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مقدمه
امروزه، كتاب هاي كمك آموزشي و كمك درسي در شمارگان بسيار بااليي به چاپ مي رسند و در 
سطح گسترده اي هم مورد استفاده ي دانش آموزان قرار مي گيرند. اما متأسفانه، بي توجهي به كيفيت 
و محتواي علمي و آموزشي اين كتاب ها، بازار آشفته اي به وجود آورده است. در نتيجه، ضرورت 
دارد كه تمام توان توليدكنندگان اين گونه كتاب ها، به سوي نيازهاي واقعي دانش آموزان و پركردن 

خأل موجود هدايت شود.
وزارت آموزش وپرورش به عنوان يك نهاد فرهنگي مؤثر، در هدايت پديدآورندگان )ناشران، مؤلفان 
و مترجمان( به منظور توليد و انتشار كتاب هاي آموزشي مورد نياز دانش آموزان و معلمان مي تواند 
نقش عمده اي ايفا كند. البته براي حركت در اين راه، بايد به بررسي نيازهاي نسل كودك، نوجوان 
و جوان بپردازد و سپس آن ها را به صاحبان قلم انتقال دهد و با اتخاذ سياست تشويقي و حمايتي، 

دست اندركاران را به سوي پاسخ گويي به اين نيازها رهنمون شود.
اجرا  به  فوق  هدف  با  را  آموزشي«  كتاب هاي  »طرح سامان بخشي  آموزش وپرورش  وزارت 
هدايت  و  آموزشي  كتاب هاي  وضعيت  به  سامان بخشي  براي  طرح،  اين  مجريان  است.  گذاشته 
پديدآورندگان آن ها، در مسير تحقق اهداف و سياست هاي كلي نظام آموزش وپرورش منطبق با 
اهداف متعالي نظام مقدس اسالمي و هم چنين منطبق با نيازهاي روز دانش آموزان، معلمان و اوليا، 

چند حركت اساسي را در دستور كار خود قرار داده است كه عبارت اند از:
نيازهاي  اعالم  و  پديدآورندگان  براي  آموزشي  كتاب هاي  توليد  استانداردهاي  اعالم   .1

آموزش وپرورش و ارائه ي خدمات كارشناسي؛
برنامه ي  با  مرتبط  و  مناسب  توصيفي  فهرست  ارائه ي  با هدف  انتشار »كتاب نامه ي  رشد«   .2

درسي دوره ي آموزش ابتدايي؛
3. برگزاري دوره اي جشنواره ي كتاب هاي آموزشي رشد با هدف كلي حمايت، هدايت و پشتيباني 
از فعاليت پديدآورندگاني )ناشران، مؤلفان و مترجمان( كه در جهت اهداف برنامه هاي آموزشي و 

درسي آموزش وپرورش فعاليت مي كنند.
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كتاب نامه ي رشد
در سال هاي اخير، شاهد توليد و انتشار آثار متنوع و متعددي در زمينه هاي علمي و آموزشي براي 
استفاده ي دانش آموزان و معلمان بوده ايم. اين آثار چنان چه طي حركتي برنامه ريزي شده و مطابق 
با موازين علمي منتشر و ارائه شوند، به يقين در تأمين منابع مطالعاتي مخاطبان نقشي بسزا خواهند 

داشت.
از سوي ديگر، شناسايي و طبقه بندي كتاب هاي علمي و آموزشي موجود مي تواند قدمي در راه 
توسعه ي محيط آموزشي و تقويت فرايند ياددهي ـ يادگيري محسوب شود و به منزله ي ابزاري 

كارامد در تقويت نظام آموزش كشور باشد.
يكي از قدم هاي مهم و مؤثر در جهت رسيدن به اهداف فوق، شناسايي كتاب ها و آثار علمي و 
ابتدايي  با برنامه هاي درسي و معرفي توصيفي آن ها به معلمان مدارس دوره ي  آموزشي مرتبط 
است. مجموعه اي كه در پيش رو داريد، با توجه به اين رويكرد تهيه شده است. در اين زمينه، ذكر 

چند نكته ضروري است.

1. فهرست  توصيفى كتاب هاى آموزشى
كتاب نامه ي رشد، سلسله ي نشريات ادواري است كه براساس برنامه اي مشخص منتشر مي شود و 
به معرفي توصيفي كتاب هاي آموزشي مورد تأييد شوراي سامان بخشي كتاب هاي آموزشي دوره ي 

آموزش ابتدايي، دوره ي آموزش راهنمايي و دوره ي آموزش متوسطه مي پردازد.
محتواي  با  مرتبط  و  مناسب  آموزشي  كتاب هاي  از  پشتيباني  رشد،  كتاب نامه ي  انتشار  از  هدف 

برنامه هاي درسي براي ارتقاي دانش، معلومات و گسترش محيط يادگيري دانش آموزان است.

2. منابع و محدوده ى كار
فهرست كتاب  شناسي حاضر با مراجعه به نشريه هاي كتاب ماه ويژه ي كودك و نوجوان، »ماهنامه ي 
تخصصي اطالع رساني و نقد و بررسي كتاِب« خانه ي كتاب ايران، شناسايي و سپس تهيه  شده و 
مراحل بررسي را گذرانده است. محتواي اين كتاب ها از نظر ارتباط با موضوع هاي محتواي درسي 
نهايي  به شكل  و  آن ها خالصه  توصيفي  اطالعات  و  بررسي  پايه،  پنج  ابتدايي  آموزش  دوره ي 

درآمده است.
اين  از مجموع  اول سال 1388 است.  از كتاب نامه، فهرست توصيفي كتاب هاي چاِپ  اين جلد 
كتاب ها تعداد 471 كتاب پس از بررسي توسط معلمان و كارشناسان، براي معرفي در اين جلد 
انتخاب شده اند. هر جلد از كتاب نامه ي رشد، طبق جدول مندرج، به معرفي كتاب هاي چاپ اول 

براي دوره ي تحصيلي آموزش ابتدايي در سال هاي مشخص مي پردازد: 
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3. شيوه ى تنظيم
اطالعات كتاب شناسی هر جلد، بر اساس نياز معلم و دانش آموز به شكل زير تدوين شده است:

* نام خانوادگی و نام مؤلف * شماره ی رديف مدخل    
* عنوان كتاب * عنوان مجموعه     

* محل نشر؛ ناشر؛ سال نشر * نام و نام خانوادگی مترجم    
* قطع كتاب * تعداد صفحه     

* موضوع درسی * پايه ي تحصيلي     
* چكيده * كلمات كليدی     

در پايان هر بخش از كتاب، اطالعات موجود بر اساس پايه ی تحصيلی، موضوع درسی، عنوان كتاب، 
كلمات كليدی، تلفيق نام ناشر و عنوان كتاب، نام پديدآورندگان و نام و نشانی ناشر، نمايه سازی شده 
است تا معلمان، مربيان، كارشناسان، والدين و ساير مخاطبان بتوانند با توجه به نياز كالس خود و ساير 

نيازها، به منابع موجود دست يابند.

4. ادامه ى كار
از آن جا كه قرار است انتشار مجموعه ی كتاب نامه ي  رشد به مرور ادامه يابد و كتاب های معرفی شده 
به نحو مؤثری به معلمان و دانش آموزان سراسر كشور معرفی شوند، به همكاری و پشتيبانی گسترده ی 
دعوت  آموزشی  كتاب های  پديدآورندگان  و  ناشران  از همه ی  نيازمنديم.  پديدآورندگان  ساير  و  ناشران 
می كنيم، كتاب های چاپ اول ساالنه ی خود را در دوره های پيش دبستانی، ابتدايی، راهنمايی و متوسطه 
به دبيرخانه ی طرح سامان بخشی كتاب های آموزشی واقع در: تهران، خيابان ايرانشهر شمالی، ساختمان 
شماره ی چهار آموزش وپرورش، دفتر انتشارات كمك آموزشی، دبيرخانه ی طرح سامان بخشی كتاب های 

آموزشی ارسال دارند.

سال انتشارسطح پوششکتاب نامه ي رشدردیف

چاپ شده اندجلد اول تا يازدهم1

كتاب های چاپ اولجلد 212

1388

جلد حاضر

كتاب های چاپ اول جلد 313

1389

1390

كتاب های چاپ اولجلد 414

1390

1391

برنامه ي توليد کتاب نامه هاي رشد در دوره ي آموزش ابتدایي
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5. همكاران
و  نظرات  از  حاضر(  )جلد  مجموعه  اين  توليد  روند  و  كارشناسی  در  كه  معلمانی  و  كارشناسان 

همكاری هايشان بهره برديم عبارت اند از:
* اعضاى كميته ى معلمان:

1. آقای محمد فرخی 2. خانم اكرم بهراميان 3. خانم عزت السادات حسينی 4. خانم طاهره خردور 
5. خانم زهرا گيتي نژاد6. خانم ناهيد بريري 7. خانم فاطمه آقايي 8. خانم نويده عفاف 9. خانم مريم 
شباك 10. خانم اشرف السادات فاطمي 11. خانم فرحناز خردور 12. خانم سعيده كاظميان جاويد 13. 

آقاي اسماعيل احمدي 14. آقاي جمال الدين اكرمي 15. آقاي محمد زنده دل

كارشناسان گروه هاى درسى دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درسى:
1. آقای حسين قاسم پور مقدم   كارشناس گروه برنامه ريزی درسی زبان و ادبيات فارسی
2. آقای بهنام علوي مقدم   كارشناس گروه برنامه ريزی درسی زبان و ادبيات فارسی
3. آقای عبدالرحمان صفارپور   كارشناس گروه برنامه ريزی درسی زبان و ادبيات فارسی

كارشناس گروه برنامه ريزی درسی علوم تجربی 4. خانم بتول فرنوش   
كارشناس گروه برنامه ريزی درسی علوم تجربی 5. آقاي حسين الوندي  
كارشناس گروه برنامه ريزی درسی علوم تجربی 6. آقاي محمد عال نوري  

كارشناس گروه برنامه ريزی درسی تعليم و تربيت دينی 4. آقای سعيد راصد   
كارشناس گروه برنامه ريزی درسی آموزش قرآن 8. آقای رضا نباتي   
كارشناس گروه برنامه ريزی درسی آموزش قرآن 9. آقای سيد مهدي سيف  

كارشناس گروه برنامه ريزی درسی آموزش رياضی 10. خانم الهه رشيدي   
كارشناس گروه برنامه ريزی درسی آموزش رياضی 11. خانم شهرناز بخشعلي زاده  
كارشناس گروه برنامه ريزی درسی آموزش رياضی 12. خانم نسيم اصغري  

كارشناس گروه برنامه ريزی درسی آموزش هنر 13. خانم مينا نواب صفوی  
كارشناس گروه برنامه ريزی درسی آموزش هنر 14. خانم فاطمه رادپور   
كارشناس گروه برنامه ريزی درسی آموزش هنر 15. خانم رقيه ملكي نيا  
كارشناس گروه برنامه ريزی درسی آموزش هنر 16. خانم فريبا شاپوريان  

كارشناس گروه برنامه ريزی درسی مطالعات اجتماعی 17. خانم ناهيد فالحيان  
كارشناس گروه برنامه ريزی درسی تاريخ 18. آقای مسعود جواديان  

كارشناس گروه برنامه ريزی درسی جغرافيا 19. آقای منصور ملك عباسي  
كارشناس گروه برنامه ريزی درسی روان شناسی 20. آقای محمود اوحدی  

كارشناس گروه برنامه ريزی درسی مهارت هاي زندگي 21. آقای محمود معافي  
كارشناس گروه برنامه ريزی درسی تربيت بدني 22. آقاي جواد آزمون   

كارشناس گروه برنامه ريزی درسی رايانه 23. خانم ويدا ممتحني  
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6. شيوه ى استفاده
برای استفاده از اطالعات موجود در اين »كتاب نامه« می توان به نمايه های كتاب مراجعه كرد.

 

موضوع درسی: علوم تجربي

.1
1

آببالرد، كرول

32 ص رضا كريمي

24

567
تهران: قدياني، كتاب هاي بنفشه، 1388

8
قطع: رحلی

9

كلمات كليدی: آب/ خواص آب/ درياها/ اقيانوس ها/ چرخه ي آب

10

11

12

3. عنوان مجموعه 2. نام خانوادگى و نام مؤلف  1. شماره ى مدخل  
6. محل نشر: ناشر، سال نشر*   5. مترجم    4. عنوان كتاب  

8. قطع                    9. پايه ي تحصيلي 7. تعداد صفحات  
12. چكيده 11. كلمات كليدي   10. موضوع درسي  

* كتاب های آموزشی غير از سال 1388 به موقع به دبيرخانه ارسال نشدند، لذا اطالعات توصيفی آن ها در اين شماره به چاپ رسيد.

  چكيده : آب ماده اي طبيعي است و حدود 70 درصد سطح زمين را پوشانده است. اقيانوس ها، رودخانه ها، درياچه ها و بركه ها از آب 
پديد مي آيند. كوه هاي يخي قطب شمال و قطب جنوب نيز چيزي جز آب منجمد نيستند. كودكان در اين كتاب مصور با خاصيت، چرخه، 
انرژي و كاربرد آب آشنا مي شوند. تصاوير رنگي و متن روان و ساده به دريافت اطالعات كمك شاياني مي كند. در پايان كتاب واژه نامه و 

نمايه نيز درج شده است. 

پايه ي تحصيلي:    
چهارم و پنجم

مواد و كاربردهاي آن
3
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  فهرست توصيفي كتاب هاي آموزشي
 مناسب و مرتبط با برنامه ي درسي
دوره آموزش ابتدايي 
)چاپ اول ـ سال 1388(
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1. بالرد، كرول. مواد و كاربردهاي آن ها: آب. رضا كريمي 
تهران: قدياني، كتاب هاي بنفشه، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: آب / خواص آب / درياها / اقيانوس ها / چرخه ي آب

اقيانوس ها،  است.  پوشانده  را  زمين  درصد سطح  حدود 70  و  است  طبيعي  ماده اي  آب  چكيده: 
رودخانه ها، درياچه ها و بركه ها از آب پديد مي آيند. كوه هاي يخي قطب شمال و قطب جنوب نيز 
چيزي جز آب منجمد نيستند. كودكان در اين كتاب مصور با خاصيت، چرخه، انرژي و كاربرد آب آشنا 
مي شوند. تصاوير رنگي و متن روان و ساده به دريافت اطالعات كمك شاياني مي كند. در پايان كتاب 

واژه نامه و نمايه نيز درج شده است. 

2. پاركر، ويكتوريا. سري كتاب هاي جان داران به چيزهايي احتيا ج دارند؟: آب. مجيد عميق 
تهران: رسالت قلم، 1388،  24 ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: آب / منبع توليد آب / نياز موجودات زنده به آب
 

چكيده: كودكان ضمن مطالعه ي كتاب حاضر و مشاهده ي تصويرهاي جذاب و رنگي با نيازهاي 
حياتي دنياي انسان ها، گياهان و حيوانات به آب آشنا مي شوند. عناوين برخي مطالب كتاب عبارت اند 
از: آب چيست؟ آب از كجا به دست مي آيد؟ گياهان چگونه آب به دست مي آورند؟ كدام حيوانات به 
آب بيشتر و كدام حيوانات به آب كمتري نياز دارند؟ در پايان كتاب، واژه ياب و لغت نامه اي نيز گنجانده 

شده است. 



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 12

3. ابراهيم حقي اوغلو، بلكيس. ده بهشت: آدم )ع(. مهدي نعلبندي 
تهران: نحل، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: سرگذشت نامه / حضرت آدم)ع( / پيامبر

چكيده: آدم و حوا به نزديك درختي رفتند كه خداوند براي آن ها ممنوع كرده بود و از ميوه هايش 
خوردند. اين اولين گناه انسان بود. آدم و حوا خيلي زود پشيمان شدند. آن ها فراموش كرده بودند كه 
چه پيماني با خدا بسته اند و دچار چنين خطايي شدند. آن ها چگونه مي توانستند به حضور خدا برسند؟ 
در اين كتاب مصور و رنگي، چگونگي آفرينش زمين و آسمان، انسان و رانده شدن او از بهشت توسط 
شيطان و پشيماني او به درگاه الهي، توبه ي وي و زندگي انسان روي زمين به زبان شيرين و روان 

براي كودكان روايت مي شود. 

4. فتحي، حسين. آزمون انديشمند علوم پنجم ابتدايي قابل استفاده داوطلبان ورود به 
مراكز استعدادهاي درخشان و ديگر مدارس نمونه كشور شامل 1200 نكته علوم 

دوره ي ابتدايي در 1200 پرسش طبقه بندي شده. 
تهران: تنديس نقره اي ايرانيان، 1388،  430  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: پنجم؛معلم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: علوم تجربي / پرسش و پاسخ/ آموزش ابتدايي / آزمون ورودي

چكيده: كتاب حاضر براي مطالعه ي دانش آموزان پنجم ابتدايي كه قصد ورود به مدارس تيزهوشان و 
نمونه را دارند، نوشته شده است. درس نامه ها و تست هاي كتاب طبقه بندي موضوعي شده اند و مخاطبان 
مي توانند پس از مطالعه ي هر فصل از كتاب درسي علوم سال پنجم ابتدايي، درس نامه هاي مربوط به 
آن را نيز مطالعه كنند و سپس به بررسي تست ها مشغول شوند. شايان ياد آوري است، 1200 نكته ي 
علوم دوره ي ابتدايي در 1200 پرسش طبقه بندي شده ي كتاب گنجانيده شده اند. عنوان هاي برخي از 
درس نامه ها عبارت اند از: ساختمان مواد؛ ماشين ها؛ زمين ناآرام؛ جان داران ساده؛ انسان و محيط زيست؛ 

ساختمان بدن موجودات زنده؛ جانوران بي مهره؛ الكتريسيته؛ سنگ ها؛ دستگاه گردش خون.
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5. خليل زاده، مصطفي. آزمون انديشمند علوم چهارم ابتدايي قابل استفاده داوطلبان 
 12 شامل  كشور  نمونه  مدارس  ديگر  و  درخشان  استعدادهاي  مراكز  به  ورود 

درس نامه فصول كتاب علوم پايه ي چهارم و 525 پرسش طبقه بندي شده. 
تهران: تنديس نقره اي ايرانيان، 1388،  225  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: چهارم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: علوم تجربي / آموزش ابتدايي / پرسش و پاسخ/ آزمون ورودي
 

چكيده: در كتاب حاضر، نويسنده با ارائه ي درس نامه ي كامل هر فصل كتاب علوم پايه ي چهارم و 525 
پرسش طبقه بندي شده همراه با پاسخ نامه ي چهارگزينه اي، سعي دارد در كسب مهارت ها، دانستني ها 
و نگرش ها به كودكان كمك كند. كتاب براي استفاده ي داوطلبان شركت در آزمون هاي ورودي 
تيزهوشان و مدارس نمونه در سطح كشور نگارش يافته و شامل 12 فصل با اين عنوان هاست:ساختمان 
بدن موجودات زنده ؛غذاسازان بزرگ ؛گياهان؛موجودات پرارزش ؛جانوران بي مهره؛ مخلوط ها؛ نور و 

بازتابش؛ الكتريسيته؛ آهن ربا؛ سنگ ها؛ زمين و همسايگان آن؛ دستگاه تنفس؛ دستگاه گردش خون.

6. بو، آندره. حيوانات از همه رنگ6: آشنا شويم با حيوانات آبي. فرزانه كريمي 
تهران: قدياني، كتاب هاي بنفشه، 1388،  12  ص 

قطع: خشتي كوچك  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: خصوصيات ظاهري / رنگ پوست / تغذيه / حيوانات آبي / عادات و رفتار حيوانات

چكيده: »معلوم نيست كدام آدم بدسليقه اي، اسم اين ماهي زيبا را »كژ دهان« گذاشته است. اين نوع 
ماهي، به صورت دسته جمعي زندگي مي كند. محل زندگي آن ها آب هاي ساحلي اقيانوس هند است.« 
كودكان با خواندن اين كتاب و مشاهده ي تصاوير زيبايي از حيوانات، با رنگ پوست، نوع تغذيه، محل 
زندگي، و طرز حركت برخي حيوانات آبي رنگ مثل دلفين بيني بطري، ستاره ي دريايي آبي رنگ، 
پيكان ماهي سياه-آبي، توكاي كوه نشين، گرو پر خاردار، دلفين هاي شرق اقيانوس آرام، كژ دهان راه راه، 

صندوق ماهي ابلق، طوطي دم دراز )هياسينـ  ارا( طوطي ماهي و كبوتر تاج دار آشنا مي شوند. 
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7. بو، آندره. حيوانات از همه رنگ8: آشنا شويم با حيوانات حنايي. فرزانه كريمي 
تهران: قدياني، كتاب هاي بنفشه، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي كوچك  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: رنگ پوست / خصوصيات ظاهري / تغذيه / حيوانات حنايي / عادات و رفتار 
حيوانات

چكيده: »اردك ساكسوني، درشت ترين و قد بلندترين اردك هاي دنياست. وزن اردك نر به سه و نيم 
كيلوگرم و اردك ماده به 3 كيلوگرم مي رسد. اردك ساكسوني، بيشتر در ناحيه ي ساكسون، يعني 
شرقي ترين ناحيه ي آلمان زندگي مي كند «. مخاطبان در هشتمين جلد از اين مجموعه با خصوصيات 
ظاهري، محل زندگي، نوع تغذيه و توليدمثل برخي حيوانات حنايي به زبان ساده و روان به همراه 
تصاويري آشنا مي شوند. اين حيوانات عبارت اند از: گاو شيرده آلماني، اسب باركش هافلينگر، اورانگ 
ـ اوتان )نخستي درازدست( روباه قرمز، خرگوش وحشي، مرغ حنايي ارپينگتون، اردك ساكسوني، 
ميمون كله شيري )تارمارين طاليي( ، سمندر سرخ، كين كاجو ) خرس عسلي( ، پروانه ي طاووسي، 
ماهي طاليي دم توري، بز حنايي فرانسوي، حلزون بورگاندي )حلزون خوراكي( ، همستر، كبوتر حنايي، 
گربه ي خانگي، خرچنگ خوراكي، مورچه خوارفلس دار صحرايي، كيوي  . بيد شب پره ي سپيدار، سنجاب 

قرمز و سوسك سرباز قرمز.

8. بو، آندره. حيوانات از همه رنگ 4: آشنا شويم با حيوانات خاكستري. فرزانه كريمي 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  12  ص 

قطع: خشتي كوچك  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

 / تغذيه   / حيوانات  رفتار  و  عادات   / پوست  رنگ   / خاكستري  حيوانات  كليدي:  كلمات   *
خصوصيات ظاهري

چكيده: »خرگوش نقره اي نوعي خرگوش خانگي است كه خز خاكستري رنگ نرمي دارد. گوش هايش 
بلند و دمش كوتاه است.« كودكان با مطالعه ي اين كتاب به زبان ساده و روان و مشاهده ي تصاوير، با 
محل زندگي، نوع تغذيه و خصوصيات ظاهري برخي حيوانات خاكستري آشنا مي شوند. نام اين حيوانات 
از اين قرار است: اسب پاتو، گاو فرانسوي گاسكوني، اسب ايسلندي، غاز خاكستري، موش خانگي، 

خرگوش نقره اي، كواال، فيل آفريقايي، دلفين هاي خال دار اقيانوس اطلس و ماهي سالمون وحشي.
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9. بو، آندره. حيوانات از همه رنگ10: آشنا شويم با حيوانات رنگارنگ. فرزانه كريمي 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  12  ص 

قطع: خشتي كوچك  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: رنگ پوست / حيوانات رنگارنگ / تغذيه / خصوصيات ظاهري / عادات و رفتار 
حيوانات

چكيده: كودكان با خواندن اين كتاب، به كمك متني ساده و روان و مشاهده ي تصاوير، با محل 
زندگي، نوع تغذيه، چگونگي رشد، و عادات و رفتار حيوانات رنگارنگي هم چون قرقاول الماسي، قرقاول 
تمينك، مرغان زنبورخوار، طوطي استراليايي )لوري كيت رنگين كماني( ، طوطي ارا. امپراتور ارغواني، 

فرشته ماهي، فريبا ماهي، اژدها ماهي ماندارين، پرچم ماهي و سوسك زگيل دار آشنا مي شوند. 

10. بو، آندره. حيوانات از همه رنگ3: آشنا شويم با حيوانات زرد. فرزانه كريمي 
تهران: قدياني، كتاب هاي بنفشه، 1388،  12  ص 

قطع: خشتي كوچك  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: عادات و رفتار حيوانات / حيوانات زرد / تغذيه / خصوصيات ظاهري
 

چكيده: »پروانه ي جنگلي زيبا و زرد رنگ، در جنگل هاي »سوماترا« زندگي مي كند. بال هاي باز 
پروانه، رنگ شادي دارد. هر چند دقيقه يك بار، بال هايش را مي بندد و دوباره باز مي كند. وقتي روي 
زمين نشسته، مثل برگ زرد شده است.« كودكان در سومين شماره از مجموعه ي حاضر، با برخي 
خصوصيات ظاهري، رنگ پوست، نحوه و محل زندگي، تغذيه، رشد و ساير خصوصيات حيوانات زرد رنگ 
آشنا مي شوند. اين حيوانات عبارت اند از: سوسك گوگردي، قناري، بيد مرگ سر) بيد اروپايي( ، پروانه ي 
جنگلي، جوجه اردك، زنبور وحشي، سمندر آتشي، سوسك سيب زميني، انبرك ماهي زرد پوزه دار، بيد بلوط، 

و كرنا ماهي.
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11. بو، آندره. حيوانات از همه رنگ2: آشنا شويم با حيوانات سبز. فرزانه كريمي 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  12  ص 

قطع: خشتي كوچك  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: حيوانات سبز / تغذيه / خصوصيات ظاهري / عادات و رفتار حيوانات

چكيده: »پروانه ي بال شيشه اي خيلي قشنگ است و بال هايش مثل شيشه شفاف اند. براي همين به 
راحتي ديده نمي شود و دشمنانش نمي توانند او را شكار كنند. پروانه ي بال شيشه اي در منطقه ي استوا 
زندگي مي كند و هميشه نزديك سطح زمين به پرواز درمي آيد«. در اين كتاب، كودكان با محل زندگي، 
نوع تغذيه و عادات و رفتار برخي حيوانات سبز رنگ، مثل قورباغه ي درختي چشم قرمز، فريبا ماهي 
تيتان )غول پيكر( ، پروانه ي بال شيشه اي، سوسك الك پشتي، مارمولك سبز اروپايي، كرم بيد مساح، 

بازيليسك، آفتاب پرست، كروكديل، تاناگر كله قرمز و الك پشت خاردار الك پوستي آشنا مي شوند.

12. بو، آندره. حيوانات از همه رنگ7: آشنا شويم با حيوانات سياه. فرزانه كريمي 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  12  ص 

قطع: خشتي كوچك  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: خصوصيات ظاهري / حيوانات سياه / رنگ پوست / نحوه  ي زندگي حيوانات / تغذيه

چكيده: جيرجيرك صحرايي تابستان ها در دشت ها و صحراها زندگي مي كند و آواز مي خواند. وقتي 
جيرجيرك، بال هاي عقبي خود را به يكديگر بمالد، صدايي بلند مي شود. صداي آواز جيرجيرك همين 
صداست. غذاي جيرجيرك حشره هاي بسيار كوچك است. كودكان با مشاهده ي تصاوير كتاب و 
خواندن مطالب ساده و آسان آن، با خصوصيات ظاهري، نوع تغذيه، محل زندگي و حركت برخي 
موجودات سياه رنگ مثل پلنگ سياه، گوسفند سياه »وله«، گوريل كوهي، اسب سياه فريزي، سوسك 
و  شاخ بزي  سوسك  بزرگ،  جنگلي  مورچه ي  غواص،  سوسك  فرفره،  سوسك  بي پرواز،  جنگلي 

جيرجيرك صحرايي آشنا مي شوند.
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13. بو، آندره. حيوانات از همه رنگ9: آشنا شويم با حيوانات سياه و سفيد. فرزانه كريمي 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  12  ص 

قطع: خشتي كوچك  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: رنگ پوست / حيوانات سياه و سفيد / تغذيه / خصوصيات ظاهري / عادات و 
رفتار حيوانات

چكيده: »غاز منقار دكمه اي يكي از پرنده هاي بزرگ و با شكوه است. شكل و اندازه ي منقار اين غاز با 
بقيه ي غازها فرق دارد. به خاطر همين به آن، غاز منقار دكمه اي مي گويند. نژاد اين غاز چيني است.« 
در نهمين شماره از مجموعه ي حاضر، مخاطبان كودك با محل زندگي، نوع تغذيه، رنگ پوست، و 
عادات و رفتار برخي حيوانات سياه و سفيد هم چون گاو هولشتاين، پاندا، خرگوش بزرگ فرانسوي، غاز 
منقار دكمه اي، سگ گله ي كالي، مرغ خانگي ساسكس، دلفين كومرسون، ماهي پيش گام، بوقلمون، 

زاغي و سگ خال دار الماسي آشنا مي شوند. 

14. بو، آندره. حيوانات از همه رنگ1: آشنا شويم با حيوانات قرمز. فرزانه كريمي 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  12  ص 

قطع: خشتي كوچك  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: حيوانات قرمز / تغذيه / خصوصيات ظاهري / عادات و رفتار حيوانات

چكيده: كفشدوزك را حتماً ديده اي! حشره اي قرمز با خال هاي سياه. كفشدوزك ها حشره هاي خيلي 
مفيدي هستند و شته ها و آفت هاي روي درخت ها و سبزه ها را مي خورند و كمك مي كنند كه درخت ها 
و ميوه ها بهتر رشد كنند. در يكمين شماره از مجموعه ي حاضر، كودكان با محل زندگي، نوع تغذيه، 
توليد مثل و خصوصيات رفتاري برخي حيوانات قرمز رنگ، مثل سهره ي كاكل قرمز، بيد سرخ، وزغ 
طاليي، كفشدوزك، ايبيس سرخ، سوسك سرخ زنبق، سنجاقك قرمز، ملخ بياباني بال قرمز، شه مار 

كاليفرنيايي، مرغ دله و گروپر خال خالي قرمز آشنا مي شوند 
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15. بو، آندره. حيوانات از همه رنگ5: آشنا شويم با حيوانات قهوه اي. فرزانه كريمي 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي كوچك  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: رنگ پوست / عادات و رفتار حيوانات / خصوصيات ظاهري / تغذيه / حيوانات 
قهوه اي

چكيده: »مرغابي اروپايي، ابتدا در كشور انگلستان زندگي مي كرد و مردم آن را پرورش مي دادند. اما 
كم كم جاهاي ديگر هم آن را پرورش دادند. مرغابي ماده تعداد زيادي تخم مي گذارد، وقتي جوجه ها 
از تخم در آمدند، مادر خيلي خوب از آن ها مواظبت مي كند«. در پنجمين شماره از مجموعه ي حاضر، 
كودكان با خصوصيات ظاهري، نحوه و محل زندگي، تغذيه، رشد و ساير عادات برخي حيوانات قهوه اي 
هم چون اسب رماندي، گوزن سرخ ، پالتيپوس )نوك اردكي پاپره اي( ، خرگوش مزرعه، مرغابي اروپايي 
شنگ، لوريس لندوك )درختي( ، خرس قهوه اي، گراز وحشي، بز فرانسوي، كوتي ) راكون پوزه دراز( ، 
بيدستر، اردك ماهي، ملخ قهوه اي، جغد قهوه اي، آفتاب پرست، بيد علفي، خفاش، گاوميش وحشي، موس 

) گوزن شمالي( ، عقرب آبي، خارپشت ماهي و سوسك طاليي آشنا مي شوند. 

16. هير، توني. بچه ها و حفظ محيط زيست: آلودگي درياها. مهناز فاتحي 
تهران: شركت انتشارات فني ايران، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: آالينده ها / زنجيره هاي غذايي / دريا / اقيانوس

چكيده:  حدود 78 درصد سطح كره ي زمين را آب تشكيل مي دهد. دريا دنيايي زنده است كه براي 
زندگي روي خشكي نيز، اهميت حياتي دارد. اقيانوس ها سرشار از منابع هستند و به تنظيم دماي كره ي 
زمين نيز كمك مي كنند. بيش از نيمي از جمعيت جهان در سواحل دريا يا نزديك آن زندگي مي كنند. 
صيد بيش از حد ماهي و وجود مواد آلوده كننده، ذخيره ي آبزيان را تهديد مي كند. از سوي ديگر آلودگي 
نفتي، آلودگي ناشي از فلزات، سموم شيميايي، فاضالب، ضايعات كشتي ها و زباله، موجب آلودگي 
اقيانوس ها مي شوند. در اين كتاب، نوجوانان با آالينده هاي گوناگون و تأثير آن ها بر زنجيره هاي غذايي 

درون دريا و نهايتاً، با جانوران ديگر آشنا مي شوند. 
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17. گودرزي، ابوالفضل / رجبي نژاد، رويا. آمادگي جسماني به زبان ساده*. 
تهران: بامداد كتاب، 1387،  152  ص 

قطع: رقعي  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: تربيت بدني  

* كلمات كليدي: تحرك / الگوي سالمتي / فعاليت بدني / آمادگي جسماني

چكيده: »آمادگي جسماني« به مجموعه اي از ويژگي ها و خصوصياتي گفته مي شود كه افراد در ارتباط 
با توانايي هاشان در انجام فعاليت هاي جسماني دارند يا به دست مي آورند. در اين كتاب طي شش فصل، 
مباني آمادگي جسماني با زباني ساده براي مخاطبان بيان شده است. عناوين فصل ها از اين قرارند: 
آمادگي جسماني چيست؟ چرا بايد آمادگي جسماني بااليي داشته باشيم؟ چگونه شروع كنيم؟ عوامل 
آمادگي جسماني و حركتي كدام اند؟ آمادگي جسماني خود را چگونه اندازه گيري كنيم؟ آمادگي جسماني 

خود را چگونه توسعه دهيم؟ 

18. علوي مقدم، بهنام / عليزاده، صغري. آموزش امال با شيوه هاي خالق و متنوع قابل 
استفاده ي آموزگاران.... 

تهران: ابوعطا، 1388،  104  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  

موضوع درسي: زبان آموزي  
* كلمات كليدي: امال / روش شناسي / تدريس / اختالالت اماليي / ارزش يابي

چكيده: در اين كتاب، راهكارهايي براي معلمان و اوليا به منظور تقويت امالي دانش آموزان ابتدايي با 
استفاده از بازي هاي متنوع و خالق ارائه مي شود. كتاب در چهار فصل تنظيم شده كه فصل اول شامل 
كليات و طرح مسئله ي امال و نوشتن است. بررسي انواع امال در فصل دوم آمده است. در فصل سوم، 

اختالالت اماليي بررسي مي شوند و فصل چهارم نيز به ارزش يابي امال اختصاص دارد. 
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19. تبريزي، رضا. آموزش تصويري كتاب هنر اول دبستان. 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  48  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول ؛ معلم  

موضوع درسي: آموزش هنر  
* كلمات كليدي: هنر /  كاردستي / نقاشي / تكه چسباني / آموزش / برجسته سازي

چكيده: آموزش هنر، به خاطر جذابيت هاي تجسمي نزد كودكان، مي تواند به عنوان پيش نياز بسياري از 
درس هاي دوره ي ابتدايي ، مانند رياضيات و علوم، مورد استفاده قرار گيرد. مؤلف در اين كتاب تصويري، انواع 
نقاشي و كاردستي را به كودكان آموزش مي دهد. نقاشي تكه چسباني، نقاشي پنج انگشتي، برجسته سازي، 

جورچين، چاپ انگشتي، ايجاد بافت و... از انواع نقاشي هاي كتاب مصور حاضر هستند. 

20. تبريزي، رضا. آموزش تصويري كتاب هنر پنجم دبستان. 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  48  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: آموزش هنر  

* كلمات كليدي: آموزش هنر / كاردستي / راهنماي آموزشي

چكيده:   كتاب حاضر به منظور پرورش خالقيت كودكان تهيه شده و آن ها مي توانند با مطالعه ي اين 
اثر با تكه چسباني، چاپ برگ، ساختن روبات، چاپ اسفنجي، سفال انگشتي و غيره آشنا شوند. 
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21. تبريزي، رضا. آموزش تصويري كتاب هنر چهارم دبستان. 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  48  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: چهارم  
موضوع درسي: آموزش هنر  

* كلمات كليدي: هنر / راهنماي آموزشي / كاردستي / خالقيت

چكيده: يكي از اصول برنامه ي درسي هنر، »پرورش خالقيت« است. در اين مجموعه با توجه به 
تنوع طرح هاي نقاشي و كاردستي، خالقيت دانش آموزان در اين دو زمينه شكوفا خواهد شد. كودكان با 
مطالعه ي اين كتاب و مشاهده ي نقاشي ها و كاردستي ها مي توانند نقاشي هايي بكشند و از روي آن ها 

كاردستي هاي مورد عالقه ي خود را درست كنند.

22. تبريزي، رضا. آموزش تصويري كتاب هنر دوم دبستان. 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  48  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم 
موضوع درسي: آموزش هنر  

* كلمات كليدي: هنر / راهنماي آموزشي / كاردستي / نقاشي كودكان / خالقيت /  رنگ شناسي / 
برجسته سازي

چكيده: يكي از اصول برنامه ي درسي هنر، »پرورش خالقيت«  است. در اين مجموعه،  با توجه به 
تنوع طرح هاي نقاشي و كاردستي،  خالقيت دانش آموزان در هر دو قسمت شكوفا خواهد شد. آموزش 
هنر، به خاطر جذابيت هاي تجسمي نزد كودكان،  مي تواند به عنوا ن پيش نياز بسياري از درس هاي 
دوره ي ابتدايي، مانند رياضيات و علوم، مورد استفاده قرار گيرد. كتاب تصويري حاضر به منظور آموزش 
هنر نقاشي و كاردستي، براي دا نش آموزان سال دوم دبستان تدوين شده و شامل آموزش تكه چسباني، 

چاپ انگشتي، رنگ شناسي، برجسته سازي و... است. 
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23. تبريزي، رضا. آموزش تصويري كتاب هنر سوم دبستان. 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  48  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم 
موضوع درسي: آموزش هنر  

* كلمات كليدي: هنر / راهنماي آموزشي / رنگ شناسي / كاردستي / طراحي

چكيده:  كتاب حاضر به منظور آموزش نقاشي كاردستي، براي دانش آموزان سال سوم ابتدايي تدوين 
شده است. رنگ شناسي، نقاشي تكه چسباني، طراحي حيوانات، برجسته سازي، افشانگري با مسواك، چاپ 

سيب زميني، آموزش طراحي و... از جمله موضوعات كتاب هستند. 

24. فيشر، رابرت. آموزش تفكر. غالمعلي سرمد 
تهران: بين المللي گاج، 1388،  224  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: علوم تربيتي  

* كلمات كليدي: انديشه / تفكر / فلسفه در دوره ي ابتدايي / تبادل افكار

چكيده: در اين كتاب، آخرين روش  هاي آموزش تفكر، شيوه ي بحث، استنتاج منطقي و هدايت 
نظام مند ذهن دانش آموزان دوره هاي ابتدايي و راهنمايي ارائه شده است. مخاطبان كتاب، مديران، 
معلمان و اوليايي هستند كه به دنبال توسعه ي ذهن خالق كودكان و نوجوانان و نيز ارتقاي كيفيت 
آموزش كودكان هستند. كتاب در هفت فصل با اين عناوين تدوين شده است: تفكر درباره ي تفكر؛ 
فلسفه براي كودكان؛ گروه پژوهشي؛ داستان هايي براي تفكر؛ تدريس جدي؛ فلسفه در كالس؛ فلسفه 

در برنامه درسي.



23دورهيآموزشابتدايي12

25. حسين زاده، محمد. آموزش خط تحريري )جلد1و2( *. 
تهران: برگ نو، 1387،  2 ج - 80 ص 

قطع: رقعي  * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: آموزش هنر  

* كلمات كليدي: خط نستعليق / شخصيت شناسي خوش نويسي /  آموزش خط

چكيده: هنر امري است كه از اعماق وجودي انسان و از صحيفه ي دل سر مي كشد. امروزه در علم 
روان شناسي بررسي خط براي پي بردن به شخصيت انسان ها، يكي از روش هاي متداول است. در 
مجموعه ي دو جلدي حاضر، خط تحريري آموزش داده  شده و در آغاز هر جلد، نكات مربوط به رعايت 
اصول خوش نويسي آمده است. هم چنين، سرمشق هايي داده مي شود تا مخاطبان با تمرين آن ها به 

هدف مورد نظر دست  يابند. 

26. كازراني، مينا / مزيناني، نونا. آموزش دوره ي ابتدايي در كشور هاي پيشرفته. 
اصفهان: نوشته، 1388،  208  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: عمومي  

* كلمات كليدي: آموزش ابتدايي / تربيت معلم / اثربخشي / برنامه ريزي درسي

چكيده: در اين كتاب سعي شده است تا متوليان آموزشي در كشور، با آخرين دستاوردهاي آموزش 
دوره ي ابتدايي در كشورهاي پيشرفته ي دنيا آشنا شوند. در اين كتاب نحوه ي اجراي كار گروهي و 
چگونگي همكاري دانش آموزان در مدارس انگلستان نقد و ارزيابي شده است. هم چنين، چگونگي 
تقسيم بندي فضاي مدارس و كالس ها براي انجام فعاليت هايي تدوين شده، در قالب نظام آموزشي 
مدارس ابتدايي كشورهاي يشرفته ي جهان مورد بحث قرار مي گيرد. كتاب شامل ده فصل است كه 
عناوين برخي از آن ها عبارت اند از: طراحي فيزيكي مدرسه و محيط آموزشي؛ چرا كودكان بايد در گروه 

كار كنند؟؛ انواع همكاري گروهي؛ انتخاب گروه ها؛ اداره ي گروه ها؛ برنامه ريزي درسي.
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27. سيمن، رزي سو تو. آموزش رياضي پايه )از راه سرگرمي (به روش يادگيري فعال 
ويژه ي نوآموزان و معلمان*. حسن نصيرنيا 

تهران: مدرسه، 1387،  80  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول و دوم ؛معلم 

موضوع درسي: آموزش رياضي  
* كلمات كليدي: رياضيات / راهنماي آموزشي / جمع و تفريق / آشنايي با اعداد

چكيده: كتاب حاضر با ده ها فعاليت متنوع و »كاربرگ« دانش آموز، براي پرورش مهارت هماهنگي 
حركات چشم و دست و مهارت رياضي پايه مخصوص كودكان پيش دبستاني و دبستاني طراحي و 
تدوين شده است. اين فعاليت ها بر شناخت ادراكي كودك از اعداد 1 تا 20 و مهارت هاي رياضي انتقالي 
مربوط به آن ها -از شكل هاي هندسي اصلي و برآورد كردن اندازه ها گرفته تا جمع و تفريق- مي افزايند. 
كتاب شامل چهار فصل با اين عناوين است: برآورد كردن اندازه ها؛ شكل سازي هاي تفريحي؛ آشنا شدن 

با عددهاي 1 تا 10؛ كشف كردن عددهاي دو رقمي.

28. مقصودي، سوده. آموزش كودكان الكترونيكي e-Kidsمطابق با آخرين استاندار 
جهاني ICDL ج 1. 

كرمان: داركوب، 1388،  64  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  

موضوع درسي: رايانه  
* كلمات كليدي: رايانه / ويندوز / نقاشي / راهنماي آموزشي

چكيده: در اين كتاب، طي سه فصل، مخاطبان به زبان ساده و به همراه تمرين هايي مصور، با مباني 
رايانه، قسمت هاي سخت افزاري و نرم افزاري، اقدامات امنيتي، سيستم عامل ويندوز و نحوه ي كار با آن ، و 
هم چنين نقاشي كردن در رايانه آشنا مي شوند. كتاب براساس آخرين استاندارد ICDL تدوين شده است. 
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29. مقصودي،  سوده. آموزش كودكان الكترونيكيe-Kids مطابق با آخرين استاندارد 
جهانيLCDL ج2. 

كرمان: داركوب، 1388،  120  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  

موضوع درسي: رايانه  
* كلمات كليدي: رايانه / راهنماي آموزشي / word / تايپ / Excel / اينترنت

چكيده:   مخاطبان مي توانند با مطالعه ي اين كتاب و با انجام تمرين هاي ساده و گام به گام آن، با 
 ،Excel تايپ متن در قالب هاي متفاوت، انتخاب متن، چاپ كردن متن، برنامه ي ،word برنامه ي

اينترنت و چگونگي استفاده از آن ، و نيز ساختن Email آشنا مي شوند. 

و  شناختي  اجتماعي،  رشدهيجاني،  زندگي:  هاي  مهارت  آموزش  آن.  ورنون،   .30
»خود«. مهرداد فيروز بخت 

تهران: دانژه، 1388،  312  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: معلم  

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: كودكان / رشد / فعاليت هاي فوق برنامه / رشد هيجاني / رشد اجتماعي / رشد 

شناختي / مهارت هاي زندگي

چكيده: جلد اول از مجموعه ي سه جلدي »مهارت هاي زندگي«، برنامه ي درسي جامعي را در اختيار 
مربيان و متخصصان سالمت روان مي گذارد تا به كودكان دوره ي دبستان، مفاهيم سالمت را ياد بدهند 
و به آن ها بياموزند مسير زندگي شان را در ميان مشكالت وضعيتي و رشدي پيدا كنند. كتاب حاوي 80 

فعاليت در حيطه ي رشد خود، رشد هيجاني، رشد اجتماعي و رشد شناختي است. 
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31. فرخي، محمد. آموزش و ارزشيابي استثنات امالي فارسي اول دبستان*. 
تهران: گردونه، 1387،  80  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: اول 
موضوع درسي: زبان آموزي  

* كلمات كليدي: فارسي / آموزش كودكان / استثنائات امال / نظام ارزش يابي

چكيده: اين اثر كه به عنوان يك كتاب كار براي محقق گرداندن اهداف برنامه ي آموزش زبان فارسي 
در پيچيده ترين بخش آن، يعني آموزش و ارزش يابي استثنائات امالي فارسي اول دبستان، تهيه شده، 
 كوشيده است با آخرين تحوالت نظام ارزش يابي در دوره ي ابتدايي منطبق باشد. استئنائات امالي 
فارسي شامل گروهي از كلمه هاست كه خصوصيات مشترك آن ها وجود حداقل يك صداست كه 
براي نمايش آن بيش از يك نشانه ي الفبايي پيش بيني شده است. نويسنده سعي كرده است با انواع 
تمرين ها، شامل رنگ كردن، جدول، امالي تصويري، امال نويسي، پركردن جاي خالي و... به كودكان 

ياري رساند تا اين موضوع را بهتر ياد بگيرند.

32. شريفان، احمد / شريفان، امين. آنچه هر معلم بايد بداند: آموزش مهارت هاي پژوهش *. 
تهران: زرباف اصل، 1387،  142  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: علوم تربيتي  

* كلمات كليدي: تحقيق / گزارش نويسي / مهارت هاي زندگي

چكيده: يادگيري پژوهش محور، در زمره ي رويكردهايي است كه به جاي تأكيد بر دانش اندوزي، به 
تمرين مهارت هايي كه براي زندگي الزم و ضروري هستند، توجه دارد. معلمي كه بر اساس اين رويكرد 
به آموزش مي پردازد، فرصت  هايي را براي دانش آموزانش فراهم مي كند تا هر يك متناسب با عالقه ها، 
توانايي ها و نيازهاي فردي خود، به طور عملي به يادگيري بپردازند. در اين كتاب عالوه بر توضيح 
مفهوم پژوهش و مهارت هاي الزم براي كاوش و بررسي هاي علمي، رهنمودهايي به منظور هدايت 
با اين موضوعات است: آموزش  ارائه شده است. كتاب شامل دو بخش  پژوهش هاي دانش آموزي 

مهارت هاي علمي كاوش، و آموزش مهارت هاي علمي بررسي. 
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33. راو، جوليان / پرهام، مالي. مجموعه كتاب هاي علوم تجربي: آهنرباي شگفت انگيز*. محمود 
مزيناني 

تهران: پيدايش، 1387،  32  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: نيروي مغناطيسي / آهن  رباها / ميدان مغناطيسي / قطب نما / الكترومغناطيس

چكيده: كودكان مي توانند با خواندن اين كتاب و مشاهده ي تصاوير رنگي و انجام آزمايش هاي 
ساده ي آن با وسايل در دسترس،  اطالعاتي درباره ي اين موضوعات به دست آورند: نيروي مغناطيسي، 
نيروي كششي،  وسايل بازي آهن ربادار، عملكرد آهن رباها در محيط هاي متفاوت، ميدان مغناطيسي، 

قطب نماها، الكترومغناطيس، و موتورهاي الكتريكي در وسايل خانه. 

34. ناصري، مسلم. قصه هاي شيرين از زندگي معصومين:6: آهو و شكارچي:قصه هايي از 
زندگي امام سجاد)ع( *. 

مشهد: به نشر، 1387،  24  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  
* كلمات كليدي: صحيفه ي سجاديه / امام سجاد)ع( / داستان مذهبي

چكيده: امام سجاد)ع( با يارانش در دشت قدم مي زنند و امام براي آن ها صحبت مي كند. ناگهان 
آهويي به امام نزديك مي شود و پوزه اش را به دست امام مي مالد. امام موضوع را درمي يابد و يكي از 
يارانش را سراغ شكارچي پير مدينه مي فرستد. شكارچي همراه فرستاده امام مي آيد و با ديدن آهويي 
كه نتوانسته بود ديروز شكار كند، تعجب مي كند. امام از شكارچي مي خواهد كه به خانه برگردد و بچه 
آهويي را كه ديروز شكار كرده است، بياورد. اشك در چشمان شكارچي حلقه مي زند. به خانه اش مي رود 

و بچه آهو را مي آورد. 
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35. ابراهيم حقي اوغلو، بلكيس. ده بهشت: ابراهيم )ع(. مهدي نعلبندي 
تهران: نحل، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: سرگذشت نامه / پيامبر / ابراهيم

چكيده: كودكان در اين كتاب با مطالعه ي متني ساده و شيوا، به همراه تصويرهايي زيبا و جذاب، با 
گوشه هايي از زندگي حضرت ابراهيم )ع( ، از جمله دعوت مردم به خداپرستي، چگونگي ساختن خانه ي 

كعبه، و قرباني كردن فرزندش حضرت اسماعيل)ع(  آشنا مي شوند. 

36. بالرد، كرول. مواد وكاربردهاي آن ها: ابريشم. رضا كريمي 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: كاربرد ابريشم / كرم ابريشم / پارچه هاي ابريشمي

چكيده: كرم ابريشم، الياف ابريشم را درون بدن خود مي سازد و آن را از دو لوله ي باريك نزديك 
دهان خود كه »تارريس« نام دارند، بيرون مي دهد. رشته هاي ابريشم در آغاز، نرم و چسبنده اند، اما در 
اثر تماس با هوا به سرعت سفت مي شوند. هر كرم ابريشم براي تنيدن يك پيله، سه روز زمان الزم 
دارد. ابريشم از كجا مي آيد؟ كرم ابريشم چگونه ابريشم مي سازد؟ ابريشم چه كاربردهايي دارد؟ چاپ 
ابريشمي چيست؟ )سيلك اسكرين( و.... سؤال هايي هستند كه كودكان مي توانند پاسخ آن ها را با 
خواندن مطالب ساده و روان اين كتاب و مشاهده ي تصاوير رنگي،  به دست آورند. در پايان كتاب وب 

سايت مربوط به موضوع معرفي شده و واژه نامه و نمايه نيز آمده است. 
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37. هونگ، كالريس. احساسات كوچك...: احساس بد يعني چه؟. شهرام رجب زاده 
تهران: ذكر، 1388،  12  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: عاطفه / احساس بد / احساسات كوچك / رشد عاطفي / آموزش كودكان

چكيده: كتاب حاضر درباره ي رشد عاطفي است و براي بچه ها و كساني كه به آن ها اهميت مي دهند، 
نگاشته شده است. كتاب شامل نقاشي هايي از كودكان درباره ي احساس بد، به همراه نوشته هايي كوتاه 

و ساده در اين زمينه است. 

38. هونگ، كالريس. احساسات كوچك...: احساس يعني چه؟. شهرام رجب زاده 
تهران: ذكر، 1388،  12  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: رابطه ي عاطفي / احساس / كودكان

چكيده: كودكان با مطالعه ي اين كتاب و مشاهده ي تصاوير ياد مي گيرند كه احساس دارند، احساسات 
را درك مي كنند. و اين كه احساس ها رنگي، شنيدني، بوكردني، ديدني، لمسي و چشيدني اند. 
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39. ويورست، جوديت. از جايم تكان نمي خورم. زينب رضايي 
تهران: پيدايش، 1388،  32  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم و چهارم  
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: وابستگي / روان شناسي / داستان آموزشي

چكيده: در اين كتاب از وابستگي كودك به دوستان و اطرافيانش سخن مي رود. الكساندر پسركوچكي 
است كه سخت به دوستانش وابسته شده است و حاال كه خانواده اش قصد دارند در يك شهر ديگري 
زندگي كنند، او بايد با  آن ها خداحافظي كند. او دلش نمي خواهد محل زندگي شان را ترك كند، اما 

چاره ي ديگري ندارد. 

40. حيدري ابهري، غالمرضا. از خدا تشكر كن*. 
قم: جمال، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول تا سوم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: شكرگزاري / خداشناسي / قدرشناسي

چكيده: »شكر«، تشكر از خدايي است كه هزاران نعمت را به ما عنايت كرده است. شكر، عالوه بر 
افزايش نعمت ها، آثار ديگري نيز در پي دارد. اولين اثر شكر آن است كه آدمي به نعمت هاي خدا بيشتر 
توجه مي كند و او از اين رو، از نعمت ها بيشتر لذت مي برد. كودكان با خواندن اين كتاب مصور رنگي با 
»اصطالح شكرگزاري« آشنا مي شوند و درمي يابند كه هنگام دريافت نعمت از كسي هم چون دوست، 
پدر، مادر، معلم و... الزم است كه از او تشكر كنند. به عالوه، درمي يابند كه از اعضاي بدنشان در راه 
درست بهره بگيرند، چرا كه شكرگزاري يعني استفاده ي درست از يك نعمت. مطالب كتاب به زبان 

انگليسي نيز درج شده اند. 
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41. مجد فر، مرتضي. ازوپ در كالس درس:بازي ها،فعاليتها و پژوهشهاي خالقيت 
محور بر مبناي تمثيل ها وافسانه هاي ازوپ. 

تهران: امرود، 1388،  96  ص 
قطع: رقعي  * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم ؛ معلم 

موضوع درسي: زبان آموزي  
* كلمات كليدي: افسانه / داستان / خالقيت / تمرين

چكيده: در اين كتاب، نگارنده با بهره گيري از افسانه ها،  تمثيل ها و داستان هاي شناخته شده ي ايران 
و جهان، تعدادي بازي، فعاليت ، تمرين و پژوهش خالقيت محور، با توجه به ذوق و عالقه ي كودكان 
مطرح مي كند كه مي تواند در بهبود سواد خواندن آن ها مؤثر باشد. از خوانندگان انتظار مي رود پس 
ازپايان مطالعه ي هر داستان، اتفاقات، رويدادها و حوادث آن ها را دسته بندي كنند و به پرسش هايي 
درباره ي قهرمانان داستان، مكان ها، خط سير زماني و ابزارها و وسايل موجود در داستان پاسخ گويند. 
هم چنين، آنان بايد پيوستگي بين رويدادها و حوادث داستان را بازنمايي كنند و كلماتي راكه براي 
نخستين بار در متن با آن ها روبه رو شده اند، مشخص سازند و معناي آن ها را با كلمات ديگري كه 

مي شناسند، نشان دهند 

42. راو، جوليان / پرهام، مالي. مجموعه كتاب هاي علوم تجربي: استفاده از انرژي*. محمود 
مزيناني 

تهران: پيدايش، 1387،  32  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: سوم 

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: انرژي / منابع / آزمايش ها / نيروي باد / آب / جريان الكتريسته / دستگاه هاي 

برقي / سوخت هاي فسيلي

چكيده: براي به حركت در آوردن ژنراتورهايي كه در نيروگاه قرار دارند، به انرژي نياز است. انرژي 
مورد نياز ژنراتورها را از باد يا آب جاري نيز مي توان به دست آورد. حرارتي كه از سوختن زغال سنگ يا 
گاز توليد مي شود، آب را به بخار تبديل مي كند. از اين بخار، براي به حركت درآودن ژنراتورها استفاده 
مي شود. در اين كتاب به كمك تصاوير طبيعي و متن ساده و روان، و نيز انجام آزمايش هايي، كودكان 
درباره ي نيروي باد، آب، جريان الكتريسيته، دستگاه هاي برقي، انرژي خورشيد و سوخت هاي فسيلي 

اطالعاتي را به دست مي آورند. 
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43. لودو، واليري. اطلس كودكان. عباس برغاني 
اصفهان: آميس، 1388،  48  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم؛معلم  
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )جغرافيا( -كتاب هاي مرجع  

* كلمات كليدي: اطلس / قاره ها / كشورها / زندگي مردم / آداب و رسوم

چكيده: اين كتاب به كودكان كمك مي كند جهان را بشناسند. آن ها با مطالعه ي صفحات رنگي و 
متن هاي ساده و كوتاه  آن، با كشورهاي گوناگون و مردمان آن ها آشنا مي شوند. هم زمان نيز با شناختن 

حيوانات گوناگون قاره ها، به سير و گشت مي پردازند. 

44. ماهوتي، مهري. سري كتاب هاي مفهومي: اعداد. 
تهران: نسل نو انديش، 1388،  18  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول 

موضوع درسي: آموزش رياضي  
* كلمات كليدي: آموزش اعداد / نقاشي

چكيده: »اعداد« يكي از كتاب هاي »مجموعه كتاب هاي مفهومي« است. كودكان با نگاه كردن به 
تصاوير و طرح هاي رنگارنگ، با مفهوم اعداد يك تا ده به زبان شعر آشنا مي شوند؛ براي نمونه: »شش 
تا ماشين باري/بيا بريم سواري/اين يكي كاميونه/ماشين بيابونه/هم بوق داره هم دنده/بيب بيب، من 

هم راننده«
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45. آنگليس، سارا. فعاليت هاي علمي: الكتريسيته و آهنربا *. پريسا همايون روز 
تهران: رسالت قلم، 1387،  39  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: برق / آزمايش / علوم / آهن ربا

چكيده: »هر وقت كه چراغ يا تلويزيون را روشن مي كنيم، الكتريسيته يا برق مصرف مي كنيم. 
وقتي دِر يخچال را مي بنديم يا ضبط  صوت را روشن مي كنيم، از آهن ربا استفاده مي كنيم.« كودكان 
با مطالعه ي اين كتاب و انجام آزمايش هاي گوناگون، با الكتريسيته و آهن ربا و طرز كارشان و نحوه ي 
استفاده از آن ها آشنا مي شوند. آزمايش هاي قدم به قدم و تصويرهاي جالب و رنگي به اين امر كمك 
مي كنند. عنوان هاي برخي مطالب كتاب از اين قرارند: الكتريسيته ي ساكن؛ جريان الكتريسيته؛ منبع 

نيرو؛ قطب هاي آهن ربا؛ هنر مغناطيسي.

46. كلهر، فريبا. با علي يا علي: امام جعفر صادق )ع( *. 
مشهد: به نشر، 1387،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: جعفربن محمد)ع( / امام ششم / داستان مذهبي

چكيده: امام صادق)ع( عرق ريزان و خسته، در روزي كه آفتابش گرم تر از هميشه است،  زمين باغش را 
بيل مي زند. ابوعمرو از امام مي خواهد كه كار را به او واگذارد. اما امام در جواب به او مي گويد كه دوست 
دارد براي به دست آوردن خرج زندگي اش تالش كند و عرق بريزد. در اين كتاب كه از كتاب هاي 
مجموعه ي »باعلي ياعلي« است، داستان هايي درباره ي امام صادق)ع( آمده است. نام هاي داستان هاي 
كتاب عبارت اند از: دوست دارم كاركنم؛ پيش از آن كه دير شود؛ تو هم او را ببخش؛ بهترين ارث؛  بهترين 

هديه؛ تا او آرام بخوابد؛ عزيزترين نامه؛ سعادتمندي و تيره روزي؛ آن ناشناس كيست؟؛ شبيه هيچ چيز.
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47. خليلي، سپيده. مهتاب واليت: امام حسن )ع(: سخنان نيك*. 
تهران: لوح دانش، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: امام دوم / امام حسن)ع( / داستان آموزشي / سرگذشت نامه / آموزش ديني

چكيده: امام حسن )ع( تنها كسي بود كه چهره اش كاماًل به رسول خدا شباهت داشت؛ تا آن جا كه 
مردم سالخورده با تماشاي چهره و اندام او، به ياد كودكي پيامبر مي افتادند. در اين كتاب به شكل 
داستاني و با بياني ساده و روان، تولد حضرت امام حسن )ع( ، رفتار پيامبر با وي، اخالق و كردارهاي 
نيك اين امام بزرگ، و هم چنين نحوه ي به خالفت رسيدن وي به همراه تصاويري براي كودكان 

روايت مي شود.

48. كلهر، فريبا. با علي يا علي: امام حسن عسگري )ع( *. 
مشهد: به نشر، 1387،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: حسن بن علي)ع( / امام يازدهم / داستان مذهبي /  آموزش ديني / دوره ي ابتدايي

چكيده: دو نگهبان زندان، پشت سر امام حسن عسگري)ع( كه زنداني است،  نماز مي خوانند. رييس 
زندان كه از نگهبانان انتظار آزار و اذيت زنداني را دارد، از سرخشم فرياد مي كشد. نگهبان ها مي گويند: 
چه كنيم با مردي كه روزها روزه مي گيرد و شب ها تا صبح عبادت مي كند. در اين كتاب كه از كتاب هاي 
مجموعه ي »با علي يا علي« است، داستان هايي درباره ي امام حسن عسگري )ع( آمده است. نام هاي 
اين داستان ها عبارت اند از: با او چه كنيم؟؛ از كجا مي دانست؟؛ به زودي.. پسري خواهم داشت؛ كسي 
كه اول فكر مي كند؛ دعاي دوستان؛ امام حسن عسگري گفت؛ رويايي كه حقيقت شد؛ آن چه دوست 

داري؛ خدمتكار تنها؛  و كودكي كه زنده مي ماند.
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49. خليلي، سپيده. مهتاب واليت: امام حسن عسگري )ع(: آزادگي در اسارت*. 
تهران: لوح دانش، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: امام يازدهم / داستان آموزشي / اسارت / امام حسن عسگري )ع( / آموزش ديني

چكيده: »امام حسن عسگري )ع( پس از رحلت پدرش به امامت رسيد. لقب عسگري را به اين 
دليل به او دادند كه او سال ها در زندان خلفاي وقت بود. زماني كه در زندان صالح  بن وصيف به سر 
مي برد، صالح دو نفر از شرورترين افراد خود را مأمور مراقبت از امام )ع( كرده بود...« در اين كتاب به 
زبان ساده و روان و به شكل داستاني، چگونگي به دنيا آمدن امام حسن عسگري)ع( زندگي او و زنداني 

شدنش توسط خلفاي وقت، و نيز شهادتش براي كودكان روايت مي شود. 

50. خليلي، سپيده. مهتاب واليت: امام حسين )ع(: سرور بي سر*. 
تهران: لوح دانش، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: كربال / امام حسين )ع( / شهادت / داستان آموزشي / آموزش ديني

چكيده: كودكان در اين كتاب به شيوه ي داستاني و به زباني ساده و روان با تولد امام حسين )ع( و 
زندگي او، عالقه ي حضرت پيامبر)ع(  به امام، و مسئوليت بزرگ امام حسين )ع(  در راه حق و حقيقت و 

به شهادت رسيدنش در كربال آَشنا مي شوند. 
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51. خليلي، سپيده. مهتاب واليت: امام رضا)ع(: مسافر غريب *. 
تهران: لوح دانش، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: امام رضا)ع( / حكومت مرو / سرگذشت نامه / امام هشتم / هارون / مأمون

چكيده: پس از هارون پسرش مأمون كه از مادري ايراني به دنيا آمده و در ايران بزرگ شده بود، با 
فضل، وزير خود به مشورت پرداخت كه از آن پس با خاندان»بني فاطمه« چه سياستي در پيش بگيرد. 
فضل تصميم گرفت از احساسات او و قدرت كشوري خود استفاده كند و خالفت را به خاندان بني فاطمه 
بكشاند... آن وقت به پيشنهاد فضل، مأمون نامه اي به امام رضا)ع( نوشت و از او خواهش كرد كه به مرو 
بيايد. امام به اكراه و اجبار دعوت او را پذيرفت. در اين كتاب به شيوه ي داستاني و به زبان ساده و روان، 
چگونگي به واليت عهدي انتخاب شدن امام رضا )ع( از طرف مأمون و آمدن وي از مدينه به مرو و 

روش امام در برخورد با مأمون، به همراه تصاويري براي كودكان شرح داده شده است.

52. كلهر، فريبا. با علي يا علي: امام سجاد )ع( *. 
مشهد: به نشر، 1387،  24 ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: علي بن حسين )ع( / امام چهارم / داستان / آموزش ديني / دوره ي ابتدايي

چكيده: شخصي در جمع به امام سجاد)ع( ناسزا مي گويد و تهمت مي زند. امام با رفتار و گفتارش 
طوري با او برخورد مي كند كه مرد از رفتارش شرمنده مي شود و پوزش مي خواهد. در كتاب حاضر كه از 
كتاب هاي مجموعه ي »باعلي ياعلي« است، چند داستان درباره ي امام سجاد)ع( به چاپ رسيده است. 
نام هاي اين داستان ها عبارت اند از: او مهربان است؛ وقتي نمرود ابراهيم را در آتش انداخت؛ از شرم 
عرق مي ريزم؛ چه غم بزرگي!؛ دل هايي كه مي لرزد؛ امام هميشه گريان؛ كتابي پر از آرامش؛ مگر آتش 

را نديد؟؛ بوي نان و گل مي دهد آن مرد؛ سفارش.
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53. خليلي، سپيده. مهتاب واليت: امام علي )ع(: اولين ياور *. 
تهران: لوح دانش، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: ياور يتيمان / امام علي )ع( / داستان آموزشي / آموزش ديني

چكيده: در اين كتاب، نحوه ي به دنيا آمدن امام علي )ع( زندگي و ايمان آوردن وي به حضرت پيامبر 
)ص( ، و دعوت مردم به يكتاپرستي توسط حضرت محمد و حمايت حضرت علي )ع( از وي، به زبان 

ساده و روان براي كودكان روايت مي شود. 

54. كلهر، فريبا. با علي يا علي: امام موسي كاظم )ع( *. 
مشهد: به نشر، 1387،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: موسي بن جعفر)ع( / امام هفتم / كلمات قصار / كرامت ها

چكيده: امام موسي كاظم)ع( مشغول كار روي زمين بودند كه علي بن ابي حمزه از امام مي خواهد 
اين كار را برعهده ي ديگران بگذارد. اما امام مي گويد كه اميرمؤمنان پدران و اجدادش، همگي كشاورز 
بودند. كشاورزي روش و سنت پيامبران و همه ي بندگان شايسته ي خداوند است. در اين كتاب كه از 
كتاب هاي مجموعه ي »باعلي ياعلي« است، برخي از جمالت قصار امام موسي كاظم)ع( در قالب 
داستان روايت شده است. نام هاي داستان هاي كتاب عبارت اند از: شغل بندگان شايسته ي خدا؛ مالي كه 
باقي مانده است؛ روز خود را تقسيم كنيد؛ آيا زندگي بهتر نيست؛ عصايم را بدهيد؛ نجات و نابودي در 

چيست؟؛ پدر همه ي ما يك نفر است؛ بهترين هر چيز؛ نگاه به سبزه؛ عذرش را بپذير. 
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55. خليلي، سپيده. مهتاب واليت: امام موسي كاظم )ع(: سر و سر*. 
تهران: لوح دانش، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: امام هفتم / داستان آموزشي / امام موسي كاظم)ع( / آموزش ديني

چكيده: »امام موسي كاظم )ع( 20 ساله بود كه به امامت رسيد. دوران زندگي او بسيار شلوغ و پر 
هياهو بود.خلفاي عباسي با خاندان آن ها بسيار با خشونت رفتار مي كردند و امام مجبور بود كه راز امامت 
خود راپنهان كند...« كودكان با مطالعه ي اين كتاب با تولد، نحوه ي به امامت رسيدن  ،زنداني شدن و 

شهادت امام موسي كاظم)ع( به زبان ساده و روان آشنا مي شوند.

56. خليلي، سپيده. مهتاب واليت: امام هادي )ع(: عاقل و ديوانه*. 
تهران: لوح دانش، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: امام هادي )ع( / متوكل عباسي / داستان آموزشي / سرگذشت نامه / آموزش ديني

چكيده: »هنگامي كه امام هادي)ع( و همراهانش به شهر سامرا رسيدند، متوكل دستور داد كه آن ها 
را به بهانه ي اين كه هنوز قصر مناسبي براي اقامت امام تهيه نديده اند، در محلي به نام خانه ي گدايان 
جاي دهند...« در اين كتاب، زندگي حضرت امام هادي)ع( ، حكومت متوكل خليفه ي عباسي و نحوه ي 
برخورد وي با امام)ع( به زبان ساده و روان به شيوه ي داستاني و به همراه تصاويري براي كودكان 

روايت مي شود. 
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57. ليدي، لورين. بچه هاو حفظ محيط زيست63: امان از دست زباله. نصرت مسرور 
تهران: شركت انتشارات فني ايران، 1388،  32  ص 

قطع: خشتي كوتاه  * پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي و مطالعات اجتماعي  

* كلمات كليدي: زباله / بازيافت / آلودگي محيط زيست / داستان آموزشي

چكيده: كتاب حاضر، داستان زندگي حيواناتي است كه شهر خود، »حيوانستان« را پر از زباله كرده اند و 
يك روز متوجه مي شوند يك جاي كارشان عيب دارد. اسب آبي كه شهردار حيوانستان است،  مي فهمد 
كه زباله ها در همه جاي شهر پخش شده اند. همه ي همشهريان خود را به جشن جمع آوري زباله دعوت 

مي كند و پس از آن اهالي حيوانستان تصميم هاي مهمي مي گيرند. 

58. بر آبادي، محمود. امير اسماعيل ساماني*. 
تهران: مدرسه، 1387،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاريخ(   

* كلمات كليدي: تاريخ ايران / سامانيان / صفاريان / اميراسماعيل ساماني / عمروليث صفاري

چكيده: »در همان زمان كه اميراسماعيل پايه هاي حكومت مستقل خود را در شمال خراسان محكم 
مي كرد و دامنه ي آن را گسترش مي داد، در جنوب خراسان، يعني نواحي سيستان، حكومت ديگري به نام 
صفاريان در اوج قدرت بود...« كودكان با مطالعه ي اين كتاب با سرگذشت و چگونگي به قدرت رسيدن 

اميراسماعيل ساماني در شهر »بخارا« و جنگ وي با عمروليث صفاري بر سر قدرت آشنا مي شوند. 
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59. اكسليد )اكسالد( ، كريس. منابع انرژي3: انرژي آبي. رضا كريمي 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: انرژي آب / چرخه ي آب / نيروگاه آبي / انرژي امواج / سد

چكيده: انرژي آب، از حركت آب هاي جاري از ارتفاع بيشتر به ارتفاع كمتر به وجود مي آيد. ما از اين 
انرژي براي توليد الكتريسيته استفاده مي كنيم و الكتريسيته را در خانه، مدرسه، فروشگاه و كارخانه به 
كار مي بريم. كتاب حاضر براي مطالعه ي كودكان و نوجوانان به صورت فردي يا گروهي و در كالس 
درس، در دو سطح تنظيم شده است: مطالبي كه با خط درشت نوشته شده اند، براي مطالعه ي افراد 
مبتدي و مطالب ديگري كه در ادامه ي همان مطالب با خط كمي ريز نوشته شده اند، براي خوانندگان 
با سن بيشتر درج شده اند. در پايان هر قسمت پرسشي آمده است كه برزگ ترها مي توانند به كودكان 
كمك كنند، پاسخ آن ها را بيابند. كليد واژه ها و واژه نامه، از بخش هاي ديگر كتاب حاضر هستند. برخي 
مطالب كتاب از اين قرارند: انرژي آب؛ چرخه ي آب؛ نيروگاه آبي؛ سدهاي غول پيكر؛ انرژي امواج؛ 

مزاياي انرژي آب.

60. باون )بودن( ، راب. منابع انرژي5: انرژي بادي. رضا كريمي 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: انرژي باد / بادهاي قدرتمند / توربين هاي بادي / كاربرد باد

چكيده: انرژي باد در طبيعت نقش مهمي بازي مي كند. باد دانه ي گياهان را پراكنده مي سازد و 
پرندگان را در سفرهاي طوالني ياري مي دهد. اما همين باد، گاهي ويرانگر است و مي تواند درختان را 
بشكند و درياها را طوفاني كند. كودكان و نوجوانان با مطالعه ي اين كتاب، مشاهده ي تصاوير و جواب 
دادن به خودآزمايي ها، به زبان ساده و آسان با باد، انرژي باد، مهار انرژي بادها، توربين هاي بادي، 
مزرعه هاي بادي، كاربردهاي باد و... آشنا مي شوند. در پايان كتاب كليد واژه ها، واژه نامه و فهرست 

راهنما آمده است. 
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61. لوت، سارا. منابع انرژي7: انرژي خورشيدي. رضا كريمي 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: انرژي خورشيد / سلول هاي خورشيدي / حركت با خورشيد / انرژي جاي گزين

چكيده: از انرژي خورشيد مي توان گرما و الكتريسيته به دست آورد. با آينه هاي مخصوص، نور خورشيد 
را متمركز مي كنند تا حرارت بااليي به وجود آيد. سپس اين حرارت را براي گرم كردن آب و تبديل 
آن به بخار به كار مي برند. با كمك همين بخار مي توان الكتريسته توليد كرد. مخاطبان مبتدي و 
نيز خوانندگان با اطالعات بيشتر، مي توانند اين كتاب را مطالعه كنند و درباره ي انرژي خورشيدي، 
الكتريسيته ي خورشيدي، حركت با خورشيد، مزاياي انرژي خورشيد، انرژي هاي جاي گزين و... مطالب 

جديدي بياموزند. 

62. بودن، راب. منابع انرژي8: انرژي در دنياي فردا. رضا كريمي 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: بحران انرژي / سوخت هاي فسيلي / انرژي هسته اي / انرژي آب ها / انرژي پاك

چكيده: خورشيد، بادها و اقيانوس ها مي توانند انرژي پاك تري به ما بدهند. هم چنين مي توانيم از انرژي 
نهفته در گياهان استفاده كنيم. اين منابع طبيعي كه نام برديم، سرچشمه هاي انرژي پايان ناپذيرند؛ البته 
به شرط آن كه راهي پيدا شود تا بتوان با قيمت كم و به سادگي، از انرژي آن ها استفاده كرد. مخاطبان 
با مطالعه ي اين كتاب، مشاهده ي تصاوير، و پاسخ دادن به سؤاالتي كه در پايين صفحات درج شده اند، 
مي توانند اطالعات مختصر و مفيدي درباره ي بحران انرژي، پايان سوخت هاي فسيلي، انرژي هاي 
جاي گزين، انرژي هاي طبيعي و... به دست آورند. در پايان كتاب خودآزمايي، كليد واژه ها، واژه نامه و 

فهرست راهنما درج شده است.
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63. لوت، سارا. منابع سوخت1: انرژي هسته اي *. رضا كريمي 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1387،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: منابع سوخت / انرژي هسته اي / نيروگاه اتمي / توليد برق / زيردريايي / سالح 
اتمي

چكيده:  انرژي هسته اي يكي ازصورت هاي انرژي است. برخي از كشورها از اين انرژي براي توليد 
برق استفاده مي كنند و با كمك برق، چراغ ها راروشن مي كنند و زير دريايي ها را به كار مي اندازند.

