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مقدمه 
كتابهاي درسي بر اساس برنامه درسي و با اهداف آموزشي معين در وزارت آموزش و پرورش تدوین و در چارچوب زماني معين
در سراسر كشور تدریس ميشوند .معموالً در تدوین كتابهاي درسي ،سطح متوسط دانشآموزان و نيازهاي همگاني آنها در نظر
گرفته ميشود و حجم آن به اندازهاي است كه تدریس آن در طول یك سال تحصيلي ميسر و ممكن باشد.
بدیهي است كه كتاب درسي نميتواند به عالئق همه دانشآموزان در یك سطح پاسخ دهد .براي نمونه نميتوان براي پاسخ دادن
به عالقهمندي دانشآموزاني كه دوست دارند داستان و شعرهاي زیادي بخوانند ،همه كتاب درسي را به شعر و داستان اختصاص
داد .دانشآموزاني كه به مطالعۀ ادبيات و خصوصاً ادبيات بومي ،تاریخ ،نجوم ،جغرافيا یا هر موضوع دیگر ،عالقۀ بيشتري دارند،
طبعاً ميتوانند به كتابهاي مناسب غيردرسي كه در این زمينه نوشته شدهاند ،مراجعه كنند.
مطالعه كتابهاي غير درسي ،با توجه به آنكه معموالً همراه با چاشني رغبت و كامآلً اختياري است ،این امكان را به دانشآموز
ميدهد تا بهشكلي خودانگيخته از فرصت موجود ،براي گسترش دانش و مهارتهاي خود بهره گيرد .در دسترس قرار دادن
كتابها و تشویق دانشآموزان به مطالعه و معرفي كتابهاي مورد نظر آنها
ميتواند ثمرات و بركات قابل توجهي به همراه آورد و حتي موجب تسهيل
آموزشهاي رسمي شود.
امروزه گرچه به مدد فناوري ،استفاده از منابع آموزشي و تربيتي غير مكتوب مانند
فيلم ،نرمافزار ،پویانمایي ،وسایل و تجهيزات آموزشي و ...در امر یادگيري رواج
گستردهاي یافته است و ارزیابي و معرفي منابع آموزشي استاندارد غيرمكتوب،
اكنون بخشي از وظایف دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي را تشكيل ميدهد،
مطالعه كتاب هنوز جایگاه خود را از دست نداده است.
این كتابنامه كه شامل فهرستي از تازهترین كتابهاي مناسب ناشران ،در حوزه
ابتدایي است ،بر این مبنا تدوین شده است و مطابق ماده  6مصوبه  ،828خرید،
عرضه و تبليغ آنها در واحدهاي آموزشي مجاز خواهد بود و مدیران محترم
مدارس ميتوانند با خاطري آسوده ،براي تجهيز كتابخانههاي كالسي یا
آموزشگاهي از آنها بهره بگيرند.
ناگفته نماند در همين راستا ،مجموعهاي از منابع آموزشي و تربيتي مكتوب و غيرمكتوب منتخب با عنوان فهرستگان منابع
آموزشي و تربیتينيز تدوین و منتشر شده كه نسخهاي از آن ،در آغاز سال تحصيلي در اختيار مدارس سراسر كشور قرار گرفته
است.

 انواع کتابهای آموزشي و تربیتي
كتابهاي آموزشي و تربيتي معرفي شده در این مجموعه به دو دسته كلي تقسيم ميشوند :كتابهاي داستاني كه صبغهاي تخيلي و
غيرآموزشي دارند و اگر هم در پي آموزش نكتهاي هستند ،آن را به صورت غيرمستقيم و در قالب داستان یا شعرهاي خيالانگيز بيان
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ميكنند .خواندن این دسته از كتابها ضمن افزودن به تجربههاي فردي ،ظرف ذهن
خواننده و دایره واژگان او را وسعت ميبخشد .این كتابها گرچه فاقد آموزش
مستقيماند؛ اما در یادگيري و موفقيتهاي تحصيلي فرد نيز اثرگذارند.
دسته دیگر ،كه در بيان موضوعات از مستقيمگویي بهره ميگيرند ،كتابهاي
غيرداستاني هستند كه ما آنها را زیر عنوان كلي كتابهاي آموزشي قرار ميدهيم و به
دو گروه تقسيم ميكنيم :كتابهاي كمكآموزشي ،كتابهاي كمكدرسي.
كتابهاي كمكآموزشي لزوماً به برنامه درسي دوره یا پایه تحصيلي وابسته نيستند و به
منظور ایجاد انگيزه ،توسعه یادگيري ،افزایش دانش و سواد علمي ،پرورش مهارت عملي،
رشد روابط اجتماعي و ارتقاي یادگيرنده تدوین ميشوند و شامل كتابهاي دانشافزایي
براي دانشآموزان و معلمان ،پرورش مهارتهاي فرایندي و عملي براي دانشآموزان و
مهارتي و روشي براي معلمان هستند و ممكن است شامل هر موضوعي باشند.

آشنایي با منابع بيشتر
كتابنامه منابع آموزشي و تربيتي رشد
ساليانه منتشر ميشود؛ اما منابع آموزشي و تربيتي
در طول سال نيز به طور پيوسته مورد ارزيابي قرار
ميگيرد و معرفي ميشود.
براي ديدن منابع بيشتر و بهروز به اين
نشانيها مراجعه فرماييد:
وبگاه سامانکتاب:

http//:samanketab.roshdmag.ir
سامانه کنترل کيفيت منابع مكتوب:

http//:samanketab.roshd.ir
سامانه کنترل کيفيت منابع غير مكتوب:

http//:standard.roshd.ir

كتابهاي كمك درسي به منظور تسهيل ،تقویت ،تكميل و تعميق یادگيري و فراهم
كردن آموزش جبراني ،بر اساس هدفها و برنامههاي درسي دوره و پایه تحصيلي خاص تهيه و تنظيم ميشوند .این كتابها الزاماً به
هدفهاي برنامه درسي وابسته هستند كه شامل كتابهاي كار و فعاليتهاي یادگيري ،كتابهاي تمرین ،كتابهاي سنجش و ارزشيابي
پيشرفت تحصيلي دانشآموزان و كتابهاي فعاليتمحور هستند و اغلب مربوط به یك پایه خاص ميشوند .با توجه به سياست جدید
وزارت آموزش و پرورش در ممنوعيت استفاده از كتابهاي كمكدرسي و برگزاري آزمونهاي زائد در مدارس ابتدایي ،در این كتابنامه
كتاب كمكدرسي معرفي نشده است.
 چرابایددستبهگزینشکتابزد؟ 
انتشار روزافزون كتابهاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از كتابها با استانداردهاي آموزشي ـ تربيتي و لزوم استفاده
بهينه از زمان براي بهرهگيري از خواندنيهاي مناسب ،موجب شده است تا سازمان پژوهش با سياستگذاري ،استانداردسازي توليد
كتابهاي غيردرسي و اتخاذ سياستهاي مناسب ،خصوصاً سياستهاي تشویقي و حمایتي ،نقش مؤثرتري در هدایت پدیدآورندگان
كتابهاي آموزشي و تربيتي ایفا كند.
بيشك شناسایي و طبقهبندي كتابهاي آموزشي و تربيتي ،از گامهاي مؤثر در توسعه محيط آموزشي ـ پرورشي و تقویت فرایند
یاددهي ـ یادگيري محسوب ميشود و ابزاري كارآمد در تقویت نظام آموزشي كشور به شمار ميرود.

ساماندهيمنابعآموزشيوتربیتي

 تشکیلدبیرخانه
اجراي «طرح سامانبخشي كتابهاي آموزشي» در سال  1378با این هدف آغاز شد كه توان توليدكنندگان كتابهاي آموزشي ،به
سوي نيازهاي واقعي دانشآموزان و معلمان و پركردن خألهاي موجود هدایت شود و بازار آشفتهاي را كه در عرصه توليد كتابهاي
آموزشي به وجود آمده است ،سامان بخشد .خوشبختانه دامنۀ این طرح با تصویب آیيننامه «ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي :مواد
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و رسانهها» توسط شوراي عالي آموزش و پرورش ،در شهریور سال  1389از حوزۀ كتاب آموزشي به همه منابع و رسانههاي آموزشي و
تربيتي گسترش داده شد.
در ماده  5این آیيننامه ،سازمان پژوهش و برنامهریزي آموزشي موظف شده است براي تحقق اهداف مصوبه  828به انحاي گوناگون از
جمله اعطاي نشان استاندارد ،برگزاري جشنواره و نمایشگاه ،برقراري ارتباط با نهادهاي دولتي و غير دولتي ذیربط و تهيه فهرستگان
توصيفي مواد و رسانههاي آموزشي و تربيتي از توليد و عرضه مواد و منابع استاندارد حمایت و پشتيباني كند .
کتابهایآموزشى 

 تهیهفهرستگانتوصیفى
با عنایت به ماده  5و  6آیيننامۀ ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي و با توجه به اهميت شناسایي و طبقهبندي كتابهاي آموزشي كه
گامي مهم در تقویت فرایند یاددهي ـ یادگيري و نظام آموزشي است ،معرفي منابع آموزشي و تربيتي مناسب و استاندارد ،خصوصاً
كتابهاي آموزشي و تربيتي به عنوان یك ضرورت و راهكار اجرایي پيگيري ميشود .توليد كتابنامههاي رشد ،كه فهرست كامل
كتابهاي مناسب پنج دوره تحصيلي و آموزش وپرورش كودكان استثنایي را دربرميگيرد ،و تا سال  1397در  90عنوان انتشار یافته
است ،با همين هدف صورت ميگيرد .از سال  1395انتشار كتابنامه به صورت الكترونيكي انجام ميشود و نسخههاي الكترونيكي آن
در وبگاه سامانكتاب به نشاني  samanketab.roshdmag.irقابل دریافت و مطالعه است .این افزون بر تدوین و انتشار فهرستگان
منابع آموزشي و تربيتي است كه شامل منابع آموزشي و تربيتي منتخب سال است ،و از سال  1395توليد و به تمام آموزشگاههاي
كشور فرستاده ميشود.
گفتني است كتابهاي معرفي شده در كتابنامهها ،در جشنواره كتابهاي آموزشي و تربيتي رشد كه معموالً در نيمه دوم سال برگزار
ميشود ،بر سر تصاحب عنوان كتاب برگزیده و تقدیري آموزشي و تربيتي به رقابت باهم برميخيزند.
 فرایندتولیدکتابنامهرشد 
«كتابنامه رشد» با هدف ارائه فهرست توصيفي كتابهاي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دورههاي آموزشي آماده و منتشر ميشود.
این فرایند با تفكيك كتابهاي رسيده به دبيرخانه در دورههاي پنجگانه تحصيلي آغاز ميشود .كتابها ،در اختيار كارشناسان آشنا با
برنامه درسي و معلمان ورزیده و مجرب قرار ميگيرد و هر كارشناس بر اساس معيارهاي تعيين شده ،امتيازي به آن ميدهد .هر كتاب
براي گرفتن نمره قبولي ،باید حداقل  60درصد از كل امتياز ممكن را به دست آورده باشد؛ مشروط به اینكه امتياز بخش اختصاصي
كتاب نيز از  60درصد پایينتر نباشد.
در پرسشنامههاي مورد استفاده ،براساس شاخصها و معيارهاي تعيين شده ،پرسشهاي جزئي و دقيقي درباره ویژگيهاي عمومي و
اختصاصي كتاب طرح شده است؛ اما بهطور كلي هر كارشناس باید به سه پرسش پاسخ دهد :آیا در تدوین كتاب مورد بررسي،
استانداردها و چهارچوبهاي الزم یك كتاب آموزشي رعایت شده است؟؛ درصورت مثبت بودن پاسخ ،آیا محتواي كتاب با برنامه درسي
همسویي و هماهنگي دارد و ميتواند به عنوان یك ماده آموزشي مناسب به كار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نيز مثبت است این
كتاب براي كدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛ براي كودكان پيشدبستان ،دانشآموزان ،هنرجویان ،معلمان ،مربيان،
هنرآموزان ،كارشناسان آموزش و پرورش ،مدیران یا دانشجومعلمان؟
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جدولفراوانيموضوعاتدرکتابنامه 

ردیف  موضوع 

فراواني  ردیف  موضوع 

فراواني 

1

تاریخ علم

13

11

فارسي

40

2

تربيت بدني

4

12

فلسفه كودك

54

3

تفكر و پژوهش

1

13

قرآن

2

4

جنبي سرگرمي

14

14

كاروفناوري

12

5

چند موضوعي

4

15

كتابهاي مرجع

4

6

داستان

551

16

مطالعات اجتماعي

36

7

ریاضي

9

17

مهارتهاي زندگي

109

8

شعر

39

18

هدیههاي آسمان

76

9

علوم تجربي

78

19

هنر

57

10

علوم تربيتي

60

مجموع 

1163

نامهایکهپیشرودارید 
کتاب 


این شماره از كتابنامه ،فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب چاپِ اول سال 1396و یك سال قبل از آن را
دربرميگيرد .در این كتابنامه با  1309عنوان كتاب مناسب آشنا ميشوید كه از مجموع  2144عنوان كتاب رسيده انتخاب شده است.
از كتابهاي باقيمانده 835 ،عنوان نامناسب تشخيص داده شدهاند؛  146عنوان كتاب كمكدرسي نيز بنا به سياست جدید وزارت
آموزش و پرورش مبني بر حذف آزمونهاي زائد و منع بهرهگيري از كتابهاي كمكدرسي در مدارس ابتدایي ،از این كتابنامه كنار
گذاشتهشدهاند.
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از ميان  225ناشر ،بيشترین كتابهاي مناسب معرفي شده در این كتابنامه به ترتيب به مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان با 92
عنوان ،قدیاني با  82عنوان و پرتقال با  70عنوان تعلق دارد .انتشارات قدیاني با  107عنوان ،پرتقال با  102عنوان و جمال با  76عنوان
به ترتيب بيشترین مشاركت را در ارسال كتاب داشتهاند .در بين موضوعات نيز داستان ،مهارتهاي زندگي و علوم تجربي به ترتيب با
 109 ،551و  78عنوان كتاب مناسب از بيشترین فراواني برخوردارند.

 شیوهتنظیماطالعات 
به منظور سهولت جستوجوي كتابهاي مناسب در كتابنامه ،تنظيم عناوین كتابها بر اساس«موضوع» و در هر موضوع به تفكيك
حروف الفبا صورت گرفته است .در معرفي هر كتاب ،چكيدهاي از محتوا و اطالعات اوليه كتابشناختي آن آورده شده است كه یافتن
كتاب مناسب را براي خواننده آسان ميكند .این اطالعات شامل موارد زیر است :شماره ردیف كتاب؛ نام خانوادگي و نام مؤلف؛ عنوان
مجموعه و عنوان كتاب؛ نام و نام خانوادگي مترجم؛ محل نشر ،نام ناشر و سال نشر؛ تعداد صفحات؛ قطع كتاب؛ گروه مخاطب كتاب؛
تصویرگر؛ كلمات كليدي و چكيده كتاب .
نمایههایکتاب 


در پایان هر كتابنامه ،نمایههایي بر اساس عنوان كتاب ،نام پدیدآورندگان ،و نام و نشاني ناشر نيز تنظيم شده است تا مربيان،
كارشناسان ،والدین و سایر مخاطبان بتوانند با توجه به نياز خود ،به منابع مناسب دست یابند .در متن ،به هر كتاب یك شماره ردیف
اختصاص داده شده است .نمایههاي كتاب بر اساس این شمارهها مرتب شدهاند و ما را به این شمارهها ارجاع ميدهند؛ ضمن اینكه
فایلهاي الكترونيكي كتابنامه نيز قابل جستوجوست.
 همکارانمادراینکتابنامه 
در توليد و آمادهسازي این كتابنامه همكاران متعددي به ما یاري رساندهاند و خصوصاً در بررسي كتابها حوصله و دقت زیادي به
كار بستهاند .اسامي كارشناسان و معلماني كه در آمادهسازي این مجموعه از نظرات و همكاريهایشان بهره بردیم ،به ترتيب موضوع
عبارتند از:
 تربیت بدني:طيبه ارشاد
 تفکر و پژوهش:محمد حسن حسيني ،ميترا دانشور
 داستان:نرگس افروز ،محمد حسن حسيني ،محمدرضا شمس ،مهري ماهوتي ،ناصر نادري
 ریاضي:مهدي ایزدي ،خسرو داوودي ،زهرا شامانيان
 شعر:حسين احمدي ،محمدحسن حسيني ،مهري ماهوتي
 علوم تجربي:مریم انصاري ،ناهيد بریري ،سحر حبيبي ،زهرا شامانيان ،بتول فرنوش ،سعيد كفایتي
 علومتربیتي :روفيا دهقان منشادي ،سيد اميررون ،عليرضا غالمي
 فارسي:معصومه خدایاري ،طاهره خردور ،مرجان سجودي ،عبدالرحمن صفارپور ،حسين قاسمپور مقدم ،نسرین قليزاده ،معصومه
لشگري
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 فلسفهکودک:سعيد راصد
 قرآن:رضا نباتي
 کاروفناوری:معصومه نوروزي
 مطالعات اجتماعي:ناهيد فالحيان ،حوري قاهري ،سوسن نوروزي
مهارتهای زندگي:سعيد راصد ،عليرضا متولي


هدیههای آسمان:پرویز آزادي ،یاسين شكراني ،سيدسجاد طباطبایينژاد


 هنر:مرضيه پناهيانپور ،عالء الدین كياالشكي

راهنمایاستفادهازاین 
کتابنامه 
در این راهنما ،اطالعات مربوط به یك كتاب ،به صورت نمونه نشان داده شده است .این اطالعات ضمن معرفي اجمالي كتاب ،به ما
ميگوید كه كتاب چه محتوایي دارد و براي كدام گروه از مخاطبان مناسب است .این اطالعات به ترتيب شامل موارد زیر است :شماره
مدخل كتاب ،نام خانوادگي و نام مؤلف (یا مؤلفان) ،عنوان مجموعه و عنوان كتاب ،عنوان مترجم (یا مترجمان) ،محل نشر ،ناشر و سال
نشر ،تعداد صفحات ،قطع كتاب ،شابك ،مخاطب كتاب و در صورت نياز پایه تحصيلي و كلمات كليدي و باالخره چكيده كتاب.

براي بيان ديدگاههاي خود درباره اين كتابنامه يا فرستادن كتاب،
به نشاني :تهران ،خيابان كريمخان زند ،خيابان ايرانشهر شمالي ،ساختمان شماره  4آموزشوپرورش ،دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي ،دبيرخانه ساماندهي منابع آموزشي و
تربيتي مكاتبه يا با شماره تلفن  )021( 88306071تماس حاصل فرماييد.
وبگاه اين دبيرخانه نيز به نشاني:
http://samanketab.roshdmag.ir

آماده دريافت ديدگاههاي شماست.
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تاریخعلم



.1رمضاني ،احسان /رمضاني ،عليرضا .همراهباعلم،همگامبادانشمندان:آلبرتاینشتین .تهران :كتاب تارا.1396 .
48ص .رقعي .شابک 9786008499220 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :دانشمندان ،زندگينامهها ،سرگذشتنامه 
چکیده :دانشمندان و بزرگان علم با اختراعات خود عامل پيشرفتهاي فراواني بودهاند .كتاب پيش رو یكي از عنوانهاي
مجموعۀ «همراه با علم ،همگام با دانشمندان» است كه با نثري ساده و روان ميكوشد مهمترین زوایاي زندگي دانشمندان و
فعاليتهایي را كه در قالب اختراع ،اكتشاف و نظریه ارائهدادهاند مطرح كند .در این جلد ،زندگي آلبرت اینشتين از تولد تا
سرگرمي هاي كودكي ،اولين مهاجرتش ،دبيرستان و دانشگاه رفتنش ،ازدواج ،نظریۀ نسبيت ،جنگ جهاني دوم ،اعتقادات دیني
آلبرت ،افتخارات جهاني و پایان زندگي او بيان شده اند.
.2رمضاني ،احسان /رمضاني ،عليرضا .همراهباعلم،همگامبادانشمندان:ابوریحانبیروني .تهران :كتاب تارا.1396 .
40ص .رقعي .شابک 9786008499541 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :دانشمندان ایراني ،نجوم ،زندگينامهها 
چکیده :در اطراف خوارزم شهري به نام "بيرون"وجود داشت .این شهر شاهد تولد كودكي بود كه سالها بعد در علومي مانند
ستارهشناسي ،ریاضي و گاه شماري از نوابغ و دانشمندان ایران و جهان شد .آثار و اكتشافات او در پيشرفت علم و دانش ،نقش
مؤثر و مفيدي داشت .او كسي جز محمدبن احمد ابوریحان بيروني نبود .در كتاب حاضر زندگي این دانشمند ،كتابها و آثار
علمي و افكار او بررسي شده است.
همراهباعلم،همگامبادانشمندان:ابوعليسینا.تهران :كتاب تارا40 .1396 .ص.

.3رمضاني ،احسان /رمضاني ،عليرضا.
رقعي .شابک 9786008499589 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :دانشمندان ایراني ،سرگذشتنامه ،علوم پزشكي ،اختراعات علمي 
چکیده :این كتاب كه جلد سيزدهم از مجموعۀ "همراه با علم ،همگام با دانشمندان" است ،به سرگذشت "ابوعلي سينا" و
فعاليتهاي او در قالب اختراعات و اكتشافات اختصاص دارد .تولد یك نابغه ،مهاجرت به بخارا ،اوضاع جهان اسالم و اروپا ،یك
درمان شگفتانگيز ،ترك بخارا ،سلطان محمود غزنوي در جست وجوي ابوعلي سينا ،ورود به ري ،شاهزادۀ بيمار ،یك خوشه
انگور و آثار علمي او ،از بخشهاي این كتاب است.
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.4رمضاني ،احسان /رمضاني ،عليرضا .همراهباعلم،همگامبادانشمندان:ایزاکنیوتن.تهران :كتاب تارا40 .1396 .ص.
رقعي .شابک 9786008499282 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :فيزیك ،دانشمندان ،زندگينامهها 
چکیده :راه علم هيچگاه به پایان نميرسد و هر روزي كه ميگذرد دانشمندان دریچههاي جدیدي از علوم گوناگون را پيش
روي بشریت ميگشایند .این كتاب زندگي "ایزاك نيوتن" از تولد تا ورود به دانشگاه ،منشور و آزمایشهاي او را بررسي ميكند.
نيوتن و سيبي كه از درخت افتاد ،قدرت بزرگنمایي تصاویر در تلسكوپ ،هالي و ستارۀ دنبالهدار و كيمياگري از جمله مطالب
مورد بحث در این كتاب است.
.5رمضاني ،احسان /رمضاني ،عليرضا .همراهباعلم،همگامبادانشمندان:بنجامینفراکلین .تهران :كتاب تارا.1396 .
40ص .رقعي .شابک 9786008499770 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :سرگذشتنامه ،فيزیك ،ایاالت متحده امریكا ،سياست 
چکیده" :بنجامين فرانكلين" ،دانشمند و سياستمدار آمریكایي ،عالوه بر فعاليت در دنياي سياست ،در زمينۀ علمي نيز
موفقيتهاي شایاني به دست آورد .او در موضوع انتقال نيروي الكتریسيته از رعدوبرق به زمين ،مطالعات و تحقيقات گستردهاي
انجام داد .همچنين ،براي تدوین اعالميۀ استقالل آمریكا ،نوشتن قانون اساسي آن كشور و امضاي عهدنامۀ صلح با انگليسيها
بسيار ت الش كرده ودراین زمينه ها تأثيرگذار بوده است .وي به كتاب و مطالعه عالقۀ زیادي داشت و همين امر باعث پيشرفت
او شد .كتاب سرگذشت بنجامين فرانكلين و شرح كارهاي او در حوزۀ علم و سياست است.
.6رمضاني ،احسان /رمضاني ،عليرضا .همراهباعلم،همگامبادانشمندان:توماسادیسون .تهران :كتاب تارا.1396 .
48ص .رقعي .شابک 9786008499268 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :سرگذشتنامه ،دانشمندان ،اختراعات علمي 
چکیده :دانشمندان و بزرگان علم با اختراعات خود عامل پيشرفتهاي فراواني بودهاند .كتاب پيش رو یكي از عنوانهاي
مجموعۀ «همراه با علم ،همگام با دانشمندان» است كه با نثري ساده و روان ميكوشد مهمترین زوایاي زندگي دانشمندان و
فعاليتهایي را كه در قالب اختراع ،اكتشاف و نظریه ارائهداده اند مطرح كند .در این جلد ،داستان زندگي توماس ادیسون بيان
شده است؛ از تولد و دوران كودكي ،تا اخراج از مدرسه ،روزنامهفروشي در قطار ،اختراع ،ازدواج ،ابتكار او براي موسيقي ،اختراع
المپ ،فيلمهاي بيصدا و گامهاي پایاني و مرگ.
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.7رمضاني ،احسان /رمضاني ،عليرضا .همراهباعلم،همگامبادانشمندان:خواجهنصیرالدینطوسي.تهران :كتاب تارا.
40 .1396ص .رقعي .شابک 9786008499565 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :فيلسوف ،زندگينامهها ،اختراعات علمي 
چکیده :شهر طوس كه اكنون در استان خراسان رضوي قرار دارد ،زادگاه محمدبنمحمد نصيرالدین طوسي معروف به خواجه
نصيرالدین طوسي است .در این كتاب مهمترین زوایاي زندگي این دانشمند از نخستين سالهاي تولد او تا فعاليتهایش در
قالب اختراع ،اكتشاف و نظریه مطرح و بررسي شده است.
.8رمضاني ،احسان /رمضاني ،عليرضا .همراهباعلم،همگامبادانشمندان:کوپرنیک .تهران :كتاب تارا40 .1396 .ص.
رقعي .شابک 9786008499800 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :سرگذشتنامه ،ستارهشناسي باستان ،دانشمندان ،اكتشافات علمي 
چکیده :این كتاب كه جلد بيستویكم از مجموعۀ "همراه با علم ،همگام با دانشمندان" است ،زوایاي زندگي "كوپرنيك"،
«پدر علم ستارهشناسي» و فعاليتهایش در قالب اختراعات ،اكتشافات و نظریهپردازي را آشكار ميسازد .در بخشي از این
كتاب آمده است" :كوپرنيك در شهر بولونيا یك غریبه بود و جایي را نميشناخت .او بسيار زحمتكش و اهل مطالعه و تحقيق
بود .همين عامل باعث شد تا بنيانهاي استواري در دانش اخترشناسي در وجودش شكل بگيرد .وي با استفاده از محاسبات و
روشهاي علمي دقيق ،كارش را در دانش اخترشناسي پي گرفت و ثابت كرد كه سيارهها به دور خورشيد ميچرخند".
.9رمضاني ،احسان /رمضاني ،عليرضا .همراهباعلم،همگامبادانشمندان:گالیله.تهران :كتاب تارا40 .1396 .ص .رقعي.
شابک 9786008499275 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :سرگذشتنامه ،دانشمندان ،اختراعات علمي 
چکیده :اختراعات و اكتشافات دانشمندان آرامش و رفاه را براي مردم جهان به ارمغان آورده است .كتاب پيش رو از مجموعۀ
«همراه با علم ،همگام با دانشمندان» با نثري ساده و روان ميكوشد مهمترین زوایاي زندگي دانشمندان و فعاليتهایي را كه
در قالب اختراع ،اكتشاف و نظریه ارائهداده اند مطرح كند .در این جلد ،زندگي گاليله از تولد ،مدرسهرفتن تا ترك دانشگاه و
استادي دانشگاه پيزا ،كشف قانون حركت ،ازدواج ،عالقه به نجوم و خشم پاپ نسبت به او ،حبس خانگي این دانشمند و پایان
زندگي او بيان شدهاست.
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.10رمضاني ،احسان /رمضاني ،عليرضا .همراهباعلم،همگامبادانشمندان:لویيپاستور.تهران :كتاب تارا48 .1396 .ص.
رقعي .شابک 9786008499251 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :سرگذشتنامه ،دانشمندان ،زندگينامهها 
چکیده :دانشمندان و بزرگان علم با اختراعات خود عامل پيشرفتهاي فراواني بودهاند .كتاب پيش رو یكي از عنوانهاي
مجموعۀ «همراه با علم ،همگام با دانشمندان» است كه با نثري ساده و روان ميكوشد مهمترین زوایاي زندگي دانشمندان و
فعاليتهایي را كه در قالب اختراع ،اكتشاف و نظریه ارائهداده اند مطرح كند .در این جلد ،زندگي لویي پاستور از تولد در
خانواده اي فقير ،تا تحصيل ،اولين اكتشاف ،ازدواج ،تخمير و راز آن ،نظریۀ ميكروبي بودن ،واكسن هاري ،و بازتاب كشفيات او
در جهان و در نهایت پایان زندگي این نابغه بيان شدهاست.
.11رمضاني ،احسان /رمضاني ،عليرضا .همراهباعلم،همگامبادانشمندان:ماریکوری.تهران :كتاب تارا40 .1396 .ص.
رقعي .شابک 9786008499466 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :سرگذشتنامه ،اختراعات علمي ،دانشمندان 
چکیده :اختراعات و اكتشافات دانشمندان آرامش و رفاه را براي مردم جهان به ارمغان آورده است .كتاب پيش رو از مجموعۀ
«همراه با علم ،همگام با دانشمندان» با نثري ساده و روان ميكوشد مهمترین زوایاي زندگي دانشمندان و فعاليتهایي را كه
در قالب اختراع ،اكتشاف و نظریه ارائهدادهاند مطرح كند .در این جلد ،زندگي ماريكوري از تولد تا مدرسه رفتن ،ورود به
دانشگاه سوربن پاریس ،فارغ التحصيلي در رشتۀ فيزیك ،كشف پلونيم ،دریافت جایزۀ نوبل ،افتتاح انستيتو رادیواكتيو ورشو ،و
پایان زندگي و مرگ این بانوي دانشمند به طور مختصر شرحداده شده است.
.12رمضاني ،احسان /رمضاني ،عليرضا .همراهباعلم،همگامبادانشمندان:مایکلفارادی .تهران :كتاب تارا.1396 .
40ص .رقعي .شابک 9786008499558 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :فيزیك ،دانشمندان ،زندگينامهها 
چکیده :ابزار ،وسایل و امكاناتي كه انسان امروزه از آنها استفاده ميكند ،در مقایسه با آنچه قرنها قبل در اختيار داشتهاست.
تغيير و تحوالت گستردهاي یافته اند .این پيشرفتها و تحوالت در پناه علم و تالشهاي دانشمندان و بزرگان به دست آمده است.
كتاب حاضر شامل زندگينامۀ "مایكل فاردي" ،یكي از دانشمنداني است كه در عرصۀ علم شيمي به موفقيتهاي چشمگيري
رسيد و پي برد گازها ،مایعات و جامدات ميتوانند به یكدیگر تبدیل شوند.
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.13رمضاني ،احسان /رمضاني ،عليرضا .همراهباعلم،همگامبادانشمندان:یوهانگوتنبرگ .تهران :كتاب تارا.1396 .
40ص .رقعي .شابک 9786008499534 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :چاپ ،سرگذشتنامهها ،دانشمندان ،اختراعات علمي 
چکیده :اختراع دستگاه چاپ و هنر چاپ كردن به نام "یوهان گوتنبرگ" ثبت شده است و او را به نام پدر صنعت چاپ
ميشناسند .نویسنده در این كتاب از تولد پدر چاپ ،دوران كودكي او ،در جستوجوي فلزهاي مناسب حروف چاپ،
سرمایهگذاران جدید براي كار چاپ ،حروف متحرك و قابل انتقال ،دستگاه چاپ گوتنبرگ و اولين كتابهاي چاپي ،نقش
جنگهاي صليبي در ترویج صنعت چاپ تا سالهاي پایاني عمر گوتنبرگ اطالعاتي داده است.

تربیتبدني 
بازیهایمحلينظرآباد.نظرآباد :رهام اندیشه134 .1395 .ص .رقعي .شابک 9786007151822 :

.14پيشگاهي ،الهه.
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :بازي و سرگرمي ،ایران ،آداب و رسوم 
چکیده :بازيهاي محلي و بومي ،در بين هر قوم و ملتي ،عالوه بر داشتن ویژگيهاي سرگرمكنندگي بازي ،نمایانگر آداب و
فرهنگ آن جامعه نيز هستند .كتاب حاضر شامل بازي هایي از شهرستان نظرآباد است كه شاید بعضي از آنها رهاورد
مهاجرت مردمان به این سرزمين نيز بودهاند .انواع رقصهاي محلي نيز كه با نواي ساز ،دهل ودف همراهاند ،در این كتاب به
عنوان بازي معرفي شدهاند .بيش از  80بازي در این كتاب آمده است كه بعضي عبارتاند از:علي زنجير باف ،منجوق بازي ،نون
بيار كباب ببر ،وسطي ،من اومدم جرجر ،شيطان چاله و كشتي عروسي.
ومهارتهادرحیاطمدرسه .قم :سلسله.1396 .

حیاطپویا:طراحيبازیها

.15قائدیان ،سمانه /نيكومنش ،ابراهيم.
96ص .رقعي .شابک 9789642421565 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :بازيهاي آموزشي ،ورزش ،مهارت ،جنبههاي مذهبي 
چکیده :طرح ملي «حياط پویا»و مدیریت صحيح زنگ تفریح ،بهمنظور استفادۀ بهينه از فضاي آموزشگاه براي بازي و تفریح،
به هدفمندي ساعت درس تربيت بدني و بهبود مهارتهاي جسمي دانشآموزان نيز كمك ميكند .كتاب حاضر شامل
مجموعهاي از بازي هایي است كه مي توان در حياط مدرسه اجرا كرد .فصلهاي «مهارتهاي مقدماتي ،مهارتهاي پيشرفته،
مهارتهاي توپي ،تمرینهاي ایستگاهي و مشخصات پنج زمين ورزشي» این مهارتها را به مخاطب ميآموزند.
.16بوداغي ،ندا /نصيري ،سارا /نوروزیان ،سكينه .کتابکاردرستربیتبدنيویژه آموزگاران ابتدایي(دورهدوم).
تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان192 .1396 .ص .وزیري .شابک 9789640813003 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :تربيت بدني ،ورزش ،بازيهاي آموزشي ،راهنماي آموزشي 
چکیده :حوزۀ یادگيري تربيت بدني و سالمت یكي از یازده حوزۀ یادگيري برنامۀ درسي ملي است كه به دنبال برقراري
سالمتي و و ارتقاي تربيت بدني است .كتاب راهنماي حاضر به منظور استفادۀ آموزگاران غير تربيت بدني در پایههاي چهارم
تا ششم تدوین شده است .بخش اول كتاب به معرفي برنامه و طراحي آموزشي درس تربيت بدني ميپردازد .بخش دوم در
قالب چهار فصل با عنوانهاي «بازيهاي مرتبط با آمادگي جسماني ،بازيهاي بومي محلي ،بازيهاي حياط پویا و نمونۀ طرح
درس ملي» ارائه ميشود.
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.17باپتيست ،بارون .یوگابابچهها .مونا قائمي .تهران :گام48 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786007700280 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم 
کلماتکلیدی :ورزش ،رشد جسمي 
چکیده :یوگا ورزشي باستاني است به منظور پرورش ذهن و كسب آرامش و در نهایت سالمتي .كتاب حاضر ميكوشد
كودكان را با تمرینهاي ابتدایي یوگا آشنا سازد .انواع حالتها مثل حالت ماهي ،هواپيما ،پل و خيش ،همراه با مثالهایي
كودكانه به مخاطب آموزش دادهميشوند .حركتهاي ساده و ایجاد عادتهاي صحيح در كودكان به آنها ميآموزد سالمت
خود را جدي بگيرند.

تفکروپژوهش 
.18عباسي ،حسين .برنامهدرسيتفکردردورهابتدایي(مبتنيبردیدگاهدبونو).تهران :وانيا160 .1396 .ص .وزیري.
شابک 9786008496380 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :برنامه ریزي درسي ،اندیشه و تفكر ،آموزش ابتدایي 
چکیده :دورۀ ابتدایي زمان شكلگيري شخصيت و ر شد فرد است و برنامۀ درسي باید زمينۀ تفكر را در كودك این سن ایجاد
كند .كتاب حاضر در همين زمينه و در چهار فصل تدوین شدهاست .ابتدا مفهوم و ماهيت تفكر از دیدگاههاي گوناگون و
دیدگاه دبونو و سپس چگونگي آموزش و پرورش تفكر در برنامۀ درسي ملي مطرح شدهاند .در فصل سوم نيز چگونگي طراحي
برنامۀ درسي و جایگاه تفكر مبتني بر نظریۀ دبونو (تفكر جانبي ،شش كاله تفكر و ابزارهاي كورت) با توجه به عناصر چهارگانۀ
برنامۀ درسي (اهداف ،محتوا ،روش تدریس و ارزشيابي) آمده است.

جنبيوسرگرمي 
 .19شریفي صحي ،علي /عباسپور ،راضيه /شعباني ،سمانه /تقدیر ،رویا /اسكافي ،خدیجه .با فکر بازی کنیم :تقویت
مهارتهایحافظهدیداریوشنیداری،تفکرخالق.مشهد :مناجات112 .1396 .ص .رقعي .شابک 9786008682608 :

مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :مهارت ،حافظه ،شنيدن 
چکیده :بر اساس متن كتاب ،خواندن و نوشتن مهمترین عامل در انتقال افكار و عواطف انسان به شمار ميرود .براي تقویت
مهارت نوشتن دانش آموزان باید به دنبال تقویت حافظۀ دیداري و شنيداري آنان بود .در این كتاب ،براي كودكاني كه در
حافظۀ دیداري یا شنيداري اختالل دارند ،تمرینهایي تدوین شده است تا این مشكل حل شود .ابتداي كتاب نحوۀ انجام
تمرینات ذكر شده است .بعضي از فعاليتها عبارتند از :گفتن كلمات بر اساس ترتيبي كه ميشنوند ،گفتن اولين كلمهاي كه
مي شنوند و پاسخ به سواالتي كه كودك را به فكر وا ميدارد؛ مثل پيدا كردن شباهتها در ذهنش یا یافتن چرایي و چگونگي
بسياري از مفاهيم ،فعاليتها و اتفاقات روزمره.
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 .20پورطاهریان ،معصومه .بازی با ابزارهای ساده :بازیهای چوب .تهران :شهر قلم72 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 9786003203402
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :چوب ،بازي و سرگرمي 
چکیده :بازي كودكانه به اندازۀ عمر بشر قدمت دارد ،اما اسباببازي هاي امروزي تنها چندسالي ميشود كه به بازيها
راهیافته اند .كتاب حاضر از مجموعهاي با عنوان «بازي با ابزارهاي ساده» ،با نگاهي به گذشته ،ميكوشد بازيهایي را كه در
طبيعت و با وسایل در دسترس طبيعت انجام ميگرفتهاند ،به مخاطب كودك معرفي كند .مخاطب ميتواند عين بازي را انجام
دهد یا با الهام از گفتههاي نویسنده و شرایط خود بازي جدیدي را خلق كند .این جلد به بازيهایي اختصاص دارد كه با چوب
انجام ميگيرند؛ «چوبي بگير چرخي بزن ،ابزاري بساز و بازي كن ،بازي كن و ماهر شو ،و فكرت را نمایش بده» از جملۀ آنها
هستند.
 .21پورطاهریان ،معصومه .بازی با ابزارهای ساده :بازیهای سنگ .تهران :شهر قلم120 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 9786003200609
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :بازي و سرگرمي 
چکیده :بازي كودكانه به اندازۀ عمر بشر قدمت دارد ،اما اسباببازي هاي امروزي تنها چندسالي ميشود كه به بازيها
راهیافته اند .كتاب حاضر از مجموعهاي با عنوان «بازي با ابزارهاي ساده» ،با نگاهي به گذشته ،ميكوشد بازيهایي را كه در
طبيعت و با وسایل در دسترس طبيعت انجام ميگرفتهاند ،به مخاطب كودك معرفي كند .مخاطب ميتواند عين بازي را انجام
دهد یا با الهام از گفتههاي نویسنده و شرایط خود بازي جدیدي را خلق كند .این جلد به بازيهایي اختصاص دارد كه با سنگ
انجام ميگيرند؛ سنگها را نشانه بگير ،جمع كن ،جابه جا كن ،راز سنگ را حدس بزن ،و سنگ را بجنبان از جملۀ آنها
هستند.
 .22پورطاهریان ،معصومه .بازی با ابزارهای ساده :بازیهای طناب .تهران :شهر قلم64 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 9786003200616
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :بازي و سرگرمي 
چکیده :بازي كودكانه به اندازۀ عمر بشر قدمت دارد ،اما اسباببازي هاي امروزي تنها چندسالي ميشود كه به بازيها
راهیافته اند .كتاب حاضر از مجموعهاي با عنوان «بازي با ابزارهاي ساده» ،با نگاهي به گذشته ،ميكوشد بازيهایي را كه در
طبيعت و با وسایل در دسترس طبيعت انجام ميگرفتهاند ،به مخاطب كودك معرفي كند .مخاطب ميتواند عين بازي را انجام
دهد یا با الهام از گفتههاي نویسنده و شرایط خود بازي جدیدي را خلق كند .این جلد به بازيهایي اختصاص دارد كه با طناب
انجام ميگيرند«.ميتوان با طناب پرید ،ميتوان با طناب بازي شعر خواند ،مي توان با دو طناب ،طناب بازي كرد و مي توان
حركت طناب را تغيير داد» از جمله موضوعاتي هستند كه بازي هاي متنوعي براي آن ها پيشنهاد شده است.
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بازیها و شعرهای دوران کودکيام .نجف آباد :مهر زهرا(س)24 .1395 .ص .خشتي .شابک:

 .23القاصي ،كبري.
 9786008022084
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :بازي و سرگرمي ،شعر ،راهنماي آموزشي 
چکیده :بازيهاي دوران گذشته دسته جمعي بودند و سالمت جسم و روان را درپي داشتند .نویسندۀ كتاب پيش رو كوشيده
است مجموعهاي از بازيهاي سنتي ایراني را به مخاطبان عرضه كند .هر بازي شرح چگونگي اجرا دارد و با تصویرهایي همراه
شده است .اكثر این بازيها براي پدر و مادرها آشنا هستند .بازي هایي مثل :تيله یا گلوله بازي؛ عموزنجير باف؛ سالم سالم؛
گرگبازي؛ دنبل دنبل؛ بردار و ببر.
بازیهایشادوتأثیرگذاربارویکردپرورشروان .منيره نادري .تهران :صابرین176 .1395 .ص .وزیري.

.24شر ،باربارا.
شابک 9789642785803 :
مخاطب:والدین /معلم 
کلماتکلیدی :بازي و سرگرمي ،بازيهاي آموزشي ،رواندرماني ،تربيت 
چکیده :بازي ابزاري است براي خلق شادي و كتاب حاضر این ابزار را در اختيار قرار ميدهد .بازيهاي بزرگساالن بخش
آغازین كتاب است كه به مخاطب بزرگسال مي آموزد براي ایجاد شادي در كودكان ،ابتدا خودش باید شاد باشد .فصل دوم
كتاب كه به بازيهاي كودكان اختصاص دارد ،بازيها را بر اساس ردۀ سني مخاطبان ،به كودكان كمسن ( 2تا  7ساله)  8 ،تا
 12ساله 13 ،تا  15ساله و  16سال به باال تقسيم كردهاست .بازيها بر اساس تأثير رواني ،یعني پرورش روح و روان ،و برطرف
كردن غم و اندوه ،ترس یا عصبانيت نيز به دستههایي تقسيم شدهاند.
 .25ابراهيمي ،مسعود .چي مثل چي ؟ :دومین الفبای من .تهران :كارگاه نشر64 .1396 .ص .رقعي .شابک:
 9789645546586
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :الفبا ،زبان انگليسي ،زبان آموزي 
چکیده :زبان انگليسي ،به عنوان زبان دوم ،از زبانهایي است كه خانوادهها كودكان خود را به آموزش آن تشویق ميكنند.
كتاب حاضر حروف الفباي انگليسي را به همراه به كارگيري حروف در كلمه ،همراه با تمرین نوشتن ،به كودك ميآموزد.
نویسنده توصيه كرده است پس از آشناكردن كودك با تلفظ هر حرف ،شكل نوشتاري آن را با توجه به دستور دادهشده در
كتاب ،به مخاطب بياموزید تا او پس از تمرین و دقت در مسير نوشتن حرف ،در تصویر سمت راست آن حرف را بيابد .مهارت
به دستگرفتن قلم ،هماهنگي حركات چشم و دست ،و الگوبرداري از تصویر از جمله اهداف كتاب هستند.
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.26مرادي ،حسين .چیستانوحکایتدربارۀجانوران.تهران :مؤسسه فرهنگي آرمان رشد56 .1396 .ص .رقعي .شابک:
 9786009870097
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :چيستان ،سرگرميها ،حيوانات 
چکیده :چيستانها در واقع سرگرميهایي هستند كه به تقویت قدرت تفكر و هوش نيز كمك ميكنند .كتاب حاضر شامل
چيستانهایي است دربارۀ حيوانات .در صفحات انتهایي كتاب ،در قسمت پاسخها ،توضيحاتي دربارۀ بعضي حيوانات داده
شده اند .ابتكار نویسنده این است كه در شمارش معماها ،از اعداد فارسي ،حروف الفباي فارسي به ترتيب ،اعداد تركي ،حروف
الفباي انگليسي و اعداد یوناني استفاده كرده است.
شگفتيهایدزداندریایي .آرزو رمضاني ،مهدي رمضاني .مشهد :ضریح آفتاب.1396 .

.27گروه نویسندگان دي كي.
52ص .رحلي .شابک 9786004761017 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :وسایل حملونقل دریایي ،علوم 
چکیده :در كنار آموزش علوم ،بحث دربارۀ موضوعاتي مثل دزدادن دریایي نيز جالب است .كتاب حاضر از مجموعهاي چند
جلدي ،در این جلد ،موضوعي فراتر از علوم ،یعني «دزدادن دریایي» را مورد توجه قرار دادهاست« .دزد دریایي چيست ،دزدي
دریایي اوليه ،مهاجمان شمال ،كشتي دزدان دریایي بربري ،پرچم و حلقۀ دزدان دریایي ،حمله ،دزدان دریایي اقيانوس هند،
پادشاه آنها ،دزدان دریایي معروف ،و در نهایت دزدان دریایي امروزي» از موضوعات این كتاب هستند .تصویرهاي دقيق
مرتبط و هماهنگ با متن به درك مفاهيم كمك ميكنند.
.28گوتري ،جكي /پرستون ،تيم .قدرتذهن .مجيد عميق .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان52 .1396 .ص.
خشتي .شابک 9786000103606 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :سرگرميهاي آموزشي ،هوش ،معما 
چکیده :اگر ذهن را فعال نگهداریم ،توانایيهاي ذهني ما نيز تقویت ميشود.در سایۀ تمرین ذهني و پرورش ذهن ،سلولهاي
مغز آمادگي بيشتري براي یافتن پاسخ چيستان پيدا ميكنند .كتاب حاضر شامل چيستانها و معماهایي است در چهار دسته
شامل تقویت قدرت حافظه ،خالقيت ،برهان و نوآوري و تفكر منطقي .در هر بخش پرسشها درجهبندي شده و از ساده به
مشكل ارائه شدهاند.
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 .29آتليه مؤسسه هنري اورنگ آفرین .مازهای پیچپیچي .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین24 .1395 .ص.
خشتي .شابک 9786005556711 :
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :بازي و سرگرمي ،تمركز حواس 
چکیده" :مازها" یا همان مارپيچ ها بخشي از فعاليت فكري كودكان هستند .از فواید حل مازها تقویت ماهيچههاي دست،
بهبود خط ،افزایش تمركز و پرورش دقت است .هر صفحه از این كتاب داراي مازهایي است كه كودكان با توجه به چيزي كه
از آنها خواسته شده ،باید راه مورد نظر را بيابند.
 .30شریفي صحي ،علي /حاجي عموشا ،افسانه /عباسپور ،راضيه /عبدالرحيمي ،سارا /ایزدي ،مرضيه .معماهایدیدني.مشهد:
مناجات112 .1396 .ص .رقعي .شابک 9786008682912 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :سرگرميهاي آموزشي ،معما ،یادگيري 
چکیده :ضعف در حوزۀ ادراك دیداري یكي از عوامل اختالل یادگيري است .كتاب حاضر با توجه به این موضوع كوشيده
است تمرین هایي براي تقویت ادراك دیداري ،تطبيق عالئم ،حافظۀ دیداري ،تشخيص شكل از زمينه ،اكمال دیداري ،توالي
دیداري و تمييز دیداري به دانشآموز بدهد .تمرینها كامالً تصویري هستند و نيازي به داشتن سواد خواندن و نوشتن ندارند.
 .31برچر ،اروین .معماهای شگفتانگیز علمي .مجيد عميق .تهران :پيام آزادي54 .1396 .ص .رحلي .شابک:
 9786004140461
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :معما ،پرسشها و پاسخها ،سرگرميهاي آموزشي 
چکیده :در زندگي روزمرۀ ما سؤالهاي زیادي وجود دارند كه گاهي در اثر تكرار و عادت به آنها ،به راحتي از كنارشان رد
ميشویم .كتاب حاضر مجموعهاي از جنين سؤالهایي را گردآورده است و با بيان داستاني و تصویرهاي رنگي آنها را به
گونه اي مطرح كرده است كه مخاطب را به فكر فرو برد تا به جواب بيندیشد .در بخش دوم كتاب ،پاسخهاي این سؤالها به
تفصيل عرضه شدهاند.
 .32بارتل ،اليسون 101 .بازی برای آرامسازی کودکان ،یافتن صلح و آرامش در میان جمع .سيدعلي درباني ،مریم
رنجبر .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان120 .1396 .ص .وزیري .شابک 9789640813331 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :تفریحات سالم ،بازي و سرگرمي ،اوقات فراغت 
چکیده :كودكان در ميان برنامه هاي شلوغ درسي و تكاليف مدرسه ،به بازي و فعاليتهایي براي آزادسازي تنش و آرامش نيز
احتياج دارند .كتاب حاضر شامل تعداد زیادي بازي است كه بهویژه براي آغاز كالس مفيدند و به تمركز براي یادگيري
كمكميكنند .مشاركت معلم در بازيها شور و نشاط آنها را نيز افزایش ميدهد .فعاليتهاي كتاب براساس تعداد افراد مورد
نياز ،گروه سني ،وسایل الزم ،محل بازي(فضاي باز یا اتاق و كالس) ،نياز به موسيقي و نيز تماس فيزیكي مشخص شدهاند تا
مربي بتواند بازي متناسب با شرایط را انتخاب و اجرا كند.
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چندموضوعي 
 .33كافيان ،آسيه /تواضعي ،فاطمه /بورقاني ،سميرا /حاجيهاشمي ،غزاله /ایرواني ،سيدمهدي /یميني ،غالمرضا .راهنمای
معلم :کتاب کار تلفیقي فعالیتمحور پایه اول ،دوره ابتدایي .تهران :پيام سما61 .1396 .ص .رحلي .شابک:
 9789641049289
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :راهنماي معلم ،آموزش ابتدایي 
چکیده :اگر مفاهيم درسي به طور صحيح و مفهومي آموختهشوند ،كاربردي و لذتبخش خواهند بود .كتاب كار فعاليتهاي
تلفيقي فعاليتمحور شامل فعاليتهایي از مفاهيم كتابهاي درسي فارسي ،علومتجربي ،ریاضي و هنر پایۀ اول ابتدایي به
صورت سرگرمكننده است و كتاب حاضر راهنماي معلم آن محسوب ميشود .در این كتاب ،دربارۀ جزئيات و نحوۀ انجام
فعاليتهاي انفرادي و گروهي و نيز دستورالعمل انجام فعاليت و نتایج مورد انتظار ،راهنمایيهاي الزم به معلم داده ميشود.
.34قرباني سياهكل محله ،فریبا .سرزمینمنایران.تهران :آتيسا76 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786008399414 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :جغرافيا ،آثار تاریخي ،تاریخ ایران ،آداب و رسوم 
چکیده :هر فردي دوست دارد دربارۀ كشور خود بيشتر بداند .این كتاب دربارۀ ایران اطالعاتي به مخاطب ميدهد .در بخش
اول ،اطالعاتي مرتبط با نام كشور ،آب و هواي ایران ،پوشش جانوري و گياهي ،كوهها و آبها و رودخانههاي مهم كشور ،دین
و مذهب ،غذاهاي ملي  ،زبان و خط رسمي ،و كانونهاي زیارتي و مذهبي داده شدهاست .در بخش دوم نام استانها و مراكز
آن ها ،وجۀ تسميۀ استان  ،پيشينۀ تاریخي ،آب و هوا ،صنایع دستي ،سوغات ،آثار تاریخي و مشاهير آنان معرفي شدهاند.
 .35بخشعليزاده ،شهرناز /كاشفي ،معصومه .سؤاالت تیمز :سؤاالت قابل انتشار تیمز  2015ریاضي و علوم چهارم
ابتدایي.تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان224 .1396 .ص .رحلي .شابک 9789640813577 :
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان /كارشناسان 
کلماتکلیدی :علوم تجربي ،ریاضيات ،آزمونها 
چکیده :مطالعۀ بينالمللي روندهاي آموزش ریاضيات و علوم (تيمز) یكي از مهمترین و وسيعترین مطالعات تطبيقي در قلمرو
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي است كه زیر نظر انجمن بينالمللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي انجام ميگيرد .كتاب حاضر پس از
بررسي اهميت و چارچوب ارزیابي تيمز  2015در فصل اول ،در فصل دوم «ریاضيات در تيمز» و در فصل بعد «علوم در تيمز»
را بررسي مي كند .در هر صفحه یك نمونه سؤال آزمون آمده و ضمن مشخص شدن كد سؤال ،حوزۀ موضوعي ،موضوع ،حيطۀ
شناختي و نقطۀ معيار بين المللي آن سؤال در جدولي آمده است .متوسط پاسخ دانشآموزان ایراني و متوسط بينالمللي نيز
مشخص شدهاست.
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.36تواضعي ،فاطمه /بورقاني ،سميرا /كافيان ،آسيه /حاجيهاشمي ،غزاله /ایرواني ،سيدمهدي /یميني ،غالمرضا .کتابکار
تلفیقيفعالیتمحورپایهاولدورهابتدایي.تهران :پيام سما130 .1396 .ص .رحلي .شابک 9789641049272 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :فعاليتهاي تكميلي ،تمرینها 
چکیده :اگر مفاهيم درسي به طور صحيح و مفهومي آموختهشوند ،كاربردي و لذتبخش خواهند بود .در این كتاب ،فعاليتها
به گونۀ تجربههاي یادگيري فعاليت محور طراحي شده اند .در واقع ،اطالعات نه به صورت دانشي ،بلكه به صورت تقویت
توانایي یادگيرنده براي دریافت و كشف ارتباطهاي نو ساماندهي شدهاند .فعاليتها با توجه به مفاهيم كتابهاي درسي
فارسي ،علومتجربي ،ریاضي و هنر پایۀ اول ابتدایي و به صورت سرگرمكننده تدوین شدهاند.

ریاضي 
 .37بي ،ویليام .استنلي و آموزش :اعداد .مليحه یوسفي .تهران :ناریا10 .1396 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786007620502
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :آموزش ریاضي 
چکیده :در این كتاب" ،استنلي" و "موسو كوچولو" از عدد یك تا ده را به كودكان آموزش ميدهند .آنها در هر صفحه
تعدادي خوراكي یا وسيله دارند .كودكان با شمارش هر كدام ،ميتوانند به عدد مورد نظر برسند.
 .38بي ،ویليام .استنلي و آموزش :شکلها .مليحه یوسفي .تهران :ناریا12 .1396 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786007620489
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم 
کلماتکلیدی :هندسه ،آموزش ریاضي 
چکیده" :استنلي" و "موسو كوچولو" ميخواهند به تعطيالت بروند .چمدان آنها به شكل مستطيل است .استنلي و موسو
كوچولو وقتي به مقصد ميرسند چادري برپا ميكنند .چادر آنها سه ضلع دارد و به شكل مثلث است .با این دو دوست در
تعطيالتشان همراه باشيد و با اشكال دیگري نيز آشنا شوید.
اگر...نگاهيمتفاوتبهعددهاواندازههایبسیاربزرگ .فروغ فرجود .تهران :مؤسسه فرهنگي

.39اسميت ،دیوید.جي.
فاطمي44 .1396 .ص .خشتي .شابک 9789643189259 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستانهاي علمي-تخيلي ،تاریخ جهان ،مقياس ،اندازه گيري 
چکیده :دنياي انسانها بسيار بزرگ است .با كوچك كردن مقياسها ميتوان روي آنها بيشتر تمركز كرد .در كتاب حاضر
ایدهها و مسائل بزرگ كوچك شده اند تا به مفاهيم قابل فهم و معنادارتري تبدیل شوند .نویسنده ،با خالقيتي جالب ،مقياسها
را به مفاهيم ملموس تبدیل كرده است .براي مثال ،با تصور خورشيد به اندازۀ یك گریپ فروت ،زمين به اندازۀ یك دانۀ نمك
مي شود .همچنين ،اگر عمر زمين را به اندازۀ یك ساعت در نظر بگيریم ،انسانها در ثانيههاي آخر آن ظاهر شدهاند .این
كوچك كردن مفاهيم مخاطب را به دیدي متفاوت از دنيا ميرساند.
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.40بایلي ،جري /الو ،فليسيا .ماجراهاینابغهعصرحجر:هندسهعصرحجری(خط) .مجيد عميق .تهران :كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان32 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786000104559 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :خط ،هندسه ،اطالعات عمومي 
چکیده :شكل هاي هندسي فقط در ریاضي كاربرد ندارند ،بلكه در ساختار بسياري از آنچه در طبيعت وجود دارد و نيز در
طراحي و ساخت وسایل و ابزارهاي امروزي دیده ميشوند .در این كتاب از مجموعه ماجراهاي «نابغۀ عصر حجر» مخاطب با
«خط» و ویژگيهاي آن به عنوان عنصري اسا سي در ترسيم و نمایش همۀ اشيا و آنچه در اطراف مي بينيم و نيز هر چه
چارچوب را نشان مي دهد ،آشنا ميشود .كتاب به صورت بازي و سرگرمي تنظيم شده و نوجوان را با خود همراه ميسازد.
 .41بایلي ،جري /الو ،فليسيا .ماجراهای نابغه عصر حجر :هندسه عصر حجری (دایره) .مجيد عميق .تهران :كانون
پرورش فكري كودكان و نوجوانان32 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786000104535 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :اطالعات عمومي ،هندسه ،سرگرميهاي آموزشي 
چکیده :در ساختار بسياري از آنچه در طبيعت وجود دارد و نيز در طراحي و ساخت وسایل و ابزارهاي امروزي ،شكلهاي
هندسي دیده ميشوند .در این كتاب از مجموعه ماجراهاي «نابغۀ عصر حجر» مخاطب با شكل «دایره» و ویژگيهاي آن و
موارد استفادهاش در وسایل و سازههاي دایرهاي شكل در زمانهاي قدیم و عصر حاضر ،آشنا ميشود .كتاب به صورت بازي و
سرگرمي تنظيم شده است تا نوجوان را با خود همراه سازد .مخاطب در این كتاب دربارۀ انواع شكلهاي دایرهاي اطراف ما،
مثل چرخ و نمودارهاي حلقهاي ،نكاتي ميآموزد.
.42بایلي ،جري /الو ،فليسيا .ماجراهاینابغهعصرحجر:هندسهعصرحجری(کُره) .مجيد عميق .تهران :كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان32 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786000104573 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :هندسه ،اطالعات عمومي ،سرگرميهاي آموزشي 
چکیده :در ساختار بسياري از آنچه در طبيعت وجود دارد و نيز در طراحي و ساخت وسایل و ابزارهاي امروزي ،شكلهاي
هندسي دیده ميشوند .در این كتاب از مجموعه ماجراهاي «نابغۀ عصر حجر» مخاطب با شكل «كره» و ویژگيهاي آن و
موارد استفادهاش در وسایل و سازههاي كروي شكل در زمانهاي قدیم و عصر حاضر ،آشنا ميشود .كتاب به صورت بازي و
سرگرمي تنظيم شده است تا مخاطب نوجوان را با خود همراه سازد .مخاطب در این كتاب دربارۀ انواع شكلهاي كروي اطراف
ما ،مثل كرههاي سنگي باستاني ،ميوههاي كروي و نيمكره ،نكاتي ميآموزد.
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 .43بایلي ،جري /الو ،فليسيا .ماجراهای نابغه عصر حجر :هندسه عصر حجری (مثلث) .مجيد عميق .تهران :كانون
پرورش فكري كودكان و نوجوانان32 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786000104542 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :هندسه ،اطالعات عمومي ،سرگرميهاي آموزشي 
چکیده :شكلهاي هندسي فقط در ریاضي كاربرد ندارند ،بلكه در ساختار بسياري از آنچه در طبيعت وجود دارد و نيز در
طراحي و ساخت وسایل و ابزارهاي امروزي دیده ميشوند .در این كتاب از مجموعه ماجراهاي «نابغۀ عصر حجر» مخاطب با
شكل «مثلث» و ویژگيهاي آن و موارد استفاده اش در وسایل و سازههاي مثلثي شكل در زمانهاي قدیم و عصر حاضر ،آشنا
ميشود .كتاب به صورت بازي و سرگرمي تنظيم شدهاست تا مخاطب نوجوان را با خود همراه سازد.
 .44بایلي ،جري /الو ،فليسيا .ماجراهای نابغه عصر حجر :هندسه عصر حجری (مربع) .مجيد عميق .تهران :كانون
پرورش فكري كودكان و نوجوانان32 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786000104566 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :هندسه ،اطالعات عمومي ،سرگرميهاي آموزشي 
چکیده :شكل هاي هندسي فقط در ریاضي كاربرد ندارند ،بلكه در ساختار بسياري از آنچه در طبيعت وجود دارد و نيز در
طراحي و ساخت وسایل و ابزارهاي امروزي دیده ميشوند .در این كتاب از مجموعه ماجراهاي «نابغۀ عصر حجر» مخاطب با
مربع و ویژگيهاي این شكل هندسي و نيز موارد استفادهاش در وسایل و سازههاي مربعي شكل دوران قدیم و جدید آشنا
ميشود .كتاب به صورت بازي و سرگرمي تنظيم شده و نوجوان را با خود همراه ميسازد.
 .45بایلي ،جري /الو ،فليسيا .ماجراهای نابغه عصر حجر :هندسه عصر حجری (مکعب) .مجيد عميق .تهران :كانون
پرورش فكري كودكان و نوجوانان32 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786000104528 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :هندسه ،اطالعات عمومي ،سرگرميهاي آموزشي 
چکیده :در ساختار بسياري از آنچه در طبيعت وجود دارد و نيز در طراحي و ساخت وسایل و ابزارهاي امروزي ،شكلهاي
هندسي دیده ميشوند .در این كتاب از مجموعه ماجراهاي «نابغۀ عصر حجر» مخاطب با شكل «مكعب» و ویژگيهاي آن و
موارد استفادهاش در وسایل و سازههاي مكعبي شكل در زمانهاي قدیم و عصر حاضر ،آشنا ميشود .كتاب به صورت بازي و
سرگرمي تنظيم شدهاست تا مخاطب نوجوان را با خود همراه سازد.
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علومتجربي 
.46ایپسيزاد ،كاترین .آشنایيباجانوران:آشنایيباشیر .حسن ساالري .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان.1396 .
24ص .بياضي .شابک 9789640812891 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :عادتها ،حيوانات وحشي ،زندگي حيوانات 
چکیده :جانوران و نحوۀ زندگي آنها از موضوعات مورد عالقۀ دانشآموزان دورۀ ابتدایي هستند .مجموعه كتابهاي «آشنایي
با جانوران» ،با متن هایي بسيار مختصر و تصویرهایي دقيق ،حيوانات را به دانشآموزان معرفي ميكنند .یادگيري مفاهيم علوم
همراه با روانَخواني از جمله مزیتهاي این كتابها هستند .كتاب حاضر «شير» را معرفي ميكند و دربارۀ زندگي این حيوان
در آفریقا ،غذاخوردن ،نحوۀ خوابيدن و نحوۀ در امان ماندن آن صحبت ميكند .در انتهاي كتاب واژهنامه و نمایه نيز آمدهاند.
.47كني ،كارن التچانا .آنزیرچیست؟:سرککشیدنزیر پوستزمین .امير طاهري .تهران :كانون پرورش فكري
كودكان و نوجوانان32 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786000105464 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :زمين ،زمينشناسي 
چکیده :زمين سرشار از شگفتي هاست و نه تنها روي آن ،بلكه زیر آن هم زندگي جریان دارد .كتاب حاضر ،از مجموعهاي
چندجلدي ،به موضوع زمين و آنچه زیر آن وجود دارد پرداخته است .در زیر زمين ،عالوه بر زندگي موجودات زیرزميني ،تغيير
رنگ الیههاي خاك ،ریشۀ گياهان ،مجراهاي آتشفشانها ،سوختهاي فسيلي ،آب باران و منابع آب زیرزميني نيز مشاهده
ميشوند .در این كتاب دربارۀ زمين ،الیههاي زیرین آن و زیر پوسته و هسته نيز اطالعاتي موجود است.
.48كني ،كارن التچانا .آنزیرچیست؟:سرککشیدنزیرپوست .امير طاهري .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان32 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786000105204 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :انسان ،پوست 
چکیده :درون بدن با آنچه از بيرون ميبينيم تفاوت دارد .كتاب حاضر ،از مجموعهاي چندجلدي ،به موضوع بدن و آنچه
زیرپوست وجود دارد پرداخته است .در زیر پوست و داخل اندامهاي بدن ،ماهيچه  ،استخوان ،ششها ،رگهاي
خوني،رشتههاي عصبي ،غدههاي چربي ،دانهها و كيسۀ ریشۀ مو ،فوليكول و غد د رشد مو مشغول كار و حفظ سالمت بدن
هستند .در این كتاب دربارۀ بدن ،دستگاه تنفس ،تلمبهكردن خون ،دفع مواد رائد ،مغز و هيپوتاالموس اطالعاتي وجود دارد.
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 .49گرینوود ،ماري .اطلس دنیای حیوانات .فوزیه سرافراز .تهران :پيام بهاران40 .1396 .ص .خشتي .شابک:
 9786008341093
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات ،اطالعات عمومي 
چکیده :دنياي شگفتانگيز جانوران جهان براي كودكان بسيار خيرهكننده است .كتاب پيش رو در واقع اطلسي است از انواع
حيوانات جهان اعم از پستانداران ،خزندگان و پرندگان .ابتدا زیستگاههاي جانوران در جهان مشخص شدهاست .سپس جانوران،
به تفكيك هر قاره ،دستهبندي شدهاند .هر دسته از جانوران با رنگ ویژهاي مشخص شدهاند .در صفحهاي جداگانه ،نام جانوران
ویژهي هر منطقه آمدهاست .در صفحهاي نيز اطالعات مربوط به هر جانور و آمار آن ذكر شدهاست.
 .50چنسلر ،دِبورا .اطلس مصور حیوانات .الدن خانلري .تهران :پيام بهاران48 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 9786008260264
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :محيط زیست ،حيوانات ،دانشنامه ،تصویرها 
چکیده :شناخت حيوانات و محل زندگي آنها براي كودكان سرگرمكننده است .در این كتاب حيوانات بر اساس اینكه در
كدام قاره زندگي ميكنند دستهبندي و معرفي شدهاند .در هر قاره نيز  ،حيوانات هر منطقه معرفي شدهاند .شيوۀ كار كتاب به
این صورت است كه نقشۀ منطقه به صورت رنگي و بزرگ رسم شده و حيوانات هر منطقه در محل زندگي خود ،روي نقشه،
مشخص شدهاند .توضيحات بسيار مختصري نيز در مواقع لزوم آمده است.
.51منصور ،جوزف .اطلسمصورکودکان:حیواناتجهان .اسد شكورپور .تهران :پيام بهاران46 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 9789647789493
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :دایرۀالمعارف ،حيوانات ،زندگي حيوانات 
چکیده :در طول قرنها ،حيوانات زیادي منقرض شدهاند .البته بعضي حيواناتي كه اكنون زندگي ميكنند نيز قبالً وجود
نداشتند .كتاب حاضر از مجموعه «كتابهاي مرجع» ،اطلسي است شامل توضيحاتي دربارۀ انواع حيوانات جهان .انواع حيوانات
دریایي ،دایناسورها ،پستانداران اوليه ،حيوانات دو قطب شمال و جنوب ،حيوانات آمریكاي شمالي و آمریكاي جنوبي و
حيوانات دیگر نقاط زمين و كوه ها و دریاها .نویسنده تصویر هر حيوان را در كنار توضيحات مربوط به آن آورده است تا
مخاطب بهتر با جانور آشنا شود.
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 .52ماركل ،ساندرا .اگر پاهای شما شبیه پاهای حیوانات بود!؟ .ندا رضوان .تهران :تيمورزاده32 .1396 .ص .رحلي.
شابک 9786002384317 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :زندگي حيوانات ،عادتها ،عادتهاي انسان 
چکیده :پاهاي جانوران ویژگيهاي خاصي دارند كه حركت را تحت تأثير قرار ميدهند .كتاب حاضر دربارۀ پاهاي حيواناتي
مثل جغد ،گرگ ،هزارپاي غول پيكر و بزكوهي اطالعاتي به مخاطب مي دهد و اینكه چگونه پاها حركت حيوان را سرعت
ميبخشند یا براي دفاع به او كمك ميكنند .نویسنده پس از ارائۀ اطالعاتي دربارۀ انواع پاها در حيوانات،به ویژگيهاي پاي
انسان و چگونگي مراقبت از آن مي پردازد.
.53خزائي ،سميه .امواج.همدان :روز اندیش42 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786005090437 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :فيزیك 
چکیده :به حركتهایي كه به صورت رفت و برگشت تكرار ميشوند ،نوسان ميگویند .موج نوعي حركت منظم و تناوبي است
كه در طبيعت نقش مهمي دارد .در این كتاب اطالعات مختصري دربارۀ انواع حركتهاي نوساني ،انواع موجها و كاربرد آنها
آمده است .حركت نوساني ،دورۀ تناوب ،بسامد ،موجهاي مكانيكي ،امواج صوتي ،پژواك صدا ،فراصوت و پزشكي ،و امواج
الكترومغناطيسي از جمله موضوعات كتاب هستند.
باغگیالس:داستانهایعلمي .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین16 .1395 .ص .وزیري.

