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uمنظور ما از كتاب آموزشی چیست؟
  از یک دیدگاه مي توان مجموعه کتاب هایي که هر سال چاپ و منتشر مي شوند کتاب آموزشي نامید زیرا هر کتابي پیامي 
براي آموزش دارد. اما به طور خاص کتاب هاي آموزشي با هدف استفاده در آموزش هاي رسمي و غیررسمي به رشته تحریر 
درمي آیند. کتاب هاي آموزشي سه دسته اند: الف( کتاب هاي درسي، ب( کتاب هاي کمک آموزشي، ج( کتاب هاي کمک درسي.
    uکتاب هاي درسي کتاب هایي هستند که براساس برنامه   درسي خاص و با هدف معیني از سوي مراجع ذي صالح در 
وزارت آموزش و پرورش به تصویب رسیده اند و در چارچوب زماني معین آموزشي و متناسب با پایه، رشته، شرایط ذهني و 

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

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

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

پیشرفت تحصیلي دانش آموزان و کتاب هاي فعالیت محور هستند.

uچرا بايد دست به گزينش كتاب زد؟
  انتشار روزافزون کتاب هاي آموزشي و عدم تناسب بخش قابل توجهي از کتاب ها با استانداردهاي آموزشي و همچنین لزوم 
استفاده بهینه از زمان براي بهر ه گیري از خواندني هاي مناسب، شوراي عالي آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش را 
به عنوان یک نهاد فرهنگي گسترده و مؤثر مکلف کرده است تا با سیاست گذاري، استانداردسازي تولید کتاب هاي غیردرسي 
و اتخاذ سیاست هاي مناسب خصوصاً سیاست هاي تشویقي و حمایتي، نقش مؤثرتري در هدایت پدیدآورندگان کتاب های 

آموزشی مورد نیاز دانش آموزان و معلمان یعنی ناشران، مؤلفان و مترجمان کتاب های آموزشی ایفا کند.
     بی شک شناسایی و طبقه بندی کتاب های علمی و آموزشی، از گام های مؤثر در توسعه  محیط آموزشي و تقویت فرایند 

یاددهیـ  یادگیری محسوب می شود و ابزاری کارآمد در تقویت نظام آموزشي کشور به شمار می رود.

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

حوزه  کتاب آموزشی به همه  منابع و رسانه های آموزشی و تربیتی گسترش داده شده است.
     در ماده  5 این آیین نامه، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی موظف شده است براي تحقق اهداف مصوبه 828 
به انحای گوناگون از جمله اعطای نشان استاندارد، برگزاری جشنواره و نمایشگاه، برقراری ارتباط با نهادهای دولتی و غیر 
دولتی ذیربط و تهیه  فهرستگان توصیفی مواد و رسانه های آموزشی و تربیتی از تولید و عرضه  مواد و منابع استاندارد حمایت 

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

صرفاً از منابع استاندارد مجاز خواهد بود.

u تهیه  فهرستگان توصیفی كتاب هاى آموزشی
   با عنایت به ماده  5 و 6 آیین نامة  سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي و با توجه به نقش شناسایی و طبقه بندی کتاب های 
علمی و آموزشی که گامی مهم در تقویت فرایند یاددهی ـ یادگیری و نظام آموزشي است، معرفي کتاب هاي مناسب و 

استاندارد به عنوان یک ضرورت و راهکار اجرایي در دبیرخانه سامان دهي منابع آموزشي و تربیتي پي گیري مي شود.
     لذا دبیرخانه  سامان دهی هر سال فهرست  کتاب هاي مناسب و استاندارد را به تفکیک دوره های آموزشی کشور، به صورت 
مکتوب )مانند کتاب نامه( و الکترونیکی )وب( منتشر می کند و در عین حال نسخه ای از آن برای معرفي در پایان کتاب های 

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

uفرايند تولید كتاب نامه  رشد
     »کتاب نامه  رشد« با هدف ارائه  فهرست توصیفی کتا ب های مناسب و مرتبط با برنامه  درسی دوره های آموزشی آماده 

و منتشر می شود.
این فرایند با تفکیک کتاب های رسیده به دبیرخانه آغاز می شود. در نخستین مرحله، که مرحله غربالگری است، تعداد 
محدودی از کتاب هایی که موضوعشان ارتباطی با برنامه ی آموزشی و تربیتي کشور ندارد یا تاریخ انتشار آن ها خارج از زمان 
اعالم شده است، از چرخه  بررسی کنار گذاشته می شوند. بقیه  کتاب ها، به تدریج در اختیار  کارشناسان آشنا با برنامه  درسي 
و معلمان ورزیده و مجرب قرار می گیرد. هر کارشناس دیدگاه خود را درباره  کتاب براساس شاخص ها و معیار هاي تعیین 
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شده با امتیازی که به آن می دهد، بیان می کند. هر کتاب برای گذر از مراحل بررسی ها، باید حداقل 60  درصد از کل امتیاز 
ممکن را به دست آورده باشد.

     در پرسش نامه هاي مورد استفاده، براساس شاخص ها و معیارهاي تعیین شده، پرسش های جزئی و دقیقی درباره  
ویژگي هاي عمومي و اختصاصي کتاب طرح شده است؛ اما به طور کلی هر کارشناس باید به سه پرسش پاسخ دهد: آیا در 
تدوین کتاب مورد بررسي، استانداردها و چهارچوب های الزم یک کتاب آموزشی رعایت شده است؟؛ درصورت مثبت بودن 
پاسخ، آیا محتوای این کتاب با برنامه درسي ما همسویی و هماهنگی دارد و می تواند به عنوان یک ماده  آموزشی مناسب 
به کار گرفته شود؟ و اگر پاسخ این پرسش نیز مثبت است این کتاب برای کدام مخاطب یا گروه مخاطب مناسب است؛ 
برای دانش آموزان، هنرجویان، معلمان، هنرآموزان، کارشناسان آموزش و پرورش، مدیران یا دانشجویان دانشگاه فرهنگیان؟

     ناگفته نماند که این کتاب نامه ها برای آموزشگاه های کشور جهت تجهیز کتاب خانه هاي آموزشگاهي و کالسي ارسال 
مي شود تا دانش آموزان، مدیران و معلمان مدارس از آن بهره گیرند. عالوه بر این، فایل الکترونیکی این کتاب نامه ها در وبگاه 
سامان کتاب به نشانی:  http://samanketab.roshdmag.ir  قرار داده شده است و عالقه مندان می توانند آن را 

به صورت رایگان از این وبگاه دریافت کنند.

سال انتشارسطح پوششکتاب نامة رشدردیف

کتاب هاي چاپ اول  شماره هاي اول تا پانزدهم1
1367-1391

چاپ شده اند

1378-1392

جلد حاضرکتاب هاي چاپ اول 1392شماره شانزدهم2

1393

کتاب های چاپ اولشماره هفدهم3
1393

1394

کتاب های چاپ اولشماره  هجدهم4

1394

1395

برنامة تولید كتاب نامه هاي رشد در دورة آموزش ابتدايي
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u كتاب نامه اى كه پیش رو داريد
     این شماره از کتابنامه، فهرست توصیفی کتاب های آموزشي مناسب چاِپ اول سال 1392 و یک سال قبل از آن 
را دربرمی گیرد. کتاب هاي داستان، شعر و نمایشنامه عناویني است که عالوه برکتاب هاي آموزشي به فهرست توصیفي 

کتاب نامه رشد افزوده شده است.
     در این کتاب نامه با 608 عنوان کتاب مناسب آشنا می شوید که از مجموع 1326 عنوان کتاب رسیده انتخاب شده است. 

بقیه کتاب ها غیرمرتبط )242 عنوان( و یا نامناسب )476 عنوان( تشخیص داده شده اند. 
     از میان 116 ناشر، بیش ترین کتاب های مناسب معرفی شده در این کتاب نامه به ترتیب به انتشارات مدرسه با 108 عنوان، 

 

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

جدول فراوانی موضوعات كتاب نامه

موضوع                فراواني   ردیف             موضوع                   فراواني ردیف 

1  تربیت بدني                   8      10           فلسفه              3

2  تفکر و پژوهش               7      11           قرآن                             2

3  داستان                        156      12           کاروفن آوري             8

4  ریاضي                        41      13           کتاب هاي مرجع             7

5  شعر                              5      14           مطالعات اجتماعي             14

6  علوم تجربي                  106      15           مهارت هاي زندگي             58

7  علوم تربیتي                   36      16           نمایشنامه             5

8  عمومي                        15      17           هدیه های آسمان              33

9  فارسی                         108      18           هنر                             27
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کانون پرورش کودکان و نوجوانان و شرکت انتشارات فنی ایران با 40 عنوان و انتشارات فردین با 34 عنوان تعلق دارد.
     در بین موضوعات درسی نیز موضوعات داستان، فارسی و علوم تجربی به ترتیب با 156، 108و 106 عنوان کتاب 

مناسب از بیش ترین فراوانی برخوردارند.
     در بین ناشران، انتشارات مدرسه با 143 عنوان، شرکت انتشارات فنی ایران با 75 عنوان و انتشارات فردین با 72 عنوان 

بیش ترین مشارکت را در ارسال کتاب داشتند.

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

موضوع؛ کلمات کلیدی و چکیده  کتاب.
 

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

است. نمایه های کتاب بر اساس این شماره ها مرتب شده اند و ما را به این شماره ها ارجاع می دهند.
 

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

بردیم عبارتند از:

    u كارشناسان معلم:
1. حسین احمدي 2. سید عالءالدین اعالیي 3. حسین الوندي 4. مینو بحرگرد نیکو  5. ناهید بریري 6. مرضیه پناهیان پور 
7. عزت السادات حسیني 8. طاهره خردور 9. علي خیاط 10. خسرو داودي 11. مینا زند 12. علي رضایي13. مریم سرشتي 
14. حشمت اله سلیمي 15.مریم شباك 16. یاسین شکراني 17. عبدالرحمان صفارپور  18. رضا صفري 19. نویده عفاف 20 . 
مژگان عقیقي 21. لطیف عیوضي 22. نادیا فردین 23. بتول فرنوش 24. گلزار فرهادي  25. سعید کفایتي 26. عالءالدین کیا  
27. زهرا گیتي نژاد  28. علي محمدي 29. مژگان موالیي راد 30. کتایون مهرآبادي 31. سعید ناجي 32. ابراهیم هداوند میرزایي 
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 u کارشناسان تالیف کتاب هاي  درسی:
1. معصومه رضوانفر/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تربیت بدني

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

4. احمد غالمحسیني/  کارشناس گروه برنامه ریزی درسی تفکر و پژوهش
5. فریال آمار/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی دیني
6. رضا نباتي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی دیني

7. سیدسجاد طباطبایي نژاد/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی دیني
8. محمد دلبري/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی دیني
9. مسعود وکیل/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی قرآن

10. سید مهدي سیف/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی قرآن
11. ناهید فالحیان/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعي

12. منصور ملک عباسي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعي
13.  نازیا ملک محمودي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعي

14. مسعود جوادیان/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مطالعات اجتماعي
15. معصومه نجفي پازوکي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی فارسي

16. شهرناز بخشعلي زاده/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی ریاضي
17. مریم انصاري/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربي

18. مرتضي جدي آراني/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی علوم تجربي
18. سعید راصد/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی مهارت هاي زندگي

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

21. معصومه نوروزي/ کارشناس گروه برنامه ریزی درسی کار و فن آوري

    u کارشناسان داستان و شعر :
1. حسین احمدي 2. جعفر توزنده جاني 3. الله جعفري 4. محمد حسن حسیني  5. طاهره خردور 6. سپیده خلیلي 7. مجید 

راستي 8. محمدرضا شمس 9. سوسن طاقدیس 10. مرجان فوالدوند 11. افسانه موسوي گرمارودي12. ناصر نادري
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اسندن، رابرت230 .

48 ص

 کتاب هاي سبز

بهرام معلمي خشتي

کتاب مصور حاضر از مجموعة »کتاب هاي سبز« است که براي نوجوانان تألیف شده و دربردارندة مطالبي پیرامون 
محافظت از طبیعت و محیط زیست است. در این دفتر به برخي از دانشمندان مهم در حوزة محیط زیست، نگاهي تاریخي 
و نو انداخته شده و نشان داده شده که ایده ها و آراي آن ها چگونه به هم پیوند خورده اند. »رنه دوبوس«، »جان میور«، 
»راشل کارسون«، »جمیز الوالك« و... از جمله دانشمنداني هستند که در این دفتر معرفي شده اند. در پایان کتاب نیز، 

واژه نامة توصیفي اصطالحات بکار رفته در متن آمده و سایت هایي براي مطالعة بیشتر معرفي شده است.

 ادبیات نوجوان، محیط زیست شناسان، حفظ محیط زیست، طبیعت

علوم تجربي

ایران،  فني  انتشارات  شرکت 
1392

 چهارم تا ششم

عنوان مجموعه مؤلف شمارة مدخل

تعداد صفحات محل نشر: ناشر، سال نشرمترجم

پایة تحصیلی

کلمات کلیدی

چکیده

موضوع

 دانشمندان سبز

عنوان کتاب

 قطع

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

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

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

  بدين وسیله از ناشران و پديدآورندگان محترم كتاب هاى آموزشی دعوت می شود نسخه اى از كتاب هاى 
آموزشی چاپ اول سال 1393 خود )و يك سال پیش از آن( را براى بررسی به نشانی دبیرخانة سامان دهی 

منابع آموزشی و تربیتي بفرستند.

لطفاً در ارسال كتاب به اين نکات توجه فرمايید.

uکتاب های ارسالی باید نخستین بار در سال 1393 یا یک سال پیش از آن منتشر شده باشند.
uکتا ب هایی در آخرین کتاب نامه معرفی می شود که تا 30 خرداد سال 1394 به این دبیرخانه رسیده باشد. در غیر این صورت چنان چه 

تاریخ چاپ نخست آن در سال 1393 و جزء کتاب های مناسب باشد، در کتاب نامه بعدی به چاپ می رسد.
u ارسال یک نسخه از هر کتاب برای دبیرخانه کافی است.

u امکان بازگرداندن کتاب های غیر مرتبط یا نامناسب برای دبیرخانه وجود ندارد.
 http://samanketab.roshdmag.ir  فهرست کتاب های رسیده در پایان هر ماه، در وبگاه سامان کتاب به نشانی u

 اعالم می شود.
u فهرست کتاب های مناسب به تدریج در وبگاه سامان کتاب منتشر می شود و در اختیار کاربران این وبگاه قرار می گیرد. افزون بر 
این فهرست، این کتاب ها ضمن آن که در کتاب نامه های مرتبط به چاپ می رسد، در پایان هر دوره از بررسی ها به صورت رسمی 

و مکتوب به ناشر گزارش داده می شود.
u  ضمناً فهرستی از کتاب های مناسب برای دفتر تألیف کتاب های درسی و مراکز خرید و نمایشگاهی به ویژه براي عرضه 
مستقیم در 50 هزار نمایشگاه در 50 هزار مدرسه کتاب فرستاده می شود تا در صورت نیاز از کتاب های مناسب معرفی شده  این 

دبیرخانه خریداری کنند.
u ارسال کتاب از سوی هر یک از پدیدآورندگان اثر، منعی ندارد ولي گزارش نهایی فقط برای ناشر فرستاده می شود.

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

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

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

     کتاب های ارسالی دورة آموزش ابتدایي باید شامل یک یا چند موضوع از موضوعات زیر باشد: 
هدیه هاي آسمان، قرآن، تربیت بدني ، تفکر و پژوهش، ریاضي، فارسي، علوم تجربي، علوم تربیتي، هنر، کار و فن آوري، فلسفه 

کودك، کتاب هاي مرجع، مهارت هاي زندگي،  مطالعات اجتماعي، شعر و داستان.

كتا ب هاى خود را به نشانی: تهران، خیابان كريمخان زند، خیابان ايرانشهر شمالی، ساختمان شماره 4 آموزش وپرورش، 
دفتر انتشارات و تکنولوژى آموزشي ، دبیرخانه  سامان دهی منابع آموزشی و تربیتی بفرستید. براى دريافت اطالعات بیش تر 

می توانید با شماره  تلفن 88306071 )021( تماس حاصل فرمايید.

) براي تولید كتاب نامه شماره 17 دورة آموزش ابتدايي(
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1. آذربایجاني، علیرضا. آب، خاك، هوا نعمت هاي بزرگ خدا. تهران: سرو یاسین، 1392، 36 ص
قطع: وزیري

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم تا ششم
كلمات كلیدي: صرفه جویي، آموزش مهارت هاي زندگي، مصرف آب

چکیده: در کتاب حاضر راهکارهایي براي جلوگیري از مصرف بي رویة گاز، برق و آب پیشنهاد مي شود. 
براي نمونه عایق کردن مناسب دیوارها، کف، سقف و همچنین پنجره ها، از مصرف بي رویة گاز و برق 
جلوگیري مي کند. استفاده از المپ هاي کم مصرف، ضمن جلوگیري از مصرف برق، حتي از مصرف 
آب که براي تولید انرژي الزم است، جلوگیري مي کند. پیمانه کردن آب هنگام مسواك زدن، وضو 
گرفتن، استحمام و نیز شست وشوي خودرو، مانع از مصرف بیهودة آب مي شود. استفاده از جارو براي 
تمیز کردن خانه هاي حیاط دار، پله ها و پارکینگ خانه ها، راهکار دیگري براي جلوگیري از مصرف 
غیرضروري آب است. پیشنهاد مي شود به منظور آبیاري باغچه آب دادن به گلدان ها از آبي استفاده شود 
که براي شست وشوي میوه، سبزي و حبوبات استفاده شده است. کمتر استفاده کردن از مواد شوینده 
راهکار دیگري براي جلوگیري از مصرف آب است؛ زیرا که هر چه بیشتر مواد شوینده در لباس ها 

استفاده شود، آب بیشتري الزم است تا این مواد از لباس خارج شوند.

2. وینکلر،  هنري و اولیور، لین. هانک زیپزر، بزرگ ترین تنبل دنیا: آبشار نیاگارا فرو مي ريزد. 
فرمهر منجزي. تهران: چکه، 1392، 128 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان انگلیسي، داستان کودکان، مجموعه ها

چکیده: کتاب حاضر از مجموعه داستان هاي »هانک زیپزر، بزرگ ترین تنبل دنیا« است که براي 
کودکان و نوجوانان تألیف شده است. در این مجموعه، ماجراي پسري نوجوان به نام »هانک زیپزر« 
روایت مي شود که همیشه با کارهایش دردسر درست مي کند و به تنبلي مشهور است. اما هانک  در 
این کتاب، باهوش، خالق و بامزه است. هانک دلش مي خواهد در مدرسه هم کارهایش را خوب انجام 
بدهد. اما انگار همیشه همه چیز برعکس مي شود. هانک با پروژة آبشار نیاگارا در کالس سیل راه 

مي اندازد و دوباره به دردسر مي افتد.
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3. قاسم نیا،  شکوه و صفارپور، عبدالرحمان. خودم مي خوانم: آب نبات. تهران: افق، 1392، 32 ص
قطع: خشتي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: آموزش الفبا، پایة اول ابتدایي، راهنماي آموزش

چکیده: نخستین جلد از مجموعه کتاب هاي »خودم مي خوانم« به آموزش حرف »آ« به کودکان 
اختصاص دارد. به این منظور نویسنده از تمرین هاي دیدن و گفتن، شعرخواني، تصویرخواني، راةابي و 
رنگ آمیزي استفاده کرده است. حرف مورد نظر در آغاز، وسط یا پایان کلمات با خط قرمز مشخص شده 
است و تمام کلمات تصویر مورد نظر خود را دارند. به زعم نگارنده، هدف از انتشار این مجموعه کتاب ها 

ترویج خواندن، افزایش لذت خواندن و ایجاد عادت به مطالعه در کودکان است.

4. کتاب هاي عروسکي: آتش  نشان. محسن شیرمحمدي. قزوین: سایه گستر، 1392، 10 ص
قطع: شکلي

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: اول تا سوم
كلمات كلیدي: داستان هاي آموزنده، آتش نشاني، کتاب هاي عروسکي

از  تا  به کودکان کمک مي کند  نوین  به  نوین  با روشي  چکیده: مجموعه کتاب هاي عروسکي، 
موضوعات مهم، مردم پیرامون خود و مشاغل جامعه آگاه شوند. این آموزش ها با تصاویر و توضیحات 
ساده بیان مي شود. در این کتاب، توضیحات مفیدي دربارة شغل آتش نشان به کودکان داده شده است. 
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5. تهامی، رضا و ]... دیگران[. داستان هاي شاهنامه: آتش و نوشتن/ هوشنگ و طهمورث. تهران: 
فردین، 1392، 28 ص

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: شاهنامه فردوسي، داستان کودکان، هوشنگ، طهمورث، دوم ابتدایي، جمشید

چکیده: دومین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« دربارة پادشاهي هوشنگ و طهمورث به زبان 
ساده براي کودکان است. در این داستان هوشنگ آتش را کشف مي کند، بدین مناسبت جشن سده 
برگزار مي شود. ابزارهایي از آهن، همچون اره و تبر مي سازند و کشاورزي رونق مي گیرد. در ادامه، دیوان 

نوشتن را به طهمورث مي آموزند و بعد از آن پادشاهي جمشید فرا مي رسد.

6. اورنگ، طوبا. آخ جون ماكاروني. تهران: موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین، 1392، 12 ص
قطع: خشتي

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: اول تا سوم
كلمات كلیدي: عادت هاي غذایي، غذاهاي سالم، داستان آموزشي

چکیده: در این کتاب کودکان با دختر بچه اي به نام »پانیذ« آشنا مي شوند که عالقة زیادي به 
ماکاروني دارد و دلش نمي خواهد هیچ غذاي دیگري بخورد. او آرزو مي کند که همه اش ماکاروني بخورد 
و پري آرزوها، آرزوي او را برآورده مي سازد. بعد از یک هفته پانیذ از ماکاروني خوردن خسته مي شود و 
دلش مي خواهد ظرف غذایش را توي سطل آشغال مدرسه بریزد. تا اینکه دوستش آرمیتا را مي بیند که 
او هم قصد دارد پیتزایش را داخل سطل آشغال بریزد. آن ها غذاهایشان را با هم عوض مي کنند و بعد 
از آن تصمیم مي گیرند در مدرسه غذاهایشان را روي میز بگذارند و بچه ها از غذاهاي یکدیگر بخورند 

تا دیگر از غذاي خاصي دل زده نشوند.
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7. تهامی، رضا و ]... دیگران[. داستان هاي شاهنامه: آخرين پادشاه اسطوره اي/ ظهور زرتشت، 
جنگ گشتاسب و ارجاسب. تهران: فردین، 1392، 28 ص

قطع: خشتي
موضوع: زبان آموزي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: بازنویسي شاهنامه، ظهور زرتشت، گشتاسب، ارجاسب، زبان آموزي

چکیده: بیست وهفتمین جلد از »داستان هاي شاهنامه«، داستاني از شاهنامه دربارة ظهور زرتشت و 
جنگ گشتاسب و ارجاسب است که براي مطالعة کودکان پایة ششم دبستان، به نثر بازنویسي شده 
است. در این کتاب، داستان از آنجا آغاز مي شود که گشتاسب پادشاه ایران مي شود و لهراسب به کنجي 
مي رود تا باقي عمر را به نیایش و راز و نیاز بپردازد. آوازة پادشاهي گشتاسب تمام سرزمین ها را فرا 
مي گیرد و تمام کشورها به او باج و خراج مي دهند. پس از مدتي، زرتشت ظهور مي کند. گشتاسب 
صاحب دو فرزند به نام هاي اسفندیار و پشوتن مي شود. زرتشت به گشتاسب مي گوید که دیگر به 
ارجاسب، پادشاه توران باج ندهد، چون ارجاسب پادشاهي ظالم و ستمکار است. گشتاسب چنین مي کند 

و فرمان مي دهد سپاه ایران مهیاي جنگ با تورانیان شود و... 

8. براوان، مارك. آرتور سبز. نگار عجایبي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 32 ص
قطع: وزیري

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: دوم و سوم
كلمات كلیدي: بازیافت، محیط زیست، داستان آموزشي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکیده: در این کتاب کودکان با آرتور و دوستانش آشنا مي شوند که تصمیم گرفته اند به کمک 
آقاي رت کرة زمین را به  جاي بهتري براي زندگي تبدیل کنند. آن ها اسم برنامه شان را »ماشین 
سبز« گذاشته اند و هر کدام شروع به انجام کاري مي کنند. مثاًل مافي مي خواهد لباس کهنه هایش را 
بفروشند یا به کساني که الزم دارند، بدهد. تبیکي قوطي هاي نوشابه را جمع مي کند تا به غرفة بازیافت 
تحویل دهد. آرتور هم گوشي تلفن مادرش را از شارژ بیرون مي کشد، المپ هاي خانه را با المپ هاي 

کم مصرف عوض مي کند و موقع مسواك زدن شیر آب را مي بندد.
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9. اورنگ، طوبا. آرزوي بي بي سنجاقك. تهران: موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرین، 1392، 
12 ص

قطع: خشتي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: شوم تا چهارم

كلمات كلیدي: ادبیات کودکان، داستان، سفر حیوانات، آموزش مهارت هاي زندگي

چکیده: کودکان در این کتاب با بي بي سنجاقکي آشنا مي شوند که در آشپزخانه اي زندگي مي کند و 
بال هایش سوخته است. او که در آشپزخانه با یک کتري فلزي همدم است، دیگر از زندگي در آشپزخانه 
خسته شده است و دلش مي خواهد پرواز کند. کتري به او گوشزد مي کند که با بال هاي سوخته نمي تواند 
پرواز کند، اما سنجاقک چمدانش را برمي دارد و سفرش را آغاز مي کند. او ابتدا سوار اتوبوسي مي شود 
و شهر را مي گردد. سپس از آن خسته مي شود و سراغ اتوبوس دیگري مي رود که او را شهرهاي 
دیگر مي برد. بعد از آن سنجاقک با اتوبوس دیگري جهانگردي مي کند و در پایان تجربه هاي زیادي 
مي آموزد. وقتي او در حال پیاده شدن از اتوبوس است، مي بیند که بال هایش همه دوباره رشد کرده اند 

و او مي تواند پرواز کند.

10. ناصري، مرضیه. آزمايشگاه كنترل حركت 1. تهران: شورا، 1392، 108 ص
قطع: خشتي

موضوع: علوم تجربي، کار و فن آوري
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: پنجم و ششم
كلمات كلیدي: کاردستي، دست سازه ها، انواع حرکت، راه کارها

چکیده: کتاب مصور حاضر، با بیاني آسان و راه هاي ساده به تشریح چگونگي ساخت انواع کاردستي ها 
ازجمله سازة اسب، سازة خرچنگ، سازة آدمک، سازة در پرداخته است. در این کتاب مؤلف بر آن است 
تا کودکان و نوجوانان را با انواع حرکت هاي ساده و پیچیدة موجود در طبیعت یا محیط هاي صنعتي آشنا 
کند تا با مشاهدة دقیق و پیاده سازي برخي از این حرکت ها توان تجزیه  و تحلیل حرکت در آن ها تقویت 
شود. در این کتاب با بررسي حرکت هاي ساده، ترسیم مراحل حرکت و انجام تمرین هاي متناسب، ذهن 
مخاطب براي تجزیه  و تحلیل حرکت فعال و با مفاهیمي چون تقدم و تأخر در حرکت اجزاي یک 
شي، به حرکت های همزمان و غیر همزمان اشاره مي شود و سپس به ساخت دست سازه هاي زیبا و 

مشاهدة حرکت آن ها مي پردازد.
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11. خسروي، سمیرا. آزمايشگاه كنترل حركت 2. تهران: شورا، 1392، 118 ص
قطع: خشتي

موضوع: علوم تجربي، کار و فن آوري
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: پنجم و ششم
كلمات كلیدي: راه کارها، کاردستي، ماشین هاي سنگین، انواع حرکت

چکیده: کتاب مصور حاضر، با بیاني آسان و راه هاي ساده به تشریح چگونگي ساخت انواع کاردستي ها 
ازجمله سازة االکلنگ، ساخت ماشین کنترلي، سازة تانک، سازة جرثقیل پرداخته است. در این کتاب 
مؤلف بر آن است تا کودکان و نوجوانان را با انواع حرکت هاي ساده و پیچیدة موجود در طبیعت یا 
محیط هاي صنعتي آشنا کند تا با مشاهدة دقیق و پیاده سازي برخي از این حرکت ها توان تجزیه  و 
تحلیل حرکت در آن ها تقویت شود. در این کتاب با بررسي حرکت های نسبتاً پیچیده و آنالیز و ترسیم 
مراحل حرکت ، مهارت های فکری تقویت شده و با افزودن حرکت در برخی اجزای دست سازه توان 

استفاده درست از وسایل پیدا می شود .

12. جمالي نسب، ایرج. آزمايش هاي علوم تجربي پايه ششم و پنجم ابتدايي. یزد: تیک، 
1391، 112 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: آموزش علوم تجربي، آزمایش هاي علوم، راهنماي آموزش، کتاب کمک درسي

چکیده: کتاب حاضر مجموعة آزمایش ها و فعالیت هاي را در برمي گیرد که بر اساس سرفصل ها و 
مباحث کتاب هاي علوم تجربي پایه هاي پنجم و ششم ابتدایي ارائه شده اند. البته، فعالیت هاي دیگري 
نیز در کتاب گنجانده شده اند که پاسخ گوي نیازهاي فکري و عملي دانش آموزان این دورة تحصیلي 
هستند و در هر آزمایش وسایل الزم، چگونگي انجام دادن آزمایش و نتیجة آزمایش به طور کامل 

آمده است.
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13. طهوري، مهروش. مشاهیر علم، نوجوان و دانش: آشنايي با ابوريحان بیروني. تهران: ذکر، 
1391، 48 ص

قطع: رقعي
موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: محمدبن احمد ابوریحان بیروني، زندگي نامه، دانشمندان ایراني، ادبیات نوجوانان

چکیده: ابوریحان محمدبن احمد بیروني دانشمند بزرگ و ریاضي دان، ستاره شناس، تقویم شناس، 
انسان شناس، هندشناس و تاریخ نگار بزرگ ایراني سده هاي چهارم و پنجم هجري است. بیروني را 
بزرگ ترین دانشمند مسلمان و یکي از بزرگ ترین دانشمندان ایراني همة اعصار محسوب مي شود. 
همین طور او را پدر علم انسان شناسي و هندشناسي مي دانند. او از پیشگامان کاربرد روش تجربي در 
علوم طبیعي است و سال ها پیش از دانشمندان علوم تجربي مغرب زمین، این روش را به کار بست. در 

این کتاب زندگي نامة این دانشمند بزرگ را مي خوانیم.

14. تهامی، رضا و ]... دیگران[. داستان هاي شاهنامه: آغاز ايران / کیومرث. تهران: فردین، 1392، 
28 ص

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: شاهنامه فردوسي، آغاز ایران، داستان کودکان، کیومرث، هوشنگ، اول ابتدایي

چکیده: کتاب حاضر اولین کتاب از مجموعه کتاب هاي »داستان هاي شاهنامه« است. این مجموعه 
براي دبستاني ها نگارش یافته است. در این کتاب کودکان به زبان ساده شرح پادشاهي کیومرث و 
پادشاهي هوشنگ را مي خوانند. تصویرهاي هر داستان را خود مخاطبان باید بکشند. در هر صفحه 
یک یا چند واژة رنگي به همراه معني آن ها چاپ شده است تا دایرة واژگان دانش آموزان غني تر شود. 
کودکان مي خوانند که کیومرث، اولین شاه ایران، بعد از تاج گذاري به همراه مردمش به کوه ها مي رود 
و در آنجا خانه مي سازند. پسر کیومرث - سیامک - توسط دیوبچه کشته مي شود، اما هوشنگ، پسر 

سیامک، انتقام پدرش را از دیوبچه مي گیرد و او را شکست مي دهد و پادشاه مي شود.
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15. سالمون، مایکل. آلبرت دايناسور مخترع. زهره آهو قلندري. تهران: دانش نگار، 1392، 24 ص
قطع: رحلي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز، معلم

کلمات کلیدي: داستان حیوانات، داستان کودك، دایناسورها

چکیده: کتاب مصور حاضر، به صورت داستاني از زندگي حیوانات است. در این کتاب سعي شده 
با زباني روان در خالل داستان و اتفاقاتي که بیان مي شود ویژگي ها و خصوصیات نوع خاصي از 

دایناسورها )استیراکوسوروس( بیان گردد.

16. واکر، کیت. آلومینیم و بازيافت. هایده منصوري. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 
32 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: ادبیات نوجوانان، بازیافت، آلومینیم

چکیده: »بازیافت« به معناي مصرف دوبارة فراورده ها و مواد براي ساختن فراورده هاي جدید به جاي 
دور ریختن آن هاست. کتاب مصور حاضر، از مجموعة »بازیافت، بازکاهي، بازاندیشي، بازمصرف« است 
که براي نوجوانان تألیف شده و به موضوع بازیافت اختصاص دارد. در این دفتر مطالبي پیرامون بازیافت 
آلومینیم آمده است. آلومینیم فلز نقره اي رنگ، محکم و سبک وزن است که به آساني خم مي شود و 
شکل مي گیرد. نوجوانان در این اثر عالوه بر آشنایي با مراحل بازیافت، پي مي برند که دولت ها، صنایع، 
جوامع و افراد چه مي کنند و مهم تر آنکه، ما چه کاري مي توانیم انجام دهیم تا محصوالت و منابع را 

بازیافت، بازکاهي، بازمصرف و بازاندیشي کنیم.
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17. آموزش تفکر به كودكان تمرينات عملي براي كودكان 14-8 سال. نجفي، محمد 
و ]...دیگران[. اصفهان: آموخته، 1391، 116 ص

قطع: وزیري
موضوع: تفکر و پژوهش

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصیلي: چهارم تا ششم

كلمات كلیدي: آموزش تفکر، فلسفه براي کودکان، تفکر خالق، تمرینات عملي

چکیده: در این کتاب فرآیندهاي تفکر به صورت تمرین هایي در زمینة  تفکر سازمان دهنده، تفکر 
تحلیلي، تفکر انتقادي یا ارزیابانه، و تفکر خالق ارائه شده اند. به این منظور هم درس هاي ریاضي، زبان، 
فارسي، مطالعات اجتماعي و علوم تجربي به کار گرفته شده اند. تمرین  هاي کتاب فضا و بستر مناسبي را 
براي دانش آموزان فراهم مي آورند تا فرایندهاي اصلي تفکر را تمرین کنند و هنگام استفاده از فرایندهاي 

اصلي تفکر، سؤال هاي مناسبي از خود بپرسند. کتاب داراي چهار فصل و 24 درس است.

18. تبریزي، رضا. آموزش خط تحريري )فارسي دوم دبستان(. تهران: قدیاني، 1392، 
120 ص

قطع: خشتي
موضوع: هنر

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: خط نستعلیق، خوش نویسي، راهنماي آموزش، آموزش هنر

چکیده: کتاب حاضر به منظور آموزش خط تحریري براي کودکان فراهم آمده است. مبناي آموزش 
کتاب روش الگوبرداري و کاربرد صحیح خط تحریري است. اجراي حروف و اتصاالت مطابق با اصول 
و قواعد نستعلیق صورت گرفته است. گذاشتن سرمشق زیر نمونة کم رنگ آن، باعث توجه و تمرکز 
هنرآموز مي شود. رونویسي و خوش نویسي براساس متن کتاب درس فارسي دوم ابتدایي ادغام شده اند. 

گفتني است کتاب حاضر جلد دوم از کتاب »آموزش خط تحریري« است.
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19. تبریزي، رضا. آموزش خط تحريري )فارسي سوم دبستان(. تهران: قدیاني، 1392، 
132 ص

قطع: خشتي
موضوع: هنر

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي: آموزش خوش نویسي، خط نستعلیق، پایة سوم ابتدایي، روش الگوبرداري

چکیده: کتاب حاضر سومین جلد از مجموعة »زیبا بنویسیم« است که براساس کتاب فارسي سوم 
دبستان نگارش یافته و در آن نویسنده کوشیده است، خط تحریري را به مخاطبان آموزش دهد. روش 
آموزش این مجموعه روش الگوبرداري است. بدین صورت که سرمشقي کم رنگ نوشته شده و از 
مخاطبان خواسته مي شود آن را پررنگ کنند. زیر همان سرمشق، جملة پررنگ تر شده آمده است و 
دوباره مخاطب باید جملة خودش را زیر آن بنویسد. در این کتاب اجراي حروف و اتصاالت مطابق با 

اصول و قواعد نستعلیق صورت پذیرفته است.

ابتدايي )روش تدريس(. تهران: منتشران،  آموزش رياضي سوم  20. کریمي، محسن. 
1392، 294 ص

قطع: وزیري
موضوع: ریاضي
مخاطب: معلم

پاية تحصیلي: سوم
كلمات كلیدي: آموزش ریاضي راهنماي آموزشي، مسئله و تمرین، کتاب کمک آموزشي

چکیده: در کتاب حاضر، روش تدریس ریاضي سوم ابتدایي به اولیا و آموزگاران دورة ابتدایي آموزش 
داده مي شود. کتاب در هشت فصل، شامل آموزش درس به درس، مثال ها و نکته هاي آموزشي، 
تمرین هاي هر درس و سؤاالت استاندارد هر فصل است. در آغاز کتاب نقشة مفهومي کل کتاب درج 
شده که این موارد را شامل مي شود: الگوها، عددهاي چهار رقمي، عددهاي کسري، ضرب و تقسیم، 

مساحت و محیط، جمع و تفریق، آمار و احتمال، و ضرب عددها.
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21. بهلول، عفت. آموزش زبان قرآن به شیوه عربي )ضرب خواني(. قم: سپینود، 1391، 
56 ص

قطع: وزیري
موضوع: قرآن

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم تا چهارم

كلمات كلیدي: آموزش قرآن، حروف الفبا، شعرهاي کودکانه، کتاب کمک آموزشي

چکیده: کتاب حاضر جلد اول از مجموعة »آموزش زبان قرآن براي کودکان« است و در آن حروف 
الفباي عربي همراه با شعرهاي کودکانه و قصه هاي قرآني و نیز حرکت ها، به صورت ضرب خواني، 
آموزش داده مي شود. همچنین، کودکان با چگونگي درست ادا کردن حروف الفباي عربي آشنا مي شوند. 
کودکان مي  توانند تخیالت برگرفته از داستان ها و معاني کلمات را به میل خود در هر صفحه به تصویر 

بکشند.

22. بهلول، عفت. آموزش زبان قرآن به لهجه عربي )ضرب خواني(. قم: سپینود، 1391، 
56 ص

قطع: وزیري
موضوع: قرآن

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم تا چهارم

كلمات كلیدي: آموزش قرآن، حرکت ها و عالمت ها، کتاب کمک آموزشي

چکیده: جلد دوم از مجموعه کتاب هاي »آموزش زبان قرآن« در 11 درس، خواندن حرکت ها و 
عالمت هاي زبان عربي را آموزش مي دهد. در هر درس، ابتدا حرکت مورد نظر توضیح داده شده است. 
سپس حروف داراي آن حرکت آمده و از مخاطبان خواسته شده است که آن ها را با ضرب بخوانند. بعد 
از آن هم کلماتي براي تمرین به شیوة »ضرب خواني« آمده اند. در ادامه، آیاتي از قرآن درج شده و از 
مخاطبان خواسته شده است که حرکت مورد نظر را در آن ها پیدا کنند و بخوانند. در پایان نیز مخاطبان 
باید از قرآن کلماتي را با حرکت خواسته شده بیابند و در کتاب بنویسند. معني لغات قرآني مشکل نیز 

در پایان صفحه آمده است.
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23. بدخش، نزهت و ]... دیگران[. آموزش سودوكوي كودك. اصفهان: برترین اندیشه، 1391، 
80 ص

قطع: بیاضي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول تا پنجم

كلمات كلیدي: بازي، جدول، سودوکو، آموزش ریاضي

چکیده: »سودوکو« یک بازي ژاپني است که بچه ها از 2/5 سالگي قادر به انجام آن هستند. این بازي 
تمرکز و توانایي ذهني ایجاد مي کند. در این کتابخانه بازي سودوکو به ساده ترین وجه به اطفال آموزش 
داده مي شود. اهداف این بازي شامل ایجاد کانال هاي ادراکي، هماهنگي دید همگرا و واگرا، ادراك 
دیداري، درك چیست و چرایي، برخورداري از تنوع زاویة دید، افزایش صبر، تفکر منطقي، برخورداري 

از نظم فکري، درك علت و معلول، و باال رفتن دقت و تمرکز است.

به قدم پروژه هاي علمي  آموزش قدم  بروجني، حجت اله.  طالبیان  و  گیوي، شهرام   .24
دانش آموزان )دوره ابتدايي(. اصفهان: برترین اندیشه، 1392، 48 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم تا ششم
كلمات كلیدي: آموزش علوم تجربي، کتاب کمک آموزشي، راهنماي آموزشي

چکیده: چند سالي است طرح پروژه هاي علمي )جابربن حیان( در برنامة آموزشي دورة ابتدایي وارد 
شده و قرار است دانش آموزان با انجام پروژه هاي علمي، در نمایشگاه مدرسه شرکت کنند. این کتاب 
به همراه سي دي آموزشي، تمام مراحل هر پروژه را به صورت گام به گام توضیح مي دهد و راهنماي 
خوبي در آگاهي بخشیدن به والدین براي راهنمایي دانش آموزان است موضوعات کتاب عبارت اند از: 
ویژگي هاي بارز طرح هاي پروژة علمي؛ نقش و مسئولیت هاي دانش آموزان، معلمان و اولیا؛ تعریف پروژه 
و معرفي انواع پروژه هاي علمي؛ مراحل تهیة پروژه؛ نمونة پیشنهادي تابلوي جمع آوري و طبقه بندي و 

مراحل انجام آن؛ نمونة پیشنهادي تابلوي مدل و مراحل آن ... .
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25. رضایي، اکرم و قاسمي، الهه. مجموعه کتاب هاي آموزشي ساویس: آموزش مباني رايانه اي 
با رنگ آمیزي. مشهد: امید مهر، 1392، 40 ص

قطع: رحلي
موضوع: کار و فن آوري

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: پایة اول ابتدایي، آموزش کار با رایانه به کودکان، رنگ آمیزي

چکیده: در کتاب حاضر طي 15 درس به صورت ساده و به همراه تصویرهایي که کودکان باید آن ها 
را رنگ آمیزي کنند، اصول اولیة کار با رایانه به کودکان پنج تا هفت ساله آموزش داده مي شود. در 
ابتداي هر درس بخشي براي کمک به مربي در نظر گرفته شده است تا در این بخش نکات کلیدي 
قبل از رنگ آمیزي براي فراگیرنده توضیح داده شوند. تعاریف الزم و ضروري در هر درس بیان شده اند 
تا مربي بتواند به صورت اصولي و استاندارد، آموزش خود را دنبال کند. براي مطلع کردن والدین از نحوة 
عملکرد کودك و نیز تشویق فراگیرنده، در انتهاي کتاب براي هر درس سه تصویر قرار داده شده که به 
ترتیب بیان کنندة عملکرد عالي، متوسط و ضعیف هستند و با توجه به نوع عملکرد فراگیرنده، بر چسب 

مربوطه توسط مربي چسبانده مي شود.

26. سلیماني، عادله. مشق نیکو: آموزش و تمرين خط تحريري پايه پنجم دبستان. 
نیشابور: ضریح آفتاب، 1392، 80 ص

قطع: وزیري
موضوع: هنر

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: پنجم

كلمات كلیدي: آموزش هنر، پایة  پنجم ابتدایي، خوشنویسي، خط تحریري، راهنماي آموزشي

چکیده: کتاب حاضر براي آموزش خط تحریري به دانش آموزان پنجم دبستان بر اساس محتواي 
کتاب »بخوانیم و بنویسیم« همراه با تقویت دیکته فراهم آمده است. نگارنده بعد از ارائة راهنمایي هایي 
در زمینة چگونگي نوشتن حروف روي خط زمینه و نیز ترکیبات و نحوة  اتصال حروف به یکدیگر، 
تمرین هایي به صورت پررنگ و کم رنگ آورده است. مخاطبان با مشاهدة  تمرین هاي پررنگ با طرز 
نوشتن کلمات کم رنگ، خط تحریري را تمرین مي کنند آن گاه در خط پایین تر، آموخته هاي خود را 

ثبت مي کنند.
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27. سلیماني، عادله. مشق نیکو: آموزش و تمرين خط تحريري پايه چهارم دبستان. 
نیشابور: مشق نیکو، 1392، 80 ص

قطع: وزیري
موضوع: هنر

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم

كلمات كلیدي: آموزش خوش نویسي، نستعلیق، خط تحریري، پایة چهارم ابتدایي

چکیده: کتاب حاضر به منظور آموزش خط نستعلیق تحریري به دانش آموزان چهارم دبستان براساس 
محتواي کتاب »بخوانیم و بنویسیم« همراه با تقویت دیکته نوشته شده است. در آغاز توضیحاتي دربارة 
حروف، چگونه نوشتن آن ها، و شیوة اتصاالت درج شده است. سپس تمرین هایي به صورت کلمه و 
جمله، و پررنگ و کم رنگ آمده است تا فراگیرندگان ضمن مشاهدة درست نویسي کلمات، کلمات 

کم رنگ را پررنگ کنند و در سطر پایین آن خودشان تمریناتي انجام دهند.

28. سلیماني، عادله. مشق نیکو: آموزش و تمرين خط تحريري پايه دوم دبستان. نیشابور: 
مشق نیکو، 1392، 80 ص

قطع: وزیري
موضوع: هنر

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: راهنماي آموزشي، خط تحریري، خط نستعلیق، کتاب کمک آموزشي، دیکته

چکیده: کتاب حاضر به منظور آموزش خط تحریري براي دانش آموزان پایه دوم ابتدایي و بر اساس 
محتواي کتاب »بخوانیم و بنویسیم«، همراه با تقویت دیکته، فراهم شده است. در آغاز کتاب، دربارة 
خط تحریري، چگونگي نوشتن حروف روي خط کرسي و روش وصل کردن حروف به یکدیگر، 
توضیحاتي آمده است. پس از آن، براي تمرین آموخته ها، کلماتي به صورت پررنگ و کم رنگ ارائه 
شده اند و یک سطر خالي هم براي نوشتن آمده است. دانش آموزان بعد از مشاهدة کلمات و مشق 

نظري، مي توانند کلمات کم رنگ را پررنگ و روي سطر خالي تمرین کنند.
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29. سلیماني،  عادله. مشق نیکو: آموزش و تمرين خط تحريري پايه ششم دبستان. 
نیشابور: مشق نیکو، 1391، 80 ص

قطع: وزیري
موضوع: هنر

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: پایة ششم ابتدایي، نستعلیق، خط تحریري، آموزش هنر

چکیده: کتاب حاضر به منظور آموزش خط نستعلیق تحریري به دانش آموزان ششم ابتدایي براساس 
محتواي کتاب فارسي همراه با تقویت دیکته نوشته شده است. کلمات و جمالت طوري انتخاب شده اند 
که براي مخاطبان ناآشنا نباشند. در آغاز کتاب توضیحاتي دربارة حروف الفبا و چگونگي نوشتن آن ها 
و وصل کردن حروف به یکدیگر آمده است. سپس تمرین هایي به صورت پررنگ و کم رنگ و نیز 
سطرهاي خالي براي نوشتن آنچه فراگیرندگان یاد مي گیرند، درج شده است. در پایان تمریني داده شده 

است تا فراگیرندگان آموخته هایشان را روي آن اجرا کنند.

30. سلیماني، عادله. مشق نیکو: آموزش و تمرين خط تحريري تمام رده هاي سني. 
نیشابور: مشق نیکو، 1392، 56 ص

قطع: وزیري
موضوع: هنر

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصیلي: دوم تا ششم

كلمات كلیدي: آموزش هنر، نستعلیق، خط تحریري، تمرین خوش نویسي

چکیده: به منظور آموزش خط نستعلیق تحریري، کتاب حاضر براي تمام رده هاي سني فراهم شده 
و نویسنده بعد از توضیحاتي دربارة حروف، خط زمینه، و چگونگي قرارگیري حروف روي خط زمینه، 
تمرین هایي ارائه داده است. در این تمرین ها طرز قرار گرفتن، حروف الفبا و نیز چگونگي اتصاالت 
آن ها به نمایش درآمده و سپس تمرین هایي به صورت پررنگ و کم رنگ ارائه شده است. تمرین هاي 
پررنگ به فراگیرنده مي آموزد که چگونه کلمات را بنویسند و او با پررنگ کردن کلمه هاي کم رنگ 

سطح آموزش خود را باال مي برد و در زیر آن خود به تمرین مي پردازد.
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31. عزیزي، ژیال. آموزش هنر و خالقیت اول دبستان. تهران: واله، 1392، 72 ص
قطع: رحلي

موضوع: هنر
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: آموزش هنر، راهنماي آموزشي، پرورش خالقیت، کتاب کمک آموزشي

چکیده: هنر فرصتي براي پرورش هوش هاي چندگانه، بروز استعدادها و عواطف، پرورش تفکر 
منطقي و خالق، و توانایي هاي فردي و رشد اجتماعي فراهم مي کند. نویسندة کتاب حاضر بر آن است 
که با زبان هنر، مفاهیم درسي را براي دانش آموزان اول دبستاني جذاب تر کند. کتاب شامل 60 فعالیت 
به همراه چند فعالیت آزاد براي پرورش هوش جسماني- حرکتي، افزایش تمرکز و دقت، پرورش تفکر 
خالق و تفکر منطقي، پرورش هوش کالمي، تقویت هوش درون فردي و ... است. تمرین هاي کتاب به 
صورت هاي وصل کردني، نقاشي کردني، رنگ کردني، کامل کردني، کشیدن شکل، ادامه دادن الگوي 

نیمه تمام، درست کردن کاردستي و ... تنظیم شده اند.

32. واثقي، مینو. آموزش هنر، نقاشي و كاردستي. تهران: فاطمي، 1392، 96 ص
قطع: وزیري
موضوع: هنر

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كلیدي: کاردستي، صنایع درستي، آموزش هنر

چکیده: در کتاب »آموزش هنر، نقاشي و کاردستي« 365 شیوة خالق و آموزنده در نقاشي، کاردستي، 
چاپ، تکه چسباني، درست کردن اشکال برجسته و جعبه، صورتک ها و ماسک ها، کارت پستال، شابلون 
و ... آموزش داده مي شود. براي انجام هر کاردستي، نقاشي و ... لوازم مورد نیاز و مراحل کار مرحله به 
مرحله توضیح داده مي شود. تزئین تخم مرغ ها، کاله هاي دزدان دریایي، گاوبازهاي آویزي، کارت هاي 
برجسته، نقاب هاي حیوانات، حیوانات پشمي، صورت هاي روزنامه اي، کالژ فضا و ... برخي از این 

کاردستي ها و نقاشي ها هستند.
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33. سلیقه دار، لیال و ]... دیگران[. آموزگاران و پژوهش هاي دانش آموزي. تهران: مدرسه، 
1391، 142 ص

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم
كلمات كلیدي: آموزگاران، پژوهش، دانش آموزان

چکیده: کتاب حاضر، جلد ششم از مجموعة »کتاب هاي پژوهش در مدرسه« است. در این اثر 
آموزگاران با چگونگي ارائة پژوهش به دانش آموزان و نیز انجام تدریس با مدنظر قرار دادن پژوهش 
آشنا مي شوند. در این کتاب تالش شده است پس از ارائة کلیاتي در خصوص پژوهش، نحوة مناسب 
پژوهش هاي دانش آموزي در دورة ابتدایي مورد بررسي قرار گیرد. همچنین نظر به اهمیت نقش 
آموزگاران در هدایت دانش آموزان، در  کتاب، به تحلیل و ارائة نظر در مورد چگونگي استفاده از کتاب 
»رنگین کمان پژوهش« و بهره داري از محتواي آن در پژوهش محور کردن آموزش پرداخته شده است. 
در بخش آخر با عنوان ضمائم نیز برخي چالش ها و مسائل مربوط به پژوهش هاي دانش آموزي در قالب 

دو مطالعة موردي ساده بیان شده است.

34. کلین، ابي. فردي برق و بال: آن همستر را بگیريد. زهره دارایي. تهران: هیرمند، 1391، 
104 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي ماجراجویانه، داستان کودك و نوجوان، مجموعه ها

چکیده: کتاب مصور حاضر، از مجموعة »ِفِردي برق و بال« و با موضوع داستان هاي ماجراجویانه 
از  که  اوست  نوبت  معلم،  گفته هاي  طبق  است.  اول  دانش آموز کالس  »ِفِردي«  است.  انگلیسي 
»هارولد«، همستر مدرسه نگهداري کند. با وجود مخالفت هاي مادر، سرانجام »فِردي« هارولد را به 
خانه مي برد و ماجراهایي را با وي تجربه مي کند. در پایان کتاب، بخشي به نام سرگرمي »ِفِردي« با 
پیام نگهداري کودکان از حیوانات گنجانده شده است که مطالبي درباره کوسة »فردي«، همسترها و 

جست وجوي کلماتي دربارة همستر را دربردارد.
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35. گودرزي دهریزي،  محمد. آوازي براي وطن. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
1391، 32 ص
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان حیوانات، داستان کودکان، میهن

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني از حیوانات، با موضوع عشق به وطن است.. »زاغ بور« 
که یکي از پرندگان بومي ایراني است و در بیابان هاي مرکزي و شرقي ایران زندگي مي کند، در این 
داستان به عشق وطن خود، از قفس طالیي بازرگان مي گریزد و از مناطق خوش آب وهوا عبور مي کند. 
همه فکر مي کنند که وطن زاغ بور باید جایي بسیار خوش آب وهوا باشد؛ اما در واقع، وطن زاغ بور 

بیاباني بي آب و علف و بسیار گرم است.

36. هاشمي، هاجر. آي بازي بازي بازي )بسکتبال(. اصفهان: آمیس، 1392، 24 ص
قطع: خشتي

موضوع: تربیت بدني
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: آموزش بسکتبال، شعر، سرود، تربیت بدني، آموزش  گام به گام

چکیده: نویسنده در این کتاب تالش مي کند ورزش بسکتبال و قوانین آن را از طریق شعر و سرود 
به مخاطبان آموزش دهد. کتاب با سي دي همراه است. به زعم نگارنده، »هوش آهنگین« که از 
آن به عنوان »هوش موسیقیایي« نیز یاد شده است، بسیار سریع تر از سایر هوش ها ظهور مي کند و 
فراموشي مطالب آموخته شده نیز دیرتر اتفاق مي افتد؛ لذا با توجه به مزیت شیوة شعر و سرود و نیز براي 
هر چه شادتر برگزار شدن ساعات درس تربیت بدني، همگام با آموزش هر چه صحیح تر مهارت هاي 

ورزشي، خصوصاً در دورة حساس و مهم ابتدایي، این ایدة آموزشي به مورد اجرا گذاشته شد.
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37. هاشمي، هاجر. آي بازي بازي بازي )والیبال(. اصفهان: آمیس، 1392، 24 ص
قطع: خشتي

موضوع: تربیت بدني
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: آموزش والیبال، تربیت بدني، آموزش گام به گام، شعر و سرود

چکیده: در کتاب حاضر سعي شده است، به کمک سي دي مهارت هاي ورزش والیبال از طریق شعر و 
سرود به مخاطبان آموزش داده شود. به زعم نگارنده، این سبک از آموزش براي اولین  بار در ایران و با 
هدف برانگیختن هوش آهنگین دانش آموزان و حتي معلمان و والدین، در راستاي آموختن تکنیک هاي 
ورزش والیبال به آنان مورد استفاده قرار گرفته است. تمام مراحل بازي والیبال گام به گام به همراه 

تصویرهاي رنگ و شعرهاي ساده آموزش داده مي شود.

38. غفوري،  طیبه. ارزشیابي مستمر پنجم ابتدايي. تهران: گردوي دانش، 1392، 100 ص
قطع: رحلي

موضوع: عمومي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: پنجم
كلمات كلیدي: پایة پنجم ابتدایي، ارزشیابي مستمر، آموزش ابتدایي، راهنماي آزمون، پرسش و پاسخ

چکیده: کتاب حاضر حاوي 40 آزمون مستمر ماهانه براي درس هاي ریاضي، علوم، بخوانیم و بنویسیم 
و تعلیمات اجتماعي پنجم ابتدایي است. براي هر درس هشت آزمون و فعالیت در نظر گرفته شده است. 
سؤاالت در قالب هاي گزینه اي، تشریحي، کوتاه پاسخ، گسترده پاسخ، حل مسئله، پر کردن جاهاي 
خالي و ... تنظیم شده اند. در پایان هر آزمون نمونه برگ ارزشیابي کیفی توصیفي درج شده است. طراحي 
آزمون ها بر اساس جدول بودجه بندي است تا آزمون ها بتوانند انعکاس دهندة هدف هاي آموزشي باشند.
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39. درویشیان، مریم. ارزشیابي مستمر سوم ابتدايي. تهران: گردوي دانش، 1392، 52 ص
قطع: رحلي

موضوع: عمومي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم
كلمات كلیدي: ارزشیابي مستمر، انواع سؤاالت

چکیده: کتاب حاضر حاوي 24 آزمون ارزشیابي مستمر ماهانه از درس هاي ریاضي، فارسي و علوم 
براي دانش آموزان سوم ابتدایي است. مربیان مي توانند در پایان هر ماه تحصیلي آزمون هاي مورد نظر را 
در اختیار دانش آموزان بگذارند و با توجه به جدول ارزشیابي توصیفي که در انتهاي هر آزمون قرار داده 
شده است، نتایج آزمون را تجزیه و تحلیل کنند. سؤاالت به صورت ادامه دادن الگو، چندگزینه اي، نوشتن 

جواب مناسب، حل مسئله، کامل کردن جدول، پرکردن جاهاي خالي و ... تنظیم شده اند.

40. غفوري، طیبه. ارزشیابي مستمر ششم ابتدايي. تهران: گردوي دانش، 1392، 92 ص
قطع: رحلي

موضوع: عمومي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: پایة ششم ابتدایي، ارزشیابي مستمر، آموزش ابتدایي، آزمون و تمرین

ابتدایي فراهم آمده شامل 40 آزمون از  چکیده: مجموعة حاضر که براي درس هاي پایة ششم 
درس هاي ریاضي، علوم، مطالعات اجتماعي، هدیه هاي آسمان و فارسي است. هر درس هشت آزمون 
دارد که آموزگاران مي توانند آن ها را به طور ماهانه در کالس خود برگزار کنند. در طراحي آزمون ها 
سعي شده است از انواع پرسش هاي چهار گزینه اي، کامل کردني، صحیح غلط، کوتاه پاسخ و گسترده 
پاسخ استفاده شود. در بارم گذاري سؤاالت هم دقت شده است که هر سؤال با توجه به ارزشي که دارد، 

نمره بگیرد.
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41. بیشاب، آماندا. از انرژي چه مي دانیم؟. بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 
1392، 32 ص
قطع: وزیري

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: انرژي، ادبیات نوجوانان

چکیده: »در راه نجات سیارة خودمان«، مجموعه کتاب هایي است که براي نوجوانان تألیف شده 
و هدف از آن، آشنایي نوجوانان با راه هاي محافظت از سیارة زمین و جلوگیري از نابودي آن است. 
»انرژي« توان انجام کار است. منابع انرژي در جهان روز به روز کمتر مي شوند، زیرا مقدار مصرف انرژي 
بیشتر از میزان تولید آن است. در این دفتر، با استفاده از متني روان و و تصاویری گویا، نوجوانان با نحوة 
صرفه جویي در انرژي آشنا مي شوند. در پایان کتاب نیز، واژه نامة توصیفي اصطالحات بکار رفته در متن 

آمده و سایت هایي براي مطالعة بیشتر معرفي شده است.

42. حیدري ابهري، غالمرضا. از اين خونه به اون خونه؛ تفسیر زیباي مفهوم مرگ براي بچه ها 
با نگاهي به دین و روانشناسي. تهران: قدیاني، 1392، 24 ص

قطع: خشتي
موضوع: هدیه هاي آسمان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول تا پنجم

كلمات كلیدي: آموزش مهارت هاي زندگي، مفهوم مرگ، آگاه سازي کودکان

چکیده: نویسنده در این کتاب کوشیده است، با زباني بسیار ساده و شیرین مفهوم مرگ را براي 
کودکان بیان کند. او مرگ را همچون تولدي مي داند که در آن انسان از دنیاي تنگ و تاریک رها 
مي شود و به دنیاي بزرگي مي رود، و یا مرگ را همچون سفر مي داند که از یک شهر به شهر دیگر 
مي رویم و نیز مرگ را همچون در پیله بودن پروانه مطرح مي کند که بعد از تبدیل کرم به پروانه، باید 
پیله را رها کرد. در این کتاب همچنین نویسنده مطرح مي کند، کساني که در این دنیا خوب زندگي کرده 

باشند، مرگ زیبایي خواهند داشت و در آخرت زندگي بهتري را تجربه خواهند کرد.
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43. پرایس، اشون. از آلودگي آب چه مي دانیم؟. بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات فني 
ایران، 1392، 32 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: ادبیات نوجوانان، آب، آلودگي

چکیده: »در راه نجات سیارة خودمان«، مجموعه کتاب هایي است که براي نوجوانان تألیف شده و 
هدف از آن، آشنایي نوجوانان با راه هاي محافظت از سیارة زمین و جلوگیري از نابودي آن است. این 
دفتر به موضوع آلودگي آب ها اختصاص یافته است. در این کتاب دربارة آالینده هاي آب و فاجعه هاي 
ناشي از آن مطالبي آمده و با استفاده از تصاویر گویا و متني روان، توضیح داده شده که چگونه مي توان 
به تغییراتي در جهت بهتر شدن اوضاع و احوال کمک کرد. در پایان کتاب نیز، واژه نامة توصیفي 

اصطالحات بکار رفته در متن آمده و سایت هایي براي مطالعة بیشتر معرفي شده است.

44. سیکرست، دارن. از آلودگي هوا چه مي دانیم؟. بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات فني 
ایران، 1392، 32 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: ادبیات نوجوانان، هوا، آلودگي، حفظ محیط زیست

چکیده: »در راه نجات سیارة خودمان«، مجموعه کتاب هایي است که براي نوجوانان تألیف شده و 
هدف از آن، آشنایي نوجوانان با راه هاي محافظت از سیارة زمین و جلوگیري از نابودي آن است. در این 
دفتر، با آلودگي هوا آشنا مي شویم. آلودگي هوا مي تواند ناشي از رویدادي طبیعي چون آتش سوزي در 
جنگل یا فوراني آتش فشاني باشد. اما بیشتر آلودگي هوا نتیجة راه و رسم زندگي انسان ها است. نوجوانان 
در این کتاب با کساني آشنا مي شوند که براي بهتر کردن کیفیت هوا تالش مي کنند و مي آموزند که 
چه کارهایي مي توانند انجام دهند تا در این شرایط تغییري به وجود آورند. در پایان کتاب نیز، واژه نامة 

توصیفي اصطالحات بکار رفته در متن آمده و سایت هایي براي مطالعة بیشتر معرفي شده است.
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45. بیشاب، آماندا. از تغییر اقلیم چه مي دانیم؟. بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 
1392، 32 ص
قطع: وزیري

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: ادبیات نوجوانان، محیط زیست گرایي، گرمایش جهاني، اقلیم شناسي

چکیده: »در راه نجات سیارة خودمان«، مجموعه کتاب هایي است که براي نوجوانان تألیف شده و 
هدف از آن، آشنایي نوجوانان با راه هاي محافظت از سیارة زمین و جلوگیري از نابودي آن است. »اقلیم« 
از الگوهاي دما، بارش و باد در یک ناحیه در دورة زماني طوالني تشکیل مي شود. اقلیم کرة زمین در 
حال تغییر است و این تغییر اقلیم، ناشي از گرمایش زمین است. در این دفتر، با استفاده از تصاویر جذاب 
و متن روان، ریشه هاي اقلیم توصیف شده و چگونگي کمک به متوقف کردن گرمایش جهان توضیح 
داده شده است. در پایان کتاب نیز، واژه نامة توصیفي اصطالحات بکار رفته در متن آمده و سایت هایي 

براي مطالعة بیشتر معرفي شده است.

46. اسمیت، ناتالي. از حفاظت زيستگاه ها چه مي دانیم؟. بهرام معلمي. تهران: شرکت انتشارات 
فني ایران، 1392، 32 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: ادبیات نوجوانان، ایستگاه بوم شناسي، حفاظت

چکیده: »در راه نجات سیارة خودمان«، مجموعه کتاب هایي است که براي نوجوانان تألیف شده و 
هدف از آن، آشنایي نوجوانان با راه هاي محافظت از سیارة زمین و جلوگیري از نابودي آن است. در 
سرتاسر جهان، گروه هاي بسیاري هستند که براي حفاظت از زیستگاه ها مشغول به کار هستند. با 
مطالعة این کتاب درمي یابیم که چگونه مي توانیم زیست گاه خود را از آسیب دور نگه داریم. در این اثر با 
زباني ساده و تصاویري جالب، مشکل حفاظت زیستگاه ها مطرح شده است. در پایان کتاب نیز، واژه نامة 

توصیفي اصطالحات بکار رفته در متن آمده و سایت هایي براي مطالعة بیشتر معرفي شده است.
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47. وینکلر،  هنري و اولیور، لین. هانک زیپزر، بزرگ ترین تنبل دنیا: از درس آشپزي نمرة تك 
گرفتم. فرمهر منجزي. تهران: چکه، 1392، 160 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان کودکان انگلیسي، مجموعه ها، تنبلي

چکیده: کتاب حاضر از مجموعه »هانک زیپزر، بزرگ ترین تنبل دنیا«، دربردارنده داستان هاي کودکان 
انگلیسي است. در این دفتر آمده: مي خواهند کارنامه هانک را بدهند و او از این موضوع وحشت زده است. 
هانک کارنامه اش را مي گیرد؛ درحالي که سه نمره تک دارد. هانک تردید ندارد که پدر و مادرش از دیدن 
این کارنامه خوشحال نمي شوند و هانک به این فکر مي کند که راهي براي ناپدید کردن نمره ها کند. 

اما نقشه هوشمندانه اش شکست مي خورد.

48. دهستاني، منصور. از من تا ما )راهنماي جامع كار تیمي(. قم: میم، 1392، 192 ص
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربیتي
مخاطب: معلم، مدیر، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

كلمات كلیدي: ساختار تیمي، تقویت، توسعه.

چکیده: »توجه به تقویت و توسعة ساختارهاي تیمي در جوامع و سازمان ها، رویکردي است که 
سال هاست در کشورهاي مختلف مطرح شده است. از سوي دیگر، دست یابي به هم افزایي گروهي 
یکي از زمینه هاي مهم و مورد توجه مدیران و برنامه ریزان اجتماعي کشورها است.« نگارنده در این اثر 
تالش کرده تا با گردآوري نکات مهم و کلیدي در حوزة تیم و تیم سازي، راهنمایي کاربردي در اختیار 
مخاطب قراردهد. مطالب کتاب به شیوة خودآموز و خودگام تألیف شده و طي آن، مفهوم و مهارت 
تیم سازي تشریح شده است. در پایان فصل هاي عملي کتاب نیز، تست هاي سنجش نگرش و عملکرد 

قرارداده شده است.
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49. مهاجراني، سیدمحمد. از همه مهربان تري. تهران: مدرسه، 1392، 16 ص
قطع: خشتي

موضوع: هدیه هاي آسمان
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: دوم و سوم
كلمات كلیدي: خداشناسي، مهرباني خداوند، زندگي حیوانات، آموزش دیني

چکیده: دومین جلد از مجموعه کتاب هاي »خداي خوب من« به صفت مهرباني خدا اختصاص 
دارد. کودکان با خواندن کتاب، دیدن دستان کوچک یک نوزاد، دندان هاي سنجاب، موهاي سفید 
خرگوش هاي قطبي، گوش هاي فیل ها که مثل بادبزن هستند و کیسة نرم و گرم شکم کانگورو 
درمي یابند که خدا خیلي مهربان است و همة این ها را فقط خدا مي تواند به حیوانات بدهد تا بتوانند 

نیازهایشان را برطرف کنند.

50. فروزش، فاطمه. داستان هاي هزار و یک شب: اسب چوبي. تهران: طاهر، 1392، 85 ص
قطع: خشتي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: دوم تا ششم
كلمات كلیدي: افسانه هاي عامه، داستان تخیلي، ادبیات کودکان

چکیده: »اسب چوبي« افسانه اي است که براي کودکان بازنویسي شده است. مخاطبان در این کتاب 
با پادشاهي آشنا مي شوند که بسیار قدرتمند است و آوازة شهرتش همه جا پیچیده. روزي سه حکیم نزد 
او مي آیند و برایش سه هدیه مي آورند. این هدایا عبارت اند از: طاووس رنگارنگ، بوق مسي و یک اسب 
چوبي. حکیمان ادعا دارند که هر کدام از این سه هدیه مي توانند کاري براي پادشاه انجام دهند. پادشاه 
طاووس و بوق مسي را امتحان مي کند و درمي یابد که حکیمان راست مي گویند از این رو، آن دو پاداش 
خود را مي گیرند و پادشاه دو تن از دخترانش را به عقد آن ها درمي آورد. اما حکیمي که اسب چوبي آورده 
بود، ادعا مي کند که پادشاه مي تواند سوار آن شود و اسب چوبي او را به هر جا که خواست مي برد. پسر 
پادشاه سوار اسب چوبي مي شود و به شهر »صنعا« مي رود و در آنجا براي او ماجراهایي پیش مي آید 

که ادامه اش را در کتاب مي توانید دنبال کنید.
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51. بزرگي، اعظم. اسب دريايي طاليي. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1391، 
36 ص

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان کوتاه، داستان هاي آموزنده، کودکان، مجموعه ها

چکیده: کتاب مصور حاضر حاوي داستان هاي کوتاه و آموزنده است که به سبک کودکانه تدوین 
و  دریایي طالیي«  »اسب  است.  یادگیري  به  تشویق  داستان ها  این  نگارش  از  است. هدف  شده 
»صورتي، قهوه اي«، عنوان داستان هاي این کتاب است. در داستان »اسب دریایي طالیي« آمده 
است: »یاسمین«، براي خرید ماهي طالیي با پدرش به بازار رفت ولي به جاي ماهي طالیي یک اسب 
دریایي خرید. او به امید این که اسب دریایي یک روز اسب بزرگي شود، خوشحال شد. پس از مدتي از 
کیسة درون شکم اسب دریایي چند اسب دریایي کوچک بیرون آمد. پدر یاسمین با دادن کتابي دربارة 
زندگي اسب دریایي، به دخترش آموخت که اسب دریایي یک ماهي است و نمي تواند سوار آن شود. 
همچنین یاسمین ضمن یادگیري مطالب مفیدي دربارة اسب هاي دریایي آموخت که مي تواند اسب هاي 

دریایي اش را هدیه دهد.

52. چوبینه،  مهدي و امیري نیا، کوروش. چرا هاي شگفت انگیز: استان خراسان شمالي. تهران: 
محراب قلم، 1392، 32 ص

قطع: رحلي
موضوع: مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: ایران شناسي، خراسان شمالي، سئوال و جواب

چکیده: کتاب حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعة »چراهاي شگفت انگیز ایران شناسي« است که 
به کنجکاوي هاي روزمرة کودکان و نوجوانان پاسخ مي دهد. کودکان و نوجوانان در سني هستند 
که هر موضوع مرتبط با زندگي برایشان جذابیت دارد و هویت آن ها را تقویت مي کند. در این جلد به 
ویژگي هاي استان خراسان شمالي پرداخته شده و با زباني ساده، شیرین و جذاب موضوع هاي گوناگون 
محیط این استان بیان شده است. آداب ورسوم این استان، طبیعت و جغرافیاي آن، مشاهیر این استان، 
زبان، دین، قوم هاي این استان، عشایر این استان، صنایع دستي و پوشاك این استان از محورهاي اصلي 

مورد اشاره در این کتاب هستند.



41دورة آموزش ابتدايي 16

53. چوبینه، مهدي و امیري  نیا، کورش. چرا هاي شگفت انگیز: استان سمنان. تهران: محراب قلم، 
1392، 32 ص

قطع: رحلي
موضوع: مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: پنجم و ششم

كلمات كلیدي: استان سمنان، موقعیت جغرافیایي، رودها، مکان هاي تاریخي، کتاب کمک آموزشي

جغرافیایي،  موقعیت  با  آن،  تصویرهاي  مشاهدة  و  حاضر  کتاب  مطالعة  با  دانش آموزان  چکیده: 
شهرستان ها، رودهاي مهم، دیدني هاي طبیعي، مکان هاي تاریخي، زبان محلي، عشایر، غذاهاي 
محلي، بازارها، مشاهیر، صنایع دستي، مهم ترین صنایع، آداب و رسوم، بازي هاي معروف، تیم هاي 

ورزشي، و سوغاتي هاي استان سمنان آشنا مي شوند.

54. چوبینه، مهدي و امیري  نیا، کورش. چرا هاي شگفت انگیز: استان قزوين. تهران: محراب قلم، 
1392، 32 ص

قطع: رحلي
موضوع: مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: پنجم و ششم

كلمات كلیدي: استان قزوین، موقعیت جغرافیایی، مکان های تاریخی

چکیده: دانش آموزان با مطالعة کتاب حاضر و به کمک تصویرهاي آن، با موقعیت جغرافیایي استان 
قزوین، و مهم ترین رودها، دیدني هاي طبیعي، ویژگي هاي شهري، شهرها و روستاهاي دیدني استان 
آشنا مي شوند و دربارة بازارها، دروازه هاي تاریخي، صنایع، مشاهیر، زبان محلي، غذاهاي محلي، عشایر 

و بازي هاي محلي استان اطالعات بیشتري کسب مي کنند.
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55. چوبینه، مهدي و امیرنیا، کوروش. چرا هاي شگفت انگیز: استان كرمان. تهران: محراب قلم، 
1392، 32 ص

قطع: رحلي
موضوع: مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: پنجم و ششم

كلمات كلیدي: استان کرمان، دیدني ها، طبیعي، موقعیت جغرافیایي، کتاب کمک آموزشي

چکیده: کتاب »استان کرمان« به منظور آشنا کردن کودکان با موقعیت جغرافیایي، شهرستان ها، 
مهم ترین رودها، دیدني هاي طبیعي، ویژگي هاي شهر، آداب و رسوم، لهجة کرماني، غذاهاي محلي، 
مهم ترین صنایع استان، تیم هاي ورزشي، بازارهاي محلي، عشایر، مشاهیر و سوغاتي ها، و ... این استان 
تدوین شده است. مطالب کتاب مختصر، مفید و بسیار ساده اند و تصویرهاي رنگي کتاب، خواندن آن 

را لذت بخش مي کنند.

56. قاسم نیا،  شکوه و صفارپور، عبدالرحمان. خودم مي خوانم: استخر. تهران: افق، 1392، 36 ص
قطع: خشتي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: راهنماي آموزشي، الفبا، پایة اول ابتدایي، خواندن، تمرین

چکیده: سیزدهمین جلد از مجموعة »خودم مي خوانم«، به آموزش حرف »ا« در کلمات و جمالت 
گوناگون اختصاص دارد. بیشتر کلمات با تصویرهاي رنگي همراه هستند. حرف مورد نظر با رنگ قرمز 
در آغاز، وسط و پایان کلمات مشخص شده است. دیدن و گفتن، جمله خواني، جدول خواني، شعر، 

کلمه خواني، قصه خواني و راه یابي از جمله تمرین هاي کتاب هستند.
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57. یوسفي، محمدرضا. اسمش ستاره است. تهران: دانش نگار، 1391، 24 ص
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان تخیلي، داستان کودك

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني تخیلي است که با زباني ساده و روان براي کودکان نگاشته شده 
است. در داستان مي خوانیم: »بلوري در آسمان هفتم براي فرشته ها ستاره چشمک زن مي ساخت. چون 
هر بچه اي که به دنیا مي آمد یک ستاره در آسمان مي خواست تا بتواند بدون اینکه دیو به خوابش بیاید، 
شب ها بخوابد. روزي بلوري به سرفه افتاد و تیله هایي از دهانش به زمین افتاد و بچه ها شروع کردند، 
با تیله ها بازي کردن. بلوري دیگر نمي توانست ستاره بسازد و دیگر جایش در آسمان هفتم نبود. بلوري 
به سمت زمین آمد تا از نفس هاي مردم وقتي که در خوابند استفاده کند و باز بتواند با نفس هایش ستاره 

چشمک زن بسازد«.

58. بشاورد، سیمین. اضطراب رياضي و راه هاي غلبه برآن: آنچه معلمان باید بدانند. تهران: 
مدرسه، 1391، 60 ص

قطع: وزیري
موضوع: ریاضي
مخاطب: معلم

كلمات كلیدي: اضطراب، راه کارها، ریاضي، معلمان

چکیده: کتاب حاضر، به موضوع ترس و اضطراب از ریاضي و راه کارهایي که معلمان براي کاهش 
این اضطراب در دانش آموزان مي توانند استفاده کنند، پرداخته است. در بحث از منشأ ریاضي مي توان 
به عوامل متعدد محیطي، ذهني و شخصیتي مي توان اشاره کرد که به تنهایي یا در یک رابطة تعاملي 
مي توانند در ایجاد اضطراب ریاضي مؤثر باشند. نقش معلم به عنوان یک عامل مؤثر در اضطراب از 
ریاضي در این کتاب مورد تأکید است. کتاب حاضر، براي استفادة معلمان در این زمینه تهیه  شده است 

تا با مطالعة آن معلمان بتوانند به بهبود وضعیت تحصیلي دانش آموزان کمک نمایند.
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59. سایمون، آدامز. اطلس تاريخ جهان براي دانش آموز. مرجان نگهي و جمشید نوروزي. 
تهران: افق، 1392، 192 ص

قطع: رحلي
موضوع: مطالعات اجتماعي،  کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: تاریخ جهان، ادبیات نوجوانان، جغرافیاي تاریخي، اطلس هاي کودکان و نوجوانان، 
دایرئالمعارف

چکیده: تاریخ جهان را با عکس، نقشه و جدول بشناس. »اطلس تاریخ جهان براي دانش آموز« 
چشم اندازي به تمدن بشري از 10 هزار سال پیش از میالد تا زمان حال است؛ هیجان انگیز و خواندني، 
همراه با تصویرهاي رنگي، جدول هاي زماني وقایع تاریخي، نقشه هاي نمایشگر مرزهاي سیاسي و 
جغرافیایي، عکس هایي جالب از مردم و وقایع تاریخي قرون گذشته و بیش از 60 نقشه شامل اطالعاتي 
دربارة ملت ها، امپراتوري ها، تغییرات اجتماعي و مذهبي، حکومت ها، عصر اکتشافات، دورة استعمار، 
امپراتوري ها، صنعت، فناوري، جنگ، هنر، علم، حوادث تأثیرگذار جهاني و چهره هاي مشهور تاریخ با 
نگاهي سرزنده و سرگرم کننده، کشف مراکز باشکوه فرهنگي مانند بابل، کارتاژ، قرطبه، قسطنطنیه، 
شرح زندگي مردمي که به کشاورزي، تجارت و دریانوردي پرداختند، به جنگ رفتند، به حکومت رسیدند 

و نظریه هایي جدید مطرح کردند.

60. وانگ،  هونگچن. افسانه ها و مثل ها-پندهايي از كشور چین. مهران محبوبي. تهران: 
آبشن، 1391، 128 ص

قطع: وزیري
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: ضرب المثل ها، ضرب المثل هاي چیني

چکیده: ضرب المثل ها و گفته هاي مشهور و لطیفه ها و نکات پندآموز ملل گوناگون ماحصل قرن ها 
تجربه اندوزي و خرد جمعي مردمان کشورها است که از زبان شاعران و نویسندگان و حکیمان کهن و 
عامه مردم بیان شده است. در کتاب حاضر، حکایت 30 ضرب المثل چیني از میان هزاران سال تاریخ و 
ادبیات چین استخراج شده است. این ضرب المثل ها به طور گسترده در چین امروز رایج هستند. این اثر 

با هدف پربارکردن دانش نوجوانان دربارة فرهنگ چین تدوین شده است.
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61. ازگلي، مرضیه. دایرئالمعارف قهرمان هاي ایراني: افسانه هاي عامیانه. تهران: محراب قلم، 
1392، 92 ص
قطع: خشتي

موضوع: کتاب هاي مرجع
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم تا ششم
كلمات كلیدي: قهرمان ها، جمشید، بهرام گور، تاریخ، شاه عباس، سمک عیار

چکیده: کتاب مصور حاضر، جلد سوم از مجموعه اي است که در آن برگزیده اي از قهرمان هاي 
ایراني با زباني ساده و روان براي کودکان و نوجوانان معرفي شده است. از قهرمان هایي مانند: پهلوان 
اکبر، سیمرغ، بوعلي سینا، خاله سوسکه، بلبل سرگشته، ملک جمشید، بهرام گور، شاه عباس، نخودي، 
سمک عیار در این کتاب سخن به میان آمده است. قهرمان هاي ایراني در زندگي، باورها، خواسته ها 
و آرزوهاي ایرانیان ریشه دارد. بعضي از آن ها از تاریخ ایران برخاسته اند و بعضي دیگر تجلي آرزوهاي 
دست نیافتة مردم این سرزمین هستند. بعضي از آن ها قهرمان هایي هستند که در طول صدها سال 

توانسته اند بچه هاي ایراني را سرگرم کنند.

62. مالمحمدي، مجید. اصول دین براي کودکان: اگر پیامبران نبودند )پیامبرشناسي براي 
كودكان(. تهران: مدرسه، 1391، 16 ص

قطع: رحلي
موضوع: هدیه هاي آسمان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم و سوم

كلمات كلیدي: اصول دین، پیامبر، اسالم

چکیده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعة پنج جلدي »اصول دین براي کودکان« است 
که مخاطبان را با هر یک اصول دین اسالم، جایگاه، ویژگي ها و اهمیت آن ها آشنا مي سازد که در این 
جلد موضوع نبوت مورد نظر است و با متني جذاب و شیرین و تصاویر زیبا نگاشته شده است. در این 
کتاب مؤلف با بیان داستان هاي کوتاهي به عنوان  مثال به اثبات لزوم پیامبري مي پردازد. کمک گرفتن 
از پلیس به هنگام گم شدن، راهنمایي گرفتن از کتابدار، راهنمایي گرفتن از دکتر برخي از مثال هاي 
آمده در این کتاب هستند، همچنین بیان مي شود که هر آدم مهمي نشانه اي دارد مانند: جراح، باغبان، 

مهندس، پیامبران هم نشانه دارند مثل معجزه، اخالق خوب راست گویي، شجاعت.
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63. خلعت بري،  فریده. اال كلنگ. تهران: شباویز، 1391، 28 ص
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان هاي حیوانات، داستان کودك

چکیده: کتاب مصور دربردارندة داستاني از حیوانات است. در این داستان آمده: میمون کوچولو گم شده 
بود. او از وقتي یادش مي آمد، خودش بود و خودش. او فکر مي کرد که بزرگ شده است. یک روز یکي 
را دید که شکل خودش بود. اما خیلي بزرگ بود. او یک گوریل بود. میمون کوچولو با او هم صحبت شد. 
گوریل همه کار بلد بود و همیشه در سفر بود. او مي خواست همه چیز به میمون کوچولو یاد بدهد. به 

همین دلیل خیلي کارها براي میمون انجام داد. ولي میمون کوچولو هیچ چیز یاد نمي گرفت.

64. گوگاني، نویده. االغ هیزم شکن. تهران: شباویز، 1391، 24 ص
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان حیوانات، داستان کودك، شکرگزاري

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني براي گروه سني )ب( است. در این داستان آمده: هیزم 
شکني بود که خري بارکش داشت. االغ بیچاره خیلي کار مي کرد و خسته مي شد. یک روز هیزم شکن، 
سر راهش به دوستي برخورد. دوستش با دیدن بدن نحیف االغ به هیزم شکن پیشنهاد داد که چند 
روزي االغ را با خود به اصطبل اسب هاي سلطان ببرد تا در آنجا قوي شود. االغ در اصطبل سلطان، 

چیزهایي دید که باعث شد شکرگزار زندگي خود باشد.
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65. سلحشور، ماندانا. الفباي زندگي براي كودكان. تهران: فلسفه/ نقش و نگار، 1391، 256 ص
قطع: رقعي

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم، والدین، کارشناس

كلمات كلیدي: راهنماي مهارت هاي زندگي، راه و رسم زندگي، نیازهاي اساسي

چکیده: کتاب حاضر که در 12 فصل تدوین شده، حاوي مهارت هاي اساسي و اولیه اي است که 
کودکان را براي زندگي کردن در جمع خانواده و ورود به اجتماع آینده شان آماده مي سازد. رعایت بهداشت 
فردي، برقراري ارتباط با دیگران، وقت شناسي، به کارگیري قدرت خالقیت و ابتکار، مسئولیت پذیري، 
خانه داري، تصمیم گیري، مدیریت مالي و زندگي اجتماعي، از جمله مهارت هایي هستند که کودکان با 

دانستن و به کارگیري آن ها مي توانند بسیاري از نیازهاي اساسي خود را برطرف کنند.

66. کاظمي، مهدي و صادقي، پوران. الگوهاي فعال تدريس )2( : بدیعه پردازي، کارایي تیم، 
روشن سازي طرز تلقي. قم: آیین احمد )ص(، 1391، 56 ص

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كلیدي: الگوي تدریس، تدریس اثربخش، آموزش معلمان

چکیده: در این کتاب سعي شده است به طور مختصر سه نمونه از الگوهاي فعال تدریس )الگوي 
تدریس بدیعه پردازي، الگوي تدریس تیم و الگوي تدریس روشن سازي طرز تلقي( با ارائة نمونة تدریس 
بیان شود. در ادامة مطالب، به اهمیت به کاربردن ترکیبي از الگوهاي فعال براي تدریس در کالس 
پرداخته شده است. همچنین، به اصولي که معلمان باید در انتخاب الگوهاي تدریس مدنظر قرار دهند 
اشاره شده است. براي آشنایي بیشتر معلمان تعدادي از راهکارهاي تشکیل گروه هاي دانش آموزان در 

کالس، با عنوان »ده راهکار براي تشکیل گروه ها« آمده است.
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67. کاظمي، مهدي و میري، بدرالسادات. الگوهاي فعال تدريس )3( : بارش فکري، تفکر 
استقرایي، تفحص گروهي. قم: آیین احمد )ص(، 1391، 56 ص

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كلیدي: آموزش معلمان، تدریس اثربخش، الگوي تدریس، کتاب کمک آموزشي، سند تحول 

بنیادین

چکیده: این کتاب مي کوشد با توجه به اهداف کالن سند تحول بنیادین و راهکارهاي ذیل آن )اصالح 
و به روز آوري روش هاي تعلیم وتربیت با تأکید بر روش هاي فعال گروهي و خالق(، الگوهاي بارش 
فکري، تفکر استقرایي و تخصص گروهي را با ارائة نمونة تدریس، به صورت مختصر معرفي کند. در 
الگوي بارش فکري سعي گروه بر آن است که راه حل مشخصي را بیابد. در این روش، همة نظرات در 
جمع بندي بحث مورد استفاده قرار مي گیرند. در تفکر استقرایي، مجموعه اي از اطالعات در قلمرو خاص 
در اختیار دانش آموزان قرار مي گیرد و آنان اطالعات را در مغز خود سازمان مي دهند و نکات و مطالب 
را به یکدیگري ربط مي دهند تا با تعمیم آموخته هاي خود، آن ها را در موقعیت هاي جدید به کار گیرند. 
به این ترتیب، به فرضیه سازي، پیش گویي و توضیح پدیده هاي ناآشنا مي پردازند. مخاطبان مي توانند 

تعریف تشخص گروهي و اهداف سایر روش ها را در کتاب مطالعه کنند. 

68. کاظمي، مهدي و صادقي، پوران. الگوهاي فعال تدريس )4( : قضاوت عملکرد، دریافت 
مفاهیم، ایفاي نقش. قم: آیین احمد )ص(، 1391، 56 ص

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كلیدي: آموزش معلمان، تدریس اثربخش، الگوي تدریس، گروه بندي، کتاب کمک آموزشي

چکیده: الگوهاي فعال تدریس به الگوهایي اطالق مي شوند که در آن فراگیرندگان نقش اصلي را 
ایفا مي کنند و در فرایند تدریس فعال هستند. تأکید بر روش هاي فعال و مشارکتي تدریس و جنبه هاي 
کاربردي درس ها، زمینه هاي تفکر را در دانش آموزان تقویت مي کند، یادگیري را دوام و عمق بیشتري 
مي بخشند و انگیزة فراگیرندگان را افزایش مي دهد. در کتاب حاضر سعي شده است به طور مختصر، 
سه نمونه از الگوهاي فعال تدریس )الگوي تدریس قضاوت عملکرد، الگوي تدریس دریافت مفهوم و 
الگوي تدریس ایفاي نقش( با ارائة نمونة تدریس، معرفي شود. اهمیت به کار بردن ترکیبي از الگوهاي 
فعال براي تدریس در کالس شرح داده شده است. اصول انتخاب الگوهاي تدریس، بهترین روش 

تدریس، شیوة گروه بندي و راهکارهایي براي تشکیل گروه، از مطالب دیگر کتاب هستند.
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69. کاظمي، مهدي و ]... دیگران[. الگوهاي فعال تدريس: )9 الگو از الگوهاي نوین تدریس به 
همراه نمونه تدریس(. قم: آیین احمد )ص(، 1391، 80 ص

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كلیدي: الگوي تدریس، روش تدریس اثربخش، آموزش معلم

چکیده: کتاب حاضر براي مطالعة معلمان تدوین شده و در آن نه الگوهاي نوین تدریس به همراه 
تدریس  الگوي  تیم،  اعضاي  تدریس  الگوي  است.  شده  بیان  آن ها  تدریس  نمونة  و  اجرا  مراحل 
کارایي تیم، الگوي بارش فکري، بدیعه پردازي یا نوآفریني فکري، قضاوت عملکرد، الگوي دریافت 
مفاهیم، الگوي یاران در یادگیري و الگوي روشن سازي طرز تلقي )برخورد( الگوهاي مطرح شده در 
کتاب هستند. به عنوان نمونه، در الگوي تدریس اعضاي تیم، به جاي اینکه ابتدا معلم تدریس کند، 
فراگیرندگان نقش معلم را ایفا مي کنند و تدریس توسط »اعضاي تیم فراگیرندگان« انجام مي شود. 
پس از آن معلم توضیحات ضروري و تکمیلي را ارائه مي دهد. به همین دلیل این الگو را »تدریس 

اعضاي تیم« نام نهاده اند.

70. نوري، یوسف. الگوي كاربردي هوشمندسازي مدارس. تهران: دانش آفرین، رشد اندیشه، 
1392، 112 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: مدیر، کارشناس
  

كلمات كلیدي: مدرسة هوشمند، هوشمندسازي، شبکة ملي مدارس، فناوري اطالعات، مدیر مدرسه، 
علوم تربیتي.

چکیده: کتاب »الگوي کاربردي هوشمندسازي مدارس« با هدف تشریح و تبیین اهداف و مراحل 
تحولي هوشمندسازي مدارس ایران تهیه شده است و مي تواند راهنماي عمل مدیران، معلمان، کادر 
اجرایي مدارس و کارشناسان هوشمندسازي و فناوري اطالعات آموزش  و پرورش قرار گیرد. طرح 
هوشمندسازي مدارس ایران، طرحي راهبردي و مدل تلفیقي و بومي شده اي از مجموعه طرح هاي 
توسعة جهاني است. مطالب کتاب در همین راستا و عبارت اند از: تعریف مدرسة هوشمند؛ هدف از 
هوشمندسازي مدارس؛ نقش آفرینان هوشمندسازي مدرسه؛ وظایف نقش آفرینان؛ راهبران و پشتیبانان 
هوشمندسازي؛ نگاه کالن و ملي به مدارس هوشمند؛ مدل ها و شاخص هاي ملي و بین المللي ارزیابي 

عملکرد مدارس هوشمند. در پایان فرم هاي ارزیابي هوشمندسازي مدارس آورده شده است.
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71. نقي نژادیان، طاهره. امال 1 )اول دبستان(. تهران: کالغ سپید، 1392، 104 ص
قطع: رحلي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، امال، راهنماي آموزشي، پایة اول ابتدایي

چکیده: در این کتاب که براي امالي دانش آموزان سال اول دبستان فراهم شده است، عالوه بر 
متن هاي مربوط به امال، تمرین هاي تکمیلي نظیر تقویت حافظة دیداري، تقویت تشخیص دیداري و 
نیز تقویت دقت گنجانده شده اند که در تقویت امالنویسي مؤثرند. همچنین، وجود کارت هاي ترکیب 
در انتهاي کتاب به کلمه سازي و بازي با حروف و کلمات کمک قابل توجهي خواهد کرد که همین امر 
باعث پیشرفت در زمینة  نوشتن امال خواهد شد. کتاب 22 درس دارد و نوشتن صداهاي اول و آخر 
تصویرهاي درج شده، کامل کردن کلمه ها با نشانه هاي داده شده، خواندن و نوشتن، کلمه نویسي براي 
نشانه هاي داده شده، نوشتن نام تصویرهاي داده شده، کامل کردن کلمه هاي ناقص، گذاشتن کلمه هاي 

مربوط به هم داخل خط بسته، نقطه گذاري کلمات و ... از جمله تمرین هاي کتاب هستند.

72. فرهادي،  گلزار. امالي شب دوم ابتدايي. تهران: آبرنگ، 1392، 88 ص
قطع: رحلي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، راهنماي آموزشي، امالي شب، پایة دوم ابتدایي

چکیده: کتاب حاضر براي درس فارسي و امالي دانش آموزان دوم ابتدایي در 17 درس نگارش 
یافته و شامل تمرین هایي در قالب هاي کامل کردني، نقطه گذاري، نوشتن مترادف و متضاد کلمات، 
جمله نویسي، ترکیب کردن بخش و نوشتن کلمة مناسب و کامل کردن جاهاي خالي با کلمات هر 
درس است. بعد از هر چهار درس، چهار برگة ارزشیابي از متون کتاب درسي ارائه شده است و در این 

برگه هاي ارزشیابي، دانش آموزان با نکته هاي نهفته در هر متن آشنا مي شوند.
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73. ساالري، حسن. دانشوران دیروز و امروز: امیر اعلم: بهداشت نوين در ايران. تهران: 
محراب قلم، 1392، 32 ص

قطع: وزیري
موضوع: مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: امیر اعلم، دارالفنون، پزشکان ایران، سرگذشت نامه، کالبدشناسان

چکیده: دکتر امیراعلم از پایه گذاران بهداشت نوین در ایران است. او در ساختن نخستین بیمارستان ها 
و درمانگاه هاي ایران پیشگام شد و »سازمان شیر و خورشید سرخ« )اکنون به نام هالل احمر( را بنیان 
نهاد. همچنین، در تصویب قانون هاي بهداشتي مانند قانون آبله کوبي اجباري، نقش بنیادي داشت. 
امیراعلم که از استادان دارالفنون بود، در سال 1314 ه. ش. به ریاست بخش کالبدشناسي دانشگاه تهران 
برگزیده شد. او کتاب »کالبدشناسي توصیفي« را به کمک همکارانش نوشت که نخستین کتاب درسي 

کالبدشناسي نوین در ایران به شمار مي آید. کتاب حاضر به گوشه اي از کارها و خدمات وي مي پردازد.

74. قاسم نیا،  شکوه و صفارپور، عبدالرحمان. خودم مي خوانم: انار. تهران: افق، 1392، 32 ص
قطع: خشتي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: راهنماي آموزشي، آموزش الفبا، پایة اول ابتدایي

چکیده: سومین جلد از مجموعة »خودم مي خوانم«، به آموزش حرف »اَ« به شیوه هاي گوناگون 
اختصاص دارد. نویسنده مي کوشد حرف مورد نظر را با رنگي کردن در کلمات و به همراه تصویرهاي 
رنگي آموزش دهد. استفاده از شعر، رنگ آمیزي، دیدن و گفتن، وصل کردن، تصویرخواني و راهیابي، 

به یادگیري هرچه بهتر کودکان یاري مي رساند.
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75. اکسالد، کریس. انرژي در آينده: انرژي خورشیدي، انرژي باد، انرژي آب و انرژي زمین گرمایي، 
سوخت هاي فسیلي و سوخت هاي زیستي، انرژي هسته اي. حسن ساالري. تهران: مدرسه، 1391، 

160 ص
قطع: وزیري

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم تا ششم
كلمات كلیدي: انرژي، برق، خورشید

چکیده: کتاب مصور حاضر، به بیان و بررسي موضوع انرژي، انواع آن و وضعیت آن در آینده مي پردازد. 
در این کتاب از نوعي انرژي سخن گفته مي شود که انسان ها براي پیشبرد کارهاي روزانه از آن بهره 
مي گیرند. انسان ها انرژي را براي جابه جایي، گرم کردن یا سرد کردن، پختن غذا، به کار انداختن 
دستگاه ها، روشن کردن ساختمان ها و خیابان ها و تولید کاال در کارخانه ها نیاز دارند. چگونگي تولید برق 
از خورشید، چگونگي بهره برداري از باد، چگونگي تولید برق از موج دریا، چگونگي تولید برق از گرماي 

درون زمین، سودها و زیان هاي انرژي هسته اي از محورهاي اصلي مورد بحث در این کتاب هستند.

76. قاسم نیا،  شکوه و صفارپور، عبدالرحمان. خودم مي خوانم: ايران. تهران: افق، 1392، 36 ص
قطع: خشتي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: پایة اول ابتدایي، تمرین، آموزش الفبا، راهنماي آموزشي، خواندن

چکیده: یازدهمین جلد از مجموعة »خودم مي خوانم« به آموزش حرف »ي« به کودکان کالس اول 
اختصاص دارد. تمرین هاي کتاب به صورت دیدن و گفتن، جمله خواني، وصل  کردن، جدول نویسي، 
شعر، رنگ آمیزي، قصه خواني و کلمه خواني تنظیم شده اند. آموزش کلمات به همراه تصویرهاي رنگي 

است و حرف مورد نظر با رنگ قرمز مشخص شده است.
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77. سیدآبادي، علي اصغر. تاریخ با غرغر هاي اضافه: ايران چگونه ايران شد؟. تهران: آفرینگان، 
1392، 78 ص
قطع: وزیري

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: تاریخ ایران، تاریخ پیش از اسالم، مادها، مطالعات اجتماعي، ضحاك

چکیده: این کتاب به توضیح وقایع شکل گیري ایران و چگونگي تأسیس نخستین حکومت سراسري 
در آن، یعني »مادها« مي پردازد. کتاب با نگاهي انتقادي و روایتي جذاب، تاریخ ایران را بازخواني مي کند 
و داراي هشت فصل با این عنوان هاست: 1. کیومرث خان! دموکراسي راه مي انداختي چه مي شد؟؛ 2. 
نوبت جمشید؛ 3. چرا ضحاك بر تخت جمشید نشست؟؛ 4. پیش از اینکه ما به ایران بیاییم، ساکنانش 
دیو بودند؟؛ 5. وقتي آریاییان آمدند، بقیة اقوام چه شدند؟؛ 6. چیزي شبیه به دموکراسي که به دنیا نیامده 

مرد؛ 7. اولین حکومت سراسري در ایران؛ 8. بي عرضه یا متمدن.

78. یوسفي، محمدرضا. اين قصه هم تمام شد. تهران: دانش نگار، 1391، 24 ص
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان هاي تخیلي، داستان کودکان

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني تخیلي است. در این داستان مي خوانیم: ».. قصه اي بود 
که سروته نداشت، اول و آخر نداشت. قصه گو همین طور مي گفت: دختري بود که چهارتا دست داشت 
و از همه بیشتر سیب مي چید. پسري بود که چهارتا پا داشت و از همه تندتر مي دوید ...« این داستان، 

همراه با تصاویر جذاب و زیبا، با هدف تقویت قوة تخیل کودکان تدوین شده است.
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79. سیدآبادي، علي اصغر. تاریخ با غرغر هاي اضافه: اين نقشه بزرگ چرا كوچك شد؟. تهران: 
آفرینگان، 1392، 96 ص

قطع: وزیري
موضوع: مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: تاریخ ایران، هخامنشیان، آموزش تاریخ، مطالعات اجتماعي

چکیده: این کتاب دربارة یکي از باشکوه ترین دوره هاي تاریخ ایران، یعني دورة هخامنشیان، یکي از 
مهم ترین سلسله هاي حکومت در ایران است و به چگونگي شکل گیري این حکومت و علل شکست 
و برافتادن آن مي پردازد. کتاب داراي هشت بخش با این عنوان هاست: 1. امپریالیسم ایراني؛ 2. اولین 
منشور حقوق بشر؛ 3. شاهي که امکان داشت بد نام نشود؛ 4. مرده اي که شاه شد؛ 5. شاهي با سنگ 
نبشته هاي فراوان؛ 6. دروغ بزرگ؛ 7. همه چیز در مدتي کوتاه دور شد؛ 8. اردشیر داریوش را ریز مي دید.

80. علي پور، پروین. داستان هاي مهرباني: با او مهربان باش!. تهران: مدرسه، 1391، 28 ص
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان هاي حیوانات، داستان کودك، مجموعه ها، راه و رسم زندگي

چکیده: این کتاب مصور از مجموعة »داستان هاي مهرباني« است که طي آن  نویسنده با نگرشي 
روان شناختي، به نقش مهرباني در سالمت رواني همه، به خصوص کودکان تأکید کرده است. در این 
داستان آمده: نادر عاشق جوجة زرد کوچولویش است. ولي نمي داند که فقط داشتن جوجه کافي نیست 

و جوجة او به مهرباني و مواظبت هم نیاز دارد.
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81. سیدعلي اکبر، سیدنوید. باباي من با سس خوشمزه است. تهران: شباویز، 1391، 24 ص
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كلیدي: داستان کودك، داستان هاي طنز، فداکاري

چکیده: نویسنده کوشیده است به موضوع فداکاري، نگاهي وارونه بیندازد و داستاني طنز بیافریند. 
ماجرا با رفتن برق خانه و پیدا شدن سر و کله یک غول آغاز مي شود. هر کدام از اعضاي خانواده، به 
دنبال نجات جان خود است و پیشنهاد مي دهد آقا غوله به سراغ دیگر اعضاي خانواده برود. پیشنهاد 
دختر باباست. این که آقا غوله سرانجام چه مي کند و راضي مي شود کدام یک را بخورد، رازي است که 

باید با خواندن کتاب برمال شود.

82. لرستاني، فریبرز. بابايي دوست دارم. تهران: دانش نگار، 1392، 16 ص
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: شعر کودك، پدر، درخت، تقویت قوة تخیل

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة اشعاري براي کودکان است. مضامین و موضوعات مندرج در 
این ترانه ها عبارتند از: پدر، خواب، درختان، گنجشک و...  این اثر با هدف تقویت قوة تخیل کودکان و 

انتقال مفاهیم از طریق کالم موزون و آهنگین تدوین شده است.
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83. قاسم نیا،  شکوه و صفارپور، عبدالرحمان. خودم مي خوانم: بادبادك. تهران: افق، 1392، 32 ص
قطع: خشتي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: حرف »ب«، آموزش الفبا، راهنماي آموزشي، تصویرخواني

چکیده: در دومین جلد از مجموعه کتاب هاي »خودم مي خوانم«، کودکان حرف »ب« را در کلمات 
متفاوت و به شیوه هاي گوناگون مي آموزند. استفاده از تصویرهاي رنگي، به جذابیت کتاب افزوده است. 
تصویرخواني، راهیابي، رنگ آمیزي، جدول خواني و دیدن و گفتن، شیوه هایي هستند که براي آموزش 

حروف و کلمات در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته اند.

84. کاظمي، مهدي و]... دیگران[. باز خورد ... چرا؟ چگونه؟. تهران: آیین احمد )ص(، 1391، 
56 ص

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم
كلمات كلیدي: معلمان، روابط با شاگردان، ارتباط در آموزش و پرورش

چکیده: »بازخورد، نوعي برگشت پیام ارتباطي است که در آن، گیرنده به طور عامدانه و غیر عامدانه به 
پیام فرستنده واکنش نشان مي دهد.« بازخورد معلم فرآیندي است که یادگیرنده را از چگونگي یادگیري 
خود آگاه مي کند و او را در اصالح رفتار کمک مي کند. در کتاب حاضر، ضمن برشمردن نمونه هایي از 
بازخوردهاي مناسب، تعدادي از بازخوردهاي معلمان تجزیه و تحلیل شده است. تعریف بازخورد، انواع 

بازخورد، ویژگي هاي بازخورد، بازخوردهاي نامناسب و ... از جمله مطالب مندرج در این کتاب است.
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85. احمدي، محمدرضا. باز هم مي توانم: ويژه دانش آموزان سال دوم و ورودي سال 
سوم دبستان. تهران: دانش آفرین/ رشد اندیشه، 1392، 80 ص

قطع: وزیري
موضوع: عمومي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: پایة دوم ابتدایي، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ، یادگیري و خالقیت

چکیده: کتاب حاضر داراي تمرین هایي است که از تمام درس هاي پایة دوم دبستان فراهم آمده اند و 
مخاطبان را براي ورود به سوم دبستان آماده مي کنند. کتاب براي تابستان دانش آموزان در نظر گرفته 
شده و سعي شده است این اهداف را مورد توجه قرار دهد: گسترش و تعمیق یادگیري دانش آموزان؛ 
تقویت نیروي خالقیت و تفکر؛ گسترش دقت، توجه و تمرکز؛ تقویت مهارت هاي چهارگانة زبان آموزي 
و گسترش واژگان؛ آموزش اندیشیدن و ... فعالیت هاي کتاب به صورت طبقه بندي کردن، مقایسه کردن، 
حل جدول، قصه خواني، داستان نویسي، مشاهده، تصویرنویسي، نقاشي، خوش نویسي، خواندن شعر و 

لطیفه و...  تنظیم شده اند.