از انرژي هسته اي هم چنين مي توان براي توليد سالح هاي اتمي يا دارو استفاده كرد. به محل استفاده 
از انرژي هسته اي وتوليد آن به الكتريسيته نيروگاه اتمي مي گويند. كودكان و نوجوانان و نيز بزرگترها 
مي توانند با مشاهده ي تصويرهاي جذاب وعكس هاي اين كتاب ومطالعه ي مطالب ساده وروانش، با 
انرژي هسته اي آشنا شوند و به چگونگي توليد انرژي هسته اي پي ببرند. با ديدگاه هاي موافق و مخالف 
درباره ي اين انرژي آشنايي پيدا كنند و درباره ي چگونگي گسترش وپيشرفت استفاده ي انرژي هسته اي 

در آينده بيشتر بدانند. 

64. نلسن، جين. انضباط مثبت در كالس درس:طرحي براي پرورش دانش آموزان بر 
مبناي مهارت هاي زندگي و هوش هيجاني. غالمرضا حاجي حسين نژاد / مرتضي مجدفر 

تهران: امرود، 1388،  256  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  

موضوع درسي: علوم تربيتي  
* كلمات كليدي: مدرسه / انضباط / نشست هاي كالسي اثربخش / مهارت هاي ارتباطي

چكيده: اين كتاب، با طرح مباحثي درباره ي نشست هاي كالسي و ديگر روش هاي انضباط مثبت، 
راهبردهاي ياددهي - يادگيري و شيوه هاي پرورشي اثرگذار و متعددي را پيشنهاد مي كند كه راه گشاي 
بسياري از مشكالت و مسائل رفتاري در مدرسه ها و ارائه دهنده ي الگوهاي رفتار مثبت و برخورد مناسب 
با دانش آموزان خواهند بود. معلمان، مديران، معاونان، مشاوران مدارس و والدين، مخاطبان كتاب 
هستند. مباحث در 12 بخش تدوين شده اند كه عنوان برخي از آن ها عبارت است از: انديشه ي اداره ي 
مثبت كالس؛ تقويت مهارت هاي ارتباطي؛ مهارت هاي حل مسئله ي اثربخش؛ كنار هم گذاشتن تمام 

بخش هاي معّما؛ ابزارهاي مديريتي براي انضباط مثبت در كالس درس.
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65. آلن، جن. آموزش و ارزش  يابي مهارت هاي زندگي: انعطاف پذيري. حسين دانش فر 
تهران: فاطمي، 1388،  72  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: انعطاف پذيري كودكان / آموختن / روان شناسي / اعتماد به نفس

چكيده: اين كتاب،  ضمن ارائه ي تمرين هاي گوناگون ، معناي اعتماد به نفس و انعطاف پذيري را 
روشن مي كند و به معلم مي آموزد كه چگونه بايد از لحاظ عاطفي به دانش آموزان كمك كند تا متكي 
به خود باشند. عنوان هاي مطالب كتاب عبارت اند از: انعطاف پذيري چيست؟؛ مزاياي انعطاف  پذيري؛ 
نقش معلم؛ سازمان دهي در كالس؛ استراتژي ها و فعاليت ها؛ آن چه بيش از همه پرسيده مي شود؛ 

رهنمودهايي براي معلمان، ارزش يابي و ثبت سوابق؛ مقدماتي براي شروع كالس.

66. ايماس، جناين. رفتارهاي خوب4: اول شما. مهروش طهوري 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  32  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول تا سوم 

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: آداب معاشرت / رفتار خوب / مشاركت / تحليل تفاوت ها / گوش دادن

چكيده: رفتارهاي خوب، كودكان را تشويق مي كند تا مهارت هاي مذاكره و مشاركت، گوش دادن و 
انديشيدن به سخنان ديگران و تحليل تفاوت ها با توجه به گزينه هاي ديگر را در خود پرورش دهند. در 
اين كتاب،  سه داستان در فضاهايي متفاوت با كودكان و شخصيت هاي گوناگون روايت مي شود تا آن ها 

بياموزند كه در برخي موقعيت ها الزم است براي اين كه كارها بهتر پيش برود، كمي صبر كنند. 
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67. ايماس، جناين. دوستان خوب5: اين حرف را نزن. مهروش طهوري 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  32  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: رفتار / ارتباط بين اشخاص / راه و رسم زندگي

چكيده: در كتاب »اين حرف را نزن« كودكان با خواندن دو داستا ن و آشنايي با شخصيت هاي آن ها 
ياد مي گيرند كه اگر هنگام انجام كاري نتوانستند آن را درست انجام بدهند، نبايد ناراحت باشند، بلكه با 

كمك يك بزرگ تر مي توانند كار را از نو شروع كنند و به نتيجه ي مطلوب برسند. 

68. ايماس، جناين. دوستان خوب2: اين طوري نمي شود. مهروش طهوري 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  32  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: پشتكار / رفتار / مهارت هاي زندگي / داستان آموزشي

چكيده: كودكان با مطالعه ي دو داستان اين كتاب، آشنايي با شخصيت هاي آن ها، و مشاهده ي تصاوير 
ياد مي گيرند كه با پشتكار داشتن و تداوم آن، مي توا نند به هدفشان برسند. براي نمونه، كي يرن دلش 
مي خواهد قلعه ي ماسه اي درست كند، ابتدا موفق نمي شود و با ناراحتي دست از كار مي كشد. اما پدرش 

او را تشويق مي كند كه كارش را ادامه دهد. سرانجام او موفق مي شود و قلعه ي شني مي سازد. 
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69. دولوبيه، ماتيو...]وديگران[. گاستون پسر كنجكاو: اين عادالنه نيست ! *. فخر الدين نجاتي / 
حميده موسوي 

اصفهان: نوشته، 1387،  23  ص 
قطع: خشتي كوچك  * پايه ي تحصيلي: اول تا سوم ؛ معلم 

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي  
* كلمات كليدي: عدالت / مهارت هاي اجتماعي / داستان / بي عدالتي

چكيده: در هفتمين شماره از مجموعه ي حاضر كودكان با خواندن داستان گاستون و مشاهده ي 
تصاوير آن، با عدالت و بي عدالتي آشنا مي شوند. گاستون تصور مي كند كه عدالت يعني اين كه آدم ها 
وسايل و اشيايي مثل هم داشته باشند و پدر، مادر و معلمش به او كمك مي كنند كه معناي اين كلمه 

را به درستي ياد بگيرد 

70. ايماس، جناين. دوستان خوب4: اين مال من است. مهروش طهوري 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  32  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

 / معاشرت  آداب   / داستان آموزشي   / مشاركت   / كودكان  اجتماعي  روابط  كليدي:  كلمات   *
مهارت هاي زندگي

چكيده: كودكان با مطالعه ي اين كتاب و مشاهد ه ي تصويرهاي آن، با مفهوم »مشاركت« آشنا مي شوند 
و ياد مي گيرند كه چگونه با هم از وسايل و اشيايي كه متعلق به همه ي آن هاست، استفاده كنند. در اين 

كتاب، دو داستان كوتاه به زبان ساده و روان با شخصيت هاي متفاوت براي كودكان روايت مي شود. 
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71. ابراهيم حقي اوغلو، بلكيس. ده بهشت: ايوب )ع(. مهدي نعلبندي 
تهران: نحل، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول تا پنجم ؛ معلم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: حضرت ايوب)ع( / پيامبر / قصه ي قرآني

چكيده: حضرت ايوب)ع( هميشه به خاطر خانواده ي خوب و ثروتش خدا را شكر مي كرد و مي گفت 
انسان ها هميشه توسط خداوند آزمايش و امتحان مي شوند. او به فقيران، بينوايان و كودكان يتيم كمك 
مي كرد. در اين اوضاع، شيطان كه هميشه مي خواست در فكر مردم نفوذ كند و آن ها را از راه راست 
منحرف سازد، ترديد هايي نسبت به ثرورت و خانواده ي ايوب در ذهن مردم به وجود آورد. خداوند براي 
اين كه به مردم نشان دهد ايمان ايوب چه قدر قوي است و چه قدر او را دوست دارد، او را بارها و بارها 
امتحان كرد. كودكان در اين كتاب مصور و رنگي به شيوه ي داستاني و به نثر روان و شيوا، با زندگي 

حضرت ايوب )ع( و صبر و مقاومت او در برابر امتحان هاي الهي آشنا مي شوند. 

72. حيدري ابهري،  غالمرضا. با خدا سخن بگو *. 
قم: جمال، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول تا سوم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: دعا / خداشناسي / ارتباط با خدا

چكيده: دعا نعمت بزرگي است كه خدا به بندگان خويش بخشيده است. بهره مندي آسان از اين نعمت 
بزرگ، نبايد ما را از ارزش آن غافل سازد. كودكان با مطالعه ي اين كتاب به زبان فارسي و انگليسي 
و مشاهده ي تصويرهاي رنگي آن، با انسان هاي گوناگون در كشورهاي جهان آشنا مي شوند كه هر 
كدامشان با زبان خودشان با خدا حرف مي زنند. آن ها درمي يابند كه خدا زبان همه ي انسان ها را مي داند. 
الزم هم نيست موقع سخن گفتن با او داد بزنند. مي توانند آرام و آهسته سخن بگويند يا حتي براي 

او نامه بنويسند. 
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الدين نجاتي /  !*. فخر  73. دولوبيه، ماتيو...] وديگران[. گاستون پسر كنجكاو:  باباي من 
حميده موسوي 

اصفهان: نوشته، 1387،  24  ص 
قطع: خشتي كوچك  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم ؛معلم 

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي  
* كلمات كليدي: پدر / وظايف پدر نسبت به كودك / تربيت فرزند

چكيده: هر پدري شغلي دارد؛ هر كودكي حتماً پدري دارد، حتي اگر او نزد فرزندش زندگي نكند؛ پدرها 
به كودكان راه موفقيت و پيروزي را ياد مي دهند؛ هر كودكي روزي بزرگ مي شود؛ و... اين ها جواب 
سؤال هاي گاستون درباره ي نقش پدر و وظايف اوست. كودكان در يازدهمين شماره از اين مجموعه، با 

موضوع پدر و رابطه  ي او با فرزندانش بيشتر آشنا مي شوند.

74. ناصري، مسلم. قصه هاي شيرين اززندگي معصومين13: بازگشت شيرين )دوستي پنهان(: 
قصه هايي از زندگي امام حسن عسگري )ع( * . 

مشهد: به نشر، 1387،   24  ص 
قطع:  خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  
* كلمات كليدي: امام حسن عسگري )ع( / داستان مذهبي / زندگي امامان

چكيده: دومين امامي كه به ايران سفر كرد امام حسن عسگري)ع( بود. او بعد از سفر به شهرهاي 
»قم« و »ري« به سامرا بازگشت. مردم امام را دوست داشتند. او به نيازمندان كمك مي كرد و اگر 
فقيري، چيزي مي خواست هر چه همراه داشت به او مي داد. كودكان در سيزدهمين شماره از مجموعه ي 
حاضر، پنج داستان را به همراه تصاويري رنگي درباره ي زندگي امام حسن عسگري)ع( مطالعه مي كنند. 
هم چنين، با رفتار و منش اين امام معصوم با زباني ساده و روان آشنا مي شوند. عناوين داستان ها 

عبارت اند از: بازگشت شيرين؛ خوش ركاب؛ دزد سكه ها؛ آشناي قديمي؛ دوستي پنهان.
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75. وان كليو، جانيس پرت. بازي مي كنم و ياد مي گيرم: فعاليتهاي علمي درباره ي حشره ها 
*. زهرا جعفري 

تهران: مدرسه، 1387،  126  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: چهارم ؛ معلم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: حشره ها / آزمايش / پرسش و پاسخ/ آموزش كودكان

چكيده: كشف چيزهاي تازه توسط خود كودك، حس دل پذيري در او ايجاد مي كند. بچه ها دوست 
دارند خودشان آزمايش، جست و جو و كشف كنند و تجربه هاي دست اول به دست آورند. كودكان با 
مطالعه ي اين كتاب و انجام آزمايش هاي آن ، مي توانند با دنياي حشره ها آشنا شده و بدانند كه آن ها 
چگونه دچار دگرگوني مي شوند، حركت مي كنند، با هم ديگر ارتباط مي گيرند، غذا مي خورند، در مواقع 

الزم خود را مخفي مي كنند و تار مي كنند. در پايان كتاب خالصه اي از بخش ها آمده است. 

76. افالطوني، نازنين. بازي هاي دبستاني و ورزش*. 
تهران: بامداد كتاب، 1387،  126  ص 

قطع: رقعي  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: تربيت بدني  

* كلمات كليدي: ورزش مدارس / ايران / راهنماي آموزشي / معلم نمونه / تربيت بدني

چكيده: »بازي كودكان« پديده اي است كه در تمدن و فرهنگ جوامع گوناگون در همه ي دوران ها 
توجه افراد را به خود جلب كرده است. كودك تمايل زيادي به دويدن و جست وخيز كردن دارد و اين 
امر همواره تأثير عميقي در زندگي او به جاي مي گذارد. مخاطبان با مطالعه ي اين كتاب با موضوعاتي 
هم چون: مهم ترين خصوصيات و ويژگي هاي معلم نمونه، مديريت كالسي، بازي، ورزش و تربيت 
بدني آثار تربيتي بازي در كودكان،  ارتباط ورزش با تربيت بدني، و مقايسه ي محيط كالسي باز و بسته 

)سنتي( آشنا مي شوند. 
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77. ردوته، كريستيان. بازي هاي هوش و رياضي )براي 9 تا 12 سال(. آتوسا مجلل 
تهران: دانش آفرين، 1388،  64  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: آموزش رياضي  

* كلمات كليدي: رياضيات / سرگرمي / هوش آزمايي / آموزش ابتدايي

چكيده:   اين كتاب شامل بازي ها و معماهايي است. دانش آموزان گروه سني 12-9 سال، با حل اين 
معماها مي توانند توانايي هاي منطق و رياضيات خود را گسترش دهند. در اين كتاب، براي هر مسئله 
ابتدا استداللي منطقي آورده شده و سپس عالوه بر توضيح سؤال، فعاليت هايي مرتبط با آن درج 
شده است. اين فعاليت ها عمدتاً حول دو محور »تعيين موقعيت« و تمرين »چهار عمل اصلي« هستند. 
در بازي هاي تعيين موقعيت، تعيين محل اشيا، موقعيت اشيا نسبت به يكديگر، و سؤاالتي در خصوص 
جابه جايي اشكال در نظر گرفته شده است. در بازي هاي چهار عمل اصلي، استفاده از چهار عمل اصلي 

جمع، تفريق، ضرب و تقسيم مورد نظر است. 

78. بورژوا، پالت. باشگاه سري فرانكلين. شهره هاشمي 
تهران: پيك دبيران، 1388،  28  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم  
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي  

* كلمات كليدي: بازي هاي گروهي /  هم انديشي /  ارتباط گروه ها
 

چكيده:   فرانكلين الك پشتي است كه به بازي هاي گروهي بسيار عالقه دارد. او براي خودش يك 
مخفيگاه سري درست كرده است و به همراه دوستانش- خرس، خرگوش و حلزون- در آن جا به بازي 
مشغول مي شوند. سگ آبي دوست دارد به گروه آن ها بپيوندد،  اما جاي آن ها كوچك است. پس تصميم 
مي گيرد براي خودش باشگاه ديگري درست كند كه فقط اعضاي گروه خودش اجازه ي ورود به آن را 
داشته باشند. فرانكلين و دوستانش، مي خواهند كارهاي آن ها را ببينند و در بازي هايشان شريك شوند 
و... كودكان با مطالعه ي اين كتاب و مشاهده ي تصاوير آن ياد مي گيرند كه چگونه مي توانند به همراه 

دوستانشان بازي هاي دسته جمعي انجام دهند و ديگران را عضو گروه خود كنند. 
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79.. قصه ي آيه ها: باغي در ميان آتش )پايه ي دوم دبستان/3(. 
تهران: افق، 1388،  64 ص

قطع: كارت قصه گويي  * پايه ي تحصيلي: دوم ؛ معلم  
موضوع درسي: آموزش قرآن  

* كلمات كليدي: آتش / ابراهيم / باغ / نمرود / بت شكن

چكيده: نمرود تصميم گرفت ابراهيم بت شكن را در آتش بسوزاند. او دستور داد تا هيزم زيادي جمع 
كنند. بعد از مدت كوتاهي، كوه بزرگي از هيزم جمع شد. آن گاه هيزم را آتش زدند. در اين كارت قصه ها، 
كودكان به زبان ساده و مشاهده ي تصاوير، با داستان به آتش انداخته شدن حضرت ابراهيم)ع( توسط 

نمروديان آشنا مي شوند. 

80. ليك، دايان. ببين ومقايسه كن: بال. مجيد عميق 
تهران: پنجره، 1388،  16  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: دوم و سوم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: حيوانات / پرندگان / پرواز / اندام / بال

چكيده: بال بخشي از بدن بعضي از حيوانات است. بال ها به پهلوي بدن حيوان متصل اند. بعضي 
پرندگان گرچه بال دارند، اما نمي توانند پرواز كند. بال ها شكل و اندازه ي متفاوت دارند. كودكان در اين 
كتاب با مشاهده ي تصاوير رنگي و جذاب با شكل، اندازه و كاربرد بال هاي پرندگان، پنگوئن ها، حشرات، 

خفاش ها و غيره آشنا مي شوند. 
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81. تيلور، هلن. باور كردني نيست اما...)دانستني هاي شگفت انگيز درباره آب و هوا(*. 
محمود هوسي 

مشهد: به نشر، 1387،  32  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم و چهارم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: آب / هوا /  چرخه ي آب / اهميت آب

چكيده: آب در همه جا وجود دارد. اين مايع حياتي درياها و رودخانه ها را تشكيل مي دهد،  و حتي در 
زيرزمين و در هوا وجود دارد. كودكان مي توانند در يك سفر تحقيقاتي با جك و جو همراه شوند و در 
اين كتاب اطالعاتي را درباره ي  آب، منابع توليد آب، شكل هاي متفاوت آب، چرخه ي آب و... به دست 
آورند. تصاوير رنگي و جذاب و انجام آزمايش هايي به روش ساده، كمك مي كند كه مخاطبان مطالب 

را بهتر درك كنند. 

82. تيلور، هلن. باور كردني نيست اما...)دانستني هاي شگفت انگيز درباره الكتريسيته(*. 
محمود هوسي 

مشهد: به نشر، 1387،  32  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: چهارم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: برق / الكتريسيته / الكترون / مغناطيس / آهن رباي الكتريكي

چكيده: الكتريسيته، نوعي انرژي است كه براي به كار انداختن وسايل از آن استفاده مي كنيم. اين 
انرژي از ذرات ريزي به نام »الكترون« به وجود مي آيد كه قابل ديدن نيستند. كودكان با مطالعه ي 
اين كتاب، مشاهده ي تصاوير و انجام آزمايش هاي ساده، با الكتريسيته، منابع توليد الكتريسيته، انتقال 

الكتريسيته، باتري ها،قطع و وصل جريان برق، مغناطيس، آهن رباي الكتريكي و... آشنا مي شوند. 
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83. تيلور، هلن. باور كردني نيست اما...)دانستني هاي شگفت انگيز درباره حواس(*. 
محمود هوسي 

تهران: به نشر، 1387،  32  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: حواس / حواس پنج گانه / حواس در حيوانات و گياهان / گيرنده ي حسي / 

آزمايش

با هزاران گيرنده ي حسي كوچك پوشيده شده است كه به شما در شنيدن،  چكيده: »بدن شما 
لمس كردن، چشيدن، بوييدن و ديدن چيزهايي كه در دنياي اطرافتان وجود دارد، كمك مي كند.« 
كودكان با مطالعه ي اين كتاب و همراه شدن با جك و جو در يك سفر تحقيقاتي، اطالعات مختصر و 
مفيدي درباره ي حواس پنج گانه، و نيز حواس در حيوانات، گياهان، موجودات زيرآب، پرندگان و... به دست 

مي آورند. به عالوه، مخاطبان با انجام آزمايش هاي خواسته شده، مطالب را بهتر درك مي كنند. 

84. تيلور، هلن. باور كردني نيست اما...)دانستني هاي شگفت انگيز درباره رنگ ها(*. 
محمود هوسي 

مشهد: به نشر، 1387،  32  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: رنگ ها / رنگين كمان / نورهاي رنگي / رنگ دانه

چكيده: انسان از هزاران سال قبل از رنگ ها استفاده مي كرده است. »رنگ دانه ها« را مي توان در ميان 
خاك يا سنگ ها پيدا كرد. نقاشان غارنشين از اين رنگ دانه ها براي كشيدن نقاشي روي ديواره هاي غارها 
استفاده مي كردند. در اين كتاب، كودكان مي توانند با جك و جو همراه شوند و درباره ي رنگ هاي اصلي 

و فرعي )تركيبي( رنگ هاي رنگين كمان، رنگ در حيوانات و گياهان و... اطالعاتي به دست آورند. 
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85. تيلور، هلن. باور كردني نيست اما...)دانستني هاي شگفت انگيز درباره زمان (*. 
محمود هوسي 

مشهد: به نشر، 1387،  32  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: زمان / تعيين زمان / فصل ها / ساعت زيستي

چكيده: »ما از ساعت ها براي گفتن وقت استفاده مي كنيم. بدن شما نيز داراي ساعتي به نام ساعت 
زيستي است كه زمان خوردن يا خوابيدن را به شما مي گويد. آيا مي دانيد انسان ها در گذشته با نگاه 
كردن به خورشيد يا ذوب شدن شمع ها، وقت را تعيين مي كردند.« كودكان با مطالعه ي اين كتاب و 
انجام آزمايش ها و مشاهده ي تصاوير رنگي و جذاب، اطالعاتي مفيد و مختصر درباره ي شب و روز، 

تعيين زمان، رشد، فصل ها، ساعت زيستي، گياهان و حيوانات، و... به دست مي آورند. 

86. تيلور، هلن. باور كردني نيست اما...)دانستني هاي شگفت انگيز درباره فصل ها(*. 
محمود هوسي 

مشهد: به نشر، 1387،  32  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم و چهارم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: فصل ها / شب و روز / مهاجرت / خواب زمستاني

چكيده: هر فصل نوعي تغيير در وضعيت هواست. فصل هاي بهار، تابستان، پاييز و زمستان تغييرات 
زيادي را به وجود مي آورند. كودكان در اين كتاب با جك و جو همراه مي شوند و واقعيت هاي جالبي را 
درباره ي سال، شب و روز، فصل ها، مناطق خشك و باراني، مهاجرت پرندگان، خواب زمستاني حيوانات و... 

مي آموزند. تصاوير جالب و رنگي و انجام آزمايش هايي ساده، به درك مطالب كمك فراواني مي كند. 
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87. تيلور، هلن. باور كردني نيست اما...)دانستني هاي شگفت انگيز درباره گياهان(*. 
محمود هوسي 

مشهد: به نشر، 1387،  32  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم 

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: گياهان / رشد گياهان / گرده افشاني / درختان

چكيده:  كودكان مي توانند در اين كتاب، در يك سفر تحقيقاتي با جك و جو همراه شوند تا درباره ي 
چگونگي رشد گياهان، نحوه ي غذا خوردن آن ها، گرده افشاني، زندگي گياهان در آب و انواع گياهان 

در سراسر دنيا اطالعاتي به دست بياورند. 

88. تكميلي، محيا. باهم بخوانيم پايه ي اول دبستان راهنماي اوليا و مربيان بر پايه ي 
كتاب بخوانيم. 

تهران: پويندگان دانش، 1388،  64  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول 

موضوع درسي: زبان آموزي  
* كلمات كليدي: خواندن / فارسي / آموزش ابتدايي / رنگ آميزي / سرگرمي

چكيده:  كتاب حاضر، بر پايه ي كتاب »بخوانيم« دانش آموزان سال اول دبستان، به منظور تمرين روان 
خواندن تنظيم شده و كلمات آن بيشتر و فراتر از گنجينه ي كتاب است. در كتاب تصويرهايي طراحي 
شده كه رنگ آميزي آن ها به عهده ي كودك است. اين كار باعث عالقه ي آن ها به خواندن مي شود. 

نويسنده در كتاب، بيشتر از قصه استفاده كرده است تا بر جذابيت كار بيفزايد. 
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89. ليك، دايان / نان، دانيل. ببين و مقايسه كن،مجموعه هشت جلدي )پا،ساق پا، 
دم،دهان،بيني،بال،چشم،گوش(. مجيد عميق 

تهران: پنجره، 1388،  128  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم و سوم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: حيوانات / اندام ها / زيست شناسي / ساق / دم / گوش / دهان / شباهت و تفاوت

چكيده: مجموعه ي هشت جلدي حاضر كه در يك مجلد چاپ شده، دربردارنده ي تصاويري طبيعي 
از پا، ساق پا، دم، دهان، بيني، بال، چشم و گوش انواع حيوانات است و به كمك متني ساده و روان، 

مخاطبان را با شكل، اندازه، كاربرد، شباهت و تفاوت اندام انواع حيوانات آشنا مي كند.  

90. شوارتز، ليندا. بچه ها و مهارت هاي زندگي 18: بچه ها كمك كنيد!. شهرزاد فتوحي 
تهران: شركت انتشارات فني ايران، 1388،  72  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: مددكاري اجتماعي / كمك به ديگران / مهارت هاي زندگي

چكيده: باكمك به ديگران، به خودمان هم كمك مي كنيم، زيرا با افراد جديدي آشنا مي شويم، 
احساس خوبي درباره ي خودمان پيدا مي كنيم و مهارت و آگاهي ما بيشتر مي شود. مخاطبان با مطالعه ي 
اين كتاب ياد مي گيرند كه چگونه مي توانند به كودكان، سالمندان، افراد نيازمند، حيوانات، جامعه و محيط 

زيست كمك كنند. در اين زمينه، راه ها و مهارت هاي زيادي از طريق متن و تصوير ارائه شده اند. 
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91. رضواني، توران. بخوانيم و بنويسيم. 
اصفهان: برترين انديشه، 1388،  108  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول  
موضوع درسي: زبان آموزي  

 / ارزش يابي  جدول   / تمرين   / آموزشي  راهنماي   / بنويسيم  و  كلمات كليدي: بخوانيم   *
پرورش خالقيت

چكيده: كتاب كمك آموزشي حاضر براي درس »بخوانيم و بنويسيم« دانش آموزان سال اول ابتدايي 
و به منظور تقويت مهارت هاي چهارگانه ي شنيدن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن تدوين شده است. 
كتاب شامل تعدادي تمرين تلفيقي است كه با استفاده از كتاب هاي رياضي، علوم و بخوانيم و بنويسيم 
طراحي شده اند و به تقويت تمركز حواس،  افزايش دقت و پرورش خالقيت دانش آموزان كمك مي كنند. 
جدول هاي ارزش يابي كه براساس طرح توصيفي و تمرين هايي مشابه كتاب بخوانيم و بنويسيم و به 

منظور تثبيت آموخته ها تنظيم شده اند،  بخش ديگري از كتاب را تشكيل مي دهند. 

92. بري، جوي)بازنويسي:تبرايي، اعظم( . بچه ي خوب مي گه:20: بدقولي ؟! نه*. امير صالحي 
طالقاني 

تهران: نواي مدرسه، 1387،  1ج  
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم ؛ معلم 

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: قول و قرار / داستان تربيتي / اخالق / مهارت هاي زندگي / اعتماد

چكيده: »جيمي قول مي دهد كاري را انجام بدهد ولي انجام نمي دهد. مثاًل وقتي جيمي به مامان قول 
مي دهد يك ساعت ديگر به خانه برمي گردد.« كودكان با خواندن اين كتاب و آشنا شدن با جيمي ياد 
مي گيرند كه وقتي حرفي مي زنند و قولي مي دهند، بايد به آن عمل كنند. درمي يابند كه بدقولي باعث 

مي شود، ديگران ناراحت شوند و ديگر به آ ن ها اعتماد نكنند. 
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93. گروه نويسندگان. بچه ها و مهارت هاي زندگي21: برخورد با طالق. هايده كروبي 
تهران: شركت انتشارات فني ايران، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم ؛ معلم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: طالق / بچه هاي طالق / والدين طالق گرفته

چكيده: طالق نوعي تغيير در زندگي است و مشكالتي را در پي دارد. پدر و مادرها به داليل گوناگون 
از هم جدا مي شوند، ولي جدايي آن ها تقصير فرزندان نيست. وقتي با جدايي پدر و مادر روبه رو مي شويم، 
فكرهاي زيادي به ذهنمان مي رسد شايد خودمان را مقصر بدانيم و احساس گناه كنيم. گاهي مجبوريم 
با پدر يا مادرمان زندگي كنيم كه در اين صورت براي ديگري احساس دلتنگي مي كنيم. در اين كتاب، 
از كودكان خواسته مي شود، ضمن مطالعه ي متن ها، سرگرمي هايي را انجام دهند و تصاوير كشيده شده 

را رنگ آميزي كنند تا بهتر مفهوم طالق را دريابند. 

با  ارتباط و مقابله  برقراري  زندگي:  يابي مهارت هاي  وارزش  آموزش  لينت.  94. النگارتي، 
تعارض. حسين دانش فر 

تهران: فاطمي، 1388،  64  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: مهارت هاي اجتماعي / برقراري ارتباط / اختالف بين اشخاص / راهنماي آموزشي

چكيده: برقراري ارتباط،  مهارتي است كه معمواًل براي رسيدن به آن، نيازي به تالش احساس 
نمي كنيم. مثاًل توانايي در صحبت كردن با ديگران را در اين باره، كافي مي دانيم. در حالي كه در بيشتر 
موارد، اين حد از ارتباط، كافي نيست و معلم و شاگرد بايد به مرحله اي برسند كه بتوانند همديگر را 
درست درك كنند. نويسنده در اين كتاب، ويژگي هاي برقراري ارتباط كارآمد را بررسي و مهارت هايي 
را معرفي مي كند كه برخورداري از آن ها براي ايجاد روابط سازنده و پايدار ضرورت تام دارد. مخاطبان 

كتاب معلمان،  دبيران و مدرسان مراكز تربيت معلم هستند. 
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95. ايماس، جناين. دوستان خوب3: برو پي كارت. مهروش طهوري 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  32  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: مشكل گشايي / مهارت هاي زندگي / روابط اجتماعي كودكان / آداب معاشرت / 
داستان آموزشي

چكيده: كتاب حاضر كه به زبان ساده و روان نگارش يافته، شامل دو داستان با چند شخصيت به 
همراه تصويرهاي رنگي درباره ي مفهوم »مشكل گشايي« است. مخاطبان با خواندن متن ياد مي گيرند 

كه چه قدر راحت مي توانند، به همراه بزرگ ترهايشان مشكالتشان را حل كنند. 

96. نيكر، دايان. مجموعه كتاب هاي آشنايي با اندازه ها:  بزرگ و كوچك. مجيد عميق 
تهران: رسالت قلم، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول 
موضوع درسي: آموزش رياضي  

* كلمات كليدي: بزرگ / كوچك / اندازه ها

چكيده: » بزرگ ترين يعني چه؟ بادكنك اين پسر بچه بزرگ تر از بادكنك هاي هردوي اين دختر 
بچه هاست. بادكنك پسربچه، بزرگ ترين بادكنك است.« كتاب حاضر با متني ساده و روان و عكس هاي 

جذاب، كودكان را با دنياي اندازه هاي بزرگ و كوچك و روش مقايسه كردن آن ها آشنا مي كند. 
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97. جهانگيري، مظفر)بازآفريني( . بوستان و گلستان سعدي *. 
تهران: طاهر، 1387،  148  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: زبان آموزي  

* كلمات كليدي: داستان هاي تربيتي / پند و اندرز / گلستان / بوستان / سعدي

چكيده: مجموعه ي حاضر شامل 12 داستان به نثر ساده و روان است كه از كتاب هاي »بوستان« 
 و »گلستان« سعدي براي كودكان بازنويسي شده است. عنوان هاي داستان عبارت اند از: دو برادر؛ قدر 
عافيت؛ گربه ي پيرزن؛ خمره ي طال؛ االغ خاكستري؛ پادشاه عاقل؛ پهلوان نايب؛ پسر خوش شانس؛ 

راست و دروغ؛ روباه بي دست و پا؛ شاهزاده ي مغرور؛ وزير دورانديش.

98. معيني، مهدي. گلي ازبوستان نهج البالغه 4: به پرندگان نگاه كن *. 
تهران: مدرسه، 1387،  20  ص 

قطع: خشتي بزرگ  * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: پرندگان / نهج البالغه / آفرينش / خداشناسي

چكيده:   نويسنده در چهارمين شماره از مجموعه ي حاضر، از متن خطبه ي طاووس »نهج البالغه« 
استفاه كرده و كوشيده است به زبان ساده و آسان، كودكان را با قدرت پروردگار در آفرينش انواع پرندگان، 

محل زندگي آن ها، چگونگي بال هايشان و نيز ظرافت هاي بدن طاووس و تنوع رنگ آن آشنا كند. 
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99. معيني، مهدي. گلي از بوستان نهج البالغه2: به خفاش نگاه كن*. 
تهران: مدرسه، 1387،  20  ص 

قطع: خشتي بزرگ  * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: خداشناسي / نهج البالغه / خفاش

چكيده: »َوه! چه پاك است خداوندي كه شب را براي خفاش ها -به جاي روز- قرار داد، تا غذايشان را در 
آن بيابند.« متن كتاب حاضر برگرفته از نهج البالغه است و نويسنده كوشيده به زبان ساده و آسان، كودكان 

را با آفرينش خفاش و شگفتي هاي بدن آن آشنا كند. نقاشي هاي رنگي، متن را همراهي مي كنند. 

100. معيني، مهدي. گلي از بوستان نهج البالغه5: به طاووس نگاه كن*. 
تهران: مدرسه، 1387،  20  ص 

قطع: خشتي بزرگ  * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: طاووس / آفرينش / خداشناسي / رفتار حيوانات

چكيده: به منظور آشنايي كودكان با متن »نهج البالغه«، كتاب حاضر به زبان ساده و روان و با تصاوير 
رنگي و جذاب، كودكان را با آفرينش طاووس و شگفتي هاي آن به نقل از نهج البالغه آشنا مي سازد. در 
كتاب مي خوانيم: »كم تر رنگي را مي توان يافت كه طاووس آن را نداشته باشد و كم تر تركيب رنگي 
مي توان ديد كه درخشش و زيبايي رنگ آميزي طاووس را داشته باشد. اين تاج گل زيبارا، باران بهار و 

تابش آفتاب پرورش نداده، بلكه نقاش آفرينش، آن را اين چنين آفريده است.« 
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101. معيني، مهدي. گلي از بوستان نهج البالغه3: به ملخ نگاه كن*.
تهران: مدرسه، 1387،  20  ص 

قطع: خشتي بزرگ  * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: ملخ/ آفرينش / نهج البالغه / خداشناسي / عادات و رفتار

چكيده: »به ملخ نگاه كن! ببين خداوند برايش چه آفريده! دو چشم سرخ، دو حدقه ي درخشان چون 
ماه تابان، و دو گوش پنهان، يك دهان مناسب و دو دندان كه با آن ها، گياهان را مي بيند، و پاهايي 
كه به وسيله ي آن ها، گياهان را درو و جمع آوري مي كنند.« در سومين شماره از مجموعه ي حاضر، 
كودكان به زبان ساده و آسان و به همراه تصويرهاي رنگي، با گوشه هايي از نهج البالغه، هم چون اشاره 

به آفرينش ملخ، آفرينش پرندگان و عظمت پروردگار آشنا مي شوند. 

102. معيني، مهدي. گلي از بوستان نهج البالغه1: به مورچه نگاه كن*. 
تهران: مدرسه، 1387،  20  ص 

قطع: خشتي بزرگ  * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: مورچه / آفرينش / خداشناسي / نهج البالغه

چكيده: »به مورچه نگاه كن! اين بدن كوچك و اين اندام هاي ظريف را، چگونه با چشم يا با فكر 
مي توان شناخت.! نگاه كن كه چگونه بر زمين راه مي رود؛ چگونه براي يافتن غذا كوشش مي كند.« 
متن كتاب حاضر درباره ي آفرينش مورچه و شگفتي هاي بدن اوست كه از »نهج البالغه« گرفته شده. 

نگارنده سعي كرده است، مطالب را به همراه تصويرهايي، در حد فهم كودكان ساده و آسان سازد.
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103. عارف نيا، علي رصا. به نام خداوند رنگين كمان، مجموعه فعاليت هاي ياددهي*. 
مشهد: ضريح آفتاب، 1387،  16  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: آموزش قرآن  

* كلمات كليدي: قرآن / قرائت / فعاليت قرآني

چكيده: آ ن چه در اين كتاب در اختيار مخاطبان قرار مي گيرد، مجموعه فعاليت هايي در ارتباط با آيه اي 
از قرآن است كه چند عنوان از فعاليت هاي اساسي از قبيل نقاشي، شعر، داستان گويي خالق، نمايش 
خالق را در بردارد. كتاب به منظور يادگيري پايدار و لذت بخش مفاهيم قرآن كريم براي كودكان تهيه 

شده است. 

104. براز، طيبه. بهترين مسافر*. 
تهران: مدرسه، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم  
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: حضرت يونس)ع( / شعر / آموزش مذهبي / داستان هاي قرآني

چكيده: يك نهنگ غول اندام / يونس نبي را خورد / تا نبي به خود آيد / با خودش به سرعت برد / در 
دل نهنگ او هي / با خدا نيايش كرد / توبه كرد از كارش / التماس و خواهش كرد / كودكان در اين 
كتاب با داستان بلعيده شدن حضرت يونس )ع( به وسيله ي نهنگ، پشيماني قومش، و پذيرفته شدن 

توبه ي او توسط پروردگار به زبان شعر آشنا مي شوند. 
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105. حسيني، محمد حسن. بهرام گور*. 
تهران: مدرسه، 1387،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاريخ(   

* كلمات كليدي: داستان تاريخي / حيره / نعمان / بهرام گور ساساني

چكيده: در اين كتاب به شيوه ي داستاني و به طور خالصه، زندگي بهرام گور)پسر يزدگرد اول( يكي 
از پادشاهان ساساني، به همراه تصاويري براي كودكان روايت مي شود بهرام پنجم، پسر يزدگرد اول، 
پادشاه بزرگ ساساني بود. پدرش او را به سرزمين »حيره« فرستاد تا بزرگ شود. او در آنجا زير نظر 
نعمان، حاكم حيره رشد كرد. بهرام شكارچي ماهري شد. مهارت او در شكار، به خصوص شكار گورخر 

باعث شد كه به او لفب »بهرام گور« بدهند. 

106. هونگ، كالريس. احساسات كوچك...:  بي حوصله يعني چه ؟. شهرام رجب زاده 
تهران: ذكر، 1388،  12  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: نقاشي / داستان آموزشي / روان شناسي / بي حوصلگي

چكيده: كودكان مي خوابند، حمام مي روند، عصرانه مي خورند، همه ي كتاب هايشان را مي خوانند، 
برنامه ي تلويزيون تماشا مي كنند به زمين بازي مي روند و بازي مي كنند؛ اما باز هم بي حوصله مي شوند. 

كودكان در اين كتاب با جمالت كوتاه و ساده و تصاوير رنگي،  با مفهوم بي حوصلگي آشنا مي شوند.
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107. نان، دانيل. ببين و مقايسه كن: بيني. مجيد عميق 
تهران: پنجره، 1388،  16 ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم و سوم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: حيوانات / اندام ها / بيني

چكيده:   فيل از بيني اش براي برداشتن اجسام از روي زمين استفاده مي كند و يا خرس قطبي به 
كمك بيني اش مي تواند بوي غذا را از فاصله ي دور حس كند. سگ نيز از بيني اش براي پيدا كردن 
چيزهايي كه زير زمين پنهان است، استفاده مي كند. بيني چه كاربردي براي حيوانات دارد؟ شكل بيني 
حيوانات چگونه است، آيا بيني همه ي حيوانات روي صورتشان است؟ آيا اندازه ي بيني همه ي حيوانات 
يكسان است؟ كودكان مي توانند با خواندن مطالب به زبان ساده و روان و مشاهده ي تصاوير طبيعي از 

بيني انواع حيوانات، به اين قبيل سؤاالت جواب دهند.

108. ليك، دايان. ببين ومقايسه كن: پا. مجيد عميق 
تهران: پنجره، 1388،  16  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: دوم و سوم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: اندام / پا / حيوانات

چكيده:  حيوانات از پاهايشان به منظور ايستادن، حركت كردن و راه رفتن استفاده مي كنند و شكل و 
اندازه ي پاهاي آن ها متفاوت است. كودكان در اين كتاب با خواندن مطالب ساده و آسان و مشاهده ي 

تصاوير رنگي و جذاب، با پاهاي انواع حيوانات و شكل و اندازه ي آن ها آشنا مي شوند. 
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109. گادينو، سالي. آموزش وارزش  يابي مهارت هاي زندگي: پرسش كردن. حسين دانش فر 
تهران: فاطمي، 1388،  72  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: پرسشگري / ارتباط در آموزش و پرورش / راهنماي مهارت هاي زندگي

چكيده: برخورداري از مهارت هاي پرسش كردن،  افراد را به يادگيرندگان موفق تري تبديل مي كند. 
زيرا بهتر مي توانند مسائل خود را حل كنند و با ايجاد موقعيت هاي تازه، باعث بروز تغيير شوند. در اين 
كتاب،  ضمن معرفي انواع سؤال ها، به معلمان آموزش داده مي شود كه چگونه مهارت پرسش كردن را 
در دانش آموزان پرورش دهند و چگونه محيط كالس را براي پرسيدن و پاسخ دادن، آن هم در محيطي 

دوستانه، آماده كنند. مخاطبان كتاب معلمان، دبيران و مدرسان مراكز تربيت معلم هستند. 

110. ناصري، مسلم. قصه هاي شيرين اززندگي معصومين14:  پرنده ي آرزو: قصه هايي از 
زندگي امام زمان)عج(*. 

مشهد: به نشر، 1387،  25  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  
* كلمات كليدي: امام زمان )عج( / غيبت / انتظار

چكيده: كودكان در چهاردهمين شماره از مجموعه ي حاضر طي پنج داستان كوتاه با زباني ساده و 
روان، واقعيت هايي را درباره ي زندگي امام دوازدهم)عج( مي آموزند. نگارنده در آغاز كتاب تحت عنوان 
»تصويري از بهار« زندگي امام دوازدهم را به صورت خالصه براي مخاطبان ارائه مي دهد و در ادامه 
داستان ها را روايت مي كند. عناوين داستان ها از اين قرارند: تولد يك ستاره؛ بوي گل ياس؛ پرنده ي 

آرزو؛ دكان كوچك؛ كبوتر دوستي.
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111. ابراهيمي، جعفر. قصه هاي مثنوي: پرنده ي گرفتار و باغبان طمعكار. 
تهران: مدرسه، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: زبان آموزي  

* كلمات كليدي: داستان آموزشي / مثنوي معنوي / مولوي

چكيده: در اين كتاب، يكي از قصه هاي مثنوي به نثري روان و ساده به همراه تصاويري براي كودكان 
بازگو مي شود. باغباني پرنده ي كوچكي را شكار مي كند و قصد كشتن و سرخ كردن آن را دارد. اما پرنده 
از باغبان خواهش مي كند كه او را آزاد كند تا در برابر اين كار، سه پند به باغبان بياموزد. پرنده بعد از اين 
كه از دست باغبان آزاد مي شود، به او دو پند مي دهد؛ اما چون باغبان به آن دو پند عمل نمي كند، پند 

سوم را به او ياد نمي دهد. هر چه هم باغبان اصرار مي كند، سودي ندارد.

112. راو، جوليان / پرهام، مالي. مجموعه كتاب هاي علوم تجربي: پرواز كردن *. محمود مزيناني 
تهران: پيدايش، 1387،  32  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: دوم و سوم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: پرواز / آموزش فعاليت هايي با موضوع پرواز

چكيده: مجموعه ي شاد و سرزنده ي »پرواز« از مجموعه كتاب هاي علوم تجربي،  كودكان را به 
سفري هيجان انگيز در دنياي علم مي برد. تصويرهاي واضح و زيبا و فعاليت هاي سرگرم كننده ي آن به 
كودكان كمك مي كند كه دريابند،  علم قسمتي از زندگي هرروزه شان است. عنوان هاي فهرست مطالب 
كتاب عبارت اند از: شناور شدن در هوا؛ يك موشك كاغذي بسازيد؛ شتاب پرنده ها؛ پرواز هم چون يك 
پرنده؛  بال هاي ظريف؛  هلي كوپترها؛  هواپيماي جت؛  ملخ ها و بال ها؛ پرواز بادبادك؛ بالون هاي هواي 

گرم؛ چتر نجات؛  جانواران پرنده؛ درباره ي پرواز فكر كنيد.
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113. بهمن، شهناز / مافيني، هلن. پرورش هوش هيجاني كودكان. حسن رستگار پور 
تهران: بين المللي گاج، 1388،  120  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: علوم تربيتي  

* كلمات كليدي: آموختن / روان شناسي / محيط كالس / هوش هيجاني

چكيده: »هوش هيجاني« انتخاب هوشيارانه ي تفكر، احساس و عمل براي دست يابي به بهترين 
نتيجه در ارتباط با خود و ديگران است. در اين كتاب چهار ركن اساسي هوش هيجاني مورد بررسي 
قرار مي گيرد، كه عبارت اند از: خودآگاهي؛ خود مديريتي؛ آگاهي از تعامالت انساني و مديريت روابط 
با ديگران. مخاطبان مي توانند در اين كتاب، با مطالعه ي تاريخچه ي نظري و راهكارهاي عملي، به 
پياده كردن تكنيك هاي هوش هيجاني در كالس درس بپردازند و باعث باالرفتن مهارت كودكان در 

اين زمينه شوند.

114. صباغ زاده ايراني، مريم. نام آوران ايران8: پروين اعتصامي*. 
مشهد: به نشر، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: زبان آموزي  

* كلمات كليدي: شاعر زن / معاصر / پروين اعتصامي

چكيده:  كودكان با مطالعه ي اين كتاب، ضمن آشنا شدن با زندگي پروين اعتصامي )1320-1285ه.ش( ، 
طي داستاني درمي يابند كه چگونه پروين با ديدن اتفاقاتي كه در اطراف او مي افتاد، به راحتي شعر مي سرود. 
او حتي براي گربه اي كه در كمين ماهي هاي توي حوض نشسته بود، براي نخود و لوبياي داخل ديگ و 

نخ و سوزن گلين خانم شعر مي سرود. 
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115. ديكسون، دوگل. دوران پيش از تاريخ: پستان داران اوليه. نوشين ابراهيمي 
تهران: پيدايش، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: پستان داران / سنگواره / دوره ي ترشياري

چكيده: در دوره ي »ترشياري« دشت هاي وسيع و پر علف شكل گرفتند و پاهاي پستان داران براي 
سازگاري با محيط جديد بلند شدند. كودكان با مطالعه ي اين كتاب و مشاهده ي تصاوير آن، با مشخصات 

ظاهري 12 حيوان پستان دار، شناس نامه و اسكلت آن ها در دوره ي ترشياري آشنا مي شوند. 

116. رادمهر، محمد رضا. شاهنامه: پسران فريدون. 
تهران: طاهر، 1388،  12  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: زبان آموزي  

* كلمات كليدي: فريدون / فرزندان فريدون / پادشاه ايران

چكيده: فريدون پادشاه ايران سه پسر به نام هاي سلم، تور و ايرج دارد. وزيرش جندل را فرامي خواند و 
از او مي خواهد كه براي پسرانش، سه خواهر كه هر سه از يك پدر و مادر باشند، به عنوان همسر انتخاب 
كند. جندل سرزمين ها را مي گردد و سرانجام به يمن مي رود و در آن جا خبردار مي شود كه پادشاه يمن 
سه دختر بسيار دانا و زيبا دارد. بنابراين درخواست پادشاه ايران را به او مي رساند و.... كودكان در اين 

كتاب مصور با يكي از داستان هاي »شاهنامه« به صورت بازنويسي شده آشنا مي شوند. 
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117. جعفري، الله. قصه ي آيه ها: پسري كه با رود آمد، قصه ي كودكي حضرت موسي 
عليه السالم)پايه ي اول دبستان(. 

تهران: افق، 1388،  
قطع: كارت قصه گويي  * پايه ي تحصيلي: اول ؛ معلم  

موضوع درسي: آموزش قرآن  
* كلمات كليدي: حضرت موسي )ع( / آسيه / فرعون / صندوقچه / رود نيل

چكيده: كارت هاي قصه گويي از ابزار شناخته شده و جذاب قصه گويي براي كودكان اند كه مي توان 
از آن ها با روش هاي ابتكاري و خالقانه براي قصه خواني در مدارس و مهدكودك ها استفاده كرد. اين 
كارت ها به عنوان وسيله اي كارامد در بسته ي آموزشي بعضي از برنامه هاي درسي مانند آموزش قرآن 
كاربردي وسيع دارند. مجموعه ي حاضر كه شامل هفت كارت قصه گويي مصور به همراه چهار كارت 
هديه است، در بردارنده ي قصه ي زندگي حضرت موسي)ع( در كودكي است؛ زماني كه مادرش از ترس 
فرعونيان او را در صندوقي گذاشت به رود نيل سپرد. مخاطبان اين مجموعه دانش آموزان پايه ي اول 

دبستان هستند.

118. نيكر، دايان. مجموعه كتاب هاي آشنايي با اندازه ها: پهن و باريك. مجيد عميق 
تهران: رسالت قلم، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: آموزش رياضي  

* كلمات كليدي: باريك / پهن / اندازه گيري

چكيده: »وقتي فضاي بين دو طرف چيزي بيشتر است، يعني آن چيز پهن است. اين پسر بچه دست ها 
و پاهايش را از هم باز كرده است و با اين كار، فضاي بين دست ها و پاهايش بيشتر شده است.« 
كودكان با مطالعه ي كتاب حاضر و مشاهده ي عكس هاي جذاب آن، با مفاهيم »پهن« و »باريك« 

آشنا مي شوند. در پايان كتاب چند سؤال، لغت نامه و پاسخ سؤال ها درج شده است.« 
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119.. قصه ي آيه ها: پيامبري حضرت موسي عليه السالم)پايه ي سوم دبستان/ 4(. 
تهران: افق، 1388،  

قطع: كارت قصه گويي  * پايه ي تحصيلي: سوم ؛ معلم  
موضوع درسي: آموزش قرآن  

* كلمات كليدي: درخت / آتش / حضرت موسي )ع( / خدا
 

چكيده: حضرت موسي از دور آتشي ديد. به همسرش گفت: من به سوي آتش مي روم، شايد بتوانم 
شعله اي از آن را براي شما بياورم تا گرم شويد. شايد هم آتش راه را به ما نشان دهد. در اين هفت كارت 
قصه، كودكان با مشاهده ي تصاوير و مطالعه ي پشت كارت ها، با زباني ساده و روان، با داستان حضرت 
موسي )ع( ، حركت او به همراه همسرش از »مدين« به سمت »مصر«، سخن گفتن خدا به وسيله ي 

درخت با حضرت موسي )ع( و معجزات اين پيامبر بني اسرائيل آشنا مي شوند. 

120. ياماس، اندريو. پيدايش آب و هوا. رضا ناظميان 
تهران: پنجره، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: فشار هوا / شكل گيري ابرها / آب و هوا / هواي گرم

چكيده:  هواي گرم، چون گرم و سبك است، در مناطق نزديك به خط استوا به تدريج باال مي رود. از 
سوي ديگر، در مناطق نزديك به قطب، با توجه به پايين بودن دماي هوا، هوا سرد و سنگين است و به 
طرف پايين مي رود. هواي سرد از هواي گرم سنگين تر است. پايين رفتن هواي سرد، فشار هوا را باال 
مي برد و باالرفتن هواي گرم، باعث پايين آمدن فشار هوا مي شود. نوجوانان در اين كتاب با مطالعه ي 
متني ساده و روان و مشاهده ي تصويرهايي، با پيدايش آب و هوا، شكل گيري جبهه ي هوا، شكل گيري 

ابرها، ريزش باران، رعد و برق، بارش برف و طوفاني شدن هواي دريا آشنا مي شوند. 
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121. ياماس، اندريو. پيدايش رودخانه ها. مصطفي گرگان بيك 
تهران: پنجره، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

 / يخي  رودهاي   / مرداب ها   / آبشارها   / رودخانه ها   / رودها  شكل گيري  كليدي:  كلمات   *
رودهاي زيرزميني

چكيده: رودها از برف و باراني كه بر سراشيبي كوه ها مي بارند، پديد مي آيند. در آغاز بارندگي، آب 
به درون خاك فرو مي رود، اما با ادامه ي بارش، خاك بر اثر پرشدن فاصله ي ميان دانه هايش به 
وسيله ي قطره ها به حالت اشباع درمي آيد. بدين ترتيب، آبي كه نتوانسته است به درون خاك نفوذ 
كند، به صورت سيالب در دامنه ي كوه سرازير مي شود. نوجوانان با مطالعه ي اين كتاب و مشاهده ي 
تصويرهاي رنگي با نحوه ي شكل گيري رود، جويبار، آبشار، آب افكن، درياچه، مرداب، رود يخي و رود 

زيرزميني آشنا مي شوند. 

122. ياماس، اندريو. پيدايش زلزله ها و آتش فشان ها. رضا ناظميان 
تهران: پنجره، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: حركت قاره ها / ساختمان داخلي زمين / زلزله / آتش فشان

چكيده: فعاليت آتش فشاني بر اثر باال آمدن گدازه ها و رسيدن آن به سطح زمين پديد مي آيد. در آتش 
فشان، شبكه اي از لوله ها، گدازه ها را از عمق 60 كيلومتري به سطح زمين مي رسانند. متن ساده و روان و 
تصاوير واضح و جذاب كتاب حاضر به كودكان و نوجوانان كمك مي كند تا اطالعاتي درباره ي ساختمان 
داخلي زمين، حركت هاي قاره ها، چگونگي به وجود آمدن زلزله و آتش فشان، زلزله هاي دريايي، فوران 

آتش فشان، رودهاي گدازه، ابرهاي سوزان و مهيب و جزاير آتش فشاني به دست آورند. 
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123. ياماس، اندريو. پيدايش ستاره ها و كهكشان ها. نعمت جمشيدي 
تهران: پنجره، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: انفجار بزرگ / سحابي ها / ستاره ها / راه شيري

چكيده: كتاب حاضر با متني ساده و روان به منظور آشنايي نوجوانان با پيدايش جهان، به وجود آمدن 
سحابي ها، شكل گيري ستاره ها، غول هاي قرمز، اَبَرنواَخترها، كوتوله هاي سفيد و ستارگان نوتروني، 

زمين و خورشيد، و... تدوين شده است. 

124. ياماس، اندريو. پيدايش فصل ها. رضا ناظميان
تهران: پنجره،  1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي 

* كلمات كليدي: فصل ها / ماه ها / موجودات زنده / طبيعت / زمين / خورشيد
 

چكيده:  فصل هاي سال بر اثر حركت زمين به دور خورشيد به وجود مي آيند. با تغيير موقعيت زمين، 
يعني دورشدن آن از خورشيد يا نزديك شدن آن به اين ستاره، فصل ها تغيير مي كنند. در كتاب حاضر 
به همراه تصاويري جذاب و رنگي، چگونگي به وجود آمدن فصل ها، ماه ها و ويژگي هاي آب و هوايي، 

تغييرات زمين در هر كدام و تأثير آن روي طبيعت و موجودات زمين به زبان ساده بيان مي شود.
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125. ياماس، اندريو. پيدايش هستي. رضا ناظميان 
تهران: پنجره، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم؛معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: انفجار بزرگ / شكل گيري ستارگان / گسترش جهان

چكيده: دانشمندان معتقدند، حدود 15 يا 20 ميليارد سال پيش، همه ي جهان و انرژي آن در يك 
نقطه ي بسيار كوچك قرار داشته است كه حرارت آن به ميليون ها درجه ي سانتي گراد مي رسيده است. 
سپس انفجار بزرگ صورت گرفته و جهان از همه جهت، گسترش يافته و بزرگ شده است. نوجوانان با 
مطالعه ي اين كتاب و مشاهده ي تصويرهاي رنگي و جذاب خواهند دانست كه جهان چگونه به وجود 
آمده، ستارگان چگونه شكل گرفته اند، كهكشان چيست، سيارات چگونه شكل مي گيرند، جهان چگونه 

گسترش مي يابد و آينده ي جهان به چه شكلي خواهد بود. در پايان كتاب واژه نامه درج شده است 

126.. قصه ي آيه ها: پيروزي حضرت موسي عليه السالم )پايه ي سوم دبستان/6(. 
تهران: افق، 1388،  

قطع: كارت قصه گويي  * پايه ي تحصيلي: سوم ؛معلم  
موضوع درسي: آموزش قرآن  

* كلمات كليدي: جادوگر / اژدها / حضرت موسي )ع( / عصا / كارت قصه

چكيده: روز مسابقه فرا رسيد. فرعون اميدوار بود كه جادوگرانش، حضرت موسي)عليه السالم( را 
شكست دهند. پيش از شروع مسابقه جادوگران به فرعون گفتند: اگر ما بر موسي پيروز شويم، آيا 
پاداشي خواهيم داشت؟ كارت  هاي قصه گويي حاضر شامل قصه هاي حضرت موسي )ع( ، تبديل 
عصاي او به اژدها، شكست جادوگران و پيروزي حضرت موسي)ع( به اذن پروردگار بر فرعونيان، و 
ايمان آوردن عده اي از آنان به خداي حضرت موسي )ع( است. مخاطبان قصه ها كودكان پايه ي سوم 

دبستان هستند.. 
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127. دولوبيه، ماتيو...] وديگران[. گاستون پسر كنجكاو: پيش از به دنيا آمدن كجا بودم ؟*. 
فخر الدين نجاتي/ حميده موسوي 
اصفهان: نوشته، 1387،  23  ص 

قطع: خشتي كوچك  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم ؛معلم  
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني 

* كلمات كليدي: تولد / كودك / به دنيا آمدن
 

چكيده: سؤال هايي در مورد منشأ و آغاز زندگي، از سه گونه نگراني مبهم اما ريشه دار در ذهن كودك 
نشئت مي گيرند: نخست اين كه او مي خواهد بداند تا چه اندازه براي پدر و مادر خويش ارزشمند است. 
او دائماً از خود مي پرسد: آيا با خواسته هاي پدر و مادرش هماهنگ است يا خير؟ و... در سومين شماره از 
مجموعه ي حاضر، گاستون نمي داند چگونه به دنيا آمده است، قباًل چه شكلي بوده است؟ آدم ها را چه 
كسي خلق كرده است؟ گاستون مي پرسد و پدر و مادرش به سؤال هايش جواب هاي درست و در حد 

فهم او مي دهند. تصاوير كتاب به حل اين مسائل در ذهن كودكان كمك مي كنند. 

128. آيرونز، كالوين ج. پيش به سوي مهارت هاي اوليه ي رياضي. الهه رشيدي 
تهران: پيك دبيران، 1388،  72  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: دوم و سوم  
موضوع درسي: آموزش رياضي  

* كلمات كليدي: رياضيات /  آموزش ابتدايي / عمليات محاسبه / پرورش خالقيت / تثبيت يافته ها

چكيده: كتاب حاضر به منظور ياري رساندن دانش آموزان در درك درس رياضي و عمليات محاسبه 
نگارش يافته است. هم چنين از وسايل بسيار ساده اي كه در اطراف دانش آموزان وجود دارند،  استفاده شده 
تا در كار گروهي، خود به مفاهيم الزم برسند. در اين كتاب از خالقيت و ذوق دانش آموز، داستان گويي 

و تجزيه و تحليل فردي و گروهي براي تثبيت يافته ها استفاده شده است. 
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129. بالستر، كالوس. تجربيات حركاتي در كودكان: اثرات كمبود آن راهكارهاي عملي 
براي رفع آنها*. مجيد جاللي فراهاني / فهيمه كاظمي 

تهران: بامداد كتاب، 1387،  240  ص 
قطع: رقعي  * پايه ي تحصيلي: معلم  

موضوع درسي: تربيت بدني  
* كلمات كليدي: تحرك / محرك هاي عملي / راهكارهاي عملي / تجربيات حركتي

چكيده: رفتار غيرعادي، هل دادن ديگر كودكان، پرخاشگري به آنان، ناتواني در گرفتن توپ پرتاب 
شده، گوشه گيري، از جمله عوارض كم تحركي و غيرفعال بودن كودكان است كه در صورت مشاهده، از 
نداشتن اعتماد به نفس و كمبود تجربيات حركتي حكايت دارد. كتاب حاضر كه براي مطالعه ي مربيان، 
معلمان ورزشي، دانشجويان رشته ي تربيت بدني به خصوص دانشجويان رشته ي حركات اصالحي و 
رفتار حركتي تهيه شده، شامل راهكارهاي به منظور حل معضل كم تحركي در كودكان است. مخاطبان 
با مطالعه ي كتاب، درباره ي اهميت تحرك و تجربيات حركتي در رشد شخصيت و توانايي هاي جسمي، 

رواني و اجتماعي كودكان، اطالعاتي به دست مي آورند. 

130. پگاه راد،  بهمن. سراي من ايران: تخت جمشيد. 
تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي،دفتر انتشارات كمك آموزشي، 1388،  34  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: پنجم؛معلم  
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 

* كلمات كليدي: هخامنشيان / تخت جمشيد / كتيبه / نقش برجسته / داريوش / خشايارشا / 
تاريخ ايران

چكيده: بناي اصلي »تخت جمشيد« در زمان سلطنت داريوش و سپس خشايارشا، پسر او ساخته شد. 
اولين ويژگي اين بناي باستاني، وجود پله هاي فراوان و پهن است كه تا ايوان آن مي رسند. تعداد اين پله ها 
120 عدد است كه از دو طرف به باالي صفه منتهي مي شوند. مخاطبان در اين كتاب، ضمن خواندن 
داستاني، با دوره ي هخامنشيان، معماري در آن دوره، تخت جمشيد، چگونه ساخته شدن آن، كتيبه هاي 

تخت جمشيد، دروازه ي ملل و مفهوم نقش برجسته ها و تصاوير اين بناي تاريخي آشنا مي شوند. 
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131. دولوبيه، ماتيو...] و ديگران[. گاستون پسر كنجكاو: ترس چيست؟*. فخر الدين نجاتي / 
حميده موسوي 

اصفهان: نوشته، 1387،  23  ص 
قطع: خشتي كوچك  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم ؛معلم 

موضوع درسي: مهارت های زندگی  
* كلمات كليدي: ترس و كودكان / كودكان و والدين / تاريكي / سقوط

چكيده:  گاستون به يك جشن تولد دعوت شد... مادر ! من مي ترسم به جشن بروم، چون آن جا 
هيچ كس را نمي شناسم. - پسرم اين ترس تو، زياد مهم نيست. با اين حال سعي كن بر ترس خود 
غلبه كني. بهترين راه براي غلبه بر ترس از ديگران، روبه رو شدن با آنان است. در پنجمين شماره از 
مجموعه ي حاضر، گاستون از پديده هايي مثل تاريكي، مهماني رفتن، دره، شنا و... مي ترسد، اما مادر و 

پدرش به او توضيح مي دهند كه برخي ترس ها طبيعي است و مي توان با تمرين برآن ها غلبه كرد. 

132. هونگ، كالريس. احساسات كوچك...: ترس يعني چه ؟. شهرام رجب زاده 
تهران: ذكر، 1388،  12  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: ترس / كودكان / نقاشي / داستان آموزشي
 

چكيده: روز اول كه بچه ها به مدرسه مي روند، احساس ترس دارند. آن ها از رعدوبرق ، آمپول و دكتر 
نيز مي ترسند. كودكان با مطالعه ي اين كتاب و مشاهده ي نقاشي ها، با مفهوم و علل ترس آشنا مي شوند 

و مي آموزند كه چه كارهايي هنگام ترسيدن انجام دهند. 
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طبيعت:  در  رياضي  آموزش  كتاب هاي  مجموعه  گرگوري.  روي،   / جنيفرروزينس  روي،   .133
تفريق در مدرسه. مجيد عميق 
تهران: رسالت قلم، 1388،  28  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول 
موضوع درسي: آموزش رياضي  

* كلمات كليدي: حساب / تفريق / آموزش رياضي
 

چكيده: كودكان ضمن مطالعه ي اين كتاب با »عمل تفريق« و شيوه هاي گوناگون تفريق اعداد آشنا 
مي شوند. يكي از ويژگي هاي اين كتاب آن است كه كودكان عمل تفريق را با آن چه كه در محيط 

كالس و مدرسه شان مي بينند، ياد مي گيرند. 

134. صابري، منصوره. هم قصه، هم رياضي: تفريق كردن در باغ ميوه. 
تهران: مهاجر، 1388،  16  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: اول 
موضوع درسي: آموزش رياضي  

* كلمات كليدي: راهنماي آموزشي / تفريق / رياضي

چكيده: سينا، دانش آموز كالس اول، تازه تفريق كردن را ياد گرفته است. او به باغ مي رود و ميوه ي 
درختان را مي شمارد. درختان از ميوه هايشان به سينا جايزه مي دهند و از او مي خواهند كه باقي مانده ي 
ميوه هاي آن ها را بشمارد. در ششمين شماره از مجموعه ي حاضر، كودكان با خواندن قصه اي ساده و 

خيال انگيز، در باغ ميوه با عمل تفريق در رياضي آشنا مي شوند. 
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135. بري، جوي)بازنويسي:تبرايي، اعظم( . بچه ي خوب مي گه:28: تقلب در بازي؟! نه*. 
امير صالحي طالقاني 

تهران: نواي مدرسه، 1387،  1ج 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: مهارت هاي زندگي / داستان تربيتي / اعتمادبه نفس در كودكان / تقلب / اخالق

چكيده: در اين كتاب، به زبان ساده و روان و به همراه تصوير، به كودكان آموزش داده مي شود كه 
هنگام بازي كردن با دوستانشان نبايد تقلب كنند. تقلب كردن زرنگي به حساب نمي آيد و قرار نيست 
آن ها با تقلب سعي كنند، هميشه برنده ي بازي باشند. در اين كتاب، كودكان با دختري به نام مري آشنا 

مي شوند كه به خاطر صداقتش و تقلب نكردن، محبوب دوستانش است. 

136. ليراوي، مهين / برومند، زهرا. تكاليف تلفيقي رياضي اول دبستان. 
اصفهان: برترين انديشه، 1388،  138  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول 
موضوع درسي: آموزش رياضي  

* كلمات كليدي: آموزش رياضي / سرگرمي / آموزش عميق / رنگ آميزي / ارزش يابي توصيفي

چكيده: كتاب حاضر به منظور آموزش عميق تر مفاهيم درس رياضي براي دانش  آموزان سال اول 
ابتدايي تدوين شده و كاربرد آن پس از تدريس و براي تثبيت يادگيري است. برخي ويژگي هاي آن 
از اين قرارند: طراحي سؤاالت با استفاده از تكنيك هاي روان شناسي به صورت تمرين، آماده سازي 
در  فراگيرندگان  توسط  تمرين ها  حل  وسيله ي  به  رياضي  مفاهيم  عميق تر  آموزش  دانش آموزان، 
قالب هاي خلق كردني، وصل كردني، حدس زدني، رنگ آميزي و...؛ تأكيد بر اصول ارزش يابي توصيفي؛ 

استفاده از ابزارهاي ارزش يابي توصيفي.
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137. ليراوي، مهين / موسوي، افسانه. تكاليف تلفيقي رياضي دوم دبستان. 
اصفهان: برترين انديشه، 1388،  124  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: دوم 
موضوع درسي: آموزش رياضي  

* كلمات كليدي: رياضي / آزمون و تمرين / ارزش يابي توصيفي / تكنيك هاي روان شناسي

چكيده:   كتاب كار حاضر كه براي درس رياضي دانش آموزان سال دوم دبستان به منظور آموزش 
عميق تر مفاهيم درس ها تدوين شده، داراي اين ويژگي هاست: طراحي سؤاالت با استفاده از تكنيك هاي 
روان شناسي به صورت تمريني، آماده سازي و آگاهي، بسطي و امتدادي، خالقيتي و عملكردي، آموزش 
مفاهيم رياضي در قالب هاي جوركردني، وصل كردني، حدس زدني، فكر كردني، رنگ آميزي و.... 
انطباق سؤاالت با اهداف درس ها وسطح يادگيري فراگيرندگان، تأكيد بر اصول ارزش يابي توصيفي، 
استفاده از ابزارهاي ارزش يابي توصيفي و بررسي كيفيت كار فراگيرندگان با توجه به شيوه هاي متفاوت 

ارزيابي، اعم از خود سنجي، هم سال سنجي و والدين سنجي، همراه با رسم نمودار. 

138. امير پور، افسانه / قرني، زهرا. تكاليف عملكردي رياضي پنجم ابتدايي. 
اصفهان: برترين انديشه، 1388،  148  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم؛معلم  
موضوع درسي: آموزش رياضي  

* كلمات كليدي: آموزش رياضي / پرسش و پاسخ/ راهنماي آموزشي / سؤاالت تيمز

تدوين شده  ابتدايي  پنجم  براي درس رياضي دانش آموزان  چكيده: كتاب كمك درسي حاضر 
قالب تمرين هاي مرحله اي  اين مطالب است: مفاهيم و مطالب كتاب درسي در  بردارنده ي  و در 
)چهار گزينه اي( ، سؤاالت تشريحي، دانستني ها، بيشتر بدانيم، جدول، سرگرمي هاي علمي، بازي 
و رياضي، با هم بخنديم، هوش و خالقيت، آزمون هاي عملكردي، سؤاالت تيمز، سؤاالت روابط 
عددي و نمونه سؤاالت چند گزينه اي از تمام كتاب و نمونه سؤاالت امتحاني نوبت اول و دوم 

مطابق با اصول يادگيري. 
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139. الوندي، حسين. كتاب هاي دانش پايه: تنظيم اعمال حياتي بدن )دستگاه عصبي(. 
تهران: مدرسه، 1388،  67  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: اعصاب / فيزيولوژي

چكيده: »دستگاه عصبي، مركز برقراري همه ي ارتباطات فرد با محيط اطراف است. بزرگ ترين بخش 
اين دستگاه، يعني مخ، به ويژه در انسان، مركز اراده، تصميم گيري، انديشه، قضاوت، درد و رنج، احساس 
خوشي و... است.« مخاطبان در اين كتاب با ساختار و اعمال واحدهاي تشكيل دهنده ي دستگاه عصبي، 
يعني سلول عصبي )نورون( ، مراكز عصبي )ارادي و غيرارادي( ، و فعاليت هاي هر مركز آشنا مي شوند. 
بيماري هاي دستگاه عصبي و تأثيرات سوء آثار محيطي بر اين دستگاه، از جمله موارد ديگري است كه 

در اين كتاب به آن ها پرداخته شده است. 

140. اجاقي، محمد. زندگي مصور امام خميني1: تولد. 
تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني )ره( ، موسسه چاپ و نشرعروج، 1388،  42  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول تا پنجم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

 / امام خميني)ره(   / يوسف خان كمره اي   / تاريخي  داستان   / زندگي نامه  * كلمات كليدي: 
سيد احمد خميني

چكيده:  »سال ها بعد در همين خانه، نوزادي به دنيا آمد كه نه تنها سرنوشت ايران را تغيير داد، كه دنيا 
را هم با انقالب بزرگش مبهوت كرد...« نام اين نوزاد روح اهلل بود. كودكان در اين كتاب به شيوه ي 
داستاني با سرگذشت پدر بزرگ امام خميني)ره( و تبليغات مذهبي وي، وضعيت ايران در دوران قاجار، 
مالقات يوسف خان كمره اي با سيد احمد )پدربزرگ امام( ، پدر امام خميني و تالش هاي اين خاندان در 

مقابله با ياغيان، هم چنين تولد امام خميني)ره( آشنا مي شوند. 
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141. مال محمدي، مجيد. تيمور لنگ*. 
تهران: مدرسه، 1387،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاريخ(   

* كلمات كليدي: تيمور گورگاني / داستان تاريخي / هرات

چكيده: »تيمورخان با سپاه بزرگش به سمت شرق ايران به راه افتاد و شهرهاي سرراه خود را غارت 
كرد. وقتي به شهر زيباي هرات رسيد، بزرگان آن جا، از ترس به استقبال او رفتند. تيمور وارد شهر شد 
و از مردم هديه ها و ماليات زيادي گرفت. مدتي بعد، با جنگ و خون ريزي شهرهاي مازندران را غارت 
كرد. بعد سبزوار را گرفت و...« كودكان با خواندن اين كتاب به شيوه هاي داستاني با زندگي تيمور 

گورگاني و حمله ي او به شهرهاي ايران و غارت ها و چپاول هاي وي آشنا مي شوند. 

142. رابينز، دري. جلوه هاي ويژه*. محمود مزيناني 
تهران: پيدايش، 1387،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: آموزش هنر  

* كلمات كليدي: هنر / سرگرمي / كاردستي / جلو ه ي ويژه

چكيده: به منظور پرورش حس خالقيت مخاطبان، و خلق جلوه هاي ويژه، كتاب حاضر به آموزش 
گام به گام و ارائه ي راهنمايي هاي الزم براي خلق آثار هنري به كمك ني نوشابه، پخش و جذب 
رنگ، مداد شمعي، خراش دادن رنگ، عكس برگردان، چسب الكيلي، كالژ پارچه اي، دوخت كاغذ، 
عكس و... پرداخته است. لوازم مورد نياز براي خلق اين جلوه ها اصاًل گران قيمت نيستند و دست يابي 
به آن ها بسيار آسان است. در آموزش هر تصوير، ابتدا تعريف و توضيحي درباره ي آن آمده است. سپس 
مواد و لوازم مورد نياز معرفي شده و در ادامه با توضيح و عكس، روش انجام كار آموزش داده شده است. 

در صفحات پاياني نيز وا ژه نامه آورده شده است. 
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143. روي، جنيفرروزينس / روي، گرگوري. مجموعه كتاب هاي آموزش رياضي در طبيعت: 
جمع در جنگل. مجيد عميق 

تهران: رسالت قلم، 1388،  28  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول 

موضوع درسي: آموزش رياضي  
* كلمات كليدي: جمع اعداد / حساب / طبيعت / آموزش رياضي

چكيده:  عمل جمع در جنگل خيلي لذت بخش است. در زندگي هم براي حساب كردن خيلي چيزها 
از عمل جمع استفاده مي كنيم. كودكان ضمن مطالعه ي اين كتاب با مفهوم عمل جمع و شيوه هاي 
گوناگون جمع كردن اعداد آشنا مي شوند. يكي از ويژگي هاي جالب كتاب اين است كه كودكان ضمن 

يادگرفتن عمل جمع، طبيعت زيباي اطراف زندگي خود را نيز بهتر مي شناسند. 

