيد بر خطاهايي است كه اسباب بيراهه پيمودن در تربيت فرزندان را به وجود آوردهاند.
مطالب كتاب به ترتيب دربارة كودكي ،تربيت ،خطاها ،شتاب ،بيهدفي ،نگراني ،لوسپروري ،بيمحبتي،
محبتورزي بي توازن ،بازداشتن از حركت و تالش ،مقايسه ،روشهاي مستبدانه ،تكيه به ظواهر،
تبعيض ،واژههاي گزنده ،تكگويي ،القاي احساسهاي ناخوشايند ،ناهماهنگي ،خشم و خشونت در برابر
كودك ،انعطافناپذيري ،سركوب ،بدقولي ،بيثباتي ،اقتدارهاي دروغين ،چشم فروبستن بر واقعيتها،
نامهرباني و ...است.
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 . 209تهامی ،رضا و [...ديگران] .داستانهاي شاهنامه  :خالصة همة داستانها .تهران  :فردين،
 28 ،1392ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :بازنويسي شاهنامه ،اتفاقات و نامهاش شاهنامه ،پاية ششم ابتدايي
چكيده :سيامين جلد از مجموعة «داستانهاي شاهنامه» به اتفاقات و نامهايي که در شاهنامه
آمدهاند ،اختصاص دارد .در اين کتاب اتفاقات شاهنامه از اول تا آخر بهصورت خالصه درج شدهاند.
سپس همة نامهاي مهمي که در شاهنامه آمده ،ذکر شدهاند و توصيفي دربارة آنها آمده است .براي
نمونه دربارة کيومرث آمده است« :کيومرث اولين کسي بود که شاه جهان شد .همة حيوانات و جانوران
از کيومرث شاه اطاعت ميکردند ،زيرا او شاه بسيار خوبي بود و». .

 . 210ژوبرت ،كلر .خوات له گهل راكون پير .اسعد رشيديان .تهران  :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 36 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي حيوانات ،داستان کودکان ،تولد ،مرگ ،اندوه
چكيده :کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني با موضوع تولد و مرگ است و به زبان کردی نگاشته
شده است .در اين داستان آمده :در يک روز بهاري ،شش بچه خرگوش به دنيا آمدند .خرگوش مادر به
خرگوش پدر گفت« :هنوز چيزي توي دلم تکان ميخورد .گمانم بچة هفتمي باشد .اما هرچه انتظار
کشيدند بچه خرگوش هفتمي به دنيا نيامد .آنها از راکون پير کمک خواستند .راکون پير حرفهايي
به بچه خرگوش زد که باعث شد بعد از تولدش هم با راکون پير دوست باشد و از او چيزهاي زيادي
ياد بگيرد .اين داستان با هدف آشنايي کودکان با مفاهيمي چون تولد ،مرگ ،اندوه ،زندگي در دنيا و...
تدوين شده است».

 120فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 211مصدقي ،فاطمه .كتابهاي كار ستاره طاليي  :خودآموز رياضيات ششم ابتدايي .تهران
 :بين المللي گاج 284 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين ،پاية ششم ابتدايي ،خودآموز
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس رياضي ششم دبستان در هشت فصل به همراه آزمونهاي ميان
نويت اول ،ميان نوبت دوم نوشته شده است .در هر فصل ابتدا مفاهيم مربوط به آن با توضيحات و
مثالهايي شرح داده شدهاند و در ادامه سؤاالتي در قالبهاي کاملکردني ،عالمتزدني ،چند گزينهاي،
نشان دادن روي شکل ،و نيز حل مسئله آمده است.

 . 212ماير ،مرسر .خودم بلدم .صبا رفيع .تهران  :شركت انتشارات فني ايران 24 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش مهارتهاي زندگي ،اعتماد به نفس
چكيده :كودكان با خواندن كتاب «خودم بلدم» با خرس كوچكي آشنا ميشوند كه ميتواند به تنهايي
خيلي از كارها را انجام بدهد .مث ً
ال او ميتواند از تختش پايين بيايد ،دكمههاي لباسش را ببندد ،موهايش
را شانه كند ،جورابهايش را بپوشد ،اسباببازيهايش را جمع كند ،لباس خوابش را بپوشد و مسواك
بزند .اما او نميتواند بدون قصه گوش كردن بخوابد و حتم ًا يكي بايد برايش قصه بگويد.
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 . 213عليپور ،پروين .داستانهاي مهرباني  :خودم بلدم ،بلدم ،بلدم! .اكبر نيكان پور .تهران :
مدرسه 24 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي حيوانات ،داستان كودك ،مجموعهها ،راه و رسم زندگي
ن نويسنده با نگرشي
چكيده :اين كتاب مصور از مجموعة «داستانهاي مهرباني» است كه طي آ 
روانشناختي ،به نقش مهرباني در سالمت رواني همه ،به خصوص كودكان تأكيد كرده است .در اين
داستان آمده :توله خرس قهوهاي چون از شهر به جنگل آمده ،خيال ميكند همه چيز بلد است .بدتر از
همه اينكه حاضر نيست چيزهاي جديد ياد بگيرد .اما وقتي به دردسر بزرگي ميافتد ،از رفتار مهربانانة
توله خرسهاي خاكستري متوجه ميشود كه هنوز خيلي چيزهاست كه بايد ياد بگيرد.

 . 214حاجيزاده ،مطهره .خورشيد اردهال :زندگي امامزاده علي بن محمد باقر (ع) .تهران  :سفير
اردهال 25 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي مذهبي ،كودك و نوجوان ،زندگينامه ،علي ابن محمد باقر (ع)
چكيده :در داستان كتاب حاضرميخوانيم :در روزگاران قديم مردم مؤمن در چهل حصاران و فين
زندگي ميکردند که با وجود تنگدستي ،به زندگي آرام و ساده خود قانع بودند؛ اما حاکم ظالم و
ستمگري بهنام «اَزرق اَبرح» ،مردم را مجبور به پرداخت مالياتهاي سنگين ميکرد و اجازه برپايي
مراسم عزاداري ديني را به مردم نميداد .آنها نامهاي به امام محمدباقر (ع) نوشتند و از او طلب کمک
کردند« .علي ابن محمد باقر» (ع) براي کمک به مردم به «فين» آمد .امامزاده سه سال در آن شهر
زندگي کرد و محبوبيت زيادي بين مردم داشت؛ اما حاکم ظالم براي کشتن امامزاده نقشه کشيده بود.
در ادامه داستان شرايط اقامت علي ابن محمد باقر (ع) در شهر فين و شهادت ايشان روايت شده است.
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 . 215خلعتبري ،فريده .خورشيد شب .تهران  :شباويز 48 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :اساطير ،داستانهاي تخيلي ،داستان نوجوان
چكيده :كتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني برگرفته از افسانههاي كهن است كه براي گروه سني
(ج) تدوين شده است .اين داستان دربارة مرغ حق است كه در اساطير ،نماد و سمبل مفاهيم زيادي
است .از ويژگيهاي شاخص اين اثر ،همكاري تصويرگران مختلف در تصويري داستان است.

 . 216تهامی ،رضا و [...ديگران] .داستانهاي شاهنامه  :خونخواهي سياوش  /1لشكركشي
رستم به توران -آوردن فرنگيس و كيخسرو -آغاز پادشاهي كيخسرو .تهران  :فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم
كلمات كليدي :پايةچهارم ابتدايي ،بازنويسي شاهنامه ،خونخواهي سياوش
چكيده :هجدهمين جلد از مجموعة «داستانهاي شاهنامه» به بازنويسي داستان خونخواهي سياوش
و لشكركشي رستم به توران براي كودكان چهارم دبستان اختصاص دارد .در اين كتاب كودكان ،با به
دنيا آمدن كيخسرو ،فرزند سياوش ،لشكركشي رستم به توران ،آمدن كيخسرو نزد كاووس شاه و
پادشاه كيخسرو آشنا ميشوند .داستانها بدون تصوير هستند و الزم است كه دانشآموزان خودشان
براي هر داستان تصوير بكشند و در مسابقة تصويرگري شركت كنند .كلمات دشوار در پايين صفحات
معني شدهاند و جمالت و تركيبات كتاب مطابق با كتابهاي درسي چهارم دبستان هستند.

دورة آموزش ابتدايي 123 16
 . 217تهامی ،رضا و [ ...ديگران] .داستانهاي شاهنامه  :خونخواهي سياوش  /2پادشاهي
كيخسرو -ادامة جنگ با توران -فرود .تهران  :فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم
كلمات كليدي :پاية چهارم ابتدايي ،بازنويسي شاهنامه ،پادشاهي كيخسرو ،آموزش زبان فارسي
چكيده :نوزدهمين جلد از داستانهاي شاهنامه به بازنويسي داستان پادشاهي كيخسرو براي
دانشآموزان چهارم دبستان اختصاص دارد .در اين كتاب پادشاهي كيخسرو ،فرزند سياوش ،ادامة
جنگ ايرانيان با تورانيان و مرگ فرود ،برادر كيخسرو ،شرح داده شده است .صحنههاي داستان بدون
تصويرند و مخاطبان خودشان بايد براي صحنهها نقاشي بكشند .كلمات و اصطالحات كتاب تناسب با
كتاب درسي فارسي چهارم دبستان آماده شده و كلمات دشوار در پايين صفحات معني شدهاند.

 . 218تهامی ،رضا و [...ديگران] .داستانهاي شاهنامه  :خونخواهي سياوش  /3ادامة جنگهاي
ايران و توران .تهران  :فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم
كلمات كليدي :بازنويسي شاهنامه ،پاية چهارم ابتدايي ،آموزش زبان فارسي
چكيده :بيستمين جلد از مجموعة «داستانهاي شاهنامه» به بازنويسي يكي ديگر از داستانهاي
شاهنامه براي دانشآموزان سال چهارم دبستان اختصاص دارد .بعد از كشته شدن سياوش به دست
تورانيان ،جنگهايي بين ايران و توران صورت ميگيرد .در اين ميان ،توس ،يكي از پهلوانان ايراني ،از
دستور كيخسرو ،سرپيچي ميكند و از راهي ميرود كه كيخسرو برحذر داشته است .در اين راه فرود،
برادر كيخسرو ،كشته ميشود و اين جنگها ادامه مييابند .توس از كردة خود پشيمان ميشود و از
كيخسرو كمك ميگيرد.
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 . 219تهامی ،رضا و [...ديگران] .داستانهاي شاهنامه  :خونخواهي سياوش  /4كاموسكشاني،
خاقان چين و پيروزي رستم .تهران  :فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :زبانآموزي ،بازنويسي شاهنامه ،داستان سياوش ،جنگ ايران و توران ،رستم
چكيده :بيستويکمين جلد از مجموعة «داستانهاي شاهنامه» به بازنويسي «داستان سياوش» از
شاهنامة فردوسي براي دانشآموزان پنجم ابتدايي اختصاص دارد .در اين داستان ،ايرانيان از تورانيان
شکست ميخورند .کيخسرو کسي را نزد رستم ميفرستند و از او کمک ميخواهد .رستم فرمان شاه
را ميپذيرد ،نزد کيخسرو ميآيد و به سمت سپاهيان شکست خوردة ايران که به کوه پناه بردهاند،
ميشتابد .رستم با پهلوانان توراني و چيني ميجنگد و بر آنان پيروز ميشود.

 . 220ابراهيمي ،جعفر .نامه نامور  :داستان رستم و سهراب .تهران  :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 36 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :ادبيات كودكان و نوجوانان ،داستانهاي حماسي
چكيده :کتاب مصور حاضر يکي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي «نامة نامور» است .نامة نامور،
برگزيدهاي از داستانهاي «شاهنامه» اثر «حکيم ابوالقاسم فرودسي طوسي» ،شاعر و حماسهسراي
نامي قرن چهارم هجري است .در اين مجموعه تالش شده تا داستانها و حکايات مشهور شاهنامه با
نثري ساده و امروزي روايت شود .دفتر پيش رو به بازنويسي داستان «رستم و سهراب» اختصاص يافته
که توسط «جعفر ابراهيمي (شاهد)» صورت گرفته است .استفاده از تصاوير جذاب و مرتبط با داستانها،
از ويژگيهاي شاخص اين مجموعه است .هدف از گردآوري اين مجموعه ،آشنايي بهتر کودکان و
نوجوانان اين سرزمين با داستانهاي کهن ايراني ،به خصوص حکايات شاهنامة فردوسي بوده است.
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 . 221موسوي گرمارودي ،افسانه .قصههاي بهشتي  :داستان زندگي حضرت ابراهيم
عليهالسالم .تهران  :مدرسه 24 ،1391 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :داستان ،هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم تا چهارم
كلمات كليدي :داستانهاي مذهبي ،قرآن ،قصههاي پيامبران ،حضرت آدم (ع) ،داستان كودك
چكيده :کتاب مصور حاضر ،از مجموعه «قصههاي بهشتي» و حاوي داستاني مذهبي است .اين
داستان به زبان ساده و روان و با هدف آشنايي مخاطبان با زندگي حضرت ابراهيم (عليهالسالم) به
نگارش در آمده است .در داستان آمده است« :حضرت ابراهيم (ع)» ،در زمان پادشاه ستمگري به نام
«نمرود» زندگي ميکرد ،ولي او و خانوادهاش يکتاپرست بودند .وقتي که پدر حضرت ابراهيم از دنيا
رفت ،عمويش سرپرستياش را بر عهده گرفت و به ابراهيم (ع) دستور فروش بتها را ميداد .حضرت
ابراهيم (ع) در برابر عمويش ايستاد و تمام بتهاي بتخانه را شکست .وقتي مردم متوجه کار او شدند،
به دستور نمرود او را در آتش انداختند ،اما آتش به خواست خداوند گلستان شد و تعدادي از مردم «بابل»
با ديدن اين معجزه به خدا ايمان آوردند.

 . 222قاسمنيا ،شكوه .داستان زندگي حضرت آدم (عليهالسالم) .تهران  :مدرسه،1391 ،
 32ص
قطع :رحلي
موضوع :داستان ،هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :قرآن ،قصهها ،پيامبران ،سرگذشتنامه ،داستان كودك و نوجوان
چكيده :كتاب مصور حاضر دربردارندة داستان زندگي حضرت آدم (ع) است .اين اثر با هدف آشنايي
كودكان و نوجوانان با بخشي از سرگذشت پيامبران الهي و الگو گرفتن از روش زندگي آنان تدوين
شده است .در بخشي از داستان ميخوانيم« :زمين مثل يك گنج بود؛ گنجي بزرگ و با ارزش .خدا
ميخواست كليد اين گنج را به كسي بدهد كه از همه بهتر و شايستهتر باشد .پس ،موجودي تازه از
خاك آفريد .از روح خود به او بخشيد و نام او را آدم گذاشت».
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 . 223طاقديس ،سوسن .داستان زندگي حضرت نوح (عليهالسالم) .تهران  :مدرسه،1391 ،
 19ص
قطع :رحلي
موضوع :داستان ،هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :قرآن ،قصهها ،پيامبران ،سرگذشتنامه ،داستان كودك و نوجوان
چكيده« :مجموعة قصههاي بهشتي» دربردارندة داستان زندگي پيامبران اولوالعزم (ع) است .اين
دفتر به شرح زندگي حضرت نوح (ع) اختصاص يافته است .در بخشي از كتاب ميخوانيم« :زمين
چاكچاك ميشد و از هر گوشهاي آب ميجوشيد .چيزي نگذشت كه كشتي تكان خورد .تمام شهر را
آب فراگرفت .مردم كه باور نميكردند چنين شود ،به پشت بامها و كوهها پناه بردند .ولي ديگر خيلي
دير شده بود .اين مجموعه با هدف آشنايي كودكان و نوجوانان با بخشي از زندگي و سرگذشت پيامبران
اولوالعزم تدوين شده است».

 . 224تهامي ،سيدرضا و [...ديگران] .داستانهاي شاهنامه  :داستان سيمرغ و پادشاهي
منوچهر و بازگشت زال .تهران  :فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :شاهنامه فردوسي ،داستان کودکان ،داستان سيمرغ ،دوم ابتدايي
چكيده :در هشتمين جلد از مجموعة «داستانهاي شاهنامه» که براي دانشآموزان دوم دبستان
فراهم آمده است ،مخاطبان داستان جنگ منوچهر شاه با لشکر سلمو تور و شکست دادن آنها ،زندگي
سام پهلوان ايراني ،به دنيا آمدن زال و نگهداري سيمرغ از زال را ميخوانند .زبان کتاب بسيار ساده
و مناسب کودکان دوم دبستاني است کلمات رنگي داخل کتاب ،در پايين برگههاي معني شدهاند که
باعث غناي واژگاني مخاطبان ميشود .کتاب بدون تصوير است و نقاشيهاي آن را خود کودکان بايد
داخل کادرهاي مربوطه بکشند
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 . 225شعباني ،اسداهلل .نامه نامور  :داستان فرود .تهران  :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 32 ،1392ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :ادبيات كودكان و نوجوانان ،داستانهاي حماسي
چكيده :کتاب مصور حاضر يکي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي «نامة نامور» است که براي
نوجوانان تدوين شده است .نامة نامور ،برگزيدهاي از داستانهاي «شاهنامه» اثر «حکيم ابوالقاسم
فرودسي طوسي» ،شاعر و حماسهسراي نامي قرن چهارم هجري است .در اين مجموعه تالش شده
تا داستانها و حکايات مشهور شاهنامه با نثري ساده و امروزي روايت شود .دفتر پيش رو به بازنويسي
داستان «فرود» اختصاص يافته که توسط «اسداهلل شعباني» صورت گرفته است .استفاده از تصاوير
جذاب و مرتبط با داستانها ،از ويژگيهاي شاخص اين مجموعه است .هدف از گردآوري اين مجموعه،
آشنايي بهتر کودکان و نوجوانان اين سرزمين با داستانهاي کهن ايراني ،به خصوص حکايات شاهنامة
فردوسي بوده است.

 . 226هرمس ،رونالد .داستان يك زرافه .ليال علي قليزاده .تهران  :سرو ياسين 36 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :پايههاي دوم و سوم ابتدايي ،کشتي نوح ،داستان حيوانات ،بازنويسي داستانهاي
قرآن
چكيده :کودکان در اين کتاب داستان «کشتي نوح» را ميخوانند .نوح (ع) به همة حيوانات وعدة آمدن
سيل بزرگي را ميدهد و به آنها ميگويد همه بايد قبل از سوار شدن به کشتي براي خود جفتي پيدا
کنند .همة حيوانات وارد کشتي ميشوند ،اما زرافه هنوز براي خودش جفتي پيدا نکرده است .زرافه دنبال
جفت خودش ميگردد و با حيوانات زيادي مالقات ميکند .سرانجام خسته و تنها به پايان دنيا ميرسد،
در حاليکه هنوز نتوانسته است جفت خودش را پيدا کند .او به خواب ميرود و از خواب که بيدار ميشود،
ميبيند باران تندي شروع به باريدن کرده است .او به سمت کشتي نوح ميشتابد ،اما کشتي به راه افتاده
است .سرانجام با تالش زيادي خودش را به کشتي نوح ميرساند و جفتش را آنجا مالقات ميکند.
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 . 227پايبا ،هلن .داستانهاي بامزه .2محبوبه نجفخانی .تهران  :آفرينگان 85 ،1391 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز ،معلم
كلمات كليدي :داستانهاي كوتاه ،داستان كودك
چكيده :کتاب مصور حاضر ،مجموعهاي از داستانهاي کوتاه است که با زباني ساده نگاشته شده است.
«راست دروغنما»« ،نميشه بياريش اينجا»« ،واردديلو»« ،روايت ويليام»« ،ديلي و فيلم ترسناک»،
«جک تنبل»« ،پازي مخترع»« ،روزي که مايکل خبرساز شد»« ،خانم مي گيج ميشود» و «پيتر
نمونه و هنري زلزله» عنوانهاي موضوعي داستانهاي اين کتاب هستند .در داستان «جک تنبل»
ميخوانيم« :جک و مادرش بهتنهايي زندگي ميکردند .مادر با زحمت کارمي کرد و پول درميآورد.
اما «جک» بسيار تنبل بود و حتي زورش ميآمد غذا بخورد .مادرش به او هشدار داد که اگر کار نکند
نميتواند در خانه بماند .پس «جک» هرروز بهجاهاي مختلفي مثل گاوداري ،نانوايي ،لبنياتي ميرفت
تا کار کند ،اما هر بار با خنگياش دستمزدش را هدر ميداد تا اينکه يک روز با اين خنگيهايش باعث
خنده دختر بيماري شد و پدر دختر کيسهاي طال به او هديه داد».

 . 228ژوبرت،كلر .داستانهاي موموشي .تهران  :دانش نگار 24 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :كتاب حاضر حاوي پنج داستان دربارة موش كوچكي بهنام موموشي است .كودكان در اين
داستانها با موشي آشنا ميشوند كه براي خودش النه ميسازد ،به پدر و مادرش در انجام كارها كمك
ميكند تا برايش كتاب بخوانند ،دكمهها را جمع ميكند و ...در يكي از داستانها ،موموشي كه دوست
ندارد ديگران او را ببوسند ،وقتي مهمانها بهخانه ميآيند ،مشكلش را با يك داستان براي مهمانها
تعريف ميكند .مهمانها او را تشويق ميكنند و سرانجام همه او را ميبوسند!
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 . 229نادري ،ناصر .دانستنيهاي تاريخ انقالب اسالمي ايران براي كودكان و نوجوانان
آشنايي با شخصيتها ،حوادث و مفاهيم انقالب اسالمي .تهران  :كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان 164 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :مطالعات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
ب اسالمي ،تاريخ
كلمات كليدي :ايران ،انقال 
چكيده :کتاب مصور حاضر ،مرجعي جذاب و گيرا دربارة دانستنيهاي تاريخ انقالب اسالمي ايران
براي کودکان و نوجوانان است؛ دانستنيهايي شامل شخصيتها ،حوادث و مفاهيم مرتبط با آن .اين
کتاب با زباني ساده و روان نگاشته شده است .موضوعات و شخصيتهايي چون :اعالميه ،اعتصاب،
اميرکبير ،انقالب سفيد ،انقالب اسالمي ،ايرباس  ،300اشرف پهلوي ،بسيج مستضعفين ،غالمرضا
تختي ،محمدعلي رجايي ،شب نامه ،صدام حسين و ...نيز در اين کتاب مورد بررسي و توجه قرار
گرفته است.

 . 230اسندن ،رابرت .كتابهاي سبز  :دانشمندان سبز .بهرام معلمي .تهران  :شركت انتشارات
فني ايران 48 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :ادبيات نوجوان ،محيط زيستشناسان ،حفظ محيط زيست ،طبيعت
چكيده :كتاب مصور حاضر از مجموعة «كتابهاي سبز» است كه براي نوجوانان تأليف شده و
دربردارندة مطالبي پيرامون محافظت از طبيعت و محيط زيست است .در اين دفتر به برخي از دانشمندان
مهم در حوزة محيط زيست ،نگاهي تاريخي و نو انداخته شده و نشان داده شده كه ايدهها و آراي
آنها چگونه به هم پيوند خوردهاند« .رنه دوبوس»« ،جان ميور»« ،راشل كارسون»« ،جميز الوالك»
و ...از جمله دانشمنداني هستند كه در اين دفتر معرفي شدهاند .در پايان كتاب نيز ،واژهنامة توصيفي
اصطالحات بكار رفته در متن آمده و سايتهايي براي مطالعة بيشتر معرفي شده است.
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 . 231فرانكو ،كتي .شگفتيهاي جهان  :دانشنامه مصور انرژي و انواع آن .مهناز عسگری.
تهران  :محراب قلم 28 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :انرژي ،توليد گرما ،توليد روشنايي
چكيده :انرژي از کلمة يوناني « »Energeiaگرفته شده است که بهمعني «نيروي در حال انجام
کار» است .گاو با نيروي ماهيچههايش گاوآهن را ميکشد ،يعني از انرژي ماهيچهاي استفاده ميکند و
قايقبادباني با استفاده از نيروي باد (انرژي باد) به حرکت درميآيد .انسان همواره خواسته است به اسرار
انرژي پي ببرد ،چون ميخواهد در زندگي روزانة خود از انرژي بهرهمند شود .انسان براي توليد گرما
و روشنايي ،براي حرکت و بلند کردن بارهاي سنگين ،و نيز افزايش توانايي انجام کار به انرژيهاي
مختلف نياز دارد .در قرن هيجدهم با اختراع ماشين بخار ،انقالبي بزرگ در صنعت و سيستم حمل و
نقل رخ داد .در اين کتاب ما با شگفتيهاي جهان انرژيها آشنا ميشويم.

 . 232كاتبي رضواني ،احسان .دايرئالمعارف تاريخ اسالم .تهران  :محراب قلم 156 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :خالفت ،مكه ،پيامبر اسالم(ص) ،عباسيان ،اموي
چكيده :کتاب مصور حاضر ،با زباني ساده و روان کودکان و نوجوانان را با شرحي از تاريخ اسالم از
زمان پيدايش تا پايان دوران خالفت و مخاطب را با دورههاي مختلف رشد و گسترش تمدن اسالمي
آشنا ميکند .زندگي پيامبر اسالم ،زندگي امامان شيعه ،خالفت اموي و عباسي ،تمدن و فرهنگ
اسالمي ،اسالم در ايران و ...از موضوعات اصلي مورد بررسي در اين کتاب هستند .در اين راستا
جغرافياي تمدن اسالمي ،نهضت شعوبيه ،شعر و ادبيات ،فتح مکه ،جنگ احزاب ،خالفت عثمان،
خالفت عباسيان ،مروانيان ،شيوة ادارة کشور و ...مورد بررسي و توجه قرار گرفته است.
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 . 233جكي گاف و [...ديگران] .دايرئالمعارف علمي ميداني چرا؟ ( .)3مهرداد تهرانيان راد و
[...دیگران] .تهران  :مدرسه 192 ،1391 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :كتاب هاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :اطالعات ،پرسش و پاسخ ،خالقيت
چكيده :کتاب مصور حاضر ،دايرئالمعارفي مشتمل مجموعهاي از کتابهاي «ميداني چرا؟» است
که حاوي پرسش و پاسخهاي علمي است که با زباني ساده و روان نگاشته شده است .اين مجموعه
کتابها بهترين پاسخ براي پرسشها دربارة آنچه در دنياي اطراف ميبينيم و ميشنويم .اين کتاب
نوجوانان را با جهان پيرامونشان آشنا ميکند ،از درياها گرفته تا جنگلها ،بيابانها ،کوهها و جانوران
و گياهاني که در آنجا زندگي ميکنند .اين مجموعه با ارائة روشي نو دربيان و شرح واقعيتهاي
دنياي پيرامون نوجوانان بر آن است تا ذهن آنها را به فعاليت وادارد و عالوه بر دادن اطالعات مفيد
و فراوان به آنان ،قوة خالقيتشان را بيدار ميکند و استعدادهاي نهفتة آنان را بيشازپيش بپروراند.
فوران آتشفشانها ،زياد خوردن نوزاد حشرات ،دندانههاي زيپ ،آواز خواندن والها برخي از سؤاالت
مطرحشده در اين کتاب هستند.

 . 234اوالس ،فرانسوا و [...دیگران] .دايرئالمعارف علوم زمين .مهدي ضرغاميان .تهران :
مدرسه 60 ،1391 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :كتابهاي مرجع ،علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :زمين ،خالقيت ،اطالعات عمومي
چكيده :کتاب مصور حاضر ،دايرئالمعارفي دربارة زمين است که با ادبياتي ويژة نوجوانان نگاشته
شده است .اين کتاب باهدف دادن اطالعات مفيد به نوجوانان و تقويت قوة تخيل و کنجکاوي آنها
تهيهشده است .در اين کتاب انواع گياهان ،سبزيجات ،دنياي درون زمين ،پوستة زمين ،کوهها و
آتشفشانها ،چگونگي فوران آتشفشانها ،زمينلرزهها ،اسرار دريا ،مرکز توفان دريايي از محورهاي
اصلي موردبحث در اين کتاب هستند .ساختار اين کتاب بدين شکل است که دربارة موضوعات مختلف
مرتبط با زمين به همراه تصاوير بهطور کامل توضيح دادهشده است.
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 . 235اوالس ،فرانسوا و لوبوم ،ژوئل .دايرئالمعارف علوم و فناوری .مهدي ضرغاميان .تهران:
مدرسه 52 ،1391 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :كتابهاي مرجع ،علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :علم ،اطالعات عمومي ،خالقيت
چكيده :کتاب مصور حاضر ،دايرئالمعارف دربارة علوم و فناوري است که با ادبياتي ويژة نوجوانان
نگاشته شده است .در اين کتاب موارد متعددي معرفي و توضيح دادهشدهاند .اين دايرئالمعارف اطالعات
مفيد و جالبي به نوجوانان ميدهد و همچنين قوة خالقيت آنها و کنجکاويشان را تقويت ميکند .نور
و رنگها ،صدا ،انرژي ،هوا ،آتش ،سازوکارهاي پلهبرقي ،سازوکار قرقرهها ،اتومبيل ،نفت و مشتقاتش،
فنون آينده ،پوشاک ،روباتها ،فراگيري بدون تالش ،انسان بازسازيشده ،انسان مصنوعي برخي از
موضوعاتي هستند که در اين کتاب بهطور مختصر تشريح شدهاند.

 . 236تهامي ،سيدرضا و [...دیگران] .دبسنامة رياضي دوم دبستان نيمسال اول .تهران :
فردين 64 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،آزمون و پرسش ،کتاب کمکدرسي ،دوم ابتدايي
چكيده :کتاب حاضر چهار فصل دارد و مطالب آن با نيمة اول کتاب درسي رياضي پاية دوم دبستان
منطبق است .هر فصل حدود  13واحد جداگانه دارد که هشت واحد آن «درسي» و پنج واحد ديگر
«جانبي» هستند .واحدهاي درسي به اين موارد ميپردازند :مرور و يادآوري مطالب مرتبط در سالهاي
قبل؛ ساختمان منظم ذهني و مرور مباحث درس رياضي؛ پرسشهايي در سه سطح آسان ،ميانه و دشوار
از رياضي؛ پرسشهايي براي تثبيت آموختهها و تسلط بر دانش رياضي و تلطيف موضوع رياضيات؛
ارتقاي سطح خواندن؛ بهکارگيري آموختههاي درس؛ تقويت تفکر و استدالل با بازيهاي رياضي؛
داستانهاي کوتاه کهن؛ نمايشنامه؛ مطالب تاريخي و موضوعات فلسفي.
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 . 237بهمنيپور ،آيلين .دختر خورشيد ،سردار رشيد .تهران  :شباويز 32 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي تخيلي ،داستان كودك
ن تخيلي است که نثر آن قدري از سطح سني مخاطب باالتر است .در اين
چكيده :كتاب حاضر داستا 
داستان آمده :يكي بود و يكي نبود .مردم شهر قصة دختر خورشيد و سردار رشيد را تعريف ميكردند.
قصة اسب سپيدي كه توي صحرا ميتاخت و از همه دور ميشد .اسب به هرجا كه ميرسيد ،همه از او
سراغ سردار رشيدش را ميگرفتند .اما با صداي شيهة سواراني كه از دور به دنبال اسب بودند ،اسب به
راه خود ادامه ميداد .تا اينكه به قلعهاي رسيد كه دختر خورشيد در آنجا زنداني بود و منتظر بود تا سوار
رشيد براي نجاتش بيايد .اسب به دختر رسيد و اتفاقي باورنكردني رخ داد.

 . 238تهامی ،رضا و [...دیگران] .داستانهاي شاهنامه  :در اوج پيشرفت و پادشاهي جمشيد.
تهران  :فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :شاهنامه فردوسي ،داستان کودکان ،جمشيد ،دوم ابتدايي
چكيده :سومين جلد از مجموعة «داستانهاي شاهنامه» که براي کودکان دوم دبستان فراهم آمده،
دربارة پادشاهي جمشيد است .جمشيد در دوران حکومتش از کتان ،ابريشم و ديبا براي مردم لباس
ميسازد .او مردم را به چهار دستة دينداران ،جنگاوران ،پيشهوران و کشاورزان تقسيم ميکند .بهعالوه،
از دل سنگها جواهرات بيرون ميکشد و به کمک ديوها حمام و کاخهاي بلند ميسازد .انواع عطرها
و داروها و کشتي در زمان جمشيد ساخته ميشود .بهتدريج جمشيد خدا را فراموش ميکند و روزگارش
عوض ميشود .زبان داستان بسيار ساده و موجز و براي کودکان دوم دبستان مناسب است.
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 . 239لولين ،كلير .در شهر مراقب باش .زهرا فريدونی .تهران  :تيمورزاده ،طبيب 36 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :کتاب كمكآموزشي ،آموزشي ايمني ،حوادث ،پيشگيري ،مهارتهاي زندگي
چكيده :اين کتاب ميکوشد دربارة نکات مهم امنيت در مکانهاي عمومي خارج از خانه يا مدرسه
بحث کند .با اين کتاب کودکان فرصت خواهند يافت در مورد مراقبت از خود و احتمال اينکه با توجه
نکردن به نکات ايمني چه اتفاقاتي ممکن است برايشان رخ دهد ،فکر کنند .نويسنده در اين کتاب با
نگاهي به مکانهاي عمومي شهري مثل پارکها ،مراکز خريد و ...دربارة اتفاقاتي که ممکن است در
اين مکانها رخ دهد ،سؤاالتي مطرح کرده و به اين ترتيب ،ذهن کودک را به چالش کشيده است.
کتاب داراي تصويرهاي رنگي و فانتزي است.

 . 240چري ،لين .درخت بزرگ ابريشم .نسرين وكيلي و پارسا مهين پور .تهران  :مدرسه،1391 ،
 36ص
قطع :رحلي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
ط زيست
كلمات كليدي :داستان تخيلي ،جنگلهاي باراني ،محافظت از محي 
چكيده« :درخت ابريشم» در جنگلهاي باراني آمازون رشد ميکند و زيستگاه انواع مختلفي از حيوانات
است .داستان درباره حيواناتي است که بر روي اين درخت زندگي ميکنند .اين کتاب نوشتهشده تا به
همه دنيا گفته شود که اگر جنگلهاي باراني از بين بروند ،براي موجودات ساکن در آن و براي همه
سياره ما چه اتفاقي ميافتد .در اين داستان آمده :در جنگلهاي باراني آمازون ،مردي مشغول قطع
کردن يک درخت بزرگ ابريشم است .او تبرش را زمين ميگذارد تاکمي استراحت کند .وقتي به خواب
ميرود ،جانوراني که بر روي درخت زندگي ميکنند ،از او ميخواهند که دنياي آنها را نابود نکند.
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 . 241لوئين ،نانسی .درخشانترين در آسمان :سيارهی ناهيد .حسن ساالری .تهران :
مدرسه 24 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :سياره ،ناهيد ،منظومه خورشيدي
چكيده :کتاب مصور حاضر ،يکي از کتابهاي مجموعة «آشنايي با منظومة خورشيدي» است که با
ادبياتي ويژة نوجوانان نگاشته شده است .در اين شماره به سيارة ناهيد ،نزديکترين همساية زمين و
دليل درخشش آن پرداختهشده و اطالعات کاملي در مورد ويژگيها ،ظاهر و مکان اين سياره بيانشده
است .ساختار اين کتاب بدين گونه است که پس از بيان هر نکتهاي دربارة سيارة زهره ،متن کوتاهي با
عنوان دانستنيهاي جالب دربارة اين سياره آمده است .در اين کتاب ميخوانيم که سيارة ناهيد نهتنها
گرمترين سيارة منظومة خورشيدي است ،بلکه يکي از درخشانترين ،زيباترين و خيرهکنندهترين اجسام
در آسمان شب است.

 . 242كالين ،ابی .فردي برق و بال  :دردسر بوقلمون روز شكرگزاری .شهال انتظاريان .تهران:
هيرمند 100 ،1391 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :مدرسه ،داستانهاي انگليسي ،شاگردان ،مجموعهها
چكيده :كتاب مصور حاضر ،از مجموعة «فردي برق و بال» است .در اين داستان آمده :قرار است كه
دانشآموزان كالس اول نمايشي براي روز شكرگزاري اجرا كنند و «فردي» دلش ميخواهد نقش
خيلي خوبي داشته باشد .او ميترسد كه بدترين نقش نصيبش شود .بدين ترتيب ،ماجراهاي جالبي را
تجربه ميكند.

 136فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 243سماواتي ،هاله .درس با بازي .تهران  :تزكيه 73 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :فارسي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :بازيهاي آموزشي ،زبانآموزي ،دورة ابتدايي ،کتاب کمکآموزشي ،انواع هوش
چكيده :در کتاب حاضر ،بهمنظور يادگيري عميق و پايدار مطالب کتابهاي درسي ابتدايي ،بازيهايي
معرفي ميشوند .نويسنده چگونگي اجراي هر بازي را توضيح مي دهد و يادآور ميشود که براي چه
درسهايي ميتوان آن را انجام داد .همچنين توضيح ميدهد که هر بازي با کدام نوع هوش ،اعم از
هوش درونفردي ،منطق رياضي ،فضايي -مکاني ،حرکتي و موسيقيايي در ارتباط است.

 . 244رحماندوست ،مصطفی .دست چپ ،دست راست .تهران  :مدرسه 24 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان تخيلي ،داستان كودك ،آموزش جهتها
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني تخيلي دربارة حيوانات است که به سبک کودکانه و براي
گروههاي سني «الف» و «ب» تدوين شده است .هدف از نگارش اين کتاب ،آموزش دست راست
و دست چپ به کودکان است .اين داستان يکي از راههاي تمرين چپ و راست است که ميتواند در
منزل توسط اوليا يا در کودکستانها و کالسهاي آمادگي ،به وسيلة مربيان «قصهگويي» شود .در
اين داستان ميخوانيم :خرس کوچولو ،دست راست و دست چپ خود را نميشناسد به همين دليل در
کارهايش دچار مشکل ميشود و براي دوستانش دردسر درست ميکند .معلم به خرس کوچولو دست
راست و دست چپ را ياد ميدهد و او با تمرين باالخره در اين زمينه مهارت پيدا ميکند .همچنين
در اثر اتفاقي ساده خرس کوچولو ميفهمد که سمت راست خودش ،سمت چپ کسي است که از
روبهرو ميآيد.
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 . 245جديآراني ،سيدمرتضی .دستورزيهاي علوم تجربي :ويژة دانشآموزان سوم دبستان.
تهران  :مدرسه 64 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش علوم ،ابزار و وسايل ،راهنماي آموزش
چكيده :کتاب حاضر براي درس علوم دانشآموزان سوم ابتدايي فراهم آمده است و نگارنده در آن
ساخت و کاربرد برخي وسايل مرتبط با موضوع درسهاي علوم سوم ابتدايي را آموزش ميدهد .او بعد
از معرفي پروژه ،موضوع ،اهداف ،مواد و وسايل مورد نياز ،روش ساخت ،روش کار و چگونگي تحقيق
را بيان ميکند .براي ساخت وسايل مورد نياز سعي شده است از وسايل کمهزينهاي که در اطراف
مخاطبان وجود دارند ،استفاده شود تا هزينهاي در بر نداشته باشد .با استفاده از اين روش آنها ميتوانند
در صورت نياز ،وسايل مورد نياز زندگي روزمرة خود را بسازند و علم خود را به عمل تبديل کنند.
ساخت و کاربرد اليههاي آبي روان ،مواج ،رنگين و پهن شونده ،کاربرد ترازو با تکيهگاه متغير ،ساخت
آب شيرينکن ،آينههاي کروي ،ماشين بادکنکي ،آسياب آبي و گلخانههاي غيرخاکي ،نمونههايي از
پروژههاي اين کتاب هستند.

 . 246آلمحمد ،علی .دفتر علوم من ششم دبستان .تهران  :فاطمي 104 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،پرسش و پاسخ ،راهنماي آموزش پاية ششم ابتدايي
چكيده :كتاب حاضر براي درس علوم دانشآموزان ششم ابتدايي در  14درس فراهم آمده است.
فعاليتهاي اين كتاب شامل فعاليتهاي پژوهشي و عملي ،و فعاليتهاي مبتني بر گفتوگو و استنتاج
است .به زعم نگارنده ،هدف از تأليف كتاب حاضر ،يكي خالص كردن دانشآموزان از پرسش و
پاسخهاي حفظي ،و ديگري پرورش مهارتهاي مرتبط با روش علمي است .در فعاليتهاي پژوهشي
دانشآموز با مراجعه به كتابها يا ديگر منابع ،اطالعاتي جمعآوري و گزارش تهيه ميكند .در فعاليتهاي
علمي ،دانشآموز با انجام آزمايش و ثبت منظم دادهها به نتيجة مطلوب ميرسد .گفتوگوها كمك
ميكنند دانشآموزان از موضوع مطرح شده دور نشوند .در فعاليتهاي استنتاج راهنماييهايي وجود
دارند كه استنتاجها را به مرحلة نهايي هدايت ميكنند.

 138فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 247جوكار ،زليخا .دفتر مشق نگارهها .تهران  :بين المللي گاج 56 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش الفبا ،راهنماي آموزشي ،مشقنگارهها ،پاية اول ابتدايي
چكيده :کتاب حاضر که براي آموزش حروف الفبا به کودکان کالس اول فراهم آمده ،شامل سه
بخش است :در بخش نخست دانشآموز نقطهچينها را به کمک معلم پررنگ ميکند .در بخش
دوم طرحهاي ناتمام را کامل و سپس رنگآميزي ميکند .هدف از رنگآميزي اشکال اين است که
دانشآموز بر روش درست قلم به دست گرفتن بهطور کامل تسلط پيدا کند .کامل کردن نمادهاي
نوشتاري در بخش سوم کتاب آمده است.

 . 248گانزي ،كريستين .چراهاي شگفتانگيز  :دلفينها و نهنگها .رويا خوئی .تهران  :محراب
قلم 32 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،حيوانات دريايي ،دلفينها ،نهنگها ،پرسش و پاسخ
چكيده :مخاطبان در اين كتاب با دلفينها و نهنگها ،و محل زندگي ،شكل ظاهري ،اجزاي بدن،
اجداد نخستين آببازان ،گونههاي متنوع اين نوع حيوانات دريايي ،رنگ و اندازه ،چگونگي جهيدن آنها
از آب ،نوع تغذيه و چگونگي شكار ،نوع ارتباط اين حيوانات با يكديگر و محيط اطراف ،نوع زاد و ولد و
مهاجرتشان ،خطراتي كه آنها را تهديد ميكند و رابطة انسانها با اين حيوانات آشنا ميشوند .در پايان
كتاب ،واژهنامه و نمايه درج شده است.
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 . 249روشنييان ،مينو .دلفيني به نام باسكار .تهران  :آواي سورنا 12 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،زندگي دلفينها ،داستان آموزشي
چكيده :کودکان در اين کتاب با نحوه و شرايط زندگي ،نوع غذاخوردن و خطراتي که دلفينها را تهديد
ميکنند .آشنا ميشوند .چگونگي کارکرد حسهاي پنجگانه در دلفين ،رابطهشان با انسانها ،صداهايي
که بهمنظور جهتيابي و ارتباط برقرار کردن از خودشان درميآورند ،و زندگي گروهي آنها از ديگر
مباحث کتاب هستند .در اين کتاب ،مخاطبان با دلفيني به نام باسکار آشنا ميشوند که در خليج فارس
با مادرش زندگي ميکند .او بعد از اينکه يک ساله ميشود ،اجازه مييابد روي سطح آب برود .باسکار به
سطح آب ميآيد و با دختري به نام تارا که لکنت زبان دارد ،آشنا و دوستميشود .باسکار به تارا کمک
ميکند که لکنت زبانش برطرف شود.

 . 250فتاحي ،مهناز .دلم يك دوست ميخواهد .تهران  :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان 36 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي تخيلي ،شکلها ،عزت نفس
چكيده :کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني تخيلي با موضوع شکلهاي هندسي و عزت نفس
است .در اين داستان آمده :سهگوش خيلي دلش گرفته بود و ميخواست يک دوست داشته باشد .او با
گردي و چهارگوش و خط شکسته دوست شد .اما آنها با او فرق داشتند و نميتوانستند دوستان خوبي
براي او باشند .تا اينکه سهگوش ديگري آمد و با سهگوش دوست شد .اين اثر با هدف تقويت اعتماد به
نفس و آموزش اشکال هندسي به کودکان تدوين شده است.
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 . 251جونز ،تری .دماغ گندهها .تهران  :چكه 132 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :مجموعهها ،داستان علمي و تخيلي ،كودك و نوجوان
چكيده :کتاب مصور حاضر ،جلد اول از مجموعه «قصههاي خوشحال» است که مشتمل بر چند
داستان علمي تخيلي است« .گندمچه»« ،شب پر»« ،سه قطره باران»« ،شهر چوبي»« ،تيم اوليري»،
«درخت هيواليي»« ،شاه کلهپوک»« ،قوطي»« ،جزيرهی ميوههاي بنفش» عنوانهاي موضوعي
داستانهاي اين کتاب هستند .در داستان «کليد» ميخوانيم« :شاه ثروتمندي در قصري زندگي ميکرد
که کليد بزرگي از ديوار آن آويزان بود که برای قد و قوارة يک مرد قدبلند و از طالي ناب ساختهشده
بود .شاه دستور داد اعالم کنند که هر کس قفلي را که اين کليد به آن ميخورد پيدا کند ،نصف
مملکتش را به او جايزه ميدهد .يک روز سه برادر آمدند که بختشان را امتحان کنند».

 . 252تواليي ،حسين .دمپايي خورشيد .تهران  :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 36 ،1391ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :کاريکلماتور ،خالقيت
چكيده« :کاريکلماتور» يکي از انواع ادبي است که با هدف پيوند هرچه بيشتر معاني کلمات و
برجستهسازي ارتباط نهفته ميان مفاهيم خلق ميشود .اين نوع به دليل کوتاهي و ايجاد لذت کشف
در مخاطب ،بسيار جذاب است .کتاب مصور حاضر براي گروه سني (ج) تدوين شده و دربردارندة
کاريکلماتورهايي با موضوع طبيعت و روابط اجتماعي است .اين اثر با هدف آشنايي کودکان با اين قالب
و باال بردن روحية خالقيت آنان سروده شده است.
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 . 253تكت رآپ ،بريتا .دنيا چه قدر بزرگ است؟  .نورا حقپرست .تهران  :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 40 ،1391 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان حيوانات ،داستان كودك ،شناخت جهان
چكيده :کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني از حيوانات ،با موضوع ادراک از دنيا است .در اين داستان
آمده :يک روز موش کور کوچولو از خواب بيدار شد؛ درحاليکه يک سؤال بزرگ داشت .او از پدرش
پرسيد که دنيا چقدر بزرگ است .پدر به موش کور پيشنهاد داد که خودش برود و جواب سؤالش را
پيدا کند .موش کور به راه افتاد و از حيوانات مختلف درباره آخر دنيا سؤال پرسيد .او درنهايت به جواب
سؤالش رسيد و به خانه بازگشت .اين اثر باهدف ايجاد شناخت بهتر کودکان نسبت به دنيا و جهان
اطرافشان به نگارش درآمده است.

 . 254فايطونچيمنطش ،مريم .دنياي الفبا .تبريز  :گلزار 72 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش الفبا ،راهنماي آموزشي ،واژهآموزي ،پاية اول ابتدايي
چكيده :کتاب حاضر بهمنظور آموزش حروف الفبا به کودکان کالس اول آماده شده است .تمرينهاي
کتاب بدين شکلاند که دانشآموزان بعد از کامل کردن نقطهچينها ،دور کلماتي را خط ميکشند که
صداي مورد نظر را دارند .همچنين سرمشقها را کامل ميکنند و تصويرهايي را که صداي مورد نظر
را دارند ،رنگ ميزنند.
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 . 255محمدطالبي ،سميه .دو كلمه حرف ماشين حساب ششم دبستان .تهران  :فاطمي،
 92 ،1392ص
قطع :وزيري
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش كار با ماشين حساب ،راهنماي آموزشي ،آموزش رياضي ،پاية ششم ابتدايي
چكيده :كتاب حاضر به منظور آموزش چگونگي استفاده از ماشين حساب براي دانشآموزان ششم
دبستان تهيه شده و حاوي  49فعاليت به همراه موضوع و هدف است .شكل ماشين حساب و نمايش
رقمها ،الگويابي با ماشين حساب ،چهار عمل اصلي در ماشين حساب ،كسر ،و عدد مخلوط و عدد
اعشاري در ماشين حساب برخي موضوعات كتاب هستند .در هر فعاليت بعد از تعيين موضوع و هدف،
سؤالي مطرح و چگونگي حل آن گامبهگام توسط ماشين حساب آموزش داده شده است .در ادامه
مسئلههايي درج شدهاند و از مخاطبان خواسته شده است آنها را با ماشين حساب حل كنند.

 . 256يوسفي ،محمدرضا .دوتا سيب .تهران  :دانش نگار 24 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان تخيلي ،داستان حيوانات ،كودكان
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني تخيلي از حيوانات است که با زباني ساده و روان براي کودکان
نگاشته شده است .در اين داستان ميخوانيم« :خرگوش و «خرگوشک» در يک روز آفتابي باهم آشنا
شدند .آنها باهم توپبازي ميکردند که يکدفعه دو تا پسر با خنديدن آنها را با سنگها نشانه
ميگرفتند .آنها فرار کردند و زارزار اشک ميريختند .آنها به دنبال اين بودند که روزي قويتر از
آدمها شوند تا بتوانند از آنها انتقام بگيرند».
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 . 257قاسمنيا ،شكوه و صفارپور ،عبدالرحمان .خودم ميخوانم  :دوچرخه .تهران  :افق،1392 ،
 32ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش الفبا ،پاية اول ابتدايي ،تصويرخواني
چكيده :در چهارمين جلد از مجموعه كتابهاي «خودم ميخوانم» ،مخاطبان حرف «د» را در كلمات
گوناگون و با استفاده از تصويرخواني ،رنگآميزي ،جدولخواني ،ديدن و گفتن ،شعرخواني ،جملهخواني
و كلمهخواني ميآموزند .در پايان كتاب كلماتيك هجايي ،دوهجايي و سه هجايي مشخص شدهاند.

 . 258بايناشتاين ،فوب .دورا به دكتر ميرود .هايده كروبی .تهران  :شركت انتشارات فني ايران،
 24 ،1392ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول و دوم
كلمات كليدي :داستان فارسي ،داستان تخيلي ،پزشكي ،خدمات
چكيده :كتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني با موضوع معاينه و پزشكي است .هدف از تأليف اين
كتاب ،آشنايي كودكان با معاينة پزشكي و مراحل آن است .در اين داستان آمده« :دورا» امروز قرار است
براي معاينه پيش دكتر برود .دورا اول از روي نقشه ،راه را پيدا ميكند .بعد با مامانش سوار اتوبوس
ميشود تا به مطب دكتر برسد .آنجا منتظر ميماند تا دكتر او را معاينه كند .باالخره نوبتش ميشود و
دكتر او را معاينه ميكند و از سالمتش مطمئن ميشود.
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 . 259لوئين ،نانسی .دورترين از خورشيد :سيارهی نپتون .حسن ساالری .تهران  :مدرسه،
 24 ،1391ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :سياره ،نپتون ،منظومة خورشيدي
چكيده :کتاب مصور حاضر ،يکي از کتابهاي مجموعة «آشنايي با منظومة خورشيدي» است که
با ادبياتي ويژة نوجوانان نگاشته شده است .در اين شماره به سيارة نپتون ،دورترين سياره از خورشيد
پرداختهشده و اطالعات کاملي در مورد ويژگيها ،ظاهر و مکان اين سياره بيانشده است .ساختار
اين کتاب بدين گونه است که پس از بيان هر نکتهاي دربارة سيارة نپتون ،متن کوتاهي با عنوان
دانستنيهاي جالب دربارة اين سياره آمده است .در اين کتاب ميخوانيم که سيارة نپتون تنها سيارهاي
است که بدون ابزار نميتوان آن را ديد.

 . 260اورنگ ،طوبا .دهاني كه حرف بد ميزد .دهاني كه بوي بد ميداد .تهران  :موسسه
فرهنگي هنري اورنگ آفرين 12 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :آموزش مهارتهاي زندگي ،داستان تربيتي ،ناسزاگويي ،مسواک زدن
چكيده :کودکان در اين کتاب داستاني را ميخوانند که در آن مغز ،دهان ،بيني ،چشم و دست با هم
سر ناسزاگويي و بدحرف زدن دهان و همچنين بوي بد دهان بگو مگو ميکنند .همة آنها ميکوشند
دهان را قانع کنند که ديگر حرف بد نزند و بعد از خوردن غذا ،مسواک بزند.
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 . 261فيضآبادي ،ابوالقاسم .سفرهاي پور ماجراي داري و ناري  :ديداری شگفت با ابوعليسينا.
تهران  :نخستين 64 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :ادبيات کودکان ،زندگينامة دانشمندان ،سفرهاي رويايي ،ابوعلي سينا
چكيده :ابوعلي سينا ،پزشک و فيلسوف نامدار ،مسلط به تمام علوم و از مشاهير پرافتخار دوران خود
بود .او در سال  370هجري در بخارا به دنيا آمد .در پنج سالگي آموختن قرآن و ادبيات را شروع کرد
و تا  10سالگي همة قرآن و بسياري از مباحث ادبي را آموخته بود .کودکان در اين کتاب با خواهر و
برادري به نام ناري و داري آشنا ميشوند که در زيرزمين خانة مادربزرگشان صندوقچهاي چوبي پيدا
ميکنند .درون صندوقچه کتابي مييابند که شرح حال دانشمندان و مشاهير ايران در آن نوشته شده
است .آنها کتاب را باز ميکنند و اين بار با ابوعليسينا آشنا ميشوند .با او گفتوگو ميکنند و سؤاالتي
از زندگي او ميپرسند.

 . 262فيضآبادي ،ابوالقاسم .سفرهاي پرماجراي داري و ناري  :ديداري شگفت با استاد اخالق
بزرگمهر حكيم .تهران  :نخستين 64 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،آشنايي با مشاهير و دانشمندان ،بزرگمهر حكيم
چكيده :در كتاب حاضر كه از سلسله كتابهاي «سفرهاي پرماجراي داري و ناري» است ،كودكان
با زندگي بزرگمهر حكيم استاد اخالق آشنا ميشوند .بزرگمهر وزير خسرو انوشيروان ،شاهنشاه ساساني
بود .وي مشهورترين وزير سرزمين ايران است .سيزده سال در دربار انوشيروان مقام وزير اعظمي را
داشت .به حكمت معروف بود و به تدبير مشهور .بزرگمهر با انديشهها و كارهاي حكيمانهاش ،نامي نيك
از خود به جاي گذاشت ،بهطوري كه سخنان و نكتههاي گهربارش زبانزد شد.

 146فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 263فيضآبادي ،ابوالقاسم .سفرهاي پرماجراي داري و ناري  :ديداري شگفت با استاد سفر
ناصرخسرو .تهران  :نخستين 64 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،آشنايي با دانشمندان و مشاهير ،ناصرخسرو ،سفرنامه
چكيده :در اين كتاب كودكان در قالب داستان شرح زندگي ناصرخسرو قبادياني ،از شاعران و
انديشمندان قرن چهارم را ميخوانند .ناري و داري خواهر و برادري هستند كه طي سفر به روستاي
مادر و پدرشان در زيرزمين خانة آنها صندوقي مييابند داخل صندوق كتابي است كه در آن زندگينامه
مشاهير و دانشمندان نوشته شده است .آنها كتاب را باز ميكنند و اينبار با ناصرخسرو آشنا ميشوند.
ناصرخسرو در ساية هوش سرشار و روح پژوهشگر خويش از علوم دوران خود مانند فلسفه ،اخترشناسي،
كيهانشناسي ،پزشكي ،كانيشناسي و ...بهرهمند شد .سفرنامةناصرخسرو گزارشي از يك سفر هفتساله
است كه در سال  437قمري از مرو آغاز شد و در سال  444قمري با بازگشت به بلخ ،پايان يافت.

 . 264فيضآبادي ،ابوالقاسم .سفرهاي پور ماجراي داري و ناري  :ديداري شگفت با حكيم عمر
خيام نيشابوري .تهران  :نخستين 64 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :زندگينامة دانشمندان ،داستان آموزشي ،حکيم عمر خيام ،گاهنامة جاللي
چكيده :در اين کتاب کودکان به شکل داستاني با زندگي ،احوال و آثار حکيم عمر خيام آشنا ميشوند.
داري و ناري پس از سفر خانوادگي به روستاي «ظريفآباد» و در پي کنجکاويشان ،در زيرزمين
خانة مادربزرگ به يک صندوق چوبي بزرگ ميرسند که در آن با يک قفل بسته شده است .داري
با چرخاندن کليد مخصوص توي قفل ،صندوق را باز ميکند و داخل آن کتابي با عنوان «شرح حال
انديشمندان و مشاهير ايران» پيدا ميکند .اينک در اين کتاب آنها با عمر خيام روبهرو ميشوند و
از او سؤاالتي دربارة زندگياش ميپرسند .حکيم عمر خيام شاعر و عالم پرآوازة ايران در سدة پنجم
هجري در نيشابور به دنيا ميآيد و خيلي زود با علوم زمان خود ،همچون ستارهشناسي ،فلسفه ،طب و
رياضيات آشنا و معروف خاص و عام ميشود .تا جايي که در دوران جواني ،ملکشاه سلجوقي به تدبير
وزير ايرانياش ،خواجهنظامالملک ،اصالح گاهنامه را بر عهدة او ميگذارد و او با چند ستارهشناس ديگر،
يکي از بزرگترين شاهکارها ،يعني «گاهنامة جاللي» را پديد ميآورند.
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 . 265فيضآبادي ،ابوالقاسم .سفرهاي پور ماجراي داري و ناري  :ديداري شگفت با زكرياي
رازي .تهران  :نخستين 64 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :زندگينامه ،تاريخ علم ،زکرياي رازي ،آموزش زبان فارسي
چكيده :کودکان با خواندن اين کتاب طي سفري رويايي به ديدار محمدبن زکرياي رازي ،دانشمند
قرنهاي دوم و چهارم ميروند ،رازي دانشمندي مسلط به تمام علوم زمان خود بود .او عالوه بر طبابت،
شيميداني عالي مقام نيز بود .محمدبن زکرياي رازي کاشف الکل و جوهر گوگرد است .در اين کتاب
ناري و داري خواهر و برادر هستند که در زيرزمين مادربزرگشان در روستا ،با صندوقي آشنا ميشوند.
آنها صندوق را ميگشايند و داخل آن کتابي دربارة احواالت و زندگي دانشمندان مييابند .آنها هر بار
که کتاب را ورق ميزنند ،با شرح حال ،زندگي و کشفيات يکي از دانشمندان آشنا ميشوند.

 . 266فيضآبادي ،ابوالقاسم .سفرهاي پور ماجراي داري و ناري  :ديداري شگفت با سلطان
سخن ابوالقاسم فردوسي .تهران  :نخستين 64 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :ادبيات کودکان ،ابوالقاسم فردوسي ،زندگينامة دانشمندان ،سفرهاي رويايي
چكيده :در کتاب حاضر ،داري و ناري بهدنبال سفري خانوادگي به روستاي «ظريفآباد» ميروند و در
پي کنجکاويشان در زيرزمين خانة مادربزرگ ،به صندوق چوبي بزرگي ميرسند که در آن با يک قفل
قديمي بسته شده است .صندوق روکش چرمي دارد و با نوارهاي فلزي زرد و مسي رنگ تزئين شده
است .آنها صندوق را باز ميکنند و درون آن کتابي مييابند که شرح حال انديشمندان و مشاهير ايران
در آن نوشته شده است .در اين کتاب آنها با حکيم ابوالقاسم فردوسي ،حماسهسراي بزرگ و يکي از
شاعران بيهمتا آشنا ميشوند و از او دربارة زندگياش سؤاالتي ميپرسند.
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 . 267فيضآبادي ،ابوالقاسم .سفرهاي پرماجراي داري و ناري  :ديداري شگفت با عارف
شيرين سخن عطار نيشابوري .تهران  :نخستين 64 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
قوالطير
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،آشنايي با مشاهير و انديشمندان ،عطار نيشابوري ،منط 
چكيده :كودكان در كتاب حاضر كه از سلسله كتابهاي «سفرهاي پرماجراي داري و ناري» است،
با زندگي عطار نيشابوري يكي از عارفان و شاعران قرن ششم آشنا ميشوند .داري و ناري برادر و
خواهري هستند كه با پدر و مادر به خان ة مادربزرگ در «ظريفآباد» ميروند و در زيرزمين خانة آنها
صندوقي مييابند و درون صندوق كتابي كه به شرح حال انديشمندان و مشاهير ايران اختصاص دارد.
آنها كتاب را ورق ميزنند و اينبار با عطار نيشابوري ديدار ميكنند .عطار از شاعران و عارفان قرن
ششم هجري قمري است .مهمترين و مشهورترين كتاب وي «منطقالطير» است كه در آن  30مرغ
دهد براي ديدن سيمرغ از هفت وادي ميگذرند و سرانجام سيمرغ را مييابند.
به راهنمايي ُه ُ

 . 268فيضآبادي ،ابوالقاسم .سفرهاي پرماجراي داري و ناري  :ديداري شگفت با موالنا
جاللالدين (مولوي) .تهران  :نخستين 64 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :داستان ،مشاهير ،مولوي ،كمكآموزشي
چكيده :در کتاب حاضر که از سلسله کتابهاي «سفرهاي پرماجراي داراي و ناري» است ،مخاطبان
با موالنا جاللالدين محمد مولوي ،عارف بزرگ قرن هفتم ،آشنا ميشوند داري و ناري در صندوقي در
زيرزمين خانة مادربزرگشان کتاب «آشنايي با مشاهير و دانشمندان» را يافتهاند .آنان با ورق زدن اين
کتاب ،به نام موالنا برميخورند و شرح حال او را ميخوانند .موالنا در ميان بزرگان انديشه و شعر ايران
مقام واالیي دارد و بهعنوان فيلسوف و انساني کامل شناخته شده است .نوشتهها و آثارش جهانگير
است و مثنوي از برجستهترين آثارش محسوب ميشود .بعد از معرفي موالنا ،داستان طوري پيش
ميرود که خود شخصيتهاي داستان يعني ناري و داري با موالنا مالقات ميکنند و دربارة زندگي،
انديشه ،افکار و موضوع داستانهاي مثنوي با او به صحبت مينشينند.
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 . 269هفتبرادران ،داريوش .ديكته شب سوم دبستان .تهران  :داريوش هفت برادران،1392 ،
 80ص
قطع :وزيري
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :امالنويسي ،آموزش زبان فارسي ،داستانهاي كهن ايراني ،پاية سوم ابتدايي
چكيده :كتاب حاضر با توجه به برنامة درسي و براساس مطالب پيشبيني شده در راهنماي تدريس
«كتاب بخوانيم و بنويسيم» پاية سوم ابتدايي در زمينة امالنويسي ،و به منظور كمك به اوليا تأليف شده
است .در كتاب عالوه بر توجه به مطالب و روشهاي امالنويسي ،آموزش درك مطلب و مهارتهاي
خواندن نيز مورد توجه قرار گرفته است .در كتاب براي تمام درسها دو نوع متن امال انتخاب شده است:
«متن امالي يك» كه شامل خالصة درس و كلمههاي مهم هر درس كتاب خوانداري و نوشتاري
است ،و «متن امالي دو» كه با استفاده از داستانهاي كليله و دمنه ،جوامعالحكايات ،قابوسنامه و...
طراحي شده است .اين داستانها كه برگرفته از ادبيات كهن هستند ،با توجه به دستاوردهاي «آزمون
بينالمللي پرلز» ،از كلمههاي جديد كه داراي بار اماليي و ملموستر هستند ،ساخته شدهاند در پايان هر
متن نيز سؤالهايي براساس «سطوح درك مطلب پرلز» براي ارزيابي ميزان درك متن آورده شدهاند كه
باعث درك بيشتر دانشآموز از متن و كشف اليههاي عميق آن ميشوند .بعد از هر درس نيز كلمههايي
به منظور افزايش دامنة واژگان دانشآموز درج شده است.
 . 270كلين ،ابی .فردي برق و بال  :راز جن كدو .نوشين پنجهدخت .تهران  :هيرمند،1391 ،
 100ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي ماجراجويانه ،داستان كودك و نوجوان ،مجموعهها
چكيده :كتاب مصور حاضر از مجموعة «فردي برق و بال» ،دربردارندة داستانهاي ماجراجويانة
انگليسي است .در اين داستان« ،فردي» به يك مشكل بزرگ برخورده است؛ قرار است در كالس
آنها مسابقة تزيين كدو برگزار شود .اما كدوي فردي ناپديد ميشود .به نظر ميرسد كه «جن كدو»
آن را برداشته است .جن كدو وارد كالس فردي شده و از خود سرنخي به جا گذاشته كه بچهها بايد اين
سرنخها را دنبال كنند تا راز جن كدو را كشف كنند .الزم به ذكر است ،در فرهنگ غربي جن كدو يك
جن كوچك با كلهاي كدو مانند است كه موقع جشن هالووين ميآيد تا كارهاي بانمك انجام بدهد و
براي بچهها جايزه بگيرد و با مفهوم جن در فرهنگ اسالمي تفاوت دارد.
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 . 271هفتبرادران ،داريوش .پژوهشگران كوچك  :راز غولهاي دريا .تهران  :داريوش هفت
برادران 24 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان ،تحقيق ،والها ،موجودات دريايي ،آموزش علوم
چكيده« :راز غولهاي دريا» که يکي از کتابهاي مجموعة «پژوهشگران کوچک» است ،پژوهشي
است دربارة والها که سام و دوستانش که گروه تحقيق هستند ،آن را انجام دادند .آنها با تحقيقات خود
دربافتند که والها در آبهاي عميق اقيانوس زندگي ميکنند .تابستان مهاجرت ميکنند و به سمت
اقيانوسهاي سرد قطب شمال و جنوب ميروند .زمستان هم به سمت آبهاي گرم مهاجرت ميکنند.
والها چون شش دارند ،براي نفس کشيدن به سطح آب ميآيند .آنها خونگرم هستند و پستاندار.
مخاطبان با مطالعة کتاب حاضر ،ضمن آشنايي با زندگي والها ،سطح خواندن ،درک مطلب و تجزيه و
تحليل خود را باال ميبرند و با اهميت پژوهش و تحقيق گروهي آشنا ميشوند.

 . 272جفرز ،اوليور .راه برگشت به خانه .رضوان خرميان .تهران  :دانش نگار 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي تخيلي ،داستان کودکان ،خيالپردازي در کودکان
چكيده :داستانهاي کودک راهي براي شکوفايي استعدادها و خالقيت و تخيل کودکان هستند.
نويسندة کتاب حاضر« ،اليور جفرز» ،نويسندة استراليايي است که در اين کتاب تالش کرده تا با دنياي
کودکان و آرزوها و تخيالتشان ارتباط برقرار کند .در اين اثر ،داستان پسربچهاي روايت شده که يک
روز تصميم ميگيرد با هواپيماي کوچکش گشتي در آسمان بزند .اما يک دفعه بنزين هواپيمايش تمام
ميشود و پسربچه مجبور ميشود که روي ماه فرود بيايد و ماجراهاي جديدي را تجربه ميکند.
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 . 273آقازاده ،محرم و توراني ،حيدر .راهنماي آموزش مهارتهاي تفكر و پژوهش .تهران
 :مدرسه 216 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :تفكر و پژوهش
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،تفكر خالق ،آموزش پژوهش ،خانوادة پژوهنده
چكيده :كتاب حاضر براي مطالعة والدين و به منظور آشنايي آنها با ضرورت پژوهش دانشآموزان
در مدرسه تدوين شده است .مؤلفان ابتدا به تعريف و بيان مقدمات مرتبط با پژوهش ميپردازند و
بهصورت اجمالي ،اهداف ،مراحل و انواع پژوهش را مورد بررسي قرار ميدهند .در ادامه نيز ديدگاهاي
رايج در آموزشو پژوهش ،شيوههاي افزايش مشاركت مطلوب خانواده در انجام فعاليتهاي پژوهشي
فرزندان ،و انواع فعاليتهاي پژوهشي را شرح ميدهند .بخش پاياني كتاب نيز به تبيين خانوادة پژوهنده
و چگونگي آن اختصاص دارد.

 . 274شكيبايي ،طيبه و [ ...ديگران] .راهنماي آموزش مهارتهاي مراقبت از خود (ويژة
دوره ابتدايي) .تهران  :ما و شما 56 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم ،مشاور
كلمات كليدي :راهنماي آموزش ،آموزش مهارتهاي زندگي ،کتاب كمكآموزشي
چكيده :کتاب حاضر به منظور آموزش مهارتهاي زندگي با هدف ارتقاي سطح بهداشت رواني
و جسماني دانشآموزان در سه فصل تهيه شده است« .مقدماتي در آموزش مهارتهاي مراقبت از
خود» ،موضوع فصل اول است .در فصل دوم ،در طول سه درس ،مهارتهاي مراقبت از خود (ويژة
دانشآموزان دورة ابتدايی) درج شده است .محتواي فصل سوم نيز کاربرگهاي مراقبت از خود ،ويژة
دانشآموزان دورة ابتدايي است؛ کاربرگهايي با عنوانهاي «من چه کسي هستم؟»« ،تواناييهاي
من» و «دوستان من چه کساني هستند؟».
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 . 275خوش پيام ،حميد .راهنماي تدريس در كالس هوشمند .قزوين  :دانش امروز،1392 ،
 96ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :مدرسه ،برنامههاي بهبود آموزش ،تکنولوژي آموزشي ،ايران ،تدريس ،ابزار و وسايل
چكيده :کتاب راهنماي تدريس در کالس هوشمند و آموزش استفاده از نرمافزارها و برنامههاي
کاربردي هوشمند در جريان تدريس ،در  3فصل براي استفادة کلية معلمان ،دبيران و مدرسين تهيه
شده است .اين  3فصل مشتمل است بر :تعريف کالس هوشمند و اينکه در يک کالس هوشمند وجود
سه عامل بسيار مهم و ضروري است .1 :سختافزار مناسب؛  .2نرمافزارهاي آموزشي؛  .3کاربر (معلم
مسلط به کامپيوتر) .در اين کتاب سعي شده است معلمين و مدرسين به زبان ساده با نرمافزار هوشمند
و نگهداري قطعات سختافزاري آشنا شوند.

 . 276حمزه بیگی ،طیبه و [...دیگران] .راهنماي معلم در ارزشيابي توصيفي ويژ ه معلمان
دوره ابتدايي .تهران  :مدرسه 299 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :راهنماي معلم ،ارزشيابي توصيفي ،علوم تربيتي ،دورة ابتدايي
چكيده :كتاب حاضر براي مطالعة معلمان دورة ابتدايي تدوين شده است .فصلهاي اول و دوم
كتاب ارزشيابي توصيفي ،ابزارها ،روشها ،منابع جمعآوري اطالعات ،نحوة ثبت اطالعات و قضاوت و
ارزشگذاري در اين نوع ارزشيابي را شرح ميدهد .فصل سوم به اهداف برنامههاي درسي ،نشانههاي
تحقق و سطوح عملكردي درسهاي پايههاي اول تا ششم ابتدايي اختصاص دارد.
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 . 277فوالدوند ،مرجان .نامه نامور  :رستم و اسفنديار .تهران  :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان 40 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :ادبيات كودكان و نوجوانان ،داستانهاي حماسي
چكيده :کتاب مصور حاضر يکي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي «نامة نامور» است که براي
نوجوانان تدوين شده است .نامة نامور ،برگزيدهاي از داستانهاي «شاهنامه» اثر «حکيم ابوالقاسم
فرودسي طوسي» ،شاعر و حماسهسراي نامي قرن چهارم هجري است .در اين مجموعه تالش شده
تا داستانها و حکايات مشهور شاهنامه با نثري ساده و امروزي روايت شود .دفتر پيش رو به بازنويسي
داستان «رستم و اسفنديار» اختصاص يافته که توسط «مرجان فوالدوند» صورت گرفته است .استفاده
از تصاوير جذاب و مرتبط با داستانها ،از ويژگيهاي شاخص اين مجموعه است .هدف از گردآوري
اين مجموعه ،آشنايي بهتر کودکان و نوجوانان اين سرزمين با داستانهاي کهن ايراني ،به خصوص
حکايات شاهنامة فردوسي بوده است.

 . 278تهامی ،رضا و [...دیگران] .داستانهاي شاهنامه  :رستم و اسفنديار و بازگشت اسفنديار
به ايران و رفتن به جنگ رستم .تهران  :فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :بازنويسي شاهنامه ،ارجاسب ،اسفنديار ،زبانآموزي
چكيده :بيستونهمين جلد از مجموعة «داستانهاي شاهنامه» به بازنويسي داستان رستم و اسفنديار
از شاهنامه براي کودکان ششم ابتدايي اختصاص دارد .اسفنديار هفت خوان را پشت سر گذاشته است
و اکنون گشتاسب بايد به پيمانش عمل کند ،اما او نميخواهد پادشاهي و تاج و تخت را به فرزندش
بدهد .پس بهانه و شرطي جديد براي پادشاهي اسفنديار تعيين ميکند :رفتن به زابل و به بند کشيدن
رستم و آوردن او به کاخ پادشاهي .با اينکه اسفنديار از اين شرط ناراضي است ،سرانجام راهي زابل
ميشود و با رستم ميجنگد .رستم به کمک سيمرغ و رازي که او برايش فاش ميکند ،اسفنديار
رويينتن را از پاي درميآورد.
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 . 279شعباننژاد ،افسانه .نامه نامور  :رستم و اكوان ديو .تهران  :كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان 24 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :ادبيات كودكان و نوجوانان ،داستانهاي حماسي
چكيده :کتاب مصور حاضر يکي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي «نامة نامور» است .نامة نامور،
برگزيدهاي از داستانهاي «شاهنامه» اثر «حکيم ابوالقاسم فرودسي طوسي» ،شاعر و حماسهسراي
نامي قرن چهارم هجري است .در اين مجموعه تالش شده تا داستانها و حکايات مشهور شاهنامه
با نثري ساده و امروزي روايت شود .دفتر پيش رو به بازنويسي داستان «نبرد رستم و اکوان ديو»
اختصاص يافته که توسط «افسانه شعبان نژاد» صورت گرفته است .استفاده از تصاوير جذاب و مرتبط
با داستانها ،از ويژگيهاي شاخص اين مجموعه است .هدف از گردآوري اين مجموعه ،آشنايي بهتر
کودکان و نوجوانان اين سرزمين با داستانهاي کهن ايراني ،به خصوص حکايات شاهنامة فردوسي
بوده است.