86. فیکس، الگزاندرا. بازمصرف، بازيافت، بازكاهي در مصرف انرژي. هایده کروبي. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 36 ص

قطع: خشتي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم و پنجم

كلمات كلیدي: بازیافت، انرژي، صرفه جویي

چکیده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعة »بازمصرف، بازیافت، باز کاهي« است که 
با زباني ساده و روان نگاشته شده است. این کتاب به مفهوم مصرف کمتر و بهتر انرژي ها مي پردازد 
و در آن به آثار زیان بار پسماند، تفاوت بین منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر و راه هاي بازمصرف و 
بازیافت مواد اشاره مي شود. چگونگي تولید انرژي، چگونگي مصرف انرژي، شناخت مواد تجدید پذیر، 
چگونگي صرفه جویي در مصرف انرژي از محورهاي اصلي مورد بحث در این کتاب هستند. ساختار 
کتاب به این شکل است که در آن سؤال هاي اساسي دربارة موضوع طرح شده و به تشریح و پاسخ به 

آنان پرداخته شده است.
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87. فیکس، الگزاندرا. بازمصرف، بازيافت، بازكاهي در مصرف پالستیك. نگار عجایبي. 
تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 36 ا ص

قطع: خشتي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم تا ششم

كلمات كلیدي: بازمصرف، بازیافت، بازکاهي، پالستیک، پسماند

چکیده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعة »بازمصرف، بازیافت، بازکاهي« است که با 
زباني ساده و روان نگاشته شده است. این کتاب به مفهوم مصرف کمتر و بهتر پالستیک ها مي پردازد و 
در آن به آثار زیان بار پسماند، تفاوت بین منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر و راه هاي بازمصرف و بازیافت 
پالستیک اشاره مي شود. چگونگي ساخت و مصرف پالستیک، آثار پسماند پالستیک بر محیط زیست، 
چگونگي بازمصرف و بازیابي و کاهش پسماند پالستیک از محورهاي اصلي مورد بحث در این کتاب 
هستند. ساختار کتاب به این شکل است که در آن سؤال هاي اساسي دربارة موضوع طرح شده و به 

تشریح و پاسخ به آنان پرداخته  شده است.

88. فیکس، الگزاندرا. بازمصرف، بازيافت، بازكاهي در مصرف كاغذ. هایده کروبي. تهران: 
شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 34 ص

قطع: خشتي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم تا ششم

كلمات كلیدي: پسماند، کاغذ، محیط زیست، بازمصرف

چکیده: کتاب حاضر یکي از کتاب هاي مجموعة »بازمصرف، بازیافت، بازکاهي« است. این کتاب به 
مفهوم مصرف کمتر و بهتر کاغذها مي پردازد و در آن به آثار زیان بار پسماند، تفاوت بین منابع تجدید 
پذیر و تجدید ناپذیر و راه هاي بازمصرف و بازیافت کاغذ اشاره مي شود. چگونگي ساخت و مصرف 
کاغذ، آثار پسماند کاغذ بر محیط  زیست، چگونگي بازمصرف و بازیابي و کاهش پسماند کاغذ از 
محورهاي اصلي موردبحث در این کتاب هستند. ساختار کتاب به این شکل است که در آن سؤال هاي 

اساسي دربارة موضوع طرح  شده و به تشریح و پاسخ به آنان پرداخته شده است.
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89. عاقل، فرحناز. بازي با امالي خوب. تهران: آبرون، 1392، 28 ص
قطع: خشتي

موضوع: فارسي
مخاطب: معلم

كلمات كلیدي: زبان آموزي، امال، راهنماي آموزش، شیوه هاي امالگویي، دانش افزایي

چکیده: کتاب حاضر براي مطالعة والدین و معلمان ابتدایي فراهم آمده است. نویسنده در آن 65 
راهکار به منظور تقویت امالي دانش آموزان دورة ابتدایي و نیز 17 راهکار براي آشنایي با زبان فارسي 
و تقویت خواندن ارائه داده است. او این راهکارها را حاصل تجربة شخصي سال ها تدریس در دورة 
ابتدایي مي داند. نوشتن دیکته روي بادبادك، نوشتن امالي گروهي، ساختن متن جدید با کلمات 
مشکل، درست کردن کارت هاي کلمات سخت، نقطه چین کردن کلمات سخت و پررنگ کردن آن ها 
توسط دانش آموز، و درست کردن پازل با حروف سخت درس، از جمله خالقیت هاي دیکته نویسي در 

این کتاب هستند.

90. قائدیان، سمانه. بازي و ورزش. قم: باقیات، 1392، 160 ص
قطع: وزیري

موضوع: تربیت بدني
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كلیدي: بازي، کودکان، ورزش شیرین کاري

چکیده: کتاب »بازي و ورزش« در چهار فصل تدوین شده است. به جز فصل اول، محتواي کتاب 
براي کودکان پنج تا هشت سال مناسب است. فصل اول به اهمیت بازي در دوران اولیة کودکي، نقش 
بازي در رشد اجتماعي-عاطفي و خالقیت کودکان پنج تا شش ساله اختصاص دارد. در فصل دوم گرم 
کردن و سرد کردن بدن همراه با بازي و شعر ارائه شده است. نحوة اجراي بازي ها در فصل سوم و 

شیرین کاري هاي فردي و گروهي در فصل چهارم ارائه شده اند.
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91. قبادي، فرشته. بازي هاي سنتي روزآمد شده. تهران: مدرسه، 1392، 200 ص
قطع: وزیري

موضوع: تربیت بدني
مخاطب: معلم، والدین

كلمات كلیدي: بازي هاي سنتي، فرهنگ عامه، تربیت بدني، آموزش معلم ابتدایي

چکیده: به زعم نگارنده ویژگي کتاب حاضر، روزآمد کردن بازي هاي بومي و محلي است. مربیان، 
معلمان، والدین و روان شناسان مي توانند از این کتاب به عنوان منبعي ارزشمند براي تمرین قابلیت هاي 
حسي و حرکتي دانش آموزان بهره بگیرند، آن ها را به محیط زندگي و فعالیت هاي روزمرة اقوام ایراني و 
روش هاي تمریني و ارتباطي آن ها عالقه مند سازند و روحیة ملي را در آن ها تقویت کنند. کتاب در چهار 
فصل به این شرح نوشته شده است. فصل اول کتاب به شناخت اجمالي کودك و اسباب بازي او از بدو 
تولد اختصاص دارد. در فصل دوم بازي هاي سنتي و مراحل آن تعریف شده اند. در فصل سوم 24 نمونه 
از بازي هاي روزآمد شده ارائه شده اند. به این ترتیب که ابتدا شیوة سنتي و سپس شیوة روزآمد شدة 
بازي ها معرفي شده است. در فصل چهارم 24 نمونه از بازي هاي سنتي پیشنهاد شده اند و از مخاطبان 

خواسته شده است آن ها را روزآمد کنند و اهداف آن ها را بنویسند.

92. براون، پیتر. باغچه ى پسرك. هایده عبدالحسین زاده. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 
1392، 36 ص
قطع: وزیري

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: دوم تا پنجم
كلمات كلیدي: راه آهن، باغچه، سبزه، آموزنده، اجتماعي

چکیده: کتاب مصور حاضر از مجموعه کتاب هاي سبز است که دربردارندة داستاني آموزنده و اجتماعي 
پیرامون باغباني و زندگي شهري است. در این داستان آمده: روزگاري، شهري بود که نه باغچه و باغ 
داشت و نه درخت و سبزه. پسربچه اي در این شهر زندگي مي کرد که دلش نمي خواست در خانه بماند. 
اسم این پسربچه »لیام« بود. لیام در صبح یک روز باراني که اطراف راه آهن قدیمي شهر قدم مي زد، به 
سمت ریل راه آهن رفت. در آنجا با چند بوتة کوچک مواجه شد و شروع کرد به رسیدگي به آن بوته ها. 

این کار لیام به تدریج تحول بزرگي در شهر به وجود آورد.
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93. ویلسون، هنا و پیلین، نیکي. دنیاي شگفت انگیز زندگي بچه هاي حیوانات: بچه هاي حیوانات 
دوست داشتني. پریسا همایون روز. تهران: ذکر، 1392، 16 ص

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: اول و دوم
كلمات كلیدي: عادات و رفتار حیوانات، آموزش علوم، زندگي حیوانات، نوزاد حیوانات

چکیده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر با چگونگي رشد، تغذیه، محل زندگي، تولید مثل، و ظاهر 
حیوانات پشمالو، پردار، فلس دار و حیوانات آبزي آشنا مي شوند. در صفحات سمت چپ، به طور خالصه 
اطالعاتي مختصر دربارة مطالب مذکور، بیان شده و سپس سؤاالتي مطرح و به آن ها پاسخ داده شده 
است. براي نمونه، چرا بچة گوزن خال دارد؟ بچه هاي جانوران کجا زندگي مي کنند؟ بچه فیل چه 

شکلي دارد؟ و سؤاالتي از این قبیل.

94. پارکر، استیو. دنیاي شگفت انگیز زندگي بچه هاي حیوانات: بچه هاي حیوانات را دوست 
دارم. پریسا همایون روز. تهران: ذکر، 1392، 24 ص

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: اول و دوم
كلمات كلیدي: نوزاد حیوانات، پاندا، عادات و رفتار حیوانات، آموزش علوم

چکیده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر که به نثري ساده نوشته شده است و نیز مشاهدة تصاویر جذاب 
و دوست داشتني آن، با چگونگي تولد، محل زندگي، رشد، نوع تغذیه و تولید مثل توله پانداي چیني، 
توله هاي گرگ خاکستري، جوجة پنگوئن و نوزاد فیل، اورانگوتان، گوزن، گربه، کانگورو، سمور آبي و 
فوك آشنا مي شوند. براي مثال، توله هاي گرگ خاکستري در چند هفتة اول زندگي شان در النه، غار یا 
سوراخ خود مي مانند و از شیر مادرشان تغذیه مي کنند. وقتي کمي بزرگ تر شدند، از النه خارج مي شوند 

و شروع به خوردن گوشت مي کنند.
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95. سکر، لوییس. ماجرا هاي مدرسه کج و کوله: بچه هاي كالس خانم جولز. سپیده خلیلي. 
تهران: قدیاني، 1392، 192 ص

قطع: رقعي
 موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان تخیلي، داستان کودك و نوجوان، مجموعه ها

چکیده: کتاب مصور حاضر، اولین جلد از مجموعه ماجراهاي »مدرسه کج وکوله« است که با زباني 
ساده و روان براي کودکان و نوجوانان نگاشته شده است. ماجراهاي مدرسه کج وکوله در مدرسه اي 
اتفاق مي افتد که اشتباهي شکل و شمایل عجیبي را دارد. البته تفاوت این مدرسه تنها به ظاهرش نیست 
چرا که دانش آموزان آن  هم با اتفاقاتي دور از تصور روبرو مي شوند. باوجود استقالل داستان، قهرمانان 
و شخصیت هاي اصلي در هر سه کتاب یکسان هستند. »خانم گارف«، »خانم جولز«، »دامیون«، 
»لوییس«، »جیسون« و »پاول« عنوان هاي موضوعي برخي از داستان هاي این کتاب هستند. در 
طبقه سي ام، »خانم گارف«، بدجنس ترین معلم مدرسه بود، که به یک سیب تبدیل شد و »خانم جولز« 
جانشینش او شد. او معلمي است که روش خاص خودش را براي تدریس هندسه دارد، بچه ها هم 
بچه هاي عادي نیستند، از »جیسون« دهان گشاد گرفته تا »سمي« استخواني و »مورشاي« شیرین و 

قشنگ که مي تواند هر پسري را در کالس کتک بزند.

96. کتاب هاي عروسکي: بدن من. محسن شیرمحمدي. قزوین: سایه گستر، 1392، 10 ص
قطع: شکلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: اول تا سوم
كلمات كلیدي: اجزاي بدن انسان، آموزش علوم تجربي، دورة ابتدایي

چکیده: در این کتاب آدمکي، کودکان به کمک تصویر، متن ساده و جمالت کوتاه با بدن انسان، اجزا 
و وظایف هر کدام از اجزاي بدن همچون دست و پاها، دندان ها، پوست و عضالت، قلب، استخوان ها و 

مفصل ها، رگ هاي خوني، اعصاب، ریه ها، دستگاه گوارش و ارتباط آن ها با هم آشنا مي شوند.
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97. آرمسترانگ، توماس. برانگیختن نبوغ كودكان در كالس درس. حسن قاسم زاده. تهران: 
دنیاي نو، 1392، 96 ص

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم
كلمات كلیدي: پرورش نبوغ کودکان، علوم تربیتي، آموزش ابتدایي

چکیده: کتاب حاضر در سه بخش تدوین شده است. نویسنده در آغاز بعد از درج اطالعاتي دربارة 
نبوغ و هوش، 12 ویژگي نبوغ را که عبارت اند از حس کنجکاوي، بازیگوش، تخیل، خالقیت و ... 
برمي شمارند. در بخش دوم مطرح مي کند که چه عواملي باعث نابودي نبوغ مي شوند. در بخش سوم 

هم راهکارهایي ارائه مي کند که باعث برانگیختن نبوغ کودکان در کالس درس مي شوند.

با  همکاري  و  سهراب  برآمدن  شاهنامه:  داستان هاي  دیگران[.   ...[ و  رضا  تهامی،   .98
افراسیاب- دژ سپپد- گردآفريد. تهران: فردین، 1392، 28 ص

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي: پایة سوم ابتدایي، آموزش زبان فارسي، بازنویسي شاهنامه، داستان سهراب، گردآفرید

چکیده: چهاردهمین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« که براي کودکان سوم دبستان بازنویسي 
شده، دربارة آمدن سهراب از توران به ایران، وارد شدن او به دژ سفید، رویارویي او با گردآفرید، در بند 
کردن ایرانیان در دژ سپید، و آمدن رستم به جنگ به سهراب است. در این مقاله و برخورد، هجیر که 
اینک در دژ سپید زنداني شده است، نمي خواهد بگذارد رستم و سهراب یکدیگر را بشناسند. مخاطبان 
با خواندن کتاب جزئیات آن را بهتر درك خواهند کرد. کتاب تصویر ندارد و الزم است خود مخاطبان 

تصویرهاي آن را بکشد. واژه ها و ترکیبات دشوار در پایین هر برگ کتاب معني شده اند.
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99. کشاورز، محمدعلي. برش بزن، بچسبون. تهران: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
1392، 24 ص

قطع: رحلي
موضوع: هنر

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصیلي: اول تا سوم

كلمات كلیدي: آموزش قبل از مدرسه، کاردستي، سرگرمي 

چکیده: یکي از راه هاي کشف استعداد و رشد خالقیت، به کار گرفتن قواي جسمي است. کارکردن، 
ساختن و کسب مهارت، سبب ایجاد هماهنگي میان دست، مغز و چشم مي شود. کتاب مصور حاضر 
با هدف رشد مهارت و خالقیت کودکان، شناخت شکل هاي هندسي، شناخت رنگ ها و آشنایي با 
تصویرسازي تدوین شده است. به کمک این کتاب، کودکان مي توانند با کنار هم چیدن خالقانة 

شکل هاي هندسي، به تصویري معنادار برسند.

100. گروه نویسندگان. برق و ايمني براي كودكان. تهران: شرکت انتشارات فني ایران، 1391، 
16 ص

قطع: رحلي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم تا پنجم

كلمات كلیدي: برق، خطر، سرگرمي، رنگ آمیزي

چکیده: این کتاب شامل سرگرمي ها و اشکالي براي رنگ آمیزي کودکان است. در این کتاب بیان 
مي شود که چگونه از لوازم برقي به طور صحیح استفاده شود تا از خطرات آن جلوگیري گردد. همچنین 
بیان مي شود که برق مهم ترین نوع انرژي است و از آن براي به کار انداختن لوازم برقي متنوعي استفاده 
مي شود و نور، سرما و گرما تولید مي کند. اما در موقع استفاده از برق باید مراقب بود زیرا احتمال خطر 

زیادي وجود دارد.
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نانسي. بزرگترين سیاره: سیاره ى برجیس. حسن ساالری. تهران: مدرسه،  لوئین،   .101
1391، 24 ص
قطع: خشتي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم و پنجم
كلمات كلیدي: سیاره، مشتري، منظومه خورشیدي

چکیده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعة »آشنایي با منظومة خورشیدي« است که با 
ادبیاتي ویژة نوجوانان نگاشته شده است. در این شماره به سیارة مشتري، که شبیه لکة سرخ و بزرگي 
است، پرداخته  شده و اطالعات کاملي در مورد ویژگي ها، ظاهر و مکان این سیاره بیان شده است. 
ساختار این کتاب بدین گونه است که پس از بیان هر نکته اي دربارة سیارة مشتري، متن کوتاهي با 
عنوان دانستني هاي جالب دربارة این سیاره آمده است. در این کتاب مي خوانیم که مشتري از روي 
زمین مانند خال سرخ کوچکي به نظر مي رسد. اما این لکه یک توفان بزرگ است که پهناي آن دو 

برابر سیارة زمین است.

102. محلوجي، شیرانا و حلواجي زاده، دلناز. بسته آموزشي كارآفرينان جوان )روكا( پاسخ 
فعالیت ها. تهران: موسسه منادیان توسعه پایدار، 1392، 85 ص

قطع: رقعي
موضوع: کار و فن آوري

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم تا ششم

كلمات كلیدي: کارآفریني نوجوانان، کسب و کار، آموزش مهارت هاي زندگي

چکیده: طبق نتایج پژوهش ها، همة افراد از لحظة تولد به صورت ذاتي خالق هستند و مي توانند 
ایده پردازي کنند. اما کارآفریني که در ساده ترین تعریفش تبدیل ایده هاي خالقانه به کسب و کار است، 
مفاهیم، اصول و قواعدي دارد که قابل آموزش هستند. بنابراین، آموزش کارآفریني به افراد، موضوع 
مهمي است که باید کاماًل مورد توجه قرار بگیرد. کتاب »بستة آموزشي کارآفرینان جوان، شمارة 2« به 

پاسخ فعالیت هایي پرداخته است که در جلد اول به صورت 9 گام مطرح شده بود.
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103. بهزادي، نازنین. بسته آموزشي كارآفرينان جوان )روكا( كتاب راهنما. تهران: موسسه 
منادیان توسعه پایدار، 1392، 156 ص

قطع: رقعي
موضوع: کار و فن آوري

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم تا ششم

كلمات كلیدي: کارآفریني نوجوانان ، کسب و کار، آموزش مهارت هاي زندگي

چکیده: کارآفریني به پیشرفت و موفقیت افراد، مي انجامد و از آنجا که افراد جامعه، کشور را مي سازند، 
موفقیت و فعالیت هاي کارآفرینانة آن ها سبب پیشرفت و موفقیت کشور مي شود. پس، افراد جامعه 
باید یاد بگیرند که چگونه ایده هاي خالقانة خود را عملي کنند، کسب و کارهاي جدیدي راه اندازي 
کنند و کارآفرین شوند. در این بستة آموزشي، کارآفرینان جوان با 9 گام و با تکیه بر تجربة خبرگان 
دانشگاهي در حوزة کارآفریني آشنا مي شوند. هر گام به زباني ساده و جذاب به توضیح مهم ترین مباحث 

و موضوعات کارآفریني مي پردازد.

104. علي پور، پروین. داستان هاي مهرباني: بگذار كمکت كنم. تهران: مدرسه، 1391، 16 ص
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان هاي فارسي، داستان کودك، مهرباني، یاري گري

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني از سري »داستان هاي مهرباني« است که به سبک کودکانه و 
براي گروه هاي سني »الف« و »ب« تدوین شده است. نگارنده در این مجموعه، با نگرشي روان شناختي 
به نقش مهرباني در سالمت رواني همه، به ویژه کودکان تاکید کرده است. این کتاب با هدف تشویق 
مخاطبان به »یاریگري« به نگارش درآمده است. در این داستان آمده است: مرغابي گرچه زیاد خوش 
اخالق نیست، اما قلب مهرباني دارد و دلش مي خواهد به همه کمک کند. ولي نمي داند چه جوري 
مي تواند به دیگران کمک کند، براي همین بیش تر وقت ها باعث دردسر دوستانش مي شود. در پایان 
داستان، باالخره مرغابي یاد مي گیرد که چگونه باید به دیگران کمک کند. پیام این داستان به مخاطبان 

این است که باید براي کمک به دیگران تالش کنند.
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105. کرولیک، ننسي اي. کیتي کازو عوض مي شود: بنويس!. نوشین پنجه دخت. تهران: هیرمند، 
1392، 80 ص

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان انگلیسي، داستان کودکان، مجموعه ها

چکیده: کتاب مصور حاضر از مجموعة »کیتي کازو عوض مي شود«، دربردارندة داستان هایي براي 
کودکان و نوجوانان است. کیتي کازو یک دختر کالس چهارمي است. او معمولي است، جز آن که یک 
مشکل غیرعادي دارد؛ به طور تصادفي هنگام عبور یک ستارة دنباله دار آرزو کرد که هرکس باشد غیر 

از خودش. اما آنچه کیتي خیلي زود متوجه شد آن بود که گاهي آرزو ها به حقیقت مي پیوندد.

106. پن، اودري. بوسه اي بر دست. رزیتا صالحي و آزیتا صالحي. تهران: رهي، 1392، 36 ص
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان هاي فارسي، داستان کودکان، آرامش

چکیده: »داستان کودك سرشار از زیبایي هاي کودکانه و آموزش هایي درخشان است. گاه با خواندن 
داستاني براي کودك، ده ها پرسش او را پاسخ مي دهیم و این همان شگفتي پنهان در ارزش داستان 
است.« کتاب حاضر که براي گروه سني )ب( تدوین شده، داستان کودکاني است که دشواري هایي 
پیش رو داشته و گه گاه نیاز به پشتیبان دارند. این داستان به مردمي که رنج هاي گوناگوني را مي آزمایند، 

آرامش و خودباوري مي بخشد تا با دشواري هاي زندگي کنار بیایند.
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107. خیمنس،  نوریا. بوي زباله! پیف )زمین ما(. هایده کروبي. تهران: شرکت انتشارات فني 
ایران، 1392، 36 ص

قطع: خشتي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم تا چهارم

كلمات كلیدي: زباله، حفظ محیط زیست، بازیافت

چکیده: کتاب مصور حاضر، با موضوع زباله و بازیافت، با زباني ساده و روان براي گروه هاي سني 
)ب( و )ج( نگاشته شده است. در این کتاب سعي شده تا اطالعاتي به کودکان و نوجوانان داده شود 
که بتوانند با راه حل هاي ساده و کوچک، تغییرات بزرگ و اساسي در حفظ محیط زیست ایجاد کنند. 
مقدار زبالة تولیدي ساالنه، مضرات زباله ها براي انسان ها و محیط زیست، چگونگي از بین بردن زباله ها، 
راه حل هاي اساسي براي حل مشکل زباله ها از محورهاي اصلي مورد بررسي در این کتاب هستند. در 
این کتاب به بچه ها اهمیت محیط زیست و سالم نگه داشتن آن تشریح مي شود و به آن ها آموزش داده 

مي شود که چگونه از برخي از مواد دورریختني استفاده کنند.

108. لوئین، نانسي. به پهلو خوابیده: سیاره ى اورانوس. حسن ساالری. تهران: مدرسه، 1391، 
24 ص

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم و پنجم
كلمات كلیدي: سیاره، اورانوس، منظومه خورشیدي

چکیده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعة »آشنایي با منظومة خورشیدي« است که 
با ادبیاتي ویژة نوجوانان نگاشته شده است. در این شماره به سیارة اورانوس، پرداخته شده و اطالعات 
کاملي در مورد ویژگي ها، ظاهر و مکان این سیاره بیان شده است. ساختار این کتاب بدین گونه است 
که پس از بیان هر نکته اي دربارة سیارة اورانوس، متن کوتاهي با عنوان دانستني هاي جالب دربارة این 

سیاره آمده است. در این کتاب مي خوانیم که سیارة اورانوس یکي از سیاره هاي دور از خورشید است.
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109. وفاداري، کوروش. به كودكان نقاشي ياد دهیم!. تهران: مدرسه، 1392، 124 ص 
قطع: رحلي

موضوع: هنر
مخاطب: معلم، والدین

كلمات كلیدي: آموزش نقاشي، راهنماي آموزشي، رنگ آمیزي، کالژ، چاپ پالستیک

چکیده: کتاب حاضر براي مطالعة معلمان دبستان و والدین تدوین شده و شامل راهنمایي مخاطبان در 
تشویق کودکان به نقاشي و راهکارهاي آن است. نویسنده ضمن معرفي وسایل مورد نیاز براي نقاشي، 
مخاطبان را راهنمایي مي کند برخوردي مناسبي با کودکان داشته باشند و آن ها را هدایت کنند تا به 
هدف موردنظر که شکوفا کردن استعداد خالقیت و نقاشي در کودکان است، برسند. در کتاب گام به گام 
جزئیات مربوط به نقاشي کودکان آمده است. آماده سازي فضاي آموزشي، آشنایي با گواش، آشنایي با 
رنگ ها، چاپ، پاستل، سبد میوه، کالژ، آشنایي با تاریخ هنر، درخت، خانه، فضاهاي شهري، تکنیک 
پاستل و آبرنگ، نقاشی با رنگ سفید، حکاکي روي رنگ، و چاپ پالستیک برخي از موضوعات کتاب 

حاضر هستند.

110 . مهاجراني، سیدمحمد. به همه غذا مي دهي. تهران : مدرسه، 1392، 16 ص 
قطع: خشتي

موضوع: هدیه هاي آسمان
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: دوم و سوم
كلمات كلیدي: خداشناسي، حیوانات، نعمت ها، آموزش دیني

چکیده: پنجمین جلد از مجموعة »خداي خوب من« به صفت رزاق بودن خداوند اختصاص دارد. 
متن کتاب ساده و داراي جمالت کوتاه است و کودکان با مطالعة آن درمي یابند که خداوند به مورچه ها، 

ملخ ها، کفشدوزك ها، گنجشک ها، بچه گربه ها، زراقه ها و بچه شترها غذا مي دهد



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي 70

111 . کریمي، اعظم و صفري، علي اکبر. کتاب سبحان : بهتر بخوانیم و زيبا بنويسیم. اراك : 
علي اکبر صفري، 1392، 95 ص 

قطع: وزیري
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، پایة اول ابتدایي، کتاب کار، پرسش و پاسخ

چکیده: کتاب کار حاضر که با »سي دي« آموزشي همراه است، براي درس فارسي دانش آموزان سال 
اول ابتدایي در 40 درس فراهم آمده است. تمرین هاي کتاب در قالب هاي رنگ کردني، نوشتني و ادامه 
دادني، مشاهدة تصویر و نوشتن ادامة کلمات، کامل کردني، کلمه سازي، وصل کردني، عالمت زدني، 

مرتب کردني، نوشتن نام تصویرهاي خواسته شده، خواندن و... تنظیم شده اند.

112 . کلین، ابی. فردي برق و بال : بهترين هديه. شهال انتظاریان. تهران : هیرمند، 1391، 92 ص 
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان هاي ماجراجویانه، داستان کودك و نوجوان، مجموعه ها

چکیده: کتاب مصور حاضر از مجموعة »ِفردي برق و بال«، با موضوع داستان هاي ماجراجویانه 
انگلیسي است و براي گروه سني )ب( و )ج( تهیه شده است. دو هفته به عید کریسمس مانده است و 
ِفِردي فهرست اسباب بازي هاي دلخواه خود را مي نویسد. او مطمئن است که پاپا نوئل هرچه را بخواهد 
برایش مي آورد. »فردي« وقتي مي فهمد بچه هاي بي پناه و خانواده هایي هستند که توان خرید هدیه 
ندارند، کم کم با کمک خانواده یاد مي گیرد که عالوه بر انتظار دریافت هدیه، هدایایي نیز به نیازمندان 
ببخشد. این کتاب با هدف ترویج نیکوکاري و ترغیب کودکان به کمک به نیازمندان نگاشته شده است. 
در پایان کتاب، صفحاتي با عنوان سرگرمي هاي »ِفِردي« گنجانده شده است که مطالبي درباة کوسه ها، 
درست کردن آبنبات عصایي گوزني و گشتن به دنبال کلمه هاي مربوط به تعطیالت سال نو را دربردارد.
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113 . مگان اي، بریانت. بیا آدم برفي درست كنیم! 3،2،1... فاطمه خزاعی. تهران : مدرسه، 
1392، 16 ص 

قطع: خشتي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: داستان هاي اجتماعي، آدم برفي، شمارش اعداد

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني اجتماعي است که با زباني ساده و روان نگاشته شده است. در 
داستان مي خوانیم: »به« سامان و »سارا« که ماجرایي شمارشي را براي درست کردن بهترین آدم برفي 
شروع کردند، بپیوندید. ماجرا با یک هویج براي بیني و دوشاخه براي دست ها شروع مي شود. آنها همه 

جا را جست و جو مي کنند تا این که در پایان، آدم برفي شان کامل مي شود.

114 . درویشي کلور، والیت اله. بیايید مشاور خوبي براي فرزندانمان باشیم. تهران : تزکیه، 
1392، 162 ص 

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، والدین، مشاور
  

كلمات كلیدي: مشاور خوب، فرزندان، والدین، مشاوره، مسائل جنسي، آرامش، بازي درماني، سالمت.

چکیده: کتاب حاضر دربارة اصول اساسي و بنیادي ایفاي نقش والدین در مشاوره با فرزندانشان است. 
نویسنده تالش دارد تا به چهار سؤال مهم والدین و مربیان که عبارت اند از: چکار کنیم تا فرزندانمان 
پایبندي به اصول اخالقي را به کنترل بیروني، ترجیح دهند؟؛ چکار کنیم تا فرزندانمان انضباط دروني را 
به تحکم بیروني ترجیح دهند؟، چکار کنیم تا فرزندانمان عشق و عالقه به کسب دانش را به موقعیت 
بیروني ترجیح دهند؟ و چکار کنیم تا فرزندانمان در بدترین شرایط، بهترین رفتار را داشته باشند؟، پاسخ 
کوتاه و گزیده دهد. عناوین مطالب کتاب شامل مشاوره و ضرورت ها؛ والدین و نقش مشاوره اي در رفع 
مشکالت فرزندان؛ والدین، مشاوره، تغییر رفتار کودك و نوجوان؛ گفت وگو با کودکان و نوجوانان؛ دربارة 
مسائل جنسي فرزندانمان؛ آیا مي خواهید فرزندانتان در زندگي آرامش داشته باشند؟؛ دیگر زمینه ها و 
فرصت هاي مشاوره اي والدین- فرزندان؛ و بازي درماني، ارتباطي مؤثر در تأمین سالمت فرزندان است.
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115 . تهامی، رضا و ]...دیگران[. داستان هاي شاهنامه : بیژن و منیژه و اكوان ديو، آشنایي بیژن 
با دختر افراسیاب، زنداني  شدن بیژن در چاه، نجات بیژن توسط رستم. تهران : فردین، 1392، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: پنجم

كلمات كلیدي: پایة پنجم ابتدایي، بازنویسي شاهنامه، داستان بیژن و منیژه

چکیده: بیست و دومین جلد از مجموعة داستان هاي شاهنامه« به بازنویسي داستان »بیژن و منیژه« 
از شاهنامه براي دانش  آموزان پنجم دبستان است. صحنه هاي داستان بدون تصویرند و کلمات مشکل 
در پایین صفحات معني شده اند. در این کتاب رستم به جنگ اکوان دیو مي رود و او را به بند مي کشد. 
بیژن براي کمک به مردم »آرمان« به این منطقه مي رود تا گرازهاي وحشي را شکست بدهد و این 
چنین به کاخ منیژه، دختر افراسیاب توراني راه پیدا مي کند. بیژن در چاه افراسیاب گرفتار شده است و 

رستم او را نجات مي دهد.

116 . خوروش، عارفه. بیماريهاي واگیردار شايع در مدارس. تهران : رودگون، سینا طب، 
1392، 140 ص 

قطع: رقعي
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: معلم
كلمات كلیدي: مدرسه، بیمار ي هاي واگیردار، دستگاه گوارش، بهداشت فردي، کتاب کمک آموزشي

چکیده: نویسندة کتاب حاضر در 12 فصل، مهم ترین و شایع ترین بیماري هاي مشکالت بهداشتي 
دانش آموزان را به صورت نسبتاً  جامع و کاماًل کاربردي معرفي کرده است. در مورد هر بیماري، ابتدا 
بیماري را شرح داده و سپس راه هاي انتقال و عالئم بیماري، عوارض احتمالي، روش هاي پیشگیري، 
درمان، رژیم غذایي، شرایط مجدد مراجعه به پزشک و... را ذکر کرده است. سرماخوردگي، آنفوالنزا، 
گلودرد چرکي، آبله مرغان، انگل هاي دستگاه گوارش و عفونت دستگاه گوارش، برخي از این بیماري ها 

هستند.
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117 . بول، میشائیل اس. پرسش و پاسخ هايي درباره ى خورشید، ماه و ستارگان. امیر 
دیواني. قزوین : سایه گستر، 1391، 32 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم تا ششم
كلمات كلیدي: آموزش نجوم، کیهان شناسي، پرسش و پاسخ، ماهواره، ایستگاه فضایي

چکیده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر با چگونگي تشکیل جهان، مرگ یک ستاره، موقعیت زمین در 
فضا، تعداد ستاره ها، ستاره هاي دنباله دار، شهاب سنگ ها، سنگ هاي آسماني، اندازة ماه، خورشید و زمین، 
علل بزرگ و کوچک شدن ماه، چگونگي گردش ماه به دور زمین، ماه گرفتگي و خورشید گرفتگي، 

چگونگي به وجود آمدن جزر و مد، سیارات، ماهواره ها و ایستگاه فضایي آشنا مي شوند.

118 . اسدي کیا، حمید. دانش نامه  ی کودکان و نوجوانان : پرندگان. تهران : مبتکران، 1392، 20 ص 
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم و چهارم
كلمات كلیدي: دایرئالمعارف، پرندگان، آموزش علوم تجربي، النه سازي

چکیده: دایرئالمعارف حاضر به منظور آشنایي کودکان با انواع پرندگان فراهم آمده است. آشنایي با 
پرندگان نخستین، شکل ظاهري، محل کشف فسیل آن ها، پرندگان شاخه نشین، پرندگان شکارچي، 
پرندگان آب هاي شیرین و ساحل ها، مرغان دریایي، پرندگان مهاجر، پرندگان جنگل هاي باراني و 
کبوترها و قمري ها، و همچنین آشنایي با شکل ظاهري، محل زندگي، چگونگي تغذیه، تولید مثل، 
چگونگي النه سازي، انواع النه سازي، خوابیدن روي تخم، بیرون آمدن جوجه ها از تخم، و انواع پرندگان 
خانگي از جمله مطالب کتاب حاضر هستند؛ مطالبي که به صورت مختصر و مفید و به همراه تصویرهاي 

رنگي فراهم آمده اند.
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)ویژگي هاي  زباني:  يادگیري  موقعیت هاي  در  تفکر  پرورش  نادر.  سلسبیلي،   .  119
برنامه درسي،  رویکرد ها و راهبردها(. تهران : مدرسه، 1392، 208 ص 

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم
كلمات كلیدي: پرورش تفکر، یادگیري زبان، خالقیت، کل نگري، حل مسئله، پژوهش، رویکردتلفیقي

چکیده: این کتاب دربارة  پرورش تفکر در موقعیت هاي یادگیري زباني است و مطالب آن در هفت 
فصل، تنظیم شده است. مطالب کتاب که حاصل کوشش پژوهشي در حوزة  خالقیت و کل نگري 
و مطالعات چند ساله در حوزة  برنامة درسي است، با هدف پرداختن به زمینه هاي تحول در برنامة 
 درسي زبان مادري، ایجاد موقعیت هاي یادگیري زباني براي تقویت خواندن و درك مطلب، تفکر، 
ژرف اندیشي و حل مسئله، خالقیت و کل نگري و استفاده از مضامین در موقعیت هاي زباني، تدوین 
شده است. عناوین فصل هاي کتاب به ترتیب عبارت اند از: تحول زبان کودك و نظریه هاي فراگیري 
زبان، توانایي هاي زباني کودکان و اصول آموزشي آن، تقویت خواندن و درك مطلب در موقعیت هاي 
زباني، تقویت تفکر و حل مسئله در موقعیت هاي زباني، پرورش خالقیت در موقعیت هاي زباني، و تقویت 

کل نگري در موقعیت هاي زباني.

120 . سعیدي، علی. پرورش خالقیت در كودكان. تهران : لوح زرین، 1391، 64 ص 
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربیتي، مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

پاية تحصیلي: سوم تا ششم
كلمات كلیدي: آموزش ابتدایي، نویسندگي، خالقیت، آموزش مهارت هاي زندگي

چکیده: در کتاب حاضر تمرین هایي به منظور آموزش خالقیت به کودکان فراهم آمده است. تمرین ها 
به این صورت تنظیم شده اند: کشیدن شکل هاي مثل هم؛ مجسم کردن اشیاي خواسته شده در کتاب؛ 
یافتن شباهت هایي بین حیوانات، میوه ها و سبزیجات؛ نوشتن جمله هایي که برخي حروف آن ها داده 
شده اند؛ نوشتن دنبالة داستاني که در کتاب آمده است؛ نوشتن جمله هایي که آغاز مشترکي دارند؛ نوشتن 
زندگي نامه؛ نوشتن مشکالتي که مخاطبان دارند؛ یافتن مشابهاتي که بین اشیا وجود دارد و ارتباط دادن 

آن ها به یکدیگر؛ و. .
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121 . فرخ مهر، حسین. پرورش خالقیت كودكان در خانه و مدرسه. اصفهان : اعلي، 1392، 
338 ص 

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، والدین، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كلیدي: پرورش خالقیت، علوم تربیتي، آموزش کودکان، دورة ابتدایي

چکیده: کتاب حاضر بر مبناي موضوع هایي دربارة پرورش خالقیت کودکان در خانه و مدرسه و با 
رعایت سادگي و با هدف عالقه مند ساختن والدین و معلمان به خالقیت نوشته شده است. فصل اول آن 
به تعریف، چیستي، چرایي، عناصر تشکیل دهندة خالقیت، مراحل خالقیت و طرح نکته هایي با هدف 
کاستن از پیچیدگي هاي آن و دستیابي به نگرشي روشن دربارة خالقیت اختصاص دارد. در فصل دوم به 
عواملي که در پرورش خالقیت کودکان تأثیرگذارند و ذکر راهکارهایي در این زمینه پرداخته شده است.

122 . بي. شور، میرنا. پرورش كودك متفکر )پیش نوجوانی( : من مي توانم حل مشکل کنم. 
آزیتا زماني. تهران : کتاب ارجمند، 1392، 272 ص 

قطع: رقعي
موضوع: تفکر و پژوهش

مخاطب: والدین
كلمات كلیدي: کودکان، اختالف با دیگران، روان شناس، حل مسئله، آموزش مهارت هاي زندگي

چکیده: نویسنده در این کتاب در 11 فصل، به مشکالت معمول کودکان 12- 8 )دورة پیش از 
نوجواني(، از جمله استرس انجام تکالیف مدرسه، پیدا کردن دوستان خوب، مقاومت در برابر فشار گروه 
هم ساالن، خشونت، سوءمصرف مواد مخدر و کنار آمدن با زورگویي در داخل و خارج از مدرسه و... 

مي پردازد و به والدین آموزش مي دهد که چگونه در حل این مشکالت به فرزندانشان کمک کنند.
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123 . کتاب هاي عروسکي : پزشك. محسن شیرمحمدي. قزوین : سایه گستر، 1392، 10 ص 
قطع: شکلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم و چهارم
كلمات كلیدي: خدمات بهداشتي، پزشک، پرستار

چکیده: کودکان با مطالعة این کتاب آدمکي، با پزشک، نوع پوشش، وسایل پزشکي، پرستار، وسایل 
پرستاري، خدماتي که پزشکان و پرستاران ارائه مي دهند و مراحل بهبود بیماري به کمک داروها آشنا 

مي شوند. آموزش مطالب با تصویر و توضیحات ساده همراه است.

و  پژوهش   : مدرسه  در  پژوهش  کتاب هاي  دیگران[. مجموعه   ...[ و  مرتضي  مجدفر،   .  124
مديران مدرسه ها: راهنماي فعالیت هاي پژوهشي دانش آموزان و معلمان براي مسئوالن، مدیران و 

کارشناسان آموزش و پرورش. تهران : مدرسه، 1392، 360 ص 
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربیتي
مخاطب: معلم، مدیر، کارشناس

كلمات كلیدي: پژوهش، مدیران مدرسه ها، دانش آموزان، خانواده ، معلمان، کارکنان مدرسه، جشن 
پژوهش.

چکیده: این کتاب دربارة »پژوهش و مدیران مدرسه ها« است و در سه قسمت و سیزده فصل، 
تدوین شده است. قسمت نخست با هفت فصل به »پژوهش دانش آموزي« اختصاص یافته است. 
عناوین فصل هاي این قسمت به ترتیب عبارت اند از:  چرا مدیران مدارس نیازمند شناخت و کاربست 
پژوهش و پژوهشگر ي اند؟  دو پردة  اصلي در پژوهش هاي مدرسه اي؛ امیدها و بیم ها در پژوهش هاي 
دانش آموزي؛ خانواده ها و مدیران؛ و راه هاي افزایش مشارکت مطلوب خانواده ها در امور پژوهشي از 
طریق مدیران. در سه فصل قسمت دوم، موضوع پژوهش توسط معلمان وکارکنان مدرسه مورد بررسي 
قرار مي گیرد. مطالب این فصل ها شامل پژوهش؛ مدیر و مدرسة یادگیرنده؛ پژوهش هاي معلمان 
در مدرسه و راهبري مدیران؛ و نگاهي به آسیب شناسي پژوهش هاي مدرسه اي در سطح مدیریت 
واجراست. قسمت سوم کتاب با سه فصل به جشن پژوهش؛ پژوهش سراها؛ و آشنایي با مراکز، نشریات 

و وبگاه هاي پژوهشي مرتبط با آموزش و پرورش پرداخته است.
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125 . جفرز، اولیور. پسر بچه اي كه مي خواست يك ستاره داشته  باشد. رضوان خرمیان. 
تهران : دانش نگار، 1392، 32 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي تخیلي، داستان کودك، آرزوها

چکیده: کتاب حاضر مشتمل بر داستاني تخیلي به قلم »اولیور جفرز« است. در این داستان که با 
تصویرگري نویسنده همراه است پسربچه اي آرزو دارد تا یک ستاره داشته باشد. او تصمیم مي گیرد 
صبح زود از خواب بیدار شود و با دستش از آسمان ستاره بچیند؛ اما وقتي صبح از خواب بیدار مي شود 
هیچ ستاره اي در آسمان نمي یابد. به همین دلیل او تالش مي کند تا با استفاده از وسایل مختلف چون: 
الستیک نجات یا کمک گرفتن از یک مرغ دریایي، ستاره را به دست بیاورد. »آیا او مي تواند به آرزویش 

برسد؟«.

126 . نوبله، ژان- فرانسوا. پسماندها. نیلوفر مهدوي. تهران : شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 
32 ص 

قطع: وزیري
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: پنجم و ششم

كلمات كلیدي: پسماند، محیط زیست، بازیافت، آزمایش

چکیده: کتاب حاضر با موضوع زباله ها و بازیافت نگاشته شده است. در این کتاب بیان مي شود که 
امروزه حجم زباله ها با جمع شدن روزنامه ها، پسماندهاي خوراکي، بسته بندي هاي کاالها و بسیاري 
چیزهاي دیگر چند برابر شده است. اما گنجایش زمین براي جذب این پسماندها محدود است. در این 
کتاب براي بازمصرف، بازسازي، باز کاهي و بازیافت زباله ها راه حل هاي بسیاري پیشنهادشده که از آن 
طریق معني تجزیة مواد را خواهیم دانست و نیز هنر بازیافت کردن تمرین مي شود. به کمک بررسي، 
بازي و بهره گیري از تجزیه و انواع آزمایش مي توانیم کارهایي انجام دهیم که جادویي به نظر مي رسد.
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127 . واکر، کیت. پسماندهاي خانگی. هایده منصوري. تهران : شرکت انتشارات فني ایران، 
1392، 32 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصیلي: ششم 

كلمات كلیدي: ادبیات نوجوانان، بازیافت، پسماند خانگي

چکیده: »بازیافت« به معناي مصرف دوبارة فراورده ها و مواد براي ساختن فراورده هاي جدید به جاي 
دور ریختن آن هاست. کتاب مصور حاضر، از مجموعة »بازیافت، بازکاهي، بازاندیشي، بازمصرف« است 
که براي نوجوانان تألیف شده و به موضوع بازیافت اختصاص دارد. در این دفتر مطالبي پیرامون بازیافت 
پسماند خانگي آمده است. تمام چیزهایي را که هر خانواده و اعضاي آن دور مي ریزند، پسماند خانگي 
مي گویند. نوجوانان در این اثر عالوه بر آشنایي با مراحل بازیافت، پي مي برند که دولت ها، صنایع، جوامع 
و افراد چه مي کنند و مهم تر آنکه، ما چه کاري مي توانیم انجام دهیم تا محصوالت و منابع را بازیافت، 

بازکاهي، بازمصرف و بازاندیشي کنیم.

128 . معارفي، فریبا. پشیماني از خشم. تهران : جامعه القرآن الکریم، 1392، 16 ص 
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان هاي آموزنده، داستان کودك، مجموعه ها

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني اخالقي و آموزنده است که با زباني ساده و روان براي گروه سني 
)ب( و )ج( نگاشته شده است. این داستان دومین جلد از کتاب هاي »قصه هاي شیرین« است. در داستان 
مي خوانیم: »روزي پادشاهي به همراه پرنده محبوبش شاهین براي شکار به جنگل رفت. او در میان 
راه از سرباز آب خواست. مشک آب خالي بود. سرباز مي خواست جام را از رودخانه پرکند. اما شاهین 
مانع مي شد. این بار خود شاه جام را گرفت، اما باز شاهین مانع شد و شاه از عصبانیت او را کشت. شاه 
و سرباز وقتي به سرچشمه آب رسیدند. ماري سمي را دیدند که در آب مرده بود، آن ها متوجه شدند که 

شاهین تالش مي کرده تا شاه را از مرگ نجات دهد. اکنون شاه از کشتن شاهین پشیمان شده بود«.
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129 . کتاب هاي عروسکي : پلیس. محسن شیرمحمدي. قزوین : سایه گستر، 1392، 10 ص 
قطع: شکلي

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: اول تا سوم
كلمات كلیدي: پلیس، اجتماع، کتاب کودك، کتاب عروسکي

از  تا  به کودکان کمک مي کند  نوین  به  نوین  با روشي  چکیده: مجموعه کتاب هاي عروسکي، 
موضوعات مهم، مردم پیرامون خود و مشاغل جامعه آگاه شوند. این آموزش ها با تصاویر و توضیحات 
ساده بیان مي شود. در این کتاب، توضیحات مفیدي دربارة شغل پلیس به کودکان داده شده است. این 

اثر براي گروه سني )ب( تدوین شده است.

130 . سالمون، مایکل. پني دايناسور و روز تولدش. زهره آهو قلندری. تهران : دانش نگار، 
1392، 24 ص 

قطع: رحلي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان حیوانات، داستان کودك، دایناسورها

چکیده: کتاب مصور حاضر داستاني از زندگي حیوانات است. در این کتاب سعي شده با زباني روان در 
خالل داستان و اتفاقاتي که بیان مي شود ویژگي ها و خصوصیات نوع خاصي از دایناسورها )ایگوانودون(  

بیان گردد. 
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131 . تهامی، رضا و ]...دیگران[. داستان هاي شاهنامه : پهلوان همیشه پیروز و تولد و رشد 
رستم- مرگ منوچهر- دوران نوذر. تهران : فردین، 1392، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي: بازنویسي شاهنامه، پایة سوم ابتدایي، داستان تولد و رشد رستم

چکیده: دهمین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« که براي مطالعة کودکان سوم دبستاني 
بازنویسي شده، به شرح داستان تولد رستم، مبارزة او با پیل سفید، رفتن رستم به کوه سپند و گرفتن 
انتقام جدش نریمان، مرگ منوچهرشاه و پادشاهي پسرش نوذر، بي عدالتي نوذر در کشورداري و 
آشفتگي وضعیت کشور، آمدن سام نزد نوذر و دعوت او به عدالت، نیکي و راستي، حملة تورانیان به 
ایران به فرماندهي افراسیاب براي گرفتن انتقام تور و شکست تورانیان در این جنگ اختصاص دارد. 
کتاب تصویر ندارد و قرار است که تصویرهاي هر داستان و صحنه هاي آن را خود مخاطبان بکشند. 

کلمات دشوار در پایین کتاب معني شده اند.

132 . مرادحاصل، امیر. پیامبر خوبي ها. تهران : مدرسه، 1392، 24 ص 
قطع: خشتي

موضوع: هدیه هاي آسمان
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم تا ششم
كلمات كلیدي: داستان آموزشي، پیامبر، جنگ بدر، عمیر بن وهب، تاریخ اسالم، آموزش دیني

چکیده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر با شخصي به نام عمیربن وهب آشنا مي شوند که پسرش در 
»جنگ بدر« اسیر مسلمانان شده است. او با صفوان بن امیه در »حجر اسماعیل« قرار مي گذارند که 
عمیر به مدینه برود و پیامبر )ص( را به قتل برساند، بعد از اینکه او به مدینه مي آید و با پیامبر روبه رو 
مي شود، پیامبر خدا رازي را که بین عمیر و صفوان بوده است، موبه مو براي عمیر بازگو مي کند. این 

موضوع باعث تحولي بزرگ در درون عمیر مي شود و او به دین اسالم گرایش پیدا مي کند.
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133 . حیدري ابهري، غالمرضا. پیامبر و قصه هايش ج 1. قم : جمال، 1392، 36 ص 
قطع: خشتي

موضوع: هدیه هاي آسمان
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

پاية تحصیلي: سوم تا ششم
كلمات كلیدي: داستان دیني، ادبیات کودکان، زندگي پیامبر )ص(، آموزش ابتدایي

چکیده: یکمین جلد از مجموعة »پیامبر و قصه هایش« حاوي 14 حکایت بازنویسي شده از زندگي 
رسول خدا )ص( براي کودکان است. در کنار هر حکایت، بخشي به نام »بیشتر بخوان، بهتر بدان« 
آمده که مطالب آن نیز مربوط به همان حکایت است. براي نمونه، در حکایت اول که مربوط به گفتن 
بسم اهلل است و کلماتي در این باره بیان مي شود، در »بیشتر بخوان و بهتر بدان« نیز دربارة اهمیت 
بسم اهلل گفتن نوشته شده است. عنوان حکایت هاي این کتاب عبارت اند از: »بسم اهلل«، »پیر جوان 
مي شود«، »سنگ باران مرغ«، »مردم آزاري بد است«، »به کودکت دروغ نگو«، »او مهربان ترین 

است«، »مثل دانه هاي شانه« و... .

134 . حیدري ابهري، غالمرضا. پیامبر و قصه هايش ج 2. قم : جمال، 1392، 32 ص 
قطع: رحلي

موضوع: هدیه هاي آسمان
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

پاية تحصیلي: سوم تا ششم
كلمات كلیدي: داستان دیني، زندگي پیامبر اکرم )ص(، آموزش ابتدایي، ادبیات کودکان

چکیده: دومین جلد از مجموعة »پیامبر و قصه هایش«، 14 حکایت از زندگاني حضرت پیامبر )ص( 
را براي کودکان بازنویسي کرده است و در کنار هر حکایت هم مطالب و توضیحات بیشتري مربوط به 
همان حکایت زیر عنوان »بیشتر بخوان، بهتر بدان« آمده است. در حکایت »برو کار مي کن«، کودکان 
با یکي از یاران پیامبر )ص( آشنا مي شوند که خیلي بي پول است و دیگر ناني هم براي خوردن ندارد. 
پیامبر )ص( از وي مي خواهد که گلیم و کاسة خانه اش را بفروشد و مقداري نان و یک داس تهیه کند. 
مرد فقیر غذا را براي خانواده اش مي برد و با داس به دنبال هیزم کندن مي رود. بدین گونه او با تدبیر 
پیامبر کاري پیدا مي کند و نیازمند دیگران نمي شود. در »بیشتر بخوان، بهتر بدان« آمده است: کساني 
که کار مي کنند و از دسترنج خودشان استفاده مي کنند، بهتر از کساني هستند که بي زحمت روزي 
مي خورند. »هم دعا، هم کار«، »برکت نماز«، »گربة تشنه«، »پیرزن دانا«، »درختان بهشتي«، »نبرد 

گوسفندان« و عنوان هاي برخي حکایت هاي این مجموعه هستند.
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135 . حیدري ابهري، غالمرضا. پیامبر و قصه هايش ج 3. قم : جمال، 1392، 32 ص 
قطع: خشتي

موضوع: هدیه هاي آسمان
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

پاية تحصیلي: سوم تا ششم
كلمات كلیدي: حکایت هاي پیامبر اکرم )ص(، تعلیمات دیني، آموزش ابتدایي، ادبیات کودکان

چکیده: سومین جلد از مجموعة »پیامبر و قصه هایش«، دربردارندة 14 حکایت از زندگي پیامبر اکرم 
)ص( است که براي کودکان به زبان ساده و جمالت روان و سلیس بازنویسي شده اند. در کنار هر 
حکایت بخشي به نام »بیشتر بخوان، بهتر بدان«، آمده است که دربارة حکایت و نکته هاي مطرح در 
آن، بیشتر توضیح مي دهد. در حکایت »تنبیه مردم آزار« مخاطبان با یکي از یاران پیامبر )ص( آشنا 
مي شوند که همسایه اش او را آزار مي دهد. او مشکلش را نزد پیامبر مي برد و پیامبر او را سه بار دعوت 
به صبر مي کند. سرانجام پیامبر راه حلي ارائه مي دهد که همسایة مردم آزار از آزار یار پیامبر )ص( دست 

برمي دارد.

136 . حیدري ابهري، غالمرضا. پیامبر و قصه هايش ج 4. قم : جمال، 1392، 32 ص 
قطع: خشتي

موضوع: هدیه هاي آسمان
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

پاية تحصیلي: سوم تا ششم
كلمات كلیدي: حکایت هاي پیامبر اکرم )ص(، تعلیمات دیني، آموزش ابتدایي، ادبیات کودکان

چکیده: چهارمین جلد از مجموعة »پیامبر و قصه هایش« حاوي بازنویسي 14 حکایت از زندگي پیامبر 
اکرم )ص( به زبان ساده براي کودکان است. در کنار هر حکایت، بخش به نام »بیشتر بخوان، بهتر 
بدان« آمده که مطالب حکایت را بیشتر توضیح داده است. »خوشي زودگذر«، »سجده مثل کالغ«، 
»وعدة دیدار«، »خدا نجات مي دهد«، »آفرین حسین« و »یاري حلیمه« عنوان هاي برخي از این 
حکایات هستند. »خدا نجات مي دهد« نام حکایتي است که در آن پیامبر و یارانش در یکي از جنگ ها 
براي استراحت دره اي را انتخاب مي کنند. ساعتي بعد از استراحت سیلي مي آید و افراد پراکنده مي شوند. 
آن گاه یکي از کافران که پیامبر را تنها دیده است، شمشیر برمي دارد و به سراغ او مي رود. اما پایش پیچ 

مي خورد و شمشیر از دستش مي افتد.
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137 . حیدري ابهري، غالمرضا. پیامبر و قصه هايش ج 5. قم : جمال، 1392، 32 ص 
قطع: خشتي

موضوع: هدیه هاي آسمان
مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین

پاية تحصیلي: سوم تا ششم
كلمات كلیدي: قصه، ادبیات کودکان، پیامبر اسالم)ص(، آموزش دیني

چکیده: پنجمین جلد از مجموعة »پیامبر و قصه هایش« در بردارندة 14 حکایت بازنویسي شده با 
محوریت جنبه هاي اخالقي و تربیتي براي کودکان است. »حاال درست شد«، »بدون دعوت نه«، »شتر 
وحشي«، »آزادة پیامبر )ص(«، »گریه براي مادر«، »ثروتمند مغرور« و »محمد باوفا« عنوان هاي برخي 
از این حکایت ها هستند. براي نمونه، در حکایت »محمد باوفا« کودکان با شخصیت با وفاي حضرت 
محمد )ص( در کودکي آشنا مي شوند که یک روز با یکي از دوستانش قرار مي گذارند، گوسفندانشان 
را براي چرا به چراگاهي در اطراف مکه ببرند. آن روز پیامبر زودتر از دوستش به چراگاه مي رسد، اما 
منتظر مي ماند تا دوستش نیز از راه برسد و با هم گوسفندان را وارد چراگاه کنند. در کنار هر حکایت 
بخشي به عنوان »بیشتر بخوان، بهتر بدان« درج شده که در آن مطالب و توضیحاتي در ارتباط با همان 

حکایت نوشته شده است.

138 . کرولیک، نانسي ای. کیتي کازو عوض مي شود : پیتزاي داغ. روجا خداپرست. تهران : هیرمند، 
1391، 84 ص 

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان انگلیسي، داستان کودك

چکیده: کتاب مصور حاضر از مجموعة »کیتي کازو عوض مي شود«، دربردارندة داستاني انگلیسي 
است که براي کودکان و نوجوانان تألیف شده است. در این داستان آمده: »کیتي کازو« ناراحت است. 
او دوست دارد هرکسي باشد غیر از خودش. اما باید مراقب باشد که چه آرزویي مي کند؛ چون ممکن 
است آرزویش برآورده شود. در مسابقة پیتزاخوري، کیتي به آشپز پیشنهاد مي دهد که به او کمک کند. 

اما با وزیدن باد، کیتي آشپز مي شود و حاال نمي داند که باید چه کار کند.
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139 . حسن زاده، فرهاد. پي تي كو... پي تي كو؛ و دو داستان دیگر. تهران : کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1391، 28 ص 

قطع: رحلي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي تخیلي، داستان کوتاه کودکان

داستان »پي تي کو...  داستان کوتاه کودکانه است. در  دربردارنده سه  چکیده: کتاب مصور حاضر 
پي تي کو« آمده: در یک شهر بزرگ، خانه اي زندگي مي کرد. توي خانه بزرگ، اتاق بزرگي بود. توي 
اتاق بزرگ، یک قاب طالیي زیبا و بزرگ بود. در این قاب طالیي یک نقاشي بود؛ نقاشي یک کره اسب 
خیلي چموش بود؛ چون قاب هي تکان تکان مي خورد ... این اثر با هدف تقویت قوه تخیل کودکان 

تدوین شده است.

140 . خاکبازان، علی. نمایش نامه نوجوان امروز : پیرمرد و ببر، براساس حکایتي عامیانه. تهران : 
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1391، 176 ص 

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: نمایش نامه، حکایت، پیرمرد

چکیده: کتاب حاضر، از مجموعة »نمایش نامة نوجوان امروز« و با اقتباسي از حکایتي عامیانه تهیه 
شده است. در خالصة نمایشنامه آمده: یک شکارچي ببري را گرفته و در قفس اسیر مي کند. پیرمردي 
مهربان و احساساتي با ببر در قفس مواجه مي شد. ببر با در آوردن صداي گریه و التماس، سرانجام باعث 
مي شود پیرمرد دِر قفس را باز کند. ببر بعد از بیرون آمدن قصد خوردن پیرمرد را مي کند. اما شرطي براي 
پیرمرد مي گذارد که اگر از سه حیوان یا انسان، یکي آزاد کردن ببر از قفس را کار درستي قلمداد کند، 
ببر پیرمرد را نمي خورد. پیرمرد به سراغ خرس و آهو و خرگوش مي رود. هر سه آن ها آزاد کردن ببر را 
کار نادرستي مي دانند. در آستانة خورده شدن پیرمرد توسط ببر، چوپاني پي به ماجرا برده و با حیله اي به 

کمک پیرمرد مي شتابد و او را از چنگال ببر نجات مي دهد.
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141 . وارینگ،  جاف. پیشي كنجکاو و پرنده دانا. واحد دیلماج. تهران : شرکت انتشارات فني 
ایران، 1392، 92 ص 

قطع: خشتي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول تا سوم

كلمات كلیدي: داستان، حیوانات، برق

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني علمي و تخیلي از حیوانات با موضوع برق است که با زباني ساده 
و روان براي گروه هاي سني )الف( و )ب( نگاشته شده است. در داستان مي خوانیم: »پیشي کوچولو 
بسیار کنجکاو است و دلش مي خواهد از همه چیز سر در بیاورد. او سؤال هاي زیادي دربارة برق دارد. او 
دوست پرنده اي دارد. »پرندة دانا« جواب همة سؤال هاي او را مي داند و به او کمک مي کند تا به جواب 
برسد. پیشي یاد مي گیرد که چه وسایلي با برق کار مي کنند و برق چه طور تولید مي شود و چگونه به 

دست ما مي رسد«.

142 . قاسم نیا،  شکوه، صفارپور، عبدالرحمان. خودم مي خوانم : تاب. تهران : افق، 1392، 36 ص 
قطع: خشتي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: پایة اول ابتدایي، خواندن، راهنماي آموزشي، آموزش الفبا، تمرین

چکیده: هشتمین جلد از مجموعة »خودم مي خوانم«، به آموزش حرف »ت« در کلمات گوناگون 
به کودکان کالس اول دبستان اختصاص دارد. نویسنده از تصویرهاي رنگي و کلمات، جمالت، شعر، 
ترکیب، جدول و قصه براي آموزش این حرف استفاده کرده است. در تمام کلمات حرف »ت« به صورت 
رنگي مشخص شده است. به زعم نگارنده، هدف از انتشار مجموعة حاضر ترویج کتاب خواني، افزایش 

لذت خواندن و ایجاد عادت به مطالعه در کودکان است.
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143 . هانتر،  نورمن. تابستان شاهانه. مهرداد تهرانیان راد. تهران : حوا، 1392، 20 ص 
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان هاي تخیلي، داستان طنز انگلیسي، داستان کودکان

چکیده: کتاب مصور حاضر از مجموعة »قصر پرهیاهو« است که توسط »نورمن هانتر«، نویسندة 
کودك و نوجوان انگلیسي به نگارش درآمده است. داستان هاي این مجموعه در یک کشور پادشاهي 
مرموز و سرگرم کننده به نام »اینکریدیبالنیا«، در خانواده اي سلطنتي مي گذرد؛ کشوري که در آن از 
امکانات امروزي تا جادوگر و اژدها یافت مي شود. طنز شیرین نویسنده داستاني خواندني پدید آورده که 
در الیه هاي پنهان خود به نقد قدرت و استبداد مي پردازد. این مجموعه حدود 37 سال قبل، به صورت 

یک جا منتشر شده و اکنون هریک از داستان ها در قالب کتابي مستقل قرارگرفته است.

144 . محمدطالبي، سمیه و ]... دیگران[. تابستانه ششم دبستان. تهران : مبتکران، پیشروان، 
1392، 180 ص 

قطع: رحلي
موضوع: عمومي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم 

كلمات كلیدي: ششم ابتدایي، کتاب کمک درسي، سؤال و جواب، مرور تابستانه

چکیده: کتاب حاضر با هدف مرور درس هاي پایة ششم دبستان در فصل تابستان تنظیم شده و شامل 
تلفیقي از تمرین هاي تمام درس هاست. البته غالباً بخش هایي مورد توجه قرار گرفته اند که دانش آموز 
در سال تحصیلي بعد به آن ها نیاز دارد. کتاب 10 فصل دارد و فرض مؤلف این است که دانش آموز هر 

بخش را در یک هفته انجام مي دهد.
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145 . بامشاد،  محمدمهدی. تابستانه كتاب كار تابستان پايه اول دبستان. مشهد : امید 
مهر، 1392، 132 ص 

قطع: رحلي
موضوع: عمومي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: اول ابتدایي، راهنماي آموزش، تابستانه، آزمون و تمرین، ایجاد آمادگي

چکیده: محتواي این کتاب ویژة دانش آموزاني است که پایة اول دبستان را به پایان رسانده اند و در 
مهرماه به کالس دوم پاي مي گذارند. کتاب با هدف پایدار کردن آموخته هاي قبلي دانش آموزان و 
ایجاد آمادگي براي شروع پایة جدید تألیف و ارائه شده است. فعالیت ها و تمرین هاي متنوع و هدفمند 
آن، پاسخ گوي نیازهاي دانش آموزان در موضوعات گوناگون درسي )ریاضي، علوم، فارسي و...( است و 
دانستني ها، جدول ها و معماهاي آن اوقات خوشي را براي مخاطبان در تابستان فراهم مي کند. تمرین ها 
در قالب هاي کامل کردني، وصل کردني، عالمت زدني، نقاشي، رنگ آمیزي، قصه خواني، گوش کن 

و بگو و... تنظیم شده اند.

146 . کشاورز، سوسن و قلي ها، فاطمه. تبیین فلسفه بازي در تربیت سازگار با آموزه هاي 
انسان شناختي و معرفت شناختي اسالم. تهران : مدرسه، 1391، 124 ص 

قطع: وزیري
موضوع: فلسفه

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
  

كلمات كلیدي: بازي، جنبه هاي مذهبي، اسالم، تربیت، فعالیت غریزي، پویایي کودکانه

چکیده: نویسندة کتاب قصد دارد تا فلسفة بازي در تربیت را با محور چیستي، چرایي و چگونگي 
متناظر با مباني انسان شناسي و معرفت شناسي سازگار با آموزه هاي دیني اسالم مورد بحث قرار دهد. 
مطالب کتاب در چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول دربارة دیدگاه ها و نظریات علمي روان شناسان 
درخصوص موضوع بازي است و به بررسي نظریه هاي انرژي اضافي، استراحت و رفع خستگي، اجمال 
فعالیت هاي امدادي، پیش تمرین، فعالیت غریزي، جبران و بوي تاندیک )پویایي کودکانه(، و همچنین 
طبقه بندي بازي ها پرداخته است. فصل دوم، نظریات و دیدگاه هاي فیلسوفان مسلمان و غرب را 
درخصوص بازي بررسي کرده است. فصل سوم دربارة مباني انسان شناختي و معرفت شناختي در امر 
تربیت مرتبط با موضوع بازي و سازگار با آموزه هاي دیني اسالم است. فصل چهارم نیز به تبیین فلسفة 

بازي پرداخته است.
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147 . ظفري نژاد، عادل. تحلیل محتواي كتاب درسي. تهران : کورش چاپ، 1392، 288 ص 
قطع: وزیري

موضوع: علوم تربیتي
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

كلمات كلیدي: کتاب هاي درسي، ارزشیابي، تحلیل محتوا

چکیده: این کتاب براساس سرفصل هاي شوراي انقالب فرهنگي براي درس »تحلیل محتواي کتاب 
درسي« به عنوان یکي از واحدهاي اصلي دروس دانشگاهي رشد علوم تربیتي و دوره هاي ضمن خدمت 
دانشگاه فرهنگیان تألیف شده است. عناوین فصل هاي نه گانة این کتاب عبارت اند از: 1. انتخاب و 
سازماندهي محتواي برنامة درسي؛ 2. کلیات تحلیل محتوا؛ 3. مراحل روش تحلیل محتوا؛ 4. ساختار 
کتاب درسي؛ 5. ساختار و ویژگي هاي کتاب راهنماي معلم و کاردانش؛ 6. ویژگي هاي کتاب درسي 
مطلوب و معیارهاي ارزشیابي آن؛ 7. تکنیک هاي تحلیل محتوا؛ 8. محتواي الکترونیکي و معیارهاي 
ارزشیابي آن؛ 9. نمونه هایي از روش تحلیل محتواي کتاب هاي درسي. شایان ذکر است که همة 
فصل هاي این کتاب با شیوه هاي علمي و دقیق به بررسي، انتخاب و قضاوت در مورد محتواي کتاب ها 

و منابع درسي و غیردرسي و استفاده از روش ها مي پردازد.

148 . تهامي، سیدرضا و ]...دیگران[. داستان هاي شاهنامه : تخت و بخت و مجادلة لهراسب 
و پسر- گشتاسب و كتايون. تهران : فردین، 1392، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: بازنویسي شاهنامه، زبان آموزي، لهراسب، گشتاسب، کتایون

چکیده: در بیست وششمین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« که براي کودکان ششم دبستان 
بازنویسي شده است، مي خوانیم که در زمان حکمراني لهراسب، پادشاه ایران، فرزندش گشتاسب از او 
مي  خواهد که کنار رود تا او پادشاه شود. لهراسب نمي پذیرد. پس گشتاسب به طور ناشناس از ایران به 
روم مي رود و در آنجا با کتایون، دختر قیصر، پادشاه روم، ازدواج مي کند. ابتدا قیصر با این ازدواج مخالف 
است، اما گشتاسب با نشان دادن دالوري هایش، قیصر را راضي مي کند. قیصر گشتاسب را فرمانده 
لشکر خود مي کند. قیصر به کمک گشتاسب تمامي دشمنانش را شکست مي دهد و از تمام کشورها 

باج مي خواهد تا به ایران مي رسد.
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149 . حسیني، زهره و ]...دیگران[. تدبیر، تالش، خالقیت )مخصوص اولیا و دانش آموزان 
اول دبستان(. تهران : مدرسه ،1392 ،12 ص 

قطع: رحلي
موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز، والدین

پاية تحصیلي: اول
كلمات كلیدي: فعالیت فوق برنامه، پایة اول ابتدایي

چکیده: این کتاب براي دانش آموزان سال اول ابتدایي نوشته شده و حاوي فعالیت هاي فوق برنامه 
براي تعطیالت نوروزي است. هدف از آماده سازي این مجموعه، کشف استعدادهاي دانش آموزان 
در زمینه هاي داستان نویسي، شعر، نقاشي، زیبانویسي، استدالل منطقي، ارتباط کالمي و... است. در 
این بستة آموزشي کودکان با سنت هاي ملي ایراني، خداوند و نعمت هایش، خانه و خانواده، مهارت 
تصمیم گیري، نحوة تقویت اعتمادبه نفس، مفهوم احترام، نحوة تقویت امال و جمله نویسي، مفهوم 
شجاعت و شخصیت هاي شجاع دیني و ملي، چگونگي دوست یابي، مهارت هاي اجتماعي، مفهوم 
همکاري و استفادة آن در زندگي، آشنا مي شوند. تمرین هاي کتاب به صورت کشیدن نقاشي، خواندن 

متن و عالمت زدن گزینه ها، حل جدول، کامل کردن جمله ها، و رنگ آمیزي طراحي شده اند.

150 . حسیني، زهره و ]...دیگران[. تدبیر، تالش، خالقیت )مخصوص اولیا و دانش آموزان 
پنجم دبستان(. تهران : مدرسه، 1392، 12 ص 

قطع: رحلي
موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز، والدین

پاية تحصیلي: پنجم
آموزش  داستان نویسي،  تحقیق،  فوق برنامه،  فعالیت هاي  ابتدایي،  پنجم  پایة  كلیدي:  كلمات 

مهارت هاي زندگي

تمرین هاي  حاوي  و  شده  نوشته  ابتدایي  پنجم  دانش آموزان  مطالعة  براي  کتاب  این  چکیده: 
فوق برنامه به صورت تحقیق و گفت وگو با بزرگ ترها، نقاشي، کاردستي، داستان نویسي، مطالعة کتاب، 
گزارش نویسي و خاطره نویسي است. این تمرین ها به منظور آشنایي کودکان با سنت هاي ایراني و با 
معصومین )ع(، و نیز کسب مهارت هاي حفظ و رعایت حقوق دیگران، شناسایي رفتارهاي پرخطر، 

احترام به دیگران، تصمیم گیري، مدیریت پول و... آماده شده اند.
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151 . حسیني، زهره و ]...دیگران[. تدبیر، تالش، خالقیت )مخصوص اولیا و دانش آموزان 
دوم دبستان(. تهران : مدرسه، 1392، 12 ص 

قطع: رحلي
موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز، والدین

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: پایة دوم ابتدایي، فعالیت فوق برنامه، آموزش مهارت هاي زندگي

چکیده: این کتاب براي دانش آموزان دوم ابتدایي نوشته شده و شامل تمرین هاي فوق برنامه در قالب 
نوشته، نقاشي، کامل کردن کارها، تنظیم جدول، جمله سازي، کامل کردن تصویر، بحث و گفت وگو و 
نوشتن مقاله است. هدف تمرین هاي کتاب آن است که مخاطبان در انس با قرآن، آشنایي با سنت هاي 
ملي، شناخت خود، آشنایي با مفهوم خانواده و مفهوم تشکر، نظم و انضباط، شجاعت، تقویت انشا، 
گسترش دامنة لغات، آموختن آداب اجتماعي، کسب روحیة همدلي، احترام گذاشتن به مناسبت هاي 

ملي و پرچم، و حفاظت از محیط زیست توفیق یابند.

152 . حسیني، زهره و ]...دیگران[. تدبیر، تالش، خالقیت )مخصوص اولیا و دانش آموزان 
ششم دبستان(. تهران : مدرسه، 1392، 12 ص 

قطع: رحلي
موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز، والدین

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: فوق برنامه، تمرین و آموزش، دورة ابتدایي، آموزش مهارت هاي زندگي

والدین آن ها تهیه شده است. کتاب شامل  ابتدایي و  براي کودکان ششم  چکیده: کتاب حاضر 
فعالیت هاي فوق برنامه در قالب گفت وگوي والدین با فرزندان، کاردستي، نقاشي، داستان نویسي، مقاله، 
پژوهش، کتاب خواني و... است. هدف از انجام تمرین هاي این کتاب آشنایي دانش آموزان با سنت هاي 
ایراني، آشنایي با معصومین )ع(، حفظ و رعایت حقوق دیگران، کسب مهارت شناسایي رفتارهاي 

پرخطر، مهارت درست ابزار وجود و کمک به دیگران، تقویت مهارت تصمیم گیري و... است.
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و دانش  اولیا  تدبیر، تالش، خالقیت )مخصوص  ]...دیگران[.  و  زهره  . حسیني،   153
آموزان چهارم دبستان(. تهران : مدرسه، 1392، 12 ص 

قطع: رحلي
موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز، والدین

پاية تحصیلي: چهارم
آموزش  داستان نویسي،  پژوهش،  فوق برنامه،  فعالیت هاي  ابتدایي،  چهارم  پایة  كلیدي:  كلمات 

مهارت هاي زندگي

چکیده: کتاب حاضر براي کودکان چهارم دبستان نگارش یافته و حاوي تمرین هاي فوق برنامه 
به صورت رنگ آمیزي، کاردستي، پژوهش، داستان نویسي، نقاشي، خاطره نویسي و گزارش نویسي به 
منظور آشنایي کودکان با سنت هاي ایراني، آشنایي با معصومین )ع(، و حفظ و رعایت حقوق دیگران، و 
کسب مهارت شناسایي رفتارهاي پرخطر، مهارت ابراز وجود و احترام به دیگران، مهارت تصمیم گیري، 

مدیریت پول و... است.

154 . فینکه، رگینا. تربیت جنسي كودكان: آشنایي با مراحل رشد جنسي کودکان. لي ال لفظی. 
تهران : ذکر، 1391، 144 ص 

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كلیدي: امور جنسي، رفتار جنسي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکیده: کتاب حاضر براي مطالعة مربیان و والدین در هفت فصل حاوي بازي، شعر، قصه، تمرین و 
راهنمایي هاي متعدد فراهم آمده است و به مخاطبان کمک مي کند کودکان را با بدن، مسائل جنسي، 
تمایالت جنسي و بهداشت جنسي آشنا کنند تا تربیت جنسي مناسب داشته باشند. نویسنده کوشیده 
خودآگاهي و اعتماد به  نفس کودکان را در زمینة جنسي تقویت کند تا افرادي قوي بار بیایند و بتوانند 

در برابر خطرات از خود محافظت کنند.
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155 . مایر، اینگرام. ترس فرفري از چیزهاي جديد. صبا رفیع. تهران : شرکت انتشارات فني 
ایران، 1392، 32 ص 

قطع: خشتي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم و سوم

كلمات كلیدي: داستان آموزشي، اعتمادبه نفس، آموزش مهارت هاي زندگي، دورة ابتدایي

برخي  انجام  در  کودکان  ترس  و  اضطراب  با  برخورد  نحوة  دربارة  حاضر  کتاب  داستان  چکیده: 
کارهاست. فندقي برة کوچکي است که همراه مامان و بابا و برادرهایش قلقلي و فرفري در مزرعه اي 
زندگي مي کنند. فرفري برادر بزرگ است و به بره هاي دیگر کمک مي کند. فندقي خیلي خجالتي است 
و از انجام برخي کارها خیلي ترس دارد، اما فرفري و بقیه به او کمک مي کنند تا او کارهاي جالبي انجام 
بدهد و ترسش بریزد. در پایان کتاب »سخني با والدین« آمده و راه هایي براي برطرف کردن اضطراب 

کودکان ارائه شده است.

156 . مایر، اینگرام. ترس فرفري از صداي بلند. صبا رفیع. تهران : شرکت انتشارات فني 
ایران، 1392، 32 ص 

قطع: خشتي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم و سوم

كلمات كلیدي: داستان آموزشي، ترس، ادبیات کودکان، آموزش مهارت هاي زندگي

چکیده: کودکان در این کتاب با بره اي به نام فرفري آشنا مي شوند که همراه پدر و مادرش در 
مزرعه اي زندگي مي کند. فرفري از صداهاي بلند مثل صداي تراکتور، خروس، و رعد و برق مي ترسد. 
پدرش سعي مي کند به او بفهماند که صدایي که فرفري از آن ها مي ترسد، خطرناك نیستند و براي 
همه فایده هاي زیادي دارند. مثاًل تراکتور به کشاورزي کمک مي کند، واق واق سگ آن ها را از خطرها 
آگاه مي سازد و اگر رعد و برق نباشد، باران نمي بارد و گل ها و گیاهان رشد نمي کنند. بعد از آن فرفري 

تالش مي کند براي صداها معناهایي پیدا کند.
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157 . مایر، اینگرام. ترس فرفري از گم شدن مامانش. صبا رفیع. تهران : شرکت انتشارات 
فني ایران، 1392، 36 ص 

قطع: خشتي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم و سوم

كلمات كلیدي: غلبه بر ترس، داستان آموزشي، آموزش کودکان، دورة ابتدایي

چکیده: در این کتاب، کودکان با برة کوچولویي به نام فرفري آشنا مي شوند که از گم شدن مادرش 
بسیار مي ترسد. این ترس باعث مي شود که فرفري مدام به مادرش بچسبد. مادر فرفري راه ها و 
شیوه هایي به او یاد مي دهد که بتواند دوري مادرش را تحمل کند یا اینکه با نشانه هایي بتواند مادرش را 
از دور ببیند و نترسد. سرانجام فرفري با راه هایي که از مادرش یاد مي گیرد، بر ترس هایش غلبه مي کند. 

در پایان کتاب، راه هاي گوناگوني براي برطرف کردن ترس کودکان ارائه شده است.

158 . قرباني، علیرضا. تشخیص الگوها هوش و خالقیت كودكان 8 تا 11 سال. تهران: 
تیزهوشان برتر، 1392، 32 ص 

قطع: وزیري
موضوع: تفکر و پژوهش

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم تا پنجم

كلمات كلیدي: هوش آزمایي، خالقیت کودکان، هوش کالمي، آموزش ابتدایي

چکیده: کتاب حاضر به منظور تقویت خالقیت و هوش غیرکالمي در کودکان فراهم آمده و شامل 
تمرین هایي به این شرح است: استنباط شکل هاي هندسي دو بعدي و سه بعدي؛ استنباط اعداد؛ درك 
تصویرها؛ تفکیک صداها؛ توانایي انجام کارهاي دستي؛ پیدا کردن تشابهات و تفاوت هاي دو تصویر؛ 
پیدا کردن شکلي که مرتبط با دنباله اي از شکل ها نیست؛ پیدا کردن شکلي که ادامة دنباله اي از 
شکل هاست )تعیین الگوها(؛ پیدا کردن راه و مسیر در مازها؛ پیدا کردن شکل هاي پنهان در تصویر؛ و. .
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159 . همتي، کیومرث و ]...دیگران[. تشخیص و درمان اختالالت يادگیري )درمان رياضي، 
ديکته، خواندن(. تهران : نقش نگین، 1392، 104 ص 

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم
كلمات كلیدي: اختالل یادگیري، آموزش معلم ابتدایي، مشکالت عاطفي کودکان، پرسش نامة 

تشخیصي

چکیده: کتاب حاضر در چهار فصل به همراه پرسش نامه هایي نوشته شده و در آن نویسندگان 
مي کوشند، طي فصل هاي یک تا چهار اختالل یادگیري خواندن، نوشتن و ریاضي را بررسي کنند، 
مدل آن را دریابند، انواع آن را ذکر کنند، اختالالت توأم با آن ها را توضیح دهند، ویژگي هاي بالیني 
آن ها را ذکر کنند و دالیلي را که باعث چنین اختالالتي مي شوند بیابند و در اختیار مخاطبان قرار دهند. 
همچنین، راهکارهایي براي درمان آن ارائه دهند و به سؤاالت رایج در این زمینه پاسخ گویند. در پایان 
پرسش نامه اي آمده است تا مخاطبان به آن جواب دهند و اختالل مربوط به کودکان تا سه ساله را 

مشخص سازند.

160 . نیلسون، اولف. تك و تنها توي دنیاي به اين بزرگی. فریده خرمي. تهران : آفرینگان، 
1391، 32 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي آموزنده، داستان کودك، خانواده، روابط اجتماعي

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني اجتماعي است که به سبک کودکانه تدوین شده است. هدف 
از نگارش این داستان، نمایش عشق بین اعضاي خانواده، اهمیت خانواده براي کودکان و تخیالت 
کودکانه است. در این داستان مي خوانیم: پسر کوچولو وقتي مي بیند که پدرش دنبالش نیامده، به تنهایي 
به خانه برمي گردد. هیچ کس در خانه نیست و پسر کوچولو فکر مي کند که مادر و پدرش مرده اند. او 
دنبال برادرش مي رود و تصمیم مي گیرد از او مراقبت کند ولي از این که توي این دنیاي به این بزرگي 
تک و تنها مانده اند، خیلي ترسیده اند. پسرك براي برادر کوچولویش خانه و جاي خواب درست مي کند. .
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161 . سیلورستاین، الوین و ]... دیگران[. سالمت من : تناسب اندام. عاطفه هاشمي مقدم. تهران 
: تیمورزاده، طبیب، 1392، 48 ص 

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم تا ششم
كلمات كلیدي: آموزش علوم تجربي، سالمتي، آمادگي جسماني، تناسب اندام

چکیده: کودکان با مطالعة  کتاب »تناسب اندام« یاد مي گیرند که براي داشتن تناسب اندام و بدن سالم 
و قوي باید خوب ورزش کنند. چرا که ورزش و تحرك باعث قوي شدن ماهیچه ها و استخوان ها و 
سالم ماندن قلب و عروق مي شود. ورزش و فعالیت باعث مي شود که اکسیژن زیادي وارد بدن شود و 
قلب بتواند کارش را بهتر انجام دهد. هم چنین کودکان در مي یابند که باید خوب غذا بخورند و استراحت 

کافي داشته باشند. در پایان کتاب لغت نامه و واژه یاب درج شده است.

162 . کلهر، فریبا. تو بغل كي بپرم. تهران : نگارینه، 1392، 16 ص 
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان حیوانات، داستان کودکان

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني تخیلي است و براي گروه سني )الف( و )ب( تدوین 
شده است. در این داستان آمده: یک شب حیوان ها دور هم نشسته بودند و حرف مي زدند. آن شب ماه 
از آسمان به حیوانات پیشنهاد داد که به جاي حرف زدن او را پایین بیاورند و با او بازي کنند. حیوانات 
بعد از تالش بسیار ماه را پایین آوردند. ماه فهمید که خیلي سبک است و از آن به بعد، هر وقت دوست 

داشت از آسمان پایین مي آمد و با حیوانات بازي مي کرد.
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163 . صمدي زید، عبدالرضا. تو نوك طال هستي؟. تهران : کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 1391، 24 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان کوتاه فارسي، داستان کودکان، مجموعه ها، دوستي

چکیده: کتاب مصور حاضر حاوي داستان هاي کوتاه فارسي است که به سبک کودکانه تدوین شده 
است. هدف از نگارش این داستان ها تشویق مخاطبان به دوستي و کمک کردن به دیگران است. 
»تو نوك طال هستي؟«، و »کفش دوزك و وزوزي« عنوان داستان هاي این کتاب است. در داستان 
»تو نوك طال هستي؟« آمده است: »نوك طال« نزدیک غروب روي شاخه اي نشسته و آواز غمگیني 
مي خواند. قورباغه از راه رسید و از نوك طال خواست که آواز بهتري بخواند، از این حرف قورباغه، 
نوك طال رنجید و به آن طرف مزرعه پر زد. ولي همة دوستان نوك طال متوجه غم او شده و از او 
خواستند تا به سفر نرود. نوك طال نیز وقتي فهمید که چقدر دوستان خوبي دارد، براي آن ها زیباترین 
آوازها را خواند. پیام این داستان به مخاطبان این است که باید همیشه مراقب دوستان خود باشیم و 

به آن ها کمک کنیم.

164 . معارفي، فریبا. توكل بر خدا. تهران : جامعه القرآن الکریم، 1392، 16 ص 
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان هاي آموزنده، مجموعه ها، داستان کودك

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني اخالقي و آموزنده است که با زباني ساده و روان نگاشته شده 
است. این داستان دهمین جلد از کتاب هاي »قصه هاي شیرین« است. در داستان مي خوانیم: »مردي به 
خاطر هنر فراوانش در حکاکي سنگ هاي جواهر در شهر مشهور شده بود. پادشاه که مهارت و شهرت 
حکاك را شنید. نگیني را براي او فرستاد و دستور داد تا آن را با نقشي زیبا حکاکي کند. اما هنگام 
حکاکي نگین دوتکه شد. مرد که بسیار ناراحت بود، نزد امام حسن عسگري )ع( رفت. ایشان فرمود 
بر خدا توکل کن. فرداي آن روز پادشاه به مرد دستور داد تا نگین را دو تکه کند و براي دو انگشتر 

حکاکي اش کند«.
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165 . چیچستر کالرك، اما. لي لي و کانگوروي آبي : تولدت مبارك، كانگوروي آبي! . مریم 
رزاقی. تهران : زعفران، 1391، 32 ص 

قطع: رحلي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي فارسي، داستان کودك، قصه هاي آموزنده، شب تولد

چکیده: در این کتاب کودکان داستاني درباة لي لي مي خوانند. امشب جشن تولد لي لي برگزار مي شود 
و او مي خواهد همه چیز به رنگ صورتي باشد؛ کارت هاي دعوت، لباس هایش، کیک تولدش و... 
همة دوستان لي لي به جشن تولد مي آیند. آن ها لباس هاي صورت مي پوشند و کلي بازي مي کنند. 
اما کانگوروي آبي از اینکه صورتي نیست، ناراحت است. او سعي مي کند خودش را داخل ژلة صورتي 
بیندازد تا صورتي شود، اما ژله به بدنش نمي چسبد. وقتي لي لي به طبقة باال مي رود، کانگورو را مي بیند 
که ناراحت روي تخت خواب افتاده است. براي همین لي لي لباس هاي آبي مي پوشد و به کانگورو و 

دوستانش مي گوید که او رنگ آبي را هم خیلي دوست دارد.

166 . تیموریان،  آناهیتا. تولکو و آى. )به آذری( : سید جلیل صفوي. تهران : کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1391، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي تخیلي، داستان حیوانات، ماه، داستان ترکي

چکیده: کتاب مصور حاضر ترجمة ترکي کتاب »ماه بود و روباه« است که دربردارندة داستاني تخیلي 
براي گروه سني )ب( است. داستان این اثر دربارة روباهي است که عاشق ماه بود. روباه یک شب 
تصمیم مي گیرد که ماه را از آسمان بردارد و به النة خود ببرد. دیگران هم آن قدر خوابشان سنگین بود 

که نفهمیدند جاي ماه در آسمان خالي است. اما ماه در النة روباه هر شب بزرگ و بزرگ تر مي شد.
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167 . گنجو حقیقي، سحر. تیزهوشان: مسابقات ریاضي کانگورو: دوم ابتدایي. تهران : آبرنگ، 
1392، 60 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: ریاضي، آزمون، مسابقه

چکیده: در این کتاب سؤاالت مسابقات ریاضي کانگورو و از سال 2005 تا 2013 مطابق با سرفصل 
مطالب درسي کتاب ریاضي پایة دوم ابتدایي تدوین شده و در خاتمه پاسخ نامة تشریحي براساس سند 
تحول بنیادین آموزش وپرورش براي اطمینان از جواب درست براي خوانندگان آورده شده است. همة 

سؤاالت براساس فرهنگ اصیل و اسالمي ایراني بومي سازي شده است.

168 . پورطاهریان، معصومه. تیمو. تهران : همشهري، 1392، 13 ص 
قطع: خشتي

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: اول دوم
كلمات كلیدي: کودك، آموزش، بازي هاي بومي، قصه

چکیده: عنوان این کتاب برگرفته از یک بازي به همین نام است. این کتاب قصه اي کوتاه دارد که 
یادآور قصة شنگول و منگول است و به کودك آموزش مي دهد که در را براي هر کسي باز نکنند. قصه 
در قالب بازي ادامه پیدا مي کند. در پایان کتاب، بازي »تیمو« آموزش داده مي شود و در بخش سخني 

با بزرگ ترها نیز به اهمیت بازي هاي بومي و قصه هایي که در دل آن ها جاي گرفته اشاره مي شود.
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169 . اسدي کیا، حمید. دانش نامه ی  کودکان و نوجوانان : جانوران دريايي. تهران : مبتکران، 
1392، 20 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: دوم و سوم
كلمات كلیدي: دایرئالمعارف جانوران دریایي، آموزش علوم تجربي، پایه هاي دوم و سوم ابتدایي

چکیده: در این کتاب کودکان با انواع موجودات دریایي، گونه هاي آن ها، شکل ظاهري، نوع زندگي، 
تغذیه، تولید، رنگ، روش هاي دفاعي، تفاوت ها و شباهت هاي آن ها آشنا مي شوند. مرجان هاي دریایي، 
خرچنگ ها، دلفین ها، عروس دریایي، هشت پا، ماهي، کوسه، سفره ماهي، فک و گراز دریایي، گاو 
دریایي، اسب دریایي، الك پشت دریایي، ستارة دریایي و نهنگ برخي از این موجودات دریایي هستند.

170 . جاللي، مریم. دانش نامه ی  کودکان و نوجوانان : جانوران وحشي. تهران : مبتکران، 1392، 
20 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: دوم و سوم
كلمات كلیدي: آموزش علوم تجربي، دایرئالمعارف، جانوران وحشي، زندگي حیوانات

چکیده: کودکان با مطالعة کتاب »جانوران وحشي« و مشاهدة تصویرهاي رنگي آن، با شکل ظاهري، 
نوع تغذیه، چگونگي تولید مثل، محل زندگي و برنامة حفاظتي جانوران وحشي همچون شیر، پلنگ، 
یوزپلنگ، خرس، زرافه، گرگ، اسب آبي، کرگدن، گورخر و... آشنا مي شوند. درون کادرهایي سبز رنگ، 
زیر عنوان »آیا مي دانید«، برخي ویژگي هاي این نوع حیوانات اعم از سرعت حرکت، پناهگاه هاي 
محافظتي، باالترین وزن و... اشاره مي شود. در پایان کتاب ده سؤال از متن کتاب انتخاب شده و در 

صفحة بعد به آن ها پاسخ داده شده است.
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171 . دبستاني، سیده عزیزه. جدول هاي پر رمز و راز. تهران : دهسرا، 1392، 72 ص 
قطع: وزیري

موضوع: عمومي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: پنجم
كلمات كلیدي: مفاهیم کتاب هاي درسي، جدول کلمات متقاطع، راهنماي آموزشي

چکیده: کتاب حاضر شامل انواع جدول با توجه به مطالب دروس مختلف پایة پنجم ابتدایي است. 
جدول هاي کتاب به دانش آموزان کمک مي کنند تا توانایي ذهني خود را در اوقات فراغت باال ببرند، 
آموخته هایشان را تثبیت کنند و لحظات شاد و هیجان انگیزي براي خود داشته باشند. جدول هاي قرآن، 
ریاضي، فارسي، جغرافیا، تاریخ و مدني، علوم تجربي، از جمله جدول هاي کتاب هستند و در پایان 
پاسخ نامه نیز درج شده است. هر جدول رمزي دارد و مخاطبان مي توانند با حل آن، حروف مربوطه را 
کنار هم قرار دهند تا رمز پیدا شود. همچنین در کتاب مطالبي تحت عنوان »اگر گفتي« آمده است که 

در آنجا هم سؤاالت معماگونه اي مطرح مي شوند.

172 . سعیدي کیا، ملیحه. جزيره بي بازگشت. تهران : فراي علم، موسسه علم و اندیشه پایدار، 
1392، 20 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي آموزنده، مرزبان نامه

چکیده: در کتاب حاضر داستان » غالم بازرگان« از باب دوم مرزبان نامه براي کودکان  و نوجوانان 
بازنویسي شده است. داستان از این قرار است که »آرش« با خواهرش »پریا« در خانه عمه شان به سر 
مي برند. آرش هنگام شکستن هیزم  ها قطب نمایي پیدا مي کند و این قطب نما با عکس کلیدي که روي 
آن است آن دو را به سفري اسرار آمیز مي برد و ... . این کتاب در راستاي اهداف آزمون بین المللي پرلز، 
که هر پنج سال یک بار توسط انجمن بین المللي ارزش یابي پیشرفت تحصیلي برگزار مي شود، طراحي 
و تولید شده است. در این داستان، نحوه هدف گزیني به طور مستقیم به کودکان و نوجوانان آموزش 
داده شده است. این کتاب دربردارنده توضیحاتي درباره اهداف مختلف مجموعه و پیشنهاد هایي در زمینه 

مدل خواني کتاب براي والدین و مربیان است.
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173 . گونک، اوله. جعبة كتاب هاي به دردنخور. بیتا ترابی. تهران : شهرقلم، چکه، 1391، 
48 ص 

قطع: جیبي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: مجموعه ها، داستان هاي تخیلي، داستان کودك

چکیده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعه »بخوان و بخوان« است. این کتاب، برخالف 
اسمش کتاب به دردبخوري براي بچه هایي است که تازه خواندن را یاد گرفته اند و مي خواهند کتابي را 
براي خواندن انتخاب کنند. بخش عمده اي از داستان این کتاب را تصویر روایت مي کند. در داستان 
مي خوانیم: »فرد در اتاق زیرشیرواني یک کاله قدیمي و جعبه اي پر از کتاب هاي کهنه پیدا کرد. زمان 
زیادي تا وقت خواب مانده بود. »فرد« تصمیم مي گیرد که کتاب ها را بخواند. او هر کتابي را برمي دارد، 

سریع آن را کنار مي گذارد. اما کتاب آخر را شروع به خواندن مي کند«.

174 . تهامی، رضا و ]...دیگران[. داستان هاي شاهنامه : جنگ هاماوران و كاووس و سودابه- 
جنگ با تورانیان. تهران : فردین، 1392، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي: پایة سوم ابتدایي، بازنویسي شاهنامه، آموزش زبان فارسي، جنگ هاماوران

چکیده: سیزدهمین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« به بازنویسي یکي از داستان هاي شاهنامه 
به نام »جنگ هاماوران« به زبان ساده براي کودکان اختصاص دارد. در این جلد کودکان با کیکاووس، 
پادشاه ایران، آشنا مي شوند که با بربرها مي جنگد تا از آن ها خراج بگیرد و آن ها را بندة خود کند. 
سپس کیکاووس به جنگ هاماوران مي رود. پادشاه هاماوران تسلیم کیکاووس مي شود و مي پذیرد که 
به ایرانیان خراج بدهد. در این میان کیکاووس با دختر شاه هاماوران به نام رودابه ازدواج مي کند. در 
نبود کیکاووس، افراسیاب به ایران حمله مي کند ایرانیان او و سپاهیانش را به شدت شکست مي دهند 
و... کتاب با توضیح لغات مشکل همراه است. داستان ها تصویر ندارند و کشیدن تصاویر مربوط به هر 

داستان بر عهدة خود مخاطبان است.
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175 . هریسون،  پل. جنگل )سه بعدي(. عباس زارعی. تهران : سایه گستر، 1392، 16 ص 
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم تا ششم
كلمات كلیدي: حیوانات جنگل، جنگل شناسي، گیاهان جنگلي، آموزش جغرافیا

چکیده: در این کتاب اطالعاتي دربارة جنگل هاي استوایي، نوع پوشش گیاهي آن ها، حیواناتي که با 
رفتارهاي عجیب در این جنگل ها زندگي مي کنند، برخي گیاهان خاص، نوع تغذیه و چگونگي شکار 
کردن حیوانات جنگلي، همچنین جنگل هاي آمریکاي مرکزي و جنوبي، جنگل هاي آفریقا، آسیا و 
استرالیا و نیز مردمان جنگلي و کار و فعالیت آن ها درج شده است. کتاب با تصاویر مهیج و سه بعدي 

همراه است. کودکان با عینکي سه بعدي که ضمیمة کتاب است مي توانند تصویرها را مشاهده کنند.

زو،   / توران  و  ايران  جنگ هاي   : شاهنامه  داستان هاي  ]...دیگران[.  و  رضا  تهامی،   .  176
گرشاسب و كي قباد. تهران : فردین، 1392، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي: پایة سوم ابتدایي، بازنویسي شاهنامه، آموزش زبان فارسي، جنگ هاي ایران و توران

چکیده: یازدهمین جلد از مجموعه »داستان هاي شاهنامه« به بازنویسي قسمتي از جنگ هاي ایران 
و توران به زبان ساده به همراه توضیح کلمات دشوار براي کودکان سوم دبستان اختصاص دارد. کتاب 
بدون تصویر است و دانش آموزان خود باید تصویرهاي مربوط به هر داستان را بکشند و در مسابقه اي که 
براي تصویرگري کتاب هاي شاهنامه شرکت کنند. در این کتاب، مخاطبان با پهلوانان ایراني و توراني 

و نیز جنگ آن ها با یکدیگر، مرگ نوذر، و پادشاهي زوطهماسب، گرشاسپ و کي قباد آشنا مي شوند.
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177 . ضربي، عادل. جورچین تعلیم و تربیت )چهل رهنمود ارزشمند در آموزش و 
پرورش(. یاسوج : چویل، 1392، 148 ص 

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم
كلمات كلیدي: رهنمود آموزشي، آموز ش وپرورش، روان شناسي تربیتي

چکیده: نویسنده در کتاب حاضر با زباني ساده و روان 40 مهارت اساسي در آموزش وپرورش اثربخش 
را شرح داده است؛ مهارت هایي که راهبر جریان آموزشي و پرورشي باید بر آن ها مجهز باشد. تأکید 
بر بعد کاربردي مطالب، طرح موضوعات با الهام از اصول روان شناسي، خاصه روان شناسي کودك، و 
بهره گیري از قالب تمثیل و ارائة تجربیات، از جمله مزایاي این کتاب هستند. استفاده از فانوس مثال، 
شکوفاکردن خالقیت، پرورش فطریات، آموزش تفکر ساختارمند، شناخت همراه با عمل، آموزش 
جرئت ورزي، اصالح رفتار، قاطعیت طرح سؤال و پرهیز از سختگیري، برخي از نکته هایي هستند که در 

این کتاب به آن ها پرداخته شده است.

178 . پوررسول، علي اکبر. نمایشنامه کودك امروز : جیك جیك كي منو مي خوره. تهران : کانون 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1392، 48 ص 

قطع: بیاضي
موضوع: داستان، نمایشنامه

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: نمایش نامه، داستان حیوانات، داستان هاي آموزنده

چکیده: کتاب مصور حاضر از مجموعه »نمایشنامة کودك امروز« است که براي گروه سني )ب( 
تدوین شده است. در این نمایشنامه آمده: مامان مرغه از دست پرطال خیلي عصباني بود؛ چون پرطال به 
حرفش گوش نمي داد و بدون اجازه او بیرون مي رفت. پرطال هم که دید مامان مرغه این قدر عصباني 
است، رفت تا گرگ یا روباهي او را بخورد و مادرش از دست او راحت شود. پرطال به هر حیواني پیشنهاد 
داد که او را بخورد، هیچ کس قبول نمي کرد. تا اینکه روباه بدجنس پیدایش شد و خواست که پرطال را 
بخورد. اما مامان مرغه و بابا خروسه از راه رسیدند و جوجه خود را نجات دادند. پرطال با این ماجرا یاد 

گرفت که به حرف پدر و مادرش گوش دهد.
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179 . گرین، جن. چرا مهمه از طبیعت محافظت كنیم؟. عارفه حاجي باقري امیري. تهران : 
مهر میترا، 1392، 32 ص 

قطع: خشتي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم تا ششم

كلمات كلیدي: حفظ محیط زیست، آموزش مهارت هاي زندگي، زندگي با طبیعت، آموزش ابتدایي

چکیده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر و مشاهدة تصویرهاي آن درمي یابند که باید مراقب طبیعت 
باشند و به خوبي از امکانات آن استفاده کنند. آب ها را آلوده نکنند، گل ها را نکنند، شاخة درختان را 
نشکنند و وقتي به گردش مي روند، آشغال ها را در طبیعت رها نکنند. آن ها مي توانند براي کمک به 
طبیعت در گوشه اي از باغچه شان گل بکارند، به جاي شکستن شاخة درختان، درخت بکارند و زباله ها 
را از طبیعت جمع کنند. در پایان کتاب نکاتي دربارة حفاظت از طبیعت براي والدین و معلمان و برخورد 

آن ها با کودکان در این زمینه ارائه شده است.

180 . گرین، جن. چرا مهمه بازيافت كنیم؟. میترا غازیانی. تهران : مهر میترا، 1392، 32 ص 
قطع: خشتي

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم تا ششم
كلمات كلیدي: بازیافت، تفکیک زباله، صرفه جویي در آب، آموزش مهارت هاي زندگي، آموزش 

ابتدایي

چکیده: در این کتاب به زبان ساده و به کمک تصویر اهمیت بازیافت به کودکان آموزش داده مي شود. 
کودکان درمي یابند که خیلي از زباله هایي که دورانداخته مي شوند، قابل بازیافت هستند و مي شود دوباره 
از آن ها استفاده کرد. آن ها مي توانند مواد بازیافت شدني را در جعبه هاي جداگانه اي بریزند و دسته بندي 
کنند. شیشه هاي نو، اسکوتر، کتاب، مجله، لباس و... از جمله مواد حاوي مصرف زیاد از حد را مي گیرد 

و باعث نجات طبیعت مي شود.
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181 . گرین، جن. چرا مهمه در مصرف انرژي صرفه جويي كنیم؟. میترا غازیانی. تهران : 
مهر میترا، 1392، 32 ص 

قطع: خشتي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم تا ششم

كلمات كلیدي: صرفه جویي، انرژي، آموزش مهارت هاي زندگي، دورة ابتدایي

چکیده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر دربارة مصرف انرژي و اهمیت آن اطالعات مختصر و مفیدي 
به دست مي آورند. آن ها درمي یابند که به منظور صرفه جویي در انرژي مي توانند به جاي استفاده از وسیلة 
شخصي با اتوبوس یا مترو به مدرسه بروند. وقتي از خانه خارج مي شوند، برق ها را خاموش کنند و 
هنگامي که وسایل گرمایي را روشن مي کنند، پنجره ها را ببندند و وقتي احساس سرما کردند، لباس 
گرم بپوشند. صرفه جویي در مصرف انرژي حتي باعث ذخیره شدن پول مي شود که کودکان مي توانند با 
آن وسایل مورد نیاز خودشان را بخرند. در پایان کتاب نکاتي براي والدین و معلمان دربارة صرفه جویي 

و اهمیت آن، همچنین پیشنهادهایي براي مطالعة کتاب به همراه کودکان بیان شده است.