144. صابري، منصوره. هم قصه، هم رياضي: جمع كردن در مزرعه. 
تهران: مهاجر، 1388،  16  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: اول 
موضوع درسي: آموزش رياضي  

* كلمات كليدي: جمع كردن / رياضي / راهنماي آموزشي

چكيده:  خانم خرگوشه از مينا خواست كه بچه هاي او را بشمارد.مينا شمرد وگفت تو سه تا بچه 
داري.دوتابچه خرگوش ديگراز پشت بوته ها بيرون پريدند. خانم خرگوشه پرسيد: حاال من چند تا بچه 
دارم؟ مينا گفت: پنج تا. در اين كتاب، كودكان كالس اول با خواندن قصه ي »مينا در مزرعه« با عمل 

جمع آشنا مي شوند. 
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145. صابري، منصوره. هم قصه، هم رياضي: جوجه و خط بسته. 
تهران: مهاجر، 1388،  16  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: اول  
موضوع درسي: آموزش رياضي  

* كلمات كليدي: هندسه / راهنماي آموزشي / قصه / خط بسته / خط شكسته / دايره / خط باز / 
خط منحني

چكيده:  در اين كتاب كودكان به كمك داستان تخيلي با خط راست، خط شكسته، خط منحني، دايره، 
خط باز، و شكل مربع و مثلث آشنا مي شوند. براي نمونه: موشي از النه بيرون دويد. بوي پنير تازه شنيد. 
رفت و به يك خط باز رسيد. بوكشيد و تند دويد. پنير را پيدا كرد و خورد. خواست به النه برگردد. ولي 

حسابي گيج شده بود. راه برگشتن را بلد نبود. خانم موشي دنبال بچه اش مي گشت... 

146. دولوبيه، ماتيو...] و ديگران[. گاستون پسر كنجكاو: جهان چگونه به وجود آمد؟*. 
فخر الدين نجاتي / حميده موسوي 

اصفهان: نوشته، 1387،  23  ص 
قطع: خشتي كوچك  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم ؛معلم 

موضوع درسي: علوم تجربي 
* كلمات كليدي: آفرينش / منشأ زندگي / انفجار بزرگ

چكيده: همه چيز از وقتي شروع شد كه اين آسمان و تمامي سيارات، درون يك گوي بسيار بزرگ، 
كاماًل به هم فشرده شده بودند؛ گرد گرد، مثل يك پرتقال. آن گوي بزرگي كه برايت تعريف كردم، 
ناگهان منفجر شد كه به آن »انفجار بزرگ« مي گويند. بعد جهان بزرگ و بزرگ تر شد، درست مثل 
يك توپ كه آن را باد كنيم. در ششمين شماره از مجموعه ي حاضر، كودكان طي سؤال هاي گاستون 

از بزرگ ترها، ومشاهده ي نقاشي هاي شاد و جذاب، با چگونگي آفرينش جهان آشنا مي شوند.
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147. فيستر، ماركوس. چارلي در باغ وحش. كالرا كرمي 
تهران: نسل نو انديش، 1388،  40  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: دوم و سوم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: عادات و رفتار / حيوان ها / باغ وحش / آشنايي با حيوانات

چكيده: كودكان در اين كتاب مصور رنگي با اردكي به نام چارلي آشنا مي شوند كه همراه خانواده اش 
به شنا مي رود. او ضمن بازي با حيواناتي هم چون قورباغه،گاو و...آشنا مي شود.گاو درباره ي باغ وحش 
با او حرف مي زند و چارلي را تشويق مي كند كه به باغ وحش برود و در آن جا با حيوانات گوناگون آشنا 
شود. چارلي به آن جا مي رود و حيوانات زيادي را مشاهده مي كند. بعد از آن به خانه برمي گردد و درباره ي 

حيواناتي كه ديده است، با خانواده اش حرف مي زند. 

148. دولوبيه، ماتيو...] وديگران[. گاستون پسر كنجكاو: چرا آدم ها با هم دعوا مي كنند ؟ *. 
فخرالدين نجاتي / حميده موسوي 
اصفهان: نوشته، 1387،  23  ص 

قطع: خشتي كوچك  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم ؛معلم 
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي  

* كلمات كليدي: صلح / دوستي / كودكان / پرسش و پاسخ/ دعوا كردن

چكيده: امروزه خشونت در دنياي كودكان نيز رسوخ كرده است و به نوعي در روابط بين آنان خودنمايي 
مي كند. به گفته ي ژان ماري پتي كلرك، متخصص تعليم و تربيت: »خشونت امري طبيعي است، آن 
چه طبيعي نيست، صلح و دوستي است...« در دومين شماره از مجموعه ي حاضر، كودكان با مشاهده ي 
نقاشي هاي جذاب و تأثيرگذار، با مفهوم دعوا كردن آشنا مي شوند و ياد مي گيرند در مقابل آدم هاي 

زورگو از خودشان دفاع كنند. 
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149. دولوبيه، ماتيو...] وديگران[. گاستون پسر كنجكاو: چرا آدم هاي بدجنس وجود دارند ؟*. 
فخر الدين نجاتي / حميده موسوي 
اصفهان:  نوشته، 1387،  23  ص 

قطع: خشتي كوچك  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم ؛معلم 
موضوع درسي:  مطالعات اجتماعي  

* كلمات كليدي: خيروشر / راه و رسم زندگي / آدم هاي خوب و بد

چكيده: گاستون نمي داند چرا برخي از آدم ها بدجنس هستند. پدر و مادرش به او مي گويند آدم ها 
هميشه بدجنس نيستند، بلكه گاهي خوب مي شوند، گاهي بد. گاستون ياد مي گيرد كه به ديگران خوبي 
كند، جواب بدي را با بدي ندهد و حق دارد كه از خودش دفاع كند. در دهمين شماره از مجموعه ي 
حاضر كودكان با گاستون و سؤال هاي او درباره ي خوبي و بدي آشنا مي شوند. در پايان مطالبي درباره ي 

رفتارهاي خوب و بد و علل آن براي مطالعه ي والدين درج شده است. 

150. دولوبيه، ماتيو... ]وديگران[. گاستون پسر كنجكاو: چرا بايد به مدرسه بروم ؟*. 
فخر الدين نجاتي / حميده موسوي 

اصفهان: نوشته، 1387،  23  ص 
قطع: خشتي كوچك  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم ؛معلم 

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 
* كلمات كليدي: مدرسه / يادگرفتن / علم / آداب معاشرت

چكيده:  مدرسه مكاني است كه كودك، در آن، توانايي ها و دانستني هاي پايه اي را به دست مي آورد 
كه به او در رشد و شكوفايي هر چه بيشترش كمك مي كند. در مدرسه كودك به مرور كشف مي كند 
كه زندگي جمعي چه غنايي براي او به همراه دارد و چگونه مي تواند در جمع ديگران حضور يابد. او 
با آداب معاشرت و لذت دوستي آشنا مي شود و... درهشتمين شماره از مجموعه ي »گاستون پسر 
كنجكاو«، كودكان با پسري به نام گاستون آشنا مي شوند، كه از پدر، مادر و مادربزرگش سؤال هايي 
درباره ي اين كه مدرسه به چه دردي مي خورد، چرا بايد مدرسه رفت، و نوشتن و حساب كردن چه 
ارزشي دارند، مي پرسد و آن ها به او پاسخ هاي مناسب و قانع كننده مي دهند. كتاب با تصاويري در اين 

زمينه همراه است. 
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151. دولوبيه، ماتيو...]وديگران[. گاستون پسر كنجكاو: چرا بعضي از مردم خانه ندارند؟*. 
فخر الدين نجاتي / حميده موسوي 

اصفهان: نوشته، 1387،  23  ص 
قطع: خشتي كوچك  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم ؛معلم 

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي  
* كلمات كليدي: خانه / افراد بي خانمان

چكيده:  حيواناتي مانند الك پشت، كالغ ، زنبور، لك لك و كفشدوزك هم خانه دارند، اما برخي 
انسان ها، به دليل نداشتن پول كافي، نمي توانند براي خودشان خانه تهيه كنند. گاستون از مادرش 
مي خواهد كه به او توضيح بدهد: چرا برخي مردم خانه ندارند و آن هايي كه خانه ندارند چرا نمي آيند 
درخانه ي آن ها زندگي كنند؟ مادر با مهرباني جواب سؤال هاي گاستون را مي دهد و به او مي آموزد كه 
به افراد بي خانمان بايد مهرباني و كمك كرد. نهمين شماره از مجموعه ي حاضر شامل سؤال هاي 

گاستون درباره ي افراد بي خانمان به همراه تصاويري از حيوانات است 

152. دولوبيه، ماتيو...]وديگران[. گاستون پسر كنجكاو: چرا نمي  توانم هر كاري دلم مي خواهد 
انجام بدهم ؟*. فخر الدين نجاتي / حميده موسوي 

اصفهان: نوشته، 1387،  23  ص 
قطع: خشتي كوچك  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم ؛معلم 

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي 
* كلمات كليدي: كودكان / مهارت هاي زندگي / راه و رسم

چكيده: گاستون حق ندارد هر حركتي را كه دلش مي خواهد انجام دهد. مادر بزرگش به او مي گويد: 
سالم نكردن و تشكر نكردن از كساني كه به ما محبت مي كنند، نوعي بي ادبي است. گاستون مي داند 
كه بايد قوانين را رعايت كند و... در چهارمين شماره از مجموعه ي حاضر، كودكان با يك داستان و 
سؤال هاي گاستون درباره ي رفتار با ديگران، مطالبي را مي آموزند. نقاشي هاي جذاب به كودكان كمك 
مي كنند تا مطالب را بهتر بياموزند. بخش »سخني با والدين« دربردارنده ي راهكارهايي براي والدين به 

منظور جواب دادن منطقي به سؤاالت آن هاست. 
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153. صالحي طالقاني، امير / رجب زاده،  شهرام / طهوري،  مهروش. چراهاي شگفت انگيز 
جهان باستان*. 

تهران: محراب قلم كتاب های مهتاب، 1387،  132  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاريخ( - كتاب هاي مرجع  
* كلمات كليدي: ايران باستان / مصر باستان / روم باستان / يونان باستان

چكيده: در اين دايره  المعارف چهار جلدي كه در يك مجلد به شكل مصور و رنگي چاپ شده است، به 
سؤال هاي كودكان درباره ي ايران باستان، مصر باستان، روم باستان و يونان باستان به زبان ساده و 
روان پاسخ داده مي شود. در هر جلد، 31 سؤال مطرح و در ادامه به آن ها پاسخ داده مي شود. در پايان هر 
جلد نيز »واژه نما« درج شده است. برخي سؤال ها از اين قرارند: داستان تخت جمشيد چه بود؟ كدام نقاش 
ايراني ادعاي پيامبري كرد؟ رومي ها چه كساني بودند؟ آيا رومي ها پيتزا مي خوردند؟ چرا مصري ها را 

ملت كهن مي خوانيم؟ چرا اهرام را ساختند؟ آيا يونان يك كشور بزرگ بود؟ 

154. دولوبيه، ماتيو...] وديگران[. گاستون پسر كنجكاو: چرا همه ي آدم ها مثل هم نيستند ؟*. 
فخرالدين نجاتي / حميده موسوي 
اصفهان: نوشته، 1387،  23  ص 

قطع: خشتي كوچك  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم ؛معلم 
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي  

* كلمات كليدي: تفاوت هاي فردي / هويت / تعليم و تربيت

چكيده: به نظر مي رسد وظيفه ي بنيادين تعليم و تربيت، تسهيل ابزار »ديگر پسندي« است؛ يعني به 
گونه اي عمل كند كه كودك بتواند تفاوت هاي ميان انسان ها را ببيند، درك كند و بپذيرد. گاستون از 
معلمش مي پرسد كه چرا همه ي آدم ها شبيه هم نيستند؟ چرا رنگ پوست هاي آن ها متفاوت است؟ 
و چرا بعضي از آدم ها مثل هم زندگي نمي كنند و سؤال هايي از اين دست. معلم، مادر و بقيه علت 
اين تفاوت ها را به او توضيح مي دهند. يكمين شماره از مجموعه ي حاضر شامل سؤال هاي گاستون، 

نقاشي هاي جذاب و سخني با والدين است.
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155. واالس، هالي. فرآيند هاي حيات1: چرخه ها ي حيات. مجيد عميق 
تهران: برجيس، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: علوم / حيات جان داران / چرخه ي زندگي

چكيده: چرخه ي حيات، مجموعه ي دگرگوني هايي است كه در دوره هاي متفاوت حيات هر موجود 
زنده روي مي دهد و مراحل تولد، رشد، توليد مثل و مرگ را دربرمي گيرد. توليدمثل به معني پديد آمدن 
حيات جديد است. كودكان در كتاب حاضر با مشاهده ي تصويرها و مطالعه ي مطالب به زبان ساده، با 

انواع چرخه هاي حيات شگفت آور در دنياي جان داران آشنا مي شوند. 

156. نان، دانيل. ببين ومقايسه كن: چشم. مجيد عميق 
تهران: پنجره، 1388،  16  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: دوم و سوم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: چشم / حيوانات / شكل / اندازه

چكيده: حيوانات از چشم هايشان براي ديدن استفاده مي كنند. جايگاه چشم حيوانات متفاوت است. 
چشم هاي برخي حيوانات روي سرشان، برخي روي صورتشان و برخي ديگر روي شاخك هايشان قرار 
دارد. كودكان در اين كتاب با مشاهده ي تصاوير طبيعي و رنگي از حيوانات و مطالعه ي متني ساده و 

آسان، با چشم انواع حيوانات، جايگاه، كاربرد، و رنگ آن ها آشنا مي شوند.. 
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157. مهاجراني، محمد. پيامبر عزيز ما:12: چشم كوچولو*. 
تهران: مدرسه، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول و دوم ؛معلم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  
* كلمات كليدي: شعر / اخالق پيامبر

چكيده: »وقتي كه خيلي بچه بود / امام حسين خوب ما / رفت سراغ پدر بزرگ / يعني: پيامبر خدا / 
سالم و بوسه و بغل / پدر بزرگ خنده رو / سربه سرش گذاشت و گفت: / چشم كوچولو، چشم كوچولو« 
كتاب حاضر تصويري شاعرانه از اخالق و رفتار پيامبر ماست كه سراينده اش براي كودكان ترسيم كرده 
است. شعرهاي اين مجموعه، ساده و دل نشين اند، با وزن و آهنگي شاد سروده شده اند و به سادگي در 

ذهن كودكان مي مانند. 

158.. قصه ي آيه ها: چشمه ي زمزم )پايه ي سوم دبستان/1(. 
تهران: افق، 1388،  

قطع: كارت قصه گويي  * پايه ي تحصيلي: سوم ؛ معلم  
موضوع درسي: آموزش قرآن  

* كلمات كليدي: حضرت اسماعيل / چشمه ي زمزم / سرزمين مكه / حضرت ابراهيم )ع( 

چكيده: حضرت ابراهيم)ع( به فرمان خداوند مأمور مي شود كه همسرش هاجر و فرزندش اسماعيل 
را از سرزمين »شام« به سرزمين بي آب و علفي ببرد و خود برگردد. كودك به همراه مادرش درآن جا 
مي مانند و حضرت ابراهيم)ع( برمي گردد. در بيابان قطره اي آب پيدا نمي شود، مادر به دنبال آب مي گردد 
و كودك گريه مي كند و تشنه است. به لطف پروردگار چشمه ي زمزم زير پاهاي كودك از دل زمين 
مي جوشد و باال مي آيد. در كارت هاي قصه گويي حاضر، كودكان با مشاهده ي تصاوير رنگي و جذاب 
و خواندن پشت كارت ها، با داستان هاي چشمه ي زمزم، تالش هاجر براي يافتن آب و پايه ريزي دين 

حضرت ابراهيم )ع( آشنا مي شوند. 
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159. براون، لوري كراسني / براون، مارك. بهتر زندگي كنيم5: چگونه با جدايي بابا و مامان 
كنار بياييم ؟. ويدا لشگري 

تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  36  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: جدايي / طالق / آموزش رفتار درست

چكيده: در پنجمين شماره از مجموعه ي حاضر، همراه با تصاويري به كودكان آموزش داده مي شود 
كه: چگونه بعد از جدايي پدر و مادرشان از يكديگر، زندگي كنند؛ چگونه با هردوي آن ها رفتار مناسب 
داشته باشند؛ در جشن و مهماني ها چه حرف هايي بزنند؛ اسباب بازي هايشان را چگونه در خانه ي هر 
دوي آن ها بگذارند كه در مواقع الزم با آن ها بازي كنند؛ احساساتشان را چگونه بيان كنند؛ با ناپدري و 

نامادري، خواهر يا برادر ناتني چه رفتاري داشته باشند.

160. براون، لوري كراسني / براون، مارك. بهتر زندگي كنيم4: چگونه به سفر برويم ؟. 
ويدا لشگري 

تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  36  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم  

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: مسافرت / قطار / هواپيما / كشتي / وسيله ي نقليه

چكيده: كودكان با مطالعه ي كتاب حاضر و مشاهده ي تصاوير رنگي آن اطالعاتي درباره ي سفر به 
دست مي آورند؛ اين كه: قبل از سفر چه كارهايي بايد انجام بدهند، كدام وسايل ضروري را با خود 
ببرند، سفر چه اهميتي دارد، با چه وسيله ي نقليه اي مي توانند مسافرت كنند، و هر وسيله ي نقليه چه 

تفاوت هايي با بقيه دارد.
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161. براون، لوري كراسني. بهتر زندگي كنيم6: چگونه زندگي و مرگ را بشناسيم؟. ويدا لشگري 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  36  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول تا سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: زندگي / تشييع جنازه / علل مرگ
 

چكيده: هر موجود زنده اي در اين دنيا كم كم بزرگ مي شود و زندگي مي كند و بعد از چند سال 
هم باالخره عمرش به پايان مي رسد و مي ميرد. مرگ مي تواند علت هاي گوناگوني داشته باشد، مثل 
بيماري، تصادف، فقرونداري، خودكشي و پيري. در اين كتاب مصور، كودكان با مفاهيم زندگي، مرگ، 
علل مرگ، انواع مرگ، تشييع جنازه، برگزاري مراسم براي مرده ها، و راه هاي به خاطر داشتن عزيز از 

دست رفته، آشنا مي شوند.. 

162. براون، لو ري كراسني / براون، مارك. بهتر زندگي كنيم3: چگونه سالم بمانيم ؟. ويدا لشگري 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  36  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: كودكان / بهداشت / نيازهاي بدن / سالمتي / كمك هاي اوليه
 

چكيده: كتاب حاضر، به منظور آشنايي كودكان با نيازهاي بدن به منظور سالمتي، موادغذايي مفيد و 
مضر، پوشاندن خودشان در گرما و سرما، شست وشوي بدن، ورزش كردن، كارهاي فكري،  احساس هاي 
مختلف، مواظبت از خودشان هنگام آسيب ديدگي، كمك هاي اوليه ومواردي از اين دست به همراه 

تصاويري تدوين شده است.
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163. براون، لوري كراسني. بهتر زندگي كنيم7: چگونه سياره ي خود را پاك نگه داريم ؟. 
ويدا لشگري 

تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  36  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم  

موضوع درسي: علوم تجربي و مطالعات اجتماعي  
* كلمات كليدي: حفاظت / محيط زيست / منابع طبيعي

چكيده: زمين به ما، هواي تازه، آب تميز و خاك حاصل خيز مي دهد كه به اين هديه ها، »منابع 
طبيعي« مي گويند. اگر از اين منابع درست استفاده نكنيم، خيلي زود تمام مي شوند. به اين دليل، همه 
بايد به كمك هم از سياره مان مراقبت كنيم. در اين كتاب كودكان مي توانند با استفاده از تصاوير رنگي 
و متن ساده، با منابع طبيعي آشنا شوند و براي جلوگيري از به هدر رفتن اين منابع، راه هاي فراواني 

را ياد بگيرند. 

164. محمدي روزبهاني، كيانوش. چگونه فرزندانمان را در تحصيل ياري كينم ؟)مهارت هاي 
پشتيباني تحصيلي ( ويژه ي والدين*. 
تهران: مبتكران، پيشروان، 1387،  64  ص 
قطع: رقعي  * پايه ي تحصيلي: والدين 

موضوع درسي: علوم تربيتي  
* كلمات كليدي: مطالعه و فراگيري / خانواده / برنامه ريزي / موفقيت تحصيلي / پرورش فرزندان

 

چكيده: خانواده منشأاوليه ي بيستر عادت ها و عاطفه هاي ماست. درباره ي تحصيالت هم همين گونه 
است. عالقه ي ما به درس و مدرسه، مهارت هاي ما در نوشتن، حرف زدن، مطالعه و فكر كردن، همه 
ابتدا در خانواده شكل مي گيرند. در حقيقت، والدين در بيشتر رفتارها، اولين معلم فرزندان خود هستند. 
در اين كتاب، به زبان ساده و صريح كارهايي كه والدين مي توانند براي پشتيباني از فرزندان خود در 
تحصيل انجام دهند، در قالب توصيه هاي كاربردي ارائه مي شوند. عنوان برخي مطالب كتاب از اين قرار 
است: وابستگي يا استقالل؛ تمايز و استقالل فردي؛ محيط مناسب خانه؛ به تكليف بچه ها رسيدگي 

كنيد؛ چگونه تفكر را در فرزندانمان پرورش دهيم؟؛ با مدرسه ارتباط داشته باشيد.
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165. براون، مارك تولن / كرنسكي، استيون. بهتر زندگي كنيم2: چگونه مواظب خود باشيم؟ 
ويدا لشگري 

تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  36  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم؛معلم  

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: زندگي بهتر / آموزش ايمني / آموزش كودكان / مهارت هاي زندگي

چكيده:  خطرهاي زيادي كودكان را در حياط خانه، هنگام غذاخوردن، هنگام آتش سوزي، در ارتباط 
با حيوانات، هنگام استفاده از وسايل نقليه، در زمين بازي، در اردو يا ساحل دريا، هنگام سفر، در هواي 
سرد و شب تهديد مي كند. در اين كتاب، با استفاده از تصاوير خنده دار و متن روان و ساده، به مخاطبان 
آموزش داده مي شود كه هنگام خطر چه عكس العملي از خود نشان دهند و چگونه خود را در برابر 

خطرات حفظ كنند. 

166. خداجو، فروزنده. دوستت دارم ايران: چهار محال بختياري. 
تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، دفتر انتشارات كمك آموزشي، 1388،  72  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي)جغرافيا(   

* كلمات كليدي: طبيعت ايران / كوه ها / رودها / حيوانات / عشاير / موسيقي / آواز / چهارمحال 
بختياري / استان هاي ايران

چكيده: مخاطبان اين كتاب طي چهار بخش با عنوان هاي پنجره هاي زندگي، ريشه ها و برگ ها، ياد 
و يادگارها و تابلوي طبيعت، با طبيعت استان چهارمحال بختياري، پيدايش قوم بختياري و وضعيت 
آن ها در دوره هاي متفاوت حكومتي، معماري، آثار سنگي، عشاير، مكان هاي مذهبي، مشاهير محلي، 
موسيقي، جشن ها، آداب و رسوم، بازي ها، صنايع دستي، محصوالت كشاورزي و راه هاي اين استان، به 

همراه تصويرهاي طبيعي آشنا مي شوند. 



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 94

167. فتح آبادي، جواد. چيستان، مثل، معما براي دانش آموزان دوره هاي ابتدايي و 
راهنمايي*. 

مشهد: صيانت، 1387،  152  ص 
قطع: رقعي  * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: زبان آموزي  
* كلمات كليدي: چيستان / ضرب المثل / معما / ادبيات شفاهي

 

چكيده: يكي از بخش هاي اصلي ادبيات شفاهي و فرهنگ عامه را ضرب المثل ها، داستان ها، قصه ها 
و ترانه ها، چيستان ها، مثل ها و شوخي ها تشكيل مي دهند كه از پيشينيان ما به ارث گذاشته شده اند و به 
آيندگان خواهند رسيد. در كتاب حاضر نويسنده سعي داشته است، با گردآوري و تنظيم بخش كوچكي 
از مثل ها و چيستان ها، مخاطبان را كه بيشتر دانش آموزان دوره هاي ابتدايي و راهنمايي هستند، با 
گوشه اي از فرهنگ عظيم و ادبيات شفاهي ايرانيان آشنا سازد. عناوين كتاب عبارت اند از: چيستان ها و 

معماها؛ مثل ها؛ ريشه هاي داستاني چند مثل؛  پاسخ نامه ي چيستان ها و معماها.

168. راو، جوليان / پرهام، مالي. مجموعه كتاب هاي علوم تجربي: حركت دادن*. محمود مزيناني 
تهران: پيدايش، 1387،  32  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: اول تا سوم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: حركت / فشار / بلند كردن / كشيدن

چكيده: كودكان در اين كتاب با خواندن مطالبي ساده و آسان و مشاهده ي تصاوير و انجام آزمايش هايي، 
با مفاهيم حركت، فشار، نيرو و عملكرد اين مفاهيم در دنياي اطراف خود آشنا مي شوند. 
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169. ژالي، هنگامه. حس بويايي. 
تهران: عسل نشر، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: حس بويايي / اندام هاي حسي / بيني / علوم / بو

چكيده: يكي از حواسي كه در شناخت محيط اطراف به شما كمك زيادي مي كند، حس بويايي 
است. اندام اين حس »بيني« نام دارد. بوها مي توانند ما را از وجود خطرات آگاه كنند. به منظور آشنايي 
مخاطبان با اندام هاي حسي و به خصوص حس بويايي، كتاب حاضر اطالعاتي كلي درباره ي اندام هاي 
حسي، حس بويايي، ساختمان حس بويايي، قدرت حس بويايي در سنين متفاوت، و نيز حس بويايي 

در حيوانات ارائه مي دهد.

170. ژالي، هنگامه. حس بينايي. 
تهران: عسل نشر، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: بينايي / ساختمان چشم / گيرنده ي نوري / اعصاب / حدقه / خطاي بينايي

چكيده: هر گيرنده ي حسي با محرك مخصوص خودش تحريك مي شود و پيام عصبي توليد مي كند، 
پس گيرنده هاي نوري فقط با نور تحريك مي شوند. هر انساني دو چشم دارد. چشم ها كروي شكل 
هستند و در داخل حدقه ي چشم قرار دارند. مخاطبان در اين كتاب با حس بينايي، ساختمان چشم، 
سلول هاي تشكيل دهنده ي آن، عضالت، اجزا، چگونگي ديدن اشيا، عمل تطابق، بيماري هاي چشمي، 
خطاهاي بينايي و حس بينايي در جانوران، به كمك تصويرهايي در اين زمينه آشنا مي شوند. متن كتاب 

ساده و روان و مطالب مختصر و مفيد هستند. 
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171. ژالي، هنگامه. حس چشايي. 
تهران: عسل نشر، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: پنجم؛معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: زبان / حس چشايي / ساختمان دهان

چكيده: در اين كتاب مصور، كودكان به كمك تصاوير رنگي و متني ساده و آسان، با حواس پنج گانه 
و مراكز عصبي آن ها و ساختمان دهان، زبان و گلو آشنا مي شوند هم چنين اطالعاتي درباره ي كاركرد 

زبان و پرزهاي چشايي به دست مي آورند. 

172. ژالي، هنگامه. حس المسه. 
تهران: عسل نشر، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: المسه / ساختمان پوست / گيرنده هاي درد / آموزش كودكان / علوم

چكيده: يكي از كارهاي بسيار مهم و حساس پوست بدن، جلوگيري از ورود ميكروب ها به داخل بدن 
است. به همين علت، زماني كه قسمتي از پوست شما دچار آسيب يا بريدگي مي شود، بايد حتماً مورد 
توجه قرار گيرد. در اين كتاب، مخاطبان با حس المسه، ساختمان پوست، عملكرد سلول هاي پوستي، 
اعصاب و ماهيچه ها و غدد آ ن، هم چنين درباره ي گيرنده هاي درد، اطالعات مختصر و مفيدي به زبان 

ساده و روان به همراه تصاويري دريافت مي كنند. 
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173. هونگ، كالريس. حسود يعني چه؟. شهرام رجب زاده 
تهران: ذكر، 1388،  12  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: حسد / آموزش كودكان / نقاشي
 

چكيده: در اين كتاب كودكان با احساس حسادت آشنا مي شوند و ياد مي گيرند كه هنگام حسودي، 
ديگران را اذيت نكنند و بدانند كه اين يك حس طبيعي است. كودكان با مشاهده ي تصاوير و خواندن 

متن ساده و كوتاه درك مي كنند كه چه عاملي موجب حسادت مي شود. 

174. خليلي، سپيده. آفتاب نبوت: حضرت آدم )ع(:اولين پيامبر *. 
تهران: لوح دانش، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: ميوه ي ممنوعه /  بهشت / داستان ديني / حضرت آدم)ع( / شيطان

چكيده: خداي بزرگ زمين را در دو روز آفريد و كوه هاي سنگين را بر آن استوار كرد. سپس آدم)ع( 
را آفريد و به فرشتگان فرمان داد تا بر اشرف مخلوقات سجده كنند. شيطان سر باز زد. او كه به آدم 
حسودي مي كرد گفت: »از اين به بعد بر سر راه او خواهم نشست تا او را گمراه كنم.« او آدم را وسوسه 
كرد تا... در اين كتاب، به شيوه ي داستاني و با زباني ساده و روان، داستان خلقت حضرت آدم)ع( و 
همسرش و چگونگي جاي گرفتن آ ن ها در بهشت، سجده كردن فرشتگان به امر پروردگار بر آن ها، 

وسوسه شدنشان توسط شيطان و رانده شدن آن ها از بهشت براي كودكان روايت مي شود. 
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175. خليلي، سپيده. آفتاب نبوت: حضرت ابراهيم )ع(: شكست بت ها*. 
تهران: لوح دانش، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: بت شكن / داستان ديني / پيامبر الهي / حضرت ابراهيم)ع( 

چكيده: »او تعدادي از بت ها را با دست و بعضي از آن ها را با پا بر زمين كوبيد. سرانجام تبري برداشت 
و همه ي بت ها را به جز بت بزرگ، تكه تكه و خرد كرد. سپس با خوشحالي از معبد بيرون رفت.« در اين 
كتاب، كودكان به زباني ساده و روان با بخشي از زندگي حضرت ابراهيم)ع( ، بت شكني او و نحوه ي به 

آتش انداخته شدنش از طرف بت پرستان به شيوه ي داستاني آشنا مي شوند. 

176. خليلي، سپيده. آفتاب نبوت: حضرت داوود )ع(: زره ي برازنده*. 
تهران: لوح دانش، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: پيامبر الهي / داستان ديني / حضرت موسي)ع( / حضرت داوود)ع( / طالوت / 
جالوت

چكيده: »او پسري قوي، شجاع و مهربان بود. همين كه نزد طالوت رسيدند، زره حضرت موسي را 
براي او آوردند. آن را پوشيد، درست به اندازه ي او بود.« كودكان در اين كتاب به شيوه ي داستاني با 
جالوت ستمگر، سپاهيان طالوت و آزمايش شدن آن ها به وسيله ي نهر آب، و كشته شدن جالوت به 

دست داوود)ع( آشنا مي شوند. 
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177. خليلي، سپيده. آفتاب نبوت: حضرت عيسي )ع(: سفره ي آسماني*. 
تهران: لوح دانش، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: سفره ي  آسماني / معجزه / ياران عيسي)ع( / داستان ديني

چكيده: ياران حضرت عيسي)ع( براي اين كه ايمانشان تقويت شود، از او مي خواهند كه از پروردگارش 
بخواهد، براي آن ها خواني از آسمان بفرستد. خداوند خوان آسماني را مي فرستد و وعده مي دهد كه 
هر كس بعد از ديدن آن دوباره كافر شود، عذاب شديدي به سراغش خواهد آمد. كودكان با مطالعه ي 
اين كتاب با زندگي حضرت عيسي)ع( ، نحوه ي تبليغ وي در راه خدا و يكي از معجزات او به شيوه ي 

داستاني آشنا مي شوند. 

178. خليلي، سپيده. آفتاب نبوت: حضرت محمد)ص(: نخستين درس*. 
تهران: لوح دانش، 1387،  12 ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: آخرين پيامبر خدا / داستان ديني / زندگي نامه / حضرت محمد)ص( / جبرائيل / 
عبدالمطلب / ابوطالب / خديجه

چكيده: » محمدامين 40 ساله شده بود. روزي، وقتي چشم هايش را از خواب گشود، نگاهش به همان 
سپيد پوش افتاد؛ همان فرشته اي كه قباًل بارها در خواب ديده بود. فرشته كه مي گفت نامش جبرائيل 
است و از پيش خدا آمده، آغوش گشود و محمد را در برگرفت.« كودكان در اين كتاب، با داستان زندگي 
پيامبر اكرم)ص( ، به دنيا آمدن وي، اتفاقات زمان تولد وي، سرپرستي اش توسط حضرت عبدالمطلب، 

ابوطالب، ازدواج وي با حضرت خديجه و به پيامبري رسيدن وي به زبان ساده آشنا مي شوند.
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179. خليلي، سپيده. آفتاب نبوت: حضرت موسي )ع(: قدرت معجزه*. 
تهران: لوح دانش، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: پيامبر يهود / داستان ديني / مصر / زندگي نامه /  موسي)ع( / جادوگر

چكيده: »در آن زمان كه حضرت موسي )ع( به پيامبري انتخاب شد، سحر و جادو در كشور مصر رواج 
داشت. جادوگراني در مصر زندگي مي كردند كه با كارهايشان همه را شگفت زده مي ساختند. به  همين 
دليل، خداوند خواست، از همين راه وجود خود را به مردم ثابت كند...« كودكان در اين كتاب با داستان 
جادوگران عصر حضرت موسي)ع( ، و تبديل شدن عصاي وي به اژدها به اذن پروردگار، به زبان ساده 

و روان و به شكل داستاني به همراه تصوير آشنا مي شوند. 

180. خليلي، سپيده. مهتاب واليت: حضرت مهدي )عج(: خورشيد پنهان*. 
تهران: لوح دانش، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: امام دوازدهم / داستان / امام زمان)عج( / سرگذشت نامه / غيبت / داستان آموزشي / 
آموزش ديني

چكيده: كودكان در اين كتاب به شيوه ي داستاني و به زبان ساده و روان، با چگونگي متولد شدن 
حضرت امام زمان )عج( ، شهادت پدرش، به امامت رسيدن وي بعد از پدرش و نيز مفهوم غيبت صغرا 

و كبرا آشنا مي شوند. تصاوير كتاب كودكان را در درك بهتر مطلب ياري مي كنند. 
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181. خليلي، سپيده. آفتاب نبوت: حضرت نوح)ع(: كشتي در خشكي*. 
تهران: لوح دانش، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: كشتي نوح / طوفان / پيامبر الهي / داستان ديني / حضرت نوح)ع( / خداپرستي

چكيده: »نوح كه صبرش تمام شده  بود، گفت: خدايا! هيچ يك از كافران را روي زمين زنده  نگذار، 
چون اگر زنده بمانند، بنده هاي تو را گمراه مي كنند.  خداوند به او وحي فرستاد: آن طور كه به تو فرمان 
مي رسد،  يك كشتي بساز!« در اين كتاب، كودكان به زباني ساده و روان با داستان پيامبري حضرت 

نوح)ع( ، دعوت مردم به خداپرستي توسط او، كشتي ساختن او و طوفان نوح آشنا مي شوند. 

182. خليلي، سپيده. آفتاب نبوت: حضرت يوسف )ع(: يازدهمين برادر*. 
تهران: لوح دانش، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: پيامبر خدا / عزيز مصر / برادران حسود / حضرت يوسف)ع( 

چكيده: »برادران پنهاني تصميم گرفتند و آشكارا دست به كار شدند. آن ها رفتند و رفتند تا به چاهي 
رسيدند. دور چاه حلقه زدند. ابتدا هر يك در چشم ديگري نگاه كرد و سپس همه به يوسف چشم 
دوختند. يوسف، گناهشان را از نگاهشان فهميد...« در اين كتاب به شيوه ي داستاني و به زباني ساده 
و روان، كودكان با داستان به چاه انداخته شدن حضرت يوسف)ع( توسط برادرانش تا عزيز مصر شدن 

وي در مصر آشنا مي شوند. 
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183. خليلي، سپيده. آفتاب نبوت: حضرت يونس )ع(: ديدار با خدا در شكم ماهي*. 
تهران: لوح دانش، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: پيامبر الهي /  نهنگ / حضرت يونس)ع( / نينوا / داستان ديني / يكتاپرستي
 

چكيده: »هرچه حضرت يونس)ع( سعي كرد مردم شهر »نينوا« را به يكتاپرستي دعوت كند، فايده اي 
نداشت. او مردم را از خشم خداوند ترساند، ولي باز هم بي فايده بود. يونس)ع( كه بسيار خسته و 
دل شكسته شده بود؛ از شهر بيرون رفت. به يك باره آسمان تيره و تار شد و...« كودكان در اين كتاب، به 
زباني ساده و روان و به شيوه هاي داستاني، با پيامبري حضرت يونس)ع( ، دعوت مردم به خداپرستي 
توسط او، نپذيرفتن مردم دعوت وي را، ترك كرد ن حضرت يونس)ع( پيروانش را، بلعيده شدن حضرت 
يونس توسط نهنگي، ستايش خداوند توسط وي درون شكم نهنگ، و توبه ي پيروانش و خداپرست 

شدن آن ها آشنا مي شوند.

184. شوارتس، ليندا. حفظ محيط زيست به روايت الك پشت. الدن مقيمي 
تهران: شركت انتشارات فني ايران، 1388،  48  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: علوم تجربي و مطالعات اجتماعي  

* كلمات كليدي: بازيافت / آموزش / محيط زيست / حفاظت

چكيده: در اين كتاب بازيافت، صرفه جويي در مصرف آب، حمايت از حيوانات، به كمك سرگرمي و 
رنگ آميزي آموزش داده مي شود. اين كتاب اولين كتاب براي آموزش حفظ محيط زيست به كودكان 

محسوب مي شود. 
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185. سيد جواد جواهري، مهناز. شاهنامه: حماسه فريدون. 
تهران: طاهر، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: زبان آموزي  

* كلمات كليدي: داستان / شاهنامه / مار به دوش / ضحاك / فريدون

چكيده: ضحاك با فريب اهريمن ، پدر خود مرداس را كشت و به آرزوي خود كه نشستن بر تخت 
پادشاهي بود، رسيد. در زمان پادشاهي ضحاك، هيچ كس از ظلم و ستم او در امان نبود. سال ها از اين 
ماجرا گذشت. يك شب ضحاك خواب عجيبي ديد. او در خواب ديد كه برتخت زرينش نشسته و سه 
مرد جنگاور به سوي او مي آيند. ضحاك خواست سخن بگويد كه يكي از آن سه مرد با گرزي كه 
در دست داشت و به شكل سرگاو بود، به سوي او حمله ور شد... در كتاب حاضر،  داستان »فريدون و 
ضحاك« يكي از داستان هاي منظوم شاهنامه، به نثر ساده و روان براي كودكان بازنويسي شده است. 

186. ديكسون، دوگل. دوران پيش از تاريخ: حيات در دوره ي اول. نوشين ابراهيمي 
تهران: پيدايش، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: ديرين شناسي / پالئوزوئيك / حيوانات استخوان دار

چكيده: در آغاز دوره ي »پالئوزوئيك« حيوانات استخوان دار زياد شدند و بخش هاي استخواني بدنشان 
به سنگواره تبديل شد. اولين حيوانات خشكي زي نيز در همين دوران تكامل يافتند. كتاب حاضر به 
منظور آشنايي كودكان با 12 نوع حيوان دوره ي پالئوزوئيك و مشخصات ظاهري آن ها، شناس نامه، 

 اسكلت و جدول زماني پيش از تاريخ، تدوين شده است و با واژه نامه اي به پايان مي رسد. 
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187. ديكسون، دوگل. دوران پيش از تاريخ: حيات در دوره ي ترياس. نوشين ابراهيمي 
تهران: پيدايش، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: ديرين شناسي / دوره ي ترياس / خزندگان / حيوانات

اولين  تكامل  بودند.  فراوان  آسمان و خشكي  درياها،  در  در دوره ي »ترياس« خزندگان  چكيده: 
دايناسورها و اجداد پستان داران در اين دوره آغاز شد. كودكان با مطالعه ي كتاب حاضر با مشخصات 
ظاهري، تصوير، شناس نامه و سنگواره ي 12 نوع حيوان در دوره ي ترياس آشنا مي شوند. در آغاز كتاب 

جدول زماني پيش از تاريخ و در پايان آن واژه نامه درج شده است. 

188. ديكسون، دوگل. دوران پيش از تاريخ: حيات در دوره ي ژوراسيك. نوشين ايراهيمي 
تهران: پيدايش، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: ديرين شناسي / دوره ي ژوراسيك / ماقبل تاريخ حيوانات

چكيده: اين كتاب درباره ي حيوانات دوره ي »ژوراسيك« است. در اين دوره دايناسورها به بزرگ ترين 
اندازه ي خود رسيدند. به طوري كه بعضي از آن ها از نهنگ بزرگ تر و بعضي به كوچكي روباه بودند. 
كودكان با مطالعه ي اين كتاب با مشخصات و تصاوير حيوانات دوره ي ژوراسيك، شناس نامه ي آن ها، 

سنگواره هاي عجيب، و جدول زماني پيش از تاريخ آشنا مي شوند.
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189. ديكسون، دوگل. دوران پيش از تاريخ: حيات در دوره ي كرتاسه. نوشين ابراهيمي 
تهران: پيدايش، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: ديرين شناسي / دايناسورها / دوره ي كرتاسه / دوره ي ترياس

چكيده: در دوره ي »كرتاسه«،  قاره ها از هم جدا شده بودند. آن ها به آرامي به سمت موقعيت هاي 
انواع دايناسورها از جمله تيرانوزاروس كه  امروزي شان حركت مي كردند. در طول دوره ي كرتاسه 
معروف ترين شكارچي آن زمان بود، تكامل يافتند. در اين دوره جان داران كوچك تر و پردار نيز تكامل 
پيدا كردند. كودكان در اين كتاب با مشخصات ظاهري، شكل، شناسنامه، و سنگواره ي حيوانات دوره ي 
ترياس آشنا مي شوند. به منظور آگاهي مخاطبان از دوره هاي زمين شناسي، جدول زماني دوران پيش 

از تاريخ در آغاز كتاب درج شده است. 

190. بالرد، كرول. مواد و كاربرد هاي آن ها: خاك. رضا كريمي 
تهران: قدياني، كتاب هاي بنفشه، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: خاك / تركيبات / خاصيت / جابه جايي

چكيده: در خاك، هر چيزي كه گياهان براي رشد نياز دارند، يافت مي شود. خاك را مي توان به شكل 
دل خواه قالب گيري كرد. برخي از خاك ها را نيز مي توان در كوره حرارت داد تا سختي آن ها باال برود. 
هم چنين خاك به راحتي خرد و دانه دانه مي شود و مي توان به راحتي آن را حركت داد. كودكان در اين 
كتاب با مطالعه ي مطالب ساده و آسان و مشاهده ي تصاوير طبيعي از خاك، با تركيبات، خاصيت، منافع، 

كاربرد و دگرگوني آن آشنا مي شوند. 
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191. سلحشور، ماندانا. خانواده، كودك و مدرسه*. 
تهران: انجمن اوليا و مربيان، 1387،  252  ص 

قطع: رقعي  * پايه ي تحصيلي: معلم و والدين 
موضوع درسي: علوم تربيتي  

* كلمات كليدي: تعامل با شاگردان / رشد كودكان / روان شناسي / آموزش معلمان / ناسازگاري 
رفتاري

چكيده: افزايش آگاهي هاي والدين و مربيان از مراحل رشد و تحول كودكان و نوجوانان موجب ارتقاي 
روش هاي پرورشي آنان مي شود. اگر خانه و مدرسه بتوانند دركنار هم و هم گام با هم، دانسته هاي 
علمي و عملي خود را درباره ي ناسازگاري هاي رفتاري، تعارض هاي تربيتي و نا بساماني هاي اخالقي 
كودكان و نوجوانان گسترش دهند. مي توانند از شيوه هاي تعامل و ارتباط با بچه ها بهتر استفاده كنند. 
كتاب حاضر، با هدف آموزش نكات كاربردي و عملي به و الدين و مربيان فراهم آمده و با زباني 
ساده، شيوا و روان درباره ي مسائل مهمي كه در زندگي كودكان، چه در خانواده و چه در مدرسه وجود 
دارد، راهكارهايي ارائه مي دهد. برخي از موضوعاتي كه در اين كتاب درباره ي آن ها سخن مي رود از 
اين قرارند: آموزش هاي مقدماتي كودكان در خانواده؛ دانش آموزان و روز اول مدرسه؛ كودكان و آموزش 
زبان دوم؛ درس رياضي و دانش آموزان؛ اصول بهداشت رواني در مدرسه؛ تواناسازي دختران؛ خانواده 

و تغذيه ي كودكان.

192. پاركر، ويكتوريا. سري كتاب هاي جانداران به چيزهايي احتياج دارند؟: خانه. مجيد عميق 
تهران: رسالت قلم، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: خانه / حيوانات / عادات و رفتار

چكيده:  در اين كتاب با متني سليس و روان و تصويرهاي رنگي، ابتدا موجود زنده و غير زنده تعريف 
مي شود. پس از توضيحاتي درباره ي فوايد خانه براي انسان ها نيز، در ادامه كودكان با خانه هاي انواع 

حيوانات آشنا مي شوند. 
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193. جعفري، الله. قصه ي آيه ها: خبر هد هد )پايه ي اول دبستان/1(. 
تهران: افق، 1388،  

قطع: كارت قصه گويي  * پايه ي تحصيلي: اول؛معلم  
موضوع درسي: آموزش قرآن  

* كلمات كليدي: هدهد / نامه ي حضرت سليمان )ع( / ملكه ي سبا

چكيده: هدهد از »ملكه ي سبا« براي حضرت سليمان خبر مي آورد كه او خداپرست نيست و خودش و 
مردمانش، خورشيد را مي پرستند. حضرت سليمان نامه اي مي نويسد و به هد هد مي سپارد تا آن را به نزد 
ملكه ي سبا ببرد. به كمك مجموعه كارت هاي قصه گويي حاضر، كودكان با مشاهده ي كارت هاي مصور 
و مطالعه ي پشت كارت ها،  با قصه ي  بلقيس، ملكه ي سرزمين سبا و دعوت حضرت سليمان )ع( از او به 

خداپرستي، آشنا مي شوند. 

194. بگلي، اليزابت. خرگوش كوچولو و زمزمه ي گلوله هاي برفي. سپيده 
تهران: نسل نو انديش، 1388،  28  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم و سوم  
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي  

* كلمات كليدي: خانواده / خواهر و برادر / داستان آموزشي /  آموزش كودكان

چكيده: كودكان با مطالعه ي اين كتاب،  با خرگوش كوچولويي آشنا مي شوند كه از بودن در كنار خواهر 
و برادرهايش كه جاي او را هنگام خواب تنگ كرده اند،  ناراحت است. او تصميم مي گيرد از النه بيرون 
برود و جاي بهتري پيدا كند. با مرغ دريايي آشنا مي شود. مرغ دريايي او را به سرزمين برفي مي برد. 
خرگوش كوچولو در آن جا حسابي بازي مي كند و براي خود يك النه ي برفي مي سازد و به خواب 
مي رود. وقتي از خواب بيدار مي شود، بسيار سردش شده است. او آرزو مي كند كه نزد خواهر و برادرهايش 

در النه باشد. مرغ دريايي به او كمك مي كند و او را به النه شان برمي گرداند. 
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195. پوروهاب، محمود. خسرو انوشيروان*. 
تهران: مدرسه، 1387،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي )تاريخ(   

* كلمات كليدي: انوشيروان ساساني / شاه ايران / داستان تاريخي / آموزش كودكان

چكيده: انوشيروان به دانش و هنر عالقه داشت و به دانشمندان و هنرمندان كمك مالي مي كرد. 
در زمان او، دانشگاه »جندي شاپور« رونق بيشتري گرفت؛ طوري كه حتي دانشمندان يوناني در آن 
درس مي دادند. كودكان در اين كتاب، ضمن مطالعه ي داستاني درباره آشپز جوان انوشيروان و چگونگي 
نجات وي از مرگ، با زندگي بيست و يكمين پادشاه ساساني، انوشيروان و سياست هاي وي در دوره ي 

حكومتش آشنا مي شوند.

196. تبرايي، اعظم. آفرين پسر گلم40: خطر در خانه*. 
تهران: نواي مدرسه، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: داستان تربيتي / آموزش كودكان /  حوادث خانگي / پيش گيري

چكيده: براي كودكان، در خانه خطرهاي بسيار متنوعي وجود دارد و بهتر است آن ها را از اين خطرها 
آگاه سازيم. در اين كتاب، كودكان با خطرهايي كه در خانه آن ها را تهديد مي كند، به زباني ساده، و 

داستاني به همراه تصوير آشنا مي شوند و ياد مي گيرند كه چگونه از آن ها دوري كنند. 
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197. تبرايي، اعظم. آفرين دختر گلم35: خطر در زلزله*. 
تهران: نواي مدرسه، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: زلزله / پيش بيني هاي ايمني / داستان اجتماعي / بالي طبيعي

چكيده: زلزله باليي طبيعي است. در بيشتر نقاط دنيا اتفاق مي افتد و هيچ نيرويي جلودار آن نيست. 
شايد خاطر لطيف كودكان با شنيدن نام زلزله و يا با ديدن صحنه هاي دلخراش ناشي از زلزله از رسانه ها، 
آزرده شود و ترس و وحشت وجودشان را پر كند و اين احساس در وجودشان رخنه كند كه آن ها در برابر 
چنين حادثه اي بي دفاع و بي پناه هستند. در اين كتاب، توانايي ها و مهارت هاي الزم هنگام وقوع زلزله 

در مكان هايي مانند خيابان، مدرسه، خانه، فروشگاه، پارك و... به كودكان آموزش داده مي شود. 

198. ايماس، جناين. رفتارهاي خوب3: خواهش مي كنم. مهروش طهوري 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  32  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول تا سوم 

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: خواهش كردن / آداب معاشرت / راه و رسم زندگي

چكيده: بيشتر مردم دوست دارند به ما كمك كنند؛  به شرطي كه از آن ها خواهش كنيم. اما دوست 
ندارند كه كسي به آن ها دستور بدهد و گاهي تو بايد صبر كني تا ديگران آماده شوند و كمكت كنند. 
اگر چيزي مي خواهي يا به كمكي نياز داري، فراموش نكن كه بگويي: »خواهش مي كنم.« در كتاب 
حاضر، كودكان با خواندن سه داستان كوتاه با شخصيت هاي متفاوتي آشنا مي شوند و ياد مي گيرند كه 
وقتي مي خواهند كسي كاري براي آن ها انجام دهد، دستور ندهند، بلكه خواهش كنند كه طرف مقابل 

آن كار را انجام دهد.
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199. هونگ، كالريس. احساسات كوچك...: خوشحال يعني چه؟. شهرام رجب زاده 
تهران: ذكر، 1388،  12  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: احساس / خوش حالي / روابط عاطفي

بدانند  كه  مي كند  كمك  كودكان  به  كتاب  اين  ساده ي  و  كوتاه  جمالت  و  نقاشي ها  چكيده:  
»خوش حالي« چيست، چرا آدم ها خوش حال مي شوند و چه چيز هايي آن ها را خوشحال مي كند. كتاب 
حاضر به منظور رشد عاطفي كودكان فراهم آمده است و به آن ها كمك مي كند، بهتر درباره ي 

احساسات خود حرف بزنند و آن ها را ابراز كنند. 

200. بيرگيت، اوسترله. داستان تولد خودرو. فائزه مفيدي 
تهران: نسل نو انديش، 1388،  44  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: پنجم؛معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: ساخت خودرو / آموزش كودكان / راه اندازي موتور / خط توليد
 

چكيده:   در اين كتاب مراحل ساخت خودرو، از به كارگيري سنگ آهن به منظور تهيه ي فوالد گرفته تا 
لحظه ي استثنايي راه اندازي موتور و خروج آن از خط توليد، به زبان ساده و همراه با تصاوير مناسب براي 

كودكان توضيح داده شده است. مطالعه ي اين كتاب باعث تقويت قوه ي ابتكار آن ها نيز مي شود. 
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201. وبر، بليندا. دانستني هايي درباره ي حيوانات شب زي. ناهيد بروزي نيت 
مشهد: به نشر، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: حيوان هاي شب رو / عادات و رفتار حيوانات

چكيده: در تاريكي شب، بيشتر حيوانات به النه هاي امن خود پناه مي برند، يا محل دنجي براي 
خوابيدن پيدا مي كنند. اما حيواناتي كه به  آن ها »شب زي« مي گوييم، بيدار مي شوند و فعاليت خود را 
آغاز مي كنند. ممكن است آ ن ها براي بقا به دماي خنك شب نياز داشته باشند. يا ترجيح دهند در تاريكي 
پنهان شوند و از دست جانوران شكارچي در امان بمانند. كتاب حاضر شامل اطالعاتي است درباره ي 
خصوصيات ظاهري، نحوه و محل زندگي و عادات و رفتار حيوان هاي شب زي در مكان هاي گوناگون 
از جمله جنگل، بيابان، بيشه زارها، درياها، مرداب ها، بوته زارها و... تصويرهاي رنگي كتاب درك مطلب 

مخاطبان را باالتر مي برد. 

202. مورل، دبورا جين. دانستني هايي درباره ي شواليه ها و قلعه ها. حميد رضا نويدي مهر 
مشهد: به نشر، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي)تاريخ(   

* كلمات كليدي: قلعه ها / تاريخ/ قرون وسطا / شواليه

چكيده: پادشاهان قرون وسطا قلمرو خود را تقسيم مي كردند و در اختيار اشراف كه اغلب آ ن ها شواليه 
نيز بودند، قرار مي دادند. در مقابل، اشراف سوگند ياد مي كردند كه هنگام نياز براي پادشاه بجنگند، و 
در اين راه از ديگر شواليه ها نيز ياري جويند. اين شواليه ها غالباً در قلعه ي اشراف زندگي مي كردند 
و محافظت از آن مكان بر عهده ي آن ها بود. كودكان با مطالعه ي اين كتاب به زبان ساده و متن 
روان، اطالعاتي درباره ي نورمان ها، ساختن قلعه، زندگي در قرون وسطا، شواليه ها، وسايل جنگي در قرون 

وسطا، جنگ هاي صليبي و... به دست مي آورند. 
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203. گانزي، كريستين. دانستني هايي درباره ي گرگها و سگهاي وحشي. مهتاب ابراهيمي 
مشهد: به نشر، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم و چهارم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: گرگ / سگ / روباه / زندگي حيوانات / علوم

چكيده:   مخاطبان در اين كتاب با مشاهده ي تصويرهايي از گرگ ها، سگ ها و روباه ها، با مراحل 
رشد و نمو، تغذيه، برقراري ارتباط، مقابله با خطر، اندام هاي بدن، وزن و طول بدن، رنگ پوست، و ديگر 

خصوصيات اين حيوانات آشنا مي شوند. 

204. گانزي، كريستين. دانستني هايي درباره ي مارها. فاطمه خدمتگزار 
مشهد: به نشر، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: مارها / توليدمثل / شكار / استتار

چكيده: مخاطبان با مطالعه ي اين كتاب مصور و رنگي اطالعاتي درباره ي چگونگي حركت، توليد مثل، 
شكار و تغذيه، عالئم هشدار دهنده، رنگ و نحوه ي استتار مارها به دست مي آورند و با انواع ماهي هاي 
پرقدرت، مارهاي اقيانوسي، مارهاي پرنده، و عوامل تهديد كننده ي زندگي مارها آشنا مي شوند. در پايان 

كتاب واژه نامه درج شده است. 
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205. وايز، جيم. دانش پيشينيان. حسن ساالري 
تهران: مدرسه، 1388،  228  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي)تاريخ(   

* كلمات كليدي: فعاليت محور / دانش در سپيده دم تاريخ/ دانش در جمهوري و امپراتوري / دانش 
در عصر طاليي

چكيده: اين كتاب به روش »فعاليت محور« براي دانش آموزان دوره ي ابتدايي طراحي شده و در 
چارچوب فعاليت هاي سرگرم كننده، اطالعاتي را درباره ي دانش تمدن ها و فرهنگ هاي كهن در اختيار 
آن ها مي گذارد. خواننده با مطالعه ي اين كتاب و انجام فعاليت هاي آن، هم مفاهيم بنيادي علوم و هم 
تاريخ علم را مي آموزد. برخي عناوين فصل هاي كتاب از اين قرارند: دانش در سپيده دم تاريخ؛ دانش 
در كمان بارور؛ دانش در جمهوري و امپراتوري، دانش در امريكاي كهن؛ دانش در سرزمين آزادگان؛ 

دانش در عصر طاليي.

206. چنسلر، دبورا … ]وديگران[ دانش نامه ي نوآموز:آن چه دانش آموز بايد بداند. 
حسن ساالري 

تهران: افق، 1388،  320  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: علوم تجربي-كتاب هاي مرجع  
* كلمات كليدي: زمين / گياهان / جانوران / دايناسورها / مردمان / بدن انسان / علوم / فضا / 

ماشين ها

چكيده: در اين كتاب، اطالعات فراوان و گسترده اي درباره ي زمين، گياهان، جانوران، دايناسورها، 
مردمان، بدن انسان،  علوم،  فضا و ماشين ها به همراه تصويرهايي رنگي و زيبا آورده شده است. در كنار 
اطالعات، بخش هاي ويژه اي هم چون دانستني هاي شگفت انگيز، داستانك هاي دل پذير، واژه نامه هاي 
كوچك، پرسش هاي دشوار با پاسخ هاي خيره كننده و كاردستي ها و بازي هاي سرگرم كننده نيز درج 
شده است. مطالب كتاب با زباني ساده و روان در 10 فصل ترتيب داده شده و نشاني پايگاه اينترنتي هر 

موضوع در پايين صفحه آمده است. 
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207. گيبر، فرانسواز دو. دايره المعارف پاسخ به چگونه  ساخته  شده هاي من. مهناز عسگري 
تهران: محراب قلم: كتاب هاي مهتاب،  1388،  148  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: علوم تجربي-كتاب هاي مرجع  

* كلمات كليدي: اطالعات عمومي / پرسش و پاسخ/ پرسش هاي كودكان

چكيده: پرسش هايي در ذهن كودكان وجود دارند كه جواب آن ها را نمي دانند و خيلي وقت ها، 
بزرگ ترها هم قادر به پاسخ گويي به آ ن ها نيستند. آن ها با مطالعه ي اين كتاب مي توانند به 242 پرسش 
درباره ي درست شدن مواد غذايي، پوشاك، اشياي اطراف، خانه، وسايل حمل و نقل، و هم چنين زندگي 
روزمره ي مردم جواب مناسب بيابند. تصاوير رنگي در كنار متن هاي ساده و آسان، باعث تشويق كودكان 

به مطالعه مي شود. 

208. دالالندر، بنوا. دايره المعارف جانوران. مهدي ضرغاميان 
تهران: محراب قلم: كتاب هاي مهتاب،  1388،  160  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: علوم تجربي- كتاب هاي مرجع  

* كلمات كليدي: جانوران / پستان داران / خزندگان / حشره ها

چكيده: در اين دايره المعارف مصور و رنگي، كودكان با بيش از 200 گونه جانور پستان دار، پرنده، 
خزنده، دوزيست، حشره، ماهي و... در قاره هاي آفريقا، آسيا، استراليا، اروپا، آمريكا و سرزمين هاي قطبي 

آشنا مي شوند. 
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209. شارمن، آندرو. چراهاي شگفت انگيز: دايره المعارف چراهاي شگفت انگيز جانداران. 
رويا خويي 

تهران: محراب قلم: كتاب هاي مهتاب،  1388،  164  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: علوم تجربي-كتاب هاي مرجع  
* كلمات كليدي: گياهان / جانوران / حشرات / پرندگان

چكيده: دايره المعارف پنج جلدي حاضر كه در يك جلد گردآوري شده، شامل اطالعات عمومي 
درباره ي گياهان، جانوران، حشرات، خزندگان و پرندگان است كه به همراه تصاوير رنگي و جذاب و متن 
ساده و روان براي كودكان فراهم آمده است. مخاطبان با مطالعه ي اين مجموعه مي توانند اطالعات 
مختصر و موجزي درباره ي رشد، نوع زندگي، مكان هاي زيستي، روش توليد مثل، وسيله ي دفاعي و 

نوع تغذيه ي جانداران به دست آورند. 

210. شارمن، آندرو… ]وديگران[. چراهاي شگفت انگيز: دايره المعارف چراهاي شگفت انگيز 
جانوران دنياي ما. رويا خويي 

تهران: محراب قلم: كتاب هاي مهتاب،  1388،  32  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم ؛ معلم 

موضوع درسي: علوم تجربي - كتاب هاي مرجع  
* كلمات كليدي: دايناسور / انقراض / زندگي جانوران دريا / نوزاد جانوران / جانوران دريا / 

اسب / علوم

چكيده: به منظور باال بردن اطالعات عمومي كودكان درباره ي دايناسورها، انقراض نسل جانوران، 
زندگي جانورا ن، نوزاد جانوران، جانوران دريايي و اسب ها، دايره المعارف شش جلدي حاضر در يك 
مجلد گرد آمده است. اين كتاب، در بردارنده ي سؤال و جواب هايي به زبان ساده و با متن روان و آسان 
در ارتباط با جانوران مذكور است. عالوه بر پاسخ سؤال ها، در كنار هر تصوير مطالبي مربوط به آن نيز 

درج شده است. 
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211. گف، جكي / گانري، آنيتا. چراهاي شگفت انگيز: دايره المعارف چراهاي شگفت انگيز 
زمين و آنچه در آن است. رويا خويي / امير صالحي طالقاني 

تهران: محراب قلم: كتاب هاي مهتاب،  1388،  196  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  

موضوع درسي: كتاب هاي مرجع  
* كلمات كليدي: كوهستان / غار / جنگل / دريا / اقيانوس / بيابان

چكيده:   مجموعه ي پنج جلدي حاضر كه در يك جلد چاپ شده است، حاوي سؤال هاي زيادي 
درباره ي كوهستان، حيوانات كوهستاني، گياهان كوهستاني، بيابان، تپه هاي شني، موجودات بياباني، 
غارها، غارهاي يخي، حيوانات غاري، جنگل ها، درختان جنگلي، فايده ي جنگل،قطع درختان، درياها، 
اقيانوس ها، ماهي ها، مرجان هاو... است. در هر جلد، 31 سؤال مطرح شده و با زبان ساده و روان به آن ها 
پاسخ داده شده است. اين مجموعه مصور است و در پايان هر جلد، واژه نما درج شده است. مخاطبان 

اصلي كتاب دانش آموزان هستند. 

212. شارمن، آندرو...]و ديگران[. چراهاي شگفت انگيز: دايره المعارف چراهاي شگفت انگيز 
شگفتي هاي جهان. رويا خويي 

تهران: محراب قلم: كتاب هاي مهتاب،  1388،  132  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم؛معلم  

موضوع درسي: كتاب هاي مرجع  
* كلمات كليدي: جهان / ماقبل تاريخ/ آموزش علوم / سياره ي زمين / زمان / فصل

 

چكيده:   دايره المعارف چهار جلدي حاضر كه در يك مجلد براي كودكان چاپ شده، شامل اطالعاتي 
مختصر و موجز درباره ي جهان، ماقبل تاريخ، سياره ي زمين و زمان و فصل هاست. در هر جلد از اين 
مجموعه، 31 سؤال درج شده و مؤلفان كوشيده اند، به زباني ساده و آسان به آن ها پاسخ دهند. عالوه 
بر سؤال ها، در كنار تصويرهاي رنگي مطالب ديگري در ارتباط با هر تصوير آورده شده است. در پايان 

هر جلد نيز، واژه نما، آمده است. 
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213. شارمن، آندرو...]وديگران[. چراهاي شگفت انگيز: دايره المعارف چراهاي شگفت انگيز 
علوم و فنون. رويا خويي 

تهران: محراب قلم: كتاب هاي مهتاب،  1388،  164  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: علوم تجربي-كتاب هاي مرجع  
* كلمات كليدي: علم و تجربه / اختراعات / كارگاه ها / ساختمان ها / حمل و نقل

 

چكيده: مجموعه ي پنج جلدي حاضر كه در يك جلد تدوين يافته، شامل اطالعاتي به همراه تصاوير 
رنگي براي كودكان در زمينه ي علم و تجربه، اختراعات، كارگاه ها و ساختمان ها، حمل و نقل و ارتباطات 
است. كودكان مي توانند پاسخ هر سؤالي را كه در اين زمينه داشته باشند با مراجعه به كتاب و با خواندن 

مطالب ساده و آسان و مشاهده ي تصاوير پيدا كنند. 

214. پاركر، استيو. دايره المعارف دانش و سرگرمي )حيوانات (. قاسم قاليباف 
تهران: پيام كتاب، 1388،  4ج 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي-كتاب هاي مرجع  

* كلمات كليدي: حيوانات /  پسنان داران / پرندگان / خزندگان / حشرات

از  سرشار  است  جانوران،  مجموعه اي  موضوع  با  حاضر  تفريحي  علمي-  دايره المعارف  چكيده:  
اطالعات،  تصاوير رنگارنگ و فعاليت هاي توأم با تفريح. در اين كتاب هر صفحه با موضوع جديدي آغاز 
مي شود. اين ويژگي به مخاطب كمك مي كند اطالعات مورد نظر خود را به سرعت و به آساني پيدا 
كند. كتاب از شش مبحث كلي تشكيل شده و نوار رنگي باالي هر صفحه،  بيانگر موضوع مطرح شده 
در آن است. اين مباحث عبارت اند از: پرندگان؛ پستان داران؛ حشرات و ساير بي مهرگان؛ زيستگاه هاي 

جانوري؛ خزندگان؛ دوزيستان و ماهي ها؛ رفتارشناسي توليد مثل و چرخه ي حيات جانوران. 
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215. هريس، نيكوالس...]وديگران[. دايره المعارف دانش و سرگرمي)دنياي پيرامون ما(. 
زهرا محمدي / عبدالرضا شيخ مهدي مسگر 

تهران: پيام كتاب، 1388،  4ج   
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: كتاب هاي مرجع  
* كلمات كليدي: قاره ها / علوم / حيوانات / درياها / فصل ها / دنياي پيرامون ما

چكيده: دايره المعارف حاضر به كمك تصوير و نقاشي اطالعاتي را درباره ي موضوعات بسيار متنوعي 
ارائه مي دهد. برخي از اين موضوعات عبارت اند از: قاره ها،  اقيانوس ها، زمين و آسمان،  گياهان، پرندگان، 
اين دايره المعارف، هر موضوع شامل اطالعات كلي  اديان. در  قرون وسطي، امپراتورهاي بزرگ و 

درباره ي آن و نيز تصاوير و شكل هايي براي ارائه ي اطالعات جزئي تر است. 

216. برايان، وارد. دايره المعارف دانش و سرگرمي )علم(. حسين ايرايي 
تهران: پيام كتاب، 1388،  4 ج 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي-كتاب هاي مرجع  

* كلمات كليدي: آب / دايره  المعارف /  ارتباطات / بدن انسان / فضا / حيوانات دريايي / انرژي / 
اقيانوس ها / پرندگان

چكيده: دايره  المعارف علمي حاضر كه به روش آموزشي و تفريحي تدوين شده، شامل اطالعات، 
 تصاوير رنگي و تمرين هاي سرگرم كننده درباره ي آب، آهن رباها، ارتباطات، اقيانوس ها،  انرژي،  بدن 
انسان، پرندگان، حمل و نقل، حواس انسان، زمان، ستاره ها، عكاسي، قلمرو حيوانات، حيوانات دريايي، 
ميكروسكوپ و... است. موضوعات كتاب به ترتيب حروف الفبا آورده شده اند. به عالوه، براي انتقال بهتر 
مفاهيم از ابزارهاي خاصي استفاده شده است؛ از جمله: در نوار رنگي باالي صفحات، عناوين مرتبط با 
موضوع آن صفحه آمده است؛ تصاوير و نقاشي ها، كتاب را خواندني كرده اند؛ در كادرهاي نارنجي،  مطالب 
خواندني طنز به شكل كارتون درج شده است؛ واژه هاي مهم در خانه ي كلمات شرح داده شده اند؛ 

قسمت كارهاي عملي، در كادر مخصوص با عنوان »خانه هاي معما« درج شده است.
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217. واكر، جين. دايره المعارف دانش و سرگرمي)گوناگون(. قاسم قاليباف 
تهران: پيام كتاب، 1388،  4ج  

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: كتاب هاي مرجع  

* كلمات كليدي: آب و هوا / انرژي / انسان / پستان داران / جنگل ها / رنگ ها / حشرات

چكيده: كودكاني كه به كارهاي تحقيقي و پژوهشي عالقه دارند و مي خواهند درباره ي آب و هوا، قاره ها، 
 انرژي، پرنده ها، پول، جاده ها، جانوران، جهان هستي، دين و مذهب، ستاره ها، صحراها، عنكبوت ها و 
ماشين ها به دست آورند،  مي توانند اين دايره المعارف را كه براساس حروف الفبا و به همراه تصاوير و 
نقاشي هايي تدوين شده است، مطالعه كنند. در هر صفحه، ضمن آوردن اطالعات كلي درباره ي موضوع 
مورد بحث، در كنار تصاوير و نقاشي ها مباحث جزئي تري نيز آورده شده است. هم چنين در هر صفحه 

كادرهايي ديده مي شود: شامل واژه نامه، بازي با كلمه، مطالب عجيب و خواندني و... 

218. دالالندر، بنوا. دايره المعارف درياها و اقيانوس ها. مهدي ضرغاميان 
تهران: محراب قلم: كتاب هاي مهتاب،  1388،  160  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: علوم تجربي-كتاب هاي مرجع  

* كلمات كليدي: جان داران دريايي / اقيانوس / درياي گرم / صخره

چكيده:   دايره المعارف حاضر به منظور آشنا شدن كودكان با چرخه ي زندگي در دريا، حركت امواج، 
ساحل، ساحل صخره اي و انواع آن، درياهاي گرم و جانواران آن، و فعاليت هاي انسان در دريا تهيه 
شده است. تصاوير رنگي آن در كنار مطالبي آسان، و زباني ساده، مخاطبان را به مطالعه تشويق مي كند. 
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219. يانگ، كارولين. در جستجوي شگفتي هاي جهان حشرات. حسين ايرايي 
تهران: پيام آزادي، 1388،  32  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم ؛ معلم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: حشرات / سوسك ها / پروانه ها / عنكبوت ها

چكيده: در هر دو صفحه از اين كتاب حدود 100 حشره پنهان شده است. تصويرهاي زيباي كتاب، 
 به طور معماگونه اي قسمت هاي متفاوتي از جهان را به همراه جانوران بسيار كوچكي كه در آن زندگي 
مي كند، نشان مي دهند. تصوير جنگل هاي باراني مناطق استوايي، بيابان هاي خشك، آبگيرهاي آرام، 
درخت زارها و مناطق تاريك و روشن بين آن ها، نقب هاي زيرزميني به اضافه ي محل هاي جالب ديگر 
از جمله تصويرهاي اين كتاب هستند. كتاب حاضر، عالوه بر طرح معماهايي كه حل آن ها موجب 
ساعت ها سرگرمي و تفريح خواهد شد، شامل حقايق اعجاب انگيزي درباره ي انواع حشرات است كه در 

سراسر جهان و روي زمين، اين طرف و آن طرف مي لولند. 

220. تبرايي، اعظم. آفرين دختر گلم37: در خانه *. 
تهران: نواي مدرسه، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم ؛ معلم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: داستان آموزشي / مسئوليت پذيري / شكل گيري شخصيت / بطالت

چكيده: »كودكان غالباً روزهايشان را در خانه به بيهودگي مي گذرانند. بي برنامگي و به بطالت گذشتن 
سال هاي كودكي، به شكل گيري شخصيت آن ها در سال هاي بعد از اين دوران، ضربه  ي بزرگي مي زند.« 
كودكان با خواندن اين كتاب ياد مي گيرند كه مسئوليت پذير باشند و درمي يابند كه اگر در كارهاي خانه 
به بزرگترها كمك كنند، مفيد و محبوب مي شوند. در اين كتاب، به كارهايي اشاره شده است كه كودكان 

از عهده ي انجام آن ها بر مي آيند. 
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221. تبرايي، اعظم. آفرين دختر گلم34: در فصل پاييز *. 
تهران: نواي مدرسه، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم ؛ معلم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: پاييز / نكات بهداشتي / داستان اجتماعي

چكيده: به زعم نگارنده، هدف اين كتاب عالوه بر آشنا كردن كودكان با نكات بهداشتي، گشودن 
چشمان احساس آن ها بر روي زيبايي هاي فصل پاييز است. كودك شما با تغيير و تحوالت فصل پاييز 
آشنا مي شود و مي آموزد در هر شرايط چگونه بايد رفتار كند تا دچار مشكل نشود و چگونه از زيبايي هاي 

اين فصل لذت ببرد. 

222. تبرايي، اعظم. آفرين پسر گلم:38: در مصرف برق *. 
تهران: نواي مدرسه، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم و چهارم ؛ معلم  
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: برق / استفاده ي بهينه / داستان آموزشي / مصرف

چكيده: »سامان براي روشن كردن خانه هيچ وقت از لوستر استفاده نمي كند، چون مي داند لوستر، 
المپ هاي زيادي دارد و اگر آن را روشن كند، برق خيلي زيادي هدر مي رود.« كودكان با مطالعه ي اين 
كتاب كه درباره ي پسركي به نام سامان است، با راه هاي درست مصرف برق آشنا مي شوند و ياد مي گيرند 
كه چگونه جلوي هدر رفتن آن را بگيرند. آن ها به ارزش برق پي مي برند و با مزاياي آن آشنا مي شوند. 
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223. تبرايي، اعظم. آفرين پسر گلم41: در مصرف گاز. 
تهران: نواي مدرسه، 1388،  16  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم ؛ معلم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: گاز / پيش بيني هاي ايمني / مهارت هاي زندگي / ابزار و وسايل گازسوز

چكيده: در اين كتاب، مخاطبان با پسري به نام سامان آشنا مي شوند كه تمامي نكات پيش گيري از هدر 
رفتن گاز را رعايت مي كند و به نكات ايمني گاز توجه دارد. آن ها با خواندن اين كتاب به اهميت استفاده ي 
درست از گاز پي خواهندبرد. تصويرهاي مرتبط با موضوع، متن ساده و روان كتاب را همراهي مي كنند. 

224. گلي يوري، دبي. در هر شرايطي دوستت دارم. منا خاطري 
تهران: نسل نو انديش، 1388،  30  ص 

قطع: رقعي  * پايه ي تحصيلي: اول تا سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي  

* كلمات كليدي: عشق / دوست داشتن

چكيده:  روباه كوچولو نگران است كه آيا مادرش او را در همه ي شرايط دوست خواهد داشت؟ مادرش 
هم جواب مي دهد كه، روباه كوچولو را در همه ي شرايط، چه آن زمان كه عصباني است، چه وقتي 
كه دائم بهانه مي گيرد،  و... دوست خواهد داشت. كودكان در اين كتاب با مشاهده ي تصاوير رنگي 
و مطالعه ي داستان »روباه كوچولو« با موضوع عشق و عالقه ي مادر به فرزندش در همه ي شرايط، 

آشنا مي شوند. 
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225. فتح آبادي، جواد. درس آزمون فارسي پنجم ابتدايي: ويژه ي دانش آموزان پايه 
پنجم دبستان شركت كننده در آزمون هاي ورودي مراكز استعداد هاي درخشان و 

مدارس نمونه المپياد هاو مسابقات علمي.... 
مشهد: صيانت، 1388،  234  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: پنجم؛معلم  
موضوع درسي: زبان آموزي  

* كلمات كليدي: فارسي / دستور / راهنماي آموزشي / ارزش يابي

چكيده: كتاب حاضر براي درس فارسي دانش آموزان پنجم ابتدايي نگارش يافته و آنان را براي 
شركت در آزمون هاي مراكز استعداد هاي درخشان و مدارس نمونه ي دولتي، آماده مي كند. كتاب شامل 
سه بخش است: در بخش اول، به 20 درس كتاب »بخوانيم« از جنبه هاي گوناگون هم چون مفاهيم 
و نكته هاي اساسي واژه ها و تركيب ها و نكته هاي زباني و دستوري درس پرداخته شده است. در پايان 
هر درس نيز آزموني براي آن تنظيم شده است. بخش دوم ده آزمون چند گزينه اي ارائه مي دهد كه 
دانش آموزان مي توانند با انجام آن ها به ارزش يابي از ميزان درك و فهم و آموخته هاي خويش بپردازند. 
بخش سوم نيز شامل واژه نامه  ي كتاب هاي فارسي سوم و چهارم ابتدايي و پاسخ نامه ي آزمون هاست. 