 . 280تهامی ،رضا و [...دیگران] .داستانهاي شاهنامه  :رستم و سهراب و نبرد پدر و پسر،
مرگ سهراب .تهران  :فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :بازنويسي شاهنامه ،رستم و سهراب ،پاية سوم ابتدايي
چكيده :پانزدهمين جلد از مجموعه «داستانهاي شاهنامه» به بازنويسي داستان «رستم و سهراب»
به زبان ساده براي کودکان سوم دبستان اختصاص دارد .در اين کتاب از واژهها و ترکيباتي استفاده شده
که در کتابهاي درسي پاية سوم آمدهاند .کلمات دشوار با توضيحاتي در پايين برگهها همراه است.
داستانها بدون تصوير هستند و مخاطبان بايد برداشت خودشان را از داستانها با تصويرهاي خودشان
ارائه کنند .در اين داستان سهراب به دنبال شناختن رستم است ،اما رستم و ديگر پهلوانان رستم را
به او نميشناسانند .بين رستم و سهراب نبردي صورت ميگيرد و سرانجام سهراب به دست پدرش
کشته ميشود.
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 . 281يوسفي ،محمدرضا .رستم و گل و الله .تهران  :دانش نگار 24 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي فارسي ،داستان كودك ،صلح و دوستي
چكيده :کتاب مصور حاضر براي گروه سني «ب» و «ج» تدوين شده است .نگارنده در اين داستان،
با استفاده از شخصيت رستم داستاني جديد را خلق کرده که پيام اصلي آن ،ترويج و گسترش روحية
مهرباني و صلح در جهان است .در اين داستان ،رستم پهلوان گرز خود را کنار ميگذارد و به کاشتن
الله مشغول ميشود .او به باد دستور ميدهد تا تخم الله را براي دشمنش هم ببرد تا او نيز اللهها را
در همه جا بکارد .بدين ترتيب همه جا پر از گل الله ميشود و. .

 . 282شوئن ،الين .رشد والدين همراه با فرزندان :انديشههايي در باره رشد پدر و مادر .فرناز
فرود .تهران  :صابرين ،كتابهاي دانه 276 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،والدين ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي :علوم تربيتي ،تربيت فرزندان
چكيده :كتاب حاضر براي مطالعة والدين تهيه شده است .بهزعم نگارنده ،مطالب كتاب به مخاطبان
كمك ميكند دوران كودكيشان را به ياد بياورند تا بتوانند فرزندانشان را درك كنند و به آنها كمك
كنند ،از مشكالت بگذرند و باعث پرورش خالقيت در آنها شوند تا فرزندانشان خالقانهتر عمل كنند.
همچنين كنجكاوي و اشتياق براي يادگيري را در آنها بيدار كنند .فرصتهايي براي رشد والدين،
فرايند رشد از طريق پدر و مادر ،سرشت معنوي و التيامبخشي والدين ،تقويت خالقيت در نتيجة پرورش
فرزند ،بهبود كار و شيوة كاركرد والدين بهوسيلة تربيت فرزندان ،تأثير پرورش فرزند بر نگاه والدين به
جهان ،رشد زندگي مشترك در نتيجة پرورش فرزند ،عنوانهاي برخي از مطالب كتاب هستند.

 156فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 283قاسمنيا ،شكوه ،صفارپور ،عبدالرحمان .خودم ميخوانم  :روباه .تهران  :افق 36 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :پاية اول ابتدايي ،تمرين ،راهنماي آموزشي ،آموزش الفبا ،خواندن
چكيده :کودکان کالس اول دبستان در نهمين جلد از مجموعة «خودم ميخوانم» با حرف «ر»
در کلمات گوناگون و به همراه تصوير آشنا ميشوند .تمرينها بهصورت ديدن و گفتن ،جملهخواني،
ترکيبخواني ،رنگآميزي ،جدولنويسي ،شعر و آشنايي با عالمت سؤال و تعجب تنظيم شدهاند .حرف
«ر» در کلمات با رنگ قرمز مشخص شده است .هدف از انتشار مجموعه کتابهاي فارسيآموز ،ترويج
کتابخواني ،افزايش لذت خواندن و ايجاد عادت به مطالعه در کودکان است.

 . 284اسپينلي ،آيلين .روباه سبز .هايده كروبي تهران  :شركت انتشارات فني ايران 32 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :محيط زيست ،انرژي ،كرة زمين
چكيده :كتاب مصور حاضر از مجموعه كتابهاي سبز است كه با هدف آشنايي كودكان با اصول
اولية حفظ محيط زيست به نگارش درميآيد .در داستان اين كتاب آمده :يك روز وقتي خانم روباهه
با دوچرخه به مدرسه آمد ،همة بچهها تعجب كردند و فكر كردند كه ماشين خانم روباهه خراب است.
ولي بعد متوجه شدند كه او سبز شده و ميخواهد كرة زمين را سالم نگه دارد .خانم روباهه به بچهها
گفت كه اگر بخواهند سبز باشند ،بايد كمتر آب و انرژي مصرف كنند .او كارهاي بسيار مفيدي را به
بچهها آموزش داد.

دورة آموزش ابتدايي 157 16
 . 285وينكار ،هنری .ماجراهای هانک زیپر ،بزرگترین تنبل دنیا :روز ايگوآنا .فرمهر منجزی .تهران
 :چكه 144 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي تخيلي ،داستان كودك و نوجوان ،مجموعهها
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني از سري مجموعة «ماجراهاي هانک زيپر ،بزرگترين تنبل دنيا»
است که با زباني ساده و روان براي کودکان و نوجوانان نگاشته شده است .شخصيت اصلي داستان،
پسري به نام «هانک» است که مدام در دردسر ميافتد .در داستان ميخوانيم« :زمان پروژة علوم بود و
اين برای هانک زيپر خبر خوشي نبود .او عاشق علوم است و عاشق آزمايش چيزهاي جديد ،اما به اين
شرط که مجبور نباشد گزارشي براي کارهايش بنويسد .بهترين پروژه نصيبش ميشود ،وقتي که حيوان
خانگي خواهرش «ايگوآنا» ،سر راهش سبز مي شود».

 . 286برادران ،محمد .روش تدريس رياضي اول دبستان ويژه معلم .مشهد  :ضريح آفتاب،
 192 ،1392ص
قطع :وزيري
موضوع :رياضي
مخاطب :معلم
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش معلم ابتدايي ،تدريس اثربخش ،آموزش رياضي
چكيده :کتاب حاضر براي معلمان دورة اول ابتدايي بهمنظور چگونگي تدريس رياضي در  25لوحه
تدوين شده است .در هر لوحه ،عنوان لوحه و اهداف آن ذکر شده است .بهعالوه ،چگونگي تدريس
لوحه ،راههايي براي تدريس مفاهيم ،ابزار مورد نياز براي آموزش مفاهيم ،و نکاتي بهمنظور بهتر تدريس
کردن رياضي شرح داده شده است.
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 . 287كايزر ،توماس .روشهاي برخورد با خشونت در كودكان :چگونه به فرزندم كمك كنم.
ليال لفظی .تهران  :ذكر 144 ،1391 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،والدين ،كارشناس
كلمات كليدي :خشونت ،کودکان ،تربيت کودکان ،روشهاي پيشگيري از خشم
چكيده :کتاب حاضر براي مطالعة والدين و مربيان فراهم آمده و در آن طي هفت فصل مخاطبان با
علل خشونت و خشم در کودکان آشنا ميشوند و روشهايي را ميآموزند تا بدين وسيله به فرزندانشان
در کنترل خشم کمک کنند .کتاب شامل داستان ،تصويرها و بازيهايي است که کودک را به تفکر
و گفتوگو واميدارند .همچنين تمرينهاي حرکتي و آرامبخش ،سفرهاي رؤيايي و پيشنهاداتي براي
تحريک خالقيت کودکان در کتاب ارائه شده است.

 . 288حيدري ،علياصغر .كتابهاي كار  :رياضي ( 6ششم دبستان) .تهران  :كالغ سپيد،
 184 ،1392ص
قطع :وزيري
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،راهنماي آزمون ،پرسش و پاسخ ،ششم ابتدايي
چكيده :اين کتاب کار براي درس رياضي ششم ابتدايي در هشت فصل بههمراه چهار آزمون ميان
نوبت اول ،ميان نوبت دوم و آزمونهاي پاياني فراهم آمده است .نويسنده در هر فصل بعد از توضيح
و تشريح متن درس بهوسيلة مثالهايي و نيز درج نکتههاي مربوط به هر مطلب و درس ،سؤاالتي در
قالب چندگزينهاي ،کامل کردني ،تشريحي و مسئله ارائه داده است.
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 . 289طهماسبي ،فائقه و مغيثي ،فريده .رياضي اول دبستان .تهران  :مبتكران ،پيشروان،1392 ،
 176ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،راهنماي آموزشي ،مسائل ،تمرين ،پاية اول ابتدايي
چكيده :کتاب حاضر براي درس رياضي دانشآموزان کالس اول ابتدايي در  25فصل فراهم شده
است .سؤاالت در قالبهاي رنگآميزي ،وصل کردني ،ادامه دادني ،بريدن و چسباندني ،کامل کردني،
جدول سودوکو ،نوشتن اعداد مناسب ،کامل کردن تصاوير ،بازي ،کشيدن شکل براي اعداد و ...تنظيم
شدهاند.

 . 290مهري ،علی .رياضي بازي كالس اول -كتاب چهارم .تهران  :آواي باران،1391 ،
 60ص
قطع :كارت
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،سرگرمي ،تمرين ،سؤال و جواب ،کتاب کمکدرسي
چكيده :جلد چهارم از مجموعة «رياضي بازي» ،حاوي تمرينهايي براي رياضي اول دبستان است
که در  30برگه فراهم آمدهاند .پشت هر برگه ،اهداف آموزشي ،شرح فعاليت ،ابزارهاي پيشنهادي ،نحوة
کار با ابراز و نکاتي بهعنوان توصيه به والدين درج شده است .تمرينهاي کتاب بهصورتهاي کامل
کردن جدول ،ادامه دادن الگوي نيمهتمام ،رنگ کردن ،وصل کردن عددها به شکلهاي مناسب ،جمع
و تفريق ،گذاشتن عالمت کوچک و بزرگتر ،شمارهگذاري شکلها و ...ارائه شدهاند.
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 . 291مهري ،علی .رياضي بازي كالس اول -كتاب دوم .تهران  :آواي باران 60 ،1391 ،ص
قطع :كارت
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :رياضي ،بازي ،سرگرمي
چكيده :بستة حاضر به منظور آموزش مفاهيم رياضي كالس اول دبستان در  30برگه تهيه شده و
در آن مفاهيم به طور بازي و سرگرمي ،جدول ،تصاوير ،مكعبهاي رياضي ،شابلون و ...آموزش داده
ميشود .در پشت برگهها اهداف آموزشي ،شرح فعاليت ،ابزارهاي پيشنهادي ،كار با ابزار و توصية والدين
درج شده است .بست ة حاضر دوم بخش از كتاب رياضي اول دبستان است.

 . 292مهري ،علی .رياضي بازي كالس اول -كتاب سوم .تهران  :آواي باران 60 ،1391 ،ص
قطع :كارت
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :رياضي ،بازي ،آزمون و تمرين ،سرگرمي ،کتاب کمکدرسي
چكيده :بستة حاضر که سومين بخش از مجموعة «رياضي بازي» را تشکيل ميدهد ،شامل  30برگة
آموزشي به صورت بازي و سرگرمي و آموزش مفاهيم رياضي کالس اول دبستان است .در پشت هر
برگه ،اهداف آموزشي ،شرح فعاليت ،ابزارهاي پيشنهادي ،کار با ابزار و توصيه به والدين قابل مشاهده
است .تمرينهاي اين کتاب به صورت رنگ کردني ،انتخاب گزينة مناسب ،نوشتن عدد مناسب ،کامل
کردن جدول ،نشان دادن اعداد ،ادامه دادن الگوي نيمهتمام و کامل کردن ستونها طراحي شدهاند.
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 . 293مهري ،علی .رياضي بازي كالس اول  -كتاب پنجم .تهران  :آواي باران 60 ،1391 ،ص
قطع :كارت
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :رياضي ،بازي ،سرگرمي ،پاية اول ابتدايي
چكيده :پنجمين بسته از مجموعة «رياضي بازي» حاوي  30برگة آموزشي است كه در آن مفاهيم
رياضي اول دبستان با تمرينهاي گوناگون به صورت بازي و سرگرمي و تمرينهايي در قالبهاي
كامل كردني ،نوشتن عدد مناسب ،ادامه دادن الگو ،حل مسئله و وصلكردني آموزش داده ميشود
پشت هر برگه ،اهداف آموزشي ،شرح فعاليت ،ابزارهاي پيشنهادي ،كار با ابزار و توصيه به والدين مربوط
به آن برگه شده است.

 . 294سليمي ،مرتضي و معصومي ،فائقه .رياضي پنجم دبستان -كتاب كار .تهران  :خيلي
سبز  222، 1392،ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،آزمون و تمرين ،پاية پنجم ابتدايي
چكيده :کتاب حاضر براي درس رياضي پنجم ابتدايي نوشته شده و شامل تمرينهاي رياضي است.
کتاب چهاربخش دارد :درسنامه ،پرسشها ،چند پرسش دورهاي و پرسشهاي تکميلي .در درسنامه،
مبحث مورد نظر به زبان آموزگار و براي دانشآموزان بهصورت گامبهگام مرور شده است .در قسمت
پرسشها ،پرسشهاي محاسباتي ،شکلدار ،هندسي ،راهبردي ،خالقيتي و ...به تناسب و ترتيبي چيده
شدهاند که از خستگي ذهن دانشآموز جلوگيري ميکنند .همچنين گوناگوني فرم پرسشها ،يعني
چهار جوابي ،درست و نادرست ،جاي خالي و ...بر جذابيت کتاب افزوده است .پرسشهاي دورهاي،
شامل پرسشهايي از مباحث گذشتهاند .در قسمت پرسشهاي تکميلي ،پرسشهايي مطرح شدهاند
که مخاطبان آنها دانشآموزان يا مدارسي هستند که بهدنبال پرسشهايي با سطح دشوار هستند.
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 . 295رئيسي امجد ،عليرضا .كتابهاي كار ستاره طاليي  :رياضي سوم ابتدايي .تهران  :بين
المللي گاج 164 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،راهنماي آموزشي ،سؤال و جواب ،سوم ابتدايي ،ارزشيابي مستمر
چكيده :اين کتاب کار براي درس رياضي سوم دبستان در هشت فصل به همراه دو مجموعه
سؤالهاي ارزشيابي مستمر دورهاي مهر تا دي و سؤاالت ارزشيابي مستمر پاياني فراهم آمده است.
قالب سؤاالت بهصورت جاخالي ،ادامه دادني ،کامل کردني ،رنگ کردني ،رسم کردني ،وصل کردني،
عالمت زدني ،نوشتني ،حل مسئله ،و ...است .در کنار تمرينها ،فعاليتهايي همچون «بازي کن و
بياموز» و «فعاليت کن و بياموز» نيز براي يادگيري بهتر رياضي درج شده است.

 . 296درويشيان ،مريم .رياضي سوم ابتدايی .کرج  :گردوي دانش 140 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،راهنماي آموزشي ،تمرين و مسئله ،سوم ابتدايي
چكيده :کتاب کار رياضي سوم دبستان بهمنظور ياري به دانشآموزان براي کسب مهارت حل مسئله
در هشت فصل نوشته شده و موضوعات آن منطبق بر موضوعات کتاب درسي رياضي سوم ابتدايي
است .مؤلف اين کتاب کار کوشيده است ،به انواع فعاليتهاي عملکردي ،دستورزي و گروهي توجه
خاص داشته باشد تا دانشآموزان با انجام فعاليتهاي متنوع ،به يادگيري پايدار دست پيدا کنند و به
تفکر و استدالل بپردازند .در کتاب ،بهمنظور مطالعة بيشتر دانشآموزان ،تعدادي کادر آموزشي زيرعنوان
«بدانيد» نيز در نظر گرفته شدهاند تا دانشآموزان مروري بر خالصة مفاهيم رياضي داشته باشند .براي
ارزشيابي ميزان دستيابي دانشآموزان به اهداف آموزشي ،در انتهاي هر فصل يک آزمون همراه با
جدول ارزشيابي توصيفي در نظر گرفته شده است.
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 . 297محمد طالبي ،سميه .رياضي سوم دبستان .تهران  :مبتكران ،پيشروان 184 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،پاية سوم ابتدايي ،سؤال و جواب ،انواع تمرين
چكيده :کتاب حاضر براي درس رياضي سوم دبستان فراهم آمده و شامل تمرينهايي در سه سطح
اول ،دوم و سوم است .تمرينهاي سطح اول ،مشخص کنندة اصول و مفاهيم اساسي هر درس هستند
که تمامي دانشآموزان بايد آنها را بياموزند .تمرينهاي سطح دوم باعث عمق بخشيدن و تثبيت
آموختههاي سطح اول ميشوند و فرصتهاي بيشتري براي دست و پنجه نرم کردن با فعاليتهاي
يادگيري فراهم ميکنند .تمرينهاي سطح سوم براي دانشآموزاني هستند که دوست دارند ،مرزهاي
يادگيري خود را از حد معمول باالتر ببرند و آموختههاي خود را گسترش بدهند .سطح سؤاالت با
عالمتهايي در باالي هر تمرين مشخص شده است که از دستة کدام سه سطح سؤالهاست.

 . 298نيكزاد ،سميرا .رياضيات مفهومي پنجم ابتدايي :مجموعه آزمونهاي خالقانه .تهران :
مبتكران ،پيشروان 284 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :پاية پنجم ابتدايي ،آموزش رياضي ،پرسش و پاسخ
چكيده :اين كتاب كه براي درس رياضي دانشآموزان پنجم ابتدايي فراهم شده ،حاوي  20آزمون
چندگزينهاي به همراه راهحلهاي كامل تحليلي آنهاست كه هماهنگ با المپيادهاي داخلي ،به صورت
پنجگزينهاي طراحي شدهاند .در گردآوري و طراحي آزمونها ،عالوه بر سؤاالت تأليفي ،سه منبع اساس
كار بودهاند :سؤاالت المپيادها و آزمونهاي داخلي ،سؤاالت مسابقات دانشآموزان مجاني ،منابع قديمي
رياضي كه در كشورهاي بلوك شرق نگاشته شدهاند.

 164فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 299يوسفي ،سيد مهدي و دارا ،سپيده .رياضيدان كوچك پايهی دوم ابتدايي براساس
آخرين تغييرات كتب درسي .مشهد  :ضريح آفتاب 140 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،آزمون و تمرين ،راهنماي آموزشي ،کتاب کمکدرسي ،پاية سوم
ابتدايي
چكيده :کتاب کمکآموزشي حاضر متناسب با متن کتاب درسي رياضي پاية دوم ابتدايي تنظيم شده
است و فصل به فصل همراه کتاب درسي پيش ميرود .در آخر هر فصل ،آزموني از محتواي همان
فصل قرار دارد که هم ميتواند مروري بر فصل باشد و هم ارزيابي از آموختهها .در سؤاالت طراحي
شده که تلفيقي از درسهاي رياضي ،هديههاي آسمان ،علوم و فارسي است ،سعي شده مفاهيم در قالب
مهارتهاي زندگي و اجتماعي آموزش داده شود .سؤاالت در قالبهاي پر کردن جاهاي خالي ،کامل
کردني ،نشان دادني ،رنگآميزي ،حل جدول ،حل مسئله و وصل کردني تنظيم شدهاند.

 . 300رحماندوست ،مصطفی .نامه نامور  :زال و رودابه .تهران  :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان 32 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :ادبيات كودكان و نوجوانان ،داستانهاي حماسي
چكيده :کتاب مصور حاضر يکي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي «نامة نامور» است که براي
نوجوانان تدوين شده است .نامة نامور ،برگزيدهاي از داستانهاي «شاهنامه» اثر «حکيم ابوالقاسم
فرودسي طوسي» ،شاعر و حماسهسراي نامي قرن چهارم هجري است .در اين مجموعه تالش شده
تا داستانها و حکايات مشهور شاهنامه با نثري ساده و امروزي روايت شود .دفتر پيش رو به بازنويسي
داستان «زال و رودابه» اختصاص يافته که توسط «مصطفي رحماندوست» صورت گرفته است .استفاده
از تصاوير جذاب و مرتبط با داستانها ،از ويژگيهاي شاخص اين مجموعه است .هدف از گردآوري
اين مجموعه ،آشنايي بهتر کودکان و نوجوانان اين سرزمين با داستانهاي کهن ايراني ،به خصوص
حکايات شاهنامة فردوسي بوده است.
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 . 301تهامی ،رضا و [...دیگران] .داستانهاي شاهنامه  :زال و رودابه /سفر به كابل ،آشنايي زال و
رودابه -موافقت منوچهر با ازدواج آن دو .تهران  :فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :شاهنامه فردوسي ،داستان کودکان ،زال و رودابه ،دوم ابتدايي
چكيده :نهمين جلد از مجموعة «داستانهاي شاهنامه» که براي کودکان دوم دبستان فراهم آمده
به داستان زال و رودابه اختصاص دارد .زال پسر سام پهلوان با رودابه دختر مهراب کابلي آشنا ميشود
و اين دو بهخاطر عالقهاي که به هم دارند ،با هم ازدواج ميکنند .منجمان نيز اين ازدواج را مبارک
دانسته و خبر دادهاند که از پيوند آنها پهلواني به دنيا خواهد آمد .همچنين ،سام به دستور منوچهر شاه
قرار است به کابل لشکرکشي کند ،چرا که عقيده دارد پادشاه آنجا از نسل ضحاک است و بايد کشته
شود .اما زال در مقابل اين لشکرکشي ميايستد و اجازة لشکرکشي نميدهد .تصويرهاي داستانها را
خود مخاطبان بايد داخل کادرهاي مربوطه نقاشي کنند .کلمات متناسب با سواد کودکان دوم دبستان
انتخاب شدهاند و معني واژگان رنگي و دشوار در پايين صفحات آمده است.

 . 302رحماندوست ،مصطفی .نامه نامور  :زال و سيمرغ .تهران  :كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان 36 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :ادبيات كودكان و نوجوانان ،داستانهاي حماسي
چكيده :کتاب مصور حاضر يکي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي «نامة نامور» است .نامة نامور،
برگزيدهاي از داستانهاي «شاهنامه» اثر «حکيم ابوالقاسم فرودسي طوسي» ،شاعر و حماسهسراي
نامي قرن چهارم هجري است .در اين مجموعه تالش شده تا داستانها و حکايات مشهور شاهنامه
با نثري ساده و امروزي روايت شود .دفتر پيش رو به بازنويسي داستان پرورش زال توسط سيمرغ
اختصاص يافته که توسط «مصطفي رحماندوست» صورت گرفته است .استفاده از تصاوير جذاب
و مرتبط با داستانها ،از ويژگيهاي شاخص اين مجموعه است .هدف از گردآوري اين مجموعه،
آشنايي بهتر کودکان و نوجوانان اين سرزمين با داستانهاي کهن ايراني ،به خصوص حکايات شاهنامة
فردوسي بوده است.
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 . 303كلهر ،فريبا .زبان كوچكي كه حرفهاي خوب ميزد .تهران  :نگارينه 16 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :داستان تخيلي ،داستان كودك ،حيوانات
چكيده :كتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني از حيوانات است .در اين داستان به كودكان آموزش
داده شده كه ميتوان با فكر كردن و حرفهاي خوب ،كارهاي بزرگي انجام داد .سنجاب كوچولو،
ميمون و گنجشك ،روي درختي زندگيميكردند .يك روز يك زرافه به درخت نزديك شد و شروع
كرد به خوردن برگهاي درخت .زرافه داشت همة برگهاي درخت را ميخورد و ميمون هر كاري
كرد نتوانست زرافه را از آنجا دور كند .به سراغ سنجاب رفت ،اما سنجاب هم نتوانست كاري كند.
وقتي گنجشك رسيد و از ماجرا خبردار شد ،به زرافه حرفهايي زد كه او هم متقاعد شد و به سراغ
درخت ديگري رفت.

 . 304قاسمنيا ،شكوه و صفارپور ،عبدالرحمان .خودم ميخوانم  :زرافه .تهران  :افق 36 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،آموزش الفبا ،پاية اول ابتدايي ،خواندن ،تمرين
چكيده :کودکان کالس اول دبستان در دوازدهمين جلد از مجموعة «خودم ميخوانم» با حرف «ز»
در کلمات گوناگون به همراه تصويرهاي رنگي آشنا ميشوند .متن کتاب حاضر مهارت خواندن را در
کودکان تقويت ميکند .حرف «ز» در همة کلمات با رنگ قرمز مشخص شده است .ديدن و گفتن،
جملهخواني ،جدولخواني ،جدولنويسي و تصويرخواني از جمله تمرينهاي کتاب هستند.
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 . 305بوكادور ،سابين .شگفتيهاي جهان  :زنبورهاي عسل .مهناز عسگری .تهران  :محراب
قلم 28 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :زنبور عسل ،ادبيات نوجوانان
چكيده :زنبورهاي عسل از انواع حشرات بهشمار ميآيند .بهطور تقريبي 20000 ،گونة زنبور عسل
در دنيا وجود دارد .انسان زنبور عسل را بهخوبي ميشناسد ،آنها در تمام قارهها پراکندهاند و بهصورت
گروهي زندگي ميکنند .زنبورهاي عسل و گياهان گلدار همزمان با هم پديدار شدند .قديميترين
زنبور عسل يافت شده در کهربا ،حدود  80ميليون سال پيش ميزيسته است .زنبورهاي عسل 30
ميليون سال پيش ،روي هم رفته ،شبيه زنبورهاي عسل امروزي بودهاند .در اين کتاب دانشآموزان
با شگفتيهاي جهان زنبور عسل آشنا ميشوند؛ تصاوير رنگي کتاب نيز بر جذابيت آن افزوده است.

 . 306ماهوتي ،مهری .قصههاي بهشتي  :زندگي حضرت سليمان عليهالسالم .تهران :
مدرسه 24 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :قرآن ،قصهها ،پيامبران ،سرگذشتنامه ،داستان كودك و نوجوان
چكيده« :مجموعة قصههاي بهشتي» دربردارندة داستان زندگي پيامبران اولوالعزم (ع) است .اين
دفتر به شرح زندگي حضرت سليمان(ع) اختصاص يافته است .در بخشي از كتاب ميخوانيم« :جشن
بزرگي به پا كردند ،حضرت سليمان(ع) بر تخت نشست .همه ،دسته دسته ميآمدند تا به او تبريك
بگويند .حيوانات در صفهاي منظم وارد قصر ميشدند و هركدام براي پيغمبر خدا هديهاي ميآورند.
اين مجموعه با هدف آشنايي كودكان و نوجوانان با بخشي از زندگي و سرگذشت پيامبران اولوالعزم
تدوين شده است».
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 . 307زواريان ،زهرا .مجموعه قصههاي بهشتي  :زندگي حضرت عيسي عليه السالم .تهران:
مدرسه 20 ،1391 ،ص
قطع :رحلی
موضوع :داستان ،هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :قرآن ،قصهها ،پيامبران ،سرگذشتنامه ،داستان كودك و نوجوان
چكيده« :مجموعة قصههاي بهشتي» دربردارندة داستان زندگي پيامبران اولوالعزم(ع) است .اين دفتر
به شرح زندگي حضرت عيسي(ع) اختصاص يافته است .در بخشي از كتاب ميخوانيم« :سحر نشده
بود كه سربازان در باغ را شكستند .يهودا ،يكي از ياران حضرت عيسي ،خيانت كرده و جاي ايشان را به
سربازان نشان داده بود .يهودا خيلي شبيه حضرت عيسي بود .سربازان فكر كردند او خود حضرت عيسي
است .او را دستگير كردند و به كاخ پادشاه بردند ».اين مجموعه با هدف آشنايي كودكان و نوجوانان با
بخشي از زندگي و سرگذشت پيامبران اولوالعزم تدوين شده است.

 . 308ماهوتي ،مهری .قصههاي بهشتي  :زندگي حضرت موسي (عليهالسالم) .تهران :
مدرسه 16 ،1391 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :داستان ،هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :قرآن ،قصهها ،پيامبران ،سرگذشتنامه ،داستان كودك و نوجوان
چكيده« :مجموعة قصههاي بهشتي» دربردارندة داستان زندگي پيامبران اولوالعزم(ع) است .در بخشي
از كتاب ميخوانيم :خداي مهربان به حضرت موسي(ع) فرمود« :عصايت را در آب فرو ببر ».حضرت
موسي(ع) اطاعت كرد .ناگهان موجها از دو طرف كنار رفتند و يك راه خشكي از اين طرف تا آن طرف
نيل پيدا شد .اين مجموعه با هدف آشنايي كودكان و نوجوانان با بخشي از زندگي و سرگذشت پيامبران
اولوالعزم تدوين شده است.
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 . 309برگن ،الر .زيستگاه خرس قطبی .هايده كروبی .تهران  :شركت انتشارات فني ايران،
 24 ،1392ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم و چهارم
كلمات كليدي :خرس قطبي ،گرماي زمين ،قطب
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني از خرسهاست در مورد گرم شدن زمين که با زباني ساده و
روان نگاشته شده است .در اين داستان ميخوانيم« :پدر و فرزندي که در قطب زندگي ميکنند ،بهجاي
سورتمهسواري روي برف مجبور ميشوند به قايقسواري بروند چون مقدار زيادي از يخهاي قطب
آبشدهاند .آنها دو توله خرس قطبي ميبينند که تنها روي تکهاي يخ در آب شناورند .پسرک کنجکاو
است که بداند مادر تولهها کجاست و از پدرش دربارةزندگي خرسهاي قطبي ميپرسد».

 . 310گروه نويسندگان .ساندويچت را با قورباغه عوض كن! .تهران  :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 52 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي كوتاه فارسي ،داستان كودك ،مجموعهها
چكيده :کتاب مصور حاضر ،از سري «کتابهاي خودمان» و حاوي داستانهاي کوتاه فارسي است
که به زبان ساده و براي گروه سني (و) تدوين شده است .اين داستانها ،در اولين دورة آموزش
داستاننويسي مربيان و کارشناسان به عنوان آثار برگزيده معرفي شدهاند .همچنين هر داستان توسط
يک نويسنده و يک تصويرگر از شهرهاي مختلف ايران برگزيده شده است .عنوان اين داستانها
عبارتند از« :ساندويچت را با قورباغه عوض کن»؛ «چرخ و فلک»؛ «تابوت»؛ «فقط نصف فنجان»؛
«کرک و پر»؛ و «يکريز سفيد سفيد» .در داستان «ساندويچت را با قورباغه عوض کن!» ميخوانيم:
«احمد» به دليل بيماري برادرش؛ «ابراهيم» تنهايي به مدرسه ميرود و در راه با پولي که مادرش
داده ،ساندويچ مورد عالقهاش را ميخرد .احمد وارد پارک شده و با «يوسف» و «اکبر» مواجه ميشود
که قورباغهاي را در دست گرفته و قصد دارند با تيغ موکتبري يکي از پاهايش را ببرند .او که طاقت
ديدن اين صحنه را ندارد مجبور ميشود تا در مقابل دادن ساندويچش به آنها ،جان قورباغه را نجات
دهد .احمد ابتدا از کارش ناراحت ميشود اما اتفاقي ميافتد که درس خوبي به احمد ميدهد .وقتي او
به خانه باز ميگردد به ابراهيم ميگويد« :اگر الزم شد ،ساندويچت را با قورباغه عوض کن» .پيام اين
داستان به مخاطبان اين است که گاهي اوقات بايد از چيزهاي باارزش خود بگذرند تا کار با ارزشتري
را انجام دهند.
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 . 311كشاورز ،ناصر .سبيل بابات ميچرخه! .تهران  :زعفران 56 ،1391 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان كوتاه ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك و نوجوان
چكيده :كتاب مصور حاضر دربردارندة داستانهاي كوتاه تخيلي است .عنوان برخي از داستانها
عبارتند از« :كالغ»« ،خروس»« ،پلنگ»« ،انار»« ،مارمولك شكمو» و  ...در داستان «خروس»،
ماجراي خروسي روايت شده كه يك روز در آيينه متوجه شد كه چندتا از دندانههاي تاجش شكسته؛ به
همين دليل خواست كه تاجش را عوض كند .خروس وقتي ديد كه گلهاي تاج خروس حاضر نيستند
تاجش شوند ،كاري كرد كه خودش هميشه تاجهاي زيبا و نو داشته باشد .اين اثر با هدف تقويت قوة
تخيل كودكان و نوجوانان تأليف شده است.

 . 312يوسفي ،محمدرضا .سروا :سفر سرو بلند .تهران  :دانش نگار 24 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان تخيلي ،داستان كودك ،ميهن دوستي
چكيده :کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني تخيلي است .در اين داستان ماجراي درخت سروي
روايت ميشود که آرزو دارد در همة خانههاي مردم ايران حضور داشته باشد و آرزوهاي آنان را برآورده
کند .دختر کوچکي داستان سرو را مينويسد و همة مردم از آرزوهاي سرو بلند آگاه ميشوند .اين اثر با
هدف تقويت نيروي تخيل و حس ميهندوستي کودکان به نگارش درآمده است.
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 . 313هفتبرادران ،داريوش .پژوهشگران كوچك  :سفر به اعماق بدن .تهران  :داريوش هفت
برادران 24 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :داستانهاي اجتماعي ،کنجکاوي کودکان ،آشنايي با قلب انسان ،آموزش علوم
چكيده :چهارمين جلد از مجموعه کتابهاي «پژوهشگران کوچک» دربارة سفر به اعماق بدن است.
در اين کتاب ،سام به همراه دوستانش يک گروه پژوهش تشکيل دادهاند .ماجراي پژوهش کتاب حاضر
از اين قرار است که گروه اين بار به خانة کوشا ،يکي از اعضاي گروه ميآيند و فيلمي ترسناک ميبينند.
حال سپهر از ديدن فيلم ترسناک خراب ميشود و هر کدام از بچهها سعي ميکنند کاري براي او انجام
بدهند تا يواشيواش حال او بهتر ميشود .فرداي آن روز همه به خانة سپهر ميروند و کوشا به او تشر
ميزند که« :چرا حالت بد شد؟ پس تو ترسو هستي!» اما سپهر جواب ميدهد که دست خودش نبوده
است و او بچهها را به خانة خودشان دعوت کرده تا دليل بد شدن حالش را دريابند .اين بار بچهها
تصميم ميگيرند که دربارة بدن تحقيق کنند .بعد از پايان تحقيق و مرتب شدن آن ،سام با صداي
بلند گزارشي را براي گروه ميخواند .مجموعة کتابهاي حاضر بهمنظور باال بردن سطح خواندن و
درک مطلب کودکان دبستاني فراهم آمدهاند .در پايان کتاب نيز سؤاالتي از متن آن درج شده است تا
مخاطبان به آنها جواب بدهند.
 . 314ماهوتي ،مهری .قصههاي شيرين قرآن  :سگ اصحاب كهف .تهران  :مدرسه،1392 ،
 32ص
قطع :وزيري
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي مذهبي ،قرآن ،قصههاي آموزنده ،كودكان
چكيده :کتاب مصور حاضر ،از مجموعة «قصههاي شيرين قرآن» است که تالش دارد با زباني ساده و
روان ،مخاطبان را با قصههاي قرآن و پندهاي آموزندة آن آشنا کند .در اين داستان ،قصة اصحاب کهف
و سرانجام آنها شرح داده شده است .چند تن از مسيحيان به دليل اظهار بندگي نکردن ،مورد تهديد
پادشاه قرارگرفته و به جرم يکتاپرستي و مسيحي بودن ،به مرگ محکوم ميشوند و به زندان افکنده
ميشوند .آنها از زندان فرار ميکنند .در راه فرار ،چوپاني آنان را به غار امني ميفرستد .چوپان به همراه
سگش نيز وارد غار ميشوند و همگي به خواب عجيب سيصد ساله فرو ميروند.
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 . 315هفتبرادران ،داريوش .پژوهشگران كوچك  :سالطين آسمان .تهران  :داريوش هفت
برادران 24 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :داستان ،پرندگان ،آموزش علوم ،کنجکاوي ،پژوهش
چكيده :دومين جلد از مجموعه کتابهاي «پژوهشگران کوچک» دربارة پرندگان است .در اين
کتاب سام جستوجوگر به همراه گروه پژوهش ،يعني دوستانش کوشا ،سپهر ،بهرام ،آرش و پدر سام
ميخواهند دربارة پرندگان تحقيق کنند و بدانند که چرا برخي از پرندگان نميتوانند پرواز کنند .اين سؤال
آنها را به تالش واميدارد تا دربارة پرندگان اطالعاتي کسب کنند .يکي از پچهها شروع به مطالعه
ميکند ،دو نفر به همراه پدر کوشا به موزة پرندگان ميروند و سپهر و کوشا نيز از نزديک بال پرنده را
اندازه ميگيرند .در نهايت گزارشي مختصر و مفيد دربارة پرندگان ارائه ميشود.

 . 316نجيب ،معصومه .سالم دوميها (رياضي) شامل مفاهيم رياضي ،تمرينهاي دورهاي ،مرور
و فصلها و . ....مشهد  :صيانت 152 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،تمرين رياضي ،سؤال و جواب ،پاية دوم ابتدايي
چكيده :كتاب كار حاضر براي درس رياضي دانشآموزان دوم دبستان در هشت فصل نوشته شده
و حاوي مفاهيم رياضي ،تمرينهاي دورهاي ،مرور فصلها ،آزمونهاي چهارجوابي و نكتههاي مهم
روش تدريس است .سؤاالت در قالبهاي رنگ كردني ،نوشتن عدد مناسب ،عالمت زدني ،نوشتن مثل
نمونة داده شده ،حل مسئله ،ادامه دادن الگو ،كامل كردن الگو ،وصل كردني ،پر كردن جاهاي خالي و. .
تنظيم شدهاند .مفاهيم درس رياضي دوم دبستان عبارتاند از :عدد و رقم؛ جمع و تفريق اعداد دو رقمي؛
اشكال هندسي؛ عددهاي سه رقمي؛ اندازهگيري؛ كسر و احتمال؛ آمار و نمودار.
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 . 317كلين ،ابی .فردي برق و بال  :سلطان ببين و بگو .شهال انتظاريان .تهران  :هيرمند،1391 ،
 96ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي ماجراجويانه ،داستان كودك و نوجوان ،مجموعهها
چكيده :کتاب مصور حاضر ،با موضوع داستانهاي ماجراجويانه انگليسي ،از مجموعة ِف ِردي برق و
بال است و براي گروه سني (ب) و (ج) تهيه شده استِ « .ف ِردي» ،دانشآموز کالس اول است و قرار
زنگ «ببين و بگو» ببرد ،اما او هيچ چيز پيدا نکرده است تا اينکه روزي جوجة
است چيز بامزهاي براي ِ
بال شکستهاي را در خانه پيدا ميکند و با وجود وسواسهاي مادر ،به طور پنهاني با دوستش از جوجه
مراقبت ميکند ،او جوجه را به مدرسه برده و دربارة جوجه در کالس «ببين و بگو» صحبت ميکند .در
کتاب حاضر ،عالوه بر ارائه داستان ،بخشي با عنوان سرگرمي ِف ِردي گنجانده شده که مطالبي درباره
کوسهها ،نحوه درست کردن پستانک پرنده و داستاني احمقانه از ِف ِردي آورده شده است.

 . 318وات ،مالنی .ماجراهاي سنجاب ترسو  :سنجاب ترسو .محبوبه نجفخانی .تهران:
آفرينگان 42 ،1391 ،ص
قطع :خشتي كوچك
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :ترس ،داستان آموزشي
چكيده :كودكان در اين كتاب با سنجاب ترسويي آشنا ميشوند كه روي درختي زندگي ميكند و
بهخاطر ترس از عنكبوتها ،پيچكهاي سمي ،ميكروب و كوسهها ،دوست ندارد از درختش بيرون
برود .او هر روز برنامة ثابت و يكنواختي براي خودش دارد .همچنين كيف كمكهاي اوليهاي دارد كه
در آن وسايل مورد نيازش را گذاشته است .سنجاب در مواقع اضطراري كه خطري او را تهديد ميكند،
وسايل را از داخل كيف برميدارد و به خودش وصل ميكند .يك روز اتفاقي ميافتد و سنجاب مجبور
ميشود ،از درختش پايين بيايد و تجربة تازهاي به دستآورد .او درمييابد كه در جاهاي ديگر ،خيلي از
اتفاقها هم كه او تصور ميكند ،رخ نميدهد.
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 . 319وات ،مالنی .ماجراهاي سنجاب ترسو  :سنجاب ترسو از تاريكي ميترسد .محبوبه
نجفخانی .تهران  :آفرينگان 32 ،1391 ،ص
قطع :خشتي كوچك
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :ترس از تاريكي ،داستان حيوانات
چكيده :کتاب مصور حاضر ،از مجموعة «ماجراهاي سنجاب ترسو» ،با موضوع ترس در کودکان
است .در خالصة داستان آمده :سنجاب ترسو ،هيچوقت نميخوابد و هميشه بيدار ميماند و خود را با
کارهاي مختلفي سرگرم ميکند .او از تاريکي و خواب ميترسد و احتمال ميدهد در خواب با موجودات
وحشتناکي مواجه شود و يا کابوس ببيند .تا اينکه شبي ،اتفاقي براي او رخ ميدهد که او را به فوايد
خوابديدن و مضرات بيخوابي آگاه کرده و چگونگي رهاشدن از شر مزاحمان تخيلي را ياد ميدهد.
کتاب ،با هدف آموزش غلبه بر ترس ،بهخصوص ترس از تاريکي براي کودکان تهيه شدهاست.

 . 320وات ،مالنی .ماجراهاي سنجاب ترسو  :سنجاب ترسو به ساحل ميرود .محبوبه
نجفخانی .تهران  :آفرينگان 32 ،1391 ،ص
قطع :خشتي كوچك
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :غلبه بر ترس ،داستان آموزشي
چكيده :کتاب مصور حاضر ،از مجموعة «ماجراهاي سنجاب ترسو» ،با موضوع ترس در کودکان
است .در خالصة داستان آمده :سنجاب ترسو هيچ وقت کنار دريا نميرود و بيشتر دوست دارد تنها در
خانة خود بماند؛ چون خانهاش جاي امني است .او دلش نميخواهد جانش را به خطر بيندازد و جايي
برود که دور و برش پر از افراد ناجور باشد .سنجاب در خانهاش ،مکاني شبيه ساحل درست ميکند
و مدتي خود را با اين کار سرگرم ميکند .اما روزي تصميم ميگيرد که براي پيدا کردن صدف به
ساحل برود؛ تصميمي که او را در غلبه بر ترسش از جمعيت و ساحل دريا کمک ميکند .کتاب ،با
هدف آموزش کودکان براي غلبه بر ترس و وحشت و ارتباط با ديگران ،و آموزش لذت بردن از با هم
بودن تدوين شدهاست.
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 . 321وات ،مالنی .ماجراهاي سنجاب ترسو  :سنجاب ترسو جشن تولد ميگيرد .محبوبه
نجفخانی .تهران  :آفرينگان 32 ،1391 ،ص
قطع :خشتي كوچك
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :ارتباط با ديگران ،غلبه بر ترس
چكيده :کتاب مصور حاضر ،از مجموعة «ماجراهاي سنجاب ترسو» ،با موضوع ترس در کودکان
است .در خالصة داستان آمده  :سنجاب ترسو هيچوقت جشن تولد بزرگي نگرفته و بيشتر دوست دارد
باالي درختش بماند و براي خود جشني بيسروصدا بگيرد .او فکر ميکند جشن تولد و دعوت ديگران
به مهماني ،براي او احتمال خطر دارد .تا اينکه روزي ،نامة تبريکي از يکي از دوستانش دريافت ميکند
و اين نامه ،او را تشويق ميکند که براي ترتيب دادن جشن تولدي که دوستانش هم حضور دارند اقدام
کند .کتاب ،با هدف آموزش غلبه بر ترس در کودکان و ارتباط با ديگران تدوين شدهاست.

 . 322وات ،مالنی .ماجراهاي سنجاب ترسو  :سنجاب ترسو دوست پيدا ميكند .محبوبه
نجفخانی .تهران  :آفرينگان 32 ،1391 ،ص
قطع :خشتي كوچك
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :دوستيابي ،داستان اجتماعي ،ترس
چكيده :کتاب مصور حاضر ،از مجموعة «ماجراهاي سنجاب ترسو» ،با موضوع ارتباط کودکان با
ديگران تهيه شدهاست .سنجاب ترسو هيچ دوستي ندارد و بيشتر دوست دارد تنها بماند و خودش را
سرگرم کند .سنجاب ترسو فکر ميکند اگر در جستجوي دوستي باشد ،خطراتي او را تهديد ميکند و
ممکن است با موجودات وحشتناکي روبرو شود که او را گاز بگيرند و به او حمله کنند .او مدتي در تنهايي
بهسر ميبرد ،تا اينکه روزي به حيواني برميخورد که احتمال دارد دوست بيخطري باشد .سنجاب ترسو
برنامهاي طراحي ميکند تا بتواند در اولين برخورد ،تاثير خوبي بگذارد ،اما اتفاقي غير قابل پيشبيني رخ
داده و برنامة او را بههم ميزند .کتاب ،با هدف آشنا کردن کودکان با چگونگي ايجاد ارتباط با ديگران
و نحوة حفظ دوستي و لذت بردن از تنهايي تدوين شدهاست.
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 . 323چالونر ،جک .سنگها و كانيها :همراه با آزمايشهاي كاربردی .حنانه حامي مطلق .تهران
 :رهي 64 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :سنگها ،مواد معدني ،فسيلها ،عوامل فرسايش ،آموزش علوم تجربي
چكيده :مخاطبان در اين كتاب با خواندن مطالب ،انجام آزمايشهاي علمي و مشاهدة عكسها و
طرحهاي رنگي ،ضمن آشنايي با كانيها و سنگها ،انواع سنگها را ميسازند تا با چگونگي تشكيل
آنها آشنا شوند .سپس به بررسي عوامل فرسايش سنگها و تشكيل رسوبات و خاكها ميپردازند و
درمييابند كه مناظر زمين چگونه شكل ميگيرند .در پايان ،با انواع فسيلهايي كه در سنگها يافت
ميشوند ،همينطور ذغالسنگ ،سنگهاي سودمند و سنگهاي قيمتي ،نيز سنگهاي فضايي آشنا
ميشوند و ميتوانند براي خودشان فسيل سازند.

 . 324تهامی ،رضا و [...دیگران] .سواد خواندن-دوم دبستان و داستانهاي كوتاه همراه با پرسش
براساس حيطهبندي آزمون بينالمللي پرلز .تهران  :فردين 64 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :داستانهاي کوتاه ،کليله و دمنه ،درک مطلب ،توانايي خواندن ،کتاب کمکدرسي
چكيده :کتاب «سواد خواندن» ويژة پاية دوم دبستان ،با بهرهگيري از  19داستان کليله و دمنه (و سه
داستان از مثنوی) تنظيم شده است .واژههاي اين کتاب متناسب با سطح واژگان دانشآموزان پاية دوم
دبستان و نيز بهترتيب فصلهاي کتاب درسي انتخاب شدهاند .يعني براي هر يک از فصلهاي اين سه
کتاب در پاية دوم دبستان ،يک داستان با موضوع همان فصل از کتاب رياضي ،فارسي يا علوم انتخاب
شده که البته متن آن کمي سادهتر شده است .آنگاه با چهار نوع پرسش ،متناسب با چهار الية داستان،
ذهن دانشآموز به چالش کشيده ميشود و او در تالش براي پاسخ دادن به اين پرسشها ،داستان را
ميخواند و به اين ترتيب ،سواد خواندن او افزايش مييابد.
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 . 325تهامی ،رضا و [...دیگران] .سواد خواندن-سوم دبستان و داستانهاي كوتاه همراه با پرسش
براساس حيطهبندي آزمون بينالمللي پرلز .تهران  :فردين 64 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :افزايش سطح خواندن ،داستان ،کليات سعدي ،زبانآموزي ،سوم ابتدايي
چكيده :کتاب حاضر بهمنظور افزايش سطح سواد خواندن دانشآموزان پاية سوم دبستان طراحي شده
و شامل  20داستان از کليات سعدي (بهعالوة يک داستان از مثنوي مولوي و يک متن از نهجالبالغه)
است .در اين کتاب ،داستانها بر اساس موضوع درسهاي علوم ،رياضي و فارسي تدوين شدهاند.
نويسنده کوشيده است آنها را بر اساس موضوع درسها پيش ببرد .در پايان هر داستان ،چهار نوع
پرسش ،متناسب با چهار الية داستان ،ذهن دانشآموز را به چالش ميکشد و او در تالش براي دادن
پاسخ به اين پرسشها ،داستان را ميخواند و سواد خواندن او افزايش مييابد.

 . 326كريمي ،عبدالعظيم .سوالهاي مطالعه بينالمللي روند علوم رياضيات (تيمز
 )2007پايه چهارم ابتدايی  .تهران  :مدرسه 236 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي ،علوم تجربي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :آزمون تيمز ،رياضيات ،علوم ،پرلز
چكيده :كتاب حاضر مجموعه سؤالهاي علوم و رياضيات قابل انتشار «آزمون تيمز» را در پاية چهارم
ابتدايي به شرح زير پوشش ميدهد :در فصلهاي اول و دوم ،ضمن ارائة چكيدهاي از نتايج تيمز
 2007در مقايسه با تيمز  1999 ،1995و  ،2003تالش شده است كه چارچوب و ويژگيهاي علمي
و فني مطالعة تيمز از نظر شكلگيري متنهاي آزمون ،و بافتها و زمينههاي آموزشي آن ،به همراه
طبقهبندي انواع سؤالها و درصد اختصاص يافته به حيطههاي آموزش رياضيات و علوم ارائه شود.
در فصل سوم ،نمونة آزمونهاي قابل انتشار تيمز  2003 ،1999 ،1995و  2007به همراه سؤاالت
پاسخساز و چهار گزينهاي آورده شده است .افزون بر آن ،ميانگين عملكرد دانشآموزان ايران در مقايسه
با ميانگين جهاني براي هر يك از سؤاالت ذكر شده است تا از اين طريق بتوان تنوع عملكرد و نقاط
ضعف و قوت دانشآموزان را در حيطههاي گوناگون آموزش رياضيات و علوم مورد بررسي و مقايسه
قرار داد .فصل چهارم به راهنماي تصحيح و نمرهگذاري سؤاالت پاسخساز و طبقهبندي هر يك از
سؤاالت به تفكيك اهداف و فرايندهاي يادگيري اختصاص يافته است .در فصل پنجم ،گزارشي اجمالي
از عملكرد دانشآموزان در حيطههاي آموزش رياضيات و علوم و روند دستيابي آنها به نقاط معيار
بينالمللي در مقايسه با متوسط بينالمللي آمده است .در فصل ششم نيز گزارشي از عملكرد ايران در
اجراي موفق مطالعات تيمز و پرلز به همراه اسناد آنها ارائه شده است.
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 . 327تهامی ،رضا و [...دیگران] .داستانهاي شاهنامه  :سوگ سياوش /سياوش و فرنگيس؛
قرباني حيلهگري .تهران  :فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم
كلمات كليدي :پاية چهارم ابتدايي ،بازنويسي شاهنامه ،سوگ سياوش
چكيده :هفدمين جلد از مجموعة «داستانهاي شاهنامه» به بازنويسي داستان سياوش از شاهنامه
براي کودکان چهارم دبستان اختصاص دارد .در اين کتاب کودکان ميخوانند که سياوش به دعوت
افراسياب به توران زمين ميرود .سپس با دختر او ،فرنگيس ازدواج ميکند و با هم جشني نيکو
ميگيرند .سپس سياوش براي خودش شهري زيبا ميسازد .گرسيوز به سياوش حسادت ميکند و نزد
افراسياب از او بد ميگويد .گرسيوز ميکوشد سياوش و افراسياب را نسبت به هم بدبين کند .سرانجام
افراسياب فريب ميخورد و آمادة جنگ با سياوش ميشود .کودکان ميتوانند ادامة داستان را در کتاب
بخوانند ،تصويرهايي براي داستانها بکشند و در مسابقة نقاشي شرکت کنند.

 . 328لوئين ،نانسی .سياره سرخ :سيارهی بهرام .حسن ساالری .تهران  :مدرسه 24 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :سياره ،مريخ ،منظومة خورشيدي
چكيده :کتاب مصور حاضر ،يکي از کتابهاي مجموعة «آشنايي با منظومة خورشيدي» است که با
ادبياتي ويژة نوجوانان نگاشته شده است .در اين شماره به سيارة مريخ ،که ازنظر اندازه دومين سياره
کوچک منظومة خورشيدي است ،پرداختهشده و اطالعات کاملي در مورد ويژگيها ،ظاهر و مکان اين
سياره بيانشده است .ساختار اين کتاب بدين گونه است که پس از بيان هر نکتهاي دربارة سيارة مريخ،
متن کوتاهي با عنوان دانستنيهاي جالب دربارة اين سياره آمده است .در اين کتاب دربارة درههاي
سرد و کالهکهاي يخي و چيزهاي ديگري دربارة اين سياره و اينکه مريخ به دليل رنگ سرخش نام
جنگجويان افسانهاي را گرفته ،بيانشده است.
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 . 329لوئين ،نانسی .سيارههاي كوتوله :پلوتون ،كرون ،سيريز و اريس .حسن ساالری.
تهران  :مدرسه 24 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :سياره ،پلوتون ،کرون ،سيريزواريس ،منظومة خورشيدي
چكيده :کتاب مصور حاضر ،يکي از کتابهاي مجموعة «آشنايي با منظومة خورشيدي» است که با
ادبياتي ويژة نوجوانان نگاشته شده است .در اين شماره به اجسام فضايي غيرعادي که سيارههاي کوتوله
نام دارند ،پرداختهشده و اطالعات کاملي در مورد ويژگيها ،ظاهر و مکان اين سيارهها بيانشده است.
ساختار اين کتاب بدين گونه است که پس از بيان هر نکتهاي دربارة سيارههاي کوتوله ،متن کوتاهي با
عنوان دانستنيهاي جالب دربارة اين سيارهها آمده است .در اين کتاب ميخوانيم که اين سيارهها مانند
سيارههاي واقعي به نظر ميرسند اما بهطور کامل چنين نيست .آنها به دور خورشيد ميگردند .اما در
مسير خود ،همهچيز را پاکسازي نميکنند.

 . 330زاهد شكرابي ،حميده .سياه كوچولو سفيد كوچولو .تهران  :كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان 36 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :دوستي ،آموزش ،ادبيات کودکان ،داستان آموزشي
چكيده :در اين کتاب با دو خرگوش سفيد و سياه آشنا ميشويم .خرگوش سفيد به همراه مادرش در
مزرعه و خرگوش سياه و مادرش در جنگل زندگي ميکنند .آنها از جايي که هستند راه ميافتند تا
اينکه روي پل يکديگر را مالقات ميکنند .بعد از آن ،در روزهاي بعدي هم يکديگر را ميبينند و با هم
دوستان صميمي ميشوند.
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 . 331قاسمنيا ،شكوهو صفارپور ،عبدالرحمان .خودم ميخوانم  :سيب .تهران  :افق 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :پاية اول ابتدايي ،آموزش حروف الفبا ،راهنماي آموزشي
چكيده :ششمين جلد از مجموعة «خودم ميخوانم» شامل آموزش حرف «س» براي کودکان اول
دبستان است .نگارنده سعي کرده است اين حرف را با رنگ قرمز در کلمات گوناگون ،جملهها ،شعر،
تصويرخواني ،ديدن و گفتن ،به همراه تصويرهاي رنگي به مخاطبان آموزش دهد .به زعم او ،هدف از
تأليف اين مجموعه کتابها آموزش خواندن و تشويق کودکان به مطالعه است.

 . 332سالمون ،مايكل .سيسيل دايناسور ،كوچكترين دايناسورها .زهره آهو قلندری.
تهران  :دانش نگار 24 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان حيوانات ،داستان كودك ،دايناسورها
چكيده :کتاب مصور حاضر بهصورت داستان ،از زندگي حيوانات تدوين شده است .در اين کتاب
سعي شده با زباني روان ،ويژگيها و خصوصيات نوع خاصي از دايناسورها (کومسوگناتوس) به صورت
داستانبيان شود.
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 . 333تامپسون ،كالين .شازده آشغال .تهران  :شركت انتشارات فني ايران 32 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :كتابهاي سبز ،مجموعهها ،زباله ،بازيافت
چكيده :كتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني با موضوع بازيافت زباله است .در اين داستان آمده :در
ميان انبوه زبالههاي شهر ،گلهاي وحشي ميرويند و جانوران پرسه ميزنند؛ اما فقط «شازده آشغال»
به آنها توجه ميكند .او به جانوران غذا ميدهد و راههاي جديدي براي استفاده از چيزهايي كه مردم
دور انداختهاند ،پيدا ميكند .سرانجام ،روزي ميرسد كه ديگر كاميونها در آنجا زباله خالي نميكنند و
شازده آشغال دوباره جايي براي خود دارد.

 . 334ميركاظمي ،حسين .شازدهی درياي خزر و  22افسانه ديگر .تهران  :قدياني،1391 ،
 144ص
قطع :وزيري
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين
كلمات كليدي :داستانهاي كوتاه ،كودك و نوجوان ،داستانهاي افسانهاي
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داراي بيستوسه داستان نظير «اسب سفيد و اسب سياه»« ،آفتاب و
مهتاب»« ،بزاز ،زرگر و خراز»« ،پروين شاه و آهو»« ،تلخي و شيريني»« ،خُ مسه خُ مار»« ،خواب شازده
ابراهيم»« ،روباه ارهکش»« ،قاصد تقدير»« ،گرگ خوشباور»« ،نوعروس قورباغهاي»« ،هيرکان و
هيرکانه»« ،يک دوست برتر از چهل دوست» است ،که با زباني ساده و روان براي کودکان و نوجوانان
نگاشته شده است .در داستان «اسب سفيد و اسب سياه» ميخوانيم« :دختري با نامادري و پدرش
زندگي ميکرد .نامادري هم براي خودش پسري داشت .پسر و نامادري اين دختر را مدام آزار ميدادند.
پدر دختر از اين وضع خسته و نگران شده بود .تا اينکه روزي با خودش حساب کرد ،حاال که کاري از
دستش برنميآيد تا اوقات خوشي براي دخترش آماده کند ،به بهانه شکار سر به بيابان ميزند .شايد در
بيابان و شکار بياباني براي نجات دخترش راهي را پيدا کند .آهويي را ديد .با خودش گفت شايد با شکار
آهو ،طلسم چه کنم چه نکنم شکسته شود».
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 . 335غفارزادگان ،داوود .ياران امام حسين (ع)  :شب اما آفتاب .تهران  :مدرسه 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان ،هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :داستانهاي مذهبي ،كودك و نوجوان ،واقعة كربال ،ياران امام حسين (ع)
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني فارسي از سري مجموعة «ياران امام حسين (ع)» است که با
زباني ساده و روان براي نوجوانان نگاشته شده است .اين داستان به بيان اتفاقات و حوادث شب عاشورا
در کربال از زاويه ديد اصحاب امام حسين (ع) ميپردازد و با زبان راوي روايت ميشود .در داستان
ميخوانيم« :اصحاب براي جمعکردن خار و خاشاک ،يکييکي در تاريکي دشت گم ميشدند؛ اما جون
حالش دگرگون بود .هم رنگ شب ،قيرگون و سياه ،در دل شب نشسته بود؛ بي هيچ حرکتي .انگار که
با خاک اين دشت پر بال ،يکي شده بود».

 . 336اورنگ ،سهيال .شغال حقهباز (كليله و دمنه) .تهران  :موسسه فرهنگي هنري اورنگ
آفرين 16 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :افسانههاي عامه ،داستان آموزندة حيوانات ،ادبيات کودکان ،زبانآموزي
چكيده« :شغال حقهباز» داستاني است از افسانههاي عامة کتاب «کليله و دمنه» که براي کودکان
بازنويسي شده است .کودکان با مطالعة کتاب با دو شغال به نامهاي کليله و دمنه آشنا ميشوند که در
جنگلي زندگي ميکنند .در جنگل شيري است که روزي صداي بلندي ميشنود و از قصرش بيرون
نميآيد .حيوانات جنگل دليل بيرون نيامدن شير را که سلطان جنگل است نميدانند .دمنه به سراغ او
ميرود و ميخواهد علت را جويا شود .شير با ديدن دمنه از او ميترسد و قصد از بين بردن او را ميکند.
اما دمنه به شير گوشزد ميکند که آمده از شير اجازه بگيرد و به سراغ صدا برود .صدا ،صداي گاوي
است که به جنگل آمده است .دمنه گاو را به نزد شير ميآورد و شير گاو را وزير خود ميکند .دمنه به
جايگاه گاو حسودي ميکند و نقشهاي ميکشد تا گاو را بهدست شير از بين ببرد .او در نقشهاش موفق
ميشود ،اما شير بعد از کشتن گاو ،پشيمان ميشود و به دمنه نيز حمله ميکند و او را نيز از ميان ميبرد.
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 . 337كروليك ،نانسيای .كيتي كازو عوض ميشود  :شك نكن .نوشين پنجهدخت .تهران :
هيرمند 80 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان انگليسي ،داستان كودكان ،مجموعهها
چكيده :كتاب مصور حاضر از مجموعة «كيتي كازو عوض ميشود» ،دربردارندة داستانهايي براي
كودكان و نوجوانان است .كيتي كازو يك دختر كالس چهارمي است .بچههای كالس كيتي براي سفر
علمي به موزة تاريخ طبيعت ميروند .اما اين سفر چندان جالب نيست؛ بچهها خيلي شيطنت ميكنند
و راهنماي تور آنها فردي بداخالق است .اما زماني كه كيتي تبديل به راهنماي تور ميشود ،فاجعة
بزرگي رخ ميدهد.

 . 338شعباني ،اسداهلل .شكوفهها به شاخهها .تهران  :مدرسه 24 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :شعر
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :شعر فارسي ،شعر کودک ،طبيعت
چكيده :کتاب مصور حاضر دربردارنده اشعاري است که توسط «اسداهلل شعباني» سروده شده است.
اسداهلل شعباني شاعر و نويسنده نامآشناي کشور است که تاکنون صدها عنوان کتاب براي کودکان و
نوجوانان نوشته است .توجه به ويژگيهاي بومي ،زيبايي و رواني کلمات ،از ويژگيهاي آثار اين شاعر
است .روابط انساني ،طبيعت ،خداوند و زندگي ،از مضامين بهکاررفته در اشعار اين کتاب است.

 184فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 339قاسمنيا ،شكوه و صفارپور ،عبدالرحمان .خودم ميخوانم  :شمع .تهران  :افق 36 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :پاية اول ابتدايي ،راهنماي آموزشي ،آموزش الفبا
چكيده :در چهاردهمين جلد از مجموعة «خودم ميخوانم» ،کودکان اول دبستان با حرف «ش» در
کلمات و جملههاي گوناگون آشنا ميشوند .در تمام کلماتي که حرف «ش» در اول ،وسط و پايان
آنها به کار رفته ،حرف مورد نظر به رنگ قرمز مشخص و براي هر کلمه تصوير مناسبي درج شده
است .تمرينهاي کتاب بهصورت ديدن و گفتن ،جملهخواني ،حل جدول ،وصل کردني ،قصهخواني و
جدولنويسي تنظيم شدهاند.

 . 340بارانيفر ،حبيب .شوخي بيجا .گرگان  :نوروزي 12 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم و چهارم
كلمات كليدي :آموزش مهارتهاي زندگي ،داستان اخالقي ،ماجراجويي ،آداب معاشرت
چكيده :در كتاب «شوخي بيجا» كودكان با دو برادر به نامهاي سجاد و امير آشنا ميشوند كه در روستا
زندگي ميكنند .در كنار آنها پيرمردي مهربان به نام باباعلي هم زندگي ميكند .آن دو برادر به باباعلي
خيلي كمك ميكنند ،اما يك روز سجاد و امير شيطنتي انجام ميدهند و موجب آزار باباعلي ميشوند،
آنها بعداً متوجه اشتباه خود ميشوند و در صدد جبران برميآيند.
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 . 341بكردي ،مريم .شهر الفبا .رفسنجان  :سورمه 236 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :فارسي
مخاطب :معلم ،والدين
كلمات كليدي :داستان كوتاه ،الفبا ،زبانآموزي دورة ابتدايي
چكيده :كتاب حاضر حاوي  38داستان مربوط به حروف الفباي فارسي ،اصوات و استثنائات است .در
پايان هر داستان تركيبات ،آموزههاي اخالقي و آموزههاي يادگيري كه هدف هر داستان ،آورده شده
است .آموزگاران و اولياي دانشآموزان پاية اول ابتدايي ميتوانند از اين كتاب استفاده كنند .همچنين
مطالعة آن به روانخواني دانشآموزان پاية دوم ابتدايي كمك ميكند.

 . 342سعيديكيا ،مليحه و [ ...ديگران] .شهر طلسم شده .تهران  :فراي علم ،موسسه علم و
انديشه پايدار 20 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي فارسي ،داستانهاي آموزنده ،هزار و يك شب ،اقتباسها ،داستان كودك
چكيده :كتاب مصور حاضر ،از مجموعة شهر سايهها ،دربردارندة داستاني برگرفته از افسانة ماهيگير
و ديو است .اين افسانه در كتاب «هزار و يك شب» نقل شده است .آشنايي كودكان با روش خواندن
متون ادبي و يادگيري مهارتهاي خواندن و درك مطلب ،افزايش حس كنجكاوي و هدايت آن و بارور
كردن قوة خالقيت و پرسشگري و ...از جمله اهداف تأليف اين كتاب است.

 186فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 343مهاجراني ،سيدمحمد .شهيد گمنام .تهران  :مدرسه 24 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :شعر
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :شهيد ،شهيد گمنام ،شعر كودكان ،جنگ ايران و عراق
چكيده :شهيدان گمنام نشانههاي حاضر و زندة فداكاري و ايثار هستند .كتاب مصور حاضر دربردارندة
سرودهاي بلند در قالب شعر نيمايي ،با موضوع شهيدان گمنام است و هدف از آن ،آشنايي كودكان با
مقام واالي شهداي گمنام بوده است.

 . 344عليپور ،پروين .داستانهاي مهرباني  :صبحانهی خيليخيلي خوشمزه! .تهران  :مدرسه،
 20 ،1391ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي فارسي ،داستان كودك ،مهرباني ،بخشندگي
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني از سري «داستانهاي مهرباني» است که به سبک کودکانه و
براي گروهسني «ب» تدوين شده است .نگارنده در اين مجموعه ،با نگرشي روانشناختي به نقش
مهرباني در سالمت رواني همه ،بهويژه کودکان تاکيد کرده است .اين کتاب با هدف تشويق مخاطبان
به «مهرباني» به نگارش درآمده است .در اين داستان آمده است« :ماني» ،سيني صبحانهاش را
پسميزند و ميگويد که به صبحانهاش لب نميزند .اما کمي بعد وقتي گنجشک ،کالغ ،بچهگربه
و ...از راه ميرسند و او با مهرباني قسمتي از سهم خود را به آنها ميدهد .در پايان ماني به سيني
صبحانهاش نگاه ميکند و ميبيند که چيزي براي خودش نمانده است .پيام اين داستان به مخاطبان
اين است که سعي کنند نسبت به همه ،حتي حيوانات مهربان و بخشنده باشند.
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 . 345معيني ،مهدی .صد شاخه گل از بهشت .تهران  :مدرسه 12 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان ،هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :تسبيحات حضرت زهرا (س) ،قدرشناسي ،آموزش اخالق ديني به کودکان
چكيده :کتاب مصور حاضر براي آموزش تسبيحات حضرت زهرا (س) اختصاصيافته است .تسبيحات
حضرت زهرا (س) ،هديهاي است از طرف پيامبر اکرم (ص) به دختر گراميشان ،براي تشکر و قدرداني
از نعمتهاي خداوند .کودکان در اين اثر ،ياد ميگيرند که براي تشکر از هرکسي بهنوعي قدرداني
ميکنيم و يکي از بهترين راههاي قدرداني از خداوند ،ذکر تسبيحات حضرت زهرا (س) است.

 . 346يانگ ،جانی .صد نكته در كالسداری (مديريت رفتار در كالس) .حدائق رضايی.
تهران  :مدرسه 80 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :تجارب معلمان ،كالسداري ،راه كارها
چكيده :کتاب حاضر ،يکصد نکته از تجربههاي يک معلم براي مواجهه با دانشآموزان بي انضباط
است .زيبايي و ارزش اين نکات اين است که همه در محيط کالس مورد آزمون و ارزيابي قرارگرفتهاند.
برخي نکات شامل نمونههايي واقعي از عبارتهايي است که معلم ممکن است در موقعيتي خاص
به کاربرد .نکات موجود در کتاب براي آگاهي معلمان از موارد مشکلآفرين کالس طراحيشده و
راهکارهاي زيادي براي آموزش در کالسهاي داراي دانش آموزان مشکلساز ارائه گرديده است.
وقت استراحت طاليي ،اهميت رويه ثابت داشتن ،مديريت مباحثه ،درسهاي مستقل ،عبارات جادويي
و دستياران آموزش برخي از نکات جمعآوريشده در اين کتاب هستند.
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 . 347كلين ،ابی .فردي برق و بال  :صدمين روز مدرسه .شهال انتظاريان .تهران  :هيرمند،
 96 ،1392ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي ماجراجويانه ،داستان انگليسي ،كودك و نوجوان ،سرگرمي
چكيده :کتاب مصور حاضر ،از جمله داستانهاي ماجراجويانة انگليسي است که به شيوهاي ساده و
براي گروههاي سني «ب» ،و «ج» تدوين شده است .هدف از نگارش اين داستان ،سرگرمي و نمايش
فضاي پرهيجان مدرسه و حالوهواي دانشآموزان است .در اين داستان که در هشت فصل تنظيم شده
ميخوانيم« :فردي ترشر» ،به گفتة معلماش بايد براي جشن صدمين روز مدرسه ،صد تا از يک چيز
خاص با خود به کالس ببرد .فردي خيلي نگران است که هيچ فکري دربارة آن چيز خاصي به ذهنش
نميرسد ،زيرا اگر موفق نشود يک صفر گنده خواهد گرفت .در روز جشن هر کدام از همکالسيهاي
فردي چيزهايي را که با خود آورده به خانم معلم و ساير دوستانش معرفي ميکند .نوبت به فردي
ميرسد و او مجموعة صدتايي دکمههاي مادربزرگش را به دوستانش نشان ميدهد و دربارة هر کدام از
دکمهها و سرگذشت آنها شرح ميدهد .پيام اين داستان به مخاطبان اين است که با دقت در اطراف
خود ميتوانند چيزهاي باارزشي را بيابند که براي خود و ديگران جالب و آموزنده باشد .قابل ذکر است
که در بخش پاياني کتاب ،سرگرميهاي فردي آورده شده و لوازم الزم براي درستکردن کاردستي
معرفي شده است.
 . 348ايرلند ،كارن .طبيعت چه شگفتانگيز است! تو هم همين طور!  .پارسا مهينپورو
نسرين وكيلی .تهران  :مدرسه 32 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول تا ششم
كلمات كليدي :حيوان ،طبيعت ،محيطزيست
چكيده :کتاب مصور حاضر ،در مورد طبيعت و حيوانهاست که با ادبياتي ويژة نوجوانان نگاشته شده
است .نويسنده در قالبي که مخصوص کودکان و نوجوانان است ،درسهاي طبيعت را کشف و نمايان
کرده و ارتباط يکايک آنها را با زندگي ما ،براي ما روشن ميسازد .او اتفاقاتي را که در طبيعت ميافتد
با استعارههاي زيبا به ارزشهاي مثبت در زندگي ما تشبيه ميکند .او به زيبايي هرچهتمامتر اتفاقات
سحرآميز طبيعت را با الهام ميآميزد .اين کتاب ،کتابي است براي کشف کردن .کودکان و نوجوانان
ميتوانند به همراه اين کتاب رشد کنند و دوباره و چندباره آن را بخوانند .ساختار اين کتاب به اينگونه
است که در مورد هر حيواني که نام ميبرد ،توضيحات کافي دربارةظاهر ،غذا و زندگي او بيان ميدارد.
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 . 349طالبي ،محمد .طنابزني (ورزشي كامل براي همه) .يزد  :تيك 88 ،1391 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :تربيت بدني
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :طناببازي ،آمادگي جسماني
چكيده :اهميت و ضرورت ورزش در دنياي کنوني بر هيچ کس پوشيده نيست ،زيرا موجب گسترش
روابط اجتماعي ،تندرستي ،زيبايي ،تناسب اندام و سالمت روان ميشود .بنابراين ،اين کتاب به ورزشي
ميپردازد که بسيار کم هزينه و قابل دسترسي براي همه در هر زمان و هر مکان است؛ ورزشي کامل
که باعث بهبود عملکرد قلب و عروق ،دستگاه تنفسي ،استقامت عضالني ،توان ،قدرت ،انعطافپذيري
و . .ميشود .اين کتاب براي کساني تهيه شده که در مراحل اولية آموزش طنابزني قرار دارند و مشتمل
بر چهار فصل به شرح زير است :فصل اول -تاريخچة طنابزني؛ فصل دوم -اهميت ،امکانات و
مقدمات طنابزني ،فصل سوم -آموزش مهارتهاي طنابزني و فصل چهارم  -مواد ،قوانين و مقررات
مسابقات طنابزني .نويسنده اميدوار است که با نگارش اين کتاب گامي مؤثر در جهت سالمت جامعه
برداشته باشد.