.54وحداني ،علي.
شابک 9786005556797 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :داستانهاي علمي-تخيلي ،شيوۀ زندگي 
چکیده :نكات و دانستنيهاي علمي را ميتوان در قالب داستان هاي جذاب ارائه كرد .این كتاب دو داستان علمي را دربر دارد.
داستان اول دربارۀ شكوفۀ گيالسي است كه نحوۀ تبدیل آن به گيالس و سپس تبدیل دانهاش به درخت آمده است .در
داستان دوم ،مخاطب با مراحل تبدیل آب به بخار و ابر ،و باریدن آن به صورت باران بر زمين آشنا ميشود.
.55فلمرت ،یوليا .بالي،بروکليباهوش:چرابایدغذایسالمبخوریم؟ .ليال علي اكبري .تهران :ابوعطا32 .1396 .ص.
رحلي .شابک 9789641702696 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :رژیم غذایي ،غذا ،آموزش تغذیه 
چکیده :تغذیۀ سالم از مواردي است كه كودكان باید بياموزند .كتاب حاضر در قالب بازي و تفریح و به زبان كودكانه ،اهميت
تغذیۀ سالم را به كودكان مي آموزد؛ نكاتي از جمله اینكه چرا غذاي سالم براي ما مهم است ،غذاها در بدن ما چه مراحلي را
طي ميكنند و چرا به ما انرژي ميدهند .نویسنده درطول داستان از نشانگر انرژي صحبت ميكند و به همين خاطر در ابتداي
كتاب نحوۀ ساختن این نشانگر را به مخاطب خود ميآموزد.
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 .56تيلور ،هلن .باورنمي کني اما :با دانا و توانا در جستجوی دانش همراه شو .محبوبه مسگر تهراني ،اختر رجبي،
محمدرضا داهي ،شهاب سقري ،مهناز فاتحي .تهران :شركت انتشارات فني ایران146 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789643893187
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :پرسشها و پاسخها ،آزمایشها ،فعاليتهاي فوق برنامه 
چکیده :نكات علمي را ميتوان در قالب سرگرمي هاي ساده به كودك آموخت .این مجموعۀ علمي ،با بياني ساده و تصویرهاي
كودكانه ،به كمك دو شخصيت عروسكي كودكان را با پدیدههاي علمي آشنا ميكند .فعاليتها و سرگرميهایي علمي نيز در
كتاب به كودكان پيشنهاد شدهاند .بخشهاي این مجموعه و موضوعات آنها عبارتاند از :آب و حالتهاي آن؛ الكتریسيته و
برق و مغناطيس؛ گياه ،برگ ،دانه و درخت؛ آسمان ،فضا ،ستارهها و خورشيد؛ انواع حس در انسان ،حيوان و گياه .در انتهاي
كتاب نيز واژهنامهاي توصيفي و به ترتيب الفبا آمده است.
.57ردریك ،استيسي .بندپایانازسرتادم .فروغ فرجود .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي36 .1396 .ص .خشتي .شابک:
 9789643189761
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات 
چکیده :جانوران به لحاظ ساختار بدني به چند دسته تقسيم ميشوند كه بندپایان یكي از آن دستهها هستند .در كتاب حاضر
كه یكي از مجلدات مجموعه اي چندجلدي دربارۀ حيوانات است ،هشت تصویر رنگي و بزرگ از جانوران بندپا نشان
دادهشده است .مخاطب ابتدا باید حدس بزند تصویر به كدام جانور مربوط است .بعد كتاب را ورق ميزند تا جواب را بفهمد و
اطالعات بامزه اي دربارۀ جانور بخواند .در دو صفحۀ آخر نيز تصویرهاي چند جانور دیگر آمدهاند .سوسك كرگدني شاخدار،
شبپره ،ملخ ،كفشدوزك ،پروانۀ مونارك ،عنكبوت گرگي و هزارپا از جانوران معرفي شده در این كتاب هستند.
رشتهای

پروژههای یادگیری :فعالیتهای بین 

 .58تلخابي ،محمود /صحافي ،الله /قاسمپور ،عرفانه /رحمتي ،زینب.
محیطي(انرژیهایپاک) .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري شناخت و تربيت انگاره120 .1395 .ص .وزیري .شابک:


زیست
 9786009733613
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :روانشناسي یادگيري ،فعاليتهاي فوق برنامه ،آموزش ابتدایي 
چکیده :یادگيري یكي از فعاليت هاي مغز است كه در آن تقریبا تمام مغز درگير است .این كتاب مشتمل بر ده پروژه
یادگيري است كه در آنها دانشآموزان از طریق برخورد با مسائل واقعي از دانش مربوط به حوزه علوم ،ریاضي ،طراحي ،هنر،
خواندن و  ..بهره ميگيرند و راهحلهایي براي حل مسائل ارائه ميدهند .ایده اصلي این پروژهها دربارۀانرژيهاي پاك است.
جدولهایي در ابتداي هر فصل به طور كامل عنوان فعاليت ،مقاطع تحصيلي ،زمان پيشنهادي ،اهداف یادگيري و منابع ،مواد و
وسایل مورد نياز را تشریح كرده است .سپس گام هاي اجرا بيان شده است و كاربرگي براي فعاليت دانشآموز گنجانده شده
است.
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.59مالينز ،مت .تفکرعلميکودکانه:تفکرعلميدرآشپزخانه .حسن بصيري .تهران :آبرنگ32 .1396 .ص .خشتي.
شابک 9786004780629 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :آزمایشها ،علوم تجربي ،تفكر 
چکیده :مجموعۀ چندجلدي «تفكر علمي كودكانه» بر رشد همه جانبۀ كودك تأكيد دارد .مخاطب با انجام بازيها و
آزمایشهاي این كتاب ميتواند آموزش غير مستقيم را تجربه كند .آزمایشهاي كتاب حاضر بيشتر به موضوع علم فيزیك و
مسائل آشپزخانه مربوطاند .مفاهيم در قالب تجربههاي فردي در آشپزخانه آمدهاند و پس از هر موضوع فعاليتهایي مثل
تحقيق كنيد و انجام آزمایش مورد توجه هستند .اصطالحاتي مثل آزمایش،گاز ،جرم ،چگالي ،شناوري و محلول كه در انتهاي
كتاب و در واژهنامه هم آمده ،در این كتاب توضيح دادهشدهاند.
 .60مالينز ،مت .تفکر علمي کودکانه :تفکر علمي در طبیعت .حسن بصيري .تهران :آبرنگ32 .1396 .ص .خشتي.
شابک 9786004780667 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :محيط زیست ،تفكر ،آزمایشها 
چکیده :مجموعۀ چندجلدي «تفكر علمي كودكانه» بر رشد همه جانبۀ كودك تأكيد دارد .بازيها و آزمایشهاي این كتاب
مخاطب را بهطور غيرمستقيم به تجربهكردن سوق ميدهد .آزمایشهاي جلد حاضر بيشتر به موضوع طبيعت مربوطاند.
مخاطب در قالب تجربههاي شخصي و مستقيم در طبيعت مفاهيمي را ميآموزد .پس از هر موضوع فعاليتهایي مثل تحقيق
كنيد و انجام آزمایش آمده اند .اصطالحاتي مثل آزمایش ،حدس ،گاز ،دماسنج و تبخير كه در انتهاي كتاب و در واژهنامه هم
آمده ،در این كتاب توضيح دادهشدهاند.
.61هيندمن ،سوزان .تفکرعلميکودکانه:تفکرعلميدرکالسدرس .حسن بصيري .تهران :آبرنگ32 .1396 .ص.
خشتي .شابک 9786004780650 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :تفكر ،آزمایشها ،زیستشناسي 
چکیده :مجموعۀ چندجلدي «تفكر علمي كودكانه» بر رشد همه جانبۀ كودك تأكيد دارد .مخاطب با انجام بازيها و
آزمایشهاي كتاب آموزش غير مستقيم را تجربهميكند .آزمایش هاي كتاب حاضر بيشتر به موضوع علم فيزیك و مسائل
كالس درس مربوطاند .مفاهيم در قالب تجربههاي فردي در كالس درس آمدهاند و پس از هر موضوع فعاليتهایي مثل
تحقيق كنيد و انجام آزمایش مورد توجه هستند .اصطالحاتي مثل آزمایش ،انرژي ،اصطكاك و دید پيراموني كه در انتهاي
كتاب و در واژهنامه هم آمده ،در این كتاب توضيح دادهشدهاند.
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.62ردریك ،استيسي .جانوراناقیانوسازسرتادم .فروغ فرجود .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي36 .1396 .ص .خشتي.
شابک 9789643189785 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حيوانات دریایي ،عادتها ،زندگي حيوانات 
چکیده :در اقيانوس جانوراني زندگي ميكنند كه بعضي عجيب و نادر هستند .در كتاب حاضر كه یكي از مجلدات مجموعه
اي چندجلدي دربارۀ حيوانات است ،هشت تصویر رنگي و بزرگ از جانوران اقيانوس نشان دادهشده اند .مخاطب ابتدا باید
حدس بزند تصویر به كدام جانور مربوط است .بعد كتاب را ورق ميزند تا جواب را بفهمد و اطالعات بامزهااي دربارۀ جانور
بخواند .در دو صفحۀ آخر نيز تصویرهاي چند جانور دیگر آمدهاند .ماهي مركب ،مارماهي ،بادبان ماهي ،الكپشت سبز دریایي،
اسب و شقایق دریایي از جانوران معرفي شده در این كتاب هستند.
جستوجوگرانبخوانند:اطلسجانورانبراینوجوانان .مهدي چوبينه ،سپيده چوبينه .تهران:

.63نشنال جئوگرافيك.
قدیاني66 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786002512734 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :جانوران و گياهان ،نقشه ،ادبيات نوجوانان ،بوم شناسي 
چکیده :هر اكوسيستم مجموعهاي از حيوانات و گياهان خاص است كه به یكدیگر وابستهاند .در این اطلس تعدادي از
اكوسيستمهاي اصلي زمين با تصویر و توضيح معرفي شده اند .نویسنده محل زندگي حيوانات را در آمریكاي شمالي و جنوبي،
آفریقا ،استراليا و قطب جنوب بررسي كرده است .دلتاي رود گنگ ،ساوانا و سد بزرگ مرجاني از جمله اكوسيستم هاي مورد
اشاره در كتاب است .پانداي غول پيكر ،شامپانزه ،كانگورو و نهنگ آبي از گونههاي حيواني مورد توجه در این اكوسيستمها
هستند.
 .64مردیت ،سوزان .چرا باید نگران کره زمین باشیم؟ .روژین شاملو .تهران :گام48 .1396 .ص .وزیري .شابک:
 9786007700068
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :آلودگي زمين ،زمين ،بازیافت زبالهها 
چکیده :با گذشت ميلياردها سال از سن زمين ،حيات این كره در خطر قرار گرفتهاست و صنعتيشدن زندگي یكي از علل آن
است .در كتاب حاضر نویسنده توضيح ميدهد مشكالت كرۀ زمين چگونه به وجود آمدند و چگونه ميتوان آنها را حل كرد.
مخاطب ميآموزد ،زمين چگونه گرم ميشود ،چه چيزي سبب آلودگي هوا ميشود ،چگونه ميتوان بازیافت و استفادۀ مجدد
كرد ،راههاي صرفهجویي چيست و چگونه ميتوان كرۀ زمين را از نابودي نجات داد.
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.65كروزات ،فرانسوا .حاجيلکلک:منیکتمساحکوچولوهستم .مليحه اسماعيلي .تهران :تيمورزاده12 .1396 .ص.
خشتي كوچك .شابک 9786002384225 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم 
کلماتکلیدی :داستانهاي حيوانات ،زندگي حيوانات ،حيوانات دریایي 
چکیده :در دنياي ما حيوانات زیادي زندگي ميكنند .در مجموعه كتابهاي «حاجي لك لك» هر حيواني داستان زندگي
خودش را تعریف ميكند .داستان كتاب حاضر به زندگي تمساحها اختصاص دارد .او تعریف ميكند چگونه از تخم بيرون
ميآید ،چگونه در رودخانه شنا ميكند و چطور حشرهها را شكار ميكند یا ماهي ميگيرد .از رابطۀ انسانها با تمساحها نيز
ميگوید .نقاشيهاي این كتاب واقعي هستند و با رنگهاي طبيعي كشيده شدهاند.
 .- .66حشرات :به دنبال پروانهها .هدي حشمتيان .قم :كتاب جمكران36 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789649734507
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حشرات ،زندگي حيوانات ،عادتها 
چکیده :دنياي حيوانات شگفتانگيز است .كتاب حاضر ،از مجموعهاي چندجلدي ،به شرح نحوۀ زندگي پروانهها ميپردازد.
«بالهاي رنگارنگ ،نحوۀ به دنيا آمدن ،تغيير شكل ،الروهاي شكمو ،پوستاندازي ،سالحهاي پروانهها ،شفيره ،انواع پروانههاي
روز پرواز و شب پرواز ،و شاه پروانهها» از مطالب كتاب هستند .در انتهاي كتاب نيز واقعيتهاي جالبي دربارۀ پروانهها
آمدهاست.
 .- .67حشرات :به دنبال زنبور عسل .هدي حشمتيان .قم :كتاب جمكران38 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789649734538
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حشرات ،زندگي حيوانات ،عادتها 
چکیده :دنياي حيوانات شگفتانگيز است .كتاب حاضر ،از مجموعهاي چندجلدي ،به شرح نحوۀ زندگي زنبورها ميپردازد.
«گلها دوستان زنبورها ،عسلها و گردهها ،محل زندگي زنبورها ،انواع متفاوت زنبورهاي عسل ،تغيير قيافۀ زنبورها ،تقسيم
وظایف ،عالمت زنبوري ،ملكه و سالح مخفي زنبورها» از مطالب كتاب هستند .در انتهاي كتاب نيز واقعيتهاي جالبي دربارۀ
زنبورها آمدهاست.
 .- .68حشرات :به دنبال عنکبوتها .هدي حشمتيان .قم :كتاب جمكران36 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789649734521
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حشرات ،زندگي حيوانات ،عادتها 
چکیده :دنياي حيوانات شگفتانگيز است .كتاب حاضر ،از مجموعهاي چندجلدي ،به شرح نحوۀ زندگي عنكبوتها ميپردازد.
«تار عنكبوت چگونه كار ميكند ،تخمگذاري ،پوستاندازي ،تفاوت عنكبوـهاي نر و ماده ،و صورت عنكبوتها» از مطالب
كتاب هستند .انواع متفاوت عنكبوتها مثل عنكبوت آبي نيز در كتاب معرفي شدهاند .در انتهاي كتاب نيز واقعيتهاي جالبي
دربارۀ عنكبوتها آمدهاست.
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 .- .69حشرات :به دنبال مورچهها .هدي حشمتيان .قم :كتاب جمكران36 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789649734514
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حشرات ،عادتها ،زندگي حيوانات 
چکیده :دنياي حيوانات شگفتانگيز است .كتاب حاضر ،از مجموعهاي چندجلدي ،به شرح نحوۀ زندگي مورچهها ميپردازد.
«مورچهها كجا زندگي ميكنند ،تقسيم كار بينشان چگونه است و روابط خانوادگيشان چيست» از مطالب كتاب هستند .انواع
مورچه ها مثل پرستار ،سرباز ،راهنما ،چوپان ،بافنده و پرنده نيز در كتاب معرفي شدهاند .در انتهاي كتاب نيز واقعيتهاي
جالبي دربارۀ مورچهها آمدهاست.
.70نایت ،ام.جي .حفظمحیطزیست:آشغالنریزیم! .مریم رضازاده .تهران :شركت انتشارات فني ایران32 .1395 .ص.
وزیري .شابک 9789643896515 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :محيط زیست ،بازیافت زبالهها ،بهداشت 
چکیده :توجه به محيط زیست و به خصوص موضوع زباله ،از مسائل مهم و مطرح امروز جامعه است .كتاب حاضر از مجموعۀ
چندجلدي «یگ گام كوچك» به مخاطب مي آموزد چگونه با انجام چند فعاليت ساده گامي بزرگ در پاكيزگي محيط زیست
بردارد .نویسنده توضيح ميدهد كه آشغال چيست ،زبالهها كجا ميروند ،تأثير بستهبندي و فست فود بر انباشت زباله چيست و
چگونه ميتوان از بركهها و ساحل دریاها و اقيانوسها مراقبت كرد.
.71نایت ،ام.جي .حفظمحیطزیست:شیرآبرابازنگذاریم .فاطمه باغستاني .تهران :شركت انتشارات فني ایران.1395 .
32ص .وزیري .شابک 9789643896225 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :محيط زیست 
چکیده :توجه به محيط زیست و حفظ آن از مسائل مهم و مطرح امروز جامعه است .كتاب حاضر از مجموعۀ چندجلدي «یگ
گام كوچك» به مخاطب ميآموزد چگونه با انجام چند فعاليت ساده گامي بزرگ در حفظ محيط زیست بردارد .نویسنده
توضيح ميدهد كه آب از كجا ميآید و همچنين بر سر فاضالبها چه مي آید .سپس با اشاره به منابع محدود آب قابل
آشاميدن ،راههاي صرفهجویي در مصرف آب و توجه به محدودیت این ماده را برميشمارد.
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.72نایت ،ام.جي .حفظمحیطزیست:المپاضافيخاموش! .فاطمه باغستاني .تهران :شركت انتشارات فني ایران.1395 .
32ص .وزیري .شابک 9789643896539 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :محيط زیست ،منابع طبيعي ،آیندهنگري 
چکیده :توجه به محيط زیست ميتواند با دانستن دربارۀ انرژي و چگونگي مصرف بهينه آن همراه باشد .كتاب حاضر از
مجموعۀ چندجلدي «یگ گام كوچك» به مخاطب ميآموزد انرژي چيست و از كجا تأمينميشود ،چگونه ميتوان بدون
سوزاندن سوختهاي فسيلي انرژي توليد كرد ،نور خورشيد در جنگلهاي باراني چه كاربردي دارد ،زیر زمين كدام انرژيها
وجود دارند ،و سرانجام چگونه ميتوان در مصرف انرژي صرفه جویي كرد .پس از توضيح در هر مورد ،نویسنده براي تغيير
عادت غلط مصرف انرژي پيشنهادهایي ميدهد.
حفظمحیطزیست:خرسخشمگینازگرمایشزمین:مبارزانراهکاهشکربندیاکسیدکره

.73كالس ،نورل.
زمین .الدن مقيمي اسكویي .تهران :شركت انتشارات فني ایران32 .1396 .ص .بياضي .شابک 9789643897345 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :محيط زیست ،داستان 
چکیده :دي اكسيد كربن از جمله گازهایي است كه اگر مقدار آن در هوا بيش از حد باشد ،به گرمشدن بيش از حد كرۀ زمين
ميانجامد .كتاب حاضر به مجموعه اي چندجلدي تعلق دارد كه هدف از آن حفاظت از انباشتهشدن این گاز در كرۀ زمين
است .مبارزان راه آلودگي هوا مي كوشند ،در هر جایي كه مشكلي از این بابت رخ مينماید ،به كمك بشتابند .در این داستان
تخيلي ،آن ها به سرزمينهاي دوردست برفي ميروند كه هوایش بياندازه گرم شدهاست و خرس گرسنهاي زودتر از موعد از
خواب زمستاني بيدار شدهاست.
حفظمحیط زیست:دلفینآوازخوان:مبارزانراهکاهشکربندیاکسیدکرهزمین .مریم رضازاده.

.74كالس ،نورل.
تهران :شركت انتشارات فني ایران32 .1396 .ص .بياضي .شابک 9789643897369 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :محيط زیست ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :دي اكسيد كربن از جمله گازهایي است كه اگر مقدار آن در هوا بيش از حد باشد ،به گرمشدن بيش از حد كرۀ زمين
ميانجامد .كتاب حاضر به مجموعه اي چندجلدي تعلق دارد كه هدف از آن حفاظت از انباشتهشدن این گاز در كرۀ زمين
است .مبارزان راه آلودگي هوا مي كوشند ،در هر جایي كه مشكلي از این بابت رخ مينماید ،به كمك بشتابند .در این داستان
تخيلي ،آنها در ساحل دریا ،به انبوهي از زبالههاي پالستيكي برميخورند كه باید آنها را جمع كنند .خطراتي نيز در كمين
است.
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دامیزبرایکودکانونوجوانان:آزمایشهایعلمي .سارا یوسفي .تهران :آوند دانش136 .1396 .ص.

.75مالينز ،اوليویا.
رقعي .شابک 9786008668251 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :سرگرميهاي آموزشي ،آزمایشها ،علوم ،كودك و نوجوان 
چکیده :در این جلد از مجموعۀ "كتابهاي داميز براي كودكان و نوجوانان" آزمایشهاي علمي و آموزشي ارائه داده شده
است .آزمایشها در هفت فصل گنجانده شدهاند و در هر فصل مقدمهاي كوتاه و بخشي در مورد علم نهفته در آن آزمایش
وجود دارد .در هر آزمایش ،ابتدا دربارۀ كاري كه باید انجام شود و وسایل مورد نياز ،توضيحات مختصري ارائه ميشود.
آزمایشهاي كتاب با استفاده از اقالم خانگي معمولي و ارزان قيمتي از قبيل جوششيرین ،سركه ،تخم مرغ و نيز مانند آهنربا
و بادكنك انجام ميگيرند.
.76هيئت علمي دانشگاه آكسفورد .دانشامهآکسفوردعلموتکنولوژی .سيدحسين ایرایي .تهران :پيام بهاران.1396 .
162ص .رحلي .شابک 9786008260219 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :دایرۀالمعارف ،تكنولوژي ،فناوري و علوم تجربي 
چکیده :كتاب حاضر در پنج فصل به مباحثي از جمله :علم و مواد ،فضا ،انرژي در خانه ،حمل و نقل و تكنولوژي اطالعات
اشاره ميكند .در بخش علم و مواد مواردي مانند :اتم ها ،عناصر ،مواد شيميایي ،تشعشع ،نيروي جاذبه و  ...بررسي ميشود.
اكتشافات فضا ،ستارگان ،موشكها ،كهكشانها و رصدخانه از موضوعهاي بخش دوم است .بخش سوم دربارۀ نيروي گرماي
زمين ،برقرساني ،پخت و پز ،آهنرباها و دینام هاست .حمل و نقل به موضوعاتي از جمله :پرواز ،موتورهاي جت ،ماشينهاي
بخار و درونسوز اختصاص دارد .در بخش آخر اطالعات مربوط به تلویزیون ،دوربين عكاسي ،ليزرها ،تصاویر سه بعدي و
ماشين حسابها ارائه ميشود.
 .77واكر ،ریچارد .دانشنامه کوچک بدن انسان .حسين ایرایي .تهران :پيام بهاران112 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 9786008260240
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :انسان ،ادبيات كودك و نوجوان ،دایرۀالمعارف 
چکیده :نویسنده در این دانشنامه اطالعاتي دربارۀ طرز كار بدن انسان ارائه كرده است .این كتاب حاوي تصاویر رنگارنگ است
و مطالب آن ميتواند به عنوان موضوع درسي یا سرگرمي مورد استفادۀ دانشآموزان قرار گيرد.در كنار هر تصویر اطالعاتي به
خواننده داده ميشود و با پيكان به تصویر مرتبط اشاره ميكند .استخوانها و مفصلها ،كار ماهيچهها ،واقعيتهایي دربارۀ
چشم ،حواس بویایي و چشایي و هورمونها از جمله مباحث مطرح در این دانشنامه است.
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 .78ردریك ،استيسي .دایناسورها از سر تا دم .فروغ فرجود .تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي36 .1396 .ص .خشتي.
شابک 9789643189808 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات 
چکیده :دایناسورها سالها پيش روي زمين زندگي مي كردند .در كتاب حاضر كه یكي از مجلدات مجموعهاي چندجلدي
درب ارۀ حيوانات است ،هشت تصویر رنگي و بزرگ از انواع دایناسورها نشان دادهشدهاند .مخاطب ابتدا باید حدس بزند تصویر به
كدام جانور مربوط است .بعد كتاب را ورق ميزند تا جواب را بفهمد و اطالعات بامزهاي دربارۀ جانور بخواند .در دو صفحۀ آخر
نيز تصویرهاي چند جانور دیگر آمده اند .تيرانوسوروس ،دیپلودوكوس و استگوسوروس از جانوران معرفي شده در این كتاب
هستند.
جویشگفتيهایجهانحشرات .حسين ایرایي .تهران :پيام بهاران32 .1396 .ص .رحلي.

درجستو

.79یانگ ،كارولين.
شابک 9786008260790 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حشرات ،زندگي حيوانات ،عادتها 
چکیده :حشرات نه تنها در حيات وحش ،بلكه در باغها ،پاركها و حتي اطراف خانهها زندگي ميكنند .در هر دو صفحه از
كتاب حاضر حدود  100حشره پنهان شدهاست .در هر تصویر كتاب كه به منطقهاي خاص مثل جنگل ،بين درختان ،دنياي
آب ،یا زیستگاه باتالقي مربوط ميشود ،دهها نوع حشره با شرح نحوه زندگيشان معرفي شدهاند .انواع سوسك ،پروانه،
عنكبوت ،حلزون و سنجاقك در تصویرهاي این كتاب پنهان شده اند و نویسنده از مخاطب خواسته است به حالت سرگرمي
آموزشي آنها را بيابد.
وجویشگفتيهایجهانحیوانات .حسين ایرایي .تهران :پيام بهاران48 .1396 .ص .رحلي.


درجست
.80یانگ ،كارولين.
شابک 9786008260806 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات 
چکیده :دانستن واقعيتهایي دربارۀ حيوانات سرگرمكننده و آموزنده است .در این كتاب دربارۀ بيش از  300نوع حيوان
مطالبي آمدهاست .البته برخي مطالب نيز به صورت معما مطرح شده اند .در هر دو صفحه تصویر بزرگي آمده و حيوانات مربوط
در جاي خود معرفي شدهاند .حيوانات مناطقي مثل شمال آمریكا با جنگلهایي با درختان سوزني برگ ،باتالقهاي پوشيده از
بخار ،بيابانهاي خشك ،قطب ها ،اقيانوس آرام شمالي و استراليا در كتاب معرفي شدهاند و چگونگي زندگي آنها نيز
آمدهاست .در انتهاي كتاب نيز جواب معماهاي تصویري دیده ميشود.
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درختها.تهران :مؤسسه فرهنگي فاطمي24 .1396 .ص .رحلي .شابک 9789643189396 :

.81بندتي ،ماریو.
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :جانوران و گياهان ،طبيعتگردي ،جهانشناسي ،خيالپردازي 
چکیده :درختها انواع و حالتهایي دارند كه شاید ما انسانها چندان توجهي به آنها نداریم .در كتاب «درختها» به زباني
كامالً ادبي و داستانگونه ،به دور از زبان خشك علمي ،حالتها و تغييرات درختها در فصلهاي مختلف سال بيان شدهاند.
هنگام باد و بوران و در هنگام وزش باد صبحگاهي درختان چه رفتاري دارند؟ رفتار انسانها با درختان چگونه است و چقدر
زبان هم را ميفهمند؟ انسانها چه استفادههایي از درخت مي كنند؟ كتاب حاضر با كلمات و جمالت بسيار مختصر و البته
تصویرهاي گویا و خيالانگيز به این موضوع ميپردازد.
.82پاركر ،استيو .دنیایحیوانات .حسين ایرایي .تهران :پيام بهاران48 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786008260783 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات ،بوم شناسي 
چکیده :شناخت جهان حيوانات بخش كوچكي از راز و رمز جهان آفرینش است .كتاب حاضر شامل تصویرهایي از حيوانات با
شرح مختصري از چگونگي زندگي و تقسيمبندي آنها به لحاظ زیستگاه است .كتاب در صفحههایي تمام رنگي ،تصویرهایي از
حيوانات را در خود جاي دادهاست و در بعضي صفحهها معماهایي دربارۀ حيوانات مطرح كردهاست .در حاشيههاي صفحهها
اطالعاتي جانبي مثل بزرگترین ،كوچكترین و باهوشترین حيوان مربوط به آن صفحه آمدهاست .در انتهاي كتاب نيز جواب
معماهاي تصویري دیده ميشود.
 .83بریجمن ،راجر .دنیای روباتها .نسيم عليزاده اهدایي .تهران :پيام بهاران78 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 9786008260257
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :روباتيك ،اطالعات ،فناوري 
چکیده :روبات دستگاهي است كه بدون كمك انسان قادر به حركت باشد .كتاب دنياي روباتها در ابتدا به چيستي روبات و
روباتهاي افسانهاي و روباتهاي اوليه ميپردازد .پس از آن سرآغاز علم روباتيك واقعي را مطرح ميكند و از روباتهاي
متحرك ،حواس روبات ،هوش مصنوعي ،نقش روباتها در صنعت ،كنترل از راه دور ،روباتهاي آمادۀ مصرف ،روبات ها در
كالس درس و روبات هاي ورزشكار سخن مي گوید .در نهایت نيز كاربردهاي روبات ها را در پزشكي ،آزمایشگاه و كار خانگي
یادآور ميشود و مختصري از آیندۀ روبات ها نيز ميگوید .كتاب با روباتهاي ایراني و معرفي مختصر آنها به پایان ميرسد.
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 .84بينگهام ،كارولين .دنیای شگفتانگیز دایناسورها .غالمرضا ساطعي .تهران :پيام بهاران126 .1396 .ص .رحلي.
شابک 9789647789165 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،دایرۀالمعارفها 
چکیده :نویسنده در این اطلس ،عصر دایناسورها را به دورههاي مختلف تقسيم و بررسي ميكند .در بعضي صفحات ،مسابقۀ
كنجكاوي با سرنخهاي تصویري طراحي شده است .هر صفحه بر اساس رنگ تقسيمبندي شده است .نگاهي به دایناسورها،
دایناسورهاي عصر تریاس ،دورۀ ژوراسيك ،دورۀ كرتاسه ،سنگوارهها و پایان كار دایناسورها از عناوین بخشهاي مختلف این
كتاب است .یك ديويدي شامل فيلم سينمایي دایناسورها نيز پيوست كتاب است.
.85رایت ،الكساندرا .دوستان سبزما .نگار عجایبي .تهران :شركت انتشارات فني ایران32 .1395 .ص .بياضي .شابک:
 9789643897079
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات ،بوم شناسي 
چکیده :شناخت جانوران به ما كمك ميكند با آنها دوست باشيم .بعضي از گونههاي جانوري براي زندهماندن و یافتن غذا به
هم كمك ميكنند .به این جانوران «همزیست» ميگویند .این كتاب دربارۀ همزیستهاي جانوري شگفتانگيز ي است كه یاد
گرفتهاند به هم كمك كنند تا پنهان شوند ،غذا پيدا كنند و سالم بمانند .آنها پيش آمدن خطر را به هم خبر ميدهند .شتهها
و مورچهها ،خرچنگها و اسفنجها از جملۀ این همزیستان هستند.
.86ليواین ،شار /جانستون ،لسلي .راهنمایکاروپژوهشبامیکروسکوپ .رضا روحاني .تهران :دیبایه120 .1396 .ص.
رحلي .شابک 9786002121547 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،راهنماي آموزشي ،پژوهش ،آزمایشها 
چکیده :در این كتاب نحوۀ استفاده از ميكروسكوپ و موارد استفاده از آن آموزش داده شده است.
رنگینکمانحیوانات:چراآبياند؟ .مجيد عميق .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان.1396 .

.87استوارت ،مليسا.
32ص .خشتي .شابک 9789640814475 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات ،رنگ 
چکیده :حيوانات بر اساس ویژگيهایي مثل داشتن و نداشتن مهره یا پستانداربودن و نبودن ،به چندین دسته تقسيم
ميشوند .مجموعۀ «رنگين كمان حيوانات» آن ها را بر اساس رنگشان به چند دسته تقسيم كرده است .در این جلد ،حيوانات
«آبي» رنگ معرفي شدهاند .اختاپوس حلقهاي آبي رنگ ،پرندۀ آواز خوان بوته زار ،غاز پا آبي و ميمون صورت آبي از جملۀ
آنها هستند.
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کمانحیوانات:چرابنفشاند؟ .مجيد عميق .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان.1396 .


رنگین
.88استوارت ،مليسا.
32ص .خشتي .شابک 9789640814505 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات ،رنگ 
چکیده :حيوانات بر اساس ویژگيهایي مثل داشتن و نداشتن مهره یا پستانداربودن و نبودن ،به چندین دسته تقسيم
ميشوند .مجموعۀ «رنگين كمان حيوانات» آن ها را بر اساس رنگشان به چند دسته تقسيم كرده است .در این جلد ،حيوانات
بنفش رنگ معرفي شده اند .قورباغۀ پيكان سمي ،حواصيل بنفش ،مرغ مگس خوار جنگلي و پروانۀ امپراتور از جملۀ آنها
هستند.
رنگینکمان حیوانات :چرا زردند؟ .مجيد عميق .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان.1396 .

 .89استوارت ،مليسا.
32ص .خشتي .شابک 9789640814499 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات ،رنگ 
چکیده :حيوانات بر اساس ویژگيهایي مثل داشتن و نداشتن مهره یا پستانداربودن و نبودن ،به چندین دسته تقسيم
ميشوند .مجموعۀ «رنگين كمان حيوانات» آن ها را بر اساس رنگشان به چند دسته تقسيم كرده است .در این جلد ،حيوانات
زرد رنگ معرفي شده اند .كرم ابریشم بيد ،سمندر  ،سهرۀ طالیي ،زنبور عسل و ماهي بادكنكي از جملۀ آنها هستند.
رنگینکمان حیوانات :چرا سبزاند؟ .مجيد عميق .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان.1396 .

 .90استوارت ،مليسا.
32ص .خشتي .شابک 9789640814468 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات ،رنگ 
چکیده :حيوانات بر اساس ویژگيهایي مثل داشتن و نداشتن مهره یا پستانداربودن و نبودن ،به چندین دسته تقسيم
ميشوند .مجموعۀ «رنگين كمان حيوانات» آن ها را بر اساس رنگشان به چند دسته تقسيم كرده است .در این جلد ،حيوانات
«سبز» رنگ معرفي شدهاند .كرم ابریشم بيد ،ماربوآي زمردنشان ،الماس ماهي ،مارمولك سبز دریایي و عنكبوت سبز از جملۀ
آنها هستند.
رنگینکمانحیوانات:چراقرمزند؟ .مجيد عميق .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان.1396 .

.91استوارت ،مليسا.
32ص .خشتي .شابک 9789640814611 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات ،رنگ 
چکیده :حيوانات بر اساس ویژگيهایي مثل داشتن و نداشتن مهره یا پستانداربودن و نبودن ،به چندین دسته تقسيم
ميشوند .مجموعۀ «رنگين كمان حيوانات» آن ها را بر اساس رنگشان به چند دسته تقسيم كرده است .در این جلد ،حيوانات
«قرمز» رنگ معرفي شدهاند .كفشدوزك ،ميمون سرطاس ،مار مرجاني و توتياي دریایي از جملۀ آنها هستند.
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کمانحیوانات:چرانارنجياند؟ .مجيد عميق .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان.1396 .


رنگین
.92استوارت ،مليسا.
32ص .خشتي .شابک 9789640814482 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات ،رنگ 
چکیده :حيوانات بر اساس ویژگيهایي مثل داشتن و نداشتن مهره یا پستانداربودن و نبودن ،به چندین دسته تقسيم
ميشوند .مجموعۀ «رنگين كمان حيوانات» آن ها را بر اساس رنگشان به چند دسته تقسيم كرده است .در این جلد ،حيوانات
«نارنجي» رنگ معرفي شده اند .آفتاب پرست پلنگي ،قورباغۀ طالیي ،سوسك جواهر نشان و ببر بنگال از جملۀ آنها هستند.
رنگینکمان :نجات زمین با بازیافت .اعظم خليلي ،اشرف خليلي .تهران :آواي قلم30 .1396 .ص.

 .93گيبونز ،گيل.
خشتي .شابک 9786007542675 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :محيط زیست ،بازیافت زبالهها ،آلودگي زمين 
چکیده :به منظور حفظ محيط زیست الزم است كودكانمان را با اهميت این موضوع آشنا كنيم .كتاب حاضر به زبان ساده و
كودكانه به مخاطب نشان ميدهد زبالهها در كجا و چگونه دفن ميشوند ،چگونه ميتوان از حجم زباله و توليد پسماند كم
كرد ،چگونه ميتوان كاغذ را بازیافت كرد ،شيشه چگونه ساخته ميشود و چگونه ميتوان آن را بازیافت كرد ،و ظروف فلزي یا
حتي پالستيكي كه به سادگي تجزیه نميشوند را چگونه ميتوان دوباره استفاده كرد .در نهایت نيز با عنوان «چهكار ميتوانيم
انجام دهيم» ،به منظور حفظ محيط زیست  ،پيشنهادهایي به مخاطب داده است.
سریکتاب هایسبز،گرایشکودکونوجوان،سریمصورپپاپیگسبز:بازیافتبامزه! .محمّد

.94آستلي ،نویل.
شيدایي .الهيجان :كتابهاي سبز شمال20 .1396 .ص .خشتي .شابک 9786008381297 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :بازیافت زبالهها ،محيط زیست ،داستانهاي اجتماعي 
چکیده :بازیافت زباله ها از موضوعاتي است كه در زندگي مدرن و صنعتي امروزي بر آن تأكيد ميشود .كتاب حاضر از
مجموعۀ «كتابهاي سبز» داستاني كودكانه با شخصيتهاي حيوانات را با همين موضوع به تصویر ميكشد .شخصيتهاي
داستان هر كدام بازیافت یكي از مواد قابل استفادۀ مجدد را برعهدهميگيرند و در طول داستان كودك را با چگونگي بازیافت و
مواد قابل بازیافت آشنا ميكنند .مخاطب در نهایت با سه دسته مواد بازیافتي و رنگ مخصوص هر كدام آشنا ميشود.
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هایاقیانوسها .آرزو رمضاني ،مهدي رمضاني .مشهد :ضریح آفتاب52 .1396 .ص.


شگفتي
.95گروه نویسندگان دي كي.
رحلي .شابک 9786004761024 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم 
کلماتکلیدی :علوم تجربي ،حيوانات دریایي 
چکیده :آموزش علوم براي هر كودكي الزم است ،چون علوم بخشي از زندگي روزمرۀ ماست.كتاب حاضر از مجموعهاي چند
جلدي« ،اقيانوس» را ،به عنوان بخشي از محيط زندگي ،به كودك ميشناساند« .مناطق اقيانوس ،ماهي شگفتانگيز ،عروس
دریایي ،گاوهاي دریایي ،مسافران اقيانوس ،زندگي در بستر دریا ،صخرههاي مرجاني ،آبهاي یخزده و كاوش در زیر آب» از
موضوعات این كتاب هستند .تصویرهاي دقيق مرتبط و هماهنگ با متن به درك مفاهيم كمك ميكنند.
نشانها .مهناز عسگري .تهران :محراب قلم28 .1396 .ص .رحلي .شابک:

شگفتيهای جهان :آتش

 .96فرانكو ،كتي.
 9786004132480
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :خدمات امدادي ،ادبيات كودك و نوجوان 
چکیده :نویسنده در كتاب حاضر اطالعاتي دربارۀ تاریخچۀ آتشنشاني و تجهيزات مربوط به آن ارائه كرده است .ماشينهاي
آتشنشاني ویژه ،امدادرساني در جاده و جنگل ،عمليات نجات و پاكسازي ،واحد به دام انداختن و جمعآوري جانوران ،زمين
لرزه ،آتش گرفتن سوخت و انفجار مواد شيميایي از جمله مباحث مطرح شده است .در تمام صفحات تصاویري از آتشنشانها
و انواع عمليات گنجانده شده است.
شگفتيهایزمین .آرزو رمضاني ،مهدي رمضاني .مشهد :ضریح آفتاب52 .1396 .ص .رحلي.

.97گروه نویسندگان دي كي.
شابک 9786004760980 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :زمين ،علوم تجربي 
چکیده :آموزش علوم براي هر كودكي الزم است ،چون علوم بخشي از زندگي روزمرۀ ماست.كتاب حاضر از مجموعهاي چند
جلدي« ،زمين» را ،به عنوان بخشي از محيط زندگي ،به كودك ميشناساند« .از پوسته تا هسته ،بلنديهاي زمين ،كوه
آتشين ،زمينلرزه ،حيات و بقا ،جهان زیرزميني ،موج بزرگ ،گنج هاي زمين ،مواد زیرزميني ،سرزمين چهارفصل و مراقبت از
زمين» از موضوعات این كتاب هستند .تصویرهاي دقيق مرتبط و هماهنگ با متن به درك مفاهيم كمك ميكنند.
شگفتيهایفضا .آرزو رمضاني ،مهدي رمضاني .مشهد :ضریح آفتاب52 .1396 .ص .رحلي .شابک:

.98هالند ،سایمون.
 9786004760997
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم 
کلماتکلیدی :نجوم ،فضا ،علوم تجربي 
چکیده :آموزش علوم براي هر كودكي الزم است ،چون علوم بخشي از زندگي روزمرۀ ماست.كتاب حاضر از مجموعهاي چند
جلدي« ،آسمان» را ،به عنوان بخشي از محيط زندگي ،به كودك ميشناساند« .وضعيت زمين در فضا ،خورشيد ،سيارگان
اطراف زمين ،پادشاه سيارهها ،ستارههاي دنبالهدار ،راه شيري ،زندگي در فضا ،آیندۀ انسان در فضا» از موضوعات این كتاب
هستند .تصویرهاي دقيق مرتبط و هماهنگ با متن به درك مفاهيم كمك ميكنند.
40

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي

 .99نایت ،ام.جي .طبیعت را دوست بداریم .مریم رضازاده .تهران :شركت انتشارات فني ایران32 .1395 .ص .وزیري.
شابک 9789643896522 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :محيط زیست ،زندگي حيوانات 
چکیده :توجه به محيط زیست و به خصوص طبيعت ،از نكات مهمي است كه باید به كودكان آموخت .كتاب حاضر از
مجموعۀ چندجلدي «یگ گام كوچك» به مخاطب ميآموزد موجودات طبيعت چگونه براي بقا به هم وابستهاند ،زنجيرۀ غذایي
چيست ،حيات وحش زیر آب چگونه است و حيات وحش چگونه در خطر است ،حيات وحش نزدیك خانه و مدرسه چيست و
چگونه مي توان در محل زندگي خود حيات وحش ساخت .پس از توضيح در هر مورد ،نویسنده براي تغيير آن عادت غلط
زیست محيطي پيشنهادهایي ميدهد.
عجیبوعجیبهایتهدریا .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان64 .1396 .ص .خشتي.

.100ایبد ،طاهره.
شابک 9786000100940 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حيوانات دریایي ،خليج فارس ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :دنياي زیر دریا شگفت انگيز است ،به خصوص وقتي با تخيالت بچهها آميخته شود .كتاب حاضر داستاني است كامالً
تخيلي و فانتزي از شگفتي ها و عجایب زیر آب .نویسنده سوار بر قطار تخيالت ،با ذكر ماجراهایي ،اسب دریایي ،عروس
دریایي ،ستارۀ دریایي ،بادكنك ماهي ،كوسه ،گربه ماهي ،هشت پا ،خرگوش دریایي ،و گاو دریایي را به مخاطب معرفي ميكند
و در عين حال داستاني تخيلي از این موجودات و از دنياي زیر دریا ارائه مي دهد.
 .101تربن ،عباس .کار آدمای مریخیه .تهران :شركت انتشارات فني ایران24 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9789643897406
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :محيط زیست ،شعر نو ،ادبيات كودكان 
چکیده :حفظ محيط زیست از جمله موضوعاتي است كه باید به كودكان آموزش داده شود .در كتاب حاضر كه به شعر است،
شاعر كوشيده است مفاهيم ساده و عادي ز ندگي روزمره را به زبان كودكانه بازگو كند و مخاطب را به فكر كردن دربارۀ
چگونگي حفظ و نگهداري از منابع زیست محيطي تشویق كند .موضوعات اشارهشده در كتاب عبارتاند از :مصرف بيش از حد
از پالستيك ،هدر دادن منابع آبي ،ریختن زباله روي زمين و قطع درختان.
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سازی:مبارزانراهکاهشکربندیاکسیدکرهزمین .مریم رضازاده .تهران :شركت


کارخانهبستني
.102كالس ،نورل.
انتشارات فني ایران32 .1396 .ص .بياضي .شابک 9789643897352 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :محيط زیست ،داستان 
چکیده :دياكسيد كربن از جمله گازهایي است كه اگر مقدار آن در هوا بيش از حد باشد ،به گرمشدن بيش از حد كرۀ زمين
ميانجامد .كتاب حاضر به مجموعه اي چندجلدي تعلق دارد كه هدف از آن حفاظت از انباشتهشدن این گاز در كرۀ زمين
است .مبارزان راه آلودگي هوا مي كوشند ،در هر جایي كه مشكلي از این بابت رخ مينماید ،به كمك بشتابند .آنان به یك شهر
گرم مي روند كه اصالً بستني ندارد و مردم شهر افسرده و درماندهاند .بعد هم متوجه ميشوند دود سياه دستگاههاي برقي یك
كارخانه هوا را آلوده كرده است.
کتابهای باشگاه مغز :مغز شگفتانگیز تو ،به کارش بگیر تا قوی و قویتر شود! .ليال كاشاني

 .103دیك ،جوآن.
وحيد .تهران :مهرسا30 .1396 .ص .خشتي .شابک 9786006591971 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :رشد دانش ،اطالعات عمومي 
چکیده :داشتن اطالعات دربارۀ مغز به مخاطب كمك ميكند انگيزۀ یادگيري خود را افزایش دهد .در كتاب حاضر ،مخاطب
اطالعات دقيقي دربارۀ مغز و ارتباط آن با زندگي كسب مي كند؛ مطالبي ساده و جالب دربارۀ پيچيدگي هاي مغز انسان و و
ظایف هر بخش از آن .اینكه مغز چطور كمك ميكند انسان بهخاطر بسپارد و بهیاد بياورد و نامآنچه را ميشنود به زبان بياورد.
همچنين كتاب به مخاطب ميآموزد چگونه مطالب جدید را در ذهن خود نظم بدهد.
هایکودکباطبیعت:آزمایشباآهنربا .حسن بصيري .تهران :آبرنگ.1396 .


مجموعهآزمایش
.104فرانچيتو ،ویكي.
32ص .خشتي .شابک 9786004780568 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم 
کلماتکلیدی :آزمایشها ،زیستشناسي ،پرسشها و پاسخها ،فعاليتهاي تكميلي 
چکیده :بازي و فعاليت هدفمند از جمله آموزشهاي غير مستقيم و مؤثر است .مجموعۀ سيجلدي «آموزش كودك با
طبيعت» بر رشد همه جانبۀ كودك تأكيد دارد .در این مجموعه مربيان ميتوانند با مشاركت مستقيم گروههاي چند نفري
كودكان در انجام بازيها و آزمایشها آموزش غير مستقيم را تجربهكنند .كتاب حاضر به آزمایشهاي مربوط به آهنربا ،جذب
و دفع قطبها ،و نيرو و تقسيم آن اختصاص دارد و سه آزمایش رادربرميگيرد كه مخاطب ميتوانداز آن طریق بهتر بياموزد.
واژهنامۀ مختصري نيز در انتهاي كتاب وجود دارد.
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مجموعهآزمایشهایکودکباطبیعت:آزمایشباخاک .حسن بصيري .تهران :آبرنگ.1396 .

.105فرانچينو ،ویكي.
32ص .خشتي .شابک 9786004780506 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :زیستشناسي ،آزمایشها ،تحقيق علمي 
چکیده :مجموعۀ چندجلدي «تفكر علمي كودكانه» بر رشد همه جانبۀ كودك تأكيد دارد .بازيها و آزمایشهاي این كتاب
مخاطب را بهطور غيرمستقيم به تجربهكردن سوق ميدهد .آزمایشهاي جلد حاضر بيشتر به موضوع خاك مربوطاند .مخاطب
در قالب تجربههاي شخصي و مستقيم در طبيعت و كار با خاك مفاهيمي را ميآموزد .پس از هر موضوع فعاليتهایي مثل
تحقيق كنيد و انجام آزمایش آمدهاند .اصطالحاتي مثل آزمایش ،صافي ،جذبكردن ،روش ،ذرات و مشاهده كه در انتهاي
كتاب و در واژهنامه هم آمده ،در این كتاب توضيح دادهشدهاند.
.106ساليوانریك ،جودي .مجموعهآشنایيباجانوران:آشنایيباپایتون .حسن ساالري .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه
برهان24 .1396 .ص .بياضي .شابک 9789640812860 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات 
چکیده :دانستن دربارۀ جانوران و نحوۀ زندگي آنها همواره براي دانشآموزان دورۀ ابتدایي جالب و شگفت انگيز بودهاست.
مجموعه كتابهاي «آشنایي با جانوران» ،با متنهایي بسيار مختصر و تصویرهایي دقيق ،حيوانات را به دانشآموزان معرفي
ميكنند .یادگيري مفاهيم علوم همراه با روانَخواني از جمله مزیتهاي این كتابها هستند .كتاب حاضر مار«پایتون» را
معرفي ميكند و دربارۀ زندگي این حيوان در آفریقا ،غذاخوردن و نحوۀ در امان ماندن آن صحبت ميكند .در انتهاي كتاب
واژهنامه و نمایه نيز آمدهاند.
.107نوزوال ،دبورا .مجموعهآشنایيباجانوران:آشنایيباپلنگ .حسن ساالري .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان.
24 .1396ص .بياضي .شابک 9789640812907 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات 
چکیده :جانوران و نحوۀ زندگي آنها از موضوعات مورد عالقۀ دانشآموزان دورۀ ابتدایي هستند .مجموعه كتابهاي «آشنایي
با جانوران» ،با متن هایي بسيار مختصر و تصویرهایي دقيق ،حيوانات را به دانشآموزان معرفي ميكنند .یادگيري مفاهيم علوم
همراه با روانَخواني از جمله مزیتهاي این كتابها هستند .كتاب حاضر «پلنگ» را معرفي ميكند و دربارۀ زندگي این حيوان
در آفریقا ،غذاخوردن ،نحوۀ خوابيدن و نحوۀ در امان ماندن آن صحبت ميكند .در انتهاي كتاب واژهنامه و نمایه نيز آمدهاند.
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 .108ایپسيزاد ،كاترین .مجموعه آشنایي با جانوران :آشنایي با زرافه .حسن ساالري .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه
برهان24 .1396 .ص .رقعي .شابک 9789640812914 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات 
چکیده :جانوران و نحوۀ زندگي آنها از موضوعات مورد عالقۀ دانشآموزان دورۀ ابتدایي هستند .مجموعه كتابهاي «آشنایي
با جانوران» ،با متن هایي بسيار مختصر و تصویرهایي دقيق ،حيوانات را به دانشآموزان معرفي ميكنند .یادگيري مفاهيم علوم
همراه با روانَخواني از جمله مزیتهاي این كتابها هستند .كتاب حاضر «زرافه» را معرفي ميكند و دربارۀ زندگي این حيوان
در آفریقا ،غذاخوردن ،نحوۀ خوابيدن و نحوۀ در امان ماندن آنها صحبت ميكند .در انتهاي كتاب واژهنامه و نمایه نيز آمدهاند.
 .109ملتزر كالینهنس ،سيدني .مجموعه آشنایي با جانوران :آشنایي با فیل .حسن ساالري .تهران :مؤسسه فرهنگي
مدرسه برهان24 .1396 .ص .بياضي .شابک 9789640812921 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات 
چکیده :جانوران و نحوۀ زندگي آنها از موضوعات موردعالقۀ دانش آموزان دورۀ ابتدایي هستند .مجموعه كتابهاي «آشنایي
با جانوران» ،با متنهایي بسيا ر مختصر و تصویرهایي دقيق ،حيوانات را به دانشآموزان معرفي ميكنند .یادگيري مفاهيم علوم
همراه با روانَخواني از جمله مزیتهاي این كتابها هستند .كتاب حاضر «فيل» را معرفي ميكند و دربارۀ زندگي این حيوان
در آفریقا ،غذاخوردن ،مراقبت از بچهها و نحوۀ در امان ماندن آنها صحبت ميكند .در انتهاي كتاب واژهنامه و نمایه نيز
آمدهاند.
.110ایپسيزاد ،كاترین .مجموعهآشنایيباجانوران:آشنایيباگوراسب .حسن ساالري .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه
برهان1396 .1396 .ص .بياضي .شابک 9789640812877 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات 
چکیده :دانستن دربارۀ جانوران و نحوۀ زندگي آنها همواره براي دانشآموزان دورۀ ابتدایي جالب و شگفت انگيز بودهاست.
مجموعه كتابهاي «آشنایي با جانوران» ،با متنهایي بسيار مختصر و تصویرهایي دقيق ،حيوانات را به دانشآموزان معرفي
ميكنند .یادگيري مفاهيم علوم همراه با روانَخواني از جمله مزیتهاي این كتابها هستند .كتاب حاضر گور اسب را معرفي
مي كند و دربارۀ زندگي این حيوان در آفریقا ،خوردن و نوشيدن آن ،و نحوۀ در امان ماندن آن صحبت ميكند .در انتهاي
كتاب واژه نامه و نمایه نيز آمدهاند.
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.111ساليوانریك ،جودي .مجموعهآشنایيباجانوران:آشنایيبامیرکت .حسن ساالري .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه
برهان24 .1396 .ص .بياضي .شابک 9789640812884 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات 
چکیده :دانستن دربارۀ جانوران و نحوۀ زندگي آنها همواره براي دانشآموزان دورۀ ابتدایي جالب و شگفت انگيز بودهاست.
مجموعه كتابهاي «آشنایي با جانوران» ،با متنهایي بسيار مختصر و تصویرهایي دقيق ،حيوانات را به دانشآموزان معرفي
ميكنند .یادگيري مفاهيم علوم همراه با روانَخواني از جمله مزیتهاي این كتابها هستند .كتاب حاضر «ميركت» را معرفي
مي كند و دربارۀ زندگي این حيوان در آفریقا ،خوردن و نوشيدن آن ،و نحوۀ در امان ماندن آن صحبت ميكند .در انتهاي
كتاب واژه نامه و نمایه نيز آمدهاند.
 .112نوزوال ،دبورا .مجموعه آشنایي با جانوران :آشنایي با یوزپلنگ .حسن ساالري .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه
برهان24 .1396 .ص .بياضي .شابک 9789640812938 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات 
چکیده :جانوران و نحوۀ زندگي آنها از موضوعات موردعالقۀ دانش آموزان دورۀ ابتدایي هستند .مجموعه كتابهاي «آشنایي
با جانوران» ،با متن هایي بسيار مختصر و تصویرهایي دقيق ،حيوانات را به دانشآموزان معرفي ميكنند .یادگيري مفاهيم علوم
همراه با روانَخواني از جمله مزیتهاي این كتابها هستند .كتاب حاضر «یوزپلنگ» را معرفي ميكند و دربارۀ زندگي این
حيوان در آفریقا ،غذاخوردن و نحوۀ در امان ماندن آن صحبت ميكند .در انتهاي كتاب واژهنامه و نمایه نيز آمدهاند.
نامهعلميکودکان:عنکبوتها .اميرهوشنگ اقبالپور .تهران :آبرنگ32 .1396 .ص.


مجموعهفرهنگ
.113مارش ،الرا.
رحلي .شابک 9786002527660 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات ،دانشنامه 
چکیده :فرهنگنامهها به كودكان كمك ميكنند محيط اطراف خود را بهتر بشناسند .كتاب حاضر از مجموعۀ «فرهنگنامهي
علمي كودكان» به معرفي «عنكبوتها» اختصاص دارد .نامهاي انواع عنكبوت و اسمها و اصطالحات خاص در این كتاب به دو
زبان فارسي و انگليسي ارائه شدهاند .متنها كوتاه اند و تصویرهاي بزرگ و باكيفيت آن ها را گویاتر و قابل درك ميكنند.
مخاطب با خواندن كتاب حاضر دربارۀ شكم  ،بدن،غذا ،نيش ،حواس ،ابریشمتنيدن ،شبكهسازي عنكبوتها نكاتي ميآموزد و
انواع آنها مثل كشنده ،بافنده ،غولپيكر را ميشناسد.
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نامهعلميکودکان:قورباغهها .اميرهوشنگ اقبالپور .تهران :آبرنگ32 .1396 .ص.


مجموعهفرهنگ
.114كارني ،اليزابت.
رحلي .شابک 9786002527585 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حيوانات ،زندگي حيوانات ،دانشنامه 
چکیده :فرهنگنامهها به كودكان كمك مي كنند محيط اطراف خود را بهتر بشناسند .كتاب حاضر از مجموعۀ «فرهنگنامهي
علمي كودكان» به معرفي «قورباغه» پرداخته است .نام هاي انواع قورباغه در این كتاب به دو زبان فارسي و انگليسي ارائه
شدهاند .متنها كوتاه اند و تصویرهاي بزرگ و باكيفيت آن ها را گویاتر و قابل درك ميكنند .مخاطب با خواندن كتاب حاضر
دربارۀ انواع قورباغه ،شكل هر نوع ،اجزاي بدن و سمي بودن آنها نكاتي ميآموزد.
معجزههایطبیعت:اولیکدانهبود .سمانه تيمورزاده .تهران :تيمورزاده36 .1396 .ص .خشتي

.115اندرسون ،جودي.
كوچك .شابک 9786002383839 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :اسرار علم ،بنيانهاي علم ،علوم زیستي 
چکیده :كشف دنياي طبيعي از طریق مشاهدۀ مستقيم و فعاليت كودك را به ایجاد و افزایش حس مسئوليت نسبت به
گياهان ،حيوانات و منابع طبيعي تشویق ميكند .مجموعه كتابهاي «حاجيلكلك» مفاهيم علمي را به زبان داستاني و بسيار
ساده به كودكان ميآموزند .این كتاب از مجموعۀ كوچكتري به نام «معجزههاي طبيعت» ،به بيان چرخۀ دانه در طبيعت
اختصاص دارد و شرایط و چگونگي رشد و مراحل آن را توضيح ميدهد .بذر با داشتن شرایط مناسب یعني گرما ،نور و آب
رشد مي كند .در پایان كتاب نكاتي به والدین و نيز فعاليتهایي به كودكان پيشنهاد شدهاند كه درك مطالب را بهتر ميكنند.
معجزههایطبیعت:اولیکقطرهبارانبود .سمانه تيمورزاده .تهران :تيمورزاده36 .1396 .ص.

.116اندرسون ،جودي.
خشتي كوچك .شابک 9786002383815 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :آب و هوا شناسي ،اسرار علم ،بنيانهاي علم 
چکیده :كشف دنياي طبيعي از طریق مشاهدۀ مستقيم و فعاليت كودك را به ایجاد و افزایش حس مسئوليت نسبت به
گياهان ،حيوانات و منابع طبيعي تشویق ميكند .مجموعه كتابهاي «حاجيلكلك» مفاهيم علمي را به زبان داستاني و بسيار
ساده به كودكان ميآموزند .این كتاب از مجموعۀ كوچكتري به نام «معجزههاي طبيعت» ،به چرخۀ آب در طبيعت اختصاص
دارد .عناصر و اجزاي جغرافي و دانش با هم تركيب ميشوند تا مخاطب بفهمد آب از كجا ميآید ،چگونه حاالت آن در
فرایندهاي تبخير و چگالش تغيير ميكنند و زیادي و كمي باران چه تأثيري بر محيط اطراف دارد .در پایان كتاب نكاتي به
والدین و نيز فعاليتهایي به كودكان پيشنهاد شدهاند كه درك مطالب را بهتر ميكنند.
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معجزههایطبیعت:اولیککرمابریشمبود .سمانه تيمورزاده .تهران :تيمورزاده36 .1396 .ص.

.117اندرسون ،جودي.
خشتي كوچك .شابک 9786002383846 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :زندگي حيوانات ،پروانهها ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :كشف دنياي طبيعي از طریق مشاهدۀ مستقيم و فعاليت كودك را به ایجاد و افزایش حس مسئوليت نسبت به
گياهان ،حيوانات و منابع طبيعي تشویق ميكند .مجموعه كتابهاي «حاجيلكلك» مفاهيم علمي را به زبان داستاني و بسيار
ساده به كودكان ميآموزند .این كتاب از مجموعۀ كوچكتري به نام «معجزههاي طبيعت» ،توضيح ميدهد پروانهها از كجا
ميآیند ،در چه شرایطي زندگي ميكنند و چگونه كرم ابریشم به پروانه تبدیل ميشود .در پایان كتاب نكاتي به والدین و نيز
فعاليتهایي به كودكان پيشنهاد شدهاند كه درك مطالب را بهتر ميكنند.
.118ديبليسي ،ليدیا /روكا ،نوریا .منیکتیرانوسوربزرگپادشاههستم .سمانه تيمورزاده .تهران :تيمورزاده.1396 .
12ص .خشتي كوچك .شابک 9786002384348 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :داستانهاي حيوانات ،زندگي حيوانات 
چکیده :شناخت حيوانات و آگاهي از نحوۀ زندگي آنها براي كودكان سرگرمكننده است .در كتاب حاضر از مجموعه
كتابهاي «حاجيلكلك» یك تيرادایناسور خودش ،شرایط زندگياش ،شكاركردن و غذاخوردنش را براي كودكان شرح
ميدهد .مخاطب از ابتداي از تخمدرآمدن دایناسور با او همراه مي شود و به كمك تصاویر از چگونگي زندگي این حيوان
عظيمالجثه آگاه ميشود.
.119كروزات ،فرانسوا .منیکدایناسوربزرگهستم .سمانه تيمورزاده .تهران :تيمورزاده12 .1396 .ص .خشتي كوچك.
شابک 9786002384201 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :زندگي حيوانات ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :در دنياي ما حيوانات زیادي زندگي مي كنند .در مجموعه كتابهاي «حاجي لك لك» هر حيواني داستان زندگي
خودش را تعریف مي كند .داستان كتاب حاضر به زندگي دایناسورها اختصاص دارد .یك بچه دایناسور گياهخوار تعریف ميكند
بعد از بيرو ن آمدن از تخم كجا زندگي ميكند ،چه ميخورد و دایناسورهاي گوشتخوار چه انواعي دارند .همۀ نقاشيهاي این
كتاب واقعي هستند و با رنگهاي طبيعي كشيدهشدهاند.
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.120فيچنر ،امري .منیکروباهکوچولوهستم .سمانه تيمورزاده .تهران :تيمورزاده12 .1396 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786002384188
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم 
کلماتکلیدی :زندگي حيوانات ،داستانهاي حيوانات ،عادتها 
چکیده :در دنياي ما حيوانات زیادي زندگي مي كنند .در مجموعه كتابهاي «حاجي لك لك» هر حيواني داستان زندگي
خودش را تعریف ميكند .داستان كتاب حاضر به زندگي روباهها اختصاص دارد .او تعریف ميكند چگونه مادرش براي آنها
غذا پيدا مي كند و چگونه خواهر ها و برادرها شب در النه و در كنار مادر به خواب ميروند .نقاشيهاي این كتاب واقعي
هستند و با رنگهاي طبيعي كشيدهشدهاند.
.121كروزات ،فرانسوا .منیکگوزنکوچولوهستم .سمانه تيمورزاده .تهران :تيمورزاده12 .1396 .ص .خشتي كوچك.
شابک 9786002384331 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :داستانهاي حيوانات ،زندگي حيوانات 
چکیده :در دنياي ما حيوانات زیادي زندگي ميكنند .در كتاب حاضر از مجموعه كتابهاي «حاجيلكلك» ،یك گوزن
دربارۀ زندگي خود به مخاطب توضيحاتي ميدهد .چگونگي بهدنيا آمدن ،آبخوردن ،راهافتادن ،با گله همراه شدن ،فرار از
دست دشمنان و شاخ درآوردن از جمله مواردي هستند كه این گوزن دربارۀ آنها با مخاطب حرف ميزند .تصویرهاي واقعي
كتاب نيز به درك بهتر مطالب كمك ميكنند.
نگهبانانزمینقبلازهرچیززبالهکمتریتولیدميکنند:داستانيدرباره

.122آژانس حفاظت محيط زیست آمریكا.
بازیافتدرزمین .زهرا یزداني پرایي .تهران :پرنيان اندیش19 .1396 .ص .خشتي .شابک 9786008239079 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :بازیافت زبالهها ،محيط زیست ،نقاشي ،كاردستي 
چکیده :بازیافت و استفادۀ دوباره از زباله یكي از راه هاي نگهداري از زمين است .در این كتاب به مخاطب پيشنهاد ميشود
براي اینكه از زمين بهتر نگهباني كند ،الزم است زبالۀ كمتري توليد كند .در این راستا ،نمونههاي استفادههاي مجدد از یك
قوطي خالي مربا آورده شدهاست .در هر صفحه از كتاب پيشنهاد ساخت وسيلهاي بسيار ساده ،به همراه توضيحي چند
كلمهاي ،آمدهاست .همچنين ،مخاطب ميتواند نقاشيهاي هر صفحه را رنگ كند.
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 .123رمضاني ،احسان /رمضاني ،عليرضا .همراه با علم ،همگام با دانشمندان :الکساندر گراهامبل .تهران :كتاب تارا.
40 .1396ص .رقعي .شابک 9786008499459 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :اختراعات علمي ،سرگذشتنامه ،دانشمندان 
چکیده :اختراعات و اكتشافات دانشمندان آرامش و رفاه را براي مردم جهان به ارمغان آوردهاست .كتاب پيش رو از مجموعۀ
«همراه با علم ،همگام با دانشمندان» با نثري ساده و روان ميكوشد مهمترین زوایاي زندگي دانشمندان و فعاليتهایي را كه
در قالب اختراع ،اكتشاف و نظریه ارائهدادهاند مطرح كند .در این جلد ،زندگي الكساندرگراهامبل شرحداده شده است« .تولد
یك نابغه ،تولد تلفن ،دستگاه ضبط صوت ،ساخت جليقه یا محفظۀ هوا ،دستگاه تهویۀ هوا ،اندوه جنگ و خط آخر» عنوانهاي
این كتاب هستند.

علومتربیتي 
 .124ابوالفضلي ،الهام /آقاجاني ،سيفاله .آنچه معلمان باید درباره روش تدریس بدانند .تهران :طلوع دانش.1396 .
128ص .وزیري .شابک 9786006637419 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :آموزش و پرورش ،روش تدریس ،روششناسي پژوهش 
چکیده :محور اصلي این كتاب آموزش روش تدریس بر مبناي رویكرد ساختار گرایي یا مفهومسازي از طریق درگيري ذهني
و شيوههاي آن به معلمان است .كتاب در هفت فصل انواع روشهاي تدریس ،تدریس تأثيرگذار  ،ارزیابي یادگيري و شكاف
تحقيق و عمل را مطرح ميكند .مؤلفان ضمن تشریح انواع روشهاي یادگيري دانش آموز محور به مقایسۀ انواع روشها،
مزایاي هریك و دالیل مقاومت معلمان در بهرهگيري از روشهاي جدید ميپردازند و همچنين راهكارهایي را ارائه ميكنند.
 .125شيخلر ،زینب .آنچه یک معلم ،خوب باید بداند .تهران :پيام كوثر204 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 9786006010434
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :كودكان ،روانشناسي كودك ،راهنماي معلم 
چکیده :هر معلمي نكته هایي براي دانستن و اطالعاتي مربوط به شغل خویش دارد .در كتاب حاضر ،نویسنده تجربههاي
خویش در رابطه با كالسداري و دانشآموز دورۀ ابتدایي را گردآورده است .دو فصل كلي كتاب عبارتاند از « :اخالقي
رفتاري» و «آموزشي» .در فصل اول ،نكاتي دربارۀ كودكاني كه صبحانه نميخورند یا نميخواهند به مدرسه بروند ،راهكارهاي
تقویت حافظه ،توصيههاي افزایش ضریب هوش و تمرینهاي تقویت مهارت گوشدادن آمدهاند .فصل دوم نيز به آنچه معلم
خوب باید بداند ،هشتاد نكته در تدریس خوب و نقش وسایل كمكآموزشي در یادگيري ميپردازد.
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اسراربلوغزودهنگامدختران:علل،پیامدهاوراهکارها.نجف آباد :مهر زهرا(س)90 .1395 .ص.

.126جوادي ،صمد.
رقعي .شابک 9786007177754 :
مخاطب:والدین /معلم /مشاور 
کلماتکلیدی :بلوغ ،اضطراب ،روانشناسي نوجوان ،مراحل رشد و تحول 
چکیده :از آنجایي كه بلوغ زودهنگام دختران با ریسك سرطان پستان ،تخمدان پليكيستيك ،دیابت و بيماريهاي قلبي
عروقي در ارتباط است ،نویسنده در این كتاب مكانيسمها و دالیل بلوغ زودهنگام دختران را تشریح كرده است .این رویداد
زودهنگام از یك طرف والدین را غافلگير و از سوي دیگر كودكان را با استرس و اضطراب مواجه ميكند ،بهخصوص زماني كه
باعث ظهور مشكالت ناخواسته ميشود ،خواننده در این كتاب با چالشها و هشدارهاي بلوغ زودهنگام آشنا مي شود.
بازیهای آموزشي :بازیهای آموزشي برای پرورش حواس

 .127عابدي درچه ،منيره /صاحبي اصفهاني ،محبوبه.
پنجگانه8تا12سال.اصفهان :یار مانا120 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786007768761 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :بازيهاي آموزشي ،احساسات ،راهنماي آموزشي 
چکیده :حواس پنجگانه اولين ابزار ارتباطي كودكان با محيط است و كودكان به واسطۀ آ نها به یادگيري مي پردازند .كتاب
حاضر دومين جلد از مجموعۀ چندجلدي «بازيهاي آموزشي» ،شامل بازيهاي پرورندۀ حواس پنجگانه و مخصوص كالس
درس ميشود كه افزایش توانمندي كودكان  8تا  12ساله را در كسب اطالعات از مجراي حواس درپي دارند و در نتيجه آنها
را در یادگيري و كسب اطالعات كمك مي كنند .در ابتداي هر بازي توضيحي كلي آمده و سپس هدف بيان شده است .گروه
سني بازي مشخص و گروهي یا انفرادي بودن آن و تعداد بازیكنان نيز گفته شده است .وسایل مورد نياز و روش بازي نيز ذكر
شدهاند .كيف جادویي ،رد پا ،دستها در جيب ،و لمس كن و بكش از جملۀ بازيها هستند.
هایآموزشي:بازیهایآموزشيبرایپرورشحواسپنجگانه.اصفهان:


بازی
.128عابدي درچه ،منيره /جعفري ،پریسا.
یار مانا120 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786007768754 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :بازيهاي آموزشي ،احساسات ،فعاليتهاي حسي-حركتي 
چکیده :حواس پنجگانه اولين ابزار ارتباطي كودكان با محيط است و كودكان به واسطۀ آ نها به یادگيري مي پردازند .كتاب
حاضر اولين جلد از مجموعۀ چندجلدي «بازيهاي آموزشي» ،شامل بازيهاي پرورندۀ حواس پنجگانه و مخصوص كالس
درس ميشود كه افزایش توانمندي كودكان  8تا  12ساله را در كسب اطالعات از مجراي حواس درپي دارند و در نتيجه آنها
را در یادگيري و كسب اطالعات كمك مي كنند .در ابتداي هر بازي توضيحي كلي آمده و سپس هدف بيان شده است .گروه
سني بازي مشخص و گروهي یا انفرادي بودن آن و تعداد بازیكنان نيز گفته شده است .وسایل مورد نياز و روش بازي نيز ذكر
شدهاند.
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هایآموزشيبرایتقویتهوششناختي(آیکیو)


هایآموزشي:بازی

بازی
.129عابدي درچه ،منيره /بدیعيان ،راضيه.
ویژه3تا8سال(ج.)1.اصفهان :یار مانا120 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786007768723 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :بازيهاي آموزشي ،هوش ،فعاليتهاي حسي  -حركتي 
چکیده :هوش شناختي یا همان آي كيو توانمندي و مهارتداشتن در حدود بيست حوزه را شامل ميشود كه از جملۀ آنها
«اطالعات عمومي ،حافظه ،دقت ،تمركز ،مهارتهاي عددي ،هماهنگي دیداري-حركتي» هستند .در این مجلد دو جلدي كه
كتاب حاضر جلد اول آن است ،بازيهایي طراحي شدهاند تا كودكان  3تا  8ساله را در این زمينه توانمند كنند .در ابتداي هر
بازي توضيحي كلي آمده و سپس هدف بيان شده است .گروه سني بازي مشخص و گروهي یا انفرادي بودن آن و تعداد
بازیكنان نيز گفته شده است .وسایل موردنياز و روش بازي نيز ذكر شدهاند.
هایآموزشيبرایتقویتهوششناختي(آیکیو)


هایآموزشي:بازی

بازی
.130بدیعيان ،راضيه /عابدي درچه ،منيره.
ویژه3تا8سال(ج.)2.اصفهان :یار مانا120 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786007768822 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :بازيهاي آموزشي ،هوش ،فعاليتهاي تكميلي 
چکیده :هوش شناختي یا همان آي كيو توانمندي و مهارتداشتن در حدود بيست حوزه را شامل ميشود كه از جملۀ آنها
« سازماندهي ادراكي ،ادراك دیداري ،تجسم فضایي ،تفكر انتزاعي ،تجزیه و تحليل ،و هماهنگي دیداري-حركتي» هستند .در
این مجلد دو جلدي كه كتاب حاضر جلد دوم آن است ،بازيهایي طراحي شدهاند تا كودكان  3تا  8ساله را در این زمينه
توانمند كنند .در ابتداي هر بازي توضيحي كلي آمده و سپس هدف بيان شده است .گروه سني بازي مشخص و گروهي یا
انفرادي بودن آن و تعداد بازیكنان نيز گفته شده است .وسایل موردنياز و روش بازي نيز ذكر شدهاند.
هایچندپایه .تبریز :بوي جوي موليان152 .1396 .ص .وزیري .شابک:


ریزیدرسيکالس

برنامه
.131صمدیان ،صمد.
 9786009319947
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان 
کلماتکلیدی :روش تدریس ،آموزش ابتدایي ،برنامهریزي آموزشي 
چکیده :موضوع كالس هاي چندپایه بحث هميشگي دورۀ آموزش ابتدایي بوده است .كتاب حاضر اطالعات مفصلي را دربارۀ
چندپایگي دربردارد .در ابتدا كالس چندپایه را تعریف و فرصتها و محدودیت هاي آن را برميشمارد .سپس نكات برنامهریزي
آموزشي كالسهاي چندپایه ،نحوۀ تنظيم جدول هاي هفتگي ،مدیریت زمان و نقش معلم ،قوانين و مقررات ساماندهي
گروههاي یادگيري ،سازمان دهي محتوا ،طرح برنامۀ درسي و شبكۀ مفهومي درسي چندپایه را به تفصيل توضيح مي دهد.
.132شبافروزان ،صغري /عزتپناه اباتري ،سكينه .بهداشتزیستمحیطيدرمدارس .تهران :وانيا162 .1395 .ص.
وزیري .شابک 9786008496120 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :بهداشت ،محيط زیست ،مدارس 
چکیده :یكي از چالش هاي امروز حوزه محيط زیست مواجهه با تهدیدات زیست محيطي است .كتاب حاضر در واقع پژوهشي
دانشگاهي است كه موضوع آن «بهداشت زیست محيطي در مدارس» است .نویسندگان در بخش اول مباني نظري و دیدگاهها
را شرح ميدهند و نظریههاي سقراط ،افالطون ،جانالك و دكارت را در این باره ميآورند .در فصل دوم طرح و برنامۀ آموزش
بهداشت مدارس و سازمانهاي بينالمللي بهداشت بررسي ميشود .مراحل ایجاد مدرسۀ پایدار ،آموزشهاي زیست محيطي
دانشآموزان و مراقيتهاي بهداشتي دانشآموزان در مدرسه از دیگر موضوعات كتاب هستند.
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ایچالشبرانگیزبراییادگیری .ساحل رمضانيتبار .تهران:


هایبنیادینشیوه

پرسش
.133مكتاي ،جي /ویگنز ،گرنت.
منظومه خرد168 .1396 .ص .رقعي .شابک 9786006475615 :
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان 
کلماتکلیدی :پرسشها ،آموزش و یادگيري ،كالس درس ،چالش ذهني 
چکیده :معموالً همۀ معلمان پرسشهایي براي دانش آموزان مطرح مي كنند ،اما ممكن است هدف و شكل این پرسشها
متفاوت باشد .این كتاب دربارۀ مشكل خاصي از این پرسشها به نام "پرسش هاي بنيادین" است و نویسنده در شش فصل
كتاب به سؤالهایي مانند پرسش هاي بنيادین چه ویژگيهایي دارند ،چرا باید این پرسشها را به كار برد ،چالشهاي عملي و
موارد خاص و چطور در كالس درس فضاي پرس و جو ایجاد كنيم ،پاسخ ميدهد.
هایسنجاقشده.تهران :اندیشه افرینش152 .1396 .ص .رقعي .شابک:


پروازپروانه
.134صبري ،فاطمه /خسروي ،نگار.
 9786009565191
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :خالقيت ،تدریس اثربخش ،اندیشه و تفكر ،مدارس 
چکیده :امروزه وجود تفكر خالق در بين اعضاي جامعه یكي از عوامل پيشرفت هر كشور است .پرورش خالقيت به سيستمي
خالق نياز دارد .كتاب حاضر در هشت فصل مي كوشد به معلمان كمك كند شاگردان خالقي تربيت كنند .ابتدا نظام آموزش و
پرورش ایران ،موانع مسير نوآوري هاي آموزشي و پرورش خالقيت در مدارس ایران بررسي و راهكارهاي گریز از آنها اعالم
شده اند .سپس مفهوم خالقيت بيان شده تا دیدي مشترك ایجاد شود .در فصل سوم نویسنده دربارۀ پرورش یا ذاتي بودن
خالقيت ،و چرایي اهميت آن و در نهایت چگونگي آموزش آن سخن گفته است .در فصلهاي بعد ،چگونگي تقویت انگيزههاي
دروني و استفاده از انگيزانندههاي بيروني ،روشها و تكنيكهاي آموزش خالق و مثالهاي مربوط ،و ارزیابي خالقيت و
راهكارهاي ارزیابي مثبت 24 ،راهبرد آموزش خالق و نمونۀ عملي از آموزش خالقيت در كالس درس توضيح داده شده است.
هایتدریسبریادگیریدانشآموزان .تبریز :اختر.1396 .


تاثیرروش
.135هاشمي ،ميرسعيد /نوري برمس ،مرتضي.
108ص .رقعي .شابک 9789645179913 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :تدریس اثربخش ،روش تدریس ،یادگيري 
چکیده :در فرایند آموزش ،روشهاي تدریس بسياري وجود دارند كه چگونگي آنها بر كيفيت آموزش تأثير ميگذارد .در
كتاب حاضر ابتدا انواع روشهاي سنتي و جدید تدریس مثل «حفظ و تكرار ،سخنراني ،نمایش علمي و بحث گروهي» معرفي
شدهاند .سپس این روشها نقد و بررسي شده و تأثير نوع انتخاب آنها در یادگيري دانشآموز ذكر شدهاست .در نهایت نيز
محاسن و معایب استفاده از روشهاي تدریس بررسي شدهاند.
آموزاندرمللمختلف:همزادبابرخيازفرصتهایآموزشيدرزمینه

.136قندهاري ،آزاده .تربیتاقتصادیدانش
اقتصادیبرایدانشآموزانابتدایي.تهران :آواي نور140 .1396 .ص .رقعي .شابک 9786003093201 :

مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :اقتصاد ،مدیریت مالي 
چکیده :تربيت اقتصادي یكي از ساحتهاي تعليم و تربيت و مورد توجه متخصصان برنامۀ درسي و معلمان است .كتاب حاضر
تجربيات اقتصادي چند كشور (چين ،اندونزي ،استراليا ،اسكاتلند ،نيوزیلند و ایالت یوتا) را در زمينۀ تربيت اقتصادي ،همراه با
تجربيات و فرصتهاي آموزشي آنها ،بيان ميكند .در بخش دوم كتاب با عنوان «تجربهها و فرصتهاي آموزشي» نيز به
چگونگي تدریس اقتصاد در پایههاي ابتدایي ،استفاده از فناوريهاي دیجيتال براي تدریس سواد مالي ،و تدریس اقتصاد از
طریق ادبيات پرداخته شده است.
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.137دولتآبادي ،حسن .تربیتبهکمکداستاندرخانهومراکزآموزشيوتربیتي.تهران :شركت انتشارات سوره مهر.
96 .1396ص .رقعي .شابک 9786000304270 :
مخاطب:والدین /معلم 
کلماتکلیدی :تربيت ،داستان ،قصهگویي ،جنبههاي روانشناسي 
چکیده :امروزه كتابهاي بسياري به موضوع تربيت پرداختهاند .كتاب حاضر نيز ضمن توجه والدین به تربيت مناسب فرزند و
نگراني از نارسایيهاي رفتاري او ،به چگونگي بهره گيري از امكان بسيار مهمي چون داستان در تربيت فرزندان توجه كرده
است .در این كتاب فقط روشهاي تربيتي نيامدهاند ،بلكه نویسنده كوشيده است با ذكر قابليتهاي تربيتي آموزشي داستان،
والدین را متوجه حساسيت موضوع و توانایي هاي فرزندان كند و بر عملي بودن تربيت تأكيد ورزد .نكات مهم در داستانگویي
و فعاليتهاي داستانگویي براي كودكان و نوجوانان از جمله مباحث كتاب هستند.
.138دولتآبادي ،حسن .تربیتبهکمکنمایشوتئاتردرخانهومراکزآموزشيوتربیتي .تهران :شركت انتشارات
سوره مهر128 .1396 .ص .رقعي .شابک 9786000304287 :
مخاطب:والدین /معلم 
کلماتکلیدی :تربيت ،بازيهاي آموزشي ،تئاتر 
چکیده :توجه والدین به تربيت مناسب فرزند و نگراني از نارسایيهاي رفتاري او ضرورت وجود كتابهاي تربيتي را آشكار
ميكند .این كتاب ،ضم ن پرداختن به برخي نيازهاي تربيتي والدین و فرزندان ،به چگونگي بهرهگيري از امكان بسيار مهمي
چون داستان در تربيت فرزندان توجه كرده است .در این كتاب فقط روشهاي تربيتي نيامدهاند ،بلكه نویسنده كگشيده است
والدین را متوجه حساسيت موضوع و توانایيهاي فرزندان كند و بر عملي بودن تربيت تأكيد ورزد .تربيت به كمك نمایش
(آموزش رفتارهاي اجتماعي ،نگاه در چشم و دور شدن) ،و تربيت به كمك تئاتر (اعم از تئاتر عروسكي و غير عروسكي) از
جمله مباحث كتاب هستند.
هایدرسي:منبعيبرایتدوینگران


هایبوميدربرنامه

تلفیقدیدگاه
.139مكاي ،استن /لبل ،الري /پندن ،شري.
برنامهدرسي،معلمانومدیران .حسن نجفي ،عادل ظفرينژاد ،فرهاد مومني .تهران :مؤسسه كورش چاپ120 .1396 .ص.
رقعي .شابک 9786005022926 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :آموزش و پرورش ،راهنماي آموزشي ،برنامه ریزي درسي 
چکیده :كتاب پيش رو تلفيقي از دیدگاههاي بومي در برنامه ریزي درسي را براي تدوینگران برنامۀ درسي و معلمان و مدیران
فراهم كرده است .اهداف كتاب ،چشم انداز ،تاریخچه ،هندسۀ اعتقادي ،فرهنگي ،اخالقي ،اجتماعي ،آموزشي و زیستي مردمان
بومي مانتویوباي كانادا در بخش اول كتاب مطرح شدهاند .سپس نتایج بومي سازي برنامۀ درسي در حوزههاي تخصصي
یادگيري(در طول سه مرحلۀ رشدي) تشریح شدهاند .توصيف فهرستي از واژگان تخصصي و پروژههاي نشاندهندۀ تلفيق
دیدگاههاي سنتي در برنامۀ درسي نيز در بخشهاي دیگر آمدهاست.
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 .140زاهد بابالن ،عادل /نجفي ،حبيبه .توانمندسازی منابع انساني .تهران :آواي نور200 .1396 .ص .وزیري .شابک:
 9786003092952
مخاطب:مدیر 
کلماتکلیدی :مدیریت نيروي انساني ،مدیریت و سازماندهي 
چکیده :نویسنده در كتاب حاضر در پنج فصل به سير تاریخي مفهوم توانمندسازي در مدیریت ،رویكردها ،مدلها و
مؤلفههاي آن ،توانمندسازي در راستاي سياستگذاري و ابزارهاي اندازهگيري آن اشاره كرده است .توانمندسازي فرایندي
است كه با استفاده از آن ،توانایي و اختيار كاركنان و مدیران در همكاري ،مشاركت و تصميمگيري براي دستيابي به مدیریت
مشاركتي و فراهم ساختن زمينۀ واگذاري مسئوليتها به گروهها و افراد ،افزایش ميیابد .نویسنده در كتاب از نمودارها،
جدولها و مدلهاي جهاني بهره برده و پرسشنامههاي مورد استفادۀ خود را نيز در كتاب گنجانده است.
یواجتماعيکتابخوانيدر

چرابایدبچههاکتاببخوانند؟:بحثهایيدربارهفوایدفرد

.141سيدآبادي ،علياصغر.
بینکودکانونوجوانان.تهران :مؤسسه خانه كتاب32 .1395 .ص .رقعي .شابک 9786002223746 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :كودك و نوجوان ،مطالعه ،خواندن ،انگيزه 
چکیده :این كتاب از مجموعه كتابهاي راهاندازي باشگاه كتابخواني كودك و نوجوان است كه به اهميت كتابخواني و
جلب مشاركت مردمي مي پردازد .كسب آگاهي ،پاسخ به سؤاالت زندگي و رشته تحصيلي و كاري ،لذت بردن و عالقه به
مطالعه ،گذران وقت و سرگرمي و كسب منزلت و ایجاد تمایز از عمدهترین انگيزهها و اهداف كتابخواني است كه در این
كتاب به آن اشاره شده است .كتاب در چهار بخش توليد انگيزه ،تأثيرات فردي و درماني كتابخواني ،تأثيرات اجتماعي كتاب
و كتابخواني و پيشرفت تحصيلي را بررسي مي كند.
.142جاشي ،مانموهان .چگونهبامدیرخودرفتارکنید؟ .سپهر انصاري ،عصمت گلزار .تهران :پرنيان اندیش68 .1396 .ص.
رقعي .شابک 9786008239055 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :پژوهش در مدیریت ،مدیران ،رفتارگرایي ،مهارت هاي رفتاري 
چکیده :نویسنده در كتاب حاضر در چهار فصل مباحثي چون نظریۀ نيروي انساني در مدیریت ،راهنمایيهاي علمي براي
رفتار با مدیران ،عملكردهاي اصلي مدیریت و مهارتهاي رفتار با مدیران گوناگون را مطرح ميكند .در بخش اول ،هدف
مدیریت ،مهارت انساني ،گامهایي به سوي قاطع بودن و فهم رفتار را توضيح ميدهد و در بخش دوم مسئوليتهاي مدیریتي،
نقش ارتباط ،مكاتبه و مذاكره و موانع ارتباط را بررسي ميكند .در بخش سوم و چهارم نيز دربارۀ ده ویژگي كليدي مدیران،
اثربخشي مدیریتي ،مدیران سخت و رفتار با آنان سخن ميگوید.
 .143عليدادیاني ،شوكت .چگونه عملکرد معلمان را بهبود بخشیم؟ (اثربخشي رهبری خدمتگزار و سرمایه
روانشناختيمدیران).گرگان :نامآوران ماندگار98 .1396 .ص .رقعي .شابک 9786008848028 :

مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :مدیران ،مدیریت و سازماندهي ،ارزشيابي آموزشي ،مدارس ،رهبري 
چکیده :كتاب حاضر با طرح بحث مدیریت خدمتگزار ،به آموزش مدیران براي تربيت معلمان كارآمد و دلسوز پرداخته است.
با مطالعه این كتاب درميیابيم كه رهبري ،عامل اصلي موفقيت سازمانها و جوامع است .درمورد رهبري ،رویكردهاي
گوناگوني وجود دارد كه یكي از آنها رهبري خدمتگزار است و هدف آن بهبود بخشيدن به امر رهبري در سازمانها و جوامع
است .از مباحث موجود در كتاب ميتوان به تعریف و مفاهيم رهبري خدمتگزار ،سرمایۀ روانشناختي ،عملكرد شغلي،
روشهاي مختلف ارزیابي عملكرد ،معيارها و مدلهاي ارزیابي و پيشينۀ تحقيق در داخل و خارج از كشور اشاره كرد.
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.144جي.آدلر ،مارتيمر /لينكلنوندورن ،چارلز .چگونهکتاببخوانیم .محمد صراف تهراني .تهران :بهنشر426 .1395 .ص.
وزیري .شابک 9789640223390 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :خواندن ،مطالعه ،مهارتهاي مطالعه 
چکیده :خوانندگان اهل مطالعه و آناني كه هدفشان كسب دانش است ،كتاب «چگونه كتاب بخوانيم» را ميشناسند .این
كتاب  75سال پيش چاپ شد ،اما همچنان با اقبال روبهروست و در واقع یكي از «كالسيكهاي زندۀ جهان» محسوب
ميشود .در این كتاب ،تكنيكهاي كامالً مفيدي براي ردهبندي موضوعي كتابها ،خوانش هوشمندانۀ متن و ارتباط سازندۀ
خواننده با نویسنده ارائه شدهاند و ميان چها سطح «خوانش ابتدایي ،اجمالي ،تحليلي و منطقي» و « ادراك ،تفكر و یادگيري»
تمایز ایجاد شدهاست.
.145نصرالهي ،محمدرضا .چگونهمراقبفرزندانماندر اینترنتباشیم .تهران :بهنشر88 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 9789640223352
مخاطب:والدین /معلم 
کلماتکلیدی :آسيبهاي اجتماعي ،اینترنت ،بازي و سرگرمي كودكان ،والدین ،كنترل 
چکیده :این كتاب شامل چهار فصل است .در فصل اول مطالبي دربارۀ ضرورت مراقبت از كودكان در اینترنت مطرح شده
است .در فصل دوم ،آسيب ها و تهدیدات سایبري عليه كودكان در حوزه هاي مختلف روحي ،رواني ،جسمي ،اجتماعي،
اخالقي ،دیني و خانوادگي مورد بحث قرار گرفته است و در فصل سوم ،ضمن معرفي چند نرمافزار عملي ،نحوۀ نظارت
نرم افزاري و كنترل هوشمند بر گشت و گذارهاي اینترنتي فرزندان به والدین آموزش داده شده است .در نهایت ،در فصل
چهارم راهكارهاي الزم براي نظارت بر فرزندان و كنترل آنها در اینترنت مطرح شده است.
 .146فاضل مسائلي ،مریم .حافظهفعال (ویژهپایهاولابتدایي) .قائمشهر :مهرالنبي122 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 9786007985120
مخاطب:والدین /معلم 
کلماتکلیدی :حافظه ،فعاليتهاي تكميلي 
چکیده :حافظۀ فعال بخشي از سيستم كلي حافظه است كه یادآوري اطالعات ثبتشده در حافظه و بازخواني آنها در مواقع
الزم را بر عهده دارد .كودكان و بزرگساالن در طول روز از دو نوع حافظۀ فعال استفاده ميكنند؛ حافظۀ كالمي -شنيداري ،و
حافظۀ دیداري -فضایي .كتاب حاضر ميكوشد با توجه به ميزان اطالعات و دانستههاي كودك اول ابتدایي ،تمرینهایي در
قالب بازي ارائه دهد تا ضمن غنيسازي اوقات فراغت كودكان ،توان و ظرفيت حافظۀ فعال آنان را ارتقا بخشد.
اندازیباشگاهکتابخوانيکودکونوجوان .تهران :مؤسسه خانه كتاب20 .1395 .ص.