 .*  ! نه  ؟!  دزدي  مي گه27:  خوب  بچه ي   . اعظم(  جوي)بازنويسي:تبرايي،  بري،   .226
امير صالحي طالقاني 

تهران: نواي مدرسه، 1387،  1ج  
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم ؛ معلم 

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: دزدي / مهارت هاي زندگي / داستان تربيتي / اخالق

چكيده: »تو مي داني كه كارن چه  كار مي كند كه همه به او مي گويند دزد؟ كارن چيزهايي را كه متعلق 
به ديگران است، بدون اجازه برمي دارد و نزد خودش نگه مي دارد. مي داني چرا كارن دزدي مي كند؟« 
كودكان با مطالعه ي اين كتاب به زباني ساده و روان با مفهوم دزدي آشنا مي شوند و ياد مي گيرند كه 
علت آن، چه عواملي مي تواند باشد. درمي يابند كه دزدي كار درستي نيست و نبايد آن را انجام دهند. 
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227. صابري، منصوره. هم قصه، هم رياضي: دستگاه رنگ آميزي. 
تهران: مهاجر، 1388،  16  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: اول؛معلم  
موضوع درسي: آموزش رياضي  

* كلمات كليدي: رياضي / قصه / رنگ آميزي / راهنماي آموزش / شكل هاي هندسي

چكيده: »گل آبي پروانه را ناز كرد و گفت: بال چپت را روي گلبرگ من بگذار و تا سه بشمار! پروانه 
همين كار را كرد و بالش آبي شد.« در اين كتاب، كودكان با مشاهده ي تصويرهاي رنگي، مطالعه ي 

داستان شكل ها، دستگاه رنگ آميزي و بال پروانه ها، با شكل هاي هندسي و رنگ ها آشنا مي شوند. 

228. سلماني، سكينه / پورمصطفي، نسرين. دفتر امالي دوم دبستان با رويكرد ارزشيابي 
توصيفي. 

تهران: مبنا، 1388،  92  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: دوم  

موضوع درسي: زبان آموزي  
* كلمات كليدي: فارسي / امال / راهنماي آموزشي / جدول ارزش يابي

چكيده: كتاب حاضر به منظور تقويت ديكته نويسي دانش آموزان سال دوم ابتدايي در 22 درس تأليف 
شده است. كتاب با استفاده از انواع تمرين ها، هم چون كامل كردني، رنگ كردني، رونويسي، هم معني نويسي 
و... به مخاطبان كمك مي كند كه امالي صحيح تري بنويسند. به عالوه، كتاب حاوي چند جدول 
ارزش يابي است كه دانش آموز با آن ها مي تواند خود را ارزيابي كند و به قوت ها و ضعف هايش پي ببرد. 
در اين جدول ها،  هم آموزگار نظراتش را ارائه مي دهد و عملكرد دانش آموز را توصيف مي كند، هم 

نظر اوليا ثبت مي شود. 
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229. قاسمي بوياغچي، اعظم / سلماني، سكينه. دفتر امالي شكوفه ها. 
تهران: شركت تعاوني راه سعادت نيكان، 1388،  108  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول  
موضوع درسي: زبان آموزي  

* كلمات كليدي: راهنماي آموزشي / امال / فارسي / جدول ارزش يابي

چكيده: در اين كتاب مؤلف براي آموزش درست نويسي و ديكته براي كودكان سال اول ابتدايي از 
شيوه هاي متفاوتي مثل كامل كردن جمله ها،  رنگ آميزي، نقاشي، وصل كردن حروف به تصاوير، 
به عالوه،  است.  كرده  استفاده  و...  يكديگر  با  كلمات  تركيب كردن  روزنامه ها، چيستان،  بريده ي 
 جدول هاي ارزش يابي كتاب به دانش آموز كمك مي كنند تا خود را ارزيابي كند و نظرات آموزگار و 
اوليا را درباره ي خود بداند. به كمك جدول هاي ديگري كه انواع غلط هاي دانش آموزان را بيان 
مي دارند، آموزگار مي تواند نوع غلط هاي ديكته اي اعم از آموزشي،  دقتي، حافظه اي، ديداري، شنيداري، 

قرينه نويسي و نارسانويسي را مشخص سازد، نظرش را ذكر كند و راهكارهايي ارائه دهد. 

230. فرخي، محمد. دفتر تمرين امالي فارسي اول دبستان )1و2(. 
تهران: گردونه، 1388،  2ج   

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: اول  
موضوع درسي: زبان آموزي  

* كلمات كليدي: امال / راهنماي آموزشي / آزمون ها و تمرين ها

چكيده: آموزش مهارت امالنويسي در پايه ي اول دبستان شامل »آموزش بخش قاعده پذير امال 
نويسي« و »آموزش بخش استثنائات اماليي در نوشتار فارسي« است. جلد اول كتاب حاضر حاوي 
آموزش مهارت هاي مقدماتي و پيش نياز امالنويسي و تمامي بخش قاعده پذير آموزش امال نويسي 
است. دو گروه از استثنائات امالي فارسي نيز در جلد دوم گنجانده شده است. تمرين هاي كتاب در 
قالب رنگ كردني، دسته بندي، وصل كردني واژه شناسي و صوت آموزشي به وسيله ي تصوير، امالي 

تصويري، رونويسي، امالنويسي... است.
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231. هونگ، كالريس. احساسات كوچك...: دلسرد يعني چه؟. شهرام رجب زاده 
ذكر، 1388،  12  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: ناكامي / كودكان / عاطفه

چكيده:  كودكان در اين كتاب با مفهوم دلسردي و اين كه چه كارهايي باعث دلسردي مي شود و چه 
كارهايي انجام بدهند كه دلسردي شان برطرف شود، آشنا مي شوند. مشاهده ي نقاشي هاي رنگي كتاب 

باعث باالرفتن درك كودكان از اين حس مي شود. 

232. ليك، دايان. ببين و مقايسه كن: دم. مجيد عميق 
تهران: پنجره، 1388،  16  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: دوم و سوم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: دم / اندام ها / حيوانات

چكيده: حيوانات از دمشان براي حفظ تعادل استفاده مي كند. براي مثال، ميمون به كمك دمش 
مي تواند از شاخه هاي درختان آويزان شود و يا مارمولك هنگام خطر مي تواند قسمتي از دمش راقطع 
كند و دشمن را گول بزند. كودكان در اين كتاب با شكل، اندازه، كاربرد، تفاوت و شباهت دم انواع 

حيوانات آشنا مي شوند. تصاوير طبيعي از حيوانات نيز به يادگيري آن ها كمك مي كند. 
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233. ماهوتي، مهري. قصه هاي زينب:5: دوستاره: )قصه هايي درباره ي حجاب(. 
تهران: مدرسه، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول تا سوم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: داستان هاي اجتماعي / حجاب

چكيده: مادر زينب او را نزد دكتر مي برد. دكتر گوش هاي او را سوراخ مي كند. مادربزرگ براي زينب 
يك جفت گوشواره مي خرد و به او هديه مي دهد. زينب مي داند كه نه ساله شده است و نبايد گوشواره، 
گردنبند و چيزهاي زينتي اش را به نامحرمان نشان دهد. در اين كتاب شش داستان مذهبي با محوريت 
حجاب به زبان ساده و روان به همراه تصاويري براي كودكان ارائه شده است. عنوان هاي داستان ها از 

اين قرارند: دو ستاره؛ حواس پرت؛ گل خانه؛ دختر ماه؛ كولرساز؛ هديه ي بابا.

234. استير، دوگا لد. دوستت دارم، موش كوچولو. منا خاطري 
تهران: نسل نو انديش، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي  

* كلمات كليدي: حيوانات / دوست داشتن / داستان آموزشي

چكيده: موش كوچولو معناي عشق را نمي داند. او از مادر بزرگش سؤال مي كند كه عشق چيست؟ 
مادر بزرگ دست او را مي گيرد و با هم در جنگل به راه مي افتند. آن ها در سر راه پرنده اي را مي بينند 
كه به جوجه هايش پرواز ياد مي داد، مامان خرگوشي كه مراقب بچه خرگوش مريضش بود و اردكي 
كه حواسش به همه ي جوجه اردك ها بود و موش كوچولو سرانجام معناي عشق را مي فهمد و با مادر 

بزرگ به خانه برمي گردند. 
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235. نان، دانيل. ببين ومقايسه كن: دهان. مجيد عميق 
تهران: پنجره، 1388،  16  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: دوم و سوم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: دهان / حيوانات / اندام ها

چكيده: همه ي حيوانات براي غذا خوردن از دهانشان استفاده مي كند. دهان آن ها روي صورتشان قرار 
دارد. كتاب حاضر دربردارنده ي تصاوير رنگي و طبيعي است و در قالب متني ساده و آسان، براي آشنايي 

كودكان با شكل، كاربرد، اندازه، تشابه و تفاوت دهان حيوانات نگارش يافته است. 

236. معدني، نادره. ديكته ي شب اول ابتدايي )ويژه ي اوليا(. 
تهران: بين المللي گاج، 1388،  84  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول  

موضوع درسي: زبان آموزي  
* كلمات كليدي: آموزش امال / راهنماي آموزشي / نشانه / زبان فارسي

چكيده: كتاب حاضر، به منظور تقويت امال نويسي دانش  آموزان سال اول ابتدايي، براي اوليا نگارش 
يافته و در آن سعي شده است، با استفاده از متن هاي ساده و شيرين، با تكيه بر چهارمهارت گوش دادن، 
سخن گفتن، خواندن و نوشتن، ميزان توانايي دانش آموزان باال برده شود. در اين كتاب، در ابتداي 
متن هاي هر نشانه، تركيب هاي ساده نشانه ي مورد نظر، با يك مثال براي هر كدام، ارائه شده است. 
براي هر نشانه نيز، چندين متن ساده و روان و جذاب نوشته  شده است. در هر متن، چندين كلمه ي جديد 

كه نشانه ي مورد نظر در آن ها وجود دارد، آورده شده است. كتاب با سي دي آموزشي همراه است. 
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237. هفت برادران، داريوش. ديكته ي شب اول دبستان: يار دبستاني من. 
تهران: ابوعطا، 1388،  112  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: اول  
موضوع درسي: زبان آموزي  

* كلمات كليدي: فارسي / امال / راهنماي آموزشي

چكيده: اين كتاب با توجه به برنامه ي درسي »بخوانيم و بنويسيم« پايه ي اول دبستان در ارتباط با 
امالنويسي براي كمك به اولياي گرامي در دو بخش طراحي شده است. بخش اول شامل درس هاي 
1 تا 12 است و در آن ، كلمه هايي مربوط به نشانه هاي حروف فارسي تمرين و تكرار مي شوند و مورد 
ارزيابي قرار مي گيرند. در بخش دوم كه درس هاي 13 تا 22 را شامل مي شود، كلمه هاي مربوط به 

حروف عربي هم صدا با حروف فارسي به كار گرفته و بررسي شده اند. 

238. خسرو نژاد، مرتضي. ديگر خواني هاي ناگريز: رويكردهاي نقد و نظريه ادبيات 
كودك*. 

تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 1387،  736  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  

موضوع درسي: زبان آموزي  
* كلمات كليدي: تاريخ/ نقد / ادبيات كودكان / گفتمان روايي / داستان تفنني - فلسفي

چكيده: آشنايي با نظريه ها و نمونه كارهاي صاحب نظران و منتقدان بزرگ ادبيات كودك در جهان، 
براي نسل تازه ي صاحب نظران و منتقدان ادبيات كودك ايران، ضرورتي گريزناپذير است. در اين كتاب، 
پس از دو درامد با عنوان »ادبيات كودك، نقد و نظريه ي نقد« و »نقد و نظريه ي ادبيات كودك در 
ايران: موقعيت، ويژگي ها، ضرورت ها« مقاله هايي از منتقدان ادبيات كودك جهان ترجمه و درج شده 
است. عنوان برخي مقاالت عبارت است از:»ايدئولوژي و گفتمان روايي در ادبيات داستاني كودك / جان 

استيونز« »كودكان در مقام منتقد / ايدن چمبرز« و»داستان هاي تفنني- فلسفي/ گرت بي.متيوز«.
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239. صالحي، نصراهلل. راهكار هاي آموزش تاريخ. 
تهران: شورا، 1388،  220  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي)تاريخ(   

* كلمات كليدي: آموزش تاريخ/ بازسازي گذشته / راهنماي آموزشي / داستان تاريخي

چكيده: شناخت زندگي مردمان در زمان ها و مكان هاي ديگر به ما كمك مي كند تا درك درستي 
طرح  با  كه  است  كارآگاهي  مثل  تاريخ مي پردازد،  به  كه  كسي  آوريم.  به دست  خودمان  هويت  از 
پرسش، جمع آوري اطالعات، و بررسي شواهد و مدارك، مي كوشد تا گذشته را از نو بازسازي كند. كتاب 
حاضر حاوي 18 مقاله درباره ي آموزش تاريخ از نويسندگان گوناگون داخلي و خارجي است. كتاب در 
پنج بخش با اين موضوعات تدوين شده است: مباحث نظري آموزش تاريخ؛ آموزش تاريخ و مدارس؛ 

آموزش تاريخ؛ وسايل كمك آموزشي تاريخ؛ اهميت قصه و داستان در آموزش تاريخ.

برنامه ي آموزش مهارت هاي زندگي )ويژه ي  ريحانه. راهنماي  فرد،  پرور  نيك   .240
معلم(اول دبستان. 

تهران: سازمان بهزيستي كشور، معاونت امور فرهنگي و پيشگيري، 1387،  212  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: معلم  

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: آموزش دبستان / مهارت خودآگاهي / مهارت همدلي / رابطه ي مؤثر / تفكر 

خالق

چكيده: كتاب حاضر، راهنماي آموزش مهارت هاي زندگي، ويژه ي دانش آموزان كالس اول دبستان 
براي معلمان و مجريان برنامه است. در طراحي كتاب سعي شده است كه به نيازهاي رواني،  اجتماعي 
و فرهنگي دانش آموزان كالس اول دبستان پاسخ داده شود. مطالب در هشت فصل با اين عناوين 
گردآوري شده است: آشنايي با درس مهارت هاي زندگي؛ مهارت خودآگاهي؛ مهارت همدلي؛ مهارت 
برقراري ارتباطات بين فردي؛ مهارت برقراري رابطه ي مؤثر؛ مهارت مقابله با هيجانات منفي و مهارت 

مقابله با استرس؛ مهارت تفكر خالق و تفكر انتقادي؛ مهارت حل مسئله؛ مهارت تصميم گيري.
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241. نوريان، محمد. راهنماي تحليلي محتواي كتاب هاي درسي دوره ي ابتدايي. 
تهران: شورا، 1388،  120  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: عمومي  

* كلمات كليدي: ارزش يابي / آموزش ابتدايي / كتاب درسي / تحليل محتوا

چكيده: كتاب حاضر به منظور آشنايي دانشجويان، معلمان و مربيان با ساختار و ويژگي هاي كتاب هاي 
درسي دوره ي ابتدايي و روش تحليل محتوا تدوين شده است. در فصل اول، كلياتي درباره ي محتواي 
كتاب هاي درسي و مباحثي چون نقش كتاب هاي درسي و ساختار و ويژگي هاي اين كتاب ها به صورت 
اجمالي مورد بحث قرار مي گيرد. در هر كدام از فصل هاي دوم تا هشتم كاربرد مدلي از مدل هاي تحليل 
محتواي كتاب هاي درسي، با يك مثال معرفي مي شود. در فصل نهم نيز، به عنوان جمع بندي، هفت مدل 

تحليل محتواي مورد استفاده در فصل هاي قبلي، به صورت زبان شناختي و گرافيكي، ارائه شده است. 

242. مقيمي، محمود. راهنماي عملي و طراحي آموزشي رياضي پنجم ابتدايي. 
تهران: رشد انديشه: دانش آفرين، 1388،  328  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: پنجم؛معلم  
موضوع درسي: آموزش رياضي  

* كلمات كليدي: آموزش ابتدايي / رياضيات / كسر / اعداد اعشاري / مهارت هاي زندگي

چكيده: نياز اساسي آموزگاران دوره ي ابتدايي، وقوف از الگوها و روش هاي خالق آموزش درس رياضي 
است. نگارنده  ي اين راهنماي عملي كوشيده است، با استفاده از ابزارهاي متنوع، آموزش مفاهيم رياضي 
را آسان كند. وجود رابطه هاي منطقي در درس رياضيات، توجه به اهداف، طراحي فعاليت هاي بديع از 
كشف تا شهود، به تجربه در آوردن رياضيات در زندگي، نيل به مهارت هاي زندگي، ارائه ي مدل ها و 
نمونه هاي محسوس در راستاي يادگيري مادام العمر، و كسب دانش و مهارت هاي ضروري، از ويژگي هاي 
بارز اين كتاب است. عنوان هاي برخي مطالب آن از اين قرارند: اهداف آموزش رياضي؛ چگونگي رسيدن 
به اهداف؛ رياضيات و اهميت آن؛ چگونگي به رياضي در آوردن حقيقت؛ مهارت الگويابي؛ پيش بيني و 

مدل سازي؛ كسرها و اعداد اعشاري؛ اعمال كسرها؛ عدد مخلوط؛ كسر اعشاري و اندازه گيري.
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آموزان دبستاني*.  راهنماي والدين دانش  گاوين، هاروي.  / مك  بايرن، كتي   .243
علي عربان دانا 

تهران: انجمن اوليا و مربيان، 1387،  186  ص 
قطع: رقعي  * پايه ي تحصيلي: والدين 

موضوع درسي: علوم تربيتي  
* كلمات كليدي: آموزش ابتدايي / مشاركت والدين / آموزش و پرورش انگلستان / نيازهاي كودكان

چكيده: بنيادي ترين دوران زندگي كودكان، دوره ي دبستان است. زيرا آنان از رفتار، اخالق، نشست 
و برخاست، طرز سخن گفتن، مذاكره با ديگران، صداقت در گفتار و كردار و به طور كلي، عملكرد 
اطرافيان الگو مي گيرند و تالش مي كنند تا خود را با آن ها هماهنگ و همراه سازند. كتاب حاضر در 
اصل درباره ي مباني و ساختار آموزش و پرورش كشور انگلستان است و در آن نكات آموزشي و تربيتي 
در اختيار والدين قرار مي گيرد تا فرزندان خود را براي ورود به دبستان آماده كنند. كتاب شامل 11 فصل 
با اين عنوان هاست: نظام آموزشي؛ آموزش پيش دبستاني؛ انتخاب مدرسه؛ ارتباط با مدرسه؛ فرزندتان 
چه ياد مي گيرد؟؛ فرزندتان چگونه ياد مي گيرد؟؛ دنياي كودك؛ دورنماي معلمان؛ نيازهاي ويژه؛ امور 

مدرسه و آماده شدن براي دبيرستان.

244. اصالني،  ابراهيم...]وديگران[. راهنماي ورود به دوره ي راهنمايي تحصيلي: ساير ده ها 
نكته و مطلب مفيد و خواندني ويژه دانش آموزان ورودي سال اول راهنمايي تحصيلي. 

تهران: امرود، 1388،  60  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: پنجم؛معلم  

موضوع درسي: علوم تربيتي  
* كلمات كليدي: نوجوانان / مهارت هاي زندگي / دوست يابي / علوم اجتماعي / بهداشت رواني / 

دوره ي راهنمايي تحصيلي / افت تحصيلي
 

چكيده:   اين كتاب مخصوص دانش آموزاني است كه از پايه ي پنجم ابتدايي وارد پايه ي اول راهنمايي 
تحصيلي مي شوند. دوره ي راهنمايي با دوره ي ابتدايي تفاوت هايي دارد. آشنا نشدن به موقع دانش آموزان 
با اين تغييرات، باعث بروز مشكالتي مي شود كه مهم ترين آن ها »افت تحصيلي« است. مطالب كتاب 
به دانش آموزان كمك خواهد كرد، با شناخت و آ مادگي بيشتري وارد دوره ي راهنمايي تحصيلي شوند. 
نكته هاي متنوع و جذابي را در مورد نوجواني، وضيعت تحصيلي، شيوه هاي درس خواندن، دوستي و 
دوست يابي، سازگاري با روش هاي كاري دبيران و مربيان گوناگون و شرايط مدرسه و كالس هاي 

دوره  ي راهنمايي تحصيلي، در كتاب مي خوانيد. 
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245. رادمهر، محمد رضا. شاهنامه: رخش)رستم واكوان ديو(. 
تهران: طاهر، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: زبان آموزي  

* كلمات كليدي: داستان / شاهنامه / اكوان ديو / كيخسرو

چكيده: در سال هاي بسيار دور پادشاه سرزمين ايران كيخسرو بود. يك روز كه پادشاه به خاطر 
پيروز هاي خود سرگرم جشن و مهماني بود، گله دار اسبان پيش پادشاه آمد و با ناراحتي گفت: گوري 
در گله پيدا شده كه مانند شيري خشمگين اسبان را مي كشد.خطي سياه از يال تا دمش دارد و هم رنگ 
خورشيد است. كيخسرو كه پادشاهي دانا و جهان ديده بود، با شنيدن اين سخنان به خوبي دريافت كه 
آن جانور گور نيست؛ بلكه موجودي شيطاني است به نام »اكوان ديو«. كودكان در اين كتاب با يكي از 
داستان هاي شاهنامه به صورت بازنويسي شده آشنا مي شوند. نثر ساده و روان و تصاوير مرتبط با متن 

به فهم داستان كمك شاياني مي كند.

246. آردلي، نيل. كتاب علوم من: رشد. حبيب اهلل جديدي 
تهران: مدرسه، 1388،  27  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم و سوم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: رشد گياهان / دانه / رشد مارپيچي / قلمه زدن / نيروي ريشه

چكيده: »رشد به معناي بزرگ شدن است. همه ي جان داران با غذا خوردن رشد مي كنند. شما هم 
رشد مي كنيد، چون جان دار هستيد و غذا مي خوريد. غذايي كه مي خوريد از گياهان يا گوشت جانوران 
گياه خوار به دست مي آيد. اما گياهان چگونه غذا مي خورند؟!« كودكان با مطالعه ي اين كتاب و انجام 
آزمايش هاي آن، با مراحل رشد گياهان گوناگون آشنا مي شوند. برخي مطالب كتاب عبارت اند از: رشد 

چيست؟! نيازهاي دانه؛ رشد در تاريكي؛ اثر سرمايي رشد؛ رشد مارپيچي؛ قلمه زدن؛ نيروي ريشه.
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247. اشتري، شهناز / هادي زاده بجستاني، هادي. رشد رياضي سوم دبستان:)كتاب كار 
رياضي(. 

تهران: رشد انديشه: دانش آفرين، 1388،  208  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: سوم  

موضوع درسي: آموزش رياضي  
* كلمات كليدي: رشد رياضي / كتاب كار / پرسش هاي تستي و آزمون

چكيده:  ما براي يادگيري بيشتر به اشخاص و ابزارهايي نياز داريم. »كتاب كار« يكي از وسايلي به 
شمار مي رود كه يادگيري را عميق تر و آسان تر مي كند. در كتاب كار رياضي» رشد رياضي«، خالصه ي 
هر درس رياضي به زبان ساده و گويا بيان شده است. هم چنين بازي و رياضي، پرسش هاي تستي، 
آزمون ها، پرسش هاي كوتاه پاسخ و تشريحي براي تنوع بيش تر آورده شده است. نوع سؤال ها به 
گونه اي است كه هر سؤال هدف خاصي از آموزش را در بر مي گيرد، و هدف اصلي مؤلفان، پرورش 

دقت،  ابتكار و خالقيت دانش آموزان است. 

248. شيخ، محمود / طاهري، مرتضي. رشد و تكامل حركتي و جسماني. 
تهران: بامداد كتاب، 1388،  224  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: تربيت بدني  

* كلمات كليدي: رشد انساني / مهارت هاي حركتي / رشد / تكامل

چكيده: تغييرات كلي انسان، هم چون افزايش قد و وزن، اكتساب توانايي ها، پيدايش عادت ها و 
مهارت هاي گوناگون و به طور كلي، تغيير در رفتار، در طول زمان پديد مي آيد. مجموعه ي اين تغييرات 
كمي و كيفي متعدد و متنوع را »رشد و تكامل« مي نامند. در اين كتاب تالش شده است، هم زمان با 
بررسي فرايند رشد حركتي در دوران كودكي، به عوامل مهم و كليدي رشد جسماني نيز پرداخته شود 
تا بررسي دقيقي از فرايندهاي رشدي انسان به عمل آيد. كتاب در نه فصل تدوين شده است كه برخي 
از عناوين آن عبارت اند از: مقدمه اي بر رشد و تكامل حركتي؛ واژه شناسي در رشد و تكامل؛ نظريه هاي 

رشد؛ رفتارهاي حركتي در دوران كودكي؛ رشد ادراكي- حركتي و روش هاي تقويت آن.
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249. فتح آبادي، جواد. رنگين كمان امال،پايه ي سوم ابتدايي*. 
مشهد: صيانت، 1387،  100  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم؛معلم  
موضوع درسي: زبان آموزي  

* كلمات كليدي: فارسي / امال / راهنماي آموزشي

چكيده: كتاب حاضر براساس اهداف برنامه ي زبان آموزي دوره ي ابتدايي،  براي دانش آموزان پايه ي 
سوم دبستان تأليف و تنظيم شده است تا متناسب با آموزش هاي كالسي اين پايه مورد استفاده قرار 
گيرد. كتاب داراي 22 درس است و ساختار كلي هر درس شامل چهار بخش هم چون متن امال و 
روان خواني، واژه هاي مهم اماليي، گروه كلمه و فعاليت هاي اماليي نگارشي است. به منظور آموزش 
بهتر امال، تمرين هاي متنوعي در قالب هاي رنگ كردني، دوباره نويسي، جمله سازي،  جاي خالي، جدول 

ارزش يابي و بررسي اشكاالت اماليي،  انواع امالي آموزشي و آزموني در كتاب آمده است. 

250. عابدي، احمد / قوام، علي. روان شناسي و آموزش كودكان با نقص توجه. 
اصفهان: نوشته، 1388،  82  ص 

قطع:  رقعي  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: علوم تربيتي  

* كلمات كليدي: اختالل نقص توجه / بيش فعالي / كم توجهي در كودكان پر تحرك / درمان / 
توان بخشي

 

چكيده: اختالل نقص توجه / بيش فعالي )ADHD( يكي از رايج ترين و عمومي ترين اختال ل هاي 
رفتاري و مشكالت روان شناختي كودكان است. اين اختالل تأثير منفي قابل توجهي برعملكرد 
تحصيلي، شناختي، اجتماعي و هيجاني بسياري از دانش آموزان مي گذارد و در بزرگ سالي هم مشكالتي 
در عملكرد شغلي و خانوادگي آن ها ايجاد مي كند. در كتاب حاضر روش هاي علمي تشخيص و درمان 
براي والدين و معلمان درج شده و تعريف اختالل نقص توجه / بيش فعالي، مشكالت همراه اين 
اختالل، علت شناسي، روش هاي ارزيابي و تشخيص و مداخالت درماني به صورت عملياتي آمده است 

تا والدين و معلمان بتوانند در خانه و مدرسه آن ها را به آساني به كار گيرند. 
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251. معدني، نادره. رياضي اول ابتدايي. 
تهران: بين المللي گاج، 1388،  188  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول  

موضوع درسي: آموزش رياضي  
* كلمات كليدي: رياضيات / آزمون / پرسش و پاسخ/ اول ابتدايي

 

چكيده: كتاب كمك آموزشي حاضر براي درس رياضي اول دبستان آماده شده و نويسنده ي آن 
قالب هاي  در  آموزنده اي  و  متنوع  روان شناسي، تمرين هاي  تكنيك هاي  از  استفاده  با  كوشيده است، 

جور كردني، وصل كردني،كامل كردني، رنگ آميزي و... در اختيار مخاطبان قرار دهد. 

252. وان كليو، جانيس پرت. رياضي براي همه ي بچه ها: فعاليت هاي ساده كه يادگيري 
رياضي را سرگرم كننده و شاد مي كند*. محمد الزمان بديعي 

تهران: مدرسه، 1387،  191  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  

موضوع درسي: آموزش رياضي  
* كلمات كليدي: رياضي / سرگرمي / مهارت هاي رياضي / روش حل مسئله

چكيده: كتاب حاضر يك كتاب رياضي پايه است كه براي آموختن اطالعات، مفاهيم، مهارت هاي 
محاسباتي رياضي و روش هاي حل مسئله طراحي شده است. هدف مشخص شده در ابتداي هر بخش، 
بيانگر مفهوم آن بخش است. تعاريف و توضيحات مربوط به واژه ها و عالمت هاي استفاده شده، قبل از 
هر مسئله آورده شده است. هم چنين، هر مسئله شامل يك پرسش يا فعاليتي است كه به يك سلسله 
اطالعات نياز دارد. راه حل مسائل نيز مرحله به مرحله همراه تصويرهاي واضح ارائه شده است. يك 
تمرين با مسائل علمي در هر بخش فرصتي را براي خواننده فراهم مي كند تا مهارت هاي خود را افزايش 
دهد. مسائل ابتدا آسان هستند، ولي رفته رفته مشكل تر مي شوند. فعاليت هر بخش، خواننده را ترغيب 
مي كند كه مهارت آموخته شده را براي حل مسئله ها در دنياي واقعي به كار گيرد. در انتهاي هر فصل 
پاسخ تمرين ها همراه با راه حل آن ها آورده شده است عنوان هاي مطالب كتاب عبارت انداز: مفاهيم پايه؛ 

اندازه گيري؛ نمودارها و هندسه. مخاطبان كتاب همه ي بچه هايي هستند كه به رياضي عالقه مندند.
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253. معدني، نادره. رياضي كار دوم ابتدايي. 
تهران: بين المللي گاج، 1388،  188  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: دوم  

موضوع درسي: آموزش رياضي  
* كلمات كليدي: رياضي / كمك درسي / راهنماي آموزشي

چكيده:  كتاب كار حاضر براي درس رياضي دانش آموزان دوم دبستان فراهم آمده و نويسنده سعي 
كرده است، با استفاده از تكنيك هاي روان شناسي و تمرين هاي متنوع و آموزنده، ضمن ترغيب مخاطبان 
براي دنبال كردن تمرين هاي كتاب، فهم درس رياضي را براي آن ها آسان تر سازد. تمرين هاي اين 
كتاب با اين هدف و تكرار مفاهيم، بدون آن كه دانش آموز را خسته كند، در قالب هاي متفاوت هم چون 

جور كردني، وصل كردني، كامل كردني، رنگ آميزي و... تهيه شده است. 

254. تستا، فولويو. بچه ها و حفظ محيط زيست101: زباله زباله. نصرت مسرور 
تهران: شركت انتشارات فني ايران، 1388،  16  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم  
موضوع درسي: علوم تجربي و مطالعات اجتماعي  

* كلمات كليدي: آلودگي / زباله / محيط زيست / داستان آموزشي
 

چكيده: توني و بيل هنگامي كه آشغال هاي خانه شان را بيرون مي گذارند، مي بينند كه زباله ها در همه 
جاي شهر پراكنده اند؛ حتي روي شاخه ي درختان. آن ها هم چنان كه نگاه مي كنند و همه جا زباله ها 
را مشاهده مي كنند، به كوهي از زباله برمي خورند و در بين زباله ها يك گل مي بينند. دلشان مي خواهد 
مقدار زباله ها كمتر و تعداد گل ها بيشتر شود. آن ها اين كار را وظيفه ي خودشان مي دانند و دست به كار 
مي شوند. در اين كتاب، كودكان به زبان داستاني و مشاهده ي تصاوير در مي يابند كه زباله ها همه جا 

وجود دارند و محيط زيست را آلوده مي كنند. پس بايد محيط زيست را از وجود آن ها پاك كرد.
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255. صابري، منصوره. هم قصه، هم رياضي: زرافه. 
تهران: مهاجر، 1388،  16  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: اول  
موضوع درسي: آموزش رياضي 

* كلمات كليدي: اندازه / وزن / رياضي / قصه

چكيده: زرافه آهي كشيد و گفت: من همه ي جنگل را گشته ام، ولي زرافه اي پيدا نكرده ام. ميمون جلو 
رفت. دست هايش را دور گردن زرافه حلقه كرد، آويزان شد و خنديد. در حالي كه تاب مي خورد گفت: ما 
مي گرديم، يكي را پيدا مي كنيم كه هم قد خودت باشد. در اين كتاب كودكان با كمك قصه ي حيوانات 

و انواع ميوه ها، با اندازه و وزن آشنا مي شوند. 

درباره ي  داستاني  بند:  خالي  زرشك  زندگي:  مهارت هاي  و  بچه ها  جينا.  توماس،   .256
راست گويي. فراز پندار 

تهران: شركت انتشارات فني ايران، 1388،  24  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: داستان / راست گويي / دروغ گويي / مهارت هاي زندگي

چكيده: اولين روز ورود زرشك به اردوگاه بود. او دلش مي خواست كاري كند كه همه دوستش داشته 
باشند. ولي وقتي خواست خودش را طوري رنگ كند كه شبيه پرتقال شود، در دام دروغ خود گرفتار 
آمد. زرشك با اين كار، عزت نفس، هويت و مهم تر از همه،  دوستانش را از دست داد. كتاب »زرشك 
خالي بند« به كودكان كمك مي كند تا اين مفاهيم را دريابند: راست گويي فضيلت است؛ هيچ وقت براي 
گفتن حقيقت دير نيست؛ عزت نفس هر كس با پذيرفتن خود به همان صورتي كه هست بيشتر 

مي شود؛ هر كسي با ديگري تفاوت دارد و ديگران را بايد همان طور كه هستند پذيرفت.
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257. بدفورد، كيت. منابع انرژي4: زغال سنگ. رضا كريمي 
تهران: قدياني، كتاب هاي بنفشه، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: زغال سنگ / استخراج زغال سنگ / فراورده هاي زغال سنگ / آلودگي هوا

چكيده: زغال سنگ يك سرچشمه ي انرژي به حساب مي آيد. بيش از نيمي از زغال سنگ مصرفي 
دنيا صرف توليد الكتريسيته مي شود. اين ماده ي معدني، امروزه 39 درصد از الكتريسيته ي دنيا را تأمين 
مي كند. هم چنين برخي از صنايع، حرارت مورد نياز خود را از زغال سنگ به دست مي آورند تا كوره ها 
و مخازن حرارتي خود را داغ نگه دارند. در اين كتاب، به زبان ساده و آسان به همراه تصاوير مخاطبان 
مبتدي، و نيز خوانندگان با اطالعات بيشتر، با زغال سنگ، نحوه ي توليد آن، استخراج زغال سنگ، 

كاربرد آن، فراورده هاي زغال سنگ و آلودگي هاي ايجاد شده توسط زغال سنگ آشنا مي شوند. 

258. پيت،  آن. آموزش مفاهيم علوم: زمان*. مريم پور ثاني 
تهران: پيدايش، 1387،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: روز / شب / ساعت / امروز / فردا / تقويم

چكيده: هنگام روز، مردم به سركار مي روند. زير نور خورشيد، مردم به خوبي مي توانند ببينند و 
كارهايشان را انجام دهند. در اين كتاب نگارنده سعي مي كند، با زبان ساده و روان و تصاوير رنگي، 

كودكان را با مفاهيم روز، شب، امروز، فردا، طول زمان،  روزهاي تعطيل، ساعت و تقويم آشنا كند. 
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259. واالس، هالي. فرآيندهاي حيات5: زنجير ه ها و شبكه هاي غذايي. مجيد عميق 
تهران: برجيس، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: زنجيره ي غذايي / گياهان / جانوران / خشكي / دريا / بوم شناسي / علوم

 چكيده: حيات همه ي جان داران روي كره ي زمين- اعم از گياهان و جانوران- وابسته به يكديگر 
است. در اين كتاب، نويسنده درباره ي وابستگي دو طرفه ي گياهان و جانوراني كه از يكديگر تغذيه 
مي كنند و زنجيره ها و شبكه هاي غذايي را تشكيل مي دهند، بحث مي كند. تصوير ها، عكس ها و 
دانستني هايي درباره ي گياهان به درك مطالب ياري مي رسانند. غذا و تغذيه، گياه خواران، گوشت خواران، 
همه چيز خواران، انواع زنجيره هاي غذايي در محيط متفاوت، و گسستن زنجيره ي غذايي، عنوان هاي 

مطالب كتاب هستند. در پايان كتاب »واژه نامه« و »واژه ياب« آمده است. 

زياده روي؟!نه*.  بچه ي خوب مي گه26:   . اعظم(  تبرايي،  )بازنويسي:  بري، جوي   .260
امير صالحي طالقاني 

تهران: نواي مدرسه، 1387،  1ج 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم ؛ معلم 

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: ميانه روي / داستان تربيتي / مهارت هاي زندگي / زياده روي

چكيده: »مي داني لني چه رفتارهايي مي كند كه همه به او مي گويند زياده روي مي كند؟ لني بيش 
از حد، تند غذا مي خورد: او در تند غذا خوردن زياده روي مي كند. لني بيش از حد مي خورد و مي آشامد، 
طوري كه دل درد مي گيرد. يعني در خوردن، زياده روي مي كند.« كودكان با خواندن اين كتاب و 
مشاهده ي تصويرهاي آن، با كودكي به نام لني آشنا مي شوند كه در همه ي كارهايش زياده روي 
مي كند؛ به طوري كه اين كار، او را آزار مي دهد. او سرانجام ياد مي گيرد كه زياده روي را كنار بگذارد 

و ميانه رو باشد.
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261. مهاجراني، محمد. پيامبر عزيز ما:13: زير درخت خرما*. 
تهران: مدرسه، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول و دوم ؛معلم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: شعر / سيره ي نبوي / نماز / مهرباني / خوش رويي

چكيده: »...قشنگ ترين لباسش / وقت نماز تنش بود / پر از شكوفه ي عطري باغچه ي پيرهنش بود / 
دست ها را باال مي برد / »اهلل اكبر« مي گفت / هزار گل ستاره / تو چشم هايش مي شكفت...« در اين 
كتاب، شش قطعه شعر به زبان شيرين و روان در ارتباط با پيامبر و رفتار او با كودكان، به همراه تصاوير 
ارائه مي شود. عنوان بعضي اشعار عبارت است از: دوست نماز؛ زير درخت خرما؛ گل در چشمه؛ دعا براي 

دخترك؛ زود بگو من كي هستم؟ بچه شتر گرسنه.

262. ميرشاهي،  آفرين. زير سايه خدا*. 
مشهد: عروج انديشه، 1387،  16  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول تا سوم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: كودكان بيمار / خداشناسي / هديه / شكرگزاري
 

چكيده: خدايا! نمي توانم دنبال شاپرك هاي دشت بدوم ولي خوش حالم كه به من چشم هايي دادي تا 
بتوانم، بال هاي زيبايشان را تماشا كنم! در اين كتاب مصور و رنگي، مخاطبان با كودكاني آشنا مي شوند 
كه نقص عضو دارند، اما با اين حال، به خاطر اعضاي ديگر بدنشان كه به كمك آن ها مي توانند 
زيبايي هاي زندگي را احساس كنند، از خداوند تشكر مي كنند. فرشته اي حرف هاي آن ها را جمع مي كند 

روي بال هايش مي گذارد و به سمت خدا مي برد. متن كتاب به دو زبان فارسي و انگليسي است. 
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263. تيموري،  قاسم. ساخت دست سازه هاي رياضي براي دوره ي ابتدايي » با طلق 
و مقوا يا كاغذو تا «. 

تهران: منادي تربيت، 1388،  380  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: اول تا پنجم ؛ معلم 

موضوع درسي: آموزش رياضي  
* كلمات كليدي: ابزار تدريس / آموزش رياضي / دست سازه / يادگيري

چكيده: از آن جا كه دانش آموزان دوره ي ابتدايي هنوز به تفكر انتزاعي و مجرد نرسيده اند، استفاده 
از شهود و نمودارهاي مناسب براي يادگيري بهتر آن ها، بيش از دانش آموزان راهنمايي و دبيرستان 
ضروري به نظر مي رسد. ساخت و به كارگيري دست سازه هاي رياضي هنگام تدريس، سبب باال رفتن 
سرعت و عمق يادگيري دانش آموزان مي شود. ساخت دست سازه هاي رياضي با طلق و مقوا يا كاغذ 
و تا بسيار ساده، ارزان و سريع است. معلمان رياضي دوره ي ابتدايي مي توانند با مطالعه ي اين كتاب، 

رياضي را با استفاده از طلق و مقوا و كاغذ و تا به دانش آموزان آموزش دهند. 

264. پاركر، استيو. فرايندهاي حيات4: سازگاري. مجيد عميق 
تهران: برجيس، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: سازگاري / حيات / جان داران / كوهستان / اقيانوس

چكيده: همه ي موجودات زنده براي ادامه ي حيات و توليدمثل طي روند تكامل با محيطي كه در آن 
زندگي مي كنند، سازگار مي شوند و ميليون ها گونه ي متفاوت را به وجود مي آورند. در چهارمين شماره 
از مجموعه ي حاضر، كودكان به كمك تصوير، عكس و متني روان و ساده با شيوه هاي سازگاري 
موجودات زنده در محيط هاي گوناگون آشنا مي شوند. اين محيط    ها عبارت اند از: كوهستان، جنگل، 

علفزارها، آب هاي جاري، درياچه ها و بركه ها، اقيانوس، مناطق قطبي و جنگل شهري. 
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265. ليك، دايان. ببين و مقايسه كن: ساق پا. مجيد عميق 
تهران: پنجره، 1388،  16  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: دوم و سوم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: ساق پا / حيوانات / حركت
 

چكيده: ساق پا، بدن حيوان را سرپا نگه مي دارد و براي حركت كردن به او كمك مي كند. كودكان در اين 
كتاب با مشاهده ي تصاوير طبيعي با اندازه، شكل، تفاوت و تشابه ساق پاي انواع حيوانات آشنا مي شوند. 

266. ناصري، مسلم. قصه هاي شيرين اززندگي معصومين8: سبد سبد آرزو: قصه هايي از 
زندگي امام جعفر صادق)ع(*. 

مشهد: به نشر، 1387،  24  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  
* كلمات كليدي: امام صادق)ع( / داستان مذهبي

چكيده: هشتمين شماره از مجموعه ي حاضر شامل پنج قصه درباره ي زندگي امام صادق)ع( به 
همراه تصاويري براي كودكان است. براي نمونه، در قصه ي »سبد سبد آرزو«، امام صادق)ع( از هالل 
مي خواهد كه هرچه گندم در خانه  دارند، به بازار ببرد و به مردم بفروشد. چون خشكسالي و نباريدن باران 
باعث شده بود، مردم براي خريد نان در تنگنا باشند. هالل امتناع مي كند، اما امام او را متقاعد مي سازد 
و روانه ي بازار مي كند. هم چنين به او گوشزد مي كند كه بايد مانند مردم عادي زندگي كند و گندم يا 
جو را، مثل مردم ديگر هر روز از بازار تهيه كند؛ اين گونه است كه مي تواند اندكي با مردم همدرد شود. 
عناوين قصه هاي ديگر عبارت اند از: دوستي در بيابان، ماه پشِت ابر؛ سفر پر سود؛ خواب شيرين. در 
آغاز كتاب نيز، خالصه اي از زندگي امام صادق)ع( به شكل ساده و روان براي مخاطبان بيان مي شود.
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267. نيكر، دايان. مجموعه كتاب هاي آشنايي با اندازه ها: سبك و سنگين. مجيد عميق 
تهران: رسالت قلم، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: آموزش رياضي  

* كلمات كليدي: سبك / سنگين / وزن

چكيده:   وقتي درباره ي »سنگين« يا »سبك« بودن اجسام حرف مي زنيم،  منظورمان وزن آن هاست. 
اجسام سنگين بيشتر از اجسام سبك وزن دارند. در اين كتاب، براي آشنايي كودكان با مفاهيم سبك و 

سنگين، مطالبي ساده و روان به همراه تصويرهايي درج شده اند. 

268. مال محمدي، مجيد. نام آوران ايران9: سعدي*. 
مشهد: به نشر، 1387،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: زبان آموزي  

* كلمات كليدي: سخنور / معلم اخالق / شاعر قرن هفتم / بت خانه ي سومنات / سعدي

چكيده: در نهمين شماره از مجموعه ي حاضر، كودكان با زندگي و آثار و سفرهاي سعدي شيرازي، 
او در بت خانه ي شهر  براي  را كه  آشنا مي شوند و شرح ماجرايي  ايراني قرن هفتم،  بزرگ  شاعر 

»سومنات« هند پيش آمده بود مطالعه مي كنند. 
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269. ايماس، جناين. رفتارهاي خوب1: سالم. مهروش طهوري 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  32  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول تا سوم 

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: سالم / آداب معاشرت / راه و رسم زندگي / رفتار دوستانه

چكيده:   سالم كردن رفتاري دوستانه است. با اين كار به مردم مي گويي كه از ديدن آن ها خوش حالي 
و به آن ها توجه داري. وقتي به ديگران سالم مي كني،  آن ها احساس خوبي پيدا مي كنند. هر وقت 
با كسي كه او را مي شناسي، رو به رو مي شوي، سالم كردن را فراموش نكن. در يكمين شماره از 
مجموعه ي حاضر كودكان با مشاهده ي تصويرهاي رنگي و خواندن سه داستان كوتاه، ياد مي گيرند كه 

وقتي افراد آشنا را مي بينند، حواسشان را جمع كنند و سالم كردن را فراموش نكنند. 

270. زيفرت، هريت. بچه ها ومهارت هاي زندگي146: سالمت باشيد!. اميد فيروزي 
تهران: شركت انتشارات فني ايران، 1388،  32  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: كودكان / بهداشت / بيماري / آموزش كودكان

چكيده:   كودكان با خواندن متن ساده و روان و هم چنين اشعار اين كتاب و مشاهده ي تصاوير آن، 
طي پنج فصل با بيماري هايي از قبيل اسهال، استفراغ، سرماخوردگي، جوش، زگيل، تاول، گزيدگي، 
عطسه و تنگي نفس آشنا مي شوند. آن ها درمي يابند كه هر كدام از اين بيماري ها دوره ي خاصي دارد 

و بعد از طي دوره، برطرف مي شود. 



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 146

271. واالس، هالي. فرآيند هاي حيات3: سلول ها و دستگاه هاي بدن. مجيد عميق 
تهران: برجيس، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم؛معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: سلول / اندام / بافت  / دستگاه بدن / موجود زنده

چكيده: پيكر همه ي موجودات زنده از واحدهاي سازنده ي بسيار كوچك ميكروسكپي به نام »سلول« 
تشكيل شده است. ميلياردها سلول كنار هم قرار مي گيرند و بافت ها،  اندام ها و دستگاه هاي بدن را به 
وجود مي آورند. سلول ها اندازه، شكل و وظيفه ي مخصوص به خود دارند و ادامه ي حيات موجودات 
را تضمين مي كنند. كودكان در اين كتاب به همراه تصويرهايي با ساختمان انواع سلول ها و كار 

دستگاه هاي موجود در ساختمان گياهان و بدن انسان آشنا مي شوند. 

272. ابراهيم حقي اوغلو، بلكيس. ده بهشت: سليمان )ع(. مهدي نعلبندي 
تهران: نحل، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول تا پنجم ؛ معلم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: سليمان)ع( / پيامبر / سرگذشت نامه / داستان مذهبي

چكيده: حضرت سليمان)ع( بعد از مرگ پدرش حضرت داوود)ع( فرمانرواي فلسطين شد. خداوند به 
حضرت سليمان قدرت و استعداد زيادي بخشيده بود. از اين رو او توانسته بود ارتش منظم و بزرگي از جن ها 
و پرندگان تشكيل دهد. او مرتب اين ارتش را بازرسي مي كرد. در يكي از بازرسي ها ديد كه پرنده اي به نام 
»هدهد« در جايگاه خودش نيست. بعد از پرس و جو معلوم شد كه به كشور »سبا« رفته است.... كودكان در 
اين كتاب با سرگذشت حضرت سليمان )ع( و نحوه ي مالقات او با ملكه ي سبا و دعوت آن ها به خداپرستي 

به شيوه ي داستاني آشنا مي شوند و تصويرهايي را در اين زمينه مشاهده مي كنند. 
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درباره ي  انديشي  ژرف  براي  )راهنمايي  معلم  پژوهشي  سواد  رضا.  ساكي،   .273
ياددهي- يادگيري(. 

تهران: دانش آفرين، 1388،  260  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  

موضوع درسي: علوم تربيتي  
* كلمات كليدي: آموزش و پرورش / پژوهش معلمان

چكيده: بر اساس مطالعات موجود، مدارس براي اجراي كاركردهاي خود و نيل به اثر بخشي بايد 
فعاليت هاي فراواني را طراحي و به مرحله ي اجرا درآورند. اين مجموعه عمليات صرفاً زماني به نتيجه ي 
موردنظر خواهد رسيد كه هوشمندانه و برمحور دانايي و آگاهي سازمان يابد. پژوهش در اين ميان 
مهم ترين عامل براي نيل به اين دانايي و آگاهي در درون مدرسه به شمار مي آيد. به عبارت ديگر، 
فصل مشترك و بستر فعاليت هاي مدارس براي نيل به اثربخشي را پژوهش تشكيل مي دهد. عوامل 
و د ست اندركاران مدرسه، چه خود به انجام پژوهش اقدام كنند، چه از دستاوردهاي پژوهشي ديگران 
بهره بگيرند، الزم است به پژوهش و استفاده از يافته هاي آن براي اداره ي مؤثر مدرسه و كالس درس 
عالقه مند باشند. نگارنده در كتاب حاضر مي كوشد به بيان و تحليل ابعاد و سطوح پژوهش درآموزش 
و پرورش بپردازد. بدين منظور مطالب كتاب را در هشت فصل تنظيم كرده است. عنوان هاي برخي از 
مطالب كتاب عبارت اند : پژوهش به عنوان يك كاركرد انساني؛ پژوهش در آموزش و پرورش؛ مدرسه 

و پژوهش؛ پژوهش و حرفه ي معلمي؛ روش هاي پژوهشي معلم محور.

274. مهاجراني، محمد. پيامبر عزيز ما10: سوار كار قهرمان*. 
تهران: مدرسه، 1387،  12 ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول و دوم ؛معلم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: شعر مذهبي / محمد )ص( / سيره ي نبوي

چكيده:   »...پيامبر خدا هم / رو اسب خود نشسته / براي اسب خود هم / زين قشنگي بسته / جلو 
مي افتد اسبش / از همه سواران / با اسب خود مي تازد / به سوي خط پايان« پيامبر خدا در مسابقه ي 
وزنه برداري جوانان عرب داور مسابقه مي شود. حضرت محمد)ص( خود در اسب سواري و اسب دواني 
و شترسواري ماهر است و در تيراندازي و كشتي گيري از همه برتر. كودكان با خواندن اشعار جذاب و 

شيرين اين كتاب و مشاهده ي تصاوير با مهارت پيامبر خدا)ص( در انواع ورزش ها آشنا مي شوند. 
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275. ناصري، مسلم. قصه هاي شيرين از زندگي معصومين11: سوغاتي: قصه هايي از زندگي 
امام جواد)ع( *. 

مشهد: به نشر، 1387،  24  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  
* كلمات كليدي: امام جواد)ع( / داستان مذهبي / زندگي امامان

چكيده: نويسنده در آغاز كتاب، با مطلبي تحت عنوان »تصويري از بهار«، با زباني ساده و روان 
كودكان را با زندگي امام جواد)ع( آشنا مي كند. در ادامه نيز پنج داستان كوتاه درباره ي اخالق و رفتار 
امام جواد)ع( با مردم روايت شده است. براي نمونه در داستان »سوغاتي«، شخصي به نام زيد براي امام 
جواد )ع( كه كودكي هشت نه ساله است، يك اسباب بازي به عنوان هديه مي خرد، اما شك دارد كه امام 
هديه را قبول كند. وقتي كه زيد با امام روبه رو مي شود، امام با مالطفت و مهرباني زيد را متوجه مي كند 
كه اسباب بازي مناسب او نيست و خداوند او را براي بازي كردن خلق نكرده است. زيد تصميم مي گيرد 

كه اسباب بازي را به فرزند خودش بدهد و او را براي يادگيري قرآن به مكتب بفرستد. 

276. نجفي، عبدالمجيد. شاه عباس*. 
تهران: مدرسه، 1387،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي)تاريخ(   

* كلمات كليدي: شاه عباس صفوي / سرگذشت نامه / تاريخ ايران

چكيده: »...مي خواست مثل هميشه ناشناخته و بي وقت به گرمابه برود. آن جا توي بخار حمام چون 
شبحي مي نشست و به حرف هاي مردم گوش مي داد. مرد حمامي او را مي شناخت، اما مي دانست كه 
بايد ساكت بماند و الم تا كام حرفي نزند...« در اين كتاب به زباني ساده و نثري سليس و روان به همراه 
تصاويري، سرگذشت شاه عباس صفوي، سياست هاي وي در دوران حكومتش، جنگ ها و اتفاقات اين 

دوره و اخالق و كردار وي به شيوه ي داستاني به تصوير كشيده مي شود. 
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277. ناصري، مسلم. قصه هاي شيرين اززندگي معصومين12: شب سرد و فرشته: قصه هايي 
اززندگي امام هادي)ع(*. 

مشهد: به نشر، 1387،  24  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  
* كلمات كليدي: امام هادي)ع( / داستان مذهبي / كودكان

چكيده: امام هادي )ع( از كافور مي خواهد كه براي او يك سطل آب سرد بياورد. يكي از شب هاي 
بسيار سرد زمستان بود. كافور سطل را پشت در مي گذارد و به خيال اين كه اندكي بعد هوا بهتر خواهد 
شد، كنار چراغ دراز مي كشد؛ اما خوابش مي برد. نيمه هاي شب بلند مي شود و به سراغ سطل مي ر ود، 
ولي آن را پشت در نمي بيند. او با عجله به سمت اتاق امام مي رود كه او را سر سجاده ي نماز مي بيند. 
امام با ديدن كافور به او مي گويد: »واي بر تو! مگر من آب سرد نخواسته بودم؟!« كافور درجواب مي 
گويدكه اصال آبي نياورده است ودر حيرت وتعجب مي ماند كه چه كسي آب آورده است.اشك در 
چشمان كافور حلقه ميزند.به سمت سطل مي رود واحساس مي كند كه آب مي درخشد. دوازدهمين 
شماره از مجموعه ي حاضر دربردارنده ي پنج داستان كوتاه است كه بازباني ساده وروان به همراه 

تصاويري درارتباط بازندگي امام هادي)ع( براي كودكان گردآوري شده است.

278. بيات، علي. شعر، نشاط آموزش، آموزش آسان نگاره ها براي دانش آموزان سال 
اول ابتدايي اوليا و مربيان*. 
اصفهان: نوشته، 1387،  39  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول؛معلم  
موضوع درسي: زبان آموزي  

* كلمات كليدي: خواندن / شعر / راهنماي آموزشي / ساختار نگاره ها
 

چكيده: آموزش نگاره ها به نوآموزان، به دليل اين كه جزو مراحل آغاز آموزش به شمار مي رود، از 
حساسيت خاصي برخوردار است. بدين منظور مجموعه ي كمك آموزشي تدريس نگاره ها در قالب شعر 
براي ايجاد انگيزه و سهولت در يادگيري دانش آموزان سال اول ابتدايي تهيه و تدوين شده است كه بعد 

از تحليل محتوا و ساختار نگاره ها و تبيين اهميت شعر در يادگيري كودكان ارائه مي شود. 
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279. بروك، ليزا. آموزش مفاهيم رياضي: شكل ها در پارك*. مريم پور ثاني 
تهران: پيدايش، 1387،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول  
موضوع درسي: آموزش رياضي  

* كلمات كليدي: شكل هاي هندسي / رنگ ها / طبيعت / جانوران / آموزش رياضي
 

چكيده: مشاهده ي دايره هاي سياه روي تن حلزون، صدف مارپيچي حلزون،  آجر ديوارها، نرده ي 
پارك ، گل هاي رنگي، بادبادك هاي رنگي، توپ فوتبال و كاله هاي رنگي كودكان در تصويرهاي اين 
كتاب ضمن كمك به كودكان در يادگيري انواع شكل هاي هندسي و رنگ هاي گوناگون ،  باعث 

عالقه ي آن ها به مطالعه مي شود و تخيل را نيز در آن ها پرورش مي دهد. 

280. بروك، ليزا. آموزش مفاهيم رياضي: شكل ها در خانه*. مريم پورثاني 
تهران: پيدايش، 1387،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول  
موضوع درسي: آموزش رياضي  

* كلمات كليدي: شكل هاي هندسي / لوازم خانه / آموزش كودكان

چكيده: پنجره هاي مربعي،  كشوهاي مستطيلي گنجه ها، ساعت دايره اي، سقف هاي مثلثي شكل 
خانه ها، خوردني هاي سه گوشي، و تخم مرغ بيضي شكل كه كودكان در اين كتاب مي بيينند، آن ها را با 

اشكال هندسي آشنا مي كند. متن ساده و روان كتاب باعث تشويق آن ها به مطالعه مي شود. 
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281. راد، مسعود. شگفتي هاي آفرينش به بيان امام ششم )عليه السالم()جلد اول: 
آفرينش انسان( *. 

تهران: مدرسه، 1387،  3ج 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  

موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  
* كلمات كليدي: آفرينش انسان / عجايب / خداشناسي / امام صادق )ع( 

 

چكيده:  گريه، رطوبتي را كه در مغز است، خارج مي كند. خارج نشدن اين رطوبت، موجب نارسايي ها 
و بيماري هايي از جمله نابينايي خواهد شد. از آن جا كه گاهي پدر و مادر از فايده هاي گريه ي كودكشان 
آگاه نيستند، هنگام گريه  ي او مي كوشند، با برآوردن خواسته هايش، هرچه سريع تر او را ساكت كنند. در 
جلد اول از مجموعه ي حاضر، شگفتي هاي بدن انسان به همراه تصاويري، از ديدگاه امام صادق )ع( 
كه براي شاگردش مفّضل مطرح كرده است، سخن مي رود. متنوع بودن بخش هاي كتاب، مخاطبان 
نوجوان كتاب را بيشتر به انديشه وامي دارد. مثاًل در بخش »پنجره«، مطالب علمي ذهن خواننده را 

فعال تر مي كند و يا بخش »ايستگاه انديشه«، فرصتي است براي تفكر بيشتر در ارتباط با موضوع. 

282. راد،  مسعود. شگفتي هاي آفرينش به بيان امام ششم )عليه السالم()جلد دوم: 
آفرينش حيوانات( *. 

تهران: مدرسه، 1387،  3ج 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  

موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  
* كلمات كليدي: آفرينش حيوانات / خداشناسي / امام صادق )ع( 

چكيده: راه عبور غذا تا رسيدن به سنگدان در مرغ يا پرندگان ديگر، بسيار باريك است و اگر قرار 
باشد كه دانه ها يك يك از اين راه عبور كنند تا به سنگدان برسند، فرصت بسيار زيادي الزم است تا 
مرغ بتواند مقدار كمي دانه بخورد. لذا چينه دان آن مانند كيسه اي در جلوي بدنش آويخته شده است تا 
او منتظر رسيدن دانه ي اول به سنگدان نشود و بتواند با عجله دانه ها را از زمين بربايد و وارد چينه دان 
خود كند، و دانه ها نيز آرام آرام از چينه دان خارج و وارد سنگدان شوند. در جلد دوم از مجموعه ي حاضر، 
درباره ي شگفتي هاي حيوانات سخن مي رود. كتاب شامل قسمت هاي متفاوتي از روايتي است كه امام 
صادق )ع( به صورت درس توحيد و خداشناسي به شاگرد خود »مفّضل« آموخته آمده است. هم چنين 

مطالب به زباني آسان و به همراه تصاويري از حيوانات براي نوجوانان بيان شده است. 
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283. راد،  مسعود. شگفتي هاي آفرينش به بيان امام ششم )عليه السالم()جلد سوم: 
آفرينش طبيعت( *. 

تهران: مدرسه، 1387،  3ج 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  

موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  
* كلمات كليدي: آفرينش طبيعت / عجايب / خداشناسي

چكيده: دانه هاي مرواريدي انار، دسته دسته به صورت منظم كنار هم چيده شده اند و با چادر نازكي كه 
روي هر دسته قرار دارد، از يك ديگر جدا مي شوند. نگاه كن كه اين دانه هاي ريز، چگونه پهلو به پهلوي 
هم نشسته و يك ديگر را محكم در آغوش گرفته اند و از قسمت اسفنجي پوست، آب و مواد غذايي 
مي گيرند. جلد سوم از مجموعه ي حاضر، به همراه تصاويري جذاب و ديدني به شگفتي هايي درباره ي 
فوايد ميوه ها، برگ ها، آب، آسمان، كوه ها، درختان، گياهان دارويي و... اختصاص دارد كه امام صادق )ع( 
براي شاگردش »مفّضل« بيان كرده است. در پايان از مخاطبان خواسته شده است آزمايش هايي به 

منظور درك بهتر پديده ها انجام دهند. 

284. ميشل،  فرانسوا. با گام هاي كوچك: شناخت آب. مهناز عسگري 
تهران: آفرينگان، 1388،  61  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: پنجم؛معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: خواص آب / آب شناسي / آلودگي

چكيده: آب يكي از منابع طبيعي است و در همه جا وجود دارد؛ روي زمين، زيرزمين، در آسمان، در 
ابرها و حتي در بدن تو. آب معمواًل به حالت مايع در طبيعت يافت مي شود و خالص آن هيچ طعم خاصي 
ندارد. اين مايع زالل تركيبي از دو عنصر ساده اكسيژن و هيدروژن است. امروزه در زندگي شهري 
استفاده از آب به قدري عادي است كه هيچ وقت فكر نمي كني آبي كه از شير مي آيد از كجا آمده و 
چگونه قابل نوشيدن شده است. در واقع، بسياري از آدم ها نمي دانند كه آب ماده اي كمياب است و بايد از 
آن به خوبي مراقبت كرد. اين كتاب قصد دارد به تو كمك كند تا آب و فايده هاي آن را بهتر بشناسي، 

بيشتر از آن مراقبت كني، كمتر آلوده اش سازي، و بيهوده در مصرف آب اسراف نكني.
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285. ميشل، فرانسوا. با گام هاي كوچك: شناخت آتش فشان ها. مهناز عسگري 
تهران: آفرينگان، 1388،  76  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: پنجم؛معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: آتش فشان

چكيده: كتاب حاضر حاوي اطالعاتي با بيان ساده و قابل فهم در مورد آتش فشان هاست و علل پيدايش 
آتش فشان ها و خطرات آن ها را شرح مي دهد. فوران هاي ديدني و گاهي ويرانگر آتش فشان ها ما را 
مجذوب مي سازند و مي ترسانند! در حال حاضر، بيش از 500 آتش فشان فعال روي كره ي زمين وجود 
دارد. بعضي از اين آتش فشان ها در اعماق اقيانوس ها مخفي شده اند. برخي عنوان هاي كتاب عبارت اند 
از: بزرگ ترين آتش فشان دنيا چه نام دارد؟؛ موادي كه آتش فشان ها پرتاب مي كنند، چگونه اند؟؛ اقسام 
فعاليت هاي آتش فشاني كدام اند؟؛ منطقه هاي مهم آتش فشاني در كجا واقع هستند؟؛ در چه زماني 

آتش  فشان ها فوران مي كنند؟. 

286. ميشل، فرانسوا. با گام هاي كوچك: شناخت انرژي. مهناز عسگري 
تهران: آفرينگان، 1388،  78  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: پنجم؛معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: انرژي خورشيدي / سوخت فسيلي / استفاده ي بهينه / انرژي تجديدشونده / منابع 
توليد انرژي

چكيده: سوخت هاي فسيلي در خانه و محل كار بخش عمده اي از انرژي مصرفي ما را تأمين مي كنند. 
كتاب حاضر منابع توليد انرژي را كه شامل خورشيد، نفت، آب، اتم، گياهان، زغال سنگ و باد است، با 
بياني ساده و قابل فهم معرفي كرده است. كتاب از انرژي هاي پاك و تجديد شونده و آسيب هايي كه 
برخي از منابع انرژي به محيط زيست ما وارد مي كنند آغاز مي شود و سرانجام اين موضوع را مورد سؤال 

قرار مي دهد كه: آيا مي توانيم زمين را به آيندگان تحويل دهيم؟ 
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287. بارسوتي، الئو نورا. شناخت بدن ما. محمد كردستاني 
تهران: ايران بان، 1388،  40  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: دستگاه هاي بدن / فيزيولوژي / استخوان ها / ماهيچه ها / تولد

چكيده: نوجوانان با مطالعه ي متن ساده و روان و مشاهده ي تصاوير، جذاب و رنگي با فيزيولوژي انواع 
دستگاه هاي بدن خود آشنا شده و در كنار آن، دستگاه هاي بدن برخي حيوانات نيز، به صورت ستوني 
در كنار بدن انسان شناسانده مي شود. برخي عناوين كتاب از اين قرار است: اسكلت؛ ماهيچه ها؛ ناي و 
شش ها؛ تغذيه ؛ كليه ها و مثانه؛ شنوايي و بينايي؛ چشايي و بويايي؛ بارداري؛ دستگاه لنفاوي؛ مراحل رشد.

288. پون، ميشل ميرا. باگام هاي كوچك: شناخت خورشيد. مهناز عسگري 
تهران: آفرينگان، 1388،  44  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: پنجم؛معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: ادبيات نوجوانان / خورشيد / انرژي / پرتوهاي زيان بخش

چكيده: آيا خورشيد را مي شناسي؟ خورشيد اين ستاره ي سوزان را؟ خورشيدي كه به ما نور و گرما 
مي بخشد و بدون وجود آن، زندگي روي كره ي زمين امكان ندارد؟ خورشيد توپ غول پيكر عظيمي 
است كه از گازهاي متفاوتي ساخته شده است و مقادير انبوهي انرژي توليد مي كند. خورشيد مانند 
آتش بسيار غول آسايي است كه گرماي فوق العاده زيادي دارد. پرتوهايي نيز به اطراف مي فرستد؛ 
مانند پرتوهاي مادون قرمز و پرتو فرابنفش. در برابر اين پرتوهاي زيان بخش خورشيد، بايد از خودمان 
محافظت كنيم. اين پرتوها به همان اندازه كه بي رحم هستند؛ به همان اندازه هم نيكوكار و شادي 

بخشند. با خواندن اين كتاب، به اطالعات متنوعي در مورد خورشيد دست مي يابيم.
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289. تورجمان، ناتالي. با گام هاي كوچك: شناخت دندان ها. مهناز عسگري 
تهران: آفرينگان، 1388،  46  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: ادبيات نوجوان / دندان سالم / نگه داري از دندان ها

چكيده: آيا مي داني كه دندان موجودي زنده است؟ وقتي داري يخ مي جوي يا نوشيدني خيلي داغ 
مي نوشي، اثر گرما يا سرما را در دندان هايت حس مي كني؛ چون دندان هايت مثل پوست بدن حساس 
هستند. دندان از چه چيزهايي درست شده است؟ چه فايده اي براي ما دارد؟ دندان ها گنجينه هاي واقعي 
بدن انسان هستند. دندان هاي سالم به حفظ سالمتي انسان كمك مي كنند و دندان هاي زيبا، لبخند 
را دل نشين تر و زيباتر مي سازند. دندان ها در تمام لحظه هاي زندگي همراه ما هستند. پس الزم است 
كه هر كس از همان آغاز كودكي در حفظ و نگه داري دندان هاي خود كوشا باشد و اين كتاب به 

شما مي گويد كه چگونه اين كار را انجام دهيد.

290. دوران، ژان - بنو. با گام هاي كوچك: شناخت زندگي. مهناز عسگري 
تهران: آفرينگان، 1388،  72  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: پنجم؛معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: زندگي / تكامل / منشأ حيات / زيست شناسي
 

چكيده:  آيا كره ي زمين قباًل وجود نداشته است؟ وقتي به وجود آمد، شكل آن با شكل كنوني اش چه 
تفاوتي داشت؟ 3/5 ميليارد سال پيش نخستين نشانه هاي حيات روي كره ي زمين پديدآمد. در اين كتاب 
مخاطبان با اطالعاتي درمورد پيدايش زمين، آغاز و پيدايش جهان، اولين نشانه هاي زندگي، از نخستين 

پستان داران تا انسان، زنجيره ي زندگي، محيط زيست، حفاظت از موجودات و... آشنا مي شوند. 
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291. وايت هاوس، پاتريشيا. آموزش مفاهيم علوم: شناور شدن*. مريم پورثاني 
تهران: پيدايش، 1387،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: اجسام شناور / فرورفتن / ميزان شناوري
 

چكيده: در اين كتاب كودكان با مشاهده ي تصاوير متنوع و جذاب و خواندن مطالب ساده و آسان، با مفهوم 
شناور شدن اجسام در آب و ميزان شناوري يا فرورفتگي برخي اجسام اطالعاتي به دست مي آورند. 

محمود  شناور شدن*.  تجربي:  علوم  كتاب هاي  مجموعه  مالي.  پرهام،   / جوليان  راو،   .292
مزيناني 

تهران: پيدايش، 1387،  32  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: شناور شدن / قايق / كشتي / زيردريايي

 

چكيده: كودكان با مطالعه ي متن ساده ي اين كتاب و مشاهده ي تصاوير و انجام آزمايش هاي آن با 
وسايل در دست رس، با مفاهيم شناور شدن و فرورفتن قايق ها، كشتي ها و زيردريايي ها، پديده ي پس 
زدن آب،  و شناور ماندن اجسام در هوا آشنا مي شوند. در پايان كتاب فهرست واژگان درج شده است. 
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293. پارسي نژاد، كامران. نام آوران ايران:2: شيخ بهايي*. 
مشهد: به نشر، 1387،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: شيخ بهايي / حكيم / فقيه / معماري / اصفهان
 

چكيده: »شاه عباس چشمانش را به او دوخت و گفت: شيخ بهايي! من شما را به خوبي مي شناسم. 
شما جزو معدود افراد صاحب مهارت در رشته هاي متفاوت هستيد. چه كسي باور مي كند كه شما 
هم فقه بدانيد، هم معماري، هم شعر، هم نجوم، شما را فراخوانده ام تا بگويم قصد دارم پايتخت را 
به اصفهان انتقال دهم.« در دومين شماره از مجموعه ي حاضر، كودكان با زندگي، خانواده، استادان، 
دوستان و آثار شيخ بهايي- دانشمند، حكيم و فقيه بزرگ شيعه- و هم چنين چگونگي به قدرت رسيدن 

شاه عباس صفوي، به شكل داستاني آشنا مي شوند. 

294. ابراهيمي، جعفر. قصه هاي مثنوي: شير درنده و خرگوش باهوش. 
تهران: مدرسه، 1388،  23  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: زبان آموزي  

* كلمات كليدي: داستان كودكانه / مثنوي معنوي /  آموزش كودكان / دوره ي ابتدايي

چكيده: نويسنده در اين كتاب سعي كرده است يكي از قصه هاي مثنوي معنوي را به شكل قصه ي 
امروزي با نثري روان و ساده و قابل فهم براي كودكان به همراه تصويرهايي ارائه دهد. در اين قصه، 
شيري به جمع حيوانات جنگل حمله مي كند و يكي از آن ها را مي گيرد و مي خورد. حيوانات ديگر به فكر 
چاره مي افتند و تصميم مي گيرند كه براي در امان ماندن از حمله ي شير، هر روز با قرعه حيواني را به 
عنوان ناهار براي شير بفرستند. يك روز قرعه به نام خرگوش باهوشي مي افتد و چون دلش نمي خواهد 

خورده شود، براي از ميان بردن شير نقشه اي مي كشد و سرانجام پيروز مي شود. 
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295. چالونز، جك )گراهام، جان ( . فعاليت هاي علمي: صدا و نور*. پريسا همايون روز 
تهران: رسالت قلم، 1387،  39  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: صوت / نور / شكست نور / آزمايش / انعكاس صدا / علوم
 

چكيده: »نور و صدا باعث مي شوند كه ما از دنياي اطرافمان لذت ببريم و آن را بهتر درك كنيم. آيا 
هرگز به اين فكر كرده ايد كه نور و صدا واقعاً چه هستند؟« كودكان با مطالعه ي اين كتاب و انجام 
آزمايش هايي ساده و با وسايل در دست رس در خانه يا مدرسه، مي توانند با نور و صدا آشنا شوند و به 
اهميت آن ها در زندگي پي ببرند. تصويرهاي رنگي و جالب به اين موضوع كمك مي كنند. عنوان هاي 
برخي مطالب كتاب از اين قرارند: منابع صدا؛ منابع نور؛ انواع متفاوت صدا؛ نور سفيد؛ انعكاس صدا؛ 

شكست نور؛ در پايان كتاب »واژه نامه« و »فهرست اعالم« درج شده است.

296. راو، جوليان / پرهام، مالي. مجموعه كتاب هاي علوم تجربي: صداها*. محمود مزيناني 
تهران: پيدايش، 1387،  32  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: دوم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: صداها / امواج صوتي / توليد صدا / جابه جايي صدا

چكيده: كتاب حاضر به منظور آشنا ساختن كودكان با نحوه ي توليد صدا، جابه جايي صدا، توليد صداهاي 
آهنگين، صداهاي هشدار دهنده، و صداهاي سودمند، به زبان ساده و روان و به صورت تصويري تدوين 
شده است. مخاطبان مي توانند با انجام آزمايش هايي كه در كتاب درج شده است، مطالب را بهتر درك 

كننند. در پايان كتاب، فهرست واژگان گنجانده شده است. 
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297. ابراهيمي، معصومه. ضرب را آسان بياموزيم ويژه ي اوليا، معلمان و دانش آموزان 
پايه هاي سوم تا پنجم دبستان*. 

تهران: كانون فرهنگي آموزش، 1387،  88  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: سوم و چهارم ؛ معلم  

موضوع درسي: آموزش رياضي  
* كلمات كليدي: جدول ضرب / رياضي / يادگيري / راهنماي آموزشي

چكيده: نگارنده در كتاب حاضر كوشيده است، با ارائه ي راهكارهاي كاماًل عملي و ادراكي، فعاليت هاي 
ادراكي را به صورت حركت و در قالب بازي ارائه دهد. از طريق اين كتاب مخاطبان با برخي شيوه هاي 
آموزش جدول ضرب متداول در مدارس و بيش از 50 بازي بسيار ساده در ارتباط با آموزش جدول 
ضرب آشنا مي شوند. بازي ها، تكليف ها، پيشنهادها و نمونه سؤاالت كاربردي مندرج در اين كتاب، باعث 

باال رفتن سطح يادگيري دانش آموزان، به خصوص سوم دبستاني ها مي شود. 