 . 350تهامی ،رضا و [ ...ديگران] .داستانهاي شاهنامه  :ظلم هزارساله /ضحاك ،اوج تا
سقوط .تهران  :فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :شاهنامه فردوسي ،داستان کودکان ،ضحاک ،دوم ابتدايي
چكيده :پنجمين جلد از مجموعة داستانهاي شاهنامه دربارة ظلم و ستم ضحاک و ظلم هزار سالة
اوست که براي کودکان دوم دبستان فراهم آمده است .تصويرهاي صحنههاي گوناگون داستانها را
خود مخاطبان بايد بکشند .در کتاب از واژهها و ترکيباتي استفاده شده که مطابق با کتاب درسي دوم
دبستان است .کودکان دوم دبستان با خواندن کتاب حاضر درمييابند که ضحاک بعد از وارد شدن به
ايران خواهران جمشيد را به همسري خود درآورد و هر روز دو جوان را ميکشت و مغز آنها را به ماران
روي دوشش ميخوراند .تا اينکه ضحاک خواب ميبنيد ،شخصي به کاخش ميآيد و سر او را با گرز
ميکوبد .اوکسي جز فريدون نيست .سربازان ضحاک همهجا را دنبال فريدون ميگردند .مادر فريدون او
را به دشتباني ميسپارد و خودش رهسپار هندوستان ميشود .فريدون بعد از اينکه  16ساله ميشود،
به جستوجوي مادر ميرود و ماجراي پدرش را جويا ميشود .مادرش به او توصيه ميکند کمي صبر
کند و بعد از اينکه کمي بزرگتر شد ،به سراغ ضحاک برود و انتقام پدرش را از او بگيرد.
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 . 351هيبنر ،دان .چه كار كنم اگر  :عادتهاي بد دارم .حسين مسنن فارسی .تهران  :گام،
 72 ،1392ص
قطع :وزيري
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :ترک عادت ،عادتهاي بد ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :در اين کتاب راهکارهايي ارائه ميشوند تا کودکان بتوانند بر عادتهاي مزاحم خود غلبه کنند
و آنها را کنار بگذارند .شيوة آموزش کتاب گامبهگام است .پيدا کردن عادتهاي خوب و جايگزين
کردن آنها ،مشغول کردن خود ،مانع ايجاد کردن در مقابل انجام عادتهاي بد ،از بين بردن ناراحتي
و تنش ،و ...راهکارهايي هستند که در کتاب طي  10فصل آموزش داده ميشوند .براي مثال ،نويسنده
پيشنهاد ميکند ،اگر مخاطبان عادت بد ناخن خوردن دارند ،به جايش ميتوانند تخمه يا ماکاروني
بخورند ،اگر عادت دارند که انگشت خود را بمکند ،به جايش ميتوانند يک نوشيدني با ني بخورند ،و به
جاي يپيچاندن مو دور انگشت و گره زدن آن ،يک نخ را گره بزنند.

 . 352بايرامي ،محمدرضا .ياران امام حسين (ع)  :عبور از شب .تهران  :مدرسه 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي مذهبي ،كودكان و نوجوانان ،واقعة كربال ،ياران امام حسين (ع)
چكيده :کتاب مصور حاضر ،از مجموعة «ياران امام حسين (ع)» است که براي کودکان و نوجوانان
به نگارش درآمده و دربردارندة داستانهايي از واقعة عاشورا است .در اين اثر به معرفي شخصيت و
چگونگي مبارزه و شهادت «ابي ثمامه عمربن عبداهلل صائدي» ،يکي از ياران امام حسين (ع) پرداخته
شده است .اين کتاب با هدف آشنايي کودکان و نوجوانان با وقايع کربال و شخصيتهاي اثرگذار در اين
حادثة عظيم و شناخت بهتر ياران امام حسين (ع) به نگارش درآمده است.
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 . 353ايبد ،طاهره .عروسيه عروسيه .تهران  :دانش نگار 12 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان تخيلي ،داستان کودکان ،عروسي
چكيده :کتاب مصور حاضر دربردارندة داستانهايي تخيلي است .موضوع اين داستانهاي کوتاه،
عروسي است .در داستان «عروس خانم غصه ميخورد» ،ماجراي عروس خانمي نقل شده که
ميخواست عروسي کند؛ اما خيلي چيزها نداشت .حيوانات مختلف دست به دست هم دادند و هرکدام
چيزي براي عروس خانم تهيه کردند و او را به خانة بخت بردند.

 . 354خسروي ،عرفان .عصر طاليي دايناسورها .تهران  :طاليي 64 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :دايرئالمعارف ،دايناسورها ،دورة ابتدايي ،آموزش زيستشناسي
چكيده :همة دايناسورها با هم خويشاوند بودند .يعني همگي از نسل پدربزرگ دايناسوري بودند
كه  250ميليون سال پيش زندگي ميكرد .بچههاي اين پدربزرگ شكلهاي خيلي متنوعي پيدا
كردند؛ بعضي گوشتخوار شدند و بعضي گياهخوار .كودكان با مطالعة دايرئالمعارف حاضر با شكل
ظاهري ،انواع و اجزاي بدن دايناسورها ،سنگوارة دايناسورها و چگونگي شناسايي دايناسورها از روي
سنگوارهها ،چگونگي تشكيل فسيل و ردپاهايي كه از دايناسورها باقي ماندهاند ،تخمهاي اين حيوان،
مكان تخمگذاري آن ،داستان زمين و تاريخي كه در آن دايناسورها روي زمين وجود داشتهاند ،دورههاي
زمينشناسي و تحوالت زمينشناسي در اين دورهها ،علل انقراض دايناسورها ،غذاهايي كه دايناسورها
از آنها تغذيه ميكردند ،چگونگي شكار كردن آنها ،درخت خانوادگي دايناسورها ،دايناسورهاي
ماهيخوار و حشرهخوار و شكل استخوانبندي آنها ،و هر آنچه به دايناسورها و زندگي آنها مربوط
است ،آشنا ميشوند .در هر صفحه نقشهاي وجود دارد كه به مخاطبان كمك ميكند ،شناسنامة هر
دايناسور را از روي آن دربياورند.
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 . 355جاللي ،مريم .دانشنام ه كودكان و نوجوانان  :علم .تهران  :مبتكران 20 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،دايرئالمعارف ،علوم ،انرژي ،نيرو ،گرما
چكيده :کودکان با مطالعة کتاب حاضر با انرژي ،کاربرد انرژي ،منابع انرژي ،صورتهاي گوناگون
انرژي ،نور ،چگونگي تشکيل سايه ،اهميت انعکاس نور ،چگونگي توليد صدا ،گرما و چگونگي انتقال
آن ،علت شناور شدن اجسام در آب ،نيروي جاذبه ،اهميت نيروي جاذبه ،آهنربا و ميدان مغناطيسي،
چگونگي ايجاد الکتريسيته ،حرکت مولکولها ،حالتهاي گوناگون ماده ،فلزات و غيرفلزات ،ساختمان
اتم ،عناصر ،ترکيب مواد ،ديگر مواد در محيط اطراف ما ،انواع فناوريها ،شاخههاي گوناگون علوم ،و
زندگي برخي دانشمندان بهطور مختصر و مفيد آشنا ميشوند .درون کادرهاي بنفش رنگ ،زير عنوان
«آيا ميدانيد؟» اطالعات بيشتري دربارة علوم ،مواد ،و مباحث مربوط به آنها گنجانده شده است .در
پايين صفحات نيز واژههاي جديد داخل کادرهايي درج شدهاند.

 . 356معدني ،نادره .كتابهاي كار ستاره طاليي  :علوم اول ابتدايي .تهران  :بين المللي گاج،
 124 ،1392ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،آزمون و تمرين ،اول ابتدايي ،پرسش و تمرين
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس علوم دانشآموزان اول ابتدايي در  14درس فراهم آمده و حاوي
تمرينهايي در قالبهاي جورکردني ،وصل کردني ،گفتوگو ،مشاهده ،فعاليتهاي علمي ،رنگآميزي
و ...است .برخي موضوعات کتاب عبارتاند از :دنياي جانوران؛ دنياي گياهان ،اهميت آب و فوايد و
چگونگي مصرف آن؛ اهميت خاک در زندگي موجودات زنده؛ آشنايي با آهنربا و خواص و کاربردهاي آن.
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 . 357فهيمي اميد ،فرناز وگنجو حقيقي ،سحر .علوم پاية ششم ابتدايي .تهران  :آبرنگ،1392 ،
 140ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش علوم ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين ،ششم ابتدايي
چكيده :اين کتاب براي درس علوم ششم ابتدايي در  14فصل فراهم آمده و نگارنده بعد از توضيح
مطالب هر درس ،تمرينهايي در قالبهاي تشريحي ،کامل کردني ،تعريف کردني ،جدول و چهارجوابي
ارائه داده است .برخي موضوعهاي فصلهاي کتاب از اين قرارند :زنگ علوم؛ کاغذ کارخانة کاغذ سازي؛
سفر به اعماق زمين؛ زمين پويا؛ ورزش و نيرو؛ ميخواهم بسازم؛ سفر انرژي؛ خيلي کوچک ،خيلي
بزرگ؛ شگفتيهاي برگ؛ جنگل براي کيست؟؛ سالم بمانيم؛ وسايل ارتباط شخصي.

 . 358سليماني ،سكينه .علوم سبز دوم دبستان .تهران  :راهانديشه 132 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،پاية دوم ابتدايي ،پرسش و پاسخ ،آزمايش و تحقيق
چكيده :كتاب حاضر مكمل درس علوم دوم دبستان و شامل دانستنيها و اطالعات علمي ،انجام
آزمايشهاي ساده ،تقويت مهارتهاي پاية علوم شامل خوب ديدن ،شنيدن و ...انجام تحقيقهاي
سادة گروهي و گردآوري اطالعات است .كتاب در  14فصل با صفحات تمام رنگي آماده شده است و
سؤاالت آن در قالبهاي توضيحي ،كامل كردني ،چندگزينهاي ،جدول ارزشيابي ،جدول كامل كردني،
مقايسة جدولها و بحث دربارة مطالب آن ،نقاش ،عالمتزدني ،مرتبكردني ،و ...تنظيم شدهاند.
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 . 359صادقي ،مهرناز .علوم سبز سوم دبستان .تهران  :راهانديشه 120 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،راهنماي آموزشي ،پرسش و پاسخ ،پاية سوم ابتدايي
چكيده :كتاب كار حاضر براي درس علوم دانشآموزان سوم دبيرستان در  14درس تدوين شده
است .براي هر درس ،در شش بخش فعاليتهايي در نظر گرفته شده است .در بخش «ميخواهم
بدانم» ،مفاهيم اصلي درس در قالب پرسش و پاسخ آمدهاند تا دانشآموزان با خواندن اين پرسش و
پاسخها مطمئن شوند كه مطالب درس را آموختهاند .سؤاالت كامل كردني در يك قالب تصويري
در بخش «كامل كن» درج شدهاند .سؤاالت مفهومي با پاسخهاي تشريحي در بخش «فكر كن و
بنويس» گنجانده شدهاند .سؤاالت چهار گزينهاي مربوط به بخش «آنچه ياد گرفتم» هستند .در بخش
«فعاليت يادگيري» مخاطبان با انجام فعاليتهاي داده شده ،انواع مهارتيادگيري را تجربه و مشاهده
ميكنند و براي پرسشهاي طرح شده ،راهحل ارائه ميدهند و راهحلهاي خود را ميآزمايند .در بخش
«خودارزيابي» نيز دانشآموزان آموختههاي خود را ارزيابي ميكنند.

 . 360خليلزاده ،مصطفی .كتابهاي كار ستاره طاليي  :علوم سوم ابتدايي .تهران  :بين المللي
گاج 112 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :علوم تجربي ،راهنماي آموزشي ،پرسش و پاسخ ،کتاب کمکدرسي
چكيده :کتاب کار حاضر براي تقويت و تمرين درس علوم دانشآموزان پاية سوم ابتدايي ،در  14فصل
تدوين شده است .در آغاز هر درس ،سؤاالتي دربارة موضوع درس با توجه به تصويرها مطرح شده و
پس از آن ،خالصة درس آمده است .سؤاالتي در قالبهاي چهارجوابي ،پر کردن جاي خالي ،تشريحي،
حل جدول ،تفسيري ،کشيدن تصوير ،نام بردني و نوشتن داستان ،بخش ديگري از کتاب را تشکيل
ميدهند .در واحد کار نيز نام آزمايش به همراه وسايل الزم و چگونگي انجام آن نوشته شده است.

دورة آموزش ابتدايي 195 16
 . 361صادقي ،مهرناز و آريافخر ،آيدا .علوم سوم دبستان -كتاب كار .تهران  :خيلي سبز،
 119 ،1392ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :پاية سوم ابتدايي ،راهنماي آموزشي ،آموزش علوم تجربي ،پرسش و پاسخ
چكيده :كتاب حاضر كه براي درس علوم دانشآموزان سوم ابتدايي در  14درس تدوين شده ،شامل
سؤالهايي در قالبهاي تشريحي ،چندگزينهاي ،وصل كردني ،عالمت زدني ،كامل كردن نمودار ،پر
كردن جاهاي خالي ،كامل كردن از روي تصوير و ...است .صفحات كتاب تمام رنگياند .در پايان كتاب
پاسخ برخي از سؤالهاي مندرج در درسها ذكر شده است.

 . 362حسيني ،احمد .علوم ششم دبستان .تهران  :مبتكران ،پيشروان 156 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،پاية ششم ابتدايي ،پرسش و پاسخ
چكيده :كتاب حاضر براي درس علوم ششم ابتدايي در  14درس نوشته شده و داراي سؤالهايي در
سه سطح يادگيري است :سطح اول مشخصكنندة اصول و مفاهيم اساسي هر درس است كه تمامي
دانشآموزان بايد به آن دست يابند ،سطح دوم شامل عمق بخشيدن و تثبيت آموختههاي سطح اول
است و فرصتهاي بيشتري را براي دست و پنجه نرم كردن فراگيرنده با فعاليتهاي يادگيري فراهم
ميكند ،سطح سوم توسعه و غنيسازي است و براي دانشآموزاني است كه مايلاند مرزهاي يادگيري
خود را از حد معمول باالتر ببرند و آموختههاي خود را گسترش دهند.
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 . 363مهاجراني ،سيدمحمد .عمو زنجير باف و يه عالمه عمو! .تهران  :مدرسه 84 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :شعر
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :شعر كودكان ،بازي ،سرگرمي
چكيده :در بازي «عمو زنجيرباف» ،كودكان با صداهاي مختلف آشنا ميشوند .تنوع اين بازي در
صداهاي گوناگوني است كه كودكان ياد ميگيرند .در كتاب مصور حاضر با الهام از بازي عموزنجيرباف،
به جاي محور قراردادن يك عمو ،عموهاي جديدتر ،بيشتر و شناختهشدهتري وارد بازي شده و از زبان
هر عمو ،نكتهاي زيبا و ساده به كودكان آموخته ميشود .عموكوهنورد ،عمو روحاني ،عموقصهگو ،عمو
رفتگر ،عمو كشاورز ،عمو گلهدار و ...شخصيتهايي هستند كه در اين مجموعه معرفي شدهاند.

 . 364نادري ،ناصر .غار حرا (داستان بعثت پيامبر اكرم) ص .تهران  :مدرسه 24 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :جبرئيل ،پيامبر ،بعثت
چكيده :کتاب مصور حاضر ،يکي از کتابهاي مجموعة «آشنايي با تاريخ اسالم» است که ميکوشد
تا بابياني زيبا و تصويري چشمنواز ،مخاطبان را با اين دورة مهم تاريخي بيشتر آشنا کند .اين کتاب
داستاني از بعثت پيامبر است که با زباني ساده و روان نگاشته شده است .در داستان ميخوانيم:
«محمدامين مثل هميشه براي راز و نياز با خداوند به غار حرا رفت .اما اين بار جبرئيل از طرف خدا نازل
شد ،و به او که بيسواد بود از طرف خدا فرمان داد که بخواند .محمد آيهاي که جبرئيل اشاره کرد را
خواند ،او به پيامبري مبعوث شد».
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 . 365تهامی ،رضا و [ ...ديگران] .داستانهاي شاهنامه  :غرور و تباهي /سقوط جمشيد،
برآمدن ضحاك .تهران  :فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :شاهنامه فردوسي ،جمشيد ،دوم ابتدايي ،ضحاک ،داستان کودکان
چكيده :چهارمين جلد از مجموعة «داستانهاي شاهنامه» که براي کودکان دوم ابتدايي تهيه شده
دربارة ضحاک پسر مرداس است .مرداس مرد باايماني است که در زمان جمشيد ،شاه ايران ،در جايي
دور از ايران بر مردم فرمانروايي ميکند .او فرزندي به نام ضحاک دارد که بسيار بدجنس است .شيطان
به ضحاک نزديک ميشود و از او ميخواهد که با وي دوست شود .ضحاک فريب شيطان را ميخورد،
پدرش را ميکشد و بر تخت پادشاهي مينشيند .شيطان شانههاي ضحاک را ميبوسد و دو مار بر
شانههاي او ميرويند .غذاي مارهاي ضحاک مغز جوانان است .ضحاک به ايران حمله ميکند و
جمشيد نيز که دچار غرور شده است ،شکست ميخورد و از ايران ميگريزد.

 . 366ميالني ،ناهيد .غنيترين كتاب فعاليت و خالقيت در فارسي ششم .تهران  :فعال،
 106 ،1391ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،پرسش و پاسخ ،پاية ششم ابتدايي
چكيده :اين کتاب براي درس فارسي دانشآموزان ششم ابتدايي در هفت فصل به همراه آزمون
چهارگزينهاي و آزمون تشريحي فراهم آمده است .در آغاز کتاب ،مخاطبان با قالبهاي شعري و اجزاي
آن ،عالئم نگارشي و کارکردهاي آن ،جمله و اجزاي آن و نيز آرايههاي ادبي آشنا ميشوند .در ادامه
سؤاالتي در قالبهايي همچون متن خواني و پاسخ به سؤاالت خواسته شده ،پر کردن جاخالي ،حل
جدول ،جملهنويسي ،دستهبندي کلمات ،پاسخ به پرسش چهارگزينهاي ،نوشتن مفهوم ابيات ،ترکيب
کردن کلمات و نوشتن کلمة جديد ،و ...بهمنظور پرورش هوش کالمي زباني ،پرورش هوش منطقي -
رياضي ،پرورش مهارتهاي تفکر ،پرورش خالقيت ،تقويت بيان خاطرات ،تقويت مباني ديني ،تقويت
حافظهديداري ،تقويت دقت ،تقويت مهارت مشاهده و ...آمده است.
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 . 367لوئين ،نانسی .غول حلقهدار :سيارهی كيوان .سليمان فرهاديان .تهران  :مدرسه،1391 ،
 24ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :زحل ،سياره ،منظومه خورشيدي
چكيده :کتاب مصور حاضر ،يکي از کتابهاي مجموعة «آشنايي با منظومة خورشيدي» است که با
ادبياتي ويژة نوجوانان نگاشته شده است .در اين شماره به سيارة زحل پرداختهشده و اطالعات کاملي
در مورد ويژگيها ،ظاهر و مکان اين سياره بيانشده است .ساختار اين کتاب بدين گونه است که پس
از بيان هر نکتهاي دربارة سيارة زحل ،متن کوتاهي با عنوان دانستنيهاي جالب دربارة اين سياره آمده
است .در اين کتاب ميخوانيم که حلقههاي سيارة کيوان سخت و يکپارچه به نظر ميرسند ،اما از
ميلياردها قطعهسنگ و يخ ساختهشدهاند .برخي از اين قطعهها بهاندازة يکخانه هستند .در اين کتاب
حلقهها و ماههاي کيوان و چيزهاي ديگري دربارة اين سياره بيانشده است.

 . 368دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان  :غول خودخواه ،غول مهربان .تهران  :سوره
مهر 256 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :هنر
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :آموزش هنر ،تئاتر و نمايش براي کودکان ،نمايشنامه ،ادبيات نمايشي
چكيده :کتاب «غول خودخواه ،غول مهربان» که جلد چهارم از مجموعة «نمايشنامههاي آسان»
محسوب ميشود ،حاوي پنج نمايشنامه با اين عنوانهاست :ديوار خطخطي؛ ميري به باال؛ من بادم؛
من باران؛ غول خودخواه ،غول مهربان .اين آثار ،با زباني ساده و روان و البته کودکانه مفاهيم اخالقي،
اجتماعي و علمي را در قالب نمايش بيان ميدارند و به پرسشهاي متداول کودکان در اين سن پاسخ
ميدهد .تلفيق تخيل و واقعيت اين آثار را براي مخاطب جذابتر ساخته است.
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 . 369هفتبرادران ،داريوش .پژوهشگران كوچك  :غولهاي سياه .تهران  :داريوش هفت برادران،
 24 ،1391ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :آلودگي هوا ،کارخانهها ،داستان ،تحقيق ،آموزش علوم
چكيده :در کتاب «غولهاي سياه» ،سام به همراه دوستانش دربارة آلودگيهوا و کارخانههاي
توليدکنندة سم و دود تحقيق ميکنند .آلودگي هوا باعث تعطيلي مدارس شده و اين موضوع گروه
سام را به اين فکر انداخته است که اين بار دربارة آلودگي هوا تحقيق کنند و بدانند که اين مسئله چه
مشکالتي را ميتواند براي انسانها به بار بياورد .آنها دريافتند که کارخانهها با سوزاندن ذغال سنگ
و نفت باعث توليد دود دياکسيد کربن و گازهاي سمي ميشوند و هوا را آلوده ميکنند .اين آلودگيها
به بيماران قلبي و افرادي که مشکل نفس کشيدن دارند ،آسيب ميزنند و حتي ممکن است باعث
مرگ آنها شوند.

 . 370هفتبرادران ،داريوش .پژوهشگران كوچك  :غولهاي فراموششده .تهران  :داريوش
هفت برادران 24 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :داستان ،دايناسورها ،تحقيق ،آموزش علوم
چكيده« :غولهاي فراموش شده» يکي از کتابهاي مجموعة «پژوهشگران کوچک» است که در
آن سام و دوستانش که گروه پژوهشگران کوچ را تشکيل ميدهند ،اين بار دربارة دايناسورها تحقيق
ميکنند .آنها اطالعات خود را از طريق اينترنت ،مطالعة کتابها و صحبت با بزرگترها دربارة اين
موجودات ماقبل تاريخ جمعآوري ميکنند .آنها دريافتهاند که دايناسورها خزندگان خونسردي بودند
که حدود  165ميليون سال بر زمين فرمانروايي کردند .دايناسورها انواع زيادي داشتهاند و بهصورت
گروهي نيز زندگي ميکردهاند .بيشتر دايناسورها تخم ميگذاشتهاند و بسياري از آنها پوست ضخيمي
داشتهاند.

 200فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 371علي محمدزاده ثريا و اخوان ،زهرا .كار طاليي  :فارسي (بخوانيم ،بنويسيم) سوم
دبستان .تهران  :كانون گسترش علوم 112 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،راهنماي آموزشي ،سؤال و جواب ،سوم ابتدايي
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس فارسي سوم دبستان در  17درس بههمراه پنج نمونه سؤال
خودارزيابي ورودي ،ميان نوبت اول ،پاياني نوبت اول ،ميان نوبت دوم ،پاياني نوبت دوم و آزمون
تيزهوشان است .در هر درس بعد از تعيين هدف درس ،معني واژگان درج شده ،دربارة واژهها و ساختار
آنها بحث شده و مفاهيم و نکات دستوري هر درس توضيح داده شده است .در کادرهاي «بيشتر
بدانيم» توضيحات بيشتري دربارة دستور زبان آمده است .تمرينهاي کتاب در قالبهاي چهارگزينهاي،
درست ،نادرست ،وصل کردني ،جاخالي ،کامل کردني ،جدول ،مهارت امال و مهارت نگارش همچون
جملهنويسي و داستاننويسي تنظيم شدهاند .در پايان هر مجموعه تمرين نيز يکي از بزرگان ادب فارسي
معرفي شده است.

 . 372كاظمي ،مريم .كتابهاي كار ستاره طاليي  :فارسي پنجم ابتدايي .تهران  :بين المللي
گاج 108 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،آموزش زبان فارسي ،سؤال و جواب ،پنجم دبستان ،پرورش
خالقيت
چكيده :کتاب کار حاضر در  22درس و چهار آزمون براي درس فارسي (بخوانيم و بنويسيم)
دانشآموزان پنجم ابتدايي تهيه شده است .نگارنده بعد از توضيح هر درس به نکتههاي دستوري و
ويرايشي به همراه مثالهايي اشاره ميکند و در ادامه سؤاالت چهارجوابي ،تشريحي ،وصل کردني،
کامل کردني و جملهسازي را مطرح ميسازد .به زعم نگارنده هدف از تأليف کتاب حاضر ،تقويت
مهارتهاي چهارگانة زبانآموزي ،تقويت و مهارت خواندن و درک مطلب ،توانايي تشخيص و تبديل
نثر قديم به نثر امروز ،آشنايي و تحقيق دربارة مفاخر ادبي و آثار باستاني ايران ،ارزشيابي بهمنظور شناخت
توانمنديها و نقاط ضعف دانشآموزان ،آشنايي با ضربالمثلهاي فارسي و درک مفهوم و کاربرد آنها،
تقويت و پرورش خالقيت از طريق داستاننويسي و . .است.
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 . 373فراست ،منصوره .فارسي پنجم ابتدايي (تيزهوشان) .تهران  :الگو 192 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،پرسش و پاسخ ،پاية پنجم ابتدايي ،آزمون جامع
چكيده :کتاب حاضر که براي فارسي (بخوانيم) پنجم دبستان فراهم آمده است ،واژهها ،روشهاي
ساختن کلمههاي غيرساده ،قواعد و قوانين دستور زبان فارسي ،معني شعرهاي کتاب درسي را شرح
ميدهد .توضيح قالب شعري ،مشخص کردن رديف و قافيه و توضيح مطالبي باالتر از سطح کتاب
درسي را نيز درون کادرهاي «بيشتر بدانيم» ارائه کرده است .بعد از آن سؤاالت چهار جوابي به همراه
پاسخنامة تشريحي آمده است .اين کتاب داراي هشت فصل و هشت آزمون بههمراه يک آزمون جامع
است.

 . 374پيغمبرزاده ،مليحه .فارسي سبز سوم دبستان .تهران  :راهانديشه 96 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :تقويت فارسي ،زبانآموزي فارسي ،پرسش و پاسخ ،کمکدرسي ،سوم ابتدايي
چكيده :کتاب حاضر براي تقويت درس فارسي دانشآموزان پاية سوم دبستان تأليف شده است.
اين کتاب بهطور همزمان به پرورش مهارتهاي نوشتاري و مهارتهاي تفکر و نقد و تحليل در
دانشآموزان ميپردازد و ميکوشد زبانآموز اطالعات را از راه متن درسها و آموزهها دريافت کند تا هم
ذهن او پرروش يابد و هم دامنة واژگان و توانايي تفکر و تحليل او تقويت شود .همچنين بتواند ديدهها،
شنيدهها ،خواندهها و انديشههاي خود را در قالب نوشته نمايان سازد .در ابتداي هر درس ،تصويري
گذاشته شده تا دانشآموز احساسات ،انديشهها ،باورها و تجربههاي ديداري و شنيداري خود را دربارة آن
بنويسد .اين کتاب به موضوع نگارش ،با رعايت سير تدريجي و مرحلهاي توجه ميکند تا دانشآموز را
به سطح پيشرفتهتري از نوشتن (انشا) برساند .تمرينات کتاب در قالبهاي کامل کردني ،معني نويسي،
جملهنويسي ،مرتبکردني ،پر کردن جاهاي خالي ،وصل کردني ،داستان کوتاهنويسي ،يافتن کلمات
جدول و نقاشي تنظيم شدهاند.
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 . 375كاظمي ،مريم .كتابهاي كار ستاره طاليي  :فارسي سوم ابتدايي .تهران  :بين المللي
گاج 92 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،آزمون و تمرين ،پاية سوم ابتدايي
چكيده :اين کتاب براي درس فارسي سوم ابتدايي در  17درس به همراه چهار نوبت آزمون نوبت
اول ،دوم و پاياني فراهم آمده است .نگارنده در هر درس ،بعد از توضيح متن درس نکات دستوري و
نگارشي را ذکر کرده و در ادامه سؤاالت چهارگزينهاي ،تشريحي ،کامل کردني ،پرکردني ،وصل کردني،
حل جدول ،جملهسازي ،متننويسي و واژهنامه را آورده است .تقويت خواندن و درک مفاهيم ،تقويت
نگارش بهصورت خالق ،تقويت مهارتهاي چهارگانة زبانآموزي ،طراحي فعاليتهاي تلفيقي همراه با
جاذبههاي تصويري ،آشنايي با مفاخر ادب فارسي ،مهارت درک متون قديمي و بازگرداني آنها به زبان
ساده ،واژهآموزي و ساختن کلمههاي جديد و انجام فعاليتهاي علمي مرتبط با درس و بهصورت بازي
و سرگرمي ،از جمله اهداف نگارندة کتاب بودهاند.

 . 376فراست ،منصوره .فارسي ششم ابتدايي (تيزهوشان) .تهران  :الگو 170 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،پرسش و پاسخ ،راهنماي آزمون ،ششم ابتدايي ،تيزهوشان
چكيده :اين کتاب کار براي درس فارسي دانشآموزان ششم ابتدايي در هفت فصل بههمراه آزمون
جامع و آزمونهاي تيزهوشان و نمونة دولتي فراهم آمده است .در هر درس ،بعد از درج معاني واژگان
جديد ،معني اشعار آمده و تاريخ ادبيات مربوط به هر درس تشريح شده است .سپس به نکات دستوري
و قواعد و قوانين دستور زبان پرداخته شده است .در بخش «بيشتر بدانيم» ،دستور زبان فارسي بيشتر از
سطح کتاب توضيح داده شده است .در هر درس بعد از توضيحات درس ،سؤاالت چهارجوابي بههمراه
جوابهاي تشريحي نيز آمده است.
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 . 377تهامی ،رضا و [ ...ديگران] .داستانهاي شاهنامه  :فرجام شاهان و كشتهشدن
افراسياب  /كنارهگيري كي خسرو .تهران  :فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :بازنويسي شاهنامه ،افراسياب ،زبانآموزي
چكيده :در بيستوپنجمين جلد از مجموعة «داستانهاي شاهنامه» که براي کودکان پنجم دبستان به
زبان ساده بازنويسي شده است ،افراسياب دربهدر و آواره به کوهستاني پناه ميبرد ،اما اسير مرد زاهدي
ميشود که افراسياب را ميشناسد .او افراسياب را تحويل کيخسرو ميدهد تا همراه با برادر بدسرشتش
به سزاي عمل خويش برسد .پس از مرگ افراسياب ،تا سالها ،کيخسرو به آبادي سرزمينها ميکوشد
تا اينکه احساس ميکند ممکن است بر اثر ادامة کار دچار غرور و خودبيني شود .پس کناره ميگيرد و
کار را به لهراسب ميسپارد.

 . 378هفتبرادران ،داريوش .پژوهشگران كوچك  :فرمانروايان زمين .تهران  :داريوش هفت
برادران 24 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :داستان ،ويژگيهاي حشرات ،تحقيق ،آموزش علوم
چكيده« :فرمانروايان زمين» کتاب ديگري است از «مجموعه کتابهاي پژوهشگران کوچک» .در
اين کتاب سام به همراه گروه تحقيق اين بار قرار است دربارة حشرات تحقيق کنند .بچههاي گروه
تحقيق با مطالعه و مشاهده درمييابند که حشرات جزئي از چرخة حيات به حساب ميآيند .آنها
بسيار مفيد هستند .مث ً
ال گياهان و موجودات فاسد را تجزيه ميکنند و سمشان را از بين ميبرند .اما در
عينحال ،ناقل بيماريها نيز هستند .بدن حشرات از سه قسمت سر ،سينه ،شکم تشکيل شده است و
مغز آنها پيامها را از طريق شاخکها و گوشها دريافت ميکند . .کتاب حاضر سطح خواندن ،درک
مطلب ،تجزيه و تحليل و نتيجهگيري مخاطبان را افزايش ميدهد .در پايان کتاب ،سؤالهايي از متن
درس مطرح شدهاند که هدفهاي مذکور را ارتقا ميدهند.
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 . 379هوگ ،كاترين دی .فرهنگ تصويري دايناسورها (براي كودكان) .مجيد عميق .تهران
 :مدرسه 128 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي،كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :حيوانات ماقبل تاريخ ،دايناسورها ،آموزش علوم تجربي ،ديرينشناسي
چكيده :ضمن مطالعة اين كتاب با بيش از  40نوع دايناسور كه از كوچكترين تا غولپيكرترين آنها
را دربرميگيرد ،آشنا ميشوند .تصويرهاي دايناسورها ،متن سليس و روان ،اطالعات تكميلي كه شامل
دورههاي زندگي دايناسورها ،نوع تغذيه و اندازة آنهاست ،نقشة جغرافيايي و پراكندگي انواع دايناسورها
در نقاط گوناگون كرة زمين ،واندن كتاب را براي مخاطبان جذاب ميكند .در پايين هر صفحه چگونگي
تلفظ نام هر دايناسور آمده است.

 . 380نادري ،ناصر .فرهنگنامهی نماز براي كودكان و نوجوانان .تهران  :كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان 168 ،1391 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :احکام ،آداب ،نماز
چكيده :نويسنده در اين کتاب ميکوشد مخاطبان را با استفاده از متن و تصوير ،با احکام ،آداب ،آثار
و تاريخ نماز آشنا کند .اين احکام براساس رسالة توضيحالمسائل امام خمينی (ره) بهصورت الفبايي و
بهصورت موجز و مختصر و ساده تدوين شده است .تعريف آب ،آب باران ،آب مضاف ،آب مطلق،
احتياط ،احتياط واجب ،مستحب ،احکام پنجگانه ،اذان ،اذكار مستحبي نماز ،امام جماعت ،بارا ،برف،
بيتاهلل الحرام ،تاريکالصالئ ،تجديد وضو ،تحيت مسجد و ...برخي مطالب کتاب است
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 . 381محمدزاده ،مسعود و [ ...ديگران].فرهنگيان؛ هاديان بصير در شبهات .تهران  :آيين
احمد (ص) 64، 1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :رهبر جمهوري اسالمي ايران ،نظريه ،منافقان ،ريا ،مذهب ،اسالم ،جنبههاي قرآني
چكيده :اين کتاب ،به بهانة دهة بصيرت و واليت و به پاس بزرگداشت حماسهآفريني ملت سرفراز
ايران در تاريخ  9دي ماه  1388و با توجه به تأکيدات مقام معظم رهبري مبني بر افزايش بينش و
بصيرت آحاد مردم تهيه و تدوين شده است.

 . 382تهامی ،رضا و [ ...ديگران] .داستانهاي شاهنامه  :فريدون و پسرانش /پادشاهي
فريدون .تهران  :فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :شاهنامه فردوسي ،داستان کودکان ،دوم ابتدايي ،پادشاهي فريدون
چكيده :در هفتمين جلد از مجموعة «داستانهاي شاهنامه» که براي کودکان دوم دبستان بازنويسي
شده ،مخاطبان با پادشاهي فريدون و سلم ،تور و ايرج ،پسران فريدون آشنا ميشوند و داستان ازدواج
آنها با سه دختر پادشاه يمن ،کشته شدن ايرج توسط برادرانش ،لشکرآرايي نوة ايرج ،منوچهر براي
انتقامگيري از سلم و تور و تدابير سلم و تور براي مقابله با منوچهر را ميخوانند .تصويرهاي داستانها
را خود مخاطبان بايد داخل کادرهاي مربوط به صحنههاي داستان نقاشي کنند .کلمات دشوار نيز در
پايين برگههاي کتاب معني شدهاند.
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 . 383اينججيكيان ،آزاد .فضاپيماها .حميدرضا عليجانی .تهران  :سايه گستر 16 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :فضاپيما ،اكتشاف فضا ،شاتل فضايي ،آموزش علوم تجربي
چكيده :چهارمين جلد از مجموعة «اكتشاف فضا» به «شاتل فضايي» اختصاص دارد .مخاطبان در
اين كتاب ضمن آشنا شدن با شاتل فضايي ،بخشهاي مختلف آن ،مأموريت موشك پرتابه در فضا،
نام موشكهاي پرتابه از سال  1965تا  ،2014مأموريت يك شاتل فضايي از زمان پرتاب تا فرود آن،
و قطعيات يك موشك پرتابه ،ميتوانند برچسبها را از محل مخصوص خود جدا كنند و روي قطعات
مناسب شاتل و موشكهاي پرتابه قرار دهند .مطالب كتاب بيشتر تصويرمحورند.

 . 384كتابهاي عروسكي  :فضانورد .محسن شيرمحمدی .قزوين  :سايه گستر 10 ،1392 ،ص
قطع :شكلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :فضانوردان ،لوازم فضانوردي ،آموزش علوم تجربي
چكيده :كودكان با مطالعة كتاب حاضر كه به شكل آدمك تدوين شده ،با فضانوردي و لباسها،
مأموريتها ،وظايف و شرايط فضانوردان در فضا آشنا ميشوند .در اين كتاب آموزشها با تصوير و
جمالت كوتاه همراه هستند.
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 . 385بوالك ،كاترين .فضانوردان .حميدرضا عليجانی .تهران  :سايه گستر 16 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :فضانوردان ،اكتشاف فضا ،آموزش علوم تجربي
چكيده :نخستين جلد از مجموعة «اكتشاف فضا» به فضانوردان ،ابزارها و لباس مخصوص فضانوردي،
و مأموريت فضانوردان در فضا اختصاص دارد .كتاب بيشتر تصويرمحور است و مخاطبان ميتوانند
برچسبها را از وسط كتاب جدا كنند و در محلهاي مخصوص خود بگذارند .توضيحات مختصر و مفيد
كتاب به مخاطبان كمك ميكند تا اطالعات جالبي دربارة فضانوردي و اكتشاف فضا بهدست آورند.

 . 386مهاجراني ،سيدمحمد .مجموعه كتابهاي خداي خوب من  :فقط تو ميتواني .تهران :
مدرسه 16 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم و چهارم
كلمات كليدي :خداشناسي ،حيوانات ،گياهان ،آموزش ديني
چكيده :در سومين جلد از مجموعة «خداي خوب من» ،كودكان با خواندن متنهاي ساده و كوتاه
درمييابند كه خدا توانايي دارد كه به همة گلها ،گياهان ،سبزهها و درخان آب بدهد .دنيا را روشن
كند ،برفها را آب كند ،بيماريها را درمان كند و بدن حيوانات را گرم نگه دارد و از آنها مراقبت كند.

 208فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 387لنگن ،آنت .فليكس به سيرك ميرود .محبوبه نجفخانی .تهران  :زعفران 40 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان تخيلي ،داستان كودك ،مجموعهها
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني تخيلي است که با زباني ساده و روان نگاشته شده است .اين
کتاب ،يکي از کتابهاي مجموعه «قصههاي فليکس» است .در داستان ميخوانيم :سوفي براي ديدن
دوست تازهاش« ،سيتا» ،به سيرک ميرود .توي سيرک ،خرگوش ،عروسک موردعالقه فليکس،
يکدفعه غيبش ميزند و هيچ اثري از او پيدا نميشود .يک هفته بعد ،از فليکس نامه مرموزي به دست
سوفي ميرسد .خرگوش کوچولو توي نامه مينويسد که او را دزديدهاند .بهاينترتيب سفر پرهيجان و
ماجراجويانه خرگوش کوچولو با سيرک بارلي شروع ميشود.

 . 388سعيدي ،علی .فوتو فن معلمي .تهران  :لوح زرين 148 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي :كالسداري ،روابط با شاگردان ،معلمان تازهكار
چكيده :اين كتاب دربردارندة نكتههايي كاربردي و جالب براي معلمان است كه از تجارب شغلي
نگارنده در مقاطع و پايههاي گوناگون تحصيلي گردآوري شده است .نكات كتاب در شش فصل با
عناوين :ويژگيهاي شخصيتي و تخصصي ،مديريت كالس درس ،ارتباط با دانشآموزان ،ايجاد انگيزه،
فنون تدريس و هوش و تفكر تقسيم شده است .هر نكته داراي يك تصوير است كه ميتواند باعث
ايجاد عالقه و ماندگاري عميقتر مطالب در ذهن مخاطب شود.
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 . 389واكر ،كيت .فوالد و بازيافت .هايده منصوری .تهران  :شركت انتشارات فني ايران،1392 ،
 32ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :ادبيات نوجوانان ،بازيافت ،فوالد
چكيده« :بازيافت» به معناي مصرف دوبارة فراوردهها و مواد براي ساختن فراوردههاي جديد به جاي
دور ريختن آنهاست .كتاب مصور حاضر ،از مجموعة «بازيافت ،بازكاهي ،بازانديشي ،بازمصرف» است
كه براي نوجوانان تأليف شده و به موضوع بازيافت اختصاص دارد .در اين دفتر مطالبي پيرامون بازيافت
فوالد آمده است .فوالد عبارت است از آهني كه با افزودن مقدار كمي كربن و مواد ديگر تصفيه و
محكمتر شده است .نوجوانان در اين اثر عالوه بر آشنايي با مراحل بازيافت ،پي ميبرند كه دولتها،
صنايع ،جوامع و افراد چه ميكنند و مهمتر آنكه ،ما چه كاري ميتوانيم انجام دهيم تا محصوالت و
منابع را بازيافت ،بازكاهي ،بازمصرف و بازانديشي كنيم.

 . 390يوسفي ،محمدرضا .فيل و فيلبان .تهران  :دانش نگار 24 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي كهن ،اقتباسها ،داستان كودك
چكيده :کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني با نگاه به يکي از حکايات کتاب «سندبادنامه» است.
سندباد نامه ،اثر «محمدبن علي ظهيري سمرقندي» (قرن ششم هجري قمری) است که مشتمل بر
افسانههاي عاميانه است .خالصة داستان نقل شده در اين کتاب اينگونه است :پادشاهي يک فيل
خيلي بزرگ داشت که وحشي بود و اجازة سوارکاري به هيچ کس نميداد .پادشاه فيل را به فيلبان
پيري سپرد و به او سه سال مهلت داد که يا فيل را رام کند يا او را زير پاي فيلها خواهد انداخت .فيلبان
تدبيري انديشيد و طي آن فيل را رام کرد .در نهايت پادشاه با ديدن تالش فيلبان ،فيل را به او بخشيد
و فيلبان هم فيل را به جنگل برد.
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 . 391ميركياني ،محمد .قصه ما مثل شد  :10صد و ده قصه مثل براي نوجوانان .تهران  :پيام
آزادي 144 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :مجموعهها ،داستانهاي كوتاه فارسي ،ضربالمثلها ،كودك و نوجوان
چكيده :کتاب مصور حاضر ،جلد دهم از اين مجموعه است که مشتمل بر بيستودو داستان کوتاه
فارسي است .اين داستانها با اقتباس از ضربالمثلهاي فارسي و زباني نزديک به گفتار نگاشته شده
است« .چغندر و ديگ»« ،خط و خواب»« ،بچه شغال»« ،شاعر و امير» و «گورخر و شکارچي»
عنوانهاي موضوعي داستانهاي اين کتاب هستند .در داستان «آينه و شاه» ميخوانيم« :شاه
قدرتمندي بود که بر سرزمين بزرگي حکومت داشت .روزي قرار بود شاه مردم را به حضور بپذيرد .او
لباسهاي فاخر پوشيد و تاجش را به سر گذاشت اما وقتي به آينه نگاه کرد .خندهاش گرفت .با اين
لباسهاي فاخر و ثروت هيچ دوستي نداشت .وزير به او گفت اگر بخواهي دوست داشته باشي بايد پول
و دارايي را فراموش کني».

 . 392ميركياني ،محمد .قصه ما مثل شد  :6صد و ده قصه مثل براي نوجوانان .تهران  :پيام
آزادي 144 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :مجموعهها ،داستانهاي كوتاه فارسي ،ضربالمثلها ،كودك و نوجوان
چكيده :کتاب مصور حاضر ،جلد هفتم از اين مجموعه است که مشتمل بر بيستودو داستان کوتاه
فارسي است .اين داستانها با اقتباس از ضربالمثلهاي فارسي و زباني نزديک به گفتار نگاشته
شده است« .مسافر و بيمار»« ،حرف با حرف»« ،کاسه و کوزه»« ،امير و وزير» و «هر دو پشيمان»
عنوانهاي موضوعي داستانهاي اين کتاب هستند .در داستان «مسافر و بيمار» ميخوانيم« :روزي
مردي تصميم به مسافرت از شهر و کاشانه خود گرفت و با اسب خود به راه افتاد .او تجربه زيادي از
سفرهاي مختلف داشت .در بيابان مرد بيماري را ديد که گوشهاي افتاده بود نزديک او رفت و کمي آب
به او داد ،او را سوار بر اسب کرد تا به شهر ببرد .اما بيمار تا سوار اسب شد ،ضربهاي به آن زد و به تاخت
رفت .مسافر سوتي زد ،اسب برگشت و بيمار را زمين انداخت».
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 . 393ميركياني ،محمد .قصه ما مثل شد  :7صد و ده قصه مثل براي نوجوانان .تهران  :پيام
آزادي 144 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :مجموعهها ،داستانهاي كوتاه فارسي ،ضربالمثلها ،كودك و نوجوان
چكيده :کتاب مصور حاضر ،جلد هفتم از اين مجموعه است که مشتمل بر بيستودو داستان کوتاه
فارسي است .اين داستانها با اقتباس از ضربالمثلهاي فارسي و زباني نزديک به گفتار نگاشته
شده است« .شاه فراري»« ،آسيابان و کشاورز»« ،دوستان گردو»« ،ماست و کيسه»« ،نوبت وزير»،
«خندهی خيالي»« ،رودخانه و کاله»« ،اتاق باادب» و «روغن چراغ» عنوانهاي موضوعي داستانهاي
اين کتاب هستند .در داستان «اتاق باادب» ميخوانيم« :مرد پارسا و دانشمندي در شهري زندگي
ميکرد که مردم براي راهنمايي گرفتن و حل مشکالتشان نزد او ميرفتند .يک روز جواني نزد او رفت.
جوان کمي زودتر از قرارشان رسيده بود و اتاق مرد را زير نظر داشت .مرد دانشمند دست بهزانو در اتاق
نشسته بود ،طوري که انگار کسي در اتاق است .او دليل اين کار را از مرد پرسيد ،او گفت :به احترام
خودم باادب نشستهام».

 . 394ميركياني ،محمد .قصه ما مثل شد  :8صد و ده قصه مثل براي نوجوانان .تهران  :پيام
آزادي 144 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :مجموعهها ،داستانهاي كوتاه فارسي ،ضربالمثلها ،كودك و نوجوان
چكيده :کتاب مصور حاضر ،جلد هشتم از اين مجموعه است که مشتمل بر بيستودو داستان کوتاه
فارسي است .اين داستانها با اقتباس از ضربالمثلهاي فارسي و زباني نزديک به گفتار بنگاشته
شدهاند« .دزد و رفيق»« ،ارباب و انجير»« ،شاگرد و استاد»« ،قاضي و آسمان»« ،باران و ناودان»،
«شاخ اسکندر»« ،دو آدم و يک سکه» و «ترازوي روباه» عنوانهاي موضوعي داستانهاي اين کتاب
هستند .در داستان «دزد و رفيق» ميخوانيم« :مردي در تاريکي شب با دوستش به حمام ميرفت.
غافل از اينکه دزدي آنها را دنبال ميکند ،دوست او در بين را ه از او جدا شد و به خانهاش برگشت.
مرد بهاشتباه کيسهی پولش را به دزد داد و از او خواست اين کيسه را به امانت نگاه دارد .دزد نتوانست
ت در امانت را دور از جوانمردي ميدانست ،او منتظر ماند تا مرد از حمام بيرون آمد و
فرار کند زيرا خيان 
کيسه طاليش را به او پس داد».
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 . 395ميركياني ،محمد .قصه ما مثل شد  :9صد و ده قصه مثل براي نوجوانان .تهران  :پيام
آزادي 144 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :مجموعهها ،داستانهاي كوتاه فارسي ،ضربالمثلها ،كودك و نوجوان
چكيده :کتاب حاضر ،جلد نهم از مجموعة «قصة ما َمثل شد» و شامل مجموعهاي از قصه مثلهاي
فارسي است .عنوان برخي از مثلها عبارتند از« :باغ و ارباب»« ،گرما و سرما»« ،گاو تنبل»« ،الماس و
زرگر»« ،ديروز و امروز»« ،آدم و پدر»« ،حمام عجيب»« ،مسافر و نان» و  ...در خالصة داستان «باغ
و ارباب» آمده :روزگاري اربابي غالمي سپاسگزار داشت .روزي ارباب دلش گرفت و قصد گشت و گذار
در باغ را کرد .ارباب در باغ خياري پيدا کرد و به غالم داد .غالم خيار را خورد و نصف آن را به ارباب
داد .ارباب با خوردن خيار متوجه شد که خيار تلخ است...

 . 396جعفري ،الله .قصههاي  5تا مامان .تهران  :سفير اردهال 24 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان تخيلي ،داستانهاي کوتاه ،قصههاي کودکانه
چكيده :کتاب مصور حاضر دربردارندة داستانهاي کوتاه تخيلي است .در اين داستانها ،اشياي
مختلف در نقش مامان ظاهر ميشوند و هرکدام براي بچههايشان کاري انجام ميدهند .در داستان
«مامان خانه» ،نويسنده با استفاده از تخيل خويش ،خانه را به عنوان ماماني معرفي ميکند که يک اتاق
دارد و اتاقش را خيلي دوست دارد .يک روز اتاقش پنچره درد ميگيرد و مامان خانه اتاق را پيش نجار
ميبرد .اين اثر با هدف تقويت نيروي تخيل کودکان تأليف شده است.
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 . 397كشاورزي آزاد ،مرجان .قصههاي غار .تهران  :شباويز 40 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي تخيلي ،كودك و نوجوان
چكيده :كتاب مصور حاضر دربردارندة داستانهاي تخيلي است .درروزگاران خيلي دور ،در كنار يك
جنگل سبز و بزرگ ،يك كوه بود .داخل كوه ،يك غار بود و در غار ،يك مادر و پدر با پسر كوچكشان
زندگيميكردند .پدر هر روز به جنگل ميرفت و شكار ميكرد .مادر غذا ميپخت و با پوست حيوانات
لباس ميدوخت .پسرك هر روز صبح تا شب بازي ميكرد و بعضي وقتها هم به شكار ميرفت .در
هريك از داستانهاي كتاب ،پسرك چيز جديدي را اختراع يا كشف ميكند .البته برخي از اختراعات
او واقع ًا اختراع او نيستند.

 . 398ماهوتي ،مهری .قصههاي كوتوله ( .)1تهران  :مدرسه 20 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان كودك ،داستانك
چكيده« :مهري ماهوتي» ،نويسندة نام آشناي ادبيات معاصر است .او تاكنون دهها كتاب براي
كودكان و نوجوانان با موضوعات مختلف نوشته است .در مجموعة «قصههاي كوتوله» ،با نگرش
و بياني تازه در قالب «داستانك» ،پنجرهاي به دنياي خيال براي كودكان گشوده است .در اين دفتر
هشت داستان با عناوين «نردبان درختي»« ،جيرينگ ،جيرينگي»« ،مداد»« ،سيب»« ،جوجهتيغي»،
«كدوتنبل»« ،سوسكي» و «زنگولهاي آوازهخوان» گنجانده شده است.
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 . 399ماهوتي ،مهری .قصههاي كوتوله ( .)2تهران  :مدرسه 20 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي فارسي ،داستانكها ،قصههاي كودكان
چكيده :كتاب مصور حاضر ،دربردارندة مجموعه داستانكهايي است كه با نگرش و بياني تازه به
نگارش درآمده است .عنوان داستانكها عبارتند از« :شاه قوقولي» ،يب مهربان» «عينك باسواد»،
«توپ پرتقالي»« ،قابلمة خوشحال»« ،دوستان خوشمزه»« ،قرمزي»« ،پا دراز» .در داستانك «شاه
قوقولي» آمده :يك روز خروسي عكس خودش را در آب ديد و وقتي ديد كه يك تاج بر روي سرش
است ،با خود گفت كه چرا شاه نباشد؟ .پس شروع كرد به دستور دادن به كرمها و مورچهها اما همه
فرار كردند و او به خود دستور داد كه يك كرم شود و به زمين برود تا ببيند چه خبر است .اما كرم شدن
همان و در دام يك گنجشك افتادن همان.

 . 400موسوي ،حافظ .قصة پاييز و نهال هلو .تهران  :شهر قلم 24 ،1391 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :قصه ،هلو ،درخت گيالس ،برگ ،نهال
چكيده :اين کتاب برگريزان و خواب درختان را در قالب قصهاي زيبا براي کودکان بيان ميکند.
نهال هلو از ريختن برگهايش غمگين است .درخت گيالس با ديدن ناراحتي او برايش قصهاي دربارة
پيرمردي ميگويد که با شعري به باغ ميآيد.
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 . 401خوش عاطفه ،امير پاشا .قصة حفظ زمين كار مهم يعني اين .تهران  :شركت انتشارات
فني ايران 36 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
ط زيست ،شعر ،صرفهجويي ،آموزش مهارتهاي زندگي
كلمات كليدي :حفظ محي 
چكيده :نويسنده در اين كتاب كوشيده است به زبان ساده و بهصورت شعر ،كودك را با موارد سادة
زيستمحيطي كه ممكن است در طول روز با آنها روبهرو شود ،آشنا كند .مواردي كه در نگاه اول
ساده و پيشپا افتاده بهنظر ميرسند ،ولي با عمل بههمين موارد و رعايت آنها ميتواند گامهايي مفيد
و مؤثر براي حفاظت از محيطزيست برداشت .صرفهجويي در مصرف نايلون ،صرفهجويي در مصرف
آب و آلوده نكردن آن ،استفاده از دوچرخه به جاي مصرف زياد خودرو ،اسراف نكردن در غذا و . .برخي
از اين موارد هستند.

 . 402شعباني ،اسداهلل .قصة زاغ و روباه .تهران  :مدرسه 20 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :شعر
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :شعر فارسي ،شعر كودكان ،داستان حيوانات
چكيده« :اسداهلل شعباني» ،شاعر و نويسندة نامآشناي كشورمان ،تاكنون كتابهاي بسياري براي
كودكان و نوجوانان نوشته است .توجه به ويژگيهاي بومي ،زيبايي و رواني كلمات ،برخي از ويژگيهاي
اشعار اوست .كتاب مصور حاضر دربردارندة اشعاري از ايشان است .در اين كتاب چهار داستان به زبان
شعر نقل شده كه عناوين آن عبارتند از« :نمكي و غول شكمو»« ،كي هستم و چي هستم»« ،قصة
موش و گربه»« ،قصة زاغ و روباه».
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 . 403كشاورز ،محمدعلی .قلقلي .تهران  :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 24 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان ،كاردستي ،خالقيت
چكيده :كتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني است كه براي كودكان به نگارش درآمده و طي آن،
خردساالن با مفاهيم اشكال و كاربرد آنها آشنا ميشوند .قلقلي يك دايره است كه آرزوهاي زيادي
دارد .او دوست دارد خيلي چيزها باشد .در اين كتاب ،دايره به چيزهاي بسياري مثل درخت ،پنجره ،خانه،
قايق ،سنجاب ،تانك و ...تبديل ميشود .كودكان با استفاده از آموزشهاي كتاب ميتوانند خالقيت خود
را بهكار گيرند و اشكال جديدي را بسازند.

 . 404حليمي ،علياکبر .نمايشنامه کودک امروز  :قوقولي قوقو .تهران  :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 72 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :نمايشنامه ،داستان کودکان ،اقتباسها
چكيده :اين نمايشنامه منظوم ،اقتباسي است از متن نوار قصه «قوقوليقوقو» ،از «قدمعلي سرامي».
در اين نمايشنامه ،ماجراي دزديده شدن «قوقوليقوقو» ،خروس دهکدة گلديسيها به دست شغال و
جستجوي اهالي براي يافتن او نقلشده است« .گلپسر» که هر روز صبح زود با صداي قوقوليقوقو
از خواب بيدار ميشد ،مثل ديگر اهالي يک روز صبح خواب ماند و متوجه شد که خروس را دزديدهاند.
او همه حيوانات را همراه خود کرد تا به در خانه شغال رسيدند .شغال که هنوز خروس را نخورده بود ،از
کار خود پشيمان شد و قوقوليقوقو را سالم و سالمت تحويل گلديسيها داد.
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 . 405پوررسول ،علیاکبر .نمايشنامه کودک امروز  :قول ميدم بزرگ نشم .تهران  :كانون
پرورش فكري كودكان و نوجوانان 40 ،1392 ،ص
قطع :بياضي
موضوع :داستان ،نمايشنامه
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :نمايشنامههاي فارسي ،نمايشنامة كودك ،دوستي
چكيده :قصة معروف «شنگول و منگول» تاکنون دستماية خلق داستانهاي بسياري شده است.
کتاب مصور حاضر ،از مجموعة «نمايشنامة کودک امروز» ،يکي از اين آثار است که با تکيه بر اصل
دوستي تحرير شده است .کودکان از هرنوع و نژادي ،با يکديگر به سادگي دوست ميشوند و کينه و
عداوت در قلب آنان راه ندارد .در اين اثر تأليف شده مخاطبان با «حبه» ،دختر مامان بزي ،و گرگ
کوچولو آشنا ميشوند .آنها با هم دوست ميشوند و گرگ کوچولو به حبه قول ميدهد که هيچ وقت
بزرگ نشود و حبه را نخورد .اين داستان با هدف تقويت حس دوستي و صلح در کودکان تأليف شده
است.

 . 406تهامي ،سيدرضا و [...دیگران] .داستانهاي شاهنامه  :قيام كاوة آهنگرو فريدون و مرگ
ضحاك .تهران  :فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :شاهنامه فردوسي ،داستان کودکان ،دوم ابتدايي ،کاوه آهنگر ،فريدون ،ضحاک
چكيده :ششمين جلد از مجموعة «داستانهاي شاهنامه» دربارة قيام کاوه آهنگر است که براي
دانشآموزان دوم دبستان بازنويسي شده است .در اين کتاب از همان واژهها و ترکيباتي استفاده شده
است که در کتاب درسي پاية دوم دبستان وجود دارند .معني واژههاي رنگي در پايين برگها درج شده
است .کتاب بدون تصوير است و مخاطبان بايد تصوير مربوط به هر صفحه از داستان را خودشان
رنگآميزي کنند .کاوة آهنگر به کمک جواناني که توسط ارمايل و گرمايل از مرگو کشته شدن توسط
ضحاک نجات يافته بودند ،به سراغ فريدون ميروند .آنها با هم لشکري بزرگ تشکيل ميدهند و
حکومت ضحاک برمياندازند.
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 . 407هاشمي ،نيره .قيچي كه دنبال كار ميگشت .تهران  :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان 20 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان تخيلي ،داستان كودك ،ابزارها
چكيده :کتاب مصور حاضر دربردارنده داستاني تخيلي است .در اين داستان ماجراي يک قيچي
نقلشده که به دنبال کار ميگردد .استاد آهنگر ،يک روز يک قيچي تيز ميسازد و آن را کنار ميگذارد.
قيچي خيلي دوست دارد که کارش را زودتر شروع کند و به همين دليل از مغازه بيرون ميرود .اما
هرچه ميگردد نميتواند کار مناسبي پيدا کند .تا اينکه به منزل يک خياط ميرود و به او در دوختن
لباس عروسي کمک ميکند .اين اثر باهدف آشنايي کودکان با ابزار و آالت و تقويت قوه تخيل آنان
به نگارش درآمده است.

 . 408چيچستر كالرك ،اما .ليلي و كانگوروي آبي  :كار تو بود ،كانگوروي آبي!  .مريم رزاقی.
تهران  :زعفران 32 ،1391 ،ص
قطع :تهران
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي فارسي ،داستان كودك ،مجموعهها ،قصههاي آموزنده
چكيده :در اين کتاب کودکان با دختربچهاي بهنام ليلي آشنا ميشوند که يک کانگوروي عروسکي
آبي دارد .ليلي هر کار بدي که ميکند ،آن را به گردن کانگوروي آبي مياندازد ،براي همين مامان
ليلي تصميم ميگيرد ،کانگورو را از دست ليلي بگيرد و تا ياد نگرفته کار خوب انجام دهد ،باالي
کتابخانه بگذارد .ليلي آن شب حاضر نميشود تنهايي به رختخواب برود تا اينکه کانگورو يک نقاشي
ميکشد و. ...
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 . 409گروه برنامهريزي و تاليف .كار طاليي  :كار طاليي اول دبستان  :كار فارسي ،رياضي،
علوم تجربي .تهران  :كانون گسترش علوم 352 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش عمومي ،اول ابتدايي ،پرسش و پاسخ ،کتاب تمرين
چكيده :کتاب حاضر به همراه سيدي آموزشي شامل تمرينهايي براي درسهاي اول ابتدايي -
رياضي ،کار فارسي و علوم تجربي  -است .در هر درس ابتدا اهداف درس مشخص شدهاست .در
ادامه مفاهيم کتاب با تصويرهاي رنگي و به زباني ساده و کودکانه طبق مفاهيم کتاب درسي شرح داده
شدهاند .تمرينها در قالب بريدني و چسباندني ،جوابهاي شفاهي ،ادامه دادني ،کامل کردني ،رنگ
کردني ،وصل کردني و . .تنظيم شدهاند .تمرينهاي رياضي بيشتر کاربردي هستند و سعي شده است
بهگونهاي طراحي شوند که اهداف کتاب درسي را پوشش دهند .در درس فارسي تأکيد بر واژهآموزي،
ترکيب نشانهها ،جملهسازي ،مرتب کردن کلمهها ،خواندن و ...است .تمرينهاي علوم نيز شامل سؤال،
آزمايش ،فعاليت ،بسازيد ،و رسم کنيد ميشوند.

 . 410گروه برنامهريزي و تاليف .كار طاليي  :كار طاليي دوم دبستان .تهران  :كانون گسترش
علوم 174 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش ابتدايي ،راهنماي آموزشي ،پرسش و پاسخ ،پاية دوم ابتدايي
چكيده :کتاب حاضر شامل تمرينهايي براي تمام درسهاي دوم ابتدايي ،شامل رياضي ،علوم
تجربي ،فارسي ،کارفارسي ،هديههاي آسماني و آموزش قرآن به همراه «سيدي» آموزشي است.
سؤاالت در قالبهاي جملهسازي ،رنگ کردني ،کامل کردني ،اضافه کردني ،وصل کردني ،حل جدول،
جاخالي ،چهارجوابي ،عالمت زدني و . .تنظيم شدهاند .براي هر درس سؤاالت ميان ترم و پايان ترم
بهصورت چهار جوابي درج شده است.

 220فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 411گروه برنامهريزي و تاليف .كار طاليي  :كار طاليي ششم دبستان .تهران  :كانون گسترش
علوم 381 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش ابتدايي ،راهنماي آموزشي ،پاية ششم ابتدايي ،پرسش و پاسخ
چكيده :كتاب حاضر كه با «سيدي» آموزشي همراه است ،حاوي تمرينهايي براي تمام درسهاي
ششم ابتدايي است .در آغاز هر درس مفاهيم مربوط به آن بهصورت خالصه ارائه شدهاند و در ادامه،
سؤاالتي چهار گزينهاي ،درست يا نادرست ،وصل كردني ،جاخالي ،پاسخ كوتاه و تشريحي ارائه شدهاند.
علوم تجربي ،فارسي نوشتاري ،فارسي خوانداري ،مطالعات اجتماعي ،هديههاي آسمان ،آموزش قرآن،
رياضي ،تفكر و پژوهش ،و كار و فناوري درسهاي پاية ششم ابتدايي هستند كه اين كتاب به هر كدام
بهطور جداگانه پرداخته است .از ويژگيهاي اين كتاب دارا بودن تمام درسها در يك جلد است كه
در همة مدارس كشور قابل تدريس است .زيرا بر مبناي حيطههاي شناختي ،رواني ،حركتي و عاطفي
نگاشته شده است .در اين كتاب ،سؤالها از آسان به سخت طراحي شدهاند و استفاده از نمرات كيفي
مطالبي نظير دانستنيها ،نكتههاي مهم و زنگ تفريح ،دانشآموزان را به نظم فكري عادت ميدهد و
قدرت تجزيه و تحليل آنها را باال ميبرد.

 . 412افشاري ،بهرام .كاربردي كردن پژوهش در آموزش و پرورش استان اصفهان.
اصفهان  :آميس 216 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،كارشناس
كلمات كليدي :پژوهش ،کاربردي کردن ،آموزشو پرورش ،ضرورت ،نيازسنجي ،تجربهنگاري،
درسپژوهي.
چكيده :اين کتاب «کاربردي کردن پژوهش در آموزشو پرورش استان اصفهان» را بررسي کرده
است .مطالب کتاب در  9فصل تنظيم شده است که به ترتيب عبارتاند از :سير توسعة پژوهش،
نيازسنجي و تعيين اولويتهاي پژوهشي استان ،توسعة مطالعات بينالمللي تيمز و پرلز ابتدايي و
راهنمايي ،تجربهنگاري پژوهشي ،توسعة مطالعات پژوهشي معلمان ،تدريس پژوهش محور،
درسپژوهي ،معلم پژوهنده (اقدامپژوهي) ،و آموزش پژوهشگري .با توجه به اهميت امر تحقيق و
مسئوليت خطير معلم و وظيفهاي که او را ملزم ميکند تا دائم ًا يافتههاي خود را براساس پژوهش
بنا بگذارد ،معلم بايد خود پژوهشگر بوده و آگاهيهاي الزم براي فعاليتهاي علمي دانشآموزان را
کسب کند .مطالب اين کتاب ،زمينهاي مناسب براي يادگيري معلمان و ارتقاي سطح علمي آنها براي
پژوهش در امور آموزشي ،پرورشي و مشاورهاي است.
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 . 413دپارتمان علمي مرآت .بسته مديريت كالسي  :كاربرگ رياضي اول دبستان .تهران :
مرآت دانش 56 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،پرسش و تمرين ،کاربرگ
چكيده :اين کار برگ رياضي اول دبستان براي  25هفتة آموزشي تنظيم شده است .صفحات کتاب
رنگياند و نگارنده بهمنظور آموزش مفاهيم شمردن ،جمع و تفريق ،تقارن ،تساوي ،دستهبندي ،جدول
ارزش مکاني ،و نيز رسم شکلهاي هندسي و هر آنچه مربوط به رياضي سال اول دبستان است ،از
تمرينهايي در قالبهاي رنگ کردني ،گذاشتن داخل خط بسته ،حل جدول و کامل کردن آن ،وصل
کردني ،جواب دادن شفاهي ،ادامه دادن الگوي داده شده ،کامل کردني و ...استفاده کرده است.

 . 414دپارتمان علمي مرآت .بسته مديريت كالسي  :كاربرگ رياضي سوم دبستان .تهران :
مرآت دانش 52 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :کاربرگ رياضي ،سوم ابتدايي ،آزمون و تمرين ،آموزش رياضي
چكيده« :کاربرگ» ،برگ آموزش در خدمت فرايند تدريس است که بهعنوان يک ابزار آموزشي،
با هف تسهيل اجراي اهداف آموزشي در جريان تدريس معلم طراحي و تدوين شدهاند .کاربرگ
حاضر براي درس رياضي سوم دبستان براي  24هفتة آموزشي فراهم آمده و شامل تمرينهايي در
قالبهاي کامل کردني ،وصل کردني ،رنگآميزي ،تشريحي ،دستهبندي و ...است .بهزعم نگارنده
کاربردهاي کاربرگ عبارتاند از :کمک به پيادهسازي طرح درس مورد نظر معلم و ارزشيابي از وضعيت
دانشآموزان در حين تدريس؛ ارائة بازخورد مناسب به دانشآموز در مورد ميزان يادگيري مفاهيم جديد
درس و ابزار مشارکت در فرايند يادگيري؛ ارائة ابزار بازخوردگيري از پيشرفت آموزش در کالس.
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 . 415دپارتمان علمي مرآت .بسته مديريت كالسي  :كاربرگ رياضي ششم دبستان .تهران
 :مرآت دانش 56 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،تمرين و آزمون ،راهنماي آموزش ،سؤال و جواب ،ششم ابتدايي
چكيده :کتاب کار برگ رياضي حاوي تمرينهايي در راستاي مطالب کتاب درسي رياضي ششم
ابتدايي براي  24هفتة آموزشي است .بعد از تمرينهاي هر دو هفتة آموزشي ،تمرينهاي درس بعدي
و مرور تمرينهاي درسهاي قبلي آمده است .به زعم نگارنده ،تمرينهايي که در کاربرگ آمدهاند،
به معلم کمک ميکنند طرح درس مورد نظر را در کالس پياده کند و از وضعيت دانشآموز در حين
تدريس مطلع شود .خود دانشآموزان هم ميتوانند ميزان يادگيري خود را ارزيابي کنند.

 . 416دپارتمان علمي مرآت .بسته مديريت كالسي  :كاربرگ علوم تجربي دوم دبستان.
تهران  :مرآت دانش 52 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،آزمون و تمرين ،راهنماي آموزشي ،پاية دوم ابتدايي
چكيده :کاربرگ حاضر براي درس علوم دانشآموزان دوم ابتدايي آماده شده و شامل  22کاربرگ براي
 22هفتة آموزشي است .آنچه در اين کاربرگها انجام ميشود ،بيشتر بهصورت عملي و کارگاهي است.
يعني دانشآموزان به کمک معلم مطالبي را که در درس علوم مطرح شدهاند و معلم براي يادگيري
آنها تمرکز ميکند ،خودشان تجربه و از نزديک لمس ميکنند و سپس نتايجي را که ميگيرند در
کتاب (کاربرگ) مينويسند .نويسنده در اين کاربرگها تمرينهايي ارائه ميدهد تا آموختهها بهصورت
عملي اجرا شوند.
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 . 417دپارتمان علمي مرآت .بسته مديريت كالسي  :كاربرگ علوم تجربي ششم دبستان.
تهران  :مرآت دانش 52 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،علوم تجربي ،سؤال و جواب ،پاية ششم ابتدايي
چكيده :کتاب حاضر که براي درس علوم ششم دبستان فراهم آمده ،شامل  23کاربرگ براي 23
هفتة آموزشي است .تمرينهاي آن بيشتر بهصورت عملي تنظيم شدهاند .همچنين سؤالهايي مرتبط
با هر درس علوم ششم ابتدايي مطرح شدهاند که دانشآموزان طي تمرينهاي عملي و مشارکتي بايد
به آنها پاسخ دهند و به نتيجة قابل قبول برسند .استفاده از نقشههاي مفهومي ،جدول ،سؤالهاي
تشريحي و توضيحي ،گفتوگو ،آزمايش و ساختن ،موارد خواسته شده در تمرينهاي اين کتاب هستند.

 . 418دپارتمان علمي مرات .بسته مديريت كالسي  :كاربرگ فارسي اول دبستان (بخش
دوم :نشانهها) .تهران  :مرآت دانش 52 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين ،پاية اول ابتدايي
چكيده :كاربرگ حاضر براي درس فارسي اول دبستان و  22هفتة آموزشي تهيه شده است .نوشتن
صداهاي اول ،آخر و وسط نام تصويرها ،نوشتن نام تصويرها ،وصل كردن تصويرها به كلمات مناسب،
وصل كردن جمالت به تصويرها ،كامل كردن نوشتهها با توجه به تصويرها ،كلمهسازي ،پر كردن
جاهاي خالي با كلمات مناسب ،مرتب كردن كلمات بههم ريخته ،و طبقهبندي كردن كلمات در جدول
از جمله تمرينهاي كتاب هستند.
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 . 419هارپاين ،االين كالنتون .كاربست مداخلههاي گروهي در مدارس :ارتقاي بهداشت
رواني كودكان و نوجوانان .اسماعيل اسدپور و [ ...ديگران] .تهران  :كتاب ارجمند 152 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،مشاور ،كارشناس
كلمات كليدي :مشکالت دانشآموزان ،مهارت تصميمگيري ،حل مسئله ،مداخلة گروهي
چكيده :اين كتاب با هدف کمک به روانشناسان ،مشاوران مدارس و ديگر فعاالن حوزة سالمت
در مدارس در زمينه بررسي مشکالت دانشآموزان مانند کمرويي ،بيانگيزگي براي يادگيري ،افت
تحصيلي و اضطراب نوشته شده است .مداخلههاي گروهي در يادگيري مهارتهاي تصميمگيري
هوشمندانه ،حل مسئله ،ابراز وجود و قاطعيت ،مديريت هيجانات منفي و احساس خودکارآمدي در
کودکان نقش بسزايي ايفا ميکند .كتاب حاضر به ساختار نظري و کاربست مداخلههاي گروهي در
مدرسهها و ارائة نمونههايي عملي از چگونگي کاربرد آنها در مدرسهها ميپردازد.

 . 420سنگري ،محمدرضا .كارتهاي تصويري نشانه  1و ( 2به همراه تصاوير همآغاز و
همپايان) .تهران  :ابوعطا 320 ،1392 ،ص
قطع :كارت
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :كارتهاي تصويري ،نشانهها ،واژهآموزي ،آموزش زبان فارسي
چكيده :به كمك اين مجموعه كارتهاي تصويري ،نشانههاي فارسي (حروف الفبا) را ميتوان به
كودكان سال اول دبستان آموزش داد .تدريس با اين كارتها در سه بخش انجام ميشود :آموزش
تصويري به همراه شكل خطي كلمه با تأكيد بر صداي اصلي كه به رنگ قرمز است ،تطبيق همزمان
كلمة درج شده در پشت كارت با تصوير روي آن ،و تمرين ،تكرار و تثبيت آموختهها با استفاده از
تصويرها و كلمههاي همآغاز و همپايان.
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 . 421صالحي ،سارا .كارتهاي تصويري نگاره {لوحه آموزشي} :به همراه روش تدريس.
تهران  :ابوعطا 128 ،1392 ،ص
قطع :كارت
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :واژهآموزي ،آموزش زبان فارسي ،نگارهها ،آموزش ابتدايي
چكيده :مجموعة حاضر شامل كارتهايي است كه به منظور آموزش نگارهها به كودكان اول ابتدايي
تهيه شدهاند در اين مجموعه روش تدريس كارتها پشت آنها آمده و سؤالهايي دربارة نگارهها درج
شده است .در پايين كارتها نيز كتابهايي به منظور آموزش مهارتهاي زندگي معرفي شدهاند .به
زعم نگارنده ،اين كارتها و نگارهها دانشآموز را با تلفظ صحيح واژهها آشنا ميسازد ،بر گنجينة لغات
دانشآموز ميافزايد ،به درك معني و مفهوم هر واژه و حساس شدن گوش دانشآموز كمك ميكند و . ...