.147سيدآبادي ،علياصغر .
راه
رقعي .شابک 9786002223777 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :مهارتهاي مطالعه ،خواندن ،كودكان و نوجوانان ،ایران 
چکیده :نویسنده در این كتاب شيوههاي راهاندازي باشگاه كتابخواني را توضيح داده است .هدف این طرح ،ترویج
كتاب خواني و جلب مشاركت مردمي در این امر است .این طرح چندین مرحله دارد كه عبارتاند از :چه كسي یا كساني
ميتوانند باشگاه تشكيل دهند ،كجا ميتوان باشگاه تشكيل داد ،مراحل شكلگيري باشگاه و الزامات باشگاههاي كتابخواني ،و
در هر مرحله مواردي فهرستوار ذكر شدهاند.

55

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي

.148نوریان ،محمد .راهنمایعمليتحلیلمحتوایکمَيوکیفيکتابهایدرسيدورهابتدایي.تهران :شورا.1395 .
112ص .وزیري .شابک 9786007579091 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :درسكاوي ،آموزش ابتدایي ،راهنماي آموزشي 
چکیده :كتاب درسي منبع اصلي آموزش به شمار مي رود و به همين جهت تحليل محتواي آن به منظور كمك به رفع
ضعفها و موانع یادگيري ،الزم و ضروري است .كتاب حاضر در  9فصل ابتدا دربارۀ محتواي كتابهاي درسي و نقش مهم
آنها توضيحاتي ميدهد .سه فصل بعدي كتاب «تحليل محتواي ارتباطي» است و چهار فصل بعد «تحليل محتواي توصيفي».
هر فصل مثالي از تحليل محتواي كتابهاي درسي دورۀ ابتدایي را پي ميگيرد و در انتهاي آن مطالبي با عنوان «كاربرد
بيشتر» ارائه شدهاند .همچنين ،در هر فصل ،مباحثي كه جنبههاي نظري نمونۀ تحليلشده را پوشش ميدهند ،در كادر قرار
گفتهاند .فصل آخر كتاب جمعبندي هفت مدل تحليل محتواي فصلهاي قبلي است كه به صورت زبانشناختي و گرافيكي
ارائه شدهاست.
.149اميري ،معصومه /اميني ،حسن .راههایافزایشکیفیتمطالعهراکم .RAKMتهران :منتشران112 .1396 .ص.
وزیري .شابک 9789643785499 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :برنامه ریزي درسي ،مطالعه ،مهارتهاي مطالعه ،موفقيت تحصيلي 
چکیده :دربارۀ مطالعه و افزایش كيفيت آن مطالب زیادي گفتهاند .در كتاب حاضر ،معناي مطالعه ،روشها و مقدمات آن،
گام ها و نكات اساسي در مطالعه اولين مطالبي هستند كه بيان شدهاند .سپس تكنيكهاي حضور فعال در مطالعه و تمركز
حواس ،برنامهریزي ،مراحل آمادگي براي امتحان ،تكنيكهاي تندخواني ،عوامل تغذیهاي مؤثر در مطالعه ،انگيزه و راههاي
باالبردن آن ،راههاي تقویت اعتماد بهنفس و خودباوري مطرح شدهاند .كتاب شامل تعدادي نمونه جدول برنامۀ درسي براي
مطالعۀ روزانۀ دانشآموز به تفكيك رشته و پایۀ تحصيلي است.
 .150عليمرادي ،بهمن /غفوریان نوروزي ،پریسا .رشد اجتماعي کودک من :چگونه کودکي اجتماعي تربیت کنیم؟.
تهران :بهنشر84 .1395 .ص .رقعي .شابک 9789640223178 :
مخاطب :والدین /معلم 
کلماتکلیدی :رشد شخصيت ،روابط اجتماعي ،روانشناسي كودك 
چکیده :انسان موجودي اجتماعي است و باید بداند چطور با همنوعان خود سازگاري داشتهباشد .مهارتهاي الزم براي
برقراري این روابط با دیگران را رشد اجتماعي ميگویند .خانواده اولين كانون رشد كودك محسوب ميشود و دومين عامل
اجتماعي شدن كودك مدرسه است كه در كتاب حاضر به آنها پرداخته شده است .سومين عامل كه اثرات مثبت و منفي آن
بر اجتماعيشدن كودك انكارناپذیر است ،تلویزیون و رسانههاي همگاني هستند .كتاب حاضر این موارد را در چهار بخش تحت
عنوان چهار ستون بررسي كرده است.
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 .151اسالميه ،فاطمه /مصباحيان ،اعظم .رفتار شهروندی سازماني .تهران :آواي نور152 .1396 .ص .وزیري .شابک:
 9786003092884
مخاطب :والدین /معلم 
کلماتکلیدی :اخالق حرفهاي ،مهارتهاي رفتاري ،یادگيري سازماني ،حقوق فردي و اجتماعي 
چکیده :در كتاب حاضر مفاهيمي مانند شهروند و حقوق شهروندي ،شهروند خوب و رفتار شهروندي سازماني ،مدلهاي رفتار
شهروندي سازماني و انواع رفتارهاي ضد شهروندي سازماني در هفت فصل بررسي شده است .در فصل هفتم ابزار سنجش
رفتار شهروندي مانند پرسشنامۀ رفتار شهروندي سازماني ،وظيفهشناسي ،نوعدوستي ،امتيازدهي و تفسير نتایج گنجانده شده
است .در انتهاي كتاب پرسشنامۀ مربوط به رفتارهاي ضدشهروندي سازماني نيز آمده است.
روایتپژوهي( :راهنمای عمل ،ویژه استادان ،معلمان و دانشجو معلمان در پژوهشروایي).

 .152خروشي ،پوران.
اصفهان :نوشته128 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786003861244 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :درسپژوهي ،روششناسي پژوهش ،تحقيق ،آموزش و پرورش 
چکیده :نویسنده در این كتاب عالوه بر ارائۀ مفاهيمي ازجمله روایت ،روایتنگاري و روایتپژوهي به آموزش پژوهشروایي نيز
اشاره كرده است" .روایتپژوهي" آموختن از تجربيات ثبت شدۀ دانشجو  -معلم در دورۀ كار ورزي  -معلم و یا معلمان در
كالس درس است .این كتاب در پنج فصل تأليف شده است .در فصل اول مباحثي ازجمله روایتنویسي و اهداف آن و پيشينۀ
كارورزي بررسي ميگردد .د ر فصل دوم ابزارهاي گردآوري اطالعات و فرایند تحليل دادهها بررسي شده است .فصل سوم انواع
كدگذاري ،مراحل كدگذاري ،ویژگي هاي مفاهيم و مضامين و یك الگوي كدگذاري آمده است .در فصل چهارم فرایند تحليل
ساختاري و تحليل سهبُعدي ارائه شده است و در فصل پنجم همكاري با مشاركتكنندگان ،استفاده از نقل قولها،
محدودیتها و مخاطرات پژوهش روایي مطرح شده و راهبردهاي ارزشيابي یادگيري درس روایتپژوهي پيشنهاد شده است.
روشهایسادهمدیریت استرس .مهدي نادريفر ،زهرا حسني .تهران :تيمورزاده154 .1396 .ص.

.153پرومود ،باترا.
رقعي .شابک 9786002384362 :
مخاطب:والدین /معلم 
کلماتکلیدی :انعطافپذیري رواني ،مدیریت ،پيشگيري ،رفتار اجتماعي ،مهارت هاي رفتاري 
چکیده :وجود استرس در زندگي اجتنابناپذیر است .استرس در شكل مفيد خود ميتواند انگيزهاي براي حركت و رقابت
سالم باشد اما از آنجا كه مم كن است به بروز مشكالتي بينجامد ،باید قدرت مدیریت آن در همه نهادینه شود .نویسنده در این
كتاب با ارائۀ مطالب علمي و تصاویر طنزآميز و گویا ،نكاتي را دربارۀ كنترل رفتار و مدیریت استرس بيان ميكند .كتاب در 33
بخش تدوین شده و حاوي مباحث مختلف با عناویني چون "خشم خود را با خالقيت و ابتكار كنترل كنيد"" ،فقط افكار خوب
داشته باشيد"" ،خودتان را فقط با خودتان مقایسه كنيد" و "هر وقت استرس دارید فریاد بزنيد" ،است.
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.154اي.ریز ،رابرت /دمپسي ،جان وي .روندهاومسائلتکنولوژیآموزشي .حسين زنگنه ،مرضيه سعيدپور ،سونيا موسي
رمضاني .تهران :آواي نور264 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786003092853 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان /كارشناسان 
کلماتکلیدی :تكنولوژي آموزشي ،برنامهریزي ،نظامهاي آموزشي 
چکیده :رشتۀ طراحي و تكنولوژي آموزشي به شناخت بيشتر نياز دارد تا افراد حرفهاي در این رشته بتوانند وضعيت فعلي آن
را به خوبي درك كنند .كتاب حاضر جلد اول از مجموعهاي دوجلدي است .در جلد اول ،بر مسائل بنيادي این رشته تأكيد
ميشود .واژههاي كليدي و تاریخچه ،نظریهها ،مدلهاي آموزش و یادگيري ،و دیدگاههاي آموزشي ،روشهاي مرسوم ارزشيابي
و توجه به مباحثي مثل بازگشت سرمایه و مدیریت گروهي ،ایدههاي كليدي و شيوههاي متعامل با بهبود عملكرد ،از مباحث
این جلد هستند.
سازههای تربیت .تهران :وانيا184 .1395 .ص .وزیري .شابک:

 .155جعفرزاده ،اكرم /رضازاده ،حميدرضا.
 9786006564838
مخاطب:مدیر 
کلماتکلیدی :تربيت ،آموزش و پرورش 
چکیده :تربيت به فعليت رساندن استعدادهاي دانش آموز و فراگيرنده است براي برطرف كردن نيازهاي فردي و اجتماعي.
كتاب حاضر ميكوشد ،با نگاهي عميق تر به عناصر سازۀ تربيت ،ضمن توجه به مفهوم ،ابعاد ،اهداف و كاركردهاي تربيتي ،با
توجه به یافتهها و برداشتهاي جدید ،مباحثي را مطرح كند كه حاصل آنها دستمایۀ تربيت مدني شهروندان آینده باشد.
الگوهاي تربيتي ،آموزش اثربخش و جایگاه تربيت در جریانهاي اجتماعي از دیگر مباحث كتاب هستند.
.156فري ،بروسبي .سنجشکالسينوین .اسماعيل سعديپور ،رها عابدي ،فاطمه رسولي .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه
برهان416 .1396 .ص .وزیري .شابک 9789640811795 :
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان 
کلماتکلیدی :آزمونها ،سنجش آموزش و پرورش ،ایاالت متحده 
چکیده :كتاب پيش رو در باره ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي در كالس درس است .نویسنده بر راهبردهاي سنجش كالسي و
نيز به ارائۀ مثالهاي متواتر از سؤالهاي چندگزینه اي و سنجش مبتني بر عملكرد تمركز دارد .پنج روش مدرن سنجش
كالسي (تكویني ،مدادكاغذي ،مبتني بر عملكرد ،اصيل و آزمون جامع) محتواي اصلي كتاب را تشكيلميدهند .هر فصل
مباحثي مثل داستانهایي از كالس ،یك سؤال خوب ،انتخابهاي معلمان در دنياي واقعي و تكنولوژي را دربر ميگيرد.
هاییاددهنده:بالهایپرواز .تبریز :هنر اول308 .1396 .ص .وزیري .شابک:


شناختویژگي
.157سيفيزاده ،اقبال.
 9786007460597
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان 
کلماتکلیدی :معلمان ،تدریس اثربخش ،دانشآموزان 
چکیده :شناخت وظایف و ویژگيهاي یاددهنده به معلم كمك ميكند بهتر به تدریس بپردازد .این كتاب در سه فصل این
ویژگيها را در دو دستۀ كلي (عمومي و اختصاصي) بررسي ميكند .در فصل اول ،مباحثي مثل شناخت خود ،نظریههاي
یادگيري ،ارتباط و تأثير آن در یادگيري ،اهميت زمان و شناخت ابعاد و سبكهاي یادگيرنده مطرح ميشوند .در فصل دوم نيز
اصول كلي آموزش و روشهاي تدریس مورد نظر بودهاند .طبقهبندي اهداف آموزشي ،آزمونهاي پيشرفت تحصيلي و
عملكردي ،و شرایط اجراي آزمونها نيز در فصل آخر عنوان شدهاند.
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.158گروه مؤلفان .شیوهکاربردیطراحيوساختانواعآزمونعملکردی(راهنمایيبرایمعلمین) .تهران :غنچه.
186 .1396ص .رحلي .شابک 9786008406327 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :ارزشيابي آموزشي ،آزمونها ،آموزش ابتدایي 
چکیده :آزمون عملكردي نوعي روش سنجش است كه در آن دانشآموز با استفاده از مهارتها و دانش ،مسئلهاي را حل یا
محصولي را توليد مي كند .در این كتاب طراحي و ساخت انواع آزمون عملكردي در درسهاي گوناگون توضيح داده شده است.
مباني نظري و علمي آزمون عملكردي ،نكات قابل توجه در ساخت آن ،اركان اصلي و اهداف كلي ،شيوۀ اجراي تكليف و بافت
سوال ،آزمونهاي عملكردي كتبي و شناسایي ،و  115نمونه آزمون عملكردي مربوط به تمام پایههاي ابتدایي ،از جمله
محتویات كتاب هستند.
.159حاجياسحاق ،سهيال .طراحيآموزشازنظرتاعمل .تهران :مؤسسه كورش چاپ84 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 9786005022728
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان /كارشناسان 
کلماتکلیدی :یادگيري ،نظامهاي آموزشي 
چکیده :معلم حرفهاي انواع نظریههاي آموزشي را ميشناسد و از آنها آگاه ميشود و براي پيشرفت كار آموزش و بنا به
موقعيت و مخاطبان خود از آنها بهره مي گيرد .كتاب حاضر انواع نظریههاي یادگيري و فلسفۀ آنها را از قبل قرن بيستم
بررسي ميكند .نظریههاي آموزشي جان دیویي ،مونتهسوري ،روسو ،برونر و هليگارد ،و دیدگاههاي برنامۀ درسي در بخش سوم
بررسي ميشوند .طراحي آموزشي مبتني بر نظریهها و انواع الگوهاي آموزشي نيز مباحث بخش چهارم كتاب هستند.
هایاجتماعيبرایترویجکتابخواني .تهران :مؤسسه خانه كتاب.1396 .


هایشبکه
.160افشار نادري ،نيما .ظرفیت
92ص .رقعي .شابک 9786002224057 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :خواندن ،شبكههاي اجتماعي ،پژوهش ،مطالعه 
چکیده :نویسنده در پنج فصل تاثير شبكههاي اجتماعي بر ترویج كتابخواني را بررسي ميكند .در فصل اول دادهكاوي یا
تحليل دادهها مورد مطالعه قرار گرفته و نگاهي به تاریخچۀ شبكههاي اجتماعي مانند :فيسبوك ،تویيتر و گوگل ميشود.
كاربرد داده كاوي در فضاي آنالین در اندونزي ،مدلي براي ایران ،توانمندسازي نشر ایران از طریق دادهكاوي از مباحث مطرح
شده است .چرخۀ پولساز ترویج كتاب ،بررسي یك سایت بين المللي به عنوان الگویي براي ایران ،كتابخواني براي كودكان،
مروري بر تاریخچۀ بازاریابي و تبليغات آنالین از دیگر موضوعهاي مورد بررسي است.
.161عسگري ،منصوره .فرآیندهایمدیریتدانش درآموزشوپرورشباتأکیدبرراهبردهایکاربردی .تهران :لوح
سفيد254 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786009552481 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :نمونهپژوهي ،مدرسهها ،آموزش و پرورش ،مدیریت و سازماندهي 
چکیده :این كتاب با هدف ارزیابي فرایندهاي مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهر تهران و ارائۀ راهكارهایي براي بهبود
آن تدوین شده است .مدیریت دانش یك رویه یا عمل براي رسيدن به فرایندي درمورد دانش است كه به بهبود عملكرد
داخلي و خارجي سازمان منجر ميشود .نویسنده در این كتاب چالشها ،مفاهيم و مدلهاي ارزیابي آموزش و پرورش در ایران
و جهان را با چندین الگوي طراحي و تنظيم پرسشنامه بررسي ميكند.
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کاربردروانشناسيدرتدریس .سيدحسين سجادي بافقي .تهران :آواي نور224 .1395 .ص.

.162درویل ،لئونور ام.تي.
وزیري .شابک 9786003092518 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان 
کلماتکلیدی :روانشناسي ،علوم تربيتي ،راهنماي تدریس ،روش تدریس 
چکیده :كاربرد روان شناسي در تدریس از جمله موضوعاتي است كه توجه به آن نتایج مثبتي در آموزش دارد .كتاب حاضر
كوشيده است واقعيتهایي بنيادي از روان شناسي تربيتي ارائه دهد تا بر استفاده از حس مشترك در كاربرد روانشناسي در
تدریس تأكيد كند و نيز لزوم رفتار با هر كودك به عنوان یك فرد را متذكر شود .در كتاب ،اصطالحات فني و نيز اصطالحات
ناآشنا درشت شدهاند و معناي آنها در واژهنامۀ انتهاي كتاب آمدهاست .مطالب در  17بخش عرضه شدهاند.
روزتاداشتنکودکيسازگارتروآرامتر:برنامهای

.163برنشتاین ،جفري .کلیدهایتربیتکودکانونوجوانان 10:
برای از بینبردن مشکالت رفتاری کودکان .ویدا لطفي .تهران :صابرین324 .1396 .ص .رقعي .شابک:
 9789642785988
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی :رفتار اوليا و فرزندان ،انضباط ،تربيت 
چکیده :آموختن شيوههاي عملي تربيت ،به والدین كمك ميكند فرزنداني سازگارتر و آرام تر داشته باشند .كتابهاي این
مجموعه ،به روشها و مشكالت تربيتي كودكان و نوجوانان تا سن بلوغ ميپردازند .در واقع ،روش نویسندگان این كتابها،
آموزش شيوههاي عملي به والدین است .هر كتاب فصلهاي متعددي دارد كه به زباني ساده و همهفهم ،روشي كليدي از
تربيت را توضيح ميدهد .این جلد ،در برنامهاي  10روزه ،براي داشتن كودكي سازگار تر و آرامتر ،راهكارهایي را به مخاطب
ميآموزد .بعضي از این راهها عبارتاند از :از جنگ قدرت اجتناب كنيد؛ گذر از تلۀ فریاد زدن؛ رقابت در حمایت خانوادگي.
.164مككریدي ،امي .کلیدهایتربیتکودکانونوجوانان:کلیدهایتربیتفرزندقدرشناس .اكرم كرمي .تهران:
صابرین320 .1396 .ص .رقعي .شابک 9786008733010 :
مخاطب:والدین /معلم 
کلماتکلیدی :رفتار اوليا و فرزندان ،روانشناسي كودك ،تربيت 
چکیده :آموختن شيوههاي عملي قدرشناسي ،به والدین كمك ميكند فرزنداني قدرشناس داشته باشند .كتابهاي این
مجموعه به روشها و مشكالت تربيتي كودكان و نوجوانان تا سن بلوغ ميپردازند .در واقع ،روش نویسندگان این كتابها،
آموزش شيوههاي عملي به والدین است .هر كتاب فصلهاي متعددي دارد كه به زباني ساده و همهفهم ،روشي كليدي از
تربيت را توضيح ميدهد .این جلد ،در برنامهاي 11مرحله اي ،براي داشتن فرزندي قدرشناس ،راهكارهایي را به مخاطب
ميآموزد .بعضي از این راهها عبارتاند از :تسليمشدن والدین؛ مراقبت افراطي؛ آرزوهاي معقول؛ برخورد عاقالنه با پول؛
پایاندادن به خودمحوري.
 .165باغباني ،امين .مباني و اصول تعلیم و تربیت اسالمي .تبریز :هنر اول96 .1396 .ص .رقعي .شابک:
 9786007460528
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان /كارشناسان 
کلماتکلیدی :آموزش و پرورش ،اسالم ،تعليم و تربيت 
چکیده :تعليم و تربيت مقوله اي است كه براي رسيدن انسان به سعادت مورد توجه قراردارد .كتاب حاضر ابتدا مباني تعليم و
تربيت اسالمي را براي خواننده بازگو ميكند .سپس ماهيت و نياز انسان به تعليم و تربيت را بررسي ميكند و پس از آن به
تعریف تعليم و تربيت ميپردازد .در ادامه ،از تطهير و تزكيه ميگوید .تعليم تربيت اسالمي كودكان از راه تشویق ،و سپس از
راه رغبت ،و اركان اخالقي جهتساز در جامعه ،فصل هاي بعدي كتاب هستند.
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مدرسهکاوی برای مدیران مدارس 111 :نکتۀ کاربردی برای مدیریت در مدارس متفاوت و

 .166اصالني ،ابراهيم.
موفق.تهران :پيشگامان پژوهشمدار256 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786008529095 :
مخاطب:مدیر 
کلماتکلیدی :مدیران ،مدارس ،پژوهش در مدیریت ،مدیریت و سازماندهي 
چکیده :نویسنده در این كتاب به حساسيتهاي مدیران مدارس دربارۀ مسائل تربيتي و آموزشي اشاره ميكند .مدیریت
آموزشي ،به ویژه شاخه اي از آن كه به امور مدارس اختصاص دارد ،در زمرۀ علوم ميان رشتهاي طبقهبندي شده است .نویسنده
با اتكا به تجربۀ سالها حضور در مدارس گوناگون ،نكات ریز و درشتي مانند مدیر و نقش راهنمایي ،مدیر و نقش او در
برنامهریزي و هماهنگي را مورد توجه قرار داده است 111 .نكتۀ كتاب در قالب  10فصل به اضافۀ یك نكتۀ آخر آمده است .هر
فصل با مقدمهاي كوتاه آغاز ميشود و با یك خودارزیابي به پایان ميرسد.
.167سلطاني ،حميدرضا /ذوالفقاري ،حسين /قرق دردوست ،زهره .مدیرموفق=مدرسه موفق:برنامهریزی ومدیریت
استراتژیک.تهران :كالج برتر170 .1395 .ص .وزیري .شابک 9786005065190 :
مخاطب:مدیر 
کلماتکلیدی :مدیریت آموزش و پرورش ،موفقيت ،مدیریت و سازماندهي 
چکیده :نحوۀ مدیریت مدرسه از جمله عواملي است كه در موفقيت مدرسه تأثير بسيار دارد .این كتاب در سه فصل به این
موضوع ميپردازد .موضوعاتي مثل كيستي مدیر موفق ،توصيههایي براي موفقيت مدرسه ،برنامۀریزي براي طراحي مدرسهاي
اثربخش ،تنظيم برنامۀ ساالنۀ آموزشي و پرورش مدارس ،كيفيتبخشي به شوراي معلمان و برنامهریزي براي موفقيت در
مدرسه ،مدیریت تغيير ،و مدیریت مشاركتي از جمله مطالب كتاب هستند.
مدیریتآموزشي:مهارتهایمعلمي .تهران :مؤسسه كورش چاپ256 .1395 .ص .وزیري .شابک:

.168حاتمي ،زهرا.
 9786005022810
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان 
کلماتکلیدی :مهارتهاي آموزشي ،معلمان ،اخالق حرفهاي ،كالس درس 
چکیده :تدریس خوب به داشتن اطالعات حرفهاي نيز نياز دارد .كتاب حاضر چكيدهاي است از ایدههاي منطقي و عملي و
راهنماي سریع تدریس براي مرور نكات معلمي ،تا آموزگاراني كه در حرفۀ تدریس تازه كار هستند ،بتوانند به درستي هدایت
شوند .نویسنده همۀ دوره هاي تحصيلي را در نظر دارد و كوشيده است دستورالعملهایش با بافت و سيستم آموزشي و
فرهنگي-اخالقي حاكم بر جامعۀ ایران سازگار باشد .پنج فصل اول كتاب به ویژگيهاي شخصيتي ،مدیریتي ،برقراري ارتباط،
انگيزشي و فنون تدریس معلم اشاره ميكنند و گزیده اي از مجموعه مقاالت برخي مشاهير دربارۀ معلمي در فصل آخر جمع
شدهاند.
 .169قربانيان ،حسين .مدیریت دانش و سازمانهای یادگیرنده .تهران :كالج برتر184 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 9786005065664
مخاطب:معلم /مدیر 
کلماتکلیدی :رشد دانش ،عناصر مدیریت ،یادگيري سازماني 
چکیده :امروزه روشهاي قدیمي ادارۀ سازمانها پاسخگوي تغييرات سریع محيط نيستند .در كتاب حاضر موضوع «مدیریت
دانش و سازمانهاي یادگيرنده» تعریف و مفهوم دانش و مدیریت و تعارضات آن تبيين ميشود .طبقهبندي مدیران ،مراحل
سازمان دهي رسمي ،تعارض در سازمان ،خالقيت و نوآوري ،كنترل و عوامل مؤثر بر آن ،تعاریف مدیریت دانش ،نمونههایي از
بهكارگيري دانش ،و بازنگري و مهندسي مجدد فرایندهاي آموزشي دیگر مطالب كتاب را تشكيل ميدهند.
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.170شبافروزان ،صغري /صفري ،محمود .مدیریتوآموزشحفاظتازمحیطزیستدرمدارس .تهران :وانيا.1396 .
160ص .وزیري .شابک 9786008496342 :
مخاطب:والدین /مدیر 
کلماتکلیدی :محيط زیست ،مدیریت آموزش و پرورش ،مدرسهها 
چکیده :توجه به محيط زیست به منظور حفظ سالمت روحي و رواني كودكانمان اهميت بسزایي دارد .كتاب حاضر پژوهشي
است به منظور بهبود رفتارهاي چالشبرانگيز كودكان و هدف آن عبارتاست از بهبود سبك تربيتي والدین دربارۀ كودكان و
استفاده از روشهاي تعاملي كارامد .اصول چهاردهگانۀ بهبود كيفيت در مدیریت مدرسه ،تبيين مفهوم مدیریت مدارس و
روشهاي افزایش انضباط در دانشآموزان ،محافظت از محيط زیست و فراهمكردن فضاي سبز براي دانشآموزان ،تأثير آموزش
و مهارتهاي حل مسئله بر تعامل و در نهایت چگونگي داشتن مدرسهاي شاد و بانشاط از جمله مطالب این كتاب هستند.
 .171مرتضويزاده ،سيدحشمتاهلل .مدیریت و برنامهریزی کالسهای چندپایه .تهران :مؤسسه كورش چاپ.1396 .
188ص .وزیري .شابک 9786005022933 :
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان 
کلماتکلیدی :روش تدریس ،برنامه ریزي درسي 
چکیده :رفع موانع و مشكالت كالسهاي چندپایه به مطالعه و آشنایي دقيق با وضعيت این كالسها نياز دارد .كتاب حاضر به
عنوان كتابي درسي براي دانشجویان علوم تربيتي ،خواننده را با كليات تدریس در این كالسها ،اعم از كالسهاي سيار  ،چند
سني ،مكتبخانهها ،تاریخچۀ این كالسها در دنيا ،و فرصتها و محدودیتهاي آنها آشنا ميكند .برنامهریزي ،مدیریت ،طرح
درس و ضرورت آن در كالسهاي چندپایه ،روشهاي تدریس ،مواد و وسایل آموزشي ،و ارزشيابي كالسهاي چندپایه از
مباحث كتاب هستند.
تاریخاندیشههایتربیتيمربیانمسلمان،جلدنخستقرندومتاپنجمهجری.قم:

.172رفيعي ،بهروز .مربیانما:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه352 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786002981622 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان 
کلماتکلیدی :تاریخ اسالم ،فلسفه اسالمي ،آموزش و پرورش ،فيلسوف 
چکیده :شناخت واقعيتهاي هر جامعه و بزرگان آن از جایگاه ویژه اي برخوردار است .مجموعۀ حاضر با معرفي اندیشههاي
تربيتي مربيان بزرگ مسلمان از قرن دوم تا قرن پانزدهم هجري ،ميكوشد هم مربيان بنامش را معرفي كند و هم متني
آموزشي براي تدریس آراي تربيتي آنان فراهم سازد .كتاب حاضر جلد نخست این مجموعهاست و به چندي از مربيان قرنهاي
دوم تا پنجم اختصاص دارد كه عبارتاندا ز« :عمروبن بحر جاحظ ،محمدبن ابن سحنون ،ابو نصر محمد فارابي ،گروه
اخوانالصفا ،شيخالرئيس ابن سينا و امام محمد غزالي.
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.173شيرازينژاد پناگاهي ،زهره /صادقيان حقيقي ،زهرا /رحمتي ،ندا /رسمتي اسدآبادي ،زهرا /زهري ،راضيه /شریف خطيبي،
ندا /دستيار ممقاني ،نسرین /مشهدي آقایي ،سميه /اثباتي ،ليال /صالحي ،مرضيه /محمود زمانيان ،راحله /مشهدي،
فرشته سادات /خاتمي ،سميه /تعالي ،معصومه /حب عسگري ،نجمه /محمدپور قرایي ،نسرین /نورمحمدي ،مریم .معلم
پژوهنده؛آثاربرگزیدهاستانياقدام پژوهيآموزشوپرورششهرستاندماوندازسال90تا.96گيالوند :فرشتگان

فردا400 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786008723400 :
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان 
کلماتکلیدی :تحقيق علمي ،آموزش و پرورش ،پژوهشهاي علمي ،معلمان 
چکیده" :اقدام پژوهي" رویكردي سازنده براي گسترش توانایيهاي كاركنان در عرصههاي گوناگون شغلي و حرفهاي است.
در اثر حاضر ،تجربههاي عملي و اجرایي بعضي از معلمان دورۀ ابتدایي و دبيرستان در زمينۀ بي انضباطي ،دروغگویي،
مشكالت یادگيري دانشآموزان در درس امال ،ارتقاء سطح نوش تاري كودكان پایۀ اول دبستان ،اهميت تشویق در موفقيت
تحصيلي و نحوۀ افزایش تمركز دانشآموزان دچار حواس پرتي بيان شده است .نویسنده پژوهشهاي برگزیدۀ استاني منطقۀ
دماوند را از سال تحصيلي  90تا  96جمعآوري كرده و در كتاب حاضر آورده است.
 .174ویتكر ،تاد .معلمان موفق متفاوت عمل ميکنند 17 ،نکته بسیار مهم .فرمهيني فراهاني ،شيرین .تهران :وانيا.
154 .1396ص .وزیري .شابک 9786008496335 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی :تدریس اثربخش 
چکیده :تفاوت بين معلمان مؤثر و ضعيف در ميزان دانش علمي و سواد آنها نيست ،بلكه در چگونگي به انجامرساندن
دانستههاست .این كتاب ميكوشد متفاوت عمل كردن را به معلمان بياموزد .چارچوب فكري معلمان موفق ،برداشت آنها از
مشاهدۀ كالس و دانشآموزان ،موضوع اصلي مورد تمركز آنها ،چگونگي مدیریت انرژي و زمان ،و اصول تصميمگيري آنها از
موضوعات این كتاب هستند كه در نوزده فصل ارائه شدهاند .كتاب بر نظریات و عملكردها ،شيوهها و تعامل در چارچوب اصلي
زندگي در كالس و مدرسه تمركز دارد و تمام مواردي را كه معلمان موفق انجام ميدهند ،شرح داده است.
منميتوانممشکالتمراحلکنم،برایاستفادهمربیان کودکومعلماندورهآموزشابتدایي.

.175بيشور ،ام.
شمين صدري ،معصومه درخشان .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان320 .1396 .ص .وزیري .شابک:
 9789640812440
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی :شناخت مساله ،حل مسئله ،فعاليتهاي فوق برنامه 
چکیده :بهترین راه مقابله با آسيبهاي اجتماعي ،پيشگيري از وقوع آنهاست .كتاب پيش رو حاصل  25تحقيق در زمينۀ
فرایندهاي شناختي كودكان است كه به عنوان «برنامۀ حل مسئلۀ شناختي بينفردي» تدوین شدهاست .این برنامه ،به جاي
تمركز بر رفتار خاص ،بر فرایندهاي شناختي كودك و مهارتهاي حل مسئله تمركز دارد و معلم را راهنمایي ميكند مشكالت
كالس درس را با مكالمه حل كند .كتاب  77درس دارد كه دو گروه «مهارتهاي پيش حل مسئله و مهارتهاي حل مسئله»
را در برگرفتهاند .هر درس شامل فعاليتهایي است كه به درك و كاربرد موضوع كمك ميكنند .فعاليتها در كالس درس اجرا
ميشوند و زمان درس را نيز اشغال نميكنند.
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مهارتهایمعلميوتدریساصولي.شيراز :تخت جمشيد.1396 .

.176خادمي ،حميدرضا /مظفري ،زهره /وحداني ،مریم.
126ص .وزیري .شابک 9786002832467 :
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان 
کلماتکلیدی :معلمان ،تدریس اثربخش ،راهنماي تدریس ،مهارت 
چکیده :كتاب حاضر در دو فصل تدوین شده است؛ فصل اول دربارۀ مراحل تدریس است .نویسنده در فصل دوم رسانههاي
آموزشي و اهميت آنها را در نظام آموزش و پرورش بررسي مي كند .در فصل اول دربارۀ داشتن طرح درس مناسب و مراحل
نوشتن آن توضيح داده شده و نمونه فرم طرح درس و نحوۀ چينش كالس براي تدریس نيز آمده است .در بخش دیگر فصل
اول به مهارت ایجاد انگيزه در دانشآموزان ،فن بيان ،توجه به تفاوتهاي فردي فراگيرندگان و جذابسازي محتواي درس
اشاره شده است .در فصل دوم ،مباحثي مانند جهاني شدن و فناوري اطالعات ،آموزش الكترونيكي و ضرورت استفاده از فناوري
مطرح شده است.
ترینمعلمانهها.تهران :پيشگامان پژوهشمدار320 .1396 .ص .رقعي .شابک 9786008529088 :

.177مؤیدنيا ،فریبا .
ناب
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان /كارشناسان 
کلماتکلیدی :خاطره ،آموزش و پرورش ،معلمان ،حكایت 
چکیده :نویسنده تجربهها و خاطرات خود از  20سال خدمت در آموزش و پرورش را در این كتاب جمعآوري كرده است.
كتاب حاضر در دو فصل تأليف شده است؛ فصل اول نمونههایي است كه به تناسب موضوع و به فراخور موقعيت ،در كالس
درس دربارۀ آنها صحبت ميشود؛ همان حاشيههایي كه براي فراگيرندگان از خود درس مفيدترند .همان بخشهایي از برنامۀ
درسي پنهان براي بچهها كه در كتاب درسي وجود ندارد .نویسنده در فصل دوم به حكایتها و حكمتهایي اشاره ميكند كه
مرور و بازخواني آنها ميتواند براي معلمان مفيد باشد.
 .178گليكمن ،كارل .نظارت و راهنمایي آموزشي .اكبر فرجي ارمكي ،غالمعلي بوسلياني ،سمانه باقر پناهي ،شيما
طبيبزاده .تهران :آواي نور168 .1396 .ص .رقعي .شابک 9786003092792 :
مخاطب:معلم /كارشناسان 
کلماتکلیدی :مدرسهها ،تدریس اثربخش ،آموزش و یادگيري ،ایاالت متحده امریكا 
چکیده" :نظارت و راهنمایي آموزشي یا تعليماتي" رشته اي از علوم آموزشي است كه در این كتاب بررسي شده است.
نویسنده در این كتاب در هفت فصل مباحثي چون نگاهي به فرایند یاددهي و یادگيري در كالس ،سازوكارهایي براي كمك به
كالس درس ،چهارچوبهایي براي مشاهدۀ كالس ،رویكردهاي كار با معلمان ،شاخصهاي ارزیابي قابليت و رشد و بالندگي
معلم را مطرح كرده است .مثالهایي ملموس از كمك به معلمان در جدولها و نمودارها آمده است.
.179واتروت ،كتي .نگرشينودرارزشیابيتغییرهیچوقتآساننیست .سودابه تنكانبي .تهران :منظومه خرد.1395 .
136ص .رقعي .شابک 9786006475561 :
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان 
کلماتکلیدی :آموزش و پرورش ،دانشآموزان ،آزمونها ،ارزشيابي آموزشي 
چکیده :به عقيدۀ نویسندۀ این كتاب ،امروزه در سيستم ارزشيابي مدارس براي تكميل بهموقع فعاليتها جایزه و براي
بينظمي و رفتار نامناسب ،تنبيه در نظر گرفته ميشود .نمره پيش از آنكه ميزان یادگيري دانشآموز از مفاهيم را نشان دهد ،از
ميزان انطباق آنها با سيستم آموزشي حكایت دارد .نویسنده در این كتاب نظام ارزشيابي سنتي یا نمرهاي را زیر سؤال ميبرد و
الگوي ارزشيابي بر پایۀ استاندارد را جایگزین آن ميكند .او با ارائۀ مثالهایي ملموس از همۀ دورههاي آموزشي ،كاستي هاي
نظام نمرهاي را بررسي ميكند و الگوهاي جدیدي را پيشنهاد ميدهد.
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 .180دیمهور ،محمد /بهمني ،زهرا /رضوي ،منيرهسادات .نوسازی و بهسازی یادگیری در کالسهای چند پایه روش
تدریسبارویکردتلفیق.1=6تهران :مؤسسه فرهنگي منادي تربيت284 .1395 .ص .وزیري .شابک 9786003900929 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :كالس درس ،آموزش ابتدایي ،آموزش گروهي ،روش تدریس 
چکیده :آشناكردن معلمان كالسهاي چندپایه با طراحي آموزشي با رویكرد تلفيقي و بهرهبرداري از نمونههاي تدوین شده از
جمله اهداف كتاب حاضر است .در ابتدا گزارشي از اقدامات عملياتي و بسترسازيهاي صورتگرفته در دفتر آموزش دبستاني
آمده است .در فصل دوم چيستي چرایي روش تدریس نوین با رویكرد تلفيقي تشریح ميشود .در فصل سوم برخي از روشهاي
نوین تدریس با رویكرد تلفيقي و نمونههایي از آنها را ميتوان دید و در فصل آخر نمونه سناریوهاي آموزشي اعضاي شوراي
مركزي مدرسان كشوري معرفي شدهاند.
ها .گرگان:
ویژگيهایشخصیتيمعلمانوسبک تدریسآن 

.181جرفي ،هيام /صولتي اصل ،پروین /انصاري ،سعيد.
نوروزي125 .1395 .ص .وزیري .شابک 9786004490382 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :اخالق حرفهاي ،معلمان ،جنبههاي روانشناسي ،روش تدریس 
چکیده :معلمان بيشترین نقش را در بهبود كيفيت آموزش ،پژوهش و خدمات اجتماعي مدارس ایفا ميكنند .بدیهي است كه
دانش تخصصي آنان هنگامي مي تواند كارایي مطلوبي داشته باشد كه با روش تدریس مناسب مورد توجه مخاطب قرار گيرد.
نویسنده در این كتاب موضوعات مورد نظر خود را در قالب چهار فصل تدریس ،انواع تدریس ،شخصيت و ویژگيهاي آن و
ارتباط سبك تدریس و ویژگيهاي شخصيتي معلمان ارائه ميكند.
 .182برگمن ،جاناتان /سمز ،ارون .یادگیری معکوس در دوره ابتدایي .سيدحسين رضوي خوسفي .یزد :تيك.1396 .
112ص .وزیري .شابک 9786006199849 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :روش تدریس ،دانشآموزمحور ،یادگيري فعال 
چکیده :در شيوۀ تدریس معكوس ،آموزش مستقيم از طریق فيلم یا وسایل آموزشي دیگر و قبل از كالس انجام ميشود و در
ساعت كالس كارگروهي و رسيدگي به نيازهاي فردي صورت ميگيرد .در این كتاب ،در هر فصل ،چگونگي به كارگيري ایدۀ
كالس معكوس در آموزش درس هاي علوم تجربي ،ریاضيات ،مطالعات اجتماعي و ادبيات در دورۀ ابتدایي و راهكارهاي آن ارائه
و پيشنهاد شده و تجربۀ زیستۀ معلماني كه این ایدهها را در كالسهاي خود به كار بستهاند ،آمدهاند.
کنها همه چیز را پاک
 .183عليمرادي ،بهمن /غفوریان نوروزي ،پریسا 28 .اشتباه والدین در تربیت فرزندان :پاک 
نميکنند.تهران :بهنشر80 .1395 .ص .رقعي .شابک 9789640223154 :

مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی :كودكان ،والدین ،رفتار اوليا و فرزندان ،تربيت 
چکیده :والدین ميدانند كه نباید اشتباه كنند اما در تلههاي تربيتي گرفتار ميشوند و به درستي نميدانند چه كار باید
بكنند .در ابتداي این كتاب مباحثي چون الزمههاي پذیرفتن نقش والدین ،فرزندپروري و اشتباهات والدین در فرزندپروري
مطرح شده است .در انتهاي ه ر بخش یك كاربرگ براي نوشتن اهداف والدین از تربيت فرزندان ،بيان انتظارات از فرزندان و
شناخت خصوصيات تحولي و شخصيتي كودك وجود دارد .در این كتاب ضمن اشاره به  28اشتباه والدین در رابطه با تربيت
فرزندان ،رفتارهاي صحيح جایگزین آنها نيز توضيح داده شده است.
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فارسي 
 .184شریفي صحي ،علي /ماوردي ،معصومه /مشتاقي هنروران ،الهه /عباسپور ،راضيه /كامل محسنيان ،محبوبه .باالفبابازی
کنیم :تقویت مهارتهای خواندن و نوشتن با رویکردی جدید .مشهد :مناجات160 .1396 .ص .وزیري .شابک:
 9786008682455
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :تمرینها ،بازيهاي آموزشي ،الفبا 
چکیده :بعضي دانش آموزان در نظام آموزشي دچار مشكالت یادگيري هستند .این كتاب به مشكالت مربوط به خواندن و
نوشتن ميپردازد .نویسنده پس از توضيحاتي دربارۀ خواندن و آگاهي واجشناختي ،انواع مشكالت خواندن ،امال و مشكالت
امالیي را در فصل اول كتاب بررسي مي كند .در فصل دوم تمرینات آگاهي واجي ،و در فصل آخر نيز بازي با حروف و كلمات را
آموزش ميدهد .محتوا براي دانشآموزان پایههاي اول و دوم دبستان مناسب است و تمرینها در قالب بازي و سرگرمي
ارائهشدهاند.
 .185شریفي صحي ،علي /استادزاده ،زیبا /عباسپور ،راضيه /حاجي عموشا ،افسانه /گلكار طرقبه ،ليال .باکلماتبازیکنیم.
مشهد :مناجات112 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786008682905 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :امالي فارسي ،آموزش زبان فارسي ،بازيهاي آموزشي 
چکیده :بعضي دانش آموزان در نظام آموزشي دچار مشكالت یادگيري هستند .این كتاب به مشكالت مربوط به خواندن و
نوشتن ميپردازد .نویسنده پس از توضيحاتي دربارۀ خواندن و آگاهي واجشناختي ،تمرینهایي تخصصي در زمينۀ بازي با
كلمات ،خرده مهارتهاي الزم در حوزۀ فعاليتهاي (خوانداري ،روانخواني ،روخواني و درك مطلب) و نوشتاري (رونویسي،
جملهنویسي و امال) ميآورد كه به نوعي مكمل فعاليتهاي جلد اول همين مجموعه هستند و در نهایت ،درس فارسي
دانشآموزان پایههاي دوم تا چهارم را تقویت ميكنند.
نوشتهها و نقاشيهای بچههای غزه .غالمرضا امامي .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و

باغهای امید :دل
  .186
نوجوانان36 .1396 .ص .بياضي .شابک 9786000104801 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :جنگ ،ادبيات ملل ،كودك و نوجوان 
چکیده :این كتاب دلنوشتههاي كودكان غزه است كه از آرزوها و رویاهایشان ميگویند .بيشتر این نوشتهها از دو كتابخانه
دفتر بينالمللي كتاب براي نسل نوجوان ــ شعبه فلسطين در بيت «حانون» و «رفح» به دست آمده است .عنوان بعضي از این
نوشتهها به این ترتيب است« :رویایي زیبا»« ،گفتوگو در سردخانه»« ،سربازي در نبرد با یك كودك»« .گفتوگو در
سردخانه» ،داستان دو خواهر است كه به شهادت رسيدهاند .آنها در سردخانه ،جایي كه برایشان عجيب و غریب است ،هستند
و با هم صحبت ميكنند.
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 .187مهرام ،بهروز /انصاريپور ،سيده راحله .پرورش گلسرخ .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان136 .1395 .ص.
وزیري .شابک 9789640811962 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :تعليم و تربيت ،معلمان ،خالقيت ،برنامه ریزي درسي 
چکیده :در این اثر نویسنده تالش كرده است تا با استفاده از استعاره «گل سرخ» براي كودكاني كه در مرحله رشد رواني ــ
اجتماعي هستند ،این مرحله را بررسي كند .مرحله اي كه اگر كودكان پرورش مناسبي نداشته باشند ،پژمرده شده و احساسي
جز حقارت نخواهند داشت .این كتاب سه بخش دارد .بخش نخست دغدغهها و مسئله تحقيق را بيان ميكند ،بخش دوم
عناصر چهارگانه برنامه درسي و نقش آنها را در شكلدهي خالقيت یا احساس حقارت در دانشآموزان بررسي ميكند و
بخش سوم راهكارهاي توسعه خالقيت را توضيح ميدهد.
 .188مستر ،كات .چطور داستان بخوانیم؟ .آزاده جعفري .تهران :غنچه30 .1395 .ص .خشتي .شابک:
 9786008406129
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :خواندن ،داستان ،راهنماي آموزشي 
چکیده :خواندن كتاب و لذت بردن از آن ميتواند طبق قاعده اي دنبال شود .در این كتاب ،مراحل خواندن كتاب داستان ،در
ده قدم به مخاطب توضيح داده شده است .در قدم اول باید كتاب مناسب پيدا كرد .قدم دوم داشتن یك همراه و قدم بعد پيدا
كردن جاي دنج است .سپس ،باید به اسم و جلد كتاب نگاه كرد .باز كردن كتاب ،همراهي با شخصيتهاي داستان ،همراهي با
یار كتابخوان ،بلندخواندن كلمهها و تالش براي درك مفهوم آنها ،و با لحن مناسب خواندن نيز مراحل بعدي هستند.
 .189بهمني ،یداله /نجفي ،مالحت .رویکردهای ادبیات داستاني از مشروطه تا دهه  80ویژه متون نثر روایي(.)2
تهران :دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي226 .1395 .ص .وزیري .شابک 9786006594712 :
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان 
کلماتکلیدی :نثر ،نقد ،ادبيات داستاني 
چکیده :كتاب حاضر درسمایه اي براي متون روایي است .متون روایي یكي از درسهاي دوره كارشناسي رشته آموزش زبان
فارسي است .این كتاب سير تاریخي ـــ سبكي نثر روایي زبان فارسي را از مشروطه تا دهه هشتاد بررسي ميكند و حاوي
شش فصل است .فصل اول نثر دوره مشروطه و عوامل تاثيرگذار بر آن را بررسي ميكند .فصل دوم از ظهور داستان كوتاه
سخن ميگوید .فصل سوم با اشاره به جنگ جهاني دوم ،به رمانهاي تاریخي و اجتماعي این دوره و ویژگيآنها اشاره ميكند.
فصل چهارم. ...
.190مؤمني موحد ،زهرا .قدمقدمتاخوندن.قم :صحرایي سبز48 .1396 .ص .خشتي .شابک 9786008545545 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :آمادگي براي خواندن ،الفبا ،بازيهاي آموزشي 
چکیده :آموزش و تثبيت نشانه هاي الفباي زبان فارسي در پایه اول دبستان ضروري است .كتاب كمك آموزشي حاضر جلد
دوم از مجموعۀ «قدم قدم تا خوندن» است و ميكوشد با عرضۀ تمرینهایي متنوع ،كودك پایۀ اول را دریادگيري ماندگار
نشانهها كمك كند .تمرین هاي كتاب در چهار بخش مشترك و عمومي ،تكميلي و خاص ،تركيب صامت و مصوت ،و بازي و
فعاليت ارائه شدهاند.
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هایروانخواني :کالساولي آسانبخوان .تهران :خانه ادبيات.1396 .


قصه
.191راستين ،اكرم /جاللي فرهاني ،زهرا.
12ص .خشتي .شابک 9789645454720 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :الفبا ،آمادگي براي خواندن ،راهنماي آموزشي 
چکیده :روانخواني مهم ترین موضوع آموزش در پایۀ اول ابتدایي است .كتاب حاضر اولين جلد از مجموعهاي  15جلدي است
كه هر جلد آن به آموزش نشانههاي خاص خود اختصاص دارد .در این جلد مخاطب كالس اولي با نشانههاي «ا-ه ،ش ،اي-ي،
ز » آشنا ميشود .در كتاب ،جملههاي سادهاي با كاربرد این حروف در كلمههایشان و در قالب ماجرا آمدهاند تا مخاطب بتواند
در كنار كتاب درسي فارسي و براي تقویت روان خواني ،آنها را نيز بخواند.
هایروانخواني:کالساوليآسانبخوان .تهران :خانه ادبيات.1396 .


قصه
.192راستين ،اكرم /جاللي فرهاني ،زهرا.
12ص .خشتي .شابک 9789645454775 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :الفبا ،راهنماي آموزشي ،آمادگي براي خواندن 
چکیده :روانخواني مهم ترین موضوع آموزش در پایۀ اول ابتدایي است .كتاب حاضر سومين جلد از مجموعهاي  15جلدي
است كه هر جلد به آموزش نشانه هاي خاص خود اختصاص دارد .در این جلد مخاطب كالس اولي با نشانههاي «ي ،اُ » آشنا
ميشود .در كتاب ،جملههاي سادهاي با كاربرد این حروف در كلمههایشان و در قالب ماجرا آمدهاند تا مخاطب بتواند در كنار
كتاب درسي فارسي و براي تقویت روان خواني ،آنها را نيز بخواند.
هایروانخواني:کالساوليآسانبخوان .تهران :خانه ادبيات.1396 .


قصه
.193راستين ،اكرم /جاللي فرهاني ،زهرا.
12ص .خشتي .شابک 9789645454737 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :الفبا ،آمادگي براي خواندن ،راهنماي آموزشي 
چکیده :روانخواني مهم ترین موضوع آموزش در پایۀ اول ابتدایي است .كتاب حاضر چهارمين جلد از مجموعهاي  15جلدي
است كه هر جلد به آموزش نشانه هاي خاص خود اختصاص دارد .در این جلد مخاطب كالس اولي با نشانههاي «ك ،و» آشنا
ميشود .در كتاب ،جملههاي سادهاي با كاربرد این حروف در كلمههایشان و در قالب ماجرا (درس تازه و یك روز در كشتي)
آمدهاند تا مخاطب بتواند در كنار كتاب درسي فارسي و براي تقویت روان خواني ،آنها را نيز بخواند.
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هایروانخواني:کالساوليآسانبخوان .تهران :خانه ادبيات.1396 .


قصه
.194راستين ،اكرم /جاللي فرهاني ،زهرا.
12ص .خشتي .شابک 9789645454744 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :الفبا ،راهنماي آموزشي ،آمادگي براي خواندن 
چکیده :روانخواني مهم ترین موضوع آموزش در پایۀ اول ابتدایي است .كتاب حاضر پنجمين جلد از مجموعهاي  15جلدي
است كه هر جلد به آموزش نشانه هاي خاص خود اختصاص دارد .در این جلد مخاطب كالس اولي با نشانههاي «پ ،گ» آشنا
ميشود .در كتاب ،جملههاي سادهاي با كاربرد این حروف در كلمههایشان و در قالب داستان (گربۀ ترسو و شانهبهسر) آمدهاند
تا مخاطب بتواند در كنار كتاب درسي فارسي و براي تقویت روان خواني ،آنها را نيز بخواند.
هایروانخواني:کالساوليآسانبخوان .تهران :خانه ادبيات.1396 .


قصه
.195راستين ،اكرم /جاللي فرهاني ،زهرا.
12ص .خشتي .شابک 9789645454768 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :الفبا ،آمادگي براي خواندن ،راهنماي آموزشي 
چکیده :روانخواني مهم ترین موضوع آموزش در پایۀ اول ابتدایي است .كتاب حاضر ششمين جلد از مجموعهاي  15جلدي
است .در این مجموعه ،هر جلد به آموزش نشانههاي خاص خود اختصاص دارد .در جلد ششم ،مخاطب كالس اولي با
نشانههاي «ف ،خ» آشنا ميشود .در كتاب ،جملههاي سادهاي با كاربرد این حروف در كلمههایشان و در قالب داستان (اسراف،
و خسوف و كسوف) آمدهاند تا مخاطب بتواند در كنار كتاب درسي فارسي و براي تقویت روان خواني ،آنها را نيز بخواند.
هایروانخواني:کالساوليآسانبخوان .تهران :خانه ادبيات.1396 .


قصه
.196راستين ،اكرم /جاللي فرهاني ،زهرا.
12ص .خشتي .شابک 9789645454799 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :الفبا ،راهنماي آموزشي ،آمادگي براي خواندن 
چکیده :روانخواني مهم ترین موضوع آموزش در پایۀ اول ابتدایي است .كتاب حاضر هفتمين جلد از مجموعهاي  15جلدي
است .در این مجموعه ،هر جلد به آموزش نشانههاي خاص خود اختصاص دارد .در جلد هفتم ،مخاطب كالس اولي با
نشانههاي «ق ،ل» آشنا ميشود .در كتاب ،جملههاي سادهاي با كاربرد این حروف در كلمههایشان و در قالب داستان
(قويترین پسر دنيا ،و الله و لكلك) آمدهاند تا مخاطب بتواند در كنار كتاب درسي فارسي و براي تقویت روان خواني ،آنها را
نيز بخواند.
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هایروانخواني:کالساوليآسانبخوان .تهران :خانه ادبيات.1396 .


قصه
.197راستين ،اكرم /جاللي فرهاني ،زهرا.
12ص .خشتي .شابک 9789645454782 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :الفبا ،راهنماي آموزشي ،آمادگي براي خواندن 
چکیده :روانخواني مهمترین موضوع آموزش در پایۀ اول ابتدایي است .كتاب حاضر هشتمين جلد از مجموعهاي  15جلدي
است .در این مجموعه ،هر جلد به آموزش نشانههاي خاص خود اختصاص دارد .در جلد هشتم ،مخاطب كالس اولي با
نشانههاي «ج ،اٌ استثنا» آشنا ميشود .در كتاب ،جملههاي سادهاي با كاربرد این حروف در كلمههایشان و در قالب داستان
(گردش پرماجرا ،و نوزاد) آمدهاند تا مخاطب بتواند در كنار كتاب درسي فارسي و براي تقویت روان خواني ،آنها را نيز بخواند.
هایروانخواني:کالساوليآسانبخوان .تهران :خانه ادبيات.1396 .


قصه
.198راستين ،اكرم /جاللي فرهاني ،زهرا.
12ص .خشتي .شابک 9789645454546 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :آمادگي براي خواندن ،الفبا ،راهنماي آموزشي 
چکیده :روانخواني مهم ترین موضوع آموزش در پایۀ اول ابتدایي است .كتاب حاضر نهمين جلد از مجموعهاي  15جلدي
است .در این مجموعه ،هر جلد به آموزش نشانههاي خاص خود اختصاص دارد .در جلد نهم ،مخاطب كالس اولي با نشانههاي
«ه ،چ» آشنا ميشود .در كتاب ،جملههاي سادهاي با كاربرد این حروف در كلمههایشان و در قالب داستان (هميار پليس ،و
كرم شگفتانگيز) آمدهاند تا مخاطب بتواند در كنار كتاب درسي فارسي و براي تقویت روان خواني ،آنها را نيز بخواند.
هایروانخواني:کالساوليآسانبخوان .تهران :خانه ادبيات.1396 .


قصه
.199راستين ،اكرم /جاللي فرهاني ،زهرا.
12ص .خشتي .شابک 9789645454805 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :الفبا ،آمادگي براي خواندن ،راهنماي آموزشي 
چکیده :روانخواني مهم ترین موضوع آموزش در پایۀ اول ابتدایي است .كتاب حاضر دهمين جلد از مجموعهاي  15جلدي
است .در این مجموعه ،هر جلد به آموزش نشانههاي خاص خود اختصاص دارد .در جلد دهم ،مخاطب كالس اولي با نشانههاي
«ژ ،خوا» آشنا ميشود .در كتاب ،جملههاي سادهاي با كاربرد این حروف در كلمههایشان و در قالب داستان (دختر ژوليده و
خرس كوچولو) آمدهاند تا مخاطب بتواند در كنار كتاب درسي فارسي و براي تقویت روان خواني ،آنها را نيز بخواند.
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هایروانخواني :کالساوليآسانبخوان .تهران :خانه ادبيات.1396 .


قصه
.200راستين ،اكرم /جاللي فرهاني ،زهرا.
12ص .خشتي .شابک 9789645454812 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :الفبا ،خواندن ،راهنماي آموزشي 
چکیده :روانخواني مهم ترین موضوع آموزش در پایۀ اول ابتدایي است .كتاب حاضر یازدهمين جلد از مجموعهاي  15جلدي
است .در این مجموعه ،هر جلد به آموزش نشانههاي خاص خود اختصاص دارد .در جلد دهم ،مخاطب كالس اولي ،در دو
بخش روانخواني  1و  ، 2آموختههاي خود را مرور ميكند .این بازخواني در دو داستان «كابوس ،و ميني ميمون شایان»
آمدهاست.
هایروانخواني :کالساولي آسانبخوان .تهران :خانه ادبيات.1396 .


قصه
.201راستين ،اكرم /جاللي فرهاني ،زهرا.
12ص .خشتي .شابک 9789645454829 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :الفبا ،راهنماي آموزشي ،آمادگي براي خواندن 
چکیده :روانخواني مهمترین موضوع آموزش در پایۀ اول ابتدایي است .كتاب حاضر دوازدهمين جلد از مجموعهاي  15جلدي
است .در این مجموعه ،هر جلد به آموزش نشانههاي خاص خود اختصاص دارد .در جلد دوازدهم ،مخاطب كالس اولي با
نشانههاي «ص ،ذ» آشنا ميشود .در كتاب ،جملههاي سادهاي با كاربرد این حروف در كلمههایشان و در قالب داستان (برۀ
ناقال و پسر فداكار) آمدهاند تا مخاطب بتواند در كنار كتاب درسي فارسي و براي تقویت روان خواني ،آنها را نيز بخواند.
هایروانخواني:کالساوليآسانبخوان .تهران :خانه ادبيات.1396 .


قصه
.202راستين ،اكرم /جاللي فرهاني ،زهرا.
12ص .خشتي .شابک 9789645454836 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :الفبا ،آمادگي براي خواندن ،راهنماي آموزشي 
چکیده :روانخواني مهم ترین موضوع آموزش در پایۀ اول ابتدایي است .كتاب حاضر سيزدهمين جلد از مجموعهاي 15
جلدي است .در این مجموعه ،هر جلد به آموزش نشانههاي خاص خود اختصاص دارد .در جلدسيزدهم ،مخاطب كالس اولي با
نشانههاي «ع ،ث» آشنا ميشود .در كتاب ،جملههاي سادهاي با كاربرد این حروف در كلمههایشان و در قالب داستان (عيد
شيرین و گلدان شكسته) آمدهاند تا مخاطب بتواند در كنار كتاب درسي فارسي و براي تقویت روان خواني ،آنها را نيز بخواند.
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هایروانخواني:کالساوليآسانبخوان .تهران :خانه ادبيات.1396 .


قصه
.203راستين ،اكرم /جاللي فرهاني ،زهرا.
12ص .خشتي .شابک 9789645454843 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :الفبا ،آمادگي براي خواندن ،راهنماي آموزشي 
چکیده :روانخواني مهم ترین موضوع آموزش در پایۀ اول ابتدایي است .كتاب حاضر چهاردهمين جلد از مجموعهاي 15
جلدي است .در این مجموعه ،هر جلد به آموزش نشانههاي خاص خود اختصاص دارد .در جلد چهاردهم ،مخاطب كالس اولي
با نشانههاي «ح ،ض ،ط» آشنا ميشود .در كتاب ،جملههاي سادهاي با كاربرد این حروف در كلمههایشان و در قالب داستان
(فضانورد كوچك و تعطيالت تابستان) آمده اند تا مخاطب بتواند در كنار كتاب درسي فارسي و براي تقویت روان خواني ،آنها
را نيز بخواند.
هایروانخواني:کالساوليآسانبخوان .تهران :خانه ادبيات.1396 .


قصه
.204راستين ،اكرم /جاللي فرهاني ،زهرا.
12ص .خشتي .شابک 9789645454850 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :الفبا ،آمادگي براي خواندن ،راهنماي آموزشي 
چکیده :روانخواني مهمترین موضوع آموزش در پایۀ اول ابتدایي است .كتاب حاضر چهاردهمين جلد از مجموعهاي 15
جلدي است .در این مجموعه ،هر جلد به آموزش نشانههاي خاص خود اختصاص دارد .در جلد چهاردهم ،مخاطب كالس اولي
با نشانههاي «غ ،ظ» آشنا ميشود .در كتاب ،جملههاي سادهاي با كاربرد این حروف در كلمههایشان و در قالب داستان
(مدرسۀ حيوانات و خداحافظ مدرسه)) آمده اند تا مخاطب بتواند در كنار كتاب درسي فارسي و براي تقویت روان خواني ،آنها
را نيز بخواند.
هایروانخواني:کالساولي،آسانبخوان .تهران :خانه ادبيات.1396 .


قصه
.205راستين ،اكرم /جاللي فرهاني ،زهرا.
12ص .خشتي .شابک 9789645454713 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :الفبا ،آمادگي براي خواندن ،راهنماي آموزشي 
چکیده :روانخواني مهم ترین موضوع آموزش در پایۀ اول ابتدایي است .كتاب حاضر اولين جلد از مجموعهاي  15جلدي است
كه هر جلد به آموزش نشانههاي خاص خود اختصاص دارد .در این جلد مخاطب كالس اولي با نشانههاي «ت ،ر و ن» آشنا
ميشود .در كتاب ،جملههاي سادهاي با كاربرد این حروف در كلمههایشان و در قالب ماجرا آمدهاند تا مخاطب بتواند در كنار
كتاب درسي فارسي و براي تقویت روان خواني ،آنها را نيز بخواند.
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کودکانچگونهزبانميآموزند .معصومه نجفي پازكي ،ویدا رحيمينژاد .تهران :مؤسسه فرهنگي

.206اوگریدي ،ویليام.
مدرسه برهان264 .1396 .ص .رقعي .شابک 9789640812365 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی :آموزش زبان فارسي ،زبان آموزي ،آموزش و یادگيري 
چکیده :فراگيري زبان اول یكي از پيچيدهترین پدیدههایي است كه زبانشناسان تنها بخشهایي از آن را شناسایي كردهاند.
در این كتاب ،ضمن بررسي تحقيقات حوزۀ فراگيري زبان  ،به فرآیند شگفتانگيز آن نيز پرداخته شده است .پس از مقدمه،
در فصل دوم به یادگيري واژگان اشاره ميشود .جمله سازي و نحو در فصل سوم بررسي ميشوند .در فصل چهارم به این
موضوع كه ساختار جمله بدون توجه به معنا امكان پذیر نيست پرداخته شده است .توضيحاتي در خصوص نظام آوایي زبان و
چگونگي فراگيري زبان از ابتداي تولد تا زماني كه كودك ،آن را به طور كامل فرا ميگيرد ،در فصول ششم و هفتم آمده است.
این كتاب داراي جداول ،نمودارها و تصاویري است كه در هر بخش ،به تفهيم موضوع كمك بيشتري ميكنند.
مجموعهداستانهایکالسیکجهاندانشگاهآکسفورد:پسرهلو .علياكبر قارينيت .تهران :آبرنگ.

.207آرنگو ،سو.
24 .1396ص .وزیري .شابک 9786002528469 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :آمادگي براي خواندن ،داستان ،ادبيات كالسيك 
چکیده :مطالعۀ بينالمللي پيشرفت سواد خواندن (پرلز) برنامهاي است ابتكاري براي ارزیابي توانایي خواندن كودكان كه
حدود  40كشور در آن شركت دارند .این كتاب كه به منظور آماده شدن دانش آموزان ابتدایي براي شركت در آزمونهاي پرلز
تدوین شده ،شامل آثار كالسيك جهان است كه در پنج سطح تنظيم شدهاند .در این جلد كه سطح یك را در برميگيرد،
داستان «پسر هلو» آمدهاست .در انتهاي كتاب تمرینهایي مشابه آزمون پرلز آمدهاند.
مجموعهداستانهایکالسیکجهاندانشگاهآکسفورد:جوجهقرمزی .علياكبر قارينيت .تهران:

.208آرنگو ،سو.
آبرنگ24 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786002528575 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :داستانهاي حيوانات ،آمادگي براي خواندن 
چکیده :مطالعۀ بينالمللي پيشرفت سواد خواندن (پرلز) برنامهاي است ابتكاري براي ارزیابي توانایي خواندن كودكان كه
حدود  40كشور در آن شركت دارند .مجموعۀ «داستانهاي كالسيك جهان» كه به منظور آمادهشدن دانش آموزان ابتدایي
براي شركت در آزمونهاي پرلز تدوین شده ،شامل آثار كالسيك جهان است .در این جلد داستان «جوجه قرمزي» آمدهاست.
در انتهاي كتاب تمرینهایي مشابه آزمون پرلز آمدهاند.
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 .209آرنگو ،سو .مجموعه داستانهای کالسیک جهان دانشگاه آکسفورد :دختر نخریس و آدم کوچولو .علياكبر
قارينيت .تهران :آبرنگ24 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786002529770 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :خواندن ،ادبيات كالسيك ،داستان 
چکیده :مطالعۀ بينالمللي پيشرفت سواد خواندن (پرلز) برنامهاي است ابتكاري براي ارزیابي توانایي خواندن كودكان كه
حدود  40كشور در آن شركت دارند .این كتاب كه به منظور آماده شدن دانش آموزان ابتدایي براي شركت در آزمونهاي پرلز
تدوین شده ،شامل آثار كالسيك جهان است .در این جلد داستان «دختر نخریس و آدم كوچولو» آمدهاست .در انتهاي كتاب
تمرینهایي مشابه آزمون پرلز آمدهاند.
مجموعهداستانهایکالسیکجهاندانشگاهآکسفورد:دوستيسهبز .علياكبر قارينيت .تهران:

.210آرنگو ،سو.
آبرنگ24 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786002528759 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :آمادگي براي خواندن ،داستان ،ادبيات كالسيك 
چکیده :مطالعۀ بينالمللي پيشرفت سواد خواندن (پرلز) برنامهاي است ابتكاري براي ارزیابي توانایي خواندن كودكان كه
حدود  40كشور در آن شركت دارند .این كتاب كه به منظور آماده شدن دانش آموزان ابتدایي براي شركت در آزمونهاي پرلز
تدوین شده ،شامل آثار كالسيك جهان است كه در پنج سطح تنظيم شدهاند .در این جلد كه سطح یك را در برميگيرد،
داستان «دوستي سه بز» آمدهاست .در انتهاي كتاب تمرینهایي مشابه آزمون پرلز آمدهاند.
مجموعهداستانهایکالسیکجهاندانشگاهآکسفورد:دیگسحرآمیز .علياكبر قارينيت .تهران:

.211آرنگو ،سو.
آبرنگ24 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786002529800 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :ادبيات كالسيك ،داستان ،خواندن 
چکیده :مطالعۀ بينالمللي پيشرفت سواد خواندن (پرلز) برنامهاي است ابتكاري براي ارزیابي توانایي خواندن كودكان كه
حدود  40كشور در آن شركت دارند .این كتاب كه به منظور آماده شدن دانش آموزان ابتدایي براي شركت در آزمونهاي پرلز
تدوین شده ،شامل آثار كالسيك جهان است .در این جلد داستان «دیگ سحرآميز» آمدهاست .در انتهاي كتاب تمرینهایي
مشابه آزمون پرلز آمدهاند.
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 .212آرنگو ،سو .مجموعه داستانهای کالسیک جهان دانشگاه آکسفورد :شاهزاده خانم و نخودفرنگي .علياكبر
قارينيت .تهران :آبرنگ24 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786002528568 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :آمادگي براي خواندن ،داستان ،ادبيات كالسيك 
چکیده :مطالعۀ بينالمللي پيشرفت سواد خواندن (پرلز) برنامهاي است ابتكاري براي ارزیابي توانایي خواندن كودكان كه
حدود  40كشور در آن شركت دارند .این كتاب كه به منظور آماده شدن دانش آموزان ابتدایي براي شركت در آزمونهاي پرلز
تدوین شده ،شامل آثار كالسيك جهان است كه در پنج سطح تنظيم شدهاند .در این جلد كه سطح یك را در برميگيرد،
داستان «شاهزاده خانم و نخودفرنگي» آمدهاست .در انتهاي كتاب تمرینهایي مشابه آزمون پرلز آمدهاند.
 .213آرنگو ،سو .مجموعه داستانهای کالسیک جهان دانشگاه آکسفورد :شلغم بزرگ .علياكبر قارينيت .تهران:
آبرنگ24 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786002529206 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :ادبيات كالسيك ،داستان ،خواندن 
چکیده :مطالعۀ بينالمللي پيشرفت سواد خواندن (پرلز) برنامهاي است ابتكاري براي ارزیابي توانایي خواندن كودكان كه
حدود  40كشور در آن شركت دارند .این كتاب كه به منظور آماده شدن دانش آموزان ابتدایي براي شركت در آزمونهاي پرلز
تدوین شده ،شامل آثار كالسيك جهان است .در این جلد داستان «شلغم بزرگ» آمدهاست.
هایکالسیکجهاندانشگاهآکسفورد:کفاشوکوتولهها .علياكبر قارينيت .تهران:


مجموعهداستان
.214آرنگو ،سو.
آبرنگ24 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786002529480 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :خواندن ،داستان ،ادبيات كالسيك 
چکیده :مطالعۀ بينالمللي پيشرفت سواد خواندن (پرلز) برنامهاي است ابتكاري براي ارزیابي توانایي خواندن كودكان كه
حدود  40كشور در آن شركت دارند .این كتاب كه به منظور آماده شدن دانش آموزان ابتدایي براي شركت در آزمونهاي پرلز
تدوین شده ،شامل آثار كالسيك جهان است .در این جلد داستان «كفاش و كوتولهها» آمدهاست .در انتهاي كتاب تمرینهایي
مشابه آزمون پرلز آمدهاند.
مجموعهداستانهایکالسیکجهاندانشگاهآکسفورد:کالغوشیر .علياكبر قارينيت .تهران:

.215بليدون ،ریچل.
آبرنگ24 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786002528513 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :آمادگي براي خواندن ،ادبيات كالسيك ،داستان 
چکیده :مطالعۀ بينالمللي پيشرفت سواد خواندن (پرلز) برنامهاي است ابتكاري براي ارزیابي توانایي خواندن كودكان كه
حدود  40كشور در آن شركت دارند .این كتاب كه به منظور آماده شدن دانش آموزان ابتدایي براي شركت در آزمونهاي پرلز
تدوین شده ،شامل آثار كالسيك جهان است كه در پنج سطح تنظيم شدهاند .در این جلد كه سطح یك را در برميگيرد،
داستان «كالغ و شير» آمدهاست .در انتهاي كتاب تمرینهایي مشابه آزمون پرلز آمدهاند.
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 .216آرنگو ،سو .مجموعه داستانهای کالسیک جهان دانشگاه آکسفورد :النو آسمان را تعمیر ميکند .علياكبر
قارينيت .تهران :آبرنگ24 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786002529817 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :داستان ،خواندن ،ادبيات كالسيك 
چکیده :مطالعۀ بينالمللي پيشرفت سواد خواندن (پرلز) برنامهاي است ابتكاري براي ارزیابي توانایي خواندن كودكان كه
حدود  40ك شور در آن شركت دارند .این كتاب كه به منظور آماده شدن دانش آموزان ابتدایي براي شركت در آزمونهاي پرلز
تدوین شده ،شامل آثار كالسيك جهان است .در این جلد داستان «النو آسمان را تعمير ميكند» آمدهاست .در انتهاي كتاب
تمرینهایي مشابه آزمون پرلز آمدهاند.
مجموعهداستانهایکالسیکجهاندانشگاهآکسفورد:ملختنبل .علياكبر قارينيت .تهران:

 .217بليدون ،ریچل.
آبرنگ24 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786002529961 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :خواندن ،ادبيات كالسيك ،داستان 
چکیده :مطالعۀ بينالمللي پيشرفت سواد خواندن (پرلز) برنامهاي است ابتكاري براي ارزیابي توانایي خواندن كودكان كه
حدود  40كشور در آن شركت دارند .این كتاب كه به منظور آماده شدن دانش آموزان ابتدایي براي شركت در آزمونهاي پرلز
تدوین شده ،شامل آثار كالسيك جهان است .در این جلد داستان «ملخ تنبل» آمدهاست .در انتهاي كتاب تمرینهایي مشابه
آزمون پرلز آمدهاند.
مجموعهداستانهایکالسیکجهاندانشگاهآکسفورد:منصورواالغ .علياكبر قارينيت .تهران:

.218آرنگو ،سو.
آبرنگ24 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786002528452 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :خواندن ،داستان ،ادبيات كالسيك 
چکیده :مطالعۀ بينالمللي پيشرفت سواد خواندن (پرلز) برنامهاي است ابتكاري براي ارزیابي توانایي خواندن كودكان كه
حدود  40كشور در آن شركت دارند .این كتاب كه به منظور آمادهشدن دانش آموزان ابتدایي براي شركت در آزمونهاي پرلز
تدوین شده ،شامل آثار كالسيك جهان است .در این جلد داستان «منصور و االغ» آمدهاست .در انتهاي كتاب تمرینهایي
مشابه آزمون پرلز آمدهاند.
هایآموزشيستارهسازان:اِربطرابشناسیم .خواف:


مجموعهکتاب
.219محصل رودي ،محبوبه /چاكسر ،سيدهزهره.
اخترنگار16 .1396 .ص .بياضي .شابک 9786007729274 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :امالي فارسي ،انشاء و تمرین 
چکیده :تسلط به نوشتن و صحيح نویسي كلمهها با تمرین ميسر ميشود .كتاب حاضر ،مجموعهاي است از تمرین و
فعاليتهاي مربوط به نوشتن عبارتهایي كه حرف ربط ِ یا كسره دارند .انواع تمرینها عبارتاند از :نوشتن نام تصویر،
وصلكردن كلمات مربوط ،نوشتن عبارات به طور صحيح ،كامل كردن جمله با كلمۀ مناسب و پركردن جاي خالي.
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 .220فرامرزي ،طاهر .مشق سپید کافیه انجامش بدی .... :طاهر فرامرزي134 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 9786000468613
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :خط نستعليق ،تمرین ،راهنماي آموزشي 
چکیده :داشتن خط خوب از جمله شاخصهایي است كه در شخصيت فرد تأثير مثبت دارد .كتاب حاضر شيوهاي براي تمرین
خط تحریري عرضه كرده است .خوش نویسي با قلم در این كتاب مدنظر است .در فصل اول حروف الفبا آموزش داده شدهاند.
فصل دوم به سرمشق اتصاالت پرداختهاست و تمرینهاي سطر نویسي و تركيببندي كلمهها نيز در فصل سوم آمدهاند.
ميخوامخودمبخونم .قم :صحرایي سبز48 .1396 .ص .خشتي .شابک:
.221مؤمني موحد ،زهرا /پاشایي ،سيميندخت .
 9786008545538
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :آمادگي براي خواندن ،الفبا ،سرگرميهاي آموزشي ،قصهگویي 
چکیده :مهارت خواندن مقدمۀ ورود كودكان به دنياي علمآموزي است .كتاب حاضر جلد دوم از مجموعۀ «ميخوام خودم
بخونم» است و مي كوشد الفباي فارسي را به كودك اول ابتدایي بياموزد .در این راه از شعر ،پيام قرآني و قصه نيز كمك
ميگيرد .تصویرها و داستانهاي این كتاب با هدف طراحي شدهاند و قصههاي آن نيز باید به شيوۀ گفته شده در كتاب روایت
شوند .در انتهاي كتاب شيوۀ روایت قصهها و متن آنها آمده و مراحل كار به طور دقيق شرح داده شدهاست.
.222طاهري رفيق ،محسن .نقطهسرخطپنجمدبستان.تهران :پویش اندیشه خوارزمي108 .1396 .ص .خشتي .شابک:
 9786009817689
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم 
کلماتکلیدی :امالي فارسي ،نوشتن ،بازيهاي آموزشي 
چکیده :صحيح نویسي از جملۀ مهمترین فعاليتهادر دورۀ ابتدایي محسوب ميشود .جلد پنجم از مجموعۀ «نقطه سر خط»
با همين هدف ،شامل بيش از  50نوع بازي و سرگرمي است كه در واقع تمرین آموختههاي امالیي دانشآموز پایۀ پنجم
دبستان هستند .پس از چند تمرین كاربردي ،صفحههایي براي امالنویسي ،به همراه ارزشيابي توصيفي ،آمدهاند .در واقع ،این
كتاب هم دفتر تمرین امالست و هم دفتر نوشتن امال.
.223اميري ،مجيد .نگاهيدوبارهبهامال:اختالالتنوشتاریبهزبانيسادههمراه باراهکارهایدرمانيوتنوعدر
امال.قم :مهر بيكران72 .1396 .ص .رقعي .شابک 9786006022116 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :امالي فارسي ،نوشتن ،راهنماي آموزشي 
چکیده :اشكال در امالنویسي را كم و بيش همۀ دانشآموزان تجربه مي كنند .كتاب پيش رو با شناخت و معرفي اشكاالت
امالنویسي ،راهحلهایي براي رفع آن ها ارائه ميدهد .معلمان و اولياي دانشآموزان ميتوانند با شناسایي انواع غلطهاي امالیي
كه در این كتاب معرفي شدهاند ،و با استفاده از آموزشهاي راهبردي آن ،به كمك دانشآموزان بشتابند .در انتهاي كتاب
دربارۀ جذابيت امال و انواع امالهاي كالس درس مطالبي آمدهاست.
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فلسفهکودک 
.224اكبري ،احمد /جهاني ،رضا .آموزشرفتاراخالقيوخودشناسيدرکالس( .)c4pتربت حيدریه :چشمانداز قطب.
126 .1395ص .وزیري .شابک 9786008509554 :
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان /كارشناسان 
کلماتکلیدی :آموزش اخالق ،رفتار ،فلسفه 
چکیده :موضوع «فلسفه براي كودكان» چند سالي است كه در برنامههاي تربيتي گنجانده شده و بسياري براي آموزش آن
مي كوشند .آموزش تفكر در سرفصل این طرح قرار دارد .این كتاب ،با معرفي دانشمنداني چون سقراط ،افالطون ،ارسطو،
كانت ،دكارت و دیویي ،پيشينۀ آموزش تفكر را مطرح ميكند و دربارۀ سنت ایراني تفكر توضيحاتي ميدهد .سپس به آموزش
اخالق به كمك داستانهاي فلسفي ميپردازد .داستانهایي با محتواي فلسفي ،تربيت عقالني ،اخالق به عنوان یكي از مسائل
اساس ي فلسفه ،وجدان و احكام فلسفي از زیر موضوعات این فصل هستند .در فصل سوم نمونه داستانهایي براي خویشتن
شناسي و آموزش رفتار اخالقي آمدهاند.
.225كریمي ،عبدالعظيم .بازیوفراغتبهمثابهخالقیتومعنویت(چگونهجدینباشیم!) .تهران :مؤسسه فرهنگي
مدرسه برهان156 .1396 .ص .وزیري .شابک 9789640813676 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :اوقات فراغت ،جنبههاي مذهبي ،اسالم ،خالقيت ،بازي و سرگرمي 
چکیده :بازي كنشي است خودانگيخته ،ارتجالي و درونزا كه به محض اردادي و جديشدن ،از جوشش خالقانه باز ميایستد.
خالقيت نيز كنشي است ذاتاً بازيگونه كه به محض ارادي و جدي شدن ،از كنشورزي تمام عيار باز ميماند .نویسندۀ كتاب
حاضر با این بينش و توضيح دربارۀ بازي ،مي خواهد به مخاطب بياموزد كه وجود انسان تنها در حالت بازي و فراغت به تمامي
به همه چيز و همه سو گشوده ميشود و انسان تنها در این حالت به هدف زندگي ناب كه خود بودنِ خود است ميرسد.از این
رو ،در سرفصل هاي بازي و فراغت به مثابه عبادت و معنویت ،خودیابي و رهایي ،خودبودگي و گشودگي محض ،خویش
گستري و خودبودگي و یگانگي ،توضيحاتي دربارۀ بازي و چگونگي آن ميدهد.
 .226كم ،فيليپ .راهنمای کالسي فلسفه برای کودکان سالهای اول دوره ابتدایي :فلسفهورزی با کتابهای
تصویری .فرزانه شهرتاش .تهران :شهرتاش160 .1396 .ص .رحلي .شابک 9789648282726 :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :فلسفه ،راهنماي آموزشي 
چکیده :فلسفهورزي ما را تشوق ميكند الیه هاي زیرین چيزها را ببينيم .در این كتاب ،تعدادي داستان با درونمایههاي
فلسفي ،و چگونگي استفاده از آنها هنگام فلسفهورزي با دانشآموزان آمدهاست .كتاب در چهار بخش تنظيم شدهاست .بخش
اول اطالعاتي دربارۀ استفاده از كتابهاي داستان به مخاطب ميدهد .در بخش دوم  12داستان و فعاليتهاي مربوط به آنها
آمده و بخش سوم دو مجموعه فعاليت مهم را دربر گرفته است كه در هر داستان باید به كار گرفته شوند .بخش آخر نيز
فهرستي از درونمایهها و مهارتها به معلم ميدهد تا بتوانند كتاب مناسب دانشآموز خود را انتخاب كنند.
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 .227حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :از این بهتر نميشد .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026715
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،حكمت ،آفرینش ،اندیشه و تفكر 
چکیده :جهان و موجودات آن در بهترین شكل خود آفریده شده و وجود یافتهاند .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه»
براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا ميخواند .جلد پنجاه و دوم از این مجموعه ميكوشد
این باور را به كودكان القا كند كه هر چيزي در جهان به بهترین حالت خود خلق شده است .كتاب دوزبانه است .نویسنده
نمونههایي از حكمت آفرینش موجودات ميآورد تا باور مذكور را راحتتر ایجاد كند.
 .228حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :از چوب از آهن .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026241
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :اندیشه و تفكر ،شناخت 
چکیده :شناخت نقاط اشتراك اشيا ما را در شناخت بهتر آنها یاري و دستهبندي را مقدور ميكند .مجموعۀ  55جلدي
«فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ موضوعاتي فرا ميخواند تا كودك دربارۀ خود و جهان
اطر اف خود بيشتر بيندیشد .جلد پنجم از این مجموعه كودكان را با گروهبندي اشياي همجنس آشنا ميكند .كتاب دوزبانه
است .نویسنده نمونههایي از اشيا را ميآورد و یادآور ميشود كه اشياي دیگري نيز از همين جنس یا دسته ساختهشدهاند.
 .229حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :اگر این جور نبودیم .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026487
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :اندیشه و تفكر ،شناخت 
چکیده :شناخت نظم آفرینش و تناسب موجود در اعضاي بدن ،نگاه كودكان را به هستي دقيقتر ميكند .مجموعۀ  55جلدي
«فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا ميخواند .جلد بيست و نهم از
این مجموعه ذهن كودكان را به توجه دقيقتر به نظام هستي حساس ميكند .كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از
اعضاي بدن را مثال ميزند كه اگر به شكل دیگري خلق ميشدند ،انسان به دردسر ميافتاد.
.230حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر،کودک،فلسفه:اگرتو،...آنگاهمن .!...قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026647
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :قانون «عمل و عكسالعمل» یكي از اصليترین موضوعات در هستيشناسي اسالمي است .مجموعۀ  55جلدي «فكر،
كودك ،فلسفه» براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فراميخواند .جلد چهل و پنجم از این
مجموعه ،با طرح این موضوع ،نشان ميدهد كه جهان به رفتارهاي ما بيتفاوت نيست .كتاب دوزبانه است .نویسنده ميكوشد
با افزایش بينش كودكان ،آنها را در زندگي دقيقتر و هشيارتر كند و آميزهاي از جهانبيبني و اخالق را عرضه كند.
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 .231حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :اگر دیدی بدان .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026494
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :یكي از بحثهاي علمي منطقي ،داللت التزامي است .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد فكري
كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا ميخواند .جلد سيام از این مجموعه ذهن كودكان را به این موضوع
جلب ميكند كه از علم به یك پدیده ،مي توان به پدیدۀ دیگر آگاهي یافت .كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از
پدیدههاي زندگي را مثال ميزند كه آنچه نشان ميدهند ،داللت بر نكتهاي دارد.
 .232حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :اگر من نبودم .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026418
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :كاركردهاي اعضاي بدن و اهميت آنها نياز به دانستن دارند .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد
فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا مي خواند .جلد بيست و دوم از این مجموعه توجه كودكان را به
اعضاي بدن ،بهخصوص اعضاي داخلي و ناپيدا ،جلب ميكند .كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از كاركردهاي اعضاي
بدن را مثال ميزند كه در صورت نبودشان ،انسان قادربه انجام بسياري از كارها نبود.
 .233حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :این را که ميتوانم .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026456
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :چيزهاي كوچك بياهميت وبيفایده نيستند .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد فكري كودكان،
آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا مي خواند .جلد بيست و ششم از این مجموعه ذهن كودكان را به این موضوع
جلب ميكند كه نباید اشياي كوچك را بيفایده انگاشت و خود را از آنها محروم كرد .كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي
از پدیدههاي كوچك و كمارزش زندگي را مثال ميزند كه در جاي خود فایده دارند.
.234حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر،کودک،فلسفه:بااینکهخیليکوچکم .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026463
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :یكي از اشتباهات انسانها ظاهربيني است .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد فكري كودكان،
آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا ميخواند .جلد بيست و هفتم از این مجموعه ذهن كودكان را به موضوع ظاهر
بيني ،كه یكي از موانع تفكر است ،حساس ميكند .كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از پدیدههاي به ظاهر بياهميت و
كوچك را برميشمارد كه در عين كوچك به نظر رسيدن ،كاركردهاي مهمي دارند.
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 .235حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :با هم بهتر است .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026524
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر ،كار گروهي 
چکیده :با همكاري و همدلي كارها بهتر و سریعتر انجام ميگيرند .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد
فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فراميخواند .جلد سي وسوم از این مجموعه ،ضمن جلب توجه
مخاطب به همكاري ،او را هشيار ميسازد كه به بركت همكاري ،زودتر و راحتتر به نتيجه ميرسد .كتاب دوزبانه است.
نویسنده مثالهایي از پدیدههایي ميآورد كه در صورت داشتن همراه ،عملكرد بهتري خواهند داشت.
 .236حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :بارانم ،باران .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026265
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :نعمتهاي خداوند گونهگونهستند و هر نعمتي ابعاد متفاوت و آثار گوناگوني دارد .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك،
فلسفه» براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ موضوعاتي فرا ميخواند تا كودك دربارۀ خود و جهان اطراف خود
بيشتر بيندیشد .جلد هفتم از این مجموعه نشان ميدهد نعمتها چه آثاري در جهان و زندگي ما انسانها دارند .كتاب دوزبانه
است .نویسنده نمونههایي از نعمتها را مثال ميزند و توجه كودكان را به آثار آنها جلب ميكند تا به تغيير نگاه آنان كمك
كند.
.237حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر،کودک،فلسفه:بایدصبرداشتهباشیم .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026531
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :موفقيت نه حاصل استعداد ،بلكه حاصل تركيب آن با صبر و بردباري است .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك،
فلسفه» براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فراميخواند .جلد سي وچهارم از این مجموعه،
صبر را كليد موفقيت عنوان ميكند .كتاب دوزبانه است و در آن مثالهایي از پدیدههاي زندگي ميآورد كه با صبر به نتيجه
ميرسند.
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.238حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر،کودک،فلسفه:بدونمنهمميتواني .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026371
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :كودكان ما باید بدانند براي هر وسيلهاي جایگزیني وجود دارد و هر كاستي را ميتوان جبران كرد .مجموعۀ 55
جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا ميخواند .جلد هجدهم
از این مجموعه توجه كودكان را به این موضوع جلب ميكند كه ذهن نباید چنان به وضعيتهاي معمول عادت كند كه از
چارهجویي در شرایط دیگر دور بماند .كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از وسایلي را مثال ميزند كه اگر به هر دليلي
نباشند ،ميتوان جایگزیني براي آنها پيدا كرد.
 .239حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :برای دفاع! .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026272
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :دفاع از خود یك قانون فطري و فراگير است و همۀ جانداران براي حفظ خود از خطرها ميكوشند .مجموعۀ 55
جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ موضوعاتي فرا ميخواند تا كودك دربارۀ خود و
جهان اطراف خود بيشتر بيندیشد .جلد هشتم از این مجموعه كودكان را با حكمت آفرینش برخي از اعضاي بدن حيوانات
آشنا مي كند .كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از حيوانات و اعضاي بدن آنها را مثال ميزند و مخاطب را به اصل دفاع
از خود توجه ميدهد.
 .240حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :بروم ،برنميگردم .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026661
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :اندیشه و تفكر ،فرصت ،شناخت 
چکیده :فرصتها برنميگردند ،پس باید آنها را غنيمت بدانيم و از آنها بهره ببریم .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك،
فلسفه» براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فراميخواند .جلد چهل وهفتم از این مجموعه،
موضوع درك حركت زمان و گذر فرصتها و موقعيتها را در جهانشناسي مطرح ميكند .كتاب دوزبانه است .نویسنده با ارائۀ
مثالهایي عيني از طبيعت ،گذر زمان را نشان ميدهد.
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 .241حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :پس تو هم .!...قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026579
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :ادراك فراحسي ،شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :در تعامالت اجتماعي كساني موفقترند كه بتوانند احساسات دیگران را درك كنند .مجموعۀ  55جلدي «فكر،
كودك ،فلسفه» براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا ميخواند .جلدسي و هشتم از این
مجموعه ذهن كودكان را به درك احساس دیگران حساس ميكند .كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از عالقههاي
مخاطب را مثال ميزند و او را به تفكر دربارۀ موضوع رعایت عالقههاي دیگران فراميخواند.
 .242حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :تا مرا فوت نکني .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026333
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :اتفاقات جهان علل و اسبابي دارند كه گاه آنها را ميشناسيم و گاه نه .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه»
براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا ميخواند .جلد چهاردهم از این مجموعه توجه
كودكان را به قانون عليت جلب ميكند .كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از پدیدهها را مثال ميزند كه بدون علت
شروع به كار نميكنند .به این ترتيب ،ارزش و اهميت تالش و پيوند نتایج بيروني با تالشهاي انسان را به مخاطب یادآور
ميشود.
 .243حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :جاندار و بيجان .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026562
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :جهان ما جهان حركت و جنبو جوش است .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد فكري كودكان،
آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا ميخواند .جلد سيو نهم از این مجموعه كودكان را با این حقيقت آشنا ميكند
كه تالش و فعاليت الزمۀ زندگي در جهان همواره در حال تكاپوست .كتاب دو زبانه است .نویسنده نمونههایي از تالش و
حركتهاي زندگي طبيعي را مثال ميزند و به این ترتيب ،هم در حوزۀ جهانشناسي به مخاطب درس ميدهد و هم در زمينۀ
اخالق.
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.244حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر،کودک،فلسفه:چراسوراخسوراخم؟ .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026425
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :كودكان باید در كنار تفكر دربارۀ آفرینش موجودات جهان ،به ساختههاي دست بشر نيز حساس باشند .مجموعۀ 55
جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا ميخواند .جلد بيست و
سوم از این مجموعه توجه كودكان را به اعضاي بدن ،به خصوص اعضاي داخلي و ناپيدا ،دقت در تناسب و نظم مصنوعات
بشري و عقل و تدبير بهكار رفته در آنها جلب ميكند .كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از وسایل دستساز بشر را
معرفي و كودكان را به نگهداري از آنها تشویق ميكند.
.245حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر،کودک،فلسفه:چهزیباوچهقشنگ .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026227
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :رنگ ،اندیشه و تفكر ،شناخت 
چکیده :كودكان باید هستي را دقيقتر ببينند و به گوناگوني آفریدههاي خدا بيشتر بيندیشند .مجموعۀ  55جلدي «فكر،
كودك ،فلسفه» براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ موضوعاتي فرا ميخواند تا كودك دربارۀ خود و جهان اطراف
خود بيشتر بيندیشد .جلد سوم از این مجموعه توجه كودكان را به تنوع رنگها در طبيعت جلب ميكند .كتاب دوزبانه است.
نویسنده نمونههایي از پدیدههاي متنوع و رنگي طبيعت را مثال ميآورد و هنرمندي خدا را یادآور ميشود.
 .246حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :چه کسي آفریده؟ .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026296
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :استدالل ،شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :بهترین راه شناخت خدا تفكر در جهان آفرینش است .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد فكري
كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ موضوعاتي فرا ميخواند تا كودك دربارۀ خود و جهان اطراف خود بيشتر بيندیشد .جلد دهم از
این مجموعه كودكان را به تفكر دربارۀ جهان آفرینش و نحوۀ به وجود آمدن پدیدهها جلب ميكند .كتاب دوزبانه است.
نویسنده نمونههایي از پدیدههاي خلقت را مثال ميزند تا در نهایت جهانبيني مخاطب را نيز عمق بخشد و استدالل را تمرین
كند.

84

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي

.247حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر،کودک،فلسفه:حاالبگوچيهستم؟ .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026654
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،حس المسه ،اندیشه و تفكر 
چکیده :كودكان ،عالوه بر آشنایي با حس المسه در شناسایي اشيا ،باید محدودیتها و خطاهاي آن را نيز بشناسند .مجموعۀ
 55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فراميخواند .جلد چهل
وششم از این مجموعه ،ضمن توجهدادن كودك به قدرت حس المسه در شناخت موجودات ،ميكوشد از محدودیت این حس
پرده بردارد و با طرح مثالي مشهور ،توجه كودكان را به این محدودیت جلب كند.
 .248حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :حواست را جمع کن .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026593
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :اندیشه و تفكر ،شناخت 
چکیده :تجربه منبعي بي پایان از دانش است .انسان باید هشيار باشد و از اتفاقات درس بگيرد .مجموعۀ  55جلدي «فكر،
كودك ،فلسفه» براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا ميخواند .جلد چهلم از این مجموعه
ذهن كودكان را به پدیدۀ خطا و اشتباه حساس ميكند .كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از اتفاقات زندگي را مثال
ميزند و مخاطب را به پرهيز از تكرار خطا هشدار ميدهد.
.249حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر،کودک،فلسفه:خیالنکنکهکوچکم .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026517
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :كودكان ما باید توانایيها و نيز محدودیتها و خطاهاي حواس را بشناسند .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك،
فلسفه» براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فراميخواند .جلد سي ودوم از این مجموعه،
خطاهاي چشم را مورد بحث قرار داده و اشتباهات بصري رابه كودك یادآور ميشود .كتاب دوزبانه است و در آن مثالهایي از
اشتباهات چشم آمدهاند.
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 .250حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :خیلي ممنون! .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026203
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :روابط اجتماعي ،شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :بينش اجتماعي كودكان در آشنا شدن آنان با آداب اخالقي تقویت ميشود .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك،
فلسفه» براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ موضوعاتي فرا ميخواند تا كودك دربارۀ خود و جهان اطراف خود
بيشتر بيندیشد .جلد اول از این مجموعه دربارۀ نياز انسانها به یكدیگر و پيوند آنها به هم است .همچنين ،آنها را با تشكر
كردن آشنا ميكند .كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از آنچه را به بقاي دیگري كمك ميكند مثال ميآورد و از آن
تشكر ميكند.
 .251حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :دست بزني ،میبیني .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026395
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،حس المسه ،اندیشه و تفكر 
چکیده :یكي از حواس پنجگانۀ انسان حس المسه است .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد فكري كودكان،
آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا مي خواند .جلد بيستم از این مجموعه توجه كودكان را به این موضوع جلب
ميكند كه حس المسه كاركردهاي گوناگون دارد .كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از وسایلي را مثال ميزند كه با
دستزدن به آنها و لمسكردنشان ،ميتوان چيستي و چگونگيشان را متوجه شد.
.252حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر،کودک،فلسفه:دیگرچیزیکمندارم .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026357
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :یكي از مفاهيمي كه كودكان باید آن را درك كنند ،مفهوم نقص و كمال است .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك،
فلسفه» براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا ميخواند .جلد شانزدهم از این مجموعه
توجه كودكان را به مصداق هاي نقص و كمال و اسباب ایجاد این دو حالت جلب ميكند .كتاب دوزبانه است .نویسنده
نمونههایي از پدیدهها را مثال ميزند كه اگر نقص و كمبود آنها برطرف شود ،دیگر چيزي كم ندارند.
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 .253حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :رنگارنگ و گوناگون .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026623
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :اندیشه و تفكر ،شناخت 
چکیده :تنوع آفریدههاي خدا یكي از بهترین جلوه هاي حكمت خدا و رحمت او نسبت به بندگان است .مجموعۀ  55جلدي
«فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فراميخواند .جلد چهل و سوم از
این مجموعه ،با ارائۀ مثالهاي عيني ،ذهن كودكان را به این موضوع حساس ميكند كه این تنوع با هرج و مرج و
بههمریختگي تفاوت دارد .كتاب دوزبانه است .نویسنده با ارائۀ مثالهایي عيني از طبيعت ،نشان ميدهد كه تنوع موجود در
زمين براي زندگي الزم است.
 .254حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :زندگينامه نان .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026555
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :اندیشه و تفكر ،شناخت 
چکیده :نعمتهاي خدا مسير پرپيچ و خمي را طي ميكنند تا به دست ما برسند .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه»
براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا ميخواند .جلد سيوششم از این مجموعه سرگذشت
نان را براي كودكان روایت ميكند و آنان را به دقت دربارۀ این نعمت فرا ميخواند .كتاب دوزبانه است .نویسنده ميكوشد،
ضمن افزایش هشياري كودكان ،آنان را براي پرهيز از اسراف آمادهتر كند.
 .255حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :زیاده روی بد است .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026609
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :اندیشه و تفكر ،شناخت ،اسراف 
چکیده :زیاده روي در هر كاري ناپسند است و پيامدهاي بدي دارد .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد
فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فراميخواند .جلد چهل و یكم از این مجموعه ،با ارائۀ مثالهاي
عيني ،اصل و اساس افراط و زیادهروي را به كودكان نشان مي دهد .كتاب دوزبانه است .نویسنده با پيوند این موضوع به
موضوعي در حوزۀ سالمت و بهداشت ،ذهن كودكان را در این باره فعال ميسازد.
 .256حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :عجله ممنوع! .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026678
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :رفتار ،اندیشه و تفكر ،شناخت 
چکیده :عجله عواقب بدي داد و آسيبهایي ميزند .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد فكري كودكان،
آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فراميخواند .جلد چهل وهشتم از این مجموعه ،موضوع «عجله» را مطرح ميكند.
كتاب دوزبانه است .نویسنده با ارائۀ مثالهایي عيني از زندگي واقعي ،نمونههاي عواقب عجلهكردن را نشان ميدهد.
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 .257حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :فرق من با او! .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026258
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :با شناخت تفاوتهاي اشيا ،به ویژگيهاي خاص آنها نيز پي ميبریم .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه»
براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ موضوعاتي فرا ميخواند تا كودك دربارۀ خود و جهان اطراف خود بيشتر
بيندیشد .جلد ششم از این مجموعه كودكان را با تفاوتهاي اشيا آشنا ميكند .كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از
تفاوتها در زندگي را مثال ميزند و توجه مخاطب را به ویژگيهاي خاص آنها جلب ميكند.
 .258حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :فقط بعضي! .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026388
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر ،روانشناسي 
چکیده :یكي از اشتباهات ما در ارزیابيها و قضاوت ،تفكيك نكردن همه و بعضي است .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك،
فلسفه» براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا ميخواند .جلد نوزدهم از این مجموعه توجه
كودكان را به این موضوع جلب ميكند كه همواره تفاوتهایي ميان پدیده هاي به ظاهر یكدسته و یكسان نيز وجود دارند.
كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از وسایلي را مثال ميزند كه هر چند در ظاهر از یك دسته و شبيهاند ،اما تفاوتهایي
نيز با هم دارند.
 .259حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :قدر مرا بدانید .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026401
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :قدر نعمتها و داشتهها را دانستن بر هر انساني واجب است .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد
فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا مي خواند .جلد بيست و یكم از این مجموعه توجه كودكان را به
قدر داني جلب ميكند .كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از پدیدههایي را مثال ميزند كه در صورت نبودشان ،قدر آنها
بيشتر دانسته ميشود.
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فکر،کودک،فلسفه:قوقوليقوقو،دینگدینگ.قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:

.260حيدري ابهري ،غالمرضا.
 9789642026234
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :توجه به صداهاي اطراف و معني آنها كودكان را هشيارتر ميكند .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي
رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ موضوعاتي فرا مي خواند تا كودك دربارۀ خود و جهان اطراف خود بيشتر بيندیشد.
جلد چهارم از این مجموعه كودكان را با گوناگوني صداها آشنا ميكند .كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از صداهاي
طبيعت را ميآورد و هشدار ميدهد كه باید به اقدام الزم بيندیشند .مثالً با صداي خروس باید از خواب بيدار شوند.
 .261حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :قویتر و بهتر .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026616
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :اندیشه و تفكر ،شناخت 
چکیده« :اتحاد» هم توان ما را بيشتر مي كند و هم انجام كار را ممكن .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد
فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فراميخواند .جلد چهل ودوم از این مجموعه ،با ارائۀ مثالهاي
عيني ،دربارۀ جنبهاي از اتحاد سخن ميگوید كه بدون آن ،انجام كار ميسر نميشود .كتاب دوزبانه است .نویسنده با ارائۀ
مثالهایي عيني از طبيعت ،نشان ميدهد كه بعضي كارها به تنهایي به سرانجام نميرسند.
فکر،کودک،فلسفه:کوچکهایخطرناک .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:

.262حيدري ابهري ،غالمرضا.
 9789642026470
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :بيشتر ما متوجه خطراتي كه در كمينمان هستند نميشویم .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد
فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا ميخواند .جلد بيست و هشتم از این مجموعه ذهن كودكان را
به دقيقتر شدن در خطرها و آسيبهایشان حساس ميكند .كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از پدیدههاي خطرساز را
معرفي ميكند و كودكان را به مراقبت و توجه بيشتر فرا ميخواند.
 .263حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :من سود ميرسانم .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026432
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر ،مشاغل 
چکیده :زندگي انساني بدون سودبردن و سودرساندن معنا ندارد .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد فكري
كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا مي خواند .جلد بيست و چهارم از این مجموعه ذهن كودكان را به
موضوع سود رساني حساس مي كند .كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از پدیدهها را یادآور ميشود كه به بشر سود
مي رسانند .در ضمن این كار ،مخاطب ارزش برخي مشاغل و عشق به مفيد بودن متوجه ميشود.
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 .264حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :من فقط دم ندارم .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026289
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :یكي از توانایي هاي فكري ،درك شباهت اشياست .این تونایي ما را در شناخت سریعتر اشيا كمك ميكند .مجموعۀ
 55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ موضوعاتي فرا ميخواند تا كودك دربارۀ
خود و جهان اطراف خود بيشتر بيندیشد .جلدنهم از این مجموعه كودكان را با شباهت اشيا و دستهبندي آنها آشنا ميكند.
كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از ویژگيهاي اشيا را ذكر ميكند و این ویژگي را در سایر اشيا نيز یادآور ميشود.
 .265حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :من کجایم؟ .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026340
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :هر مكاني ویژگيهاي خاص و كاركرد خود را دارد .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد فكري
كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا مي خواند .جلد پانزدهم از این مجموعه توجه كودكان را تفاوتهاي
محيطهاي گوناگون حساس ميكند .كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از مكانها را مثال ميزند و ضمن بيان كاركرد هر
كدام ،رعایت ادب هر مكان را به كودك هشدار ميدهد.
 .266حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :من هم زیبایم .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026685
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :اندیشه و تفكر ،شناخت 
چکیده :جهان سراسر زیبایي است واین زیبایيها نباید انسان را از توجه به زیبایيهاي دیگر بازدارد .مجموعۀ  55جلدي
«فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا ميخواند .جلد چهل و نهم از
این مجموعه ،ذهن كودكان را به زیبایيهاي جهان حساس ميكند .كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از زیبایيهاي
زندگي را مثال ميزند و توجه مخاطب را به زیبایيهاي خود او جلب ميكند.
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.267حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر،کودک،فلسفه:منیکمدادرنگيهستم.قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026319
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :خداوند مردم را با استعدادها و قابليتهاي گوناگون آفریدهاست .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد
فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ موضوعاتي فرا مي خواند تا كودك دربارۀ خود و جهان اطراف خود بيشتر بيندیشد .جلد
دوازدهم از این مجموعه توجه كودكان را به این موضوع جلب مي كند كه هيچ كس نباید از قابليتها و ویژگيهاي خود غافل
شود .كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از پدیدهها و كاركرد هر كدام را مثال ميزند و به مخاطب هشدار ميدهد كه هر
كس باید در حوزۀ تونایيهاي خود فعاليت كند.
 .268حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :ميتوانم بهتر شوم .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026548
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :مسير رشد و كمال پایان ندارد .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر
دربارۀ خود و جهان اطراف فرا ميخواند .جلد سي و پنجم از این مجموعه ،ضمن جلب توجه مخاطب به این معنا ،او را هشيار
ميسازد كه با تالش بيشتر ،ميتواند كاملتر شود .كتاب دوزبانه است .نویسنده مثالهایي از شرایطي ميآورد كه با همت و
تالش بيشتر ،ميتوان بازدهي بهتري داشت.
 .269حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :ميتوانم ،نميتوانم .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026708
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :در جامعه هر انساني كاري بر عهده دارد .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد فكري كودكان ،آنها
را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا مي خواند .جلد پنجاه و یكم از این مجموعه ،ذهن كودكان را به توانایي هر فرد،
مسئوليت و وظایف مخصوص او حساس ميكند .كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از كاركردهاي اشيا را مثال ميزند و
توجه مخاطب را به قدرداني از زحمتهاي دیگران و دانستن جایگاه و قدر خویش جلب ميكند.
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 .270حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :نميداني بپرس .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026739
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :اندیشه و تفكر ،شناخت 
چکیده :یكي از راههاي رشد فكري كودكان ،پيداكردن پاسخ سؤالهایي است كه به ذهن آنها ميرسند .مجموعۀ  55جلدي
«فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا ميخواند .جلد پنجاه و چهارم
از این مجموعه مي كوشد به كودكان اطمينان دهد هر سؤال جوابي دارد و فردي هست كه پاسخ را بداند .كتاب دوزبانه است.
نویسنده نمونههایي از سؤالها را مطرح ميكند و كودك را تشویق ميكند دانندۀ جواب را پيدا كند.
 .271حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :نه نزدیکم ،نه دور .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026500
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :عادت به وضعيت كنوني ،انسان را از دقت در آفرینش آنها غافل ميكند .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه»
براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا ميخواند .جلد سي ویكم از این مجموعه ،با فرض
تصور تغيير وضعيت خورشيد ،توجه مخاطب را به این پدیدۀ مهم جلب ميكند .كتاب دوزبانه است .نویسنده مثالهایي از
تغيير شرایط خورشيد ميآورد و شرایط سخت حاصل را گوشزد ميكند.
.272حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر،کودک،فلسفه:هرکدام،یکجوری .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026364
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :كودكان نباید از تفاوتهاي فردي خود با دیگران احساس ناراحتي كنند .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه»
براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا ميخواند .جلد هفدهم از این مجموعه توجه كودكان
را به ضروري بودن وجود تفاوتها در جهان جلب ميكند .كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از پدیدهها را مثال ميزند
كه در عين یكي بودن ،تفاوتهایي بين اجزاي آنها وجود دارند.
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.273حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر،کودک،فلسفه:همکارخوبهمکاربد.قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026692
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :انسان اختيار دارد و مي تواند خوب و بد را انتخاب كند .اشيا نيز كاركردهایي دوگانه دارند .مجموعۀ  55جلدي «فكر،
كودك ،فلسفه» براي رشد فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فراميخواند .جلد پنجاهم از این
مجموعه ،با توجهدادن مخاطب به موضوع انتخاب و كاركرد دو گانۀ اشيا ،او را به استفادۀ درست از حق انتخاب فرا ميخواند.
كتاب دوزبانه است .نویسنده موضوع زبان را نيز پيش ميكشد و استفادههاي خوب و بد از آن را متذكر ميشود .دعاهایي
البهالي مطالب آمدهاند كه لزوم یاري جستن از خدا در دوراهيها را یادآور ميشوند.
 .274حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :همه در حال کار .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642026586
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :شناخت ،اندیشه و تفكر 
چکیده :جهان ما جهان حركت و جنبو جوش است .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد فكري كودكان،
آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرا ميخواند .جلد سيو نهم از این مجموعه كودكان را با این حقيقت آشنا ميكند
كه تالش و فعاليت الزمۀ زندگي در جهان همواره در حال تكاپوست .كتاب دوزبانه است .نویسنده نمونههایي از تالش و
حركتهاي زندگي طبيعي را مثال ميزند و به این ترتيب ،هم در حوزۀ جهانشناسي به مخاطب درس ميدهد و هم در زمينۀ
اخالق.
 .275حيدري ابهري ،غالمرضا .فکر ،کودک ،فلسفه :والدین فیلسوف .قم :جمال12 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9789642023219
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :اندیشه و تفكر ،شناخت ،آموزش والدین 
چکیده :تفكر و اندیشه در اسالم و در تربيت دیني جایگاه واالیي دارد .مجموعۀ  55جلدي «فكر ،كودك ،فلسفه» براي رشد
فكري كودكان ،آنها را به تفكر دربارۀ خود و جهان اطراف فرامي خواند .جلد آخر از این مجموعه والدین را در زمينۀ چگونگي
خواندن و استفاده از كتابهاي مجموعه راهنمایي ميكند .در این كتاب ،فهرستي از كتابهاي مجموعه ،به همراه هدفي كه
دنبال ميكنند ،آمده است.
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 .276یوشيتكه ،شينسوكه .فیلسوف کوچک :شاید سیب باشد .رضي هيرمندي .تهران :افق36 .1396 .ص .رحلي.
شابک 9786003533660 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :تفكر خالق ،خالقيت 
چکیده :كودكان بهتر از آدمبزرگها دنياي اطراف را ميبينند و سؤال ميكنند .مجموعه كتابهاي «فيلسوف كوچك» ،به
كمك داستان ،به دنبال تق ویت روحيۀ پرسشگري و رشد تفكر خالق در كودكان است .كتاب حاضر داستان كودكي است كه
با دیدن یك سيب ،فكرهاي خالق و خياالت بسياري در ذهنش شكلميگيرند .این فكرها به تقویت نيروي خالقيت و هوش
كمك ميكنند.
 .277قائدي ،یحيي /سلطاني ،سحر .مدارس یادگیرنده :ماجراهای ساینا :برنامه فلسفه برای کودکان به همراه
گرانویژهپایههایسوموچهارمدبستان .تهران :مرآت120 .1396 .ص .رحلي .شابک:


راهنمایآموزشيتسهیل
 9786004640220
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :فلسفه ،راهنماي آموزشي ،كودكان 
چکیده :آموزش فلسفه به كودكان یكي از دغدغه هاي امروزي متوليان آموزش است .هدف نویسندۀ كتاب حاضر طرح برنامۀ
فلسفه براي كودكان است .در واقع ،كتاب ماجراي كودكي است كه سؤالهاي فلسفي دارد و راهنما ،یعني مربي یا تسهيلگر،
به روش صحيح و فلسفي به او كمك ميكند تا جواب سؤالهایش را بيابد .الزامات كالس و تسهيلگر همه در مقدمه ذكر
شدهاند و نویسنده قدم به قدم با تسهيلگر همراه ميشود تا دانش آموز را به فلسفي اندیشيدن عادت و به سؤالهایش جواب
دهد.

قرآن 
 .278حيدري ابهري ،غالمرضا .سرزمین عددهای قرآني .تهران :كتاب نيستان114 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 9789643378806
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :سورهها ،ترجمهها ،داستانهاي قرآني 
چکیده :آشنایي بيشتر با قرآن كمك ميكند در قصهها ،مثالها ،ماجراها و درسهاي آن بيشتر تفكر شود .كتاب حاضر دربارۀ
عددهاي قرآني اس ت .مخاطب به بهانۀ آشنایي با عددهاي قرآني با بخشي از شيرینترین گفتنيهاي قرآن نيز آشنا ميشود.
كتاب براي هر كدام از عددهاي  1تا  51كه در قرآن آمدهاند ،داستاني آورده است.
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جزسيامقرآنکریم

سورههایمهرباني:1درسنامهحفظومفاهیم 

.279سيدیان ،سيدقاسم /شریعتي ،محمدعلي.
(ویژهکودکان).قم :آیه نور36 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786008114413 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :آموزش قرآن ،حفظ قرآن ،داستانهاي قرآني 
چکیده :قرآن كریم كتاب مقدس ما مسلمانان است .این كتاب جلد اول از این مجموعۀ سه جلدي است كه هدف از آن حفظ
سورههاي جز سي ام قرآن كریم ،همراه با مفاهيم مختصر براي كودكان و خردساالن است .ترتيب سورهها نيز از آسان به
مشكل ،از لحاظ كلمات و تعداد آیات ،است .در ابتداي هر متن سوره به صورت درشت قرار گرفته ،بعد یك پيام مطابق آن
محتوا و همراه با تصویر و سپس نيز رنگآميزي آمدهاست .امتيازات و توصيههایي به والدین نيز از دیگر بخشها هستند.

کاروفناوری 
.280كاتبي ،صدیقه .آموزشکامپیوترکودکان:آموزش  .2010Excelتهران :كتاب ابرار152 .1396 .ص .رقعي .شابک:
 9786007790458
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :علم رایانه ،نرمافزار رایانهاي ،خودآموزها 
چکیده :در دنياي متنوع فناوريها ،مهارتهاي اساسي و اصلي كامپيوتري از جمله سوادهاي امروزي به شمار ميروند .كتاب
پيش رو به یكي از مهارتهاي هفتگانۀ كار با كامپيوتر یعني «صفحه گستر اكسل» اختصاص دارد .این مهارت به زباني بسيار
ساده و ابتدایي به مخاطب كودك آموزش داده شده و كودك مي تواند به صورت خودآموز از این كتاب استفاده كند تا به كار با
محيط برنامه مسلط شود.
.281پورتر ،استر .آنزیرچیست؟:سرککشیدنزیرپوستخودرو .امير طاهري .تهران :كانون پرورش فكري كودكان
و نوجوانان32 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786000105457 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :فنون و ابزار ،اطالعات عمومي 
چکیده :درون بدن با آنچه از بيرون ميبينيم تفاوت دارد .كتاب حاضر ،از مجموعهاي چندجلدي ،به موضوع خودرو و آنچه
درون آن وجود دارد پرداخته است .در این كتاب دربارۀ نيروي موتور ،بنزینزدن ،خنك نگهداشتن موتور ،زمان حركت،
حركت ،گرما و سرما ،اسكلت خودرو و چرخها اطالعاتي وجود دارد .وازهنامهاي نيز در انتهاي كتاب آمدهاست كه درمورد بعضي
اصطالحات فني مرتبط با خودرو توضيح ميدهد.
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آموزاندبستانيازشبکههای اجتماعيتلفنهمراه .تهران:

.282منطقي ،مرتضي .بررسي چگونگيکاربریدانش
انجمن اوليا و مربيان480 .1395 .ص .وزیري .شابک 9789644513114 :
مخاطب:والدین /معلم 
کلماتکلیدی :شبكههاي اجتماعي ،مسائل اجتماعي و اخالقي ،نوجوانان 
چکیده :شبكههاي اجتماعي تلفن همراه كه قسمتي از فضاي مجازي محسوب ميشوند ،آميزهاي از فرصتها و تهدیدها را
دربردارند .نویسندۀ این كتاب با ترسيم آثار و تبعات كاربري دانشآموزان دبستاني از این شبكهها ،كوشيده است ابتدا شناخت
اوليهاي در ارتباط با چگونگي كاربري كاربران نوجوان ایراني ارائه دهد .در درجۀ بعد ،با طرح اقدامهاي كالننگر ،حد واسط و
خرد نگر اوليا ،آنان را در یاري به فرزندان كاربر این شبكه ها كمك كند .به این منظور ،تبعات زیستي ،رواني ،اجتماعي آنها و
سپس آثار فرهنگي ،آموزشي ،عقيدتي ،سياسي ،زیباشناختي ،زیست محيطي و اقتصادي این موضوع را بررسي كرده است.
.283فاطميپور ،علي .تبلتبرایکودکان.قم :بهار دلها84 .1396 .ص .رقعي .شابک 9786008449966 :
مخاطب:والدین /معلم 
کلماتکلیدی :وسایل ارتباطي ،رسانههاي گروهي 
چکیده :تبلت از جمله رسانههاي ا جتماعي است كه در رفتار و روحيات كودكان و نوجوانان تأثير فراواني دارد .ميزان و نوع
استفاده از آن نيز از جمله نكاتي است كه الزم است والدین بدانند .نویسندۀ این كتاب ،در چند بخش ،ابتدا از لزوم داشتن یا
نداشتن تبلت براي كودكان صحبت ميكند .سپس فرصتها و تهدیدهاي موضوع و پس از آن نيز علتها و ریشههاي خرید
تبلت را بيان ميكند .در بخش آخر نيز راهكارهایي پيشنهاد ميكند و به چند سؤال در این زمينه پاسخ ميدهد.
.284فعال ،اعظم .حقوقشهروندیوخالقیت.تهران :فعال32 .1395 .ص .خشتي .شابک 9786006807317 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حقوق ،حقوق مدني ،مسائل اجتماعي و اخالقي ،فعاليتهاي تكميلي 
چکیده :حقوق شهروندي از جمله موضوعاتي است كه اطالع از آن براي دانشآموزان پرفایده خواهد بود .كتاب حاضر 11
مورد از قوانين شهروندي را دربرمي گيرد .حقوق به زبان كودكانه و در قالب تصویرهاي گویا و قابل فهم با فعاليتهایي خالق
تدوینشدهاند .بعضي از جمله حقوق كتاب عبارت اند از :حق حيات ،سالمت و كيفيت زندگي؛ حق آزادي و امنيت شهروندي؛
حق آزادي اندیشه و بيان؛ حق دسترسي به اطالعات؛ حق تابعيت ،اقامت و آزادي رفتوآمد.
دانشآموز،خالقیت،ایدهپردازی .بجنورد :گسترش علوم

.285احمدي مقدم ،افسانه /عاشقي ،براتمحمد /حداد ،وحيد.
نوین126 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786008470380 :
مخاطب:والدین /معلم 
کلماتکلیدی :تفكر خالق ،خالقيت ،تربيت ،پژوهشهاي علمي 
چکیده :تاریخچۀ مطالعات علمي در مورد خالقيت و عناصر تشكيلدهندۀ آن به بيش از یك قرن نميرسد .كتاب حاضر با
هدف شناخت ماهيت خالقيت (تفاوت خالقيت با نوآوري ،ارتباط آن با هوش ،ویژگيهاي شخصيتي افراد خالق) ،ایدهپردازي،
تأثير رفتار متقابل والدین و مربيان با دانشآموزان و ارائۀ پيشنهادهاي الزم به آنان نگاشته شده است .راههاي اوليۀ پرورش
خالقيت ،زمينههاي شكوفایي خالقيت ،نوشتن خالق ،بارش مغزي و مطالعۀ خالق مطالب پایاني كتاب هستند.
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 .286ملك ،هما .رایانه اول دبستان .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان88 .1396 .ص .رحلي .شابک:
 9789640813539
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :علم رایانه ،راهنماي آموزشي 
چکیده :رایانه از ابزاري است كه امروزه اطالع از نحوۀ كاركرد آن و كار با آن نوعي سواد محسوب ميشود .كتاب حاضر كه بر
اساس سرفصلهاي آموزشي استاندارد بنياد « »ICDLتنظيم شده ،در ابتدا چيستي رایانه و اجزاي آن را به كودك پایۀ اول
دبستان مي گوید .سپس كار با رایانه را در مراحل ابتدایي (مثل كار با پنجرهها ،جستوجوي برنامه ،تغيير اندازۀ نقاشي و
نوشتن متن) به مخاطب ميآموزد.
 .287ملك ،هما .رایانه دوم دبستان .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان112 .1396 .ص .رحلي .شابک:
 9789640813683
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم 
کلماتکلیدی :علم رایانه ،نرمافزار رایانهاي ،خودآموزها 
چکیده :رایانه ابزاري است كه امروزه اطالع از نحوۀ كاركرد آن و كار با آن نوعي سواد محسوب ميشود .كتاب حاضر كه بر
اساس سرفصلهاي آموزشي استاندارد بنياد « »ICDLتنظيم شده است ،در ابتدا اجزاي اصلي و جانبي رایانه و مفاهيم
سختافزار و نرمافزار را به كودك پایۀ اول دبستان مي آموزد .سپس كار با رایانه در مراحل ویندوز ،نوار وظيفه ،درایو ،مرورگر
فایل ،پوشه ،آیكن ،سطل بازیافت ،دستورهاي كپي و چسباندن و نيز كار با واژهپرداز ورد ،از مرحلۀ تایپ متن در صفحه تا
اصالح اشتباه و تغيير نام و ذخيرۀ آن ،آموزش داده مي شود.
 .288ملك ،هما .رایانه سوم دبستان .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان128 .1396 .ص .رحلي .شابک:
 9789640814024
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم 
کلماتکلیدی :علم رایانه ،نرمافزار رایانهاي ،خودآموزها 
چکیده :رایانه ابزاري است كه امروزه اطالع از نحوۀ كاركرد آن و كار با آن نوعي سواد محسوب ميشود .كتاب حاضر كه بر
اساس سرفصلهاي آموزشي استاندارد بنياد « »ICDLتنظيم شدهاست ،در ابتدا دستگاههاي ورودي و خروجي رایانه و سيستم
عامل را به كودك پایۀ سوم دبستان مي آموزد .سپس كار با رایانه در مراحل ویندوز ،نوار وظيفه ،درایو ،پوشه ،آیكن ،سطل
بازیافت ،دستورهاي كپي و چسباندن و نيز كار با واژهپرداز ورد ،از مرحلۀ تایپ متن در صفحه تا اصالح اشتباه و تغيير نام و
ذخيرۀ آن ،و نيز برنامۀ پابليشر و كار با آن آموزش داده مي شود.
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.289نيكبخت ،معصومه .مادرخالق،کودکخالق .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان72 .1396 .ص .رقعي .شابک:
 9789640812822
مخاطب:والدین 
کلماتکلیدی :خالقيت ،سرگرميهاي آموزشي 
چکیده :مادران در آموزش نگاه خالقانه به كودكانشان نقشي انكارناپذیر دارند .مخاطبان اصلي كتاب حاضر مادران هستند.
كتاب شامل فعاليت هایي است كه ساده و قابل اجرا هستند و وسایل مورد استفاده در آنها اشياي اطراف است .موضوعات
كتاب براي كودكان پيش دبستاني و سالهاي اول دبستان طراحي شدهاند .فعاليتها به گونهاي هستند كه مادر با دقت در
محيط اطراف نكات تازه اي كشف كند و این دید را به كودك خود منتقل كند .نویسنده تأكيد دارد این كتاب در واقع آموزش
كاردستي نيست ،بلكه منظور از آن تغيير نگرش مادران است.
 .-.290معماهایببراسدرمفاهیمعلومرایانهوتفکررایانشيگاماول .اميرمحمد جذبي .تهران :مؤسسه فرهنگي
فاطمي216 .1396 .ص .وزیري .شابک 9789643189730 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :معما ،علم رایانه ،سرگرميها ،ادبيات كودك و نوجوان 
چکیده :این كتاب كه جلد اول از مجموعۀ "معماهاي ببراس" است ،مفاهيم بنيادي علوم رایانه و تفكر رایانشي را در ميان
دانشآموزان ترویج ميكند" .چالش ببراس" شامل مجموعه اي از مسئله هاي كوتاه و نيمه بلند چند گزینه اي یا تعاملي است.
در ابتداي كتاب تعاریف الگوریتم ،بازي و معما ،برنامه و د ستورالعمل ،كدگذاري ،كلمات و گراف آمده است .هر فصل از این
كتاب شامل گزیده اي از معماهاي یك سال ببراس است .پرچم كشور طراحان معما در صفحه اي كه معما در آن آمده  ،نقش
بسته است .هر معما با توجه به محتوا و راه حلش یك یا چند برچسب دارد .برچسبها بيانگر زمينه ها و مفاهيم كلي در علوم
رایانهاند.
 .291كاشي ،سميرا /نقوي ،سيدهجواهر .من و رایانهام :من و رایانهام  .3ساري :آویدا56 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 9786007002698
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :نرمافزار رایانهاي ،علم رایانه 
چکیده« :آفيس» یكي از پركاربردترین مجموعههاي نرمافزاري است و نرمافزار «ورد» واژهپردازي است براي تایپ ،ویرایش و
طراحي متن .این كتاب از مجموعه اي چند جلدي دربارۀ كار با رایانه ،به مخاطب كودك نحوۀ كار با ورد را به زبان ساده و
كامالً مرحله به مرحله و عملي ميآموزد .در قسمت اول ،مخاطب با اجزاي صفحه كليد رایانه آشنا ميشود و سپس از ابتداي
ایجاد فایل متني تا اضافهكردن تصویر ،تایپ شعر ،ایجاد فایل  ،PDFرسم جدول و سرصفحه و پاصفحه ،همه را ميآموزد.
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مرجع 
.292ولكس ،آنجال .دایرۀالمعارفمقدماتيدنیایشماکودکان .سيدحسين ایرایي .تهران :پيام بهاران322 .1396 .ص.
رحلي .شابک 9789647789813 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :اطالعات عمومي ،علوم ،دایرۀالمعارفها 
چکیده :دایرۀالمعارفها اطالعاتي را از دنياي اطراف در خود جمع كردهاند .كتاب حاضر نيز مرجعي است مخصوص كودكان
دبستاني كه به روشي ساده ،به پرسشهاي عمومي آنها پاسخ ميدهد .كتاب آزمایشهایي علمي را دربرميگيرد و تصویرهاي
آن به فهم و درك موضوع كمك ميكنند « .جهان ،حيات در ماقبل تاریخ ،زندگي گياهان ،دنياي حيوانات ،دنياي پيرامون ما،
پرندگان و پستانداران ،مردم و سرزمينها ،طرز كار اشيا ،بدن شما ،و حمل ونقل» موضوعاتي هستند كه هر كدام صفحاتي از
كتاب را به خود اختصاصدادهاند.
 .293برآبادي ،محمود .کتاب مرجع ترافیک :راهنمای راهآهن شهری(مترو) .تهران :قدیاني40 .1396 .ص .خشتي.
شابک 9786002518620 :
مخاطب:والدین /دانشآموز /كارشناسان 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :وسایل حملونقل زميني ،ترافيك ،نقشه 
چکیده :مترو یكي از وسایل حمل و نقل دورن شهري امروزي است كه مسافران زیادي را جابهجا ميكند .استفاده از مترو
آداب و مقرراتي دارد كه دانستن آنها به استفادۀ بهتر و ایمنتر از این وسيله كمك ميكند .كتاب حاضر راهنمایي است به
منظور این كار .راهنماي نقشههاي متروي تهران ،مفاهيم تابلوها و عالئم ایستگاههاي مترو ،چگونگي تهيه و شارژ بليط ،و
آداب سوار و پياده شدن از مترو در این كتاب تشریح شدهاند.
کتابمرجعترافیک:فرهنگمصورحملونقل .تهران :قدیاني96 .1396 .ص .خشتي .شابک:

.294برآبادي ،محمود.
 9786002515148
مخاطب:والدین /دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :وسایل حملونقل زميني ،ترافيك 
چکیده :آشنایي با واژههاي مربوط ب ه ترافيك ،دانستن مفهوم موضوع حمل ونقل و آگاهي از مقررات آن براي مامفيد
است.این كتاب فرهنگنامهاي است جامع و مختصر كه دانشآموزان را با حمل و نقل و ترافيك آشناميكند تا بتوانند بهتر و
سالم تر درشهر زندگي كنند .مفاهيم با زبان ساده و همراه با تصویرهاي گویا ارائه شدهاند و در زیر برخي واژهها مطالب تكميلي
آمدهاند .ترتيب الفبایي در ارائۀ واژهها رعایت شده و در انتهاي كتاب نيز فهرست انگليسي و معادل كلمهها دیده ميشود.
مجموعهاي از ده ها عالمت و نشانۀ مربوط به عبور و مرور كه هر روز در اماكن شهري و غيرشهري ميبينيم ،در این كتاب
توضيح داده شدهاند.
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منشگفتانگیزترینجانوردریاهستم! .شبنم حيدريپور .تهران :پرتقال32 .1396 .ص .رحلي.

.295گایبرسون ،برندا.
شابک 9786008675075 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حيوانات دریایي ،جانوران وحشي 
چکیده :در دریا موجودات شگفتانگيزي زندگي ميكنند كه شناخت آنها براي كودكان جالب است .در كتاب حاضر مخاطب
با جانوراني مثل عروس دریایي جعبهاي ،الكپشت پشتچرمي ،ماهي مركب جهنمي ،اختاپوس مقلد ،بيفك ماهي و كوسه
نهنگ آشنا ميشود .در هر صفحه ،یك جانور خود را شگفتانگيزترین موجود دریا معرفيميكند .در پایان ،نویسنده قضاوت را
به عهدۀ خواننده ميگذارد كه بگوید شگفتانگيزترین موجود دریا چيست؟

مطالعاتاجتماعي 
 .296حبيباللهي نجفآبادي ،محمد .آب مجازی به انضمام اجرای پردهخواني در مدرسه .نجف آباد :مهر زهرا(س).
28 .1396ص .وزیري .شابک 9786008022442 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :محيط زیست 
چکیده :آموزش صرفه جویي و رعایت اقتصاد در مصرف به كودكان و همۀ افراد جامعه ضرورت دارد .كتاب حاضر كوشيده
است در قالب نمایش «پردهخواني» در مدر سه ،دربارۀ آب ،كمبود آن و نيز فرایند توليد آب ،توضيحاتي به مخاطب بدهد ،به
گونه اي كه او را با اهميت آب و موارد استفاده از آن در صنعت آشنا كند .مفهوم «آب مجازي» تبيين شده و در انتهاي كتاب،
جدولي از ميزان آب مصرف شده براي بعضي محصوالت آمده است تا موضوع را ملموستر كند .روزهاي مهم تقویم كه به
موضوع آب مربوطاند و نيز سایتهاي مرتبط اینترنتي نيز معرفي شدهاند .واژهنامهاي نيز در انتهاي كتاب آمدهاست.
.297مهدوي ،اعظم .بلوطسبز.تهران :شركت انتشارات فني ایران32 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789643897154 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم 
کلماتکلیدی :محيط زیست ،داستان ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :اینكه كودكان از همان كودكي بياموزند محيط زیست چيست و چه خطرهایي آن را تهدید مي كند و چگونه ميتوان
از آن محافظت كرد ،مي تواند آنها را در اینباره مسئوليت پذیر بار آورد .این كتاب از مجموعهاي كه به حفظ محيط زیست
مربوط است ،به موضوع شكار سنجابها در جنگلهاي بلوط ميپردازد .كودكان با محيطبان كه وظيفهاش حفظ و پاسداري از
محيط زیست است ،آشنا ميشود و درميیابد محيطبانان دوستدار طبيعت ،حيات وحش و گياهان هستند و براي حفاظت از
آنها فعاليت ميكنند.
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پرده نشینانعهدناصری:نگاهيبهحیاتاجتماعيزناندرعهدقاجار.تهران :گل آذین.1396 .

.298كدیور ،پریسا.
346ص .رقعي .شابک 9786006414799 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :زن ،مسائل زنان ،تاریخ ایران 
چکیده :تاریخ حضور زنان در تاریخ پرق دمت این سرزمين چندان روشن نيست .كتاب حاضر روایت تاریخ اجتماعي زنان در
عهد قاجار است و نویسنده كوشيدهاست با رویكرد تاریخ نگاري اجتماعي ،جنبههاي زیست زنان را در عهد قاجار روایت كند.
همچنين ،تحوالت زندگي تودۀ زنان در جامعههاي شهري ،روستایي و ایالتي را در دورۀ  137سالۀ حكومت قاجار ،از تغييرات
در پوشاك و مد لباس ها تا تحركات اجتماعي ،سياسي و آموزشي زنان در این عهد ،بررسي كرده است.
.299بختياري ،علياصغر .پشتکوهقاف.1قم :صحرایي سبز36 .1396 .ص .خشتي .شابک 9786008545309 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :داستان 
چکیده :داشتن بيمه از جمله عواملي است كه به سبب آسودهتر كردن فكر از خسارتهاي احتمالي ،به داشتن زندگي بهتر و
آسودهتر كمك ميكند .در این جلد از مجموعۀ چندجلدي «كودك ،نوجوان و بيمه» ،ماجراي پدر و مادري آمدهاست كه قبل
از تولد فرزندانشان ،آنها را بيمه ميكنند« .بيمه نامۀ ارمغان زندگي» به منظور تأمين مالي آیندۀ كودكان مفيد است .در
انتهاي كتاب چند پرسش دربارۀ بيمه آمده و سپس بيمۀ جامع عمر دانا معرفي شدهاست.
.300بختياري ،علياصغر .پشتکوهقاف.قم :صحرایي سبز36 .1395 .ص .خشتي .شابک 9786008545316 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :داستان ،آیندهنگري 
چکیده :داشتن بيمه از جمله عواملي است كه به سبب آسودهتر كردن فكر از خسارتهاي احتمالي ،به داشتن زندگي بهتر و
آسودهتر كمك ميكند .در این جلد از مجموعۀ چندجلدي «كودك ،نوجوان و بيمه» ،در ادامۀ ماجراي جلد قبل ،پسانداز
بيمه به حدي رسيده است كه ميتوانند از وام آن استفاده كنند و «بيمه نامۀ ارمغان زندگي» ،به منظور تأمين مالي آیندۀ
كودكان ،مفيد واقعشدهاست.
رویبیشترمحیطزیستپاکتر .داود لطفاهلل .تهران :شركت انتشارات فني ایران32 .1395 .ص.


پیاده
.301نایت ،ام.جي.
وزیري .شابک 9789643896508 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :محيط زیست ،آلودگي زمين ،فعاليتهاي اجتماعي 
چکیده :حفظ محيط زیست راهها و وراهكارهایي دارد كه الزم است از كودكي آموخته شوند .كتاب حاضر شامل توضيحاتي
دربارۀ مشكل آلودگي هوا و اثر مخرب آن بر محيط زیست ،روشهاي استفاده از انرژيهاي جایگزین مانند انرژي خورشيدي و
برق در اتومبيل ،كاشتن درخت و روشهاي عملي تر مانند استفاده از وسایل نقليۀ عمومي و دوچرخه است.و در پي آن ،چند
فعاليت براي كودكان طراحي كرده است تا بتوانند با انجام آنها به حفظ محيط زیست كمك كنند.
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یار:تدریسیار:مطالعاتاجتماعيپنجمدبستان.تهران :دانشآفرین /رشد اندیشه.1396 .


تدریس
.302مرادي ،حافظ.
136ص .وزیري .شابک 9789647035934 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :راهنماي تدریس ،مطالعات اجتماعي ،ارزشيابي آموزشي 
چکیده :كتاب راهنماي معلم به معلم كمك ميكند محتواي كتاب را بهتر تدریس كند و به تحقق هدفها نزدیكتر شود.
كتاب حاضر آموزگار پایۀ پنجم را در تدریس درس مطالعات اجتماعي دبستان یاري ميكند؛ به این ترتيب كه ابتدا ساختار
كتاب درسي و هدف از هر بخش را ميگوید .سپس درس به درس با معلم همراه ميشود و اهداف آموزشي ،تعداد جلسات
تدریس هر درس ،ابزارها و وسایل آموزشي و روش تدریس و فعاليتهاي آموزشي را ميآورد .در انتهاي هر فصل آزموني پایاني
به معلم ميدهد و نمونه ابزارها و روشهاي ارزشيابي را به همراه نمونه فرم بررسي گروهي دانشآموزان و فهرست فرم خود
ارزیابي ميآورد.
جستوجوگرانبخوانند:اطلسجغرافيجهانبراینوجوانان .محمود معافي .تهران :قدیاني.

.303نشنال جئوگرافيك.
66 .1396ص .رحلي .شابک 9786002512727 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :بوم شناسي ،جغرافيا ،نوجوانان ،زندگي حيوانات 
چکیده :همچون سایر اطلس ها ،این كتاب نيز اطالعات تصویري كاملي را در خود جاي داده است .نویسنده در این اطلس
محل زندگي حيوانات در پنج قارۀ جهان ،قطب جنوب و جنوبگان را بررسي ميكند .نگاهي به اكوسيستم بيابان ،جنگلهاي
باراني آمازون ،دلتاي رود گنگ و ساوانا از دیگر بخش هاي مهم این اطلس است .همچنين اطالعاتي درباره گاوميش آمریكایي،
قورباغههاي سمي نيشدار ،نهنگ آبي و سمور اروپایي -آسيایي همراه با تصاویر رنگي مربوطه در كتاب آمده است .حيواناتي
كه تصویرشان در كتاب آمده در مقياس واقعي نيستند.
 .304بكایي ،حسين .خورشید کالسکهسوار :سرگذشت گاهشماری در ایران .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان52 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786000105648 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :فرهنگ و تمدن ایراني ،ادبيات كودك و نوجوان ،تمدن اسالمي 
چکیده :از زمانهاي خيلي دور انسانها ،افسانه هاي زیادي دربارۀ خورشيد ساخته بودند .بنابر یكي از این افسانهها ،خورشيد
هر روز صبح در كالسكهاي كه دیده نمي شود ،مينشيند و از شرق آسمان تا غرب آن سفر ميكند ،اما بر اثر این سفر طوالني
خسته ميشود و بعد از آنكه پشت كوههاي بلند غروب ميكند تا صبح استراحت ميكند .نویسنده در این كتاب مصور با ذكر
افسانههایي از پيامبران و پادشاهان ،سرگذشت گاهشماري در ایران را نيز بررسي ميكند .دقيقترین تقویم جهان ،گاهشماري
دریانوردي و ماهيگيري ،قمر در عقرب ،عيد بهار و گاهشماري شخصي از مباحث مطرح شده در این كتاب است.
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 .305قرباني شفيعي ،فاطمه .در باغ بهشت :همیار پلیس .گيالوند :فرشتگان فردا78 .1396 .ص .جيبي .شابک:
 9786008723202
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :قوانين ،رانندگي ،راهنماي آموزشي 
چکیده :رعایت قوانين راهنمایي و رانندگي كمكي است در راه نجات جان انسانها .بنابراین ،آموزش رعایت این قوانين و
اجراي طرحهایي از جمله«هميار پليس» مي تواند به بهبود فرهنگ رانندگي كمك كند .كتاب حاضر به منظور ارتقاي دانش
مخاطبان كودك و نوجوان با این طرح و نيز تشویق دانش آموزان دبستاني به همياري با پليس ،ابتدا دربارۀ كيستي همياران
پليس توضيح ميدهد .شرایط و ویژگيهاي هميار پليس ،درسهاي هميار به دیگران ،خودباوري و اعتماد به نفس،
مهارتآموزي ،مهمترین سرمایۀ هميار ،حكم هميار و شعرهاي هميار پليس بخشهاي بعدي كتاب هستند.
 .306نوش اميني ،نسرین .دیدهبان کوچک :راز جنگل مهربان .تهران :خانه ادبيات24 .1396 .ص .خشتي .شابک:
 9789645454263
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :محيط زیست ،داستان 
چکیده :حفاظت از محيط زیست و به خصوص نگهداري از جنگل از مواردي است كه به عنوان فرهنگ زندگي مدرن و آینده
باید مورد توجه قرار گيرد .كتاب پيش رو به مجموعه اي چند جلدي تعلق دارد كه در داستاني كودكانه ،موضوع حفاظت از
جنگل و درختان آن را مطرح ميكند و به صورت نمادین نشان ميدهد حي وانات جنگل چگونه با همكاري و تدبير جنگل را
حفظ ميكنند .همچنين یادآوري ميكند كه ميتوان به جاي درختاني كه از دست رفتهاند نهال كاشت.
ها:آخروعاقبتخوشنخودیها .قم :صحرایي سبز32 .1396 .ص .بياضي.


سرزمیننخودی
.307بختياري ،علياصغر.
شابک 9786008545262 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :بيمه حوادث ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :آگاهي از انواع بيمه و خدمات مربوط به آنها براي خانوادهها و فرزندان آنها جالب و مفيد خواهد بود.سيزدهمين
جلد از مجموعۀ  14جلدي «سرزمين نخوديها» در ادامۀ داستانهاي قبل ،جمعبندي كلي از انواع بيمهها ارائه دادهاست .در
این جلد ،چند بيمه از جمله آتشسوزي ،عمر و سرمایه ،و تكميل درمان معرفي ميشوند .در انتهاي داستان ،مخاطب باید به
سؤالهایي مرتبط با متن پاسخ دهد.
یمهگر .قم :صحرایي سبز32 .1396 .ص .بياضي .شابک:
 .308بختياري ،علياصغر .سرزمین نخودیها :بابای ب 
 9786008545187
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :بيمه حوادث ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :آشنا شدن با محصوالت و خدمات بيمه براي خانوادهها و فرزندان آنها جالب و مفيد خواهد بود .كتاب حاضر
چهارمين جلد از مجموعهاي  14جلدي است كه در ادامۀ داستان جلد سوم است و در آن بيمه ،به عنوان راه جبران بسياري از
خسارتها ،معرفي ميشود .در انتهاي داستان مخاطب باید به سؤالهایي مرتبط با متن و به عنوان شناسایي بيمه پاسخدهد.
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نخودیها:بازگشتماجوبهسرزمینش .قم :صحرایي سبز32 .1396 .ص .بياضي.

.309بختياري ،علياصغر .سرزمین 
شابک 9786008545279 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :بيمه حوادث ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :آگاهي از انواع بيمه و خدمات مربوط به آنها براي خانوادهها و فرزندان آنها جالب و مفيد خواهد بود .دوازدهمين
جلد از مجموعۀ  14جلدي «سرزمين نخوديها» در ادامۀ داستان جلد یازدهم است و نویسنده ،در طول داستان بيمه،
چگونگي صدور آن و خسارت گرفتن از بيمه را به مخاطب معرفي ميكند .در انتهاي داستان ،مخاطب باید به سؤالهایي
مرتبط با متن پاسخ دهد.
 .310بختياري ،علياصغر .سرزمین نخودیها :جایزه بزرگ سال .قم :صحرایي سبز32 .1396 .ص .بياضي .شابک:
 9786008545286
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :بيمه اتوموبيل ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :آگاهي از انواع بيمه و خدمات مربوط به آنها براي خانوادهها و فرزندان آنها جالب و مفيد خواهد بود .چهاردهمين
جلد از مجموعۀ  14جلدي «سرزمين نخوديها» نيز در ادامۀ داستانهاي قبل ،یك جمعبندي كلي از انواع بيمهها ارائه
داده است .در این جلد ،چند بيمه از جمله شخص ثالث ،بدنۀ ماشين ،و ساختمان معرفي ميشوند .در انتهاي داستان ،مخاطب
باید به سؤالهایي مرتبط با متن پاسخ دهد.
 .311بختياري ،علياصغر .سرزمین نخودیها :حاکم مهربان .قم :صحرایي سبز32 .1396 .ص .بياضي .شابک:
 9786008545156
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :بيمه اتوموبيل ،بيمه حوادث ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :آشنا شدن با محصوالت و خدمات بيمه براي خانوادهها و فرزندان آنها جالب و مفيد خواهد بود .كتاب حاضر اولين
جلد از مجموعهاي  14جلدي است كه با بيان داستاني كودكانه و ذكر ماجراهایي كه هر دفعه براي شخصيتهاي این داستان
رخ مي دهد ،مخاطب را به ضرورت داشتن بيمه براي رفع نگراني از عاقبت بعضي اتفاقات ناخوشایند رهنمون ميشود .در
انتهاي داستان مخاطب باید به سؤالهایي مرتبط با متن پاسخ دهد.
 .312بختياري ،علياصغر .سرزمین نخودیها :دوستان زمیني .قم :صحرایي سبز32 .1396 .ص .بياضي .شابک:
 9786008545170
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :بيمه اتوموبيل ،بيمه حوادث ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :آشنا شدن با محصوالت و خدمات بيمه براي خانوادهها و فرزندان آنها جالب و مفيد خواهد بود .كتاب حاضر سومين
جلد از مجموعهاي  14ج لدي است كه در ادامۀ داستان جلد دوم است و در آن شخصيت اصلي داستان به همراه آرش و
پدرش به شركت بيمه ميروند تا بتوانند با راه حل مشكل سياره شان آشنا شوند .در انتهاي داستان مخاطب باید به سؤالهایي
مرتبط با متن پاسخ دهد.
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سرزمیننخودیها:سفربهسیارهزمین .قم :صحرایي سبز32 .1396 .ص .بياضي .شابک:

.313بختياري ،علياصغر.
 9786008545163
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :بيمه اتوموبيل ،بيمه حوادث ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :آشنا شدن با محصوالت و خدمات بيمه براي خانوادهها و فرزندان آنها جالب و مفيد خواهد بود .كتاب حاضر دومين
جلد از مجموعهاي  14جلدي است كه در ادامۀ داستان جلد اول ،یكي از شخصيت هاي اصلي داستان به سيارۀ زمين سفر مي
كند تا از تدبير مردمان زمين براي حل مشكل سيارهشان كمك بگيرد .در انتهاي داستان مخاطب باید به سؤالهایي مرتبط با
متن پاسخ دهد.
ها:نخودیهاوآتشسوزی.قم :صحرایي سبز32 .1396 .ص .بياضي .شابک:


سرزمیننخودی
.314بختياري ،علياصغر.
 9786008545194
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :بيمه حوادث ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :آشنا شدن با محصوالت و خدمات بيمه براي خانوادهها و فرزندان آنها جالب و مفيد خواهد بود .كتاب حاضر
پنجمين جلد از مجموعهاي  14جلدي است كه در ادامۀ داستان جلد چهارم است و نویسنده ،در طول داستاني دربارۀ
آتشسوزي ،بيمۀ آتشسوزي را معرفي ميكند .در انتهاي داستان ،مخاطب باید به سؤالهایي مرتبط با متن پاسخ دهد.
همچنين ،در صفحههاي انتهایي كتاب ،بيمۀ آتش سوزي به طور كامل شرح داده ميشود و شرایط آن ميآید.
 .315بختياري ،علياصغر .سرزمین نخودیها :نخودیها و بار بری .قم :صحرایي سبز32 .1396 .ص .بياضي .شابک:
 9786008545200
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :داستانهاي تخيلي 
چکیده :آشنا شدن با محصوالت و خدمات بيمه براي خانوادهها و فرزندان آنها جالب و مفيد خواهد بود .كتاب حاضر
ششمين جلد از مجموعهاي  14جلدي است كه در ادامۀ داستان جلد پنجم است و نویسنده ،در طول داستاني دربارۀ خسارت
دیدن بار كشتي ،بيمۀ باربري را معرفي ميكند .در انتهاي داستان ،مخاطب باید به سؤالهایي مرتبط با متن پاسخ دهد.
همچنين ،در صفحههاي انتهایي كتاب ،بيمۀباربري به طور كامل شرح داده ميشود و شرایط آن ميآید.
هاوپسانداز .قم :صحرایي سبز32 .1396 .ص .بياضي .شابک:


ها:نخودی

خودی
.316بختياري ،علياصغر .سرزمینن
 9786008545217
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :داستانهاي تخيلي 
چکیده :آگاهي از انواع بيمه و خدمات مربوط به آنها براي خانوادهها و فرزندان آنها جالب و مفيد خواهد بود .هفتمين جلد
از مجموعۀ  14جلدي «سرزمين نخوديها» در ادامۀ داستان جلد ششم است و نویسنده ،در طول داستاني ،بيمۀ عمر و
پسانداز را معرفي ميكند .در انتهاي داستان ،مخاطب باید به سؤالهایي مرتبط با متن پاسخ دهد .همچنين ،در صفحههاي
انتهایي كتاب ،بيمۀ عمر و تأمين آتيۀ فرزندان به طور كامل شرح داده ميشود و شرایط آن ميآید.
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 .317بختياري ،علياصغر .سرزمین نخودیها :نخودیها و درمان .قم :صحرایي سبز32 .1395 .ص .بياضي .شابک:
 9786008545224
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :داستانهاي تخيلي 
چکیده :آگاهي از انواع بيمه و خدمات مربوط به آنها براي خانوادهها و فرزندان آنها جالب و مفيد خواهد بود .هشتمين جلد
از مجموعۀ  14جلدي «سرزمين نخوديها» در ادامۀ داستان جلد هفتم است و نویسنده ،در طول داستاني درباره بيماري و
تأمين هزینۀ درمان ،بيمۀ تكميلي درمان را معرفي ميكند .در انتهاي داستان ،مخاطب باید به سؤالهایي مرتبط با متن پاسخ
دهد .همچنين ،در صفحههاي انتهایي كتاب ،بيمۀ تكميلي درمان به طور كامل شرح داده ميشود و شرایط آن ميآید.
 .318بختياري ،علياصغر .سرزمین نخودیها :نخودیها و ساختمان( :بیمه مسئولیت مدني کارفرما در مقابل
کارگران).قم :صحرایي سبز32 .1396 .ص .بياضي .شابک 9786008545255 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :داستانهاي تخيلي 
چکیده :آگاهي از انواع بيمه و خدمات مربوط به آنها براي خانوادهها و فرزندان آنها جالب و مفيد خواهد بود .یازدهمين
جلد از مجموعۀ  14جلدي «سرزمين نخوديها» در ادامۀ داستان جلد دهم است و نویسنده ،در طول داستاني دربارۀ
آسيب دیدن كاركنان در حين كار ،بيمۀ مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان را به مخاطب معرفي ميكند .در انتهاي
داستان ،مخاطب باید به سؤالهایي مرتبط با متن پاسخ دهد .همچنين ،در صفحههاي انتهایي كتاب ،بيمۀ مسئوليت به طور
كامل شرح داده ميشود و شرایط آن ميآید.
ها:نخودیهاوعصرماشین(بیمهبدنه) .قم :صحرایي سبز32 .1396 .ص.


سرزمیننخودی
.319بختياري ،علياصغر.
بياضي .شابک 9786008545231 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :بيمه اتوموبيل ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :آگاهي از انواع بيمه و خدمات مربوط به آنها براي خانوادهها و فرزندان آنها جالب و مفيد خواهد بود .نهمين جلد از
مجموعۀ  14جلدي «سرزمين نخوديها» در اد امۀ داستان جلد هشتم است و نویسنده ،در طول داستاني دربارۀ خرید ماشين
و تصادف آن و نيز گمشدنش ،بيمۀ بدنۀ ماشين را معرفي ميكند .در انتهاي داستان ،مخاطب باید به سؤالهایي مرتبط با متن
پاسخ دهد .همچنين ،در صفحههاي انتهایي كتاب ،بيمۀ بدنۀ خوردرو و خطرهاي مورد تعهد بيمهگر و نيز خارج از تعهد
بيمهگر به طور كامل شرح داده ميشود و شرایط آن ميآید.
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ها:نخودیهاوعصرماشین(شخصثالث).قم :صحرایي سبز32 .1396 .ص.