182 . گرین، جن. در مصرف آب صرفه جویي کنید : چرا مهمه در مصرف آب صرفه جويي 
كنیم؟. میترا غازیانی. تهران : مهر میترا، 1392، 32 ص 

قطع: خشتي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم تا ششم

كلمات كلیدي: صرفه جویي در آب، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان

چکیده: در کتاب حاضر آب به عنوان یکي از منابع مهم براي استفادة همة موجودات معرفي مي شود 
و اینکه چگونه مي توان آن را عاقالنه مصرف کرد یا به هدر داد. در کتاب راهکارهاي ساده اي معرفي 
مي شوند که کودکان مي توانند براي صرفه جویي آب انجام دهند. کودکان در کتاب با پسري آشنا 
مي شوند که از آب بي اندازه استفاده مي کند و آن را هدر مي دهد. روزي دوستش کریستي نزد او مي آید 
و او را متوجه مي کند که باید در مصرف آب صرفه جویي کند. چون اگر آب نباشد، مشکالت زیادي 

براي همه پیش مي آید.
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183 . شعباني، اسداهلل. چشم هاي آدم برفي. تهران : مدرسه، 1392، 24 ص 
قطع: خشتي

موضوع: داستان
 مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان اجتماعي، داستان کودکان، آدم برفي

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده داستاني اجتماعي است. در این داستان آمده: »مهناز« و »رضا«، 
خواهر و برادر هستند. آن ها خیلي همدیگر را دوست دارند؛ ولي گاهي باهم دعوا مي کنند. یک روز که 
رضا خیلي مهناز را اذیت کرده بود، مهناز کمپرسي رضا را گرفت و بعد از دعوا و کشمکش، دو چرخ 
کمپرسي کنده شد. آن ها باهم قهر کردند. اما با دیدن بارش برف همه چیز یادشان رفت و به برف بازي 
و ساختن آدم برفي مشغول شدند. آن ها وقتي براي چشم هاي آدم برفي چیزي نداشتند، یادشان به دو 

چرخ کمپرسي افتاد و با کمک پدربزرگ چشم آدم برفي را هم درست کردند.

184 .  چگونه از محیط زيست خود محافظت كنیم. حمیده داالیی. تهران : آراد کتاب، 
1392، 40 ص 

قطع: رقعي
موضوع: علوم تجربي، مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم تا ششم

كلمات كلیدي: حفظ محیط زیست، کتاب کمک آموزشي، تخریب جنگل، آموزش علوم تجربي

و  چوب ها  سوزاندن  جنگل ها،  تخریب  که  درمي یابند  حاضر  کتاب  مطالعة  با  کودکان  چکیده: 
آسیب رساندن به محیط زیست، چه آثار مخربي مي تواند روي آب وهوا، حیواناي مثل ماهي ها، پرندگان، 
شیرها و خرس ها داشته باشد. باال رفتن گازهاي گلخانه اي و گرم شدن زمین باعث به هم خوردن تعادل 
طبیعت مي شود و زندگي حیوانات را دچار اختالل شدیدي مي کند. مخاطبان با مطالعة کتاب حاضر 

اطالعات الزم را براي حفاظت از محیط زیست کسب مي کنند.
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185 . گراهام،  باب. چگونه مي توان بال شکسته اي را درمان كرد. بهمن رستم آبادی. تهران 
: کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1391، 40 ص 

قطع: رحلي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان کودکان، داستان اجتماعي، زندگي در شهر

چکیده: در دنیاي شلوغ و پرهیاهوي امروز، آدم ها کمتر به اطراف خود توجه دارند. اینکه پرنده اي 
کوچک در شهري بزرگ زخمي شود و به کمک نیاز داشته باشد، شاید دیگر کسي را درگیر نکند. 
اما کودکان که هنوز دچار روزمرگي نشده اند و دنیاي متفاوتي با بزرگ ترها دارند، به این نکات ظریف 
توجه مي کنند. کتاب مصور حاضر دربردارنده داستاني اجتماعي است و براي گروه سني )الف( و )ب( 
تدوین شده است. در این داستان، پرنده اي کوچک به شیشه یکي از برج هاي بزرگ شهر برخورد مي کند 
و بالش زخمي مي شود. هیچ کس به او توجه نمي کند. اما کودکي پرنده را مي بیند و همراه مادرش 
به خانه مي برد. کودك با مراقبت و توجه، پرنده را آماده پرواز مي کتد. کودکان با مطالعة این داستان 

مي آموزند که گذشت زمان، امید و صبر، هر زخمي را بهبود مي بخشد.

186 . عربلو، احمد. چوپان ديگر دروغ نگفت! )داستان هاي آموزش احکام(. تهران : مدرسه، 
1391، 128 ص 

قطع: وزیري
موضوع: هدیه هاي آسمان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: داستان هاي کوتاه، تعلیمات دیني براي کودکان، داستان هاي اخالقي

چکیده: کتاب »چوپان دیگر دروغ نگفت« به پاسخ شرعي مسائل و پرسش هایي مي پردازد که 
نوجوانان در زندگي روزمرة خود با آن مواجه مي شوند. در این کتاب، داستان هاي آموزش احکام، با زباني 

تازه و بیاني نو، به قلم نویسنده به رشتة تحریر درآمده است.
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187 . علي پور، پروین. داستان هاي مهرباني : چه خواب زيبايي. تهران : مدرسه، 1391، 20 ص 
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان، درختکاري

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني از سري »داستان هاي مهرباني« است که به سبک کودکانه 
تدوین شده است. نگارنده در این مجموعه، با نگرشي روان شناختي به نقش مهرباني در سالمت رواني 
همه، به ویژه کودکان تاکید کرده است. این کتاب با هدف تشویق مخاطبان به »درختکاري« به نگارش 
درآمده است. در این داستان آمده است: »مریم« کوچولو، در خیالش سبزشدن و به بار نشستن یک 
درخت بادام را مي بیند. او آن قدر به شوق مي آید که از جا بلند مي شود تا به یک کار زیبا دست بزند. مریم 
با خوشحالي بادام را توي زمین مي کارد تا بزرگ شود و همه جا را شکوفه باران کند. پیام این داستان به 
مخاطبان این است که باید دانه ها را در زمین بکارند تا یک روز همه جا پر از درخت و فضاي سبز شود.

188 . رحماندوست، مصطفی. چه طوري نیشت بزنم و دو قصة منظوم ديگر. تهران : 
مدرسه، 1391، 48 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان کوتاه، داستان منظوم، قصه هاي کودکانه

چکیده: کتاب مصور حاضر براي تأمین مواد و منابع آموزشي و کمک به اولیا و مربیان در آموزش 
مفاهیم دیني، اجتماعي، ارزشي و علمي به کودکان تدوین شده است. این اثر دربردارندة سه قصة منظوم 
از »مصطفي رحماندوست« است. در داستان »چه طوري نیشت بزنم؟« ماجراي ماري روایت شده که 
سنگ سنگیني رویش افتاده بود. پیرمردي از آنجا رد مي شد و مار را نجات داد. مار خواست که پیرمرد را 
نیش بزند. پیرمرد گفت که جواب خوبي بدي نیست و اگر قبول ندارد، از سه حیوان دیگر هم بپرسد تا 
جواب آن ها را بشنود و بعد تصمیم بگیرد. بدین ترتیب، مار درس خوبي گرفت و متوجه اشتباهش شد.
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189 . خدایي، علی. چي چي، قاشق و قیچي. تهران : کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
1392، 44 ص 

قطع: رحلي
موضوع: هنر، کار و فن آوري

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول تا چهارم

كلمات كلیدي: کودك، کاردستي، سرگرمي

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة آموزش ساخت کاردستي با ابزار و لوازم خانه است. در این اثر، 
اشکال مختلفي با شانه، قاشق، لیوان، قیچي و... ساخته شده است. این کتاب با هدف تقویت خالقیت 

و قوة تخیل کودکان تدوین شده است.

190 . شکیباخو، مصطفي. یاران امام حسین )ع( : حضور سبز. تهران : مدرسه، 1392، 32 ص 
قطع: خشتي

موضوع: داستان، هدیه هاي آسمان
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم تا ششم
كلمات كلیدي: داستان هاي مذهبي، کودك و نوجوان، واقعة کربال، یاران امام حسین )ع(

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستان مذهبي براي نوجوانان است که در آن مؤلف به داستان یاران امام 
حسین )ع( در روز عاشورا مي پردازد. در داستان مي خوانیم: »مادر وهب هراسان به خیمة امام حسین 
)ع( مي رود. اما هیچ کس خبري از وهب نداشت. مادر وهب براي یافتن پسرش یک یک سواران را 
مي گشت اما اثري از او نیافت. تا اینکه او را در خیمة خود مي بیند و شادمان مي شود. وهب براي دوباره 

رفتن به میدان از مادر و همسرش خداحافظي کرد«.
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191 . شعباني، اسداهلل. حکايت هاي منظوم از كلیله و دمنه. تهران : مدرسه، 1392، 20 ص 
قطع: خشتي

موضوع: داستان )منظوم(
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: شعر فارسي، شعر کودك، کلیله و دمنه، بازنویسي

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستان هایي منظوم است. »اسداهلل شعباني«، شاعر و نویسندة 
نام آشناي کودکان و نوجوانان، در این اثر، برخي از حکایات »کلیله و دمنه« را براي کودکان به صورت 
منظوم، بازنویسي کرده است. بیان شیرین، توجه به ادبیات کالسیک ملي و زیبایي و رواني کلمات، 

برخي از ویژگي هاي این کتاب است.

192 . پیکمال، میشل. حکايت هاي فلسفي براي حفظ زمین. مهدي ضرغامیان. تهران : 
آفرینگان، 1392، 132 ص 

قطع: پالتویي
  موضوع: فلسفه، تفکر و پژوهش

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
كلمات كلیدي: حکایت هاي فلسفي، حفظ زمین، اسطوره، طبیعت، انسان، اندیشیدن.

چکیده: کتاب »حکایت هاي فلسفي براي حفظ زمین« شامل 49 حکایت جدید و قدیم، اسطوره 
و افسانه است. براي هر یک از حکایت ها، بحثي به نام »در محضر فیلسوف« ضمیمه شده است 
که خواننده را به اندیشیدن دعوت مي کند. در این کتاب حکایت هایي جمع آوري شده است که در 
سنت هاي مردمان گوناگون سراسر جهان، یافت مي شود و نیز مجموعه مطالبي در آن آمده که به منظور 
توجه به ارتباط انسان با طبیعت، تدوین شده است. به این حکایت ها، نکاتي ادبي، حاوي گفته هایي 
خردمندانه از نویسندگان شاعران جهان، افزوده شده که در آنها ردپاي لزوم هماهنگي انسان و طبیعت 

دیده مي شود.



193 . پیکمال، میشل. حکايت هاي فلسفي: اسطوره هاي یونان باستان عشق، نیرنگ و حسادت. 
مهدي ضرغامیان. تهران : آفرینگان، 1392، 128 ص 

قطع: پالتویي
موضوع: فلسفه، تفکر و پژوهش

مخاطب: معلم، مشاور، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
كلمات كلیدي: حکایت هاي فلسفي، عشق، نیرنگ، حسادت، اسطوره ها، یونان.

چکیده: این کتاب مجموعه اي از حکایت هاي فلسفي، به نام اسطوره هاي یونان باستان »عشق، 
نیرنگ، حسادت« است و 20 حکایت را در بر مي گیرد. حکایت هاي اسطوره آي شاید به نحوي شرح 
رفتارها و خلق و خوي آدمیان است، آنها از مسائلي اساسي سخن مي گویند که پایه و مایة زندگاني 
انسان، مانند: شور عشق، مرگ، ارادة همراه قدرت، حسد، کین، عشق به والدین، میل به زندگي جاوید 
و... محسوب مي شوند. در این کتاب بعضي از حکایت هاي یونان باستان ارائه شده که در آنها از عشق، 
حسد و نیرنگ سخن رفته است. در پایان هر حکایت، جستاري فلسفي، یا اسطوره شناختي، یا ادبي 

آمده که خواننده را به اندیشیدن، سؤال کردن و نگاه فلسفي، دعوت کرده است.

194 . ولفگانگ، چارلز اچ. حل مشکالت انضباطي و مديريت كالس: روش ها و الگوهایي 
براي معلمان. ساسان  اسد پور و احمد رمضاني واسوکالیی. تهران : مدرسه، 1391، 516 ص 

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، کارشناس
كلمات كلیدي: مشکالت انضباطي، مدیریت کالس، روش ها، الگوها، معلمان، مقررات، پیامدها، 

ابزار تدریس.

چکیده: این کتاب روش ها و الگوهایي را به معلمان پیشنهاد کرده است. مطالب کتاب در هشت 
بخش و پانزده فصل تنظیم شده است. بخش هاي کتاب به ترتیب عبارت اند از: مقررات و پیامدها، 
مقابله و قرارداد، ارتباط و گوش دادن، طراحي الگو انضباطي شخصي، الگوهاي انضباطي فعال و 
پیشگیري، خشونت، باندها و اقدامات قانوني، مدیریت کالس، و کار با پدر و مادر. فصل نخست کتاب، 
ساختار عمومي رفتار معلم را نشان مي دهد و پیوستار رفتاري معلم نامیده مي شود. بخش یکم با فصل 
دوم شروع مي شود و دربارة تحلیل رفتار است. در فصل سوم، ابزار تدریس جونز و آموزش انضباط 
و انگیزش او معرفي شده است. فصل چهارم به ارائة انضباط قاطعانة کانتر مي پردازد و فصل پنجم 
دربارة انضباط تعاوني آلبرت است. فصل هاي بعدي به ترتیب شامل انضباط و ارزشمندي از کروین 
و مندلر، عشق و منطق از فاي و فانک، تربیت اثربخشي معلم از گوردن، شبکه فنون، میانجیگري 
همساالن، انضباط عقالني کاترکول، و گروه بندي مهارت ها و آموزش مهارت هاي جامعه پسند، اداره 
کردن خشونت دانش آموزان، مدیریت کالس، و دشواري ها و مسائل پدر و مادرها و روش هایي براي 

رویارویي با آن هاست.
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195 . امیریان، داوود. حلزون من گم شده. تهران : کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
1391، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: جنگ ایران و عراق، داستان کودکان، داستان جنگ

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني با موضوع جنگ ایران و عراق است. در این اثر، داستان 
دختري نقل شده که دچار کم شنوایي است و در بحبوحة جنگ زندگي مي کند. بمباران شهرها و 
تخریب خانه ها در این اثر از نگاه کودکي کم شنوا که پدرش نیز مشغول جنگ با دشمن است، توصیف 

شده است.

196 . هفت برادران، داریوش. پژوهشگران کوچک : حیات بر روي زمین. تهران : داریوش هفت 
برادران، 1391، 24 ص 

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم تا پنجم
كلمات كلیدي: داستان، کنجکاوي، کودکان، حیات روي زمین، آموزش علوم

چکیده: در این کتاب، که از مجموعه کتاب هاي »پژوهشگران کوچک« است، کودکان به همراه گروه 
سام و دوستانش که یک گروه پژوهش را تشکیل داده اند، دربارة موجودات زمین اطالعات مختصر 
و مفیدي کسب مي کنند. سپهر با پدرش به موزة حیات وحش مي روند. قرار است سپهر اطالعاتي را 
جمع آوري کند و براي بقیه بخواند. اما کوشا نقشه اي مي چیند تا جمع آوري اطالعات و خواندن گزارش 
را او انجام بدهد. این موضوع باعث ناراحتي سپهر مي شود، اما سرانجام کار به خوبي و خوشي پایان 
مي یابد و مخاطبان اطالعاتي دربارة زمین و موجودات زندة آن که عبارت اند از گیاهان و حیوانات 

به دست مي آورند.
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197 .  قیچي، مقوا، چسب، بلدي بسازي؟ : حیوانات، براي كودكان. تهران : قدیاني، 1392، 
8 ص 

قطع: بیاضي
موضوع: هنر

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم تا پنجم

كلمات كلیدي: کار دستي، کتاب کمک آموزشي، آموزش هنر، دورة ابتدایي

چکیده: کتاب حاضر شامل تصویرهایي از حیوانات گوناگون روي مقواست. کودکان مي توانند با روشي 
که کتاب آموزش مي دهد، تصویرها را ببرند و قطعه ها را به هم بچسبانند تا بتوانند حیوانات متحرکي 
بسازند. شیر داخل قفس، نهنگ داخل آب، بچه خرسي که دست مي زند و پروانة در حال پرواز، 

نمونه هایي از کاردستي هاي کتاب هستند.

198 . اینچز، آلیسون. خاطرات يك بطري پالستیکي. هایده کروبی. تهران : شرکت انتشارات 
فني ایران، 1392، 24 ص 

قطع: خشتي
موضوع: مهارت هاي زندگي

  مخاطب : دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم تا ششم

كلمات كلیدي: بازیافت، پالستیک، تخیل، داستان

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني تخیلي دربارة بازیافت است که با زباني ساده و روان و با شخصیت 
یک بطري پالستیکي نگاشته شده است. در داستان که به صورت بیان خاطرات از یازده دي آغاز 
مي شود، مي خوانیم: »در ابتدا از قطرة نفتي که هزاران سال در اعماق اقیانوس است آغاز مي شود. 
سپس این قطره وارد پاالیشگاه مي شود و بعد از عملیات هاي بسیار به بطري پالستیکي تبدیل مي شود. 
این بطري پر از آب مي شود و توسط پسر بچه اي از فروشگاه خریده مي شود. در خانه شاخه گلي را 

داخل بطري مي گذارند.«
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199 . لرستاني، فریبرز. خانم باران. تهران : مدرسه، 1392، 36 ص 
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان کوتاه، داستان کودك

چکیده: کتاب مصور حاضر، مجموعه اي از داستانک هاست که با زباني ساده و روان براي گروه هاي 
سني )الف( و )ب( نگاشته شده است. »پرندة خیلي کوچولو«، »پیش از روشن شدن آسمان«، »عجب 
گربه اي«، »ماشین من«، »وقتي درخت ها مي خوابند«، »دفتر نقاشي من«، »درخت گنجشک« و 
»کفش پدر« عنوان هاي داستان هاي این کتاب هستند. در داستان »رو به روي خورشید« مي خوانیم: 
»توي پارك یک گنجشک روي سنگ بزرگي، رو به روي خورشید بود. هر چه آن را صدا زدم اصال 
نگاهم نکرد. یک دفعه نور بیشتري از خورشید روي گنجشک تابید. فهمیدم چرا گنجشک کوچولو حتي 

یک تکان کوچولو هم نخورد. چون مي خواست خورشید از او عکس یادگاري بگیرد«.

200 . رضواني، نرجس. خانم كوچولوي دانا. تهران : جامعه القرآن الکریم، 1392، 16 ص 
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان   هاي آموزنده، داستان کودکان، حضرت معصومه )س(

چکیده: کتاب مصور حاضر از مجموعه قصه هاي شیرین، دربردارنده داستان هایي آموزنده است که 
براي گروه سني )ب( تدوین شده است. این دفتر به شرح زندگي حضرت فاطمه معصومه )س(، خواهر 
بزرگوار امام رضا )ع( اختصاص یافته است. کودکان با مطالعة این داستان، با بخشي از زندگي و برکات 

و سیره آن بانوي عالم و باایمان آشنا مي شوند.
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201 . سلیقه دار، لیال. خانواده، دانش آموز و تفکر پژوهشي. تهران : مدرسه ،1392 ،120 ص 
قطع: رقعي

موضوع: تفکر و پژوهش
مخاطب: معلم

  
كلمات كلیدي: تفکر خالق، مهارت هاي پژوهش، آموزش مهارت هاي تفکر، راهنماي آموزشي

چکیده: کتاب حاضر براي مطالعة معلمان مخصوصاً معلمان پایة ششم ابتدایي تدوین شده و شامل 
مباني نظري تفکر و پژوهش به همراه 22 مهارت تفکر و پژوهش است. آموزش مهارت هاي تفکر 
در کتاب حاضر در چهار سطح مقدماتي، پرورش، کاربري معمول و کاربري گسترده تنظیم شده 
است. مطالب هر کدام از 22 مهارت تفکر و پژوهش در کتاب زیر این عنوان ها ارائه شده است: 
تعریف؛ مترادف ها؛ دلیل تدریس مهارت؛ اهداف؛ گام هاي دستیابي به مهارت؛ شیوة ممکن براي 
تدریس مهارت؛ درهم تنیدن مهارت در برنامة درسي؛ اطالعات پایه؛ منابع؛ خواندني هاي پیشنهادي؛ 

مهارت هاي مرتبط.

202 . لوئین، نانسی. خانه ى ما: سیاره ى زمین. حسن ساالری. تهران : مدرسه، 1391، 24 ص 
قطع: خشتي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم و پنجم
كلمات كلیدي: سیاره، زمین، منظومه خورشیدي

چکیده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعة »آشنایي با منظومة خورشیدي« است که 
با ادبیاتي ویژة نوجوانان نگاشته شده است. در این شماره به سیارة زمین که خانة انسان ها و جانداران 
دیگر است، پرداخته شده و اطالعات کاملي در مورد ویژگي ها، ظاهر و مکان این سیاره بیان شده است. 
ساختار این کتاب بدین گونه است که پس از بیان هر نکته اي دربارة سیارة زمین، متن کوتاهي با عنوان 
دانستني هاي جالب دربارة این سیاره آمده است. در این کتاب مي خوانیم که سیارة زمین تنها سیارة 
شناخته شده اي است که جانداران روي آن زندگي مي کنند و این سیاره سرشار از آب است و دماي 

مناسبي دارد و همچنین پوششي از گازها از آن محافظت مي کنند.
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203 . دولت آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان : خدا ما را دوست دارد. تهران : سوره مهر، 
1392، 216 ص 

قطع: رقعي
موضوع: هنر

مخاطب: معلم
كلمات كلیدي: آموزش هنر، آموزش تئاتر و نمایش، تئاتر و نمایش در مدارس، نمایش نامه

چکیده: با توجه به این واقعیت که بعد از خانواده، مدرسه اولین محیط اجتماعي است که کودك 
براي فراگیري رفتارهاي اجتماعي به آن وارد مي شود، اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري به موازات 
فراگیري دروس و با هدف کاربردي کردن علوم، از اهمیت ویژه اي برخوردار است. جلد اول کتاب 
نمایش نامه هاي آسان شامل پنج نمایش نامه است: »خدا ما را دوست دارد، بزغالة باهوش، مار در 
النة موش، دوستي خروس و روباه، و جمعه با پدربزرگ«. این اثر مي کوشد شرایطي فراهم کند که 
مخاطبان آن، بدون داشتن دغدغه، براي مسائل فرهنگي، اعتقادي و اجتماعي، متناسب با امکانات 

محدود مدارس، مفاهیم ساده را از طریق تئاتر بیاموزد.

204 . لرستاني، فریبرز.خدايا شکر كه پدر بزرگ عینك خريده است. تهران : دانش نگار 
،1392 ،24 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان کوتاه، داستان کودکان، خداشناسي، شکرگزاري

چکیده: آموزش شکر و سپاس خداوند به کودکان، یکي از ارکان مهم آموزش خداشناسي محسوب 
مي شود. هنگامي که کودکان از دوران خردسالي، شکر نعمت هاي خداوند را یاد مي گیرند، این امر در 
آنان نهادینه مي شود و ثمرات بسیاري در دوران بزرگ سالي خواهد شد. کتاب مصور حاضر به آموزش 
شکرگزاري اختصاص دارد. در این اثر، با داستان هاي کوتاه و آموزنده، کودکان یاد مي گیرند که خداوند 

براي هر نعمت کوچکي که به ما ارزاني داشته، شایسته سپاس و تشکر است.
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205 . اوکیموتو، جین دیویس. خرس قطبي دانا: ماجراهاي خرس دانا براي مبارزه  کردن با گرم 
شدن زمین. هایده کروبی. تهران : شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 32 ص 

قطع: خشتي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم تا ششم

كلمات كلیدي: داستان، حیوانات، گرمایش جهاني

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني از حیوانات است که با موضوع گرمایش جهاني با زباني ساده 
و روان نگاشته شده است. در داستان مي خوانیم: »در منطقه اي سردسیر چند خرس قطبي زندگي 
مي کردند. خرس دانا یک خرس قطبي سفید بزرگ بود که همة خرس ها او را قبول داشتند و به حرفش 
گوش مي کردند. یخ ها آب مي شدند و خانة خرس ها داشت از بین مي رفت. او خرس ها را جمع کرد تا 
از گرم شدن زمین برایشان بگوید و آن ها را راهنمایي کند تا با همکاري هم این مشکل را حل کنند. 

همه با این کار موافق بودند به غیر از زن خرس دانا«.

206 . هریسون،  پل. خزندگان )سه بعدي(. عباس زارعي. تهران : سایه گستر، 1392، 16 ص 
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم تا پنجم
كلمات كلیدي: زندگي خزندگان، تغذیة خزندگان، آموزش علوم تجربي، دورة ابتدایي

چکیده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر و مشاهدة تصویرهاي سه بعدي آن، با انواع خزندگان، اجداد 
خزندگان و شکل ظاهري، نوع و چگونگي تغذیه، اجزاي بدن، چگونگي حرکت و شکار آن ها و توانایي 

عجیب برخي خزندگان آشنا مي شوند.
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ویژه  بدني-  ساختار  مهارت هاي  آموزش  آغازين:  خشت هاي  عبدالرحمان.  صفار پور،   .  207
کودکان پیش  دبستاني و ابتدایي. تهران : مدرسه، 1392، 64 ص 

قطع: رحلي
موضوع: تربیت بدني

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: مهارت هاي بدني، آموزش مهارت هاي زندگي، تربیت بدني

چکیده: یاددهی یادگیري و هرگونه آموزشي در خانه و مراکز آموزشي، بدون تندرستي و سالمت 
جسمي و فرایند درست آن در آینده، هیچ فایده و نفعي نه براي کودك، نه براي خانواده و نه براي 
جامعه اش دارد. بنابراین باالتر و مهم تر از آموزش هاي کالسیک، سالمتي جسم و روح فرد است. در 
این کتاب تالش بر این است که به کمک تصویرها و الگوهاي درست و نادرست در هر زمینه، وضعیت 
جسمي کودکان نشان داده شود تا مربیان درخانه و آموزشگاه ها کودکان را با شیوه هاي صحیح وضعیت 

جسمي آشنا سازند و عادت دهند و آنان را از شیوه هاي ناصحیح و نادرست جسمي آگاه کنند.

208 . فرخ مهر، حسین. خطا اين جاست. اصفهان : اعلي، 1392، 184 ص 
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربیتي
مخاطب: معلم، مشاور

  
كلمات كلیدي: خطا، فرزند  پروري، کودکي، تربیت، بي هدفي، لوس پروري، بي محبتي، مقایسه، 

سرزنش و تنبیه.

چکیده: این کتاب، مجموعة گفتارهایي است در زمینة فرزندپروري که در قالب موضوع هاي مختلف 
ارائه شده است. هدف اصلي در همة  موضوع ها،  توجه به جایگاه،  نقش و تأثیر تربیت در بالندگي 
فرزندان و پرهیز از اندیشه ها و رفتارهاي خطا است. آنچه مطالب »خطا این جاست« را به هم مرتبط 
ساخته است، تأکید بر خطاهایي است که اسباب بیراهه پیمودن در تربیت فرزندان را به وجود آورده اند. 
مطالب کتاب به ترتیب دربارة  کودکي، تربیت، خطاها، شتاب، بي هدفي، نگراني، لوس  پروري، بي محبتي، 
محبت ورزي بي توازن، بازداشتن از حرکت و تالش، مقایسه، روش هاي مستبدانه، تکیه به ظواهر، 
تبعیض، واژه هاي گزنده، تک گویي، القاي احساس هاي ناخوشایند،  ناهماهنگي،  خشم و خشونت در برابر 
کودك، انعطاف ناپذیري، سرکوب، بدقولي، بي ثباتي، اقتدارهاي دروغین، چشم فروبستن بر واقعیت ها، 

نامهرباني و... است.
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209 . تهامی، رضا و ]...دیگران[. داستان هاي شاهنامه : خالصة همة داستان ها. تهران : فردین، 
1392، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: بازنویسي شاهنامه، اتفاقات و نام هاش شاهنامه، پایة ششم ابتدایي

چکیده: سي امین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« به اتفاقات و نام هایي که در شاهنامه 
آمده اند، اختصاص دارد. در این کتاب اتفاقات شاهنامه از اول تا آخر به صورت خالصه درج شده اند. 
سپس همة نام هاي مهمي که در شاهنامه آمده، ذکر شده اند و توصیفي دربارة آن ها آمده است. براي 
نمونه دربارة کیومرث آمده است: »کیومرث اولین کسي بود که شاه جهان شد. همة حیوانات و جانوران 

از کیومرث شاه اطاعت مي کردند، زیرا او شاه بسیار خوبي بود و. .«

210 . ژوبرت، کلر. خوات له گه ل راكون پیر. اسعد رشیدیان. تهران : کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1391، 36 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي حیوانات، داستان کودکان، تولد، مرگ، اندوه

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني با موضوع تولد و مرگ است و به زبان کردی نگاشته 
شده است. در این داستان آمده: در یک روز بهاري، شش بچه خرگوش به دنیا آمدند. خرگوش مادر به 
خرگوش پدر گفت: »هنوز چیزي توي دلم تکان مي خورد. گمانم بچة هفتمي باشد. اما هرچه انتظار 
کشیدند بچه خرگوش هفتمي به دنیا نیامد. آن ها از راکون پیر کمک خواستند. راکون پیر حرف هایي 
به بچه خرگوش زد که باعث شد بعد از تولدش هم با راکون پیر دوست باشد و از او چیزهاي زیادي 
یاد بگیرد. این داستان با هدف آشنایي کودکان با مفاهیمي چون تولد، مرگ، اندوه، زندگي در دنیا و... 

تدوین شده است.«
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211 . مصدقي، فاطمه. کتاب هاي کار ستاره طالیي : خودآموز رياضیات ششم ابتدايي. تهران 
: بین المللي گاج، 1392، 284 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: آموزش ریاضي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین، پایة ششم ابتدایي، خودآموز

چکیده: کتاب کار حاضر براي درس ریاضي ششم دبستان در هشت فصل به همراه آزمون هاي میان 
نویت اول، میان نوبت دوم نوشته شده است. در هر فصل ابتدا مفاهیم مربوط به آن با توضیحات و 
مثال هایي شرح داده شده اند و در ادامه سؤاالتي در قالب هاي کامل کردني، عالمت زدني، چند گزینه اي، 

نشان دادن روي شکل، و نیز حل مسئله آمده است.

212 . مایر، مرسر. خودم بلدم. صبا رفیع. تهران : شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 24 ص 
قطع: خشتي

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: آموزش مهارت هاي زندگي، اعتماد به نفس

چکیده: کودکان با خواندن کتاب »خودم بلدم« با خرس کوچکي آشنا مي شوند که مي تواند به تنهایي 
خیلي از کارها را انجام بدهد. مثاًل او مي تواند از تختش پایین بیاید، دکمه هاي لباسش را ببندد، موهایش 
را شانه کند، جوراب هایش را بپوشد، اسباب بازي هایش را جمع کند، لباس خوابش را بپوشد و مسواك 

بزند. اما او نمي تواند بدون قصه گوش کردن بخوابد و حتماً یکي باید برایش قصه بگوید.
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213 . علي پور، پروین. داستان هاي مهرباني : خودم بلدم، بلدم، بلدم!. اکبر نیکان پور. تهران : 
مدرسه، 1391، 24 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي حیوانات، داستان کودك، مجموعه ها، راه و رسم زندگي

چکیده: این کتاب مصور از مجموعة »داستان هاي مهرباني« است که طي آن  نویسنده با نگرشي 
روان شناختي، به نقش مهرباني در سالمت رواني همه، به خصوص کودکان تأکید کرده است. در این 
داستان آمده: توله خرس قهوه اي چون از شهر به جنگل آمده، خیال مي کند همه چیز بلد است. بدتر از 
همه این که حاضر نیست چیزهاي جدید یاد بگیرد. اما وقتي به دردسر بزرگي مي افتد، از رفتار مهربانانة 

توله خرس هاي خاکستري متوجه مي شود که هنوز خیلي چیزهاست که باید یاد بگیرد.

214 . حاجي زاده، مطهره. خورشید اردهال: زندگي امام زاده علي بن محمد باقر )ع(. تهران : سفیر 
اردهال، 1392، 25 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي مذهبي، کودك و نوجوان، زندگي نامه، علي ابن محمد باقر )ع(

چکیده: در داستان کتاب حاضرمي خوانیم: در روزگاران قدیم مردم مؤمن در چهل حصاران و فین 
زندگي مي کردند که با وجود تنگدستي، به زندگي آرام و ساده خود قانع بودند؛ اما حاکم ظالم و 
ستمگري به نام »اَزرق اَبرح«، مردم را مجبور به پرداخت مالیات هاي سنگین مي کرد و اجازه برپایي 
مراسم عزاداري دیني را به مردم نمي داد. آنها نامه اي به امام محمدباقر )ع( نوشتند و از او طلب کمک 
کردند. »علي ابن محمد باقر« )ع( براي کمک به مردم به »فین« آمد. امامزاده سه سال در آن شهر 
زندگي کرد و محبوبیت زیادي بین مردم داشت؛ اما حاکم ظالم براي کشتن امامزاده نقشه کشیده بود. 
در ادامه داستان شرایط اقامت علي ابن محمد باقر )ع( در شهر فین و شهادت ایشان روایت شده است.
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215 . خلعت بري، فریده. خورشید شب. تهران : شباویز، 1391، 48 ص 
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: اساطیر، داستان هاي تخیلي، داستان نوجوان

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني برگرفته از افسانه هاي کهن است که براي گروه سني 
)ج( تدوین شده است. این داستان دربارة مرغ حق است که در اساطیر، نماد و سمبل مفاهیم زیادي 

است. از ویژگي هاي شاخص این اثر، همکاري تصویرگران مختلف در تصویري داستان است.

216 . تهامی، رضا و ]...دیگران[. داستان هاي شاهنامه : خون خواهي سیاوش 1/  لشکرکشي 
رستم به توران- آوردن فرنگیس و کي خسرو- آغاز پادشاهي کي خسرو. تهران : فردین، 1392، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم

كلمات كلیدي: پایة چهارم ابتدایي، بازنویسي شاهنامه، خون خواهي سیاوش

چکیده: هجدهمین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« به بازنویسي داستان خون خواهي سیاوش 
و لشکرکشي رستم به توران براي کودکان چهارم دبستان اختصاص دارد. در این کتاب کودکان، با به 
دنیا آمدن کي خسرو، فرزند سیاوش، لشکرکشي رستم به توران، آمدن کي خسرو نزد کاووس شاه و 
پادشاه کي خسرو آشنا مي شوند. داستان ها بدون تصویر هستند و الزم است که دانش آموزان خودشان 
براي هر داستان تصویر بکشند و در مسابقة تصویرگري شرکت کنند. کلمات دشوار در پایین صفحات 

معني شده اند و جمالت و ترکیبات کتاب مطابق با کتاب هاي درسي چهارم دبستان هستند.
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217 . تهامی، رضا و ]... دیگران[. داستان هاي شاهنامه : خون خواهي سیاوش 2/ پادشاهي 
کي خسرو- ادامة جنگ با توران- فرود. تهران : فردین، 1392، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم

كلمات كلیدي: پایة چهارم ابتدایي، بازنویسي شاهنامه، پادشاهي کي خسرو، آموزش زبان فارسي

براي  کي خسرو  پادشاهي  داستان  بازنویسي  به  شاهنامه  داستان هاي  از  جلد  نوزدهمین  چکیده: 
دانش آموزان چهارم دبستان اختصاص دارد. در این کتاب پادشاهي کي خسرو، فرزند سیاوش، ادامة 
جنگ ایرانیان با تورانیان و مرگ فرود، برادر کي خسرو، شرح داده شده است. صحنه هاي داستان بدون 
تصویرند و مخاطبان خودشان باید براي صحنه ها نقاشي بکشند. کلمات و اصطالحات کتاب تناسب با 

کتاب درسي فارسي چهارم دبستان آماده شده و کلمات دشوار در پایین صفحات معني شده اند.

218 . تهامی، رضا و ]...دیگران[. داستان هاي شاهنامه : خون خواهي سیاوش 3/ ادامة جنگ هاي 
ایران و توران. تهران : فردین، 1392، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم

كلمات كلیدي: بازنویسي شاهنامه، پایة چهارم ابتدایي، آموزش زبان فارسي

چکیده: بیستمین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« به بازنویسي یکي دیگر از داستان هاي 
شاهنامه براي دانش آموزان سال چهارم دبستان اختصاص دارد. بعد از کشته شدن سیاوش به دست 
تورانیان، جنگ هایي بین ایران و توران صورت مي گیرد. در این میان، توس، یکي از پهلوانان ایراني، از 
دستور کي خسرو، سرپیچي مي کند و از راهي مي رود که کي خسرو برحذر داشته است. در این راه فرود، 
برادر کي خسرو، کشته مي شود و این جنگ ها ادامه مي یابند. توس از کردة خود پشیمان مي شود و از 

کي خسرو کمک مي گیرد.
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219 . تهامی، رضا و ]...دیگران[. داستان هاي شاهنامه : خون خواهي سیاوش 4/ کاموس کشاني، 
خاقان چین و پیروزي رستم. تهران : فردین، 1392، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: پنجم

كلمات كلیدي: زبان آموزي، بازنویسي شاهنامه، داستان سیاوش، جنگ ایران و توران، رستم

چکیده: بیست ویکمین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« به بازنویسي »داستان سیاوش« از 
شاهنامة فردوسي براي دانش آموزان پنجم ابتدایي اختصاص دارد. در این داستان، ایرانیان از تورانیان 
شکست مي خورند. کي خسرو کسي را نزد رستم مي فرستند و از او کمک مي خواهد. رستم فرمان شاه 
را مي پذیرد، نزد کي خسرو مي آید و به سمت سپاهیان شکست خوردة ایران که به کوه پناه برده اند، 

مي شتابد. رستم با پهلوانان توراني و چیني مي جنگد و بر آنان پیروز مي شود.

220 . ابراهیمي، جعفر. نامه نامور : داستان رستم و سهراب. تهران : کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1392، 36 ص 

قطع: رحلي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، داستان هاي حماسي

چکیده: کتاب مصور حاضر یکي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي »نامة نامور« است. نامة نامور، 
برگزیده  اي از داستان هاي »شاهنامه« اثر »حکیم ابوالقاسم فرودسي طوسي«، شاعر و حماسه سراي 
نامي قرن چهارم هجري است. در این مجموعه تالش شده تا داستان ها و حکایات مشهور شاهنامه با 
نثري ساده و امروزي روایت شود. دفتر پیش رو به بازنویسي داستان »رستم و سهراب« اختصاص یافته 
که توسط »جعفر ابراهیمي )شاهد(« صورت گرفته است. استفاده از تصاویر جذاب و مرتبط با داستان ها، 
از ویژگي هاي شاخص این مجموعه است. هدف از گردآوري این مجموعه، آشنایي بهتر کودکان و 

نوجوانان این سرزمین با داستان هاي کهن ایراني، به خصوص حکایات شاهنامة فردوسي بوده است.
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ابراهیم  حضرت  زندگي  داستان   : بهشتي  قصه هاي  افسانه.  گرمارودي،   موسوي   .  221
علیه السالم. تهران : مدرسه، 1391، 24 ص 

قطع: رحلي
موضوع: داستان، هدیه هاي آسمان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم تا چهارم

كلمات كلیدي: داستان هاي مذهبي، قرآن، قصه هاي پیامبران، حضرت آدم )ع(، داستان کودك

چکیده: کتاب مصور حاضر، از مجموعه »قصه هاي بهشتي« و حاوي داستاني مذهبي است. این 
داستان به زبان ساده و روان و با هدف آشنایي مخاطبان با زندگي حضرت ابراهیم )علیه السالم( به 
نگارش در آمده است. در داستان آمده است: »حضرت ابراهیم )ع(«، در زمان پادشاه ستمگري به نام 
»نمرود« زندگي مي کرد، ولي او و خانواده اش یکتاپرست بودند. وقتي که پدر حضرت ابراهیم از دنیا 
رفت، عمویش سرپرستي اش را بر عهده گرفت و به ابراهیم )ع( دستور فروش بت ها را مي داد. حضرت 
ابراهیم )ع( در برابر عمویش ایستاد و تمام بت هاي بت خانه را شکست. وقتي مردم متوجه کار او شدند، 
به دستور نمرود او را در آتش انداختند، اما آتش به خواست خداوند گلستان شد و تعدادي از مردم »بابل« 

با دیدن این معجزه به خدا ایمان آوردند.

222 . قاسم نیا، شکوه. داستان زندگي حضرت آدم )علیه السالم(. تهران : مدرسه، 1391، 
32 ص 

قطع: رحلي
موضوع: داستان، هدیه هاي آسمان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم تا ششم

كلمات كلیدي: قرآن، قصه ها، پیامبران، سرگذشت نامه، داستان کودك و نوجوان

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستان زندگي حضرت آدم )ع( است. این اثر با هدف آشنایي 
کودکان و نوجوانان با بخشي از سرگذشت پیامبران الهي و الگو گرفتن از روش زندگي آنان تدوین 
شده است. در بخشي از داستان مي خوانیم: »زمین مثل یک گنج بود؛ گنجي بزرگ و با ارزش. خدا 
مي خواست کلید این گنج را به کسي بدهد که از همه بهتر و شایسته تر باشد. پس، موجودي تازه از 

خاك آفرید. از روح خود به او بخشید و نام او را آدم گذاشت.«
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223 . طاقدیس، سوسن. داستان زندگي حضرت نوح )علیه السالم(. تهران : مدرسه، 1391، 
19 ص 

قطع: رحلي
موضوع: داستان، هدیه هاي آسمان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم تا ششم

كلمات كلیدي: قرآن، قصه ها، پیامبران، سرگذشت نامه، داستان کودك و نوجوان

چکیده: »مجموعة قصه هاي بهشتي« دربردارندة داستان زندگي پیامبران اولوالعزم )ع( است. این 
دفتر به شرح زندگي حضرت نوح )ع( اختصاص یافته است. در بخشي از کتاب مي خوانیم: »زمین 
چاك چاك مي شد و از هر گوشه اي آب مي جوشید. چیزي نگذشت که کشتي تکان خورد. تمام شهر را 
آب فراگرفت. مردم که باور نمي کردند چنین شود، به پشت بام ها و کوه ها پناه بردند. ولي دیگر خیلي 
دیر شده بود. این مجموعه با هدف آشنایي کودکان و نوجوانان با بخشي از زندگي و سرگذشت پیامبران 

اولوالعزم تدوین شده است.«

داستان سیمرغ و پادشاهي   : داستان هاي شاهنامه  ]...دیگران[.  و  تهامي، سیدرضا   .  224
منوچهر و بازگشت زال. تهران : فردین، 1392، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: شاهنامه فردوسي، داستان کودکان، داستان سیمرغ، دوم ابتدایي

چکیده: در هشتمین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« که براي دانش آموزان دوم دبستان 
فراهم آمده است، مخاطبان داستان جنگ منوچهر شاه با لشکر سلم  و تور و شکست دادن آن ها، زندگي 
سام پهلوان ایراني، به دنیا آمدن زال و نگهداري سیمرغ از زال را مي خوانند. زبان کتاب بسیار ساده 
و مناسب کودکان دوم دبستاني است کلمات رنگي داخل کتاب، در پایین برگه هاي معني شده اند که 
باعث غناي واژگاني مخاطبان مي شود. کتاب بدون تصویر است و نقاشي هاي آن را خود کودکان باید 

داخل کادرهاي مربوطه بکشند
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225 . شعباني، اسداهلل. نامه نامور : داستان فرود. تهران : کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
1392، 32 ص 

قطع: رحلي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، داستان هاي حماسي

چکیده: کتاب مصور حاضر یکي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي »نامة نامور« است که براي 
نو جوانان تدوین شده است. نامة نامور، برگزیده  اي از داستان هاي »شاهنامه« اثر »حکیم ابوالقاسم 
فرودسي طوسي«، شاعر و حماسه سراي نامي قرن چهارم هجري است. در این مجموعه تالش شده 
تا داستان ها و حکایات مشهور شاهنامه با نثري ساده و امروزي روایت شود. دفتر پیش رو به بازنویسي 
داستان »فرود« اختصاص یافته که توسط »اسداهلل شعباني« صورت گرفته است. استفاده از تصاویر 
جذاب و مرتبط با داستان ها، از ویژگي هاي شاخص این مجموعه است. هدف از گردآوري این مجموعه، 
آشنایي بهتر کودکان و نوجوانان این سرزمین با داستان هاي کهن ایراني، به خصوص حکایات شاهنامة 

فردوسي بوده است.

226 . هرمس، رونالد. داستان يك زرافه. لیال علي قلي زاده. تهران : سرو یاسین، 1392، 36 ص 
قطع: خشتي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: دوم و سوم
كلمات كلیدي: پایه هاي دوم و سوم ابتدایي، کشتي نوح، داستان حیوانات، بازنویسي داستان هاي 

قرآن

چکیده: کودکان در این کتاب داستان »کشتي نوح« را مي خوانند. نوح )ع( به همة حیوانات وعدة آمدن 
سیل بزرگي را مي دهد و به آن ها مي گوید همه باید قبل از سوار شدن به کشتي براي خود جفتي پیدا 
کنند. همة حیوانات وارد کشتي مي شوند، اما زرافه هنوز براي خودش جفتي پیدا نکرده است. زرافه دنبال 
جفت خودش مي گردد و با حیوانات زیادي مالقات مي کند. سرانجام خسته و تنها به پایان دنیا مي رسد، 
در حالي که هنوز نتوانسته است جفت خودش را پیدا کند. او به خواب مي رود و از خواب که بیدار مي شود، 
مي بیند باران تندي شروع به باریدن کرده است. او به سمت کشتي نوح مي شتابد، اما کشتي به راه افتاده 

است. سرانجام با تالش زیادي خودش را به کشتي نوح مي رساند و جفتش را آنجا مالقات مي کند.
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227 . پایبا، هلن. داستان هاي بامزه2. محبوبه نجف خانی. تهران : آفرینگان، 1391، 85 ص 
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز، معلم

كلمات كلیدي: داستان هاي کوتاه، داستان کودك

چکیده: کتاب مصور حاضر،  مجموعه اي از داستان هاي کوتاه است که با زباني ساده نگاشته شده است. 
»راست دروغ نما«، »نمي شه بیاریش اینجا«، »وارددیلو«، »روایت ویلیام«، »دیلي و فیلم ترسناك«، 
»جک تنبل«، »پازي مخترع«، »روزي که مایکل خبرساز شد«، »خانم مي گیج مي شود« و »پیتر 
نمونه و هنري زلزله« عنوان هاي موضوعي داستان هاي این کتاب هستند. در داستان »جک تنبل« 
مي خوانیم: »جک و مادرش به تنهایي زندگي مي کردند. مادر با زحمت کارمي کرد و پول درمي آورد. 
اما »جک« بسیار تنبل بود و حتي زورش مي آمد غذا بخورد. مادرش به او هشدار داد که اگر کار نکند 
نمي تواند در خانه بماند. پس »جک« هرروز به جاهاي مختلفي مثل گاوداري، نانوایي، لبنیاتي مي رفت 
تا کار کند، اما هر بار با خنگي اش دستمزدش را هدر مي داد تا اینکه یک روز با این خنگي هایش باعث 

خنده دختر بیماري شد و پدر دختر کیسه اي طال به او هدیه داد«.

228 . ژوبرت،  کلر. داستان  هاي موموشي. تهران : دانش نگار، 1392، 24 ص 
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان آموزشي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکیده: کتاب حاضر حاوي پنج داستان دربارة موش کوچکي به نام موموشي است. کودکان در این 
داستان ها با موشي آشنا مي شوند که براي خودش النه مي سازد، به پدر و مادرش در انجام کارها کمک 
مي کند تا برایش کتاب بخوانند، دکمه ها را جمع مي کند و... در یکي از داستان ها، موموشي که دوست 
ندارد دیگران او را ببوسند، وقتي مهمان ها به خانه مي آیند، مشکلش را با یک داستان براي مهمان ها 

تعریف مي کند. مهمان ها او را تشویق مي کنند و سرانجام همه او را مي بوسند!
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229 . نادري، ناصر. دانستني هاي تاريخ انقالب اسالمي ايران براي كودكان و نوجوانان 
آشنايي با شخصیت ها، حوادث و مفاهیم انقالب اسالمي. تهران : کانون پرورش فکري کودکان 

و نوجوانان، 1392، 164 ص 
قطع: وزیري

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم تا ششم
كلمات كلیدي: ایران، انقالب  اسالمي، تاریخ

چکیده: کتاب مصور حاضر، مرجعي جذاب و گیرا دربارة دانستني هاي تاریخ انقالب اسالمي ایران 
براي کودکان و نوجوانان است؛ دانستني هایي شامل شخصیت ها، حوادث و مفاهیم مرتبط با آن. این 
کتاب با زباني ساده و روان نگاشته شده است. موضوعات و شخصیت هایي چون: اعالمیه، اعتصاب، 
امیرکبیر، انقالب سفید، انقالب اسالمي، ایرباس 300، اشرف پهلوي، بسیج مستضعفین، غالمرضا 
تختي، محمدعلي رجایي، شب نامه، صدام حسین و... نیز در این کتاب مورد بررسي و توجه قرار 

گرفته است.

230 . اسندن، رابرت. کتاب هاي سبز : دانشمندان سبز. بهرام معلمي. تهران : شرکت انتشارات 
فني ایران، 1392، 48 ص 

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم تا ششم
كلمات كلیدي: ادبیات نوجوان، محیط زیست شناسان، حفظ محیط زیست، طبیعت

چکیده: کتاب مصور حاضر از مجموعة »کتاب هاي سبز« است که براي نوجوانان تألیف شده و 
دربردارندة مطالبي پیرامون محافظت از طبیعت و محیط زیست است. در این دفتر به برخي از دانشمندان 
مهم در حوزة محیط زیست، نگاهي تاریخي و نو انداخته شده و نشان داده شده که ایده ها و آراي 
آن ها چگونه به هم پیوند خورده اند. »رنه دوبوس«، »جان میور«، »راشل کارسون«، »جمیز الوالك« 
و... از جمله دانشمنداني هستند که در این دفتر معرفي شده اند. در پایان کتاب نیز، واژه نامة توصیفي 

اصطالحات بکار رفته در متن آمده و سایت هایي براي مطالعة بیشتر معرفي شده است.
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231 . فرانکو، کتي. شگفتي هاي جهان : دانشنامه مصور انرژي و انواع آن. مهناز عسگری. 
تهران : محراب قلم، 1392، 28 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: پنجم و ششم
كلمات كلیدي: انرژي، تولید گرما، تولید روشنایي

چکیده: انرژي از کلمة یوناني »Energeia« گرفته شده است که به معني »نیروي در حال انجام 
کار« است. گاو با نیروي ماهیچه هایش گاوآهن را مي کشد، یعني از انرژي ماهیچه اي استفاده مي کند و 
قایق  بادباني با استفاده از نیروي باد )انرژي باد( به حرکت درمي آید. انسان همواره خواسته است به اسرار 
انرژي پي ببرد، چون مي خواهد در زندگي روزانة خود از انرژي بهره مند شود. انسان براي تولید گرما 
و روشنایي، براي حرکت و بلند کردن بارهاي سنگین، و نیز افزایش توانایي انجام کار به انرژي هاي 
مختلف نیاز دارد. در قرن هیجدهم با اختراع ماشین بخار، انقالبي بزرگ در صنعت و سیستم حمل و 

نقل رخ داد. در این کتاب ما با شگفتي هاي جهان انرژي ها آشنا مي شویم.

232 . کاتبي رضواني، احسان. دايرئالمعارف تاريخ اسالم. تهران : محراب قلم، 1392، 156 ص 
قطع: رحلي

موضوع: هدیه هاي آسمان
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم تا ششم
كلمات كلیدي: خالفت، مکه، پیامبر اسالم)ص(، عباسیان، اموي

چکیده: کتاب مصور حاضر، با زباني ساده و روان کودکان و نوجوانان را با شرحي از تاریخ اسالم از 
زمان پیدایش تا پایان دوران خالفت و مخاطب را با دوره هاي مختلف رشد و گسترش تمدن اسالمي 
آشنا مي کند. زندگي پیامبر اسالم، زندگي امامان شیعه، خالفت اموي و عباسي، تمدن و فرهنگ 
اسالمي، اسالم در ایران و... از موضوعات اصلي مورد بررسي در این کتاب هستند. در این راستا 
جغرافیاي تمدن اسالمي، نهضت شعوبیه، شعر و ادبیات، فتح مکه، جنگ احزاب، خالفت عثمان، 

خالفت عباسیان، مروانیان، شیوة ادارة کشور و ...مورد بررسي و توجه قرار گرفته است.
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233 . جکي گاف و ]...دیگران[. دايرئالمعارف علمي میداني چرا؟ )3(. مهرداد تهرانیان ر اد و 
]...دیگران[. تهران : مدرسه، 1391، 192 ص 

قطع: رحلي
موضوع: کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: پنجم و ششم

كلمات كلیدي: اطالعات، پرسش و پاسخ، خالقیت

چکیده: کتاب مصور حاضر، دایرئالمعارفي مشتمل مجموعه اي از کتاب هاي »مي داني چرا؟« است 
که حاوي پرسش و پاسخ هاي علمي است که با زباني ساده و روان نگاشته شده است. این مجموعه 
کتاب ها بهترین پاسخ براي پرسش ها دربارة آنچه در دنیاي اطراف مي بینیم و مي شنویم. این کتاب 
نوجوانان را با جهان پیرامونشان آشنا مي کند، از دریاها گرفته تا جنگل ها، بیابان ها، کوه ها و جانوران 
و گیاهاني که در آنجا زندگي مي کنند. این مجموعه با ارائة روشي نو دربیان و شرح واقعیت هاي 
دنیاي پیرامون نوجوانان بر آن است تا ذهن آن ها را به فعالیت وادارد و عالوه بر دادن اطالعات مفید 
و فراوان به آنان، قوة خالقیتشان را بیدار مي کند و استعدادهاي نهفتة آنان را بیش ازپیش بپروراند. 
فوران آتش فشان ها، زیاد خوردن نوزاد حشرات، دندانه هاي زیپ، آواز خواندن وال ها برخي از سؤاالت 

مطرح شده در این کتاب هستند.

234 . اوالس، فرانسوا و ]...دیگران[. دايرئالمعارف علوم زمین. مهدي ضرغامیان. تهران : 
مدرسه، 1391، 60 ص 

قطع: رحلي
موضوع: کتاب هاي مرجع، علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم تا ششم

كلمات كلیدي: زمین، خالقیت، اطالعات عمومي

چکیده: کتاب مصور حاضر، دایرئالمعارفي دربارة زمین است که با ادبیاتي ویژة نوجوانان نگاشته 
شده است. این کتاب باهدف دادن اطالعات مفید به نوجوانان و تقویت قوة تخیل و کنجکاوي آن ها 
تهیه  شده است. در این کتاب انواع گیاهان، سبزیجات، دنیاي درون زمین، پوستة زمین، کوه ها و 
آتش فشان ها، چگونگي فوران آتش فشان ها، زمین لرزه ها، اسرار دریا، مرکز توفان دریایي از محورهاي 
اصلي موردبحث در این کتاب هستند. ساختار این کتاب بدین شکل است که دربارة موضوعات مختلف 

مرتبط با زمین به همراه تصاویر به طور کامل توضیح داده شده است.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي 132

235 . اوالس، فرانسوا و لوبوم، ژوئل. دايرئالمعارف علوم و فناورى. مهدي ضرغامیان. تهران: 
مدرسه، 1391، 52 ص 

قطع: رحلي
موضوع: کتاب هاي مرجع، علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: پنجم و ششم

كلمات كلیدي: علم، اطالعات عمومي، خالقیت

چکیده: کتاب مصور حاضر، دایرئالمعارف دربارة علوم و فناوري است که با ادبیاتي ویژة نوجوانان 
نگاشته شده است. در این کتاب موارد متعددي معرفي و توضیح داده شده اند. این دایرئالمعارف اطالعات 
مفید و جالبي به نوجوانان مي دهد و هم چنین قوة خالقیت آن ها و کنجکاوي شان را تقویت مي کند. نور 
و رنگ ها، صدا، انرژي، هوا، آتش، سازوکارهاي پله برقي، سازوکار قرقره ها، اتومبیل، نفت و مشتقاتش، 
فنون آینده، پوشاك، روبات ها، فراگیري بدون تالش، انسان بازسازي شده، انسان مصنوعي برخي از 

موضوعاتي هستند که در این کتاب به طور مختصر تشریح شده اند.

236 . تهامي، سیدرضا و ]...دیگران[. دبس نامة رياضي دوم دبستان نیم سال اول. تهران : 
فردین، 1392، 64 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: آموزش ریاضي، آزمون و پرسش، کتاب کمک درسي، دوم ابتدایي

چکیده: کتاب حاضر چهار فصل دارد و مطالب آن با نیمة اول کتاب درسي ریاضي پایة دوم دبستان 
منطبق است. هر فصل حدود 13 واحد جداگانه دارد که هشت واحد آن »درسي« و پنج واحد دیگر 
»جانبي« هستند. واحدهاي درسي به این موارد مي پردازند: مرور و یادآوري مطالب مرتبط در سال هاي 
قبل؛ ساختمان منظم ذهني و مرور مباحث درس ریاضي؛ پرسش هایي در سه سطح آسان، میانه و دشوار 
از ریاضي؛ پرسش هایي براي تثبیت آموخته ها و تسلط بر دانش ریاضي و تلطیف موضوع ریاضیات؛ 
ارتقاي سطح خواندن؛ به کارگیري آموخته هاي درس؛ تقویت تفکر و استدالل با بازي هاي ریاضي؛ 

داستان هاي کوتاه کهن؛ نمایش نامه؛ مطالب تاریخي و موضوعات فلسفي.
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237 . بهمني پور، آیلین. دختر خورشید، سردار رشید. تهران : شباویز، 1391، 32 ص 
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان هاي تخیلي، داستان کودك

چکیده: کتاب حاضر داستان  تخیلي است که نثر آن قدري از سطح سني مخاطب باالتر است. در این 
داستان آمده: یکي بود و یکي نبود. مردم شهر قصة دختر خورشید و سردار رشید را تعریف مي کردند. 
قصة اسب سپیدي که توي صحرا مي تاخت و از همه دور مي شد. اسب به هرجا که مي رسید، همه از او 
سراغ سردار رشیدش را مي گرفتند. اما با صداي شیهة سواراني که از دور به دنبال اسب بودند، اسب به 
راه خود ادامه مي داد. تا اینکه به قلعه اي رسید که دختر خورشید در آنجا زنداني بود و منتظر بود تا سوار 

رشید براي نجاتش بیاید. اسب به دختر رسید و اتفاقي باورنکردني رخ داد.

238 . تهامی، رضا و ]...دیگران[. داستان هاي شاهنامه : در اوج پیشرفت و پادشاهي جمشید. 
تهران : فردین، 1392، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: شاهنامه فردوسي، داستان کودکان، جمشید، دوم ابتدایي

چکیده: سومین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« که براي کودکان دوم دبستان فراهم آمده، 
دربارة پادشاهي جمشید است. جمشید در دوران حکومتش از کتان، ابریشم و دیبا براي مردم لباس 
مي سازد. او مردم را به چهار دستة دینداران، جنگاوران، پیشه وران و کشاورزان تقسیم مي کند. به عالوه، 
از دل سنگ ها جواهرات بیرون مي کشد و به کمک دیوها حمام و کاخ هاي بلند مي سازد. انواع عطرها 
و داروها و کشتي در زمان جمشید ساخته مي شود. به تدریج جمشید خدا را فراموش مي کند و روزگارش 

عوض مي شود. زبان داستان بسیار ساده و موجز و براي کودکان دوم دبستان مناسب است.
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239 . لولین، کلیر. در شهر مراقب باش. زهرا فریدونی. تهران : تیمورزاده، طبیب، 1392، 36 ص 
قطع: خشتي

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: اول تا سوم
كلمات كلیدي: کتاب کمک آموزشي، آموزشي ایمني، حوادث، پیشگیري، مهارت هاي زندگي

چکیده: این کتاب مي کوشد دربارة نکات مهم امنیت در مکان هاي عمومي خارج از خانه یا مدرسه 
بحث کند. با این کتاب کودکان فرصت خواهند یافت در مورد مراقبت از خود و احتمال اینکه با توجه 
نکردن به نکات ایمني چه اتفاقاتي ممکن است برایشان رخ دهد، فکر کنند. نویسنده در این کتاب با 
نگاهي به مکان هاي عمومي شهري مثل پارك ها، مراکز خرید و... دربارة اتفاقاتي که ممکن است در 
این مکان ها رخ دهد، سؤاالتي مطرح کرده و به این ترتیب، ذهن کودك را به چالش کشیده است. 

کتاب داراي تصویرهاي رنگي و فانتزي است.

240 . چري، لین. درخت بزرگ ابريشم. نسرین وکیلي و پارسا مهین پور. تهران : مدرسه، 1391، 
36 ص 

قطع: رحلي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان تخیلي، جنگل هاي باراني، محافظت از محیط  زیست

چکیده: »درخت ابریشم« در جنگل هاي باراني آمازون رشد مي کند و زیستگاه انواع مختلفي از حیوانات 
است. داستان درباره حیواناتي است که بر روي این درخت زندگي مي کنند. این کتاب نوشته شده تا به 
همه دنیا گفته شود که اگر جنگل هاي باراني از بین بروند، براي موجودات ساکن در آن و براي همه 
سیاره ما چه اتفاقي مي افتد. در این داستان آمده: در جنگل هاي باراني آمازون، مردي مشغول قطع 
کردن یک درخت بزرگ ابریشم است. او تبرش را زمین مي گذارد تاکمي استراحت کند. وقتي به خواب 

مي رود، جانوراني که بر روي درخت زندگي مي کنند، از او مي خواهند که دنیاي آن ها را نابود نکند.
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241 . لوئین، نانسی. درخشان ترين در آسمان: سیاره ى ناهید. حسن ساالری. تهران : 
مدرسه، 1391، 24 ص 

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم تا ششم
كلمات كلیدي: سیاره، ناهید، منظومه خورشیدي

چکیده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعة »آشنایي با منظومة خورشیدي« است که با 
ادبیاتي ویژة نوجوانان نگاشته شده است. در این شماره به سیارة ناهید، نزدیک ترین همسایة زمین و 
دلیل درخشش آن پرداخته شده و اطالعات کاملي در مورد ویژگي ها، ظاهر و مکان این سیاره بیان  شده 
است. ساختار این کتاب بدین گونه است که پس از بیان هر نکته اي دربارة سیارة زهره، متن کوتاهي با 
عنوان دانستني هاي جالب دربارة این سیاره آمده است. در این کتاب مي خوانیم که سیارة ناهید نه تنها 
گرم ترین سیارة منظومة خورشیدي است، بلکه یکي از درخشان ترین، زیباترین و خیره کننده ترین اجسام 

در آسمان شب است.

242 . کالین، ابی. فردي برق و بال : دردسر بوقلمون روز شکرگزارى. شهال انتظاریان. تهران: 
هیرمند، 1391، 100 ص 

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: مدرسه، داستا ن هاي انگلیسي، شاگردان، مجموعه ها

چکیده: کتاب مصور حاضر، از مجموعة »فردي برق و بال« است. در این داستان آمده: قرار است که 
دانش آموزان کالس اول نمایشي براي روز شکرگزاري اجرا کنند و »فردي« دلش مي خواهد نقش 
خیلي خوبي داشته باشد. او مي ترسد که بدترین نقش نصیبش شود. بدین ترتیب، ماجراهاي جالبي را 

تجربه مي کند.
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243 . سماواتي، هاله. درس با بازي. تهران : تزکیه، 1391، 73 ص 
قطع: وزیري

موضوع: فارسي
مخاطب: معلم

كلمات كلیدي: بازي هاي آموزشي، زبان آموزي، دورة ابتدایي، کتاب کمک آموزشي، انواع هوش

چکیده: در کتاب حاضر، به منظور یادگیري عمیق و پایدار مطالب کتاب هاي درسي ابتدایي، بازي هایي 
معرفي مي شوند. نویسنده چگونگي اجراي هر بازي را توضیح مي دهد و یادآور مي شود که براي چه 
درس هایي مي توان آن را انجام داد. همچنین توضیح مي دهد که هر بازي با کدام نوع هوش، اعم از 

هوش درون فردي، منطق ریاضي، فضایي- مکاني، حرکتي و موسیقیایي در ارتباط است.

244 . رحماندوست، مصطفی. دست چپ، دست راست. تهران : مدرسه، 1391، 24 ص 
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان تخیلي، داستان کودك، آموزش جهت ها

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني تخیلي دربارة حیوانات است که به سبک کودکانه و براي 
گروه هاي سني »الف« و »ب« تدوین شده است. هدف از نگارش این کتاب، آموزش دست راست 
و دست چپ به کودکان است. این داستان یکي از راه هاي تمرین چپ و راست است که مي تواند در 
منزل توسط اولیا یا در کودکستان ها و کالس هاي آمادگي، به وسیلة مربیان »قصه گویي« شود. در 
این داستان مي خوانیم: خرس کوچولو، دست راست و دست چپ خود را نمي شناسد به همین دلیل در 
کارهایش دچار مشکل مي شود و براي دوستانش دردسر درست مي کند. معلم به خرس کوچولو دست 
راست و دست چپ را یاد مي دهد و او با تمرین باالخره در این زمینه مهارت پیدا مي کند. همچنین 
در اثر اتفاقي ساده خرس کوچولو مي فهمد که سمت راست خودش، سمت چپ کسي است که از 

روبه رو مي آید.
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245 . جدي آراني، سیدمرتضی. دست ورزي هاي علوم تجربي: ویژة دانش آموزان سوم دبستان. 
تهران : مدرسه، 1392، 64 ص 

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم
كلمات كلیدي: آموزش علوم، ابزار و وسایل، راهنماي آموزش

چکیده: کتاب حاضر براي درس علوم دانش آموزان سوم ابتدایي فراهم آمده است و نگارنده در آن 
ساخت و کاربرد برخي وسایل مرتبط با موضوع درس هاي علوم سوم ابتدایي را آموزش مي دهد. او بعد 
از معرفي پروژه، موضوع، اهداف، مواد و وسایل مورد نیاز، روش ساخت، روش کار و چگونگي تحقیق 
را بیان مي کند. براي ساخت وسایل مورد نیاز سعي شده است از وسایل کم هزینه اي که در اطراف 
مخاطبان وجود دارند، استفاده شود تا هزینه اي در بر نداشته باشد. با استفاده از این روش آن ها مي توانند 
در صورت نیاز، وسایل مورد نیاز زندگي روزمرة خود را بسازند و علم خود را به عمل تبدیل کنند. 
ساخت و کاربرد الیه هاي آبي روان، مواج، رنگین و پهن شونده، کاربرد ترازو با تکیه گاه متغیر، ساخت 
آب شیرین کن، آینه هاي کروي، ماشین بادکنکي، آسیاب آبي و گلخانه هاي غیرخاکي، نمونه هایي از 

پروژه هاي این کتاب هستند.

246 . آل محمد، علی. دفتر علوم من ششم دبستان. تهران : فاطمي، 1392، 104 ص 
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: آموزش علوم تجربي، پرسش و پاسخ، راهنماي آموزش پایة ششم ابتدایي

چکیده: کتاب حاضر براي درس علوم دانش آموزان ششم ابتدایي در 14 درس فراهم آمده است. 
فعالیت هاي این کتاب شامل فعالیت هاي پژوهشي و عملي، و فعالیت هاي مبتني بر گفت وگو و استنتاج 
است. به زعم نگارنده، هدف از تألیف کتاب حاضر، یکي خالص کردن دانش آموزان از پرسش و 
پاسخ هاي حفظي، و دیگري پرورش مهارت هاي مرتبط با روش علمي است. در فعالیت هاي پژوهشي 
دانش آموز با مراجعه به کتاب ها یا دیگر منابع، اطالعاتي جمع آوري و گزارش تهیه مي کند. در فعالیت هاي 
علمي، دانش آموز با انجام آزمایش و ثبت منظم داده ها به نتیجة مطلوب مي رسد. گفت وگوها کمک 
مي کنند دانش آموزان از موضوع مطرح شده دور نشوند. در فعالیت هاي استنتاج راهنمایي هایي وجود 

دارند که استنتاج ها را به مرحلة نهایي هدایت مي کنند.
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247 . جوکار، زلیخا. دفتر مشق نگاره ها. تهران : بین المللي گاج، 1392، 56 ص 
قطع: وزیري

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: آموزش الفبا، راهنماي آموزشي، مشق نگاره ها، پایة اول ابتدایي

چکیده: کتاب حاضر که براي آموزش حروف الفبا به کودکان کالس اول فراهم آمده، شامل سه 
بخش است: در بخش نخست دانش آموز نقطه چین ها را به کمک معلم پررنگ مي کند. در بخش 
دوم طرح هاي ناتمام را کامل و سپس رنگ آمیزي مي کند. هدف از رنگ آمیزي اشکال این است که 
دانش آموز بر روش درست قلم به دست گرفتن به طور کامل تسلط پیدا کند. کامل کردن نمادهاي 

نوشتاري در بخش سوم کتاب آمده است.

248 . گانزي، کریستین. چرا هاي شگفت انگیز : دلفین ها و نهنگ ها. رویا خوئی. تهران : محراب 
قلم، 1392، 32 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم تا ششم
كلمات كلیدي: آموزش علوم تجربي، حیوانات دریایي، دلفین ها، نهنگ ها، پرسش و پاسخ

چکیده: مخاطبان در این کتاب با دلفین ها و نهنگ ها، و محل زندگي، شکل ظاهري، اجزاي بدن، 
اجداد نخستین آب بازان، گونه هاي متنوع این نوع حیوانات دریایي، رنگ و اندازه، چگونگي جهیدن آن ها 
از آب، نوع تغذیه و چگونگي شکار، نوع ارتباط این حیوانات با یکدیگر و محیط اطراف، نوع زاد و ولد و 
مهاجرتشان، خطراتي که آن ها را تهدید مي کند و رابطة انسان ها با این حیوانات آشنا مي شوند. در پایان 

کتاب، واژه نامه و نمایه درج شده است.
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249 . روشني یان، مینو. دلفیني به نام باسکار. تهران : آواي سورنا، 1392، 12 ص 
قطع: خشتي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم تا پنجم
كلمات كلیدي: آموزش علوم تجربي، زندگي دلفین ها، داستان آموزشي

چکیده: کودکان در این کتاب با نحوه و شرایط زندگي، نوع غذاخوردن و خطراتي که دلفین ها را تهدید 
مي کنند. آشنا مي شوند. چگونگي کارکرد حس هاي پنج گانه در دلفین، رابطه شان با انسان ها، صداهایي 
که به منظور جهت یابي و ارتباط برقرار کردن از خودشان درمي آورند، و زندگي گروهي آن ها از دیگر 
مباحث کتاب هستند. در این کتاب، مخاطبان با دلفیني به نام باسکار آشنا مي شوند که در خلیج فارس 
با مادرش زندگي مي کند. او بعد از اینکه یک ساله مي شود، اجازه مي یابد روي سطح آب برود. باسکار به 
سطح آب مي آید و با دختري به نام تارا که لکنت زبان دارد، آشنا و دوست مي شود. باسکار به تارا کمک 

مي کند که لکنت زبانش برطرف شود.

250 . فتاحي، مهناز. دلم يك دوست مي خواهد. تهران : کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 1391، 36 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي تخیلي، شکل ها، عزت نفس

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني تخیلي با موضوع شکل هاي هندسي و عزت نفس 
است. در این داستان آمده: سه گوش خیلي دلش گرفته بود و مي خواست یک دوست داشته باشد. او با 
گردي و چهارگوش و خط شکسته دوست شد. اما آن ها با او فرق داشتند و نمي توانستند دوستان خوبي 
براي او باشند. تا اینکه سه گوش دیگري آمد و با سه گوش دوست شد. این اثر با هدف تقویت اعتماد به 

نفس و آموزش اشکال هندسي به کودکان تدوین شده است.
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251 . جونز، تری. دماغ گنده ها. تهران : چکه، 1392، 132 ص 
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: مجموعه ها، داستان علمي و تخیلي، کودك و نوجوان

چکیده: کتاب مصور حاضر، جلد اول از مجموعه »قصه هاي خوشحال« است که مشتمل بر چند 
داستان علمي تخیلي است. »گندمچه«، »شب پر«، »سه قطره باران«، »شهر چوبي«، »تیم اولیري«، 
»درخت هیوالیي«، »شاه کله پوك«، »قوطي«، »جزیرهی میوه هاي بنفش« عنوان هاي موضوعي 
داستان هاي این کتاب هستند. در داستان »کلید« مي خوانیم: »شاه ثروتمندي در قصري زندگي مي کرد 
که کلید بزرگي از دیوار آن آویزان بود که برای قد و قوارة یک مرد قدبلند و از طالي ناب ساخته شده 
بود. شاه دستور داد اعالم کنند که هر کس قفلي را که این کلید به آن مي خورد پیدا کند، نصف 

مملکتش را به او جایزه مي دهد. یک روز سه برادر آمدند که بختشان را امتحان کنند«.

252 . توالیي، حسین. دمپايي خورشید. تهران : کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
1391، 36 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: کاریکلماتور،  خالقیت

چکیده: »کاریکلماتور« یکي از انواع ادبي است که با هدف پیوند هرچه بیشتر معاني کلمات و 
برجسته سازي ارتباط نهفته میان مفاهیم خلق مي شود. این نوع به دلیل کوتاهي و ایجاد لذت کشف 
در مخاطب، بسیار جذاب است. کتاب مصور حاضر براي گروه سني )ج( تدوین شده و دربردارندة 
کاریکلماتورهایي با موضوع طبیعت و روابط اجتماعي است. این اثر با هدف آشنایي کودکان با این قالب 

و باال بردن روحیة خالقیت آنان سروده شده است.
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253 . تکت رآپ، بریتا. دنیا چه قدر بزرگ است؟ . نورا حق پرست. تهران : کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1391، 40 ص 

قطع: رحلي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان حیوانات، داستان کودك، شناخت جهان

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني از حیوانات، با موضوع ادراك از دنیا است. در این داستان 
آمده: یک روز موش کور کوچولو از خواب بیدار شد؛ درحالي که یک سؤال بزرگ داشت. او از پدرش 
پرسید که دنیا چقدر بزرگ است. پدر به موش کور پیشنهاد داد که خودش برود و جواب سؤالش را 
پیدا کند. موش کور به راه افتاد و از حیوانات مختلف درباره آخر دنیا سؤال پرسید. او درنهایت به جواب 
سؤالش رسید و به خانه بازگشت. این اثر باهدف ایجاد شناخت بهتر کودکان نسبت به دنیا و جهان 

اطرافشان به نگارش درآمده است.

254 . فایطونچي منطش، مریم. دنیاي الفبا. تبریز : گلزار، 1392، 72 ص 
قطع: رحلي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: آموزش الفبا، راهنماي آموزشي، واژه آموزي، پایة اول ابتدایي

چکیده: کتاب حاضر به منظور آموزش حروف الفبا به کودکان کالس اول آماده شده است. تمرین هاي 
کتاب بدین شکل اند که دانش آموزان بعد از کامل کردن نقطه چین ها، دور کلماتي را خط مي کشند که 
صداي مورد نظر را دارند. همچنین سرمشق ها را کامل مي کنند و تصویرهایي را که صداي مورد نظر 

را دارند، رنگ مي زنند.
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255 . محمدطالبي، سمیه. دو كلمه حرف ماشین حساب ششم دبستان. تهران : فاطمي، 
1392، 92 ص 

قطع: وزیري
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: آموزش کار با ماشین حساب، راهنماي آموزشي، آموزش ریاضي، پایة ششم ابتدایي

چکیده: کتاب حاضر به منظور آموزش چگونگي استفاده از ماشین حساب براي دانش آموزان ششم 
دبستان تهیه شده و حاوي 49 فعالیت به همراه موضوع و هدف است. شکل ماشین حساب و نمایش 
رقم ها، الگویابي با ماشین حساب، چهار عمل اصلي در ماشین حساب، کسر، و عدد مخلوط و عدد 
اعشاري در ماشین حساب برخي موضوعات کتاب هستند. در هر فعالیت بعد از تعیین موضوع و هدف، 
سؤالي مطرح و چگونگي حل آن گام به گام توسط ماشین حساب آموزش داده شده است. در ادامه 

مسئله هایي درج شده اند و از مخاطبان خواسته شده است آن ها را با ماشین حساب حل کنند.

256 . یوسفي، محمدرضا. دوتا سیب. تهران : دانش نگار، 1392، 24 ص 
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان تخیلي، داستان حیوانات، کودکان

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني تخیلي از حیوانات است که با زباني ساده و روان براي کودکان 
نگاشته شده است. در این داستان مي خوانیم: »خرگوش و »خرگوشک« در یک روز آفتابي باهم آشنا 
شدند. آن ها باهم توپ بازي مي کردند که یک دفعه دو تا پسر با خندیدن آن ها را با سنگ ها نشانه 
مي گرفتند. آن ها فرار کردند و زارزار اشک مي ریختند. آن ها به دنبال این بودند که روزي قوي تر از 

آدم ها شوند تا بتوانند از آن ها انتقام بگیرند«.
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257 . قاسم نیا،  شکوه و صفارپور، عبدالرحمان. خودم مي خوانم : دوچرخه. تهران : افق، 1392، 
32 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: آموزش الفبا، پایة اول ابتدایي، تصویرخواني

چکیده: در چهارمین جلد از مجموعه کتاب هاي »خودم مي خوانم«، مخاطبان حرف »د« را در کلمات 
گوناگون و با استفاده از تصویرخواني، رنگ آمیزي، جدول خواني، دیدن و گفتن، شعرخواني، جمله خواني 

و کلمه خواني مي آموزند. در پایان کتاب کلماتیک هجایي، دوهجایي و سه هجایي مشخص شده اند.

258 . باین اشتاین،  فوب. دورا به دكتر مي رود. هایده کروبی. تهران : شرکت انتشارات فني ایران، 
1392، 24 ص 

قطع: خشتي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول و دوم

كلمات كلیدي: داستان فارسي، داستان تخیلي، پزشکي، خدمات

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني با موضوع معاینه و پزشکي است. هدف از تألیف این 
کتاب، آشنایي کودکان با معاینة پزشکي و مراحل آن است. در این داستان آمده: »دورا« امروز قرار است 
براي معاینه پیش دکتر برود. دورا اول از روي نقشه، راه را پیدا مي کند. بعد با مامانش سوار اتوبوس 
مي شود تا به مطب دکتر برسد. آنجا منتظر مي ماند تا دکتر او را معاینه کند. باالخره نوبتش مي شود و 

دکتر او را معاینه مي کند و از سالمتش مطمئن مي شود.
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259 . لوئین، نانسی. دورترين از خورشید: سیاره ى نپتون. حسن ساالری. تهران : مدرسه، 
1391، 24 ص 

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم و پنجم
كلمات كلیدي: سیاره، نپتون، منظومة خورشیدي

چکیده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعة »آشنایي با منظومة خورشیدي« است که 
با ادبیاتي ویژة نوجوانان نگاشته شده است. در این شماره به سیارة نپتون، دورترین سیاره از خورشید 
پرداخته شده و اطالعات کاملي در مورد ویژگي ها، ظاهر و مکان این سیاره بیان شده است. ساختار 
این کتاب بدین گونه است که پس از بیان هر نکته اي دربارة سیارة نپتون، متن کوتاهي با عنوان 
دانستني هاي جالب دربارة این سیاره آمده است. در این کتاب مي خوانیم که سیارة نپتون تنها سیاره اي 

است که بدون ابزار نمي توان آن را دید.

260 . اورنگ، طوبا. دهاني كه حرف بد مي زد. دهاني كه بوي بد مي داد. تهران : موسسه 
فرهنگي هنري اورنگ آفرین، 1392، 12 ص 

قطع: خشتي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم تا پنجم

كلمات كلیدي: آموزش مهارت هاي زندگي، داستان تربیتي، ناسزاگویي، مسواك زدن

چکیده: کودکان در این کتاب داستاني را مي خوانند که در آن مغز، دهان، بیني، چشم و دست با هم 
سر ناسزاگویي و بدحرف زدن دهان و همچنین بوي بد دهان بگو مگو مي کنند. همة آن ها مي کوشند 

دهان را قانع کنند که دیگر حرف بد نزند و بعد از خوردن غذا، مسواك بزند.
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261 . فیض آبادي، ابوالقاسم. سفرهاي پور ماجراي داري و ناري : ديدارى شگفت با ابوعلي سینا. 
تهران : نخستین، 1392، 64 ص 

قطع: رقعي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم و پنجم

كلمات كلیدي: ادبیات کودکان، زندگي نامة دانشمندان، سفرهاي رویایي، ابوعلي سینا

چکیده: ابوعلي سینا، پزشک و فیلسوف نامدار، مسلط به تمام علوم و از مشاهیر پرافتخار دوران خود 
بود. او در سال 370 هجري در بخارا به دنیا آمد. در پنج سالگي آموختن قرآن و ادبیات را شروع کرد 
و تا 10 سالگي همة قرآن و بسیاري از مباحث ادبي را آموخته بود. کودکان در این کتاب با خواهر و 
برادري به نام ناري و داري آشنا مي شوند که در زیرزمین خانة مادربزرگشان صندوقچه اي چوبي پیدا 
مي کنند. درون صندوقچه کتابي مي یابند که شرح حال دانشمندان و مشاهیر ایران در آن نوشته شده 
است. آن ها کتاب را باز مي کنند و این بار با ابوعلي سینا آشنا مي شوند. با او گفت وگو مي کنند و سؤاالتي 

از زندگي او مي پرسند.

262 . فیض آبادي، ابوالقاسم. سفر هاي پرماجراي داري و ناري : ديداري شگفت با استاد اخالق 
بزرگمهر حکیم. تهران : نخستین، 1392، 64 ص 

قطع: رقعي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم تا ششم

كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، آشنایي با مشاهیر و دانشمندان، بزرگمهر حکیم

چکیده: در کتاب حاضر که از سلسله کتاب هاي »سفرهاي پرماجراي داري و ناري« است، کودکان 
با زندگي بزرگمهر حکیم استاد اخالق آشنا مي شوند. بزرگمهر وزیر خسرو انوشیروان، شاهنشاه ساساني 
بود. وي مشهورترین وزیر سرزمین ایران است. سیزده سال در دربار انوشیروان مقام وزیر اعظمي را 
داشت. به حکمت معروف بود و به تدبیر مشهور. بزرگمهر با اندیشه ها و کارهاي حکیمانه اش، نامي نیک 

از خود به جاي گذاشت، به طوري که سخنان و نکته هاي گهربارش زبانزد شد.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي 146

263 . فیض آبادي، ابوالقاسم. سفر هاي پرماجراي داري و ناري : ديداري شگفت با استاد سفر 
ناصرخسرو. تهران : نخستین، 1392، 64 ص 

قطع: رقعي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم تا ششم

كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، آشنایي با دانشمندان و مشاهیر، ناصرخسرو، سفرنامه

و  از شاعران  قبادیاني،  ناصرخسرو  زندگي  داستان شرح  قالب  در  این کتاب کودکان  در  چکیده: 
اندیشمندان قرن چهارم را مي خوانند. ناري و داري خواهر و برادري هستند که طي سفر به روستاي 
مادر و پدرشان در زیرزمین خانة آن ها صندوقي مي یابند داخل صندوق کتابي است که در آن زندگي نامه 
مشاهیر و دانشمندان نوشته شده است. آن ها کتاب را باز مي کنند و این بار با ناصرخسرو آشنا مي شوند. 
ناصرخسرو در سایة هوش سرشار و روح پژوهشگر خویش از علوم دوران خود مانند فلسفه، اخترشناسي، 
کیهان شناسي، پزشکي، کاني شناسي و... بهره مند شد. سفرنامة ناصرخسرو گزارشي از یک سفر هفت ساله 

است که در سال 437 قمري از مرو آغاز شد و در سال 444 قمري با بازگشت به بلخ، پایان یافت.

264 . فیض آبادي، ابوالقاسم. سفرهاي پور ماجراي داري و ناري : ديداري شگفت با حکیم عمر 
خیام نیشابوري. تهران : نخستین، 1392، 64 ص 

قطع: رقعي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم و پنجم

كلمات كلیدي: زندگي نامة دانشمندان، داستان آموزشي، حکیم عمر خیام، گاه نامة جاللي

چکیده: در این کتاب کودکان به شکل داستاني با زندگي، احوال و آثار حکیم عمر خیام آشنا مي شوند. 
داري و ناري پس از سفر خانوادگي به روستاي »ظریف آباد« و در پي کنجکاوي شان، در زیرزمین 
خانة مادربزرگ به یک صندوق چوبي بزرگ مي رسند که در آن با یک قفل بسته شده است. داري 
با چرخاندن کلید مخصوص توي قفل، صندوق را باز مي کند و داخل آن کتابي با عنوان »شرح حال 
اندیشمندان و مشاهیر ایران« پیدا مي کند. اینک در این کتاب آن ها با عمر خیام روبه رو مي شوند و 
از او سؤاالتي دربارة زندگي اش مي پرسند. حکیم عمر خیام شاعر و عالم پرآوازة ایران در سدة پنجم 
هجري در نیشابور به دنیا مي آید و خیلي زود با علوم زمان خود، همچون ستاره شناسي، فلسفه، طب و 
ریاضیات آشنا و معروف خاص و عام مي شود. تا جایي که در دوران جواني، ملکشاه سلجوقي به تدبیر 
وزیر ایراني اش، خواجه نظام الملک، اصالح گاه نامه را بر عهدة او مي گذارد و او با چند ستاره شناس دیگر، 

یکي از بزرگ ترین شاهکارها، یعني »گاه نامة جاللي« را پدید مي آورند.



147دورة آموزش ابتدايي 16

265 . فیض آبادي، ابوالقاسم. سفرهاي پور ماجراي داري و ناري : ديداري شگفت با زكرياي 
رازي. تهران : نخستین، 1392، 64 ص 

قطع: رقعي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم و پنجم

كلمات كلیدي: زندگي نامه، تاریخ علم، زکریاي رازي، آموزش زبان فارسي

چکیده: کودکان با خواندن این کتاب طي سفري رویایي به دیدار محمدبن زکریاي رازي، دانشمند 
قرن هاي دوم و چهارم مي روند، رازي دانشمندي مسلط به تمام علوم زمان خود بود. او عالوه بر طبابت، 
شیمي داني عالي مقام نیز بود. محمدبن زکریاي رازي کاشف الکل و جوهر گوگرد است. در این کتاب 
ناري و داري خواهر و برادر هستند که در زیرزمین مادربزرگشان در روستا، با صندوقي آشنا مي شوند. 
آن ها صندوق را مي گشایند و داخل آن کتابي دربارة احواالت و زندگي دانشمندان مي یابند. آن ها هر بار 

که کتاب را ورق مي زنند، با شرح حال، زندگي و کشفیات یکي از دانشمندان آشنا مي شوند.

266 . فیض آبادي، ابوالقاسم. سفرهاي پور ماجراي داري و ناري : ديداري شگفت با سلطان 
سخن ابوالقاسم فردوسي. تهران : نخستین، 1392، 64 ص 

قطع: رقعي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم و پنجم

كلمات كلیدي: ادبیات کودکان، ابوالقاسم فردوسي، زندگي نامة دانشمندان، سفرهاي رویایي

چکیده: در کتاب حاضر، داري و ناري به دنبال سفري خانوادگي به روستاي »ظریف آباد« مي روند و در 
پي کنجکاوي شان در زیرزمین خانة مادربزرگ، به صندوق چوبي بزرگي مي رسند که در آن با یک قفل 
قدیمي بسته شده است. صندوق روکش چرمي دارد و با نوارهاي فلزي زرد و مسي رنگ تزئین شده 
است. آن ها صندوق را باز مي کنند و درون آن کتابي مي یابند که شرح حال اندیشمندان و مشاهیر ایران 
در آن نوشته شده است. در این کتاب آن ها با حکیم ابوالقاسم فردوسي، حماسه سراي بزرگ و یکي از 

شاعران بي همتا آشنا مي شوند و از او دربارة زندگي اش سؤاالتي مي پرسند.
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: ديداري شگفت با عارف  ناري  ابوالقاسم. سفر هاي پرماجراي داري و  . فیض آبادي،   267
شیرين سخن عطار نیشابوري. تهران : نخستین، 1392، 64 ص 

قطع: رقعي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم تا ششم

كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، آشنایي با مشاهیر و اندیشمندان، عطار نیشابوري، منطق و الطیر

چکیده: کودکان در کتاب حاضر که از سلسله کتاب هاي »سفرهاي پرماجراي داري و ناري« است، 
با زندگي عطار نیشابوري یکي از عارفان و شاعران قرن ششم آشنا مي شوند. داري و ناري برادر و 
خواهري هستند که با پدر و مادر به خانة  مادربزرگ در »ظریف آباد« مي روند و در زیرزمین خانة آن ها 
صندوقي مي یابند و درون صندوق کتابي که به شرح حال اندیشمندان و مشاهیر ایران اختصاص دارد. 
آن ها کتاب را ورق مي زنند و این بار با عطار نیشابوري دیدار مي کنند. عطار از شاعران و عارفان قرن 
ششم هجري قمري است. مهم ترین و مشهورترین کتاب وي »منطق الطیر« است که در آن 30 مرغ 

به راهنمایي ُهدُهد براي دیدن سیمرغ از هفت وادي مي  گذرند و سرانجام سیمرغ را مي یابند.

ديداري شگفت با موالنا   : ناري  ابوالقاسم. سفر هاي پرماجراي داري و  . فیض آبادي،   268
جالل الدين )مولوي(. تهران : نخستین، 1392، 64 ص 

قطع: رقعي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم تا ششم

كلمات كلیدي: داستان، مشاهیر، مولوي، کمک آموزشي

چکیده: در کتاب حاضر که از سلسله کتاب هاي »سفرهاي پرماجراي داراي و ناري« است، مخاطبان 
با موالنا جالل الدین محمد مولوي، عارف بزرگ قرن هفتم، آشنا مي شوند داري و ناري در صندوقي در 
زیرزمین خانة مادربزرگشان کتاب »آشنایي با مشاهیر و دانشمندان« را یافته اند. آنان با ورق زدن این 
کتاب، به نام موالنا برمي خورند و شرح حال او را مي خوانند. موالنا در میان بزرگان اندیشه و شعر ایران 
مقام واالیي دارد و به عنوان فیلسوف و انساني کامل شناخته شده است. نوشته ها و آثارش جهان گیر 
است و مثنوي از برجسته ترین آثارش محسوب مي شود. بعد از معرفي موالنا، داستان طوري پیش 
مي رود که خود شخصیت هاي داستان یعني ناري و داري با موالنا مالقات مي کنند و دربارة زندگي، 

اندیشه، افکار و موضوع داستان هاي مثنوي با او به صحبت مي نشینند.
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269 . هفت برادران، داریوش. ديکته شب سوم دبستان. تهران : داریوش هفت برادران، 1392، 
80 ص 

قطع: وزیري
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي: امالنویسي، آموزش زبان فارسي، داستان هاي کهن ایراني، پایة سوم ابتدایي

چکیده: کتاب حاضر با توجه به برنامة درسي و براساس مطالب پیش بیني شده در راهنماي تدریس 
»کتاب بخوانیم و بنویسیم« پایة سوم ابتدایي در زمینة امالنویسي، و به منظور کمک به اولیا تألیف شده 
است. در کتاب عالوه بر توجه به مطالب و روش هاي امالنویسي، آموزش درك مطلب و مهارت هاي 
خواندن نیز مورد توجه قرار گرفته است. در کتاب براي تمام درس ها دو نوع متن امال انتخاب شده است: 
»متن امالي یک« که شامل خالصة درس و کلمه هاي مهم هر درس کتاب خوانداري و نوشتاري 
است، و »متن امالي دو« که با استفاده از داستان هاي کلیله و دمنه، جوامع الحکایات، قابوس نامه و... 
طراحي شده است. این داستان ها که برگرفته از ادبیات کهن هستند، با توجه به دستاوردهاي »آزمون 
بین المللي پرلز«، از کلمه هاي جدید که داراي بار امالیي و ملموس تر هستند، ساخته شده اند در پایان هر 
متن نیز سؤال هایي براساس »سطوح درك مطلب پرلز« براي ارزیابي میزان درك متن آورده شده اند که 
باعث درك بیشتر دانش آموز از متن و کشف الیه هاي عمیق آن مي شوند. بعد از هر درس نیز کلمه هایي 

به منظور افزایش دامنة واژگان دانش آموز درج شده است.

270 . کلین، ابی. فردي برق و بال : راز جن كدو. نوشین پنجه دخت. تهران : هیرمند، 1391، 
100 ص 

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي ماجراجویانه، داستان کودك و نوجوان، مجموعه ها

چکیده: کتاب مصور حاضر از مجموعة »فردي برق و بال«، دربردارندة داستان هاي ماجراجویانة 
انگلیسي است. در این داستان، »فردي« به یک مشکل بزرگ برخورده است؛ قرار است در کالس 
آن ها مسابقة تزیین کدو برگزار شود. اما کدوي فردي ناپدید مي شود. به نظر مي رسد که »جن کدو« 
آن را برداشته است. جن کدو وارد کالس فردي شده و از خود سرنخي به جا گذاشته که بچه ها باید این 
سرنخ ها را دنبال کنند تا راز جن کدو را کشف کنند. الزم به ذکر است، در فرهنگ غربي جن کدو یک 
جن کوچک با کله اي کدو مانند است که موقع جشن هالووین مي آید تا کارهاي بانمک انجام بدهد و 

براي بچه ها جایزه بگیرد و با مفهوم جن در فرهنگ اسالمي تفاوت دارد.
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271 . هفت برادران، داریوش. پژوهشگران کوچک : راز غول هاي دريا. تهران : داریوش هفت 
برادران، 1391، 24 ص 

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان، تحقیق، وال ها، موجودات دریایي، آموزش علوم

چکیده: »راز غول هاي دریا« که یکي از کتاب هاي مجموعة »پژوهشگران کوچک« است، پژوهشي 
است دربارة وال ها که سام و دوستانش که گروه تحقیق هستند، آن را انجام دادند. آن ها با تحقیقات خود 
دربافتند که وال ها در آب هاي عمیق اقیانوس زندگي مي کنند. تابستان مهاجرت مي کنند و به سمت 
اقیانوس هاي سرد قطب شمال و جنوب مي روند. زمستان هم به سمت آب هاي گرم مهاجرت مي کنند. 
وال ها چون شش دارند، براي نفس کشیدن به سطح آب مي آیند. آن ها خون گرم هستند و پستان دار. 
مخاطبان با مطالعة کتاب حاضر، ضمن آشنایي با زندگي وال ها، سطح خواندن، درك مطلب و تجزیه و 

تحلیل خود را باال مي برند و با اهمیت پژوهش و تحقیق گروهي آشنا مي شوند.

272 . جفرز، اولیور. راه برگشت به خانه. رضوان خرمیان. تهران : دانش نگار، 1392، 32 ص 
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان هاي تخیلي، داستان کودکان، خیال پردازي در کودکان

چکیده: داستان هاي کودك راهي براي شکوفایي استعدادها و خالقیت و تخیل کودکان هستند. 
نویسندة کتاب حاضر، »الیور جفرز«، نویسندة استرالیایي است که در این کتاب تالش کرده تا با دنیاي 
کودکان و آرزوها و تخیالتشان ارتباط برقرار کند. در این اثر، داستان پسربچه اي روایت شده که یک 
روز تصمیم مي گیرد با هواپیماي کوچکش گشتي در آسمان بزند. اما یک دفعه بنزین هواپیمایش تمام 

مي شود و پسربچه مجبور مي شود که روي ماه فرود بیاید و ماجراهاي جدیدي را تجربه مي کند.
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273 . آقازاده، محرم و توراني، حیدر. راهنماي آموزش مهارت هاي تفکر و پژوهش. تهران 
: مدرسه، 1391، 216 ص 

قطع: وزیري
موضوع: تفکر و پژوهش

مخاطب: معلم
كلمات كلیدي: راهنماي آموزشي، تفکر خالق، آموزش پژوهش، خانوادة پژوهنده

چکیده: کتاب حاضر براي مطالعة والدین و به منظور آشنایي آن ها با ضرورت پژوهش دانش آموزان 
در مدرسه تدوین شده است. مؤلفان ابتدا به تعریف و بیان مقدمات مرتبط با پژوهش مي پردازند و 
به صورت اجمالي، اهداف، مراحل و انواع پژوهش را مورد بررسي قرار مي دهند. در ادامه نیز دیدگا هاي 
رایج در آموزش و پژوهش، شیوه هاي افزایش مشارکت مطلوب خانواده در انجام فعالیت هاي پژوهشي 
فرزندان، و انواع فعالیت هاي پژوهشي را شرح مي دهند. بخش پایاني کتاب نیز به تبیین خانوادة پژوهنده 

و چگونگي آن اختصاص دارد.

274 . شکیبایي، طیبه و ]... دیگران[. راهنماي آموزش مهارت هاي مراقبت از خود )ویژة 
دوره  ابتدایي(. تهران : ما و شما، 1392، 56 ص 

قطع: وزیري
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، مشاور
كلمات كلیدي: راهنماي آموزش، آموزش مهارت هاي زندگي، کتاب کمک آموزشي

چکیده: کتاب حاضر به منظور آموزش مهارت هاي زندگي با هدف ارتقاي سطح بهداشت رواني 
و جسماني دانش آموزان در سه فصل تهیه شده است. »مقدماتي در آموزش مهارت هاي مراقبت از 
خود«، موضوع فصل اول است. در فصل دوم، در طول سه درس، مهارت هاي مراقبت از خود )ویژة 
دانش آموزان دورة ابتدایی( درج شده است. محتواي فصل سوم نیز کاربرگ هاي مراقبت از خود، ویژة 
دانش آموزان دورة ابتدایي است؛ کاربرگ هایي با عنوان هاي »من چه کسي هستم؟«، »توانایي هاي 

من« و »دوستان من چه کساني هستند؟«.
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275 . خوش پیام، حمید. راهنماي تدريس در كالس هوشمند. قزوین : دانش امروز، 1392، 
96 ص 

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم
كلمات كلیدي: مدرسه، برنامه هاي بهبود آموزش، تکنولوژي آموزشي، ایران، تدریس، ابزار و وسایل

چکیده: کتاب راهنماي تدریس در کالس هوشمند و آموزش استفاده از نرم افزارها و برنامه هاي 
کاربردي هوشمند در جریان تدریس، در 3 فصل براي استفادة کلیة معلمان، دبیران و مدرسین تهیه 
شده است. این 3 فصل مشتمل است بر: تعریف کالس هوشمند و اینکه در یک کالس هوشمند وجود 
سه عامل بسیار مهم و ضروري است: 1. سخت افزار مناسب؛ 2. نرم افزارهاي آموزشي؛ 3. کاربر )معلم 
مسلط به کامپیوتر(. در این کتاب سعي شده است معلمین و مدرسین به زبان ساده با نرم افزار هوشمند 

و نگهداري قطعات سخت افزاري آشنا شوند.

276 . حمزه بیگی، طیبه و ]...دیگران[. راهنماي معلم در ارزشیابي توصیفي ويژه  معلمان 
دوره ابتدايي. تهران : مدرسه، 1392، 299 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم
كلمات كلیدي: راهنماي معلم، ارزشیابي توصیفي، علوم تربیتي، دورة ابتدایي

چکیده: کتاب حاضر براي مطالعة معلمان دورة ابتدایي تدوین شده است. فصل هاي اول و دوم 
کتاب ارزشیابي توصیفي، ابزارها، روش ها، منابع جمع آوري اطالعات، نحوة ثبت اطالعات و قضاوت و 
ارزش گذاري در این نوع ارزشیابي را شرح مي دهد. فصل سوم به اهداف برنامه هاي درسي، نشانه هاي 

تحقق و سطوح عملکردي درس هاي پایه هاي اول تا ششم ابتدایي اختصاص دارد.
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277 . فوالدوند، مرجان. نامه نامور : رستم و اسفنديار. تهران : کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 1392، 40 ص 

قطع: رحلي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، داستان هاي حماسي

چکیده: کتاب مصور حاضر یکي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي »نامة نامور« است که براي 
نوجوانان تدوین شده است. نامة نامور، برگزیده  اي از داستان هاي »شاهنامه« اثر »حکیم ابوالقاسم 
فرودسي طوسي«، شاعر و حماسه سراي نامي قرن چهارم هجري است. در این مجموعه تالش شده 
تا داستان ها و حکایات مشهور شاهنامه با نثري ساده و امروزي روایت شود. دفتر پیش رو به بازنویسي 
داستان »رستم و اسفندیار« اختصاص یافته که توسط »مرجان فوالدوند« صورت گرفته است. استفاده 
از تصاویر جذاب و مرتبط با داستان ها، از ویژگي هاي شاخص این مجموعه است. هدف از گردآوري 
این مجموعه، آشنایي بهتر کودکان و نوجوانان این سرزمین با داستان هاي کهن ایراني، به خصوص 

حکایات شاهنامة فردوسي بوده است.

278 . تهامی، رضا و ]...دیگران[. داستان هاي شاهنامه : رستم و اسفنديار و بازگشت اسفنديار 
به ايران و رفتن به جنگ رستم. تهران : فردین، 1392، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: بازنویسي شاهنامه، ارجاسب، اسفندیار، زبان آموزي

چکیده: بیست ونهمین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« به بازنویسي داستان رستم و اسفندیار 
از شاهنامه براي کودکان ششم ابتدایي اختصاص دارد. اسفندیار هفت خوان را پشت سر گذاشته است 
و اکنون گشتاسب باید به پیمانش عمل کند، اما او نمي خواهد پادشاهي و تاج و تخت را به فرزندش 
بدهد. پس بهانه و شرطي جدید براي پادشاهي اسفندیار تعیین مي کند: رفتن به زابل و به بند کشیدن 
رستم و آوردن او به کاخ پادشاهي. با اینکه اسفندیار از این شرط ناراضي است، سرانجام راهي زابل 
مي شود و با رستم مي جنگد. رستم به کمک سیمرغ و رازي که او برایش فاش مي کند، اسفندیار 

رویین تن را از پاي درمي آورد.
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279 . شعبان نژاد، افسانه. نامه نامور : رستم و اكوان ديو. تهران : کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان، 1392، 24 ص 

قطع: رحلي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، داستان هاي حماسي

چکیده: کتاب مصور حاضر یکي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي »نامة نامور« است. نامة نامور، 
برگزیده  اي از داستان هاي »شاهنامه« اثر »حکیم ابوالقاسم فرودسي طوسي«، شاعر و حماسه سراي 
نامي قرن چهارم هجري است. در این مجموعه تالش شده تا داستان ها و حکایات مشهور شاهنامه 
با نثري ساده و امروزي روایت شود. دفتر پیش رو به بازنویسي داستان »نبرد رستم و اکوان دیو« 
اختصاص یافته که توسط »افسانه شعبان نژاد« صورت گرفته است. استفاده از تصاویر جذاب و مرتبط 
با داستان ها، از ویژگي هاي شاخص این مجموعه است. هدف از گردآوري این مجموعه، آشنایي بهتر 
کودکان و نوجوانان این سرزمین با داستان هاي کهن ایراني، به خصوص حکایات شاهنامة فردوسي 

بوده است.

280 . تهامی، رضا و ]...دیگران[. داستان هاي شاهنامه : رستم و سهراب و نبرد پدر و پسر، 
مرگ سهراب. تهران : فردین، 1392، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي: بازنویسي شاهنامه، رستم و سهراب، پایة سوم ابتدایي

چکیده: پانزدهمین جلد از مجموعه »داستان هاي شاهنامه« به بازنویسي داستان »رستم و سهراب« 
به زبان ساده براي کودکان سوم دبستان اختصاص دارد. در این کتاب از واژه ها و ترکیباتي استفاده شده 
که در کتاب هاي درسي پایة سوم آمده اند. کلمات دشوار با توضیحاتي در پایین برگه ها همراه است. 
داستان ها بدون تصویر هستند و مخاطبان باید برداشت خودشان را از داستان ها با تصویرهاي خودشان 
ارائه کنند. در این داستان سهراب به دنبال شناختن رستم است، اما رستم و دیگر پهلوانان رستم را 
به او نمي شناسانند. بین رستم و سهراب نبردي صورت مي گیرد و سرانجام سهراب به دست پدرش 

کشته مي شود.
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281 . یوسفي، محمدرضا. رستم و گل و الله. تهران : دانش نگار، 1391، 24 ص 
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان هاي فارسي، داستان کودك، صلح و دوستي

چکیده: کتاب مصور حاضر براي گروه سني »ب« و »ج« تدوین شده است. نگارنده در این داستان، 
با استفاده از شخصیت رستم داستاني جدید را خلق کرده که پیام اصلي آن، ترویج و گسترش روحیة 
مهرباني و صلح در جهان است. در این داستان، رستم پهلوان گرز خود را کنار مي گذارد و به کاشتن 
الله مشغول مي شود. او به باد دستور مي دهد تا تخم الله را براي دشمنش هم ببرد تا او نیز الله ها را 

در همه جا بکارد. بدین ترتیب همه جا پر از گل الله مي شود و. .