298. واالس، هالي. فرايند هاي حيات6: طبقه بندي موجودات زنده. مجيد عميق 
تهران: برجيس، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: طبقه بندي / زيست شناسي گياهان / جان داران

چكيده: دانشمندان براي شناسايي و نام گذاري گونه هاي متفاوت موجودات زنده از روشي به نام 
طبقه بندي استفاده مي كنند. مخاطبان در اين كتاب به همراه تصوير، عكس و متني روان و ساده، 
با شيوه ي دسته بندي جان داران و نام گذاري آن ها به منظور تفكيكشان از يك ديگر آشنا مي شوند. 
طبقه بندي موجودات با همان روشي صورت مي گيرد كه در كتاب خانه ها براي موضوعي كردن كتاب ها 

و كدبندي آن ها انجام مي شود. 
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299. ابراهيمي، جعفر. قصه هاي مثنوي: طوطي و بقال. 
تهران: مدرسه، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: زبان آموزي  

* كلمات كليدي: مولوي / مثنوي معنوي / داستان آموزشي / طوطي و بقال
 

چكيده: در اين كتاب، نويسنده كوشيده است قصه ي طوطي و بقال »مثنوي معنوي« را با پرداخت 
داستاني امروزي و با زباني ساده،  براي كودكان دبستان بازگو كند. در اين داستان، طوطي بقال، در 
مغازه ي بقالي تنها مي ماند و شروع مي كند با سايه اش مسابقه دادن. او روي شيشه هاي سركه و روغن 
مي پرد و آن ها را مي ريزد. بقال كه مغازه مي آيد، مي بيند شيشه هاي روغن ريخته اند. با دستش محكم 

روي سر طوطي مي كوبد و او الل مي شود و ديگر نمي تواند حرف بزند... 

300. نقيه، مجيد. ظرافت هاي معلمي )678نكته ي كاربردي براي معلمان، دبيران و 
اساتيد(. 

تهران: بين المللي گاج، 1388،  112  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  

موضوع درسي: علوم تربيتي  
* كلمات كليدي: معلمان / اخالق حرفه اي / روش تدريس / تمركز / بي انضباطي

تلقي  آموزشي  نظام  اهداف  تحقق  اصلي  عامل  و  مقدم  خط  نيروي  عنوان  به  معلمان  چكيده: 
مي شوند. آن ها مي توانند با وجود كمبود امكانات و فضاي آموزشي، بستر الزم را براي يادگيري و 
رشد فراگيرندگان فراهم كنند و با به كارگيري شيوه ها و الگوهاي مناسب تدريس، و برخوردها و روابط 
انساني با فراگيرندگان، موجب رشد فكري، اجتماعي، عاطفي، اخالقي و خالقيت آنان شوند. در اين كتاب 
678 نكته ي كاربردي براي معلمان و دبيران درباره ي روش ها و فنون تدريس، توجه فراگيرندگان به 
مطالب درسي، عوامل مؤثر در تمركز آنان، برخورد با فراگيرندگان بي انضباط و مخل كالس، باالبردن 
قدرت مديريت و رهبري معلمان، ارتباط بيشتر و عميق با فراگيرندگان، باالبردن انگيزه ي آنان و... 

تدوين شده است. 
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301. ناصري،  مسلم. قصه هاي شيرين اززندگي معصومين3: عروس مهربان: قصه هايي از 
زندگي حضرت فاطمه)س( *. 

مشهد: به نشر، 1387،  24  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  
* كلمات كليدي: فاطمه ي زهرا)س( / مادِر پدر / پيراهن بهشتي

چكيده: سومين شماره از مجموعه ي حاضر شامل پنج داستان درباره ي زندگي حضرت فاطمه ي 
 زهرا)س( است كه با زباني ساده و روان براي كودكان روايت مي شود. در داستان »عروس مهربان« 
پيرزن فقيري قصد دارد در عروسي فاطمه ي زهرا )س( شركت كند، اما لباس مناسبي ندارد. پيرزن نزد 
حضرت فاطمه)س( مي رود و از او مي خواهد كه لباس كهنه اش را به او ببخشد، اما حضرت فاطمه 
در عوض بهترين لباسش را به پيرزن فقير هديه مي دهد و به او گوشزد مي كند كه پدرش حضرت 
محمد)ص( فرموده است: بايد آن چه را كه خيلي دوست داري، به ديگران هديه بدهي. پيرزن فقير 

خوش حال مي شود. لباسش را مي پوشد و در عروسي حضرت فاطمه )س( شركت مي كند. 

302. هونگ، كالريس. احساسات كوچك...: عصباني يعني چه ؟. شهرام رجب زاده 
تهران: ذكر، 1388،  12  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: روان شناسي / احساس / عصبانيت / كودكان

چكيده: كودكان با خواندن مطالب اين كتاب و مشاهده ي نقاشي هايي در ارتباط با موضوع، با عصبانيت 
و برخي علل آن آشنا مي شوند و راه هاي برطرف كردن آن را ياد مي گيرند. 
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303. ديكسون، دوگل. دوران پيش از تاريخ: عصر يخ بندان. نوشين ابراهيمي 
تهران: پيدايش، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: ديرين شناسي / حيوانات پليئستوسن / دوره ي كواترنري

چكيده:   در دوره ي »كواترنري« يك دوره ي يخ بندان آغاز شد و حيوانات جديدي تكامل يافتند. اين 
حيوانات از آب و هواي كشنده جان به در برده بودند. آخر همين دوره بود كه اجداد انساني ما به تدريج 
ظاهر شدند. اين كتاب به منظور آشنايي كودكان با مشخصات ظاهري، تصوير، اسكلت و شناسنامه ي 
12 حيوان در دوره ي كواترنري تدوين شده است. در آغاز آن، جدول زماني پيش از تاريخ و در پايان آن 

واژه نامه درج شده است. 

304. جمشيدي، مريم. نام آوران ايران1: عالمه طباطبايي*. 
مشهد: به نشر، 1387،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم ؛ معلم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: فيلسوف / عالم / مفسر / داستان آموزشي / زندگي نامه / عالمه طباطبايي
 

چكيده:  عالمه سيد محمد حسين طباطبايي در ماه ذيحجه ي سال 1321 ه.ق در تبريز ديده به 
جهان گشود. محمد حسين در سن پنج سالگي مادر و در سن نه سالگي پدر خود را از دست داد. در اين 
ميان او تصميم گرفت براي استفاده از درس هاي استادان بزرگ دين به شهر »نجف« در كشور عراق 
هجرت كند. اين مهاجرت ده سال طول كشيد. اما در عوض او توانست در درس هاي فلسفه، رياضيات، 
نجوم، فقه، اصول، حديث و عرفان بيشترين استفاده را از محضر استادان مشهور جهان اسالم ببرد.... در 
اين كتاب، زندگي، فعاليت هاي ديني و آثار عالمه محمد حسين طباطبايي به شيوه ي داستاني و با نثر 

ساده و روان براي كودكان روايت مي شود. 
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علوم را بهتر  مازندران.  استان  ابتدايي  و  آموزش پيش دبستاني  305. كميته تخصصي گروه 
بياموزيم: فعاليت هاي تكميلي در آموزش علوم تجربي دوم ابتدايي. 

تهران: دانش آفرين، 1388،  112  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: علوم / فعاليت هاي فوق برنامه

چكيده: كتاب حاضر براي درس علوم دانش آموزان دوم ابتدايي تدوين شده و شامل فعاليت هاي 
فوق برنامه است. در اين كتاب از معلمان خواسته مي شود كه مطالب را بخوانند و به صورت عملي، 
دانش آموزان را با مفاهيم مربوط به درس علوم آشنا كنند. برخي از مهارت هايي كه كتاب ارائه مي دهد 
عبارت اند از: آزمودن ايده ها؛ كار كردن با ابزار؛ ارائه ي نظرات شخصي؛ آزمودن راه حل هاي متفاوت؛ 
آشنا شدن با كتاب علمي غيردرسي؛ ارتباط بين علوم تجربي با ساير درس ها؛ نقاشي كردن؛ ساختن 

كاردستي؛ مدل سازي؛ نمايش؛ داستان گويي؛ بازي هاي علمي.

306. ابراهيم حقي اوغلو، بلكيس. ده بهشت: عيسي )ع(. مهدي نعلبندي 
تهران: نحل، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول تا پنجم ؛ معلم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: حضرت عيسي )ع( / سرگذشت نامه / قرآن مجيد / قصه ي مذهبي

چكيده: كتاب حاضر، از كتاب هاي مجموعه ي »ده بهشت«،  حاوي داستان زندگي حضرت عيسي)ع( ، 
از پيامبران الهي است. كتاب با نثري ساده، شيوا و آهنگين، همراه با تصويرهاي جذاب و زيبا براي كودكان 

و نوجوانان منتشر شده است. 
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307. پاركر، ويكتوريا. سري كتاب هاي جان داران به چيز هايي احتيا ج دارند؟: غذا. مجيد عميق 
تهران: رسالت قلم، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: تغذيه / مواد غذايي / انواع غذاي موجودات

چكيده: كودكان با مطالعه ي اين كتاب و مشاهده ي تصويرهاي جذاب و رنگي آن، موجود زنده را از 
غير زنده تشخيص مي دهند و علت نياز انسان به غذا را درك مي كنند. سپس با غذاي انواع حيوانات و 

علت نياز آن ها به غذا آشنا مي شوند. 

308. وايت هاوس، پاتريشيا. آموزش مفاهيم علوم: غلتيدن*. مريم پور ثاني 
تهران: پيدايش، 1387،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: حركت / آزمايش / غلتيدن

چكيده: كتاب حاضر به گونه اي طراحي شده است كه هم سرگرم كننده باشد و هم عالقه ي كودكان 
را به مطالعه و يادگيري بيشتر كند. بهره گيري از تصاوير متنوع، طراحي شاد و جالب، و داشتن واژه نامه 
و نمايه از امتيازهاي كتاب است. كودكان در اين كتاب با مفهوم حركت، غلتيدن و تفاوت برخي اشيا 

در غلتيدن آشنا مي شوند. 
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309. هونگ، كالريس. احساسات كوچك..: غمگين يعني چه؟. شهرام رجب زاده 
تهران: ذكر، 1388،  12  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: رابطه ي عاطفي / احساسات / داستان آموزشي / غمگيني

چكيده: راوي اين داستان كوتاه كودكي است كه درباره ي چيزهايي كه او را غمگين و ناراحت مي كند، 
حرف مي زند. كودكان با مشاهده ي نقاشي هاي اين كتاب و خواندن داستان، با »غمگيني« و »ناراحتي« 

آشنا مي شوند تا بهتر بتوانند اين مفهوم را دريابند. 

310. بري، جوي)بازنويسي:تبرايي، اعظم( . بچه ي خوب مي گه25: غيبت كردن ؟!نه * . 
امير صالحي طالقاني 

تهران: نواي مدرسه، 1387،  1ج 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم ؛ معلم 

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: آزار ديگران / غيبت / داستان تربيتي / مهارت هاي زندگي

چكيده: »مي داني »لورا« چه كار مي كند كه همه مي گويند او غيبت مي كند؟ لورا درباره ي كسي كه 
حضور ندارد، با ديگران صحبت مي كند. مثاًل لورا پشت سر كتي - وقتي كه كتي حضور ندارد- زياد 
صحبت مي كند. او درباره ي طرز لباس پوشيدن كتي، طرز صحبت كردن او، رفتارها و اخالق هاي او 
و يا حتي درباره ي رازهاي او با ديگران صحبت مي كند.« كودكان با خواندن اين كتاب،به زباني ساده 
و آسان با دختركي به نام لورا آشنا مي شوند كه مدام پشت سر ديگران غيبت مي كند و موجب آزار 

ديگران مي شود.
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311. پگاه راد، بهمن. دوستت دارم ايران: فارس *. 
تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي،دفتر انتشارات كمك آموزشي، 1387،  68  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي)جغرافيا(   

* كلمات كليدي: استان فارس / طبيعت / مفاخر / زبان / صنايع دستي
 

چكيده: سرزمين فارس كنوني به وسعت 133 هزار كيلومتر مربع، يكي از قديمي ترين مراكز تمدن ايران 
و جهان محسوب مي شود. فارس در كتيبه هاي هخامنشي به نام »پارسه« آمده است و چون جايگاه 
حكومت هاي هخامنشيان و ساسانيان و نيز محل زندگي دو شاعر بلندپايه، حافظ و سعدي، و بزرگاني 
چون مالصدرا است، از شهرت جهاني برخوردار است. فارس مهم ترين كانون فرهنگي و ديني قبل از 
اسالم به حساب مي آيد. در اين مجموعه مصور و رنگي طي چهارفصل، كودكان با جلوه هاي طبيعي، 
مفاخر، امام زاده ها، فرهنگ و زبان، صنايع دستي، بازي هاي محلي، غذاها و... استان فارس آشنا مي شوند.

312. استاد هاشمي، منيره. فارسي كار چهارم ابتدايي*. 
تهران: بين المللي گاج، 1387،  140  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم  
موضوع درسي: زبان آموزي  

* كلمات كليدي: فارسي / راهنماي آموزشي / پرسش ها و پاسخ ها / مهارت زبان آموزي

چكيده: مهارت هاي سخن گفتن، نوشتن، گوش دادن و خواندن، و خالقيت و نوآوري از اركان مهم 
زبان آموزي هستند كه همواره از دوران كودكي تا پايان زندگي همراه انسان اند و باعث صيقل روح و 
افكار او مي شوند. كتاب كار حاضر براي دانش آموزان سال چهارم ابتدايي به منظور تثبيت آموخته هاي 
آْن ها تدوين شده و شامل روش هاي فعال و پويا براساس كتاب هاي »بخوانيم و بنويسيم« است. 
برخي ويژگي هاي اين كتاب عبارت اند از: مهارت چهارگانه ي زبان آموزي؛ تقويت و مهارت خواندن و 
درك مطلب؛ آشنايي با اشعار؛ درك مفاهيم شعري و پيام هاي تربيتي؛ طراحي آزمون هاي جداگانه ي 

مهارت اماليي و نگارش.
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313. صادق نژاد، ثريا. فارسي كار سوم ابتدايي. 
تهران: بين المللي گاج، 1388،  136  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم  

موضوع درسي: زبان آموزي  
* كلمات كليدي: آموزش فارسي / پرسش و پاسخ/ راهنماي آموزشي

چكيده: كتاب كار حاضر، براي درس فارسي دانش آموزان سال سوم ابتدايي، براساس اهداف كتاب 
بخوانيم و بنويسيم تدوين شده و شامل تمرين هايي در قالب كامل كردني، جمله نويسي، نقاشي، جدول، 

كلمه سازي، رنگ كردني، پركردني و... است. كتاب در 228 درس نگارش يافته است. 

314. بورژوا، پالت. فرانكلين و دوستانش به موزه مي روند. شهره هاشمي 
تهران: پيك دبيران، 1388،  28  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم  
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي  

* كلمات كليدي: داستان آموزشي / دايناسور / موزه / اتاق باستان شناسي

چكيده: فرانكلين يك الك پشت است كه به همراه دوستان مدرسه و معلمشان به موزه مي روند و در 
آن جا با دايناسورها،  خفاش ها و موميايي ها آشنا مي شوند. در اتاق باستان شناسي نيز اسكلت دايناسورها 
را از نزديك مشاهده مي كنند. نويسنده در اين كتاب به شكل داستاني،  به همراه تصاويري،  كودكان را 
با موزه ي باستان شناسي آشنا مي كند و اشيايي را كه در آن در معرض ديد بازديدكنندگان قرار مي گيرد، 

به مخاطبان مي شناساند. 
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315. بورژوا، پالت. فرانكلين و رعد و برق. شهره هاشمي 
تهران: پيك دبيران، 1388،  28  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم  
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي  

* كلمات كليدي: داستان آموزشي /  رعد و برق / طوفان
 

چكيده: فرانكلين يك الك پشت است كه از طوفان مي ترسد. او نمي داند كه آسمان چرا رعد و برق 
مي زند. دوستانش به او كمك مي كنند كه او با مفاهيم رعد و برق و رنگين كمان آشنا شود. كودكان نيز 

با خواندن اين داستان جذاب و خيال انگيز و مشاهده ي تصاوير با اين پديده آشنا مي شوند. 

316. ناصري، مسلم. قصه هاي شيرين از زندگي معصومين7: فرشته اي در بيابان: قصه هايي 
از زندگي امام محمد باقر)ع( *. 

مشهد: به نشر، 1387،  24  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  
* كلمات كليدي: شكافنده ي دانش ها / امام باقر)ع( / داستان مذهبي

چكيده: هفتمين شماره از مجموعه ي حاضر شامل پنج داستان درباره ي زندگي امام محمد باقر)ع( 
براي كودكان است. نگارنده با زباني ساده و روان به همراه تصاويري داستان ها را روايت مي كند. عناوين 
داستان ها عبارت اند از: سالم گرم پيامبر؛ اسب چوبي؛ تيرانداز پير؛ فرشته اي در بيابان مردي زير آفتاب. 
در داستان »فرشته اي در بيابان«، موضوع از اين قرار است: مردي به نام يحيي در بيابان گرم و سوزان 
گم شده است. قصد رفتن به سمت مدينه را دارد، اما راه را نمي شناسد. او پسركي را با پيراهن بلند سفيد، 
سرراهش مي بيند و تصور مي كند كه فرشته اي است. اما بعد از كمي صحبت، پسرك شيرين سخن 
خودش را معرفي مي كند كه امام محمد باقر)ع( است و دارد براي زيارت خانه ي خدا مي رود. او راه را به 

يحيي نشان مي دهد و روانه ي مقصد خود مي شود.
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317. ناصري، مسلم. قصه هاي شيرين اززندگي معصومين4: فرشته هاي خندان: قصه هايي 
از زندگي امام حسن )ع(*. 
مشهد: به نشر، 1387،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: مژدگاني / پاداش / قصه هاي مذهبي / امام حسن)ع( 
 

چكيده: پيامبر اسم زيباي حسن را بر او گذاشت. يك سال بعد، برادرش حسين به دنيا آمد. حسن 
هفت ساله بود كه پيامبر از دنيا رفت. او به زيبايي پدربزرگش بود. چشماني سياه داشت. موهايش مثل 
گل پيچ در پيچ بود. چهره اش مانند ماه مي درخشيد. خوش اخالق و خندان بود. همه او را دوست داشتند؛ 
حتي دشمنانش. در چهارمين شماره از مجموعه ي حاضر پنج داستان در ارتباط با زندگي امام حسن)ع( 
به صورت ساده و روان به همراه تصاويري رنگي براي كودكان روايت مي شود. مضمون اين داستان  ها 

مژدگاني، دعا براي همسايه، وضوگرفتن، و طرز سخن گفتن است.

318. بو، آندره. فرهنگ مصور جانوران:250 جانور از همه جاي جهان. فرزانه كريمي 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  36  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم  

موضوع درسي: علوم تجربي-كتاب هاي مرجع  
* كلمات كليدي: حيوانات / رنگ ها / دايره المعارف / حشرات / پرندگان / پستان داران

چكيده: در اين دايره المعارف، بيش از 250 جانور از سراسر جهان در رنگ هاي گوناگون، ريز و 
درشت، پرنده، چرنده، خزنده، پستان دار و... به كمك متني ساده معرفي مي شوند. در پايان كتاب، 
واژه نامه اي گنجانده شده كه شامل توضيحات مختصري درباره ي تك تك حيوانات معرفي شده در 
كتاب است.»زنبور پشمالو بي سروصدا مشغول خوردن است. قناري آواز مي خواند. جوجه اردك توي 
النه اش منتظر است. زنبور عسل روي گل ها مي پرد. سوسك گوگردي گرده ي گل ها را مي خورد. ولي 

سوسك سيب زميني نقش هاي راه راه تنش را به بقيه نشان مي دهد«.
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319. نجيب، معصومه. فصل ميوه چيني دوم ابتدايي )ورودي سوم(، شامل:فارسي، 
رياضي، علوم،ديني،آزمون هاي چهار جوابي، تست هوش و..... 

مشهد: صيانت، 1388،  128  ص 
قطع: رحلي  * پايه ي تحصيلي: دوم  

موضوع درسي: عمومي  
* كلمات كليدي: آموزش ابتدايي / آزمون و تمرين / فارسي / رياضي / علوم / ديني

در  علوم،  ديني،  رياضي،  فارسي،  درس هاي  از  است  تمرين هايي  شامل  حاضر  كتاب  چكيده:  
قالب هاي كامل كردني، تركيب كردني، كلمه سازي، جمله نويسي، جدول، سؤاالت چهار جوابي، پر 
كردني و... براي دانش آموزان دوم ابتدايي كه مي توانند در تابستان انجام دهند و براي سوم دبستان 
آماده شوند. به زعم نگارنده، انجام تمرين هاي اين كتاب باعث تثبيت مهارت هاي دانش آموزان در 

درس هاي مذكور خواهدشد. 

320. مورداك، كت. آموزش و ارزش  يابي مهارت هاي زندگي: فكركردن. حسين دانش فر 
تهران: فاطمي، 1388،  72  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: تفكر انتقادي / تفكر خالق / استعداد / پرورش مهارت فكر كردن

چكيده: در اين كتاب،  انواع تفكر)نقادانه، خالق و تأملي( معرفي مي شود و به كمك تمرين هاي فراوان 
به معلم آموزش داده مي شود كه چگونه مهارت فكر كردن را در دانش آموزان خود پرورش بدهد، روش 
تفكر آنان را بشناسد و محيط كالس را براي ايجاد و پروررش اين مهارت آماده كند. مطالب كتاب از اين 
قرارند: اهميت فكر كردن؛ انواع تفكر؛ نقش معلم؛ سازماندهي كالس درس؛ استراتژي ها و فعاليت ها؛ 
آن چه بيش از همه پرسيده مي شود؛ رهنمودهايي براي معلمان؛ ارزش يابي و ثبت سوابق؛ مقدماتي براي 

شروع كالس.
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321. گف،  جكي. فكر مي كنيد چرا اسب هاي كهر را نعل مي كنند و سؤال هاي ديگري 
درباره اسب ها*. سميه كريم داديان 
مشهد: عروج انديشه، 1387،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: اسب / سواركاري / درساژ / انواع اسب

چكيده: 50 ميليون سال پيش، يعني 15 ميليون سال بعد از انقراض نسل دايناسورها، اولين اسب 
روي كره ي زمين پديد آمد. اين اسب  »هايراكوتريوم« نام داشت، و تقريباً به اندازه ي يك روباه بود. 
مخاطبان با مطالعه ي اين كتاب مصور به پاسخ31 سؤال درباره ي اسب ها دست مي يابند؛ سؤال هايي 
هم چون: اندام هاي اسب كدام اند؟ آيا اسب ها زندگي گروهي را دوست دارند؟ اسب ها با چه سرعتي 

حركت مي كنند؟ درساژ يا حركات نمايشي چيست؟ چرا اسب ها را نعل مي كنند؟.

322. پاركر،  استيو. فكر مي كنيد چرا پل ها مي لرزند و سؤال هاي ديگري درباره ي 
ساختمان سازي *. ناهيد بروزي نيت 

مشهد: عروج انديشه، 1387،  32  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: پل  / ساختمان سازي / آسمانخراش / بولدوزر / جرثقيل

 

چكيده: در كتاب حاضر، به 31 سؤال مخاطبان درباره ي مواد خانه سازي، كف ساختمان ها، چگونگي 
ساختمان ها، بلندترين  اسكلت  دنيا،  چكش هاي  بزرگ ترين  خاك برداري،  چگونگي  بولدوزرها،  كار 
جرثقيل ها، تاريخ ساخت اولين آسمانخراش، چگونگي خراب كردن يك ساختمان، چگونگي ساخت پل، 

علت لرزش پل ها و... به زبان ساده و آسان به همراه تصوير پاسخ داده مي شود. 
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323. وبر، بليندا. فكر مي كنيد چرا جانوران بازي مي كنند و سؤال هاي ديگري درباره ي 
چرخه هاي زندگي*. فاطمه مظفر نژاد 

مشهد: عروج انديشه، 1387،  32  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: جانورشناسي / رفتار حيوانات / آموزش از طريق بازي

چكيده: بچه هاي جانوران از طريق بازي كردن آموزش مي بينند. هنگامي كه بچه شيرها سعي 
مي كنند دم متحرك مادرشان را بگيرند، مهارت هاي الزم براي شكاركردن را مي آموزند. آن ها با آهسته 
حركت كردن در ميان علف هاي بلند، ياد مي گيرند كه چگونه بي سر و صدا به طعمه نزديك شوند. 
مخاطبان با مطالعه ي اين كتاب و مشاهده ي تصويرهاي رنگي آن مي توانند به پاسخ سؤال هايي از 
اين دست برسند: چرخه ي زندگي چيست؟ چرا جانداران دو والد دارند؟ چرا بذرها پراكنده مي شوند؟ 
چرا پرندگان تخم مي گذارند؟ چرا كرم شب تاب مي درخشد؟ آيا ماهي ها تخم مي گذارند؟ كدام تخم ها 

 مي لرزند؟ چرا ُدرناها مي رقصند؟ 

ديگري  سؤال هاي  و  مي كند  طلوع  خورشيد  چرا  مي كنيد  فكر  برندا.  والپول،   .324
درباره ي زمان و فصل ها *. سعيده عاقلتر 

مشهد: عروج انديشه، 1387،  32  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: خورشيد / منظومه ي شمسي / فصل ها / تقويم

 

چكيده: در واقع خورشيد اصالً طلوع نمي كند! اين زمين است كه مي چرخد و باعث مي شود كه هر 
روز صبح طلوع خورشيد را ببينيد. زمين شبيه به توپ در حال چرخش است. هر جا كه باشيد، قسمت 
مربوط به شما در روي كره ي زمين، وقتي به مقابل خورشيد مي رسد،  آسمان به تدريج روشن و صبح 
آغاز مي شود. در اين كتاب مصور و رنگي، نويسنده به سؤاالت مخاطبان درباره ي منظومه ي شمسي، 
چگونگي تشكيل شب و روز، علت به وجود آمدن فصل ها، اختراع تقويم، علت تغيير شكل ماه، چگونگي 

تشخيص زمان و... جواب مي دهد. 
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325. تئودورا، راد. فكر مي كنيد چرا دايناسورها سنگ مي خورده اندوسؤال هاي ديگري 
درباره ي دايناسورها *. عليرضا كريم داديان 

مشهد: عروج انديشه، 1387،  32  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم 

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: دايناسورها / رفتار حيوانات

چكيده: برخي دايناسورها سنگ هاي كوچكي را مي بلعيدند و آن ها را در معده شان جمع مي كردند؛ 
مثل اين كه درون يك كيسه، تيله ريخته باشيد. سنگ هاي درون سنگدان دايناسورها تقريباً مثل 
دندان عمل مي كردند و به خرد شدن غذاهاي گياهي سخت و هضم آن ها ياري مي رساندند. در 
كتاب حاضر كودكان به پاسخ سؤاالتي از اين دست مي رسند: چه تعداد دايناسور وجود داشته است؟ 
بزرگ ترين و كوچك ترين دايناسور كدام بوده و چه نام داشته است؟ آيا دايناسورها قدرت پرواز و شنا 
داشته اند؟ دايناسورها چگونه خود نمايي مي كرده اند؟ غذاي دايناسورها چه بوده است؟ رنگ دايناسورها 

چگونه بوده است؟.

326. استيل،  فليپ فكر مي كنيد چرا در اطراف قلعه ها خندق حفر مي كردند و سؤال هاي 
ديگري درباره قرون وسطا *. عفت امير بيك زاده 

مشهد: عروج انديشه، 1387،  32  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم و چهارم  

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي)تاريخ(   
* كلمات كليدي: اطالعات عمومي / قرون وسطا / كليسا / مرگ سياه / جشن دلقك ها

چكيده: خندق ها، جوي هاي پهن، عميق و پر از آبي بودند كه دورتادور قلعه ها حفر مي كردند تا نفوذ 
دشمنان را به درون قلعه ها دشوارتر سازند. ميهمانان و افراد آشنا مي توانستند با كمك پل متحرك از 
روي خندق عبور كنند و وارد قلعه شوند، اما هنگام حمله ي دشمنان، پل متحرك را باال مي كشيدند. 
مخاطبان با مطالعه ي اين كتاب و مشاهد ه ي تصويرهاي آن، به پاسخ31 سؤال متفاوت درباره ي قرون 
وسطا دست مي يابند. برخي از سؤال ها از اين قرارند: چرا پادشاهان و ملكه ها تاج به سر مي گذاشتند؟ 
چرا كليساها برج داشتند؟ چرا مساجد مناره داشتند؟ مرگ سياه چه بود؟ جشن دلقك ها چه جشني بود؟ 

ژاندارك كه بود؟ 
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327. چارمن،  اندرو. فكر مي كنيد چرا درختان برگ دارند و سؤال هاي ديگري درباره ي 
گياهان *. سميه كريم داديان 

مشهد: عروج انديشه، 1387،  32  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: درخت / گياه / ميوه

چكيده: كتاب حاضر، حاوي اطالعات مختصر و مفيدي است درباره ي گياهان، محل رويش آن ها، 
علل برگ داشتن درختان، علل برگ ريزي آن ها، كوچك ترين گياهان، حشرات گياه خوار، بدبوترين گل، 
ميوه هاي شيرين و آب دار، زمان رويش دانه ها، قارچ ها،  درختان خاردار و... تصاوير رنگي مطالب كتاب 

را همراهي مي كنند. 

328. گف،  جكي. فكر مي كنيد چرا صحراي بزرگ آفريقا در هنگام شب سرد است و 
سؤال هاي ديگري درباره ي بيابان ها *. فرحناز حسيني طباطبائي 

مشهد: عروج انديشه، 1387،  32  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم ؛ معلم  
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي)جغرافيا(   

* كلمات كليدي: صحرا / بيابان / بارندگي /  گياهان بياباني /  حيوانات صحرايي

چكيده: بيابان ها خشك ترين قسمت هاي دنيا هستند. در اين مناطق بارندگي به ندرت اتفاق مي افتد. 
در بسياري از اين بيابان ها، ساالنه كمتر از 25 سانتي متر باران مي بارد و اين يك دهم باراني است كه 
هر ساله در جنگل هاي باراني، يعني مرطوب ترين نقاط دنيا، مي بارد. به منظور آشنا شدن كودكان با 
ويژگي هاي بيابان، انواع بيابان ها، گياهان، كاشفان و حشرات بياباني، چگونگي زندگي انسان در بيابان، 

كاشفان بيابان و... كتاب حاضر به زبان ساده و روان به همراه تصوير نگارش يافته است. 
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اقيانوس را پيمود و  فكر مي كنيد چرا كريستف كلمب عرض  رز.  329. گرين وود، 
سؤال هاي ديگري درباره ي كاشفان و جهانگردان *. فرشاد موتمني 

مشهد: عروج انديشه، 1387،  32  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي)تاريخ و جغرافيا(   
* كلمات كليدي: كاشفان / جهان گردان / كشف آمريكا / جاده ي ابريشم / فاتحان / فضانوردان / 

ماژالن

چكيده: اولين كاشفي كه مسيري به سوي قاره ي آمريكا را پيمود، فردنياند ماژالن، اهل پرتغال بود. 
او در سال 1591، سفر دريايي خود را از اسپانيا شروع كرد و از سمت جنوب به سوي اقيانوس اطلس 
رفت. در كتاب حاضر به 31 سؤال مخاطبان درباره ي كاشفان، جهان گردان، علت پرداختن به اكتشاف، 
مسيريابي توسط ستارگان، علت گم شدن كاشفان، سرزمين هاي كشف شده، جاده  ي ابريشم، پيمودن 
مسافت هاي طوالني براي كشف، فاتحان، كاشفان قطب شمال و قطب جنوب، اولين فضانوردان و... 

پاسخ داده مي شود. 

330. گف،  جكي. فكر مي كنيد چرا قله ي كوه ها پوشيده از برف است و سؤال هاي 
ديگري درباره ي كوهستان *. عاليه آزموني 

مشهد: عروج انديشه، 1387،  32  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم 

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي)جغرافيا(   
* كلمات كليدي: كوه ها /  آتش فشان / پوشش گياهي / حيوانات كوهي

كوه هاي  تپه،  و  كوه  تفاوت  تپه ها،  كوه ها،  درباره ي  حاضر  كتاب  مطالعه ي  با  مخاطبان  چكيده: 
كوهي،  حيوانات  كوهي،  گياهان  برفي،  قله هاي  كوه ها،  حركت  آتش فشاني،  مواد  آتش فشاني، 
درياچه هاي كوهستاني، و... اطالعات مختصر و مفيدي به دست مي آورند. تصويرهاي همراه متن، به 

يادگيري مطالب كمك شاياني مي كنند. 
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331. اونيل،  آماندا. فكر مي كنيد چرا مارها پوست مي اندازند و سؤال هاي ديگري 
درباره ي خزندگان *. عفت امير بيك زاده 

مشهد: عروج انديشه، 1387،  32  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم و چهارم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: مار / خزندگان / مارمولك / تمساح / الك پشت

چكيده: مارها، مارمولك ها،  تمساح هاي آفريقايي و الك پشت هاي دريايي، همگي به گروهي از 
جانوران به نام »خزندگان« تعلق دارند. تمام خزندگان داراي اسكلتي استخواني و پوست فلس دار 
هستند. اغلب آن ها تخم مي گذارند، و بچه هايشان در خشكي از تخم بيرون مي آيند. البته بعضي 
از خزندگان هم بچه زا هستند. مخاطبان با مطالعه ي اين كتاب و مشاهد ه ي تصوير هاي رنگي آن، 
درباره ي شكل ظاهري، تغذيه، نحوه ي تخم گذاري و بچه زايي، رنگ پوست، طول عمر، شكل و اندازه، 

نحوه ي دفاع و چگونگي حركت خزندگان اطالعاتي به دست مي آورند. 

فكر مي كنيد چرا ماهواره  ها امواج مخابره مي كنند و سؤال هاي  332. ميد، ريچارد. 
ديگري درباره ي راه هاي برقراري ارتباط *. مهتاب ابراهيمي 

مشهد: عروج انديشه، 1387،  32  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 

موضوع درسي: مطالعات اجتماعي  
* كلمات كليدي: راه هاي برقراري ارتباط / ماهواره / نامه / تلفن

 

چكيده: ماهواره ها فضاپيماهايي هستند كه به ما كمك مي كنند تا بتوانيم از مسافت هاي دور با هم 
ارتباط برقرار كنيم. ماهواره ها امواج راديو، تلويزيون، تلفن يا رايانه را از كشوري به كشور ديگر، در 
زماني معادل يك چهارم ثانيه مي فرستند! مخاطبان با مطالعه ي اين كتاب به زبان ساده و با مشاهده ي 
تصاوير، اطالعات مختصر و مفيدي درباره ي اين موضوعات به دست مي آورند: برقراري ارتباط؛ نقش 
حواس و حركات در برقراري ارتباط؛ عالئم معني دار؛ برقراري ارتباط در دنياي حيوانات؛ زبان مرده؛ 
تاريخ شروع به نوشتن؛ نوشتن روي گياهان؛ پيام هاي رمزي؛ مراحل چاپ يك روزنامه؛ خطوط تلفن؛ 

ماهواره ها؛ تلويزيون؛ رايانه ها.
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333. هريس، كارولين. فكر مي كنيد چرا نهنگ ها آواز مي خوانند و سؤال هاي ديگري 
درباره ي زندگي دريايي*. فاطمه مظفر نژاد 

مشهد: عروج انديشه، 1387،  32  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: ماهي / وال / كوسه / هشت پا / جانوران دريايي / زندگي حيوانات

 

چكيده: در اين كتاب به 31 سؤال درباره ي ماهي ها، غّواصان، هشت پاها، سخت پوستان، اسفنج ها، 
وال ها، كوسه ها، فك ها، شيرهاي دريايي و... پاسخ گفته شده است. براي نمونه در جواب اين كه: چرا 
نهنگ ها آواز مي خوانند؟ آمده است: »نهنگ ها جانوران پر سر و صدايي هستند. آن ها مي غّرند، خرخر 
مي كنند، زوزه مي كشند و صدايي شبيه به تل مل توليد مي كنند. آن ها بدين ترتيب براي نهنگ هاي 

ديگر پيام مي فرستند«. 

334. اكس ليد، كريس. مواد وكاربردهاي آن ها: فلز. رضا كريمي 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: فلزات / آلياژ / جريان الكتريسته / شكل دهي فلزات

چكيده: در سومين شماره از مجموعه ي حاضر، درباره ي فلزات و خاصيت آن ها اطالعاتي داده مي شود: 
اين كه فلزات از كجا مي آيند؛ چه كاربردهايي دارند؛ چگونه شكل دهي مي شوند؛ چگونه آلياژها ساخته 
مي شوند؛ آب و هوا روي فلزات چه تأثيري دارد و.... مطالب با تصاويري طبيعي از موضوعات مورد بحث 
همراه است. دانش آموزان سال هاي پاياني دبستان مخاطبان اصلي اين كتاب هستند. درپايان كتاب، 

سايت اينترنتي مربوط به موضوع معرفي شده و واژه نامه و نمايه نيز آمده است.
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335. روهر، لن. بيشتر بدانيم: قايق. داود لطف اله 
تهران: پيدايش، 1388،  16  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم ؛ معلم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: قايق / قايق راني / وسيله ي نقليه / نيروي دريايي

چكيده: بلم هاي امروزي سبك و باريك هستند و انتهاي آن ها، نوك تيز است. مردم اين بلم ها را، با 
پارو روي آب هاي آرام و كم عمق مي رانند. در قايق هاي پارويي هم انسان از پارو براي حركت روي آب 
استفاده مي كند. اين قايق ها غالباً براي ماهي گيري در رودخانه و درياچه هاي آرام مناسب است. در اين 
كتاب، كودكان با انواع قايق ها، كاربردشان و نيروي دريايي آشنا مي شوند. تصاوير طبيعي از اين وسايل 

نقليه كودكان را ياري مي كند تا مطالب را بهتر بياموزند. كتاب با لغت نامه و نمايه به پايان مي رسد. 

336. شيخي، شيرين. بيا با هم قصه بنويسيم 1: قصه هاي تصويري. 
تهران: نسل نو انديش، 1388،  30  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: اول تا چهارم 
موضوع درسي: زبان آموزي  

* كلمات كليدي: داستان / تصوير / خالقيت / قصه نويسي

چكيده: به منظور پرورش خالقيت و داستان نويسي كودكان، كتاب حاضر تصاويري به مخاطبان ارائه 
مي دهد و از آنان مي خواهد كه با مشاهده ي تصاوير، داستاني را در ذهن خودشان بسازند و آن را در 
پايين صفحات بنويسند. كتاب دو بخش دارد: در بخش اول،  در هر صفحه، چهار تصوير مرتبط به هم، 
و در بخش دوم در هر صفحه يك تصوير آمده است. تصاوير كتاب بسيار جذاب و زيبا هستند و به 
پرورش زيبايي شناسي كودكان كمك مي كند. برخي موضوع هاي تصاوير عبارت اند از: كتاب خواني، 

 حمام، نيكوكاري، اهداي خون، آفتاب و عكس،  گنجشك برفي،  آبتني و... 
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337. مال محمدي، مجيد. قصه هاي قرآن*. 
تهران: نواي مدرسه، 1387،  14 ج 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: داستان مذهبي / قرآن مجيد / حضرت محمد)ع( / امامان شيعه

چكيده: سوره ي »انسان« به داستان بيماري امام حسن)ع( و امام حسين)ع( و روزه داري آن ها و پدر 
و مادرشان اشاره دارد. خداوند اين سوره را به خاطر اين خانواده ي آسماني بر پيامبر اكرم)ص( نازل 
كرده است. مجموعه ي 14 جلدي حاضر كه در يك جلد فراهم آمده، شامل داستان هايي بر اساس برخي 
آيات قرآن درباره ي حضرت محمد)ص( و امامان شيعه به زبان ساده و آسان به همراه تصويرهايي براي 
كودكان است. در پايان هر داستان، آيه اي كه داستان مذكور از آن برگرفته شده، ذكر شده و اطالعات 

مختصري درباره ي سوره ي آن آيه آمده است. 

338. مزيناني، محمد كاظم. قصه هاي منظوم از 14 معصوم )مجموعه 14 جلدي(. 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  168  ص 

قطع: رحلي كوتاه  * پايه ي تحصيلي: پنجم؛معلم  
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: شعر / چهارده معصوم / قصه هاي منظوم
 

چكيده: مجموعه ي 14 جلدي حاضر كه در يك مجلد چاپ شده، شامل قصه هايي از زندگي چهارده 
معصوم)ع( است كه به صورت اشعاري روان و ساده به همراه تصاويري جذاب و رنگي براي كودكان 
تدوين شده است. هر جلد شامل قصه اي منظوم است كه به يك امام معصوم اختصاص دارد. براي 
نمونه، در جلد سوم كه مربوط به گردن بند بابركت حضرت فاطمه ي زهرا )س( تحت عنوان » ماه و 
آن گردن بند« است مي خوانيم: آبي و پرنور است / آسمان مسجد / او نشسته آرام / در ميان مسجد / 
ناله اي مي آيد / از كمي آن سوتر / مي رسد چون سايه / پيرمردي الغر / پيرمردي خسته / راستي آن 

گوهر / هديه ي دخترعمو؟ / آري آن گردن بند / هست برگردن او.... 
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339. روهر، لن. بيشتر بدانيم: قطار. داود لطف اله 
تهران: پيدايش، 1388،  16  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم ؛ معلم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: قطار / وسيله ي نقليه / راه آهن / قطارهاي قديمي / قطارهاي جديد
 

چكيده: اولين قطاري كه با نيروي بخار كار مي كرد، حدود 200 سال پيش ساخته شد. اين قطار از 
لحاظ شكل و سرعت با قطارهاي امروزي بسيار تفاوت دارد. كودكان در اين كتاب با قطارهاي اوليه، 
قطارهاي امروزي و راه هاي استفاده از آن ها آشنا مي شوند. مباحث كتاب از اين قرارند: قطار چيست؟؛ 

قطارهاي قديمي؛ قطارهاي جديد؛ ساعت شلوغي؛ مسافرت هاي طوالني؛ حمل كاالها.

340.. قصه ي آيه ها: قهرمان بت شكن )پايه دوم دبستان/2(. 
تهران: افق، 1388،  

قطع: كارت قصه گويي  * پايه ي تحصيلي: دوم؛معلم  
موضوع درسي: آموزش قرآن  

* كلمات كليدي: بت شكن / حضرت ابراهيم )ع(  / نمرود

چكيده: يك روز كه مردم بت پرست از شهر بيرون رفته بودند، حضرت ابراهيم )عليه السالم( تبر 
بزرگي برداشت و به بت خانه ي شهر رفت. در آن جا هيچ كس نبود. حضرت ابراهيم)ع( يكي يكي بت ها 
را شكست و همه ي آن ها را خرد كرد، به جز بت بزرگ. كودكان به كمك اين كارت هاي قصه گويي با 
داستان قرآني زندگي حضرت ابراهيم)ع( ، از جمله مخالفت او با بت پرستان و شكستن بت ها، به زبان 

كودكانه آشنا مي شوند. 
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341. كرمي،  رمضان. كارآمدي فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه بر يادگيري. 
تهران: انجمن اوليا و مربيان، 1388،  128  ص 

قطع: رقعي  * پايه ي تحصيلي: معلم و والدين 
موضوع درسي: علوم تربيتي  

* كلمات كليدي: فعاليت هاي فوق برنامه / اختالالت يادگيري / مشاركت والدين / رشد شخصيت

چكيده: نويسنده ي اين كتاب، ضمن معرفي فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه و هم چنين، تبيين 
ضرورت تعامل اوليا و مربيان در اين زمينه، تالش كرده است كه تا ميزان كارايي اين فعاليت ها و تأثير 
آن ها را در شناسايي، شكوفايي و رشد و پرورش استعدادهاي دانش آموزان، در 10 فصل شرح دهد. 
عنوان هاي برخي مطالب كتاب از اين قرارند: نگاهي به تاريخچه ي فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه؛ 
ماهيت فلسفي فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه؛ فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه ي مبتني بر اصول 
يادگيري؛ تأثير فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه بر اختالالت يادگيري؛ نقش فعاليت هاي مكمل و 

فوق برنامه بر رشد شخصيت.

342. اكس ليد، كريس. مواد وكاربرد هاي آن ها: كاغذ. رضا كريمي 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: كاغذ / كاغذسازي / كاربرد كاغذ

چكيده: كاغذ چيست؟ از كجا مي آيد؟ چگونه ساخته مي شود؟ چه كاربردهايي دارد؟ مقوا چه فرقي با 
كاغذ دارد؟ و... كودكان مي توانند با مطالعه ي اين كتاب و مشاهده ي تصاوير رنگي آن، به پاسخ اين 
گونه سؤاالت دست يابند. در كتاب مي خوانيم: »ما از كاغذ استفاده هاي فراواني مي كنيم كه مهم ترين 
آن ها نوشتن و چاپ است. روزنامه ها، مجله ها و كتا ب ها همه از كاغذ ساخته شده اند و چاپگرهاي 
رايانه اي نيز از كاغذ استفاده مي كنند. هم چنين از كاغذ براي تزئينات و ساختن كاغذ صافي و چيزهايي 

مانند ليوان، كارتن و... استفاده مي كنيم«. 
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343. عاشور خاني، اكبر. كتاب آموزش و كار كودك 2  *. 
قم: عاشور خاني، 1387،  56  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول تا سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: آموزش قرآن  

* كلمات كليدي: آموزش قرآن / قرائت / تجويد / سرگرمي
 

چكيده: نويسنده در اين كتاب، كوشيده با استفاده از قصه، شعر، نقاشي، رنگ آميزي و... روخواني و 
تجويد را به مخاطبان آموزش دهد. آموزش حركات، حروف، كلمه، تنوين، حروف نوراني، تشديد، از 

جمله مطالب كتاب هستند. 

344. رستم زاده، زينب. كتاب كار الفبا. 
تهران: بين المللي گاج، 1388،  84  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول  

موضوع درسي: زبان آموزي  
* كلمات كليدي: آموزش / حروف الفبا / تصاوير

چكيده: مجموعه ي حاضر داراي تصويرهاي ساده و جذابي است تا كودكان پيش دبستاني و اول 
ابتدايي بتوانند، حروف الفبا را به كمك معلمشان ياد بگيرند. از كودكان خواسته مي شود صداها را بلند 
تكرار كنند و بعد آن ها را رنگ بزنند. بدين منظور، سرگرمي هاي متنوعي در كتاب گنجانده شده است. 
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345. پور محمد، بهناز. كتاب كار بخوانيم و بنويسيم خالق سوم دبستان. 
تهران: سرمشق، 1388،  88  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم  
موضوع درسي: زبان آموزي  

* كلمات كليدي: فارسي / بخوانيم و بنويسيم / امال

چكيده: كتاب كار حاضر، براي درس بخوانيم و بنويسيم دانش آموزان سوم دبستان در بيست و دو 
درس و به همراه سؤاالت چهار گزينه اي نگارش يافته است. دانش آموزان با مطالعه ي هر درس، پاسخ 
به سؤاالت درخواستي را مي يابند، نقاشي مي كشند، داستان مي نويسند، مطالب را مرتب مي كنند، جدول 
حل مي كنند، با خوش نويسي آشنا مي شوند و اطالعاتي درباره ي برخي كتاب هاي جديد و مناسب 

به دست مي آورند. 

346. دارابي، مهر انگيز. كتاب كار تعليمات اجتماعي جغرافي، تاريخ و تعليمات مدني. 
تهران: شباهنگ، 1388،  136  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي  

* كلمات كليدي: تاريخ/ جغرافيا / مدني / پرسش / آزمون

چكيده: كتاب كار حاضر بر اساس محتواي برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش براي درس تعليمات 
اجتماعي دانش آموزان پنجم ابتدايي تدوين شده و شامل پرسش هاي خالق، فعاليت هاي تكميلي، كار 
روي نقشه، جدول، نمودار و پرسش هاي امتحان نوبت دوم است. برخي موضوعات كتاب از اين قرارند: 
تقسيمات كشوري ايران؛ جمهوري آذربايجان؛ قاره هاي جهان؛ ظهور اسالم؛ تشكيل حكومت هاي 

مستقل در ايران؛ حكومت پهلوي؛  قانون اساسي؛ وحدت؛ تعاون.



فهرستتوصیفیكتابهايآموزشيمناسبومرتبطبامحتوايدرسي 184

347. خوشه چرخ، زهرا. كتاب كار رياضي چهارم دبستان شامل تمرين هاي هماهنگ 
با كتاب درسي. 

تهران: كانون فرهنگي آموزش، 1388،  112  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم  

موضوع درسي: آموزش رياضي  
* كلمات كليدي: رياضيات / تمرين / مسائل / نمونه ي سؤال

چكيده: كتاب كار حاضر براي درس رياضي دانش آموزان سال چهارم دبستان تدوين شده و شامل 
تمرين هايي هماهنگ با كتاب درس و نمونه سؤال هاي ارزش يابي براي امتحان هاي نوبت اول و دوم 

به همراه پيام هاي كوتاه آموزشي است. 

348. كمالي، عبداهلل. كتاب كار علوم تجربي اول دبستان بر اساس آخرين تغييرات 
كتاب درسي. 

تهران: وراي دانش، 1388،  88  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: اول  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: علوم / راهنماي آموزشي / پرسش و پاسخ/ سؤاالت امتحاني

چكيده: كتاب كار حاضر براي درس علوم دانش آموزان سال اول ابتدايي بر اساس آخرين تغييرات 
كتاب درسي تدوين شده و شامل سؤاالتي در قالب هاي تصويري، خط كشيدني، وصل كردني، جا خالي، 

رنگ كردني، جدول، تشريحي، و نيز نمونه سؤاالت امتحاني نوبت اول و دوم است. 
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349. شايان، مهدي. كتاب كار علوم تجربي چهارم دبستان*. 
تهران: مرآت دانش، 1387،  176  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: چهارم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: علوم تجربي / پرسش و پاسخ

چكيده: كتاب كار حاضر براي مطالعه ي دانش آموزان سال چهارم ابتدايي و بر اساس سرفصل هاي 
كتاب درسي علوم، به بخش هاي »آن چه بايد بدانيد«، »تمرين هاي آموزشي« و »تمرين هاي دوره اي« 
تقسيم شده است. در بخش »آن چه بايد بدانيد«، نكته هاي مهم درس به همراه مثال هايي براي ياد آوري 
آورده شده است. در ادامه تمرين هاي متنوعي به منظور درگير كردن دانش آموزان در قالب هاي جاخالي، 

انتخاب پاسخ درست، گزينه اي، جدول، معما، تشريحي و... گرد آوري شده است. 

350. كمالي، عبداهلل. كتاب كار علوم تجربي دوم دبستان بر اساس آخرين تغييرات 
كتاب درسي. 

تهران: وراي دانش، 1388،  88  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: دوم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: علوم / راهنماي آموزشي / گل / ميوه / پرسش و پاسخ/ سؤاالت امتحاني

چكيده: كتاب كار حاضر براي درس علوم دانش آموزان سال دوم ابتدايي و بر اساس آخرين تغييرات 
كتاب درسي تدوين شده و حاوي سؤاالت تشريحي، چهارگزينه اي، جا خالي، جدول و نمونه سؤاالت 
امتحاني است. عناوين برخي مطالب كتاب از اين قرارند: مراحل تبديل گل به ميوه؛ زندگي در جنگل؛ 

آب زمين را تغيير مي دهد.
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351. بصيري، اشرف. كتاب كار علوم خالق دوم دبستان. 
تهران: سرمشق، 1388،  100  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: دوم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: علوم تجربي / پرسش و پاسخ/ مهارت زندگي / بهداشت

چكيده: اين كتاب كار براي درس علوم دانش آموزان دوم ابتدايي تدوين شده و نگارنده سعي كرده است 
طي 12فصل، در محيطي طبيعي و آشنا، با تحريك حس كنجكاوي كودكان، پديده هاي علمي را از 
طريق وسايل و اتفاقات روزمره به كودكان آموزش دهد. به زعم نگارنده، در اين كتاب تلفيق علوم 
تجربي با درس هاي ديگر با ظرافت انجام گرفته است. بخش »مهارت زندگي« در پايان هر فصل، به 
كاربرد آموخته ها در زندگي روزمره و پايدار كردن يادگيري اختصاص دارد. خالقيت هنري نيز داراي 
جايگاه ويژه اي است. هم چنين در پايان هر فصل، 10 سؤال چند گزينه اي متناسب با موضوع ارائه 
شده كه در پايان كتاب، پاسخ آن ها آمده است. موضوع اصلي فصل ها علوم زيستي، علوم فيزيكي، علوم 

زمين و بهداشت است. 

352. شهيدي، سپيده. كتاب كار علوم در خانه سال پنجم دبستان. 
تهران: منظومه خرد، 1388،  76  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: علوم / پرسش و پاسخ/ آموزش / مواد / تاريخچه ي زمين / دستگاه عصبي

چكيده: كتاب كار حاضر، هم گام با درس علوم دانش آموزان سال پنجم ابتدايي به منظور انجام 
تمرين ها در خانه فراهم آمده و نويسنده تالش كرده است، انواع سؤال هاي حافظه اي و مفهومي، 
تصاوير، جمله سازي كلمات جديد، مطالب جالب و كوتاه علمي، فعاليت هاي عملي و تحقيقي، سطح 
علمي و يادگيري آن ها را باال ببرد و به توانايي آن ها در اين درس كمك كند. كتاب در 11 فصل با 
اين عناوين شكل گرفته است: ساختمان مواد؛ تغييرات مواد؛ ماشين ها؛ نور و رنگ؛ تاريخچه ي زمين؛ 
خاك زندگي بخش؛ زمين ناآرام؛  جان داران ساده؛ مبارزه ي پنهان؛ دستگاه عصبي و اندام هاي حسي؛ و 

آدمي و محيط زيست.
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353. پور آذر، راحله. كتاب كار علوم در خانه سال چهارم دبستان. 
تهران: منظومه خرد، 1388،  67  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: علوم / راهنماي آموزشي / سؤال و جواب / ساختمان بدن موجودات / گياهان / 
جانوران بي مهره 

چكيده: به منظور تمرين بيشتر روي مفاهيم كتاب علوم پايه ي چهارم دبستان و پرورش خالقيت 
و روحيه ي تحقيق و پژوهش در دانش آموزان كتاب كار حاضر نوشته شده است.اين كتاب شامل 
سؤال هايي در قالب هاي گوناگون مانند جمله سازي، جدول، تشريحي، شماره گذاري، وصل كردني، جاي 
خالي و... است. مباحث كتاب از اين قرارند: ساختمان بدن موجودات زنده، غذاسازان بزرگ، گياهان؛ 
موجودات پرارزش؛ جانوران بي مهره؛ مخلوط ها؛ نور و بازتابش؛ الكتريسيته؛ آهن ربا، سنگ ها؛ زمين و 
همسايه هايش؛ دستگاه تنفس؛ دستگاه گردش خون. سؤال هاي اين كتاب به منظور تمرين دانش آموز 

در خانه تدارك ديده شده اند.

354. فرهپور، مهرنوش / ميرزايي، مريم. كتاب كار علوم در خانه سال دوم دبستان. 
تهران: منظومه خرد، 1388،  70  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: دوم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: علوم / كتاب كمك درسي / تحقيق / فعاليت / سؤال و جواب

چكيده: دانش آموزان دوم دبستان، بعد از مطالعه ي مطالب كتاب درسي علوم، مي توانند به اين كتاب 
كمك درسي مراجعه كنند و با انجام تمرين هاي متنوع آن در خانه، مطالب درسي شان را بهتر ياد بگيرند. 
مخاطبان در بخش هاي »فعاليت«، از طريق انجام كارهاي علمي ساده عماًل با موضوع درس درگير 
مي شوند. در بخش هاي »تحقيق كنيد«، مي آموزند كه براي يادگيري مطالب بايد به منابع متفاوت 
مراجعه كنند. در بخش پاياني نيز به دانش آموز فرصت داده مي شود كه خودش را ارزيابي كند و براي 

اشكاالت درسي اش جواب پيدا كند. 
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355. فرهپور، مهرنوش / ميرزايي، مريم. كتاب كار علوم در خانه سال سوم دبستان. 
تهران: منظومه خرد، 1388،  78  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: آموزش علوم / كتاب كمك آموزشي / انرژي / سؤال و جواب / مهره داران

چكيده: كتاب حاضر، هم گام با علوم سوم دبستان، براي دانش آموزان اين پايه در 12 فصل تدوين شده 
است. هدف نويسنده آن بوده است كه مخاطبان با انجام تمرين هاي اين كتاب در خانه از طريق تمرين 
بيشتر روي مفاهيم و مباحثي كه در كالس ارائه شده اند، آن ها را عميق تر بياموزند. هم چنين كوشيده 
است تا خالقيت و روحيه ي تحقيق و پژوهش را در كودكان پرورش دهد. الزم است دانش آموزان قبل 
از انجام تمرين هاي اين كتاب، مطالب كتاب درسي را به خوبي مطالعه كنند تا بتوانند به پرسش هاي 
اين كتاب كه قالب هاي متنوعي دارند، پاسخ دهند. برخي مباحث كتاب از اين قرارند: نيازهاي جانوران؛ 

جانوران مهره دار؛ انرژي چيست؟؛ منابع انرژي و درياها.

356. شهيدي، سپيده. كتاب كار علوم در كالس سال پنجم دبستان. 
تهران: منظومه خرد، 1388،  55  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: علوم / راهنماي آموزشي / پرسش و پاسخ/ كتاب كار

چكيده: كتاب كار حاضر براي درس علوم دانش آموزان پنجم ابتدايي به منظور انجام تمرين در كالس 
فراهم آمده و نگارنده كوشيده است، با استفاده از انواع سواالت حافظه اي و مفهومي، در تعميق و 
به خاطرسپاري دروس به دانش آموز كمك كند. قالب سؤاالت به گونه ي پركردني،رنگ كردني، حل 
جدول، ترسيمي و غيره است. كتاب در 11 فصل با اين عناوين تدوين شده است: ساختمان مواد؛ 
تغييرات مواد؛ ماشن ها؛ نور و رنگ؛ تاريخچه ي زمين؛ خاك زندگي بخش؛ زمين ناآرام؛ جانداران ساده؛ 

مبارزه ي پنهان؛ دستگاه عصبي و اندام هاي حسي؛ آدمي و محيط زيست.
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357. پور آذر، راحله. كتاب كار علوم در كالس سال چهارم دبستان. 
تهران: منظومه خرد، 1388،  69  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: علوم / راهنماي آموزشي / پرسش و پاسخ/ كتاب كار

چكيده: كتاب كار علوم در كالس، براي دانش آموزان پايه ي چهارم دبستان تدوين شده و مكمل 
تدريس و فعاليت هاي معلم در كالس است. دانش آموز كتاب را با خود به خانه نمي برد و معلم هنگام 
ارزيابي مي تواند مطمئن باشد كه او بدون كمك بزرگ ترها تمرين ها را انجام داده است. در كتاب از 
انواع سؤال هاي حافظه اي و مفهومي )مطابق با استانداردهاي درسي روز دنيا( استفاده شده است. مطالب 
فصل ها به گونه اي است كه دانش آموز را به موضوع درس عالقه مند كند و توجهش به پديده هاي 
علمي پيرامونش بيشتر جلب شود. كتاب در 12 فصل با اين عناوين تدوين شده است: ساختمان 
بدن موجودات زنده؛ غذاسازي بزرگ؛ گياهان؛ موجودات پرارزش؛ جانوران بي مهره؛ مخلوط ها؛ نور و 

بازتابش، الكتريسيته آهن ربا؛ سنگ ها؛ زمين و همسايه هايش؛ دستگاه تنفس؛ دستگاه گردش خون.

358. فرهپور، مهرنوش / ميرزايي، مريم. كتاب كار علوم در كالس سال دوم دبستان. 
تهران: منظومه خرد، 1388،  60  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: دوم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: مواد / نيرو / صدا / هوا / زمين / رشد بدن / گياهان و جانوران
 

چكيده: كتاب كار حاضر براي درس علوم دانش آموزان پايه ي دوم دبستان در 12 فصل با اين عناوين 
نگارش يافته است: گل، ميوه و دانه؛ محل زندگي جانوران و گياهان؛ ماده چيست؛ نيرو؛ نور؛ صدا؛ هوا؛ 
تغيير هوا؛ تغيير زمين؛ رشد بدن. در ابتداي هر فصل، يك تصوير و پاراگراف كوتاه در ارتباط با موضوع 
آمده سپس سؤال هايي به منظور تهييج دانش آموزان مطرح شده است. در قسمت »مي خواهم بدانم 
كه...«، دانش آموز سؤال هاي احتمالي اش را مي نويسد تا در پايان فصل به پاسخ آن ها برسد. در قسمت 
»كلمات جديد« دانش آموز كلمات جديدي را كه ياد مي گيرد يادداشت مي كند. در ادامه،  از دانش آموزان 

خواسته مي شود كه تمرين هايي را مرتبط با موضوع و در قالب هاي متفاوت انجام دهند.
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359. فرهپور، مهرنوش / ميرزايي، مريم. كتاب كار علوم در كالس سال سوم دبستان. 
تهران: منظومه خرد، 1388،  61  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: علوم / پرسش و پاسخ/ سؤال حافظه اي / راهنماي آموزشي / سؤال مفهومي / 
جانوران / گياهان / انرژي / اندام هاي حركتي

براي  فعاليت هاي معلم در كالس است كه  چكيده: كتاب »علوم در كالس« مكمل تدريس و 
دانش آموزان سال سوم دبستان طراحي شده است. اين كتاب حاوي سؤال هاي گوناگون حافظه اي و 
مفهومي است. دانش آموز كتاب را با خود به خانه نمي برد و معلم هنگام ارزيابي مي تواند مطمئن باشد كه 
او بدون كمك بزرگ ترها، تمرين ها را انجام داده است. كتاب 12 فصل دارد و عنوان هاي برخي مطالب آن 

عبارت اند از: نيازهاي جانوران؛ گوناگوني گياهان؛ گرما و مواد؛ منابع انرژي؛ درياها؛ اندام هاي حركتي.

360. اكبري نژاد، راحله. كتاب كار فارسي پنجم دبستان: بيشتر بخوانيم. بهتر بنويسيم. 
تهران: شباهنگ، 1388،  104  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: زبان آموزي  

* كلمات كليدي: آموزش فارسي / امال / خواندن / آموزش به روش حل تمرين

چكيده: كتاب كار حاضر به منظور تقويت خواندن و خالقيت زباني، گسترش دامنه ي واژگان، 
تمرين تست هاي دوره اي تاريخ ادبيات و آموختن نكات مهم دستوري درس فارسي دانش آموزان 
سال پنجم دبستان، براساس تفكر »آموزش به روش حل تمرين« تدوين شده است. در پايان كتاب، 
 سؤاالت چهارگزينه اي و نمونه اي از آزمون بين المللي پرلز به منظور پيشرفت سواد خواندن مخاطبان 

درج شده است. 
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361. رمضاني كارشك، جواد. كتاب كار و كمك آموزشي علوم تجربي چهارم ابتدايي. 
تهران: صيانت، 1388،  104  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: علوم تجربي / راهنماي آموزشي / جدول / لطيفه / پرسش و پاسخ/ چيستان

چكيده: كتاب كمك درسي حاضر كه براي علوم دانش آموزان چهارم ابتدايي در 12 فصل فراهم 
آمده، شامل تمرين هايي به منظور تقويت مهارت هاي تفكر و يادگيري در فراگيرندگان است. نگارنده 
كوشيده عالوه بر طراحي سؤاالت متداول، از تمرين هاي متنوع در قالب جدول، لطيفه، چيستان، و آشنايي 
با حيوانات به همراه شكل هاي فانتزي و سرگرم كننده استفاده كند تا سطح يادگيري مخاطبان باالتر 
رود. عنوان هاي فصل هاي كتاب از اين قرارند: ساختمان بدن موجودات زنده؛ غذاسازان بزرگ؛ گياهان؛ 
موجودات پر ارزش؛ جانوران بي مهره؛ مخلوط ها؛ نور و بازتابش؛ الكتريسيته؛ آهن ربا؛ سنگ ها؛ زمين و 

همسايه هاي آن؛ دستگاه تنفس؛ دستگاه گردش خون.

362. حاجي تهراني، سيمين...]وديگران[. كتاب همراه نوروز پايه ي پنجم دبستان. 
تهران: دانش آفرين: رشد انديشه، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: عمومي  

* كلمات كليدي: آموزش ابتدايي / سرگرمي / آزمون و تمرين

چكيده: كتاب حاضر حاوي سؤاالتي از كتاب هاي پايه ي پنجم ابتدايي براي دانش آموزان اين پايه 
است. مخاطبان مي توانند از اين كتاب به عنوان پيك نوروزي و براي مرور درس هايشان استفاده كنند. 
سؤاالت در انواع قالب هاي معني كردني، پركردني، داستان نويسي، جدول، نقشه، چيستان، تشريحي، 

كامل كردني، چهار جوابي، نمودار و... طراحي شده اند. 
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363. صابري، منصوره. هم قصه،هم رياضي: كشوي شلوغ. 
تهران: مهاجر، 1388،  16  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: اول  
موضوع درسي: آموزش رياضي  

* كلمات كليدي: رياضيات / شمارش / راهنماي آموزشي

چكيده: »كشوي شلوغ« شامل دو قصه است. در قصه ي اول، سنجاب كوچولو تعدادي گردو جمع كرده 
است، اما شمردن بلد نيست. دوستانش، يعني موش، خارپشت، خرگوش، ميمون، آهو و كالغ، به سراغش 
مي آيند و شمردن را به او ياد مي دهند. در قصه ي بعدي،  كودكان طي داستان »مدادهايي در كشو«، 

بسته بندي كردن ده تايي را فرا مي گيرند. 

364. وايت هاوس، پاتريشيا. آموزش مفاهيم علوم: كشيدن*. مريم پورثاني 
تهران: پيدايش، 1387،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: كشيدن / انرژي مكانيكي / آزمايش ها

چكيده:  كودكان با مشاهده ي تصاوير رنگي و متنوع و با خواندن متن ساده و روان اين كتاب با مفهوم 
انرژي مكانيكي آشنا مي شوند و ياد مي گيرند كه چگونه مي توانند اشيا را به راحتي جابه جا كنند و حركت 

اشيا روي چه سطحي آسان و روي چه سطحي سخت است. 
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365. گروگان، حميد.  كليد بهشت: آموزش نماز به كودكان براي دانش آموزان سوم 
تا پنجم دبستان. 

تهران: مدرسه، 1388،  32  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 

موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  
* كلمات كليدي: آموزش نماز / وضو / تيمم

 

چكيده: اين كتاب به زباني ساده وروان به همراه تصاويري جذاب ودوست داشتني نماز خواندن را به 
كودكان سوم تا پنجم دبستان آموزش مي دهد و آن ها را با آداب، مقدمات، ركعت ها، واجبات، مستحبات 

و مبطالت نماز آشنا مي كند. 

366. بربا، ميشل. كليدهاي پرورش رفتار و ارزش هاي اخالقي در كودكان و نوجوانان: 
هفت نيكخويي اساسي كه به كودكان انجام كار درست را مي آموزد. فرناز فرود 

تهران: صابرين،كتاب هاي دانه، 1388،  280  ص 
قطع: رقعي  * پايه ي تحصيلي: معلم  

موضوع درسي: علوم تربيتي  
* كلمات كليدي: رشد اخالقي / تقوا / تربيت اخالقي / آموزش كودكان / والدين

چكيده: نويسنده در اين كتاب به هفت فضيلت اساسي: همدلي، وجدان، خويشتن داري، احترام به 
ديگران، مهرباني، بردباري و انصاف اشاره مي كند كه پايه هاي اخالقيات و انسانيت هستند. او نقش 
خانواده را در پرورش فرزندان براساس اين فضايل بسيار مهم مي داند و معتقد است اولين الگوهاي 
كودكان والدين هستند. نويسنده با استفاده از آخرين يافته هاي روان شناختي در قلمرو رشد كودك، 
كوشيده است تا هر يك از خصوصيات هفت گانه ي رشد اخالقي را از بدو تولد تا پايان دوره ي نوجواني 

مطابق با مراحل تحول رواني تبيين كند. 
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367. گروه نويسندگان. كمك هاي اوليه *. شهرزاد فتوحي 
تهران: شركت انتشارات فني ايران، 1387،  32  ص 

قطع: رحلي  * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: كمك هاي اوليه / مهارت هاي زندگي / ادبيات نوجوانان / آموزش نوجوانان

چكيده: در اين كتاب با اصول كلي كه در مواقع اضطراري بايد رعايت كنيم، آشنا مي شويم. با آموزش 
اصول كمك هاي اوليه، نوجوانان را براي رويارويي با موقعيت هاي دشوار و كمك گرفتن از امدادگران 
آماده مي كنيم. براي مثال، اگر كسي دچار خفگي شود، چه كار مي كنيد؟ اگر كسي دچار حمله قبلي 
شد، چه مي كنيد؟ وقتي تنفس قطع مي شود، چه اقداماتي بايد انجام داد؟ چگونه درست و به موقع به 

امدادگران تلفن كنيم؟ و... 

368.. قصه ي آيه ها: كودك خدا پرست )پايه دوم دبستان/1(. 
تهران: افق، 1388،  

قطع: كارت قصه گويي  * پايه ي تحصيلي: دوم؛معلم  
موضوع درسي: آموزش قرآن  

* كلمات كليدي: بت پرستي / حضرت ابراهيم)ع( / خداپرستي / نمرود

چكيده: والدين مي توانند با استفاده از كارت هاي قصه گويي ارزش هاي ديني را به كودكان خود آموزش 
دهند و مهارت هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري آن ها را تقويت كنند. كودكان به كمك اين كارت هاي 
قصه گويي، با بت پرستي نمروديان، خداپرستي حضرت ابراهيم)ع( در كودكي و جريان بت تراشي ازر 

عموي حضرت ابراهيم)ع( ، به زبان ساده و روان آشنا مي شوند. 
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369. كرك، سميوءل الگزاندر. كودكان مبتال به اختالل هاي يادگيري*. خدابخش حيدري 
اصفهان: نوشته، 1387،  64  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: علوم تربيتي  

* كلمات كليدي: اختالل  هاي يادگيري / عقب ماندگي تحصيلي / آموختن /  اختالالت در كودكان / 
درمان

چكيده:   تعداد قابل توجهي از كودكان در يادگيري تكلم، استفاده ي درست و صحيح از زبان، تكامل 
بهنجار ادراكات بينايي و شنوايي، خواندن، نوشتن، هجي كردن و محاسبه كردن دچار تأخير هستند. 
اختالل هاي اين گروه از كودكان تحت عنوان »اختالل هاي يادگيري خاص« قرار مي گيرند. امروزه 
بزرگ ترين گروه كودكان استثنايي را كودكان مبتال به اختالل هاي يادگيري تشكيل مي دهند. كتاب 
حاضر ترجمه ي فصل ششم كتاب »آموزش و پرورش كودكان استثنايي« نوشته ساموئل اي، كرك، 
جيمز جي، گاالگر و نيكالس جي و آنا ستازيو است كه شامل عناويني از قبيل تعريف، طبقه بندي، 
 شناسايي و تشخيص دانش آموزان مبتال به اختالل هاي يادگيري و رويكردهاي عمده براي آموزش 
آن ها مي شود. مطالعه ي اين كتاب را به والدين، مربيان كودكستان، معلمان عادي و استثنايي، مشاوران 

و روان شناسان توصيه مي كنيم. 

370. لوت، سارا. منابع انرژي6: گاز. رضا كريمي 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: استخراج گاز طبيعي / كاربرد گاز / اصول ايمني / آلودگي هوا

چكيده:   كتاب حاضر به منظور آشنايي كودكان و نوجوانان با گاز طبيعي، عمل تشكيل گاز طبيعي، 
استخراج آن، حمل و نقل آن، آلودگي هوا به وسيله ي گاز، اصول ايمني در استفاده از گاز طبيعي، و 
مطالبي از اين دست نگارش يافته است. زبان كتاب ساده و روان و با خط هاي درشت و ريز براي 
مطالعه ي مخاطبان مبتدي و مخاطبان داراي اطالعات بيشتر آماده شده است. سؤال هايي در پايين 
صفحات كتاب درج شده اند كه مخاطبان با مطالعه ي كتاب و با راهنمايي هاي بزرگ ترها، مي توانند 

پاسخ مناسبي براي آن ها بيابند 
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371. بوس، مانجوال. دانش آموز برتر: گام به گام ببين و بساز )نخستين كتاب كاردستي من(
جلد1*. شبنم طوسي / مرضيه شاكري 

تهران: نخستين، 1387،  2ج   
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: آموزش هنر  
* كلمات كليدي: كاردستي / سرگرمي ها / خالقيت / ساخت و ساز

چكيده: قدرت ابتكار و خالقيت در همه ي افراد وجود دارد. براي آشكار شدن اين استعدادهاي 
ارائه  كودكان  به  را  جالبي  ايده هاي  آن، مجموعه ي حاضر  و شكوفايي  رشد  به  و كمك  پنهان 
مي دهد؛ ايده هايي هم چون: رنگ كردن، چسباندن، پاره كردن، بريدن، چاپ با اثر انگشت، چاپ با 
سيب زميني، مدل هاي سفالي، طراحي كف زمين، كاردستي با كاغذ به صورت سه بعدي، اريگامي، 

ساختن ماسك، عروسك و.... 

372. بوس، مانجوال. دانش آموز برتر: گام به گام ببين و بساز )نخستين كتاب كاردستي من(
جلد2*. شبنم طوسي / مرضيه شاكري 

تهران: نخستين، 1387،  2ج   
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي:  دوم تا پنجم؛معلم  

موضوع درسي: آموزش هنر  
* كلمات كليدي: كاردستي / سرگرمي / انواع چاپ / ساخت و ساز

چكيده: آشنا كردن كودكان با كارهاي دستي و به كارگيري دست هاي تواناي آ ن ها براي ساخت 
و ساز، باب آشنايي شان را با مواد گوناگون، اعم از مواد نرم و سخت مي گشايد و ذهن آ ن ها را براي 
آينده آماده مي سازد. در دومين شماره از مجموعه ي حاضر، كودكان با استفاده از كاغذ، مقوا، جعبه هاي 
مقوايي، مدادرنگي، آب رنگ، ِگل رس، برخي صيفي جات، سيب زميني و... مي توانند انواع كاردستي ها 
هم چون گل هاي كاغذي، حاشيه هاي زينتي، وسايل آكواريوم، پروانه ي در حال پرواز، و... را بسازند و به 

انواع چاپ و برجسته كاري روي گل رس بپردازند. 
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373. مهاجراني، محمد. پيامبر عزيز ما:11: گل سرخ*. 
تهران: مدرسه، 1387،  12  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول و دوم ؛معلم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: شعر مذهبي / پيامبر اسالم / اخالق نبوي

چكيده: »...پيامبر مهربان / دختر ناز را تا ديد / به دخترك سالم داد / احوال او را پرسيد / انگشتري 
هم از جيب با خوش حالي درآورد / انگشتر طال را به دخترك هديه كرد...« كودكان با خواندن اشعار اين 

كتاب و مشاهده ي تصاوير آن، با بخشش و مهمان نوازي هاي حضرت محمد )ص( آشنا مي شوند. 