سرزمیننخودی
.320بختياري ،علياصغر.
بياضي .شابک 9786008545248 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :بيمه اتوموبيل ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :آگاهي از انواع بيمه و خدمات مربوط به آنها براي خانوادهها و فرزندان آنها جالب و مفيد خواهد بود .دهمين جلد
از مجموعۀ  14جلدي «سرزمين نخوديها» در ادامۀ داستان جلد نهم است و نویسنده ،در طول داستاني دربارۀ تصادف
ماشين ها و نيز خسارت دادن و خسارت گرفتن ،بيمۀ شخص ثالث ماشين را به مخاطب معرفي ميكند .در انتهاي داستان،
مخاطب باید به سؤالهایي مرتبط با متن پاسخ دهد .همچنين ،در صفحههاي انتهایي كتاب ،بيمۀ شخص ثالث و خطرهاي
مورد تعهد بيمهگر و نيز خارج از تعهد بيمهگر به طور كامل شرح داده ميشود و شرایط آن ميآید.
.321بختياري ،علياصغر .شوتروباهکوچولو.قم :صحرایي سبز32 .1396 .ص .خشتي .شابک 9786009654222 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :داستانهاي حيوانات ،مسئوليتپذیري 
چکیده :آشنایي با بيمه و چگونگي جبران خسارت از طریق بيمه ،به افراد كمك ميكند با خيال آسودهتري زندگي كنند .در
این كتاب ،با ذكر داستاني دربارۀ بيمه ،مخاطب با پذیرفتن مسئوليت آشنا ميشود .سپس دربارۀ انواع بيمههاي مسئوليت
مدني ،از جمله بيمههاي كارفرما در قبال گارگران ،بيمۀ مسئوليت حرفهاي پزشكان ،بيمۀ مسئوليت مهندسان ،و بيمۀ
مسئوليت حمل و نقل نكاتي ميخواند.
 .322ابراهيمپور ،فرشيد .عالي قاپوی نقش جهان شاهکاری در نصف جهان .اصفهان :مؤسسه انتشاراتي نقش نگين.
12 .1395ص .خشتي .شابک 9786003291591 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :آثار تاریخي ،تاریخ ایران ،تاریخ هنر 
چکیده :بناي تاریخي عالي قاپوي اصفهان یكي از مشهورترین آثار باستاني و تاریخي ایرانيان است .این كتاب یكي از مجلدات
مجموعهاي چندجلدي دربارۀ بناهاي تاریخي اصفهان است .نویسندۀ آن كوشيده است این بنا را به زبان فارسي سره به
مخاطب كودك معرفي كند و جزئيات هر قسمت را شرح دهد .از آنجا كه كلمههاي كتاب به گویش اصيل و قدیمي فارسي
هستند ،معناي آنها نيز در پانوشت براي مخاطب آمده است.
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.323عشقي ،حميد .فجایعجنگجهانيدوم .تهران :مؤسسه فرهنگي آرمان رشد /ابر و باد470 .1396 .ص .وزیري.
شابک 9786007633274 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :جنگ جهاني دوم ،تاریخ جهان 
چکیده :از جنایتهاي متحدین در جنگ دوم جهاني سخن بسيار گفتهاند ،اما آنچه متفقين در این جنگ مرتكب شدند،
كمتر مورد توجه بوده است .اثر حاضر بر اساس اسن اد ،جنایات هر دو سوي این جنگ بزرگ تاریخي و نيز عوارض ناشي از آن
همچون قحطي و بيماري را بررسي كرده و از اردوگاههاي مرگ و كار اجباري و جنایات روسها ،بمباران شهرها ،جنایات شرق
دور ،كشتارهاي دستهجمعي ،حمله به كشتيهاي غيرنظامي و مرگ و مير ناشي از قحطيهاي جنگ دوم سخن گفته است.
مخاطب این كتاب متوجه ميشود ،نازي ها تنها جنایتكاران جنگ نبودند و مردمان كشورهایي مثل بالكان ،لهستان و اكراین
نيز در كشتارها نقش داشتند.
کتابهای بیداری :سفر شگفتانگیز آب .تهران :آواي قلم24 .1395 .ص .وزیري .شابک:

 .324پوریا ،سرور.
 9786007542118
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :منابع طبيعي ،داستان 
چکیده :موضوع «بحران آب» و تصفيه و كمبود آن از موضوعات داغ این روزهاي جهان و بهخصوص كشور ما
محسوبمي شود .كتاب پيش رو داستاني است علمي كه مخاطب نوجوان را با مراحل تصفيۀ آب آشنا ميكند .نویسنده موضوع
را در قالبي كامالً داستاني مطرح كرده و در ضمن بازدیدي علمي از تصفيه خانۀ آب ،مراحل تصفيۀ آب را از لحظۀ ورود آب
خام به تصفيهخانه تا اضافهكردن آهك و كلر به آن و نيز آشغالگيري و تزریق كلرید آهن به منظور حذف بخشي از
آلودگيهاي آب تا خروج آب تصفيه شده و ورود آن به لولههاي خروجي به روشني شرح دادهاست.
ماجراهایپادشاهپدپد:ارتشتوییخچال(:دربارهمصرفبهینهبرق).تهران :شركت انتشارات

.325مهدوي ،اعظم.
فني ایران24 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789643896911 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :محيط زیست ،منابع طبيعي ،داستانهاي علمي-تخيلي 
چکیده :الزم است كودكان دربارۀ مصرف بهينۀ انرژي بيشتر بدانند تا مدیریت مصرف را بياموزند .در كتاب حاضر از مجموعۀ
«ماجراهاي پادشاه پدپد» مخاطب دربارۀ مصرف بهينۀ برق و به خصوص یخچال ،داستاني ميخواند .شخصيتهاي داستان
بسيار خيالي هستند و همه ساختۀ ذهن نویسنده اند .موضوع داستان باز ماندن در یخچال و هدر رفتن انرژي در اثر آن است
كه باعث قطع برق نيز ميشود .در صفحههاي پایاني كتاب ،نویسنده با توصيههایي به بزرگترها ،آنان را راهنمایي ميكند
چگونه در این باره به كودكانشان توضيح دهند.
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.326ربيعي ،روناك .ماجراهای پادشاهپدپد:آقایاژدهاوخانماسبطالیي( :دربارهمصرفبهینهبرق) .تهران:
شركت انتشارات فني ایران24 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789643895242 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :محيط زیست ،منابع طبيعي ،داستانهاي علمي-تخيلي 
چکیده :الزم است كودكان دربارۀ مصرف بهينۀ انرژي بيشتر بدانند تا مدیریت مصرف را بياموزند .در كتاب حاضر از مجموعۀ
«ماجراهاي پادشاه پدپد» مخاطب دربارۀ مصرف بهينۀ برق و به خصوص تلویزیون داستاني ميخواند .شخصيتهاي داستان
بسيار خيالي هستند و همه ساختۀ ذهن نویسندهاند .شخصيت اصلي داستان تمام انرژياش را ميگذارد روي مصرف بيهودۀ
برق.
 .327سپهروند ،سميه .ماجراهای سپهر :سفر برق( :در باره مصرف بهینه برق) .تهران :شركت انتشارات فني ایران.
24 .1395ص .خشتي .شابک 9789643896805 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :محيط زیست ،منابع طبيعي ،داستان 
چکیده :دانستن كودكان دربارۀ توليد برق و روشهاي توزیع آن ،به همت آنان در مصرف بهينۀ انرژي كمك ميكند .در
كتاب حاضر از مجموعۀ «ماجراهاي سپهر» مخاطب دربارۀ چگونگي رسيدن برق به ما و خانهها داستاني ميخواند .شخصيت
اصلي داستان به همراه خانوادهاش انواع كابلها و پستهاي برق و نيروگاه توليد برق را ميبينند و اطالعات مفيدي به دست
ميآورند .در صفحههاي پایاني كتاب ،نویسنده در بخش سخني با بزرگترها ،آنان را راهنمایي ميكند چگونه در این باره به
كودكانشان توضيح دهند.
 .328بختياري ،علياصغر .ماجراهای شیرین دندی و فندی :دندی و قندی ساکنین طبقه دوم .قم :صحرایي سبز.
52 .1396ص .بياضي .شابک 9786008545460 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستان 
چکیده :بيمه و آشنایي با آن از جمله موضوعاتي است كه بزرگترها ميتوانند دربارۀ آن با بچهها صحبت كنند .كتاب حاضر
داستاني است كودكانه دربارۀ دو كودك كه پدر ومادرشان با كمك بيمۀ «زندگي و سرمایهگذاري» ميتوانند براي آنها
اتاقهایي در طبقۀ دوم منزل خود درست كنند .در انتهاي كتاب ،فهرست شعبههاي بيمۀ این نوع بيمه آمدهاست و دربارۀ
مزایا و شرایط آن براي مخاطب توضيح داده شدهاست.
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 .329بختياري ،علياصغر .ماجراهای شیرین دندی و قندی :جشن تولدی برای دندی و قندی .قم :صحرایي سبز.
46 .1395ص .بياضي .شابک 9786008545002 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستان 
چکیده :بيمه و آشنایي با آن از جمله موضوعاتي است كه بزرگترها ميتوانند دربارۀ آن با بچهها صحبت كنند .كتاب حاضر
داستاني است كودكانه دربارۀ دو كودك كه پدر ومادرشان براي جشن تولد آن دو ،كارت هدیۀ سالمت و حمایت را كه از
امكانات بيمۀ زندگي و سرمایه است هدیه ميكنند .در انتهاي كتاب ،فهرست شعبههاي بيمۀ این نوع بيمه آمدهاست و دربارۀ
مزایا و شرایط این بيمه براي مخاطب توضيح داده شده است.
 .330خمسهپور ،شهربانو .مطالعات اجتماعي براساس سند تحول بنیادین .قزوین :مينودر148 .1396 .ص .وزیري.
شابک 9786008595304 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :علوم اجتماعي ،مطالعات اجتماعي ،مواد درسي ،آموزش ابتدایي 
چکیده :در این كتاب ،ميزان تطبيق محتواي كتاب درسي مطالعات اجتماعي در پایههاي سوم و چهارم ابتدایي با سند تحول
بنيادین بررسي شده است.محقق كوشيده است مشخص كند ،محتواي كتاب اعم از پاراگرافها ،تصویرها و فعاليتها تا چه
ميزان به جامعۀ عدل جهاني ،ميراث نظري و عملي امام خميني ،تعليم و تربيت ،معضالت زیست محيطي ،شایستگيهاي پایه
با تأكيد بر خصوصيات اسالمي ایراني ،سالمت جسماني و  ...پرداختهاست.
منارجنبانشگفتانگیز .اصفهان :مؤسسه انتشاراتي نقش نگين8 .1395 .ص .خشتي .شابک:

.331ابراهيمپور ،فرشيد.
 9786003291607
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :ایران شناسي ،تاریخ ایران 
چکیده :شهر اصفهان از لحاظ معماري سنتي شگفتيهاي فراواني دارد كه یكي از آنها بناي معروف «منارجنبان» است .در
این كتاب منارجنبان به كودك معرفي شدهاست .نویسنده كوشيده است در توضيحات خود از واژههاي اصيل فارسي استفاده
كند و توضيح آنها را در زیرنویس بياورد.
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مهارتهایزندگي 


اتفاقبدبرایهمهپیشميآید .سارا وطنآبادي .تهران :شركت انتشارات فني ایران.1395 .

 .332هولمز ،مارگارت ام.
36ص .خشتي كوچك .شابک 9789643897895 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :جنبههاي روانشناسي ،مهارتهاي رفتاري ،بهداشت رواني 
چکیده :اتفاق بد براي همه پيش ميآید .به شاهدان خشونت یا اتفاقهاي بد «قرباني دوم» ميگویند .براي برقراري ارتباط
مناسب با كودكي كه شاهد اتفاق بدي بودهاست ،باید رفتاري آگاهانه و روانشناسانه داشت .این كتاب داستان كودكي را بيان
ميكند كه پس از دیدن اتفاقي بد ،روحيهاش دگرگون و مضطرب شد .یك بزرگتر عاقل به او كمك كرد تا مشكلش را حل
كند .نویسنده در انتهاي كتاب ،در بخش «سخني با بزرگترها»  ،این موضوع را براي اوليا شرح و راهكارهاي برخورد با چنين
شرایطي را پيشنهاد داده است.
.333ميرجابري ،زهره .اقتصاددانکوچک:راهنمایکاربردیآموزشبهکودکان 6تا 9سال .اصفهان :مفتاح حكيم.
64 .1396ص .وزیري .شابک 9786009853717 :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :اقتصاد ،مدیریت مالي ،راهنماي آموزشي 
چکیده :كودكان با یادگيري اقتصاد ميآموزند چگونه در زندگي فردي و جمعي خود انتخابهاي بهتري انجام دهند .این
كتاب با هدف آموزش اقتصاد به كودكان شش تا نه ساله 18 ،مفهوم اقتصادي را در پنج فصل شامل توليد و مصرف ،تخصص و
مشاغل ،مبادله ،پول و پسانداز  ،و در قالب درسنامههاي كالسي ارائه ميكند .هر فصل یك هدف آموزشي كلي و تعدادي
هدف هاي آموزشي و كاربردي را دربردارد .تعداد مشخصي مفهوم اقتصادي ،با هدف آشنایي اوليۀ مربيان و آموزگاران ،به همراه
پيشنهاد نحوۀ تدریس آنها ،به آنان معرفي شدهاست.
.334ویتك ،جو .اینمنهستم:درقلبمن .افسانه شعباننژاد .تهران :لوپه تو16 .1396 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786009686131
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :احساسات 
چکیده :بعضي وقتها قلبم خجالت ميكشد و پنهان ميشود ،بعضي روزها مثل یك فيل سنگين ميشود ،بعضي روزها مثل
یك گياه بزرگ ميشود و رشد ميك ند ،انگار دوباره شاد و سر حال شده است و بعضي روزهاي دیگر فریاد ميزند قلبم و انگار
ميخواهد از عصبانيت منفجر شود .تو هم ساكت نمان .از حسهاي جورواجور قلبت بگو .ميداني در همين لحظه قلبت چه
احساسي دارد؟
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اینمنهستم:سالمنينيکوچولو .افسانه شعباننژاد .تهران :لوپه تو16 .1396 .ص .خشتي كوچك.

.335ویتك ،جو.
شابک 9786009686148 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :تولد 
چکیده :دختر كوچك از وقتي فهميده كه ميخواهد خواهر بزرگتر شود،حسابي سرش شلوغ شده است؛ براي نيني آواز
ميخواند ،با او حرف ميزند ،از برنامههایش براي بعد از به دنيا آمدن او ميگوید و هر روز به او فكر ميكند .دخترك دیگر
دوست ندارد منتظر بماند .پس نيني كي ميآید؟
.336ویتك ،جو .این منهستم:منشجاعهستم .افسانه شعباننژاد .تهران :لوپه تو16 .1396 .ص .خشتي كوچك.
شابک 9786009686155 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :ترس ،خيالپردازي 
چکیده :من كوهي بزرگ از ترس داشتم؛ ترس از صداي رعد و برق ،ترس از تاریكي ،از سگ همسایه ،از عصبانيت آدمها ،از
سوسكها و مارمولكها ...اما حاال من بزرگ شدهام و ترسهایم كوچك و كوچكتر .اگر كوه ترسهاي تو هنوز بزرگ است ،با
من همراه شو.
.337ویتك ،جو .اینمنهستم:منیکگنجدارم .افسانه شعباننژاد .تهران :لوپه تو16 .1396 .ص .خشتي كوچك.
شابک 9786009745722 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :كودكان ،احساسات 
چکیده :مادربزرگ یك صندوقچه به من هدیه داد .دوست دارم تمام چيزهایي را كه خوشحالم ميكند در آن بریزم؛
آبنباتها،سكهها ،عروسك خرسيام ،نه! تمام اینها صندوقچهام را كثيف و خراب ميكنند .عروسكم كه اصال در آن جا
نميشود .یك لحظه صبر كن .پریدن از روي چالههاي آب چطور است؟ یا خندههایم و خندههاي دوستانم؟ یا راه رفتن با
پدربزرگ ،شاید صداي پرندهها .بله! تمام اینها در صندوقچهام جا مي شوند .آیا گنج دیگري سراغ داري تا آن را هم در
صندوقچهام بگنجانم؟
 .338یامادا ،كوبي .با مسألهات چه کار ميکني؟ .حميده شرزئي .تهران :خانه تحول40 .1396 .ص .رحلي .شابک:
 9789648230536
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :حل مسئله ،خودسازي ،اندیشه و تفكر 
چکیده :مسئله در زندگي نقش مهمي دارد؛ ما را به چالش مي كشد و به ما شكل ميدهد .اینكه هر كسي با مسئلهاش چه
ميكند ،خود ماجرایي دارد .كتاب حاضر به مخاطب نگرشي نسبت به رفتار با مسئله ميدهد تا درباید چرا مسئله در زندگي
وجود دارد .داستان این كتاب مواجهۀ كودكي را با مسئلۀ خویش نشان ميدهد .كودك در ابتدا از مسئلهاش بسيار ميترسد،
اما وقتي با آن روبهرو ميشود ،زیبایيهاي درونش را ميبيند.
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بازیمهارتهایزندگي .منوچهر اكبرلو .تهران :صابرین184 .1395 .ص.

بازیهایگروهي 101:

.339بيدگروبر ،برني.
وزیري .شابک 9789642785995 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی :بازيهاي آموزشي ،مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي ارتباطي 
چکیده :بازي گروهي راهي است ایدهال براي توسعۀ مهارتهاي اجتماعي و عاطفي كودكان همراه با خالقيت و لذت .در این
كتاب  101بازي و فعاليت با موضوع مهارتهاي زندگي عرضه شدهاست تا مهارتهاي پایۀ كودك را براي خودآگاهي و
همراهي با دیگران توسعه دهد .بازها مخصوص بچههاي  6تا  12ساله هستند و به سه دستۀ «بازیهاي من ،بازيهاي شما و
بازيهاي ما» تقسيم شدهاند .در هر بازي ،اهداف و روشبازي ذكر شدهاند و نكات الزم و پيشنهادها نيز آمدهاند.
برنامه ریزی آموزشي :راهبردهای بهبود کیفیت در سطح واحد آموزشي (مدرسه،

 .340نيستاني ،محمدرضا.
دانشگاه،آموزشمجازی).اصفهان :یار مانا264 .1395 .ص .وزیري .شابک 9786007768662 :
مخاطب :دانشجومعلمان 
کلماتکلیدی :برنامهریزي آموزشي ،نظامهاي آموزشي ،برنامهریزي راهبردي 
چکیده :اصول و مباني كلي و نظري برنامهریزي باید در عمل و با مهارت در برنامهریزي راهبردي و عملياتي در سطح واحد
آموزشي همراه شود .كتاب حاضر راهبردهاي عملي و عيني در بهبود كيفيت در واحدهاي آموزشي و دانشگاهي را بررسي
ميكند .نویسنده كوشيده است گامهاي برنامه ریزي آموزشي رادر سه حوزۀ مدرسه ،واحد دانشگاهي و دانشگاه مجازي تبيين
كند .شناسایي مباني و فرایندهاي برنامه ریزي آموزشي در سطح یك واحد و تشریح دقيق و گام به گام هر یك ،عناصر اصلي
این اثر را تشكيل ميدهند.
برنامهریزیبادوربینمداربسته.تهران :بارسا310 .1396 .ص .رقعي .شابک 9786009332502 :

.341ميرصادقي ،علي.
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم 
کلماتکلیدی :موفقيت تحصيلي ،روانشناسي 
چکیده :این كتاب یك مجموعۀ تصویري روان شناسي و انگيزشي است كه نویسنده به كمك آن روش برنامهریزي را آموزش
ميدهد .با ارائۀ اشكال و جداول روزانه ،امكان برنامهریزي هفتگي را براي خواننده فراهم ميآورد .خواننده با انجام دادن
تمرینها و یادداشتهاي روزانه به صورت بازي و سرگرمي ميتواند به اهداف خود نزدیكتر شود.
هایاجتماعي:مهارتهایاجتماعيدورهابتدایي:راهنمای


بستهآموزشيمهارت
.342دپارتمان علمي موسسه تتا.
معلم.تهران :پيشرو مبتكران42 .1396 .ص .رحلي .شابک 9789648045505 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :مهارتهاي رفتاري ،آداب معاشرت ،راهنماي آموزشي 
چکیده :فراهم كردن موقعيتهاي یادگيري براي دانش آموزان  10سال به باال هدف از انتشار مجموعهاي است با عنوان
«مهارتهاي اجتماعي» .كتاب حاضر راهنماي معلم این بسته است و پرورش مهارتهاي «آداب معاشرت ،مهارتهاي ارتباطي
و مهارتهاي یادگيري» را مد نظر دارد .این كتابچه شامل طرح درس براي مربيان و مجموعه دستورالعملها ،و شيوهنامۀ
اجرایي طرح است .شانزده هفتۀ آموزشي كتاب هر كدام اهداف رفتاري خاصي را دنبال ميكنند و جدولها شامل جزئيات
عنوان فعاليت و زمان انجام آن ميشوند.
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هایاجتماعي:مهارتهایاجتماعيدورهابتدایي:کاردر


بستهآموزشيمهارت
.343دپارتمان علمي موسسه تتا.
کالس.تهران :پيشرو مبتكران42 .1396 .ص .رحلي .شابک 9789648045512 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :مهارتهاي اجتماعي ،مهارتهاي ارتباطي ،مهارتهاي رفتاري ،آداب معاشرت 
چکیده :فراهم كردن موقعيتهاي یادگيري مهارتهاي اجتماعي براي دانش آموزان  10سال به باال هدف از انتشار
مجموعهاي است با عنوان «مهارتهاي اجتماعي» .كتاب حاضر مخصوص كار در كالس و آموزش آداب معاشرت به
دانشآموزان دورۀ دوم ابتدایي است .از جمله مهارتهایي كه در این كتاب آموزش داده ميشوند ،عبارت اند از :سالم و احوال
پرسي ،هدیهدادن و هدیه گرفتن ،آداب غذاخوردن ،و بهداشت و محيط زیست .هر مهارت در قالب یك هفتۀ آموزشي و شامل
تعدادي فعاليت گروهي و گفتوگوي كالسي است .قسمتي با عنوان «عكس و مكس» نيز براي تفكر بيشتر آمده است .در
بخش «جالب است بدانيم» نيز نكات ضروري براي فهم و درك عميقتر موضوع گنجانده شدهاند.
هایاجتماعي:مهارتهایاجتماعيدورهابتدایي:کاردر


بستهآموزشيمهارت
.344دپارتمان علمي موسسه تتا.
منزل.تهران :پيشرو مبتكران38 .1396 .ص .رحلي .شابک 9789648045529 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :مهارت هاي رفتاري ،مهارتهاي اجتماعي ،آداب معاشرت 
چکیده :فراهم كردن موقعيتهاي یادگيري مهارتهاي اجتماعي براي دانش آموزان  10سال به باال هدف از انتشار
مجموعهاي است با عنوان «مهارتهاي اجتماعي» .كتاب حاضر مخصوص كار در منزل و آموزش آداب معاشرت به
دانشآموزان دورۀ دوم ابتدایي است .از جمله مهارتهایي كه در این كتاب آموزش داده ميشوند ،عبارت اند از :سالم و احوال
پرسي ،هدیهدادن و هدیه گرفتن ،آداب غذاخوردن ،و بهداشت و محيط زیست .هر مهارت در قالب یك هفتۀ آموزشي و شامل
تعدادي جملۀ درست و نادرست ،و موقعيت هایي فرضي از زندگي واقعي است تا كودك تمرین كند در چنان شرایطي چگونه
برخورد كند.
چاشنيهای آدمبودن :افرادی که برایشان مهم هستي! :داشتههای نامرئي،

 .345اسپلند ،پامال /وردیك ،اليزابت.
حمایت،آنچهداریمونميدانیم .سميرا ابراهيمي .تهران :ایرانبان96 .1396 .ص .رقعي .شابک 9786001882524 :

مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :كودكان و نوجوانان ،شبكههاي اجتماعي ،روان شناسي خانواده ،رفتار در مدرسه 
چکیده :اعتماد به نفس ،عزت نفس و شادكامي در كودكان از مباحثي است كه در این كتاب تشریح شده است .در ابتدا و
انتهاي هر فصل ،داستانهایي برگرفته از نمونههاي واقعي در زندگي روزمره گنجانده شده است .حمایت خانواده ،ارتباط
خانوادگي مثبت ،مشاركت والدین در تحصيالت و فضاي محبتآميز مدرسه از دیگر موضوعات مطرح شده در این كتاب است.

114

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي

بودن:بهخودتافتخارکن!:داشتههاینامرئي،هویتمثبت،


هایآدم

چاشني
.346اسپلند ،پامال /وردیك ،اليزابت.
آنچهداریمونميدانیم .سميرا ابراهيمي .تهران :ایرانبان96 .1396 .ص .رقعي .شابک 9786001882401 :

مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،عزت نفس ،الگوي مثبت 
چکیده :این كتاب یك جلد از مجموعۀ  8جلدي "چاشنيهاي آدم بودن" است كه در آن چهار عنصر شكلگيري شخصيت
نوجوان موفق بيان شده است .در این جلد دارایيهاي دروني مانند قدرت فردي ،عزت نفس ،هدفمندي و چشمانداز مثبت با
عنوان "دارایيهاي هویت مثبت" معرفي شدهاند كه به بچهها كمك ميكنند دیدگاهي مثبت و خوشبينانه نسبت به آینده
داشته باشند .در كتاب از رنگآميزي شاد و نقاشيهاي متنوع استفاده شده است .در ابتدا و انتهاي هر فصل ،داستانهایي
كوتاه با موضوع اتفاقات روزمره آمده است.
بودن:تالشترابکنوبهترینخودتباش!:داشتههاینامرئي،


هایآدم

چاشني
.347اسپلند ،پامال /وردیك ،اليزابت.
حد و حدود و انتظارات ،آنچه داریم و نميدانیم .سميرا ابراهيمي .تهران :ایرانبان96 .1396 .ص .رقعي .شابک:
 9786001882609
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :خانواده ،مدرسهها ،شبكههاي اجتماعي ،ادبيات كودك و نوجوان 
چکیده :در این كتاب  6دارایي مربوط به رشد شخصيت ،كه یك مؤسسه تحقيقاتي در آمریكا تعيين كرده است ،بررسي
ميشود .این دارایيها تجارب مثبتي هستند كه بچهها از دنياي اطرافشان كسب ميكنند .در این جلد از كتاب ،دارایيهاي حد
و حدود انتظارات ،بچهها را به سمت داشتن انتخابهاي مثبت راهنمایي ميكند .حد و حدود خانواده ،مدرسه ،محله ،انتظارات
باال و تأثير مثبت همساالن از مباحث مطرح شده در این كتاب است .در انتهاي كتاب ،فهرستي از  40دارایي شكلگيري
شخصيت براي دوران نوجواني به همراه تعاریف آنها گنجانده شده است.
چاشنيهای آدمبودن :دوستانت را پیدا و انتخاب کن! داشتههای نامرئي،

 .348اسپلند ،پامال /وردیك ،اليزابت.
توانایيهای اجتماعي ،آنچه داریم و نميدانیم .سميرا ابراهيمي .تهران :ایرانبان96 .1396 .ص .رقعي .شابک:

 9786001882616
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :مهارتهاي رفتاري ،شبكههاي اجتماعي ،مهارتهاي اجتماعي ،ادبيات كودك و نوجوان 
چکیده :دارایيها براي زندگي مانند چاشني براي غذاها هستند .نویسندۀ كتاب حاضر معتقد است كه دارایيها باعث ميشوند
هر فرد توانایي و مهارت هاي فردي و اجتماعي الزم براي رویارویي با مشكالت زندگي را كسب كند .توانایيهاي اجتماعي
شامل برنامهریزي و تصميمگيري ،توانایيهاي بين فردي ،فرهنگي ،مهارتهاي مقاومت و حل صلحآميز اختالفات است كه در
این كتاب بررسي شده است .نویسنده در ابتدا و انتهاي هر فصل به داستانهایي از وقایع روزمرۀ زندگي اشاره كرده است.
كتاب حاوي نقاشيهاي رنگي و متناسب با عنوان مطالب است.
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بودن:کاردرسترابشناسوانجامبده!:داشتههاینامرئي،


هایآدم

چاشني
.349اسپلند ،پامال /وردیك ،اليزابت.
ارزشهای مثبت ،آنچه داریم و نميدانیم .سميرا ابراهيمي .تهران :ایرانبان96 .1396 .ص .رقعي .شابک:

 9786001882661
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :شيوۀ زندگي ،ارزشهاي اجتماعي ،ارزشهاي اخالقي ،كودكان و نوجوانان 
چکیده :این جلد از مجموعۀ "چاشنيهاي آدم بودن" به ارزشهاي مثبت از جمله توجه به دیگران ،تساوي و عدالت اجتماعي،
شرافت ،صداقت ،مسئوليتپذیري و شيوۀ زندگي سالم پرداخته است .دارایيها براي زندگي مانند چاشنيها براي غذا هستند.
دارایيها باعث ميشوند هر فرد توانایيها و مهارت هاي شخصي و اجتماعي الزم براي رویارویي با مشكالت زندگي را كسب
كند .نویسنده با بيان این دارایيها و بيان داستانهاي واقعي به كودك كمك ميكند تا كار درست را شناسایي كند و انجام
دهد .هر كدام از موضوعهاي این كتاب در فصلهاي مختلف با نقاشي ،رنگبندي و كادربندي نكات مهم آمده است.
حاالدیگهمیشهخوابید:چطورموشکوچولویپارچهایکمکميکنهتنهابخوابم؟ .ليال

.350اشپات هلف ،بربل.
علي اكبري .تهران :ابوعطا32 .1396 .ص .رحلي .شابک 9789641702702 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم 
کلماتکلیدی :خواب ،داستانهاي خانواده ،ترس 
چکیده :خوابيدن كودكان در رخت خواب خودشان یكي از موضوعاتي است كه والدین در تربيت كودكان با آن مواجه
ميشوند .این كتاب قصهاي است كودكانه دربارۀ كودكي كه شبها در رختخواب پدر و مادر ميخوابيد و همۀ خانوده را
اذیتميكرد .روزي عروسكي پارچهاي به او هدیه ميشود كه سحرآميز است و ميتواند هيوالها را دور كند .كودك یادميگيرد
شبها با عروسكش بخوابد و دیگر نترسد.
:زندگيمردمبوميدرزیستگاهها .تهران :شركت انتشارات

.351مهدوي ،اعظم .حفظ محیطزیست:قایقشماره5
فني ایران24 .1395 .ص .وزیري .شابک 9789643897208 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :محيط زیست ،داستان ،بوم شناسي 
چکیده :آموزش حفظ محيط زیست به كودكان اهميت بسياري دارد .كتاب حاضر با توجه به این موضوع ميكوشد ،از
خطرهایي كه محيط زیست را تهدید ميكند ،از نقش ما در تخریب یا نگهباني از آن و بهطور خاص دربارۀ خشكشدن و
كمآبي دریاچهها ،تاالبها و رودها سخن بگوید .بچهها در حين داستان با یكي از علتهاي اصلي خشكشدن دریاچه آشنا
ميشوند و متوجه ميشوند كه توسعه بدون مالحظات محيط زیستي یكي از عوامل بروز این مشكل است.
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.352ژوبرت ،كلر .حفظ محیطزیست:منوپنگوئنم:دربارهمصرفبهینهبرق .تهران :شركت انتشارات فني ایران.
24 .1395ص .خشتي .شابک 9789643895235 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :مدیریت نيروي انساني ،احساسات 
چکیده :بيشتر بزرگترها ميدانند كه استفادۀ بي رویه از برق مشكالت فراواني در پي دارد .كودكان اما با این موضوع كمتر
آشنا هستند و براي استفادۀ صحيح از نيروي برق باید نزد خانواده و مدرسه آموزش ببينند .این كتاب در قالب داستان به
كودكان یاد مي دهد كه كارهایي مثل باز گذاشتن در یخچال اشتباه است و باعث هدر رفتن برق ميشود .صفحات كتاب تماما
از رنگ پوشيده شدهاند كه ميتواند براي كودك جذابيت داشته باشد.
خانهکجاست؟:پیشداوری .محمدجواد خرازیان .تهران :مؤسسه فرهنگي آرمان رشد34 .1396 .ص.

.353ویلسون ،كارما.
خشتي .شابک 9786008693925 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :داستان ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :خواندن داستان یكي از راههاي آموختن مهارتهاست .در این كتاب ،نویسنده كوشيده است با بيان داستاني ساده و
مرتبط با زندگي روزمره ،قصۀ گمشدن بچه پنگوئني را تعریف كند كه سفارشهاي مادر را جدي نگرفت و از خانه دور شد .او
سختيهاي زیادي كشيد تا پدر و مادرش را پيدا كرد.
کشيخرسها:مهارتسازگاریبامحیط .طاهره آشتياني.


هایبرنشتاین:اسباب

خرس
.354برنشتاین ،استن و جان.
تهران :مؤسسه فرهنگي آرمان رشد42 .1396 .ص .خشتي .شابک 9786008693987 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :داستان ،مهارتهاي اجتماعي 
چکیده :خواندن داستان یكي از راههاي آموختن مهارتهاست .در این كتاب ،از مجموعهاي چندجلدي ،نویسنده كوشيده
است با بيان داستاني ساده و مرتبط با زندگي روزمره ،مهارت سازگاري با محيط را به كودك بياموزد .خرسها از خانۀ قدیمي
به خانهاي جدید اسباب ميكشند .برخورد خوب همسایهها كمك ميكند آنها بتوانند به راحتي با محيط جدید وفق پيدا
كنند.
سواری:مهارتآگاهيازحقوقومسئولیتها .عطيه

خرسهایبرنشتاین:دوچرخه

.355برنشتاین ،استن و جان.
كارگر دولتآبادي .تهران :مؤسسه فرهنگي آرمان رشد64 .1396 .ص .خشتي .شابک 9786008693864 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم 
کلماتکلیدی :داستان ،مهارتهاي اجتماعي 
چکیده :خواندن داستان یكي از راههاي آموختن مهارتهاست .در این كتاب نویسنده كوشيده است با بيان داستاني ساده و
مرتبط با زندگي روزمره ،والبته طنزآميز ،مهارتي را به كودك بياموزد .در این داستان ،پدري سعي دارد دوچرخهسواري و
اصول آن را به كودكش گوشزد كند.
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خودترابپذیر:توهمینجوریدوستداشتنيهستي .حميده شرزئي .تهران :خانه

.356دایر ،وین دبليو /دایر ،سيج.
تحول36 .1395 .ص .خشتي .شابک 9786009491858 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :راه و روش ،اعتمادبهنفس ،رفتار ،داستان 
چکیده :بعضي انسانها در شرایط خاصي با وضعيت كنار نميآیند .آنها مدام در حال جنگ با وضع موجود هستند .كتاب
حاضر از مجموعهاي چندجلدي ،مي كوشد به كودكان بياموزد چگونه شرایط خود را بپذیرند ،دست از مقابله بردارند و از قدرت
ذهن خود براي بهبود اوضاع بهره ببرند .داستان این كتاب به شرح ماجرایي از زندگي كودكي اختصاص دارد كه توانستهاست
بر شرایط جسماني خود غلبه كند و بر مشكل چيره شود.
.357مادیسون ،ليندا .دخترانه ها:احساساتدخترانه:هرچهبایددربارهمدیریتهوشهیجانيبدانید .معصومه
رحماني .تهران :ایرانبان104 .1395 .ص .رقعي .شابک 9786001882159 :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :روانشناسي ،شيوۀ زندگي ،ادبيات كودكان ،مدیریت 
چکیده :چيزهاي زیادي در زندگي هست كه ميتواند احساسات انسانها را برانگيزد؛ به طوري كه گاهي احساس خوبي داشته
باشد و گاهي نه چندان خوب باشد ،اما همۀ این حاالت طبيعي هستند .در این كتاب احساسات دخترانه مانند ترس ،حسادت،
درماندگي ،وحشت و استرس از جنبههاي مختلف بررسي ميشوند و براي آنها پاسخ و راهكار ارائه ميگردد.
ها:پرسشهایدخترانه:هرچهدوستداریددربارهبلوغبپرسید .ژاله نویني .تهران:


دخترانه
.358ناترسون ،كارا.
ایرانبان104 .1395 .ص .رقعي .شابک 9786001882265 :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم /مشاور 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :ادبيات كودك و نوجوان ،بهداشت ،بلوغ 
چکیده :آیا از تغييرات بدنتان نگران و شگفت زده هستيد؟ آیا دربارۀ تغييرات روحي و جسمي خود و نيز احساساتتان
نميتوانيد از پدر و مادرتان سؤال كنيد؟ این كتاب به پرسشهاي شما دربارۀ بلوغ ،مدیریت هوش هيجاني و رفتار با پدر و
مادرها پاسخ ميدهد و ن ویسنده در زمينۀ آراستگي و بهداشت ،بدن انسان ،خلق و خو و احساسات اطالعاتي در اختيار شما
ميگذارد .اشكال و تصاویر رنگارنگ جزئي از محتواي كتاب است
ها:گفتو گوهایمادرانهودخترانه:ازدخترهاگفتنازمادرهاشنیدن .معصومه رحماني.


دخترانه
.359ناترسن ،كارا.
تهران :ایرانبان64 .1395 .ص .رقعي .شابک 9786001882388 :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :جنبههاي روانشناسي ،هيجان ،بهداشت 
چکیده :مادرها و دخترانشان دربارۀ مسائل بسياري مانند احساسات ،تغييرات بدن ،مقررات ،حریم خصوصي و دوستانشان
حرفهاي زیادي دارند كه ميتوانند با هم در ميان بگذارند .این كتاب نحوۀ آغاز گفتوگو دربارۀ مطالب مختلف ،از شستوشو
گرفته تا اطالعات اساسي دربارۀ بدن ،مسائل اجتماعي و موضوعات خانوادگي را نشان ميدهد .در هر صفحه ،مطالبي با عنوان
"چطور بگویم" آمده است كه كودك مي تواند از آنها استفاده كند یا جزئيات آنها را طبق شرایط خودش تغيير دهد.
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ها:گفتو گوهایمادرانهودخترانه:ازمادرهاگفتنازدخترهاشنیدن .معصومه رحماني.


دخترانه
.360ناترسن ،كارا.
تهران :ایرانبان72 .1395 .ص .رقعي .شابک 9786001882395 :
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :سالمتي ،بهداشت رواني ،بلوغ ،كودك و نوجوان 
چکیده :دختران در سن بلوغ ميان دو دنياي كودكي و بزرگسالي قرار ميگيرند و همه چيز برایشان در حال تغيير است.
مطالعۀ این كتاب به مادران امكان ميدهد كه بتوانند با دخترانشان دربارۀ مسائلي كه اغلب در ذهن هر دوي آنها ميگذرد،
صحبت كنند .همچنين ،دربارۀ مسائلي چون بدن و مشكالت بلوغ ،غذا و مد و دوستان و خانواده كه اغلب كودكان با آنها
درگيرند ،اطالعات اساسي به خواننده ميدهد.
انکوچک:رایانهیکارراهانداز .الله ولياني ،راحله پورآذر .تهران :منظومه خرد.1396 .

.361ژیرارده ،سيلوي .شهروند
48ص .وزیري .شابک 9786006475585 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :مهارتهاي اجتماعي ،علم رایانه ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :مهارتهاي زندگي از جمله قابليتهایي هستند كه الزم است كودكان آنها را بياموزند .در مجموعۀ «شهروندان
كوچك» مهارت هاي شهروند خوب ،در قالب قصه و تصویر ،به كودكان آموزش داده مي شود .دومين جلد از این مجموعه
شامل داستانهایي است كه به طور غيرمستقيم بيان ميكند كه شهروند مؤثر از رایانه بهدرستي استفاده ميكند ،و امكانات
خوب و تبليغات منفي فضاي اینترنتي را ميشناسد .مفاهيمي مثل قوانين بازيهاي رایانهاي ،خرید و تبليغات در اینترنت در
این داستانها آمدهاند .در قسمت پایاني هر داستان ،بخشهاي «براي كوچكترها» و «براي بزرگترها» ،فعاليتهایي را كه هر
دسته باید انجام دهند ،به آنها توضيح ميدهند.
 .362ژیرارده ،سيلوي .شهروندان کوچک :زندهباد حقوق شهروندی .الله ولياني ،راحله پورآذر .تهران :منظومه خرد.
48 .1396ص .وزیري .شابک 9786006475592 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :محيط زیست ،حقوق مدني ،مهارتهاي اجتماعي 
چکیده :مهارتهاي زندگي از جمله قابليتهایي هستند كه الزم است كودكان آنها را بياموزند .در مجموعۀ «شهروندان
كوچك» مهارت هاي شهروند خوب ،در قالب قصه و تصویر ،به كودكان آموزش داده مي شود .دومين جلد از این مجموعه
شامل داستان هایي است كه به طور غيرمستقيم حقوق شهروند خوب را به كودك معرفي ميكند و نگهداري از محيط زیست
را به او ميآموزد .مفاهيمي مثل مسئوليتپذیري ،بازیافت و رأيدادن در این داستانها آمدهاند .در قسمت پایاني هر داستان،
بخشهاي «براي كوچكترها» و «براي بزرگترها» ،فعاليتهایي را كه هر دسته باید انجام دهند ،به آنها توضيح ميدهد.
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.363ژیرارده ،سيلوي .شهروندانکوچک:شماهمدعوتدارید .الله ولياني ،راحله پورآذر .تهران :منظومه خرد.1396 .
48ص .وزیري .شابک 9786006475578 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :مهارتهاي اجتماعي ،داستانهاي تخيلي ،سالمتي 
چکیده :مهارتهاي زندگي از جمله قابليتهایي هستند كه الزم است كودكان آنها را بياموزند .در مجموعۀ «شهروندان
كوچك» مهارتهاي شهروند خوب ،در قالب قصه و تصویر ،به كودكان آموزش داده مي شود .كتاب «شما هم دعوت دارید»،
اولين جلد از این مجموعه ،شامل داستانهایي است كه به طور غيرمستقيم ویژگيهاي مثبت شهروند خوب را به كودك
معرفي مي كنند .مفاهيمي مثل بستري شدن ،پوسيدگي دندان و برابري در این داستانها آمدهاند .در قسمت پایاني هر
داستان ،بخشهاي «براي كوچكترها» و «براي بزرگترها» ،فعاليتهایي را كه هر دسته باید انجام دهند ،به آنها توضيح
ميدهد.
.364بيتا ،اليزا .صلح(جنگدورشو) -فارسيانگلیسي .آوا عليحسين .تهران :مؤسسه فرهنگي آرمان رشد.1396 .
42ص .رقعي .شابک 9786008693291 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :صلح ،جنگ 
چکیده :داشتن دنيایي بدون جنگ ،نه تنها آرزوي بسياري از كودكان ،بلكه آرزوي بزرگترها نيز هست .كتاب حاضر داستاني
است كودكانه دربارۀ تأثير منفي جنگ بر دوستي دو كودك در سرزمينهاي لبمرز .جنگ كودكان را از هم و شاديهایشان را
از زندگي دور كرد .این كتاب دو زبانه است و مترجم فارسي آن یك نوجوان است .متن داستان این كتاب صلح را براي همگان
طلب ميكند.
دورکردنعصبانیتازخود .قم:
عصبانيشدنممنوع:تقویتاندیشهکودکانبرای  

.365حيدري ابهري ،غالمرضا.
كتابك48 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786007362457 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :كنترل خشم ،جنبههاي روانشناسي ،هيجان ،شيوۀ زندگي 
چکیده :براي دور كردن كودكان از خشم و عصبانيت باید آنها را با این حالت روحي و هيجان دروني آشنا كرد .به این
ترتيب در مبارزه با خشم موفق تر عمل خواهند كرد .كتاب حاضر ،مشتمل بر صد متن و صد تصویر تفكر برانگيز ،ميكوشد
كودكان را با جلوههاي خشم آشنا كند .محتواي كتاب به این ترتيب فهرستبندي شدهاست :خيلي زشت ميشوند ،همه فرار
ميكنند ،حواست پرت ميشود ،الكي نترس ،سه راه آرام شدن و كار شيطان است.
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قصههایدیروزپندهایامروز:آشماهي،االغآسیابان.تهران :فراي علم.
.366توزندهجاني ،جعفر /فدائي طهراني ،الهه .
36 .1396ص .خشتي .شابک 9786007280423 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :داستان ،مهارتهاي رفتاري ،تفكر خالق 
چکیده :داستانها ،در عين سرگرمكنندگي ،پندآموز نيز هستند .مجموعه كتابهاي «قصههاي دیروز ،پندهاي امروز»
داستانهایي آموزنده را دربرگرفتهاست .در كتاب حاضر دو داستان آمدهاست .داستان «االغ آسيابان» پرورش مهارت
«حمایتكردن» را مد نظر دارد و داستان دوم مهارت «رعایت انصاف» را به كودك ميآموزد .هر دو داستان از داستانهاي
كتاب «مرزباننامه» گرفته شدهاند و همگام با آزمونهاي پرلز ،به بهبود سواد خواندن مخاطب كمك ميكنند.
جنسترین ماهيخوار دنیا ،دزد دانهها .تهران :فراي

قصههای دیروز پندهای امروز :بد

 .367هفتبرادران ،داریوش.
علم36 .1396 .ص .خشتي .شابک 9786007280843 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :داستان ،مهارتهاي رفتاري ،تفكر خالق 
چکیده :داستانها ،در عين سرگرمكنندگي ،پندآموز نيز هستند .مجموعه كتابهاي «قصههاي دیروز ،پندهاي امروز»
داستانهایي آموزنده را دربرگرفتهاست .در كتاب حاضر دو داستان آمدهاست .داستان «بدجنسترین ماهيخوار دنيا» پرورش
مهارت «تفكر خالق» را مد نظر دارد و داستان دوم مهارت «قضاوت عادالنه» را به كودك ميآموزد .هر دو داستان از
داستانهاي كتاب «كليله و دمنه» گرفته شدهاند و همگام با آزمونهاي پرلز ،به بهبود سواد خواندن مخاطب كمك ميكنند.
هایدیروزپندهایامروز:ترسناکترینغولشاخدار،قوری


قصه
.368هفتبرادران ،داریوش /فدائي طهراني ،الهه.
سلطان.تهران :فراي علم36 .1396 .ص .خشتي .شابک 9786007280850 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :داستان ،شجاعت 
چکیده :داستانها ،در عين سرگرمكنندگي ،پندآموز نيز هستند .مجموعه كتابهاي «قصههاي دیروز ،پندهاي امروز»
داستانهایي آموزنده را دربرگرفتهاست .در كتاب حاضر دو داستان آمدهاست .داستان «قوري سلطان» پرورش مهارت «مقابله
با قلدرها» را مد نظر دارد و داستان دوم ،یعني «ترسناكترین غول شاخدار» مهارت «شجاعت» را به كودك ميآموزد .هر دو
داستان از داستانهاي كتاب «طوطينامه» گرفته شدهاند و همگام با آزمونهاي پرلز ،به بهبود سواد خواندن مخاطب كمك
ميكنند.
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قصه هایدیروزپندهای امروز:سلطانجدیدجنگل،موریوزنبورها .تهران:

.369جوزداني ،عذرا /شریعتي ،مينو.
فراي علم36 .1396 .ص .خشتي .شابک 9786007280829 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :خواندن ،تفكر ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :داستانها ،در عين سرگرمكنندگي ،پندآموز نيز هستند .مجموعه كتابهاي «قصههاي دیروز ،پندهاي امروز»
داستانهایي آموزنده را دربرگرفتهاست .در كتاب حاضر دو داستان آمده است .داستان «سلطان جدید جنگل» پرورش مهارت
«تفكر منطقي» را مد نظر دارد .داستان دوم مهارت مقابله با تنبلي را به كودك ميآموزد .هر دو داستان از داستانهاي كتاب
«سندبادنامه» گرفته شدهاند و همگام با آزمونهاي پرلز ،به بهبود سواد خواندن مخاطب كمك ميكنند.
قصههایدیروزپندهایامروز:ماجرایموشيودمش .تهران :فراي علم16 .1396 .ص .خشتي.

.370جوزداني ،عذرا.
شابک 9786007280430 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :داستان ،پند و اندرز ،مهارتهاي اجتماعي ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :داستانها ،در عين سرگرمكنندگي ،پندآموز نيز هستند .مجموعه كتابهاي «قصههاي دیروز ،پندهاي امروز»
داستانهایي آموزنده را دربرگرفتهاست .در كتاب حاضر دو داستان آمدهاست .داستان «آش ماهي» پرورش مهارت «رعایت
انصاف» را مد نظر دارد و داستان دوم مهارت «حمایتكردن» را به كودك ميآموزد .هر دو داستان از داستانهاي كتاب
«مرزباننامه» گرفته شدهاند و همگام با آزمونهاي پرلز ،به بهبود سواد خواندن مخاطب كمك ميكنند.
کتاب هایباشگاهمغز:سطلمهرباني:تواننامحدودمغزمنبرایشادماني .ليال كاشاني

.371راث ،تام /ركمایر ،ماري.
وحيد .تهران :مهرسا32 .1396 .ص .خشتي .شابک 9786009816606 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستان ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :ظرف احساس هر كسي ميتواند سرشار از محبت و توجه یا بيتوجهي و طردشدن باشد .در این كتاب ،این ظرف به
سطل تشبيه شدهاست و مخاطب ميآموزد كه مغز توان نامحدودي براي ایجاد زندگي شادتر و سالمتر دارد .در این كتاب،
داستان پسري آمده است كه راه پر كردن سطل خالي احساسش را پيدا ميكند و موفق ميشود آن را پر كند.
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تههای
کتابهای باشگاه مغز :فکرهای ناگهاني :توان مغز قدرتمند من برای مهار خواس 

 .372اسميت ،برایان.
نامناسب .ليال كاشاني وحيد ،فاضل مرادي سبزوار .تهران :مهرسا36 .1396 .ص .خشتي .شابک 9786009751068 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستان ،مهارتهاي رفتاري ،اندیشه و تفكر 
چکیده :فكر كردن ،قبل از عمل كردن و حرف زدن ،بهترین راه براي مدیریت فكر است .داستان این كتاب از مجموعه
كتابهاي «باشگاه مغز» ،با هدف قراردادن «توان مغز قدرتمند در مهار خواستههاي نامناسب» ،ماجراي پسري را تعریف
مي كند كه دوست دارد مركز توجه اطرافيان باشد .مربي او با ذكر مراحل عملي و گام به گام ،به او و دیگر شاگردان كالس
مي آموزد چگونه فكرهاي ناگهاني را مدیریت كنند .در انتهاي كتاب نيز دربارۀ آموزش «مدیریت تمایالت و خواستهها»
توضيحاتي به والدین داده شده است.
توانمچیزمیزهایمراپیداکنم!!اتاقمرتب،مغزقدرتمند .ليال كاشاني


هایباشگاهمغز:نمي

کتاب
.373كوك ،جوليا.
وحيد .تهران :مهرسا36 .1396 .ص .خشتي .شابک 9786006591988 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :انضباط ،مهارتهاي اجتماعي ،داستان 
چکیده :نامرتب بودن اتاق كودكان و به هم ریختگي وسایل آن یكي از معظالت خانوادهها در رفتارهاي فرزندانشان است.
داستان این كتاب با هدف قراردادن این موضوع ،ماجراي دو پسري را تعریف ميكند كه یكي به دیگري كمك ميكند بتواند
وسایلش را نظم بدهد .در خالل داستان ،این دو كودك با كمك هم نظمدادن به وسایل را ميآموزند .در پایان كتاب ،نویسنده
با دادن اطالعاتي دقيق دربارۀ جزئيات بخشهاي مختلف مغز ،به مخاطب ميآموزد مرتب و منظم بودن ،چگونه تقویت مغز و
در نتيجه برنامهریزي در زندگي و موفق شدن را درپي دارد.
کتابهای دامیز ،کاربردی و سودمند :نقشه ذهن  .For Dummiesعزیزاهلل سميعي گيالني،

 .374راسلر ،فلورین.
سعيد گرامي .تهران :آوند دانش226 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786008668114 :
مخاطب:معلم /دانشجومعلمان 
کلماتکلیدی :اندیشه و تفكر ،تفكر خالق ،چالش ذهني ،حافظه 
چکیده :بازسازي نحوۀ تفكر و شيوۀ جذب اطالعات توسط مغز را "نقشۀ ذهن" مينامند .وقتي دربارۀ چيزي فكر ميكنيم،
مغز ما بالفاصله شروع به متصل كردن آن فكر با تصورات ،افكار و مفاهيم دیگر ميكند .در كتاب حاضر ،نویسنده به خواننده
نشان ميدهد كه این سيستم چگونه كار ميكند .در عين حال ،تكنيكهاي آزمایش شده ،نقشهكشي ذهن را براي استفاده در
هر موقعيتي ،از مدیریت پروژه گرفته تا افزایش خالقيت ،بهبود حافظه و مطالعه براي امتحان ،آماده ميكند و ارائه ميدهد.
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.375كوهن ،كتي .کلیدهایتربیتکودکانونوجوانان:کلیدهایپرورشهوشاجتماعيدرکودکانونوجوانان:
بهبودمهارتهایفردیکودکان .اشرف راضي .تهران :صابرین264 .1395 .ص .رقعي .شابک 9789642785841 :

مخاطب:والدین /معلم 
کلماتکلیدی :مهارتهاي اجتماعي ،مهارتهاي ارتباطي ،رفتار اوليا و فرزندان ،رفتار فردي ،تربيت 
چکیده :والدین معموالً تمایل دارند كودكشان در برقراري رابطۀ اجتماعي با دیگران موفق عمل كند .این مجموعه ،به روشها
و مشكالت تربيتي كودكان و نوجوانان تا سن بلوغ ميپردازند .در واقع ،روش نویسندگان این كتابها ،آموزش شيوههاي عملي
به والدین است .هر كتاب فصلهاي متعددي دارد كه به زباني ساده و همهفهم ،روشي كليدي از تربيت را توضيح ميدهد .این
جلد ،در  11فصل ،گامهاي ال زم براي داشتن روابط اجتماعي در كودك را عرضه ميكند .در هر فصل یك مهارت ارائه و
تمرین ميشود «.شروع كردن ،پيوستن به سایر افراد ،خواندن نشانههاي اجتماعي ،افزایش عزت نفس و مقابله با تمسخر» از
جمله فصلهاي كتاب هستند.
.376بربا ،ميشل .کلیدهایتربیتکودکانونوجوانان:والدین،قطعاتأثیرگذارند:چگونهکودکانيتربیتکنیمکه
شخصیتيبهخودمتکي،مصممومهربانداشتهباشند .ستاره بابایي .تهران :صابرین304 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 9789642785964
مخاطب:والدین /معلم 
کلماتکلیدی :موفقيت ،خودسازي ،اعتمادبهنفس ،تربيت 
چکیده :والدین و بزرگ ترها قطعاً در تربيت فرزندان تأثيرگذارند .هر كتاب از این مجموعه ،فصلهاي متعددي دارد كه به
زباني ساده و همهفهم ،روشي كليدي از تربيت را توضيح ميدهد .این جلد ،در برنامهاي هشت مرحلهاي ،راهكارهایي را به
والدین ميآموزد كه بتوانند فرزندانشان را به مهارتهایي مجهز سازند .بعضي از این مهارتها عبارتاند از :خودباوري مثبت،
پرورش توانایيها ،برقراري ارتباط ،حل مشكالت ،كنارآمدن ،هدفگذاري ،تسليمنشدن و مهرباني.
.377اشپات هلف ،بربل .کوچولوهایشیطون:چطورمیشهازدعوادوریکرد؟ .ليال علي اكبري .تهران :ابوعطا.1396 .
32ص .رحلي .شابک 9789641702689 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم 
کلماتکلیدی :داستان ،مهارتهاي ارتباطي 
چکیده :دعوا كردن یكي از اتفاقات معمول زندگي كودكان است كه البته با نظارت و كنترل ميتوان مانع آن شد .در این
كتاب نویسنده كوشيده است با بيان قصهاي كودكانه و دعواي دو كودك ،به مخاطب بياموزد راههایي براي پرهيز از دعوا وجود
دارند .كودكان این داستان به همراه مادرشان راهي ابتكاري براي جلوگيري از شدیدترشدن دعوا پيدا ميكنند .در واقع آنها
ميآموزند چگونه از همان ابتدا از دعوا دوري كنند تا شدیدتر و غيرقابل كنترل نشود.
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 .378مكسول ،جانسي .گاهي برنده ميشوید ،گاهي یاد ميگیرید (برای کودکان) .مهسار مشتاق .تهران :ابوعطا.
24 .1396ص .رحلي .شابک 9789641702726 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :بازي و سرگرمي كودكان ،مهارتهاي اجتماعي ،موفقيت ،عادتهاي مثبت و منفي 
چکیده :در مسابقه گاهي برنده ميشویم و گاهي بازنده .الزم است كودكان بياموزند برندهشدن هدف از بازي نيست ،بلكه
شادبودن ،بازيكردن و یادگرفتن مهم است .داستان این كتاب به مسابقهاي كودكانه ميپردازد كه در آن شخصيتهاي اصلي
در ابتدا نااميدند .پدربزرگ آنها را آموزش ميدهد و داشتن فكر مثبت و اميد را به آنها ميآموزد.كودكان متوجه ميشوند كه
بردن هدف نيست و یادگرفتن و كسب تجربه در بازي مهم است .البته تالش راه موفقيت را هموار ميكند.
 .379شيخلر ،زینب .گنجینهای بر ای تربیت دخترم .تهران :پيام كوثر126 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 9786006010991
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم ،دهم 
کلماتکلیدی :شيوۀ زندگي ،علوم تربيتي ،خانواده 
چکیده :از مسائل مهم در رشد و تربيت دختران ،حفظ حرمت آنها براي ایجاد عزت نفس ،اعتماد به نفس و توجه به نقش
آیندۀ آنها در جامعه است .نقش معنوي مادر در شكل دهي نيازهاي دروني دختر ،بسيار ارزنده است .بنابراین دختران را باید
به گونهاي تربيت كرد كه فاصلۀ بين نسلها از لحاظ فكري زیاد نباشد .در كتاب حاضر دربارۀ دوران كودكي و لحظۀ بلوغ
دختران و نيز نقش خانواده در تربيت دختران موفق و دختران مسئوليتپذیر امروز مطالبي بيان شده است.
هایتلویزیونيوبازیهای


گوکي،آدمکتلویزیوني:چگونهکودکانرادراستفادهازبرنامه
.380اشپات هلف ،بربل.
کامپیوتریهدایتکنیم؟ .ليال علي اكبري .تهران :ابوعطا32 .1396 .ص .رحلي .شابک 9789641702719 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :مهارت هاي رفتاري ،رسانههاي گروهي ،بازي و سرگرمي ،داستان 
چکیده :كودكان امروزي ساعتهاي زیادي را صرف تماشاي تلویزیون و بازيهاي رایانهاي ميكنند و خانوادهها همواره به
دنبال حل این مشكل هستند .داستان این كتاب نيز دربارۀ پسربچهاياست كه به خاطر بازيهاي زیاد رایانهاي ،از دوستانش و
تيم فوتبال كنار ميكشد .در جریان داستان ميخوانيم كه او در اثر یك اتفاق متوجه اشتباهش ميشود و برنامهاي هفتگي
درست ميكند و ميكوشد وقتش را برانامهریزي كند تا به همۀكارها برسد.
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ماجراهایشوتک:قیچيکردنمچهخوبه:دربارهخودآگاهي.تهران :شركت انتشارات فني ایران.

.381یزداني ،معصومه.
24 .1395ص .خشتي .شابک 9789643897246 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم 
کلماتکلیدی :مهارت ،خودشناسي ،كاردستي ،داستان 
چکیده :بهتر است كودك از همان كودكي با «مهارت هاي زندگي» آشنا شود تا رفتاري مبتني بر مهارت در او نهادینه شود.
در مجموعۀ ده جلدي «ماجراهاي شوتك» كودك در قالب داستان با مهارتهاي ارتباطي حل مسئله و تصميمگيري ،همدلي،
مدیریت خشم ،مدیریت استرس ،پيشگيري از افسردگي ،خودآگاهي ،جرئتمندي ،تفكر خالقانه و تفكر نقادانه آشنا ميشود.
در این جلد كودك از ویژگيهاي مثبت خویش آگاه ميشود و ميتواند با خودآگاهي این ویژگيها را تقویت كند.
نهای هوشمند تخیلي فانتزی :بیایید گاراژ را رنگ کنیم! .اميرهوشنگ
 .382ملتون كرو ،مليندا .مجموعه داستا 
اقبالپور .تهران :آبرنگ32 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786002528865 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستانهاي تخيلي ،زبان آموزي ،زبان انگليسي 
چکیده :آموزش زبان دوم را ميتوان با ایجاد تجربههاي لذتبخش از خواندن همراه كرد .مجموعۀ چند جلدي حاضر مي
كوشد با بيان داستان گونه ،به تقویت واژگان ،مهارت خواندن و درك مطلب زبان انگليسي مخاطب كمك كند .داستان دو
زبانه (فارسي و انگليسي) است .در این جلد ،داستان چند دوست آمدهاست كه با همكاري هم گاراژ محل زندگيشان را رنگ
ميكنند.
 .383كاري ،مایستر .مجموعه داستانهای هوشمند تخیلي فانتزی :خرچنگ اخمو .اميرهوشنگ اقبالپور .تهران:
آبرنگ32 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786002527677 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستانهاي تخيلي ،زبان انگليسي ،زبان آموزي 
چکیده :آموزش زبان دوم را ميتوان با ایجاد تجربههاي لذتبخش از خواندن همراه كرد .مجموعۀ چند جلدي حاضر مي
كوشد با بيان داستان گونه ،به تقویت واژگان ،مهارت خواندن و درك مطلب زبان انگليسي مخاطب كمك كند .داستان دو
زبانه (فارسي و انگليسي) است .در این جلد ،دربارۀ خرچنگي مي خوانيم كه حتي در روز تولد خودش هم اخمو بود .اما بعد از
اتفاقاتي ،متوجه رفتار بد خود شد و سعي كرد خود را اصالح كند.
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 .384كاري ،مایستر .مجموعه داستانهای هوشمند تخیلي فانتزی :سه چنگال هیوالی کوهستان .اميرهوشنگ
اقبالپور .تهران :آبرنگ32 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786002527578 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :زبان آموزي ،زبان انگليسي ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :آموزش زبان دوم را ميتوان با ایجاد تجربههاي لذتبخش از خواندن همراه كرد .مجموعۀ چند جلدي حاضر مي
كوشد با بيان داستان گونه ،به تقویت واژگان ،مهارت خواندن و درك مطلب زبان انگليسي مخاطب كمك كند .داستان دو
زبانه (فارسي و انگليسي) است .در این جلد ،داستان هيوالیي آمده است كه مشكل بدبویي دهان دارد و به همين خاطر
نميتواند هر غذایي را بخورد .دوستانش دور هم جمع ميشوند و براي او چارهاندیشي ميكنند.
مجموعهداستانهایهوشمندتخیليفانتزی:کوسهترسو .اميرهوشنگ اقبالپور .تهران :آبرنگ.

.385كاري ،مایستر.
32 .1396ص .وزیري .شابک 9786002527707 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستانهاي تخيلي ،زبان آموزي ،زبان انگليسي 
چکیده :آموزش زبان دوم را ميتوان با ایجاد تجربههاي لذتبخش از خواندن همراه كرد .مجموعۀ چند جلدي حاضر مي
كوشد با بيان داستان گونه ،به تقویت واژگان ،مهارت خواندن و درك مطلب زبان انگليسي مخاطب كمك كند .داستان دو
زبانه (فارسي و انگليسي) است .در این جلد ،داستان كوسهاي آمده است كه در حال آمادهشدن براي مسابقات ورزشي است،
اما به دليل دندان درد شدید ،متوقف شدهاست .او از كشيدن دندان ميترسد ،اما در نهایت موفق ميشود.
ضیلتها و توانمندیهای منشي برای کودکان :پاداش

 .386شارما ،نيتو .مجموعه کتابهای بیایید ...باشیم ،ف
مهربانيمهارتآموزشي:بیاییدبادیگرانهمدلباشیم .شيال خداداد .تهران :ابوعطا12 .1396 .ص .خشتي .شابک:
 9789641702481
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :در این داستان" ،موري" به كودكان یاد مي دهد كه چطور در هر شرایطي به دوستانشان كمك كنند و با آنان مهربان
ال آنها باید به
باشند .در پایان مجموعه ،توصيه هایي براي والدین جهت تقویت این مهارت در كودكان آمده است؛ مث ٌ
فرزندانشان توضيح دهند كه انسانها در یك جامعه زندگي مي كنند و به كمك و همراهي هم براي غلبه بر مشكالت نياز
دارند.
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 .387شارما ،نيتو .مجموعه کتابهای بیایید ...باشیم ،فضیلتها و توانمندیهای منشي برای کودکان :خانم حنا
مهارتآموزشي:بیاییدخوبباشیم .شيال خداداد .تهران :ابوعطا12 .1396 .ص .خشتي .شابک 9789641702429 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :مهرباني ،مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :در این داستان" ،خانم حنا" كه یك خرس بداخالق است متوجه ویژگي بد خود ميشود و براي جبران آن تالش
ميكند .این مجوعه به تقویت مهارت مهرورزي در كودكان كمك ميكند و مفهوم همدلي و رفتارهاي حمایتگرایانه در ارتباط
با دیگران را به آنان یاد ميدهد.
 .388شارما ،نيتو .مجموعه کتابهای بیایید ...باشیم ،فضیلتها و توانمندیهای منشي برای کودکان :سنجاب
شکمو مهارت آموزشي :بیایید صداقت داشته باشیم .شيال خداداد .تهران :ابوعطا12 .1396 .ص .خشتي .شابک:

 9789641702504
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري ،صداقت 
چکیده" :فسقلي" اسم سنجاب شكموي داستان است .او براي توجيه كار اشتباهي كه انجام داده است به مادرش دروغ
ميگوید .آیا فسقلي متوجه بدي كارش ميشود؟ او براي اینكه دیگر دروغ نگوید به چه مهارتي نياز دارد؟
 .389شارما ،نيتو .مجموعه کتابهای بیایید ...باشیم ،فضیلتها و توانمندیهای منشي برای کودکان :سوپ
شجاعت مهارت آموزشي :بیایید با جرأت باشیم .شيال خداداد .تهران :ابوعطا12 .1396 .ص .خشتي .شابک:
 9789641702412
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري ،شجاعت 
چکیده :در این داستان ،كودكان یاد ميگيرند كه باید ترسهاي خود را كنار بگذارند و با راههاي صحيح ،از حقوق خود دفاع
كنند .همچنين مي آموزند كه براي بيان نظرات و دفاع از حقشان نياز به پرخاشگري نيست و هر مشكلي را با دالیل كافي و
منطقي ميتوان حل كرد.
 .390شارما ،نيتو .مجموعه کتابهای بیایید ...باشیم ،فضیلتها و توانمندیهای منشي برای کودکان :الکپشت
قویمهارتآموزشي:بیاییدقویباشیم .شيال خداداد .تهران :ابوعطا12 .1396 .ص .خشتي .شابک 9789641702450 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :تغذیه كودكان ،مهارت 
چکیده :بيشتر كودكان عالقۀ زیادي به خوردن تنقالت و خوراكيهاي ناسالم دارند .این موضوع ضرر زیادي به رشد و
سالمتشان ميزند .در این داستان "الكي" به كمك دوستش با فواید سبزیجات آشنا ميشود و با گنجاندن آنها در وعدههاي
غذایي خود ،شادابتر شده و انرژي زیادي به دست ميآورد.
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هاوتوانمندیهایمنشيبرایکودکان:پاداشادب


هایبیایید...باشیم،فضیلت

مجموعهکتاب
.391شارما ،نيتو.
مهارتآموزشي:بیاییدمؤدبباشیم .شيال خداداد .تهران :ابوعطا12 .1396 .ص .خشتي .شابک 9789641702566 :

مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :در این مجموعه كودكان با مهارت مؤدب بودن آشنا ميشوند و یاد مي گيرند كه در برخورد با دیگران چگونه باید
صحبت كنند .در پایان كتاب ،راهنمایي براي اوليا و مربيان طراحي شده است و راهكارهایي را براي تقویت این مهارت در
كودكان به آنان یادآوري ميكند.
یهایمنشيبرایکودکان:داستانکرم
مجموعهکتابهایبیایید...باشیم،فضیلتهاوتوانمند 

.392شارما ،نيتو.
ابریشممهارتآموزشي:بیاییدبهپدرومادرماناعتمادداشتهباشیم .شيال خداداد .تهران :ابوعطا12 .1396 .ص.
خشتي .شابک 9789641702597 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده" :ابري" یك كرم ابریشم كوچك است و از اینكه مثل پدر و مادرش زیبا نيست غمگين است .ابري نميتواند حرف
آنان را در مورد اینكه او هم روزي مانند آنان زیبا مي شود ،قبول كند .او به چه مهارتي براي درك و پذیرش حرف والدینش
نياز دارد؟
 .393شارما ،نيتو .مجموعه کتابهای بیایید ...باشیم ،فضیلتها و توانمندیهای منشي برای کودکان :سنگ
درخشان مهارت آموزشي :بیایید امانتدار باشیم .شيال خداداد .تهران :ابوعطا12 .1396 .ص .خشتي .شابک:
 9789641702511
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :در این مجموعه" ،دمدراز" با امانتداري خود ،به كودكان اهميت حفاظت از حقوق دیگران را یادآوري ميكند.
راهكارهایي براي تقویت این مهارت در پایان كتاب ذكر شده است؛ والدین باید وسایلي را به فرزندانشان بسپارند و اصول
صحيح نگهداري را به آنان بياموزند و در صورت درست انجان دادن كار ،به آنان پاداش دهند.
هایمنشيبرایکودکان:شهرما،خانه


هاوتوانمندی
مجموعهکتابهایبیایید...باشیم،فضیلت

.394شارما ،نيتو.
ما مهارت آموزشي :بیایید مواظب شهرمان باشیم .شيال خداداد .تهران :ابوعطا12 .1396 .ص .خشتي .شابک:
 9789641702528
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري ،محيط زیست 
چکیده :در این مجموعه ،با كمك راهكارهاي پایان كتاب ،كودكان ميآموزند كه چگونه باید محيط زیست را تميز نگه دارند و
همچنين از خطرات آلوده ساختن آن آگاه ميشوند.
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هاوتوانمندیهایمنشيبرایکودکان:قهروآشتي


هایبیایید...باشیم،فضیلت

مجموعهکتاب
.395شارما ،نيتو.
مهارت آموزشي :بیایید انتقادپذیر باشیم .شيال خداداد .تهران :ابوعطا12 .1396 .ص .خشتي .شابک:
 9789641702610
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :در زندگي روزمره ،هر انساني در رفتار با دیگران بارها مرتكب اشتباه ميشود .تقویت مهارت پذیرش اشتباهات و
انتقاد پذیري به هر فرد كمك مي كند كه روابط بهتري با دوستانش داشته باشد و همچنين از قهرهاي طوالني جلوگيري كند.
كودكان با یادگيري این مهارت از دوران كودكي ميتوانند در آینده داراي شخصيتي صبور و منطقي باشند.
 .396شارما ،نيتو .مجموعه کتابهای بیایید ...باشیم ،فضیلتها و توانمندیهای منشي برای کودکان :من برنده
میشممهارتآموزشي:بیاییداعتمادبهنفسداشتهباشیم .شيال خداداد .تهران :ابوعطا12 .1396 .ص .خشتي .شابک:
 9789641702405
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :اعتمادبهنفس ،مهارتهاي آموزشي ،مهارت هاي رفتاري 
چکیده :بسياري از كودكان با وجود داشتن توانایيهاي بسيار ،از ترس شكست خوردن ،هيچ كاري را امتحان نميكنند .در
این مجموعه به كودكان آموزش داده ميشود كه فعاليتهاي جدید را امتحان كنند و به توانایيهاي خود اطمينان داشته
باشند .همچنين به والدین یادآوري ميشود كه در تربيت فرزندانشان ،مهارتها و صفات نيك انساني را ارزشمند بدانند و
كودكان را به كسب این ویژگيها تشویق كنند.
هاوتوانمندیهایمنشيبرایکودکان:موشمؤدب

مجموعهکتابهایبیایید...باشیم،فضیلت

.397شارما ،نيتو.
مهارت آموزشي :بیایید احترامگذار باشیم .شيال خداداد .تهران :ابوعطا12 .1396 .ص .خشتي .شابک:
 9789641702559
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :بعضي از كودكان گاهي در ارتباط با افراد بزرگتر از خود احترام الزم را رعایت نميكنند و ارزش ادب و فروتني را
نمي دانند .براي پيشگيري و حل این مشكل ،در پایان داستان راهكارهایي ذكر شده است كه به والدین در این موضوع كمك
كند؛ مثالٌ آن ها باید به كودك نشان دهند كه احترام گذاشتن تا چه حد باعث افزایش محبوبيتش ميشود و دیگران را نيز
ملزم به محترم شمردن او و رعایت حقوقش ميكند.
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 .398شارما ،نيتو .مجموعه کتابهای بیایید ...باشیم ،فضیلتها و توانمندیهای منشي برای کودکان :میمون
مهربان مهارت آموزشي :بیایید مهربان باشیم .شيال خداداد .تهران :ابوعطا12 .1396 .ص .خشتي .شابک:
 9789641702498
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :مهارتهاي آموزشي ،مهارتهاي رفتاري ،مهرباني 
چکیده :در این داستان ،كودك یاد مي گيرد كه با كمك كردن به دیگران در زمان بروز مشكل ،دوستان بيشتري پيدا ميكند
و دوستان نيز در مشكالت به یاري او ميآیند و موضوع سریعتر حل ميشود .این مهارت ميتواند شروع خوبي براي آشنایي
كودكان با مراكز خيریه و كمك به نيازمندان هم باشد.
 .399اورنگ ،طوبا .من خجالتيام! .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین16 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 9786005556773
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستان ،اعتمادبهنفس ،روانشناسي نوجوان 
چکیده :اعتماد بهنفس از جمله ویژگيهاي رفتاري است كه داشتن آن براي كودكان تعيينكنندهاست .این خصلت را ميتوان
با قصه نيز در بچه ها تقویت كرد .كتاب حاضر روایت داستاني است نوجوانانه از دختري خجالتي .در طول داستان ،اتفاقاتي
ميافتد كه او اعتمادبهنفس پيدا ميكند و بر خجالتش پيروز ميشود.
.400سعيد السادات ،اكرم .مهارتهایفردیواجتماعيبرایکودکانتهران :مكعب علم  20. .1396.ص رحلي .شابک:
 9786008001676
مخاطب:دانش آموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :مهارتهاي اجتماعي ،مهارتهاي ارتباطي ،مهارتهاي رفتاري ،آموزش اخالق 
چکیده :كودكان ميتوانند مهارتهاي بسياري كسب كنند ،اگر بزرگترها فرصت آموزش این مهارتها را برایشان فراهم
كنند .در این كتاب ،مخاطب با مهارتهاي الزمۀ زندگي اجتماعي ،مثل «امانتداري ،تشكركردن ،كنارگذاشتن تنبلي،
خواهشكردن از دیگران ،درستخوابيدن ،رازداري ،معذرت خواهي و گوش كردن» آشنا ميشود و نكاتي را دربارۀ آنها
ميآموزد .نویسنده نمونههایي از شرایط زندگي واقعي را كه هر مهارت در آن به كار ميآید ،به او ميآموزد .سپس مخاطب باید
در صفحۀ مقابل نمونهاي از تصویر مربوط به آن مهارت را رنگآميزي كند.
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مهارتهای زندگي ( .)1منا رونقي ،مریم رونقي .تهران :مبتكران96 .1395 .ص .وزیري .شابک:

 .401ایباروال ،بگونيا.
 9789640726013
مخاطب:والدین /دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :مهارتهاي ارتباطي ،مهارتهاي رفتاري ،داستان 
چکیده :ارزشهاي اخالقي هر فرد مسير زندگي و راهنماي رفتاري او را شكل ميدهند و پایه و اساس زندگي اجتماعي او
خواهند بود .جلد اول از مجموعۀ دو جلدي «مهارتهاي زندگي» در  5فصل به آموزش مهارتهاي «شجاعت ،مهرباني،
صداقت ،همكاري و استقالل» پرداختهاست .كتاب سه بخش كلي دارد .ابتدا معرفي مهارت و بيان ضرورت پرورش آن در
كودكان كه مخاطب آنها والدین هستند و توصيههایي به آنها شدهاست .در بخش دوم مهارتها در قالب داستان براي
كودكان ارائه ميشوند و در بخش سوم نویسنده از دیدگاه روانشناختي و با مطرحكردن نكات كليدي و راهنمایي والدین در
چگونگي خلق بازيها و فعاليتهاي كودكانه ،آنها را در آموزش صحيحتر مهارتها یاري ميدهد.
مهارتهای زندگي ( .)2منا رونقي ،مریم رونقي .تهران :مبتكران96 .1395 .ص .وزیري .شابک:

 .402ایباروال ،بگونيا.
 9789640726020
مخاطب:والدین /دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :مهارت هاي رفتاري ،مهارتهاي ارتباطي ،داستان 
چکیده :ارزشهاي اخالقي هر فرد مسير زندگي و راهنماي رفتاري او را شكل ميدهند و پایه و اساس زندگي اجتماعي او
خواهند بود .جلد دوم از مجموعۀ دو جلدي «مهارتهاي زندگي» در  5فصل مهارتهاي «با احساسبودن ،تالش ،صلح و
آرامش ،مسئوليتپذیري و قدرشناسي» را آموزش ميدهد .در بخش اول كتاب ،مهارتها معرفي و ضرورت پرورش آنها در
كودكان بيان ميشود .مخاطب این بخش والدین هستند و توصيههایي به آنها شدهاست .در بخش دوم مهارتها در قالب
داستان براي كودكان ارائه ميشوند .در بخش سوم نيز نویسنده از دیدگاه روانشناختي و با مطرحكردن نكات كليدي و
راهنمایي والدین در چگونگي خلق بازيها و فعاليتهاي كودكانه ،آنها را در آموزش صحيحتر مهارتها یاري ميدهد.
هایزندگيبازیمحوربرایکودکان:مهارتاول:شناختخود .كرج :آواي


مهارت
.403قهرماني ،زهرا /خودي ،تينا.
آرامش30 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786007615515 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :شناخت ،مهارتهاي اجتماعي ،مهارتهاي رفتاري ،خودشناسي 
چکیده :افزایش شهرنشيني و شرایط حاكم بر آن ،بازيهاي دستهجمعي و در نتيجه كسب مهارتهاي اجتماعي توسط
كودكان را نيز تحت تأثير قرار دادهاست .مجموعۀ «مهارتهاي زندگي» شامل  10جلد كتاب است كه هر جلد یكي از
مهارتها را مورد توجه قرار ميدهد .جلد اول این مجموعه به مهارت«شناخت خود» اختصاص دارد .در این كتاب پنج بازي،
پنج كاربرگ (نقاشي ،كاردستي ،خالقيت ،حلكردني و مهارتهاي نوشتاري ،دو داستان و سه شعر ذكر شدهاند كه همگي
ميكوشند كودك را به درك شناخت خود و كشف توانایيهاي خود برسانند .ء

132

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي

مهارتهایزندگيبازیمحوربرایکودکان:مهارتپنجم:تفکردقیقوخالق.كرج:

.404قهرماني ،زهرا /خودي ،تينا.
آواي آرامش42 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786007615553 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :تفكر خالق ،مهارتهاي اجتماعي ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :مهارتهاي زندگي را ميتوان با روشهاي ساده و قابل فهم ،در حين بازي و سرگرمي ،به كودكان آموخت .مجموعۀ
«مهارتهاي زندگي» شامل  10جلد كتاب است كه هر جلد به یكي از مهارتهاي زندگي ميپردازد .جلد پنجم این مجموعه
به مهارت «صلح و دوستي» اختصاص دارد .در این كتاب 10بازي ،پنج كاربرگ (نقاشي ،كاردستي ،خالقيت ،حلكردني و
مهارتهاي نوشتاري ،دو داستان و دو شعر ذكر شدهاند كه همگي ميكوشند مهارت تفكر دقيق و خالق را به مخاطب
بياموزند.ء
هایزندگيبازیمحوربرایکودکان :مهارتچهارم:کنترلهیجان .كرج:


مهارت
 .405قهرماني ،زهرا /خودي ،تينا.
آواي آرامش36 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786007615591 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :مهارت هاي رفتاري ،مهارتهاي اجتماعي ،راهنماي آموزشي ،هيجان 
چکیده :افزایش شهرنشيني و شرایط حاكم بر آن ،انجام بازيهاي دستهجمعي و در نتيجه كسب مهارتهاي اجتماعي
كودكان را كمتر كردهاست .مجموعۀ «مهارتهاي زندگي» شامل  10جلد كتاب است كه هر جلد به یكي از مهارتهاي زندگي
ميپردازد .جلد چهارم این مجموعه به مهارت «كنترل هيجان» اختصاص دارد .در این كتاب 10 ،بازي 5 ،كاربرگ (نقاشي،
كاردستي ،خالقيت ،حلكردني و مهارتهاي نوشتاري ،دو داستان و چهار شعر براي تقویت مهارت كنترل هيجان به مخاطب
كمك ميكنند.
مهارتهایزندگيبازیمحوربرایکودکان:مهارتدهم:مرزهاودفاعازخود.كرج:

.406قهرماني ،زهرا /خودي ،تينا.
آواي آرامش34 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786007615607 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :مهارتهاي اجتماعي ،مهارتهاي رفتاري ،حقوق فردي و اجتماعي ،راهنماي آموزشي 
چکیده :مهارتهاي زندگي را ميتوان با روش هاي ساده و قابل فهم ،در حين بازي و سرگرمي ،به كودكان آموخت .مجموعۀ
«مهارتهاي زندگي» شامل  10جلد كتاب است كه هر جلد به یكي از مهارتهاي زندگي ميپردازد .جلد دهم این مجموعه به
مهارت «دفاع از خود» ميپردازد.پنج بازي ،پنج كاربرگ (نقاشي ،كاردستي ،خالقيت ،حلكردني و مهارتهاي نوشتاري) ،دو
داستان و دو شعر در این كتاب آمدهاند كه همگي ميكوشند جرئت ورزي را به منظور حمایت از عقيدۀ خود و نيز توانایي
نهگفتن را دركودك تقویت كنند.
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هایزندگيبازیمحوربرایکودکان:مهارتدوم:عزتنفسء .كرج :آواي


مهارت
.407قهرماني ،زهرا /خودي ،تينا.
آرامش34 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786007615522 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :عزت نفس ،مهارتهاي اجتماعي ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :افزایش شهرنشيني و شرایط حاكم بر آن ،بازيهاي دستهجمعي و در نتيجه كسب مهارتهاي اجتماعي توسط
كودكان را نيز تحت تأثير قرار دادهاست .مجموعۀ «مهارتهاي زندگي» شامل  10جلد كتاب است كه هر جلد یكي از
مهارتها را مورد توجه قرار ميدهد .جلد دوم این مجموعه به مهارت«عزتنفس» اختصاص دارد .در این كتاب  10بازي ،پنج
كاربرگ (نقاشي ،كاردستي ،خالقيت ،حلكردني و مهارتهاي نوشتاري ،دو داستان و سه شعر ذكر شدهاند كه همگي
ميكوشند كودك را به سطح قابلقبولي از عزت نفس در عملكرد برسانند .ء
هایزندگيبازیمحوربرایکودکان:مهارتسوم:صلحودوستي.كرج :آواي


مهارت
.408قهرماني ،زهرا /خودي ،تينا.
آرامش60 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786007615539 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :مهارت هاي رفتاري ،مهارتهاي اجتماعي ،صلح 
چکیده :افزایش شهرنشيني و شرایط حاكم بر آن ،انجام بازيهاي دستهجمعي و در نتيجه كسب مهارتهاي اجتماعي
كودكان را كمتر كردهاست .مجموعۀ «مهارتهاي زندگي» شامل  10جلد كتاب است كه هر جلد به یكي از مهارتهاي زندگي
ميپردازد .جلد سوم این مجموعه به مهارت «صلح و دوستي» اختصاص دارد .در این كتاب 20بازي 10 ،كاربرگ (نقاشي،
كاردستي ،خالقيت ،حلكردني و مهارتهاي نوشتاري ،پنج داستان وپنج شعر ذكر شدهاند كه همگي ميكوشند مهارت صلح و
دوستي را كه عاملي براي سالمت و بهداشت رواني است ،به مخاطب بياموزند.ء
مهارتهای زندگي بازیمحور برای کودکان :مهارت ششم :حل مسئله و

 .409قهرماني ،زهرا /خودي ،تينا.
تصمیمگیری.كرج :آواي آرامش36 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786007615560 :

مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :مهارتهاي اجتماعي ،مهارتهاي رفتاري ،حل مسئله 
چکیده :مهارتهاي زندگي را ميتوان با روش هاي ساده و قابل فهم ،در حين بازي و سرگرمي ،به كودكان آموخت .مجموعۀ
«مهارتهاي زندگي» شامل  10جلد كتاب است كه هر جلد به یكي از مهارتهاي زندگي ميپردازد .جلدششم این مجموعه
به مهارت «حل مسئله» ميپردازد 10.بازي ،پنج كاربرگ (نقاشي ،كاردستي ،خالقيت ،حلكردني و مهارتهاي نوشتاري) ،دو
داستان و دو شعر در این كتاب آمدهاند كه همگي ميكوشند مهارت حل مسئله و تصميمگيري را دركودكان تقویت كنند.
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محوربرایکودکان:مهارتهشتم:مسئولیتپذیری .كرج:


هایزندگيبازی

مهارت
.410قهرماني ،زهرا /خودي ،تينا.
آواي آرامش34 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786007615584 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :مسئوليتپذیري ،مهارتهاي اجتماعي ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :مهارتهاي زندگي را ميتوان با روش هاي ساده و قابل فهم ،در حين بازي و سرگرمي ،به كودكان آموخت .مجموعۀ
«مهارتهاي زندگي» شامل  10جلد كتاب است كه هر جلد به یكي از مهارتهاي زندگي ميپردازد .جلدهشتم این مجموعه
به مهارت «مسئوليتپذیري» ميپردازد 10.بازي ،پنج كاربرگ (نقاشي ،كاردستي ،خالقيت ،حلكردني و مهارتهاي
نوشتاري) ،دو داستان و دو شعر در این كتاب آمدهاند كه همگي ميكوشند مهارت مسئوليتپذیري را به عنوان عنصري
برجسته در موفقيت كودك تقویت كنند.
مهارتهایزندگيبازیمحوربرایکودکان:مهارتهفتم:آداباجتماعي.كرج :آواي

.411قهرماني ،زهرا /خودي ،تينا.
آرامش46 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786007615577 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :مهارتهاي اجتماعي ،مهارتهاي رفتاري ،آداب معاشرت 
چکیده :افزایش شهرنشيني و شرایط حاكم بر آن ،بازيهاي دستهجمعي و در نتيجه كسب مهارتهاي اجتماعي توسط
كودكان را نيز كمتر كردهاست .مجموعۀ «مهارتهاي زندگي» شامل  10جلد كتاب است كه هر جلد به یكي از مهارتهاي
زندگي ميپردازد .جلد سوم این مجموعه به مهارت«آداب اجتماعي» اختصاص دارد .در این كتاب  15بازي ،پنج كاربرگ
(نقاشي ،كاردستي ،خالقيت ،حلكردني و مهارتهاي نوشتاري ،چهار داستان و چهار شعر ذكر شدهاند كه همگي ميكوشند
آداب معاشرت و روابط اجتماعي را به مخاطب بياموزند.ء
ها(:دربارهبياختیاریادرارومدفوع) .عرفانه جوادپور .تهران:


هایزندگي:ابرهاوساعت

مهارت
.412گالوین ،متيو.
شركت انتشارات فني ایران32 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789643896560 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :بيماريهاي كودكان ،روانشناسي كودك 
چکیده :بي اختياري مدفوع نوعي بيماري است كه گاه بعضي افراد ،چه كودك و چه بزرگ ،به آن دچار ميشوند .این كتاب
داستاني است از كودكي كه دچار این مشكل شده است .مخاطب در طول داستان ابتدا با مشكالت این بيماري آشنا ميشود،
سپس متوجه ميشود بسياري از همسن و سال هاي او نيز به این مشكل دچارند و پس از آن هم راهحلهاي آن را یادميگيرد.
در صفحات انتهایي كتاب در بخش «سخني با بزرگترها» نویسنده كه خود متخصص كودكان است ،از لحاظ علمي در این
باره به بزرگترها توضيح ميدهد و راهحل مشكل را به آنها نيز ميگوید.
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هایزندگي:اخالقخوب:راهنمایي،برایگرفتنتصمیمهایدرست .برزو سریزدي.