282 . شوئن، الین. رشد والدين همراه با فرزندان: اندیشه هایي در باره رشد پدر و مادر. فرناز 
فرود. تهران : صابرین، کتابهاي دانه، 1392، 276 ص 

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، والدین، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كلیدي: علوم تربیتي، تربیت فرزندان

چکیده: کتاب حاضر براي مطالعة والدین تهیه شده است. به زعم نگارنده، مطالب کتاب به مخاطبان 
کمک مي کند دوران کودکي شان را به یاد بیاورند تا بتوانند فرزندانشان را درك کنند و به آن ها کمک 
کنند، از مشکالت بگذرند و باعث پرورش خالقیت در آن ها شوند تا فرزندانشان خالقانه تر عمل کنند. 
همچنین کنجکاوي و اشتیاق براي یادگیري را در آن ها بیدار کنند. فرصت هایي براي رشد والدین، 
فرایند رشد از طریق پدر و مادر، سرشت معنوي و التیام بخشي والدین، تقویت خالقیت در نتیجة پرورش 
فرزند، بهبود کار و شیوة کارکرد والدین به وسیلة تربیت فرزندان، تأثیر پرورش فرزند بر نگاه والدین به 

جهان، رشد زندگي مشترك در نتیجة پرورش فرزند، عنوان هاي برخي از مطالب کتاب هستند.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي 156

283 . قاسم نیا،  شکوه، صفارپور، عبدالرحمان. خودم مي خوانم : روباه. تهران : افق، 1392، 36 ص 
قطع: خشتي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: پایة اول ابتدایي، تمرین، راهنماي آموزشي، آموزش الفبا، خواندن

چکیده: کودکان کالس اول دبستان در نهمین جلد از مجموعة »خودم مي خوانم« با حرف »ر« 
در کلمات گوناگون و به همراه تصویر آشنا مي شوند. تمرین ها به صورت دیدن و گفتن، جمله خواني، 
ترکیب خواني، رنگ آمیزي، جدول نویسي، شعر و آشنایي با عالمت سؤال و تعجب تنظیم شده اند. حرف 
»ر« در کلمات با رنگ قرمز مشخص شده است. هدف از انتشار مجموعه کتاب هاي فارسي آموز، ترویج 

کتاب خواني، افزایش لذت خواندن و ایجاد عادت به مطالعه در کودکان است.

284 . اسپینلي، آیلین. روباه سبز. هایده کروبي تهران : شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 32 ص 
قطع: وزیري

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: اول تا سوم
كلمات كلیدي: محیط زیست، انرژي، کرة زمین

چکیده: کتاب مصور حاضر از مجموعه کتاب هاي سبز است که با هدف آشنایي کودکان با اصول 
اولیة حفظ محیط زیست به نگارش درمي آید. در داستان این کتاب آمده: یک روز وقتي خانم روباهه 
با دوچرخه به مدرسه آمد، همة بچه ها تعجب کردند و فکر کردند که ماشین خانم روباهه خراب است. 
ولي بعد متوجه شدند که او سبز شده و مي خواهد کرة زمین را سالم نگه دارد. خانم روباهه به بچه ها 
گفت که اگر بخواهند سبز باشند، باید کمتر آب و انرژي مصرف کنند. او کارهاي بسیار مفیدي را به 

بچه ها آموزش داد.
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285 . وینکار، هنری. ماجراهای هانک زیپر، بزرگترین تنبل دنیا: روز ايگوآنا. فرمهر منجزی. تهران 
: چکه، 1392، 144 ص 

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي تخیلي، داستان کودك و نوجوان، مجموعه ها

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني از سري مجموعة »ماجراهاي هانک زیپر، بزرگ ترین تنبل دنیا« 
است که با زباني ساده و روان براي کودکان و نوجوانان نگاشته شده است. شخصیت اصلي داستان، 
پسري به نام »هانک« است که مدام در دردسر مي افتد. در داستان مي خوانیم: »زمان پروژة علوم بود و 
این برای هانک زیپر خبر خوشي نبود. او عاشق علوم است و عاشق آزمایش چیزهاي جدید، اما به این 
شرط که مجبور نباشد گزارشي براي کارهایش بنویسد. بهترین پروژه نصیبش مي شود، وقتي که حیوان 

خانگي خواهرش »ایگوآنا«، سر راهش سبز مي شود«.

286 . برادران، محمد. روش تدريس رياضي اول دبستان ويژه معلم. مشهد : ضریح آفتاب، 
1392، 192 ص 

قطع: وزیري
موضوع: ریاضي
مخاطب: معلم

پاية تحصیلي: اول
كلمات كلیدي: آموزش معلم ابتدایي، تدریس اثربخش، آموزش ریاضي

چکیده: کتاب حاضر براي معلمان دورة اول ابتدایي به منظور چگونگي تدریس ریاضي در 25 لوحه 
تدوین شده است. در هر لوحه، عنوان لوحه و اهداف آن ذکر شده است. به عالوه، چگونگي تدریس 
لوحه، راه هایي براي تدریس مفاهیم، ابزار مورد نیاز براي آموزش مفاهیم، و نکاتي به منظور بهتر تدریس 

کردن ریاضي شرح داده شده است.
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287 . کایزر، توماس. روش هاي برخورد با خشونت در كودكان: چگونه به فرزندم کمک کنم. 
لي ال لفظی. تهران : ذکر، 1391، 144 ص 

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، والدین، کارشناس
كلمات كلیدي: خشونت، کودکان، تربیت کودکان، روش هاي پیشگیري از خشم

چکیده: کتاب حاضر براي مطالعة والدین و مربیان فراهم آمده و در آن طي هفت فصل مخاطبان با 
علل خشونت و خشم در کودکان آشنا مي شوند و روش هایي را مي آموزند تا بدین وسیله به فرزندانشان 
در کنترل خشم کمک کنند. کتاب شامل داستان، تصویرها و بازي هایي است که کودك را به تفکر 
و گفت وگو وامي دارند. همچنین تمرین هاي حرکتي و آرام بخش، سفرهاي رؤیایي و پیشنهاداتي براي 

تحریک خالقیت کودکان در کتاب ارائه شده است.

288 . حیدري، علي اصغر. کتاب هاي کار : رياضي 6 )ششم دبستان(. تهران : کالغ سپید، 
1392، 184 ص 

قطع: وزیري
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: آموزش ریاضي، راهنماي آزمون، پرسش و پاسخ، ششم ابتدایي

چکیده: این کتاب کار براي درس ریاضي ششم ابتدایي در هشت فصل به همراه چهار آزمون میان 
نوبت اول، میان نوبت دوم و آزمون هاي پایاني فراهم آمده است. نویسنده در هر فصل بعد از توضیح 
و تشریح متن درس به وسیلة مثال هایي و نیز درج نکته هاي مربوط به هر مطلب و درس، سؤاالتي در 

قالب چندگزینه اي، کامل کردني، تشریحي و مسئله ارائه داده است.
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289 . طهماسبي، فائقه و مغیثي،  فریده. رياضي اول دبستان. تهران : مبتکران، پیشروان، 1392، 
176 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: آموزش ریاضي، راهنماي آموزشي، مسائل، تمرین، پایة اول ابتدایي

چکیده: کتاب حاضر براي درس ریاضي دانش آموزان کالس اول ابتدایي در 25 فصل فراهم شده 
است. سؤاالت در قالب هاي رنگ آمیزي، وصل کردني، ادامه دادني، بریدن و چسباندني، کامل کردني، 
جدول سودوکو، نوشتن اعداد مناسب، کامل کردن تصاویر، بازي، کشیدن شکل براي اعداد و... تنظیم 

شده اند.

290 . مهري، علی. رياضي بازي كالس اول- كتاب چهارم. تهران : آواي باران، 1391، 
60 ص 

قطع: کارت
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: آموزش ریاضي، سرگرمي، تمرین، سؤال و جواب، کتاب کمک درسي

چکیده: جلد چهارم از مجموعة »ریاضي  بازي«، حاوي تمرین هایي براي ریاضي اول دبستان است 
که در 30 برگه فراهم آمده اند. پشت هر برگه، اهداف آموزشي، شرح فعالیت، ابزارهاي پیشنهادي، نحوة 
کار با ابراز و نکاتي به عنوان توصیه به والدین درج شده است. تمرین هاي کتاب به صورت هاي کامل 
کردن جدول، ادامه دادن الگوي نیمه تمام، رنگ کردن، وصل کردن عددها به شکل هاي مناسب، جمع 

و تفریق، گذاشتن عالمت کوچک و بزرگ تر، شماره گذاري شکل ها و... ارائه شده اند.
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291 . مهري، علی. رياضي بازي كالس اول- كتاب دوم. تهران : آواي باران، 1391، 60 ص 
قطع: کارت

موضوع: ریاضي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: ریاضي، بازي، سرگرمي

چکیده: بستة حاضر به منظور آموزش مفاهیم ریاضي کالس اول دبستان در 30 برگه تهیه شده و 
در آن مفاهیم به طور بازي و سرگرمي، جدول، تصاویر، مکعب هاي ریاضي، شابلون و... آموزش داده 
مي شود. در پشت برگه ها اهداف آموزشي، شرح فعالیت، ابزارهاي پیشنهادي، کار با ابزار و توصیة والدین 

درج شده است. بستة  حاضر دوم بخش از کتاب ریاضي اول دبستان است.

292 . مهري، علی. رياضي بازي كالس اول- كتاب سوم. تهران : آواي باران، 1391، 60 ص 
قطع: کارت

موضوع: ریاضي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: ریاضي، بازي، آزمون و تمرین، سرگرمي، کتاب کمک درسي

چکیده: بستة حاضر که سومین بخش از مجموعة »ریاضي بازي« را تشکیل مي دهد، شامل 30 برگة 
آموزشي به صورت بازي و سرگرمي و آموزش مفاهیم ریاضي کالس اول دبستان است. در پشت هر 
برگه، اهداف آموزشي، شرح فعالیت، ابزارهاي پیشنهادي، کار با ابزار و توصیه به والدین قابل مشاهده 
است. تمرین هاي این کتاب به صورت رنگ کردني، انتخاب گزینة مناسب، نوشتن عدد مناسب، کامل 

کردن جدول، نشان دادن اعداد، ادامه دادن الگوي نیمه تمام و کامل کردن ستون ها طراحي شده اند.
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293 . مهري، علی. رياضي بازي كالس اول - كتاب پنجم. تهران : آواي باران، 1391، 60 ص 
قطع: کارت

موضوع: ریاضي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي:  ریاضي، بازي، سرگرمي، پایة اول ابتدایي

چکیده: پنجمین بسته از مجموعة »ریاضي بازي« حاوي 30 برگة آموزشي است که در آن مفاهیم 
ریاضي اول دبستان با تمرین هاي گوناگون به صورت بازي و سرگرمي و تمرین هایي در قالب هاي 
کامل کردني، نوشتن عدد مناسب، ادامه دادن الگو، حل مسئله و وصل کردني آموزش داده مي شود 
پشت هر برگه، اهداف آموزشي، شرح فعالیت، ابزارهاي پیشنهادي، کار با ابزار و توصیه به والدین مربوط 

به آن برگه شده است.

294 . سلیمي، مرتضي و معصومي، فائقه .رياضي پنجم دبستان- كتاب كار. تهران : خیلي 
سبز ،1392 ،222 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: پنجم

كلمات كلیدي: آموزش ریاضي، آزمون و تمرین، پایة پنجم ابتدایي

چکیده: کتاب حاضر براي درس ریاضي پنجم ابتدایي نوشته شده و شامل تمرین هاي ریاضي است. 
کتاب چهاربخش دارد: درس نامه، پرسش ها، چند پرسش دوره اي و پرسش هاي تکمیلي. در درس نامه، 
مبحث مورد نظر به زبان آموزگار و براي دانش آموزان به صورت گام به گام مرور شده است. در قسمت 
پرسش ها، پرسش هاي محاسباتي، شکل دار، هندسي، راهبردي، خالقیتي و... به تناسب و ترتیبي چیده 
شده اند که از خستگي ذهن دانش آموز جلوگیري مي کنند. همچنین گوناگوني فرم پرسش ها، یعني 
چهار جوابي، درست و نادرست، جاي خالي و... بر جذابیت کتاب افزوده است. پرسش هاي دوره اي، 
شامل پرسش هایي از مباحث گذشته اند. در قسمت پرسش هاي تکمیلي، پرسش هایي مطرح شده اند 

که مخاطبان آن ها دانش آموزان یا مدارسي هستند که به دنبال پرسش هایي با سطح دشوار هستند.
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295 . رئیسي امجد،  علیرضا. کتاب هاي کار ستاره  طالیي : رياضي سوم ابتدايي. تهران : بین 
المللي گاج، 1392، 164 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي: آموزش ریاضي، راهنماي آموزشي، سؤال و جواب، سوم ابتدایي، ارزشیابي مستمر

چکیده: این کتاب کار براي درس ریاضي سوم دبستان در هشت فصل به همراه دو مجموعه 
سؤال هاي ارزشیابي مستمر دوره اي مهر تا دي و سؤاالت ارزشیابي مستمر پایاني فراهم آمده است. 
قالب سؤاالت به صورت جاخالي، ادامه دادني، کامل کردني، رنگ کردني، رسم کردني، وصل کردني، 
عالمت زدني، نوشتني، حل مسئله، و... است. در کنار تمرین ها، فعالیت هایي همچون »بازي کن و 

بیاموز« و »فعالیت کن و بیاموز« نیز براي یادگیري بهتر ریاضي درج شده است.

296 . درویشیان، مریم. رياضي سوم ابتدايی. کرج : گردوي دانش، 1392، 140 ص 
قطع: رحلي

موضوع: ریاضي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم
كلمات كلیدي: آموزش ریاضي، راهنماي آموزشي، تمرین و مسئله، سوم ابتدایي

چکیده: کتاب کار ریاضي سوم دبستان به منظور یاري به دانش آموزان براي کسب مهارت حل مسئله 
در هشت فصل نوشته شده و موضوعات آن منطبق بر موضوعات کتاب درسي ریاضي سوم ابتدایي 
است. مؤلف این کتاب کار کوشیده است، به انواع فعالیت هاي عملکردي، دست ورزي و گروهي توجه 
خاص داشته باشد تا دانش آموزان با انجام فعالیت هاي متنوع، به یادگیري پایدار دست پیدا کنند و به 
تفکر و استدالل بپردازند. در کتاب، به منظور مطالعة بیشتر دانش آموزان، تعدادي کادر آموزشي زیر عنوان 
»بدانید« نیز در نظر گرفته شده اند تا دانش آموزان مروري بر خالصة مفاهیم ریاضي داشته باشند. براي 
ارزشیابي میزان دست یابي دانش آموزان به اهداف آموزشي، در انتهاي هر فصل یک آزمون همراه با 

جدول ارزش یابي توصیفي در نظر گرفته شده است.
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297 . محمد طالبي، سمیه. رياضي سوم دبستان. تهران : مبتکران، پیشروان، 1392، 184 ص 
قطع: رحلي

موضوع: ریاضي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم
كلمات كلیدي: آموزش ریاضي، پایة سوم ابتدایي، سؤال و جواب، انواع تمرین

چکیده: کتاب حاضر براي درس ریاضي سوم دبستان فراهم آمده و شامل تمرین هایي در سه سطح 
اول، دوم و سوم است. تمرین هاي سطح اول، مشخص کنندة اصول و مفاهیم اساسي هر درس هستند 
که تمامي دانش آموزان باید آن ها را بیاموزند. تمرین هاي سطح دوم باعث عمق بخشیدن و تثبیت 
آموخته هاي سطح اول مي شوند و فرصت هاي بیشتري براي دست و پنجه نرم کردن با فعالیت هاي 
یادگیري فراهم مي کنند. تمرین هاي سطح سوم براي دانش آموزاني هستند که دوست دارند، مرزهاي 
یادگیري خود را از حد معمول باالتر ببرند و آموخته ها ي خود را گسترش بدهند. سطح سؤاالت با 

عالمت هایي در باالي هر تمرین مشخص شده است که از دستة کدام سه سطح سؤال هاست.

298 . نیکزاد، سمیرا. رياضیات مفهومي پنجم ابتدايي: مجموعه آزمون هاي خالقانه. تهران : 
مبتکران، پیشروان، 1392، 284 ص 

قطع: وزیري
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: پنجم

كلمات كلیدي: پایة پنجم ابتدایي، آموزش ریاضي، پرسش و پاسخ

چکیده: این کتاب که براي درس ریاضي دانش آموزان پنجم ابتدایي فراهم شده، حاوي 20 آزمون 
چندگزینه اي به همراه راه حل هاي کامل تحلیلي آن هاست که هماهنگ با المپیادهاي داخلي، به صورت 
پنج گزینه  اي طراحي شده اند. در گرد  آوري و طراحي آزمون ها، عالوه بر سؤاالت تألیفي، سه منبع اساس 
کار بوده اند: سؤاالت المپیادها و آزمون هاي داخلي، سؤاالت مسابقات دانش آموزان مجاني، منابع قدیمي 

ریاضي که در کشورهاي بلوك شرق نگاشته شده اند.
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299 . یوسفي، سید مهدي و دارا، سپیده. رياضي دان كوچك پايه ى دوم ابتدايي براساس 
آخرين تغییرات كتب درسي. مشهد : ضریح آفتاب، 1392، 140 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: آموزش ریاضي، آزمون و تمرین، راهنماي آموزشي، کتاب کمک درسي، پایة سوم 
ابتدایي

چکیده: کتاب کمک آموزشي حاضر متناسب با متن کتاب درسي ریاضي پایة دوم ابتدایي تنظیم شده 
است و فصل به فصل همراه کتاب درسي پیش مي رود. در آخر هر فصل، آزموني از محتواي همان 
فصل قرار دارد که هم مي تواند مروري بر فصل باشد و هم ارزیابي از آموخته ها. در سؤاالت طراحي 
شده که تلفیقي از درس هاي ریاضي، هدیه هاي آسمان، علوم و فارسي است، سعي شده مفاهیم در قالب 
مهارت هاي زندگي و اجتماعي آموزش داده شود. سؤاالت در قالب هاي پر کردن جاهاي خالي، کامل 

کردني، نشان دادني، رنگ آمیزي، حل جدول، حل مسئله و وصل کردني تنظیم شده اند.

300 . رحماندوست، مصطفی. نامه نامور : زال و رودابه. تهران : کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 1392، 32 ص 

قطع: رحلي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، داستان هاي حماسي

چکیده: کتاب مصور حاضر یکي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي »نامة نامور« است که براي 
نوجوانان تدوین شده است. نامة نامور، برگزیده  اي از داستان هاي »شاهنامه« اثر »حکیم ابوالقاسم 
فرودسي طوسي«، شاعر و حماسه سراي نامي قرن چهارم هجري است. در این مجموعه تالش شده 
تا داستان ها و حکایات مشهور شاهنامه با نثري ساده و امروزي روایت شود. دفتر پیش رو به بازنویسي 
داستان »زال و رودابه« اختصاص یافته که توسط »مصطفي رحماندوست« صورت گرفته است. استفاده 
از تصاویر جذاب و مرتبط با داستان ها، از ویژگي هاي شاخص این مجموعه است. هدف از گردآوري 
این مجموعه، آشنایي بهتر کودکان و نوجوانان این سرزمین با داستان هاي کهن ایراني، به خصوص 

حکایات شاهنامة فردوسي بوده است.
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301 . تهامی، رضا و ]...دیگران[. داستان هاي شاهنامه : زال و رودابه/ سفر به کابل، آشنایي زال و 
رودابه- موافقت منوچهر با ازدواج آن دو. تهران : فردین، 1392، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: شاهنامه فردوسي، داستان کودکان، زال و رودابه، دوم ابتدایي

چکیده: نهمین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« که براي کودکان دوم دبستان فراهم آمده 
به داستان زال و رودابه اختصاص دارد. زال پسر سام پهلوان با رودابه دختر مهراب کابلي آشنا مي شود 
و این دو به خاطر عالقه اي که به هم دارند، با هم ازدواج مي کنند. منجمان نیز این ازدواج را مبارك 
دانسته و خبر داده اند که از پیوند آن ها پهلواني به دنیا خواهد آمد. همچنین، سام به دستور منوچهر شاه 
قرار است به کابل لشکرکشي کند، چرا که عقیده دارد پادشاه آنجا از نسل ضحاك است و باید کشته 
شود. اما زال در مقابل این لشکرکشي مي ایستد و اجازة لشکرکشي نمي دهد. تصویرهاي داستان ها را 
خود مخاطبان باید داخل کادرهاي مربوطه نقاشي کنند. کلمات متناسب با سواد کودکان دوم دبستان 

انتخاب شده اند و معني واژگان رنگي و دشوار در پایین صفحات آمده است.

302 . رحماندوست، مصطفی. نامه نامور : زال و سیمرغ. تهران : کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان، 1392، 36 ص 

قطع: رحلي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، داستان هاي حماسي

چکیده: کتاب مصور حاضر یکي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي »نامة نامور« است. نامة نامور، 
برگزیده  اي از داستان هاي »شاهنامه« اثر »حکیم ابوالقاسم فرودسي طوسي«، شاعر و حماسه سراي 
نامي قرن چهارم هجري است. در این مجموعه تالش شده تا داستان ها و حکایات مشهور شاهنامه 
با نثري ساده و امروزي روایت شود. دفتر پیش رو به بازنویسي داستان پرورش زال توسط سیمرغ 
اختصاص یافته که توسط »مصطفي رحماندوست« صورت گرفته است. استفاده از تصاویر جذاب 
و مرتبط با داستان ها، از ویژگي هاي شاخص این مجموعه است. هدف از گردآوري این مجموعه، 
آشنایي بهتر کودکان و نوجوانان این سرزمین با داستان هاي کهن ایراني، به خصوص حکایات شاهنامة 

فردوسي بوده است.
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303 . کلهر، فریبا. زبان كوچکي كه حرف هاي خوب مي زد. تهران : نگارینه، 1392، 16 ص 
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: اول تا سوم
كلمات كلیدي: داستان تخیلي، داستان کودك، حیوانات

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني از حیوانات است. در این داستان به کودکان آموزش 
داده شده که مي توان با فکر کردن و حرف هاي خوب، کارهاي بزرگي انجام داد. سنجاب کوچولو، 
میمون و گنجشک، روي درختي زندگي مي کردند. یک روز یک زرافه به درخت نزدیک شد و شروع 
کرد به خوردن برگ هاي درخت. زرافه داشت همة برگ هاي درخت را مي خورد و میمون هر کاري 
کرد نتوانست زرافه را از آنجا دور کند. به سراغ سنجاب رفت، اما سنجاب هم نتوانست کاري کند. 
وقتي گنجشک رسید و از ماجرا خبردار شد، به زرافه حرف هایي زد که او هم متقاعد شد و به سراغ 

درخت دیگري رفت.

304 . قاسم نیا،  شکوه و صفارپور، عبدالرحمان. خودم مي خوانم : زرافه. تهران : افق، 1392، 36 ص 
قطع: خشتي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: راهنماي آموزشي، آموزش الفبا، پایة اول ابتدایي، خواندن، تمرین

چکیده: کودکان کالس اول دبستان در دوازدهمین جلد از مجموعة »خودم مي خوانم« با حرف »ز« 
در کلمات گوناگون به همراه تصویرهاي رنگي آشنا مي شوند. متن کتاب حاضر مهارت خواندن را در 
کودکان تقویت مي کند. حرف »ز« در همة کلمات با رنگ قرمز مشخص شده است. دیدن و گفتن، 

جمله خواني، جدول خواني، جدول نویسي و تصویر خواني از جمله تمرین هاي کتاب هستند.
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305 . بوکادور، سابین. شگفتي هاي جهان : زنبورهاي عسل. مهناز عسگری. تهران : محراب 
قلم، 1392، 28 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: پنجم و ششم
كلمات كلیدي: زنبور عسل، ادبیات نوجوانان

چکیده: زنبورهاي عسل از انواع حشرات به شمار مي آیند. به طور تقریبي، 20000 گونة زنبور عسل 
در دنیا وجود دارد. انسان زنبور عسل را به خوبي مي شناسد، آن ها در تمام قاره ها پراکنده اند و به صورت 
گروهي زندگي مي کنند. زنبورهاي عسل و گیاهان گل دار همزمان با هم پدیدار شدند. قدیمي ترین 
زنبور عسل یافت شده در کهربا، حدود 80 میلیون سال پیش مي زیسته است. زنبورهاي عسل 30 
میلیون سال پیش، روي هم رفته، شبیه زنبورهاي عسل امروزي بوده اند. در این کتاب دانش آموزان 

با شگفتي هاي جهان زنبور عسل آشنا مي شوند؛ تصاویر رنگي کتاب نیز بر جذابیت آن افزوده است.

306 . ماهوتي، مهری. قصه هاي بهشتي : زندگي حضرت سلیمان علیه السالم. تهران : 
مدرسه، 1392، 24 ص 

قطع: رحلي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: قرآن، قصه ها، پیامبران، سرگذشت نامه، داستان کودك و نوجوان

چکیده: »مجموعة قصه هاي بهشتي« دربردارندة داستان زندگي پیامبران اولوالعزم )ع( است. این 
دفتر به شرح زندگي حضرت سلیمان )ع( اختصاص یافته است. در بخشي از کتاب مي خوانیم: »جشن 
بزرگي به پا کردند، حضرت سلیمان )ع( بر تخت نشست. همه، دسته دسته مي آمدند تا به او تبریک 
بگویند. حیوانات در صف هاي منظم وارد قصر مي شدند و هرکدام براي پیغمبر خدا هدیه اي مي آورند. 
این مجموعه با هدف آشنایي کودکان و نوجوانان با بخشي از زندگي و سرگذشت پیامبران اولوالعزم 

تدوین شده است.«
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307 . زواریان، زهرا. مجموعه قصه هاي بهشتي : زندگي حضرت عیسي علیه السالم. تهران: 
مدرسه، 1391، 20 ص 

قطع: رحلی
موضوع: داستان، هدیه هاي آسمان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم تا ششم

كلمات كلیدي: قرآن، قصه ها، پیامبران، سرگذشت نامه، داستان کودك و نوجوان

چکیده: »مجموعة قصه هاي بهشتي« دربردارندة داستان زندگي پیامبران اولوالعزم )ع( است. این دفتر 
به شرح زندگي حضرت عیسي   )ع( اختصاص یافته است. در بخشي از کتاب مي خوانیم: »سحر نشده 
بود که سربازان در باغ را شکستند. یهودا، یکي از یاران حضرت عیسي، خیانت کرده و جاي ایشان را به 
سربازان نشان داده بود. یهودا خیلي شبیه حضرت عیسي بود. سربازان فکر کردند او خود حضرت عیسي 
است. او را دستگیر کردند و به کاخ پادشاه بردند.« این مجموعه با هدف آشنایي کودکان و نوجوانان با 

بخشي از زندگي و سرگذشت پیامبران اولوالعزم تدوین شده است.

308 . ماهوتي، مهری. قصه هاي بهشتي : زندگي حضرت موسي )علیه السالم(. تهران : 
مدرسه، 1391، 16 ص 

قطع: رحلي
موضوع: داستان، هدیه هاي آسمان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم تا ششم

كلمات كلیدي: قرآن، قصه ها، پیامبران، سرگذشت نامه، داستان کودك و نوجوان

چکیده: »مجموعة قصه هاي بهشتي« دربردارندة داستان زندگي پیامبران اولوالعزم )ع( است. در بخشي 
از کتاب مي خوانیم: خداي مهربان به حضرت موسي )ع( فرمود: »عصایت را در آب فرو ببر.« حضرت 
موسي )ع( اطاعت کرد. ناگهان موج ها از دو طرف کنار رفتند و یک راه خشکي از این طرف تا آن طرف 
نیل پیدا شد. این مجموعه با هدف آشنایي کودکان و نوجوانان با بخشي از زندگي و سرگذشت پیامبران 

اولوالعزم تدوین شده است.



309 . برگن، الر. زيستگاه خرس قطبی. هایده کروبی. تهران : شرکت انتشارات فني ایران، 
1392، 24 ص 

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم و چهارم
كلمات كلیدي: خرس قطبي، گرماي زمین، قطب

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني از خرس هاست در مورد گرم شدن زمین که با زباني ساده و 
روان نگاشته شده است. در این داستان مي خوانیم: »پدر و فرزندي که در قطب زندگي مي کنند، به جاي 
سورتمه سواري روي برف مجبور مي شوند به قایق سواري بروند چون مقدار زیادي از یخ هاي قطب 
آب شده اند. آن ها دو توله خرس قطبي مي بینند که تنها روي تکه اي یخ در آب شناورند. پسرك کنجکاو 

است که بداند مادر توله ها کجاست و از پدرش دربارةزندگي خرس هاي قطبي مي پرسد«.

310 . گروه نویسندگان. ساندويچت را با قورباغه عوض كن!. تهران : کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1391، 52 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي کوتاه فارسي، داستان کودك، مجموعه ها

چکیده: کتاب مصور حاضر، از سري »کتاب هاي خودمان« و حاوي داستان  هاي کوتاه فارسي است 
که به زبان ساده و براي گروه سني )و( تدوین شده است. این داستان ها، در اولین دورة آموزش 
داستان نویسي مربیان و کارشناسان به عنوان آثار برگزیده معرفي شده اند. همچنین هر داستان توسط 
یک نویسنده و یک تصویرگر از شهرهاي مختلف ایران برگزیده شده است. عنوان این داستان ها 
عبارتند از: »ساندویچت را با قورباغه عوض کن«؛ »چرخ و فلک«؛ »تابوت«؛ »فقط نصف فنجان«؛ 
»کرك و پر«؛ و »یک ریز سفید سفید«. در داستان »ساندویچت را با قورباغه عوض کن!« مي خوانیم: 
»احمد« به دلیل بیماري برادرش؛ »ابراهیم« تنهایي به مدرسه مي رود و در راه با پولي که مادرش 
داده، ساندویچ مورد عالقه اش را مي خرد. احمد وارد پارك شده و با »یوسف« و »اکبر« مواجه مي شود 
که قورباغه اي را در دست گرفته و قصد دارند با تیغ موکت بري یکي از پاهایش را ببرند. او که طاقت 
دیدن این صحنه را ندارد مجبور مي شود تا در مقابل دادن ساندویچش به آن ها، جان قورباغه را نجات 
دهد. احمد ابتدا از کارش ناراحت مي شود اما اتفاقي مي افتد که درس خوبي به احمد مي دهد. وقتي او 
به خانه باز مي گردد به ابراهیم مي گوید: »اگر الزم شد، ساندویچت را با قورباغه عوض کن«. پیام این 
داستان به مخاطبان این است که گاهي اوقات باید از چیزهاي باارزش خود بگذرند تا کار با ارزش تري 

را انجام دهند.
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311 . کشاورز، ناصر. سبیل بابات مي چرخه!. تهران : زعفران، 1391، 56 ص 
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان کوتاه، داستان هاي تخیلي، داستان کودك و نوجوان

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستان هاي کوتاه تخیلي است. عنوان برخي از داستان ها 
عبارتند از: »کالغ«، »خروس«، »پلنگ«، »انار«، »مارمولک شکمو« و ... در داستان »خروس«، 
ماجراي خروسي روایت شده که یک روز در آیینه متوجه شد که چندتا از دندانه هاي تاجش شکسته؛ به 
همین دلیل خواست که تاجش را عوض کند. خروس وقتي دید که گل هاي تاج خروس حاضر نیستند 
تاجش شوند، کاري کرد که خودش همیشه تاج هاي زیبا و نو داشته باشد. این اثر با هدف تقویت قوة 

تخیل کودکان و نوجوانان تألیف شده است.

312 . یوسفي، محمدرضا. سروا: سفر سرو بلند. تهران : دانش نگار، 1391، 24 ص 
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان تخیلي، داستان کودك، میهن دوستي

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني تخیلي است. در این داستان ماجراي درخت سروي 
روایت مي شود که آرزو دارد در همة خانه هاي مردم ایران حضور داشته باشد و آرزوهاي آنان را برآورده 
کند. دختر کوچکي داستان سرو را مي نویسد و همة مردم از آرزوهاي سرو بلند آگاه مي شوند. این اثر با  

هدف تقویت نیروي تخیل و حس میهن دوستي کودکان به نگارش درآمده است.
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313 . هفت برادران، داریوش. پژوهشگران کوچک : سفر به اعماق بدن. تهران : داریوش هفت 
برادران، 1391، 24 ص 

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم تا پنجم
كلمات كلیدي: داستان هاي اجتماعي، کنجکاوي کودکان، آشنایي با قلب انسان، آموزش علوم

چکیده: چهارمین جلد از مجموعه کتاب هاي »پژوهشگران کوچک« دربارة سفر به اعماق بدن است. 
در این کتاب، سام به همراه دوستانش یک گروه پژوهش تشکیل داده اند. ماجراي پژوهش کتاب حاضر 
از این قرار است که گروه این بار به خانة کوشا، یکي از اعضاي گروه مي آیند و فیلمي ترسناك مي بینند. 
حال سپهر از دیدن فیلم ترسناك خراب مي شود و هر کدام از بچه ها سعي مي کنند کاري براي او انجام 
بدهند تا یواش یواش حال او بهتر مي شود. فرداي آن روز همه به خانة سپهر مي روند و کوشا به او تشر 
مي زند که: »چرا حالت بد شد؟ پس تو ترسو هستي!« اما سپهر جواب مي دهد که دست خودش نبوده 
است و او بچه ها را به خانة خودشان دعوت کرده تا دلیل بد شدن حالش را دریابند. این بار بچه ها 
تصمیم مي گیرند که دربارة بدن تحقیق کنند. بعد از پایان تحقیق و مرتب شدن آن، سام با صداي 
بلند گزارشي را براي گروه مي خواند. مجموعة کتاب هاي حاضر به منظور باال بردن سطح خواندن و 
درك مطلب کودکان دبستاني فراهم آمده اند. در پایان کتاب نیز سؤاالتي از متن آن درج شده است تا 

مخاطبان به آن ها جواب بدهند.

314 . ماهوتي،  مهری. قصه هاي شیرین قرآن : سگ اصحاب كهف. تهران : مدرسه، 1392، 
32 ص 

قطع: وزیري
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي مذهبي، قرآن، قصه هاي آموزنده، کودکان

چکیده: کتاب مصور حاضر، از مجموعة »قصه هاي شیرین قرآن« است که تالش دارد با زباني ساده و 
روان، مخاطبان را با قصه هاي قرآن و پندهاي آموزندة آن آشنا کند. در این داستان، قصة اصحاب کهف 
و سرانجام آن ها شرح داده شده است. چند تن از مسیحیان به دلیل اظهار بندگي نکردن، مورد تهدید 
پادشاه قرارگرفته و به جرم یکتاپرستي و مسیحي بودن، به مرگ محکوم مي شوند و به زندان افکنده 
مي شوند. آن ها از زندان فرار مي کنند. در راه فرار، چوپاني آنان را به غار امني مي فرستد. چوپان به همراه 

سگش نیز وارد غار مي شوند و همگي به خواب عجیب سیصد ساله فرو مي روند.
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315 . هفت برادران، داریوش. پژوهشگران کوچک : سالطین آسمان. تهران : داریوش هفت 
برادران، 1391، 24 ص 

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم تا پنجم
كلمات كلیدي: داستان، پرندگان، آموزش علوم، کنجکاوي، پژوهش

چکیده: دومین جلد از مجموعه کتاب هاي »پژوهشگران کوچک« دربارة پرندگان است. در این 
کتاب سام جست وجوگر به همراه گروه پژوهش، یعني دوستانش کوشا، سپهر، بهرام، آرش و پدر سام 
مي خواهند دربارة پرندگان تحقیق کنند و بدانند که چرا برخي از پرندگان نمي توانند پرواز کنند. این سؤال 
آن ها را به تالش وامي دارد تا دربارة پرندگان اطالعاتي کسب کنند. یکي از پچه ها شروع به مطالعه 
مي کند، دو نفر به همراه پدر کوشا به موزة پرندگان مي روند و سپهر و کوشا نیز از نزدیک بال پرنده را 

اندازه مي گیرند. در نهایت گزارشي مختصر و مفید دربارة پرندگان ارائه مي شود.

316 . نجیب، معصومه. سالم دومي ها )رياضي( شامل مفاهیم ریاضي، تمرین هاي دوره اي، مرور 
و فصل ها و.... . مشهد : صیانت، 1392، 152 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي: آموزش ریاضي، تمرین ریاضي، سؤال و جواب، پایة دوم ابتدایي

چکیده: کتاب کار حاضر براي درس ریاضي دانش آموزان دوم دبستان در هشت فصل نوشته شده 
و حاوي مفاهیم ریاضي، تمرین هاي دوره اي، مرور فصل ها، آزمون هاي چهارجوابي و نکته هاي مهم 
روش تدریس است. سؤاالت در قالب هاي رنگ کردني، نوشتن عدد مناسب، عالمت زدني، نوشتن مثل 
نمونة داده شده، حل مسئله، ادامه دادن الگو، کامل کردن الگو، وصل کردني، پر کردن جاهاي خالي و. . 
تنظیم شده اند. مفاهیم درس ریاضي دوم دبستان عبارت اند از: عدد و رقم؛ جمع و تفریق اعداد دو رقمي؛ 

اشکال هندسي؛ عددهاي سه رقمي؛ اندازه گیري؛ کسر و احتمال؛ آمار و نمودار.
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317 . کلین، ابی. فردي برق و بال : سلطان ببین و بگو. شهال انتظاریان. تهران : هیرمند، 1391، 
96 ص 

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي ماجراجویانه، داستان کودك و نوجوان، مجموعه ها

چکیده: کتاب مصور حاضر، با موضوع داستان هاي ماجراجویانه انگلیسي، از مجموعة ِفِردي برق و 
بال است و براي گروه سني )ب( و )ج( تهیه شده است.  » ِفِردي«، دانش آموز کالس اول است و قرار 
است چیز بامزه اي براي زنِگ »ببین و بگو« ببرد، اما او هیچ چیز پیدا نکرده است تا این که روزي جوجة 
بال شکسته اي را در خانه پیدا مي کند و با وجود وسواس هاي مادر، به طور پنهاني با دوستش از جوجه 
مراقبت مي کند، او جوجه را به مدرسه برده و دربارة جوجه در کالس »ببین و بگو« صحبت مي کند. در 
کتاب حاضر، عالوه بر ارائه داستان، بخشي با عنوان سرگرمي ِفِردي گنجانده شده که مطالبي درباره 

کوسه ها، نحوه درست کردن پستانک پرنده و داستاني احمقانه از ِفِردي آورده شده است.

تهران:  نجف خانی.  محبوبه  ترسو.  سنجاب   : ترسو  سنجاب  ماجراهاي  مالنی.  وات،   .  318
آفرینگان، 1391، 42 ص 

قطع: خشتي کوچک
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: ترس، داستان آموزشي

چکیده: کودکان در این کتاب با سنجاب ترسویي آشنا مي شوند که روي درختي زندگي مي کند و 
به خاطر ترس از عنکبوت ها، پیچک هاي سمي، میکروب و کوسه ها، دوست ندارد از درختش بیرون 
برود. او هر روز برنامة ثابت و یکنواختي براي خودش دارد. همچنین کیف کمک هاي اولیه اي دارد که 
در آن وسایل مورد نیازش را گذاشته است. سنجاب در مواقع اضطراري که خطري او را تهدید مي کند، 
وسایل را از داخل کیف برمي دارد و به خودش وصل مي کند. یک روز اتفاقي مي افتد و سنجاب مجبور 
مي شود، از درختش پایین بیاید و تجربة تازه اي به دست  آورد. او درمي یابد که در جاهاي دیگر، خیلي از 

اتفاق ها هم که او تصور مي کند، رخ نمي دهد.
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319 . وات، مالنی. ماجراهاي سنجاب ترسو : سنجاب ترسو از تاريکي مي ترسد. محبوبه 
نجف خانی. تهران : آفرینگان، 1391، 32 ص 

قطع: خشتي کوچک
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: ترس از تاریکي، داستان حیوانات

چکیده: کتاب مصور حاضر، از مجموعة »ماجراهاي سنجاب ترسو«، با موضوع ترس در کودکان 
است. در خالصة داستان آمده  : سنجاب ترسو، هیچ  وقت نمي  خوابد و همیشه بیدار مي  ماند و خود را با 
کارهاي مختلفي سرگرم مي  کند. او از تاریکي و خواب مي  ترسد و احتمال مي  دهد در خواب با موجودات 
وحشتناکي مواجه شود و یا کابوس ببیند. تا اینکه شبي، اتفاقي براي او رخ مي  دهد که او را به فواید 
خواب  دیدن و مضرات بي  خوابي آگاه کرده و چگونگي رهاشدن از شر مزاحمان تخیلي را یاد مي  دهد. 

کتاب، با هدف آموزش غلبه بر ترس، به  خصوص ترس از تاریکي براي کودکان تهیه شده   است.

: سنجاب ترسو به ساحل مي رود. محبوبه  320 . وات، مالنی. ماجراهاي سنجاب ترسو 
نجف خانی. تهران : آفرینگان، 1391، 32 ص 

قطع: خشتي کوچک
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: غلبه بر ترس، داستان آموزشي

چکیده: کتاب مصور حاضر، از مجموعة »ماجراهاي سنجاب ترسو«، با موضوع ترس در کودکان 
است. در خالصة داستان آمده: سنجاب ترسو هیچ وقت کنار دریا نمي  رود و بیشتر دوست دارد تنها در 
خانة خود بماند؛ چون خانه  ا  ش جاي امني است. او دلش نمي  خواهد جانش را به خطر بیندازد و جایي 
برود که دور و برش پر از افراد ناجور باشد. سنجاب در خانه  اش، مکاني شبیه ساحل درست مي  کند 
و مدتي خود را با این کار سرگرم مي  کند. اما روزي تصمیم مي  گیرد که براي پیدا کردن صدف به 
ساحل برود؛ تصمیمي که او را در غلبه بر ترسش از جمعیت و ساحل دریا کمک مي  کند. کتاب، با 
هدف آموزش کودکان براي غلبه بر ترس و وحشت و ارتباط با دیگران، و آموزش لذت بردن از با هم 

بودن تدوین شده   است.
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321 . وات، مالنی. ماجراهاي سنجاب ترسو : سنجاب ترسو جشن تولد مي گیرد. محبوبه 
نجف خانی. تهران : آفرینگان، 1391، 32 ص 

قطع: خشتي کوچک
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: ارتباط با دیگران، غلبه بر ترس

چکیده: کتاب مصور حاضر، از مجموعة »ماجراهاي سنجاب ترسو«، با موضوع ترس در کودکان 
است. در خالصة داستان آمده : سنجاب ترسو هیچ  وقت جشن تولد بزرگي نگرفته و بیشتر دوست دارد 
باالي درختش بماند و براي خود جشني بي  سروصدا بگیرد. او فکر مي  کند جشن تولد و دعوت دیگران 
به مهماني، براي او احتمال خطر دارد. تا اینکه روزي، نامة تبریکي از یکي از دوستانش دریافت مي  کند 
و این نامه، او را تشویق مي  کند که براي ترتیب دادن جشن تولدي که دوستانش هم حضور دارند اقدام 

کند. کتاب، با هدف آموزش غلبه بر ترس در کودکان و ارتباط با دیگران تدوین شده   است.

322 . وات، مالنی. ماجراهاي سنجاب ترسو : سنجاب ترسو دوست پیدا مي كند. محبوبه 
نجف خانی. تهران : آفرینگان، 1391، 32 ص 

قطع: خشتي کوچک
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: دوست یابي، داستان اجتماعي، ترس

چکیده: کتاب مصور حاضر، از مجموعة »ماجراهاي سنجاب ترسو«، با موضوع ارتباط کودکان با 
دیگران تهیه شده  است. سنجاب ترسو هیچ دوستي ندارد و بیشتر دوست دارد تنها بماند و خودش را 
سرگرم کند. سنجاب ترسو فکر مي  کند اگر در جستجوي دوستي باشد، خطراتي او را تهدید مي  کند و 
ممکن است با موجودات وحشتناکي روبرو شود که او را گاز بگیرند و به او حمله کنند. او مدتي در تنهایي 
به  سر مي  برد، تا اینکه روزي به حیواني برمي  خورد که احتمال دارد دوست بي  خطري باشد. سنجاب ترسو 
برنامه  اي طراحي مي  کند تا بتواند در اولین برخورد، تاثیر خوبي بگذارد، اما اتفاقي غیر قابل پیش  بیني رخ 
داده و برنامة او را به  هم مي  زند. کتاب، با هدف آشنا کردن کودکان با چگونگي ایجاد ارتباط با دیگران 

و نحوة حفظ دوستي و لذت بردن از تنهایي تدوین شده   است.
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323 . چالونر، جک. سنگ ها و كاني ها: همراه با آزمایش هاي کاربردی. حنانه حامي مطلق. تهران 
: رهي، 1391، 64 ص 

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: پنجم و ششم
كلمات كلیدي: سنگ ها، مواد معدني، فسیل ها، عوامل فرسایش، آموزش علوم تجربي

چکیده: مخاطبان در این کتاب با خواندن مطالب، انجام آزمایش هاي علمي و مشاهدة عکس ها و 
طرح هاي رنگي، ضمن آشنایي با کاني ها و سنگ ها، انواع سنگ ها را مي سازند تا با چگونگي تشکیل 
آن ها آشنا شوند. سپس به بررسي عوامل فرسایش سنگ ها و تشکیل رسوبات و خاك ها مي پردازند و 
درمي یابند که مناظر زمین چگونه شکل مي گیرند. در پایان، با انواع فسیل هایي که در سنگ ها یافت 
مي شوند، همین طور ذغال سنگ، سنگ هاي سودمند و سنگ هاي قیمتي،  نیز سنگ هاي فضایي آشنا 

مي شوند و مي توانند براي خودشان فسیل سازند.

324 . تهامی، رضا و ]...دیگران[. سواد خواندن-دوم دبستان و داستان هاي کوتاه همراه با پرسش 
براساس حیطه بندي آزمون بین المللي پرلز. تهران : فردین، 1392، 64 ص 

قطع: رحلي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: داستان هاي کوتاه، کلیله و دمنه، درك مطلب، توانایي خواندن، کتاب کمک درسي

چکیده: کتاب »سواد خواندن« ویژة پایة دوم دبستان، با بهره گیري از 19 داستان کلیله و دمنه )و سه 
داستان از مثنوی( تنظیم شده است. واژه هاي این کتاب متناسب با سطح واژگان دانش آموزان پایة دوم 
دبستان و نیز به ترتیب فصل هاي کتاب درسي انتخاب شده اند. یعني براي هر یک از فصل هاي این سه 
کتاب در پایة دوم دبستان، یک داستان با موضوع همان فصل از کتاب ریاضي، فارسي یا علوم انتخاب 
شده که البته متن آن کمي ساده تر شده است. آن گاه با چهار نوع پرسش، متناسب با چهار الیة داستان، 
ذهن دانش آموز به چالش کشیده مي شود و او در تالش براي پاسخ دادن به این پرسش ها، داستان را 

مي خواند و به این ترتیب، سواد خواندن او افزایش مي یابد.



325 . تهامی، رضا و ]...دیگران[. سواد خواندن-سوم دبستان و داستان هاي کوتاه همراه با پرسش  
براساس حیطه بندي آزمون بین المللي پرلز. تهران : فردین، 1392، 64 ص 

قطع: رحلي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي: افزایش سطح خواندن، داستان، کلیات سعدي، زبان آموزي، سوم ابتدایي

چکیده: کتاب حاضر به منظور افزایش سطح سواد خواندن دانش آموزان پایة سوم دبستان طراحي شده 
و شامل 20 داستان از کلیات سعدي )به عالوة یک داستان از مثنوي مولوي و یک متن از نهج البالغه( 
است. در این کتاب، داستان ها بر اساس موضوع درس هاي علوم، ریاضي و فارسي تدوین شده اند. 
نویسنده کوشیده است آن ها را بر اساس موضوع درس ها پیش ببرد. در پایان هر داستان، چهار نوع 
پرسش، متناسب با چهار الیة داستان، ذهن دانش آموز را به چالش مي کشد و او در تالش براي دادن 

پاسخ به این پرسش ها، داستان را مي خواند و سواد خواندن او افزایش مي یابد.

)تیمز  بین المللي روند علوم رياضیات  سوال هاي مطالعه  . کریمي، عبدالعظیم.   326
2007( پايه چهارم ابتدايی . تهران : مدرسه، 1392، 236 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي، علوم تجربي

مخاطب: معلم
كلمات كلیدي: آزمون تیمز، ریاضیات، علوم، پرلز

چکیده: کتاب حاضر مجموعه سؤال هاي علوم و ریاضیات قابل انتشار »آزمون تیمز« را در پایة چهارم 
ابتدایي به شرح زیر پوشش مي دهد: در فصل هاي اول و دوم، ضمن ارائة چکیده اي از نتایج تیمز 
2007 در مقایسه با تیمز 1995، 1999 و 2003، تالش شده است که چارچوب و ویژگي هاي علمي 
و فني مطالعة تیمز از نظر شکل گیري متن هاي آزمون، و بافت ها و زمینه هاي آموزشي آن، به همراه 
طبقه بندي انواع سؤال ها و درصد اختصاص یافته به حیطه هاي آموزش ریاضیات و علوم ارائه شود. 
در فصل سوم، نمونة آزمون هاي قابل انتشار تیمز 1995، 1999، 2003 و 2007 به همراه سؤاالت 
پاسخ ساز و چهار گزینه اي آورده شده است. افزون بر آن، میانگین عملکرد دانش آموزان ایران در مقایسه 
با میانگین جهاني براي هر یک از سؤاالت ذکر شده است تا از این طریق بتوان تنوع عملکرد و نقاط 
ضعف و قوت دانش آموزان را در حیطه هاي گوناگون آموزش ریاضیات و علوم مورد بررسي و مقایسه 
قرار داد. فصل چهارم به راهنماي تصحیح و نمره گذاري سؤاالت پاسخ ساز و طبقه بندي هر یک از 
سؤاالت به تفکیک اهداف و فرایندهاي یادگیري اختصاص یافته است. در فصل پنجم، گزارشي اجمالي 
از عملکرد دانش آموزان در حیطه هاي آموزش ریاضیات و علوم و روند دستیابي آن ها به نقاط معیار 
بین المللي در مقایسه با متوسط بین المللي آمده است. در فصل ششم نیز گزارشي از عملکرد ایران در 

اجراي موفق مطالعات تیمز و پرلز به همراه اسناد آن ها ارائه شده است.
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327 . تهامی، رضا و ]...دیگران[. داستان هاي شاهنامه : سوگ سیاوش/  سیاوش و فرنگیس؛ 
قرباني حیله گري. تهران : فردین، 1392، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم

كلمات كلیدي: پایة چهارم ابتدایي، بازنویسي شاهنامه، سوگ سیاوش

چکیده: هفدمین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« به بازنویسي داستان سیاوش از شاهنامه 
براي کودکان چهارم دبستان اختصاص دارد. در این کتاب کودکان مي خوانند که سیاوش به دعوت 
افراسیاب به توران زمین مي رود. سپس با دختر او، فرنگیس ازدواج مي کند و با هم جشني نیکو 
مي گیرند. سپس سیاوش براي خودش شهري زیبا مي سازد. گرسیوز به سیاوش حسادت مي کند و نزد 
افراسیاب از او بد مي گوید. گرسیوز مي کوشد سیاوش و افراسیاب را نسبت به هم بدبین کند. سرانجام 
افراسیاب فریب مي خورد و آمادة جنگ با سیاوش مي شود. کودکان مي توانند ادامة داستان را در کتاب 

بخوانند، تصویرهایي براي داستان ها بکشند و در مسابقة نقاشي شرکت کنند.

328 . لوئین، نانسی. سیاره سرخ: سیاره ى بهرام. حسن ساالری. تهران : مدرسه، 1391، 24 ص 
قطع: خشتي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم و پنجم
كلمات كلیدي: سیاره، مریخ، منظومة خورشیدي

چکیده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعة »آشنایي با منظومة خورشیدي« است که با 
ادبیاتي ویژة نوجوانان نگاشته شده است. در این شماره به سیارة مریخ، که ازنظر اندازه دومین سیاره 
کوچک منظومة خورشیدي است، پرداخته شده و اطالعات کاملي در مورد ویژگي ها، ظاهر و مکان این 
سیاره بیان شده است. ساختار این کتاب بدین گونه است که پس از بیان هر نکته اي دربارة سیارة مریخ، 
متن کوتاهي با عنوان دانستني هاي جالب دربارة این سیاره آمده است. در این کتاب دربارة دره هاي 
سرد و کالهک هاي یخي و چیزهاي دیگري دربارة این سیاره و اینکه مریخ به دلیل رنگ سرخش نام 

جنگجویان افسانه اي را گرفته، بیان شده است.



179دورة آموزش ابتدايي 16

329 . لوئین، نانسی. سیاره هاي كوتوله: پلوتون، كرون، سیريز و اريس. حسن ساالری. 
تهران : مدرسه، 1391، 24 ص 

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم تا ششم
كلمات كلیدي: سیاره، پلوتون، کرون، سیریزواریس، منظومة خورشیدي

چکیده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعة »آشنایي با منظومة خورشیدي« است که با 
ادبیاتي ویژة نوجوانان نگاشته شده است. در این شماره به اجسام فضایي غیرعادي که سیاره هاي کوتوله 
نام دارند، پرداخته شده و اطالعات کاملي در مورد ویژگي ها، ظاهر و مکان این سیاره ها بیان شده است. 
ساختار این کتاب بدین گونه است که پس از بیان هر نکته اي دربارة سیاره هاي کوتوله، متن کوتاهي با 
عنوان دانستني هاي جالب دربارة این سیاره ها آمده است. در این کتاب مي خوانیم که این سیاره ها مانند 
سیاره هاي واقعي به نظر مي رسند اما به طور کامل چنین نیست. آن ها به دور خورشید مي گردند. اما در 

مسیر خود، همه چیز را پاك سازي نمي کنند.

330 . زاهد شکرابي، حمیده. سیاه كوچولو سفید كوچولو. تهران : کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان، 1392، 36 ص 

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: دوستي، آموزش، ادبیات کودکان، داستان آموزشي

چکیده: در این کتاب با دو خرگوش سفید و سیاه آشنا مي شویم. خرگوش سفید به همراه مادرش در 
مزرعه و خرگوش سیاه و مادرش در جنگل زندگي مي کنند. آن ها از جایي که هستند راه مي افتند تا 
اینکه روي پل یکدیگر را مالقات مي کنند. بعد از آن، در روزهاي بعدي هم یکدیگر را مي بینند و با هم 

دوستان صمیمي مي شوند.
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331 . قاسم نیا،  شکوهو صفارپور، عبدالرحمان. خودم مي خوانم : سیب. تهران : افق، 1392، 32 ص 
قطع: خشتي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: پایة اول ابتدایي، آموزش حروف الفبا، راهنماي آموزشي

چکیده: ششمین جلد از مجموعة »خودم مي خوانم« شامل آموزش حرف »س« براي کودکان اول 
دبستان است. نگارنده سعي کرده است این حرف را با رنگ قرمز در کلمات گوناگون، جمله ها، شعر، 
تصویرخواني، دیدن و گفتن، به همراه تصویرهاي رنگي به مخاطبان آموزش دهد. به زعم او، هدف از 

تألیف این مجموعه کتاب ها آموزش خواندن و تشویق کودکان به مطالعه است.

332 . سالمون، مایکل. سیسیل دايناسور، كوچك ترين دايناسورها. زهره آهو قلندری. 
تهران : دانش نگار، 1392، 24 ص 

قطع: رحلي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان حیوانات، داستان کودك، دایناسورها

چکیده: کتاب مصور حاضر به صورت داستان، از زندگي حیوانات تدوین شده است. در این کتاب 
سعي شده با زباني روان، ویژگي ها و خصوصیات نوع خاصي از دایناسورها )کومسوگناتوس( به صورت 

داستان  بیان شود.
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333 . تامپسون، کالین. شازده آشغال. تهران : شرکت انتشارات فني ایران، 1391، 32 ص 
قطع: وزیري

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: پنجم و ششم
كلمات كلیدي: کتاب هاي سبز، مجموعه ها، زباله، بازیافت

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني با موضوع بازیافت زباله است. در این داستان آمده: در 
میان انبوه زباله هاي شهر، گل هاي وحشي مي رویند و جانوران پرسه مي زنند؛ اما فقط »شازده آشغال« 
به آن ها توجه مي کند. او به جانوران غذا مي دهد و راه هاي جدیدي براي استفاده از چیزهایي که مردم 
دور انداخته اند، پیدا مي کند. سرانجام، روزي مي رسد که دیگر کامیون ها در آنجا زباله خالي نمي کنند و 

شازده آشغال دوباره جایي براي خود دارد.

334 . میرکاظمي، حسین. شازده ى درياي خزر و 22 افسانه ديگر. تهران : قدیاني، 1391، 
144 ص 

قطع: وزیري
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
كلمات كلیدي: داستان هاي کوتاه، کودك و نوجوان، داستان هاي افسانه اي

چکیده: کتاب مصور حاضر، داراي بیست وسه داستان نظیر »اسب سفید و اسب سیاه«، »آفتاب و 
مهتاب«، »بزاز، زرگر و خراز«، »پروین شاه و آهو«، »تلخي و شیریني«، »ُخمسه ُخمار«، »خواب شازده 
ابراهیم«، »روباه اره کش«، »قاصد تقدیر«، »گرگ خوش باور«، »نوعروس قورباغه اي«، »هیرکان و 
هیرکانه«، »یک دوست برتر از چهل دوست« است، که با زباني ساده و روان براي کودکان و نوجوانان 
نگاشته شده است. در داستان »اسب سفید و اسب سیاه« مي خوانیم: »دختري با نامادري و پدرش 
زندگي مي کرد. نامادري هم براي خودش پسري داشت. پسر و نامادري این دختر را مدام آزار مي دادند. 
پدر دختر از این وضع خسته و نگران شده بود. تا اینکه روزي با خودش حساب کرد، حاال که کاري از 
دستش برنمي آید تا اوقات خوشي براي دخترش آماده کند، به بهانه شکار سر به بیابان مي زند. شاید در 
بیابان و شکار بیاباني براي نجات دخترش راهي را پیدا کند. آهویي را دید. با خودش گفت شاید با شکار 

آهو، طلسم چه کنم چه نکنم شکسته شود«.
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335 . غفارزادگان، داوود. یاران امام حسین )ع( : شب اما آفتاب. تهران : مدرسه، 1392، 32 ص 
قطع: خشتي

موضوع: داستان، هدیه هاي آسمان
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم تا ششم
كلمات كلیدي: داستان هاي مذهبي، کودك و نوجوان، واقعة کربال، یاران امام حسین )ع(

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني فارسي از سري مجموعة »یاران امام حسین )ع(« است که با 
زباني ساده و روان براي نوجوانان نگاشته شده است. این داستان به بیان اتفاقات و حوادث شب عاشورا 
در کربال از زاویه دید اصحاب امام حسین )ع( مي پردازد و با زبان راوي روایت مي شود. در داستان 
مي خوانیم: »اصحاب براي جمع کردن خار و خاشاك، یکي یکي در تاریکي دشت گم مي شدند؛ اما جون 
حالش دگرگون بود. هم رنگ شب، قیرگون و سیاه، در دل شب نشسته بود؛ بي هیچ حرکتي. انگار که 

با خاك این دشت پر بال، یکي شده بود«.

336 . اورنگ، سهیال. شغال حقه باز )كلیله و دمنه(. تهران : موسسه فرهنگي هنري اورنگ 
آفرین، 1392، 16 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول تا سوم

كلمات كلیدي: افسانه هاي عامه، داستان آموزندة حیوانات، ادبیات کودکان، زبان آموزي

چکیده: »شغال حقه باز« داستاني است از افسانه هاي عامة کتاب »کلیله و دمنه« که براي کودکان 
بازنویسي شده است. کودکان با مطالعة کتاب با دو شغال به نام هاي کلیله و دمنه آشنا مي شوند که در 
جنگلي زندگي مي کنند. در جنگل شیري است که روزي صداي بلندي مي شنود و از قصرش بیرون 
نمي آید. حیوانات جنگل دلیل بیرون نیامدن شیر را که سلطان جنگل است نمي دانند. دمنه به سراغ او 
مي رود و مي خواهد علت را جویا شود. شیر با دیدن دمنه از او مي ترسد و قصد از بین بردن او را مي کند. 
اما دمنه به شیر گوشزد مي کند که آمده از شیر اجازه بگیرد و به سراغ صدا برود. صدا، صداي گاوي 
است که به جنگل آمده است. دمنه گاو را به نزد شیر مي آورد و شیر گاو را وزیر خود مي کند. دمنه به 
جایگاه گاو حسودي مي کند و نقشه اي مي کشد تا گاو را به دست شیر از بین ببرد. او در نقشه اش موفق 
مي شود، اما شیر بعد از کشتن گاو، پشیمان مي شود و به دمنه نیز حمله مي کند و او را نیز از میان مي برد.
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337 . کرولیک، نانسي ای. کیتي کازو عوض مي شود : شك نکن. نوشین پنجه دخت. تهران : 
هیرمند، 1392، 80 ص 

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان انگلیسي، داستان کودکان، مجموعه ها

چکیده: کتاب مصور حاضر از مجموعة »کیتي کازو عوض مي شود«، دربردارندة داستان هایي براي 
کودکان و نوجوانان است. کیتي کازو یک دختر کالس چهارمي است. بچه های کالس کیتي براي سفر 
علمي به موزة تاریخ طبیعت مي روند. اما این سفر چندان جالب نیست؛ بچه ها خیلي شیطنت مي کنند 
و راهنماي تور آن ها فردي بداخالق است. اما زماني که کیتي تبدیل به راهنماي تور مي شود، فاجعة 

بزرگي رخ مي دهد.

338 . شعباني، اسداهلل. شکوفه ها به شاخه ها. تهران : مدرسه، 1391، 24 ص 
قطع: خشتي

موضوع: شعر
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: شعر فارسي، شعر کودك، طبیعت

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده اشعاري است که توسط »اسداهلل شعباني« سروده شده است. 
اسداهلل شعباني شاعر و نویسنده نام آشناي کشور است که تاکنون صدها عنوان کتاب براي کودکان و 
نوجوانان نوشته است. توجه به ویژگي هاي بومي، زیبایي و رواني کلمات، از ویژگي هاي آثار این شاعر 

است. روابط انساني، طبیعت، خداوند و زندگي، از مضامین به کاررفته در اشعار این کتاب است.
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339 . قاسم نیا،  شکوه و صفارپور، عبدالرحمان. خودم مي خوانم : شمع. تهران : افق، 1392، 36 ص 
قطع: خشتي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: پایة اول ابتدایي، راهنماي آموزشي، آموزش الفبا

چکیده: در چهاردهمین جلد از مجموعة »خودم مي خوانم«، کودکان اول دبستان با حرف »ش« در 
کلمات و جمله هاي گوناگون آشنا مي شوند. در تمام کلماتي که حرف »ش« در اول، وسط و پایان 
آن ها به کار رفته، حرف مورد نظر به رنگ قرمز مشخص و براي هر کلمه تصویر مناسبي درج شده 
است. تمرین هاي کتاب به صورت دیدن و گفتن، جمله خواني، حل جدول، وصل کردني، قصه خواني و 

جدول نویسي تنظیم شده اند.

340 . باراني فر، حبیب. شوخي بیجا. گرگان : نوروزي، 1391، 12 ص 
قطع: خشتي

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم و چهارم
كلمات كلیدي: آموزش مهارت هاي زندگي، داستان اخالقي، ماجراجویي، آداب معاشرت

چکیده: در کتاب »شوخي بیجا« کودکان با دو برادر به نام هاي سجاد و امیر آشنا مي شوند که در روستا 
زندگي مي کنند. در کنار آن ها پیرمردي مهربان به نام باباعلي هم زندگي مي کند. آن دو برادر به باباعلي 
خیلي کمک مي کنند، اما یک روز سجاد و امیر شیطنتي انجام مي دهند و موجب آزار باباعلي مي شوند، 

آن ها بعداً متوجه اشتباه خود مي شوند و در صدد جبران برمي آیند.
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341 . بکردي، مریم. شهر الفبا. رفسنجان : سورمه، 1392، 236 ص 
قطع: رقعي

موضوع: فارسي
مخاطب: معلم، والدین

  كلمات كلیدي: داستان کوتاه، الفبا، زبان آموزي دورة ابتدایي

چکیده: کتاب حاضر حاوي 38 داستان مربوط به حروف الفباي فارسي، اصوات و استثنائات است. در 
پایان هر داستان ترکیبات، آموزه هاي اخالقي و آموزه هاي یادگیري که هدف هر داستان، آورده شده 
است. آموزگاران و اولیاي دانش آموزان پایة اول ابتدایي مي توانند از این کتاب استفاده کنند. همچنین 

مطالعة آن به روان خواني دانش آموزان پایة دوم ابتدایي کمک مي کند.

342 . سعیدي کیا، ملیحه و ]... دیگران[. شهر طلسم شده. تهران : فراي علم، موسسه علم و 
اندیشه پایدار، 1392، 20 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي فارسي، داستان هاي آموزنده، هزار و یک شب، اقتباس ها، داستان کودك

چکیده: کتاب مصور حاضر، از مجموعة شهر سایه ها، دربردارندة داستاني برگرفته از افسانة ماهي گیر 
و دیو است. این افسانه در کتاب »هزار و یک شب« نقل شده است. آشنایي کودکان با روش خواندن 
متون ادبي و یادگیري مهارت هاي خواندن و درك مطلب، افزایش حس کنجکاوي و هدایت آن و بارور 

کردن قوة خالقیت و پرسش گري و... از جمله اهداف تألیف این کتاب است.
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343 . مهاجراني، سیدمحمد. شهید گمنام. تهران : مدرسه، 1392، 24 ص 
قطع: رقعي

موضوع: شعر
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: شهید، شهید گمنام، شعر کودکان، جنگ ایران و عراق

چکیده: شهیدان گمنام نشانه هاي حاضر و زندة فداکاري و ایثار هستند. کتاب مصور حاضر دربردارندة 
سروده اي بلند در قالب شعر نیمایي، با موضوع شهیدان گمنام است و هدف از آن، آشنایي کودکان با 

مقام واالي شهداي گمنام بوده است.

344 . علي پور، پروین. داستان هاي مهرباني : صبحانه ى خیلي خیلي خوشمزه!. تهران : مدرسه، 
1391، 20 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي فارسي، داستان کودك، مهرباني، بخشندگي

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني از سري »داستان هاي مهرباني« است که به سبک کودکانه و 
براي گروه سني »ب« تدوین شده است. نگارنده در این مجموعه، با نگرشي روان شناختي به نقش 
مهرباني در سالمت رواني همه، به ویژه کودکان تاکید کرده است. این کتاب با هدف تشویق مخاطبان 
به »مهرباني« به نگارش درآمده است. در این داستان آمده است: »ماني«، سیني صبحانه اش را 
پس مي زند و مي گوید که به صبحانه اش لب نمي زند. اما کمي بعد وقتي گنجشک، کالغ، بچه گربه 
و... از راه مي رسند و او با مهرباني قسمتي از سهم خود را به آن ها مي دهد. در پایان ماني به سیني 
صبحانه اش نگاه مي کند و مي بیند که چیزي براي خودش نمانده است. پیام این داستان به مخاطبان 

این است که سعي کنند نسبت به همه، حتي حیوانات مهربان و بخشنده باشند.
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345 . معیني، مهدی. صد شاخه گل از بهشت. تهران : مدرسه، 1392، 12 ص 
قطع: خشتي

موضوع: داستان، هدیه هاي آسمان
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم تا ششم
كلمات كلیدي: تسبیحات حضرت زهرا )س(، قدرشناسي، آموزش اخالق دیني به کودکان

چکیده: کتاب مصور حاضر براي آموزش تسبیحات حضرت زهرا )س( اختصاص یافته است. تسبیحات 
حضرت زهرا )س(، هدیه اي است از طرف پیامبر اکرم )ص( به دختر گرامي شان، براي تشکر و قدرداني 
از نعمت هاي خداوند. کودکان در این اثر، یاد مي گیرند که براي تشکر از هرکسي به نوعي قدرداني 

مي کنیم و یکي از بهترین راه هاي قدرداني از خداوند، ذکر تسبیحات حضرت زهرا )س( است.

346 . یانگ، جانی. صد نکته در كالس دارى )مديريت رفتار در كالس(. حدائق رضایی. 
تهران : مدرسه، 1391، 80 ص 

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم
  كلمات كلیدي: تجارب معلمان، کالس داري، راه کارها

چکیده: کتاب حاضر، یک صد نکته از تجربه هاي یک معلم براي مواجهه با دانش آموزان بي انضباط 
است. زیبایي و ارزش این نکات این است که همه در محیط کالس مورد آزمون و ارزیابي قرارگرفته اند. 
برخي نکات شامل نمونه هایي واقعي از عبارت هایي است که معلم ممکن است در موقعیتي خاص 
به کاربرد. نکات موجود در کتاب براي آگاهي معلمان از موارد مشکل آفرین کالس طراحي شده و 
راهکارهاي زیادي براي آموزش در کالس هاي داراي دانش آموزان مشکل ساز ارائه گردیده است. 
وقت استراحت طالیي، اهمیت رویه ثابت داشتن، مدیریت مباحثه، درس هاي مستقل، عبارات جادویي 

و دستیاران آموزش برخي از نکات جمع آوري شده در این کتاب هستند.
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347 . کلین، ابی. فردي برق و بال : صدمین روز مدرسه. شهال انتظاریان. تهران : هیرمند، 
1392، 96 ص 

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي ماجراجویانه، داستان انگلیسي، کودك و نوجوان، سرگرمي

چکیده: کتاب مصور حاضر، از جمله داستان هاي ماجراجویانة انگلیسي است که به شیوه اي ساده و 
براي گروه هاي سني »ب«، و »ج« تدوین شده است. هدف از نگارش این داستان، سرگرمي و نمایش 
فضاي پرهیجان مدرسه و حال وهواي دانش آموزان است. در این داستان که در هشت فصل تنظیم شده 
مي خوانیم: »فردي ترشر«، به گفتة معلم اش باید براي جشن صدمین روز مدرسه، صد تا از یک چیز 
خاص با خود به کالس ببرد. فردي خیلي نگران است که هیچ فکري دربارة آن چیز خاصي به ذهنش 
نمي رسد، زیرا اگر موفق نشود یک صفر گنده خواهد گرفت. در روز جشن هر کدام از هم کالسي هاي 
فردي چیزهایي را که با خود آورده به خانم معلم و سایر دوستانش معرفي مي کند. نوبت به فردي 
مي رسد و او مجموعة صدتایي دکمه هاي مادربزرگش را به دوستانش نشان مي دهد و دربارة هر کدام از 
دکمه ها و سرگذشت آن ها شرح مي دهد. پیام این داستان به مخاطبان این است که با دقت در اطراف 
خود مي توانند چیزهاي باارزشي را بیابند که براي خود و دیگران جالب و آموزنده باشد. قابل ذکر است 
که در بخش پایاني کتاب، سرگرمي هاي فردي آورده شده و لوازم الزم براي درست کردن کاردستي 

معرفي شده است.

348 . ایرلند، کارن. طبیعت چه شگفت انگیز است! تو هم همین طور! . پارسا مهین پورو 
نسرین وکیلی. تهران : مدرسه، 1391، 32 ص 

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: اول تا ششم
كلمات كلیدي: حیوان، طبیعت، محیط زیست

چکیده: کتاب مصور حاضر، در مورد طبیعت و حیوان هاست که با ادبیاتي ویژة نوجوانان نگاشته شده 
است. نویسنده در قالبي که مخصوص کودکان و نوجوانان است، درس هاي طبیعت را کشف و نمایان 
کرده و ارتباط یکایک آن ها را با زندگي ما، براي ما روشن مي سازد. او اتفاقاتي را که در طبیعت مي افتد 
با استعاره هاي زیبا به ارزش هاي مثبت در زندگي ما تشبیه مي کند. او به زیبایي هرچه تمام تر اتفاقات 
سحرآمیز طبیعت را با الهام مي آمیزد. این کتاب، کتابي است براي کشف کردن. کودکان و نوجوانان 
مي توانند به همراه این کتاب رشد کنند و دوباره و چندباره آن را بخوانند. ساختار این کتاب به این گونه 
است که در مورد هر حیواني که نام مي برد، توضیحات کافي دربارةظاهر، غذا و زندگي او بیان مي دارد.
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349 . طالبي، محمد. طناب زني )ورزشي كامل براي همه(. یزد : تیک، 1391، 88 ص 
قطع: رقعي

موضوع: تربیت بدني
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصیلي: چهارم تا ششم
كلمات كلیدي: طناب بازي، آمادگي جسماني

چکیده: اهمیت و ضرورت ورزش در دنیاي کنوني بر هیچ کس پوشیده نیست، زیرا موجب گسترش 
روابط اجتماعي، تندرستي، زیبایي، تناسب اندام و سالمت روان مي شود. بنابراین، این کتاب به ورزشي 
مي پردازد که بسیار کم هزینه و قابل دسترسي براي همه در هر زمان و هر مکان است؛ ورزشي کامل 
که باعث بهبود عملکرد قلب و عروق، دستگاه تنفسي، استقامت عضالني، توان، قدرت، انعطاف پذیري 
و. . مي شود. این کتاب براي کساني تهیه شده که در مراحل اولیة آموزش طناب زني قرار دارند و مشتمل 
بر چهار فصل به شرح زیر است: فصل اول- تاریخچة طناب زني؛ فصل دوم-  اهمیت، امکانات و 
مقدمات طناب زني، فصل سوم- آموزش مهارت هاي طناب زني و فصل چهارم - مواد، قوانین و مقررات 
مسابقات طناب زني. نویسنده امیدوار است که با نگارش این کتاب گامي مؤثر در جهت سالمت جامعه 

برداشته باشد.

350 . تهامی، رضا و ]... دیگران[. داستان هاي شاهنامه : ظلم هزارساله/ ضحاك، اوج تا 
سقوط. تهران : فردین، 1392، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: شاهنامه فردوسي، داستان کودکان، ضحاك، دوم ابتدایي

چکیده: پنجمین جلد از مجموعة داستان هاي شاهنامه دربارة ظلم و ستم ضحاك و ظلم هزار سالة 
اوست که براي کودکان دوم دبستان فراهم آمده است. تصویرهاي صحنه هاي گوناگون داستان ها را 
خود مخاطبان باید بکشند. در کتاب از واژه ها و ترکیباتي استفاده شده که مطابق با کتاب درسي دوم 
دبستان است. کودکان دوم دبستان با خواندن کتاب حاضر درمي یابند که ضحاك بعد از وارد شدن به 
ایران خواهران جمشید را به همسري خود درآورد و هر روز دو جوان را مي کشت و مغز آن ها را به ماران 
روي دوشش مي خوراند. تا این که ضحاك خواب مي بنید، شخصي به کاخش مي آید و سر او را با گرز 
مي کوبد. اوکسي جز فریدون نیست. سربازان ضحاك همه جا را دنبال فریدون مي گردند. مادر فریدون او 
را به دشت باني مي سپارد و خودش رهسپار هندوستان مي شود. فریدون بعد از این که 16 ساله مي شود، 
به جست وجوي مادر مي رود و ماجراي پدرش را جویا مي شود. مادرش به او توصیه مي کند کمي صبر 

کند و بعد از اینکه کمي بزرگ تر شد، به سراغ ضحاك برود و انتقام پدرش را از او بگیرد.
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351 . هیبنر، دان. چه کار کنم اگر : عادت هاي بد دارم. حسین مسنن فارسی. تهران : گام، 
1392، 72 ص 

قطع: وزیري
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: پنجم و ششم

كلمات كلیدي: ترك عادت، عادت هاي بد، آموزش مهارت هاي زندگي

چکیده: در این کتاب راهکارهایي ارائه مي شوند تا کودکان بتوانند بر عادت هاي مزاحم خود غلبه کنند 
و آن ها را کنار بگذارند. شیوة آموزش کتاب گام به گام است. پیدا کردن عادت هاي خوب و جایگزین 
کردن آن ها، مشغول کردن خود، مانع ایجاد کردن در مقابل انجام عادت هاي بد، از بین بردن ناراحتي 
و تنش، و... راهکارهایي هستند که در کتاب طي 10 فصل آموزش داده مي شوند. براي مثال، نویسنده 
پیشنهاد مي کند، اگر مخاطبان عادت بد ناخن خوردن دارند، به جایش مي توانند تخمه یا ماکاروني 
بخورند، اگر عادت دارند که انگشت خود را بمکند، به جایش مي توانند یک نوشیدني با ني بخورند، و به 

جاي یپیچاندن مو دور انگشت و گره زدن آن، یک نخ را گره بزنند.

352 . بایرامي، محمدرضا. یاران امام حسین )ع( : عبور از شب. تهران : مدرسه، 1392، 32 ص 
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان هاي مذهبي، کودکان و نوجوانان، واقعة کربال، یاران امام حسین )ع(

چکیده: کتاب مصور حاضر، از مجموعة »یاران امام حسین )ع(« است که براي کودکان و نوجوانان 
به نگارش درآمده و دربردارندة داستان هایي از واقعة عاشورا است. در این اثر به معرفي شخصیت و 
چگونگي مبارزه و شهادت »ابي ثمامه عمربن عبداهلل صائدي«، یکي از یاران امام حسین )ع( پرداخته 
شده است. این کتاب با هدف آشنایي کودکان و نوجوانان با وقایع کربال و شخصیت هاي اثرگذار در این 

حادثة عظیم و شناخت بهتر یاران امام حسین )ع( به نگارش درآمده است.
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353 . ایبد، طاهره. عروسیه عروسیه. تهران : دانش نگار، 1392، 12 ص 
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان تخیلي، داستان کودکان، عروسي

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستان هایي تخیلي است. موضوع این داستان هاي کوتاه، 
که  نقل شده  خانمي  عروس  ماجراي  مي خورد«،  خانم غصه  داستان »عروس  در  است.  عروسي 
مي خواست عروسي کند؛ اما خیلي چیزها نداشت. حیوانات مختلف دست به دست هم دادند و هرکدام 

چیزي براي عروس خانم تهیه کردند و او را به خانة بخت بردند.

354 . خسروي، عرفان. عصر طاليي دايناسورها. تهران : طالیي، 1392، 64 ص 
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: پنجم و ششم
كلمات كلیدي: دایرئالمعارف، دایناسورها، دورة ابتدایي، آموزش زیست شناسي

چکیده: همة دایناسورها با هم خویشاوند بودند. یعني همگي از نسل پدربزرگ دایناسوري بودند 
که 250 میلیون سال پیش زندگي مي کرد. بچه هاي این پدربزرگ شکل هاي خیلي متنوعي پیدا 
کردند؛ بعضي گوشت خوار شدند و بعضي گیاه خوار. کودکان با مطالعة دایرئالمعارف حاضر با شکل 
ظاهري، انواع و اجزاي بدن دایناسورها، سنگوارة دایناسورها و چگونگي شناسایي دایناسورها از روي 
سنگواره ها، چگونگي تشکیل فسیل و ردپاهایي که از دایناسورها باقي مانده اند، تخم هاي این حیوان، 
مکان تخم گذاري آن، داستان زمین و تاریخي که در آن دایناسورها روي زمین وجود داشته اند، دوره هاي 
زمین شناسي و تحوالت زمین شناسي در این دوره ها، علل انقراض دایناسورها، غذاهایي که دایناسورها 
دایناسورهاي  دایناسورها،  تغذیه مي کردند، چگونگي شکار کردن آن ها، درخت خانوادگي  از آن ها 
ماهي خوار و حشره خوار و شکل استخوان بندي آن ها، و هر آنچه به دایناسورها و زندگي آن ها مربوط 
است، آشنا مي شوند. در هر صفحه نقشه اي وجود دارد که به مخاطبان کمک مي کند، شناسنامة هر 

دایناسور را از روي آن دربیاورند.
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355 . جاللي، مریم. دانش نامه  کودکان و نوجوانان : علم. تهران : مبتکران، 1392، 20 ص 
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم تا ششم
كلمات كلیدي: آموزش علوم تجربي، دایرئالمعارف، علوم، انرژي، نیرو، گرما

چکیده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر با انرژي، کاربرد انرژي، منابع انرژي، صورت هاي گوناگون 
انرژي، نور، چگونگي تشکیل سایه، اهمیت انعکاس نور، چگونگي تولید صدا، گرما و چگونگي انتقال 
آن، علت شناور شدن اجسام در آب، نیروي جاذبه، اهمیت نیروي جاذبه، آهن ربا و میدان مغناطیسي، 
چگونگي ایجاد الکتریسیته، حرکت مولکول ها، حالت هاي گوناگون ماده، فلزات و غیرفلزات، ساختمان 
اتم، عناصر، ترکیب مواد، دیگر مواد در محیط اطراف ما، انواع فناوري ها، شاخه هاي گوناگون علوم، و 
زندگي برخي دانشمندان به طور مختصر و مفید آشنا مي شوند. درون کادرهاي بنفش رنگ، زیر عنوان 
»آیا مي دانید؟« اطالعات بیشتري دربارة علوم، مواد، و مباحث مربوط به آن ها گنجانده شده است. در 

پایین صفحات نیز واژه هاي جدید داخل کادرهایي درج شده اند.

356 . معدني، نادره. کتاب هاي کار ستاره طالیي : علوم اول ابتدايي. تهران : بین المللي گاج، 
1392، 124 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: آموزش علوم تجربي، آزمون و تمرین، اول ابتدایي، پرسش و تمرین

چکیده: کتاب کار حاضر براي درس علوم دانش آموزان اول ابتدایي در 14 درس فراهم آمده و حاوي 
تمرین هایي در قالب هاي جورکردني، وصل کردني، گفت وگو، مشاهده، فعالیت هاي علمي، رنگ آمیزي 
و... است. برخي موضوعات کتاب عبارت اند از: دنیاي جانوران؛ دنیاي گیاهان، اهمیت آب و فواید و 
چگونگي مصرف آن؛ اهمیت خاك در زندگي موجودات زنده؛ آشنایي با آهن ربا و خواص و کاربردهاي آن.
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357 . فهیمي امید، فرناز وگنجو حقیقي، سحر. علوم پاية ششم ابتدايي. تهران : آبرنگ، 1392، 
140 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: آموزش علوم، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین، ششم ابتدایي

چکیده: این کتاب براي درس علوم ششم ابتدایي در 14 فصل فراهم آمده و نگارنده بعد از توضیح 
مطالب هر درس، تمرین هایي در قالب هاي تشریحي، کامل کردني، تعریف کردني، جدول و چهارجوابي 
ارائه داده است. برخي موضوع هاي فصل هاي کتاب از این قرارند: زنگ علوم؛ کاغذ کارخانة کاغذ سازي؛ 
سفر به اعماق زمین؛ زمین پویا؛ ورزش و نیرو؛ مي خواهم بسازم؛ سفر انرژي؛ خیلي کوچک، خیلي 

بزرگ؛ شگفتي هاي برگ؛ جنگل براي کیست؟؛ سالم بمانیم؛ وسایل ارتباط شخصي.

358 . سلیماني، سکینه. علوم سبز دوم دبستان. تهران : راه اندیشه، 1392، 132 ص 
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: آموزش علوم تجربي، پایة دوم ابتدایي، پرسش و پاسخ، آزمایش و تحقیق

چکیده: کتاب حاضر مکمل درس علوم دوم دبستان و شامل دانستني ها و اطالعات علمي، انجام 
آزمایش هاي ساده، تقویت مهارت هاي پایة علوم شامل خوب دیدن، شنیدن و... انجام تحقیق هاي 
سادة گروهي و گردآوري اطالعات است. کتاب در 14 فصل با صفحات تمام رنگي آماده شده است و 
سؤاالت آن در قالب هاي توضیحي، کامل کردني، چندگزینه اي،  جدول ارزشیابي، جدول کامل کردني، 

مقایسة جدول ها و بحث دربارة مطالب آن، نقاش، عالمت زدني، مرتب کردني، و... تنظیم شده اند.
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359 . صادقي، مهرناز. علوم سبز سوم دبستان. تهران : راه اندیشه، 1392، 120 ص 
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم
كلمات كلیدي: آموزش علوم تجربي، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ، پایة سوم ابتدایي

چکیده: کتاب کار حاضر براي درس علوم دانش آموزان سوم دبیرستان در 14 درس تدوین شده 
است. براي هر درس، در شش بخش فعالیت هایي در نظر گرفته شده است. در بخش »مي خواهم 
بدانم«، مفاهیم اصلي درس در قالب پرسش و پاسخ آمده اند تا دانش آموزان با خواندن این پرسش و 
پاسخ ها مطمئن شوند که مطالب درس را آموخته اند. سؤاالت کامل کردني در یک قالب تصویري 
در بخش »کامل کن« درج شده اند. سؤاالت مفهومي با پاسخ هاي تشریحي در بخش »فکر کن و 
بنویس« گنجانده شده اند. سؤاالت چهار گزینه اي مربوط به بخش »آنچه یاد گرفتم« هستند. در بخش 
»فعالیت یادگیري« مخاطبان با انجام فعالیت هاي داده شده، انواع مهارت یادگیري را تجربه و مشاهده 
مي کنند و براي پرسش هاي طرح شده، راه حل ارائه مي دهند و راه حل هاي خود را مي آزمایند. در بخش 

»خودارزیابي« نیز دانش آموزان آموخته هاي خود را ارزیابي مي کنند.

360 . خلیل زاده،  مصطفی. کتاب هاي کار ستاره طالیي : علوم سوم ابتدايي. تهران : بین المللي 
گاج، 1392، 112 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم
كلمات كلیدي: علوم تجربي، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ، کتاب کمک درسي

چکیده: کتاب کار حاضر براي تقویت و تمرین درس علوم دانش آموزان پایة سوم ابتدایي، در 14 فصل 
تدوین شده است. در آغاز هر درس، سؤاالتي دربارة موضوع درس با توجه به تصویرها مطرح شده و 
پس از آن، خالصة درس آمده است. سؤاالتي در قالب هاي چهارجوابي، پر کردن جاي خالي، تشریحي، 
حل جدول، تفسیري، کشیدن تصویر، نام بردني و نوشتن داستان، بخش دیگري از کتاب را تشکیل 

مي دهند. در واحد کار نیز نام آزمایش به همراه وسایل الزم و چگونگي انجام آن نوشته شده است.
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361 . صادقي، مهرناز و آریافخر، آیدا. علوم سوم دبستان- كتاب كار. تهران : خیلي سبز، 
1392، 119 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم
كلمات كلیدي: پایة سوم ابتدایي، راهنماي آموزشي، آموزش علوم تجربي، پرسش و پاسخ

چکیده: کتاب حاضر که براي درس علوم دانش آموزان سوم ابتدایي در 14 درس تدوین شده، شامل 
سؤال هایي در قالب هاي تشریحي، چندگزینه اي، وصل کردني، عالمت زدني، کامل کردن نمودار، پر 
کردن جاهاي خالي، کامل کردن از روي تصویر و... است. صفحات کتاب تمام رنگي اند. در پایان کتاب 

پاسخ برخي از سؤال هاي مندرج در درس ها ذکر شده است.

362 . حسیني، احمد. علوم ششم دبستان. تهران : مبتکران، پیشروان، 1392، 156 ص 
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: آموزش علوم تجربي، پایة ششم ابتدایي، پرسش و پاسخ

چکیده: کتاب حاضر براي درس علوم ششم ابتدایي در 14 درس نوشته شده و داراي سؤال هایي در 
سه سطح یادگیري است: سطح اول مشخص کنندة اصول و مفاهیم اساسي هر درس است که تمامي 
دانش آموزان باید به آن دست یابند، سطح دوم شامل عمق بخشیدن و تثبیت آموخته هاي سطح اول 
است و فرصت هاي بیشتري را براي دست و پنجه نرم کردن فراگیرنده با فعالیت هاي یادگیري فراهم 
مي کند، سطح سوم توسعه و غني سازي است و براي دانش آموزاني است که مایل اند مرزهاي یادگیري 

خود را از حد معمول باالتر ببرند و آموخته هاي خود را گسترش دهند.
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363 . مهاجراني، سیدمحمد. عمو زنجیر باف و يه عالمه عمو!. تهران : مدرسه، 1392، 84 ص 
قطع: خشتي

موضوع: شعر
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: شعر کودکان، بازي، سرگرمي

چکیده: در بازي »عمو زنجیرباف«، کودکان با صداهاي مختلف آشنا مي شوند. تنوع این بازي در 
صداهاي گوناگوني است که کودکان یاد مي گیرند. در کتاب مصور حاضر با الهام از بازي عموزنجیرباف، 
به جاي محور قراردادن یک عمو، عموهاي جدیدتر، بیشتر و شناخته شده تري وارد بازي شده و از زبان 
هر عمو، نکته اي زیبا و ساده به کودکان آموخته مي شود. عموکوه نورد، عمو روحاني، عموقصه گو، عمو 

رفتگر، عمو کشاورز، عمو گله دار و... شخصیت هایي هستند که در این مجموعه معرفي شده اند.

364 . نادري، ناصر. غار حرا )داستان بعثت پیامبر اكرم( ص. تهران : مدرسه، 1392، 24 ص 
قطع: رحلي

موضوع: هدیه هاي آسمان
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم تا ششم
كلمات كلیدي: جبرئیل، پیامبر، بعثت

چکیده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعة »آشنایي با تاریخ اسالم« است که مي کوشد 
تا بابیاني زیبا و تصویري چشم نواز، مخاطبان را با این دورة مهم تاریخي بیشتر آشنا کند. این کتاب 
با زباني ساده و روان نگاشته شده است. در داستان مي خوانیم:  پیامبر است که  از بعثت  داستاني 
»محمدامین مثل همیشه براي راز و نیاز با خداوند به غار حرا رفت. اما این بار جبرئیل از طرف خدا نازل 
شد، و به او که بي سواد بود از طرف خدا فرمان داد که بخواند. محمد آیه اي که جبرئیل اشاره کرد را 

خواند، او به پیامبري مبعوث شد«.
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365 . تهامی، رضا و ]... دیگران[. داستان هاي شاهنامه : غرور و تباهي/ سقوط جمشید، 
برآمدن ضحاك. تهران : فردین، 1392، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: شاهنامه فردوسي، جمشید، دوم ابتدایي، ضحاك، داستان کودکان

چکیده: چهارمین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« که براي کودکان دوم ابتدایي تهیه شده 
دربارة ضحاك پسر مرداس است. مرداس مرد باایماني است که در زمان جمشید، شاه ایران، در جایي 
دور از ایران بر مردم فرمانروایي مي کند. او فرزندي به نام ضحاك دارد که بسیار بدجنس است. شیطان 
به ضحاك نزدیک مي شود و از او مي خواهد که با وي دوست شود. ضحاك فریب شیطان را مي خورد، 
پدرش را مي کشد و بر تخت پادشاهي مي نشیند. شیطان شانه هاي ضحاك را مي بوسد و دو مار بر 
شانه هاي او مي رویند. غذاي مارهاي ضحاك مغز جوانان است. ضحاك به ایران حمله مي کند و 

جمشید نیز که دچار غرور شده است، شکست مي خورد و از ایران مي گریزد.

366 . میالني، ناهید. غني ترين كتاب فعالیت و خالقیت در فارسي ششم. تهران : فعال، 
1391، 106 ص 

قطع: رحلي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، پرسش و پاسخ، پایة ششم ابتدایي

چکیده: این کتاب براي درس فارسي دانش آموزان ششم ابتدایي در هفت فصل به همراه آزمون 
چهارگزینه اي و آزمون تشریحي فراهم آمده است. در آغاز کتاب، مخاطبان با قالب هاي شعري و اجزاي 
آن، عالئم نگارشي و کارکردهاي آن، جمله و اجزاي آن و نیز آرایه هاي ادبي آشنا مي شوند. در ادامه 
سؤاالتي در قالب هایي همچون متن خواني و پاسخ به سؤاالت خواسته شده، پر کردن جاخالي، حل 
جدول، جمله نویسي، دسته بندي کلمات، پاسخ به پرسش چهارگزینه اي، نوشتن مفهوم ابیات، ترکیب 
کردن کلمات و نوشتن کلمة جدید، و... به منظور پرورش هوش کالمي زباني، پرورش هوش منطقي - 
ریاضي، پرورش مهارت هاي تفکر، پرورش خالقیت، تقویت بیان خاطرات، تقویت مباني دیني، تقویت 

حافظه دیداري، تقویت دقت، تقویت مهارت مشاهده و... آمده است.
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367 . لوئین، نانسی. غول حلقه دار: سیاره ى كیوان. سلیمان فرهادیان. تهران : مدرسه، 1391، 
24 ص 

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم تا ششم
كلمات كلیدي: زحل، سیاره، منظومه خورشیدي

چکیده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعة »آشنایي با منظومة خورشیدي« است که با 
ادبیاتي ویژة نوجوانان نگاشته شده است. در این شماره به سیارة زحل پرداخته شده و اطالعات کاملي 
در مورد ویژگي ها، ظاهر و مکان این سیاره بیان شده است. ساختار این کتاب بدین گونه است که پس 
از بیان هر نکته اي دربارة سیارة زحل، متن کوتاهي با عنوان دانستني هاي جالب دربارة این سیاره آمده 
است. در این کتاب مي خوانیم که حلقه هاي سیارة کیوان سخت و یکپارچه به نظر مي رسند، اما از 
میلیاردها قطعه سنگ و یخ ساخته شده اند. برخي از این قطعه ها به اندازة یک خانه هستند. در این کتاب 

حلقه ها و ماه هاي کیوان و چیزهاي دیگري دربارة این سیاره بیان شده است.

368 . دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان : غول خودخواه، غول مهربان. تهران : سوره 
مهر، 1392، 256 ص 

قطع: رقعي
موضوع: هنر

مخاطب: معلم
  كلمات كلیدي: آموزش هنر، تئاتر و نمایش براي کودکان، نمایش نامه، ادبیات نمایشي

چکیده: کتاب »غول خودخواه، غول مهربان« که جلد چهارم از مجموعة »نمایش نامه هاي آسان« 
محسوب مي شود، حاوي پنج نمایش نامه با این عنوان هاست: دیوار خط خطي؛ مي ري به باال؛ من بادم؛ 
من باران؛ غول خودخواه، غول مهربان. این آثار، با زباني ساده و روان و البته کودکانه مفاهیم اخالقي، 
اجتماعي و علمي را در قالب نمایش بیان مي دارند و به پرسش هاي متداول کودکان در این سن پاسخ 

مي دهد. تلفیق تخیل و واقعیت این آثار را براي مخاطب جذاب تر ساخته است.
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369 . هفت برادران، داریوش. پژوهشگران کوچک : غول هاي سیاه. تهران : داریوش هفت برادران، 
1391، 24 ص 

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم تا پنجم
كلمات كلیدي: آلودگي هوا، کارخانه ها، داستان، تحقیق، آموزش علوم

کارخانه هاي  و  آلودگي هوا  دربارة  دوستانش  همراه  به  سام  سیاه«،  »غول هاي  کتاب  در  چکیده: 
تولیدکنندة سم و دود تحقیق مي کنند. آلودگي هوا باعث تعطیلي مدارس شده و این موضوع گروه 
سام را به این فکر انداخته است که این بار دربارة آلودگي هوا تحقیق کنند و بدانند که این مسئله چه 
مشکالتي را مي تواند براي انسان ها به بار بیاورد. آن ها دریافتند که کارخانه ها با سوزاندن ذغال سنگ 
و نفت باعث تولید دود دي اکسید کربن و گازهاي سمي مي شوند و هوا را آلوده مي کنند. این آلودگي ها 
به بیماران قلبي و افرادي که مشکل نفس کشیدن دارند، آسیب مي زنند و حتي ممکن است باعث 

مرگ آن ها شوند.

370 . هفت برادران، داریوش. پژوهشگران کوچک : غول هاي فراموش شده. تهران : داریوش 
هفت برادران، 1391، 24 ص 

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم تا پنجم
كلمات كلیدي: داستان، دایناسورها، تحقیق، آموزش علوم

چکیده: »غول هاي فراموش شده« یکي از کتاب هاي مجموعة »پژوهشگران کوچک« است که در 
آن سام و دوستانش که گروه پژوهشگران کوچ را تشکیل مي دهند، این بار دربارة دایناسورها تحقیق 
مي کنند. آن ها اطالعات خود را از طریق اینترنت، مطالعة کتاب ها و صحبت با بزرگ ترها دربارة این 
موجودات ماقبل تاریخ جمع آوري مي کنند. آن ها دریافته اند که دایناسورها خزندگان خون سردي بودند 
که حدود 165 میلیون سال بر زمین فرمانروایي کردند. دایناسورها انواع زیادي داشته اند و به صورت 
گروهي نیز زندگي مي کرده اند. بیشتر دایناسورها تخم مي گذاشته اند و بسیاري از آن ها پوست ضخیمي 

داشته اند.
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371 . علي محمدزاده  ثریا و اخوان، زهرا. کار طالیي : فارسي )بخوانیم، بنويسیم( سوم 
دبستان. تهران : کانون گسترش علوم، 1392، 112 ص 

قطع: وزیري
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، راهنماي آموزشي، سؤال و جواب، سوم ابتدایي

چکیده: کتاب کار حاضر براي درس فارسي سوم دبستان در 17 درس به همراه پنج نمونه سؤال 
خودارزیابي ورودي، میان نوبت اول، پایاني نوبت اول، میان نوبت دوم، پایاني نوبت دوم و آزمون 
تیزهوشان است. در هر درس بعد از تعیین هدف درس، معني واژگان درج شده، دربارة واژه ها و ساختار 
آن ها بحث شده و مفاهیم و نکات دستوري هر درس توضیح داده شده است. در کادرهاي »بیشتر 
بدانیم« توضیحات بیشتري دربارة دستور زبان آمده است. تمرین هاي کتاب در قالب هاي چهارگزینه اي، 
درست، نادرست، وصل کردني، جاخالي، کامل کردني، جدول، مهارت امال و مهارت نگارش همچون 
جمله نویسي و داستان نویسي تنظیم شده اند. در پایان هر مجموعه تمرین نیز یکي از بزرگان ادب فارسي 

معرفي شده است.

372 . کاظمي، مریم. کتاب هاي کار ستاره طالیي : فارسي پنجم ابتدايي. تهران : بین المللي 
گاج، 1392، 108 ص 

قطع: رحلي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: پنجم

كلمات كلیدي: راهنماي آموزشي، آموزش زبان فارسي، سؤال و جواب، پنجم دبستان، پرورش 
خالقیت

بنویسیم(  و  )بخوانیم  فارسي  براي درس  آزمون  و چهار  در 22 درس  کار حاضر  کتاب  چکیده: 
دانش آموزان پنجم ابتدایي تهیه شده است. نگارنده بعد از توضیح هر درس به نکته هاي دستوري و 
ویرایشي به همراه مثال هایي اشاره مي کند و در ادامه سؤاالت چهارجوابي، تشریحي، وصل کردني، 
کامل کردني و جمله سازي را مطرح مي سازد. به زعم نگارنده هدف از تألیف کتاب حاضر، تقویت 
مهارت هاي چهارگانة زبان آموزي، تقویت و مهارت خواندن و درك مطلب، توانایي تشخیص و تبدیل 
نثر قدیم به نثر امروز، آشنایي و تحقیق دربارة مفاخر ادبي و آثار باستاني ایران، ارزشیابي به منظور شناخت 
توانمندي ها و نقاط ضعف دانش آموزان، آشنایي با ضرب المثل هاي فارسي و درك مفهوم و کاربرد آن ها، 

تقویت و پرورش خالقیت از طریق داستان نویسي و. . است.
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373 . فراست، منصوره. فارسي پنجم ابتدايي )تیزهوشان(. تهران : الگو، 1392، 192 ص 
قطع: وزیري

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: پنجم
كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، پرسش و پاسخ، پایة پنجم ابتدایي، آزمون جامع

چکیده: کتاب حاضر که براي فارسي )بخوانیم( پنجم دبستان فراهم آمده است، واژه ها، روش هاي 
ساختن کلمه هاي غیرساده، قواعد و قوانین دستور زبان فارسي، معني شعرهاي کتاب درسي را شرح 
مي دهد. توضیح قالب شعري، مشخص کردن ردیف و قافیه و توضیح مطالبي باالتر از سطح کتاب 
درسي را نیز درون کادرهاي »بیشتر بدانیم« ارائه کرده است. بعد از آن سؤاالت چهار جوابي به همراه 
پاسخ نامة تشریحي آمده است. این کتاب داراي هشت فصل و هشت آزمون به همراه یک آزمون جامع 

است.

374 . پیغمبرزاده، ملیحه. فارسي سبز سوم دبستان. تهران : راه اندیشه، 1392، 96 ص 
قطع: وزیري

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم
كلمات كلیدي: تقویت فارسي، زبان آموزي فارسي، پرسش و پاسخ، کمک درسي، سوم ابتدایي

چکیده: کتاب حاضر براي تقویت درس فارسي دانش آموزان پایة سوم دبستان تألیف شده است. 
این کتاب به طور هم زمان به پرورش مهارت هاي نوشتاري و مهارت هاي تفکر و نقد و تحلیل در 
دانش آموزان مي پردازد و مي کوشد زبان آموز اطالعات را از راه متن درس ها و آموزه ها دریافت کند تا هم 
ذهن او پرروش یابد و هم دامنة واژگان و توانایي تفکر و تحلیل او تقویت شود. همچنین بتواند دیده ها، 
شنیده ها، خوانده ها و اندیشه هاي خود را در قالب نوشته نمایان سازد. در ابتداي هر درس، تصویري 
گذاشته شده تا دانش آموز احساسات، اندیشه ها، باورها و تجربه هاي دیداري و شنیداري خود را دربارة آن 
بنویسد. این کتاب به موضوع نگارش، با رعایت سیر تدریجي و مرحله اي توجه مي کند تا دانش آموز را 
به سطح پیشرفته تري از نوشتن )انشا( برساند. تمرینات کتاب در قالب هاي کامل کردني، معني نویسي، 
جمله نویسي، مرتب کردني، پر کردن جاهاي خالي، وصل کردني، داستان کوتاه نویسي، یافتن کلمات 

جدول و نقاشي تنظیم شده اند.
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375 . کاظمي، مریم. کتاب هاي کار ستاره طالیي : فارسي سوم ابتدايي. تهران : بین المللي 
گاج، 1392، 92 ص 

قطع: رحلي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، آزمون و تمرین، پایة سوم ابتدایي

چکیده: این کتاب براي درس فارسي سوم ابتدایي در 17 درس به همراه چهار نوبت آزمون نوبت 
اول، دوم و پایاني فراهم آمده است. نگارنده در هر درس، بعد از توضیح متن درس نکات دستوري و 
نگارشي را ذکر کرده و در ادامه سؤاالت چهارگزینه اي، تشریحي، کامل کردني، پرکردني، وصل کردني، 
حل جدول، جمله سازي، متن نویسي و واژه نامه را آورده است. تقویت خواندن و درك مفاهیم، تقویت 
نگارش به صورت خالق، تقویت مهارت هاي چهارگانة زبان آموزي، طراحي فعالیت هاي تلفیقي همراه با 
جاذبه هاي تصویري، آشنایي با مفاخر ادب فارسي، مهارت درك متون قدیمي و بازگرداني آن ها به زبان 
ساده، واژه آموزي و ساختن کلمه هاي جدید و انجام فعالیت هاي علمي مرتبط با درس و به صورت بازي 

و سرگرمي، از جمله اهداف نگارندة کتاب بوده اند.

376 . فراست، منصوره. فارسي ششم ابتدايي )تیزهوشان(. تهران : الگو، 1392، 170 ص 
قطع: وزیري

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، پرسش و پاسخ، راهنماي آزمون، ششم ابتدایي، تیزهوشان

چکیده: این کتاب کار براي درس فارسي دانش آموزان ششم ابتدایي در هفت فصل به همراه آزمون 
جامع و آزمون هاي تیزهوشان و نمونة دولتي فراهم آمده است. در هر درس، بعد از درج معاني واژگان 
جدید، معني اشعار آمده و تاریخ ادبیات مربوط به هر درس تشریح شده است. سپس به نکات دستوري 
و قواعد و قوانین دستور زبان پرداخته شده است. در بخش »بیشتر بدانیم«، دستور زبان فارسي بیشتر از 
سطح کتاب توضیح داده شده است. در هر درس بعد از توضیحات درس، سؤاالت چهارجوابي به همراه 

جواب هاي تشریحي نیز آمده است.
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كشته شدن  و  شاهان  فرجام   : شاهنامه  داستان هاي  دیگران[.   ...[ و  رضا  تهامی،   .  377
افراسیاب / كناره گیري كي خسرو. تهران : فردین، 1392، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: پنجم

كلمات كلیدي: بازنویسي شاهنامه، افراسیاب، زبان آموزي

چکیده: در بیست وپنجمین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« که براي کودکان پنجم دبستان به 
زبان ساده بازنویسي شده است، افراسیاب دربه در و آواره به کوهستاني پناه مي برد، اما اسیر مرد زاهدي 
مي شود که افراسیاب را مي شناسد. او افراسیاب را تحویل کي خسرو مي دهد تا همراه با برادر بدسرشتش 
به سزاي عمل خویش برسد. پس از مرگ افراسیاب، تا سال ها، کي خسرو به آبادي سرزمین ها مي کوشد 
تا اینکه احساس مي کند ممکن است بر اثر ادامة کار دچار غرور و خودبیني شود. پس کناره مي گیرد و 

کار را به لهراسب مي سپارد.