374. درگاهي، فرحناز. گالبي ام گالبي شبيه شكل ماهي. 
تهران: خيام آزمون، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: آموزش هنر  

* كلمات كليدي: شعر / رنگ آميزي / سرگرمي / گالبي / آموزش نقاشي

چكيده: نويسنده ي كتاب، به وسيله ي اشعاري به كودكان آموزش مي دهد كه چگونه توسط يك 
گالبي انواع حيوانات را نقاشي و آن ها را رنگ آميزي كنند.در اين اشعار، خصوصيات ظاهري، نحوه ي 
زندگي و نوع تغذيه ي حيوانات بيان مي شود؛ براي نمونه: گالبي مي ره تو رودخونه / قل مي خوره 
بي بهونه / مي خواد بشه مرغابي / به رنگ سبز و آبي / نوك دراز و خوش رنگ / در مي آره بي درنگ / 

دو پا شبيه پارو / يه صورت بي ابرو / حاال مي  شه مرغابي / تو رودخونه ي آبي 
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375. نان، دانيل. ببين و مقايسه كن: گوش. مجيد عميق 
تهران: پنجره، 1388،  16  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: دوم و سوم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: حيوانات / گوش / اندام شنوايي

چكيده: اسب آبي سوراخ هاي گوش هايش را مي بندد تا آب داخل آن ها نشود. خفاش از گوش هايش 
براي پيدا كردن راه در تاريكي شب استفاده مي كند. انسان هم گوش دارد و از آن ها براي شنيدن بهره 
مي گيرد. كودكان در اين كتاب، ضمن مشاهده ي تصاوير طبيعي حيوانات، با شكل، اندازه و كاربرد 

گوش انواع حيوانات آشنا مي شوند و شباهت و تفاوت هاي آن ها را درمي يابند. 

376. اكس ليد، كريس. مواد و كاربردهاي آن ها: الستيك. رضا كريمي 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: كاربرد الستيك / خواص الستيك

چكيده: در ششمين شماره از مجموعه ي حاضر، كودكان با الستيك، خاصيت آن، چگونگي تشكيل، 
كارخانه ي الستيك سازي، انواع الستيك وكاربرد آن آشنا مي شوند. »ما مي توانيم از خواص يك ماده، 
 به كاربردهاي آن پي ببريم. الستيك را مي توان كشيد، فشرد و خم كرد. الستيك ماده اي مقاوم است و 
دوام زيادي دارد، هم چنين ضد آب است و هوا از آن عبور نمي كند. الستيك عايق هم هست و جريان 

الكتريسيته را از خود عبور نمي دهد.« 
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377. رحيمي تهراني،  نيلوفر. لذت امال: بيش از 70 روش طاليي يادگيري و آموزش امال با 
استفاده از روش هاي فعال و با تاكيد بر ابعاد چند گانه ي هوش و پرورش خالقيت. 

اصفهان: نوشته، 1388،  105  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  

موضوع درسي: زبان آموزي  
* كلمات كليدي: فارسي / امال / راهنماي آموزشي / حافظه / نارسا  نويسي / هوش هاي چندگانه / 

هوش هاي چندگانه / يادگيري همراه با بازي

چكيده: امال يكي از مواد درسي مهم در برنامه ي  آموزشي رسمي كشور و از اركان مهم زبان آموزي 
در دوره ي عمومي، به خصوص ابتدايي است. مهم ترين هدف امال، آموزش صحيح نوشتاري كلمه ها 
و جمله هاست. در اين كتاب، راهكارهاي تقويت امال از طريق تقويت حافظه ي ديداري و شنيداري، 
دقت و توانايي در تميز ديداري، هماهنگي چشم و دست، درمان نارسا نويسي، تقويت توالي ديداري و 
شنيداري با تأكيد بر هوش هاي چندگانه، و يادگيري همراه با بازي براي دانش آموزان دوره هاي ابتدايي و 
دانش آموزان استثنايي، در اختيار معلمان و اوليا قرار مي گيرد. مؤلف كوشيده است، با توجه به تفاوت هاي 

فردي فراگيرندگان، از روش هاي متفاوت با تأكيد بر كار گروهي استفاده كند. 

378. شمس اللهي، سهيال. لطفا جوجوي خوبي باش. 
تهران: نسل نو انديش، 1388،  24  ص 

قطع: پالتويي بلند  * پايه ي تحصيلي: اول  
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: داستان آموزشي /  آموزش مهارت هاي زندگي / غذا خوردن / سالم كردن / 
حمام رفتن

چكيده:   نويسنده در ابن كتاب كوشيده است، كودكان را با جوجويي همراه كند و به آن ها آموزش 
دهد كه يك جوجوي خوب چه كارهايي مي تواند انجام دهد كه هم جوجوي خوبي باشد و هم مادرش 
را خوش حال كند، كي و چگونه غذا بخورد، چگونه از خيابان رد شود، چه طور به بزرگ تر ها سالم دهد 
و با آن ها حرف بزند و... تصاوير كتاب و متن ساده، روان و خالقانه ي آن به كودكان كمك مي كند كه 

به آساني اين مهارت هاي زندگي را بياموزند. 
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379. راو، جوليان / پرهام، مالي. مجموعه كتاب هاي علوم تجربي:  لمس كردن *. محمود مزيناني 
تهران: پيدايش، 1387،  32  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: دوم و سوم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: لمس كردن / احساس
 

چكيده: مجموعه ي حاضر با تصاوير واضح و زيبا، فعاليت هاي سرگرم كننده، متن هاي ساده و روان 
به كودكان كمك مي كند تا درباره ي لمس كردن بيشتر بدانند. هم چنين با سطوح و اشياي متنوع آشنا 

شوند و ميزان زبري و صافي، سفتي و نرمي و... اجسام را بهتر درك كنند. 

380. فرماني، زهرا. مهارت هاي زندگي براي كودكان: ما با هم درست حرف مي زنيم. 
تهران: پيك ادبيات، 1388،  16  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: درست حرف زدن / روابط بين اشخاص / مهارت هاي زندگي
 

چكيده: كتاب حاضر، يكي از كتاب هاي مجموعه ي »مهارت هاي زندگي براي كودكان« است كه در 
آن سعي شده،  شيوه ي درست حرف زدن كودكان با يكديگر به همراه عكس هايي، به آن ها آموزش 

داده شود. راهكارها از زبان كودكان بيان مي شوند. 
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381. فرماني، زهرا. مهارت هاي زندگي براي كودكان: ما با هم شريك مي شويم. 
تهران: پيك ادبيات، 1388،  16  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: مهارت هاي زندگي / مشاركت / روابط بين اشخاص
 

چكيده: در اين كتاب، آريا و نيما در مهد كودك سر ماشين نيما دعوايشان شده است. نيما نمي خواهد 
ماشينش را به آريا بدهد،  اما آريا ماشين او را مي خواهد. كودكان ديگر درباره ي مشكل به وجود آمده 
نظرات متفاوتي مي دهند و مخاطبان با خواندن متن ساده ي كتاب و مشاهده ي تصاوير آن، با معناي 

مشاركت بهتر آشنا مي شوند. 

382. فرماني، زهرا. مهارت هاي زندگي براي كودكان: ما با هم فرق داريم. 
تهران: پيك ادبيات، 1388،  16  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: تفاوت هاي فردي / روابط بين اشخاص / مهارت هاي زندگي

چكيده: سينا فكر مي كند چون از همه بلندتر است،  بايد همه به حرفش گوش دهند، اما كودكان ديگر 
با اين موضع مخالف هستند. آن ها معتقدند كه خصوصيات ظاهري هر شخص با ديگري متفاوت است 
و اين نمي تواند نشانه ي برتري يكي بر ديگران باشد. در اين كتاب، مخاطبان با مشاهده ي عكس ها و 

خواندن متن كه از زبان كودكان بيان مي شود، مي توانند با تفاوت هاي ظاهري افراد آشنا شوند. 
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383. فرماني، زهرا. مهارت هاي زندگي براي كودكان: ما مسئول هستيم. 
تهران: پيك ادبيات، 1388،  16  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: مسئوليت پذيري / كودكان / مهارت هاي زندگي

چكيده: كودكان در اين كتاب، با خواندن مطالب از زبان كودكان و مشاهده ي تصوير آن ها، ياد مي گيرند 
كه وقتي مسئوليتي به عهده مي گيرند، آن را به درستي انجام دهند؛ و اال بي نظمي به وجود مي آيد و 
موجب آزار ديگران مي شود. در اين كتاب، باران و نويد قرار بوده است كه بشقاب ها و قاشق ها را سر ميز 
غذا بياورند، اما نياورده اند. االن همه ي بچه ها سر ميز غذا هستند، اما از قاشق و بشقاب خبري نيست. 

بچه هاي ديگر به آن ها تذكر مي دهند كه بايد مسئوليت خود را درست انجام دهند.

384. فرماني، زهرا. مهارت هاي زندگي براي كودكان: ما مي توانيم بگوييم نه. 
تهران: پيك ادبيات، 1388،  16  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: نه گفتن / روابط بين اشخاص / مهارت هاي زندگي
 

چكيده: در اين كتاب، باران دختر خوبي است؛ اما حرف هاي بد ديگران را گوش مي دهد. كودكان به 
او كمك مي كنند كه او »نه« گفتن را ياد بگيرد و به حرف هاي بد ديگران گوش ندهد. نظرات كودكان 

در كنار تصاوير درج شده است و در پايان از مخاطب درباره ي آن ها نظر خواهي مي شود.
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روش  )به  سرگرمي  راه  از  علوم  آموزش  ما:  اطراف  و  ما  سوتر.  رزي  سيمن،   .385
مكاشفه اي(ويژه كودكان، معلمان، اوليا و مربيان*. حسن نصيرنيا 

تهران: مدرسه، 1387،  60  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول و دوم ؛معلم 

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: علوم / راهنماي آموزشي / روش مكاشفه اي / آموزش قبل از مدرسه / آزمايش / 

 مهارت هاي زندگي

اساس  بر  يادگيري گفته مي شود كه كودك  و  از تدريس  به شيوه اي  چكيده: »روش مكاشفه اي« 
راهنمايي خاص معلم يا مربي، مفهوم يا مسئله اي را به طور انفرادي مطالعه و بررسي مي كند و مورد 
آزمايش قرار مي دهد. سپس، از اطالعات به دست آمده نتيجه مي گيرد و مي كوشد به يك استنباط كلي 
برسد. كتاب حاضر شامل 38 فعاليت علوم درباره ي موجودات جان دار و بي جان، فصل هاي سال، خورشيد، 
ماه و... و كاربرگ كودك است كه به مخاطبان كمك مي كند، به طريق مكاشفه، دركي بنيادي از 
مفاهيم علمي اطراف خود به دست آورند. تنوع فعاليت ها باعث پرورش »مهارت كنترل حركتي«، »مهارت 
هماهنگي حركات دست- چشم«، »مهارت هاي زباني«، و »مهارت هاي شناختي« مي شود. در بخش 

»راهنماي معلم، مربي، پدر و مادر«، درباره ي مفاهيم و شيوه ي تدريس هر موضوع بحث مي شود. 

)به روش  راه سرگرمي  از  آموزش علوم  ما:  ما و سالمت  رزي سوتر.  386. سيمن، 
مكاشفه اي (ويژه كودكان، معلمان، اوليا و مربيان*. حسن نصيرنيا 

تهران: مدرسه، 1387،  64  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول و دوم ؛معلم 

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: فعاليت معني دار / اندام هاي بدن / مهارت هاي اجتماعي / هماهنگي دست-چشم / 

مهارت شناختي / كنترل حركات ظريف

چكيده: كتاب حاضر شامل 38 فعاليت، با عنوان هايي نظير »نقطه - به - نقطه«، »تصويرهاي پنهان«، 
و»ببر و بچسبان« است و به كودكان پيش دبستاني و دبستاني ياري مي رساند. اين فعاليت ها كه به 
گونه اي معنادار و هدايت كننده اند، در كاربرگ هاي كودك ارائه مي شود. به كمك فعاليت هاي معنادار، 
شناخت بيشتري نسبت به اندام هاي بدن خود و چگونگي كار آن ها به دست مي آورند. به زعم نگارنده، 
انجام اين فعاليت ها باعث مي شود، »مهارت هماهنگي حركات دست-چشم«، »مهارت كنترل حركات 

ظريف«، »مهارت هاي اجتماعي«، »مهارت هاي زباني« و »مهارت شناختي« كودكان پرورش يابد.
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387. فرماني، زهرا. مهارت هاي زندگي براي كودكان: ما يك دوست تازه پيدا كرديم. 
تهران: پيك ادبيات، 1388،  16  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: دوست يابي / روابط بين اشخاص / مهارت هاي زندگي
 

چكيده: در اين كتاب، از زبان كودكان بيان مي شود كه چگونه آن ها مي توانند با يك كودك هم سن و 
سال خود دوست شوند و يك دوست جديد پيدا كنند. كتاب مصور است و متني ساده دارد. در پايان از 

مخاطبان خواسته مي شود كه آن ها نيز نظرات خود را درباره ي موضوع دوست يابي بيان كنند. 

388. ناصري، مسلم. قصه هاي شيرين اززندگي معصومين10: مار و گنجشك : قصه هايي از 
زندگي امام رضا )ع( *. 

مشهد: به نشر، 1387،  24  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  
* كلمات كليدي: داستان هاي مذهبي / امام رضا)ع( / زندگي امامان

چكيده: دهمين شماره از مجموعه ي حاضر در بردارنده ي پنج داستان درباره ي زندگي امام رضا)ع( ، و 
رفتار و كردار او در برخورد با انسان ها و موجودات ديگر است كه براي كودكان تدوين شده است. عناوين 
قصه ها از اين قرارند: سكه هاي خوش حالي؛ يادگاري؛ سبد سبد گالبي؛ ماروگنجشك؛ مرد تنها. براي 
نمونه در داستان »ماروگنجشك«، مار سياهي به النه ي گنجشكي نزديك مي شود و گنجشك با جيك 
جيك كردن از امام رضا )ع( كمك مي خواهد. امام كه متوجه موضوع شده است، همراه سليمان كه براي 
امام سبد ميوه اي آورده است،  به سراغ مار مي رود و سليمان با چوب دستي مار را مي كشد. بدين شكل، 

نگراني گنجشك برطرف مي شود.
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389. ايماس، جناين. رفتارهاي خوب2: متشكرم. مهروش طهوري 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  32  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول تا سوم 

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: قدر شناسي / آداب معاشرت / راه و رسم زندگي / تشكر كردن

چكيده: كودكان با خواندن سه داستان اين كتاب و مشاهده ي تصويرهاي رنگي آن ها،با شخصيت هاي 
متفاوتي آشنا مي شوند و ياد مي گيرند كه وقتي كسي به آن ها كمك مي كند، فراموش نكنند كه از او 
تشكر كنند، چرا كه اين رفتار باعث خوش حالي طرف مقابل مي شود و او را دل گرم مي كند. داستان هاي 

كتاب عبارت اند از: تولد كانر، موشك درست كردن و مامان اليزابت. 

390. شاهرخي، مهدي / ياوريان، محمد. مجموعه سؤاالت جامع تيزهوشان پنجم ابتدايي. 
تهران: بين المللي گاج، 1388،  252  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم 

موضوع درسي: عمومي  
* كلمات كليدي: مجموعه سؤاالت / تست / خالقيت / امتحان تيزهوشان /  پاسخ نامه ي تشريحي

چكيده: كتاب حاضر شامل 1300 تست گزينه اي )650 تست رياضي، 450 تست علوم و 200 تست 
هديه هاي آسماني، و بخوانيم و بنويسيم( به همراه پاسخ نامه ي تشريحي براي دانش آموزان سال پنجم 
ابتدايي، به منظور آمادگي براي شركت در امتحان تيزهوشان است. به زعم نگارنده، اين مجموعه باعث 

افزايش خالقيت و ابتكار، دقت و سرعت در محاسبات رياضي و هوش دانش آموزان مي شود. 
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391. ابراهيم حقي اوغلو، بلكيس. ده بهشت:  محمد )ص(. مهدي نعلبندي 
تهران: نحل، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول تا سوم ؛ معلم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

 / / آموزش ديني  پيامبر اسالم / سرگذشت نامه / قرآن / داستان مذهبي  * كلمات كليدي: 
دوره ي ابتدايي

چكيده: كتاب حاضر كه يكي از كتاب هاي مجموعه ي »ده بهشت« است، كودكان و نوجوانان را با 
گوشه هاي جالب و خواندني زندگي پيامبر اسالم، حضرت محمد )ص( ، و ماجراهاي زندگي آن حضرت، 
 از جمله تولد و كودكي، سفر به شام،  ازدواج، آغاز رسالت، هجرت به مدينه، بازگشت به مكه، و حج 
خداحافظي ايشان آشنا مي كند و به كمك تصويرهايي، آنان را به دنياي پر رمز و راز دوره ي رسالت آن 

حضرت مي برد. 

392. پوروهاب، محمود. نام آوران ايران3: محمد تقي بهار*. 
مشهد: به نشر، 1387،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: زبان آموزي  

* كلمات كليدي: شاعر / محقق
 

چكيده: ملك الشعراي بهار حاضر نيست رضاخان ظالم را ستايش كند. به همين دليل از تهران به 
اصفهان تبعيد مي شود. رضاخان حقوق او راقطع مي كند و به اين دليل همسرش مجبور مي شود 
كبوترهاي او را بفروشد. بعد از هفت هشت ماه آن ها دوباره به تهران مي آيند. كبوترها نيز يكي يكي 
برمي گردند و ملك الشعراي بهار تصميم مي گيرد كه پول خريدار كبوترها را پس بدهد. در كتاب مصور 
حاضر طي داستاني، تبعيد ملك الشعراي بهار از تهران به اصفهان براي كودكان روايت شده است و در 

پايان نيز به شكل مختصر، زندگي، فعاليت ها و آثار وي درج شده است. 
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393. سسكين، استيو. بچه ها و مهارت هاي زندگي82: مرا مسخره نكن !. فراز پندار 
تهران: شركت انتشارات فني ايران، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول تا سوم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: مهارت هاي زندگي / اخالق اجتماعي / مسخره كردن

موفق، كسب  و  سالم  زندگي  براي  بنابراين  است.  پيچيده  بسيار  ما  امروز  زندگي  محيط  چكيده: 
آموزش هاي اجتماعي ضرورت دارد. تنها گذاشتن بچه ها در رويايي با مشكالت، ناهنجاري هاي رواني و 
اجتماعي زيان آوري به دنبال دارد. اين نارسايي ها براي كودكان و نوجوانان فرساينده و براي جامعه بسيار 
پر هزينه است. مخاطبان با مطالعه ي اين كتاب مي آموزند كه هر انساني مشكالتي دارد و داشتن اين 
مشكالت نبايد باعث شود كه ديگران او را مسخره كنند و به او بخندند. هم چنين مي آموزند كه نبايد 

اجازه دهند، مورد تمسخر ديگران واقع شوند. 

394. دولوبيه، ماتيو...]و ديگران[. گاستون پسر كنجكاو: مرگ چيست؟*. فخر الدين نجاتي / 
حميده موسوي 

اصفهان: نوشته، 1387،  24  ص 
قطع: خشتي كوچك  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم ؛معلم 

موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني 
* كلمات كليدي: مرگ / پايان زندگي / تربيت فرزند

چكيده:   در دوازدهمين شماره از مجموعه ي حاضر، گاستون اطالعات بيشتري درباره مرگ كسب 
مي كند. ماهي كوچولويش مي ميرد و گاستون فكر مي كند كه او خواب است. اما پدرش با او درباره ي 
مرگ صحبت مي كند و مادرش به او مي گويد كه همه روزي خواهند مرد. كودكان با خواندن اين كتاب 
و مشاهده ي نقاشي ها و رنگ هاي آن ها، مفهوم مرگ را بهتر درمي يابند. در بخش »سخني با والدين« 
كه در پايان كتاب آمده است، به والدين اطالعاتي داده مي شود كه آن ها بدانند چگونه بايد به سؤاالت 

كودكانشان در اين زمينه جواب بدهند 
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395. بري، جوي)بازنويسي: تبرايي، اعظم( . بچه ي خوب مي گه24: مزاحمت ؟! نه*. امير صالحي 
طالقاني 

تهران: نواي مدرسه، 1387،  1ج 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم ؛ معلم 

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: مزاحمت / داستان تربيتي / ارتباط با ديگران / مهارت هاي زندگي / اخالق

چكيده: »پيتر باعث به هم خوردن تمركز ديگران مي شود. او كاري مي كند كه ديگران نمي توانند 
كارشان را ادامه دهند. او با افرادي كه در حال فكركردن و انجام دادن كاري هستند، صحبت مي كند و 
سر و صدا راه مي اندازد.« مخاطبان با خواندن اين كتاب با مفهوم »مزاحمت« آشنا مي شوند و ياد مي گيرند 

كه اين رفتار بسيار زشت است. كتاب داراي تصويرهاي مرتبط با موضوع است. 

396.. قصه ي آيه ها: مسافرمدين )پايه ي سوم دبستان/3(. 
تهران: افق، 1388،  

قطع: كارت قصه گويي  * پايه ي تحصيلي: سوم؛معلم  
موضوع درسي: آموزش قرآن  

* كلمات كليدي: حضرت موسي )ع( / حضرت شعيب)ع( / شهر مدين / چوپاني
 

چكيده: كارت هاي قصه گويي اين قابليت را دارند كه بچه ها قصه ها را از روي تصاوير براي دوستان 
خود بازخواني كنند و يا با توجه به سير قصه، تصاوير به هم ريخته را مرتب كنند و ماجراي آن را با 
روايت خود بنويسند. در اين مجموعه  از كارت هاي قصه خواني، كودكان با مشاهده ي تصاوير و خواندن 
متني ساده و روان، با داستان رفتن حضرت موسي)ع( به شهر »مدين«، ازدوج او با دختر حضرت 
شعيب)ع( و چوپاني كردن وي آشنا مي شوند. به منظور تشويق كودكان، چند كارت نيز در اين مجموعه 

گنجانده شده است. 
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397. ايماس، جناين. رفتارهاي خوب5: معذرت مي خواهم. مهروش طهوري 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  32  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول تا سوم 

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: كودكان / راه و رسم زندگي / آداب معاشرت

 

با گفتن  ناراحتي ديگران مي شود.  باعث  يا كاري مي كنيم كه  چكيده: گاهي ما حرفي مي زنيم 
»ببخشيد« به كساني كه از دستت ناراحت اند، نشان مي دهي كه واقعاً نمي خواستي آن ها را برنجاني. 
با معذرت خواهي، توجه خودت را به ديگران را نشان مي دهي. اگر كسي را رنجاندي، فراموش نكن 
كه بگويي: »ببخشيد.« كودكان با مشاهده ي تصاوير و مطالعه ي متن ساده و روان كتاب حاضر ياد 

مي گيرند كه در چه موقعيت هايي الزم است از ديگران معذرت خواهي كنند. 

398. پندي، زهره. دانش پايه ي رياضي: مقسوم عليه و مضرب. 
تهران: مدرسه، 1388،  100  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: آموزش رياضي 

* كلمات كليدي: آموزش / رياضي / مقسوم عليه / مضرب

چكيده: كتاب حاضر در 12 فصل نگارش يافته و نويسنده سعي كرده است، مفاهيم »مقسوم عليه« 
و »مضرب« را به صورت عميق تر و با مثال ها و فعاليت هاي متنوع ارائه دهد. مخاطبان كتاب معلمان 
دوره ي ابتدايي، دبيران رياضي دوره ي راهنمايي، دانش آموزان مستعد دوره ي راهنمايي، دانش آموزان 
اول دبيرستان و دانشجويان مراكز تربيت معلم هستند. عناوين فصل ها از اين قرارند: ضرب و تقسيم 
اعداد طبيعي؛ بخش پذيري؛ عدد اول؛ تجزيه ي اعداد؛ يافتن مقسوم عليه هاي يك عدد و تعداد آن ها؛ 
ب.م.م؛ مضرب هاي يك عدد؛ ك.م.م؛ حساب پيمانه اي؛ حل مسئله در اعداد طبيعي؛ الگوهايي در 

اعداد طبيعي.
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399. ماهوتي، مهري. من مثل خدا شدم)1(. 
تهران: مهاجر، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول؛معلم  
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: خوش حال كردن / بخشيدن / كمك كردن / مواظب بودن

چكيده: كودكان در اين كتاب مصور و رنگي با دختركي آشنا مي شود كه مي كوشد دوستانش را 
خوش حال كند و آن ها را به خاطر اشتباهشان ببخشد، به پدرش كمك كند، مواظب برادر كوچكش 

باشد و دوستانش را به انجام كارهاي خوب راهنمايي كند تا بدين شكل شبيه خدا شود. 

400. ماهوتي، مهري. من مثل خدا شدم )2(. 
تهران: مهاجر، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: اول؛معلم  
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: داستان هاي اخالقي / بخشش / نيكي

چكيده: در دومين شماره از مجموعه ي حاضر، كودكان با دختربچه اي آشنا مي شوند كه مي كوشد به 
همسايه شان نيكي كند، اشتباه برادر كوچكترش را ناديده بگيرد، دروغ نگويد و به گل ها آب بدهد تا 

بدين شكل، خودش را شبيه خدا كند. 
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401. ماهوتي، مهري. من مثل خدا شدم )3(. 
تهران: مهاجر، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: اول؛معلم  
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: پاداش / پاكيزگي / حسودي / اسراف

چكيده:   در سومين شماره از مجموعه ي حاضر، كودكان با مشاهده ي تصاوير رنگي و جذاب و 
مطالعه ي داستان هاي ساده و روان با دختر بچه اي آشنا مي شوند كه مي كوشد با انجام كارهاي نيك 
و دوري از كارهاي بد مثل حسودي و اسراف، خودش را مثل خدا كند. در داستان »آلوچه«، دخترك 
قصه از آلوچه هايي كه خاله نرگس - همسايه شان- براي آن ها آورده است، ده تا برمي دارد و مي برد كه 
به دوستش سارا بدهد و وقتي خاله اش علت كار او را جويا مي شود، دخترك جواب مي دهد: خدا گفته 

است من به هر عمل خوب شما، ده برابر پاداش مي دهم.

402. ماهوتي، مهري. من مثل خدا شدم )4(. 
تهران: مهاجر، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: اول؛معلم  
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: بخشش / راست گويي / كمك كردن
 

چكيده: در چهارمين شماره از مجموعه ي حاضر، كودكان با مشاهده ي تصاوير رنگي و جذاب با دختر 
بچه اي آشنا مي شوند كه مي كوشد با انجام كارهايي نيك مانند راست گويي و كمك كردن به ديگران، 

مثل خدا بشود. 
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403. پاالتيني، مارجي. بچه ها و مهارت هاي زندگي: من نبودم، دندونم بود: توضيح دندان 
شيري براي بچه ها. فرزاد پندار 

تهران: شركت انتشارات فني ايران، 1388،  34  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم  

موضوع درسي: علوم تجربي و مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: داستان آموزشي / دندان شيري

چكيده: كودكان در اين كتاب با پسركي به نام استوارت آشنا مي شوند كه يك دندان بهانه گير دارد. 
دهان استوارت اصاًل خجالت نمي كشد و خواسته هاي خود را با صداي بلند مي گويد. دندان بهانه گير 
همه جا او را اذيت مي كند. باالخره استوارت تصميم مي گيرد، با هويج به جنگ دندان برود. در پايان، 

دندان لق از جايش در مي آيد و استوارت راحت مي شود. 

404. ملت، پيتر. فعاليت هاي علمي: مواد *. پريسا همايون روز 
تهران: رسالت قلم، 1387،  39  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: ماده / خواص / محلول / آزمايش / انبساط / انقباض
 

چكيده: »دنيايي كه در آن زندگي مي كنيم از ماده ساخته شده است. مي دانيد ماده چيست؟ هر چيزي 
كه جرم دارد و فضا اشغال مي كند، ماده است. بدن ما، هوا و آب، همگي مثال هايي از ماده اند.« كودكان 
در اين كتاب با انواع گوناگون مواد آشنا مي شوند و با انجام آزمايش هايي ساده در خانه و مدرسه، با 
انتقال گرما از طريق مواد، مخلوط كردن مواد، انبساط و انقباض آن ها، سوختن، محلول ها، محلول هاي 

اشباع شده و... آشنا مي شوند. 
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405. گروه نويسندگان. بچه ها و مهارت هاي زندگي31: مواظب غريبه ها باشيد !. هايده كروبي 
تهران: شركت انتشارات فني ايران، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: امنيت / مهارت هاي زندگي / برخورد با غريبه

چكيده: دراين كتاب،كودكان با رنگ كردن تصاوير وپركردن جاهاي خالي به صورت جدول،طرز 
برخورد با غريبه ها را مي آموزند.به عالوه،با مفهوم سوء استفاده ي جنسي آشنا مي شوندوراه هاي 

مقابله با آن را فرا مي گيرند. 

406. ابراهيم حقي اوغلو، بلكيس. ده بهشت: موسي )ع(. مهدي نعلبندي 
تهران: نحل، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول تا پنجم ؛ معلم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: حضرت موسي )ع( / زندگي نامه / داستان مذهبي / فرعون / حضرت شعيب)ع( 

چكيده: كودكان در اين كتاب با كودكي حضرت موسي )ع( ، بزرگ شدن وي در قصر فرعون، كشتن 
مرد قبطي، رفتن وي به سرزمين »مدين«، آشنا شدنش با حضرت شعيب)ع( ، و معجزات و مبارزه اش 

با فرعون به زبان داستاني به همراه تصاويري آشنا مي شوند. 
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407. عابدي، داريوش. نام آوران ايران6: مولوي*. 
مشهد: به نشر، 1387،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: زبان آموزي  

* كلمات كليدي: زندگي نامه / مولوي / شمس تبريزي / مثنوي معنوي

چكيده: جال ل الدين محمد مولوي در سال 604 ه.ق در »بلخ« به دنيا آمد. هنوز 12 سالش تمام نشده 
بود كه مجبور شد از زادگاه و هم بازي هاي خود جدا شود. چون پدر محمد دانشمند بزرگي بود و حاكم 
رابطه ي خوبي با او نداشت، از هر فرصتي براي آزار و اذيت او استفاده مي كرد. سفر آن ها پنج سال به 
طول انجاميد. سرانجام پس از سال ها سرگرداني و خانه به دوشي كاروان به شهر »قونيه« رسيد. پدر 
محمد در آن جا شروع به تدريس كرد. مولوي در سن 35 سالگي با شمس تبريزي آشنا شد و... در 
ششمين شماره از مجموعه ي حاضر، كودكان با مطالعه ي نثر ساده و روان درباره ي زندگي، سفرها، 
اوضاع اجتماعي، مالقات ها و آثار موالنا جالل الدين محمد بلخي شاعر و عارف ايران در قرن هفتم 

هجري اطالعاتي به دست مي آورند. 

408. دهستاني، منصور. مهارت هاي زندگي )1( *. 
تهران: جيحون، 1387،  286  ص 

قطع: رقعي  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: مهارت هاي زندگي / هدف / تصميم گيري / برنامه ريزي

چكيده: »مدل 4H « يكي از مدل هاي جامع آموزش مهارت  هاي زندگي است كه اهداف اصلي 
آن از اين قرارند: تغيير آگاهي، نگرش و عملكرد نسبت به زندگي، تغيير نگرش نسبت به محدوديت ها 
و توانايي هاي وجودي خود، ايجاد فرصت هاي كم نظير براي آشنايي با ديگران، جامعه و جهان، ايجاد 
و تقويت مهارت ها و توانايي هايي براي زندگي موفق تر در عرصه هاي فردي و اجتماعي. در اولين 
شماره از مجموعه ي حاضر، مهارت هاي زندگي به صورت نظري و عملي در 11 بخش با اين عناوين 
ارائه مي شوند: هدف گذاري در زندگي و چگونگي دست يابي به آن؛ حل مسئله؛ تصميم گيري مؤثر؛ 
برنامه ريزي و سازمان دهي؛ تفكر نقادانه؛ بياموزيم چگونه بياموزيم )1( و )2( ؛ تاب آوري و عزت نفس؛ 

استفاده ي خردمندانه از منابع؛ مشاهده، ثبت و نگه داري اطالعات؛ و بسترسازي يادگيري.
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409. دهستاني، منصور. مهارت هاي زندگي )2(. 
تهران: جيحون، 1388،  206  ص 

قطع: رقعي  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: مهارت هاي زندگي / مهارت هاي اجتماعي / راه و رسم زندگي

چكيده: »مهارت هاي زندگي« مجموعه ا ي از مهارت ها، شايستگي هاي فردي و گروهي هستند كه 
افراد را براي زيستن در اين هزاره توانمند مي سازند. هم چنين، هم زمان با يادگيري، تسلط و استقرار در 
اين مهارت ها، فرد عالوه بر رسيدن به آرامش و تعادل در زندگي فردي و اجتماعي به ايفاي نقش در 
 »4H« زندگي خود نيز مي پردازد. كتاب حاضر براساس مهارت هاي زندگي مبتني بر مدل جهان شمول
تدوين شده و شامل اين موارد است: خودانگيزي؛ كار تيمي و كارگروهي؛ مهارت هاي كسب و كار؛ 

رهبري، شهروند مسئوليت پذير؛ مشاركت در امور خيريه.

410. دهستاني، منصور. مهارت هاي زندگي )3( *. 
تهران: جيحون، 1387،  230  ص 

قطع: رقعي  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: اعتماد به نفس / عزت نفس / خويشتن داري / مهارت هاي زندگي

چكيده: »مهارت هاي زندگي« مجموعه اي از مهارت ها و شايستگي  هاي فردي و گروهي هستند كه 
افراد را براي زيستن در اين هزاره توانمند مي سازد. فرد همزمان با يادگيري و تسلط بر اين مهارت ها، 
عالوه بر رسيدن به آرامش و تعادل در زندگي فردي و اجتماعي، به ايفاي نقش در زندگي خود 
مي پردازد و با مسئوليت پذيري و پاسخ گويي مناسب به نيازهاي فردي و اجتماعي زندگي انسان امروز، 
الگوي متفاوتي از زندگي يك انسان آگاه، آزاد، مسئوليت پذير و تجربه گرا را به نمايش مي گذارد. جلد 
 »4H« سوم از مجموعه ي حاضر،  به آشنايي مخاطبان با مهارت هاي زندگي براساس مدل آموزشي
اختصاص دارد. اين بخش از مدل 4Hبرمهارت هاي فردي در زندگي متمركز است و نويسنده تالش 
كرده، با رعايت الگوها و هنجارهاي زندگي اجتماعي ايرانيان و ارائه ي راهكارهاي عملي و كاربردي، 
استفاده از اين مهارت ها را در زندگي فردي و اجتماعي آموزش دهد.كتاب در هشت بخش بااين عناوين 
تدوين شده است:عزت نفس، مسوليت پذيري فردي، خودآگاهي،شخصيت ومديريت احساس، مديريت 
احساس ها،خودنظمي،سالمت فردي والگوي زندگي سالم، پيش گيري ازبيماري هابا تاكيدبربيماري 

هاي هزاره،استرس ورويارويي باآن. 
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411. دهستاني، منصور. مهارت هاي زندگي )4( *. 
تهران: جيحون، 1387،  214  ص 

قطع: رقعي  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: مهارت هاي زندگي / ارتباط / همدلي / عشق ورزي

چكيده: به طور معمول در هر فرايند ارتباطي يك فرستنده، يك گيرنده، يك يا چند پيام و يك بازخورد 
وجود دارد. هدف اصلي از برقراري ارتباط، »انتقال پيام« است و مهم ترين پايه ي هر ارتباط مؤثر، 
»دريافت پيام« محسوب مي شود. هرگونه اشكالي در فرايند انتقال پيام مي تواند باعث اختالل در ارتباط 
شود. كتاب حاضر، جلد چهارم از مجموعه ي چهار جلدي مرجع كامل »مهارت هاي زندگي«، براي 
  ،4H4« است. اين بخش از مدلH«آشنايي مخاطبان با مهارت هاي زندگي براساس مدل آموزشي
بر مهارت هاي ارتباط فردي و اجتماعي متمركز است و نويسنده مي كوشد، طي نه بخش با رعايت 
الگوها و هنجارهاي زندگي اجتماعي، راهكارهاي عملي و كاربردي مبتني بر اين مهارت ها را در زندگي 

فردي و اجتماعي ارائه دهد. 

412. زركنده، بتول. ت مثل تاريخ: مهرداد دوم. 
تهران: مدرسه، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: پنجم؛معلم  
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي)تاريخ(   

* كلمات كليدي: داستان / تاريخ/ اشكانيان / اردوان اشكاني / مهرداد دوم

چكيده: براي اين كه جانشين شاه مشخص شود، سه مجلس مهم »مهستان« )بزرگان( ، يعني 
مجلس مردان بزرگ خانواده ي شاهي، »خردمندان« و »مغان« با هم مشورت مي كردند و در آخر، 
نظري كه مي دادند، در واقع نظر همه ي مردم سرزمين بود. بعد از مرگ شاه اردوان هم، اعضاي مجلس 
دور هم نشستند و بعد از مشورت تصميم گرفتند پسر او را جانشين پدر كنند. و اين چنين شد كه مهرداد 
دوم، پسر شاه اردوان، در سال 124 پيش از ميالد مسيح پادشاه ايران شد. مخاطبان در اين كتاب 
طي دو قسمت به شكل داستاني و تاريخي با پادشاهي مهرداد دوم پادشاه اشكاني، سياست هاي او، 
كشورداري اش، برخوردش با آشوبگران داخلي و خارجي و... به زبان ساده و روان به همراه تصاويري 

آشنا مي شوند.



217دورهيآموزشابتدايي12

413. ناصري، مسلم. قصه هاي شيرين اززندگي معصومين5: مهمان كوچك: قصه هايي از 
زندگي امام حسين )ع(*. 

مشهد: به نشر، 1387،  24  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  
 / امام حسين)ع(   / مرد  / شبيه همان  بهار  / گل هميشه  * كلمات كليدي: مهمان كوچك 

قصه ي مذهبي

چكيده: »...حسين، به طرف پدربزرگ رفت. پيامبر همان طور كه خوابيده بود، بازوهاي كوچك حسين 
را گرفت و او را روي سينه اش نشاند. او را به سينه اش چسباند، بوسيد و قلقلكش داد. حسين خنديد. 
پيامبر دوباره او را بوسيدو... ام سلمه هم حسين را دوست داشت. فكر كرد اگر پسري مي داشت، باز هم 
حسين را بيش تر عزيز مي داشت...« پنجمين شماره از مجموعه ي حاضر شامل داستان هايي درارتباط با 
زندگي امام حسين)ع( است كه با زبان ساده و روان به همراه تصاويري براي كودكان روايت مي شود. 
موضوع داستان ها درباره ي بازي و مهرباني كردن حضرت پيامبر)ص( به كودكان، ارزش كاِر خوب و 

نيكي به دشمن است. 

414. گانري، آنيتا. مي داني چرا؟: مي داني چرا آب دريا شور است ؟ و پرسش هاي ديگر 
درباره ي اقيانوس ها. صديقه ذاكر 

تهران: مدرسه، 1388،  32  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم و چهارم ؛ معلم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: اقيانوس / غارها / جانوران دريايي / مرجان ها / موجودات دريايي

چكيده: در اين كتاب، به زبان ساده و روان به همراه تصاويري، اطالعات مختصر و مفيدي درباره ي 
اين موضوعات درج شده است: اقيانوس، دريا، فرق اقيانوس با دريا،  دزدان دريايي، علت چسبيدن 
نرم تنان به صخره ها، كوه هاي دريايي، غارها، وال ها، دلفين ها، ريف مرجاني، بزرگ ترين خرچنگ، 

چرخيدن امواج، توليد برق به وسيله ي برخي ماهي ها، زيردريايي ها و... 
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415. گف، جكي. مي داني چرا؟: مي داني چرا استاالكتيت ها از سقف غار آويزان اند؟ و 
پرسش هاي ديگر درباره ي غارها. رضوانه سيد علي 

تهران: مدرسه، 1388،  32  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم و چهارم ؛ معلم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: شكل گيري غار /  استاالكتيت / استاالگميت / غارنوردها

چكيده: غار چيست؟ غارها چگونه شكل مي گيرند؟ چرا استاالكتيت ها از سقف غار آويزان اند؟ تونل 
گدازه چيست؟ سوراخ فواره چيست؟ غار گوزن كجاست؟ كدام غار با نور حشره ها روشن شده است؟ 
كودكان با مطالعه ي اين كتاب كه به زبان ساده و روان نگارش يافته است و با مشاهده ي تصاوير جذاب 

آن مي توانند براي سؤاالت مذكور و سواالت همانند آن ها پاسخ مناسب بيابند. 

416. والپول، برندا. مي داني چرا؟: مي داني چرا خوشيد هر صبح در آسمان باال مي آيد؟و 
پرسش هاي ديگر درباره زمان و فصل ها. حسن ساالري 

تهران: مدرسه، 1388،  32  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: زمان / فصل / پرسش و پاسخ/ علوم / خواب زمستاني / تقويم / ماه / خورشيد

 

چكيده: در اين كتاب به 38 سؤال كودكان درباره ي باال آمدن خورشيد، تاريك شدن شب، پديد آمدن 
فصل ها، خواب زمستاني حيوانات، تقويم ميالدي، نياز به تقويم، تغيير شكل ماه، علت تيك تاك ساعت، 
زمان پخته شدن تخم مرغ، ساعت در فضا، وطول عمر انسان و... به زبان ساده و آسان به همراه تصوير 

پاسخ داده مي شود. 
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417. چارمن، اندرو. مي داني چرا؟: مي داني چرا درختان برگ دارند ؟و پرسش هاي ديگر 
درباره گياهان. حسن ساالري 
تهران: مدرسه، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم؛معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: گياهان / درختان / جنگل ها / ميوه ها
 

چكيده: مخاطبان سؤال هاي زيادي درباره ي گياهان، محل رويش آن ها، علت ريزش برگ ها در پاييز، 
گياهان آب زي، گل هاي گياهان، علت شيرين بودن ميوه ها، قارچ ها، درختان خاردار، گياهان بياباني، 
خوشمزه ترين گياه و... دارند كه مي توانند با مطالعه ي اين كتاب، به زباني ساده با مشاهده ي تصويرها، 

به جواب آن ها برسند. 

418. استات، كارول. مي داني چرا؟: مي داني چرا ستاره ها چشمك مي زنند ؟ و پرسش هاي 
ديگر درباره ي فضا. سليمان فرهاديان 

تهران: مدرسه، 1388،  32  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم؛معلم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
لباس   / فضايي  موشك   / سياره   / خورشيد   / ستاره   / شيري  راه   / كيهان  كليدي:  كلمات   *

فضانوردي

چكيده: در اين كتاب به زبان ساده و آسان و به همراه تصاويري، به سؤاالت علمي كودكان درباره ي 
كيهان و شكل گيري كهكشان ها، ستاره ها،  سيارات، خورشيد و ماه، و نيز سؤاالت آن ها درباره ي 
موشك هاي فضايي، كاربرد موشك ها، فضانوردان و عملكرد آن ها در فضا، پاسخ مناسب داده مي شود. 
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419. گف، جكي. مي داني چرا؟: مي داني چرا شب ها بيابان سرد است؟ و پرسش هاي 
ديگر درباره بيابان ها. مرتضي حاج علي فرد 

تهران: مدرسه، 1388،  32  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم؛معلم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: صحرا / بيابان / طالي سياه / حيوانات بياباني / واحه / چادرنشينان / گياهان بيابان

 

چكيده: براي آشنايي مخاطبان با بيابان، تپه هاي شني، گياهان بياباني، حيوانات بياباني، بيابان نشين ها، 
كاوشگران بيابان، طالي سياه و موضوعاتي از اين دست، نگارنده ي كتاب حاضر سؤال هايي مطرح 
كرده و در پي آن كوشيده است، با زبان ساده و روان و به كمك تصوير، به آن ها جواب هاي مناسب 
بدهد. مطالب كتاب طوري طراحي شده اند كه اطالعات مختصر و مفيدي درباره ي بيابان در اختيار 

مخاطبان قرار مي گيرد. 

420. تيلور، باربارا. مي داني چرا؟: مي داني چرا صابون حباب مي سازد؟ و پرسش هاي 
ديگر درباره علوم. محمد رضا برادري 

تهران: مدرسه، 1388،  32  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم ؛ معلم 

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: علوم / شناور ماندن / انرژي / صدا / نور / هوا / رنگين كمان

 

چكيده:   كودكان با مطالعه ي اين كتاب كه به زبان ساده و روان نوشته شده و مصور است، مي توانند 
براي سؤال هايي از اين دست جواب مناسب پيدا كنند: چرا صابون حباب مي سازد؟ انرژي چيست؟ 
چرا نور خورشيد گرم است؟ صدا چيست؟ چرا سايه ها به وجود مي آيند؟ رنگين كمان چگونه تشكيل 

مي شود؟ هوا از چه چيزي تشكيل شده است؟ و... 
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421. چنسلر، دبورا. مي داني چرا؟:  مي داني چرا ليمو ترش است؟ و پرسش هاي ديگر 
درباره ي حواس. حسين جعفرآبادي 

تهران: مدرسه، 1388،  32  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: دوم و سوم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: حواس / اندام هاي حسي / پرسش و پاسخ

چكيده: انسان پنج حس متفاوت دارد كه عبارت اند از: بينايي، شنوايي، بساوايي)المسه( ، بويايي و 
چشايي. همه ي اين حواس بسيار اهميت دارند. اين حواس دركنار يكديگر به شما مي گويند كه چه 
مي خوريد، به چه گوش مي دهيد، چه احساسي داريد، چه مي بينيد، يا چه چيزي را لمس مي كنيد. در اين 
كتاب سؤال هاي زيادي درباره ي عملكرد اندام هاي حسي در انسان و حيوانات در موقعيت هاي متفاوت 
مطرح شده اند و به زبان ساده و آسان به آن ها پاسخ داده شده است. تصويرهاي كتاب و توضيحات كنار 

آن ها، عالوه بر تكميل متن كتاب، به باال رفتن اطالعات مخاطبان در اين زمينه كمك مي كند. 

422. اونيل، آماندا. مي داني چرا؟: مي داني چرامارها پوست مي اندازند ؟ و پرسش هاي 
ديگر درباره ي خزندگان. سيد علي آل محمد 

تهران: مدرسه، 1388،  32  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم و چهارم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
 / خزندگان  غذاخوردن   / سوسمار   / پشت  الك   / مار   / خزندگان  زندگي  كليدي:  كلمات   *

تخم گذاري

چكيده: مارها، سوسمارها،  كروكوديل ها و الك پشت ها در زمره ي خزندگان هستند. خزندگان اسكلتي 
از جنس استخوان و پوستي پوشيده از پولك دارند و در خشكي تخم مي گذارند. برخي از خزندگان نيز 
بچه  زا هستند. در اين كتاب، سؤال هاي متفاوتي درباره ي خزندگان، بزرگ ترين آن ها، طرز غذاخوردن 
برخي خزندگان،  قيافه دادن  تغيير  مارها، كروكوديل ها و الك پشت ها، شيوه ي حركت خزندگان، 
مرگبارترين مارها، تعداد تخم هاي خزندگان و... مطرح و با زبان ساده و روان به آن ها پاسخ داده 

مي شود. تصاوير متن كتاب را همراهي مي كنند. 
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423. گف، جكي. مي داني چرا؟: مي داني چرا نوك كوه ها برف دارد؟ و پرسش هاي ديگر 
درباره ي كوه ها. مهدي رزاقي كاشاني 

تهران: مدرسه، 1388،  32  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم  

موضوع درسي: علوم تجربي  
* كلمات كليدي: كوه ها / جزيره / جانور كوهي / گياهان كوهي / مردان كوهستان

چكيده: به منظور آشنايي كودكان با كوه، اندازه گيري كوه ها، آتش فشان، گياهان كوهي، درياچه هاي 
كوهستاني، كوه نشينان، بلندترين كوه ها، تونل هاي كوهستاني و... كتاب حاضر به زبان ساده و روان و 
به همراه تصاويري، اطالعات مختصر و مفيدي را در مورد آن ها ارائه مي دهد. مخاطبان با مطالعه ي 
اين مجموعه مي توانند به سؤال هايي از اين دست جواب دهند: تفاوت كوه و تپه در چيست؟ بلندترين 
كوه جهان كجاست؟ چرا نوك كوه ها برف دارد؟ گياهان كوهي چگونه گرم مي شوند؟ كدام راهب در 

كوه زندگي مي كند؟ و... 

424. اسپنسر، مارتين. ميني بسكتبال*. محمد پور مقدم 
اصفهان: نوشته، 1387،  165  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: تربيت بدني  

* كلمات كليدي: ميني بسكتبال / مربيگري / آموزش

چكيده: »ميني بسكتبال« به عنوان يك بازي رسمي، اساساً صورت تعديل شده ي بازي بسكتبال 
بزرگ ساالن است تا نيازهاي كودكان را تأمين كند. فلسفه ي اين بازي كاماًل روشن و ساده است. نبايد 
كودكان را به نوعي بازي مجبور كرد كه با شرايط جسماني و ذهني آنان متناسب نيست. بلكه بايد بازي 
بزرگ ساالن را با كودكان و شرايط آنان سازگار و منطبق ساخت. در اين كتاب مربيان مهدكودك ها، 
و دبستان ها و مدارس با قوانين و مهارت هاي بازي ميني بسكتبال آشنا مي شوند. مخاطبان مي توانند 
براساس نياز خود و گروهي كه در آن كار مي كند، به بخش مورد نظر خود در كتاب مراجعه كنند و 

قوانين مربوطه را فرابگيرند. 
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425. رهنما، شاهين. نام آوران ايزان11: ناصر خسرو *. 
مشهد: به نشر، 1387،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: زبان آموزي  

* كلمات كليدي: ناصرخسرو / سفرنامه / خراسان / اسماعيليه

چكيده: سفر او را پخته تر كرده بود. ديگر آن ناصر خسرو قديمي نبود. در مدت اقامت در مصر، به 
»فرقه ي اسماعيليه« پيوسته بود. حاال او را به عنوان نماينده ي آن فرقه در خراسان انتخاب كرده 
بودند. مي دانست وقتي به خراسان برسد، براي تبليغ مذهبش كار آساني در پيش نخواهد داشت؛ اما او 
تصميمش را گرفته بود. در يازدهمين شماره از مجموعه ي حاضر، كودكان با زندگي،  سفرها، مذهب و 

آثار ناصرخسرو قبادياني - شاعر و حكيم نام آشناي ايراني- به شكل داستاني آشنا مي شوند.

426. برتولوتي، دان. نجات پاندا. ليال شمس زاده اميري 
تهران: شركت انتشارات فني ايران، 1388،  36  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: پانداها / حيوان ها در حال انقراض / چين

چكيده: سفيد و سياه است و دوست داشتني با ظاهري دست  و  پا چلفتي و وزني بين 85 تا 125 
كيلوگرم. پاندا عاشق بامبوست. زيستگاه اين حيوان زيبا، جنگل هاي كوهستاني و مه آلود چين است. 
در سال هاي اخير تالش هاي زيادي براي حفظ اين جانور انجام شده و قوانين سخت و مجازات هاي 
سنگيني براي شكارچيان پاندا وضع شده است. با وجود اين بسياري از پژوهشگران معتقدند كه بيش از 
هر اقدامي، حفظ محيط زيست اين جانور ضامن بقاي اوست. نوجوانان با مطالعه ي اين كتاب درمي يابند 
كه پاندا كجا زندگي مي كند، چه نوع غذايي مي خورد، طرز زندگي او چگونه است و دانشمندان چه 
تالش هايي را براي حفظ گونه ي اين نوع خرس انجام مي دهند، چه خطراتي زندگي اش را را تهديد 
مي كند، طرز جفت يابي آن چگونه است و چگونه بچه ي خود را به دنيا مي آورد. تصاوير طبيعي از پاندا 

به درك مطالب كمك فراواني مي كند. 
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427. لولين، كلر. مراقب باش: نزديك آب. رقيه قهرماني 
تهران: تيمورزاده: طبيب، 1388،  36  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم ؛ معلم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: شنا / غرق شدن / مهارت هاي زندگي / نكات ايمني

چكيده: كودكان با مطالعه ي اين كتاب، به زباني ساده و به كمك تصوير، ياد مي گيرند كه بايد در 
وان حمام ، استخر، درياچه، رودخانه، حوض بزرگ، و دريا، نكات ايمني را رعايت كنند. هم چنين، به 
پرسش هايي كه در ارتباط با آب براي آن ها پيش مي آيد، جواب داده مي شود و خطرهايي كه آن ها را 
در آب تهديد مي كند، گوشزد مي شود. به عالوه ياد مي گيرند كه هنگام مواجهه با خطر در آب چگونه 

عمل كنند. 

428. بدفورد، كيت. منابع انرژي2: نفت. رضا كريمي 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: منابع انرژي / استخراج نفت / طالي سياه / سكوي حفاري

چكيده: نفت، يكي از مهم ترين مواد دنياست. ما از انرژي نهفته در نفت، در موتور اتومبيل، كاميون، هواپيما، 
قطار و كشتي استفاده مي كنيم. هم چنين، نفت به عنوان ماده ي اوليه در توليد بسياري از محصوالت به كار 
مي رود. در دومين جلد از مجموعه ي منابع انرژي، مخاطبان به زبان ساده و روان و به همراه تصاويري، با 
نفت، چگونگي استخراج آن، سكوهاي حفاري، كاربردهاي نفت، نفت پاك، و صرفه جويي در مصرف نفت 

آشنا مي شوند. بخش هاي پاياني كتاب عبارت اند از: خودآزمايي، كليد واژه ها، واژه نامه و فهرست راهنما. 
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429. كشاورز، محمد علي. نقاشي قدم به قدم )2( براي كودكان پايه هاي اول و دوم 
دبستان. 

تهران: مدرسه، 1388،  12  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 

موضوع درسي: آموزش هنر  
* كلمات كليدي: نقاشي / شكل / اشيا / طبيعت / حيوانات

چكيده: كودكان با انجام تمرين هاي اين كتاب، مي توانند عالوه بر شناختن اشكال هندسي، شكل ها و 
فرم هاي غير هندسي، با اشيا، طبيعت و حيوانات آشنا شوند، آمادگي الزم را براي درك و فهم درس هاي 

خود پيدا كنند و براي انجام تكاليف درسي از مهارت كافي برخوردار شوند. 

430. جالل نژاد، جمال. نقاشي و خالقيت*. 
تهران: دانش آفرين : رشد انديشه، 1387،  36  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: آموزش هنر  

* كلمات كليدي: نقاشي / راهنماي آموزشي / هوش / خالقيت / دوره ي ابتدايي

چكيده: هنرمند از خويشتن خويش و نظام هستي دركي واقع بينانه دارد و را بطه اي درست بين خود 
و نظام هستي ايجاد مي كند. او وقتي انسان را در بهترين وجه و نظام هستي را در اوج زيبايي يافت، 
مي كوشد در قالب فعاليت هاي هنري، انسا ن هاي ديگر را در مسير عبوديت حق هدايت كند. كتاب حاضر 
راهنماي تدريس هنر براي فعاليت نقاشي در دوره ي ابتدايي است. نگارنده ، با معرفي اهداف نقاشي، 
ابزار و پرورش هوش كودكان، به منظور پرورش حس خالقيت آن ها، از آن ها مي خواهد متفاوت نقاشي 
بكشند؛ هم چون: پيدا كردن تصوير از ميان مجموعه اي خط خطي و رنگين، كشيدن نقاشي بعد از 

خواندن قصه، كامل كردن نقاشي ناتمام و...
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431. جالل نژاد، جمال.  نقاشي هاي زيبا براي قصه هاي شيرين: مخصوص پايه هاي 
اول ، دوم و سوم ابتدايي *. 

تهران: دانش آفرين: رشد انديشه، 1387،  34  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 

موضوع درسي: آموزش هنر  
* كلمات كليدي: داستان / رنگ آميزي / آموزش هنر / دوره ي ابتدايي

چكيده: » آن درخت مهربان خودش را آن قدر باال كشيد تا به ستاره ها رسيد. سنجاب ها از فرصت 
استفاده كردند و ستاره را نقاشي كردند. سپس رنگي زدند كه براي هميشه شاد و روشن باشد.« در اين 
كتاب، 10 داستان كوتاه براي كودكان روايت و از آن ها خواسته شده است، پس از خواندن هر داستان، 
در صفحه ي مقابل آن را نقاشي كنند. عنوان هاي داستان ها از اين قرارند: حيوانات جنگل؛ يك فكر 
خوب؛ ستاره؛ دوستان خوب؛ درخت مهربان؛ پروانه ي زيبا؛ خورشيد و ماهي ها؛ يك چيز عجيب!؛ از 

مورچه ها ياد بگير؛ و من مي توانم!

432. دنيلسون، شارلوت. نقش رهبري معلم در ساختار آموزش. وحيد معتمدي 
تهران: بين المللي گاج، 1388،  112  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: علوم تربيتي  

* كلمات كليدي: معلمان / روابط حرفه اي / رهبري آموزشي / مشاركت در مديريت

چكيده: كتاب حاضر براي معلمان و مديراني طراحي شده است كه مي خواهند نقشي فراتر از تدريس 
داشته باشند و تغييري سازنده در ساختار مدرسه ي خود ايجاد كنند. كتاب در سه بخش با اين عناوين 
تدوين شده است: رهبري معلم: حوزه ي بسيار جديد؛ چگونه رهبري معلم به منصه ي ظهور مي رسد؟ و 

ترفيع و توسعه ي رهبري معلم. در پايان پيوست و فهرست منابع نيز درج شده است.
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433. رينولدز، پيتر. نقطه. مينا اسماعيلي 
تهران: نسل نو انديش، 1388،  32  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: اول تا سوم 
موضوع درسي: علوم تربيتي  

* كلمات كليدي: نقاشي / نقطه / نمايشگاه

چكيده: كالس نقاشي تمام شده، اما ورق وشتي هنوز خالي است. معلم به كاغذ او نگاه مي كند و 
مي گويد »واي! يه خرس قطبي توي برف و كوالك« وشتي كه چيزي روي كاغذ نكشيده است، از 
حرف معلم تعجب مي كند. معلم از او مي خواهد كه يك نقطه روي كاغذش بكشد و... در اين كتاب، 
كودكان با خواندن داستان »نقاشي كردن وشتي« و مشاهده ي تصاوير، ياد مي گيرند كه نقاشي كشيدن 
كار سختي نيست و مي توانند قلم، كاغذ و مداد رنگي بردارند و نقاشي بكشند. اين كتاب مي كوشد اعتماد 

به نفس به كودكان را تقويت كند. 

434. فتح آبادي، جواد. نكته ها و آزمون ها: ادبيات فارسي دوره ي ابتدايي و هوش كالمي 
براي دانش آموزان چهارم و پنجم ابتدايي *. 

مشهد: صيانت، 1387،  248  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: زبان آموزي  
* كلمات كليدي: فارسي / راهنماي آموزشي / آزمون ها و تمرين ها

چكيده: كتاب حاضر به منظور آشنايي دانش آموزان پايه ي چهارم و پنجم ابتدايي با دستور زبان فارسي 
تدوين شده است. كتاب اول، طي 16 فصل نخست به نكته هاي زباني و قواعد دستوري پرداخته 
شده است و پس از آن پرسش هاي چندگزينه اي براي ارزش يابي از آموخته هاي دانش آموزان آمده 
است. بيشتر پرسش هاي آزمون ها، گزيده ي سؤاالت آزمون هاي مدارس راهنمايي نمونه و ساير مراكز 
آموزشي در 20 سال اخيرند كه براساس موضوعات هر فصل طبقه بندي شده اند. ساير پرسش ها نيز 
سؤاالت تأليفي از كتاب هاي فارسي چهارم و پنجم اند. در بخش دوم انواع آزمون هاي هوش و استعداد 
تحصيلي ذكر شده درباره ي انواع پرسش هاي هوش زباني توضيحاتي با مثال داده شده است. سپس 
پرسش هايي براي سنجش توانايي فراگيرندگان آمده است. در بخش پيوست چند پاسخ نامه ي سفيد به 

منظور پاسخ گويي به آزمون ها و پاسخ هاي كليدي آزمون هاي فارسي مشاهده مي شود. 
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435. فتح آبادي، جواد / بامشاد، محمد مهدي. نوآموزان و الفبا:كتاب كار فارسي اول دبستان 
)بخوانيم و بنويسيم (. 

تهران: صيانت، 1388،  162  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول؛معلم  

موضوع درسي: زبان آموزي  
* كلمات كليدي: آموزش ابتدايي / فارسي / راهنماي آموزشي / مهارت زبان آموزي

 

چكيده: كتاب كمك درسي حاضر هم گام با كتاب فارسي اول دبستان، شامل متن هاي روان خواني، 
تمرين هاي متنوع زبان آموزي و نكات مهم زباني وا ماليي به منظور آمادگي و تقويت هر چه بيشتر 
نوآموزان در يادگيري مهارت هاي زبان آموزي است. نگارنده در تأليف اين كتاب كوشيده است كه با 
توجه به رويكرد تلفيقي، مفاهيم مرتبط با ساير درس ها مانند: رياضي و علوم، و نكات اخالقي و ديني 
را آموزش دهد و هم چنين به پرورش قدرت تفكر و خالقيت مخاطبان كمك كند. قالب سؤاالت 
به شكل ببين و بگو،  رنگ كردني،  كامل كردني، وصل كردني، بريدني، چسباندني، نقاشي، نوشتني، 

تركيب كردني، و... است. 

436. فتح آبادي، جواد. نوآموزان و امال: تقويت مهارت هاي خواندن و نوشتن براي 
دانش آموزان پايه ي اول ابتدايي*. 

مشهد: صيانت، 1387،  112  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول؛معلم  

موضوع درسي: زبان آموزي  
* كلمات كليدي: امال / راهنماي آموزشي / فارسي / مهارت هاي نوشتاري

چكيده: كتاب حاضر براساس اهداف زبان آموزي پايه ي اول ابتدايي و براي نوآموزان دبستاني تدوين 
شده است. در فعاليت هاي اين كتاب تقويت مهارت هاي چهارگانه ي زبان، به ويژه مهارت هاي نوشتاري 
)خواندن، رونويسي، امال و جمله نويسي( در نظر گرفته شده است. فعاليت هاي پيش بيني شده در اين 
كتاب با هدف تقويت بيشتر مهارت هاي نوشتاري )خواندن، رونويسي، امال و جمله نويسي( ارائه شده 
است. كتاب زمينه ي شكوفايي استعداد، ذوق و خالقيت دانش آموزان را از طريق ارائه ي بازي هاي زباني 
و تمرين هاي متنوع آموزشي، فراهم مي آورد. فعاليت هاي كتاب در قالب سرگرمي، بازي هاي زباني، 

جدول، رنگ آميزي و... تنظيم شده اند. 
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437. ناصري، مسلم. قصه هاي شيرين اززندگي معصومين1: نوبت به نوبت: قصه هايي از 
زندگي پيامبر )ص(*. 

مشهد: به نشر، 1387،  24  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  
* كلمات كليدي: پيامبر خدا / قصه هاي مذهبي / زندگي محمد )ص( 

 

چكيده: نويسنده در اولين شماره از مجموعه ي حاضر سعي كرده است، به منظور آشنايي كودكان با 
زندگي پيامبر خدا- حضرت محمد )ص( - و رفتار و منش او در زندگي، داستان هايي را در حد فهم 
كودكان به زباني آسان و روان روايت كند. كتاب شامل پنج داستان با اين عناوين است: نوبت به نوبت؛ 
كشتي گير و تيرانداز؛ بوسه ي شيرين؛ گردن بند؛ خوش بوترين گل. در داستان »نوبت به نوبت«، حضرت 
پپامبر)ص( وارد خانه ي حضرت فاطمه)س( مي شود ونوه اش حسن)ع( را مي بيند كه از خواب بيدار شده 
و تشنه است. پيامبر با پياله اي در دست به سمت مشك آب مي رود و براي او آب مي آورد. در اين هنگام 
حسين)ع( از خواب بيدار مي شود و آب مي خواهد. اما پيامبر آب را ابتدا به امام حسن)ع( مي دهد و به 

فاطمه زهرا)س( گوشزد مي كند كه امام حسين)ع( كوچك تر است ولي بايد صبر كند تا نوبتش برسد.

438. ابراهيم حقي اوغلو، بلكيس. ده بهشت: نوح )ع(. مهدي نعلبندي 
تهران: نحل، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول تا پنجم ؛ معلم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: حضرت نوح )ع( / سرگذشت نامه / داستان مذهبي

چكيده: خداوند به نوح مأموريت داده بود كه مردم را از خواب غفلت بيدار و آن ها را به ايمان واقعي 
دعوت كند و از پرستش بت ها باز دارد. عده اي از مردم فقير به خدا ايمان آوردند و عده اي از مردم كه 
مغرور و قدرتمند بودند، با صحبت هاي نوح )ع( مخالفت كردند. حضرت نوح )ع( بدون اين كه نااميد 
شود، هر روز كار خود را ادامه مي داد. تا اين كه يك روز از كار آن ها خسته شد و به درگاه خدا پناه برد. 
در اين كتاب كودكان به شيوه ي داستاني و به همراه تصاوير رنگي، با زندگي حضرت نوح )ع( ، دعوت 

مردم به خداپرستي توسط او، وطوفان و كشتي نوح آشنا مي شوند. 
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439. پاركر، ويكتوريا. سري كتاب هاي جان  داران به چيز هايي احتيا ج دارند؟: نور. مجيد عميق 
تهران: رسالت قلم، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم و سوم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: نور / نياز موجودات به نور / آموزش علوم / دوره ي ابتدايي

چكيده: در اين كتاب به زباني ساده و همراه تصاويري جذاب، علت نياز انسان ها، حيوانات و گياهان به 
نور براي كودكان درج شده است. در پايان كتاب لغت نامه و واژه يابي نيز آمده است. 

440. نادري، عباداله. كتاب هاي دانش پايه: نور هندسي*. 
تهران: مدرسه، 1387،  89  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: نور / تابش / بازتابش / آينه

چكيده: معلمان دوره ي ابتدايي، دبيران علوم تجربي دوره ي راهنمايي،  دانش آموزان دوره ي راهنمايي 
و اول دبيرستان در اين كتاب، طي سه فصل، با حوزه ي رفتار هندسي نور، قوانين تابش و بازتابش نور 
و آينه هاي كروي آشنا مي شوند. در آغاز هر فصل، هدف هاي آن تعيين شده است و از فراگيرندگان 
انتظار مي رود كه به اهداف نو دست پيدا كنند. هم چنين، براي اطالع بيشتر مخاطبان، مطالبي تحت 
عنوان »بيشتر بدانيد« نيز درج شده است. كتاب شامل پرسش ها، مشاهده ي برخي رفتارهاي نور و 

آينه ها،  آزمايش و... است. 
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441. محبوبي، اعظم. ايران من1: نوروز. 
تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 1388،  40  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: مطالعات اجتماعي  

* كلمات كليدي: نوروز / آيين هاي نوروزي / تحويل سال / سيزده به در

چكيده: آيين هاي نورزي، از خانه تكاني تا سبزه سبز كردن، از نمايش هاي گوناگون تا آتش افروزي، 
از مهماني رفتن تا عيدي گرفتن، از گرامي داشت طبيعت در روز سيزده بدر، همه و همه رمز زيبايي 
و ماندگاري اين عيد ملي هستند. در اين كتاب، ابتدا نوروز و پيشينه ي آن معرفي شده و اطالعاتي 
درباره ي گردش سال روي حيوانات درج مي شود. در ادامه، آيين هاي نوروزي، مراسم تحويل سال، آداب 
بعد از آن و سيزده بدر بيان مي شود. در پايان قصه ي عمو نوروز به صورت ناتمام آمده و از مخاطبان 

خواسته شده است كه قصه را به ميل خود پايان دهند. 

442. راو، جوليان / پرهام، مالي. مجموعه كتاب هاي علوم تجربي: نورهاي رنگي*. محمود مزيناني 
تهران: پيدايش، 1387،  32  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: رنگ / آزمايش / تجزيه ي نور / تشكيل سايه

چكيده: تجزيه ي نور، تشكيل سايه، بازتاب نور، تركيب رنگ ها، رنگ هاي هشدار دهنده، بازخورد و... 
مطالبي هستند كه كودكان در اين كتاب به همراه تصويرهاي رنگي با آن ها آشنا مي شوند. آن ها با انجام 

آزمايش هاي كتاب مي توانند مفاهيم مذكور را بهتر درك كنند. 
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443. دارابي، مهرانگيز. نويسنده ي كوچك پنجم دبستان: شامل تمرين هاي امال - 
جمله سازي - انشا نكته هاي آموزشي. 

تهران: كانون فرهنگي آموزش، 1388،  144  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم 

موضوع درسي: زبان آموزي  
* كلمات كليدي: امال / انشا / راهنماي آموزشي

چكيده: كتاب حاضر شامل تمرين هايي است در قالب هم خانواده نويسي، كامل كردني، وصل كردني، 
پركردني، جاي خالي، كلمه سازي، جمله سازي، داستان نويسي، حل جدول، روزنامه ديواري نويسي، 

نامه نويسي و خاطره نويسي به منظور تقويت دانش آموزان پنجم دبستان در درس امال و انشا. 

444. دارابي، مهر انگيز. نويسنده ي كوچك چهارم دبستان: شامل تمرين هاي امال- 
جمله سازي - انشا. 

تهران: كانون فرهنگي آموزش، 1388،  120  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم  

موضوع درسي: زبان آموزي  
* كلمات كليدي: انشا / تمرين / فارسي / راهنماي آموزشي

 

چكيده: كتاب حاضر براي تقويت امال و انشاي دانش آموزان سال چهارم دبستان در دو بخش فراهم 
آمده است. تمرين هاي متنوع كتاب در قالب هاي گوناگوني هم چون خانواده نويسي، هم معني نويسي، 
داستان نويسي، كامل كردني، پركردني است كه به دانش آموزان كمك مي كنند، مهارت هاي ديداري، 

شنيداري و گفتاري يا بياني خود را باال ببرند. 
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امال-  تمرين هاي  دبستان شامل  دوم  نويسنده ي كوچك  انگيز.  مهر  دارابي،   .445
جمله سازي.... 

تهران: كانون فرهنگي آموزش، 1388،  112  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: دوم  

موضوع درسي: زبان آموزي  
* كلمات كليدي: امال / انشا / راهنماي آموزشي

 

چكيده:   به منظور تقويت دانش آموزان دوم دبستان در زمينه ي امال و انشا نويسي، كتاب حاضر در 
دو بخش به همراه تمرين هايي متفاوت و متنوع در قالب پركردني، جدول، عالمت گذاري، نقطه گذاري، 
بازي با واژه ها، خواندن متن و به خاطر سپردن آن، جمله سازي، كامل كردن جمله هاي ناقص، و... 
تدوين شده است. تصاوير زيبا و جذاب و متن هاي نيمه نوشته باعث پرورش خالقيت كودكان مي شوند 

و به آن ها كمك مي كنند كه متن هاي ناتمام را با خيال پردازي خود كامل كنند. 

446. دارابي، مهرانگيز. نويسنده ي كوچك سوم دبستان شامل تمرين هاي امال- جمله 
سازي - انشا نكته هاي آموزشي. 

تهران: كانون فرهنگي آموزش، 1388،  120  ص 
قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: سوم  

موضوع درسي: زبان آموزي  
* كلمات كليدي: امال / انشا / راهنماي آموزشي / مهارت هاي ديداري و شنيداري

چكيده: به منظور تقويت امالنويسي و انشانويسي و باالبردن مهارت هاي ديداري، شنيداري و گفتاري، 
كتاب حاضر در دو بخش براي دانش آموزان سال سوم ابتدايي فراهم آمده است. مؤلف كوشيده است به 
كمك تمرين هاي متنوعي در قالب هم خانواده نويسي، كامل كردني، كلمه نويسي، هم معني نويسي، حل 

جدول، جمله نويسي، داستان نويسي و...،  توانايي مخاطبان در موارد مذكور افزايش يابد. 
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447. نجيب، معصومه. نه ماه با كالس اولي ها )جلد 1و 2(. 
مشهد: صيانت، 1388،  2ج   

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: اول  
موضوع درسي: زبان آموزي  

* كلمات كليدي: فارسي بخوانيم و بنويسيم / امال / راهنماي آموزشي / آموزش خواندن
 

چكيده: كتاب كار حاضر به منظور آموزش خواندن و نوشتن براي كودكان سال اول ابتدايي، هم گام با 
كتاب »بخوانيم و بنويسيم« در دو جلد فراهم آمده و نگارنده كوشيده است با استفاده از تصاوير، حروف 
فارسي را به مخاطبان آموزش دهد. هم چنين از آن ها خواسته است كه با مشاهده ي تصاوير مرتبط، 
با حروف تمرين هايي را انجام دهند و در ادامه با استفاده از تمرين هاي كامل كردني،  پركردني، جمله 
نويسي، تركيب كردني و غيره، خواندن و نوشتن خود را تقويت كنند. برخي اهداف نويسنده در تدوين 
اين كتاب عبارت اند از: افزايش دقت و لذت خواندن به كمك تصاوير؛ تقويت حافظه ي ديداري و بينايي 
كودك؛ مهارت در ساختن داستان و تقويت قوه ي تخيل؛ مهارت سخن گفتن به وسيله ي تصاوير و 
خواندن نام آن ها؛ تقويت در خواندن و تثبيت نشانه ها به روش هاي متفاوت؛ گسترش واژگان و آشنايي 

با ساختار كلمه ها؛ آشنايي با افعال به طور غيرمستقيم.

448. ايماس، جناين. رفتار هاي خوب6: نه، ممنونم. مهروش طهوري 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  32  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: اول تا سوم 

موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  
* كلمات كليدي: ادب / قدر شناسي / نه گفتن / راه و رسم زندگي

چكيده: با گفتن »نه« ممكن است دوستانت را برنجاني. شايد آن ها فكر كنند كه تو به فكرشان 
نيستي. اگر نمي خواهي پيشنهاد يكي از دوستانت را بپذيري،  خيلي با محبت به او بگو: »نه،  ممنونم« 
و يادت نرود كه يك لبخند هم بزني. كودكان با مطالعه ي سه داستان كوتاه اين كتاب و آشنايي با 
شخصيت هاي گوناگون و مشاهده ي تصويرهاي آن ها ياد مي گيرند كه وقتي كسي از آن ها درخواستي 

مي كند، مي توانند نپذيند و با لبخند به او بگويند: »نه،  ممنونم«. 
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449. گراهام،  جان. فعاليت هاي علمي: نيرو و حركت*. پريسا همايون روز 
تهران: رسالت قلم، 1387،  39  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: پنجم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: انرژي / آزمايش / نيرو / گرانش / سرعت / حركت / شتاب / علوم

آن ها مي شود؟ چرا  به حركت درآمدن  باعث  چكيده: »اجسام چگونه حركت مي كنند؟ چه چيز 
وقتي جسمي را رها مي كنيم، به زمين مي افتد؟« كودكان با مطالعه ي اين كتاب و انجام بيش از 40 
آزمايش به روش ساده و با وسايل در دست رس در خانه يا مدرسه، مي توانند به اين پرسش ها پاسخ 
دهند. عنوان هاي برخي مطالب كتاب از اين قرارند: اندازه گيري نيروها؛ گرانش؛ تعادل؛ فشار؛ شتاب؛ 

اندازه گيري سرعت؛ معلق ماندن در هوا؛ آغاز و توقف حركت.

450. بوند، پيتر. واقعيت هاي سه بعدي از فضا. سارا فرزانه سا 
تهران: تولد، 1388،  1ج   

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم  
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: كيهان / كهكشان راه شيري / خورشيد / زمين / ماه گرفتگي / صورت هاي فلكي

چكيده: جهان اطراف ما و هر چه كه در اطراف خود مي توانيم تصور كنيم، از ستاره ها، كهكشان ها، 
و حتي زمان، قسمتي از كيهان هستند. نمي توانيد تصور كنيد كه عمق كيهان چه قدر زياد است. حتي 
قوي ترين تلسكوپ ها هم نمي توانند لبه ي آن را رصد كنند. در اين كتاب سه بعدي، كودكان با كهكشان 
راه شيري، منظومه ي شمسي، زمين، سال ها و فصل ها، مناظر ماه، خورشيدگرفتگي، ماه گرفتگي، 
سياره هاي منظومه ي شمسي، خورشيد و چگونگي تشكيل آن ها، دنباله دارها، سياه چاله ها و صورت هاي 

فلكي، به شيوه ي ابتكاري و با تصاوير رنگي و جذاب، به همراه متني ساده و آسان آشنا مي شوند. 
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و  / شهبازي، مهدي. ورزش، نشاط كودكي راهنماي والدين  451. طهماسبي، شهرزاد 
مربيان. 