 . 422دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان  :كاش يه ماشين داشتم كه مشقامرو
مينوشت (جلد  .) 5تهران  :سوره مهر 336 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :هنر
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :نمايشنامه ،ادبيات نمايشي ،نمايش کودک و نوجوان ،نمايش عروسکي
چكيده :کتاب با مقالهاي دربارة «ضرورت وجود متون نمايشي مناسب از حيث جنسيت و دورة
تحصيلي در مدارس» آغاز ميشود .در ادامه با راهکارهاي ساده به پرسشهاي بنياديني در مورد
چگونگي انتخاب نقش ،چگونگي نظارت بر تمرينهاي بازيگري ،چيستايي تحليل نقش و نمايشنامه،
ضرورت انتخاب شيوة مناسب اجرا ،چگونگي صحنهپردازي مناسب اجرا ،و استفاده از فضاي کالس به
اين منظور پاسخ ميدهد .کتاب در کنار مقالة انواع نمايشعروسکي  -که اطالعات مناسبي در اختيار
مخاطب ميگذارد -اين پنج نمايشنامهرا ارائه ميدهد« .از کجا بدونم که راست ميگي؟»؛ «بيچاره
چه زوري ميزنه!»« ،کاش يه ماشين داشتم که مشقام رو مينوشت!»؛ «ياد بگير ديگران رو ببخشي!»
و «اين طوريه که بچه لوس ميشه ديگه!» اين نمايشنامهها که از متون کهن و جديد ادبيات فارسي
اقتباس شدهاند ،براي اجرا در مهدکودکها و مدرسههاي ابتدايي مناسباند و با پيشنهادهاي خوبي براي
بازيگري و کارگرداني نمايش و تحليل کوتاهي دربارة آنها همراهاند .در پايان ،نويسنده با انتخاب و
جمعآوري و طرح جمالت مناسب دربارة موضوع هر نمايشنامه ،مجالي براي شرکت فعال مخاطبان
نمايش و تعميق جنبههاي تربيتي و پرورشي متن فراهم آورده است.
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 . 423وزيري ،جالل .كاغذ بازي (دايرئالمعارف كاغذ و تا) .تهران  :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 364 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :هنر ،كار و فنآوري
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پاية تحصيلي :اول تا ششم
كلمات كليدي :اوريگامي ،كاردستي ،كاغذ
چكيده« :امروزه هنر كاغذ و تا را ميتوان صرفنظر از كارآمدي و كارآيي در بسياري از علوم ،تمرين
بسيار خوبي براي ايجاد خالقيت و ذوق مثبت و سازنده در تمام گروههاي سني ،از كودك تا بزرگسال
دانست ».كتاب حاضر مشتمل بر  370الگوي كاغذ و تا است كه براي مخاطبان عمومي تدوين شده
است .اين مجموعه در سه بخش ساماندهي شده است :كتاب ،ديويدي و كاغذرنگي .در بخش
كتاب 370 ،الگوي برگزيده كاغذ و تا در  12گروه طرحهاي ساده ،گلها و گياهان ،حيوانات ،لباس و
خواركي و ...آمده است .ديويدي ،شامل راهنماي ساخت تمام طرحها است و بخش كاغذ رنگي،
دربردارندة الگوهاي منتخب زيبا بر روي كاغذهاي رنگي عالمتگذاري شده است.

 . 424مارتين ،جيمز .كاميون سبز .هايده كروبی .تهران  :شركت انتشارات فني ايران 36 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم تا چهارم
كلمات كليدي :محيط زيست ،كاميون ،سبز ،زيستمحيطي
چكيده :كتاب مصور حاضر دربردارندة داستان تخيلي با موضوع محيط زيست و حفاظت از آن
است .در اين كتاب ،نكات زيستمحيطي به صورت غيرمستقيم مطرح ميشود .در اين داستان آمده:
«كامرو» ،كاميون حمل زباله بود .او خيلي زحمت ميكشيد و در باد و باران و برف و شب و روز كار
ميكرد .ولي موتورش خيلي دود ميكرد و براي همين كارش را از دست داد و غمگين و گريان راه
افتاد و از شهري به شهر ديگر رفت تا كار پيدا كند .تا اينكه به شهر «سبزان» رسيد و اتفاقات جديدي
برايش رخ داد.
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 . 425قاسمنيا ،شكوه و صفارپور ،عبدالرحمان .خودم ميخوانم  :كبوتر .تهران  :افق 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :پاية اول ابتدايي ،خواندن ،آموزش الفبا ،راهنماي آموزشي ،تمرين
چكيده :هفتمين جلد از مجموعة «خودم ميخوانم» ،به آموزش حرف «او» براي کودکان کالس
اول اختصاص دارد .نويسنده سعي کرده است حرف «او» را در اول ،وسط و پايان کلمات با خط
قرمز مشخص کند و براي هر کدام از کلمهها تصوير رنگي ارائه دهد .تصويرخواني ،ترکيبخواني،
جملهخواني ،ديدن و گفتن و راهیابي از جمله تمرينهاي اين کتاب هستند.

 . 426يونسلو ،صادق .كتاب آموزشي آب و روشهاي صحيح مصرف .تهران  :پژواك
فرهنگ 26 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :مديريت مصرف ،روش صحيح مصرف آب ،آموزش علوم
چكيده :نگارنده در کتاب حاضر ،ابتدا دربارة مفاهيم اولية آب اطالعاتي ميدهد؛ اينکه آب چيست،
چگونه تشکيل ميشود ،چگونه در طبيعت ميچرخد ،به چه حالتهايي درميآيد ،در بدن انسان و
حيوانات چه نقشي دارد و چند درصد آن را به خود اختصاص ميدهد ،چه خواصي دارد ،و نوع مصرفي
آن چگونه و به چه روشهايي تأمين ميشود .در ادامه به روشهاي صحيح مصرف آب اشاره ميکند؛
اينکه مصرف سرانة آب براي هر کسي چهقدر است و چه روشهايي را ميتوان در حمام ،دستشويي،
لباسشويي يا در محيطهاي خانه و مدرسه بهکار برد تا مصرف آب پايين بيايد .در پايان کتاب داستاني
تصويري دربارة ارزش و اهميت آب آمده و از کودکان خواسته شده است راهحلهايي پيشنهاد دهند که
مصرف آب پايين بيايد و آنها قهرمان شوند.

 228فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 427يونسلو ،صادق .كتاب آموزشي آب و زندگي ( 1كتاب كار) .تهران  :صادق يونسلو،
 28 ،1392ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :اعداد ،محيط زيست ،آب ،حيات
چكيده :در کتاب حاضر که براي دانشآموزان پيشدبستاني و اول ابتدايي فراهم آمده است ،آنها با
اهميت آب و نقش آن در ادامة حيات تمام موجودات زنده ،منابع تأمين آب و چرخة آبي ،جلوگيري از
آلودگي منابع آبي و حفظ محيط زيست ،شناخت انواع مصارف آب در داخل و خارج خانه و روشهاي
صحيح مصرف آب آشنا ميشوند .صفحات کتاب تمام رنگياند و تمرينها بهصورتهاي قرار دادن در
داخل دايره ،پيدا کردن ،وصل کردن ،رنگ کردن ،عالمت زدن ،مشخص کردن با شماره ،حل جدول،
وصل کردن اعداد ،گفتن و توضيح دادن ،و ...تنظيم شدهاند.

 . 428حبيبي ،فهيمه .كتاب تابستانة دوم دبستان .مشهد  :اميد مهر 120 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آزمون و تمرين ،درسهاي دوم دبستان ،مرور تابستانه
چكيده :کتاب کار حاضر براي تابستان دانشآموزان دوم دبستان ،بهمنظور آمادگي آنان براي ورود به
پاية سوم دبستان فراهم آمده است .اين کتاب در  11فصل تمرينهاي تمام کتابهاي دوم دبستان را در
بر دارد .ده فصل اول کتاب شامل مرور درسها و تمرينهاي متنوع است و فصل يازدهم چهار آزمون
دارد .در پايان کتاب پاسخ آزمونها و برخي معماها و چيستانها درج شدهاست .تمرينهاي کتاب در
قالبهاي کامل کردني ،نوشتني ،پر کردن جدول ،پر کردن جاهاي خالي ،وصل کردني ،رنگ کردني،
عالمت زدني ،نقاشي و ...تدوين شدهاند.
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 . 429جراحي ،معصومه و علي حسيني ،اكرم .كتاب جامع رياضي گراد پاية سوم ابتدايي:
منطبق بر آخرين تغييرات سيستم آموزشي كشور .تهران  :گراد 160 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :رياضي ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين ،کمکدرسي
چكيده :کتاب کار حاضر براي تقويت درس رياضي دانشآموزان پاية سوم ابتدايي در هشت فصل
تنظيم شده است .موضوعهاي درسهاي کتاب شامل الگوها؛ عددهاي چهاررقمي؛ عددهاي کسري؛
ضرب و تقسيم؛ مساحت و محيط؛ جمع و تفريق؛ آمار و احتمال و ضرب عددها است .صفحات کتاب
تمامرنگي هستند و سؤاالت در قالبهاي رنگ کردني ،کامل کردن الگوها ،پر کردن جاهاي خالي،
گسترده نويسي جمع و تفريقها ،توضيح الگوها ،با نوشتن اعداد ،انجام دادن فعاليتهايي که توضيح
آنها در کتاب آمده است و سؤاالت چهار جوابي ارائه شدهاند.

 . 430اسحاقيان ،مريم .كتاب جامع رياضي گراد :پاية اول ابتدايي .تهران  :گراد،1392 ،
 156ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :پاية اول ابتدايي ،آموزش رياضي ،راهنماي آموزشي ،رياضي ،تمرين ،پرسش و پاسخ
چكيده :کتاب حاضر براي درس رياضي دانشآموزان کالس اول ابتدايي در  25بخش با صفحات تمام
رنگي نوشته شده و نويسنده کوشيده است ،با استفاده از تمرينهايي در قالبهاي نقاشي ،رنگکردني،
وصل کردني ،ادامه دادن الگوي نيمهتمام ،عالمتزدني ،کامل کردني ،داستانگويي ،کامل کردن جدول
و حل مسئله ،مفاهيم رياضي کالس اول را به مخاطبان آموزش دهد.
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 . 431نادرينژاد ،جعفر .كتاب جامع رياضي گراد :پاية پنجم ابتدايي .تهران  :گراد،1392 ،
 224ص
قطع :خشتي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،آزمون دورهاي ،پاية پنجم ابتدايي ،پرسش و پاسخ
چكيده :کتاب تمرين حاضر براي درس رياضي پنجم دبستان در  28فصل تهيه شده است .در ابتداي
هر مبحث مفاهيم و درسنامهاي بهصورت خالصه آورده شده است تا دانشآموزان با مطالعة آن به
يادآوري درسها بپردازند و در پاسخگويي به سؤاالت از آن بهره بگيرند .در ادامه سؤاالت تشريحي،
تستي و تکميلي ،و دو دوره آزمون دورهاي درج شده است.

 . 432رشيدي ،مليحه .كتاب جامع رياضي گراد :پاية دوم ابتدايي .تهران  :گراد،1391 ،
 176ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،مسئله و تمرين ،پرسش و پاسخ ،کتاب کار ،دوم ابتدايي
چكيده :اين کتاب کار براي درس رياضي دانشآموزان دوم ابتدايي فراهم آمده و شامل تمرينهايي
در قالبهاي حل جدول ،کامل کردني ،رنگ کردني ،وصل کردني ،نوشتني ،الگويابي و ...است .اين
کتاب کار براساس مطالب کتاب درسي به شرح و تمرينات اين مطالب پرداخته است :عدد و رقم؛
جمع و تفريق؛ اشکال هندسي؛ عددهاي سه رقمي؛ اندازهگيري؛ جمعو تفريق اعداد سه رقمي؛ کسر و
احتمال؛ آمار و نمودار .در پايان نيز نمونة سؤاالت امتحاني درج شده است .به زعم نگارندگان ،در تهيه و
تدوين تمرينهاي اين کتاب ،روانشناسي کودک ،آموزش با استفاده از بازي و سرگرمي ،ايجاد جذابيت
تصويري و توجه به نکات علمي پيوسته سرلوحة کار قرار گرفته است.
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 . 433احمدي ،حسن .كتاب داستان [ 2دو] .تهران  :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 130 ،1391ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستاننويسي ،داستان كوتاه فارسي ،مجموعهها ،ادبيات نوجوان
چكيده :كتاب حاضر ،شمارة دوم مجموعة «كتاب داستان» است كه دربردارندة داستانهاي كوتاه
ايراني است كه با تصاويري از «اليزابت زورگر» همراه شده است« .بفرماييد نوشابه!» داستان طنزي به
قلم «عباس عبدي» است .در اين داستان ،ماجراي خانوادهاي جنوبي نقل شده است .پدر خانواده ،انبار
نوشابه دارد .در گرماي تابستان و بيبرقي ،نوشابههاي انبار شروع به تركيدن ميكنند .خانواده تالش
بسياري ميكنند تا نوشابهها را بين ديگران تقسيم كنند .در اين ميان ،راوي داستان كه پسري نوجوان
است ،از فرصت استفاده كرده و همراه با برادر كوچكش ،بيوقفه نوشابه ميخورند .اين نوشابه خوردن
دردسري را براي وي به وجود ميآورد كه به خاطر جبران اشتباهش ،مجبور ميشود همة پساندازش
را خرج كند.

 . 434ابرهيمينژاد ،شعله .كتاب كار تالش من (در رسيدن به راهبردهاي حل مسئله).
اصفهان  :برترين انديشه 92 ،1391 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :پايةاول ابتدايي ،كتاب كار ،پرسش و پاسخ ،آموزش رياضي
چكيده :كتاب كار حاضر براي درس رياضي دانشآموزان سال اول ابتدايي به منظور آشنا كردن آنها
با راهبردهاي حل مسئله ،باال بردن توانايي دانشآموزان در حل مسئله ،توجه به تفاوتهاي فردي و
باال بردن درك دانشآموزان از مفاهيم رياضي دورة ابتدايي فراهم آمده است .تمرينهاي كتاب در
قالبهاي رنگكردني ،وصلكردني ،شكلسازي ،كاملكردني ،نقاشيكردني ،و ...تنظيم شدهاند.

 232فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 435رضايي ،زينب .كتاب كار در منزل فارسي ويژه اول دبستان جلد اول .تهران  :شينه،
آراد كتاب 172 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،پاية اول ابتدايي ،پرسش و پاسخ
چكيده :جلد اول از کتاب کار حاضر که براي درس فارسي کالس اول دبستان فراهم شده ،شامل دو
بخش است :بخش اول شامل نگارههاست که کودکان بايد با توجه به سرمشقي که داده شده است،
آنها را بنويسند .بخش دوم درس اول ،با معرفي نشانة «ا» آغاز ميشود و با درس  15و معرفي نشانة
«خوا» و تمرينات دورهاي پايان مييابد .در اين بخش هر درس دو نشانه را معرفي ميکند و صفحات
کتاب تمام رنگي هستند.

 . 436رضايي ،زينب .كتاب كار در منزل فارسي ويژه اول دبستان جلد دوم .تهران  :شينه،
آراد كتاب 321 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :پاية اول ابتدايي ،آموزش زبان فارسي ،پرسش و پاسخ ،كتاب كار
چكيده« :كتاب كار در منزل فارسي» كه براي درس فارسي دانشآموزان اول ابتدايي نوشته شده
است ،به آموزش نشانهها اختصاص دارد .تمرينهاي كتاب در قالبهاي خواندن و نوشتن تركيب
حروف ،بخش كردن كلمات و كامل كردن جدولها ،كلمهسازي ،رنگآميزي ،داستاننويسي و ...تنظيم
شدهاند .در پايان هر درس فعاليتهايي چون ساختن كاردستي ،رنگآميزي ،لبخند ،اطالعات عمومي
و نقاشي در نظر گرفته شدهاند و يا مطالب جالبي زير عنوان اطالت عمومي يا لبخند ارائه شدهاند.
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 . 437حبيبي ،فهيمه .كتابهاي آموزشي اميد مهر  :كتاب كار رياضي توان برتر .مشهد  :اميد
مهر 156 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،آزمون ،کتاب کمکدرسي ،پرسش و پاسخ ،آزمون کانگورو
چكيده :کتاب کار حاضر در هشت فصل و در صفحات تمام رنگي ،به آموزش و تمرين درس رياضي
دانشآموزان سال دوم دبستان پرداخته است .هر فصل چهار واحد درسي شامل تمرينات پيوسته و
گسسته ،نکته ،ساعت و سرگرمي ،و آزمون مسابقات تيزهوشان کانگورو از سال  2005تا  2013است.
سؤاالت به صورتهاي نوشتني ،کامل کردني ،نشان دادني روي محور ،اضافه کردني ،حل مسئله،
رسم کردني ،و جاي خالي تنظيم شدهاند .پاسخ سؤاالت آزمون کانگورو در پايان کتاب درج شده است.

 . 438بخشيان ،فاطمه و [ ...ديگران] .كتاب كار رياضي خالق سوم دبستان .تهران :
سرمشق 132 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،آزمون و تمرين ،پاية سوم ابتدايي
چكيده :كتاب كار حاضر براي درس رياضي سوم دبستان در هشت فصل نگارش يافته است .در هر
فصل ،در بخش «بياموزيم» چكيدهاي از مباحث مطرح شده در كتاب درسي توضيح داده شده است .در
ادامه ،در بخش «پرسش» سؤاالت عادي و سؤاالتي در سطح باالتر درج شدهاند .به منظور جذابيت و
آشنايي با كاربرد رياضي ،بخشهاي «بازي با رياضي» و «بخوانيم و بدانيم» در كتاب گنجانده شدهاند.
سؤالهاي چهار گزينهاي به منظور آشنايي دانشآموزان با سؤاالت تستي ارائه شدهاند و ارزشيابي
مستمر شامل سؤالهاي امتيازي و جدول تعيين سطح است.

 234فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 439ليراوي ،مهين و حسن داعي ،زهرا .كتاب كار رياضي دوم دبستان .اصفهان  :برترين
انديشه 140 ،1391 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :پاية دوم ابتدايي ،آموزش رياضي ،پرسش و پاسخ
چكيده :اين كتاب كار براي درس رياضي دانشآموزان دوم ابتدايي فراهم آمده و به زعم نگارنده در
آن اين اهداف دنبال ميشود :ايجاد توانايي براي انجام محاسبات عددي در زندگي روزمره ،يادگيري
رياضيات به منظور بهكارگيري در محيط اطراف ،باال بردن قدرت حل مسئله و بهكارگيري راهبرد حل
مسئله ،ايجاد توانايي در برآورد راه حل مسئله و حدس جواب آن و . .كتاب تمام رنگي است و در هشت
فصل شامل تمرينهايي در قالبهاي وصلكردني ،نوشتن عدد مناسب ،پر كردن جاهاي خالي ،كامل
كردن ،نشان دادني و . .به نگارش درآمده است.

 . 440ترزقي ،سيدجواد .كتابهاي آموزشي اميد مهر  :كتاب كار رياضي سوم دبستان .مشهد
 :اميد مهر 174 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،راهنماي آموزش ،پرسش و پاسخ ،پاية سوم ابتدايي
چكيده :كتاب كار حاضر براي درس رياضي سوم دبستان در هشت فصل نوشته شده است .نويسنده
در اين كتاب كوشيده است ،مفاهيم و نكتههاي اساسي هر درس را توضيح دهد و بررسي كند ،در هر
فصل راهبردهاي حل مسئله ارائه دهد ،و در پايان هر درس زير عنوان «كار در خانه» ،انواع تمرينات
تشريحي و چهار جوابي را بياورد .آزمونهاي طبقهبندي شدة پايان هر فصل و نيز آزمونهاي نوبت اول
و دوم از ديگر مزاياي اين كتاب محسوب ميشوند.
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 . 441رئيسي امجد ،محمدرضا و [...دیگران] .كتاب كار رياضي سوم دبستان .تهران  :مدرسه،
 184 ،1392ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :رياضي ،راهنماي آزمون ،مسائل
چكيده :كتاب كار حاضر براي دانشآموزان سال سوم دبستان در  8فصل تهيه شده است .قالب
سئواالت به صورت كامل كردني ،پركردني جدول ،حل مسئله ،دستهبندي ،ادامه دادن الگوها ،توضيح
الگوها ،نوشتن عدد مناسب ،رنگ كردني و ...است .الگوها ،عددهاي چهاررقمي ،عددهاي كسري،
ضرب و تقسيم ،مساحت و محيط ،جمع و تفريق ،آمار و احتمال و ضرب عددها از جمله موضوعهاي
فصلهاي كتاب هستند.

 . 442انصاری ،مریم و [...دیگران] .كتاب كار علوم تجربي دوم دبستان .تهران  :مدرسه،
 64 ،1392ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش علوم ،پرسش و پاسخ ،راهنماي آزمون ،پاية دوم ابتدايي
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس علوم دوم دبستان در  14درس فراهم آمده است .در اين
کتاب آموزش مطالب بيشتر از طريق تصوير صورت گرفته است .بدينگونه که تصويرهايي مرتبط با
موضوعات درج شده و سؤاالتي نيز مطرح شدهاند .مخاطبان ميبايد با مشاهدة تصويرها دريافتهاي
خودشان را درمقابل سؤالهاي ارائه شده ،بنويسند يا اينکه جدولها را کامل کنند ،تصويرها را عالمت
بزنند ،نقاشي کنند ،رنگ بزنند و. ...

 236فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 443گروه مولفان موسسه فرهنگي مدرسه برهان .كتاب كار علوم تجربي سوم دبستان.
تهران  :مدرسه 96 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش علوم ،راهنماي آموزشي ،پرسش و پاسخ
چكيده :كتاب كار حاضر براي درس علوم دانشآموزان پاية سوم دبستان در  14درس تهيه شده است.
تمرينهاي كتاب در قالب گفتوگو ،جمعآوري اطالعات و نتيجهگيري ،پركردن جدول ،انتخاب كلمة
مناسب براي جاهاي خالي ،دستهبندي ،كامل كردن تمرينها ،كامل كردن نقشه ،نقاشي و كاردستي
و . .تنظيم شدهاند .صفحات كتاب تمام رنگياند و موضوع برخي درسها عبارتاند از :خوراكيها؛ مواد
اطراف ما؛ آب؛ زندگي و آب؛ نيرو؛ نور و كاشت گياهان.

 . 444احمدی ،احمد و [...دیگران] .كتاب كار علوم تجربي ششم دبستان .تهران  :مدرسه،
 72 ،1392ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش علوم ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس علوم پاية ششم ابتدايي در  14درس با عنوانهاي زنگ علوم،
کارخانة کاغذسازي ،سفر به اعماق زمين ،زمين پويا ،سفر انرژي ،سالم بمانيم ،شگفتيهاي برگ و...
تدوين شده است .مخاطبان بايد بعد از مطالعة کتاب علوم دبستان بتوانند به سؤالها جواب تشريحي
بدهند ،جدولها را کامل کنند ،نقشة مفهومي بکشند و همچنين آزمايشهايي را انجام دهند.
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 . 445عليزاده ،فاطمه صغری .كتاب كار فارسي دوم دبستان .تهران  :مدرسه 123 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،پاية دوم ابتدايي ،کار و تمرين ،سؤال و جواب
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس فارسي دوم دبستان در هفت فصل فراهم شده است .تمرينهاي
کتاب در قالبهاي خواندن و نوشتن ،کلمهنويسي ،جملهنويسي ،کامل کردني ،ترکيب کردني ،نوشتن
کلمههاي جديد در جدول ،امالنويسي ،طرح سؤال با توجه به حروف نوشته شده در جدول ،خوشنويسي
و ...تنظيم شدهاند .به زعم نگارنده هر چند کتاب کار حاضر تکيهاش بر نوشتن و تقويت مهارت نوشتن
است ،اما در جاي جاي کتاب فرصتهايي براي تقويت مهارت خواندن ،سخن گفتن و مهارتهاي
انديشيدن و نقد کردن فراهم آمده است.

 . 446عليزاده ،فاطمه صغری .كتاب كار فارسي سوم دبستان .تهران  :مدرسه 147 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،آموزش و تمرين ،پاية سوم ابتدايي
چكيده« :كتاب كار سوم دبستان» در هفت فصل نوشته شده و در هر فصل ،بعد از درج موضوع
فصل ،تعداد درسهاي هر فصل و هدفهاي فصل آورده شده است .همچنين ،در هر درس ،بعد از درج
كلمات دستوري و زباني ،فعاليتهاي درس در قالبهايي همچون خواندن درس و يافتن كلمههاي
خواسته شده ،نوشتن مثل نمونه ،پيدا كردن نشانههاي خواسته شده ،دستهبندي ،خواندن و نوشتن،
كامل كردن ،امالنويسي ،خودارزيابي ،هنر و سرگرمي ،نوشتن و نقاشي كردن و ...آمده است .به زعم
نگارنده ،مخاطبان در اين كتاب تنها با فعاليتهاي زبانآموزي مواجه نيستند ،بلكه مطالب با علوم،
رياضي ،مهارتهاي زندگي و ...درهم تنيده شدهاند .جدول خودارزيابي به منظور تقويت اعتمادبهنفس،
بررسي خود و شناخت توانمنديها و كاستيهاي احتمالي درج شده است.

 238فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 447عليزاده ،فاطمه صغری .كتاب كار فارسي ششم دبستان .تهران  :مدرسه 156 ،1391 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :كتاب كار ،آموزش زبان فارسي ،راهنماي آموزشي ،پاية ششم ابتدايي
چكيده :كتاب كار حاضر براي درس فارسي ششم ابتدايي در  17درس فراهم آمده و شامل تمرينهاي
تاريخ ادبيات ،فعاليتهاي درسي ،امال ،نگارش ،كارگاه نويسندگي ،حكايت ،و بخوان و بنويس است.
مؤلف در ايجاد فرصتهاي مناسب براي مشاركت دانشآموزان در فعاليتهاي كالس توجه داشته
است و آموزش زبان فارسي را بر تفكر ،خالقيت و ...بنا نهاده است .در آغاز هر درس اهداف آن مشخص
شده و سپس تمرينهايي ارائه شدهاند.

 . 448فتحآبادي ،جواد .كتاب كار فارسي و امال پاية دوم دبستان .تهران  :اميد مهر،1392 ،
 144ص
قطع :وزيري
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،امال ،راهنماي آموزشي ،پرسش و پاسخ
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس فارسي و امالي دانشآموزان دوم ابتدايي در دو بخش
«مهارتهاي خوانداري و نوشتاري» و بخش «امالي فارسي» فراهم آمده است .کتاب حاوي اين
مطالب است :تمرينهاي مربوط به واژهآموزي براي توسعة واژگان دانشآموزان؛ کاربرد قواعد دستوري
در ارتباط زباني با ديگران؛ تمرين براي بهبود و تقويت خواندن و درک مطلب؛ فعاليتهاي متنوع
نگارشي و انشايي با هدف پرورش تفکر و خالقيت؛ فعاليتهاي ابراز انديشه و احساسات فردي و کشف
و تقويت استعدادهاي نويسندگي؛ امالهاي روزانه و هفتگي براي ارزيابي از آموختهها؛ فعاليتهاي
متنوع اماليي بهمنظور تسلط بر درستنويسي واژهها و جملهها ،و کشف و رفع اشکاالت اماليي؛ حل
جدول و چيستان؛ لطيفه و سرگرميهاي آموزشي بهمنظور ايجاد رغبت بيشتر به يادگيري و کسب لذت؛
پرکردن جدولهاي ارزشيابي خواندن و نوشتن بهمنظور شناخت بيشتر نقاط قوت و ضعف دانشآموزان
و برنامهريزي براي رفع اشکاالت و توانمندسازي آنان؛ آزمونهاي درک مطلب و چهارگزينهاي براي
ارزشيابي از آموختهها و محتواي درسها و آشنايي با آزمونهاي ورودي مدارس نمونه و مراکز استعداد
درخشان و مسابقات علمي.
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 . 449فتحآبادي ،جواد .كتاب كار فارسي و امال پاية سوم دبستان .مشهد  :اميد مهر،1392 ،
 144ص
قطع :وزيري
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،راهنماي آموزشي ،پرسش و پاسخ ،سوم ابتدايي
چكيده :اين کتاب کار براي درس فارسي و امالي دانشآموزان سوم ابتدايي در دو بخش فارسي و
امال فراهم آمده است .بخشهاي متنوع کتاب عبارتاند از :تمرينهاي مربوط به نکته و واژهآموزي
براي توسعة واژگان دانشآموز و کاربرد قواعد دستوري در ارتباط زباني با ديگران؛ تمرينهايي براي
بهبود و تقويت خواندن و درک مطلب؛ فعاليتهاي متنوع نگارشي و انشايي با هدف پرورش تفکر و
خالقيت؛ ابراز انديشه و احساسات و کشف و تقويت استعدادهاي نويسندگي؛ امالهاي آزموني براي
ارزيابي از آموختهها؛ فعاليتهاي متنوع اماليي بهمنظور تسلط بر درستنويسي واژهها؛ کشف و رفع
اشکاالت اماليي؛ جدول؛ چيستان؛ لطيفه و سرگرميهاي آموزشي؛ جدولهاي ارزشيابي خواندن و
نوشتن (بهمنظور شناخت بيشتر نقاط قوت و ضعف دانشآموزان و برنامهريزي براي رفع اشکاالت و
توانمندسازي آنان)؛ آزمونهاي درک مطلب و چهارگزينهاي.

 . 450هاشمي ،كبری .كتاب كار و تمرين امالي سوم دبستان براساس كتاب فارسي سوم
دبستان همراه با سرگرمي ،بازي و راهبردهايي براي آموزش امال .تهران  :دانش آفرين ،رشد انديشه،
 56 ،1392ص
قطع :وزيري
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :راهنماي آموزش ،آموزش زبان فارسي ،پاية سوم ابتدايي ،تمرين و آزمون ،كتاب
كار امال
چكيده :كتاب كار حاضر براي درس فارسي سوم دبستان در  16درس فراهم آمده است .مشخص
كردن جملههاي درست از نادرست ،رنگ كردن تصويرها و يافتن كلمهها ،رنگ كردن كلمههاي مثل
هم داخل جدول ،خواندن شعر درج شده و نوشتن ادامة شعر ،جملهنويسي ،نوشتن جمله براي تصويرها،
پركردن جاهاي خالي ،يافتن كلمات و نوشتن آنها در كنار هم ،كامل كردن جدول ،و پاسخ به سؤالها
و نوشتن آنها در جدول ،از جمله تمرينهاي كتاب هستند.

 240فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 451هاشمي ،كبری .كتاب كار و تمرين انشاي سوم دبستان براساس كتاب فارسي سوم
دبستان همراه با دستورالعملهايي ساده براي بندنويسي ،خالصهنويسي و كاربرد بعضي از نشانههاي
نگارشي .تهران  :دانش آفرين ،رشد انديشه 56 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :پاية سوم ابتدايي ،آموزش زبان فارسي ،فن نگارش ،راهنماي آموزشي
چكيده :کتاب حاضر در  17درس فراهم آمده و در آن سعي شده است ،با استفاده از تمرينهاي
گوناگون دانشآموزان با بندنويسي ،انشانويسي ،دنبالهنويسي و ...آشنا شوند .تمرينها بدين صورتاند که
از مخاطبان خواسته شده است ،براي تصويرها جمله بنويسند ،آنها را در کنار هم قرار بدهند ،با شکل
کلمات نقاشي بکشند ،براي آنها جمله بنويسند و يا جمالت به هم ريخته را مرتب کنند ،دور کلمات
صحيح خط بکشند و جملههاي ناتمام را کامل کنند و ...در پايان کتاب نحوة بندنويسي و خالصهکردن
يک متن شرح داده شده است و برخي نشانههاي نگارشي معرفي شدهاند.

 . 452داودي ،خسرو و محمد نادرخاني ،شيفته .بسته مديريت كالسي  :كتاب كار و تمرين
رياضي اول دبستان .تهران  :مرآت دانش 108 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،آزمون و تمرين
چكيده :اين کتاب کار و تمرين که براي درس رياضي اول دبستان تهيه شده است 25 ،بخش دارد
و  25هفتة آموزشي را پوشش ميدهد .سؤاالت در قالبهاي جواب دادن شفاهي ،رنگ کردني ،کامل
کردني ،کپي کردني ،وصل کردني ،نوشتن ادامة تمرينها ،نشان دادني و . .تنظيم شدهاند .صفحات
کتاب همه رنگياند و مطالب هر هفتة آموزشي سه تا چهار صفحه را شامل ميشود.
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 . 453داودي ،خسرو و پندي ،زهره .بسته مديريت كالسي  :كتاب كار و تمرين رياضي دوم
دبستان .تهران  :مرآت دانش 104 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي : :آموزش رياضي ،آزمون و تمرين ،آموزش و سرگرمي ،ايستگاه فکر
چكيده :کتاب کار و تمرين حاضر براي درس رياضي دوم دبستان نوشته شده و شامل تمرينهايي در
راستاي درس رياضي براي  24هفتة آموزشي است .صفحات کتاب تمام رنگي است و نويسنده تالش
کرده بهمنظور آموزش رياضي از داستان ،نقاشي ،حل جدول ،پر کردن جاهاي خالي ،وصل کردن
مطالب مرتبط به هم و . .استفاده کند .در کتاب عالوه بر حل تمرينها ،قسمتي با عنوان «ايستگاه
فکر» آمده است که مطالب رياضي را از طريق سرگرمي آموزش ميدهد.

 . 454داودي ،خسرو و [...ديگران] ،شادی .بسته مديريت كالسي  :كتاب كار و تمرين رياضي
ششم دبستان .تهران  :مرآت دانش 128 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،ششم ابتدايي ،راهنماي آموزشي ،سؤال و جواب
چكيده :اين کتاب کمک درسي براي درس رياضي ششم دبستان در هشت فصل و براي  24هفتة
آموزشي فراهم آمده است .بعد از تمرينات هر سه هفتة آموزشي که بهصورت تشريحي ،کامل کردني،
ادامهنويسي و . .است ،آزمونها بهصورت چهارجوابي آمدهاند .همچنين ،داخل کادرهايي تحت عنوان
«ايستگاهفکر» و «بيشتر بدانيم» مطالبي بهصورت بازي و معما درج شدهاند که ضمن کمک به درک
بهتر مطالب رياضي ،نوعي سرگرمي نيز بهحساب ميآيند و باعث تنوع در حل تمرينها ميشوند.

 242فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 455رستگار ،طاهره .بسته مديريت كالسي  :كتاب كار و تمرين علوم تجربي دوم
دبستان .تهران  :مرآت دانش 104 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين ،دوم ابتدايي
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس علوم دوم تجربي در  14درس فراهم آمده و تمرينهاي آن
بهصورت عملي است .يعني از دانشآموز خواسته شده است ،دربارة مباحث علومي که در هر درس به
آن پرداخته ميشود ،به آزمايش کردن ،مشاهده از نزديک ،پرسش و گفتوگو ،جمعآوري اطالعات و...
دست بزند تا مباحث را بهطور عملي بياموزد .زنگ علوم ،آب و هواي سالم ،زندگي ما و گردش زمين،
آشنايي با صداها ،دستهبندي اجسام ،سرگذشت دانه ،درون آشيانه و ...از مباحث کتاب هستند.

 . 456كاتبي ،حورا .كتاب كار و تمرين علوم دوم ابتدايي .تهران  :گلواژه 144 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،آموزش علوم تجربي ،پاية دوم ابتدايي ،خودآزمايي
چكيده :كتاب كار و تمرين حاضر براي درس علوم دانشآموزان دوم ابتدايي در  14درس فراهم
شده است .در آغاز هر درس زيرعنوان «كلبة آموزشي» مطالب مربوط به آن درس بهصورت نمودار
درج شده است .سپس اهداف و پيامدهاي حاصل از مبحث بيان شدهاند .در ادامه نيز نكات آموزشي
و فعاليتهاي پيشنهادي براي آموزگاران و والدين آمده است .كتاب داراي تمرينهايي در قالبهاي
مقايسهاي ،تشريحي ،درست و غلط ،مرتب كردن كلمات بههم ريخته ،عالمت زدن تصوير ،نوشتن
پاسخهاي خواسته شده با توجه تصويرها ،كامل كردن جدول ،كامل كردن تمرينهاي ناتمام ،بريدن
و چسباندن تصويرها و انجام آزمايش است .در پايان نيز جدول خودارزيابي گنجانده شده است كه
دانشآموزان ميتوانند با توجه به تواناييهايي كه دارند ،جدول را كامل كنند.
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 . 457كاتبي ،حورا .كتاب كار و تمرين علوم سوم ابتدايي .تهران  :گلواژه 152 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش علوم ،پرسش و پاسخ ،پاية سوم ابتدايي ،نکات آموزشي
چكيده :اين کتاب کار براي درس علوم پاية سوم ابتدايي در  14درس فراهم آمده است .از شروع
هر درس در کلبة آموزش ،ابتدا شبکة مفهومي همان درس بههمراه اهداف يا پيامدها در سه سطح
آورده شده که براي آشنايي بيشتر والدين و معلمان است .در ادامة کلبة آموزش ،نکات آموزشي و
پيشنهادهايي براي بهتر شدن کار در کالس يا خارج از آن مطرح شده است .آنگاه نکات آموزشي و
تمرينهاي مربوط به هر درس در قالب جدول ،کامل کردني ،چندگزينهاي ،شمارهگذاري ،تشريحي،
نقاشي ،رنگآميزي و . .ارائه شده است.

 . 458بهراميان ،اكرم .كتاب كار و تمرين فارسي اول ابتدايي .تهران  :گلواژه 180 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،کار و تمرين ،راهنماي آموزشي
چكيده :کتاب کار و تمرين حاضر براي درس فارسي اول دبستان آماده شده و به زعم نگارنده
تمرينهاي آن باعث تقويت مهارتهاي چهارگانة زبان فارسي ،تقويت قوة تخيل ،تصويرسازي ذهني
و خالقيت دانشآموزان ،تقويت مهارت خودارزيابي ،و . .ميشود .اين کتاب  22درس دارد و به همراه
هفت شماره آزمونک تهيه شده است .تمرينها به شکل نگاه کردن و گفتن ،رنگ کردن ،نوشتن مثل
نمونه و گفت نام وسايل و عالمتزدن گزينههاي درست ،کشيدن اشکالي که از دانش آموزان خواسته
شده و نيز جملهسازي شفاهي با تصوير ،پرکردن جدول ،نشان دادن تفاوتها و شباهت به وسيلة
عالمت زدن ،کامل کردن کلمهها ،خط کشيدن دور نشانهها ،ادامه دادن الگوها ،وصل کردن کلمههاي
مربوط به هم ،کامل کردن جملهها و . .تنظيم شدهاند.

 244فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 459برازش ،مهيندخت .بسته مديريت كالسي  :كتاب كار و تمرين فارسي اول دبستان.
تهران  :مرآت دانش 88 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش فارسي ،آزمون و تمرين ،کتاب کمکدرسي ،اول ابتدايي
چكيده :کتاب کار حاضر در صفحات تمامرنگي ،براي تمرين و تقويت درس فارسي دانشآموزان پاية
اول ابتدايي تهيه شده است .سؤاالت کتاب در قالبهاي پررنگ کردني ،وصل کردني ،ديدني و گفتني،
خواندني و نوشتني ،کامل کردني ،حل جدول ،گفتن داستان و ...ارائه شدهاند .حروف الفباي جديد و
مخصوص هر درس ،به رنگ قرمز ،متمايز و مشخص است.

 . 460گيتينژاد ،زهرا .كتاب كار و تمرين فارسي پنجم ابتدايي .تهران  :گلواژه،1392 ،
 164ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :پاية پنجم ابتدايي ،تمرين امال ،آموزش زبان فارسي ،راهنماي آموزشي ،آزمون و
تمرين
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس فارسي پنجم ابتدايي نوشته شده و شامل تمرينهايي در هشت
فصل است .در آغاز هر درس ،زير عنوان «کلبة آموزشي» ،نکتههاي دستوري و زباني هر درس توضيح
داده شده است .در ادامه تمرينهايي بهمنظور تقويت دستور زبان ،معنينويسي ،مجلهنويسي ،وصل
کردن هم معنيها به يکديگر و تمرينهاي ديگر آمدهاند .در پايان هر درس خودارزيابي دانشآموزان
و در ادامه امال آمده است و مخاطبان بايد جاهاي خالي را با کلماتي که داده شدهاند ،پر کنند .در پايان
نيز ارزشيابي معلم يا اوليا از دانشآموز درج شده است.
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 . 461سلماني ،مهرانگيز .كتاب كار و تمرين فارسي دوم ابتدايي .تهران  :گلواژه،1392 ،
 160ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،پاية دوم ابتدايي ،سؤال و جواب
چكيده :کتاب کار و تمرين حاضر براي درس فارسي دوم دبستان در هفت فصل و  17درس به
همراه هفت خودآزمايي فراهم آمده است .در آغاز کتاب طي چند صفحه ،تعدادي تمرينهاي دورهاي
از فارسي کالس اول آمده و در ادامه به درس فارسي دوم دبستان پرداخته شده است .در آغاز هر درس
نيز زيرعنوان «کلبة آموزشي» نکات دستوري آن درس توضيح داده شده است .در ادامه ،سؤالهايي
در قالبهاي کامل کردني ،وصل کردني ،جملهسازي ،مرتب کردني ،خواندن داستان و جواب دادن به
سؤاالت مربوط به آن ،حل جدول ،چيستان ،رنگآميزي و ...درج شدهاند.

 . 462برازش ،مهيندخت و تكلو ،مريم .بسته مديريت كالسي  :كتاب كار و تمرين فارسي
دوم دبستان .تهران  :مرآت دانش 96 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،پاية دوم ابتدايي ،سؤال و جواب
چكيده :اين کتاب کار و تمرين حاوي  17درس در راستاي مطالب کتاب درسي فارسي دوم دبستان
است .در کتاب تمرينهايي بهمنظور بهتر خواندن ،فکر کردن ،جستوجو ،نوشتن ،طرح پرسش و. .
آمدهاند که در قالبهاي جدول ،جاخالي ،مرتب کردني ،کامل کردني و وصل کردني تنظيم شدهاند.
دانشآموزان بعد از خواندن متني که در آغاز هر درس آمده است ،به سؤاالتي که در ادامه ميآيد ،پاسخ
ميدهند .از جمله براي بعضي کلمات ،هم معني مينويسند ،جاهاي خالي را پر ميکنند ،و جملههاي
مشخص شده را در مکان مناسب قرار ميهند .در بعضي درسها هم از دانشآموزان خواسته شده است
تحقيقاتي در ارتباط با موضوع درس انجام بدهند.
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 . 463اسدي ،فاطمه .كتاب كار و تمرين فارسي سوم ابتدايي .تهران  :گلواژه،1392 ،
 136ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،راهنماي آموزشي ،پرسش و پاسخ ،مهارتهاي چهارگانة زبان
چكيده :کتاب کار و تمرين حاضر براي درس فارسي سوم ابتدايي در هفت فصل نوشته شده است.
در آغاز هر فصل زير عنوان «کلبة آموزشي» مشروح دستور زبان مربوط به هر درس آمده است .در
ادامه داستاني درج شده و از مخاطبان خواسته شده است ،بعد از خواندن داستان به سؤاالت مربوط به
آن جواب بدهند .بعد از آن تمرينهايي در ارتباط با دستور زبان ،مثل يافتن هممعنيها ،جملهنويسي،
يافتن اختالفاتي که در کلمات وجود دارند ،پر کردن جاهاي خالي با کلمات مناسب ،حل جدول و ماز
و سرگرميهايي ديگر در ارتباط با زبان فارسي ارائه شدهاند .به زعم نگارنده تمرينهاي کتاب باعث
تقويت مهارتهاي چهارگانة زبان فارسي ،يعني خواندن ،نوشتن ،سخن گفتن و گوش کردن ،تقويت
قوة تخيل ،تصويرسازي ذهني و خالقيت ،تقويت مهارت خودارزيابي ،تقويت دقت ،تمرکز و مهارتهاي
زندگي و تقويت و ترويج مطالعه و کتابخواني ميشوند.

 . 464هاشمي ،كبری .كتاب كار و تمرين فارسي سوم دبستان براساس كتاب فارسي سوم
دبستان .تهران  :دانش آفرين ،رشد انديشه 68 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
ن و تمرين
كلمات كليدي :فارسي ،راهنماي آموزش ابتدايي ،آزمو 
چكيده :در فرآيند ياددهي و يادگيري ،استفاده از فعاليتها و تمرينهاي متنوع و خالق ،سرعت
يادگيري را باال برده و باعث تعميق آن ميشود .وجود كتابهاي كمك آموزشي و مكمل ،در پي تحول
بنيادين در آموزش ضروري است .مجموعة پيشرو ،همگام با كتابهاي فارسي سوم ابتدايي تدوين
شده و تالشي در جهت تقويت ،تكميل و تعميم فعاليتهاي كتاب درسي است .از ويژگيهاي اين كتاب
كار ،تمرينهاي جذاب و متنوع همراه با سرگرميهاي مختلف است.
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 . 465اسدي ،طاهره .كتاب كار و تمرين فارسي ششم ابتدايي .تهران  :گلواژه،1392 ،
 128ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،پاية ششم ابتدايي ،کار و تمرين ،سؤال و جواب
چكيده :کتاب کار حاضر براي درس فارسي ششم ابتدايي در هفت فصل و  17درس به همراه دو
نوبت آزمون اول و دوم فراهم شده است .در آغاز هر درس ،زير عنوان «کلبة آموزشي» نکات دستوري
مربوط به آن درس با توضيح و مثالهايي درج شده است .در ادامه ،تمرينهايي در اين قالبها آمده
است :جاخالي؛ مشخص کردن عبارتهاي درست با عالمت؛ جملهنويسي؛ وصل کردن عبارتهاي
مرتبط به هم؛ ادامهنويسي براي متنهاي داده شده؛ نوشتن کلمههاي مرتبط براي تصويرها؛ مرتب
کردن اشعار به همريخته؛ خواندن متنهاي داده شده و پاسخ به سؤالها؛ کامل کردن جدول؛ خواندن
داستان و نوشتن ادامة آن؛ دستهبندي واژهها از نظر همخانواده بودن ،مترادف ،مخالف و همآوا؛ و ...در
پايان هر فصل آزموني با سؤاالت چهارجوابي و همچنين جدول خودارزيابي آمده است.

 . 466دپارتمان علمي مرآت .بسته مديريت كالسي  :كتاب كار و تمرين فارسي ششم
دبستان .تهران  :مرآت دانش 116 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،آزمون و تمرين ،پاية ششم ابتدايي
چكيده :کتاب کار و تمرين حاضر براي درس فارسي دانشآموزان ششم ابتدايي در راستاي مطالب
کتاب درسي در  17فصل بههمراه  6آزمون فصلي نگارش يافته است .در هر درس کتاب ،تمرينهاي
خواندن ،انديشه و تفکر ،پرسش ،واژههاي طاليي ،نوشتن ،نکتههاي دستوري ،و دستور زبان و همچنين
تمرينهايي براي نگارش و مشق نويسندگي درج شده است .يعني دانشآموزان بعد از خواندن متن
که تحت عنوان «خواندن» آمده است ،ميتوانند به قسمتهاي بعدي کتاب بروند و تمرينهاي ديگر
را پاسخ بدهند .دانشآموزان ضمن پاسخگويي به تمرينهاي مذکور با مشاهير ادبي کشور نيز آشنا
ميشوند.
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 . 467آل محمد ،علی .كتاب كامل علوم تجربي ششم دبستان .تهران  :فاطمي،1392 ،
 184ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،پاية ششم ابتدايي ،پرسش و پاسخ
چكيده :کتاب حاضر براي درس علوم دانشآموزان ششم ابتدايي در  14درس نگارش يافته است.
در آغاز هر درس مختصري دربارة مفاهيمي که در آن درس مخاطبان ياد خواهند گرفت ،آمده است.
در ادامه ،درس بهطور مفصل تشريح شده و آنگاه سؤاالت تشريحي ،عالمت زدني و چهارگزينهاي
درج شدهاند.

 . 468داودي ،خسرو و [ ...ديگران] .كتاب هوشمند رياضي ششم دبستان .تهران  :فاطمي،
 168 ،1392ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :آموزش رياضي ،راهنماي آموزشي ،آزمون و تمرين ،ششم ابتدايي ،کتاب هوشمند
چكيده :کتاب حاضر براي درس رياضي ششم ابتدايي در هشت فصل به همراه تمرينهاي دورهاي
و سؤاالت امتحاني فراهم آمده است .سؤاالت بهصورت تشريحي ،حل مسئله و سؤاالت چهارجوابي
هستند .سؤاالت چهارجوابي بهمنظور آمادگي براي امتحانات مدارس نمونة دولتي و تيزهوشان تدوين
شدهاند .در کنار تمرينها ،نکاتي نيز براي حل تمرينها بههمراه مثالهايي ذکر شدهاند .يکي از
امتيازهاي اين کتاب لوح فشردهاي است که در آن براي هر فصل کتاب ابزارهايي هوشمند ارائه شده
است .استفاده از اين ابزارهاي هوشمند در رايانه و تبلت ميتواند تجربة يادگيري لذتبخشي براي
مخاطبان فراهم آورد .براي راهنمايي مخاطبان و نحوة استفاده از اين ابزارهاي هوشمند ،در هر فصل
تعدادي فعاليت نمونه طراحي شده است.
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 . 469فرهادي ،گلزار .سري كتابهاي گروه مولفين انديشمند  :كتابيار انديشمند علوم
تجربي پايه اول ابتدايي :قابل استفاده دانشآموزان پاية اول ابتدايي تهران  :تنديس نقرهاي
انديشمند 173 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،کتاب کمکدرسي ،راهنماي آموزشي ،سؤال و جواب
چكيده :کتاب حاضر که براي درس علوم دانشآموزان اول ابتدايي در  14فصل نوشته شده ،شامل
اهداف درسها ،خالصهاي از درسها ،تمرينها ،سؤاالت سهگزينهاي ( 14آزمون) به همراه دو مرحله
آزمون جامع سهگزينهاي است .قالب تمرينها به صورتهاي صحبت کردن درباره تصويرها ،نقاشي
کردن ،ديدني و گفتني ،عالمت زدني ،وصل کردني ،کامل کردني ،گذاشتن تصوير داخل خط بسته و
نوشتن سؤاالت خواسته شده است.

 . 470آذربايجاني ،عليرضا .كرمهاي باغچه ما .تهران  :سرو ياسين 28 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تجربي ،مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم تا چهارم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،داستانهاي علمي ،کرم خاکي ،کرم باغچه
چكيده :کرمهاي خاکي براي گياهان و گلها مفيد هستند .آنها با حرکت خودشان درون خاک،
سوراخها و حفرههاي باريکي ايجاد ميکنند که باعث ميشود هوا ،آب و مواد غذايي بهتر به ريشة
گياهان برسد .همچنين با توليد کود از مواد پوسيدة گياهي که روي سطح خاک ميريزند ،خاک را
حاصلخيز و غني ميکنند .کتاب حاضر نحوة زندگي کرمهاي خاکي و فوايد آنها را براي گياهان،
محيط زيست و انسانها به زباني ساده و به شکل داستاني براي کودکان و نوجوانان بيان کرده است.
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 . 471بربا ،ميشل .كليدهاي پرورش مهارت دوستيابي در كودكان و نوجوانان24 :
مشكل اصلي دوستي و راهحلهاي آن .اكرم قيطاسی .تهران  :صابرين 304 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم ،والدين
كلمات كليدي :دوستيابي ،تربيت ،مهارت ،عاطفه
چكيده :کتاب پيش رو ،يکي از کتابهاي مجموعة «کليدهاي تربيت کودکان و نوجوانان» است.
کتابهاي اين مجموعه باوجود ارتباطي موضوعي ،هرکدام از نظر مطلب مستقل هستند .در اثر حاضر
به والدين نشان داده ميشود که چگونه مهارتهاي ضروري دوستيابي ،حفظ دوستان و همينطور
مهارتهايي را که فرزندانشان براي حفظ خود در مقابل فشارهاي اجتماعي همساالن نياز دارند به آنها
آموزش دهند .در دو بخش اول به اهميت دوستي و شروع دوستي از خانه اشاره ميشود و در بخش
سوم ،بيستوچهار مسئلة مهم دوستي با راهحلهاي آنها بررسيشده است .بيتوجهي ،رياست طلبی،
شایعه پراکنی و ...برخي از مسائل دوستي مورد بررسي در بخش آخر هستند.

 . 472خليلي ،سپيده .كليدهاي تخليه هيجاني در كودكان .تهران  :صابرين 122 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :هيجان ،والدين ،كودكان ،تربيت
چكيده :کتاب پيش رو ،يکي از کتابهاي مجموعة «کليدهاي تربيت کودکان و نوجوانان» است.
کتابهاي اين مجموعه باوجود ارتباطي موضوعي ،هرکدام ازنظر مطلب مستقل هستند .در اين اثر
کودک به کمک روشهاي تخلية هيجاني ميآموزد که قدري از هياهويي که او را در برگرفته فاصله
بگيرد و تکانههاي خود را بهتر تحت کنترل درآورد ،بهعبارتديگر در اين کتاب با بهکارگيري روشهاي
گوناگون به کاهش هيجان در کودکان کمک ميشود .در فصل اول اين کتاب زمينهاي فراهمشده که
به والدين امکان ميدهد بدون نياز ب ه پيشزمينة علمي باال ،بهگونهاي مناسب ،با کودکان خود رفتار
کنند .در فصل دوم نيز يک دورة آموزش کاهش هيجاني بر اساس تمرينهاي آموزشي خودزا ارائه
شده است که در يک مرکز تحقيقات پرورشي انجامگرفته است .در فصلهاي سوم و چهارم کتاب نيز
سفرهاي خيالي و داستانهايي براي کاهش هيجان کودکان آورده شده است.
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 . 473پروشف ،جيسالو بيدالف ،استيو .كليدهاي تربيت و رشد دختران .حسان صادقی .تهران:
صابرين 212 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،والدين ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي :روانشناسي دختران ،والدين و كودك ،تربيت دختران ،تفاوت دختر و پسر ،بلوغ
دختران
چكيده :كتاب حاضر براي مطالعة والدين در هشت فصل تدوين شده است و نويسنده ميكوشد با
ارائة راهكارهاي عملي والدين را در پرورش دختران داراي اعتمادبهنفس و توانمند ياري دهد .كتاب
حاوي داستانهاي واقعي و مفيد براي والدين است .تفاوت دختران با پسران ،چگونگي برقراري ارتباط
با دختر تازه متولد شده ،سالهاي ابتدايي زندگي دختران ،دنياي هيجانات و عواطف آنها ،قيد و بندي
كه جامعه براي دختران قرار ميدهد ،مدرسه و يادگيري ،بلوغ دختران و روابط خانوادگي ،موضوعهايي
هستند كه اين كتاب به آنها پرداخته است.

 . 474حوري ،هادی .نمايشنامه نوجوان امروز  :كوچ ستاره .تهران  :كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان 56 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :نمايشنامه ،تخيل ،نوجوان
چكيده :کتاب حاضر ،از مجموعة «نمايشنامة نوجوان امروز» و با موضوع تخيلي تهيه شده است .در
خالصة نمايشنامه آمده :اهالي روستاي پيرآباد ،به تاريکي عادت کردهاند .آنها به زمين خود وابستگي
شديد پيدا کرده و تمامي اعمال خود را در تاريکي انجام ميدهند و متوجه نبود خورشيد نيستند« .مولود»
به همراه دوستانش «مختار»« ،مديار»« ،خديو» و «مرگا» بر سر چاهي نشستهاند که خورشيد در آن
چاه سقوط کرده است .آنها نااميد از بيرون آوردن خورشيد ،به «الدوز» قاليباف روستا اميد بستهاند.
الدوز توصيههاي الزم را براي بيرون آمدن خورشيد و خلق دنيايي پر از نور و روشنايي و انسانيت به
بچهها ميدهد و آنها را در رسيدن به هدفشان ياري ميکند.

 252فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 475عليپور،پروين .داستانهاي مهرباني  :كوچولوي مهربان! .تهران  :مدرسه 20 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان ،آشتي کردن
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني از سري «داستانهاي مهرباني» است که به سبک کودکانه
است .نگارنده در اين مجموعه ،با نگرشي روانشناختي به نقش مهرباني در سالمت رواني همه ،بهويژه
کودکان تاکيد کرده است .اين کتاب با هدف تشويق مخاطبان به «مهرباني» و پرهيز از قهرکردن با
ديگران به نگارش درآمده است .در اين داستان آمده است :سنجاقک حاضر است هر کاري بکند تا
بزرگ بشود .او ميخواهد آنقدر بزرگ بشود که همه از او بترسند و حساب ببرند .اما يک روز اتفاقي
ميافتد و او خدا را شکر ميکند که کوچک است و زو ِر مردم آزاري ندارد .پيام اين داستان به مخاطبان
اين است که بايد از مردم آزاري بپرهيزند و هميشه با ديگران مهربان باشند.

 . 476فالح ،فرشاد .كوچههاي كودكي من :بازيهاي دهه  50و  .60تهران  :بهار سبز،
 240 ،1392ص
قطع :خشتي
موضوع :تربيت بدني
مخاطب :معلم ،والدين
كلمات كليدي :رياضيات ،راهنماي آزمون ،مسائل
چكيده :در اين كتاب برخي از بازيهاي دهة  50و  60معرفي ميشوند .بازيهاي محيطهاي باز در
زمين آسفالت ،خاكي و بازيهاي محيطهاي بسته در زمينهاي موزاييكي يا سراميك انجام ميشوند.
نويسنده در معرفي هر بازي به تعدادي بازيكن و وسايل مورد نياز هر بازي اشاره ميكند و در ادامه نحوة
اجراي بازيها را با تصوير توضيح ميدهد .در فصل دوم كتاب طرز ساختن وسايل بازيها و سرگرميها
توضيح داده شده است .در پايان كتاب فهرست بازيهاي استانها به ترتيب حروف الفبا درج شده است.
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 . 477كاظمي ،احسان .كودك موفق من .اصفهان  :نوشته 176 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،والدين
كلمات كليدي :آموزش کودکان ،موفقيت ،علوم تربيتي
چكيده :نحوة آموزش کودکان و نيز آماده کردن آنان براي تعليمو يادگيري ،دو موضوع اصلي در
زمينة کمک براي راهيابي به موفقيت هستند .نويسندة کتاب حاضر در نه فصل ميکوشد با نوشتاري
ساده و کاربردي ،راهنماييهاي مناسبي به والدين ارائه کند تا فرزندانشان را بهطور مؤثري در بازيها،
فعاليتهاي کاوشگرانه ،مهارتهاي فيزيکي و ارتباطي ،رشد هوش عاطفي و ...همراهي کنند و زيربناي
مهارتهايي را که در آينده دانشآموزان را بهسوي موفقيت و کاميابي در زندگي رهنمون ميگردند،
محکم سازند .نويسنده اين کتاب ،ضمن طرح سؤالهايي از والدين در مورد دوران کودکي خودشان و
نيز پرسشهايي که ذهن آنها را به چالش ميکشد ،ميکوشد مفاهيم متنوع و کاربردي را به همراه
تمرين و بازي به مخاطبان معرفي کند.

 . 478ثاني ،سعيد و اسماعيلي ،ژاله .گام به گام با آوا .تهران  :پروهان 64 ،1392 ،ص
قطع :بياضي
موضوع :هنر
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول تا ششم
كلمات كليدي :موسيقي ،نت ،آهنگ ،آوا
چكيده :اين کتاب به زبان ساده کودکان را با موسيقي آشنا ميکند .راوي کتاب دختري بهنام آواست
که به کودکان کمک ميکند تا موسيقي را بهتر بشناسند و آهنگهايي را بسازند و بخوانند .از جمله
مطالب کتاب عبارتاند از :خط حامل ،کليد ُسل ،ميزان و خط ميزان ،نتهاي زير پنج خط حامل و ...در
جاهاي مختلف کتاب از کودک خواسته ميشود با توجه به نتهایي که ياد گرفته آهنگهايي را بنوازد.
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 . 479تهامی ،رضا و [ ...ديگران] .داستانهاي شاهنامه  :گذر از آتش و تاج و بزرگ شدن
سياوش نزد رستم -ماجراي سودابه .تهران  :فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،بازنويسي شاهنامه ،پاية چهارم ابتدايي ،داستان سياوش
چكيده :شانزدهمين جلد از مجموعة «داستانهاي شاهنامه» به بازنويسي داستان سياوش ،گذر وي
از آتش و بهدست آوردن تاج و تخت توسط او اختصاص دارد .بعد از اينکه سياوش به دنيا ميآيد،
کيکاووس او را به رستم ميسپرد تا راه و رسم جوانمردي و پهلواني را به وي بياموزد .رستم همين
کار را ميکند و سياوش را پرورش ميدهد .بعد سياوش نزد پدرش برميگردد .پدر سعي ميکند براي
او همسري انتخاب کند سودابه ،زن ديگر کيکاووس ،براي سياوش نقشهاي ميکشد و به او تهمتي
ميزند .سياوش براي اثبات بيگناهياش بايد از آتش رد شود .آتش سياوش را نميسوزاند ،براي اينکه
او بيگناه است . .کتاب حاضر براي مطالعة دانشآموزان چهارم دبستان آماده شده و در آن واژههاي
دشوار معني شدهاند .در ضمن از کودکان خواسته شده است ،براي هر داستان تصويري در داخل کادر
مربوطه بکشند و در مسابقه تصويرگري داستانهاي شاهنامه شرکت کنند.

 . 480هريسون ،پل .گربهسانان بزرگ (سه بعدي) .عباس زارعی .تهران  :سايه گستر،1392 ،
 16ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :گربهسانان ،آموزش علوم تجربي ،دورة ابتدايي ،زندگي حيوانات
چكيده :شير ،ببر ،پلنگ و يوزپلنگ ،شيركوهي و جگوار در رأس گربهسانان قرار دارند .همة آنها ،از
گربة خانگي گرفته تا شير بزرگ ،ويژگيهاي مشتركي دارند :از حس بويايي و بينايي قوي برخوردارند
و دوست دارند خود را تميز نگه دارند .همه گوشتخوارند و هرچه جثة آنها بزرگتر باشد ،به غذاي
بيشتري نيز نياز دارند .در اين كتاب كه با عينك سهبعدي همراه است ،كودكان ضمن مشاهدة
تصويرهاي سهبعدي و مهيج با گربهسانان ،اندامها ،نوع تغذيه ،محل زندگي ،چگونگي زاد و ولد ،و
خطراتي كه اين نوع حيوانات دارند ،آشنا ميشوند.
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 . 481كلهر ،فريبا .گردنبندي كه قشنگ بود .تهران  :نگارينه 16 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي تخيلي ،داستان كودك ،خالقيت ،مهارتها
چكيده :کتاب حاضر ،داستاني تخيلي دربارة حيوانات است که به سبک کودکانه تدوين شده است.
هدف از نگارش اين داستان ،داشتن خالقيت و هماهنگي با تغييرات زندگي است .در اين داستان مي
خوانيم :خانم غازه گردنبند را خيلي دوست داشت ،بهار که شد بين گلها رفت و انواع آنها را چيد و
يک گردنبند زيبا درست کرد .دوستانش از گردنبند او تعريف کردند و گفتند« :خانم غازه ،تو چقدر با فکر
و سليقه هستي!» خانم غازه در فصل تابستان با ميوهها ،در فصل پاييز با برگ ها ،و در فصل زمستان
با گلوله هاي برفي براي خودش گردنبند ساخت .دوستان خانم غازه هر بار از فکر و سليقة او تعريف
ميکردند ،ولي حيف که آخرين گردنبند خانم غازه آب شد و او سرما خورد .پيام اين داستان به مخاطبان
اين است که در همة کارها از فکر و سليقة خود بهره بگيرند تا بتوانند کارهاي خالقانهاي را انجام دهند.

 . 482ماهوتي ،مهری .قصههاي شيرين قرآن  :گرگ يوسف .تهران  :مدرسه 32 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :قرآن ،قصههاي قرآني ،يوسف پيامبر (ع)
چكيده :کتاب مصور حاضر از مجموعه «قصههاي شيرين قرآن» است .اين مجموعه ميکوشد تا
کودکان را با قصههاي قرآن کريم آشنا کند .اين قصهها پندهاي آموزنده دارند و چراغ راه انسانها
هستند .در اين دفتر ،داستان حضرت يوسف (ع) به زبان ساده و روان نقلشده است .راوي داستان،
يک گرگ است که ميخواهد بيگناهي خود را در ماجراي يوسف و برادرانش ثابت کند و بدين ترتيب،
داستان حضرت يوسف (ع) را براي شکارچي نقل ميکند.
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 . 483آذر ،احمدرضا .گفتوگو .تهران  :سرو ياسين 32 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم ،والدين
پاية تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :گفتوگو ،انديشه و تفکر ،تبادل افکار ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :هدف نويسندة اين کتاب کمک به رشد خالقيت ذهني و انديشهورزي دانشآموزان بوده
است .در کارگاه انديشهاي که در اين کتاب استاد حامد آن را اداره ميکند ،شيوة درست گفتوگو به
مخاطبان آموزش داده ميشود .چند دانشآموز در اين کارگاه دور هم در کنار استادشان نشستهاند و با
هم دربارة اينکه چگونه بايد با هم گفتوگو کنند ،بحث ميکنند .قرار است در اين کارگاه استاد حامد
به همراه شاگردانش هر هفته دربارة موضوعي بحث کنند .در اين جلسه استاد اولين شرط گفتوگو را
خوب گوش دادن اعالم ميکند .به زعم استاد حامد ،آدمهاي عاقل کساني هستند که خوب ميبينند،
خوب ميشنوند ،صبورند و تحمل دارند و عجله نميکنند تا مطالب يا موارد را بهتر ببينند يا بشنوند .به
خاطر همين هم خوب و سنجيده نظر يا جواب ميدهند.

 . 484ابراهيمي ،جعفر .چهارده سبد گل  :گل عزيز نرگس :زندگينامة حضرت مهدي (عليهالسالم).
تهران  :مدرسه 48 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان ،هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :داستانهاي مذهبي ،داستان كودك ،زندگينامه ،امام مهدي (عج)
چكيده :کتاب مصور حاضر ،حاوي داستانهايي از سري کتابهاي «چهارده سبد گل» است که با
هدف آشنايي با زندگي «چهارده معصوم (ع)» تدوين شده است .در اين کتاب زندگينامة «امام مهدي
(عج)» ،به زباني ساده به نگارش در آمده است .برخي از اين داستانها عبارتند از« :زمستان غمگين»؛
«خبر خوش»؛ «رؤياي شيرين»؛ «نوزاد مبارک»؛ «وارثان زمين»؛ «نخستين روز امامت امام زمان
(عج)»؛ «نايبان امام زمان (عج)»؛ و «حرف آخر» .قابل ذکر است که در بخش ابتدايي کتاب ،سالشمار
زندگي و در بخش پاياني ،ده حديث از «امام زمان (عج)» آمده است .در داستانهاي کتاب ،زندگينامة
امام زمان (عج) ،از زمان شهادت پدر بزرگوارشان؛ «امام حسن عسگري (ع)» ،چگونگي تولد ،رسيدن
به مقام امامت ،دوران غيبت صغرا و کبري ،و ياران ايشان در اين دوران بيان شده است.
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 . 485جفرز ،اوليور .گم و پيدا .رضوان خرميان .تهران  :دانش نگار 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان حيوانات ،داستان كودكان
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني است که با زباني ساده و روان براي کودکان نگاشته شده است .در
داستان ميخوانيم« :روزي پسربچهاي پشت در خانهشان يک پنگوئن پيدا ميکند .او هرکجا ميرفت.
پنگوئن هم با ناراحتي دنبالش ميکرد .پسربچه تصميم گرفت کمک کند تا پنگوئن به خانهاش برگردد.
او به دفتر اشياي گمشده رفت ،اما هيچکس پنگوئن گم نکرده بود .صبح روز بعد او با خواندن يک کتاب
در مورد پنگوئنها فهميد که خانه او در قطب جنوب است .او تصميم گرفت پنگوئن را به آنجا ببرد».

 . 486دانشمند ،مرتضی .گنجي پشت ديوار (عدلشناسي براي كودكان) .تهران  :مدرسه،
 24 ،1392ص
قطع :رحلي
موضوع :هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :عدل ،اصول دين ،داستان آموزشي ،آموزش ديني
چكيده :كتاب «گنجي پشت ديوار» حاوي داستانهايي است كه به سؤال كودكان دربارة عدالت
خداوند جواب ميدهند .يكي از داستانها ،همان داستان قرآني خضر و حضرت موسی (ع) است.
حضرت موسی (ع) با خضر نبي همراه ميشود و خضر نبي كارهايي انجام ميدهد كه حضرت موسی
(ع) از آنها سردرنميآورد .سرانجام حضرت خضر علت كارهايش را به حضرت موسي توضيح ميدهد
و او را از حيرت نجات ميدهد .يا اينكه در يكي از داستانها به اين سؤال پاسخ داده شده كه« :اگر
خداوند عادل است ،چرا مرگ را قرار داده است؟» نويسنده سعي ميكند با استدالل درون قصهاي
اين موضوع را به كودك توضيح دهد تا خود او پي ببرد كه مسئلة مرگ منافاتي با عدل خداوند ندارد.
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 . 487سيلورستاين ،الوين و [ ...ديگرن] .سالمت من  :گوش درد .روزبه بخيت .تهران  :تيمورزاده،
طبيب 48 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش علوم تجربي ،گوشدرد ،عفونت گوش ،آموزش ابتدايي
چكيده :كودكان با مطالعةكتاب حاضر و مشاهدة تصويرهاي رنگي آن با گوشدرد و علل آن،
ساختمان گوش ،عفونت گوش ،علل مبتال شدن كودكان به عفونت گوش ،گوش شناگران و مشكالتي
كه آنها را تهديد ميكند ،درمان گوشدرد و پيشگيري از آن آشنا ميشوند .در پايان كتاب لغتنامه
و واژهیاب درج شده است.

 . 488نپ ،آرتی .الكپشت سبز .هايده عبدالحسينزاده .تهران  :شركت انتشارات فني ايران،
 32 ،1392ص
قطع :وزیری
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول و دوم
كلمات كليدي :سبز ،محيط زيست ،الكپشت
چكيده :كتاب مصور حاضر از مجموعه كتابهاي سبز است كه دربردارندة داستاني با موضوع محيط
زيست و حفاظت از آن است .اين كتاب در قالب يك داستان كوتاه به آموزش غيرمستقيم مفاهيم پاية
زيست محيطي ميپردازد و بچهها را تشويق ميكند كه سبز باشند.
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 . 489آقاجاني ،معصومه .الكي خوش خنده .تهران  :حوا 24 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول و دوم
كلمات كليدي :الكپشت ،دريا ،قصه
چكيده :کتاب «الکيخوشخنده» قصهاي زيبا دربارة زندگي الکپشتهاست .يک الکپشت
کوچک پس از به دنيا آمدن با برادران و خواهران خود به سوي دريا حرکت ميکند؛ اما ناگهان دلش
ميگيرد و ميخواهد پدر و مادرش را ببيند .او به دنبال آنها ميگردد .در اين جستوجو کودک نيز به
همراه الکپشت به رمز و رازهاي زندگي الکپشتها پي ميبرد.

 . 490رحيمي تهراني ،نيلوفر .لذت خواندن :راهنماي معلمان و والدين .اصفهان  :نوشته،1392 ،
 148ص
قطع :وزيري
موضوع :فارسي
مخاطب :معلم ،والدين
كلمات كليدي :زبانآموزي ،مهارت خواندن ،کتاب کمکآموزشي
چكيده :کتاب حاضر در دو فصل ،براي مطالعة معلمان و والدين فراهم شده است .فصل اول به
بيان اهميت ،مراحل و مشکالت خواندن و توجه به تفاوتهاي فردي برگرفته از هوشهاي چندگانه
و تأثير بازي و تقويت حافظه در يادگيري خواندن ميپردازد .گروهبندي به روشهاي کاربردي در
کالس درس ،در فصل دوم بررسي ميشود .در فصل دوم  44روش خواندن به همراه هدف ،وسايل
الزم ،فعاليتقبل از اجرا و روش اجرا شرح داده شده است .نويسنده ميکوشد با ارائة روشهاي جذاب
و متفاوت ،توجه فراگيرنده را به فعاليتهاي آموزشي جلب کند .فراگيرنده با پاسخ دادن به فعاليتي که
خود در آن نقش دارد ،احساسات خود را فعال ميکند و وقتي با رضايت ،عالقهمندي ،تحرک و اميد
شروع به فعاليت کرد ،از خواندن لذت ميبرد و به منظور ارزش نهادن به فعاليتش ،سعي ميکند در
انتخاب خود متعهدانه عمل کند.

 260فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 491كينگ اسميت ،ديک .لورنس چاقه .وندا مزارعی .تهران  :زعفران 64 ،1391 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان حيوانات ،داستان كودكان ،گربهها
چكيده :كتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني تخيلي با موضوع حيوانات است كه براي گروه سني
(ب) و (ج) تدوين شده است .در اين داستان آمده« :لورنس» ،يك گربة نر سياه و چاق و چله است .او
روزي چهار وعده غذا ميخورد و همه از چاق بودن او تعجب ميكنند .لورنس يك روز تصميم ميگيرد
كه الغر شود .بدين ترتيب رژيم ميگيرد و وزن كم ميكند .لورنس دلش ميخواهد با يك گربة ماده
عروسي كند .اما گربة ماده از گربههاي چاق خوشش ميآيد! بدين ترتيب ،لورنس دوباره ميرود تا مثل
قبل چاق و چله شود.