مهارت
.413گارشه دجز ،ژوليت.
تهران :صابرین36 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789642785902 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :فضایل اخالقي ،راه و روش ،شيوۀ زندگي 
چکیده :اگر والدین الگوي رفتاري خوبي براي فرزندانشان باشند ،ميتوانند فضيلتهاي رفتاري را به عادت تبدیل كنند.
جلدششم از مجموعۀ چند جلدي «مهارتهاي زندگي» ،مفهوم پایهاي و سادۀ فضيلتهاي اخالقي را به كودكان ميآموزد .این
كتاب ،با بيان داستانهایي كوتاه و اخالقي ،ویژگيهایي مثل راستگویي ،فروتني ،مسئوليتپذیري ،عدالت و خویشتنداري را
معرفي ميكند و آنها رابه كودك یاد ميدهد.
انتخابهای سالم .برزو

مهارت های زندگي :اندام من خوب است :راهنمای کودک برای 

 .414جكسون ،جي.اس.
سریزدي .تهران :صابرین36 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789642785926 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :سالمتي ،بهداشت ،آموزش تغذیه ،تغذیه كودكان 
چکیده :یكي از مشكالت گریبانگير كودكان امروز چاقي و اضافهوزن است .جلد پانزدهم از مجموعۀ چند جلدي «مهارتهاي
زندگي» مي كوشد با بياني ساده توجه كودك را به تناسب اندام و مزایاي آن جلب كند .سپس توضيح ميدهد كه خوراكيها
سوخت بدن هستند و الزم است كه هر انساني خوراك موردنياز بدنش را مصرف كند .همچنين به كودك ميآموزد كه
بازيكردن تفریح و ورزش كردن وظيفه است .چند بازي داخل خانه و چند خوراكي مفيد را نيز معرفي ميكند.
بهنفس .برزو
هایزندگي:باالبردناعتمادبهنفس:راهنمایکودکبرایداشتناعتماد 


مهارت
.415آدامز ،كریستين.
سریزدي .تهران :صابرین36 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789642785933 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :اعتمادبهنفس ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :داشتن اعتماد به نفس را از دالیل مهم موفقيت كودك ميدانند .جلد دوازدهم از مجموعۀ چند جلدي «مهارتهاي
زندگي» ایجاد اعتماد به نفس در كودك را به معناي كمك به كودكان براي خودشان بودن ميداند .بنابراین ،ابتدا با بياني
كودكانه ،مفهوم موضوع را به كودك توضيح ميدهد .سپس از تفاوتهاي كودك با دیگران ميگوید و به او ميآموزد بهترین
دوست خودش باشد ،با دیگران دوست باشد ،خانوادهاش را دوست بدارد و نيز چگونه با خودش روراست باشد و از خود دفاع
كند.
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مهارتهایزندگي:جرأتداشتهباش! .رؤیا رضواني .تهران :شركت انتشارات فني ایران.1395 .

.416ماینرز ،شري.جي.
36ص .خشتي .شابک 9789643897277 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :اعتمادبهنفس ،داستان ،روانشناسي 
چکیده :جرئتداشتن روي شكلگيري دیگر ویژگيهاي شخصيتي فرد نيز اثر ميگذارد .این كتاب ،از مجموعه كتابهاي
«مهارتهاي زندگي» ،ميكوشد به كودك بياموزد چگونه اعتمادبهنفس و شهامت داشتهباشد .در متن كتاب ،خالصه و نمونهاي
از مهارتهایي كه به تقویت شهامت كمكميكنند آمدهاند تا مخاطب را در داشتن اعتماد به نفس تقویت و راهنمایي كنند .در
صفحههاي پایاني كتاب راههایي براي تقویت نظرات مطرحشده در كتاب به بزرگترها گفته شدهاست تا در حين خواندن
كتاب كودكان خود را همراهي كنند.
مهارت های زندگي :چه چیزهایي ارزشمند هستند؟ :کتابي برای شناخت ارزشهای

 .417فالكنهاین ،جانمارك.
واقعيدرزندگي .برزو سریزدي .تهران :صابرین36 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789642785957 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :ارزشهاي اخالقي ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :چگونگي آموزش ارزشهاي زندگي و نعمتهاي آن به كودكان ،همواره از دغدغههاي والدین بوده است .جلد یازدهم
از مجموعۀ چند جلدي «مهارتهاي زندگي» ،ابتدا چيزهایي را كه ارزشمندند به كودك معرفي ميكند و به او یاد ميدهد
چگونه بفهمد چيزي ارزش دارد .سپس كودك را متوجه خود و ارزش خودش نزد خدا ،جامعه و خانواده ميكند .در پي آن نيز
شكرگزاري ،بخشندگي و دوستداشتن را به مخاطب ميآموزد.
مهارت هایزندگي:خدادوستمناست:راهنمایي،برایارتباطکودکانباخدا .برزو سریزدي.

.418انگلهارت ،ليزا.او.
تهران :صابرین36 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789642785865 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :خداشناسي ،صفات خدا ،عبادت 
چکیده :بسياري از والدین دوست دارند به فرزندانشان كمك كنند به خدا نزدیكتر شوند و او را مثل دوستي دانا ببينند.
جلدهفتم از مجموعۀ چند جلدي «مهارتهاي زندگي» ،مفهوم پایهاي و سادۀ دوستي با خدا را به كودكان ميآموزد .این
كتاب ،با بيان نمونههایي كوتاه و اخالقي ،ویژگيهاي خداوند را به كودك معرفي ميكند و به او یاد ميدهد چگونه با خداوند
ارتباط برقرار كند.
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هایزندگي:دیگرازقلدرهانميترسم!:راهنمایکودکبرایبرخوردباقلدرها .برزو


مهارت
.419جكسون ،جي.اس.
سریزدي .تهران :صابرین36 .1396 .ص .خشتي .شابک 9786008733041 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :مهارتهاي اجتماعي ،مهارتهاي رفتاري ،زورگویي 
چکیده :قلدري از رفتارهایي است كه با كنترل مناسب مي توان مانع از مشكالت آن شد .جلد شانزدهم از مجموعۀ چند
جلدي «مهارتهاي زندگي» مي كوشد با بياني ساده توجه كودك را به چيستي قلدري ،و چگونگي رفتار قلدرها جلب كند.
سپس توضيح ميدهد كه قلدرها چه كساني را و چطور اذیت ميكنند و چه ميخواهند .در ادامه ،به كودك ميآموزد چگونه
بتواند جلوي قلدرها را بگيرد ،چطور از خودش دفاع كند ،از دردسر دوري كند و از بزرگترها كمك بخواهد.
مهارتهای زندگي :رئیس زمین بازی :در باره جرأتمندی .الدن مقيمي اسكویي .تهران:

 .420رنلدز نيلور ،فيليس.
شركت انتشارات فني ایران32 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789643897321 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :داستان ،مهارت هاي رفتاري ،روانشناسي 
چکیده :بچهها باید بياموزند در رویارویي با مشكالت زندگي چه كار كنند .در این كتاب ،كودك ميآموزد كه در مواجهه با
زورگویيهاي همسنوساالنش به گونه اي رفتار كند كه نه به مقابله به مثل متوسل شود و نه از حق خود بگذرد .اسم این
مهارت جرئتمندي است .این موضوع در داستاني كودكانه مطرح شدهاست و راهكارهاي موردي و فرضي جرئتداشتن عنوان
شدهاند .در واقع ،نویسنده راه حلي زیركانه براي مشكلي كودكانه داده است.
مهارتهایزندگي:شکرگزاری:راهنمایي،برایشکرگزاربودنکودکان .برزو سریزدي .تهران:

.421ماندي ،مایكلين.
صابرین36 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789642785889 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :فضایل اخالقي ،روابط اجتماعي ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :ميتوان كودكان را عادت داد شكرگزار و قدرشناس باشند .جلدهشتم از مجموعۀ چند جلدي «مهارتهاي زندگي»،
مفهوم پایهاي و سادۀ شكرگزاري را به كودكان ميآموزد .این كتاب ،در جمالتي ساده وكوتاه ،شكرگزاري و مفهوم و اهميت آن
را براي كودك توضيح ميدهد .سپس با بيان موقعيتها و راههایي كه كودك ميتواند تشكر كند ،او را به این كار تشویق
ميكند.
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هایزندگي:عصبانيشدنهمیشهبدنیست:راهنمایکودکدربارهعصبانیت .برزو


مهارت
.422ماندي ،مایكلين.
سریزدي .تهران :صابرین36 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789642785940 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :كنترل خشم ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :همه عصباني مي شوند و الزم است كودك این را بياموزد كه حس خشم بد نيست ،بلكه واكنش نسبت به آن ممكن
است مخرب باشد .جلد سيزدهم از مجموعۀ چند جلدي «مهارتهاي زندگي» به كودك ميآموزد كه عصبانيشدن هميشه بد
نيست .بنابراین ،با بياني كودكانه ،مفهوم عصبانيت را به كودك توضيح ميدهد .سپس برایش ميگوید چرا و چگونه باید
خشمش را ابراز كند و وقتي عصباني ميشود به دیگران چه بگوید .در ادامه نيز راههاي درست و نادرست ابراز خشم و
كنارآمدن با آن را به كودك ميآموزد.
هایزندگي:مدرسۀدوستداشتنيمن:راهنمایکودکبرایرویارویيبامشکالت


مهارت
.423ماندي ،مایكلين.
مدرسه .برزو سریزدي .تهران :صابرین36 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789642785919 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :رفتار در مدرسه ،مدرسهها ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :كودكان بخش قابل توجهي از روزهاي زندگي خود را در مدرسه ميگذرانند و در این مدت مسائل و مشكالتي
برایشان پيش ميآید .جلدچهاردهم از مجموعۀ چند جلدي «مهارتهاي زندگي» ميكوشد با بياني ساده كودك را متوجه
چيستي مدرسه ،معلم ها و یادگيري كند .از چگونگي پيدا كردن دوست در مدرسه ،كنار آمدن با دردسرهاي مدرسه و كار
گروهي و لذت آن نيز ميگوید.
هارتهایزندگي:مننگرانم:دربارهاحساسات .هایده كروبي .تهران :شركت انتشارات فني ایران.

.424توماس ،ایزابل .م
24 .1395ص .خشتي .شابک 9789643896652 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :احساسات ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :بچهها باید بياموزن د در رویارویي با مشكالت زندگي چه كار كنند .در این كتاب ،كودك ميآموزد كه احساس نگراني
را بهتر بشناسد ،نگراني دیگران را متوجه شود ،و چطور از نگراني خالص شود و در اینباره با دیگران صحبت كند .این موضوع
در بياني كودكانه مطرح شدهاست و راهكارهاي موردي كنترل نگراني عنوان شدهاند .در واقع ،نویسنده این احساس را به
كودك شناسانده است.
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مهارتهای زندگي :من نميترسم :راهنمایي ،برای دورکردن ترسهای کودکان و باالبردن

 .425ویگانت ،مالي.
اعتمادبهنفسآنها .برزو سریزدي .تهران :صابرین36 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789642785896 :

مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :ترس ،اعتمادبهنفس ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :ترس و نگراني همواره بخشي از وجود انسان بودهاست .جلد نهم از مجموعۀ چند جلدي «مهارتهاي زندگي» ،ابتدا
از چگونگي ترسيدن ميگوید و نيز از اینكه همه مي ترسند .سپس دربارۀ ترس از تاریكي و واقعي یا خيالي بودن آنچه ترسناك
به نظر ميرسد ،ميگوید .در ادامه ،راههایي به كودك مي آموزد كه هنگام ترس بتواند خود را آرام كند ،یا با ترسش روبهرو
شود.
راهاست:راهنمایي،برایخواهروبرادربزرگتر .برزو

مهارتهایزندگي:نوزادجدیددر

.426منندز آپونته ،اميلي.
سریزدي .تهران :صابرین36 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789642785872 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :مهارتهاي رفتاري ،فرزندان 
چکیده :انتظار رسيدن فرزند جدید ،هر چند كه براي بزرگترها هيجانانگيز و جالب است ،براي بچهها استرسزا و همراه با
تردید است .جلد دهم از مجموعۀ چند جلدي «مهارتهاي زندگي» ،ابتدا از چگونگي از راهرسيدن نوزاد ودورۀ انتظار طوالني
آن مي گوید .سپس با یادآوري زمان نوزادي خود كودك ،و كارها و رفتار او ،تغيير رفتار پدر و مادر ،و همراهي آنها در
نگهداري از نوزاد ،كودك را آمادۀ پذیرفتن نوزاد جدید ميكند.
 .427اكانر ،جين .نانسي :نانسي و نقاشيهای خالقانه مهارت ( )17مدیریت اوقات فراغت .آوا عليحسين .تهران:
مؤسسه فرهنگي آرمان رشد /ابر و باد32 .1396 .ص .رقعي .شابک 9786008693208 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :نقاشي ،خالقيت ،مهارتهاي اندیشيدن 
چکیده :كودكان باید یاد بگيرند اوقات خود را مدیریت كنند .كتاب حاضر این مهارت رفتاري را به طور غيرمستقيم آموزش
ميدهد .مهارتهاي دیگر نيز در سایر كتابهاي همين مجموعه با عنوان «ماجراهاي نانسي» آموزش داده ميشوند .این
داستان كودكانه ،با موضوع نقاشيهاي خالقانه ،آموزش رویكرد «مدیریت اوقات فراغت» را هدف قراردادهاست .كتاب با
تصویرهاي كودك پسند و زبان ساده مي كوشد به طور عملي كودكان را متوجه كند چگونه ميتوانند بهسادگي ایدههاي خالق
داشته باشند.
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.428توماس ،پت .نگاهيتازه:اذیتمنکن!:دربارهمبارزهباقلدری .سارا وطنآبادي .تهران :شركت انتشارات فني ایران.
24 .1395ص .خشتي .شابک 9789643897376 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :روانشناسي ،داستان ،زورگویي 
چکیده :قلدري كردن و زورگفتن از جمله خصلتهاي منفي است كه الزم است دربارۀ آن به كودكان آموزشهایي داد و
راههاي مبارزه با افراد قلد را آموخت .این كتاب ،ميكوشد به كودك بياموزد قلدرها چگونه رفتار ميكنند و كودك چگونه باید
در برابر آنها مقاومت كند .در متن كتاب ،نمونههایي از راهكارهاي این قضيه مطرحشدهاند .در صفحۀ پایاني نيز بزرگترها
راهنمایي شدهاند كه در این باره چگونه به كودكانشان كمككنند.
نگاهيتازه:چرادعواميکني؟:دربارهفرونشاندنخشم .سارا وطنآبادي .تهران :شركت انتشارات

.429توماس ،پت.
فني ایران24 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789643897383 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :ادبيات جنگ ،مهارت هاي رفتاري ،كنترل خشم 
چکیده :یادگرفتن حل مسالمتآميز اختالفها یكي از مهارتهایي است كه كودكان باید بياموزند .كتاب حاضر در قالب
داستاني كودكانه به موضوع جنگ ،دعوا و كشمكش ميپردازد و با بيان نمونههایي واقعي از چنين اتفاقاتي ،عواقب و سپس
راهحل آنها را به مخاطب مي آموزد .در صفحۀ آخر كتاب نيز چگونگي استفاده از مطالب آن به بزرگترها آموزش داده شده
است تا والدین یا معلمان بتوانند موضوع كتاب را براي بچهها بهتر تشریح كنند.
نگاهيتازه:منميتوانم!:دربارهپشتکارداشتن .سارا وطنآبادي .تهران :شركت انتشارات فني ایران.

.430توماس ،پت.
24 .1395ص .خشتي .شابک 9789643898182 :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستان ،روانشناسي ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :توانایي ادامۀ یادگيري كاري جدید و انجامدادن بهتر آن ،همان پشتكار است كه اراده را نيز تقویت ميكند .این
كتاب ،پشتكار را در كودك تقویت ميكند .در متن كتاب ،نمونههایي از كارهایي آمدهاند كه كودك با انجام آنها حس
توانستن پيدا ميكند .در صفحههاي پایاني كتاب ،راهنمایي براي بزرگترها آمده است تا كودك را در درك مفهوم پشتكار
كمككنند.
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.431كاوي ،شون .هفتعادتکودکانموفق:ساميو شیرینيگردویي .حميده شرزئي .تهران :خانه تحول.1395 .
32ص .خشتي .شابک 9789648230437 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :موفقيت ،عادتهاي مثبت و منفي ،رفتار فردي 
چکیده :كودكان و انسانۀاي موفق به موفقيتهاي هم حسادت نميكنند .ا«ها از شادي و برنده بودن هم خوشحال ميشوند.
این كتاب به موضوع «برنده  -برندهبودن » (چهارمين عادت از هفت عادت كودكان موفق) اختصاص دارد .در این داستان،
شخصيت اصلي ماجرا متوجه مي شود كه موفقيت خواهرش مانعي در راه موفقيت او نيست .او نيز توانایيهاي متفاوتي دارد كه
در آنها بهتر عمل ميكند .در انتهاي كتاب ،راهنمایيهایي در قالب گفتوگو كنيم و قدمهاي اول آمدهاند.
هفتعادتکودکانموفق:سوفيوشعرعالياش .حميده شرزئي .تهران :خانه تحول32 .1395 .ص.

.432كاوي ،شون.
بياضي .شابک 9789648230451 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :عادتهاي مثبت و منفي ،كار گروهي ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :تفاوت بين همه و در همهجا وجود دارد .در واقع ،تفاوتها ارزش و مزیت محسوب ميشوند .این كتاب به موضوع
«همكاريكردن » (ششمين عادت از هفت عادت كودكان موفق) اختصاص دارد .داستان كتاب به قضاوت بچهها در مقابل یك
نفر دیگر ميپردازد .آنها بدون شناخت دربارۀ او نظر ميدهند و گمان ميكنند بيعرضه است ،درحاليكه او فقط متفاوت
است .در انتهاي كتاب ،راهنمایيهایي در قالب گفتوگو كنيم و قدمهاي اول آمدهاند.
 .433كاوي ،شون .هفت عادت کودکان موفق :کلوچههای ليلي .حميده شرزئي .تهران :خانه تحول32 .1395 .ص.
بياضي .شابک 9789648230444 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :مهارتهاي رفتاري ،داستان كودك ،روانشناسي كودك ،شنيدن 
چکیده :گوش كردن زمان ميبرد ،اما نتایج خوبي درپي دارد .این كتاب به موضوع «گوشكردن» (پنجمين عادت از هفت
عادت كودكان موفق) اختصاص دارد .در این داستان ،شخصيت اصلي ماجرا متوجه ميشود كه ابتدا باید روش انجام یك كار را
یاد بگيرد تا بتواند آن را عالي انجام دهد.
.434كاوي ،شون .هفتعادتکودکانموفق:کوبيوپدربزرگش .حميده شرزئي .تهران :خانه تحول32 .1395 .ص.
بياضي .شابک 9789648230468 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :عادتهاي مثبت و منفي ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :همۀ ما زمان هایي را براي احياي روابط و بودن با هم نياز داریم .این كتاب به موضوع «تجدید قوا» (هفتمين عادت از
هفت عادت كودكان موفق) اختصاص دارد .داستان كتاب به تأثير مهم حضور دوستان در شرایط سخت زندگي و نقش
همدردي در این شرایط ميپردازد .در انتهاي كتاب ،راهنمایيهایي در قالب گفتوگو كنيم و قدمهاي اول آمدهاند.
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.435كاوي ،شون .هفتعادتکودکانموفق:منهمینمکههستم .حميده شرزئي .تهران :خانه تحول32 .1395 .ص.
بياضي .شابک 9789648230475 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :عزت نفس ،مهارتهاي رفتاري ،روانشناسي كودك ،داستان كودك 
چکیده :یكي از مسائل مهم در زندگي ،حتي براي ما بزرگترها ،یادگيري كنترل خود و حاالت دروني است .عادت اول
كودكان موفق نيز پذیرفتن مسئوليت زندگي خود است .این كتاب به موضوع «مسئوليتپذیري» (اولين عادت از هفت عادت
كودكان موفق) اختصاص دارد .در این داستان ،جاني كه شخصيت اصلي ماجراست ،تصميم ميگيرد به نداي قلبش گوش كند
و با پذیرش خود و چيستي خود ،به زندگي ادامه دهد.
.436كاوي ،شون .هفتعادتکودکانموفق:هرچیزجایيدارد .حميده شرزئي .تهران :خانه تحول32 .1395 .ص.
بياضي .شابک 9789648230420 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :نظم ،داستان كودك ،عادتها ،عادتهاي مثبت و منفي 
چکیده :اولویتبندي در كارها به زندگي نظم یمبخشد .این كتاب به موضوع «اولویتبندي» (سومين عادت از هفت عادت
كودكان موفق) اختصاص دارد .در این داستان ،شخصيت اصلي ماجرا متوجه ميشود كه معموالً به خاطر بينظمي و
پيدانكردن وسایلش ،زمان زیادي را از دست ميدهد و احساس بدي پيدا ميكند .در انتهاي كتاب راهنمایيهایي در قالب
گفتوگو كنيم و قدمهاي اول آمدهاند.
 .437كاوي ،شون .هفتعادتکودکانموفق:وقتيبزرگ شوم .حميده شرزئي .تهران :خانه تحول32 .1395 .ص.
بياضي .شابک 9789648230413 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :عادتها ،برنامهریزي ،آیندهنگري ،داستان كودك 
چکیده :قبل ا ز شروع هر كاري ،الزم است انتهاي هدف را ببينيم و براي رسيدن به آن تالش كنيم .عادت دوم كودكان موفق
نيز برنامهریزي است .این كتاب به موضوع «برنامهریزي» (دومين عادت از هفت عادت كودكان موفق) اختصاص دارد .در این
داستان ،شخصيت اصلي ماجرا ابتدا به همۀ خواستههایش فكر ميكند و با توجه به هدف ،كارهایش را برنامهریزي ميكند.
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هوشبرتر:فعالیتهایيبرایپرورشهوشهیجانيویژه7تا9سال.اصفهان :یار مانا.1396 .

.438موسوي ،سميه.
108ص .رحلي .شابک 9786007768785 :
مخاطب:والدین /دانشآموز /معلم 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :هوش ،هيجان ،فعاليتهاي تكميلي ،روانشناسي نوجوان 
چکیده :هوش هيجاني یعني داشتن ظرفيت شناخت احساسات ،هيجانات ،نيروها و توانمنديهاي بالقوۀ خود و دیگران و
استفاده از آنها .این كتاب با تمرینهاي متنوع و كارامد ميكوشد این هوش را تقویت كند .موضوعهاي آن عبارتاند از:
مؤلفههاي درون فردي (خودآگاهي هيجاني ،ابراز وجود ،عزت نفس ،خودشكوفایي و استقالل)؛ مؤلفههاي بين فردي (همدلي،
مسئوليت پذیري اجتماعي و روابط بينفردي)؛ سازگاري (حل مسئله ،واقعگرایي و انعطافپذیري)؛ مدیریت استرس (تحمل
فشار رواني و كنترل تكانه)؛ خلق عمومي (خوشبيني و شادماني) .براي تقویت هر موضوع چندین فعاليت طراحي شده است.
هوشبرتر:فعالیتهایيبرایپرورشهوشهیجانيویژه 10-12سال .اصفهان:

.439رامشگر ،ریحانه /جابري ،سميه.
یار مانا112 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786007768792 :
مخاطب:والدین /معلم 
کلماتکلیدی :هوش ،روانشناسي كودك ،فعاليتهاي تكميلي 
چکیده :چند سالي است كه روانشناسان هوش هيجاني را در كنار هوششناختي یا همان بهرۀ هوشي به جامعه معرفي
كردهاند .همانگونه كه هوش شناختي موفقيت كودك را در تحصيل تضمينميكند ،هوش هيجاني نيز موفقيت او را در تمام
زندگي موجب ميشود .هوش هيجاني چند مؤلفه را مورد توجه قرارميدهد :درون فردي (خودآگاهي هيجاني ،ابراز وجود،
عزت نفس ،خودشكوفایي واستقالل)؛ بين فردي (روابط بين فردي ،همدلي و مسئوليتپذیري)؛ سازگاري (واقعگرایي،
انعطافپذیري و حل م سئله)؛ كنترل تنش و استرس (تحمل استرس و كنترل تكانه)؛ خلق و خوي عمومي( خوشبيني و
شادماني) .كتاب حاضر در قالب فعاليتهاي متعدد ميكوشد توان كودك را در این موارد بيفزاید.
 .440داتون ،ساندرا .یک روز پاییزی خانم مرغ :دهنبیني .محمدجواد خرازیان .تهران :مؤسسه فرهنگي آرمان رشد.
32 .1396ص .خشتي .شابک 9786008693796 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :داستانهاي حيوانات ،مهارتهاي رفتاري 
چکیده :داستانها نكات آموزندهاي دربردارند كه كودكان نيز آنها را فرا ميگيرند .در كتاب حاضر كه با موضوع جهانبيني
نوشته شده ،خانم مرغ ،فریب تبليغات را ميخورد و انجام كاري را كه هميشه از آن لذت ميبردهاست ،به دیگري واگذار
ميكند .در نهایت ،پشيمان ميشود و ميفهمد نباید به حرف او گوش ميكرد .این داستان با تصویرهایي همراه شده است.
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هدیههایآسمان 

آنگاهکهخداوندارادهميکند...و ....تهران :پيام آزادي36 .1396 .ص .وزیري .شابک:

.441خيرابي شبستري ،پرویز.
 9786004140386
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستانهاي مذهبي 
چکیده :داستان حاضر با انگيزۀ تحریك حس خداجویي و تعميق معرفت دیني در كودكان و نوجوانان نگاشته شدهاست.
نمادهاي اشاره شده در داستان ،نمادهایي از درونمایه و استعداد روحي انسانها هستند و به خصوص به ميل خداجویي ،نداي
وجدان و جلوهگر شدن سجایاي كریمه تأكيد ميكنند .بخش دوم كتاب ،قرینهسازي را راهكاري مؤثر براي تفهيم مباني
معرفتي دانسته و توضيحاتي در این باره داده است .پس از آن نيز ،براي نمونه ،جدول مقایسهاي سلوك الياهلل را به روش
قرینهسازي آورده است.
.442گلي احمدي گورابي ،امليال .ادبآدابدارد.رشت :بلور24 .1395 .ص .رحلي .شابک 9786003065222 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم 
کلماتکلیدی :آداب و رسوم مذهبي ،ترجمههاي قرآن ،داستانهاي قرآني ،تعليمات دیني 
چکیده :روان كودك آمادۀ پذیرش تعاليم اسالمي و اخالقي است .كتاب حاضر یكي از مجلدات مجموعهاي سه جلدي است
كه شامل  12درس ميشود .هر درس به یك موضوع قرآني ميپردازد و به تناسب آن آیه ،حدیث ،نقاشي و داستاني آورده
شده است تا مفهوم قرآني بهتر در ذهن بچهها حك شود «.آداب غذاخوردن ،احترام به والدین ،نيكي كردن ،دوستي و نظافت»
موضوعات بعضي از درسها هستند.
 .443واحد كودك و نوجوان نشر كتابك .الفبای احادیث .ناصر واعظي .قم :كتابك68 .1396 .ص .بياضي .شابک:
 9786007362488
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :احادیث ،آموزش اخالق ،اخالق اسالمي ،الفبا 
چکیده :الفبا را ميتوان با زبان احادیث نيز تمرین كرد .كتاب حاضر شامل  32حدیث از اماما ن و پيامبرمان است كه به
ترتيب حروف الفبا انتخاب و تنظيم شده اند تا مخاطب ،عالوه بر آموزش نكتۀ اخالقي حدیث ،به حروف الفباي فارسي نيز
مسلط شود .احادیث به سه زبان فارسي ،عربي و انگليسي ترجمه شدهاند.
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هایآموزشي:بازیهایآموزشيبرایانتقالمضامیندیني.1اصفهان:


بازی
.444كشاني ،مهدیه /عابدي درچه ،منيره.
یار مانا120 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786007768747 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :بازيهاي آموزشي ،كتابهاي مذهبي ،تعليمات دیني 
چکیده :بازي خالقيت و یادگيري را رشد ميدهد و مهارتهاي اجتماعي ،عاطفي و شناختي را تقویت ميكند .استفاده از
بازي و سرگرمي هاي جذاب در تربيت دیني ،عالوه بر تسهيل آموزش ،باعث ایجاد هيجانات مثبت در كودكان ميشود .در این
كتاب كه جلد اول مجلدي دو جلدي از مجموعۀ «بازيهاي آموزشي» و مخصوص كودكان  8تا  14ساله است ،مضمون هاي
دیني در قالب بازي به كودكان ان تقال داده مي شوند .در ابتداي هر بازي توضيحي كلي آمده و سپس هدف بيان شده است.
گروه سني بازي مشخص و گروهي یا انفرادي بودن آن و تعداد بازیكنان نيز گفته شده است .وسایل موردنياز و روش بازي نيز
ذكر شدهاند.
ي:بازیهایآموزشيبرایانتقالمضامیندیني.2اصفهان:

بازیهایآموزش

.445كشاني ،مهدیه /عابدي درچه ،منيره.
یار مانا120 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786007768860 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :بازيهاي آموزشي ،تعليمات دیني ،كتابهاي مذهبي 
چکیده :بازي خالقيت و یادگيري را رشد ميدهد و مهارتهاي اجتماعي ،عاطفي و شناختي را تقویت ميكند .استفاده از
بازي و سرگرمي هاي جذاب در تربيت دیني ،عالوه بر تسهيل آموزش ،باعث ایجاد هيجانات مثبت در كودكان ميشود .در این
كتاب كه جلد دوم مجلدي دو جلدي از مجموعۀ «بازيهاي آموزشي» و مخصوص كودكان  8تا  14ساله است ،مضمونهاي
دیني در قالب بازي به كودكان انتقال داده مي شوند .در ابتداي هر بازي توضيحي كلي آمده و سپس هدف بيان شده است.
گروه سني بازي مشخص و گروهي یا انفرادي بودن آن و تعداد بازیكنان نيز گفته شده است .وسایل موردنياز و روش بازي نيز
ذكر شدهاند.
هایآموزشي:بازیهایآموزشيبرایپرورشصفاتاخالقي.اصفهان:

.446كشاني ،مهدیه /عابدي درچه ،منيره .با 
زی
یار مانا120 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786007768730 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :بازيهاي آموزشي ،آموزش اخالق ،فضایل اخالقي 
چکیده :بازي خالقيت و یادگيري را رشد ميدهد و مهارتهاي اجتماعي ،عاطفي و شناختي را تقویت ميكند .استفاده از
بازي و سرگرمي هاي جذاب در تربيت اخالقي ،عالوه بر تسهيل آموزش ،باعث ایجاد هيجانات مثبت در كودكان ميشود .این
كتاب كه از مجموعۀ «بازيهاي آموزشي» و مخصوص كالس درس و گروه سني  8تا  14سال است ،ميكوشد مضمونهاي
اخالقي را در قا لب بازي در كودكان پرورش دهد .در ابتداي هر بازي توضيحي كلي آمده و سپس هدف بيان شده است .گروه
سني بازي مشخص و گروهي یا انفرادي بودن آن و تعداد بازیكنان نيز گفته شده است .وسایل موردنياز و روش بازي نيز ذكر
شدهاند.
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پول،خدا،بچهها.قم :جمال160 .1396 .ص .رقعي .شابک 9789642026135 :

.447حيدري ابهري ،غالمرضا.
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :زندگي اسالمي ،اقتصاد ،جنبههاي مذهبي 
چکیده :آموزش سبك زندگي به كودكان ميتواند در سایۀ تعليمات مذهبي و قرآني باشد .نویسندۀ این كتاب كوشيده است
سبك زندگي را به شيوۀ اسالمي و با استفاده از تعاليم دیني و مذهبي به مخاطب كودك بياموزد و به پرسشهاي او در این
باره پاسخ دهد .كتاب در هفت فصل موضوعبندي شدهاست :پول ،كسب و كار ،خرید و فروش ،اسراف و صرفهجویي ،كمك به
فقيران ،پرسشهاي گوناگون ،زنگ ضربالمثلها.
.448باباجاني ،علي .جشنبزرگبرکه.قم :بهار دلها12 .1396 .ص .خشتي .شابک 9786004920469 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :داستانهاي مذهبي ،رنگآميزي ،غدیر خم 
چکیده :خواندن قصه ميتواند با رنگآميزي تصویرهاي آن نيز همراه شود .در كتاب حاضر داستاني مذهبي دربارۀ عيد غدیر و
انتخاب حضرت علي(ع) به جانشيني پيامبر آمده است .مخاطب ميتواند همزمان با خواند ن قصه ،نقاشيهاي كتاب را
متناسب با سليقۀ خود و فضاي قصه رنگ كند.
 .449حيدري ابهري ،غالمرضا .چهل حدیث زندگي :از نمازم نميدزدم .قم :جمال48 .1396 .ص .وزیري .شابک:
 9789642025497
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :نماز ،احادیث ،اخالق اسالمي 
چکیده :احادیث به زبانها و شيوههاي گوناگوني بيان شده اند تا مخاطب بتواند آن ها را بهتر درك كند و به كارگيرد .كتاب
حاضر جلد دوم از مجموعۀ «چهل حدیث زندگي» است و با نام «از نمازم نميدزدم» شيوۀ جدیدي را در عرضۀ احادیث در
پيگرفته است .نویسنده ميكوشد با بيان مصداقهاي عيني احادیث را شرح و نمونههایي از زندگي واقعي ارائه دهد تا خواننده
را بيشتر متوجه مفهوم حدیث كند .هر كتاب  40حكایت دارد .شيوۀ كار به این صورت است كه در هر صفحه یك متن آمده و
با تصویرهایي امروزي همراه شده است .در پایين صفحه چند حدیث به زبان فارسي آمدهاند كه مخاطب پس از خواندن متن
باید حدیث مرتبط با آن را انتخاب كند .در انتهاي كتاب نيز حدیثهاي مربوط به هر حكایت مشخص شدهاند.

147

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي

 .450حيدري ابهري ،غالمرضا .چهل حدیث زندگي :بگو دوستت دارم .قم :جمال48 .1396 .ص .وزیري .شابک:
 9789642025480
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :احادیث ،اخالق اسالمي ،آموزش اخالق 
چکیده :احادیث به زبانها و شيوههاي گوناگوني بيان شده اند تا مخاطب بتواند آن ها را بهتر درك كند و به كارگيرد .كتاب
حاضر جلد اول از مجموعۀ «چهل حدیث زندگي» است و با نام «بگو دوستت دارم» شيوۀ جدیدي را در عرضۀ احادیث در
پيگرفته است .نویسنده ميكوشد با بيان مصداقهاي عيني احادیث را شرح و نمونههایي از زندگي واقعي ارائه دهد تا خواننده
را بيشتر متوجه مفهوم حدیث كند .شيوۀ كتاب به این صورت است كه در هر صفحه یك متن آمده و با تصویرهایي امروزي
همراه شدهاست .در پایين صفحه چند حدیث به زبان فارسي آمده اند كه مخاطب پس از خواندن متن باید حدیث مرتبط با آن
را انتخاب كند.
 .451حيدري ابهري ،غالمرضا .چهل حدیث زندگي :فرزندت را ببوس .قم :جمال48 .1396 .ص .وزیري .شابک:
 9789642025503
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :احادیث ،اخالق اسالمي ،آموزش اخالق 
چکیده :احادیث دربارۀ سبك زندگي و رفتارهاي درست در صحنههاي گوناگون زندگي نكاتي را آموزش ميدهند .كتاب
حاضر جلد سوم از مجموعۀ «چهل حدیث زندگي» است و با نام «فرزندت را ببوس» شيوۀ جدیدي را در عرضۀ احادیث در
پيگرفته است .نویسنده ميكوشد با بيان مصداقهاي عيني احادیث را شرح و نمونههایي از زندگي واقعي ارائه دهد تا خواننده
را بيشتر متوجه مفهوم حدیث كند .هر كتاب  40حكایت دارد .شيوۀ كار به این صورت است كه در هر صفحه یك متن آمده و
با تصویرهایي امروزي همراه شده است .در پایين صفحه چند حدیث به زبان فارسي آمدهاند كه مخاطب پس از خواندن متن
باید حدیث مرتبط با آن را انتخاب كند .بعضي حكایتهاي این كتاب عبارتاند از :عامل اشتباه ،نتيجۀ خشم ،راز پيشرفت،
هميشه و هرجا.
چهلحدیثزندگي:محکمکاریدرهرکار .قم :جمال48 .1396 .ص .وزیري .شابک:

.452حيدري ابهري ،غالمرضا.
 9789642025510
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :احادیث ،اخالق اسالمي ،آموزش اخالق 
چکیده :احادیث دربارۀ سبك زندگي و رفتارهاي درست در صحنههاي گوناگون زندگي نكاتي را آموزش ميدهند .كتاب
حاضر جلد چهارم از مجموعۀ «چهل حدیث زندگي» است و با نام «محكمكاري در هر كار» شيوۀ جدیدي را در عرضۀ احادیث
در پيگرفته است .نویسنده ميكوشد با بيان مصداقهاي عيني احادیث را شرح و نمونههایي از زندگي واقعي ارائه دهد تا
خواننده را بيشتر متوجه مفهوم حدیث كند .هر كتاب  40حكایت دارد .شيوۀ كار به این صورت است كه در هر صفحه یك
متن آمده و با تصویرهایي امروزي همراه شده است .در پایين صفحه چند حدیث به زبان فارسي آمدهاند كه مخاطب پس از
خواندن متن باید حدیث مرتبط با آن را انتخاب كند .بعضي حكایتهاي این كتاب عبارتاند از :با او بسازید ،خوشمزه و
مقوي ،نوبتش را به او داد و عادت خوب جواد.
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.453حيدري ابهري ،غالمرضا .چهلحدیثزندگي:مسواکبزن،مسواک! .قم :جمال48 .1396 .ص .وزیري .شابک:
 9789642025930
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :احادیث ،اخالق اسالمي ،شيوۀ زندگي 
چکیده :پيامبران و بزرگان دیني مسلمان حدیثهاي زیادي دربارۀ شيوههاي رفتار صحيح براي ما به یادگار گذاشتهاند .كتاب
حاضر شيوهاي متفاوت در نشر این حدیثها براي نوجوانان به كار گرفته است .نویسنده مصداقهاي عيني را بيان ميكند و
سپس به شرح و توضيح آن مصداقها ميپردازد .مصداقها به زندگي امروزي نزدیكاند تا براي خواننده جذابتر باشند .در
پایان هر متن سه حدیث آمده است كه مخاطب باید حدیث مرتبط را حدس بزند .متن ها تصویر هم دارند تا درك آنها براي
مخاطب ملموستر باشد.
.454مهاجراني ،سيدمحمد .خدایماچهجوریه؟:چهسفرهبزرگيدارد.تهران :قدیاني16 .1396 .ص .وزیري .شابک:
 9786002519771
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :خداشناسي ،صفات خدا ،داستان 
چکیده :هر جنبندهاي كه در زمين هست ،روزياش را از خداوند ميگيرد .كتاب حاضر از مجموعۀ «خداي ما چه جوریه؟» به
بيان صفات و ویژگيهاي خاص خداوند ميپردازد .در واقع ،این كتاب تفسير آیۀ «و ما من دابه فياالرض اال علياهلل رزقها» را
به زباني كودكانه آورده است .در سراسر كتاب ،نمونههایي از مكانها در دنيا ،توجه مخاطب را به توجه خداوند به آنها و
موجوداتشان جلب ميكنند و به این ترتيب مخاطب نتيجه ميگيرد كه خداوند سفرهاي بزرگ و رنگارنگ دارد كه همه را از
آن بهرهمند ميكند.
خدایماچهجوریه؟:حرفهمهراميشنود.تهران :قدیاني16 .1396 .ص .وزیري .شابک:

.455مهاجراني ،سيدمحمد.
 9786002519764
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :خداشناسي ،صفات خدا ،داستان 
چکیده :خداوند در همه جا حضور دارد .كتاب حاضر از مجموعۀ «خداي ما چه جوریه؟» به بيان صفات و ویژگيهاي خاص
خداوند ميپردازد .در واقع ،این كتاب تفسير آیۀ «انك سميعالدعا» را به زباني كودكانه آورده است .نویسنده با بيان نمونههایي
از زندگي واقعي ،توجه مخاطب را به انسانهاي اطراف خود جلب ميكند و به این ترتيب به او نشان ميدهد كه خداوند ،زبان
همه موجودات دنيا را بلد است و حرف همه را ميشنود.
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.456مهاجراني ،سيدمحمد .خدایماچهجوریه؟:دنیایجورواجوریآفریده .تهران :قدیاني16 .1396 .ص .وزیري.
شابک 9786002519702 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :صفات خدا ،خداشناسي ،داستان 
چکیده :خداوند در همه جا حضور دارد .كتاب حاضر از مجموعۀ «خداي ما چه جوریه؟» به بيان صفات و ویژگيهاي خاص
خداوند ميپردازد .در واقع ،این كتاب تفسير آیۀ «و منالناس و الدواب و االنعام مختلف الوانه» را به زباني كودكانه آورده است.
در سراسر كتاب ،نمونههایي از زندگي واقعي ،توجه مخاطب را به دنيا جلب ميكنند و به این ترتيب او نتيجه ميگيرد كه
خداونددنيایي جورواجور با انسانها ،جانوران و چهارپایاني به رنگها و صورتهاي متفاوت آفریدهاست.
.457مهاجراني ،سيدمحمد .خدایماچهجوریه؟:راهنمایهمهاست .تهران :قدیاني16 .1396 .ص .وزیري .شابک:
 9786002519726
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :خداشناسي ،صفات خدا ،داستان 
چکیده :خداوند راهنماي همگان است .كتاب حاضر از مجموعۀ «خداي ما چه جوریه؟» به بيان صفات و ویژگيهاي خاص
خداوند ميپردازد .در واقع ،این كتاب تفسير آیۀ «قال ربناالذي اعطي كل شي خلقه ثم هدي» را به زباني كودكانه آورده است.
نویسنده با بيان نمونههایي از ویژگيهایي كه گياهان ،حيوانات و انسانها دارند ،توجه مخاطب را به راهنمابودن خداوند در
همۀ موارد و براي همگان جلب ميكند.
.458مهاجراني ،سيدمحمد .خدایماچهجوریه؟:زیبایيرادوستدارد.تهران :قدیاني16 .1396 .ص .وزیري .شابک:
 9786002519689
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :خداشناسي ،صفات خدا ،داستان 
چکیده :خداوند زیبایي را دوست دارد .كتاب حاضر از مجموعۀ «خداي ما چه جوریه؟» به بيان صفات و ویژگيهاي خاص
خداوند ميپردازد .در واقع ،این كتاب تفسير این حدیث امام صادق (ع) است كه «اناهلل جميل یحبالجمال» .معنا و تفسير
حدیث به زباني كودكانه آمده است .نویسنده در سراسر كتاب ،ضمن بيان زیبایيهایي مثل رنگين كمان حاصل از تابش
خورشيد به قطرههاي باران ،نظم و ترتيب مورچهها در راه رفتن ،آواز پرندگان و رنگارنگي حيوانات ،توجه مخاطب را به
زیبایيهایي كه خداوند خلق كرده است جلب ميكند و به این ترتيب نتيجه ميگيرد كه خداوند زیباست و زیبایي را دوست
دارد.
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.459مهاجراني ،سيدمحمد .خدایماچهجوریه؟:کارهایشدقیقاست .تهران :قدیاني16 .1396 .ص .وزیري .شابک:
 9786002519733
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :خداشناسي ،صفات خدا ،داستان 
چکیده :خداوند به همۀ امور آگاه است .كتاب حاضر از مجموعۀ «خداي ما چه جوریه؟» به بيان صفات و ویژگيهاي خاص
خداوند ميپردازد .در واقع ،این كتاب تفسير آیۀ «و هوالحكيم الخبير» را به زباني كودكانه آورده است .در سراسر كتاب،
نمونهها یي از زندگي واقعي ،توجه مخاطب را به دقت خداوند در همه چيز ،اعم از اندازۀ مخصوص ،ویژگي و حساب و كتاب
داشتن امور ،جلب ميكنند و به این ترتيب او نتيجه ميگيرد كه خداوند در كارهایش دقيق است.
 .460مهاجراني ،سيدمحمد .خدای ماچهجوریه؟:کوچولوهارابزرگميکند .تهران :قدیاني16 .1396 .ص .وزیري.
شابک 9786002519696 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :خداشناسي ،صفات خدا ،داستان 
چکیده :خداوند پروردگار همۀ موجودات است .كتاب حاضر از مجموعۀ «خداي ما چه جوریه؟» به بيان صفات و ویژگيهاي
خاص خداوند ميپردازد .در واقع ،این كتاب تفسير آیۀ «الحمدهلل ربالعالمين» را به زباني كودكانه آورده است .در سراسر
كتاب ،نمونههایي از زندگي واقعي ،توجه مخاطب را به كوچكترها ،اعم از نوزاد انسان یا حيوان ،جلب ميكنند و به این ترتيب
او نتيجه ميگيرد كه خداوند تمام انسانها ،حيوانها و گياهان را بزرگ ميكند.
.461مهاجراني ،سيدمحمد .خدایماچهجوریه؟:هرچهداریمازاوست.تهران :قدیاني16 .1396 .ص .وزیري .شابک:
 9786002519719
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :خداشناسي ،صفات خدا ،داستان 
چکیده :هر نعمتي كه انسان ها دارند ،از خداوند است .كتاب حاضر از مجموعۀ «خداي ما چه جوریه؟» به بيان صفات و
ویژگيهاي خاص خداوند ميپردازد .در واقع ،این كتاب تفسير آیۀ «و ما بكم من نعمه فمن اهلل» را به زباني كودكانه آورده
است .در سراسر كتاب ،نمونهه ایي از زندگي واقعي ،توجه مخاطب را به هدیههایي كه خداوند به انسانها دادهاست ،اعم از
هوش و حافظه ،آب و هوا ،چشم و گوش ،و قلب و زبان ،جلب مي كنند و به این ترتيب او نتيجه ميگيرد كه هر چه داریم از
خداوند است.
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هجاخانهایدارد .تهران :قدیاني16 .1396 .ص .وزیري .شابک:

.462مهاجراني ،سيدمحمد .خدایماچهجوریه؟:هم
 9786002519757
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم 
کلماتکلیدی :خداشناسي ،صفات خدا ،داستان 
چکیده :خداوند در همه جا حضور دارد .كتاب حاضر از مجموعۀ «خداي ما چه جوریه؟» به بيان صفات و ویژگيهاي خاص
خداوند مي پردازد .در واقع ،این كتاب تفسير این حدیث پيامبر است كه «مسجدها خانههاي خداوند در زمين هستند» .معنا و
تفسير حدیث به زباني كودكانه آمده است .نویسنده در سراسر كتاب ،ضمن معرفي نمونههایي از مسجدهایي كه در شهرها و
روستاها وجود دارند ،توجه مخاطب را به خانههاي خداوند جلب ميكند و به این ترتيب نتيجه ميگيرد كه خداوند در همه جا
خانه دارد.
.463نادري ،ناصر .دربارهخدا.تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان32 .1396 .ص .خشتي .شابک 9789640811429 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :خداشناسي ،صفات خدا ،كودكان ،توحيد 
چکیده :دین اسالم دین تفكر است و به پرسشهاي انسان به روشني پاسخ ميدهد .نویسندۀ كتاب حاضر از مجموعه
كتابهاي «پرسشهاي من» كوشيده است به سؤالهاي كودكان دربارۀ خدا ،كيستي و چيستي خدا ،و یكي بودن او پاسخ
دهد .بعضي از سؤالهاي این كتاب عبارتاند از :چرا خدا یكي است ،چرا خدا بعضي از دعاهاي ما را نميپذیرد ،آیا خدا در
آسمان است ،و آیا خدا ميميرد؟
دوازدهقصهاززندگيچهاردهمعصومعلیهالسالم:خورشیدانتظار:مجموعهدوازدهقصهاز

.464ناصري ،مسلم.
زندگيپیامبرگرامياسالم.تهران :زیارت96 .1395 .ص .وزیري .شابک 9786008525561 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :داستانهاي مذهبي ،پيامبران 
چکیده :شنيدن داستانهاي زندگي امامان و پيامبران براي مسلمانان و بهخصوص كودكان مسلمان لذتبخش و درسآموز
است .كتاب حاضر ،شامل  12ق صه است كه مخاطب را با شرایط زندگي حضرت محمد (ص) ،اخالق و فضيلتهاي رفتاري
ایشان آشنا ميكند .بعضي از این قصهها عبارتاند از :فریاد بيجواب ،دو نشانۀ خداوندي ،و دیدار شيرین.
 .465ناصري ،مسلم .دوازده قصه از زندگي چهارده معصوم علیهالسالم :یک سبد نور :مجموعه دوازده قصه از
علیهاالسالم.تهران :زیارت96 .1395 .ص .وزیري .شابک 9786008525554 :


زندگيحضرتفاطمه
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :فاطمه زهرا (س) ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :شنيدن داستانهاي زندگي امامان و پيامبران براي مسلمانان و بهخصوص كودكان مسلمان لذتبخش و درسآموز
است .كتاب حاضر از مجموعۀ «دوازده قصه از زندگي» شامل  12قصه است كه مخاطب را با شرایط زندگي حضرت فاطمه
(س) ،اخالق و فضيلتهاي رفتاري ایشان ،و رفتار ایشان در منزل آشنا ميكند .بعضي از این قصهها عبارتاند از :باران
مروارید ،بهیاد پدر ،و گردنبند.
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.466مهاجراني ،سيدمحمد .زیباترینجشن.قم :كتاب جمكران24 .1396 .ص .رحلي .شابک 9789649734880 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستانهاي مذهبي ،داستانهاي مصور ،غدیر خم 
چکیده :مسلمانان جشنها و عيدهاي مذهبي بسياري دارند كه یكي از آنها جشن عيد سعيد غدیر است .این كتاب كه در
واقع دو كتاب در یك مجلد است ،از یك طرف به عيد غدیر پرداخته است و از طرف دیگر دربارۀ نحوۀ برگزاري جشن این روز
سخن مي گوید .چيستي عيد غدیر ،اتفاقي كه در آن روز افتاده ،خطبۀ غدیر و امامت حضرت علي(ع) از مطالب بخش زیباترین
عيد هستند .در بخش" زیباترین جشن" نيز راهكارهایي براي برگزاري جشن غدیر در كالس و مدرسه ،خانه و مجتمع
مسكوني عرضه كردهاست.
 .467طباطبایي ،سيدرضا .شصت پرسش اعتقادی .قم :كتاب جمكران232 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 9789649734422
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :خداشناسي ،اعتقادات مذهبي ،پرسشها و پاسخها 
چکیده :كودكان همواره دربارۀ خدا و مسائل توحيدي سؤالهایي دارند كه گاهي خانوادهها توان پاسخگویي مناسب به آنها
را ندارند .در این كتاب ،چنين سؤالهایي پاسخ دادهشدهاند .پاسخها در سه سطح آمدهاند .سطح اول مناسب كودكان خردسال،
سطح دوم براي ذهنهاي پویاتر و نيمه استداللي و سطح سوم كه باالترین سطح است ،علمي و استداللي« .خدا كجاست ،چرا
خدا را نميبينيم و خدا چه ميخورد» از جمله پرسشهاي كتاب هستند.
علیهالسالم .قم :جمال16 .1396 .ص .رحلي .شابک:
صهحضرتموسي 

قصههایپیامبران:ق

.468پور وهاب ،محمود.
 9789642023059
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم 
کلماتکلیدی :زندگينامهها ،امامان ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :در قصههاي قرآن كریم نكتهها و عبرتهایي نهفته است كه ميتوانند در انتخاب اصول مهم و اساسي زندگي راهگشا
باشند« .قصههاي پيامبران» مجموعهاي  10جلدي است كه به شرح مختصر زندگي چند پيامبر اختصاص دارد .كتاب حاضر از
این مجموعه به زندگي حضرت موسي (ع) ميپردازد؛ « رود نيل ،قصر فرعون ،در سرزمين مدین ،پيام آسماني ،به سوي فرعون،
موسي و ساحران ،و راه نجات» عنوانهاي این داستان هستند.
هایپیامبران:قصهحضرتهودوحضرتصالحعلیهماالسالم.قم :جمال16 .1396 .ص.

.469پور وهاب ،محمود .
قصه
رحلي .شابک 9789642023080 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :امامان ،زندگينامهها ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :در قصههاي قرآن كریم نكتهها و عبرتهایي نهفته است كه ميتوانند در انتخاب اصول مهم و اساسي زندگي راهگشا
باشند« .قصههاي پيامبران» مجموعهاي  10جلدي است كه به شرح مختصر زندگي چند پيامبر اختصاص دارد .كتاب حاضر از
این مجموعه به زندگي حضرت هود و حضرت صالح اختصاص دارد .داستان اول از معرفي قوم عاد شروع ميشود و با
ماجراهاي قحطي و خشكسالي ،و طوفان شن به پایان ميرسد .داستان حضرت صالح قوم ثمود را معرفي ميكند و از معجزۀ
حضرت ميگوید.
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علیهالسالم .قم :جمال16 .1396 .ص .رحلي .شابک:
هایپیامبران:قصهحضرتیوسف 


قصه
.470پور وهاب ،محمود.
 9789642023066
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستانهاي مذهبي ،پيامبران ،زندگينامهها 
چکیده :در قصههاي قرآن كریم نكتهها و عبرتهایي نهفته است كه ميتوانند در انتخاب اصول مهم و اساسي زندگي راهگشا
باشند« .قصههاي پيامبران» مجموعهاي  10جلدي است كه به شرح مختصر زندگي چند پيامبر اختصاص دارد .كتاب حاضر از
این مجموعه به زندگي حضرت یوسف ميپردازد؛ از افتادن او به چاه توسط برادرانش و بردگي و راهیافتنش به دربار مصر،
خيانت زليخا در حقش و به زندان افتادنش و سپس عزیز مصر شدن ایشان.
قصههای پیامبران :قصه حضرت یونس و حضرت عزیرعلیهماالسالم .قم :جمال.1396 .

 .471پور وهاب ،محمود.
16ص .رحلي .شابک 9789642023011 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :پيامبران ،زندگينامهها ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :در قصههاي قرآن كریم نكتهها و عبرتهایي نهفته است كه ميتوانند در انتخاب اصول مهم و اساسي زندگي راهگشا
باشند« .قصههاي پيامبران» مجموعهاي  10جلدي است كه به شرح مختصر زندگي چند پيامبر اختصاص دارد .كتاب حاضر از
این مجموعه به زندگي حضرت یونس و حضرت عزیر (عليهماالسالم) مي پردازد؛ كشتي حضرت یونس در وسط دریا به دام
نهنگ افتاد و راه نجات در این بود كه یك نفر را به عنوان غذا به نهنگ بدهند .قرعه به نام یونس افتاد .نهنگ یونس را بلعيد،
اما او به خواست خدا نجات یافت .در این كتاب ،زندگي معجزهآساي حضرت عزیر را نيز ميخوانيم.
قصههایي از امامباقر(ع) :اسب چوبي .تهران :قدیاني16 .1396 .ص .رقعي .شابک:

 .472فتاحي ،حسين.
 9786002519573
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :زندگي اسالمي ،زندگينامهها ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :خواندن و شنيدن قصههاي زندگي امامان براي كودكان جذاب و سرگرمكنندهاست .كتاب حاضر از مجموعهاي چند
جلدي ،به شرح ماجراهایي از زندگي امام باقر (ع) اختصاص دارد .در این جلد ماجراي دو تن از دوستان امام باقر را ميخوانيم
كه براي دیدن ایشان به شهر آمدهبودند و حاكم ميخواست یكي از ایشان را كه دانشمند بود بكشد .امام باقر از موضوع باخبر
ميشود و با تدبير او را خبر ميكند و نجاتش ميدهد.
قصههایي از امامباقر(ع) :بهترین تیرانداز .تهران :قدیاني16 .1396 .ص .رقعي .شابک:

 .473فتاحي ،حسين.
 9786002519528
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :زندگينامهها ،امامان ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :خواندن و شنيدن قصههاي زندگي امامان براي كودكان جذاب و سرگرمكنندهاست .كتاب حاضر از مجموعهاي چند
جلدي ،به شرح ماجراهایي از زندگي امام باقر اختصاص دارد .در این جلد ،دربارۀ احضار امام به دربار هشام و ماجراي تحقير
شدن هشام در برابر امام ميخوانيم .همچنين ،مهارت تيراندازي امام مطرح ميشود.
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باقر(ع):تاآنروززندهميماني .تهران :قدیاني16 .1396 .ص .رقعي .شابک:


هایيازامام

قصه
.474فتاحي ،حسين.
 9786002519498
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :زندگينامهها ،داستانهاي مذهبي ،امامان 
چکیده :خواندن و شنيدن قصههاي زندگي امامان براي كودكان جذاب و سرگرمكنندهاست .كتاب حاضر از مجموعهاي چند
جلدي ،به شرح ماجراهایي از زندگي امام باقر اختصاص دارد .در این جلد ماجراهایي از دوران خردسالي امام باقر و وعدۀ
پيامبر به جابر دربارۀ این نوهاش ميخوانيم .نام كتاب نيز با الهام از این موضوع انتخاب شده است.
قصههایي از امامباقر(ع) :حق با او بود .تهران :قدیاني16 .1396 .ص .رقعي .شابک:

 .475فتاحي ،حسين.
 9786002519559
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :زندگينامهها ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :خواندن و شنيدن قصههاي زندگي امامان براي كودكان جذاب و سرگرمكنندهاست .كتاب حاضر از مجموعهاي چند
جلدي ،به شرح ماجراهایي از زندگي امام باقر اختصاص دارد .در این جلد از ماجراي بحث و گفتوگوي امام با گروهي از
خوارج ،دربارۀ ماجراي حكميت در جنگ صفين و اینكه چرا حضرت علي حكميت را پذیرفت ،ميخوانيم .
قصههایي از امامباقر(ع) :رفیق مردم .تهران :قدیاني16 .1396 .ص .رقعي .شابک:

 .476فتاحي ،حسين.
 9786002519566
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستانهاي مذهبي ،امامان ،زندگي اسالمي 
چکیده :قصههاي زندگي امامان و شيوه هاي رفتار آنان ،براي كودكان جذاب و شنيدني است .كتاب حاضر از مجموعهاي چند
جلدي ،به شرح ماجراهایي از زندگي امام باقر (ع) اختصاص دارد .در این جلد ميخوانيم كه امام در مكه با یك نفر كه
دلشكسته بود و نياز به همدردي داشت ،دوست ميشود .مدتي بعد امام از مكه ميرود و بعد از آن ،دوستش بارها به مدینه
ميرود تا امام را ببيند .در یكي از سفرها ،او دیر وقت ميرسد و خجالت ميكشد امام را از خواب بيدار كند .امام باخبر ميشود
و خدمتكارش را به دنبالش ميفرستد.
قصههایي از امامباقر(ع) :کبوتر بال شکسته .تهران :قدیاني16 .1396 .ص .رقعي .شابک:

 .477فتاحي ،حسين.
 9786002519535
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :شيوۀ زندگي ،امامان ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :قصههاي زندگي امامان و شيوه هاي رفتار آنان ،براي كودكان جذاب و شنيدني است .كتاب حاضر از مجموعهاي چند
جلدي ،به شرح ماجراهایي از زندگي امام باقر (ع) اختصاص دارد .در این جلد ميخوانيم ،همسر ابوحمزه از تنهایي گلهميكند
و شوهرش ،به پيشنهاد امام باقر ،برایش تعدادي مرغ و خروس و كبوتر ميخرد .روزي ابوحمزه از روي ناراحتي چند تا از
كبوترها را زخمي ميكند .امام به او تذكر ميدهد و ميگوید باید صدقه بدهد.
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قصههایي از امامباقر(ع) :مرد روزهای کار .تهران :قدیاني16 .1396 .ص .رقعي .شابک:

 .478فتاحي ،حسين.
 9786002519511
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :زندگينامهها ،كار و زندگي ،امامان 
چکیده :خواندن و شنيدن قصههاي زندگي امامان براي كودكان جذاب و سرگرمكنندهاست .كتاب حاضر ،از مجموعهاي چند
جلدي ،به شرح ماجراهایي از زندگ ي امام باقر(ع) اختصاص دارد .در این جلد ،ماجرایي از كاركردن و عرق ریختن حضرت در
زمين زراعي ميخوانيم .نام كتاب نيز با الهام از این موضوع انتخاب شدهاست .حضرت باقر به شيوۀ جدش ،حضرت علي(ع)،
براي كسب روزي حالل زحمت ميكشيد.
امباقر(ع) :مردهای که برگشت .تهران :قدیاني16 .1396 .ص .رقعي .شابک:
قصههایي از ام 

 .479فتاحي ،حسين.
 9786002519542
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستانهاي مذهبي ،زندگينامهها ،امامان 
چکیده :خواندن و شنيدن قصههاي زندگي امامان براي كودكان جذاب و سرگرمكنندهاست .كتاب حاضر از مجموعهاي چند
جلدي ،به شرح ماجراهایي از زندگي امام باقر (ع) اختصاص دارد .در این جلد ،دربارۀ مردي ميخوانيم كه براي كسب علم و
دانش به محضر درس امام باقر ميرود ،اما خود امام را دوست ندارد .روزي مرد از دنيا ميرود ،اما به خواست امام روح به
بدنش بازميگردد و او زنده ميشود.
قصههایي از امامباقر(ع) :مسافر خوشبخت .تهران :قدیاني16 .1396 .ص .رقعي .شابک:

 .480فتاحي ،حسين.
 9786002519580
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :زندگي اسالمي ،زندگينامهها ،امامان ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :خواندن و شنيدن قصههاي زندگي امامان براي كودكان جذاب و سرگرمكنندهاست .كتاب حاضر از مجموعهاي چند
جلدي ،به شرح ماجراهایي از زندگي امام باقر (ع) اختصاص دارد .در این جلد ماجراي همسفر شدن یكي از یاران امام با ایشان
را ميخوانيم .ابوعبيد با امام همراه مي شود ،به این اميد كه به امام خدمت كند ،اما در طول سفر مدام امام پيشقدم ميشود و
او به همسفرش كمك ميكند.
قصههایي از امامباقر(ع) :نوجوان دانا .تهران :قدیاني16 .1396 .ص .رقعي .شابک:

 .481فتاحي ،حسين.
 9786002519504
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :شيوۀ زندگي ،امامان ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :قصههاي زندگي امامان و شيوه هاي رفتار آنان ،براي كودكان جذاب و شنيدني است .كتاب حاضر از مجموعهاي چند
جلدي ،به شرح ماجراهایي از زندگي امام باقر (ع) اختصاص دارد .در این جلد ميخوانيم كه مردي به مدینه ميآید تا جواب
سؤالش را بيابد .در مدینه پيش بزرگان ميرود ،اما كسي پاسخش را نميداند .او را راهنمایي ميكنند پيش نوجواني برود.
نوجوان پاسخش را به دقت و درستي ميدهد .این نوجوان امام محمد باقر بوده است.
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 .482حيدري ابهري ،غالمرضا .کودکان ميپرسند :درباره امامان .تهران :قدیاني16 .1396 .ص .رحلي .شابک:
 9786000800383
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :امامان ،پرسشها و پاسخها ،اخالق اسالمي 
چکیده :پرسشهاي كودكان دربارۀ امامان به پاسخهاي دقيقي نياز دارد .كتاب حاضر از مجموعهاي چند جلدي است كه همۀ
مجلدات آن به چنين پرسشهایي پاسخ ميدهند .نویسنده در این جلد نمونههایي از سؤاالتي را كه سؤاالت عموم بچهها
ميداند و موضوع آن «امامان» است مطرح ميكند و به آنها پاسخ ميدهد .بعضي از این سؤاالت عبارتاند از :ما چند تا امام
داریم؟آیا امامها نيز معجزه ميكردند؟ آیا امامها فقط اهل نماز و دعا بودند و كار نميكردند؟ چرا ما به زیار ت امامها ميرویم؟
 .483حيدري ابهري ،غالمرضا .کودکان ميپرسند :درباره بدیها .تهران :قدیاني16 .1396 .ص .رقعي .شابک:
 9786000800369
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :پرسشها و پاسخها ،شيوۀ زندگي ،اخالق اسالمي 
چکیده :كودكان پرسشهایي مذهبي دارند كه الزم است به آنها پاسخهاي دقيقي داده شود .كتاب حاضر از مجموعهاي چند
جلدي است كه همۀ مجلدات آن به چنين پرسشهایي پاسخ ميدهند .نویسنده در این جلد نمونههایي از سؤاالتي را كه
سؤاالت عموم بچهها ميداند و موضوع آن «بديها» است مطرح ميكند و به آنها پاسخ ميدهد .بعضي از این سؤاالت
عبارتاند از :آیا اگر به شوخي كسي را بترسانيم ،اشكال دارد؟ چرا پرخوري بد است؟ چرا ميگویند عجله كار شيطان است؟ آیا
گفتن دروغهاي كوچك هم گناه دارد؟
 .484حيدري ابهري ،غالمرضا .کودکان ميپرسند :درباره بهشت .تهران :قدیاني16 .1396 .ص .رحلي .شابک:
 9786000800420
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :بهشت ،اخالق اسالمي ،پرسشها و پاسخها 
چکیده :كودكان پرسشهایي مذهبي دارند كه الزم است به آنها پاسخهاي دقيقي داده شود .كتاب حاضر از مجموعهاي چند
جلدي است كه همۀ مجلدات آن به چنين پرسشهایي پاسخ ميدهند .نویسنده در این جلد نمونههایي از سؤاالتي را كه
سؤاالت عموم بچهها ميداند و موضوع آن «بهشت» است مطرح ميكند و به آنها پاسخ ميدهد .بعضي از این سؤاالت
عبارت اند از :بهشت چه شكلي است؟ چه كار كنيم كه حتماً به بهشت برویم؟ آیا بهشت جاي خوب و بد دارد؟ آدمهاي بهشتي
تا كي در بهشت ميمانند؟
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 .485حيدري ابهري ،غالمرضا .کودکان ميپرسند :درباره پیامبر .تهران :قدیاني16 .1396 .ص .رحلي .شابک:
 9786000800338
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :پيامبران ،اخالق اسالمي ،پرسشها و پاسخها 
چکیده :پرسشهاي كودكان دربارۀ پيامبران به پاسخهاي دقيقي نياز دارد .كتاب حاضر از مجموعهاي چند جلدي است كه
همۀ مجلدات آن به چنين پرسشهایي پاسخ ميدهند .نویسنده در این جلد نمونههایي از سؤاالتي را كه سؤاالت عموم بچهها
ميداند و موضوع آن «پيامبران» است مطرح ميكند و به آنها پاسخ ميدهد .بعضي از این سؤاالت عبارتاند از :چرا خداوند
پيامبران را فرستادهاست؟ آیا پيامبران گناه ميكردند؟ پيامبران به چه زباني حرف ميزدند؟ چرا پيامبر دیگري نميآید؟
 .486حيدري ابهري ،غالمرضا .کودکان ميپرسند :درباره خدا .تهران :قدیاني15 .1396 .ص .رحلي .شابک:
 9786000800291
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :پرسشها و پاسخها ،اخالق اسالمي ،اعتقادات مذهبي 
چکیده :كودكان پرسشهایي مذهبي دارند كه الزم است به آنها پاسخهاي دقيقي داده شود .كتاب حاضر از مجموعهاي چند
جلدي است كه همۀ مجلدات آن به چنين پرسشهایي پاسخ ميدهند .نویسنده در این جلد نمونههایي از سؤاالتي را كه
سؤاالت عموم بچهها ميداند و موضوع آن «خدا» است مطرح ميكند و به آنها پاسخ ميدهد .بعضي از این سؤاالت عبارتاند
از :از كجا بفهميم خدا وجود دارد؟ چه كسي خدا را آفریده است؟ آیا خدا هم روزي خواهد مرد؟ خدا زن است یا مرد؟ آیا خدا
در آسمان است؟
 .487حيدري ابهري ،غالمرضا .کودکان ميپرسند :درباره خوبيها .تهران :قدیاني16 .1396 .ص .رحلي .شابک:
 9786000800352
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :شيوۀ زندگي ،اخالق اسالمي ،پرسشها و پاسخها 
چکیده :كودكان پرسشهایي مذهبي دارند كه الزم است به آنها پاسخهاي دقيقي داده شود .كتاب حاضر از مجموعهاي چند
جلدي است كه همۀ مجلدات آن به چنين پرسشهایي پاسخ ميدهند .نویسنده در این جلد نمونههایي از سؤاالتي را كه
سؤاالت عموم بچهها ميداند و موضوع آن «خوبيها» است مطرح ميكند و به آنها پاسخ ميدهد .بعضي از این سؤاالت
عبارت اند از :چرا باید به حرف پدر و مادرمان گوش دهيم؟ به چه كسي ميگویند آدم خوشاخالق؟ آیا آدمهاي مؤمن نباید
گردش بروند؟
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 .488حيدري ابهري ،غالمرضا .کودکان ميپرسند :درباره دعا .تهران :قدیاني16 .1396 .ص .رحلي .شابک:
 9786000800307
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :دعا ،اخالق اسالمي ،پرسشها و پاسخها 
چکیده :دعا كردن دنيایي پر رمز و راز را روبهروي كودكان قرار ميدهد .كتاب حاضر از مجموعهاي چند جلدي است كه همۀ
مجلدات آن به پرسشهاي اخالقي و اسالمي كودكان پاسخ ميدهند .نویسنده در این جلد نمونههایي از سؤاالتي را كه سؤاالت
عموم بچهها ميداند و موضوع آن «دعا» است مطرح ميكند و به آنها پاسخ ميدهد .بعضي از این سؤاالت عبارتاند از :خدا
از آسمان چطور دعاهاي ما را ميشنود؟ آیا براي دعا كردن حتماً باید دستهایمان را باال بياوریم؟ آیا هر وقت دلمان خواست
ميتوانيم دعا كنيم؟
 .489حيدري ابهري ،غالمرضا .کودکان ميپرسند :درباره مرگ .تهران :قدیاني16 .1396 .ص .رحلي .شابک:
 9786000800390
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :اخالق اسالمي ،پرسشها و پاسخها ،مرگ 
چکیده :كودكان پرسشهایي مذهبي دارند كه الزم است به آنها پاسخهاي دقيقي داده شود .كتاب حاضر از مجموعهاي چند
جلدي است كه همۀ مجلدات آن به چنين پرسشهایي پاسخ ميدهند .نویسنده در این جلد نمونههایي از سؤاالتي را كه
سؤاالت عموم بچهها ميداند و موضوع آنها «مرگ» است مطرح ميكند و به آنها پاسخ ميدهد .بعضي از این سؤاالت
عبارتاند از :آیا هر كس پير شود مي ميرد؟ فرشتۀ مرگ كيست؟ آیا ما بعد از مرگ نابود ميشویم؟ چرا روي قبرها سنگ
ميگذارند؟
 .490حيدري ابهري ،غالمرضا .کودکان ميپرسند :درباره مسجد .تهران :قدیاني16 .1396 .ص .رحلي .شابک:
 9786000800321
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :مسلمانان ،پرسشها و پاسخها ،تعليمات دیني 
چکیده :كودكان دربارۀ مسجد سؤاالت زیادي دارند كه به پاسخهاي دقيق بزرگترها نياز دارند .كتاب حاضر از مجموعهاي
چند جلدي است كه همۀ مجلدات آن به پرسشهاي مذهبي پاسخ ميدهند .نویسنده در این جلد نمونههایي از سؤاالتي را كه
سؤاالت عموم بچهها ميداند و موضوع آن «مسجد» است مطرح ميكند و به آنها پاسخ ميدهد .بعضي از این سؤاالت
عبارتاند از :مسجد مال كيست؟ مسجد رفتن چه فایدههایي دارد؟ چرا در مسجد مردها و زنها جدا مينشينند؟ چرا بعضي
وقتها مسجد شلوغ ميشود؟
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 .491حيدري ابهري ،غالمرضا .کودکان ميپرسند :درباره نماز .تهران :قدیاني16 .1396 .ص .رحلي .شابک:
 9786000800314
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :نماز ،پرسشها و پاسخها ،اخالق اسالمي ،تعليمات دیني 
چکیده :نماز خواندن از واجبات مسلماني است و الزم است به سؤاالت كودكان دربارۀ این عمل عبادي به درستي پاسخ داده
شود .كتاب حاضر از مجموعهاي چند جلدي است كه همۀ مجلدات آن به چنين پرسشهایي پاسخ ميدهند .در این جلد،
نمونههایي از سؤاالتي كه به عموم بچهها مربوط اند و موضوع آن ها «نماز» است ،پاسخ داده مي شوند .بعضي از این سؤاالت
عبارت اند از :چرا باید نماز بخوانيم؟ چرا نماز ستون دین است؟ آیا خدا نماز بچه ها را قبول ميكند؟ نماز جماعت بهتر است یا
نماز تنهایي؟
مافرشتهها.قم :جمال194 .1396 .ص .خشتي كوچك .شابک 9789642026166 :

.492حيدري ابهري ،غالمرضا.
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :زندگي اسالمي ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :در كنار توجه به جنبه هاي متنوع تربيت و رشد كودك ،نباید از تربيت و رشد معنوي او غافل شد .كتاب حاضر براي
تقویت رشد معنوي كودكان و توجه دادن كودكان به حضور فعال فرشتگان در زندگي نوشته شده است 90 .حكایت كتاب
همگي با الهام از معارف دیني پدید آمدهاند .در واقع ،نویسنده كوشيدهاست صحنههایي از حضور فرشتگان در زندگي انسانها
را به تصویر بكشد تا سبك زندگي اسالمي را به آن ها بياموزد.
پرسند:کودکانميپرسند196:پرسشوپاسخ.تهران:


جلدیکودکانمي
.493حيدري ابهري ،غالمرضا .مجموعه14
قدیاني236 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786000800444 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :پرسشها و پاسخها ،اعتقادات مذهبي ،اخالق اسالمي 
چکیده :كودكان پرسشهایي مذهبي دارند كه الزم است به آنها پاسخهاي دقيقي داده شود .مجموعۀ چند جلدي حاضر
شامل مجلداتي است كه هر كدام به چنين پرسشهایي پاسخ ميدهند .نویسنده در این مجموعه نمونههایي از سؤاالتي را كه
سؤاالت عموم بچهها ميداند و موضوعهاي آنها «مذهبي» است مطرح ميكند و به آنها پاسخ ميدهد .موضوعهاي كتابها
عبارتاند از :خدا ،قرآن ،نماز ،مسجد ،دعا ،خوبيها ،بديها ،فرشتهها ،مرگ ،قيامت ،جهنم ،بهشت و پيامبران.
علیهالسالم.قم :كتاب جمكران28 .1396 .ص .وزیري .شابک:
مجموعهچهاردهمعصوم:امامحسین 

.494عبدي ،زهرا.
 9789649734552
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستانهاي مذهبي ،امامان ،زندگينامهها 
چکیده :شرح زندگي چهارده معصوم براي كودكان جالب خواهد بود .پنجمين جلد از مجموعۀ «چهارده معصوم» مخاطب را
با امام حسين (ع) آشنا مي كند .كتاب از ابتداي زندگي حضرت ،یعني والدت و عالقۀ پدرش به او شروع ميشود و به ماجراي
دعوتشدنش به كوفه و محاصرۀ ایشان ميرسد .در صفحههاي مياني ،از ویژگيهاي حضرت مثل امر به معروف و نهي از منكر
سخن ميگوید و در نهایت با شرح شهادت حضرت تمام ميشود.
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مجموعهچهاردهمعصوم:امامزمانعلیهالسالم .قم :كتاب جمكران24 .1396 .ص .وزیري .شابک:

.495عبدي ،زهرا.
 9789649734125
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستانهاي مذهبي ،امام زمان(عج) ،زندگينامهها 
چکیده :شرح زندگي چهارده معصوم براي كودكان جالب خواهد بود.چهاردهمين جلد از مجموعۀ «چهارده معصوم» مخاطب
را با امام زمان (ع) آشنا ميكند .كتاب از ميالد و جانشين حضرت امام حسن عسكري بودن او شروع ميشود و پس از شرح
دوران كودكي ،به ماجراي دوران غيبت او ميرسد« .منتظران واقعي ،یاران امام ،راز عمر طوالني و زمان ظهور» از موضوعات
كتاب هستند.
علیهالسالم .قم :كتاب جمكران24 .1396 .ص .وزیري .شابک:
مجموعهچهاردهمعصوم:امامصادق 

.496عبدي ،زهرا.
 9789649734576
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستانهاي مذهبي ،امامان ،زندگينامهها 
چکیده :شرح زندگي چهارده معصوم براي كودكان جالب خواهد بود .هشتمين جلد از مجموعۀ «چهارده معصوم» مخاطب را
با امام صادق (ع) آشنا ميكند .كتاب از ابتداي زندگي حضرت و از خانوادۀ او شروع ميشود و به ماجراي علم او و فعاليتهاي
دیني و سفارشهایش به مردم ميرسد .در صفحههاي مياني ،از رفتارهاي حضرت مثل نهي از منكر ایشان و مخالفتش با
دشمنان سخن ميگوید و در نهایت با شرح شهادت حضرت تمام ميشود.
اهللعلیها .قم :كتاب جمكران28 .1396 .ص .وزیري.
مجموعهچهاردهمعصوم:حضرتزهراسالم 

.497عبدي ،زهرا.
شابک 9789649734118 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستانهاي مذهبي ،فاطمه زهرا (س) ،زندگينامهها 
چکیده :شرح زندگي چهارده معصوم براي كودكان جالب خواهد بود .دومين جلد از مجموعۀ «چهارده معصوم» مخاطب را با
حضرت زهرا (س) آشنا ميكند .كتاب از ابتداي زندگي حضرت ،یعني والدت و مهرباني با پدر شروع ميشود و به ماجراي
ازدواج و خانهداري حضرت ميرسد .در صفحههاي مياني ،از ویژگي هاي حضرت مثل رعایت حجاب ،بخشش ،ماجراي مباهله و
آداب غذاخوردن سخن ميگوید و در نهایت با شرح شهادت حضرت تمام ميشود.
آلهوسلم .قم :كتاب جمكران48 .1396 .ص.
علیهو 
اهلل 
مجموعهچهاردهمعصوم:حضرتمحمدصلي 

.498عبدي ،زهرا.
وزیري .شابک 9789649734095 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :امامان ،زندگينامهها ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :شرح زندگي چهارده معصوم براي كودكان جالب خواهد بود .اولين جلد از مجموعۀ «چهارده معصوم» مخاطب را با
حضرت محمد (ص) آشنا ميكند .كتاب از ابتداي زندگي حضرت ،یعني نوزادي ،دایه گرفتن ،و كودكي و ادب او شروع
ميشود و به ماجراي رسالت و كتاب آسماني حضرت ميرسد .در صفحههاي مياني ،از ویژگيهاي حضرت محمد ،مثل
درستكاري و امانتداري سخن ميگوید و در نهایت با شرح ماجراي غدیر خم تمام ميشود.
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 .499دانشمند ،مرتضي .مجموعه قصههای آسماني :در برابر طوفان .قم :بهار دلها16 .1395 .ص .وزیري .شابک:
 9786008449157
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :داستانهاي مذهبي 
چکیده :كتاب حاضر شش قصۀ مذهبي را دربرگرفتهاست .قصۀ اول ،مسافرت روحهادر شب ،ماجراي سفر روح و جداشدن
روح در شب را به سفر آخرت و جداشدن روح از بدن تشبيه ميكند .قصۀ «جایي كه خدا باز كرد» نمونهاي از جادادن یك
جوان به پيرمرد در اتوبوس را آورده و پاداش قرآن را در این باره مثال زده است .در داستان گلهاي باغ خدا آدم ها به
گلهایي تشبيه شدهاند كه در باغ خداوند رویيدهاند .در تمام قصههاي كتاب ،پس از بيان ماجرا ،آیۀ قرآني مربوط به آ ن
موضوع با ترجمۀ آن آمده است.
 .500ایرجي ،فهيمه .مجموعه کتابهای بچههای بهشتي :آموزش احکام حجاب به روش سرگرمي .مشهد :دیانت.
45 .1395ص .رقعي .شابک 9786006534084 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :حجاب ،احكام اسالمي ،احكام شرعي 
چکیده :حجاب و احكام آن از جمله موضوعاتي است كه والدین مسلمان ميكوشند آن را به فرزندان خود بياموزند .در كتاب
پيش رو ،احكام مربوط به حجاب ،محرم و نامحرم ،بهترین رنگ چادر ،انواع زینت ،نحوۀ پوشش و سخن گفتن ،دكتررفتن،
وضوگرفتن ،رابطه با نامحرم ،مصونيت یا محدودیت بودن حجاب و حد پوشش نزد محارم در قالب بازي و سرگرمي براي
كودكان دبستاني آمدهاند تا آنها راحتتر با این موارد آشنا شوند.
 .501مالمحمدي ،مجيد .مژده گل :داستانهایي از زندگي امام باقرعلیهالسالم .قم :كتاب جمكران36 .1395 .ص.
وزیري .شابک 9789649734415 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستانهاي مذهبي ،امامان ،شيوۀ زندگي 
چکیده :معصومان شيعه  14تن بودهاند كه شرح زندگي هر كدام براي ما عبرتانگيز است .این جلد از مجموعۀ «مژدۀ گل»
مخاطب را با زندگي امام باقر (ع) آشنا ميكند .كتاب داستانهایي از زندگي حضرت و مردم زمان او تعریف ميكند« .چه
كسي شيعه است ،هر چه خدا بخواهد ،و راه درست كدام است» عنوانهاي بعضي از داستانهاي كتاب هستند.
علیهالسالم .قم :كتاب جمكران44 .1395 .ص.
هایياززندگيامامجواد 


:داستان
.502مالمحمدي ،مجيد .مژدهگل
وزیري .شابک 9789649734613 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستانهاي مذهبي ،شيوۀ زندگي ،امامان 
چکیده :معصومان شيعه  14تن بودهاند كه شرح زندگي هر كدام براي ما عبرتانگيز است .این جلد از مجموعۀ «مژدۀ گل»
مخاطب را با زندگي امام جواد (ع) آشنا ميكند .كتاب داستانهایي از زندگي حضرت و مردم زمان او تعریف ميكند.
«گوشهاي پدر حلما ،آوازهخوان تارزن ،نامۀ امام به شاعر قمي» عنوانهاي بعضي از داستانهاي كتاب هستند.
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هایياززندگيامامحسنعلیهالسالم .قم :كتاب جمكران44 .1395 .ص.