تهران: بامداد كتاب، 1388،  176  ص 
قطع: رقعي  * پايه ي تحصيلي: معلم  

موضوع درسي: تربيت بدني  
* كلمات كليدي: ورزش / كودكان / آمادگي جسماني / بازي

 

چكيده: »بازي و ورزش يكي از عوامل مؤثر در رشد جسماني، اجتماعي، ذهني و عاطفي كودك است. 
تقويت عضالت،  استحكام استخوان ها و بهبود حواس مختلف در مقوله ي رشد جسماني، سازگاري 
با اطرافيان و احساس مسئوليت در مقوله ي رشد اجتماعي، امكان تجربه و تعامل مستقيم با محيط و 
پرورش خالقيت كودك در مقوله ي رشد ذهني و شناسايي نقاط قوت و ضعف در مواجهه با ترس، 
شجاعت، خجالت و... در مقوله ي رشد عاطفي كودكان جاي مي گيرند.« در كتاب حاضر، سعي شده 
است به نكات حائز اهميت در بازي و ورزش دوران كودكي و عوامل تأثيرگذار بر كودكان طي هفت 
فصل با اين عناوين پرداخته شود: ويژگي هاي جسماني، رواني و اجتماعي كودك، يادگيري مهارت هاي 
حركتي و عوامل مؤثر برآن؛ يادگيري متفاوت دختران و پسران؛ آموزش مهارت هاي حركتي برپايه ي 
حواس مختلف؛ توسعه ي مهارت هاي بنيادي با حركات ورزشي؛ نقش بازي در رشد كودك؛ سنجش 

آمادگي جسماني كودكان.

452. جعفري، الله. قصه ي آيه ها: هد هد در قصر ملكه )پايه اول دبستان/2(. 
تهران: افق، 1388،  

قطع: كارت قصه گويي  * پايه ي تحصيلي: اول ؛ معلم  
موضوع درسي: آموزش قرآن  

* كلمات كليدي: بلقيس / هدهد / خورشيدپرست / حضرت سليمان )ع( / كارت هاي قصه گويي

چكيده: كارت هاي قصه گويي، گذشته از اين كه ابزاري مؤثر در فرايند ياددهي- يادگيري به شمار 
مي روند، زمينه ي انس و گرايش كودكان به قرآن كريم و آشنايي با قصه ها، ارزش ها و مفاهيم اين 
كتاب آسماني را نيز فراهم مي آورند. كارت هاي قصه گويي حاضر شامل تصاوير جذاب و قصه اي ساده و 
روان، از خداپرست شدن بلقيس، ملكه ي سبا، به دست حضرت سليمان )ع( است، براي كودكان پايه ي 
اول دبستان فراهم آمده و چهار كارت هديه نيز به منظور تشويق كودكان در آن گنجانده شده است. 
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453. طاهري، محمد. هديه1 *. 
تهران: مشاوران ايده هاي نو، 1387،  22  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: برگزيدگان خدا / داستان مذهبي / نقاشي / شعر / كاردستي

چكيده: مجموعه ي حاضر كه به شكل مجله طراحي شده، شامل شعر، داستان، نمايش نامه، سرگرمي و 
كاردستي درباره ي خصلت هاي نيك و بزرگواري هاي امامان شيعه و ياران و دوستان آن هاست. مخاطبان 

مي توانند مطالب را بخوانند و براي سؤال هايي كه در اين زمينه مطرح شده، جواب پيدا كنند. 

454. ناصري، مسلم. قصه هاي شيرين از زندگي معصومين9: هديه اي كه بازگشت )خوشبخت 
ترين مرد دنيا(: قصه هايي از زندگي امام موسي كاظم )ع( *. 

مشهد: به نشر، 1387،  24  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  
* كلمات كليدي: داستان مذهبي / كاظم / سيره و اخالق امام / موسي بن جعفر)ع( 

چكيده: »صورتي نوراني داشت. موهايش پر و سياه بود. وقتي مي خنديد، دندان هاي مرتب و سفيدش- 
كه كمي از هم فاصله داشت- نمايان مي شد. كمتر عصباني مي شد. به او لقب كاظم داده بودند؛ يعني 
كسي كه خشم خود را فرو مي برد.« مخاطبان در اين كتاب، ابتدا به طور مختصر با سرگذشت حضرت 

موسي كاظم)ع( آشنا مي شوند و در ادامه پنج داستان درباره ي رفتار، سيره و اخالق امام مي خوانند.
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455. نيكلسون، سو. هديه هاي هنري*. محمود مزيناني 
تهران: پيدايش، 1387،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: چهارم و پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: آموزش هنر  

* كلمات كليدي: هنر / كاردستي / تمدن هاي جهان

چكيده:  مخاطبان با مطالعه ي اين كتاب و مشاهده ي تصاوير آن، با آثار هنري فرهنگ هاي مناطق 
اندونزي، و... آشنا مي شوند و  گوناگون جهان، هم چون آفريقا، مصر، يونان، روم، هند، چين، ژاپن، 
مي توانند با اجراي تكنيك هاي قيد شده، به صورت گام به گام، به خلق آثار هنري هم چون نمونه هاي 
درج شده دركتاب، دست بزنند. در كتاب نحوه ي ساخت ماسك آفريقايي، طلسم مصري، گلدان يوناني، 

موزاييك رومي و... آموزش داده مي شود. در پايان كتاب نيز واژه نامه درج شده است. 

456. ناصري، مسلم. قصه هاي شيرين از زندگي معصومين2: هديه ي شيرين: قصه هايي از 
زندگي امام علي)ع( *. 

مشهد: به نشر، 1387،  24  ص 
قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم ؛ معلم  

موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  
* كلمات كليدي: علي بن ابي طالب )ع( / قصه هاي مذهبي

 

چكيده: نويسنده در دومين شماره از مجموعه ي حاضر، بعد از معرفي امام اول شيعيان، حضرت علي )ع( 
تحت عنوان »تصويري از بهار« در آغاز كتاب، پنج واقعيت از زندگي امام علي )ع( را به گونه ي داستاني 
براي كودكان به همراه تصاويري با زباني ساده و روان روايت مي كند. عناوين داستان هاي اين مجموعه 

عبارت اند از: هديه ي شيرين؛ مهمان بي ادب؛ انارهاي بهشتي؛ دو مادر و يك فرزند؛ مهربان تر از پدر.
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457. مورداك، كت. آموزش و ارزش   يابي مهارت هاي زندگي: همكاري گروهي. حسين دانش فر 
تهران: فاطمي، 1388،  64  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: مهارت هاي اجتماعي / كار گروهي / راهنماي آموزشي / معلم

چكيده:   در اين كتاب، مشخصه هاي همكاري گروهي دوستانه و نوع مهارت هاي الزم براي انجام 
كارهاي موفقيت آميز معرفي و نشان داده شده است كه در اين ميان نقش معلم چه قدر حساس و اثرگذار 
است. نويسنده ضمن ارائه ي تمرين هاي متعدد، روش هايي را به معلم مي آموزد كه از طريق آن ها 

مي تواند كار دانش آموزان را در گروه هماهنگ كند و در مسير درستي پيش ببرد. 

458. فرخ مهر، حسين. همگامي ارزش يابي توصيفي با ياددهي - يادگيري. 
اصفهان: نوشته، 1388،  80  ص 

قطع: رقعي  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: علوم تربيتي  

* كلمات كليدي: ارزش يابي / شاگردان / ايران
 

چكيده:   در ارزش يابي سنتي، ياددهي و يادگيري از هم جدا بودند و به حافظه پروري دامن مي زدند. 
اما ارزش يابي توصيفي زمينه اي است براي تبديل شدن ياددهي و يادگيري به فرايندي كه يادگيري 
پايدار را به ارمغان مي آورد. نگارنده در اين كتاب كوشيده است، ارزش يابي در نظام سنتي و كاستي هاي 
آن را نشان دهد و تفاوت آن را با ارزش يابي توصيفي تبيين كند. در ادامه، ارزش هاي ارزش يابي 
توصيفي را شرح مي دهد، عملكرد و مراحل كار در اين شيوه را مطرح مي سازد، فوايد و ويژگي هاي آن را 
برمي شمارد و راهكارهاي اجراي آن را ذكر مي كند. در پايان نيز مقياس ها و نمونه هايي ارائه مي دهد. 
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459. پاركر، ويكتوريا. سري كتاب هاي جان داران به چيزهايي احتيا ج دارند؟: هوا. مجيد عميق 
تهران: رسالت قلم، 1388،  24  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: هوا / آموزش علوم / تنفس حيوانات / دوره ي ابتدايي

چكيده: كودكان با مطالعه ي متن سليس و روان و مشاهده ي تصويرهاي اين كتاب به جواب اين 
پرسش ها مي رسند: موجود زنده چيست؟ هوا چيست؟ هوا چگونه وارد بدن مي شود؟ آيا حيوانات به 
هوا نياز دارند ؟ آيا همه ي حيوانات مثل انسان تنفس مي كنند؟ حيوانات زيرآب چگونه تنفس مي كنند؟ 

گياهان چگونه تنفس مي كنند؟ در پايان كتاب، لغت نامه و واژه يابي نيز درج شده است.. 

460. روهر، لن. بيشتر بدانيم: هواپيما. داود لطف اله 
تهران: پيدايش، 1388،  16  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم ؛ معلم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: هواپيما / وسيله ي نقليه / پرواز / جت / هواپيماهاي نظامي

چكيده: هواپيماها اندازه هاي متفاوتي دارند؛ از هواپيماهاي تك سرنشين گرفته تا جت هاي بزرگي كه 
صدها نفر را حمل مي كنند. كودكان در اين كتاب با انواع هواپيما و راه هاي گوناگون استفاده از آن ها 
آشنا مي شوند. تصاوير طبيعي از هواپيما به كودكان كمك فراواني مي كنند. كتاب در شش مبحث با اين 
عناوين فراهم آمده است: هواپيما چيست؟؛ انسان و پرواز، انواع هواپيماها؛ جابه جايي انسان؛ جابه جايي 

كاالها؛ هواپيماي نظامي. در پايان كتاب، لغت نامه و نمايه درج شده است.
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461. آردلي، نيل. كتاب علوم من: هواي پيرامون ما. پوراندخت كيان پور راد 
تهران: مدرسه، 1388،  28  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: دوم 
موضوع درسي: علوم تجربي  

* كلمات كليدي: هوا / آزمايش / هواي پنهان / وزن هوا / هواي پشتيبان

چكيده:   در اين كتاب، كودكان با خواندن متني ساده و روان و مشاهده ي تصوير و انجام آزمايش، 
با مفهوم هوا، هواي پنهان، هواي باال برنده، وزن هوا، تركيبات هوا، هواي پشتيبان و پرواز هواپيماها و 

جت ها آشنا مي شوند. 

462. هونگ، كالريس. احساسات  كوچك...: هيجان زده يعني چه؟. شهرام رجب زاده 
تهران: ذكر، 1388،  12  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: اول و دوم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: نقاشي / هيجان / رشد عاطفي / احساسات دروني

چكيده:  كارهاي زيادي هستند كه باعث مي شوند، كودكان با انجام آن ها هيجان زده شوند. در 
اين كتاب نقاشي هايي از كودكان درباره ي هيجان زده شدن آمده است و در زير هر نقاشي توضيح 
داده مي شود كه عامل هيجان چه بوده است. مخاطبان با مطالعه ي اين كتاب با مفهوم هيجان 

زدگي آشنا مي شوند. 
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463. سنسل، جوني. بچه ها و حفظ محيط زيست 103: هيوالي زباله. نصرت مسرور 
تهران: شركت انتشارات فني ايران، 1388،  26  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم  
موضوع درسي: علوم تجربي ومطالعات اجتماعي  

* كلمات كليدي: بازيافت / زباله / آلودگي محيط زيست /  كيسه ي زباله

چكيده:   مادر دختر كوچولو از او مي خواهد كه هر شب،  سطل زباله را بيرون ببرد. او از اين كار خيلي 
خوشش نمي آيد. يك شب سطل زباله كه پر از آشغال است، تصميم مي گيرد كه همه جا را پر از آشغال 
كند. دختر كوچولو به فكر بازيافت مي افتد. او هر چه را كه مي شود دوباره از آن استفاده كرد،  از سطل زباله 

برمي دارد تا كمي سبك شود. در روز هاي بعد هم سطل آشغال را زودتر بيرون مي برد كه پر نشود. 

در  عملي  )شيوه هاي  خالق  كالس  خالق،  يادگيري  السادات.  افضل  حسيني،    .464
پرورش خالقيت( *. 

تهران: مدرسه، 1387،  200  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  

موضوع درسي: علوم تربيتي  
* كلمات كليدي: خالقيت / كالس درس / نوآوري / آموزش كودكان / كارگاه آموزشي / تجربه

چكيده: معلمان به سبب ارتباط وسيعي كه با دانش آموزان دارند، بيش از ساير عوامل مي توانند نقشي 
مؤثر در رشد خالقيت دانش آموزان داشته باشند. به عبارت ديگر، معلمان نقش كليدي در تجربه هاي 
خالق دانش آموزان ايفا مي كنند. اما آيا معلمان ما اهميت نقش خويش را درك كرده اند؟ آيا معلمان 
ما توانسته اند خالقيت دانش  آموزان را برانگيزانند؟ در اين كتاب، نگارنده تجارب خود را در زمينه ي 
آموزش خالقيت كه به صورت كارگاه هاي آموزشي 60 ساعته اجرا مي كرده است، در اختيار معلمان و 
دانشجويان رشته هاي روان شناسي و علوم تربيتي قرار  مي دهد تا آن ها بتوانند، با بهره گيري از روش هاي 
مؤثر و خالق، به رشد و توسعه ي توانايي هاي كودكان كمك كنند. كتاب شامل سه بخش با اين 

عنوان هاست: خالقيت: موانع، عوامل و مفاهيم كليدي؛ زنگ خالقيت و كالس خالق؛ دانش آموز خالق.
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465. ويورست، جوديت. يك شنبه گذشته پولدار بودم. زينب رضايي 
تهران: پيدايش، 1388،  32  ص 

قطع: خشتي * پايه ي تحصيلي: سوم تا پنجم 
موضوع درسي: مهارت هاي زندگي  

* كلمات كليدي: داستان آموزشي / پس انداز / تجربه ي كودكي

چكيده: الكساندر يك اسكناس يك دالري دارد. او دلش مي خواهد يك راديوي بي سيم بخرد، اما 
نمي تواند پولش را پس انداز كند. با پولي كه در دست دارد، چيزهاي مورد عالقه اش را مي خرد و سرانجام 
پولي براي پس انداز باقي نمي ماند. برادران الكساندر پولشان را خرج نمي كنند. الكساندر تصور مي كند 
كه اين منصفانه نيست آن ها پول دار باشند و او بي پول باشد. اما وقتي خوب فكر مي كند، مي فهمد كه 

پولش را خرد خرد خرج كرده و حاال هيچ پولي برايش نمانده است. 

466.  مير شفيعي لنگري، داود.  يك موقعيت خاص به نام چند پايه )شيوه ي آموزش در 
كالس چند پايه در دوره ي ابتدايي(. 

تهران: دانش آفرين: رشد انديشه، 1388،  144  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  

موضوع درسي: علوم تربيتي  
* كلمات كليدي: تدريس چند پايه / آموزش ابتدايي / شيوه ي آموزش / تلفيق

چكيده:   در مدرسه ي چند پايه بر خالف مدارس عادي ابتدايي، حداقل دو پايه ي تحصيلي و حداكثر 
همه ي پايه هاي ابتدايي )در كشور ما پنج پايه( در يك كالس درس حضور دارند كه به وسيله ي يك 
معلم اداره مي شود. بر اساس آمار دانش آموزان چنين مدرسه اي، تعداد معلمان آن تغيير مي كند. در اين 
كتاب، طي سه فصل، شيوه ي آموزش در كالس چند پايه در دوره ي ابتدايي بررسي و تبيين مي شود. 
معرفي چند پايه، روش آموزش در كالس چند پايه، مشكالت استفاده از تلفيق، پرسش هاي معلمان 

چند پايه، و طراحي آموزشي )طرح درس( در كالس چند پايه، از جمله موضوعات كتاب هستند. 
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467. ابراهيم حقي اوغلو، بلكيس. ده بهشت: يوسف )ع(. مهدي نعلبندي 
تهران: نحل، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: پيامبر / سرگذشت / قرآن / قصه / داستان ديني
 

چكيده: قرار بود حضرت يوسف )ع( از قعر چاه برآيد، به اوج ماه برسد، اما برادرانش شرارت كردند 
و او را داخل چاه انداختند. پدرش حضرت يعقوب)ع( در فراق يوسف سال هال گريست و در تمام اين 
مدت غم و اندوهش را تنها به خدا گفت و هيچ گاه از رحمت الهي نااميد نشد. كودكان در اين كتاب 
با مطالعه ي متني ساده و روان و مشاهده ي تصويرهايي جذاب و رنگي،  با قصه ي حضرت يوسف)ع( 

آشنا مي شوند. 

468. ابراهيم حقي اوغلو، بلكيس. ده بهشت: يونس )ع(. مهدي نعلبندي 
تهران: نحل، 1388،  32  ص 

قطع: رحلي * پايه ي تحصيلي: دوم تا پنجم ؛ معلم  
موضوع درسي: تعليم و تربيت ديني  

* كلمات كليدي: پيامبر / سرگذشت نامه / حضرت يونس )ع( / داستان ديني
 

چكيده: هرچه حضرت يونس)ع( مردم را به خداپرستي دعوت مي كرد، آن ها ايمان نمي آوردند. تا اين 
كه او قومش را ترك كرد و به مردم از آمدن عذاب الهي خبرداد. همان گونه كه پيامبر خدا پيش بيني 
كرده بود، عذاب از راه رسيد و مردم از كرده ي خود پشيمان شدند و به درگاه الهي ناله و زاري كردند. 
خدا توبه ي آنان را پذيرفت، اما اينك حضرت يونس)ع( در شكم ماهي گرفتار شده بود. او شب و روز، 
خدا را تسبيح مي گفت و سرانجام از شكم ماهي نجات پيدا كرد. كودكان در اين كتاب مصور و رنگي، 
باتالش حضرت يونس)ع( براي دعوت مردم به خداپرستي و مقاومت آن ها در برابر اين دعوت و با 

گوشه اي از عذاب پروردگار و پذيرفتن توبه ي بندگانش آشنا مي شوند. 
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469. رينولدز، پيتر. يه چيزي شبيه..... مينا اسماعيلي 
تهران: نسل نو انديش، 1388،  32  ص 

قطع: خشتي  * پايه ي تحصيلي: دوم تا چهارم  
موضوع درسي: علوم تربيتي  

* كلمات كليدي: نقاشي / داستان
 

چكيده: ريمون عاشق نقاشي كردن است، وقت و بي وقت نقاشي مي كشد. برادر بزرگ ترش به يكي 
از نقاش هاي او مي خندد و مسخره اش مي كند. ريمون عصباني مي شود. نقاشي را مچاله و روي زمين 
پرت مي كند. خواهرش به اتاق او مي آيد، نقاشي مچاله شده را برمي دارد و فرار مي كند. ريمون دنبال 
او مي رود و مي بيند كه خواهرش همه ي نقاشي هايي را كه او مچاله كرده و روي زمين انداخته، به 
ديوار اتاقش چسبانده است... كودكان با مطالعه ي داستان ريمون و مشاهده ي تصويرها ياد مي گيرند كه 
نترسندو به نقاشي كردن بپردازند؛ حتي اگر آن چه كه مي كشند، شبيه مدل اصلي نباشد. آن ها ياد مي 

گيرند كه احساساتشان را نيز روي كاغذ بكشند.

470. چارنيك، تيم. 365 روز سرگرمي. شيما فتاحي 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1388،  376  ص 
قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: اول تا چهارم 

موضوع درسي: عمومي  
* كلمات كليدي: سرگرمي / معما / اوقات فراغت / رنگ آميزي / هوش آزمايي

چكيده: روان شناسان بر اين باورند كه وقتي آموزش همراه با بازي و معما و روش هاي سرگرم 
كننده باشد، كودكان اشتياق بيشتري براي يادگيري از خود نشان مي دهند. به منظور پر كردن اوقات 
فراغت كودكان و باال بردن قدرت يادگيري، تقويت شوق خواندن و نوشتن و باال بردن استعداد حل 
مسائل رياضي در آن ها، در اين كتاب 365 معما، بازي و سرگرمي فراهم آمده و در پايان جواب همه ي 

سرگرمي ها و مسئله  ها ارائه شده است. 
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471. رمزي، رابرت دي. 501 نكته براي معلمان*.  مرتضي مجدفر 
تهران: قدياني،كتاب هاي بنفشه، 1387،  120  ص 

قطع: وزيري  * پايه ي تحصيلي: معلم  
موضوع درسي: علوم تربيتي  

* كلمات كليدي: نكته / تدريس معلم / آموزش كودكان
 

چكيده:   اجازه بدهيد ايمان به تدريس و ياددادن، اعمال شما را هدايت كند. به دانش آموزان خود نشان 
دهيد كه معتقديد همه ي بچه ها مي توانند يادبگيرند. در كالس معلم حرفه اي، هيچ دانش آموزي زيادي 
نيست. در اين كتاب،  501 نكته درباره ي راهبردهاي ياددهي- يادگيري، نكته هاي مرتبط با كالس 
درس، ارتباطات آموزشي- پرورشي با دانش آموزان، مديريت كالس درس، كار با والدين، توسعه ي 

مهارت هاي اختصاصي دانش آموزان، انگيزش، و... در پنج فصل ارائه شده است. 



عنوان
پديد آورندگان
پايه ي تحصيلي
تلفيق نام ناشر و عنوان کتاب
موضوع درسی 
کلمات کليدي
نام ونشانی ناشران

نمـــــايه ها
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001 آب 
002 آب 

003 آدم )ع( 
004 آزمون انديشمند علوم پنجم ابتدايي قابل استفاده داوطلبان 
ورود به مراكز استعدادهاي درخشان و ديگر مدارس نمونه كشور 
شامل 1200 نكته علوم دوره ي ابتدايي در 1200 پرسش طبقه 

بندي شده 
005 آزمون انديشمند علوم چهارم ابتدايي قابل استفاده داوطلبان 
ورود به مراكز استعدادهاي درخشان و ديگر مدارس نمونه كشور 
شامل 12 درس نامه فصول كتاب علوم پايه ي چهارم و 525 

پرسش طبقه بندي شده 
006 آشنا شويم با حيوانات آبي 

007 آشنا شويم با حيوانات حنايي 
008 آشنا شويم با حيوانات خاكستري 
009 آشنا شويم با حيوانات رنگارنگ 

010 آشنا شويم با حيوانات زرد 
011 آشنا شويم با حيوانات سبز 
012 آشنا شويم با حيوانات سياه 

013 آشنا شويم با حيوانات سياه و سفيد 
014 آشنا شويم با حيوانات قرمز 

015 آشنا شويم با حيوانات قهوه اي 
016 آلودگي درياها 

017 آمادگي جسماني به زبان ساده
018 آموزش امال با شيوه هاي خالق و متنوع قابل استفاده ي 

آموزگاران ... 
019 آموزش تصويري كتاب هنر اول دبستان 

020 آموزش تصويري كتاب هنر پنجم دبستان 
021 آموزش تصويري كتاب هنر چهارم دبستان 

022 آموزش تصويري كتاب هنر دوم دبستان 
023 آموزش تصويري كتاب هنر سوم دبستان 

024 آموزش تفكر 
025 آموزش خط تحريري )جلد1و2( 

026 آموزش دوره ي ابتدايي در كشور هاي پيشرفته 
027 آموزش رياضي پايه )از راه سرگرمي (به روش يادگيري 

فعال ويژه ي نوآموزان و معلمان 
028 آموزش كودكان الكترونيكي e-Kidsمطابق با آخرين 

استاندار جهاني ICDL ج 1 
029 آموزش كودكان الكترونيكيe-Kids مطابق با آخرين 

استاندارد جهانيLCDL ج2 
اجتماعي،  رشدهيجاني،  زندگي:  هاي  مهارت  آموزش   030

شناختي و »خود«
031 آموزش و ارزشيابي استثنات امالي فارسي اول دبستان 
032 آنچه هر معلم بايد بداند: آموزش مهارت هاي پژوهش  

033 آهنرباي شگفت انگيز
034  آهو و شكارچي:قصه هايي از زندگي امام سجاد)ع( 

035 ابراهيم )ع(
036 ابريشم 

037 احساس بد يعني چه؟ 

عنوان
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038 احساس يعني چه؟ 
039 از جايم تكان نمي خورم 

040 از خدا تشكر كن 
پژوهشهاي  و  ها،فعاليتها  درس:بازي  كالس  در  ازوپ   041

خالقيت محور بر مبناي تمثيل ها وافسانه هاي ازوپ. 
042 استفاده از انرژي 
043 اطلس كودكان 

044 اعداد 
045 الكتريسيته و آهنربا

046 امام جعفر صادق )ع(
047 امام حسن )ع(: سخنان نيك 

048 امام حسن عسگري )ع(
049 امام حسن عسگري )ع(: آزادگي در اسارت

050 امام حسين )ع(: سرور بي سر 
051 امام رضا)ع(: مسافر غريب 

052 امام سجاد )ع( 
053 امام علي )ع(: اولين ياور 

054 امام موسي كاظم )ع( 
055 امام موسي كاظم )ع(: سر و سر 

056 امام هادي )ع(: عاقل و ديوانه 
057 امان از دست زباله 

058 امير اسماعيل ساماني 
059 انرژي آبي 

060 انرژي بادي 
061 انرژي خورشيدي 

062 انرژي در دنياي فردا 
063 انرژي هسته اي 

064 انضباط مثبت در كالس درس:طرحي براي پرورش دانش 
آموزان بر مبناي مهارت هاي زندگي و هوش هيجاني 

065 انعطاف پذيري 
066 اول شما 

067 اين حرف را نزن 
068 اين طوري نمي شود 
069 اين عادالنه نيست ! 

070 اين مال من است 
071 ايوب )ع( 

072 با خدا سخن بگو  
073  باباي من ! 

074  بازگشت شيرين )دوستي پنهان(: قصه هايي از زندگي امام 
حسن عسگري )ع( 

075 بازي مي كنم و ياد مي گيرم:فعاليتهاي علمي درباره ي 
حشره ها  

076 بازي هاي دبستاني و ورزش
077 بازي هاي هوش و رياضي )براي 9 تا 12 سال( 

078 باشگاه سري فرانكلين 
079 باغي در ميان آتش )پايه ي دوم دبستان/3( 

080 بال 
081 باور كردني نيست اما...)دانستني هاي شگفت انگيز درباره 

آب و هوا( 
082 باور كردني نيست اما...)دانستني هاي شگفت انگيز درباره 

الكتريسيته( 
083 باور كردني نيست اما...)دانستني هاي شگفت انگيز درباره 

حواس( 
084 باور كردني نيست اما...)دانستني هاي شگفت انگيز درباره 

رنگ ها( 
085 باور كردني نيست اما...)دانستني هاي شگفت انگيز درباره 

زمان ( 
086 باور كردني نيست اما...)دانستني هاي شگفت انگيز درباره 

فصل ها( 
087 باور كردني نيست اما...)دانستني هاي شگفت انگيز درباره 

گياهان( 
088 باهم بخوانيم پايه ي اول دبستان راهنماي اوليا و مربيان 

بر پايه ي كتاب بخوانيم 
پا،  )پا،ساق  مقايسه كن،مجموعه هشت جلدي  و  ببين   089

دم،دهان،بيني،بال،چشم،گوش( 
090 بچه ها كمك كنيد! 
091 بخوانيم و بنويسيم 

092 بدقولي ؟! نه
093 برخورد با طالق 

094 برقراري ارتباط و مقابله با تعارض 
095 برو پي كارت 

096  بزرگ و كوچك 
097 بوستان و گلستان سعدي  

098 به پرندگان نگاه كن  
099 به خفاش نگاه كن

100 به طاووس نگاه كن
101 به ملخ نگاه كن

102 به مورچه نگاه كن
103 به نام خداوند رنگين كمان، مجموعه فعاليت هاي ياددهي

104 بهترين مسافر
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105 بهرام گور
106 بي حوصله يعني چه ؟ 

107 بيني
108 پا 

109 پرسش كردن 
110  پرنده ي آرزو: قصه هايي از زندگي امام زمان)عج( 

111 پرنده ي گرفتار و باغبان طمعكار 
112 پرواز كردن

113 پرورش هوش هيجاني كودكان 
114 پروين اعتصامي

115 پستان داران اوليه 
116 پسران فريدون 

موسي  كودكي حضرت  قصه ي  آمد،  رود  با  كه  پسري   117
)عليه السالم()پايه ي اول دبستان(

118 پهن و باريك 
119 پيامبري حضرت موسي عليه السالم)پايه ي سوم دبستان/ 4( 

120 پيدايش آب و هوا 
121 پيدايش رودخانه ها 

122 پيدايش زلزله ها و آتشفشان ها 
123 پيدايش ستاره ها و كهكشان ها 

124 پيدايش فصل ها
125 پيدايش هستي 

سوم  )پايه ي  السالم  عليه  موسي  حضرت  پيروزي   126
دبستان/6( 

127 پيش از به دنيا آمدن كجا بودم ؟
128 پيش به سوي مهارت هاي اوليه ي رياضي 

129 تجربيات حركاتي در كودكان: اثرات كمبود آن راهكارهاي 
عملي براي رفع آنها
130 تخت جمشيد 
131 ترس چيست؟

132 ترس يعني چه ؟ 
133 تفريق در مدرسه 

134 تفريق كردن در باغ ميوه 
135 تقلب در بازي؟ نه

136 تكاليف تلفيقي رياضي اول دبستان
137 تكاليف تلفيقي رياضي دوم دبستان

138 تكاليف عملكردي رياضي پنجم ابتدايي
139 تنظيم اعمال حياتي بدن )دستگاه عصبي( 

140 تولد 
141 تيمور لنگ

142 جلوه هاي ويژه
143 جمع در جنگل 

144 جمع كردن در مزرعه 
145 جوجه و خط بسته 

146 جهان چگونه به وجود آمد؟
147 چارلي در باغ وحش 

148 چرا آدم ها با هم دعوا مي كنند ؟
149 چرا آدم هاي بدجنس وجود دارند ؟

150 چرا بايد به مدرسه بروم ؟
151 چرا بعضي از مردم خانه ندارند؟

152 چرا نمي  توانم هر كاري دلم مي خواهد انجام بدهم ؟
153 چراهاي شگفت انگيز جهان باستان
154 چرا همه ي آدم ها مثل هم نيستند ؟

155 چرخه هاي حيات 
156 چشم 

157 چشم كوچولو
158 چشمه ي زمزم )پايه ي سوم دبستان/1( 

159 چگونه با جدايي بابا و مامان كنار بياييم ؟ 
160 چگونه به سفر برويم ؟ 

161 چگونه زندگي و مرگ را بشناسيم؟ 
162 چگونه سالم بمانيم ؟ 

163 چگونه سياره ي خود را پاك نگه داريم ؟ 
164 چگونه فرزندانمان را در تحصيل ياري كينم ؟)مهارت هاي 

پشتيباني تحصيلي ( ويژه ي والدين
165 چگونه مواظب خود باشيم 

166 چهار محال بختياري 
167 چيستان، مثل، معما براي دانش آموزان دوره هاي ابتدايي 

و راهنمايي
168 حركت دادن
169 حس بويايي 
170 حس بينايي 

171 حس چشايي 
172 حس المسه 

173 حسود يعني چه؟ 
174 حضرت آدم )ع(:اولين پيامبر 

175 حضرت ابراهيم )ع(: شكست بت ها 
176 حضرت داوود )ع(: زره ي برازنده 

177 حضرت عيسي )ع(: سفره ي آسماني 
178 حضرت محمد)ص(: نخستين درس 

179 حضرت موسي )ع(: قدرت معجزه 
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180 حضرت مهدي )عج(: خورشيد پنهان 
181 حضرت نوح)ع(: كشتي در خشكي 
182 حضرت يوسف )ع(: يازدهمين برادر

183 حضرت يونس )ع(: ديدار با خدا در شكم ماهي 
184 حفظ محيط زيست به روايت الك پشت 

185 حماسه فريدون 
186 حيات در دوره ي اول 

187 حيات در دوره ي ترياس 
188 حيات در دوره ي ژوراسيك 

189 حيات در دوره ي كرتاسه 
190 خاك 

191 خانواده، كودك و مدرسه
192 خانه 

193 خبر هد هد )پايه ي اول دبستان/1( 
194 خرگوش كوچولو و زمزمه ي گلوله هاي برفي 

195 خسرو انوشيروان
196 خطر در خانه
197 خطر در زلزله

198 خواهش مي كنم 
199 خوشحال يعني چه؟ 
200 داستان تولد خودرو 

201 دانستني هايي درباره ي حيوانات شب زي 
202 دانستني هايي درباره ي شواليه ها و قلعه ها 

203 دانستني هايي درباره ي گرگها و سگهاي وحشي 
204 دانستني هايي درباره ي مارها 

205 دانش پيشينيان 
206 دانش نامه ي نوآموز:آن چه دانش آموز بايد بداند 

207 دايره المعارف پاسخ به چگونه  ساخته  شده هاي من 
208 دايره المعارف جانوران 

209 دايره المعارف چراهاي شگفت انگيز جانداران 
210 دايره المعارف چراهاي شگفت انگيز جانوران دنياي ما 

211 دايره المعارف چراهاي شگفت انگيز زمين و آنچه در آن است 
212 دايره المعارف چراهاي شگفت انگيز شگفتي هاي جهان 

213 دايره المعارف چراهاي شگفت انگيز علوم و فنون 
214 دايره المعارف دانش و سرگرمي )حيوانات ( 

215 دايره المعارف دانش و سرگرمي)دنياي پيرامون ما( 
216 دايره المعارف دانش و سرگرمي )علم( 

217 دايره المعارف دانش و سرگرمي)گوناگون( 
218 دايره المعارف درياها و اقيانوس ها 

219 در جستجوي شگفتي هاي جهان حشرات 

220 در خانه
221 در فصل پاييز

222 در مصرف برق
223 در مصرف گاز 

224 در هر شرايطي دوستت دارم 
225 درس آزمون فارسي پنجم ابتدايي: ويژه ي دانش آموزان 
پايه پنجم دبستان شركت كننده در آزمون هاي ورودي مراكز 
المپياد هاو مسابقات  نمونه  استعداد هاي درخشان و مدارس 

علمي ... 
226 دزدي ؟! نه !

227 دستگاه رنگ آميزي 
228 دفتر امالي دوم دبستان با رويكرد ارزشيابي توصيفي 

229 دفتر امالي شكوفه ها 
230 دفتر تمرين امالي فارسي اول دبستان )1و2( 

231 دلسرد يعني چه؟ 
232 دم 

233 دوستاره:)قصه هايي درباره ي حجاب( 
234 دوستت دارم،موش كوچولو 

235 دهان 
236 ديكته ي شب اول ابتدايي )ويژه ي اوليا( 

237 ديكته ي شب اول دبستان: يار دبستاني من 
238 ديگر خواني هاي ناگريز: رويكردهاي نقد و نظريه ادبيات 

كودك
239 راهكار هاي آموزش تاريخ 

)ويژه ي  زندگي  مهارت هاي  آموزش  برنامه ي  راهنماي   240
معلم(اول دبستان

دوره ي  درسي  كتاب هاي  محتواي  تحليلي  راهنماي   241
ابتدايي 

242 راهنماي عملي و طراحي آموزشي رياضي پنجم ابتدايي 
243 راهنماي والدين دانش آموزان دبستاني

244 راهنماي ورود به دوره ي راهنمايي تحصيلي: ساير ده ها 
نكته و مطلب مفيد و خواندني ويژه دانش آموزان ورودي سال 

اول راهنمايي تحصيلي 
245 رخش)رستم واكوان ديو( 

246 رشد 
247 رشد رياضي سوم دبستان:)كتاب كار رياضي( 

248 رشد و تكامل حركتي و جسماني 
249 رنگين كمان امال،پايه ي سوم ابتدايي

250 روان شناسي و آموزش كودكان با نقص توجه
251 رياضي اول ابتدايي 
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252 رياضي براي همه ي بچه ها: فعاليت هاي ساده كه يادگيري 
رياضي را سرگرم كننده و شاد مي كند

253 رياضي كار دوم ابتدايي 
254 زباله زباله 

255 زرافه 
256 زرشك خالي بند: داستاني درباره ي راست گويي 

257 زغال سنگ 
258 زمان

259 زنجير ه ها و شبكه هاي غذايي 
260 زياده روي ؟نه

261 زير درخت خرما
262 زير سايه خدا

263 ساخت دست سازه هاي رياضي براي دوره ي ابتدايي » با 
طلق و مقوا يا كاغذو تا « 

264 سازگاري 
265 ساق پا 

266 سبد سبد آرزو: قصه هايي از زندگي امام جعفر صادق)ع( 
267 سبك و سنگين 

268 سعدي
269 سالم 

270 سالمت باشيد! 
271 سلول ها و دستگاه هاي بدن 

272 سليمان )ع( 
273 سواد پژوهشي معلم )راهنمايي براي ژرف انديشي درباره ي 

ياددهي- يادگيري( 
274 سوار كار قهرمان

275 سوغاتي: قصه هايي از زندگي امام جواد)ع(
276 شاه عباس

277 شب سرد و فرشته: قصه هايي اززندگي امام هادي)ع( 
278 شعر، نشاط آموزش، آموزش آسان نگاره ها براي دانش 

آموزان سال اول ابتدايي اوليا و مربيان
279 شكل ها در پارك

280 شكل ها در خانه
281 شگفتي هاي آفرينش به بيان امام ششم )عليه السالم()جلد 

اول: آفرينش انسان(
282 شگفتي هاي آفرينش به بيان امام ششم )عليه السالم()جلد 

دوم: آفرينش حيوانات( 
283 شگفتي هاي آفرينش به بيان امام ششم )عليه السالم()جلد 

سوم: آفرينش طبيعت(
284 شناخت آب 

285 شناخت آتشفشان ها 
286 شناخت انرژي 
287 شناخت بدن ما 

288 شناخت خورشيد 
289 شناخت دندان ها 
290 شناخت زندگي 

291 شناور شدن
292 شناور شدن
293 شيخ بهايي

294 شير درنده و خرگوش باهوش 
295 صدا و نور

296 صداها
دانش  و  معلمان  اوليا،  ويژه ي  بياموزيم  آسان  را  297 ضرب 

آموزان پايه هاي سوم تا پنجم دبستان
298 طبقه بندي موجودات زنده 

299 طوطي و بقال 
300 ظرافت هاي معلمي )678نكته ي كاربردي براي معلمان، 

دبيران و اساتيد( 
301 عروس مهربان: قصه هايي از زندگي حضرت فاطمه)س(

302 عصباني يعني چه ؟ 
303 عصر يخ بندان 

304 عالمه طباطبايي
305 علوم را بهتر بياموزيم: فعاليت هاي تكميلي در آموزش علوم 

تجربي دوم ابتدايي 
306 عيسي )ع( 

307 غذا 
308 غلتيدن

309 غمگين يعني چه؟ 
310 غيبت كردن ؟!نه

311 فارس
312 فارسي كار چهارم ابتدايي
313 فارسي كار سوم ابتدايي 

314 فرانكلين و دوستانش به موزه مي روند 
315 فرانكلين و رعد و برق 

محمد  امام  زندگي  از  قصه هايي  بيابان:  در  فرشته اي   316
باقر)ع(

317 فرشته هاي خندان: قصه هايي از زندگي امام حسن )ع( 
318 فرهنگ مصور جانوران:250 جانور از همه جاي جهان 

319 فصل ميوه چيني دوم ابتدايي )ورودي سوم(،شامل:فارسي،
رياضي،علوم،ديني،آزمون هاي چهار جوابي،تست هوش و .... 
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320 فكركردن 
321 فكر مي كنيد چرا اسب هاي كهر را نعل مي كنند و سؤال هاي 

ديگري درباره اسب ها
لرزند و سؤال هاي ديگري  322 فكر مي كنيد چرا پل ها مي 

درباره ي ساختمان سازي
سؤال هاي  و  مي كنند  بازي  جانوران  چرا  مي كنيد  فكر   323

ديگري درباره ي چرخه هاي زندگي 
سؤال هاي  و  مي كند  طلوع  خورشيد  چرا  مي كنيد  فكر   324

ديگري درباره ي زمان و فصل ها
325 فكر مي كنيد چرا دايناسورها سنگ مي خورده اندوسؤال هاي 

ديگري درباره ي دايناسورها
326 فكر مي كنيد چرا در اطراف قلعه ها خندق حفر مي كردند و 

سؤال هاي ديگري درباره قرون وسطا
327 فكر مي كنيد چرا درختان برگ دارند و سؤال هاي ديگري 

درباره ي گياهان
328 فكر مي كنيد چرا صحراي بزرگ آفريقا در هنگام شب سرد 

است و سؤال هاي ديگري درباره ي بيابان ها
329 فكر مي كنيد چرا كريستف كلمب عرض اقيانوس را پيمود 

و سؤال هاي ديگري درباره ي كاشفان و جهانگردان
از برف است و  پوشيده  قله ي كوه ها  330 فكر مي كنيد چرا 

سؤال هاي ديگري درباره ي كوهستان
سؤال هاي  و  مي اندازند  پوست  مارها  چرا  مي كنيد  فكر   331

ديگري درباره ي خزندگان
و  مي كنند  مخابره  امواج  ماهواره  ها  چرا  مي كنيد  فكر   332

سؤال هاي ديگري درباره ي راه هاي برقراري ارتباط
و سؤال هاي  آواز مي خوانند  نهنگ ها  فكر مي كنيد چرا   333

ديگري درباره ي زندگي دريايي 
334 فلز 

335 قايق 
336 قصه هاي تصويري 

337 قصه هاي قرآن
338 قصه هاي منظوم از 14 معصوم )مجموعه 14 جلدي( 

339 قطار 
340 قهرمان بت شكن )پايه دوم دبستان/2( 

341 كار آمدي فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه بر يادگيري 
342 كاغذ 

343 كتاب آموزش و كار كودك 2
344 كتاب كار الفبا 

345 كتاب كار بخوانيم و بنويسيم خالق سوم دبستان 
346 كتاب كار تعليمات اجتماعي جغرافي،تاريخ و تعليمات مدني 

هاي  تمرين  شامل  دبستان  چهارم  رياضي  كار  كتاب   347
هماهنگ با كتاب درسي 

آخرين  اساس  بر  دبستان  اول  تجربي  علوم  كار  كتاب   348
تغييرات كتاب درسي 

349 كتاب كار علوم تجربي چهارم دبستان
آخرين  اساس  بر  دبستان  دوم  تجربي  علوم  كار  كتاب   350

تغييرات كتاب درسي 
351 كتاب كار علوم خالق دوم دبستان 

352 كتاب كار علوم در خانه سال پنجم دبستان 
353 كتاب كار علوم در خانه سال چهارم دبستان 

354 كتاب كار علوم در خانه سال دوم دبستان 
355 كتاب كار علوم در خانه سال سوم دبستان 

356 كتاب كار علوم در كالس سال پنجم دبستان 
357 كتاب كار علوم در كالس سال چهارم دبستان 

358 كتاب كار علوم در كالس سال دوم دبستان 
359 كتاب كار علوم در كالس سال سوم دبستان 

بهتر   . بيشتر بخوانيم  360 كتاب كار فارسي پنجم دبستان: 
بنويسيم 

361 كتاب كار و كمك آموزشي علوم تجربي چهارم ابتدايي
362 كتاب همراه نوروز پايه ي پنجم دبستان 

363 كشوي شلوغ 
364 كشيدن

365  كليد بهشت: آموزش نماز به كودكان براي دانش آموزان 
سوم تا پنجم دبستان 

366 كليدهاي پرورش رفتار و ارزش هاي اخالقي در كودكان 
و نوجوانان: هفت نيكخويي اساسي كه به كودكان انجام كار 

درست را مي آموزد 
367 كمك هاي اوليه

368 كودك خدا پرست )پايه دوم دبستان/1( 
369 كودكان مبتال به اختالل هاي يادگيري

370 گاز 
371 گام به گام ببين و بساز )نخستين كتاب كاردستي من(

جلد1 
372 گام به گام ببين و بساز )نخستين كتاب كاردستي من(

جلد2 
373 گل سرخ

374 گالبي ام گالبي شبيه شكل ماهي 
375 گوش 

376 الستيك 
377 لذت امال: بيش از 70 روش طاليي يادگيري و آموزش 
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امال با استفاده از روش هاي فعال و با تاكيد بر ابعاد چند گانه ي 
هوش و پرورش خالقيت 

378 لطفا جوجوي خوبي باش 
379 لمس كردن

380 ما با هم درست حرف مي زنيم 
381 ما با هم شريك مي شويم 

382 ما با هم فرق داريم 
383 ما مسئول هستيم 

384 ما مي توانيم بگوييم نه 
385 ما و اطراف ما: آموزش علوم از راه سرگرمي )به روش 

مكاشفه اي(ويژه كودكان، معلمان، اوليا و مربيان
386 ما و سالمت ما: آموزش علوم از راه سرگرمي )به روش 

مكاشفه اي (ويژه كودكان،معلمان،اوليا و مربيان 
387 ما يك دوست تازه پيدا كرديم 

388 مار و گنجشك : قصه هايي از زندگي امام رضا )ع(
389 متشكرم 

390 مجموعه سؤاالت جامع تيزهوشان پنجم ابتدايي 
391  محمد )ص( 

392 محمد تقي بهار
393 مرا مسخره نكن ! 

394 مرگ چيست؟
395 مزاحمت ؟! نه

396 مسافرمدين )پايه ي سوم دبستان/3( 
397 معذرت مي خواهم 

398 مقسوم عليه و مضرب 
399 من مثل خدا شدم)1( 
400 من مثل خدا شدم )2( 
401 من مثل خدا شدم )3( 
402 من مثل خدا شدم )4( 

403 من نبودم،دندونم بود: توضيح دندان شيري براي بچه ها 
404 مواد

405 مواظب غريبه ها باشيد ! 
406 موسي )ع( 

407 مولوي
408 مهارت هاي زندگي )1(
409 مهارت هاي زندگي )2( 
410 مهارت هاي زندگي )3(
411 مهارت هاي زندگي )4(

412 مهرداد دوم 
413 مهمان كوچك: قصه هايي از زندگي امام حسين )ع( 

414 مي داني چرا آب دريا شور است ؟ و پرسش هاي ديگر 
درباره ي اقيانوس ها 

و  آويزان اند؟  غار  از سقف  كتيت ها  استاال  چرا  مي داني   415
پرسش هاي ديگر درباره ي غارها 

416 مي داني چرا خوشيد هر صبح در آسمان باال مي آيد؟و 
پرسش هاي ديگر درباره زمان و فصل ها 

دارند ؟و پرسش هاي ديگر  داني چرا درختان برگ  417 مي 
درباره گياهان 

418 مي داني چرا ستاره ها چشمك مي زنند ؟ و پرسش هاي 
ديگر درباره ي فضا 

419 مي داني چرا شب ها بيابان سرد است؟ و پرسش هاي 
ديگر درباره بيابان ها 

420 مي داني چرا صابون حباب مي سازد؟ و پرسش هاي ديگر 
درباره علوم 

ديگر  پرسش هاي  و  است؟  ترش  ليمو  چرا  مي داني    421
درباره ي حواس 

422 مي داني چرامارها پوست مي اندازند ؟ و پرسش هاي ديگر 
درباره ي خزندگان 

423 مي داني چرا نوك كوه ها برف دارد؟ و پرسش هاي ديگر 
درباره ي كوه ها 

424 ميني بسكتبال
425 ناصر خسرو
426 نجات پاندا 
427 نزديك آب 

428 نفت 
429 نقاشي قدم به قدم )2(براي كودكان پايه هاي اول و دوم 

دبستان 
430 نقاشي و خالقيت

مخصوص  شيرين:  قصه هاي  براي  زيبا  نقاشي هاي   431
پايه هاي اول، دوم و سوم ابتدايي

432 نقش رهبري معلم در ساختار آموزش 
433 نقطه 

434 نكته ها و آزمون ها: ادبيات فارسي دوره ي ابتدايي و هوش 
كالمي براي دانش آموزان چهارم و پنجم ابتدايي

435 نوآموزان و الفبا:كتاب كار فارسي اول دبستان )بخوانيم و 
بنويسيم ( 

436 نوآموزان و امال: تقويت مهارت هاي خواندن و نوشتن براي 
دانش آموزان پايه ي اول ابتدايي

437 نوبت به نوبت: قصه هايي از زندگي پيامبر )ص( 
438 نوح )ع( 



255دوره ي آموزش ابتدايي 12

439 نور 
440 نور هندسي 

441 نوروز 
442 نورهاي رنگي

443 نويسنده ي كوچك پنجم دبستان:شامل تمرين هاي امال 
- جمله سازي - انشا نكته هاي آموزشي 

تمرين هاي  دبستان:شامل  نويسنده ي كوچك چهارم   444
امال- جمله سازي - انشا 

445 نويسنده ي كوچك دوم دبستان شامل تمرين هاي امال- 
جمله سازي ... 

446 نويسنده ي كوچك سوم دبستان شامل تمرين هاي امال- 
جمله سازي - انشا نكته هاي آموزشي 

447 نه ماه با كالس اولي ها )جلد 1و 2( 
448 نه، ممنونم 

449 نيرو و حركت
450 واقعيت هاي سه بعدي از فضا 

451 ورزش، نشاط كودكي راهنماي والدين و مربيان 
452 هد هد در قصر ملكه )پايه اول دبستان/2( 

453 هديه 1
454 هديه اي كه بازگشت )خوشبخت ترين مرد دنيا(: قصه هايي 

از زندگي امام موسي كاظم ع(
455 هديه هاي هنري

456 هديه ي شيرين: قصه هايي از زندگي امام علي)ع(
457 همكاري گروهي 

458 همگامي ارزش يابي توصيفي با ياددهي - يادگيري 
459 هوا 

460 هواپيما 
461 هواي پيرامون ما 

462 هيجان زده يعني چه؟ 
463 هيوالي زباله 

در  عملي  )شيوه هاي  خالق  كالس  خالق،  يادگيري   464
پرورش خالقيت(

465 يك شنبه گذشته پولدار بودم 
466  يك موقعيت خاص به نام چند پايه )شيوه ي آموزش در 

كالس چند پايه در دوره ي ابتدايي( 
467 يوسف )ع( 
468 يونس )ع( 

469 يه چيزي شبيه .... 
470 365 روز سرگرمي

471  501 نكته براي معلمان
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آردلي، نيل246، 461
آزموني، عاليه330

آل محمد، سيدعلي422
آلن، جن65

آنگليس، سارا45
آيرونز، كالوين ج128

ابراهيم حقي اوغلو، بلكيس3، 35، 271، 272، 306، 391، 406، 
468 ،467 ،438

ابراهيمي، مهتاب203
ابراهيمي، نوشين115، 186، 187، 188، 189، 303

ابراهيمي، جعفر111، 294، 299
ابراهيمي، معصومه297

اجاقي، محمد140
اسپنسر، مارتين424
استات، كارول418

استاد هاشمي، منيره312
استير، دوگا لد234
استيل، فليپ326

اسماعيلي، مينا433
اشتري، شهناز247

اصالني، ابراهيم244
افالطوني، نازنين76

اكبري نژاد، راحله360
اكسليد )اكسالد(، كريس059، 334، 342،  376

الوندي، حسين139
امير بيك زاده، عفت326، 331

امير پور، افسانه138
اونيل، آماندا331، 422

ايرايي، حسين216، 219
ايماس، جناين66، 67، 68، 70، 95، 198، 269، 389، 397، 

448
بارسوتي، الئو نورا287
بالستر، كالوس129

بامشاد، محمد مهدي435
بايرن، كتي243

بدفورد، كيت257، 428
بديعي، محمدالزمان 252

بر آبادي، محمود58
برادري، محمدرضا420

براز، طيبه104
براون، لوري كراسني159، 160، 161، 163،162

براون، مارك159، 160، 162، 165
برايان، وارد216
بربا، ميشل366

برتولوتي، دان426
برغاني، عباس43

بروزي نيت، ناهيد201، 322
بروك، ليزا279، 280

برومند، زهرا136

پديدآورندگان
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بري، جوي92، 135، 260،226، 310، 395
بصيري، اشرف351
بگلي، اليزابت194

بالرد، كرول1، 36، 190
بو، آندره6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 318

بودن)باون(، راب 60، 62
بورژوا، پالت78، 314، 315

بوس، مانجوال371، 372
بوند، پيتر450

بهمن، شهناز113
بيات، علي278

بيرگيت، اوسترله200
پارسي نژاد، كامران293

پاركر، استيو214، 264، 322
پاركر، ويكتوريا2، 192، 307، 439، 459

پاالتيني، مارجي403
پرهام، مالي33، 112، 168، 292، 296، 379، 442

پگاه راد، بهمن130، 311
پندار، فرزاد256، 393، 403

پندي، زهره398
پور آذر، راحله353، 357

پور ثاني، مريم258، 279، 280، 291، 308، 364 
پور مقدم، محمد424
پور محمد، بهناز345

پورمصطفي، نسرين228
پوروهاب، محمود195، 392

پون، ميشل ميرا288
پيت، آن258

تئودورا، راد325
تبرايي، اعظم196، 197، 220، 221، 222، 223

تبريزي، رضا19، 20، 21، 22، 23
تستا، فولويو254
تكميلي، محيا88

تورجمان، ناتالي289
توماس، جينا256
تيلور، باربارا420

تيلور، هلن81، 82، 83، 84، 85، 86، 87
تيموري، قاسم263193، 452، 

جديدي، حبيب اهلل246
جعفرآبادي، حسين421

جعفري، زهرا75
جعفري، الله117

جالل نژاد، جمال430، 431
جاللي فراهاني، مجيد129

جمشيدي، نعمت123
جمشيدي، مريم304
جهانگيري، مظفر 97

چارمن، اندرو327، 417
چارنيك، تيم470

چالونز، جك )گراهام، جان (295
چنسلر، دبورا206، 421

حاج علي فرد، مرتضي419
حاجي تهراني، سيمين362

حسين زاده، محمد25
حسيني، افضل السادات464

حسيني، محمد حسن105
حسيني طباطبائي، فرحناز328

حيدري، خدابخش369
حيدري ابهري، غالمرضا40، 72

خاطري ، منا224، 234
خداجو، فروزنده166

خدمتگزار، فاطمه204
خسرو نژاد، مرتضي238

خليل زاده، مصطفي5
خليلي، سپيده47، 49، 50، 51، 53، 55، 56، 174، 175، 176، 

 194 ،180 ،179 ،178 ،177
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خويي ، رويا209، 210، 211، 212، 213
دارابي، مهر انگيز346، 444، 445، 443، 446

دانش فر، حسين65، 94، 109، 320، 457
درگاهي، فرحناز374

دالالندر، بنوا208، 218
دنيلسون، شارلوت432
دوران، ژان - بنو290

دولوبيه، ماتيو69، 73، 127، 131، 146، 148، 149، 151،150، 
 394 ،154،152

دهستاني، منصور408، 409، 410، 411
ديكسون، دوگل115، 186، 187، 188، 189، 303

ذاكر، صديقه414
رابينز، دري142 
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عابدي، احمد250
عابدي، داريوش407

عارف نيا، علي رصا103
عاشور خاني، اكبر343

عاقلتر، سعيده324
عربان دانا، علي243

عسگري، مهناز207، 284، 285، 286، 288، 289، 290
علوي مقدم، بهنام18

عليزاده، صغري18
عميق، مجيد 2، 80، 89، 96، 107، 108، 118، 143،133، 155، 
 ،307،298 ،271 ،267 ،265 ،264 ،259 ،235 ،232 ،192 ،156

459 ،439 ،375
فاتحي، مهناز16
فتاحي، شيما470

فتح آبادي، جواد167، 225، 249، 434، 435، 436
فتحي، حسين4

فتوحي، شهرزاد90
فرخ مهر، حسين458

فرخي، محمد31، 230
فرزانه كريمي 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 318
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فرزانه سا، سارا450
فرماني، زهرا380، 381، 382، 383، 384، 387

فرود، فرناز366
فرهاديان، سليمان418

فرهپور، مهرنوش354، 355، 358، 359
فيروز بخت، مهرداد30

فيروزي، اميد 270
فيستر، ماركوس147

فيشر، رابرت24
قاسمي بوياغچي، اعظم229

قاليباف، قاسم214، 217
قرني، زهرا138
قوام، علي250

قهرماني، رقيه427
كازراني، مينا26

كاظمي، فهيمه129
كردستاني، محمد287

كرك، سميوءل الگزاندر369
كرمي، رمضان341

كرمي، كالرا147
كرنسكي، استيون165
كروبي، هايده93، 405

كريم داديان، سميه321، 327
كريم داديان، عليرضا325

كريمي، رضا1، 36، 59، 60، 61، 62، 63، 190، 257، 334،
428 ،376 ،370 ،342

كشاورز، محمد علي429
كلهر، فريبا46، 48، 52، 54

كمالي، عبداهلل348، 350
كميته تخصصي گروه آموزش پيش دبستاني و ابتدايي استان 

مازندران305
كيان پور راد، پوراندخت 461

گادينو، سالي109
گانري، آنيتا211، 414

گانزي، كريستين203، 204
گراهام، جان449

گرگان بيك، مصطفي121
گروگان، حميد365

گروه نويسندگان93، 367، 405
گرين وود، رز 329

گف، جكي211، 321، 328، 330، 415، 419، 423
گلي يوري، دبي224

گودرزي، ابوالفضل 17
گيبر، فرانسواز دو207

النگارتي، لينت94
لشگري، ويدا159، 160، 161، 162، 163، 165

لطف اله، داود 335، 339، 460
لوت، سارا61، 63، 370

لودو، واليري43
لولين، كلر 427
ليدي، لورين57

ليراوي، مهين136، 137
ليك، دايان80، 89، 108، 232، 265

مافيني، هلن113
ماهوتي، مهري44، 233، 399، 400، 401، 402

مجد فر، مرتضي41، 64، 471
مجلل، آتوسا77

محبوبي، اعظم441
محمدي، زهرا215

محمدي روزبهاني، كيانوش164
مزيناني، محمود33، 42، 112، 142، 168، 292، 296، 379، 

445 ،442
مزيناني، محمد كاظم338

مزيناني، نونا26
مسرور، نصرت57، 254، 463

مظفر نژاد، فاطمه323، 333
معتمدي، وحيد432

معدني، نادره236، 251، 253
معيني، مهدي98، 99، 100، 101، 102

مفيدي، فائزه200
مقصودي، سوده28، 29

مقيمي، الدن184
مقيمي، محمود242

مك گاوين، هاروي243
مال محمدي، مجيد141، 268، 337

ملت، پيتر404
موتمني، فرشاد329

مورداك، كت320، 457
مورل، دبورا جين202
موسوي، افسانه137
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موسوي، حميده 69، 73، 127، 131، 146، 148، 149، 150، 
394 ،154 ،152 ،151

مهاجراني، محمد157، 261، 274، 373
ميد، ريچارد332

ميرزايي، مريم354، 355، 358، 359
ميرشاهي، آفرين262

 مير شفيعي لنگري، داود466
ميشل، فرانسوا284، 285، 286

نادري، عباداله440 
ناصري، مسلم34، 74، 110، 266، 275، 277، 301،316، 317، 

456 ،454 ،437 ،413 ،388
ناظميان، رضا120، 122، 124، 125

نان، دانيل89، 107، 156، 235، 375
نجاتي،فخرالدين69، 73، 127، 131، 146، 148، 149، 150، 151، 

394 ،154 ،152
نجفي، عبدالمجيد276

نجيب، معصومه319، 447
نصيرنيا، حسن27، 285، 386

نعلبندي، مهدي3، 35، 71، 272، 306، 391، 406، 438، 467، 
468

نقيه، مجيد300
نلسن، جين64

نوريان، محمد241
نويدي مهر، حميدرضا202
نيك پرور فرد، ريحانه240

نيكر، دايان96، 267،118
نيكلسون، سو455

واكر، جين217
واالس، هالي155، 259، 271، 298

والپول، برندا324، 416
وان كليو، جانيس پرت75، 252

وايت هاوس، پاتريشيا291، 308، 364
وايز، جيم205

وبر، بليندا201، 323
ورنون، آن30

ويورست، جوديت39، 465
هادي زاده بجستاني، هادي247

هاشمي، شهره78، 314، 315
هريس، كارولين333

هريس، نيكوالس215
هفت برادران، داريوش237

همايون روز، پريسا 45، 295، 404، 449
هوسي، محمود81، 82، 83، 84، 85، 86، 87

هونگ، كالريس37، 38، 106، 132، 173، 199، 231، 302، 
462 ،309

هير، توني16
ياماس، اندريو120، 121، 122، 123، 124، 125

يانگ، كارولين 219
ياوريان، محمد390



261دوره ي آموزش ابتدايي 12

اول
 ،229 ،145 ،144 ،143 ،136 ،134 ،133 ،96 ،91 ،88 ،44 ،31
 ،363 ،348 ،344 ،280 ،279 ،255 ،251 ،237 ،236 ،230

447 ،378
اول ؛ معلم

 ،435 ،402 ،401 ،400 ،399 ،278 ،227 ،193 ،117 ،19 
452 ،436

اول تا پنجم
140

اول تا پنجم ؛ معلم
438 ،406 ،306 ،272 ،263 ،71

اول تا چهارم
470 ،336
اول تا سوم

 ،397 ،393 ،389 ،269،262 ،233 ،198 ،168 ،72 ،66 ،40
  448 ،433

اول تا سوم ؛ معلم
391 ،343 ،224 ،161 ،69

اول و دوم
 ،70 ،68 ،67  ،38 ،37 ،15 ،14،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،2
 ،267 ،258 ،231 ،199 ،192 ،173 ،132 ،118 ،106، 103 ،95
 ،382 ،381 ،380 ،374 ،364 ،309،  308 ،307 ،302 ،291

462 ،431 ،430 ،429 ،387 ،384 ،383
اول و دوم ؛معلم 

 ،154 ،152 ،151 ،150،149 ،148 ،146 ،131،127 ،73 ،27

 394 ،386 ،385 ،374 ،273 ،261، 157
پنجم

 ،190 ،189 ،188 ،187 ،186 ،141 ،115 ،105 ،58 ،45 ،20
 ،360 ،356 ،352 ،346 ،342 ،334 ،325 ،303 ،295 ،205

 449 ،443 ،426 ،404 ،390 ،367 ،362
پنجم؛معلم 

 ،244 ،242 ،225 ،212 ،200 ،171 ،138 ،130 ،125 ،43 ،4 
418 ،412 ،338 ،290 ،288 ،286 ،285 ،284 ،271

چهارم
444 ،361 ،357 ،353 ،349 ،347 ،312 ،82 ،21 ،5 

چهارم ؛ معلم 
 ،100 ،99 ،98 ،90 ،75 ،62 ،61 ،60 ،59 ،33 ،29 ،28 ،16 ،1
 ،211 ،202،  195 ،185 ،184 ،166 ،155 ،116 ،102 ،101
 ،282 ،281 ،276 ،268 ،264 ،259 ،257 ،252 ،245 ،218
 ،405 ،376 ،370 ،337 ،333 ،323 ،311 ،289 ،287 ،283

450 ،442 ،428 ،425 ،407
چهارم و پنجم ؛ معلم 

 ،159 ،153 ،142 ،124 ،123 ،122 ،121 ،120 ،63 ،36 ،25
 ،215 ،214 ،213 ،209 ،206 ،172 ،170 ،169 ،167 ،162
 ،388 ،329 ،322 ،316 ،293 ،277 ،275 ،266 ،217 ،216

455 ،441 ،434 ،416
دوم

 ،445 ،358 ،354 ،351 ،350 ،319 ،296 ،253 ،228 ،137 ،22
461 ،459

دوم ؛ معلم 

پايه ي تحصيلي
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368 ،340 ،79
دوم تا پنجم 

318 ،315 ،314 ،104 ،78
دوم تا پنجم ؛ معلم

 ،413 ،372 ،371 ،317 ،301 ،234 ،110 ،74 ،57 ،35 ،34 ،3
468 ،467 ،456 ،454 ،437

دوم تا چهارم 
469 ،463 ،403 ،292 ،254 ،163 ،160 ،85 ،84 ،83

دوم تا چهارم؛معلم 
165

دوم و سوم
 ،235 ،232 ،194 ،156 ،147 ،128 ،112 ،108 ،107 ،89 ،80

439 ،421 ،379 ،375 ،265 ،246
سوم

 ،355 ،345 ،330 ،327 ،313 ،247 ،204 ،201 ،87 ،42، 23
446 ،423 ،359

سوم ؛ معلم 
419 ،417 ،396 ،328 ،249 ،158 ،126 ،119

سوم تا پنجم
 ،111 ،97 ،77 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46

 ،181 ،180 ،179 ،178 ،177 ،176 ،175 ،174 ،135،  114
 ،298 ،294 ،270 ،256 ،208 ،207 ،197 ،196 ،183 ،182

 465 ،453 ،392 ،365 ،332 ،324 ،321 ،299
سوم تا پنجم ؛ معلم

 ،304 ،260 ،226 ،223 ،221 ،220 ،219 ،210 ،93 ،92 ،41
460 ،427 ،420 ،395 ،339 ،335 ،310

سوم و چهارم 
422 ،331 ،326 ،203 ،86 ،81 ،39

سوم و چهارم ؛ معلم 
415 ،414 ،297 ،222

معلم 
 ،113 ،109 ،94 ،76 ،65 ،64 ،39 ،32 ،30 ،26 ،24 ،18 ،17
 ،305 ،300 ،273 ،250 ،248 ،241 ،240 ،238 ،139 ،129
 ،424 ،411 ،410 ،409 ،408 ،398 ،377 ،369 ،366 ،320

471، 466 ،464 ،458 ،457 ،451 ،440 ،432
معلم و والدين

341 ،191
والدين

243 ،164
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تلفيق نام ناشر و عنوان كتاب
آفرينگان 

284: شناخت آب، 285: شناخت آتشفشان ها، 286: شناخت 
انرژي، 288: شناخت خورشيد، 289: شناخت دندان ها، 290: 

شناخت زندگي 
آميس 

043: اطلس كودكان 
ابوعطا 

قابل  متنوع  و  خالق  شيوه هاي  با  امال  آموزش   :018
استفاده ي آموزگاران ...، 237: ديكته ي شب اول دبستان: 

يار دبستاني من 
افق 

079: باغي در ميان آتش )پايه ي دوم دبستان/3(، 117: 
موسي  حضرت  كودكي  قصه ي  آمد،  رود  با  كه  پسري 
پيامبري حضرت  اول دبستان(، 119:  )عليه السالم()پايه ي 
موسي عليه السالم)پايه ي سوم دبستان/ 4(، 126: پيروزي 
حضرت موسي عليه السالم )پايه ي سوم دبستان/6(، 158: 
چشمه ي زمزم )پايه ي سوم دبستان/1(، 193: خبر هد هد 
)پايه ي اول دبستان/1(، 206: دانش نامه ي نوآموز:آن چه 
)پايه دوم  بداند، 340: قهرمان بت شكن  بايد  آموز  دانش 
دبستان/2(، 368: كودك خدا پرست )پايه دوم دبستان/1(، 
396: مسافرمدين )پايه ي سوم دبستان/3(، 452: هد هد در 

قصر ملكه )پايه اول دبستان/2( 
امرود 

041: ازوپ در كالس درس:بازي ها،فعاليتها و پژوهشهاي 
خالقيت محور بر مبناي تمثيل ها وافسانه هاي ازوپ، 064: 

انضباط مثبت در كالس درس:طرحي براي پرورش دانش 
آموزان بر مبناي مهارت هاي زندگي و هوش هيجاني، 244: 
راهنماي ورود به دوره ي راهنمايي تحصيلي: ساير ده ها نكته 

و مطلب مفيد و خواندني ويژه دانش آموز
انجمن اوليا و مربيان 

191: خانواده، كودك و مدرسه، 243: راهنماي والدين دانش 
آموزان دبستاني، 341: كار آمدي فعاليت هاي مكمل و فوق 

برنامه بر يادگيري 
ايران بان 

287: شناخت بدن ما 
بامداد کتاب 

بازي هاي   :076 ساده،  زبان  به  جسماني  آمادگي    :017
كودكان:  در  حركاتي  تجربيات   :129 ورزش،  و  دبستاني 
اثرات كمبود آن راهكارهاي عملي براي رفع آنها، 248: رشد 
و تكامل حركتي و جسماني، 451: ورزش، نشاط كودكي 

راهنماي والدين و مربيان 
برترين انديشه 

091: بخوانيم و بنويسيم، 136: تكاليف تلفيقي رياضي اول 
دبستان، 137: تكاليف تلفيقي رياضي دوم دبستان، 138: 

تكاليف عملكردي رياضي پنجم ابتدايي
برجيس 

و شبكه هاي  ها  ه  زنجير  155: چرخه هاي حيات، 259: 
غذايي، 264: سازگاري، 271: سلول ها و دستگاه هاي بدن، 

298: طبقه بندي موجودات زنده 
برگ نو 
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025: آموزش خط تحريري )جلد1و2( 
به نشر 

034:  آهو و شكارچي:قصه هايي از زندگي امام سجاد)ع(، 
046: امام جعفر صادق )ع(، 048: امام حسن عسگري )ع(، 
)ع(، 074:   امام موسي كاظم  )ع(، 054:  امام سجاد   :052
زندگي  از  هايي  قصه  پنهان(:  )دوستي  شيرين  بازگشت 
اما... نيست  كردني  باور   :081 )ع(،  عسگري  حسن  امام 

)دانستني هاي شگفت انگيز درباره آب و هوا(، 082: باور كردني 
نيست اما...)دانستني هاي شگفت انگيز درباره الكتريسيته(، 
انگيز  اما...)دانستني هاي شگفت  نيست  كردني  باور   :083
درباره حواس(، 084: باور كردني نيست اما...)دانستني هاي 
شگفت انگيز درباره رنگ ها(، 085: باور كردني نيست اما...

)دانستني هاي شگفت انگيز درباره زمان (، 086: باور كردني 
نيست اما...)دانستني هاي شگفت انگيز درباره فصل ها(، 087: 
انگيز درباره  اما...)دانستني هاي شگفت  باور كردني نيست 
امام  زندگي  از  قصه هايي  آرزو:  پرنده ي    :110 گياهان(، 
زمان)عج(، 114: پروين اعتصامي، 201: دانستني هايي درباره 
ي حيوانات شب زي، 202: دانستني هايي درباره ي شواليه ها 
و سگهاي  گرگها  درباره ي  دانستني هايي  قلعه ها، 203:  و 
وحشي، 204: دانستني هايي درباره ي مارها، 266: سبد سبد 
آرزو: قصه هايي از زندگي امام جعفر صادق)ع(، 268: سعدي، 
275: سوغاتي: قصه هايي از زندگي امام جواد)ع(، 277: شب 
سرد و فرشته: قصه هايي اززندگي امام هادي)ع(، 293: شيخ 
بهايي، 301: عروس مهربان: قصه هايي از زندگي حضرت 
در  فرشته اي   :316 طباطبايي،  عالمه   :304 فاطمه)س(، 
بيابان: قصه هايي از زندگي امام محمد باقر)ع(، 317: فرشته 
هاي خندان: قصه هايي از زندگي امام حسن )ع(، 388: مار 
و گنجشك : قصه هايي از زندگي امام رضا )ع(، 392: محمد 
تقي بهار، 407: مولوي، 413: مهمان كوچك: قصه هايي از 
زندگي امام حسين )ع(، 425: ناصر خسرو، 437: نوبت به 
نوبت: قصه هايي از زندگي پيامبر )ص(، 454: هديه اي كه 
بازگشت )خوشبخت ترين مرد دنيا(: قصه هايي از زندگي امام 
موسي كاظم ع(، 456: هديه ي شيرين: قصه هايي از زندگي 

امام علي)ع(
بين المللي گاج 

024: آموزش تفكر، 113: پرورش هوش هيجاني كودكان، 
236: ديكته ي شب اول ابتدايي )ويژه ي اوليا(، 251: رياضي 
اول ابتدايي، 253: رياضي كار دوم ابتدايي، 300: ظرافت هاي 
معلمي )678نكته ي كاربردي براي معلمان، دبيران و اساتيد(، 
سوم  كار  فارسي   :313 ابتدايي،  چهارم  كار  فارسي   :312

ابتدايي، 344: كتاب كار الفبا، 390: مجموعه سؤاالت جامع 
تيزهوشان پنجم ابتدايي، 432: نقش رهبري معلم در ساختار 

آموزش 
پنجره

080: بال، 089: ببين و مقايسه كن،مجموعه هشت جلدي 
)پا،ساق پا، دم،دهان،بيني،بال،چشم،گوش(، 107: بيني، 108: 
پا، 120: پيدايش آب و هوا، 121: پيدايش رودخانه ها، 122: 
و  ستاره ها  پيدايش  آتشفشان ها، 123:  و  زلزله ها  پيدايش 
كهكشان ها، 124: پيدايش فصل ها، 125: پيدايش هستي، 
پا، 375:  ساق  دهان، 265:  دم، 235:  چشم، 232:   :156

گوش 
پويندگان دانش 

و  اوليا  راهنماي  دبستان  اول  پايه ي  بخوانيم  باهم   :088
مربيان بر پايه ي كتاب بخوانيم 

پيام آزادي 
219: در جستجوي شگفتي هاي جهان حشرات 

پيام کتاب 
214: دايره المعارف دانش و سرگرمي )حيوانات (، 215: دايره 
المعارف دانش و سرگرمي)دنياي پيرامون ما(، 216: دايره 
المعارف دانش و سرگرمي )علم(، 217: دايره المعارف دانش 

و سرگرمي)گوناگون( 
پيدايش 

033: آهنرباي شگفت انگيز، 039: از جايم تكان نمي خورم، 
042: استفاده از انرژي، 112: پرواز كردن، 115: پستان داران 
اوليه، 142: جلوه هاي ويژه، 168: حركت دادن، 186: حيات 
در دوره ي اول، 187: حيات در دوره ي ترياس، 188: حيات 
در دوره ي ژوراسيك، 189: حيات در دوره ي كرتاسه، 258: 
زمان، 279: شكل ها در پارك، 280: شكل ها در خانه، 291: 
شناور شدن، 292: شناور شدن، 296: صداها، 303: عصر يخ 
بندان، 308: غلتيدن، 335: قايق، 339: قطار، 364: كشيدن، 
379: لمس كردن، 442: نورهاي رنگي، 455: هديه هاي 

هنري، 460: هواپيما، 465: يك شنبه گذشته پولدار بودم 
پيك ادبيات 

380: ما با هم درست حرف مي زنيم، 381: ما با هم شريك 
مسئول  ما   :383 داريم،  فرق  هم  با  ما   :382 شويم،  مي 
هستيم، 384: ما مي توانيم بگوييم نه، 387: ما يك دوست 

تازه پيدا كرديم 
پيك دبيران 

078: باشگاه سري فرانكلين، 128: پيش به سوي مهارت 
هاي اوليه ي رياضي، 314: فرانكلين و دوستانش به موزه 
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مي روند، 315: فرانكلين و رعد و برق 
تنديس نقره اي ايرانيان 

استفاده  قابل  ابتدايي  پنجم  علوم  انديشمند  آزمون   :004
داوطلبان ورود به مراكز استعدادهاي درخشان و ديگر، 005: 
آزمون انديشمند علوم چهارم ابتدايي قابل استفاده داوطلبان 

ورود به مراكز استعدادهاي درخشان
تولد 

450: واقعيت هاي سه بعدي از فضا 
تيمورزاده

427: نزديك آب 
جمال 

040: از خدا تشكر كن، 072: با خدا سخن بگو  
جيحون 

408: مهارت هاي زندگي )1(، 409: مهارت هاي زندگي )2(، 
410: مهارت هاي زندگي )3(، 411: مهارت هاي زندگي )4(

خيام آزمون 
374: گالبي ام گالبي شبيه شكل ماهي 

دارکوب 
با  e-Kidsمطابق  الكترونيكي  كودكان  آموزش   :028
آخرين استاندار جهاني ICDL ج 1، 029: آموزش كودكان 
جهاني استاندارد  آخرين  با  مطابق   e-Kidsالكترونيكي

LCDL ج2 
دانژه 

030: آموزش مهارت هاي زندگي: رشدهيجاني، اجتماعي، 
شناختي و »خود«

دانش آفرين: رشد انديشه 
362: كتاب همراه نوروز پايه ي پنجم دبستان، 430: نقاشي 
و خالقيت، 431: نقاشي هاي زيبا براي قصه هاي شيرين: 
مخصوص پايه هاي اول، دوم و سوم ابتدايي، 466:  يك 
موقعيت خاص به نام چند پايه )شيوه ي آموزش در كالس 

چند پايه در دوره ي ابتدايي( 
دانش آفرين 

077: بازي هاي هوش و رياضي )براي 9 تا 12 سال(، 273: 
سواد پژوهشي معلم )راهنمايي براي ژرف انديشي درباره ي 
ياددهي- يادگيري(، 305: علوم را بهتر بياموزيم: فعاليت هاي 

تكميلي در آموزش علوم تجربي دوم ابتدايي 
دفتر پژوهشهاي فرهنگي 

441: نوروز 
ذکر 

037: احساس بد يعني چه؟، 038: احساس يعني چه؟، 106:  

بي حوصله يعني چه ؟، 132: ترس يعني چه ؟، 173: حسود 
يعني چه؟، 199: خوشحال يعني چه؟، 231: دلسرد يعني 
چه؟، 302: عصباني يعني چه ؟، 309: غمگين يعني چه؟، 

462: هيجان زده يعني چه؟ 
رسالت قلم 

002: آب، 045: الكتريسيته و آهنربا، 096:  بزرگ و كوچك، 
باريك، 133: تفريق در مدرسه، 143: جمع  118: پهن و 
در جنگل، 192: خانه، 267: سبك و سنگين، 295: صدا و 
نور، 307: غذا، 404: مواد، 439: نور، 449: نيرو و حركت، 

459: هوا 
رشد انديشه: دانش آفرين 

پنجم  رياضي  آموزشي  طراحي  و  عملي  راهنماي   :242
ابتدايي، 247: رشد رياضي سوم دبستان:)كتاب كار رياضي( 

زرباف اصل 
032: آنچه هر معلم بايد بداند: آموزش مهارت هاي پژوهش  
و  فرهنگي  امور  کشور،معاونت  بهزيستي  سازمان 

پيشگيري 
240: راهنماي برنامه ي آموزش مهارت هاي زندگي )ويژه ي 

معلم(اول دبستان
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي،دفتر انتشارات 

کمك آموزشي 
 :311 بختياري،  محال  چهار   :166 جمشيد،  تخت   :130

فارس
سرمشق 

345: كتاب كار بخوانيم و بنويسيم خالق سوم دبستان، 351: 
كتاب كار علوم خالق دوم دبستان 

شباهنگ 
346: كتاب كار تعليمات اجتماعي جغرافي،تاريخ و تعليمات 
مدني، 360: كتاب كار فارسي پنجم دبستان: بيشتر بخوانيم . 