 . 492سالمون ،مايكل .لوال دايناسور بد خواب .زهره آهو قلندری .تهران  :دانش نگار،1392 ،
 24ص
قطع :رحلي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان حيوانات ،داستان كودك ،دايناسورها
چكيده :کتاب مصور حاضر بهصورت داستاني از زندگي حيوانات است .در اين کتاب سعي شده با زباني
روان و در خالل داستان و اتفاقاتي که بيان ميشود ويژگيها و خصوصيات نوع خاصي از دايناسورها
(ديپلودوکوس) بيان شود.
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 . 493فیاضی ،رضا .نمايشنامه کودک امروز  :لولوي آواز خوان .تهران  :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 56 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان ،نمايشنامه
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :نمايشنامههاي فارسي ،نمايشنامة كودك ،آموزش ،تربيت
چكيده :اجراي نمايشنامه توسط کودکان ،عالوه بر ايجاد سرگرمي و تقويت حس همبستگي و کار
گروهي ،زمينهساز انتقال مفاهيم آموزشي و تربيتي است .مجموعة «نمايشنامة کودک امروز» دربردارندة
نمايشنامههايي براي کودکان گروههاي سني مختلف است که با همين هدف تأليف ميشود .در
نمايشنامة حاضر نيز کودکان با مفاهيمي چون پاکيزگي ،نوعدوستي ،مهرباني و برابري آشنا ميشوند.
«لولوچه» ،لولويي است که به مرحلة جواني رسيده ،اما نميتواند مانند بقية لولوها آدمها را بترساند و
کثيف باشد .او از پاکيزگي و تميزي و داشتن دوستان مهربان و آموختن علم و دانش لذت ميبرد.

 . 494هفتبرادران ،داريوش .پژوهشگران كوچك  :ما انسانها .تهران  :داريوش هفت برادران،
 24 ،1391ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :تفاوت انسانها ،داستان ،روابط اجتماعي
چكيده :کتاب حاضر از سلسله کتابهاي «پژوهشگران کوچک» دربارة تفاوت انسانهاست .در اين
کتاب سام به همراه دوستانش اين بار ميخواهند دربارة تفاوت انسانها بيشتر بدانند .پس به سراغ
تحقيق دربارة تفاوتهاي انسانها ميروند ،پژوهش ميکنند و در پايان اطالعاتشان را با صداي بلند
براي اعضاي گروه ميخوانند .اين مجموعه کتابها بهمنظور باال بردن سطح سواد خواندن کودکان و
نيز درک مطلبشان تهيه شدهاند .همچنين آنها با خواندن اين نوع داستانها به فکر پژوهش ميافتند
و سطح کنجکاوي خود را ارتقا ميدهند.

 262فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 495نوستلينگر ،كريستينه .ماجراهاي جديد فرانتس .كتايون سلطانی .تهران  :آفرينگان،
 160 ،1392ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان كودك و نوجوان ،داستانهاي تخيلي ،مجموعهها
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني است که با زباني ساده و روان براي کودکان و نوجوانان نگاشته
شده است .شخصيت اصلي داستان «فرانتس» ،کالس دوم دبستان است اما قد او نسبت به سنش
خيلي کوتاه است .او براي اين موضوع خيلي حرص ميخورد و عصباني است تا حدي که حاضر است
جانش را بدهد تا نيم وجب قدش بلندتر شود .در اين داستان ميخوانيم« :فرانتس» ک ً
ال از پدر و
مادرش راضي است .اما سر موضوع تلويزيون از دست هردوي آنها حرص ميخورد .چون پدر و مادر
«فرانتس» با تلويزيون ميانه چندان خوبي ندارند و از خدمات آنتن مرکزي استفاده نميکنند« .فرانتس»
پيش مامانش شکايت ميکند که تلويزيون
فقط  3تا کانال را ميتواند بگيرد .براي همين خيلي وقتها ِ
تمام بچهها به آنتن مرکزي وصل است اما من بدبخت حتي يک فيلم درستوحسابي نميتوانم ببينم.

 . 496نوستلينگر،كريستينه .ماجراهاي فرانتس در مدرسه .كتايون سلطانی .تهران  :آفرينگان،
 169 ،1392ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي آلماني ،مجموعهها ،داستان كودك ،روابط عمومي
چكيده :کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني آلماني براي کودکان و يکي از مجموعه داستانهاي
«فرانتس» است .فرانتس هفت ساله است و دلش نميخواهد به مدرسه برود .چون نه تنها بعد از چهار
هفته هنوز نتوانسته خواندن و نوشتن ياد بگيرد ،بلکه معلمش نيز خيلي جدي است و مدام امرونهي
ميکند .بلندترين شاگرد کالس هم فرانتس را که ريزترين شاگرد کالس است ،آزار ميدهد .در اين
اثر ،ماجراهاي فرانتس و دوستانش در مدرسه روايت شده است.
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 . 497كروليك ،ننسياي .كيتي كازو عوض ميشود  :ماجراي كيتي با اسب .مينا طالبلی.
تهران  :هيرمند 14 ،1391 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي تخيلي ،داستان كودك ،مجموعهها
چكيده :کتاب مصور حاضر ،با موضوع تخيلي ،از مجموعة «کيتي کازو عوض ميشود» و جزء
داستانهاي کودکان انگليسي قرن بيستم است .باد جادويي با شنيدن آرزوي «کيتي» براي تبديل
شدن به شخص يا چيزي غير از خودش ،هر چند وقت يکبار «کيتي» را به چيز يا شخص ديگري
تبديل ميکند« .بکي» يکي از دوستان «کيتي» ،اسبي به نام «براوني» دارد« .سوزان» و «کيتي» براي
تماشاي سوارکاري «بکي» به مسابقة اسبسواري ميروند ،اما باد جادويي «کيتي» را به «براوني»
تبديل کرده و ماجراهايي را براي وي به وجود ميآورد .هدف از تهيه کتاب ،تقويت قوة تخيل کودکان
است.

 . 498نادري ،ناصر .اصول دين براي كودكان  :ماجراي يك باغ (معادشناسي براي
كودكان) .تهران  :مدرسه 16 ،1391 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم تا چهارم
كلمات كليدي :اصول دين ،معاد ،مرگ
چكيده :کتاب مصور حاضر ،يکي از کتابهاي مجموعة پنججلدي «اصول دين براي کودکان» است
که مخاطبان را با هر يک از اصول دين اسالم ،جايگاه ،ويژگيها و اهميت آنها آشنا ميسازد که در اين
جلد موضوع معاد مورد نظر است که متني جذاب و شيرين و تصاوير زيبايي دارد .در اين کتاب مثالهاي
زيادي براي اثبات لزوم وجود معاد آمده است ،مانند گذر فصلها و مرگ و رويش دوبارة گياهان از زمين،
اشاره به مراحل زندگي انسانها .همچنين داستان پيامبر عزير که همراه با حيوانش در بيابان به خواب
ميرود و نمونهاي از زنده کردن مردگان را ميبيند ،در اين کتاب بيانشده است.

 264فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 499دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان  :مادرها مهربوناند .تهران  :سوره مهر،1392 ،
 256ص
قطع :رقعي
موضوع :هنر
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :نمايشنامه ،تئاتر و نمايش در مدرسه
چكيده« :مادرها مهرب وناند» ،عنوان جلد سوم از مجموعة «نمايشنامههاي آسان» است که يکي از
نمايشنامههاي کتاب نيز بهشمار ميرود .اين کتاب به اهميت تئاتر و نمايش در مدرسهها پرداخته است.
در بخشهايي از کتاب ،همچون ساير جلدهاي اين مجموعه ،طرح کارگرداني و بازيگري عروسکي و
کارگرداني و بازيگري غيرعروسکي هر نمايش نيز پيشنهاد شده است .عالوه بر اين ،در بخش «تحليل
اشخاص نمايش» شخصيتهاي هر اثر به اختصار تحليل شدهاند .در بخش مستقل «گفتوگوي پيش
از اجرا» نيز ،متناسب با موضوع هر اثر ،جمالتي از متفکران جهان انتخاب و ارائه شدهاند .بهغير از
نمايشنامة مذکور ،اين جلد چهار نمايشنامة ديگر به اين شرح دارد :دنيا مال همه است؛ پيشبهسوي
دريا؛ کجا ،از کدام طرف؟؛ دشت ُپرگل.

 . 500كاولي ،جودی .مار و مارمولک .فريده خرمی .تهران  :آفرينگان 96 ،1391 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان كوتاه ،داستانهاي تخيلي ،كودكان
چكيده :کتاب مصور حاضر ،مجموعهاي از داستانهاي کوتاه تخيلي است ،با دو شخصيت اصلي مار
و مارمولک که با زباني ساده و روان است« .سرها و دمها»« ،پيکنيک»« ،بدخلقي»« ،سورپريز»،
«ماجراجويي»« ،مددکاران»« ،خودياري»« ،رودخانه مرگ» و «اجداد» عنوانهاي موضوعي برخي
از داستانهاي اين کتاب هستند .مار و مارمولک زوجي شيرين و بامزهاند که مدام بگومگو ميکنند.
کسبوکارهاي باورنکردني راه مياندازند و براي همديگر قصههاي پرشور و پرماجرا تعريف ميکنند
و جذابتر اينکه هيچچيز از عشق و دلبستگي آنها به هم کم نميکند .در داستان «کنار رودخانه»
ميخوانيم« :خانم مار در حال قورت دادن قورباغهاي است ،به همين خاطر با صداي نامفهومي با
مارمولک حرف ميزند .مارمولک هم براي نجات او ،پشت کمر او ميزند و قورباغه بيرون ميپرد .اما
بعد ميفهمد که قورباغه شام مار بوده که از دستش فرار کرد».
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 . 501سالمون ،مايكل .ماروين دايناسور و روز اول مدرسه .زهره آهو قلندری .تهران  :دانش
نگار 24 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان حيوانات ،دايناسورها ،داستان كودك
چكيده :كتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني تخيلي با موضوع دايناسورها است كه براي کودکان
تدوين شده است .در اين داستان ،كودكان عالوه بر آشنايي با دايناسورها ،ميآموزند كه بداخالقي با
ديگران رفتار خوبي نيست .در پايان كتاب نيز توضيح مختصري دربارة زندگي دايناسورها داده شده است.

 . 502سكر ،لوييس .ماروين نارنجي و كيك پرنده .راحله پورآذر .تهران  :منظومه خرد،1391 ،
 56ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز ،معلم
كلمات كليدي :داستانهاي طنز ،كودك و نوجوان ،مجموعهها
چكيده :کتاب مصور حاضر ،از مجموعة «ماروين نارنجي» ،با موضوع داستانهاي طنزآميز دربارة
مدرسه است و براي گروه سني (ب) و (ج) تهيه شده است .در خالصة داستان آمده« :ماروين» پسر
نه ساله ،با موهاي نارنجي و چشماني آبي ،به همراه خانواده در واشنگتن زندگي ميکند .شب تولد
«نيک» ،ماروين به اتفاق «استوارت» به خانة نيک ميروند .آنها در شب ،با کيسه خوابهايشان به
حياط پشتي رفته و همان جا ميخوابند ،در نيمههاي شب که ماروين هنوز بيدار است ،جسم سبز رنگي
شبيه يک کيک پرنده ميبيند که از باالي سرش ميگذرد .به دنبال اين اتفاق ،همکالسي جديدي
به نام «جو» با اخالق و ويژگيهاي عجيبي همچون آدمهايي فضايي به مدرسه ميآيد و ماجراهايي
به وقوع ميپيوندد.

 266فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 503بابامرندي ،مژگان .مامانم گمشده است .تهران  :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
 52 ،1391ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي کوتاه فارسي
چكيده :کتاب مصور حاضر حاوي داستانهاي کوتاه فارسي است که به زبان ساده تدوين شده
است .عنوان اين داستانها عبارتند از« :مامانم گمشده است»؛ «حتي کالغها هم اهالي ماه شدهاند»؛
«تمام شيشهها گريه کردند»؛ «مادربزرگم در آينه مرد»؛ «نميدانم پدربزرگم که بود ،دزد دريايي يا
سرخپوست؟»؛ «مامانم عطر بود ،پريد»؛ و «گير سه پيچ» .در داستان «مامانم گمشده است» ميخوانيم:
«فاطمه» در دستة عزاداري «امام حسين (ع)» ،دختر کوچولويي هماسم خودش پيدا ميکند که گمشده
و دنبال پدرش ميگردد .او با اين اتفاق به ياد دوران کودکياش ميافتد که چگونه دنبال مادرش
ميگشته است .مادر فاطمه در دوران کودکياش او را با پدرش تنها گذاشته و از آن موقع به دنبال
مادرش ميگشته است .به همين خاطر ،فاطمه هميشه از امام حسين (ع) کمک ميخواسته تا پدرش
رفتار خوبي با او داشته باشد .در پايان مادر فاطمه کوچولو پيدا ميشود و فاطمه پس از يادآوري خاطرات
تلخ گذشته به خانه بازميگردد .هدف از نگارش اين داستان ،نمايش اهميت نقش مادر و پدر در زندگي
و آيندة کودکان است .همچنين پيام اين داستان به مخاطبان اين است که در همة مواقع بايد از خدا و
ائمة معصومين (ع) یاري بخواهند.
 . 504قاسمنيا ،شكوه و صفارپور ،عبدالرحمان .خودم ميخوانم  :ماهي .تهران  :افق 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :پاية اول ابتدايي ،راهنماي آموزشي ،آموزش الفبا
چكيده :پنجمين جلد از مجموعه كتابهاي «خودم ميخوانم» به آموزش حرف «م» در كلمات
گوناگون اختصاص دارد .حرف موردنظر كه در اول ،آخر يا وسط كلمات درج شده ،به شكل رنگي
و همراه با تصاوير كلمات آمده است .نويسنده از تمرينهايي در قالب ديدن و گفتن ،راهيابي،
تركيبخواني ،جدولخواني و جملهخواني استفاده كرده است تا آموزش حرف موردنظر آسان باشد .به
زعم نگارنده ،نوسوادان با خواندن اين كتابها به مطالعه عادت ميكنند و با شكل حروف ،صداها و
كلمهها آشنا ميشوند و بهتدريج ميتوانند نوشتههاي غيردرسي را هم بخوانند.
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 . 505معارفي ،فريبا .ماهيخوار بد جنس .قم  :جامعهالقرآن الكريم 16 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي حيوانات ،داستانهاي آموزنده ،داستان كودكان
چكيده :كتاب مصور حاضر از مجموعه قصههاي شيرين ،دربردارنده داستانهايي آموزنده است .در
اين داستان ،ماجراي ماهي كوچكي روايتشده كه به دشمنش ،مرغماهيخوار نزديك ميشود و به او
اعتماد ميكند .ماهيخوار هم او را شكار ميكند .دوست ماهي كه شاهد اين ماجرا است ،از كار دوستش
عبرت ميگيرد و متوجه ميشود كه هيچوقت نبايد به دشمن خود نزديك شود.

 . 506اينججيكيان ،آزاد .مأموريتهاي فضايی .حميدرضا عليجانی .تهران  :سايه گستر،1392 ،
 16ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :اكتشاف فضا ،مأموريت فضايي ،آموزش علوم تجربي ،دورة ابتدايي
چكيده :سومين جلد از مجموعة «اكتشاف فضا» ،به «مأموريت فضايي» فضانوردها اختصاص دارد.
كودكان با مطالعة كتاب كه با متنهاي ساده و جمالت كوتاه نوشته است ،و نيز مشاهدة تصويرها و
چسباندن برچسبهايي كه در وسط كتاب آمدهاند ،با تاريخ فرستادن اولين فضانوردها به فضا ،عمليات
آنها ،مأموريتهاي فضانوردها روي سيارههاي ديگر و اطالعاتي كه به زمين ميفرستند ،فرود آمدن
فضانوردها روي ماه و نماي نزديك ستارگان و كهكشانها آشنا ميشوند.

 268فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 507رحماندوست ،مصطفی .چهارده سبد گل  :مثل عطر و گالب :زندگي نامة امام حسن مجتبي
عليهالسالم .تهران  :مدرسه 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان ،هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم تا ششم
كلمات كليدي :داستانهاي مذهبي ،داستان کودکان ،زندگينامه امام حسن مجتبي (ع)
چكيده :مجموعه «چهارده سبد گل» ميکوشد تا کودکان را با زندگي چهارده معصوم (ع) آشنا کند؛
انسانهاي بزرگي که الگو و سرمشق مسلمانان هستند .دفتر حاضر به شرح زندگي امام حسن مجتبي
(ع) اختصاصيافته است .در اين اثر پس از سالشمار زندگي حضرت ،گوشههايي از زندگي ،سيره و
داستانهايي از ايشان درجشده است .در پايان نيز ،احاديثي از امام حسن (ع) آمده است.

 . 508كسمايي ،پريسا .مثل مرواريد .تهران  :مدرسه 20 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي فارسي ،داستانهاي تخيلي ،كودكان ،بهداشت دهان و دندان
چكيده :کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني تخيلي است .موضوع اين داستان ،بهداشت دهان و
دندان است .در اين داستان آمده :روزگاري دو خواهر بودند به نامهاي «مريم» و «سارا» .مريم خيلي
مواظب سالمت دندانهايش بود ،ولي سارا اينطور نبود .سارا حتي مريم را براي مسواک زدن و نخ
دندان کشيدن مسخره ميکرد .تا اينکه به زودي ،اتفاقاتي افتاد که سارا از کردة خود پشيمان شد .در
اين داستان ،کودکان با ضرورت و اهميت مراقبت از دندانها و چگونگي انجام اين کار آشنا ميشوند.
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 . 509لوئين ،نانسی .مجموعهی آشنايي با منظومهی خورشيدي :تير ،ناهيد ،زمين ،بهرام،
برجيس ،كيوان ،اورانوس  ...حسن ساالری .تهران  :مدرسه 216 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :منظومة خورشيدي ،سياره ،فضا
چكيده :کتاب حاضر ،مجموعهاي از معرفي و بيان سيارههاي منظومة خورشيدي است که با ادبيات
ويژة نوجوانان نگاشته شده است .در اين کتاب ويژگيهاي هشت سيارة منظومة خورشيدي (تير ،ناهيد،
زمين ،مريخ ،مشتري ،زحل ،اورانوس ،نپتون) ارائه ميشود .همچنين بيان ميشود که ستارهشناسان
چگونه به رازهاي اين سيارهها و ديگر اجرام فضايي مانند سيارکها و دنبالهدارها پي بردند .در معرفي
سيارة تير در اين کتاب آمده است که سيارة تير کوچکترين سياره اما بزرگترين دهانههاي برخوردي،
بيشترين تغيير دما و بزرگترين طلوع خورشيد را در ميان سيارههاي منظومة خورشيدي دارد.

 . 510عليپور ،پروين .مجموعه داستانهاي مهرباني .تهران  :مدرسه 152 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب  :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي کوتاه فارسي ،داستان کودکان ،مهرباني
چكيده :نويسنده در مجموعة «داستانهاي مهرباني» با نگرشي روانشناختي به نقش مهرباني در
سالمت رواني همه ،به ويژه کودکان تأکيد کرده است .اين مجموعه پيش از اين به صورت مجزا به
چاپ رسيده است« .پروين عليپور» ،روانشناس ،نويسنده و مترجم است و تاکنون در حدود صدعنوان
کتاب براي کودکان و نوجوانان نوشته و يا ترجمه کرده است.
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 . 511اوالس ،فرانسوا و [...دیگران] .مجموعه دايرئالمعارف علوم (براي نوجوانان) علوم زمين.
مهدي ضرغاميان .تهران  :مدرسه 208 ،1391 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي ،كتابهاي مرجع
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :علوم ،دايرئالمعارفهاي کودکان و نوجوانان ،ادبيات نوجوانان
چكيده :مجموعة «دايرئالمعارف علوم (براي نوجوانان)» که در يک جلد انتشار يافته ،شامل:
دايرئالمعارف بدن انسان ،دايرئالمعارف جانوران ،دايرئالمعارف علوم و فناوري و دايرئالمعارف علوم
زميني است .در پايان هر مجموعه يک آزمون و نمايه آمده است .تصويرهاي کتاب جذاب و رنگياند .در
دايرئالمعارف بدن انسان ،مخاطب با موضوعاتي از قبيل استخوانها ،ماهيچهها ،هورمونها ،اندامهاي
حسي ،اندامهاي گوارشي ،کليه ،بيماريها و ...آشنا ميشود .در بخش دايرئالمعارف جانوران ،مخاطب
با آغاز حيات ،دايناسورها ،پستانداران ،پرندگان ،بيمهرگانها و ...شرح داده شده است .در بخش
دايرئالمعارف علوم و فناوري ،دانشآموز دربارة نور و رنگها ،آتش و انرژي ،دوچرخه و ...و سير تحول
علوم اطالعات مفيدي بهدست ميآورد .در بخش دايرئالمعارف علوم زميني نيز با خانوادةبزرگ گياهان،
قارچها ،اسرار دريا ،آبوهواي جهان ،يوفوها و ...آشنا ميشود.

 . 512طاقديس ،سوسن و [...دیگران] .مجموعه قصههاي بهشتي .تهران  :مدرسه،1391 ،
 108ص
قطع :رحلي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :قرآن ،قصهها ،پيامبران ،سرگذشتنامه ،داستان كودك و نوجوان
چكيده« :مجموعه قصههاي بهشتي» دربردارندة داستان زندگي پيامبران اولوالعزم (ع) است .اين
مجموعه پيش از اين به صورت مجزا و در پنج جلد به چاپ رسيده و هماكنون در يك مجلد منتشر
شده است .هدف از تدوين اين مجموعة مصور ،آشنايي كودكان و نوجوانان با بخشي از زندگي و
سرگذشت حضرت نوح ،حضرت ابراهيم ،حضرت موسي ،حضرت عيسي عليهمالسالم و حضرت
محمد (ص) بوده است.
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 . 513ماهوتي ،مهری .مجموعه قصههاي شيرين قرآن .تهران  :مدرسه 144 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :قرآن ،قصهها ،داستانهاي مذهبي ،مجموعهها ،داستان كودك و نوجوان
چكيده :مجموعة «قصههاي شيرين قرآن» دربردارندة داستانهايي از قرآن كريم است .اين مجموعه
كه پيش از اين به صورت جلدهاي مجزا منتشر شده ،با هدف انس بيشتر كودكان و نوجوانان با مفاهيم
قرآني و الگو گرفتن از اين كتاب زندگيساز تأليف شده است .در داستان «گرگ يوسف» ،زندگي
حضرت يوسف (ع) از زبان يك گرگ روايت شده است .اين گرگ براي رهايي از اتهام دريدن حضرت
يوسف (ع) ،ماجراي يوسف و برادرانش را براي يك شكارچي تعريف ميكند.

 . 514محمودپور ،آزيتا .مجموعهی كامل آموزش مهارتهاي پيش از دبستان براي
كودكان قبل از دبستان .تهران  :مدرسه 180 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :آموزش قبل از مدرسه ،راهنماي آموزشي ،مهارتها
چكيده« :كودكان از سنين قبل از دبستان بايد مهارتهايي را آموزش ببينند كه پيشنياز مهارتهاي
تحصيلي آنان را فراهم ميسازد .برخي از كودكان كه به مهد كودك و پيشدبستاني ميروند ،ممكن
است اين پيشنيازها را كسب نمايند ،ولي برخي از كودكان هم ممكن است نتوانند اين مهارتهاي
مورد نياز را به دست آورند ».در كتاب حاضر تالش شده تا اين مهارتها يادآوري شود و مورد استفادة
همة اقشار قرارگيرد .در اين اثر مصور ،تمريناتي در زمينة تقويت حافظه ،تقويت دقت و توجه ،تقويت
سرعت عمل ،تقويت هماهنگي چشم و دست ،تقويت مهارتهاي پيشنياز رياضي و خواندن و نوشتن
آورده شده است.
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 . 515مهاجراني ،سيدمحمد .مجموعه كتابهاي پيامبر عزيز ما .تهران  :مدرسه،1392 ،
 168ص
قطع :خشتي
موضوع :شعر ،هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :پيامبر اسالم (ص) ،شعر مذهبي ،داستان زندگي پيامبر (ص) ،شعر كودكان
چكيده :مجموعة «پيامبر عزيز ما» ،با هدف آشنايي كودكان با زندگي پيامبر گرامي اسالم ،حضرت
محمد (ص) تدوين شده است .در كتاب حاضر ،اين مجموعه به صورت يكجا در اختيار مخاطب
قرارگرفته است« .شاپركها در باغ»« ،بچهها سالم!»« ،دوكبوتر»« ،چوپان كوچك»« ،داور كشتي»،
«ميهمان دخترك»« ،مثل مرواريد»« ،نان و لبخند»« ،سوار مهربان»« ،سواركار قهرمان»« ،گل
سرخ»« ،چشم كوچولو»« ،زير درخت خرما» و «همسفر مهربان» ،عناوين حكايتهاي منظوم كتاب
است.

 . 516مهاجراني ،سيدمحمد .مجموعه كتابهاي خداي خوب من! .تهران  :مدرسه،1392 ،
 6جلد در يك مجلد ص
قطع :خشتي
موضوع :هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم تا ششم
كلمات كليدي :توحيد ،صفات خداوند ،زندگي حيوانات ،تربيتديني
چكيده :اين مجموعة شش جلدي كه در يك جلد چاپ شده ،شامل نوشتههاي ساده و كوتاهي است
كه كودكان با خواندن آنها ميتوانند به مهرباني ،توانايي ،رزاق بودن خداوند ،و حضور او در همهجا پي
ببرند .مث ً
ال كودكان با خواندن كتاب درمييابند كه خداوند كمك ميكند كه مادر بره كوچولو از افتادن
او توي گودال آگاه شود ،يا اينكه خداوند است كه راه لكلك را به آنها توي آسمان نشان ميدهد و...
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 . 517شركايياردكاني ،جواد و [ ...ديگران] .مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و
پرورش (ويژه مدارس) .تهران  :مدرسه 458 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :مدير ،كارشناس
كلمات كليدي :شواري عالي آموزشوپرورش ،قوانين و رويهها ،مصوبات ،ايران ،آييننامهها
چكيده« :شوراي عالي آموزشوپرورش» بر اساس قانون مصوب «مجلس شوراي اسالمي» در تاريخ
 29مهرماه  ،1381مرجع سياستگذاري آموزشوپرورش عمومي و متوسطه در چارچوب سياستهاي
کلي نظام و قوانين و مقررات موضوعه محسوب ميشود .اين شورا وظيفه دارد ،با تعيين خطمشيهاي
آموزشي ،تصويب برنامههاي درسي و تربيتي ،تصويب مقررات آموزشي و انضباطي ،ارزشيابي مدارس
و ...بسترهاي قانوني براي اجراي سياستها و در نهايت دستيابي به اهداف نظام آموزشوپرورش را
فراهم آورد .کتاب «مجموعة مصوبات شوراي عالي آموزشوپرورش (ويژة مدارس)» شامل اهداف،
اساسنامههاي مدارس شبانهروزي ،مدارس ورزش ،مدارس نمونهدولتي و ...آييننامهها ،برنامههاي
درسي و تربيتي ،و ساير مصوبات است که تمام ًا در اين کتاب گردآوري شدهاند.

 . 518هفتبرادران ،داريوش .پژوهشگران كوچك  :مخزنهاي اسرارآميز .تهران  :داريوش هفت
برادران 24 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :داستان ،کنجکاوي ،مواد غذايي ،نياز به غذا ،بدن انسان ،آموزش علوم
چكيده :کتاب حاضر که از سلسله کتابهاي «پژوهشگران کوچک» است ،دربارة ارزش و اهميت مواد
غذايي و نياز بدن به اين نوع مواد را شرح ميدهد .در اين کتاب ،سام به همراه دوستانش که يک گروه
تحقيق را تشکيل ميدهند ،اين بار دربارة ارزش ويتامينها ،کربوهيدراتها و پروتئينها تحقيق ميکنند.
آنها درمييابند که موادغذايي که ما ميخوريم ،براي سالم ماندن بدن الزم و ضروري هستند .در اين
داستان ،آرش که يکي از بچههاي گروه تحقيق است ،در زمين بازي پايش پيچ ميخورد و استخوانش
ميشکند .دکتر به او توصيه ميکند که روزانه دو تا سه ليوان شير بخورد تا استخوانهاي محکمي
داشته باشد .همين توصيه گروه را به فکر تحقيق دربارة مواد غذايي ضروري براي بدن مياندازد .در
پايان کتاب سؤالهايي درج شدهاند که به مخاطبان در درک مطلب ،خواندن متن و ...کمک ميکنند.
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 . 519البرگ ،الن .مداد .تهران  :زعفران 48 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي آموزنده ،داستان كودك ،مجموعهها
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني که با زباني ساده و روان براي گروههاي سني (ب) و (ج) نگاشته
شده است .اين داستان بامزه درباره مدادي باهوش و شجاع و دنيايي است که او به وجود ميآورد .در
اين داستان ميخوانيم« :روزي روزگاري مداد بود ،يک مداد کوچولوي تنها که مدتها گوشهاي افتاده
بود .تا اينکه روزي از روزيها ،اين مداد کوچولو تکاني به خود داد و شروع به لرزيدن کرد .او تصميم
گرفت نقاشي بکشد و دنياي خودش را بسازد».

 . 520سكر ،لوييس .ماجراهاي مدرسهی كج و كوله  :مدرسه سقوط ميكند .سپيده خليلی.
تهران  :قدياني 224 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :مجموعهها ،داستان كودك و نوجوان
چكيده :کتاب مصور حاضر ،دومين جلد از مجموعه ماجراهاي «مدرسه کجوکوله» است که با زباني
ساده و روان براي کودکان و نوجوانان نگاشته شده است .ماجراهاي مدرسه کجوکوله در مدرسهاي
اتفاق ميافتد که اشتباهي شکل و شمايل عجيبي را دارد .البته تفاوت اين مدرسه تنها به ظاهرش نيست
چراکه دانش آموزان آنهم با اتفاقاتي دور از تصور روبرو ميشوند .باوجود استقالل داستان ،قهرمانان و
شخصيتهاي اصلي در هر سه کتاب يکسان هستند .در اين کتاب  28داستان جذاب و متفاوت آمده
است .داستانهايي که ازجمله آنها ميتوان به «يک بسته براي خانم جولز»« ،مداد عروسکي لسلي»،
«او برگشته!»« ،تا ابد ،وجود ندارد»« ،بهترين قسمت» و «گوش گمشده» اشاره کرد .در کالس «خانم
جولز» بيستونه بچه است و اين کتاب درباره همه آنها داستاني دارد .بچههايي که برخي از آنها
هرروز دردسر درست ميکنند و برخي ديگر هم براي روي دادن اتفاق ديوانه کنندهاي تالش ميکنند.
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 . 521سكر ،لوييس .ماجراهاي مدرسهی كج و كوله  :مدرسه عجيبتر ميشود .سپيده خليلی.
تهران  :قدياني 224 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي تخيلي ،داستان كودك و نوجوان ،مجموعهها
چكيده :کتاب مصور حاضر ،اولين جلد از مجموعه ماجراهاي «مدرسه کجوکوله» است که با زباني
ساده و روان براي کودکان و نوجوانان نگاشته شده است .ماجراهاي مدرسه کجوکوله در مدرسهاي
اتفاق ميافتد که اشتباهي شکل و شمايل عجيبي را دارد .البته تفاوت اين مدرسه تنها به ظاهرش نيست
چراکه دانش آموزان آنهم با اتفاقاتي دور از تصور روبرو ميشوند .باوجود استقالل داستان ،قهرمانان
و شخصيتهاي اصلي در هر سه کتاب يکسان هستند« .بابانوئل»« ،يک کلمه بد»« ،خانم جولز يک
فرقي کرده»« ،آقاي گارف»« ،اخمو و بيحوصله»« ،کامل بازکن» و «آقاي سس خر» عنوانهاي
موضوعي برخي از داستانهاي اين کتاب هستند .در داستان «آسانسور» ميخوانيم« :مدير مدرسه
اعالم ميکند که مدرسة سي طبقهای ویسايد باالخره صاحب آسانسور شد .آسانسور آبي فقط باال
ميرود و آسانسور قرمز فقط پايين ميآيد .همه با شنيدن اين خبر خوشحال شدند .اما اين آسانسورها
فقط براي يکبار عالي کارکردند و هرگز دوباره قابلاستفاده نبودند».

 . 522سكر ،لوييس .مدرسهی كنار جاده عجيب و غريب ميشود .راحله پور آذر .تهران :
منظومه خرد 152 ،1391 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي آمريكايي ،داستان كودك و نوجوان ،مجموعهها
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني آمريکايي است که با زباني ساده و روان براي کودکان و نوجوانان
نگاشته شده است .در داستان ميخوانيم« :ساختمان مدرسه قديمي به علت تعميرات تعطيل شد و
هرکدام از بچههاي مدرسه به يکي از مدرسههاي اطراف رفتهاند «.لوييز» که قب ً
ال مسئول حياط مدرسه
بود ،حاال بهتنهايي از مدرسه محافظت ميکرد .باالخره  243روز بعد مدرسه بازگشايي شد .مدرسه
کام ً
ال آماده بود و «لوييز» تمام آن را تميز کرده بود .همه بچهها مانند« :کتي»« ،تاد»« ،اليسون»،
«اريک» و «کالوين» به مدرسه برگشتند .اما يکچيز عجيب وجود داشت گاهي از مدرسه صدايي
عجيب ميآمد ،اما «لوييز» وانمود ميکند که هيچ چيز عجيبي وجود ندارد».

 276فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 523سكر ،لوييس .مدرسهی كنار جاده واقعا وجود دارد .فريبا اقدامی .تهران  :منظومه خرد،
 136 ،1391ص
قطع :جيبي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي آمريكايي ،داستان كودك
چكيده :كتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني براي كودكان و نوجوانان است .اين كتاب سي داستان
دربارة بچهها و معلمهاي مدرسة كنار جاده دارد .مدرسة كنار جاده به طور اتفاقي كج ساخته شده است.
بچهها خيلي خوشحالند كه يك مدرسة كجكي دارند؛ چون زمين بازيشان خيلي بزرگ است .نويسندة
اين داستانها« ،لوييس سكر» ،يكي از محبوبترين نويسندگان ادبيات كودك آمريكا است كه جوايز
بسياري را نصيب خود كرده است.

 . 524حسنبيگي ،ابراهيم .مردي مثل كميل .تهران  :مدرسه 28 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :هديههاي آسمان ،مطالعات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :کميل بن زياد ،سال  82ه .ق ،داستانهاي مذهبي ،زندگينامه ،آموزش تاريخ
چكيده :کميلبن زياد نخعييماني از ياران امام عليبن ابيطالب (ع) و امام حسنبن علي (ع) ،از
بزرگان تابعين و يکي از هشت عابد و زاهد معروف کوفه در زمان خود بوده است .او در جنگ با حجاجبن
يوسف ثقفي در  90سالگي ،به دست او کشته شد .او را در سرزمين «ثويه» ،منطقهاي در اطراف کوفه
دفن کردند .در اين کتاب ،در قالب داستاني جذاب و خواندني با گوشههايي از زندگيپربار کميل آشنا
ميشويم .دعاي کميل يکي از دعاهايي است که امیرالمؤمنین (ع) ،امام اول شيعيان ،به کميل آموخت.
اين دعا همان دعاي «خضر» است.
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 . 525حسنبيگي ،ابرهيم .مردي مثل مقداد .تهران  :مدرسه 32 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :مطالعات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پاية تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :مقداد بن عمرو ،سال  37قبل از هجرت ،داستانهاي مذهبي ،آموزشتاريخ،
زندگينامه
چكيده :از جمله کساني که از همان ابتداي دعوت پيامبر اسالم (ص) به دين اسالم گرويد ،مقداد
است .وي بعد از رحلت پيامبر (ص) ،ذرهاي ترديد نکرد و سالهاي متمادي در کنار امام علي (ع)
زيست و در حمايت از ايشان گامهايي محکم و استوار برداشت .در اين کتاب ،در قالب داستاني جذاب
و خواندني ،با گوشههايي از زندگيپربار مقداد آشنا ميشويم.

 . 526پوالدي ،كمال .مروري بر انواع ادبيات كودك و نوجوان .تهران  :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 92 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :انواع ادبيات ،كودكان ،نوجوان ،ويژگيها
چكيده :در کتاب حاضر ،پس از ارائة مطالب کوتاهي در تعريف نوع ادبي در باب برخي از مهمترين
انواع ادبيات کودکان و نوجوان ،شامل کتابهاي تصويري ،اسطوره ،حماسه ،داستانهاي واقع گرا،
قصههاي حيوانات ،قصههاي پريان ،قصههاي پندآموز و داستانهاي عامهپسند توضيحات کوتاهي
ميآيد .در چنين بحث فشردهاي ،سخن در حد تعريف و ذکر مشخصات کلي انواع مهم ادبي محدود
ميماند .در اين نوشتار هر جا که ادبيات کودک گفتهشده ،منظور ادبيات کودک و نوجوان است .مؤلف
همچنين بيان ميدارد که ادبيات کودک مانند ادبيات بزرگساالن انواع گوناگوني دارد که هر يک
ويژگيهاي خاص خود را دارد و براي شناخت عميقتر ادبيات کودک بايد با آنها آشنا شد.
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 . 527اپلتون ،ويكتور .تام سوئيفت مخترع جوان  :مسابقه موشكی .پانتهآ خوشنويس .تهران :
محراب قلم 128 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان کودکان انگليسي ،مجموعهها ،ماجراهاي تام سوئيفت
چكيده :کتاب حاضر از مجموعه کتابهاي «تام سوئيفت ،مخترع جوان» است که براي نوجوانان
تأليف شده است .در اين داستان آمده« :تام» با همکاري دوستانش اختراع جديدش را يک موشک
پرسرعت است ،آزمايش ميکند .قرار است مسابقهاي برگزار شود و تام فکر ميکند که رکورد مسابقات
را از آن خود خواهد کرد .اما با شروع مسابقه ،فاجعهاي رخ ميدهد؛ چند موشک قوي سقوط ميکنند و
به نظر تام ،اين اتفاق مشکوکي است.

 . 528چايلد ،لورن .مسابقهی سبز .آرام وحيدی .تهران  :شركت انتشارات فني ايران 36 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :حفظ محيطزيست ،داستان آموزشي ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :لوال خواهر كوچك چارلي است .او خيلي كوچك و بامزه است .لوال دلش ميخواهد يك
درخت واقعي بكارد ،اما براي اين كار ابتدا بايد در مسابقة بازيافت برنده شود .براي همين او به كمك
برادرش چارلي و دوستانش سعي ميكنند وسايل بازيافتي را جمع كنند و به تعداد وسايل بازيافتي يك
برگ به درختي كه خودشان درست كردهاند ،اضافه ميكنند .آنها موفق ميشوند با تحويل وسايل
بازيافتي ،يك درخت واقعي تحويل بگيرند و آن را در حياط مدرسه بكارند.
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 . 529اخباري ،مهسا .مشاعره در مدرسه .تهران  :مهسا اخباري 288 ،1392 ،ص
قطع :پالتويي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :شعر فارسي ،مجموعهها ،شاعران ايراني ،سرگذشت نامه ،مشاعره
چكيده :مشاعره يک سرگرمي يا يک نوع مسابقه است که شمار شرکتکنندگان آن بايد بيشتر از
يک نفر باشد .نفر اول بايد مشاعره را با يک بيت شروع کند و نفر دوم با توجه به حرف آخر بيت نفر
اول شعري ديگر بخواند .کتاب «مشاعره در مدرسه» مجموعهاي از ابيات زيبا و مشهور برترين شاعران
ايران زمين است که براساس حروف الفبا و دستهبندي شده ،بهمنظور موفقيت بيشتر در مشاعره ،حاوي
اشعار ناب و تکنيکهاي خاص و نيز در برگيرندة زندگينامة مختص شعراي پارسي زبان است .اين
کتاب براي همة سنين ،بهويژه دانشآموزان مناسب است و اين امکان را براي والدين فراهم ميکند
که فرزندان خود را در يک سرگرمي ادبي و مفيد براي تقويت حافظه ،حضور ذهن و سرعت عمل
همراهي کنند.

 . 530سليماني ،عادله .مشق نيكو :آموزش و تمرين خط تحريري  1تمام ردههاي سني .نيشابور :
مشق نيكو 56 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :هنر
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پاية تحصيلي :دوم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش خوشنويسي ،آموزش هنر ،نستعليق ،خط تحريري
چكيده :بهمنظور آموزش خط تحريري نستعليق ،کتاب حاضر براي تمام ردههاي سني فراهم شده
است .در آغاز ،نويسنده توضيحاتي دربارة مکان قرار گيري حروف روي خط زمينه يا زير خط زمينه
آورده و چگونگي نوشتن حروف و جهت آنها را با فلشهايي مشخص کرده است .سپس دربارة نوشتن
هر کدام از حروف و چگونگي اتصاالت توضيح داده و تمرينهايي بهصورت پررنگ و کمرنگ آورده
است تا فراگيرندگان به تمرين خط بپردازند.
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 . 531سليماني ،عادله .مشق نيكو :آموزش و تمرين خط تحريري  2تمام ردههاي سني .نيشابور :
مشق نيكو 56 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :هنر
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پاية تحصيلي :دوم تا ششم
كلمات كليدي :راهنماي آموزشي ،خوشنويسي ،خط نستعليق ،آموزش هنر
چكيده :کتاب حاضر بهمنظور آموزش خط تحريري نستعليق براي تمام ردههاي سني تدارک ديده
شده است .قبل از نوشتن هر حرفي ،توضيحاتي دربارة چگونگي نوشتن آن و اتصاالتش داده شده است.
در ادامه ،حروف و کلماتي بهصورت پررنگ نوشته شدهاند تا فراگيرندگان با چگونگي نوشتن آنها آشنا
شوند .در دو سطر بعدي ،حروف بهصورت کمرنگ نوشته شدهاند تا مخاطبان آنها را پررنگتر کنند .در
خط پايين ،سطري خالي آمده تا مخاطبان آموختههايشان را در آنجا تمرين کنند.

 . 532سليماني ،عادله .مشق نيكو :آموزش و تمرين خط تحريري  3تمام ردههاي سني .نيشابور :
مشق نيكو 56 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :هنر
مخاطب :دانشآموز ،معلم
پاية تحصيلي :دوم تا ششم
كلمات كليدي :آموزش هنر ،نستعليق ،خط تحريري ،تمرين خوشنويسي
چكيده :سومين جلد از مجموعة «آموزش و تمرين خط تحريري» در بردارندة تمرينهايي براي
آموزش خط تحريري براي تمامي ردههاي سني است .در آغاز توضيحاتي دربارة چگونگي نوشتن
حروف ،خط زمينه ،چگونگي اتصاالت داده شده و سپس تمرينهايي بهصورت پررنگ و کمرنگ آمده
است .کلمات پررنگ به فراگيرندگان چگونگي نوشتن کلمات گوناگون را آموزش ميدهند و کلمات
کمرنگ آنها را براي فراگيري هر چه بهتر خط تحريري تمرين ميدهند .در زير آن سطري خالي آمده
است تا مخاطبان آموختههاي خود را روي آن اجرا کنند.
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 . 533سليماني ،عادله .مشق نيكو ،آموزش و تمرين خط تحريري پايه سوم دبستان .مشهد  :ضريح
آفتاب 80 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :هنر
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :خط نستعليق ،خط تحريري ،راهنماي آموزش ،کتاب کمکدرسي ،سوم ابتدايي،
تقويت ديکته
چكيده :اين کتاب بهمنظور آموزش خط نستعليق تحريري به دانشآموزان پاية سوم ابتدايي ،بر اساس
محتواي کتاب «بخوانيم و بنويسيم» ،همراه با تقويت ديکته ،تدارک ديده شده است .در آغاز کتاب،
توضيحاتي دربارة خط زمينه ،حروف روي خط زمينه و نيز چگونگي نوشتن حروف و کلمات و اتصاالت
آنها آمده است .در صفحات بعدي ،کلمات و جمالتي براي تمرين ارائه شدهاند .مخاطبان با مشاهدة
کلمات و پررنگ کردن آنها ،ضمن آموزش خط تحريري ،ديکتة لغات را نيز تمرين ميکنند .بعد از
آن ،در خط زيرين هر تمرين يعني در سطر خالي ،کلمات را طبق الگوي داده شده ،بهصورت تحريري
مينويسند.

 . 534پرناس ،عبداهلل ،محمدي ،محمد .معلمان بخوانند .بندر عباس  :رسول 224 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،كارشناس
كلمات كليدي :معلم ،روابط ،شاگردان اثربخشي ،تدريس اثربخش ،يادگيري ،روانشناسي
چكيده :چرا بعضي از معلمان را حتي سالها پس از ترک کالسشان فراموش نميکنيم؟ چرا آنان
در جريان رشد هوش و عاطفي ما به منزلة نقطة عطف بهشمار ميروند؟ نفوذ يک معلم بيشتر با رشد
وجودي او ارتباط دارد و اينکه خود را چگونه ميپندارد و عقيدهاش دربارة تربيت چيست .يک معلم
بزرگ هرگز آزرده خاطر نميگردد و همة پرسشها به نظر او ارزشمند است .کتاب «معلمان بخوانند»
در يازده فصل به چگونگي روش تدريس و ياددهي ،مشتمل بر مباحث :تدريس در راستاي يادگيري؛
يادگيري دانشآموزان؛ تشويق و تنبيه؛ کالسدرس؛ تکليف درسي؛ آزمون گرفتن از دانشآموزان؛
تدريس چند زبانه؛ معلم و دانشآموزان؛ معلم هميار خانوادة دانشآموز؛ چند اصل کاري مهم براي معلم
و اصول اخالقي معلم ميپردازد.
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 . 535پوررسول ،علیاکبر .نمايشنامه کودک امروز  :من آيدا را نميفروشم .تهران  :كانون
پرورش فكري كودكان و نوجوانان 80 ،1392 ،ص
قطع :بياضي
موضوع :داستان ،نمايشنامه
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :نمايشنامههاي فارسي ،نمايشنامة كودك ،روابط خواهر و برادر
چكيده :ورود فرزند جديد به خانوادهها ،معمو ًال براي فرزندان بزرگتر مسئلهساز است .کنار آمدن
با شرايط و درک موقعيت جديد ،براي کودکان کمي دشوار است .کتاب مصور حاضر ،از مجموعه
«نمايشنامه کودک امروز» ،به اين موضوع اختصاص دارد« .ياشار» برادر بزرگتر «آيدا» کوچولو
است که از دست گريهها و اذيتهاي خواهرش خسته شده و فکر ميکند که ديگر پدر و مادر او را
دوست ندارند .او تصميم ميگيرد که آيدا را بفروشد و در رؤيا و خياالت ،آيدا را بغل ميکند و از خانه
بيرون ميرود .اما با ماجراهايي روبرو ميشود که از تصميم خود منصرف ميشود و متوجه ميشود که
خواهرش را دوست دارد.

 . 536نادري ،ناصر .من به مسافرت ميروم (امامشناسي براي كودكان) .تهران  :مدرسه،
 24 ،1391ص
قطع :رحلي
موضوع :هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :اصول دين ،امامت ،جانشين
چكيده :کتاب مصور حاضر ،يکي از کتابهاي مجموعة پنججلدي «اصول دين براي کودکان» است
که مخاطبان را با هر يک اصول دين اسالم ،جايگاه ،ويژگيها و اهميت آنها آشنا ميسازد که در اين
جلد موضوع امامت مورد نظر است که متني جذاب و شيرين و تصاوير زيبا و بياني داستاني نگاشته
شده است .مثالهاي زيادي براي اثبات لزوم امامت بيانشده است ،مانند معلمي که وقتي ميخواهد به
مسافرت برود براي خودش جانشيني انتخاب ميکند .در داستان ميخوانيم« :خيلي از مردم به همراه
پيامبر به زيارتخانة خدا رفته بودند .درراه برگشت .از طرف خدا به پيامبر دستور داده شد که جانشينش
را تعيين کند .پس مردم را درجايي جمع کرد و در برابر همه علي (ع) را بهعنوان جانشين معرفي کرد».
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 . 537نوبله ،ژان -فرانسوا و لوسک کاترین .من زمينم را دوست دارم :زمين ما در خطر است.
نيلوفر مهدوی .تهران  :شركت انتشارات فني ايران 32 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم و ششم
ط زيست ،زمين ،بازيافت ،آزمايش
كلمات كليدي :محي 
چكيده :کتاب مصور حاضر ،با موضوع حفاظت از محيطزيست و زباني ساده و روان نگاشته شده
است .در اين کتاب دربارة رابطهاي که بين انسانها و محيطزيست برقرار است ،سخن گفتهشده است.
اينکه انسانها نسبت به محيطزيست خود و نسبت بهتمامي طبيعت چه وظايفي دارند که اگر بهدرستي
به آنها عمل نکنند؛ طبيعت را از دست خواهند داد .اين کتاب مجموعهاي از مطالب علمي به همراه
کارهاي عملي است .در اين مجموعه کودکان و نوجوانان با کارهاي سادهاي آشنا ميشوند ،آنها را
درک و تجربه ميکنند و ياد ميگيرند تا بتوانند از سيارة زمين محافظت کنند.

 . 538نقوي ،سيده جواهر .من و رايانهام .تهران  :آوين 72 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :كار و فنآوري
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول تا چهارم
كلمات كليدي :آموزش كار با رايانه ،راهنماي آموزشي ،اجزاي رايانه ،نقاشي ،تايپ متن
چكيده :نويسندة كتاب «من و رايانهام» كوشيده است قسمتهاي متفاوت رايانه و كاربرد آن را به
زباني ساده و داستاني به كودكان آموزش دهد .آشنايي با اجزاي گوناگون رايانه ،شناخت وسايل ورودي
و خروجي ،تايپ متن و چاپ آن ،و رسم نقاشي از جمله مطالب آموزشي كتاب هستند .صفحات كتاب
تمام رنگياند و تمرينها همراه با شكل ارائه شدهاند.
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 . 539اينججيكيان ،آزاد .منظومهی شمسی .حميدرضا عليجانی .تهران  :سايه گستر 16 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم و ششم
كلمات كليدي :آموزش نجوم ،منظومة شمسي ،كاوشگر فضايي ،اكتشاف فضا
چكيده :مخاطبان در دومين جلد از مجموعة «اكتشاف فضا» ،به كمك تصويرها و برچسبها و در
قالب جمالت ساده و كوتاه ،سيارة زمين ،سيارات منظومة شمسي ،سيارههاي كوتوله و قمرهايشان،
سياركها ،ستارگان ،دنبالهدارها ،ترتيب قرار گرفتن سيارات در منظومة شمسي ،چگونگي عكسبرداري
يك كاوشگر فضايي از سيارهها و قمرهاي آنها در منظومة شمسي آشنا ميشوند.

 . 540عليپور ،پروين .داستانهاي مهرباني  :موش موشك باهوش! .تهران  :مدرسه،1391 ،
 24ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي حيوانات ،داستان كودك ،مجموعهها ،راه و رسم زندگي
چكيده :كتاب مصور حاضر ،بازنوشتهاي از داستان «موش و مار» ،از كتاب مرزباننامه است .اين كتاب
از مجموعة «داستانهاي مهرباني» است كه طي آننويسنده با نگرشي روانشناختي ،به نقش مهرباني
در سالمت رواني همه ،به خصوص كودكان تأكيد كرده است .در اين داستان آمده :موشموشك
مهربان به مادر بيمارش قول داده كه برايش غذا و جا و مكان تهيه كند .ولي ناگهان با دشمني بسيار
بزرگتر و قويتر از خود روبهرو ميشود .موشموشك با حيلهاي جالب دشمن را شكست ميدهد.
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 . 541رحماندوست ،مصطفی .مهارت قصهگويي .تهران  :مدرسه 76 ،1391 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :قصهگويي ،راهنماي آموزشي ،مهارتها
چكيده :قصهگويي سنتي بسياز ديرينه و كهن است كه گذر زمان و گسترش وسايل ارتباط جمعي
در اهميت و ارزش آن تغييري ايجاد نكرده است .قصهگويي سادهترين ،ارزانترين و در عين حال ،از
مؤثرترين شيوههاي نمايشي است كه امكان اجراي آن براي هر خانوادهاي وجود دارد .كتاب حاضر
دربردارندة راهنماي آموزشي مهارت قصهگويي است .مطالب كتاب در پنج بخش تدوين شده كه
محورهاي اصلي مطرح شده در آن عبارتند از :تبيين علت قصهگويي ،اوقات مناسب براي قصهگويي،
معرفي انواعي از قصه كه براي گفتن مناسب هستند ،چگونگي قصهگويي و ذكر چند نمونة مناسب
براي قصهگويي.

 . 542دو بولي ،دورين .مجموعه داميز  :مهارتهاي آموختن  . For Dummiesفرشيد
قهرمانی .تهران  :آوند دانش 314 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،والدين
ت آموختن ،شاگرد فعال ،جمعآوري اسناد ،فرآيند نوشتن ،تقويت حافظه،
كلمات كليدي :مهار 
آمادگي براي امتحان.
چكيده :اين كتاب دربارة «مهارتهاي آموختن» است و مطالب آن در شش بخش و  22فصل تنظيم
شده است .هدف اصلي كتاب ،كمك به دانش آموزان و دانشجويان است تا بتوانند بيشترين بهره را از
مطالعاتشان ببرند و راهكارهاي عملي و كاربردي را در اختيارشان ميگذارد تا از زمان ،بهترين استفاده را
ببرند ،از استرس دور بمانند ،مطالب مختلف را به درستي درك كنند و به طور اثرگذار ،يادداشتبرداري
كنند .در بخش  ،1اصول مهارتهاي آموختن در چهار فصل تشريح شده است .بخش  2با چهار فصل،
راههاي تبديل شدن به شاگردي فعال را ارائه كرده است .پنج فصل بخش  ،3چگونگي جمعآوري اسناد
و شواهد را مورد بررسي قرار داده و سه فصل بخش  ،4فرآيند نوشتن مطالب و ايدهها را طراحي كرده
است .بخش  ،5سه فصل دارد و راهكارهاي تقويت حافظه و آمادگي براي امتحان را توضيح داده است.
در بخش  ،6سه فصل به ترتيب به ارائ ة ده تكنيك صرفهجويي در زمان؛ ده راه تفريح در حين مطالعه؛
و ده راهنماي ساده براي نوشتن ،پرداخته است.
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 . 543كدخدازاده ،زهرا .مهارتهاي كاربردي زندگي براي معلمين و دانشآموزان .كرج :
پايندگان 108 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :مهارتهاي زندگي ،مديريت ،برنامهريزي ،مطالعه ،خودشناسي ،حل مسئله ،تغذيه،
ورزش
چكيده :اين کتاب براي معلمان و دانشآموزان و در جهت کسب مهارتهاي کاربردي زندگي،
تأليف شده است .مطالب کتاب در سه فصل تنظيم شده است و همراه با داستانهاي کوتاه به توضيح
تواناييها و مهارتهايي ميپردازد که در جهت پرورش و توسعة قدرت تفکر و خالقيت در دانشآموزان
براي زندگي بهتر است .فصل اول شامل «پرورش»« ،آموزش» و «مقايسة آموزش با پرورش»
است .فصل دوم به مباحث «شناخت و تعاريف مهارتهاي زندگي»« ،مهارتهاي مقابله با شکست»،
«مهارتهاي مقابله با افسردگي» و «مهارت مقابله با تنهايي ،کمرويي و طرد شدگي» ،پرداخته است.
در فصل سوم ،داستانهاي کوتاه براي درک بيشتر مهارتهاي زندگي آمده است.

 . 544جامشير ،منصور .مهربانيها .تهران  :نگارينه 88 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي كوتاه ،كودك و نوجوان ،گذشت ،اخالق
چكيده :کتاب حاضر ،مجموعهاي از داستانهاي کوتاه است که با زباني ساده و روان نگاشته شده
است .اين کتاب شامل چند داستان کوتاه است که سعي دارد انديشيدن ،گذشتن و اخالق را در جامعة
شلوغ امروزي عادي کند و مهرورزي و مهرباني را در روزگار ما معمولي سازد« .نيکي»« ،گم شده»،
«احترام»« ،دروغ»« ،خوش مزه»« ،تقسيم»« ،پشتوانه»« ،برادرانه»« ،ترفند»« ،سيب» و ...عنوانهاي
موضوعي داستانهاي اين کتاب هستند .در داستان «دروغ» ميخوانيم« :روزي تلفن زنگ خورد ،وقتي
کيومرث براي برداشتن گوشي رفت .پدر گفت اگر من را خواستند بگو خانه نيست .شماره را اشتباه گرفته
بودند .ساعتي بعد کيومرث درون خودروي پدر نشسته بود.»...
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 . 545كاكيا ،ليدا .مهرورزي :شيوههاي عملي آموزش محبت به نسل فردا .تهران  :طلوع دانش،
 144 ،1392ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،والدين
كلمات كليدي :مهرورزي ،محبت ،نسل فردا ،مباني نظري ،فعاليتها ،جامعه ،خانواده.
چكيده :مطالب اين کتاب در دو بخش ،تنظيم شده است .بخش اول به مباني نظري پرداخته و
مباحثي همچون جامعه ،خانواده و خشونت؛ نقش تربيتي مهر و محبت؛ و مدرسه ،معلم و محبت را
مطرح کرده است .بخش دوم ،شيوههاي عملي مهرورزي (فعاليتها) را بيان کرده است .اين بخش 56
فعاليت را ارائه نموده ،بخش عمدة کتاب را تشکيل ميدهد .مخاطبان اصلي اين فعاليتها ،کودکان،
نوجوانان و جواناناند .برخي از اين فعاليتها عبارتاند از :مفهوم محبت ،بايدها و نبايدها ،آرامش ذهني،
خودشناسي و دگرشناسي ،شناسايي احساسات ،ويژگيهاي دوست ،زمان خوشي و مهرباني ،برنامهريزي
محبت و جشن.

 . 546كتابهاي عروسكي  :مهندس ساختمان .محسن شيرمحمدی .قزوين  :سايه گستر،
 10 ،1392ص
قطع :شكلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :ساختمانسازي ،مهندس راه و ساختمان ،آموزش علوم تجربي ،دورة ابتدايي
چكيده :در اين كتاب كه به شكل آدمك تهيه شده ،كودكان با مهندس ساختمان ،نوع پوشش،
مسئوليتها ،آمادهسازي كار ساختمانسازي ،اندازهگيري مساحت زمين ،نظرها و ديدگاههاي مهندس
ساختمان در ساخت ساختمان ،و مشكالت و فشار كاري اين شغل آشنا ميشوند .كتاب مصور و داراي
متني بسيار ساده است.
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 . 547صمديان ،صمد .مهندسي مؤثر در فرآيند ياددهي و يادگيری .تبريز  :بوي جوي
موليان 204 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :علوم تربيتي
مخاطب :معلم ،مدير ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ،كارشناس
كلمات كليدي :تدريس اثربخش ،راهبرد آموختن ،مديريت مدرسه ،تئوري انتظار ،ارزشيابي مستمر
چكيده :افزايش کيفيت آموزشي يک آرزو نيست ،بلکه يک ضرورت است .يادگيري مؤثر تصادفي
نيست .اصول و راهکارهايي دارد که معلمان بايد با آنها آشنا باشند و به آنها اعتماد قلبي داشته باشند.
در اين کتاب اصول و راهکارهاي رسيدن به آموزشي با کيفيت که الزمة ساختن کشوري پيشرفته و
خودکفاست ،مورد بحث قرار گرفته است .کتاب داراي  12فصل با اين عنوانهاست .1 :نحوة تنظيم
برنامة هفتگي؛  .2مديريتي نو بر شوراي معلمان؛  .3افزايش طول مدت آموزش؛  .4تکليف منزل؛ .5
يادگيري مؤثر و معنيدار؛  .6آشنايي با عملکرد مغز و عصب در فرايند ياددهي و يادگيري؛  .7تئوري
انتظار معلم؛  .8استفاده از وسايل کمکآموزشي؛  .9فراهم کردن زمينة مشارکت دانشآموزان؛  .10ايجاد
انگيزه در دانشآموزان؛  .11بحث اسناد؛  .12ارزشيابي مستمر.

 . 548اديمي ،صديقه .زرافه آبي  :ميخواست خوشحال باشد .تهران  :هنر آبي 24 ،1392 ،ص
قطع :جيبي كوچك
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :مهارت كنترل خشم ،مهارت ارتباط با ديگران
چكيده :اين کتاب جلد سوم از مجموعه کتابهاي زرافه آبي است .مهارتهاي زندگي تواناييهايي
هستند که به کودکان کمک ميکنند تا بتوانند روابط صحيح بين فردي ايجاد کنند .مسئوليتهاي
اجتماعي و تصميمگيريهاي صحيح را انجام دهند و مسائل ،مشکالت و کشمکشها را بدون اينکه
به خود يا ديگران ضربه بزند ،حل نمايند .در اين کتاب مهارت کنترل خشم و مهارت ارتباطات به
کودکان آموزش داده ميشود .در پايان کتاب از والدين خواسته ميشود تا در اين باره با کودکان خود
گفتوگو کنند.
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 . 549اديمي ،صديقه .زرافه آبي  :ميخواست زيبا شود .تهران  :هنر آبي 24 ،1392 ،ص
قطع :جيبي كوچك
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :آشنايي با مفهوم اعداد ،احترام به ديگران
چكيده :اين کتاب جلد چهارم از مجموعه کتابهاي زرافه آبي ،دربارة جوجهاي کوچک است که براي
تولد خواهر کوچکش آماده ميشود .در اين کتاب سعي شده احترام به خود و ديگران در کنار آموزش
اعداد يک تا پنج به کودکان آموزش داده شود.

 . 550شامي ،بهرام .زرافه آبي  :ميخواست مادرش را خوشحال كند .تهران  :هنر آبي،
 24 ،1392ص
قطع :جيبي كوچك
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :شناخت احساسات چهارگانه ،ارتباط خانوادگي
چكيده :اين کتاب جلد اول از مجموعه کتابهاي زرافه آبي و دربارة کرم کوچکي است که بدون
اجازة مادرش از النه خارج شده است .مادرش عصباني ميشود .کرم کوچک براي عذرخواهي از او
يک نقاشي ميکشد و به او هديه ميدهد .مادرش او را ميبخشد و در آغوش ميکشد .در اين کتاب
سعي شده احساس چهارگانه ترس ،خوشحالي ،ناراحتي و خشم و همچنين ارتباط خانوادگي به کودکان
آموزش داده شود.
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 . 551شامي ،بهرام .زرافه آبي  :ميخواست يك هفته كار كند .تهران  :هنر آبي 24 ،1392 ،ص
قطع :جيبي كوچك
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :آموزش روزهاي هفته ،آموزش اعداد
چكيده :اين کتاب جلد دوم از مجموعه کتابهاي زرافة آبي است .در اين کتاب سعي شده اهميت کار
گروهي ،مهارت حل مسأله در کنار آموزش اعداد يک تا پنج و نام روزهاي هفته به کودکان آموزش
داده شود.

 . 552هرست ،بريجت .ميخواهم پاندا را نجات دهم .هايده كروبی .تهران  :شركت انتشارات
فني ايران 24 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :حیوانات ،مهربانی با حیوانات ،دوستی
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني تخيلي با موضوع حيوانهاي در حال انقراض است که با زباني
ساده و روان نگاشته شده است .در داستان ميخوانيم« :روز نجات جانوران است« .لوال» و «چارلي» و
دوستانشان ميخواهند چند تا جانور را نجات بدهند .آنها متوجه ميشوند که جانوران زيادي در معرض
انقراض هستند ،ولي باالخره تصميم ميگيرند تا کاري کنند و از حاميان کمک بگيرند تا يک پاندا را
نجات دهند ،اما موانع زيادي سر راهشان است».
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 . 553تيلور ،باربارا .ميداني چرا زيپ دندانه دارد؟ و پرسشهاي ديگر دربارهی اختراعها.
مرتضي حاجعليفرد .تهران  :مدرسه 32 ،1391 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :پرسش و پاسخ ،اختراع ،اطالعات
چكيده :کتاب مصور حاضر ،يکي از کتابهاي مجموعة «ميداني چرا؟» است که با ادبياتي ويژة
نوجوانان نگاشته شده است .اين مجموعه کتابها بهترين پاسخ براي پرسشها دربارة آنچه در دنياي
اطراف ميبينيم و ميشنويم ،هستند .اين کتاب نوجوانان را با جهان پيرامونشان آشنا ميکند ،از درياها
گرفته تا جنگلها ،بيابانها ،کوهها و جانوران و گياهاني که در آنجا زندگي ميکنند .اين مجموعه با
ارائة روشي نو دربيان و شرح واقعيتهاي دنياي پيرامون نوجوانان بر آن است تا ذهن آنها را به فعاليت
وادارد و عالوه بر دادن اطالعات مفيد و فراوان به آنان ،قوة خالقيتشان را بيدار ميکند و استعدادهاي
نهفتة آنان را بيشاز پيش بپروراند .اختراع قفل ،اختراع باراني ،رايانههاي بزرگ ،نخستين خودرو،
بازيهاي رايانهاي ،کهنترين چشم مصنوعي برخي از پرسشهاي مطرحشده در اين کتاب هستند.

 . 554لنگن ،فليكس .نامههاي فليكس ،خرگوش كوچولو به سفر دور دنيا ميرود.
محبوبه نجفخانی .تهران  :زعفران 36 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي تخيلي ،داستان كودك ،مجموعهها
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني تخيلي است که با زباني ساده و روان نگاشته شده است .اين
کتاب ،يکي از کتابهاي مجموعه «قصههاي فليکس» است .در داستان ميخوانيم« :وقتی «سوفي»
از تعطيالت برميگردد ،توي فرودگاه اتفاق بدي ميافتد« .فليکس» ،خرگوش عروسکي و بامزه
«سوفي» ،گم ميشود .مدتي بعد ،از لندن براي «سوفي» نامهاي ميرسد ،نامهاي از طرف «فليکس»!
و اين اولين نامهاي است که خرگوش عروسکي «سوفي» از سفر دور دنيا براي او ميفرستد .روزهاي
بعد خرگوش کوچولو نامههاي ديگري از جاهاي مختلف دنيا ميفرستد .توي اين نامهها ،او اطالعات
زيادي درباره سرزمينها و مردمي که ديده ،ميدهد».
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 . 555تهامی ،رضا و [...دیگران] .داستانهاي شاهنامه  :نبرد شاهان و نبرد بزرگ كيخسرو
با افراسياب -شكست افراسياب .تهران  :فردين 28 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :شاهنامه فردوسي ،بازنويسي ،پنجم دبستان ،افراسياب ،کيخسرو
چكيده :بيستوچهارمين جلد از مجموعة «داستانهاي شاهنامه» ،به بازنويسي داستان نبرد کيخسرو
با افراسياب اختصاص دارد که براي دانشآموزان پاية پنجم دبستان تدوين شده است .در اين داستان،
قرار است کيخسرو با افراسياب مبارزه کند ،اما بهجاي آن با فرزند افراسياب  -شيده -مبارزه ميکند
و او را شکست ميدهد .افراسياب درصدد انتقام برميآيد ،اما وقتي شکست خود را حتمي ميبيند،
عقبنشيني ميکد و سرانجام هم شکست ميخورد.

 . 556ردمن ،جو .نجات دنيا در چند ساعت .مريم رضازاده .تهران  :شركت انتشارات فني ايران،
 26 ،1392ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :صرفهجويي ،بازيافت ،حفظ محيطزيست ،آموزش مهارتهاي زندگي ،دورة ابتدايي
چكيده :در اين كتاب كودكان با پسربچهاي به نام جرج آشنا ميشوند كه سعي دارد ،طي چند
ساعت دنيا را نجات دهد .پدربزرگش راه نجات دنيا را به جرج نشان ميدهد .بازكاهي در مصرف
همهچيز ،بازمصرف ،بازسازي و بازيافت ،چهار راه نجات دنيا يا همان حفظ محيطزيست از آلودگي
است .پدربزرگ به جرج ميگويد ميتواند در مصرف برق صرفهجويي كند و خيلي آن را هدر ندهد .چرا
كه مصرف بيشتر برق باعث از بين رفتن نفت و گاز ميشود .جرج همچنين ميتواند وسايلي را كه الزم
ندارد ،در اختيار ديگران قرار دهد و يا اينكه آنها را به بنياد نيكوكاري بدهد و ...
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 . 557سيدآبادي ،علياصغر .تاريخ با غرغرهاي اضافه  :نخستين تجربه استعمار غربي در
ايران .تهران  :آفرينگان 70 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :مطالعات اجتماعي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :تاريخ ايران ،تاريخ پيش از اسالم ،سلوکيان و اشکانيان ،تأثير يونان بر ايران ،اسکندر
مقدوني
چكيده :اين کتاب که يکي از شکستهاي بزرگ ايرانيان را تبيين ميکند ،با حملة اسکندر مقدوني به
ايران آغاز ميشود و با توضيح نخستين حکومت سراسري بيگانه در ايران ادامه مييابد .سپس به دورة
اشکاني ،دورهاي که ايرانيان دوباره حکومت خود را بهدست گرفتهاند ،ميرسد .کتاب داراي نه فصل
با اين عنوانهاست .1 :تهاجم فرهنگي يونان به ايران؛  .2نخستين تجربة استعمار غربي در ايران؛ .3
حکومت محلي ايرانيان در دورة اشغال؛  .4شاهي که داماد بدبخت شاه ايران شد؛  .5وقتي شاه ايران
گول سردار رومي را خورد؛  .6جشني براي مسخره کردن شکست خوردگان؛  .7شهبانوي ايتاليايي
ايران؛  .8و سرانجام آدمي خردمند شاه شد؛  .9شاهي با حفظ سمت قبلي.

 . 558لوئين ،نانسی .نزديكترين سياره به خورشيد :سيارهی تير .تهران  :مدرسه،1391 ،
 24ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :سيارة تير ،منظومة خورشيدي
چكيده :کتاب مصور حاضر ،يکي از کتابهاي مجموعة «آشنايي با منظومة خورشيدي» است که
با ادبياتي ويژة نوجوانان نگاشته شده است .در اين شماره به سيارة تير ،نزديکترين سياره به خورشيد
پرداختهشده و اطالعات کاملي در مورد ويژگيها ،ظاهر و مکان اين سياره بيانشده است .ساختار
اين کتاب بدين گونه است که پس از بيان هر نکتهاي دربارة سيارة تير ،متن کوتاهي با عنوان
دانستنيهاي جالب دربارة اين سياره آمده است .در اين کتاب ميخوانيم که سيارة تير کوچکترين
سياره اما بزرگترين دهانههاي برخوردي ،بيشترين تغيير دما و بزرگترين طلوع خورشيد را در ميان
سيارههاي منظومة خورشيدي دارد.

 294فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
 . 559كشاورز ،محمدعلی .نقاشي با شابلن :همراه با شابلن اشكال مختلف .تهران  :مدرسه،
 16 ،1391ص
قطع :رحلي
موضوع :هنر
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :خالقيت ،آموزش نقاشي ،اشكال هندسي ،شابلن
چكيده :کتاب حاضر ،باهدف ايجاد مهارت و خالقيت و ارتقاي آنها در کودکان و نوجوانان با موضوع
آموزش نقاشي با استفاده از اشکال هندسي مانند دايره ،مربع و آشنا شدن کودکان با قرينهسازي و
ساخت اشکال نگاشته شده است .شناساندن ويژگي و کارايي اشکال هندسي ،آشنا ساختن کودکان و
نوجوانان با ترسيم و شناخت اشکال هندسي و ديگر شکلها ،کسب مهارت در رنگآميزي و کنار هم
چيدن مناسب رنگها ،تمرين برنامهريزي و سنجش ابعاد و اندازههاي اشکال و ترکيببندي آنها از
محورهاي موردنظر در اين کتاب هستند .همچنين همراه اين کتاب شابلني پالستيکي عرضهشده است
که با اين شابلن و به کمک قوة تخيل ميتوان شکلها و طرحهاي بيشماري تهيه کرد.

 . 560نجفي ،علی .نگاهي به شعر كودك (نقد و بررسي اشعار عباس يميني شريف).
مشهد  :ضريح آفتاب 180 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :فارسي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :نقد و بررسي شعر ،شاعران کودک ،آموزش زبان فارسي ،موسيقي شعر
چكيده :نويسنده در اين کتاب ميکوشد برخي اشعار عباس يمينيشريف ،محمود کيانوش و مصطفي
رحماندوست را نقد و بررسي کند .در فصل اول کتاب ،خالصهاي از زندگي و فعاليتهاي اين شاعران
کودک آمده است .در فصل دوم تعاريفي دربارة شعر ،شعر کودک و ويژگيهاي آن درج شده است.
فصل سوم به بررسي موسيقي بيروني و کناري شعر اختصاص دارد .در فصل چهارم موسيقي دروني
و پرکاربردترين آرايههاي لفظي و معنوي در شعر سه شاعر مذکور مطرح ميشود .فصل پنجم به
پرکاربردترين صور خيال در شعرهاي اين سه شاعر اختصاص دارد.
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 . 561كرون ،كاترين .نگاهي دلچسب به انرژيهاي تجديدپذير همراه با مكس
آكسيوم ابردانشمند .شهرام رجبزاده .تهران  :شركت انتشارات فني ايران 32 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :مهارتهاي زندگي ،علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :چرخه ،انرژي ،داستان ،علوم
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني فکاهي با موضوع انرژيهاي پايان ناپذير است که با ادبيات ويژة
نوجوانان نگاشته شده است .شخصيت اصلي داستان «مکس آکسيوم» است که با استفاده از نيروهايي
که در تصادفي عجيب به دست آورده است ،علوم را به روشي کام ً
ال متفاوت با مدرسه آموزش ميدهد.
«مکس» دست به هر کاري ميزند تا علوم را شيرينتر کند ،چه با کوچک شدن براي کشف اتم و
چه با سوارشدن بر امواج صوتي .در اين داستان به انرژيهايي که روزمره استفاده ميشود مانند :گاز،
برق ،نفت و بنزين اشاره ميشود و همچنين به سؤاالتي مانند چگونگي تجديد پذيري انرژيها ،منشأ
انرژيها ،چگونگي به دست آوردن انرژي تجديد پذير پاسخ داده ميشود.