378 . هفت برادران، داریوش. پژوهشگران کوچک : فرمانروايان زمین. تهران : داریوش هفت 
برادران، 1391، 24 ص 

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم تا پنجم
كلمات كلیدي: داستان، ویژگي هاي حشرات، تحقیق، آموزش علوم

چکیده: »فرمان روایان زمین« کتاب دیگري است از »مجموعه کتاب هاي پژوهشگران کوچک«. در 
این کتاب سام به همراه گروه تحقیق این بار قرار است دربارة حشرات تحقیق کنند. بچه هاي گروه 
تحقیق با مطالعه و مشاهده درمي یابند که حشرات جزئي از چرخة حیات به حساب مي آیند. آن ها 
بسیار مفید هستند. مثاًل گیاهان و موجودات فاسد را تجزیه مي کنند و سمشان را از بین مي برند. اما در 
عین حال، ناقل بیماري ها نیز هستند. بدن حشرات از سه قسمت سر، سینه، شکم تشکیل شده است و 
مغز آن ها پیام ها را از طریق شاخک ها و گوش ها دریافت مي کند. . کتاب حاضر سطح خواندن، درك 
مطلب، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیري مخاطبان را افزایش مي دهد. در پایان کتاب، سؤال هایي از متن 

درس مطرح شده اند که هدف هاي مذکور را ارتقا مي دهند.
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379 . هوگ، کاترین دی. فرهنگ تصويري دايناسورها )براي كودكان(. مجید عمیق. تهران 
: مدرسه، 1391، 128 ص 

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي،کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: پنجم و ششم

كلمات كلیدي: حیوانات ماقبل تاریخ، دایناسورها، آموزش علوم تجربي، دیرین شناسي

چکیده: ضمن مطالعة این کتاب با بیش از 40 نوع دایناسور که از کوچک ترین تا غول پیکرترین آن ها 
را دربرمي گیرد، آشنا مي شوند. تصویرهاي دایناسورها، متن سلیس و روان، اطالعات تکمیلي که شامل 
دوره هاي زندگي دایناسورها، نوع تغذیه و اندازة آن هاست، نقشة جغرافیایي و پراکندگي انواع دایناسورها 
در نقاط گوناگون کرة زمین، واندن کتاب را براي مخاطبان جذاب مي کند. در پایین هر صفحه چگونگي 

تلفظ نام هر دایناسور آمده است.

380 . نادري، ناصر. فرهنگ نامه ى نماز براي كودكان و نوجوانان. تهران : کانون پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان، 1391، 168 ص 

قطع: رحلي
موضوع: هدیه هاي آسمان
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: احکام، آداب، نماز

چکیده: نویسنده در این کتاب مي کوشد مخاطبان را با استفاده از متن و تصویر، با احکام، آداب، آثار 
و تاریخ نماز آشنا کند. این احکام براساس رسالة توضیح المسائل امام خمینی )ره( به صورت الفبایي و 
به صورت موجز و مختصر و ساده تدوین شده است. تعریف آب، آب باران، آب مضاف، آب مطلق، 
احتیاط، احتیاط واجب، مستحب، احکام پنج گانه، اذان، اذکار مستحبي نماز، امام جماعت، بارا، برف، 

بیت اهلل الحرام، تاریک الصالئ، تجدید وضو، تحیت مسجد و...  برخي مطالب کتاب است
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381 . محمدزاده، مسعود و ]... دیگران[.فرهنگیان؛ هاديان بصیر در شبهات. تهران : آیین 
احمد )ص(، 1392 ،64 ص 

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم
  كلمات كلیدي: رهبر جمهوري اسالمي ایران، نظریه، منافقان، ریا، مذهب، اسالم، جنبه هاي قرآني

چکیده: این کتاب، به بهانة دهة بصیرت و والیت و به پاس بزرگ داشت حماسه آفریني ملت سرفراز 
ایران در تاریخ 9 دي ماه 1388 و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبري مبني بر افزایش بینش و 

بصیرت آحاد مردم تهیه و تدوین شده است.

382 . تهامی، رضا و ]... دیگران[. داستان هاي شاهنامه : فريدون و پسرانش/ پادشاهي 
فريدون. تهران : فردین، 1392، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: شاهنامه فردوسي، داستان کودکان، دوم ابتدایي، پادشاهي فریدون

چکیده: در هفتمین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« که براي کودکان دوم دبستان بازنویسي 
شده، مخاطبان با پادشاهي فریدون و سلم، تور و ایرج، پسران فریدون آشنا مي شوند و داستان ازدواج 
آن ها با سه دختر پادشاه یمن، کشته شدن ایرج توسط برادرانش، لشکرآرایي نوة ایرج، منوچهر براي 
انتقام گیري از سلم و تور و تدابیر سلم و تور براي مقابله با منوچهر را مي خوانند. تصویرهاي داستان ها 
را خود مخاطبان باید داخل کادرهاي مربوط به صحنه هاي داستان نقاشي کنند. کلمات دشوار نیز در 

پایین برگه هاي کتاب معني شده اند.
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383 . اینججیکیان، آزاد. فضاپیماها. حمیدرضا علیجانی. تهران : سایه گستر، 1392، 16 ص 
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم تا ششم
كلمات كلیدي: فضاپیما، اکتشاف فضا، شاتل فضایي، آموزش علوم تجربي

چکیده: چهارمین جلد از مجموعة »اکتشاف فضا« به »شاتل فضایي« اختصاص دارد. مخاطبان در 
این کتاب ضمن آشنا شدن با شاتل فضایي، بخش هاي مختلف آن، مأموریت موشک پرتابه در فضا، 
نام موشک هاي پرتابه از سال 1965 تا 2014، مأموریت یک شاتل فضایي از زمان پرتاب تا فرود آن، 
و قطعیات یک موشک پرتابه، مي توانند برچسب ها را از محل مخصوص خود جدا کنند و روي قطعات 

مناسب شاتل و موشک هاي پرتابه قرار دهند. مطالب کتاب بیشتر تصویرمحورند.

384 . کتاب هاي عروسکي : فضانورد. محسن شیرمحمدی. قزوین : سایه گستر، 1392، 10 ص 
قطع: شکلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: اول تا سوم
كلمات كلیدي: فضانوردان، لوازم فضانوردي، آموزش علوم تجربي

چکیده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر که به شکل آدمک تدوین شده، با فضانوردي و لباس ها، 
مأموریت ها، وظایف و شرایط فضانوردان در فضا آشنا مي شوند. در این کتاب آموزش ها با تصویر و 

جمالت کوتاه همراه هستند.
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385 . بوالك، کاترین. فضانوردان. حمیدرضا علیجانی. تهران : سایه گستر، 1392، 16 ص 
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم تا ششم
كلمات كلیدي: فضانوردان، اکتشاف فضا، آموزش علوم تجربي

چکیده: نخستین جلد از مجموعة »اکتشاف فضا« به فضانوردان، ابزارها و لباس مخصوص فضانوردي، 
و مأموریت فضانوردان در فضا اختصاص دارد. کتاب بیشتر تصویرمحور است و مخاطبان مي توانند 
برچسب ها را از وسط کتاب جدا کنند و در محل هاي مخصوص خود بگذارند. توضیحات مختصر و مفید 

کتاب به مخاطبان کمک مي کند تا اطالعات جالبي دربارة فضانوردي و اکتشاف فضا به دست آورند.

386 . مهاجراني، سیدمحمد. مجموعه کتاب هاي خداي خوب من : فقط تو مي تواني. تهران : 
مدرسه، 1392، 16 ص 

قطع: خشتي
موضوع: هدیه هاي آسمان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم و چهارم

كلمات كلیدي: خداشناسي، حیوانات، گیاهان، آموزش دیني

چکیده: در سومین جلد از مجموعة »خداي خوب من«، کودکان با خواندن متن هاي ساده و کوتاه 
درمي یابند که خدا توانایي دارد که به همة گل ها، گیاهان، سبزه ها و درخان آب بدهد. دنیا را روشن 
کند، برف ها را آب کند، بیماري ها را درمان کند و بدن حیوانات را گرم نگه دارد و از آن ها مراقبت کند.
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387 . لنگن، آنت. فلیکس به سیرك مي رود. محبوبه نجف خانی. تهران : زعفران، 1392، 40 ص 
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان تخیلي، داستان کودك، مجموعه ها

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني تخیلي است که با زباني ساده و روان نگاشته شده است. این 
کتاب، یکي از کتاب هاي مجموعه »قصه هاي فلیکس« است. در داستان مي خوانیم: سوفي براي دیدن 
دوست تازه اش، »سیتا«، به سیرك مي رود. توي سیرك، خرگوش، عروسک موردعالقه فلیکس، 
یک دفعه غیبش مي زند و هیچ اثري از او پیدا نمي شود. یک هفته بعد، از فلیکس نامه مرموزي به دست 
سوفي مي رسد. خرگوش کوچولو توي نامه مي نویسد که او را دزدیده اند. به این ترتیب سفر پرهیجان و 

ماجراجویانه خرگوش کوچولو با سیرك بارلي شروع مي شود.

388 . سعیدي، علی. فوت  و فن معلمي. تهران : لوح زرین، 1392، 148 ص 
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربیتي
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

  كلمات كلیدي: کالس داري، روابط با شاگردان، معلمان تازه کار

چکیده: این کتاب دربردارندة نکته هایي کاربردي و جالب براي معلمان است که از تجارب شغلي 
نگارنده در مقاطع و پایه هاي گوناگون تحصیلي گردآوري شده است. نکات کتاب در شش فصل با 
عناوین: ویژگي هاي شخصیتي و تخصصي، مدیریت کالس درس، ارتباط با دانش آموزان، ایجاد انگیزه، 
فنون تدریس و هوش و تفکر تقسیم شده است. هر نکته داراي یک تصویر است که مي تواند باعث 

ایجاد عالقه و ماندگاري عمیق تر مطالب در ذهن مخاطب شود.
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389 . واکر، کیت. فوالد و بازيافت. هایده منصوری. تهران : شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 
32 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: ادبیات نوجوانان، بازیافت، فوالد

چکیده: »بازیافت« به معناي مصرف دوبارة فراورده ها و مواد براي ساختن فراورده هاي جدید به جاي 
دور ریختن آن هاست. کتاب مصور حاضر، از مجموعة »بازیافت، بازکاهي، بازاندیشي، بازمصرف« است 
که براي نوجوانان تألیف شده و به موضوع بازیافت اختصاص دارد. در این دفتر مطالبي پیرامون بازیافت 
فوالد آمده است. فوالد عبارت است از آهني که با افزودن مقدار کمي کربن و مواد دیگر تصفیه و 
محکم تر شده است. نوجوانان در این اثر عالوه بر آشنایي با مراحل بازیافت، پي مي برند که دولت ها، 
صنایع، جوامع و افراد چه مي کنند و مهم تر آنکه، ما چه کاري مي توانیم انجام دهیم تا محصوالت و 

منابع را بازیافت، بازکاهي، بازمصرف و بازاندیشي کنیم.

390 . یوسفي، محمدرضا. فیل و فیلبان. تهران : دانش نگار، 1391، 24 ص 
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان هاي کهن، اقتباس ها، داستان کودك

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني با نگاه به یکي از حکایات کتاب »سندبادنامه« است. 
سندباد نامه، اثر »محمدبن علي ظهیري سمرقندي« )قرن ششم هجري قمری( است که مشتمل بر 
افسانه هاي عامیانه است. خالصة داستان نقل شده در این کتاب این گونه است: پادشاهي یک فیل 
خیلي بزرگ داشت که وحشي بود و اجازة سوارکاري به هیچ کس نمي داد. پادشاه فیل را به فیلبان 
پیري سپرد و به او سه سال مهلت داد که یا فیل را رام کند یا او را زیر پاي فیل ها خواهد انداخت. فیلبان 
تدبیري اندیشید و طي آن فیل را رام کرد. در نهایت پادشاه با دیدن تالش فیلبان، فیل را به او بخشید 

و فیلبان هم فیل را به جنگل برد.
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391 . میرکیاني، محمد. قصه ما مثل شد 10: صد و ده قصه مثل براي نوجوانان. تهران : پیام 
آزادي، 1391، 144 ص 

قطع: وزیري
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: مجموعه ها، داستان هاي کوتاه فارسي، ضرب المثل ها، کودك و نوجوان

چکیده: کتاب مصور حاضر، جلد دهم از این مجموعه است که مشتمل بر بیست ودو داستان کوتاه 
فارسي است. این داستان ها با اقتباس از ضرب المثل هاي فارسي و زباني نزدیک به گفتار نگاشته شده 
است. »چغندر و دیگ«، »خط و خواب«، »بچه شغال«، »شاعر و امیر« و »گورخر و شکارچي« 
»شاه  مي خوانیم:  شاه«  و  »آینه  داستان  در  هستند.  کتاب  این  داستان هاي  موضوعي  عنوان هاي 
قدرتمندي بود که بر سرزمین بزرگي حکومت داشت. روزي قرار بود شاه مردم را به حضور بپذیرد. او 
لباس هاي فاخر پوشید و تاجش را به سر گذاشت اما وقتي به آینه نگاه کرد. خنده اش گرفت. با این 
لباس هاي فاخر و ثروت هیچ دوستي نداشت. وزیر به او گفت اگر بخواهي دوست داشته باشي باید پول 

و دارایي را فراموش کني«.

392 . میرکیاني، محمد. قصه ما مثل شد 6: صد و ده قصه مثل براي نوجوانان. تهران : پیام 
آزادي، 1391، 144 ص 

قطع: وزیري
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: مجموعه ها، داستان هاي کوتاه فارسي، ضرب المثل ها، کودك و نوجوان

چکیده: کتاب مصور حاضر، جلد هفتم از این مجموعه است که مشتمل بر بیست ودو داستان کوتاه 
فارسي است. این داستان ها با اقتباس از ضرب المثل هاي فارسي و زباني نزدیک به گفتار نگاشته 
شده است. »مسافر و بیمار«، »حرف با حرف«، »کاسه و کوزه«، »امیر و وزیر« و »هر دو پشیمان« 
عنوان هاي موضوعي داستان هاي این کتاب هستند. در داستان »مسافر و بیمار« مي خوانیم: »روزي 
مردي تصمیم به مسافرت از شهر و کاشانه خود گرفت و با اسب خود به راه افتاد. او تجربه زیادي از 
سفرهاي مختلف داشت. در بیابان مرد بیماري را دید که گوشه اي افتاده بود نزدیک او رفت و کمي آب 
به او داد، او را سوار بر اسب کرد تا به شهر ببرد. اما بیمار تا سوار اسب شد، ضربه اي به آن زد و به تاخت 

رفت. مسافر سوتي زد، اسب برگشت و بیمار را زمین انداخت«.
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393 . میرکیاني، محمد. قصه ما مثل شد 7: صد و ده قصه مثل براي نوجوانان. تهران : پیام 
آزادي، 1391، 144 ص 

قطع: وزیري
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: مجموعه ها، داستان هاي کوتاه فارسي، ضرب المثل ها، کودك و نوجوان

چکیده: کتاب مصور حاضر، جلد هفتم از این مجموعه است که مشتمل بر بیست ودو داستان کوتاه 
فارسي است. این داستان ها با اقتباس از ضرب المثل هاي فارسي و زباني نزدیک به گفتار نگاشته 
شده است. »شاه فراري«، »آسیابان و کشاورز«، »دوستان گردو«، »ماست و کیسه«، »نوبت وزیر«، 
»خندهی خیالي«، »رودخانه و کاله«، »اتاق باادب« و »روغن چراغ« عنوان هاي موضوعي داستان هاي 
این کتاب هستند. در داستان »اتاق باادب« مي خوانیم: »مرد پارسا و دانشمندي در شهري زندگي 
مي کرد که مردم براي راهنمایي گرفتن و حل مشکالتشان نزد او مي رفتند. یک روز جواني نزد او رفت. 
جوان کمي زودتر از قرارشان رسیده بود و اتاق مرد را زیر نظر داشت. مرد دانشمند دست به زانو در اتاق 
نشسته بود، طوري که انگار کسي در اتاق است. او دلیل این کار را از مرد پرسید، او گفت: به احترام 

خودم باادب نشسته ام«.

394 . میرکیاني، محمد. قصه ما مثل شد 8: صد و ده قصه مثل براي نوجوانان. تهران : پیام 
آزادي، 1391، 144 ص 

قطع: وزیري
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: مجموعه ها، داستان هاي کوتاه فارسي، ضرب المثل ها، کودك و نوجوان

چکیده: کتاب مصور حاضر، جلد هشتم از این مجموعه است که مشتمل بر بیست ودو داستان کوتاه 
فارسي است. این داستان ها با اقتباس از ضرب المثل هاي فارسي و زباني نزدیک به گفتار بنگاشته 
شده اند. »دزد و رفیق«، »ارباب و انجیر«، »شاگرد و استاد«، »قاضي و آسمان«، »باران و ناودان«، 
»شاخ اسکندر«، »دو آدم و یک سکه« و »ترازوي روباه« عنوان هاي موضوعي داستان هاي این کتاب 
هستند. در داستان »دزد و رفیق« مي خوانیم: »مردي در تاریکي شب با دوستش به حمام مي رفت. 
غافل از اینکه دزدي آن ها را دنبال مي کند، دوست او در بین را ه از او جدا شد و به خانه اش برگشت. 
مرد به اشتباه کیسهی پولش را به دزد داد و از او خواست این کیسه را به امانت نگاه دارد. دزد نتوانست 
فرار کند زیرا خیانت  در امانت را دور از جوانمردي مي دانست، او منتظر ماند تا مرد از حمام بیرون آمد و 

کیسه طالیش را به او پس داد«.
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395 . میرکیاني، محمد. قصه ما مثل شد 9: صد و ده قصه مثل براي نوجوانان. تهران : پیام 
آزادي، 1391، 144 ص 

قطع: وزیري
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: مجموعه ها، داستان هاي کوتاه فارسي، ضرب المثل ها، کودك و نوجوان

چکیده: کتاب حاضر، جلد نهم از مجموعة »قصة ما َمثل شد« و شامل مجموعه اي از قصه مثل هاي 
فارسي است. عنوان برخي از مثل ها عبارتند از: »باغ و ارباب«، »گرما و سرما«، »گاو تنبل«، »الماس و 
زرگر«، »دیروز و امروز«، »آدم و پدر«، »حمام عجیب«، »مسافر و نان« و ... در خالصة داستان »باغ 
و ارباب« آمده: روزگاري اربابي غالمي سپاسگزار داشت. روزي ارباب دلش گرفت و قصد گشت و گذار 
در باغ را کرد. ارباب در باغ خیاري پیدا کرد و به غالم داد. غالم خیار را خورد و نصف آن را به ارباب 

داد. ارباب با خوردن خیار متوجه شد که خیار تلخ است...

396 . جعفري، الله. قصه هاي 5 تا مامان. تهران : سفیر اردهال، 1391، 24 ص 
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان تخیلي، داستان هاي کوتاه، قصه هاي کودکانه

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستان هاي کوتاه تخیلي است. در این داستان ها، اشیاي 
مختلف در نقش مامان ظاهر مي شوند و هرکدام براي بچه هایشان کاري انجام مي دهند. در داستان 
»مامان خانه«، نویسنده با استفاده از تخیل خویش، خانه را به عنوان ماماني معرفي مي کند که یک اتاق 
دارد و اتاقش را خیلي دوست دارد. یک روز اتاقش پنچره درد مي گیرد و مامان خانه اتاق را پیش نجار 

مي برد. این اثر با هدف تقویت نیروي تخیل کودکان تألیف شده است.



213دورة آموزش ابتدايي 16

397 . کشاورزي آزاد، مرجان. قصه هاي غار. تهران : شباویز، 1391، 40 ص 
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان هاي تخیلي، کودك و نوجوان

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستان هاي تخیلي است. درروزگاران خیلي دور، در کنار یک 
جنگل سبز و بزرگ، یک کوه بود. داخل کوه، یک غار بود و در غار، یک مادر و پدر با پسر کوچکشان 
زندگي  مي کردند. پدر هر روز به جنگل مي رفت و شکار مي کرد. مادر غذا مي پخت و با پوست حیوانات 
لباس مي دوخت. پسرك هر روز صبح تا شب بازي مي کرد و بعضي وقت ها هم به شکار مي رفت. در 
هریک از داستان هاي کتاب، پسرك چیز جدیدي را اختراع یا کشف مي کند. البته برخي از اختراعات 

او واقعاً اختراع او نیستند. 

398 . ماهوتي، مهری. قصه هاي كوتوله )1(. تهران : مدرسه، 1392، 20 ص 
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان کودك، داستانک

چکیده: »مهري ماهوتي«، نویسندة نام آشناي ادبیات معاصر است. او تاکنون ده ها کتاب براي 
کودکان و نوجوانان با موضوعات مختلف نوشته است. در مجموعة »قصه هاي کوتوله«، با نگرش 
و بیاني تازه در قالب »داستانک«، پنجره اي به دنیاي خیال براي کودکان گشوده است. در این دفتر 
هشت داستان با عناوین »نردبان درختي«، »جیرینگ، جیرینگي«، »مداد«، »سیب«، »جوجه تیغي«، 

»کدوتنبل«، »سوسکي« و »زنگوله اي آوازه خوان« گنجانده شده است.
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399 . ماهوتي،  مهری. قصه هاي كوتوله )2(. تهران : مدرسه، 1392، 20 ص 
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان هاي فارسي، داستانک ها، قصه هاي کودکان

چکیده: کتاب مصور حاضر، دربردارندة مجموعه داستانک هایي است که با نگرش و بیاني تازه به 
نگارش درآمده است. عنوان داستانک ها عبارتند از: »شاه قوقولي«، یب مهربان« »عینک باسواد«، 
»توپ پرتقالي«، »قابلمة خوشحال«، »دوستان خوش مزه«، »قرمزي«، »پا دراز«. در داستانک »شاه 
قوقولي« آمده: یک روز خروسي عکس خودش را در آب دید و وقتي دید که یک تاج بر روي سرش 
است، با خود گفت که چرا شاه نباشد؟. پس شروع کرد به دستور دادن به کرم ها و مورچه ها اما همه 
فرار کردند و او به خود دستور داد که یک کرم شود و به زمین برود تا ببیند چه خبر است. اما کرم شدن 

همان و در دام یک گنجشک افتادن همان.

400 . موسوي، حافظ. قصة پايیز و نهال هلو. تهران : شهر قلم، 1391، 24 ص 
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: قصه، هلو، درخت گیالس، برگ، نهال

چکیده: این کتاب برگ ریزان و خواب درختان را در قالب قصه اي زیبا براي کودکان بیان مي کند. 
نهال هلو از ریختن برگ هایش غمگین است. درخت گیالس با دیدن ناراحتي او برایش قصه اي دربارة 

پیرمردي مي گوید که با شعري به باغ مي آید.
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401 . خوش عاطفه، امیر پاشا. قصة حفظ زمین كار مهم يعني اين. تهران : شرکت انتشارات 
فني ایران، 1392، 36 ص 

قطع: خشتي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم و سوم

كلمات كلیدي: حفظ محیط  زیست، شعر، صرفه جویي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکیده: نویسنده در این کتاب کوشیده است به زبان ساده و به صورت شعر، کودك را با موارد سادة 
زیست محیطي که ممکن است در طول روز با آن ها روبه رو شود، آشنا کند. مواردي که در نگاه اول 
ساده و پیش پا افتاده به نظر مي رسند، ولي با عمل به همین موارد و رعایت آن ها مي تواند گام هایي مفید 
و مؤثر براي حفاظت از محیط زیست برداشت. صرفه جویي در مصرف نایلون، صرفه جویي در مصرف 
آب و آلوده نکردن آن، استفاده از دوچرخه به جاي مصرف زیاد خودرو، اسراف نکردن در غذا و. . برخي 

از این موارد هستند.

402 . شعباني، اسداهلل. قصة زاغ و روباه. تهران : مدرسه، 1392، 20 ص 
قطع: خشتي

موضوع: شعر
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: شعر فارسي، شعر کودکان، داستان حیوانات

چکیده: »اسداهلل شعباني«، شاعر و نویسندة نام آشناي کشورمان، تاکنون کتاب هاي بسیاري براي 
کودکان و نوجوانان نوشته است. توجه به ویژگي هاي بومي، زیبایي و رواني کلمات، برخي از ویژگي هاي 
اشعار اوست. کتاب مصور حاضر دربردارندة اشعاري از ایشان است. در این کتاب چهار داستان به زبان 
شعر نقل شده که عناوین آن عبارتند از: »نمکي و غول شکمو«، »کي هستم و چي هستم«، »قصة 

موش و گربه«، »قصة زاغ و روباه«.
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403 . کشاورز، محمدعلی. قلقلي. تهران : کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1392، 24 ص 
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز 

كلمات كلیدي: داستان، کاردستي، خالقیت

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني است که براي کودکان به نگارش درآمده و طي آن، 
خردساالن با مفاهیم اشکال و کاربرد آن ها آشنا مي شوند. قلقلي یک دایره است که آرزوهاي زیادي 
دارد. او دوست دارد خیلي چیزها باشد. در این کتاب، دایره به چیزهاي بسیاري مثل درخت، پنجره، خانه، 
قایق، سنجاب، تانک و... تبدیل مي شود. کودکان با استفاده از آموزش هاي کتاب مي توانند خالقیت خود 

را به کار گیرند و اشکال جدیدي را بسازند.

404 . حلیمي، علي اکبر. نمایشنامه کودك امروز : قوقولي قوقو. تهران : کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1392، 72 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: نمایش نامه، داستان کودکان، اقتباس ها

چکیده: این نمایشنامه منظوم، اقتباسي است از متن نوار قصه »قوقولي قوقو«، از »قدمعلي سرامي«. 
در این نمایشنامه، ماجراي دزدیده شدن »قوقولي قوقو«، خروس دهکدة گلدیسي ها به دست شغال و 
جستجوي اهالي براي یافتن او نقل شده است. »گل پسر« که هر روز صبح زود با صداي قوقولي قوقو 
از خواب بیدار مي شد، مثل دیگر اهالي یک روز صبح خواب ماند و متوجه شد که خروس را دزدیده اند. 
او همه حیوانات را همراه خود کرد تا به در خانه شغال رسیدند. شغال که هنوز خروس را نخورده بود، از 

کار خود پشیمان شد و قوقولي قوقو را سالم و سالمت تحویل گلدیسي ها داد.
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405 . پوررسول، علی اکبر. نمایشنامه کودك امروز : قول مي دم بزرگ نشم. تهران : کانون 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1392، 40 ص 

قطع: بیاضي
موضوع: داستان، نمایشنامه

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: نمایشنامه هاي فارسي، نمایشنامة کودك، دوستي

چکیده: قصة معروف »شنگول و منگول« تاکنون دست مایة خلق داستان هاي بسیاري شده است. 
کتاب مصور حاضر، از مجموعة »نمایش نامة کودك امروز«، یکي از این آثار است که با تکیه بر اصل 
دوستي تحریر شده است. کودکان از هرنوع و نژادي، با یکدیگر به سادگي دوست مي شوند و کینه و 
عداوت در قلب آنان راه ندارد. در این اثر تألیف شده مخاطبان با »حبه«، دختر مامان بزي، و گرگ 
کوچولو آشنا مي شوند. آن ها با هم دوست مي شوند و گرگ کوچولو به حبه قول مي دهد که هیچ وقت 
بزرگ نشود و حبه را نخورد. این داستان با هدف تقویت حس دوستي و صلح در کودکان تألیف شده 

است.

406 . تهامي، سیدرضا و ]...دیگران[. داستان هاي شاهنامه : قیام كاوة آهنگرو فريدون و مرگ 
ضحاك. تهران : فردین، 1392، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: شاهنامه فردوسي، داستان کودکان، دوم ابتدایي، کاوه آهنگر، فریدون، ضحاك

چکیده: ششمین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« دربارة قیام کاوه آهنگر است که براي 
دانش آموزان دوم دبستان بازنویسي شده است. در این کتاب از همان واژه ها و ترکیباتي استفاده شده 
است که در کتاب درسي پایة دوم دبستان وجود دارند. معني واژه ها ي رنگي در پایین برگ ها درج شده 
است. کتاب بدون تصویر است و مخاطبان باید تصویر مربوط به هر صفحه از داستان را خودشان 
رنگ آمیزي کنند. کاوة آهنگر به کمک جواناني که توسط ارمایل و گرمایل از مرگ  و کشته شدن توسط 
ضحاك نجات یافته بودند، به سراغ فریدون مي روند. آن ها با هم لشکري بزرگ تشکیل مي دهند و 

حکومت ضحاك برمي اندازند.
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407 . هاشمي، نیره. قیچي كه دنبال كار مي گشت. تهران : کانون پرورش فکري کودکان و 
نوجوانان، 1391، 20 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان تخیلي، داستان کودك، ابزارها

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده داستاني تخیلي است. در این داستان ماجراي یک قیچي 
نقل شده که به دنبال کار مي گردد. استاد آهنگر، یک روز یک قیچي تیز مي سازد و آن را کنار مي گذارد. 
قیچي خیلي دوست دارد که کارش را زودتر شروع کند و به همین دلیل از مغازه بیرون مي رود. اما 
هرچه مي گردد نمي تواند کار مناسبي پیدا کند. تا اینکه به منزل یک خیاط مي رود و به او در دوختن 
لباس عروسي کمک مي کند. این اثر باهدف آشنایي کودکان با ابزار و آالت و تقویت قوه تخیل آنان 

به نگارش درآمده است.

408 . چیچستر کالرك، اما. لي لي و کانگوروي آبي : كار تو بود، كانگوروي آبي! . مریم رزاقی. 
تهران : زعفران، 1391، 32 ص 

قطع: تهران
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي فارسي، داستان کودك، مجموعه ها، قصه هاي آموزنده

چکیده: در این کتاب کودکان با دختربچه اي به نام لي لي آشنا مي شوند که یک کانگوروي عروسکي 
آبي دارد. لي لي هر کار بدي که مي کند، آن را به گردن کانگوروي آبي مي اندازد، براي همین مامان 
لي لي تصمیم مي گیرد، کانگورو را از دست لي لي بگیرد و تا یاد نگرفته کار خوب انجام دهد، باالي 
کتابخانه بگذارد. لي لي آن شب حاضر نمي شود تنهایي به رخت خواب برود تا اینکه کانگورو یک نقاشي 

مي کشد و... .
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409 . گروه برنامه ریزي و تالیف. کار طالیي : کار طالیي اول دبستان : كار فارسي، رياضي، 
علوم تجربي. تهران : کانون گسترش علوم، 1392، 352 ص 

قطع: وزیري
موضوع: عمومي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: آموزش عمومي، اول ابتدایي، پرسش و پاسخ، کتاب تمرین

چکیده: کتاب حاضر به همراه سي دي آموزشي شامل تمرین هایي براي درس هاي اول ابتدایي - 
ریاضي، کار فارسي و علوم تجربي - است. در هر درس ابتدا اهداف درس مشخص شده  است. در 
ادامه مفاهیم کتاب با تصویرهاي رنگي و به زباني ساده و کودکانه طبق مفاهیم کتاب درسي شرح داده 
شده اند. تمرین ها در قالب بریدني و چسباندني، جواب هاي شفاهي، ادامه دادني، کامل کردني، رنگ 
کردني، وصل کردني و. . تنظیم شده اند. تمرین هاي ریاضي بیشتر کاربردي هستند و سعي شده است 
به گونه اي طراحي شوند که اهداف کتاب درسي را پوشش دهند. در درس فارسي تأکید بر واژه آموزي، 
ترکیب نشانه ها، جمله سازي، مرتب کردن کلمه ها، خواندن و... است. تمرین هاي علوم نیز شامل سؤال، 

آزمایش، فعالیت، بسازید، و رسم کنید مي شوند.

410 . گروه برنامه ریزي و تالیف. کار طالیي : كار طاليي دوم دبستان. تهران : کانون گسترش 
علوم، 1392، 174 ص 

قطع: وزیري
موضوع: عمومي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: آموزش ابتدایي، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ، پایة دوم ابتدایي

ابتدایي، شامل ریاضي، علوم  چکیده: کتا ب حاضر شامل تمرین هایي براي تمام درس هاي دوم 
تجربي، فارسي، کارفارسي، هدیه هاي آسماني و آموزش قرآن به همراه »سي دي« آموزشي است. 
سؤاالت در قالب هاي جمله سازي، رنگ کردني، کامل کردني، اضافه کردني، وصل کردني، حل جدول، 
جاخالي، چهارجوابي، عالمت زدني و. . تنظیم شده اند. براي هر درس سؤاالت میان ترم و پایان ترم 

به صورت چهار جوابي درج شده است.
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411 . گروه برنامه ریزي و تالیف. کار طالیي : كار طاليي ششم دبستان. تهران : کانون گسترش 
علوم، 1392، 381 ص 

قطع: وزیري
موضوع: عمومي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: آموزش ابتدایي، راهنماي آموزشي، پایة ششم ابتدایي، پرسش و پاسخ

چکیده: کتاب حاضر که با »سي دي« آموزشي همراه است، حاوي تمرین هایي براي تمام درس هاي 
ششم ابتدایي است. در آغاز هر درس مفاهیم مربوط به آن به صورت خالصه ارائه شده اند و در ادامه، 
سؤاالتي چهار گزینه اي، درست یا نادرست، وصل کردني، جاخالي، پاسخ کوتاه و تشریحي ارائه شده اند. 
علوم تجربي، فارسي نوشتاري، فارسي خوانداري، مطالعات اجتماعي، هدیه هاي آسمان، آموزش قرآن، 
ریاضي، تفکر و پژوهش، و کار و فناوري درس هاي پایة ششم ابتدایي هستند که این کتاب به هر کدام 
به طور جداگانه پرداخته است. از ویژگي هاي این کتاب دارا بودن تمام درس ها در یک جلد است که 
در همة مدارس کشور قابل تدریس است. زیرا بر مبناي حیطه هاي شناختي، رواني، حرکتي و عاطفي 
نگاشته شده است. در این کتاب، سؤال ها از آسان به سخت طراحي شده اند و استفاده از نمرات کیفي 
مطالبي نظیر دانستني ها، نکته هاي مهم و زنگ تفریح، دانش آموزان را به نظم فکري عادت مي دهد و 

قدرت تجزیه و تحلیل آن ها را باال مي برد.

412 . افشاري، بهرام. كاربردي كردن پژوهش در آموزش و پرورش استان اصفهان. 
اصفهان : آمیس، 1391، 216 ص 

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
كلمات كلیدي: پژوهش، کاربردي کردن، آموزش  و پرورش، ضرورت، نیازسنجي، تجربه نگاري، 

درس پژوهي.

چکیده: این کتاب »کاربردي کردن پژوهش در آموزش  و پرورش استان اصفهان« را بررسي کرده 
است. مطالب کتاب در 9 فصل تنظیم شده است که به ترتیب عبارت اند از: سیر توسعة پژوهش، 
نیازسنجي و تعیین اولویت هاي پژوهشي استان، توسعة مطالعات بین المللي تیمز و پرلز ابتدایي و 
محور،  پژوهش  تدریس  معلمان،  پژوهشي  مطالعات  توسعة  پژوهشي،  تجربه نگاري  راهنمایي، 
درس پژوهي، معلم پژوهنده )اقدام پژوهي(، و آموزش پژوهشگري. با توجه به اهمیت امر تحقیق و 
مسئولیت خطیر معلم و وظیفه اي که او را ملزم مي کند تا دائماً یافته هاي خود را براساس پژوهش 
بنا بگذارد، معلم باید خود پژوهش گر بوده و آگاهي هاي الزم براي فعالیت هاي علمي دانش آموزان را 
کسب کند. مطالب این کتاب، زمینه اي مناسب براي یادگیري معلمان و ارتقاي سطح علمي آن ها براي 

پژوهش در امور آموزشي، پرورشي و مشاوره اي است.



221دورة آموزش ابتدايي 16

413 . دپارتمان علمي مرآت. بسته مدیریت کالسي : كاربرگ رياضي اول دبستان. تهران : 
مرآت دانش، 1392، 56 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: آموزش ریاضي، پرسش و تمرین، کاربرگ

چکیده: این کار برگ ریاضي اول دبستان براي 25 هفتة آموزشي تنظیم شده است. صفحات کتاب 
رنگي اند و نگارنده به منظور آموزش مفاهیم شمردن، جمع و تفریق، تقارن، تساوي، دسته بندي، جدول 
ارزش مکاني، و نیز رسم شکل هاي هندسي و هر آنچه مربوط به ریاضي سال اول دبستان است، از 
تمرین هایي در قالب هاي رنگ کردني، گذاشتن داخل خط بسته، حل جدول و کامل کردن آن، وصل 

کردني، جواب دادن شفاهي، ادامه دادن الگوي داده شده، کامل کردني و... استفاده کرده است.

414 . دپارتمان علمي مرآت. بسته مدیریت کالسي : كاربرگ رياضي سوم دبستان. تهران : 
مرآت دانش، 1392، 52 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي: کاربرگ ریاضي، سوم ابتدایي، آزمون و تمرین، آموزش ریاضي

چکیده: »کاربرگ«، برگ آموزش در خدمت فرایند تدریس است که به عنوان یک ابزار آموزشي، 
با هف تسهیل اجراي اهداف آموزشي در جریان تدریس معلم طراحي و تدوین شده اند. کاربرگ 
حاضر براي درس ریاضي سوم دبستان براي 24 هفتة آموزشي فراهم آمده و شامل تمرین هایي در 
قالب هاي کامل کردني، وصل کردني، رنگ آمیزي، تشریحي، دسته بندي و... است. به زعم نگارنده 
کاربردهاي کاربرگ عبارت اند از: کمک به پیاده سازي طرح درس مورد نظر معلم و ارزشیابي از وضعیت 
دانش آموزان در حین تدریس؛ ارائة بازخورد مناسب به دانش آموز در مورد میزان یادگیري مفاهیم جدید 

درس و ابزار مشارکت در فرایند یادگیري؛ ارائة ابزار بازخوردگیري از پیشرفت آموزش در کالس.
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415 . دپارتمان علمي مرآت. بسته مدیریت کالسي : كاربرگ رياضي ششم دبستان. تهران 
: مرآت دانش، 1392، 56 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: آموزش ریاضي، تمرین و آزمون، راهنماي آموزش، سؤال و جواب، ششم ابتدایي

چکیده: کتاب کار برگ ریاضي حاوي تمرین هایي در راستاي مطالب کتاب درسي ریاضي ششم 
ابتدایي براي 24 هفتة آموزشي است. بعد از تمرین هاي هر دو هفتة آموزشي، تمرین هاي درس بعدي 
و مرور تمرین هاي درس هاي قبلي آمده است. به زعم نگارنده، تمرین هایي که در کاربرگ آمده اند، 
به معلم کمک مي کنند طرح درس مورد نظر را در کالس پیاده کند و از وضعیت دانش آموز در حین 

تدریس مطلع شود. خود دانش آموزان هم مي توانند میزان یادگیري خود را ارزیابي کنند.

416 . دپارتمان علمي مرآت. بسته مدیریت کالسي : كاربرگ علوم تجربي دوم دبستان. 
تهران : مرآت دانش، 1392، 52 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: آموزش علوم تجربي، آزمون و تمرین، راهنماي آموزشي، پایة دوم ابتدایي

چکیده: کاربرگ حاضر براي درس علوم دانش آموزان دوم ابتدایي آماده شده و شامل 22 کاربرگ براي 
22 هفتة آموزشي است. آنچه در این کاربرگ ها انجام مي شود، بیشتر به صورت عملي و کارگاهي است. 
یعني دانش آموزان به کمک معلم مطالبي را که در درس علوم مطرح شده اند و معلم براي یادگیري 
آن ها تمرکز مي کند، خودشان تجربه و از نزدیک لمس مي کنند و سپس نتایجي را که مي گیرند در 
کتاب )کاربرگ( مي نویسند. نویسنده در این کاربرگ ها تمرین هایي ارائه مي دهد تا آموخته ها به صورت 

عملي اجرا شوند.
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417 . دپارتمان علمي مرآت. بسته مدیریت کالسي : كاربرگ علوم تجربي ششم دبستان. 
تهران : مرآت دانش، 1392، 52 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: راهنماي آموزشي، علوم تجربي، سؤال و جواب، پایة ششم ابتدایي

چکیده: کتاب حاضر که براي درس علوم ششم دبستان فراهم آمده، شامل 23 کاربرگ براي 23 
هفتة آموزشي است. تمرین هاي آن بیشتر به صورت عملي تنظیم شده اند. همچنین سؤال هایي مرتبط 
با هر درس علوم ششم ابتدایي مطرح شده اند که دانش آموزان طي تمرین هاي عملي و مشارکتي باید 
به آن ها پاسخ دهند و به نتیجة قابل قبول برسند. استفاده از نقشه هاي مفهومي، جدول، سؤال هاي 
تشریحي و توضیحي، گفت وگو، آزمایش و ساختن، موارد خواسته شده در تمرین هاي این کتاب هستند.

418 . دپارتمان علمي مرات. بسته مدیریت کالسي : كاربرگ فارسي اول دبستان )بخش 
دوم: نشانه ها(. تهران : مرآت دانش، 1392، 52 ص 

قطع: رحلي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین، پایة اول ابتدایي

چکیده: کاربرگ حاضر براي درس فارسي اول دبستان و 22 هفتة آموزشي تهیه شده است. نوشتن 
صداهاي اول، آخر و وسط نام تصویرها، نوشتن نام تصویرها، وصل کردن تصویرها به کلمات مناسب، 
وصل کردن جمالت به تصویرها، کامل کردن نوشته ها با توجه به تصویرها، کلمه سازي، پر کردن 
جاهاي خالي با کلمات مناسب، مرتب کردن کلمات به هم ریخته، و طبقه بندي کردن کلمات در جدول 

از جمله تمرین هاي کتاب هستند.
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419 . هارپاین، االین کالنتون. كاربست مداخله هاي گروهي در مدارس: ارتقاي بهداشت 
رواني کودکان و نوجوانان. اسماعیل اسدپور و ]... دیگران[. تهران : کتاب ارجمند، 1392، 152 ص 

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، مشاور، کارشناس
  كلمات كلیدي: مشکالت دانش آموزان، مهارت تصمیم گیري، حل مسئله، مداخلة گروهي

چکیده: این کتاب با هدف کمک به روان شناسان، مشاوران مدارس و دیگر فعاالن حوزة سالمت 
در مدارس در زمینه بررسي مشکالت دانش آموزان مانند کمرویي، بي انگیزگي براي یادگیري، افت 
تحصیلي و اضطراب نوشته شده است. مداخله هاي گروهي در یادگیري مهارت هاي تصمیم گیري 
هوشمندانه، حل مسئله، ابراز وجود و قاطعیت، مدیریت هیجانات منفي و احساس خودکارآمدي در 
کودکان نقش بسزایي ایفا مي کند. کتاب حاضر به ساختار نظري و کاربست مداخله هاي گروهي در 

مدرسه ها و ارائة نمونه هایي عملي از چگونگي کاربرد آن ها در مدرسه ها مي پردازد.

420 . سنگري، محمدرضا. كارت هاي تصويري نشانه 1 و 2 )به همراه تصاویر هم آغاز و 
هم پایان(. تهران : ابوعطا، 1392، 320 ص 

قطع: کارت
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: کارت هاي تصویري، نشانه ها، واژه آموزي، آموزش زبان فارسي

چکیده: به کمک این مجموعه کارت  هاي تصویري، نشانه هاي فارسي )حروف الفبا( را مي توان به 
کودکان سال اول دبستان آموزش داد. تدریس با این کارت ها در سه بخش انجام مي شود: آموزش 
تصویري به همراه شکل خطي کلمه با تأکید بر صداي اصلي که به رنگ قرمز است، تطبیق هم زمان 
کلمة درج شده در پشت کارت با تصویر روي آن، و تمرین، تکرار و تثبیت آموخته ها با استفاده از 

تصویرها و کلمه هاي هم آغاز و هم پایان.
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421 . صالحي، سارا. كارت هاي تصويري نگاره }لوحه آموزشي{: به همراه روش تدریس. 
تهران : ابوعطا، 1392، 128 ص 

قطع: کارت
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: واژه آموزي، آموزش زبان فارسي، نگاره ها، آموزش ابتدایي

چکیده: مجموعة حاضر شامل کارت هایي است که به منظور آموزش نگاره ها به کودکان اول ابتدایي 
تهیه شده اند در این مجموعه روش تدریس کارت ها پشت آن ها آمده و سؤال هایي دربارة نگاره ها درج 
شده است. در پایین کارت ها نیز کتاب هایي به منظور آموزش مهارت هاي زندگي معرفي شده اند. به 
زعم نگارنده، این کارت ها و نگاره ها دانش آموز را با تلفظ صحیح واژه ها آشنا مي سازد، بر گنجینة لغات 
دانش آموز مي افزاید، به درك معني و مفهوم هر واژه و حساس شدن گوش دانش آموز کمک مي کند و ... .

كاش يه ماشین داشتم كه مشقام رو   : آسان  نمایشنامه هاي  . دولت  آبادي، حسن.   422
مي نوشت )جلد 5 (. تهران : سوره مهر، 1392، 336 ص 

قطع: رقعي
موضوع: هنر

مخاطب: معلم
كلمات كلیدي: نمایش نامه، ادبیات نمایشي، نمایش کودك و نوجوان، نمایش عروسکي

چکیده: کتاب با مقاله اي دربارة »ضرورت وجود متون نمایشي مناسب از حیث جنسیت و دورة 
تحصیلي در مدارس« آغاز مي شود. در ادامه با راهکارهاي ساده به پرسش هاي بنیادیني در مورد 
چگونگي انتخاب نقش، چگونگي نظارت بر تمرین هاي بازیگري، چیستایي تحلیل نقش و نمایش نامه، 
ضرورت انتخاب شیوة مناسب اجرا، چگونگي صحنه پردازي مناسب اجرا، و استفاده از فضاي کالس به 
این منظور پاسخ مي دهد. کتاب در کنار مقالة انواع نمایش عروسکي - که اطالعات مناسبي در اختیار 
مخاطب مي گذارد- این پنج نمایش نامه  را ارائه مي دهد. »از کجا بدونم که راست مي گي؟«؛ »بیچاره 
چه زوري مي زنه!«، »کاش یه ماشین داشتم که مشقام رو مي نوشت!«؛ »یاد بگیر دیگران رو ببخشي!« 
و »این طوریه که بچه لوس مي شه دیگه!« این نمایش نامه ها که از متون کهن و جدید ادبیات فارسي 
اقتباس شده اند، براي اجرا در مهدکودك ها و مدرسه هاي ابتدایي مناسب اند و با پیشنهادهاي خوبي براي 
بازیگري و کارگرداني نمایش و تحلیل کوتاهي دربارة آن ها همراه اند. در پایان، نویسنده با انتخاب و 
جمع آوري و طرح جمالت مناسب دربارة موضوع هر نمایش نامه، مجالي براي شرکت فعال مخاطبان 

نمایش و تعمیق جنبه هاي تربیتي و پرورشي متن فراهم آورده است.
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423 . وزیري، جالل. كاغذ بازي )دايرئالمعارف كاغذ و تا(. تهران : کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1392، 364 ص 

قطع: رحلي
موضوع: هنر، کار و فن آوري

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصیلي: اول تا ششم

كلمات كلیدي: اوریگامي، کاردستي، کاغذ

چکیده: »امروزه هنر کاغذ و تا را مي توان صرف نظر از کارآمدي و کارآیي در بسیاري از علوم، تمرین 
بسیار خوبي براي ایجاد خالقیت و ذوق مثبت و سازنده در تمام گروه هاي سني، از کودك تا بزرگ سال 
دانست.« کتاب حاضر مشتمل بر 370 الگوي کاغذ و تا است که براي مخاطبان عمومي تدوین شده 
است. این مجموعه در سه بخش سامان دهي شده است: کتاب، دي وي دي و کاغذرنگي. در بخش 
کتاب، 370 الگوي برگزیده کاغذ و تا در 12 گروه طرح هاي ساده، گل ها و گیاهان، حیوانات، لباس و 
خوارکي و... آمده است. دي وي دي، شامل راهنماي ساخت تمام طرح ها است و بخش کاغذ رنگي، 

دربردارندة الگوهاي منتخب زیبا بر روي کاغذهاي رنگي عالمت گذاري شده است.

424 . مارتین، جیمز. كامیون سبز. هایده کروبی. تهران : شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 36 ص 
قطع: وزیري

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: دوم تا چهارم
كلمات كلیدي: محیط زیست، کامیون، سبز، زیست محیطي

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستان تخیلي با موضوع محیط زیست و حفاظت از آن 
است. در این کتاب، نکات زیست محیطي به صورت غیرمستقیم مطرح مي شود. در این داستان آمده: 
»کامرو«، کامیون حمل زباله بود. او خیلي زحمت مي کشید و در باد و باران و برف و شب و روز کار 
مي کرد. ولي موتورش خیلي دود مي کرد و براي همین کارش را از دست داد و غمگین و گریان راه 
افتاد و از شهري به شهر دیگر رفت تا کار پیدا کند. تا اینکه به شهر »سبزان« رسید و اتفاقات جدیدي 

برایش رخ داد.
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425 . قاسم نیا،  شکوه و صفارپور، عبدالرحمان. خودم مي خوانم : كبوتر. تهران : افق، 1392، 32 ص 
قطع: خشتي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: پایة اول ابتدایي، خواندن، آموزش الفبا، راهنماي آموزشي، تمرین

چکیده: هفتمین جلد از مجموعة »خودم مي خوانم«، به آموزش حرف »او« براي کودکان کالس 
اول اختصاص دارد. نویسنده سعي کرده است حرف »او« را در اول، وسط و پایان کلمات با خط 
قرمز مشخص کند و براي هر کدام از کلمه ها تصویر رنگي ارائه دهد. تصویرخواني، ترکیب خواني، 

جمله خواني، دیدن و گفتن و راه یابي از جمله تمرین هاي این کتاب هستند.

426 . یونسلو، صادق. كتاب آموزشي آب و روش هاي صحیح مصرف. تهران : پژواك 
فرهنگ، 1392، 26 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: پنجم و ششم
كلمات كلیدي: مدیریت مصرف، روش صحیح مصرف آب، آموزش علوم

چکیده: نگارنده در کتاب حاضر، ابتدا دربارة مفاهیم اولیة آب اطالعاتي مي دهد؛ اینکه آب چیست، 
چگونه تشکیل مي شود، چگونه در طبیعت مي چرخد، به چه حالت هایي درمي آید، در بدن انسان و 
حیوانات چه نقشي دارد و چند درصد آن را به خود اختصاص مي دهد، چه خواصي دارد، و نوع مصرفي 
آن چگونه و به چه روش هایي تأمین مي شود. در ادامه به روش هاي صحیح مصرف آب اشاره مي کند؛ 
اینکه مصرف سرانة آب براي هر کسي چه قدر است و چه روش هایي را مي توان در حمام، دست شویي، 
لباس شویي یا در محیط هاي خانه و مدرسه به کار برد تا مصرف آب پایین بیاید. در پایان کتاب داستاني 
تصویري دربارة ارزش و اهمیت آب آمده و از کودکان خواسته شده است راه حل هایي پیشنهاد دهند که 

مصرف آب پایین بیاید و آن ها قهرمان شوند.
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427 . یونسلو، صادق. كتاب آموزشي آب و زندگي 1 )كتاب كار(. تهران : صادق یونسلو، 
1392، 28 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: اعداد، محیط زیست، آب، حیات

چکیده: در کتاب حاضر که براي دانش آموزان پیش دبستاني و اول ابتدایي فراهم آمده است، آن ها با 
اهمیت آب و نقش آن در ادامة حیات تمام موجودات زنده، منابع تأمین آب و چرخة آبي، جلوگیري از 
آلودگي منابع آبي و حفظ محیط زیست، شناخت انواع مصارف آب در داخل و خارج خانه و روش هاي 
صحیح مصرف آب آشنا مي شوند. صفحات کتاب تمام رنگي اند و تمرین ها به صورت هاي قرار دادن در 
داخل دایره، پیدا کردن، وصل کردن، رنگ کردن، عالمت زدن، مشخص کردن با شماره، حل جدول، 

وصل کردن اعداد، گفتن و توضیح دادن، و... تنظیم شده اند.

428 . حبیبي،  فهیمه. كتاب تابستانة دوم دبستان. مشهد : امید مهر، 1392، 120 ص 
قطع: رحلي

موضوع: عمومي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: آزمون و تمرین، درس هاي دوم دبستان، مرور تابستانه

چکیده: کتاب کار حاضر براي تابستان دانش آموزان دوم دبستان، به منظور آمادگي آنان براي ورود به 
پایة سوم دبستان فراهم آمده است. این کتاب در 11 فصل تمرین هاي تمام کتاب هاي دوم دبستان را در 
بر دارد. ده فصل اول کتاب شامل مرور درس ها و تمرین هاي متنوع است و فصل یازدهم چهار آزمون 
دارد. در پایان کتاب پاسخ آزمون ها و برخي معماها و چیستان ها درج شده است. تمرین هاي کتاب در 
قالب هاي کامل کردني، نوشتني، پر کردن جدول، پر کردن جاهاي خالي، وصل کردني، رنگ کردني، 

عالمت زدني، نقاشي و... تدوین شده اند.
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429 . جراحي، معصومه و علي حسیني، اکرم. كتاب جامع رياضي گراد پاية سوم ابتدايي: 
منطبق بر آخرین تغییرات سیستم آموزشي کشور. تهران : گراد، 1392، 160 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي: ریاضي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین، کمک درسي

چکیده: کتاب کار حاضر براي تقویت درس ریاضي دانش آموزان پایة سوم ابتدایي در هشت فصل 
تنظیم شده است. موضوع هاي درس هاي کتاب شامل الگوها؛ عددهاي چهاررقمي؛ عددهاي کسري؛ 
ضرب و تقسیم؛ مساحت و محیط؛ جمع و تفریق؛ آمار و احتمال و ضرب عددها است. صفحات کتاب 
تمام رنگي هستند و سؤاالت در قالب هاي رنگ کردني، کامل کردن الگوها، پر کردن جاهاي خالي، 
گسترده نویسي جمع و تفریق ها، توضیح الگوها، با نوشتن اعداد، انجام دادن فعالیت هایي که توضیح 

آن ها در کتاب آمده است و سؤاالت چهار جوابي ارائه شده اند.

430 . اسحاقیان، مریم. كتاب جامع رياضي گراد: پاية اول ابتدايي. تهران : گراد، 1392، 
156 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: پایة اول ابتدایي، آموزش ریاضي، راهنماي آموزشي، ریاضي، تمرین، پرسش و پاسخ

چکیده: کتاب حاضر براي درس ریاضي دانش آموزان کالس اول ابتدایي در 25 بخش با صفحات تمام 
رنگي نوشته شده و نویسنده کوشیده است، با استفاده از تمرین هایي در قالب هاي نقاشي، رنگ کردني، 
وصل کردني، ادامه دادن الگوي نیمه تمام، عالمت زدني، کامل کردني، داستان گویي، کامل کردن جدول 

و حل مسئله، مفاهیم ریاضي کالس اول را به مخاطبان آموزش دهد.
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431 . نادري نژاد، جعفر. كتاب جامع رياضي گراد: پاية پنجم ابتدايي. تهران : گراد، 1392، 
224 ص 

قطع: خشتي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: پنجم

كلمات كلیدي: آموزش ریاضي، آزمون دوره اي، پایة پنجم ابتدایي، پرسش و پاسخ

چکیده: کتاب تمرین حاضر براي درس ریاضي پنجم دبستان در 28 فصل تهیه شده است. در ابتداي 
هر مبحث مفاهیم و درس نامه اي به صورت خالصه آورده شده است تا دانش آموزان با مطالعة آن به 
یادآوري درس ها بپردازند و در پاسخ گویي به سؤاالت از آن بهره بگیرند. در ادامه سؤاالت تشریحي، 

تستي و تکمیلي، و دو دوره آزمون دوره اي درج شده است.

432 . رشیدي، ملیحه. كتاب جامع رياضي گراد: پاية دوم ابتدايي. تهران : گراد، 1391، 
176 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: آموزش ریاضي، مسئله و تمرین، پرسش و پاسخ، کتاب کار، دوم ابتدایي

چکیده: این کتاب کار براي درس ریاضي دانش آموزان دوم ابتدایي فراهم آمده و شامل تمرین هایي 
در قالب هاي حل جدول، کامل کردني، رنگ کردني، وصل کردني، نوشتني، الگویابي و... است. این 
کتاب کار براساس مطالب کتاب درسي به شرح و تمرینات این مطالب پرداخته است: عدد و رقم؛ 
جمع و تفریق؛ اشکال هندسي؛ عددهاي سه رقمي؛ اندازه گیري؛ جمع و تفریق اعداد سه رقمي؛ کسر و 
احتمال؛ آمار و نمودار. در پایان نیز نمونة سؤاالت امتحاني درج شده است. به زعم نگارندگان، در تهیه و 
تدوین تمرین هاي این کتاب، روان شناسي کودك، آموزش با استفاده از بازي و سرگرمي، ایجاد جذابیت 

تصویري و توجه به نکات علمي پیوسته سرلوحة کار قرار گرفته است.
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433 . احمدي، حسن. كتاب داستان 2 ]دو[. تهران : کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
1391، 130 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان نویسي، داستان کوتاه فارسي، مجموعه ها، ادبیات نوجوان

چکیده: کتاب حاضر، شمارة دوم مجموعة »کتاب داستان« است که دربردارندة داستان هاي کوتاه 
ایراني است که با تصاویري از »الیزابت زورگر« همراه شده است. »بفرمایید نوشابه!« داستان طنزي به 
قلم »عباس عبدي« است. در این داستان، ماجراي خانواده اي جنوبي نقل شده است. پدر خانواده، انبار 
نوشابه دارد. در گرماي تابستان و بي برقي، نوشابه هاي انبار شروع به ترکیدن مي کنند. خانواده تالش 
بسیاري مي کنند تا نوشابه ها را بین دیگران تقسیم کنند. در این میان، راوي داستان که پسري نوجوان 
است، از فرصت استفاده کرده و همراه با برادر کوچکش، بي وقفه نوشابه مي خورند. این نوشابه خوردن 
دردسري را براي وي به وجود مي آورد که به خاطر جبران اشتباهش، مجبور مي شود همة پس اندازش 

را خرج کند.

434 . ابرهیمي نژاد، شعله. كتاب كار تالش من )در رسیدن به راهبردهاي حل مسئله(. 
اصفهان : برترین اندیشه، 1391، 92 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: پایة  اول ابتدایي، کتاب کار، پرسش و پاسخ، آموزش ریاضي

چکیده: کتاب کار حاضر براي درس ریاضي دانش آموزان سال اول ابتدایي به منظور آشنا کردن آن ها 
با راهبردهاي حل مسئله، باال بردن توانایي دانش آموزان در حل مسئله، توجه به تفاوت هاي فردي و 
باال بردن درك دانش آموزان از مفاهیم ریاضي دورة ابتدایي فراهم آمده است. تمرین هاي کتاب در 

قالب هاي رنگ کردني، وصل کردني، شکل سازي، کامل کردني، نقاشي کردني، و... تنظیم شده اند.
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435 . رضایي، زینب. كتاب كار در منزل فارسي ويژه اول دبستان جلد اول. تهران : شینه، 
آراد کتاب، 1392، 172 ص 

قطع: رحلي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، پایة اول ابتدایي، پرسش و پاسخ

چکیده: جلد اول از کتاب کار حاضر که براي درس فارسي کالس اول دبستان فراهم شده، شامل دو 
بخش است: بخش اول شامل نگاره هاست که کودکان باید با توجه به سرمشقي که داده شده است، 
آن ها را بنویسند. بخش دوم درس اول، با معرفي نشانة »ا« آغاز مي شود و با درس 15 و معرفي نشانة 
»خوا« و تمرینات دوره اي پایان مي یابد. در این بخش هر درس دو نشانه را معرفي مي کند و صفحات 

کتاب تمام رنگي هستند.

436 . رضایي، زینب. كتاب كار در منزل فارسي ويژه اول دبستان جلد دوم. تهران : شینه، 
آراد کتاب، 1392، 321 ص 

قطع: رحلي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: پایة اول ابتدایي، آموزش زبان فارسي، پرسش و پاسخ، کتاب کار

چکیده: »کتاب کار در منزل فارسي« که براي درس فارسي دانش آموزان اول ابتدایي نوشته شده 
است، به آموزش نشانه ها اختصاص دارد. تمرین هاي کتاب در قالب هاي خواندن و نوشتن ترکیب 
حروف، بخش کردن کلمات و کامل کردن جدول ها، کلمه سازي، رنگ آمیزي، داستان نویسي و... تنظیم 
شده اند. در پایان هر درس فعالیت هایي چون ساختن کاردستي، رنگ آمیزي، لبخند، اطالعات عمومي 

و نقاشي در نظر گرفته شده اند و یا مطالب جالبي زیر عنوان اطالت عمومي یا لبخند ارائه شده اند.
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437 . حبیبي، فهیمه. کتاب هاي آموزشي امید مهر : كتاب كار رياضي توان برتر. مشهد : امید 
مهر، 1392، 156 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: آموزش ریاضي، آزمون، کتاب کمک درسي، پرسش و پاسخ، آزمون کانگورو

چکیده: کتاب کار حاضر در هشت فصل و در صفحات تمام رنگي، به آموزش و تمرین درس ریاضي 
دانش آموزان سال دوم دبستان پرداخته است. هر فصل چهار واحد درسي شامل تمرینات پیوسته و 
گسسته، نکته، ساعت و سرگرمي، و آزمون مسابقات تیزهوشان کانگورو از سال 2005 تا 2013 است. 
سؤاالت به صورت هاي نوشتني، کامل کردني، نشان دادني روي محور، اضافه کردني، حل مسئله، 
رسم کردني، و جاي خالي تنظیم شده اند. پاسخ سؤاالت آزمون کانگورو در پایان کتاب درج شده است.

 : تهران  ]... دیگران[. كتاب كار رياضي خالق سوم دبستان.  و  فاطمه  . بخشیان،   438
سرمشق، 1392، 132 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي: آموزش ریاضي، آزمون و تمرین، پایة سوم ابتدایي

چکیده: کتاب کار حاضر براي درس ریاضي سوم دبستان در هشت فصل نگارش یافته است. در هر 
فصل، در بخش »بیاموزیم« چکیده اي از مباحث مطرح شده در کتاب درسي توضیح داده شده است. در 
ادامه، در بخش »پرسش« سؤاالت عادي و سؤاالتي در سطح باالتر درج شده اند. به منظور جذابیت و 
آشنایي با کاربرد ریاضي، بخش هاي »بازي با ریاضي« و »بخوانیم و بدانیم« در کتاب گنجانده شده اند. 
سؤال هاي چهار گزینه اي به منظور آشنایي دانش آموزان با سؤاالت تستي ارائه شده اند و ارزشیابي 

مستمر شامل سؤال هاي امتیازي و جدول تعیین سطح است.
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439 . لیراوي، مهین و حسن داعي، زهرا. كتاب كار رياضي دوم دبستان. اصفهان : برترین 
اندیشه، 1391، 140 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: پایة دوم ابتدایي، آموزش ریاضي، پرسش و پاسخ

چکیده: این کتاب کار براي درس ریاضي دانش آموزان دوم ابتدایي فراهم آمده و به زعم نگارنده در 
آن این اهداف دنبال مي شود: ایجاد توانایي براي انجام محاسبات عددي در زندگي روزمره، یادگیري 
ریاضیات به منظور به کارگیري در محیط اطراف، باال بردن قدرت حل مسئله و به کارگیري راهبرد حل 
مسئله، ایجاد توانایي در برآورد راه حل مسئله و حدس جواب آن و. . کتاب تمام رنگي است و در هشت 
فصل شامل تمرین هایي در قالب هاي وصل کردني، نوشتن عدد مناسب، پر کردن جاهاي خالي، کامل 

کردن، نشان دادني و. . به نگارش درآمده است.

440 . ترزقي، سیدجواد. کتاب هاي آموزشي امید مهر : كتاب كار رياضي سوم دبستان. مشهد 
: امید مهر، 1392، 174 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي: آموزش ریاضي، راهنماي آموزش، پرسش و پاسخ، پایة سوم ابتدایي

چکیده: کتاب کار حاضر براي درس ریاضي سوم دبستان در هشت فصل نوشته شده است. نویسنده 
در این کتاب کوشیده است، مفاهیم و نکته هاي اساسي هر درس را توضیح دهد و بررسي کند، در هر 
فصل راهبردهاي حل مسئله ارائه دهد، و در پایان هر درس زیر عنوان »کار در خانه«، انواع تمرینات 
تشریحي و چهار جوابي را بیاورد. آزمون هاي طبقه بندي شدة پایان هر فصل و نیز آزمون هاي نوبت اول 

و دوم از دیگر مزایاي این کتاب محسوب مي شوند.
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441 . رئیسي امجد، محمدرضا و ]...دیگران[. كتاب كار رياضي سوم دبستان. تهران : مدرسه، 
1392، 184 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي: ریاضي، راهنماي آزمون، مسائل

چکیده: کتاب کار حاضر براي دانش آموزان سال سوم دبستان در 8 فصل تهیه شده است. قالب 
سئواالت به صورت کامل کردني، پرکردني جدول، حل مسئله، دسته بندي، ادامه دادن الگوها، توضیح 
الگوها، نوشتن عدد مناسب، رنگ کردني و... است. الگوها، عددهاي چهاررقمي، عددهاي کسري، 
ضرب و تقسیم، مساحت و محیط، جمع و تفریق، آمار و احتمال و ضرب عددها از جمله موضوع هاي 

فصل هاي کتاب هستند.

442 . انصاری، مریم و ]...دیگران[. كتاب كار علوم تجربي دوم دبستان. تهران : مدرسه، 
1392، 64 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: آموزش علوم، پرسش و پاسخ، راهنماي آزمون، پایة دوم ابتدایي

این  براي درس علوم دوم دبستان در 14 درس فراهم آمده است. در  چکیده: کتاب کار حاضر 
کتاب آموزش مطالب بیشتر از طریق تصویر صورت گرفته است. بدین گونه که تصویرهایي مرتبط با 
موضوعات درج شده و سؤاالتي نیز مطرح شده اند. مخاطبان مي باید با مشاهدة تصویرها دریافت هاي 
خودشان را درمقابل سؤال هاي ارائه شده، بنویسند یا اینکه جدول ها را کامل کنند، تصویرها را عالمت 

بزنند، نقاشي کنند، رنگ بزنند و... .
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443 . گروه مولفان موسسه فرهنگي مدرسه برهان. كتاب كار علوم تجربي سوم دبستان. 
تهران : مدرسه، 1392، 96 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم
كلمات كلیدي: آموزش علوم، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ

چکیده: کتاب کار حاضر براي درس علوم دانش آموزان پایة سوم دبستان در 14 درس تهیه شده است. 
تمرین هاي کتاب در قالب گفت وگو، جمع آوري اطالعات و نتیجه گیري، پرکردن جدول، انتخاب کلمة 
مناسب براي جاهاي خالي، دسته بندي، کامل کردن تمرین ها، کامل کردن نقشه، نقاشي و کاردستي 
و. . تنظیم شده اند. صفحات کتاب تمام رنگي اند و موضوع برخي درس ها عبارت اند از: خوراکي ها؛ مواد 

اطراف ما؛ آب؛ زندگي و آب؛ نیرو؛ نور و کاشت گیاهان.

444 . احمدی، احمد و ]...دیگران[. كتاب كار علوم تجربي ششم دبستان. تهران : مدرسه، 
1392، 72 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: آموزش علوم، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین

چکیده: کتاب کار حاضر براي درس علوم پایة ششم ابتدایي در 14 درس با عنوان هاي زنگ علوم، 
کارخانة کاغذسازي، سفر به اعماق زمین، زمین پویا، سفر انرژي، سالم بمانیم، شگفتي هاي برگ و... 
تدوین شده است. مخاطبان باید بعد از مطالعة کتاب علوم دبستان بتوانند به سؤال ها جواب تشریحي 

بدهند، جدول ها را کامل کنند، نقشة مفهومي بکشند و همچنین آزمایش هایي را انجام دهند.
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445 . علیزاده، فاطمه صغری. كتاب كار فارسي دوم دبستان. تهران : مدرسه، 1392، 123 ص 
قطع: رحلي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، پایة دوم ابتدایي، کار و تمرین، سؤال و جواب

چکیده: کتاب کار حاضر براي درس فارسي دوم دبستان در هفت فصل فراهم شده است. تمرین هاي 
کتاب در قالب هاي خواندن و نوشتن، کلمه نویسي، جمله نویسي، کامل کردني، ترکیب کردني، نوشتن 
کلمه هاي جدید در جدول، امالنویسي، طرح سؤال با توجه به حروف نوشته شده در جدول، خوش نویسي 
و... تنظیم شده اند. به زعم نگارنده هر چند کتاب کار حاضر تکیه اش بر نوشتن و تقویت مهارت نوشتن 
است، اما در جاي جاي کتاب فرصت هایي براي تقویت مهارت خواندن، سخن گفتن و مهارت هاي 

اندیشیدن و نقد کردن فراهم آمده است.

446 . علیزاده، فاطمه صغری. كتاب كار فارسي سوم دبستان. تهران : مدرسه، 1392، 147 ص 
قطع: رحلي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم
كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، آموزش و تمرین، پایة سوم ابتدایي

چکیده: »کتاب کار سوم دبستان« در هفت فصل نوشته شده و در هر فصل، بعد از درج موضوع 
فصل، تعداد درس هاي هر فصل و هدف هاي فصل آورده شده است. همچنین، در هر درس، بعد از درج 
کلمات دستوري و زباني، فعالیت هاي درس در قالب هایي همچون خواندن درس و یافتن کلمه هاي 
خواسته شده، نوشتن مثل نمونه، پیدا کردن نشانه هاي خواسته شده، دسته بندي، خواندن و نوشتن، 
کامل کردن، امالنویسي، خودارزیابي، هنر و سرگرمي، نوشتن و نقاشي کردن و... آمده است. به زعم 
نگارنده، مخاطبان در این کتاب تنها با فعالیت هاي زبان آموزي مواجه نیستند، بلکه مطالب با علوم، 
ریاضي، مهارت هاي زندگي و... درهم تنیده شده اند. جدول خودارزیابي به منظور تقویت اعتمادبه نفس، 

بررسي خود و شناخت توانمندي ها و کاستي هاي احتمالي درج شده است.
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447 . علیزاده، فاطمه صغری. كتاب كار فارسي ششم دبستان. تهران : مدرسه، 1391، 156 ص 
قطع: رحلي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: کتاب کار، آموزش زبان فارسي، راهنماي آموزشي، پایة ششم ابتدایي

چکیده: کتاب کار حاضر براي درس فارسي ششم ابتدایي در 17 درس فراهم آمده و شامل تمرین هاي 
تاریخ ادبیات، فعالیت هاي درسي، امال، نگارش، کارگاه نویسندگي، حکایت، و بخوان و بنویس است. 
مؤلف در ایجاد فرصت هاي مناسب براي مشارکت دانش آموزان در فعالیت هاي کالس توجه داشته 
است و آموزش زبان فارسي را بر تفکر، خالقیت و... بنا نهاده است. در آغاز هر درس اهداف آن مشخص 

شده و سپس تمرین هایي ارائه شده اند.

448 . فتح آبادي، جواد. كتاب كار فارسي و امال پاية دوم دبستان. تهران : امید مهر، 1392، 
144 ص 

قطع: وزیري
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، امال، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ

بخش  دو  در  ابتدایي  دوم  دانش آموزان  امالي  و  فارسي  درس  براي  حاضر  کار  کتاب  چکیده: 
»مهارت هاي خوانداري و نوشتاري« و بخش »امالي فارسي« فراهم آمده است. کتاب حاوي این 
مطالب است: تمرین هاي مربوط به واژه آموزي براي توسعة واژگان دانش آموزان؛ کاربرد قواعد دستوري 
در ارتباط زباني با دیگران؛ تمرین براي بهبود و تقویت خواندن و درك مطلب؛ فعالیت هاي متنوع 
نگارشي و انشایي با هدف پرورش تفکر و خالقیت؛ فعالیت هاي ابراز اندیشه و احساسات فردي و کشف 
و تقویت استعدادهاي نویسندگي؛ امالهاي روزانه و هفتگي براي ارزیابي از آموخته ها؛  فعالیت هاي 
متنوع امالیي به منظور تسلط بر درست نویسي واژه ها و جمله ها، و کشف و رفع اشکاالت امالیي؛ حل 
جدول و چیستان؛ لطیفه و سرگرمي هاي آموزشي به منظور ایجاد رغبت بیشتر به یادگیري و کسب لذت؛ 
پرکردن جدول هاي ارزشیابي خواندن و نوشتن به منظور شناخت بیشتر نقاط قوت و ضعف دانش آموزان 
و برنامه ریزي براي رفع اشکاالت و توانمندسازي آنان؛ آزمون هاي درك مطلب و چهارگزینه اي براي 
ارزشیابي از آموخته ها و محتواي درس ها و آشنایي با آزمون هاي ورودي مدارس نمونه و مراکز استعداد 

درخشان و مسابقات علمي.
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449 . فتح آبادي، جواد. كتاب كار فارسي و امال پاية سوم دبستان. مشهد : امید مهر، 1392، 
144 ص 

قطع: وزیري
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ، سوم ابتدایي

چکیده: این کتاب کار براي درس فارسي و امالي دانش آموزان سوم ابتدایي در دو بخش فارسي و 
امال فراهم آمده است. بخش هاي متنوع کتاب عبارت اند از: تمرین هاي مربوط به نکته و واژه آموزي 
براي توسعة واژگان دانش آموز و کاربرد قواعد دستوري در ارتباط زباني با دیگران؛ تمرین هایي براي 
بهبود و تقویت خواندن و درك مطلب؛ فعالیت هاي متنوع نگارشي و انشایي با هدف پرورش تفکر و 
خالقیت؛ ابراز اندیشه و احساسات و کشف و تقویت استعدادهاي نویسندگي؛ امالهاي آزموني براي 
ارزیابي از آموخته ها؛ فعالیت هاي متنوع امالیي به منظور تسلط بر درست نویسي واژه ها؛ کشف و رفع 
اشکاالت امالیي؛ جدول؛ چیستان؛ لطیفه و سرگرمي هاي آموزشي؛ جدول هاي ارزشیابي خواندن و 
نوشتن )به منظور شناخت بیشتر نقاط قوت و ضعف دانش آموزان و برنامه ریزي براي رفع اشکاالت و 

توانمندسازي آنان(؛ آزمون هاي درك مطلب و چهارگزینه اي.

450 . هاشمي، کبری. كتاب كار و تمرين امالي سوم دبستان براساس کتاب فارسي سوم 
دبستان همراه با سرگرمي، بازي و راهبردهایي براي آموزش امال. تهران : دانش آفرین، رشد اندیشه، 

1392، 56 ص 
قطع: وزیري

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم
كلمات كلیدي: راهنماي آموزش، آموزش زبان فارسي، پایة سوم ابتدایي، تمرین و آزمون، کتاب 

کار امال

چکیده: کتاب کار حاضر براي درس فارسي سوم دبستان در 16 درس فراهم آمده است. مشخص 
کردن جمله هاي درست از نادرست، رنگ کردن تصویرها و یافتن کلمه ها، رنگ کردن کلمه هاي مثل 
هم داخل جدول، خواندن شعر درج شده و نوشتن ادامة شعر، جمله نویسي، نوشتن جمله براي تصویرها، 
پرکردن جاهاي خالي، یافتن کلمات و نوشتن آن ها در کنار هم، کامل کردن جدول، و پاسخ به سؤال ها 

و نوشتن آن ها در جدول، از جمله تمرین هاي کتاب هستند.
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451 . هاشمي، کبری. كتاب كار و تمرين انشاي سوم دبستان براساس کتاب فارسي سوم 
دبستان همراه با دستورالعمل هایي ساده براي بندنویسي، خالصه نویسي و کاربرد بعضي از نشانه هاي 

نگارشي. تهران : دانش آفرین، رشد اندیشه، 1392، 56 ص 
قطع: وزیري

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم
كلمات كلیدي: پایة سوم ابتدایي، آموزش زبان فارسي، فن نگارش، راهنماي آموزشي

چکیده: کتاب حاضر در 17 درس فراهم آمده و در آن سعي شده است، با استفاده از تمرین هاي 
گوناگون دانش آموزان با بندنویسي، انشانویسي، دنباله نویسي و... آشنا شوند. تمرین ها بدین صورت اند که 
از مخاطبان خواسته شده است، براي تصویرها جمله بنویسند، آن ها را در کنار هم قرار بدهند، با شکل 
کلمات نقاشي بکشند، براي آن ها جمله بنویسند و یا جمالت به هم ریخته را مرتب کنند، دور کلمات 
صحیح خط بکشند و جمله هاي ناتمام را کامل کنند و... در پایان کتاب نحوة بندنویسي و خالصه کردن 

یک متن شرح داده شده است و برخي نشانه هاي نگارشي معرفي شده اند.

452 . داودي، خسرو و محمد نادرخاني، شیفته. بسته مدیریت کالسي : كتاب كار و تمرين 
رياضي اول دبستان. تهران : مرآت دانش، 1392، 108 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: آموزش ریاضي، آزمون و تمرین

چکیده: این کتاب کار و تمرین که براي درس ریاضي اول دبستان تهیه شده است، 25 بخش دارد 
و 25 هفتة آموزشي را پوشش مي دهد. سؤاالت در قالب هاي جواب دادن شفاهي، رنگ کردني، کامل 
کردني، کپي کردني، وصل کردني، نوشتن ادامة تمرین ها، نشان دادني و. . تنظیم شده اند. صفحات 

کتاب همه رنگي اند و مطالب هر هفتة آموزشي سه تا چهار صفحه را شامل مي شود.
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453 . داودي، خسرو و پندي، زهره. بسته مدیریت کالسي : كتاب كار و تمرين رياضي دوم 
دبستان. تهران : مرآت دانش، 1392، 104 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: : آموزش ریاضي، آزمون و تمرین، آموزش و سرگرمي، ایستگاه فکر

چکیده: کتاب کار و تمرین حاضر براي درس ریاضي دوم دبستان نوشته شده و شامل تمرین هایي در 
راستاي درس ریاضي براي 24 هفتة آموزشي است. صفحات کتاب تمام رنگي است و نویسنده تالش 
کرده به منظور آموزش ریاضي از داستان، نقاشي، حل جدول، پر کردن جاهاي خالي، وصل کردن 
مطالب مرتبط به هم و. . استفاده کند. در کتاب عالوه بر حل تمرین ها، قسمتي با عنوان »ایستگاه 

فکر« آمده است که مطالب ریاضي را از طریق سرگرمي آموزش مي دهد.

454 . داودي، خسرو و ]...دیگران[، شادی. بسته مدیریت کالسي : كتاب كار و تمرين رياضي 
ششم دبستان. تهران : مرآت دانش، 1392، 128 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: آموزش ریاضي، ششم ابتدایي، راهنماي آموزشي، سؤال و جواب

چکیده: این کتاب کمک درسي براي درس ریاضي ششم دبستان در هشت فصل و براي 24 هفتة 
آموزشي فراهم آمده است. بعد از تمرینات هر سه هفتة آموزشي که به صورت تشریحي، کامل کردني، 
ادامه  نویسي و. . است، آزمون ها به صورت چهارجوابي آمده اند. همچنین، داخل کادرهایي تحت عنوان 
»ایستگاه فکر« و »بیشتر بدانیم« مطالبي به صورت بازي و معما درج شده اند که ضمن کمک به درك 

بهتر مطالب ریاضي، نوعي سرگرمي نیز به حساب مي آیند و باعث تنوع در حل تمرین ها مي شوند.
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كتاب كار و تمرين علوم تجربي دوم   : . رستگار،  طاهره. بسته مدیریت کالسي   455
دبستان. تهران : مرآت دانش، 1392، 104 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: آموزش علوم تجربي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین، دوم ابتدایي

چکیده: کتاب کار حاضر براي درس علوم دوم تجربي در 14 درس فراهم آمده و تمرین هاي آن 
به صورت عملي است. یعني از دانش آموز خواسته شده است، دربارة مباحث علومي که در هر درس به 
آن پرداخته مي شود، به آزمایش کردن، مشاهده از نزدیک، پرسش و گفت وگو، جمع آوري اطالعات و... 
دست بزند تا مباحث را به طور عملي بیاموزد. زنگ علوم، آب و هواي سالم، زندگي ما و گردش زمین، 

آشنایي با صداها، دسته بندي اجسام، سرگذشت دانه، درون آشیانه و... از مباحث کتاب هستند.

456 . کاتبي، حورا. كتاب كار و تمرين علوم دوم ابتدايي. تهران : گل واژه، 1392، 144 ص 
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: راهنماي آموزشي، آموزش علوم تجربي، پایة دوم ابتدایي، خودآزمایي

چکیده: کتاب کار و تمرین حاضر براي درس علوم دانش آموزان دوم ابتدایي در 14 درس فراهم 
شده است. در آغاز هر درس زیرعنوان »کلبة آموزشي« مطالب مربوط به آن درس به صورت نمودار 
درج شده است. سپس اهداف و پیامدهاي حاصل از مبحث بیان شده اند. در ادامه نیز نکات آموزشي 
و فعالیت هاي پیشنهادي براي آموزگاران و والدین آمده است. کتاب داراي تمرین هایي در قالب هاي 
مقایسه اي، تشریحي، درست و غلط، مرتب کردن کلمات به هم ریخته، عالمت زدن تصویر، نوشتن 
پاسخ هاي خواسته شده با توجه تصویرها، کامل کردن جدول، کامل کردن تمرین هاي ناتمام، بریدن 
و چسباندن تصویرها و انجام آزمایش است. در پایان نیز جدول خودارزیابي گنجانده شده است که 

دانش آموزان مي توانند با توجه به توانایي هایي که دارند، جدول را کامل کنند.
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457 . کاتبي، حورا. كتاب كار و تمرين علوم سوم ابتدايي. تهران : گل واژه، 1392، 152 ص 
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم
كلمات كلیدي: آموزش علوم، پرسش و پاسخ، پایة سوم ابتدایي، نکات آموزشي

چکیده: این کتاب کار براي درس علوم پایة سوم ابتدایي در 14 درس فراهم آمده است. از شروع 
هر درس در کلبة آموزش، ابتدا شبکة مفهومي همان درس به همراه اهداف یا پیامدها در سه سطح 
آورده شده که براي آشنایي بیشتر والدین و معلمان است. در ادامة کلبة آموزش، نکات آموزشي و 
پیشنهادهایي براي بهتر شدن کار در کالس یا خارج از آن مطرح شده است. آن گاه نکات آموزشي و 
تمرین هاي مربوط به هر درس در قالب جدول، کامل کردني، چندگزینه اي، شماره گذاري، تشریحي، 

نقاشي، رنگ آمیزي و. . ارائه شده است.

458 . بهرامیان، اکرم. كتاب كار و تمرين فارسي اول ابتدايي. تهران : گل واژه، 1392، 180 ص 
قطع: رحلي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، کار و تمرین، راهنماي آموزشي

چکیده: کتاب کار و تمرین حاضر براي درس فارسي اول دبستان آماده شده و به زعم نگارنده 
تمرین هاي آن باعث تقویت مهارت هاي چهارگانة زبان فارسي، تقویت قوة تخیل، تصویرسازي ذهني 
و خالقیت دانش آموزان، تقویت مهارت خودارزیابي، و. . مي شود. این کتاب 22 درس دارد و به همراه 
هفت شماره آزمونک تهیه شده است. تمرین ها به شکل نگاه کردن و گفتن، رنگ کردن، نوشتن مثل 
نمونه و گفت نام وسایل و عالمت زدن گزینه هاي درست، کشیدن اشکالي که از دانش آموزان خواسته 
شده و نیز جمله سازي شفاهي با تصویر، پرکردن جدول، نشان دادن تفاوت ها و شباهت به وسیلة 
عالمت زدن، کامل کردن کلمه ها، خط کشیدن دور نشانه ها، ادامه دادن الگوها، وصل کردن کلمه هاي 

مربوط به هم، کامل کردن جمله ها و. . تنظیم شده اند.
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459 . برازش، مهین دخت. بسته مدیریت کالسي : كتاب كار و تمرين فارسي اول دبستان. 
تهران : مرآت دانش، 1392، 88 ص 

قطع: رحلي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: آموزش فارسي، آزمون و تمرین، کتاب کمک درسي، اول ابتدایي 

چکیده: کتاب کار حاضر در صفحات تمام رنگي، براي تمرین و تقویت درس فارسي دانش آموزان پایة 
اول ابتدایي تهیه شده است. سؤاالت کتاب در قالب هاي پررنگ کردني، وصل کردني، دیدني و گفتني، 
خواندني و نوشتني، کامل کردني، حل جدول، گفتن داستان و... ارائه شده اند. حروف الفباي جدید و 

مخصوص هر درس، به رنگ قرمز، متمایز و مشخص است.

460 . گیتي نژاد، زهرا. كتاب كار و تمرين فارسي پنجم ابتدايي. تهران : گل واژه، 1392، 
164 ص 

قطع: رحلي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: پنجم

كلمات كلیدي: پایة پنجم ابتدایي، تمرین امال، آموزش زبان فارسي، راهنماي آموزشي، آزمون و 
تمرین

چکیده: کتاب کار حاضر براي درس فارسي پنجم ابتدایي نوشته شده و شامل تمرین هایي در هشت 
فصل است. در آغاز هر درس، زیر عنوان »کلبة آموزشي«، نکته هاي دستوري و زباني هر درس توضیح 
داده شده است. در ادامه تمرین هایي به منظور تقویت دستور زبان، معني نویسي، مجله نویسي، وصل 
کردن هم معني ها به یکدیگر و تمرین هاي دیگر آمده اند. در پایان هر درس خودارزیابي دانش آموزان 
و در ادامه امال آمده است و مخاطبان باید جاهاي خالي را با کلماتي که داده شده اند، پر کنند. در پایان 

نیز ارزشیابي معلم یا اولیا از دانش آموز درج شده است.
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461 . سلماني، مهرانگیز. كتاب كار و تمرين فارسي دوم ابتدايي. تهران : گل واژه، 1392، 
160 ص 

قطع: رحلي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، پایة دوم ابتدایي، سؤال و جواب

چکیده: کتاب کار و تمرین حاضر براي درس فارسي دوم دبستان در هفت فصل و 17 درس به 
همراه هفت خودآزمایي فراهم آمده است. در آغاز کتاب طي چند صفحه، تعدادي تمرین هاي دوره اي 
از فارسي کالس اول آمده و در ادامه به درس فارسي دوم دبستان پرداخته شده است. در آغاز هر درس 
نیز زیرعنوان »کلبة آموزشي« نکات دستوري آن درس توضیح داده شده است. در ادامه، سؤال هایي 
در قالب هاي کامل کردني، وصل کردني، جمله سازي، مرتب کردني، خواندن داستان و جواب دادن به 

سؤاالت مربوط به آن، حل جدول، چیستان، رنگ آمیزي و... درج شده اند.

462 . برازش، مهین دخت و تکلو، مریم. بسته مدیریت کالسي : كتاب كار و تمرين فارسي 
دوم دبستان. تهران : مرآت دانش، 1392، 96 ص 

قطع: رحلي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، پایة دوم ابتدایي، سؤال و جواب

چکیده: این کتاب کار و تمرین حاوي 17 درس در راستاي مطالب کتاب درسي فارسي دوم دبستان 
است. در کتاب تمرین هایي به منظور بهتر خواندن، فکر کردن، جست وجو، نوشتن، طرح پرسش و. . 
آمده اند که در قالب هاي جدول، جاخالي، مرتب کردني، کامل کردني و وصل کردني تنظیم شده اند. 
دانش آموزان بعد از خواندن متني که در آغاز هر درس آمده است، به سؤاالتي که در ادامه مي آید، پاسخ 
مي دهند. از جمله براي بعضي کلمات، هم معني مي نویسند، جاهاي خالي را پر مي کنند، و جمله هاي 
مشخص شده را در مکان مناسب قرار مي هند. در بعضي درس ها هم از دانش آموزان خواسته شده است 

تحقیقاتي در ارتباط با موضوع درس انجام بدهند.
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463 . اسدي، فاطمه. كتاب كار و تمرين فارسي سوم ابتدايي. تهران : گل واژه، 1392، 
136 ص 

قطع: رحلي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، راهنماي آموزشي، پرسش و پاسخ، مهارت هاي چهارگانة زبان

چکیده: کتاب کار و تمرین حاضر براي درس فارسي سوم ابتدایي در هفت فصل نوشته شده است. 
در آغاز هر فصل زیر عنوان »کلبة آموزشي« مشروح دستور زبان مربوط به هر درس آمده است. در 
ادامه داستاني درج شده و از مخاطبان خواسته شده است، بعد از خواندن داستان به سؤاالت مربوط به 
آن جواب بدهند. بعد از آن تمرین هایي در ارتباط با دستور زبان، مثل یافتن هم معني ها، جمله نویسي، 
یافتن اختالفاتي که در کلمات وجود دارند، پر کردن جاهاي خالي با کلمات مناسب، حل جدول و ماز 
و سرگرمي هایي دیگر در ارتباط با زبان فارسي ارائه شده اند. به زعم نگارنده تمرین هاي کتاب باعث 
تقویت مهارت هاي چهارگانة زبان فارسي، یعني خواندن، نوشتن، سخن گفتن و گوش کردن، تقویت 
قوة تخیل، تصویرسازي ذهني و خالقیت، تقویت مهارت خودارزیابي، تقویت دقت، تمرکز و مهارت هاي 

زندگي و تقویت و ترویج مطالعه و کتاب خواني مي شوند.

464 . هاشمي، کبری. كتاب كار و تمرين فارسي سوم دبستان براساس کتاب فارسي سوم 
دبستان. تهران : دانش آفرین، رشد اندیشه، 1392، 68 ص 

قطع: وزیري
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي: فارسي، راهنماي آموزش ابتدایي، آزمون  و تمرین 

چکیده: در فرآیند یاددهي و یادگیري، استفاده از فعالیت ها و تمرین هاي متنوع و خالق، سرعت 
یادگیري را باال برده و باعث تعمیق آن مي شود. وجود کتاب هاي کمک آموزشي و مکمل، در پي تحول 
بنیادین در آموزش ضروري است. مجموعة پیش رو، هم گام با کتاب هاي فارسي سوم ابتدایي تدوین 
شده و تالشي در جهت تقویت، تکمیل و تعمیم فعالیت هاي کتاب درسي است. از ویژگي هاي این کتاب 

کار، تمرین هاي جذاب و متنوع همراه با سرگرمي هاي مختلف است.
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465 . اسدي، طاهره. كتاب كار و تمرين فارسي ششم ابتدايي. تهران : گل واژه، 1392، 
128 ص 

قطع: رحلي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، پایة ششم ابتدایي، کار و تمرین، سؤال و جواب

چکیده: کتاب کار حاضر براي درس فارسي ششم ابتدایي در هفت فصل و 17 درس به همراه دو 
نوبت آزمون اول و دوم فراهم شده است. در آغاز هر درس، زیر عنوان »کلبة آموزشي« نکات دستوري 
مربوط به آن درس با توضیح و مثال هایي درج شده است. در ادامه، تمرین هایي در این قالب ها آمده 
است: جاخالي؛ مشخص کردن عبارت هاي درست با عالمت؛ جمله نویسي؛ وصل کردن عبارت هاي 
مرتبط به هم؛ ادامه نویسي براي متن هاي داده شده؛ نوشتن کلمه هاي مرتبط براي تصویرها؛ مرتب 
کردن اشعار به هم ریخته؛ خواندن متن هاي داده شده و پاسخ به سؤال ها؛ کامل کردن جدول؛ خواندن 
داستان و نوشتن ادامة آن؛ دسته بندي واژه ها از نظر هم خانواده بودن، مترادف، مخالف و هم آوا؛ و... در 

پایان هر فصل آزموني با سؤاالت چهارجوابي و همچنین جدول خودارزیابي آمده است.

466 . دپارتمان علمي مرآت. بسته مدیریت کالسي : كتاب كار و تمرين فارسي ششم 
دبستان. تهران : مرآت دانش، 1392، 116 ص 

قطع: رحلي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، آزمون و تمرین، پایة ششم ابتدایي

چکیده: کتاب کار و تمرین حاضر براي درس فارسي دانش آموزان ششم ابتدایي در راستاي مطالب 
کتاب درسي در 17 فصل به همراه 6 آزمون فصلي نگارش یافته است. در هر درس کتاب، تمرین هاي 
خواندن، اندیشه و تفکر، پرسش، واژه هاي طالیي، نوشتن، نکته هاي دستوري، و دستور زبان و همچنین 
تمرین هایي براي نگارش و مشق نویسندگي درج شده است. یعني دانش آموزان بعد از خواندن متن 
که تحت عنوان »خواندن« آمده است، مي توانند به قسمت هاي بعدي کتاب بروند و تمرین هاي دیگر 
را پاسخ بدهند. دانش آموزان ضمن پاسخ گویي به تمرین هاي مذکور با مشاهیر ادبي کشور نیز آشنا 

مي شوند.
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467 . آل محمد، علی. كتاب كامل علوم تجربي ششم دبستان. تهران : فاطمي، 1392، 
184 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: آموزش علوم تجربي، پایة ششم ابتدایي، پرسش و پاسخ

چکیده: کتاب حاضر براي درس علوم دانش آموزان ششم ابتدایي در 14 درس نگارش یافته است. 
در آغاز هر درس مختصري دربارة مفاهیمي که در آن درس مخاطبان یاد خواهند گرفت، آمده است. 
در ادامه، درس به طور مفصل تشریح شده و آن گاه سؤاالت تشریحي، عالمت زدني و چهارگزینه اي 

درج شده اند.

468 . داودي، خسرو و ]... دیگران[. كتاب هوشمند رياضي ششم دبستان. تهران : فاطمي، 
1392، 168 ص 

قطع: رحلي
موضوع: ریاضي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: آموزش ریاضي، راهنماي آموزشي، آزمون و تمرین، ششم ابتدایي، کتاب هوشمند

چکیده: کتاب حاضر براي درس ریاضي ششم ابتدایي در هشت فصل به همراه تمرین هاي دوره اي 
و سؤاالت امتحاني فراهم آمده است. سؤاالت به صورت تشریحي، حل مسئله و سؤاالت چهارجوابي 
هستند. سؤاالت چهارجوابي به منظور آمادگي براي امتحانات مدارس نمونة دولتي و تیزهوشان تدوین 
شده اند. در کنار تمرین ها، نکاتي نیز براي حل تمرین ها به همراه مثال هایي ذکر شده اند. یکي از 
امتیازهاي این کتاب لوح فشرده اي است که در آن براي هر فصل کتاب ابزارهایي هوشمند ارائه شده 
است. استفاده از این ابزارهاي هوشمند در رایانه و تبلت مي تواند تجربة یادگیري لذت بخشي براي 
مخاطبان فراهم آورد. براي راهنمایي مخاطبان و نحوة استفاده از این ابزارهاي هوشمند، در هر فصل 

تعدادي فعالیت نمونه طراحي شده است.
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: كتاب يار انديشمند علوم  اندیشمند  469 . فرهادي، گلزار. سري کتاب هاي گروه مولفین 
تجربي پايه اول ابتدايي: قابل استفاده دانش آموزان پایة اول ابتدایي تهران : تندیس نقره اي 

اندیشمند، 1392، 173 ص 
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: آموزش علوم تجربي، کتاب کمک درسي، راهنماي آموزشي، سؤال و جواب

چکیده: کتاب حاضر که براي درس علوم دانش آموزان اول ابتدایي در 14 فصل نوشته شده، شامل 
اهداف درس ها، خالصه اي از درس ها، تمرین ها، سؤاالت سه گزینه اي )14 آزمون( به همراه دو مرحله 
آزمون جامع سه گزینه اي است. قالب تمرین ها به صورت هاي صحبت کردن درباره تصویرها، نقاشي 
کردن، دیدني و گفتني، عالمت زدني، وصل کردني، کامل کردني، گذاشتن تصویر داخل خط بسته و 

نوشتن سؤاالت خواسته شده است.

470 . آذربایجاني، علیرضا. كرم هاي باغچه ما. تهران : سرو یاسین، 1392، 28 ص 
قطع: وزیري

موضوع: علوم تجربي، مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: دوم تا چهارم
كلمات كلیدي: آموزش علوم تجربي، داستان هاي علمي، کرم خاکي، کرم باغچه

چکیده: کرم هاي خاکي براي گیاهان و گل ها مفید هستند. آن ها با حرکت خودشان درون خاك، 
سوراخ ها و حفره هاي باریکي ایجاد مي کنند که باعث مي شود هوا، آب و مواد غذایي بهتر به ریشة 
گیاهان برسد. همچنین با تولید کود از مواد پوسیدة گیاهي که روي سطح خاك مي ریزند، خاك را 
حاصل خیز و غني مي کنند. کتاب حاضر نحوة زندگي کرم هاي خاکي و فواید آن ها را براي گیاهان، 
محیط زیست و انسان ها به زباني ساده و به شکل داستاني براي کودکان و نوجوانان بیان کرده است.
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471 . بربا، میشل. كلیدهاي پرورش مهارت دوست يابي در كودكان و نوجوانان: 24 
مشکل اصلي دوستي و راه حل هاي آن. اکرم قیطاسی. تهران : صابرین، 1392، 304 ص 

قطع: رقعي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كلیدي: دوست یابي، تربیت، مهارت، عاطفه

چکیده: کتاب پیش رو، یکي از کتاب هاي مجموعة »کلیدهاي تربیت کودکان و نوجوانان« است. 
کتاب هاي این مجموعه باوجود ارتباطي موضوعي، هرکدام از نظر مطلب مستقل هستند. در اثر حاضر 
به والدین نشان داده مي شود که چگونه مهارت هاي ضروري دوست یابي، حفظ دوستان و همین طور 
مهارت هایي را که فرزندانشان براي حفظ خود در مقابل فشارهاي اجتماعي همساالن نیاز دارند به آن ها 
آموزش دهند. در دو بخش اول به اهمیت دوستي و شروع دوستي از خانه اشاره مي شود و در بخش 
سوم، بیست وچهار مسئلة مهم دوستي با راه حل هاي آن ها بررسي شده است. بي توجهي، ریاست طلبی، 

شایعه پراکنی و... برخي از مسائل دوستي مورد بررسي در بخش آخر هستند.

472 . خلیلي، سپیده. كلیدهاي تخلیه هیجاني در كودكان. تهران : صابرین، 1392، 122 ص 
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربیتي
مخاطب: معلم

كلمات كلیدي: هیجان، والدین، کودکان، تربیت

چکیده: کتاب پیش رو، یکي از کتاب هاي مجموعة »کلیدهاي تربیت کودکان و نوجوانان« است. 
کتاب هاي این مجموعه باوجود ارتباطي موضوعي، هرکدام ازنظر مطلب مستقل هستند. در این اثر 
کودك به کمک روش هاي تخلیة هیجاني مي آموزد که قدري از هیاهویي که او را در برگرفته فاصله 
بگیرد و تکانه هاي خود را بهتر تحت کنترل درآورد، به عبارت دیگر در این کتاب با به کارگیري روش هاي 
گوناگون به کاهش هیجان در کودکان کمک مي شود. در فصل اول این کتاب زمینه اي فراهم شده که 
به والدین امکان مي دهد بدون نیاز به  پیش زمینة علمي باال، به گونه اي مناسب، با کودکان خود رفتار 
کنند. در فصل دوم نیز یک دورة آموزش کاهش هیجاني بر اساس تمرین هاي آموزشي خودزا ارائه 
 شده است که در یک مرکز تحقیقات پرورشي انجام گرفته است. در فصل هاي سوم و چهارم کتاب نیز 

سفرهاي خیالي و داستان هایي براي کاهش هیجان کودکان آورده شده است.
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473 . پروشف، جیسالو بیدالف، استیو. كلیدهاي تربیت و رشد دختران. حسان صادقی. تهران: 
صابرین، 1392، 212 ص 

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، والدین، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
كلمات كلیدي: روان شناسي دختران، والدین و کودك، تربیت دختران، تفاوت دختر و پسر، بلوغ 

دختران

چکیده: کتاب حاضر براي مطالعة والدین در هشت فصل تدوین شده است و نویسنده مي کوشد با 
ارائة راهکارهاي عملي والدین را در پرورش دختران داراي اعتمادبه نفس و توانمند یاري دهد. کتاب 
حاوي داستان هاي واقعي و مفید براي والدین است. تفاوت دختران با پسران، چگونگي برقراري ارتباط 
با دختر تازه متولد شده، سال هاي ابتدایي زندگي دختران، دنیاي هیجانات و عواطف آن ها، قید و بندي 
که جامعه براي دختران قرار مي دهد، مدرسه و یادگیري، بلوغ دختران و روابط خانوادگي، موضوع هایي 

هستند که این کتاب به آن ها پرداخته است.

474 . حوري، هادی. نمایش نامه نوجوان امروز : كوچ ستاره. تهران : کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان، 1391، 56 ص 

قطع: وزیري
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: نمایش نامه، تخیل، نوجوان

چکیده: کتاب حاضر، از مجموعة »نمایش  نامة نوجوان امروز« و با موضوع تخیلي تهیه شده است. در 
خالصة نمایشنامه آمده: اهالي روستاي پیرآباد، به تاریکي عادت کرده اند. آن ها به زمین خود وابستگي 
شدید پیدا کرده و تمامي اعمال خود را در تاریکي انجام مي دهند و متوجه نبود خورشید نیستند. »مولود« 
به همراه دوستانش »مختار«، »مدیار«، »خدیو« و »مرگا« بر سر چاهي نشسته اند که خورشید در آن 
چاه سقوط کرده است. آن ها ناامید از بیرون آوردن خورشید، به »الدوز« قالي باف روستا امید بسته اند. 
الدوز توصیه هاي الزم را براي بیرون آمدن خورشید و خلق دنیایي پر از نور و روشنایي و انسانیت به 

بچه ها مي دهد و آن ها را در رسیدن به هدفشان یاري مي کند.
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475 . علي پور،  پروین. داستان هاي مهرباني : كوچولوي مهربان!. تهران : مدرسه، 1391، 20 ص 
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان، آشتي کردن

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني از سري »داستان هاي مهرباني« است که به سبک کودکانه 
است. نگارنده در این مجموعه، با نگرشي روان شناختي به نقش مهرباني در سالمت رواني همه، به ویژه 
کودکان تاکید کرده است. این کتاب با هدف تشویق مخاطبان به »مهرباني« و پرهیز از قهرکردن با 
دیگران به نگارش درآمده است. در این داستان آمده است: سنجاقک حاضر است هر کاري بکند تا 
بزرگ بشود. او مي خواهد آن قدر بزرگ بشود که همه از او بترسند و حساب ببرند. اما یک روز اتفاقي 
مي افتد و او خدا را شکر مي کند که کوچک است و زوِر مردم آزاري ندارد. پیام این داستان به مخاطبان 

این است که باید از مردم آزاري بپرهیزند و همیشه با دیگران مهربان باشند.

476 . فالح، فرشاد. كوچه هاي كودكي من: بازي هاي دهه 50 و 60. تهران : بهار سبز، 
1392، 240 ص 

قطع: خشتي
موضوع: تربیت بدني

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كلیدي: ریاضیات، راهنماي آزمون، مسائل

چکیده: در این کتاب برخي از بازي هاي دهة 50 و 60 معرفي مي شوند. بازي هاي محیط هاي باز در 
زمین آسفالت، خاکي و بازي هاي محیط  هاي بسته در زمین هاي موزاییکي یا سرامیک انجام مي شوند. 
نویسنده در معرفي هر بازي به تعدادي بازیکن و وسایل مورد نیاز هر بازي اشاره مي کند و در ادامه نحوة 
اجراي بازي ها را با تصویر توضیح مي دهد. در فصل دوم کتاب طرز ساختن وسایل بازي ها و سرگرمي ها 
توضیح داده شده است. در پایان کتاب فهرست بازي هاي استان ها به ترتیب حروف الفبا درج شده است.
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477 . کاظمي، احسان. كودك موفق من. اصفهان : نوشته، 1392، 176 ص 
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربیتي
مخاطب: معلم، والدین

كلمات كلیدي: آموزش کودکان، موفقیت، علوم تربیتي

چکیده: نحوة آموزش کودکان و نیز آماده کردن آنان براي تعلیم و یادگیري، دو موضوع اصلي در 
زمینة کمک براي راهیابي به موفقیت هستند. نویسندة کتاب حاضر در نه فصل مي کوشد با نوشتاري 
ساده و کاربردي، راهنمایي هاي مناسبي به والدین ارائه کند تا فرزندانشان را به طور مؤثري در بازي ها، 
فعالیت هاي کاوشگرانه، مهارت هاي فیزیکي و ارتباطي، رشد هوش عاطفي و... همراهي کنند و زیربناي 
مهارت هایي را که در آینده دانش آموزان را به سوي موفقیت و کامیابي در زندگي رهنمون مي گردند، 
محکم سازند. نویسنده این کتاب، ضمن طرح سؤال هایي از والدین در مورد دوران کودکي خودشان و 
نیز پرسش هایي که ذهن آن ها را به چالش مي کشد، مي کوشد مفاهیم متنوع و کاربردي را به همراه 

تمرین و بازي به مخاطبان معرفي کند.