مژدهگل:داستان
.503مالمحمدي ،مجيد.
وزیري .شابک 9789649734354 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستانهاي مذهبي ،امامان ،شيوۀ زندگي 
چکیده :معصومان شيعه  14تن بودهاند كه شرح زندگي هر كدام براي ما عبرتانگيز است .این جلد از مجموعۀ «مژدۀ گل»
مخاطب را با زندگي امام حسن (ع) آشنا ميكند .كتاب داستانهایي از زندگي حضرت و مردم زمان او تعریف ميكند« .مهمان
شدن حضرت بر سفرۀ خالي فقيران ،مهرباني امام با پيرمردي كه به او دشنام ميداد ،و دعاي حضرت براي فرزنددارشدن مرد
مسافر» از جمله داستانهاي كتاب هستند.
علیهالسالم .قم :كتاب جمكران40 .1395 .ص.
حسین 

مژدهگل:داستانهایياززندگيامام 

.504پوروهاب ،محمود.
وزیري .شابک 9789649734378 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستانهاي مذهبي ،امامان ،شيوۀ زندگي 
چکیده :معصومان شيعه  14تن بودهاند كه شرح زندگي هر كدام براي ما عبرتانگيز است .این جلد از مجموعۀ «مژدۀ گل»
مخاطب را با زندگي امام حسين (ع) آشنا ميكند .كتاب داستانهایي از زندگي حضرت و مردم زمان او تعریف ميكند« .بر
دوش پيامبر سوار شدن فرزندان فاطمه ،بخشيدن گوسفندان به مرد چوپان ،و پرداختن قرضهاي زني كه در حال مرگ بود»
از جمله داستانهاي كتاب هستند.
 .505پوروهاب ،محمود .مژده گل :داستانهایي از زندگي امام رضاعلیهالسالم .قم :كتاب جمكران36 .1395 .ص.
وزیري .شابک 9789649734491 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستانهاي مذهبي ،شيوۀ زندگي ،امامان 
چکیده :معصومان شيعه  14تن بودهاند كه شرح زندگي هر كدام براي ما عبرتانگيز است .این جلد از مجموعۀ «مژدۀ گل»
مخاطب را با زندگي امام جواد (ع) آشنا ميكند .كتاب داستانهایي از زندگي حضرت و مردم زمان او تعریف ميكند« .كارگر
پير ،تو را فراموش نكردهایم و در خت كوچك بادام» عنوانهاي بعضي از داستانهاي كتاب هستند.
فرجه .قم :كتاب جمكران.1395 .


تعالي
ل 
اهلل
هایياززندگيامامزمانعج 


مژدهگل:داستان
.506مالمحمدي ،مجيد.
44ص .وزیري .شابک 9789649734644 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستانهاي مذهبي ،شيوۀ زندگي ،امام زمان(عج) 
چکیده :معصومان شيعه  14تن بودهاند كه شرح زندگي هر كدام براي ما عبرتانگيز است .این جلد از مجموعۀ «مژدۀ گل»
مخاطب را با زندگي امام زمان (عج) آشنا ميكند .كتاب داستانهایي از زندگي حضرت و مردم زمان او تعریف ميكند« .آن
چهل چراغ مهمان ،مهدي كجاست و قصۀ آن عطر خوشبو» عنوانهاي بعضي از داستانهاي كتاب هستند.
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هایياززندگيامامسجادعلیهالسالم .قم :كتاب جمكران44 .1395 .ص.


مژدهگل:داستان
.507پوروهاب ،محمود.
وزیري .شابک 9789649734408 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستانهاي مذهبي ،امامان ،شيوۀ زندگي 
چکیده :معصومان شيعه  14تن بودهاند كه شرح زندگي هر كدام براي ما عبرتانگيز است .این جلد از مجموعۀ «مژدۀ گل»
مخاطب را با زندگي امام سجاد (ع) آشنا ميكند .كتاب داستانهایي از زندگي حضرت و مردم زمان او تعریف ميكند.
«خدمتكار ،آهو ،قصاص ،پند شيرین ،و گذشت و بخشش» عنوانهاي بعضي از داستانهاي كتاب هستند.
علیهالسالم) .قم :كتاب جمكران38 .1395 .ص.
هایياززندگيامامصادق 


مژدهگل:داستان
.508پوروهاب ،محمود.
وزیري .شابک 9789649734477 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستانهاي مذهبي ،امامان ،شيوۀ زندگي 
چکیده :معصومان شيعه  14تن بودهاند كه شرح زندگي هر كدام براي ما عبرتانگيز است .این جلد از مجموعۀ «مژدۀ گل»
مخاطب را با زندگي امام صادق (ع) آشنا ميكند .كتاب داستانهایي از زندگي حضرت و مردم زمان او تعریف ميكند« .كودك
دانشمند ،مال حالل و بخشش پنهاني» عنوانهاي بعضي از داستانهاي كتاب هستند.
علیهالسالم .قم :كتاب جمكران40 .1395 .ص.
 .509پوروهاب ،محمود .مژده گل :داستانهایي از زندگي امام علي 
وزیري .شابک 9789649734330 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :شيوۀ زندگي ،پيامبران ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :معصومان شيعه  14تن بودهاند كه شرح زندگي هر كدام براي ما عبرتانگيز است .این جلد از مجموعۀ «مژدۀ گل»
مخاطب را با زندگي پيامبر (ص) آشنا ميكند .كتاب داستانهایي از زندگي حضرت و مردم زمان او تعریف ميكند« .مردي كه
دلش فرزند پسر ميخواست و پيامبر نصيحتش كرد ،بخشيدن خرماها به پسرك یتيم ،و بوسۀ پيامبر بر دست كارگر» از جمله
داستانهاي كتاب هستند.
اهللعلیها.قم :كتاب جمكران.1395 .
سالم 
زهرا 
فاطمه 


هایياززندگيحضرت

مژدهگل:داستان
.510مالمحمدي ،مجيد.
50ص .وزیري .شابک 9789649734347 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :فاطمه زهرا (س) ،شيوۀ زندگي ،داستانهاي مذهبي 
چکیده :معصومان شيعه  14تن بودهاند كه شرح زندگي هر كدام براي ما عبرتانگيز است .این جلد از مجموعۀ «مژدۀ گل»
مخاطب را با زندگي حضرت فاطمه (س) آشنا ميكند .كتاب داستانهایي از زندگي حضرت و مردم زمان او تعریف ميكند.
« لباس زیبایي كه حضرت زهرا براي عروسي پوشيده بود ،دعاكردن حضرت براي همسایگان ،و گردنبندي كه حضرت به مرد
گدا بخشيد» از جمله داستانهاي كتاب هستند.
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علیهوآله .قم :كتاب جمكران.1395 .
اهلل 
صلي 
محمد 


هایياززندگيحضرت

مژدهگل:داستان
.511مالمحمدي ،مجيد.
48ص .وزیري .شابک 9789649734316 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :داستانهاي مذهبي ،امامان ،شيوۀ زندگي 
چکیده :معصومان شيعه  14تن بودهاند كه شرح زندگي هر كدام براي ما عبرتانگيز است .این جلد از مجموعۀ «مژدۀ گل»
مخاطب را با زندگي حضرت محمد (ص) آشنا ميكند .كتاب داستانهایي از زندگي حضرت و مردم زمان او تعریف ميكند.
«آزاد شده ،چه كسي گرفتار است ،و دستهاي بهشتي» عنوانهاي بعضي از داستانهاي كتاب هستند.
يمسابقهجذابمعرفتافزا .قم :جمال.1396 .

.512افشاري مقدم ،عليرضا .مسابقاتدینيکودکانونوجوانان:س
204ص .پالتویي .شابک 9789642026791 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :بازي و سرگرمي ،اسالم ،معرفت شناسي ،ادبيات نوجوانان 
چکیده :در آموزش معارف دیني اگر مطالب به صورت غيرمستقيم ارائه شوند ،تأثيرگذاري بيشتري بر مخاطبان دارند.
نویسنده در این كتاب سي مسابقه طراحي كرده كه مصداق آموزش غيرمستقيم معارف با سرگرمي است .در ابتدا نكات كلي
مسابقهها مانند محتوا و چگونگي اجرا به صورت مرحلهاي ،طرح سؤالها به صورت انگيزشي ،شيوۀ انتخاب شركتكنندگان و
مدیریت كالس هنگام اجراي مسابقه بيان گردیده و در ادامه ،مراحل آمادهسازي و اجراي هر مسابقه توضيح داده شده است.
مسواکمیثم:تشویقکودکانبهمسواکزدنبانگاهاسالمي.قم :جمال40 .1396 .ص.

.513حيدري ابهري ،غالمرضا.
رحلي .شابک 9789642023257 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :بهداشت ،داستانهاي مذهبي ،زندگي اسالمي 
چکیده :یكي از راه هاي حفظ سالمت دهان و دندان مسواك زدن است و جالب اینكه در احادیث دیني نيز به آن سفارش
شده است .كتاب حاضر داستاني است فانتزي دربارۀ مسواكزدن .در طول داستان ،با ذكر دالیل علمي و حفظ سالمت ،كودك
به زدن مسواك تشویق ميشود و در آخر قصه نيز توصيههایي دیني را دراین باره از زبان مادر ميشنود .در صفحههاي آخر
كتاب نيز نویسنده احادیثي از بزرگان در این زمينه آوردهاست.
سازیآموزههایمهدویدرکودکانباروشتربیتيتلقین


مهدیباوریدرکودکان(:نهادینه
.514عبدالهي ،ابراهيم.
والگونمایي).قم :مركز تخصصي مهدویت حوزه علميه قم224 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786008372110 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :تربيت ،جنبههاي مذهبي ،مهدویت ،امام زمان(عج) 
چکیده :مهمترین وظيفه براي زمينهسازي ظهور ،پرورش نسلي مهديباور است كه بهترین سن آن نيز دورۀ كودكي
است.كتاب حاضر با همين هدف ،ابتدا شخصيت كودك را بازشناسي و آموزههاي مهدوي مناسب را گزینش ميكند .سپس
براي نهادینهسازي آنها روشهاي تربيتي « تلقين ،الگونمایي ،پيوند پيام مهدوي با زندگي كودك ،پيشنهاد داوري و
خودافشایي محبتي» و نيز قالبهاي قصه ،شعر ،نقاشي و نمایش را پيشنهاد ميكند.
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 .515جهان تيغ ،وحيد .مهدیه و لباسهای سخنگو :اولین داستان پیرامون حجاب برای کودکان .شهرري :سميع.
12 .1395ص .خشتي .شابک 9786005622997 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :حجاب ،داستانهاي مذهبي ،تعليمات دیني 
چکیده :حجاب از جمله موارد مذهبي است كه درآیين اسالم به رعایت آن سفارش شده است .در این كتاب كه گفت و گوي
مادر و دختري است در این باره ،مادر دالیلي براي داشتن حجاب مي آورد و كودك را مجاب مي كند كه داشتن حجاب نشانۀ
شخصيت و معرف فرد است.
نهادینهکردنآموزههایدینيدرمدارس .تهران :سرمستان292 .1395 .ص .رقعي .شابک:

.516ضيایي تربتي  ،زهرا.
 9786007269114
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :تعليمات دیني ،آموزش و پرورش ،مدارس 
چکیده :دینداري و نقش دین در جامعه معلمان و دانش آموزان از مباحثي است كه در این كتاب به آن اشاره ميشود.
نویسنده معتقد است با توجه به رابطه معلمان و دانشآموزان و نقش الگویي معلمان ،آنها بيشترین تاثير را بر نگرش
دانشآموزان در دینداري ميگذارند .خواننده با روشهاي كاربردي از جمله روش تلقين ،روش تكریم شخصيت ،روش بازي و
روشهاي اصالح و تغيير رفتار در تعليم و تربيت اسالمي در كالسهاي آموزشي و برنامههاي مدارس آشنا ميشود.

هنر 
 .517رستمي ،آزاده /مشفق آراني ،حامد .آموزش خوشنویسي با خودکار نوین تحریر .تهران :مؤسسه فرهنگي هنري
دیباگران تهران142 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786001246470 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :خوشنویسي ،راهنماي آموزشي ،خط نستعليق 
چکیده :در این كتاب خط نستعليق با خودكار ،مداد یا هر وسيلۀ دیگري كه نوكي غير از حالت قلمزني دارد ،آموزش داده
شده است .هر درس در قالب یك جمله یا مصراع است و كلمات و اتصاالت خوشنویسي از آسان به مشكل آموزش داده
مي شوند .این كتاب در هشت فصل تدوین گردیده و در هر درس تمرینهایي براي هنرجویان گنجانده شده است .در تمام
مراحل آموزش ،براي كساني كه مایلاند سریعتر آموزش ببينند ،راههاي ميانبُر در نظر گرفته شده است.
آموزش،نقاشي،لویي:لویي،برایمنیکبشقابپرندهنقاشيکن .آیدین عميق .تهران :پيام آزادي.

.518گات ،یووس.
24 .1395ص .خشتي .شابک 9786004140171 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :نقاشي ،داستان كودك 
چکیده :قصه و نقاشي با همراهي هم ميتوانند تخيل كودك را رشد دهند .مجموعه كتابهاي «لویي» كودكان را با دنياي
اطراف آشنا ميكند .در جلد اول ،لویي یك بشقاب پرنده نقاشي ميكند تا آدم آهني را به خانهاش بفرستد .مخاطب در این
كتاب و در مراحل نقاشي بشقاب پرنده ،به طور غيرمستقيم اجزاي بشقاب پرنده (اتاقك ،كف و چراغ چشمكزن) و نحوۀ
شكلگيري آن را ميآموزد و با سيارهها نيز آشنا ميشود.
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 .519گات ،یووس .آموزش ،نقاشي ،لویي :لویي ،برای من یک حلزون نقاشي کن .آیدین عميق .تهران :پيام آزادي.
24 .1395ص .خشتي .شابک 9786004140195 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :داستان كودك ،نقاشي ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :قصه و نقاشي با همراهي هم ميتوانند تخيل كودك را رشد دهند .مجموعه كتابهاي «لویي» كودكان را با دنياي
اطراف آشنا ميكند .در جلد سوم ،لویي یك حلزون نقاشي ميكند ،زیرا دلش ميخواهد دوستي داشته باشد كه زیر باران
خيس نشود .مخاطب در این كتاب و در مراحل نقاشي حلزون ،به طور غيرمستقيم با بخشهاي بدن این حيوان (صدف،
شاخك و بيني) آشنا ميشود.
.520گات ،یووس .آموزش،نقاشي،لویي:لویي،برایمنیکخانهنقاشيکن .آیدین عميق .تهران :پيام آزادي.1395 .
24ص .خشتي .شابک 9786004140201 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :داستان كودك ،نقاشي ،رنگ 
چکیده :قصه و نقاشي با همراهي هم ميتوانند تخيل كودك را رشد دهند .مجموعه كتابهاي «لویي» كودكان را با دنياي
اطراف آشنا ميكند .در جلد چهارم ،لویي خانهاي نقاشي ميكند تا سرپناهشان باشد .مخاطب در این كتاب و در مراحل
نقاشي خانه ،به طور غيرمستقيم اجزا (پشت بام ،دیوار ،در و پنجره) و نحوۀ شكلگيري خانه را ميآموزد و با رنگها و
شكلهاي هندسي نيز آشنا ميشود.
.521گات ،یووس .آموزش،نقاشي،لویي:لویي،برایمنیکدایناسورنقاشيکن .آیدین عميق .تهران :پيام آزادي.
24 .1395ص .خشتي .شابک 9786004140188 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :نقاشي ،داستانهاي حيوانات 
چکیده :قصه و نقاشي با همراهي هم ميتوانند تخيل كودك را رشد دهند .مجموعه كتابهاي «لویي» كودكان را با دنياي
اطراف آشنا ميكند .در جلد دوم ،لویي یك دایناسور نقاشي ميكند ،زیرا دلش یك كشف عجيب ميخواهد .مخاطب در این
كتاب و در مراحل نقاشي دایناسور ،به طور غيرمستقيم با بخش هاي بدن دایناسور (گردن ،كوهان ،خال ،شكم و ناخن) و
تفاوتهاي این حيوان با زرافه ،كروكودیل و كرگدن نيز آشنا ميشود.
.522گات ،یووس .آموزش،نقاشي،لویي:لویي،برایمنیکشیرنقاشيکن .آیدین عميق .تهران :پيام آزادي.1395 .
24ص .خشتي .شابک 9786004140225 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :حيوانات وحشي ،داستانهاي تخيلي ،داستان كودك 
چکیده :قصه و نقاشي با همراهي هم تخيل كودك را بهتر رشد ميدهند .مجموعه كتابهاي «لویي» كودكان را با دنياي
اطراف آشنا ميكند .در جلد ششم ،لویي یك شير نقاشي مي كند تا پریدن از حلقه را به آن آموزش دهد .مخاطب در این
كتاب و در مراحل نقاشي ،به طور غيرمستقيم با بخشهاي بدن شير (یال ،پا ،پنجه و دم) و نحوۀ نقاشيآنها آشنا ميشود.
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 .523گات ،یووس .آموزش ،نقاشي ،لویي :لویي ،برای من یک طوطي نقاشي کن .آیدین عميق .تهران :پيام آزادي.
24 .1395ص .خشتي .شابک 9786004140249 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :حيوانات ،نقاشي ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :قصه و نقاشي با همراهي هم تخيل كودك را بهتر رشد ميدهند .مجموعه كتابهاي «لویي» كودكان را با دنياي
اطراف آشنا ميكند .در جلد هفتم ،لویي یك طوطي نقاشي ميكند كه بتواند صحبت كند .مخاطب در این كتاب و در مراحل
نقاشي ،به طور غيرمستقيم با بخشهاي بدن طوطي (سر ،منقار ،بال و پر) و نحوۀ نقاشيآنها آشنا ميشود .در انتهاي كتاب
نيز باید كلمههاي مربوط به تصویرها را بيابد و با وصلكردن نقطهچينها یك طوطي بكشد.
.524گات ،یووس .آموزش،نقاشي،لویي:لویي،برایمنیکمترسکنقاشيکن .آیدین عميق .تهران :پيام آزادي.
24 .1395ص .خشتي .شابک 9786004140218 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :نقاشي ،داستان كودك ،داستانهاي تخيلي 
چکیده :قصه و نقاشي با همراهي هم ميتوانند تخيل كودك را رشد دهند .مجموعه كتابهاي «لویي» كودكان را با دنياي
اطراف آشنا ميكند .در جلد پنجم ،لویي یك مترسك نقاشي ميكند تا پرنده ها را از باغ آلو دور كند .مخاطب در این كتاب و
در مراحل نقاشي ،به طور غيرمستقيم با اجزاي مترسك (آستين ،كاله ،علف و دكمه) و نحوۀ شكلگيري آن آشنا ميشود.
.525گات ،یووس .آموزش،نقاشي،لویي:لویي،برایمنیکوالنقاشيکن .آیدین عميق .تهران :پيام آزادي.1395 .
24ص .خشتي .شابک 9786004140232 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :داستانهاي تخيلي ،داستان كودك 
چکیده :قصه و نقاشي با همراهي هم تخيل كودك را بهتر رشد ميدهند .مجموعه كتابهاي «لویي» كودكان را با دنياي
اطراف آشنا ميكند .در جلد هشتم ،لویي یك طوطي نقاشي ميكند كه بتواند صحبت كند .مخاطب در این كتاب و در مراحل
نقاشي ،به طور غيرمستقيم با بخشهاي بدن وال (چشم ،باله ،دهان و دم) و نحوۀ نقاشيآنها آشنا ميشود .در انتهاي كتاب
نيز باید كلمههاي مربوط به تصویرها را بيابد و با وصلكردن نقطهچينها یك طوطي بكشد.
.526صمدي ،احمد .اریگاميآسانسطح.1تهران :سياهرود96 .1396 .ص .خشتي .شابک 9786007617663 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :كاردستي با كاغذ ،سرگرميهاي آموزشي 
چکیده :اریگامي روش ارائۀ اشكال است كه به طور معمول با خمكردن كاغذ به دست ميآید .این هنر به گروه سني خاصي
اختصاص ندارد .این كتاب ،ضمن معرفي و ذكر فایدههاي اریگامي به مخاطب ،در سه بخش «پيش دبستان ،اول ابتدایي ،و
دوم و سوم ابتدایي» طرحها و نمونههایي از اریگامي ارائه مي كند .مراحل كار همراه با تصویر و به صورت مرحله به مرحله در
كتاب آمدهاند.
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.527پيندر ،آندرو .بازیگوشيدرطراحي:دنیایطرحورنگبرایپسران .محمدعلي كشاورز .تهران :قدیاني.1396 .
160ص .رحلي .شابک 9786002515537 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :طراحي آموزشي ،رنگآميزي ،كودكان و نوجوانان 
چکیده :این جلد از مجموعۀ "بازیگوشي در طراحي" به عالقهمندان طراحي كمك ميكند طرحي بدون نقشه و به صورت
بداهه بكشند .نویسنده این كتاب را طبق عالئق پسران طراحي كرده و در متن براي جلب مشاركت خوانندگان ،از عناویني
مانند "یك بازي جالب رایانهاي طراحي كن"" ،اسب آبي چي خورده است"" ،دومينو را كامل كن"" ،براي او یك موتور پرواز
طراحي كن"" ،ترسناكترین ترن هوایي ممكن را طراحي كن" استفاده كرده است .در هر صفحه یك نقاشي نيمهتمام یا متن
كوتاه به عنوان راهنمایي آمده است كه خواننده باید آن را كامل كند.
.528پيندر ،آندرو .بازیگوشيدرطراحي:دنیایطرحورنگبرایدختران .محمدعلي كشاورز .تهران :قدیاني.1396 .
160ص .رحلي .شابک 9786002515544 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :طراحي آموزشي ،خالقيت ،فعاليتهاي هنري ،رنگآميزي 
چکیده :این كتاب به عالقهمندان طراحي كمك مي كند تا به صورت بداهه و بدون نقشه ،در كار هنري خالقيت داشته باشند.
"براي ماهيها یك خانۀ شگفتانگيز بكش"" ،قفس همسترها را با اسباببازيها پركن" و "قشنگترین تلفن همراه دنيا را
طراحي كن" عناوین بعضي از مطالبي است كه در این كتاب از مجموعۀ "بازیگوشي در طراحي" آمده است .در كتاب از
دختران خواسته شده است كه نقاشيها و طراحي خالقانۀ خود را در جاهاي خالي بكشند.
هایشکلگیریشخصیتکودکانونوجوانان.


هاینمایشيوآموزشوپرورش،درسال

بازی
.529بوث ،دیوید.
محمد حفاظي .تهران :شباهنگ96 .1396 .ص .خشتي .شابک 9786001301797 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی :راهنماي تدریس ،هنرهاي نمایشي ،بازیگري 
چکیده :با توجه به من كتاب ،نمایش یك یادگيري فرآیند محور و در توسعۀ مهارتهاي برقراري ارتباط در كودكان بسيار
سودمند است .نمایش از كودكان ميخواهد واكنشهایشان را با دیگر شركتكنندگان هماهنگ سازند و توانایيشان را در
ارتباط كالمي و غير كالمي باال ببرند .از سرفصلهاي كتاب ميتوان به نقش نمایش در آموزش و پرورش ،اهداف نمایش
پيشدبستاني و دبستان ،پرسش ها ،نمایش و بازي ،نمایش و نگارش ،نمایش و تلفيق آن با درسهاي دیگر و تماشاگر نمایش
اشاره كرد.
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.530ليموس پلومر ،آنا .بیاباهمبسازیم:پارچه .مرجان حاجيبابایي .تهران :تيمورزاده32 .1396 .ص .رحلي .شابک:
 9786006735528
مخاطب:دانشآموز /معلم 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :كاردستي ،سرگرميها ،خالقيت 
چکیده :كودكان ميتوانند با استفاده از پارچه و نخهاي كامواي رنگي ،وسایلي مثل عروسك ،جامداددي ،و حيوانات پارچهاي
بسازند .در این كتاب  12طرح هنري براي ساختن وسایل جالب ،با مراحل آسان ،براي كودكان آمده است .در ابتداي هر طرح،
وسایل مورد نياز بيان شده و سپس روش ساخت به صورت مرحله به مرحله ،از ابتدا تا انتها ،همراه با تصویر ،توضيح داده شده
است .جاكفشي پارچهاي ،جوراب عروسكي ،ماشين با یدك كش ،بالشي براي خواب و كرم ابریشم از نمونه كاردستيهاي كتاب
هستند.
.531ليموس پلومر ،آنا .بیاباهمبسازیم:پالستیک .مرجان حاجيبابایي .تهران :تيمورزاده32 .1396 .ص .رحلي .شابک:
 9786006735535
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :كاردستي ،خالقيت ،سرگرميها 
چکیده :كودكان مي توانند با استفاده از بطري ،بشقاب ،كيسه ،ليوان و ني پالستيكي ،وسایلي مثل عروسك ،پازل ،گل
پالستيكي و وسایل جالب دیگر بسازند .در این كتاب  12طرح هنري براي ساختن وسایل جالب ،با مراحل آسان ،براي
كودكان آمده است .در ابتداي هر طرح ،وسایل مورد نياز بيان شده و سپس روش ساخت به صورت مرحله به مرحله ،از ابتدا تا
انتها ،همراه با تصویر ،توضيح داده شده است.
بیاباهمبسازیم:خمیرمجسمهسازی .مرجان حاجيبابایي .تهران :تيمورزاده32 .1396 .ص.

.532ليموس پلومر ،آنا.
رحلي .شابک 9786006735542 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :كاردستي ،سرگرميها ،خالقيت 
چکیده :كودكان ميتوانند باخميرهاي مجسمهسازي و وسایل سادۀ در دسترس و دورریختني ،وسایلي مثل عروسك یا
فضاپيما بسازند .در این كتاب  12طرح هنر ي براي ساختن وسایل جالب ،با مراحل آسان ،براي كودكان آمده است .در ابتداي
هر طرح ،وسایل مورد نياز بيان شده و سپس روش ساخت به صورت مرحله به مرحله ،از ابتدا تا انتها ،همراه با تصویر ،توضيح
داده شده است« .ميمون ،تختهشاسي طرحدار ،آینه و زیرليواني» از نمونه كاردستيهاي كتاب هستند.

170

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي

 .533بهروش ،محمدرضا .تفریح و سرگرمي با کاغذ و تا  .1مشهد :ضریح آفتاب12 .1396 .ص .خشتي .شابک:
 9786004761079
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :سرگرميهاي آموزشي ،كاردستي با كاغذ ،راهنماي آموزشي 
چکیده :سرگرمي هاي فكري و آموزشي براي كودكان دورۀ ابتدایي مفيد و آموزنده خواهند بود .كتاب حاضر از مجموعۀ پنج
جلدي «تفریح و سرگرمي با كاغذ و تا» اولين جلد ازاین مجموعه است و درست كردن حيواناتي مثل خرگوش ،سگ ،ماهي
قرمز ،نهنگ ،روباه و پنگوئن و نيز وسایلي مثل جانامهاي را به مخاطب ميآموزد .آموزشها از ساده به مشكل ارائه شدهاند و به
صورت تصویري و مرحله به مرحله ،با توضيحاتي بسيار كم ،مخاطب را راهنمایي ميكنند.
 .534بهروش ،محمدرضا .تفریح و سرگرمي با کاغذ و تا  .2مشهد :ضریح آفتاب12 .1396 .ص .خشتي .شابک:
 9786004761086
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :سرگرميهاي آموزشي ،كاردستي با كاغذ ،راهنماي آموزشي 
چکیده :سرگرمي هاي فكري و آموزشي براي كودكان دورۀ ابتدایي مفيد و آموزنده خواهند بود .كتاب حاضر از مجموعۀ پنج
جلدي «تفریح و سرگرمي با كاغذ و تا» اولين جلد ازاین مجموعه است و درست كردن حيواناتي مثل هزارپا ،سگ و اردك ،و
نيز وسایلي مثل جاشكالتي ،بلوط ،قارچ ،قایق و اسباببازي را به مخاطب ميآموزد .آموزشها از ساده به مشكل ارائه شدهاند و
به صورت تصویري و مرحله به مرحله ،با توضيحاتي بسيار كم ،مخاطب را راهنمایي ميكنند.
 .535بهروش ،محمدرضا .تفریح و سرگرمي با کاغذ و تا  .3مشهد :ضریح آفتاب12 .1396 .ص .خشتي .شابک:
 9786004761093
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :راهنماي آموزشي ،كاردستي با كاغذ ،سرگرميهاي آموزشي 
چکیده :سرگرمي هاي فكري و آموزشي براي كودكان دورۀ ابتدایي مفيد و آموزنده خواهند بود .كتاب حاضر از مجموعۀ پنج
جلدي «تفریح و سرگرمي با كاغذ و تا» سومين جلد از این مجموعه است و درست كردن حيواناتي مثل ماهي پرنده ،مرغ و
خروس ،و نيز وسایلي مثل روبان ،چتر ،گل الله ،و كيف پول را به مخاطب ميآموزد .آموزشها از ساده به مشكل ارائه شدهاند
و به صورت تصویري و مرحله به مرحله ،با توضيحاتي بسيار كم ،مخاطب را راهنمایي ميكنند.
 .536بهروش ،محمدرضا .تفریح و سرگرمي با کاغذ و تا  .4مشهد :ضریح آفتاب12 .1396 .ص .خشتي .شابک:
 9786004761109
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :سرگرميهاي آموزشي ،كاردستي با كاغذ ،راهنماي آموزشي 
چکیده :سرگرمي هاي فكري و آموزشي براي كودكان دورۀ ابتدایي مفيد و آموزنده خواهند بود .كتاب حاضر از مجموعۀ پنج
جلدي «تفریح و سرگرمي با كاغذ و تا» چهارمين جلد از این مجموعه است و درست كردن حيواناتي مثل خرگوش ،فيل و
ميگو و نيز وسایلي مثل كارت تبریك ،گل و برگ ،و جعبه را به مخاطب ميآموزد .آموزشها از ساده به مشكل ارائه شدهاند و
به صورت تصویري و مرحله به مرحله ،با توضيحاتي بسيار كم ،مخاطب را راهنمایي ميكنند.
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 .537بهروش ،محمدرضا .تفریح و سرگرمي با کاغذ و تا  .5مشهد :ضریح آفتاب12 .1396 .ص .خشتي .شابک:
 9786004761116
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :سرگرميهاي آموزشي ،كاردستي با كاغذ ،راهنماي آموزشي 
چکیده :سرگرميهاي فكري و آموزشي براي كودكان دورۀ ابتدایي مفيد و آموزنده خواهند بود .كتاب حاضر از مجموعۀ پنج
جلدي «تفریح و سرگرمي با كاغذ و تا» پنجمين جلد از این مجموعه است و درست كردن حيواناتي مثل پروانه ،دایناسور و
پرستو ،و نيز وسایلي مثل هليكوپتر و زیرليواني را به مخاطب ميآموزد .آموزشها از ساده به مشكل ارائه شدهاند و به صورت
تصویري و مرحله به مرحله ،با توضيحاتي بسيار كم ،مخاطب را راهنمایي ميكنند.
.538وظيفهدان ،تكتم .خطنیکو.مشهد :ضریح آفتاب84 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786004760560 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول 
کلماتکلیدی :خط ،خط نستعليق ،خوشنویسي ،هنر 
چکیده :هنر خوش نویسي از جمله هنرهایي است كه در كشور ما اهميت فراواني دارد .كتاب حاضر این هنر را به دانشآموزان
پایۀ اول دبستان و در بدو یادگيري حروف و كلمات مي آموزد .كلمات انتخابي نویسنده از ساده تا مشكل را دربر ميگيرند تا
دانش آموز دیگر نيازي به دیكتۀ شب نداشته باشد .شيوۀ كار كتاب به این صورت است :آشنایي با طرز صحيح نوشتن حروف،
استفاده از رنگ آميزي تصویرهاي مربوط به حروف آموخته شده ،پررنگ كردن حروف كم رنگ و نوشتن از روي سرمشق.
كلمات مشكل هم جداگانه و بزرگتر در پایان هر درس آموزش داده شدهاند.
.539صفایي ،صابر .خالقیتدرهنربرایکودکان:راهنمایآموزشيبرایمربیانهنروآموزگاران .اردبيل :هفت
خط112 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786009674411 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :هنر ،راهنماي آموزشي ،خالقيت 
چکیده :هنر از بهترین روشهاي پرورش خالقيت محسوب ميشود .كتاب حاضر اهداف تربيت هنري در آموزش و پرورش،
مباني هنرهاي تجسمي ،شناخت رنگها و ابزارهاي هنري را براي اوليا ،مربيان و آموزگاران هنر بيان ميكند .همچنين ،انواع
روشهاي تدریس و ایجاد تفكر خالق در كودكان دورۀ ابتدایي را با استفاده از رشتههاي متنوع هنري مثل نقاشي و انواع
چاپ ،كاردستي و آثار حجمي ،تربيت شنوایي و قصه و نمایش ،متناسب با سن و توانایي كودك ،در قالب تمرینها و
فعاليتهایي ارائه ميكند.
.540كركزي ،كسري .خواندنيبنویس.1تهران :خواندني60 .1396 .ص .خشتي .شابک 9786007186633 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :خوشنویسي ،خط نستعليق ،هنر 
چکیده :داشتن خط زیبا و زیبانویسي به رعایت چند نكته و تمرینهاي خوشنویسي نياز دارد .كتاب حاضر جلد اول از
مجموعهاي  5جلدي است كه به آموزش خوشنویسي نستعليق اختصاص دارد .در این جلد ،پس از ارائۀ آموزشهاي اوليه و
نكات ابتدایي كار ،آموزش حروف الفبا از ابتدا آغاز مي شود .در هر صفحه ،چگونگي نوشتن حرف به طور كامل توضيح داده
ميشود و در صفحۀ مقابل تمرین آن حرف ميآید .در چند خط اول هنرجو باید روي حروف سرمشق را پررنگ كند و در
سطرهاي بعد خودش باید حرف را بنویسد.
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.541كركزي ،كسري .خواندنيبنویس.2تهران :خواندني60 .1396 .ص .خشتي .شابک 9786007186640 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :خط نستعليق ،خوشنویسي ،هنر 
چکیده :داشتن خط زیبا و زیبانویسي به رعایت چند نكته و تمرینهاي خوشنویسي نياز دارد .كتاب حاضر جلد دوم از
مجموعهاي  5جلدي است كه به آموزش خوشنویسي نستعليق اختصاص دارد .در این جلد ،پس از ارائۀ آموزشهاي اوليه و
نكات ابتدایي خوشنویسي ،براي هر حرف ،كلمات پركاربردي كه آن حرف در آنها قرار دارد ،به عنوان تمرین ارائه ميشوند.
در چند خط اول هنرجو باید روي كلمات سرمشق را پررنگ كند و در سطرهاي بعد خودش باید كلمه را بنویسد .در نوشتن
كلمات هر صفحه بيشتر روي حرف مورد آموزش آن صفحه تأكيد ميشود.
.542كركزي ،كسري .خواندنيبنویس.3تهران :خواندني60 .1396 .ص .خشتي .شابک 9786007186664 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :خط نستعليق ،خوشنویسي ،راهنماي آموزشي 
چکیده :داشتن خط زیبا و زیبانویسي به رعایت چند نكته و تمرینهاي خوشنویسي نياز دارد .كتاب حاضر جلد سوم از
مجموعهاي  5جلدي است كه به آموزش خوشنویسي نستعليق ميپردازد .در این جلد ،پس از ارائۀ آموزشهاي اوليه و نكات
ابتدایي خوشنویسي ،هر آنچه از حروف در دو جلد قبل آموزش داده شدهاند ،به عنوان تمرین ارائه ميشود .در چند خط اول
هنرجو باید روي كلمات سرمشق ر ا پررنگ كند و در سطرهاي بعد خودش باید كلمه را بنویسد .در این كتاب ،به تركيب
حروف و كلمات نسبت به خط زمينه تأكيد ميشود.
.543كركزي ،كسري .خواندنيبنویس.4تهران :خواندني84 .1396 .ص .خشتي .شابک 9786007186657 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :خوشنویسي ،خط نستعليق ،راهنماي آموزشي 
چکیده :زیبانویسي به تمرینهاي خوشنویسي نياز دارد .كتاب حاضر جلد سوم از مجموعهاي  5جلدي است كه به آموزش
خوشنویسي نستعليق ميپردازد .در این جلد ،پس از ارائۀ آموزشهاي اوليه و نكات ابتدایي خوشنویسي ،اتصال حروفي مثل
«ط ،ف و ه » به ابتداي كلمات آموزش داده مي شود .در چند خط اول هنرجو باید روي كلمات سرمشق را پررنگ كند و در
سطرهاي بعد خودش باید كلمه را بنویسد .درس آخر این جلد نيز به آموزش انتخاب صحيح كشيده در سطر اختصاص دارد.
.544كركزي ،كسري .خواندنيبنویس.5تهران :خواندني84 .1396 .ص .خشتي .شابک 9786007186671 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :خوشنویسي ،خط نستعليق ،راهنماي آموزشي 
چکیده :داشتن خط زیبا و زیبانویسي به رعایت چند نكته و تمرینهاي خوشنویسي نياز دارد .كتاب حاضر جلد پنجم از
مجموعهاي  5جلدي است كه به آموزش خوشنویسي نستعليق ميپردازد .در این جلد ،پس از ارائۀ آموزشهاي اوليه و نكات
ابتدایي خوشنویسي ،اتصال تمام حروف به كلمه آموزش داده شده اند .ابتدا هنرجو باید روي كلمات سرمشق را پررنگ كند و
در سطرهاي بعد خودش كلمه را بنویسد .در بخشي دیگر از تمرینها ،هنرجو باید جمله یا بيت داده شده را به صورت
نستعليق تركيب بزند.
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آگاهيبارنگآمیزی:زیستندرلحظهحال .سپيده بخت .تهران :مهرسا104 .1396 .ص .جيبي.


ذهن
.545فارارونز ،اما.
شابک 9786009751051 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :روانشناسي فرایندهاي ذهني ،رنگآميزي ،خالقيت ،خودآگاهي 
چکیده :نویسنده در كتاب حاضر رنگ آميزي را به بزرگساالن آموزش ميدهد .این كتاب شامل طرحهاي گوناگون الگوها و
نقشهاي متفاوت براي رنگآميزي است .البهالي صفحات تمرینهایي براي تقویت مهارت "زیستن در لحظه حال" گنجانده
شده است .این تمرینها به خواننده ميآموزند كه چطور از حواس پنج گانه خود استفاده كند.
.546قاسمزاده عقياني ،نجمه .زردنخودیسبزکشمشي.تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان112 .1395 .ص.
بياضي .شابک 9786000102739 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :انواع ادبي ،نمایشنامهها ،ادبيات كودكان 
چکیده :این نمایش نامه براي كودكان نوشته شده است و درباره پيرزن و پيرمردي است كه فرزندي ندارند .پيرزن در انتظار
اتفاقات خوب است و آرزو ميكند كه خوابهایش تع بير شود .یك روز پيرزن در ميان خوشه انگور دانه كشمشي ميبيند.
كشمش به دختري با لباس سبز تبدیل ميشود و پيرزن را مادر صدا كرده و اصرار ميكند كه غذاي پدرش را به مزرعه ببرد؛
اما در راه گم ميشود و. ...
هاوحرفها .تهران :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان26 .1396 .ص .خشتي .شابک:


شکل
.547خدایي ،علي.
 9786000103613
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :خالقيت ،هنر 
چکیده :هنر در پرورش خالقيت و تخيل كودكان سهم بسيار دارد .كتاب حاضر شامل چندین نقاشي است كه در نگاه اول
یك معنا دارند و در ن گاه دوم ،یعني بعد از بازكردن قسمت تاشدۀ هر صفحه ،تصویري دیگر به چشم ميخورد كه البته از
لحاظ مفهومي با تصویر اول ارتباط دارد .روبه روي هر صفحۀ نقاشي نيز جمله اي متناسب با تصویر درج شده است .نویسنده
كوشيده است از این طریق نيروي خالقيت مخاطب را پرورش دهد.
 .548كتلو ،نيكالس .شنیدم ميخواهي نقاشي کني  .1باربد بكان .تهران :حوض نقره92 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 9786001941580
مخاطب :دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :نقاشي ،خالقيت ،رنگآميزي 
چکیده :پرورش هنر نقاشي از جمله آموزشهاي مخصوص دوران دبستان است .این اثر كه اولين شماره از مجموعهاي
سهجلدي است ،صفحههایي براي كشيدن نقاشي و رنگزدن آن دارد كه ایدههایي به مخاطب ميدهد .در واقع ،نویسنده در
هر صغحه با آوردن طرحي كلي و پایهاي از یك موضوع و سپس مطرحكردن سؤال یا نوشتهاي ،مخاطب را به نقاشيكشيدن
تشویق و تحریك ميكند .عنوان بعضي از نمونههاي نقاشيهاي كتاب عبارتاند از« :چي داري ميپزي؛ یك چيزي پایم را
نيش زد؛ این كالهها مال چهكساني هستند».
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 .549كتلو ،نيكالس .شنیدم ميخواهي نقاشي کني  .2باربد بكان .تهران :حوض نقره92 .1395 .ص .رحلي .شابک:
 9786001941726
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :نقاشي ،خالقيت ،رنگآميزي 
چکیده :پرورش هنر نقاشي از جمله آموزشهاي مخصوص دوران دبستان است .این اثر دومين شماره از مجموعهاي سهجلدي
است و صفحههایي براي كشيدن نقاشي و رنگزدن آن دارد كه ایدههایي به مخاطب ميدهد .در واقع ،نویسنده در هر صغحه
با آوردن طرحي كلي و پایهاي از یك موضوع و سپس مطرحكردن سؤال یا نوشتهاي ،مخاطب را به نقاشيكشيدن تشویق و
تحریك ميكند .عنوان بعضي از نمونههاي نقاشيهاي كتاب عبارتاند از« :لباسهایت را بشور و آویزان كن؛ بزن بریم آبتني؛
توي قفسهها كتاب بگذار».
 .550كتلو ،نيكالس .شنیدم ميخواهي نقاشي کني  .3باربد بكان .تهران :حوض نقره64 .1395 .ص .رقعي .شابک:
 9786001943256
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :خالقيت ،نقاشي ،رنگآميزي 
چکیده :پرورش هنر نقاشي از جمله آموزشهاي مخصوص دوران دبستان است .این اثر سومين شماره از مجموعهاي
سهجلدي است و صفحههایي براي كشيدن نقاشي و رنگزدن آن دارد كه ایدههایي به مخاطب ميدهد .در واقع ،نویسنده در
هر صغحه با آوردن طرحي كلي و پایهاي از یك موضوع و سپس مطرحكردن سؤال یا نوشتهاي ،مخاطب را به نقاشيكشيدن
تشویق و تحریك ميكند .عنوان بعضي از نمونههاي نقاشيهاي كتاب عبارتاند از« :توي دیگ هر چي دلت ميخواهد بریز؛
كي دارد به كي نگاهميكند؛ روي كيك تولدم چند تا شمع بكش».
 .551شوایك ،سوزان .کارگاه هنر برای کودکان 52 :تمرین جذاب برای کودکان .جمالالدین اكرمي ،مينا مانيقلم.
تهران :شركت انتشارات ویژه نشر144 .1395 .ص .خشتي .شابک 9789647440547 :
مخاطب :معلم 
کلماتکلیدی :فعاليتهاي هنري ،فعاليتهاي فوق برنامه ،خالقيت 
چکیده :انجام فعاليتهاي هنري خالقيت را در كودكان شكوفا ميكند .كتاب حاضر شامل  52تمرین و فعاليت هنري و نيز
راهنمایي است براي معلمان و والدین كودكان پيشدبستاني .نویسنده در ابتدا چگونگي فراهمسازي محيط براي كار هنري را
با جزئيات توضيح ميدهد و سپس در بخشهاي دوم تا پنجم شيوههاي طراحيكردن و خطخطيكردن ،چاپ دستي ،نقاشي،
و پيكرهسازي را شرح ميدهد.
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.552وشتر ،فيليپ /كوهل ،آنكل .کتابطراحيخالقهنرمندکوچولو .1غزل جاوداني .تهران :حوض نقره92 .1395 .ص.
رحلي .شابک 9786001943386 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :طراحي ،خالقيت ،نقاشي ،هنر 
چکیده :اگر طراحي و نقاشي از راه صحيح آموخته شوند ،ميتوانند قوۀ تصویرسازي و خالقيت را پرورش دهند .در هر صفحه
از كتابهاي مجموعۀ دوجلدي «كتاب طراحي خالق هنرمند كوچولو» مخاطب دنياي خودش را نقاشي ميكند .در جلد اول،
مخاطب تشویق به كشيدن این نقاشيها مي شود :براي این دزدها لباس عجيب و غریب بكش كه اندازۀ تنشان باشد؛ توي این
گلدانها چه گلهایي ميكاري؛ سرخپوستها حملهكردهاند ،مراقب باشيد.
 .553وشتر ،فيليپ /كوهل ،آنكل .کتاب طراحي خالق هنرمند کوچولو  .2غزل جاوداني .تهران :حوض نقره.1395 .
92ص .رحلي .شابک 9786001943393 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :خالقيت ،نقاشي ،رنگآميزي 
چکیده :اگر طراحي و نقاشي از راه صحيح آموخته شوند ،ميتوانند قوۀ تصویرسازي و خالقيت را پرورش دهند .در هر صفحه
از كتابهاي مجموعۀ دوجلدي «كتاب طراحي خالق هنرمند كوچولو» مخاطب دنياي خودش را نقاشي ميكند .در جلد اول،
مخاطب تشویق به كشيدن این نقاشيها ميشود :به باشگاه سبيلها خوش آمدید؛ امروز تو تصميم بگير تلویزیون چه برنامهاي
پخش كند؛ من ميخواهم وقتي بزرگ شدم خلبان بشوم ،توچي؟
 .554فدایيحسين ،حسين .کتاب ماسک :خرگوش باهوش و دو قصّه نمایشي دیگر از کلیلهودمنه .تهران :كانون
پرورش فكري كودكان و نوجوانان68 .1396 .ص .وزیري .شابک 9786000104726 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :انواع ادبي ،فرهنگ عامه ،كودكان ،نمایشنامهها 
چکیده :این كتاب دربردارنده سه قصه از كتاب «كليله و دمنه» ،در قالب نمایشنامه است« .خرگوش باهوش»« ،چشمه ماه»
و «حيله روباه» نام این داستانهاست .داستان «خرگوش باهوش» درباره خرگوشي است كه تمام تالش خود را ميكند تا
بتواند بهترین راه حل را براي انجام كارهایش بيابد .در پایان هر نمایشنامه ،صفحهاي براي راهنمایي خواننده در نظر گرفته
شده است كه شامل خالصه اي از داستان براي آشنایي كودكان با قصه اصلي است .مطالعه این داستانها ،مهارت و تسلط در
خواندن و خالقيت نمایشي كودكان را افزایش ميدهد .همچنين صورتكهایي همراه كتاب ارائه شده است كه مطالعه كتاب را
براي كودكان جذاب ميكند.
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 .555عسلي ،محبویه .گام بهگام تا خوش خطي  .1تهران :نخستين40 .1396 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 9786001271328
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :خط ،خط نستعليق ،خوشنویسي 
چکیده :داشتن خط زیبا هنر است و زیبانوشتن براي نویسنده و خواننده خوشایند خواهد بود .كتاب حاضر جلد اول از
مجموعۀ چهارجلدي «گام به گام تا خوشخطي» تمرینهایي را در اختيار مخاطبان هنرجو قرار ميدهد تا با خط تحریري به
روش نستعليق آشنا شوند و با تمرینها و سرمشقها بتوانند خطي بهتر داشتهباشند .نویسنده یادگيري را از آسان شروع
كردهاست .در این جلد حركتها و سپس شكل حروف و طرز قرارگرفتن آنها روي خط زمينه را به مخاطب ميآموزد.
گام بهگام تا خوش خطي  .2تهران :نخستين40 .1396 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 .556عسلي ،محبویه .
 9786001271335
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم ،چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :خط ،خط نستعليق ،خوشنویسي 
چکیده :داشتن خط زیبا هنر است و زیبانوشتن براي نویسنده و خواننده خوشایند خواهد بود .كتاب حاضر جلد دوم از
مجموعۀ چهارجلدي «گام به گام تا خوشخطي» تمرینهایي را در اختيار مخاطبان هنرجو قرار ميدهد تا با خط تحریري به
روش نستعليق آشنا شوند و با تمرینها و سرمشقها بتوانند خطي بهتر داشتهباشند .نویسنده یادگيري را از آسان شروع
كردهاست .در این جلد ،پس از توضيحاتي دربارۀ قواعد نوشتن ،نوشتن حروف روي خط زمينه و در صفحههاي آخر نيز كلمهها
تمرینداده ميشوند.
گام بهگام تا خوش خطي  .3تهران :نخستين40 .1396 .ص .خشتي كوچك .شابک:
 .557عسلي ،محبویه .
 9786001271342
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم ،ششم 
کلماتکلیدی :خط ،خط نستعليق ،خوشنویسي 
چکیده :داشتن خط زیبا هنر است و زیبانوشتن براي نویسنده و خواننده خوشایند خواهد بود .كتاب حاضر جلدسوم از
مجموعۀ چهارجلدي «گام به گام تا خوشخطي» تمرینهایي را در اختيار مخاطبان هنرجو قرار ميدهد تا با خط تحریري به
روش نستعليق آشنا شوند و با تمرینها و سرمشقها بتوانند خطي بهتر داشتهباشند .نویسنده یادگيري را از آسان شروع
كردهاست .در این جلد كلمهها و جملههایي كوتاه را به مخاطب ميآموزد.
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مجموعهکتابجامع:هنروکاردستي:کاردستيواسباببازی .زهرا ميرآخورلي ،فرامرز آشناي

.558پورني ،داون.
قاسمي .تهران :نارنج72 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786008670254 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :كاردستي ،بازيهاي فكري ،فعاليتهاي هنري ،هنر 
چکیده :انجام فعاليت هنري یكي از راههاي پرورش خالقيت است .مخاطب این كتاب كه ششمين جلد از مجموعه كتابهاي
«هنر و كاردستي» است ،روشهایي متنوع را براي ساختن كاردستيهاي اسباببازي تجربه خواهد كرد .البته به همراهي
والدین نيز نياز دارد .با آموزشهاي این كتاب ،كودك ميتواند خودش اسباببازيهاي سادهاي بسازد؛ اسباببازيهایي مثل:
قطار تدي خرسه ،عروسك گيره لباسي ،قلعۀ جعبهاي ،خزندۀ پشمالو ،گلدان گل و رنگين كمان مقوایي.
.559پورني ،داون .مجموعهکتابجامع:هنروکاردستي:کاردستيونقاشي .زهرا ميرآخورلي ،فرامرز آشناي قاسمي.
تهران :نارنج48 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786008670216 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :كاردستي ،نقاشي ،هنر 
چکیده :انجام فعاليت هنري یكي از راههاي پرورش خالقيت است .مخاطب این كتاب كه دومين جلد از مجموعه كتابهاي
«هنر و كاردستي» است ،انواع روشهاي ساخت كاردستي با نقاشي را تجربه خواهد كرد .البته به همراهي والدین نيز نياز دارد.
با آموزشهاي این كتاب ،كودك عالوه بر شناخت رنگها و رنگآميزي ،مراقبت از رنگ و قلممو را ميآموزد ،رنگها را تركيب
و رنگهاي فرعي را كشف ميكند .بعضي از كاردستي نقاشيهاي این جلد عبارتاند از« :نقاشي با تيله ،طرحهاي فروبردهشده
در رنگ ،كارهاي هنري با استفاده از قطرهچكان ،كارهاي چاپي با استفاده از ميوه ،چاپكردن با غلتك ،كاردستي چاپ با
استفاده از كليشه و طرحهایي با استفاده از برگ.
 .560پورني ،داون .مجموعه کتاب جامع :هنر و کاردستي :کاردستيهای تجسمي .زهرا ميرآخورلي ،فرامرز آشناي
قاسمي .تهران :نارنج32 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786008670230 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :كاردستي ،هنر ،هنرهاي تجسمي 
چکیده :انجام فعاليت هنري یكي از راههاي پرورش خالقيت است .مخاطب این كتاب كه چهارمين جلد از مجموعه كتابهاي
«هنر و كاردستي» است ،روشهایي متنوع را براي ساختن كاردستي خميري و تجسمي تجربه خواهد كرد .البته به همراهي
والدین نيز نياز دارد .با آموزشهاي این كتاب ،كودك ميتواند انواع خمير را درست كند و به آنها رنگ بزند .بعضي از
فعاليتهاي این جلد عبارتاند از « :رنگ كردن ماسه ،و ساخت دلقك چوبي ،قاب عكس گچي ،ظرف سفالي ،خمير بازي
دستساز و خمير مجسمهسازي».
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سر،آهنربایتزئیني .زهرا


هایتزئیني،سنجاق

مجموعهکتابجامع:هنروکاردستي:کاردستي
.561پورني ،داون.
ميرآخورلي ،فرامرز آشناي قاسمي .تهران :نارنج32 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786008670261 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :كاردستي ،فعاليتهاي هنري ،هنر 
چکیده :انجام فعاليت هنري یكي از راه هاي پرورش خالقيت است .مخاطب این كتاب كه هفتمين جلد از مجموعه كتابهاي
«هنر و كاردستي» است ،روشهایي متنوع را براي ساختن كاردستيهاي تزئيني تجربه خواهد كرد .البته به همراهي والدین
نيز نياز دارد .با آموزشهاي این كتاب ،كودك ميتواند كاردستيهایي از ظرف غذاي پرندگان تا آینۀ بشقابي ،قلك خوكي و
جعبۀ جواهرات بسازد و آنها را هدیه دهد .بعضي از كاردستيهاي این جلد عبارتاند از« :جاي سنجاق سر ،بادنما ،تابلوي
اعالنات و آهنرباي پروانهاي.
 .562پورني ،داون .مجموعه کتاب جامع :هنر و کاردستي :کاردستيهای کاغذی .زهرا ميرآخورلي ،فرامرز آشناي
قاسمي .تهران :نارنج32 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786008670209 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :كاردستي با كاغذ ،خالقيت ،هنر 
چکیده :انجام فعاليت هنري یكي از راههاي پرورش خالقيت است .مخاطب این كتاب كه اولين جلد از مجموعه كتابهاي
«هنر و كاردستي» است ،روشهایي متنوع را براي ساختن كاردستيهاي كاغذي تجربه خواهد كرد .البته به همراهي والدین
نيز نياز دارد .با آموزشهاي این كتاب ،كودك مهارت در برش را ميآموزد ،رنگها را ميشناسد و رنگآميزي را تمرین
ميكند ،مراقبت از رنگ و قلممو را ميآموزد ،رنگها را تركيب ميكند و رنگهاي فرعي را كشف ميكند .بعضي از
كاردستيهاي این جلد عبارتاند از« :آدم برفي كاغذي ،كرم مقوایي ،پروانۀ رنگارنگ ،خورشيد تزئيني و قایق اریگامي».
مجموعهکتابجامع:هنروکاردستي:کاردستيهایموسیقیایي .زهرا ميرآخورلي ،فرامرز آشناي

.563پورني ،داون.
قاسمي .تهران :نارنج24 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786008670223 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :موسيقي ،هنرهاي تجسمي ،كاردستي 
چکیده :انجام فعاليت هنري یكي از راههاي پرورش خالقيت است .مخاطب این كتاب كه دومين جلد از مجموعه كتابهاي
«هنر و كاردستي» است ،انواع روشهاي ساخت كاردستيهاي موسيقایي را تجربه خواهد كرد .البته به همراهي والدین نيز نياز
دارد .با آموزشهاي این كتاب ،كودك عالوه بر شناخت رنگها و رنگآميزي ،وسایل موسيقي را ميشناسد؛ وسایلي مثل :دایره
زنگي ،طبل ،سازهاي تكانهاي ،گيتار جعبهاي و چوب موسيقي.

179

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي

 .564پورني ،داون .مجموعه کتاب جامع :هنر و کاردستي :کاردستيهای نمایشي .زهرا ميرآخورلي ،فرامرز آشناي
قاسمي .تهران :نارنج36 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786008670247 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :هنرهاي نمایشي ،كاردستي 
چکیده :انجام فعاليت هنري یكي از راههاي پرورش خالقيت است .مخاطب این كتاب ،كه پنجمين جلد از مجموعه كتابهاي
«هنر و كاردستي» است ،روشهایي متنوع را براي ساختن كاردستيهاي نمایشي تجربه خواهد كرد .البته به همراهي والدین
نيز نياز دارد .با آموزشهاي این كتاب ،كودك روشهاي ساخت عروسكهاي خيمهشببازي را ميآموزد .نمایش و
شخصيتهاي نمایشي را ميشناسد و دربارۀ عوامل اجراي نمایش نكات بسياري را یاد ميگيرد .بعضي از كاردستيهاي این
جلد عبارتاند از« :اژدهاي جورابي ،پادشاه و ملكۀ قاشقي ،ماسك ،و انواع عروسكهاي پاكتي ،بوقلمون ،فوري و دسته چوبي.
هایویژهجشنها .زهرا ميرآخورلي ،فرامرز آشناي


مجموعهکتابجامع:هنروکاردستي:کاردستي
.565پورني ،داون.
قاسمي .تهران :نارنج56 .1396 .ص .رحلي .شابک 9786008670278 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :هنر ،كاردستي 
چکیده :انجام فعاليت هنري یكي از راههاي پرورش خالقيت است .مخاطب این كتاب ،كه هشتمين جلد از مجموعه
كتابهاي «هنر و كاردستي» است ،روشهایي متنوع را براي ساختن كاردستيهاي ویژۀ جشنها تجربه خواهد كرد .البته به
همراهي والدین نيز نياز دارد .با آموزشهاي این كتاب ،كودك ميتواند براي روز پدر كدو حلوایي یا گلدان بسازد .بعضي از
فعاليتهاي این جلد عبارتاند از« :تزئينات كاغذ كادو ،كارتهاي سهبعدي ،كاغذ كادوي چاپي حبابي ،شبدرهاي طرحدار و
تخممرغهاي كاغذي».
نامههای مدرسه ویژه دانشآموزان ابتدایي :سوميها .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه
نمایش 

 .566قاسمي ،مسلم.
برهان104 .1396 .ص .رقعي .شابک 9789640813157 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :سوم 
کلماتکلیدی :انواع ادبي ،نمایشنامهها ،كودكان 
چکیده :این كتاب شامل هفت نمایشنامه ،برگرفته از مضامين كتابهاي درسي مقطع سوم ابتدایي است .دانشآموزان با
اجراي این نمایشها ميتوانند با شركت در یك كار گروهي ،خالقيتهاي نهفته در خود را شكوفا كرده و معلمان نيز ميتوانند
مفاهيم آموزشي را بهتر و سریعتر منتقل كنند .از جمله این نمایشنامهها ميتوان به نمایش «راه پيروزي»« ،یك تصميم»،
«پسر هوشيار» و «هر كه نان از عمل خویش خورد» اشاره كرد.
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نامههای مدرسه :دوميها .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان116 .1396 .ص .رقعي.
نمایش 

 .567قاسمي ،مسلم.
شابک 9789640813140 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم 
کلماتکلیدی :انواع ادبي ،نمایشنامهها ،كودك و نوجوان 
چکیده :كتاب حاوي یازده نمایشنامه است كه با استفاده از كتابهاي فارسي دوم و سوم ابتدایي نوشته شده است« .روباه و
خروس»« ،تصميم كبري»« ،مرغابي و الكپشت» و «من یك مدادتراش هستم» ،نام برخي از این نمایشنامههاست.
نمایشنامه «آهاي ...شما هم بفرماید آش چغندر» ،بر اساس داستان «چغندر پر بركت» ،از كتاب دوم ابتدایي نوشته شده
است و این موضوع را یادآوري ميكند كه« :به همدستي یكدیگر توانيم كه دشمن را سر جایش نشانيم».
هایمدرسه:ششميها .تهران :مؤسسه فرهنگي مدرسه برهان120 .1396 .ص .رقعي.

نمایش 
نامه

.568قاسمي ،مسلم.
شابک 9789640813164 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :ششم 
کلماتکلیدی :انواع ادبي ،نمایشنامهها ،كودك و نوجوان 
چکیده :كتاب حاوي نُه نمایشنامه است .از جمله این نمایشنامهها ميتوان به نمایشنامه «محبت»« ،هدهد»« ،ميوه هنر» و
«آواي گنجشكها» اشاره كرد .نمایشنامه «محبت» درباره نيكي كردن به دیگران و نتيجه آن است .نمایشنامه «سواره و
پياده» ،این سخن سعدي را یادآوري ميكند كه« :هر كه نان از عمل خویش خورد ،منت حاتم طایي نبرد».
.569پلسكو ،دفني .هنردردنیایکودکان .محسن حسنپور ،آتوسا اعظم كثيري ،مسعود ایلوخاني .تهران :دانشگاه تربيت
دبير شهيد رجائي160 .1395 .ص .وزیري .شابک 9786006594668 :
مخاطب:معلم 
کلماتکلیدی :هنر ،راهنماي آموزشي ،كودكان 
چکیده :علم روان شناسي به نقش مؤثر هنر در فرایند رشد خالقيت و افزایش توان یادگيري علوم و سالمت رواني افراد جامعه
توجه دارد .كتاب حاضر با هدف آشنا كردن دانشجویان رشتههاي هنري با «فایدهها ،خصوصيات و تمایزها ،روشهاي خالق و
فنون آموزش هنر به كودكان» نوشته شدهاست .مبحث خالقيت و ادراك بصري كودكان و تفاوتهاي آن با نگاه دوران
بزرگسالي ،روانشناسي هنر كودكان ،آموزش عمومي هنر كودكان و شيوۀ پيشنهادي خالقيت محور ،به همراه فنون اجراي
آثار هنري بهمنظور ایجاد خالقيت در كودكان» از جمله مباحث كتاب هستند.
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یککتابغولآساطراحيوسرگرميخالق .2باربد بكان .تهران :حوض نقره92 .1395 .ص .رحلي.

.570گومي ،تارو.
شابک 9786001941757 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :خالقيت ،سرگرميها ،نقاشي 
چکیده :پرورش خالقيت در نقاشي از جمله مهمترین بخشهاي آموزش این هنر است .در مجموعه كتابهاي «غولآسا»
مخاطب به همراهي با طراحيها و سرگرميهاي خالق كتاب تشویق ميشود .نویسنده موضوعات بسياري را در قالب سرگرمي
و سؤالهاي جالب و تحریككننده مطرح ساخته و مخاطب را تشویقكردهاست طرحي را بكشد یا موضوعي را تجسم كند .جلد
دوم كتاب این موضوعات را براي نقاشي پيشنهاد داده است :براي این دخترك لباس پرستاري بكش؛ یك ماشين خوابآلود
بكش؛ براي این عنكبوتها تار بكش.
یککتابغولآساطراحيوسرگرميخالق .3باربد بكان .تهران :حوض نقره92 .1395 .ص .رحلي.

.571گومي ،تارو.
شابک 9786001943270 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :چهارم ،پنجم 
کلماتکلیدی :خالقيت ،نقاشي ،رنگآميزي 
چکیده :تمرین هنر و مهارت نقاشيكردن ميتواند با خالقيت همراه شود .در مجموعه كتابهاي «غولآسا» مخاطب تشویق
ميشود نقاشي هاي خالق بكشد .نویسنده موضوعات بسياري را در قالب سرگرمي و سؤالهاي جالب و تحریككننده مطرح
ساخته و مخاطب را تشویقكرده است طرحي را بكشد یا موضوعي را تجسم كند .جلد سوم كتاب این موضوعات را براي نقاشي
پيشنهاد داده است :این مامان و باباي عصباني یك عالمه بچۀ شيطان دارند ،آنها را بكش؛ با این خطها هر چي دلت
ميخواهد بكش؛ این ماشين را ماشين مسابقه كن.
یککتابغولآساطراحيوسرگرميخالق .4باربد بكان .تهران :حوض نقره80 .1395 .ص .رحلي.

.572گومي ،تارو.
شابک 9786001943294 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم ،چهارم 
کلماتکلیدی :خالقيت ،نقاشي ،رنگآميزي 
چکیده :تمرین هنر و مهارت نقاشيكردن ميتواند با خالقيت همراه شود .در مجموعه كتابهاي «غولآسا» مخاطب تشویق
ميشود نقاشي هاي خالق بكشد .نویسنده موضوعات بسياري را در قالب سرگرمي و سؤالهاي جالب و تحریككننده مطرح
ساخته و مخاطب را تشویقكرده است طرحي را بكشد یا موضوعي را تجسم كند .جلد چهارم كتاب این موضوعات را براي
نقاشي پيشنهاد داده است :براي این خانه پلكان بكش؛ این دایناسورها دارند همدیگر را ميترسانند ،كمكشان كن؛ روي
اقيانوس دارد باران مي بارد ،قطرات باران را بكش.
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آسایطراحيوسرگرميخالق .1باربد بكان .تهران :حوض نقره92 .1395 .ص .رحلي.


یککتابغول
.573گومي ،تارو.
شابک 9786001941573 :
مخاطب:دانشآموز 
پایهتحصیلي :اول ،دوم ،سوم 
کلماتکلیدی :طراحي ،سرگرميها ،خالقيت ،هوش 
چکیده :پرورش خالقيت در نقاشي از جمله مهمترین بخشهاي آموزش این هنر است .در مجموعه كتابهاي «غولآسا»
مخاطب به همراهي با طراحيها و سرگرميهاي خالق كتاب تشویق ميشود .نویسنده موضوعات بسياري را در قالب سرگرمي
و سؤالهاي جالب و تحریككننده مطرح ساخته و مخاطب را تشویقكردهاست طرحي را بكشد یا موضوعي را تجسم كند .در
صفحه اي از جلد اول كتاب ،مخاطب باید براي حيوانات كفش بكشد ،یا براي چند تصویر پشت هم داستاني بنویسد و آنها را
به صورت كتاب در بياورد.

183

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي

یهها
نما 

نمایهعنوان


آبمجازیبهانضماماجرایپردهخوانيدرمدرسه296




نشانها96


آتش



آخروعاقبتخوشنخودیها307




آزمایشباآهنربا104




آزمایشباخاک105



آزمایشهایعلمي75




آشماهي،االغآسیابان366



آشغالنریزیم!70



آشنایيباپایتون106



آشنایيباپلنگ107



آشنایيبازرافه108



آشنایيباشیر46



آشنایيبافیل109



آشنایيباگوراسب110



آشنایيبامیرکت111



آشنایيبایوزپلنگ112



آقایاژدهاوخانماسبطالیي(:دربارهمصرفبهینهبرق)

326

184



آلبرتاینشتین1



آموزشاحکامحجاببهروشسرگرمي500



آموزشخوشنویسيباخودکارنوینتحریر517



آموزشرفتاراخالقيوخودشناسيدرکالس(224)c4p



آموزش 2802010Excel



آنچهمعلمانبایددربارهروشتدریسبدانند124



آنچهیکمعلم،خوببایدبداند125



آنگاهکهخداوندارادهميکند...و441...




اِربطرابشناسیم219



ابرهاوساعتها(:دربارهبياختیاریادرارومدفوع)412




ابوریحانبیروني2



ابوعليسینا3




اتفاقبدبرایهمهپیشميآید332




احساساتدخترانه:هرچهبایددربارهمدیریتهوش
هیجانيبدانید357



اخالقخوب:راهنمایي،برایگرفتنتصمیمهایدرست

413



ادبآدابدارد442



اذیتمنکن!:دربارهمبارزهباقلدری428



ارتشتوییخچال(:دربارهمصرفبهینهبرق)325




اریگاميآسانسطح5261



ازاینبهترنميشد227




ازچوبازآهن228



ازنمازمنميدزدم449




اسبچوبي472



کشيخرسها:مهارتسازگاریبامحیط354


اسباب



اسراربلوغزودهنگامدختران:علل،پیامدهاوراهکارها

126



اطلسجانورانبراینوجوانان63



اطلسجغرافيجهانبراینوجوانان303



اطلسدنیایحیوانات49



اطلسمصورحیوانات50



اعداد37



افرادیکهبرایشانمهمهستي!:داشتههاینامرئي،حمایت،

آنچهداریمونميدانیم345




اقتصاددانکوچک:راهنمایکاربردیآموزشبهکودکان6
تا9سال333



اگراینجورنبودیم229



اگرپاهایشماشبیهپاهایحیواناتبود!؟52



اگرتو،...آنگاهمن230!...



اگردیدیبدان231



اگرمننبودم232



نگاهيمتفاوتبهعددهاواندازههایبسیاربزرگ39

اگر...