 . 562آبروي ،غالمرضا .چهارده سبد گل  :نگين سامرا :زندگينامه حضرت امام هادي عليهالسالم.
تهران  :مدرسه 32 ،1391 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان ،هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :داستان مذهبي ،داستان كودك ،امام هادي (ع) ،مجموعهها
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني از سري کتابهاي «چهارده سبد گل» است که با هدف آشنايي
با زندگي «چهارده معصوم (ع)» تدوين شده است .در اين کتاب زندگينامة «امام هادی (ع)» ،به زباني
ساده و براي گروهسني نوجوانان به نگارش در آمده است .قابل ذکر است که در بخش ابتدايي کتاب،
سالشمار زندگي و در بخش پاياني کتاب ،ده حديث از امام هادی (ع) آمده است .در داستان آمده است:
«امام هادي (ع)» در روز پانزدهم ذيالحجه به دنيا آمد و در هشت سالگي ،پدرش به دستور «معتصم»
تبعيد و از او جدا شد .امام هادی (ع) در اين مدت نزد «ابوزکريا» مشغول علمآموزي بود تا اين که
خبر شهادت پدر بزرگوارش رسيد .بعد از آن امام هادی (ع) به مقام امامت رسيد و به دستور «متوکل
عباسي» به شهر سامرا تبعيد شد .در آنجا با خوشرفتاري و بزرگواريامام (ع) ،ياران زيادي به ايشان
پيوستند ولي با روي کار آمدن «معتمد عباسي» ،امام هادی (ع) با شربت ،مسموم و به شهادت رسيد.
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 . 563قاسمنيا ،شكوه و صفارپور ،عبدالرحمان .خودم ميخوانم  :نهنگ .تهران  :افق 36 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :پاية اول ابتدايي ،آموزش الفبا ،راهنماي آموزشي ،تمرين ،خواندن
چكيده :نويسنده در دهمين جلد از مجموعة «خودم ميخوانم» ،کوشيده است حرف «ن» را در کلمات
گوناگون به مخاطبان کالس اول دبستان آموزش دهد .حرف «ن» در کلمات با رنگ قرمز و بههمراه
تصوير نشان داده شده است .تمرينهاي کتاب بهصورت قصهخواني ،جملهخواني ،ديدن و گفتن،
جدولخواني ،کلمهخواني و وصل کردن تصويرهاي مرتبط به هم تنظيم شدهاند .در پايان ،کلمات يک
هجايي ،دو هجايي و سه هجايي مشخص شدهاند.

 . 564ماهوتي ،مهری .قصههاي شيرين قرآن  :نهنگ يونس .تهران  :مدرسه 20 ،1391 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :قرآن ،قصهها ،داستانهاي مذهبي ،مجموعهها ،داستان كودك و نوجوان
چكيده :مجموعة «قصههاي شيرين قرآن» دربردارندة داستانهايي از قرآن كريم است .اين مجموعه
با هدف انس بيشتر كودكان و نوجوانان با مفاهيم قرآني و الگو گرفتن از اين كتاب زندگيساز تأليف شده
است .دفتر حاضر به شرح زندگي حضرت يونس (ع) اختصاص يافته است .در اين اثر ،داستان حضرت
يونس (ع) از زبان نهنگي كه ايشان را به خواست خدا بلعيده بود روايت شده است.
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 . 565ماير ،مرسر .نينی .صبا رفيع .تهران  :شركت انتشارات فني ايران 24 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول و دوم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،خواهران و برادران ،بچة دوم ،آموزش مهارتهاي زندگي
چكيده :در اين كتاب كودكان با خرس كوچولويي آشنا ميشوند كه صاحب يك برادر ميشود .مامانش
نيني را به خانه ميآورد و خرس كوچولو سعي ميكند از هر راهي شده ،برادرش را خوشحال كند.
برايش كتاب ميخواند و توپ و اسباببازيهايش را به او نشان ميدهد .اما نيني كوچولو هي گريه
ميكند و خرس كوچولو نميداند چه رفتاري بايد با او داشته باشد كه ساكت شود .مادر گوشزد ميكند
كه بغلش كند ،تكانش دهد و...

ت و دروغها .بيتا ترابی .تهران  :شهرقلم ،چكه،
 . 566كوپرمان ،ناتالی .بخوان و بخوان :واقعي 
 80 ،1391ص
قطع :جيبي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي انگليسي ،داستان كودك و نوجوان ،مجموعهها
چكيده :مجموعة «بخوان و بخوان» شامل كتابهايي براي كساني است كه ميخواهند اولين
كتابهايشان را خودشان بخوانند .در اين مجموعه ،داستانهايي شيرين و جذاب از نويسندگان خوب
كشورهاي مختلف ارائه شده است .با مطالعة اين كتابها ،بچهها هم سرگرم ميشوند و هم در خواندن
پيشرفت ميكنند .اين مجموعه بر اساس ويژگيهاي كتابهاي درسي ابتدايي در ايران ترجمه و
ويرايش شده است« .واقعيت و دروغها» قصة دختربچهاي است كه براي فرار از نمرة صفر دروغ
ميگويد و همين دروغ است كه او را با واقعيتي عجيب و تكاندهنده روبهرو ميكند.
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 . 567قليزاده ،نسرين .والدين سوم ابتدايی .كرج  :گردوي دانش 132 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :رياضي
مخاطب :معلم ،والدين
كلمات كليدي :پاية سوم ابتدايي ،آموزش رياضي ،پرسش و پاسخ ،راهنماي آموزشي
چكيده :كتاب حاضر براي درس رياضي سوم دبستان در هشت فصل به همراه هشت آزمون به همراه
پاسخ نامه تهيه شده است .در هر فصل ،ابتدا هدف هر درس مشخص شده و در ادامه فعاليتهايي
براي يادگيري مفاهيم ارائه شدهاست .اولياي دانشآموزان بايد در اين تمرينها و فعاليتها ،ابزارهايي
را كه در كتاب معرفي شدهاند ،در اختيار دانشآموزان قرار دهند و به آنها و يادگيري مفاهيم رياضي
كمك كنند .آموزش مفاهيم رياضي در اين كتاب به شيوة انواع بازي و با همراهي والدين است .در ادامه
آزمونهاي تشريحي و بعد پاسخ آنها درج شده است.

 . 568دپلوشن ،ماری .ورت :دختري كه دوست نداشت جادوگر شود .الهه هاشمی .تهران
 :آفرينگان 80 ،1391 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي فرانسوي ،داستان كودك ،روابط اجتماعي ،شخصيت
چكيده :کتاب حاضر ،با موضوع تخيلي و اجتماعي ،از داستانهاي فرانسوي قرن بيستم است« .ورت»
دختري باهوش ،شاگردي خوب و بامحبت است .او دختر جادوگر «اورسول» است و در يازده سالگي
هنوز استعداد جادوگري از خود بروز نداده است .مادرش اصرار دارد او طبق رسوم جانشينش شود ،اما
«ورت» دوست دارد آدم معمولي باشد و بعدها ازدواج کند .سرانجام اصرارهاي مادر براي تصميم او،
بينتيجه ميماند و اورسول او را به مادر خود «آناستابت» ميسپارد تا به وي آموزش جادوگري دهد.
با سعي «آناستابت»« ،ورت» بيش از انتظار مادر ،استعداد خود را بروز ميدهد .کتاب حاضر ،به مسئله
گذر از کودکي و نوجواني ،شکلگيري شخصيت کودک ،اولين هيجانات عاطفي ،روابط بين بزرگترها و
کوچکترها و نقش والدين اشاره دارد.
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 . 569دوير ،هلن .نيروهاي ويرانگر طبيعت  :وقتي آب خشمگين ميشود .مجيد عميق .تهران
 :مدرسه 32 ،1391 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :ادبيات نوجوانان ،نيروهاي ويرانگر ،طبيعت ،سيل
چكيده :حوادث طبيعي از جمله رويدادهايي هستند كه بشر از ابتداي حيات با آنها روبهرو بوده است.
در هنگام وقوع اين حوادث انجام اقدامات پيشگيرانه و داشتن آمادگيهاي الزم در كاهش خسارات
بسيار تأثيرگذار است .كتاب حاضر از مجموعة «نيروهاي ويرانگر طبيعت» است كه براي نوجوانان
تأليف شده است .نوجوانان در اين اثر با ماهيت سيل و شيوههاي مقابله كردن با آن و نقش پديدة
گرمايش زمين و تخريب محيط زيست در وقوع سيل آشنا ميشوند.

 . 570دوير ،هلن .نيروهاي ويرانگر طبيعت  :وقتي زمين خشمگين ميشود .مجيد عميق.
تهران  :مدرسه 32 ،1391 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :ادبيات نوجوانان ،نيروهاي ويرانگر طبيعت ،زلزله
چكيده :حوادث طبيعي از جمله رويدادهايي هستند كه بشر از ابتداي حيات با آنها روبهرو بوده
است .در هنگام وقوع اين حوادث انجام اقدامات پيشگيرانه و داشتن آمادگيهاي الزم در كاهش
خسارات بسيار تأثيرگذار است .كتاب حاضر از مجموعة «نيروهاي ويرانگر طبيعت» است كه براي
نوجوانان تأليف شده است .نوجوانان در اين اثر با ماهيت و شدت زمينلرزه ،مكانهايي كه در كمربند
زمينلرزه قراردارند و تحقيقاتي كه دانشمندان براي پيشبيني وقوع احتمالي زمينلرزه انجام ميدهند،
آشنا ميشوند.
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 . 571دوير ،هلن .نيروهاي ويرانگر طبيعت  :وقتي كوه خشمگين ميشود .مجيد عميق .تهران
 :مدرسه 32 ،1391 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :ادبيات نوجوانان ،نيروهاي ويرانگر طبيعت ،آتشفشان
چكيده :حوادث طبيعي از جمله رويدادهايي هستند كه بشر از ابتداي حيات با آنها روبهرو بوده است.
در هنگام وقوع اين حوادث انجام اقدامات پيشگيرانه و داشتن آمادگيهاي الزم در كاهش خسارات
بسيار تأثيرگذار است .كتاب حاضر از مجموعة «نيروهاي ويرانگر طبيعت» است كه براي نوجوانان
تأليف شده است .نوجوانان در اين اثر با چگونگي تشكيل آتشفشانها ،مكانهايي كه آتشفشانها يافت
ميشوند و عاليم و نشانههايي كه خبر از فوران يك آتشفشان را ميدهند ،آشنا ميشوند.

 . 572دولتآبادي ،حسن .نمايشنامههاي آسان  :وقتي ماهي غرق ميشود (جلد  .)2تهران :
سوره مهر 280 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :هنر
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :نمايشنامه ،تئاتر و نمايش در مدرسه
چكيده :فعاليتهاي فرهنگي ،بهويژه تئاتر ميتوانند مردمان نسلي را براي مقابلة روشنبينانه با مسائل
و مشکالت موجود و آينده توانا سازند ،به نوجوانان و جوانان ياري دهند ،پرسشهاي واقعي و پرمايه
و عميق مطرح کنند و طرحهاي روشن و اطمينانبخش براي بهروزي بخواهند و در اختيار گيرند.
آثار اين جلد که پنج نمايشنامه از صدوپنجاه نمايشنامة «مجموعة نمايشنامههاي آسان» است ،بر
اساس شناخت اين نيازها فراهم آمده است .کتاب «وقتي ماهي غرق ميشود» بر آن است که امکان
اجراي نمايشنامهها را در مدرسهها فراهم آورد .در انتهاي کتاب ،مشاهير اين مجموعه معرفي شدهاند.
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 . 573سالمون ،مايكل .ويلبر دايناسور پرنده .ابراهيم عامل محرابی .تهران  :دانش نگار،1392 ،
 24ص
قطع :رحلي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز ،معلم
كلمات كليدي :داستان حيوانات ،داستان كودك ،دايناسورها
چكيده :کتاب مصور حاضر به صورت داستاني از زندگي حيوانات تدوين شده است .در اين کتاب
سعي شده با زباني روان در خالل داستان و اتفاقاتي که ميافتد ،ويژگيها و خصوصيات نوع خاصي از
دايناسورها (ترايسروتوپس) بيان شود.

 . 574كارشونوف ،ايرينا .هانو و اژدها كوچولو .كتايون سلطانی .تهران  :آفرينگان 72 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي آلماني ،داستان كودك ،مهارت ارتباط با ديگران
چكيده :کتاب مصور حاضر ،ترجمة يک داستان آلماني است که به شيوهاي ساده و براي گروه سني
کودکان تدوين شده است .هدف از نگارش اين داستان ،سرگرمي و ارائة پيامي آموزنده دربارة چگونگي
ارتباط با دوستان و همساالن و پرهيز از چاقي است .در اين داستان ميخوانيم« :هانو» پسرکي چاق
است که تازه به مدرسه رفته است .او ابتدا از رفتن به مدرسه خوشحال است ولي وقتي بچهها او را
به دليل چاق بودنش مسخره ميکنند ،ديگر دوست ندارد به مدرسه برود .هانو حتي سر کالس هم
نميتواند حواس خود را جمع کند و در مجموع هيچ کاري را درست انجام نميدهد .يک روز ،در راه
برگشت به خانه روي ماسهها يک اژدها نقاشي ميکند .آن نقاشي جان ميگيرد و دوست دارد پيش
هانو بماند .دوستي هانو و اژدها کوچولو باعث اتفاقاتي ميشود که در داستانهاي کوتاه کتاب ميخوانيم.
عناوين برخي از اين داستانها عبارتند از« :اژدها کوچولو آتش شکالتي ميخورد»« ،اژدها کوچولو به
مدرسه ميرود»« ،اژدها کوچولو نقاشي ميکند» ،و «اژدها کوچولو داستان ميخواند».
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 . 575معارفي ،فريبا .هديه خدا .قم  :جامعهالقرآن الكريم 16 ،1392 ،ص
قطع :رقعي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستانهاي آموزنده ،داستان كودكان
چكيده :كتاب مصور حاضر از مجموعه قصههاي شيرين ،دربردارنده داستانهايي آموزنده است كه
براي گروه سني (ب) تدوينشده است .در اين داستان ،ماجراي فردي به نام «مالك» روايتشده كه در
روزگار قديم زندگي ميكرد و ثروت فراواني داشت .او بسيار بخشنده بود و ثروتش را درراه رضاي خدا
به مستمندان ميبخشيد .روزي مالك تصميم گرفت كه به زيارتخانه خدا برود .اما ماجراهايي رخ داد
كه نتوانست خود را به مكه برساند .مالك هرچه با خود داشت را به زني فقير بخشيد و خداوند كه ناظر
عمل او بود ،بهگونهاي ديگر بخشش او را جبران كرد.

 . 576سام آرام ،سادنا .هر آدينه .دوم ابتدايي شامل :تعليمات اجتماعي ،رياضي ،علوم ،هديههاي
آسمان .اصفهان  :برترين انديشه 144 ،1391 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :پاية دوم ابتدايي ،راهنمايي آموزش ،مفاهيم درسي
چكيده :كتاب حاضر كه براي دانشآموزان دوم ابتدايي نوشته شده ،به منظور آموزش عميق مفاهيم
درسهايي چون فارسي ،رياضي ،علوم ،هديههاي آسماني و قرآن آماده شده است .كتاب داراي
تمرينهايي است كه براي  29هفته در نظر گرفته شدهاند .سؤاالت در قالبهاي نوشتني ،كامل كردني،
حل جدول ،سؤاالت تشريحي ،نقاشي ،پر كردن جاهاي خالي ،رنگزدني و ...تنظيم شدهاند.
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 . 577مهاجراني ،سيدمحمد .مجموعه كتاب هاي خداي خوب من  :هر چي كه دارم از توست.
تهران  :مدرسه 16 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم و چهارم
كلمات كليدي :خداشناسي ،نعمتها ،آموزش ديني
چكيده :چهارمين جلد از مجموعة «خداي خوب من» به نعمتهاي گوناگون خداوند و هداياي او به
بندگانش اختصاص دارد .كودكان با مطالعة كتاب حاضر كه با جمالت كوتاه و ساده نوشته شده است،
درمييابند كه خداوند به ما نعمتهايي همچون گندم ،گاو و گوسفند ،درختان ،گل و بلبل ،و شكوفه
بخشيده است .ما ميتوانيم از گندم كيك و كلوچه ،از گاو شير و پنير ،از گوسفند پشم ،و از درختان قلم
و كاغذ بهدست بياوريم و از بهار كه در آن همهجا سبز و پر از گل و بلبل ميشود ،لذت ببريم.

 . 578پريرخ ،زهره .نامه نامور  :هفت خوان و هفت رزم .تهران  :كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان 42 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :ادبيات كودكان و نوجوانان ،داستانهاي حماسي
چكيده :کتاب مصور حاضر يکي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي «نامة نامور» است که براي
نوجوانان تدوين شده است .نامة نامور ،برگزيدهاي از داستانهاي «شاهنامه» اثر «حکيم ابوالقاسم
فرودسي طوسي» ،شاعر و حماسهسراي نامي قرن چهارم هجري است .در اين مجموعه تالش شده
تا داستانها و حکايات مشهور شاهنامه با نثري ساده و امروزي روايت شود .دفتر پيش رو به بازنويسي
داستان «هفتخوان و هفت رزم» اختصاص يافته که توسط «زهره پريرخ» صورت گرفته است .استفاده
از تصاوير جذاب و مرتبط با داستانها ،از ويژگيهاي شاخص اين مجموعه است .هدف از گردآوري
اين مجموعه ،آشنايي بهتر کودکان و نوجوانان اين سرزمين با داستانهاي کهن ايراني ،به خصوص
حکايات شاهنامة فردوسي بوده است.
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 . 579تهامی ،رضا و [...دیگران] .داستانهاي شاهنامه  :هفتخان (خوان) اسفنديار /خوان
گرگها ،شيرها ،اژدها ،جادوگر ،سيمرغ ،برف و سرما و روييندژ .تهران  :فردين،1392 ،
 28ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :بازنويسي شاهنامه ،زبانآموزي ،هفت خوان اسفنديار ،گشتاسب ،ارجاسب
چكيده :در بيستوهشتمين جلد از مجموعة «داستانهاي شاهنامه» داستان هفت خوان اسفنديار
براي کودکان ششم ابتدايي بازنويسي شده است .اسفنديار براي رسيدن به پادشاهي ،به وعدة گشتاسب،
بايد راهي توران شود .او ميخواهد روييندژ را فتح کند و ارجاسب را نيز از بين ببرد .تمام اينها فقط
در صورت گذشتن از هفت خوان ممکن است؛ کوتاهترين راه که در عين حال سخت و دشوار است .در
خوان اول ،با دو گرگ روبهرو ميشود .در خوان دوم ،دو شير در برابرش قرار ميگيرند .در خوان سوم،
مجبور ميشود با اژدها به مبارزه بپردازد .خوان چهارم ،خوان جادوگر است .در خوان پنجم ،اسفنديار به
مقابلة سيمرغ ميرود .خوان ششم ،کوهستاني بسيار سرد و پر از برف است و سپس بياباني خشک و
بيآب و علف .در خوان آخر ،همه به روييندژ ميرسند؛ قلعهاي محکم و استوار که نابودشدني است.

 . 580تهامی ،رضا و [...دیگران] .داستانهاي شاهنامه  :هفتخان (خوان) رستم و
كيكاووس -جنگ مازندران .تهران  :فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم
كلمات كليدي :پاية سوم ابتدايي ،بازنويسي شاهنامه ،هفتخوان رستم ،آموزش زبان فارسي
چكيده :دوازدهمين جلد از مجموعة «داستانهاي شاهنامه» به بازنويسي «هفتخوان رستم» از
شاهنامه براي کودکان سوم دبستان اختصاص دارد .در اين کتاب کودکان با پادشاهي کيکاووس ،يکي
از پسران کيقباد آشنا ميشوند که يعد از پادشاهي هوس لشکرکشي به مازندران به سرش ميزند.
او به مازندران لشکر ميکشد و در آنجا گرفتار ديو سپيد ميشود .رستم به کمک او ميآيد و بعد از
گذراندن هفتخوان سرانجام ديو سپيد را شکست ميدهد و کيکاووس و سپاهيانش را از دست او
نجات ميدهد .کتاب بدون تصوير است و بايد خود مخاطبان براي هر داستان تصويري بکشند و در
مسابقة تصويرگري نيز شرکت کنند .واژهها و ترکيبات متناسب با کتاب فارسي سوم دبستان انتخاب
شدهاند و معني کلمات دشوار زير داستان آمده است.
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 . 581كلهر ،فريبا .همان كفشدوزك هميشگي .تهران  :نگارينه 16 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان تخيلي ،داستان كودك ،حيوانات
چكيده :كتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني از حيوانات است .در اين داستان به كودكان آموزش
داده شده كه هرچيز بايد جاي خودش باشد .خاله عنكبوت تارهاي محكم و زيبايي ميبافت .يك روز
باد شديدي آمد و عنكبوت رفت تا ببيند در دامش چه حشرهاي افتاده است .باد به جاي حشره ،چند
خال سياه براي تور آورده بود .عنكبوت كه ديد تورش زيبا شده ،خيلي خوشحال شد .اما فرداي آن
روز ،كفشدوزك آمد و گفت كه خالها براي اوست .عنكبوت راضي نميشد خالها را پس بدهد .اما
وقتي متوجه شد كه حشرات به خاطر ديدن خالها به دام نميافتند ،خالهاي كفشدوزك را پس داد.

 . 582مهاجراني ،سيدمحمد .مجموعه كتابهاي خداي خوب من  :همه جا هستي .تهران :
مدرسه 16 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :هديههاي آسمان
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :خداشناسي ،صفات خداوند ،حيوانات ،آموزش ديني
چكيده :نخستين جلد از مجموعة «خداي خوب من» ،با نثري ساده و روان شرح ميدهد كه خداوند
در همهجا حضور دارد .كودكان با خواندن متنهاي كتاب درمييابند كه خداوند در كنار برهاي است كه
مادرش را گم كرده ،همراه لكلكها در آسمان است تا راه را گم نكنند ،كنار مورچهها زير برفهاست
تا در سرما از بين نروند ،زير دريا كنار ماهيهاست تا غذاي خود را بيابند ،و كنار جوجههاست وقتي كه
مادرشان دير پيش آنها برميگردد.
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 . 583تيموري ،كاوه .هنر خوشنويسي در مدرسه .تهران  :كتاب آبان 108 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :هنر
مخاطب :معلم ،دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
كلمات كليدي :آموزش هنر ،خوشنويسي ،راهنماي آموزشي ،نستعليق
چكيده :کتاب حاضر بهمنظور آموزش خط نستعليق و هنر خوشنويسي در مدارس نوشته شده و
حاوي نکات تعليمي براي عالقهمندان ،مربيان و مدرسان است .در فصل اول به هنر خوشنويسي
و ارزشهاي تربيتي آن اشاره شده است .برخي نکات کليدي دربارة خوشنويسي در فصل دوم درج
شدهاند .فصل سوم شامل توضيحاتي دربارة ايجاد کشيدگي است.

 .584فرانكو ،كتي .شگفتيهاي جهان :هواشناسي .مهناز عسگري .تهران :محراب قلم،1392 ،
 28ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :ششم
كلمات كليدي :هواشناسي ،آب و هوا ،علوم
چكيده :اتمسفر الية هوايي است که دور تا دور کرة زمين را فرا گرفته است و پوشش محافظتي آن
به حساب ميآيد .اتمسفر زمين از گازهاي گوناگون ،بخار آب و ذرات ريزگرد و غبار تشکيل شده است.
اتمسفر در ارتفاع  800کيلومتري از سطح زمين قرار دارد و به پنج اليه تقسيم شده است .اين اليهها
به ترتيب روي هم قرار گرفتهاند .اتمسفر پرتوهاي زيانبار را تصفيه ميکند و نميگذارد گرماي حبس
شده در طول روز با فرارسيدن شب از دست برود .در اين کتاب دانشآموزان با شگفتيهاي جهان
هواشناسي مانند :ابرها ،بارش ،توفان رعد و برقدار ،باد ،توفان ،هوريکان و گردباد ،فصلها و انواع آب
و هوا و ...آشنا ميشوند .عالوه بر اين ،کتاب داراي تصاوير رنگي از ابزار هواشناسي است که به خواننده
کمک ميکند تا درکي بهتر از هواشناسي داشته باشد.
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 . 585توني ،كارولين .هواي آلوده :زمين ما در خطر است .نيلوفر مهدوی .تهران  :شركت انتشارات
فني ايران 32 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم و ششم
كلمات كليدي :هوا ،آلودگي ،بازيافت ،محيطزيست
چكيده :کتاب با موضوع آلودگي هوا و زباني ساده و روان نگاشته شده است .اين کتاب مواردي
مانند :ترکيب جو ،آلودگي هوا ،اثر آلودگي هوا بر سالمتي ،انتشار گاز متان توسط دامها ،گرمايش زمين
را موردبررسي قرار ميدهد و در پايان راهحلهايي براي کاهش آلودگي هوا ارائه ميدهد .اين کتاب
مجموعهاي از مطالب علمي به همراه کارهاي عملي است .در اين مجموعه کودکان و نوجوانان با
کارهاي سادهاي آشنا ميشوند ،آنها را درک و تجربه ميکنند و ياد ميگيرند تا بتوانند از سيارةزمين
محافظت کنند .در اين کتاب بيان ميشود که شکاف الية ازون ،اثر گلخانهاي و موارد بسيار ديگري
خطر خفگي را به همراه دارند و همچنين آموزش داده ميشود که چگونه به کمک گياهان و برنامهاي
آرامبخش سياره زمين را پاک نگه داشت.

ش چيش .تهران  :به نشر 16 ،1392 ،ص
 . 586مشهدي رستم ،فاطمه .هوهو چي 
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول و دوم
كلمات كليدي :پايههاي اول و دوم ابتدايي ،داستان کودکان ،آموزش مفاهيم اجتماعي
چكيده :در اين کتاب کودکان با داستان فيل کوچولويي آشنا ميشوند که در گوشهاي نشسته و گريه
ميکند .زرافه از او ميپرسد که چرا گريه ميکند و فيل جواب ميدهد که سنجاقک و پشه و شاپرک
حاضر نيستند با او هوهوچيش چيش بازي کنند .زرافه با او شروع به بازي ميکند .اما فيل کوچولو با
ديدن قطاري که هوهو چيش چيش ميکند و جلو ميرود ،باز گريه ميکند و ميپرسد که چرا هوهو
چيش چيش آنها زياد است .زرافه جواب ميدهد که بايد دوستان زيادي پيدا کنند که هوهو چيش
چيش آنها هم زياد بشود .بدين صورت حيوانات ديگري نيز به آنها ميپيوندند و خيلي به آنها
خوش ميگذرد.
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 . 587هريسون ،پل .هيوالهاي دريايي (سه بعدي) .عباس زارعی .تهران  :سايه گستر،1392 ،
 16ص
قطع :رحلي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم تا ششم
كلمات كليدي :ماهيها ،حيوانات دريايي ،آموزش زيستشناسي ،زندگي در اعماق دريا
چكيده :كودكان با مطالعة كتاب حاضر و مشاهدة تصويرهاي سهبعدي آن ،اطالعات مختصر و
مفيدي دربارة افسانة هيوالهاي دريايي ،داستانهاي ترسناكي كه دربارة اين موجودات ساخته شدهاند،
به دست ميآورند .به عالوه ،با هيوالهاي دريايي باستاني و توانايي فوقالعادة آنها ،محل زندگي برخي
از اين حيوانات عظيمالجثة دريايي ،اختاپوس غولپيكر ،ماهي مركب غولپيكر ،اندازه و تواناييهاي
آنها ،شكل ظاهري ،چگونگي تغذيه و فريب دادن طعمه ،و هيوالهاي اعماق دريا آشنا ميشوند.

 . 588هفتبرادران ،داريوش .پژوهشگران كوچك  :هيوالهاي سبز .تهران  :داريوش هفت برادران،
 24 ،1391ص
قطع :خشتي
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا ششم
كلمات كليدي :داستان ،ويژگيهاي گياهان تحقيق ،آموزش علوم
چكيده :در «هيوالهاي سبز» که يکي از کتابهاي «مجموعه کتابهاي پژوهشگران کوچک»
است ،سام به همراه دوستانش دربارة درختان و گياهان تحقيق ميکند .آنها بهمنظور کامل کردن
تحقيق خودشان تقسيم ميشوند و هر کدام به کاري ميپردازند .مث ً
ال يکي مطالعه ميکند ،ديگري
موضوع را از نزديک مشاهده ميکند ،و سومي در صورت نياز به آزمايش دست ميزند .سرانجام
اطالعات بهدست آمده را بعد از خالصه کردن و دستهبندي بررسي و جمعبندي ميکنند و يکي از
اعضاي گروه آن را با صداي بلند براي اعضاي ديگر ميخواند .آنها با مطالعه درمييابند که گياهان
غذاسازان بزرگي هستند و بدون آنها زندگي روي زمين امکان ندارد .بيشتر غذا و لباسهاي انسانها را
گياهان تأمين ميکنند .آنها درمييابند که دانشمندان بيش از  300هزار گونة مختلف گياهان را کشف
کردهاند که در نواحي مختلف زمين رشد ميکنند .مطالب کتاب حاضر که به شکل داستاني نوشته شده
است ،به باال بردن سطح خواندن ،درک مطلب ،تجزيه و تحليل و نتيجهگيري مخاطبان کمک ميکند
و آنها را با شيوة تحقيق گروهي آشنا ميسازد.
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 . 589اينچز ،آليسون .هيوالي سبز دريا را نجات ميدهد .هايده كروبی .تهران  :شركت
انتشارات فني ايران 24 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول و دوم
كلمات كليدي :آلودگي دريا ،محيط زيست ،پسماند
چكيده :کتاب مصور حاضر ،داستاني تخيلي با موضوع آلودگي درياست که با زباني ساده و روان
نگاشته شده است .در داستان ميخوانيم« :هيوال کوچولوي سبز عاشق درياست .او دوست دارد ماهيها،
ستارههاي دريايي و مرجانها را ببيند ولي بطريهاي خالي ،کيسههاي پالستيکي و يک عالمه زباله
ميبيند .هيوال کوچولوي سبز به فکر ميافتد که دريا را نجات دهد ولي براي اين کار بايد ببيند که
آلودگي از کجا ميآيد و چطور ميتواند جلوي آن را بگيرد ،پسدست به کار ميشود .او عوامل زيادي را
که باعث اين آلودگي است مانند ريختن زباله در ساحل ،ريختن رنگ در جوي آب پيدا کرد».

 . 590دارايي ،مهوش و دارايي ،مينو .يادگيري پايدار و تمرين هدفدار امال تلفيقي كالس
امالي دوم ابتدايي .تهران  :مبتكران ،پيشروان 82 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :دوم
كلمات كليدي :آموزش زبان فارسي ،رسمالخط ،امال ،راهنماي آموزشي ،پاية دوم ابتدايي
چكيده :کتاب حاضر براي درس امالي دانشآموزان دوم ابتدايي فراهم آمده و شامل  22امالي
تلفيقي است که با توجه به جدول زمانبندي درسها ،تنظيم شدهاند .کلمههاي داراي ارزش اماليي
از کتابهاي فارسي ،تعليمات اجتماعي ،علوم تجربي ،رياضي و هديههاي آسماني استخراج شده و در
امالي تلفيقي هفتگي مورد استفاده قرار گرفتهاند .تمرينهاي پايان امال در برگيرندة کلمات همخانواده،
مترادف ،متضاد ،جدولهاي مربوط به درسها و جملهسازي هستند .نويسنده پيشنهاد ميکند خود
دانشآموز تمرينها را بخواند و بنويسد و بعد از يادگيري هر درس ،در کالس و انجام تمرينهاي کتاب
درسي از اين کتاب براي تقويت مهارت امال استفاده شود.
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 . 591تهامی ،رضا و [...دیگران] .يادگيري متقاطع  64جدول براي پنجم دبستان .تهران
 :فردين 48 ،1392 ،ص
قطع :رحلي
موضوع :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :آموزش و سرگرمي ،جدول کلمات ،پاية پنجم ابتدايي
چكيده :کتاب حاضر حاوي  64جدول کلمات متقاطع براي دانشآموزان پاية پنجم ابتدايي است12 :
جدول مربوط به  12فصل کتاب علوم 22 ،جدول مربوط به  21درس کتاب فارسي و  31جدول مربوط
به درس کتاب تعليمات اجتماعي .به زعم نگارندگان اين کتاب ،حل جدولهاي آن عالوه بر اينکه لذت،
جاذبه و هيجان دارد ،سبب به يادسپاري مطالب کتابهاي درسي در ذهن خواهد شد.

 . 592ماير ،مرسر .يادم رفت .صبا رفيع .تهران  :شركت انتشارات فني ايران 24 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول و دوم
كلمات كليدي :داستان آموزشي ،آموزش مهارتهاي زندگي ،ادبيات كودكان
چكيده :كودكان در اين كتاب با خرس كوچولويي آشنا ميشوند كه گاهي انجام برخي كارها را
ال فراموش نميكند .مث ً
فراموش ميكند ،اما انجام برخي كارها را اص ً
ال صبح يادش بود كه مسواك
بزند ،اما مرتب كردن تختش را فراموش كرد .ظرفهاي صبحانه را توي ظرفشويي گذاشت ،اما
يادش رفت ظرف شير را توي يخچال بگذارد؛ و از اين قبيل .اما خرس كوچولو يك چيز را هيچوقت
فراموش نميكند ،اينكه شبها قبل از خواب از مادرش بخواهد براي او كتاب بخواند و مادرش را ببوسد.
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 . 593تهامی ،رضا و [...دیگران] .داستانهاي شاهنامه  :يازدهرخ /حملة متقابل توران به
ايران ،نبردهاي تن به تن پهلوانان .تهران  :فردين 28 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :پنجم
كلمات كليدي :بازنويسي شاهنامه ،زبانآموزي ،يازده رخ ،ادبيات کودکان
چكيده :کتاب حاضر بيستوسومين داستان از مجموعة «داستانهاي شاهنامه» است که از شاهنامة
فردوسي براي کودکان پنجم دبستان بازنويسي شده است .داستان کتاب حاضر« ،داستان يازده رخ»
است .در اين داستان ،يازده تن از پهلوانان ايراني با يازده تن از پهلوانان توراني روبهرو ميشوند و با هم
ميجنگند که سرانجام ايرانيان پيروز ميشوند .در اين بازنويسي از واژهها و ترکيباتي استفاده شده که
در کتاب فارسي پنجم دبستان آمده است .داستانها بدون تصوير هستند و مخاطبان خود بايد براي هر
داستان تصويري بکشند .کلمات دشوار هم در پايين برگههاي کتاب معني شدهاند.

 . 594قاسمنيا ،شكوه و صفارپور ،عبدالرحمان .خودم ميخوانم  :ياس .تهران  :افق 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :فارسي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول
كلمات كليدي :پاية اول ابتدايي ،راهنماي آموزشي ،آموزش الفبا ،تمرين ،خواندن
چكيده :در پانزدهمين جلد از مجموعة «خودم ميخوانم» ،کودکان کالس اول دبستان به کمک
تمرينهاي گوناگون با حرف «ي» آشنا ميشوند .نويسنده کوشيده ،براي هر کلمهاي که در آن حرف
«ي» به کار برده شده است ،از تصويرهاي رنگي استفاده کند .تمرينها بهصورت ديدن و گفتن،
جملهخواني ،جدولخواني ،وصل کردني ،شعر ،قصهخواني ،جدولنويسي و کلمهخواني تنظيم شدهاند.
در تمام کلمات حرف «ي» با رنگ قرمز مشخص شده است.
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 . 595مهياري ،جعفر .نمايشنامه نوجوان امروز  :يك دقيقه .تهران  :كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان 56 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :داستان ،نمایشنامه
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :نمايشنامه ،نوجوان
چكيده :کتاب حاضر ،از مجموعة «نمايشنامه نوجوان امروز» با موضوع تخيلي است تهيه شده
است .در خالصة نمايشنامه آمده :گلي به نام «فراموشم مکن» در کويري خشک و بيآب و علف رشد
ميکند .ريشة او ،به او گوشزد ميکند که فقط يک دقيقه حق زندگي دارد و بايد از اين يک دقيقه
نهايت استفاده را کرده و ديگران را دوست بدارد و آنچه الزم است در زندگي بياموزد .به دنبال اين حرف
طوفاني برپا شده و بعد از طوفان گل با عقرب ،ملخ ،جوجه تيغي ،مارمولک و آقاي گل آشنا شده و از
آنها و عملکردشان چيزهاي تازهاي ميآموزد.

 . 596مشهديرستم ،فاطمه .يك قول كالغي ،يك قول موشي .تهران  :شباويز 24 ،1391 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان حيوانات ،داستان كودك ،قهر و آشتي
چكيده :کتاب مصور حاضر ،مشتمل بر داستانهاي حيوانات تهيه شده است .در خالصة داستان آمده
است :موشي و کالغي با هم زندگي ميکردند .آنها به خاطر مسايل کوچک با هم قهر ميکردند.
روزي کالغ ،يک صابون و موش ،تکهاي پنير با خود به خانه آوردند .هر دو دلشان ميخواست ديگري
تکهاي از يافتة خود را به او بدهد .وقتي شب شد روباهي به آنجا آمد و پنير و صابون را با خود برد .اما
اتفاق جالبي افتاد که باعث شد موشي و کالغي با هم آشتي کرده و قول محکم و قوي به يکديگر
بدهند.
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 . 597حوري ،هادی .نمايشنامه کودک امروز  :يه خونه قد غربيل .تهران  :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان 80 ،1392 ،ص
قطع :بياضي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :نمايشنامه ،قصههاي عاميانه ،کمک و ياري
چكيده :کتاب مصور حاضر دربردارنده داستاني است .در اين داستان آمده :خاله پيرزن در خانهاش تنها
زندگي ميکرد .او دلش ميخواست که به خانه دخترش که در شهر زندگي ميکرد برود و از تنهايي
دربيايد؛ اما نميتوانست .يکشب که باران شديدي شروع به باريدن کرد ،االغ و مرغ و خروس ،سگ
و گاو ،گنجشک و گربه هرکدام به خانه پيرزن آمدند و از او تقاضا کردند که آنها را در خانه خود پناه
دهد .پيرزن ،همه حيوانات را در خانه قد غربيل خود جا داد .وقتي صبح شد ،حيوانات فهميدند که پيرزن
ميخواهد به شهر برود ،اما دستتنها نميتواند .آنها همگي به پيرزن کمک کردند و او را راهي خانه
دخترش کردند .در اين داستان ،کودکان با لزوم همياري و کمک به يکديگر آشنا ميشوند.

 . 598شعباننژاد ،افسانه .ئهو ال دهشت ئهو ال دهشت .تهران  :كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان 32 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :داستان
مخاطب :دانشآموز
كلمات كليدي :داستان كودك ،متون كردي ،داستان حيوانات
چكيده :كتاب مصور حاضر ترجمهاي كردي است از «اين طرف صحرا ،آن طرف صحرا» ،اثر «افسانه
شعباننژاد» تدوين شده است .کتاب دربردارندة چهار داستان است که به همراه تصاوير زيبا جذابيت
بيشتري يافته است .زير گنبد کبود يک صحرا بود .اين طرف صحرا يک بز زنگوله پا با سه تا بچه بود.
آن طرف صحرا يک گرگ هميشه گرسنه بود .يک روز گرگه از آن طرف صحرا به اين طرف آمد و بز
زنگولهپا و بچههايش را ديد و نقشهاي کشيد.
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 . 599بادگروبر ،برنی 101 .بازي مهارتهاي زندگی .مهسار مشتاق .تهران  :ابوعطا،1392 ،
 144ص
قطع :رقعي
موضوع :مهارتهاي زندگي
مخاطب :معلم
كلمات كليدي :آموزش مهارتهاي اجتماعي ،راهنماي آموزشي ،فعاليتهاي فوق برنامه
چكيده :کتاب حاضر شامل بازيهايي است که به واسطة آنها ،کودکان ميتوانند اصليترين
مهارتهاي اجتماعي و احساسي را ياد بگيرند .اين بازيها موضوعاتي همچون ترس ،صداقت،
تحملپذيري ،عشق ،احترام گذاشتن ،برقراري ارتباط مسئوليتپذيري ،همکاري ،تقويت اعتماد بهنفس
و ...را شامل ميشوند .در کتاب براي هر بازي ،اهداف و لوازمي تعريف شده است .دستورالعمل بازيها
کوتاه است و بدين ترتيب ،امکان خالقيت را فراهم ميکند .در برخي از اين بازيها سؤاالتي مطرح
میشوند که بازيکنان ميتوانند به آنها پاسخ بدهند.

 . 600راينهارد ،پترا 250 .بازي  5دقيقهاي با بچهها ،در خانه و مهد و مدرسه .اكبر
قندی .تهران  :قدياني 320 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :تربيت بدني
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين
پاية تحصيلي :اول و دوم
كلمات كليدي :بازيهاي آموزشي ،مهارت ،تعاون ،تمرکز
چكيده :در اين کتاب  250بازي  5دقيقهاي معرفي شدهاند که کودکان ميتوانند آنها را در خانه،
مهدکودک و مدرسه انجام دهند .زير نام هر بازي ،گروه سني بازيکنان ،وسايل مورد نياز و شيوة انجام
بازي آمده است .به زعم نگارنده ،در اين مجموعه ،هم بازيهايي که دقت ،تمرکز و قدرت بيان
کودکان را افزايش ميدهند گردآوري شدهاند و هم بازيهايي که مهارت ،تعاون و همکاري آنها را
بهبودميبخشند.
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 . 601چوداري ،اما 365 .بازي و سرگرمی .طيبه ملكمحمودی .تهران  :قدياني 368 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :عمومي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :اول تا سوم
كلمات كليدي :بازي و سرگرمي ،رنگآميزي ،تمرين ،آموزش ابتدايي
چكيده :كتاب حاضر براي كودكان دبستاني نوشته شده و حاوي  365معما ،جدول ،نقاشي ،طراحي،
بازي با كلمات ،پازل كلمات ،رمزگشايي ،بازيهاي فكري و هوش و ...است .بازيها و سرگرميهاي
كتاب در راستاي مطالب كتاب درسي كودكان دبستاني تهيه شدهاند .جستوجوي اعداد ،كامل كردن
كلمات با توجه به اشكال داده شده ،پيدا كردن حروف گم شده ،شناسايي حيوانات وحشي از اهلي ،انجام
دادن جمعها و ...از جملهتمرينهاي كتاب هستند.

 . 602وات ،فيونا 365 .شيوهی خالق در هنر و كاردستي با دور ريختنيها :نقاشي ،چاپ،
تكهچسباني ،اشكال برجسته و جعبه ،صورتك و آدمك ،كارت پستال و شابلون .نازنين نجفيان .تهران
 :قدياني 136 ،1392 ،ص
قطع :خشتي
موضوع :هنر
مخاطب :دانشآموز ،معلم ،والدين
پاية تحصيلي :دوم و سوم
كلمات كليدي :کاردستي ،رنگها ،آموزش هنر ،پرورش خالقيت ،راهنماي آموزشي
چكيده :کتاب حاضر در چهار فصل تدوين شده و در آن نويسنده کوشيده است ،عالوه بر آشناسازي
مخاطبان با ويژگيهاي هنر کودکان ،با ارائة يک سلسله فعاليتهاي ساده و با ابزاري که به سهولت
ميتوان در اختيار کودک قرار داد ،تجربة هنري کودکان را لذتبخش کند .در فصل اول اهميت فعاليت
هنري بررسي شده و نويسنده شرح داده است که چگونه هنر ميتواند باعث رشد و توسعة قوة ادراک،
رشد عاطفي و اجتماعي ،و مهارتهاي چندحسي کودکان شود .در فصل دوم به روشهايي براي
پرورش ذوق هنري کودکان اشاره ميشود و دربارة موقعيتهايي سخن ميرود که باعث پرورش هنر
در کودکان ميشود .در فصل سوم انواع نقاشي با ابزار گوناگون ،مهارتهاي عملي در نقاشي با ابزار
گوناگون ،انواع کاردستي ،مهارتهاي عملي در کالژ و عروسکسازي و  ...آموزش داده ميشود .در
فصل چهارم مخاطبان با رنگهاي اصلي و ثانويه ،ترکيب مثلثي رنگها و تضاد رنگها آشنا ميشوند.
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 . 603عرفانيان ،مهرداد .آزمايشهاي دانشمندان کوچک 57 :آزمايش علمي دربارهی زمين
شناسي و جغرافيا براي دبستانيها .تهران  :ذکر 40 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :آزمايش ،جغرافيا ،زمينشناس ،سرگرمي
چكيده :کتاب مصور حاضر ،جلد چهارم از مجموعه کتابهاي «آزمايشهاي دانشمندان کوچک»
و مشتمل بر  57آزمايش علمي دربارة زمينشناسي و جغرافيا است که براي افراد زير  12سال تدارک
ديدهشده است .اين آزمايشهاي بهظاهر تفريحي ميتوانند زمينه را براي کارهاي علمي کودکان
و نوجوانان در آينده فراهم کنند و با تحريک قوة تصور و جستوجو ،آنها را به پديدههاي جهان
پيرامونشان عالقهمند کنند .اين آزمايشها بهگونهاي طراحيشده که با وسايل ساده و قابلدسترسي
در منزل بتواند انجام شود« .سنگهاي مغناطيسي»« ،محلول کريستال»« ،تأثير زمينلرزه بر سطح
زمين»« ،استحکام بخشيدن به مواد»« ،چگونگي فرسايش خاک»« ،سفر به مرکز زمين» برخي از
آزمايشهاي موردنظر در اين کتاب هستند.

 . 604عرفانيان ،مهرداد .آزمايشهاي دانشمندان کوچک 59 :آزمايش علمي دربارهی شيمي
براي دبستانيها .تهران  :ذکر 40 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :آزمايش ،شيمي ،تبديل مواد
چكيده :کتاب مصور حاضر ،جلد سوم از مجموعه کتابهاي «آزمايشهاي دانشمندان کوچک» و
مشتمل بر  59آزمايش علمي دربارة شيمي است که براي افراد زير  12سال تدارک ديدهشده است .اين
آزمايشهاي بهظاهر تفريحي ميتوانند زمينه را براي کارهاي علمي کودکان و نوجوانان در آينده فراهم
کنند و با تحريک قوة تصور و جستوجو ،آنها را به پديدههاي جهان پيرامونشان عالقهمند کنند .اين
آزمايشها بهگونهاي طراحيشده که با وسايل ساده و قابلدسترسي در منزل بتواند انجام شود« .مرکب
نامرئي»« ،يخ شور»« ،رنگهاي مارپيچ»« ،کشمکش شناور»« ،نگهداري از غذاها»« ،ردهبندي کردن
مواد»« ،تبديل گاز به مايع» برخي از آزمايشهاي موردنظر در اين کتاب هستند.

دورة آموزش ابتدايي 317 16
 . 605عرفانيان ،مهرداد .آزمايشهاي دانشمندان کوچک 59 :آزمايش علمي دربارهی زيستشناسي
براي دبستانيها .تهران  :ذکر 40 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :آزمايش ،زيستشناس ،گياهان ،حيوانات
چكيده :کتاب مصور حاضر ،جلد دوم از مجموعه کتابهاي «آزمايشهاي دانشمندان کوچک» و
مشتمل بر  59آزمايش علمي دربارة زيستشناسي است که براي افراد زير  12سال تدارک ديدهشده
است .اين آزمايشهاي بهظاهر تفريحي ميتوانند زمينه را براي کارهاي علمي کودکان و نوجوانان در
آينده فراهم کنند و با تحريک قوة تصور و جستوجو ،آنها را به پديدههاي جهان پيرامونشان عالقهمند
کنند .اين آزمايشها بهگونهاي طراحيشده که با وسايل ساده و قابلدسترسي در منزل بتواند انجام شود.
«قلمه زدن»« ،ساختن النة مورچهها»« ،گياهان و آب»« ،ظرف غذاي پرندگان»« ،ساختن يک حشرة
جديد»« ،کرم خاکي گياهخوار» برخي از آزمايشهاي موردنظر در اين کتاب هستند.

 . 606عرفانيان ،مهرداد .آزمايشهاي دانشمندان کوچک 62 :آزمايش علمي دربارهی ستارهشناسي
براي دبستانيها .تهران  :ذكر 40 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :آزمايش ،ستارهشناس ،سرگرمي
چكيده :کتاب مصور حاضر ،جلد اول از مجموعه کتابهاي «آزمايشهاي دانشمندان کوچک» و
مشتمل بر  62آزمايش علمي دربارة ستارهشناسي است که براي افراد زير  12سال تدارک ديدهشده
است .اين آزمايشهاي بهظاهر تفريحي ميتوانند زمينه را براي کارهاي علمي کودکان و نوجوانان در
آينده فراهم کنند و با تحريک قوة تصور و جستوجو ،آنها را به پديدههاي جهان پيرامونشان عالقهمند
کنند .اين آزمايشها بهگونهاي طراحيشده که با وسايل ساده و قابلدسترسي در منزل بتواند انجام شود.
«ايجاد جاذبه»« ،نيروي جاذبه»« ،نظاره کردن ستارگان»« ،سياهچالهها»« ،تلسکوپهاي شکستي»،
«تجزية نور» برخي از آزمايشهاي موردنظر در اين کتاب هستند.
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 . 607عرفانيان ،مهرداد .آزمايشهاي دانشمندان کوچک 63 :آزمايش علمي دربارهی آب و
هوا براي دبستانيها .تهران  :ذکر 40 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :سوم تا پنجم
كلمات كليدي :آزمايش ،آب و هوا ،سرگرمي
چكيده :کتاب مصور حاضر ،جلد ششم از مجموعه کتابهاي «آزمايشهاي دانشمندان کوچک» و
مشتمل بر  63آزمايش علمي دربارة آبوهوا است که براي افراد زير  12سال تدارک ديدهشده است.
اين آزمايشهاي بهظاهر تفريحي ميتوانند زمينه را براي کارهاي علمي کودکان و نوجوانان در آينده
فراهم کنند و با تحريک قوة تصور و جستوجو ،آنها را به پديدههاي جهان پيرامونشان عالقهمند
کنند .اين آزمايشها بهگونهاي طراحيشده که با وسايل ساده و قابلدسترسي در منزل بتواند انجام
شود« .سنجش ميزان سنگيني هوا»« ،تأثير گلخانهاي»« ،گودال دست ساز»« ،ابر در خانه»« ،ايجاد
فشار هوا»« ،گردباد در بطري»« ،ساختن قطرهچکان»« ،قطرات رنگينکمان» برخي از آزمايشهاي
موردنظر در اين کتاب هستند.

 . 608عرفانيان ،مهرداد .آزمايشهاي دانشمندان کوچک 65 :آزمايش علمي دربارهی فيزيك
براي دبستانيها .تهران  :ذکر 40 ،1392 ،ص
قطع :وزيري
موضوع :علوم تجربي
مخاطب :دانشآموز
پاية تحصيلي :چهارم و پنجم
كلمات كليدي :آزمايش ،فيزيك ،نيرو ،سرگرمي
چكيده :کتاب مصور حاضر ،جلد پنجم از مجموعه کتابهاي «آزمايشهاي دانشمندان کوچک» و
مشتمل بر  65آزمايش علمي دربارة فيزيک است که براي افراد زير  12سال تدارک ديدهشده است.
اين آزمايشهاي بهظاهر تفريحي ميتوانند زمينه را براي کارهاي علمي کودکان و نوجوانان در آينده
فراهم کنند و با تحريک قوة تصور و جستوجو ،آنها را به پديدههاي جهان پيرامونشان عالقهمند
کنند .اين آزمايشها بهگونهاي طراحيشده که با وسايل ساده و قابلدسترسي در منزل بتواند انجام
شود« .قطب نماي شيشهاي»« ،چگونگي ساخت پمپ آب»« ،حرکت گريز از مرکز»« ،اشياي شناور
سحرآميز»« ،بالهاي هواپيما»« ،ذوب يخ از دور» برخي از آزمايشهاي موردنظر در اين کتاب هستند.
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نمـــــایهها
عنوان کتاب
پديد آورندگان
پاية تحصيلي
موضوع
مخاطب
كلمات كليدي
نام ناشر
درهمکرد نام ناشر و عنوان كتاب
نام و نشاني ناشران
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عنوان كتاب
آب ،خاك ،هوا نعمتهاي بزرگ خدا001
آبشار نياگارا فرو ميريزد002
آبنبات003
آتشنشان004
آتش و نوشتن /هوشنگ و طهمورث005
آخ جون ماكاروني006
آخرين پادشاه اسطورهاي /ظهور زرتشت ،جنگ گشتاسب و
ارجاسب007
آرتور سبز008
آرزوي بيبي سنجاقك009
آزمايشگاه كنترل حركت 010 1
آزمايشگاه كنترل حركت 011 2
آزمايشهاي علوم تجربي پايه ششم و پنجم ابتدايي012
آشنايي با ابوريحان بيروني013
آغاز ايران /كيومرث014
آلبرت دايناسور مخترع015
آلومينيم و بازيافت016
آموزش تفكر به كودكان تمرينات عملي براي كودكان 8-14
سال017
آموزش خط تحريري (فارسي دوم دبستان)018
آموزش خط تحريري (فارسي سوم دبستان)019
آموزش رياضي سوم ابتدايي (روش تدريس)020
آموزش زبان قرآن به شيوه عربي (ضربخواني)021
آموزش زبان قرآن به لهجه عربي (ضربخواني)022
آموزش سودوكوي كودك023

آموزش قدم به قدم پروژههاي علمي دانشآموزان (دوره
ابتدايي)024
آموزش مباني رايانهاي با رنگآميزي025
آموزش و تمرين خط تحريري پايه پنجم دبستان026
آموزش و تمرين خط تحريري پايه چهارم دبستان027
آموزش و تمرين خط تحريري پايه دوم دبستان028
آموزش و تمرين خط تحريري پايه ششم دبستان029
آموزش و تمرين خط تحريري تمام ردههاي سني030
آموزش هنر و خالقيت اول دبستان031
آموزش هنر ،نقاشي و كاردستي032
آموزگاران و پژوهشهاي دانشآموزي033
آن همستر را بگيريد034
آوازي براي وطن035
آي بازي بازي بازي (بسكتبال)036
آي بازي بازي بازي (واليبال)037
ارزشيابي مستمر پنجم ابتدايي038
ارزشيابي مستمر سوم ابتدايي039
ارزشيابي مستمر ششم ابتدايي040
از انرژي چه ميدانيم؟041
"از اين خونه به اون خونه؛ تفسير زيباي مفهوم مرگ براي
بچهها با نگاهي به دين و روانشناسي"042
از آلودگي آب چه ميدانيم؟043
از آلودگي هوا چه ميدانيم؟044
از تغيير اقليم چه ميدانيم؟045
از حفاظت زيستگاهها چه ميدانيم؟046
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از درس آشپزي نمرة تك گرفتم047
از من تا ما (راهنماي جامع كار تيمي) 048
از همه مهربانتري049
اسب چوبي050
اسب دريايي طاليي051
استان خراسان شمالي052
استان سمنان053
استان قزوين054
استان كرمان055
استخر056
اسمش ستاره است057
اضطراب رياضي و راههاي غلبه برآن :آنچه معلمان بايد
بدانند058
اطلس تاريخ جهان براي دانشآموز059
افسانهها و مثلها-پندهايي از كشور چين060
افسانههايعاميانه061
اگر پيامبران نبودند (پيامبرشناسي براي كودكان)062
اال كلنگ063
االغ هيزمشكن064
الفباي زندگي براي كودكان065
الگوهاي فعال تدريس ()2بديعهپردازي،كارايي تيم ،روشنسازي
طرز تلقي)066
الگوهاي فعال تدريس (()3بارش فكري ،تفكر استقرايي،
تفحص گروهي)067
الگوهاي فعال تدريس (4قضاوت عملكرد ،دريافت مفاهيم،
ايفاي نقش)068
الگوهاي فعال تدريس 9( :الگو از الگوهاي نوين تدريس به
همراه نمونه تدريس)069
الگوي كاربردي هوشمندسازي مدارس070
امال ( 1اول دبستان)071
امالي شب دوم ابتدايي072
امير اعلم :بهداشت نوين در ايران073
انار074
انرژي در آينده :انرژي خورشيدي ،انرژي باد ،انرژي آب و انرژي
زمينگرمايي ،سوختهاي فسيلي و سوختهاي زيستي ،انرژي
هستهاي075
ايران076
ايران چگونه ايران شد؟077
اين قصه هم تمام شد078
اين نقشه بزرگ چرا كوچك شد؟079

با او مهربان باش!080
باباي من با سس خوشمزه است081
بابايي دوست دارم082
بادبادك083
باز خورد  ...چرا؟ چگونه؟084
باز هم ميتوانم :ويژه دانشآموزان سال دوم و ورودي سال
سوم دبستان085...
بازمصرف ،بازيافت ،بازكاهي در مصرف انرژي086
بازمصرف ،بازيافت ،بازكاهي در مصرف پالستيك087
بازمصرف ،بازيافت ،بازكاهي در مصرف كاغذ088
بازي با امالي خوب089
بازي و ورزش090
بازيهاي سنتي روزآمد شده091
باغچهی پسرك092
بچههاي حيوانات دوستداشتني093
بچههاي حيوانات را دوست دارم094
بچههاي كالس خانم جولز095
بدن من096
برانگيختن نبوغ كودكان در كالس درس097
برآمدن سهراب /همكاري با افراسياب -دژ سپپد -گردآفريد098
برش بزن  ،بچسبون099
برق و ايمني براي كودكان100
بزرگترين سياره :سيارهی برجيس101
بسته آموزشي كارآفرينان جوان (روكا)پاسخ فعاليتها102
بسته آموزشي كارآفرينان جوان (روكا)كتاب راهنما103
بگذار كمكت كنم104
بنويس! 105
بوسهاي بر دست106
بوي زباله! پيف (زمين ما)107
به پهلو خوابيده :سيارهی اورانوس108
به كودكان نقاشي ياد دهيم!109
به همه غذا ميدهي110
بهتر بخوانيم /زيبا بنويسيم111
بهترين هديه112
بيا آدمبرفي درست كنيم!113...3،2،1
بياييد مشاور خوبي براي فرزندانمان باشيم114
بيژن و منيژه /اكوان ديو ،آشنايي بيژن با دختر افراسياب ،زنداني
شدن بيژن در چاه ،نجات بيژن توسط رستم115
بيماريهاي واگيردار شايع در مدارس116
پرسش و پاسخهايي درباره خورشيد ،ماه و ستارگان117
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پرندگان118
پرورش تفكر در موقعيتهاي يادگيري زباني( :ويژگيهاي
برنامهدرسي ،رويكردها و راهبردها)119
پرورش خالقيت در كودكان120
پرورش خالقيت كودكان در خانه و مدرسه121
پرورش كودك متفكر (پيش نوجواني)( :من ميتوانم حل
مشكل كنم)122
پزشك123
پژوهش و مديران مدرسهها :راهنماي فعاليتهاي پژوهشي
دانشآموزان و معلمان براي مسئوالن ،مديران و كارشناسان
آموزش و پرورش124
پسر بچهاي كه ميخواست يك ستاره داشت ه باشد125
پسماندها126
پسماندهايخانگي127
پشيماني از خشم128
پليس129
پني دايناسور و روز تولدش130
پهلوان هميشه پيروز /تولد و رشد رستم -مرگ منوچهر -دوران
نوذر131
پيامبر خوبيها132
پيامبر و قصههايش ج133 1
پيامبر و قصههايش ج 134 2
پيامبر و قصههايش ج135 3
پيامبر و قصههايش ج136 4
پيامبر و قصههايش ج137 5
پيتزاي داغ138
پيتيكو ...پيتيكو ...و دو داستان ديگر139
پيرمرد و ببر ،براساس حكايتي عاميانه140
پيشي كنجكاو و پرنده دانا141
تاب142
تابستان شاهانه143
تابستانه ششم دبستان144
تابستانه كتاب كار تابستان پايه اول دبستان145
تبيين فلسفه بازي در تربيت سازگار با آموزههاي انسانشناختي
و معرفتشناختي اسالم146
تحليل محتواي كتاب درسي147
تخت و بخت /مجادلة لهراسب و پسر -گشتاسب و كتايون148
تدبير ،تالش ،خالقيت (مخصوص اوليا و دانشآموزان اول
دبستان)149
تدبير ،تالش ،خالقيت (مخصوص اوليا و دانشآموزان پنجم

دبستان)150
تدبير ،تالش ،خالقيت (مخصوص اوليا و دانشآموزان دوم
دبستان)151
تدبير ،تالش ،خالقيت (مخصوص اوليا و دانشآموزان ششم
دبستان)152
تدبير ،تالش،خالقيت (مخصوص اوليا و دانش آموزان چهارم
دبستان)153
تربيت جنسي كودكان :آشنايي با مراحل رشد جنسي
كودكان154
ترس فرفري از چيزهاي جديد155
ترس فرفري از صداي بلند156
ترس فرفري از گمشدن مامانش157
تشخيص الگوها هوش و خالقيت كودكان  8تا  11سال158
تشخيص و درمان اختالالت يادگيري (درمان رياضي ،ديكته،
خواندن)159
تك و تنها توي دنياي به اين بزرگي160
تناسب اندام161
تو بغل كي بپرم162
تو نوكطال هستي؟163
توكل بر خدا164
تولدت مبارك ،كانگوروي آبي!165
تولكو و آي166
تيزهوشان :مسابقات رياضي كانگورو :دوم ابتدايي167
تيمو168
جانوران دريايي169
جانوران وحشي170
جدولهاي پر رمزوراز171
جزيره بي بازگشت172
جعبهی كتابهاي به دردنخور173
جنگ هاماوران /كاووس و سودابه -جنگ با تورانيان174
جنگل (سه بعدي)175
جنگهاي ايران و توران /زو،گرشاسب و كيقباد176
جورچين تعليم و تربيت (چهل رهنمود ارزشمند در آموزش و
پرورش)177
جيك جيك كيمنو ميخوره178
چرا مهمه از طبيعت محافظت كنيم؟179
چرا مهمه بازيافت كنيم؟180
چرا مهمه در مصرف انرژي صرفهجويي كنيم؟181
چرا مهمه در مصرف آب صرفهجويي كنيم؟182
چشمهاي آدم برفي183
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چگونه از محيط زيست خود محافظت كنيم184
چگونه ميتوان بال شكستهاي را درمان كرد185
چوپان ديگر دروغ نگفت! (داستانهاي آموزش احكام)186
چه خواب زيبايي187
چه طوري نيشت بزنم و دو قصة منظوم ديگر188
چيچي ،قاشق و قيچي189
حضور سبز190
حکايتهاي منظوم از کليله و دمنه191
حكايتهاي فلسفي براي حفظ زمين192
حكايتهاي فلسفي :اسطورههاي يونان باستان"عشق ،نيرنگ
و حسادت"193
حل مشكالت انضباطي و مديريت كالس :روشها و الگوهايي
براي معلمان194
حلزون من گم شده195
حيات بر روي زمين196
حيوانات ،براي كودكان197
خاطرات يك بطري پالستيكي198
خانم باران199
خانم كوچولوي دانا200
خانواده ،دانشآموز و تفكر پژوهشي201
خانه ما :سيارهی زمين202
خدا ما را دوست دارد203
خدايا شكر كه پدر بزرگ عينك خريده است204
خرس قطبي دانا :ماجراهاي خرس دانا براي مبارزه كردن با
گرم شدن زمين205
خزندگان (سه بعدي)206
خشتهاي آغازين :آموزش مهارتهاي ساختار بدني-ويژه
ش دبستاني و ابتدايي207...
كودكان پي 
خطا اين جاست208
خالصة همة داستانها209
خوات له گهل راكون پير210
خودآموز رياضيات ششم ابتدايي211
خودم بلدم212
خودم بلدم ،بلدم ،بلدم!213
خورشيد اردهال :زندگي امامزاده علي بن محمد باقر(ع)214
خورشيد شب215
خونخواهي سياوش  /1لشكركشي رستم به توران -آوردن
فرنگيس و كيخسرو -آغاز پادشاهي كيخسرو216
خونخواهي سياوش  /2پادشاهي كيخسرو -ادامة جنگ با
توران -فرود217

خونخواهي سياوش  /3ادامة جنگهاي ايران و توران218
خونخواهي سياوش  /4كاموسكشاني ،خاقان چين و پيروزي
رستم219
داستان رستم و سهراب220
داستان زندگي حضرت ابراهيم عليهالسالم221
داستان زندگي حضرت آدم (عليهالسالم)222
داستان زندگي حضرت نوح(عليهالسالم)223
داستان سيمرغ /پادشاهي منوچهر و بازگشت زال224
داستان فرود225
داستان يك زرافه226
داستانهاي بامزه227
داستانهاي موموشي228
دانستنيهاي تاريخ انقالب اسالمي ايران براي كودكان و
نوجوانان آشنايي با شخصيتها ،حوادث و مفاهيم انقالب
اسالمي229
دانشمندان سبز230
دانشنامه مصور انرژي و انواع آن231
دايرئالمعارف تاريخ اسالم232
دايرئالمعارف علمي ميداني چرا؟ (233)3
دايرئالمعارف علوم زمين234
دايرئالمعارف علوم و فناوري235
دبسنامة رياضي دوم دبستان نيمسال اول236
دختر خورشيد ،سردار رشيد237
در اوج پيشرفت /پادشاهي جمشيد238
در شهر مراقب باش239
درخت بزرگ ابريشم240
درخشانترين در آسمان :سيارهی ناهيد241
دردسر بوقلمون روز شكرگزاري242
درس با بازي243
دست چپ ،دست راست244
دستورزيهاي علوم تجربي :ويژة دانشآموزان سوم دبستان
شامل245...
دفتر علوم من ششم دبستان246
دفتر مشق نگارهها247
دلفينها و نهنگها248
دلفيني به نام باسكار249
دلم يك دوست ميخواهد250
دماغ گندهها251
دمپايي خورشيد252
دنيا چه قدر بزرگ است؟253
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دنياي الفبا254
دو كلمه حرف ماشين حساب ششم دبستان255
دوتا سيب256
دوچرخه257
دورا به دكتر ميرود258
دورترين از خورشيد :سيارهی نپتون259
دهاني كه حرف بد ميزد .دهاني كه بوي بد ميداد260
ديداری شگفت با ابوعليسينا261
ديداري شگفت با استاد اخالق بزرگمهر حكيم262
ديداري شگفت با استاد سفر ناصرخسرو263
ديداري شگفت با حكيم عمر خيام نيشابوري264
ديداري شگفت با زكرياي رازي265
ديداري شگفت با سلطان سخن ابوالقاسم فردوسي266
ديداري شگفت با عارف شيرين سخن عطار نيشابوري267
ديداري شگفت با موالنا جاللالدين (مولوي)268
ديكته شب سوم دبستان269
راز جن كدو270
راز غولهاي دريا271
راه برگشت به خانه272
راهنماي آموزش مهارتهاي تفكر و پژوهش273
راهنماي آموزش مهارتهاي مراقبت از خود (ويژة دوره
ابتدايي)274
راهنماي تدريس در كالس هوشمند275
راهنماي معلم در ارزشيابي توصيفي ويژه معلمان دوره
ابتدايي276
رستم و اسفنديار277
رستم و اسفنديار /بازگشت اسفنديار به ايران و رفتن به جنگ
رستم278
رستم و اكوان ديو279
رستم و سهراب /نبرد پدر و پسر ،مرگ سهراب280
رستم و گل و الله281
رشد والدين همراه با فرزندان :انديشههايي در باره رشد پدر و
مادر282
روباه283
روباه سبز284
روز ايگوآنا 285
روش تدريس رياضي اول دبستان ويژه معلم286
روشهاي برخورد با خشونت در كودكان :چگونه به فرزندم
كمك كنم287
رياضي ( 6ششم دبستان)288

رياضي اول دبستان289
رياضي بازي كالس اول -كتاب چهارم290
رياضي بازي كالس اول -كتاب دوم291
رياضي بازي كالس اول -كتاب سوم292
رياضي بازي كالس اول  -كتاب پنجم293
رياضي پنجم دبستان -كتاب كار294
رياضي سوم ابتدايي295
رياضي سوم ابتدايي296
رياضي سوم دبستان297
رياضيات مفهومي پنجم ابتدايي :مجموعه آزمونهاي
خالقانه298...
رياضيدان كوچك پايه دوم ابتدايي براساس آخرين تغييرات
كتب درسي299...
زال و رودابه300
زال و رودابه /سفر به كابل ،آشنايي زال و رودابه -موافقت
منوچهر با ازدواج آن دو301
زال و سيمرغ302
زبان كوچكي كه حرفهاي خوب ميزد303
زرافه304
زنبورهاي عسل305
زندگي حضرت سليمان عليهالسالم306
زندگي حضرت عيسي عليه السالم 307
زندگي حضرت موسي (عليهالسالم)308
زيستگاه خرس قطبي309
ساندويچت را با قورباغه عوض كن!310
سبيل بابات ميچرخه!311
سروا سفر سرو بلند312
سفر به اعماق بدن313
سگ اصحاب كهف314
سالطين آسمان315
سالم دوميها (رياضي)شامل مفاهيم رياضي ،تمرينهاي
دورهاي ،مرور و فصلها316...
سلطان ببين و بگو317
سنجاب ترسو318
سنجاب ترسو از تاريكي ميترسد319
سنجاب ترسو به ساحل ميرود320
سنجاب ترسو جشن تولد ميگيرد321
سنجاب ترسو دوست پيدا ميكند322
سنگها و كانيها :همراه با آزمايشهاي كاربردي323
سواد خواندن-دوم دبستان /داستانهاي كوتاه همراه با پرسش
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براساس حيطهبندي آزمون بينالمللي پرلز324
سواد خواندن-سوم دبستان /داستانهاي كوتاه همراه با پرسش
براساس حيطهبندي آزمون بينالمللي پرلز325
سوالهاي مطالعه بينالمللي روند علوم رياضيات (تيمز )2007
پايه چهارم ابتدايي 326...
سوگ سياوش /سياوش و فرنگيس؛ قرباني حيلهگري327
سياره سرخ :سيارهی بهرام328
سيارههاي كوتوله :پلوتون ،كرون ،سيريز و اريس329
سياه كوچولو سفيد كوچولو330
سيب331
سيسيل دايناسور ،كوچكترين دايناسورها332
شازده آشغال333
شازدهی درياي خزر و  22افسانه ديگر334
شب اما آفتاب335
شغال حقهباز (كليله و دمنه)336
شك نكن337
شكوفهها به شاخهها338
شمع339
شوخي بيجا340
شهر الفبا341
شهر طلسم شده342
شهيد گمنام343
صبحانهی خيليخيلي خوشمزه!344
صد شاخه گل از بهشت345
صد نكته در كالسداري (مديريت رفتار در كالس)346
صدمين روز مدرسه347
طبيعت چه شگفتانگيز است! تو هم همين طور!348
طنابزني (ورزشي كامل براي همه)349
ظلم هزارساله /ضحاك ،اوج تا سقوط350
عادتهاي بد دارم351
عبور از شب352
عروسيه عروسيه353
عصر طاليي دايناسورها354
علم355
علوم اول ابتدايي356
علوم پاية ششم ابتدايي357
علوم سبز دوم دبستان358
علوم سبز سوم دبستان359
علوم سوم ابتدايي360
علوم سوم دبستان -كتاب كار361

علوم ششم دبستان362
عمو زنجير باف و يه عالمه عمو!363
غار حرا (داستان بعثت پيامبر اكرم(ص)364
غرور و تباهي /سقوط جمشيد ،برآمدن ضحاك365
غنيترين كتاب فعاليت و خالقيت در فارسي ششم366
غول حلقهدار :سيارهی كيوان367
غول خودخواه ،غول مهربان368
غولهاي سياه369
غولهاي فراموششده370
فارسي (بخوانيم ،بنويسيم) سوم دبستان371
فارسي پنجم ابتدايي372
فارسي پنجم ابتدايي (تيزهوشان)373
فارسي سبز سوم دبستان374
فارسي سوم ابتدايي375
فارسي ششم ابتدايي (تيزهوشان)376
فرجام شاهان /كشتهشدن افراسياب و كنارهگيري كي
خسرو377
فرمانروايان زمين378
فرهنگ تصويري دايناسورها (براي كودكان)379
فرهنگنامهی نماز براي كودكان و نوجوانان380
فرهنگيان؛ هاديان بصير در شبهات381
فريدون و پسرانش /پادشاهي فريدون382
فضاپيماها383
فضانورد384
فضانوردان385
فقط تو ميتواني386
فليكس به سيرك ميرود387
فوتو فن معلمي388
فوالد و بازيافت389
فيل و فيلبان390
قصه ما مثل شد  :10صد و ده قصه مثل براي نوجوانان391
قصه ما مثل شد  :6صد و ده قصه مثل براي نوجوانان392
قصه ما مثل شد  :7صد و ده قصه مثل براي نوجوانان393
قصه ما مثل شد  :8صد و ده قصه مثل براي نوجوانان394
قصه ما مثل شد  :9صد و ده قصه مثل براي نوجوانان395
قصههاي  5مامان396
قصههاي غار397
قصههاي كوتوله (398 )1
قصههاي كوتوله (399 )2
قصة پاييز و نهال هلو400
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قصة حفظ زمين كار مهم يعني اين401
قصة زاغ و روباه402
قلقلي403
قوقولي قوقو404
قول ميدم بزرگ نشم405
قيام كاوة آهنگر /فريدون و مرگ ضحاك406
قيچي كه دنبال كار ميگشت407
كار تو بود ،كانگوروي آبي!408
كار طاليي اول دبستان  :كار فارسي ،رياضي ،علوم تجربي409
كار طاليي دوم دبستان410
كار طاليي ششم دبستان411
كاربردي كردن پژوهش در آموزش و پرورش استان
اصفهان412
كاربرگ رياضي اول دبستان413
كاربرگ رياضي سوم دبستان414
كاربرگ رياضي ششم دبستان415
كاربرگ علوم تجربي دوم دبستان416
كاربرگ علوم تجربي ششم دبستان417
كاربرگ فارسي اول دبستان (بخش دوم :نشانهها)418
كاربست مداخلههاي گروهي در مدارس :ارتقاي بهداشت رواني
كودكان و نوجوانان419
كارتهاي تصويري نشانه 1و( 2به همراه تصاوير همآغاز و
همپايان)420
كارتهاي تصويري نگاره {لوحه آموزشي} :به همراه روش
تدريس421
كاش يه ماشين داشتم كه مشقامرو مينوشت (جلد 422) 5
كاغذ بازي (دايرئالمعارف كاغذ و تا)423
كاميون سبز424
كبوتر425
كتاب آموزشي آب و روشهاي صحيح مصرف426
كتاب آموزشي آب و زندگي ( 1كتاب كار)427
كتاب تابستانة دوم دبستان428
كتاب جامع رياضي گراد پاية سوم ابتدايي :منطبق بر آخرين
تغييرات سيستم آموزشي كشور429
كتاب جامع رياضي گراد :پاية اول ابتدايي430
كتاب جامع رياضي گراد :پاية پنجم ابتدايي431
كتاب جامع رياضي گراد :پاية دوم ابتدايي432
كتاب داستان [ 2دو]433
كتاب كار تالش من (در رسيدن به راهبردهاي حل مسئله)434
كتاب كار در منزل فارسي ويژه اول دبستان جلد اول 435