478 . ثاني، سعید و اسماعیلي، ژاله. گام به گام با آوا. تهران : پروهان، 1392، 64 ص 
قطع: بیاضي
موضوع: هنر

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول تا ششم

كلمات كلیدي: موسیقي، نت، آهنگ، آوا

چکیده: این کتاب به زبان ساده کودکان را با موسیقي آشنا مي کند. راوي کتاب دختري به نام آواست 
که به کودکان کمک مي کند تا موسیقي را بهتر بشناسند و آهنگ هایي را بسازند و بخوانند. از جمله 
مطالب کتاب عبارت اند از: خط حامل، کلید ُسل، میزان و خط میزان، نت هاي زیر پنج خط حامل و... در 
جاهاي مختلف کتاب از کودك خواسته مي شود با توجه به نت هایي که یاد گرفته آهنگ هایي را بنوازد.
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479 . تهامی، رضا و ]... دیگران[. داستان هاي شاهنامه : گذر از آتش و تاج و بزرگ شدن 
سیاوش نزد رستم- ماجراي سودابه. تهران : فردین، 1392، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم

كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، بازنویسي شاهنامه، پایة چهارم ابتدایي، داستان سیاوش

چکیده: شانزدهمین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« به بازنویسي داستان سیاوش، گذر وي 
از آتش و به دست آوردن تاج و تخت توسط او اختصاص دارد. بعد از اینکه سیاوش به دنیا مي آید، 
کي کاووس او را به رستم مي سپرد تا راه و رسم جوانمردي و پهلواني را به وي بیاموزد. رستم همین 
کار را مي کند و سیاوش را پرورش مي دهد. بعد سیاوش نزد پدرش برمي گردد. پدر سعي مي کند براي 
او همسري انتخاب کند سودابه، زن دیگر کي کاووس، براي سیاوش نقشه اي مي کشد و به او تهمتي 
مي زند. سیاوش براي اثبات بي گناهي اش باید از آتش رد شود. آتش سیاوش را نمي سوزاند، براي اینکه 
او بي گناه است. . کتاب حاضر براي مطالعة دانش آموزان چهارم دبستان آماده شده و در آن واژه هاي 
دشوار معني شده اند. در ضمن از کودکان خواسته شده است، براي هر داستان تصویري در داخل کادر 

مربوطه بکشند و در مسابقه تصویرگري داستان هاي شاهنامه شرکت کنند.

480 . هریسون، پل. گربه سانان بزرگ )سه بعدي(. عباس زارعی. تهران : سایه گستر، 1392، 
16 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم تا ششم
كلمات كلیدي: گربه سانان، آموزش علوم تجربي، دورة ابتدایي، زندگي حیوانات

چکیده: شیر، ببر، پلنگ و یوزپلنگ، شیرکوهي و جگوار در رأس گربه سانان قرار دارند. همة آن ها، از 
گربة خانگي گرفته تا شیر بزرگ، ویژگي هاي مشترکي دارند: از حس بویایي و بینایي قوي برخوردارند 
و دوست دارند خود را تمیز نگه دارند. همه گوشت خوارند و هرچه جثة آن ها بزرگ تر باشد، به غذاي 
بیشتري نیز نیاز دارند. در این کتاب که با عینک سه بعدي همراه است، کودکان ضمن مشاهدة 
تصویرهاي سه بعدي و مهیج با گربه سانان، اندام ها، نوع تغذیه، محل زندگي، چگونگي زاد و ولد، و 

خطراتي که این نوع حیوانات دارند، آشنا مي شوند.
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481 . کلهر، فریبا. گردنبندي كه قشنگ بود. تهران : نگارینه، 1392، 16 ص 
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان هاي تخیلي، داستان کودك، خالقیت، مهارت ها

چکیده: کتاب حاضر، داستاني تخیلي دربارة حیوانات است که به سبک کودکانه تدوین شده است. 
هدف از نگارش این داستان، داشتن خالقیت و هماهنگي با تغییرات زندگي است. در این داستان مي 
خوانیم: خانم غازه گردنبند را خیلي دوست داشت، بهار که شد بین گل ها رفت و انواع آن ها را چید و 
یک گردنبند زیبا درست کرد. دوستانش از گردنبند او تعریف کردند و گفتند: »خانم غازه، تو چقدر با فکر 
و سلیقه هستي!« خانم غازه در فصل تابستان با میوه ها، در فصل پاییز با برگ ها، و در فصل زمستان 
با گلوله هاي برفي براي خودش گردنبند ساخت. دوستان خانم غازه هر بار از فکر و سلیقة او تعریف 
مي کردند، ولي حیف که آخرین گردنبند خانم غازه آب شد و او سرما خورد. پیام این داستان به مخاطبان 
این است که در همة کارها از فکر و سلیقة خود بهره بگیرند تا بتوانند کارهاي خالقانه اي را انجام دهند.

482 . ماهوتي، مهری. قصه هاي شیرین قرآن : گرگ يوسف. تهران : مدرسه، 1392، 32 ص 
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: قرآن، قصه هاي قرآني، یوسف پیامبر )ع(

چکیده: کتاب مصور حاضر از مجموعه »قصه هاي شیرین قرآن« است. این مجموعه مي کوشد تا 
کودکان را با قصه هاي قرآن کریم آشنا کند. این قصه ها پندهاي آموزنده دارند و چراغ راه انسان ها 
هستند. در این دفتر، داستان حضرت یوسف )ع( به زبان ساده و روان نقل شده است. راوي داستان، 
یک گرگ است که مي خواهد بي گناهي خود را در ماجراي یوسف و برادرانش ثابت کند و بدین ترتیب، 

داستان حضرت یوسف )ع( را براي شکارچي نقل مي کند.
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483 . آذر، احمدرضا. گفت وگو. تهران : سرو یاسین، 1392، 32 ص 
قطع: وزیري

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: معلم، والدین

پاية تحصیلي: پنجم و ششم
كلمات كلیدي: گفت وگو، اندیشه و تفکر، تبادل افکار، آموزش مهارت هاي زندگي

چکیده: هدف نویسندة این کتاب کمک به رشد خالقیت ذهني و اندیشه ورزي دانش آموزان بوده 
است. در کارگاه اندیشه اي که در این کتاب استاد حامد آن را اداره مي کند، شیوة درست گفت وگو به 
مخاطبان آموزش داده مي شود. چند دانش آموز در این کارگاه دور هم در کنار استادشان نشسته اند و با 
هم دربارة اینکه چگونه باید با هم گفت وگو کنند، بحث مي کنند. قرار است در این کارگاه استاد حامد 
به همراه شاگردانش هر هفته دربارة موضوعي بحث کنند. در این جلسه استاد اولین شرط گفت وگو را 
خوب گوش دادن اعالم مي کند. به زعم استاد حامد، آدم هاي عاقل کساني هستند که خوب مي بینند، 
خوب مي شنوند، صبورند و تحمل دارند و عجله نمي کنند تا مطالب یا موارد را بهتر ببینند یا بشنوند. به 

خاطر همین هم خوب و سنجیده نظر یا جواب مي دهند.

484 . ابراهیمي،  جعفر. چهارده سبد گل : گل عزيز نرگس: زندگي نامة حضرت مهدي )علیه السالم(. 
تهران : مدرسه، 1391، 48 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان، هدیه هاي آسمان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم تا ششم

كلمات كلیدي: داستان هاي مذهبي، داستان کودك، زندگي نامه، امام مهدي )عج(

چکیده: کتاب مصور حاضر، حاوي داستان هایي از سري کتاب هاي »چهارده سبد گل« است که با 
هدف آشنایي با زندگي »چهارده معصوم )ع(« تدوین شده است. در این کتاب زندگي نامة »امام مهدي 
)عج(«، به زباني ساده به نگارش در آمده است. برخي از این داستان ها عبارتند از: »زمستان غمگین«؛ 
»خبر خوش«؛ »رؤیاي شیرین«؛ »نوزاد مبارك«؛ »وارثان زمین«؛ »نخستین روز امامت امام زمان 
)عج(«؛ »نایبان امام زمان )عج(«؛ و »حرف آخر«. قابل ذکر است که در بخش ابتدایي کتاب، سال شمار 
زندگي و در بخش پایاني، ده حدیث از »امام زمان )عج(« آمده است. در داستان هاي کتاب، زندگي نامة 
امام زمان )عج(، از زمان شهادت پدر بزرگوارشان؛ »امام حسن عسگري )ع(«، چگونگي تولد، رسیدن 

به مقام امامت، دوران غیبت صغرا و کبري، و یاران ایشان در این دوران بیان شده است.
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485 . جفرز، اولیور. گم و پیدا. رضوان خرمیان. تهران : دانش نگار، 1392، 32 ص 
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان حیوانات، داستان کودکان

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني است که با زباني ساده و روان براي کودکان نگاشته شده است. در 
داستان مي خوانیم: »روزي پسربچه اي پشت در خانه شان یک پنگوئن پیدا مي کند. او هرکجا مي رفت. 
پنگوئن هم با ناراحتي دنبالش مي کرد. پسربچه تصمیم گرفت کمک کند تا پنگوئن به خانه اش برگردد. 
او به دفتر اشیاي گمشده رفت، اما هیچ کس پنگوئن گم نکرده بود. صبح روز بعد او با خواندن یک کتاب 

در مورد پنگوئن ها فهمید که خانه او در قطب جنوب است. او تصمیم گرفت پنگوئن را به آنجا ببرد«.

486 . دانشمند، مرتضی. گنجي پشت ديوار )عدل شناسي براي كودكان(. تهران : مدرسه، 
1392، 24 ص 

قطع: رحلي
موضوع: هدیه هاي آسمان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم تا ششم

كلمات كلیدي: عدل، اصول دین، داستان آموزشي، آموزش دیني

چکیده: کتاب »گنجي پشت دیوار« حاوي داستان هایي است که به سؤال کودکان دربارة عدالت 
خداوند جواب مي دهند. یکي از داستان ها، همان داستان قرآني خضر و حضرت موسی )ع( است. 
حضرت موسی )ع( با خضر نبي همراه مي شود و خضر نبي کارهایي انجام مي دهد که حضرت موسی 
)ع( از آن ها سردرنمي آورد. سرانجام حضرت خضر علت کارهایش را به حضرت موسي توضیح مي دهد 
و او را از حیرت نجات مي دهد. یا اینکه در یکي از داستان ها به این سؤال پاسخ داده شده که: »اگر 
خداوند عادل است، چرا مرگ را قرار داده است؟« نویسنده سعي مي کند با استدالل درون قصه اي 
این موضوع را به کودك توضیح دهد تا خود او پي ببرد که مسئلة مرگ منافاتي با عدل خداوند ندارد.
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487 . سیلورستاین، الوین و ]... دیگرن[. سالمت من : گوش درد. روزبه بخیت. تهران : تیمورزاده، 
طبیب، 1392، 48 ص 

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم تا ششم
كلمات كلیدي: آموزش علوم تجربي، گوش درد، عفونت گوش، آموزش ابتدایي

چکیده: کودکان با مطالعة  کتاب حاضر و مشاهدة  تصویرهاي رنگي آن با گوش درد و علل آن، 
ساختمان گوش، عفونت گوش، علل مبتال شدن کودکان به عفونت گوش، گوش شناگران و مشکالتي 
که آن ها را تهدید مي کند، درمان گوش درد و پیشگیري از آن آشنا مي شوند. در پایان کتاب لغت نامه 

و واژه یاب درج شده است.

488 . نپ، آرتی. الك پشت سبز. هایده عبدالحسین زاده. تهران : شرکت انتشارات فني ایران، 
1392، 32 ص 

قطع: وزیری
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول و دوم

كلمات كلیدي: سبز، محیط زیست، الك پشت

چکیده: کتاب مصور حاضر از مجموعه کتاب هاي سبز است که دربردارندة داستاني با موضوع محیط 
زیست و حفاظت از آن است. این کتاب در قالب یک داستان کوتاه به آموزش غیرمستقیم مفاهیم پایة 

زیست محیطي مي پردازد و بچه ها را تشویق مي کند که سبز باشند.
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489 . آقاجاني، معصومه. الكي خوش خنده. تهران : حوا، 1392، 24 ص 
قطع: خشتي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: اول و دوم
كلمات كلیدي: الك پشت، دریا، قصه

زندگي الك پشت هاست. یک الك پشت  دربارة  زیبا  چکیده: کتاب »الکي خوش خنده«  قصه اي 
کوچک پس از به دنیا آمدن با برادران و خواهران خود به سوي دریا حرکت مي کند؛ اما ناگهان دلش 
مي گیرد و مي خواهد پدر و مادرش را ببیند. او به دنبال آن ها مي گردد. در این جست وجو کودك نیز به 

همراه الك پشت به رمز و رازهاي زندگي الك پشت ها پي مي برد.

490 . رحیمي تهراني، نیلوفر. لذت خواندن: راهنماي معلمان و والدین. اصفهان : نوشته، 1392، 
148 ص 

قطع: وزیري
موضوع: فارسي

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كلیدي: زبان آموزي، مهارت خواندن، کتاب کمک آموزشي

چکیده: کتاب حاضر در دو فصل، براي مطالعة معلمان و والدین فراهم شده است. فصل اول به 
بیان اهمیت، مراحل و مشکالت خواندن و توجه به تفاوت هاي فردي برگرفته از هوش هاي چندگانه 
و تأثیر بازي و تقویت حافظه در یادگیري خواندن مي پردازد. گروه بندي به روش هاي کاربردي در 
کالس درس، در فصل دوم بررسي مي شود. در فصل دوم 44 روش خواندن به همراه هدف، وسایل 
الزم، فعالیت قبل از اجرا و روش اجرا شرح داده شده است. نویسنده مي کوشد با ارائة روش هاي جذاب 
و متفاوت، توجه فراگیرنده را به فعالیت هاي آموزشي جلب کند. فراگیرنده با پاسخ دادن به فعالیتي که 
خود در آن نقش دارد، احساسات خود را فعال مي کند و وقتي با رضایت، عالقه مندي، تحرك و امید 
شروع به فعالیت کرد، از خواندن لذت مي برد و به منظور ارزش نهادن به فعالیتش، سعي مي کند در 

انتخاب خود متعهدانه عمل کند.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي 260

491 . کینگ اسمیت، دیک. لورنس چاقه. وندا مزارعی. تهران : زعفران، 1391، 64 ص 
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان حیوانات، داستان کودکان، گربه ها

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني تخیلي با موضوع حیوانات است که براي گروه سني 
)ب( و )ج( تدوین شده است. در این داستان آمده: »لورنس«، یک گربة نر سیاه و چاق و چله است. او 
روزي چهار وعده غذا مي خورد و همه از چاق بودن او تعجب مي کنند. لورنس یک روز تصمیم مي گیرد 
که الغر شود. بدین ترتیب رژیم مي گیرد و وزن کم مي کند. لورنس دلش مي خواهد با یک گربة ماده 
عروسي کند. اما گربة ماده از گربه هاي چاق خوشش مي آید! بدین ترتیب، لورنس دوباره مي رود تا مثل 

قبل چاق و چله شود.

492 . سالمون، مایکل. لوال دايناسور بد خواب. زهره آهو قلندری. تهران : دانش نگار، 1392، 
24 ص 

قطع: رحلي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان حیوانات، داستان کودك، دایناسورها

چکیده: کتاب مصور حاضر به صورت داستاني از زندگي حیوانات است. در این کتاب سعي شده با زباني 
روان و در خالل داستان و اتفاقاتي که بیان مي شود ویژگي ها و خصوصیات نوع خاصي از دایناسورها 

)دیپلودوکوس( بیان شود.
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493 . فیاضی، رضا. نمایشنامه کودك امروز : لولوي آواز خوان. تهران : کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1392، 56 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان، نمایشنامه

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: نمایشنامه هاي فارسي، نمایشنامة کودك، آموزش، تربیت

چکیده: اجراي نمایشنامه توسط کودکان، عالوه بر ایجاد سرگرمي و تقویت حس همبستگي و کار 
گروهي، زمینه ساز انتقال مفاهیم آموزشي و تربیتي است. مجموعة »نمایشنامة کودك امروز« دربردارندة 
نمایشنامه هایي براي کودکان گروه هاي سني مختلف است که با همین هدف تألیف مي شود. در 
نمایشنامة حاضر نیز کودکان با مفاهیمي چون پاکیزگي، نوع دوستي، مهرباني و برابري آشنا مي شوند. 
»لولوچه«، لولویي است که به مرحلة جواني رسیده، اما نمي تواند مانند بقیة لولوها آدم ها را بترساند و 

کثیف باشد. او از پاکیزگي و تمیزي و داشتن دوستان مهربان و آموختن علم و دانش لذت مي برد. 

494 . هفت برادران، داریوش. پژوهشگران کوچک : ما انسان ها. تهران : داریوش هفت برادران، 
1391، 24 ص 

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم تا پنجم
كلمات كلیدي: تفاوت انسان ها، داستان، روابط اجتماعي

چکیده: کتاب حاضر از سلسله کتاب هاي »پژوهشگران کوچک« دربارة تفاوت انسان هاست. در این 
کتاب سام به همراه دوستانش این بار مي خواهند دربارة تفاوت انسان ها بیشتر بدانند. پس به سراغ 
تحقیق دربارة تفاوت هاي انسان ها مي روند، پژوهش مي کنند و در پایان اطالعاتشان را با صداي بلند 
براي اعضاي گروه مي خوانند. این مجموعه کتاب ها به منظور باال بردن سطح سواد خواندن کودکان و 
نیز درك مطلبشان تهیه شده  اند. همچنین آن ها با خواندن این نوع داستان ها به فکر پژوهش مي افتند 

و سطح کنجکاوي خود را ارتقا مي دهند.
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495 . نوستلینگر، کریستینه. ماجراهاي جديد فرانتس. کتایون سلطانی. تهران : آفرینگان، 
1392، 160 ص 

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان کودك و نوجوان، داستان هاي تخیلي، مجموعه ها

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني است که با زباني ساده و روان براي کودکان و نوجوانان نگاشته 
شده است. شخصیت اصلي داستان »فرانتس«، کالس دوم دبستان است اما قد او نسبت به سنش 
خیلي کوتاه است. او براي این موضوع خیلي حرص مي خورد و عصباني است تا حدي که حاضر است 
جانش را بدهد تا نیم وجب قدش بلندتر شود. در این داستان مي خوانیم: »فرانتس« کاًل از پدر و 
مادرش راضي است. اما سر موضوع تلویزیون از دست هردوي آن ها حرص مي خورد. چون پدر و مادر 
»فرانتس« با تلویزیون میانه چندان خوبي ندارند و از خدمات آنتن مرکزي استفاده نمي کنند. »فرانتس« 
فقط 3 تا کانال را مي تواند بگیرد. براي همین خیلي وقت ها پیِش مامانش شکایت مي کند که تلویزیون 
تمام بچه ها به آنتن مرکزي وصل است اما من بدبخت حتي یک فیلم درست وحسابي نمي توانم ببینم.

496 . نوستلینگر،  کریستینه. ماجراهاي فرانتس در مدرسه. کتایون سلطانی. تهران : آفرینگان، 
1392، 169 ص 

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي آلماني، مجموعه ها، داستان کودك، روابط عمومي

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني آلماني براي کودکان و یکي از مجموعه داستان هاي 
»فرانتس« است. فرانتس هفت ساله است و دلش نمي خواهد به مدرسه برود. چون نه تنها بعد از چهار 
هفته هنوز نتوانسته خواندن و نوشتن یاد بگیرد، بلکه معلمش نیز خیلي جدي است و مدام امرونهي 
مي کند. بلندترین شاگرد کالس هم فرانتس را که ریزترین شاگرد کالس است، آزار مي دهد. در این 

اثر، ماجراهاي فرانتس و دوستانش در مدرسه روایت شده است.
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497 . کرولیک، ننسي اي.  کیتي کازو عوض مي شود : ماجراي كیتي با اسب. مینا طالب لی. 
تهران : هیرمند، 1391، 14 ص 

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي تخیلي، داستان کودك، مجموعه ها

چکیده: کتاب مصور حاضر، با موضوع تخیلي، از مجموعة »کیتي کازو عوض مي شود« و جزء 
داستان هاي کودکان انگلیسي قرن بیستم است. باد جادویي با شنیدن آرزوي »کیتي« براي تبدیل 
شدن به شخص یا چیزي غیر از خودش، هر چند وقت یک بار »کیتي« را به چیز یا شخص دیگري 
تبدیل مي کند. »بکي« یکي از دوستان »کیتي«، اسبي به نام »براوني« دارد. »سوزان« و »کیتي« براي 
تماشاي سوارکاري »بکي« به مسابقة اسب سواري مي روند، اما باد جادویي »کیتي« را به »براوني« 
تبدیل کرده و ماجراهایي را براي وي به وجود مي آورد. هدف از تهیه کتاب، تقویت قوة تخیل کودکان 

است.

براي  )معادشناسي  باغ  يك  ماجراي   : کودکان  براي  دین  اصول  ناصر.  نادري،   .  498
كودكان(. تهران : مدرسه، 1391، 16 ص 

قطع: رحلي
موضوع: هدیه هاي آسمان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم تا چهارم

كلمات كلیدي: اصول دین، معاد، مرگ

چکیده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعة پنج جلدي »اصول دین براي کودکان« است 
که مخاطبان را با هر یک از اصول دین اسالم، جایگاه، ویژگي ها و اهمیت آن ها آشنا مي سازد که در این 
جلد موضوع معاد مورد نظر است که متني جذاب و شیرین و تصاویر زیبایي دارد. در این کتاب مثال هاي 
زیادي براي اثبات لزوم وجود معاد آمده است، مانند گذر فصل ها و مرگ و رویش دوبارة گیاهان از زمین، 
اشاره به مراحل زندگي انسان ها. همچنین داستان پیامبر عزیر که همراه با حیوانش در بیابان به خواب 

مي رود و نمونه اي از زنده کردن مردگان را مي بیند، در این کتاب بیان شده است.
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499 . دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان : مادرها مهربون اند. تهران : سوره مهر، 1392، 
256 ص 

قطع: رقعي
موضوع: هنر

مخاطب: معلم
كلمات كلیدي: نمایش نامه، تئاتر و نمایش در مدرسه

چکیده: »مادرها مهربو ن اند«، عنوان جلد سوم از مجموعة »نمایش نامه هاي آسان« است که یکي از 
نمایش نامه هاي کتاب نیز به شمار مي رود. این کتاب به اهمیت تئاتر و نمایش در مدرسه ها پرداخته است. 
در بخش هایي از کتاب، همچون سایر جلدهاي این مجموعه، طرح کارگرداني و بازیگري عروسکي و 
کارگرداني و بازیگري غیرعروسکي هر نمایش نیز پیشنهاد شده است. عالوه بر این، در بخش »تحلیل 
اشخاص نمایش« شخصیت هاي هر اثر به اختصار تحلیل شده اند. در بخش مستقل »گفت وگوي پیش 
از اجرا« نیز، متناسب با موضوع هر اثر، جمالتي از متفکران جهان انتخاب و ارائه شده اند. به غیر از 
نمایش نامة مذکور، این جلد چهار نمایش نامة دیگر به این شرح دارد: دنیا مال همه است؛ پیش به سوي 

دریا؛ کجا، از کدام طرف؟؛ دشت ُپرگل.

500 . کاولي، جودی. مار و مارمولك. فریده خرمی. تهران : آفرینگان، 1391، 96 ص 
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان کوتاه، داستان هاي تخیلي، کودکان

چکیده: کتاب مصور حاضر، مجموعه اي از داستان هاي کوتاه تخیلي است، با دو شخصیت اصلي مار 
و مارمولک که با زباني ساده و روان است. »سرها و دم ها«، »پیک نیک«، »بدخلقي«، »سورپریز«، 
»ماجراجویي«، »مددکاران«، »خودیاري«، »رودخانه مرگ« و »اجداد« عنوان هاي موضوعي برخي 
از داستان هاي این کتاب هستند. مار و مارمولک زوجي شیرین و بامزه اند که مدام بگومگو مي کنند. 
کسب وکارهاي باورنکردني راه مي اندازند و براي همدیگر قصه هاي پرشور و پرماجرا تعریف مي کنند 
و جذاب تر اینکه هیچ چیز از عشق و دل بستگي آن ها به هم کم نمي کند. در داستان »کنار رودخانه« 
مي خوانیم: »خانم مار در حال قورت دادن قورباغه اي است، به همین خاطر با صداي نامفهومي با 
مارمولک حرف مي زند. مارمولک هم براي نجات او، پشت کمر او مي زند و قورباغه بیرون مي پرد. اما 

بعد مي فهمد که قورباغه شام مار بوده که از دستش فرار کرد«.
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501 . سالمون، مایکل. ماروين دايناسور و روز اول مدرسه. زهره آهو قلندری. تهران : دانش 
نگار، 1392، 24 ص 

قطع: رحلي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان حیوانات، دایناسورها، داستان کودك

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني تخیلي با موضوع دایناسورها است که براي کودکان 
تدوین شده است. در این داستان، کودکان عالوه بر آشنایي با دایناسورها، مي آموزند که بداخالقي با 
دیگران رفتار خوبي نیست. در پایان کتاب نیز توضیح مختصري دربارة زندگي دایناسورها داده شده است.

502 . سکر، لوییس. ماروين نارنجي و كیك پرنده. راحله پورآذر. تهران : منظومه خرد، 1391، 
56 ص 

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كلیدي: داستان هاي طنز، کودك و نوجوان، مجموعه ها

چکیده: کتاب مصور حاضر، از مجموعة »ماروین نارنجي«، با موضوع داستان هاي طنزآمیز دربارة 
مدرسه است و براي گروه سني )ب( و )ج( تهیه شده است. در خالصة داستان آمده: »ماروین« پسر 
نه ساله، با موهاي نارنجي و چشماني آبي، به همراه خانواده در واشنگتن زندگي مي کند. شب تولد 
»نیک«، ماروین به اتفاق »استوارت« به خانة نیک مي روند. آن ها در شب، با کیسه خواب هایشان به 
حیاط پشتي رفته و همان جا مي خوابند، در نیمه هاي شب که ماروین هنوز بیدار است، جسم سبز رنگي 
شبیه یک کیک پرنده مي بیند که از باالي سرش مي گذرد. به دنبال این اتفاق، همکالسي جدیدي 
به نام »جو« با اخالق و ویژگي هاي عجیبي همچون آدم هایي فضایي به مدرسه مي آید و ماجراهایي 

به وقوع مي پیوندد.
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503 . بابامرندي،  مژگان. مامانم گمشده است. تهران : کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 
1391، 52 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي کوتاه فارسي

چکیده: کتاب مصور حاضر حاوي داستان هاي کوتاه فارسي است که به زبان ساده تدوین شده 
است. عنوان این داستان ها عبارتند از: »مامانم گمشده است«؛ »حتي کالغ ها هم اهالي ماه شده اند«؛ 
»تمام شیشه ها گریه کردند«؛ »مادربزرگم در آینه مرد«؛ »نمي دانم پدربزرگم که بود، دزد دریایي یا 
سرخپوست؟«؛ »مامانم عطر بود، پرید«؛ و »گیر سه پیچ«. در داستان »مامانم گمشده است« مي خوانیم: 
»فاطمه« در دستة عزاداري »امام حسین )ع(«، دختر کوچولویي هم اسم خودش پیدا مي کند که گمشده 
و دنبال پدرش مي گردد. او با این اتفاق به یاد دوران کودکي اش مي افتد که چگونه دنبال مادرش 
مي گشته است. مادر فاطمه در دوران کودکي اش او را با پدرش تنها گذاشته و از آن موقع به دنبال 
مادرش مي گشته است. به همین خاطر، فاطمه همیشه از امام حسین )ع( کمک مي خواسته تا پدرش 
رفتار خوبي با او داشته باشد. در پایان مادر فاطمه کوچولو پیدا مي شود و فاطمه پس از یادآوري خاطرات 
تلخ گذشته به خانه باز مي گردد. هدف از نگارش این داستان، نمایش اهمیت نقش مادر و پدر در زندگي 
و آیندة کودکان است. همچنین پیام این داستان به مخاطبان این است که در همة مواقع باید از خدا و 

ائمة معصومین )ع( یاري بخواهند.

504 . قاسم نیا،  شکوه و صفارپور، عبدالرحمان. خودم مي خوانم : ماهي. تهران : افق، 1392، 32 ص 
قطع: خشتي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: پایة اول ابتدایي، راهنماي آموزشي، آموزش الفبا

چکیده: پنجمین جلد از مجموعه کتاب هاي »خودم مي خوانم« به آموزش حرف »م« در کلمات 
گوناگون اختصاص دارد. حرف موردنظر که در اول، آخر یا وسط کلمات درج شده، به شکل رنگي 
راهیابي،  گفتن،  و  دیدن  قالب  در  تمرین هایي  از  نویسنده  است.  آمده  کلمات  تصاویر  با  همراه  و 
ترکیب خواني، جدول خواني و جمله خواني استفاده کرده است تا آموزش حرف موردنظر آسان باشد. به 
زعم نگارنده، نوسوادان با خواندن این کتاب ها به مطالعه عادت مي کنند و با شکل حروف، صداها و 

کلمه ها آشنا مي شوند و به تدریج مي توانند نوشته هاي غیردرسي را هم بخوانند.
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505 . معارفي، فریبا. ماهي خوار بد جنس. قم : جامعه القرآن الکریم، 1392، 16 ص 
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان هاي حیوانات، داستان هاي آموزنده، داستان کودکان

چکیده: کتاب مصور حاضر از مجموعه قصه هاي شیرین، دربردارنده داستان هایي آموزنده است. در 
این داستان، ماجراي ماهي کوچکي روایت شده که به دشمنش، مرغ ماهي خوار نزدیک مي شود و به او 
اعتماد مي کند. ماهي خوار هم او را شکار مي کند. دوست ماهي که شاهد این ماجرا است، از کار دوستش 

عبرت مي گیرد و متوجه مي شود که هیچ وقت نباید به دشمن خود نزدیک شود.

506 . اینججیکیان، آزاد. مأموريت هاي فضايی. حمیدرضا علیجانی. تهران : سایه گستر، 1392، 
16 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم تا ششم
كلمات كلیدي: اکتشاف فضا، مأموریت فضایي، آموزش علوم تجربي، دورة ابتدایي

چکیده: سومین جلد از مجموعة »اکتشاف فضا«، به »مأموریت فضایي« فضانوردها اختصاص دارد. 
کودکان با مطالعة کتاب که با متن هاي ساده و جمالت کوتاه نوشته است، و نیز مشاهدة تصویرها و 
چسباندن برچسب هایي که در وسط کتاب آمده اند، با تاریخ فرستادن اولین فضانوردها به فضا، عملیات 
آن ها، مأموریت هاي فضانوردها روي سیاره هاي دیگر و اطالعاتي که به زمین مي فرستند، فرود آمدن 

فضانوردها روي ماه و نماي نزدیک ستارگان و کهکشان ها آشنا مي شوند.
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507 . رحماندوست، مصطفی. چهارده سبد گل : مثل عطر و گالب: زندگي نامة امام حسن مجتبي 
علیه السالم. تهران : مدرسه، 1392، 32 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان، هدیه هاي آسمان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم تا ششم

كلمات كلیدي: داستان هاي مذهبي، داستان کودکان، زندگي نامه امام حسن مجتبي )ع(

چکیده: مجموعه »چهارده سبد گل« مي کوشد تا کودکان را با زندگي چهارده معصوم )ع( آشنا کند؛ 
انسان هاي بزرگي که الگو و سرمشق مسلمانان هستند. دفتر حاضر به شرح زندگي امام حسن مجتبي 
)ع( اختصاص یافته است. در این اثر پس از سال شمار زندگي حضرت، گوشه هایي از زندگي، سیره و 

داستان هایي از ایشان درج شده است. در پایان نیز، احادیثي از امام حسن )ع( آمده است. 

508 . کسمایي، پریسا. مثل مرواريد. تهران : مدرسه، 1392، 20 ص 
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان هاي فارسي، داستان هاي تخیلي، کودکان، بهداشت دهان و دندان

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني تخیلي است. موضوع این داستان، بهداشت دهان و 
دندان است. در این داستان آمده: روزگاري دو خواهر بودند به نام هاي »مریم« و »سارا«. مریم خیلي 
مواظب سالمت دندان هایش بود، ولي سارا این طور نبود. سارا حتي مریم را براي مسواك زدن و نخ 
دندان کشیدن مسخره مي کرد. تا اینکه به زودي، اتفاقاتي افتاد که سارا از کردة خود پشیمان شد. در 
این داستان، کودکان با ضرورت و اهمیت مراقبت از دندان ها و چگونگي انجام این کار آشنا مي شوند.
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509 . لوئین، نانسی. مجموعه ى آشنايي با منظومه ى خورشیدي: تیر، ناهید، زمین، بهرام، 
برجیس، کیوان، اورانوس ... حسن ساالری. تهران : مدرسه، 1391، 216 ص 

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم و پنجم
كلمات كلیدي: منظومة خورشیدي، سیاره، فضا

چکیده: کتاب حاضر، مجموعه اي از معرفي و بیان سیاره هاي منظومة خورشیدي است که با ادبیات 
ویژة نوجوانان نگاشته شده است. در این کتاب ویژگي هاي هشت سیارة منظومة خورشیدي )تیر، ناهید، 
زمین، مریخ، مشتري، زحل، اورانوس، نپتون( ارائه مي شود. هم چنین بیان مي شود که ستاره شناسان 
چگونه به رازهاي این سیاره ها و دیگر اجرام فضایي مانند سیارك ها و دنباله دارها پي بردند. در معرفي 
سیارة تیر در این کتاب آمده است که سیارة تیر کوچک ترین سیاره اما بزرگ ترین دهانه هاي برخوردي، 

بیشترین تغییر دما و بزرگ ترین طلوع خورشید را در میان سیاره هاي منظومة خورشیدي دارد.

510 . علي پور، پروین. مجموعه داستان هاي مهرباني. تهران : مدرسه، 1391، 152 ص 
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب : دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان هاي کوتاه فارسي، داستان کودکان، مهرباني

چکیده: نویسنده در مجموعة »داستان هاي مهرباني« با نگرشي روان شناختي به نقش مهرباني در 
سالمت رواني همه، به ویژه کودکان تأکید کرده است. این مجموعه پیش از این به صورت مجزا به 
چاپ رسیده است. »پروین علي پور«، روانشناس، نویسنده و مترجم است و تاکنون در حدود صدعنوان 

کتاب براي کودکان و نوجوانان نوشته و یا ترجمه کرده است.
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511 . اوالس، فرانسوا و ]...دیگران[. مجموعه دايرئالمعارف علوم )براي نوجوانان( علوم زمین. 
مهدي ضرغامیان. تهران : مدرسه، 1391، 208 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي، کتاب هاي مرجع

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: علوم، دایرئالمعارف هاي کودکان و نوجوانان، ادبیات نوجوانان

شامل:  یافته،  انتشار  جلد  یک  در  که  نوجوانان(«  )براي  علوم  »دایرئالمعارف  مجموعة  چکیده: 
دایرئالمعارف بدن انسان، دایرئالمعارف جانوران، دایرئالمعارف علوم و فناوري و دایرئالمعارف علوم 
زمیني است. در پایان هر مجموعه یک آزمون و نمایه آمده است. تصویرهاي کتاب جذاب و رنگي اند. در 
دایرئالمعارف بدن انسان، مخاطب با موضوعاتي از قبیل استخوان ها، ماهیچه ها، هورمون ها، اندام هاي 
حسي، اندام هاي گوارشي، کلیه، بیماري ها و... آشنا مي شود. در بخش دایرئالمعارف جانوران، مخاطب 
با آغاز حیات، دایناسورها، پستانداران، پرندگان، بي مهرگان ها و... شرح داده شده است. در بخش 
دایرئالمعارف علوم و فناوري، دانش آموز دربارة نور و رنگ ها، آتش و انرژي، دوچرخه و... و سیر تحول 
علوم اطالعات مفیدي به دست مي آورد. در بخش دایرئالمعارف علوم زمیني نیز با خانوادة  بزرگ گیاهان، 

قارچ ها، اسرار دریا، آب وهواي جهان، یوفوها و... آشنا مي شود.

512 . طاقدیس،  سوسن و ]...دیگران[. مجموعه قصه هاي بهشتي. تهران : مدرسه، 1391، 
108 ص 

قطع: رحلي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: قرآن، قصه ها، پیامبران، سرگذشت نامه، داستان کودك و نوجوان

چکیده: »مجموعه قصه هاي بهشتي« دربردارندة داستان زندگي پیامبران اولوالعزم )ع( است. این 
مجموعه پیش از این به صورت مجزا و در پنج جلد به چاپ رسیده و هم اکنون در یک مجلد منتشر 
شده است. هدف از تدوین این مجموعة مصور، آشنایي کودکان و نوجوانان با بخشي از زندگي و 
سرگذشت حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسي، حضرت عیسي علیهم السالم و حضرت 

محمد )ص( بوده است.
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513 . ماهوتي، مهری. مجموعه قصه هاي شیرين قرآن. تهران : مدرسه، 1392، 144 ص 
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: قرآن، قصه ها، داستان هاي مذهبي، مجموعه ها، داستان کودك و نوجوان

چکیده: مجموعة »قصه هاي شیرین قرآن« دربردارندة داستان هایي از قرآن کریم است. این مجموعه 
که پیش از این به صورت جلدهاي مجزا منتشر شده، با هدف انس بیشتر کودکان و نوجوانان با مفاهیم 
قرآني و الگو گرفتن از این کتاب زندگي ساز تألیف شده است. در داستان »گرگ یوسف«، زندگي 
حضرت یوسف )ع( از زبان یک گرگ روایت شده است. این گرگ براي رهایي از اتهام دریدن حضرت 

یوسف )ع(، ماجراي یوسف و برادرانش را براي یک شکارچي تعریف مي کند.

514 . محمودپور، آزیتا. مجموعه ى كامل آموزش مهارت هاي پیش از دبستان براي 
كودكان قبل از دبستان. تهران : مدرسه، 1392، 180 ص 

قطع: رحلي
موضوع: عمومي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: آموزش قبل از مدرسه، راهنماي آموزشي، مهارت ها

چکیده: »کودکان از سنین قبل از دبستان باید مهارت هایي را آموزش ببینند که پیش نیاز مهارت هاي 
تحصیلي آنان را فراهم مي سازد. برخي از کودکان که به مهد کودك و پیش دبستاني مي روند، ممکن 
است این پیش نیازها را کسب نمایند، ولي برخي از کودکان هم ممکن است نتوانند این مهارت هاي 
مورد نیاز را به دست آورند.« در کتاب حاضر تالش شده تا این مهارت ها یادآوري شود و مورد استفادة 
همة اقشار قرارگیرد. در این اثر مصور، تمریناتي در زمینة تقویت حافظه، تقویت دقت و توجه، تقویت 
سرعت عمل، تقویت هماهنگي چشم و دست، تقویت مهارت هاي پیش نیاز ریاضي و خواندن و نوشتن 

آورده شده است.
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515 . مهاجراني، سیدمحمد. مجموعه كتاب هاي پیامبر عزيز ما. تهران : مدرسه، 1392، 
168 ص 

قطع: خشتي
موضوع: شعر، هدیه هاي آسمان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم تا ششم

كلمات كلیدي: پیامبر اسالم )ص(، شعر مذهبي، داستان زندگي پیامبر )ص(، شعر کودکان

چکیده: مجموعة »پیامبر عزیز ما«، با هدف آشنایي کودکان با زندگي پیامبر گرامي اسالم، حضرت 
محمد )ص( تدوین شده است. در کتاب حاضر، این مجموعه به صورت یک جا در اختیار مخاطب 
قرارگرفته است. »شاپرك ها در باغ«، »بچه ها سالم!«، »دوکبوتر«، »چوپان کوچک«، »داور کشتي«، 
»میهمان دخترك«، »مثل مروارید«، »نان و لبخند«، »سوار مهربان«، »سوارکار قهرمان«، »گل 
سرخ«، »چشم کوچولو«، »زیر درخت خرما« و »همسفر مهربان«، عناوین حکایت هاي منظوم کتاب 

است.

516 . مهاجراني، سیدمحمد. مجموعه كتاب هاي خداي خوب من!. تهران : مدرسه، 1392، 
6 جلد در یک مجلد ص 

قطع: خشتي
موضوع: هدیه هاي آسمان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم تا ششم

كلمات كلیدي: توحید، صفات خداوند، زندگي حیوانات، تربیت دیني

چکیده: این مجموعة شش جلدي که در یک جلد چاپ شده، شامل نوشته هاي ساده و کوتاهي است 
که کودکان با خواندن آن ها مي توانند به مهرباني، توانایي، رزاق بودن خداوند، و حضور او در همه جا پي 
ببرند. مثاًل کودکان با خواندن کتاب درمي یابند که خداوند کمک مي کند که مادر بره کوچولو از افتادن 
او توي گودال آگاه شود، یا اینکه خداوند است که راه لک لک را به آن ها توي آسمان نشان مي دهد و...
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517 . شرکایي اردکاني، جواد و ]... دیگران[. مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و 
پرورش )ويژه مدارس(. تهران : مدرسه، 1392، 458 ص 

قطع: وزیري
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: مدیر، کارشناس
  كلمات كلیدي: شواري عالي آموزش وپرورش، قوانین و رویه ها، مصوبات، ایران، آیین نامه ها

چکیده: »شوراي عالي آموزش وپرورش« بر اساس قانون مصوب »مجلس شوراي اسالمي« در تاریخ 
29 مهرماه 1381، مرجع سیاست گذاري آموزش وپرورش عمومي و متوسطه در چارچوب سیاست هاي 
کلي نظام و قوانین و مقررات موضوعه محسوب مي شود. این شورا وظیفه دارد، با تعیین خط مشي هاي 
آموزشي، تصویب برنامه هاي درسي و تربیتي، تصویب مقررات آموزشي و انضباطي، ارزشیابي مدارس 
و... بسترهاي قانوني براي اجراي سیاست ها و در نهایت دستیابي به اهداف نظام آموزش وپرورش را 
فراهم آورد. کتاب »مجموعة مصوبات شوراي عالي آموزش وپرورش )ویژة مدارس(« شامل اهداف، 
اساس نامه هاي مدارس شبانه روزي، مدارس ورزش، مدارس نمونه دولتي و... آیین نامه ها، برنامه هاي 

درسي و تربیتي، و سایر مصوبات است که تماماً در این کتاب گردآوري شده اند.

518 . هفت برادران، داریوش. پژوهشگران کوچک : مخزن هاي اسرارآمیز. تهران : داریوش هفت 
برادران، 1391، 24 ص 

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم تا پنجم
كلمات كلیدي: داستان، کنجکاوي، مواد غذایي، نیاز به غذا، بدن انسان، آموزش علوم

چکیده: کتاب حاضر که از سلسله کتاب هاي »پژوهشگران کوچک« است، دربارة ارزش و اهمیت مواد 
غذایي و نیاز بدن به این نوع مواد را شرح مي دهد. در این کتاب، سام به همراه دوستانش که یک گروه 
تحقیق را تشکیل مي دهند، این بار دربارة ارزش ویتامین ها، کربوهیدرات ها و پروتئین ها تحقیق مي کنند. 
آن ها درمي یابند که موادغذایي که ما مي خوریم، براي سالم ماندن بدن الزم و ضروري هستند. در این 
داستان، آرش که یکي از بچه هاي گروه تحقیق است، در زمین بازي پایش پیچ مي خورد و استخوانش 
مي شکند. دکتر به او توصیه مي کند که روزانه دو تا سه لیوان شیر بخورد تا استخوان هاي محکمي 
داشته باشد. همین توصیه گروه را به فکر تحقیق دربارة مواد غذایي ضروري براي بدن مي اندازد. در 
پایان کتاب سؤال هایي درج شده اند که به مخاطبان در درك مطلب، خواندن متن و... کمک مي کنند.
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519 . البرگ، الن. مداد. تهران : زعفران، 1391، 48 ص 
قطع: خشتي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان هاي آموزنده، داستان کودك، مجموعه ها

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني که با زباني ساده و روان براي گروه هاي سني )ب( و )ج( نگاشته 
شده است. این داستان بامزه درباره مدادي باهوش و شجاع و دنیایي است که او به وجود مي آورد. در 
این داستان مي خوانیم: »روزي روزگاري مداد بود، یک مداد کوچولوي تنها که مدت ها گوشه اي افتاده 
بود. تا اینکه روزي از روزي ها، این مداد کوچولو تکاني به خود داد و شروع به لرزیدن کرد. او تصمیم 

گرفت نقاشي بکشد و دنیاي خودش را بسازد«.

520 . سکر،  لوییس. ماجرا هاي مدرسه ی کج و کوله : مدرسه سقوط مي كند. سپیده خلیلی. 
تهران : قدیاني، 1392، 224 ص 

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: مجموعه ها، داستان کودك و نوجوان

چکیده: کتاب مصور حاضر، دومین جلد از مجموعه ماجراهاي »مدرسه کج وکوله« است که با زباني 
ساده و روان براي کودکان و نوجوانان نگاشته شده است. ماجراهاي مدرسه کج وکوله در مدرسه اي 
اتفاق مي افتد که اشتباهي شکل و شمایل عجیبي را دارد. البته تفاوت این مدرسه تنها به ظاهرش نیست 
چراکه دانش آموزان آن هم با اتفاقاتي دور از تصور روبرو مي شوند. باوجود استقالل داستان، قهرمانان و 
شخصیت هاي اصلي در هر سه کتاب یکسان هستند. در این کتاب 28 داستان جذاب و متفاوت آمده 
است. داستان هایي که ازجمله آن ها مي توان به »یک بسته براي خانم جولز«، »مداد عروسکي لسلي«، 
»او برگشته!«، »تا ابد، وجود ندارد«، »بهترین قسمت« و »گوش گمشده« اشاره کرد. در کالس »خانم 
جولز« بیست ونه بچه است و این کتاب درباره همه آن ها داستاني دارد. بچه هایي که برخي از آن ها 
هرروز دردسر درست مي کنند و برخي دیگر هم براي روي دادن اتفاق دیوانه کننده اي تالش مي کنند.
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521 . سکر، لوییس. ماجرا هاي مدرسه ی کج و کوله : مدرسه عجیب تر مي شود. سپیده خلیلی. 
تهران : قدیاني، 1392، 224 ص 

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي تخیلي، داستان کودك و نوجوان، مجموعه ها

چکیده: کتاب مصور حاضر، اولین جلد از مجموعه ماجراهاي »مدرسه کج وکوله« است که با زباني 
ساده و روان براي کودکان و نوجوانان نگاشته شده است. ماجراهاي مدرسه کج وکوله در مدرسه اي 
اتفاق مي افتد که اشتباهي شکل و شمایل عجیبي را دارد. البته تفاوت این مدرسه تنها به ظاهرش نیست 
چراکه دانش آموزان آن هم با اتفاقاتي دور از تصور روبرو مي شوند. باوجود استقالل داستان، قهرمانان 
و شخصیت هاي اصلي در هر سه کتاب یکسان هستند. »بابانوئل«، »یک کلمه بد«، »خانم جولز یک 
فرقي کرده«، »آقاي گارف«، »اخمو و بي حوصله«، »کامل بازکن« و »آقاي سس خر« عنوان هاي 
موضوعي برخي از داستان هاي این کتاب هستند. در داستان »آسانسور« مي خوانیم: »مدیر مدرسه 
اعالم مي کند که مدرسة سي طبقه ای وی ساید باالخره صاحب آسانسور شد. آسانسور آبي فقط باال 
مي رود و آسانسور قرمز فقط پایین مي آید. همه با شنیدن این خبر خوشحال شدند. اما این آسانسورها 

فقط براي یک بار عالي کارکردند و هرگز دوباره قابل استفاده نبودند«.

522 . سکر، لوییس. مدرسه ى كنار جاده عجیب و غريب مي شود. راحله پور آذر. تهران : 
منظومه خرد، 1391، 152 ص 

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي آمریکایي، داستان کودك و نوجوان، مجموعه ها

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني آمریکایي است که با زباني ساده و روان براي کودکان و نوجوانان 
نگاشته شده است. در داستان مي خوانیم: »ساختمان مدرسه قدیمي به علت تعمیرات تعطیل شد و 
هرکدام از بچه هاي مدرسه به یکي از مدرسه هاي اطراف رفته اند.» لوییز« که قباًل مسئول حیاط مدرسه 
بود، حاال به تنهایي از مدرسه محافظت مي کرد. باالخره 243 روز بعد مدرسه بازگشایي شد. مدرسه 
کاماًل آماده بود و »لوییز« تمام آن را تمیز کرده بود. همه بچه ها مانند: »کتي«، »تاد«، »الیسون«، 
»اریک« و »کالوین« به مدرسه برگشتند. اما یک چیز عجیب وجود داشت گاهي از مدرسه صدایي 

عجیب مي آمد، اما »لوییز« وانمود مي کند که هیچ چیز عجیبي وجود ندارد«.
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523 . سکر، لوییس. مدرسه ى كنار جاده واقعا وجود دارد. فریبا اقدامی. تهران : منظومه خرد، 
1391، 136 ص 

قطع: جیبي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي آمریکایي، داستان کودك

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني براي کودکان و نوجوانان است. این کتاب سي داستان 
دربارة بچه ها و معلم هاي مدرسة کنار جاده دارد. مدرسة کنار جاده به طور اتفاقي کج ساخته شده است. 
بچه ها خیلي خوشحالند که یک مدرسة کجکي دارند؛ چون زمین بازي شان خیلي بزرگ است. نویسندة 
این داستان ها، »لوییس سکر«، یکي از محبوب ترین نویسندگان ادبیات کودك آمریکا است که جوایز 

بسیاري را نصیب خود کرده است.

524 . حسن بیگي، ابراهیم. مردي مثل كمیل. تهران : مدرسه، 1392، 28 ص 
قطع: رقعي

موضوع: هدیه هاي آسمان، مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: کمیل بن زیاد، سال 82 ه. ق، داستان هاي مذهبي، زندگي نامه، آموزش تاریخ

چکیده: کمیل بن زیاد نخعي یماني از یاران امام علي بن ابي طالب )ع( و امام حسن بن علي )ع(، از 
بزرگان تابعین و یکي از هشت عابد و زاهد معروف کوفه در زمان خود بوده است. او در جنگ با حجاج بن 
یوسف ثقفي در 90 سالگي، به دست او کشته شد. او را در سرزمین »ثویه«، منطقه اي در اطراف کوفه 
دفن کردند. در این کتاب، در قالب داستاني جذاب و خواندني با گوشه هایي از زندگي پربار کمیل آشنا 
مي شویم. دعاي کمیل یکي از دعاهایي است که امیرالمؤمنین )ع(، امام اول شیعیان، به کمیل آموخت. 

این دعا همان دعاي »خضر« است.
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525 . حسن بیگي، ابرهیم. مردي مثل مقداد. تهران : مدرسه، 1392، 32 ص 
قطع: رقعي

موضوع: مطالعات اجتماعي
مخاطب: دانش آموز، معلم

پاية تحصیلي: پنجم و ششم
آموزش تاریخ،  مذهبي،  داستان هاي  هجرت،  از  قبل  سال 37  عمرو،  بن  مقداد  كلیدي:  كلمات 

زندگي نامه

چکیده: از جمله کساني که از همان ابتداي دعوت پیامبر اسالم )ص( به دین اسالم گروید، مقداد 
است. وي بعد از رحلت پیامبر )ص(، ذره اي تردید نکرد و سال هاي متمادي در کنار امام علي )ع( 
زیست و در حمایت از ایشان گام هایي محکم و استوار برداشت. در این کتاب، در قالب داستاني جذاب 

و خواندني، با گوشه هایي از زندگي پربار مقداد آشنا مي شویم.

526 . پوالدي،  کمال. مروري بر انواع ادبیات كودك و نوجوان. تهران : کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1391، 92 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي
مخاطب: معلم

كلمات كلیدي: انواع ادبیات، کودکان، نوجوان، ویژگي ها

چکیده: در کتاب حاضر، پس از ارائة مطالب کوتاهي در تعریف نوع ادبي در باب برخي از مهم ترین 
انواع ادبیات کودکان و نوجوان، شامل کتاب هاي تصویري، اسطوره، حماسه، داستان هاي واقع گرا، 
قصه هاي حیوانات، قصه هاي پریان، قصه هاي پندآموز و داستان هاي عامه پسند توضیحات کوتاهي 
مي آید. در چنین بحث فشرده اي، سخن در حد تعریف و ذکر مشخصات کلي انواع مهم ادبي محدود 
مي ماند. در این نوشتار هر جا که ادبیات کودك گفته شده، منظور ادبیات کودك و نوجوان است. مؤلف 
همچنین بیان مي دارد که ادبیات کودك مانند ادبیات بزرگ ساالن انواع گوناگوني دارد که هر یک 

ویژگي هاي خاص خود را دارد و براي شناخت عمیق تر ادبیات کودك باید با آن ها آشنا شد.
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527 . اپلتون، ویکتور. تام سوئیفت مخترع جوان : مسابقه موشکی. پانته آ خوشنویس. تهران : 
محراب قلم، 1392، 128 ص 

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان کودکان انگلیسي، مجموعه ها، ماجراهاي تام سوئیفت

چکیده: کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي »تام سوئیفت، مخترع جوان« است که براي نوجوانان 
تألیف شده است. در این داستان آمده: »تام« با همکاري دوستانش اختراع جدیدش را یک موشک 
پرسرعت است، آزمایش مي کند. قرار است مسابقه اي برگزار شود و تام فکر مي کند که رکورد مسابقات 
را از آن خود خواهد کرد. اما با شروع مسابقه، فاجعه اي رخ مي دهد؛ چند موشک قوي سقوط مي کنند و 

به نظر تام، این اتفاق مشکوکي است.

528 . چایلد، لورن. مسابقه ى سبز. آرام وحیدی. تهران : شرکت انتشارات فني ایران، 1391، 36 ص 
قطع: خشتي

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: اول تا سوم
كلمات كلیدي: حفظ محیط زیست، داستان آموزشي، آموزش مهارت هاي زندگي

چکیده: لوال خواهر کوچک چارلي است. او خیلي کوچک و بامزه است. لوال دلش مي خواهد یک 
درخت واقعي بکارد، اما براي این کار ابتدا باید در مسابقة بازیافت برنده شود. براي همین او به کمک 
برادرش چارلي و دوستانش سعي مي کنند وسایل بازیافتي را جمع کنند و به تعداد وسایل بازیافتي یک 
برگ به درختي که خودشان درست کرده اند، اضافه مي کنند. آن ها موفق مي شوند با تحویل وسایل 

بازیافتي، یک درخت واقعي تحویل بگیرند و آن را در حیاط مدرسه بکارند.
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529 . اخباري، مهسا. مشاعره در مدرسه. تهران : مهسا اخباري، 1392، 288 ص 
قطع: پالتویي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: پنجم و ششم
كلمات كلیدي: شعر فارسي، مجموعه ها، شاعران ایراني، سرگذشت نامه، مشاعره

چکیده: مشاعره یک سرگرمي یا یک نوع مسابقه است که شمار شرکت کنندگان آن باید بیشتر از 
یک نفر باشد. نفر اول باید مشاعره را با یک بیت شروع کند و نفر دوم با توجه به حرف آخر بیت نفر 
اول شعري دیگر بخواند. کتاب »مشاعره در مدرسه« مجموعه اي از ابیات زیبا و مشهور برترین شاعران 
ایران زمین است که براساس حروف الفبا و دسته بندي شده، به منظور موفقیت بیشتر در مشاعره، حاوي 
اشعار ناب و تکنیک هاي خاص و نیز در برگیرندة زندگینامة مختص شعراي پارسي زبان است. این 
کتاب براي همة سنین، به ویژه دانش آموزان مناسب است و این امکان را براي والدین فراهم مي کند 
که فرزندان خود را در یک سرگرمي ادبي و مفید براي تقویت حافظه، حضور ذهن و سرعت عمل 

همراهي کنند.

530 . سلیماني، عادله. مشق نیکو: آموزش و تمرین خط تحریري 1 تمام رده هاي سني. نیشابور : 
مشق نیکو، 1391، 56 ص 

قطع: وزیري
موضوع: هنر

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصیلي: دوم تا ششم

كلمات كلیدي: آموزش خوش نویسي، آموزش هنر، نستعلیق، خط تحریري

چکیده: به منظور آموزش خط تحریري نستعلیق، کتاب حاضر براي تمام رده هاي سني فراهم شده 
است. در آغاز، نویسنده توضیحاتي دربارة مکان قرار گیري حروف روي خط زمینه یا زیر خط زمینه 
آورده و چگونگي نوشتن حروف و جهت آن ها را با فلش هایي مشخص کرده است. سپس دربارة نوشتن 
هر کدام از حروف و چگونگي اتصاالت توضیح داده و تمرین هایي به صورت پررنگ و کم رنگ آورده 

است تا فراگیرندگان به تمرین خط بپردازند.
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531 . سلیماني، عادله. مشق نیکو: آموزش و تمرین خط تحریري 2 تمام رده هاي سني. نیشابور : 
مشق نیکو، 1392، 56 ص 

قطع: وزیري
موضوع: هنر

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصیلي: دوم تا ششم

كلمات كلیدي: راهنماي آموزشي، خوش نویسي، خط نستعلیق، آموزش هنر

چکیده: کتاب حاضر به منظور آموزش خط تحریري نستعلیق براي تمام رده هاي سني تدارك دیده 
شده است. قبل از نوشتن هر حرفي، توضیحاتي دربارة چگونگي نوشتن آن و اتصاالتش داده شده است. 
در ادامه، حروف و کلماتي به صورت پررنگ نوشته شده اند تا فراگیرندگان با چگونگي نوشتن آن ها آشنا 
شوند. در دو سطر بعدي، حروف به صورت کمرنگ نوشته شده اند تا مخاطبان آن ها را پررنگ تر کنند. در 

خط پایین، سطري خالي آمده تا مخاطبان آموخته هایشان را در آنجا تمرین کنند.

532 . سلیماني، عادله. مشق نیکو: آموزش و تمرین خط تحریري 3 تمام رده هاي سني. نیشابور : 
مشق نیکو، 1392، 56 ص 

قطع: وزیري
موضوع: هنر

مخاطب: دانش آموز، معلم
پاية تحصیلي: دوم تا ششم

كلمات كلیدي: آموزش هنر، نستعلیق، خط تحریري، تمرین خوش نویسي

چکیده: سومین جلد از مجموعة »آموزش و تمرین خط تحریري« در بردارندة تمرین هایي براي 
آموزش خط تحریري براي تمامي رده هاي سني است. در آغاز توضیحاتي دربارة چگونگي نوشتن 
حروف، خط زمینه، چگونگي اتصاالت داده شده و سپس تمرین هایي به صورت پررنگ و کم رنگ آمده 
است. کلمات پررنگ به فراگیرندگان چگونگي نوشتن کلمات گوناگون را آموزش مي دهند و کلمات 
کم رنگ آن ها را براي فراگیري هر چه بهتر خط تحریري تمرین مي دهند. در زیر آن سطري خالي آمده 

است تا مخاطبان آموخته هاي خود را روي آن اجرا کنند.
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533 . سلیماني، عادله. مشق نیکو، آموزش و تمرین خط تحریري پایه سوم دبستان. مشهد : ضریح 
آفتاب، 1392، 80 ص 

قطع: وزیري
موضوع: هنر

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي: خط نستعلیق، خط تحریري، راهنماي آموزش، کتاب کمک درسي، سوم ابتدایي، 
تقویت دیکته

چکیده: این کتاب به منظور آموزش خط نستعلیق تحریري به دانش آموزان پایة سوم ابتدایي، بر اساس 
محتواي کتاب »بخوانیم و بنویسیم«، همراه با تقویت دیکته، تدارك دیده شده است. در آغاز کتاب، 
توضیحاتي دربارة خط زمینه، حروف روي خط زمینه و نیز چگونگي نوشتن حروف و کلمات و اتصاالت 
آن ها آمده است. در صفحات بعدي، کلمات و جمالتي براي تمرین ارائه شده اند. مخاطبان با مشاهدة 
کلمات و پررنگ کردن آن ها، ضمن آموزش خط تحریري، دیکتة لغات را نیز تمرین مي کنند. بعد از 
آن، در خط زیرین هر تمرین یعني در سطر خالي، کلمات را طبق الگوي داده شده، به صورت تحریري 

مي نویسند.

534 . پرناس، عبداهلل، محمدي، محمد. معلمان بخوانند. بندر عباس : رسول، 1392، 224 ص 
قطع: رقعي

موضوع: علوم تربیتي
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس

  كلمات كلیدي: معلم، روابط، شاگردان اثربخشي، تدریس اثربخش، یادگیري، روان شناسي

چکیده: چرا بعضي از معلمان را حتي سال ها پس از ترك کالس شان فراموش نمي کنیم؟ چرا آنان 
در جریان رشد هوش و عاطفي ما به منزلة نقطة عطف به  شمار مي روند؟ نفوذ یک معلم بیشتر با رشد 
وجودي او ارتباط دارد و اینکه خود را چگونه مي پندارد و عقیده اش دربارة تربیت چیست. یک معلم 
بزرگ هرگز آزرده خاطر نمي گردد و همة پرسش ها به نظر او ارزشمند است. کتاب »معلمان بخوانند« 
در یازده فصل به چگونگي روش تدریس و یاددهي، مشتمل بر مباحث: تدریس در راستاي یادگیري؛ 
یادگیري دانش آموزان؛ تشویق و تنبیه؛ کالس درس؛ تکلیف درسي؛ آزمون گرفتن از دانش آموزان؛ 
تدریس چند زبانه؛ معلم و دانش آموزان؛ معلم همیار خانوادة دانش آموز؛ چند اصل کاري مهم براي معلم 

و اصول اخالقي معلم مي پردازد.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي 282

535 . پوررسول، علی اکبر. نمایشنامه کودك امروز : من آيدا را نمي فروشم. تهران : کانون 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان، 1392، 80 ص 

قطع: بیاضي
موضوع: داستان، نمایشنامه

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: نمایش نامه هاي فارسي، نمایش نامة کودك، روابط خواهر و برادر

چکیده: ورود فرزند جدید به خانواده ها، معمواًل براي فرزندان بزرگ تر مسئله ساز است. کنار آمدن 
با شرایط و درك موقعیت جدید، براي کودکان کمي دشوار است. کتاب مصور حاضر، از مجموعه 
»نمایشنامه کودك امروز«، به این موضوع اختصاص دارد. »یاشار« برادر بزرگ تر »آیدا« کوچولو 
است که از دست گریه ها و اذیت هاي خواهرش خسته شده و فکر مي کند که دیگر پدر و مادر او را 
دوست ندارند. او تصمیم مي گیرد که آیدا را بفروشد و در رؤیا و خیاالت، آیدا را بغل مي کند و از خانه 
بیرون مي رود. اما با ماجراهایي روبرو مي شود که از تصمیم خود منصرف مي شود و متوجه مي شود که 

خواهرش را دوست دارد.

536 . نادري، ناصر. من به مسافرت مي روم )امام شناسي براي كودكان(. تهران : مدرسه، 
1391، 24 ص 

قطع: رحلي
موضوع: هدیه هاي آسمان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم تا پنجم

كلمات كلیدي: اصول دین، امامت، جانشین

چکیده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعة پنج جلدي »اصول دین براي کودکان« است 
که مخاطبان را با هر یک اصول دین اسالم، جایگاه، ویژگي ها و اهمیت آن ها آشنا مي سازد که در این 
جلد موضوع امامت مورد نظر است که متني جذاب و شیرین و تصاویر زیبا و بیاني داستاني نگاشته 
شده است. مثال هاي زیادي براي اثبات لزوم امامت بیان شده است، مانند معلمي که وقتي مي خواهد به 
مسافرت برود براي خودش جانشیني انتخاب مي کند. در داستان مي خوانیم: »خیلي از مردم به همراه 
پیامبر به زیارت  خانة خدا رفته بودند. درراه برگشت. از طرف خدا به پیامبر دستور داده شد که جانشینش 
را تعیین کند. پس مردم را درجایي جمع کرد و در برابر همه علي )ع( را به عنوان جانشین معرفي کرد«. 
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537 . نوبله، ژان- فرانسوا و لوسک کاترین. من زمینم را دوست دارم: زمین ما در خطر است. 
نیلوفر مهدوی. تهران : شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 32 ص 

قطع: وزیري
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: پنجم و ششم

كلمات كلیدي: محیط  زیست، زمین، بازیافت، آزمایش

چکیده: کتاب مصور حاضر، با موضوع حفاظت از محیط زیست و زباني ساده و روان نگاشته شده 
است. در این کتاب دربارة رابطه اي که بین انسان ها و محیط زیست برقرار است، سخن گفته شده است. 
اینکه انسان ها نسبت به محیط زیست خود و نسبت به تمامي طبیعت چه وظایفي دارند که اگر به درستي 
به آن ها عمل نکنند؛ طبیعت را از دست خواهند داد. این کتاب مجموعه اي از مطالب علمي به همراه 
کارهاي عملي است. در این مجموعه کودکان و نوجوانان با کارهاي ساده اي آشنا مي شوند، آن ها را 

درك و تجربه مي کنند و یاد مي گیرند تا بتوانند از سیارة زمین محافظت کنند.

538 . نقوي، سیده جواهر. من و رايانه ام. تهران : آوین، 1392، 72 ص 
قطع: وزیري

موضوع: کار و فن آوري
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: اول تا چهارم
كلمات كلیدي: آموزش کار با رایانه، راهنماي آموزشي، اجزاي رایانه، نقاشي، تایپ متن

چکیده: نویسندة کتاب »من و رایانه ام« کوشیده است قسمت هاي متفاوت رایانه و کاربرد آن را به 
زباني ساده و داستاني به کودکان آموزش دهد. آشنایي با اجزاي گوناگون رایانه، شناخت وسایل ورودي 
و خروجي، تایپ متن و چاپ آن، و رسم نقاشي از جمله مطالب آموزشي کتاب هستند. صفحات کتاب 

تمام رنگي اند و تمرین ها همراه با شکل ارائه شده اند.
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539 . اینججیکیان، آزاد. منظومه ى شمسی. حمیدرضا علیجانی. تهران : سایه گستر، 1392، 16 ص 
قطع: رحلي

موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم و ششم
كلمات كلیدي: آموزش نجوم، منظومة شمسي، کاوشگر فضایي، اکتشاف فضا

چکیده: مخاطبان در دومین جلد از مجموعة »اکتشاف فضا«، به کمک تصویرها و برچسب ها و در 
قالب جمالت ساده و کوتاه، سیارة زمین، سیارات منظومة شمسي، سیاره هاي کوتوله و قمرهایشان، 
سیارك ها، ستارگان، دنباله دارها، ترتیب قرار گرفتن سیارات در منظومة شمسي، چگونگي عکس برداري 

یک کاوشگر فضایي از سیاره ها و قمرهاي آن ها در منظومة شمسي آشنا مي شوند.

540 . علي پور، پروین. داستان هاي مهرباني : موش موشك باهوش!. تهران : مدرسه، 1391، 
24 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي حیوانات، داستان کودك، مجموعه ها، راه و رسم زندگي

چکیده: کتاب مصور حاضر، بازنوشته اي از داستان »موش و مار«، از کتاب مرزبان نامه است. این کتاب 
از مجموعة »داستان هاي مهرباني« است که طي آن  نویسنده با نگرشي روان شناختي، به نقش مهرباني 
در سالمت رواني همه، به خصوص کودکان تأکید کرده است. در این داستان آمده: موش موشک 
مهربان به مادر بیمارش قول داده که برایش غذا و جا و مکان تهیه کند. ولي ناگهان با دشمني بسیار 

بزرگ تر و قوي تر از خود روبه رو مي شود. موش موشک با حیله اي جالب دشمن را شکست مي دهد.
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541 . رحماندوست، مصطفی. مهارت قصه گويي. تهران : مدرسه، 1391، 76 ص 
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: معلم

  كلمات كلیدي: قصه گویي، راهنماي آموزشي، مهارت ها

چکیده: قصه گویي سنتي بسیاز دیرینه و کهن است که گذر زمان و گسترش وسایل ارتباط جمعي 
در اهمیت و ارزش آن تغییري ایجاد نکرده است. قصه گویي ساده ترین، ارزان ترین و در عین حال، از 
مؤثرترین شیوه هاي نمایشي است که امکان اجراي آن براي هر خانواده اي وجود دارد. کتاب حاضر 
دربردارندة راهنماي آموزشي مهارت قصه گویي است. مطالب کتاب در پنج بخش تدوین شده که 
محورهاي اصلي مطرح شده در آن عبارتند از: تبیین علت قصه گویي، اوقات مناسب براي قصه گویي، 
معرفي انواعي از قصه که براي گفتن مناسب هستند، چگونگي قصه گویي و ذکر چند نمونة مناسب 

براي قصه گویي.

542 . دو بولي، دورین. مجموعه دامیز : مهارت هاي آموختن For Dummies . فرشید 
قهرمانی. تهران : آوند دانش، 1392، 314 ص 

قطع: وزیري
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، والدین
  كلمات كلیدي: مهارت  آموختن، شاگرد فعال، جمع آوري اسناد، فرآیند نوشتن، تقویت حافظه، 

آمادگي براي امتحان.

چکیده: این کتاب دربارة  »مهارت هاي آموختن« است و مطالب آن در شش بخش و 22 فصل تنظیم 
شده است. هدف اصلي کتاب، کمک به دانش آموزان و دانشجویان است تا بتوانند بیشترین بهره را از 
مطالعاتشان ببرند و راه کارهاي عملي و کاربردي را در اختیارشان مي گذارد تا از زمان، بهترین استفاده را 
ببرند، از استرس دور بمانند، مطالب مختلف را به درستي درك کنند و به طور اثر گذار، یادداشت برداري 
کنند. در بخش 1، اصول مهارت هاي آموختن در چهار فصل تشریح شده است. بخش 2 با چهار فصل، 
راه هاي تبدیل شدن به شاگردي فعال را ارائه کرده است. پنج فصل بخش 3، چگونگي جمع آوري اسناد 
و شواهد را مورد بررسي قرار داده و سه فصل بخش 4، فرآیند نوشتن مطالب و ایده ها را طراحي کرده 
است. بخش 5، سه فصل دارد و راه کارهاي تقویت حافظه و آمادگي براي امتحان را توضیح داده است. 
در بخش 6، سه فصل به ترتیب به ارائة  ده تکنیک صرفه جویي در زمان؛ ده راه تفریح در حین مطالعه؛ 

و ده راهنماي ساده براي نوشتن، پرداخته است.
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543 . کدخدازاده، زهرا. مهارتهاي كاربردي زندگي براي معلمین و دانش آموزان. کرج : 
پایندگان، 1392، 108 ص 

قطع: رقعي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: مهارت هاي زندگي، مدیریت، برنامه ریزي، مطالعه، خودشناسي، حل مسئله، تغذیه، 
ورزش

چکیده: این کتاب براي معلمان و دانش آموزان و در جهت کسب مهارت هاي کاربردي زندگي، 
تألیف شده است. مطالب کتاب در سه فصل تنظیم شده است و همراه با داستان هاي کوتاه به توضیح 
توانایي ها و مهارت هایي مي پردازد که در جهت پرورش و توسعة قدرت تفکر و خالقیت در دانش آموزان 
با پرورش«  براي زندگي بهتر است. فصل اول شامل »پرورش«، »آموزش« و »مقایسة آموزش 
است. فصل دوم به مباحث »شناخت و تعاریف مهارت هاي زندگي«، »مهارت هاي مقابله با شکست«، 
»مهارت هاي مقابله با افسردگي« و »مهارت مقابله با تنهایي، کمرویي و طرد شدگي«، پرداخته است. 

در فصل سوم، داستان هاي کوتاه براي درك بیشتر مهارت هاي زندگي آمده است.

544 . جام شیر، منصور. مهرباني ها. تهران : نگارینه، 1392، 88 ص 
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان هاي کوتاه، کودك و نوجوان، گذشت، اخالق

چکیده: کتاب حاضر، مجموعه اي از داستان هاي کوتاه است که با زباني ساده و روان نگاشته شده 
است. این کتاب شامل چند داستان کوتاه است که سعي دارد اندیشیدن، گذشتن و اخالق را در جامعة 
شلوغ امروزي عادي کند و مهرورزي و مهرباني را در روزگار ما معمولي سازد. »نیکي«، »گم شده«، 
»احترام«، »دروغ«، »خوش مزه«، »تقسیم«، »پشتوانه«، »برادرانه«، »ترفند«، »سیب« و... عنوان هاي 
موضوعي داستان هاي این کتاب هستند. در داستان »دروغ« مي خوانیم: »روزي تلفن زنگ خورد، وقتي 
کیومرث براي برداشتن گوشي رفت. پدر گفت اگر من را خواستند بگو خانه نیست. شماره را اشتباه گرفته 

بودند. ساعتي بعد کیومرث درون خودروي پدر نشسته بود...«.
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545 . کاکیا، لیدا. مهرورزي: شیوه هاي عملي آموزش محبت به نسل فردا. تهران : طلوع دانش، 
1392، 144 ص 

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، والدین
كلمات كلیدي: مهرورزي، محبت، نسل فردا، مباني نظري، فعالیت ها، جامعه، خانواده.

چکیده: مطالب این کتاب در دو بخش، تنظیم شده است. بخش اول به مباني نظري پرداخته و 
مباحثي همچون جامعه، خانواده و خشونت؛ نقش تربیتي مهر و محبت؛ و مدرسه، معلم و محبت را 
مطرح کرده است. بخش دوم، شیوه هاي عملي مهرورزي )فعالیت ها( را بیان کرده است. این بخش 56 
فعالیت را ارائه نموده، بخش عمدة کتاب را تشکیل مي دهد. مخاطبان اصلي این فعالیت ها، کودکان، 
نوجوانان و جوانان اند. برخي از این فعالیت ها عبارت اند از: مفهوم محبت، بایدها و نبایدها، آرامش ذهني، 
خودشناسي و دگرشناسي، شناسایي احساسات، ویژگي هاي دوست، زمان خوشي و مهرباني، برنامه ریزي 

محبت و جشن.

546 . کتاب هاي عروسکي : مهندس ساختمان. محسن شیرمحمدی. قزوین : سایه گستر، 
1392، 10 ص 

قطع: شکلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم تا پنجم
كلمات كلیدي: ساختمان سازي، مهندس راه و ساختمان، آموزش علوم تجربي، دورة ابتدایي

چکیده: در این کتاب که به شکل آدمک تهیه شده، کودکان با مهندس ساختمان، نوع پوشش، 
مسئولیت ها، آماده سازي کار ساختمان سازي، اندازه گیري مساحت زمین، نظرها و دیدگاه هاي مهندس 
ساختمان در ساخت ساختمان، و مشکالت و فشار کاري این شغل آشنا مي شوند. کتاب مصور و داراي 

متني بسیار ساده است.
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547 . صمدیان، صمد. مهندسي مؤثر در فرآيند ياددهي و يادگیرى. تبریز : بوي جوي 
مولیان، 1392، 204 ص 

قطع: رقعي
موضوع: علوم تربیتي

مخاطب: معلم، مدیر، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، کارشناس
  كلمات كلیدي: تدریس اثربخش، راهبرد آموختن، مدیریت مدرسه، تئوري انتظار، ارزشیابي مستمر

چکیده: افزایش کیفیت آموزشي یک آرزو نیست، بلکه یک ضرورت است. یادگیري مؤثر تصادفي 
نیست. اصول و راهکارهایي دارد که معلمان باید با آن ها آشنا باشند و به آن ها اعتماد قلبي داشته باشند. 
در این کتاب اصول و راهکارهاي رسیدن به آموزشي با کیفیت که الزمة ساختن کشوري پیشرفته و 
خودکفاست، مورد بحث قرار گرفته است. کتاب داراي 12 فصل با این عنوان هاست: 1. نحوة تنظیم 
برنامة هفتگي؛ 2. مدیریتي نو بر شوراي معلمان؛ 3. افزایش طول مدت آموزش؛ 4. تکلیف منزل؛ 5. 
یادگیري مؤثر و معني دار؛ 6. آشنایي با عملکرد مغز و عصب در فرایند یاددهي و یادگیري؛ 7. تئوري 
انتظار معلم؛ 8. استفاده از وسایل کمک آموزشي؛ 9. فراهم کردن زمینة مشارکت دانش آموزان؛ 10. ایجاد 

انگیزه در دانش آموزان؛ 11. بحث اسناد؛ 12. ارزشیابي مستمر.

548 . ادیمي، صدیقه. زرافه آبي : مي خواست خوشحال باشد. تهران : هنر آبي، 1392، 24 ص 
قطع: جیبي کوچک

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: مهارت کنترل خشم، مهارت ارتباط با دیگران

چکیده: این کتاب جلد سوم از مجموعه کتاب هاي زرافه آبي است. مهارت هاي زندگي توانایي هایي 
هستند که به کودکان کمک مي کنند تا بتوانند روابط صحیح بین فردي ایجاد کنند. مسئولیت هاي 
اجتماعي و تصمیم گیري هاي صحیح را انجام دهند و مسائل، مشکالت و کشمکش ها را بدون این که 
به خود یا دیگران ضربه بزند، حل نمایند. در این کتاب مهارت کنترل خشم و مهارت ارتباطات به 
کودکان آموزش داده مي شود. در پایان کتاب از والدین خواسته مي شود تا در این باره با کودکان خود 

گفت وگو کنند.



289دورة آموزش ابتدايي 16

549 . ادیمي، صدیقه. زرافه آبي : مي خواست زيبا شود. تهران : هنر آبي، 1392، 24 ص 
قطع: جیبي کوچک

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: آشنایي با مفهوم اعداد، احترام به دیگران

چکیده: این کتاب جلد چهارم از مجموعه کتاب هاي زرافه آبي، دربارة جوجه اي کوچک است که براي 
تولد خواهر کوچکش آماده مي شود. در این کتاب سعي شده احترام به خود و دیگران در کنار آموزش 

اعداد یک تا پنج به کودکان آموزش داده شود.

550 . شامي، بهرام. زرافه آبي : مي خواست مادرش را خوشحال كند. تهران : هنر آبي، 
1392، 24 ص 

قطع: جیبي کوچک
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: شناخت احساسات چهارگانه، ارتباط خانوادگي

چکیده: این کتاب جلد اول از مجموعه کتاب هاي زرافه آبي و دربارة کرم کوچکي است که بدون 
اجازة مادرش از النه خارج شده است. مادرش عصباني مي شود. کرم کوچک براي عذرخواهي از او 
یک نقاشي مي کشد و به او هدیه مي دهد. مادرش او را مي بخشد و در آغوش مي کشد. در این کتاب 
سعي شده احساس چهارگانه ترس، خوشحالي، ناراحتي و خشم و هم چنین ارتباط خانوادگي به کودکان 

آموزش داده شود.
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551 . شامي، بهرام. زرافه آبي : مي خواست يك هفته كار كند. تهران : هنر آبي، 1392، 24 ص 
قطع: جیبي کوچک

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: آموزش روزهاي هفته، آموزش اعداد

چکیده: این کتاب جلد دوم از مجموعه کتاب هاي زرافة آبي است. در این کتاب سعي شده اهمیت کار 
گروهي، مهارت حل مسأله در کنار آموزش اعداد یک تا پنج و نام روزهاي هفته به کودکان آموزش 

داده شود.

552 . هرست، بریجت. مي خواهم پاندا را نجات دهم. هایده کروبی. تهران : شرکت انتشارات 
فني ایران، 1392، 24 ص 

قطع: خشتي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم و سوم

كلمات كلیدي: حیوانات، مهربانی با حیوانات، دوستی

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني تخیلي با موضوع حیوان هاي در حال انقراض است که با زباني 
ساده و روان نگاشته شده است. در داستان مي خوانیم: »روز نجات جانوران است. »لوال« و »چارلي« و 
دوستانشان مي خواهند چند تا جانور را نجات بدهند. آن ها متوجه مي شوند که جانوران زیادي در معرض 
انقراض هستند، ولي باالخره تصمیم مي گیرند تا کاري کنند و از حامیان کمک بگیرند تا یک پاندا را 

نجات دهند، اما موانع زیادي سر راهشان است«.



291دورة آموزش ابتدايي 16

553 . تیلور، باربارا. مي داني چرا زيپ دندانه دارد؟ و پرسش هاي دیگر درباره ی اختراع ها. 
مرتضي حاجعلي فرد. تهران : مدرسه، 1391، 32 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم تا ششم
كلمات كلیدي: پرسش و پاسخ، اختراع، اطالعات

چکیده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعة »مي داني چرا؟« است که با ادبیاتي ویژة 
نوجوانان نگاشته شده است. این مجموعه کتاب ها بهترین پاسخ براي پرسش ها دربارة آنچه در دنیاي 
اطراف مي بینیم و مي شنویم، هستند. این کتاب نوجوانان را با جهان پیرامونشان آشنا مي کند، از دریاها 
گرفته تا جنگل ها، بیابان ها، کوه ها و جانوران و گیاهاني که در آنجا زندگي مي کنند. این مجموعه با 
ارائة روشي نو دربیان و شرح واقعیت هاي دنیاي پیرامون نوجوانان بر آن است تا ذهن آن ها را به فعالیت 
وادارد و عالوه بر دادن اطالعات مفید و فراوان به آنان، قوة خالقیتشان را بیدار مي کند و استعدادهاي 
نهفتة آنان را بیش  از پیش بپروراند. اختراع قفل، اختراع باراني، رایانه هاي بزرگ، نخستین خودرو، 

بازي هاي رایانه اي، کهن ترین چشم مصنوعي برخي از پرسش هاي مطرح شده در این کتاب هستند.

554 . لنگن، فلیکس. نامه هاي فلیکس، خرگوش كوچولو به سفر دور دنیا مي رود. 
محبوبه نجف خانی. تهران : زعفران، 1391، 36 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي تخیلي، داستان کودك، مجموعه ها

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني تخیلي است که با زباني ساده و روان نگاشته شده است. این 
کتاب، یکي از کتاب هاي مجموعه »قصه هاي فلیکس« است. در داستان مي خوانیم: »وقتی »سوفي« 
از تعطیالت برمي گردد، توي فرودگاه اتفاق بدي مي افتد. »فلیکس«، خرگوش عروسکي و بامزه 
»سوفي«، گم مي شود. مدتي بعد، از لندن براي »سوفي« نامه اي مي رسد، نامه اي از طرف »فلیکس«! 
و این اولین نامه اي است که خرگوش عروسکي »سوفي« از سفر دور دنیا براي او مي فرستد. روزهاي 
بعد خرگوش کوچولو نامه هاي دیگري از جاهاي مختلف دنیا مي فرستد. توي این نامه ها، او اطالعات 

زیادي درباره سرزمین ها و مردمي که دیده، مي دهد«.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي 292

555 . تهامی، رضا و ]...دیگران[. داستان هاي شاهنامه : نبرد شاهان و نبرد بزرگ كي خسرو 
با افراسیاب- شکست افراسیاب. تهران : فردین، 1391، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: پنجم

كلمات كلیدي: شاهنامه فردوسي، بازنویسي، پنجم دبستان، افراسیاب، کي خسرو

چکیده: بیست وچهارمین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه«، به بازنویسي داستان نبرد کي خسرو 
با افراسیاب اختصاص دارد که براي دانش آموزان پایة پنجم دبستان تدوین شده است. در این داستان، 
قرار است کي خسرو با افراسیاب مبارزه کند، اما به جاي آن با فرزند افراسیاب - شیده- مبارزه مي کند 
و او را شکست مي دهد. افراسیاب درصدد انتقام برمي آید، اما وقتي شکست خود را حتمي مي بیند، 

عقب نشیني مي کد و سرانجام هم شکست مي خورد.

556 . ردمن، جو. نجات دنیا در چند ساعت. مریم رضازاده. تهران : شرکت انتشارات فني ایران، 
1392، 26 ص 

قطع: خشتي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم و سوم

كلمات كلیدي: صرفه جویي، بازیافت، حفظ محیط زیست، آموزش مهارت هاي زندگي، دورة ابتدایي

چکیده: در این کتاب کودکان با پسربچه اي به نام جرج آشنا مي شوند که سعي دارد، طي چند 
ساعت دنیا را نجات دهد. پدربزرگش راه نجات دنیا را به جرج نشان مي دهد. بازکاهي در مصرف 
همه چیز، بازمصرف، بازسازي و بازیافت، چهار راه نجات دنیا یا همان حفظ محیط زیست از آلودگي 
است. پدربزرگ به جرج مي گوید مي تواند در مصرف برق صرفه جویي کند و خیلي آن را هدر ندهد. چرا 
که مصرف بیشتر برق باعث از بین رفتن نفت و گاز مي شود. جرج همچنین مي تواند وسایلي را که الزم 

ندارد، در اختیار دیگران قرار دهد و یا اینکه آن ها را به بنیاد نیکوکاري بدهد و ...
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557 . سیدآبادي، علي اصغر. تاریخ با غرغر هاي اضافه : نخستین تجربه استعمار غربي در 
ايران. تهران : آفرینگان، 1392، 70 ص 

قطع: وزیري
موضوع: مطالعات اجتماعي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: تاریخ ایران، تاریخ پیش از اسالم، سلوکیان و اشکانیان، تأثیر یونان بر ایران، اسکندر 
مقدوني

چکیده: این کتاب که یکي از شکست هاي بزرگ ایرانیان را تبیین مي کند، با حملة اسکندر مقدوني به 
ایران آغاز مي شود و با توضیح نخستین حکومت سراسري بیگانه در ایران ادامه مي یابد. سپس به دورة 
اشکاني، دوره اي که ایرانیان دوباره حکومت خود را به دست گرفته اند، مي رسد. کتاب داراي نه فصل 
با این عنوان هاست: 1. تهاجم فرهنگي یونان به ایران؛ 2. نخستین تجربة استعمار غربي در ایران؛ 3. 
حکومت محلي ایرانیان در دورة اشغال؛ 4. شاهي که داماد بدبخت شاه ایران شد؛ 5. وقتي شاه ایران 
گول سردار رومي را خورد؛ 6. جشني براي مسخره کردن شکست خوردگان؛ 7. شهبانوي ایتالیایي 

ایران؛ 8. و سرانجام آدمي خردمند شاه شد؛ 9. شاهي با حفظ سمت قبلي.

558 . لوئین، نانسی. نزديك ترين سیاره به خورشید: سیاره ى تیر. تهران : مدرسه، 1391، 
24 ص 

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم و پنجم
كلمات كلیدي: سیارة تیر، منظومة خورشیدي

چکیده: کتاب مصور حاضر، یکي از کتاب هاي مجموعة »آشنایي با منظومة خورشیدي« است که 
با ادبیاتي ویژة نوجوانان نگاشته شده است. در این شماره به سیارة تیر، نزدیک ترین سیاره به خورشید 
پرداخته شده و اطالعات کاملي در مورد ویژگي ها، ظاهر و مکان این سیاره بیان شده است. ساختار 
با عنوان  از بیان هر نکته اي دربارة سیارة تیر، متن کوتاهي  این کتاب بدین گونه است که پس 
دانستني هاي جالب دربارة این سیاره آمده است. در این کتاب مي خوانیم که سیارة تیر کوچک ترین 
سیاره اما بزرگ ترین دهانه هاي برخوردي، بیشترین تغییر دما و بزرگ ترین طلوع خورشید را در میان 

سیاره هاي منظومة خورشیدي دارد.



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي 294

559 . کشاورز، محمدعلی. نقاشي با شابلن: همراه با شابلن اشکال مختلف. تهران : مدرسه، 
1391، 16 ص 

قطع: رحلي
موضوع: هنر

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم تا ششم

كلمات كلیدي: خالقیت، آموزش نقاشي، اشکال هندسي، شابلن

چکیده: کتاب حاضر، باهدف ایجاد مهارت و خالقیت و ارتقاي آن ها در کودکان و نوجوانان با موضوع 
آموزش نقاشي با استفاده از اشکال هندسي مانند دایره، مربع و آشنا شدن کودکان با قرینه سازي و 
ساخت اشکال نگاشته شده است. شناساندن ویژگي و کارایي اشکال هندسي، آشنا ساختن کودکان و 
نوجوانان با ترسیم و شناخت اشکال هندسي و دیگر شکل ها، کسب مهارت در رنگ آمیزي و کنار هم 
چیدن مناسب رنگ ها، تمرین برنامه ریزي و سنجش ابعاد و اندازه هاي اشکال و ترکیب بندي آن ها از 
محورهاي موردنظر در این کتاب هستند. همچنین همراه این کتاب شابلني پالستیکي عرضه شده است 

که با این شابلن و به کمک قوة تخیل مي توان شکل ها و طرح هاي بي شماري تهیه کرد.

560 . نجفي، علی. نگاهي به شعر كودك )نقد و بررسي اشعار عباس يمیني شريف(. 
مشهد : ضریح آفتاب، 1392، 180 ص 

قطع: رقعي
موضوع: فارسي
مخاطب: معلم

  كلمات كلیدي: نقد و بررسي شعر، شاعران کودك، آموزش زبان فارسي، موسیقي شعر

چکیده: نویسنده در این کتاب مي کوشد برخي اشعار عباس یمیني شریف، محمود کیانوش و مصطفي 
رحماندوست را نقد و بررسي کند. در فصل اول کتاب، خالصه اي از زندگي و فعالیت هاي این شاعران 
کودك آمده است. در فصل دوم تعاریفي دربارة شعر، شعر کودك و ویژگي هاي آن درج شده است. 
فصل سوم به بررسي موسیقي بیروني و کناري شعر اختصاص دارد. در فصل چهارم موسیقي دروني 
و پرکاربردترین آرایه هاي لفظي و معنوي در شعر سه شاعر مذکور مطرح مي شود. فصل پنجم به 

پرکاربردترین صور خیال در شعرهاي این سه شاعر اختصاص دارد.
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با مکس  همراه  تجديدپذير  انرژي هاي  به  دلچسب  نگاهي  کاترین.  کرون،   .  561
آكسیوم ابردانشمند. شهرام رجب زاده. تهران : شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 32 ص 

قطع: وزیري
موضوع: مهارت هاي زندگي، علوم تجربي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: چهارم تا ششم

كلمات كلیدي: چرخه، انرژي، داستان، علوم

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني فکاهي با موضوع انرژي هاي پایان ناپذیر است که با ادبیات ویژة 
نوجوانان نگاشته شده است. شخصیت اصلي داستان »مکس آکسیوم« است که با استفاده از نیروهایي 
که در تصادفي عجیب به دست آورده است، علوم را به روشي کاماًل متفاوت با مدرسه آموزش مي دهد. 
»مکس« دست به هر کاري مي زند تا علوم را شیرین تر کند، چه با کوچک شدن براي کشف اتم و 
چه با سوارشدن بر امواج صوتي. در این داستان به انرژي هایي که روزمره استفاده مي شود مانند: گاز، 
برق، نفت و بنزین اشاره مي شود و همچنین به سؤاالتي مانند چگونگي تجدید پذیري انرژي ها، منشأ 

انرژي ها، چگونگي به دست آوردن انرژي تجدید پذیر پاسخ داده مي شود.

562 . آبروي، غالمرضا. چهارده سبد گل : نگین سامرا: زندگي نامه حضرت امام هادي علیه السالم. 
تهران : مدرسه، 1391، 32 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان، هدیه هاي آسمان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم تا ششم

كلمات كلیدي: داستان مذهبي، داستان کودك، امام هادي )ع(، مجموعه ها

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني از سري کتاب هاي »چهارده سبد گل« است که با هدف آشنایي 
با زندگي »چهارده معصوم )ع(« تدوین شده است. در این کتاب زندگي نامة »امام هادی )ع(«، به زباني 
ساده و براي گروه سني نوجوانان به نگارش در آمده است. قابل ذکر است که در بخش ابتدایي کتاب، 
سال شمار زندگي و در بخش پایاني کتاب، ده حدیث از امام هادی )ع( آمده است. در داستان آمده است: 
»امام هادي )ع(« در روز پانزدهم ذي الحجه به دنیا آمد و در هشت سالگي، پدرش به دستور »معتصم« 
تبعید و از او جدا شد. امام هادی )ع( در این مدت نزد »ابوزکریا« مشغول علم آموزي بود تا این که 
خبر شهادت پدر بزرگوارش رسید. بعد از آن امام هادی )ع( به مقام امامت رسید و به دستور »متوکل 
عباسي« به شهر سامرا تبعید شد. در آن جا با خوش رفتاري و بزرگواري امام )ع(، یاران زیادي به ایشان 
پیوستند ولي با روي کار آمدن »معتمد عباسي«، امام هادی )ع( با شربت، مسموم و به شهادت رسید.
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563 . قاسم نیا،  شکوه و صفارپور، عبدالرحمان. خودم مي خوانم : نهنگ. تهران : افق، 1392، 36 ص 
قطع: خشتي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: پایة اول ابتدایي، آموزش الفبا، راهنماي آموزشي، تمرین، خواندن

چکیده: نویسنده در دهمین جلد از مجموعة »خودم مي خوانم«، کوشیده است حرف »ن« را در کلمات 
گوناگون به مخاطبان کالس اول دبستان آموزش دهد. حرف »ن« در کلمات با رنگ قرمز و به همراه 
تصویر نشان داده شده است. تمرین هاي کتاب به صورت قصه خواني، جمله خواني، دیدن و گفتن، 
جدول خواني، کلمه خواني و وصل کردن تصویرهاي مرتبط به هم تنظیم شده اند. در پایان، کلمات یک 

هجایي، دو هجایي و سه هجایي مشخص شده اند.

564 . ماهوتي،  مهری. قصه هاي شیرین قرآن : نهنگ يونس. تهران : مدرسه، 1391، 20 ص 
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: قرآن، قصه ها، داستان هاي مذهبي، مجموعه ها، داستان کودك و نوجوان

چکیده: مجموعة »قصه هاي شیرین قرآن« دربردارندة داستان هایي از قرآن کریم است. این مجموعه 
با هدف انس بیشتر کودکان و نوجوانان با مفاهیم قرآني و الگو گرفتن از این کتاب زندگي ساز تألیف شده 
است. دفتر حاضر به شرح زندگي حضرت یونس )ع( اختصاص یافته است. در این اثر، داستان حضرت 

یونس )ع( از زبان نهنگي که ایشان را به خواست خدا بلعیده بود روایت شده است.
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565 . مایر، مرسر. ني نی. صبا رفیع. تهران : شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 24 ص 
قطع: خشتي

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: اول و دوم
كلمات كلیدي: داستان آموزشي، خواهران و برادران، بچة دوم، آموزش مهارت هاي زندگي

چکیده: در این کتاب کودکان با خرس کوچولویي آشنا مي شوند که صاحب یک برادر مي شود. مامانش 
ني ني را به خانه مي آورد و خرس کوچولو سعي مي کند از هر راهي شده، برادرش را خوش حال کند. 
برایش کتاب مي خواند و توپ و اسباب بازي هایش را به او نشان مي دهد. اما ني ني کوچولو هي گریه 
مي کند و خرس کوچولو نمي داند چه رفتاري باید با او داشته باشد که ساکت شود. مادر گوشزد مي کند 

که بغلش کند، تکانش دهد و...

566 . کوپرمان، ناتالی. بخوان و بخوان: واقعیت  و دروغ ها. بیتا ترابی. تهران : شهرقلم، چکه، 
1391، 80 ص 

قطع: جیبي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
   كلمات كلیدي: داستان هاي انگلیسي، داستان کودك و نوجوان، مجموعه ها

چکیده: مجموعة »بخوان و بخوان« شامل کتاب هایي براي کساني است که مي خواهند اولین 
کتاب هایشان را خودشان بخوانند. در این مجموعه، داستان هایي شیرین و جذاب از نویسندگان خوب 
کشورهاي مختلف ارائه شده است. با مطالعة این کتاب ها، بچه ها هم سرگرم مي شوند و هم در خواندن 
پیشرفت مي کنند. این مجموعه بر اساس ویژگي هاي کتاب هاي درسي ابتدایي در ایران ترجمه و 
ویرایش شده است. »واقعیت و دروغ ها« قصة دختربچه اي است که براي فرار از نمرة صفر دروغ 

مي گوید و همین دروغ است که او را با واقعیتي عجیب و تکان دهنده روبه رو مي کند.
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567 . قلي زاده، نسرین. والدين سوم ابتدايی. کرج : گردوي دانش، 1392، 132 ص 
قطع: رحلي

موضوع: ریاضي
مخاطب: معلم، والدین

كلمات كلیدي: پایة سوم ابتدایي، آموزش ریاضي، پرسش و پاسخ، راهنماي آموزشي

چکیده: کتاب حاضر براي درس ریاضي سوم دبستان در هشت فصل به همراه هشت آزمون به همراه 
پاسخ نامه تهیه شده است. در هر فصل، ابتدا هدف هر درس مشخص شده و در ادامه فعالیت هایي 
براي یادگیري مفاهیم ارائه شده است. اولیاي دانش آموزان باید در این تمرین ها و فعالیت ها، ابزارهایي 
را که در کتاب معرفي شده اند، در اختیار دانش آموزان قرار دهند و به آن ها و یادگیري مفاهیم ریاضي 
کمک کنند. آموزش مفاهیم ریاضي در این کتاب به شیوة انواع بازي و با همراهي والدین است. در ادامه 

آزمون هاي تشریحي و بعد پاسخ آن ها درج شده است.

568 . دپلوشن، ماری. ورت: دختري كه دوست نداشت جادوگر شود. الهه هاشمی. تهران 
: آفرینگان، 1391، 80 ص 

قطع: رقعي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان هاي فرانسوي، داستان کودك، روابط اجتماعي، شخصیت

چکیده: کتاب حاضر، با موضوع تخیلي و اجتماعي، از داستان هاي فرانسوي قرن بیستم است. »ورت« 
دختري باهوش، شاگردي خوب و بامحبت است. او دختر جادوگر »اورسول« است و در یازده سالگي 
هنوز استعداد جادوگري از خود بروز نداده است. مادرش اصرار دارد او طبق رسوم جانشینش شود، اما 
»ورت« دوست دارد آدم معمولي باشد و بعدها ازدواج کند. سرانجام اصرارهاي مادر براي تصمیم او، 
بي نتیجه مي ماند و اورسول او را به مادر خود »آناستابت« مي سپارد تا به وي آموزش جادوگري دهد. 
با سعي »آناستابت«، »ورت« بیش از انتظار مادر، استعداد خود را بروز مي دهد. کتاب حاضر، به مسئله 
گذر از کودکي و نوجواني، شکل گیري شخصیت کودك، اولین هیجانات عاطفي، روابط بین بزرگترها و 

کوچک ترها و نقش والدین اشاره دارد.
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569 . دویر، هلن. نیروهاي ویرانگر طبیعت : وقتي آب خشمگین مي شود. مجید عمیق. تهران 
: مدرسه، 1391، 32 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: پنجم و ششم
كلمات كلیدي: ادبیات نوجوانان، نیروهاي ویرانگر، طبیعت، سیل

چکیده: حوادث طبیعي از جمله رویدادهایي هستند که بشر از ابتداي حیات با آن ها روبه رو بوده است. 
در هنگام وقوع این حوادث انجام اقدامات پیشگیرانه و داشتن آمادگي هاي الزم در کاهش خسارات 
بسیار تأثیرگذار است. کتاب حاضر از مجموعة »نیروهاي ویرانگر طبیعت« است که براي نوجوانان 
تألیف شده است. نوجوانان در این اثر با ماهیت سیل و شیوه هاي مقابله کردن با آن و نقش پدیدة 

گرمایش زمین و تخریب محیط زیست در وقوع سیل آشنا مي شوند.

570 . دویر، هلن. نیروهاي ویرانگر طبیعت : وقتي زمین خشمگین مي شود. مجید عمیق. 
تهران : مدرسه، 1391، 32 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: پنجم و ششم
كلمات كلیدي: ادبیات نوجوانان، نیروهاي ویرانگر طبیعت، زلزله

چکیده: حوادث طبیعي از جمله رویدادهایي هستند که بشر از ابتداي حیات با آن ها روبه رو بوده 
است. در هنگام وقوع این حوادث انجام اقدامات پیشگیرانه و داشتن آمادگي هاي الزم در کاهش 
خسارات بسیار تأثیرگذار است. کتاب حاضر از مجموعة »نیروهاي ویرانگر طبیعت« است که براي 
نوجوانان تألیف شده است. نوجوانان در این اثر با ماهیت و شدت زمین لرزه، مکان هایي که در کمربند 
زمین لرزه قراردارند و تحقیقاتي که دانشمندان براي پیش بیني وقوع احتمالي زمین لرزه انجام مي دهند، 

آشنا مي شوند.
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571 . دویر، هلن. نیروهاي ویرانگر طبیعت : وقتي كوه خشمگین مي شود. مجید عمیق. تهران 
: مدرسه، 1391، 32 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: پنجم و ششم
كلمات كلیدي: ادبیات نوجوانان، نیروهاي ویرانگر طبیعت، آتشفشان

چکیده: حوادث طبیعي از جمله رویدادهایي هستند که بشر از ابتداي حیات با آن ها روبه رو بوده است. 
در هنگام وقوع این حوادث انجام اقدامات پیشگیرانه و داشتن آمادگي هاي الزم در کاهش خسارات 
بسیار تأثیرگذار است. کتاب حاضر از مجموعة »نیروهاي ویرانگر طبیعت« است که براي نوجوانان 
تألیف شده است. نوجوانان در این اثر با چگونگي تشکیل آتشفشان ها، مکان هایي که آتشفشان ها یافت 

مي شوند و عالیم و نشانه هایي که خبر از فوران یک آتشفشان را مي دهند، آشنا مي شوند.

572 . دولت  آبادي، حسن. نمایشنامه هاي آسان : وقتي ماهي غرق مي شود )جلد 2(. تهران : 
سوره مهر، 1392، 280 ص 

قطع: رقعي
موضوع: هنر

مخاطب: معلم
  كلمات كلیدي: نمایش نامه، تئاتر و نمایش در مدرسه

چکیده: فعالیت هاي فرهنگي، به ویژه تئاتر مي توانند مردمان نسلي را براي مقابلة روشن بینانه با مسائل 
و مشکالت موجود و آینده توانا سازند، به نوجوانان و جوانان یاري دهند، پرسش هاي واقعي و پرمایه 
و عمیق مطرح کنند و طرح هاي روشن و اطمینان بخش براي بهروزي بخواهند و در اختیار گیرند. 
آثار این جلد که پنج نمایش نامه از صدوپنجاه نمایش نامة »مجموعة نمایش نامه هاي آسان« است، بر 
اساس شناخت این نیازها فراهم آمده است. کتاب »وقتي ماهي غرق مي شود« بر آن است که امکان 
اجراي نمایش نامه ها را در مدرسه ها فراهم آورد. در انتهاي کتاب، مشاهیر این مجموعه معرفي شده  اند.
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573 . سالمون، مایکل. ويلبر دايناسور پرنده. ابراهیم عامل محرابی. تهران : دانش نگار، 1392، 
24 ص 

قطع: رحلي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز، معلم
كلمات كلیدي: داستان حیوانات، داستان کودك، دایناسورها

چکیده: کتاب مصور حاضر به صورت داستاني از زندگي حیوانات تدوین شده است. در این کتاب 
سعي شده با زباني روان در خالل داستان و اتفاقاتي که مي افتد، ویژگي ها و خصوصیات نوع خاصي از 

دایناسورها )ترایسروتوپس( بیان شود.

574 . کارشونوف،  ایرینا. هانو و اژدها كوچولو. کتایون سلطانی. تهران : آفرینگان، 1392، 72 ص 
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان هاي آلماني، داستان کودك، مهارت ارتباط با دیگران

چکیده: کتاب مصور حاضر، ترجمة یک داستان آلماني است که به شیوه اي ساده و براي گروه سني 
کودکان تدوین شده است. هدف از نگارش این داستان، سرگرمي و ارائة پیامي آموزنده دربارة چگونگي 
ارتباط با دوستان و همساالن و پرهیز از چاقي است. در این داستان مي خوانیم: »هانو« پسرکي چاق 
است که تازه به مدرسه رفته است. او ابتدا از رفتن به مدرسه خوشحال است ولي وقتي بچه ها او را 
به دلیل چاق بودنش مسخره مي کنند، دیگر دوست ندارد به مدرسه برود. هانو حتي سر کالس هم 
نمي تواند حواس خود را جمع کند و در مجموع هیچ کاري را درست انجام نمي دهد. یک روز، در راه 
برگشت به خانه روي ماسه ها یک اژدها نقاشي مي کند. آن نقاشي جان مي  گیرد و دوست دارد پیش 
هانو بماند. دوستي هانو و اژدها کوچولو باعث اتفاقاتي مي شود که در داستان هاي کوتاه کتاب مي خوانیم. 
عناوین برخي از این داستان ها عبارتند از: »اژدها کوچولو آتش شکالتي مي خورد«، »اژدها کوچولو به 

مدرسه مي رود«، »اژدها کوچولو نقاشي مي کند«، و »اژدها کوچولو داستان مي خواند«.
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575 . معارفي، فریبا. هديه خدا. قم : جامعه القرآن الکریم، 1392، 16 ص 
قطع: رقعي

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان   هاي آموزنده، داستان کودکان

چکیده: کتاب مصور حاضر از مجموعه قصه هاي شیرین، دربردارنده داستان هایي آموزنده است که 
براي گروه سني )ب( تدوین شده است. در این داستان، ماجراي فردي به نام »مالک« روایت شده که در 
روزگار قدیم زندگي مي کرد و ثروت فراواني داشت. او بسیار بخشنده بود و ثروتش را درراه رضاي خدا 
به مستمندان مي بخشید. روزي مالک تصمیم گرفت که به زیارت خانه خدا برود. اما ماجراهایي رخ داد 
که نتوانست خود را به مکه برساند. مالک هرچه با خود داشت را به زني فقیر بخشید و خداوند که ناظر 

عمل او بود، به گونه اي دیگر بخشش او را جبران کرد.