بهتر  بنويسيم 
شرکت انتشارات فني ايران 

016: آلودگي درياها، 057: امان از دست زباله، 090: بچه ها 
كمك كنيد!، 093: برخورد با طالق، 184: حفظ محيط زيست 
به روايت الك پشت، 254: زباله زباله، 256: زرشك خالي 
باشيد!،  راست گويي، 270: سالمت  درباره ي  داستاني  بند: 
367: كمك هاي اوليه، 393: مرا مسخره نكن !، 403: من 
نبودم،دندونم بود: توضيح دندان شيري براي بچه ها، 405: 
مواظب غريبه ها باشيد !، 426: نجات پاندا، 463: هيوالي زباله 

شرکت تعاوني راه سعادت نيكان 
229: دفتر امالي شكوفه ها 
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شورا 
راهنماي تحليلي  تاريخ، 241:  آموزش  راهكار هاي   :239

محتواي كتاب هاي درسي دوره ي ابتدايي 
صابرين 

366: كليدهاي پرورش رفتار و ارزش هاي اخالقي در كودكان 
و نوجوانان: هفت نيكخويي اساسي كه به كودكان انج

صيانت 
دوره هاي  آموزان  دانش  براي  معما  مثل،  چيستان،   :167
ابتدايي و راهنمايي، 225: درس آزمون فارسي پنجم ابتدايي: 
ويژه ي دانش آموزان پايه پنجم دبستان شركت كننده در 
آزمون هاي و، 249: رنگين كمان امال،پايه ي سوم ابتدايي، 
319: فصل ميوه چيني دوم ابتدايي )ورودي سوم(،شامل:فار

سي،رياضي،علوم،ديني،آزمون هاي چهار جوابي،تست، 361: 
كتاب كار و كمك آموزشي علوم تجربي چهارم ابتدايي، 434: 
نكته ها و آزمون ها: ادبيات فارسي دوره ي ابتدايي و هوش 
كالمي براي دانش آموزان چهارم و پنجم ا، 435: نوآموزان 
و الفبا:كتاب كار فارسي اول دبستان )بخوانيم و بنويسيم (، 
436: نوآموزان و امال: تقويت مهارت هاي خواندن و نوشتن 
براي دانش آموزان پايه ي اول ابتدايي، 447: نه ماه با كالس 

اولي ها )جلد 1و 2( 
ضريح آفتاب 

نام خداوند رنگين كمان، مجموعه فعاليت هاي  103: به 
ياددهي

طاهر 
097: بوستان و گلستان سعدي ، 116: پسران فريدون، 185: 

حماسه فريدون، 245: رخش)رستم واكوان ديو( 
عاشور خاني 

343: كتاب آموزش و كار كودك 2
عروج انديشه 

262: زير سايه خدا، 321: فكر مي كنيد چرا اسب هاي كهر را 
نعل مي كنند و سؤال هاي ديگري درباره اسب ها، 322: فكر 
مي كنيد چرا پل ها مي لرزند و سؤال هاي ديگري درباره ي 
بازي  جانوران  چرا  مي كنيد  فكر   :323 سازي،  ساختمان 
مي كنند و سؤال هاي ديگري درباره ي چرخه هاي زندگي، 
324: فكر مي كنيد چرا خورشيد طلوع مي كند و سؤال هاي 
ديگري درباره ي زمان و فصل ها، 325: فكر مي كنيد چرا 
دايناسورها سنگ مي خورده اندوسؤال هاي ديگري درباره ي 
دايناسورها، 326: فكر مي كنيد چرا در اطراف قلعه ها خندق 
حفر مي كردند و سؤال هاي ديگري درباره قرون وسطا، 327: 
فكر مي كنيد چرا درختان برگ دارند و سؤال هاي ديگري 

بزرگ  فكر مي كنيد چرا صحراي  گياهان، 328:  درباره ي 
آفريقا در هنگام شب سرد است و سؤال هاي ديگري درباره ي 
فكر مي كنيد چرا كريستف كلمب عرض  بيابان ها، 329: 
اقيانوس را پيمود و سؤال هاي ديگري درباره ي كاشفان و 
جهانگرد، 330: فكر مي كنيد چرا قله ي كوه ها پوشيده از برف 
است و سؤال هاي ديگري درباره ي كوهستان، 331: فكر 
مي كنيد چرا مارها پوست مي اندازند و سؤال هاي ديگري 
درباره ي خزندگان، 332: فكر مي كنيد چرا ماهواره  ها امواج 
راه هاي  درباره ي  ديگري  سؤال هاي  و  مي كنند  مخابره 
برقراري، 333: فكر مي كنيد چرا نهنگ ها آواز مي خوانند و 

سؤال هاي ديگري درباره ي زندگي دريايي 
عسل نشر 

169: حس بويايي، 170: حس بينايي، 171: حس چشايي، 
172: حس المسه 

فاطمي 
با  مقابله  و  ارتباط  برقراري   :094 پذيري،  انعطاف   :065
 :457 فكركردن،   :320 كردن،  پرسش   :109 تعارض، 

همكاري گروهي 
قدياني

001: آب، 006: آشنا شويم با حيوانات آبي، 007: آشنا شويم 
با حيوانات حنايي، 010: آشنا شويم با حيوانات زرد،008: آشنا 
شويم با حيوانات خاكستري، 009: آشنا شويم با حيوانات 
رنگارنگ، 011: آشنا شويم با حيوانات سبز، 012: آشنا شويم 
با حيوانات سياه، 013: آشنا شويم با حيوانات سياه و سفيد، 
014: آشنا شويم با حيوانات قرمز، 015: آشنا شويم با حيوانات 
قهوه اي، 019: آموزش تصويري كتاب هنر اول دبستان، 020: 
آموزش تصويري كتاب هنر پنجم دبستان، 021: آموزش 
تصويري كتاب هنر چهارم دبستان، 022: آموزش تصويري 
كتاب هنر دوم دبستان، 023: آموزش تصويري كتاب هنر 
سوم دبستان، 036: ابريشم، 059: انرژي آبي، 060: انرژي 
بادي، 061: انرژي خورشيدي، 062: انرژي در دنياي فردا، 
063: انرژي هسته اي، 066: اول شما، 067: اين حرف را 
نزن، 068: اين طوري نمي شود، 070: اين مال من است، 
095: برو پي كارت، 159: چگونه با جدايي بابا و مامان كنار 
بياييم ؟، 160: چگونه به سفر برويم ؟، 161: چگونه زندگي و 
مرگ را بشناسيم؟، 162: چگونه سالم بمانيم ؟، 163: چگونه 
سياره ي خود را پاك نگه داريم ؟، 165: چگونه مواظب خود 
زغال   :257 مي كنم،  خواهش   :198 خاك،   :190 باشيم، 
سنگ، 269: سالم، 318: فرهنگ مصور جانوران:250 جانور 
از همه جاي جهان، 334: فلز، 338: قصه هاي منظوم از 14 
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معصوم )مجموعه 14 جلدي(، 342: كاغذ، 370: گاز، 376: 
الستيك، 389: متشكرم، 397: معذرت مي خواهم، 428: 
نفت، 448: نه، ممنونم، 470: 365 روز سرگرمي، 471:  501 

نكته براي معلمان
کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان 

نظريه  و  نقد  رويكردهاي  ناگريز:  خواني هاي  ديگر   :238
ادبيات كودك

کانون فرهنگي آموزش 
297: ضرب را آسان بياموزيم ويژه ي اوليا، معلمان و دانش 
كار  كتاب   :347 دبستان،  پنجم  تا  سوم  پايه هاي  آموزان 
رياضي چهارم دبستان شامل تمرين هاي هماهنگ با كتاب 
درسي، 443: نويسنده ي كوچك پنجم دبستان:شامل تمرين 
هاي امال - جمله سازي - انشا نكته هاي آموزشي، 444: 
نويسنده ي كوچك چهارم دبستان: شامل تمرين هاي امال- 
جمله سازي - انشا، 445: نويسنده ي كوچك دوم دبستان 
شامل تمرين هاي امال- جمله سازي ...، 446: نويسنده ي 
كوچك سوم دبستان شامل تمرين هاي امال- جمله سازي 

- انشا نكته هاي آموزشي
گردونه 

031: آموزش و ارزشيابي استثنات امالي فارسي اول دبستان، 
230: دفتر تمرين امالي فارسي اول دبستان )1و2( 

لوح دانش 
047: امام حسن )ع(: سخنان نيك، 049: امام حسن عسگري 
)ع(: آزادگي در اسارت، 050: امام حسين )ع(: سرور بي سر، 
051: امام رضا)ع(: مسافر غريب، 053: امام علي )ع(: اولين 
ياور، 055: امام موسي كاظم )ع(: سر و سر، 056: امام هادي 
)ع(: عاقل و ديوانه، 174: حضرت آدم )ع(:اولين پيامبر، 175: 
حضرت ابراهيم )ع(: شكست بت ها، 176: حضرت داوود )ع(: 
زره ي برازنده، 177: حضرت عيسي )ع(: سفره ي آسماني، 
178: حضرت محمد)ص(: نخستين درس، 179: حضرت 
)عج(:  مهدي  حضرت   :180 معجزه،  قدرت  )ع(:  موسي 
خورشيد پنهان، 181: حضرت نوح)ع(: كشتي در خشكي، 
برادر، 183: حضرت  182: حضرت يوسف )ع(: يازدهمين 

يونس )ع(: ديدار با خدا در شكم ماهي 
مبتكران، پيشروان 

كينم  ياري  تحصيل  در  را  فرزندانمان  چگونه   :164
؟)مهارت هاي پشتيباني تحصيلي ( ويژه ي والدين

مبنا 
228: دفتر امالي دوم دبستان با رويكرد ارزشيابي توصيفي 

محراب قلم

دايره  باستان،207:  جهان  انگيز  شگفت  چراهاي   :153
المعارف پاسخ به چگونه  ساخته  شده هاي من، 208: دايره 
المعارف جانوران، 209: دايره المعارف چراهاي شگفت انگيز 
جانداران، 210: دايره المعارف چراهاي شگفت انگيز جانوران 
دنياي ما، 211: دايره المعارف چراهاي شگفت انگيز زمين و 
آنچه در آن است، 212: دايره المعارف چراهاي شگفت انگيز 
المعارف چراهاي شگفت  دايره  شگفتي هاي جهان، 213: 
انگيز علوم و فنون، 218: دايره المعارف درياها و اقيانوس ها 

مدرسه 
027: آموزش رياضي پايه )از راه سرگرمي (به روش يادگيري 
فعال ويژه ي نوآموزان و معلمان، 058: امير اسماعيل ساماني، 
075: بازي مي كنم و ياد مي گيرم:فعاليتهاي علمي درباره 
ي حشره ها ، 098: به پرندگان نگاه كن ، 099: به خفاش 
نگاه كن، 100: به طاووس نگاه كن، 101: به ملخ نگاه كن، 
102: به مورچه نگاه كن، 104: بهترين مسافر، 105: بهرام 
گور، 111: پرنده ي گرفتار و باغبان طمعكار، 139: تنظيم 
لنگ،  تيمور   :141 عصبي(،  )دستگاه  بدن  حياتي  اعمال 
انوشيروان، 205: دانش  157: چشم كوچولو، 195: خسرو 
پيشينيان، 233: دوستاره:)قصه هايي درباره ي حجاب(، 246: 
رشد، 252: رياضي براي همه ي بچه ها: فعاليت هاي ساده 
كه يادگيري رياضي را سرگرم كننده و شاد مي كند، 261: 
زير درخت خرما، 274: سوار كار قهرمان، 276: شاه عباس، 
281: شگفتي هاي آفرينش به بيان امام ششم )عليه السالم(

)جلد اول: آفرينش انسان(، 282: شگفتي هاي آفرينش به 
بيان امام ششم )عليه السالم()جلد دوم: آفرينش حيوانات(، 
283: شگفتي هاي آفرينش به بيان امام ششم )عليه السالم(
)جلد سوم: آفرينش طبيعت(، 294: شير درنده و خرگوش 
باهوش، 299: طوطي و بقال، 365:  كليد بهشت: آموزش 
نماز به كودكان براي دانش آموزان سوم تا پنجم دبستان، 
373: گل سرخ، 385: ما و اطراف ما: آموزش علوم از راه 
سرگرمي )به روش مكاشفه اي(ويژه كودكان، معلمان، اوليا و 
مربي، 386: ما و سالمت ما: آموزش علوم از راه سرگرمي )به 
روش مكاشفه اي (ويژه كودكان،معلمان،اوليا و مربيان، 398: 
مقسوم عليه و مضرب، 412: مهرداد دوم، 414: مي داني چرا 
آب دريا شور است ؟ و پرسش هاي ديگر درباره ي اقيانوس ها، 
415: مي داني چرا استاالكتيت ها از سقف غار آويزان اند؟ و 
پرسش هاي ديگر درباره ي غارها، 416: مي داني چرا خوشيد 
هر صبح در آسمان باال مي آيد؟و پرسش هاي ديگر درباره 
زمان و فصل ها، 417: مي داني چرا درختان برگ دارند ؟و 
پرسش هاي ديگر درباره گياهان، 418: مي داني چرا ستاره 
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ها چشمك مي زنند ؟ و پرسش هاي ديگر درباره ي فضا، 
419: مي داني چرا شب ها بيابان سرد است؟ و پرسش هاي 
ديگر درباره بيابان ها، 420: مي داني چرا صابون حباب مي 
سازد؟ و پرسش هاي ديگر درباره علوم، 421:  مي داني چرا 
ليمو ترش است؟ و پرسش هاي ديگر درباره ي حواس، 422: 
مي داني چرامارها پوست مي اندازند ؟ و پرسش هاي ديگر 
درباره ي خزندگان، 423: مي داني چرا نوك كوه ها برف دارد؟ 
و پرسش هاي ديگر درباره ي كوه ها، 429: نقاشي قدم به 
قدم )2(براي كودكان پايه هاي اول و دوم دبستان، 440: 
نور هندسي، 461: هواي پيرامون ما، 464: يادگيري خالق، 

كالس خالق )شيوه هاي عملي در پرورش خالقيت(
مرآت دانش 

349: كتاب كار علوم تجربي چهارم دبستان
مشاوران ايده هاي نو 

453: هديه 1
منادي تربيت 

263: ساخت دست سازه هاي رياضي براي دوره ي ابتدايي 
» با طلق و مقوا يا كاغذو تا « 

منظومه خرد 
352: كتاب كار علوم در خانه سال پنجم دبستان، 353: كتاب 
كار علوم در خانه سال چهارم دبستان، 354: كتاب كار علوم 
در خانه سال دوم دبستان، 355: كتاب كار علوم در خانه 
سال سوم دبستان، 356: كتاب كار علوم در كالس سال 
پنجم دبستان، 357: كتاب كار علوم در كالس سال چهارم 
دبستان، 358: كتاب كار علوم در كالس سال دوم دبستان، 

359: كتاب كار علوم در كالس سال سوم دبستان 
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني )س(، موسسه 

چاپ و نشرعروج 
140: تولد

مهاجر 
134: تفريق كردن در باغ ميوه، 144: جمع كردن در مزرعه، 
145: جوجه و خط بسته، 227: دستگاه رنگ آميزي، 255: 
زرافه، 363: كشوي شلوغ، 399: من مثل خدا شدم)1(، 400: 
من مثل خدا شدم )2(، 401: من مثل خدا شدم )3(، 402: 

من مثل خدا شدم )4( 
نحل 

003: آدم )ع(، 035: ابراهيم )ع(، 071: ايوب )ع(، 272: سليمان 
)ع(، 306: عيسي )ع(، 391:  محمد )ص(، 406: موسي )ع(، 

438: نوح )ع(، 467: يوسف )ع(، 468: يونس )ع( 
نخستين 

)نخستين كتاب كاردستي  بساز  ببين و  به گام  371: گام 
من(جلد1، 372: گام به گام ببين و بساز )نخستين كتاب 

كاردستي من(جلد2 
نسل نو انديش 

خرگوش   :194 وحش،  باغ  در  چارلي   :147 اعداد،   :044
كوچولو و زمزمه ي گلوله هاي برفي، 200: داستان تولد 
خودرو، 224: در هر شرايطي دوستت دارم، 234: دوستت 
لطفا  دارم،موش كوچولو، 336: قصه هاي تصويري، 378: 

جوجوي خوبي باش، 433: نقطه، 469: يه چيزي شبيه .... 
نواي مدرسه 

092: بدقولي ؟! نه، 135: تقلب در بازي؟ نه، 196: خطر در 
خانه، 197: خطر در زلزله، 220: در خانه، 221: در فصل پاييز، 
222: در مصرف برق، 223: در مصرف گاز، 226: دزدي ؟! 
نه !، 260: زياده روي ؟نه، 310: غيبت كردن ؟!نه، 337: 

قصه هاي قرآن، 395: مزاحمت ؟! نه
نوشته 

026: آموزش دوره ي ابتدايي در كشور هاي پيشرفته، 069: 
اين عادالنه نيست !، 073:  باباي من !، 127: پيش از به 
دنيا آمدن كجا بودم ؟، 131: ترس چيست؟، 146: جهان 
چگونه به وجود آمد؟، 148: چرا آدم ها با هم دعوا مي كنند 
؟،149: چرا آدم هاي بدجنس وجود دارند ؟ 150: چرا بايد به 
مدرسه بروم ؟، 151: چرا بعضي از مردم خانه ندارند؟، 152: 
چرا نمي  توانم هر كاري دلم مي خواهد انجام بدهم ؟، 154: 
چرا همه ي آدم ها مثل هم نيستند ؟، 250: روان شناسي و 
آموزش كودكان با نقص توجه، 278: شعر، نشاط آموزش، 
آموزش آسان نگاره ها براي دانش آموزان سال اول ابتدايي 
اوليا و مربيان، 369: كودكان مبتال به اختالل هاي يادگيري، 
377: لذت امال: بيش از 70 روش طاليي يادگيري و آموزش 
امال با استفاده از روش هاي فعال و با تاكيد بر، 394: مرگ 
چيست؟، 424: ميني بسكتبال، 458: همگامي ارزش يابي 

توصيفي با ياددهي - يادگيري
وراي دانش

 348: كتاب كار علوم تجربي اول دبستان بر اساس آخرين 
دوم  تجربي  علوم  كار  كتاب  درسي، 350:  كتاب  تغييرات 

دبستان بر اساس آخرين تغييرات كتاب درسي 
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آموزش رياضي 
 ،137 ،136 ،134 ،133 ،128 ،118 ،096 ،077 ،044 ،027
 ،253 ،252 ،251 ،247 ،242 ،227 ،145 ،144 ،143 ،138

398 ،363 ،347 ،297 ،280 ،279 ،267 ،263 ،255
آموزش قرآن 

 ،368 ،343 ،340 ،193 ،158 ،126 ،119 ،117 ،103 ،079
452 ،396

آموزش هنر 
 ،374 ،372 ،371 ،142 ،025 ،023 ،022 ،021 ،020 ،019

455 ،431 ،430 ،429
تربيت بدني 

451 ،424 ،248 ،129 ،076 ،017
تعليم و تربيت ديني 

 ،051 ،050 ،049 ،048 ،047 ،046 ،040 ،035 ،034 ،003
 ،099 ،098 ،074 ،072 ،071 ،056 ،055 ،054 ،053 ،052
 ،174 ،161 ،157 ،140 ،127 ،110 ،104 ،102 ،101 ،100
 ،233 ،183 ،182 ،181 ،180 ،179 ،178 ،177 ،176 ،175
 ،283 ،282 ،281 ،277 ،275 ،274 ،272 ،266 ،262 ،261
 ،373 ،365 ،338 ،337 ،317 ،316 ،306 ،304 ،301 ،293
 ،437 ،413 ،406 ،402 ،401 ،400 ،399 ،394 ،391 ،388

468 ،467 ،456 ،454 ،453 ،438
رايانه 

029 ،028
زبان آموزي 

 ،167 ،116 ،114 ،111 ،097 ،091 ،088 ،041 ،031 ،018

 ،249 ،245 ،238 ،237 ،236 ،230 ،229 ،228 ،225 ،185
 ،360 ،345 ،344 ،336 ،313 ،312 ،299 ،294 ،278 ،268
 ،445 ،444 ،443 ،436 ،435 ،434 ،425 ،407 ،392 ،377

447 ،446
علوم تجربي 

 ،011 ،010 ،009 ،008 ،007 ،006 ،005 ،004 ،002 ،001
 ،059 ،045 ،042 ،036 ،033 ،016 ،015 ،014 ،013 ،012
 ،084 ،083 ،082 ،081 ،080 ،075 ،063 ،062 ،061 ،060
 ،121 ،120 ،115 ،112 ،108 ،107 ،089 ،087 ،086 ،085
 ،168 ،156 ،155 ،147 ،146 ،139 ،125 ،124 ،123 ،122
 ،192 ،190 ،189 ،188 ،187 ،186 ،172 ،171 ،170 ،169
 ،258 ،257 ،246 ،235 ،232 ،219 ،204 ،203 ،201 ،200
 ،288 ،287 ،286 ،285 ،284 ،271 ،270 ،265 ،264 ،259
 ،307 ،305 ،303 ،298 ،296 ،295 ،292 ،291 ،290 ،289
 ،334 ،333 ،331 ،327 ،325 ،324 ،323 ،322 ،321 ،308
 ،354 ،353 ،352 ،351 ،350 ،349 ،348 ،342 ،339 ،335
 ،375 ،370 ،367 ،364 ،361 ،359 ،358 ،357 ،356 ،355
 ،418 ،417 ،416 ،415 ،414 ،404 ،386 ،385 ،379 ،376
 ،442 ،440 ،439 ،428 ،426 ،423 ،422 ،421 ،420 ،419

461 ،460 ،459 ،450 ،449
علوم تجربي و مهارت هاي زندگي 

403
علوم تجربي ومطالعات اجتماعي 

463 ،254 ،184 ،163 ،057
علوم تجربي-کتاب هاي مرجع 

موضوع درسي
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318 ،218 ،216 ،214 ،213 ،210 ،209، 208 ،207 ،206
علوم تربيتي 

 ،273 ،250 ،244 ،243 ،191 ،164 ،113 ،064 ،032 ،024
 ،469 ،466 ،464 ،458 ،433 ،432 ،369 ،366 ،341 ،300

471
عمومي 

470 ،390 ،362 ،319 ،241 ،026
کتاب هاي مرجع 

217 ،215 ،212 ،211
مطالعات اجتماعي )تاريخ(- کتاب هاي مرجع 

153
مطالعات اجتماعي )تاريخ( 

412 ،326 ،276 ،239 ،205 ،202 ،195 ،141 ،105 ،058
مطالعات اجتماعي )جغرافيا(-کتاب هاي مرجع 

043

مطالعات اجتماعي)تاريخ و جغرافيا( 
329

مطالعات اجتماعي)جغرافيا( 
330 ،328 ،311 ،166
مطالعات اجتماعي 

 ،224 ،194 ،154 ،151 ،149 ،148 ،131 ،078 ،073 ،069
441 ،346 ،332 ،315 ،314 ،234

مهارت هاي زندگي 
 ،090 ،070 ،068 ،067 ،066 ،065 ،039 ،038 ،037 ،030
 ،150 ،135 ،132 ، 130، 109 ،106 ،095 ،094 ،093 ،092
 ،199 ،198 ،197 ،196 ،173 ،165 ،162 ،160 ،159 ،152
 ،269 ،260 ،256 ،240 ،231 ،226 ،223 ،222 ،221 ،220
 ،384 ، 383، 382 ،381 ،380 ،378 ،320 ،310 ،309 ،302
 ،411 ،410 ،409 ،408 ،405 ،397 ،395 ،393 ،389،  387

465 ،462 ، 457 ، 448 ،427
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كلمات كليدي
آب

216 ،081 ،042 ،002 ،001
آب و هوا

217 ،120
آب شناسي

284
آبشارها

121
آتش

119 ،079
آتش فشان

 330 ،285 ،122
آخرين پيامبر خدا

178
آداب معاشرت

 ،389 ،269 ،198 ،150 ،095 ،070 ،066
397

آداب و رسوم
043

آدم هاي خوب و بد
149

آزار ديگران
310

آزمايش

 ،364 ،308 ،295 ،083 ،075 ،045 ،042
461 ،449 ،442 ،404 ،385

آزمون
346 ،251

آزمون ها و تمرين ها
434 ،362 ،319 ،230 ،137

آزمون ورودي
005 ،004

آسمانخراش
322
آسيه
117

آشنايي با اعداد
027

آشنايي با حيوانات
147

آفرينش
146 ،102 ،101 ،100 ،098

آفرينش انسان
281

آفرينش حيوانات
282

آفرينش طبيعت
283

آالينده ها
016

آلودگي
284 ،254

آلودگي محيط زيست
463 ،057
آلودگي هوا
370 ،257

آلياژ
334

آمادگي جسماني
451 ،017

آموختن
369 ،113 ،065

آموزش
424 ،398 ،352 ،344 ،184 ،019

آموزش ابتدايي
 ،242 ،241 ،088 ،077 ،026 ،005 ،004

466 ،435 ،362 ،319 ،243
آموزش از طريق بازي

323
آموزش اعداد

044
آموزش امال
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236
آموزش ايمني

165
آموزش به روش حل تمرين

360
آموزش تاريخ

239
آموزش خواندن

447
آموزش دبستان

240
آموزش ديني

 ،056 ،055 ،053 ،052 ،050 ،049 ،047
391 ،180

آموزش رفتار درست
159

آموزش رياضي
279 ،263 ،143 ،138 ،136 ،133

آموزش علوم
459 ،439 ،355 ،212

آموزش عميق
136

آموزش فارسي
360 ،313

آموزش فعاليت هايي با موضوع پرواز
112

آموزش قبل از مدرسه
385

آموزش قرآن
343

آموزش كودكان
 ،195 ،173 ،172 ،165 ،075 ،037 ،031

471 ،464 ،366 ،280 ،270 ،200 ،196
آموزش مذهبي

104
آموزش معلمان

191
آموزش نقاشي

374
آموزش نماز

365
آموزش نوجوانان

367
آموزش هنر
431 ،020

آموزش و پرورش
273

آموزش و پرورش انگلستان
243

آهن  ربا
033

آهن  رباها
045 ،033

آهن رباي الكتريكي
082
آواز

166
آينه
440

آيين هاي نوروزي
441

ابراهيم
079 ،035

ابزار تدريس
263

ابزار و وسايل گازسوز
223

ابوطالب
178

اتاق باستان شناسي
314

اثربخشي
026

اجسام شناور
291

احساس
379 ،302 ،199 ،038

احساس بد
037

احساسات

309
احساسات دروني

462
احساسات كوچك

037
اختراعات

213
اختالف بين اشخاص

094
اختالل نقص توجه

250
اختالالت اماليي

018
اختالالت يادگيري

341
اختالل  هاي يادگيري

369
اخالق

395 ،226 ،135 ،092
اخالق اجتماعي

393
اخالق پيامبر

157
اخالق حرفه اي

300
اخالق نبوي

373
ادب
448

ادبيات شفاهي
 167

ادبيات كودكان
238

ادبيات نوجوان
289

ادبيات نوجوانان
367 ،288

ارتباط
411

ارتباط با خدا



273دوره ي آموزش ابتدايي 12

072
ارتباط با ديگران

395
ارتباط بين اشخاص

067
ارتباط در آموزش و پرورش

109
اردوان اشكاني

412
ارزش يابي

458 ،241 ،225 ،018
ارزش يابي توصيفي

137 ،136
اژدها
126

اسارت
049
اسب

321 ،210
استاالگميت

415
استان فارس

311
استان هاي ايران

166
استتار
204

استثنائات امال
031

استخراج گاز طبيعي
370

استخراج زغال سنگ
257

استخراج نفت
428

استخوان ها
287

استعداد
320

استفاده ي بهينه

286 ،222
اسراف

401
اسماعيليه

425
اشكانيان

412
اشيا
429

اصفهان
293

اصول ايمني
370

اطالعات عمومي
326 ،207

اطلس
043

اعتماد
092

اعتماد به نفس
410 ،065

اعتمادبه نفس در كودكان
135

اعداد اعشاري
242

اعصاب
170 ،139

افت تحصيلي
244

افراد بي خانمان
151

افسانه
041

اقيانوس
414 ،264 ،218 ،211 ،016

اقيانوس ها
216 ،001
اكوان ديو

245
الگوي سالمتي

017
الكترومغناطيس

033
الكترون

082
الكتريسيته

082
امام باقر)ع(

316
امام جواد)ع(

275
امام چهارم

 052
امام حسن عسگري )ع(

074 ،049
امام حسن)ع(

317 ،047
امام حسين )ع(

413 ،050
امام خميني)ره(

140
امام دوازدهم

180
امام دوم

047
امام رضا)ع(
388 ،051

امام زمان )عج(
180 ،110

امام سجاد)ع(
034

امام ششم
046

امام صادق )ع(
282 ،281 ،266

امام علي )ع(
053

امام موسي كاظم)ع(
055

امام هادي )ع(
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277 ،056
امام هشتم

051
امام هفتم
055 ،054

امام يازدهم
049 ،048

امامان شيعه
337

امتحان تيزهوشان
390
امروز
258
امال

 ،345 ،249 ،237 ،230 ،229 ،228 ،018
447 ،446 ،445 ،443 ،436 ،377 ،360

امنيت
405

امواج صوتي
296

اميراسماعيل ساماني
058

انبساط
404

انتظار
110
اندازه

255 ،156
اندازه گيري

118
اندازه ها

096
اندام

271 ،108 ،080
اندام شنوايي

375
اندام ها

235 ،232 ،107 ،089
اندام هاي بدن

386

اندام هاي حركتي
359

اندام هاي حسي
421 ،169

انديشه
024

انرژي
 ،420 ،359 ،355 ،288 ،217 ،216 ،042

449
انرژي آب

059
انرژي آب ها

062
انرژي امواج

059
انرژي باد

060
انرژي پاك

062
انرژي تجديدشونده

286
انرژي جاي گزين

061
انرژي خورشيد

061
انرژي خورشيدي

286
انرژي مكانيكي

364
انرژي هسته اي

063 ،062
انسان
217
انشا

446 ،445 ،444 ،443
انضباط

064
انعطاف پذيري كودكان

065
انعكاس صدا

295
انفجار بزرگ

146 ،125 ،123
انقباض

404
انقراض

210
انواع اسب

321
انواع چاپ

372
انواع غذاي موجودات

307
انوشيروان ساساني

195
اهميت آب

081
اوقات فراغت

470
اول ابتدايي

251
ايران

458 ،076
ايران باستان

153
اينترنت

029
بچه هاي طالق

093
بادهاي قدرتمند

060
بارندگي

328
باريك
118

بازتابش
440

بازسازي گذشته
239
بازي
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451
بازي هاي گروهي

078
بازيافت

463 ،184 ،057
باغ

079
باغ وحش

147
بافت 
271
بال

080
بت پرستي

368
بت خانه ي سومنات

268
بت شكن

340 ،175 ،079
بحران انرژي

062
بخشش

402 ،400
بخشيدن

399
بخوانيم و بنويسيم

345 ،091
بدن انسان
216 ،206

برگزيدگان خدا
453

برادران حسود
182

برجسته سازي
022 ،019

برخورد با غريبه
405
برق

222 ،082 ،045
برقراري ارتباط

094
برنامه ريزي
408 ،164

برنامه ريزي درسي
026

بزرگ
096

بطالت
220

بالي طبيعي
197

بلقيس
452

بلند كردن
168

به دنيا آمدن
127

بهداشت
351 ،270 ،162

بهداشت رواني
244

بهرام گور ساساني
105

بو
169

بوستان
097

بولدوزر
322

بوم شناسي
259

بي انضباطي
300

بي حوصلگي
106

بي عدالتي
069

بيابان
419 ،328 ،211

بيش فعالي

250
بيماري

270
بينايي
170
بيني

169 ،107
پا

108
پاداش

401 ،317
پادشاه ايران

116
پارچه هاي ابريشمي

036
پاكيزگي

401
پالئوزوئيك

186
پانداها
426

پايان زندگي
394
پاييز
221
پدر

073
پرتوهاي زيان بخش

288
پرسش

346
پرسش و پاسخ

 ،251 ،207 ،148 ،138 ،075 ،005 ،004
 ،356 ،352 ،351 ،350 ،349 ،348 ،313

421 ،416 ،361 ،359 ،357
پرسشگري

109
پرسش ها و پاسخ ها

312
پرسش هاي تستي و آزمون
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247
پرسش هاي كودكان

207
پرندگان

318 ،216 ،214 ،209 ،098 ،080
پرواز

460 ،112 ،080
پروانه ها

219
پرورش خالقيت

128 ،091
پرورش فرزندان

164
پرورش مهارت فكر كردن

320
پروين اعتصامي

114
پژوهش معلمان

273
پس انداز

465
پستان داران

318 ،217 ،208 ،115
پشتكار

068
پل 

322
پند و اندرز

097
پهن
118

پوشش گياهي
330

پيامبر
468 ،467 ،272 ،071 ،035 ،003

پيامبر اسالم
391 ،373
پيامبر الهي

183 ،181 ،176 ،175
پيامبر خدا

437 ،182
پيامبر يهود

179
پيراهن بهشتي

301
پيش گيري

196
پيش بيني هاي ايمني

223 ،197

تابش
440
تاريخ

412 ،346 ،238 ،202
تاريخ. ايران

276 ،130 ،058
تاريخچه ي زمين

352
تاريكي

131
تايپ
029

تبادل افكار
024

تثبيت يافته ها
128

تجربه
464

تجربه ي كودكي
465

تجربيات حركتي
129

تجزيه ي نور
442

تجويد
343

تحرك
129 ،017

تحقيق

354 ،032
تحليل تفاوت ها

066
تحليل محتوا

241
تحويل سال

441
تخت جمشيد

130
تخم گذاري

422
تدريس

018
تدريس چند پايه

466
تدريس معلم

471
تربيت اخالقي

366
تربيت بدني

076
تربيت فرزند
394 ،073
تربيت معلم

026
ترس
132

ترس و كودكان
131

تركيبات
190

تست
390

تشكر كردن
389

تشكيل سايه
442

تشييع جنازه
161

تصاوير
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344
تصميم گيري

408
تصوير
336

تعامل با شاگردان
191

تعليم و تربيت
154

تعيين زمان
085
تغذيه

 ،012 ،011 ،010 ،009 ،008 ،007 ،006
307 ،015 ،014 ،013

تفاوت هاي فردي
382 ،154

تفريق
134 ،133

تفكر
024

تفكر انتقادي
320

تفكر خالق
320 ،240

تقلب
135
تقوا

366
تقويم

416 ،324 ،258
تكامل

290 ،248
تكنيك هاي روان شناسي

137
تكه چسباني

019
تلفن
332

تلفيق
466

تمدن هاي جهان
455

تمركز
300

تمرين
444 ،347 ،091 ،041

تمساح
331

تنفس حيوانات
459

توان بخشي
250

توربين هاي بادي
060
تولد

287 ،127
توليد برق

063
توليد صدا

296
توليدمثل

204
تيمم
365

تيمور گورگاني
141

جابه جايي
190

جابه جايي صدا
296

جاده ي ابريشم
329

جادوگر
179 ،126

جالوت
176

جان داران
298 ،264

جان داران دريايي
218

جانور كوهي
423

جانوران
359 ،279 ،259 ،209 ،208 ،206

جانوران دريا
210

جانوران دريايي
414 ،333

جانواران بي مهره 
353

جانورشناسي
323

جبرائيل
178
جت
460

جدايي
159

جدول
361

جدول ارزش يابي
229 ،228 ،091

جدول ضرب
297

جرثقيل
322

جريان الكتريسته
334 ،042

جزيره
423

جشن دلقك ها
326

جعفربن محمد)ع(
046

جغرافيا
346

جلو ه ي ويژه
142

جمع اعداد
143
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جمع كردن
144

جمع و تفريق
027

جنگل
211

جنگل ها
417 ،217

جهان
212

جهان گردان
329

چادرنشينان
419

چرخه ي آب
059 ،001

چرخه ي زندگي
155

چشم
156

چشمه ي زمزم
158

چهارده معصوم
338

چهارمحال بختياري
166

چوپاني
396

چيستان
361 ،167

چين
426

حافظه
377

حجاب
233
حدقه
170

حركت
449 ،308 ،265 ،168

حركت با خورشيد
061

حركت قاره ها
122

حروف الفبا
344

حس بويايي
169

حس چشايي
171

حساب
143 ،133

حسد
173

حسن بن علي)ع(
048

حسودي
401

حشرات
318 ،219 ،217 ،214 ،209

حشره ها
208 ،075

حضرت آدم)ع(
174 ،003

حضرت ابراهيم)ع(
368 ،340 ،175 ،158

حضرت اسماعيل
158

حضرت ايوب)ع(
071

حضرت داوود)ع(
176

حضرت سليمان )ع(
452

حضرت شعيب)ع(
406 ،396

حضرت عيسي )ع(
306

حضرت محمد)ص(
337 ،178

حضرت موسي )ع(
406 ،396 ،176 ،126 ،119 ،117

حضرت نوح )ع(
438 ،181

حضرت يوسف)ع(
182

حضرت يونس)ع(
468 ،183 ،104

حفاظت
184 ،163

حكومت مرو
051

حكيم
293

حمام رفتن
378

حمل و نقل
213

حواس
421 ،083

حواس پنج گانه
083

حواس در حيوانات و گياهان
083

حيات
264

حيات جان داران
155
حيره
105

حيوان ها
147

حيوان ها در حال انقراض
426

حيوان هاي شب رو
201

حيوانات
 ،187 ،166 ،156 ،108 ،107 ،089 ،080
 ،265 ،235 ،234 ،232 ،215 ،214 ،192

429 ،375 ،318
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حيوانات آبي
006

حيوانات استخوان دار
186

حيوانات بياباني
419

حيوانات پليئستوسن
303

حيوانات حنايي
007

حيوانات خاكستري
008

حيوانات دريايي
216

حيوانات رنگارنگ
009

حيوانات زرد
010

حيوانات سبز
011

حيوانات سياه
012

حيوانات سياه و سفيد
013

حيوانات قرمز
014

حيوانات قهوه اي
015

حيوانات كوهي
330

خاصيت
190
خاك
190
خانه

192 ،151
خانواده

194 ،164
خدا

119

خداپرستي
368 ،181
خداشناسي

 ،102 ،101 ،100 ،099 ،098 ،072 ،040
283 ،282 ،281 ،262

خديجه
178

خراسان
425

خزندگان
331 ،214 ،208 ،187

خشايارشا
130

خشكي
259

خصوصيات ظاهري
 ،012 ،011 ،010 ،009 ،008 ،007 ،006

015 ،014 ،013
خط باز

145
خط بسته

145
خط توليد

200
خط شكسته

145
خط منحني

145
خط نستعليق

025
خطاي بينايي

170
خفاش

099
خالقيت

 ،430 ،390 ،371 ،336 ،041 ،022 ،021
464

خواب زمستاني
416 ،086

خواص

404
خواص آب
284 ،001

خواص الستيك
376

خواندن
360 ،278 ،088

خواهر و برادر
194

خواهش كردن
198

خورشيد
450 ،418 ،416 ،324 ،288 ،124

خورشيدپرست
452

خوش حال كردن
399

خوش حالي
199

خوش رويي
261

خويشتن داري
410

خيروشر
149

داريوش
130

داستان
 ،256 ،245 ،185 ،180 ،069 ،052 ،041

469 ،431 ،412 ،336
داستان آموزشي

 ،056 ،055 ،053 ،050 ،049 ،047 ،039
 ،132 ،111 ،106 ،095 ،070 ،068 ،057
 ،299 ،254 ،234 ،222 ،220 ،194 ،180

465 ،403 ،378 ،315 ،314 ،309 ،304
داستان اجتماعي

221 ،197
داستان تاريخي

239 ،195 ،141 ،140 ،105
داستان تربيتي
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395 ،310 ،260 ،226 ،196 ،135 ،092
داستان تفنني - فلسفي

238
داستان ديني

 ،181 ،179 ،178 ،177 ،176 ،175 ،174
468 ،467 ،183
داستان كودكانه

294
داستان مذهبي

 ،275،272 ،266 ،074 ،048 ،046 ،034
 ،453 ،438 ،406 ،391 ،337 ،316  ،277

454
داستان هاي اجتماعي

233
داستان هاي اخالقي

400
داستان هاي تربيتي

097
داستان هاي قرآني

104
داستان هاي مذهبي

388
دانش در جمهوري و امپراتوري

205
دانش در سپيده دم تاريخ

205
دانش در عصر طاليي

205
دانه
246

دايره  المعارف
318 ،216

دايره
145

دايناسور
314 ،210
دايناسورها

325 ،206 ،189
درخت

327 ،119

درختان
417 ،087

درساژ
321

درست حرف زدن
380

درمان
369 ،250
دروغ گويي

256
دريا

259 ،211 ،016
درياها

215 ،001
درياي گرم

218
دزدي
226

دستگاه بدن
271

دستگاه عصبي
352

دستگاه هاي بدن
287

دستگاه هاي برقي
042

دست سازه
263

دستور
225
دعا

072
دعوا كردن

148
دم

232 ،089
دندان سالم

289
دندان شيري

403

دنياي پيرامون ما
215
دهان

235 ،089
دوره ي ابتدايي

 ،439 ،431 ،430 ،391 ،294 ،052 ،048
459

دوره ي ترشياري
115

دوره ي ترياس
189 ،187

دوره ي راهنمايي تحصيلي
244

دوره ي ژوراسيك
188

دوره ي كرتاسه
189

دوره ي كواترنري
303

دوست داشتن
234 ،224
دوست يابي
387 ،244

دوستي
148

ديرين شناسي
303 ،189 ،188 ،187 ،186

ديني
319

رابطه ي عاطفي
309 ،038

رابطه ي مؤثر
240

راست گويي
402 ،256
راه شيري
418 ،123
راه و رسم

152
راه و رسم زندگي
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 ،409 ،397 ،389 ،269 ،198 ،149 ،067
448

راه آهن
339

راه اندازي موتور
200

راه هاي برقراري ارتباط
332

راهكارهاي عملي
129

راهنماي آموزش
227

راهنماي آموزشي
 ،029 ،028 ،027 ،023 ،022 ،021 ،020
 ،145 ،144 ،138 ،134 ،094 ،091 ،076
 ،239 ،237 ،236 ،230 ،229 ،228 ،225
 ،348 ،313 ،312 ،297 ،278 ،253 ،249
 ،363 ،361 ،359 ،357 ،356 ،353 ،350
 ،443 ،436 ،435 ،434 ،430 ،385 ،377

457 ،447 ،446 ،445 ،444
راهنماي مهارت هاي زندگي

109
رايانه

029 ،028
رشد

248 ،030
رشد اجتماعي

030
رشد اخالقي

366
رشد انساني

248
رشد بدن

358
رشد رياضي

247
رشد شخصيت

341
رشد شناختي

030

رشد عاطفي
462 ،037

رشد كودكان
191

رشد گياهان
246 ،087

رشد مارپيچي
246

رشد هيجاني
030
رفتار

068 ،067
رفتار حيوانات

325 ،323 ،100
رفتار خوب

066
رفتار دوستانه

269
رنگ
442

رنگ پوست
015 ،013 ،012 ،009 ،008 ،007 ،006

رنگ آميزي
470 ،431 ،374 ،227 ،136 ،088

رنگ دانه
084

رنگ شناسي
023

رنگ ها
318 ،279 ،217 ،084

رنگين كمان
420 ،084

رهبري آموزشي
432

روابط اجتماعي كودكان
095 ،070

روابط بين اشخاص
387 ،384 ،382 ،381 ،380

روابط حرفه اي

432
روابط عاطفي

199
روان شناسي

302 ،191 ،113 ،106 ،065 ،039
روباه
203

رود نيل
117

رودخانه ها
121

رودها
166

رودهاي زيرزميني
121

رودهاي يخي
121
روز

258
روش تدريس

300
روش حل مسئله

252
روش مكاشفه اي

385
روش شناسي

018
روم باستان

153
رياضي

 ،255 ،253 ،252 ،227 ،144 ،137 ،134
398 ،319 ،297

رياضيات
363 ،347 ،251 ،242 ،128 ،077 ،027

زباله
463 ،254 ،057

زبان
311 ،171

زبان فارسي
236
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زغال سنگ
257
زلزله

197 ،122
زمان

416 ،212 ،085
زمين

450 ،358 ،206 ،124
زنجيره هاي غذايي

016
زنجيره ي غذايي

259
زندگي

290 ،161
زندگي امامان

388 ،275 ،074
زندگي بهتر

165
زندگي جانوران دريا

210
زندگي حيوانات

333 ،203
زندگي خزندگان

422
زندگي محمد )ص(

437
زندگي مردم

043
زندگي نامه

407 ،406 ،304 ،179 ،178 ،140
زياده روي

260
زيردريايي
292 ،063

زيست شناسي
290 ،089

زيست شناسي گياهان
298

سؤال حافظه اي
359

سؤال مفهومي
359

سؤال و جواب
355 ،354 ،353
سؤاالت امتحاني

350 ،348
سؤاالت تيمز

138
ساخت خودرو

200
ساخت و ساز

372 ،371
ساختار نگاره ها

278
ساختمان بدن موجودات

353
ساختمان پوست

172
ساختمان چشم

170
ساختمان داخلي زمين

122
ساختمان دهان

171
ساختمان سازي

322
ساختمان ها

213
سازگاري

264
ساعت

258
ساعت زيستي

085
ساق
089

ساق پا
265

سامانيان
058

سبك
267
ستاره
418

ستاره ها
123

سحابي ها
123

سخنور
268
سد

059
سرزمين مكه

158
سرعت

449
سرگذشت

467
سرگذشت نامه

 ،272 ،180 ،056 ،51 ،047 ،035 ،003
468 ،438 ،391 ،306 ،276

سرگرمي
 ،362 ،343 ،252 ،142 ،136 ،088 ،077

470 ،374 ،372
سرگرمي ها

371
سعدي

268 ،097
سفرنامه

425
سفره ي  آسماني

177
سقوط
131

سكوي حفاري
428
سگ
203

سالح اتمي
063
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سالم
269

سالم كردن
378

سالمتي
162

سلول
271

سلول هاي خورشيدي
061

سليمان)ع(
272

سنگواره
115

سنگين
267

سواركاري
321

سوخت فسيلي
286

سوخت هاي فسيلي
062 ،042
سوسك ها

219
سوسمار

422
سياره
418

سياره ي زمين
212

سيد احمد خميني
140

سيره و اخالق امام
454

سيره ي نبوي
274 ،261

سيزده به در
441

شاگردان
458

شاعر
392

شاعر زن
114

شاعر قرن هفتم
268

شاه ايران
195

شاه عباس صفوي
276

شاهنامه
245 ،185

شب
258

شب و روز
086

شباهت و تفاوت
089

شبيه همان مرد
413

شتاب
449

شخصيت شناسي خوش نويسي
025
شعر

453 ،374 ،338 ،278 ،261 ،157 ،104
شعر مذهبي
373 ،274

شكار
204

شكافنده ي دانش ها
316

شكرگزاري
262 ،040

شكست نور
295

شكل
429 ،156

شكل گيري ابرها
120

شكل گيري رودها
121

شكل گيري ستارگان
125

شكل گيري شخصيت
220

شكل گيري غار
415

شكل دهي فلزات
334

شكل هاي هندسي
280 ،279 ،227

شمارش
363

شمس تبريزي
407
شنا

427
شناور شدن

292
شناور ماندن

420
شهادت

050
شهر مدين

396
شواليه
202

شيخ بهايي
293

شيطان
174

شيوه ي آموزش
466

صحرا
419 ،328

صحيفه ي سجاديه
034

صخره
218
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صدا
420 ،358

صداها
296

صفاريان
058
صلح
148

صنايع دستي
311

صندوقچه
117

صوت
295

صورت هاي فلكي
450

ضحاك
185

ضرب المثل
167

طالوت
176

طاووس
100

طبقه بندي
298

طبيعت
429 ،311 ،279 ،143 ،124

طبيعت ايران
166

طراحي
023

طالق
159 ،093

طالي سياه
428 ،419

طوطي و بقال
299

طوفان
315 ،181

عادات و رفتار
192 ،147 ،101

عادات و رفتار حيوانات
 ،013 ،011 ،010 ،009 ،008 ،007 ،006

201 ،015 ،014
عاطفه

231 ،037
عالم
304

عبدالمطلب
178

عجايب
283 ،281

عدالت
069

عزت نفس
410

عزيز مصر
182

عشاير
166

عشق
224

عشق ورزي
411
عصا
126

عصبانيت
302

عقب ماندگي تحصيلي
369

عالمه طباطبايي
304

علل مرگ
161
علم
150

علم و تجربه
213
علوم

 ،210 ،206 ،203 ،172 ،169 ،155 ،045
 ،350 ،348 ،319 ،305 ،295 ،259 ،215
 ،385 ،359 ،357 ،356 ،354 ،353 ،352

449 ،420 ،416
علوم اجتماعي

244
علوم تجربي

361 ،351 ،349 ،005 ،004
علي بن حسين )ع(

052
علي بن ابي طالب)ع(

456
عمروليث صفاري

058
عمليات محاسبه

128
عنكبوت ها

219
غار

211
غارنوردها

415
غارها
414

غذا خوردن
378

غذاخوردن خزندگان
422

غرق شدن
427

غلتيدن
308

غمگيني
309

غيبت
310 ،180 ،110

فاتحان
329

فارسي
 ،249 ،237 ،229 ،228 ،225 ،088 ،031
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 ،436 ،435 ،434 ،377 ،345 ،319 ،312
444

فارسي بخوانيم و بنويسيم
447

فاطمه ي زهرا)س(
301

فراورده هاي زغال سنگ
257
فردا
258

فرزندان فريدون
116

فرعون
406 ،117

فرورفتن
291

فريدون
185 ،116

فشار
168

فشار هوا
120

فصل
416 ،212

فصل ها
324 ،215 ،124 ،086 ،085

فضا
216 ،206
فضانوردان

329
فعاليت

354
فعاليت بدني

017
فعاليت محور

205
فعاليت معني دار

386
فعاليت قرآني

103

فعاليت هاي فوق برنامه
341 ،305 ،030

فقيه
293

فلزات
334

فلسفه در دوره ي ابتدايي
024

فيزيولوژي
287 ،139

فيلسوف
304

قاره ها
215 ،043

قايق
335 ،292
قايق راني

335
قدرشناسي

448 ،389 ،040
قرآن

467 ،391 ،103
قرآن مجيد
337 ،306

قرائت
343 ،103

قرون وسطا
326 ،202

قصه
467 ،255 ،227 ،145

قصه نويسي
336

قصه هاي مذهبي
456 ،437 ،317
قصه هاي منظوم

338
قصه ي قرآني

071
قصه ي مذهبي

413 ،306

قطار
339 ،160

قطارهاي جديد
339

قطارهاي قديمي
339

قطب نما
033

قلعه ها
202

قلمه زدن
246

قول و قرار
092

كار گروهي
457

كارگاه آموزشي
464

كارگاه ها
213

كاربرد ابريشم
036

كاربرد كاغذ
342

كاربرد الستيك
376

كارت قصه
126

كارت هاي قصه گويي
452

كاردستي
 ،372 ،371 ،142 ،023 ،022 ،021 ،020

455 ،453
كاشفان

329
كاظم)ع(

454
كاغذ
342

كاغذسازي
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342
كتاب درسي

241
كتاب كار

357 ،356 ،247
كتاب كمك درسي

354
كتيبه
130

كرامت ها
054

كربال
050

كرم ابريشم
036
كسر
242

كشتي
292 ،160
كشتي نوح

181
كشف آمريكا

329
كشورها

043
كشيدن

364 ،168
كالس درس

464
كلمات قصار

054
كليسا
326

كم توجهي در كودكان پر تحرك
250

كمك به ديگران
090

كمك درسي
253

كمك كردن

402 ،399
كمك هاي اوليه

367 ،162
كهكشان راه شيري

450
كوچك

096
كودك

127
كودكان

 ،231 ،162 ،152 ،148 ،132 ،038 ،030
451 ،397 ،383 ،302 ،277 ،270

كودكان بيمار
262

كودكان و والدين
131

كوسه
333

كوه ها
423 ،330 ،166

كيخسرو
245

كيهان
450 ،418

گاز
223

گرانش
449

گرده افشاني
087
گرگ
203

گزارش نويسي
032

گسترش جهان
125

گفتمان روايي
238
گل

350

گل هميشه بهار
413

گالبي
374

گلستان
097

گوش
375 ،089
گوش دادن

066
گياه
327

گياهان
417 ،359 ،353 ،259 ،209 ،206 ،087

گياهان بيابان
419

گياهان كوهي
423

گياهان و جانوران
358

گيرنده هاي درد
172

گيرنده ي حسي
083

گيرنده ي نوري
170

الك پشت
422 ،331

المسه
172

لباس فضانوردي
418

لطيفه
361

لمس كردن
379

لوازم خانه
280

مژدگاني
317
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مأمون
051

ماژالن
329

مادِر پدر
301
ماده
404
مار

422 ،331
مار به دوش

185
مارمولك

331
مارها
204

ماشين ها
206

ماقبل تاريخ
212

ماقبل تاريخ حيوانات
188
ماه 
416
ماه ها
124

ماه گرفتگي
450

ماهواره
332

ماهي
333

ماهيچه ها
287

متوكل عباسي
056

مثنوي معنوي
407 ،299 ،294 ،111

مجموعه سؤاالت
390

محرك هاي عملي
129

محقق
392

محلول
404

محمد )ص(
274

محيط زيست
254 ،184 ،163

محيط كالس
113

مددكاري اجتماعي
090

مدرسه
150 ،064

مدني
346
مرگ
394

مرگ سياه
326

مربيگري
424

مرجان ها
414

مرداب ها
121

مردان كوهستان
423

مردمان
206

مزاحمت
395

مسئوليت پذيري
383 ،220

مسائل
347

مسافرت
160

مسخره كردن
393

مشاركت
381 ،070 ،066

مشاركت در مديريت
432

مشاركت والدين
341 ،243

مشكل گشايي
095
مصر
179

مصر باستان
153

مصرف
222

مضرب
398

مطالعه و فراگيري
164

معاصر
114

معجزه
177
معلم
457

معلم اخالق
268

معلم نمونه
076

معلمان
432 ،300

معما
470 ،167

معماري
293

مغناطيس
082

مفاخر
311
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مفسر
304

مقسوم عليه
398
ملخ
101

ملكه ي سبا
193
منابع
042

منابع انرژي
428

منابع توليد انرژي
286

منابع سوخت
063

منابع طبيعي
163

منبع توليد آب
002

منشأ حيات
290

منشأ زندگي
146

منظومه ي شمسي
324

مهاجرت
086

مهارت خودآگاهي
240

مهارت زبان آموزي
435 ،312

مهارت زندگي
351

مهارت شناختي
386

مهارت همدلي
240

مهارت هاي اجتماعي
457 ،409 ،386 ،094 ،069

مهارت هاي ارتباطي
064

مهارت هاي حركتي
248

مهارت هاي ديداري و شنيداري
446

مهارت هاي رياضي
252

مهارت هاي زندگي
 ،095 ،092 ،090 ،070 ،068 ،032 ،030
 ،244 ،242 ،226 ،223 ،165 ،152 ،135
 ،382 ،381 ،380 ،367 ،310 ،260 ،256
 ،408 ،405 ،395 ،393 ،387 ،384 ،383

427 ،411 ،410 ،409
مهارت هاي نوشتاري

436
مهرباني

261
مهرداد دوم

412
مهره داران

355
مهمان كوچك

413
مواد

358 ،352
مواد غذايي

307
مواظب بودن

399
موجود زنده

271
موجودات دريايي

414
موجودات زنده

124
مورچه

102
موزه
314

موسي بن جعفر)ع(
454 ،054

موسيقي
166

موشك فضايي
418

موفقيت تحصيلي
164

مولوي
407 ،299 ،111

ميانه روي
260

ميدان مغناطيسي
033

ميزان شناوري
291

ميني بسكتبال
424
ميوه

350 ،327
ميوه ها

417
ميوه ي ممنوعه

174
نگه داري از دندان ها

289
نارسا  نويسي

377
ناسازگاري رفتاري

191
ناصرخسرو

425
ناكامي

231
نامه
332

نامه ي حضرت سليمان )ع(
193

نحوه  ي زندگي حيوانات
012
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نشانه
236

نشست هاي كالسي اثربخش
064

نظام ارزش يابي
031

نعمان
105

نقاشي
 ،429 ،173 ،132 ،106 ،044 ،028 ،019

469 ،462 ،453 ،433 ،430
نقاشي كودكان

022
نقد

238
نقش برجسته

130
نقطه
433

نكات ايمني
427

نكات بهداشتي
221
نكته
471
نماز
261

نمايشگاه
433

نمرود
368 ،340 ،079

نمونه ي سؤال
347

نه گفتن
448 ،384
نهج البالغه

102 ،101 ،099 ،098
نوآوري

464
نوجوانان

244
نور

440 ،439 ،420 ،295
نورهاي رنگي

084
نوروز
441

نوزاد جانوران
210

نياز موجودات به نور
439

نياز موجودات زنده به آب
002

نيازهاي بدن
162

نيازهاي كودكان
243
نيرو

449 ،358
نيروگاه آبي

059
نيروگاه اتمي

063
نيروي باد

042
نيروي دريايي

335
نيروي ريشه

246
نيروي مغناطيسي

033
نيكي
400
نينوا
183

هارون
051

هخامنشيان
130

هدف

408
هدهد

452 ،193
هديه
262

هرات
141

هشت پا
333

هماهنگي دست-چشم
386

همدلي
411

هندسه
145
هنر

455 ،142 ،023 ،022 ،021 ،019
هوا

461 ،459 ،420 ،358 ،081
هواپيما

460 ،160
هواپيماهاي نظامي

460
هواي پشتيبان

461
هواي پنهان

461
هواي گرم

120
هوش
430

هوش آزمايي
470 ،077

هوش هيجاني
113

هوش هاي چندگانه
377

هويت
154

هيجان
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462
وابستگي

039
واحه
419
وال

333
والدين

366
والدين طالق گرفته

093
ورزش

451
ورزش مدارس

076
وزن

267 ،255
وزن هوا

461
وسيله ي نقليه

460 ،339 ،335 ،160
وضو
365

وظايف پدر نسبت به كودك
073

ويندوز
028

يادگرفتن
150

يادگيري
297 ،263

يادگيري همراه با بازي

377
ياران عيسي)ع(

177
ياور يتيمان

053
يكتاپرستي

183
يوسف خان كمره اي

140
يونان باستان

153
Excel

029
word

029
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نام و نشاني ناشران
آفرينگان

تهران - خ. انقالب اسالمي- خ. ارديبهشت- بن بست مبين- 
پ. 4 تلفن: 66413667،  66460099

آميس
تلفن:   50 شهاب–پ.  استانداری–ساختمان  اصفهان–خ. 

09133054553
ابوعطا

فروردين–ساختمان   12 اسالمی–خ.  انقالب  تهران–خ. 
ناشران–ط 4- صندوق پستی:981-13145 تلفن: 66485940

افق
شهيد  خ.  فروردين–   12 اسالمی–خ.  انقالب  تهران–خ. 

نظری)غربی(–پ. 181 و 183 تلفن: 66413367 
امرود

تهران- خ. سپهبد قرني - ك. خسرو غربي-  پ. 30  تلفن: 
09123334053 ،  88345217 -8

انجمن اوليا و مربيان 
تهران–خ. انقالب اسالمی–خ. برادران شهيد مظفر)صبای 
شمالی( پ. 36–ساختمان شماره 5 وزارت آموزش و پرورش–
سازمان مركزی انجمن اوليا و مربيان تلفن:   66480491-9

ايران بان
تهران- م فردوسي- خ. ايرانشهر جنوبي- جنب آموزشگاه آفرين-  

پ.3  - ط. دوم- واحد 3 تلفن: 88301453،  88315350 
بامداد کتاب

شهيد  فروردين–خ.   12 اسالمی–خ.  انقالب  تهران–خ. 
نظری شرقی–پ. 100 تلفن 66481243

برترين انديشه
بين  پروين-   خ.  جي-  خ.  آباد-  احمد  فلكه   - اصفهان 
تلفن:   39 پ.  نهم،  و  بيست  ك.   - وصباحي  دشتستان 

 6269060
برجيس

تهران - خ. هفده  شهريور- خ. شهيد عجب گل)جهان پناه(- 
ك. شهيد سعيدي- بن بست ياس-  پ. 2 تلفن: 33018953

برگ نو
نظری–پ.  وحيد  شهيد  اسالمي–خ.  انقالب  تهران–م 

155–تلفن: 66956177 
به نشر )انتشارات آستان قدس رضوی(

مشهد–م بيمارستان امام رضا )ع(–ابتدای خ. رازی تلفن: 
 8511136 - 7
بين المللي گاج

تهران - خ. انقالب اسالمي- خ. دانشگاه- خ. لبافي نژاد - 
پ.187  تلفن: 66973500،  6419،  6420

پنجره
تهران - خ. انقالب اسالمي- خ. ابوريحان، بعد از تقاطع 

لبافي نژاد- ك. رازي- پ. 32 تلفن: 66416927-8 
پويندگان دانش

14–تلفن  پ.  شرقي-  جنوب  انقالب–ضلع  تهران-م 
  88687646 - 66973168

پيام آزادي
تهران - خ. جمهوري اسالمي– بين م بهارستان و استقالل 
- ك. شهيد محسن مظفري-بن بست اول پ. 2 و 5 تلفن: 
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33905515  ،33936294  ،33114275
پيام کتاب

و  بهارستان  م  جمهوري اسالمي-بين  خ.  تهران- 
استقالل-ك. شهيد محسن مظفري- بن بست اول-پ. 2 

تلفن:33905515 
پيدايش

انقالب اسالمي- خ. فخررازي- خ. شهداي  تهران - خ. 
ژاندارمري غربي- روبروي جهاد دانشگاهي- پ. 192 تلفن: 

 66970270  ،66965326-7  ،66401514
پيشروان

تهران - م انقالب اسالمي- خ. فخررازي- خ. وحيد نظري-  
پ. 59 تلفن: 66954392،  66954391 

پيك ادبيات
تهران-خ. دكتر علي شريعتي - باغ صبا -خ. شهيد اديبي- 

ك. نسرين-  پ. 38- تلفن 88409941-88423667
پيك دبيران 

تهران–خ. دكترعلي شريعتی -  روبروی پارك شريعتی–ك. 
اتوبانك–پ. 6–ط همكف–صندوق پستی19395-4986 

تلفن: 22844934- 22882380 
تنديس نقره اي ايرانيان

تهران–خ. دكتر فاطمی–ضلع شرقی سازمان آب–نبش خ. 
شهيد دائمی–پ. 178–ط اول–تلفن 22844934

تولد 
بيست   - احسان  خ.  جشنواره-  خ.   - تهران–تهرانپارس 
  ،77330437 تلفن:   26 پ.  طباطبايي،  عالمه  متري 

 09121774770
تيمورزاده

تهران–انتهای بلوار كشاورز- خ. دكترمحمد قريب–تقاطع 
خ. باقرخان- پ. 23  تلفن: 64006 

جمال
باغ  فروردين–ك.  خ. 12  اسالمي-  انقالب  خ.   - تهران 

نو–پ. 21- تلفن: 09128179808 
جيحون

و  فروردين  دوازده  بين  اسالمي-  انقالب  خ.   - تهران 
فخررازي- مقابل دانشگاه-  پ. 1290-  تلفن: 66466634،  

 66404532
خيام آزمون

تهران–خ. دكترعلي شريعتی–باالتر از پل سيدخندان–ك.  
خيام–پ. 4–طبقه سوم- تلفن: 22860668 

دارکوب

كرمان - م آزادي -خ. دكتر بهشتي - ك. شماره 8-3 غربي، 
پ. 4  - تلفن: 09132967902- 03412456608  

دانژه
)اميراتابك  خاطر  سليمان  خ.   - مطهري  استاد  تهران–خ. 
سابق(- ك. اسالمي- تقاطع بانه- پ. 4/2- تلفن:88812083 

دانش آفرين
 تهران–خ. دكتر علی شريعتی–بين ملك و بهار شيراز–ك.

ميرجهانگيری–ساختمان كاج–واحد 3–تلفن:77600272    
دفتر پژوهش های فرهنگی

تهران - خ. ايرانشهر شمالی–نبش ك يگانه–پ. 229–
صندوق پستی4691- 15875 تلفن 66417532 

ذکر
جنوبي- ك.  فلسطين  خ.  اسالمي-  انقالب  خ.   - تهران 
  ،66468263 تلفن:  غربي  اول  ط.   ،20 پ.  محتشم- 

 09121083473  ،66410041
رسالت قلم

تهران - خ. انقالب اسالمي- خ. روانمهر - بين خ. فخررازي 
و خ. دانشگاه- پ. 61تلفن: 66400924،  09121269883 

رشد انديشه
تهران–خ. دكترعلي شريعتی–بين ملك و بهار شيرازی–ك. 

ميرجهانگيری–ساختمان كاج–واحد 3–تلفن: 77600272 

زرباف اصل
تهران-  م امام حسين)ع(–خ. دماوند–جنب دانشگاه آزاد 

اسالمی -  پ. 1254–تلفن:33327241 
سازمان بهزيستی کشور

تهران–ضلع شمالی پارك شهر–)خ. فياض بخش(–سازمان 
بهزيستی كشور–طبقه سوم–روابط عمومی انتشارات سازمان 

بهزيستی كشور تلفن  66706999 
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

شمالی–سازمان  ايرانشهر  زند–خ.  كريم خان  تهران–خ. 
كمك  انتشارات  آموزشی–دفتر  ريزی  برنامه  و  پژوهش 

آموزشی–صندوق پستی 3331-15875تلفن: 88301478
سرمشق 

تهران– م انقالب اسالمی _ ابتدای كارگر جنوبی–بن بست  
گشتاسب–پ. 6–واحد 7–تلفن: 66970231-2

شباهنگ 
مری–پ.  ژاندار  شهدای  اسالمی–خ.  انقالب  تهران–خ. 

49–تلفن:  66964235-6 
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شرکت انتشارات فني ايران
تهران - خ. شهيد مطهري- خ. ميرعماد-  نبش كوچه 11-  

پ. 24 تلفن: 88505055،  88750447 
شرکت تعاونی راه سعادت

شمالی–پ.  بهمنيار–ضلع  آباد–م  نازی  خط  تهران–ته 
11–تلفن: 55079609

شورا  
فروردين-  ك.  انقالب اسالمي- خ. دوازده  تهران - خ. 
               ،66954921-2   ،66490400-2 تلفن:   29 پ.  مينا-  

 66967766-7
صابرين

مرجان–پ.  پنجم–ك.  فاطمی–خ.  دكتر  تهران–خ. 
1–تلفن: 88968890 

صيانت
مشهد - خ.  سعدي–پاساژ مهتاب )بازارچه كتاب(-طبقه 
منهاي 2 انتشارات صيانت تلفن: 3428233-3413765         

 09155053325
ضريح آفتاب

مشهد–خ.  امام خميني)ره(-جنب سازمان آموزش و پرورش 
ضريح  وانتشاراتي  فرهنگي،هنري  مؤسسه  دفتر  خراسان 

آفتاب   تلفن  2210045 
طاهر

تهران– خ. ونك– نبش بزرگراه كردستان– ساختمان اينه ونك – 
طبقه چهارم–واحد 407 –تلفن: 80 –88786679

عاشورخانی
 مركزپخش: اراك–خ. ادب جو–نرسيده به تقاطع انوری–

مهد قرآن كريم–تلفن: 08613253668 
عروج انديشه

خوراكيان– شهيد  آزادی–ك.  شهدا–خ.  مشهد–چهارراه 
مجتمع گنجينه كتاب–تلفن: 2242248

عسل نشر 
تهران–خ. آزادي-بلوار عزيزي -  پ. 7  تلفن: 66084550 

فاطمي
تهران–ميد ان فاطمي-خ. جويبار- ك.  ميرهادي شرقي–پ.  

14 تلفن: 88956258،  88971583-4،  66486562-5
قدياني 

تهران - خ. انقالب اسالمي-  مقابل دانشگاه-  خ. فخررازي-  
خ. شهداي ژاندارمري غربي-  پ. 90 تلفن: 66404410،  

 09126801491  ،66975789
کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان

تهران - خ. شهيد بهشتي، خ. خالد اسالمبولي، جنب سينما 
كانون-  پ. 22 و 24 تلفن: 88715545-8،  88962971،  

 88710661
کانون فرهنگي آموزش

تهران - خ. انقالب اسالمي-  بين خ. صبا و خ. فلسطين 
تلفن: 66962500،  66962400

گردونه 
 13 مطهری–خ.  كوثر–بلوار  تهران–تهران پارس–قنات 

شرقی–پ.46–واحد 1–تلفن: 77363424
لوح دانش 

و  فروردين  دوازده  بين   اسالمي-   انقالب  تهران -  خ. 
ارديبهشت -  خ. وحيد نظری–  پ. 256– صندوق پستی      

861-13145-تلفن: 3 -66972581
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(

فخر  و  فروردين   12 اسالمی–بين  انقالب  تهران–خ. 
رازی–پاساژ ظروفچي-مؤسسه چاپ و نشر عروج– تلفن: 

 66404873
مبتكران

انقالب اسالمی–خ. فخر رازی–خ. نظری–پ.  تهران–م 
59–تلفن 66954390-93 

مبنا
تهران–شهرك قدس–فاز سوم–خ. شهيد حسن سيف–ك. 

24–پ. 834  تلفن: 88081657 - 66460388 
محراب قلم

تهران - خ. انقالب اسالمي- خ. دوازده فروردين،-خ. شهداي 
ژاندارمري،-پ. 104 تلفن: 66490879-80،  66465201،  

 09121272243
مدرسه

تهران - خ. سپهبد قرني- نرسيده به پل كريم خان زند - 
ك. شهيد حقيقت طلب-  پ. 8 تلفن: 88800324-9 

مرآت دانش
تهران - خ. كريم خان زند- خ. خردمند شمالي- پ. 80 - 

تلفن: 88813520-9 
مشاوران ايده های نو

تهران–خ. سهروردي جنوبي–نرسيده به مطهري–ك.  الله–پ. 
51 طبقه سوم تلفن: 88459156- 88459142 

منادي تربيت 
26-تلفن  پ.  بيمه-  الهي–ك.  نجات  استاد    خ.  تهران- 

 88809787
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منظومه خرد
ياسمن–تلفن:  م  از  دانشجو–باالتر  تهران–ولنجك–بلوار 

 22420086-93
مهاجر

تهران–خ. انقالب اسالمي–خ. فخر رازی–ك  نيكپور–پ.  
5-طبقه اول تلفن:66952200 

نحل
تهران–خ. سپهبد قرنی–باالتر ازخ. طالقانی–خ. صارمی–پ. 

12–واحد 4–تلفن:88937087 
نخستين

تهران–خ. 12 فروردين–جنب خ. روانمهر–پ. 92–طبقه 
اول–تلفن: 66418979 

نسل نو انديش

زند–ساختمان  كريمخان  خ.  وليعصر–ابتدای  تهران–م 
كيميا–تلفن:9- 88942247  

نوای مدرسه
طالقانی–پ.  خ.  به  شمالی–نرسيده  ايرانشهر  تهران–خ. 

140–طبقه دوم–واحد 5–تلفن: 88820583 
نوشته

اصفهان - خ. فلسطين - ساختمان نويد - تلفن: 2226445،    
 09133162070 ، 2208610

وراي دانش
تهران - م امام حسين)ع(- خ. هفده شهريور شمالي- بعد از 
چهارراه صفا- خ. شهيد طوفاني- پ. 114- واحد 1-  تلفن: 

 09122073901  ،33327158  ،33314788
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