كتاب كار در منزل فارسي ويژه اول دبستان جلد دوم 436
كتاب كار رياضي توان برتر437
كتاب كار رياضي خالق سوم دبستان438
كتاب كار رياضي دوم دبستان...شامل آزمونهاي عملكردي439...
كتاب كار رياضي سوم دبستان440
كتاب كار رياضي سوم دبستان441
كتاب كار علوم تجربي دوم دبستان442
كتاب كار علوم تجربي سوم دبستان443
كتاب كار علوم تجربي ششم دبستان444
كتاب كار فارسي دوم دبستان445
كتاب كار فارسي سوم دبستان446
كتاب كار فارسي ششم دبستان447
كتاب كار فارسي و امال پاية دوم دبستان448
كتاب كار فارسي و امال پاية سوم دبستان449
كتاب كار و تمرين امالي سوم دبستان براساس كتاب فارسي
سوم دبستان همراه با سرگرمي ،بازي و راهبردهايي براي آموزش
امال450
كتاب كار و تمرين انشاي سوم دبستان براساس كتاب فارسي
سوم دبستان همراه با دستورالعملهايي ساده براي بندنويسي،
خالصهنويسي و كاربرد بعضي از نشانههاي نگارشي451
كتاب كار و تمرين رياضي اول دبستان452
كتاب كار و تمرين رياضي دوم دبستان453
كتاب كار و تمرين رياضي ششم دبستان454
كتاب كار و تمرين علوم تجربي دوم دبستان455
كتاب كار و تمرين علوم دوم ابتدايي456
كتاب كار و تمرين علوم سوم ابتدايي457
كتاب كار و تمرين فارسي اول ابتدايي458
كتاب كار و تمرين فارسي اول دبستان459
كتاب كار و تمرين فارسي پنجم ابتدايي460
كتاب كار و تمرين فارسي دوم ابتدايي461
كتاب كار و تمرين فارسي دوم دبستان462
كتاب كار و تمرين فارسي سوم ابتدايي463
كتاب كار و تمرين فارسي سوم دبستان براساس كتاب فارسي
سوم دبستان464
كتاب كار و تمرين فارسي ششم ابتدايي465
كتاب كار و تمرين فارسي ششم دبستان466
كتاب كامل علوم تجربي ششم دبستان467
كتاب هوشمند رياضي ششم دبستان468
كتابيار انديشمند علوم تجربي پايه اول ابتدايي :قابل استفاده
دانشآموزان پاية اول ابتدايي شامل اهداف درس ،خالصهاي
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از درس469...
كرمهاي باغچه ما470
كليدهاي پرورش مهارت دوستيابي در كودكان و نوجوانان24 :
مشكل اصلي دوستي و راهحلهاي آن471
كليدهاي تخليه هيجاني در كودكان472...
كليدهاي تربيت و رشد دختران473
كوچ ستاره474
كوچولوي مهربان!475
كوچههاي كودكي من :بازيهاي دهه 50و 60476
كودك موفق من477
گام به گام با آوا478
گذر از آتش و تاج /بزرگ شدن سياوش نزد رستم -ماجراي
سودابه479
گربهسانان بزرگ (سه بعدي)480
گردنبندي كه قشنگ بود481
گرگ يوسف482
گفتوگو483
گل عزيز نرگس :زندگينامة حضرت مهدي (عليهالسالم)484
گم و پيدا485
گنجي پشت ديوار (عدلشناسي براي كودكان)486
گوش درد487
الكپشت سبز488
الكي خوش خنده489
لذت خواندن :راهنماي معلمان و والدين490
لورنس چاقه491
لوال دايناسور بد خواب492
لولوي آواز خوان493
ما انسانها494
ماجراهاي جديد فرانتس495
ماجراهاي فرانتس در مدرسه496
ماجراي كيتي با اسب497
ماجراي يك باغ (معادشناسي براي كودكان)498
مادرها مهربوناند499
مار و مارمولك500
ماروين دايناسور و روز اول مدرسه501
ماروين نارنجي و كيك پرنده502
مامانم گمشده است503
ماهي504
ماهيخوار بد جنس505
مأموريتهاي فضايي506

مثل عطر و گالب :زندگي نامة امام حسن مجتبي
عليهالسالم507
مثل مرواريد508
مجموعه آشنايي با منظومهی خورشيدي :تير ،ناهيد ،زمين،
بهرام ،برجيس ،كيوان ،اورانوس509...
مجموعه داستانهاي مهرباني510
مجموعه دايرئالمعارف علوم (براي نوجوانان ) علوم زمين511...
مجموعه قصههاي بهشتي512
مجموعه قصههاي شيرين قرآن513
مجموعه كامل آموزش مهارتهاي پيش از دبستان براي
كودكان قبل از دبستان514...
مجموعه كتابهاي پيامبر عزيز ما515
مجموعه كتابهاي خداي خوب من!516
مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش (ويژه مدارس)517
مخزنهاي اسرارآميز518
مداد519
مدرسه سقوط ميكند520
مدرسه عجيبتر ميشود521
مدرسه كنار جاده عجيب و غريب ميشود522
مدرسه كنار جاده واقعا وجود دارد523
مردي مثل كميل524
مردي مثل مقداد525
مروري بر انواع ادبيات كودك و نوجوان526
مسابقه موشكي527
مسابقة سبز528
مشاعره در مدرسه529
مشق نيكو :آموزش و تمرين خط تحريري  1تمام ردههاي سني530
مشق نيكو :آموزش و تمرين خط تحريري  2تمام ردههاي سني531
مشق نيكو :آموزش و تمرين خط تحريري  3تمام ردههاي سني532
مشق نيكو ،آموزش و تمرين خط تحريري پايه سوم دبستان533
معلمانبخوانند534
من آيدا را نميفروشم535
من به مسافرت ميروم (امامشناسي براي كودكان)536
من زمينم را دوست دارم :زمين ما در خطر است537
من و رايانهام538
منظومه شمسي539
موش موشك باهوش!540
مهارت قصهگويي541
مهارتهاي آموختن 542 For Dummies
مهارتهاي كاربردي زندگي براي معلمين و دانشآموزان543
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مهربانيها544
مهرورزي شيوههاي عملي آموزش محبت به نسل فردا545
مهندس ساختمان546
مهندسي مؤثر در فرآيند ياددهي و يادگيري547
ميخواست خوشحال باشد548
ميخواست زيبا شود549
ميخواست مادرش را خوشحال كند550
ميخواست يك هفته كار كند551
ميخواهم پاندا را نجات دهم552
ميداني چرا زيپ دندانه دارد؟ و پرسشهاي ديگر در باره
اختراعها553
نامههاي فليكس ،خرگوش كوچولو به سفر دور دنيا ميرود554
نبرد شاهان /نبرد بزرگ كيخسرو با افراسياب -شكست افراسياب555
نجات دنيا در چند ساعت556
نخستين تجربه استعمار غربي در ايران557
نزديكترين سياره به خورشيد :سياره تير558
نقاشي با شابلن :همراه با شابلن اشكال مختلف559
نگاهي به شعر كودك (نقد و بررسي اشعار عباس يميني شريف)560
نگاهي دلچسب به انرژيهاي تجديدپذير همراه با مكس
آكسيومابردانشمند561
نگين سامرا :زندگينامه حضرت امام هادي عليهالسالم562
نهنگ563
نهنگ يونس564
نيني565
ت و دروغها566
واقعي 
والدين سوم ابتدايي567
ورت :دختري كه دوست نداشت جادوگر شود568
وقتي آب خشمگين ميشود569
وقتي زمين خشمگين ميشود570
وقتي كوه خشمگين ميشود571
وقتي ماهي غرق ميشود( جلد572)2
ويلبر دايناسور پرنده573
هانو و اژدها كوچولو574
هديه خدا575
هر آدينه " ...دوم ابتدايي" شامل :تعليمات اجتماعي-رياضي-
علوم-هديههاي آسمان"576
هر چي كه دارم از توست577

هفت خوان و هفت رزم578
هفتخان (خوان)اسفنديار /خوان گرگها ،شيرها ،اژدها،جادوگر،
سيمرغ ،برف و سرما و روييندژ579
هفتخان (خوان)رستم /كيكاووس -جنگ مازندران580
همان كفشدوزك هميشگي581
همه جا هستي582
هنر خوشنويسي در مدرسه583
هواشناسي584
هواي آلوده :زمين ما در خطر است585
ش چيش586
هو هو چي 
هيوالهاي دريايي (سه بعدي)587
هيوالهاي سبز588
هيوالي سبز دريا را نجات ميدهد589
يادگيري پايدار و تمرين هدفدار امال تلفيقي كالس امالي دوم
ابتدايي590
يادگيري متقاطع  64جدول براي پنجم دبستان591
يادم رفت592
يازدهرخ /حملة متقابل توران به ايران ،نبردهاي تن به تن
پهلوانان593
ياس594
يك دقيقه595
يك قول كالغي ،يك قول موشي596
يه خونه قد غربيل597
ئهو ال دهشت ئهو ال دهشت598
 101بازي مهارتهاي زندگي599
 250بازي  5دقيقهاي با بچهها ،در خانه و مهد و مدرسه600
 365بازي و سرگرمي601
 365شيوهي خالق در هنر و كاردستي با دور ريختنيها :نقاشي،
چاپ ،تكهچسباني ،اشكال برجسته و جعبه ،صورتك و آدمك،
كارت پستال و شابلون602
 57آزمايش علمي دربارهی زمين شناسي و جغرافيا براي دبستانيها603
 59آزمايش دربارهی شيمي براي دبستانيها604
 59آزمايش علمي دربارهی زيستشناسي براي دبستانيها605
 62آزمايش علمي دربارهی ستارهشناسي براي دبستانيها606
 63آزمايش علمي دربارهي آب و هوا براي دبستانيها607
 65آزمايش علمي دربارهی فيزيك براي دبستانيها608
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پديد آورندگان (مولف و مترجم)
آبروي ،غالمرضا 562
آذر ،احمدرضا 483
آذربايجاني ،عليرضا 470 ،001
آرمسترانگ ،توماس 097
آريافخر ،آيدا 361
آقاجاني ،معصومه 489
آقازاده ،محرم 273
آل محمد ،علي 467 ،246
ابراهيمي ،جعفر 484 ،220
ابرهيمينژاد ،شعله 434
اپلتون ،ويكتور 527
احمدي ،احمد 444
احمدي ،حسن 433
احمدي ،محمدرضا 085
اخباري ،مهسا 529
اخوان ،زهرا 371
اديمي ،صديقه 549 ،548
ازگلي ،مرضيه 061
اسپينلي ،آيلين 284
اسحاقيان ،مريم 430
اسدپور ،اسماعيل 419
ن 194
اسدپور ،ساسا 
اسدي ،طاهره 465
اسدي ،فاطمه 463
اسديكيا ،حميد 169 ،118

اسماعيلي ،ژاله 478
اسميت ،ناتالي 046
اسندن ،رابرت 230
افشاري ،بهرام 412
اقدامي ،فريبا 523
اكسالد ،كريس 075
البرگ ،الن 519
اميريان ،داوود 195
اميرينيا ،كورش 055 ،054 ، ،053 ،052
انتظاريان ،شهال 347 ،317 ،242 ،112
انصاري ،مريم 442
اورنگ ،سهيال 336
اورنگ ،طوبا 260 ،009 ،006
اوكيموتو ،جين ديويس 205
اوالس ،فرانسوا511235، ،234
اوليور ،لين 047 ،002
ايبد ،طاهره 353
ايرلند ،كارن 348
اينججيكيان ،آزاد 539 ،506 ،383
اينچز ،آليسون 589 ،198
بابامرندي ،مژگان 503
بادگروبر ،برني 599
بارانيفر ،حبيب 340
بامشاد ،محمدمهدي 145
بايرامي ،محمدرضا 352
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بايناشتاين ،فوب 258
بخشيان ،فاطمه 438
بخيت ،روزبه 487
بدخش ،نزهت 023
برادران ،محمد 286
برازش ،مهيندخت 462 ،459
براوان ،مارك 008
براون ،پيتر 092
بربا ،ميشل 471
برگن ،الر 309
بزرگي ،اعظم 051
بشاورد ،سيمين 058
بكردي ،مريم 341
بوكادور ،سابين 305
بول ،ميشائيل اس 117
بوالك ،كاترين 385
بهراميان ،اكرم 458
بهزادي ،نازنين 103
بهلول ،عفت 022 ،021
بهمنيپور ،آيلين 237
بي .شور ،ميرنا 122
بيدالف ،استيو 473
بيشاب ،آماندا 045 ،041
پاركر ،استيو 094
پايبا ،هلن 227
پرايس ،اشون 043
پرناس ،عبداهلل 534
پروشف ،جيسال 473
پريرخ ،زهره 578
پن ،اودري 106
پنجهدخت ،نوشين 337 ،270 ،105
پندي ،زهره 453
پورآذر ،راحله 522 ،502
پوررسول ،علیاکبر 535 ،405
پورطاهريان ،معصومه 168
پوالدي ،كمال 526
پيغمبرزاده ،مليحه 374
پيكمال ،ميشل 193 ،192
پيلين ،نيكي 093
تامپسون ،كالين 333

تبريزي ،رضا 019 ،018
ترابي ،بيتا 566 ،173
ترزقي ،سيدجواد 440
تكت رآپ ،بريتا 253
تكلو ،مريم 462
توراني ،حيدر 273
تواليي ،حسين 252
توني ،كارولين 585
تهامي ،رضا ،174 ،148 ،115،131 ،098 ،014 ،007 ،005
،278 ،224 ،238 ،236 ،219 ،218 ،217 ،216 ،209 ،176
،406 ،382 ،377 ،365 ،350 ،327 ،325 ،324 ،301 ،280
593 ،580،591 ،579 ،555 ،479
تهرانيانراد ،مهرداد 233 ،143
تيلور ،باربارا 553
تيموري ،كاوه 583
تيموريان،آناهيتا 166
ثاني ،سعيد 478
جامشير ،منصور 544
جديآراني ،سيدمرتضي 245
جراحي ،معصومه 429
جعفري ،الله 396
جفرز ،اوليور 485 ،272 ،125
جكي گاف233
جاللي ،مريم 355 ،170
جمالينسب ،ايرج 012
جوكار ،زليخا 247
جونز ،تري 251
چالونر ،جك 323
چايلد ،لورن 528
چري ،لين 240
چوبينه ،مهدي 055 ،054 ،053 ،052
چوداري ،اما 601
چيچستر كالرك ،اما 408 ،165
حاجعليفرد ،مرتضي 553
حاجي باقري اميري ،عارفه 179
حاجيزاده ،مطهره 214
حامي مطلق ،حنانه 323
حبيبي ،فهيمه 437 ،428
حسن داعي ،زهرا 439
حسنبيگي ،ابراهيم 525 ،524
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حسنزاده ،فرهاد 139
حسيني ،احمد 362
حسيني،زهره 153 ،152 ،151 ،150 ،149
حقپرست ،نورا 253
حلواجيزاده ،دلناز 102
حليمي ،علياکبر 404
حمزه بيگي ،طيبه 276
حوري ،هادي 597 ،474
حيدري ابهري ،غالمرضا 137 ،136 ،135 ،134 ،133 ،042
حيدري ،علياصغر 288
خاكبازان ،علي 140
خداپرست ،روجا 138
خدايي ،علي 189
خرمي ،فريده 500 ،160
خرميان ،رضوان 485
خرميان ،فرهنگ 233
خزاعي ،فاطمه 113
خسروي ،سميرا 011
خسروي ،عرفان 354
خلعتبري ،فريده 215 ،063
خليلزاده ،مصطفي 360
خليلي ،سپيده 521 ،520 ،472 ،095
خوئي ،رويا 248
خوروش ،عارفه 116
خوش پيام ،حميد 275
خوش عاطفه ،امير پاشا 401
خوشنويس ،پانتهآ 527
خيمنس ،نوريا 107
دارا ،سپيده 299
دارايي ،زهره 034
دارايي ،مهوش 590
دارايي ،مينو 590
دااليي ،حميده 184
دانشمند ،مرتضي 486
داودي ،خسرو 468 ،454 ،453 ،452
دبستاني ،سيده عزيزه 171
دپارتمان علمي مرآت 466 ،418 ،417 ،416 ،415 ،414 ،413
دپلوشن ،ماري 568
درويشي كلور ،واليتاله 114
درويشيان ،مريم 296 ،039

دو بولي ،دورين 542
دولتآبادي ،حسن572 ،499 ،422 ،368 ،203
دوير ،هلن 571 ،570 ،569
دهستاني ،منصور 048
ديلماج ،واحد 141
ديواني ،امير 117
رئيسي امجد ،عليرضا 295
رئيسي امجد ،محمدرضا 441
رام 017
راينهارد ،پترا 600
رجبزاده ،شهرام 561
رحماندوست ،مصطفي 541 ،507 ،302 ،300 ،244 ،188
رحيمي تهراني ،نيلوفر 490
ردمن ،جو 556
رزاقي ،مريم 408 ،165
رستمآبادي ،بهمن 185
رشيدي ،مليحه 432
رشيديان ،اسعد 210
رضازاده ،مريم 556
رضايي ،اكرم 025
رضايي ،حدائق 346
رضايي ،زينب 436 ،435
رضواني ،نرجس 200
رفيع ،صبا 592 ،565 ،212 ،157 ،156 ،155
رمضاني واسوكاليي ،احمد 194
روشنييان ،مينو 249
زارعي ،عباس 587 ،480 ،206 ،175
زاهد شكرابي ،حميده 330
زماني ،آزيتا 122
زواريان ،زهرا 307
ژوبرت،كلر 228 ،210
ساالري ،حسن ،328 ،259 ،241 ،202 ،108 ،101 ،075 ،073
367 ،329
سالمون ،مايكل 573 ،501 ،492 ،332 ،130 ،015
سام آرام ،سادنا 576
سايمون ،آدامز 059
سعيدي ،علي 388 ،120
سعيديكيا ،مليحه 342 ،172
سكر ،لوييس 523 ،522 ،521 ،520 ،502 ،095
سلحشور ،ماندانا 065
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سلسبيلي ،نادر 119
سلطاني ،كتايون 574 ،496 ،495
سلماني ،مهرانگيز 461
سليقهدار ،ليال 201 ،033
سليماني ،سكينه 358
سليماني ،عادله ،532 ،531 ،530 ،030 ،029 ،028 ،027 ،026
533
سليمي ،مرتضي 294
سماواتي ،هاله 243
سنگري ،محمدرضا 420
سيدآبادي ،علياصغر 557 ،079 ،077
سيدعلي اكبر ،سيدنويد 081
سيكرست ،دارن 044
سيلورستاين ،الوين 487 ،161
شامي ،بهرام 551 ،550
شركايياردكاني ،جواد 517
شعباننژاد ،افسانه 598 ،279
شعباني ،اسداهلل 402 ،338 ،225 ،191 ،183
شكيباخو ،مصطفي 190
شكيبايي ،طيبه 274
شوئن ،الين 282
شيرمحمدي ،محسن 546 ،384 ،129 ،123 ،096 ،004
صادقي ،حسان 473
صادقي ،مهرناز 361 ،359
صالحي ،آزيتا 106
صالحي ،رزيتا 106
صالحي ،سارا 421
صفارپور ،عبدالرحمان ،207 ،142 ،083 ،076 ،074 ،056 ،003
594 ،563 ،504 ،425 ،339 ،331 ،304 ،283 ،257
صفري ،علياكبر 111
صفوي ،جلیل 166
صمدي زيد ،عبدالرضا 163
صمديان ،صمد 547
ضربي ،عادل 177
ضرغاميان ،مهدي 511 ،235 ،234 ،193 ،192
طاقديس ،سوسن 512 ،223
طالبلي ،مينا 497
طالبيان بروجني ،حجتاله 024
طالبي  ،محمد 349
طهماسبي ،فائقه 289

طهوري ،مهروش 013
ظفرينژاد ،عادل 147
عاقل ،فرحناز 089
عامل محرابي ،ابراهيم 573
عبدالحسينزاده ،هايده 488 ،092
عجايبي ،نگار 087 ،008
عربلو ،احمد 186
عرفانيان ،مهرداد 608 ،607 ،606 ،605 ،604 ،603
عزيزي ،ژيال 031
عسگري ،مهناز 584 ،305 ،231
علي حسيني ،اكرم 429
علي قليزاده ،ليال 226
علي محمدزاده ،ثريا 371
عليپور ،پروين 540 ،510 ،475 ،344 ،213 ،187 ،104 ،080
عليجاني ،حميدرضا 539 ،506 ،385 ،383
عليزاده ،فاطمه صغري 447 ،446 ،445
عميق ،مجيد 571 ،570 ،569 ،379
غازياني ،ميترا 182 ،181 ،180
غفارزادگان ،داوود 335
غفوري ،طيبه 040 ،038
فياضي ،رضا 493
فايطونچي منطش ،مريم 254
فتاحي ،مهناز 250
فتحآبادي ،جواد 449 ،448
فراست ،منصوره 376 ،373
فرانكو ،كتي 584 ،231
فرخمهر ،حسين 208 ،121
فرود ،فرناز 282
فروزش ،فاطمه 050
فرهادي ،گلزار 469 ،072
فريدوني ،زهرا 239
فالح ،فرشاد 476
فوالدوند ،مرجان 277
فهيمي اميد ،فرناز 357
فيضآبادي ،ابوالقاسم ،267 ،266 ،265 ،264 ،263 ،262 ،261
268
فيكس ،الگزاندرا 088 ،087 ،086
فينكه ،رگينا 154
قائديان ،سمانه 090
قاسم زاده ،حسن 097
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قاسمنيا ،شكوه ،257 ،142،222 ،083 ،076 ،074 ،056 ،003
594 ،563 ،504 ،425 ،339 ،331 ،304 ،283
قاسمي ،الهه 025
قبادي ،فرشته 091
قرباني ،عليرضا 158
قلندري ،زهره آهو 501 ،492 ،332 ،130 ،015
قليزاده ،نسرين 567
قليها ،فاطمه 146
قندي ،اكبر 600
قهرماني ،فرشيد 542
قيطاسي ،اكرم 471
كاتبي رضواني ،احسان 232
كاتبي ،حورا 457 ،456
كارشونوف ،ايرينا 574
كاظمي ،احسان 477
كاظمي ،مريم 375 ،372
كاظمي ،مهدي 084 ،069 ،068 ،067 ،066
كاكيا ،ليدا 545
كاولي ،جودي 500
كايزر ،توماس 287
كدخدازاده ،زهرا 543
كروبي ،هايده ،424 ،309 ،258 ،205 ،198 ،107 ،088 ،086
589 ،552
كروليك ،ننسياي497 ،337 ،138 ،105
كرون ،كاترين 561
كريمي ،اعظم 111
كريمي ،عبدالعظيم 326
كريمي ،محسن 020
كسمايي ،پريسا 508
كشاورز ،سوسن 146
كشاورز ،محمدعلي 559 ،403 ،099
كشاورز ،ناصر 311
كشاورزي آزاد ،مرجان 397
كالين ،ابي 242
كلهر ،فريبا 581 ،481 ،303 ،162
كلين ،ابي 347 ،317 ،270 ،034 ،112
كوپرمان ،ناتالي 566
كينگ اسميت ،ديك 491
گانزي ،كريستين 248
گراهام ،باب 185

گروه برنامهريزي و تاليف 411 ،410 ،409
گروه مولفان موسسه فرهنگي مدرسه برهان 443
گروه نويسندگان 310 ،100
گرين ،جن 182 ،181 ،180 ،179
گنجو حقيقي ،سحر 167
گودرزي دهريزي ،محمد 035
گوگاني ،نويده 064
گونك ،اوله 173
گيتينژاد ،زهرا 460
گيوي ،شهرام 024
لرستاني ،فريبرز 204 ،199 ،082
لفظي ،ليال 287 ،154
لنگن ،آنت 387
لنگن ،فليكس 554
لوئين ،نانسي ،367 ،329 ،328 ،259 ،241 ،202 ،108 ،101
558 ،509
لوبوم ،ژوئل 235
لولين ،كلير 239
لوسک ،کاترین 537
ليراوي ،مهين 439
مارتين ،جيمز 424
ماهوتي ،مهري 564 ،513 ،482 ،399 ،398 ،314 ،308 ،306
ماير ،اينگرام 157 ،156 ،155
ماير ،مرسر 592 ،565 ،212
مجدفر ،مرتضي 124
محبوبي ،مهران 060
محلوجي ،شيرانا 102
محمد طالبي ،سميه 297
محمد نادرخاني ،شيفته 452
محمدزاده ،مسعود 381
محمدطالبي ،سميه255 ،144
محمدي ،محمد 534
محمودپور ،آزيتا 514
مرادحاصل ،امير 132
مرادي ،محمدرضا 017
مزارعي ،وندا 491
مسنن فارسي ،حسين 351
مشتاق ،مهسار 599
مشهدي رستم ،فاطمه 596 ،586
مصدقي ،فاطمه 211
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معارفي ،فريبا 575 ،505 ،164 ،128
معدني ،نادره 356
معصومي،فائقه 294
معلمي ،بهرام 230 ،046 ،045 ،044 ،043 ،041
معيني ،مهدي 345
مغيثي ،فريده 289
مگان اي ،بريانت 113
مالمحمدي ،مجيد 062
ملكمحمودي ،طيبه 601
منجزي ،فرمهر 285 ،047 ،002
منصوري ،هايده 389 ،127 ،016
موسوي گرمارودي ،افسانه 221
موسوي ،حافظ 400
مهاجراني ،سيدمحمد ،516 ،515 ،386 ،363 ،343 ،110 ،049
582 ،577
مهدوي ،نيلوفر 585 ،537 ،126
مهري ،علي 293 ،292 ،291 ،290
مهياري ،جعفر 595
مهين پور ،پارسا 348 ،240
ميركاظمي ،حسين 334
ميركياني ،محمد 395 ،394 ،393 ،392 ،391
ميالني ،ناهيد 366
نادري ،فاطمه 419
نادري ،ناصر 536 ،498 ،380 ،364 ،229
نادرينژاد ،جعفر 431
ناصري ،مرضيه 010
نپ ،آرتي 488
نجفخاني ،محبوبه ،387 ،322 ،321 ،320 ،319 ،318 ،227
554
نجفي ،علي 560
نجفي ،محمد 017
نجفيان ،نازنين 602
نجيب ،معصومه 316
نقوي ،سيده جواهر 538
نقينژاديان ،طاهره 071
نگهي ،مرجان 059
نوبله ،ژان -فرانسوا 537 ،126
نوروزي ،جمشيد 059

نوري ،يوسف 070
نوستلينگر ،كريستينه 496 ،495
نيكان پور ،اكبر 213
نيكزاد ،سميرا 298
نيلسون ،اولف 160
وات ،فيونا 602
وات ،مالني 322 ،321 ،320 ،319 ،318
واثقي ،مينو 032
وارينگ ،جاف 141
واكر ،كيت 389 ،127 ،016
وانگ ،هونگچن 060
وحيدي ،آرام 528
وزيري ،جالل 423
وفاداري ،كوروش 109
وكيلي ،نسرين 348 ،240
ولفگانگ ،چارلز اچ 194
ويلسون ،هنا 093
وينکلر ،هنري 285 ،047 ،002
هارپاين ،االين كالنتون 419
هاشمي ،الهه 568
هاشمي ،كبري 464 ،451 ،450
هاشمي ،نيره 407
هاشمي ،هاجر 037 ،036
هاشميمقدم ،عاطفه 161
هانتر،نورمن 143
هرست ،بريجت 552
هرمس ،رونالد 226
هريسون ،پل 587 ،206،480 ،175
هفتبرادران ،داريوش ،370 ،369 ،315 ،313 ،271 ،269 ،196
588 ،518 ،494 ،378
فعلي ،سميرا 342
همايونروز ،پريسا 094 ،093
همتي ،كيومرث 159
هوگ ،كاترين دي 379
هيبنر ،دان 351
يانگ ،جاني 346
يوسفي ،سيد مهدي 299
يوسفي ،محمدرضا 427 ،426 ،312،390 ،281 ،256 ،078 ،057
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پاية تحصيلي
اول ،076 ،074 ،071 ،056 ،031 ،025 ،014 ،005 ،003
،254 ،247 ،212 ،207 ،149 ،145 ،142 ،113 ،111 ،083
،331 ،304 ،293 ،292 ،291 ،290 ،289 ،286 ،283 ،257
،430 ،427 ،425 ،421 ،420 ،418 ،413 ،409 ،356 ،339
594 ،563 ،514 ،504 ،469 ،459 ،458 ،452 ،436 ،435 ،434
اول تا پنجم 042 ،023
اول تا چهارم 538 ،402 ،329
اول تا سوم ،284 ،239 ،141 ،129 ،099 ،096 ،006 ،004
601 ،528 ،384 ،363 ،336
اول تا ششم 515 ،478 ،423 ،348 ،189
اول و دوم ،583 ،565 ،489 ،488 ،258 ،168 ،094 ،093
600 ،592 ،589 ،586
پنجم ،372 ،298 ،294 ،219 ،171 ،150 ،115 ،038 ،026
593 ،591 ،555 ،460 ،431 ،377 ،373
پنجم و ششم ،231 ،126 ،055 ،054 ،053 ،011 ،010
،483 ،426 ،379 ،354 ،351 ،333 ،323 ،305 ،235 ،233
585 ،571 ،570 ،569 ،537 ،529 ،525 ،495
چهارم 479 ،327 ،218 ،217 ،216 ،153 ،027
چهارم تا ششم ،102 ،088 ،087 ،075 ،061 ،017 ،001
،232 ،230 ،229 ،198 ،184،190 ،175 ،161 ،132 ،117 ،103
،364 ،349 ،343 ،335 ،268 ،267 ،263 ،262 ،241 ،234
،559 ،553 ،539 ،506 ،487 ،486 ،385،480 ،383 ،367
561،587
چهارم و پنجم ،264 ،261 ،259 ،202 ،108 ،101 ،086
608 ،606 ،605 ،558،603 ،509 ،328 ،266 ،265
دوم ،301 ،299 ،238 ،236 ،224 ،167 ،085 ،072 ،028 ،018

،432 ،428 ،416 ،410 ،406 ،382 ،365 ،358 ،350 ،324
،462 ،461 ،456 ،455 ،453 ،448 ،445 ،442 ،439 ،437
590 ،576
دوم تا پنجم 100 ،092
دوم تا چهارم 498 ،470 ،424 ،221 ،107 ،022 ،021
دوم تا سوم 602 ،401
دوم تا ششم 532 ،531 ،530 ،516 ،507 ،050 ،030
دوم و سوم ،169 ،157 ،156 ،155 ،110 ،062 ،049 ،008
582 ،556 ،552 ،226 ،170
سوم ،269 ،245 ،176 ،174 ،131 ،098 ،039 ،020 ،019
،371 ،361 ،360 ،359 ،325 ،316 ،297 ،296 ،295 ،280
،449 ،446 ،443 ،441 ،440 ،438 ،429 ،414 ،375 ،374
580 ،533 ،464 ،463 ،457 ،451 ،450
سوم تا پنجم ،271 ،260 ،249 ،206 ،197 ،196 ،158
607 ،604 ،546 ،536 ،518 ،494 ،378 ،370 ،369 ،315 ،313
سوم تا ششم ،137 ،136 ،135 ،134 ،133 ،120 ،024
،338 ،308 ،307 ،248 ،222 ،205 ،182 ،181 ،180 ،179
588 ،562 ،484 ،355 ،345
سوم و چهارم 577 ،386 ،340 ،309 ،123 ،118 ،009
ششم ،041 ،040 ،037 ،036 ،029 ،016 ،013 ،012 ،007
،079 ،077 ،073 ،060 ،059 ،052 ،046 ،045 ،044 ،043
،225 ،220 ،211 ،209 ،186 ،152 ،151 ،148 ،144 ،127
،362 ،357 ،302 ،300 ،288 ،279 ،278 ،277 ،255 ،246
،454 ،447 ،444 ،417 ،415 ،411 ،389 ،380 ،376 ،366
584 ،579 ،578 ،557 ،543 ،524 ،511 ،468 ،467 ،466 ،465
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موضوع درسي
تربيت بدني
600 ،476 ،349 ،207 ،091 ،090 ،037 ،036
تفكر و پژوهش
273 ،201 ،193 ،192 ،158 ،122 ،017
داستان
،078 ،064 ،063 ،057 ،051 ،047 ،035 ،034 ،015 ،002
،130 ،128 ،125 ،112 ،106 ،105 ،104 ،082 ،081 ،080
،166 ،165 ،164 ،163 ،162 ،160 ،143 ،140 ،139 ،138
،195 ،191 ،190 ،188 ،187 ،185 ،183 ،178 ،173 ،172
،223 ،222 ،221 ،215 ،214 ،213 ،210 ،204 ،200 ،199
،256 ،253 ،251 ،250 ،244 ،242 ،240 ،237 ،228 ،227
،311 ،310 ،308 ،307 ،306 ،303 ،285 ،281 ،272 ،270
،332 ،330 ،322 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،314 ،312
،387 ،353 ،352 ،347 ،345 ،344 ،342 ،337 ،335 ،334
،399 ،398 ،397 ،396 ،395 ،394 ،393 ،392 ،391 ،390
،481 ،475 ،474 ،433 ،408 ،407 ،405 ،404 ،403 ،400
،500 ،497 ،496 ،495 ،493 ،492 ،491 ،485 ،484 ،482
،519 ،513 ،512 ،510 ،508 ،507 ،505 ،503 ،502 ،501
،548 ،544 ،541 ،540 ،535 ،527 ،523 ،522 ،521 ،520
،574 ،573 ،568 ،566 ،564 ،562 ،554 ،551 ،550 ،549
598 ،597 ،596 ،595 ،581 ،575

رياضي
،288 ،286 ،255 ،236 ،211 ،167 ،113 ،058 ،023 ،020
،298 ،297 ،296 ،295 ،294 ،293 ،292 ،291 ،290 ،289
،432 ،431 ،430 ،429 ،415 ،414 ،413 ،326 ،316 ،299
،468 ،454 ،453 ،452 ،441 ،440 ،439 ،438 ،437 ،434
567
شعر
515 ،402 ،363 ،343 ،338
علوم تجربي
،046 ،045 ،044 ،043 ،041 ،024 ،016 ،012 ،011 ،010
،123 ،118 ،117 ،116 ،108 ،101 ،096 ،094 ،093 ،075
،230 ،206 ،202 ،196 ،184 ،175 ،170 ،169 ،161 ،127
،271 ،259 ،249 ،248 ،246 ،245 ،241 ،235 ،234 ،231
،348 ،329 ،328 ،326 ،323 ،315 ،313 ،309 ،305 ،304
،367 ،362 ،361 ،360 ،359 ،358 ،357 ،356 ،355 ،354
،417 ،416 ،389 ،385 ،384 ،383 ،379 ،378 ،370 ،369
،469 ،467 ،457 ،456 ،455 ،444 ،443 ،442 ،427 ،426
،539 ،518 ،511 ،509 ،506 ،494 ،489 ،487 ،480 ،470
،588 ،587 ،584 ،571 ،570 ،569 ،561 ،558 ،553 ،546
608 ،607 ،606 ،605 ،604 ،603
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علوم تربيتي
،114 ،097 ،084 ،070 ،069 ،068 ،067 ،066 ،048 ،033
،208 ،194 ،177 ،159 ،154 ،147 ،124 ،121 ،120 ،119
،472 ،419 ،412 ،388 ،381 ،346 ،287 ،282 ،276 ،275
547 ،545 ،534 ،517 ،477 ،473
عمومي
،411 ،410 ،409 ،171 ،145 ،144 ،085 ،040 ،039 ،038
601 ،591 ،576 ،514 ،428
فارسي
،074 ،072 ،071 ،060 ،056 ،050 ،014 ،007 ،005 ،003
،174 ،148 ،142 ،131 ،115 ،111 ،098 ،089 ،083 ،076
،226 ،225 ،220 ،224 ،219 ،218 ،217 ،216 ،209 ،176
،265 ،264 ،263 ،262 ،261 ،257 ،254 ،247 ،243 ،238
،301 ،283 ،280 ،279 ،278 ،277 ،269 ،268 ،267 ،266
،350 ،341 ،339 ،336 ،331 ،302 ،300 ،327 ،325 ،324
،382 ،377 ،376 ،375 ،374 ،373 ،372 ،371 ،366 ،365
،447 ،446 ،445 ،436 ،435 ،425 ،421 ،420 ،418 ،406
،463 ،462 ،461 ،460 ،459 ،458 ،451 ،450 ،449 ،448
،560 ،555 ،529 ،526 ،504 ،490 ،479 ،466 ،465 ،464
594 ،593 ،590 ،586 ،580 ،579 ،578 ،563
فلسفه
193 ،192 ،146
قرآن
022 ،021
كار و فنآوري
538 ،423 ،189 ،103 ،102 ،025 ،011 ،010

كتابهاي مرجع
511 ،379 ،235 ،234 ،233 ، 061 ،059
مطالعاتاجتماعي
،184 ،079 ،077 ،073 ،059 ،055 ،054 ،053 ،052 ،013
557 ،525 ،524 ،229
مهارت هاي زندگي
،092 ،088 ،087 ،086 ،065 ،009 ،008 ،006 ،004 ،001
،152 ،151 ،150 ،149 ،141 ،129 ،126 ،120 ،107 ،100
،198 ،182 ،181 ،180 ،179 ،168 ،157 ،156 ،155 ،153
،351 ،340 ،333 ،284 ،274 ،260 ،258 ،239 ،212 ،205
،543 ،542 ،537 ،528 ،488 ،483 ،471 ،470 ،424 ،401
599 ،592 ،589 ،585 ،565 ،561 ،556 ،552
نمايشنامه
595 ،535 ،493 ،405 ،178
هديههاي آسمان
،137 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132 ،110 ،062 ،049 ،042
،364 ،345 ،335 ،308 ،307 ،232 ،222 ،221 ،190 ،186
،536 ،524 ،516 ،515 ،507 ،498 ،486 ،484 ،386 ،380
582 ،577 ، 562
هنر
،099 ،032 ،031 ،030 ،029 ،028 ،027 ،026 ،019 ،018
،530 ،499 ،478 ،423 ،422 ،368 ،203 ،197 ،189 ،109
602 ،583 ،572 ،559 ،533 ،532 ،531
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مخاطب
دانش آموز
،010 ،009 ،008 ،007 ،006 ،005 ،004 ،003 ،002 ،001
،021 ،019 ،018 ،017 ،016 ،015 ،014 ،013 ،012 ،011
،031 ،030 ،029 ،028 ،027 ،026 ،025 ،024 ،023 ،022
،043 ،042 ،041 ،040 ،039 ،038 ،037 ،036 ،035 ،034
،054 ،053 ،052 ،051 ،050 ،049 ،047 ،046 ،045 ،044
،071 ،064 ،063 ،062 ،061 ،060 ،059 ،057 ،056 ،055
،081 ،080 ،079 ،078 ،077 ،076 ،075 ،074 ،073 ،072
،094 ،093 ،092 ،090 ،088 ،087 ،086 ،085 ،083 ،082
،105 ،104 ،103 ،102 ،101 ،100 ،099 ،098 ،096 ،095
،118 ،117 ،115 ،113 ،112 ،111 ،110 ،108 ،107 ،106
،132 ،131 ،130 ،129 ،128 ،127 ،126 ،125 ،123 ،120
،142 ،141 ،140 ،139 ،138 ،137 ،136 ،135 ،134 ،133
،155 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149 ،148 ،145 ،144 ،143
،166 ،165 ،164 ،163 ،162 ،161 ،160 ،158 ،157 ،156
،176 ،175 ،174 ،173 ،172 ،171 ،170 ،169 ،168 ،167
،188 ،187 ،186 ،185 ،184 ،182 ،181 ،180 ،179 ،178
،204 ،202 ،200 ،199 ،197 ،196 ،195 ،191 ،190 ،189
،215 ،214 ،213 ،212 ،211 ،210 ،209 ،207 ،206 ،205
،225 ،224 ،223 ،222 ،221 ،220 ،219 ،218 ،217 ،216
،235 ،234 ،233 ،232 ،231 ،230 ،229 ،228 ،227 ،226
،246 ،245 ،244 ،242 ،241 ،240 ،239 ،238 ،237 ،236
،256 ،255 ،254 ،253 ،252 ،251 ،250 ،249 ،248 ،247
،266 ،265 ،264 ،263 ،262 ،261 ،260 ،259 ،258 ،257

،280 ،279 ،278 ،277 ،272 ،271 ،270 ،269 ،268 ،267
،293 ،292 ،291 ،290 ،289 ،288 ،285 ،284 ،283 ،281
،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
،334 ،333 ،332 ،331 ،330 ،329 ،328 ،327 ،325 ،324
،345 ،344 ،343 ،342 ،340 ،339 ،338 ،337 ،336 ،335
،356 ،355 ،354 ،353 ،352 ،351 ،350 ،349 ،348 ،347
،366 ،365 ،364 ،363 ،362 ،361 ،360 ،359 ،358 ،357
،377 ،376 ،375 ،374 ،373 ،372 ،371 ،370 ،369 ،367
،389 ،387 ،386 ،385 ،384 ،383 ،382 ،380 ،379 ،378
،399 ،398 ،397 ،396 ،395 ،394 ،393 ،392 ،391 ،390
،409 ،408 ،407 ،406 ،405 ،404 ،403 ،402 ،401 ،400
،421 ،420 ،418 ،417 ،416 ،415 ،414 ،413 ،411 ،410
،432 ،431 ،430 ،429 ،428 ،427 ،426 ،425 ،424 ،423
،442 ،441 ،440 ،439 ،438 ،437 ،436 ،435 ،434 ،433
،452 ،451 ،450 ،449 ،448 ،447 ،446 ،445 ،444 ،443
،462 ،461 ،460 ،459 ،458 ،457 ،456 ،455 ،454 ،453
،475 ،474 ،470 ،469 ،468 ،467 ،466 ،465 ،464 ،463
،488 ،487 ،486 ،485 ،484 ،482 ،481 ،480 ،479 ،478
،500 ،498 ،497 ،496 ،495 ،494 ،493 ،492 ،491 ،489
،511 ،509 ،508 ،507 ،506 ،505 ،504 ،503 ،502 ،501
،522 ،521 ،520 ،519 ،518 ،516 ،515 ،514 ،513 ،512
،533 ،532 ،531 ،530 ،529 ،528 ،527 ،525 ،524 ،523
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،548 ،546 ،544 ،543 ،540 ،539 ،538 ،537 ،536 ،535
،559 ،558 ،557 ،556 ،555 ،554 ،553 ،552 ،551 ،549،550
،571 ،570 ،569 ،568 ،566 ،565 ،564 ،563 ،562 ،561
،582 ،581 ،580 ،579 ،578 ،577 ،576 ،575 ،574 ،573
،593 ،592 ،591 ،590 ،589 ،588 ،587 ،586 ،585 ،584
،604 ،603 ،602 ،601 ،600 ،598 ،597 ،596 ،595 ،594
608 ،607 ،606 ،605
دانشجويان دانشگاه فرهنگيان
،193 ،192 ،147 ،146 ،121 ،069 ،068 ،067 ،066 ،048
583 ،547 ،542 ،534 ،473 ،412 ،388 ،282
كارشناس
،412 ،287 ،194 ،193 ،192 ،147 ،124 ،070 ،065 ،048
547 ،534 ،517 ،419
مدير
547 ،517 ،124 ،070 ،048

مشاور
419 ،274 ،208 ،193 ،114 ،048
معلم
،037 ،036 ،033 ،032 ،030 ،020 ،017 ،016 ،015 ،013
،084 ،081 ،069 ،068 ،067 ،066 ،065 ،059 ،058 ،048
،121 ،120 ،119 ،116 ،114 ،109 ،097 ،091 ،090 ،089
،154 ،147 ،146 ،137 ،136 ،135 ،134 ،133 ،127 ،124
،227 ،208 ،207 ،203 ،201 ،194 ،193 ،192 ،177 ،159
،334 ،326 ،287 ،286 ،282 ،276 ،275 ،274 ،273 ،243
،422 ،419 ،412 ،388 ،381 ،380 ،368 ،349 ،346 ،341
،502 ،499 ،490 ،483 ،477 ،476 ،473 ،472 ،471 ،423
،542 ،541 ،534 ،532 ،531 ،530 ،526 ،525 ،524 ،511
602 ،600 ،599 ،583 ،573 ،572 ،567 ،560 ،547 ،545 ،543
والدين
،134 ،133 ،122 ،121 ،120 ،114 ،109 ،091 ،065 ،032
،282 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149 ،137 ،136 ،135
،490 ،483 ،477 ،476 ،473 ،472 ،471 ،341 ،334 ،287
602 ،600 ،567 ،545 ،543 ،542
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كلمات كليدي
آب 427 ،043
آب و هوا 607 ،584
آتشفشان 571
آتشنشاني 004
آداب 380
آداب معاشرت 340
آدم برفي 183 ،113
آرامش 114 ،106
آرزوها 125
آزمايش ،605 ،604 ،603 ،537 ،126
608 ،607 ،606
آزمايش و تحقيق 358
آزمايشهاي علوم 012
آزمون 437 ،167
آزمون تيمز ،رياضيات 326
آزمون جامع 373
آزمون دورهاي 431
آزمون کانگورو 437
آزمون و پرسش 236
آزمون و تمرين ،292 ،211 ،145 ،040
،416 ،414 ،375 ،357 ،356 ،299 ،294
،453 ،452 ،444 ،438 ،429 ،428 ،418
468 ،466 ،464 ،460 ،459 ،455
آشتي کردن 475
آشنايي با دانشمندان و مشاهير 263

آشنايي با قلب انسان 313
آشنايي با مشاهير و انديشمندان 267
آشنايي با مشاهير و دانشمندان 262
آشنايي با مفهوم اعداد ،احترام به ديگران
549
آغاز ايران 014
آگاهسازي کودکان 042
آلودگي 585 ،044 ،043
آلودگي دريا 589
آلودگي هوا 369
آلومينيوم 016
آمادگي براي امتحان 542
آمادگي جسماني 349 ،161
آموزش 493 ،330 ،168
آموزش ابتدايي ،120 ،097 ،040 ،038
،180 ،179 ،158 ،136 ،135 ،134 ،133
601 ،487 ،421 ،411 ،410
آموزش اخالق ديني به کودکان 345
آموزش اعداد 551
آموزش الفبا ،142 ،083 ،076 ،074 ،003
،425 ،339 ،304 ،283 ،257 ،254 ،247
594 ،563 ،504
آموزش بسکتبال 036
آموزش پژوهش 273
آموزش تئاتر و نمايش 203

آموزش تاريخ 524 ،079
آموزش تفكر 017
آموزش جغرافيا 175
آموزش جهتها 244
آموزش حروف الفبا 331
آموزش خوشنويسي 530 ،027 ،019
آموزش ديني ،137 ،132 ،110 ،049
582 ،577 ،486 ،386
آموزش روزهاي هفته 551
آموزش رياضي ،236 ،211 ،023 ،020
،295 ،294 ،290 ،289 ،288 ،286 ،255
،414 ،413 ،316 ،299 ،298 ،297 ،296
،438 ،437 ،434 ،432 ،431 ،430 ،415
567 ،468 ،454 ،453 ،452 ،440 ،439
آموزش زبان فارسي ،098 ،072 ،071
،263 ،262 ،218 ،217 ،176 ،174 ،111
،373 ،372 ،371 ،366 ،269 ،267 ،265
،436 ،435 ،421 ،420 ،418 ،376 ،375
،451 ،450 ،449 ،448 ،447 ،446 ،445
،466 ،465 ،463 ،462 ،461 ،460 ،458
590 ،580 ،560 ،479
آموزش زيستشناسي 587 ،354
آموزش علوم ،271 ،245 ،196 ،094 ،093
،426 ،378 ،370 ،369 ،357 ،315 ،313
588 ،518 ،457 ،444 ،443 ،442
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آموزش علوم تجربي ،096 ،024 ،012
،246 ،206 ،184 ،170 ،169 ،161 ،118
،359 ،358 ،356 ،355 ،323 ،249 ،248
،416 ،385 ،384 ،383 ،379 ،362 ،361
،487 ،480 ،470 ،469 ،467 ،456 ،455
546 ،506
آموزش عمومي 409
آموزش فارسي 459
آموزش قبل از مدرسه 514 ،099
آموزش قرآن 022 ،021
آموزش کار با رايانه به کودکان 025
آموزش كار با رايانه 538
آموزش كار با ماشين حساب 255
آموزش كودكان 477 ،157 ،121
آموزش گام به گام 037
آموزش معلم 069
آموزش معلم ابتدايي 286 ،159 ،091
آموزش معلمان 068 ،067 ،066
آموزش مفاهيم اجتماعي 586
آموزش مهارتهاي اجتماعي 599
آموزش مهارتهاي تفكر 201
آموزش مهارتهاي زندگي ،008 ،001
،151 ،150 ،120 ،103 ،102 ،042 ،009
،180 ،179 ،156 ،155 ،154 ،153 ،152
،274 ،260 ،228 ،212 ،207 ،182 ،181
،565 ،556 ،528 ،483 ،401 ،351 ،340
592
آموزش نجوم 539 ،117
آموزش نقاشي 559 ،109
آموزشو پرورش 412
آموزش و تمرين 446
آموزش و سرگرمي 591 ،453
آموزش واليبال 037
آموزش وپرورش 177
آموزش هنر ،031 ،030 ،029 ،026 ،018
،532 ،531 ،530 ،368 ،203 ،197 ،032
602 ،583
آموزشتاريخ 525
آموزشگام به گام 036
ش مهارتهاي زندگي 122
آموز 
آموزشي ايمني 239

آموزگاران 033
آموزنده 092
آوا 478
آهنگ 478
آييننامهها 517
ابزار تدريس 194
ابزار و وسايل 275 ،245
ابزارها 407
ابوالقاسم فردوسي 266
ابوعلي سينا 261
اتفاقات و نامهاش شاهنامه 209
اثربخشي 543
اجتماع 129
اجتماعي 092
اجزاي بدن انسان 096
اجزاي رايانه 538
احکام 380
اختراع 553
اختالف با ديگران 122
اختالل يادگيري 159
اخالق 544
ادبيات کودکان ،134 ،133 ،050 ،009
،266 ،261 ،182 ،156 ،137 ،136 ،135
593 ،592 ،336 ،330
ادبيات كودكان و نوجوانان ،225 ،220
578 ،302 ،300 ،279 ،277
ادبيات نمايشي 422 ،368
ادبيات نوجوانان ،043 ،041 ،016 ،013
،305 ،127،230 ،059 ،046 ،045 ،044
571 ،569،570 ،511 ،433 ،389
ارتباط با ديگران 321
ارتباط خانوادگي 550
ارتباط در آموزش و پرورش 084
ارجاسب 579 ،278 ،007
ارزشيابي 147
ارزشيابي توصيفي 276
ارزشيابي مستمر ،295 ،040 ،039 ،038
547
اساطير 215
استان سمنان 053
استان قزوين 054

استان کرمان 055
اسطوره 192
اسطورهها 193
اسفنديار 278
اسکندر مقدوني 557
اسالم 381 ،146 ،062
اشكال هندسي 559
اصول دين 536 ،498 ،486 ،062
اضطراب 058
اطالعات 553 ،233
اطالعات عمومي 235 ،234
اطلسهاي کودکان و نوجوانان 059
اعتماد بهنفس 212 ،155
اعداد 427
افراسياب 555 ،377
افزايش سطح خواندن 325
افسانههاي عامه 336 ،050
اقتباسها 404 ،390 ،342
اقليمشناسي 045
اكتشاف فضا 539 ،506 ،385 ،383
الفبا 341 ،056
الگوها 194
الگوي تدريس 69، 066،67
امام مهدي (عج) 484
امام هادي (ع) 562
امامت 536
امال 590 ،448 ،089 ،071
امالنويسي 269
امالي شب 072
امور جنسي 154
اموي 232
امير اعلم 073
اندوه 210
انديشه و تفکر 483
انديشيدن 192
انرژي ،284 ،231 ،181 ،086 ،075 ،041
561 ،355
انسان 192
ب اسالمي 229
انقال 
انواع ادبيات 526
انواع تمرين 297
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انواع حركت 011 ،010
انواع سؤاالت 039
انواع هوش 243
اورانوس 108
اوريگامي 423
اول ابتدايي 459 ،409 ، ،356 ،145 ،014
ايجاد آمادگي 145
ايران 517 ،275 ،229
ايرانشناسي052
ايستگاه بومشناسي 046
ايستگاه فضايي 117
ايستگاه فکر 453
بازکاهي 087
بازمصرف 088 ،087
بازنويسي 555 ،191
بازنويسي داستانهاي قرآن 226
بازنويسي شاهنامه ،131 ،115 ،098 ،007
،218 ،217 ،216 ،209 ،176 ،174 ،148
،579 ،479 ،377 ،327 ،280 ،278 ،219
593 ،580
بازي ،293 ،292 ،291 ،146 ،090 ،023
363
بازي و سرگرمي 601
بازيافت ،107 ،087 ،086 ،016 ،008
،537 ،389 ،333 ،198 ،180 ،127 ،126
585 ،556
بازيدرماني 114
بازيهاي آموزشي 600 ،243
بازيهاي بومي 168
بازيهاي سنتي 091
باغچه 092
بچة دوم 565
بخشندگي 344
بدن انسان 518
برق 141 ،100 ،075
برگ 400
برنامهريزي 543
برنامههاي بهبود آموزش 275
بزرگمهر حكيم 262
بعثت 364
بلوغ دختران 473

بهداشت دهان و دندان 508
بهداشت فردي 116
بهرام گور 061
بيماريهاي واگيردار 116
بيمحبتي 208
بيهدفي 208
پادشاهي فريدون 382
پادشاهي كيخسرو 217
پاندا 094
پاية اول ابتدايي ،071 ،056 ،025 ،003
،254 ،247 ،149 ،142 ،111 ،076 ،074
،339 ،331 ،304 ،293 ،289 ،283 ،257
،504 ،436 ،435 ،434 ،430 ،425 ،418
594 ،563
پاي ة پنجم ابتدايي ،150 ،115 ،038 ،026
591460، ،431 ،373 ،298 ،294
پاية چهارم ابتدايي ،218 ،217 ،153 ،027
479 ،327
پاية دوم ابتدايي ،316 ،151 ،085 ،072
،456 ،445 ،442 ،439 ،416 ،410 ،358
590 ،576 ،462 ،461
پاية سوم ابتدايي ،174 ،131 ،098 ،019
،361 ،359 ،299 ،297 ،280 ،269 ،176
،457 ،451 ،450 ،446 ،440 ،438 ،375
580 ،567
پاية ششم ابتدايي ،211 ،209 ،040 ،029
،465 ،447 ،417 ،411 ،366 ،362 ،255
467 ،466
پايةچهارم ابتدايي 216
پايههاي اول و دوم ابتدايي 586
پايههاي دوم و سوم ابتدايي 226 ،169
پدر 082
پرستار 123
پرسش و پاسخ ،117 ،111 ،085 ،038
،359 ،358 ،298 ،288 ،248 ،246 ،233
،376 ،374 ،373 ،366 ،362 ،361 ،360
،434 ،432 ،431 ،430 ،411 ،410 ،409
،443 ،442 ،440 ،439 ،437 ،436 ،435
567 ،553 ،467 ،463 ،457 ،449 ،448
پرسش و تمرين 413 ،356
پرسشنامة تشخيصي 159

پرلز 326
پرندگان 315 ،118
پرورش تفكر 119
پرورش خالقيت 372 ،121 ،031
پرورش خالقيت 602
پرورش نبوغ كودكان 097
پزشکان ايران 073
پزشك 123
پزشكي 258
پژوهش ،315 ،153 ،124 ،119 ،033
412
پسماند 589 ،126 ،088 ،087
پسماند خانگي 127
پالستيك 198 ،087
پلوتون 329
پليس 129
پنجم دبستان 555 ،372
پويايي کودکانه 146
پيامبر 364 ،132 ،062
پيامبر اسالم(ص) 515 ،232 ،137
پيامبران ،308 ،307 ،306 ،223 ،222
512
پيامدها 194
پيشگيري 239
تئاتر و نمايش براي کودکان 368
تئاتر و نمايش در مدارس 203
تئاتر و نمايش در مدرسه 572 ،499
تئوري انتظار 547
تابستانه 145
تاريخ 229 ،061
تاريخ اسالم 132
تاريخ ايران 557 ،079 ،077
تاريخ پيش از اسالم 557 ،077
تاريخ جهان 059
تاريخ علم 265
تايپ متن 538
تأثير يونان بر ايران 557
تبادل افکار 483
تبديل مواد 604
تجارب معلمان 346
تجربهنگاري 412
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تحقيق 378 ،370 ،369 ،271 ،150
تمرين و آموزش 152
تحليل محتوا 147
تمرين و مسئله 296
تخريب جنگل 184
تمرينات عملي 017
تخيل 474 ،198
تناسب اندام 161
تدريس 275
تنبلي 047
تدريس اثربخش  ،286 ،068 ،067 ،066توانايي خواندن 324
547 ،534
توحيد 516
تربيت 493 ،472 ،471 ،208 ،146
توسعه 048
تربيت بدني 207 ،037
تولّد 210
تربيت دختران 473
توليد روشنايي 231
تربيت فرزندان 282
توليد گرما 231
تربيت کودکان 287
تير 558
تربيتبدني 091 ،036
تيزهوشان 376
تربيتديني 516
جامعه 545
ترس 322 ،318 ،156
جانشين 536
ترس از تاريكي 319
جانوران وحشي 170
ترک عادت 351
جبرئيل 364
تسبيحات حضرت زهرا (س) 345
جدول 023
تصويرخواني 257 ،083
جدول کلمات 591
تعاون 600
جدول کلمات متقاطع 171
تعليمات ديني 136 ،135
جشن پژوهش 124
تعليمات ديني براي کودکان 186
جغرافيا 603
تغذية خزندگان 206
جغرافياي تاريخي 059
تغذيه 543
جمشيد 365 ،238 ،061 ،005
تفاوت انسانها 494
جمعآوري اسناد 542
تفاوت دختر و پسر 473
جنبههاي قرآني 381
تفکيک زباله 180
جنبههاي مذهبي 146
تفكر خالق 273 ،201 ،017
جنگ ايران و توران 219 ، 176
تقويت 048
جنگ ايران و عراق 343 ، 195
تقويت حافظه 542
جنگ بدر 132
تقويت ديکته 533
جنگ هاماوران 174
تقويت فارسي 374
جنگلشناسي 175
تقويت قوة تخيل 082
جنگلهاي باراني 240
تکنولوژي آموزشي 275
چاپ پالستيك 109
تمرکز 600
چرخه 561
تمرين  ،290 ،289 ،283 ،142 ،076 ،056حيوانات 552
601 ،594 ،563 ،430 ،425 ،304
حرف «ب» 083
تمرين امال 460
حرکتها و عالمتها 022
تمرين خوشنويسي 532 ،030
حروف الفبا 021
تمرين رياضي 316
حسادت 193
تمرين و آزمون 450 ،415
حضرت آدم (ع) 221

حضرت معصومه (س) 200
حفاظت 046
حفظ زمين 192
حفظ محيطزيست ،179 ،107 ،044
556 ،528 ،401 ،184،230
حکايتهاي پيامبر اکرم(ص) 136 ،135
حکيم عمر خيام 264
حكايتهاي فلسفي 193 ،192
حل مسئله 543 ،419 ،122 ،119
حوادث 239
حيات 427
حيات روي زمين 196
حيوان 348
حيوانات ،386 ،303 ،205 ،141 ،110
605 ،582 ،581
حيوانات جنگل 175
حيوانات دريايي 587 ،248
حيوانات ماقبل تاريخ 379
خانوادة پژوهنده 273
خانواده 545 ،160 ،124
خداشناسي ،577 ،386 ،204 ،110 ،049
582
خدمات 258
خدمات بهداشتي 123
خراسان شمالي 052
خرس قطبي 309
خشونت 287
خط تحريري ،029 ،028 ،027 ،026
533 ،532 ،530 ،030
خط نستعليق 533 ،531 ،028 ،019 ،018
خطا 208
خطر 100
خالفت 232
خالقيت ،235 ،234 ،233 ،120 ،119
559 ،481 ،403 ،252
خالقيت کودکان 158
خواندن ،304 ،283 ،142 ،076 ،056
594 ،563 ،425
خواهران و برادران 565
خودآزمايي 456
خودآموز 211
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خودشناسي 543
خورشيد 075
خوشنويسي 583 ،531 ،018،026
خونخواهي سياوش 216
خيالپردازي در کودکان 272
دارالفنون 073
داستان ،205 ،198 ،196 ،187 ،141 ،009
،378 ،370 ،369 ،325 ،315 ،271 ،268
588 ،561 ،518 ،494 ،475 ،403
داستان آموزشي ،155 ،132 ،008 ،006
،320 ،318 ،264 ،249 ،228 ،157 ،156
592 ،565 ،528 ،486 ،330
داستان آموزندة حيوانات 336
داستان اجتماعي 322 ،185 ،183
داستان اخالقي 340
داستان انگليسي ،337 ،138 ،105 ،002
347
داستان بيژن و منيژه 115
تخيلي،244 ،240 ،095 ،057 ،050
داستان ّ
،396 ،387 ،353 ،312 ،303 ،258 ،256
581 ،407
داستان تربيتي 260
داستان تركي 166
داستان تولد و رشد رستم 131
داستان جنگ 195
داستان حيوانات ،130 ،064 ،035 ،015
،319 ،256 ،253 ،226 ،178 ،166 ،162
،573 ،501 ،492 ،491 ،485 ،402 ،332
598 ،596
داستان ديني 134 ،133
داستان زندگي پيامبر (ص) 515
داستان سهراب 098
داستان سياوش 479 ،219
داستان سيمرغ 224
داستان طنز انگليسي 143
تخيلي 251
داستان علمي و ّ
داستان فارسي 258
داستان کوتاه کودکان 139
داستان کودکان ،035 ،014 ،005 ،002
،183 ،163 ،162 ،143 ،106 ،105 ،078
،238 ،224 ،210 ،204 ،200 ،195 ،185

،382 ،365 ،353 ،350 ،337 ،301 ،272
،507 ،505 ،491 ،485 ،406 ،404 ،398
586 ،575 ،510
داستان کودکان انگليسي 527 ،047
داستان كوتاه ،311 ،199 ،188 ،051 ،204
500 ،341
داستان كوتاه فارسي 433 ،163
داستان كودك ،064 ،063 ،057 ،015
،138 ،130 ،128 ،125 ،104 ،081 ،080
،221 ،213 ،199 ،173 ،165 ،164 ،160
،310 ،303 ،281 ،253 ،244 ،237 ،227
،407 ،390 ،387 ،344 ،342 ،332 ،312
،501 ،497 ،496 ،492 ،484 ،481 ،408
،573 ،568 ،562 ،554 ،540 ،523 ،519
598 ،596 ،581 ،574
داستان كودك و نوجوان ،112 ،095 ،034
،308 ،307 ،306 ،285 ،270 ،223 ،222
،521 ،520 ،513 ،512 ،495 ،317 ،311
566 ،564 ،522
داستان مذهبي 562
داستان منظوم 188
داستان نوجوان 215
داستانك 398
داستانكها 399
داستاننويسي 433 ،153 ،150
داستانهاي آلماني 574 ،496
داستانهاي آمريكايي 523 ،522
داستانهاي آموزنده ،128 ،051 ،004
519 ،505 ،342 ،178 ،172 ،164 ،160
داستانهاي آموزنده 575 ،200
داستانهاي اجتماعي 313 ،113
داستانهاي اخالقي 186
داستانهاي افسانهاي 334
داستانهاي انگليسي 566 ،242
تخيلي ،143 ،139 ،125 ،078
داستانهاي ّ
،285 ،272 ،250 ،237 ،215 ،173 ،166
،508 ،500 ،497 ،495 ،481 ،397 ،311
554 ،521
داستانهاي حماسي ،277 ،225 ،220
578 ،302 ،300 ،279
داستانهاي حيوانات ،210 ،080 ،063

540 ،505 ،213
داستانهاي طنز 502 ،081
داستانهاي علمي 470
داستانهاي فارسي ،165 ،106 ،104
508 ،408 ،399 ،344 ،342 ،281
داستانهاي فرانسوي 568
داستانهاي کوتاه ،334 ،324 ،227 ،186
544 ،396
داستانهاي كوتاه فارسي ،391 ،310
510 ،503 ،395 ،394 ،393 ،392
داستانهاي كهن 390
داستانهاي كهن ايراني 269
داستانهاي ماجراجويانه ،270 ،112 ،034
347 ،317
داستانهاي مذهبي ،221 ،214 ،190
،524 ،513 ،507 ،484 ،352 ،335 ،314
564 ،525
دانشآموزان 124 ،033
دانشافزايي 089
دانشمندان ايراني 013
دايرئالمعارفهاي کودکان و نوجوانان 511
دايرئالمعارف 355 ،354 ،170 ،118 ،059
دايرئالمعارف جانوران دريايي 169
دايناسورها ،370 ،354 ،332 ،130 ،015
573 ،501 ،492 ،379
درخت 082
درخت گيالس 400
درختکاري 187
درسپژوهي 412
درسهاي دوم دبستان 428
درک مطلب 324
دريا 489
دستسازهها 010
دستگاه گوارش 116
دلفينها 248
دورة ابتدايي ،157 ،155 ،152 ،121 ،096
،480 ،354 ،276 ،243 ،206 ،197 ،181
556 ،546 ،506
دوستي 552 ،405 ،330 ،163
دوستيابي 471 ،322
دوم ابتدايي ،301 ،238 ،236 ،224 ،005

دورة آموزش ابتدايي 345 16
455،432 ،406 ،382 ،365 ،350
ديدنيها 055
ديرينشناسي 379
ديکته 028
راه كارها 346
راه و رسم زندگي 540 ،213 ،080 ،065
راهآهن 092
راهبرد آموختن 547
راهكارها 058 ،011 ،010
راهنماي آزمون ،441 ،376 ،288 ،038
476 ،442
راهنماي آموزش ،089 ،018 ،012 ،003
533 ،450 ،440 ،415 ،274 ،245 ،145
راهنماي آموزش ابتدايي 464
راهنماي آموزش پاية ششم ابتدايي 246
راهنماي آموزشي ،031 ،028 ،026 ،024
،085 ،083 ،076 ،074 ،072 ،071 ،056
،254 ،247 ،211 ،201 ،171 ،142 ،109
،299 ،296 ،295 ،289 ،283 ،273 ،255
،361 ،360 ،359 ،357 ،339 ،331 ،304
،418 ،417 ،416 ،411 ،410 ،372 ،371
،448 ،447 ،444 ،443 ،430 ،429 ،425
،460 ،458 ،456 ،455 ،454 ،451 ،449
،538 ،531 ،514 ،504 ،469 ،468 ،463
،599 ،594 ،590 ،583 ،567 ،563 ،541
602
راهنماي معلم 276
راهنماي مهارتهاي زندگي 065
راهنمايي آموزش 576
رستم 219
رستم و سهراب 280
رسمالخط 590
رفتار جنسي 154
رنگآميزي 601 ،109 ،100 ،025
رنگها 602
روابط 534
روابط اجتماعي 568 ،494 ،160
روابط با شاگردان 388 ،084
روابط خواهر و برادر 535
روابط عمومي 496
روانشناس 122

روانشناسي 534
روانشناسي تربيتي 177
روانشناسي دختران 473
رودها 053
روش الگوبرداري 019
روش تدريس اثربخش 069
روش صحيح مصرف آب 426
روشها 194
روشهاي پيشگيري از خشم 287
رويكرد تلفيقي 119
رهبر جمهوري اسالمي ايران،نظريه 381
رهنمود آموزشي 177
ريا 381
رياضي ،429 ،293 ،292 ،291 ،167 ،058
441 ،430
رياضيات 476
زال و رودابه 301
زباله 333 ،107
زبانآموزي ،243 ،219 ،148 ،089 ،007
593 ،579 ،490 ،377 ،336 ،325 ،278
زبانآموزي دورة ابتدايي 341
زبانآموزي فارسي 374
زحل 367
زکرياي رازي 265
زلزله 570
زمين 537 ،234 ،202
زمينشناس 603
زنبور عسل 305
زندگي با طبيعت 179
زندگي پيامبر(ص) 134 ،133
زندگي حيوانات ،480 ،170 ،093 ،049
516
زندگي خزندگان 206
زندگي در اعماق دريا 587
زندگي در شهر 185
زندگي دلفينها 249
زندگينامة دانشمندان266 ،264 ،261
زندگينامه ،524 ،484 ،265 ،214 ،013
525
زندگينامه امام حسن مجتبي (ع) 507
زيستشناس 605

زيستمحيطي 424
سؤال و جواب ،297 ،295 ،290 ،144
،454 ،445 ،417 ،415 ،372 ،371 ،316
469 ،465 ،462 ،461
سئوال و جواب 052
ساختار تيمي 048
ساختمانسازي 546
سال  37قبل از هجرت 525
سال  82ق 524
سبز 488 ،424
سبزه 092
ستارهشناس 606
سرزنش و تنبيه 208
سرگذشتنامه ،306 ،223 ،222 ،073
529 ،512 ،308 ،307
سرگذشتنامه 529
سرگرمي ،291 ،290 ،189 ،100 ،099
،607 ،606 ،603 ،363 ،347 ،293 ،292
608
سرود 036
سفر حيوانات 009
سفرنامه 263
سفرهاي رويايي 266 ،261
سالمت 114
سالمتي 161
سلوکيان و اشکانيان 557
سند تحول بنيادين 067
سنگها 323
سودوكو 023
سوگ سياوش 327
سوم ابتدايي ،374 ،371 ،325 ،296 ،295
533 ،449 ،414
سياره ،328 ،259 ،241 ،202 ،108 ،101
558 ،509 ،367 ،329
سيريزواريس 329
سيل 56
شابلن 559
شاتل فضايي 383
شاعران ايراني 529
شاعران کودک 560
شاگرد فعال 542
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شاگردان 534 ،242
شاه عباس ،سمک عيار 061
شاهنامه فردوسي ،238 ،224 ،014 ،005
555 ،406 ،382 ،365 ،350 ،301
شب تولّد 165
شبکة ملي مدارس 070
شخصيت 568
ششم ابتدايي ،376 ،357 ،288 ،144
468 ،454 ،415
شعر 401 ،036
شعر فارسي 529 ،402 ،338 ،191
شعر كودك ،363 ،343 ،338 ،191 ،082
515 ،402
شعر مذهبي 515
شعر و سرود 037
شعرهاي کودکانه 021
شکرگزاري 204
شکلها 250
شكرگزاري 064
شمارش اعداد 113
شناخت احساسات چهارگانه 550
شناخت جهان 253
شواري عالي آموزشوپرورش 517
شهيد 343
شهيد گمنام 343
شيمي 604
شيوههاي امالگويي 089
صرفهجويي 556 ،401 ،181 ،086 ،001
صرفهجويي در آب 182 ،180
صفات خداوند 582 ،516
صلح و دوستي 281
صنايع درستي 032
ضحاک 406 ،365 ،350 ،077
ضربالمثلها ،393 ،392 ،391 ،060
395 ،394
ضربالمثلهاي چيني 060
ضرورت 412
طبيعت 348 ،338 ،230 ،192
طبيعي 055
طناببازي 349
طهمورث 005

ظهور زرتشت 007
فوقبرنامه 152
عادات و رفتار حيوانات 094 ،093
فوالد 389
عادتهاي بد 351
فيزيك 608
عادتهاي غذايي 006
قدرشناسي 345
عاطفه 471
قرآن ،308 ،307 ،306 ،223 ،222 ،221
عباسيان 232
564 ،513 ،512 ،482 ،314
عدل 486
قصه 489 ،400 ،168 ،137
عروسي 353
قصهگويي 541
ع ّزت نفس 250
قصهها ،306 ،223 ،222 ،168 ،137
عشق 193
564 ،513 ،512 ، 400،489 ،308 ،307
عطار نيشابوري 267
قصههاي آموزنده 408 ،314 ،165
ّ
عفونت گوش 487
قصههاي پيامبران 221
ّ
علم 235
قصههاي عاميانه 597
ّ
علوم 584 ،561 ،511 ،355
قصههاي قرآني 482
ّ
علوم تجربي 417 ،360
قصههاي کودکانه 399 ،396 ،188
ّ
علوم تربيتي  ،282 ،276 ،121 ،097 ،070قطب 309
477
قوانين و رويهها 517
علوم 326
قهر و آشتي 596
علي ابن مح ّمد باقر (ع) 214
قهرمانها 061
عمير بن وهب 132
کار دستي 197
عوامل فرسايش 323
کار و تمرين 465 ،458 ،445
غذاهاي سالم 006
کارآفريني نوجوانان 103 ،102
غلبه بر ترس 321 ،320 ،157
کاربردي کردن 412
فارسي 464
کاربرگ 413
فداكاري 081
کاربرگ رياضي 414
فرآيند نوشتن 542
کارخانهها 369
فرزندان 114
کاردستي 602 ،032
فرزندپروري 208
کاريکلماتور 252
فرهنگ عامه 091
کالبدشناسان 073
فريدون 406
کاوه آهنگر 406
فسيلها 323
کتاب تمرين 409
فضا 509
کتاب کار 432 ،111
فضاپيما 383
کتاب کمکآموزشي ،022 ،021 ،020
،068 ،067 ،055 ،053 ،024،028،031
فضانوردان 385 ،384
490 ،243،274 ،239 ،197 ،184 ،116
فعاليت غريزي 146
فعاليت فوقبرنامه  ،151،153 ،150 ،149کتاب کمکدرسي ،290 ،236 ،144 ،012
،469 ،459 ،437 ،360 ،324 ،299 ،292
599
533
فعاليتها 545
کتاب هوشمند 468
فلسفه براي كودكان 017
کتابهاي درسي 147
فنآوري اطالعات 070
کتايون 148
فن نگارش 451