576 . سام آرام، سادنا. هر آدينه. دوم ابتدایي شامل: تعلیمات اجتماعي، ریاضي، علوم، هدیه هاي 
آسمان. اصفهان : برترین اندیشه، 1391، 144 ص 

قطع: رحلي
موضوع: عمومي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: پایة دوم ابتدایي، راهنمایي آموزش، مفاهیم درسي

چکیده: کتاب حاضر که براي دانش آموزان دوم ابتدایي نوشته شده، به منظور آموزش عمیق مفاهیم 
داراي  آماده شده است. کتاب  فارسي، ریاضي، علوم، هدیه هاي آسماني و قرآن  درس هایي چون 
تمرین هایي است که براي 29 هفته در نظر گرفته شده اند. سؤاالت در قالب هاي نوشتني، کامل کردني، 

حل جدول، سؤاالت تشریحي، نقاشي، پر کردن جاهاي خالي، رنگ زدني و... تنظیم شده  اند.
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577 . مهاجراني، سیدمحمد. مجموعه کتاب هاي خداي خوب من : هر چي كه دارم از توست. 
تهران : مدرسه، 1392، 16 ص 

قطع: خشتي
موضوع: هدیه هاي آسمان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم و چهارم

كلمات كلیدي: خداشناسي، نعمت ها، آموزش دیني

چکیده: چهارمین جلد از مجموعة »خداي خوب من« به نعمت هاي گوناگون خداوند و هدایاي او به 
بندگانش اختصاص دارد. کودکان با مطالعة کتاب حاضر که با جمالت کوتاه و ساده نوشته شده است، 
درمي یابند که خداوند به ما نعمت هایي همچون گندم، گاو و گوسفند، درختان، گل و بلبل، و شکوفه 
بخشیده است. ما مي توانیم از گندم کیک و کلوچه، از گاو شیر و پنیر، از گوسفند پشم، و از درختان قلم 

و کاغذ به دست بیاوریم و از بهار که در آن همه جا سبز و پر از گل و بلبل مي شود، لذت ببریم.

578 . پریرخ، زهره. نامه نامور : هفت خوان و هفت رزم. تهران : کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان، 1392، 42 ص 

قطع: رحلي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: ششم

كلمات كلیدي: ادبیات کودکان و نوجوانان، داستان هاي حماسي

چکیده: کتاب مصور حاضر یکي از دفترهاي مجموعة دوازده جلدي »نامة نامور« است که براي 
نوجوانان تدوین شده است. نامة نامور، برگزیده  اي از داستان هاي »شاهنامه« اثر »حکیم ابوالقاسم 
فرودسي طوسي«، شاعر و حماسه سراي نامي قرن چهارم هجري است. در این مجموعه تالش شده 
تا داستان ها و حکایات مشهور شاهنامه با نثري ساده و امروزي روایت شود. دفتر پیش رو به بازنویسي 
داستان »هفت خوان و هفت رزم« اختصاص یافته که توسط »زهره پریرخ« صورت گرفته است. استفاده 
از تصاویر جذاب و مرتبط با داستان ها، از ویژگي هاي شاخص این مجموعه است. هدف از گردآوري 
این مجموعه، آشنایي بهتر کودکان و نوجوانان این سرزمین با داستان هاي کهن ایراني، به خصوص 

حکایات شاهنامة فردوسي بوده است.
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579 . تهامی، رضا و ]...دیگران[. داستان هاي شاهنامه : هفت خان )خوان( اسفنديار/ خوان 
گرگ ها، شیر ها، اژدها، جادوگر، سیمرغ، برف و سرما و رويین دژ. تهران : فردین، 1392، 

28 ص 
قطع: خشتي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: بازنویسي شاهنامه، زبان آموزي، هفت خوان اسفندیار، گشتاسب، ارجاسب

چکیده: در بیست وهشتمین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« داستان هفت خوان اسفندیار 
براي کودکان ششم ابتدایي بازنویسي شده است. اسفندیار براي رسیدن به پادشاهي، به وعدة گشتاسب، 
باید راهي توران شود. او مي خواهد رویین دژ را فتح کند و ارجاسب را نیز از بین ببرد. تمام این ها فقط 
در صورت گذشتن از هفت خوان ممکن است؛ کوتاه ترین راه که در عین حال سخت و دشوار است. در 
خوان اول، با دو گرگ روبه رو مي شود. در خوان دوم، دو شیر در برابرش قرار مي گیرند. در خوان سوم، 
مجبور مي شود با اژدها به مبارزه بپردازد. خوان چهارم، خوان جادوگر است. در خوان پنجم، اسفندیار به 
مقابلة سیمرغ مي رود. خوان ششم، کوهستاني بسیار سرد و پر از برف است و سپس بیاباني خشک و 

بي آب و علف. در خوان آخر، همه به رویین دژ مي رسند؛ قلعه اي محکم و استوار که نابودشدني است.

و  رستم  )خوان(  هفت خان   : شاهنامه  داستان هاي  ]...دیگران[.  و  رضا  تهامی،   .  580
كي كاووس- جنگ مازندران. تهران : فردین، 1392، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: سوم

كلمات كلیدي: پایة سوم ابتدایي، بازنویسي شاهنامه، هفت خوان رستم، آموزش زبان فارسي

چکیده: دوازدهمین جلد از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« به بازنویسي »هفت خوان رستم« از 
شاهنامه براي کودکان سوم دبستان اختصاص دارد. در این کتاب کودکان با پادشاهي کي کاووس، یکي 
از پسران کي قباد آشنا مي شوند که یعد از پادشاهي هوس لشکرکشي به مازندران به سرش مي زند. 
او به مازندران لشکر مي کشد و در آنجا گرفتار دیو سپید مي شود. رستم به کمک او مي آید و بعد از 
گذراندن هفت خوان سرانجام دیو سپید را شکست مي دهد و کي کاووس و سپاهیانش را از دست او 
نجات مي دهد. کتاب بدون تصویر است و باید خود مخاطبان براي هر داستان تصویري بکشند و در 
مسابقة تصویرگري نیز شرکت کنند. واژه ها و ترکیبات متناسب با کتاب فارسي سوم دبستان انتخاب 

شده اند و معني کلمات دشوار زیر داستان آمده است.
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581 . کلهر، فریبا. همان كفش دوزك همیشگي. تهران : نگارینه، 1392، 16 ص 
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان تخیلي، داستان کودك، حیوانات

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارندة داستاني از حیوانات است. در این داستان به کودکان آموزش 
داده شده که هرچیز باید جاي خودش باشد. خاله عنکبوت تارهاي محکم و زیبایي مي بافت. یک روز 
باد شدیدي آمد و عنکبوت رفت تا ببیند در دامش چه حشره اي افتاده است. باد به جاي حشره، چند 
خال سیاه براي تور آورده بود. عنکبوت که دید تورش زیبا شده، خیلي خوشحال شد. اما فرداي آن 
روز، کفش دوزك آمد و گفت که خال ها براي اوست. عنکبوت راضي نمي شد خال ها را پس بدهد. اما 
وقتي متوجه شد که حشرات به خاطر دیدن خال ها به دام نمي افتند، خال هاي کفش دوزك را پس داد.

582 . مهاجراني، سیدمحمد. مجموعه کتاب هاي خداي خوب من : همه جا هستي. تهران : 
مدرسه، 1392، 16 ص 

قطع: خشتي
موضوع: هدیه هاي آسمان

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم و سوم

كلمات كلیدي: خداشناسي، صفات خداوند، حیوانات، آموزش دیني

چکیده: نخستین جلد از مجموعة »خداي خوب من«، با نثري ساده و روان شرح مي دهد که خداوند 
در همه جا حضور دارد. کودکان با خواندن متن هاي کتاب درمي یابند که خداوند در کنار بره اي است که 
مادرش را گم کرده، همراه لک لک ها در آسمان است تا راه را گم نکنند، کنار مورچه ها زیر برف هاست 
تا در سرما از بین نروند، زیر دریا کنار ماهي هاست تا غذاي خود را بیابند، و کنار جوجه هاست وقتي که 

مادرشان دیر پیش آن ها برمي گردد.
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583 . تیموري، کاوه. هنر خوشنويسي در مدرسه. تهران : کتاب آبان، 1392، 108 ص 
قطع: رحلي

موضوع: هنر
مخاطب: معلم، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

كلمات كلیدي: آموزش هنر، خوش نویسي، راهنماي آموزشي، نستعلیق

چکیده: کتاب حاضر به منظور آموزش خط نستعلیق و هنر خوش نویسي در مدارس نوشته شده و 
حاوي نکات تعلیمي براي عالقه مندان، مربیان و مدرسان است. در فصل اول به هنر خوش نویسي 
و ارزش هاي تربیتي آن اشاره شده است. برخي نکات کلیدي دربارة خوش نویسي در فصل دوم درج 

شده اند. فصل سوم شامل توضیحاتي دربارة ایجاد کشیدگي است.

584. فرانکو، کتي. شگفتي هاي جهان: هواشناسي. مهناز عسگري. تهران: محراب قلم، 1392، 
28 ص

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: ششم
كلمات كلیدي: هواشناسي، آب و هوا، علوم

چکیده:  اتمسفر الیة هوایي است که دور تا دور کرة زمین را فرا گرفته است و پوشش محافظتي آن 
به حساب مي آید. اتمسفر زمین از گازهاي گوناگون، بخار آب و ذرات ریزگرد و غبار تشکیل شده است. 
اتمسفر در ارتفاع 800 کیلومتري از سطح زمین قرار دارد و به پنج الیه تقسیم شده است. این الیه ها 
به ترتیب روي هم قرار گرفته اند. اتمسفر پرتوهاي زیان بار را تصفیه مي کند و نمي گذارد گرماي حبس 
شده در طول روز با فرارسیدن شب از دست برود. در این کتاب دانش آموزان با شگفتي هاي جهان 
هواشناسي مانند: ابرها، بارش، توفان رعد و برق دار، باد، توفان، هوریکان و گردباد، فصل ها و انواع آب 
و هوا و... آشنا مي شوند. عالوه بر این، کتاب داراي تصاویر رنگي از ابزار هواشناسي است که به خواننده 

کمک مي کند تا درکي بهتر از هواشناسي داشته باشد.
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585 . توني، کارولین. هواي آلوده: زمین ما در خطر است. نیلوفر مهدوی. تهران : شرکت انتشارات 
فني ایران، 1392، 32 ص 

قطع: وزیري
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: پنجم و ششم

كلمات كلیدي: هوا، آلودگي، بازیافت، محیط زیست

چکیده: کتاب با موضوع آلودگي هوا و زباني ساده و روان نگاشته شده است. این کتاب مواردي 
مانند: ترکیب جو، آلودگي هوا، اثر آلودگي هوا بر سالمتي، انتشار گاز متان توسط دام ها، گرمایش زمین 
را موردبررسي قرار مي دهد و در پایان راه حل هایي براي کاهش آلودگي هوا ارائه مي دهد. این کتاب 
مجموعه اي از مطالب علمي به همراه کارهاي عملي است. در این مجموعه کودکان و نوجوانان با 
کارهاي ساده اي آشنا مي شوند، آن ها را درك و تجربه مي کنند و یاد مي گیرند تا بتوانند از سیارةزمین 
محافظت کنند. در این کتاب بیان مي شود که شکاف الیة ازون، اثر گلخانه اي و موارد بسیار دیگري 
خطر خفگي را به همراه دارند و همچنین آموزش داده مي شود که چگونه به کمک گیاهان و برنامه اي 

آرام بخش سیاره زمین را پاك نگه داشت.

586 . مشهدي رستم، فاطمه. هوهو چیش  چیش. تهران : به نشر، 1392، 16 ص 
قطع: خشتي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: اول و دوم
كلمات كلیدي: پایه هاي اول و دوم ابتدایي، داستان کودکان، آموزش مفاهیم اجتماعي

چکیده: در این کتاب کودکان با داستان فیل کوچولویي آشنا مي شوند که در گوشه اي نشسته و گریه 
مي کند. زرافه از او مي پرسد که چرا گریه مي کند و فیل جواب مي دهد که سنجاقک و پشه و شاپرك 
حاضر نیستند با او هوهوچیش چیش بازي کنند. زرافه با او شروع به بازي مي کند. اما فیل کوچولو با 
دیدن قطاري که هوهو چیش چیش مي کند و جلو مي رود، باز گریه مي کند و مي پرسد که چرا هوهو 
چیش چیش آن ها زیاد است. زرافه جواب مي دهد که باید دوستان زیادي پیدا کنند که هوهو چیش 
چیش آن ها هم زیاد بشود. بدین صورت حیوانات دیگري نیز به آن ها مي پیوندند و خیلي به آن ها 

خوش مي گذرد.
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587 . هریسون،  پل. هیوالهاي دريايي )سه بعدي(. عباس زارعی. تهران : سایه گستر، 1392، 
16 ص 

قطع: رحلي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم تا ششم
كلمات كلیدي: ماهي ها، حیوانات دریایي، آموزش زیست شناسي، زندگي در اعماق دریا

چکیده: کودکان با مطالعة کتاب حاضر و مشاهدة تصویرهاي سه بعدي آن، اطالعات مختصر و 
مفیدي دربارة افسانة هیوالهاي دریایي، داستان هاي ترسناکي که دربارة این موجودات ساخته شده اند، 
به دست مي آورند. به عالوه، با هیوالهاي دریایي باستاني و توانایي فوق العادة آن ها، محل زندگي برخي 
از این حیوانات عظیم الجثة دریایي، اختاپوس غول پیکر، ماهي مرکب غول پیکر، اندازه و توانایي هاي 

آن ها، شکل ظاهري، چگونگي تغذیه و فریب دادن طعمه، و هیوالهاي اعماق دریا آشنا مي شوند.

588 . هفت برادران، داریوش. پژوهشگران کوچک : هیوالهاي سبز. تهران : داریوش هفت برادران، 
1391، 24 ص 

قطع: خشتي
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم تا ششم
كلمات كلیدي: داستان، ویژگي هاي گیاهان تحقیق، آموزش علوم

چکیده: در »هیوالهاي سبز« که یکي از کتاب هاي »مجموعه کتاب هاي پژوهشگران کوچک« 
است، سام به همراه دوستانش دربارة درختان و گیاهان تحقیق مي کند. آن ها به منظور کامل کردن 
تحقیق خودشان تقسیم مي شوند و هر کدام به کاري مي پردازند. مثاًل یکي مطالعه مي کند، دیگري 
موضوع را از نزدیک مشاهده مي کند، و سومي در صورت نیاز به آزمایش دست مي زند. سرانجام 
اطالعات به دست آمده را بعد از خالصه کردن و دسته بندي بررسي و جمع بندي مي کنند و یکي از 
اعضاي گروه آن را با صداي بلند براي اعضاي دیگر مي خواند. آن ها با مطالعه درمي یابند که گیاهان 
غذاسازان بزرگي هستند و بدون آن ها زندگي روي زمین امکان ندارد. بیشتر غذا و لباس هاي انسان ها را 
گیاهان تأمین مي کنند. آن ها درمي یابند که دانشمندان بیش از 300 هزار گونة مختلف گیاهان را کشف 
کرده اند که در نواحي مختلف زمین رشد مي کنند. مطالب کتاب حاضر که به شکل داستاني نوشته شده 
است، به باال بردن سطح خواندن، درك مطلب، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیري مخاطبان کمک مي کند 

و آن ها را با شیوة تحقیق گروهي آشنا مي سازد.
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589 . اینچز، آلیسون. هیوالي سبز دريا را نجات مي دهد. هایده کروبی. تهران : شرکت 
انتشارات فني ایران، 1392، 24 ص 

قطع: خشتي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول و دوم

كلمات كلیدي: آلودگي دریا، محیط زیست، پسماند

چکیده: کتاب مصور حاضر، داستاني تخیلي با موضوع آلودگي دریاست که با زباني ساده و روان 
نگاشته شده است. در داستان مي خوانیم: »هیوال کوچولوي سبز عاشق دریاست. او دوست دارد ماهي ها، 
ستاره هاي دریایي و مرجان ها را ببیند ولي بطري هاي خالي، کیسه هاي پالستیکي و یک عالمه زباله 
مي بیند. هیوال کوچولوي سبز به فکر مي افتد که دریا را نجات دهد ولي براي این کار باید ببیند که 
آلودگي از کجا مي آید و چطور مي تواند جلوي آن را بگیرد، پس دست به کار مي شود. او عوامل زیادي را 

که باعث این آلودگي است مانند ریختن زباله در ساحل، ریختن رنگ در جوي آب پیدا کرد«.

590 . دارایي، مهوش و دارایي، مینو. يادگیري پايدار و تمرين هدفدار امال تلفیقي كالس 
امالي دوم ابتدايي. تهران : مبتکران، پیشروان، 1392، 82 ص 

قطع: وزیري
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: دوم

كلمات كلیدي: آموزش زبان فارسي، رسم الخط، امال، راهنماي آموزشي، پایة دوم ابتدایي

چکیده: کتاب حاضر براي درس امالي دانش آموزان دوم ابتدایي فراهم آمده و شامل 22 امالي 
تلفیقي است که با توجه به جدول زمان بندي درس ها، تنظیم شده اند. کلمه هاي داراي ارزش امالیي 
از کتاب هاي فارسي، تعلیمات اجتماعي، علوم تجربي، ریاضي و هدیه هاي آسماني استخراج شده و در 
امالي تلفیقي هفتگي مورد استفاده قرار گرفته اند. تمرین هاي پایان امال در برگیرندة کلمات هم خانواده، 
مترادف، متضاد، جدول هاي مربوط به درس ها و جمله سازي هستند. نویسنده پیشنهاد مي کند خود 
دانش آموز تمرین ها را بخواند و بنویسد و بعد از یادگیري هر درس، در کالس و انجام تمرین هاي کتاب 

درسي از این کتاب براي تقویت مهارت امال استفاده شود.
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591 . تهامی، رضا و ]...دیگران[. يادگیري متقاطع 64 جدول براي پنجم دبستان. تهران 
: فردین، 1392، 48 ص 

قطع: رحلي
موضوع: عمومي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: پنجم

كلمات كلیدي: آموزش و سرگرمي، جدول کلمات، پایة پنجم ابتدایي

چکیده: کتاب حاضر حاوي 64 جدول کلمات متقاطع براي دانش آموزان پایة پنجم ابتدایي است: 12 
جدول مربوط به 12 فصل کتاب علوم، 22 جدول مربوط به 21 درس کتاب فارسي و 31 جدول مربوط 
به درس کتاب تعلیمات اجتماعي. به زعم نگارندگان این کتاب، حل جدول هاي آن عالوه بر اینکه لذت، 

جاذبه و هیجان دارد، سبب به یادسپاري مطالب کتاب هاي درسي در ذهن خواهد شد.

592 . مایر، مرسر. يادم رفت. صبا رفیع. تهران : شرکت انتشارات فني ایران، 1392، 24 ص 
قطع: خشتي

موضوع: مهارت هاي زندگي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: اول و دوم
كلمات كلیدي: داستان آموزشي، آموزش مهارت هاي زندگي، ادبیات کودکان

چکیده: کودکان در این کتاب با خرس کوچولویي آشنا مي شوند که گاهي انجام برخي کارها را 
فراموش مي کند، اما انجام برخي کارها را اصاًل فراموش نمي کند. مثاًل صبح یادش بود که مسواك 
بزند، اما مرتب کردن تختش را فراموش کرد. ظرف هاي صبحانه را توي ظرف شویي گذاشت، اما 
یادش رفت ظرف شیر را توي یخچال بگذارد؛ و از این قبیل. اما خرس کوچولو یک چیز را هیچ وقت 
فراموش نمي کند، اینکه شب ها قبل از خواب از مادرش بخواهد براي او کتاب بخواند و مادرش را ببوسد.
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593 . تهامی، رضا و ]...دیگران[. داستان هاي شاهنامه : يازده رخ/ حملة متقابل توران به 
ايران، نبردهاي تن به تن پهلوانان. تهران : فردین، 1392، 28 ص 

قطع: خشتي
موضوع: فارسي

مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: پنجم

كلمات كلیدي: بازنویسي شاهنامه، زبان آموزي، یازده رخ، ادبیات کودکان

چکیده: کتاب حاضر بیست وسومین داستان از مجموعة »داستان هاي شاهنامه« است که از شاهنامة 
فردوسي براي کودکان پنجم دبستان بازنویسي شده است. داستان کتاب حاضر، »داستان یازده رخ« 
است. در این داستان، یازده تن از پهلوانان ایراني با یازده تن از پهلوانان توراني روبه رو مي شوند و با هم 
مي جنگند که سرانجام ایرانیان پیروز مي شوند. در این بازنویسي از واژه ها و ترکیباتي استفاده شده که 
در کتاب فارسي پنجم دبستان آمده است. داستان ها بدون تصویر هستند و مخاطبان خود باید براي هر 

داستان تصویري بکشند. کلمات دشوار هم در پایین برگه هاي کتاب معني شده اند.

594 . قاسم نیا، شکوه و صفارپور، عبدالرحمان. خودم مي خوانم : ياس. تهران : افق، 1392، 32 ص 
قطع: خشتي

موضوع: فارسي
مخاطب: دانش آموز
پاية تحصیلي: اول

كلمات كلیدي: پایة اول ابتدایي، راهنماي آموزشي، آموزش الفبا، تمرین، خواندن

چکیده: در پانزدهمین جلد از مجموعة »خودم مي خوانم«، کودکان کالس اول دبستان به کمک 
تمرین هاي گوناگون با حرف »ي« آشنا مي شوند. نویسنده کوشیده، براي هر کلمه اي که در آن حرف 
»ي« به کار برده شده است، از تصویرهاي رنگي استفاده کند. تمرین ها به صورت دیدن و گفتن، 
جمله خواني، جدول خواني، وصل کردني، شعر، قصه خواني، جدول نویسي و کلمه خواني تنظیم شده اند. 

در تمام کلمات حرف »ي« با رنگ قرمز مشخص شده است.
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595 . مهیاري، جعفر. نمایش نامه نوجوان امروز : يك دقیقه. تهران : کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان، 1391، 56 ص 

قطع: وزیري
موضوع: داستان، نمایشنامه

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: نمایش نامه، نوجوان

چکیده: کتاب حاضر، از مجموعة »نمایش نامه نوجوان امروز« با موضوع تخیلي است تهیه شده 
است. در خالصة نمایشنامه آمده: گلي به نام »فراموشم مکن« در کویري خشک و بي آب و علف رشد 
مي کند. ریشة او، به او گوشزد مي کند که فقط یک دقیقه حق زندگي دارد و باید از این یک دقیقه 
نهایت استفاده را کرده و دیگران را دوست بدارد و آنچه الزم است در زندگي بیاموزد. به دنبال این حرف 
طوفاني برپا شده و بعد از طوفان گل با عقرب، ملخ، جوجه تیغي، مارمولک و آقاي گل آشنا شده و از 

آن ها و عملکردشان چیزهاي تازه اي مي آموزد.

596 . مشهدي رستم، فاطمه. يك قول كالغي، يك قول موشي. تهران : شباویز، 1391، 24 ص 
قطع: وزیري

موضوع: داستان
مخاطب: دانش آموز

كلمات كلیدي: داستان حیوانات، داستان کودك، قهر و آشتي

چکیده: کتاب مصور حاضر، مشتمل بر داستان هاي حیوانات تهیه شده است. در خالصة داستان آمده 
است: موشي و کالغي با هم زندگي مي کردند. آن ها به خاطر مسایل کوچک با هم قهر مي کردند. 
روزي کالغ، یک صابون و موش، تکه اي پنیر با خود به خانه آوردند. هر دو دلشان مي خواست دیگري 
تکه اي از یافتة خود را به او بدهد. وقتي شب شد روباهي به آنجا آمد و پنیر و صابون را با خود برد. اما 
اتفاق جالبي افتاد که باعث شد موشي و کالغي با هم آشتي کرده و قول محکم و قوي به یکدیگر 

بدهند.
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597 . حوري، هادی. نمایشنامه کودك امروز : يه خونه قد غربیل. تهران : کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان، 1392، 80 ص 

قطع: بیاضي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: نمایش نامه، قصه هاي عامیانه، کمک و یاري

چکیده: کتاب مصور حاضر دربردارنده داستاني است. در این داستان آمده: خاله پیرزن در خانه اش تنها 
زندگي مي کرد. او دلش مي خواست که به خانه دخترش که در شهر زندگي مي کرد برود و از تنهایي 
دربیاید؛ اما نمي توانست. یک شب که باران شدیدي شروع به باریدن کرد، االغ و مرغ و خروس، سگ 
و گاو، گنجشک و گربه هرکدام به خانه پیرزن آمدند و از او تقاضا کردند که آن ها را در خانه خود پناه 
دهد. پیرزن، همه حیوانات را در خانه قد غربیل خود جا داد. وقتي صبح شد، حیوانات فهمیدند که پیرزن 
مي خواهد به شهر برود، اما دست تنها نمي تواند. آن ها همگي به پیرزن کمک کردند و او را راهي خانه 

دخترش کردند. در این داستان، کودکان با لزوم همیاري و کمک به یکدیگر آشنا مي شوند.

598 . شعبان نژاد، افسانه. ئه و ال ده شت ئه و ال ده شت. تهران : کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان، 1392، 32 ص 

قطع: خشتي
موضوع: داستان

مخاطب: دانش آموز
كلمات كلیدي: داستان کودك، متون کردي، داستان حیوانات

چکیده: کتاب مصور حاضر ترجمه اي کردي است از »این طرف صحرا، آن طرف صحرا«، اثر »افسانه 
شعبان نژاد« تدوین شده است. کتاب دربردارندة چهار داستان است که به همراه تصاویر زیبا جذابیت 
بیشتري یافته است. زیر گنبد کبود یک صحرا بود. این طرف صحرا یک بز زنگوله پا با سه تا بچه بود. 
آن طرف صحرا یک گرگ همیشه گرسنه بود. یک روز گرگه از آن طرف صحرا به این طرف آمد و بز 

زنگوله پا و بچه هایش را دید و نقشه اي کشید.
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599 . بادگروبر، برنی. 101 بازي مهارت هاي زندگی. مهسار مشتاق. تهران : ابوعطا، 1392، 
144 ص 

قطع: رقعي
موضوع: مهارت هاي زندگي

مخاطب: معلم
كلمات كلیدي: آموزش مهارت هاي اجتماعي، راهنماي آموزشي، فعالیت هاي فوق برنامه

اصلي ترین  آن ها، کودکان مي توانند  واسطة  به  که  است  بازي هایي  کتاب حاضر شامل  چکیده: 
بازي ها موضوعاتي همچون ترس، صداقت،  این  بگیرند.  یاد  را  احساسي  و  اجتماعي  مهارت هاي 
تحمل پذیري، عشق، احترام گذاشتن، برقراري ارتباط مسئولیت پذیري، همکاري، تقویت اعتماد به نفس 
و... را شامل مي شوند. در کتاب براي هر بازي، اهداف و لوازمي تعریف شده است. دستورالعمل بازي ها 
کوتاه است و بدین ترتیب، امکان خالقیت را فراهم مي کند. در برخي از این بازي ها سؤاالتي مطرح 

می شوند که بازیکنان مي توانند به آن ها پاسخ بدهند.

600 . راین  هارد، پترا. 250 بازي 5 دقیقه اي با بچه ها، در خانه و مهد و مدرسه. اکبر 
قندی. تهران : قدیاني، 1392، 320 ص 

قطع: وزیري
موضوع: تربیت بدني

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پاية تحصیلي: اول و دوم

كلمات كلیدي: بازي هاي آموزشي، مهارت، تعاون، تمرکز

چکیده: در این کتاب 250 بازي 5 دقیقه اي معرفي شده اند که کودکان مي توانند آن ها را در خانه، 
مهدکودك و مدرسه انجام دهند. زیر نام هر بازي، گروه سني بازیکنان، وسایل مورد نیاز و شیوة انجام 
بازي آمده است. به زعم نگارنده، در این مجموعه، هم بازي هایي که دقت، تمرکز و قدرت بیان 
کودکان را افزایش مي دهند گردآوري شده اند و هم بازي هایي که مهارت، تعاون و همکاري آن ها را 

بهبود مي بخشند.
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601 . چوداري، اما. 365 بازي و سرگرمی. طیبه ملک محمودی. تهران : قدیاني، 1392، 368 ص 
قطع: وزیري

موضوع: عمومي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: اول تا سوم
كلمات كلیدي: بازي و سرگرمي، رنگ آمیزي، تمرین، آموزش ابتدایي

چکیده: کتاب حاضر براي کودکان دبستاني نوشته شده و حاوي 365 معما، جدول، نقاشي، طراحي، 
بازي با کلمات، پازل کلمات، رمزگشایي، بازي هاي فکري و هوش و... است. بازي ها و سرگرمي هاي 
کتاب در راستاي مطالب کتاب درسي کودکان دبستاني تهیه شده اند. جست وجوي اعداد، کامل کردن 
کلمات با توجه به اشکال داده شده، پیدا کردن حروف گم شده، شناسایي حیوانات وحشي از اهلي، انجام 

دادن جمع ها و... از جمله تمرین هاي کتاب هستند.

602 . وات، فیونا. 365 شیوه ى خالق در هنر و كاردستي با دور ريختني ها: نقاشي، چاپ، 
تکه چسباني، اشکال برجسته و جعبه، صورتک و آدمک، کارت پستال و شابلون. نازنین نجفیان. تهران 

: قدیاني، 1392، 136 ص 
قطع: خشتي
موضوع: هنر

مخاطب: دانش آموز، معلم، والدین
پاية تحصیلي: دوم و سوم

كلمات كلیدي: کاردستي، رنگ ها، آموزش هنر، پرورش خالقیت، راهنماي آموزشي

چکیده: کتاب حاضر در چهار فصل تدوین شده و در آن نویسنده کوشیده است، عالوه بر آشناسازي 
مخاطبان با ویژگي هاي هنر کودکان، با ارائة یک سلسله فعالیت هاي ساده و با ابزاري که به سهولت 
مي توان در اختیار کودك قرار داد، تجربة هنري کودکان را لذت بخش کند. در فصل اول اهمیت فعالیت 
هنري بررسي شده و نویسنده شرح داده است که چگونه هنر مي تواند باعث رشد و توسعة قوة ادراك، 
رشد عاطفي و اجتماعي، و مهارت هاي چندحسي کودکان شود. در فصل دوم به روش هایي براي 
پرورش ذوق هنري کودکان اشاره مي شود و دربارة موقعیت هایي سخن مي رود که باعث پرورش هنر 
در کودکان مي شود. در فصل سوم انواع نقاشي با ابزار گوناگون، مهارت هاي عملي در نقاشي با ابزار 
گوناگون، انواع کاردستي، مهارت هاي عملي در کالژ و عروسک سازي و ... آموزش داده مي شود. در 
فصل چهارم مخاطبان با رنگ هاي اصلي و ثانویه، ترکیب مثلثي رنگ ها و تضاد رنگ ها آشنا مي شوند.
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603 . عرفانیان، مهرداد. آزمایش هاي دانشمندان کوچک: 57 آزمايش علمي درباره ى زمین 
شناسي و جغرافیا براي دبستاني ها. تهران : ذکر، 1392، 40 ص 

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم و پنجم
كلمات كلیدي: آزمایش، جغرافیا، زمین شناس، سرگرمي

چکیده: کتاب مصور حاضر، جلد چهارم از مجموعه کتاب هاي »آزمایش هاي دانشمندان کوچک« 
و مشتمل بر 57 آزمایش علمي دربارة زمین شناسي و جغرافیا است که براي افراد زیر 12 سال تدارك 
دیده شده است. این آزمایش هاي به ظاهر تفریحي مي توانند زمینه را براي کارهاي علمي کودکان 
و نوجوانان در آینده فراهم کنند و با تحریک قوة تصور و جست وجو، آن ها را به پدیده هاي جهان 
پیرامونشان عالقه مند کنند. این آزمایش ها به گونه اي طراحي شده که با وسایل ساده و قابل دسترسي 
در منزل بتواند انجام شود. »سنگ هاي مغناطیسي«، »محلول کریستال«، »تأثیر زمین لرزه بر سطح 
زمین«، »استحکام بخشیدن به مواد«، »چگونگي فرسایش خاك«، »سفر به مرکز زمین« برخي از 

آزمایش هاي موردنظر در این کتاب هستند.

604 . عرفانیان، مهرداد. آزمایش هاي دانشمندان کوچک:  59 آزمايش علمي درباره ى شیمي 
براي دبستاني ها. تهران : ذکر، 1392، 40 ص 

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم تا پنجم
كلمات كلیدي: آزمایش، شیمي، تبدیل مواد

چکیده: کتاب مصور حاضر، جلد سوم از مجموعه کتاب هاي »آزمایش هاي دانشمندان کوچک« و 
مشتمل بر 59 آزمایش علمي دربارة شیمي است که براي افراد زیر 12 سال تدارك دیده شده است. این 
آزمایش هاي به ظاهر تفریحي مي توانند زمینه را براي کارهاي علمي کودکان و نوجوانان در آینده فراهم 
کنند و با تحریک قوة تصور و جست وجو، آن ها را به پدیده هاي جهان پیرامونشان عالقه مند کنند. این 
آزمایش ها به گونه اي طراحي شده که با وسایل ساده و قابل دسترسي در منزل بتواند انجام شود. »مرکب 
نامرئي«، »یخ شور«، »رنگ هاي مارپیچ«، »کشمکش شناور«، »نگهداري از غذاها«، »رده بندي کردن 

مواد«، »تبدیل گاز به مایع« برخي از آزمایش هاي موردنظر در این کتاب هستند.
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605 . عرفانیان، مهرداد. آزمایش هاي دانشمندان کوچک: 59 آزمايش علمي درباره ى زيست شناسي 
براي دبستاني ها. تهران : ذکر، 1392، 40 ص 

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم و پنجم
كلمات كلیدي: آزمایش، زیست شناس، گیاهان، حیوانات

چکیده: کتاب مصور حاضر، جلد دوم از مجموعه کتاب هاي »آزمایش هاي دانشمندان کوچک« و 
مشتمل بر 59 آزمایش علمي دربارة زیست شناسي است که براي افراد زیر 12 سال تدارك دیده شده 
است. این آزمایش هاي به ظاهر تفریحي مي توانند زمینه را براي کارهاي علمي کودکان و نوجوانان در 
آینده فراهم کنند و با تحریک قوة تصور و جست وجو، آن ها را به پدیده هاي جهان پیرامونشان عالقه مند 
کنند. این آزمایش ها به گونه اي طراحي شده که با وسایل ساده و قابل دسترسي در منزل بتواند انجام شود. 
»قلمه زدن«، »ساختن النة مورچه ها«، »گیاهان و آب«، »ظرف غذاي پرندگان«، »ساختن یک حشرة 

جدید«، »کرم خاکي گیاه خوار« برخي از آزمایش هاي موردنظر در این کتاب هستند.

606 . عرفانیان، مهرداد. آزمایش هاي دانشمندان کوچک: 62 آزمايش علمي درباره ى ستاره شناسي 
براي دبستاني ها. تهران : ذکر، 1392، 40 ص 

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم و پنجم
كلمات كلیدي: آزمایش، ستاره شناس، سرگرمي

چکیده: کتاب مصور حاضر، جلد اول از مجموعه کتاب هاي »آزمایش هاي دانشمندان کوچک« و 
مشتمل بر 62 آزمایش علمي دربارة ستاره شناسي است که براي افراد زیر 12 سال تدارك دیده  شده 
است. این آزمایش هاي به ظاهر تفریحي مي توانند زمینه را براي کارهاي علمي کودکان و نوجوانان در 
آینده فراهم کنند و با تحریک قوة تصور و جست وجو، آن ها را به پدیده هاي جهان پیرامونشان عالقه مند 
کنند. این آزمایش ها به گونه اي طراحي شده که با وسایل ساده و قابل دسترسي در منزل بتواند انجام شود. 
»ایجاد جاذبه«، »نیروي جاذبه«، »نظاره کردن ستارگان«، »سیاه چاله ها«، »تلسکوپ هاي شکستي«، 

»تجزیة نور« برخي از آزمایش هاي موردنظر در این کتاب هستند.
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607 . عرفانیان، مهرداد. آزمایش هاي دانشمندان کوچک: 63 آزمايش علمي درباره ى آب و 
هوا براي دبستاني ها. تهران : ذکر، 1392، 40 ص 

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: سوم تا پنجم
كلمات كلیدي: آزمایش، آب و هوا، سرگرمي

چکیده: کتاب مصور حاضر، جلد ششم از مجموعه کتاب هاي »آزمایش هاي دانشمندان کوچک« و 
مشتمل بر 63 آزمایش علمي دربارة آب وهوا است که براي افراد زیر 12 سال تدارك دیده شده است. 
این آزمایش هاي به ظاهر تفریحي مي توانند زمینه را براي کارهاي علمي کودکان و نوجوانان در آینده 
فراهم کنند و با تحریک قوة تصور و جست وجو، آن ها را به پدیده هاي جهان پیرامونشان عالقه مند 
کنند. این آزمایش ها به گونه اي طراحي شده که با وسایل ساده و قابل دسترسي در منزل بتواند انجام 
شود. »سنجش میزان سنگیني هوا«، »تأثیر گلخانه اي«، »گودال دست ساز«، »ابر در خانه«، »ایجاد 
فشار هوا«، »گردباد در بطري«، »ساختن قطره چکان«، »قطرات رنگین کمان« برخي از آزمایش هاي 

موردنظر در این کتاب هستند.

608 . عرفانیان، مهرداد. آزمایش هاي دانشمندان کوچک: 65 آزمايش علمي درباره ى فیزيك 
براي دبستاني ها. تهران : ذکر، 1392، 40 ص 

قطع: وزیري
موضوع: علوم تجربي
مخاطب: دانش آموز

پاية تحصیلي: چهارم و پنجم
كلمات كلیدي: آزمایش، فیزیک، نیرو، سرگرمي

چکیده: کتاب مصور حاضر، جلد پنجم از مجموعه کتاب هاي »آزمایش هاي دانشمندان کوچک« و 
مشتمل بر 65 آزمایش علمي دربارة فیزیک است که براي افراد زیر 12 سال تدارك دیده شده است. 
این آزمایش هاي به ظاهر تفریحي مي توانند زمینه را براي کارهاي علمي کودکان و نوجوانان در آینده 
فراهم کنند و با تحریک قوة تصور و جست وجو، آن ها را به پدیده هاي جهان پیرامونشان عالقه مند 
کنند. این آزمایش ها به گونه اي طراحي شده که با وسایل ساده و قابل دسترسي در منزل بتواند انجام 
شود. »قطب نماي شیشه اي«، »چگونگي ساخت پمپ آب«، »حرکت گریز از مرکز«، »اشیاي شناور 
سحرآمیز«، »بال هاي هواپیما«، »ذوب یخ از دور« برخي از آزمایش هاي موردنظر در این کتاب هستند.



عنوان كتاب
پديد آورندگان
پاية تحصیلي 
موضوع
مخاطب
كلمات كلیدي 
نام ناشر
درهمکرد نام ناشر و عنوان كتاب 
نام و نشاني ناشران 
 

نمـــــايه ها
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آب، خاك، هوا نعمت هاي بزرگ خدا001
آبشار نیاگارا فرو مي ریزد002

آب نبات003
آتش  نشان004

آتش و نوشتن/ هوشنگ و طهمورث005
آخ جون ماکاروني006

و  زرتشت، جنگ گشتاسب  اسطوره اي/ ظهور  پادشاه  آخرین 
ارجاسب007

آرتور سبز008
آرزوي بي بي سنجاقک009

آزمایشگاه کنترل حرکت 1  010
آزمایشگاه کنترل حرکت 2  011

آزمایش هاي علوم تجربي پایه ششم و پنجم ابتدایي012
آشنایي با ابوریحان بیروني013

آغاز ایران/ کیومرث014
آلبرت دایناسور مخترع015

آلومینیم و بازیافت016
آموزش تفکر به کودکان تمرینات عملي براي کودکان 8-14 

سال017
آموزش خط تحریري )فارسي دوم دبستان(018
آموزش خط تحریري )فارسي سوم دبستان(019
آموزش ریاضي سوم ابتدایي )روش تدریس(020

آموزش زبان قرآن به شیوه عربي )ضرب خواني(021
آموزش زبان قرآن به لهجه عربي )ضرب خواني(022

آموزش سودوکوي کودك023

)دوره  دانش آموزان  علمي  پروژه هاي  قدم  به  قدم  آموزش 
ابتدایي(024

آموزش مباني رایانه اي با رنگ آمیزي025
آموزش و تمرین خط تحریري پایه پنجم دبستان026
آموزش و تمرین خط تحریري پایه چهارم دبستان027

آموزش و تمرین خط تحریري پایه دوم دبستان028
آموزش و تمرین خط تحریري پایه ششم دبستان029
آموزش و تمرین خط تحریري تمام رده هاي سني030

آموزش هنر و خالقیت اول دبستان031
آموزش هنر، نقاشي و کاردستي032

آموزگاران و پژوهش هاي دانش آموزي033
آن همستر را بگیرید034

آوازي براي وطن035
آي بازي بازي بازي )بسکتبال(036

آي بازي بازي بازي )والیبال(037
ارزشیابي مستمر پنجم ابتدایي038
ارزشیابي مستمر سوم ابتدایي039

ارزشیابي مستمر ششم ابتدایي040
از انرژي چه مي دانیم؟041

"از این خونه به اون خونه؛ تفسیر زیباي مفهوم مرگ براي 
بچه ها با نگاهي به دین و روانشناسي"042

از آلودگي آب چه مي دانیم؟043
از آلودگي هوا چه مي دانیم؟044
از تغییر اقلیم چه مي دانیم؟045

از حفاظت زیستگاه ها چه مي دانیم؟046

عنوان کتاب
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از درس آشپزي نمرة تک گرفتم047
از من تا ما )راهنماي جامع کار تیمي( 048

از همه مهربان تري049
اسب چوبي050

اسب دریایي طالیي051
استان خراسان شمالي052

استان سمنان053
استان قزوین054
استان کرمان055

استخر056
اسمش ستاره است057

باید  معلمان  آنچه  برآن:  غلبه  راه هاي  و  ریاضي  اضطراب 
بدانند058

اطلس تاریخ جهان براي دانش آموز059
افسانه ها و مثل ها-پندهایي از کشور چین060

افسانه هاي عامیانه061
اگر پیامبران نبودند )پیامبرشناسي براي کودکان(062

اال کلنگ063
االغ هیزم شکن064

الفباي زندگي براي کودکان065
الگوهاي فعال تدریس )2(بدیعه پردازي،کارایي تیم، روشن سازي 

طرز تلقي(066
استقرایي،  تفکر  فکري،  )3()بارش  تدریس  فعال  الگوهاي 

تفحص گروهي(067
مفاهیم،  دریافت  عملکرد،  4)قضاوت  تدریس  فعال  الگوهاي 

ایفاي نقش(068
الگوهاي فعال تدریس: )9 الگو از الگوهاي نوین تدریس به 

همراه نمونه تدریس(069
الگوي کاربردي هوشمندسازي مدارس070

امال 1 )اول دبستان(071
امالي شب دوم ابتدایي072

امیر اعلم: بهداشت نوین در ایران073
انار074

انرژي در آینده: انرژي خورشیدي، انرژي باد، انرژي آب و انرژي 
زمین گرمایي، سوخت هاي فسیلي و سوخت هاي زیستي، انرژي 

هسته اي075
ایران076

ایران چگونه ایران شد؟077
این قصه هم تمام شد078

این نقشه بزرگ چرا کوچک شد؟079

با او مهربان باش!080
باباي من با سس خوشمزه است081

بابایي دوست دارم082
بادبادك083

باز خورد ... چرا؟ چگونه؟084
باز هم مي توانم: ویژه دانش آموزان سال دوم و ورودي سال 

سوم دبستان...085
بازمصرف، بازیافت، بازکاهي در مصرف انرژي086

بازمصرف، بازیافت، بازکاهي در مصرف پالستیک087
بازمصرف، بازیافت، بازکاهي در مصرف کاغذ088

بازي با امالي خوب089
بازي و ورزش090

بازي هاي سنتي روزآمد شده091
باغچه ی پسرك092

بچه هاي حیوانات دوست داشتني093
بچه هاي حیوانات را دوست دارم094

بچه هاي کالس خانم جولز095
بدن من096

برانگیختن نبوغ کودکان در کالس درس097
برآمدن سهراب/ همکاري با افراسیاب- دژ سپپد- گردآفرید098

برش بزن ، بچسبون099
برق و ایمني براي کودکان100

بزرگترین سیاره: سیاره ی برجیس101
بسته آموزشي کارآفرینان جوان )روکا(پاسخ فعالیت ها102

بسته آموزشي کارآفرینان جوان )روکا(کتاب راهنما103
بگذار کمکت کنم104

بنویس! 105
بوسه اي بر دست106

بوي زباله! پیف )زمین ما(107
به پهلو خوابیده: سیاره ی اورانوس108

به کودکان نقاشي یاد دهیم!109
به همه غذا مي دهي110

بهتر بخوانیم/ زیبا بنویسیم111
بهترین هدیه112

بیا آدم برفي درست کنیم!3،2،1...113
بیایید مشاور خوبي براي فرزندانمان باشیم114

بیژن و منیژه/ اکوان دیو، آشنایي بیژن با دختر افراسیاب، زنداني  
شدن بیژن در چاه، نجات بیژن توسط رستم115

بیماریهاي واگیردار شایع در مدارس116
پرسش و پاسخ هایي درباره خورشید، ماه و ستارگان117
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پرندگان118
)ویژگي هاي  زباني:  یادگیري  موقعیت هاي  در  تفکر  پرورش 

برنامه درسي،  رویکرد ها و راهبردها(119
پرورش خالقیت در کودکان120

پرورش خالقیت کودکان در خانه و مدرسه121
حل  مي توانم  )من  نوجواني(:  )پیش  متفکر  کودك  پرورش 

مشکل کنم(122
پزشک123

پژوهشي  فعالیت هاي  راهنماي  مدرسه ها:  مدیران  و  پژوهش 
دانش آموزان و معلمان براي مسئوالن، مدیران و کارشناسان 

آموزش و پرورش124
پسر بچه اي که مي خواست یک ستاره داشته  باشد125

پسماندها126
پسماندهاي خانگي127

پشیماني از خشم128
پلیس129

پني دایناسور و روز تولدش130
پهلوان همیشه پیروز/ تولد و رشد رستم- مرگ منوچهر- دوران 

نوذر131
پیامبر خوبي ها132

پیامبر و قصه هایش ج1  133
پیامبر و قصه هایش ج 2 134
پیامبر و قصه هایش ج3  135 
پیامبر و قصه هایش ج4  136
پیامبر و قصه هایش ج5  137

پیتزاي داغ138
پي تي کو... پي تي کو... و دو داستان دیگر139

پیرمرد و ببر، براساس حکایتي عامیانه140
پیشي کنجکاو و پرنده دانا141

تاب142
تابستان شاهانه143

تابستانه ششم دبستان144
تابستانه کتاب کار تابستان پایه اول دبستان145

تبیین فلسفه بازي در تربیت سازگار با آموزه هاي انسان شناختي 
و معرفت شناختي اسالم146

تحلیل محتواي کتاب درسي147
تخت و بخت/ مجادلة لهراسب و پسر- گشتاسب و کتایون148
اول  دانش آموزان  و  اولیا  )مخصوص  خالقیت  تالش،  تدبیر، 

دبستان(149
تدبیر، تالش، خالقیت )مخصوص اولیا و دانش آموزان پنجم 

دبستان(150
دوم  دانش آموزان  و  اولیا  )مخصوص  خالقیت  تالش،  تدبیر، 

دبستان(151
تدبیر، تالش، خالقیت )مخصوص اولیا و دانش آموزان ششم 

دبستان(152
تدبیر، تالش،خالقیت )مخصوص اولیا و دانش آموزان چهارم 

دبستان(153
جنسي  رشد  مراحل  با  آشنایي  کودکان:  جنسي  تربیت 

کودکان154
ترس فرفري از چیزهاي جدید155

ترس فرفري از صداي بلند156
ترس فرفري از گم شدن مامانش157

تشخیص الگوها هوش و خالقیت کودکان 8 تا 11 سال158
تشخیص و درمان اختالالت یادگیري )درمان ریاضي، دیکته، 

خواندن(159
تک و تنها توي دنیاي به این بزرگي160

تناسب اندام161
تو بغل کي بپرم162

تو نوك طال هستي؟163
توکل بر خدا164

تولدت مبارك، کانگوروي آبي!165
تولکو و آي166

تیزهوشان: مسابقات ریاضي کانگورو: دوم ابتدایي167
تیمو168

جانوران دریایي169
جانوران وحشي170

جدول هاي پر رمزوراز171
جزیره بي بازگشت172

جعبه ی کتاب هاي به دردنخور173
جنگ هاماوران/ کاووس و سودابه- جنگ با تورانیان174

جنگل )سه بعدي(175
جنگ هاي ایران و توران/ زو،گرشاسب و کي قباد176

جورچین تعلیم و تربیت )چهل رهنمود ارزشمند در آموزش و 
پرورش(177

جیک جیک کي منو مي خوره178
چرا مهمه از طبیعت محافظت کنیم؟179

چرا مهمه بازیافت کنیم؟180
چرا مهمه در مصرف انرژي صرفه جویي کنیم؟181

چرا مهمه در مصرف آب صرفه جویي کنیم؟182
چشم هاي آدم برفي183
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چگونه از محیط زیست خود محافظت کنیم184
چگونه مي توان بال شکسته اي را درمان کرد185

چوپان دیگر دروغ نگفت! )داستان هاي آموزش احکام(186
چه خواب زیبایي187

چه طوري نیشت بزنم و دو قصة منظوم دیگر188
چي چي، قاشق و قیچي189

حضور سبز190
حکایت هاي منظوم از کلیله و دمنه191

حکایت هاي فلسفي براي حفظ زمین192
حکایت هاي فلسفي: اسطوره هاي یونان باستان"عشق، نیرنگ 

و حسادت"193
حل مشکالت انضباطي و مدیریت کالس: روش ها و الگوهایي 

براي معلمان194
حلزون من گم شده195
حیات بر روي زمین196

حیوانات، براي کودکان197
خاطرات یک بطري پالستیکي198

خانم باران199
خانم کوچولوي دانا200

خانواده،  دانش آموز و تفکر پژوهشي201
خانه ما: سیاره ی زمین202
خدا ما را دوست دارد203

خدایا شکر که پدر بزرگ عینک خریده است204
خرس قطبي دانا: ماجراهاي خرس دانا براي مبارزه  کردن با 

گرم شدن زمین205
خزندگان )سه بعدي(206

بدني-ویژه  ساختار  مهارت هاي  آموزش  آغازین:  خشت هاي 
کودکان پیش  دبستاني و ابتدایي...207

خطا این جاست208
خالصة همة داستان ها209

خوات له گه ل راکون پیر210
خودآموز ریاضیات ششم ابتدایي211

خودم بلدم212
خودم بلدم، بلدم، بلدم!213

خورشید اردهال: زندگي امام زاده علي بن محمد باقر)ع(214
خورشید شب215

آوردن  توران-  به  رستم  لشکرکشي  خون خواهي سیاوش 1/ 
فرنگیس و کي خسرو- آغاز پادشاهي کي خسرو216

با  ادامة جنگ  پادشاهي کي خسرو-  خون خواهي سیاوش 2/ 
توران- فرود217

خون خواهي سیاوش 3/ ادامة جنگ هاي ایران و توران218
خون خواهي سیاوش 4/ کاموس کشاني، خاقان چین و پیروزي 

رستم219
داستان رستم و سهراب220

داستان زندگي حضرت ابراهیم علیه السالم221
داستان زندگي حضرت آدم )علیه السالم(222
داستان زندگي حضرت نوح)علیه السالم(223

داستان سیمرغ/ پادشاهي منوچهر و بازگشت زال224
داستان فرود225

داستان یک زرافه226
داستان هاي بامزه227

داستان  هاي موموشي228
و  کودکان  براي  ایران  اسالمي  انقالب  تاریخ  دانستني هاي 
انقالب  مفاهیم  و  حوادث  شخصیت ها،  با  آشنایي  نوجوانان 

اسالمي229
دانشمندان سبز230

دانشنامه مصور انرژي و انواع آن231
دایرئالمعارف تاریخ اسالم232

دایرئالمعارف علمي میداني چرا؟ )3(233
دایرئالمعارف علوم زمین234

دایرئالمعارف علوم و فناوري235
دبس نامة ریاضي دوم دبستان نیم سال اول236

دختر خورشید، سردار رشید237
در اوج پیشرفت/ پادشاهي جمشید238

در شهر مراقب باش239
درخت بزرگ ابریشم240

درخشان ترین در آسمان: سیاره ی ناهید241
دردسر بوقلمون روز شکرگزاري242

درس با بازي243
دست چپ، دست راست244

دست ورزي هاي علوم تجربي: ویژة دانش آموزان سوم دبستان 
شامل...245

دفتر علوم من ششم دبستان246
دفتر مشق نگاره ها247
دلفین ها و نهنگ ها248

دلفیني به نام باسکار249
دلم یک دوست مي خواهد250

دماغ گنده ها251
دمپایي خورشید252

دنیا چه قدر بزرگ است؟253
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دنیاي الفبا254
دو کلمه حرف ماشین حساب ششم دبستان255

دوتا سیب256
دوچرخه257

 دورا به دکتر مي رود258
دورترین از خورشید: سیاره ی نپتون259

دهاني که حرف بد مي زد. دهاني که بوي بد مي داد260
دیداری شگفت با ابوعلي سینا261

دیداري شگفت با استاد اخالق بزرگمهر حکیم262
دیداري شگفت با استاد سفر ناصرخسرو263

دیداري شگفت با حکیم عمر خیام نیشابوري264
دیداري شگفت با زکریاي رازي265

دیداري شگفت با سلطان سخن ابوالقاسم فردوسي266
دیداري شگفت با عارف شیرین سخن عطار نیشابوري267

دیداري شگفت با موالنا جالل الدین )مولوي(268
دیکته شب سوم دبستان269

راز جن کدو270
راز غول هاي دریا271

راه برگشت به خانه272
راهنماي آموزش مهارت هاي تفکر و پژوهش273

دوره   )ویژة  خود  از  مراقبت  مهارت هاي  آموزش  راهنماي 
ابتدایي(274

راهنماي تدریس در کالس هوشمند275
دوره  معلمان  ویژه   توصیفي  ارزشیابي  در  معلم  راهنماي 

ابتدایي276
رستم و اسفندیار277

رستم و اسفندیار/ بازگشت اسفندیار به ایران و رفتن به جنگ 
رستم278

رستم و اکوان دیو279
رستم و سهراب/ نبرد پدر و پسر، مرگ سهراب280

رستم و گل و الله281
رشد والدین همراه با فرزندان: اندیشه هایي در باره رشد پدر و 

مادر282
روباه283

روباه سبز284
روز ایگوآنا 285 

روش تدریس ریاضي اول دبستان ویژه معلم286
فرزندم  به  در کودکان: چگونه  با خشونت  برخورد  روش هاي 

کمک کنم287
ریاضي 6 )ششم دبستان(288

ریاضي اول دبستان289
ریاضي بازي کالس اول- کتاب چهارم290

ریاضي بازي کالس اول- کتاب دوم291
ریاضي بازي کالس اول- کتاب سوم292

ریاضي بازي کالس اول - کتاب پنجم293
ریاضي پنجم دبستان- کتاب کار294

ریاضي سوم ابتدایي295
ریاضي سوم ابتدایي296
ریاضي سوم دبستان297

آزمون هاي  مجموعه  ابتدایي:  پنجم  مفهومي  ریاضیات 
خالقانه...298

ریاضي دان کوچک پایه دوم ابتدایي براساس آخرین تغییرات 
کتب درسي...299
زال و رودابه300

موافقت  رودابه-  و  زال  آشنایي  کابل،  به  سفر  رودابه/  و  زال 
منوچهر با ازدواج آن دو301

زال و سیمرغ302
زبان کوچکي که حرف هاي خوب مي زد303

زرافه304
زنبورهاي عسل305

زندگي حضرت سلیمان علیه السالم306
زندگي حضرت عیسي علیه السالم 307
زندگي حضرت موسي )علیه السالم(308

زیستگاه خرس قطبي309
ساندویچت را با قورباغه عوض کن!310

سبیل بابات مي چرخه!311
سروا سفر سرو بلند312
سفر به اعماق بدن313

سگ اصحاب کهف314
سالطین آسمان315

تمرین هاي  ریاضي،  مفاهیم  )ریاضي(شامل  دومي ها  سالم 
دوره اي، مرور و فصل ها...316

سلطان ببین و بگو317
سنجاب ترسو318

سنجاب ترسو از تاریکي مي ترسد319
سنجاب ترسو به ساحل مي رود320

سنجاب ترسو جشن تولد مي گیرد321
سنجاب ترسو دوست پیدا مي کند322

سنگ ها و کاني ها: همراه با آزمایش هاي کاربردي323
سواد خواندن-دوم دبستان/ داستان هاي کوتاه همراه با پرسش 
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براساس حیطه بندي آزمون بین المللي پرلز324
سواد خواندن-سوم دبستان/ داستان هاي کوتاه همراه با پرسش  

براساس حیطه بندي آزمون بین المللي پرلز325
سوال هاي مطالعه بین المللي روند علوم ریاضیات )تیمز 2007(

پایه چهارم ابتدایي ...326
سوگ سیاوش/ سیاوش و فرنگیس؛ قرباني حیله گري327

سیاره سرخ: سیاره ی بهرام328
سیاره هاي کوتوله: پلوتون، کرون، سیریز و اریس329

سیاه کوچولو سفید کوچولو330
سیب331

سیسیل دایناسور، کوچک ترین دایناسورها332
شازده آشغال333

شازده ی دریاي خزر و 22 افسانه دیگر334
شب اما آفتاب335

شغال حقه باز )کلیله و دمنه(336
شک نکن337

شکوفه ها به شاخه ها338
شمع339

شوخي بیجا340
شهر الفبا341

شهر طلسم شده342
شهید گمنام343

صبحانه ی خیلي خیلي خوشمزه!344
صد شاخه گل از بهشت345

صد نکته در کالس داري )مدیریت رفتار در کالس(346
صدمین روز مدرسه347

طبیعت چه شگفت انگیز است! تو هم همین طور!348
طناب زني )ورزشي کامل براي همه(349

ظلم هزارساله/ ضحاك، اوج تا سقوط350
عادت هاي بد دارم351

عبور از شب352
عروسیه عروسیه353

عصر طالیي دایناسورها354
علم355

علوم اول ابتدایي356
علوم پایة ششم ابتدایي357
علوم سبز دوم دبستان358
علوم سبز سوم دبستان359

علوم سوم ابتدایي360
علوم سوم دبستان- کتاب کار361

علوم ششم دبستان362
عمو زنجیر باف و یه عالمه عمو!363

غار حرا )داستان بعثت پیامبر اکرم)ص(364
غرور و تباهي/ سقوط جمشید، برآمدن ضحاك365

غني ترین کتاب فعالیت و خالقیت در فارسي ششم366
غول حلقه دار: سیاره ی کیوان367
غول خودخواه، غول مهربان368

غول هاي سیاه369
غول هاي فراموش شده370

فارسي )بخوانیم، بنویسیم( سوم دبستان371
فارسي پنجم ابتدایي372

فارسي پنجم ابتدایي )تیزهوشان(373
فارسي سبز سوم دبستان374

فارسي سوم ابتدایي375
فارسي ششم ابتدایي )تیزهوشان(376

کي  کناره گیري  و  افراسیاب  کشته شدن  شاهان/  فرجام 
خسرو377

فرمانروایان زمین378
فرهنگ تصویري دایناسورها )براي کودکان(379
فرهنگ نامه ی نماز براي کودکان و نوجوانان380

فرهنگیان؛ هادیان بصیر در شبهات381
فریدون و پسرانش/ پادشاهي فریدون382

فضاپیماها383
فضانورد384

فضانوردان385
فقط تو مي تواني386

فلیکس به سیرك مي رود387
فوت  و فن معلمي388

فوالد و بازیافت389
فیل و فیلبان390

قصه ما مثل شد 10: صد و ده قصه مثل براي نوجوانان391
قصه ما مثل شد 6: صد و ده قصه مثل براي نوجوانان392
قصه ما مثل شد 7: صد و ده قصه مثل براي نوجوانان393
قصه ما مثل شد 8: صد و ده قصه مثل براي نوجوانان394
قصه ما مثل شد 9: صد و ده قصه مثل براي نوجوانان395

قصه هاي 5 مامان396
قصه هاي غار397

قصه هاي کوتوله )1( 398
قصه هاي کوتوله )2( 399
قصة پاییز و نهال هلو400
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قصة حفظ زمین کار مهم یعني این401
قصة زاغ و روباه402

قلقلي403
قوقولي قوقو404

قول مي دم بزرگ نشم405
قیام کاوة آهنگر/ فریدون و مرگ ضحاك406

قیچي که دنبال کار مي گشت407
کار تو بود، کانگوروي آبي!408

کار طالیي اول دبستان : کار فارسي، ریاضي، علوم تجربي409
کار طالیي دوم دبستان410

کار طالیي ششم دبستان411
استان  پرورش  و  آموزش  در  پژوهش  کردن  کاربردي 

اصفهان412
کاربرگ ریاضي اول دبستان413
کاربرگ ریاضي سوم دبستان414

کاربرگ ریاضي ششم دبستان415
کاربرگ علوم تجربي دوم دبستان416

کاربرگ علوم تجربي ششم دبستان417
کاربرگ فارسي اول دبستان )بخش دوم: نشانه ها(418

کاربست مداخله هاي گروهي در مدارس: ارتقاي بهداشت رواني 
کودکان و نوجوانان419

)به همراه تصاویر هم آغاز و  نشانه 1و2  کارت هاي تصویري 
هم پایان(420

کارت هاي تصویري نگاره }لوحه آموزشي{: به همراه روش 
تدریس421

کاش یه ماشین داشتم که مشقام رو مي نوشت )جلد 5 (422
کاغذ بازي )دایرئالمعارف کاغذ و تا(423

کامیون سبز424
کبوتر425

کتاب آموزشي آب و روش هاي صحیح مصرف426
کتاب آموزشي آب و زندگي 1 )کتاب کار(427

کتاب تابستانة دوم دبستان428
کتاب جامع ریاضي گراد پایة سوم ابتدایي: منطبق بر آخرین 

تغییرات سیستم آموزشي کشور429
کتاب جامع ریاضي گراد: پایة اول ابتدایي430

کتاب جامع ریاضي گراد: پایة پنجم ابتدایي431
کتاب جامع ریاضي گراد: پایة دوم ابتدایي432

کتاب داستان 2 ]دو[433
کتاب کار تالش من )در رسیدن به راهبردهاي حل مسئله(434

کتاب کار در منزل فارسي ویژه اول دبستان جلد اول 435

کتاب کار در منزل فارسي ویژه اول دبستان جلد دوم 436
کتاب کار ریاضي توان برتر437

کتاب کار ریاضي خالق سوم دبستان438
کتاب کار ریاضي دوم دبستان...شامل آزمون هاي عملکردي...439

کتاب کار ریاضي سوم دبستان440
کتاب کار ریاضي سوم دبستان441

کتاب کار علوم تجربي دوم دبستان442
کتاب کار علوم تجربي سوم دبستان443

کتاب کار علوم تجربي ششم دبستان444
کتاب کار فارسي دوم دبستان445
کتاب کار فارسي سوم دبستان446

کتاب کار فارسي ششم دبستان447
کتاب کار فارسي و امال پایة دوم دبستان448
کتاب کار فارسي و امال پایة سوم دبستان449

کتاب کار و تمرین امالي سوم دبستان براساس کتاب فارسي 
سوم دبستان همراه با سرگرمي، بازي و راهبردهایي براي آموزش 

امال450
کتاب کار و تمرین انشاي سوم دبستان براساس کتاب فارسي 
سوم دبستان همراه با دستورالعمل هایي ساده براي بندنویسي، 

خالصه نویسي و کاربرد بعضي از نشانه هاي نگارشي451
کتاب کار و تمرین ریاضي اول دبستان452
کتاب کار و تمرین ریاضي دوم دبستان453

کتاب کار و تمرین ریاضي ششم دبستان454
کتاب کار و تمرین علوم تجربي دوم دبستان455

کتاب کار و تمرین علوم دوم ابتدایي456
کتاب کار و تمرین علوم سوم ابتدایي457

کتاب کار و تمرین فارسي اول ابتدایي458
کتاب کار و تمرین فارسي اول دبستان459

کتاب کار و تمرین فارسي پنجم ابتدایي460
کتاب کار و تمرین فارسي دوم ابتدایي461
کتاب کار و تمرین فارسي دوم دبستان462
کتاب کار و تمرین فارسي سوم ابتدایي463

کتاب کار و تمرین فارسي سوم دبستان براساس کتاب فارسي 
سوم دبستان464

کتاب کار و تمرین فارسي ششم ابتدایي465
کتاب کار و تمرین فارسي ششم دبستان466
کتاب کامل علوم تجربي ششم دبستان467

کتاب هوشمند ریاضي ششم دبستان468
کتاب یار اندیشمند علوم تجربي پایه اول ابتدایي: قابل استفاده 
دانش آموزان پایة اول ابتدایي شامل اهداف درس، خالصه اي 
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از درس...469
کرم هاي باغچه ما470

کلیدهاي پرورش مهارت دوست یابي در کودکان و نوجوانان: 24 
مشکل اصلي دوستي و راه حلهاي آن471
کلیدهاي تخلیه هیجاني در کودکان...472

کلیدهاي تربیت و رشد دختران473
کوچ ستاره474

کوچولوي مهربان!475
کوچه هاي کودکي من: بازي هاي دهه50 و 60476

کودك موفق من477
گام به گام با آوا478

گذر از آتش و تاج/ بزرگ شدن سیاوش نزد رستم- ماجراي 
سودابه479

گربه سانان بزرگ )سه بعدي(480
گردنبندي که قشنگ بود481

گرگ یوسف482
گفت وگو483

گل عزیز نرگس: زندگي نامة حضرت مهدي )علیه السالم(484
گم و پیدا485

گنجي پشت دیوار )عدل شناسي براي کودکان(486
گوش درد487

الك پشت سبز488
الکي خوش خنده489

لذت خواندن: راهنماي معلمان و والدین490
لورنس چاقه491

لوال دایناسور بد خواب492
لولوي آواز خوان493

ما انسان ها494
ماجراهاي جدید فرانتس495

ماجراهاي فرانتس در مدرسه496
ماجراي کیتي با اسب497

ماجراي یک باغ )معادشناسي براي کودکان(498
مادرها مهربون اند499

مار و مارمولک500
ماروین دایناسور و روز اول مدرسه501

ماروین نارنجي و کیک پرنده502
مامانم گمشده است503

ماهي504
ماهي خوار بد جنس505

مأموریت هاي فضایي506

مجتبي  حسن  امام  نامة  زندگي  گالب:  و  عطر  مثل 
علیه السالم507

مثل مروارید508
زمین،  ناهید،  تیر،  با منظومه ی خورشیدي:  آشنایي  مجموعه 

بهرام، برجیس، کیوان، اورانوس...509
مجموعه داستان هاي مهرباني510

مجموعه دایرئالمعارف علوم )براي نوجوانان ( علوم زمین...511
مجموعه قصه هاي بهشتي512

مجموعه قصه هاي شیرین قرآن513
براي  دبستان  از  پیش  مهارت هاي  آموزش  کامل  مجموعه 

کودکان قبل از دبستان...514
مجموعه کتاب هاي پیامبر عزیز ما515

مجموعه کتاب هاي خداي خوب من!516
مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش )ویژه مدارس(517

مخزن هاي اسرارآمیز518
مداد519

مدرسه سقوط مي کند520
مدرسه عجیب تر مي شود521

مدرسه کنار جاده عجیب و غریب مي شود522
مدرسه کنار جاده واقعا وجود دارد523

مردي مثل کمیل524
مردي مثل مقداد525

مروري بر انواع ادبیات کودك و نوجوان526
مسابقه موشکي527

مسابقة سبز528
مشاعره در مدرسه529

مشق نیکو: آموزش و تمرین خط تحریري 1 تمام رده هاي سني530
مشق نیکو: آموزش و تمرین خط تحریري 2 تمام رده هاي سني531
مشق نیکو: آموزش و تمرین خط تحریري 3 تمام رده هاي سني532
مشق نیکو، آموزش و تمرین خط تحریري پایه سوم دبستان533

معلمان بخوانند534
من آیدا را نمي فروشم535

من به مسافرت مي روم )امام شناسي براي کودکان(536
من زمینم را دوست دارم: زمین ما در خطر است537

من و رایانه ام538
منظومه شمسي539

موش موشک باهوش!540
مهارت قصه گویي541

542 For Dummies مهارت هاي آموختن
مهارتهاي کاربردي زندگي براي معلمین و دانش آموزان543
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مهرباني ها544
مهرورزي شیوه هاي عملي آموزش محبت به نسل فردا545

مهندس ساختمان546
مهندسي مؤثر در فرآیند یاددهي و یادگیري547

مي خواست خوشحال باشد548
مي خواست زیبا شود549

مي خواست مادرش را خوشحال کند550
مي خواست یک هفته کار کند551
مي خواهم پاندا را نجات دهم552

باره  در  دیگر  پرسش هاي  و  دارد؟  دندانه  زیپ  چرا  مي داني 
اختراع ها553

نامه هاي فلیکس، خرگوش کوچولو به سفر دور دنیا مي رود554
نبرد شاهان/ نبرد بزرگ کي خسرو با افراسیاب- شکست افراسیاب555

نجات دنیا در چند ساعت556
نخستین تجربه استعمار غربي در ایران557

نزدیک ترین سیاره به خورشید: سیاره تیر558
نقاشي با شابلن: همراه با شابلن اشکال مختلف559

نگاهي به شعر کودك )نقد و بررسي اشعار عباس یمیني شریف(560
مکس  با  همراه  تجدیدپذیر  انرژي هاي  به  دلچسب  نگاهي 

آکسیوم ابردانشمند561
نگین سامرا: زندگي نامه حضرت امام هادي علیه السالم562

نهنگ563
نهنگ یونس564

ني ني565
واقعیت  و دروغ ها566

والدین سوم ابتدایي567
ورت: دختري که دوست نداشت جادوگر شود568

وقتي آب خشمگین مي شود569
وقتي زمین خشمگین مي شود570
وقتي کوه خشمگین مي شود571

وقتي ماهي غرق مي شود) جلد2(572
ویلبر دایناسور پرنده573
هانو و اژدها کوچولو574

هدیه خدا575
هر آدینه... " دوم ابتدایي" شامل: تعلیمات اجتماعي-ریاضي-

علوم-هدیه هاي آسمان"576
هر چي که دارم از توست577

هفت خوان و هفت رزم578
هفت خان )خوان(اسفندیار/ خوان گرگ ها، شیر ها، اژدها،جادوگر، 

سیمرغ، برف و سرما و رویین دژ579
هفت خان )خوان(رستم/ کي کاووس- جنگ مازندران580

همان کفش دوزك همیشگي581
همه جا هستي582

هنر خوشنویسي در مدرسه583
هواشناسي584

هواي آلوده: زمین ما در خطر است585
هو هو چیش  چیش586

هیوالهاي دریایي )سه بعدي(587
هیوالهاي سبز588

هیوالي سبز دریا را نجات مي دهد589
یادگیري پایدار و تمرین هدفدار امال تلفیقي کالس امالي دوم 

ابتدایي590
یادگیري متقاطع 64 جدول براي پنجم دبستان591

یادم رفت592
تن  به  تن  نبردهاي  ایران،  به  توران  متقابل  حملة  یازده رخ/ 

پهلوانان593
یاس594

یک دقیقه595
یک قول کالغي، یک قول موشي596

یه خونه قد غربیل597
ئه و ال ده شت ئه و ال ده شت598

101 بازي مهارت هاي زندگي599
250 بازي 5 دقیقه اي با بچه ها، در خانه و مهد و مدرسه600

365 بازي و سرگرمي601
365 شیوه ي خالق در هنر و کاردستي با دور ریختني ها: نقاشي، 
چاپ، تکه چسباني، اشکال برجسته و جعبه، صورتک و آدمک، 

کارت پستال و شابلون602
57 آزمایش علمي درباره ی زمین شناسي و جغرافیا براي دبستاني ها603

59 آزمایش درباره ی شیمي براي دبستاني ها604
59 آزمایش علمي درباره ی زیست شناسي براي دبستاني ها605
62 آزمایش علمي درباره ی ستاره شناسي براي دبستاني ها606

63 آزمایش علمي درباره ي آب و هوا براي دبستاني ها607
65 آزمایش علمي درباره ی فیزیک براي دبستاني ها608
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پدید آورندگان )مولف و مترجم(
آبروي، غالمرضا 562

آذر، احمدرضا 483
آذربایجاني، علیرضا 001، 470

آرمسترانگ، توماس 097
آریافخر، آیدا 361

آقاجاني، معصومه 489
آقازاده، محرم 273

آل محمد، علي 246، 467
ابراهیمي، جعفر 220، 484

ابرهیمي نژاد، شعله 434
اپلتون، ویکتور 527
احمدي، احمد 444
احمدي، حسن 433

احمدي، محمدرضا 085
اخباري، مهسا 529

اخوان، زهرا 371
ادیمي، صدیقه 548، 549

ازگلي، مرضیه 061
اسپینلي، آیلین 284

اسحاقیان، مریم 430
اسدپور، اسماعیل 419 

اسد پور، ساسان   194
اسدي، طاهره 465
اسدي، فاطمه 463

اسدي کیا، حمید 118، 169

اسماعیلي، ژاله 478
اسمیت، ناتالي 046
اسندن، رابرت 230
افشاري، بهرام 412
اقدامي، فریبا 523

اکسالد، کریس 075
البرگ، الن 519

امیریان، داوود 195
امیري  نیا، کورش 052، 053، ، 054، 055

انتظاریان، شهال 112، 242، 317، 347
انصاري، مریم 442
اورنگ، سهیال 336

اورنگ، طوبا  006، 009، 260
اوکیموتو، جین دیویس 205

اوالس، فرانسوا234، ،235 511 
اولیور، لین 002، 047

ایبد، طاهره 353
ایرلند، کارن 348

اینججیکیان، آزاد 383، 506، 539
اینچز، آلیسون 198، 589

بابامرندي،  مژگان 503
بادگروبر، برني 599

باراني فر، حبیب 340
بامشاد،  محمدمهدي 145
بایرامي، محمدرضا 352
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باین اشتاین،  فوب 258
بخشیان، فاطمه 438

بخیت، روزبه 487
بدخش، نزهت 023
برادران، محمد 286

برازش، مهین دخت 459، 462
براوان، مارك 008

براون، پیتر 092
بربا، میشل 471
برگن، الر 309

بزرگي، اعظم 051
بشاورد، سیمین 058
بکردي، مریم 341

بوکادور، سابین 305
بول، میشائیل اس 117

بوالك، کاترین 385
بهرامیان، اکرم 458
بهزادي، نازنین 103

بهلول، عفت 021، 022
بهمني پور، آیلین 237

بي. شور، میرنا 122
بیدالف، استیو 473

بیشاب، آماندا 041، 045
پارکر، استیو 094

پایبا، هلن 227
پرایس، اشون 043

پرناس، عبداهلل 534
پروشف، جیسال 473

پریرخ، زهره 578
پن، اودري 106

پنجه دخت، نوشین 105، 270، 337
پندي، زهره 453 

پورآذر، راحله 502، 522
پوررسول، علی اکبر 405، 535

پورطاهریان، معصومه 168
پوالدي،  کمال 526

پیغمبرزاده، ملیحه 374
پیکمال، میشل 192، 193

پیلین، نیکي 093
تامپسون، کالین 333

تبریزي، رضا 018، 019
ترابي، بیتا 173، 566
ترزقي، سیدجواد 440
تکت رآپ، بریتا 253

تکلو، مریم 462
توراني، حیدر 273

توالیي، حسین 252
توني، کارولین 585

رضا 005، 007، 014، 098، 115،131، 148، 174،  تهامي، 
 ،278 ،224 ،238 ،236 ،219 ،218 ،217 ،216 ،209 ،176
 ،406 ،382 ،377 ،365 ،350 ،327 ،325 ،324 ،301 ،280

593 ،580،591 ،579 ،555 ،479
تهرانیان راد، مهرداد 143، 233

تیلور، باربارا 553
تیموري، کاوه 583

تیموریان،  آناهیتا 166
ثاني، سعید 478

جام شیر، منصور 544
جدي آراني، سیدمرتضي 245

جراحي، معصومه 429
جعفري، الله 396

جفرز، اولیور 125، 272، 485
جکي گاف233

جاللي، مریم 170، 355
جمالي نسب، ایرج 012

جوکار، زلیخا 247
جونز، تري 251

چالونر، جک 323
چایلد، لورن 528
چري، لین 240

چوبینه،  مهدي 052، 053، 054، 055
چوداري، اما 601

چیچستر کالرك، اما 165، 408
حاجعلي فرد، مرتضي  553

حاجي باقري امیري، عارفه 179
حاجي زاده، مطهره 214

حامي مطلق، حنانه 323
حبیبي،  فهیمه 428، 437

حسن داعي، زهرا 439
حسن بیگي، ابراهیم 524، 525
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حسن زاده، فرهاد 139
حسیني، احمد 362

حسیني،  زهره 149، 150، 151، 152، 153
حق پرست، نورا 253

حلواجي زاده، دلناز 102
حلیمي، علي اکبر 404

حمزه بیگي، طیبه 276
حوري، هادي 474، 597

حیدري ابهري، غالمرضا 042، 133، 134، 135، 136، 137
حیدري، علي اصغر 288

خاکبازان، علي 140
خداپرست، روجا 138

خدایي، علي 189
خرمي، فریده 160، 500

خرمیان، رضوان 485
خرمیان، فرهنگ 233

خزاعي، فاطمه 113
خسروي، سمیرا 011
خسروي، عرفان 354

خلعت بري،  فریده 063، 215
خلیل زاده،  مصطفي 360

خلیلي، سپیده 095، 472، 520، 521
خوئي، رویا 248

خوروش، عارفه 116
خوش پیام، حمید 275

خوش عاطفه، امیر پاشا 401
خوشنویس، پانته آ 527

خیمنس،  نوریا 107
دارا، سپیده 299

دارایي، زهره 034
دارایي، مهوش 590

دارایي، مینو 590
داالیي، حمیده 184

دانشمند، مرتضي 486
داودي، خسرو 452، 453، 454، 468

دبستاني، سیده عزیزه 171
دپارتمان علمي مرآت 413، 414، 415، 416، 417، 418، 466

دپلوشن، ماري 568
درویشي کلور، والیت اله 114
درویشیان، مریم 039، 296

دو بولي، دورین 542
دولت  آبادي، حسن203، 368، 422، 499، 572

دویر، هلن 569، 570، 571
دهستاني، منصور 048

دیلماج، واحد 141
دیواني، امیر 117

رئیسي امجد،  علیرضا 295
رئیسي امجد، محمدرضا 441

رام 017
راین  هارد، پترا 600

رجب زاده، شهرام  561
رحماندوست، مصطفي 188، 244، 300، 302، 507، 541

رحیمي تهراني، نیلوفر 490
ردمن، جو 556 

رزاقي، مریم 165، 408
رستم آبادي، بهمن  185

رشیدي، ملیحه 432
رشیدیان، اسعد 210
رضازاده، مریم 556
رضایي، اکرم 025

رضایي، حدائق 346
رضایي، زینب 435، 436

رضواني، نرجس 200
رفیع، صبا 155، 156، 157، 212، 565، 592

رمضاني واسوکالیي، احمد 194
روشني یان، مینو 249

زارعي، عباس 175، 206، 480، 587
زاهد شکرابي، حمیده 330

زماني، آزیتا 122
زواریان، زهرا 307 

ژوبرت،  کلر 210، 228
ساالري، حسن 073، 075، 101، 108، 202، 241، 259، 328، 

367 ،329
سالمون، مایکل 015، 130، 332، 492، 501، 573

سام آرام، سادنا 576
سایمون، آدامز 059

سعیدي، علي 120، 388
سعیدي کیا، ملیحه 172، 342

سکر، لوییس 095، 502، 520، 521، 522، 523
سلحشور، ماندانا 065
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سلسبیلي، نادر 119
سلطاني، کتایون 495، 496، 574

سلماني، مهرانگیز 461
سلیقه دار، لیال 033، 201

سلیماني، سکینه 358
سلیماني، عادله 026، 027، 028، 029، 030، 530، 531، 532، 

533
سلیمي، مرتضي 294

سماواتي، هاله 243
سنگري، محمدرضا 420

سیدآبادي، علي اصغر 077، 079، 557
سیدعلي اکبر، سیدنوید 081

سیکرست، دارن 044
سیلورستاین، الوین 161، 487

شامي، بهرام 550، 551
شرکایي اردکاني، جواد 517

شعبان نژاد، افسانه 279، 598
شعباني، اسداهلل 183، 191، 225، 338، 402

شکیباخو، مصطفي 190
شکیبایي، طیبه 274

شوئن، الین 282
شیرمحمدي، محسن 004، 096، 123، 129، 384، 546

صادقي، حسان 473
صادقي، مهرناز 359، 361

صالحي، آزیتا 106
صالحي، رزیتا 106
صالحي، سارا 421

صفارپور، عبدالرحمان 003، 056، 074، 076، 083، 142، 207، 
594 ،563 ،504 ،425 ،339 ،331 ،304 ،283 ،257

صفري، علي اکبر 111
صفوي، جلیل 166

صمدي زید، عبدالرضا 163
صمدیان، صمد 547

ضربي، عادل 177
ضرغامیان، مهدي 192، 193، 234، 235، 511

طاقدیس، سوسن 223، 512
طالب لي، مینا  497

طالبیان بروجني، حجت اله 024
طالبي ، محمد 349

طهماسبي، فائقه 289

طهوري، مهروش 013
ظفري نژاد، عادل 147

عاقل، فرحناز 089
عامل محرابي، ابراهیم 573

عبدالحسین زاده، هایده  092، 488
عجایبي، نگار 008، 087

عربلو، احمد 186
عرفانیان، مهرداد 603، 604، 605، 606، 607، 608

عزیزي، ژیال 031
عسگري، مهناز 231، 305، 584

علي حسیني، اکرم 429
علي قلي زاده، لیال 226

علي محمدزاده، ثریا 371
علي پور، پروین 080، 104، 187، 213، 344، 475، 510، 540

علیجاني، حمیدرضا 383، 385، 506، 539
علیزاده، فاطمه صغري 445، 446، 447

عمیق، مجید 379، 569، 570، 571
غازیاني، میترا 180، 181، 182

غفارزادگان، داوود 335
غفوري،  طیبه 038، 040

فیاضي، رضا 493
فایطونچي منطش، مریم 254

فتاحي، مهناز 250
فتح آبادي، جواد 448، 449

فراست، منصوره 373، 376
فرانکو، کتي 231، 584

فرخ مهر، حسین 121، 208
فرود، فرناز 282

فروزش، فاطمه 050
فرهادي،  گلزار 072، 469

فریدوني، زهرا 239
فالح، فرشاد 476

فوالدوند، مرجان 277
فهیمي امید، فرناز 357

فیض آبادي، ابوالقاسم 261، 262، 263، 264، 265، 266، 267، 
268

فیکس، الگزاندرا 086، 087، 088
فینکه، رگینا 154

قائدیان، سمانه 090
قاسم زاده، حسن 097



333دورة آموزش ابتدايي 16

قاسم نیا،  شکوه 003، 056، 074، 076، 083، 142،222، 257، 
594 ،563 ،504 ،425 ،339 ،331 ،304 ،283

قاسمي، الهه 025
قبادي، فرشته 091

قرباني، علیرضا 158
قلندري، زهره آهو 015، 130، 332، 492، 501

قلي زاده، نسرین 567
قلي ها، فاطمه 146

قندي،  اکبر 600
قهرماني، فرشید 542
قیطاسي، اکرم 471

کاتبي رضواني، احسان 232
کاتبي، حورا 456، 457
کارشونوف،  ایرینا 574
کاظمي، احسان 477

کاظمي، مریم 372، 375
کاظمي، مهدي 066، 067، 068، 069، 084

کاکیا، لیدا 545
کاولي، جودي 500
کایزر، توماس 287

کدخدازاده، زهرا 543
کروبي، هایده 086، 088، 107، 198، 205، 258، 309، 424، 

589 ،552
کرولیک، ننسي اي105، 138، 337، 497

کرون، کاترین 561
کریمي، اعظم 111

کریمي، عبدالعظیم 326
کریمي، محسن 020
کسمایي، پریسا 508
کشاورز، سوسن 146

کشاورز، محمدعلي 099، 403، 559
کشاورز، ناصر 311

کشاورزي آزاد، مرجان 397
کالین، ابي 242

کلهر، فریبا 162، 303، 481، 581
کلین، ابي 112، 034، 270، 317، 347

کوپرمان، ناتالي 566
کینگ اسمیت، دیک 491

گانزي، کریستین 248
گراهام،  باب 185

گروه برنامه ریزي و تالیف 409، 410، 411
گروه مولفان موسسه فرهنگي مدرسه برهان 443

گروه نویسندگان 100، 310
گرین، جن 179، 180، 181، 182

گنجو حقیقي، سحر 167
گودرزي دهریزي،  محمد 035

گوگاني، نویده 064
گونک، اوله 173

گیتي نژاد، زهرا 460
گیوي، شهرام 024

لرستاني، فریبرز 082، 199، 204
لفظي، لي ال 154، 287

لنگن، آنت 387
لنگن، فلیکس 554

لوئین، نانسي 101، 108، 202، 241، 259، 328، 329، 367، 
558 ،509

لوبوم، ژوئل 235
لولین، کلیر 239

لوسک، کاترین 537
لیراوي، مهین 439
مارتین، جیمز 424

ماهوتي، مهري 306، 308، 314، 398، 399، 482، 513، 564
مایر، اینگرام 155، 156، 157
مایر، مرسر 212، 565، 592

مجدفر، مرتضي 124
محبوبي، مهران 060
محلوجي، شیرانا 102

محمد طالبي، سمیه 297
محمد نادرخاني، شیفته 452

محمدزاده، مسعود 381
محمدطالبي، سمیه144، 255

محمدي، محمد 534
محمودپور، آزیتا 514
مرادحاصل، امیر 132

مرادي، محمدرضا 017
مزارعي، وندا 491

مسنن فارسي، حسین 351
مشتاق، مهسار 599

مشهدي رستم، فاطمه 586، 596
مصدقي، فاطمه 211
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معارفي، فریبا 128، 164، 505، 575
معدني، نادره 356

معصومي،  فائقه 294
معلمي، بهرام 041، 043، 044، 045، 046، 230

معیني، مهدي 345
مغیثي،  فریده 289

مگان اي، بریانت 113
مالمحمدي، مجید 062

ملک محمودي، طیبه 601
منجزي، فرمهر 002، 047، 285
منصوري، هایده 016، 127، 389
موسوي گرمارودي،  افسانه 221 

موسوي، حافظ 400
مهاجراني، سیدمحمد 049، 110، 343، 363، 386، 515، 516، 

582 ،577
مهدوي، نیلوفر 126، 537، 585

مهري، علي 290، 291، 292، 293
مهیاري، جعفر 595

مهین پور، پارسا 240، 348
میرکاظمي، حسین 334

میرکیاني، محمد 391، 392، 393، 394، 395
میالني، ناهید 366
نادري، فاطمه 419

نادري، ناصر 229، 364، 380، 498، 536
نادري نژاد، جعفر 431
ناصري، مرضیه 010

نپ، آرتي 488
نجف خاني، محبوبه  227، 318، 319، 320، 321، 322، 387، 

554
نجفي، علي 560

نجفي، محمد 017
نجفیان، نازنین 602

نجیب، معصومه 316
نقوي، سیده جواهر 538
نقي نژادیان، طاهره 071

نگهي، مرجان 059
نوبله، ژان- فرانسوا 126، 537

نوروزي، جمشید 059

نوري، یوسف 070
نوستلینگر، کریستینه  495، 496

نیکان پور، اکبر 213
نیکزاد، سمیرا 298
نیلسون، اولف 160

وات، فیونا 602
وات، مالني 318، 319، 320، 321، 322

واثقي، مینو 032
وارینگ،  جاف 141

واکر، کیت 016، 127، 389
وانگ،  هونگچن 060

وحیدي، آرام 528
وزیري، جالل 423

وفاداري، کوروش 109
وکیلي، نسرین 240، 348

ولفگانگ، چارلز اچ 194
ویلسون، هنا 093

وینکلر،  هنري 002، 047، 285
هارپاین، االین کالنتون 419

هاشمي، الهه 568
هاشمي، کبري 450، 451، 464

هاشمي، نیره 407
هاشمي، هاجر 036، 037

هاشمي مقدم، عاطفه  161
هانتر،  نورمن 143

هرست، بریجت 552
هرمس، رونالد 226

هریسون،  پل 175، 206،480، 587
هفت برادران، داریوش 196، 269، 271، 313، 315، 369، 370، 

588 ،518 ،494 ،378
فعلي، سمیرا 342

همایون روز، پریسا  093، 094
همتي، کیومرث 159

هوگ، کاترین دي 379
هیبنر، دان 351

یانگ، جاني 346
یوسفي، سید مهدي 299

یوسفي، محمدرضا 057، 078، 256، 281، 312،390، 426، 427
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پایة تحصیلي
اول  003، 005، 014، 025، 031، 056، 071، 074، 076، 
 ،254 ،247 ،212 ،207 ،149 ،145 ،142 ،113 ،111 ،083
 ،331 ،304 ،293 ،292 ،291 ،290 ،289 ،286 ،283 ،257
 ،430 ،427 ،425 ،421 ،420 ،418 ،413 ،409 ،356 ،339
594 ،563 ،514 ،504 ،469 ،459 ،458 ،452 ،436 ،435 ،434

اول تا پنجم   023، 042 
اول تا چهارم   329، 402، 538

اول تا سوم   004، 006، 096، 099، 129، 141، 239، 284، 
601 ،528 ،384 ،363 ،336

اول تا ششم   189، 348، 423، 478، 515 
اول و دوم   093، 094، 168، 258، 488، 489، 565، 583، 

 600 ،592 ،589 ،586
پنجم   026، 038، 115، 150، 171، 219، 294، 298، 372، 

593 ،591 ،555 ،460 ،431 ،377 ،373
پنجم و ششم  010، 011، 053، 054، 055، 126، 231، 
 ،483 ،426 ،379 ،354 ،351 ،333 ،323 ،305 ،235 ،233

585 ،571 ،570 ،569 ،537 ،529 ،525 ،495
چهارم 027، 153، 216، 217، 218، 327، 479

چهارم تا ششم   001، 017، 061، 075، 087، 088، 102، 
 ،232 ،230 ،229 ،198 ،184،190 ،175 ،161 ،132 ،117 ،103
 ،364 ،349 ،343 ،335 ،268 ،267 ،263 ،262 ،241 ،234
 ،559  ،553  ،539  ،506  ،487  ،486  ،385،480  ،383  ،367

 561،587
چهارم و پنجم  086، 101، 108، 202، 259، 261، 264، 

608 ،606 ،605 ،558،603 ،509 ،328 ،266 ،265
دوم 018، 028، 072، 085، 167، 224، 236، 238، 299، 301، 

 ،432 ،428 ،416 ،410 ،406 ،382 ،365 ،358 ،350 ،324
 ،462 ،461 ،456 ،455 ،453 ،448 ،445 ،442 ،439 ،437

590 ،576
دوم تا پنجم   092، 100

دوم تا چهارم   021، 022، 107، 221، 424، 470، 498
دوم تا سوم   401، 602

دوم تا ششم   030، 050، 507، 516، 530، 531، 532
دوم و سوم    008، 049، 062، 110، 155، 156، 157، 169، 

582 ،556 ،552 ،226 ،170
سوم  019، 020، 039، 098، 131، 174، 176، 245، 269، 
 ،371 ،361 ،360 ،359 ،325 ،316 ،297 ،296 ،295 ،280
 ،449 ،446 ،443 ،441 ،440 ،438 ،429 ،414 ،375 ،374

580 ،533 ،464 ،463 ،457 ،451 ،450
سوم تا پنجم   158، 196، 197، 206، 249، 260، 271، 
607 ،604 ،546 ،536 ،518 ،494 ،378 ،370 ،369 ،315 ،313
سوم تا ششم  024، 120، 133، 134، 135، 136، 137، 
 ،338 ،308 ،307 ،248  ،222 ،205 ،182 ،181 ،180 ،179

 588 ،562 ،484 ،355 ،345
سوم و چهارم   009، 118، 123، 309، 340، 386، 577

ششم   007، 012، 013، 016، 029، 036، 037، 040، 041، 
 ،079 ،077 ،073 ،060 ،059 ،052 ،046 ،045 ،044 ،043
 ،225 ،220 ،211 ،209 ،186 ،152 ،151 ،148 ،144 ،127
 ،362 ،357 ،302 ،300 ،288 ،279 ،278 ،277 ،255 ،246
 ،454 ،447 ،444 ،417 ،415 ،411 ،389 ،380 ،376 ،366
584 ،579 ،578 ،557 ،543 ،524 ،511 ،468 ،467 ،466 ،465
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موضوع درسي
تربیت بدني

600 ،476 ،349 ،207 ،091 ،090 ،037 ،036

تفکر و پژوهش
273 ،201 ،193 ،192 ،158 ،122 ،017

داستان
 ،078 ،064 ،063 ،057 ،051 ،047 ،035 ،034 ،015 ،002
 ،130 ،128 ،125 ،112 ،106 ،105 ،104 ،082 ،081 ،080
 ،166 ،165 ،164 ،163 ،162 ،160 ،143 ،140 ،139 ،138
 ،195 ،191 ،190 ،188 ،187 ،185 ،183 ،178 ،173 ،172
 ،223 ،222 ،221 ،215 ،214 ،213 ،210 ،204 ،200 ،199
 ،256 ،253 ،251 ،250 ،244 ،242 ،240 ،237 ،228 ،227
 ،311 ،310 ،308 ،307 ،306 ،303 ،285 ،281 ،272 ،270
 ،332 ،330 ،322 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،314 ،312
 ،387 ،353 ،352 ،347 ،345 ،344 ،342 ،337 ،335 ،334
 ،399 ،398 ،397 ،396 ،395 ،394 ،393 ،392 ،391 ،390
 ،481 ،475 ،474 ،433 ،408 ،407 ،405 ،404 ،403 ،400
 ،500 ،497 ،496 ،495 ،493 ،492 ،491 ،485 ،484 ،482
 ،519 ،513 ،512 ،510 ،508 ،507 ،505 ،503 ،502 ،501
 ،548 ،544 ،541 ،540 ،535 ،527 ،523 ،522 ،521 ،520
 ،574 ،573 ،568 ،566 ،564 ،562 ،554 ،551 ،550 ،549

598 ،597 ،596 ،595 ،581 ،575

رياضي
 ،288 ،286 ،255 ،236 ،211 ،167 ،113 ،058 ،023 ،020
 ،298 ،297 ،296 ،295 ،294 ،293 ،292 ،291 ،290 ،289
 ،432 ،431 ،430 ،429 ،415 ،414 ،413 ،326 ،316 ،299
 ،468 ،454 ،453 ،452 ،441 ،440 ،439 ،438 ،437 ،434

567

شعر
515 ،402 ،363 ،343 ،338

علوم تجربي
 ،046 ،045 ،044 ،043 ،041 ،024 ،016 ،012 ،011 ،010
 ،123 ،118 ،117 ،116 ،108 ،101 ،096 ،094 ،093 ،075
 ،230 ،206 ،202 ،196 ،184 ،175 ،170 ،169 ،161 ،127
 ،271 ،259 ،249 ،248 ،246 ،245 ،241 ،235 ،234 ،231
 ،348 ،329 ،328 ،326 ،323 ،315 ،313 ،309 ،305 ،304
 ،367 ،362 ،361 ،360 ،359 ،358 ،357 ،356 ،355 ،354
 ،417 ،416 ،389 ،385 ،384 ،383 ،379 ،378 ،370 ،369
 ،469 ،467 ،457 ،456 ،455 ،444 ،443 ،442 ،427 ،426
 ،539 ،518 ،511 ،509 ،506 ،494 ،489 ،487 ،480 ،470
 ،588 ،587 ،584 ،571 ،570 ،569 ،561 ،558 ،553 ،546

608 ،607 ،606 ،605 ،604 ،603
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علوم تربیتي
 ،114 ،097 ،084 ،070 ،069 ،068 ،067 ،066 ،048 ،033
 ،208 ،194 ،177 ،159 ،154 ،147 ،124 ،121 ،120 ،119
 ،472 ،419 ،412 ،388 ،381 ،346 ،287 ،282 ،276 ،275

547 ،545 ،534 ،517 ،477 ،473

عمومي
 ،411 ،410 ،409 ،171 ،145 ،144 ،085 ،040 ،039 ،038

601 ،591 ،576 ،514 ،428

فارسي
 ،074 ،072 ،071 ،060 ،056 ،050 ،014 ،007 ،005 ،003
 ،174 ،148 ،142 ،131 ،115 ،111 ،098 ،089 ،083 ،076
 ،226 ،225 ،220 ،224 ،219 ،218 ،217 ،216 ،209 ،176
 ،265 ،264 ،263 ،262 ،261 ،257 ،254 ،247 ،243 ،238
 ،301 ،283 ،280 ،279 ،278 ،277 ،269 ،268 ،267 ،266
 ،350 ،341 ،339 ،336 ،331 ،302 ،300 ،327 ،325 ،324
 ،382 ،377 ،376 ،375 ،374 ،373 ،372 ،371 ،366 ،365
 ،447 ،446 ،445 ،436 ،435 ،425 ،421 ،420 ،418 ،406
 ،463 ،462 ،461 ،460 ،459 ،458 ،451 ،450 ،449 ،448
 ،560 ،555 ،529 ،526 ،504 ،490 ،479 ،466 ،465  ،464

 594 ،593 ،590 ،586 ،580 ،579 ،578 ،563

فلسفه
193 ،192 ،146

قرآن
022 ،021

كار و فن آوري
538 ،423 ،189 ،103 ،102 ،025 ،011 ،010

كتاب هاي مرجع
511 ،379 ،235 ،234 ،233 ، 061 ،059

مطالعات اجتماعي
 ،184 ،079 ،077 ،073 ،059 ،055 ،054 ،053 ،052 ،013

 557 ،525 ،524 ،229

مهارت هاي زندگي
 ،092 ،088 ،087 ،086 ،065 ،009 ،008 ،006 ،004 ،001
 ،152 ،151 ،150 ،149 ،141 ،129 ،126 ،120 ،107 ،100
 ،198 ،182 ،181 ،180 ،179 ،168 ،157 ،156 ،155 ،153
 ،351 ،340 ،333 ،284 ،274 ،260 ،258 ،239 ،212 ،205
 ،543 ،542 ،537 ،528 ،488 ،483 ،471 ،470 ،424 ،401

599 ،592 ،589 ،585 ،565 ،561 ،556 ،552

نمايشنامه
595 ،535 ،493 ،405 ،178

هديه هاي آسمان
 ،137 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132 ،110 ،062 ،049 ،042
 ،364 ،345 ،335 ،308 ،307 ،232 ،222 ،221 ،190 ،186
 ،536 ،524 ،516 ،515 ،507 ،498 ،486 ،484 ،386 ،380

 582 ،577 ، 562

هنر
 ،099 ،032 ،031 ،030 ،029 ،028 ،027 ،026 ،019 ،018
 ،530 ،499 ،478 ،423 ،422 ،368 ،203 ،197 ،189 ،109

602 ،583 ،572 ،559 ،533 ،532 ،531
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مخاطب
دانش آموز

 ،010 ،009 ،008 ،007 ،006 ،005 ،004 ،003 ،002 ،001
 ،021 ،019 ،018 ،017 ،016 ،015 ،014 ،013 ،012 ،011
 ،031 ،030 ،029 ،028 ،027 ،026 ،025 ،024 ،023 ،022
 ،043 ،042 ،041 ،040 ،039 ،038 ،037 ،036 ،035 ،034
 ،054 ،053 ،052 ،051 ،050 ،049 ،047 ،046 ،045 ،044
 ،071 ،064 ،063 ،062 ،061 ،060 ،059 ،057 ،056 ،055
 ،081 ،080 ،079 ،078 ،077 ،076 ،075 ،074 ،073 ،072
 ،094 ،093 ،092 ،090 ،088 ،087 ،086 ،085 ،083 ،082
 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101 ،100 ،099 ،098 ،096 ،095
 ،118 ،117 ،115 ،113 ،112 ،111 ،110 ،108 ،107 ،106
 ،132 ،131 ،130 ،129 ،128 ،127 ،126 ،125 ،123 ،120
 ،142 ،141 ،140 ،139 ،138 ،137 ،136 ،135 ،134 ،133
 ،155 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149 ،148 ،145 ،144 ،143
 ،166 ،165 ،164 ،163 ،162 ،161 ،160 ،158 ،157 ،156
 ،176 ،175 ،174 ،173 ،172 ،171 ،170 ،169 ،168 ،167
 ،188 ،187 ،186 ،185 ،184 ،182 ،181 ،180 ،179 ،178
 ،204 ،202 ،200 ،199 ،197 ،196 ،195 ،191 ،190 ،189
 ،215 ،214 ،213 ،212 ،211 ،210 ،209 ،207 ،206 ،205
 ،225 ،224 ،223 ،222 ،221 ،220 ،219 ،218 ،217 ،216
 ،235 ،234 ،233 ،232 ،231 ،230 ،229 ،228 ،227 ،226
 ،246 ،245 ،244 ،242 ،241 ،240 ،239 ،238 ،237 ،236
 ،256 ،255 ،254 ،253 ،252 ،251 ،250 ،249 ،248 ،247
 ،266 ،265 ،264 ،263 ،262 ،261 ،260 ،259 ،258 ،257

 ،280 ،279 ،278 ،277 ،272 ،271 ،270 ،269 ،268 ،267
 ،293 ،292 ،291 ،290 ،289 ،288 ،285 ،284 ،283 ،281
 ،303 ،302 ،301 ،300 ،299 ،298 ،297 ،296 ،295 ،294
 ،313 ،312 ،311 ،310 ،309 ،308 ،307 ،306 ،305 ،304
 ،323 ،322 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،316 ،315 ،314
 ،334 ،333 ،332 ،331 ،330 ،329 ،328 ،327 ،325 ،324
 ،345 ،344 ،343 ،342 ،340 ،339 ،338 ،337 ،336 ،335
 ،356 ،355 ،354 ،353 ،352 ،351 ،350 ،349 ،348 ،347
 ،366 ،365 ،364 ،363 ،362 ،361 ،360 ،359 ،358 ،357
 ،377 ،376 ،375 ،374 ،373 ،372 ،371 ،370 ،369 ،367
 ،389 ،387 ،386 ،385 ،384 ،383 ،382 ،380 ،379 ،378
 ،399 ،398 ،397 ،396 ،395 ،394 ،393 ،392 ،391 ،390
 ،409 ،408 ،407 ،406 ،405 ،404 ،403 ،402 ،401 ،400
 ،421 ،420 ،418 ،417 ،416 ،415 ،414 ،413 ،411 ،410
 ،432 ،431 ،430 ،429 ،428 ،427 ،426 ،425 ،424 ،423
 ،442 ،441 ،440 ،439 ،438 ،437 ،436 ،435 ،434 ،433
 ،452 ،451 ،450 ،449 ،448 ،447 ،446 ،445 ،444 ،443
 ،462 ،461 ،460 ،459 ،458 ،457 ،456 ،455 ،454 ،453
 ،475 ،474 ،470 ،469 ،468 ،467 ،466 ،465 ،464 ،463
 ،488 ،487 ،486 ،485 ،484 ،482 ،481 ،480 ،479 ،478
 ،500 ،498 ،497 ،496 ،495 ،494 ،493 ،492 ،491 ،489
 ،511 ،509 ،508 ،507 ،506 ،505 ،504 ،503 ،502 ،501
 ،522 ،521 ،520 ،519 ،518 ،516 ،515 ،514 ،513 ،512
 ،533 ،532 ،531 ،530 ،529 ،528 ،527 ،525 ،524 ،523
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 ،548 ،546 ،544 ،543 ،540 ،539 ،538 ،537 ،536 ،535
 ،559 ،558 ،557 ،556 ،555 ،554 ،553 ،552 ،551 ،549،550
 ،571 ،570 ،569 ،568 ،566 ،565 ،564 ،563 ،562 ،561
 ،582 ،581 ،580 ،579 ،578 ،577 ،576 ،575 ،574 ،573
 ،593 ،592 ،591 ،590 ،589 ،588 ،587 ،586 ،585 ،584
 ،604 ،603 ،602 ،601 ،600 ،598 ،597 ،596 ،595 ،594