الفبایاحادیث443



الکساندرگراهامبل123


کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي



علیهالسالم494
امامحسین 




علیهالسالم495
مامزمان 

ا



ویژه3تا8سال(ج130)2



علیهالسالم496
امامصادق 




بازیهایچوب20




امواج53



بازیهایسنگ21




انداممنخوباست:راهنمایکودکبرایانتخابهای




بازیهایشادوتأثیرگذاربارویکردپرورشروان24


سالم414



بازیهایطناب22




اولیکدانهبود115



بازیهایمحلينظرآباد14




اولیکقطرهبارانبود116



هاینمایشيوآموزشوپرورش،درسالهای


بازی



اولیککرمابریشمبود117

شکلگیریشخصیتکودکانونوجوانان529




ایزاکنیوتن4



:داستانهایعلمي54

باغگیالس



اینراکهميتوانم233




هایبچههایغزه186


هاونقاشي

نوشته

هایامید:دل

باغ



باالفبابازیکنیم:تقویتمهارتهایخواندنونوشتنبا




باالبردناعتمادبهنفس:راهنمایکودکبرایداشتن

رویکردیجدید184

185

شناختي(آیکیو)

بازیهایآموزشيبرایتقویتهوش


بهنفس415
اعتماد 




بااینکهخیليکوچکم234



بالي،بروکليباهوش:چرابایدغذایسالمبخوریم؟55



باداناوتوانادرجستجویدانشهمراهشو56



بایدصبرداشتهباشیم237



بافکربازیکنیم:تقویتمهارتهایحافظهدیداریو




خواردنیا،دزددانهها367


ترینماهي

جنس

بد

شنیداری،تفکرخالق19



بدونمنهمميتواني238



باکلماتبازیکنیم185



برایدفاع!239



اتچهکارميکني؟338


بامسأله



بررسيچگونگيکاربریدانشآموزاندبستانياز



باهمبهتراست235



یبیمهگر308

بابا



بارانم،باران236



بازگشتماجوبهسرزمینش309



بازیوفراغتبهمثابهخالقیتومعنویت(چگونهجدی

شبکههایاجتماعيتلفنهمراه282



برنامهدرسيتفکردردورهابتدایي(مبتنيبردیدگاه
دبونو)18



برنامهریزیآموزشي:راهبردهایبهبودکیفیتدرسطح

واحدآموزشي(مدرسه،دانشگاه،آموزشمجازی)340

نباشیم!)225



برنامهریزیبادوربینمداربسته341




بازیافتبامزه!94



هایچندپایه131


ریزیدرسيکالس

برنامه



هاوشعرهایدورانکودکيام23


بازی



بروم،برنميگردم240




بازیهایآموزشيبرایانتقالمضامیندیني4441




بگودوستتدارم450



بازیهایآموزشيبرایانتقالمضامیندیني4452




بلوطسبز297



بازیهایآموزشيبرایپرورشحواسپنجگانه8تا12




بنجامینفراکلین5

سال127



بندپایانازسرتادم57



بازیهایآموزشيبرایپرورشحواسپنجگانه128




بهخودتافتخارکن!:داشتههاینامرئي،هویتمثبت،آنچه




بازیهایآموزشيبرایپرورشصفاتاخالقي446




داریمونميدانیم346


هایآموزشيبرایتقویتهوششناختي(آیکیو)


بازی



بهدنبالپروانهها66


ویژه3تا8سال(ج129)1



بهدنبالزنبورعسل67

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي



بهدنبالعنکبوتها68




بهدنبالمورچهها69




بهترینتیرانداز473



بهداشتزیستمحیطيدرمدارس132



بیاییدگاراژرارنگکنیم!382



پاداشادبمهارتآموزشي:بیاییدمؤدبباشیم391




پاداشمهربانيمهارتآموزشي:بیاییدبادیگرانهمدل
باشیم386



پارچه530



پردهنشینانعهدناصری:نگاهيبهحیاتاجتماعيزنان

درعهدقاجار298



ایچالشبرانگیزبراییادگیری


هایبنیادینشیوه

پرسش
133



پرسشهایدخترانه:هرچهدوستداریددربارهبلوغ




137





پرورشگلسرخ187






ترسناکترینغولشاخدار،قوریسلطان368




تفریحوسرگرميباکاغذوتا5331



تفریحوسرگرميباکاغذوتا5342



تفریحوسرگرميباکاغذوتا5353



تفریحوسرگرميباکاغذوتا5364



تفریحوسرگرميباکاغذوتا5375



تفکرعلميدرآشپزخانه59



تفکرعلميدرطبیعت60



تفکرعلميدرکالسدرس61



تالشترابکنوبهترینخودتباش!:داشتههاینامرئي،حد

وحدودوانتظارات،آنچهداریمونميدانیم347




هایبوميدربرنامههایدرسي:منبعيبرای


تلفیقدیدگاه
تدوینگرانبرنامهدرسي،معلمانومدیران139


رشتهای

هاییادگیری:فعالیتهایبین


پروژه



توانمندسازیمنابعانساني140

محیطي(انرژیهایپاک)58


زیست



توماسادیسون6



پستوهم241!...



جانداروبيجان243




پسرهلو207



جانوراناقیانوسازسرتادم62



پشتکوهقاف2991



جایزهبزرگسال310



پشتکوهقاف300



جرأتداشتهباش!416



پالستیک531



جشنبزرگبرکه448



پول،خدا،بچهها447




جشنتولدیبرایدندیوقندی329



رویبیشترمحیطزیستپاکتر301


پیاده



جوجهقرمزی208



تاآنروززندهميماني474




چراآبياند؟87



تامرافوتنکني242



هاکتاببخوانند؟:بحثهایيدربارهفواید


چرابایدبچه



تاثیرروشهایتدریسبریادگیریدانشآموزان135


فردیواجتماعيکتابخوانيدربینکودکانونوجوانان




تبلتبرایکودکان283

141



تدریسیار:مطالعاتاجتماعيپنجمدبستان302




تربیتاقتصادیدانشآموزاندرمللمختلف:همزادبا
برخيازفرصتهایآموزشيدرزمینهاقتصادیبرای

دانشآموزانابتدایي136


186

تربیتبهکمکنمایشوتئاتردرخانهومراکزآموزشيو
تربیتي138

بپرسید358
هایسنجاقشده134


پروازپروانه

تربیتبهکمکداستاندرخانهومراکزآموزشيوتربیتي



چرابایدنگرانکرهزمینباشیم؟64



چرابنفشاند؟88



چرادعواميکني؟:دربارهفرونشاندنخشم429




چرازردند؟89



چراسبزاند؟90

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي



چراسوراخسوراخم؟244



چراقرمزند؟91



چرانارنجياند؟92



چطورداستانبخوانیم؟188



چگونهبامدیرخودرفتارکنید؟142



چگونهعملکردمعلمانرابهبودبخشیم؟(اثربخشي
رهبریخدمتگزاروسرمایهروانشناختيمدیران)143




چگونهکتاببخوانیم144



چگونهمراقبفرزندانماندراینترنتباشیم145



چهچیزهایيارزشمندهستند؟:کتابيبرایشناخت
ارزشهایواقعيدرزندگي417




چهزیباوچهقشنگ245



چهسفرهبزرگيدارد454



چهکسيآفریده؟246



چیستانوحکایتدربارۀجانوران26



حافظهفعال(ویژهپایهاولابتدایي)146



حاکممهربان311



حاالبگوچيهستم؟247



حاالدیگهمیشهخوابید:چطورموشکوچولویپارچهای

کمکميکنهتنهابخوابم؟350




حرفهمهراميشنود455




اهللعلیها497
حضرتزهراسالم 




آلهوسلم498
اهللعلیهو 
حضرتمحمدصلي 




حقبااوبود475



حقوقشهروندیوخالقیت284



حواستراجمعکن248



هاومهارتهادرحیاطمدرسه15

حیاطپویا:طراحيب 
ازی



حیواناتجهان51



خانمحنامهارتآموزشي:بیاییدخوبباشیم387



خانهکجاست؟:پیشداوری353




خدادوستمناست:راهنمایي،برایارتباطکودکانباخدا
418



خرچنگاخمو383



خرسخشمگینازگرمایشزمین:مبارزانراهکاهشکربن
دیاکسیدکرهزمین73


187



خرگوشباهوشودوقصّهنمایشيدیگرازکلیلهودمنه
554



خطنیکو538



خالقیتدرهنربرایکودکان:راهنمایآموزشيبرای
مربیانهنروآموزگاران539



خمیرمجسمهسازی532




خواجهنصیرالدینطوسي7



خواندنيبنویس5401



خواندنيبنویس5412



خواندنيبنویس5423



خواندنيبنویس5434



خواندنيبنویس5445



خودترابپذیر:توهمینجوریدوستداشتنيهستي

356



خورشیدانتظار:مجموعهدوازدهقصهاززندگيپیامبر
گرامياسالم464



خورشیدکالسکهسوار:سرگذشتگاهشماریدرایران304




خیالنکنکهکوچکم249



خیليممنون!250



داستانکرمابریشممهارتآموزشي:بیاییدبهپدرو
مادرماناعتمادداشتهباشیم392



هایياززندگيامامباقرعلیهالسالم501


داستان



علیهالسالم502
هایياززندگيامامجواد 


داستان



علیهالسالم503
هایياززندگيامامحسن 


داستان



علیهالسالم504
حسین 

داستانهایياززندگيامام




علیهالسالم505
یياززندگيامامرضا 

داستانها




فرجه506


تعالي
عجل 
اهلل
هایياززندگيامامزمان 


داستان



هایياززندگيامامسجادعلیهالسالم507


داستان



علیهالسالم)508
هایياززندگيامامصادق 


داستان



علیهالسالم509
هایياززندگيامامعلي 


داستان



اهللعلیها
سالم 
زهرا 
فاطمه 

داستانهایياززندگيحض 
رت

510



علیهوآله511
اهلل 
صلي 
محمد 


هایياززندگيحضرت

داستان



دانشآموز،خالقیت،ایدهپردازی285




دانشامهآکسفوردعلموتکنولوژی76

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي



دانشنامهکوچکبدنانسان77



دومینالفبایمن25



دایرۀالمعارفمقدماتيدنیایشماکودکان292




دوميها567




دایناسورهاازسرتادم78



دیگسحرآمیز211



ترنخریسوآدمکوچولو209

دخ



دیگرازقلدرهانميترسم!:راهنمایکودکبرایبرخوردبا




دربرابرطوفان499

قلدرها419



جویشگفتيهایجهانحشرات79

درجستو




دیگرچیزیکمندارم252



وجویشگفتيهایجهانحیوانات80


درجست



آگاهيبارنگآمیزی:زیستندرلحظهحال545


ذهن



درقلبمن334



رازجنگلمهربان306



دربارهامامان482



اندازیباشگاهکتابخوانيکودکونوجوان147


راه



دربارهبدیها483




راهنمایراهآهنشهری(مترو)293



دربارهبهشت484



راهنمایعمليتحلیلمحتوایکمَيوکیفيکتابهای



دربارهپیامبر485

درسيدورهابتدایي148



دربارهخدا486 ،463



راهنمایکاروپژوهشبامیکروسکوپ86



دربارهخوبيها487




راهنمایکالسيفلسفهبرایکودکانسالهایاولدوره




دربارهدعا488



دربارهمرگ489



دربارهمسجد490

ورزیباکتابهایتصویری226


ابتدایي:فلسفه


دورهابتدایي33



دربارهنماز491



راهنمایهمهاست457



درختها81




راههایافزایشکیفیتمطالعهراکم149RAKM



دستبزني،میبیني251



رایانهاولدبستان286



دلفینآوازخوان:مبارزانراهکاهشکربندیاکسیدکره




رایانهدومدبستان287

زمین74



رایانهسومدبستان288



دندیوقندیساکنینطبقهدوم328



یکارراهانداز361


رایانه



دنیایجورواجوریآفریده456



رشداجتماعيکودکمن:چگونهکودکياجتماعيتربیت



دنیایحیوانات82

کنیم؟150



دنیایروباتها83




رفتارشهروندیسازماني151



دنیایشگفتانگیزدایناسورها84




رفیقمردم476



دنیایطرحورنگبرایپسران527



رنگارنگوگوناگون253



دنیایطرحورنگبرایدختران528



روایتپژوهي(:راهنمایعمل،ویژهاستادان،معلمانو




سواری:مهارتآگاهيازحقوقومسئولیتها355


دوچرخه

دانشجومعلماندرپژوهشروایي)152




دوستانزمیني312



روشهایسادهمدیریتاسترس153




دوستانسبزما85



روندهاومسائلتکنولوژیآموزشي154



دوستانتراپیداوانتخابکن!داشتههاینامرئي،




رویکردهایادبیاتداستانيازمشروطهتادهه80ویژه

هایاجتماعي،آنچهداریمونميدانیم348


توانایي


188

تلفیقيفعالیتمحورپایهاول،

راهنمایمعلم:کتابکار

دوستيسهبز210

متوننثرروایي(189)2


ئیسزمینبازی:دربارهجرأتمندی420

ر

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي



زردنخودیسبزکشمشي546



شصتپرسشاعتقادی467



زندگينامهنان254




شکرگزاری:راهنمایي،برایشکرگزاربودنکودکان421



زندهبادحقوقشهروندی362




هاوحرفها547


شکل



زیادهرویبداست255



شکلها38




زیباترینجشن466



هایاقیانوسها95


شگفتي



زیبایيرادوستدارد458



شگفتيهایدزداندریایي27




سازههایتربیت155




شگفتيهایزمین97




ساميوشیرینيگردویي431



شگفتيهایفضا98




سرزمینعددهایقرآني278



شلغمبزرگ213



سرزمینمنایران34



شماهمدعوتدارید363



سرککشیدنزیرپوستخودرو281



هاییاددهنده:بالهایپرواز157


شناختویژگي



سرککشیدنزیرپوستزمین47



شنیدمميخواهينقاشيکني5481




سرککشیدنزیرپوست48



شنیدمميخواهينقاشيکني5492




سطلمهرباني:تواننامحدودمغزمنبرایشادماني371



شنیدمميخواهينقاشيکني5503




سفربرق(:دربارهمصرفبهینهبرق)327



مامهارتآموزشي:بیاییدمواظبشهرمان
شهرما،خانه 



سفربهسیارهزمین313

باشیم394



سفرشگفتانگیزآب324




شوتروباهکوچولو321



سالمنينيکوچولو335




شیرآبرابازنگذاریم71



سلطانجدیدجنگل،موریوزنبورها369



شیوهکاربردیطراحيوساختانواعآزمونعملکردی(



سنجابشکمومهارتآموزشي:بیاییدصداقتداشته


راهنمایيبرایمعلمین)158

باشیم388



صلح(جنگدورشو)-فارسيانگلیسي364



سنجشکالسينوین156



طبیعترادوستبداریم99



سنگدرخشانمهارتآموزشي:بیاییدامانتدارباشیم




طراحيآموزشازنظرتاعمل159

393



هایاجتماعيبرایترویجکتابخواني


هایشبکه

ظرفیت



سهچنگالهیوالیکوهستان384

160



سوپشجاعتمهارتآموزشي:بیاییدباجرأتباشیم389




عاليقاپوینقشجهانشاهکاریدرنصفجهان322



:درسنامهحفظومفاهیمجزسيام

سورههایمهرباني1




عجلهممنوع!256

قرآنکریم(ویژهکودکان)279



عجیبوعجیبهایتهدریا100




سوفيوشعرعالياش432




عصبانيشدنممنوع:تقویتاندیشهکودکانبرای




سوميها566




سؤاالتقابلانتشارتیمز2015ریاضيوعلومچهارم

دورکردنعصبانیتازخود365



ابتدایي35

189

عصبانيشدنهمیشهبدنیست:راهنمایکودکدرباره

عصبانیت422



شاهزادهخانمونخودفرنگي212




عنکبوتها113




شایدسیبباشد276



فجایعجنگجهانيدوم323



ششميها568


کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي



فرآیندهایمدیریتدانشدرآموزشوپرورشباتأکیدبر




راهبردهایکاربردی161

دوم)16



فرزندتراببوس451



کفاشوکوتولهها214




فرقمنبااو!257



کالساوليآسانبخوان،196 ،195 ،194 ،193 ،192 ،191



حملونقل294
فرهنگمصور 



فقطبعضي!258



فکرهایناگهاني:توانمغزقدرتمندمنبرایمهار

خواستههاینامناسب372




:زندگيمردمبوميدرزیستگاهها351

قایقشماره5



قدرمرابدانید259



قدرتذهن28



قدمقدمتاخوندن190



قصهحضرتموسيعلیهالسالم468




یهماالسالم469
قصهحضرتهودوحضرتصالحعل 




قصهحضرتیوسفعلیهالسالم470




قصهحضرتیونسوحضرتعزیرعلیهماالسالم471




قهروآشتيمهارتآموزشي:بیاییدانتقادپذیرباشیم395




قورباغهها114




قوقوليقوقو،دینگدینگ260




قویتروبهتر261




قیچيکردنمچهخوبه:دربارهخودآگاهي381




کارآدمایمریخیه101



کاردرسترابشناسوانجامبده!:داشتههاینامرئي،

هایمثبت،آنچهداریمونميدانیم349


ارزش



کاربردروانشناسيدرتدریس162




کارخانهبستنيسازی:مبارزانراهکاهشکربندیاکسید

کرهزمین102



کارگاههنربرایکودکان52:تمرینجذاببرایکودکان
551

190

کتابکاردرستربیتبدنيویژهآموزگارانابتدایي(دوره

204 ،203 ،202 ،201 ،200 ،199 ،198 ،197


کالساولي،آسانبخوان205



کالغوشیر215



هایليلي433


کلوچه



کلیدهایپرورشهوشاجتماعيدرکودکانونوجوانان:
بهبودمهارتهایفردیکودکان375




کلیدهایتربیتفرزندقدرشناس164



کوبيوپدربزرگش434



کوپرنیک8



کوچکهایخطرناک262




کوچولوهارابزرگميکند460




کوچولوهایشیطون:چطورمیشهازدعوادوریکرد؟377



کودکانچگونهزبانميآموزند206




کودکانميپرسند196:پرسشوپاسخ493




کوسهترسو385



گالیله9



بهگامتاخوشخطي5573
گام 




بهگامتاخوشخطي5551
گام 




بهگامتاخوشخطي5562
گام 




شوید،گاهيیادميگیرید(برایکودکان)


گاهيبرندهمي
378



گفتوگوهایمادرانهودخترانه:ازدخترهاگفتنازمادرها

شنیدن359



گفتوگوهایمادرانهودخترانه:ازمادرهاگفتنازدخترها

شنیدن360



گنجینهایبرایتربیتدخترم379




گوکي،آدمکتلویزیوني:چگونهکودکانرادراستفادهاز



کارهایشدقیقاست459



کبوتربالشکسته477



کتابطراحيخالقهنرمندکوچولو5521

هایتلویزیونيوبازیهایکامپیوتریهدایتکنیم؟


برنامه



کتابطراحيخالقهنرمندکوچولو5532

380



کتابکارتلفیقيفعالیتمحورپایهاولدورهابتدایي36



الکپشتقویمهارتآموزشي:بیاییدقویباشیم390




المپاضافيخاموش!72

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي



النوآسمانراتعمیرميکند216




لویيپاستور10

معرفتافزا512




لویي،برایمنیکبشقابپرندهنقاشيکن518




مسافرخوشبخت480



لویي،برایمنیکحلزوننقاشيکن519



مسواکبزن،مسواک!453



لویي،برایمنیکخانهنقاشيکن520



مسواکمیثم:تشویقکودکانبهمسواکزدنبانگاه




لویي،برایمنیکدایناسورنقاشيکن521

اسالمي513



لویي،برایمنیکشیرنقاشيکن522



مشقسپیدکافیهانجامشبدی220...



لویي،برایمنیکطوطينقاشيکن523



مطالعاتاجتماعيبراساسسندتحولبنیادین330



لویي،برایمنیکمترسکنقاشيکن524



معلمپژوهنده؛آثاربرگزیدهاستانياقدامپژوهيآموزشو




لویي،برایمنیکوالنقاشيکن525



مافرشتهها492




ماجراهایساینا:برنامهفلسفهبرایکودکانبههمراه
گرانویژهپایههایسوموچهارم


راهنمایآموزشيتسهیل
دبستان277



ماجرایموشيودمش370



مادرخالق،کودکخالق289



ماریکوری11



مازهایپیچپیچي29




مایکلفارادی12



مبانيواصولتعلیموتربیتاسالمي165



محکمکاریدرهرکار452




مدرسهکاویبرایمدیرانمدارس111:نکتۀکاربردیبرای

مدیریتدرمدارسمتفاوتوموفق166



مدرسۀدوستداشتنيمن:راهنمایکودکبرایرویارویي

بامشکالتمدرسه423



مدیرموفق=مدرسهموفق:برنامهریزیومدیریت

استراتژیک167



تآموزشي:مهارتهایمعلمي168

مدیری



هاییادگیرنده169


مدیریتدانشوسازمان



مدیریتوآموزشحفاظتازمحیطزیستدرمدارس170



ریزیکالسهایچندپایه171


مدیریتوبرنامه



مربیانما:تاریخاندیشههایتربیتيمربیانمسلمان،جلد

نخستقرندومتاپنجمهجری172

191



مسابقاتدینيکودکانونوجوانان:سيمسابقهجذاب



مردروزهایکار478



مردهایکهبرگشت479


پرورششهرستاندماوندازسال90تا17396


معلمانموفقمتفاوتعملميکنند17،نکتهبسیارمهم
174



معماهایببراسدرمفاهیمعلومرایانهوتفکررایانشيگام
اول290



معماهایدیدني30



معماهایشگفتانگیزعلمي31




انگیزتو،بهکارشبگیرتاقویوقویترشود!


مغزشگفت
103



ملختنبل217



منبرندهمیشممهارتآموزشي:بیاییداعتمادبهنفس
داشتهباشیم396



منخجالتيام!399




منسودميرسانم263




منشجاعهستم336



منشگفتانگیزترینجانوردریاهستم!295




منفقطدمندارم264



منکجایم؟265



منميتوانممشکالتمراحلکنم،برایاستفادهمربیان

کودکومعلماندورهآموزشابتدایي175



منميتوانم!:دربارهپشتکارداشتن430




مننگرانم:دربارهاحساسات424



ترسم:راهنمایي،برایدورکردنترسهایکودکان


مننمي
وباالبردناعتمادبهنفسآنها425




منهمزیبایم266



منهمینمکههستم435

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي



منوپنگوئنم:دربارهمصرفبهینهبرق352



ميخوامخودمبخونم221




منورایانهام2913



میمونمهربانمهارتآموزشي:بیاییدمهربانباشیم398



منیکتمساحکوچولوهستم65



ترینمعلمانهها177


ناب



منیکتیرانوسوربزرگپادشاههستم118



نانسيونقاشيهایخالقانهمهارت()17مدیریتاوقات




منیکدایناسوربزرگهستم119



منیکروباهکوچولوهستم120



نجاتزمینبابازیافت93



منیکگنجدارم337



هاوآتشسوزی314


نخودی



منیکگوزنکوچولوهستم121



نخودیهاوباربری315




منیکمدادرنگيهستم267



هاوپسانداز316


نخودی



منارجنبانشگفتانگیز331




نخودیهاودرمان317




منصورواالغ218



نخودیهاوساختمان(:بیمهمسئولیتمدنيکارفرمادر




مهارتاول:شناختخود403

مقابلکارگران)318



مهارتپنجم:تفکردقیقوخالق404



نخودیهاوعصرماشین(بیمهبدنه)319




مهارتچهارم:کنترلهیجان405



نخودیهاوعصرماشین(شخصثالث)320




مهارتدهم:مرزهاودفاعازخود406



نظارتوراهنمایيآموزشي178



مهارتدوم:عزتنفسء407



نقشهذهن374For Dummies




مهارتسوم:صلحودوستي408



نقطهسرخطپنجمدبستان222



م:حلمسئلهوتصمیمگیری409

مهارتشش



نگاهيدوبارهبهامال:اختالالتنوشتاریبهزبانيساده



مهارتهایفردیواجتماعيبرایکودکان 400

همراهباراهکارهایدرمانيوتنوعدرامال223



مهارتهشتم:مسئولیتپذیری410




نگرشينودرارزشیابيتغییرهیچوقتآساننیست179




مهارتهفتم:آداباجتماعي411



قبلازهرچیززبالهکمتریتولیدميکنند:

نگهبانانزمین



مهارتهایاجتماعيدورهابتدایي:راهنمایمعلم342




مهارتهایاجتماعيدورهابتدایي:کاردرکالس343




مهارتهایاجتماعيدورهابتدایي:کاردرمنزل344


داستانيدربارهبازیافتدرزمین122


توانمچیزمیزهایمراپیداکنم!!اتاقمرتب،مغز


نمي
قدرتمند373



مهارتهایزندگي(401)1




نميدانيبپرس270




مهارتهایزندگي(402)2




نهنزدیکم،نهدور271



مهارتهایمعلميوتدریساصولي176




نهادینهکردنآموزههایدینيدرمدارس516




سازیآموزههایمهدوی


مهدیباوریدرکودکان(:نهادینه



نوجواندانا481

درکودکانباروشتربیتيتلقینوالگونمایي)514



نوزادجدیددرراهاست:راهنمایي،برایخواهروبرادر




بزرگتر426


مهدیهولباسهایسخنگو:اولینداستانپیرامونحجاب

برایکودکان515





ميتوانمبهترشوم268




توانم،نميتوانم269


مي

نوسازیوبهسازییادگیریدرکالسهایچندپایهروش

تدریسبارویکردتلفیق1801=6

موشمؤدبمهارتآموزشي:بیاییداحترامگذارباشیم

397

192

فراغت427



والدینفیلسوف275

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي

والدین،قطعاتأثیرگذارند:چگونهکودکانيتربیتکنیمکه



هنروکاردستي:کاردستيهایموسیقیایي563




شخصیتيبهخودمتکي،مصممومهربانداشتهباشند



هنروکاردستي:کاردستيهاینمایشي564


376





هایویژهجشنها565


هنروکاردستي:کاردستي

وقتيبزرگشوم437





هوشبرتر:فعالیتهایيبرایپرورشهوشهیجانيویژه7


ها181
هایشخصیتيمعلمانوسبکتدریسآن 


ویژگي



هرچهداریمازاوست461



هرچیزجایيدارد436



هوشبرتر:فعالیتهایيبرایپرورشهوشهیجاني

ویژه10-12سال439



هرکدام،یکجوری272





یادگیریمعکوسدردورهابتدایي182

همکارخوبهمکاربد273





مرغ:دهنبیني440

یکروزپاییزیخانم


همهجاخانهایدارد462





یکسبدنور:مجموعهدوازدهقصهاززندگيحضرت

همهدرحالکار274

علیهاالسالم465


فاطمه



همیارپلیس305





یککتابغولآساطراحيوسرگرميخالق5702

هندسهعصرحجری(خط)40





یککتابغولآساطراحيوسرگرميخالق5713

هندسهعصرحجری(دایره)41





یککتابغولآساطراحيوسرگرميخالق5724

هندسهعصرحجری(کُره)42





یککتابغولآسایطراحيوسرگرميخالق5731

هندسهعصرحجری(مثلث)43





یوگابابچهها17


هندسهعصرحجری(مربع)44





یوهانگوتنبرگ13

هندسهعصرحجری(مکعب)45





تر:برنامهایبرای


روزتاداشتنکودکيسازگارتروآرام
10

هنردردنیایکودکان569



هنروکاردستي:کاردستيواسباببازی558




هنروکاردستي:کاردستيونقاشي559

ازبینبردنمشکالترفتاریکودکان163



بازیبرایآرامسازیکودکان،یافتنصلحوآرامشدر

101
میانجمع32



هنروکاردستي:کاردستيهایتجسمي560






بازیمهارتهایزندگي339

101

هایتزئیني،سنجاقسر،


هنروکاردستي:کاردستي



کنهاهمهچیز
اشتباهوالدیندرتربیتفرزندان:پاک 

28

آهنربایتزئیني561



193

تا9سال438

هنروکاردستي:کاردستيهایکاغذی562


راپاکنميکنند183


کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي

نمایهپدیدآورندگان

194



آدامز،کریستین 415



اکبری،احمد 224



بخت،سپیده 545



آرنگو،سو ،210 ،209 ،208 ،207



اکرمي،جمالالدین 551




بختیاری،علياصغر ،300 ،299


218 ،216 ،214 ،213 ،212 ،211





القاصي،کبری 23

آستلي،نویل 94






امامي،غالمرضا 186

آشتیاني،طاهره 354





امیری،مجید 223

آشنایقاسمي،فرامرز ،559 ،558



امیری،معصومه 149

565 ،564 ،563 ،562 ،561 ،560





امیني،حسن 149

آقاجاني،سیفاله 124






اندرسون،جودی 117 ،116 ،115

ابراهیمپور،فرشید 331 ،322






انصاری،سپهر 142

ابراهیمي،سمیرا ،347 ،346 ،345



انصاری،سعید 181

349 ،348





پور،سیدهراحله 187


انصاری

ابراهیمي،مسعود 25





انگلهارت،لیزا.او 418

ابوالفضلي،الهام 124





اورنگ،طوبا 399

اثباتي،لیال 173





اوگریدی،ویلیام 206

احمدیمقدم،افسانه 285





ای.ریز،رابرت 154

اسپلند،پامال ،347 ،346 ،345



ایباروال،بگونیا 402 ،401


349 ،348




استادزاده،زیبا 185

ایبد،طاهره 100





استوارت،ملیسا ،90 ،89 ،88 ،87

ایپسیزاد،کاترین 110 ،108 ،46



92 ،91

ایرایي،حسین 82 ،80 ،79 ،77





اسکافي،خدیجه 19

ایرایي،سیدحسین 292 ،76






اسالمیه،فاطمه 151

ایرجي،فهیمه 500





اسماعیلي،ملیحه 65

ایرواني،سیدمهدی 36 ،33






اسمیت،برایان 372

ایزدی،مرضیه 30





اسمیت،دیوید.جي 39


ایلوخاني،مسعود 569





اشپاتهلف،بربل 380 ،377 ،350

باباجاني،علي 448





اصالني،ابراهیم 166

بابایي،ستاره 376





اعظمکثیری،آتوسا 569

باپتیست،بارون 17





افشارنادری،نیما 160

بارتل،الیسون 32





افشاریمقدم،عليرضا 512


باغباني،امین 165





اقبالپور،امیرهوشنگ ،114 ،113


باغستاني،فاطمه 72 ،71



385 ،384 ،383 ،382

باقرپناهي،سمانه 178



بایلي،جری ،44 ،43 ،42 ،41 ،40



اکانر،جین 427



اکبرلو،منوچهر 339

45

،312 ،311 ،310 ،309 ،308 ،307
،318 ،317 ،316 ،315 ،314 ،313
329 ،328 ،321 ،320 ،319


بخشعليزاده،شهرناز 35




بدیعیان،راضیه 130 ،129



برآبادی،محمود 294 ،293



بربا،میشل 376



برچر،اروین 31



برگمن،جاناتان 182



برنشتاین،استنوجان 355 ،354



برنشتاین،جفری 163



بریجمن،راجر 83



بصیری،حسن ،104 ،61 ،60 ،59
105



بکان،باربد ،570 ،550 ،549 ،548
573 ،572 ،571



بکایي،حسین 304



بلیدون،ریچل 217 ،215



بندتي،ماریو 81



بهروش،محمدرضا ،534 ،533
537 ،536 ،535



بهمني،زهرا 180



بهمني،یداله 189



بوث،دیوید 529



بوداغي،ندا 16



بورقاني،سمیرا 36 ،33



بوسلیاني،غالمعلي 178



بي،ویلیام 38 ،37



بیتا،الیزا 364



بیدگروبر،برني 339



بيشور،ام 175




بینگهام،کارولین 84

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي



پارکر،استیو 82



جعفری،آزاده 188



پاشایي،سیمیندخت 221




جعفری،پریسا 128



پرستون،تیم 28



جکسون،جي.اس 419 ،414



پرومود،باترا 153



جالليفرهاني،زهرا ،192 ،191



پلسکو،دفني 569



پندن،شری 139



پورآذر،راحله 363 ،362 ،361



پورتر،استر 281



پورطاهریان،معصومه 22 ،21 ،20



پورني،داون ،561 ،560 ،559 ،558
565 ،564 ،563 ،562



پوروهاب،محمود ،470 ،469 ،468
509 ،508 ،507 ،505 ،504 ،471



پوریا،سرور 324



پیشگاهي،الهه 14



پیندر،آندرو 528 ،527



تربن،عباس 101



تعالي،معصومه 173



تقدیر،رویا 19



تلخابي،محمود 58



تنکانبي،سودابه 179



تواضعي،فاطمه 36 ،33



توزندهجاني،جعفر 366




توماس،ایزابل 424



توماس،پت 430 ،429 ،428



تیلور،هلن 56



تیمورزاده،سمانه ،117 ،116 ،115
121 ،120 ،119 ،118

195



جابری،سمیه 439



جاشي،مانموهان 142



جانستون،لسلي 86



جاوداني،غزل 553 ،552



جذبي،امیرمحمد 290



جرفي،هیام 181



جعفرزاده،اکرم 155

،257 ،256 ،255 ،254 ،253 ،252
،263 ،262 ،261 ،260 ،259 ،258
،269 ،268 ،267 ،266 ،265 ،264
،275 ،274 ،273 ،272 ،271 ،270
،451 ،450 ،449 ،447 ،365 ،278
،485 ،484 ،483 ،482 ،453 ،452
،491 ،490 ،489 ،488 ،487 ،486
513 ،493 ،492

،198 ،197 ،196 ،195 ،194 ،193
،204 ،203 ،202 ،201 ،200 ،199
205


جهانتیغ،وحید 515



جهاني،رضا 224



جوادپور،عرفانه 412



جوادی،صمد 126



جوزداني،عذرا 370 ،369



جي.آدلر،مارتیمر 144



سر،سیدهزهره 219


چاک



چنسلر،دِبورا 50



چوبینه،سپیده 63



چوبینه،مهدی 63



حاتمي،زهرا 168



حاجيعموشا،افسانه 185 ،30



حاجياسحاق،سهیال 159




حاجيبابایي،مرجان ،531 ،530

532



حاجيهاشمي،غزاله 36 ،33




حبعسگری،نجمه 173



اللهينجفآبادی،محمد


حبیب
296



حداد،وحید 285



حسنپور،محسن 569




حسني،زهرا 153



حشمتیان،هدی 69 ،68 ،67 ،66



حفاظي،محمد 529



حیدریابهری،غالمرضا ،227
،233 ،232 ،231 ،230 ،229 ،228
،239 ،238 ،237 ،236 ،235 ،234
،245 ،244 ،243 ،242 ،241 ،240
،251 ،250 ،249 ،248 ،247 ،246



حیدریپور،شبنم 295




خاتمي،سمیه 173



خادمي،حمیدرضا 176



خانلری،الدن 50



خداداد،شیال ،388 ،387 ،386
،394 ،393 ،392 ،391 ،390 ،389
398 ،397 ،396 ،395



خدایي،علي 547



خرازیان،محمدجواد 440 ،353



خروشي،پوران 152



خزائي،سمیه 53



خسروی،نگار 134



خلیلي،اشرف 93



خلیلي،اعظم 93



خمسهپور،شهربانو 330




خودی،تینا ،406 ،405 ،404 ،403
411 ،410 ،409 ،408 ،407



خیرابيشبستری،پرویز 441



داتون،ساندرا 440



دانشمند،مرتضي 499



داهي،محمدرضا 56



دایر،سیج 356



دایر،ویندبلیو 356



درباني،سیدعلي 32




درخشان،معصومه 175



درویل،لئونورام.تي 162



دستیارممقاني،نسرین 173



دمپسي،جانوی 154

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي



دولتآبادی،حسن 138 ،137




دیبلیسي،لیدیا 118




دیک،جوآن 103



دیمهور،محمد 180




ذوالفقاری،حسین 167



راث،تام 371



راستین،اکرم ،193 ،192 ،191

123 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7



شارما،نیتو ،389 ،388 ،387 ،386



رمضاني،مهدی 98 ،97 ،95 ،27



رمضانيتبار،ساحل 133




رنجبر،مریم 32



رنلدزنیلور،فیلیس 420



روحاني،رضا 86

،199 ،198 ،197 ،196 ،195 ،194
205 ،204 ،203 ،202 ،201 ،200



روکا،نوریا 118





رونقي،مریم 402 ،401

راسلر،فلورین 374





رونقي،منا 402 ،401

راضي،اشرف 375





زاهدبابالن،عادل 140

رامشگر،ریحانه 439





زنگنه،حسین 154

رایت،الکساندرا 85





زهری،راضیه 173

ربیعي،روناک 326





ژوبرت،کلر 352

رجبي،اختر 56





ژیرارده،سیلوی 363 ،362 ،361

رحماني،معصومه 360 ،359 ،357





ساطعي،غالمرضا 84

رحمتي،زینب 58





ساالری،حسن ،107 ،106 ،46

رحمتي،ندا 173

112 ،111 ،110 ،109 ،108



یمينژاد،ویدا 206
رح 



سالیوانریک،جودی 111 ،106




ردریک،استیسي 78 ،62 ،57



سپهروند،سمیه 327



رستمي،آزاده 517



سجادیبافقي،سیدحسین 162



رسمتياسدآبادی،زهرا 173



سرافراز،فوزیه 49



رسولي،فاطمه 156



سریزدی،برزو ،415 ،414 ،413



رضازاده،حمیدرضا 155



رضازاده،مریم 102 ،99 ،74 ،70



رضوان،ندا 52



رضواني،رؤیا 416



رضویخوسفي،سیدحسین 182



رضوی،منیرهسادات 180




رفیعي،بهروز 172



رکمایر،ماری 371



رمضاني،احسان ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
123 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7



196



رمضاني،عليرضا ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1




سیفيزاده،اقبال 157


رمضاني،آرزو 98 ،97 ،95 ،27

،423 ،422 ،421 ،419 ،418 ،417
426 ،425


سعدیپور،اسماعیل 156




سعیدالسادات،اکرم 400



سعیدپور،مرضیه 154



سقری،شهاب 56



سلطاني،حمیدرضا 167




سلطاني،سحر 277



سمز،ارون 182



سمیعيگیالني،عزیزاهلل 374



آبادی،علياصغر 147 ،141


سید



سیدیان،سیدقاسم 279


،395 ،394 ،393 ،392 ،391 ،390
398 ،397 ،396


شاملو،روژین 64



شبافروزان،صغری 170 ،132




شر،باربارا 24



شرزئي،حمیده ،431 ،356 ،338
437 ،436 ،435 ،434 ،433 ،432



شریعتي،محمدعلي 279




شریعتي،مینو 369



شریفخطیبي،ندا 173



شریفيصحي،علي ،184 ،30 ،19
185



شعباننژاد،افسانه ،335 ،334

337 ،336



شعباني،سمانه 19



شکورپور،اسد 51



شهرتاش،فرزانه 226



شوایک،سوزان 551



شیخلر،زینب 379 ،125



شیدایي،محمّد 94



شیرازینژادپناگاهي،زهره 173




صاحبياصفهاني،محبوبه 127



صادقیانحقیقي،زهرا 173



صالحي،مرضیه 173



صبری،فاطمه 134



صحافي،الله 58



صدری،شمین 175



صرافتهراني،محمد 144



صفایي،صابر 539



صفری،محمود 170



صمدی،احمد 526



صمدیان،صمد 131



صولتياصل،پروین 181

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي



ضیایيتربتي،زهرا 516



فاتحي،مهناز 56



طاهریرفیق،محسن 222



فارارونز،اما 545



طاهری،امیر 281 ،48 ،47



فاضلمسائلي،مریم 146



طباطبایي،سیدرضا 467



فاطميپور،علي 283




طبیبزاده،شیما 178




فالکنهاین،جانمارک 417




ظفرینژاد،عادل 139




فتاحي،حسین ،474 ،473 ،472



عابدیدرچه،منیره ،128 ،127
446 ،445 ،444 ،130 ،129

411 ،410 ،409 ،408 ،407 ،406


کاتبي،صدیقه 280



کارگردولتآبادی،عطیه 355




کارني،الیزابت 114



کاری،مایستر 385 ،384 ،383



کاشانيوحید،لیال ،371 ،103
373 ،372



فدایيحسین،حسین 554




کاشفي،معصومه 35



فدائيطهراني،الهه 368 ،366



کاشي،سمیرا 291



فرامرزی،طاهر 220



کافیان،آسیه 36 ،33



فرانچیتو،ویکي 104



کالس،نورل 102 ،74 ،73



عباسي،حسین 18



فرانچینو،ویکي 105



کاملمحسنیان،محبوبه 184



عبدالرحیمي،سارا 30



فرانکو،کتي 96



کاوی،شون ،434 ،433 ،432 ،431



عبدالهي،ابراهیم 514



فرجود،فروغ 78 ،62 ،57 ،39



عبدی،زهرا ،497 ،496 ،495 ،494



فرجيارمکي،اکبر 178

498





فرمهینيفراهاني،شیرین 174

عجایبي،نگار 85





فری،بروسبي 156


عزتپناهاباتری،سکینه 132






فعال،اعظم 284

عسگری،منصوره 161





فلمرت،یولیا 55

عسگری،مهناز 96





فیچنر،امری 120

عسلي،محبویه 557 ،556 ،555





قارینیت،علياکبر ،208 ،207


عشقي،حمید 323



علياکبری،لیال ،377 ،350 ،55




عابدی،رها 156



عاشقي،براتمحمد 285




عباسپور،راضیه ،184 ،30 ،19
185

437 ،436 ،435


کتلو،نیکالس 550 ،549 ،548



کدیور،پریسا 298



کرکزی،کسری ،542 ،541 ،540
544 ،543



کرمي،اکرم 164



کروبي،هایده 424



کروزات،فرانسوا 121 ،119 ،65

،214 ،213 ،212 ،211 ،210 ،209
218 ،217 ،216 ،215



کریمي،عبدالعظیم 225



کشاني،مهدیه 446 ،445 ،444



قاسمپور،عرفانه 58



کشاورز،محمدعلي 528 ،527



عليحسین،آوا 427 ،364




قاسمزادهعقیاني،نجمه 546




کم،فیلیپ 226



علیدادیاني،شوکت 143



قاسمي،مسلم 568 ،567 ،566



کني،کارنالتچانا 48 ،47



عليزادهاهدایي،نسیم 83




قائدی،یحیي 277



کوهل،آنکل 553 ،552



علیمرادی،بهمن 183 ،150



قائدیان،سمانه 15



کوهن،کتي 375



عمیق،آیدین ،520 ،519 ،518



قائمي،مونا 17



گات،یووس ،521 ،520 ،519 ،518

525 ،524 ،523 ،522 ،521



قربانيسیاهکلمحله،فریبا 34

عمیق،مجید ،42 ،41 ،40 ،31 ،28



قربانيشفیعي،فاطمه 305

،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،45 ،44 ،43
92



قربانیان،حسین 169



قرقدردوست،زهره 167

غفوریاننوروزی،پریسا 183 ،150



قندهاری،آزاده 136

380





197

،480 ،479 ،478 ،477 ،476 ،475
481



قهرماني،زهرا ،405 ،404 ،403

525 ،524 ،523 ،522


گارشهدجز،ژولیت 413



گالوین،متیو 412



گایبرسون،برندا 295



گرامي،سعید 374

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي

198



گرینوود،ماری 49




مشتاقيهنروران،الهه 184



ناترسون،کارا 358



گلزار،عصمت 142



مشفقآراني،حامد 517



نادری،منیره 24



گلکارطرقبه،لیال 185




مشهدیآقایي،سمیه 173



نادری،ناصر 463



گلياحمدیگورابي،املیال 442




مشهدی،فرشتهسادات 173




نادریفر،مهدی 153




گلیکمن،کارل 178



مصباحیان،اعظم 151



ناصری،مسلم 465 ،464



گوتری،جکي 28



مظفری،زهره 176



نایت،ام.جي 301 ،99 ،72 ،71 ،70



گومي،تارو 573 ،572 ،571 ،570



معافي،محمود 303



نجفيپازکي،معصومه 206



گیبونز،گیل 93



مقیمياسکویي،الدن 420 ،73



نجفي،حبیبه 140



الو،فلیسیا ،44 ،43 ،42 ،41 ،40



مکای،استن 139



نجفي،حسن 139

45





مکتای،جي 133




نجفي،مالحت 189

لبل،الری 139





مکسول،جانسي 378




نصرالهي،محمدرضا 145

لطفاهلل،داود 301






مککریدی،امي 164




نصیری،سارا 16

لطفي،ویدا 163





مالمحمدی،مجید ،503 ،502 ،501



نقوی،سیدهجواهر 291


لیموسپلومر،آنا 532 ،531 ،530


511 ،510 ،506





وندورن،چارلز 144
لینکلن 




نورمحمدی،مریم 173

ملتزرکالینهنس،سیدني 109





مادیسون،لیندا 357



نوروزیان،سکینه 16

ملتونکرو،ملیندا 382





مارش،الرا 113



نوریبرمس،مرتضي 135

ملک،هما 288 ،287 ،286





مارکل،ساندرا 52



نوریان،محمد 148

منصور،جوزف 51





مالینز،اولیویا 75



نوزوال،دبورا 112 ،107

منطقي،مرتضي 282





مالینز،مت 60 ،59



نوشامیني،نسرین 306


منندزآپونته،امیلي 426





ماندی،مایکلین 423 ،422 ،421



نویني،ژاله 358

مهاجراني،سیدمحمد ،455 ،454





نیستاني،محمدرضا 340

مانيقلم،مینا 551




ماوردی،معصومه 184

،461 ،460 ،459 ،458 ،457 ،456
466 ،462



نیکبخت،معصومه 289





ماینرز،شری.جي 416



نیکومنش،ابراهیم 15

مهدوی،اعظم 351 ،325 ،297





محصلرودی،محبوبه 219



واتروت،کتي 179

مهرام،بهروز 187





محمدپورقرایي،نسرین 173



واعظي،ناصر 443

موسوی،سمیه 438





محمودزمانیان،راحله 173



واکر،ریچارد 77

موسيرمضاني،سونیا 154





مرادیسبزوار،فاضل 372



وحداني،علي 54

مومني،فرهاد 139





مرادی،حافظ 302



وحداني،مریم 176

مؤمنيموحد،زهرا 221 ،190





مرادی،حسین 26



وردیک،الیزابت ،347 ،346 ،345

مؤیدنیا،فریبا 177




حشمتاهلل 171


زاده،سید

رتضوی
م





مردیت،سوزان 64



مستر،کات 188



مسگرتهراني،محبوبه 56



مشتاق،مهسار 378

349 ،348

میرآخورلي،زهرا ،560 ،559 ،558



وشتر،فیلیپ 553 ،552

565 ،564 ،563 ،562 ،561



وطنآبادی،سارا ،429 ،428 ،332




میرجابری،زهره 333

430



میرصادقي،علي 341





وظیفهدان،تکتم 538


ناترسن،کارا 360 ،359



ولکس،آنجال 292

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي

199



ولیاني،الله 363 ،362 ،361



هفتبرادران،داریوش 368 ،367




یمیني،غالمرضا 36 ،33



ویتک،جو 337 ،336 ،335 ،334



هولمز،مارگارتام 332



یوسفي،سارا 75



ویتکر،تاد 174



هیرمندی،رضي 276



یوسفي،ملیحه 38 ،37



ویگانت،مالي 425



هیندمن،سوزان 61



یوشيتکه،شینسوکه 276




ویگنز،گرنت 133



یامادا،کوبي 338

 کوک،جولیا 373



ویلسون،کارما 353



یانگ،کارولین 80 ،79

 لیواین،شار 86



هاشمي،میرسعید 135




یزدانيپرایي،زهرا 122



هالند،سایمون 98



یزداني،معصومه 381

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي

نمایهناشران


آبرنگ ،105 ،104 ،61 ،60 ،59



،210 ،209 ،208 ،207 ،114 ،113
،216 ،215 ،214 ،213 ،212 ،211
385 ،384 ،383 ،382 ،218 ،217



525 ،524 ،523 ،522 ،521 ،520

569 ،189

پیامبهاران ،77 ،76 ،51 ،50 ،49



دیانت 500



292 ،84 ،83 ،82 ،80 ،79



آتیسا 34



دیبایه 86



پیامسما 36 ،33



آوایآرامش ،406 ،405 ،404 ،403



رشداندیشه 302

پیامکوثر 379 ،125



411 ،410 ،409 ،408 ،407



رهاماندیشه 14



پیشرومبتکران 344 ،343 ،342



آوایقلم 324 ،93



روزاندیش 53



پیشگامانپژوهشمدار 177 ،166




آواینور ،154 ،151 ،140 ،136



زیارت 465 ،464

تختجمشید 176



178 ،162



سرمستان 516



تیک 182



آونددانش 374 ،75



سلسله 15



تیمورزاده ،116 ،115 ،65 ،52



آویدا 291

سمیع 515



آیهنور 279



،153 ،121 ،120 ،119 ،118 ،117
532 ،531 ،530



سیاهرود 526



ابروباد 427 ،323

شباهنگ 529



جمال ،231 ،230 ،229 ،228 ،227



ابوعطا ،380 ،378 ،377 ،350 ،55

شرکتانتشاراتسورهمهر ،137



،237 ،236 ،235 ،234 ،233 ،232
،243 ،242 ،241 ،240 ،239 ،238
،249 ،248 ،247 ،246 ،245 ،244
،255 ،254 ،253 ،252 ،251 ،250
،261 ،260 ،259 ،258 ،257 ،256
،267 ،266 ،265 ،264 ،263 ،262
،273 ،272 ،271 ،270 ،269 ،268
،451 ،450 ،449 ،447 ،275 ،274
،471 ،470 ،469 ،468 ،453 ،452
513 ،512 ،492

،391 ،390 ،389 ،388 ،387 ،386
،397 ،396 ،395 ،394 ،393 ،392
398


اختر 135



اخترنگار 219



افق 276



انجمناولیاومربیان 282



اندیشهافرینش 134



ایرانبان ،348 ،347 ،346 ،345

360 ،359 ،358 ،357 ،349

200

پیامآزادی ،519 ،518 ،441 ،31



دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجائي



چشماندازقطب 224




حوضنقره ،552 ،550 ،549 ،548



بارسا 341



بلور 442



بهاردلها 499 ،448 ،283




بهنشر 183 ،150 ،145 ،144




بویجویمولیان 131



پرتقال 295





پرنیاناندیش 142 ،122





پژوهشگاهحوزهودانشگاه 172



پویشاندیشهخوارزمي 222

138


،101 ،99 ،85 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70
،327 ،326 ،325 ،301 ،297 ،102
،416 ،412 ،381 ،352 ،351 ،332
430 ،429 ،428 ،424 ،420


شرکتانتشاراتویژهنشر 551



شهرقلم 22 ،21 ،20



شهرتاش 226



شورا 148



صابرین ،375 ،339 ،164 ،163 ،24
،418 ،417 ،415 ،414 ،413 ،376
426 ،425 ،423 ،422 ،421 ،419

573 ،572 ،571 ،570 ،553


خانهادبیات ،194 ،193 ،192 ،191
،200 ،199 ،198 ،197 ،196 ،195
306 ،205 ،204 ،203 ،202 ،201

خواندني ،543 ،542 ،541 ،540
544





دانشآفرین 302


صحرایيسبز ،299 ،221 ،190
،311 ،310 ،309 ،308 ،307 ،300
،317 ،316 ،315 ،314 ،313 ،312
329 ،328 ،321 ،320 ،319 ،318

خانهتحول ،432 ،431 ،356 ،338
437 ،436 ،435 ،434 ،433

شرکتانتشاراتفنيایران ،56



ضریحآفتاب ،98 ،97 ،95 ،27
538 ،537 ،536 ،535 ،534 ،533



طاهرفرامرزی 220

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي



طلوعدانش 124



گسترشعلومنوین 285



غنچه 188 ،158



گلآذین 298



فرایعلم ،369 ،368 ،367 ،366



لوپهتو 337 ،336 ،335 ،334

370





لوحسفید 161

فرشتگانفردا 305 ،173





مبتکران 402 ،401

فعال 284





محرابقلم 96

قدیاني ،454 ،303 ،294 ،293 ،63



مرآت 277

،460 ،459 ،458 ،457 ،456 ،455
،475 ،474 ،473 ،472 ،462 ،461
،481 ،480 ،479 ،478 ،477 ،476
،487 ،486 ،485 ،484 ،483 ،482
،527 ،493 ،491 ،490 ،489 ،488
528



مرکزتخصصيمهدویتحوزه



کارگاهنشر 25



کالجبرتر 169 ،167





مکعبعلم 400



مناجات 185 ،184 ،30 ،19



منتشران 149



منظومهخرد ،362 ،361 ،179 ،133
363

کانونپرورشفکریکودکانو



نوجوانان ،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،28



،304 ،281 ،186 ،100 ،48 ،47 ،45
554 ،547 ،546

مهرزهرا(س) 296 ،126 ،23



مهرالنبي 146



مهرسا 545 ،373 ،372 ،371 ،103



مؤسسهانتشاراتينقشنگین




کتابتارا ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
123 ،13 ،12 ،11 ،10

201



مفتاححکیم 333

مهربیکران 223

کتابابرار 280



علمیهقم 514

کتابجمکران ،69 ،68 ،67 ،66

331 ،322


مؤسسهخانهکتاب ،147 ،141
160

،497 ،496 ،495 ،494 ،467 ،466
،505 ،504 ،503 ،502 ،501 ،498
511 ،510 ،509 ،508 ،507 ،506





کتابنیستان 278



کتابک 443 ،365





کتابهایسبزشمال 94




گام 64 ،17

مؤسسهفرهنگيآرمانرشد ،26
،427 ،364 ،355 ،354 ،353 ،323
440
مؤسسهفرهنگيفاطمي ،57 ،39
290 ،81 ،78 ،62



مؤسسهفرهنگيمدرسهبرهان
،90 ،89 ،88 ،87 ،46 ،35 ،32 ،16
،109 ،108 ،107 ،106 ،92 ،91
،187 ،175 ،156 ،112 ،111 ،110
،289 ،288 ،287 ،286 ،225 ،206
568 ،567 ،566 ،463



مؤسسهفرهنگيمنادیتربیت
180



مؤسسهفرهنگيهنریاورنگ
آفرین 399 ،54 ،29



مؤسسهفرهنگيهنریدیباگران
تهران 517



مؤسسهفرهنگيهنریشناختو
تربیتانگاره 58



مؤسسهکورشچاپ ،159 ،139
171 ،168



مینودر 330



نارنج ،562 ،561 ،560 ،559 ،558
565 ،564 ،563



ناریا 38 ،37



نامآورانماندگار 143




نخستین 557 ،556 ،555



نوروزی 181



نوشته 152



وانیا 174 ،170 ،155 ،132 ،18



هفتخط 539



هنراول 165 ،157



یارمانا ،340 ،130 ،129 ،128 ،127
446 ،445 ،444 ،439 ،438

کتابنامهدورهآموزشابتدایيشماره20

فهرست توصيفي كتابهاي آموزشي و تربيتي مناسب و مرتبط با برنامه درسي دوره آموزش ابتدایي

آدرسناشران


آبرنگ



تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،پل .207 .كدپستي:
 1314843593تلفن 2166407575 :دورنگار2166419800 :






آتیسا



تهران :خ .انقالب ،خ .دانشگاه ،بن .پورجوادي ،پ ،1 .واحد .3
كدپستي 1314754964 :تلفن 2166465881 :دورنگار:
2166409220
آوایآرامش



كرج :گلشهر ،شهرك شهيد چمران ،كوي گلستان ،پ.48 .
كدپستي 3198719873 :تلفن 2634656915 :دورنگار:
2634656915









ابروباد

انجمناولیاومربیان
تهران :خ .سپهبد قرني ،نبش خ .سميه ،ساختمان عالقهمندان ،ط.
ده .كدپستي 1581663315 :تلفن 2182284270 :دورنگار:
2188829416



اندیشهافرینش
تهران 20 :متري جوادیه ،ك .شهيدعلي مهدي ،پ .22 .كدپستي:
 1365833611تلفن 2155463556 :دورنگار2155463556 :



ایرانبان

تهران :م .فردوسي ،ابتداي ایرانشهر جنوبي ،پ ،5 .ط ،2 .واحد .3
كدپستي 1581633317 :تلفن 2188315849 :دورنگار:
2188301453



بارسا
تهران :خ .شریعتي ،نرسيده به م .قدس ،روبهروي خ .واعظي،
بن.الوند ،ساختمان بارسا .كدپستي 1963846351 :تلفن:
 2122677917دورنگار2122677917 :

آیهنور

تهران :خ .رسالت ،نرسيده به چهار راه سرسبز ،م ،55 .ك .الهي،
پ ،8 .واحد  .3كدپستي 1648787415 :تلفن2177890053 :
دورنگار2177890053 :
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آویدا

قم :خيابان شهدا (صفائيه) ،كوچه (24ممتاز) ،نبش كوچه سوم،
پالك  ،63ساختمان نورالثقلين ،طبقه همكف .كدپستي:
 3715615839تلفن 2537839474 :دورنگار2537840490 :

افق
تهران :خيابان  12فروردین ،خيابان شهيد نظري غربي ،كوچه
جاوید  ،1پالك  ،2طبقه سوم .كدپستي 1314675351 :تلفن:
 2166413367دورنگار2166414285 :

آونددانش

ساري :م .امام ،خ .جام جم ،بل .عسگري محمدیان ،خ .پژمان،
پاساژ ميالد نور ،مغازه  .3كدپستي 4814635435 :تلفن:
 1133397767دورنگار1133397767 :

اخترنگار
خواف :خ .شهيد مدرس  ،8پ .4 .كدپستي 9561753644 :تلفن:
 5154226565دورنگار5154226565 :

آواینور

تهران :پاسداران ،خ .گلنبي ،خ .ناطق نوري ،ك .بنبست طالیي،
پ .4 .كدپستي 1947734411 :تلفن 2122893988 :دورنگار:
2122871522

اختر
تبریز :اول خيابان طالقاني ،روبهروي مصلي ،نشر اختر .كدپستي:
 5137783778تلفن 4135555393 :دورنگار4135555137 :

آوایقلم

تهران :ميدان انقالب ،خيابان 12فروردین خيابان شهيد نظري
غربي پالك 99طبقه  2واحد .4كدپستي 1314675577 :تلفن:
 2166967355دورنگار2166480882 :


تهران :خيابان انقالب ،خيابان  12فروردین ،ساختمان ناشران،
طبقه چهارم .كدپستي 1314733474 :تلفن2166485940 :
دورنگار2166485940 :


تهران :ميدان انقالب ،خ كارگر شمالي ،ابتداي خ نصرت ،كوچه باغ
نو ،كوچه داود آبادي شرقي ،پالك ،4زنگ دوم .كدپستي:
 1418863751تلفن 2166591504 :دورنگار2166922989 :

ابوعطا



بلور
رشت :خ .امام خميني ،ك .آفخرا ،جنب مسجد ،پ ،80 .انتشارات
بلور .كدپستي 4139643311 :تلفن 1333245575 :دورنگار:
1333254617
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بهاردلها




قم :ب .شهيد منتظري ،ك( 18 .ناصر) ،جنب نانوایي ،پ.92 .
كدپستي 3713744873 :تلفن 2537741362 :دورنگار:
2537836975


بهنشر


تهران :خ .ولنجك ،انتهاي بلوار دانشجو ،خ .البرز یكم ،سازمان
سما ،پ ،11 .ط .اول كتابخانه .كدپستي 1984136573 :تلفن:
 2122174623دورنگار2122174623 :


تهران :ميدان انقالب خيابان كارگر شمالي باالتر از چهارراه نصرت
كوچه طاهري پالك  16طبقه سوم .كدپستي1417983181 :
تلفن 2188951740 :دورنگار2188951739 :


بویجویمولیان



تهران :خ .انقالب ،خ .فخر رازي ،خ .روانمهر ،پ ،71 .واحد .4
كدپستي 1314784665 :تلفن 2163564 :دورنگار:
2166486797


پرنیاناندیش
تهران  :پاسداران ،م .اختياریه ،انتهاي یزدانيان  ،1پ ،1 .ز.3 .
كدپستي 1958713815 :تلفن 2122569274 :دورنگار:
2122569274







پویشاندیشهخوارزمي
تهران :م .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .نظري غربي ،پ ،126 .واحد
 1و  .3كدپستي 1314683671 :تلفن 2166960000 :دورنگار:
2166960000





پیامآزادی
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پیشگامانپژوهشمدار

تهران :خيابان كریم خان زند ،خيابان ماهشهر ،نبش یگانه ،پالك
 ،3واحد  ،12طبقه سوم .كدپستي 1584733336 :تلفن:
 2188345217دورنگار2188345218 :



تختجمشید
شيراز :فلكه شهرداري ،خيابان پيروزي ،جنب بانك تجارت شعبه
پيروزي ،روبهروي مهمانپذیر دریا ،طبقه اول ،انتشارات تخت
جمشيد .كدپستي 7137673996 :تلفن7132245401 :
دورنگار7132245401 :



تیک
یزد :خيابان شهيد مدني ،كوچه وليعصر ،پالك  .64كدپستي:
 8919754414تلفن 3538281278 :دورنگار3538281278 :



تیمورزاده
تهران :م .هفت تير ،خ .كریمخان زند ،پ ،111 .ط .سوم شرقي،
انتشارات تيمورزاده .كدپستي 1597985735 :تلفن:
 2188809090دورنگار2188809898 :

تهران :خ .جمهوري ،روبهروي سينما اروپا ،ك .شهيد مظفري،
بنبست اول ،پ .2 .كدپستي 1146813415 :تلفن:
 2133905515دورنگار2133935761 :



پیامبهاران



تهران :خيابان جمهوري اسالمي ،مابين سعدي و ظهيراالسالم،
كوچۀ مظفري ،بنبست اول پالك  .5كدپستي1146813513 :
تلفن 2133114275 :دورنگار2133998752 :

پیشرومبتکران
تهران :خ لبافي نژاد ،بين خيابان دانشگاه و فخر رازي ،پ ،178
طبقه اول .كدپستي 1314883813 :تلفن2166976713 :
دورنگار2166976713 :

پژوهشگاهحوزهودانشگاه
قم :شهرك پردیسان ،بل .دانشگاه ،جنب دانشگاه آزاد ،نبش م.
علوم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .كدپستي 3749113361 :تلفن:
 2532111280دورنگار2532803090 :

پیامکوثر
تهران :م .انقالب ،ابتداي كارگر شمالي ،ك .برهاني ،پ ،20 .ط.
منفي  .1كدپستي 1417933181 :تلفن2166412338 :
دورنگار2166413168 :

تبریز :آباداني مسكن ،خيابان مرمر ،پالك  .168كدپستي:
 5174616494تلفن 41134772159 :دورنگار4113477215 :
پرتقال

پیامسما

جمال
قم :خيابان معلم  /معلم  / 21كوچه نهم  /پالك  .422كدپستي:
 3715797744تلفن 2537742528 :دورنگار2537837074 :
چشماندازقطب

تربت حيدریه :فلكه مسجد جامع ،پاساژ الزهرا .كدپستي:
 9518956919تلفن 5152319119 :دورنگار5152319119 :
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حوضنقره



تهران :بلوار كشاورز ،خ .وصال شيرازي ،بنبست قائمي ،پ.4 .
كدپستي 1417755113 :تلفن 218896064 :دورنگار:
2188968849











سلسله
قم :خيابان ارم ،پاساژ قدس ،همكف ،شماره  .97كدپستي:
 3713713993تلفن 2537730717 :دورنگار2537749108 :



سمیع
شهرري  :بازار بزرگ ري ،ط .اول ،پ .1/45 .كدپستي:
 1874834795تلفن 2155953808 :دورنگار2133996691 :



سیاهرود
تهران :ميدان انقالب ـ ابتداي كارگر جنوبي ـ كوچه رشتچي ـ
پالك  7ـ طبقه سوم ـ واحد  .8كدپستي 1313975445 :تلفن:
 2166906749دورنگار2166906786 :



شباهنگ
تهران :خ .انقالب ،خ .دانشگاه ،خ .شهداي ژاندارمري ،ساختمان
ایرانيان ،پ ،58 .زنگ  .7كدپستي 1314764519 :تلفن:
 2166484186دورنگار2166484186 :



شرکتانتشاراتسورهمهر
تهران :زیر پل حافظ ،خ .رشت ،پ ،23 .انتشارات سوره مهر.
كدپستي 1591817811 :تلفن 2166460993 :دورنگار:
2166469951

رشداندیشه
تهران :م .انقالب ،ابتداي آزادي ،ابتداي جمالزاده جنوبي ،ك.
دانشور ،پ ،2.واحد  .2كدپستي 1313973413 :تلفن:
 2188995181دورنگار2166912120 :
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دیبایه
تهران :سيدخندان ،ارسباران ،شفاپي ،ك .یكم ،پ ،8 .واحد .4
كدپستي 1541654711 :تلفن 2122886452 :دورنگار:
2122886450

سرمستان
تهران :بزرگراه شهيد بابایي ،بعد از دانشگاه امام حسين(ع) ،كوي
دانشگاه ،فاز  ،2بلوك  ،2/10واحد  .4كدپستي1659755454 :
تلفن 2177315384 :دورنگار2177313471 :

دیانت
مشهد :قاسم آباد ،بلوار شاهد  ،4پ .34 .كدپستي:
 9189778771تلفن 5135225818 :دورنگار5135225818 :





دانشگاهتربیتدبیرشهیدرجائي
تهران :لویزان ،خ .شهيد شعبانلو ،دانشگاه تربيت دبير شهيد
رجائي .كدپستي 1678815811 :تلفن 2122970042 :دورنگار:
2122970003

زیارت
تهران :خيابان جمهوري اسالمي ،مابين سعدي و ظهيراالسالم،
كوچۀ مظفري ،بنبست اول ،پالك  .5كدپستي1146813513 :
تلفن 2133114275 :دورنگار2133998752 :

دانشآفرین

تهران :م انقالب ،ابتداي آزادي ،ابتداي جمالزاده جنوبي ،ك
دانشور ،پ  ،2واحد .2كدپستي 1313973413 :تلفن:
 2166912121دورنگار2166912120 :





خواندني
تهران :انقالب ،خيابان  12فروردین ،نبش بنبست حقيقت ،پالك
 .249كدپستي 1314713811 :تلفن 2166953686 :دورنگار:
2166973910

روزاندیش
همدان :ميدان شریعتي ،ابتداي ميرزاده عشقي ،جنب پاركينگ
خانه معلم ،جنب چرم مارال .كدپستي 6516736146 :تلفن:
 8138250072دورنگار8138252439 :

خانهتحول
تهران :اقدسيه ،بلوار ارتش ،ب .شهيد مژدي ،خ .شهيد شفيعي،
پ ،54 .واحد  .4كدپستي 1956983884 :تلفن2122196442 :
دورنگار2122196442 :



نظرآباد :خ 22 .بهمن جنوبي ،بهمن  ،4پ .56 .كدپستي:
 3331766837تلفن 2645347360 :دورنگار2645347360 :

خانهادبیات
تهران :انقالب ،خيابان  12فروردین ،پالك  ،310طبقه سوم.
كدپستي 1314665173 :تلفن 2166468092 :دورنگار:
2166467727

رهاماندیشه



شرکتانتشاراتفنيایران
تهران :خيابان مطهري .خيابان ميرعماد .روبه روي بانك قوامين.
پالك  .24شركت انتشارات فني ایران .كدپستي1587736511 :
تلفن 2188505055 :دورنگار2188532136 :
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شرکتانتشاراتویژهنشر



تهران :خيابان انقالب ،خيابان شهيد نجات اللهي (ویال) ،كوچه
هواپيمایي ،پالك  .1كدپستي 1599686411 :تلفن:
 2188910091دورنگار2188910430 :


شهرقلم

تهران :م .انقالب ،خ .انقالب ،خ .دوازدهم فروردین ،ك .الوندي ،پ.
 ،16واحد  .4كدپستي 1314833574 :تلفن2166480363 :
دورنگار2166488467 :


تهران :سهروردي ،ابتداي خرمشهر ،پالك  ،36واحد  .3كدپستي:
 1553833715تلفن 2188735518 :دورنگار2188753398 :


شهرتاش
تهران :خ .شهيد لواساني ،خ .فربين ،ك .حاتمخاني ،پ ،6 .زنگ
اول .كدپستي 1953815611 :تلفن 2122297367 :دورنگار:
2122297367









طلوعدانش
تهران :م .شهدا ،خ .پيروزي ،روبهروي ایستگاه مترو شيخ الرئيس،
كوچه رستمي ،پ .1 .كدپستي 1778674611 :تلفن:
 2188345682دورنگار2133646801 :
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فعال
تهران :خ .بعثت ،نرسيده به ترمينال جنوب ،باغ آذري ،خ .جواد
زارعي ،خ .چمران ،ك .شهيد حسين خوشگو ،پ 12 .و .14
كدپستي 1187685131 :تلفن 2155186649 :دورنگار:
2155186649



قدیاني
تهران :انقالب ،خيابان  12فروردین ،خيابان شهداي ژاندارمري
شرقي ،پالك .90كدپستي 1314733861 :تلفن2166404410 :
دورنگار2166403264 :



کارگاهنشر
تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،خ .روانمهر غربي ،شماره ،134
ط .2 .كدپستي 1314993744 :تلفن 2166953678 :دورنگار:
2166964605



کالجبرتر
تهران :انقالب ،خ 12 .فروردین ،ساختمان ناشران .كدپستي:
 1314733474تلفن 2166972922 :دورنگار2166972922 :

طاهرفرامرزی
شهرري ،ميدان شهرري ،جنب بانك ملي ،ك .حسن كریم ،پالك
 ،3واحد  .1تلفن2155952532 :





ضریحآفتاب
مشهد :امام خميني  ،8دفتر مركزي موسسه فرهنگي _ هنري و
انتشاراتي ضریح آفتاب .كدپستي 9133714165 :تلفن:
 5132280166دورنگار5132212224 :

فرشتگانفردا
گيالوند :شهرك وليعصر عج ،طبقه زیرین مسجد وليعصر عج،
كانون فرهنگي و هنري فرشتگان ،دفتر انتشارات فرشتگان فردا.
كدپستي 3971915781 :تلفن 2176332730 :دورنگار:
2176332740

صحرایيسبز
قم :خ 19 .دي ،ك ،34 .چهار راه دوم سمت راست ،ك .بنبست،
پ .22 .كدپستي 3714735147 :تلفن 2537704549 :دورنگار:
2537704549





صابرین
تهران :خ فاطمي خ شهيد عليزاده( )5كوچه مرجان پالك .1
كدپستي 1415674111 :تلفن 2188968890 :دورنگار:
2188976494

فرایعلم
تهران :ميدان انقالب ،خيابان جمالزاده جنوبي ،نبش خيابان
دیلمان ،پالك  ،96واحد  .2كدپستي 1313836183 :تلفن:
 2166943481دورنگار2166943481 :

شورا
تهران :خ انقالب ،خ  12فروردین ،كوچه مينا ،پالك .29
كدپستي 1314945171 :تلفن 2166490402 :دورنگار:
2166490400

غنچه



کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان
تهران :خيابان بهشتي .خيابان خالد اسالمبولي.شماره .24 ،22
كدپستي 1511647416 :تلفن 2188715545 :دورنگار:
2188715545
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کتابابرار



تهران :ميدان آزادي ،خيابان آزادي ،نرسيده به بزرگراه یادگار
امام ،خيابان شهيدان ،ضلع شرقي ميدان دكتر هوشيار ،پالك ،5
واحد  .2كدپستي 1343643373 :تلفن 2166157338 :دورنگار:
2189775204















الهيجان :خيابان شهدا ،شهدا(9امام هادي) ،ساختمان مریم،
طبقه ،2انتشارات كتاب هاي سبز شمال .كدپستي:
 4414633699تلفن 1342338783 :دورنگار1342338783 :




گام
تهران :ميدان هفت تير ،خيابان بهارمستيان(جنب مسجدالجواد)،
پالك  ،13واحد .11كدپستي 1574717431 :تلفن:
 2188494091دورنگار2188303273 :





تهران :خيابان انقالب ـ خيابان ابوریحان ـ خيابان لبافينژاد ـ
پالك  146ـ طبقه اول ـ واحد  .4كدپستي1315634755 :
تلفن 2166970816 :دورنگار2166970817 :
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مفتاححکیم
اصفهان :خ .آل محمد ،مجتمع حافظ ،پ .74 .كدپستي:
 8193834548تلفن 3134520404 :دورنگار3134520404 :

گسترشعلومنوین

گلآذین

مرکزتخصصيمهدویتحوزهعلمیهقم
قم :خ .شهدا ،ك ،24 .بنبست شهيد عليان ،مركز تخصصي
مهدویت .كدپستي 3715616464 :تلفن2537841130 :
دورنگار2537737160 :



بجنورد :خيابان دانشگاه آزاد ،مجنمع بهداشت  ،eواحد .101
كدپستي 9419893451 :تلفن 5832251036 :دورنگار:
2166968463

مرآت
تهران :خيابان كریمخان زند ،ابتداي خردمند شمالي ،پالك ،80
طبقه چهارم .كدپستي 1585814386 :تلفن2188821500 :
دورنگار2188813519 :

قم :خ شهيد فاطمي كوي  18فرعي  21پالك  .11كدپستي:
 3715674978تلفن 2537837483 :دورنگار2537837482 :


محرابقلم
تهران :خيابان انقالب ،خيابان  12فروردین ،خيابان شهداي
ژاندارمري ،پالك  .104كدپستي 1314733663 :تلفن:
 2166490879دورنگار2166465201 :

کتابک

کتابهایسبزشمال


مبتکران
تهران :ميدان انقالب ،خيابان فخر رازي ،خيابان وحيدنظري.
كدپستي 1314764965 :تلفن 2161094311 :دورنگار:
2161094182

کتابنیستان
تهران :بزرگراه صدر ،خ .قلندري جنوبي ،نبش بنبست ششم ،پ.
 ،2زنگ نيستان .كدپستي 1939667933 :تلفن2122612443 :
دورنگار2122612445 :

لوحسفید
تهران :م .خراسان ،خ .خاوران ،خ .اتابك ،ك .حسيني ،ك.
خدادوست ،پ ،10 .واحد  .1كدپستي 1797735574 :تلفن:
 2133002527دورنگار2133002527 :

کتابجمکران
قم :مسجد مقدس جمكران ،ساختمان اداري نيمه شعبان،
انتشارات كتاب جمكران .كدپستي 3747113135 :تلفن:
 2537254350دورنگار2537255206 :



تهران :خيابان انقالب ،خيابان فخر رازي ،كوچه فاتحي داریان،
پالك  ،3واحد  .3كدپستي 1314734314 :تلفن:
 2166475867دورنگار2166475867 :

کتابتارا
تهران :خ .انقالب ،بين بهار جنوبي و مفتح ،خ .خاقاني ،پ،18 .
واحد جنوبي ،انتشارات كتاب تارا .كدپستي 1571616817 :تلفن:
 2155973375دورنگار2155973375 :

لوپهتو

مکعبعلم
تهران :انتهاي بل .كشاورز ،خ .دكتر قریب ،ك .سوسن ،پ،2 .
واحد  .7كدپستي 1419783456 :تلفن 2166912550 :دورنگار:
2166597141



مناجات
مشهد :نبش چهارراه حجت(عج) ،به سمت مقدم طبرسي ،پ.
 .200كدپستي 9143788547 :تلفن 5132220719 :دورنگار:
5132220719
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منتشران



تهران :انقالب ،خ فخر رازي ،خ وحيد نظري غربي ،پالك .83
كدپستي 1314735311 :تلفن 2166493490 :دورنگار:
2166964723


منظومهخرد

تهران :ميدان فاطمي ،خيابان جویبار ،خيابان ميرهادي شرقي،
پالك  14واحد .2كدپستي 1415884741 :تلفن:
 2188945545دورنگار2188944051 :


تهران  :ولنجك ،بل .دانشجو ،بعد از م .یاسمن (شهيدان
حسامالحكما) ،انتشارات منظومه خرد .كدپستي1984713356 :
تلفن 2122420086 :دورنگار2122420085 :


مهربیکران





مهرزهرا(س)
نجف آباد :خيابان دكتر شریعتي ،حد فاصل خيابان سعدي و
تقاطع رجایي ،بن بست اندیشه ،انتهاي بن بست ،پالك ،23
ساختمان نشر مهر زهرا ،طبقه دوم ،واحد نشر .كدپستي:
 8513733811تلفن 3142619562 :دورنگار3142618871 :



مهرالنبي







تهران :انقالب ،بين صبا و فلسطين ،پالك  .1080كدپستي:
 1315773411تلفن 2188318653 :دورنگار2188318653 :
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مؤسسهکورشچاپ
تهران :خيابان شریعتي ،ابتداي خيابان ملك ،بن بست مير
مجتهدي ،پالك  ،4طبقه اول ،واحد دوم ،انتشارات كورش چاپ.
كدپستي 1565845116 :تلفن 2177685196 :دورنگار:
2177685206



مینودر
قزوین :بل .آزادگان ،مقابل مسجد امام خميني ،اداره كل فرهنگ
وارشاداسالمي ،ط .همكف .كدپستي 283366672 :تلفن:
 2833232358دورنگار2833666725 :

مؤسسهفرهنگيآرمانرشد
تهران :خ .انقالب ،بين خ .دانشگاه و ابوریحان ،پ،1182 .
ساختمان فروردین ،ط ،10 .واحد  .38كدپستي1315693567 :
تلفن 2166486013 :دورنگار2166486011 :

مؤسسهفرهنگيهنریشناختوتربیتانگاره
تهران :بزرگراه رسالت ،بعد از پل سيد خندان ،نرسيده به صياد
شيرازي ،پ ،1228 .واحد  .14كدپستي 1631696536 :تلفن:
 2188461206دورنگار2188461206 :

اصفهان  :خ .حكيم ،جنب هتل حكيم ،ساختمان دقيق ،انتشارات
نقش نگين .كدپستي 8147835371 :تلفن3132236260 :
دورنگار3132204933 :
مؤسسهخانهکتاب

مؤسسهفرهنگيهنریدیباگرانتهران
تهران :ميدان انقالب ،خيابان كارگر جنوبي نرسيده به چهارراه
لبافي نژاد پالك  .1251كدپستي 1314983185 :تلفن:
 2166410046دورنگار2122085112 :

تهران :ميدان انقالب .خ كارگر جنوبي .قبل از خ جمهوري .كوچه
صابر .پ  .1طبقه اول.انتشارات مهرسا .كدپستي1314933781 :
تلفن 2166493465 :دورنگار2166481989 :
مؤسسهانتشاراتينقشنگین

مؤسسهفرهنگيهنریاورنگآفرین
تهران :انتهاي همت غرب ،خ .شهران جنوبي ،ك .بهار ،پ،31 .
واحد  .1كدپستي 1474954133 :تلفن 2188533326 :دورنگار:
2144302319

قائمشهر :خ .چمران ،ك .چمران  ،15پ .20 .كدپستي:
 4765986796تلفن 1142246543 :دورنگار1142246543 :


مؤسسهفرهنگيمنادیتربیت
تهران :خيابان استاد نجاتالهي ،پایينتر از خيابان طالقاني ،كوچه
بيمه ،پالك  .26كدپستي 1599813813 :تلفن2188894296 :
دورنگار2188894290 :



مهرسا

مؤسسهفرهنگيمدرسهبرهان
تهران :خيابان سپهبد قرني ،نرسيده به پل كریمخان زند ،كوچه
شهيد حقيقت طلب ،شماره  .8كدپستي 1598857911 :تلفن:
 2188800324دورنگار2188903809 :

قم :قم ،خ .دل آذر ،بعد از ميدان پليس ،كوچه  ،16پالك .39
كدپستي 3715934661 :تلفن 2532814017 :دورنگار:
2532814017


مؤسسهفرهنگيفاطمي



نارنج
تهران :خ .اردیبهشت ،بنبست بهاره ،پ ،1 .واحد  .3كدپستي:
 1314613763تلفن 2188003045 :دورنگار2166960265 :
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ناریا



تهران :خ .پيروزي ،خ .شكوفه ،كوچه فرد اسدي ،پالك  ،68واحد
 .5كدپستي 1717735786 :تلفن 2133789620 :دورنگار:
2133789620


نامآورانماندگار


اصفهان :خيابان فلسطين ،صد متر مانده به چهارراه فلسطين،
پشت ایستگاه اتوبوس ،ساختمان نوید .كدپستي8143984136 :
تلفن 3132226445 :دورنگار3132208610 :


گرگان :خ .شهدا ،بين شهدا  10و  ،12ساختمان كریمي ،ط .سوم،
واحد  .6كدپستي 4916714599 :تلفن 1732235463 :دورنگار:
1732235463


نخستین



وانیا
تهران :خ.انقالب ،خ .فخررازي ،خ .شهداي ژاندارمري ،پ،63 .
ط .3.كدپستي 1419994113 :تلفن 2166961163 :دورنگار:
2166414831



تهران :خ .انقالب ،خ 12 .فروردین ،تقاطع روانمهر ،شماره .227
كدپستي 1314713115 :تلفن 2166498148 :دورنگار:
2166418979
نوروزی

نوشته

هفتخط
اردبيل :خ .امام خميني ،م .امام حسين ،بازار امام حسين ،ط .دوم،
پ .21 .كدپستي 5619647568 :تلفن 4533360570 :دورنگار:
4533360470



گرگان :خيابان شهيد بهشتي ،بازار رضا ،طبقه همكف .كدپستي:
 4916675369تلفن 1732242258 :دورنگار1732220027 :

هنراول
تبریز :گلكار ،خ .نصر ،ك .سينا ،پل .139 .كدپستي:
 5156946641تلفن 4133284738 :دورنگار4133284738 :



یارمانا
اصفهان :خيابان مهرآباد ،كوي  ،19پالك  .46كدپستي:
 8158938131تلفن 3132616360 :دورنگار3132603501 :
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