دورة آموزش ابتدايي 347 16
کرم باغچه 470
کرم خاکي 470
کرون 329
کسب و کار 103 ،102
کشتي نوح 226
کليات سعدي 325
کليله و دمنه 324
کمک و ياري 597
کمکدرسي 429 ،374
کميل بن زياد 524
کنجکاوي 518 ،315 ،196
کنجکاوي کودکان 313
کودکان 287 ،196 ،122
کيخسرو 555
کيومرث 014
كارتهاي تصويري 420
كاردستي ،403 ،189 ،099 ،011 ،010
423
كاركنان مدرسه 124
كاغذ 423 ،088
كاميون 424
كاوشگر فضايي 539
كتاب عروسكي 129
كتاب كار 447 ،436 ،434
كتاب كار امال 450
كتاب كودك 129
كتابهاي سبز 333
كتابهاي عروسكي 004
كرة زمين 284
كالژ 109
كالسداري 388 ،346
كلنگري 119
كليله و دمنه 191
كمكآموزشي 268
كودك 189 ،168
كودك و نوجوان ،334 ،251 ،214 ،190
،395 ،394 ،393 ،392 ،391 ،347 ،335
544 ،502 ،397
كودكان ،472 ،314 ،256 ،090 ،051
526 ،508 ،500
كودكان و نوجوانان 352

كودكي 208
كيهانشناسي 117
گاهنامة جاللي 264
گذشت 544
گربهسانان 480
گربهها 491
گردآفريد 098
گرما 355
گرماي زمين 309
گرمايش جهاني 205 ،045
گروهبندي 068
گستاسب 007
گشتاسب 579 ،148
گفتوگو 483
گوشدرد 487
گياهان 605 ،386
گياهان جنگلي 175
الكپشت 489 ،488
النهسازي 118
لوازم فضانوردي 384
لوسپروري 208
لهراسب 148
ماجراجويي 340
ماجراهاي تام سوئيفت 527
مادها 077
ماشينهاي سنگين 011
ماه 166
ماهواره 117
ماهيها 587
مأموريت فضايي 506
مباني نظري 545
متون كردي 598
مجموعهها ،080 ،051 ،047 ،034 ،002
،173 ،164 ،163 ،128 ،112 ،105 ،095
،317 ،310 ،285 ،270 ،251 ،242 ،213
،394 ،393 ،392 ،391 ،387 ،337 ،333
،502 ،497 ،496 ،495 ،433 ،408 ،395
،529 ،527 ،522 ،521 ،520 ،519 ،513
566 ،564 ،562 ،554 ،540
ط زيست 240
محافظت از محي 
محبت 545

محمدبن احمد ابوريحان بيروني 013
محيط زيست ،427 ،424 ،284 ،088
589 ،537 ،488
محيط زيستشناسان 230
محيط زيستگرايي 045
محيطزيست 585 ،348 ،126 ،008
مداخلة گروهي 419
مدرسة هوشمند 070
مدرسه 275 ،242 ،116
مدير مدرسه 070
مديران مدرسهها 124
مديريت 543
مديريت کالس 194
مديريت مدرسه 547
مديريت مصرف 426
مذهب 381
مرزباننامه 172
مرگ 498 ،210
مرور تابستانه 428 ،144
مريخ 328
مسئله و تمرين 432 ،020
مسائل 476 ،441 ،289
مسائل جنسي 114
مسابقه 167
مسواک زدن 260
مشاعره 529
مشاور خوب 114
مشاوره 114
مشاهير 268
مشتري 101
مشقنگارهها 247
مشکالت انضباطي 194
مشکالت دانشآموزان 419
مشکالت عاطفي کودکان 159
مصرف آب 001
مصوبات 517
مطالعات اجتماعي 079 ،077
مطالعه 543
معاد 498
معلّمان 084
معلم 534
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معلمان 194 ،124 ،058
مهرباني 510 ،344 ،104
نيرنگ 193
معلمان تازهكار 388
مهرباني خداوند 049
نيرو 608 ،355
مفاهيم درسي 576
مهرورزي 545
نيروهاي ويرانگر طبيعت 571 ،570 ،569
مفاهيم کتابهاي درسي 171
مهندس راه و ساختمان 546
واژهآموزي 421 ،420 ،254
مفهوم مرگ 042
ميهن 035
واقعة كربال 352 ،335 ،190
مقايسه 208
ميهن دوستي 312
والدين 472 ،114
مقداد بن عمرو 525
ناسزاگويي 260
والدين و كودك 473
مقررات 194
ناصرخسرو 263
والها 271
مکانهاي تاريخي 54،053
ناهيد 241
ورزش 543
مكه 232
نپتون 259
ورزش شيرينكاري 090
منافقان 381
نت 478
ويژگيها 526
قوالطير 267
منط 
نستعليق  ،532 ،530 ،030 ،029 ،027ويژگيهاي حشرات 378
منظومة شمسي 539
583
ويژگيهاي گياهان تحقيق 588
منظومه خورشيدي  ،241 ،202 ،108 ،101نسل فردا 545
هخامنشيان 079
558،509،367 ،329 ،328 ،259
نشانهها 420
هزار و يك شب 342
مواد غذايي 518
نعمتها 577 ،110
هفت خوان اسفنديار 579
مواد معدني 323
نقاشي 538
هفتخوان رستم 580
موجودات دريايي 271
نقد و بررسي شعر 560
هلو 400
موسيقي 478
نکات آموزشي 457
هوا 585 ،044
موسيقي شعر 560
نگارهها 421
هواشناسي 584
موفقيت 477
نماز 380
هوش کالمي 158
موقعيت جغرافيايي 055 ،053،054
نمايش عروسکي 422
هوشآزمايي 158
مولوي 268
نمايش کودک و نوجوان 422
هوشمندسازي 070
مهارت 600 ،471
نمايشنامة كودك 535،493 ،405
هوشنگ 014 ،005
ت آموختن 542
مهار 
نمايشنامه  ،404 ،368 ،203 ،178 ،140هيجان 472
مهارت ارتباط با ديگران 574 ،548
597 ،595 ،572 ،499 ،474 ،422
يادگيري 534
مهارت تصميمگيري 419
نمايشنامههاي فارسي 535 ،493 ،405
يادگيري زبان 119
مهارت خواندن 490
نوجوانان 526 ،474
يادگيري و خالقيت 085
مهارت كنترل خشم 548
نوزاد حيوانات 094 ،093
ياران امام حسين (ع) 352 ،335 ،190
مهارتها 541 ،514 ،481
نويسندگي 120
ياريگري 104
مهارتهاي بدني 207
نهال 400
يازده رخ 593
مهارتهاي پژوهش 201
نهنگها 248
يوسف پيامبر (ع) 482
مهارتهاي چهارگانة زبان 463
نياز به غذا 518
يونان 193
مهارتهاي زندگي 543 ،239
نيازسنجي 412
مهرباني با حيوانات 552
نيازهاي اساسي 065
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نام ناشر
آبرنگ
357 ،167 ،072
آبرون
089
آبشن
060
آراد كتاب
436 ،435 ،184
آفرينگان
،321 ،320 ،319 ،318 ،227 ،193 ،192 ،160 ،079 ،077
574 ،568 ،557 ،500 ،496 ،495 ،322
آموخته
017
آميس
412 ،037 ،036
آواي باران
293 ،292 ،291 ،290
آواي سورنا
249
آوند دانش
542
آوين
538
آيين احمد (ص)

381 ،084 ،069 ،068 ،067 ،066
ابوعطا
599 ،421 ،420
اعلي
208 ،121
افق
،304 ،283 ،257 ،142 ،083 ،076 ،074 ،059 ،056 ،003
594 ،563 ،504 ،425 ،339 ،331
الگو
376 ،373
اميد مهر
449 ،448 ،440 ،437 ،428 ،145 ،025
باقيات
090
برترين انديشه
576 ،439 ،434 ،024 ،023
به نشر
586
بهار سبز
476
بوي جوي موليان
547
بين المللي گاج
375 ،372 ،360 ،356 ،295 ،247 ،211
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پژواك فرهنگ
426
پايندگان
543
پروهان
478
پيام آزادي
395 ،394 ،393 ،392 ،391
پيشروان
590 ،362 ،298 ،297 ،289 ،144
تزكيه
243 ،114
تنديس نقرهاي انديشمند
469
تيزهوشان برتر
158
تيك
349 ،012
تيمورزاده
487 ،239 ،161
جامعهالقرآنالكريم
575 ،505 ،200 ،164 ،128
جمال
137 ،136 ،135 ،134 ،133
چكه
566 ،341 ،285 ،251 ،173 ،047 ،002
چويل
177
حوا
489 ،143
خيلي سبز
361 ،294
داريوش هفت برادران
588 ،518 ،494 ،378 ،370 ،369 ،315 ،313 ،271 ،269 ،196
دانش آفرين
464 ،451 ،450 ،085 ،070
دانش امروز
275
دانش نگار
،272 ،256 ،228 ،204 ،130 ،125 ،082 ،078 ،057 ،015

573 ،501 ،492 ،485 ،390 ،353 ،332 ،312 ،281
دنياي نو
097
دهسرا
171
ذکر
608 ،607 ،606 ،605 ،604 ،603 ،287 ،154 ،094 ،093 ،013
راهانديشه
374 ،359 ،358
رسول
534
رشد انديشه
464 ،451 ،450 ،085 ،070
رهي
323 ،106
رودگون
116
زعفران
554 ،519 ،491 ،408 ،387 ،311 ،165
سپينود
022 ،021
سايه گستر
،385 ،384 ،383 ،206 ،175 ،129 ،123 ،117 ،096 ،004
587 ،546 ،539 ،506 ،480
سرمشق
438
سرو ياسين
483 ،470 ،226 ،001
سفير اردهال
396 ،214
سورمه
341
سوره مهر
572 ،499 ،422 ،368 ،203
سينا طب
116
شباويز
596 ،397 ،237 ،215 ،081 ،064 ،063
شركت انتشارات فني ايران
،088 ،087 ،086 ،046 ،045 ،044 ،043 ،041 ،016 ،008
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،198 ،157 ،156 ،155 ،141 ،127 ،126 ،107 ،100 ،092
،424 ،401 ،389 ،333 ،309 ،284 ،258 ،230 ،212 ،205
592 ،589 ،585 ،565 ،561 ،556 ،552 ،537 ،528 ،488
شهرقلم
566 ،400 ،173
شورا
011 ،010
شينه
436 ،435
صابرين
473 ،472 ،471 ،282
صادق يونسلو
427
صيانت
316
ضريح آفتاب
560 ،533 ،299 ،286 ،026
طاهر
050
طبيب
487 ،239 ،161
طاليي
354
طلوع دانش
545
علي اكبر صفري
111
فاطمي
468 ،467 ،255 ،246 ،032
فراي علم
342 ،172
فردين
،209 ،176 ،174 ،148 ،131 ،115 ،098 ،014 ،007 ،005
،301 ،280 ،278 ،238 ،236 ،224 ،219 ،218 ،217 ،216
،555 ،479 ،406 ،382 ،377 ،365 ،350 ،327 ،325 ،324
593 ،591 ،580 ،579
فعال
366
فلسفه
065

قدياني
،601 ،600 ،521 ،520 ،334 ،197 ،095 ،042 ،019 ،018
602
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
،189 ،185 ،178 ،166 ،163 ،140 ،139 ،099 ،051 ،035
،279 ،277 ،253 ،252 ،250 ،229 ،225 ،220 ،210 ،195
،423 ،407 ،405 ،404 ،403 ،380 ،330 ،310 ،302 ،300
598 ،597 ،595 ،578 ،535 ،526 ،503 ،493 ،474 ،433
كانون گسترش علوم
411 ،410 ،409 ،371
كتاب آبان
583
كتاب ارجمند
419 ،122
كالغ سپيد
288 ،071
كورش چاپ
147
گام
351
گراد
432 ،431 ،430 ،429
گردوي دانش
567 ،296 ،040 ،039 ،038
گلواژه
465 ،463 ،461 ،460 ،458 ،457 ،456
گلزار
254
لوح زرين
388 ،120
ما و شما
274
مبتكران
590 ،362 ،355 ،298 ،297 ،289 ،170 ،169 ،144 ،118
محراب قلم
،305 ،248 ،232 ،073،231 ،061 ،055 ،054 ،053 ،052
584 ،527
مدرسه
،108 ،104 ،101 ،091 ،080 ،075 ،062 ،058 ،049 ،033
،151 ،150 ،149 ،146 ،132 ،124 ،119 ،113 ،110 ،109

 352فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
،199 ،194 ،191 ،190 ،188 ،187 ،186 ،183 ،153 ،152
،235 ،234 ،233 ،223 ،222 ،221 ،213 ،207 ،202 ،201
،308 ،307 ،306 ،276 ،273 ،259 ،245 ،244 ،241 ،240
،346 ،345 ،344 ،343 ،338 ،335 ،329 ،328 ،326 ،314
،402 ،399 ،398 ،386 ،379 ،367 ،364 ،363 ،352 ،348
،484 ،482 ،475 ،447 ،446 ،445 ،444 ،443 ،442 ،441
،514 ،513 ،512 ،511 ،510 ،509 ،508 ،507 ،498 ،486
،558 ،553 ،541 ،540 ،536 ،525 ،524 ،517 ،516 ،515
582 ،577 ،571 ،570 ،569 ،564 ،562 ،559
مرآت دانش
،455 ،454 ،453 ،452 ،418 ،417 ،416 ،415 ،414 ،413
466 ،462 ،459
مشق نيكو
532 ،531 ،530 ،030 ،029 ،028 ،027
منتشران
020
منظومه خرد
523 ،522 ،502
مهر ميترا
182 ،181 ،180 ،179
مهسا اخباري
529
موسسه علم و انديشه پايدار
342 ،172
موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
336 ،260 ،009 ،006

موسسه مناديان توسعه پايدار
103 ،102
ميم
048
نگارينه
581 ،544 ،481 ،303 ،162
نخستين
268 ،267 ،266 ،265 ،264 ،263 ،262 ،261
نقش نگين
159
شونگار
نق 
065
نوروزي
340
نوشته
490 ،477
همشهري
168
هنر آبي
551 ،550 ،549 ،548
هيرمند
497 ،347 ،337 ،317 ،270 ،242 ،138 ،112 ،105 ،034
واله
031
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درهمکرد نام ناشر و عنوان كتاب
آبرنگ
 :072امالي شب دوم ابتدايي :167 ،تيزهوشان :مسابقات
رياضي كانگورو :دوم ابتدايي :357 ،علوم پاية ششم ابتدايي
آبرون
 :089بازي با امالي خوب
آبشن
 :060افسانهها و مثلها-پندهايي از كشور چين
آراد كتاب
 :184چگونه از محيط زيست خود محافظت كنيم :435 ،كتاب
كار در منزل فارسي ويژه اول دبستان :436 ،كتاب كار در منزل
فارسي ويژه اول دبستان
آفرينگان
 :077ايران چگونه ايران شد؟ :079 ،اين نقشه بزرگ چرا
كوچك شد؟ :160 ،تك و تنها توي دنياي به اين بزرگي:192 ،
حكايتهاي فلسفي براي حفظ زمين :193 ،حكايتهاي فلسفي:
اسطورههاي يونان باستان :227 ،داستانهاي بامزه :318 ،سنجاب
ترسو :319 ،سنجاب ترسو از تاريكي ميترسد :320 ،سنجاب ترسو
به ساحل ميرود :321 ،سنجاب ترسو جشن تولد ميگيرد:322 ،
سنجاب ترسو دوست پيدا ميكند :495 ،ماجراهاي جديد فرانتس،
 :496ماجراهاي فرانتس در مدرسه :500 ،مار و مارمولك:557 ،

نخستين تجربه استعمار غربي در ايران :568 ،ورت :دختري كه
دوست نداشت جادوگر شود :574 ،هانو و اژدها كوچولو
آموخته
 :017آموزش تفكر به كودكان تمرينات عملي براي كودكان
آميس
 :036آي بازي بازي بازي (بسكتبال) :037 ،آي بازي بازي بازي
(واليبال) :412 ،كاربردي كردن پژوهش در آموزش و پرورش
استان اصفهان
آواي باران
 :290رياضي بازي كالس اول -كتاب چهارم :291 ،رياضي
بازي كالس اول -كتاب دوم :292 ،رياضي بازي كالس اول-
كتاب سوم :293 ،رياضي بازي كالس اول  -كتاب پنجم
آواي سورنا
 :249دلفيني به نام باسكار
آوند دانش
 :542مهارتهاي آموختن For Dummies
آوين
 :538من و رايانهام
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آيين احمد (ص)
 :066الگوهاي فعال تدريس ( )2بديعهپردازي :067 ... ،الگوهاي
فعال تدريس (()3بارش فكري :068 ... ،الگوهاي فعال تدريس
(4قضاوت عملكرد ،دريافت  :069 ،الگوهاي فعال تدريس9( :
الگو از الگوهاي نوين تدریس :084 ،باز خورد  ...چرا؟ چگونه؟،
" :381فرهنگيان؛ هاديان بصير در شبهات"
ابوعطا
 :420كارتهاي تصويري نشانه 1و( 2به همراه تصاوير:421 ،...
كارتهاي تصويري نگاره {لوحه آموزشي} 101 :599 ،بازي
مهارتهاي زندگي
اعلي
 :121پرورش خالقيت كودكان در خانه و مدرسه :208 ،خطا
اين جاست
افق
 :003آبنبات :056 ،استخر :059 ،اطلس تاريخ جهان براي
دانشآموز :074 ،انار :076 ،ايران :083 ،بادبادك :142 ،تاب،
 :257دوچرخه :283 ،روباه :304 ،زرافه :331 ،سيب :339 ،شمع،
 :425كبوتر :504 ،ماهي :563 ،نهنگ :594 ،ياس
الگو
 :373فارسي پنجم ابتدايي (تيزهوشان) :376 ،فارسي ششم
ابتدايي (تيزهوشان)
اميد مهر
 :025آموزش مباني رايانهاي با رنگآميزي :145 ،تابستانه كتاب
كار تابستان پايه اول دبستان :428 ،كتاب تابستانة دوم دبستان،
 :437كتاب كار رياضي توان برتر :440 ،كتاب كار رياضي سوم
دبستان :448 ،كتاب كار فارسي و امال پاية دوم دبستان:449 ،
كتاب كار فارسي و امال پاية سوم دبستان
باقيات
 :090بازي و ورزش
برترين انديشه
 :023آموزش سودوكوي كودك :024 ،آموزش قدم به قدم
پروژههاي علمي دانشآموزان :434 ،كتاب كار تالش من
(در رسيدن به راهبردهاي حل :439 ،كتاب كار رياضي دوم

دبستان...شامل آزمونهاي" :576 ،هر آدينه ""...دوم ابتدايي""
شامل :تعليمات اجتماعي ،رياضي...
به نشر
ش چيش
 :586هو هو چي 
بهار سبز
 :476كوچههاي كودكي من :بازيهاي دهه 50و 60
بوي جوي موليان
 :547مهندسي مؤثر در فرآيند ياددهي و يادگيري
بين المللي گاج
 :211خودآموز رياضيات ششم ابتدايي :247 ،دفتر مشق نگارهها،
 :295رياضي سوم ابتدايي :356 ،علوم اول ابتدايي :360 ،علوم
سوم ابتدايي :372 ،فارسي پنجم ابتدايي :375 ،فارسي سوم
ابتدايي
پژواك فرهنگ
 :426كتاب آموزشي آب و روشهاي صحيح مصرف
پايندگان
 :543مهارتهاي كاربردي زندگي براي معلمين و دانشآموزان
پروهان
 :478گام به گام با آوا
پيام آزادي
 :391قصه ما مثل شد  :10صد و ده قصه مثل براي نوجوانان،
 :392قصه ما مثل شد  :6صد و ده قصه مثل براي نوجوانان،
 :393قصه ما مثل شد  :7صد و ده قصه مثل براي نوجوانان،
 :394قصه ما مثل شد  :8صد و ده قصه مثل براي نوجوانان،
 :395قصه ما مثل شد  :9صد و ده قصه مثل براي نوجوانان
پيشروان
 :144تابستانه ششم دبستان :289 ،رياضي اول دبستان:297 ،
رياضي سوم دبستان :298 ،رياضيات مفهومي پنجم ابتدايي:
مجموعه آزمون :362 ،علوم ششم دبستان :590 ،يادگيري پايدار
و تمرين هدفدار امال تلفيقي
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تزكيه
 :114بياييد مشاور خوبي براي فرزندانمان باشيم :243 ،درس با بازي
تنديس نقرهاي انديشمند
 :469كتابيار انديشمند علوم تجربي پايه اول ابتداي
تيزهوشان برتر
 :158تشخيص الگوها هوش و خالقيت كودكان  8تا  11سال
تيك
 :012آزمايشهاي علوم تجربي پايه ششم و پنجم ابتدايي:349 ،
طنابزني (ورزشي كامل براي همه)
تيمورزاده
 :161تناسب اندام :239 ،در شهر مراقب باش :487 ،گوش درد
جامعهالقرآنالكريم
 :128پشيماني از خشم :164 ،توكل بر خدا :200 ،خانم
كوچولوي دانا :505 ،ماهيخوار بد جنس :575 ،هديه خدا
جمال
 :133پيامبر و قصههايش ج  :134 ،1پيامبر و قصههايش ج ،2
 :135پيامبر و قصههايش ج  :136 ،3پيامبر و قصههايش ج ،4
 :137پيامبر و قصههايش ج 5
چكه
 :002آبشار نياگارا فرو ميريزد :047 ،از درس آشپزي نمرة تك
گرفتم :173 ،جعبهی كتابهاي به دردنخور :251 ،دماغ گندهها،
ت و دروغها
 :285روز ايگوآنا :341 ،شهر الفبا :566 ،واقعي 
چويل
 :177جورچين تعليم و تربيت (چهل رهنمود ارزشمند در آموزش
و پرورش
حوا
 :143تابستان شاهانه : 489 ،الكي خوش خنده
خيلي سبز
 :294رياضي پنجم دبستان -كتاب كار :361 ،علوم سوم
دبستان -كتاب كار

داريوش هفت برادران
 :196حيات بر روي زمين :269 ،ديكته شب سوم دبستان:271 ،
راز غولهاي دريا :313 ،سفر به اعماق بدن :315 ،سالطين
آسمان :369 ،غولهاي سياه :370 ،غولهاي فراموششده،
 :378فرمانروايان زمين :494 ،ما انسانها :518 ،مخزنهاي
اسرارآميز :588 ،هيوالهاي سبز
دانش آفرين
 :070الگوي كاربردي هوشمندسازي مدارس :085 ،باز هم
ميتوانم :ويژه دانشآموزان سال دوم  :450 ،كتاب كار و تمرين
امالي سوم دبستان براساس كتاب فارسي :451 ، ...كتاب كار
و تمرين انشاي سوم دبستان براساس كتاب فارسي:464 ، ...
كتاب كار و تمرين فارسي سوم دبستان براساس كتاب فارسي ...
دانش امروز
 :275راهنماي تدريس در كالس هوشمند
دانش نگار
 :015آلبرت دايناسور مخترع :057 ،اسمش ستاره است :078 ،اين
قصه هم تمام شد :082 ،بابايي دوست دارم :125 ،پسر بچهاي
كه ميخواست يك ستاره داشت ه باشد :130 ،پني دايناسور و روز
تولدش :204 ،خدايا شكر كه پدر بزرگ عينك خريده است:228 ،
داستانهاي موموشي :256 ،دوتا سيب :272 ،راه برگشت به خانه،
 :281رستم و گل و الله :312 ،سروا سفر سرو بلند :332 ،سيسيل
دايناسور ،كوچكترين دايناسورها :353 ،عروسيه عروسيه:390 ،
فيل و فيلبان :485 ،گم و پيدا :492 ،لوال دايناسور بد خواب:501 ،
ماروين دايناسور و روز اول مدرسه :573 ،ويلبر دايناسور پرنده
دنياي نو
 :097برانگيختن نبوغ كودكان در كالس درس
دهسرا
 :171جدولهاي پر رمزوراز
ذکر
 :013آشنايي با ابوريحان بيروني :093،بچههاي حيوانات
دوستداشتني :094 ،بچههاي حيوانات را دوست دارم :154 ،تربيت
جنسي كودكان :آشنايي با مراحل رشد جنسي :287 ،روشهاي
برخورد با خشونت در كودكان 57 : 603 ،آزمايش علمي دربارهي
زمين شناسي و جغرافيا براي دبستانيها  59 : 604 ،آزمايش
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علمي دربارهي شيمي براي دبستانيها 59 : 605 ،آزمايش علمي
دربارهي زيستشناسي براي براي دبستانيها  62 : 606،آزمايش
علمي دربارهي ستارهشناسي براي دبستانيها 63 : 607 ،آزمايش
علمي دربارهي آب و هوا براي دبستانيها 65 : 608 ،آزمايش
علمي دربارهي فيزيك براي دبستانيها
راهانديشه
 :358علوم سبز دوم دبستان :359 ،علوم سبز سوم دبستان،
 :374فارسي سبز سوم دبستان
رسول
 : 534معلمان بخوانند
رشد انديشه
 :070الگوي كاربردي هوشمندسازي مدارس :085 ،باز هم
ميتوانم :ويژه دانشآموزان سال دوم  :450 ،كتاب كار و تمرين
امالي سوم دبستان براساس  :451 ، ...كتاب كار و تمرين انشاي
سوم دبستان براساس  :464 ، ...كتاب كار و تمرين فارسي سوم
دبستان براساس ...

جنگل (سه بعدي) :206 ،خزندگان (سه بعدي) :383 ،فضاپيماها،
 :384فضانورد :385 ،فضانوردان :480 ،گربهسانان بزرگ (سه
بعدي) :506 ،مأموريتهاي فضايي : 539 ،منظومه شمسي،
 :546مهندس ساختمان :587 ،هيوالهاي دريايي (سه بعدي)
سرمشق
 :438كتاب كار رياضي خالق سوم دبستان
سرو ياسين
 :001آب ،خاك ،هوا نعمتهاي بزرگ خدا :226 ،داستان يك
زرافه :470 ،كرمهاي باغچه ما :483 ،گفتوگو
سفير اردهال
 :214خورشيد اردهال :زندگي امامزاده علي بن محمد ب:396 ،
قصههاي  5مامان
سورمه
 :341شهر الفبا

رهي
 :106بوسهاي بر دست :323 ،سنگها و كانيها :همراه با
آزمايشهاي كاربردی

سوره مهر
 :203خدا ما را دوست دارد :368 ،غول خودخواه ،غول مهربان،
 :422كاش يه ماشين داشتم كه مشقامرو مينوشت:499 ،
مادرها مهربوناند :572 ،وقتي ماهي غرق ميشود( جلد)2

رودگون
 :116بيماريهاي واگيردار شايع در مدارس

سينا طب
 :116بيماريهاي واگيردار شايع در مدارس

زعفران
 :165تولدت مبارك ،كانگوروي آبي! :311 ،سبيل بابات
ميچرخه! :387 ،فليكس به سيرك ميرود :408 ،كار تو بود،
كانگوروي آبي! :491 ،لورنس چاقه : 519 ،مداد : 554 ،نامههاي
فليكس ،خرگوش كوچولو به سفر دور دنیا

شباويز
 :063اال كلنگ :064 ،االغ هيزمشكن :081 ،باباي من با سس
خوشمزه است :215 ،خورشيد شب :237 ،دختر خورشيد ،سردار
رشيد :397 ،قصههاي غار :596 ،يك قول كالغي ،يك قول موشي

سپينود
 :021آموزش زبان قرآن به شيوه عربي (ضربخواني):022 ،
آموزش زبان قرآن به لهجه عربي (ضربخواني)
سايه گستر
 :004آتشنشان :096 ،بدن من :117 ،پرسش و پاسخهايي
درباره خورشيد ،ماه و ستار :123 ،پزشك :129 ،پليس:175 ،

شركت انتشارات فني ايران
 :008آرتور سبز :016 ،آلومينيم و بازيافت :041 ،از انرژي چه
ميدانيم؟ :043 ،از آلودگي آب چه ميدانيم؟ :044 ،از آلودگي
هوا چه ميدانيم؟ :045 ،از تغيير اقليم چه ميدانيم :046 ،از
حفاظت زيستگاهها چه ميدانيم؟ :086 ،بازمصرف ،بازيافت،
بازكاهي در مصرف انرژي :087 ،بازمصرف ،بازيافت ،بازكاهي
در مصرف پالستيك :088 ،بازمصرف ،بازيافت ،بازكاهي در
مصرف كاغذ :092 ،باغچهی پسرك :100 ،برق و ايمني براي
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كودكان :107 ،بوي زباله! پيف (زمين ما) :126 ،پسماندها:127 ،
پسماندهاي خانگي :141 ،پيشي كنجكاو و پرنده دانا:155 ،
ترس فرفري از چيزهاي جديد :156 ،ترس فرفري از صداي
بلند :157 ،ترس فرفري از گمشدن مامانش :198 ،خاطرات
يك بطري پالستيكي :205 ،خرس قطبي دانا :ماجراهاي خرس
دانا  :212 ،خودم بلدم :230 ،دانشمندان سبز :258 ،دورا به دكتر
ميرود :284 ،روباه سبز :309 ،زيستگاه خرس قطبي:333 ،
شازده آشغال :389 ،فوالد و بازيافت :401 ،قصة حفظ زمين
كار مهم يعني اين :424 ،كاميون سبز :488 ،الكپشت سبز،
 :528مسابقة سبز :537 ،من زمينم را دوست دارم :زمين ما در
خطر است :552 ،ميخواهم پاندا را نجات دهم :556 ،نجات دنيا
در چند ساعت :561 ،نگاهي دلچسب به انرژيهاي تجديدپذير
 :565نيني :585 ،هواي آلوده :زمين ما در خطر است:589 ،
هيوالي سبز دريا را نجات ميدهد :592 ،يادم رفت
شهرقلم
 :173جعبهی كتابهاي به دردنخور :400 ،قصة پاييز و نهال هلو
ت و دروغها
 :566واقعي 
شورا
 :010آزمايشگاه كنترل حركت  :011 ،1آزمايشگاه كنترل
حركت 2
شينه
 :435كتاب كار در منزل فارسي ويژه اول دبستان :436 ،كتاب
كار در منزل فارسي ويژه اول دبستان
صابرين
 :282رشد والدين همراه با فرزندان :471 ،كليدهاي پرورش
مهارت دوستيابي در كودكان و  :472 ،كليدهاي تخليه هيجاني
در كودكان :473 ،...كليدهاي تربيت و رشد دختران
صادق يونسلو
 :427كتاب آموزشي آب و زندگي ( 1كتاب كار)
صيانت
 :316سالم دوميها (رياضي)شامل مفاهيم رياضي ،تمرين...
ضريح آفتاب
 :026آموزش و تمرين خط تحريري پايه پنجم دبستان:286 ،

روش تدريس رياضي اول دبستان ويژه معلم :299 ،رياضيدان
كوچك پايه دوم ابتدايي :533 ،مشق نيكو ،آموزش و تمرين خط
تحريري پايه سوم :560 ،نگاهي به شعر كودك (نقد و بررسي
اشعار عباس یمینی شریف)
طاهر
 :050اسب چوبي
طبيب
 :161تناسب اندام :239 ،در شهر مراقب باش :487 ،گوش درد
طاليي
 :354عصر طاليي دايناسورها
طلوع دانش
 :545مهرورزي شيوههاي عملي آموزش محبت به نسل فردا
علي اكبر صفري
 :111بهتر بخوانيم /زيبا بنويسيم
فاطمي
 :032آموزش هنر ،نقاشي و كاردستي :246 ،دفتر علوم من
ششم دبستان :255 ،دو كلمه حرف ماشين حساب ششم
دبستان :467 ،كتاب كامل علوم تجربي ششم دبستان:468 ،
كتاب هوشمند رياضي ششم دبستان
فراي علم
 :172جزيره بي بازگشت :342 ،شهر طلسم شده
فردين
 :005آتش و نوشتن /هوشنگ و طهمورث :007 ،آخرين
پادشاه اسطورهاي /ظهور زرتشت ،جنگ  :014 ،...آغاز ايران/
كيومرث :098 ،برآمدن سهراب /همكاري با افراسياب -دژ
سپپد :115 ،-بيژن و منيژه /اكوان ديو ،آشنايي بيژن با ،...
 :131پهلوان هميشه پيروز /تولد و رشد رستم -مرگ :148 ،...
تخت و بخت /مجادلة لهراسب و پسر -گشتاسب :174 ،جنگ
هاماوران /كاووس و سودابه -جنگ با توران :176 ،جنگهاي
ايران و توران /زو ،گرشاسب و كيقباد :209 ،خالصة همة
داستانها :216 ،خونخواهي سياوش  /1لشكركشي رستم به
توران :217 ، -خونخواهي سياوش  /2پادشاهي كيخسرو-
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ادامه :218 ،خونخواهي سياوش  /3ادامة جنگهاي ايرانو،
 :219خونخواهي سياوش  /4كاموسكشاني ،خاقان چين
 :224 ،داستان سيمرغ /پادشاهي منوچهر و بازگشت زال،
 :236دبسنامة رياضي دوم دبستان نيمسال اول :238 ،در اوج
پيشرفت /پادشاهي جمشيد :278 ،رستم و اسفنديار /بازگشت
اسفنديار به ايران  :280 ،رستم و سهراب /نبرد پدر و پسر،
مرگ سهراب :301 ،زال و رودابه /سفر به كابل ،آشنايي زال
و  :324 ،...سواد خواندن-دوم دبستان /داستانهاي كوتاه ،...
 :325سواد خواندن-سوم دبستان /داستانهاي كوتاه :327 ،...
"سوگ سياوش /سياوش و فرنگيس؛ قرباني حيلهگر :350 ،ظلم
هزارساله /ضحاك ،اوج تا سقوط :365 ،غرور و تباهي /سقوط
جمشيد ،برآمدن ضحاك :377 ،فرجام شاهان /كشتهشدن
افراسياب و كنارهگير :382 ،فريدون و پسرانش /پادشاهي
فريدون :406 ،قيام كاوة آهنگر /فريدون و مرگ ضحاك:479 ،
گذر از آتش و تاج /بزرگ شدن سياوش نزد رستم :555 ،نبرد
شاهان /نبرد بزرگ كيخسرو با افراسياب :579 ،-هفتخان
(خوان)اسفنديار /خوان گرگها ،شير :580 ،هفتخان (خوان)
رستم /كيكاووس -جنگ مازندران :591 ،يادگيري متقاطع 64
جدول براي پنجم دبستان :593 ،يازدهرخ /حملة متقابل توران
به ايران
فعال
 :366غنيترين كتاب فعاليت و خالقيت در فارسي ششم

 :140پيرمرد و ببر ،براساس حكايتي عاميانه :163 ،تو نوكطال
هستي؟ :166 ،تولكو و آي :178 ،جيك جيك كيمنو ميخوره،
 :185چگونه ميتوان بال شكستهاي را درمان كرد:189 ،
چيچي ،قاشق و قيچي :195 ،حلزون من گم شده :210 ،خوات
له گهل راكون پير :220 ،داستان رستم و سهراب :225 ،داستان
فرود :229 ،دانستنيهاي تاريخ انقالب اسالمي ايران :250 ،دلم
يك دوست ميخواهد :252 ،دمپايي خورشيد :253 ،دنيا چه قدر
بزرگ است؟ :277 ،رستم و اسفنديار :279 ،رستم و اكوان ديو،
 :300زال و رودابه :302 ،زال و سيمرغ :310 ،ساندويچت را با
قورباغه عوض كن! :330 ،سياه كوچولو سفيد كوچولو:380 ،
فرهنگنامهی نماز براي كودكان و نوجوانان :403 ،قلقلي:404 ،
قوقولي قوقو :405 ،قول ميدم بزرگ نشم :407 ،قيچي كه
دنبال كار ميگشت :423 ،كاغذ بازي (دايرئالمعارف كاغذ و تا)،
 :433كتاب داستان [ 2دو] :474 ،كوچ ستاره :493 ،لولوي آواز
خوان :503 ،مامانم گمشده است :526 ،مروري بر انواع ادبيات
كودك و نوجوان :535 ،من آيدا را نميفروشم :578 ،هفت خوان
و هفت رزم :595 ،يك دقيقه :597 ،يه خونه قد غربيل :598 ،ئهو
ال دهشت ئهو ال دهشت
كانون گسترش علوم
 :371فارسي (بخوانيم ،بنويسيم) سوم دبستان :409 ،كار طاليي
اول دبستان  :كار فارسي ،رياضي :410 ،...كار طاليي دوم
دبستان :411 ،كار طاليي ششم دبستان

فلسفه
 :065الفباي زندگي براي كودكان

كتاب آبان
 :583هنر خوشنويسي در مدرسه

قدياني
 :018آموزش خط تحريري (فارسي دوم دبستان) :019 ،آموزش
خط تحريري (فارسي سوم دبستان) :042 ،از اين خونه به اون
خونه :095 ،بچههاي كالس خانم جولز :197 ،حيوانات ،براي
كودكان :334 ،شازدهی درياي خزر و  22افسانه ديگر:520 ،
مدرسه سقوط ميكند :521 ،مدرسه عجيبتر ميشود: 600 ،
 250بازي  5دقيقهاي با بچهها ،در خانه و مدرسه365 :601 ،
بازي و سرگرمي 365 :602 ،شيوهي خالق در هنر و كاردستي
با دور ريختيها

كتاب ارجمند
 :122پرورش كودك متفكر (پيش نوجواني)  :419 ،كاربست
مداخلههاي گروهي در مدارس

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 :035آوازي براي وطن :051 ،اسب دريايي طاليي :099 ،برش
بزن  ،بچسبون :139 ،پيتيكو ...پيتيكو ...و دو داستان ديگر،

كالغ سپيد
 :071امال ( 1اول دبستان) :288 ،رياضي ( 6ششم دبستان)
كورش چاپ
 :147تحليل محتواي كتاب درسي
گام
 :351عادتهاي بد دارم
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گراد
 :429كتاب جامع رياضي گراد پاية سوم ابتدايي  :430 ،كتاب
جامع رياضي گراد :پاية اول ابتدايي :431 ،كتاب جامع رياضي
گراد :پاية پنجم ابتدايي :432 ،كتاب جامع رياضي گراد :پاية
دوم ابتدايي
گردوي دانش
 :038ارزشيابي مستمر پنجم ابتدايي :039 ،ارزشيابي مستمر
سوم ابتدايي :040 ،ارزشيابي مستمر ششم ابتدايي:296 ،
رياضي سوم ابتدايي : 567 ،والدين سوم ابتدايي
گلواژه
 :456كتاب كار و تمرين علوم دوم ابتدايي :457 ،كتاب كار
و تمرين علوم سوم ابتدايي :458 ،كتاب كار و تمرين فارسي
اول ابتدايي :460 ،كتاب كار و تمرين فارسي پنجم ابتدايي،
 :461كتاب كار و تمرين فارسي دوم ابتدايي :463 ،كتاب كار
و تمرين فارسي سوم ابتدايي :465 ،كتاب كار و تمرين فارسي
ششم ابتدايي
گلزار
 :254دنياي الفبا
لوح زرين
 :120پرورش خالقيت در كودكان :388 ،فوتو فن معلمي
ما و شما
 :274راهنماي آموزش مهارتهاي مراقبت از خود
مبتكران
 :118پرندگان :144 ،تابستانه ششم دبستان :169 ،جانوران
دريايي :170 ،جانوران وحشي :289 ،رياضي اول دبستان،
 :297رياضي سوم دبستان :298 ،رياضيات مفهومي پنجم
ابتدايي :مجموعه آزمون :355 ،علم :362 ،علوم ششم
دبستان :590 ،يادگيري پايدار و تمرين هدفدار امال تلفيقي
محراب قلم
 :052استان خراسان شمالي :053 ،استان سمنان :054 ،استان
قزوين :055 ،استان كرمان :061 ،افسانههاي عاميانه:073 ،
امير اعلم :بهداشت نوين در ايران :231 ،دانشنامه مصور انرژي
و انواع آن :232 ،دايرئالمعارف تاريخ اسالم :248 ،دلفينها و

نهنگها :305 ،زنبورهاي عسل :527 ،مسابقه موشكي
 : 584هواشناسي
مدرسه
 :033آموزگاران و پژوهشهاي دانشآموزي :049 ،از همه
مهربانتري :058 ،اضطراب رياضي و راههاي غلبه برآن :062 ،
اگر پيامبران نبودند (پيامبرشناسي براي كودك) :075 ،انرژي در
آينده :انرژي خورشيدي ،انرژي باد :080 ،با او مهربان باش!،
 :091بازيهاي سنتي روزآمد شده :101 ،بزرگترين سياره:
سيارهی برجيس :104 ،بگذار كمكت كنم :108 ،به پهلو خوابيده:
سيارهی اورانوس :109 ،به كودكان نقاشي ياد دهيم! :110 ،به
همه غذا ميدهي :113 ،بيا آدمبرفي درست كنيم!،...3،2،1
 :119پرورش تفكر در موقعيتهاي يادگيري زباني:124 ،... :
پژوهش و مديران مدرسهها :راهنماي فعاليتها :132 ،پيامبر
خوبيها :146 ،تبيين فلسفه بازي در تربيت سازگار با :149 ،...
تدبير ،تالش ،خالقيت (مخصوص اوليا و دانشآموزان):150 ،
تدبير ،تالش ،خالقيت (مخصوص اوليا و دانشآموزان):151 ،
تدبير ،تالش ،خالقيت (مخصوص اوليا و دانشآموزان):152 ،
تدبير ،تالش ،خالقيت (مخصوص اوليا و دانشآموزان):153 ،
تدبير ،تالش،خالقيت (مخصوص اوليا و دانشآموزان):183 ،
چشمهاي آدم برفي :186 ،چوپان ديگر دروغ نگفت!  :187 ،چه
خواب زيبايي :188 ،چه طوري نيشت بزنم و دو قصة منظوم
ديگر :190 ،حضور سبز :191 ،حکايتهاي منظوم از کليله و
دمنه :194 ،حل مشكالت انضباطي و مديريت كالس :روشها
و  :199 ،خانم باران :201 ،خانواده ،دانشآموز و تفكر پژوهشي،
 :202خانه ما :سيارهی زمين :207 ،خشتهاي آغازين :آموزش
مهارتهاي ساختار بدن :213 ،خودم بلدم ،بلدم ،بلدم!:221 ،
داستان زندگي حضرت ابراهيم عليهالسالم :222 ،داستان
زندگي حضرت آدم (عليهالسالم) :223 ،داستان زندگي حضرت
نوح(عليهالسالم) :233 ،دايرئالمعارف علمي ميداني چرا؟ (،)3
 :234دايرئالمعارف علوم زمين :235 ،دايرئالمعارف علوم و
فناوري :240 ،درخت بزرگ ابريشم :241 ،درخشانترين در
آسمان :سياره ناهيد :244 ،دست چپ ،دست راست:245 ،
دستورزيهاي علوم تجربي :ويژة دانشآموزان :259 ،دورترين
از خورشيد :سيارهی نپتون :273 ،راهنماي آموزش مهارتهاي
تفكر و پژوهش :276 ،راهنماي معلم در ارزشيابي توصيفي ويژه
معلم :306 ،زندگي حضرت سليمان عليهالسالم :307 ،زندگي
حضرت عيسي عليه السالم :308 ،زندگي حضرت موسي
(عليهالسالم) :314 ،سگ اصحاب كهف :326 ،سوالهاي
مطالعه بينالمللي روند علوم رياضي :328 ،سياره سرخ :سيارهی

 360فهرست توصیفی كتابهاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي
بهرام :329 ،سيارههاي كوتوله :پلوتون ،كرون ،سيريز :335 ،
شب اما آفتاب :338 ،شكوفهها به شاخهها :343 ،شهيد گمنام،
 :344صبحانهی /خيليخيلي خوشمزه! :345 ،صد شاخه گل
از بهشت :346 ،صد نكته در كالسداري (مديريت رفتار در
كالس) :348 ،طبيعت چه شگفتانگيز است! تو هم همين
طور! :352 ،عبور از شب :363 ،عمو زنجير باف و يه عالمه
عمو! :364 ،غار حرا (داستان بعثت پيامبر اكرم(ص) :367 ،غول
حلقهدار :سيارهی كيوان :379 ،فرهنگ تصويري دايناسورها
(براي كودكان) :386 ،فقط تو ميتواني :398 ،قصههاي كوتوله
( :399 ،)1قصههاي كوتوله ( :402 ،)2قصة زاغ و روباه:441 ،
كتاب كار رياضي سوم دبستان :442 ،كتاب كار علوم تجربي
دوم دبستان :443 ،كتاب كار علوم تجربي سوم دبستان:444 ،
كتاب كار علوم تجربي ششم دبستان :445 ،كتاب كار فارسي
دوم دبستان :446 ،كتاب كار فارسي سوم دبستان :447 ،كتاب
كار فارسي ششم دبستان :475 ،كوچولوي مهربان! :482 ،گرگ
يوسف :484 ،گل عزيز نرگس :زندگينامة حضرت مهدي
(عليهالسالم :486 ،گنجي پشت ديوار (عدلشناسي براي
كودكان) :498 ،ماجراي يك باغ (معادشناسي براي كودكان)،
 :507مثل عطر و گالب :زندگي نامة امام حسن مجتبي:508 ،
مثل مرواريد :509 ،مجموعه آشنايي با منظومهی خورشيدي:
تير ،ناهيد  :510مجموعه داستانهاي مهرباني :511 ،مجموعه
دايرئالمعارف علوم (براي نوجوانان )  :512 ،مجموعه قصههاي
بهشتي :513 ،مجموعه قصههاي شيرين قرآن :514 ،مجموعه
كامل آموزش مهارتهاي پيش از دبستان  :515 ،مجموعه
كتابهاي پيامبر عزيز ما :516 ،مجموعه كتابهاي خداي
خوب من! :517 ،مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و
پرورش  :524 ،مردي مثل كميل :525 ،مردي مثل مقداد،
 :536من به مسافرت ميروم (امامشناسي براي كودكان):540 ،
موش موشك باهوش! :541 ،مهارت قصهگويي :553 ،ميداني
چرا زيپ دندانه دارد؟ و پرسشهاي ديگر :558 ،نزديكترين
سياره به خورشيد :سيارهی تير :559 ،نقاشي با شابلن :همراه با
شابلن اشكال مختلف :562 ،نگين سامرا :زندگينامه حضرت
امام هادي عليه :564 ،نهنگ يونس :569 ،وقتي آب خشمگين
ميشود :570 ،وقتي زمين خشمگين ميشود :571 ،وقتي كوه
خشمگين ميشود :577 ،هر چي كه دارم از توست :582 ،همه
جا هستي
مرآت دانش
 :413كاربرگ رياضي اول دبستان :414 ،كاربرگ رياضي سوم
دبستان :415 ،كاربرگ رياضي ششم دبستان :416 ،كاربرگ

علوم تجربي دوم دبستان :417 ،كاربرگ علوم تجربي ششم
دبستان :418 ،كاربرگ فارسي اول دبستان (بخش دوم:
نشانهها) :452 ،كتاب كار و تمرين رياضي اول دبستان:453 ،
كتاب كار و تمرين رياضي دوم دبستان :454 ،كتاب كار و تمرين
رياضي ششم دبستان :455 ،كتاب كار و تمرين علوم تجربي
دوم دبستان :459 ،كتاب كار و تمرين فارسي اول دبستان:462 ،
كتاب كار و تمرين فارسي دوم دبستان :466 ،كتاب كار و تمرين
فارسي ششم دبستان
مشق نيكو
 :027آموزش و تمرين خط تحريري پايه چهارم دبستان:028 ،
آموزش و تمرين خط تحريري پايه دوم دبستان :029 ،آموزش و
تمرين خط تحريري پايه ششم دبستان :030 ،آموزش و تمرين
خط تحريري تمام ردههاي سني :530 ،مشق نيكو :آموزش و
تمرين خط تحريري  1تمام ردههاي سني :531 ،مشق نيكو:
آموزش و تمرين خط تحريري  2تمام ردههاي سني:532 ،
مشق نيكو :آموزش و تمرين خط تحريري  3تمام ردههاي سني

منتشران
 :020آموزش رياضي سوم ابتدايي (روش تدريس)
منظومه خرد
 :502ماروين نارنجي و كيك پرنده :522 ،مدرسه كنار جاده
عجيب و غريب ميشود :523 ،مدرسه كنار جاده واقعا وجود دارد
مهر ميترا
 :179چرا مهمه از طبيعت محافظت كنيم؟ :180 ،چرا مهمه
بازيافت كنيم؟ :181 ،چرا مهمه در مصرف انرژي صرفهجويي
كنيم؟ :182 ،چرا مهمه در مصرف آب صرفهجويي كنيم؟
مهسا اخباري
 :529مشاعره در مدرسه
موسسه علم و انديشه پايدار
 :172جزيره بي بازگشت :342 ،شهر طلسم شده
موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
 :006آخ جون ماكاروني :009 ،آرزوي بيبي سنجاقك:260 ،
دهاني كه حرف بد ميزد .دهاني كه بوي بد ميداد :336 ،شغال
حقهباز (كليله و دمنه)
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موسسه مناديان توسعه پايدار
 :102بسته آموزشي كارآفرينان جوان (روكا)پاسخ فعال:103 ،
بسته آموزشي كارآفرينان جوان (روكا)راهنما
ميم
 :048از من تا ما (راهنماي جامع كار تيمي)
نگارينه
 :162تو بغل كي بپرم :303 ،زبان كوچكي كه حرفهاي خوب
ميزد :481 ،گردنبندي كه قشنگ بود :544 ،مهربانيها:581 ،
همان كفشدوزك هميشگي
نخستين
 :261ديداری شگفت با ابوعليسينا :262 ،ديداري شگفت با استاد
اخالق بزرگمهر حكيم :263 ،ديداري شگفت با استاد سفر ناصرخسرو،
 :264ديداري شگفت با حكيم عمر خيام نيشابوري :265 ،ديداري
شگفت با زكرياي رازي :266 ،ديداري شگفت با سلطان سخن
ابوالقاسم فردوسي :267 ،ديداري شگفت با عارف شيرين سخن عطار
نيشابور :268 ،ديداري شگفت با موالنا جاللالدين (مولوي)
نقش نگين
 :159تشخيص و درمان اختالالت يادگيري (درمان رياضي،
نقشو نگار
 :065الفباي زندگي براي كودكان

نوروزي
 :340شوخي بيجا
نوشته
 :477كودك موفق من :490 ،لذت خواندن :راهنماي معلمان
و والدين
همشهري
 :168تيمو
هنر آبي
 :548ميخواست خوشحال باشد :549 ،ميخواست زيبا شود،
 :550ميخواست مادرش را خوشحال كند :551 ،ميخواست
يك هفته كار كند
هيرمند
 :034آن همستر را بگيريد :105 ،بنويس! :112 ،بهترين هديه،
 :138پيتزاي داغ :242 ،دردسر بوقلمون روز شكرگزاري:270 ،
راز جن كدو :317 ،سلطان ببين و بگو :337 ،شك نكن:347 ،
صدمين روز مدرسه :497 ،ماجراي كيتي با اسب
واله
 :031آموزش هنر و خالقيت اول دبستان
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نام و نشاني ناشران
آبرنگ
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،بين روانمهر و لبافينژاد،
پ 207 .كدپستي 1314843593 :تلفن،66407575 :
09121777820
آبرون
تهران :پيروزي ،خ .شكوفه ،خ .شهيد عزيزي مفرح نژاد
بامداد ،پ ،6 .واحد  8كدپستي 1717953533 :تلفن :
33781968،09125725083
آبشن
تهران :خ .جمالزاده جنوبي ،پ ،114 .ط .اول كدپستي:
 1313845461تلفن66967606 :
آراد كتاب
تهران :خ .کارگر جنوبی ،ابتدای خ .روانمهر بن بست دولتشاهی
پ 1 .کدپستی  1314615474تلفن66482226 :
آفرينگان
تهران :خ انقالب.خ منيري جاويد (ارديبهشت) .كوي مبين
.پالك  .4کد پستی  1314666413تلفن ،66460099 :
66413933 ،66408640
آموخته
اصفهان :خ .مشتاق دوم مهر آباد ،ك .نوزدهم ،پ 46 .كدپستي:

 8158938131تلفن 09133083826 ، 2612352 :
آميس
اصفهان :خ .چهارباغ عباسي ،نبش خ .آمادگاه ،مجتمع تجاري
چهارباغ ،ط .اول ،واحد  5كدپستي 8144915318 :تلفن:
2225706 ،2235063
آواي باران
تهران :سيمتري نيروي هوايي ،خ .احمدزاده ،خ .بصير ،خشي
جنوبي ،بعداز م .لوزي،پ 21 .كدپستي 1749854643 :تلفن :
77432739
آواي سورنا
تهران :خ .فخر رازي ،ك .فاتحي داريان ،پ ،14 .ط ،2 .واحد 3
تلفن66977964-7 :
آوند دانش
تهران :خ .پاسداران ،خ .گل نبي ،خ .ناطق نوري ،ك .طاليي،
پ 4 .صندوق پستي 673-19458 :كدپستي1947734411 :
تلفن 22556500 ، 22893988 :
آوين
تهران :ونك ،انتهاي خ .شيخ بهايي ،بلوار آزادگان ،خ .بيست و
يكم غربي,پ ،33 .زنگ سوم تلفن،88013600 ،88007083 :
88020815
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آيين احمد (ص)
قم :شهرك ايثار ،ك ،15 .پ ،15 .واحد 5 .كدپستي3713156777 :
تلفن09122520293 ،32854324 ، 32708763 :
ابوعطا
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ساختمان ناشران ،ط.
چهارم صندوق پستي 981-13145 :كدپستي1314733445 :
تلفن40-66485937 :
اعلي
اصفهان :خ .بزرگمهر ،خ .سپهبد قرني ،پ ،61 .مجتمع جاويد
كدپستي 8153813163 :تلفن 09132255438 ،2657263 :
افق
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهيد وحيد نظري
غربي ،نبش هاشمينژاد  7ك .جاويد يكم ،پ2 .ط سوم
كدپستي 1314675351 :تلفن،66414285 ،66413367 :
66408161
الگو
تهران :خ فاطمي ،خ چهارم ،ك .رامين ،پ 10 .كدپستي:
 1415763341تلفن09121576523 ،88993030 :
اميد مهر
مشهد :بلوار پيروزي ،پيروزي  ،24خ .شهيد ميركي ،پ 16 .تلفن:
09151710360 ،8786314
باقيات
قم :خ .معلم ،نبش ك .پانزده كدپستي 3715788466 :تلفن :
09122525625 ،37743900
برترين انديشه
اصفهان :فلكه احمدآباد ،خ .جي ،خ .پروين ،بين دشتستان و
صباحي ،ك .بيست و نهم ،پ 39 .كدپستي8149846897 :
تلفن،09139033868 ،2294944 ، 6269060 :
09131015875
بوي جوي موليان
تبریز  :آبادانی مسكن ،خ .مرمر ،پ 168 .تلفن، 4772159 :
09144030863 09144030863،

بهنشر
مشهد :بلوار سجاد ،ابتداي جانباز جنوبي ،صندوق پستي/157 :
 91735تلفن 0511-7625001 -4 :تهران :خ .كارگر شمالي
باالتر از چهارراه نصرت كوي شهيد طاهري ،پ 16 .تلفن:
88960620 ،88951739
بهار سبز
تهران :خ .دكترشريعتي ،روبروي مترو قلهك ،ك .سرافراز،
ش ،4 .واحد كدپستي 1941933584 :تلفن ،22622901 :
091257950211 ،22622902
بينالمللي گاج
تهران :خ .انقالب ،بین چهارراه ولی عصر و فلسطین ،پ919 .
صندوق پستی 377-13145 :تلفن، 6419 ، 64342705 :
6420،09125154350
پايندگان
البرز :مهرشهر ،بلوار شهيد رزهبان ،نبش ك ، 504 .پ، 2 .
ط .دوم ،واحد 4 .كدپستي 3331735879 :تلفن ،5344492 :
09124639153
پروهان
تهران :خ .ناصرخسرو ،ك .حاج نايب ،پاساژ مجيدي ،پ1/2.
تلفن33963257 :
پژواك فرهنگ
تهران :خ .وليعصر ،مقابل پارك ملت ،خ .ناهيد غربي ،پ،29 .
ط .چهارم كدپستي 1418853514 :تلفن ،26203041-3 :
09121755616
پيام آزادي
تهران :خ .جمهوری اسالمی ،نرسیده به م .بهارستان ،مقابل
سینما اروپا ،ك .شهید محسن مظفری ،بنبست یكم ،پ2+5 .
كدپستی 1146813415 :تلفن، 33936294 ، 33114275 :
33905515
پيشروان
تهران :م .انقالب ،خ .فخررازی ،خ .وحید نظری ،پ59 .
صندوق پستی 1596-13145 :كدپستی 1314764961 :تلفن:
09121135787 ،66954391 ،66954393-8
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تزكيه
تهران :خ .آذربايجان ،م .رشديه ،خ .انصافي مقدم ،ك .ميرفارس،
بنبست جاويدان ،پ 1 .كدپستي 1419814981 :تلفن :
66874787،09123844863
تنديس نقرهاي انديشمند
تهران :خ .شهيد بهشتي ،نرسيده به ميدان تختي ،پ ،199 .ط.
 ،1واحد  2تلفن 88519083 ، 8-88976077 ، 88519084 :

حوا
تهران :خ .شريعتي ،روبروي حسينيه ارشاد ك .هديه ،پالك ،6
مجله شهرزاد تلفن 88944086 :تلفن همراه09192232100 :
خيلي سبز
تهران :م .انقالب ،خ .روانمهر  ،بين خ .فخر رازي و خ .دانشگاه ،
پالك  ،71واحد  4كدپستي 1314764515 :تلفن،66974026 :
66465213

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

داريوش هفت برادران
تهران :خ .انقالب ،خ .دانشگاه ،بين لبافينژاد و جمهوري ،ك.
خاص ،پ 14 .تلفن66494040 :

تيك
يزد :خ .شهيد مدني ،ك .وليعصر ،پ 64 .كدپستي:
 8919754414تلفن 0351 -8238196 :

دانشآفرين
تهران :خ .كارگر شمالي ،ابتداي فرصت شيرازي ،پ ،10.ط
همكف ،واحد  2تلفن88995181-2 :

تيمورزاده
تهران :خ .كريمخان زند ،نبش ميرزاي شيرازي ،شماره ،111
ط .سوم شرقي كدپستي 1597985735 :تلفن،88809090 :
88951112

دانش امروز
قزوين :خ .نادري جنوبي ،شماره  119كدپستي3413668896 :
تلفن 2238734،09128804051 :

جامعهالقرآنالكريم
قم :خ .معلم ،انتهاي معلم ده ،ك .افخم ،بنبست فردوس يكم،
پ 160 .كدپستي :تلفن774688237156113454 :

دانش نگار
تهران :خ .انقالب ،خ .منيريجاويد ،خ .وحيد نظري ،پ،142 .
ط 3 .كدپستي 1314683174 :تلفن،66400144 ،66416676 :
66400220

جمال
قم :خ .معلم ،ك .بيست و نه ،فرعي نهم ،پ 422 .كدپستي:
 3715797744تلفن،0251-7746353 ، 7742528 :
09122520250 ،09128179808

دنياي نو
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،پ ،300 .ط .همكف،
سمت چپ 169كدپستي 1314665535 :تلفن ،66402571 :
66970473

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

دهسرا
رشت :خ .الكاني ،مجتمع كاسپين صندوق پستي-41635 :
 3335كدپستي 4157633575 :تلفن ،2240055 ،2230971 :
09113360902

چويل
ياسوج :خ .ارم ،فرعي نهم ،سمت چپ ،پ 10 .كدپستي:
 7591757135تلفن ،2228483 ،2222111 ،2230402 :
09177410594

ذکر
تهران :خ .انقالب .خ فلسطین جنوبی .ک .محتشم .پ20T .
طبقه اول غربی تلفن66468263 :

دورة آموزش ابتدايي 365 16
راه انديشه
تهران :خ .آزادي ،نبش خ .جمالزاده جنوبي ،جنب چلوكبابي
ياران ،پ ،84 .ط .همكف صندوق پستي14183-483 :
كدپستي 1313884471 :تلفن،66916284-8 ،66421542 :
66421549
رسول
بندرعباس :بلوار امام خميني ،خ .آزادگان  ،9ك .فرزانه 26
كدپستي 7915755535 :تلفن 09173582786 ، 3354799 :
رشد انديشه
تهران :خ .كارگر شمالي ،ابتداي فرصت شيرازي ،پ ،10.ط
همكف ،واحد  2تلفن88995181-2 :
رودگون
تهران :خ .آزادي ،خ .جمالزاده جنوبي ،ك .دانشور ،ساختمان ،36
ط ،8 .واحد  32كدپستي 1313973867 :تلفن ، 66944051 :
09122511544 ، 66944052
رهي
تهران .خ .شريعتي ،خ .ملك ،تقاطع تركمنستان ،پ ،5 .واحد
 13كدپستي 1566968738 :تلفن ،88472669 ،88446822 :
09379707779
زعفران
تهران خ .لواساني ،پ ،215 .ط ،5 .واحد  9كدپستي:
 1936614686تلفن ،22753404 ،22753405 ، 22719850 :
09121471849
سايه گستر
قزوين :چهارراه نادري ،مقابل بيمارستان بوعلي ،جنب داروخانه
قانون ،پ 310 .تلفن2238033 ،2235305 :
سپينود
قم :چهل و پنج متري مدرس ،ك .دوم ،پ 144 .تلفن:
09127971672 ،36616735
سرمشق
تهران :م .انقالب ،خ .کارگر جنوبی ،بنبست گشتاسب ،پ،6 .
واحد  7صندوق پستي 678-131415 :كدپستي1314613448 :

تلفن66970232 ، 66970231 ،66491865 :
سرو ياسين
تهران :شهرك وليعصر ،خ .حيدري ،خ .بهرامي ،جنب بانك
مسكن ،پ ،220 .ط .اول تلفن، 66216349 ، 66240040 :
09121088852
سفير اردهال
تهران خ .سميه ،بعد از خ .مفتح ،مقابل بانك ملي ،پ،118 .
واحد  4كدپستي 1581874919 :تلفن ، 88319342 :
88313898،09126599095
سورمه
رفسنجان :خ .اميركبير ،ك .بيست و يكم ،جنب درمانگاه
امام خميني كدپستي 7717696916 :تلفن ، 5239206 :
5239602،09133916405
سوره مهر
تهران :خ .حافظ ،خ .رشت ،پ 3 .تلفن،-66477001 4:
66460993
سينا طب
تهران :ابتداي خ .جمالزاده جنوبي ،ك .دانشور ،پ18 .
كدپستي1313973867 :تلفن ،66592252 ،2-66944051 :
09122511544
شباويز
تهران :خ .جمهوری اسالمی ،بین خ .باستان و خ .گلشن ،ك.
نوری ،پ 2 .و  4كد پستی 1318645163 :تلفن،66427539 :
66427858 ،66423995
شركت انتشارات فني ايران
تهران :خ .شهید مطهری ،خ .میرعماد ،نبش كوچه یازده ،پ.
 ،24صندوقپستی،11365-3911 :كد پستی1587736511 :
تلفن88750447 ،88505055 :
شورا
تهران :خ .انقالب،خ .دوازده فروردين ،قبل از جمهوري ،كوچه
مينا ،پ 29.تلفن66954921-2 ،66490400-2 :
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شهر قلم
تهران  :خ .سیدجمالالدین اسدآبادی ،خ .جهان آرا ،ك،1/14 .
پ ،1/42 .ط .اول 158751819كدپستی 1438666476 :تلفن:
77181547 ،77181546 ،77181545

طلوع دانش
تهران :ضلع جنوبی م .هفت تیر ،ابتدای خ .مفتح ،ك .جار،
پ ،12 .صندوقپستی،17185-657 :كد پستی1573747541 :
تلفن09122160828 ،88345682 ،88833489 :

شينه
تهران :م .انقالب ،خ .كارگر جنوبي ،ابتداي روانمهر ،بن بست
دولت شاهي ،پ ،1 .واحد ،12 .كدپستي 1314615471 :تلفن:
09353062458 ،66482226 ، 66975285

علياكبر صفري
اراك :خ .قائم مقام فراهانی ،شهرك صنایع ،جنب اداره حراست،
فروشگاه سبحان ،صندوق پستی 38177559983 :تلفن:
09188636103-08613289699

صابرين
تهران :خ .فاطمی ،خ .پنجم ،ك .مرجان ،پ ،1 .كد پستی:
 1415674111تلفن88977203 ،88968890 :

فاطمي
تهران :م .فاطمي ،خ .جويبار ،خ .مير هادي شرقي ،پ 14 .تلفن:
88945545 ،88944051

صادق يونسلو
09197710195

فراي علم
تهران :خ .انقالب ،خ .دانشگاه ،ك .خاص ،پ،14 .كدپستي:
 1315616373تلفن09123865121 ،66482466 ،66494040 :

صيانت
مشهد:خ 17.شهریور ،بلوار شیرودی ،شیرودی  ،21موسیبن
جعفری ،پ ،11.كدپستی 9167893793 :تلفن،3439243 :
09155053325 ،3428233
ضريح آفتاب
مشهد :خ .امام خمینی ،جنب اداره كل آموزش و پرورش تلفن:
2210045 ،2232675
طاهر
تهران :م .ونك ،خ .ونك ،نبش بزرگراه كردستان ،ساختمان آينه
ونك ،ط .چهارم ،واحد  ،407كدپستي 1991954115 :تلفن :
88786679-80
طبيب
تهران :بلوار كشاورز ،خ.آذر ،پالك  ،68كد پستی1417994671 :
تلفن66909192 :
طاليي
تهران :خ .فلسطين ،خ .طالقاني ،خ .سرپرست جنوبي ،كوچه
پارس ،پ 11 .واحد  2تلفن66483066 :

فردين
تهران :تهرانپارس ،استخر ،بوستان  11شرقی ،مجتمع كاج ،سرو
 ،5بلوك  ،4 Eطبقه سوم غربی ،كد پستی :تلفن،77057301 :
091231407521655684563
فعال
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،خ .وحيد نظري ،ك .قديري،
پ 20 .تلفن 66968641
فلسفه
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهداي ژاندارمري،
روبروي اداره پست ،پ،118 .كدپستي 1314674571 :تلفن:
66950725 ،66496249
قدياني
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهداي ژاندارمري
شرقي ،روبه روي جهاد دانشگاهي ،پ 90 .تلفن66404410 :
66403264 ،
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
تهران :خ .بهشتي ،خ .خالد اسالمبولي ،جنب سينما كانون ،پ

دورة آموزش ابتدايي 367 16
 22و  24تلفن88715545 ،88710661 ،88729284 :
كانون گسترش علوم
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،ك .الوندي ،پ ،12 .ط.
دوم،صندوق پستي ،514-13145 :كدپستي،1314833664 :
تلفن 66483428 ، 66414342 ،66483427-8:
كتاب آبان
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازي ،ك .فاتحيداريان ،پ ،2 .واحد
 ،10صندوقپستي،1314734859 :كدپستي1314734854 :
تلفن09121978449 ،66971494-6 ،66955012-4 :
كتاب ارجمند
تهران  :بلوار كشاورز ،بين خ .كارگر و خ .شانزده آذر ،پ،292 .
كدپستي  1417994443 :تلفن88982040 ،88977002 :
كالغ سپيد
تهران :خ .انقالب ،نبش خ 12 .فروردین ،پ ،1302 .تلفن:
09121079931 ،64340
كورش چاپ
تهران :خ .شهید مطهری ،خ .تركمنستان ،نبش ك .سرو،
پ ،2 .ط .پنجم ،واحد  ،14كد پستی 1566968861:تلفن:
09121438115 ،88454195 ،88438396 ،88459412
گام
تهران :م .هفت تیر ،خ .بهارمستیان ،پ ،13 .واحد  ، 11كد پستی:
 1574717431تلفن09126157427 ،88303273 ،88494091 :
گراد
تهران :م .انقالب ،خ .كارگر شمالي ،خ .اعتمادزاده ،ك .حسيني،
پ ،2 .ط .اول تلفن09151707953 :

كدپستي  ،5134613684 :تلفن، 5239493 ، 5238686 :
09143119935
گلواژه
تهران :خ .انقالب ،خ .لبافي نژاد ،بين خ .دانشگاه و فخر رازي،
پ ،184 .تلفن،66418372 ،66462820 ، 66465223 :
66976008
لوح زرين
تهران :خ .كارگرجنوبی ،خ .روان مهر ،ك .دولت شاهی ،پ.
 ،1واحد ،10 .كدپستی ،131461456 :تلفن، 66961257 :
09194828828
ما و شما
تهران :خ .گیشا ،خ .فاضل شمالی ،كوچه فرزین ،پ ، 3 .صندوق
پستی ،7888-14155 :تلفن09125106156 ، 88270791 :
مبتكران
تهران :خ .انقالب ،خ .فخررازی ،خ .شهید وحید نظری،
پ ،59 .واحد  4صندوقپستی 1596-13145 :كد پستی:
 ،1314764961تلفن61094123 ،66954390-2 :
محراب قلم
تهران :خ .انقالب ،خ دوازده فروردين،خ .شهداي ژاندارمري ،پ.
 ،104تلفن،66490879-80 ، 6646520 :
مدرسه
تهران :خ .سپهبد قرني ،نرسيده به پل كريمخان زند ،ك .شهيد
محمود حقيقت طلب ،پ ، 8 .تلفن88800324-9 :
مرآت دانش
تهران :خ .كريمخان زند ،خ .خردمند شمالي ،پ ،80 .ط،4 .
تلفن88813520-9 :

گردوي دانش
كرج :سه راه رجایی شهر ،ضلع شمالی پل ،ساختمان
ققنوس كد پستی 3145713473 :تلفن،-34456810026 :
09122641352

مشق نيكو
نيشابور :خ17 .شهريور ،پ 5 .و ،7كدپستي 9314745686 :
تلفن09153513214 ،3357310 :

گلزار
تبريز :خ .جمهوري اسالمي ،پايينتر از ساختمان انگجي،

منتشران
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،پاساژ كتاب فروردين،
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پ ،83 .ط .زيرين ،صندوق پستي ،113-13145 :كدپستي:
 ،1314743198تلفن66493615 ، 66469571 ،66493490 :
منظومه خرد
تهران :خ .ولنجك ،بلوار دانشجو ،باالتر از م .ياسمن ،نبش
گلستان يكم ،كدپستي 1984713356 :تلفن22420086-93 :
( داخلي)114
مؤسسه علم و انديشه پايدار
تهران :خ .انقالب ،خ .دانشگاه ،ك .خاص ،پ،14 .كدپستي:
 1315616373تلفن،66964752 ، 66482466 ، 66494040 :
09123865121
مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
تهران :خ .سهروردي ،چهارراه كيهان ،ساختمان اورنگ ،ط .اول،
پ ،312 .واحد  ،3كدپستي ،1577665147 :تلفن،44302319 :
88533326
مؤسسه مناديان توسعه پايدار
تهران :م .توحيد ،خ .ستارخان ،نبش كوثر سوم ،پ ،82.ط، 3 .
واحد  12تلفن66120374 :
مهر ميترا
تهران :خ .سهروردي شمالي ،خ .انديشه سوم ،پ ،53 .واحد
4كدپستي ،1569738615 :تلفن09125047872 ،88444485 :
مهسا اخباري
تهران :خ .هنگام ،خ .غفاري ،ساختمان  14واحد  1تلفن:
 77451275تلفن همراه09121472354 :
ميم
قم :خ .ايستگاه ،كوي بوعلي ،فرعي نوزده ،پ ،16 .صندوق پستي:
 ،4387-37185كدپستي 3716734645 :تلفن09198514032 :
نخستين
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،نبش خ .روانمهر ،پ،227 .
ط .اول كدپستي :تلفن1314713115 ،66498148 ،66418979 :
نقش نگين
اصفهان :خ .حكيم ،جنب هتل حكيم ،ساختمان دقيق ،كدپستي:

 8147835371تلفن09131114942 ،2204933 ، 2236260 ،2236261 :
نقشو نگار
تهران :خ .انقالب ،خ .دوازده فروردين ،خ .شهداي ژاندارمري،
مقابل اداره پست ،پ ،118 .ط .همكف،كدپستي،1314674571 :
تلفن66950725 ، 66496249 :
نگارينه
تهران :م .هفتتير ،خ .بهار شيراز ،خ .سليمانخاطر ،ك.
نظامي ،پ ،25 .كدپستي ،1575635911 :تلفن،88310071 :
09121232394 ،88828788 ،88315051
نوروزي
گلستان  :خ .شهيد بهشتي ،پاساژ رضا ،ط .همكف ،كدپستي -49166 :
 75376تلفن09113753497 ،09113719115 ، 2242258 :
نوشته
اصفهان :خ .فلسطين ،ساختمان نويد ،كدپستي،8143984117 :
تلفن2208610،09133162070 ،2226445 :
واله
تهران :بين فلكه اول و دوم صادقيه ،خ .سازمان آب ،خ .نهم
شمالي ،پ ،5 .ط .چهارم ،واحد  ،8كدپستي،1463615191 :
تلفن09121438776 ، 44260137 ،44260136 :
همشهري
تهران :بلوار آفريقا ،بلوار گلشهر ،پ( ،13 .برج آيتك) ط ،7 .واحد
 ، 64تلفن22045340 :
هنر آبي
تهران :بزرگراه همت ،خ .كبيري طامه (شاهين شمالي)،
خ .بهار ،خ .امام حسين شمالي ،بنبست اميد ،پ 7.ط اول،
كدپستي ،1476917771 :تلفن،44610843 ،44610929 :
09121986415
هيرمند
تهران  :خ .انقالب ،خ .لبافينژاد ،بين خ .دوازده فروردين و خ.
فخررازي ،پ ،204 .ط .دوم،صندوق پستي ،459-13145 :
كدپستي ، 13148333 :تلفن، 66953612 ، 66953076 :
66409787