608 ،607 ،606 ،605

دانشجويان دانشگاه فرهنگیان
 ،193 ،192 ،147 ،146 ،121 ،069 ،068 ،067 ،066 ،048

583 ،547 ،542 ،534 ،473 ،412 ،388 ،282

كارشناس
 ،412 ،287 ،194 ،193 ،192 ،147 ،124 ،070 ،065 ،048

547 ،534 ،517 ،419

مدير
547 ،517 ،124 ،070 ،048

مشاور
419 ،274 ،208 ،193 ،114 ،048

معلم
 ،037 ،036 ،033 ،032 ،030 ،020 ،017 ،016 ،015 ،013
 ،084 ،081 ،069 ،068 ،067 ،066 ،065 ،059 ،058 ،048
 ،121 ،120 ،119 ،116 ،114 ،109 ،097 ،091 ،090 ،089
 ،154 ،147 ،146 ،137 ،136 ،135 ،134 ،133 ،127 ،124
 ،227 ،208 ،207 ،203 ،201 ،194 ،193 ،192 ،177 ،159
 ،334 ،326 ،287 ،286 ،282 ،276 ،275 ،274 ،273 ،243
 ،422 ،419 ،412 ،388 ،381 ،380 ،368 ،349 ،346 ،341
 ،502 ،499 ،490 ،483 ،477 ،476 ،473 ،472 ،471 ،423
 ،542 ،541 ،534 ،532 ،531 ،530 ،526 ،525 ،524 ،511
602 ،600 ،599 ،583 ،573 ،572 ،567 ،560 ،547 ،545 ،543

والدين
 ،134 ،133 ،122 ،121 ،120 ،114 ،109 ،091 ،065 ،032
 ،282 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،149 ،137 ،136 ،135
 ،490 ،483 ،477 ،476 ،473 ،472 ،471 ،341 ،334 ،287

602 ،600 ،567 ،545 ،543 ،542
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کلمات کلیدي
آب 043، 427

آب و هوا 584، 607
آتشفشان 571

آتش نشاني 004
آداب 380

آداب معاشرت 340
آدم برفي 113، 183

آرامش 106، 114
آرزوها 125

 ،605  ،604  ،603  ،537  ،126 آزمایش 
608 ،607 ،606

آزمایش و تحقیق 358
آزمایش هاي علوم 012

آزمون 167، 437
آزمون تیمز، ریاضیات 326

آزمون جامع 373
آزمون دوره اي 431
آزمون کانگورو 437

آزمون و پرسش 236
تمرین 040، 145، 211، 292،  و  آزمون 
 ،416 ،414 ،375 ،357 ،356 ،299 ،294
 ،453 ،452 ،444 ،438 ،429 ،428 ،418

468 ،466 ،464 ،460 ،459 ،455
آشتي کردن 475

آشنایي با دانشمندان و مشاهیر 263

آشنایي با قلب انسان 313
آشنایي با مشاهیر و اندیشمندان 267
آشنایي با مشاهیر و دانشمندان 262

آشنایي با مفهوم اعداد، احترام به دیگران 
549

آغاز ایران 014
آگاه سازي کودکان 042

آلودگي 043، 044،  585
آلودگي دریا 589
آلودگي هوا 369

آلومینیوم 016
آمادگي براي امتحان 542

آمادگي جسماني 161، 349
آموزش 168، 330، 493

 ،120  ،097  ،040  ،038 ابتدایي  آموزش 
 ،180 ،179 ،158 ،136 ،135 ،134 ،133

601 ،487 ،421 ،411 ،410
آموزش اخالق دیني به کودکان 345

آموزش اعداد 551
آموزش الفبا 003، 074، 076، 083، 142، 
 ،425 ،339 ،304 ،283 ،257 ،254 ،247

 594 ،563 ،504
آموزش بسکتبال 036
آموزش پژوهش 273

آموزش تئاتر و نمایش 203

آموزش تاریخ 079، 524
آموزش تفکر 017

آموزش جغرافیا 175
آموزش جهت ها 244

آموزش حروف الفبا 331
آموزش خوش نویسي 019، 027، 530

 ،137  ،132  ،110  ،049 دیني  آموزش 
582 ،577 ،486 ،386

آموزش روزهاي هفته 551
ریاضي 020، 023، 211، 236،  آموزش 
 ،295 ،294 ،290 ،289 ،288 ،286 ،255
 ،414 ،413 ،316 ،299 ،298 ،297 ،296
 ،438 ،437 ،434 ،432 ،431 ،430 ،415

567 ،468 ،454 ،453 ،452 ،440 ،439
 ،098  ،072  ،071 فارسي  زبان  آموزش 
 ،263 ،262 ،218 ،217 ،176 ،174 ،111
 ،373 ،372 ،371 ،366 ،269 ،267 ،265
 ،436 ،435 ،421 ،420 ،418 ،376 ،375
 ،451 ،450 ،449 ،448 ،447 ،446 ،445
 ،466 ،465 ،463 ،462 ،461 ،460 ،458

590 ،580 ،560 ،479
آموزش زیست شناسي 354، 587

آموزش علوم 093، 094، 196، 245، 271، 
 ،426 ،378 ،370 ،369 ،357 ،315 ،313

588 ،518 ،457 ،444 ،443 ،442
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 ،096  ،024  ،012 تجربي  علوم  آموزش 
 ،246 ،206 ،184 ،170 ،169 ،161 ،118
 ،359 ،358 ،356 ،355 ،323 ،249 ،248
 ،416 ،385 ،384 ،383 ،379 ،362 ،361
 ،487 ،480 ،470 ،469 ،467 ،456 ،455

546 ،506
آموزش عمومي 409
آموزش فارسي 459

آموزش قبل از مدرسه 099، 514
آموزش قرآن 021، 022

آموزش کار با رایانه به کودکان 025
آموزش کار با رایانه 538

آموزش کار با ماشین حساب 255
آموزش کودکان 121، 157، 477

آموزش گام به گام 037
آموزش معلم 069

آموزش معلم ابتدایي 091، 159، 286
آموزش معلمان 066، 067، 068

آموزش مفاهیم اجتماعي 586
آموزش مهارت هاي اجتماعي 599

آموزش مهارت هاي تفکر 201
 ،008  ،001 زندگي  مهارت هاي  آموزش 
 ،151 ،150 ،120 ،103 ،102 ،042 ،009
 ،180 ،179 ،156 ،155 ،154 ،153 ،152
 ،274 ،260 ،228 ،212 ،207 ،182 ،181
 ،565 ،556 ،528 ،483 ،401 ،351 ،340

592
آموزش نجوم 117، 539

آموزش نقاشي 109، 559
آموزش  و پرورش 412
آموزش و تمرین 446

آموزش و سرگرمي 453، 591
آموزش والیبال 037

آموز ش وپرورش 177
آموزش هنر 018، 026، 029، 030، 031، 
 ،532 ،531 ،530 ،368 ،203 ،197 ،032

602 ،583
آموزش تاریخ 525

آموزش  گام به گام 036
آموزش  مهارت هاي زندگي 122

آموزشي ایمني 239

آموزگاران 033
آموزنده 092

آوا 478
آهنگ 478

آیین نامه ها  517
ابزار تدریس 194

ابزار و وسایل 245، 275
ابزارها 407

ابوالقاسم فردوسي 266
ابوعلي سینا 261

اتفاقات و نام هاش شاهنامه 209
اثربخشي 543

اجتماع 129
اجتماعي 092

اجزاي بدن انسان 096
اجزاي رایانه 538

احکام 380
اختراع 553

اختالف با دیگران 122
اختالل یادگیري 159

اخالق 544
ادبیات کودکان  009، 050، 133، 134، 
 ،266 ،261 ،182 ،156 ،137 ،136 ،135

593 ،592  ،336 ،330
 ،225  ،220 نوجوانان  و  کودکان  ادبیات 

578 ،302 ،300 ،279 ،277
ادبیات نمایشي 368، 422

نوجوانان 013، 016، 041، 043،  ادبیات 
 ،305 ،127،230 ،059 ،046 ،045 ،044

571 ،569،570 ،511 ،433 ،389
ارتباط با دیگران 321
ارتباط خانوادگي 550

ارتباط در آموزش و پرورش 084
ارجاسب 007، 278، 579

ارزشیابي 147
ارزشیابي توصیفي 276

ارزشیابي مستمر 038، 039، 040، 295، 
547

اساطیر 215
استان سمنان 053
استان قزوین 054

استان کرمان 055
اسطوره 192

اسطوره ها 193
اسفندیار 278

اسکندر مقدوني 557
اسالم 062، 146، 381

اشکال هندسي 559
اصول دین 062، 486، 498، 536

اضطراب 058
اطالعات 233، 553

اطالعات عمومي 234، 235
اطلس هاي کودکان و نوجوانان 059

اعتماد به  نفس 155، 212
اعداد 427

افراسیاب 377، 555
افزایش سطح خواندن 325
افسانه هاي عامه 050، 336
اقتباس ها 342، 390، 404

اقلیم شناسي 045
اکتشاف فضا 383، 385، 506، 539

الفبا 056، 341
الگوها 194

الگوي تدریس 066،67 ،  69  
امام مهدي )عج( 484

امام هادي )ع( 562
امامت 536

امال 071، 089، 448، 590
امالنویسي 269
امالي شب 072
امور جنسي 154

اموي 232
امیر اعلم 073

اندوه 210
اندیشه و تفکر 483

اندیشیدن 192
انرژي 041، 075، 086، 181، 231، 284، 

561 ،355
انسان 192

انقالب  اسالمي 229
انواع ادبیات 526
انواع تمرین 297
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انواع حرکت 010، 011
انواع سؤاالت 039

انواع هوش 243
اورانوس 108
اوریگامي 423

اول ابتدایي 014، 145، 356، ، 409، 459
ایجاد آمادگي 145

ایران 229، 275، 517
ایران شناسي052

ایستگاه بوم شناسي 046
ایستگاه فضایي 117

ایستگاه فکر 453
بازکاهي 087

بازمصرف 087، 088
بازنویسي 191، 555

بازنویسي داستان هاي قرآن 226
بازنویسي شاهنامه 007، 098، 115، 131، 
 ،218 ،217 ،216 ،209 ،176 ،174 ،148
 ،579 ،479 ،377 ،327 ،280 ،278 ،219

593 ،580
بازي 023، 090، 146، 291، 292، 293، 

363
بازي و سرگرمي 601

 ،107  ،087  ،086  ،016  ،008 بازیافت 
 ،537 ،389 ،333 ،198 ،180 ،127 ،126

585 ،556
بازي درماني 114

بازي هاي آموزشي 243، 600
بازي هاي بومي 168
بازي هاي سنتي 091

باغچه 092
بچة دوم 565

بخشندگي 344
بدن انسان 518

برق 075، 100، 141
برگ 400

برنامه ریزي 543
برنامه هاي بهبود آموزش 275

بزرگمهر حکیم 262
بعثت 364

بلوغ دختران 473

بهداشت دهان و دندان 508
بهداشت فردي 116

بهرام گور 061
بیمار ي هاي واگیردار 116

بي محبتي 208
بي هدفي 208

پادشاهي فریدون 382
پادشاهي کي خسرو 217

پاندا 094 
پایة اول ابتدایي  003، 025، 056، 071، 
 ،254 ،247 ،149 ،142 ،111 ،076 ،074
 ،339 ،331 ،304 ،293 ،289 ،283 ،257
 ،504 ،436 ،435 ،434 ،430 ،425 ،418

594 ،563
پایة  پنجم ابتدایي 026، 038، 115، 150، 

591 460، ،431 ،373 ،298 ،294
پایة چهارم ابتدایي 027، 153، 217، 218، 

479 ،327
پایة دوم ابتدایي 072، 085، 151، 316، 
 ،456 ،445 ،442 ،439 ،416 ،410 ،358

590 ،576 ،462 ،461
پایة سوم ابتدایي 019، 098، 131، 174، 
 ،361 ،359 ،299 ،297 ،280 ،269 ،176
 ،457 ،451 ،450 ،446 ،440 ،438 ،375

580 ،567
پایة ششم ابتدایي 029، 040، 209، 211، 
 ،465 ،447 ،417 ،411 ،366 ،362 ،255

467 ،466
پایة چهارم ابتدایي 216

پایه هاي اول و دوم ابتدایي 586
پایه هاي دوم و سوم ابتدایي 169، 226

پدر 082 
پرستار 123

پاسخ 038، 085، 111، 117،  و  پرسش 
 ،359 ،358 ،298 ،288 ،248 ،246 ،233
 ،376 ،374 ،373 ،366 ،362 ،361 ،360
 ،434 ،432 ،431 ،430 ،411 ،410 ،409
 ،443 ،442 ،440 ،439 ،437 ،436 ،435

567 ،553 ،467 ،463 ،457 ،449 ،448
پرسش و تمرین 356، 413
پرسش نامة تشخیصي 159

پرلز 326
پرندگان 118، 315
پرورش تفکر 119

پرورش خالقیت 031، 121، 372
پرورش خالقیت 602

پرورش نبوغ کودکان 097
پزشکان ایران 073

پزشک 123
پزشکي 258

 ،315  ،153  ،124  ،119  ،033 پژوهش 
412

پسماند 087، 088، 126، 589
پسماند خانگي 127

پالستیک 087، 198
پلوتون 329
پلیس 129

پنجم دبستان 372، 555
پویایي کودکانه 146

پیامبر 062، 132، 364
پیامبر اسالم)ص( 137، 232، 515

 ،308  ،307  ،306  ،223  ،222 پیامبران 
512

پیامدها 194
پیشگیري 239

تئاتر و نمایش براي کودکان 368
تئاتر و نمایش در مدارس 203

تئاتر و نمایش در مدرسه 499، 572
تئوري انتظار 547

تابستانه 145
تاریخ 061، 229
تاریخ اسالم 132

تاریخ ایران 077، 079، 557
تاریخ پیش از اسالم 077، 557

تاریخ جهان 059
تاریخ علم 265
تایپ متن 538

تأثیر یونان بر ایران 557
تبادل افکار 483
تبدیل مواد 604

تجارب معلمان 346
تجربه نگاري 412
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تحقیق 150، 271، 369، 370، 378
تحلیل محتوا 147

تخریب جنگل 184
تخیل 198، 474

تدریس 275
تدریس اثربخش 066، 067، 068، 286، 

547 ،534
تربیت 146، 208، 471، 472، 493

تربیت بدني 037، 207
تربیت دختران 473
تربیت فرزندان 282
تربیت کودکان 287

تربیت بدني 036، 091
تربیت دیني 516

ترس 156، 318، 322
ترس از تاریکي 319

ترك عادت 351
تسبیحات حضرت زهرا )س( 345

تصویرخواني 083، 257
تعاون 600

تعلیمات دیني 135، 136
تعلیمات دیني براي کودکان 186

تغذیة خزندگان 206
تغذیه 543

تفاوت انسان ها 494
تفاوت دختر و پسر 473

تفکیک زباله 180
تفکر خالق 017، 201، 273

تقویت 048
تقویت حافظه 542
تقویت دیکته 533
تقویت فارسي 374

تقویت قوة تخیل 082
تکنولوژي آموزشي 275

تمرکز 600
تمرین 056، 076، 142، 283، 289، 290، 

601 ،594 ،563 ،430 ،425 ،304
تمرین امال 460

تمرین خوش نویسي 030، 532
تمرین ریاضي 316

تمرین و آزمون 415، 450

تمرین و آموزش 152
تمرین و مسئله 296
تمرینات عملي 017

تناسب اندام 161
تنبلي 047

توانایي خواندن 324
توحید 516
توسعه 048

تولّد 210
تولید روشنایي 231

تولید گرما 231
تیر 558

تیزهوشان 376
جامعه 545

جانشین 536
جانوران وحشي 170

جبرئیل 364
جدول 023

جدول کلمات 591
جدول کلمات متقاطع 171

جشن پژوهش 124
جغرافیا 603

جغرافیاي تاریخي 059
جمشید 005، 061، 238، 365

جمع آوري اسناد 542
جنبه هاي قرآني 381

جنبه هاي مذهبي 146
جنگ ایران و توران 176 ، 219
جنگ ایران و عراق 195 ، 343

جنگ بدر 132
جنگ هاماوران 174
جنگل شناسي 175

جنگل هاي باراني 240
چاپ پالستیک 109

چرخه 561
حیوانات 552

حرف »ب« 083
حرکت ها و عالمت ها 022

حروف الفبا 021
حسادت 193

حضرت آدم )ع( 221

حضرت معصومه )س( 200
حفاظت 046

حفظ زمین 192
 ،179  ،107  ،044 محیط زیست  حفظ 

556 ،528 ،401 ،184،230
حکایت هاي پیامبر اکرم)ص( 135، 136

حکیم عمر خیام 264
حکایت هاي فلسفي 192، 193

حل مسئله 119، 122،  419، 543
حوادث 239
حیات 427

حیات روي  زمین 196
حیوان 348

 ،386  ،303  ،205  ،141  ،110 حیوانات 
605 ،582 ،581

حیوانات جنگل 175
حیوانات دریایي 248، 587
حیوانات ماقبل تاریخ 379

خانوادة پژوهنده 273
خانواده 124، 160، 545

خداشناسي 049، 110، 204، 386، 577، 
582

خدمات 258
خدمات بهداشتي 123
خراسان شمالي 052

خرس قطبي 309
خشونت 287

 ،029  ،028  ،027  ،026 تحریري  خط 
533 ،532 ،530 ،030

خط نستعلیق 018، 019، 028، 531، 533
خطا 208
خطر 100

خالفت 232
 ،235  ،234  ،233  ،120  ،119 خالقیت 

559 ،481 ،403 ،252
خالقیت کودکان 158

 ،304  ،283  ،142  ،076  ،056 خواندن 
594 ،563 ،425

خواهران و برادران 565
خودآزمایي 456

خودآموز 211
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خودشناسي 543
خورشید 075

خوش نویسي 018،026،  531، 583
خون خواهي سیاوش 216

خیال پردازي در کودکان 272
دارالفنون 073

داستان 009، 141، 187، 196، 198، 205، 
 ،378 ،370 ،369 ،325 ،315 ،271 ،268

 588 ،561 ،518 ،494 ،475 ،403
داستان آموزشي 006، 008، 132، 155، 
 ،320 ،318 ،264 ،249 ،228 ،157 ،156

592 ،565 ،528 ،486 ،330
داستان آموزندة حیوانات 336

داستان اجتماعي 183، 185، 322
داستان اخالقي 340

داستان انگلیسي 002، 105، 138، 337، 
347

داستان بیژن و منیژه 115
داستان تخّیلي050، 057، 095، 240، 244، 
 ،396 ،387 ،353 ،312 ،303 ،258 ،256

581 ،407
داستان تربیتي 260
داستان ترکي 166

داستان تولد و رشد رستم 131
داستان جنگ 195

داستان حیوانات 015، 035، 064، 130، 
 ،319 ،256 ،253 ،226 ،178 ،166 ،162
 ،573 ،501 ،492 ،491 ،485 ،402 ،332

598 ،596
داستان دیني 133، 134

داستان زندگي پیامبر )ص( 515
داستان سهراب 098

داستان سیاوش 219، 479
داستان سیمرغ 224

داستان طنز انگلیسي 143
داستان علمي و تخّیلي 251

داستان فارسي 258
داستان کوتاه کودکان 139

داستان کودکان   002، 005، 014، 035، 
 ،183 ،163 ،162 ،143 ،106 ،105 ،078
 ،238 ،224  ،210 ،204 ،200 ،195  ،185

 ،382 ،365 ،353 ،350 ،337 ،301 ،272
 ،507 ،505 ،491 ،485 ،406 ،404 ،398

  586 ،575 ،510
داستان کودکان انگلیسي 047، 527

داستان کوتاه 204، 051، 188، 199، 311، 
500 ،341

داستان کوتاه فارسي 163، 433
 ،064  ،063  ،057  ،015 کودك  داستان 
 ،138 ،130 ،128 ،125 ،104 ،081 ،080
 ،221 ،213 ،199 ،173 ،165 ،164 ،160
 ،310 ،303 ،281 ،253 ،244 ،237 ،227
 ،407 ،390 ،387 ،344 ،342 ،332 ،312
 ،501 ،497 ،496 ،492 ،484 ،481 ،408
 ،573 ،568 ،562 ،554 ،540 ،523 ،519

598 ،596 ،581 ،574
داستان کودك و نوجوان 034، 095، 112، 
 ،308 ،307 ،306 ،285 ،270 ،223 ،222
 ،521 ،520 ،513 ،512 ،495 ،317 ،311

566 ،564 ،522
داستان مذهبي 562
داستان منظوم 188
داستان نوجوان 215

داستانک 398
داستانک ها 399

داستان نویسي 150، 153، 433
داستان هاي آلماني 496، 574

داستان هاي آمریکایي 522، 523
 ،128  ،051  ،004 آموزنده  داستان هاي 

519 ،505 ،342 ،178 ،172 ،164 ،160
داستان   هاي آموزنده 200، 575

داستان هاي اجتماعي 113، 313
داستان هاي اخالقي 186

داستان هاي افسانه اي 334
داستا ن هاي انگلیسي 242، 566

داستان هاي تخّیلي 078، 125، 139، 143، 
 ،285  ،272 ،250 ،237 ،215 ،173 ،166
 ،508 ،500 ،497 ،495 ،481 ،397 ،311

554 ،521
 ،277  ،225  ،220 حماسي  داستان هاي 

578 ،302 ،300 ،279
 ،210  ،080  ،063 حیوانات  داستان هاي 

540 ،505 ،213
داستان هاي طنز 081، 502

داستان هاي علمي 470
 ،165  ،106  ،104 فارسي  داستان هاي 

508 ،408 ،399 ،344 ،342 ،281
داستان هاي فرانسوي 568

داستان هاي کوتاه 186، 227، 324، 334، 
544 ،396

 ،391  ،310 فارسي  کوتاه  داستان هاي 
510 ،503 ،395 ،394 ،393 ،392

داستان هاي کهن 390
داستان هاي کهن ایراني 269

داستان هاي ماجراجویانه 034، 112، 270، 
347 ،317

 ،221  ،214  ،190 مذهبي  داستان هاي 
 ،524 ،513 ،507 ،484 ،352 ،335 ،314

564 ،525
دانش آموزان 033، 124

دانش افزایي 089
دانشمندان ایراني 013

دایرئالمعارف هاي کودکان و نوجوانان 511
دایرئالمعارف 059، 118، 170، 354، 355

دایرئالمعارف جانوران دریایي 169
دایناسورها 015، 130، 332، 354، 370، 

573 ،501 ،492 ،379
درخت 082

درخت گیالس 400
درختکاري 187

درس پژوهي 412
درس هاي دوم دبستان 428

درك مطلب 324
دریا 489

دست سازه ها 010
دستگاه گوارش 116

دلفین ها 248
دورة ابتدایي 096، 121، 152، 155، 157، 
 ،480 ،354 ،276 ،243 ،206 ،197 ،181

556 ،546 ،506
دوستي 163، 330، 405، 552

دوست یابي 322، 471
دوم ابتدایي 005، 224، 236، 238، 301، 
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 455  ،432 ،406 ،382 ،365  ،350
دیدني ها 055

دیرین شناسي 379
دیکته 028

راه کارها 346
راه و رسم زندگي 065، 080، 213، 540

راه آهن 092
راهبرد آموختن 547

راه کارها 010، 011، 058
آزمون 038، 288، 376، 441،  راهنماي 

476 ،442
راهنماي آموزش 003، 012، 018، 089، 

533 ،450 ،440 ،415 ،274 ،245 ،145
راهنماي آموزش ابتدایي 464

راهنماي آموزش پایة ششم ابتدایي 246
راهنماي آموزشي 024، 026، 028، 031، 
 ،085 ،083 ،076 ،074 ،072 ،071 ،056
 ،254 ،247 ،211 ،201 ،171 ،142 ،109
 ،299 ،296 ،295 ،289 ،283 ،273 ،255
 ،361 ،360 ،359 ،357 ،339 ،331 ،304
 ،418 ،417 ،416 ،411 ،410 ،372 ،371
 ،448 ،447 ،444 ،443 ،430 ،429 ،425
 ،460 ،458 ،456 ،455 ،454 ،451 ،449
 ،538 ،531 ،514 ،504 ،469 ،468 ،463
 ،599 ،594 ،590 ،583 ،567 ،563 ،541

602
راهنماي معلم 276

راهنماي مهارت هاي زندگي 065
راهنمایي آموزش 576

رستم 219
رستم و سهراب 280

رسم الخط 590
رفتار جنسي 154

رنگ آمیزي 025، 100، 109، 601
رنگ ها 602
روابط 534

روابط اجتماعي 160، 494، 568
روابط با شاگردان 084، 388

روابط خواهر و برادر 535
روابط عمومي 496

روان شناس 122

روان شناسي 534
روان شناسي تربیتي 177
روان شناسي دختران 473

رودها 053
روش الگوبرداري 019

روش تدریس اثربخش 069
روش صحیح مصرف آب 426

روش ها 194
روش هاي پیشگیري از خشم 287

رویکرد تلفیقي 119
رهبر جمهوري اسالمي ایران،نظریه 381

رهنمود آموزشي 177
ریا 381

ریاضي 058، 167، 291، 292، 293، 429، 
441 ،430

ریاضیات 476
زال و رودابه 301

زباله 107، 333
زبان آموزي 007، 089، 148، 219، 243، 

593 ،579 ،490 ،377 ،336 ،325 ،278
زبان آموزي دورة ابتدایي 341

زبان آموزي فارسي 374
زحل 367

زکریاي رازي 265
زلزله 570

زمین 202، 234، 537
زمین شناس 603
زنبور عسل 305

زندگي با طبیعت 179
زندگي پیامبر)ص( 133، 134

حیوانات 049، 093، 170، 480،  زندگي 
516

زندگي خزندگان 206
زندگي در اعماق دریا 587

زندگي در شهر 185
زندگي دلفین ها 249

زندگي نامة دانشمندان261، 264، 266
زندگي نامه 013، 214، 265، 484، 524، 

525
زندگي نامه امام حسن مجتبي )ع( 507

زیست شناس 605

زیست محیطي 424
 ،297  ،295 ،290  ،144 جواب  و  سؤال 
 ،454 ،445 ،417 ،415 ،372 ،371 ،316

469 ،465 ،462 ،461
سئوال و جواب 052

ساختار تیمي 048
ساختمان سازي 546

سال 37 قبل از هجرت 525
سال 82 ق 524
سبز 424، 488

سبزه 092
ستاره شناس 606

سرزنش و تنبیه 208
 ،306  ،223  ،222  ،073 سرگذشت نامه 

529 ،512 ،308 ،307
سرگذشت نامه 529

 ،291  ،290  ،189  ،100  ،099 سرگرمي 
 ،607 ،606 ،603 ،363 ،347 ،293 ،292

608
سرود 036

سفر حیوانات 009
سفرنامه 263

سفرهاي رویایي 261، 266
سالمت 114
سالمتي 161

سلوکیان و اشکانیان 557
سند تحول بنیادین 067

سنگ ها 323
سودوکو 023

سوگ سیاوش 327
سوم ابتدایي 295، 296، 325، 371، 374، 

533 ،449 ،414
سیاره 101، 108، 202، 241، 259، 328، 

558 ،509 ،367 ،329
سیریزواریس 329

سیل 56
شابلن 559

شاتل فضایي 383
شاعران ایراني 529

شاعران کودك 560
شاگرد فعال 542
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شاگردان 242، 534
شاه عباس، سمک عیار 061

شاهنامه فردوسي 005، 014، 224، 238، 
555 ،406 ،382 ،365 ،350 ،301

شب تولّد 165
شبکة ملي مدارس 070

شخصیت 568
 ،376  ،357  ،288  ،144 ابتدایي  ششم 

468 ،454 ،415
شعر 036، 401

شعر فارسي 191، 338، 402، 529
شعر کودك 082، 191، 338، 343، 363، 

515  ،402
شعر مذهبي 515
شعر و سرود 037

شعرهاي کودکانه 021
شکرگزاري 204

شکل ها 250
شکرگزاري 064

شمارش اعداد 113
شناخت احساسات چهارگانه 550

شناخت جهان 253
شواري عالي آموزش وپرورش 517

شهید 343
شهید گمنام 343

شیمي 604
شیوه هاي امالگویي 089

صرفه جویي 001، 086، 181، 401، 556
صرفه جویي در آب 180، 182

صفات خداوند 516، 582
صلح و دوستي 281
صنایع درستي 032

ضحاك 077، 350، 365، 406
 ،393  ،392  ،391  ،060 ضرب المثل ها 

395 ،394
ضرب المثل هاي چیني 060

ضرورت 412
طبیعت 192، 230، 338، 348

طبیعي 055
طناب بازي 349
طهمورث 005

ظهور زرتشت 007
عادات و رفتار حیوانات 093، 094

عادت هاي بد 351
عادت هاي غذایي 006

عاطفه 471
عباسیان 232

عدل 486
عروسي 353

عّزت نفس 250
عشق 193

عطار نیشابوري 267
عفونت گوش 487

علم 235
علوم 355، 511، 561، 584

علوم تجربي 360، 417
علوم تربیتي 070، 097، 121، 276، 282، 

477
علوم 326

علي ابن محّمد باقر )ع( 214
عمیر بن وهب 132

عوامل فرسایش 323
غذاهاي سالم 006

غلبه بر ترس 157، 320، 321
فارسي 464

فداکاري 081
فرآیند نوشتن 542

فرزندان 114
فرزند  پروري 208

فرهنگ عامه 091
فریدون 406
فسیل ها 323

فضا 509
فضاپیما 383

فضانوردان 384، 385
فعالیت غریزي 146

فعالیت فوق برنامه 149، 150، 151،153، 
599

فعالیت ها 545
فلسفه براي کودکان 017

فن آوري اطالعات 070
فن نگارش 451

فوق برنامه 152
فوالد 389

فیزیک 608
قدرشناسي 345

قرآن 221، 222، 223، 306، 307، 308، 
564 ،513 ،512 ،482 ،314
قصه 137، 168، 400، 489

قصه گویي 541
 ،306  ،223  ،222  ،168  ،137 قصه ها  

564 ،513 ،512 ، 400،489 ،308 ،307
قّصه هاي آموزنده 165، 314، 408

قّصه هاي پیامبران 221
قّصه هاي عامیانه 597
قّصه هاي قرآني 482

قّصه هاي کودکانه 188، 396، 399
قطب 309

قوانین و رویه ها 517
قهر و آشتي 596

قهرمان ها 061
کار دستي 197

کار و تمرین 445، 458، 465
کارآفریني نوجوانان 102، 103

کاربردي کردن 412
کاربرگ 413

کاربرگ ریاضي 414
کارخانه ها 369

کاردستي 032، 602
کاریکلماتور 252

کالبدشناسان 073
کاوه آهنگر 406

کتاب تمرین 409
کتاب کار 111، 432

 ،022  ،021  ،020 کمک آموزشي  کتاب 
 ،068  ،067  ،055  ،053  ،024،028،031

490 ،243،274  ،239 ،197 ،184 ،116
کتاب کمک درسي 012، 144، 236، 290، 
 ،469 ،459 ،437 ،360 ،324 ،299 ،292

533
کتاب هوشمند 468

کتاب هاي درسي 147
کتایون 148
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کرم باغچه 470
کرم خاکي  470

کرون 329
کسب و کار 102، 103

کشتي نوح 226
کلیات سعدي 325
کلیله و دمنه 324

کمک و یاري 597
کمک درسي 374، 429

کمیل بن زیاد 524
کنجکاوي 196، 315، 518

کنجکاوي کودکان 313
کودکان 122، 196، 287

کي خسرو 555
کیومرث 014

کارت هاي تصویري 420
 ،403  ،189  ،099  ،011  ،010 کاردستي 

423
کارکنان مدرسه 124

کاغذ 088، 423
کامیون 424

کاوشگر فضایي 539
کتاب عروسکي 129

کتاب کار 434، 436، 447
کتاب کار امال 450
کتاب کودك 129

کتاب هاي سبز 333
کتاب هاي عروسکي 004

کرة زمین 284
کالژ 109

کالس داري 346، 388
کل نگري 119

کلیله و دمنه 191
کمک آموزشي 268
کودك 168، 189

کودك و نوجوان 190، 214، 251، 334، 
 ،395 ،394 ،393 ،392 ،391 ،347 ،335

544 ،502 ،397
 ،472  ،314  ،256  ،090  ،051 کودکان 

526 ،508 ،500
کودکان و نوجوانان 352

کودکي 208
کیهان شناسي 117
گاه نامة جاللي 264

گذشت 544
گربه سانان 480

گربه ها 491
گردآفرید 098

گرما 355
گرماي زمین 309

گرمایش جهاني 045، 205
گروه بندي 068
گستاسب 007

گشتاسب 148، 579
گفت وگو 483
گوش درد 487

گیاهان 386، 605
گیاهان جنگلي 175

الك پشت 488، 489
النه سازي 118

لوازم فضانوردي 384
لوس پروري 208

لهراسب 148
ماجراجویي 340

ماجراهاي تام سوئیفت 527
مادها 077

ماشین هاي سنگین 011
ماه 166

ماهواره 117
ماهي ها 587

مأموریت فضایي 506
مباني نظري 545
متون کردي 598

مجموعه ها 002، 034، 047، 051، 080، 
 ،173 ،164 ،163 ،128 ،112 ،105 ،095
 ،317 ،310 ،285 ،270 ،251 ،242 ،213
 ،394 ،393 ،392 ،391 ،387 ،337 ،333
 ،502 ،497 ،496 ،495 ،433 ،408 ،395
 ،529 ،527 ،522 ،521 ،520 ،519 ،513

566 ،564 ،562 ،554 ،540
محافظت از محیط  زیست 240

محبت 545

محمدبن احمد ابوریحان بیروني 013
 ،427  ،424  ،284  ،088 زیست  محیط 

589 ،537 ،488
محیط زیست شناسان 230

محیط زیست گرایي 045
محیط زیست 008، 126، 348،  585

مداخلة گروهي 419
مدرسة هوشمند 070

مدرسه 116، 242، 275
مدیر مدرسه 070

مدیران مدرسه ها 124
مدیریت 543

مدیریت کالس 194
مدیریت مدرسه 547
مدیریت مصرف 426

مذهب 381
مرزبان نامه 172
مرگ 210، 498

مرور تابستانه 144، 428
مریخ 328

مسئله و تمرین 020، 432
مسائل 289، 441، 476

مسائل جنسي 114
مسابقه 167

مسواك زدن 260
مشاعره 529

مشاور خوب 114
مشاوره 114
مشاهیر 268
مشتري 101

مشق نگاره ها 247
مشکالت انضباطي 194

مشکالت دانش آموزان 419
مشکالت عاطفي کودکان 159

مصرف آب 001
مصوبات 517

مطالعات اجتماعي  077، 079
مطالعه 543

معاد 498
معلّمان 084

معلم 534
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معلمان 058، 124، 194
معلمان تازه کار 388
مفاهیم درسي 576

مفاهیم کتاب هاي درسي 171
مفهوم مرگ 042

مقایسه 208
مقداد بن عمرو 525

مقررات 194
مکان هاي تاریخي 053،  54 

مکه 232
منافقان 381

منطق و الطیر 267
منظومة شمسي 539

منظومه خورشیدي 101، 108، 202، 241، 
    558  ،509  ،367 ،329 ،328 ،259

مواد غذایي 518
مواد معدني 323

موجودات دریایي 271
موسیقي 478

موسیقي شعر 560
موفقیت 477

موقعیت جغرافیایي 053،054،  055
مولوي 268

مهارت 471، 600
مهارت  آموختن 542

مهارت ارتباط با دیگران 548، 574
مهارت تصمیم گیري 419

مهارت خواندن 490
مهارت کنترل خشم 548

مهارت ها 481، 514، 541
مهارت هاي بدني 207

مهارت هاي پژوهش 201
مهارت هاي چهارگانة زبان  463

مهارت هاي زندگي 239، 543
مهرباني با حیوانات 552

مهرباني 104، 344، 510
مهرباني خداوند 049

مهرورزي 545
مهندس راه و ساختمان 546

میهن 035
میهن دوستي 312

ناسزاگویي 260
ناصرخسرو 263

ناهید 241
نپتون 259

نت 478
 ،532  ،530  ،030  ،029  ،027 نستعلیق 

583
نسل فردا 545

نشانه ها 420
نعمت ها 110، 577

نقاشي 538
نقد و بررسي شعر 560

نکات آموزشي 457
نگاره ها 421

نماز 380
نمایش عروسکي 422

نمایش کودك و نوجوان 422
نمایشنامة کودك 405، 493،  535

نمایش نامه 140، 178، 203، 368، 404، 
597 ،595 ،572 ،499 ،474 ،422

نمایشنامه هاي فارسي 405، 493، 535
نوجوانان 474، 526

نوزاد حیوانات 093، 094
نویسندگي 120

نهال 400
نهنگ ها 248

نیاز به غذا 518
نیازسنجي 412

نیازهاي اساسي 065

نیرنگ 193
نیرو 355، 608

نیروهاي ویرانگر طبیعت 569، 570، 571
واژه آموزي 254، 420، 421

واقعة کربال 190، 335، 352
والدین 114، 472

والدین و کودك 473
وال ها 271
ورزش 543

ورزش شیرین کاري 090
ویژگي ها 526

ویژگي هاي حشرات 378
ویژگي هاي گیاهان تحقیق 588

هخامنشیان 079
هزار و یک شب 342

هفت خوان اسفندیار 579
هفت خوان رستم 580

هلو 400
هوا  044، 585
هواشناسي 584

هوش کالمي 158
هوش آزمایي 158

هوشمندسازي 070
هوشنگ 005، 014

هیجان 472
یادگیري 534

یادگیري زبان 119
یادگیري و خالقیت 085

یاران امام حسین )ع( 190، 335، 352
یاري گري 104
یازده رخ 593

یوسف پیامبر )ع( 482
یونان 193
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نام ناشر
آبرنگ 

357 ،167 ،072
آبرون

089
آبشن 
   060

آراد كتاب
436 ،435 ،184

آفرينگان
 ،321 ،320 ،319 ،318 ،227 ،193 ،192 ،160 ،079 ،077

574 ،568 ،557 ،500 ،496 ،495 ،322
آموخته

017
آمیس

412 ،037 ،036
آواي باران

293 ،292 ،291 ،290
آواي سورنا

249
آوند دانش 

542
آوين
538

آيین احمد )ص( 

381 ،084 ،069 ،068 ،067 ،066
ابوعطا 

599 ،421 ،420
اعلي

208 ،121
افق 

 ،304 ،283 ،257 ،142 ،083 ،076 ،074 ،059 ،056 ،003
594 ،563 ،504 ،425 ،339 ،331

الگو
376 ،373
امید مهر

449 ،448 ،440 ،437 ،428 ،145 ،025
باقیات 

090
برترين انديشه

576 ،439 ،434 ،024 ،023
به نشر

586
بهار سبز

476
بوي جوي مولیان

547
بین المللي گاج

375 ،372 ،360 ،356 ،295 ،247 ،211
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پژواك فرهنگ
426

پايندگان
543

پروهان
478

پیام آزادي
395 ،394 ،393 ،392 ،391

پیشروان
590 ،362 ،298 ،297 ،289 ،144

تزكیه
243 ،114

تنديس نقره اي انديشمند
469

تیزهوشان برتر
158

تیك
349 ،012

تیمورزاده
487 ،239 ،161

جامعه القرآن الکريم
575 ،505 ،200 ،164 ،128

جمال
137 ،136 ،135 ،134 ،133

چکه
566 ،341 ،285 ،251 ،173 ،047 ،002

چويل
177
حوا

489 ،143
خیلي سبز
361 ،294

داريوش هفت برادران
588 ،518 ،494 ،378 ،370 ،369 ،315 ،313 ،271 ،269 ،196

دانش آفرين
464 ،451 ،450 ،085 ،070

دانش امروز
275

دانش نگار
 ،272 ،256 ،228 ،204 ،130 ،125 ،082 ،078 ،057 ،015

573 ،501 ،492 ،485 ،390 ،353 ،332 ،312 ،281
دنیاي نو

097
دهسرا

171
ذكر

608 ،607 ،606 ،605 ،604 ،603 ،287 ،154 ،094 ،093 ،013
راه انديشه

374 ،359 ،358
رسول

534
رشد انديشه

464 ،451 ،450 ،085 ،070
رهي

323 ،106
رودگون

116
زعفران

554 ،519 ،491 ،408 ،387 ،311 ،165
سپینود

022 ،021
سايه گستر

 ،385 ،384 ،383 ،206 ،175 ،129 ،123 ،117 ،096 ،004
587 ،546 ،539 ،506 ،480

سرمشق
438

سرو ياسین
483 ،470 ،226 ،001

سفیر اردهال
396 ،214

سورمه
 341

سوره مهر
572 ،499 ،422 ،368 ،203

سینا طب
116

شباويز
596 ،397 ،237 ،215 ،081 ،064 ،063

شركت انتشارات فني ايران
 ،088 ،087 ،086 ،046 ،045 ،044 ،043 ،041 ،016 ،008
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 ،198 ،157 ،156 ،155 ،141 ،127 ،126 ،107 ،100 ،092
 ،424 ،401 ،389 ،333 ،309 ،284 ،258 ،230 ،212 ،205

592 ،589 ،585 ،565 ،561 ،556 ،552 ،537 ،528 ،488
شهرقلم

   566 ،400 ،173
شورا

011 ،010
شینه

436 ،435
صابرين

473 ،472 ،471 ،282
صادق يونسلو

427
صیانت

316
ضريح آفتاب

560 ،533 ،299 ،286 ،026
طاهر
050

طبیب
487 ،239 ،161

طاليي
354

طلوع دانش
545

علي اكبر صفري
111

فاطمي
468 ،467 ،255 ،246 ،032

فراي علم
342 ،172

فردين
 ،209 ،176 ،174 ،148 ،131 ،115 ،098 ،014 ،007 ،005
 ،301 ،280 ،278 ،238 ،236 ،224 ،219 ،218 ،217 ،216
 ،555 ،479 ،406 ،382 ،377 ،365 ،350 ،327 ،325 ،324

593 ،591 ،580 ،579
فعال
366

فلسفه
065

قدياني
 ،601 ،600 ،521 ،520 ،334 ،197 ،095 ،042 ،019 ،018

602
كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان

 ،189 ،185 ،178 ،166 ،163 ،140 ،139 ،099 ،051 ،035
 ،279 ،277 ،253 ،252 ،250 ،229 ،225 ،220 ،210 ،195
 ،423 ،407 ،405 ،404 ،403 ،380 ،330 ،310 ،302 ،300

598 ،597 ،595 ،578 ،535 ،526 ،503 ،493 ،474 ،433
كانون گسترش علوم

411 ،410 ،409 ،371
كتاب آبان

583
كتاب ارجمند

419 ،122
كالغ سپید

288 ،071
كورش چاپ

147
گام
351
گراد

432 ،431 ،430 ،429
گردوي دانش

567 ،296 ،040 ،039 ،038
گل واژه

465 ،463 ،461 ،460 ،458 ،457 ،456
گلزار
254

لوح زرين
388 ،120
ما و شما

274
مبتکران

590 ،362 ،355 ،298 ،297 ،289 ،170 ،169 ،144 ،118
محراب قلم

 ،305  ،248  ،232  ،073،231  ،061  ،055  ،054  ،053  ،052
584 ،527
مدرسه

 ،108 ،104 ،101 ،091 ،080 ،075 ،062 ،058 ،049 ،033
 ،151 ،150 ،149 ،146 ،132 ،124 ،119 ،113 ،110 ،109
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 ،199 ،194 ،191 ،190 ،188 ،187 ،186 ،183 ،153 ،152
 ،235 ،234 ،233 ،223 ،222 ،221 ،213 ،207 ،202 ،201
 ،308 ،307 ،306 ،276 ،273 ،259 ،245 ،244 ،241 ،240
 ،346 ،345 ،344 ،343 ،338 ،335 ،329 ،328 ،326 ،314
 ،402 ،399 ،398 ،386 ،379 ،367 ،364 ،363 ،352 ،348
 ،484 ،482 ،475 ،447 ،446 ،445 ،444 ،443 ،442 ،441
 ،514 ،513 ،512 ،511 ،510 ،509 ،508 ،507 ،498 ،486
 ،558 ،553 ،541 ،540 ،536 ،525 ،524 ،517 ،516 ،515

582 ،577 ،571 ،570 ،569 ،564 ،562 ،559
مرآت دانش

 ،455 ،454 ،453 ،452 ،418 ،417 ،416 ،415 ،414 ،413
466 ،462 ،459

مشق نیکو
532 ،531 ،530 ،030 ،029 ،028 ،027

منتشران
020

منظومه خرد
523 ،522 ،502

مهر میترا
182 ،181 ،180 ،179

مهسا اخباري
529

موسسه علم و انديشه پايدار
342 ،172

موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
336 ،260 ،009 ،006

موسسه مناديان توسعه پايدار
103 ،102

میم
048

نگارينه
581 ،544 ،481 ،303 ،162

نخستین
268 ،267 ،266 ،265 ،264 ،263 ،262 ،261

نقش نگین
159

نقش و نگار
065

نوروزي
340

نوشته
490 ،477

همشهري
168

هنر آبي
551 ،550 ،549 ،548

هیرمند
497 ،347 ،337 ،317 ،270 ،242 ،138 ،112 ،105 ،034

واله
031
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درهمکرد نام ناشر و عنوان کتاب
آبرنگ

مسابقات  تیزهوشان:   :167 ابتدایي،  دوم  شب  امالي   :072
ریاضي کانگورو: دوم ابتدایي، 357: علوم پایة ششم ابتدایي

آبرون
089: بازي با امالي خوب

آبشن
060: افسانه ها و مثل ها-پندهایي از کشور چین

آراد كتاب
184: چگونه از محیط زیست خود محافظت کنیم، 435: کتاب 
کار در منزل فارسي ویژه اول دبستان، 436: کتاب کار در منزل 

فارسي ویژه اول دبستان

آفرينگان
چرا  بزرگ  نقشه  این   :079 شد؟،  ایران  چگونه  ایران   :077
کوچک شد؟، 160: تک و تنها توي دنیاي به این بزرگي، 192: 
حکایت هاي فلسفي براي حفظ زمین، 193: حکایت هاي فلسفي: 
اسطوره هاي یونان باستان، 227: داستان هاي بامزه، 318: سنجاب 
ترسو، 319: سنجاب ترسو از تاریکي مي ترسد، 320: سنجاب ترسو 
به ساحل مي رود، 321: سنجاب ترسو جشن تولد مي گیرد، 322: 
سنجاب ترسو دوست پیدا مي کند، 495: ماجراهاي جدید فرانتس، 
496: ماجراهاي فرانتس در مدرسه، 500: مار و مارمولک، 557: 

نخستین تجربه استعمار غربي در ایران، 568: ورت: دختري که 
دوست نداشت جادوگر شود، 574: هانو و اژدها کوچولو

آموخته
017: آموزش تفکر به کودکان تمرینات عملي براي کودکان

آمیس
036: آي بازي بازي بازي )بسکتبال(، 037: آي بازي بازي بازي 
)والیبال(، 412: کاربردي کردن پژوهش در آموزش و پرورش 

استان  اصفهان

آواي باران
290: ریاضي بازي کالس اول- کتاب چهارم، 291: ریاضي 
بازي کالس اول- کتاب دوم، 292: ریاضي بازي کالس اول- 

کتاب سوم، 293: ریاضي بازي کالس اول - کتاب پنجم

آواي سورنا
249: دلفیني به نام باسکار

آوند دانش
For Dummies 542: مهارت هاي آموختن

آوين
538: من و رایانه ام
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آيین احمد )ص(
066: الگوهاي فعال تدریس )2( بدیعه پردازي، ... 067: الگوهاي 
فعال تدریس )3()بارش فکري، ... 068: الگوهاي فعال تدریس 
4)قضاوت عملکرد، دریافت ، 069: الگوهاي فعال تدریس: )9 
الگو از الگوهاي نوین تدریس، 084: باز خورد ... چرا؟ چگونه؟، 

381: "فرهنگیان؛ هادیان بصیر در شبهات"

ابوعطا
420: کارت هاي تصویري نشانه 1و2 )به همراه تصاویر...، 421: 
کارت هاي تصویري نگاره }لوحه آموزشي{، 599: 101 بازي 

مهارت هاي زندگي

اعلي
121: پرورش خالقیت کودکان در خانه و مدرسه، 208: خطا 

این جاست

افق
003: آب نبات، 056: استخر، 059: اطلس تاریخ جهان براي 
بادبادك، 142: تاب،  ایران، 083:  انار، 076:  دانش آموز، 074: 
257: دوچرخه، 283: روباه، 304: زرافه، 331: سیب، 339: شمع، 

425: کبوتر، 504: ماهي، 563: نهنگ، 594: یاس

الگو
فارسي ششم  )تیزهوشان(، 376:  ابتدایي  پنجم  فارسي   :373

ابتدایي )تیزهوشان(

امید مهر
025: آموزش مباني رایانه اي با رنگ آمیزي، 145: تابستانه کتاب 
کار تابستان پایه اول دبستان، 428: کتاب تابستانة دوم دبستان، 
437: کتاب کار ریاضي توان برتر، 440: کتاب کار ریاضي سوم 
دبستان، 448: کتاب کار فارسي و امال پایة دوم دبستان، 449: 

کتاب کار فارسي و امال پایة سوم دبستان

باقیات
090: بازي و ورزش

برترين انديشه
قدم  به  قدم  آموزش  کودك، 024:  آموزش سودوکوي   :023
من  تالش  کار  کتاب   :434 دانش آموزان،  علمي  پروژه هاي 
)در رسیدن به راهبردهاي حل، 439: کتاب کار ریاضي دوم 

دبستان...شامل آزمون هاي، 576: "هر آدینه..."" دوم ابتدایي"" 
شامل: تعلیمات اجتماعي، ریاضي...

به نشر
586: هو هو چیش  چیش 

بهار سبز
476: کوچه هاي کودکي من: بازي هاي دهه50 و 60

بوي جوي مولیان
547: مهندسي مؤثر در فرآیند یاددهي و یادگیري

بین المللي گاج
211: خودآموز ریاضیات ششم ابتدایي، 247: دفتر مشق نگاره ها، 
295: ریاضي سوم ابتدایي، 356: علوم اول ابتدایي، 360: علوم 
ابتدایي، 375: فارسي سوم  ابتدایي، 372: فارسي پنجم  سوم 

ابتدایي

پژواك فرهنگ
426: کتاب آموزشي آب و روش هاي صحیح مصرف

پايندگان
543: مهارتهاي کاربردي زندگي براي معلمین و دانش آموزان

پروهان
478: گام به گام با آوا

پیام آزادي
391: قصه ما مثل شد 10: صد و ده قصه مثل براي نوجوانان، 
392: قصه ما مثل شد 6: صد و ده قصه مثل براي نوجوانان، 
393: قصه ما مثل شد 7: صد و ده قصه مثل براي نوجوانان، 
394: قصه ما مثل شد 8: صد و ده قصه مثل براي نوجوانان، 

395: قصه ما مثل شد 9: صد و ده قصه مثل براي نوجوانان

پیشروان
144: تابستانه ششم دبستان، 289: ریاضي اول دبستان، 297: 
ریاضي سوم دبستان، 298: ریاضیات مفهومي پنجم ابتدایي: 
مجموعه آزمون ، 362: علوم ششم دبستان، 590: یادگیري پایدار 

و تمرین هدفدار امال تلفیقي 
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تزكیه
114: بیایید مشاور خوبي براي فرزندانمان باشیم، 243: درس با بازي

تنديس نقره اي انديشمند
469: کتاب یار اندیشمند علوم تجربي پایه اول ابتداي

تیزهوشان برتر
158: تشخیص الگوها هوش و خالقیت کودکان 8 تا 11 سال

تیك
012: آزمایش هاي علوم تجربي پایه ششم و پنجم ابتدایي، 349: 

طناب زني )ورزشي کامل براي همه(

تیمورزاده
161: تناسب اندام، 239: در شهر مراقب باش، 487: گوش درد

جامعه القرآن الکريم
خانم   :200 خدا،  بر  توکل   :164 خشم،  از  پشیماني   :128

کوچولوي دانا، 505: ماهي خوار بد جنس، 575: هدیه خدا

جمال
133: پیامبر و قصه هایش ج 1، 134: پیامبر و قصه هایش ج 2، 
135: پیامبر و قصه هایش ج 3، 136: پیامبر و قصه هایش ج 4، 

137: پیامبر و قصه هایش ج 5

چکه
002: آبشار نیاگارا فرو مي ریزد، 047: از درس آشپزي نمرة تک 
گرفتم، 173: جعبه ی کتاب هاي به دردنخور، 251: دماغ گنده ها، 

285: روز ایگوآنا، 341: شهر الفبا، 566: واقعیت  و دروغ ها

چويل
177: جورچین تعلیم و تربیت )چهل رهنمود ارزشمند  در آموزش 

و پرورش 

حوا
143: تابستان شاهانه، 489 : الکي خوش خنده

خیلي سبز
سوم  علوم   :361 کار،  کتاب  دبستان-  پنجم  ریاضي   :294

دبستان- کتاب کار

داريوش هفت برادران
196: حیات بر روي زمین، 269: دیکته شب سوم دبستان، 271: 
راز غول هاي دریا، 313: سفر به اعماق بدن، 315: سالطین 
فراموش شده،  غول هاي  سیاه، 370:  غول هاي  آسمان، 369: 
انسان ها، 518: مخزن هاي  378: فرمانروایان زمین، 494: ما 

اسرارآمیز، 588: هیوالهاي سبز

دانش آفرين
هم  باز  مدارس، 085:  هوشمندسازي  کاربردي  الگوي   :070
مي توانم: ویژه دانش آموزان سال دوم ، 450: کتاب کار و تمرین 
امالي سوم دبستان براساس کتاب فارسي...  ، 451: کتاب کار 
و تمرین انشاي سوم دبستان براساس کتاب فارسي...  ، 464: 
کتاب کار و تمرین فارسي سوم دبستان براساس کتاب فارسي ...

دانش امروز
275: راهنماي تدریس در کالس هوشمند

دانش نگار
015: آلبرت دایناسور مخترع، 057: اسمش ستاره است، 078: این 
قصه هم تمام شد، 082: بابایي دوست دارم، 125: پسر بچه اي 
که مي خواست یک ستاره داشته  باشد، 130: پني دایناسور و روز 
تولدش، 204: خدایا شکر که پدر بزرگ عینک خریده است، 228: 
داستان  هاي موموشي، 256: دوتا سیب، 272: راه برگشت به خانه، 
281: رستم و گل و الله، 312: سروا سفر سرو بلند، 332: سیسیل 
دایناسور، کوچک ترین دایناسورها، 353: عروسیه عروسیه، 390: 
فیل و فیلبان، 485: گم و پیدا، 492: لوال دایناسور بد خواب، 501: 

ماروین دایناسور و روز اول مدرسه، 573: ویلبر دایناسور پرنده

دنیاي نو
097: برانگیختن نبوغ کودکان در کالس درس

دهسرا
171: جدول هاي پر رمزوراز

ذكر
حیوانات  بچه هاي  بیروني،093:  ابوریحان  با  آشنایي   :013
دوست داشتني، 094: بچه هاي حیوانات را دوست دارم، 154: تربیت 
جنسي کودکان: آشنایي با مراحل رشد جنسي، 287: روش هاي 
برخورد با خشونت در کودکان،   603 :  57 آزمایش علمي درباره ي 
زمین شناسي و جغرافیا براي دبستاني ها ، 604 :  59 آزمایش 



فهرست توصیفی كتاب هاي آموزشي و تربیتی مناسب و مرتبط با برنامة درسي 356

علمي درباره ي شیمي براي دبستاني ها، 605 : 59 آزمایش علمي 
درباره ي زیست شناسي براي براي دبستاني ها ،606 : 62 آزمایش 
علمي درباره ي ستاره شناسي براي دبستاني ها، 607 :  63 آزمایش 
علمي درباره ي آب و هوا براي دبستاني ها ،   608   :  65 آزمایش 

علمي درباره ي فیزیک براي دبستاني ها

راه انديشه
358: علوم سبز دوم دبستان، 359: علوم سبز سوم دبستان، 

374: فارسي سبز سوم دبستان

رسول
534 : معلمان بخوانند

رشد انديشه
هم  باز  مدارس، 085:  هوشمندسازي  کاربردي  الگوي   :070
مي توانم: ویژه دانش آموزان سال دوم ، 450: کتاب کار و تمرین 
امالي سوم دبستان براساس ... ، 451: کتاب کار و تمرین انشاي 
سوم دبستان براساس ... ، 464: کتاب کار و تمرین فارسي سوم 

دبستان براساس ...

رهي
با  همراه  کاني ها:  و  سنگ ها  دست، 323:  بر  بوسه اي   :106

آزمایش هاي کاربردی

رودگون
116: بیماریهاي واگیردار شایع در مدارس

زعفران
بابات  سبیل   :311 آبي!،  کانگوروي  مبارك،  تولدت   :165
مي چرخه!، 387: فلیکس به سیرك مي رود، 408: کار تو بود، 
کانگوروي آبي!، 491: لورنس چاقه، 519 : مداد، 554 : نامه هاي 

فلیکس، خرگوش کوچولو به سفر دور دنیا

سپینود
021: آموزش زبان قرآن به شیوه عربي )ضرب خواني(، 022: 

آموزش زبان قرآن به لهجه عربي )ضرب خواني(

سايه گستر
004: آتش  نشان، 096: بدن من، 117: پرسش و پاسخ هایي 
درباره خورشید، ماه و ستار، 123: پزشک، 129: پلیس، 175: 

جنگل )سه بعدي(، 206: خزندگان )سه بعدي(، 383: فضاپیماها، 
384: فضانورد، 385: فضانوردان، 480: گربه سانان بزرگ )سه 
بعدي(، 506: مأموریت هاي فضایي، 539 : منظومه شمسي، 

546: مهندس ساختمان، 587: هیوالهاي دریایي )سه بعدي(

سرمشق
438: کتاب کار ریاضي خالق سوم دبستان

سرو ياسین
001: آب، خاك، هوا نعمت هاي بزرگ خدا، 226: داستان یک 

زرافه، 470: کرم هاي باغچه ما، 483: گفت وگو

سفیر اردهال
214: خورشید اردهال: زندگي امام زاده علي بن محمد ب، 396: 

قصه هاي 5 مامان

سورمه
341: شهر الفبا

سوره مهر
203: خدا ما را دوست دارد، 368: غول خودخواه، غول مهربان، 
مي نوشت، 499:  مشقام رو  که  داشتم  ماشین  یه  کاش   :422

مادرها مهربون اند، 572: وقتي ماهي غرق مي شود) جلد2(

سینا طب
116: بیماریهاي واگیردار شایع در مدارس

شباويز
063: اال کلنگ، 064: االغ هیزم شکن، 081: باباي من با سس 
خوشمزه است، 215: خورشید شب، 237: دختر خورشید، سردار 
رشید، 397: قصه هاي غار، 596: یک قول کالغي، یک قول موشي

شركت انتشارات فني ايران
008: آرتور سبز، 016: آلومینیم و بازیافت، 041: از انرژي چه 
مي دانیم؟، 043: از آلودگي آب چه مي دانیم؟، 044: از آلودگي 
هوا چه مي دانیم؟، 045: از تغییر اقلیم چه مي دانیم، 046: از 
بازیافت،  بازمصرف،  زیستگاه ها چه مي دانیم؟، 086:  حفاظت 
بازکاهي در مصرف انرژي، 087: بازمصرف، بازیافت، بازکاهي 
در  بازکاهي  بازیافت،  بازمصرف،  در مصرف پالستیک، 088: 
مصرف کاغذ، 092: باغچه ی پسرك، 100: برق و ایمني براي 
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کودکان، 107: بوي زباله! پیف )زمین ما(، 126: پسماندها، 127: 
پسماندهاي خانگي، 141: پیشي کنجکاو و پرنده دانا، 155: 
ترس فرفري از چیزهاي جدید، 156: ترس فرفري از صداي 
بلند، 157: ترس فرفري از گم شدن مامانش، 198: خاطرات 
یک بطري پالستیکي، 205: خرس قطبي دانا: ماجراهاي خرس 
دانا ، 212: خودم بلدم، 230: دانشمندان سبز، 258: دورا به دکتر 
زیستگاه خرس قطبي، 333:  روباه سبز، 309:  مي رود، 284: 
شازده آشغال، 389: فوالد و بازیافت، 401: قصة حفظ زمین 
کار مهم یعني این، 424: کامیون سبز، 488: الك پشت سبز، 
528: مسابقة سبز، 537: من زمینم را دوست دارم: زمین ما در 
خطر است، 552: مي خواهم پاندا را نجات دهم، 556: نجات دنیا 
در چند ساعت، 561: نگاهي دلچسب به انرژي هاي تجدیدپذیر  
565: ني ني، 585: هواي آلوده: زمین ما در خطر است، 589: 

هیوالي سبز دریا را نجات مي دهد، 592: یادم رفت

شهرقلم
173: جعبه ی کتاب هاي به دردنخور، 400: قصة پاییز و نهال هلو 

566: واقعیت  و دروغ ها

شورا
کنترل  آزمایشگاه   :011  ،1 حرکت  کنترل  آزمایشگاه   :010

حرکت 2

شینه
435: کتاب کار در منزل فارسي ویژه اول دبستان، 436: کتاب 

کار در منزل فارسي ویژه اول دبستان

صابرين
با فرزندان، 471: کلیدهاي پرورش  282: رشد والدین همراه 
مهارت دوست یابي در کودکان و ، 472: کلیدهاي تخلیه هیجاني 

در کودکان...، 473: کلیدهاي تربیت و رشد دختران 

صادق يونسلو
427: کتاب آموزشي آب و زندگي 1 )کتاب کار(

صیانت
316: سالم دومي ها )ریاضي(شامل مفاهیم ریاضي، تمرین...

ضريح آفتاب
026: آموزش و تمرین خط تحریري پایه پنجم دبستان، 286: 

روش تدریس ریاضي اول دبستان ویژه معلم، 299: ریاضي دان 
کوچک پایه دوم ابتدایي، 533: مشق نیکو، آموزش و تمرین خط 
تحریري پایه سوم، 560: نگاهي به شعر کودك )نقد و بررسي 

اشعار عباس یمینی شریف( 

طاهر
050: اسب چوبي

طبیب
161: تناسب اندام، 239: در شهر مراقب باش، 487: گوش درد

طاليي
354: عصر طالیي دایناسورها

طلوع دانش
545: مهرورزي شیوه هاي عملي آموزش محبت به نسل فردا

علي اكبر صفري
111: بهتر بخوانیم/ زیبا بنویسیم

فاطمي
نقاشي و کاردستي، 246: دفتر علوم من  032: آموزش هنر، 
ششم  حساب  ماشین  حرف  کلمه  دو   :255 دبستان،  ششم 
دبستان، 467: کتاب کامل علوم تجربي ششم دبستان، 468: 

کتاب هوشمند ریاضي ششم دبستان

فراي علم
172: جزیره بي بازگشت، 342: شهر طلسم شده

فردين
آخرین   :007 طهمورث،  و  هوشنگ  نوشتن/  و  آتش   :005
پادشاه اسطوره اي/ ظهور زرتشت، جنگ ...، 014: آغاز ایران/ 
دژ  افراسیاب-  با  همکاري  سهراب/  برآمدن   :098 کیومرث، 
 ،... با  بیژن  آشنایي  دیو،  اکوان  منیژه/  و  بیژن  سپپد-، 115: 
131: پهلوان همیشه پیروز/ تولد و رشد رستم- مرگ ...، 148: 
تخت و بخت/ مجادلة لهراسب و پسر- گشتاسب، 174: جنگ 
هاماوران/ کاووس و سودابه- جنگ با توران، 176: جنگ هاي 
همة  کي قباد، 209: خالصة  و  گرشاسب  زو،  توران/  و  ایران 
داستان ها، 216: خون خواهي سیاوش 1/ لشکرکشي رستم به 
توران- ، 217: خون خواهي سیاوش 2/ پادشاهي کي خسرو- 
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ایرانو،  جنگ هاي  ادامة   /3 سیاوش  خون خواهي  ادامه ، 218: 
چین  خاقان  کاموس کشاني،   /4 سیاوش  خون خواهي   :219
زال،  بازگشت  و  منوچهر  پادشاهي  سیمرغ/  داستان   :224  ،
236: دبس نامة ریاضي دوم دبستان نیم سال اول، 238: در اوج 
پیشرفت/ پادشاهي جمشید، 278: رستم و اسفندیار/ بازگشت 
پسر،  و  پدر  نبرد  ، 280: رستم و سهراب/  ایران  به  اسفندیار 
مرگ سهراب، 301: زال و رودابه/ سفر به کابل، آشنایي زال 
و ...، 324: سواد خواندن-دوم دبستان/ داستان هاي کوتاه ...، 
325: سواد خواندن-سوم دبستان/ داستان هاي کوتاه ...، 327: 
"سوگ سیاوش/ سیاوش و فرنگیس؛ قرباني حیله گر، 350: ظلم 
هزارساله/ ضحاك، اوج تا سقوط، 365: غرور و تباهي/ سقوط 
کشته شدن  شاهان/  فرجام   :377 ضحاك،  برآمدن  جمشید، 
پادشاهي  پسرانش/  و  فریدون   :382 کناره گیر،  و  افراسیاب 
فریدون، 406: قیام کاوة آهنگر/ فریدون و مرگ ضحاك، 479: 
گذر از آتش و تاج/ بزرگ شدن سیاوش نزد رستم، 555: نبرد 
افراسیاب-، 579: هفت خان  با  شاهان/ نبرد بزرگ کي خسرو 
)خوان(اسفندیار/ خوان گرگ ها، شیر ، 580: هفت خان )خوان(

رستم/ کي کاووس- جنگ مازندران، 591: یادگیري متقاطع 64 
جدول براي پنجم دبستان، 593: یازده رخ/ حملة متقابل توران 

به ایران

فعال
366: غني ترین کتاب فعالیت و خالقیت در فارسي ششم

فلسفه
065: الفباي زندگي براي کودکان

قدياني
018: آموزش خط تحریري )فارسي دوم دبستان(، 019: آموزش 
خط تحریري )فارسي سوم دبستان(، 042: از این خونه به اون 
خونه، 095: بچه هاي کالس خانم جولز، 197: حیوانات، براي 
کودکان، 334: شازده ی دریاي خزر و 22 افسانه دیگر، 520: 
مدرسه سقوط مي کند، 521: مدرسه عجیب تر مي شود، 600 : 
250 بازي 5 دقیقه اي با بچه ها، در خانه و مدرسه، 601: 365 
بازي و سرگرمي، 602: 365 شیوه ي خالق در هنر و کاردستي 

با دور ریختي ها

كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان
035: آوازي براي وطن، 051: اسب دریایي طالیي، 099: برش 
بزن ، بچسبون، 139: پي تي کو... پي تي کو... و دو داستان دیگر، 

140: پیرمرد و ببر، براساس حکایتي عامیانه، 163: تو نوك طال 
هستي؟، 166: تولکو و آي، 178: جیک جیک کي منو مي خوره، 
 :189 کرد،  درمان  را  شکسته اي  بال  مي توان  چگونه   :185
چي چي، قاشق و قیچي، 195: حلزون من گم شده، 210: خوات 
له گه ل راکون پیر، 220: داستان رستم و سهراب، 225: داستان 
فرود، 229: دانستني هاي تاریخ انقالب اسالمي ایران، 250: دلم 
یک دوست مي خواهد، 252: دمپایي خورشید، 253: دنیا چه قدر 
بزرگ است؟، 277: رستم و اسفندیار، 279: رستم و اکوان دیو، 
300: زال و رودابه، 302: زال و سیمرغ، 310: ساندویچت را با 
قورباغه عوض کن!، 330: سیاه کوچولو سفید کوچولو، 380: 
فرهنگ نامه ی نماز براي کودکان و نوجوانان، 403: قلقلي، 404: 
قوقولي قوقو، 405: قول مي دم بزرگ نشم، 407: قیچي که 
دنبال کار مي گشت، 423: کاغذ بازي )دایرئالمعارف کاغذ و تا(، 
433: کتاب داستان 2 ]دو[، 474: کوچ ستاره، 493: لولوي آواز 
خوان، 503: مامانم گمشده است، 526: مروري بر انواع ادبیات 
کودك و نوجوان، 535: من آیدا را نمي فروشم، 578: هفت خوان 
و هفت رزم، 595: یک دقیقه، 597: یه خونه قد غربیل، 598: ئه و 

ال ده شت ئه و ال ده شت

كانون گسترش علوم
371: فارسي )بخوانیم، بنویسیم( سوم دبستان، 409: کار طالیي 
دوم  طالیي  کار   :410 ریاضي...،  فارسي،  کار   : دبستان  اول 

دبستان، 411: کار طالیي ششم دبستان

كتاب آبان
583: هنر خوشنویسي در مدرسه

كتاب ارجمند
122: پرورش کودك متفکر )پیش نوجواني( ، 419: کاربست 

مداخله هاي گروهي در مدارس

كالغ سپید
071: امال 1 )اول دبستان(، 288: ریاضي 6 )ششم دبستان(

كورش چاپ
147: تحلیل محتواي کتاب درسي

گام
351: عادت هاي بد دارم
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گراد
429: کتاب جامع ریاضي گراد پایة سوم ابتدایي ، 430: کتاب 
جامع ریاضي گراد: پایة اول ابتدایي، 431: کتاب جامع ریاضي 
گراد: پایة پنجم ابتدایي، 432: کتاب جامع ریاضي گراد: پایة 

دوم ابتدایي

گردوي دانش
038: ارزشیابي مستمر پنجم ابتدایي، 039: ارزشیابي مستمر 
ابتدایي، 296:  مستمر ششم  ارزشیابي  ابتدایي، 040:  سوم 

ریاضي سوم ابتدایي، 567 : والدین سوم ابتدایي

گل واژه
456: کتاب کار و تمرین علوم دوم ابتدایي، 457: کتاب کار 
و تمرین علوم سوم ابتدایي، 458: کتاب کار و تمرین فارسي 
اول ابتدایي، 460: کتاب کار و تمرین فارسي پنجم ابتدایي، 
461: کتاب کار و تمرین فارسي دوم ابتدایي، 463: کتاب کار 
و تمرین فارسي سوم ابتدایي، 465: کتاب کار و تمرین فارسي 

ششم ابتدایي

گلزار
254: دنیاي الفبا

لوح زرين
120: پرورش خالقیت در کودکان، 388: فوت  و فن معلمي

ما و شما
274: راهنماي آموزش مهارت هاي مراقبت از خود 

مبتکران
118: پرندگان، 144: تابستانه ششم دبستان، 169: جانوران 
اول دبستان،  ریاضي  دریایي، 170: جانوران وحشي، 289: 
297: ریاضي سوم دبستان، 298: ریاضیات مفهومي پنجم 
ششم  علوم   :362 علم،   :355 آزمون ،  مجموعه  ابتدایي: 

دبستان، 590: یادگیري پایدار و تمرین هدفدار امال تلفیقي 

محراب قلم
052: استان خراسان شمالي، 053: استان سمنان، 054: استان 
قزوین، 055: استان کرمان، 061: افسانه هاي عامیانه، 073: 
امیر اعلم: بهداشت نوین در ایران، 231: دانشنامه مصور انرژي 
و انواع آن، 232: دایرئالمعارف تاریخ اسالم، 248: دلفین ها و 

نهنگ ها، 305: زنبورهاي عسل، 527: مسابقه موشکي
584 : هواشناسي

مدرسه
همه  از   :049 دانش آموزي،  پژوهش هاي  و  آموزگاران   :033
مهربان تري، 058: اضطراب ریاضي و راه هاي غلبه برآن ، 062: 
اگر پیامبران نبودند )پیامبرشناسي براي کودك(، 075: انرژي در 
آینده: انرژي خورشیدي، انرژي باد، 080: با او مهربان باش!، 
سیاره:  بزرگترین   :101 شده،  روزآمد  سنتي  بازي هاي   :091
سیاره ی برجیس، 104: بگذار کمکت کنم، 108: به پهلو خوابیده: 
سیاره ی اورانوس، 109: به کودکان نقاشي یاد دهیم!، 110: به 
کنیم!3،2،1...،  درست  آدم برفي  بیا   :113 مي دهي،  غذا  همه 
119: پرورش تفکر در موقعیت هاي یادگیري زباني: ...، 124: 
پژوهش و مدیران مدرسه ها: راهنماي فعالیت ها، 132: پیامبر 
خوبي ها، 146: تبیین فلسفه بازي در تربیت سازگار با ...، 149: 
تدبیر، تالش، خالقیت )مخصوص اولیا و دانش آموزان(، 150: 
تدبیر، تالش، خالقیت )مخصوص اولیا و دانش آموزان(، 151: 
تدبیر، تالش، خالقیت )مخصوص اولیا و دانش آموزان(، 152: 
تدبیر، تالش، خالقیت )مخصوص اولیا و دانش آموزان(، 153: 
تدبیر، تالش،خالقیت )مخصوص اولیا و دانش آموزان(، 183: 
چشم هاي آدم برفي، 186: چوپان دیگر دروغ نگفت! ، 187: چه 
خواب زیبایي، 188: چه طوري نیشت بزنم و دو قصة منظوم 
دیگر، 190: حضور سبز، 191: حکایت هاي منظوم از کلیله و 
دمنه، 194: حل مشکالت انضباطي و مدیریت کالس: روش ها 
و ، 199: خانم باران، 201: خانواده،  دانش آموز و تفکر پژوهشي، 
202: خانه ما: سیاره ی زمین، 207: خشت هاي آغازین: آموزش 
مهارت هاي ساختار بدن، 213: خودم بلدم، بلدم، بلدم!، 221: 
داستان   :222 علیه السالم،  ابراهیم  حضرت  زندگي  داستان 
زندگي حضرت آدم )علیه السالم(، 223: داستان زندگي حضرت 
نوح)علیه السالم(، 233: دایرئالمعارف علمي میداني چرا؟ )3(، 
و  علوم  دایرئالمعارف   :235 زمین،  علوم  دایرئالمعارف   :234
در  درخشان ترین  ابریشم، 241:  بزرگ  درخت  فناوري، 240: 
 :245 راست،  دست  چپ،  دست   :244 ناهید،  سیاره  آسمان: 
دست ورزي هاي علوم تجربي: ویژة دانش آموزان، 259: دورترین 
از خورشید: سیاره ی نپتون، 273: راهنماي آموزش مهارت هاي 
تفکر و پژوهش، 276: راهنماي معلم در ارزشیابي توصیفي ویژه  
معلم، 306: زندگي حضرت سلیمان علیه السالم، 307: زندگي 
موسي  حضرت  زندگي   :308 السالم،  علیه  عیسي  حضرت 
سوال هاي   :326 کهف،  اصحاب  سگ   :314 )علیه السالم(، 
مطالعه بین المللي روند علوم ریاضي، 328: سیاره سرخ: سیاره ی 
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بهرام، 329: سیاره هاي کوتوله: پلوتون، کرون، سیریز ، 335: 
شب اما آفتاب، 338: شکوفه ها به شاخه ها، 343: شهید گمنام، 
344: صبحانه ی/ خیلي خیلي خوشمزه!، 345: صد شاخه گل 
از بهشت، 346: صد نکته در کالس داري )مدیریت رفتار در 
کالس(، 348: طبیعت چه شگفت انگیز است! تو هم همین 
طور!، 352: عبور از شب، 363: عمو زنجیر باف و یه عالمه 
عمو!، 364: غار حرا )داستان بعثت پیامبر اکرم)ص(، 367: غول 
حلقه دار: سیاره ی کیوان، 379: فرهنگ تصویري دایناسورها 
)براي کودکان(، 386: فقط تو مي تواني، 398: قصه هاي کوتوله 
)1(، 399: قصه هاي کوتوله )2(، 402: قصة زاغ و روباه، 441: 
کتاب کار ریاضي سوم دبستان، 442: کتاب کار علوم تجربي 
دوم دبستان، 443: کتاب کار علوم تجربي سوم دبستان، 444: 
کتاب کار علوم تجربي ششم دبستان، 445: کتاب کار فارسي 
دوم دبستان، 446: کتاب کار فارسي سوم دبستان، 447: کتاب 
کار فارسي ششم دبستان، 475: کوچولوي مهربان!، 482: گرگ 
مهدي  حضرت  زندگي نامة  نرگس:  عزیز  گل  یوسف، 484: 
براي  )عدل شناسي  دیوار  پشت  گنجي   :486 )علیه السالم، 
کودکان(، 498: ماجراي یک باغ )معادشناسي براي کودکان(، 
507: مثل عطر و گالب: زندگي نامة امام حسن مجتبي، 508: 
مثل مروارید، 509: مجموعه آشنایي با منظومه ی خورشیدي: 
تیر، ناهید 510: مجموعه داستان هاي مهرباني، 511: مجموعه 
دایرئالمعارف علوم )براي نوجوانان ( ، 512: مجموعه قصه هاي 
بهشتي، 513: مجموعه قصه هاي شیرین قرآن، 514: مجموعه 
کامل آموزش مهارت هاي پیش از دبستان ، 515: مجموعه 
کتاب هاي خداي  ما، 516: مجموعه  پیامبر عزیز  کتاب هاي 
خوب من!، 517: مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و 
پرورش ، 524: مردي مثل کمیل، 525: مردي مثل مقداد، 
536: من به مسافرت مي روم )امام شناسي براي کودکان(، 540: 
موش موشک باهوش!، 541: مهارت قصه گویي، 553: مي داني 
چرا زیپ دندانه دارد؟ و پرسش هاي دیگر، 558: نزدیک ترین 
سیاره به خورشید: سیاره ی تیر، 559: نقاشي با شابلن: همراه با 
شابلن اشکال مختلف، 562: نگین سامرا: زندگي نامه حضرت 
امام هادي علیه، 564: نهنگ یونس، 569: وقتي آب خشمگین 
مي شود، 570: وقتي زمین خشمگین مي شود، 571: وقتي کوه 
خشمگین مي شود، 577: هر چي که دارم از توست، 582: همه 

جا هستي

مرآت دانش
413: کاربرگ ریاضي اول دبستان، 414: کاربرگ ریاضي سوم 
دبستان، 415: کاربرگ ریاضي ششم دبستان، 416: کاربرگ 

علوم تجربي دوم دبستان، 417: کاربرگ علوم تجربي ششم 
دوم:  )بخش  دبستان  اول  فارسي  کاربرگ   :418 دبستان، 
نشانه ها(، 452: کتاب کار و تمرین ریاضي اول دبستان، 453: 
کتاب کار و تمرین ریاضي دوم دبستان، 454: کتاب کار و تمرین 
ریاضي ششم دبستان، 455: کتاب کار و تمرین علوم تجربي 
دوم دبستان، 459: کتاب کار و تمرین فارسي اول دبستان، 462: 
کتاب کار و تمرین فارسي دوم دبستان، 466: کتاب کار و تمرین 

فارسي ششم دبستان

مشق نیکو
027: آموزش و تمرین خط تحریري پایه چهارم دبستان، 028: 
آموزش و تمرین خط تحریري پایه دوم دبستان، 029: آموزش و 
تمرین خط تحریري پایه ششم دبستان، 030: آموزش و تمرین 
خط تحریري تمام رده هاي سني، 530: مشق نیکو: آموزش و 
تمرین خط تحریري 1 تمام رده هاي سني، 531: مشق نیکو: 
آموزش و تمرین خط تحریري 2 تمام رده هاي سني، 532: 
 مشق نیکو: آموزش و تمرین خط تحریري 3 تمام رده هاي سني

 
منتشران

020: آموزش ریاضي سوم ابتدایي )روش تدریس(

منظومه خرد
502: ماروین نارنجي و کیک پرنده، 522: مدرسه کنار جاده 
عجیب و غریب مي شود، 523: مدرسه کنار جاده واقعا وجود دارد

مهر میترا
179: چرا مهمه از طبیعت محافظت کنیم؟، 180: چرا مهمه 
بازیافت کنیم؟، 181: چرا مهمه در مصرف انرژي صرفه جویي 

کنیم؟، 182: چرا مهمه در مصرف آب صرفه جویي کنیم؟

مهسا اخباري
529: مشاعره در مدرسه

موسسه علم و انديشه پايدار
172: جزیره بي بازگشت، 342: شهر طلسم شده

موسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
006: آخ جون ماکاروني، 009: آرزوي بي بي سنجاقک، 260: 
دهاني که حرف بد مي زد. دهاني که بوي بد مي داد ، 336: شغال 

حقه باز )کلیله و دمنه(
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موسسه مناديان توسعه پايدار
102: بسته آموزشي کارآفرینان جوان )روکا(پاسخ فعال، 103: 

بسته آموزشي کارآفرینان جوان )روکا(راهنما

میم
048: از من تا ما )راهنماي جامع کار تیمي(

نگارينه
162: تو بغل کي بپرم، 303: زبان کوچکي که حرف هاي خوب 
مي زد، 481: گردنبندي که قشنگ بود، 544: مهرباني ها، 581: 

همان کفش دوزك همیشگي

نخستین
261: دیداری شگفت با ابوعلي سینا، 262: دیداري شگفت با استاد 
اخالق بزرگمهر حکیم، 263: دیداري شگفت با استاد سفر ناصرخسرو، 
264: دیداري شگفت با حکیم عمر خیام نیشابوري، 265: دیداري 
سخن  سلطان  با  شگفت  دیداري  رازي، 266:  زکریاي  با  شگفت 
ابوالقاسم فردوسي، 267: دیداري شگفت با عارف شیرین سخن عطار 

نیشابور، 268: دیداري شگفت با موالنا جالل الدین )مولوي(

نقش نگین
159: تشخیص و درمان اختالالت یادگیري )درمان ریاضي،

نقش و نگار
065: الفباي زندگي براي کودکان

نوروزي
340: شوخي بیجا

نوشته
477: کودك موفق من، 490: لذت خواندن: راهنماي معلمان 

و والدین

همشهري
168: تیمو

هنر آبي
548: مي خواست خوشحال باشد، 549: مي خواست زیبا شود، 
550: مي خواست مادرش را خوشحال کند، 551: مي خواست 

یک هفته کار کند

هیرمند
034: آن همستر را بگیرید، 105: بنویس!، 112: بهترین هدیه، 
138: پیتزاي داغ، 242: دردسر بوقلمون روز شکرگزاري، 270: 
راز جن کدو، 317: سلطان ببین و بگو، 337: شک نکن، 347: 

صدمین روز مدرسه، 497: ماجراي کیتي با اسب

واله
031: آموزش هنر و خالقیت اول دبستان
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آبرنگ
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، بین روانمهر و لبافي نژاد، 
 ،66407575 تلفن:   1314843593 کدپستي:   207 پ. 

09121777820

آبرون
نژاد  مفرح  عزیزي  شهید  خ.  شکوفه،  خ.  پیروزي،  تهران:   
 : تلفن   1717953533 کدپستي:   8 واحد   ،6 پ.  بامداد، 

33781968،09125725083

آبشن
کدپستي:  اول  ط.   ،114 پ.  جنوبي،  جمالزاده  خ.  تهران: 

1313845461 تلفن: 66967606

آراد كتاب
تهران: خ. کارگر جنوبی، ابتدای خ. روانمهر بن بست دولتشاهی 

پ. 1 کدپستی 1314615474 تلفن: 66482226

آفرينگان
مبین  کوي  )اردیبهشت(.  جاوید  منیري  انقالب.خ  خ  تهران: 
 ،66460099   : تلفن   1314666413 پستی   کد   .4 .پالك 

66413933 ،66408640

آموخته
اصفهان: خ. مشتاق دوم مهر آباد، ك. نوزدهم، پ. 46 کدپستي: 

نام و نشاني ناشران
8158938131 تلفن : 2612352 ، 09133083826

آمیس
اصفهان: خ. چهارباغ عباسي، نبش خ. آمادگاه، مجتمع تجاري 
تلفن:   8144915318 کدپستي:   5 واحد  اول،  ط.  چهارباغ، 

2225706 ،2235063

آواي باران
تهران: سي متري نیروي هوایي، خ. احمدزاده، خ. بصیر، خشي 
جنوبي، بعداز م. لوزي،پ. 21 کدپستي: 1749854643 تلفن : 

 77432739

آواي سورنا
تهران: خ. فخر رازي، ك. فاتحي داریان، پ. 14، ط. 2، واحد 3 

تلفن: 66977964-7

آوند دانش
تهران: خ. پاسداران، خ. گل نبي، خ. ناطق نوري، ك. طالیي، 
پ. 4 صندوق پستي: 19458-673 کدپستي: 1947734411 

تلفن : 22893988 ، 22556500

آوين
تهران: ونک، انتهاي خ. شیخ بهایي، بلوار آزادگان، خ. بیست و 
یکم غربي,  پ. 33، زنگ سوم تلفن: 88007083، 88013600،  

88020815
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آيین احمد )ص(
قم: شهرك ایثار، ك. 15، پ. 15، واحد. 5 کدپستي: 3713156777 

تلفن: 32708763 ، 32854324، 09122520293

ابوعطا
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ساختمان ناشران، ط. 
چهارم صندوق پستي: 13145-981 کدپستي: 1314733445 

تلفن: 40-66485937

اعلي
اصفهان: خ. بزرگمهر، خ. سپهبد قرني، پ. 61، مجتمع جاوید 

کدپستي: 8153813163 تلفن : 2657263، 09132255438

افق
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهید وحید نظري 
سوم  2ط  پ.  یکم،  جاوید  ك.    7 هاشمینژاد  نبش  غربي، 
 ،66414285  ،66413367 تلفن:   1314675351 کدپستي: 

66408161

الگو
کدپستي:   10 پ.  رامین،  ك.  چهارم،  خ  فاطمي،  خ  تهران: 

1415763341 تلفن: 88993030، 09121576523 

امید مهر
مشهد: بلوار پیروزي، پیروزي 24، خ. شهید میرکي، پ. 16 تلفن: 

09151710360 ،8786314

باقیات
قم: خ. معلم، نبش ك. پانزده کدپستي: 3715788466 تلفن : 

09122525625 ،37743900

برترين انديشه
اصفهان: فلکه احمدآباد، خ. جي، خ. پروین، بین دشتستان و 
صباحي، ك. بیست و نهم، پ. 39 کدپستي: 8149846897 
 ،09139033868  ،2294944  ،  6269060 تلفن: 

09131015875

بوي جوي مولیان
 تبریز : آبادانی مسکن، خ. مرمر، پ. 168 تلفن: 4772159 ، 

09144030863 09144030863،

به نشر
مشهد: بلوار سجاد، ابتداي جانباز جنوبي، صندوق پستي: 157/ 
91735 تلفن: 4- 7625001-0511  تهران: خ. کارگر شمالي 
تلفن:  از چهارراه نصرت کوي شهید طاهري، پ. 16  باالتر 

88960620 ،88951739

بهار سبز
سرافراز،  ك.  قلهک،  مترو  روبروي  دکترشریعتي،  خ.  تهران: 
 ،22622901  : تلفن   1941933584 کدپستي:  واحد   ،4 ش. 

091257950211 ،22622902

بین المللي گاج
تهران: خ. انقالب، بین چهارراه ولی عصر و فلسطین، پ. 919 
 ،  6419  ،  64342705 تلفن:   377-13145 پستی:  صندوق 

6420،09125154350

پايندگان
البرز: مهرشهر، بلوار شهید رزهبان، نبش ك. 504 ، پ. 2 ، 
ط. دوم، واحد. 4 کدپستي: 3331735879 تلفن : 5344492، 

09124639153

پروهان
تهران: خ. ناصرخسرو، ك. حاج نایب، پاساژ مجیدي، پ.1/2 

تلفن: 33963257  

پژواك فرهنگ
تهران: خ. ولي عصر، مقابل پارك ملت، خ. ناهید غربي، پ. 29، 
 ،26203041-3  : تلفن   1418853514 کدپستي:  چهارم  ط. 

09121755616

پیام آزادي
تهران: خ. جمهوری اسالمی، نرسیده به م. بهارستان، مقابل 
سینما اروپا، ك. شهید محسن مظفری، بن بست یکم، پ. 2+5 
 ،  33936294 ، تلفن: 33114275  کدپستی: 1146813415 

33905515

پیشروان
 59 پ.  نظری،  وحید  خ.  فخررازی،  خ.  انقالب،  م.  تهران: 
صندوق پستی: 13145-1596 کدپستی: 1314764961 تلفن: 

09121135787 ،66954391 ،66954393-8
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تزكیه
تهران: خ. آذربایجان، م. رشدیه، خ. انصافي مقدم، ك. میرفارس، 
 : تلفن   1419814981 کدپستي:   1 پ.  جاویدان،  بن بست 

66874787،09123844863

تنديس نقره اي انديشمند
تهران: خ. شهید بهشتي، نرسیده به میدان تختي، پ. 199، ط. 

1، واحد 2 تلفن : 88519084 ، 8-88976077 ، 88519083

تیزهوشان برتر
تهران: خ. انقالب، خ. سپاه، ك. شهید غفوري، پ. 17، واحد 3 

تلفن: 77512049، 09192659929

تیك
کدپستي:   64 پ.  ولیعصر،  ك.  مدني،  شهید  خ.  یزد: 

8919754414 تلفن : 8238196- 0351

تیمورزاده
تهران: خ. کریم خان زند، نبش میرزاي شیرازي، شماره 111، 
ط. سوم شرقي کدپستي: 1597985735  تلفن: 88809090، 

88951112

جامعه القرآن الکريم
قم: خ. معلم، انتهاي معلم ده، ك. افخم، بن بست فردوس یکم، 

پ. 160 کدپستي: تلفن: 774688237156113454

جمال
قم: خ. معلم، ك. بیست و نه، فرعي نهم، پ. 422 کدپستي: 
 ،0251-7746353  ،  7742528 تلفن:   3715797744

09122520250 ،09128179808

چکه
تهران: خ. شهید بهشتي، بعد از چهارراه سهروردي، خ. کاوسي فر، 
ك. نکیسا، پ. 3، ط. اول تلفن: 88547295 ، 88547296 ، 

88547297،09121157872

چويل
کدپستي:   10 پ.  چپ،  سمت  نهم،  فرعي  ارم،  خ.  یاسوج: 
 ،2228483  ،2222111  ،2230402  : تلفن   7591757135

09177410594

حوا
تهران: خ. شریعتي، روبروي حسینیه ارشاد ك. هدیه، پالك 6، 

مجله شهرزاد تلفن: 88944086 تلفن همراه: 09192232100

خیلي سبز 
تهران: م. انقالب، خ. روانمهر ، بین خ. فخر رازي و خ. دانشگاه ، 
پالك 71، واحد 4 کدپستي: 1314764515 تلفن: 66974026، 

66465213

داريوش هفت برادران
تهران: خ. انقالب، خ. دانشگاه، بین لبافي نژاد و جمهوري، ك. 

خاص، پ. 14 تلفن: 66494040

دانش آفرين
تهران: خ. کارگر شمالي، ابتداي  فرصت شیرازي، پ.10، ط 

همکف، واحد 2 تلفن: 88995181-2

دانش امروز
قزوین: خ. نادري جنوبي، شماره 119 کدپستي: 3413668896 

تلفن : 2238734،09128804051

دانش نگار
تهران: خ. انقالب، خ. منیري جاوید، خ. وحید نظري، پ. 142، 
ط. 3 کدپستي: 1314683174 تلفن: 66416676، 66400144، 

66400220

دنیاي نو
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، پ. 300، ط. همکف، 
سمت چپ169 کدپستي: 1314665535 تلفن : 66402571، 

66970473

دهسرا
رشت: خ. الکاني، مجتمع کاسپین صندوق پستي: 41635-
3335 کدپستي: 4157633575 تلفن : 2230971، 2240055، 

09113360902

ذكر
 20T .تهران: خ. انقالب. خ فلسطین جنوبی. ك. محتشم. پ

طبقه اول غربی تلفن:  66468263
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راه انديشه
نبش خ. جمالزاده جنوبي، جنب چلوکبابي  آزادي،  تهران: خ. 
 14183-483 پستي:  صندوق  همکف  ط.   ،84 پ.  یاران، 
کدپستي: 1313884471 تلفن: 66421542، 66916284-8، 

66421549

رسول 
فرزانه 26  ك.   ،9 آزادگان  خ.  خمیني،  امام  بلوار  بندرعباس: 

کدپستي: 7915755535 تلفن : 3354799 ، 09173582786
 

رشد انديشه
تهران: خ. کارگر شمالي، ابتداي  فرصت شیرازي، پ.10، ط 

همکف، واحد 2 تلفن: 88995181-2

رودگون
تهران: خ. آزادي، خ. جمالزاده جنوبي، ك. دانشور، ساختمان 36، 
ط. 8، واحد 32 کدپستي: 1313973867 تلفن : 66944051 ، 

09122511544 ، 66944052

رهي
تهران. خ. شریعتي، خ. ملک، تقاطع ترکمنستان، پ. 5، واحد 
13 کدپستي: 1566968738 تلفن : 88446822، 88472669، 

09379707779

زعفران
کدپستي:   9 واحد   ،5 ط.   ،215 پ.  لواساني،  خ.  تهران 
1936614686 تلفن : 22719850 ، 22753405، 22753404، 

09121471849

سايه گستر
قزوین: چهارراه نادري، مقابل بیمارستان بوعلي، جنب داروخانه 

قانون، پ. 310  تلفن: 2235305، 2238033

سپینود
تلفن:   144 پ.  دوم،  ك.  مدرس،  متري  پنج  و  چهل  قم: 

09127971672 ،36616735

سرمشق
تهران: م. انقالب، خ. کارگر جنوبی، بنبست گشتاسب، پ. 6، 
واحد 7 صندوق پستي: 131415-678 کدپستي: 1314613448 

تلفن: 66491865، 66970231 ، 66970232

سرو ياسین
بانک  بهرامي، جنب  تهران: شهرك ولیعصر، خ. حیدري، خ. 
مسکن، پ. 220، ط. اول تلفن: 66240040 ، 66216349 ، 

09121088852

سفیر اردهال
تهران خ. سمیه، بعد از خ. مفتح، مقابل بانک ملي، پ. 118، 
 ،  88319342  : تلفن   1581874919 کدپستي:   4 واحد 

88313898،09126599095

سورمه
درمانگاه  جنب  یکم،  و  بیست  ك.  امیرکبیر،  خ.  رفسنجان: 
 ،  5239206  : تلفن   7717696916 کدپستي:  خمیني  امام 

5239602،09133916405

سوره مهر
 ،-66477001 تلفن:4   3 پ.  رشت،  خ.  حافظ،  خ.  تهران: 

66460993

سینا طب
 18 پ.  دانشور،  ك.  جنوبي،  جمالزاده  خ.  ابتداي  تهران: 
کدپستي: 1313973867تلفن : 2-66944051، 66592252، 

09122511544

شباويز 
تهران: خ. جمهوری اسالمی، بین خ. باستان و خ. گلشن، ك. 
نوری، پ. 2 و 4 کد پستی: 1318645163 تلفن: 66427539، 

66427858 ،66423995

شركت انتشارات فني ايران
تهران: خ. شهید مطهری، خ. میرعماد، نبش کوچه یازده، پ. 
24، صندوق پستی: 3911-11365،کد پستی: 1587736511 

تلفن: 88505055، 88750447

شورا
تهران: خ .انقالب،خ. دوازده فروردین، قبل از جمهوري، کوچه 

مینا، پ.29 تلفن:  66490400-2، 66954921-2
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شهر قلم
تهران : خ. سیدجمال الدین اسدآبادی، خ. جهان آرا، ك. 1/14، 
پ. 1/42، ط. اول 158751819کدپستی: 1438666476 تلفن: 

77181547 ،77181546 ،77181545

شینه
تهران: م. انقالب، خ. کارگر جنوبي، ابتداي روانمهر، بن بست 
دولت شاهي، پ. 1، واحد. 12، کدپستي: 1314615471 تلفن:  

09353062458 ،66482226 ، 66975285

صابرين
پنجم، ك. مرجان، پ. 1، کد پستی:  تهران: خ. فاطمی، خ. 

1415674111 تلفن: 88968890، 88977203

صادق يونسلو
09197710195

صیانت
بلوار شیرودی، شیرودی 21، موسی بن  مشهد:خ.17 شهریور، 
 ،3439243 تلفن:   9167893793 کدپستی:  پ.11،  جعفری، 

09155053325 ،3428233

ضريح آفتاب
مشهد: خ. امام خمینی، جنب اداره کل آموزش و پرورش تلفن: 

2210045 ،2232675

طاهر
تهران: م. ونک، خ. ونک، نبش بزرگراه کردستان، ساختمان آینه 
ونک، ط. چهارم، واحد 407، کدپستي: 1991954115 تلفن : 

 88786679-80

طبیب
 تهران: بلوار کشاورز، خ.آذر، پالك 68، کد پستی: 1417994671 

تلفن: 66909192

طاليي
تهران: خ. فلسطین، خ. طالقاني، خ. سرپرست جنوبي، کوچه 

پارس، پ. 11 واحد 2 تلفن: 66483066

طلوع دانش
 تهران: ضلع جنوبی م. هفت تیر، ابتدای خ. مفتح، ك. جار، 
پ. 12، صندوق پستی: 657-17185،کد پستی: 1573747541 

تلفن: 88833489، 88345682، 09122160828

علي اكبر صفري
اراك: خ. قائم مقام فراهانی، شهرك صنایع، جنب اداره حراست، 
تلفن:   38177559983 پستی:  صندوق  سبحان،  فروشگاه 

09188636103-08613289699

فاطمي
 تهران: م. فاطمي، خ. جویبار، خ. میر هادي شرقي ،پ. 14 تلفن: 

88945545 ،88944051

فراي علم
14،کدپستي:  پ.  خاص،  ك.  دانشگاه،  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
1315616373 تلفن:  66494040، 66482466،  09123865121

فردين
تهران: تهرانپارس، استخر، بوستان 11 شرقی، مجتمع کاج، سرو 
5، بلوك E 4، طبقه سوم غربی، کد پستی: تلفن: 77057301، 

091231407521655684563

فعال
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، خ. وحید نظري، ك. قدیري، 

پ. 20 تلفن 66968641

فلسفه
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهداي ژاندارمري، 
روبروي اداره پست، پ. 118،کدپستي:   1314674571  تلفن: 

66950725 ،66496249

قدياني
تهران: خ. انقالب ،خ. دوازده فروردین، خ. شهداي ژاندارمري 
شرقي، روبه روي جهاد دانشگاهي، پ. 90 تلفن: 66404410 

66403264 ،

كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان
تهران: خ. بهشتي،  خ. خالد اسالمبولي ،جنب سینما کانون، پ 
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22 و 24 تلفن:  88729284، 88710661، 88715545
 

كانون گسترش علوم
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، ك. الوندي، پ. 12، ط. 
دوم،صندوق پستي: 13145-514، کدپستي: 1314833664، 

تلفن :66483427-8، 66414342 ، 66483428

كتاب آبان
تهران: خ. انقالب، خ. فخررازي، ك. فاتحي داریان، پ. 2، واحد 
 1314734854 1314734859،کدپستي:  صندوق پستي:   ،10

تلفن: 66955012-4، 66971494-6، 09121978449

كتاب ارجمند
تهران : بلوار کشاورز، بین خ. کارگر و خ. شانزده آذر، پ. 292، 

کدپستي :  1417994443 تلفن:  88977002، 88982040

كالغ سپید
تلفن:  فروردین، پ. 1302،  خ. 12  نبش  انقالب،  خ.  تهران: 

09121079931 ،64340

كورش چاپ
سرو،  ك.  نبش  ترکمنستان،  خ.  مطهری،  شهید  خ.  تهران: 
تلفن:  پستی:1566968861  کد  واحد 14،  پنجم،  ط.   ،2 پ. 

09121438115 ،88454195 ،88438396 ،88459412

گام
تهران: م. هفت تیر، خ. بهارمستیان، پ. 13، واحد 11 ، کد پستی: 
1574717431 تلفن: 88494091، 88303273، 09126157427

گراد
تهران: م. انقالب، خ. کارگر شمالي، خ. اعتمادزاده، ك. حسیني، 

پ. 2، ط. اول تلفن: 09151707953

گردوي دانش
ساختمان  پل،  شمالی  ضلع  شهر،  رجایی  راه  سه  کرج:  
تلفن: 34456810026-،  پستی: 3145713473  کد  ققنوس 

09122641352

گلزار
انگجي،  ساختمان  از  پایین تر  اسالمي،  جمهوري  خ.  تبریز: 

  ،  5239493 ، تلفن:  5238686   ،5134613684 : کدپستي 
09143119935

گل واژه
تهران: خ. انقالب ،خ. لبافي نژاد، بین خ. دانشگاه و فخر رازي، 
 ،66418372  ،66462820  ،  66465223 تلفن:   ،184 پ. 

66976008

لوح زرين
تهران: خ. کارگرجنوبی، خ. روان مهر، ك. دولت شاهی، پ. 
 ،  66961257 تلفن:   ،131461456 کدپستی:   ،10 واحد.   ،1

09194828828

ما و شما
تهران: خ. گیشا، خ. فاضل شمالی، کوچه فرزین، پ. 3 ، صندوق 

پستی: 14155-7888، تلفن: 88270791 ، 09125106156

مبتکران
نظری،  وحید  شهید  خ.  فخررازی،  خ.  انقالب،  خ.  تهران: 
پستی:   کد   1596-13145 صندوق پستی:   4 واحد   ،59 پ. 

1314764961،  تلفن: 66954390-2، 61094123

محراب قلم
تهران: خ. انقالب، خ دوازده فروردین،خ. شهداي ژاندارمري، پ. 

104، تلفن: 6646520 ، 66490879-80، 

مدرسه
تهران: خ. سپهبد قرني، نرسیده به پل کریمخان زند، ك. شهید 

محمود حقیقت طلب، پ. 8 ، تلفن: 88800324-9

مرآت دانش
تهران: خ. کریم خان زند، خ. خردمند شمالي، پ. 80، ط. 4، 

تلفن: 88813520-9 

مشق نیکو
نیشابور: خ. 17شهریور، پ. 5 و7، کدپستي :  9314745686 

تلفن:  3357310، 09153513214

منتشران
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، پاساژ کتاب فروردین، 
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پ. 83، ط. زیرین، صندوق پستي:  13145-113، کدپستي:  
1314743198، تلفن:  66493490، 66469571 ، 66493615

منظومه خرد
نبش  یاسمن،  م.  از  باالتر  دانشجو،  بلوار  ولنجک،  خ.  تهران: 
گلستان یکم، کدپستي: 1984713356 تلفن: 22420086-93 

) داخلي114(

مؤسسه علم و انديشه پايدار
تهران: خ. انقالب، خ. دانشگاه، ك. خاص، پ. 14،کدپستي: 
1315616373 تلفن: 66494040 ، 66482466 ، 66964752، 

09123865121

مؤسسه فرهنگي هنري اورنگ آفرين
تهران: خ. سهروردي، چهارراه کیهان، ساختمان اورنگ، ط. اول، 
پ. 312، واحد 3، کدپستي: 1577665147، تلفن: 44302319، 

88533326

مؤسسه مناديان توسعه پايدار
تهران: م. توحید، خ. ستارخان، نبش کوثر سوم، پ.82، ط. 3 ، 

واحد 12 تلفن: 66120374

مهر میترا
واحد  پ. 53،  سوم،  اندیشه  خ.  شمالي،  سهروردي  خ.  تهران: 
4کدپستي:  1569738615، تلفن:  88444485، 09125047872

مهسا اخباري
تلفن:   1 واحد   14 ساختمان  غفاري،  خ.  هنگام،  خ.  تهران: 

77451275 تلفن همراه: 09121472354

میم
قم:  خ. ایستگاه، کوي بوعلي، فرعي نوزده، پ. 16، صندوق پستي:  
37185-4387، کدپستي:  3716734645 تلفن:  09198514032

نخستین
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، نبش خ. روانمهر، پ. 227، 
ط. اول کدپستي: تلفن: 66418979، 66498148،  1314713115 

نقش نگین
کدپستي:   دقیق،  ساختمان  حکیم،  هتل  جنب  حکیم،  خ.  اصفهان: 

8147835371 تلفن:  2236261، 2236260 ، 2204933، 09131114942

نقش و نگار
تهران: خ. انقالب، خ. دوازده فروردین، خ. شهداي ژاندارمري، 
مقابل اداره پست، پ. 118، ط. همکف،کدپستي: 1314674571، 

تلفن:  66496249 ، 66950725

نگارينه
ك.  سلیمان خاطر،  خ.  شیراز،  بهار  خ.  هفت تیر،  م.  تهران: 
نظامي، پ. 25، کدپستي: 1575635911، تلفن: 88310071، 

09121232394 ،88828788 ،88315051

نوروزي
گلستان : خ. شهید بهشتي، پاساژ رضا، ط. همکف، کدپستي :  49166-
75376 تلفن: 2242258 ، 09113719115،  09113753497

نوشته
اصفهان: خ. فلسطین، ساختمان نوید، کدپستي: 8143984117، 

تلفن: 2226445، 2208610،09133162070

واله
تهران: بین فلکه اول و دوم صادقیه، خ. سازمان آب، خ. نهم 
شمالي، پ. 5، ط. چهارم، واحد 8، کدپستي: 1463615191، 

تلفن: 44260136، 44260137 ، 09121438776   

همشهري
تهران: بلوار آفریقا، بلوار گلشهر، پ. 13، )برج آیتک( ط. 7، واحد 

64 ، تلفن: 22045340

هنر آبي
شمالي(،  )شاهین  طامه  کبیري  خ.  همت،  بزرگراه  تهران: 
اول،  امید، پ.7 ط  امام حسین شمالي، بن بست  بهار، خ.  خ. 
 ،44610843  ،44610929 تلفن:   ،1476917771 کدپستي: 

 09121986415

هیرمند
تهران : خ. انقالب، خ. لبافي نژاد، بین خ. دوازده فروردین و خ. 
فخررازي، پ. 204، ط. دوم،صندوق پستي :  459-13145، 
کدپستي:  13148333 ، تلفن:  66953076 ، 66953612 ، 

66409787


